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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.
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.
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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.

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.

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.

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

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.
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Portions Copyright© 1995, 1996, 1997 Kungliga Tekniska Hogskolan (Royal Institute of Technology,
Stockholm, Sweden).
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 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.

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© 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 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,
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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© 1993 by Digital Equipment Corporation.

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.

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.

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.
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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.

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.

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:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and 
the following disclaimer.
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.

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.

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.
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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:

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.

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

Secure iNetSuite

Copyright© 2008 Dart Communications
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Giriş
fi-6010N Ağ Tarayıcısını aldığınız için teşekkür ederiz.
Bu kullanımı kolay görüntü tarayıcısı, bilgisayar ağ sistemine bağlanmak üzere tasarlanmıştır ve esasen ofis
kullanımı içindir.

■Kılavuzlar
Tarayıcı için aşağıdaki kullanım kılavuzları hazırlanmıştır. Gerekli olduğunda okuyun.

Kılavuz Açıklama

fi-6010N Ağ Tarayıcısı 
Başlarken (kağıt)

Ayarlama, bağlanma ve tarayıcı bakımı ile ilgili faydalı 
ve ayrıntılı bilgi sağlamaktadır.
Öncelikle bu kılavuzu okuyun.
Bu kılavuzda "Başlarken" olarak belirtilmiştir.

fi-6010N Ağ Tarayıcısı 
İşletmen Kılavuzu 
(Bu kılavuz) (PDF)

Tarayıcı ayarları, tarayıcı yönetimi ve tarayıcı işlemleri 
ile ilgili daha fazla bilgi içermekte olup, genel bir 
başvuru kaynağı olarak kullanılabilir.
Kılavuzu okumak için tarayıcıdan indirin. Kılavuzu 
indirmek ile ilgili daha fazla bilgi için, "Başlarken" 
kılavuzuna bakın.

Scanner Central Admin 
Kullanıcı Kılavuzu (PDF)

Tarayıcı merkezi yönetimini kullanma ve yapılandırma 
yöntemleri ile ilgili bilgi içerir.
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■Düzenleyici Bilgi

FCC Bildirisi

Bu cihaz test edilmiş olup, FCC kurallarının 15. Bölümüne uygun olarak B Sınıfı dijital cihaz 
sınırlarıyla bağdaştığı anlaşılmıştır. Bu sınırlar, konutsal bir kurulumda oluşabilecek zararlı radyo 
parazitlerine karşı uygun korumayı sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekans enerjisi 
oluşturur, kullanır ve yayabilir ve kullanım kılavuzuna göre kurulmadığı ve kullanılmadığı takdirde 
radyo iletişiminde zararlı parazitlere neden olabilir. Bununla birlikte bu parazitlerin özel bir kurulumda 
oluşmayacağına karşın bir garanti yoktur. Eğer bu cihaz, radyo ve televizyon yayım alımında zararlı 
parazitlere neden olursa (Bu cihazı kapatıp açmakla belirlenebilir), kullanıcı, aşağıdaki önlemlerden 
biri veya birkaçı ile parazitleri düzeltmeye teşvik edilmektedir:

Alıcı antenini yeniden yönlendirin veya konumlandırın.
Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.
Cihazı, alıcının bulunduğu elektrik devresinden başka bir devre çıkış noktasına bağlayın.
Satıcı bayisi veya uzman bir radyo/TV teknikerine danışın.

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

Kanada DOC Yönetmelikleri

Bu dijital aygıt Kanada İletişim Bakanlığı Radyo Parazit Kuralları’nda belirlenmiş radyo ses emisyonu 
için B Sınıfı limitini aşmamaktadır.
Bu B Sınıfı dijital aygıt Kanada ICES-003 ile uyumludur.
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 la norme NMB-003 du Canada.

Bescheimigung des Herstellers / Importeurs

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

İKAZ Korumalı ara kablo kullanımının, FCC kurallarının 15. bölümün B Sınıfı 
limitleri ile uygunluk göstermesi gerekmektedir. AC kablosunun 
uzunluğu 2 metre (6,6 fit) veya daha kısa olmalıdır.
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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 adlandırılacaktır) 
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. Kullanıcı, bu tür yüksek 
güvenlik uygulamalarında güvenliği sağlamak için önlem alarak bu ürünü kullanmalıdır. PFU 
LIMITED, ürünün yüksek güvenlik uygulamaları içerisinde kullanıcı tarafından kullanılması 
sonucunda oluşan hiçbir zarardan ve zararlar için kullanıcı veya üçüncü şahıs tarafından yapılan hak 
ve tazminat taleplerinden sorumlu değildir.

Cıva Kullanımı

Beklenmedik yaralanmaları engellemek için:
Cıva içerdiği için lambanın içerisindeki maddeyi ağzınıza koymayın.
Tarayıcı lambalarının içerisindeki kimyasal sıvıyı koklamayın.
Tarayıcı parçalarını veya lambalarını yakmayın, ezmeyin veya parçalamayın.

LCD Özellikleri

LCD arka ışığı bir miktar cıva içeren flüoresan tüp lambadır.
Aşağıda belirtilenlerin hiçbiri bir hata değildir:

Cihazların TFT renkli LCD olarak üretiminde gelişmiş teknolojiler kullanılmasına rağmen, 
içeriğindeki çok fazla sayıdaki pikselden ötürü zaman zaman (her zaman açık) parlak nokta 
veya (her zaman kapalı) koyu nokta gorülebilir.
LCD’nin niteliklerine ekran renginin yoğunluğunda ve tonunda bazı değişiklikler 
olabileceği de dahildir.

Bataryaları Değiştirme

Bu ürün BIOS bilgisi gibi verileri muhafaza etmek için (CMOS RAM) bataryasına sahiptir.
  

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

UYARI
Yanlış tür batarya kullanılması durumunda patlama riski olduğundan 
bataryaları kendiniz değiştirmeyin. Bataryanın gücü azalırsa sorumlu 
bakım teknisyeninizle irtibata geçin.
Bataryaya dokunmayın. Bataryayı asla kendiniz yerleştirmeye veya 
çıkarmaya çalışmayın. Aksi takdirde elektrik çarpması veya cihaza 
zarar verebilen statik elektrik meydana gelebilir.

Hg
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Bakım Hakkında

Kullanıcı tarayıcıda tamirat yapmamalıdır.
Ürün tamiratları için FUJITSU tarayıcı bayisi veya yetkili FUJITSU tarayıcı teknik servisine 
başvurun.
Ayrıntılar için aşağıdaki web sitesini ziyaret edin:
http://imagescanner.fujitsu.com/warranty.html

■Ticari Markalar
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 ve/veya diğer 
ülkelerdeki tescilli ticari markaları veya ticaret unvanlarıdır.
Intel, Intel Corporation'ın ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı ticari markası veya ticari markasıdır.
Red Hat, Red Hat, Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli bir ticari markası veya ticari 
markasıdır.
ABBYY™ FineReader™ 7.X/8.X/9.X Engine, © ABBYY 2009.
OCR by ABBYY. Tüm hakları saklıdır.
ABBYY ve FineReader, ABBYY'nin ticari markalarıdır.
Diğer şirket ve ürün adları ilgili şirketlerin tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.

Bu Kılavuzda Ticari Markaların Gösteriliş Biçimi

Bu kılavuzda aşağıdaki kısaltmalar kullanılmaktadır: 

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 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)

Windows 7 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)
xxiv

http://imagescanner.fujitsu.com/warranty.html


Windows 2000 
Server

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

Windows Server 
2003

Windows Server™ 2003, Standard Edition
Windows Server™ 2003, Enterprise Edition
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

Windows Server 
2008

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

Windows Server 
2012

Windows Server™ 2012 Standard (64-bit)

Exchange Microsoft® Exchange 2000 Server
Microsoft® Exchange Server 2003
Microsoft® Exchange Server 2007 
(sadece 64 bit işletim sistemleri tarafından desteklenir)
Microsoft® Exchange Server 2010 
(sadece 64 bit işletim sistemleri tarafından desteklenir)

.NET Framework Microsoft® .NET Framework

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

Solaris 10 Solaris 10 İşletim Sistemi

Red Hat Enterprise 
Linux

Red Hat® Enterprise Linux® 4
Red Hat® Enterprise Linux® 5

SUSE Linux 
Enterprise Server

SUSE™ Linux Enterprise Server 10

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

Internet Information Microsoft® Internet Information Services
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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, Japonya
Telefon : (81-44) 540-4538

© PFU LIMITED 2010-2013

SQL Server 2005 
Express Edition

Microsoft® SQL Server™ 2005 Express Edition

Adobe Acrobat Adobe® Acrobat®

Adobe Reader Adobe® Reader®

RightFax RightFax Business Server (Version 9.3)

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
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■Yükümlülük Reddi
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.

Bu Kılavuzda Kullanılan Uyarı İşaretleri

Bu Kılavuzda Kullanılan Semboller

Bu kılavuz açıklamalarda uyarı işaretlerinin yanı sıra aşağıdaki sembolleri de kullanır.

UYARI
Bu işaret işletmenleri bir işlemin tam olarak yerine getirilmediği takdirde 
ağır yaralanma veya ölümle sonuçlanabileceğine karşı ikaz eder.

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

DİKKAT
Bu sembol işletmenlere özellikle önemli olan bilgiyi işaret eder. Bu bilgiyi 
mutlaka okuyun.

İPUCU

Bu sembol işletmenlere işletimle ilgili yardımcı önerileri işaret eder.

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
Renkli fonda öne çıkmış karakterler kullanıcıların izlemesi gereken 
talimatları gösterir.
Bu sembol ayrıca belirli talimatları gösteren çizimler içerebilir.
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xxviii

Uyarı Etiketi  

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 Kılavuzuna bakıp, asıl görüntülenen ekranı takip ederek işleme devam edin.
Bu kılavuzda Windows Vista ekran örnekleri kullanılır.

Bu sembol yönetici işlemleri ile ilgili bilgiyi göstermek için kullanılır.
Yönetici oturum açma modlarından biri ya da her ikisi tarafından 
uygulanabilen işlemler Bölüm 4’te aşağıdaki sembollerle belirtilir:

 : LCD dokunmatik ekran aracılığıyla işlem yapan yönetici.

 : Admin Tool’u kullanarak ağ arayüzü aracılığıyla işlem yapan 
yönetici. 

 : Central Admin Console’u kullanarak ağ arayüzü aracılığıyla 
işlem yapan yönetici. 

Bu sembol devamlı kullanıcı işlemleri ile ilgili bilgi vermekte kullanılır.

Yüksek Sıcaklık
ADF içindeki cam tarama levhasının yüzeyi tarayıcı kullanımdayken ısınır. 
Cam tarama levhasının yüzeyine dokunmamaya dikkat edin.

DİKKAT
Uyarı etiketlerini tarayıcıdan çıkartmayın, lekelemeyin veya kazımayın.

Dokunmatik
Ekran

Admin
Tool

Central
Admin

Kullanıcı



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:

1) Başlangıç ekranına sağ tıklayın.
2) Uygulama çubuğundaki [Tüm uygulamalar]’a tıklayın.

Örnek: Windows 8 ekranı
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■Güvenlik Önlemleri
Bu kılavuz bu ürünün güvenli ve doğru kullanımını sağlamak için gerekli önemli ayrıntıları tanımlar. 
Bu ürünü kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzu baştan sona okuyun. Özellikle bu ürünü 
kullanmadan önce bu kılavuzda açıklanmış Güvenlik Önlemleri’ni okuyup tamamen anladığınızdan 
emin olun.
Ayrıca, bu kullanım kılavuzunu ürünün kullanımı sırasında kolayca başvurulacak şekilde güvenli bir 
yerde saklayın. 
Aşağıdaki uyarılarda, AC kablosu ve AC adaptörüne bağlı olan kablo toplu olarak "güç kablosu"   
olarak adlandırılabilir.

UYARI

AC kablosuna zarar vermeyin.

Sadece belirtilmiş AC kablolarını ve bağlantı kablolarını kullanın.

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

AC kablolarına ıslak elle dokunmayın.

Hasar görmüş AC kablosu yangın veya elektrik çarpmasına sebep olabilir. 
Güç kablosu ile ilgili aşağıdakilere dikkat edin:

Kabloyu ıslatmayın, bağlamayın, sarmayın, kıvırmayın veya kabloda değişiklik 
yapmayın.
Kablonun üzerine ağır nesneler koymayın. Kabloyu kapı aralığına sıkıştırmayın, 
düşürmeyin veya başka herhangi bir şekilde kabloya zarar vermeyin.
Kabloyu çekmeyin veya zorla eğmeyin ya da bükmeyin. 
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.

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

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

AC kablolarına ıslak elle dokunmayın. Aksi takdirde elektrik çarpması meydana 
gelebilir.
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Elektrik fişi üzerindeki tozu silin.

Tarayıcıyı yağ dumanı, buhar, nemlilik ve toz bulunan yerlerde kurmayın.

Tarayıcı zarar gördüyse tarayıcıyı kapatın.

Tuhaf bir koku alırsanız tarayıcıyı kullanmayın. 

Tarayıcının içine sıvı maddeler koymayın.

Gerekmedikçe tarayıcının iç kısmına dokunmayın.

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.

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

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

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.

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

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.

Tarayıcıyı parçalara ayırmayın veya tarayıcının üzerinde değişiklik yapmayın. 
Tarayıcının iç kısmı yüksek voltajlı parçalar içerir. Bu parçalara dokunulması elektrik 
çarpmasına veya yangına neden olabilir.
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Tarayıcının yakınında aerosol spreyler kullanmayın.

Tarayıcıyı küçük çocukların erişebilecekleri yerlere koymayın.

Isınmış bölgeye uzun süreli dokunmayın.

Tarayıcı işlem sırasındayken üstünü herhangi bir şeyle kapatmayın.

Tarayıcıyı ıslanan yerlerde kullanmayın.

Tarayıcıyı temizlemek için aerosol spreyler veya alkol içeren 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.

Yaralanmaları önlemek için, tarayıcıyı küçük çocukların erişebilecekleri yerlere 
koymayın.

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

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

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

Tarayıcıyı sabit olmayan yüzeylerde kurmayın.

Fişi prize sıkıca takın.

Havalandırma girişlerini tıkamayın.

Tarayıcının üzerine ağır nesneler yerleştirmeyin veya üzerine çıkmayın.

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

Tarayıcıyı hareket ettirmeden önce fişi prizden çıkarın.

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, titreşimin olmadığı yüzeylerde kurun. 
Tarayıcıyı, tarayıcının ve diğer cihazların ağırlığını taşıyabilecek güçlü bir yüzeyde 
kurun.

Fişi elektrik prizine sıkıca takın.

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

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

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.
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Tarayıcıyı statik elektrikten koruyun.

Tarayıcı kullanımdayken tarayıcı ile temastan kaçının.

Tarayıcı uzun süre kullanılmadığında fişi elektrik prizinden çıkarın.

Tarayıcıyı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

Dokümanları dikkatli tutun.

Tarayıcıyı dışarıda taşırken ıslatmayın.

Yüksek düzey şok ve titreşime maruz alanlara tarayıcıyı yerleştirmeyin.

Kağıt çekme yayına dikkat edin.

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

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

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

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

Dokümanları tutarken parmaklarınızın dokümanlar tarafından kesilmemesine dikkat 
edin.

Yağmur veya kar yağdığı sırada tarayıcıyı dışarıda taşırken tarayıcının ıslanmamasına 
özellikle dikkat edin.

Tarayıcı arızasına neden olabileceği için tarayıcıyı yüksek şok ve titreşime maruz 
alanlara yerleştirmeyin.

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.
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1.1 Tarayıcı Özellikleri

■ Taranan dokümanlar için temel kullanımlar

İşletimi kolay olan bu ağ tarayıcısı, aşağıdaki kullanımları gerçekleştirmek için doküman taramada 
kullanılır:
1. Taranan doküman dosyaları e-posta eki olarak gönderilebilir.
2. Taranan doküman dosyaları faks ile gönderilebilir.
3. Taranan doküman dosyaları bir ağ yazıcısında yazdırılabilir.
4. Taranan doküman dosyaları bir ağ klasöründe kaydedilebilir. 
5. Taranan doküman dosyaları bir SharePoint klasöründe kaydedilebilir.

1

2

3

4

5

Asıl
Doküman

Tarayıcı Taranmış Veri

SMTP Sunucusu

Kullanıcı
Kimlik Doğrulaması

LDAP Sunucusu

E-posta gönder
Internet

Faks gönder

Yazdır

Ağ 
Klasörü

Kaydet

Kaydet

Dosya Sunucusu
veya

FTP Sunucusu

Yazdırma 
Sunucusu

Faks 
Sunucusu

SharePoint
Sunucusu

SharePoint 
Klasörü
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1.1 Tarayıcı Özellikleri

1

■ Yapılandırma ve yönetimde kolaylık

Tarayıcının yapılandırma ve yönetimi, LCD dokunmatik ekran aracılığıyla veya bilgisayara 
yüklenmiş "Admin Tool" ya da "Central Admin Console" aracılığıyla kolaylıkla 
gerçekleştirilebilir.

Admin Tool
Her bir tarayıcıya bağlanan ve tarayıcı ayarlarını yapılandıran bir uygulamadır.
Central Admin Console
Birden çok tarayıcının işlem ayarlarını yapılandıran ve tarayıcıların işletim durumlarını 
denetleyen bir uygulamadır.
Bu uygulama aynı anda birden çok tarayıcıyı yöneten Central Admin Server’a bağlanmak 
için kullanılır.
Central Admin Console ile ilgili ayrıntılar için Scanner Central Admin Kullanıcı 
Kılavuzu’na bakınız.

Central Admin
Server

Central Admin Console

Ağ arayüzü yoluyla bir 
seferde birden çok 
tarayıcı belirleyin

Admin Tool
Ağ arayüzü yoluyla
bir seferde bir tarayıcı
belirleyin 

LCD Dokunmatik Ekran

Doğrudan bir seferde
bir tarayıcı belirleyinTarayıcıTarayıcı Tarayıcı Tarayıcı

    Bilgisayar

   Bilgisayar
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■ Gelişmiş güvenlik önlemleri

Tarayıcı için sağlanan güvenlik fonksiyonları aşağıdaki gibidir.
Oturum açma doğrulaması kullanıcı erişimini kısıtlayabilir.
Taranan veri parola ile korunan PDF dosyalarına dönüştürülebilir.
Taranan veri korunabilir.

Tarayıcı birçok kullanıcı tarafından paylaşılacak şekilde tasarlandığı için veri gizliliği önemli bir 
faktördür. Aşağıdaki güvenlik önlemleri uygunsuz erişime karşı veriyi korumak için kullanılır:

Şifreleme
Taranmış veriler, e-posta ile gönderme, fakslama, yazdırma veya kaydetme işlemlerinden 
önce geçici olarak depolansa bile, disk içerik analizi yoluyla veri teşhirini önlemek için her 
zaman için şifreli konumdadır.
Taranmış verinin silimi:
Taranan dosya e-posta ile gönderme, fakslama, yazdırma ve kaydetme işlemlerinden 
geçtikten sonra, geçici veri silinir. Herhangi bir hata bu süreci engelleyin tarayıcıda 
taranmış veri bırakırsa, bu veri tarayıcının tekrar başlatılmasıyla beraber otomatik olarak 
silinecektir.
Anahtar yenilemesi
Kullanıcı bilgi kaydı tarayıcıdan silindiğinde, eski şifre anahtarı silinir ve yeni şifre 
anahtarı oluşturulur. Bu durum boş disk alanında kalmış olan herhangi bir kullanıcı 
verisine ulaşım ihtimalini tamamen engeller.

Dış bellek medyasından tarayıcıya dosya girdisi mümkün değildir ve ağ aracılığıya olan dosya 
girdisi de minimumdur. Güvenlik yamaları tarayıcıyı virüs saldırılarına karşı korumak amacıyla 
sağlanmıştır. Böylece tarayıcı virüs saldırılarına karşı korunur.
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1.2 Parça İsimleri ve İşlevleri

1

1.2 Parça İsimleri ve İşlevleri

1.2.1 Dış Parçalar

    Arka kapak içi

1. Başlatma düğmesi

6. ADF kağıt alma tablası

7. Kenar kılavuzları

8. Üst kapak

Ön Görünüş

Arka görünüş

9. ADF açma
düğmesi

12. AC adaptör bağlayıcısı     13. LAN bağlayıcısı

11.  Güvenlik kablosu yuvası

10.  Arka kapak

2. [SCAN] düğmesi

3. LCD dokunmatik 
ekran

4. Klavye

5. Çıkış tepsisi
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No. Parça adı İşlev

1 Başlatma düğmesi Tarayıcıyı açar veya bekleme modundan çıkıp "Oturum açma" 
ekranına döner. Ayrıntı için bkz. "2.2.1 Başlatma Düğmesini 
Kullanma" (sayfa 24)

2 [SCAN] düğmesi Tarama işlemini başlatır.
Ayrıntı için bkz. "2.2.2 Üst Kapaktaki [SCAN] Düğmesini 
Kullanma" (sayfa 26).

3 LCD dokunmatik ekran Kullanıcı girişini onaylar ve tarayıcı kontrol ekranını gösterir.
LCD dokunmatik ekran tuşları taramaları ayarlamak içindir. 
Ayrıntı için bkz.  "2.3 LCD Dokunmatik Ekranı Kullanma" 
(sayfa 27).

4 Klavye Kontrol ekran giriş alanlarına yazı girmek için kullanılır.
Ayrıca kontrol ekranını çalıştırmak için LCD dokunmatik ekran 
yerine de kullanılır. Ayrıntı için bkz. "2.4 Klavyeyi Kullanma" 
(sayfa 28).

5 Çıkış tepsisi Taranan dokümanlar ADF’den bu tepsiye boşaltılır.
Küçük dokümanlar tarama tamamlandıktan sonra klavyeyi 
yukarıya doğru kaldırarak alınabilir.

6 ADF kağıt alma tablası Taranacak olan dokümanları tutar (tarama tarafı aşağı doğru).

7 Kenar kılavuzları Taranan sayfaların dağılmasını önlemek için kağıt genişliğine 
göre ayarlanır.

8 Üst kapak LCD dokunmatik ekranı çevreler ve üst tarayıcıyı/ADF 
mekanizmasını kapatır. Tarayıcının içini temizlerken veya sarf 
malzemesi değiştirirken açılmalıdır.

9 ADF açma düğmesi Üst kapağı açmak için basın.

10 Arka kapak Kabloları bağlarken arka kapağı açmak için her iki tarafındaki 
çıkıntılara basın ve tarayıcıdan dışarı doğru çekin.

11 Güvenlik kablosu 
yuvası

Hırsızlığa karşı kullanılan piyasada satılan güvenlik kablosunun 
yuvasıdır.
Aşağıdaki güvenlik kablosu tavsiye edilir.
Tür: Dik açı
Silindir parça: 25 mm (en fazla) çap, 50 mm (en fazla) uzunluk 
(düz kablo kullanılıyorsa bükme parçası içerir)

12 AC adaptör bağlayıcısı Tarayıcıyı AC adaptörüne bağlar.

13 LAN bağlayıcısı Tarayıcıyı ağa bağlar.
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1.2 Parça İsimleri ve İşlevleri

1

1.2.2 İç Parçalar

No. Parça adı İşlevi

1 Kağıt ayırıcısı Dokümanların, ADF kağıt alma tablasından cam tarama 
levhasına aktarımını sağlar.2 Toplama silindiri

3 Sayfa kılavuzu

4 Cam tarama levhası Dokümanların tarandığı yer.

5 ADF (Otomatik 
Doküman Besleyicisi)

Dokümanları ADF kağıt alma tablasından alır, cam tarama 
levhasından geçirir ve çıkış tepsisine koyar. 

1. Kağıt ayırıcısı

3. Sayfa kılavuzu

2. Toplama silindiri

4. Cam tarama levhası

Ayrı mil 
ve silindir

5.ADF
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1.3 Kullanıcı Türleri ve İşlemleri

Oturum açmadan sonra kullanılabilen işlevler farklı kullanıcılara göre aşağıdaki gibi değişir:
Yönetici
Tarayıcıyı kurabilir ve yönetebilir. Yönetici, tarayıcının LCD dokunmatik ekranı üzerinden 
veya  bir bilgisayara kurulu Admin Tool’u ve Central Admin Console kullanarak  ağ 
arayüzü üzerinden cihaz işletimini gerçekleştirebilir. Central Admin Console kullanılarak 
Central Admin Server’da önceden tanımlanmış ayarlar birden çok tarayıcıya bir kerede 
uygulanabilir.
Devamlı Kullanıcı 
Dokümanları tarayabilir ve sonuçlanan veriyi gönderebilir, yazdırabilir veya kaydedebilir.
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1.3 Kullanıcı Türleri ve İşlemleri

1

Üst Menü Sekmesi
/Yan Menü Sekmesi Kullanıldığı Yer

Yönetici
Devamlı 
Kullanıcı Bkz.Dokun-

matik 
Ekran

Admin 
Tool

Central 
Admin

Sistem ayarları

Tarayıcı ayarlarını 
alınız

Tarayıcı ayarlarının alımı — — K — (*1)

Ekran kalibrasyonu LCD dokunmatik ekranı 
kalibre etme

K — — — sayfa 54

Tarayıcı Adı Tarayıcı adını belirleme K K — — sayfa 57

Dil/Klavye Seçimi Dilin ayarlanması K K — — sayfa 60

Bölge/Saat Dilimi Bölge/saat dilimini ayarlama K K K — sayfa 61

Tarih/Saat Tarih/saat ayarlama K K K (*2) — sayfa 62

Bekleme Modu Bekleme modu ve/veya 
otomatik oturum kapatma 
ayarı

K K K — sayfa 64

Oturum Açma 
Ayarları

Oturum açma ayarlarını 
belirleme

K K K — sayfa 66

LAN Manager 
kimlik doğrulama 
düzeyi

LAN Manager kimlik 
doğrulama düzeyini ayarlama

K K K — sayfa 71

Yönetici Parolası Yönetici parolasını 
değiştirme

K K — — sayfa 73

Dosya Adları
(Kaydet)

Taranan veriyi kaydederken 
kullanılan dosya adı formatını 
ayarlama

K K K — sayfa 74

Dosya Adları
(e-Posta)

Taranan veriyi e-posta 
iletilerine eklerken kullanılan 
dosya adı formatını ayarlama

K K K — sayfa 78

Çoklu Besleme 
Ayarları

Çoklu besleme tespit 
metodunu ayarlama

K K K — sayfa 80

Tarayıcı Ayarları Ofset baskı ve büyütme 
ayarlarını belirleme

K K — — sayfa 83

Genel Tarayıcı 
Ayarları

Genel tarayıcı ayarlarını 
belirleme 

K K K — sayfa 85

Sertifika Yönetimi Sertifikaları yönetme K (*3) K K — sayfa 86
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Ağ Ayarları

IP Adresi IP adresini ayarlama K K — — sayfa 88

Yönetici Ağ Yönetici ağ ayarlaması K K K (*4) — sayfa 90

Central Admin 
Server

Central Admin Server’ı 
ayarlama

K K K (*5) — sayfa 92

DNS Sunucusu DNS sunucusu ayarlama K K K — sayfa 96

WINS Sunucusu WINS sunucusu ayarlama K K K — sayfa 98

NTP Sunucusu NTP sunucusu ayarlama K K K (*6) — sayfa 99

Proxy Sunucusu Proxy sunucusu ayarlama K K K — sayfa 101

 LDAP Sunucusu 
Oturum Açma

Oturum açma LDAP 
sunucusu ayarlama

K K K — sayfa 103

e-Posta LDAP 
Sunucusu

E-posta LDAP sunucusu 
ayarlama

K K K — sayfa 112

Özelleştirilmiş 
LDAP Arama

LDAP arama parametrelerini 
özelleştirme

K K K — sayfa 115

SMTP Sunucusu E-posta sunucusu (SMTP 
sunucusu) ayarlama

K K K — sayfa 120

Faks Sunucusu Faks sunucusu ayarlama K K K — sayfa 122

Ağ Yazıcısı Ağ yazıcısı belirleme K K K (*7) — sayfa 123

Ağ Klasörü Ağ klasörünü belirleme K K K (*7) — sayfa 135

SharePoint Klasörü SharePoint klasörlerini 
belirleme

— K K (*7) — sayfa 148

Uyarı Bildirimi Uyarı bilgisi için hedef 
belirleme

K K K — sayfa 152

Ping Ağ bağlantısını Ping testi ile 
kontrol etme

K K — — sayfa 153

Ağ Durumu Ağ işletim durumunu kontrol 
etme

K K — — sayfa 155

Üst Menü Sekmesi
/Yan Menü Sekmesi Kullanıldığı Yer

Yönetici
Devamlı 
Kullanıcı Bkz.Dokun-

matik 
Ekran

Admin 
Tool

Central 
Admin
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1.3 Kullanıcı Türleri ve İşlemleri

1
Cihaz Durumu

Sistem Durumu Sistem durumunu 
görüntüleme

K K K (*8) — sayfa 157

Yüklü Seçenekler Kullanılabilir seçeneklerin 
kurulum durumunu 
görüntüleme

K K K (*8) — sayfa 158

Kullanım Durumu Kullanım durumunu 
görüntüleme

K K K (*8) — sayfa 159

Eklenti Durumu Eklenti durumunu 
görüntüleme

K K K (*8) — sayfa 161

İşlem Günlükleri

Kullanıcı Günlüğü Kullanıcı günlüklerini 
yönetme

K(*9) K — — sayfa 162

Sistem Günlüğü Sistem günlüklerini yönetme K(*9) K — — sayfa 165

Bakım

Kullanıcı Bilgi 
Kaydı

Kullanıcı bilgi kaydının 
bakımı

— K — — sayfa 168

Sistem Ayarları 
Dosyası

Sistem ayarlarının bakımı — K — — sayfa 174

Sistem 
Güncellemesi

Tarayıcı sistem yazılımını 
güncelleştirin veya 
yayımlanmış 
güncelleştirmeleri denetleme

K(*11) K K(*10) — sayfa 178

Eklenti Yazılımı Eklenti modülü Kurma/
Kaldırma

— K K (*10) — sayfa 182

Teknik Destek Bilgi çıkış seviyesini 
ayarlama

K K — — sayfa 184

Teknik destek sağlama — K — — sayfa 185

Üst Menü Sekmesi
/Yan Menü Sekmesi Kullanıldığı Yer

Yönetici
Devamlı 
Kullanıcı Bkz.Dokun-

matik 
Ekran

Admin 
Tool

Central 
Admin
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K: kullanılabilir   —: kullanılamaz

Görev Modu Ayarları

Görev Dizileri Görev dizisi belirleme — K K — sayfa 190

Görev Menüsü Görev menüsü belirleme — K K — sayfa 208

Görev Grupları Görev grubu belirleme — K K — sayfa 215

E-posta Taranan veriyi e-posta ile 
gönderme

— — — K sayfa 253

Faks Taranan veriyi faks ile 
gönderme

— — — K sayfa 268

Yazdır Taranan veriyi yazdırma — — — K sayfa 277

Kaydet Taranan veriyi bir ağ 
klasörüne kaydetme

— — — K sayfa 289

Scan to SharePoint Taranan veriyi bir SharePoint 
klasörüne kaydetme

— — — K sayfa 294

Tarama Ayarları Tarama seçeneklerini 
belirleme

— — — K sayfa 301

Tarama 
Görüntüleyicisi

Tarama görüntüleyicisini 
etkinleştirir/devre dışı bırakır 

— — — K sayfa 339

Bakım

e-Posta Adresini 
Düzenle

E-posta adres defterindeki 
e-posta hedeflerini düzenleme 

— — — K sayfa 265

Faks numaraları 
Düzenleme

Faks numarası listesindeki 
kişileri düzenleme

— — — K sayfa 275

Silindir Temizleme ADF’yi temizleme — — — K sayfa 364

Tarama Testi Tarama testi gerçekleştirme — — — K sayfa 385

Sarf Malzeme Uyarısı Parçaların yenilenmesi 
gerektiğini belirtme

— — — K sayfa 374

Kullanıcı Günlüğü Kullanıcı işlemlerini 
denetleme

— — — K sayfa 347

Görev Menüsü Bir görevi gerçekleştirme — — — K sayfa 350

Üst Menü Sekmesi
/Yan Menü Sekmesi Kullanıldığı Yer

Yönetici
Devamlı 
Kullanıcı Bkz.Dokun-

matik 
Ekran

Admin 
Tool

Central 
Admin

(*1): İşlemler için Scanner Central Admin Kullanıcı Kılavuzu’na bakınız.

(*2): "Tarih/Saat" girdi alanı ve [Zamanı Al] ekran tuşu kullanılamaz.
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1.3 Kullanıcı Türleri ve İşlemleri

1

(*3): Sertifikalar alınamaz.

(*4): SSL Sertifikası’nın içeriği gösterilmez.

(*5): [Adres] veya [Bağlantı noktası numarası] belirlenemez.

(*6): Eşitleme mümkün değil.

(*7): Central Admin Server tarafından erişilebilen yazıcılar, klasörler ve SharePoint 
klasörleri ayarlanabilir.

(*8): Bu öğe Central Admin Console "Tarayıcı Ayrıntıları" penceresinde görüntülenebilir. 
Ancak bu öğe, Central Admin Console "Tarayıcı Ayarları" penceresindeki [Tarayıcı 
Ayarlarını Düzenle] düğmesine bastığınızda görüntülenen tarayıcı ayarlarını 
düzenleme penceresinde görüntülemez.

(*9): [İndir] ekran tuşu görüntülenmez.

(*10): Central Admin Console "Tarayıcı Yönetici İşlemleri" penceresinde işlem 
gerçekleştirilebilir. Ancak, Central Admin Console "Tarayıcı Ayarları" 
penceresindeki [Tarayıcı Ayarlarını Düzenle] düğmesine bastığınızda görüntülenen 
tarayıcı ayarlarını düzenleme penceresinde işlem gerçekleştirilemez.

(*11): LCD dokunmatik ekranda güncelleştirme gerçekleştirilemez.
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1.4 Sistem Gereksinimleri

1.4.1 Admin Tool İçin Gereksinimler

Admin Tool kullanımı için aşağıdaki gereksinimler uygulanır:

■ Yazılım (Türkçe sürüm)

İşletim Sistemi 
Windows XP (Service Pack 3 veya ilerisi)
Windows Vista (Service Pack 1 veya ilerisi)
Windows 7
Windows 8
Windows Server 2003 (Service Pack 2 veya ilerisi)
Windows Server 2008
Windows Server 2012

.NET Framework

.NET Framework’ün sürümü kullanılan işletim sistemine göre değişir.

Web tarayıcısı
Internet Explorer 6.0 (Service Pack 2) veya ilerisi (*2)

İşletim sistemi .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

(*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.
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1.4 Sistem Gereksinimleri

1

■ Donanım

Desteklenen yazılımı çalıştıran herhangi bir bilgisayar
32MB veya daha fazla boş bellek alanı
64MB veya daha fazla boş disk alanı
XGA ekran veya daha iyisi
LAN kablosu
İşaret aygıtı (ör: fare)

(*2): Admin Tool için en yeni güvenlik yamasının uygulandığından emin olun . En yeni 
güvenlik yaması uygulanmıyorsa, yükleme işlemleri (kullanım kılavuzunu 
yükleme gibi) mümkün olmayabilir. Windows XP için, "KB933566" Internet 
Explorer’a 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
Admin Tool’un yüklü olduğu bilgisayarın dil ayarları ile tarayıcının dil ayarlarının 
aynı olduğundan emin olun.
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1.4.2 İlgili Sunucular İçin Gereksinimler

Tarayıcıya bağlanabilen sunucular için aşağıdaki gereksinimler uygulanır.
Her bir işletim sisteminin desteklenen sürümleri ile ilgili bilgi için, bkz." Bu Kılavuzda Ticari 
Markaların Gösteriliş Biçimi" (sayfa xxiv).

Sunucu İşletim Sistemi Gerekli İşlev

LDAP Sunucusu Windows 2000 Server Active Directory

Windows Server 2003

Windows Server 2008 

Windows Server 2012

OpenSolaris OpenLDAP

Solaris10

Red Hat Enterprise Linux

SUSE Linux Enterprise Server

SMTP Sunucusu Windows 2000 Server SMTP, Exchange

Windows Server 2003

Windows Server 2008

Windows Server 2012 SMTP

Dosya Sunucusu Windows 2000 Server Windows Shared Folder

Windows Server 2003

Windows Server 2008

Windows Server 2012

OpenSolaris Samba

Solaris10

Red Hat Enterprise Linux

SUSE Linux Enterprise Server

SharePoint 
Sunucusu

Windows Server 2003 SharePoint

Windows Server 2008

FTP Sunucusu Windows 2000 Server FTP

Windows Server 2003

Windows Server 2008

Windows Server 2012
16



1.4 Sistem Gereksinimleri

1

Yazdırma Sunucusu Windows 2000 Server Windows Shared Printer (*1)

Windows Server 2003

Windows Server 2008

Windows Server 2012

DNS Sunucusu Windows 2000 Server DNS

Windows Server 2003

Windows Server 2008

Windows Server 2012

WINS Sunucusu Windows 2000 Server WINS

Windows Server 2003

Windows Server 2008

Windows Server 2012

DHCP Sunucusu Windows 2000 Server DHCP

Windows Server 2003

Windows Server 2008

Windows Server 2012

NTP Sunucusu Windows 2000 Server NTP

Windows Server 2003

Windows Server 2008

Windows Server 2012

Red Hat Enterprise Linux

Faks Sunucusu Windows 2000 Server RightFax

Windows Server 2003

Windows Server 2008

(*1): Ağ yazıcısı olarak kullanmak için Windows XP uyumlu yazıcı sürücüsü 
yüklenmelidir.

Sunucu İşletim Sistemi Gerekli İşlev
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■ LDAP Sunucusu

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) TCP/IP üzerinden dizin veritabanına erişim için 
kullanılan bir iletişim kuralıdır. Ağ kullanıcılarının e-posta adreslerini ve işletim ortamlarını 
yönetmekte kullanılabilir.
Şifre (SSL) kullanılarak bağlanılırsa, bu "LDAPS Sunucu" olarak adlandırılır.
LDAP sunucusu aşağıdakileri gerçekleştirmek için kullanılabilir:

Oturum açmada kullanıcı kimlik doğrulama
E-posta adresini bulma veya adres defterine girme

■ SMTP Sunucusu

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) e-posta göndermek için kullanılan bir iletişim kuralıdır.
SMTP sunucusu aşağıdakileri gerçekleştirmek için kullanılabilir:

Taranan veriyi e-posta olarak gönderme
Taranan veriyi faks olarak gönderme

■ Dosya Sunucusu

Dosya sunucusu, bir sunucudaki diski bir ağdaki başka bilgisayarlarla paylaşır ve diskin bir dış 
bilgisayardan kullanılmasını sağlar.
Bu dosya sunucusunu kullanmak taranan görüntünün bir dosya sunucusu ağ klasörüne kaydedil-
mesini sağlar.

■ SharePoint Sunucusu

SharePoint,  Microsoft tarafından sağlanan Internet Explorer tabanlı doküman yönetimi platformu 
öğelerinin toplu adıdır. 
SharePoint sunucusu taranmış görüntüleri SharePoint sunucusundaki bir SharePoint klasörüne 
kaydetmenizi sağlar.

■ FTP Sunucusu

FTP (File Transfer Protocol) dosya göndermek için kullanılan bir iletişim kuralıdır.
SSL şifresi ile bağlanan FTP sunucusu "FTPS Sunucusu" olarak adlandırılır.
FTP sunucusunu kullanmak taranan görüntüyü FTP sunucusu ağ klasörüne kaydetmeyi sağlar.
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1.4 Sistem Gereksinimleri

1

■ Yazdırma Sunucusu

Yazdırma sunucusu taranmış veriyi yazdırmak için kullanılır. Kullanılacak yazıcılar yazıcı 
sunucusuna kurulur.

■ DNS Sunucusu

DNS sunucusu ana makine adı veya FQDN’ye denk düşen IP adresini tayin eden bir ad 
çözümlemesi sağlar.

■ WINS Sunucusu

WINS sunucusu WINS istemcilerin isim kaydı isteklerini ele alır, isimlerini ve IP adreslerini 
kaydeder ve istemciler tarafından yollanmış NetBIOS isim sorgularına, eğer isim sunucu 
veritabanında yer alıyorsa sorgulanan ismin IP adresini geri yollayarak, cevap verir.
Ayrıca DNS ad çözünürlüğü hata verirse, isim sorgulaması WINS sunucularına transfer edilebilir.

■ DHCP Sunucusu

DHCP sunucusu tarayıcı ve diğer istemci bilgisayarları için otomatik olarak bir IP adresi belirler.

■ NTP Sunucusu

NTP sunucusu, istemci ağ aracılığı ile bir zaman sorgulaması yaptığı zaman kullanılır.

■ Faks Sunucusu

Faks sunucusu faks göndermek için kullanılır.
Bu tarayıcı aşağıdaki faks sunucularını desteklemektedir:

RightFax Business Sunucusu (9.3 sürümü)
Bu faks sunucusu taranmış veriyi faks aracılığı ile göndermede kullanılabilir.

DİKKAT
Windows XP uyumlu yazıcı sürücüleri kaydedilmiş olmalıdır.
Yazıcı ( sabit diske ya da hafızaya) yazıcı işlerini beklemeye alabilmektedir. 
Yazıcınızın bekletme işlevinin olup olmadığından emin değilseniz yazıcı 
bayinize başvurun.
Çıktı hatalarını ( LCD, kontrol paneli, ya da benzeri yolla) kolayca kontrol 
edebilmeyi sağlayan yazıcılar tavsiye edilir.

İPUCU
Çıktı almak için sadece yazdırma sunucusuna bağlı yazıcıları kullanın.
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1.4.3 Bağlantı Noktası Numarası Listesi

İşlev Nerden/Nereye Bağlantı Noktası Numarası Protokol 
Numarası

Admin Tool 
Bağlantısı

Admin Tool  Tarayıcı 80 (HTTP) (*1) 6 (TCP)

443 (HTTPS) (*1) 6 (TCP)

Central Admin Server 
Bağlantısı

Central Admin Server  
Tarayıcı

80 (HTTP) (*1) 6 (TCP)

443 (HTTPS) (*1) 6 (TCP)

Tarayıcı  Central Admin 
Server

20444 (HTTP/HTTPS) (*1) 6 (TCP)

DHCP Sunucusu Tarayıcı  DHCP sunucusu 67 (DHCP) 17 (UDP)

DNS Sunucusu Tarayıcı  DNS sunucusu 53 (DNS) 17 (UDP)

WINS Sunucusu Tarayıcı  WINS sunucusu 1512 (WINS) 17 (UDP)

Eşitleme Tarayıcı  SNTP sunucusu 123 (SNTP) 17 (UDP)

Proxy Sunucusu Tarayıcı  Proxy sunucusu Serbest 6 (TCP)

Kimlik Doğrulama/
e-Posta Adres 
Araması

Tarayıcı  LDAP sunucusu 389 (LDAP) (*1) 6 (TCP)

636 (LDAPS) (*1) 6 (TCP)

3268 (Active Directory Global 
Catalog) (*1)

6 (TCP)

3269 (SSL üzerinden Active 
Directory Global Catalog SSL) 
(*1)

6 (TCP)

e-Posta Gönderimi Tarayıcı  SMTP sunucusu 25 (SMTP) (*1) 6 (TCP)

Fax Gönderimi Tarayıcı  SMTP sunucusu 25 (SMTP) (*1) 6 (TCP)

Yazdırma Tarayıcı  Yazdırma 
sunucusu

137,138,139,445 (SMB) 6 (DCP) 
17 (UDP)

SharePoint Sunucusu SharePoint  SharePoint 
sunucusu

80 (HTTP) (*1) 6 (TCP)

443 (HTTPS) (*1) 6 (TCP)

FTP Sunucusu Tarayıc  FTP sunucusu 20, 21 (FTP) (*1) 6 (TCP)

FTPS Sunucusu Tarayıcı  FTPS sunucusu 989, 990 (FTPS) (*1) 6 (TCP)

Klasöre Kaydetme Tarayıcı  Dosya sunucusu 137, 138, 139, 445 (SMB) 6 (TCP)
17 (UDP)

Ping Tarayıcı  Başka bir 
bilgisayar veya sunucu

— 1 (ICMP)

(*1): Bağlantı noktası numarasını değiştirmek mümkündür
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2.1 Tarayıcıyı Açma ve Kapatma

■ Tarayıcıyı açma

1. Başlatma düğmesine basın.

Sistem başladıktan sonra "Oturum Aç" ekranı görünür.

DİKKAT
Tarayıcı açıkken yerini değiştirmeyin veya sarsmayın.
Böyle davranmak çalışan sabit disk sürücüsüne zarar verip veri kaybına 
neden olabilir.

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

Başlatma düğmesi
22



2.1 Tarayıcıyı Açma ve Kapatma

2

■ Tarayıcıyı kapatma

1. "Oturum Aç" ekranındaki [Kapat] ekran tuşuna basın.

Onay ekranı görünür.

2. [Tamam] ekran tuşuna basın.
Tarayıcı kapanmıştır.

DİKKAT
Tarayıcının normal olmayan şekilde çalışmasına neden olacağı için tarayıcıyı 
başlatma düğmesini basılı tutarak kapatmayın.
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2.2 Tarayıcı Düğmelerini Kullanma

2.2.1 Başlatma Düğmesini Kullanma

Tarayıcı kapalı ya da bekleme modundaysa, başlatma düğmesine basmak tarayıcıyı çalıştıracak ve 
oturum açma ekranı görünecektir.
Tarayıcı açıkken başlatma düğmesine basarsanız, bir mesaj görüntülenir.

(*1): Aşağıdaki işlemlerden herhangi biri tarayıcıyı bekleme modundan çıkarıp, başlatacaktır.
ADF’ye dokümana yükleme
Üst kapağı kapatma
Herhangi bir klavye tuşuna basma

Yeniden başlatmadan sonra görüntülenen ekran, otomatik oturum açma için belirlenmiş 
bekleme süresine bağlı olarak aşağıdaki şekilde değişir:

Otomatik oturum açma etkinleştirilmişse, işlem ekranı görüntülenir.
Ancak "Beklemeye geçme zamanı" için  "Asla" belirlenmiş ise, o anda oturum açmış 
kullanıcı için otomatik oturum açma devre dışı kalır, oturum açma ekranı 
görüntülenir.
Otomatik oturum açma etkisiz durumdayken oturum açma ekranı görüntülenir.

(*2): [Kapat] ekran tuşunun bulunduğu bir ekran görüntülenirken tarayıcının başlatma 
düğmesine basılırsa, [Başlatma düğmesine basmayı bırakın ve tarayıcıyı kapatmak 
için kapatı seçin.] mesajı görünür.
[Kapat] ekran tuşunun bulunmadığı bir ekran görüntülenirken tarayıcının başlatma 
düğmesine basılırsa, [Başlatma düğmesine basmayı bırakın. Tarayıcı sistemi 
çalışmakta olduğu için kapatma işlemi gerçekleşemiyor.] mesajı görünür.

Oturum açma ekranı

Çalışıyor

Beklemede

Kapalı

Oturum aç

Belirlenmiş süre 
dahilinde iş yok

Düğmeye basın 
          (*1)

Düğmeye basın

LED Koyu

LED yanıyor

LED yanıp 
sönüyor

Düğmeye basın 
          (*2)

Mesaj

İşlem ekranları
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2.2 Tarayıcı Düğmelerini Kullanma

2

DİKKAT
Tarayıcı başlarken ya da bekleme modundayken tarayıcıyı kapatacağı için 
başlatma düğmesini dört saniye ya da daha uzun basılı tutmamaya dikkat edin. 
Böyle bir durumda, kaydedilen taranmış veri kullanılamaz hale gelebilir.
Başlatma düğmesine yanlışlıkla uzun süre basılarak tarayıcının kapanması 
durumunda geçici olarak AC adaptörünü çıkararak gücün tamamen 
kapatıldığından emin olun.
Tarayıcıyı kapattıktan sonra yeniden açmak için en az on saniye bekleyin. 
Tarayıcıyı doğru olarak kapatmak için “Oturum Açma” ekranından [Kapat] ekran 
tuşuna basın.

İPUCU
Bekleme moduna geçişten önceki boşta kalma süresi değiştirilebilir. Ayrıntılar 
için bkz. "4.6.6 Saati Bekleme Moduna Ayarlama" (sayfa 64).
"Oturum açma" ekranı gösterilmeden otomatik oturum açma mümkündür. 
Otomatik oturum açma ayarlama ile ilgili daha fazla ayrıntı için bkz. "4.6.7 
Oturum Açma Metodunun Ayarlanması" (sayfa 66).
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2.2.2 Üst Kapaktaki [SCAN] Düğmesini Kullanma

    simgesi LCD dokunmatik ekrandaki [Tara] tuşunda görüntüleniyorsa, taramayı başlatmak 

için LCD dokunmatik ekrandaki [Tara] ekran tuşuna veya üst kapaktaki [SCAN] düğmesine bası-
labilir.

LCD dokunmatik ekrandaki [Tara] ekran tuşu aşağıdaki şekillerde görünebilir: 
[Tara]
[Tara&Gönder]
[Tara&Yazdır]
[Tara&Kaydet]
[Taramaya Devam]

[SCAN] düğmesi
(üst kapak)
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2.3 LCD Dokunmatik Ekranı Kullanma

2

2.3 LCD Dokunmatik Ekranı Kullanma

LCD dokunmatik ekranı kullanırken, yapılacak işlemi seçmek için ekran tuşlarına çok hafif şekilde 
basmak gerekmektedir.
LCD dokunmatik ekranının kullanımı ile ilgili ayrıntılar için bkz. "4.1 LCD Dokunmatik Ekran 
Yoluyla Yönetici Ekranları" (sayfa 38) veya "6.2 LCD Dokunmatik Ekranı Kullanma: Devamlı 
Kullanıcı" (sayfa 242).

DİKKAT
LCD dokunmatik ekranda kalem ya da başka sert cisimler kullanmayın.
Bu LCD dokunmatik ekranda hasar oluşturur.
Ekranın temiz olmaması LCD dokunmatik ekranın bozulmasına yol açabilir. 
Ekran görünür bir şekilde kirliyse, ekranı temizleyin.
Ayrıntılar için, bkz. "7.3 LCD Dokunmatik Ekranı Temizleme" (sayfa 371).
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2.4 Klavyeyi Kullanma

Ekran tuşlarını seçme ya da metin girme klavye üzerinden de yapılabilir.
Klavye aşağıdaki şekillerde kullanılabilir:

2.4.1 Klavyeyi Kullanma: Yönetici

Klavye tuşu Kullanıldığı Yer

Tab Bir sonraki alana ya da ekran tuşuna geçişi sağlama

Space Odaklanan ekran tuşunu seçme
Ancak bu  [İndir] , [CSV Al]  ve [Yedekle]  ekran tuşları için kullanılamaz.

Enter Kullanılan ekranın içeriğini ayarlama
([Tamam] ve [Oturum Açma] ekran tuşları yerine kullanılır.)

↑  ↓ Odaklanan alanın sayısal girdi değerini değiştirme

Page Up
Page Down

Ekrandaki içeriği aşağı ya da yukarı kaydırma
 (Kaydırma ekran tuşlarının yerine kullanılır.)

DİKKAT
Klavye üst ya da sol kenar menüsündeki ekran tuşlarını seçmek için kullanılamaz.
Üst menüdeki ekran tuşlarını LCD dokunmatik ekrana basarak veya ağ arayüzü 
aracılığıyla fareyi kullanarak seçin.
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2.4 Klavyeyi Kullanma

2

2.4.2 Klavyeyi Kullanma: Devamlı kullanıcılar

Klavye 
Tuşu Kullanıldığı Yer

Tab Bir sonraki alana ya da ekran tuşuna geçişi sağlama

Space Odaklanan ekran tuşunu seçme

Enter Geçerli ekranın içeriğini ayarlama
([Tamam] ve [Oturum Açma] ekran tuşları yerine kullanılır.)
(Arama ekranlarında [Bul] ekran tuşu yerine kullanılabilir.)

Esc Bir önceki ekrana dönme
("Ana Menü" ekranında [Oturum Kapatma] ekran tuşu yerine kullanılabilir.)

Alt+F4 Tarayıcıyı kapatma 
("Oturum Açma" ekranında [Kapat] ekran tuşu yerine kullanılır.)

 Öğeler arasında aşağı ya da yukarı kaydırma

Page Up
Page Down

Ekrandaki sayfayı yukarı ya da aşağı kaydırma
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3.1 Tarayıcıların İşletim ve Yönetimi

Tarayıcı ayarları yönetimi aşağıdaki şekillerde uygulanabilir:
LCD Dokunmatik Ekran
Tarayıcı ayarları yönetimi direkt olarak tarayıcının LCD dokunmatik ekranından 
yapılabilir.
Admin Tool
Tarayıcı ayarları yönetimi ve güncellemeler, ağ arayüzü aracılığıyla bir bilgisayarda kurulu 
Admin Tool’u kullanarak uygulanabilir.
Bir seferde sadece bir tarayıcının ayarları gerçekleştirilebilir.
Central Admin Console
Tarayıcı ayarlarının yönetimi ve güncellemeler, bir bilgisayarda kurulu Central Admin 
Console’u kullanarak birden fazla tarayıcı için ağ arayüzü üzerinden uygulanabilir.
Bu durumda, Central Admin Console ile yapılan ayarlar tarayıcıya Central Admin Server 
üzerinden aktarılır.
Central Admin Console ile ilgili ayrıntılar için Scanner Central Admin Kullanıcı 
Kılavuzu’na bakınız.

    Bilgisayar

Tarayıcı Tarayıcı TarayıcıTarayıcı

Ağ arayüzü yoluyla bir 
seferde bir tarayıcı belirleyin

Ağ arayüzü ile bir seferde
birden çok tarayıcı 
belirleyin

Central Admin Console

Doğrudan bir seferde
bir tarayıcı belirleyin

LCD Dokunmatik Ekran

           Bilgisayar

Central Admin Server

Admin Tool
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3.2 Gerekli Tarayıcı İşlev Ayarları

3

3.2 Gerekli Tarayıcı İşlev Ayarları

Kullanılacak olan tarama işlevine göre gerekli olan tarayıcı ayarları farklılık göstermektedir.
İşlev ekran tuşları belirlenen ayarlara uygun olarak "Ana Menü" ekranında görüntülenmektedir.
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Üst menü

Sol Menü e-Posta Faks Yazdır Kaydet

Scan
to

Share
Point

Bkz.

Sistem Ayarları

Tarayıcı ayarlarını alınız — — — — — (*1)

Ekran Kalibrasyonu — — — — — sayfa 54

Tarayıcı Adı G G G G G sayfa 57

Dil/Klavye Seçimi — — — — — sayfa 60

Bölge/Saat Dilimi T T T T T sayfa 61

Tarih/Saat T T T T T sayfa 62

Bekleme Modu — — — — — sayfa 64

Oturum Açma Ayarları — — — — — sayfa 66

LAN Manager kimlik 
doğrulama düzeyi

— — — — — sayfa 71

Yönetici Parolası T T T T T sayfa 73

Dosya Adları (Kaydet) — — — T T sayfa 74

Dosya Adları (e-Posta) T — — — — sayfa 78

Çoklu Besleme Ayarları — — — — — sayfa 80

Tarayıcı Ayarları — — — — — sayfa 83

Genel Tarayıcı Ayarları — — — — — sayfa 85

Sertifika Yönetimi — — — — — sayfa 86
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3.2 Gerekli Tarayıcı İşlev Ayarları

3

G: Gerekli  T: Tavsiye edilir  —: Gerekli değildir
(*1): İşlemler için Scanner Central Admin Kullanıcı Kılavuzu’na bakınız.
(*2): Sadece bir LDAP sunucusuna bağlanırken gerekir.

Ağ Ayarları

IP Adresi G G G G G sayfa 88

Yönetici Ağ — — — — — sayfa 90

Central Admin Server — — — — — sayfa 92

DNS Sunucusu T T T T T sayfa 96

WINS Sunucusu T T T T T sayfa 98

NTP Sunucusu T T T T T sayfa 99

Proxy Sunucusu — — — — — sayfa 101

Oturum Açma LDAP 
Sunucusu

T (*2) T (*2) T (*2) T (*2) T (*2) sayfa 103

E-Posta LDAP Sunucusu — — — — — sayfa 112

LDAP Arama Özelleştirme — — — — — sayfa 115

SMTP Sunucusu G G — — — sayfa 120

Faks Sunucusu — G — — — sayfa 122

Ağ Yazıcısı — — G — — sayfa 123

Ağ Klasörü — — — G — sayfa 135

SharePoint Klasörü — — — — G sayfa 148

Uyarı Bildirimi T T T T T sayfa 152

Ping — — — — — sayfa 153

Ağ Durumu — — — — — sayfa 155

Üst menü

Sol Menü e-Posta Faks Yazdır Kaydet

Scan
to

Share
Point

Bkz.
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Yönetici İşlemleri (LCD Dokunmatik Ekran 
Ve  Admin Tool)

Bu bölüm tarayıcının LCD dokunmatik ekran yoluyla veya ağ arayüzü üzerinden Admin Tool’u 
kullanarak yönetici işlemleri (tarayıcıyı ayarlama ve yönetme) ile ilgili açıklamaları sunmaktadır.
Bu bölümde tanımlanan işlemleri gerçekleştirirken mesajların ortaya çıkması mümkündür. Ortaya 
çıkan mesajlar ve uygulanacak eylemler ile ilgili olarak daha fazla ayrıntı için bkz. "E.1.2 Sistem 
Günlüğü Mesajları" (sayfa 452).
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4.8 Cihaz Durumu Menülerini Kullanma.................................................................. 157

4.9 İşlem Günlükleri Menülerini Kullanma.............................................................. 162

4.10 Bakım Menülerini Kullanma ............................................................................. 168

4.11 Görev Özelliklerini Ayarlama ........................................................................... 186
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4.1 LCD Dokunmatik Ekran Yoluyla Yönetici Ekranları

LCD dokunmatik ekran ekranlarında (yönetici), üst menü sekmelerinden biri seçilmişse ilgili işlev 
sekmeleri sol yan menüde görüntülenir.

Gerçek sekme Kullanım kılavuzunda 
gösterimi Kullanıldığı yer

[Sol] ekran tuşu, [Sağ] ekran 
tuşu

Üst menü sekmeleri arasında geçiş sağlar 
(gerektiğinde üst menüyü kaydırır).

[Yukarı] ekran tuşu, [Aşağı] 
ekran tuşu

Yan menü sekmeleri arasında geçiş sağlar 
(gerektiğinde sol yan menüyü kaydırır).

[Liste] ekran tuşu Muhtemel seçimlerin listesini görüntüler.

[Oturumu Kapat] ekran tuşu Geçerli kullanıcı oturumunu kapatır.

[Tamam] ekran tuşu Geçerli ekran ayarlarındaki değişikliği 
onaylar.

Üst Menü

Sol Yan 
Menü
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4.1 LCD Dokunmatik Ekran Yoluyla Yönetici Ekranları

4

[İptal] ekran tuşu Geçerli ekranda yapılan değişikliği iptal 
eder ve varolan ayarları korur ve/veya 
önceki ekrana geri döner.

[Açık] ekran tuşu Ekran tuşunun sarı olması tuşun seçili 
olduğu anlamına gelir.

[Kapalı] ekran tuşu Ekran tuşunun mavi olması, tuşun seçili 
olmadığı anlamına gelir.

Gerçek sekme Kullanım kılavuzunda 
gösterimi Kullanıldığı yer
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4.2 Admin Tool Yoluyla Yönetici Ekranları

Tarayıcıya ağ arayüzü aracılığıyla ulaşmak için Admin Tool’u kullandığınız zaman Admin Tool 
penceresinin üst bölümündeki işlev düğmelerinden birine basmak ilgili işlev ekranının pencerede 
görünmesine sebep olur.

[Tarayıcı Ayarları] düğmesine tıklandığı zaman
Admin Tool tarayıcı ayarları ekranlarında üst menü sekmelerinden biri seçilmiş ise ilgili 
işlev sekmesi sol yan menüde görüntülenir.

 [Görev modu Konfigürasyonu] düğmesine tıklandığı zaman 
Admin Tool görev modu ekranlarında, Görev Ayarları Menüsü sekmelerinden biri 
seçildiğinde buna bağlı olan ayarlar ekranı görüntülenir.

Üst Menü

Sol Yan Menü

Görev Ayarları 
Menüsü
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4.2 Admin Tool Yoluyla Yönetici Ekranları

4

İşlev ekran tuşu Kullanım kılavuzunda 
gösterimi Kullanıldığı yer

[Çıkış] düğmesi  Admin Tool’u kapatma.

[Bağlantıyı kes] düğmesi Bir tarayıcıya bağlantıyı kesmek 
için kullanılır.

[Tarayıcı Ayarları] 
düğmesi

Tarayıcı ayarları üst menüsüne 
erişim.

[Görev modu 
Konfigürasyonu] düğmesi

Görev menü ayarları 
penceresine erişim.

[Kullanım Kılavuzunu 
İndir] düğmesi

Kullanım kılavuzunu yükleme

[Hakkında] düğmesi Yüklenmiş Admin Tool 
sürümünü gösterir.

[Tamam] düğmesi Geçerli ekran ayarlarına yapılan 
değişiklikleri onaylama.

[İptal] düğmesi Geçerli ekranda yapılan 
değişikliği iptal eder ve var olan 
ayarları korur ve/veya önceki 
ekrana geri döner.
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4.3 iScanner Yönetici Oturum Açma: LCD 
Dokunmatik Ekran Yoluyla 

DİKKAT
Eğer normal ekran görüntüsü gelmez ise (örneğin "X" işareti görünür), birkaç 
dakika bekleyin ve tekrar deneyin. Hata halen devam ediyorsa, FUJITSU 
tarayıcı bayinizle veya yetkili bir FUJITSU tarayıcı servisi ile irtibata geçin.
Eğer bir  tuş ardı ardına çok defa basılırsa "Sayfa görüntülenemez" mesajı 
görüntülenebilir. Başka bir sekmeyi seçmek veya sayfayı yeniden yüklemek 
ekranı yenileyecektir.

İPUCU
Yönetici için kullanıcı adı ve ilk parola aşağıdaki gibidir:
Kullanıcı Adı: admin
Parola: password
Tarayıcı ayarı sadece bir kullanıcı tarafından yapılandırılabilir.
Oturum zaman aşımı süresi 20 dakikadır (sabit). Aşağıdaki durumlarda oturum 
zaman aşımı süresi bir 20 dakika daha uzatılır:

Üst menü ya da sol yan menüdeki sekmelerden birine basıldığında
[Tamam] ekran tuşuna basıldığında

Dokunmatik
Ekran
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4.3 iScanner Yönetici Oturum Açma: LCD Dokunmatik Ekran Yoluyla

4

1. Bir “Kullanıcı Adı” ve “Parola” girin.

Kullanıcı adı için “admin” girin.
Parola uzunluğu 7 ile 127 karakter arasında olmalıdır.
Alfasayısal karakterler (büyük küçük harfe duyarlı) ve simgeler girilebilir.

2. [Oturum Aç] ekran tuşuna basın.

Kullanıcı adı ve parola geçerli ise, “Sistem Ayarları” ekranı görünür.

İPUCU
Klavyenin Caps Lock  (Büyük harf kilidi) tuşu seçilmişse "Caps Lock" göstergesi 
açıktır.
Klavyenin Num Lock (Sayı kilidi) tuşu seçilmişse "Num Lock" göstergesi açıktır.
Oturum açma LDAP sunucusu için "Global Catalog" seçilmişse, "UPN Son ek" 
giriş alanı görüntülenir.

Yönetici olarak oturum açarken bir UPN son eki gerekmemektedir. Girilse bile 
yok sayılacaktır. 
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4.4 Admin Tool Yoluyla Yönetici Erişimi için Ayarlar

Bu bölüm Admin Tool yoluyla oturum açmak için gerekli ayarları açıklamaktadır. 

4.4.1 Internet Explorer Önbellek Ayarlarını Kontrol Etme

Internet Explorer önbellek ayarlarını kontrol edin.

1. Internet Explorer’dan [Araçlar] menüsünden [Internet Seçenekleri]’ni seçin.

"Internet Seçenekleri" iletişim kutusu görünür.

2. [Genel] sekmesinde, "Gözatma geçmişi" kısmında [Ayarlar] düğmesine tıklayın.

"Geçici Internet Dosyaları ve Geçmiş Ayarları" iletişim kutusu görünür.

3. "Depolanan sayfaların daha yeni sürümlerini denetle" için  "Otomatik olarak" seçin.

4. "Kullanılacak disk alanı" için 63 MB ya da üstünü belirleyin.

5. [Tamam] düğmesine tıklayın.

İPUCU
Admin Tool yoluyla oturum açma için aşağıdakiler gereklidir:

"4.6.2 Tarayıcı Adının Ayarlanması" (sayfa 57)
"4.6.9 Yönetici Parolasının Değiştirilmesi" (sayfa 73)
"4.7.1 Tarayıcıya Bir IP Adresi Verilmesi" (sayfa 88)
"4.7.2 Yönetici Ağ Ayarlaması" (sayfa 90)
"4.7.4 DNS Sunucusunu Ayarlama" (sayfa 96)
"4.7.5 WINS Sunucusunu Ayarlama" (sayfa 98)
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4.4.2 Internet Explorer Güvenilen Sitelerini Ayarlama

Hedef tarayıcı URL’sini Internet Explorer güvenilen site olarak girin.
Bu ayar yapılmazsa, tarayıcıya bağlantı engellenir ve bir sertifika yüklenemez.

1. Internet Explorer [Araçlar] menüsünden, [Internet Seçenekleri]’ni, seçin.

"Internet Seçenekleri" iletişim kutusu görünür.

2. [Güvenlik] sekmesinde, [Güvenilen siteler]’i seçin ve [Siteler] düğmesine tıklayın

"Güvenilen siteler" iletişim kutusu görünür.

3. [Bu bölgedeki tüm sitelerden sunucu doğrulaması (https:) iste] onay kutusunu 
temizleyin.

4. "Bu Web sitesini bölgeye ekle" alanına tarayıcının URL’sini girin ve [Ekle] düğmesine 
tıklayın.

Örnek: http://IP_adresi veya tarayıcı_adı/

DİKKAT
Farklı web tarayıcısı sürümleri farklı ayar prosedürleri gerektirebilir.
Proxy sunucusu ayarı kullanmayın.

İPUCU
Internet Explorer için herhangi bir güncelleştirme ya da servis paketi bulunuyorsa 
bunların uygulandığından emin olun.

DİKKAT
Farklı web tarayıcısı sürümleri farklı ayar prosedürleri gerektirebilir.
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4.4.3 Admin Tool’u Kurma

Ağ arayüzü yolu ile tarayıcı kurulumu için Admin Tool’u bilgisayarınıza yükleyin.

1.  "4.7.2 Yönetici Ağ Ayarlaması" (sayfa 90)’nda tanımlanan ayarlara göre URL’yi 
aşağıdaki şekilde belirleyin:

SSL [Kapalı], bağlatnı noktası numarası değişimi yok
http://tarayıcı adı veya IP adresi/
SSL [Kapalı], bağlantı noktası numarası değişimi
http://tarayıcı adı veya IP adresi: bağlantı noktası numarası/
bağlatı noktası numarası için, değiştirilmiş bağlantı noktası numarasını girin.
SSL [Açık], bağlantı noktası numarası değişimi yok
https:// tarayıcı adı veya IP adresi/
SSL [Açık], bağlantı noktası numarası değişimi
https://tarayıcı adı veya IP adresi: bağlantı noktası numarası/
bağlantı noktası numarası için, değiştirilmiş bağlantı noktası numarasını girin.

SSL için bağlanıldığında "Güvenlik Uyarısı" penceresi görüntülenir.
Güvenlik uyarısı penceresindeki [Evet] düğmesine tıklayın.

Oturum açma ekranı görünür.

2.  "Kullanıcı Adı" ve "Parola"yı girin.
Kullanıcı adı için "admin" girin.
Parolalar 7 ile 127 karakter arası uzunlukta olmalıdır.
Alfasayısal karakterler  (büyük küçük harfe duyarlı) ve simgeler girilebilir.

İPUCU
Internet Explorer için herhangi bir güncelleştirme ya da servis paketi bulunuyorsa 
bunların uygulandığından emin olun.
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3.  [Oturum Aç] düğmesine tıklayın.

Yükleme ekranı görünür.

4. [fi Network Scanner Admin Tool] için [İleri] düğmesine tıklayın.

 Admin Tool indirme ekranı görünür.

5.  [İndir] düğmesine tıklayın.

 "Dosya Yükleme- Güvenlik Uyarısı" iletişim kutusu görünür.

DİKKAT
Yönetici veya kullanıcı işlemi gerçekleştirilirken yükleme mümkün 
değildir.
Yükleme tamamlanana kadar web tarayıcısını veya oturumu 
kapatmayın.
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6. [Çalıştır] düğmesine tıklayın.

"fi Network Scanner Admin Tool" Kurulum Sihirbazı görünür

7. [Next] düğmesine tıklayın.

"Select Installation Folder" penceresi görünür.

İPUCU
Eğer .NET Framework kurulu değilse, Admin Tool’u kurarken Microsoft Web 
sitesine erişilir. 
.NET Framework’u kurduktan sonra Adım 1’den başlayarak tekrar deneyin.
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8. Admin Tool için kurulum dosyasını belirleyin.
Farklı bir dosyayı seçmek için, [Browse] düğmesine tıklayın.
Seçilmiş klasör için gereken boş alanını kontrol etmek için [Disk Cost] düğmesini seçin.

9. Hedef kullanıcıları seçerek [Next] düğmesine tıklayın.

"fi Network Scanner Admin Tool başarılı bir şekilde yüklendi mesajı kurulumun bittiğini 
belirtene kadar kurma sihirbazı penceresindeki istemlerini takip edin. [Close] düğmesine 
tıklayın.

Kurulum tamamlandığında tarayıcı oturumunu ve Web tarayıcısını kapatın.

DİKKAT
Kurulum yolu uzunluğu 259 karakteri geçerse (klasör yolu ve kurulum 
dosya adı) kurulum gerçekleşmez. Bu limitler dahilinde bir kurulum klasörü 
seçin.
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"Admin Tool" şimdi kullanılabilir durumda olmalıdır.
[Başlat] -  [Tüm Programlar] - [fi-scanner V2] alt menüsünü ve ardından [fi Network 
Scanner Admin Tool]’u seçin.

4.4.4 Admin Tool’u Kaldırma

Bu açıklama Windows Vista’yı örnek olarak kullanmaktadır. 
Admin Tool’u kurulu olduğu bilgisayarda [Denetim Masası] -  [Programlar] - [Programlar ve 
Özellikler]’den kaldırın.

DİKKAT
Bu araç daha önceden kurulmuşsa, Admin Tool işlemleri ile ilgili ayrıntılar için 
"4.5 iScanner Yönetici Oturum Açma: Admin Tool Yoluyla" (sayfa 51) 
bölümüne geçin.
Web tarayıcısından [Araçlar] menüsünden, [Internet Seçenekleri]’ni seçin ve 
"Internet Seçenekleri" diyalog kutusunda gösterilen ayarlar hakkındaki 
aşağıdaki bilgilere dikkat edin:

[Genel] sekmesindeki [Erişilebilirlik] seçildiğinde gösterilen [Erişilebilirlik] 
iletişim kutusunda biçimlendirme ve kullanıcı stil sayfası ayarlarını 
değiştirmeyin. Eğer bu ayarlar değiştirilirse, Admin Tool’un görüntülenme 
biçimi bozulabilir.
[Genel] sekmesindeki [Diller] seçildiğinde, gösterilen "Dil Tercihi" iletişim 
kutusunda Central Admin Server işlem sistemi için kullanılan dilin aynısını 
üste alın. Eğer farklı bir dil belirlenirse, Admin Tool girdileri veya 
görüntülerinde bir sorun oluşabilir.
[Güvenlik] sekmesinde, "Bölge güvenlik düzeyi" "Yüksek"e ayarlanmışsa, 
Admin Tool ekranının bir bölümü düzgün olarak görüntülenemeyebilir.
Bu durumda, [Güvenlik] sekmesinde, Tarayıcıyı veya Central Admin 
Server’ı güvenilir site bölgesine ekleyin ve [Varsayılan Düzey]’i seçin. Ya 
da [Özel Düzey]’i seçin ve [İkili ve komut dosyası davranışları]’nı 
"Etkinleştir"e ayarlayın.

Yazı tipi boyutu büyük olduğu zaman, iletişim kutusunun bir bölümü doğru 
olarak gösterilemeyebilir. Böyle bir durumda, daha küçük bir yazı tipi boyutu 
kullanın.

DİKKAT
"Admin Tool"u kaldırmadan önce kapatın. "Admin Tool" açıkken kaldırma 
gerçekleştirilirse, açık olan "Admin Tool" un normal işlemi garanti edilemez.
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4.5 iScanner Yönetici Oturum Açma:  Admin Tool 
Yoluyla

Tarayıcıyı bilgisayarla yönetmek için Admin Tool ayarlanabilir.
Bu bölüm "Admin Tool" kullanarak nasıl oturum açılacağını açıklamaktadır.

1. [Başlat] menüsünden, [Tüm Programlar]-[fi-scanner V2]’yi, ardından
[fi Network Scanner Admin Tool]’u seçin.

Admin Tool başlar.

Admin
Tool

DİKKAT
Normal ekran görüntüsü görünmüyorsa (örneğin bir "X" işareti görünürse], bir 
kaç dakika bekleyin ve tekrar deneyin. Sorun devam ederse, FUJITSU tarayıcı 
bayinizle veya bir yetkili FUJITSU tarayıcı servisi ile irtibata geçin.
Eğer bir tuşu ardı ardına çok defa basılırsa "Sayfa görüntülenemiyor" mesajı 
görünebilir. Farklı bir sekmeyi seçmek veya sayfayı tekrar yükleme işlemi, 
ekranı yeniler.

İPUCU
Tarayıcıyı bilgisayar aracılığıyla yönetmek için nasıl ayarlama yapılacağı ile 
ilgili ayrıntılar için bkz. "1.4.1 Admin Tool İçin Gereksinimler" (sayfa 14).
Yönetici için kullanıcı adı ve ilk parola aşağıdaki gibidir:
Kullanıcı Adı: admin
Parola: password
Tarayıcı ayarı sadece bir kullanıcı tarafından yapılandırılabilir.
Oturum zaman aşımı süresi 20 dakikadır (sabit). Aşağıdaki durumlarda oturum 
zaman aşımı süresi bir 20 dakika daha uzatılır:

Üst menü ya da sol menüdeki sekmelerden birine basıldığında
[Tamam]’a basıldığında

Ayrıca [Sistem Ayarları Dosyası] ekranında [Başlangıca dön] gerçekleştirildiği 
zaman, [Başlangıca dön] işlemi 20 dakikadan uzun sürdüğü için oturum zaman 
aşımı süresi işlem tamamlanana kadar uzatılır.
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2. "Bağlan"ı belirleyin (tarayıcının).
Ayarlanacak veya yönetilecek tarayıcı için IP adresi, tarayıcı adı veya FQDN’yi girin.

3. [Bağlan] düğmesine tıklayın.

"Oturum Açma" ekranı görünür.

DİKKAT
"4.7.2 Yönetici Ağ Ayarlaması" (sayfa 90)’ndaki bağlantı noktası 
numarası değiştirilmişse,Bağlantı noktası numarası için değişen bağlantı 
noktası numarasını girin.
Belirlenen bağlantı noktası numarasının dışında bir numara ile 
bağlanmaya çalışıldığında, bağlantı hatası oluşması 20 saniye alacaktır.
SSL’yi kullanmak için [HTTPS Kullan] onay kutusunu seçin.
Yetirnce boş hafıza olmadığında Admin Tool başlatırlırsa, komut dosyası 
hatası oluşabilir. Yeterince boş hafıza olduğundan emin olduktan sonra 
tekrar deneyin.
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4. Bir "Kullanıcı Adı" ve "Parola" girin.
Kullanıcı adı için "admin" girin.
Parolalar 7 ile 127 karakter uzunluğunda olmalıdır.
Alfasayısal karakterler (büyük küçük harfe duyarlı) ve simgeler girilebilir.

5. [Oturum Aç] düğmesine tıklayın.

Kullanıcı adı ve parola geçerli ise, "Sistem Ayarları" ekranı görünür.
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4.6 Sistem Ayarları Menüsünü Kullanma

4.6.1 LCD Dokunmatik Ekranı Kalibre Etme 

Bu ayar LCD dokunmatik ekran yanıtları LCD ekranındaki nesnelerin hizasının dışında ise 
gerçekleş-tirilmelidir.

1. Üst menüden [Sistem Ayarları] sekmesini seçin.

2. Sol yan menüden [Ekran Kalibrasyonu] sekmesini seçin.

"Ekran Kalibrasyonu" ekranı görünür.

3. [Ekranı Kalibre Et] ekran tuşuna basın.

Üst sol köşede bir "+" (hizalama işareti) ile birlikte boş bir ekran görünür.

Dokunmatik
Ekran
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4. "+" işaretine parmak ucunuzla dokunun.

Aşağıdaki "Kalibrasyon" diyalog kutusu ile birlikte deneme ekranı görünene kadar 
tekrarlayın:

İPUCU
Ayarlama ekranında klavye de kullanılabilir:

Kalibrasyon sonrası ekranına direkt olarak atlamak için [Home] klavye 
tuşuna basın.
 "+" işaretini farklı bir kalibrasyon noktasına taşımak için [←][↑][↓][→] 
klavye tuşlarını kullanın. Bu yanlış bir dokunuşun düzeltilmesini sağlar.
Kalibrasyon işlemini durdurmak ve "Ekran Kalibrasyon" ekranına geri 
dönmek için  [Esc] klavye tuşuna basın.
Hata iletisini kapatmak için [Enter]  klavye tuşuna basın. (Normal 
şartlarda gerekmez.)

Dokunulduktan sonra "+"  bir sonraki hizalama konumuna geçer. Her 
durduğunda tekrar dokunun.
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5. Parmak ucunuzla ekranda bir çizgi çizin.

Ekranda bu çizgiye karşılık gelen bir çizgi görünür.

Eğer çizgi doğru olarak görünmüyorsa,  Adım 4’e dönmek için [Kalibrasyon ekranı] 
ekran tuşuna basın.
Ekran karışık bir hal alırsa, tüm çizgileri temizlemek için [Ekranı temizle] ekran tuşuna 
basın.
[İmleç açık/kapalı] düğmesi kullanılamaz.

6. Dokunmatik ekranın tepkisini yeterli bulduğunuz zaman [Güncelle] ekran tuşuna 
basın.

Bu adım geçerli kalibrasyon bilgisini kaydedip ayarlama işlemini tamamlayarak, “Ekran 
Kalibrasyonu” menüsüne geri döner.

DİKKAT
Eğer kalibrasyon dikkatli bir şekilde yapılmazsa, ya da [Enter] klavye 
tuşuna bütün kalibrasyon noktalarına dokunulmadan basılırsa, aşağıdaki 
hata mesajı ekrana gelebilir:

Parametre hatası. Lütfen yeniden giriniz
[Enter] klavye tuşuna basarak hata diyalog kutusunu kapatın ve her 
kalibrasyon noktasına kesin olarak dikkatlice dokunarak kalibrasyonu 
Adım 4 ’ten itibaren tekrar gerçekleştirin.
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4.6.2 Tarayıcı Adının Ayarlanması 

Tarayıcı için bir ağ adının sağlanması için bir tarayıcı adı belirlenebilir.

1. Üst menüden [Sistem Ayarları] sekmesini seçin.

2. Sol yan menüden [Tarayıcı Adı] sekmesini seçin.

"Tarayıcı Adı" ekranı görünecektir.

3. Bir Tarayıcı Adı girin.
Tarayıcı adları en fazla 15 karakter uzunluğunda olabilir.
Alfasayısal karakterler (büyük ve küçük harfe duyarlı) ve kısa çizgiler girilebilir.
Tarayıcı adları sayısal karakterler içeremez.
Kısa çizgi tarayıcı adının ilk karakteri olarak kullanılamaz.

Dokunmatik
Ekran

Admin
Tool

DİKKAT
Ağda zaten kullanılan bir ad kullanmayın.
Aynı adı kullanma ağ bağlantı hatasına neden olur. Bu gibi sorunlarla ilgili daha 
fazla ayrıntı için bkz. "E.1.1 Yönetici Ekran Mesajları" (sayfa 439).
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4. Tarayıcıyı çalışma grubu veya etki alanı üyesi olarak belirleyin.
Çalışma grubu için
[Çalışma Grubu] ekran tuşuna basın ve bir çalışma grubu adı girin.
Çalışma grup adları en fazla 15 karakter uzunluğunda olabilir.
Varsayılan ad "WORKGROUP"tur.
Etki alanı için
[Etki Alanı] ekran tuşuna basın ve bir etki alanı adı girin.
Etki alanı adları en fazla 155 karakter uzunluğunda olabilir.

5. [Tamam] ekran tuşuna basın.

Yeniden başlatma onay ekranı görünür.

6. [Şimdi] ekran tuşuna basın.

Sistem yeniden başlatılmıştır.

İPUCU
Aşağıdaki durumlarda kimlik doğrulama ekranı görünür.

Tarayıcıyı etki alanı üyesi olarak belirlerken
Bir etki alanı üyesi olan bir tarayıcının adını değiştirirken

1. Bir kullanıcı adı girin.
Kullanıcı adları en fazla 256 karakter uzunluğunda olabilir. Kimlik 
doğrulama bilgisini etki alanına eklerken kontrol edin, etki alanına 
eklenebilecek bir kullanıcı adı girin.

2. Bir parola girin.
Parolalar en fazla 256 karakter (büyük küçük harfe duyarlı) uzunluğunda 
olabilirler.

3. [Tamam] ekran tuşuna basın.
Kullanıcı adı ve parola doğru ise yeniden başlatma onay ekranı görünür.
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İPUCU
Eğer yeni tarayıcının adı ağ tarafından kullanılan başka bir cihazın adı ile aynı 
ise iletişim sorunu oluşur. Bu durumlarda aşağıdaki adımları deneyin:
1. Tarayıcıyı kapatmak için LAN kablo bağlantısını keserek LCD dokunmatik 

ekrandaki [Kapat] ekran tuşuna basın.
2. LAN kablosu bağlı değilken tarayıcıyı yeniden başlatın ve kullanılmayan bir 

tarayıcı adı girin.
3. Tarayıcıyı yeniden başlatın.
4. LAN kablosunu tarayıcıya tekrar takın.

Tarayıcı adı ağ arayüzü yoluyla değiştirilirse bağlantı kopacaktır. Diğer 
ayarlamalara devam etmek için, cihazınızın tekrar başlaması için bir süre 
bekleyin, daha sonra ağ arayüzüne tekrar giriş yapın.
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4.6.3 Dilin Ayarlanması 

1. Üst menüden [Sistem Ayarları] sekmesini seçin.

2. Sol yan menüden [Dil/Klavye Seçimi] sekmesini seçin.

"Dil/Klavye Seçimi" ekranı görünür.

3.  "Dil" girdi alanı için [Liste] ekran tuşuna basın.

Dillerin listesi görünür.

4. Bir dil seçin.
İşletim ortamı için istenen dili seçin.

Bu işlem  "Dil/Klavye Seçimi" ekranına geri döndürür.

5.  [Tamam] ekran tuşuna basın.

Seçilmiş dilde dil ayarı onay mesajı görünür.

6. [Tamam] ekran tuşuna basın.

Sistem yeniden başlatılacaktır.

Dokunmatik
Ekran

Admin
Tool

İPUCU
Bu ekranın bir sonraki başlatmada yeniden görüntülenip 
görüntülenmeyeceğini seçebilirsiniz. Ekranı tekrar görüntülemek için 
"Sonraki açılışta "Dil/Klavye Seçimi" ekranı görüntülensin mi?" için  [Evet] 
ekran tuşuna,  görüntülememek için  [Hayır]  ekran tuşuna basın. 
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4.6.4 Bölge/Saat Diliminin Ayarlanması 

1. Üst menüden [Sistem Ayarları] sekmesini seçin.

2. Sol yan menüden [Bölge/Saat Dilimi] sekmesini seçin.

 "Bölge/Saat Dilimi" ekranı görünür.

3. Saat dilimi girdi alanı için [Liste] ekran tuşuna basın.
 Varsayılan saat dilimi "( GMT+9:00) Osaka, Sapporo, Tokyo" dur.

Saat dilimi listesi görünür.

4. Bir saat dilimi seçin.

5.  "Yaz Saati"nin açık olup olmayacağına seçin.
Bu seçenek yaz saati kullanılmayan saat dilimlerinde gösterilmez.

6.  [Tamam] ekran tuşuna basın.

Bölge/Saat Dilimi ayarlanmıştır.

Dokunmatik
Ekran

Admin
Tool

Central
Admin

İPUCU
Yaz saati açıksa, yaz saati ve standart saat arasında otomatik olarak geçiş 
yapılır.
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4.6.5 Tarih/Saatin Ayarlanması 

1. Üst menüden [Sistem Ayarları] sekmesini seçin.

2. Sol yan menüden [Tarih/Saat] sekmesini seçin.

"Tarih/Saat" ekranı, [Tarih/Saat]’te gösterilen ekran görüntüsünün tarih/saat’i ile 
görünür.

Central Admin Console için "Tarih/Saat" girdi alanı ve [Zamanı Al] ekran tuşları 
kullanılamaz.

3. Tarih Formatı [Liste] ekran tuşuna basın.

Tarih formatı listesi görünür.

4. Bir tarih formatı seçin.
Bu tarih formatı, tarama dosyalarını ve ekranlarda gösterilen tarihi adlandırmak için 
kullanıldığı zaman tarih/saat’e uygulanır. 

5. "Tarih/Saat" girdi alanına şu anki tarih ve saati girin.
"Tarih/Saat" sekmesi sol yan menüden seçildiğinde gösterilen tarih saat güncel saat 
ayarlarıdır.
Girilebilecek tarih/saat aralığı sınırı "Aralık 31 2037, 23:59:59"dur.
Tarih ve saat için bir basamaklı bir numara girildiğinde,  örneğin Ocak için "0" ı öne yazıp 
girdi alanına "01" girin.
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6.  [Tamam] ekran tuşuna basın.

Tarih ve saat ayarlanmıştır.

İPUCU
[Zamanı Al]’a basıldığında dahili sistem tarih/saatinin güncel değeri 
yenilenir. 
Admin Tool için sistem saatini 20 dakika veya daha fazla ileri götürecek 
bir ayarlama, oturumun zaman aşımına uğramasına ve tarayıcının 
oturumu kapatmasına neden olur. Ancak, belirlenmiş zaman ayarı 
uygulanacaktır.
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4.6.6 Saati Bekleme Moduna Ayarlama 

Tarayıcınız belirli bir süre içerisinde kullanılmadığı zamanlarda otomatik olarak oturum kapatma 
ve sonra bekleme moduna geçmeye ayarlanabilir.
Herhangi bir ekran için devamlı kullanıcı oturum açmadan sonra belirlenen "Oturum kapatma 
süresi" zamanı için herhangi bir işlem yapılmamışsa, tarayıcı otomatik olarak kullanıcının 
oturumunu kapatır.

Devamlı kullanıcı olarak oturum açılmışsa, belirlenen "Bekleme Moduna Geçiş Süresi" için 
herhangi bir işlem yapılmamışsa, tarayıcı bekleme süresine girer. Tarayıcı bekleme moduna 
geçerse LCD dokunmatik ekran kapanır.
Başlatma düğmesine basıldığında tarayıcı bekleme modundan çıkar ve yeniden başlar.
Yeniden başlatmadan sonra görüntülenen ekran otomatik oturum kapatma için belirlenmiş 
bekleme zamanına göre aşağıdaki yollarda çeşitlilik gösterir:

Otomatik oturum açma etkin ise, işlem ekranı görüntülenir.
  Bununla birlikte "Beklemeye geçme zamanı" için "Asla" belirlenmiş ise ve o zamanda 
oturum açmış kullanıcı için otomatik oturum açma etkisiz ise oturum açma ekranı 
görüntülenir.
Otomatik oturum etkisiz ise, oturum açma ekranı görüntülenir.

Ekran geçişleri için bkz. "2.2.1 Başlatma Düğmesini Kullanma" (sayfa 24).

Dokunmatik
Ekran

Admin
Tool

Central
Admin

İPUCU
Tarayıcı aşağıdaki işlemler sırasında oturumu kapatmaz:

Dokümanlar taranırken
Taramayı e-posta ile gönderirken
Taramayı fakslarken
Taramanın çıktısını alırken
Taramayı kaydederken
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1.  Üst menüden [Sistem Ayarları] sekmesini seçin.

2.  Sol yan menüden [Bekleme Modu] sekmesini seçin.

"Bekleme Modu" ekranı görünür.

3.  "Oturum kapatma zamanı" girdi alanı için  [Liste] ekran tuşuna basın.

"Oturum kapatma zamanı" listesi görünür.

4. Otomatik oturum kapatmadan önce istenen zamanı seçin.
Varsayılan zaman "5 dk"dır.

5. "Beklemeye geçme zamanı" girdi alanı için [Liste] ekran tuşuna basın.

"Beklemeye geçme zamanı" listesi görünür.

6. Bekleme moduna geçiş süresini seçin.
Varsayılan zaman "15 dk"dır.

7.   [Tamam] ekran tuşuna basın.

Tarayıcı belirlenen zamandan sonra önce bekleme moduna ve ardından otomatik oturum 
kapatmaya ayarlanmıştır.

DİKKAT
"Oturum kapatma zamanı için" [Asla] seçilmişse, bekleme moduna 
geçmeden önce "Beklemeye geçme zamanı" kullanılır.
[Asla]’dan başka bir seçenek seçilmişse, "Oturum kapatma zamanı"ndan 
daha uzun olan bir "Beklemeye geçme zamanı" belirleyin.
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4.6.7 Oturum Açma Metodunun Ayarlanması 

Oturum açma ayarları aşağıdaki gibidir:
Otomatik oturum açma ayarları
Tarayıcı açıldığında veya yeniden başlatıldığında tarayıcıyı  "Oturum Açma " ekranı 
görüntülenmeden otomatik oturum açmaya ayarlayın.
Otomatik oturum açma için "Oturum Açma Ayarları" nda belirlenen kullanıcı adı ve parola 
kullanılmakla beraber tarayıcının otomatik olarak oturumu kapatılırsa veya [Oturumu 
Kapat] ekran tuşuna basılırsa,  "Oturum Aç" ekranı görüntülenir.
Misafir hesabı geçerliliği
Misafir hesabı ile oturum açmaya izin verilip verilmeyeceğini belirleyin.
Yönetici hesabı değişikliği
Yönetici hesabı olarak fabrika varsayılan yönetici hesabının mı (admin) yoksa farklı bir 
yönetici hesabının mı kullanılıp kullanılmayacağını ayarlayın.

1. Üst menüden  [Sistem Ayarları] sekmesini seçin.

2. Sol yan menüden [Oturum Açma Ayarları] sekmesini seçin.

"Oturum Açma Ayarları" ekranı görünür.

3. Otomatik oturum açmaya izin verilip verilmeyeceğini seçin.
Varsayılan ayar  [Kapalı]’dır.
Otomatik oturum açmaya izin verilmesi için [Açık] ekran tuşunu seçin.
Otomatik oturum açmayı etkisizleştirmek için [Kapalı] ekran tuşunu seçin.

Dokunmatik
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Admin
Tool

Central
Admin
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4. Bir kullanıcı adı ve parola girin.
Kullanıcı adı ve parolası sadece Adım 3’de  [Açık] seçilmişse ayarlanabilir. 

DİKKAT
Otomatik oturum açma ayarı tarayıcı yeniden başlatıldıktan sonra veya 
bekleme modundan çıktıktan sonra uygulanır.
Otomatik oturum açmanın etkin olduğu bir tarayıcıda Central Admin 
etkinleştirilirse, tarayıcı başlatıldığında veya bekleme modundan 
çıktığında, otomatik oturum açma üzerinden; Central Admin Server’daki 
mevcut tarayıcı ayarları, Eklenti kurulumları ve sistem ayarları kontrolüne 
öncelik verilir. Tarayıcı ayarları, Eklenti kurulumları veya sistem ayarları 
mevcut ise, tarayıcıya uygulanırlar. Bununla birlikte, Central Admin 
Server’a bağlanan tarayıcıların sayısı maksimum sayıyı aşarsa, işlem 
atlanır ve otomatik oturum açma gerçekleştirilir. Bir tarayıcı oturumdan 
çıkarsa, yeniden başlatılırsa veya bekleme modundan çıkarsa 
güncellemeler uygulanacaktır.

Alan adı Açıklama

Kullanıcı Adı Kullanıcı adları en fazla 64 karakter uzunluğunda olabilirler.
Tüm alfasayısallar (büyük küçük harfe duyarlı) ve bazı simgelere 
izin verilebilir.
Kullanıcı adları "@" veya "." ile başlamamalıdır. 
Aşağıdaki simgeler kullanılamaz:
 / \ [ ] : ; | = , + * ? < > "

Parola Parolalar en fazla 256 karakter uzunluğunda olabilir ve tüm 
alfasayısallar (büyük küçük harfe duyarlı) ve simgeler kullanılabilir.

İPUCU
Sistem ortamı LDAP parolasında başla karakterlerin kullanımına izin verse 
bile, yalnızca yukarıda belirtilmiş karakterler otomatik oturum açma parolası 
olarak kullanılabilir.
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Kullanıcı oturum açma kimlik doğrulamasını yaparken tarayıcı Active Directory kullanıcı 
adı formatına uyar.

LDAP sunucusunun "Sunucu türü" "Active Directory" veya "Active Directory Global 
Catalog" olduğu zaman:

LDAP sunucusunun "Sunucu türü" "Diğer LDAP sunucusu" olduğu zaman:

5. Misafir hesabı ile oturum açmanın mümkün olup olmadığını seçin.
Varsayılan ayar [Açık].
Misafir hesabı ile oturum açmayı etkinleştirmek için [Açık] ekran tuşunu seçin.
Misafir hesabı ile oturum açmayı devre dışı bırakmak için [Kapalı] ekran tuşunu seçin.

Kullanıcı adı 
formatı Kimlik doğrulama işlemi

SAM Hesap Adı
 "@"içermiyor

Kullanıcı oturum açma adı doğrulaması (sAMAccountName).
Örnek: kullanıcı

Kullanıcı Asıl 
Adı "@" içeriyor

Kullanıcı oturum açma adı doğrulaması (userPrincipalName).
Örnek: user@example.com

İPUCU
SAM hesabı adını bir etki alanı adı ile belirlerseniz, bunu 
"etkialanı_adı\SAM_hesap_adı" olarak belirtin.

Kullanıcı adı 
formatı Kimlik doğrulama işlemi

uid Kullanıcı oturum açma adı doğrulaması (uid).
Örnek: kullanıcı

cn Kullanıcı oturum açma adı doğrulaması (cn).
Örnek: kullanıcı

İPUCU
Yönetici tarayıcının LCD dokunmatik ekranı aracılığıyla oturum açarken  
[Caps Lock] veya [Num Lock] gösterilir.
Klavyenin Caps Lock tuşu seçilmişse "Caps Lock" göstergesi açıktır. 
Klavyenin Num Lock tuşu seçilmişse "Num Lock" göstergesi açıktır.
Otomatik oturum açma kullanıcı adı için bir UPN son ek girilmişse, bu ek 
yok sayılır.
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6.  [Ayrıntılar] ekran tuşuna basın.

Yönetici hesabını ayarlama ekranı görünür.

7. [Yönetici Hesabı] için liste ekran tuşuna basın.

Yönetici hesapları listesi görüntülenir.

8. Yönetici hesabı olarak kullanılacak hesabı seçin.

9. Yönetici hesabı olarak [Diğer hesap] ayarlanmışsa, [Yönetici Kullanıcı Adı] için 
yönetici hesabı kullanıcı adını girin.

Aşağıdaki simgeler dışında bu en fazla 20 karakter uzunluğunda olabilir:
/ \ [ ] : ; | = , + * ? < > "

İPUCU
Admin Tool kullanılırsa, [Ayrıntılar] düğmesi görüntülenmez. Yönetici hesabı 
ve kullanıcı adı aynı pencerede ayarlanabilir.

DİKKAT
[Diğer hesap] seçilirse, varsayılan yönetici hesabı (admin) kullanılamaz.

DİKKAT
Aşağıdaki kullanıcı adları belirlenemez:

Sadece boşluk veya noktalardan (.) oluşan bir kullanıcı adı
Otomatik oturum açmak için belirlenmiş bir kullanıcı adı
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10. [Tamam] ekran tuşuna basın.

"Oturum Açma Ayarları" ekranı tekrar görünür.

11. [Tamam] ekran tuşuna basın.

Girilen bilgiler ayarlanmıştır.

İPUCU
[Diğer hesap] için parola [Yönetici Parolası] ekranında değiştirilebilir.
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4.6.8 LAN Manager Kimlik Doğrulama Düzeyini Ayarlama

Tarayıcıyı sunucuya bağlamak için kullanılan LAN Manager kimlik doğrulama düzeyini ayarlayın.
LAN Manager kimlik doğrulama düzeyi ayarı aşağıdaki durumlarda etkinleştirilir:

Oturum açma LDAP sunucusu türü [Active Directory] veya [Active Directory Global 
Catalog]’a ayarlı ve tarayıcı oturumunu açmak için tarayıcı Active Directory sunucusuna 
bağlı
Taranan görüntüleri ağ klasörüne kaydetmek için tarayıcı dosya sunucusuna bağlı
Taranan görüntüleri yazdırmak için tarayıcı bir yazdırma sunucusuna bağlı

LAN Manager kimlik doğrulama düzeyi ile ilgili ayrıntılar için, ilgili sunucunun kullanım 
kılavuzuna bakınız.

1. Üst menüden [Sistem Ayarları] sekmesini seçin.

2. Sol yan menüden [LAN Manager kimlik doğrulama düzeyi] sekmesini seçin.

"LAN Manager kimlik doğrulama düzeyi" ekranı görünür.

Dokunmatik
Ekran

Admin
Tool
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Admin

DİKKAT
LAN Manager kimlik doğrulama düzeyini sunucu tarafı ayarlarına göre 
ayarlamanız önerilir.
LAN Manager kimlik doğrulama düzeyini değiştirmeden önce, sunucu 
tarafındaki düzeyi sunucu yöneticisine danışarak kontrol edin. Sunucu 
tarafındaki düzeyden başka bir düzey ayarlanırsa, tarayıcı oturumunu açmak, 
taranan veriyi ağ klasörüne kaydetmek veya veri yazdırma işlemleri devre dışı 
kalabilir.
LAN Manager kimlik doğrulama düzeyi ayarı oturum açma, ağ klasörü ve ağ 
yazıcısı için kullanılır.
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3. LAN Manager kimlik doğrulama düzeyini belirten 0 ile 5 arasında bir sayı girin.
0: LM ve NTLM yanıtlarını gönder

Tarayıcı LM ve NTLM kimlik doğrulaması kullanır ve NTLMv2 oturumu güvenliğini asla 
kullanmaz.

1: LM ve NTLM Gönder - anlaşma olduysa, NTLMv2 oturumu güvenliği kullan
Tarayıcı LM ve NTLM kimlik doğrulaması ve eğer sunucu desteklerse NTLMv2 oturumu 
güvenliğini kullanır.

2: Yalnızca NTLM yanıtı gönder
Tarayıcı sadece NTLM kimlik doğrulaması ve eğer sunucu desteklerse NTLMv2 oturumu 
güvenliğini kullanır.

3: Yalnızca NTLMv2 yanıtı gönder
Tarayıcı sadece NTLMv2 kimlik doğrulaması ve eğer sunucu desteklerse NTLMv2 oturumu 
güvenliğini kullanır.

4: Yalnızca NTLMv2 yanıtı gönder. LM’yi reddet.
Tarayıcı sadece NTLMv2 kimlik doğrulaması ve eğer sunucu desteklerse NTLMv2 oturumu 
güvenliğini kullanır.

5: Yalnızca NTLMv2 yanıtı gönder. LM ve NTLM’yi reddet
Tarayıcı sadece NTLMv2 kimlik doğrulaması ve eğer sunucu desteklerse NTLMv2 oturumu 
güvenliğini kullanır.

4. [Tamam] ekran tuşuna basın.

LAN Manager kimlik doğrulama düzeyi ayarlanmıştır.
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4.6.9 Yönetici Parolasının Değiştirilmesi 

1. Üst menüden [Sistem Ayarları] sekmesini seçin.

2. Sol yan menüden [Yönetici Parolası] sekmesini seçin.

"Yönetici Parolası" ekranı görünür.

3. "Aktif Parola”yı, “Yeni Parola”yı ve “Yeni Parola Doğrulama”yı girin.
Bir parola en az 7 en fazla 127 karakter uzunluğunda olabilir.  Alfasayısal karakterler 
(büyük-küçük harfe duyarlı) ve simgeler girilebilir. 

4.  [Tamam] ekran tuşuna basın.

Yeni yönetici parolası ayarlanmıştır.

DİKKAT
Oturum açma, parola olmadan mümkün değildir. 
Eğer bir parola kaybedilir veya unutulursa, FUJITSU tarayıcı bayisi veya yetkili bir 
FUJITSU tarayıcı servisi ile irtibata geçin. Tarayıcının sıfırlanması ücrete tabi 
olabilir.

Dokunmatik
Ekran

Admin
Tool

İPUCU
"Caps Lock" ve "Num Lock" göstergeleri yönetici LCD dokunmatik ekran 
yoluyla oturum açtığında gösterilir. 
Caps Lock klavye tuşu seçilmişse "Caps Lock" göstergesi açıktır.
Num Lock klavye tuşu seçilmişse "Num Lock" göstergesi açıktır.
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4.6.10 Taranan Veriyi Kaydetmek İçin Bir Dosya Adı Formatı Ayarlama 

Taranan veriyi bir klasöre kaydetmek için bir dosya adı formatı belirleyin.
"Kaydet" veya "Scan to SharePoint" ekranında girilen "Farklı Kaydet" bu ayar için varsayılan 
değer olarak görüntülenir. 

1. Üst menüden [Sistem Ayarları] sekmesini seçin.

2. Sol yan menüden  [Dosya adları (Kaydet)] sekmesini seçin.

 "Dosya adları (Kaydet)" ekranı görünür.

Dokunmatik
Ekran

Admin
Tool

Central
Admin

DİKKAT
Aşağıdaki dosya adları kullanılamaz:

CON
PRN
AUX
CLOCK$
NUL
COM0 to COM9
LPT0 to LPT9
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3. İsterseniz taranan veriyi kaydetmek için bir alt klasör belirleyebilirsiniz.
Eğer Alt klasör ekran tuşlarından herhangi biri seçili değilse, taranan veri belirlenmiş 
ağ klasörü veya SharePoint klasöründe kaydedilecektir.
Eğer bir alt klasör ekran tuşu seçili ise, taranan veri ağ klasörünün eğer yoksa 
oluşturulacak olan bir alt klasörü veya SharePoint klasöründe kaydedilecektir.

[Tarayıcı adı] ekran tuşu seçilirse,
Taramada kullanılan tarayıcı adı alt klasör adı olarak kullanılır.
[Kullanıcı adı] ekran tuşu seçilirse,
Tarama sırasında oturum açmış kullanıcının adı alt klasör adı olarak kullanılır.
[Tarih] ekran tuşu seçilirse,
Alt klasör adını, Tarih Formatı listesinde belirlenmiş adlandırma biçimini 
kullanarak tarama tarihinden alacaktır.

4. Bir dosya adı formatı seçin.
Varsayılan değer olarak, "Tarayıcı adı" + "Tarih"+ "Saat"+ "3 rakamlı Sıra Numarası" 
girilmiştir.

[Ön ek] ekran tuşu seçilirse
Girdi alanına girilen karakter dizesi dosya adı olarak kullanılır.
Aşağıdaki simgeler dışında bu en fazla 128 karakter uzunluğunda olabilir:
\ / : * ? " < > |
[Scan to SharePoint] için aşağıdaki karakterler kullanılamaz.
~ " # % & * : < > ? { | }
 [Tarayıcı adı] ekran tuşu seçilirse
Tarayıcı adı dosya adı olarak kullanılır.
 [Kullanıcı adı] ekran tuşu seçilirse
O anda oturum açmış olan kullanıcının adı dosya adı olarak kullanılır.
 [Tarih] ekran tuşu seçilirse
Tarama tarihi dosya adı olarak kullanılır. Tarih formatını değiştirmek için Tarih 
Formatı [Liste] ekran tuşunu seçin.
 [Saat] ekran tuşu seçilirse
Taramanın başladığı zaman dosya adı olarak kullanılır.

İPUCU
Eğer birden çok ekran tuşu seçilirse, klasör adları aşağıdaki sıraya göre 
oluşturulur.

Tarayıcı adı
Kullanıcı adı
Tarih

Ayırıcıyı değiştirmek için Ayırıcı [Liste] ekran tuşunu seçin. 
Örneğin, tarayıcı adının "Tarayıcı", kullanıcı adının "kullanıcı", tarihin 
"12312012" ve ayırıcının "_" olduğu durumda, klasör adı 
"Tarayıcı_kullanıcı_12312012"dir.
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5. Sıra numarası [Liste] ekran tuşuna basın.

Sıra numarası listesi görünür.

6. Bir sıra numarası seçin.
Sıra numarası dosya adının sonuna eklenmiştir.
Varsayılan değer  "En az 3 rakamlı Dizi numarası"dır.
"Dizi numarası yok " seçilirse, herhangi bir sıra numarası eklenmez.

İPUCU
Eğer birden çok ekran tuşu seçilirse, dosya adları aşağıdaki sıraya göre 
oluşturulur.

Ön ek
Tarayıcı adı
Kullanıcı adı
Tarih
Saat

Ayırıcıyı değiştirmek için Ayırıcı [Liste] ekran tuşunu seçin.
Örneğin, ön ekin "dosya", tarayıcı adının "Tarayıcı", kullanıcı adının 
"kullanıcı", tarihin "12312012", saatin "12:00:30" ve ayırıcının "_" olduğu 
durumda, dosya adı "dosya_Tarayıcı_kullanıcı_12312012_120030"dur.

DİKKAT
Maksimum sıra numarasını geçen dosya adı daha önceden kaydedilmek 
üzere hedef klasörde bulunuyorsa, sıra numaraları düzgün olarak eklenmez.

İPUCU
Dizi numaraları aşağıdaki şekilde eklenir.

Dizi numaraları 1’den başlar ve dosya adları olan en yüksek değeri 
kullanarak tayın edilirler.
Örneğin, eğer "Ön ek" girdi alanına "A" girilmişse, Dizi Numarası [Liste] 
ekran tuşu için "En az 3 rakamlı Dizi numarası" seçilmiştir ve "A001.pdf", 
"A002.pdf" ve "A004.pdf" zaten bulunuyorsa, takibindeki dosya adları 
aşağıdaki sıralamada tayin edilir.

"A005.pdf", "A006.pdf", "A007.pdf", "A008.pdf"...
Dosya adı "A003.pdf" atlanmıştır.
Dizi Numarası [Liste] ekran tuşu için seçilen sütün sayısı aşılmışsa takip 
eden dosya adları bir sonraki haneyi kullanarak tayin edilirler.
Örneğin "Ön ek" girdi alanına "A" girilmişse, Dizi numarası [Liste] ekran 
tuşu için "En az 3 rakamlı Dizi numarası" seçilmiştir ve "A001.pdf" den 
"A998.pdf"e kadar olan kısım zaten bulunuyorsa, takibindeki dosya adları 
aşağıdaki sıralamada tayin edilirler.

"A999.pdf", "A1000.pdf", "A1001.pdf", "A1002.pdf"…
En yüksek dizi numarası "4294967295"dır. Eğer bu değer aşılırsa, 
atlanan en küçük numara dosya adı için kullanılır.
Örnek olarak "Ön ek" girdi alanında "A" girilmişse, Dizi numarası [Liste] 
ekran tuşu için "En az 3 rakamlı Dizi numarası" seçilmiştir ve eğer 
"A001.pdf", "A003.pdf" ve "A4294967295.pdf" zaten bulunuyorsa, takip 
eden dosya adı aşağıdaki sıralamada tayin edilir:

"A002.pdf", "A004.pdf", "A005.pdf", "A006.pdf"...
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7. Tarih Formatı [Liste] ekran tuşuna basın.

Tarih formatı listesi görünür.

8. Bir tarih formatı seçin.
Tarih formatı taranmış veriyi kaydedilirken dosya veya klasör adı için kullanılır.

9. Ayırıcı [Liste] ekran tuşuna basın.

Ayırıcı listesi görünür.

10. Bir ayırıcı seçin.
Ayırıcı, taranan veriler kaydedilirken dosya adı veya klasör adı için kullanılır.
"Hiçbiri" seçilirse, herhangi bir ayırıcı eklenmez.

11.  [Önizleme] ekran tuşuna basın.

Belirlenen dosya adı formatı [Önizleme] ekran tuşunun sağında gösterilir.

12. Dosya adı formatını kontrol edin.

13. [Tamam] ekran tuşuna basın.

Dosya adı formatı ayarlanmıştır.
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4.6.11 Taranan Veriyi E-postaya İliştirmek İçin Bir Dosya Adı Formatı 

Ayarlama 

Taranan veriyi bir e-posta iletisine iliştirmek için bir dosya adı formatı belirleyin.
"e-Posta gönder" ekranında girilen "Dosya Adı" bu ayar için varsayılan değer olarak görüntülenir.

1. Üst menüden "Sistem Ayarları" sekmesini seçin.

2. Son yan menüdeki [Dosya adları (e-Posta)] sekmesini seçin.

"Dosya adları (e-Posta)" ekranı görünür.

3. Bir dosya adı formatı seçin.
Varsayılan değer olarak "Tarayıcı Adı" + "Tarih" + "Saat" girilmiştir. 

[Ön ek] ekran tuşu seçilirse,
Girdi alanına girilen karakter dizesi dosya adı olarak kullanılır.
Aşağıdaki simgeler dışında en fazla 128 karakter uzunluğunda olabilir.
\ / : * ? " < > |
[Tarayıcı adı] ekran tuşu seçilirse,
Tarayıcı adı dosya adı olarak kullanılır.

Dokunmatik
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Admin
Tool
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Admin

DİKKAT
Aşağıdaki dosya adları kullanılamaz:

CON
PRN
AUX
CLOCK$
NUL
COM0 to COM9
LPT0 to LPT9
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[Kullanıcı adı] ekran tuşu seçilirse,
O anda oturum açmış olan kullanıcının adı dosya adı olarak kullanılır.
[Tarih] ekran tuşu seçilirse,
Tarama tarihi dosya adı olarak kullanılır. Tarih formatını değiştirmek için Tarih 
Formatı [Liste] ekran tuşunu seçin.
[Saat] ekran tuşu seçilirse,
Taramanın başladığı zaman dosya adı olarak kullanılır.

4. Tarih Formatı [Liste] ekran tuşuna basın.

Tarih formatı listesi görünür.

5. Bir tarih formatı seçin.
Tarih formatı taranan veriyi e-postaya iliştirirken dosya adı için kullanılır.

6. Ayırıcı [Liste] ekran tuşuna basın.

Ayırıcı listesi görünür.

7. Bir ayırıcı seçin.
Ayırıcı taranan veriyi e-postaya iliştirirken dosya adı için kullanılır
"Yok"seçili ise, herhangi bir ayırıcı eklenmez.

8. [Önizleme] ekran tuşuna basın.

Belirlenen dosya adı formatı [Önizleme] ekran tuşunun sağında gösterilir.

9. Dosya adı formatını kontrol edin.

10.  [Tamam] ekran tuşuna basın.

Dosya adı formatı ayarlanmıştır.

İPUCU
Eğer birden çok ekran tuşu seçilirse, dosya adları aşağıdaki sıraya göre 
oluşturulur.

Ön ek
Tarayıcı adı
Kullanıcı adı
Tarih
Saat

Tarih formatını değiştirmek için Tarih Formatı [Liste] ekran tuşunu, ayırıcıyı 
değiştirmek için Ayırıcı [Liste] ekran tuşunu seçin.
Örneğin, ön ekin "dosya", tarayıcı adının "Tarayıcı", kullanıcı adının "kullanıcı", 
tarihin "12312012", saatin "12:00:30" ve ayırıcının "_" olduğu durumda, dosya adı 
"dosya_Tarayıcı_kullanıcı_12312012_120030"dur.
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4.6.12 Çoklu Besleme Tespiti Metodunu Ayarlama

Varsayılanda, çoklu besleme tespiti taranan dokümanın merkez sütunundaki (dokümanın 
ortasından her iki tarafa 17.5 mm) kağıt binmelerini gözetir. Bununla birlikte, bu alandaki herhangi 
bir fotoğraf veya ekler de çoklu besleme olarak algılanırlar.
Dokümanları tararken, hatalı algılamayı engellemek için, çoklu besleme tespit alanı, bu alanı 
(fotoğraf veya ekler dışında) yok saymaya ayarlanabilir.
Çoklu besleme tespiti doküman gereklilikleri için bkz. "A.5 Çoklu Besleme Tespit Şartları" (sayfa 
422).

1. Üst menüden [Sistem Ayarları] sekmesini seçin.

2. Sol yan menüden [Çoklu Besleme Ayarları] sekmesini seçin.

"Çoklu Besleme Ayarları" ekranı görünür.
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3. Çoklu besleme tespiti alanını "Çoklu Besleme Tespiti" bölümünden belirleyin.
Doküman sayfasının üst kenarından başlayarak çoklu besleme için kontrol edilecek alanı 
belirleyin.

Tam Çoklu beslemeler kağıdın orta çizgisinin her iki tarafından 17.5 mm 
içerisindeki alanında algılanacaktır.

Orta Çoklu beslemeler "#1" (üst sınır) ve "#2" (alt sınır) ayarı ile 
algılanacaktır. (a) 

Üst & Alt Çoklu beslemeler sayfanın üstünden "#1" (üst sınır)’a ve  #2 (alt 
sınır)’dan sayfanın alt sınırına kadar algılanacaktır. (b) 

Kağıdın ortası

(a)

#1

#2
En fazla 510mm

Çoklu besleme tespit 
alanı dışı

17.5mm 17.5mm

Kağıdın ortası

(b)

#1

#2

(b)

En fazla 510mm

Çoklu besleme tespit
alanı dışı

17.5mm 17.5mm
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4. Adım 3’de [Orta] veya [Üst & Alt] seçili ise, "#1" (üst sınır) ve "#2" (alt sınır)’ın her 
ikisini de girin.

#1: 0 ile 508 mm arasında olan çift sayılar girilebilir. Tek sayılar bir eklenerek çift sayıya 
dönüştürülür.

#2: 0 ile 510 mm arasında olan çift sayılar girilebilir. Tek sayılar bir eklenerek çift sayıya 
dönüştürülür. 

5.  [Tamam] ekran tuşuna basın.

Çoklu besleme için gözlenecek doküman alanı ayarlanmıştır.

DİKKAT
Dokümanın üst ve alt 25 mm lik bölümünde çoklu besleme tespiti 
yapılamayabilir.

DİKKAT
Çoklu besleme tespiti için en az 5 mm uzunluk gereklidir. #2 için,  #1 
değerinden en az 6 mm daha büyük olan bir değer belirleyin.
"#2" en fazla 510 mm değerinde olabilir. Kağıt boyut ayarı uzun sayfa 
moduna ayarlandığı halde dokümanın uzunluğu 510 mm’den daha uzun 
ise, çoklu besleme uzunluk kullanılarak algılanamaz.
[Orta] seçildiği zaman doküman "#1"den kısa ise, çoklu besleme 
algılanamaz. [Üst & Alt] seçildiği zaman doküman "#2"den kısa ise, çoklu 
besleme alt kısım için algılanamaz.
"#1" ve "#2" için belirlenen değerler gerçek kağıt boyutunu aşarsa, çoklu 
beslemeler algılanamaz. 
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4.6.13 Tarayıcı Performansını Ayarlama 

Genellikle herhangi bir ayar değişikliği yapmak gerekli değildir.

1. Üst menüden [Sistem Ayarları] sekmesini seçin.

2. Sol yan menüden [Tarayıcı Ayarları] sekmesini seçin.

"Tarayıcı Ayarlama" ekranı görünür.

Dokunmatik
Ekran

Admin
Tool
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■ Ofset ayarları

Taranan çıktının taranmakta olan dokümanlara kıyasla yer değiştirmiş olduğu görülürse, tarama 
ofsetleri ayarlanabilir.

1. "Tarayıcı Ayarlama" ekranında [Ön Yüz Ofsetleri]/[Arka Yüz Ofsetleri] altında "Yatay
Ofset" ve "Dikey Ofset" girdi alanlarına değerler girin.

Ofset uzunlukları 0,5 mm birimlerinde ölçülür ve -4 (-2 mm) ve +4 (+2 mm) arasında 
ayarlanabilir.

2.  [Tamam] ekran tuşuna basın.

Ofset ayarları belirlenmiştir.

■ Uzunluk büyütme ayarları

Taranan çıktının taranmakta olan dokümanlara bağlı olarak dikey olarak biçimsiz olduğu 
durumlarda (uzatılmış veya sıkıştırılmış), uzunluk büyütme ayarlaması yapılabilir.

1. "Tarayıcı Ayarlama" ekranında "Uzunluk Büyütme" girdi alanı için bir değer girin.

Bu işlem dikey taramanın uzunluk büyütme düzeltme değerini değiştirir. Varsayılan fabrika 
ayarları bir başlangıç noktası olarak kabul edilip tarama uzunluğu  % -3,1 ile 3,1 arasında 
küçültülüp büyütülebilir.

2.  [Tamam] ekran tuşuna basın.

Uzunluk büyütme ayarı belirlenmiştir.
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4.6.14 Genel Tarayıcı Ayarlarını Ayarlama 

Genellikle herhangi bir ayar değişikliği yapmaya gerek yoktur.
Tarama için işlem modu ayarlanabilir.

1. Üst menüden [Sistem Ayarları] sekmesini seçin.

2. Sol yan menüden [Genel Tarayıcı Ayarları] sekmesini seçin.

"Genel Tarayıcı Ayarları" ekranı görünür.

3. Tarama işlemi için bir işlem modu seçin.
Performans hızını öncelik tanımak için [Performans] ekran tuşuna basın.
Görüntü kalitesine öncelik tanımak için [Görüntü kalitesi] ekran tuşuna basın.

4. [Tamam] ekran tuşuna basın.

İşlem modu ayarlanmıştır.
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DİKKAT
Görüntü kalitesi modu yüksek çözünürlüklü görüntüler oluşturmak üzere 
tasarlanmıştır ama bu modda aşağıda belirtilen eksiklikler de vardır:

Görüntü dosyası boyutları büyür ve tarama hızı yavaşlar.
600 dpi çözünürlükte en fazla 100 sayfa taranabilir.
Arkaplan Kaldırma seçeneği kullanılamaz.
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4.6.15 Sertifikaların Yönetimi

SSL iletişiminde sunucu kimlik doğrulaması için kullanılacak olan sertifikalar alınabilir veya 
kaldırılabilir.

■ Sertifika dosyasını alma 

X.509 sertifika dosyaları (*.cer, *.crt) alınabilir.
En fazla 100 sertifika dosyası alınabilir.

1. Üst menüden [Sistem Ayarları] sekmesini seçin.

2. Sol yan menüden [Sertifika Yönetimi] sekmesini seçin.

"Sertifika Yönetimi" ekranı görünür.

3. Bir kimlik doğrulama sertifikası dosyası belirleyin.

Bir sertifika belirlemen için [Gözat] düğmesine tıklayın.

4. [Al] düğmesine tıklayın.

Sertifika dosyası alındı.
Alınan dosya Güvenilen Kök Sertifika Yetkilisi depolama alanına kaydedildi.

DİKKAT
Central Admin Server’dan bir sertifika dağıtıldığı zaman, daha önce alınmış 
sertifikalar silinip, yeni dosya içerikleri ile değiştirilecektir. 

Admin
Tool

Central
Admin
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■ Sertifika dosyasını silme 

1. Üst menüden [Sistem Ayarları] sekmesini seçin.

2. Sol yan menüden [Sertifika Yönetimi] sekmesini seçin.

"Sertifika Yönetimi" ekranı görünür.

3. Silinecek sertifika dosyasını seçin ve [Sil] düğmesine tıklayın.

Onay penceresi görünür.

4. [Evet] düğmesini seçin.

Sertifika dosyası silindi.
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4.7 Ağ Ayarları Menülerini Kullanma

4.7.1 Tarayıcıya Bir IP Adresi Verilmesi 

Tarayıcıyı bir ağa bağlamak için bir IP adresi ayarlanmalıdır.

1. Üst menüden [Ağ Ayarları] sekmesini seçin.

2. Sol yan menüden  [IP Adresi] sekmesini seçin.

DHCP veya IP adres ayarları görünür.

3. DHCP gerekip gerekmediğini seçin.
Tarayıcının IP adresini ayarlayın. Bu DHCP [Açık] ekran tuşuna basılarak otomatik olarak 
yapılabilir. Varsayılan değerde [Açık] olarak ayarlanmıştır.
IP adresi ayarı DHCP [Kapalı] ekran tuşuna da basılarak ve aşağıdaki sayısal adresler 
doğrudan elle girilerek de yapılabilir:

IP Adresi
Alt Ağ Maskesi
Varsayılan Ağ Geçidi

Dokunmatik
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4. [Tamam] ekran tuşuna basın.

 Girilen bilgiler ayarlandı.

İPUCU
IP adresi zaten kullanılmakta olan IP adresi ile aynı ise, ağ iletişim 
sorunları ortaya çıkacaktır. Bu durumda aşağıdaki adımları deneyin:
1. LAN kablosunu çıkarıp, LCD dokunmatik ekrandaki [Kapat] ekran 

tuşuna basarak tarayıcıyı kapatın.
2. LAN kablosu çıkarılmış şekilde tarayıcıyı yeniden başlatın ve eşi 

olmayan bir IP adresi girin.
3. LAN kablosunu tekrar tarayıcıya bağlayın.

DHCP "Açık" konumda iken DHCP sunucusu tarafından aşağıdaki 
ayarlar atanır:

IP Adresi
Alt Ağ Maskesi
Varsayılan Ağ Geçidi
DNS Sunucusu
WINS Sunucusu
Etki alanı Soneki

DNS ve WINS sunucuları ayarlanmış olsa bile öncelik DHCP ayarlarına 
kıyasla tarayıcı ayarlarına verilir.
Ağ arayüzü yoluyla tarayıcının IP adresi değiştirilirse, bağlantı 
kaybolacaktır. IP adresi yoluyla bağlanılıyorsa, diğer ayarları kullanarak 
devam etmek için yeni IP adresini kullanarak tekrar ağ arayüzünde 
oturum açın.
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4.7.2 Yönetici Ağ Ayarlaması 

Tarayıcı için Admin Tool veya Central Admin Server’ı kullanmak için bağlantı ayarlarını 
gerçekleştirin.

1. Üst menüden [Ağ Ayarları] sekmesini seçin.

2.  Sol yan menüden [Yönetici Ağ] sekmesini seçin.

"Yönetici Ağ" ekranı görünür.

 
Central Admin Console için SSL Sertifika içeriği gösterilmemektedir.

3. Tarayıcı tarafından Admin Tool veya Central Admin Server ile iletişim kurmak için 
kullanılacak olan 1 ile 65535 arasında bir bağlantı noktası numarası girin.

Varsayılan ayar 80’dir.
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DİKKAT
135, 139, 445, bağlatı noktası numaraları ve 1025’den 1124’e kadar olan 
sayılar tarayıcıda daha önceden ayrıldıkları için belirlenemezler.
HTTP: 80 ve HTTPS: 443’ün dışında bağlantı noktası numaraları 
belirlenmişse, 5000’in üzerinde sayıların kullanılması tavsiye edilir. 
5000’in altında bir bağlatı noktası numarası belirlenmişse, Admin Tool 
bağlanılabilirliğini bağlantı noktası numarası ile öncelikle doğrulayın.
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4. SSL (Aktarım Katmanı Güvenliği)’in etkin olup olmayacağını seçin.
[Açık] ekran tuşunu seçerseniz SSL etkinleşir. SSL etkinleştiğinde yeni bir SSL Sertifikası 
oluşturmak için [Yeniden Oluştur] ekran tuşuna basın. Yeni bir SSL oluşturulduğunda SSL 
Sertifikası’nın içeriği değişir. SSL Sertifikası’nın içeriği aşağıdaki gibidir.

Yayınlama yetkisi
SSL Sertifikası’nı veren kişi veya kuruluşu gösterir.
Geçerlilik süresi
SSL Sertifikası’nın sona erme süresini gösterir. Sona erme süresi sertifikanın 
oluşturulduğu andan itibaren 5 yıldır. Bu bölüm tarih şeklinde gösterilir.

[Kapalı] ekran tuşunu seçmek SSL’i devre dışı bırakır.

5. [Tamam] ekran tuşuna basın.

İletişim ayarları belirlenmiştir.

DİKKAT
Eğer Admin Tool’u kullanarak Yönetici Ağ ayarları değiştirilirse, Admin 
Tool’un tarayıcıdan bağlantısı kesilir.
Başka eylemler gerekli ise, Admin Tool’un tarayıcıya tekrar bağlanması 
gerekmektedir.
SSL etkin olduğunda Central Admin Server ile tarayıcı arasında 
iletişimde kullanılır. Central Admin etkin olduğu zaman Central Admin 
Console "Central Admin Server Ayarları" ekranındaki ayarları değiştirin.
Aşağıdaki ayar kombinasyonları mümkün değildir:

Bağlantı noktası numarası "80" ve SSL "Açık" 
Bağlantı noktası numarası "443" ve SSL "Kapalı"
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4.7.3 Central Admin Server’ı Ayarlama 

"Central Admin" için "Açık" seçilmişse, Central Admin için tarayıcılar hedef olabilir.

1. Üst menüden [Ağ Ayarları] sekmesini seçin.

2. Sol yan menüden [Central Admin Server] sekmesini seçin.

"Central Admin Server" ekranı görünür.

Central Admin Console için Adres ve Bağlantı noktası numarası ayarlanamaz.

3. Central Admin Server’ın etkin olup olmayacağını seçin.
Varsayılan ayar [Kapalı]’dır.
Central Admin’in etkinleştirildiği tarayıcıların hedef olmaları için Central Admin Console 
için varsayılan değer "Açık"tır.
Central Admin Server’ı etkinleştirmek için  [Açık] ekran tuşunu seçin.
Central Admin Server’ı devre dışı bırakmak için [Kapalı] ekran tuşunu seçin. [Kapalı] seçili 
olduğu zaman başka ayarlar girilemez. Seçilen içeriği ayarlamak için [Tamam] ekran tuşuna 
basın. 
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İPUCU
Central Admin Server’da kayıt başarılı olursa, metin "Bu tarayıcının sunucu-
tarafı durumu: Kayıtlı"ya döner.
Ayar değerleri doğru olsa bile, ağ bağlı değilse veya Central Admin Server 
beklemedeyse, kaydolma başarısız olur. Her iki durumda da Central Admin 
Server [Açık] ise, bir sonraki sefer tarayıcı açıldığında veya bekleme 
modundan çıktığında işlem tekrar gerçekleşecektir.
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4. "Adres" girdi alanına Central Admin Server IP adresi, ana makine adı veya FQDN’yi 
girin.

IP adresi için
IP adresleri için yandaki format kullanılmalıdır: xxx.xxx.xxx.xxx (xxx 0’dan 255’e 
kadar bir değerdir).
FQDN veya ana makine adı için 
En fazla 255 karakter girilebilir.

5. 1’den 65535’e kadar tarayıcı tarafından Central Admin Server ile iletişim için 
kullanılacak bir bağlantı noktası numarası girin.

Varsayılan ayar 20444’dir.

6. Dolaşım modununun etkin olup olmayacağını seçin.
Varsayılan ayar [Kapalı]’dır.
Dolaşım modunu etkinleştirmek için [Açık] ekran tuşunu seçin. Eğer dolaşım modu 
etkinleşirse, devamlı bir kullanıcı farklı tarayıcılara kullanıcı verilerini koruyarak oturum 
açabilir.
Aşağıdaki kullanıcı verisi, dolaşım modunda kullanılabilir:

"Listem" e-Posta Adres Defteri
Tarama Ayarları
En son kullanılan ağ yazıcısının adı
En son kullanılan ağ klasörünün adı
En son kullanılan SharePoint klasörünün adı

Her bir tarayıcı için aynı ağ yazıcısı/klasörü veya SharePoint klasörü ayarlanmamışsa, en 
son kullanılanılanın gösterilmez.
Dolaşım modunu etkisizleştirmek için [Kapalı] ekran tuşunu seçin.

7. Görev modunun etkin olup olmayacağını seçin.
Varsayılan ayar [Kapalı]’dır.
Görev modunu etkinleştirmek için [Açık] ekran tuşunu seçin. Görev modu 
etkinleştirildiğinde, farklı bir tarayıcı ile oturum açılmışsa bile devamlı kullanıcıların görev 
ekran tuşları kullanılabilir. Bununla birlikte Central Admin Server’daki görev modları 
yayımlanmamışsa, Admin Tool tarafından ayarlanan görev modları kullanılır.
Görev modunu devre dışı bırakmak için [Kapalı] ekran tuşunu seçin.

8. Tarayıcı sistemleri (güvenlik ve yüklü seçenekler dahil), tarayıcı ayarları ve eklentiler 
için otomatik güncelleştirmeye izin verilip verilmeyeceğini belirtin.

Varsayılan değer [Kapalı]’dır.
Belirtilen tarih ve saat için otomatik güncelleştirmeleri etkinleştirmek için [Açık] ekran 
tuşunu seçin. "Planlanmış tarih/saat" alanına otomatik güncelleştirmeler için tarih ve saat 
girin.
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Otomatik güncelleştirmeleri devre dışı bırakmak için [Kapalı] ekran tuşunu seçin.

9. [Ayrıntılar] ekran tuşuna basın.

Tarayıcı bulma işlevini ayarlama ekranı görünür.

İPUCU
Otomatik güncelleştirmeler tarayıcı bekleme modundayken ya da 
tarayıcının açık ama hiçbir kullanıcının oturum açmadığı zaman başlar.                          
Central Admin Server veya Wake-ON-LAN bildirimleri kullanılamazsa bile, 
belirtilmiş tarih ve saatte güncelleştirme gerçekleştirilebilir.
Belirtilmiş tarih ve saatte bir kullanıcı oturum açmışsa, güncelleştirmeler 
kullanıcı oturumu kapattıktan sonra başlar.
Bu ayarı etkinleştirmek yaklaşık on dakika sürer. Bu yüzden planlanan 
tarih ve saatin belirlendikten en az on dakika sonra başlayacak şekilde 
ayarlanmış olduğundan emin olun.
Tarayıcılara Central Admin Server’dan otomatik güncelleştirme ayarı 
dağıtıldığı zaman, güncelleştirme ayar dağıtıldıktan sonra on dakika içinde 
başlamaya zamanlanmışsa, ayar uygulanmaz.
Güncelleştirme çağrılarının verilemeyeceği bir ortamda sistem ayarlarını 
etkinleştirmek için tarayıcıları yeniden başlatmak veya oturumu kapatmak 
gerekir. 
Yazılım güncelleştirmelerinin aynı anda çalışmasını engellemek için, 
yazılım güncelleştirmesi zaman aralığı kısıtlandırmalarını etkinleştirin. 
Yazılım güncelleştirmeleri kısıtlanmış olsa bile, sistem ayarları 
güncelleştirilebilir.
Ayrıntılar için Scanner Central Admin Kullanıcı Kılavuzu’na bakınız.
Planlanmış otomatik güncelleştirme saati hem Central Admin Console 
hem de Admin Tool’da ayanlanmışsa, en yeni ayarlar etkinleştirilecektir.
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10. Tarayıcıyı Central Admin Server tarayıcı bulma hedefi olarak ayarlayıp 
ayarlamayacağınızı seçin.

Varsayılan değer [Açık]’tır.
Tarayıcıyı Central Admin Server tarayıcı bulma hedefi olarak belirlemek için [Açık] ekran 
tuşuna basın.
Etkin olduğu zaman, tarayıcı merkezi olarak yönetilecek bir tarayıcı olarak tarayıcı bulma 
tarafından Central Admin Server’a kaydedilir.
Tarayıcıyı Central Admin Server tarayıcı bulma hedefi olarak belirlememek için [Kapalı] 
ekran tuşuna basın.

11. Tarayıcıyı tarayıcı bulma hedefi olarak belirlerken, [Bulma kimliği] alanına hedef 
Central Admin Server bulma kimliğini girin.

Bulma kimliği en fazla 100 karakter uzunluğunda olabilir.
Alfasayısal karakterler ve simgeler kullanılabilir. Bulma kimliği büyük küçük harfe 
duyarlıdır.
Central Admin Server’da ayarlanan bulma kimliği ile burada ayarlanan bulma kimliği 
uyuşursa, tarayıcı merkezi yönetim hedefi olarak belirlenir.

12. [Tamam] ekran tuşuna basın.

"Central Admin Server" ekranı tekrar görünür.

13. [Tamam] ekran tuşuna basın.

Central Admin Server Ayarları belirlenmiştir.

Tarayıcı bilgisi Central Admin Server’a iletilmiştir.

İşlem başarılı olursa, metin "Bu tarayıcının sunucu-tarafı durumu: Kayıtlı"olarak değişir.

İPUCU
Admin Tool kullanılırsa, [Ayrıntılar] ekran tuşu görüntülenmez. Tarayıcı 
bulma ve bulma kimliği aynı pencerede ayarlanabilir.

İPUCU
Central Admin Server ile tarayıcı arasındaki iletişimde SSL kullanmak için 
gerekli ayarlarla ilgili ayrıntılar için bkz. "4.7.2 Yönetici Ağ Ayarlaması" (sayfa 
90).
Kullanıcı dolaşım veya görev ayarları etkin ise, Central Admin Server ile 
haberleşme mümkün değilse, oturum açmada bir onay mesajı görünür. 
[Tamam] seçili ise, tarayıcıda kayıtlı olan ayarlar bilgisi kullanılır. [İptal] ekran 
tuşunu seçmek oturum açma ekranına geri döndürür.
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4.7.4 DNS Sunucusunu Ayarlama 

Birincil ve ikincil bir DNS ayarlanabilir.

1. Üst menüden [Ağ Ayarları] sekmesini seçin.

2. Sol yan menüden [DNS Sunucusu] sekmesini seçin.

 "DNS Sunucusu"  ekranı görünür.

3. Aşağıdaki sayısal adresleri girin:
Birincil DNS sunucusu
İkincil DNS sunucusu

DNS sunucu ayarı gerekmiyorsa  "0.0.0.0"ı girin.

4. DNS’yi dinamik olarak güncelleyip güncellemeyeceğinizi seçin.
Varsayılan ayar [Kapalı]’dır.
DNS Dynamic Update’i etkinleştirmek için  [Açık] ekran tuşunu seçin.
DNS Dynamic Update’i devre dışı bırakmak için  [Kapalı] ekran tuşuna basın.

Dokunmatik
Ekran

Admin
Tool

Central
Admin
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5.  Bir "DNS Son Eki" girin.
Bu sadece Adım 4’de [Açık] ekran tuşuna basılmışsa ayarlanabilir.
Tarayıcı_adı+ DNS_sonek en fazla 255 karakter uzunluğunda olabilir. Alfasayısal 
karakterler ve aşağıdaki simgeler kullanılabilir:
_.
Tarayıcı_adı ve DNS_sonek arasına bir  "." (nokta) eklenir.
Örneğin, tarayıcı adı 9 karakter uzunluğunda ise, tarayıcı_adı’na bir "." nokta 
ekleneceğinden DNS sonek 245 karakter uzunluğunda olacaktır.
 Ayarlara uygun olarak,  FQDN adı aşağıdaki sıraya göre adlandırılır:

1. Buraya girilen Tarayıcı_adı + DNS_sonek
2. Tarayıcı_adı + etki alanı_sonek, (DHCP sunucudan elde edilen).
3. "Tarayıcı Adı" ekranında Tarayıcı_adı + etki alanı girdisi.

6.  [Tamam] ekran tuşuna basın.

Girilen bilgi ayarlanmıştır.

İPUCU
FQDN için güncel FQDN gösterilmiştir.
Ancak tarayıcı ağa bağlı değilse, FQDN doğru olarak gösterilmeyebilir.
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4.7.5 WINS Sunucusunu Ayarlama 

Birincil ve ikincil WINS ayarlanabilir.

1. Üst menüden [Ağ Ayarları] sekmesini seçin.

2. Sol yan menüden [WINS Sunucusu] sekmesini seçin.

"WINS Sunucusu" ekranı görünür.

3. Aşağıdaki sayısal adresleri girin:
Birincil WINS
İkincil WINS

WINS sunucusu ayarı gerekmiyorsa, "0.0.0.0"ı girin.

4.  [Tamam] ekran tuşuna basın.

Girilen bilgi ayarlanmıştır.

Dokunmatik
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4.7.6 NTP Sunucusunu Ayarlama 

1. Üst menüden [Ağ Ayarları] sekmesini seçin.

2. Sol yan menüden [NTP Sunucusu] sekmesini seçin.

"NTP Sunucusu" ekranı görünür.

Central Admin Console için sadece NTP sunucusu adresi ayarlanabilir.

3. "Adres" girdi alanına NTP sunucusu FQDN, ana makine adı veya IP adresini girin.
IP adresi için
Yandaki format kullanılmalıdır: xxx.xxx.xxx.xxx (xxx 0’dan 255’e kadar bir değerdir).
Ana makine adı veya FQDN için
En fazla 255 karakter girilebilir.
Bir NTP sunucusu gerekli değilse bu alanı boş bırakın.

4. [Saati Eşitle] ekran tuşuna basın.

Belirlenen NTP sunucusu için eşleme süresi sonucu gösterilir.

Hata mesajı görünmezse, NTP sunucusu ayarı geçerlidir.
Hata mesajı görünürse, bkz. "E.1.1 Yönetici Ekran Mesajları" (sayfa 439).

5. Onay mesajı ekranından [Tamam] ekran tuşuna basın.
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6.  [Tamam] ekran tuşuna basın.

NTP sunucusu ayarlanmıştır.

İPUCU
Sistem saati otomatik olarak her 6 saatte bir NTP sunucusu tarafından 
sağlanan saate eşitlenir.
NTP sunucu ayarları değişirse, sistem saati hemen eşitlenir.
Sistem saatini 20 dakika ya da daha fazla ileriye ayarlayan bir uygulama 
oturum süresi aşımı ile sonuçlanır ve tarayıcının oturumu kapatmasına 
neden olur.
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4.7.7 Proxy Sunucusunu Ayarlama 

1. Üst menüden [Ağ Ayarları] sekmesini seçin.

2. Sol yan menüden [Proxy Sunucusu] sekmesini seçin.

"Proxy Sunucusu" ekranı görünür.

3. FTP sunucusu bağlantısında bir proxy sunucusunun kullanılıp kullanılmayacağını 
ayarlamak için "FTP Proxy Sunucusu" seçeneğini kullanın.

Varsayılan ayar [Kapalı]’dır.
Proxy sunucusu yoluyla bağlantıyı etkinleştirmek için [Açık]'ı seçin.

1 "Adres" girdi alanına Proxy sunucusu FQDN, ana makine adı veya IP adresini 
girin.
IP adresi için
Yandaki format kullanılmalıdır: xxx.xxx.xxx.xxx (xxx 0’dan 255’e kadar 
olan bir değerdir)
Ana makine adı veya FQDN için
En fazla 255 karakter girilebilir.

DİKKAT
FTP sunucusu veya SharePoint sunucusuna bağlanırken proxy sunucusunun 
kullanılıp kullanılmayacağını ayarlayın.
Güncelleştirme kontrolü için proxy sunucusu kullanıldığı zaman, HTTP proxy 
sunucusu ayarlanmalıdır.
Bu bölümde Admin Tool ekranı örnek olarak kullanılır.
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2 "Bağlantı noktası numarası" alanına, proxy sunucusu için 1 ile 65535 arasında olan 
bir bağlantı noktası numarası girin.

Doğrudan bağlantıyı (proxy sunucusu aracılığı ile olmayan) etkinleştirmek için [Kapalı]’yı 
seçin. 

4. [HTTP Proxy Sunucusu] için SharePoint sunucusu bağlantısı veya güncelleştirme 
kontrolünde proxy sunucusunun kullanılıp kullanılmayacağını belirleyin.

Varsayılan ayar [Kapalı]’dır.
Proxy sunucusu yoluyla bağlantıyı etkinleştirmek için [Açık]'ı seçin.

1 "Adres" girdi alanına Central Admin Server IP adresini, ana makine adını veya 
FQDN’yi girin.
IP adresi için
Yandaki format kullanılmalıdır: xxx.xxx.xxx.xxx (xxx 0’dan 255’e kadar 
olan bir değerdir)
Ana makine adı veya FQDN için
En fazla 255 karakter girilebilir.

2 Tarayıcı tarafından Central Admin Server ile iletişim kurmak için kullanılacak 1 ile 
65535 arasında olan bir bağlantı noktası numarası girin.

3 Doğrudan erişilen (proxy sunucusu yoluyla olmayan) IP adresleri, ana makine 
adları veya FQDN "Özel durum" alanına girilmelidir.
Çoklu adresleri ayırmak için noktalı virgüller (";") kullanılmalıdır.
 "*" joker karakter olarak kullanılabilir.
IP adresini "/" ve daha sonra alt ağ maskesi takip edebilir. 

Doğrudan bağlantıyı (proxy sunucusu aracılığı ile olmayan) etkinleştirmek için [Kapalı]’yı 
seçin.

5. [Tamam] ekran tuşuna basın.

Proxy sunucusu ayarlanmıştır.

DİKKAT Herhangi bir FTP sunucusu ağ klasörü "Proxy" ayarı [Açık]’a ayarlıysa, "FTP 
Proxy Sunucusu" ayarı [Açık]’a ayarlanmalıdır. "FTP Proxy Sunucusu" ayarı 
[Kapalı]’ya ayarlanmışsa, FTP sunucusu ağ klasörleri kullanılamaz.
FTP sunucusunu klasörünü proxy ağ klasörü olarak belirleme ile ilgili ayrıntılar için 
bkz. "4.7.14 Ağ klasörlerini ayarlama" (sayfa 135).
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4.7.8 Oturum Açma LDAP Sunucusunu Ayarlama 

Bir oturum açma LDP sunucusu ayarlanmışsa, kimlik doğrulama kontrol edilir.

1. Üst menüden [Ağ Ayarları] sekmesini seçin.

2. Sol yan menüden [LDAP Sunucusu oturum açma] sekmesini seçin.

"LDAP Sunucusu oturum açma" ekranı görünür.

3. Oturum açma LDAP sunucusu için bağlantı ayarlarını belirleyin.
Kullanıcı oturum açma için normal Active Directory server kullanılacaksa [Active 
Directory] ekran tuşunu seçin.
Kullanıcı oturum açmalarında global catalog LDAP sunucusu kullanılacaksa [Active 
Directory Global Catalog] ekran tuşunu seçin.
Kullanıcı oturum açmalarında Active Directory’den başka bir LDAP sunucusu 
kullanılacaksa, [Diğer LDAP sunucusu] ekran tuşunu seçin. 
LDAP sunucusu kullanıcı oturum açma için gerekli değilse [Kapalı] ekran tuşunu seçin. 
[Kapalı] seçili ise başka ayarlar girilemez. Ayar içeriğini onaylamak için [Tamam] ekran 
tuşunu seçin.

4. Tarayıcı tarafından LDAP sunucusu ile iletişim kurmak için kullanılacak 1 ile 65535 
arasında bir bağlantı noktası numarası girin.

Varsayılan ayar aşağıdaki gibidir.
"SSL" için [Kapalı] seçili olduğu zaman,

[Active Directory] veya [Diğer LDAP sunucusu] seçiliyse, 389.
[Active Directory Global Catalog] seçiliyse, 3268.
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SSL için [Açık (Tam Doğrulama: CA + Sertifika)] veya [Açık (Yalnızca Sertifika, CA 
doğrulanmadı)] seçili olduğu zaman,

[Active Directory] veya [Diğer LDAP sunucusu] seçiliyse, 636
[Active Directory Global Catalog] seçiliyse, 3269.

5. SSL (Aktarım Katmanı Güvenliği) ni etkinleştirip etkinleştirmeyeceğinizi ve eğer 
etkinleştirirseniz nasıl etkinleştirileceğinizi seçin.

[Açık (Tam Doğrulama: CA + Sertifika)] seçili, SSL etkin ve CA’lar ve sunucu sertifikaları 
aşağıdaki gibi doğrulanmışsa:

Sertifika yetkilisi (CA) doğrulaması
Sertifika yetkilileri zincirini kabul edilen bir Trust Anchor’a geri giderek LDAP sunucu 
sertifikasının sertifika yolunu kontrol edin.
Sunucu sertifika doğrulaması

Şu anki tarih/saatin sertifika geçerlilik süresi içinde olduğunu kontrol edin.
Ortak anahtar sertifikası ile oynanıp oynanmadığını kontrol edin.
 Sertifikanın iptal edilmediğini kontrol edin.

[Açık (Yalnızca Sertifika, CA doğrulanmadı)] seçili, SSL etkin ve sunucu sertifikaları 
aşağıdaki gibi doğrulanmış ama CA’lar doğrulanmamışsa:

Sunucu sertifika doğrulaması
Şu anki tarih/saatin sertifika geçerlilik süresi içinde olduğunu kontrol edin.
Ortak anahtar sertifikası ile oynanıp oynanmadığını kontrol edin.
 Sertifikanın iptal edilmediğini kontrol edin.

[Kapalı] seçili ise, SSL devre dışıdır.

6. "Adres" girdi alanına LDAP sunucusu IP adresini ana makine adı veya FQDN’yi girin.
IP adresi için
Yandaki format kullanılmalıdır: xxx.xxx.xxx.xxx (xxx 0’dan 255’e kadar olan bir 
değerdir).
 Ana makine adı veya FQDN için
 En fazla 255 karakter kullanılabilir.

7. "Arama Tabanı (DN)" girdi alanına seçkin LDAP arama tabanı adını girin.
Buraya girilen karakter dizisi LDAP girdilerinin araştırıldığı kaynak olacaktır.
Bu en fazla 255 karakter uzunluğunda olabilir.
[Active Directory] veya [Diğer LDAP sunucusu] seçiliyse ve ayarlar göz ardı edilirse, 
LDAP sunucusunun bütün içeriği aranır. 
[Active Directory Global Catalog] seçiliyse ve ayarlar göz ardı edilirse, global server’ın 
bütün içeriği aranır.
Girilecek karakter dizisi ve LDAP arama hedefine bağlanma ile ilgili daha fazla ayrıntı için 
bkz. "LDAP arama hedefi" (sayfa 107).

8. "Arama Zaman Aşımı" girdi alanı için [Liste] ekran tuşuna basın.

"Arama Zaman Aşımı" listesi görünür.

9. LDAP Listesi arama zaman aşımı gecikmesini seçin.
Varsayılan zaman 60 saniyedir.

Seçilen "Arama Zaman Aşımı" değeri gösterilir.
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10.  Oturum açma kullanıcı özniteliklerini seçin.
"Sunucu türü" için [Diğer LDAP sunucusu] seçili olduğu zaman, LDAP sunucusu oturum 
açma kullanıcılarının "uid" veya "cn" ile aranıp aranamayacağını seçin.
"uid" seçili olduğu zaman oturum açacak kullanıcılar "uid" ile aranır. 
"cn" seçili olduğu zaman oturum açacak kullanıcılar "cn" ile aranır.

11. LDAP sunucusu ile olan bağlantıyı kontrol etmek için [Bağlan] ekran tuşuna basın.

Erişim kimlik doğrulaması ayrıntılarını ayarlama ekranı görünür.

1. LDAP sunucusuna erişim onayı için kimlik doğrulama ayarları ayrıntılarını girin.

"Kullanıcı Adı" ve/veya "Yetkili Kullanıcı (DN) için alfasayısal karakterler 
(büyük küçük harfe duyarlı) ve simgeler girilebilir.
DN formatında bir "Yetkili Kullanıcı (DN)" girin.
"Parola" için alfasayısal karakterler ve simgeler girilebilir.

2. [Tamam] ekran tuşuna basın.

Bağlantı başarılı olduğunda "LDAP Sunucusu oturum açma" ekranı görünür.

"Sunucu türü" [Active Directory] veya 
[Active Directory Global Catalog] 
olduğu zaman

"Sunucu türü" [Diğer LDAP sunucusu] 
olduğu zaman

İPUCU
Admin Tool yoluyla olan ayarlar için, "Sunucu türü" için [Diğer LDAP 
sunucusu] seçiliyken, [Bağlan] ekran tuşuna basılsa bile, erişim kimlik 
doğrulaması ayrıntıları ayarlama ekranı görünmeyecektir. Erişim kimlik 
doğrulaması ayrıntılarını "LDAP Sunucusu oturum açma" ekranında girin.
"Caps Lock" and "Num Lock" göstergeleri, yönetici LCD dokunmatik 
ekran yoluyla oturum açtığında gösterilir.
Klavyenin Caps Lock tuşu seçilmişse, "Caps Lock" göstergesi açıktır.
Klavyenin Num Lock tuşu seçilmişse, "Num Lock" göstergesi açıktır.
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12. [Tamam] ekran tuşuna basın.

"Sunucu türü" için [Diğer LDAP sunucusu] dışında başka bir ayar seçiliyse, oturum açma 
LDAP sunucusu ayarları tamamlanmıştır.

"Sunucu türü" için [Diğer LDAP sunucusu] seçiliyse, erişim kimlik doğrulaması 
ayrıntılarını ayarlama ekranı görüntülenir.                                                                           
Aranacak LDAP sunucusu oturum açma kullanıcısı için erişim kimlik doğrulaması 
ayrıntılarını girin ve oturum açma LDAP sunucusunu ayarlamak için [Tamam] ekran 
tuşuna basın.

Yetkili Kullanıcı (DN) için alfasayısal karakterler (büyük küçük harfe duyarlı) ve 
simgeler girilebilir.
DN formatında bir "Yetkili Kullanıcı (DN)" girin.
"Parola" için alfasayısal karakterler (büyük küçük harfe duyarlı) ve simgeler 
girilebilir.

İPUCU
Admin Tool yoluyla olan ayarlar için, "Sunucu Türü" için [Diğer LDAP 
sunucusu] seçiliyken [Tamam] ekran tuşuna basılsa bile, erişim kimlik 
doğrulaması ayrıntıları ayarlama ekranı görünmeyecektir. Erişim kimlik 
doğrulaması ayrıntılarını "LDAP Sunucusu oturum açma" ekranında girin.
"Caps Lock" and "Num Lock" göstergeleri, yönetici LCD dokunmatik 
ekran yoluyla oturum açtığında gösterilir.
Klavyenin Caps Lock tuşu seçilmişse, "Caps Lock" göstergesi açıktır.
Klavyenin Num Lock tuşu seçilmişse, "Num Lock" göstergesi açıktır.
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■ LDAP arama hedefi

LDAP sunucu aramaları için, arama aralığı ve metodu LDAP sunucu bağlantısı veya arama tabanı 
(DN) ayarlarına bağlı olarak değişiklik gösterir ( "4.7.8 Oturum Açma LDAP Sunucusunu 
Ayarlama" (sayfa 103) Adım 3 veya Adım 7).

LDAP sunucusu ile bağlanmak için (Adım 3’te [Active Directory] veya [Diğer LDAP 
sunucusu] seçili olduğu zaman) 
Aşağıda Adım 7’da girilecek "Arama Tabanı (DN)" için (etki alan adı example.com olan) 
bir örnek gösterilmektedir. İtalik metin çeşitli karakter dizelerini temsil eder.

Bundan böyle Active Directory arama hedeflerini açıklamak için örnek olarak 
kullanılacaktır.
Örnek 1: "Administrator, kullanıcı A, kullanıcı B" için arama yapılırken 

CN=Users, DC=example, DC=com
 Active Directory yapılandırması aşağıdaki gibidir: 

example.com CN=Users

OU=department OU=section A

OU=section B

Admistrator
Kullanıcı A
Kullanıcı B

Kullanıcı C
Kullanıcı D

Kullanıcı E

Örnek 1

Örnek 4

Örnek 2

Örnek 3
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Örnek 2: (kullanıcı C, kullanıcı D, kullanıcı E) için arama yapılırken
OU=departmant, DC=example, DC=com

 Active Directory yapılandırması aşağıdaki gibidir: 

Örnek 3: (kullanıcı C, kullanıcı D) için arama yapılırken
OU=section A, OU=departmant, DC=example, DC=com

Active Directory yapılandırması aşağıdaki gibidir: 
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Örnek 4: Tüm kullanıcılar için arama yapılırken
"Arama Tabanı (DN) ayarı veya DC=example, DC=com yok 
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Global Catalog ile bağlanmak için ( Adım 3’te [Active Directory Global Catalog] seçili ise) 
Aşağıda Adım 7’da "Arama Tabanı (DN)" için girilecek (Baş etki alanı adı  example.com, 
ve alt etki alanı adının nerde olduğu sub.example.com) örnek gösterilmektedir. İtalik metin 
çeşitli karakter dizelerini temsil eder.

Örnek: Tüm etki alanında arama yapılıyorken "Arama Tabanı (DN)" ayarı yok veya    
DC=örnek, DC=com

            LDAP arama hedefi kullanıcının sAMAccountName veya userPrincipalName ile 
oturum açmış olmasına bağlı olarak aşağıdaki şekillerde farklılık gösterir.

Devamlı 
Kullanıcı

Oturum Açma Adı

Oturum Açma MümkünÜst: sAMAccountName
Alt: userPrincipleName

Kullanıcı A userA Mümkün

userA@example.com Mümkün

Kullanıcı H userH Mümkün değil

userH@sub.example.com Mümkün

example.com CN=Users

OU=bölüm OU=kısım A

OU=kısım B

Administrator01

Kullanıcı A

Kullanıcı B

Kullanıcı C
Kullanıcı D

Kullanıcı E

LDAP Ağacı: Örnek

sub.example.com

userA
userA@example.com

CN=Users

OU=bölüm OU=F

OU=G

Administrator02

Kullanıcı H

Kullanıcı I

Kullanıcı J
Kullanıcı K

Kullanıcı L

userH
userH@sub.example.com

Üst: sAMAccountName
Alt: userPrincipalName

sAMAccountName

userPrincipalName
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SAM Hesabı Adı, Active Directory kullanıcı oturum açma adı (sAMAccountName) 
dır.

Kullanıcı Asıl Adı, Active Directory kullanıcı oturum açma adı (userPrincipalName) 
dır.

İPUCU
SAM hesabı adını bir etki alanı adı ile belirlerseniz, bunu 
"etkialanı_adı\SAM_hesap_adı" olarak belirtin.
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4.7.9 E-posta LDAP Sunucusunu Ayarlama 

LDAP e-posta adresi sunucusu ayarlanmışsa, LDAP listesi içerisindeki aramalar "e-posta Adres 
Defteri" ekranındaki aramalar gerçekleştirilebilir.

1. Üst menüden  [Ağ Ayarları] sekmesini seçin.

2.  [e-Posta LDAP Sunucusu] sekmesini seçin.

 "e-Posta LDAP Sunucusu" ekranı görünür.

3. E-posta adresi LDAP sunucusu bağlantısını ayarlayın.
Kullanıcı oturum açma LDAP sunucu ayarlarını e-posta araştırma veya aramalarda tekrar 
kullanmak için [Oturum Açma LDAP Sunucusunu Kullan]’ı seçin. Eğer [Oturum Açma 
LDAP Sunucusunu Kullan] seçilmişse, başka ayar yapılamaz. E-posta LDAP sunucusu 
ayarlarını belirlemek için  [Tamam] ekran tuşuna basın.
E-posta adresi aramaları için Active Directory sunucusu kullanılacaksa [Active 
Directory]’yi seçin.
E-posta adresi aramaları için global catalog LDAP sunucusu kullanılacaksa [Active 
Directory Global Catalog]’u seçin.
E-posta adresi aramalarında Active Directory’nin dışında kalan bir LDAP sunucusu 
kullanılacaksa, [Diğer LDAP Sunucusu]’nu seçin.

4. "4.7.8 Oturum Açma LDAP Sunucusunu Ayarlama" (sayfa 103) Adım 4’den Adım 
11’e (Adım 10 dışında) kadar olan adımları uygulayın.

5. "Maksimum Sonuç Adedi" girdi alanı için [Liste] ekran tuşuna basın.

 "Maksimum sonuç adedi" listesi görünür.

Dokunmatik
Ekran

Admin
Tool

Central
Admin
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6. E-posta LDAP listesi aramaları için maksimum sonuç adedi seçin.
Varsayılan maksimum 1000’dir.

Seçilen "Maksimum Sonuç Adedi" değeri görüntülenir.

7. [Diğer LDAP sunucusu] yalnızca "Sunucu türü" için seçili olduğu zaman arama öğeleri 
şemasını kullanmak için [Şema] ekran tuşuna basın.

LDAP araması için arama öğesi şemasını ayarlama ekranı görünür.

Girilmiş değerleri varsayılan değerlere döndürmek için [Varsayılanları kullan] ekran 
tuşuna basın.
Arama öğesi şemasını bu şekilde ayarlamak ve "e-Posta LDAP Sunucusu" ekranına 
dönmek için [Tamam] ekran tuşuna basın.

Arama öğesi Açıklama

Ad "Ad" arama öğesi ile ilişkili şema adını girin.
Varsayılan değer "givenName"dir.

Soyadı "Soyadı" arama öğesi ile ilişkili şema adını girin.
Varsayılan değer "sn"dir.

Genel Adı "Genel Adı" arama öğesi ile ilişkili şema adını girin.
Varsayılan değer "cn"dir.

Görüntüleme Adı "Görüntüleme Adı" arama öğesi ile ilişkili şema adını girin.
Varsayılan değer "displayName"dir.

Baş harfler "Baş harfler" arama öğesi ile ilişkili şema adını girin.
Varsayılan değer "initials"dır.
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8. [Tamam] ekran tuşuna basın.

E-posta LDAP sunucusu ayarlanmıştır. 

Açıklama "Açıklama" arama öğesi ile ilişkili şema adını girin.
Varsayılan değer "description"dır.

İşyeri "İşyeri" arama öğesi ile ilişkili şema adını girin.
Varsayılan değer "physicalDeliveryOfficeName"dir.

Telefon Numarası "Telefon Numarası" arama öğesi ile ilişkili şema adını girin.
Varsayılan değer "telephoneNumber"dır.

E-posta Adresi "E-posta Adresi" arama öğesi ile ilişkili şema adını girin.
Varsayılan değer "mail"dir. Bu alan boş bırakılamaz.

Ana Sayfa "Ana Sayfa" arama öğesi ile ilişkili şema adını girin.
Varsayılan değer "wWWHomePage"dir.

DİKKAT
E-posta LDAP sunucusunu kullanmak için, oturum açma kullanıcı hesabını 
kullanın. Oturum açma LDAP sunucusu ve e-posta LDAP sunucusu farklı 
ise, etki alanı yapılandırması veya oturum açma adı formatına bağlı olarak, 
e-posta LDAP sunucusu kullanılmayabilir. Daha fazla ayrıntı için, bkz. "LDAP 
arama hedefi" (sayfa 107).

Arama öğesi Açıklama
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4.7.10 LDAP Arama Parametrelerini Ayarlama 

"E- Posta Adres Defteri" - [LDAP Listesi] sekmesindeki arama kriterleri (aşağıdaki ekrandaki [Ad] 
ve [Soyadı] ekran tuşları) özelleştirilebilir.

"E-Posta Adres Defteri" - [LDAP Listesi] sekmesiyle ilgili ayrıntılar için bkz. "6.4.1 E-Posta Adres 
Defterinden Bir E-Posta Hedefi Seçme" (sayfa 257).

1. Üst menüden [Ağ Ayarları] sekmesini seçin.

2. Sol yan menüden [LDAP Arama Özelleştirilme] sekmesini seçin.

"LDAP Aramasını Özelleştir"  ekranı görünür.

Dokunmatik
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İPUCU
Aşağıdaki çizelge "e-Posta Adres Defteri" – [LDAP Listesi] sekmesinde 
yönetici  "LDAP Arama Özelleştirilme" ekranı ayarları ile devamlı kullanıcı 
arama kriteri ekran tuşları arasındaki ilişkiyi göstermektedir. 

Ayar alanı Açıklama

Sol Tuş [LDAP Listesi] sekmesinde soldaki ekran tuşunun 
ayarını belirler.

Orta Tuş [LDAP Listesi] sekmesinde ortadaki ekran tuşunun 
ayarını belirler.
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3. Aranacak öğeleri belirleyin.
LDAP araması belirlenen öğelerde uygulanır.
Birden çok arama öğesi seçilebilir. Birden çok öğe seçili ise, "VEYA" ara işlemi gerçekleşir 
ve herhangi bir arama kelimesi içeren girdiler bulunur. 

Ekran Tuşu Active Directory’de aranacak öğeler

Ad LDAP sunucusunda kayıtlı kullanıcıların adlarını arar.

Soyadı LDAP sunucusunda kayıtlı kullanıcıların soyadlarını arar.

Genel Adı LDAP sunucusunda kayıtlı kullanıcıların genel adlarını arar.

Bu öğe "Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları"nda 
ayarlanabilir. Active Directory gruplarını aramak için [Genel Adı] 
ekran tuşu seçili olmalıdır.
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4. "Sonuç Formatı" girdi alanı için  [Liste] ekran tuşuna basın.

Sonuç formatı görünür.

5. LDAP arama sonucu formatını belirleyin.
LDAP arama sonucunu belirlenen formata göre görüntüler.

Görüntüleme 
Adı

LDAP sunucusunda kayıtlı kullanıcıların görüntülenen adlarını arar.

İPUCU
[Ad], [Soyadı], [Genel Adı] veya [Görüntüleme Adı] ekran tuşlarından 
hiçbiri seçili değilse, "e-Posta Adres Defteri" – [LDAP Listesi] 
sekmesindeki ilgili arama parametresi ekran tuşu seçilemez.
 [Görüntüleme Adı] ekran tuşu seçiliyse ve LDAP arama sonucu için “Adı” 
ve “Soyadı” veya "Soyadı" - "Adı" arama sonuçları belirtilmişse, arama 
sonuçları, ad veya soyadı kayıtlı değilse,  "-"  olarak gösterilir.
Örnek: Kayıtlı olmayan bir ad ile LDAP arama sonuçları formatı için "Adı" - 

"Soyadı" 
                Arama sonucu görüntü formatı: Soyadı ----

Sonuç Formatı Açıklamalar

Adı Soyadı LDAP sunucusunda kayıtlı kullanıcıların "Adı" - 
"Soyadı"nı gösterir.

Soyadı Adı LDAP sunucusunda kayıtlı kullanıcıların " Soyadı" - 
"Adı"nı gösterir.

Genel Adı LDAP sunucusunda kayıtlı kullanıcıların "Genel Ad"ını 
gösterir.
Active Directory gruplarını ararken grup adlarının 
görüntülenmesi için [Genel Adı] ekran tuşu seçili olmalıdır.

Görüntüleme Adı LDAP sunucusunda kayıtlı kullanıcıların  "Görüntülenen 
Ad"ını gösterir.

Ekran Tuşu Active Directory’de aranacak öğeler
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6. Ekran tuşu adını girin.
Buraya girilen karakterler [LDAP Listesi] sekmesindeki ekran tuşu adında görüntülenir.
Ekran tuşunun adı en fazla 18 karakter uzunluğunda olabilir. Sadece alfasayısal karakterler 
girilebilir.
Sadece bir boşluk da kullanılabilir, ama boşluk, ekran tuşunda yeni satıra geçiş olarak 
görüntülenecektir. Aynı satır içerisinde kelimeler arasındaki boşluğun bırakılamayacağına 
dikkat edin. Sadece bir boşluk girilebilir.

7.  [Tamam] ekran tuşuna basın.

LDAP arama parametreleri ayarlanmıştır.

DİKKAT
Ekran tuşlarının adı değiştirilmişse, LDAP "e-Posta Adres Defteri" 
ekranındaki ekran tuşunun asıl görünümünü kontrol edin.
Ekran tuşu görünümü girilen tüm karakterleri göstermeyebilir.
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4.7.11 E-posta Sunucusunu (SMTP sunucusu) Ayarlama 

1. Üst menüden [Ağ Ayarları] sekmesini seçin.

2. Sol yan menüden  [SMTP Sunucusu] sekmesini seçin.

"SMTP Sunucusu" ekranı görünür.

3. "Adres" girdi alanına SMTP sunucusu IP adresi, ana makine adı veya FQDN’i girin.
IP adresi için
Yandaki format kullanılmalıdır: xxx.xxx.xxx.xxx (xxx 0’dan 255’e kadar olan bir 
değerdir) 
Ana makine adı veya FQDN için
En fazla 255 karakter uzunluğunda olabilir.
SMTP sunucu gerekli değilse, bu alanı boş bırakın.

4. Tarayıcı tarafından SMTP Sunucusu ile iletişim kurmak için kullanılacak 1 ile 65535 
arasında bir bağlantı noktası numarası girin.

Varsayılan değer "25"tir.

5. "Bağlantı zaman aşımı" alanına 1 ile 300 saniye arasında olacak SMTP sunucusu 
bağlantısı zaman aşımı değerini girin.

Varsayılan değer "30 saniye"dir.

DİKKAT
E-posta gönderilmeden önce e-posta sunucusu tarafından kimlik doğrulama 
isteniyorsa, e-posta gönderilemez.
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6. "Bölünmüş postalar"da bölünmüş e-postalar gönderip göndermeyeceğinizi ayarlayın.
Varsayılan ayar [Kapalı]’dır.
Bölünmüş e-postalar göndermek için [Açık] ekran tuşuna basın.
E-postaları bölmeden göndermek için [Kapalı] ekran tuşuna basın.

7. "Kesim boyutu" bölümünde e-postanın bölüneceği maksimum boyut için 64 ile 10240 
arasında bir değer belirleyin.

Varsayılan boyut "256 KB"dir.

8. E-postalar için "Maksimum Ek Boyutu" belirleyin (e-posta gönderiminde toplam veri 
boyutu). Bu 1 ve 20 MB arasında olabilir.

Varsayılan boyut "10 MB"dir.

9. "Adres uyarı sınırı" bölümünde onay alınmadan bir e-postanın gönderilebileceği 
maksimum adres sayısı için 2 ile 1000 arasında bir değer belirleyin. Bir e-posta için 
alıcı adres sayısı bu belirlenen değerden fazla olursa, yanlış toplu e-posta 
gönderimini önlemek için bir uyarı iletişim kutusu görünecektir.

Varsayılan değer "100"dür.

10.  [Tamam] ekran tuşuna basın.

SMTP sunucusu ayarlanmıştır.

DİKKAT
Bu değeri SMTP sunucusunda ayarlanmış olan mesaj boyutu kısıtlamalarını 
geçmeyecek şekilde ayarlayın.
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4.7.12 Faks Sunucusunu Ayarlama 

1. Üst menüden [Ağ Ayarları] sekmesini seçin.

2. Sol yan menüden [Faks Sunucusu] sekmesini seçin.

 "Faks Sunucusu" ekranı görünür.

3. “Faks Sunucusu e-Posta Adresi” alanına izlenen bir faks sunucusu (RightFax) girin.
Faks sunucu ayarları gerekli değilse bu alanı boş bırakın.
E-posta ayar değerleri için daha fazla ayrıntı için bkz. "B.1 E-posta Adresi Ayar Değerleri" 
(sayfa 426).

4. [Tamam] ekran tuşuna basın.

Faks sunucusu ayarlanmıştır.
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4.7.13 Ağ Yazıcılarını Ayarlama 

Ağa bağlı bir yazıcı ayarlayın.
Ağ yazıcısını ayarlama ile ilgili prosedür aşağıdaki gibidir:

1. Yazıcı sürücüsünü kontrol edin.

Daha fazla ayrıntı için bkz. "Yazıcı sürücülerini kontrol etme" (sayfa 124).

2. Yazıcı özelliklerini ayarlayın.
Daha fazla ayrıntı için bkz. "Yazıcı özelliklerini ayarlama" (sayfa 125).

3. Ağ klasörünü kaydedin.
En fazla 100 ağ yazıcısı kaydedilebilir.
Ağ yazıcısı aşağıdaki yollardan biri ile kaydedilebilir:

Ağ Ağacı
Ağ Ağacından bir ağ yazıcısı seçin.
Daha fazla ayrıntı için bkz. "Bir ağ yazıcısını (ağ ağacı) kaydetme" (sayfa 128).
Ağ Yolu
Direkt olarak tarayıcı ağ yolu adını girin.
Daha fazla ayrıntı için bkz. "Bir ağ yazıcısını (ağ yolu) kaydetme" (sayfa 131).
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DİKKAT
Yazıcı ayarlama, ağ yazıcısı ekleme ve diğer uyarılar hakkında bilgi için 
önceden yazıcı el kitabını önceden okuduğunuzdan emin olun.
Üzerinde yazıcı sunucusu için bekletme klasörü bulunan sürücüde yeterince 
boş yer yoksa yazdırma duracaktır. Yazdırma işleminden önce sürücüde 
yeterince boş yer olduğundan emin olun.
Sanal bir yazıcı düzenlemeyin.
Farklı yazıcı sunucularına bağlı bir yazıcı, ağ yazıcısı olarak birden çok kez 
kaydedilirken, sürücünün yazılım versiyonu her bir yazıcı sunucusundaki ile 
aynı olmalıdır. Yazıcı sürücüsündeki yazılım versiyonu değişirse, yazdırma 
hataları oluşabilir. 
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■ Yazıcı sürücülerini kontrol etme

Yazdırma sunucusu üzerine kurulmuş olan sürücü Windows XP ile uyumlu olmalıdır. 
Yazdırma sunucusuna kurulmuş olan sürücülerin Windows XP ile uyumlu olup olmadığını kontrol 
etmek için aşağıdaki prosedürü uygulayın:

1. Yazdırma sunucusu [Başlat] menüsünde [Denetim Masası] - [Yazıcı ve Fakslar]’ı 
seçin.

"Yazıcı ve Fakslar" penceresi görünür.

2. Bir yazıcı üzerinde sağ tıklayıp  [Özellikler]’i seçin.

Yazıcı özellikleri görünür.

3. [Paylaşım] sekmesindeki [Ek Sürücüler] düğmesine tıklayın.

 "Ek Sürücüler" penceresi görünür.

4. “İşlemcinin” “x86” (veya Intel) olup olmadığını ve Windows XP için “Kurulu”nun “Evet” 
olup olmadığını kontrol edin. 

"Kurulu" durumu "Evet" ise, sürücü kuruludur ve yazıcı bir ağ yazıcısı olarak kullanılabilir. 
[İptal] düğmesine tıklayın.
"Kurulu" durumu "Hayır" ise,  "Windows XP" sürümünü seçip [Tamam] düğmesine 
tıklayın.

 Windows XP uyumlu sürücü kurulmuştur. 
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■ Yazıcı özelliklerini ayarlama

Yazıcı kurmak için aşağıdaki prosedürü uygulayın:

1. Yazdırma sunucusu üzerindeki [Başlat] menüsünden, [Denetim Masası] - [Yazıcı ve 
Fakslar]’ı seçin.

"Yazıcı ve Fakslar" penceresi görünür.

2. Bir yazıcı üzerine sağ tıklayıp [Özellikler]’i seçin.

"Yazıcı özellikleri" penceresi görünür.

3. [Gelişmiş] sekmesindeki [Yazdırma Varsayılanı] düğmesine tıklayın.

 "Yazdırma Varsayılanları" penceresi görünür.

4. Ayarları değiştirin ve  [Tamam] düğmesine tıklayın.

Yazıcı özellikleri düzenlenmiştir.
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İPUCU
Kullanıma bağlı olarak her bir özelliğin ayarı için, aynı yazıcının, yazdırma 
sunucusuna birden fazla kez eklenmesi önerilmektedir. Örneğin "renkli yazdırma 
için" ve "siyah & beyaz yazdırma için".
Renkli bir yazdırma örneği için, yazıcı ekleme prosedürü aşağıdaki gibidir:

1. Yazdırma sunucusundaki [Başlat] menüsünden  [Denetim Masası] - 
[Yazıcı ve Fakslar]’ı seçin.

 "Yazıcı ve Fakslar"  penceresi görünür.
2. [Yazıcı Ekle] düğmesine çift tıklayın.

 "Yazıcı Ekleme Sihirbazı" penceresi görünür.
3. "Varolan Sürücüyü Kullan" penceresi çıkana kadar sihirbaz penceresindeki 

komutları izleyin.
4. "Varolan sürücüyü koru [önerilen]’i seçin ve [İleri] düğmesine tıklayın.

5. "Yazıcı Paylaşımı" penceresi görünene kadar sihirbaz penceresindeki 
komutları izleyin.

6. Paylaşım adını belirleyin.
Renkli yazdırma için  "FUJITSUX.2 (Color)"u girin.
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Yazıcının özellik ayarlarının içeriğini gösteren aşağıdaki gibi bir ad ile 
adlandırılması tavsiye edilir.

Sihirbaz penceresindeki komutları izleyin.“Yazıcı Ekleme Sihirbazı 
Tamamlanıyor” mesajı yazıcı eklemenin tamamlandığını gösterir. [Bitir] 
düğmesine tıklayın.
Yazıcı "Yazıcılar ve Fakslar" penceresine eklendi.

7. Eklenen yazıcıya sağ tıklayın ve [Özellikler]’i seçin.
"Yazıcı özellikleri" penceresi görünür.

8.  [Gelişmiş] sekmesindeki [Yazdırma Varsayılanları]’nı seçin.
"Yazdırma Varsayılanları" penceresi görünür.

9. [Kağıt/Kalite] sekmesindeki "Renkli"yi seçip [Tamam] düğmesine tıklayın.

Yazdırma "Renkli"ye ayarlanmıştır.
Bundan sonra yazdırma sunucusunda renkli yazdırmaya ayarlanan yazıcı tarayıcı 
yazıcı listesine eklendiğinde, kullanıcı daha önceden renkli yazdırmaya ayarlanan 
bu yazıcıyı kullanmayı belirleyebilir.
Yazıcıyı tarayıcı yazıcı listesine ekleme ile ilgili ayrıntılar için bkz. "Bir ağ yazıcısını 
(ağ ağacı) kaydetme" (sayfa 128) veya "Bir ağ yazıcısını (ağ yolu) kaydetme" 
(sayfa 131).
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■ Bir ağ yazıcısını (ağ ağacı) kaydetme 

1. Üst menüden [Ağ Ayarları] sekmesini seçin.

2. Sol yan menüden [Ağ Yazıcısı] sekmesini seçin.

 "Ağ Yazıcısı" ekranı görünür.

3. [Ekle] ekran tuşuna basın.

Ağ yazıcısı seçme ekranı görünür.

DİKKAT
İstenen etki alanları Yazıcı Ağı’nda gösterilmeyebilir. Bu durumda, direkt 
olarak ağ yazıcısı yolu adını girin veya ağ yazıcısını seçmek için birkaç 
dakika bekledikten sonra ekranı yeniden açın. 
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4. Bir etki alanı seçin. .

Oturum açma gerekli ise "Kimlik Doğrulama" ekranı görünür.

Oturum açma gerekli değilse, ağ ağacı genişler ve bilgisayar adları seçilen etki alanının 
altında gösterilir.

1. Bir Kullanıcı Adı girin.
 Bu 256 karakter uzunluğunda olabilir.

İPUCU
Yönetici tarayıcının LCD dokunmatik ekranı yoluyla oturum açarsa, "Caps 
Lock"  (Büyük harf kilidi) ve "Num Lock" (Sayı kilidi) göstergeleri kimlik 
doğrulama ekranında gösterilir.
Klavyenin Caps Lock tuşu seçilmişse "Caps Lock" göstergesi açıktır.
Klavyenin Num Lock  tuşu seçilmişse "Num Lock" göstergesi açıktır.
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2. Bir Parola girin.
 Bu 256 karakter (büyük küçük harfe duyarlı) uzunluğunda olabilir.

3. [Tamam] ekran tuşuna basın.
 Kullanıcı adı ve parola geçerli olduğunda veya oturum açma gerekli değilse, ağ ağacı 
genişler ve bilgisayar adları seçilmiş olan etki alanının altında gösterilir.

5. Bir bilgisayar seçin .

Oturum açma gerekli ise, oturum açma kimlik doğrulama ekranı görünür.

Oturum açma gerekli değilse, ağ ağacı genişler ve bilgisayar adları seçilen etki alanının 
altında görüntülenir.

1. Bir Kullanıcı Adı girin.
Bu en fazla 256 karakter uzunluğunda olabilir.

2. Bir Parola girin.
Bu en fazla 256 karakter (büyük küçük harfe duyarlı) uzunluğunda olabilir.

3. [Tamam] ekran tuşuna basın.
Kullanıcı adı ve parola geçerli olduğunda veya oturum açmak gerekmediğinde ağ 
ağacı genişler ve seçilen bilgisayar adları altındaki ağ yazıcıları gösterilir.

6. Bir ağ yazıcısı seçin .

7.  [Seç] ekran tuşuna basın.

 Ekran "Ağ Yazıcısı" ekranına geri döner ve kayıtlı ağ yazıcısı, ağ yazıcısı listesine 
eklenmiştir.

DİKKAT
Daha önceden kaydı yapılmış olan bir ağ yazıcısı eklenemez.

DİKKAT
Ağ yazıcısı kaydedilince yazdırma sunucusu üzerindeki paylaşım adı 
veya yazıcı adını değiştirmeyin.
Paylaşım adı veya yazıcı adını değiştirmek için, önce kayıtlı ağ yazıcısını 
kaldırın ve sonra ortak ad/ yazıcı adı değiştirip tekrar kaydedin.

İPUCU
Varsayılan ağ yazıcı adı ağ ağacından seçilen ad ile aynı olacaktır. 
Yazıcı adının değiştirilmesi ile ilgili ayrıntılar için bkz. "Ağ yazıcısını 
yeniden adlandırma" (sayfa 133).
Ağ ağacını belirli karakterlerde odaklamak için ağ ağacı görüntülenirken 
aranacak karakterleri "Ara" alanına girin ve [Geri] veya [İleri]’ye basın.
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■ Bir ağ yazıcısını (ağ yolu) kaydetme

1. Üst menüden [Ağ Ayarları] sekmesini seçin.

2. Sol yan menüden [Ağ Yazıcısı] sekmesini seçin.

"Ağ Yazıcısı" ekranı görünür.

3.  [Ekle] ekran tuşuna basın.

Ağ yazıcısı seçme ekranı görüntülenir.

4. [Ağ Yolu] ekran tuşunu seçin.

Ağ yazıcısı ekleme ekranı görüntülenir.

 

5. Bir "Yazıcı Adı" girin.
Bu 80 karakter uzunluğunda olabilir. "\" yazıcı adında kullanılamaz.
"Yazıcı Adı" için bir ad girmeyip, [Ekle] ekran tuşuna basarsanız, ortak ad "Yazıcı Adı" 
olarak kullanılacaktır.

İPUCU
[Ağ Ağacı] ekran tuşuna basmak, ağ ağacından ağ yazıcısını seçme 
ekranına geri döndürür.
fi-6010N  Ağ Tarayıcısı İşletmen Kılavuzu 131



6. Bir "Ağ Yolu" girin.
"Ağ Yolu" en fazla 255 karakter uzunluğunda olabilir.
Aşağıdaki formatta ağ yolunu belirleyin:
\\Etki alanı_adı\Bilgisayar_adı\Yazıcı_adı
"Etki alanı_adı" için ağ yazıcısının bağlı olduğu NetBIOS etki alan adını veya çalışma 
grubu adını belirtin.
"Bilgisayar_adı" için, IP adresi ana makine adı veya FQDN’i belirtin.
"Bilgisayar_adı" için IP adresi veya FQDN belirtirken yazıcı sunucusu için bir birincil 
DNS son eki ayarı gereklidir.
Yazıcı sunucusu için birincil DNS son eki daha önceden belirlenmişse, aşağıdaki ayarlar 
gereklidir.
Birincil DNS son eki belirleme prosedürü aşağıdaki gibidir:

1. Yazıcı sunucusundaki [Başlat] menüsünden [Denetim Masası]-[Sistem]’i seçin.
Windows Server 2008 veya Windows Server 2012 için [Başlangıç] menüsünden 
[Denetim Masası]-[Sistem]’i seçtikten sonra [Sistem] penceresinde [Gelişmiş sistem 
ayarları]’nı seçin.
"Sistem Özellikleri" penceresi görünür.

2. [Bilgisayar adı] sekmesinde [Değiştir]’i seçin.
Windows 2000 Server için [Ağ Tanımlama] sekmesinde  [Özellikler] düğmesine 
tıklayın.
"Bilgisayar Adı Değiştirme" penceresi görünür.

3. [Daha fazla]’yı seçin.
"DNS Son eki ve NetBIOS Bilgisayar Adı" penceresi görünür.

4. "Bu bilgisayarın DNS son eki" için FQDN tamamlanırken bu bilgisayar adına eklenecek 
DNS son ekini belirleyin.

Örnek: example.com
5. Bu değişiklikler uygulandıktan sonra bilgisayarı yeniden başlatın.

7. [Ekle] ekran tuşuna basın.

Ekran ,"Ağ Yazıcıları" ekranına döner ve kaydolmuş ağ yazıcısı ağ yazıcı listesine 
eklenmiştir.

DİKKAT
Daha önceden kayıtlı ağ yazıcısı eklenemez.
Ağ yazıcısı kaydolmuşsa yazıcı sunucusundaki paylaşılan ad veya yazıcı 
adını değiştirmeyin.
Paylaşılan ad veya yazıcı adını değiştirmek için öncelikle kayıtlı ağ 
yazıcısını kaldırın, daha sonra paylaşılan ad/yazıcı adını değiştirin ve 
ardından tekrar kaydedin.

İPUCU
Varsayılan ağ yazıcısı adı ağ ağacından seçilen ad ile aynı olacaktır. 
Yazıcı adını değiştirme ile ilgili ayrıntılar için bkz. "Ağ yazıcısını yeniden 
adlandırma" (sayfa 133).
Kimlik doğrulama ekranı görünebilir.
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■ Ağ yazıcısını yeniden adlandırma

1. Üst menüden [Ağ Ayarları] sekmesini seçin.

2.  Sol yan menüden [Ağ Yazıcısı] sekmesini seçin.

"Ağ Yazıcısı" ekranı görünür.

3.  Yeniden adlandırılacak ağ yazıcısını seçin.

4.  [İsim Değiştir] ekran tuşuna basın.

Ağ yazıcısını yeniden adlandırma ekran görüntülenir.

5. Yeni bir yazıcı adı girin.
Bu en fazla 80 karakter uzunluğunda olabilir. Klasör adı ters eğik çizgi içermeyebilir (\).
Yazının sağındaki boşluklar kesildiğinden ötürü sadece boşluktan oluşan bir ada izin 
verilmez.

6. [Tamam] ekran tuşuna basın.

Ağ yazıcısı yeniden adlandırılmıştır.
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■ Ağ yazıcısını kaldırma

1. Üst menüden [Ağ Ayarları] sekmesini seçin.

2. Sol yan menüden [Ağ Yazıcısı] sekmesini seçin.

"Ağ Yazıcısı" ekranı görünür.

3. Yazıcı listesinden kaldırılacak yazıcıyı seçin.

4. [Kaldır] ekran tuşunu seçin.

Ağ yazıcısını kaldırma ekranı görünür.

5. Kaldırılacak olan ağ yazıcısının ayrıntılarının doğruluğunu onaylayıp [Evet] ekran 
tuşuna basın.

Seçilen ağ yazıcısı ağ yazıcı listesinden kaldırılmıştır.

■ Yazıcı ayrıntılarını görüntüleme

1. Üst menüden [Ağ Ayarları] sekmesini seçin.

2. Sol yan menüden [Ağ Yazıcısı] sekmesini seçin.

"Ağ Yazıcıları" ekranı görünür.

3. Yazıcı listesinden istenilen yazıcıyı seçin.

4. [Ayrıntılar] ekran tuşunu seçin.

 Seçilen ağ yazıcı bilgisi görüntülenir.

DİKKAT
Ağ bağlantısı yokken bir ağ yazıcısının kaldırılması denenirse ekrandaki 
"Silme" durumu durdurulur. Ağ yazıcısını kaldırmadan önce ağın normal olarak 
çalıştığından emin olun. 
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4.7.14 Ağ klasörlerini ayarlama 

Ağ klasörleri listesi taranan verinin "Kaydet" hedefleri olarak ayarlanabilir.
Erişilebilir herhangi bir dosya sunucusu klasörü veya FTP sunucusu klasörü belirlenebilir. 
En fazla 100 adet ağ klasörü ve FTP sunucusu klasörleri eklenebilir.
Ağ klasörü aşağıdaki yollardan herhangi biri ile eklenebilir.

Ağ Ağacı
Ağ ağacından bir ağ klasörü seçin.
Ayrıntılar için bkz. "Ağ klasörünü (ağ ağacı) kaydetme" (sayfa 136).
Ağ Yolu
Dosya sunucu klasörü için doğrudan yol adını girerek ağ klasörünü belirleyin.
Ayrıntılar için bkz. "Ağ klasörünü (ağ yolu) kaydetme" (sayfa 139).
FTP Yolu
FTP sunucu klasörü için doğrudan yol adını girerek ağ klasörünü belirleyin.
Ayrıntılar için bkz. "Ağ klasörünü (FTP yolu) kaydetme" (sayfa 141).

Dokunmatik
Ekran

Admin
Tool

Central
Admin

DİKKAT
Bir ağ klasörünü kaydederken aşağıdakilere dikkat edin:

Ağ klasörü ağ yolu olarak kaydedilir. Eğer ağ klasörü Windows dosya 
sunucusu üzerindeyse ve dosya adı ile birlikte Windows yolunun tamamının 
uzunluğu 259 karakteri aşıyorsa, taranan veri kaydedilmeyecektir. Bir ağ 
klasörünü (Windows) kaydetmeden önce, tüm dosya yolu+adının uzunluğunun 
259 karakteri aşmadığını kontrol edin.
Seçilen klasör tarama işletim sisteminin dili dışında bir yabancı dil kullanılarak 
oluşturulduysa, ağ klasörü doğru olarak kaydetmeyebilir. Ağ klasörü adı 
tanınmayan karakterler içerirse, kullanılan kod takımını kontrol edin.
Görüntülenecek numara klasörleri büyükse, görünmeleri uzun zaman alabilir.
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■ Ağ klasörünü (ağ ağacı) kaydetme

1. Üst menüden [Ağ Ayarları] sekmesini seçin.

2. Sol yan menüden [Ağ Klasörü] sekmesini seçin.

"Ağ Klasörü" ekranı görünür.

3. [Ekle] ekran tuşuna basın.

Ağ klasörü ekleme ekranı görüntülenir.

DİKKAT
İstenen etki alanları Yazıcı Klasörü’nde gösterilmeyebilir. Bu durumda, 
dosya sunucusu için yol adını direkt olarak girin veya birkaç dakika 
bekledikten sonra ağ klasörü eklemek için ekranı yeniden açın.
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4. Bir etki alanı seçin .

Oturum açma gerekli ise, "Kimlik Doğrulama" ekranı görünür.

Eğer oturum açma gerekli değilse, ağ ağacı genişler ve bilgisayar adları seçilen etki 
alanının altında görüntülenir.

İPUCU
Yönetici tarayıcının LCD dokunmatik ekranı yoluyla oturum açtığında "Caps 
Lock" ve "Num Lock" göstergeleri kimlik doğrulama ekranında gösterilir. 
Klavyeden Caps Lock (Büyük harf kilidi) tuşu seçilmişse "Caps Lock" 
göstergesi açıktır.
Klavyenin Num Lock (Sayı kilidi)  tuşu seçilmişse "Num Lock" göstergesi 
açıktır.
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1. Bir Kullanıcı Adı girin.
Bu en fazla 256 karakter uzunluğunda olabilir.

2. Bir Parola girin.
Bu en fazla 256 karakter (büyük küçük harfe duyarlı) uzunluğunda olabilir.

3. [Tamam] ekran tuşuna basın.
 Kullanıcı Adı ve parola geçerli ise veya oturum açma gerekli değilse, ağ ağacı 
genişler ve bilgisayar adları seçilen etki alanının altında görüntülenir.

5. Bir bilgisayar seçin .

Oturum açma gerekli ise, "Kimlik Doğrulama" ekranı görünür.

Oturum açma gerekli değilse, ağ ağacı genişler ve bilgisayar adları seçilen etki alanının 
altında görüntülenir.

1. Bir Kullanıcı Adı girin.
Bu en fazla 256 karakter uzunluğunda olabilir.

2. Bir Parola girin.
Bu en fazla 256 karakter (büyük küçük harfe duyarlı) uzunluğunda olabilir.

3. [Tamam] ekran tuşuna basın.
 Kullanıcı adı ve parola geçerli ise veya oturum açma gerekli değilse, ağ ağacı genişler 
ve ağ klasörleri seçilen bilgisayar adının altında görüntülenir.

6. Bir ağ klasörü seçin .
Seçilen klasör döngü içerisinde (yedi düzeye kadar inen, ana etki alanını da kapsayacak 
şekilde) seçilebilecek herhangi bir alt klasörü göstermek için açılacaktır.

7. [Seç] ekran tuşunu seçin.

Seçilmiş ağ klasörü ağ klasörü listesine eklenmiştir.

İPUCU
Varsayılan ağ klasör adı ağ ağacından seçilen ad ile aynı olacaktır. Klasör 
adını değiştirme ile ilgili ayrıntılar için bkz. "Bir ağ klasörünü yeniden 
adlandırma" (sayfa 144).
Okunabilir ve yazılabilir bir ağ klasörü seçin.
"Ağ" ağacı, LCD dokunmatik ekranda en fazla 400 adet etki alanı, 
bilgisayar ve ağ klasörü öğeleri, Admin Tool ekranında ise en fazla 
10.000 adet öğe gösterebilir.
Ağ ağacı görüntülenirken, aranacak karakterleri "Ara" alanına girin ve ağ 
ağacını belirlenen karakterlere odaklamak için [Geri] veya [İleri]’ye basın.
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■ Ağ klasörünü (ağ yolu) kaydetme

1. Üst menüden [Ağ Ayarları] sekmesini seçin.

2. Sol yan menüden [Ağ Klasörü] sekmesini seçin.

"Ağ Klasörü" ekranı görünür.

3. [Ekle] ekran tuşuna basın.

Ağ klasörü seçme ekranı görüntülenir.

4. [Ağ Yolu] ekran tuşunu basın.

Ağ klasörü (Ağ Yolu) ekleme ekranı görüntülenir.

5. Bir "Klasör Adı" girin.
Bu 80 karakter uzunluğunda olabilir. "\" klasör adında kullanılamaz.
"Klasör Adı" için bir ad girmeyip, [Ekle] ekran tuşuna basarsanız, ortak ad "Klasör Adı" 
olarak kullanılacaktır.

İPUCU
[Ağ Ağacı] ekran tuşuna basarsanız, ağ ağacından bir klasör seçme 
ekranına geri dönerseniz.
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6. Bir "Ağ Yolu" girin.
 Ağ yolunu aşağıdaki formatta ayarlayın:
\\EtkiAlanı_adı\Bilgisayar_adı\Klasör_adı[\Klasör_adı]
Ağ yolu için en az gereksinim aşağıdaki gibidir:
\\EtkiAlanı_adı\Bilgisayar_adı\Klasör_adı
Bu en fazla 255 karakter uzunluğunda olabilir.
Alt klasörler ([\Klasör_adı] yukarıdaki örnek) isteğe bağlı olarak seçilebilir.
"/" ve "\" klasör adı için ayırıcı olarak kullanılabilir.
"/" kullanılmışsa, ağ klasörü adı [klasör_adı/klasör_adı] olarak kaydolur.
EtkiAlanı_adı için ağ klasörünün bağlı olduğu NetBIOS etki alan adını veya çalışma grubu 
adını belirtin. 
"Bilgisayar_adı" için IP adresi, ana makine adı veya FQDN’i belirtin.

7. [Ekle] ekran tuşuna basın.

Ağ klasörü ağ klasör listesine eklenmiştir.

İPUCU
Varsayılan ağ klasör adı ağ ağacından seçilen ad ile aynı olacaktır. Klasör 
adını değiştirmek ile ilgili ayrıntılar için bkz. "Bir ağ klasörünü yeniden 
adlandırma" (sayfa 144).
Okunabilir ve yazılabilir ağ klasörünü seçin.
Kimlik doğrulama ekranı görüntülenebilir.
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■ Ağ klasörünü (FTP yolu) kaydetme 

1. Üst menüden [Ağ Ayarları] sekmesini seçin.

2. Sol yan menüden [Ağ Klasörü] sekmesini seçin.

"Ağ Klasörü" ekranı görünür.

3. [Ekle] ekran tuşuna basın.

Ağ klasörünü seçme ekranı görüntülenir.

4. [FTP Yolu] ekran tuşuna basın.

Ağ klasörü (FTP Yolu) giriş ekranı görüntülenir.

5. Bir " Klasör Adı" girin.
Bu en fazla 80 karakter uzunluğunda olabilir. "\" bu klasör adında kullanılamaz.
"Klasör Adı" için bir ad girmeyip, [Ekle] ekran tuşuna basarsanız, FTP yolu "Klasör Adı" 
olarak kullanılacaktır. FTP yolunda "\" varsa, yolun en sonunda bulunan klasörün adı 
"Klasör Adı" olarak kullanılacaktır. Örneğin, FTP yolu "FTPSERVER\klasör" olarak 
belirlenmişse, "Klasör Adı" "klasör" olur.

6. Bir "FTP Yolu" girin.
Bu en fazla 255 karakter uzunluğunda olabilir.
FTP yolunu aşağıdaki formatta ayarlayın:
Bilgisayar_adı\Klasör_adı
Bilgisayar_adı için IP adresi, ana makine adı veya  FQDN’yi belirtin.

7. FTP sunucusuna oturum açmak için kullanıcı adı ve parolayı girin.
"Kullanıcı Adı" veya "Parola" en fazla 256 karakter uzunluğunda olabilir. Parolalar büyük 
küçük harfe duyarlıdır.
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8. "Kimlik Doğrulama" için girilen "Kullanıcı adı" ve "Parola"nın kaydedilip 
edilmeyeceğini belirleyin.

[Hatırla] ekran tuşu seçildiğinde, "Kullanıcı Adı" ve "Parola" kaydedilmiştir.
Kimlik doğrulama için kaydedilen "Kullanıcı Adı" ve "Parola", devamlı kullanıcı ekranında 
kullanılır.
[Hep sor] ekran tuşu seçildiğinde, "Kullanıcı Adı" ve "Parola" kaydedilmemiştir.
Ağ klasörü ilk kez seçildiğinde, devamlı kullanıcı ekranında kimlik doğrulama gereklidir. 
Bununla birlikte, kullanıcı LDAP sunucusunda kayıtlı ise ve LDAP kullanıcı adı ve 
parolasının kimlik doğrulama için kullanılabildiği durumlarda [Hep Sor] ekran tuşu seçili 
olsa bile kimlik doğrulama ekranı görünmez.

9. "Protokol" için, FTP sunucusuna nasıl erişileceğini belirleyin.
Varsayılan değer "FTP"dir.
[FTP] ekran tuşu seçildiğinde, FTP sunucusu SSL şifrelemesi olmadan bağlanacaktır.
[FTPS] ekran tuşu seçildiğinde, FTP sunucusu SSL şifrelemesi aracılığı ile bağlanacaktır.

10. FTP sunucusu için bir "Bağlantı noktası numarası" ayarlayın.
Varsayılan sayı 21’dir. 1’den 65535’e kadar herhangi bir sayı ayarlanabilir.

11. "Pasif Mod" için pasif modda erişimin olup olmayacağını belirleyin.
Varsayılan değer "Açık"tır.
"Pasif Mod" sadece Adım 9 ’da [FTP] ekran tuşu seçili ise seçilebilir.
[Açık] ekran tuşu seçildiğinde FTP sunucusu pasif modda bağlanmıştır.
[Kapalı] ekran tuşu seçildiğinde, FTP sunucusu aktif modda bağlanmıştır.
Adım 9’da [FTPS] ekran tuşu seçildiğinde FTP sunucusu pasif modda bağlanmıştır.

12. "Şifreleme" için, şifrenin türünü belirleyin.
Adım 9’da [FTPS] ekran tuşu seçildiğinde "Şifreleme" seçilebilir.
[Explicit] ekran tuşu seçildiğinde FTP sunucusu SSL şifreleme olmadan bağlanır ve 
şifreleme, kullanıcı adı ve parola doğrulanmadan başlar.
[Implicit] ekran tuşu seçildiğinde, FTP bağlantısı başladığında SSL şifreleme çalışmaya 
başlar.

13. "Proxy" için, proxy sunucusunun kullanılıp kullanılmayacağını belirleyin.
"Proxy" ayarları sadece "Proxy Sunucusu" ekranında bir proxy sunucusu ayarlanmışsa 
mümkündür. Proxy sunucusu ayarları ile ilgili ayrıntılar için bkz."4.7.7 Proxy Sunucusunu 
Ayarlama" (sayfa 101).
[Açık] ekran tuşu seçildiğinde, FTP bağlantısı, proxy sunucusu yolu ile "Proxy Sunucusu" 
üzerinde belirlenmiştir. 
[Kapalı] ekran tuşu seçildiğinde, FTP sunucusu proxy sunucusunu kullanmadan direkt 
bağlanmaya ayarlanmıştır.
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14. [Tamam] ekran tuşuna basın.

FTP sunucusuna erişmek için kullanıcı kimlik doğrulaması gerekli olabilir. Bu işlemden 
sonra, ağ klasörü ağ klasör listesine eklenmiştir. 

DİKKAT Güvenlik duvarı-etkin durumda Central Admin Server kullanırken, "Pasif 
Mod" için "Açık"ı seçin.

İPUCU
Okunabilir ve yazılabilir bir ağ klasörü seçin.
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■ Bir ağ klasörünü yeniden adlandırma

1. Üst menüden [Ağ Ayarları] sekmesini seçin.

2. Sol yan menüden [Ağ Klasörü] sekmesini seçin.

"Ağ Klasörü" ekranı görünür.

3. Yeniden adlandırılacak olan ağ klasörünü seçin.

4. [Düzenle] ekran tuşuna basın.

Ağ klasörünü yeniden adlandırma ekranı görünür.

5. Bir klasör adı girin.
Bu en fazla 80 karakter uzunluğunda olabilir. Klasör adı ters eğik çizgi içermeyebilir (\).
Yazının sağındaki boşluk kesilir, sadece boşluktan oluşan bir ada bu nedenle izin verilmez.
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6. [Tamam] ekran tuşuna basın.

Ağ klasörü yeniden adlandırılmıştır.

İPUCU
Ağ klasörü bir FTP klasörü ise, aşağıdaki ekran görüntülenir. Bu durumda 
"FTP Yolu" değiştirilemez.
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■ Ağ klasörünü kaldırma

1. Üst menüden [Ağ Ayarları] sekmesini seçin.

2. Sol yan menüden [Ağ Klasörü] sekmesini seçin.

"Ağ Klasörü" ekranı görünür.

3. Klasör listesinden kaldırılacak ağ klasörünü seçin.

4. [Kaldır] ekran tuşuna basın.

Ağ klasörünü kaldırma ekranı görüntülenir.

5. Kaldırılacak olan ağ klasörünün ayrıntılarının doğruluğunu onaylayın ve [Evet] ekran 
tuşuna basın.

Seçilen ağ klasörü ağ klasör listesinden kaldırılmıştır.
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■ Ağ klasörü ayrıntılarını görüntüleme

1. Üst menüden [Ağ Ayarları] sekmesini seçin.

2. Sol yan menüden [Ağ Klasörü] sekmesini seçin.

"Ağ Klasörü" ekranı görünür.

3. Klasör listesinden istenen ağ klasörünü seçin. 

4. [Ayrıntılar] ekran tuşuna basın.

Seçilen ağ klasör bilgisi görüntülenir.

İPUCU
Ağ klasörü bir FTP sunucusu klasörü ise, aşağıdaki ekran görüntülenir.
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4.7.15 SharePoint Klasörlerini Ayarlama 

SharePoint klasörleri listesi taranan verinin "Scan to SharePoint" hedefleri olarak ayarlanabilir.

1. Üst menüden [Ağ Ayarları] sekmesini seçin.

2. Son yan menüden [SharePoint Klasörü] sekmesini seçin.

"SharePoint Klasörü" ekranı görünür.

3. "Scan to SharePoint" seçeneği kullanıcıların SharePoint klasörlerine taranmış verileri 
kaydetme izinlerinin olup olmamasını belirler.

Varsayılan ayar [Kapalı]’dır.
[Açık]’ı seçmek taranmış verinin bir SharePoint klasörüne saklanmasına izin verir.
[Kapalı]’yı seçmek taranmış verinin bir SharePoint klasörüne kaydedilmesini engeller.

4. "URL" alanında bir SharePoint sunucusu site URL’si belirleyin.
Aşağıdaki formatların ikisinden biri kullanılabilir:

SSL kullanmadan 
http://SharePoint sunucusu IP adresi, ana makine adı veya FQDN[:bağlantı noktası 
numarası]/[site adı]
Bağlantı noktası numarası atlanırsa yerine bağlantı noktası 80 kullanılır.
SSL kullanarak
https://SharePoint sunucusu IP adresi, ana makine adı veya FQDN[:bağlantı noktası 
numarası]/[site adı]
Bağlantı noktası numarası girilmezse yerine bağlantı noktası 443 kullanılır. 

Bir site adı girilmezse, ana URL altındaki bütün siteler gösterilir.
URL’ler en fazla 512 karakter uzunluğunda olabilir.
  düğmesine tıklamak en son belirlenmiş on (en fazla) URL listesini oluşturup, URL’lerin 
yeniden seçimini kolaylaştırır. 

Admin
Tool

Central
Admin
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5. [Bağlan] düğmesine tıklayın.

"Oturum Aç" ekranı görünür.

Belirlenmiş SharePoint sunucusu için oturum açma ayrıntılarını girin.
1. Bir Kullanıcı Adı girin.

En fazla 256 karakter uzunluğunda olabilir.
2. Bir Parola girin. 

En fazla 256 karakter uzunluğunda (büyük küçük harfe duyarlı) olabilir.
3. Bir Etki Alanı girin.

En fazla 64 karakter uzunluğunda olabilir. 
4. [Tamam] düğmesine tıklayın.

Oturum açma başarılı olursa, "SharePoint Site Klasörleri" liste bölümünde 
kullanılabilir SharePoint sunucusu klasörleri gösterilir.

6. "SharePoint Sitesi klasörleri" listesinden kaydetme hedefi olacak klasörü seçin ve   
[<<<] düğmesine tıklayın.

Seçilen klasör "Scan to SharePoint klasörleri" listesine eklenir ve kullanıcılar tarafından 
kaydetme hedefi olarak kullanılabilir.

İPUCU
Örneğin SharePoint kitaplığı "Slayt Kitaplığı" türünde taranmış veri 
kaydedilemeyecek bir klasör belirlemeyin.
Uzunluğu 184 karakteri aşan bir sunucu sitesi ve klasör URL yolu 
belirlemeyin.
"Scan to SharePoint klasörleri" listesine bir klasör eklendiğinde, 
belirlenen klasör adı zaten listede varsa, parantez içindeki bir sıra 
numarası ("(2)"den başlayarak) klasör adına eklenir.

DİKKAT
Central Admin Server’dan bir SharePoint klasörü ayarlamak için Central 
Admin Server’a .NET Framework 3.0 Service Pack 1 veya daha ilerisini 
yükleyip, sistemi yeniden başlatın.
Aşağıdaki durumlarda SharePoint klasörleri Central Admin Server’dan 
ayarlanamazlar.

Central Admin Server’da .NET Framework 3.0 Service Pack 1 veya 
daha ilerisi yüklü değilse
Central Admin Server yazılımı Windows 2000 Server’da yüklüyse
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■ Bir SharePoint klasörünü (görünen ad) yeniden adlandırma

SharePoint klasörü görünen adları aşağıdaki şekilde değiştirilebilir.

1. Üst menüden [Ağ Ayarları] sekmesini seçin.

2. Sol yan menüden [SharePoint Klasörü] sekmesini seçin. 

"SharePoint Klasörü" ekranı görünür.

3. "Scan to SharePoint Klasörleri" listesinden yeniden adlandırılacak klasörü seçin.

4. [Düzenle] düğmesine tıklayın.

"Scan to SharePoint klasörü detayları" ekranı görünür.

5. Seçilen SharePoint klasörü için gösterilecek adı girin.
En fazla 80 karakter kullanılabilir. Klasör adı yalnızca boşluklardan oluşamaz.
Klasör adının sonundaki boşluklar klasör adının bir parçası olarak kabul edilmeyecektir.

6. [Tamam] düğmesine tıklayın.

SharePoint klasörü yeniden adlandırılmıştır.
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■ Bir SharePoint klasörünü kaldırma

Daha önceden ayarlamış bir SharePoint klasörü kaydetme hedefleri listesinden kaldırılabilir.

1. Üst menüden [Ağ Ayarları] sekmesini seçin.

2. Sol yan menüden [SharePoint Klasörü] sekmesini seçin.

"SharePoint Klasörü" ekranı görünür.

3. "Scan to SharePoint klasörleri" listesinden kaldırılacak klasörü seçin.

4. [Kaldır] düğmesine tıklayın.

Seçilen klasör için kaldırmayı onaylama ekranı görünür.

5. Doğru klasörün kaldırıldığını kontrol edip [Evet] düğmesine tıklayın.

Belirtilmiş klasör kaldırılmıştır.
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4.7.16 Uyarı Bildirimi İçin Hedef Belirleme 

Tarayıcı uyarı durumu oluştuğu her an uyarı bildiriminin gönderileceği bir e-posta adresi 
belirlenebilir.
Daha önceden bir SMTP sunucusu kurulmamışsa uyarı bildirimleri gönderilemezler. SMTP 
sunucusu ayarlaması için daha fazla ayrıntı için bkz. "4.7.11 E-posta Sunucusunu (SMTP 
sunucusu) Ayarlama" (sayfa 120).
Uyarı bildirimi için hedef belirlendiğinde, Uyarı bildirim mesajları kayıtlı e-posta adresine 
aşağıdaki başlıkta gönderilir.

Ağ Yazıcısı (XXXX) Hata
Daha fazla ayrıntı için bkz. "E.1.3 Uyarı İzleyicisi Sistem Günlüğü Mesajları" (sayfa 458).

1. Üst menüden [Ağ Ayarları] sekmesini seçin.

2. Sol yan menüden [Uyarı Bildirimi] sekmesini seçin.

"Uyarı Bildirimi" ekranı görünür.

3. Uyarı bildiriminin gönderileceği bir e-posta adresi girin.
E-posta ayar değerleri ile ilgili ayrıntılar için bkz. "B.1 E-posta Adresi Ayar Değerleri" 
(sayfa 426).

4. Girilen e-posta adresinin geçerliliğini doğrulamak için [Test Et] ekran tuşuna basın.
Deneme mesajının başarılı şekilde beklenen e-posta adresine ulaştığını kontrol edin.

5. [Tamam] ekran tuşuna basın.

Uyarı bildirimleri hedefi belirlenmiştir.

Dokunmatik
Ekran
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4.7.17 Ağ Bağlantısını Ping Testi ile Kontrol Etme 

Ağ bağlantısı ping testi yapılarak kontrol edilebilir.

1. Üst menüden [Ağ Ayarları] sekmesini seçin.

2. Sol yan menüden [Ping] sekmesini seçin.

"Ping" ekranı görünür.

3. Sunucu için, ağ bağlantısını kontrol etmede kullanılacak IP adresi, ana makine adı 
veya FQDN’i girin.

IP adresi için
Yandaki format kullanılmalıdır: xxx.xxx.xxx.xxx (xxx 0’dan 255’e kadar olan bir 
değerdir)
Ana makine adı veya FQDN için
En fazla 255 karakter kullanılabilir.

Dokunmatik
Ekran

Admin
Tool
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4. [Ping At] ekran tuşuna basın.

Bir ping testi uygulanır ve sonuçlar görüntülenir.

Sonuç ile ilgili daha fazla ayrıntı için bkz. "Temel ağ işleminin Ping testi ile kontrolü" 
(sayfa 393).
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4.7.18 Ağ İşletim Durumunu Kontrol Etme 

■ Ağ durumunu kontrol etme

Ağın işletim durumu kontrol edilebilir. 
Aşağıdaki bilgiler gösterilir. Bilgiler gösterilmezse, bkz. "8.3 Ağ Bağlantısı Sorun Giderme" (sayfa 
393).
Aşağıdaki bilgiler gösterilir:

MAC Adresi
IP Adresi
Alt ağ Maskesi
Varsayılan Ağ Geçidi
DNS Sunucu IP Adresi
WINS Sunucu IP Adresi

1. Üst menüden [Ağ Ayarları] sekmesini seçin.

2. Sol yan menüden [Ağ Durumu] sekmesini seçin.

"Ağ Durumu"  güncel işletim ağ bağlantısının durumunu gösterir.

Dokunmatik
Ekran
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■ Bağlantı hızı/çift yön modu ayarlama

Ağ bağlantısı doğru olarak sağlanamıyorsa, ağ işlem durumu doğru olsa da Bağlantı Hızı/Çift 
Yönlü Mod ayarlarını değiştirin.

1. Üst menüden [Ağ Ayarları] sekmesini seçin.

2.  Sol yan menüden [Ağ Durumu] sekmesini seçin.

"Ağ Durumu" ekranı güncel işleyen ağ bağlantısını gösterir.

3. Bağlantı Hızı/Çift Yön Modu [Liste] ekran tuşuna basın.

Bağlantı Hızı/Çift Yönlü Modu listesi görünür.

4. "Otomatik Belirleme"den ayarı sabit bir Bağlantı Hızı/Çift Yön Modu’na değiştirin.

5. [Tamam] ekran tuşuna basın.

Bağlantı Hızı/Çift Yön Modu ayarları değişmiştir.

İPUCU
LDAP sunucusuna bağlantı mümkün değilse, aşağıdaki adımları deneyin:
1. LAN kablosunu çıkarın ve tarayıcıyı kapatmak için LCD dokunmatik 

ekrandaki [Kapat] ekran tuşuna basın.
2. LAN kablosu çıkarılmış şekilde tarayıcıyı yeniden başlatın ve eşi 

olmayan bir IP adresi girin.
3. LAN kablosunu tarayıcıya tekrar takın.

DHCP [Açık]’a ayarlandığında DHCP sunucusuna ulaşılamazsa, IP 
adresi "169.254.XXX.YYY"ye ayarlanır (XXX ve YYY, 0 ve 255 arasında 
isteğe bağlı değerlerdir).
156



4.8 Cihaz Durumu Menülerini Kullanma

4

4.8 Cihaz Durumu Menülerini Kullanma

4.8.1 Sistem Durumunu Görüntüleme 

1. Üst menüden [Cihaz Durumu] sekmesini seçin.

2. Sol yan menüden [Sistem Durumu] sekmesini seçin.

Sistem durum bilgisi görüntülenir.

Aşağıdaki sistem durum bilgisi mevcuttur.

Dokunmatik
Ekran

Admin
Tool

Bilgi Ayrıntılar

Sistem Versiyonu Güncel tarayıcı sistemi ve güvenlik sürümlerini gösterir.

Tarayıcı Versiyonu Güncel tarayıcı ürün yazılımı sürümünü gösterir.

Kayıt Tarihi Tarayıcının ilk kullanıldığı tarihi gösterir.

Toplam Açık Kalma 
Süresi

Tarayıcının toplam kullanım süresini gösterir.
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4.8.2 Yüklü Seçeneklerin Durumunu Görüntüleme 

Hangi seçeneklerin ne zaman tarayıcıya yüklendiğinin detayları görüntülenebilir.

1. Üst menüden [Cihaz Durumu] sekmesini seçin.

2. Sol yan menüden [Yüklü Seçenekler] sekmesini seçin.

"Yüklü Seçenekler" ekranı görünür.

Yüklü seçenekler için aşağıdaki durumlar mevcuttur.

Dokunmatik
Ekran
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Bilgi Ayrıntılar

Tarih Seçeneğin yüklendiği tarihi gösterir.

Saat Seçeneğin yüklendiği saati gösterir.

Seçenek Adı / Detaylar Yüklenmiş bir seçeneğin adını ve detaylarını gösterir.
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4.8.3 Kullanım Durumunu Görüntüleme 

Taranan dokümanların sayısı ve tarayıcının sarf malzeme parçalarının (kağıt ayırıcısı veya toplama 
silindiri) durumu görüntülenebilir.
Sarf malzeme yenileme ile ilgili ayrıntılar için bkz. "7.6 Parçaları Değiştirme" (sayfa 374).

■ Sarf malzeme parçalarının durumunu görüntüleme

1. Üst menüden [Cihaz Durumu] sekmesini seçin.

2. Sol yan menüden [Kullanım Durumu] sekmesini seçin.

"Kullanım Durumu" ekranı görünür.

"Durum" alanları, taranmış toplam sayfa sayısını ve kağıt ayırıcısı ile toplama silindirinin 
güncel durumunu gösterir.
"Toplam Tarama Adedi" (saniyede), taranmış 10 yapraklı birimler halinde gösterilir.
"Kağıt Ayırıcısı" ve "Toplama Silindiri" taranmış 500 yapraklı birimler halinde 
gösterilir.

Dokunmatik
Ekran
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■ Kullanım sayacının sıfırlanması

Parça değiştirmesinden sonra, kullanım sayacı parça durumunun normale dönmesi için 
sıfırlanabilir.
Sarf malzemesinin değiştirilmesi ile ilgili ayrıntılar için bkz. "7.6 Parçaları Değiştirme" (sayfa 
374).

1. Üst menüden [Cihaz Durumu] sekmesini seçin.

2. Sol yan menüden [Kullanım Durumu] sekmesini seçin.

"Kullanım Durumu" ekranı görünür.

3. Değiştirilmiş parça için [Temizle] ekran tuşuna basın.

Sayaç sıfırlama onay ekranı görünür.

4. [Evet] ekran tuşuna basın.

Sayaç değeri "0" durumuna gelir ve "Durum" alanı yeşil renge geri döner.

Sarf Malzemesi Renk Durum Eylem

Kağıt Ayırıcısı Yeşil Toplam tarama: 0’dan 
44.999’e kadar yaprak 

Eylem gerekmez.

Turuncu Toplam tarama: 45.000’den 
49.999’e kadar yaprak

Kağıt ayırıcısı yakın zamanda 
değiştirilmelidir. Değiştirme 
parçası edinin.

Kırmızı Toplam tarama: 50.000 
yaprağın üzerinde

Kağıt ayırıcısının tanımlı 
ömrü geçmiştir ve 
değiştirilmesi gerekmektedir.

Toplama 
Silindiri

Yeşil Toplam tarama: 0’dan 
94.999’a kadar yaprak

Eylem gerekmez.

Turuncu Toplam tarama: 95.000’den 
99.999’e kadar yaprak

Toplama silindirinin yakın 
zamanda değiştirilmesi 
gerekir. Değiştirme parçası 
edinin.

Kırmızı Toplam tarama:100.000 
yaprağın üzeri

Toplama silindirinin tanımlı 
ömrü geçmiştir ve 
değiştirilmesi gerekir.
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4.8.4 Eklenti Durumunu Görüntüleme 

Eklenti modülü kurulduğunda, aşağıdaki adımlar uygulanabilir.
Eklenti, fi-6010N SDK (geliştirme kiti)’ni kullanarak oluşturulan bir uygulamadır.

1. Üst menüden [Cihaz Durumu] sekmesini seçin.

2. Sol yan menüden [Eklenti Durumu] sekmesini seçin.

"Eklenti Durumu" ekranı görünür.

Aşağıdaki bilgiler gösterilir.

Dokunmatik
Ekran
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Bilgi Ayrıntılar

Eklenti Eklenti modülü adını gösterir.

Versiyon Güncel modülün versiyon numarasını gösterir.
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4.9 İşlem Günlükleri Menülerini Kullanma

4.9.1 Kullanıcı Günlüklerini Yönetme

Son 1000 kullanıcı günlük girişleri tarayıcı tarafından kaydedilir.

■ Kullanıcı günlük ayrıntılarını görüntüleme 

Kullanıcı günlük özeti tarih/saat sırasına göre gösterilmiştir.
[Bölge/Saat Dilimi] veya [Tarih/Saat] ayarları değişmişse bile, günlük girişlerinin sırası değişmez.

1. Üst menüden [İşlem Günlüğü] sekmesini seçin.

2. Sol yan menüden [Kullanıcı Günlüğü] sekmesini seçin.

"Kullanıcı Günlüğü" ekranı görünür.

DİKKAT
Kullanıcı günlükleri e-posta adresi veya faks numarası gibi özel bilgileri 
içerebilir, bu nedenle bu tarz veri yönetiminde dikkatli olunmalıdır.
Sistem işlemi sırasında günlük dosya hatası algılanırsa, günlük dosyası 
temizlenecektir ve aşağıdaki günlük girişi kaydedilecektir:
Hata 81001004 bozuk kullanıcı günlüğü dosyası silindi.

Dokunmatik
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3. Görmek istediğiniz günlüğü seçin.

Seçilen günlüğün ayrıntıları görüntülenir.

[Tamam] düğmesine tıklamak "Kullanıcı Günlüğüne" geri döndürür.

Aşağıdaki bilgi gösterilir.

İPUCU
"Kullanıcı Günlüğü" ekranında [Yenile] düğmesine basmak gösterilen bilgiyi 
yeniler.

Bilgi Bilgi seçenekleri Açıklama

Tarih AA.gg.yyyy
gg.AA.yyyy
yyyy.AA.gg

Her bir tarayıcı işleminin tarihini gösterir (Tarih/Saat 
ekranında belirtilen format kullanılır).
Daha fazla ayrıntı için bkz. "4.6.5 Tarih/Saatin 
Ayarlanması" (sayfa 62).

Saat ss:dd:ss Her bir işlemin saatini gösterir.

Kullanıcı xxxxxxxxxxxxxxx İşletim kullanıcı adları aşağıdaki formatta görüntülenir:
SAM_hesabı_adı@etki alan_adı

Sonuç İşlemde Bir tarama işlemi şu anda gerçekleştiriliyor. 

Tamam İşlem başarılı şekilde tamamlandı.

Hata İşlem başarılı şekilde tamamlanamadı.

Kod xxxxxxxx Her işlem için bir kod gösterir.
Yanıt vermek gerekli ise bkz. "Ek E İşlem Mesajları" 
(sayfa 437).

İşlem e-Posta Taranan veri e-posta eklentisi olarak gönderilmiştir.

Faks Taranan veri faks olarak gönderilmiştir.

Yazdırma Taranan veri yazdırma sunucusuna gönderilmiştir, taranan 
verinin tamamı yazdırma sunucusuna gönderilene kadar 
gönderme durumu "Sonuç" sütununda gösterilir.

Kaydet Taranan veri ağ klasörüne kaydedilmiştir.

Sayfalar xxx Taranan sayfa sayısını gösterir.

Açıklama xxxxxxxxxxxxxxxx Her bir mesaj için ayrıntılı bilgiyi gösterir.
fi-6010N  Ağ Tarayıcısı İşletmen Kılavuzu 163



■ CSV formatında kullanıcı günlüklerini yükleme 

Devamlı kullanıcılar için işlem günlükleri, varsayılan dosya adları ile birlikte "OperationLog.csv" 
tarayıcıda depolanır.
Dosya bir bilgisayara yüklendiğinde CSV format verisini içerecektir. Dosya aşağıdaki şekilde 
kaydedilir:

"Tarih","Saat","Kullanıcı","Sonuç","Kod","İşlem","Sayfalar","Açıklama"

1. Üst menüden [İşlem Günlüğü] sekmesini seçin.

2. Sol yan menüden [Kullanıcı Günlüğü] sekmesini seçin.

"Kullanıcı Günlüğü" ekranı görünür.

3. [İndir] düğmesine tıklayın.

"Dosya Yükle" iletişim kutusu görünür.

4. [Kaydet] düğmesine tıklayın. 

"Farklı Kaydet" iletişim kutusu görünür.

5. Bir dosya adı girin.
Dosya CSV format verisi içerecektir.

6. [Kaydet] düğmesine tıklayın.

CSV format verisi içeren bir dosya kaydedilmiştir.

■ Kullanıcı günlüklerini temizleme 

1. Üst menüden [İşlem Günlüğü] sekmesini seçin.

2. Sol yan menüden [Kullanıcı Günlüğü] sekmesini seçin.

"Kullanıcı Günlüğü" ekranı görünür.

3. [Hepsini Temizle] düğmesine tıklayın.

"hepsini temizle" onay ekranı görünür.

4. [Evet] düğmesine tıklayın.

İşlem günlüklerinin tamamı temizlenmiştir.

İPUCU
Kullanıcı günlük dosyasının büyüklüğü "Dosya Yükleme" iletişim kutusunda 
görüntülenir. Kaydedilecek diskte yeterince boş yer olduğundan emin olunuz 
ve [Kaydet] düğmesine tıklayın. Yeterli boş disk alanı yoksa eksik bir dosya 
kaydedilmesi mümkündür.

Admin
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4.9.2 Sistem Günlüğünü Yönetme

En fazla 1000 bilgi günlüğü (başlatma, kapatma ve sistem hataları gibi) tarayıcıda kayıtlıdır.

■ Sistem günlük ayrıntılarını görüntüleme 

Sistem günlük özeti tarih/saat sırasında gösterilmiştir.
[Bölge Adı/Saat Dilimi] veya [Tarih/Saat] ayarları değişmiş olsa bile, günlük girişlerinin sırası 
değişmeyecektir.

1. Üst menüden [İşlem Günlüğü] sekmesini seçin.

2. Sol yan menüden [Sistem Günlüğü] sekmesini seçin.

"Sistem Günlüğü" ekranı görünür.

DİKKAT
Sistem günlüğü e-posta adresi veya faks numarası gibi özel bilgi içerebilir, bu 
nedenle bu tarz verileri yönetirken dikkat edilmelidir.
Sistem işlemi sırasında, bir günlük hatası algılanırsa, günlük dosyası temizlenir 
ve aşağıdaki günlük girişi kaydolur:
Hata 81001004 Bozuk kullanıcı günlüğü dosyası silindi.

"
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3. Görmek istediğiniz günlüğü seçin.

Seçilen günlüğün ayrıntıları görüntülenir.

[Tamam] düğmesine tıklamak "Sistem Günlüğü" ekranına geri döndürür.

Aşağıdaki bilgi gösterilir:

İPUCU
"Sistem Günlüğü" ekranında [Yenile] düğmesine tıklamak gösterilen bilgiyi 
günceller.

Bilgi Bilgi seçenekleri Ayrıntılar

Tarih AA.gg.yyyy
gg.AA.yyyy
yyyy.AA.gg

Her bir işlemin tarihini gösterir (Tarih/Saat ekranında 
belirlenen format kullanılır). 
Daha fazla ayrıntı için bkz. "4.6.5 Tarih/Saatin 
Ayarlanması" (sayfa 62).

Saat ss:dd:ss Sistem günlük saat kaydını gösterir.

Tür Bilgi Sistem bilgisini gösterir.
Eylem gerekmez.

Hata Sistem hatasını gösterir.
Aynı bilgi "4.7.16 Uyarı Bildirimi İçin Hedef Belirleme" 
(sayfa 152) bölümünde ayarlanan e-posta adresine 
gönderilecektir.
Hatalarla muamele etmek için bkz. "E.1.3 Uyarı İzleyicisi 
Sistem Günlüğü Mesajları" (sayfa 458).

Uyarı Sistem uyarısını gösterir.
Aynı bilgi "4.7.16 Uyarı Bildirimi İçin Hedef Belirleme" 
(sayfa 152) bölümünde ayarlanan e-posta adresine 
gönderilecektir.
Hatalarla muamele etmek için bkz. "E.1.3 Uyarı İzleyicisi 
Sistem Günlüğü Mesajları" (sayfa 458).

Mesaj Mesaj Kodu
Mesaj Metni

Mesajlar ile ilgili bilgi için bkz. "E.1.2 Sistem Günlüğü 
Mesajları" (sayfa 452).
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■ CSV formatında sistem günlüğünü yükleme 

Varsayılan dosya adı "SystemLog.csv"dir.
Dosya bir bilgisayara yüklendiğinde CSV format verisini içerecektir. Dosya aşağıdaki şekilde 
kaydedilir:

"Tarih","Saat","Tür","Mesaj"

1. Üst menüden [İşlem Günlükleri] sekmesini seçin.

2. Sol yan menüden [Sistem Günlüğü] sekmesini seçin.

"Sistem Günlüğü" ekranı görünür.

3. [İndir] düğmesine tıklayın.

"Dosya Yüklemesi" iletişim kutusu görünür.

4. [Kaydet] düğmesine tıklayın. 

"Farklı Kaydet" iletişim kutusu görünür.

5. Bir dosya adı girin.
Dosya CSV format verisi içerecektir.

6. [Kaydet] düğmesine tıklayın. 

CSV format verisi içeren dosya kaydedilmiştir.

■ Sistem günlüğünü temizleme 

1. Üst menüden [İşlem Günlüğü] sekmesini seçin.

2. Sol yan menüden [Sistem Günlüğü] sekmesini seçin.

"Sistem Günlüğü" ekranı görünür.

3. [Hepsini Temizle] düğmesine tıklayın.

"tümünü temizle" ekranı görünür.

4. [Evet] düğmesine tıklayın.

Sistem günlüğü temizlenmiştir.

İPUCU
Kullanıcı günlük dosyasının büyüklüğü "Dosya Yükle" iletişim kutusunda 
görüntülenir. Kaydedilecek diskte yeterince boş yer olduğundan emin olunuz 
ve [Kaydet] düğmesine tıklayın. Yeterli boş disk alanı yoksa eksik bir dosya 
kaydedilmesi mümkündür.
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4.10 Bakım Menülerini Kullanma

4.10.1 Kullanıcı Bilgi Kaydının Bakımı 

Tarayıcının kullanıcı bilgi kaydı yedeklenebilir, geri yüklenebilir ve silinebilir.
Kullanıcı bilgi kaydı aşağıdaki bilgileri içermektedir:

Faks numarası listesi
"Listem" e-Posta Adres Defterleri
Tarama Ayarları
Kullanıcı Günlükleri
Son kullanılan ağ yazıcısının adı
Son kullanılan ağ klasörünün adı
Son kullanılan SharePoint klasörünün adı

Tarayıcı oturum açma kullanıcı adları LDAP sunucusu ile doğrulanır ve yeni bir isim ile 
karşılaşıldığında tarayıcı otomatik olarak kullanıcı bilgi kaydı bir giriş ekler. Kullanıcı bilgi kaydı 
en fazla 1000 kullanıcı içerebilir.

Aşağıdaki örnek kullanıcı sayısının 1000’i nasıl geçilebileceğini gösterir:

1. 100 kullanıcı (A001’den A100’e kadar) oturum açar.

2. Kullanıcı bilgi kaydı yedeklenir. (100 kullanıcı ile: A001’den A100’e kadar).

3. Kullanıcı bilgi kaydı (A001 ile A100 arası kullanıcı içeren) temizlendi.

4. 960 "yeni" kullanıcı (A001’den A050’e kadar ve B001’den B910’e kadar) oturum açar.

Admin
Tool

DİKKAT
Oturum açma için 1000 kullanıcı adı kullanıldığında, yeni kullanıcı oturumları, 
tüm kullanıcı bilgi kaydı temizlenene kadar mümkün olmayacaktır. Ayrıntılar 
için bkz. "Kullanıcı bilgi kaydını yedekleme" (sayfa 170) ve "Kullanıcı bilgi 
kaydını temizleme" (sayfa 173).
Kullanıcı bilgi kaydının temizlenmeden önce yedeklenmesi önerilir.
Kullanıcı bilgi kaydı yedeğinden geri yükleme yapılırken eğer bir kullanıcı adı 
geçerli veri deposundaki mevcut kullanıcınınkine tekabül ederse, yedek 
kullanıcı verisi geçerli kullanıcı verisinin üzerine yazılır. Eğer yedeklenen 
kullanıcı adı "bilinmiyor" ise, yedeklenen veri "yeni" kullanıcı olarak 
eklenecektir. Eklenen yeni kullanıcılar 1000 kullanıcı sınırını aşarsa kullanıcı 
bilgi kaydı geri yüklemesi başarısız olacaktır.
Kullanıcı Bilgi Kaydı yedeklemeden geri yüklendiğinde, Faks Numarası Listesi 
de eski durumuna dönecektir.
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5. 2. Adımda yedeklenen kullanıcı bilgi kaydı (A001’den A100’e kadar olan kullanıcıları 
içeren) geri yüklenir.

A001’dan A100’e kadar olan kullanıcılar geri yüklenir, bunların 50’si mevcut kullanıcı 
bilgi kaydında bulunmaktadır (A001’den A050’ye kadar olan kullanıcılar) böylelikle 
hedeflerin üzerine yazılacaktır.

A051’den A100’e kadar olan kullanıcılar "yeni" kullanıcı olarak kabul edilirler ve 
bunların kullanıcı bilgi kaydına eklenmeleri gerekir.

Kullanıcı sayısı 1000’i geçeceğinden, 2. adım kullanıcı bilgi kaydı  (A001’dan A100’e 
kadar olan kullanıcıları içeren) geri yüklenemez.

Kullanıcı bilgi kaydı içerikleri aşağıdaki gibi düzenlenirler:

DİKKAT
Kullanıcı bilgi kaydı e-posta adresi veya faks numarası gibi özel bilgi içerebilirler 
bu nedenle bu tarz veri yönetilirken dikkat edilmelidir.

Ortak Veri (tarayıcı için bir)

Faks numarası listesi

Biresysel Veri (Bir kullanıcı için bir set)

Kullanıcı A e-Posta Adres Defteri
Tarayıcı Ayarları
Kullanıcı Günlüğü

Kullanıcı B e-Posta Addres Defteri
Tarayıcı Ayarları
Kullanıcı Günlüğü
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■ Kullanıcı bilgi kaydını yedekleme

Tedbir olarak kullanıcı bilgi kaydı düzenli şekilde yedeklenmelidir.
Varsayılan dosya adı "restored_data".

1. Üst menüden [Bakım] sekmesini seçin.

2. Sol yan menüden [Kullanıcı Bilgi Kaydı] sekmesini seçin.

"Kullanıcı Bilgi Kaydı" ekranı görünür.

3. [Yedekle] düğmesini seçin.

"Dosya Yükle-Güvenlik Uyarısı" iletişim kutusu görünür.

4. [Kaydet] düğmesine tıklayın. 

"Farklı Kaydet" iletişim kutusu görünür.

İPUCU
Kullanıcı günlükleri yedeklenemez.

İPUCU
"Dosya Yükle-Güvenlik Uyarısı" iletişim kutusunda kullanıcı günlük 
dosyasının büyüklüğü görüntülenir. Kaydedilecek diskte yeterince boş alan 
olduğundan emin olun ve [Kaydet] düğmesine tıklayın. Yeterince boş disk 
alanı yoksa dosyanın eksik olarak kaydedilmesi mümkündür.
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5. Bir dosya adı girin.
Tarayıcı adını ve yedekleme tarihini içeren bir ad kullanılması önerilir.

6. [Kaydet] düğmesine tıklayın.

Kullanıcı bilgi kaydının bir yedekleme kopyası kaydedilir.

DİKKAT
Veri deposu yedekleme dosyalarının içeriklerini değiştirmeyin.
Eğer değiştirilirse, dosya artık yedekleme olarak kullanılamaz. Değişmiş bir 
kullanıcı bilgi kaydı yedekleme dosyasından geri yüklenmeye çalışılması tarayıcıyı 
işletim dışı bırakabilir.
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■ Kullanıcı bilgi kaydını geri yükleme

Tarayıcının kullanıcı bilgi kaydı yedeklenmiş bir kullanıcı deposu dosyasından geri yüklenebilir.

1. Üst menüden [Bakım] sekmesini seçin.

2. Sol yan menüden [Kullanıcı Bilgi Kaydı] sekmesini seçin.

"Kullanıcı Bilgi Kaydı" ekranı görünür.

3. Bir kullanıcı bilgi kaydı yedekleme dosyası seçin.
Bir dosya seçmek için [Göz At] düğmesine tıklayın.

4. [Yeniden Yükle] düğmesine tıklayın.
"Üzerine yazılsın mı?" onay mesajı görünür.

5. [Evet] düğmesine tıklayın.

Kullanıcı bilgi kaydı geri yüklendikten sonra bir geri yükleme tamamlama mesajı 
görünür.

6. [Tamam] düğmesine tıklayın.

DİKKAT
Kullanıcı verisini geri yükleme, geri yükleme sırasında depolanan tüm kullanıcı 
bilgilerinin üzerine yazar ve tüm e-posta adres defterlerini, faks numarası 
listesini ve tarama ayarlarını yedeklemenin yapıldığı zamana geri döndürür.
Kullanıcı bilgi kaydı geri yüklemesi işlemi gerçekleştirilirken, tarayıcının 
anormal şekilde çalışmasına neden olacağından, başlatma düğmesine 4 
saniyeden daha uzun süre basılı tutmayın.

İPUCU
Kullanıcı günlükleri yedeklenemeyecekleri için geri yüklenemezler.
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■ Kullanıcı bilgi kaydını temizleme

Tarayıcının kullanıcı bilgi kaydı silinebilir.

1. Üst menüden [Bakım] sekmesini seçin.

2. Sol yan menüden [Kullanıcı Bilgi Kaydı] sekmesini seçin.

"Kullanıcı Bilgi Kaydı" ekranı görünür.

3. [Temizle] düğmesine tıklayın.

Temizleme onay ekranı görünür.

4. [Evet] düğmesine tıklayın.

Kullanıcı bilgi kaydı temizlenmiştir.

DİKKAT
Kullanıcı bilgi kaydını temizleme işlemi geri alınamaz.
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4.10.2 Sistem ayarlarının bakımı 

Yönetici tarafından ayarlanan tarayıcının sistem ayarları CVS formatında kaydedilebilir, yedekle-
nebilir veya varsayılan fabrika değerlerine geri döndürülebilir.

■ Sistem Ayarlarını CSV Formatında Yükleme

CSV formatında yüklenen sistem ayarları tablolama yazılım programı kullanılarak 
görüntülenebilir.
CSV sistem ayarları dosyaları aşağıdaki formattadır:

"İşlev_adı", "Seçenek_adı", "değer"
Varsayılan dosya adı "Configuration_download.csv".

1. Üst menüden [Bakım] sekmesini seçin.

2. Sol yan menüden [Sistem Ayarları Dosyası] sekmesini seçin.

"Sistem Ayarları Dosyası" ekranı görünür.

3. [CSV Al] düğmesine tıklayın.

"Dosya Yükle" iletişim kutusu görünür.
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4. [Kaydet] düğmesine tıklayın. 

"Farklı Kaydet" iletişim kutusu görünür.

5. Dosyayı adlandırın ve nereye kaydedileceğini belirleyin.
Dosya CSV format verisi içerecektir.

6. [Kaydet] düğmesine tıklayın.

Tarayıcı için sistem ayarları yüklenmiştir.

■ Sistem ayarlarını yedekleme

Yönetici tarayıcı sistem ayarlarını yedekleyebilir.
Yedekleme dosyaları sistem ayarlarını geri yüklemek için daha sonra tekrar kullanılabilir. 
Yedekleme düzenli olarak gerçekleştirilmelidir.
Varsayılan dosya adı "SistemAyarlarıDosyası"dır.

1. Üst menüden [Bakım] sekmesini seçin.

2. Sol yan menüden [Sistem Ayarları Dosyası] sekmesini seçin.

"Sistem Ayarları Dosyası" ekranı görünür.

3. [Yedekle] düğmesine tıklayın.

"Dosya Yükle-Güvenlik Uyarısı" iletişim kutusu görünür.

4. [Kaydet] düğmesine tıklayın.

"Farklı Kaydet" iletişim kutusu görünür.

İPUCU
Kullanıcı günlüğünün büyüklüğü "Dosya Yükle" iletişim kutusunda 
görüntülenir. Kaydedilecek diskte yeterli boş alanın olduğundan emin olun ve 
[Kaydet] düğmesine tıklayın. Yeterli boş disk alanı yoksa eksik bir dosyanın 
kaydedilmesi mümkündür.

DİKKAT
Sistem ayarları ağ yazıcısı ayarlarını kapsamaz.

İPUCU
Kullanıcı günlüğü dosyasının büyüklüğü "Dosya Yükle-Güvenlik Uyarısı" 
iletişim kutusunda görüntülenir. Kaydedilecek diskte yeterli boş disk alanının 
olduğundan emin olun ve kaydet düğmesine tıklayın. Yeterli boş disk alanı 
yoksa eksik bir dosyanın kaydedilmesi mümkündür.
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5.  Dosyayı adlandırın ve nereye kaydedileceğini belirleyin.
Tarayıcı adı veya yedekleme tarihi kolay anlaşılabilecek bir dosya adı olarak kullanılmalıdır.

6. [Kaydet] düğmesine tıklayın.

 Sistem ayarları yedeklenmiştir.

■ Sistem ayarlarını geri yükleme

Sistem ayarları yedekleme dosyası, yedeklemenin yapıldığı sıradaki sistem ayarlarını geri 
yüklemek için tarayıcıya geri döndürülebilir.

1. Üst menüden [Bakım] sekmesini seçin.

2. Sol yan menüden [Sistem Ayarları Dosyası] sekmesini seçin.

"Sistem Ayarları Dosyası" ekranı görünür.

3. Geri yükleme için yedekleme dosyasını girin.
Dosya seçmek için [Gözat] düğmesine tıklayın.

4. [Yeniden Yükle] düğmesine tıklayın.

Onay mesajı görünür.

5. [Evet] düğmesine tıklayın.

Varsayılan fabrika ayarları geri yüklendikten sonra tarayıcı yeniden başlatılır.

DİKKAT
Sistem ayarları yedekleme dosyalarının içeriğini değiştirmeyin.
Değiştirilirse, dosya artık yedek olarak kullanılmayabilir. Değiştirilmiş bir 
sistem ayarları yedekleme dosyasından geri yüklenilmeye çalışılması 
tarayıcıyı işletim dışı bırakabilir.

DİKKAT
Sistem ayarlarının geri yüklenmesi işlemi gerçekleştirilirken, tarayıcının 
normal olmayan şekilde çalışmasına neden olacağından başlatma 
düğmesini 4 saniyeden daha uzun süre basılı tutmayın.

İPUCU
Tarayıcı sistem ayarlarının onarımını tamamlamak için yeniden 
başlatıldığında ağ arayüzü bağlantısı kaybolacaktır. Diğer ayarlarla devam 
etmek için, aygıtın yeniden başlatılması için biraz bekledikten sonra ağ 
arayüzünde tekrar oturum açın.
Tarayıcıya ağ arayüzü bağlantısı IP adresi veya tarayıcı adını 
gerektirdiğinden dolayı, eğer bu, sistem ayarlarının onarımı sırasında 
değişmişse (örneğin yedeklenen IP adresi veya tarayıcı adı önceki IP adresi 
veya tarayıcı adından farklı ise) yeni IP adresi veya tarayıcı adı gerekebilir. 
Eğer bilinmiyorsa, bu ayarların mevcut durumu LCD dokunmatik ekran yolu 
ile oturum açarak her zaman kontrol edilebilir.
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■ Fabrika varsayılan değerlerine sıfırlama

Her bir ekranda yönetici tarafından belirlenen sistem ayarları ve sistem günlükleri fabrika 
varsayılan değerlerine sıfırlanabilir.

1. Üst menüden [Bakım] sekmesini seçin.

2. Sol yan menüden [Sistem Ayarları Dosyası] sekmesini seçin.

"Sistem Ayarları Dosyası" ekranı görünür.

3.  Aşağıdaki adımlardan birini gerçekleştirin.
Sistem ayarlarını fabrika varsayılan değerlerine sıfırlamak için, [Sistem ayarlarını fabrika 
ayarlarına sıfırla ve günlükleri temizle.] için [Sıfırla] düğmesine tıklayın.
Sistem ayarlarını fabrika varsayılan değerlerine sıfırlamak, kullanıcı veri deposunu 
temizlemek ve boş belleği başlangıç durumuna döndürmek için, [Sistem ayarlarını fabrika 
ayarlarına sıfırla, kullanıcı veri deposu ve günlüklerini silip, boş belleği başlangıç 
durumuna döndür.] için [Başlangıca dön] düğmesine tıklayın.

Onay mesajı görünür.

4. [Evet] düğmesine tıklayın.

[Sıfırla] düğmesine tıklanırsa, sistem ayarları fabrika varsayılan değerlerine sıfırlanır ve 
eklentiler ve günlükler temizlenir.                                                                                 
[Başlangıca dön] düğmesine tıklanırsa, sistem ayarları, kullanıcı veri deposu, eklentiler 
ve günlükler sıfırlanır.

Varsayılan fabrika ayarlarına geri dönüldükten sonra tarayıcı yeniden başlatılır.

DİKKAT
Varsayılan fabrika ayarlarının sıfırlanması işlemi gerçekleştirilirken 
tarayıcının anormal şekilde çalışmasına neden olacağından, başlatma 
düğmesini 4 saniyeden daha uzun süre basılı tutmayın.

İPUCU
Varsayılan fabrika ayarlarına geri dönüldükten sonra, tarayıcı adı, IP adresi 
ve diğer ayarların  "4.6 Sistem Ayarları Menüsünü Kullanma" (sayfa 54) 
bölümünde tarif edildiği şekilde tekrar ayarlanması gerekecektir.
fi-6010N  Ağ Tarayıcısı İşletmen Kılavuzu 177



4.10.3 Tarayıcı Sistemi Yazılımını Güncelleme 

Tarayıcı sistemi, güvenlik sistemi ve yüklü seçenekler aşağıdaki şekilde güncellenebilir:

1. Üst menüden [Bakım] sekmesini seçin.

2. Sol yan menüden [Sistem Güncelleme] sekmesini seçin.

"Sistem Güncelleme" ekranı görünür.

3. Bir sistem güncellemesi dosyası seçin.
Bir dosya seçmek için [Gözat] düğmesine tıklayın.

4. [Yükle] düğmesine tıklayın.
"Aktif Sistem Versiyonu" ve "Yeni Sistem Versiyonu" değerleri görüntülenir.
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5. [Tamam] düğmesine tıklayın.

Sistem güncelleme işlemi başlatılır.

Sistem güncellendikten sonra, tarayıcı başlatılır.

İPUCU
Yüklü seçenekler veya yüklü seçeneklerin dahil olduğu sistem 
güncelleştirilirse, aşağıdaki pencere görünür.

DİKKAT
Sistemin yeniden başlatılmasını bekleyin.
Güncelleme sırasında tarayıcının anormal şekilde çalışmasına neden 
olacağından, başlatma düğmesini dört saniyeden daha uzun süre basılı 
tutmayın.

İPUCU
Tarayıcı sistem ayarlarını onarımını tamamlamak için yeniden 
başlatıldığında ağ arayüzü bağlantısı kaybolacaktır. Diğer ayarlarla devam 
etmek için, aygıtın yeniden başlatılması için biraz bekledikten sonra ağ 
arayüzüne tekrar oturum açın.
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4.10.4 Yeni Güncelleştirmeleri Kontrol Etme 

Tarayıcı sistemi, güvenlik sistemi ve yüklü seçenekler için yayımlanan sunucuda yeni 
güncelleştirmelerin olup olmadığını kontrol edin.
Ayrıca yeni bir güncelleştirme yayınlandığında, bunu e-posta bildirisi olarak almayı da 
ayarlayabilirsiniz.

■ Yeni Güncelleştirmelerin Manuel Olarak Denetlenmesi

Mevcut güncelleştirmeler için PFU yayımlama sunucusunu anında kontrol eder.

1. Üst menüden [Bakım] sekmesini seçin.

2. Sol yan menüden [Sistem Güncelleme] sekmesini seçin.

[Sistem Güncelleme] ekranı görünür.

3. [Güncelleştirmeleri denetle] düğmesine tıklayın.

Yeni güncelleştirmeler aranır.

Gerekli mevcut bir güncelleştirme bulunduğu zaman, bir mesaj görüntülenir.
Güncelleştirmeyi gerekliyse uygulayın.

Dokunmatik
Ekran
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İPUCU
Güncelleştirmelerin kontrol edilmesinde proxy sunucusunu kullanmak için, HTTP 
proxy sunucusunu gerektiği şekilde ayarlayın. Ayarlar ile ilgili ayrıntılar için bkz. 
"4.7.7 Proxy Sunucusunu Ayarlama" (sayfa 101).
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■ Tarayıcı Başlatımında Güncelleştirmeleri Denetleme

Her tarayıcı başlatımında güncelleştirmelerin otomatik olarak denetlenmesi işlevini 
ayarlayabilirsiniz.

1. Üst menüden [Bakım] sekmesini seçin.

2. Sol yan menüden [Sistem Güncelleme] sekmesini seçin.

[Sistem Güncelleme] ekranı görünür.

3. [Tarayıcı başlarken güncelleştirmeleri denetle.] onay kutusunu seçin.

Yeni bir güncelleştirme mevcut olduğu zaman, güncelleştirme bilgisi sistem günlüğünde 
gösterilir.

■ Yeni Bir Güncelleştirme Olduğunda E-posta Bildirimi İsteme

Yönetici, yeni bir güncelleştirme yayımlandığında, bunu e-posta bildirisi olarak almayı 
ayarlayabilir.

1. Üst menüden [Bakım] sekmesini seçin.

2. Sol yan menüden [Sistem Güncelleme] sekmesini seçin.

[Sistem Güncelleme] ekranı görünür.

3. [Tarayıcı başlarken güncelleştirmeleri denetle.] onay kutusunu seçin.

4. [Yeni bir güncelleştirme yayımlandığı zaman e-posta bildirimi iste.] onay kutusunu 
seçin. 

Yeni bir güncelleştirme yayınlandığı zaman, [Uyarı Bildirimi] penceresinde belirlenmiş 
olan e-posta adresine "(XXXXXXXXXX) ağ tarayıcısında bir olay tespit edildi." 
(XXXXXXXXXX tarayıcı adını belirtir) başlıklı bir e-posta gönderilir. Uyarı bildirimi için 
e-posta adres ayarları ile ilgili ayrıntılar için bkz. "4.7.16 Uyarı Bildirimi İçin Hedef 
Belirleme" (sayfa 152).
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4.10.5 Eklenti Modüllerinin Bakımı

Eklenti, fi-6010N SDK (Geliştirici kiti) kullanılarak oluşturumuş bir uygulamadır.
Bu bölüm bir eklenti modülünün nasıl yüklenip/kaldırılacağını ve eklenti ayarları dosyasının nasıl 
yükleneceği anlatılır.

■ Eklenti modülünü yükleme 

En fazla altı adet eklenti modülü yüklenebilir.

1. Üst menüden [Bakım] sekmesini seçin.

2. Sol yan menüden [Eklenti Yazılımı] sekmesini seçin.

"Eklenti Yazılımı" ekranı görünür.

3. [Yüklenecek eklentiyi belirle.] öğesi için [Gözat] düğmesine tıklayın ve bir eklenti 
kurulumu dosyası seçin.

4. [Kur] düğmesine tıklayın.

Eklenti modülü yüklenir ve eklenti adı listede gösterilir.
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■ Eklenti modülünü kaldırma 

1. Üst menüden [Bakım] sekmesini seçin.

2. Sol yan menüden [Eklenti Yazılımı] sekmesini seçin.

"Eklenti Yazılımı" ekranı görünür.

3. Aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin:
Sadece bir adet eklenti modülünü kaldırmak için, kaldırmak istediğiniz eklenti 
modülünü listeden seçin ve [Kaldır] düğmesine tıklayın.
Listedeki bütün eklenti modüllerini kaldırmak için, [Hepsini kaldır] düğmesine 
tıklayın.

Onay mesajı görünür.

4. [Evet] düğmesine tıklayın.

Eklenti modülü kaldırılır ve eklenti adı listeden silinir.

■ Eklenti ayarları dosyasını karşıya yükleme 

1. Üst menüden [Bakım] sekmesini seçin.

2. Sol yan menüden [Eklenti Yazılımı] sekmesini seçin.

"Eklenti Yazılımı" ekranı görünür.

3. Birden çok eklenti yüklüyse hedef eklentiyi listeden seçin.

4. [Eklenti ayarları dosyasını belirle.] öğesi için [Gözat] düğmesine tıklayın ve karşıya 
yüklenecek eklenti ayarları dosyasını belirleyin.

5. [Yükle] düğmesine tıklayın.

Belirtilen eklenti ayarları dosyası, tarayıcı eklenti modüllerinin yönetildiği klasöre 
kaydedilir.
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4.10.6 Bilgi Çıkış Seviyesini Ayarlama 

1. Üst menüden [Bakım] sekmesini seçin.

2. Sol yan menüden [Teknik Destek] sekmesini seçin.

"Teknik Destek" ekranı görünür.

3. İstenilen bilgi çıkış seviyesini girin.
Varsayılan seviye "1"dir.
Çıktı seviyesinin arttırılması toplanan bilginin ayrıntı miktarını arttırır fakat performansını 
yavaşlatır. FUJITSU tarayıcı bayisi veya yetkili bir FUJITSU tarayıcı servisi tarafından 
uygun görülen seviyeye ayarlayın.

4. [Ayarla] ekran tuşuna basın.

Bilgi çıkış seviyesi ayarlanmıştır.

Dokunmatik
Ekran
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DİKKAT
"Bilgi Çıkış Seviyesi" "5"e ayarlanmışsa, çıkış verisi e-posta adresi gibi özel 
kullanıcı bilgisi içerebilir. Bu nedenle bu tarz verileri yönetirken dikkatli 
olunmalıdır.
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4.10.7 Teknik Destek Edinimi 

Tarayıcı kullanılırken veya ayarları yapılırken herhangi bir sorun ortaya çıkarsa, sorunun çıkış 
sebebinin ne olduğunu belirlemeye yardımcı olmak için teknik destek bilgisi toplanabilir.
Sağlanan bilgi, tarayıcı onarımına verildiğinde, tarayıcı ile birlikte FUJITSU tarayıcı bayisine 
gönderilmelidir.

1. Üst menüden [Bakım] sekmesini seçin.

2. Sol yan menüden [Teknik Destek] sekmesini seçin.

"Teknik Destek" ekranı görünür.

3. [İndir] düğmesine tıklayın.

"Dosya Yükle-Güvenlik Uyarısı" iletişim kutusu görünür.

4. [Kaydet] düğmesine tıklayın. 

"Farklı Kaydet" iletişim kutusu görünür.

5. Dosyayı adlandırın ve nereye kaydedileceğini belirleyin.

6. [Kaydet] düğmesine tıklayın.

Teknik bilgi yüklenmiştir.
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İPUCU
Kullanıcı günlüğü dosyasının büyüklüğü "Dosya Yükle-Güvenlik Uyarısı" 
iletişim kutusunda görüntülenir. Kaydedilecek diskte yeterli boş disk alanının 
olduğundan emin olun ve kaydet düğmesine tıklayın. Yeterli boş disk alanı 
yoksa eksik bir dosyanın kaydedilmesi mümkündür.
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4.11 Görev Özelliklerini Ayarlama

Görev dizisi, görev menüsü ve görev grubu ayarları görev menüsünde gerçekleştirildikten sonra, 
devamlı bir kullanıcı oturum açmada tayin edilen görev menüsünden her birini kullanabilir ve bir 
görev gerçekleştirebilir.

1. Görev Dizisi Ayarları

Bir görev dizisi, "Tarama Ayarları" ekranındaki ayarlara göre, birkaç kullanıcı işlemini bir 
araya getiren tek bir işlemdir (e-Posta/Faks/Yazdır/Kaydet).
Örnek olarak, taranan bir veriyi e-posta ile gönderme ve sonrasında bir klasöre kaydetme tek 
bir görev dizisi olarak ayarlanabilir.

2. Görev Menüsü Ayarları
Görev menüsü, kullanıcı tarafından ayarlanan görev dizilerinin düzenlemesidir.
Örneğin taranmış veriyi e-posta olarak gönderen ve bir klasörde ekran tuşu olarak kaydeden 
ve ardından "Görev Menüsü"nde ayarlayan bir görev dizisi tayin edebilirsiniz.

Görev

Görev işlemlerini ayarla (e-Posta/FaksYazdır/Kaydet)

 Görev Öğeleri

Görev Menüsü

Görev
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3. Görev Grubu Ayarları
Görev grubu, yönetici tarafından aynı görev menüsünde tayin edilen kullanıcıların grubudur.
Bir grupla ilişkili kullanıcılar, bu grubun görev menüsünü kullanabilirler. Her hangi bir 
görev grubuna dahil olmayan kullanıcılar, varsayılan bir gruba aittirler.
Örnek olarak Grup A görev menüsü grup A’ya ve görev menüsü D, varsayılan gruba tayin 
edilmiştir. Kullanıcı C, grup A’ya dahil edilmiştir, o nedenle grup menüsü A’yı kullanabilir. 
Bir görev grubuna dahil olmayan kullanıcılar, görev menüsü D’yi kullanabilirler.

Kullanıcı C oturum açarsa 

Gruba dahil olmayan kullanıcı oturum açarsa 

Görev menüsü A   Grup A

Kullanıcı A, Kullanıcı B, Kullanıcı C

Görev menüsü A grup A’ya tayin edilmiştir.

Görev menüsü D
Varsayılan grup

Gruba dahil olmayan kullanıcıların tümü

Görev menüsü D varsayılan gruba atanmıştır
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4.11.1 Görev Ayarlama Hızlı Kullanıcı Rehberi

Yönetici için görev ayarlama prosedürü aşağıda gösterilmiştir.

Görev dizisi ayarlama Ayrıntılar için bkz. 
"4.11.2 Bir Görev 
Dizisi Ayarlama" 
(sayfa 190).Görev Listesi

Görevler Listesini görüntüle, ekle veya düzenle.

Görev Ayrıntıları

Seçilen görev için taramadan sonra, tarama 
seçenekleri mesaj ekranı ve işlemleri ayarla.

  Görev menüsü ayarlama Ayrıntılar için bkz. 
"4.11.3 Bir Görev 
Menüsü Ayarlama" 
(sayfa 208).Görev Menüsü Listesi

Görev Menü Listesini görüntüle, ekle veya 
düzenle.

Görev Menü Yerleşimi

Seçilen görev menüsü için görev ekran tuşunu 
ayarla.

Görev grubu ayarlama Ayrıntılar için bkz. 
"4.11.4 Bir Görev 
Grubu Ayarlama" 
(sayfa 215).Görev Grupları Listesi

Görev Grupları Listesini görüntüle, ekle veya 
düzenle.

Seçilen Gruplar İçin Ayarlar

Atanmış görev menüleri, başlangıç sonrası 
oturum açma menüsü ve görev grubu üyelerini 
ayarla.
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Görevi uygulama Ayrıntılar için bkz. 
"6.14 Bir Görevi 
Gerçekleştirme" (sayfa 
350).

[Ağ Ayarları] bölümünde bulunan "Central Admin 
Server" ekranında [Görev Modu]’nu [Açık] olarak 
ayarlarsanız ve Central Admin Console’un "Görev 
Modu Ayarları" ekranında görev modu ayarlarını 
yayınlarsanız, Central Admin Console’un görev 
modunu düzenleme ekranında belirlenmiş olan görev 
modu ayarları uygulanır.
[Ağ Ayarları] bölümünde bulunan "Central Admin 
Server" ekranında [Görev Modu]’nu [Kapalı] olarak 
ayarlarsanız, Admin Tool’un görev ayarları 
menülerinde belirlenmiş görevler uygulanır.
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4.11.2 Bir Görev Dizisi Ayarlama 

Birlikte bir görev dizisi olarak uygulanacak, tarama seçenekleri ve görev maddelerini (e-Posta/
Faks/Yazdır/Kaydet) ayarlayın.
En fazla 1000 görev dizisi ayarlanabilir.

■ Bir görev dizisi ekleme

Bu bölüm bir görev dizisinin nasıl ekleneceğini açıklamaktadır.

1. [Görev dizisi] sekmesini seçin.

"Görev Listesi" penceresi görünür.

2. [Yeni] düğmesini seçin.

"Görev Ayrıntıları" penceresi görünür.

3. [Görev Adı] ve [Açıklama]’yı ayarlayın.
[Görev Adı]’na bir görev adı girin. Bu en fazla 64 karakter uzunluğunda olabilir.
[Açıklama] bölümüne görev sırası hakkında açıklamalar girin. Bu en fazla 256 
karakter uzunluğunda olabilir.

Admin
Tool

Central
Admin
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4.  [Ortak Ayarlar]’ın solundaki [ ] düğmesini seçin ve bir görevin gerçekleşeceği 
zaman için operasyonları ayarlayın.

Mesaj Ekranı
Bir görev işlem gördüğü sırada asıl "Mesaj Ekranı"nın görüntülenip görüntülenmeyeceğini 
ayarlayın.
"Mesaj Ekranı" ekranı ile ilgili ayrıntılar için bkz. "6.14.1 Mesaj Ekranını Etkin/Etkisiz 
Kılmak" (sayfa 354).
"Mesaj Ekranı"nda gösterilen mesaj için bir başlık ve mesaj metni girin.
"Başlık" en fazla 24 karakter uzunluğunda olabilir. 
"Mesaj" en fazla 256 karakter uzunluğunda olabilir.

Ortak dosya adı
Bir görev işlem görürken, taranmış veri e-posta ile gönderildiği ya da bir klasöre 
kaydedildiği zaman dosya adını değiştirebilmek için [İş başına düzeltmeye izin ver] onay 
kutusunu seçin. 
Taranmış veri e-posta ile gönderildiği veya klasörde kaydedildiği zaman bir dosya adı 
formatı belirleyin.

DİKKAT
Mesaj ekranı ayarlarında görüntülenen mesajın düzeni ve asıl "Mesaj 
Ekranı" düzeni farklı olabilir. Tarayıcıdaki düzeni kontrol edin ve ardından 
"Mesaj Ekranı"ndaki başlığı ve mesajı girin.

İPUCU
"Mesaj Ekranı"nda ayarlanan başlık ve mesajın gösterilip 
gösterilmeyeceği, "Görev Menüsü" ekranında [Mesaj Ekranı] 
düğmesinin [Açık] veya [Kapalı] olmasına bağlıdır.
"Mesaj Ekranı"nda bir başlık veya mesaj ayarlanmamışsa, "Görev 
Menüsü"ndeki [Mesaj Ekranı] düğmesi [Açık]’a ayarlanmışsa, asıl 
"Mesaj Ekranı" görüntülenmez.
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Tarama sayımını denetle
Bir görev için taranacak yaprak sayısı sabit olduğu zaman beklenen yaprak adedinin 
taranıp taranmadığını belirleyin.

[Evet] seçilmişse
Taranan yaprak sayısı bir görev gerçekleştirilirken kontrol edilir.

"Beklenen Sayım" için 1 ve 999 arasında olmak üzere taranacak tahmini yaprak 
sayısını girin.

Her görev için tahmini taranacak yaprak sayısını "Tarama Sayımı" ekranında 
değiştirebilmek için [İş başına düzeltmeye izin ver] onay kutusunu seçin.
"Tarama Sayımı" ekranında asıl taranan yaprak sayısı ile tahmini taranacak yaprak 
sayısını göstermek için [Tarama sayımını onayla] onay kutusunu seçin.

[Hayır] seçilmişse
 Taranan yaprak sayısı bir görev gerçekleştirilirken kontrol edilmez.

[Bir hata oluşursa] için, görev dizisinde bir madde uygulanırken bir hata oluşması 
ihtimalinde, görevi bitirmeden önce bitmemiş işlem maddelerine devam edilip 
edilmeyeceğinin ayarlayın.

İPUCU
Bir dosya adı belirlemek için "Dosya adları (Ortak)" ekranındaki [Ad formatı] 
düğmesine tıklayın.

"Alt klasör" yalnızca taranmış veri bir klasöre kaydedildiği zaman etkindir.
Değerlerin ayarlanması ile ilgili ayrıntılar için, bkz. "4.6.10 Taranan Veriyi 
Kaydetmek İçin Bir Dosya Adı Formatı Ayarlama" (sayfa 74).

DİKKAT
Bir "Yazdır" görev öğesi dahilse, tahmini taranacak yaprak 
adedi 1 ile 100 arası olur.
"Yazdır" için en fazla 100 sayfa taranabilir. "Yazdır"dan başka 
seçenekler için en fazla 999 sayfa taranabilir. Çift yönlü 
taramada sayfa sayısını ilgili en üst değerleri geçmeyecek 
şekilde ayarlayın.
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[Bir sonraki görev başlığına geç] seçilmişse
Bir görev dizisi gerçekleştirilirken hata oluşursa, görev işlemi dizideki bir sonraki 
maddeye geçer ve bir görevi tamamlamadan önce bitmemiş tüm işlem maddelerinin 
tamamlar.
[Görevi sonlandır] seçilmişse

Görev dizisinde bir madde uygulanırken bir hata oluşursa, bitmemiş işlem maddeleri 
tamamlanmadan görev işlemi biter.
İş bittiği zaman
Bir görevin bütün işlemleri başarıyla tamamlandığı zaman bunun bildirilip 
bildirilmeyeceğini belirleyin.

[İş İlerleme Durumu ekranında kal] seçilmişse
Görev başarıyla tamamlandığında "İş İlerleme Durumu" ekranı size görevin 
tamamlandığını bildirir.
[İş İlerleme Durumu ekranını kapat] seçilmişse
Görev tamamlandığında Görev menüsüne geri döner.

5. [Tarama Ayarları]’nın solundaki [ ] düğmesini seçin.
İstenen tarama seçeneklerini (Aktarım Kağıdı, renk modu ve çözünürlük gibi) ayarlayın.
Değerlerin ayarlanması ile ilgili ayrıntılar için bkz. "6.9 Tarama Seçeneklerini Ayarlama" 
(sayfa 301).
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6. Bir görev öğesi ayarlayın.
 Aşağıdaki öğelerden birini seçmek için [Görev Öğeleri] altındaki liste düğmesini seçin:

e-Posta
Faks
Yazdır
Kaydet

Eğer [Bu Başlığı Sil] düğmesi tıklanmışsa, bir onay penceresi görünür. Maddeyi silmek için 
[Tamam] ekran tuşuna tıklayın.
[Yeni Başlık Ekle] düğmesi seçilmişse, madde listesinde seçilen madde o anki aktif 
maddenin önüne eklenir.

7. Adım 6’daki görev maddesi için [e-Posta] seçilmişse, e-posta göndermeyle ilgili 
ayarları gerçekleştirin.

Değerlerin ayarı ile ilgili ayrıntılar için bkz. "6.4 Taranan Veriyi e-Posta ile Gönderme" 
(sayfa 253).
[Kime] ve/veya [Kimden] için,  [Kullanıcının e-Posta adresi] seçenek düğmesi seçilmişse bir 
görev tamamlandığında, oturum açmış olan kullanıcının e-posta adresi belirlenmiştir. 
Bununla beraber aşağıdaki durumlarda, görev işlemi sırasında bir hata oluşacaktır.

O anda oturum açmış kullanıcının e-posta adresi yoksa
O anda oturum açmış kullanıcı misafir hesabı kullanıyorsa

İPUCU
En fazla 10 madde belirlenebilir.
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İPUCU
"LDAP Listesi" penceresinden farklı bir e-posta adresi seçmek için [Gözat] 
düğmesini seçin.

Aşağıdaki ekranda girilen ayarlar gösterilir.
Admin Tool için
"e-Posta LDAP Sunucusu" ekranı
Central Admin Console için
"Central Admin Server Ayarları" ekranındaki "LDAP Sunucusu" bölümü

Bununla birlikte SSL’in kullanılıp kullanılmadığı LDAP sunucu ayarlarına 
bağlıdır.
LDAP listesinin nasıl filtreleneceği ile ilgili daha fazla ayrıntı için bkz. "LDAP 
listesini filtreleme" (sayfa 204).
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8. Adım 6’daki görev maddesi için [Faks] seçilmişse, faks gönderme ile ilgili ayarları 
gerçekleştirin.

Değerlerin ayarlanması ile ilgili ayrıntılar için bkz. "6.5 Taranan Veriyi Faks ile Gönderme" 
(sayfa 268).
"Bildir (Gönderenin e-Posta Adresi)" için [Kullanıcının e-Posta adresi] seçeneği düğmesi 
seçilmişse, görev dizisi gerçekleştirilirken oturum açmış kullanıcının e-posta adresi 
kullanılır. Bununla birlikte aşağıdaki durumlarda bir görev dizisi gerçekleştirilirken hata 
oluşur:

O anda oturum açmış kullanıcının e-posta adresi yoksa.
Misafir hesabı ile oturum açılmışsa

İPUCU
[Ad Formatı] düğmesine tıklayın ve "Dosya adları (e-posta) ekranında bir 
dosya adı belirleyin.

Değerlerin ayarlanması ile ilgili ayrıntılar için bkz. "4.6.11 Taranan Veriyi 
E-postaya İliştirmek İçin Bir Dosya Adı Formatı Ayarlama" (sayfa 78).
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İPUCU
"LDAP Listesi" penceresinden farklı bir e-posta adresi seçmek için [Gözat] 
düğmesini seçin.

Aşağıdaki ekranda girilen ayarlar gösterilir.
Admin Tool için
"e-Posta LDAP Sunucusu" ekranı
Central Admin Console için
"Central Admin Server Ayarları" ekranındaki "LDAP Sunucusu" bölümü

Bununla birlikte SSL’in kullanılıp kullanılmadığı LDAP sunucu ayarlarına 
bağlıdır.
LDAP listesinin nasıl filtreleneceği ile ilgili daha fazla ayrıntı için bkz. "LDAP 
listesini filtreleme" (sayfa 204).
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9. Adım 6’daki görev maddesi için [Yazdır] seçilmişse yazdırma ile ilgili ayarları 
gerçekleştirin.

Değerlerin ayarlanması ile ilgili ayrıntılar için bkz. "6.6 Taranan Veriyi Yazdırma" (sayfa 
277).

İPUCU
Ağ yazıcısını "Yazıcı Listesi" penceresinden ayarlamak için [Gözat] 
düğmesini seçin.
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10. Adım 6’daki görev öğesi için [Kaydet] seçilmişse, kaydetme ile ilgili ayarları 
gerçekleştirin.

"İşlem sonuçları dosyasını kaydet" değerleri dışında kalan diğer değerlerin ayarlanması ile 
ilgili ayrıntılar için bkz. "6.7 Taranan Veriyi Bir Ağ Klasörüne Kaydetme" (sayfa 289).

İşlem sonuçları dosyasını kaydet
Taranmış veriyi bir klasöre kaydetme işi gerçekleşirken görev işlem sonucunun (işlem 
sonuçları dosyası) taranmış veri ile aynı dosyada hazırlanıp hazırlanmayacağını belirleyin.

[Evet] seçilmişse
Taranmış veri kaydedilirken bir de işlem sonuçları dosyası hazırlanır.
Hazırlanan işlem sonuçlarının dosya adı, sonuna formatını değiştirmek için ".xml" 
eklenmiş olarak, taranmış veriyi kaydederken kullanılan dosya adı (uzantı dahil) ile 
aynıdır.
Örneğin, kaydedilmiş taranan verinin dosya adı "abc.pdf" ise, işlem sonuçlarının dosya 
adı "abc.pdf.xml" olur.
Birden çok TIFF veya JPEG dosyaları kaydedilirse, dosya adından sonra bir sıra 
numarası eklenir.
Örnek: abc-0001.tif.xml, abc-0001.jpg.xml 

[Hayır] seçilmişse
Taranmış veri kaydedilirken işlem sonuçları dosyası hazırlanmaz.

İşlem sonuçları dosyaları aşağıdaki şekilde biçimlendirilir:
İşlem sonuçları dosyaları XML formatındadır.
İşlem sonuçları dosyaları UTF-8 karakter kümesini kullanır.
İşlem sonuçları dosyaları aşağıdakileri çıktıları içerir:

DİKKAT
Zaten aynı adda bir işlem sonuçları dosyası varsa, işlem sonuçları 
dosyasınının üzerine yazılıp yazılmayacağını [Aynı addaki dosyaların 
üzerine yazdır] seçenek düğmesi ile belirleyin.
Tarama başarısız olursa, hatanın sebebine göre işlem sonuçları dosyası 
hazırlanamayabilir.
TIFF veya JPEG formatında kaydedilen birden çok dosya için işlem 
sonuçları dosyası hazırlandığında, bu dosyaya ilk çıktı (TIFF veya 
JPEG) dosyanın adı ".xml" eklenmiş şekilde verilir. Bütün TIFF veya 
JPEG çıktı dosyalarının adı işlem sonuçları dosyasının "DosyaAdı" 
alanında kaydedilir.

Öğe Değer

SonuçDosyası Sürümü V1.0

TarayıcıAdı Tarayıcı adı
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Kullanıcı Kullanıcı adı

Tarih Tamamlama tarihini kaydet

Saat Tamamlama saatini kaydet

Sonuç İşlem sonuçlarını kaydet

SonuçKodu Sonuç kodu

SonuçTanımı Sonuç detayları

Sayfalar Kaydedilmiş sayfa adedi

YaprakSayımı_Görev Görev tarafından belirlenen taranacak yaprak 
adedi

YaprakSayımı_Kullanıcı Kullanını tarafından belirlenen taranacak 
yaprak adedi

YaprakSayımı_Tarama Asıl taranan yaprak adedi

DosyaAdı Kaydedilen dosya adları (Birden çok dosya)

Yol Kaydedilen dosya yolu adı

Öğe Değer
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11. [Tamam] düğmesini seçin.

"Görev Listesi" penceresine bir görev dizisi eklenmiştir.

İPUCU
"Klasör Listesi" penceresinden ağ klasörünü ayarlamak için [Gözat] 
düğmesini seçin.

"Dosya adları (Kaydet)" penceresinde dosya adını belirlemek için [Ad 
Formatı] düğmesini seçin. 

Değerlerin ayarlanması ile ilgili daha fazla ayrıntı için bkz. "4.6.10 
Taranan Veriyi Kaydetmek İçin Bir Dosya Adı Formatı Ayarlama" (sayfa 
74).
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■ Bir görev dizisini kopyalama

Bu bölüm bir görev dizisinin nasıl kopyalanacağını açıklamaktadır.

1. [Görev dizisi] sekmesini seçin.

"Görev Listesi" penceresi görünür.

2. Kopyalanacak görevi seçin.

3. [Kopyala] düğmesini seçin.

"Görev Ayrıntıları" penceresi görünür.

4. Ayrıntılı görev dizisi ayarlarını kopyalayın.

5. [Tamam] düğmesini seçin.

"Görev Listesi" penceresine bir görev dizisi eklenmiştir.

■ Bir görev dizisinin düzenlenmesi

Bu bölüm bir görev dizisinin nasıl düzenleneceğini açıklamaktadır.

1. [Görev dizisi] sekmesini seçin.

"Görev Listesi" penceresi görünür.

2. Düzenlenecek görevi seçin.

3. [Düzenle] düğmesini seçin.

"Görev Ayrıntıları" penceresi görünür.

4. Ayrıntılı görev dizisi ayarlarını düzenleyin.

5. [Tamam] düğmesini seçin.

Görev dizisi ayarları değiştirilmiştir.
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■ Bir görev dizisini silme

Bu bölüm bir görev dizisinin nasıl silineceğini açıklamaktadır.

1. [Görev dizisi] düğmesini seçin.

"Görev Listesi" penceresi görünür.

2. Silinecek görev dizisini seçin.

3. [Sil] düğmesini seçin.

Onay penceresi görünür.

4. [Tamam] düğmesini seçin.

Görev dizisi silinmiştir.

■ Görev dizilerinin filtrelenmesi

Bu bölüm görev dizilerinin nasıl filtreleneceğini açıklamaktadır.

1. [Görev dizisi] sekmesini seçin.

"Görev Listesi" penceresi görünür.

2. [Görev Adı] ve [Açıklama]’yı girin.
Filtre edilecek görev dizisinin [Görev Adı] ve [Açıklama]’sının bir bölümünü veya 
tamamını girin.
"Görev Adı"  64 karakter uzunluğunda olabilir.
"Açıklama" 256 karakter uzunluğunda olabilir.

3. [Bul] düğmesini seçin.

Filtre edilen sonuçlar görünür.

İPUCU
Tüm sonuçları görüntülemek için, [Görev Adı] ve [Açıklama]’nın tüm 
bilgilerini sildikten sonra [Bul] düğmesine tıklayın.
fi-6010N  Ağ Tarayıcısı İşletmen Kılavuzu 203



■ LDAP listesini filtreleme

Bu bölüm "LDAP Listesi" ekranındaki LDAP Listesi’nin nasıl filtreleneceğini açıklamaktadır.

1. [Kullanıcı Adı] açılan liste kutusunda, kullanıcı adı/e-posta adresi listesinde 
gösterilecek kullanıcı adlarının görüntülenme formatını seçin.

2. "Arama Yolu" alanındaki LDAP aramalarında kullanılacak LDAP sunucusu ve 
karakter dizisini girin

Karakter dizisinin altına girilen LDAP girişleri, arama hedefleri olurlar.
Bu en fazla 520 karakter uzunluğunda olabilir.

3. [Arama Konumu] açılan liste kutusundan filtreleme metodunu seçin.
Varsayılan ayar [Başta (abc...)]’dir.

4. Filtre karakter dizisini girin.
Filtre edilecek kullanıcı adı ve e-posta adresinin tamamını veya bir bölümünü girin.
Kullanıcı adları ve e-posta adresleri için en fazla 256 karakter girilebilir.
Eğer kullanıcı adı ve e-posta adresinin her ikisi de girilmişse, içlerinden veri içerenleri "VE 
Ara" olarak aranırlar.

Arama 
Konumu Açıklama Örnek 

Hedef Arama Sonucu

Başta
(abc...)

Adım 4’de girilen karakter 
dizisi ile başlayan kelimelere 
göre filtrelenir.

abc abc, abc1, abcd, ...

Herhangi 
bir yerde
(...abc...)

Adım 4’de girilen karakter 
dizisini içeren kelimelere göre 
filtrelenir.

abc abc, abc1, xabc, xabcy, ...

Sonda
(...abc)

Adım 4’girilen karakter 
dizisiyle biten kelimelere göre 
filtrelenir.

abc abc, 1abc, xabc, ...
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5. Filtre hedefini seçin.
Birden fazla öğe seçili ise, arama kelimelerinden herhangi birini içeren veri "VEYA Ara" 
olarak aranırlar.

Oturum açma LDAP sunucusunun "Sunucu Türü" [Active Directory] veya [Active 
Directory Catalog]’dur. 

Onay kutusu 
adı Active Directory/Active Directory Global Catalog’daki filtre hedefi

Ad LDAP sunucusunda kayıtlı kullanıcıların adlarını filtreler.

Soyadı LDAP sunucusunda kayıtlı kullanıcıların soyadlarını filtreler.

Genel Adı LDAP sunucusunda kayıtlı kullanıcıların genel adlarını filtreler.

Bu öğe [Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarlar]’da 
ayarlanabilir.
Active Directory grupları adlarını filtrelemek için [Genel Adı] onay 
kutusu seçilmelidir. 
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Oturum açma LDAP sunucusunun "Sunucu Türü" [Diğer LDAP sunucusu] ise,

Görüntüleme 
Adı

LDAP sunucusunda kayıtlı kullanıcıların görüntülenen adlarını filtreler.

Onay kutusu 
adı LDAP sunucusundaki filtre hedefi

Ad Kullanıcıların adlarını, "e-Posta LDAP Sunucusu" ekranından erişilen 
"Arama öğesi şemasını ayarlayın" ekranındaki "Ad" alanında 
tanımlandıkları şekilde filtreler.

Soyadı Kullanıcıların soyadlarını, "e-Posta LDAP Sunucusu" ekranından 
erişilen "Arama öğesi şemasını ayarlayın" ekranındaki "Soyadı" 
alanında tanımlandıkları şekilde filtreler.

Genel Adı Kullanıcıların genel adlarını, "e-Posta LDAP Sunucusu" ekranından 
erişilen "Arama öğesi şemasını ayarlayın" ekranındaki "Genel Adı" 
alanında tanımlandıkları şekilde filtreler.

Görüntüleme 
Adı

Kullanıcıların görünen adlarını, "e-Posta LDAP Sunucusu" ekranından 
erişilen "Arama öğesi şemasını ayarlayın" ekranındaki "Görüntüleme 
Adı" alanında tanımlandıkları şekilde filtreler.

Onay kutusu 
adı Active Directory/Active Directory Global Catalog’daki filtre hedefi
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6. [Bul] ekran tuşunu seçin.

Filtre edilen sonuçlar görünür

İPUCU
[Bul] ekran tuşu seçili ise, bir kimlik doğrulama ekranı görünür.
Kimlik doğrulama için aşağıdaki prosedürü uygulayın:
1. Bir kullanıcı adı veya parola girin.

Kullanıcı adları en fazla 129 karakter uzunluğunda olabilir.
Parolalar en fazla 256 karakter (büyük küçük harfe duyarlı) 
uzunluğunda olabilir.

2. [Tamam] ekran tuşunu seçin.
Tüm sonuçları görüntülemek için, tüm filtre dizinlerini silin ve ardından 
[Bul] düğmesine tıklayın.
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4.11.3 Bir Görev Menüsü Ayarlama 

Görev menüsü "4.11.2 Bir Görev Dizisi Ayarlama" (sayfa 190) bölümünde ayarlanan görev 
sırasını, bir görev düğmesi ve görev menüsündeki görev düğmelerien atayın.
En fazla 100 görev menüsü ayarlanabilir.

■ Görev menüsü ekleme
Bu bölüm görev menüsünün nasıl ekleneceğini açıklamaktadır.

1. [Görev Menüleri] sekmesini seçin.

"Görev Menüsü Listesi" penceresi görünür.

Admin
Tool

Central
Admin
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2. [Yeni] düğmesine tıklayın.

"Görev Menü Yerleşimi" alanı aktif hale gelir.

3. Görev menüsü adını girin.
Bu en fazla 64 karakter uzunluğunda olabilir.

4. (1)’den (6)’ya görev tuşuna denk gelen satırı seçin ve [Düzenle] düğmesine tıklayın.

"Görev Tuşu Ayarları" penceresi görünür.

5. Görev tuşu adı girin.
Bu 32 karakter uzunluğunda olabilir.

6. [Görev Tuşu Piksel Haritası] açılan liste kutusunda bir düğme piksel haritası seçin.
Seçilen görev tuşu piksel haritası sağdaki görev tuşu görüntüsüne eklenip, ortaya çıkan tuş 
dizaynının kontrolünü sağlar.
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7. Görev düğmesine basılınca eklenti modülünün başlaması için,  [Eklenti]’den 
başlatılacak eklenti modülünü seçin.

Bir eklenti modülü seçilirse, eklenti modülü, görev dizisinin yerine görev tuşuna atanır. 
"Görev Tuş Adı" ve "Görev Tuşu Piksel Haritası" yok sayılır. Eklenti modülü tarafından 
belirlenen düğme, Görev Menüsünde görünür.

8. Listeden bir görev seçin.

9. [Tamam] düğmesini seçin.

"Görev Menü Yerleşimi" alanında bir görev düğmesi ayarlanmıştır.

10. Görev düğmelerinin sayısı için gerekli Adım 4’dan Adım 9’a kadar olan bölümü 
tekrarlayın.

DİKKAT
Eklenti modülü tarayıcıda yüklü değilse, eklenti modülünü seçemezsiniz.

İPUCU
Görevleri filtrelemek için "Görev adı" ve "Açıklama"nın bir kısmını girin veya 
tümünü seçin ve [Bul] düğmesine tıklayın. 
"Görev adı" en fazla 64 karakter uzunluğunda olabilir.
"Açıklama" en fazla 256 karakter uzunluğunda olabilir.
Filtrelenmiş sonuçları temizlemek için girilen "Görev adı" ve "Açıklama"yı 
silin ve [Bul] düğmesine tıklayın.

İPUCU
En fazla altı düğme ayarlanabilir.
Görev düğmesini silmek için, silinecek görev düğmesini seçin ve [Sil] 
düğmesine tıklayın.
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11. Gerektikçe görev ekran tuşlarının konumlarını değiştirin.
Taşınacak görev düğmesini seçin ve ardından [Yukarı] veya [Aşağı] düğmelerinden birini 
seçerek hareket ettirin.
"Görev Menü Yerleşimi" alanındaki görev düğmelerinin sırası ile "Görev Menüsü"ndeki 
düğmelerinin yerleşimi arasındaki ilişki aşağıda gösterilmiştir.

12. Mesaj ekranı listesinde, "Görev Menüsü" ekranında [Mesaj ekranı] ekran tuşunun 
gösterilip gösterilmeyeceğini ayarlayın.

[İş başına karar ver] seçilmişse
"Görev Menüsü" ekranındaki [Mesaj ekranı] ekran tuşu etkinleştirilmiştir ve her bir görev 
gerçekleşirken mesaj ekranının görünüp görünmeyeceği seçilebilir.
[Her zaman görüntüle] seçilmişse
"Görev Menüsü" ekranındaki [Mesaj ekranı] ekran tuşu devre dışıdır ve bir görev 
gerçekleşirken mesaj ekranı görünür.
[Hiçbir zaman görüntüleme] seçilmişse
"Görev Menüsü" ekranındaki [Mesaj ekranı] ekran tuşu devre dışıdır ve bir görev 
gerçekleşirken mesaj ekranı görünmez.

(1)   (2)

(3)   (4)

(5)   (6)
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13. Tarama Görüntüleyicisi listesinde, "Görev Menüsü" ekranında [Tarama 
Görüntüleyicisi] ekran tuşunun gösterilip gösterilmeyeceğini ayarlayın.

[İş başına karar ver] seçilmişse
"Görev Menüsü" ekranındaki [Tarama Görüntüleyicisi] ekran tuşu etkinleştirilmiştir ve 
tarama sırasında her görev için "Tarama Görüntüleyicisi"nin görünüp görünmeyeceği 
seçilebilir.
[Her zaman görüntüle] seçilmişse
"Görev Menüsü" ekranındaki [Tarama Görüntüleyicisi] ekran tuşu devre dışıdır ve bir 
görev gerçekleşirken "Tarama Görüntüleyicisi" görünür.
[Hiçbir zaman görüntüleme] seçilmişse
"Görev Menüsü" ekranındaki [Tarama Görüntüleyicisi] ekran tuşu devre dışıdır ve bir 
görev gerçekleşirken "Tarama Görüntüleyicisi" görünmez.

14. [Tamam] düğmesini seçin.

"Görev Menüsü Listesi" penceresine bir görev eklenmiştir.
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■ Bir görev menüsünün kopyalanması

Bu bölüm bir görev menüsünün nasıl kopyalanacağını açıklamaktadır.

1. [Görev Menüleri] sekmesini seçin.

"Görev Menüsü Listesi" penceresi görünür.

2. Kopyalanacak görev menüsünü seçin.

3. [Kopyala] düğmesini seçin.

"Görev Menü Yerleşimi" alanı aktif hale gelir.

4. Ayrıntılı görev menü ayarlarını kopyalayın.

5. [Tamam] düğmesine tıklayın.

"Görev Menüsü Listesi" penceresine bir görev menüsü eklenmiştir.

■ Bir görev menüsü düzenleme

Bu bölüm bir görev menüsünün nasıl düzenleneceğini açıklamaktadır.

1. [Görev Menüleri] sekmesini seçin.

"Görev Menüsü Listesi" penceresi görünür.

2. Düzenlenecek görev menüsünü seçin.

3. [Düzenle] düğmesini seçin.

"Görev Menü Yerleşimi" alanı aktif hale gelir.

4. Ayrıntılı görev menüsü ayarlarını düzenleyin.

5. [Tamam] düğmesine tıklayın.

Görev menü ayrıntıları değiştirilmiştir.
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■ Bir görev menüsünün silinmesi

Bu bölüm bir görev menüsünün nasıl silineceğini açıklamaktadır.

1. [Görev Menüleri] sekmesini seçin.

"Görev Menüsü Listesi" penceresi görünür.

2. Silinecek görev menüsünün seçin.

3. [Sil] düğmesini seçin.

Onay penceresi görünür.

4. [Tamam] düğmesini seçin.

Görev menüsü silinmiştir.

■ Ayrıntılı görev menüsü ayarlarını görüntüleme

Bu bölüm bir görev menüsünün ayrıntılı ayarlarının nasıl görüntüleneceğini açıklamaktadır.

1. [Görev Menüleri] sekmesini seçin.

"Görev Menüsü Listesi" penceresi görünür.

2. Görüntülenecek görev menüsünü seçin.

Seçilen görev menüsü bilgisi "Görev Menü Yerleşimi" alanında görünür.

DİKKAT
"Görev Menü Yerleşimi" alanında gösterilen görev menüsü bilgisi 
düzenlenemez. Bu bilgiyi düzenlemek için [Düzenle] düğmesini seçin.
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4.11.4 Bir Görev Grubu Ayarlama 

Görev grubu "4.11.3 Bir Görev Menüsü Ayarlama" (sayfa 208) bölümünde ayarlanan görev 
menüsünü bir görev grubuna atayın. Bir görev grubuna dahil olan kullanıcılar gruba atanmış görev 
menülerini kullanabilirler. Birden çok görev grubuna dahil olan kullanıcılar bu gruplara atanmış 
birden çok görev menüsünü kullanabilirler.
En fazla 100 görev grubu ayarlanabilir.

■ Bir görev grubu ekleme

Bu bölüm bir görev grubunun nasıl ekleneceğini açıklamaktadır.

1. [Görev Grupları] sekmesini seçin.

"Görev Grupları Listesi" penceresi görünür.

Admin
Tool

Central
Admin
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2. [Yeni] düğmesini seçin.

"Seçili Grup(lar) için Ayarlar" aktif hale gelir.

3. Görev grubu adını girin.
Bu en fazla 64 karakter uzunluğunda olabilir.

4. [Seç] düğmesini seçin.

"Görev Menüsünü Seçiniz" penceresi görünür.

5. Bir görev menüsü seçin.

6. [Tamam] düğmesini seçin.

"Seçili Grup(lar) için Ayarlar" alanında bir görev menüsü belirlenmiştir.
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7. Oturum açıldıktan sonra Çoklu Fonksiyon Ana Menüsü’nün gösterilip 
gösterilmeyeceğini belirleyin.

[Hem İş hem Çoklu İşlev] seçili ise
Devamlı kullanıcı oturum açtıktan sonra görünecek menü "İlk Oturum Açma Sonrası 
Menüsü"nde ayarlanabilir.

[Çoklu Fonksiyon Menüsü] seçenek düğmesi seçili ise
Çoklu Fonksiyon Ana Menüsü ilk olarak devamlı bir kullanıcı oturum açtıktan sonra 
görünür.
[Görev Menüsü] seçenek düğmesi seçili ise
Görev Menüsü devamlı kullanıcı oturum açtıktan sonra görünür.

Kullanıcı hem Çoklu Fonksiyon Ana Menüsü (bkz. "3.2 Gerekli Tarayıcı İşlev Ayarları" 
(sayfa 33)) hem de Görev Menüsü (bkz. "4.11.3 Bir Görev Menüsü Ayarlama" (sayfa 208)) 
[Menü Modu] düğmesine basılarak birlikte kullanabilir.
[Sadece Görev] seçili ise
Çoklu Fonksiyon Ana Menüsü gösterilmez. Görev menüsü her zaman devamlı bir kullanıcı 
oturum açtıktan sonra görünür.
Kullanıcı [Menü Modu] düğmesine basarak, Çoklu Fonksiyon Ana Menüsü ile Görev 
Menüsü arasında geçiş yapamaz.

8. [Düzenle] düğmesini seçin.

"Grup Üye Ayarları" penceresi görünür.

9. Üye adı formatını seçin.
[Üye Adı Formatı]’nda seçilmiş formata göre "Grup Üyelik Listesi" veya "LDAP 
Listesi"nin "Üye Adı" gösterilir.

İPUCU
Aynı kullanıcı birçok görev grubuna dahilse, "Görev Grupları Listesi" 
ekranındaki listede ilk sırada yer alan grubun "Kullanıcıya açık modlar" 
ayarları kullanılır. Örneğin, bir kullanıcı listedeki hem üçüncü hem de beşinci 
gruba dahilse, üçüncü grubun ayarları kullanılacaktır. Bundan dolayı bütün 
gruplar için aynı "Kullanıcıya açık modlar" ayarlarını belirleyin.
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10. "Arama Yolu" alanına LDAP aramaları için kullanılacak LDAP sunucusu ve karakter 
dizisini girin.

Karakter dizisinin altına girilen LDAP girişleri arama hedefi olacaktır.
En fazla 520 karakter girilebilir.
Aşağıda ekranda girilen ayarlar gösterilmektedir:

Admin Tool için
"Oturum Açma LDAP Sunucusu" ekranı
Central Admin Console için
"Central Admin Server Ayarları "ekranındaki "LDAP Sunucusu" bölümü 

SSL’in kullanılıp kullanılmayacağı her bir LDAP sunucusu ayarlarına bağlıdır.

11. "LDAP Listesi"nden bir kullanıcı adı veya bir görev grubuna eklenecek Active 
Directory grubu onay kutusu seçin.

İPUCU
Oturumu açan kullanıcı veya Active Directory grubu hakkında ayrıntılı 
bilgi görmek için, "Üye Adı" veya "Etki Alanı Adı" bağlantısını seçin. 

Tüm kullanıcılar ve Active Directory grupları onay kutularını seçmek için, 
[Hepsini Seç] düğmesini seçin.
Tüm kullanıcılar ve Active Directory grupları onay kutularını temizlemek 
için, [Tüm Seçimleri Kaldır] düğmesine tıklayın.
LDAP listesini filtreleme ile ilgili ayrıntı için bkz. "LDAP listesini filtreleme" 
(sayfa 223).
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12. [<<<] düğmesini seçin.

Kullanıcı veya Active Directory grubu Grup Üyeliği Listesi’ne eklenmiştir.
Grup Üyeliği Listesi’ne eklenen kullanıcılar veya Active Directory grupları LDAP 
listesinden silinmiştir.

13. [Tamam] düğmesini seçin.

Görev grubu üyesi olarak kayıtlı üyelerin sayısı "Seçili Grup(lar) için Ayarlar" 
ekranındaki "Üye Sayısı"nda gösterilir. 

14. Konuk hesabını bir görev grubu üyesi olarak eklemek için, [Konuk hesabını üyelere 
dahil et] onay kutusunu seçin.

15. Bütün LDAP kullanıcılarını görev grubu üyesi olarak eklemek için, [Bütün LDAP 
kullanıcılarını üyelere dahil et] onay kutusunu seçin.

16. [Tamam] düğmesini seçin.

"Görev Grupları Listesi" penceresine bir görev grubu eklenmiştir.

İPUCU
En fazla 1000 kullanıcı veya Active Directory grubu görev grubu üyesi 
olarak kaydolabilir.
Grup Üyeliği Listesi’nde kayıtlı bir kullanıcıyı veya Active Directory 
grubunu silmek için, silinecek kullanıcının veya Active Directory grubunun 
onay kutusunu ve ardından  [>>>] düğmesini seçin. Grup Üyeliği 
Listesi’nden silinen kullanıcılar veya Active Directory grupları LDAP 
Listesi’ne geri döndürülür.
Görev grubu üyelerini filtrelemek için, "Üye Adı" ve "Etki Alanı Adı"nın 
tamamını veya bir kısmını girin ve [Bul] düğmesini seçin.
Üye adı formatı için "Üye Adı" seçilmişse, oturum açma kullanıcı adı en 
fazla 1024 karakter uzunluğunda olabilir.
Üye adı formatı için "SAM Hesabı Adı" seçilmişse, oturum açma "Üye 
Adı" en fazla 20 karakter uzunluğunda olabilir.
"Alanı Adı" 256 karakter uzunluğunda olabilir.
Tüm sonuçları görüntülemek için Filtre Koşulları altındaki "Üye Adı" ve 
"Etki Alanı Adı"nı temizleyin ve ardından [Bul] düğmesine tıklayın.
Oturum açma LDAP sunucusu türü değişirse, bir sonraki grup üyeleri 
düzenlemesinde eski sunucu türünün bütün görev grubu üyeleri otomatik 
olarak silinir.

İPUCU
Bu onay kutusu seçilirse, [Grup Üyelik Listesi]’nde seçilmiş olan LDAP 
kullanıcılarına bakılmaksızın tüm LDAP kullanıcıları dahil edilir.
fi-6010N  Ağ Tarayıcısı İşletmen Kılavuzu 219



■ Bir görev grubunu düzenleme

Bu bölüm bir görev grubunun nasıl düzenleneceğini açıklamaktadır.

1. [Görev Grupları] sekmesini seçin.

"Görev Grupları Listesi" penceresi görünür.

2. Düzenlenecek görev grubunun onay kutusunu seçin.

3. [Düzenle] düğmesini seçin.

"Seçili Grup(lar) için Ayarlar" girdi alanı aktif hale gelir.

4. Ayrıntılı görev grubu ayarlarını değiştirin.

5. [Tamam] düğmesini seçin.

Görev grubunun ayrıntıları değişmiştir.

■ Bir görev grubunu silme

Bu bölüm bir görev grubunun nasıl silineceğini açıklamaktadır.

1. [Görev Grupları] sekmesini seçin.

"Görev Grupları Listesi" penceresi görünür.

2. Silinecek görev grubunun seçin.

3. [Sil] düğmesini seçin.

Onay penceresi görünür.

4. [Tamam] düğmesini seçin.

Görev grubu silinmiştir.
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■ Görev grubu için ayrıntılı ayarları görüntüleme

Bu bölüm bir görev grubu için ayrıntılı ayarların nasıl görüntüleneceğini açıklamaktadır.

1. [Görev Grupları] sekmesini seçin.

"Görev Grupları Listesi" penceresi görünür.

2. Görüntülenecek görev grubunu seçin.

Seçilen görev menüsünün ayrıntıları "Seçili Grup(lar) için Ayarlar" alanında görünür.

■ Görev grubuna dahil olmayan kullanıcılara görev menüsü 
atama

Herhangi bir görev grubuna dahil olmayan kullanıcılar otomatik olarak Varsayılan Gruba bağlıdır. 
Bu bölüm bu kullanıcılara görev menüsünün nasıl atanacağını açıklamaktadır.

1. [Görev Grupları] sekmesini seçin.

"Görev Grupları Listesi" penceresi görünür.

2. "Varsayılan Grup" seçeneği düğmesini seçin.

DİKKAT "Seçili Grup(lar) için Ayarlar" ekranında seçilen görev grupları bilgisi 
düzenlenemezler. Bilgiyi düzenlemek için [Düzenle] düğmesini seçin.
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3. [Düzenle] düğmesini seçin.

"Seçilen Gruplar için Ayarlar" alanı aktif hale gelir.

4. [Seç] düğmesini seçin.

"Görev Menüsü Seç" penceresi görünür.

5. Bir görev menüsü seçin.

6. [Tamam] düğmesini seçin.

"Seçili Grup(lar) için Ayarlar" alanında bir görev menüsü ayarlanmıştır.

7. Oturum açıldıktan sonra Çoklu Fonksiyon Ana Menüsü’nün gösterilip 
gösterilmeyeceğini belirleyin.

[Hem İş hem Çoklu İşlev] seçili ise
Devamlı kullanıcı oturum açtıktan sonra görünecek menü "Oturum Açma Sonrası İlk 
Menü" de ayarlanabilir.

[Çoklu Fonksiyon Menüsü] seçenek düğmesi seçili ise
Çoklu Fonksiyon Ana Menüsü ilk olarak devamlı bir kullanıcı oturum açtıktan sonra 
görünür
[Görev Menüsü] seçenek düğmesi seçili ise
Görev Menüsü devamlı kullanıcı oturum açtıktan sonra görünür.

Kullanıcı hem Çoklu Fonksiyon Ana Menüsü (bkz. "3.2 Gerekli Tarayıcı İşlev Ayarları" 
(sayfa 33)) hem de Görev Menüsü (bkz. "4.11.3 Bir Görev Menüsü Ayarlama" (sayfa 208)) 
[Menü Modu] düğmesine basılarak birlikte kullanabilir.
[Sadece Görev] seçili ise
Çoklu Fonksiyon Ana Menüsü gösterilmez. Görev menüsü her zaman devamlı bir kullanıcı 
oturum açtıktan sonra görünür.
Kullanıcı [Menü Modu] düğmesine basarak, Çoklu Fonksiyon Ana Menüsü ile Görev 
Menüsü arasında geçiş yapamaz.

8. [Tamam] düğmesini seçin.

Görev grubuna dahil olmayan kullanıcılara bir görev menüsü atanmıştır.
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■ LDAP listesini filtreleme

Bu bölüm "Görev Grup Üye Ayarları" ekranındaki LDAP Listesi’nin nasıl filtreleneceğini 
açıklamaktadır.

1. "LDAP Listesi" penceresinde, [Arama Konumu] açılan liste kutusundan filtreleme 
metodunu seçin.

Varsayılan ayar [Başta (abc...)]dir.

2. Filtre karakter dizesini girin.
Filtre hedefini tam olarak veya bir kısmını girin.
Bu en fazla 256 karakter uzunluğunda olabilir.

3. Filtre hedefini seçin.
Birden fazla öğe seçilmek istenirse, aranan kelimelerden herhangi birini içeren veriler 
"VEYA Ara" olarak aranırlar.

Oturum açma LDAP sunucusunun "Sunucu Türü" [Active Directory] veya [Active 
Directory Global Catalog]’dur.

Arama 
Konumu Açıklama Örnek 

Hedef Arama Sonucu

Başta
(abc...)

Adım 2’de girilen karakter 
dizesi ile başlayan kelimelere 
göre filtrelenir.

abc abc, abc1, abcd, ...

Herhangi 
bir yerde
(...abc...)

Adım 2’de girilen karakter 
dizesini içeren kelimelere göre 
filtrelenir.

abc abc, abc1, xabc, xabcy, ...

Sonda
(...abc)

Adım 2’de girilen karakter 
dizesiyle biten kelimelere göre 
filtrelenir.

abc abc, 1abc, xabc, ...

Onay kutusu 
adı Active Directory/Active Directory Global Catalog’daki Filtre Hedefi

Kullanıcı Asıl 
Ad

LDAP sunucusunda kayıtlı kullanıcıların asıl adlarını filtreler.
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SAM Hesabı 
Adı

LDAP sunucusunda kayıtlı kullanıcıların SAM hesabı adlarını filtreler.

Soyadı LDAP sunucusunda kayıtlı kullanıcıların soyadlarını filtreler.

Ad LDAP sunucusunda kayıtlı kullanıcıların adlarını filtreler.

Genel Adı LDAP sunucusunda kayıtlı kullanıcıların genel adlarını filtreler.

Bu öğe [Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarlar]’da ayarlanabilir.
Active Directory grup adlarını filtrelemek için [Genel Adı] onay 
kutusunu seçilmelidir.

Onay kutusu 
adı Active Directory/Active Directory Global Catalog’daki Filtre Hedefi
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Oturum açma LDAP sunucusunun "Sunucu Türü" [Diğer LDAP sunucusu] ise,

4. [Bul] ekran tuşunu seçin.

Filtrelenen sonuçlar görünür.

Görüntüleme 
Adı

LDAP sunucusunda kayıtlı kullanıcıların görüntülenen adlarını filtreler.

Onay kutusu 
adı LDAP sunucusundaki filtre hedefi

cn "cn" özniteliği ile kullanıcıları filtreler.

uid "uid" özniteliği ile kullanıcıları filtreler.

Ad Kullanıcıların adlarını, "e-Posta LDAP Sunucusu" ekranından erişilen 
"Arama öğesi şemasını ayarlayın" ekranındaki "Ad" alanında 
tanımlandıkları şekilde filtreler.

Soyadı Kullanıcıların soyadlarını, "e-Posta LDAP Sunucusu" ekranından 
erişilen "Arama öğesi şemasını ayarlayın" ekranındaki "Soyadı" 
alanında tanımlandıkları şekilde filtreler.

Genel Adı Kullanıcıların genel adlarını, "e-Posta LDAP Sunucusu" ekranından 
erişilen "Arama öğesi şemasını ayarlayın" ekranındaki "Genel Adı" 
alanında tanımlandıkları şekilde filtreler.

Görüntüleme 
Adı

Kullanıcıların genel adlarını, "e-Posta LDAP Sunucusu" ekranından 
erişilen "Arama öğesi şemasını ayarlayın" ekranındaki "Görüntüleme 
Adı" alanında tanımlandıkları şekilde filtreler.

Onay kutusu 
adı Active Directory/Active Directory Global Catalog’daki Filtre Hedefi
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İPUCU
Oturum açma LDAP sunucusu türü [Active Directory] veya [Active 
Directory Global Catalog] ise, [Bul] ekran tuşu basılı olduğu zaman bir 
onay ekranı görünür.
Kimlik doğrulama için aşağıdaki prosedürü uygulayın:
1. Bir kullanıcı adı veya parola girin.

Kullanıcı adları en fazla 129 karakter uzunluğunda olabilir.
Parolalar en fazla 256 karakter(büyük küçük harfe duyarlı) 
uzunluğunda olabilir.

2. [Tamam] ekran tuşunu seçin.
Bütün sonuçları görüntülemek için, tüm filtre dizelerini silin ve ardından 
[Bul] düğmesine tıklayın.
"LDAP Listesi" penceresinde çok sayıda filtrelenmiş sonuç veya çok 
sayıda kayıtlı görev grubu üyesi (en fazla 1000) varsa, [Grup Üye 
Ayarları] penceresinin görünmesi birkaç saniye sürebilir. Bu durum 
aşağıdakileri uygulayarak çözülebilir

Bir filtre koşulu ekleyin
"e-Posta LDAP Sunucusu" ekranında belirlenmiş "Maksimum 
Sonuçlar"ı azaltın
Görev gruplarını bölün
Bir Active Directory grubu belirleyin.
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4.12 LCD Dokunmatik Ekranda Ekran Görüntüsünü 
Alma

LCD dokunmatik ekranda görünen ekran görüntüleri ağ aracılığıyla alınabilir ve BMP veya JPEG 
formatında kaydedilebilir.

1. Tarayıcıya erişimi sağlamak için tarayıcı adını web tarayıcısı kullanarak URL olarak
belirleyin ve yükleme ekranını görüntüleyin.

Yükleme ekranının nasıl görüntüleneceği ile ilgili ayrıntılar için bkz. "4.4.3 Admin Tool’u 
Kurma" (sayfa 46) bölümünün Adım 1 ile Adım 3 arası .

2. Yükleme ekranındaki [Ekran görüntüsü] için [İleri]’ye basın.

LCD dokunmatik ekranda görüntülenen ekranın görüntüsünü almak için bir pencere 
görüntülenir.
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3. [Ekran görüntüsünü al]’a basın.

LCD dokunmatik ekranda görüntülenen ekranın görüntüsü alınır ve gösterilir.

4. Ekran görüntüsünü kaydetmek için bir dosya formatı (BMP veya JPEG) seçin.

5. Kaydedilecek dosya adını tanımlamak için tarih/saat, bağlantı hedefi olarak tarayıcı 
veya bir açıklamaya başvurursanız, dosya adı için ilgili girdi alanına doğru bir dize 
girin.

Alfasayısal karakterler ve " \ / : ; * ? " < > | # & % " dışında kalan semboller kullanılabilir.
Dosya adı için başka bir dilin karakterlerini kullanmak için, karakterleri "Farklı Kaydet" 
iletişim kutusuna girin.

Varsayılan değerler aşağıdaki gibidir:
Tarih/Saat: Ekran görüntüsünün alındığı tarih ve saat
Bağlan: Tarayıcı adı
Açıklama: (boş)
Ekran görüntüsü kaydedildiğinde varsayılan dosya adı aşağıdakilerden biridir:

Açıklama_Bağlan_Tarih/Saat.bmp
Açıklama_Bağlan_Tarih/Saat.jpg

Açıklama alanı boş bırakılırsa, açıklamanın yerini "iSScreenShot" alır.
iSScreenshot_Bağlan_Tarih/Saat.bmp
iSScreenshot_Bağlan_Tarih/Saat.jpg

İPUCU
[Tarih/Saat], [Bağlan], ve [Açıklama] alanlarını doldurursanız, dosya adları 
aşağıdaki sırada oluşturulur.

Açıklama
Bağlan
Tarih/Saat
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6. [Kaydet]’e basın.

"Dosya Yükleme" iletişim kutusu görünür.

7. [Kaydet]’e basın.

"Farklı Kaydet" iletişim kutusu görünür.

8. Dosya adını girin ve dosyayı kaydetmek için bir klasör belirtin.

9. [Kaydet]’e basın.

Ekran görüntüsü belirlenmiş olan formatta kaydedilir.

İPUCU
Tarayıcıyı kapatmak için [Kapat] düğmesine tıklayın.
Tarayıcıyı yeniden başlatmak için [Yeniden Başlat] ekran tuşuna basın.
Bağlı durumdaki tarayıcıda devamlı kullanıcı ya da yönetici oturum 
açmışsa, tarayıcı kapatılamaz veya yeniden başlatılamaz. Otomatik oturum 
açma ile oturum açıldıysa, "Ana Menü" veya "Görev Menüsü" 
görüntülenirken tarayıcı kapatılabilir veya yeniden başlatılabilir.
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Bölüm 5 
Yönetici İşlemleri (Central Admin Console)  

Birden çok tarayıcının ayarlarını yapılandırmak ve bu tarayıcıları Central Admin Console ile 
yönetmek için Central Admin Server ve Central Admin Console bilgisayara yüklenmiş olmalıdır.
Bu bölümde Central Admin Server ve Central Admin Console’un nasıl yükleneceği açıklanmaktadır.
Central Admin Server ve Central Admin Console işlemleri ile ilgili ayrıntılar için Scanner Central 
Admin Kullanıcı Kılavuzu’na bakınız.
5

5.1 Central Admin Server Yazılımını İndirme.......................................................... 232

5.2 Central Admin Console’u İndirme ..................................................................... 234

5.3 Central Admin Yönetimi İçin Tarayıcı Ayarlarını Yapılandırma ...................... 236
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5.1 Central Admin Server Yazılımını İndirme

Central Admin Server yazılımını bilgisayarınıza indirin ve yükleyin.
Aşağıdakiler tarayıcı için gerekli ayarları açıklamaktadır

1.  "Admin Tool’u Kurma" (sayfa 46) Adım 1 ve Adım 3’ü uygulayın.

Yükleme ekranı görünür.

2. [Scanner Central Admin Server] için [İleri] düğmesine tıklayın.

Central Admin Server yükleme ekranı görünür.

İPUCU
Central Admin Server yazılımını yüklemek için gerekli sistem gereksinimleri ile 
ilgili ayrıntılar için Scanner Central Admin Kullanıcı Kılavuzu’na bakınız.
Central Admin Server yazılımını yüklemek için Admin Tool ile oturum açmadan 
önce belirlenmiş olan ön ayarların aynıları gerekmektedir. Ayrıntılar için, bkz. 
"4.4 Admin Tool Yoluyla Yönetici Erişimi için Ayarlar" (sayfa 44).

İPUCU
Central Admin Server 4.0’dan daha eski sürümlerde [iScanner Central 
Admin Server] görüntülenir.
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3. [İndir] düğmesine tıklayın.

Pencerede gösterilen sihirbaz komutlarını takip edin.
Yükleme yöntemi ile ilgili ayrıntılar için Scanner Central Admin Kullanıcı Kılavuzu’na 
bakınız.

DİKKAT
Tarayıcı işlemi sürerken yükleme mümkün değildir.
Kurulum tamamlanmadan Web tarayıcısını veya oturumu kapatmayın.
Gerekli olan 700 MB boş disk alanı SQL Server 2005 Express Edition 
için gerekli 200 MB’lık alanı içermektedir.

İPUCU
Central Admin Server’ın 4.0 veya daha yeni sürümlerinde, Scanner 
Central Admin kılavuzunu karşıdan yüklemeniz için [İndir] düğmesi 
ekranda mevcuttur.
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5.2 Central Admin Console’u İndirme

Central Admin Console’u bilgisayarınıza indirin ve yükleyin.

1. "Admin Tool’u Kurma" (sayfa 46)’da Adım 1 ’den Adım 3 ’e kadar adımları 
gerçekleştirin.

Yükleme ekranı görünür.

2. [Scanner Central Admin Console] için [İleri] düğmesine tıklayın.

Central Admin Console yükleme ekranı görünür.

İPUCU
Central Admin Console’u yüklemek için gerekli sistem gereksinimleri ile ilgili 
ayrıntılar için, bkz. "1.4.2 İlgili Sunucular İçin Gereksinimler" (sayfa 16).
Central Admin Console’u yüklemek için Admin Tool ile oturum açmadan önce 
belirlenmiş olan ön ayarların aynıları gerekmektedir. Ayrıntılar için, bkz. "4.4 
Admin Tool Yoluyla Yönetici Erişimi için Ayarlar" (sayfa 44).

İPUCU
Central Admin Console 4.0’dan daha eski sürümlerde [iScanner Central 
Admin Console] görüntülenir.
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3. [İndir] düğmesine tıklayın.

Pencerede görüntülenen sihirbaz komutlarını takip edin.
Yükleme yöntemi ile ilgili ayrıntılar için Scanner Central Admin Kullanıcı Kılavuzu’na 
bakınız.

DİKKAT
Tarayıcı işlemi sürerken yükleme mümkün değildir.
Kurulum tamamlanmadan Web tarayıcısını veya oturumu kapatmayın.
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5.3 Central Admin Yönetimi İçin Tarayıcı Ayarlarını 
Yapılandırma

Bu bölüm tarayıcı ayarları ortamını açıklamaktadır.
Central Admin Console tarafından yönetimi etkinleştirmede, tarayıcıyı Central Admin Server’a 
bağlamak için aşağıdaki ayarlar gerekmektedir:

"Ağ Ayarları" sekmesinden "Yönetici Ağ" ekranı
Daha fazla ayrıntı için bkz. "4.7.2 Yönetici Ağ Ayarlaması" (sayfa 90).
"Ağ Ayarları" sekmesinden "Central Admin Server" ekranı
Daha fazla ayrıntı için bkz. "4.7.3 Central Admin Server’ı Ayarlama" (sayfa 92).
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Bölüm 6 
Devamlı Kullanıcı İşlemleri

Bu tarayıcı, sonradan e-mail ya da faks ile gönderilecek, ağ yazıcısı üzerinde yazdırılacak ya da ağ 
klasörüne kaydedilecek olan belgelerin taranması için kullanılır.
Bu bölümde tarif edilen işlemleri gerçekleştirmek için, tarayıcı ilk önce yönetici tarafından 
ayarlanmalıdır.
Tarayıcı kurma ile ilgili ayrıntılar için bkz. "Bölüm 4 Yönetici İşlemleri (LCD Dokunmatik Ekran 
Ve Admin Tool)" (sayfa 37).
Bu bölümde açıklanan işlemleri gerçekleştirirken mesajlar görünebilir. Bu mesajlarla ilgili daha 
fazla ayrıntı için bkz. "E.2 Devamlı Kullanıcı Mesajları" (sayfa 462).

Kullanıcı
6
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6.2 LCD Dokunmatik Ekranı Kullanma: Devamlı Kullanıcı .................................... 242

6.3 Oturum Açma: Devamlı Kullanıcı Modu............................................................ 249

6.4 Taranan Veriyi e-Posta ile Gönderme ............................................................... 253

6.5 Taranan Veriyi Faks ile Gönderme .................................................................... 268

6.6 Taranan Veriyi Yazdırma .................................................................................... 277

6.7 Taranan Veriyi Bir Ağ Klasörüne Kaydetme..................................................... 289

6.8 Taranan Veriyi Bir SharePoint Klasörüne Kaydetme....................................... 294

6.9 Tarama Seçeneklerini Ayarlama........................................................................ 301

6.10 Tarama Görüntüleyicisini Etkin/Etkisiz Kılma................................................ 339

6.11 Tarama Görüntüleyicisi’nde Taranan Veriyi Düzenleme............................... 342
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6.13 Bakım ................................................................................................................. 349

6.14 Bir Görevi Gerçekleştirme................................................................................ 350
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6.1 Dokümanları Yükleme

Bu bölüm tarayıcıya dokümanın nasıl yükleneceğini açıklamaktadır.

6.1.1 Dokümanlar Nasıl Yüklenir

1. Doküman yaprak sayısını kontrol edin.

Doküman yaprak sınırı için bkz. "A.3 Maksimum Doküman Yükleme Kapasitesi" (sayfa 
420).

2. Dokümanları yelpazeleyin.
1. Her iki elle doküman yığını uçlarından hafifçe tutun ve öne arkaya iki ya da üç kez 

esnetin.

2. 90 derecelik açıyla dokümanları döndürün ve tekrar yelpazeleyin.
3. Doküman yapraklarının kenarlarını hizalayın.

3. Dokümanları ADF kağıt alma tablasına yerleştirin.
1. ADF kağıt alma tablasını uzatın ve dokümanları tutmaları için kenar kılavuzlarını 

düzenleyin.

Ön Yüz
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2. Dokümanları yüz üstü yerleştirin. Tek yön taranacaksa ADF kağıt alma tablasında 
taranacak yüzü aşağı bakmalıdır.

3. Kenar kılavuzlarını dokümanların genişliğine göre ayarlayın.
Kenar kılavuzlarını dokümanın iki kenarına değecek şekilde kaydırın.
Kenar kılavuzları ile dokümanın kenarları arasında boşluk olursa, taranan veri eğri 
olabilir.

İPUCU
Çıkış tepsisi tarandıktan sonra doküman sayfalarını tutar. Çıkış tepsisi 
dışarı çekilebilir ve taranan dokümanın boyutuna göre ayarlanabilir.
1. Taramadan önce dışarı çekin.
2. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi uzantı kapakçığı kaldırılabilir.

Küçük boyuttaki dokümanlara tarama tamamlandıktan sonra klavye 
yukarı kaldırılarak alınabilir.

Arka Yüz
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6.1.2 Dokümanların Aktarım Kağıdı Kullanarak Yüklenmesi

Aktarım Kağıdı özellikle standart olmayan dokümanların tarayıcıya yerleştirilmesi için kullanılan 
plastik bir kaplamadır. Normal yolla taranamayan dokümanların taranmasını sağlar. Aynı zamanda 
A4’den büyük dokümanlar (örneğin A3 ve B4) da ortadan katlanarak, Aktarım Kağıdı’na 
yerleştirilerek çift yönlü modda taranabilir. Taranan görüntüler birleştirilerek tek bir sayfa haline 
getirilecektir. İki sayfalık bir görüntü çıktısı almak için A4 boyutundan daha küçük bir dokümanın 
ön ve arka yüzlerini de birleştirebilirsiniz.

1. Taranacak dokümanı ortadan ikiye katlayın.

Kağıdı sıkıca ve düzgünce çizgiden katlayın. Aksi takdirde kağıt tarama sırasında eğrilebilir.

2. Aktarım Kağıdı’nı açın ve dokümanı içerisine yerleştirin.
Kat yerini, doküman Aktarım Kağıdı’nın üst köşesine yerleşecek şekilde Aktarım 
Kağıdı’nın sağ kenarına hizalayın.

DİKKAT
Aktarım Kağıdı’nı kullanırken çıktısı alınacak dokümanın sayfa boyutunu 
ayarlayın. Daha fazla ayrıntı için bkz. "6.9.1 Aktarım Kağıdı" (sayfa 309).
Tarama için Aktarım Kağıdı kullanıldığında sürekli bir tarama mümkün değildir. 
Her defasında bir tek sayfa tarayın.
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3. Aktarım Kağıdı’nı aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi kağıdın siyah beyaz basılı kısmı 
aşağı bakacak şekilde yerleştirin.

4. Kenar kılavuzlarını Aktarım Kağıdı’nın kalınlığına göre ayarlayın.
Kenar kılavuzlarını, kılavuzlar ile Aktarım Kağıdı arasında boşluk kalmayacak şekilde 
yerleştirin.
Aktarım Kağıdı ile kılavuzlar arasındaki boşluk tarama sırasında Aktarım Kağıdı’nın 
hizasının bozulmasına ve taranan görüntünün eğrilmesine neden olabilir.

5. Taramayı başlatın.
Ön ve arka yönler iki sayfalık bir görüntüye dönüşmüştür.

DİKKAT
Çıkan görüntüde ön ve arka yüzler arasında bir boşluk veya çizgi oluşabilir.
Kalın bir kağıt taranıyorsa, sağda ve solda yer alan görüntüler yamuk şekline 
dönüşebilirler.
Yamulmanın derecesi dokümanın durumuna göre (nasıl katlandığı veya 
yerleştirildiğine bağlı olarak) değişiklik göstermektedir.
Durumu düzeltmek için aşağıdaki sorun giderme adımlarını uygulayın

Doküman itinayla katlanmış mı? Katlı değilse, düzgünce katlayın.
Dokümanın köşesi Aktarım Kağıdı’nın köşesine hizalanmış mı? Hizalı değilse, 
dokümanı Aktarım Kağıdı ile hizalayın.
Dokümanı, Aktarım Kağıdı’nın ön yüzü kağıt alma tablasına ya da yukarı 
bakacak şekilde taramaya çalışın.

Dokümanın katlanmış kısmının yanlış tespiti taranan görüntünün istem dışı 
kesilmesine neden olabilir. Böyle bir durumda dokümanın katlı kenarı Aktarım 
Kağıdı kenarına 1 mm aralıkla yerleştirilmelidir.
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6.2 LCD Dokunmatik Ekranı Kullanma: Devamlı 
Kullanıcı

6.2.1 Genel Ekran Tuşları ve Göstergeler

Kullanıcı oturum açtıktan aşağıdaki ekran tuşları ve göstergeler LCD dokunmatik ekranda 
gösterilir..

Simge Kılavuzda gösterimi Kullanıldığı Yer

[Yukarı] ekran tuşu, [Aşağı] 
ekran tuşu

Öğeler arasında yukarı aşağı kaydırma.

[Tamam] ekran tuşu Güncel ekran içeriğini ayarlama

[İptal] ekran tuşu Güncel ekran içeriğini iptal etme veya 
önceki sayfaya geçme

[Evet] ekran tuşu Ekran tuşunun rengi sarıysa, bu ekran 
tuşu seçilmiş demektir.

[Hayır] ekran tuşu Ekran tuşunun rengi maviyse, bu ekran 
tuşu seçili değil demektir.

[Caps Lock] göstergesi [Caps Lock] tuşunun seçili olduğunu 
gösterir (klavyede).

[Num Lock] göstergesi [Num Lock] tuşunun seçili olduğunu 
gösterir (klavyede). 

DİKKAT
[Tamam] ekran tuşuna basılmadan önce [Oturumu Kapat] veya [Iptal] ekran 
tuşlarına basılırsa ekran içeriği ayarlanmaz.
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6.2.2 Devamlı Kullanıcı Ayarları Genel Açıklama

Devamlı kullanıcı aşağıdaki ayarları yapılandırabilir.
Oturum Aç
Tarayıcı açıldığında veya yeniden başlatıldığında, tarayıcıyı "Oturum Aç" ekranını 
göstermeden otomatik olarak oturum açmaya ayarlama.
Ayrıca misafir hesabı ile oturum açmaya izin verilip verilmeyeceğini ayarlama.
Oturum Açma Sonrası Başlangıç Menüsü
"Çoklu-Fonksiyon Ana Menüsü" veya "Görev Menüsü"nden hangisinini görüntüleneceğini 
ayarlama
"Çoklu-Fonksiyon Ana Menüsü" ile "Görev Menüsü" arası geçiş veya sadece "Görev 
Menüsü"nü görüntüleme.
Kullanıcı Dolaşım Verisi
Dolaşım modu etkinleştirilidiğinde, devamlı bir kullanıcı farklı tarayıcılara, kullanıcı 
verilerini koruyarak oturum açabilir.
Dolaşım modunda aşağıdaki kullanıcı verisi kullanılabilir.

"Listem" e-Posta Adres Defterleri
Tarayıcı Ayarları
En son kullanılan yazıcı adı
En son kullanılan ağ klasörünün adı

Her bir tarayıcı için aynı ağ yazıcısı/klasörü ayarlanmamışsa, en son kullanılanın klasörün 
adı gösterilmez.
Görev Dolaşım Bilgisi
Farklı tarayıcılara oturum açıldığında Central Admin Server’da yönetilen görev ayarlarını 
saklama.

İPUCU
Dolaşım Modu veya Görev Modu [Açık] olduğu zaman, oturum açmada Central 
Admin Server ile haberleşme mümkün değilse, bir onay mesajı görünür.
[Tamam] ekran tuşu seçili ise, tarayıcıda kaydolan ayarlar kullanılır. [İptal] ekran 
tuşunu seçmek, oturum açma ekranına geri döndürür.
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6.2.3 Ana Menü Ekranı

Ana ekranda görüntülenen ekran tuşlarının türü (e-Posta/Faks/Yazdır/Kaydet) ilgili tarayıcının 
ayarlarına bağlı olarak değişiklik gösterir.
Aşağıda e-Posta, Faks, Yazdır ve Kaydet ayarları için ana menüyü açıklanmaktadır.

Gösterge Kılavuzda 
gösterimi Kullanıldığı yer

[Menü Modu] ekran 
tuşu

"Çoklu İşlev Menüsü" ile "Görev Menüsü 
arasında geçişi sağlama
Ayrıntılar için bkz. "6.2.4 Görev Menüsü 
Ekranı" (sayfa 246).

[Bakım] ekran tuşu "Bakım" ekranına erişim.
Ayrıntılar için bkz. "6.13 Bakım" (sayfa 
349).
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[Sarf Malzeme 
Uyarısı] ekran tuşu

"Sarf Malzeme Uyarısı" ekranına erişim.
Renkli uyarı göstergesi bir "sarf malzemesi 
değiştirme"nin beklemede olduğunu 
uyarmak için kullanılır.

 
Değiştirme gerekli değildir.

 
Parçaların yakın zamanda değiştirilmesi 
gerekmektedir. Sistem yöneticisi ile 
irtibata geçin.

 
Parçaların şimdi değiştirilmesi 
gerekmektedir. Gerekli parçayı değiştirin. 
Ayrıntılar için bkz. "7.6 Parçaları 
Değiştirme" (sayfa 374).

[Kullanıcı Günlüğü] 
ekran tuşu

"Kullanıcı Günlüğü" ekranına erişim.
Ayrıntılar için bkz. "6.12 Kullanıcı 
Günlüğünü Kontrol Etme" (sayfa 347).

[e-Posta] ekran tuşu "E-Posta Gönder" ekranına erişim.
Ayrıntılar için bkz. "6.4 Taranan Veriyi e-
Posta ile Gönderme" (sayfa 253).

[Faks] ekran tuşu "Faks Gönder" ekranına erişim.
Ayrıntılar için bkz. "6.5 Taranan Veriyi 
Faks ile Gönderme" (sayfa 268).

[Yazdır] ekran tuşu "Yazdır" ekranına erişim.
Ayrıntılar için bkz. "6.6 Taranan Veriyi 
Yazdırma" (sayfa 277).

[Kaydet] ekran tuşu "Kaydet" ekranına erişim.
Ayrıntılar için bkz. "6.7 Taranan Veriyi Bir 
Ağ Klasörüne Kaydetme" (sayfa 289).

[Scan to SharePoint] 
ekran tuşu

"Scan to SharePoint" ekranına erişim. 
Ayrıntılar için bkz. "6.8 Taranan Veriyi Bir 
SharePoint Klasörüne Kaydetme" (sayfa 
294)

[Oturumu Kapat] 
ekran tuşu

Mevcut kullanıcı oturum kapatması.

Gösterge Kılavuzda 
gösterimi Kullanıldığı yer
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6.2.4 Görev Menüsü Ekranı

Görev menüsünde görüntülenen ekran tuşlarının türü görev ayarlarına bağlı olarak değişiklik 
gösterir.
Aşağıda görev ayarlarına bağlı olarak görev menüsü örneği açıklanmaktadır.

Devamlı bir kullanıcı birden çok görev grubuna aitse, görev menüsü adını veya "Görev 
menüsü" ekranını değiştirmek için kullanılan ekran tuşları aşağıdaki şekilde gösterilir.
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Simge Kılavuzda 
gösterimi Kullanıldığı yer

[Menü Modu] 
ekran tuşu

"Çoklu-Fonksiyon Ana Menüsü ile "Görev 
Menüsü" arasında geçişi sağlama.
Ayrıntılar için, bkz. "6.2.3 Ana Menü 
Ekranı" (sayfa 244)

[Menü değiştir] 
ekran tuşu

Aşağıdaki menüler arasında ekran 
değiştirin.

[Bakım], [Sarf Malzeme Uyarısı] ve 
[Kullanıcı Günlüğü]’nün bulundukları 
menü
Görev menüsü değiştirme tuşlarının 
bulundukları menü (devamlı bir kullanıcı 
birden fazla görev grubuna ait olduğu 
zaman gösterilir.)

[Bakım] ekran tuşu "Bakım" ekranına erişim.
Ayrıntılar için bkz. "6.2.3 Ana Menü 
Ekranı" (sayfa 244).

[Sarf Malzeme 
Uyarısı] ekran tuşu

"Sarf Malzeme Uyarısı" ekranına erişim.
Ayrıntılar için bkz. "6.2.3 Ana Menü 
Ekranı" (sayfa 244).

[Kullanıcı 
Günlüğü] ekran 
tuşu

"Kullanıcı Günlüğü" ekranına erişim.
Ayrıntılar için bkz. "6.2.3 Ana Menü 
Ekranı" (sayfa 244).

Görev menüsü adı 
alanı

Bu alan sadece devamlı bir kullanıcı birden 
çok görev grubuna ait olduğu zaman 
görünür. Şu anda seçili olan görev menüsü 
adı bu alanda gösterilir.
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Görev menüsü 
değiştirme ekran 
tuşları

Bu ekran tuşları sadece devamlı bir 
kullanıcı birden çok görev grubuna ait 
olduğu zaman görünür.

Devamlı kullanıcının ait olduğu görev 
gruplarının listesini görüntülemek için 

 ekran tuşuna basın. Bir görev 
menüsü seçili olduğunda, ilgili "Görev 
Menüsü" ekranı görünür.
Bir önceki "Görev Menüsü" ekranına 

dönmek için  ekran tuşuna basın.
Bir sonraki "Görev Menüsü" ekranına 

gitmek için  ekran tuşuna basın.

[Görev] ekran tuşu Her bir ekran tuşu için belirli görev işlemini 
başlatma.
Ayrıntılar için bkz. "6.14 Bir Görevi 
Gerçekleştirme" (sayfa 350).

[Oturumu Kapat] 
ekran tuşu

Mevcut kullanıcının oturumunu kapatma.

(Ekran tuşu etkin 
olduğunda)

[Mesaj ekranı] 
ekran tuşu

"Mesaj ekranı"nın görüntülenip 
görüntülenmeyeceğini ayarlayın.
Ayrıntılar için bkz. "6.14.1 Mesaj Ekranını 
Etkin/Etkisiz Kılmak" (sayfa 354).

(Ekran tuşu devre dışı 
olduğunda)

— "Mesaj ekranı"nın görüntülenip 
görüntülenmeyeceği seçilemez.
"Mesaj ekranı"nın görüntülenip 
görüntülenmeyeceği yönetici tarafından 
yapılandırılmış ayarlara bağlıdır. 

(Ekran tuşu etkin 
olduğunda)

[Tarama Görüntü-
leyicisi] ekran tuşu

"Tarama Görüntüleyicisi"nin görüntülenip 
görüntülenmeyeceğini ayarlayın.
Ayrıntılar için bkz. "6.10 Tarama 
Görüntüleyicisini Etkin/Etkisiz Kılma" 
(sayfa 339).

(Ekran tuşu devre dışı 
olduğunda)

— "Tarama Görüntüleyicisi"nin görüntülenip 
görüntülenmeyeceği seçilemez.
"Tarama Görüntüleyicisi"nin görüntülenip 
görüntülenmeyeceği yönetici tarafından 
yapılandırılmış ayarlara bağlıdır.

Simge Kılavuzda 
gösterimi Kullanıldığı yer
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6.3 Oturum Açma: Devamlı Kullanıcı Modu

Tarayıcı için LDAP kimlik doğrulaması, LDAP sunucusunda kaydedilmiş kullanıcı adları türü ile 
eşleşen oturum açma adının girilmesini gerektirir.
LDAP sunucu türüne ve kullanıcı adı formatına bağlı olarak tarayıcı tarafından aşağıdaki oturum 
açma kimlik doğrulama formları kullanılabilir. 

LDAP sunucusunun "Sunucu Türü" [Active Directory] veya [Active Directory Global 
Catalog] olduğu zaman 

LDAP sunucusunun "Sunucu Türü" [Diğer LDAP sunucusu] olduğu zaman

Doğrulanan kullanıcı bilgisinin, ağ klasörüne taramaları kaydederken de kullanıldığına dikkat edin.
Tarayıcı kapatılır veya yeniden başlatılırsa, "Oturum Açma" ekranı görüntülenmeden otomatik 
oturum açma gerçekleşebilir.

DİKKAT
Tarayıcı açıkken tarayıcıyı yerinden kaldırmayın veya sallamayın.
Bu çalışan sabit disk sürücüsüne zarar verebilir ve verinin kaybolmasına 
neden olabilir.

Kullanıcı adı formatı Kimlik doğrulama işlemi

SAM Hesabı Adı
"@" içermez

Kullanıcı oturum açma adının kimliğini doğrula 
(sAMAccountName).
Örnek: kullanıcı

Kullanıcı Asıl Adı
"@" içerir

Kullanıcı oturum açma adının kimliğini doğrula 
(userPrincipalName).
Örnek: kullanıcı@example.com

İPUCU
SAM hesabı adını bir etki alanı adı ile belirlerseniz, bunu 
"etkialanı_adı\SAM_hesap_adı" olarak belirtin.

Kullanıcı adı formatı Kimlik doğrulama işlemi

uid Kullanıcı oturum açma adının kimliğini doğrula (uid).
Örnek: kullanıcı

cn Kullanıcı oturum açma adının kimliğini doğrula (cn).
Örnek: kullanıcı@example.com
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Active Directory hesap seçeneği "Kullanıcı bir sonraki oturumda parola değiştirmeli" ise oturum 
açma mümkün değildir. Parolanızı değiştirmek için yöneticiyle irtibata geçerek tekrar oturum 
açmayı deneyin.

1. Başlatma düğmesine basın.

"Oturum Aç" ekranı görünür.

İPUCU
Tarayıcı, LDAP sunucusu olmadan kullanıldığında, aşağıdaki kullanıcı adı ve 
parolayı girin. LDAP sunucusu ile ilgili ayrıntılar için bkz. "LDAP Sunucusu" 
(sayfa 18).
Kullanıcı Adı: guest
Parola: guest
Ancak, misafir hesabı ile oturum açma devre dışı ise yukarıdakiler 
kullanılamaz.
Otomatik oturum açma veya misafir hesabı ile oturum açmayı etkinleştirme ile 
ilgili ayrıntılar için bkz. "4.6.7 Oturum Açma Metodunun Ayarlanması" (sayfa 
66).
Bir seferde yalnızca bir yönetici veya kullanıcı tarayıcıda oturum açabilir.

Başlatma düğmesi
250



6.3 Oturum Açma: Devamlı Kullanıcı Modu

6

2. LDAP sunucusunda depolanan bir "Kullanıcı Adı" ve "Parola" girin.

Alan Adı Açıklama

KullanıcıAdı Kullanıcı adları en fazla 64 karakter uzunluğunda olabilir.
Tüm alfasayısallar (büyük küçük harfe duyarlı) ve bazı simgeler 
kullanılabilir. Kullanıcı adları "@" veya "." ile başlamamalıdır. / \ [ ] : ; | 
= , + * ? < > " gibi simgeler kullanılamazlar.

Parola Parolalar en fazla 256 karakter uzunluğunda olabilir ve alfasayısallar 
(büyük küçük harfe duyarlı) ve simgeler kullanılabilir.
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3. [Oturum Aç] ekran tuşuna basın.
Kullanıcı adı ve parola geçerli ise, "Ana Menü" ekranı görünür.

İPUCU
Klavyenin Caps Lock tuşu seçilmişse "Caps Lock" göstergesi açıktır.
Klavyenin Num Lock tuşu seçilmişse "Num Lock göstergesi açıktır.
Oturum açma LDAP sunucusu için "Active Directory Global Catalog" 
seçilmişse, "UPN Son ek" girdi alanı görüntülenir.

UPN son ek içeren kullanıcı adları 64 karakter uzunluğunda olabilir.
Eğer bir UPN son ek girilirse "@" ve "UPN_son ek", "Kullanıcı_adı" 
na eklenir.
Girilen UPN son ek hatırlanır ve bir sonraki oturum açmada kullanılır. 
Örnek olarak kullanıcı adı "user" ise ve UPN son ek için "example.com" 
girilmişse "user@example.com"a düzeltilir.
Bu durumda bu "Kullanıcı Asıl Adı"dır.
Misafir olarak oturum açılırsa UPN son eki gerekli değildir. Girilmiş olsa 
bile yok sayılacaktır.
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6.4 Taranan Veriyi e-Posta ile Gönderme

1. "Ana Menü" ekranında [e-Posta] ekran tuşuna basın.

"e-Posta Gönder" ekranı görünür.

2. "Kime", "Cc", ve "Bcc" alanlarına dağıtım listesi adlarını veya e-posta adreslerini girin.
Tek bir e-postayı dağıtım listesinde olan birçok e-posta adresine göndermek için bir dağıtım 
listesi adı girin.
E-posta adresi ayar değerleri ile ilgili daha fazla ayrıntı için bkz. "B.1 E-posta Adresi Ayar 
Değerleri" (sayfa 426).
Birden fazla e-posta hedefi girmek için, her e-posta hedefini bir ";" simgesi ile ayırın. Bir 
kerede en fazla 30 e-posta hedefine tarama gönderilebilir.

DİKKAT
Eğer bir LDAP sunucusu ayarlanmışsa, kullanıcının e-posta adresini LDAP 
sunucusunda kaydedin. Kaydedilmezse, e-postalar gönderile-mezler.

İPUCU
[Tarama Ayarları] ekran tuşuna basılarak tarama bilgisi değiştirilebilir.
Daha fazla ayrıntı için bkz. "6.9 Tarama Seçeneklerini Ayarlama" (sayfa 
301). 

İPUCU
e-Posta adresleri direkt olarak e-posta adres defterinden gönderilebilirler.
Ayrıntılar için bkz. "6.4.1 E-Posta Adres Defterinden Bir E-Posta Hedefi 
Seçme" (sayfa 257).
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3. "Dosya Adı" alanına tarama verisi için bir dosya adı girin.
Dosya adları aşağıdaki simgeler dışında en fazla 128 karakter uzunluğunda olabilirler.
\ / : * ? " < > |
Varsayılan değer yönetici "Dosya adları (e-Posta) ekranında belirtilmiş dosya adıdır. 
Ayrıntılar için bkz."4.6.11 Taranan Veriyi E-postaya İliştirmek İçin Bir Dosya Adı Formatı 
Ayarlama" (sayfa 78) 

4. "Kimden:" alanında gösterilen adresin doğru olup olmadığını kontrol edin.
Bu alana direkt olarak girdi yapmak sadece misafir hesabı ile oturum açıldığında 
mümkündür. "Kimden" e-posta adresi girin. E-posta adres ayarları ile ilgili ayrıntılar için 
bkz. "B.1 E-posta Adresi Ayar Değerleri" (sayfa 426).

Misafir hesabı dışında bir hesapla oturum açıldığında, "Kimden" girdi alanı gösterilmez 
ama LDAP sunucusunda kayıtlı kullanıcı e-posta adresi bu alan için kullanılır.

5. "Konu:" alanına bir e-pota başlığı girin.
Konu en fazla 128 karakter uzunluğunda olabilir.

6. "Metin:" alanına e-posta içeriğini girin.
Metin, satır atlamayı da içerecek şekilde, 512 karakter uzunluğunda olabilir.

7. Alındı bilgisi istenip istenmeyeceğini seçin.

  basılı ise ve  haline dönerse, bir alındı bilgisi istenecektir.

8. [Tara] ekran tuşuna basın.
[Tarama Görüntüleyicisi] kapalı ise, [Tara] ekran tuşu [Tara ve Gönder] ekran tuşu olur.

Tarama başlar.
Her sayfa taranırken ekranda kısaca gösterilir.
Taranabilecek en fazla sayfa adedi 999’dur.
[Boş Sayfa Atlama] etkin olduğu zaman, atlanmış boş sayfalar dışında kalan taranmış 
sayfa sayısı gösterilir.

DİKKAT
Aşağıdaki dosya adları kullanılamazlar:

CON
PRN
AUX
CLOCK$
NUL
COM0 to COM9
LPT0 to LPT9

İPUCU
E-posta adresleri e-posta adres defterinden direkt olarak seçilebilir.
Ayrıntılar için bkz. "6.4.1 E-Posta Adres Defterinden Bir E-Posta Hedefi 
Seçme" (sayfa 257).
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Maksimum taranabilecek sayfa adedine ulaşana kadar atlanmış boş sayfaların yerine 
ilave sayfalar taranabilir.
Tarama tamamlandığında "Tarama Görüntüleyicisi" ekranı açılır.
"Tarama Görüntüleyicisi" ekranı ile ilgili daha fazla ayrıntı için bkz. "6.11 Tarama 
Görüntüleyicisi’nde Taranan Veriyi Düzenleme" (sayfa 342).

9. Taranan veriyi kontrol edin.
"Tarama Görüntüleyicisi" ekranı ile ilgili daha fazla ayrıntı için bkz. "6.11 Tarama 
Görüntüleyicisi’nde Taranan Veriyi Düzenleme" (sayfa 342).

10. "Tarama Görüntüleyicisi" ekranında, [Gönder] ekran tuşuna basın.
Taranan veri belirlenen klasör ile e-posta eki olarak gönderilmiştir.
"Bölünmüş postalar" "Açık"a ayarlanmışsa, e-postalar bölünerek gönderilecektir.
E-posta adreslerinin sayısı belirlenmiş maksimum sayıyı aşarsa bir uyarı mesajı 
görünecektir. 

"Ana Menü" ekranı tekrar gösterilir.

İPUCU
[Tarama Görüntüleyicisi] başlangıçta "Açık"tır.
([Tarama Görüntüleyicisi] "Kapalı" iken), [Tara ve Gönder] ekran tuşuna 
basılmışsa, en son sayfa "Tarama" ekranında görüntülendikten sonra, 
taranan veri bir e-postaya eklenerek gönderilir ve LCD dokunmatik ekran 
penceresi "Ana Menü"ye döner.
Daha fazla ayrıntı için bkz. "6.10 Tarama Görüntüleyicisini Etkin/Etkisiz 
Kılma" (sayfa 339).
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İPUCU
Aşağıdaki öğeler yönetici tarafından önceden ayarlanır:

"Kime" alanında belirlenecek en fazla e-posta adresi sayısı
Gönderilecek e-postanın bölünüp bölünmeyeceği ve bölünen bir 
e-postanın maksimum boyutu
Ek olarak iliştirilecek bir dosyanın maksimum boyutu

Bu ayarları değiştirmek için, yöneticiyle irtibata geçin. Bu ayar ile ilgili 
daha fazla ayrıntı için bkz. "4.7.11 E-posta Sunucusunu (SMTP 
sunucusu) Ayarlama" (sayfa 120).
Fotoğraf ve görüntüler için yüksek sıkıştırma seviyesi daha küçük bir 
dosya oluşturmak için kullanılabilir. Daha fazla ayrıntı için bkz. "6.9.9 
Sıkıştırma" (sayfa 324).
Dosya formatı JPEG veya TIFF ise, taramadaki her bir sayfa için bir 
dosya eklenir.

Eğer sayfa sayısı 10’un üzerindeyse ve [Tarama Görüntüleyicisi] 
açıksa, "e-Posta Gönder" ekranından [Gönder] ekran tuşuna 
basıldıktan sonra, bir onay iletişim kutusu görünür.
Eğer sayfa sayısı 10’un üzerindeyse ve [Tarama Görüntüleyicisi] 
kapalı ise, "e-Posta Gönder" ekranından [Tara ve Gönder] ekran 
tuşuna basıldıktan sonra, bir onay iletişim kutusu görünür.

Eğer e-posta gönderme başarısız olursa, tarayıcıdan "Kimden" adresine 
aşağıdaki başlık ile bir hata mesajı e-posta olarak gönderilir.
Ağ Tarayıcısı (XXXX) Hata
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6.4.1 E-Posta Adres Defterinden Bir E-Posta Hedefi Seçme

Aşağıda e-posta adreslerinin "6.4 Taranan Veriyi e-Posta ile Gönderme" (sayfa 253) Adım 2 ve 
Adım 4’te anlatıldığı gibi klavye ile bir e-posta adresi girmek yerine e-posta adres defterini 
kullanarak nasıl seçilebileceği açıklanır.
E-posta adres defteri "Listem" ve "LDAP Listesi" bölümlerini içerir. Arama işlemlerinin dışındaki 
işlemler her iki bölümde de aynıdır. "Listem" için arama metodu herhangi bir yerdir.
"LDAP Listesi" aramaları için Başta, Herhangi Bir Yer ve Sonda arama metodlarından birini seçin.

"Listem" her kullanıcı tarafından oluşturulabilen bir e-posta adres defteridir.
"LDAP Listesi" LDAP sunucusunda toplanan veriyi kullanan bir e-posta adres defteridir. 
LDAP listesi düzenlenemez.
Aşağıdaki durumlarda, [LDAP Listesi] sekmesi gösterilmediğinden kullanılamaz.

 Bir LDAP sunucusu kullanılmıyorsa
 Misafir hesabı ile oturum açılmışsa

E-posta adres defterinden aşağıdaki e-posta hedefleri seçilebilir.

K: kullanılabilinir     —: kullanılamaz
(*): LDAP listesinde gösterilmez.

Aşağıda "LDAP Listesi"ni kullanarak nasıl e-posta adresinin seçileceği açıklanır.

E-posta hedefi
E-posta adres 

defterinde gözüken 
sembol

Listem LDAP Listesi

Dağıtım listesi K — (*)

E-posta adresi K K
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1. "e-Posta Gönder" ekranından e-posta adres alanının sağındaki  ekran tuşuna 
basın.

 LDAP listesi için "e-Posta Adres Defteri" ekranı görünür.

2. Arama parametresini seçin.
Soldaki ve ortadaki ekran tuşlarında gösterilen arama parametreleri ve ekran tuş adları 
özelleştirilebilir. Arama parametrelerini ve ekran tuşları adlarını özelleştirme ile ilgili 
ayrıntılar için bkz. "4.7.10 LDAP Arama Parametrelerini Ayarlama" (sayfa 115).
Soldaki veya ortadaki ekran tuşuna basmak, ekran tuşunda gösterilen arama parametresine 
bağlı olarak arama sonuçlarını alfabetik sıralamada gösterir. Birden çok öğe seçilmişse, veri 
içeren herhangi bir arama kelimesi "VEYA Ara" olarak aranır.
[e-Posta Adresi] ekran tuşuna basılarak alfabetik sırayla e-posta adresi olarak arama 
sonuçları görüntülenir.

3. [Arama Konumu] ekran tuşuna basın.
 [Arama Konumu] ekran tuşu görünür.
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4.  Bir arama konumu ayarı seçin.
Varsayılanda, [Başta (abc...)] ayarlıdır.

Ekran "e-Posta Adres Defteri" LDAP listesine geri döner. Seçilen konum [Arama        
Konumu] ekran tuşunun sağında görüntülenir. 

5. Bir arama dizisi girin.
Kişiler teker teker veya tamamı bir seferde aranabilir. Arama dizileri en fazla 256 karakter 
uzunluğunda olabilir.
Eşleme karakterler kullanılamaz. * ? [ ]  asıl karakterleri aranacaktır.

Arama 
konumu Arama metodu Örnek

hedef Arama sonucu

Başta
(abc...)

LDAP e-posta adres defteri Adım 5’de 
girilen karakter dizisi ile başlayan 
girişler için aranır.

abc abc, abc1, abcd, ...

Herhangi 
bir yerde 
(...abc...)

LDAP e-posta adres defteri Adım 5’de 
girilen karakter dizisini içeren girişler 
için aranır.

abc abc, abc1, xabc, xabcy, ...

Sonda 
(...abc)

LDAP e-posta adres defteri Adım 5’de 
girilen karakter dizisi ile biten girişler 
için aranır.

abc abc, 1abc, xabc, ...

DİKKAT
LDAP sunucusu onbinlerce giriş içerirse, "Herhangi bir yerde" ve 
"Sonda" aramaları uzun zaman alabilir.
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6. [Bul] ekran tuşuna basın.
Arama sonuçları sağ tarafta görüntülenir. Bir kerede beş adet sonuç görüntülenir.

İPUCU
Görüntülenen LDAP arama sonuçlarının sayısı belirlenebilir. LDAP 
sunucusu ayarları yönetici tarafından değiştirilebilir.
Ayrıntılar için bkz. "4.7.8 Oturum Açma LDAP Sunucusunu Ayarlama" 
(sayfa 103).
Arama sonuçlarına bağlı olarak görüntülenen formatta eksik yerler 
bulunuyorsa,  eksik maddenin yerine "----" gösterilir.
Örneğin, görüntülenen format "Soyad Ad" ise ve LDAP sunucusunda 
kullanıcı için "Soyad: Fujitsu, Ad: Yok", şeklinde kayıtlı ise, arama 
sonuçları aşağıdaki şekilde görüntülenir:
Arama sonucu görüntülenme formatı: Fujitsu ----
Arama yöntemleri Listem ve LDAP listesi için farklıdır. O nedenle, Listem 
ve LDAP Listesi arama yöntemleri farklılık gösterir.

Arama karakteri Listem LDAP listesi

Büyük/Küçük Harfe Duyarlı Duyarsız Duyarsız

Aksan/Vurgu imi Duyarlı Duyarsız
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7. Arama sonuçlarından istenilen e-posta hedefini seçin.

8. [Tamam] ekran tuşuna basın.
Adres "e-Posta Gönder" ekranındaki alana eklenmiştir.
E-posta adres defterini kullanarak birden fazla adres girildiğinde, her adres arasına ";" 
otomatik olarak girilir.
Bir seferde en fazla 30 e-posta adresi girilebilir.

İPUCU
Bir e-posta adresi seçmek ve [+]  ekran tuşuna basmak seçilen e-posta 
adresini bir e-posta’ya eklemek için kullanılabilir. Birden çok e-posta 
adresi eklemek için, sadece başka bir e-posta adresi seçin ve [+] ekran 
tuşuna basın.
Bir e-posta adresi seçmek ve [Listem’e Ekle] ekran tuşuna basmak 
seçilen e-posta adresini "Listem" e-posta adres defterine ekler.
Bir e-posta adresi seçmek ve [Ayrıntılar] ekran tuşuna basmak, seçilen 
e-posta bağlantısı için bilgi kontrolü yapmayı sağlar.
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6.4.2 E-Posta Adres Defterine Bir E-posta Hedefi Ekleme

Aşağıda Listem’e bir e-posta adresi veya dağıtım listesinin nasıl ekleneceği açıklanmaktadır. 
E-posta hedefleri LDAP listesine eklenemezler.
E-posta adres defterinde depolanabilecek maksimum e-posta hedefi adedi aşağıdaki gibidir. 

Dağıtım listeleri ve/veya e-posta adreslerini de içeren toplam 5000 e-posta hedefi
Toplam 10.000 e-posta adresi

1. "e-Posta Adres Defteri" ekranını aşağıdaki yollardan birini kullanarak açın.

"e-Posta Gönder" ekranından e-posta adres alanının sağındaki    ekran tuşuna 
basın.
"Ana Menü" veya "Görev Menüsü" ekranında [Bakım] ekran tuşuna, ardından "Bakım" 
ekranında [e-Posta Adreslerini Düzenle] ekran tuşuna basın. Ayrıntılar için bkz. "6.13 
Bakım" (sayfa 349).

2. [Listem] sekmesini seçin.

3. [Ekle] ekran tuşuna basın.
"e-Posta Adresi Ekle" ekranı görünür.
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4. Eklenen e-posta hedefinin ayrıntılarını girin.
E-posta adresleri için

[e-Posta Adresi] sekmesinde "Ad", "Soyadı" ve "e-Posta Adresi" alanlarını doldurun. "Ad" 
ve "Soyadı" en fazla 64 karakter uzunluğunda olabilir. "Ad" ve "Soyadı" atlanabilir.
E-posta adresi ayar değerleri ile ilgili daha fazla ayrıntı için bkz. "B.1 E-posta Adresi Ayar 
Değerleri" (sayfa 426).

Dağıtım listeleri için
[Dağıtım Listesi] sekmesinde dağıtım listesine eklenecek "Liste Adı" ve "e-Posta 
Adresleri"ni girin.
"Liste Adı" en fazla 64 karakter uzunluğunda olabilir. Aşağıdaki simgeler kullanılamaz:
; @
E-posta adresi ayar değerleri ile ilgili daha fazla ayrıntı için bkz. "B.1 E-posta Adresi Ayar 
Değerleri" (sayfa 426).
Bir dağıtım listesinde en fazla 100 e-posta adresi olabilir. Birden fazla adres varsa, bu 
adresler noktalı virgül (;) ile ayrılmalıdır.
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E-posta adresleri    ekran tuşuna basılarak ulaşılan e-posta adres defterinden 
seçilebilir. 

5. [Tamam] ekran tuşuna basın.
E-posta adresi veya dağıtım listesi Listem adres defterine eklenmiştir.
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6.4.3 E-Posta Adres Defterinde Bir E-posta Hedefi Düzenleme

Aşağıda Listem’de depolanan bir e-posta adresinin veya dağıtım listesinin nasıl düzenleneceği 
açıklanmaktadır. LDAP listesinde depolanan e-posta hedefleri düzenlenemezler.

1. "e-Posta Adres Defteri" ekranını aşağıdaki yollardan birini kullanarak açın.

"e-Posta Gönder" ekranından e-posta adres alanının sağındaki  ekran tuşuna basın.
"Ana Menü" veya "Görev Menüsü" ekranında [Bakım] ekran tuşuna, ardından [Bakım] 
ekranında [e-Posta Adreslerini Düzenle] ekran tuşuna basın. Ayrıntılar için bkz. "6.13 
Bakım" (sayfa 349).

2. [Listem] sekmesini seçin.

3. Düzenlenecek e-posta adresini veya dağıtım listesini seçin.

4. [Düzenle] ekran tuşuna basın.
"e-Posta Adresi Düzenle" ekranı görünür.

5. Seçilen e-posta hedefinin ayrıntılarını düzenleyin.
E-posta adresleri için

"Ad", "Soyadı" ve "e-Posta Adresi" alanlarını düzenleyin. 
"Ad" ve "Soyadı" en fazla 64 karakter uzunluğunda olabilir. "Ad" ve "Soyadı" atlanabilir.
E-posta adresi ayar değerleri ile ilgili daha fazla ayrıntı için, bkz. "B.1 E-posta Adresi Ayar 
Değerleri" (sayfa 426).
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Dağıtım listeleri için
Dağıtım listesinde bulunan "Liste Adı" ve "e-Posta Adresleri" alanlarını düzenleyin.
"Liste Adı" en fazla 64 karakter uzunluğunda olabilir. Aşağıdaki simgeler kullanılamaz:
; @
E-posta adresi ayar değerleri ile ilgili daha fazla ayrıntı için bkz. "B.1 E-posta Adresi Ayar 
Değerleri" (sayfa 426).
Bir dağıtım listesinde en fazla 100 e-posta adresi olabilir. Birden fazla adres varsa, bu 
adresler noktalı virgül (;) ile ayrılmalıdır.

E-posta adresleri    ekran tuşuna basılarak ulaşılan e-posta adres defterinden 
seçilebilir. 

6. [Tamam] ekran tuşuna basın.
Düzenlenen e-posta adresi Listem adres defterine kaydedilmiştir.
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6.4.4 E-Posta Adres Defteri’nden Bir E-Posta Hedefi Silme

Aşağıda Listem’den bir e-posta adresinin veya dağıtım listesinin nasıl silineceği açıklanmaktadır. 
E-posta hedefleri LDAP listesinden silinemezler.

1. "e-Posta Adres Defteri" ekranını aşağıdaki yollardan birini kullanarak açın.

"e-Posta Gönder" ekranından e-posta adres alanının sağındaki  ekran tuşuna basın.
"Ana Menü"veya "Görev Menüsü" ekranında [Bakım] ekran tuşuna, ardından "Bakım" 
ekranında [e-Posta Adresi Düzenle] ekran tuşuna basın. Ayrıntılar için bkz. "6.13 Bakım" 
(sayfa 349).

2. [Listem] sekmesini seçin.

3. Silinecek e-posta adresini veya dağıtım listesini seçin.

4. [Sil] ekran tuşuna basın.
"e-Posta Adresini Sil" ekranı görünür.
Aşağıdaki ekran bir e-posta adresi silindiğinde gösterilen örnek ekrandır.

5. Silinecek e-posta adresinin doğru olduğunu kontrol edin ve [Tamam] ekran tuşuna 
basın.

E-posta hedefi e-posta adres defterinden silinmiştir.
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6.5 Taranan Veriyi Faks ile Gönderme

1. "Ana Menü" ekranında [Faks] ekran tuşuna basın.

"Faks Gönder" ekranı görünür.

2. "Alıcı Faks No." alanına bir faks numarası girin.
Alıcı faks numarası en fazla 64 haneli olabilir.
Rakamlar ve aşağıdaki simgeler de kullanılabilir:

-*#

3. "Bildir (Gönderenin e-Posta Adresi) alanında, Faks sonuç uyarısı e-postaları için bir 
e-posta adresi girin.

E-posta adresi ayarları değerleri ile ilgili daha fazla ayrıntı için bkz. "B.1 E-posta Adresi 
Ayar Değerleri" (sayfa 426).

İPUCU
[Tarama Ayarları] ekran tuşuna basılarak, tarama bilgisi değiştirilebilir.
Daha fazla ayrıntı için bkz. "6.9 Tarama Seçeneklerini Ayarlama" (sayfa 
301).

İPUCU
Alıcı faks numaraları direkt olarak faks numarası listesinden seçilebilir.
Ayrıntılar için bkz. "6.5.1 Faks Numarası Listesinden Bir Faks Numarası 
Seçme" (sayfa 270).
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4. [Tara ve Gönder] ekran tuşuna basın.
[Tarama Görüntüleyicisi] açıksa, bu [Tara] ekran tuşu olacaktır.

Tarama başlar.
"Tarama" ekranında son sayfa görüntülendikten sonra, taranan veri faks olarak gönderilir 
ve LCD dokunmatik ekran penceresi "Ana Menü"ye geri döner.

İPUCU
[Tarama Görüntüleyicisi] başlangıçta "Kapalı"dır.
[Tarama Görüntüleyicisi açıkken [Tara] ekran tuşuna basılmışsa, her bir 
sayfa taranırken ekranda kısa bir süre gösterilir.
Taranabilecek en fazla sayfa adedi 999’dur.
[Boş Sayfa Atlama] etkin olduğu zaman, atlanmış boş sayfalar dışında 
kalan taranmış sayfa sayısı gösterilir.
Maksimum taranabilecek sayfa adedine ulaşana kadar atlanmış boş 
sayfaların yerine ilave sayfalar taranabilir.
Tarama tamamlandıktan sonra, "Tarama Görüntüleyicisi" ekranı görünür.
"Tarama Görüntüleyicisi" ekranı ile ilgili daha fazla ayrıntı için bkz. "6.10 
Tarama Görüntüleyicisini Etkin/Etkisiz Kılma" (sayfa 339)" ve "6.11 
Tarama Görüntüleyicisi’nde Taranan Veriyi Düzenleme" (sayfa 342).
Tarayıcıdan "(Gönderenin e-Posta Adresi)’ne Bildirim" adresine, 
aşağıdaki başlıklı bir teslimat raporu gönderilmiştir:
Ağ Tarayıcısı(XXXX) Hata
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6.5.1 Faks Numarası Listesinden Bir Faks Numarası Seçme

"6.5 Taranan Veriyi Faks ile Gönderme" (sayfa 268)’de Adım 2’de belirtildiği gibi klavye ile bir 
faks numarası girmek yerine, faks numaraları direkt olarak bir faks numarası listesinden 
seçilebilirler.

1. "Faks Gönder" penceresinde  ekran tuşuna basın.

"Faks Numarası Listesi" ekranı görünür.

2. Arama parametresini girin.
[Faks No.] ekran tuşuna basmak, arama sonuçlarını faks numarası olarak, numara sırasına 
göre görüntüler.
[Alıcı] ekran tuşuna basmak, arama sonuçlarını alıcı adlarına göre, alfabetik sırayla 
görüntüler.

3. [Arama Konumu] ekran tuşunu seçin.
"Arama Konumu" ekranı görünür.
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4. Bir arama konumu ayarı seçin.
Varsayılanda, [Başta (abc...)] belirlenmiştir.

Ekran "Faks Numarası Listesi"ne döner. Seçilen konum, [Arama Konumu] ekran 
tuşunun sağında görüntülenir.

5. Bir arama dizisi girin.
İrtibatlar teker teker veya tamamı bir kerede aranabilir. Bir arama dizisi en fazla 64 karakter 
uzunluğunda olabilir. Eşleşme karakterler kullanılamaz. (Asıl karakterler * ? [ ] aranacaktır).

Arama 
Konumu Arama Metodu Örnek

Hedef Arama Sonucu

Başta 
(abc...)

LDAP faks numarası listesi Adım 5’te 
girilen karakter dizisiyle başlayan 
girişler için aranır.

abc abc, abc1, abcd, ...

Herhangi 
bir yerde 
(...abc...)

LDAP faks numarası listesi Adım 5’te 
girilen karakter dizisini içeren girişler 
için aranır.

abc abc, abc1, xabc, xabcy, ...

Sonda 
(...abc)

LDAP faks numarası listesi Adım 5’te 
girilen karakter dizisiyle biten girişler 
için aranır.

abc abc, 1abc, xabc, ...
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6. [Bul] ekran tuşuna basın.
Arama sonuçları sağ tarafta görüntülenir. Bir kerede beş sonuç görüntülenebilir.

7. Bir faks numarası seçin.

8. [Tamam] ekran tuşuna basın.
Faks numarası "Faks Gönder" ekranına eklenmiştir.
Bir kerede sadece bir faks numarası girilebilir.
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6.5.2 Faks Numarası Listesine Bir İrtibat Ekleme

Faks numarası listesinde en fazla 1000 irtibat depolanabilir.
Listeye eklenen faks irtibat numaralarına, tüm kullanıcılar tarafından erişilebilir.

1. "Faks Numarası Listesi"ni ekranını aşağıdaki yollardan birini kullanarak açın.

"Faks Gönder" ekranındaki   ekran tuşuna basın.
"Ana Menü" veya "Görev Menüsü" ekranında [Bakım] ekran tuşuna, ardından [Bakım 
ekranında [Faks numaralarını Düzenle] ekran tuşuna basın. Ayrıntılar için bkz. "6.13 
Bakım" (sayfa 349).

2. [Ekle] ekran tuşuna basın.

"Faks Numarası Ekle" ekranı görünür.
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3. Faks irtibat ayrıntılarını girin.
Alıcılar en fazla 64 karakter uzunluğunda olabilir.
Faks numaraları en fazla 64 basamak uzunluğunda olabilir. Rakamlar ve aşağıdaki simgeler 
de kullanılabilir:

-*#

4. [Tamam] ekran tuşuna basın.
İrtibat faks numarası listesine eklenmiştir.
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6.5.3 Faks Numarası Listesinde Bir İrtibatı Düzenleme

Listede düzenlenen faks irtibat numaralarına tüm kullanıcılar tarafından erişilebilir.

1. "Faks Numarası Listesi" ekranını aşağıdaki yollardan birini kullanarak açın.

"Faks Gönder" ekranındaki  ekran tuşuna basın.
"Ana menü"veya "Görev Menüsü" ekranında [Bakım] ekran tuşunu, ardından [Bakım] 
ekranında [Faks Numaralarını Düzenle] ekran tuşuna basın. Ayrıntılar için bkz. "6.13 
Bakım" (sayfa 349).

2. Düzenlenecek faks irtibatını seçin.

3. [Düzenle] ekran tuşuna basın.
"Faks Numarası Düzenle" ekranı görünür.

4. İrtibat bilgisini düzenleyin.
Alıcılar en fazla 64 karakter uzunluğunda olabilirler.
Faks numaraları en fazla 64 karakter uzunluğunda olabilirler. Rakamlar ve aşağıdaki 
simgeler de kullanılabilir:

-*#

5. [Tamam] ekran tuşuna basın.
Düzenlenmiş faks numarası listesi irtibatı kaydedilmiştir.
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6.5.4 Faks Numarası Listesinden bir İrtibatı Silme

Listeden silinen faks numaraları, silindikten sonra hiçbir kullanıcı tarafından erişilemez.

1. "Faks Numarası Listesi" ekranını aşağıdaki yollardan birini kulanarak açın.

"Faks Gönder" ekranındaki  ekran tuşuna basın.
"Ana Menü" veya "Görev Menüsü" ekranında [Bakım] ekran tuşuna, ardından "Bakım" 
ekranından [Faks Numaralarını Düzenle] ekran tuşuna basın. Ayrıntılar için bkz. "6.13 
Bakım" (sayfa 349).

2. Silinecek faks irtibatını seçin.

3. [Sil] ekran tuşuna basın.
"Faks Numarasını Sil" onay ekranı görünür.

4. Silinecek irtibatın doğru olup olmadığını kontrol edip [Tamam] ekran tuşuna basın.

İrtibat faks numarası listesinden silinmiştir.
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6.6 Taranan Veriyi Yazdırma

1. "Ana Menü" ekranında, [Yazdır] ekran tuşuna basın.

"Yazdır" ekranı görünür.
Ağ yazıcısı tercihleri her bir kullanıcı için kaydolmuştur ve kullanıcı her defa oturum 
açtığında gösterilecektir.

2. Yazıcıyı değiştirmek için, [Seç] ekran tuşuna basın.
İlk oturum açmada, yönetici tarafından kaydedilen ağ yazıcısı "Yazıcı"da görüntülenir. İlk 
oturumdan sonra, bir kullanıcı her defa oturum açtığında, en son kullanılan ağ yazıcısı adı 
görüntülenir.

"Yazıcı Listesi" ekranı görünür.

İPUCU
Tarama bilgisi [Tarama Ayarları] ekran tuşuna basılarak değiştirilebilir.
Daha fazla ayrıntı için bkz. "6.9 Tarama Seçeneklerini Ayarlama" (sayfa 
301).
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3. Bir yazıcı seçin.

İPUCU
"Yazıcı Listesi" ekranından [Ayrıntılar] ekran tuşuna basıldığında, seçilen 
ağ yazıcısı hakkında bilgi görüntülenir. Yazıcı adı bir satırdan daha uzun 
ise, bir sonraki satıra sarkacaktır. Adın gözükmeyen bölümleri 
parmağınızla sürükleyerek ve kaydırarak ortaya çıkarabilirsiniz.
Sadece yönetici, listeye yazıcı ekleyebilir veya önceden listede bulunan 
yazıcıların ayrıntılarını düzenleyebilir. Yazıcı ekleme ile ilgili daha fazla 
ayrıntı için bkz. "4.7.13 Ağ Yazıcılarını Ayarlama" (sayfa 123).
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4. [Tamam] ekran tuşuna basın.
Bu işlem "Yazdır" ekranına geri döndürür.

5. Gerekli yazdırma ayarı değişikliğini yapın.
[Ölçeklendirme], [Konumlama], ve [Tek Yönlü/Çift Yönlü] ayarları değiştirilebilir. Daha 
fazla ayrıntı için bkz. "6.6.1 Ölçeklendirme" (sayfa 282), "6.6.2 Konumlama" (sayfa 286), 
ve "6.6.3 Tek Yönlü/Çift Yönlü" (sayfa 288). 
Yazdırma ayarını fabrika ayarına geri döndürmek için [Varsayılan] ekran tuşuna basın.
Yazıcıya göre, bunun yerine yazıcı özellikleri ekranındaki ayarlar kullanılabilir.

6. "Kopya Sayısı" alanına bir rakam girin.
Varsayılan rakam 1’dir. 1’den 99’a kadar olan rakamlar kullanılabilir.
Yazıcıya göre, bunun yerine yazıcı özellikleri ekranındaki ayarlar kullanılabilir.

İPUCU
Bazen ağ yazıcısına ulaşmak için kullanıcı kimlik doğrulama gerekli ola-
bilir. Kimlik doğrulama gerekli olduğunda, "Yazıcı Sunucusu Kimlik 
Doğrulaması" ekranı görünür. Kimlik doğrulama prosedürü aşağıdaki 
gibidir:
1. Yazıcı için "Kullanıcı Adı" ve "Parola"yı girin.

            Parolalar büyük küçük harfe duyarlıdır.

2. [Tamam] ekran tuşuna basın.
Belirtilen yazıcı için yazdırmadan önce, güncel kullanıcı yazdırma 
öncelikleri kontrol edilir. Yazdırma öncelikleri kontrol edilirken geçici 
olarak veri biriktirilebilir.
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7. [Tara] ekran tuşuna basın.
[Tarama Görüntüleyicisi] açıksa bu bir [Tara&Yazdır] ekran tuşu olacaktır.

Tarama başlar.
Taranan her sayfa ekranda kısa bir süre gösterilir.
Taranabilen en fazla sayfa adedi 100’dür.
[Boş Sayfa Atlama] etkin olduğu zaman, atlanmış boş sayfalar dışında kalan taranmış 
sayfa sayısı gösterilir.
Maksimum taranabilecek sayfa adedine ulaşana kadar atlanmış boş sayfaların yerine 
ilave sayfalar taranabilir.
Tarama tamamlandığında, "Tarama Görüntüleyicisi" ekranı açılır.
"Tarama Görüntüleyicisi" ekranı ile ilgili olarak daha fazla ayrıntı için bkz. "6.11 Tarama 
Görüntüleyicisi’nde Taranan Veriyi Düzenleme" (sayfa 342).

8. Taranan veriyi kontrol edin.
"Tarama Görüntüleyicisi" ekranı ile ilgili daha fazla ayrıntı için bkz. "6.11 Tarama 
Görüntüleyicisi’nde Taranan Veriyi Düzenleme" (sayfa 342).

İPUCU
[Tarama Görüntüleyicisi] başlangıçta "Açık"tır.
[Tara&Yazdır] ekran tuşuna basıldığında ([Tarama Görüntüleyicisi] 
"Kapalı" iken), "Taranıyor" ekranında son sayfa görüntülendikten sonra, 
taranan veri yazdırılır ve LCD dokunmatik ekran "Ana Menü"ye geri 
döner.
Ayrıntılar için bkz. "6.10 Tarama Görüntüleyicisini Etkin/Etkisiz Kılma" 
(sayfa 339).
Belirtilen yazıcı için güncel kullanıcı yazdırma öncelikleri yazdırmadan 
önce kontrol edilir. Yazdırma öncelikleri kontrol edilirken, veri geçici olarak 
biriktirilebilir.
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9. "Tarama Görüntüleyicisi" ekranında, [Yazdır] ekran tuşunu seçin.
Taranan veri yazdırılır.
Yazdırılacak olan taranmış verinin doküman adı, tarayıcının adıdır.

DİKKAT
Yazdırma durumu, yazdırma bitene kadar kullanıcı günlüğünde 
görüntülenmektedir. Ağ yazıcısı yazdırma sonuçları görüntülenmemektedir. 
Kullanıcı günlüğü ile ilgili daha fazla ayrıntı için bkz. "6.12 Kullanıcı 
Günlüğünü Kontrol Etme" (sayfa 347).

İPUCU
Yazdırma başarısız olursa, aşağıdaki başlıklı bir hata mesajı tarayıcıdan 
e-posta olarak güncel kullanıcı için LDAP sunucusunda kaydedilmiş 
e-posta adresine yollanır.

Ağ Tarayıcısı (XXXX) Hata
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6.6.1 Ölçeklendirme

Taranmış veri için yazdırma boyutunu ayarlayın.
Burada seçilen ayarlar,  her defasında kullanıcı bir doküman yazdırırken kullanılacaktır.

1. [Ölçeklendirme] ekran tuşuna basın.

"Ölçeklendirme" ekranı görünür.
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2. Verinin yazdırma ölçüsünü seçin.
Varsayılanda bu "%100"dür.

Sığdırmak İçin Küçült
Yazdırma için uygun alana görüntünün tamamını sığdırmak için (kesik çizgili alanın 
içerisinde kalan alan), görüntü küçültülür. Daha sonra büyütme mümkün değildir.
Konumlama ayarı "Merkez" ise, yazdırma için kontrol noktası yazdırma için uygun alanın 
merkezidir. Konumlama ayarı "Üst Sol" ise, yazdırma için kontrol noktası yazdırma için 
uygun alanın üst sol köşesidir. Konumlama ayarı ile ilgili daha fazla ayrıntı için bkz. "6.6.2 
Konumlama" (sayfa 286).

Yazdırma Yaprağı Taranan Veri Konumlama Sonuç

Küçük Büyük Merkez

Üst Sol

Yazdırma için
Uygun Alan

Kontrol Noktası

Merkez 

Kontrol Noktası

Üst Sol

Yazdırma için
Uygun Alan

Yazdırma Yaprağı Taranan Veri
Taranan Veri

Taranan Veri
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 %100
Kağıt boyutuna bakılmaksızın görüntü tam ölçekte yazdırılır.
Konumlama ayarı "Merkez" ise, yazdırma için kontrol noktası, yazdırma yaprağının orta 
noktasıdır. Konumlama ayarı "Üst Sol" ise, yazdırmanın kontrol noktası yazdırma 
yaprağının üst sol köşesidir. Konumlama ayarı ile ilgili daha fazla ayrıntı için bkz. "6.6.2 
Konumlama" (sayfa 286).

 

Büyük Küçük Merkez

Üst Sol

Aynı Aynı Merkez

Üst Sol

Yazdırma Yaprağı Taranan Veri Konumlama Sonuç

Yazdırma Yaprağı

B
Taranan Veri

B
Taranan Veri

B
Taranan Veri

Yazdırma Yaprağı

C
Taranan Veri Taranan Veri

Merkez 

Kontrol Noktası
Yazdırma için
 Uygun Alan

Kontrol 
Noktası

       Sol Üst

             Yazdırma için
            Uygun Alan
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Bu "Yazdır" ekranına geri döndürür. Seçilen ölçeklendirme ayarı [Ölçeklendirme] ekran 
tuşunun sağında görüntülenir.

Yazdırma Yaprağı Taranan Veri Konumlama Sonuç

Küçük Büyük Merkez

Üst Sol

Büyük Küçük Merkez

Üst Sol

Aynı Aynı Merkez

Üst Sol

DİKKAT
Yazıcı ayarlarında, kenar boşluğu ayarında hiçbir şey yazdırılmaz.
Kenar kırpma ayarlanmışsa, kenar kırpma ayarı, yazıcı ayarlarındaki 
kenar boşluğu ayarından daha büyük olabilir. Daha fazla ayrıntı için bkz. 
"6.9.18 Kenar Kırpma" (sayfa 337).
"Sığdırmak İçin Küçült" ayarlanmışsa, kenar kırpma alanı yazdırma 
alanına dahil olmaz.
"%100" ayarlanmışsa, kenar kırpma alanı yazdırma alanına dahil edilir.
"Sığdırmak için Küçült" ayarlanmışsa,  yazdırılabilir alanın başlangıç 
noktası kullanılan yazıcıya bağlı olarak değiştiğinden yazdırma sonucu 
orijinal dokümandan farklılık gösterebilir.

Yazdırma Yaprağı Taranan Veri  Taranan V

Yazdırma Yaprağı

B
Taranan Veri

B
Taranan Veri

B
Taranan Veri

Yazdırma Yaprağı

C
Taranan Veri

C
Taranan Veri
fi-6010N Ağ Tarayıcısı İşletmen Kılavuzu  285



6.6.2 Konumlama

Taranan verinin yazdırma konumunu ayarlayın.
Burada seçilen ayarlar her defasında kullanıcı bir doküman yazdırdığında kullanılacaktır.

1. [Konumlama] ekran tuşuna basın.

"Konumlama" ekranı görünür.

2. Verinin yazdırma konumunu seçin.
Varsayılanda bu "Merkez"dir.

Ekran Tuşu Ölçeklendirme Kontrol Noktası

Merkez Sığdırmak İçin 
Küçült

Yazdırılabilen alanın merkezini kontrol noktası 
olarak kullanır.

%100 Yaprağın merkez noktasını kontrol noktası olarak 
kullanır.

Yazdırma için
Uygun Alan

Kontrol Noktası

Merkez 

Merkez 

Kontrol Noktası
Yazdırma için
 Uygun Alan
286



6.6 Taranan Veriyi Yazdırma

6

Yazdırma ölçeklendirmesi ayarlaması ile ilgili daha fazla ayrıntı için bkz. "6.6.1 
Ölçeklendirme" (sayfa 282).

Bu "Yazdırma" ekranına geri döner. Seçilen konumlama ayarı [Konumlama] ekran 
tuşunun sağında görüntülenir.

Üst Sol Sığdırmak İçin 
Küçült

Yazdırılabilen alanın üst sol köşesini kontrol 
noktası olarak kullanır.

%100 Yazdırma yaprağının sol üst köşesini kontrol 
noktası olarak kullanır.

 

Ekran Tuşu Ölçeklendirme Kontrol Noktası

Kontrol Noktası

Üst Sol

Yazdırma için
Uygun Alan

Kontrol 
Noktası

   Yazdırma için
  Uygun Alan
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6.6.3 Tek Yönlü/Çift Yönlü

Tek yüz (Tek yönlü) veya her iki yüz (çift yönlü)den hangisi ile taramanın yapılacağını ayarlayın.

1. [Tek Yönlü/Çift Yönlü] ekran tuşuna basın.

"Tek Yönlü/Çift Yönlü" ekranı görünür.

2. Bir yazdırma modu seçin.
Başlangıçta bu ayar "Çift Yönlü (Uzun Kenar)’dır.
"Uzun Kenar" yazdırılacak yaprakların dikey olarak alındığı anlamına gelir.
"Kısa Kenar" yazdırılacak yaprakların yatay olarak alındığı anlamına gelir.

Bu "Yazdırma" ekranına geri döndürür.
Seçilen mod [Tek Yönlü/Çift Yönlü] ekran tuşunun sağında görüntülenir.

DİKKAT
Yazıcıya bağlı olarak yazıcı özellikleri ekranı bu ekran yerine kullanılabilir.
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6.7 Taranan Veriyi Bir Ağ Klasörüne Kaydetme

1. "Ana Menü" ekranında, [Kaydet] ekran tuşuna basın.

"Kaydet" ekranı görünür.
Her bir kullanıcı için ağ klasörü tercihleri kaydolur ve her kullanıcı oturum açmada 
gösterilir.

2. [Seç] ekran tuşunu seçin.

"Klasör Listesi" ekranı görünür.

İPUCU
Tarama tercihleri [Tarama Ayarları] ekran tuşuna basılarak değiştirilebilir. 
Daha fazla ayrıntı için bkz. "6.9 Tarama Seçeneklerini Ayarlama" (sayfa 
301).
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3. Bir ağ klasörü seçin.

İPUCU
"Klasör Listesi" ekranından bir klasör seçin ve seçilen ağ klasörü 
ayrıntılarını görüntülemek için [Ayrıntılar] ekran tuşuna basın. Klasör adı 
bir satırdan daha uzun ise, bir sonraki satıra sarkacaktır. Adın 
gözükmeyen bölümleri parmağınızla sürükleyerek ve kaydırarak ortaya 
çıkarabilirsiniz.
Sadece listede yer alan ağ klasörleri seçilebilir. Sadece yönetici listeye 
klasör ekleyebilir veya daha önceden listede olan klasörlerin ayrıntılarını 
düzenleyebilir.
Ağ klasörleri ile ilgili daha fazla ayrıntı için bkz. "4.7.14 Ağ klasörlerini 
ayarlama" (sayfa 135).
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4. [Tamam] ekran tuşuna basın.
Bu "Kaydet" ekranına geri döndürür.

5. "Farklı Kaydet" alanında kaydolacak taranmış veri için bir dosya adı girin.
Dosya adları 128 karakter uzunluğunda olabilir. \ ve / dosya ayırım karakterleridir. 
Aşağıdaki simgeler kullanılamaz:
: * ? " < > |
Varsayılan ayar yönetici "Dosya adları (Kaydet)" ekranında ayarlanan dosya adıdır.
Daha fazla ayrıntı için bkz. "4.6.10 Taranan Veriyi Kaydetmek İçin Bir Dosya Adı Formatı 
Ayarlama" (sayfa 74).

İPUCU
Dosya sunucusuna erişim için kullanıcı kimlik doğrulama gerekli olabilir. 
Kimlik doğrulama gerekli olduğunda, "Dosya Sunucusu Kimlik Doğrulaması" 
ekranı görünür. Kimlik doğrulama prosedürü aşağıdaki gibidir:

1. Dosya sunucusu için "Kullanıcı Adı" ve "Parola"yı girin.
            Parolalar büyük küçük harfe duyarlıdır.

2. [Tamam] ekran tuşuna basın.

DİKKAT
Aşağıdaki dosya adları kullanılamaz:

CON
PRN
AUX
CLOCK$
NUL
COM0 to COM9
LPT0 to LPT9

"Tarama Ayarları"nda dosya formatı değiştirilirse, "Dosya adları (Kaydet)" 
ekranında ayarlanan dosya adı "Farklı Kaydet" alanında ilk durumuna 
getirilir.
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6. Üzerine yazdırılacak aynı isimde varolan dosyaları seçin.
Varsayılan ayar [Hayır]’dır.
Ağda daha önceden bir dosya adı bulunuyorsa, varolan dosyanın üzerine yazdırılmaz ve 
taranan veri kaybolur. Dosyanın başarılı şekilde kaydolup kaydolmadığı kullanıcı 
gönlüğünde kontrol edilebilir.
Kullanıcı gönlüğüne erişim ile ilgili daha fazla ayrıntı için bkz. "6.12 Kullanıcı Günlüğünü 
Kontrol Etme" (sayfa 347).

7. [Tara] ekran tuşuna basın.
[Tarama Görüntüleyicisi] kapalı ise, bu bir [Tara&kaydet] ekran tuşu olacaktır.

Tarama başlar.
Taranmış olan her bir sayfa kısa olarak ekranda gösterilir.
Taranabilecek en fazla sayfa adedi 999’dur.
[Boş Sayfa Atlama] etkin olduğu zaman, atlanmış boş sayfalar dışında kalan taranmış 
sayfa sayısı gösterilir.
Maksimum taranabilecek sayfa adedine ulaşana kadar atlanmış boş sayfaların yerine 
ilave sayfalar taranabilir.
Tarama tamamlandığında, "Tarama Görüntüleyicisi" ekranı açılır.
"Tarama Görüntüleyicisi" ekranı ile ilgili daha fazla ayrıntı için bkz. "6.11 Tarama 
Görüntüleyicisi’nde Taranan Veriyi Düzenleme" (sayfa 342).

8. Taranan veriyi kontrol edin.
"Tarama Görüntüleyicisi" ekranı ile ilgili daha fazla ayrıntı için bkz. "6.11 Tarama 
Görüntüleyicisi’nde Taranan Veriyi Düzenleme" (sayfa 342).

İPUCU
[Tarama Görüntüleyicisi] başlangıçta "Açık"tır. 
[Tara&Kaydet] ekran tuşuna basıldığında ([Tarama Görüntüleyicisi] 
"Kapalı" ise), "Tarama" ekranındaki son sayfa görüntülendikten sonra 
taranan veri kaydolur ve LCD dokunmatik ekran penceresi "Ana Menü"ye 
geri döner.
Daha fazla ayrıntı için bkz. "6.10 Tarama Görüntüleyicisini Etkin/Etkisiz 
Kılma" (sayfa 339).
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9. "Tarama Görüntüleyicisi" ekranında, [Kaydet] ekran tuşuna basın.
Belirlenen dosya adı, taranan veriyi seçilen ağ klasörüne kaydetmede kullanılır.

"Ana Menü" ekranı tekrar görünür.

İPUCU
Ağ klasörüne kaydetme başarısız olursa, tarayıcıdan LDAP sunucusunda o 
anda oturum açmış kullanıcı için kayıtlı e-posta adresine aşağıdaki başlıklı 
bir hata mesajı gönderilir:

Ağ Tarayıcısı (XXXX) Hata
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6.8 Taranan Veriyi Bir SharePoint Klasörüne 
Kaydetme

1. "Ana Menü" ekranında [Scan to SharePoint] ekran tuşuna basın.

"Scan to SharePoint" ekranı görünür.

2. "Kaydet" alanı için [Seç] ekran tuşuna basın.

"Klasör Listesi" ekranı görünür.

İPUCU
Tarama tercihleri [Tarama Ayarları] ekran tuşuna basılarak değiştirilebilir. 
Ayrıntılar için bkz. "6.9 Tarama Seçeneklerini Ayarlama" (sayfa 301).
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3. Bir klasör seçin.

İPUCU
"Klasör Listesi" ekranında bir klasör seçin ve seçilen klasörün ayrıntılarını 
görüntülemek için [Ayrıntılar] ekran tuşuna basın. Klasör adı bir satırdan 
daha uzun ise, bir sonraki satıra sarkacaktır. Adın gözükmeyen bölümleri 
parmağınızla sürükleyerek ve kaydırarak ortaya çıkarabilirsiniz.
Yalnızca listedeki klasörler seçilebilirler. Yalnızca yönetici listeye klasör 
ekleyebilir veya zaten listede olan klasörlerin ayrıntılarını düzenleyebilir.  
Klasörlerin eklenmesi ile ilgili daha fazla ayrıntı için bkz. "4.7.15 
SharePoint Klasörlerini Ayarlama" (sayfa 148).
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4. [Tamam] ekran tuşuna basın.

Bu işlem sizi "Scan to SharePoint" ekranına geri döndürür.

5. "Farklı Kaydet" alanına taranmış veriyi kaydetmek için bir dosya adı girin.
Dosya adları en fazla 113 karakter uzunluğunda olabilir. \ ve / klasör ayırıcı karakterler 
olarak kullanılır. Aşağıdaki simgeler kullanılamaz.
~ " # % & * : < > ? { | }
Varsayılan değer yönetici "Dosya adları (Kaydet)" ekranında belirlenmiş dosya adıdır.
Ayrıntılar için bkz. "4.6.9 Yönetici Parolasının Değiştirilmesi" (sayfa 73). 

İPUCU
Ayara bağlı olarak SharePoint sunucusuna erişim için kullanıcı kimlik 
doğrulaması gerekebilir. Bu durumda "Oturum Aç" ekranı görüntülenir.
Kimlik doğrulama için aşağıdaki prosedürü uygulayın.

1. "Kullanıcı Adı", "Parola", ve "Etki Alanı"nı girin.
             Parolalar büyük küçük harfe duyarlıdır.

2. [Tamam] ekran tuşuna basın.

DİKKAT
Aşağıdaki dosya adları kullanılamaz:

CON
PRN
AUX
CLOCK$
NUL
COM0 to COM9
LPT0 to LPT9

Dosya formatı "Tarama Ayarları"nda değiştirilmişse, "Dosya adları 
(Kaydet)" ekranında belirlenmiş dosya adı "Farklı Kaydet" alanında 
sıfırlanır.
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6. [Doküman Bölmesi] ekran tuşuna basın.
"Doküman Bölmesi" ekranı görünür.
Dosya boyutu maksimum dosya boyut limitini aştığı zaman taranan veri dosyasını 
bölmek için ayarları yapılandırın. 

1. "En Büyük Dosya Boyutu" alanına dosyanın birden çok dosyaya bölüneceği en büyük 
dosya boyutunu girin.

Varsayılan değer 45’tir. Bu değer 1 ile 45 MB aralığında belirlenebilir.
Bir dosyaya kaydedilebilecek sayfa sayısı taranan verinin çözünürlüğüne ve renk 
moduna göre değişiklik gösterir.
Yaklaşık sayfa dosya boyutları aşağıdaki gibidir.
Sayfa boyutları, kağıt boyutu A4 olup, renk modu ve çözünürlüğün de ona göre 
varsayılan ayarlardan değiştirilmiş olduğu varsayıldığı zamanki tahmini değerlerdir.

Asıl kağıt boyutu: A4 (genel katalog)
Dosya formatı: PDF
Tarayıcı kağıt boyutu ayarı: A4

2. [Taman] ekran tuşuna basın.
"Scan to SharePoint" ekranı tekrar görünür.

7. "İçerik Türü" ekranında SharePoint sunucusunda yönetilecek taranan veri için içerik 
türünü belirleyin.
1. "İçerik Türü" alanı için [Seç] ekran tuşunu seçin.

İçerik türünü seçme ekranı görünür.

Çözünürlük
Bir sayfanın yaklaşık dosya boyutu (KB)

RGB Renk Gri Tonlama Siyah & Beyaz

150 dpi 310 124

200 dpi 550 220

300 dpi 1250 500

600 dpi 5000 2000
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2. Bir içerik türü seçin ve [Tamam] ekran tuşuna basın.

 Seçilen içerik türü ayarlanmıştır.
Seçilen içerik türüne bağlı olarak SharePoint sunucusunda belirlenmiş özellikler 
listesi "Scan to SharePoint" ekranında gösterilir.

8. Özellikleri aşağıdaki yollardan biri ile belirleyin.
Özellikleri doğrudan "Scan to SharePoint" ekranında girin.
Düzenlenecek özelliğin kenarındaki ekran tuşuna basın ve özelliği "Özellikleri Düzenle" 
ekranında ayarlayın.

 ekran tuşu doğrudan girilebilen bir özellik ayarı için gösterilir. Bu ayarlar 
ayrıca "Scan to SharePoint" ekranından da doğrudan girilebilir.

 ekran tuşu, kullanılabilecek öğelerden birini seçerek ayarlanan bir özellik için 
gösterilir.
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9. Aynı addaki dosyaların üzerine yazılıp yazılmayacağını seçin.
Varsayılan değer [Hayır]’dır.
Dosya adı zaten varsa, varolan dosyanın üzerine yazılmayacak ve taranan veri 
kaybolacaktır. Dosyanın başarılı bir şekilde kaydolup kaydolmadığı kullanıcı günlüğünden 
kontrol edilebilir. Kullanıcı günlüğüne erişim ile ilgili daha fazla ayrıntı için bkz. "6.12 
Kullanıcı Günlüğünü Kontrol Etme" (sayfa 347).

10. [Tara] ekran tuşuna basın.
[Tarama Görüntüleyicisi] kapalı olursa bu ekran tuşu [Tara ve Kaydet] ekran tuşu olarak 
görüntülenir.

Tarama başlar.
Taranmış olan her bir sayfa kısa olarak ekranda gösterilir.
Taranabilecek en fazla sayfa adedi 999’dur.
[Boş Sayfa Atlama] etkin olduğu zaman, atlanmış boş sayfalar dışında kalan taranmış 
sayfa sayısı gösterilir.
Maksimum taranabilecek sayfa adedine ulaşana kadar atlanmış boş sayfaların yerine 
ilave sayfalar taranabilir.
Tarama tamamlandığı zaman "Tarama Görüntüleyicisi" ekranı açılır.
"Taraman Görüntüleyicisi" ile ilgili daha fazla ayrıntı için bkz. "6.11 Tarama 
Görüntüleyicisi’nde Taranan Veriyi Düzenleme" (sayfa 342).

DİKKAT
Aşağıdaki özellikler "Özellikleri Düzenle" ekranında ayarlanamaz:

Açıklama
Kategoriler
Resmin Çekildiği Tarih

Bir SharePoint klasörüne kayıt yaparken ayarlanamayan özellikler 
gerekirse, dosya teslim alınmış durumda kaydedilecektir. Bütün gerekli 
alanlar ayarlandıktan sonra teslim alınma durumu sonlandırılacaktır. 
Teslim alınan dosyaların üzerine yazılamaz.

İPUCU
Aşağıdaki özellikler ayarlanabilir:

Tek satır metin
Birden fazla satır metin
Seçenek
Sayı
Para Birimi
Tarih ve Saat
Evet/Hayır
Kişi veya Grup
Köprü veya Resim
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11. Taranan veriyi kontrol edin.
"Tarama Görüntüleyicisi" ekranı ile ilgili daha fazla ayrıntı için bkz. "6.11 Tarama 
Görüntüleyicisi’nde Taranan Veriyi Düzenleme" (sayfa 342).

12. "Tarama Görüntüleyicisi" ekranında [Kaydet] ekran tuşuna basın.

Belirlenen dosya adı taranan veriyi seçilen SharePoint klasörüne kaydetmek için 
kullanılır.

 "Ana Menü" ekranı tekrar görünür.

İPUCU
[Tarama Görüntüleyicisi] başlangıçta "Açık"tır.
[Tara ve Kaydet] ekran tuşuna basıldığında ([Tarama Görüntüleyicisi] 
"Kapalı" olduğu zaman), "Taranıyor" ekranında son sayfa 
görüntülendikten sonra, taranan veri kaydedilir ve LCD dokunmatik ekran 
"Ana Menü"ye geri döner.
Ayrıntılar için bkz. "6.10 Tarama Görüntüleyicisini Etkin/Etkisiz Kılma" 
(sayfa 339).

İPUCU
Bir dosyanın üzerine yazıldığı zaman, yeni dosyanın özellikleri varolan 
dosyanın özelliklerinin yerini alır.
Birden çok dosya TIFF veya JPEG formatında kaydedildiği zaman, bütün 
dosyalara aynı özellikler verilir.
"Tek satır metin" veya "Birçok metin satırı"in dışında başka gerekli öğeler 
belirlenen klasörün içerik türü için ayarlanırsa, SharePoint klasörüne 
kaydedilmiş dosyalar kontrol edilecektir. Kontrol durumunu değiştirmek 
için Web tarayıcısı yoluyla gerekli öğeler için değerleri girip, dosyaları 
kontrol edin. 
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6.9 Tarama Seçeneklerini Ayarlama

"Tarama Ayarları" ekranlarına erişim için aşağıdaki ekranlarda [Tarama Ayarları] ekran tuşuna 
basın.

"e-Posta Gönder" ekranı
"Faks Gönder" ekranı
"Yazdır" ekranı
"Kaydet" ekranı
"Scan to SharePoint" ekranı

"Tarama Ayarları" ekranı aşağıdaki öğeleri içerir:
[Temel] sekmesi
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[Kaydet] sekmesi

[Kalite] sekmesi
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[Gelişmiş] sekmesi

 
Aşağıdaki iki sınıf ayar seçenekleri kullanılabilir:

Varsayılan
Bunlar fabrika ayarlarıdır. Tarama hızına yüksek bir öncelik tanımak için, [Varsayılan] 
ekran tuşuna basın.
Özel
Bu seçenek, kullanıcı "Varsayılan" seçeneğinden her hangi bir tarama tercihi 
özelleştirdiğinde gösterilir.
İstenildiği şekilde ayarlamayı yapmak için, her bir tarama seçeneği ekran tuşuna basın.
İşlev ayarları ( e-Posta, Faks, Yazdır, Kaydet) her kullanıcı için kaydolmuştur ve kullanıcı 
her defasında oturum açtığında kullanılırlar.
Ayrıntılar için "6.9.1 Aktarım Kağıdı" (sayfa 309) sonrasında gelen bölümlere bakın.

Varsayılan ayarlar seçildiğinde aşağıdaki tarama seçenekleri kullanılır:

Sekme Seçenek

Varsayılan
Özel için 

bkz...e-Posta Faks Yazdır Kaydet Scan to 
SharePoint

Temel Aktarım Kağıdı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı sayfa 309

Renk Modu Oto Siyah & 
Beyaz (*)

Oto Oto Oto sayfa 310

Kağıt Boyutu Oto Oto Oto Oto Oto sayfa 311

Çözünürlük 200dpi 200dpi 200dpi 200dpi 200dpi sayfa 315

Tarama Modu Çift Yönlü Çift Yönlü Çift Yönlü Çift 
Yönlü

Çift Yönlü sayfa 316
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(*): Sabit değer. Değişemez.

Bu tarama özelliklerini ayarlama diğer tarama öğelerini etkileyebilir.
Bir seçeneği ayarlama diğer seçenek ayarlarının geçersiz olmasına neden olabilir.
Diğer seçenek ayarları bu seçenek ayarlarının geçersiz olmasına neden olabilir.

Kaydet Dosya Formatı PDF TIFF(*) JPEG(*) PDF PDF sayfa 317

Aranabilir PDF Hayır Hayır(*) Hayır(*) Hayır Hayır sayfa 319

PDF Parolası Hayır Hayır(*) Hayır(*) Hayır Hayır sayfa 322

Sıkıştırma Orta Orta(*) Düşük(*) Orta Orta sayfa 324

Kalite Parlaklık Orta Orta Orta Orta Orta sayfa 327

Kontrast Orta Orta Orta Orta Orta sayfa 328

Keskinlik Yok Yok Yok Yok Yok sayfa 329

Düşme Rengi Yok Yok Yok Yok Yok sayfa 330

Arka Plan 
Kaldırma

Orta Orta Orta Orta Orta sayfa 331

Gelişmiş Boş Sayfa 
Atlama

Oto Oto Kapalı Oto Oto sayfa 332

Sayfa Yönü Oto Kapalı Kapalı(*) Oto Oto sayfa 333

Çoklu Besleme 
Ayarı

Ultrasonik Ultrasonik Ultrasonik Ultrasonik Ultrasonik sayfa 336

Kenar Kırpma Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı sayfa 337

Sekme Seçenek

Varsayılan
Özel için 

bkz...e-Posta Faks Yazdır Kaydet Scan to 
SharePoint

İPUCU
Seçilen ayar her bir ekran tuşunun sağında gösterilir.
Daha önceki oturum kapatmada değişen ayarlar her bir devamlı kullanıcı için 
kırmızı karakterde gösterilmektedir.
"Tarama Ayarları" ekranı "Faks Gönder" veya "Yazdır" ekranından açıldığında, 
[Kaydet] sekmesi görüntülenmez.
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Tarama seçeneği ayarları aşağıdaki şekillerde etkilenebilir.

Sekme Seçenek Geçersizleşen ayarlar Geçersizleşen ayarların 
durumu

Temel Aktarım Kağıdı Kağıt Boyutu
Çözünürlük, "600dpi"
Tarama Modu
Parlaklık
Kontrast
Düşme Rengi
Arka Plan Kaldırma
Boş Sayfa Atlama
Sayfa Yönlendirme, 
"Oto" dışında
Çoklu Besleme Ayarı

—

Renk Modu Oto Sayfa Boyutu, uzun 
sayfa modu
JPEG dosya formatı
Düşme Rengi

—

RGB Rengi Düşme Rengi —

Gri Tonlama Düşme Rengi, "Hiçbiri" 
(Çözünürlük "600dpi" 
ise)
Renkli PDF için Yüksek 
Sıkıştırma

—

Siyah & Beyaz JPEG dosya formatı
Sıkıştırma

—
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Temel Kağıt Boyutu Oto Çözünürlük, "600dpi" Aktarım Kağıdı

Uzun Sayfa 
Modu

Çözünürlük, "600dpi"
Aranabilir PDF
Boş Sayfa Atlama
Sayfa Yönlendirme
Çoklu Besleme Ayarı

Aktarım Kağıdı
Renkli Mod, "Oto"

Oto ve Uzun 
Sayfa Modu 
dışında kalan

— Aktarım Kağıdı

Çözünürlük 600dpi Aranabilir PDF, "Tüm 
Sayfalar" ve " Sayfalar"
Renkli PDF için Yüksek 
Sıkıştırma
Düşme Rengi, "Hiçbiri" 
(Renk Modu "Gri 
Tonlama" ise)
Sayfa Yönlendirme, 
"Oto" dışında

Aktarım Kağıdı
Kağıt Boyutu "Oto" 
ve uzun sayfa modu

 600dpi dışında — —

Tarama Modu — Aktarım Kağıdı

Sekme Seçenek Geçersizleşen ayarlar Geçersizleşen ayarların 
durumu
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Kaydet Dosya 
Formatı

PDF — —

JPEG Aranabilir PDF
PDF Parola kilidi
Sıkıştırma, "Renkli PDF 
için Yüksek Sıkıştırma

Renk Modu, "Oto" 
veya "Siyah & Beyaz"

TIFF
MTIFF

—

Aranabilir 
PDF

İlk Sayfa — Sayfa Boyutu, uzun 
sayfa modu
PDF çıktı dosya 
formatı dışındaki 
format

Tüm Sayfalar
Sayfalar

— Kağıt Boyutu, uzun 
kenar modul
PDF çıktı dosya 
formatının dışındaki 
format
Çözünürlük, "600dpi"

PDF Parola İsteme — PDF çıktı dosya 
formatı dışındaki 
format

Sıkıştırma Renkli PDF için 
Yüksek 
Sıkıştırma 

— Renkli Mod, 
"Gri Tonlama" veya 
"Siyah & Beyaz"
PDF dosya formatının 
dışındaki format
Çözünürlük, "600dpi"

Renkli PDF için 
Yüksek 
Sıkıştırmanın 
dışında kalan

— Renk Modu, "Siyah& 
Beyaz"

Sekme Seçenek Geçersizleşen ayarlar Geçersizleşen ayarların 
durumu
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Kalite Parlaklık — Aktarım Kağıdı

Kontrast — Aktarım Kağıdı

Keskinlik — —

Düşme Rengi Hiçbiri — Aktarım Kağıdı
Renk Modu, "Oto" 
veya "RGB Rengi"
Çözünürlük, "600dpi" 
(Renk Modu "Gri 
Tonlama" ise)

Hiçbiri dışında — Aktarım Kağıdı
Renk Modu "Oto" 
veya "RGB Rengi"

Arka Plan Kaldırma — Aktarım Kağıdı

Gelişmiş Boş Sayfa Atlama — Aktarım Kağıdı
Kağıt Boyutu, uzun 
sayfa modu

Sayfa 
Yönü

Oto — Kağıt Boyutu, uzun 
sayfa modu

Oto dışında — Aktarım Kağıdı
Kağıt Boyutu, uzun 
sayfa modu
Çözünürlük, "600dpi"

Çoklu Besleme Ayarı — Aktarım Kağıdı
Kağıt Boyutu, uzun 
sayfa modu

Kenar Kırpma — —

Sekme Seçenek Geçersizleşen ayarlar Geçersizleşen ayarların 
durumu
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6.9.1 Aktarım Kağıdı

Aktarım Kağıdı’nın kullanılıp kullanılmayacağınızı belirleyin. Aktarım Kağıdı kullanılacaksa, 
taranan görüntünün çıktı boyutunu ayarlayın.

1. "Tarama Ayarları" ekranından [Temel] sekmesini seçin.

2. [Aktarım Kağıdı] ekran tuşuna basın.
"Aktarım Kağıdı Çıktı Görüntü Boyutu" ekranı görünür.

3. Aktarım Kağıdı kullanılacaksa, taranan görüntünün çıktı boyutunu seçin.

Bu "Tarama Ayarları" ekranına geri döndürür. Seçilen ayar [Aktarım Kağıdı] ekran 
tuşunun sağında görüntülenir.

Aktarım Kağıdı Ayarı Durum

Kapalı Aktarım Kağıdı kullanmadan tara

A3 Aktarım Kağıdı ile tara ve çıktısı A3 (297 × 420 mm) 
boyutunda olsun

B4 Aktarım Kağıdı ile tara ve çıktısı B4 (257 × 364 mm) 
boyutunda olsun 

11" × 17" Aktarım Kağıdı ile tara ve çıktısı "11 × 17 inç"  (279.4 × 431.8 
mm) boyutunda olsun 

*: Tüm kağıt boyutları dikey yönlendirilir.
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6.9.2 Renk Modu

Dokümanın hangi modda, "renkli" veya "siyah ve beyaz", taranacağını belirleyin.

1. "Tarama Ayarları" ekranında, [Temel] sekmesini seçin.

2. [Renk Modu] ekran tuşuna basın.
"Renk Modu" ekranı görünür.

3. Renk modunu seçin.

Bir renk modu seçmek "Tarama Ayarları" ekranına geri döndürür.
Seçilen mod [Renk Modu] ekran tuşunun sağında görüntülenir.

Renk Modu Açıklama

Otomatik Otomatik olarak doküman içeriğine bağlı olarak taramanın renkli 
veya siyah ve beyaz yapılacağına karar verir.

RGB Renk Dokümanları renkli olarak tarar.

Gri Tonlama Dokümanları gri tonlamada tarar.

Siyah & Beyaz Dokümanları Siyah ve beyaz olarak tarar.

İPUCU
Genellikle renk modu [Otomatik]’e ayarlanmalıdır.
Bu ayar belirlenirse, her doküman taramada yeniden renk modunu 
değiştirmeye gerek yoktur.
Siyah ve beyaz modu aşağıdaki dokümanlar için otomatik olarak 
seçilebileceğine dikkat edin:

Hafiften beyaz olmayan kağıtlar
Sadece az miktarda rengi olan dokümanlar
Gri tonlamada veya diğer siyaha yakın renkte çıktısı alınan dokümanlar

Bu tarzdaki dokümanların renk modunda taranacağından emin olmak için, 
"Renk Modu" ekranındaki [RGB Renk] ekran tuşuna basın.
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6.9.3 Kağıt Boyutu

Taranan veri için kağıt boyutunu belirleyin.

1. "Tarama Ayarları" ekranından [Temel] sekmesini seçin.

2. [Kağıt Boyutu] ekran tuşuna basın.
"Kağıt Boyutu" ekranı görünür.

3. Taranacak veri için kağıt boyutunu seçin.

*: Tüm kağıt boyutları dikey yönlendirilir. 

Kağıt boyutu seçimi "Tarama Ayarları" ekranına geri döndürür. Seçilen boyut [Kağıt 
Boyutu] ekran tuşunun sağında görüntülenir.

Ekran tuşu Kağıt boyutu (mm) Ekran tuşu Kağıt boyutu (mm)

A4 210 ×  297 Mektup 215.9 ×  279.4

A5 148 ×  210 Legal 215.9 ×  355.6

A6 105 ×  148 Executive 184.2 ×  266.7

B5 182 ×  257 Kartpostal 100 ×  148

B6 128 ×  182 Kartvizit 51 ×  89

DİKKAT
[Otomatik] ayarı kullanılırsa, kağıt boyutu taranan dokümanın asıl boyutu ile 
aynı olur (En fazla: 215.9 ×  355.6 mm). Ancak aşağıdaki türde dokümanlar 
kullanıldığında, otomatik kağıt boyutu tespiti doğru olarak çalışmayabilir:

Ağırlığı 52g/m² (14lb) altında olan kağıtlar
Dikdörtgen şeklinde olmayan dokümanlar
Kenar boşlukları koyu renkli olan dokümanlar.
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İPUCU
[Otomatik] dışında bir kağıt boyutu seçilmişse ve dokümanın sadece bir 
yüzü taranacaksa, kağıdın arka kısmında yer alan çizim ön yüze 
geçebilir. Bu durumda boş sayfalar algılanamaz ve "Boş Sayfayı Atla" 
işlevi tarafından atlanmazlar. Daha fazla ayrıntı için bkz. "6.9.15 Boş 
Sayfa Atlama" (sayfa 332).
[Özel] ayarlar kullanılıyorsa, taranan veri için tüm kağıt boyutları 
belirlenebilir.
1. [Özel] ekran tuşuna basın

"Özel Kağıt Boyutu" ekranı görünür.
2. Taranan veri için kağıt boyutunu girin.

Ayarlanabilen boyut aralıkları aşağıda verilmiştir:
Genişlik: 50.8 ile 216 mm arası (2 ile 8.5 inç arası)
Yükseklik: 74 ile 355.6 mm arası (2.91 ile 14 inç arası)
Yükseklik 14 inçten büyükse, kağıt boyutu ayarı, uzun sayfalara izin 
verecek şekilde ayarlanmalıdır. Daha fazla ayrıntı için, bkz. "Uzun 
Sayfa Modu" (sayfa 313).

3. [Tamam] ekran tuşuna basın.
Özel kağıt boyutu ayarlanmıştır.
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■ Uzun Sayfa Modu

Standart dokümanlardan daha uzun sayfaları tararken "Uzun sayfalara izin ver" ayarı 
belirlenmelidir.

1. "Tarama Ayarları" ekranında, [Temel] sekmesini seçin.

2. [Kağıt Boyutu] ekran tuşuna basın.
"Kağıt Boyutu" ekranı görünür.

3. [Özel] ekran tuşuna basın.

"Özel Kağıt Boyutu" ekranı görünür.

4. "Uzun sayfalara izin verilsin mi?" için [Evet] ekran tuşuna basın.
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5. Taranacak veri için kağıt boyutunu girin.
Ayaralanabilir boyut aralıkları:

Genişlik: 50.8 ile 216 mm arası (2 ile 8.5 inç arası)
Yükseklik: 74 ile 863.6 mm arası (2.91 ile 34 inç arası)  

6. [Tamam] ekran tuşuna basın.
Bu işlem sizi "Tarama Ayarları" ekranına geri döndürür.  "Özel", [Kağıt Boyutu]’nun 
sağında görüntülenir.
314



6.9 Tarama Seçeneklerini Ayarlama

6

6.9.4 Çözünürlük

Çözünürlük düzeyini değiştirmek taranan veriyi aşağıdaki şekilde etkiler:

1. "Tarama Ayarları" ekranından [Temel] sekmesini seçin.

2. [Çözünürlük] ekran tuşuna basın.
"Çözünürlük" ekranı görünür.

3. Çözünürlük düzeyini seçin.

 
Çözünürlük düzeyi seçimi, sizi "Tarama Ayarları" ekranına geri döndürür. Seçilen düzey 
[Çözünürlük] ekran tuşunun sağında görüntülenir.

Yüksek Çözünürlük Düşük Çözünürlük

Tarama hızı Yavaş Hızlı

Tarama kalitesi Yüksek Yavaş

Dosya boyutu Büyük Küçük
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6.9.5 Tarama Modu

Dokümanın tek taraflı mı yoksa çift taraflı mı taranacağını belirleyin.

1. "Tarama Ayarları" ekranında, [Temel] sekmesini seçin.

2. [Tarama Modu] ekran tuşuna basın.
"Tarama Modu" ekranı görünür.

3. Dokümanın sadece ön yüzü taranacaksa [Tek Yönlü]’yü seçin. Ön ve arka yüz 
taranacaksa [Çift Yönlü]’yü seçin.

Tarama modu seçimi "Tarama Ayarları" ekranına geri döndürür. Seçilen mod [Tarama 
Modu]’nun sağında görüntülenir.
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6.9.6 Dosya Formatı

Taranan veri için dosya formatını belirleyin.
Bazı tarama ayarları için, belirli dosya formatlarını seçmek mümkün olmayabilir.

K: Format kullanılabilir, —: Format kullanılamaz.
(*1): Sadece "Renk Modu" [Oto] veya [RGB] ise kullanılabilir.

Sıkıştırma da belirli dosya formatlarında aşağıdaki gibi değişiklik gösterir:

(UD): Uygun Değil

Seçenek PDF JPEG TIFF MTIFF

Aranabilir PDF K — — —

PDF Parola K — — —

Sıkıştırma K (*1) K K(*1) K (*1)

Renk Modu Doküman
Dosya Formatı

PDF JPEG TIFF/MTIFF

Oto
Renk

JPEG
Renkli PDF için 
Yüksek Sıkıştırma

JPEG JPEG

Siyah & Beyaz MMR (UD) MMR

RGB Rengi
Renk
veya 

Siyah & Beyaz

JPEG
Renkli PDF için 
Yüksek Sıkıştırma

JPEG JPEG

Gri Tonlama
Renk
veya 

Siyah & Beyaz

JPEG JPEG JPEG

Siyah & Beyaz
Renk
veya 

Siyah & Beyaz

MMR (UD) MMR

İPUCU
PDF formatı seçili ise Renkli PDF modu için "Renkli PDF için Yüksek 
Sıkıştırma"nın kullanılıp kullanılmayacağını seçin. "Renkli PDF için Yüksek 
Sıkıştırma" seçili ise, dokümandaki karakterler ve arka planlar ayrı olarak 
sıkıştırılırlar. Bunun gerçekleştirilmesi için, büyük bölümü yazı karakterlerinden 
oluşan dokümanın karakterlerin mevcut kalitesi korunurken dosya boyutu 
küçülür. Bununla birlikte bu mod, grafiksel görüntüler arka plan olarak algılanıp 
sıkıştırıldığından ve taranan görüntüde bozulmalara neden olduğundan, 
fotoğraf veya resimleri taramaya uygun değildir. Bu ayar belirlenmişse, 
görüntünün kontrast büyüyebilir.
PDF formatı seçili ise, oluşturulan PDF dosyasını görüntülemek için Adobe 
Reader 4.0 veya ilerisi gereklidir.
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1. "Tarama Ayarları" ekranından [Kaydet] sekmesini seçin.

2. [Dosya Formatı] ekran tuşuna basın.
"Dosya Formatı" ekranı görünür.

3. Dosya formatını seçin.

Dosya formatını seçme "Tarama Ayarları" ekranına geri döndürür. Seçilen format 
[Dosya Formatı] ekran tuşunun sağında görüntülenir.
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6.9.7 Aranabilir PDF

Dosya formatı PDF ise, taranan veri aranabilir bir PDF’e çevrilebilir.

1. "Tarama Ayarları" ekranından [Kaydet] sekmesini seçin.

2. [Aranabilir PDF] ekran tuşuna basın.
"Aranabilir PDF" ekranı görünür.

DİKKAT
Tarayıcı aşağıdaki türdeki dokümanları yazı olarak (karakter) doğru olarak 
algılamada başarısız olabilir ancak renk modu değiştirilerek veya tarama için 
görüntü kalitesi artırılarak bu türdeki dokümanlar başarılı şekilde taranır:

Elle yazılmış dokümanlar
Daha küçük karakterler içeren ve düşük kalitede taranan dokümanlar
Eğrilmiş dokümanlar
Ayarlanmış mevcut dilin dışındaki dillerde yazılmış dokümanlar.
İtalik yazı içeren dokümanlar
Üstindis/altindis harfleri ve karmaşık matematiksel formüller
Eşit olarak renklenmemiş bir arka plana yazılmış karakterler

Gölge, alt çizgi ve benzeri gibi efektler uygulanmış karakterler
Gölgeli karakterler

Karmaşık düzende ve aynı zamanda çıktıya ve lekelenmelere bağlı olarak 
okunmayan karakterler içeren dokümanlar
(Bu tarzdaki dokümanlar için algılama zamanı uzun süre alabilir)

İPUCU
Aranabilir bir PDF oluşturma ilave zaman alacaktır.
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3. Hangi sayfaların PDF olarak aranabileceğini seçin.

Aranabilir PDF Açıklama

Hayır Aranabilir PDF oluşturulmadı.

İlk Sayfa PDF’in sadece ilk sayfası aranabilir.

Bütün Sayfalar PDF’in tüm sayfaları aranabilir.

Sayfalar... PDF’in sadece belirli aralıktaki sayfaları aranabilir.
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4. [Tamam] ekran tuşuna basın.

Bu sizi " Tarama Ayarları" ekranına geri döndürür. Seçilen aralık [Aranabilir PDF] ekran 
tuşunun sağında görüntülenir.

İPUCU
Burada ayarlanan sayfa numaraları Önizleme ve "Tarama 
Görüntüleyicisi" penceresinde gösterilenlere karşılık gelir.
[Sayfalar] ekran tuşuna basıldıktan sonra, "Aranabilir PDF Sayfaları" 
ekranı görünür. Çoklu sayfa aralıkları ayarlanamaz.
1. [Sayfalar] ekran tuşuna basın.

  "Aranabilir PDF Sayfaları" ekranı görünür.
2. Bir başlangıç ve bitiş sayfası girin.

1 ve 999 arasındaki değerler girilebilir.

3. [Tamam] ekran tuşuna basın.
[İlk Sayfa], [Bütün Sayfalar] veya [Sayfalar] seçili ise, [Metin Tanımlama 
Dili] de seçilebilir.
1. [Metin Tanıma Dili] ekran tuşuna basın.

  "Metin Tanıma Dili" ekranı görünür.
2. PDF için aranabilir dili seçin.
3. [Tamam] ekran tuşun basın.

Bu sizi "Aranabilir PDF" ekranına geri döndürür. Seçilen aralık 
[Metin Tanıma Dili] ekran tuşunun sağında görüntülenir.
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6.9.8 PDF Parolası

PDF dosyaları kullanıcı tarafından belirlenen bir parola ile kilitlenebilir.

1. "Tarama Ayarları" ekranında, [Kaydet] sekmesini seçin.

2. [PDF Parolası] ekran tuşuna basın.
"PDF Parolası Verilsin mi" ekranı görünür.

3. Parolanın gerekli olup olmadığını seçin.

Eğer [Evet] seçili ise, "PDF Parolası" ekranı görünür.

DİKKAT
Her defasında parola korumalı PDF dosyası açılırken parolanın girilmesi 
gerekmektedir. Bu parolayı unutmayın ve kaybetmeyin. 
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4. Bir parola girin ve bu parolayı doğrulayın.
Parolalar en fazla 16 karakter uzunluğunda olabilir.
Alfasayısal karakterlere ek olarak, boşluklar ve aşağıdaki simgeler kullanılabilir:

! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~
"Parola" ve "Parolayı Doğrula" büyük küçük harfe duyarlıdır.

5. [Tamam] ekran tuşuna basın.
Parola korumalı PDF oluşturulacaktır.

İPUCU
Klavyenin Caps Lock tuşu seçilmişse "Caps Lock" göstergesi açıktır.
Klavyenin Num Lock tuşu seçilmişse "Num Lock" göstergesi açıktır.

İPUCU
"PDF Parolası Verilsin mi" ekranında [Hayır] ekran tuşuna basmak parola 
ayarını iptal eder.
Bir dahaki sefer parola ayarlandığında [Evet] ekran tuşuna basmak daha 
önceden varsayılan olarak ayarlanmış olan parolayı girer.
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6.9.9 Sıkıştırma

 "6.9.2 Renk Modu" (sayfa 310) için [Oto], [RGB Rengi] veya [Gri Tonlama] seçili ise sıkıştırma 
düzeyini ayarlamak da mümkündür.
Sıkıştırma düzeyini 1-5 olarak ayarlamak fotoğraf veya şekilleri tararken dosya boyutunu azaltır.
Sıkıştırma düzeyini değiştirmek taranan veriyi aşağıdaki şekilde etkiler:

1. "Tarama Ayarları" ekranında, [Kaydet] sekmesini seçin.

2. [Sıkıştırma] ekran tuşuna basın.
"Sıkıştırma" ekranı görünür.

3. Bir sıkıştırma düzeyi seçin.
Seçilen sıkıştırma düzeyi ne kadar düşük olursa, daha büyük bir dosya oluşması karşılığında, 
taranan çıktının kalitesi o kadar yüksek olur.
"6.9.6 Dosya Formatı" (sayfa 317)’nda PDF format seçildiğinde, "Renkli PDF için Yüksek 
Sıkıştırma" kullanılabilir.

Sıkıştırma düzeyi seçimi sizi "Tarama Ayarları" ekranına geri döndürür. Seçilen düzey 
[Sıkıştırma] ekran tuşunun sağında görüntülenir.

Yüksek Sıkıştırma Düşük Sıkıştırma

Kalite Düşük Yüksek

Dosya Boyutu Küçük Büyük
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İPUCU
"Renkli PDF için Yüksek Sıkıştırma" seçili ise, dokümandaki karakterler ve arka 
planlar ayrı olarak sıkıştırılırlar. Bunun gerçekleştirilmesi için, büyük bölümü 
yazı karakterlerinden oluşan dokümanın karakterlerinin mevcut kalitesi 
korunurken dosya boyutu küçülür. Bununla birlikte bu mod, grafiksel görüntüler 
arka plan olarak algılanıp sıkıştırıldığından ve taranan görüntüde bozulmalara 
neden olduğundan, fotoğraf veya resimleri taramaya uygun değildir. Bu ayar 
belirlenmişse, görüntünün kontrastı büyüyebilir.
"Renkli PDF için Yüksek Sıkıştırma" seçili ise, dokümanın türüne bağlı olarak 
doküman dosyanın boyutu, standart sıkıştırma düzeyi kullanılan dokümanın 
dosya boyutundan daha büyük olabilir.

Fazla sayıda fotoğraf veya şekil ve az sayıda karakter içeren dokümanlar
Birden çok sütunlu karmaşık düzenli dokümanlar
Karakterlerin arkasında arka plan desenleri olan dokümanlar

300 dpi ile taranan fazla sayıda karakter içeren dokümanlarda, "Yüksek 
Sıkıştırma için Renkli PDF"den daha küçük bir dosya boyutu mümkündür.
Renkli sayfa tarandığında, dosya boyutu kriteri aşağıdaki şekilde gösterilir (Bu 
sayılar referans olarak alınabilir, diğer doküman büyüklükleri değişebilir):
Asıl kağıt boyutu: A4 boyutu (genel katalog)
Dosya formatı: PDF
Tarayıcı kağıt boyutu ayarı: A4

Renkli dosyalar için dosya boyutu (KB) 

Gri tonlama dosyaları için dosya boyutu (KB)  

Çözünürlük Düşük Orta 
Düşük Orta Orta 

Yüksek Yüksek
Renkli PDF 
için Yüksek 
Sıkıştırma

150dpi 406 232 197 153 94 158

200dpi 647 358 302 238 149 140

300dpi 1319 693 580 448 272 115

600dpi 3827 2034 1736 1377 854 —

Çözünürlük Düşük Orta 
Düşük Orta Orta 

Yüksek Yüksek
Renkli PDF 
için Yüksek 
Sıkıştırma

150dpi 380 233 186 153 85 —

200dpi 618 373 293 239 133 —

300dpi 1422 825 606 494 245 —

600dpi 3416 2147 1827 1338 720 —
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Siyah & beyaz dosyalar için dosya boyutu (KB)

Çözünürlük Sıkıştırma Düzeyi 
Seçilemez

150dpi 104

200dpi 176

300dpi 382

600dpi 1430
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6.9.10 Parlaklık

Taranan verinin görünümünü geliştirmek için parlaklık ayarı değiştirilebilir.

1. "Tarama Ayarları" ekranından [Kalite] sekmesini seçin.

2. [Parlaklık] ekran tuşuna basın.
"Parlaklık" ekranı görünür.

3. Parlaklık düzeyini seçin.

Parlaklık ayarı seçimi sizi "Tarama Ayarları" ekranına geri döndürür. Seçilen düzey 
[Parlaklık] ekran tuşunun sağında görüntülenir.
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6.9.11 Kontrast

Taranan verinin görünümünü geliştirmek için kontrast ayarı değiştirilebilir.

1. "Tarama Ayarları" ekranında [Kalite] sekmesini seçin.

2. [Kontrast] ekran tuşuna basın.
"Kontrast" ekranı görünür.

3. Bir kontrast düzeyi seçin.

Kontrast düzeyi seçimi sizi "Tarama Ayarları" ekranına geri döndürür. Seçilen düzey 
[Kontrast] ekran tuşunun sağında görüntülenir.
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6.9.12 Keskinlik

Keskinlik ayarı taranan verinin görsel görünümünü geliştirmek için görüntü üzerindeki 
karakterlerin keskinliğini ayarlar. Keskinlik ayarı kullanılırken, keskinlik düzeyi bu ayar ile 
uydurulabilir.

1. "Tarama Ayarları" ekranında, [Kalite] sekmesini seçin.

2. [Keskinlik] ekran tuşuna basın.
"Keskinlik" ekranı görünür.

3. Keskinlik ayarı kullanılacaksa, keskinlik düzeyini seçin.

Bir keskinlik düzeyinin seçilmesi sizi "Tarama Ayarları" ekranına geri döndürür. Seçilen 
düzey  [Keskinlik] ekran tuşunun sağında görüntülenir.

Keskinlik Durum

Hiçbiri Karakterler keskinleştirilmez

Zayıf Karakterleri düşük düzeyde keskinleştirir

Orta Zayıf Karakterleri orta zayıf düzeyde keskinleştirilir

Orta Karakterleri orta düzeyde keskinleştirilir

Orta Güçlü Karakterleri orta güçlü düzeyde keskinleştirir

Güçlü Karakterleri güçlü düzeyde keskinleştirir.
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6.9.13 Düşme rengi

Yeşil, kırmızı veya mavi (birincil renkler), taranan görüntüden seçilen rengin ayrıntılarını kaldırır.
Örneğin; siyah karakterli ve yeşil kenarlı bir doküman tarandığında, Düşme rengi olarak [Yeşil] 
rengi seçildiğinde, taranan görüntüde sadece siyah karakterler görünür.
Düşme rengi ayarlarını kullanırken, kaldırılacak renk ayrıntıları bu ayarla seçilebilir.

1. "Tarama Ayarları" ekranında, [Kalite] sekmesini seçin.

2. [Düşme rengi] ekran tuşuna basın. 
"Düşme rengi" ekranı görünür.

3. Renk ayrıntıları kaldırılacaksa, düşme rengi olarak kullanılacak rengi seçin.

 

Düşme rengi seçimi "Tarama Ayarları" ekranına geri döndürür. Seçilen ayar [Düşme 
rengi]’nin sağında görüntülenir.

DİKKAT
Bu ayar koyu yoğunlukta olan renkleri kaldırmayabilir.

Düşme rengi Durum

Hiçbiri Renk ayrıntılarını kaldırmadan tarama

Kırmızı Tarama ve tüm kırmızı ayrıntıları kaldırma

Yeşil Tarama ve tüm yeşil ayrıntıları kaldırma

Mavi Tarama ve tüm mavi ayrıntıları kaldırma
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6.9.14 Arkaplan Kaldırma

Taranan görüntüyü daha belirgin hale getirmek için arkaplanı kaldırılabilir. Arkaplan kaldırma 
düzeyi isteğe göre ayarlanabilir.

1. "Tarama Ayarları" ekranında, [Kalite] sekmesini seçin.

2. [Arkaplan Kaldırma]’ya basın.
"Arkaplan Kaldırma" ekranı görünür.

3. Arkaplan kaldırma düzeyini seçin.

Arkaplan kaldırma düzeyi seçimi sizi "Tarama Ayarları" ekranına geri döndürür. Seçilen 
düzey [Arkaplan Kaldırma] ekran tuşunun sağında görüntülenir.

İPUCU
"Genel Tarayıcı Ayarları" ekranında, "İşlem modu" için [Görüntü kalitesi] seçili 
olduğu zaman, arkaplan kaldırma seviyesi değiştirilemez. Ayrıntılar için bkz. 
"4.6.14 Genel Tarayıcı Ayarlarını Ayarlama" (sayfa 85)
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6.9.15 Boş Sayfa Atlama

Taranan dokümandaki boş sayfaları atlamak için tarama yöntemi ayarlanabilir.
Örneğin; içerisinde tek yüzlü ve çift yüzlü dokümanların her ikisini de içeren bir doküman yığını 
çift yönlü modda tarandığında, bu özellik yalnızca tek yüzlü dokümanın arka yüzünü (yani boş 
sayfayı) taranan veriden çıkarır.

1. "Tarama Ayarları" ekranından [Gelişmiş] sekmesini seçin.

2. [Boş Sayfa Atlama] ekran tuşuna basın.
"Boş Sayfa Atlama" ekranı görünür.

3. Boş sayfaların atlanıp atlanmayacağını seçin.

Bu işlem sizi "Tarama Ayarları" ekranına geri döndürür. Seçilen ayar [Boş Sayfa 
Atlama] ekran tuşunun sağında görüntülenir.

DİKKAT
Parlaklık ayarı  (bkz. "6.9.10 Parlaklık" (sayfa 327) [Koyu] veya [Orta Koyu]’ya 
ayarlanmışsa boş sayfalar tarayıcı tarafından bu şekilde algılanamayabilir.
Doküman yığınındaki yaprakların tamamı boş sayfa olarak algılanırsa hiçbir 
tarama gerçekleşmez.
Aşağıdaki tarzdaki dokümanlar kazara boş sayfa olarak algılanabilir.
Taranan dokümanların tümünü atmadan önce, taranan veriden kazara 
çıkarılmış sayfaları kontrol edin. Sayfaların bazıları çıkarılmışsa, bu 
dokümanlar yeniden taranabilir.

Sadece birkaç karakter içeren nerdeyse boş sayfalar
Desen, çizgi veya karakter içermeyen, sadece bir renkten oluşan (siyahı 
dahil) sayfalar.
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6.9.16 Sayfa Yönü

 Metin içeren her bir veri sayfasını yazıyı düzeltmek için 0° , 90° , 180° , veya 270°  yoluyla otomatik 
olarak çevirir.

1. "Tarama Ayarları" ekranında, [Gelişmiş] sekmesini seçin.

2. [Sayfa Yönü] ekran tuşuna basın.
"Sayfa Yönü" ekranı görünür.

DİKKAT
Bu özellik dokümanın üzerine çıktısı alınan karakterleri temel alarak doküman 
yönlendirmeyi belirler. O nedenle, aşağıdaki türdeki dokümanlarda 
kullanılmayabilir. Bu türdeki dokümanları tararken otomatik yönlendirmeyi 
ayarlamayın:

Çok büyük veya küçük karakterler içeren dokümanlar
Çizgilerin veya karakterlerin aralığı oldukça dar olan veya karakterlerde üst 
üste binme olan dokümanlar
Altındaki çizgi ile veya çizgili bir kağıttaki çizgi ile karakterler arasında temas 
olan dokümanlar
Birçok fotoğraf veya şekil ve sadece bir kaç karakter içeren dokümanlar
Karakterlerin arkasında arka plan deseni bulunan dokümanlar
Karakterlerin çeşitli yönlerde yazıldığı dokümanlar (ör: planlar)
Ayarlanmış mevcut dilin dışında bir dilde yazılan dokümanlar
Sadece büyük harften oluşan dokümanlar
Elle yazılan dokümanlar
Belirli olmayan veya lekelenmiş karakterler
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3. Otomatik sayfa yönlendirmenin gerekli olup olmadığını seçin.

Sayfa Yönü Durum

Kapalı Taranan sayfa otomatik olarak döndürülmez.

Otomatik Taranan veriyi otomatik olarak döndürür.

Üst-besleme Taranan sayfa döndürülmez.

Sol-besleme Taranan sayfayı 90 derece sola döndürür.

Sağ-besleme Taranan sayfayı 90 derece sağa döndürür.

Alt-besleme Taranan sayfayı 180 derece döndürür.
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Bu işlem sizi "Tarama Ayarları" ekranına geri döndürür. Seçilen ayar [Sayfa Yönü] ekran 
tuşunun sağında görüntülenir.

Uzun Kenar Bu ayar sadece [Üst-besleme], [Sol-besleme], [Sağ-besleme] veya [Alt-
besleme] ekran tuşu seçili iken kullanılabilir.
Bu ayarı birbirine ters düşen sağ ve sol sayfalardan oluşan doküman 
taramalarında kullanın.
Taranan veri, orijinal dokümanınki ile aynı yöne sahip çıktıdır.

Kısa Kenar Bu ayar sadece [Üst-besleme], [Sol-besleme], [Sağ-besleme] veya [Alt-
besleme] ekran tuşu seçili iken kullanılabilir.
Bu ayarı birbirine ters düşen üst ve alt sayfalardan oluşan doküman 
taramalarında kullanın.
Dokümanın ön yüzü çıktısı dokümanın orijinali ile aynı yöne sahipken, arka 
yüzdeki veri 180 derece döndürülür.

İPUCU
Sayfa yönlendirmenin ayarına bakılmaksızın sayfalar halen "Tarama 
Görüntüleyicisi" ekranında arzu edildiği şekilde elle yönlendirilebilir.
"Tarama Görüntüleyicisi" ekranı ile ilgili daha fazla bilgi için bkz. "6.11 
Tarama Görüntüleyicisi’nde Taranan Veriyi Düzenleme" (sayfa 342).

Sayfa Yönü Durum

ABC DEF ABC DEF
Arka Yüz

Taranan veriOrijinal doküman

Ön Yüz Ön Yüz Arka Yüz

Besleme yönü

ABC ABC DEF

DEF

Taranan VeriOrijinal doküman

Ön yüz Ön YüzArka Yüz Arka Yüz

Besleme yönü

180 derece döndürülür
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6.9.17 Çoklu Besleme Tespiti (Katman ve Uzunluk)

"Çoklu Besleme" bir iki veya daha fazla yaprak aynı anda ADF (Otomatik kağıt besleyicisi)  
tarafından tarayıcıya yerleştirildiğinde oluşan bir hatadır. Tarayıcı çoklu beslemeyi algılamaya ve 
taramayı bir hata mesajı ile durdurmaya ayarlanabilir.
Çoklu beslemeler katman ve uzunluğa göre algılanırlar. Aşağıda çoklu beslemelerin algılanıp 
algılanmayacağının nasıl ayarlanacağı ve çoklu besleme tespit metodunun nasıl yapılacağı 
açıklanmaktadır: 
Çoklu besleme gereklilikleri için, bkz. "A.5 Çoklu Besleme Tespit Şartları" (sayfa 422).

1. "Tarama Ayarları" ekranından [Gelişmiş] sekmesini seçin.

2. [Çoklu Besleme Ayarı] ekran tuşuna basın.
"Çoklu Besleme Ayarı" ekranı görünür.

3. Çoklu beslemeler algılanacaksa, hangi tespit metodunun kullanılacağını seçin.

Bu işlem sizi "Tarama Ayarları" ekranına geri döndürür. Seçilen ayar [Çoklu Besleme 
Ayarı] ekran tuşunun sağında görüntülenir.

Çoklu Besleme
 Ayarı Durum

Hiçbiri Çoklu beslemeler algılanmaz.
Plastik kart tararken, [Hiçbiri]’ni seçin. Plastik kart tarama ile ilgili daha 
fazla ayrıntı için bkz. "A.2 Kağıt Gereksinimleri" (sayfa 417).

Ultrasonik Çoklu beslemeler katmana göre tespit edilir.

Uzunluk Çoklu beslemeler uzunluğa göre tespit edilir.

Her İkisi Çoklu beslemeler katman ve uzunluğun her ikisine göre tespit edilir.

DİKKAT
[Uzunluk] veya [Her İkisi], [Oto] sayfa boyutu ile birlikte kullanılıyorsa ve 
taranan doküman yığını farklı boyutta kağıt içeriyorsa hata oluşur.
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6.9.18 Kenar Kırpma

Taranan veri için kenar kırpma alanı genişliği ayarlanabilir, böylelikle istenmeyen bölümler 
taranmazlar.
Kenar kırpma kullanıldığında, kenar kırpma genişliği bu ayar ile isteğe bağlı olarak ayarlanabilir.

1. "Tarama Ayarları" ekranında, [Gelişmiş] sekmesini seçin.

2. [Kenar Kırpma] ekran tuşuna basın.
"Kenar Kırpma" ekranı görünür.

3. Kenar kırpma kullanılacaksa, kırpılacak kenarların genişliğini girin.

Kenar Kırpma Ayarı Durum

Kapalı Kenarları kırpmadan tarama.

Açık Tara ve kenarları kırp.
Üst/Alt ve Sol/Sağ için 0 ile 50 arasında bir değer girin. 
Değerleri 1 mm birimler halinde girin.
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4. [Tamam] ekran tuşuna basın.
Bu işlem sizi "Tarama Ayarları" ekranına geri döndürür. Seçilen ayar [Kenar Kırpma] 
ekran tuşunun sağında görüntülenir.

DİKKAT
Kenar kırpma genişliği (üst, alt/sol ve sağ kenar kırpma genişliğinin tamamı) 
dokümandan daha büyükse, kenar kırpma ayarı uygulanmaz.
Sayfa yönlendirme ayarlanmışsa, doküman yönlendirmesi düzeltildikten sonra 
kenar kırpma geçekleştirilir.

Orijinal doküman Orijinal doküman

Taranan veri Taranan veri

ABC ABC
Doküman

A
B

C

Sayfa Yönlendirme Kenar Kırpma

 Besleme yönü
[Sol-besleme]
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6.10 Tarama Görüntüleyicisini Etkin/Etkisiz Kılma

Tarama işlemi gerçekleştirilmeden önce "Tarama Görüntüleyicisi" görünmesi için ayarlanabilir.
Taranan veri kontrol edilebilir ve "Tarama Görüntüleyicisi"nde düzenlenebilir. Ayrıntılar için bkz. 
"6.11 Tarama Görüntüleyicisi’nde Taranan Veriyi Düzenleme" (sayfa 342).
Arzu edilirse, aşağıdaki ekranlardan "Tarama Görüntüleyicisi"nin veri tarama işlemi tamamen 
sonlandırılmadan görünmesi ayarlanabilir.

"e-Posta Gönder" ekranı
"Faks Gönder" ekranı
"Yazdır" ekranı
"Kaydet" ekranı
"Scan to SharePoint" ekranı
"Görev Menüsü" ekranı

Aşağıda "e-Posta Gönder" ekranını kullanarak "Tarama Görüntüleyicisi"nin nasıl etkin veya 
etkisiz duruma getirileceği açıklanmaktadır:

1. "e-Posta Gönder" ekranında, [Tarama Görüntüleyicisi] ekran tuşuna basın.

[Tarama Görüntüleyicisi] ekran tuşuna basma işlemi, ayarı "Açık" ve "Kapalı" arasında 
değiştirir.

DİKKAT
[Tarama Görüntüleyicisi] ekran tuşu "Görev Menüsü" ekranında devre dışı 
bırakıldığı zaman, "Tarama Görüntüleyicisi"ni gösterip göstermemek seçilemez.
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Taramadan sonraki işlemler "Tarama Görüntüleyicisi"nin "Açık veya "Kapalı"ya ayarlanmasına 
bağlı olarak değişir.
E-posta gönderilirken, tarama işlemi aşağıdaki şekilde gerçekleşir:

"Tarama Görüntüleyicisi" "Açık"
 iken ve e-posta gönderirken

"Tarama Görüntüleyicisi" "Kapalı"
 iken ve e-posta gönderirken

"e-Posta Gönder" ekranında, [Tara] ekran 
tuşuna basın.

"e-Posta Gönder" ekranında, [Tara&Gönder] 
ekran tuşuna basın.

Dokümanlar taranmıştır.

Taranan veri "Tarama Ayarları" ekranında 
görüntülenir ve düzenlenebilir.

"Tarama Görüntüleyicisi" ekranında, taranan 
veriyi kontrol edin ve düzenleyin. Ardından 
[Gönder] ekran tuşuna basın.

Taranan veri e-posta eki olarak gönderilmiştir.
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İPUCU
Tarama sırasında aşağıdaki ekran gösterilir.
Dosya boyutu 10KB’lık birimler halinde ekranın sağında gösterilir.
"Renkli PDF için Yüksek Sıkıştırma" seçili ise, sıkıştırma öncesi dosya boyutu 
gösterilir.
Sonuç çıktı dosyası henüz oluşturulmadığından, asıl dosyanın boyutunun 
tahmini değerden farklı olabileceğine dikkat edin.
Atlanan boş sayfaların da tüm sayfa hesaplamasında sayılmayacağına da 
dikkat edin.

"Tarama Görüntüleyicisi" "Kapalı"ya ayarlanmışsa, son sayfa tarandıktan 
sonra [İptal] ekran tuşu beş saniyeliğine görüntülenir.

[İptal] ekran tuşuna basıldığında, bir onay mesajı görünür. [Tamam] ekran 
tuşuna basıldığında, taranan veri silinir ve ekran aşağıdakilerden birine geri 
döner:

e-Posta Gönder
Faks Gönder
Yazdır
Kaydet
Scan to SharePoint
Görev Menüsü

Taranan verinin 
toplam dosya 
boyutu 
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6.11 Tarama Görüntüleyicisi’nde Taranan Veriyi 
Düzenleme

"Tarama Görüntüleyicisi" "Açık"a ayarlandığı zaman, taranan veri "Tarama Görüntüleyicisi"nde 
kontrol edilebilir ve düzenlenebilir.

Taranan 
verinin toplam 
dosya boyutu
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6.11.1 Taranan Bir Veriyi Görüntüleme

"Tarama Görüntüleyicisi" ekranında gösterilen taranan veri, asıl veya küçültülmüş boyutta 
görüntülenebilir. Taranan veri ekranın bir tarafından diğer tarafına sürüklenerek taşınabilir.

1. "Tarama Görüntüleyicisi" ekranında, taranan sayfaların arasında geçiş yapmak için 
aşağıdaki ekran tuşlarını kullanın.

  ekran tuşuna basıldığında taranan verinin en üst sayfası gösterilir.

  ekran tuşuna basıldığında taranan verinin bir önceki sayfası gösterilir.

  ekran tuşuna basıldığında taranan verinin bir sonraki sayfası gösterilir.

  ekran tuşuna basıldığında taranan verinin son sayfası gösterilir.

2. Gösterilen sayfanın içeriğini kontrol edin.

 ekran tuşuna basıldığında taranan veri herhangi bir büyütme veya küçültme 

yapılmadan gösterilir.

 ekran tuşuna basıldığında "Tarama Görüntüleyicisi" ekranına sığdırmak için taranan 

verinin genişliği ölçeklendirilir.

 ekran tuşuna basıldığında "Tarama Görüntüleyicisi" ekranına sığdırmak için taranan 

verinin yüksekliği ölçeklendirilir.
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6.11.2 Taranan Bir Sayfayı Döndürme

"Tarama Görüntüleyicisi" ekranında gösterilen taranan veri, 90 derece sağ veya sola ya da 180 
derece döndürülebilir.
Taranan veri 90 derece döndürülürse, düzenlenmiş taranan veri döndürülmüş durumda e-posta eki 
veya faks olarak gönderilebilir, çıktısı alınabilir veya bir ağ klasörüne kaydedilebilir.

1. "Tarama Görüntüleyicisi" ekranında, döndürmek istediğiniz sayfayı görüntülemek için 
aşağıdaki ekran tuşlarını kullanın.

  ekran tuşuna basıldığında taranan verinin en üst sayfası gösterilir.

  ekran tuşuna basıldığında taranan verinin bir önceki sayfası gösterilir.

  ekran tuşuna basıldığında taranan verinin bir sonraki sayfası gösterilir.

  ekran tuşuna basıldığında taranan verinin son sayfasına gösterilir.

2. [90°] veya [180°] ekran tuşlarından birine basın.

 ekran tuşuna basıldığında sayfa 90 derece sola döndürülür.

 ekran tuşuna basıldığında sayfa 90 derece sağa döndürülür.

 ekran tuşuna basıldığında sayfa 180 derece döndürülür.

İPUCU
Ekran tuşuna basılır basılmaz asıl taranmış veri döndürülen sayfayı 
kapsaması için güncellenir.
[İptal] ekran tuşuna basılmışsa, taranan veri silinir ve ekran aşağıdakilerden 
birine geri döner:

e-Posta Gönder
Faks Gönder
Yazdır
Kaydet
Scan to SharePoint
Görev Menüsü
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6.11.3 Taranan Bir Sayfayı Ekleme

"Tarama Görüntüleyicisi" ekranından ilave bir sayfa taranabilir.

1. Dokümanları ADF kağıt alma tablasına yerleştirin.

2. "Tarama Görüntüleyicisi" ekranından [Taramaya Devam] ekran tuşuna basın.
Tarama başlar.
Her sayfa taranırken kısaca ekranda gösterilir.
İlaveten taranmış sayfalar o anda taranan veriden sonra eklenir. İlaveten taranan 
sayfaların sayfa numaraları, o anda taranan verinin son sayfasından başlayarak devam 
eder.
Taranabilen sayfalar, bir çıktı işlemi için en fazla 100 ve diğer işlemler için 999’dur.
[Boş Sayfa Atlama] etkin olduğu zaman, atlanmış boş sayfalar dışında kalan taranmış 
sayfa sayısı gösterilir.
Maksimum taranabilecek sayfa adedine ulaşana kadar atlanmış boş sayfaların yerine 
ilave sayfalar taranabilir.
Tarama tamamlandıktan sonra, "Tarama Görüntüleyicisi" ekranı açılır ve ilaveten 
taranmış sayfaları gösterir.
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6.11.4 Taranan Bir Sayfayı Silme

Belirlenmiş sayfalar "Tarama Görüntüleyicisi"nde gösterilen taranmış veriden silinebilir.
Belirlenmiş sayfalar silindikten sonra, silinmiş sayfaların dışında kalan taranmış veri e-posta eki 
veya faks ile gönderilebilir, yazdırılabilir veya bir ağ klasörüne kaydedilebilir.

1. "Tarama Görüntüleyicisi" ekranından silmek istediğiniz sayfayı görüntülemek için  
[Önceki] veya [Sonraki] ekran tuşuna basın.

2. [Sil] ekran tuşuna basın.
Onay mesajı görünür.

3. [Tamam] ekran tuşuna basın.
Sayfa silinmiştir.

İPUCU
Taranan veri sadece bir sayfa içeriyorsa, bu sayfa silinemez. Dokümanı 
tekrar taramak için [İptal] ekran tuşuna basın.
Ekran tuşuna basılır basılmaz silinen sayfa taranan asıl sayfadan 
kaldırılır ve bu yüzden bu işlem geriye alınamaz.
[İptal] ekran tuşu basılı ise bir onay mesajı görünür. [Tamam] ekran tuşu 
basılı iken, taranan veri silinir ve ekran önceden geldiği aşağıdaki 
ekranlardan birine geri döner:

e-Posta Gönder
Faks Gönder
Yazdır
Kaydet
Scan to SharePoint
Görev Menüsü
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6.12 Kullanıcı Günlüğünü Kontrol Etme

En son 100 kullanıcının işlem günlüğü o andaki kullanıcıya gösterilir.
[Bölge/Saat Dilimi] veya [Tarih/Saat] ayarları değişmiş olsa bile günlük girdilerinin sırası 
değişmez.

1. "Ana Menü" veya "Görev Menüsü" ekranından [Kullanıcı Günlüğü] ekran tuşuna 
basın.

"Kullanıcı Günlüğü" ekranı görünür.

2. Görmek istediğiniz günlüğü seçin.
Seçilen günlüğün ayrıntıları görüntülenir.
[Tamam] ekran tuşuna basmak "Kullanıcı Günlüğü" ekranına geri döndürür.

İPUCU
[Güncelle] ekran tuşuna basılıysa, günlük en yeni işlemleri ilave etmek için 
güncellenir.
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Aşağıdaki bilgi gösterilir.

Bilgi Bilgi seçenekleri Açıklama

Sonuç İşlemde Bir tarama işlemi şu anda gerçekleştiriliyor.

Tamam İşlem başarılı şekilde tamamlandı.

Hata İşlem başarılı şekilde tamamlanamadı.

Kod xxxxxxxx Her bir işlem için bir kod gösterir.
Ayrıntılar için bkz. "E.2 Devamlı Kullanıcı 
Mesajları" (sayfa 462).

Tarih AA/gg/yyyy
gg/AA/yyyy
yyyy/AA/gg

Her bir işlemin tarihini gösterir (Tarih/Saat 
ekranında belirlenen format kullanılır).
Ayrıntılar için bkz. "4.6.5 Tarih/Saatin 
Ayarlanması" (sayfa 62).

Saat ss:dd:ss Her bir işlemin saatini gösterir.

İşlem e-Posta Taranan veri e-posta eki olarak gönderilir.

Faks Taranan veri faks olarak gönderilir.

Yazdır Taranan veri yazdırma sunucusuna 
gönderilmiştir ve gönderme durumu, taranan 
veri tamamen yazdırma sunucusuna 
gönderilene kadar "Sonuç" sütununda 
gösterilir.

Kaydet Taranan veri ağ klasörüne kaydolur.

Sayfa xxx Taranan sayfa sayısını gösterir.

Açıklama xxxxxxxxxxxxxxxx İşlem durumunu ve işlem hakkındaki 
açıklamayı gösterir.
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6.13 Bakım

1. "Ana Menü" veya "Görev Menüsü" ekranından [Bakım] ekran tuşuna basın.

"Bakım" ekranı görünür.

[e-Posta Adreslerini Düzenle] ekran tuşuna basılınca "e-Posta Adres Defteri" ekranını 
açılır.
e-Posta adresleri "e-Posta Adres Defteri"nde eklenebilir, düzenlenebilir veya silinebilirler.
Ayrıntılar için bkz. "6.4.2 E-Posta Adres Defterine Bir E-posta Hedefi Ekleme" (sayfa 
262), "6.4.3 E-Posta Adres Defterinde Bir E-posta Hedefi Düzenleme" (sayfa 265), veya 
"6.4.4 E-Posta Adres Defteri’nden Bir E-Posta Hedefi Silme" (sayfa 267).
[Faks Numaralarını Düzenle] ekran tuşuna basılınca "Faks Numarası Listesi" ekranını 
açılır.
Faks numaraları "Faks Numaraları Listesi"nde eklenebilir, düzenlenebilir veya 
silinebilirler.
Ayrıntılar için bkz. "6.5.2 Faks Numarası Listesine Bir İrtibat Ekleme" (sayfa 273), "6.5.3 
Faks Numarası Listesinde Bir İrtibatı Düzenleme" (sayfa 275), veya "6.5.4 Faks Numarası 
Listesinden bir İrtibatı Silme" (sayfa 276).
[Silindir Temizliği] ekran tuşuna basılınca "Silindir Temizliği" ekranını açılır.
"Silindir Temizliği" ekranı besleme silindirlerinin temizleme için ileriye doğru 
döndürülmesini sağlar.
Ayrıntılar için bkz. "Besleme silindirleri" (sayfa 368).
[Tarama Testi] ekran tuşuna basılınca tarama testi başlar. Taranan veri "Tarama 
Görüntüleyicisi"nde kontrol edilebilir.
Bu testi tarayıcının normal olarak tarayıp taramadığını kontrol etmek için kullanın.
"Tarama Görüntüleyicisi" ekranı hakkında daha fazla bilgi için bkz. "7.7 Klavye Örtüsünü 
Değiştirme" (sayfa 383).
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6.14 Bir Görevi Gerçekleştirme

Bu bölüm [Görev1 (Job1)]’den [Görev6 (Job6)]’ya kadar olan ekran tuşlarının ayarlandığı bir 
örneği kullanır.

1. "Görev menüsü" ekranından [Görev (Job)] ekran tuşuna basın.

"Mesaj ekranı" görünür.

İPUCU
Birden çok görev grubuna ait olduğunuz zaman, "Görev Menüsü" ekranları 
görev menüsü değiştirme ekran tuşlarını kullanarak değiştirilebilir.

İPUCU
"Görev Ayrıntıları" penceresindeki [Mesaj ekranı]’nda başlık veya 
mesajdan herhangi birisi ayarlanmamışsa,  [Mesaj ekranı] ekran tuşu 
[Açık]’a ayarlanmış olsa bile "Mesaj ekranı" görüntülenmeyecektir. Daha 
fazla ayrıntı için, "4.11.2 Bir Görev Dizisi Ayarlama" (sayfa 190) 
bölümündeki Adım 4’e bakın. 
[Mesaj ekranı] ekran tuşu için "Kapalı" seçilmişse, "Mesaj ekranı"nı 
göstermeden tarama başlatılır ve görev işleme devam eder. Daha fazla 
ayrıntı için bkz. "6.14.1 Mesaj Ekranını Etkin/Etkisiz Kılmak" (sayfa 354).
[Mesaj ekranı] ekran tuşu devre dışı bırakıldığında "Mesaj ekranı"nın 
gösterilip gösterilmeyeceği yönetici tarafından yapılandırılmış ayarlara 
bağlıdır.
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2. "Mesaj ekranı"ndaki [Tara] ekran tuşuna basın.
 Tarama başlar.
Her sayfa taranırken ekranda kısaca gösterilir.
Tarama tamamlandığında, "Tarama Görüntüleyicisi" ekranı açılır. "Tarama 
Görüntüleyicisi" hakkında daha fazla ayrıntı için bkz. "6.11 Tarama Görüntüleyicisi’nde 
Taranan Veriyi Düzenleme" (sayfa 342). 

3.  Taranan veriyi kontrol edin.
"Tarama Görüntüleyicisi" ekranı hakkında daha fazla ayrıntı için bkz. "6.11 Tarama 
Görüntüleyicisi’nde Taranan Veriyi Düzenleme" (sayfa 342).

İPUCU
"Kapalı" seçildiğinde "Tarama Görüntüleyicisi" gösterilmez.
Bir dosya adı değiştirilebileceği zaman taramadan önce "Dosya adı" 
ekranı görünür. Ayrıntılar için bkz. "6.14.2 Bir Dosya Adını Değiştirme 
(Kaydetmek için/e-Posta eki olarak)" (sayfa 356)
"Tarama Sayımı"nın ayarı değiştirilebileceği zaman taramadan önce 
"Tarama Sayımı" ekranı görünür. Ayrıntılar için bkz. "6.14.3 Taranacak 
Yaprak Sayısını Kontrol Etme" (sayfa 357)
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4. "Tarama Görüntüleyicisi"ndeki [Tamam] ekran tuşuna basın.
Belirlenen göreve bağlı olarak veri işlenir.
İşlem gerçekleştirilirken, devam eden işlem  "İş İlerleme Durumu" ekranında gerçek 
zamanda gösterilir.

  

Simge
Kullanıldığı yer

e-Posta Faks Yazdır Kaydet

O anda işleyen öğeyi 
gösterir (büyük simge).

İşlem için bekleyen 
öğeleri gösterir.

Başarılı şekilde 
tamamlanmış öğeleri 
gösterir.

Başarılı şekilde 
tamamlanmamış öğeleri 
gösterir.

İptal edilmiş öğeleri 
gösterir.
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Görev dizisi başarılı şekilde gerçekleşirse, LCD dokunmatik ekran penceresi "Görev 
Menüsü"ne geri döner.
Görev işlemi sırasında bir hata oluşursa, "İş İlerleme Durumu" veya "Görev Raporu" 
ekranındaki  [Tamam] ekran tuşuna basın. [Tamam] ekran tuşuna basmak "Görev 
Menüsü"ne geri döndürür. 

İPUCU
Görev raporunu görüntülemek için, "İş İlerleme Durumu" ekranındaki 
[Görev Raporu] ekran tuşuna basın.

Görev raporu için ayrıntılı bilgiyi görüntülemek için, "Görev Raporu" 
ekranındaki [Ayrıntılar] ekran tuşuna basın.

Durum "Hata" olarak gösterilirse "Görev Raporu Ayrıntıları" ekranında  
[Yöneticiye mesaj] ekran tuşu gösterilir. Yöneticiye görev raporu ile ilgili 
ayrıntılı bilgiyi e-posta olarak göndermek için [Yöneticiye mesaj] ekran 
tuşuna basın (E-posta adresi, yönetici "Uyarı Bildirimi" ekranında 
ayarlanan "Bildirim e-Posta Adresi"dir).
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6.14.1 Mesaj Ekranını Etkin/Etkisiz Kılmak

Bir görev içeriğini kontrol etmek için "Mesaj ekranı"nın gösterilip gösterilmeyeceğini 
seçebilirsiniz.

Bu bölüm [Görev1 (Job1)]’den [Görev6 (Job6)]’ya kadar olan ekran tuşlarının ayarlandığı bir 
örneği kullanır.

1. "Görev Menüsü" ekranında, [Mesaj ekranı] ekran tuşuna basın.

[Mesaj ekranı] ekran tuşu "Kapalı"ya ayarlanmışsa, ekran tuşuna basmak seçimi "Açık"a 
ve tersine çevirir.

DİKKAT
[Mesaj ekranı] ekran tuşu devre dışı olduğu zaman "Mesaj ekranı"nın gösterilip 
gösterilmemesi seçilemez.
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İşlemler [Mesaj ekranı]’nın "Kapalı" veya "Açık" olmasına bağlı olarak farklılık gösterir.
[Mesaj ekranı] ekran tuşu "Açık"a ayarlandığında bir görev sırası işlemi gerçekleşirse, 
"Mesaj ekranı" görüntülenir.

[Mesaj ekranı] ekran tuşu "Kapalı"ya ayarlıyken bir görev sırası işlemi 
gerçekleştirilirse, görev işlemi [Mesaj ekranı]’nı gösterilmeden gerçekleştirilecektir. 

İPUCU
Mesajı kontrol ettikten sonra taramayı başlatmak için [Tara] ekran tuşuna 
basın. Daha fazla görev ayarlaması gerekiyorsa, görüntülenen [Tamam] 
ekran tuşuna basın.
fi-6010N Ağ Tarayıcısı İşletmen Kılavuzu  355



6.14.2 Bir Dosya Adını Değiştirme (Kaydetmek için/e-Posta eki olarak)

Bir görev işlem gördüğü sırada, taranmış veriyi kaydederken veya e-postaya iliştirirken 
kullanılacak dosya adları değiştirilebilir.

1. "Görev Menüsü" ekranında bir görev tuşuna basın.

2. "Dosya adı" ekranında kaydedilecek veya e-posta iletisi olarak gönderilecek taranmış 
veri için dosya adı girin.

Dosya adları en faza 128 karakter uzunluğunda olabilir. \ ve / dosyaları ayırıcı karakterler 
olarak kullanılır. Aşağıdaki simgeler kullanılamaz.
: * ? " < > |
Varsayılan değer "Görev Ayrıntıları" penceresindeki "Ortak dosya adı" girdi alanında 
belirtilmiş dosya adıdır. Ayrıntılar için bkz. "4.11.2 Bir Görev Dizisi Ayarlama" (sayfa 190).

İPUCU
"Dosya adı" ekranı gösterilmemek üzere ayarlandığı zaman dosya adı 
değiştirilemez.

İPUCU
Sıra numaraları dosya adlarına eklenecek şekilde ayarlandığı zaman, bir 
sıra numarası varsayılan dosya adının sonuna eklenir. "Bir İş sırası 
numarası dosya adına eklenecektir." mesajı ekranda görünür.
Sıra numarası düzenlenmiş bir dosya adına eklenmez.
Dosya adını girdikten sonra, taramayı başlatmak için [Tara] ekran tuşuna 
basın. Daha fazla görev ayarlamaları gerekiyorsa, görüntülenen 
[Tamam] ekran tuşuna basın.
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6.14.3 Taranacak Yaprak Sayısını Kontrol Etme

Bir iş gerçekleştirildiği zaman, gerçekte taranan yaprak sayısını taramadan sonra kontrol etmek 
için taranacak beklenen yaprak sayısı belirlenebilir. 

1. "Görev Menüsü" ekranından bir görev ekran tuşuna basın. 

2. "Tarama Sayımı" ekranında taranacak yaprak sayısını 1 ile 999 arasında olmak üzere 
girin. 

İPUCU
Aşağıdaki ayarlar için "Tarama Sayımı" ekranı gösterilmez.

"Tarama Sayımı" kontrol edilmeyecek.
"Tarama Sayımı" kontrol edilecek ama "Tarama Sayımı" ekranı 
görüntülenmemeye ayarlı ("Görev Ayrıntıları" ekranındaki "Tarama 
sayımını denetle"de  [İş başına düzeltmeye izin ver] onay kutusu devre 
dışıdır).

DİKKAT
[Yazdır] görev sırasına dahi olduğu zaman taranacak yaprak sayısı 1 ile 
999 arasında değil de 1 ile 100 arasında belirlenebilir.
Yazdırma için bir kerede taranabilecek en fazla sayfa sayısı 100, başka 
işlemler için 999’dur. Çift yönlü tarama gerçekleştirirken bu maksimum 
değerleri aşmayan bir değer girdiğinizden emin olun.
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3. [Tara] ekran tuşuna basın.
Tarama başlar.

Tarama tamamlandıktan sonra taranan yaprakların sayısı kontrol edilmek üzere 
ayarlanmışsa, aşağıdaki onaylama ekranı görünür. Tarama sayımının denetlenip 
denetlenmemesi ile ilgili ayarı değiştirmek için yönetici ile irtibata geçin. Ayrıntılar için 
bkz. "4.11.2 Bir Görev Dizisi Ayarlama" (sayfa 190).

İPUCU
Bir taramadan sonra "Tarama Görüntüleyicisi" gösterildiği zaman, 

 kısmında taranmış yaprak sayısının "Tarama Sayımı" 
ekranında belirtilmiş yaprak sayısı ile aynı olup olmadığını kontrol 
edebilirsiniz.

"Tarama Görüntüleyicisi"nde sayfalar silinmiş olsa bile, taranmış yaprak 
sayısı değişmez.

Beklenen yaprak sayısı

Taranmış yaprak sayısı
358



6.14 Bir Görevi Gerçekleştirme

6

Devam etmek için [Tamam] ekran tuşuna basın.
İşlemi iptal etmek ve taranmış veriyi silmek için [İptal] ekran tuşuna basın.

İPUCU
[Taramaya Devam] ekran tuşu gözüktüğü zaman, taramaya ilave sayfa 
eklemek için bu ekran tuşuna basın. 
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Bölüm 7 
Tarayıcı Bakımı 

Bu bölüm, en ideal tarama durumunda tarayıcının devamlılığını sağlamak için tarayıcıyı nasıl 
temizleyeceğinizi ve parçaları nasıl değiştireceğinizi anlatır. 

Kullanıcı

DİKKAT
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.
Besleme silindirlerini  temizlerken  tarayıcının kapatılmasına gerek yoktur.

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.
7
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7.1 Temizleme

7.1.1 Temizleme Malzemeleri

Aşağıdaki çizelge bu tarayıcı ile kullanılacak olan temizleme malzemelerini gösterir. 

Bu ürünleri temin etmek için FUJITSU tarayıcı bayisi veya yetkili FUJITSU tarayıcı teknik 
servisine başvurun.
Ayrıntılar için aşağıdaki web sitesini ziyaret edin:
http://imagescanner.fujitsu.com/g-support.html

Öğe Parça No. Açıklamalar

F1 Temizleyicisi PA03950-0352 1 şişe (100 ml)
Parçaları temizlemeden önce bezleri nemlendirmede 
kullanılır.

Temizleme Kağıdı CA99501-0012 1 paket (10 mendil)
F1 Temizleyicisi ile kullanım için

Temizleme Mendili PA03950-0419 1 paket (24 mendil)
F1 Temizleyicisi ile önceden nemlendirilmiş 
Temizleme Mendilleri nemlendirilmiş bez yerine 
kullanılır.

Yumuşak, kuru bez Piyasada satılan herhangi bir tiftiksiz ürün
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7.1.2 Hangi Parçalar ve Ne Zaman

Taranmış her 1000 sayfa sonra bütün parçaları temizleyin.
Kağıt ayırıcısı
Besleme silindirleri
Toplama silindiri
Yön silindirleri
Cam tarama levhası
Ultrasonik algılayıcılar

DİKKAT
Aşağıdaki doküman tipleri kullanıldığı zaman tarayıcı daha sık temizlenmelidir:

Kuşe kağıdı
Baskılı alanı fazla olan dokümanlar
Karbonsuz kağıt gibi kimyasal işlem görmüş kağıtlar
Bol miktarda kalsiyum karbonat dolgu maddesi içeren kağıtlar
Kurşun kalemle yazılmış dokümanlar
Yeterince kaynaşmamış tonerli dokümanlar
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7.2 ADF’yi Temizleme

ADF taranmış yaklaşık her 1000 sayfadan sonra temizlenmelidir. Ancak, bu kriter taranan 
dokümanların cinslerine göre değişir. Örneğin, tonerleri yeterince kaynaşmamış olan dokümanlar 
tarandığı zaman ADF’yi daha sık temizlemek gerekebilir.

DİKKAT
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.
Besleme silindirlerini  temizlerken  tarayıcının kapatılmasına gerek yoktur.

DİKKAT
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.
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7.2.1 ADF’yi Temizleme

1. ADF açma düğmesine basın, üst kapağın her iki tarafından tutun ve kaldırıp açın.

DİKKAT
Üst kapağın parmaklarınızın üzerine kapanmamasına 
dikkat edin.

Açmak için iki
taraftan tutun
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2. Aşağıdaki parçaları F1 Temizleyicisi ile nemlendirilmiş yumuşak bir bez ile temizleyin.

No. Parça adı Temizleme yöntemi

1 Kağıt ayırıcısı bkz. "Kağıt ayırıcısı" (sayfa 367).

2 Besleme silindirleri (×  4) bkz. "Besleme silindirleri" (sayfa 368).

3 Toplama silindiri (×  1) bkz. "Toplama silindiri" (sayfa 369).

4 Plastik ara silindir (×  4) bkz. "Plastik ara silindir" (sayfa 369).

5 Cam tarama levhası (×  2) bkz. "Cam tarama levhası" (sayfa 369).

6 Ultasonik algılayıcılar(×  2) bkz. "Ultrasonik algılayıcılar" (sayfa 369).

1. Kağıt ayırıcısı

3. Toplama 
     silindiri

2. Besleme silindirleri

6. Ultrasonik algılayıcılar

4. Plastik ara silindir5. Cam tarama levhası
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Kağıt ayırıcısı
Lastik tamponları nazikçe aşağıya doğru silin. Elinizin veya temizlikte kullandığınız bezin 
kağıt çekme yayına (metal kısım) takılmamasına dikkat edin.

DİKKAT
ADF’nin iç kısmını temizlerken, bez parçasının doküman algılayıcılarına 
takılmamasına ve algılayıcılara zarar vermemesine dikkat edin.

Kağıt çekme yayı (metal kısım)

Lastik tamponlar (burayı temizleyin)

*Gri kısım
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Besleme silindirleri
Besleme silindirlerini temizlerken aşağıdaki yöntemi izleyin.

1 "Ana Menü" veya "Görev Menüsü" ekranından [Bakım] ekran tuşuna basın.
"Bakım" ekranı görünür.

2  [Silindir Temizliği] ekran tuşuna basın.

"Silindir Temizliği" ekranı görünür.

3 Üst kapağı açın.
4 F1 Temizleyicisi ile nemlendirilmiş yumuşak bir bezi hafifçe besleme 

silindirlerinin yüzeyine doğru bastırın.
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5 Klavyedeki [c] tuşuna basın.
[c] tuşulu basılı olduğunda besleme silindirleri her seferde bir adım 
ilerleyeceklerdir. Dönen silindirleri temizlemek için, F1 Temizleyicisi ile 
nemlendirilmiş yumuşak bir bez ile yüzeylerine hafifçe bastırın. [c] tuşuna yedi 
kere basmak silindiri tam bir devir döndürecektir. Kirli besleme silindirleri 
kağıt toplama performansını olumsuz etkileyebileceği için besleme silindirleri 
dikkatlice ve tamamen temizlenmelidir.

Toplama silindiri
Yüzeyini silerek temizlerken yumuşak lastik parçasına zarar vermemeye özen göstererek 
toplama silindirini nazikçe döndürün. Kirli toplama silindirleri kağıt toplama 
performansını olumsuz etkileyebileceği için toplama silindiri dikkatlice ve tamamen 
temizlenmelidir. Toplama silindirini temizlerken, plastik siyah kaydırma şeridine zarar 
vermemeye de dikkat edin.

Plastik ara silindir
Silindiri çizmemeye, yerinden çıkarmamaya veya sünger tekerleri yırtmamaya özen 
göstererek, plastik ara silindiri döndürerek nazikçe temizleyin. Kirli plastik ara silndirleri 
kağıt toplama performansını olumsuz etkileyebileceği için plastik ara silindirleri dikkatlice 
ve tamamen temizlenmelidir.
Cam tarama levhası
F1 Temizleyicisi ile nemlendirilmiş yumuşak bir bez ile hafifçe temizleyin..

Ultrasonik algılayıcılar
F1 Temizleyicisi ile nemlendirilmiş yumuşak bir bez ile hafifçe temizleyin.

DİKKAT
Adım 5’te dört besleme silindirinin hepsi aynı anda dönecektir.
Besleme silindirlerini temizlediğiniz zaman silindirler dönerken 
silindirlere parmaklarınızla dokunmamaya dikkat edin.

İPUCU
Taranmış veri üzerindeki dikey siyah bir çizgi cam tarama levhasının kirli 
olduğunu belirtebilir.

Kaydırma 
şeridi
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3. Üst kapağın her iki tarafından tutarak ilk konumuna geri döndürün.
Bir tık sesi duymalısınız.

DİKKAT
Üst kapağın tamamen kapandığından emin olun. Tam kapanmamışsa, 
doküman sıkışmaları ve besleme hataları meydana gelebilir.
Üst kapağı kaparken, LCD dokunmatik ekrana zarar vereceği için LCD 
dokunmatik ekrana bastırarak üst kapağı kapatmayın.

Kapatmak için
iki taraftan tutun
370



7.3 LCD Dokunmatik Ekranı Temizleme

7

7.3 LCD Dokunmatik Ekranı Temizleme

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

DİKKAT
Ekranı temizlemek için her zaman kuru (nemli olmayan) bir bez kullanın.
Ekran çerçevesinin etrafında toz birikir ve sertleşirse, bu durum LCD dokunmatik 
ekranın bozulmasına sebep olabilir.
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7.4 Klavye/Klavye ÖrtüsünüTemizleme

Klavyenin (ve/veya klavye örtüsünün) kirlenmesini önlemek için, düzenli olarak yumuşak kuru bir 
bezle temizlenmesi gerekir.

Klavye örtüsünün temini için FUJITSU tarayıcı bayisi veya yetkili FUJITSU tarayıcı teknik 
servisine başvurun.

Ayrıntılar için aşağıdaki web sitesini ziyaret edin:
http://imagescanner.fujitsu.com/g-support.html

DİKKAT
Klavyeyi (örtülü veya örtüsüz) temizlemek için her zaman kuru (nemli olmayan) 
bir bez kullanın. F1 Temizleyicisini kullanmayın.  
Lekeler temizleme ile çıkmıyorsa, klavye kaplamasını değiştirin.
Ayrıntılar için bkz. "7.7 Klavye Örtüsünü Değiştirme" (sayfa 383)

Parça adı Parça No. Açıklamalar

Klavye örtüsü PA03544-K610 1 örtü
TUR: Türkçe (TR)
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7.5 Aktarım Kağıdını Temizleme

Aktarım Kağıdı’nın 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.

DİKKAT
Asla tiner veya diğer organik çözücüleri  kullanmayın.
Aktarım Kağıdı’nı çizilebileceği veya biçimi bozulabileceği için çok sert olarak 
silmeyin.
Aktarım Kağıdı’nın içini temizledikten sonra Aktarım Kağıdı’nı kapatmadan 
önce tamamen kurumasını bekleyin.
Prensip olarak her 500 taramada Aktarım Kağıdı’nın değiştirilmesi tavsiye 
olunur. Aktarım Kağıdı satın alma ile ilgili ayrıntılar için bkz."7.6.5 Aktarım 
Kağıdını Satın Alma" (sayfa 382)’.
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7.6 Parçaları Değiştirme

7.6.1 Parça Sayıları ve Yenilenme Döngüleri

■ Sarf malzemeleri için parça sayıları ve yenilenme döngüleri

Aşağıdaki çizelge yedek parça numaralarını, standart değiştirme döngüsünü ve [Sarf Malzemesi 
Uyarısı] ekran tuşunun rengini belirtir.

Bu değiştirme döngüleri yaklaşık yönergelerdir. Taranan dokümanların türüne, tarayıcı 
kullanımına ve temizleme sıklığına bağlı olarak farklılık gösterebilirler.

Bu parçaların temini için FUJITSU tarayıcı bayisi veya yetkili FUJITSU tarayıcı teknik servisine 
başvurun.
Ayrıntılar için aşağıdaki web sitesini ziyaret edin:
http://imagescanner.fujitsu.com/g-support.html

Parça adı Parça No. Değiştirme döngüsü Sarf malzemesi uyarı durumu

Kağıt ayırıcısı
 (PAD ASSY)

PA03289-
0111

Taranmış her 50.000 
sayfadan sonra veya 
senede bir kez
(80 g/m² (20 lb) A4/
Mektup I.hamur veya 
II.hamur kağıt) 
kullanıldığı zaman

Taranmış doküman adedi  
45.000 sayfa kadar yeşil
45.000 sayfadan sonra turuncu 
50.000 sayfadan sonra kırmızı
Sarf malzemeleri uyarı 
durumunun nasıl kontrol 
edileceği hakkında daha fazla 
ayrıntı için, bkz. "7.6.2 Sarf 
Malzemesi Uyarı Durumunun 
Kontrolü" (sayfa 376).

Toplama silindiri PA03289-
0001

Taranmış her 100.000 
sayfadan sonra veya 
senede bir kez
(80 g/m² (20 lb) A4/
Mektup I.hamur veya 
II.hamur kağıt) 
kullanıldığı zaman

Taranmış doküman adedi  
95.000 sayfaya kadar yeşil
95.000 sayfadan sonra turuncu
100.000 sayfadan sonra kırmızı
Sarf malzemeleri uyarı 
durumunun nasıl kontrol 
edileceği hakkında daha fazla 
ayrıntı için, bkz. "7.6.2 Sarf 
Malzemesi Uyarı Durumunun 
Kontrolü" (sayfa 376).

DİKKAT
Sarf malzemesi uyarı durumu turuncu veya kırmızı olduğunda, gereken 
parçanın değiştirilmesi için tarayıcı yöneticisi ile irtibata geçin.
Sadece belirtilmiş PFU LIMITED parçalarını kullanın. Başka imalatçı firmalar 
tafından üretilmiş sarf malzemelerini kullanmayın.
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■ Aktarım Kağıdı için parça sayıları ve yenilenme döngüleri

Aşağıdaki çizelge yenilenecek parça sayılarını ve standart yenileme döngülerini belirtir:

Bu değiştirme döngüleri yaklaşık yönergelerdir. Taranan dokümanların türüne, tarayıcı 
kullanımına ve temizleme sıklığına bağlı olarak farklılık gösterebilirler. Parçalar fark edilecek 
şekilde kirlenirse, kirlenmeye bağlı olarak değiştirin.

Bu parçaların temini için FUJITSU tarayıcı bayisi veya yetkili FUJITSU tarayıcı teknik servisine 
başvurun.
Ayrıntılar için aşağıdaki web sitesini ziyaret edin:
http://imagescanner.fujitsu.com/g-support.html

Parça adı Öğe 
sayısı Parça No: Yenileme döngüsü Açıklamalar

 Aktarım Kağıdı 5 PA03360-
0013

500 taramada 
kullanıldıktan sonra

Aktarım Kağıdı 
satın alma ile 
ilgili ayrıntılar 
için bkz. "7.6.5 
Aktarım Kağıdını 
Satın Alma" 
(sayfa 382).

DİKKAT
Sadece belirtilmiş PFU LIMITED parçalarını kullanın. Başka imalatçı firmalar 
tafından üretilmiş sarf malzemelerini kullanmayın.
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7.6.2 Sarf Malzemesi Uyarı Durumunun Kontrolü

1. "Ana Menü" veya "Görev Menüsü" ekranından [Sarf Malzeme Uyarısı] ekran tuşuna 
basın.

"Sarf Malzeme Uyarısı" ekranı görünür.

2. Hangi parçanın değiştirilmesi gerektiğini kontrol edin ve [Tamam] ekran tuşuna basın.
"Kullanım Sayacı" değeri "Değişim Zamanı"değerinden daha büyük olan parçalar 
değiştirilmelidir.
"Kullanım Sayacı"nın değeri 500 taranmış sayfalık birimler halindedir.
Yönetici ekranından sarf parçalarının durumunun nasıl kontrol edileceği hakkındaki 
ayrıntılar için, bkz. "4.8.3 Kullanım Durumunu Görüntüleme" (sayfa 159).

3. Parçayı değiştirin.
Parça değiştirme yöntemleri aşağıdaki bölümlerde detaylı bir şekilde anlatılmıştır. "7.6.3 
Kağıt Ayırıcısını Değiştirme" (sayfa 377), "7.6.4 Toplama Silindirini Değiştirme" (sayfa 
378).
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7.6.3 Kağıt Ayırıcısını Değiştirme

1. ADF kağıt alma tablasından dokümanları kaldırın.

2. ADF açma düğmesine basın, üst kapağın her iki tarafından tutun ve kaldırıp açın.

3. Kağıt ayırıcısını tarayıcıdan çıkartın.
Kağıt ayırıcısının her iki tarafındaki sivri plastik uçları sıkıp, kağıt çekme yayının 
takılmamasına özen göstererek kağıt ayırıcısını yukarı öne doğru çekin.

4. Yeni bir kağıt ayırıcısı yerleştirin.
Kağıt çekme yayının takılmamasına özen göstererek, yeni kağıt ayırıcısını yanlarından 
tutarak kağıt ayırıcısı yuvasına yerleştirin.

5. Üst kapağı kapatın.
Kapak ilk konumuna geri döndüğünde bir tık sesi duymalısınız.

6. Kağıt ayırıcısı kullanım sayacısı sıfırlayın.
Kullanım sayacı yönetici tarafından sıfırlanmalıdır. Ayrıntılar için bkz. "Kullanım 
sayacının sıfırlanması" (sayfa 160).

DİKKAT
Üst kapağın parmaklarınızın üzerine kapanmamasına dikkat edin.

DİKKAT
Kağıt ayırıcısının sıkıca ve tam olarak yerleştiğinden emin olun.  Düzgün 
olarak takılmamışsa, doküman sıkışmaları ve başka besleme hataları 
meydana gelebilir.

DİKKAT
Üst kapağın parmaklarınızın üzerine kapanmamasına dikkat edin.

Sivri plastik uçları sıkıp yukarı doğru çekin.
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7.6.4 Toplama Silindirini Değiştirme

1. ADF kağıt alma tablasından dokümanları kaldırın.

2. ADF kağıt alma tablasını çıkartın.

3. ADF açma düğmesine basın, üst kapağın her iki tarafından tutun ve kaldırıp açın.

4. Toplama silindirini ve milini tarayıcıdan çıkartın.
1. Sayfa kılavuzunun yanındaki plastik çıkıntıyı parmaklarınızla sıkıp tutarken yukarı doğru 

kaldırıp, çıkartın.

2. Sol yan toplama silindiri burcunu ok yönünde döndürün.

DİKKAT
Üst kapağın parmaklarınızın üzerine kapanmamasına dikkat edin.

Toplama silindiri burcu Toplama silindiri m
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3. Toplama silindiri milini nazikçe kaldırın ve ok yönünde ADF’nin sol tarafından dışarıya
doğru kaydırın. Milin sağ taraftaki burca takılması kolay olduğundan dikkatli olun.

5. Milden toplama silindirini çıkartın.
Kilit çıkıntısını kaldırın ve toplama silindirini milden kaydırarak çıkartın.

6. Yeni bir toplama silindiri takın.
Mildeki dışarıda kalan çıkıntıyı toplama silindirinin üstündeki eşleşen çentik ile 
hizalayarak, mili toplama silindirinin içine yerleştirin.

DİKKAT
Toplama silindiri burcunun döndürülmesi zor olabilir. Tırnaklarınız ile 
döndürmeye çalışmayın. Silindir burcunu parmak uçlarınız ile 
döndüremezseniz, döndürmek için ataç kullanın.

DİKKAT
Toplama silindiri kilit çıkıntısını kaldırırken tırnağınız kırılabileceği için dikkatli 
olun. Tırnağınız ile kaldırmak istemezseniz, kilit çıkıntısını aşağıdaki resimde 
gösterildiği gibi ataç kullanarak kaldırmaya çalışın.

1

2

1

2

Mildeki çıkıntı Toplama silindiri
      girintisi
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7. Toplama silindirini ve mili tarayıcıya geri yerleştirin.
Toplama silindirini tarayıcıya geri takmak için toplama silindiri ve mil çıkarma yöntemini 
tersten izleyin.

1. Sol yan toplama silindiri burcunu ok yönünde döndürün.

2. Sayfa kılavuzunu yerine sabitlemek için sayfa kılavuzu açma çıkıntılarını ok yönünde 
açın, sıkıp tutarken yukarı doğru kaldırıp, çıkartın.

DİKKAT
Toplama silindiri milinin tamamen yerleştiğinden emin olun. Doğru olarak 
takılmadıysa, doküman sıkışmaları ve başka besleme hataları meydana 
gelebilir. Toplama silindiri mili doğru olarak yerleştirildiğinde bir "tık" sesi 
duymalısınız. Mili toplama silindirine yerleştirir- ken bu sesi duyduğunuzdan 
emin olun.

 "Tık"

Toplama silindiri burcu Toplama silindiri mili
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8. Üst kapağı kapatın.
Kapak ilk konumuna geri döndüğünde bir tık sesi duymalısınız.

9. ADF kağıt alma tablasını takın.

10. Toplama silindiri kullanım sayacını sıfırlayın.
Kullanım sayacı bir yönetici tarafından sıfırlanmalıdır. Ayrıntılar için bkz. "Kullanım 
sayacının sıfırlanması" (sayfa 160).

DİKKAT
Üst kapağın parmaklarınızın üzerine kapanmamasına dikkat edin.
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7.6.5 Aktarım Kağıdını Satın Alma

Tarayıcı ile birlikte tedarik edilmiş olan "Aktarım Kağıdı" hasar veya aşınma ve yıpranma 
yüzünden tarama için kullanılamayacak duruma gelirse, yeni bir Aktarım Kağıdı’nı ayrı olarak 
satın alabilirsiniz.

Prensip olarak, Aktarım Kağıdı’nın her 500 taramadan sonra değiştirilmesi önerilir.
Ancak, kullanma sayısı kullanıma göre farklılık gösterir. Aktarım kağıdını çizildiği veya kirlendiği 
zaman değiştirin.

Aktarım Kağıdı aşağıda gösterildiği gibidir:

Aktarım kağıdının temini için FUJITSU tarayıcı bayisi veya yetkili FUJITSU tarayıcı teknik 
servisine başvurun.
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7.7 Klavye Örtüsünü Değiştirme

1. Klavye örtüsünü tarayıcıdan çıkartın.

2. Geride kalan tüm yapışkan bantları çıkarın.

3. Klavye örtüsünü ters çevirin ve çift taraflı bantın üst şeridinden kağıt arkalığı çıkartın.

4. Klavye örtüsünün üst kenarlarını 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.

Bu bölgelere özellikle
dikkat edin

Alt kısım

Kağıt arkalık bandı

Sol üst tırnak

Üst orta tırnak

Sağ üst tırnak
Üst 
bağlantı
alanı 1

2
3
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5. Klavye örtüsünü çevirin ve çift taraflı bantın alt şeridinden kağıt arkalığı çıkartın.

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

Klavye örtünüsü
kaldırın

Kağıt
arkalık bandı

Alt bağlantı
alanı
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7.8  Tarama Testi Gerçekleştirme

Tarama temizliğinden veya sarf malzemelerinin değiştirilmesinden sonra tarama testi 
gerçekleştirin.

1. "Ana Menü" veya "Görev Menüsü" ekranından [Bakım] ekran tuşunu seçin.

"Bakım" ekranı görünür.

2. [Tarama Testi] ekran tuşuna basın.

"Tarama Testi" ekranı görünür.

3. Tarama testi için dokümanları ADF kağıt alma tablasına yükleyin.
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4. [Tara] ekran tuşuna basın.

Tarama testi başlar.
Tarama testi tamamlandığı zaman,  "Tarama Görüntüleyicisi" ekranı görünür.
Tarayıcı doğru bir şekilde taramayı başaramazsa, bir hata mesajı gösterilir. Hata 
mesajlarının nasıl ele alınması gerektiğine dair daha fazla ayrıntı için bkz. "E.2 Devamlı 
Kullanıcı Mesajları" (sayfa 462).

5. Taranmış verileri kontrol edin.
"Tarama Görüntüleyicisi" ile ilgili daha fazla ayrıntı için, bkz. "6.11.1 Taranan Bir Veriyi 
Görüntüleme" (sayfa 343) veya "6.11.2 Taranan Bir Sayfayı Döndürme" (sayfa 344).

6. [Tamam] ekran tuşuna basın.
"Bakım" ekranı tekrar görüntülenir.
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Bölüm 8 
Sorun Giderme 

Bu bölüm kağıt sıkışmaları gibi olabilecek tarayıcı işletimi sorunları ile nasıl başa çıkacağınız, 
FUJITSU tarayıcı bayisi ile irtibata geçmeden önce kontrol edilmesi gereken noktalar ve cihaz 
etiketlerini nasıl kontrol edeceğiniz hakkında bilgi sağlar.

Yönetici ayar işlemleri sırasında görünebilecek hata mesajlarının ayrıntıları için, bkz. "E.1.1 
Yönetici Ekran Mesajları" (sayfa 439). 
Tarayıcı işletimi veya temizliği sırasında görünebilecek hata mesajlarının ayrıntıları için, bkz. "E.2 
Devamlı Kullanıcı Mesajları" (sayfa 462). 
"4.9 İşlem Günlükleri Menülerini Kullanma" (sayfa 162)’daki günlük bilgisini alırken 
görünebilecek mesajların ayrıntıları için, bkz. "E.1.2 Sistem Günlüğü Mesajları" (sayfa 452). 
Cihaz durumu mesajları detayları için, bkz. "E.1.3 Uyarı İzleyicisi Sistem Günlüğü Mesajları" 
(sayfa 458).

Kullanıcı
8
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8.1 Sıkışmış Dokümanları Çıkarma

Doküman sıkışması meydana gelirse, dokümanları çıkarmak için aşağıdaki yöntemi izleyin.

1. ADF kağıt alma tablasından bütün dokümanları kaldırın.

2. ADF açma düğmesine basın, sonra üst kapağın iki tarafından tutun ve kaldırıp açın.

DİKKAT
Sıkışmış dokümanları çıkarırken tarayıcıya kolaylıkla takılabilecekleri için 
sallanan kravatlara, kolyelere vb dikkat edin.
ADF içindeki cam tarama levhası tarayıcı kullanımdayken ısınabilir. Ellerinizi 
yakmamaya özen gösterin.

DİKKAT
Üst kapağın parmaklarınızın üzerine kapanmamasına dikkat edin.

Açmak için iki
taraftan tutun
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3. Sıkışmış dokümanı çıkarın.

4. Üst kapağın her iki tarafından tutarak ilk konumuna geri döndürün.
Bir tık sesi duymalısınız.

DİKKAT
Zımba, ataç vb. doküman sıkışmalarına sebep olabilir. Dokümanı ve 
besleme yolunu kontrol edin ve bu gibi gevşemiş cisimleri çıkartın.
Taramaya başlamadan önce zımbalar, ataçlar vb. dokümandan 
çıkarılmış olmalıdır.
Sıkışmış dokümanları çıkarırken kağıt çekme yayının takılmamasına 
özen gösterin.

DİKKAT
Üst kapağın parmaklarınızın üzerine kapanmamasına dikkat edin.
Üst kapağın tamamen kapandığından emin olun. Tam kapanmamışsa, 
doküman sıkışmaları ve besleme hataları meydana gelebilir.
Üst kapağı kaparken, LCD dokunmatik ekrana zarar vereceği için LCD 
dokunmatik ekrana bastırarak üst kapağı kapatmayın.

İPUCU
Hata mesajı gösterilmemesine rağmen, tarama tamamlandıktan veya 
iptal edildikten sonra dokümanlar ADF’nin içinde kalabilir. Bu gibi 
dokümanları ADF’den çıkarmak için aşağıdaki yöntemi izleyin.
1. ADF kağıt alma tablasından bütün dokümanları kaldırın.
2. ADF açma düğmesine basın, sonra üst kapağın iki tarafından tutun 

ve kaldırıp açın.
3. Kalan dokümanları kaldırın.
4. Üst kapağı kapatın.

Doküman sayfaları tarama sırasında tıkanırlarsa, taranmış veriyi kontrol 
edin. Doğru olarak taranmamış doküman sayfaları "Tarama 
Görüntüleyicisi"nde gösterilebilir. Bu durumda doğru olarak taranmamış 
tüm sayfaları,  [Sil] ekran tuşunu kullanarak silin.
"Tarama Görüntüleyicisi" ekranı hakkında daha fazla ayrıntı için, bkz. 
"6.11.4 Taranan Bir Sayfayı Silme" (sayfa 346).

Kapatmak için
iki taraftan tutun
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Doküman sıkışmaları veya çoklu besleme hataları sık olarak meydana geliyorsa, aşağıdaki 
yöntemleri izleyin.

1. Doküman yapraklarını aynı hizaya getirin.

2. Aşağıda gösterildiği gibi iki elle dokümanların ucundan hafifçe tutun ve dokümanları 
ileri geri esnetin.

ADF kağıt alma tablasına yerleştirilecek dokümanların kenarları eğriltilmiş olmalıdır.

3. Aşağıdaki diyagramda gösterildiği şekilde dokümanları ADF kağıt alma tablasına 
yerleştirin.

Ön Yüz

Toplama
 silindiri

Dokümanlar

 Yan Kesit
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8.2 Yerinden Çıkmış Olan Tuşların Takılması

Tuşlardan biri klavyeden gevşeyip çıkarsa, tuşu kendi yerine geri yerleştirin ve yerine takılana 
kadar bastırın.

Hem tuş hem tuş anahtarı yerinden çıkarsa, aşağıdaki şekilde yerlerine geri takılmalıdırlar.

1. Tuş anahtarını tuştan ayırın.

2. Tuş anahtarının düz tarafı aşağı gelecek şekilde klavyeye yeniden takın.

Tuş

Tuşun alt kısmı
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3. Tuşu kendi yerine geri yerleştirin ve yerine oturana kadar bastırın.

İPUCU
Yerinden çıkmış olan tuşun tel bağlantısı varsa, teli klavyeye yeniden takın, tuşu 
telin ortasına doğru hizalayın ve tuş yerine oturana kadar bastırın.

Tuş

Aşağıya doğru bastırın

Yaylı tel uçları kilit çentiklerinin içine girmelidir

Dışarıda kalan kilit çıkıntısı

Tel bağlantı

Tuşun alt kısmı
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8.3 Ağ Bağlantısı Sorun Giderme

Ağ bağlantısı yoksa önce tarayıcı durumunu ve sistem ayarlarını kontrol edin.
Aşağıdaki bölüm ağa bağlanırken oluşabilecek genel sorunlar ile ilgili bilgi sağlar.
Sorunun kaynağı bilinmiyorsa veya sorun devam ediyorsa, "8.5 FUJITSU Tarayıcı Bayiniz ile 
İrtibata Geçmeden Önce" (sayfa 409)daki öğeleri kontrol edin ve FUJITSU tarayıcı bayisi veya 
yetkili FUJITSU tarayıcı teknik servisine başvurun.

8.3.1 Temel Ağ İşlem Testleri

Aşağıdaki ağ işlem testleri yönetici ekranında uygulanmaya hazırdırlar ve ağ kurulduktan sonra 
uygulanmalıdırlar.

Ping testi ile temel ağ işlemlerini kontrol etme
Ağ işletim durumunu kontrol etme
Sistem saatini eşitleyerek NTP sunucusu ayarlarının kontrolü (NTP sunucusu 
kullanılıyorsa)
Deneme e-postası göndererek posta sunucusunun kontrolü (taranmış veri e-posta olarak, 
faks ile veya e-posta ile uyarı bildirimi istenirken gönderilecekse)

■ Temel ağ işleminin Ping testi ile kontrolü

Ağ ile ilişkili olan aşağıdaki bilgisayarların ve sunucuların ağ bağlantılarını kontrol edin.
Ping uygulaması yöntemi hakkında ayrıntılar için, bkz. "4.7.17 Ağ Bağlantısını Ping Testi ile 
Kontrol Etme" (sayfa 153).

Admin Tool yüklenmiş bilgisayar
Central Admin Console yüklenmiş bilgisayar
Central Admin Server yazılımı yüklenmiş bilgisayar
DNS sunucusu
WINS sunucusu
NTP sunucusu
LDAP sunucusu
SMTP sunucusu
Dosya sunucusu
FTP sunucusu
Yazdırma sunucusu
SharePoint sunucusu
Etki alanı denetleyicisi

DİKKAT
Sunucu ayarlarına bağlı olarak ping testinden sonuç alınamayabilir.
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Bir sunucunun ağ bağlantı durumunu kendi IP adresi yoluyla kontrol ederken aşağıdaki sonuçlar 
mümkündür.

Bir sunucunun ağ bağlantı durumunu kendi ana makine adı veya FQDN yoluyla kontrol ederken 
aşağıdaki sonuçlar mümkündür.

Sonuç Eylem

"Ping istatistikleri" 
"Kaybolan=0 (0% kayıp)" 
gösteriyor.

Yok

"Ping istatistikleri"
"Kaybolan=4 (100% kayıp)" 
gösteriyor.

Ping hedef IP adresinin doğru olduğunu kontrol edin.

Ping hedef IP adresi doğruysa, daha fazla çözüm için bkz. 
"Sunucuya kendi IP adresini kullanarak bağlanma hatası" 
(sayfa 398).

"Ping istatistikleri 
"Kaybolan=N (1 to 99% 
kayıp)" gösteriyor.

LAN kablosuna bağlı bir kalite sorunu olabilir. LAN 
kablosunu değiştirin ve tekrar deneyin.

"4.7.18 Ağ İşletim Durumunu Kontrol Etme" (sayfa 
155)’nde, [Bağlantı Hızı / Çift Yön Modu]’nu "Otomatik-
Belirleme"den sabit moda değiştirin.

"Donanım hatası" Ping testi sırasında LAN kablosu yerinden çıkmış olabilir. 
LAN kablosunu kontrol edin ve tekrar deneyin.

Sonuç Eylem

"Ping istatistikleri"
"Kaybolan=0 (0% kayıp)" 
gösteriyor

Yok

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

Ping hedef ana makine adı veya FQDN’nın 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 bkz. "Sunucuya kendi ana makine adı veya 
FQDN’sini kullanarak bağlanma hatası" (sayfa 400).

"Ping istatistikleri"
"Kaybolan= 4 (100% 
kayıp)"gösteriyor

Ping hedef ana makine adı veya FQDN’nin doğru olduğunu 
kontrol edin.

In "4.7.18 Ağ İşletim Durumunu Kontrol Etme" (sayfa 
155)nde, [Bağlantı Hızı / Çift Yön Modu]’nu "Otomatik 
Belirleme"den sabit moda değiştirin.
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■ Ağ işletim durumunun kontrol edilmesi

Ağ durumunu kontrol edin.
Kontrol yöntemi ile ilgili ayrıntılar için, bkz. "4.7.18 Ağ İşletim Durumunu Kontrol Etme" (sayfa 
155).
"Ağ Bilgisi" ekranını kontrol edin ve gösterilen her mesaja uygun düşen aşağıda tanımlanmış olan 
işlemleri izleyin.

"Ping istatistikleri"
"Kaybolan=N (1 to 99% 
kayıp)" gösteriyor

LAN kablosuna bağlı bir kalite sorunu olabilir. LAN 
kablosunu değiştirin ve tekrar deneyin.

"4.7.18 Ağ İşletim Durumunu Kontrol Etme" (sayfa 155)nde, 
[Bağlantı Hızı / Çift Yön Modu]’nu "Otomatik-
Belirleme"den sabit moda değiştirin.

"Donanım hatası" Ping testi sırasında LAN kablosu yerinden çıkmış olabilir. 
LAN kablosunu kontrol edin ve tekrar deneyin

Ağ ayarları Eylem

Gösterilen bilginin tümü 
geçerlidir.

Yok

Gösterilen bilginin tümü 
geçerli değildir.

DHCP kullanılmıyorsa:
"IP Adresi"ayarlarının doğru olduğunu kontrol edin.

DHCP kullanılıyorsa:
DHCP sunucusuna olan fiziksel ağ bağlantısının düzgün olarak 
işlediğini kontrol edin.
DHCP sunucusunu kontrol edin. Sunucu düzgün olarak 
çalışmıyor olabilir veya DHCP ayarları (kısıtlı sayıda 
sözleşmeler veya MAC adresi doğrulaması) geçersiz IP 
adreslerinin atanmasına sebep oluyor olabilir.

Gösterilen bilgi geçerlidir 
ama ping uygulaması ağ 
bağlantısının normal olarak 
işlemediğini belirtiyor.

"4.7.18 Ağ İşletim Durumunu Kontrol Etme" (sayfa 
155)’nde, [Bağlantı Hızı / Çift Yön Modu]’nu "Otomatik-
Belirleme"den sabit moda değiştirin.
Sorun devam ederse, daha fazla çözüm için bkz. "Sunucuya 
kendi IP adresini kullanarak bağlanma hatası" (sayfa 398).

Sonuç Eylem
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■ Sistem saatini eşitleyerek NTP sunucusu ayarlarının kontrolü

Sistem saatinin eşitlenip eşitlenemeyeceğini kontrol etmek için "NTP Sunucusu" ekranından  
[Saati Eşitle] ekran tuşuna basın.
[Saati Eşitle] ekran tuşuna bastıktan sonra, gösterilen her mesaja uygun düşen aşağıda tanımlanmış 
olan işlemleri izleyin. 

Mesaj Eylem

Sistem saati başarıyla 
eşitlenmiştir.

Yok

Sistem saati eşitlemesi 
başarısız.

Aşağıdakileri deneyin:
Belirlenmiş NTP sunucusu IP adresi, ana makine adı veya 
FQDN’yi hatalar için kontrol edin ve hataları düzeltin.
Ağ yolundan NTP sunucusuna sorun olup olmadığını kontrol 
edin.
NTP sunucusu meşgul olabilir. Sistem saatini yeniden 
eşitlemeyi denemeden önce biraz bekleyin. Başarısız olursa, 
belirlenmiş sunucu bir NTP sunucusu olmayabilir. Yeni bir NTP 
sunucusu deneyin.
Belirlenmiş NTP sunucusu güvenilir bir tarih ve saat 
sağlayamıyor. Sunucu daha yüksek seviyedeki NTP 
sunucusundan tarih ve saati almaya çalışmıştır ama başarısız 
olmuştur. Farklı bir NTP sunucusu deneyin veya ağ 
yöneticisinin araştırmasını sağlayın.
Saatin doğruluğunu kontrol edin. Saat doğru değilse tarih/saat’i 
ayarlayın ve yeniden deneyin.
Bkz. "4.6.5 Tarih/Saatin Ayarlanması" (sayfa 62),  tarih/saat’i 
ayarlayın ve yeniden deneyin.
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■ Deneme e-postası göndererek posta sunucusunun kontrolü

E-postanın belirlenmiş alıcıya gönderilip gönderilemeyeceğini kontrol etmek için "Central Admin 
Server Ayarları" veya "Uyarı Bildirimi" ekranından [Test et] ekran tuşuna basın.
[Test et] ekran tuşuna bastıktan sonra gösterilen her mesaja uygun düşen aşağıda tanımlanmış olan 
işlemleri izleyin.

Mesaj Eylem

Gönderiliyor... Hata mesajı görünmüyor ve "gönderiliyor" göstergesi 
kayboluyorsa, deneme e-postası başarıyla post sunucusuna 
gönderilmiştir.
Uyarı bildirim e-postasının belirlenmiş varış adresine 
ulaşmış olduğunu kontrol edin. Uyarı bildirim e-postası 
beklenen varış adresine ulaşmadıysa, e-posta adresinin "@" 
işareti önündeki bölümünün doğru olarak girilmiş olduğunu 
kontrol edin.

Deneme e-postası 
gönderilemedi.

SMTP sunucusuna bağlı bilgisayarın düzgün olarak 
çalıştığını kontrol edin.

Ağdaki başka bilgisayarlardan bu adrese e-posta gönderilip 
gönderilemeyeceğini kontrol edin.

Ping testi yaparak SMTP sunucusunun veya SMTP 
sunucusunun ağ bağlantısının düzgün çalıştığını kontrol 
edin.

SMTP sunucusu ping testine yanıt vermiyorsa, sistem ağının 
normal olarak işlediğini kontrol etmek için ağdaki başka bir 
makineden SMTP sunucusuna ping gönderin.

Düzgün olarak işlemeyen sadece tarayıcının ağ bağlantısı ise, 
daha fazla çözüm için "Sunucuya kendi IP adresini kullanarak 
bağlanma hatası" (sayfa 398).
Sorun SMTP sunucusunun ağ bağlantısı ile ilgiliyse, ağ 
yöneticisinden SMTP sunucusunun ve sunucu ağ bağlantısının 
normal olarak işleyip işlemediğini kontrol etmesini isteyin.

"4.7.11 E-posta Sunucusunu (SMTP sunucusu) Ayarlama" 
(sayfa 120) ve "Scanner Central Admin Server Ayarları" 
bölümlerinde tarayıcı ve SMTP sunucu bağlantısı için aynı 
bağlantı noktası numarasının doğru olarak ayarlandığını 
kontrol edin.  
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8.3.2 Diğer Ağ Bağlantısı Sorun Giderme

Ağ bağlantısının neden kullanılamayacağına dair birçok sebep vardır.
Aşağıdaki bölüm ağa bağlanırken oluşabilecek genel sorunlar hakkında bilgi sağlar.
Sorunun nedeni bilinmiyorsa veya sorun devam ederse, "8.5 FUJITSU Tarayıcı Bayiniz ile İrtibata 
Geçmeden Önce" (sayfa 409)ndeki öğeleri kontrol edin ve FUJITSU tarayıcı bayisi veya yetkili 
FUJITSU tarayıcı teknik servisine başvurun.

■ Sunucuya kendi IP adresini kullanarak bağlanma hatası
Sunucuya kendi IP adresini kullanarak bağlanılamıyorsa ve sunucu ping testine cevap vermiyorsa, 
aşağıdaki adımları deneyin:

No. Sorun Eylem

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, oto-mdi’nin (otomatik 
seçim) desteklenmemesi durumunda, 
tarayıcı ve sunucu arasında bir LAN 
kablosu (çapraz tip), anahtar 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, bkz. "4.7.1 Tarayıcıya Bir IP Adresi 
Verilmesi" (sayfa 88).
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3 DHCP kullanılırken, DHCP sunucusu 
normal olarak çalışmıyor veya DHCP 
sunucu ayarlarında bir sorun var.

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 kısıtlı 
sözleşme ya da MAC adres onayından 
dolayı DHCP sunucusu geçerli IP 
adresleri tayin edemeyebilir.
DHCP sunucusu bağlantı durumunu ve 
sunucu ayarları ayrıntılarını kontrol edin.
"Ağ Durumu" ekranı hakkında daha fazla 
ayrıntı için, bkz. "4.7.18 Ağ İşletim 
Durumunu Kontrol Etme" (sayfa 155).

4 Başka bir sunucu veya iletişim aygıtı 
tarayıcı ile aynı IP adresini kullanarak 
bağlanmıştır.

Aynı IP adresi başka bir sunucu veya 
iletişim aygıtı tarafından kullanılıyorsa, 
öbür aygıta farklı bir IP adresi verilmiş 
olsa bile, sunucu tarayıcının "yinelenmiş" 
IP adresini tarayıcı yeniden başlatılana 
kadar tanımayabilir. Sunucuyu yeniden 
başlatın.
LAN üzerinde başka bir sunucudan veya 
iletişim aygıtından yinelenmiş bir IP 
adresi bağlantısı mevcutsa, her ikisi de 
kullanım dışı olacaktır.
Başka bir sunucudan veya iletişim 
aygıtından yinelenmiş bir IP adresi 
bağlantısı mevcutsa, LAN kablosunu 
çıkartın ve sunucuyu yeniden başlatın.

5 Sunucu ile 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.

No. Sorun Eylem
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■ Sunucuya kendi ana makine adı veya FQDN’sini kullanarak 
bağlanma hatası

Sunucuya kendi ana makine adı veya FQDN’sini kullanarak bağlantı kurulamıyorsa ve sunucu 
ping testine cevap vermiyorsa, aşağıdaki adımları izleyin:

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

Bu tarayıcı için varsayılan [Bağlantı hızı / 
Çift Yön Kipi] ayarı  "Otomatik 
Belirleme"dir.
"Ağ Durumu" ekranından tarayıcı ve 
sunucunun ağ bağlantı hızı/çift yön kipi 
ayarlarını eşleştirin.
Hem tarayıcının hem sunucunun ağ 
bağlantı hızı/çift yön ayarları "Otomatik 
Belirleme"ye ayarlandığı zaman bile 
sorun devam ediyorsa, "Otomatik 
Belirleme"yi sabit kipe değiştirin ve tekrar 
kontrol edin.
"Ağ Durumu" ekranı hakkında daha fazla 
ayrıntı için, bkz. "4.7.18 Ağ İşletim 
Durumunu Kontrol Etme" (sayfa 155).

No. Sorun Eylem

1 "Sunucuya kendi IP adresini kullanarak 
bağlanma hatası" (sayfa 398) ile aynı.

"Sunucuya kendi IP adresini kullanarak 
bağlanma hatası" (sayfa 398) 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.

No. Sorun Eylem
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■ Ağ yazıcısı ekleme hatası

Tarayıcıya ağ yazıcısı eklemek mümkün değilse, aşağıdaki adımları deneyin. Aynı zamanda yazıcı 
ayarlarının nasıl belirleneceğine, ağ yazıcısının nasıl ekleneceğine ve yazıcı kılavuzuna önceden 
bakın.

■ Ağ yazıcısında yazdırma hatası

Tarayıcıda kurulmuş ağ yazıcısından yazdırma mümkün değilse, aşağıdaki adımları izleyin. Ayrıca 
yazıcı ayarlarının nasıl belirleneceğine, ağ yazıcısının nasıl ekleneceğine ve yazıcı kılavuzuna 
önceden bakın.

No. Sorun Eylem

1 Windows XP yazıcı sürücüsü yazdırma 
sunucusuna yüklenmemiştir.

Windows XP yazıcı sürücüsünü yazdırma 
sunucusuna yükleyin.
Windows XP yazıcı sürücüsünün yazdırma 
sunucusuna doğru bir biçimde 
yüklendiğini kontrol edin. Ayrıntılar için 
bkz. "4.7.13 Ağ Yazıcılarını Ayarlama" 
(sayfa 123).

2 Ağ yazıcısı paylaşım adı değiştirilmiştir. Yazdırma sunucusundan paylaşım adını 
kontrol edin.

3 Belirlenmiş ağ yazıcısı yolu geçersizdir. Belirlenmiş ağ yazıcısı yolunun doğru 
olduğunu kontrol edin.

No. Sorun Eylem

1 Yazıcı kağıt hatası, kağıt sıkışması veya 
benzer sorunlardan ötürü kullanılamıyor.

Yazıcının yazdırmaya hazır olup 
olmadığını kontrol edin, hatanın nedenini 
halledin ve yeniden deneyin.

2 "Sunucuya kendi IP adresini kullanarak 
bağlanma hatası" (sayfa 398) ile aynı.

"Sunucuya kendi IP adresini kullanarak 
bağlanma hatası" (sayfa 398) için 
açıklanmış olan çözümün aynısını 
deneyerek ağ bağlantısının mümkün olup 
olmadığını kontrol edin.

3 Ağ yazıcısından yazdırma izni yoktur. Ağ yazıcısından yazdırmanın izin verilmiş 
olup olmadığını kontrol etmek için 
yönetici ile irtibata geçin.

4 Yazıcı veya bekletici hatasına bağlı olarak 
yazdırma mümkün değildir.

Aşağıdakileri deneyin:
Yazdırma sunucusu uygulamasından 
yazdırmanın mümkün olduğunu kontrol 
edin.
Yazdırma sunucusu bekletmesinin normal 
olarak çalıştığını kontrol edin.
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8.3.3 Web Tarayıcısı, Admin Tool veya Central Admin Server’ı 
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 değilse, aşağıdaki adımları deneyin:

No. Sorun Eylem

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

"Sunucuya kendi IP adresini kullanarak bağlanma 
hatası" (sayfa 398) 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 tarayıcısından DNS 
ya da WINS sunucusu ayarlarını kontrol edin.

3 Admin Tool veya Web tarayıcısı ile 
tarayıcı arasında olan yanlış 
yapılandırılmış güvenlik duvarı 
erişimi engelliyor.

Admin Tool veya Web tarayıcısını çalıştıran 
bilgisayar ve tarayıcı arasında güvenlik duvarı varsa, 
ağa erişimi engellemeyecek şekilde ayarlandığını 
kontrol edin.

4 Hedef tarayıcının URL’si güvenilen 
web sitesi olarak kaydedilmemiştir.

Tarayıcının URL’sini Internet Explorer için güvenilir 
web sitesi olarak ayarlayın. Internet Explorer 
"Araçlar" menüsünde "Internet Seçenekleri"ndeki 
aşağıdaki ayarları ayarlayın. [Güvenlik] sekmesinden, 
[Güvenilir  Siteler]’i seçin. [Siteler]’e basın, 
tarayıcının URL’sini "Bu web sitesini bölgeye ekle 
alanına tarayıcının URL’sini girin ve [Ekle]’ye basın.
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5 Internet Explorer’ın "Araçlar" 
menüsü "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 bağlanıldı-
ğında internet bağlantısı olacaktır.
URL tarayıcı adı içeriyorsa, tarayıcı Intranet Bölgesi 
kullanarak bağlanacaktır. URL IP adresi içeriyorsa, 
tarayıcı Internet Bölgesi kullanarak bağlanacaktır.
Internet Explorer’da "Araçlar" menüsü "Internet 
Seçenekleri"nden, denk düşen bölge için aşağıdaki 
ayarları deneyin.

"Etkin komut dosyası"nı etkinleştirmek için, aşağıdaki 
yöntemlerden birini kullanın:

[Güvenlik] sekmesinde, istenen "Bölge için       
güvenlik seviyesi"ni "Orta"ya ayarlayın.
[Güvenlik] sekmesinde, [Özel Düzey]e basın. 
Sonra "Komut Dosyası" ve "Etkin komut dosyası" 
için "Etkinleştir"i seçin.

Internet bölgesi yoluya bağlanıyorsanız, [Gizlilik] 
sekmesinden seviyeyi "Orta Yüksek"in altı bir seviyeye 
ayarlayın.

Geçici Internet dosyalarını aşağıdaki yöntemlerden 
birini kullanarak silin:

Internet Explorer 6.0 için
[Genel] sekmesinde [Geçici Internet Dosyaları] için 
[Dosyaları Sil]’e basın.
Internet Explorer 7 için
[Genel] sekmesinde [Gözatma geçmişi] için [Sil]’e 
basın ve [Geçici Internet Dosyaları] için [Dosyaları 
Sil]’e basın.
Internet Explorer 8 veya Internet Explorer 9 için
[Genel] sekmesinde [Gözatma geçmişi] için [Sil]’e 
basın, [Geçici Internet Dosyaları] onay kutusunu seçin 
ve [Sil]’e basın.
Internet Explorer 10 için
[Genel] sekmesinde [Gözatma geçmişi] için [Sil]’e 
basın, [Geçici Internet dosyaları ve web sitesi dosyaları] 
onay kutusunu seçin ve [Sil]’e 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 (LAN) ayarları]na basın ve "Yerel ağınız 
için proxy sunucusu kullanın (Bu ayarlar çevirmeli 
bağlantılarda ya da VPN bağlantılarında geçerli 
olmaz)  seçeneğinden onay işaretini kaldırın.

No. Sorun Eylem
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8 Bağlantı protokol ayarında bir hata 
var.

"Yönetici Ağ" ekranından SSL’nin etkin olduğunu 
kontrol edin.
Ayrıntılar için bkz. "4.7.2 Yönetici Ağ Ayarlaması" 
(sayfa 90).

9 Bağlantı noktası numarası ayarında 
bir hata var.

"Yönetici Ağ" ekranından belirlenmiş bağlantı 
noktası numarasını kontrol edin.
Ayrıntılar için bkz. "4.7.2 Yönetici Ağ Ayarlaması" 
(sayfa 90).

10 Internet Explorer’da, "Araçlar" 
menüsü - "Internet Seçenekleri" - 
[İleri] sekmesi, "Ayarlar" - 
"Güvenlik" bölümü altındaki  [SSL 
3.0 kullan] onay kutusu seçili değil.

Internet Explorer’ın "Araçlar" menüsündeki "Internet 
Seçenekleri"ni açın ve sonra [İleri] sekmesine basın, 
"Ayarlar" - "Güvenlik" bölümündeki [SSL 3.0 kullan] 
onay kutusunu seçin.

No. Sorun Eylem
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8.4 Diğer Sorunları Giderme

Bu bölüm tarama sırasında meydana gelebilecek sorunları açıklar ve bu sorunlar ile nasıl başa 
çıkmanız gerektiği ile ilgili bilgi verir. Tarayıcınızı tamire vermeden önce, aşağıdaki sıkça görülen 
sorunlar listesini kontrol edin.
Sorun giderme önerilerine danıştıktan sonra sorun hala çözülemediyse, "8.5 FUJITSU Tarayıcı 
Bayiniz ile İrtibata Geçmeden Önce" (sayfa 409)’daki noktaları kontrol edin ve sonra FUJITSU 
tarayıcı bayisi veya yetkili FUJITSU tarayıcı teknik servisine başvurun.

Sorun Kontrol Et Öneri

Tarayıcı 
açılamıyor.

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 
on saniye bekledikten AC kablosunu 
tekrar takıp tarayıcıyı yeniden 
çalıştırmayı deneyin. Sorun devam 
ederse, FUJITSU tarayıcı bayisi veya 
yetkili FUJITSU tarayıcı teknik servisine 
başvurun.

Tarama işlemi 
başlamıyor.

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 
on saniye bekledikten AC kablosunu 
tekrar takıp tarayıcıyı yeniden 
çalıştırmayı deneyin. Sorun devam 
ederse, FUJITSU tarayıcı bayisi veya 
yetkili FUJITSU tarayıcı teknik servisine 
başvurun.

Üst kapak [SCAN] 
düğmesine basıldığı 
halde tarama işlemi 
başlamıyor. 

 ekran tuşu LCD dokunmatik 
ekranda gösteriliyor mu?

Üst kapak [SCAN] düğmesi sadece 
aşağıdaki ekranlarda kullanılabilir.

"E-posta gönder" ekranı
"Faks gönder" ekranı
"Yazdır" ekranı
"Kaydet" ekranı
"Tarama Görüntüleyicisi" ekranı
"Tarama Denemesi" ekranı
"Mesaj Ekranı"
"Tarama Sayımı" ekranı
Taranmış yaprak sayısını gösteren 
onay ekranı
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Çoklu besleme 
hataları sıkça 
meydana geliyor.

Dokümanlar "A.2 Kağıt 
Gereksinimleri" (sayfa 417)’nde 
belirtilmiş gerekli kalite şartlarını 
karşılıyor mu?

 "A.2 Kağıt Gereksinimleri" (sayfa 
417)’nde açıklanmış kalite şartlarına 
uyan dokümanlar kullanın.

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, bkz. "7.2 ADF’yi 
Temizleme" (sayfa 364).

Kağıt ayırıcısı eskimiş mi? Kağıt ayırıcısını değiştirin.
Ayrıntılar için, bkz. "7.6 Parçaları 
Değiştirme" (sayfa 374).

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

"A.2 Kağıt Gereksinimleri" (sayfa 
417)’nde belirtilmiş gerekli kalite 
şartlarını karşılıyor mu?

"A.2 Kağıt Gereksinimleri" (sayfa 
417)’nde açıklanmış kalite şartlarına 
uyan dokümanlar kullanın.

Toplama silindiri kirli mi? Toplama silindirini temizleyin.
Ayrıntılar için bkz. "7.2 ADF’yi 
Temizleme" (sayfa 364).

Toplama silindiri eskimiş mi? Toplama silindirini değiştirin.
Ayrıntılar için bkz. "7.6 Parçaları 
Değiştirme" (sayfa 374).

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 bkz. "7.2 ADF’yi 
Temizleme" (sayfa 364).

Taranmış verinin 
ön tarafa gelen 
kenarında gölgeler 
var.

Besleme silindirleri kirli mi? Besleme silindirlerini temizleyin.
Ayrıntılar için bkz. "7.2 ADF’yi 
Temizleme" (sayfa 364).

Taranmış veride 
dikey çizgiler var.

Cam tarama levhası kirli mi? Cam tarama levhasının temizliği ile ilgili 
ayrıntılar için, bkz. "Bölüm 7 Tarayıcı 
Bakımı" (sayfa 361).

Taranmış veri eğri 
veya çarpık.

Dokümanlar düzgün olarak 
yüklenmiş mi?

Dokümanları düzgün bir şekilde 
yükleyin.

Taranmış verinin 
kalitesi düşük.

Cam tarama levhası kirli mi? Cam tarama levhasını temizleyin.

Sorun Kontrol Et Öneri
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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.

"Klavye hatası veya 
klavye yok" mesajı 
ekranda gözüküyor, 
tarayıcı başlamıyor.

Tarayıcı kapatıldıktan hemen sonra 
mı yeniden başlatıldı?

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

Klavye yoluyla 
girilmiş girdi alanı 
verisi ekranda 
görünmüyor.

Girdi alanı seçili mi? Girdi alanını seçin ve tekrar deneyin.
[İptal]e basın ve tekrar deneyin.
LCD dokunmatik ekranı kullanmak için 
veri girdi alanına doğrudan dokunun ve 
tekrar deneyin.

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

"Farklı Kaydet" klasör dizininin 
uzunluğu (klasör dizini artı dosya 
adı) 259 karakteri geçmiş mi?

Limitler 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.

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

[Yükle], [CSV al] veya [Yedekleme] 
ekran tuşları seçili mi?

Ekranda bulunan başka bir sekme veya 
tuşa basın.

Admin Tool’u 
yüklerken hata 
meydana geliyor.

Başka bir dilin Admin Tool’u mu 
yüklü?

Varolan Admin Tool’u kaldırın ve 
yeniden deneyin.

Sorun Kontrol Et Öneri
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Ağ yoluyla 
bağlanılırken 
oturum aç ekranı 
görüntülenmiyor.

SSL ayarları doğru mu? Ekranı kapatın, ayarları düzeltin ve tekrar 
bağlanmayı deneyin.

HTTPS yoluyla bağlanırken 
"Güvenlik Uyarısı" iletişim 
kutundaki [Evet] ekran tuşu seçili 
miydi

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

Sorun Kontrol Et Öneri
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8.5 FUJITSU Tarayıcı Bayiniz ile İrtibata Geçmeden 
Önce 

FUJITSU tarayıcı bayisi veya yetkili FUJITSU tarayıcı teknik servisine başvurmadan önce 
aşağıdaki noktaları kontrol edin.

8.5.1 Temel Ayrıntılar

Bilgi Bulgular

Model fi-6010N

Seri No.

Örnek: 000001
Seri numarası için, bkz. "8.6 Tarayıcı Etiketlerinin Kontrolü" (sayfa 412).

Üretim tarihi      Yıl    Ay

Örnek: 2012-01 (Ocak, 2012)
Ayrıntılar için, bkz. "8.6 Tarayıcı Etiketlerinin Kontrolü" (sayfa 412).

Satın alma tarihi      Yıl     Ay    Gün

Sistem versiyonu

Belirtiler

Hata sıklığı

Toplam tarama
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8.5.2 Hata Durumu

■ Bilgisayar yoluyla tarayıcıya bağlanırken oluşan sorunlar

■ Doküman besleme hatası

Bilgi Bulgular

OS (Windows)

Admin tool sürümü

Gösterilen hata 
mesajı

Bilgi Bulgular

Doküman türü

Asıl kullanım 
amacı

En son temizleme      Yıl       Ay         Gün

En son sarf 
malzemesi 
değişimi

     Yıl       Ay         Gün

Hata mesajı 
detayları
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8.5 FUJITSU Tarayıcı Bayiniz ile İrtibata Geçmeden Önce

8

■ Diğer sorunlar

Bilgi Bulgular

Hem dokümanın kendisi hem tarayıcı görüntüsü 
e-posta veya faks ile gönderilebiliyor mu?

Bir tanesini yuvarlak içine alın:
Gönderiliyor
Gönderilemiyor
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8.6 Tarayıcı Etiketlerinin Kontrolü

Bu bölüm tarayıcının iki bilgi etiketinin nasıl kontrol edileceği hakkında bilgi sağlar.
Aşağıdaki diyagram etiketlerin tarayıcının neresinde bulunduklarını gösterir.

Etiket A (örnek): Çeşitli tarayıcı bilgisi içerir.

 

Etiket B (örnek): Tarayıcının uyduğu çeşitli standartları belirtir.

 

Etiket A Etiket B
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8.7 Bakım Öncesi Hazırlıkları

8

8.7 Bakım Öncesi Hazırlıkları

Tarayıcıyı bakım için göndermeden önce, kullanıcı bilgi kaydı ve sistem ayarları yedeklenmelidir. 
Ayrıntılar için aşağıdaki bölümlere bakın:

 "4.10.1 Kullanıcı Bilgi Kaydının Bakımı" (sayfa 168)" bölümünden "Kullanıcı bilgi 
kaydını yedekleme"
"4.10.2 Sistem ayarlarının bakımı" (sayfa 174)

Kullanıcı bilgi kaydı ve sistem ayarlarını yedekledikten sonra orijinal veri silinebilir. Ayrıntılar 
için aşağıdaki bölümlere bakın:
Sabit disk değiştirilirse, bütün ayarlar varsayılan fabrika değerlerine geri dönecektir.

"4.10.1 Kullanıcı Bilgi Kaydının Bakımı" (sayfa 168)"bölümünden "Kullanıcı bilgi kaydını 
temizleme" (sayfa 173) 
"4.10.2 Sistem ayarlarının bakımı" (sayfa 174) bölümünden "Sistem günlüğünü 
temizleme" (sayfa 167)

DİKKAT
Kullanıcı bilgi kaydı e-post adresleri veya faks numaraları gibi özel bilgiler 
içerebilir. Bu yüzden bu tür verileri yönetirken özen gösterin.
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Ek  A   
A

ADF Kağıt Özellikleri

Bu ek dokümanları tararken ADF (Otomatik Kağıt Besleyicisi)’nin düzgün olarak çalışmasını 
sağlamak için kağıt boyutlarını ve kalite gereksinimlerini açıklar.

Kullanıcı
 fi-6010N Ağ Tarayıcısı İşletmen Kılavuzu  415
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A.2 Kağıt Gereksinimleri........................................................................................... 417

A.3 Maksimum Doküman Yükleme Kapasitesi....................................................... 420

A.4 Delik Açılmaması Gereken Bölge...................................................................... 421

A.5 Çoklu Besleme Tespit Şartları........................................................................... 422



A.1 Kağıt Boyutu

Aşağıdaki kağıt boyutları bu tarayıcıda taranabilir:
En: 52 ile 216 mm arası (2.1 ile 8.5 inç arası)
Boy: 74 ile 356 mm arası (*) (2.9 ile 14 inç arası)
* "Özel" kağıt boyutu ayarı kullanıldığında, uzunluğu 863 mm’ye  (34 inç) kadar olan 

sayfaların doküman taramasına izin verilir. 
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A.2 Kağıt Gereksinimleri

A.2.1 Kağıt Türü

ADF (Otomatik Kağıt Besleyicisi) ile kullanım için aşağıdaki kağıt cinsleri önerilir: 
I. Hamur kağıt
II. Hamur kağıt

 
Yukarıda belirtilmiş kağıt türlerinin dışında kalan bir doküman kullanıldığı zaman, dokümanın 
sorunsuz taranabileceğini kontrol etmek için önce birkaç sayfayı tarayıp deneyin.

A.2.2 Kağıt Ağırlığı

Aşağıdaki ağırlıklar ADF (Otomatik Kağıt Besleyicisi) ile kullanılabilir: 
Genel tarama için

52 ile 127 g/m² arası (14 ile 34 lb arası)
A8 ve Kartvizit boyutları için,  sadece 127 g/m²

Aktarım Kağıdı ile yapılan taramalar için
127 g/m² ye kadar (34 lb’ye kadar)
63.5 g/m² ye kadar  (17 lb’ye kadar) (ikiye katlanmış kağıtları tararken)

A.2.3 Önlem

Aşağıdaki dokümanlar başarılı bir biçimde taranamayabilir: 
Eş kalınlıkta olmayan dokümanlar (örneğin eki olan zarf ve dokümanlar)
Buruşturulmuş veya kıvrılmış dokümanlar (Aşağıdaki İPUCU’na bakın)
Katlanmış veya yırtılmış dokümanlar
Fotoğraf, not vb. iliştirilmiş olan dokümanlar
Aydınger kağıdı
Kuşe kağıt
Karbon kağıdı
Karbonsuz kağıt
Işığa duyarlı kağıt
Delik açılmış veya delgeç ile delinmiş dokümanlar
Kare veya dikdörtgen olmayan dokümanlar
Son derece ince olan dokümanlar (52 g/m² ’den hafif)
Fotoğraflar

 
Aşağıdaki doküman tiplerini taramaya çalışmayın: 

Ataçlı veya zımbalanmış dokümanlar
Mürekkebi hala ıslak olan dokümanlar
A8 Portrait boyutundan küçük dokümanlar
Mektup boyutundan geniş olan dokümanlar (8.5 inç = 216 mm, A4 210 mm 
genişliğindedir.)
Kağıt olmayan dokümanlar (kumaş, folyo, kopya kağıdı gibi)
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DİKKAT
Karbonsuz kağıt,  dokümanlar tarayıcıya verilirken kağıt ayırıcısına veya 
toplama ve diğer silindirlere zarar verebilecek kimyevi maddeler içerir. 
Aşağıdakilere dikkat edin: 
Temizleme:

Toplama hataları sıkça meydana geliyorsa, kağıt ayırıcısı ve toplama 
silindirini temizleyin.
Kağıt ayırıcısı ve toplama silindirinin temizlenmesi ile ilgili ayrıntılar için, 
bkz. "Bölüm 7 Tarayıcı Bakımı" (sayfa 361).

Parçaların değiştirilmesi:
Kağıt ayırıcısı ve toplama silindirinin kullanım ömrü, sırf I. hamur 
dokümanların taranmasıyla kısalandığında kısalabilir. 

 II. hamur kağıt el yazısı dokümanlar tarandığı zaman, kağır ayırıcısı ve 
toplama silindirinin ömrü I. hamur kağıt el yazısı dokümanların taranması 
durumuna kıyasla kısalabilir. 
Fotoğrafların taranması sırasında fotoğrafın ön yüzü hasar görebilir.

İPUCU
Yarı saydam dokümanları tararken, görüntü akmasını önlemek için tarama 
[Parlaklık]ığını "Açık"a ayarlayın. 
Silindirlerin kirlenmesini engellemek için, çoğunluğu kurşun kalem ile 
yazılmış veya doldurulmuş dokümanları taramaktan kaçının. Böyle 
dokümanların taranması kaçınılmazsa, silindirleri sıkça temizleyin. 
Doğru işletim için, ADF (Otomatik Kağıt Besleyicisi) bütün dokümanların ön 
kenarlarının aynı hizada olmasını ister. Ön kenar kıvrımının aşağıdaki 
sınırlar içinde olduğundan emin olun:

 

30mm’den 
fazla Besleme yönü

Taranan 
  kenar

Dokümanın
  ön kenarı 

   3mm’den az

30mm’den 
fazla Besleme yönü

Taranan
  kenar

Dokümanın
  ön kenarı

  5mm’den az
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DİKKAT

 Plastik olan kartları (örneğin kimlik kartı) tararken aşağıdaki 
önlemleri alın. 

Tarama Ayarlarında, Çoklu Besleme Ayarı’nı [Yok]’a ayarlayın. 
Çoklu Besleme Ayarı ile ilgili ayrıntılar için, bkz. "6.9.17 Çoklu 
Besleme Tespiti (Katman ve Uzunluk)" (sayfa 336).
ADF kağıt alma tablasına bir seferde bir kart yerleştirin.
Kartlar aşağıdaki resimde olduğu gibi dikey modda ADF aracılığıyla 
beslenmelidir. 

Kartları yazılı yüzleri aşağı gelecek şekilde ADF kağıt tablasına 
yerleştirin. 
Kabartmalı kartlar kabartma yazısı aşağı gelecek şekilde 
yerleştirilmelidir..

Kartlar aşağıdaki özelliklerde olmalıdır:
ISO7810-uyumlu, Type ID-1 kartları
En ×  Boy: 54 × 86 mm / 2.1 × 3.4 inç
Kalınlık: 0.76 ± 0.08 mm / 0.03 ± 0.003 inç
Malzeme: PVC (polyvinyl chloride) veya PVCA (polyvinyl chloride 
acetate)
Aşırı derecede sert olan kartlar ADF tarafından düzgünce 
beslenemeyebilir.
Dokunulmaktan kirlenmiş olan kartlar tarama işleminden önce 
silerek temizlenmelidir.

Ar
ka

ta
ra

f

    D
İK

E
Y

    YATAY
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A.3 Maksimum Doküman Yükleme Kapasitesi

ADF kağıt alma tablasına yüklenebilecek olan en fazla sayfa sayısı doküman kağıdının boyuna ve 
ağırlığına bağlı olarak belirlenir.
Aşağıdaki grafik ADF’nin kağıt boyutu ve ağırlığına bağlı maksimum doküman yükleme 
kapasitesini gösterir.

Birim Standart kağıt ağırlıkları

g/m² 52 64 75 80 90 104 127

lb 14 17 20 21 24 28 34

kg 45 55 64.5 69 77.5 90 110

50

35

A4/Mektup veya daha küçük boyut

29

60

50

40

30

20

0 52 64

Kağıt ağırlığı (g/m 2)

80 104 127

Maksimum
ADF kapasitesi 
(yaprak)

Legal

50

41

29

24
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A.4 Delik Açılmaması Gereken Bölge

Dokümanda aşağıdaki resimde gösterilmiş olan gölgelenmiş alanda herhangi bir delik (delgeçle 
açılmış vb.) varsa, ADF besleme sorunları meydana gelebilir.

17.5mm 17.5mm

Sayfanın üstü

Ön taraf

Besleme
Yönü

Sayfanın altı

 

Kağıdın ortası
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A.5 Çoklu Besleme Tespit Şartları

Üç adet çoklu besleme tespit modu vardır: doküman katmanı, doküman uzunluğu ve hem doküman 
katmanı hem doküman uzunluğu. Her tespit modunda aşağıdaki şartlar yerine getirilmelidir.
Dokümanın tipi ve şartları çoklu besleme tespit oranının düşmesine neden olabilir.

A.5.1 Katmana Göre Tespit

 "6.9.17 Çoklu Besleme Tespiti (Katman ve Uzunluk)" (sayfa 336) bölümünde [Ultrasonik] seçili 
ise, çoklu besleme katman vasıtasıyla tespit edilir.
Bu durumda, aynı kalınlıktaki sayfaları bir seferde ADF (Otomatik Kağıt Besleyicisi)’ye 
yerleştirin.

Doküman kalınlığı: 0.065 ile 0.15 mm arası
Sayfanın ortasının her iki tarafının 17.5 mm (0.7 inç) dahilinde delik açmayın.
Sayfanın ortasının her iki tarafının 17.5 mm (0.7 inç) dahiline başka herhangi bir kağıt 
yapıştırmayın.

A.5.2 Uzunluğa Göre Tespit

 "6.9.17 Çoklu Besleme Tespiti (Katman ve Uzunluk)" (sayfa 336) bölümünde [Uzunluk] seçili ise, 
çoklu besleme uzunluk vasıtasıyla tespit edilir.
Bu durumda aynı uzunluktaki sayfaları bir seferde ADF (Otomatik Kağıt Besleyicisi)’ye 
yerleştirin.

Doküman uzunluk sapması: %1 veya daha az.
Sayfanın ortasının her iki tarafının 17.5 mm (0.7 inç) dahilinde delik açmayın.
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A.5.3 Hem Katman Hem Uzunluk Vasıtasıyla Tespit 

 "6.9.17 Çoklu Besleme Tespiti (Katman ve Uzunluk)" (sayfa 336) [Her İkisi] seçildiyse, çoklu 
beslemeler hem katman hem uzunluk vasıtasıyla tespit edilir.
Bu durumda aynı kalınlık ve uzunluktaki sayfaları bir seferde ADF (Otomatik Kağıt 
Besleyicisi)’ye yerleştirin.

Doküman kalınlığı: 0.065 ile 0.15 mm arası
Doküman uzunluk sapması: %1 veya daha az
Sayfanın ortasının her iki tarafının 17.5 mm (0.7 inç) dahilinde delik açmayın. 
Sayfanın ortasının her iki tarafının 17.5 mm (0.7 inç) dahiline başka herhangi bir kağıt 
yapıştırmayın.

Çoklu besleme tespitinin mümkün olduğu alan

DİKKAT
Katmana göre tespit çok kalın kağıtları veya plastik dokümanları çoğunlukla 
yanlış tespit edecektir. Böyle üstte belirtilmiş gibi olan dokümanları tararken, 
"Çoklu Besleme Ayarı" ekranından "Yok"u seçin.
Dokümanın üst ve alt 25 mm’sinde çoklu besleme tespit edilemeyebilir.

17.5mm 17.5mm

Sayfanın üstü

Ön taraf

Besleme
Yönü

Sayfanın altı

 

Kağıdın ortası
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Ek  B     
B

Yönetim Ayarları ve Sınırlar 

Bu ek e-posta adresleri ayar değerleri ve bu ayar öğelerinin sınırlarını açıklar.

Kullanıcı

B.1 E-posta Adresi Ayar Değerleri........................................................................... 426

B.2 Ayar Öğeleri İçin Sınırlar.................................................................................... 427
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B.1 E-posta Adresi Ayar Değerleri

E-posta adresleri en fazla 256 karakter uzunluğunda olabilir. Aşağıdaki e-posta 
biçimlerinden biri kullanılmalıdır:

XXXXXXX@IP_adresi
XXXXXXX@Anamakine_adı
XXXXXXX@Etkialanı_adı

XXXXXXX Alfasayısallardan ve aşağıdaki sembollerden oluşur.
 ! # $ % & ' * + - / = ? ^ _ ` { | } ~ .

Ancak noktalar (.) aşağıdaki durumlarda kullanılamaz:
Noktaları (.) ilk karater olarak kullanmak
Noktaları (.) son öğe olarak kullanmak
Noktaları (.) ard arda kullanmak

IP_adresi Noktalar (.) ile ayrılmış sayılardan oluşur.
Aşağıdaki sınırlar içinde olan IP adresleri kullanılabilir:
1.0.0.1 - 126.255.255.254
128.0.0.1 - 191.255.255.254
192.0.0.1 - 223.255.255.254

Anamakine_adı Yalnızca alfasayısallardan ve kısa çizgilerden (-) oluşur. İlk 
karakter kısa çizgi olamaz.

Etkialanı_adı Alfasayısallardan ve kısa çizgilerden (-) oluşan isim öğeleri 
noktalar ile ayrılmıştır (.).
Her isim öğesi en fazla 63 karakter içerebilir ve sadece alfabetik 
karakterler son öğe olarak kullanılabilir.
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B.2 Ayar Öğeleri İçin Sınırlar

Öğe Sınır

e-Posta Alıcı e-posta adresleri 30
(Her bir Kime, Bilgi, Gizli için)

Kesim boyutu 64 - 10.240 KB
(Tek bir kesilmiş e-postanın maksimum 
boyutu)

Maksimum ek boyutu 1 - 20 MB

Adres uyarı sınırı 2 - 1000

E-posta adres defterine 
kaydedilmiş e-posta adresleri 

Sadece e-posta adresi olursa 
maksimum10.000 adet
E-posta adresleri, grupları ve dağıtım 
listeleri için toplam 5000 adet

Dağıtım listesine kaydedilmiş 
e-posta adresleri

100

Faks Faks numarası listesine 
kaydedilmiş faks numaraları 

1000

Faks alıcı hedefleri İşlem başına bir adet

Kaydet Kayıtlı klasörler 100
(Ağ klasörleri ve FTP klasörleri toplamı)

Görüntülenebilir klasörler ve 
ağaç öğeleri

10.000
(Etki alanları, bilgisayarlar ve ağ klasörleri 
toplamı)

Yazdır Kayıtlı yazıcılar 100

Görüntülenebilir yazıcılar ve 
ağaç öğeleri

10.000
(Etki alanları, bilgisayarlar ve ağ yazıcıları 
toplamı)

Scan to SharePoint Kayıtlı SharePoint klasörleri 100
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Görev Yönetimi Kayıtlı işler 1000
(Her bir görev için en fazla 10 eylem 
kaydedilebilir)

Kayıtlı görev menüleri 100

Kayıtlı görev grupları 100

Kayıtlı görev grupları üyeleri 1000
(Kullanıcılar ve LDAP gruplarının toplamı)

LDAP grubunun geçerlilik 
aralığı

5. düzeye kadar olan kullanıcılar

Kullanıcı Yönetimi Kayıtlı kullanıcı profilleri 1000

Yerel kullanıcılar 100

Merkezi Yönetim Yönetilen tarayıcılar 1000

Günlük Yönetimi Kullanıcı günlükleri 1000

Sistem günlükleri 1000

Cihaz Bakımı Hata bildirimi alıcı e-posta 
adresleri

1

Kayıtlı eklentiler 6
(Eklentiler ve diğer işlev öğelerinin de dahil 
olduğu toplamda altı öğe [Ana Menü] 
ekranında görüntülenebilir.)

İçeri aktarılan lisanslar 100

Öğe Sınır
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Ek  C    
C

Kök Sertifika Yetkilisi

Bu ek kök sertifika yetkilisinin açıklamasını verir.

Kullanıcı
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C.1 Kök Sertifika Yetkilisi Listesi

SSL (Güvenli Yuva Katmanı) şifreli iletişim, tarayıcı tarafından kullanıcı kimlik doğrulamada ve 
işlemleri FTP sunucusuna veya bir SharePoint klasörüne kaydetmek için kullanılabilir.
SSL ile karşı taraf iletişim öğelerinin kimlik doğrulaması için güven sertifikaları değiştirilir. 
Aşağıdaki kök sertifika yetkililerinin tarayıcıda ön kaydı yapılmıştır ama başka kök sertifikalarının 
alımı da mümkündür. Sertifika alımı ile ilgili ayrıntılar için bkz. "4.6.15 Sertifikaların Yönetimi" 
(sayfa 86).  

Yayımlayan

Son 
geçerlilik 

tarihi
(GG/AA/
YYYY)

CA 1 11/3/2019

Certiposte Classe A Personne 24/6/2018

Certiposte Serveur 24/6/2018

Certisign - Autoridade Certificadora - AC2 27/6/2018

Certisign - Autoridade Certificadora - AC4 27/6/2018

Certisign Autoridade Certificadora AC1S 27/6/2018

Certisign Autoridade Certificadora AC3S 10/7/2018

Class 1 Primary CA 7/7/2020

Class 2 Primary CA 7/7/2019

Class 3 Primary CA 7/7/2019

Class 3 Public Primary Certification Authority 2/8/2028

Class 3P Primary CA 7/7/2019

Class 3TS Primary CA 7/7/2019

Deutsche Telekom Root CA 1 10/7/2019

Deutsche Telekom Root CA 2 10/7/2019

DST (ANX Network) CA 10/12/2018

DSTCA E1 11/12/2018

DSTCA E2 10/12/2018

DST-Entrust GTI CA 9/12/2018

Entrust.net Secure Server Certification Authority 26/5/2019

Equifax Secure Certificate Authority 23/8/2018

Equifax Secure eBusiness CA-1 21/6/2020

Equifax Secure eBusiness CA-2 23/6/2019
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Equifax Secure Global eBusiness CA-1 21/6/2020

EUnet International Root CA 3/10/2018

FESTE, Public Notary Certs 2/1/2020

FESTE, Verified Certs 2/1/2020

First Data Digital Certificates Inc. Certification Authority 4/7/2019

FNMT Clase 2 CA 19/3/2019

GlobalSign Root CA 28/1/2014

GTE CyberTrust Global Root 14/8/2018

http://www.valicert.com/ 26/6/2019

Microsoft Root Authority 31/12/2020

Microsoft Root Certificate Authority 10/5/2021

NetLock Expressz (Class C) Tanusitvanykiado 20/2/2019

NetLock Kozjegyzoi (Class A) Tanusitvanykiado 20/2/2019

NetLock Uzleti (Class B) Tanusitvanykiado 20/2/2019

PTT Post Root CA 26/6/2019

Saunalahden Serveri CA 26/6/2019

SecureSign RootCA1 15/9/2020

SecureSign RootCA2 15/9/2020

SecureSign RootCA3 15/9/2020

SIA Secure Client CA 9/7/2019

SIA Secure Server CA 9/7/2019

Swisskey Root CA 1/1/2016

Thawte Premium Server CA 1/1/2021

Thawte Server CA 1/1/2021

UTN - DATACorp SGC 25/6/2019

UTN-USERFirst-Hardware 10/7/2019

UTN-USERFirst-Network Applications 10/7/2019

VeriSign Trust Network 2/8/2028

Yayımlayan

Son 
geçerlilik 

tarihi
(GG/AA/
YYYY)
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Ek D    
D

Tarayıcı Özellikleri

Bu ek bir bütün olarak tarayıcı ve tarayıcı parçaları için teknik özellikleri açıklar.

Kullanıcı
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D.1 Cihaz Özellikleri

Öğe Özellik

Ebatlar (E × D × B) 315 × 415 × 281 mm

Güç tüketimi (AC) 88W

Ağırlık 13 kg

LCD dokunmatik ekran 8.4-inch XGA TFT LCD monitör
Analog dirençli dokunmatik ekran

Klavye 101 klavye

Ağ arayüzü LAN (10Base-T/100Base-TX)

Giriş gücü AC100-240V± 10% 50/60Hz

İPUCU
Bu tarayıcı Wake-On-LAN kartı ile birlikte yüklenmiştir. Tarayıcı en son bir hata 
veya elektrik kesilmesi nedeniyle kapanmışsa, Wakeup-On-LAN işlevi 
çalışmayacaktır.
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D.2 Tarayıcı Özellikleri

Öğe Özellik Not

Tarayıcı tipi ADF (Otomatik Doküman Besleyecisi)

Görüntü algılayıcısı Renk CCD × 2

Işık kaynağı Beyaz soğuk katot floresan boşalmalı lamba × 2

Taranabilen alan En fazla: Legal (8.5 × 14inç)
En az: A8 (dikey) 
(52 × 74 mm) veya 2 × 3inç

"Özel Ayarlar" kağıt ayarı 
kullanıldığında, uzunluğu 
863 mm (34 inç) e kadar 
olan bir sayfa için 
doküman taraması 
yapılabilir.

Kağıt ağırlığı 52 ile 127 g/m² arası (14 ile 34 lb arası) 

Tarama hızı
(A4/Mektup, 
dikey) (*1)

Renk Tek Yön: 30 yaprak/dk.
Çift Yön: 60 sayfa/dk.

150 dpi

Gri 
tonlama

Siyah& 
Beyaz

Renk Tek Yön: 25 yaprak/min.
Çift Yön: 50 sayfa/min.

200 dpi

Gri 
tonlama

Siyah & 
Beyaz

ADF kağıt alma tablası 
kapasitesi

En fazla: 50 yaprak 
(Mektup/A4,80g/m² (20 lb))

Optik çözünülürlük 600 dpi

Çıktı çözünülürlüğü 150 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 600 dpi

Gri tonlama düzeyi (dahili/
harici)

1.024/256 düzeyleri

(*1): Maksimum donanım sınırı. Asıl tarama süresi, veri transfer süresi gibi yazılım işlemi süresini 
içerir.
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D.3 Desteklenen Diller ve Mevcut Klavye Örtüleri

Klavye örtüsünü temin etmek için FUJITSU tarayıcı bayinize veya yetkili bir FUJITSU tarayıcı 
teknik servisine başvurun.

 
 

  

İngilizce   - 

İtalyanca  PA03544-K600 ITA 

Almanca  PA03544-K601 DEU 

Fransızca  PA03544-K602 FRA 

İspanyolca  PA03544-K603 ESP 

  PA03544-K604 PRT 

Rusça   PA03544-K605 RUS 

Korece  PA03544-K606 KOR 

İngilizce   PA03544-K608 GBR 

PA03544-B101 

Türkçe   PA03544-K610 TUR 

İngilizce   - 

Geleneksel Çince  (  PA03544-K607 CHN 

PA03544-B102 

Fransızca (Kanada) s  PA03544-K609 CAN 

İngilizce   - 

İspanyolca  PA03544-K603 ESP 

PA03544-B105 

PA03544-B205 

Portekizce   PA03544-K604 PRT

Desteklenen dil Klavye örtüsüTarayıcı ünitesi
parça numarası

Portekizce
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İşlem Mesajları

Bu ek tarayıcı kullanımı sırasında görünebilecek mesajlar ve bu mesajları nasıl ele almanız 
gerektiği hakkında bilgi sağlar.

Kullanıcı

E.1 Yönetici Mesajları ............................................................................................... 438

E.2 Devamlı Kullanıcı Mesajları................................................................................ 462

E.3 Central Admin Mesajları..................................................................................... 519
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E.1 Yönetici Mesajları

Yönetici işletimi sırasında aşağıdaki mesajlar görünebilir. 
Mesajlar aşağıdaki iletişim kutusu şeklinde gösterilir. 

Aşağıdaki çizelge mesaj iletişim kutusunda karşınıza çıkabilecek işaret türlerini açıklar.

İşaret Açıklama

Uyarı mesajı. Bir ayar için geçersiz değerler girilmişse gösterilir.
Mesajı kontrol edin ve [Tamam] ekran tuşuna basın.

Hata mesajı.
Mesajı kontrol edin ve [Tamam] ekran tuşuna basın.

Bilgi mesajı.
Mesajı kontrol edin ve [Tamam] ekran tuşuna basın. Eylem gerekmez.

Sorgu mesajı.
Mesajı kontrol edin, gerekeni seçin ve bir ekran tuşuna basın.
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E.1.1 Yönetici Ekran Mesajları

Ekran Mesajlar Eylem

Tarayıcı Adı Tarayıcı adı geçersiz karakterler 
içermektedir.

Yalnızca belirtilmiş geçerli karakterleri 
kullanarak tarayıcı adını yeniden girin. 
Tarayıcı adının önünde veya arkasın-da 
boşluk bırakmayın.Kontrol karakterlerini 
veya aşağıdaki sembollerden herhangi birini 
kullanmayın:
" / \ [ ] : | < > + = ; , ?

Çalışma grubu veya etki alan adı geçersiz 
karakterler içermektedir.

Çalışma grubu veya etki alan adı geçersiz 
karakterler içermektedir. Çalışma grubu 
adları en fazla 15 alfasayısal karakter 
uzunluğunda olabilir. Etki alanı adları en 
fazla 255 alfasayısal karakter uzunluğunda 
olabilir ve  ".-_" işaretleri de kullanılabilir.

Etki alanı oturum açma başarısız. Belirlenmiş kullanıcı adı ve parolayı kontrol 
edin.

Belirtilen etki alanı bulunamıyor. Etki alanına bağlanılamıyor. Belirtilen etki 
alanının doğruluğunu ve ağa bağlı olduğunu 
kontrol edin.

Çalışma grubu veya etki alan adı 
girilmedi.

Grup veya etki alan adı geçersiz karakterler 
içermektedir. Grup adları en fazla 15 
alfasayısal karakter uzunluğunda olabilir. 
Etki alanı adları en fazla 255 alfasayısal 
karakter uzunluğunda olabilir ve  ".-_" 
işaretleri de kullanılabilir.

Tarih/Saat Tarih / saat ayarları geçersizdir.
[Mevcut tarih aralığı]

[Mevcut tarih aralığı]’nda bulunan bir tarih/
saati yeniden girin.

Saat ayarlama, oturumun zaman aşımına 
uğramasına sebep olur. Oturum şimdi 
kapatılıyor.

Eylem gerekmez.

Oturum Açma 
Ayarları

Geçersiz Kullanıcı adı. Geçerli bir kullanıcı adı girin ve tekrar 
deneyin.

Kullanıcı adı geçersiz karakterler 
içermektedir.

Kullanıcı adını yalnızca belirlenmiş geçerli 
karakterleri kullanarak yeniden girin.

Yönetici Parolası Yeni parola geçersiz karakter 
içermektedir.

Geçerli yeni bir parola girin. Alfasayısal 
karakterler(büyük küçük harf duyarlı) ve 
semboller girilebilir. 
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Dosya Adları "Ön ek" geçersiz karakterler (\/:*?"<>|) 
içermektedir veya ayrılmış bir dizeye 
(CON, PRN, AUX, CLOCK$, NUL, 
COM0, ..., COM9, LPT0, ..., LPT9) 
ayarlıdır. Dosya adını yeniden girin ve 
tekrar deneyin.

Aşağıdaki simgeleri veya ayrılmış dizgileri 
kullanmayın:
\/: * ? " < > | CON PRN AUX CLOCK$ 
NUL COM0 - COM9 LPT0 - LPT9
Dosya adını sadece belirtilen geçerli 
karakterleri kullanarak yeniden girin.

Sertifika 
Yönetimi

Kimlik doğrulama sertifikası alınamadı. FUJITSU tarayıcı bayinizle veya yetkili bir 
FUJITSU tarayıcı teknik servisi ile irtibata 
geçin.

Kimlik doğrulama sertifikası "Güvenilen 
Kök Sertifika Yetkilileri" deposuna 
aktarılamadı.

FUJITSU tarayıcı bayinizle veya yetkili bir 
FUJITSU tarayıcı teknik servisi ile irtibata 
geçin.

Kimlik doğrulama sertifikası silinemedi. FUJITSU tarayıcı bayinizle veya yetkili bir 
FUJITSU tarayıcı teknik servisi ile irtibata 
geçin.

IP Adresi IP adresi ayarlanamadı. Yeniden 
deneyin.

Yeniden deneyin. Başarılı olmazsa, 
tarayıcıyı yeniden başlatın ve tekrar 
deneyin. 

Yönetici Ağ Geçersiz ayarlar bileşimi belirlenmiştir. Aşağıdaki ayarlar kombinasyonu 
kullanılamaz:

Bağlantı noktası numarası "80" ve SSL 
"Açık"
Bağlantı noktası numarası "443" ve SSL 
"Kapalı"

Bağlantı noktası numarası ve SSL için 
geçerli bir ayarlar kombinasyonu girin.

Central Admin 
Server

Tarayıcı ayrıntıları iScanner Central 
Admin Server ile kaydolamamıştır.

Central Admin Server bağlantı ortamını 
kontrol edin.

Geçersiz adres belirtilmiştir. Geçerli bir adres girin ve tekrar deneyin.

Bulma kimliği geçersiz karakterler 
içermektedir.

Alfasayısal karakterler ve semboller 
kullanın. Bulma kimliği büyük küçük harfe 
duyarlıdır.

DNS Sunucusu DNS Son eki geçersiz karakterler 
içermektedir.

DNS son ekini yalnızca belirlenmiş geçerli 
karakterler kullanarak yeniden girin.

Ekran Mesajlar Eylem
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NTP Sunucusu Sistem saati eşitlenmesi başarısız. Aşağıdakileri deneyin:
NTP sunucusu IP adresi, ana makine adı 
ve FQDN ayarlarını kontrol edin.
Ağ yolundan NTP sunucusuna sorun 
olup olmadığını kontrol edin.
NTP sunucusu meşgul olabilir. Sistem 
saatini yeniden eşitlemeyi denemeden 
önce biraz bekleyin. Başarısız olursa, 
belirlenmiş sunucu bir NTP sunucusu 
olmayabilir. Yeni bir NTP sunucusu 
deneyin.
Belirlenmiş NTP sunucusu güvenilir bir 
tarih ve saat sağlayamıyor. Sunucu daha 
yüksek seviyedeki NTP sunucusundan 
tarih ve saati almaya çalışmıştır ama 
başarısız olmuştur. Farklı bir NTP 
sunucusu deneyin veya ağ yöneticisinin 
araştırmasını sağlayın
Saatin doğruluğunu kontrol edin. Saat 
doğru değilse tarih/saat’i ayarlayın ve 
yeniden deneyin.
Bkz. "4.6.5 Tarih/Saatin Ayarlanması" 
(sayfa 62), tarih/saat’i ayarlayın ve 
yeniden deneyin.

Saat eşitlemesi, oturumun zaman aşımına 
uğramasına sebep olur. Oturum şimdi 
kapatılıyor.

Eylem gerekmez.

LDAP Sunucusu Bağlantı sınaması başarısız.
LDAP ayarlarını kontrol et.

Aşağıdaki öğelerden her birinin doğru 
olarak ayarlandığını kontrol edin.

Adres
Bağlantı noktası numarası
SSL
Arama tabanı
Yetkili kullanıcı (DN)
Kullanıcı adı
Parola

Bu ayarlarla ilgili herhangi bir sorun yoksa, 
ağ yöneticisi ile irtibata geçin.

Ekran Mesajlar Eylem
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Ağ Yazıcısı Erişim reddedildi. Şu an oturum 
açılamıyor.

Aşağıdakileri deneyin:
Oturum açma mümkün olduğunda tekrar 
deneyin.
Saat ayarlarının değiştirilmesi için ağ 
yöneticisine başvurun.

Erişim reddedildi. Belirtilen kullanıcı 
hesabı şu anda kilitli durumdadır.

Ağ yöneticisine başvurun.

Erişim reddedildi. Erişim izninin düzenlenip düzenlenme-
diğini öğrenmek için sunucu yöneticisi ile 
irtibata geçin.

İşlem mümkün değil. Ağ yolu 
çalışmıyor.

Sunucu yöneticisi ile irtibata geçin.

Ağ bağlantısı yok. Sistem ağının düzgün olarak çalışıp 
çalışmadığını ağ tarayıcısının olduğu 
sunucunun dışında kalan ağdaki başka bir 
makineden  bir ping testi yaparak kontrol 
edin.  Sistem ağı düzgün olarak işlemiyorsa, 
daha fazla çözüm için, bkz. "Sunucuya 
kendi IP adresini kullanarak bağlanma 
hatası" (sayfa 398).

Ağ yolu bağlantı sayısı, izin verilen 
maksimum değere ulaştı. Daha fazla ağ 
adresi belirtilemez.

Gereksiz ağ bağlantılarını kapattıktan sonra 
istenen ağ yolunu tekrar belirlemeyi 
deneyin.

Belirtilen ağ yazıcısı yolu uzunluğu, 
seçilebilir maksimum adres uzunluğunu 
aşmaktadır. Bu yazıcı seçilemeyebilir.

Farklı bir ağ yazıcısı seçin ve tekrar 
deneyin.

Ağ bilgisine ulaşılamıyor. Belirlenmiş sunucu için yönetici ile irtibata 
geçin.

Belirtilen kullanıcının bu ağ yazıcısına 
bağlanması artık  mümkün değildir.

Belirtilmiş kullanıcı hesabının süresi 
dolmuştur.
Aşağıdakileri deneyin:

Farklı bir hesap ile oturum açın.
Hesabı doğrulatmak için ağ yöneticisi ile 
irtibata geçin.

Belirtilen parola bu ağ yazıcısı için artık 
geçerli değildir.

Belirtilen parolanın süresi dolmuştur.
Aşağıdakileri deneyin:

Farklı bir hesap ile oturum açın.
Parolanın onaylanması için ağ yöneticisi 
ile irtibata geçin.

Ekran Mesajlar Eylem
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Ağ Yazıcısı Belirtilen kullanıcının bu ağ yazıcısına 
ait parolasını yenilemesi gerekmektedir.

Ağ yazıcısında ilk kez oturum açmadan 
önce parolayı değiştirin.
Aşağıdakileri deneyin:

Farklı bir hesap ile oturum açın.
Parolanın değiştirilmesi için ağ 
yöneticisi ile irtibata geçin.

Yazıcı eklenemiyor. Aşağıdakileri deneyin:
Belirlenmiş ağ yazıcısı yolunu kontrol 
edin.
Ağ tarayıcısı için tarayıcı ayarlarını ve 
erişim ayrıcalıklarının doğru olarak 
ayarlandığını kontrol edin.
Paylaşılan yazıcı ayarlarının yazıcı 
sunucusunda doğru olarak ayarlandığını 
kontrol edin.
Yazıcının ağ bağlantısının düzgün 
çalıştığını ping testi uygulayarak kontrol 
edin. Ping testinden yanıt alınamıyorsa, 
sistem ağının normal olarak işlediğini 
kontrol etmek için ağdaki başka bir 
makineden ping testi uygulayın.
Yazıcı sunucusunun birincil DNS son 
ekinin doğru olarak ayarlandığını 
kontrol edin.

Ağ yazıcı ağacı bilgisi kullanılamaz. Central Admin Server "Bilgisayar 
Gözatıcısı" servisinin durdurulmuş olup 
olmadığını kontrol edin. Durdurulmuşsa, 
servisi başlatın.

SharePoint 
Klasörü

SharePoint erişim hatası oluştu. Ağ bağlantısını ve sunucu durumunu 
kontrol edip, tekrar deneyin.SharePoint sitesine erişilemiyor.

SharePoint sitesi bulunamadı. Ağ bağlantısını ve site ayarlarını kontrol 
edin ve tekrar deneyin.

Ekran Mesajlar Eylem
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Ağ Klasörü Erişim reddedildi. Şu an oturum 
açılamıyor.

Aşağıdakileri deneyin:
Oturumu açma mümkün olduğunda 
tekrar deneyin.
Saat ayarlarını değiştirmesi için ağ 
yöneticisine başvurun.

Erişim reddedildi. Belirtilen hesap şu 
anda kilitli durumdadır.

Ağ yöneticisi ile irtibata geçin.

Belirtilen ağ klasörü adı zaten 
kullanılmaktadır. Farklı bir ad deneyin.

Adı zaten kullanımda olan ağ klasörünü 
yeniden adlandırın ve klasörü tekrar 
eklemeyi deneyin.

Erişim reddedildi. Erişim izninin düzenlenip düzenlenme-
diğini öğrenmek için sunucu yöneticisi ile 
irtibata geçin.

Ağ klasör adresi bulunamıyor. Sunucu yöneticisi ile irtibata geçin.

İşlem mümkün değil. Ağ yolu 
çalışmıyor.

Sunucu yöneticisi ile irtibata geçin.

Ağ bağlantısı yok. Sistem ağının düzgün olarak çalışıp 
çalışmadığını, ağ tarayıcısının olduğu 
sunucunun dışında kalan ağdaki başka bir 
makineden bir ping testi yaparak kontrol 
edin. Sistem ağı düzgün olarak işlemiyorsa, 
daha fazla çözüm için bkz. "Sunucuya kendi 
IP adresini kullanarak bağlanma hatası" 
(sayfa 398).

Ağ yolu bağlantı sayısı, izin verilen 
maksimum değere ulaştı. Daha fazla ağ 
adresi belirtilemez.

Gereksiz ağ bağlantılarını kapatın ve sonra 
istenen ağ yolunu tekrar belirlemeyi 
deneyin.

Belirtilen ağ klasör yolu uzunluğu 
seçilebilir maksimum adres uzunluğunu 
aşmaktadır. Bu klasör seçilemeyebilir.

Farklı bir ağ klasörü seçin ve tekrar 
deneyin.

Ağ bilgisine ulaşılamıyor. Belirlenmiş sunucu için yönetici ile irtibata 
geçin.

Belirtilen kullanıcının bu ağ klasörüne 
bağlanması artık mümkün değildir.

Belirtilen kullanıcı hesabının süresi 
dolmuştur.
Aşağıdakileri deneyin:

Farklı bir hesap ile oturumu açın.
Hesabı doğrulatmak için ağ yöneticisi ile 
irtibata geçin.

Ekran Mesajlar Eylem
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Ağ Klasörü Belirtilen parola bu ağ klasörü için artık 
geçerli değildir.

Belirtilen parolanın süresi dolmuştur.
Aşağıdakileri deneyin:

Farklı bir hesap ile oturumu açın.
Hesabı tekrar doğrulatmak için ağ 
yöneticisi ile irtibata geçin.

Belirtilen kullanıcının bu ağ klasörüne ait 
parolasını yenilemesi gerekmektedir.

Ağ yazıcısında ilk kez oturum açmadan 
önce parolayı değiştirin.
Aşağıdakileri deneyin:

Başka bir hesap ile oturum açın.
Parolanın değiştirilmesi için ağ 
yöneticisi ile irtibata geçin.

FTP yoluna bağlanılamadı. Aşağıdakileri deneyin:
FTP yolunun doğruluğunu kontrol edin.
Kullanıcı adı ve parolayı kontrol edin.
Protokol ayarlarını kontrol edin.
Bağlantı noktası numarasını kontrol 
edin.
Pasif mode ayarlarını kontrol edin.
Şifre ayarlarını kontrol edin.
Proxy ayarlarını kontrol edin.

Ağ klasörü ağacı bilgisi kullanılamaz. Central Admin Server "Bilgisayar 
Gözatıcısı" hizmetinin durdurulmuş olup 
olmadığını kontrol edin. Durdurulmuşsa, 
hizmeti başlatın.

Ekran Mesajlar Eylem
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Uyarı 
Bildirimi

Deneme e-postası gönderilemedi. Aşağıdakileri deneyin:
SMTP sunucusuna bağlı bilgisayarın 
düzgün olarak çalıştığını kontrol edin.
Ağdaki başka bir bilgisayardan bu 
adrese e-posta gönderilip 
gönderilemeyeceğini kontrol edin.
Ping testi yaparak SMTP sunucusunun 
veya SMTP sunucusunun ağ 
bağlantısının düzgün çalıştığını kontrol 
edin. SMTP sunucusu ping testinden 
yanıt alınamıyorsa, sistem ağının normal 
olarak işlediğini kontrol etmek için 
ağdaki başka bir makineden SMTP 
sunucusu ping testi uygulayın.

Sistem ağı düzgün olarak 
işlemiyorsa, daha fazla çözüm için, 
bkz. "Sunucuya kendi IP adresini 
kullanarak bağlanma hatası" (sayfa 
398).
Sadece SMTP sunucusu ağa 
bağlanamıyorsa, ağ yöneticisin-den 
SMTP sunucusu ve sunucu ağ 
bağlantısının normal olarak işleyip 
işlemediğini kontrol etmesini 
isteyin.

Sistem Durumu Tarayıcı ünitesinden veri okunamıyor. Aşağıdakileri deneyin:
Tarayıcı otomatik olarak başlatılmazsa,  
"Oturum Açma" ekranında [Kapat] 
ekran tuşuna basın ve tarayıcıyı yeniden 
başlatmak için tekrar açın.
Tarayıcı tekrar açıldıktan sonra hata 
durumu devam ederse, "Oturum Açma" 
ekranında [Kapat] ekran tuşuna basın, 
gücü kesmek için AC kablosunu 
tarayıcıdan çıkarın, en az on saniye 
bekledikten sonra AC kablosunu 
yeniden takıp tarayıcıyı tekrar 
çalıştırmayı deneyin. Hata durumu 
devam ederse, FUJITSU tarayıcı bayisi 
veya yetkili FUJITSU tarayıcı teknik 
servisine başvurun.
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Kullanım 
Durumu

Tarayıcı ünitesinden veri okunamıyor. Aşağıdakileri deneyin:
Tarayıcı otomatik olarak başlatılmazsa,  
"Oturum Açma" ekranında [Kapat] 
ekran tuşuna basını ve tarayıcıyı yeniden 
başlatmak için tekrar açın.
Tarayıcı tekrar açıldıktan sonra hata 
durumu devam ederse, "Oturum Açma" 
ekranında [Kapat] ekran tuşuna basın, 
gücü kesmek için AC kablosunu 
tarayıcıdan çıkarın, en az on saniye 
bekledikten sonra AC kablosunu 
yeniden takıp tarayıcıyı tekrar 
çalıştırmayı deneyin. Hata durumu 
devam ederse, FUJITSU tarayıcı bayisi 
veya yetkili FUJITSU tarayıcı teknik 
servisine başvurun.

Kullanıcı Bilgi 
Kaydı

Belirtilen yedekleme dosyası 
yüklenemiyor veya geçerli bir kullanıcı 
bilgi kaydı değil.

Aşağıdakileri deneyin:
Belirtilmiş yedekleme dosyasının 
doğruluğunu kontrol edin.
Dosyayı tekrar geri yüklemeyi deneyin.
Belirtilmiş yedekleme dosyası ağ 
hatasına bağlı olarak 
yüklenemeyebilir.Ağ durumunu kontrol 
edin.

Belirtilen yedekleme dosyasından geri 
yükleme, maksimum kullanıcı bilgi kaydı 
sayısının aşılmasına sebep olacaktır. 
Mevcut kullanıcı bilgi kayıtlarını silin ve 
tekrar deneyin.

En fazla 1000 kullanıcı kaydedilebilir. 
Mevcut kullanıcı bilgi kayıtlarını silin ve 
yeniden deneyin.
"Kullanıcı bilgi kaydını temizleme" (sayfa 
173)

Kullanıcı bilgisi geri yüklenemiyor. 
Belirtilen dosya desteklenmeyen bilgi 
içeriyor.

Yedekleme aygıtı ve geri yükleme aygıtının 
versiyonları birbirini tutmuyor. Geri 
yükleme aygıtını güncelleyin.
"4.10.3 Tarayıcı Sistemi Yazılımını 
Güncelleme" (sayfa 178)

Kullanıcı bilgisi geri yüklenemiyor. 
Yedekleme dosyasının dili, aktif dil 
ayarlarıyla aynı olmalıdır.

Dil ayarını yedekleme zamanındaki dile 
çevirin ve kullanıcı bilgi kaydını tekrar geri 
yüklemeyi deneyin.

Ekran Mesajlar Eylem
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Sistem Ayarları 
Dosyası

Belirtilen yedekleme dosyası 
bulunamıyor veya yüklenemedi.

Aşağıdakileri deneyin:
Belirtilmiş yedekleme dosyasının 
doğruluğunu kontrol edin.
Dosyayı tekrar geri yüklemeyi deneyin.
Belirtilmiş yedekleme dosyası ağ 
hatasına bağlı olarak yüklenemeyebi- 
lir.Ağ durumunu kontrol edin.

Yedekleme bilgisi yeniden yüklenemedi. 
Belirtilen dosya desteklenmeyen bilgi 
içermektedir.

Yedekleme aygıtı ve geri yükleme aygıtının 
sürümleri birbirine uymuyor.
Geri yükleme aygıtını güncelleyin.
"4.10.3 Tarayıcı Sistemi Yazılımını 
Güncelleme" (sayfa 178)

Yedekleme bilgisi yeniden yüklenemedi. 
Yedekleme dosyası dili, aktif dil 
ayarlarıyla aynı olmalıdır.

Dil ayarını yedekleme sırasındaki dile 
çevirin ve yedekleme verisini tekrar geri 
yüklemeyi deneyin.

Sistem ayarları başarıyla yüklenmiştir.
Tarayıcı yeniden başlatılacaktır.

Eylem gerekmez.

Sistem 
Güncellemeleri

Belirtilen güncelleme dosyası, bu sisteme 
uygulanamaz.

Güncelleme dosyası için uygulanabilir 
sistemi kontrol edin.
Veya yüklü seçeneklerin durumunu kontrol 
edin.

Belirtilen güncelleme dosyası 
yüklenemiyor veya geçerli bir sistem 
güncellemesi değil.

Aşağıdakileri deneyin:
Belirtilen güncelleme dosyasının 
doğruluğunu kontrol edin ve tekrar 
deneyin.
Ağ hatasına bağlı olarak belirtilen 
güncelleme dosyası yüklenemeyebilir. 
Ağ durumunu kontrol edin.

Yeni bir güncelleştirme mevcut. İlgili 
yayımlama sunucusundan 
güncelleştirmeyi yükle ve kur.

Gerektiğinde ilgili yayımlama 
sunucusundan yeni güncelleştirme 
dosyalarını indirin ve yükleyin.

Şu anda kullanılabilir bir güncelleştirme 
yok.

Eylem gerekmez.

İlgili yayımlama sunucusu ile iletişime 
geçme başarısız oldu.

Yayımlanan sunucuya erişim ayarlarını 
kontrol edin.
Dış sunucuya erişim için proxy sunucusu 
ayarları gerektiği zaman, "Proxy sunucusu" 
ekranında HTTP proxy sunucusunu 
ayarlayın.
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Genel Hata: XXXXXX ile ilgili problem.
FUJITSU tarayıcısı satıcınızla veya 
yetkili bir FUJITSU tarayıcısı servis 
sağlayıcısıyla bağlantı kurun.
Hata kodu=xxxxxxx
Sonuç kodu=xxxxxxx
(XXXXXX: Fonksiyon Adı)

FUJITSU tarayıcı bayisi veya yetkili 
FUJITSU tarayıcı teknik servisi ile irtibata 
geçin.

Hata: XXXXXX ile ilgili problem.
FUJITSU tarayıcı bayinizle veya yetkili 
bir FUJITSU tarayıcı servis 
sağlayıcısıyla bağlantı kurun. 
(XXXXXX: Fonksiyon Adı)

FUJITSU tarayıcı bayisi veya yetkili 
FUJITSU tarayıcı teknik servisi ile irtibata 
geçin.

Eklenti Yazılımı Belirtilen Eklenti bilgi içeriği geçersizdir. Belirtilen Eklenti modülünün içeriğini 
kontrol edin.

Belirtilen Eklenti dosyası, bu sisteme 
uygulanamaz.

Sistem sürümünü kontrol edin, güncelleme 
dosyasının doğru sürümünü hazırlayın ve 
tekrar deneyin.

Belirtilen Eklenti yüklenemedi. Aşağıdakileri deneyin:
Belirtilen güncelleme dosyasının 
doğruluğunu kontrol edin ve tekrar 
deneyin.
Ağ hatasına bağlı olarak belirtilen 
güncelleme dosyası yüklenemeyebilir. 
Ağ durumunu kontrol edin.

Belirtilen Eklenti'nin kurulması için 
Sistem Versiyon xx veya üstü 
gerekmektedir.

Sistemi güncelleyin ve sonra Eklenti 
modülünü yükleyin.

Admin Tool Bağlantı hatası Bu işlem hakkında daha fazla ayrıntı için, 
bkz. "8.3.3 Web Tarayıcısı, Admin Tool 
veya Central Admin Server’ı kullanarak 
Tarayıcıya Erişim Hatası" (sayfa 402).

Bu sistem sürümüne bağlanıtı 
sağlanamıyor.

Admin Tool’u tarayıcıdan kurunuz ve tekrar 
deneyin.

Görev Ayarları Oturum zaman aşımına uğradı. Ayarları 
düzenle penceresini kapatmak için, araç 
çubuğundaki "Kapat" ekran tuşuna 
tıklayın.

Düzenleme ayarları penceresini kapatın ve 
tekrar deneyin.

Ekran Mesajlar Eylem
fi-6010N Ağ Tarayıcısı İşletmen Kılavuzu 449



Görev Ayarları Sonul hata oluştu. Görev Ayarları 
oturumunu kapatarak tekrar deneyiniz. 
Sorun devam ederse, Yönetici FUJITSU 
tarayıcı bayisiyle veya yetkili bir 
FUJITSU tarayıcı servis sağlayıcısı ile 
irtibata geçerek yardım almalıdır.

Görev Ayarları oturumunu kapatın ve tekrar 
deneyin.

Devam etmek için yetersiz bellek. Görev 
ayarları oturumunu kapatarak tekrar 
deneyiniz.

Kullanılabilir yeterli bellek kapasitesinin 
olduğundan emin olun ve tekrar deneyin.

Devam etmek için yetersiz boş disk alanı. 
Görev ayarları oturumunu kapatarak 
tekrar deneyiniz.

Yeterli boş disk alanının müsait olduğundan 
emin olun ve tekrar deneyin.

LDAP Bağlantısı LDAP arama tabanı ayarı geçersizdir. LDAP ayarlarını düzeltin.

LDAP sunucusu meşgul. Biraz bekleyin ve tekrar deneyin.

Arama, süre aşımına uğradı. Sistem 
yöneticisine başvurun.

Sistem yöneticisi ile irtibata geçin.

LDAP sunucusuna bağlanamıyor. LDAP 
erişim ayarlarınının doğru olup 
olmadığını, LDAP sunucusunun çalışıp 
çalışmadığını ve erişirliğini kontrol 
ediniz.

Sistem yöneticisi ile irtibata geçin.

LDAP sunucusu SSL doğrulama 
başarısızdır.

Sistem yöneticisi ile irtibata geçin.

LDAP kullanıcı erişim adı, parola ve/
veya arama tabanı ayarları geçersizdir.

Geçerli bir kullanıcı adı ve parolası girin ve 
tekrar deneyin.

LDAP yetkili kullanıcısı (DN), parola ve/
veya arama tabanı ayarları geçersizdir.

Aşağıdakileri deneyin:
LDAP sunucusu ve arama tabanı 
ayarlarını kontrol edin.
Geçerli bir yetkili kullanıcı (DN) ve 
parola girin.

LDAP sunucu erişimi başarısızdır. LDAP 
erişim ayarları ve LDAP sunucu 
ayarlarının doğruluğunu kontrol ediniz.

Sistem yöneticisi ile irtibata geçin.

LDAP sunucusundan veri alınamıyor.
LDAP arama tabanı ayarlarını kontrol 
ediniz.

Arama tabanını ayarlarını kontrol edin ve 
tekrar deneyin.

LDAP sunucusuna bağlanıyor. Bir 
kullanıcı adı ve parola giriniz.

Bir kullanıcı adı ve parolası girin.
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LDAP Bağlantısı LDAP sunucusuna bağlanılıyor. Bir 
Yetkili Kullanıcı (DN) ve Parola girin.

Aşağıdakileri deneyin:
LDAP sunucusu ve arama tabanı 
ayarlarını kontrol edin.
Geçerli bir yetkili kullanıcı (DN) ve 
parola girin.

LDAP sunucusu erişimi başarısız. LDAP 
erişimi, LDAP sunucusu, Yetkili 
Kullanıcı (DN), Parola ve Arama Tabanı 
ayarlarının doğru olduğunu denetleyin.

Aşağıdakileri deneyin:
LDAP sunucusu işlemini kontrol etmesi 
için bir sunucu yöneticisi ile irtibata 
geçin.
Ağ ayarlarını kontrol edin.
LDAP sunucusu ve arama tabanı 
ayarlarını kontrol edin.
Geçerli bir yetkili kullanıcı (DN) ve 
parola girin.

Eşleşmelerin sayısı izin verilen sayıyı 
aştı. Arama koşullarını geliştiriniz.

Arama koşullarını düzeltin ve tekrar 
deneyin.
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E.1.2 Sistem Günlüğü Mesajları

Yönetici işletimi sırasında görünebilen sistem günlüğü mesajları aşağıdaki üç kategori içinde 
düzenlenebilir:

Bilgi
Hata
Uyarı

■ Bilgi

Kod Mesaj Eylem

01000001 (XXXXXX) Ayarlar değiştirildi.
Bilgi:
(XXXXXX: Fonksiyon Adı)

Eylem gerekmez.

01000002 Kağıt ayırıcısı kullanım sayacı sıfırlandı.

01000003 Toplama Silindiri kullanım sayacı sıfırlandı.

01000004 Bütün kullanıcı günlükleri yüklenmeye hazırlandı.

01000005 Sistem günlüğü yüklenmeye hazırlandı.

01000006 Kullanıcı bilgi kaydı yüklenmeye hazırlandı.

01000007 Kullanıcı bilgi kaydı yenilendi.

01000008 Sistem ayarları yüklenmeye hazırlandı.

01000009 Sistem güncellendi.
Bilgi: Sistemin Yeni Versiyonu = x.x.x.x

01000009 Sistem güncellendi.
Bilgi: Sistem Versiyonu = x.x.x.x

01000009 Sistem güncellendi.
Bilgi: Güvenlik Versiyonu = x.x.x.x

01000009 Sistem güncellendi.
Bilgi: Seçenek  xxxx = xxxx

01000010 Deneme e-postası başarıyla gönderildi.

01000011 Kullanıcı bilgi kaydı silindi.

01000012 Sistem saati başarıyla eşleştirildi.

01000013 Sistem Ayarları yenilenmesi tamamlandı.
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Kod Mesaj Eylem

01000014 Teknik destek bilgisi yüklenmeye hazırlandı. Eylem gerekmez.

01000015 Eklenti modülü başarıyla kuruldu.
Eklenti: xxxxxx
Versiyon: xxxxxx 

01000016 Eklenti modülü başarıyla kaldırıldı.

01000017 Sistem ayarları geri yüklemesi başladı.

01000018 Güncelleştirme zamanlayıcısı etkinleştirildi.

01000019 Güncelleştirme zamanlayıcısı devre dışı 
bırakıldı.

01000020 Oturum açma LDAP sunucusu bağlantı 
sınaması başarılı oldu.

01000021 e-Posta adresi LDAP sunucusu bağlantı 
sınaması başarılı oldu.

01000022 Güncelleştirme zaten uygulanmış 
olduğundan tekrar uygulanmadı.
Bilgi: Sistem Versiyonu = x.x.x.x

Güncelleştirme zaten uygulanmış 
olduğundan tekrar uygulanmadı.
Bilgi: Güvenlik Versiyonu = x.x.x.x

02100014 Yeni bir güncelleştirme mevcut. İlgili 
yayımlama sunucusundan güncelleştirmeyi 
yükle ve kur.

Gerektiğinde ilgili 
yayımlama sunucusundan 
yeni güncelleştirme 
dosyalarını indirin ve 
yükleyin.

02100015 Şu anda kullanılabilir bir güncelleştirme yok. Eylem gerekmez.

0C010001 Yeni Görev oluşturuldu.
Görev adı: XXXXXX

0C010002 Mevcut Görev kopyalandı.
Görev adı: XXXXXX
kaynak adı: YYYYYY

0C010003 Görev düzenlendi.
Görev adı: XXXXXX

0C010004 Görev silindi.
Görev adı: XXXXXX

0C020001 Yeni Görev menüsü oluşturuldu.
Menü adı: XXXXXX
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 (*): Yalnızca kullanıcı grubunu düzenlerken başka bir LDAP sunucu türünün üyesi silindiği 
zaman kaydedilir.

0C020002 Mevcut Görev menüsü kopyalandı.
Menü adı: XXXXXX
kaynak adı: YYYYYY

Eylem gerekmez.

0C020003 Görev menüsü düzenlendi.
Menü adı: XXXXXX

0C020004 Yeni Görev menüsü silindi.
Menü adı: XXXXXX

0C030001 Yeni Kullanıcı Grubu oluşturuldu.
Grup adı: XXXXXX

0C030003 Kullanıcı Grubu düzenlendi.
(Geçersiz bir sunucu türüne ait üyeler 
silindi.) (*)
Grup adı: XXXXXX

0C030004 Kullanıcı Grubu silindi.
Grup adı: XXXXXX

0C040001 LDAP sunucu erişimi başarılı.
Arama tabanı: XXXXXX

Kod Mesaj Eylem
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■ Hata

Kod Mesaj Eylem

81001001 Hata: XXXXXX ile ilgili problem.
FUJITSU tarayıcı bayinizle veya yetkili bir 
FUJITSU tarayıcı servis sağlayıcısıyla 
bağlantı kurun.
Hata kodu=xxxxxxx
Sonuç kodu=xxxxxxx
(XXXXXX: Fonksiyon Adı)

FUJITSU tarayıcı bayisi veya yetkili 
FUJITSU tarayıcı teknik servisi ile 
irtibata geçin.

81001002 Hata: XXXXXX ile ilgili problem.
FUJITSU tarayıcı bayinizle veya yetkili bir 
FUJITSU tarayıcı servis sağlayıcısıyla 
bağlantı kurun.
(XXXXXX: Fonksiyon Adı)

FUJITSU tarayıcı bayisi veya yetkili 
FUJITSU tarayıcı teknik servisi ile 
irtibata geçin.

81001003 Bozuk sistem günlüğü dosyası silindi. Eylem gerekmez.

81001004 Bozuk kullanıcı günlüğü dosyası silindi.

81001005 Ayarlar değiştirilemedi.
Bilgi: XXXXXX
Eklenti: xxxxxxx
Versiyon: xxxxxxx

Eklenti kaydedilemedi.
Eklenti ayarlarını veya geri yüklenen 
tarayıcı sistem ayarlarını değiştir. 
Tarayıcı durumunu ve ayar değerini 
kontrol et.
Hatanın sebebi ve başarısız olan ayar 
değeri Bilgi: XXXXXX  gibi gösterilir.

81001006 (IP Adresi) Ayarları değiştirilemedi.
Bilgi:
Belirlenen IP adresi daha önceden 
kullanılmıştır.
DHCP = Kapalı
IP Adresi = xxx.xxx.xxx.xxx
Alt Ağ Maskesi = xxx.xxx.xxx.xxx
Varsayılan Ağ Geçidi = xxx.xxx.xxx.xxx

Değiştirilmeden önceki IP adresine 
döner.
Yinelenmemiş bir IP adresi girin ve 
tekrar deneyin.

81001007 Güncelleştirme zamanlayıcısı 
etkinleştirilemedi.

FUJITSU tarayıcı bayiniz veya yetkili 
bir FUJITSU tarayıcı teknik servisi ile 
irtibata geçin.

81001008 Güncelleştirme zamanlayıcısı devre dışı 
bırakılamadı. 

FUJITSU tarayıcı bayiniz veya yetkili 
bir FUJITSU tarayıcı teknik servisi ile 
irtibata geçin.

7C040001 LDAP arama tabanı ayarı geçersizdir.
Arama tabanı:XXXXXX

Arama tabanı ayarlarını kontrol edin.
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7C040002 LDAP sunucusu meşgul.
Arama tabanı:XXXXXX

Aşağıdakileri deneyin:
Biraz bekleyin ve tekrar deneyin.
LDAP sunucusu işleminin kontrol 
edilmesi için sunucu yöneticisi ile 
irtibata geçin.

7C040003 Arama, süre aşımına uğradı. Sistem 
yöneticisine başvurun.
Arama tabanı: XXXXXX

Arama zaman aşımı ayarlarının doğru 
olup olmadığını kontrol etmesi için 
sunucu yöneticisi ile irtibata geçin.

7C40005 LDAP sunucusuna bağlanamıyor. LDAP 
erişim ayarlarınının doğru olup olmadığını, 
LDAP sunucusunun çalışıp çalışmadığını 
ve erişirliğini kontrol ediniz.
Arama tabanı: XXXXXX

Aşağıdakileri deneyin:
LDAP sunucusu ve arama tabanı 
ayarlarını kontrol edin.
LDAP sunucusu işleminin kontrol 
edilmesi için sunucu yöneticisi ile 
irtibata geçin.

7C40006 LDAP sunucusu SSL doğrulama       
başarısızdır.
Arama tabanı: XXXXXX

SSL doğrulama ayarlarının ve LDAP 
sunucusu doğrulamasının doğru olup 
olmadığının kontrolü için sunucu 
yöneticisi ile irtibata geçin.

7C40008 LDAP kullanıcı erişim adı, parola ve/veya 
arama tabanı ayarları geçersizdir.
Arama tabanı: XXXXXX

Aşağıdakileri deneyin:
Doğru bir kullanıcı adı ve parola 
belirleyin.
Geçerli bir kullanıcı adı ve 
parolası belirleyin.
LDAP sunucusu ve arama tabanı 
ayarlarını kontrol edin.

7C040009 LDAP sunucu erişimi başarısızdır. LDAP 
erişim ayarları ve LDAP sunucu 
ayarlarının doğruluğunu kontrol ediniz.
Arama tabanı: XXXXXX
Ayrıntılı hata kodu: XXXXXXXXXX
Ayrıntılı hata mesajı: XXXXXXXXXX

Aşağıdakileri deneyin:
LDAP sunucusu işleminin kontrol 
edilmesi için sunucu yöneticisi ile 
irtibata geçin.
Ağ ayarlarının doğruluğunu 
kontrol edin.

7C40010 LDAP sunucusundan veri alınamıyor.
LDAP arama tabanı ayarlarını kontrol 
ediniz.
Arama tabanı: XXXXXX

Arama tabanı ayarlarını kontrol edin.

7C40011 LDAP yetkili kullanıcısı (DN), parola ve/
veya arama tabanı ayarları geçersizdir. 
Arama tabanı: XXXXXX

Aşağıdakileri deneyin:
LDAP sunucusu ve arama tabanı 
ayarlarını kontrol edin.
Geçerli bir yetkili kullanıcı (DN) 
ve parola girin.

Kod Mesaj Eylem
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■ Uyarı

7C40012 LDAP sunucusu erişimi başarısız. LDAP 
erişimi, LDAP sunucusu, Yetkili Kullanıcı 
(DN), Parola ve Arama Tabanı ayarlarının 
doğru olduğunu denetleyin.
Arama tabanı:XXXXXX
Ayrıntılı hata kodu: XXXXXXXXXX
Ayrıntılı hata mesajı: XXXXXXXXXX

Aşağıdakileri deneyin:
LDAP sunucusu işlemini kontrol 
etmesi için bir sunucu yöneticisi 
ile irtibata geçin.
Ağ ayarlarını kontrol edin.
LDAP sunucusu ve arama tabanı 
ayarlarını kontrol edin.
Geçerli bir yetkili kullanıcı (DN) 
ve parola girin.

Kod Mesaj Eylem

02200224 İlgili yayımlama sunucusu ile iletişime 
geçme başarısız oldu.

Yayımlanan sunucuya erişim 
ayarlarını kontrol edin.
Dış sunucuya erişim için proxy 
sunucusu ayarları gerektiği zaman, 
"Proxy sunucusu" ekranında HTTP 
proxy sunucusunu ayarlayın.

82001001 Tarayıcı ünitesinden veri okunamıyor. Tarayıcı bağlantısını kontrol edin.

82001002 Güncelleştirme için tarih/saat şu andan 
itibaren 10 dakikada devreye girecek 
şekilde ayarlandığı için güncelleştirme 
zamanlayıcısı etkinleştirilemez.

Güncelleştirme zamanlayıcısını daha 
ileri bir saate ayarlaması için sunucu 
yöneticisi ile irtibata geçin.

Kod Mesaj Eylem
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E.1.3 Uyarı İzleyicisi Sistem Günlüğü Mesajları

Tarayıcı uyarı izleyicisi servisinden alınabilen sistem günlüğü mesajları aşağıdaki üç şekilde 
düzenlenebilir:

Bilgi
Hata
Uyarı

■ Bilgi

Aşağıdaki çizelge tarayıcı uyarı izleyici hizmetinden alınabilen sistem günlüğü bilgisi mesajlarının 
özetini verir.
Eylem gerekmez.

Kod Mesaj Eylem

01001014 Tarayıcı uyarı izleyicisi başlatıldı.
Tarayıcı uyarı izleyicisi başlatılma 
tarihi / saati = AA/gg/yyyy SS:dd:ss

Eylem gerekmez.

01001015 Tarayıcı uyarı izleyicisi durdu.

01001016 Tarayıcı uyarı izleyicisi sistem 
bekleme modu tarafından durduruldu.

01001017 Tarayıcı uyarı izleyicisi, bekleme 
modundan uyandıktan sonra yeniden 
başlatıldı.
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■ Hata

Aşağıdaki çizelge tarayıcı uyarı izleyicisi hizmetinden alınabilen sistem günlüğü hata mesajlarının 
özetini verir.
Burada gösterilen mesajlar "4.7.16 Uyarı Bildirimi İçin Hedef Belirleme" (sayfa 152)’de 
belirlenmiş olan e-posta adresine gönderilir.

Kod Mesaj Eylem

81000001 CPU güç besleme hatası. FUJITSU tarayıcı bayisi veya yetkili 
FUJITSU tarayıcı teknik servisi ile irtibata 
geçin.

81000002 1.5V’luk güç besleme hatası. 

81000003 3.3V’luk güç besleme hatası.

81000004 5V’luk güç besleme hatası.

81000005 12V’luk güç besleme hatası.

81000006 -12V’luk güç besleme hatası.

81000007 5V’luk Bekleme gücü besleme hatası.

81000008 Pil güç besleme hatası.

81000009 İç sıcaklık hatası. Havalandırma girişinin tıkalı olup 
olmadığını kontrol edin.
FUJITSU tarayıcı bayisi veya yetkili 
FUJITSU tarayıcı teknik servisi ile 
irtibata geçin.

81000010 CPU sıcaklık hatası.

81000011 Sistem fan hızı hatası. FUJITSU tarayıcı bayisi veya yetkili 
FUJITSU tarayıcı teknik servisi ile irtibata 
geçin.

81000012 CPU fan hızı hatası.
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81002003 Uyarı bildirim e-postası 
gönderilemedi.

Aşağıdakileri kontrol edin:
SMTP sunucusuna bağlı olan 
bilgisayarın düzgün olarak çalıştığını 
kontrol edin.
Ağdaki başka bir bilgisayardan bu adrese 
e-posta gönderilip gönderilemeyeceğini 
kontrol edin.
Ping testi yaparak SMTP sunucusunun 
veya SMTP sunucusunun ağ 
bağlantısının düzgün çalıştığını kontrol 
edin. SMTP sunucusu ping testinden 
yanıt alınamıyorsa, sistem ağının normal 
olarak işlediğini kontrol etmek için 
ağdaki başka bir makineden SMTP 
sunucusu ping testi uygulayın.

Sistem ağı düzgün olarak 
işlemiyorsa, daha fazla çözüm için, 
bkz. "Sunucuya kendi IP adresini 
kullanarak bağlanma hatası" (sayfa 
398).
Eğer sadece SMTP sunucusu ağa 
bağlanamıyorsa, ağ yöneticisinden 
SMTP sunucusu ve sunucu ağ 
bağlantısının normal olarak işleyip 
işlemediğini kontrol etmesini 
isteyin.

81002004 Cihaz izleme servisi hatası. FUJITSU tarayıcı bayisi veya yetkili 
FUJITSU tarayıcı teknik servisi ile irtibata 
geçin.

Kod Mesaj Eylem
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■ Uyarı

Aşağıdaki çizelge tarayıcı uyarı izleyicisi hizmetinden alınabilen sistem günlüğü uyarı 
mesajlarının özetini verir.
Burada gösterilen mesajlar "4.7.16 Uyarı Bildirimi İçin Hedef Belirleme" (sayfa 152)’de 
belirlenmiş olan e-posta adresine gönderilir.

Kod Mesaj Eylem

82000005 Kağıt Ayırıcısı’nın yakın zamanda 
değiştirilmesi gerekmektedir.

Yakın zamanda yedek bir kağıt ayırıcısı 
edinin.
Kağıt ayırıcısı her taranmış 50.000 
sayfadan sonra veya senede bir kez 
değiştirilmelidir.

82000006 Kağıt Ayırıcısı’nın acilen değiştirilmesi 
gerekmektedir.

Kağıt ayırıcısı tanımlı kullanım ömrünü 
aşmıştır (50.000 taranmış sayfadan sonra 
veya senede bir kez) ve değiştirilmesi 
gerekmektedir.

82000007 Toplama silindirinin yakın zamanda 
değiştirilmesi gerekmektedir.

Yedek bir toplama silindiri edinin.
Toplama silindiri her 100.000 taranmış 
sayfadan sonra veya senede bir kez 
değiştirilmelidir.

82000008 Toplama silindirinin acilen 
değiştirilmesi gerekmektedir.

Toplama silindiri tanımlı kullanım 
ömrünü aşmıştır (100.000 taranmış sayfa 
veya senede bir kez) ve değiştirilmesi 
gerekmektedir.
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E.2 Devamlı Kullanıcı Mesajları

Aşağıdaki mesajlar devamlı kullanıcı işletimi sırasında görünebilir.

E.2.1 Devamlı Kullanıcı Ekran Mesajları

Ekran Mesaj Eylem

Oturum Açma Yönetimsel işlem sürüyor, lütfen 
bekleyin...

Bir seferde tarayıcıda yalnız bir yönetici 
veya kullanıcı oturum açabilir. İşlemlerin 
bitimine kadar lütfen bekleyin.

Oturum açma başarısız. Kullanıcı 
adı ve parolayı kontrol edip tekrar 
deneyin.

Aşağıdakileri deneyin:
Doğru bir kullanıcı adı ve parola girin.
Geçerli bir kullanıcı adı ve parola 
girin.
LDAP sunucusunun kurulu olduğunun 
kontrol edilmesi için sistem yöneticisi 
ile irtibata geçin.
Sunucu durumunun kontrol edilmesi 
için sistem yöneticisi ile irtibata geçin.
Parolanın süresinin dolup 
dolmadığının kontrol edilmesi için 
sistem yöneticisi ile irtibata geçin.
Active Directory hesap seçeneği "Bir 
sonraki oturum açmada kullanıcı 
parolasını değiştirmeli" ise oturum 
açma mümkün değildir. Parolayı 
belirlemek için yönetici ile irtibata 
geçin ve oturum açmayı deneyin.
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Oturum Açma LDAP yetkili kullanıcısı (DN), 
parola ve/veya arama tabanı 
ayarları geçersizdir.

Aşağıdakileri deneyin:
Doğru bir yetkili kullanıcı adı (DN) ve 
parola girin.
Geçerli bir yetkili kullanıcı adı (DN) 
ve parola girin.
LDAP sunucusunun ayarlanmış 
olduğunu kontrol etmesi için bir 
yönerici ile irtibata geçin.
Sunucunun durumunu kontrol etmesi 
için bir yönetici ile irtibata geçin.
Parolanın süresinin geçip geçmediğini 
kontrol etmesi için bir yönetici ile 
irtibata geçin.

Tarayıcı başlatma başarısız. Cihazı 
kapatıp tekrar açmayı deneyin. 
Sistem sorumlusu FUJITSU 
tarayıcı bayisiyle veya yetkili bir 
FUJITSU tarayıcı teknik servisiyle 
irtibata geçerek yardım almalıdır.

Aşağıdakileri deneyin:
Kabloların tarayıcıya doğru olarak 
bağlandığını kontrol edin.
Tarayıcı otomatik olarak yeniden 
başlamazsa, gücü kesmek için 
"Oturum Açma" ekranında [Kapat] 
ekran tuşuna basın ve tarayıcıyı 
yeniden başlatmak için tarayıcıyı 
yeniden çalıştırın.
Hata durumu devam ederse, tarayıcı 
yeniden çalıştırıldıktan sonra, 
"Oturum Açma" ekranında [Kapat] 
ekran tuşuna basın, AC kablosunu 
çıkarın ve on saniye bekledikten sonra 
tarayıcıyı yeniden çalıştırmayı 
deneyin. Hata durumu devam ederse, 
FUJITSU tarayıcı bayisi veya yetkili 
bir FUJITSU tarayıcı teknik servisine 
başvurun.

Geçersiz LDAP arama tabanı 
formatı.

LDAP arama tabanı biçiminin 
düzeltilmesi için sistem yöneticisi ile 
irtibata geçin.
"4.7.8 Oturum Açma LDAP Sunucusunu 
Ayarlama" (sayfa 103)

Ekran Mesaj Eylem
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Oturum Açma LDAP sunucusu meşgul. Aşağıdakileri deneyin:
Ağ ayarlarını kontrol edilmesi için 
sistem yöneticisi ile irtibata geçin. 
"8.3 Ağ Bağlantısı Sorun Giderme" 
(sayfa 393)
Sunucu durumunun kontrol edilmesi 
için sistem yöneticisi ile irtibata geçin.

Kullanıcı bilgi kayıtları izin verilen 
maksimum sayıya ulaşmıştır. Eski 
kullanıcı bilgi kayıtları silinmeden 
yeni kullanıcılar oturum 
açamayacaktır.

Kullanıcı bilgisinin silinmesi için sistem 
yöneticisi ile irtibata geçin.
"Kullanıcı bilgi kaydını geri yükleme" 
(sayfa 172)

"Central Admin Server" ile 
bağlantı kuruluyor.

Tarayıcı Central Admin Server ile 
iletişimde olduğu zaman oturum açma 
mümkün değildir. İletişim oturumunun 
bitmesini bekleyip, tekrar deneyin.

Kullanıcı dolaşım verisi " Central 
Admin Server" tarafından 
yüklenemiyor. Devam edilsin mi?
(Devam ederseniz tarayıcı şu anda 
yüklü tarayıcı ayarlarını 
kullanacaktır.)

Central Admin Server’a olan bağlantıyı 
kontrol edin.

Sarf 
Malzemeleri 
Uyarısı

Kısa Zamanda Değiştir. Uygun zamanda sarf malzemesini 
değiştirin.
Ayrıntılar için bkz. "7.6 Parçaları 
Değiştirme" (sayfa 374).

Hemen Değiştir. Uygun zamanda sarf malzemesini 
değiştirin.
Ayrıntılar için bkz. "7.6 Parçaları 
Değiştirme" (sayfa 374).

Ekran Mesaj Eylem
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Tarama Döküman bulunamadı. Sayfa 
kılavuzlarını doğru şekilde 
ayarlayıp, Otomatik Kağıt 
Besleyici’ye bir döküman 
yerleştirin ve tekrar deneyin.

ADF kağıt alma tablasına bir doküman 
yerleştirin ve tekrar deneyin. 
Dokümanları, dokümanların kenarları ile 
kenar kılavuzları arasında boşluk 
kalmayacak şekilde yerleştirin.
Ayrıntılar için bkz. "6.1 Dokümanları 
Yükleme" (sayfa 238).

Kağıt sıkışması meydana geldi.      
Otomatik Kağıt Besleyici'den 
dokümanları alın ve tekrar 
deneyin.

Aşağıdakileri deneyin:
ADF’den kağıtları alın.
Düzgün olarak taranmamış sayfaları 
kaldırın.

Üst kapak açık olabilir. Üst kapağı 
kapatıp dokümanları geri 
yerleştirin ve tekrar deneyin.

Üst kapağı kapatın, dokümanları yeniden 
yerleştirin ve tekrar deneyin.

Kağıt besleme hatası: 
Döküman(lar) ayarlanmış kağıt 
boyutuyla uymuyor olabilir, 
Otomatik Kağıt Besleyici birden 
fazla sayfayı içeri çekmiş olabilir 
veya döküman(lar) taranmaya 
uygun olmayabilir. Dökümanları 
Otomatik Kağıt Besleyici’den 
çıkarın, kontrol edin ve tekrar 
deneyin. Sorun devam ederse, 
kullanıcı kılavuzuna başvurun.

Üst kapağı açmak için ADF  (Otomatik 
Kağıt Besleyicisi) açma düğmesine basın 
ve ADF’den dokümanları çıkarın. ADF 
birden fazla kağıdı içeri çektiyse, 
dokümanı yeniden yerleştirin ve tekrar 
deneyin.
Gerçek dokümanın boyutunun "Kağıt 
Boyutu" ekranında belirlenmiş kağıt 
boyutuyla eşleştiğini kontrol edin. 
Eşleşmiyorsa, kağıt boyutunu tekrar 
belirleyin.
Ayrıntılar için bkz. "6.9.3 Kağıt Boyutu" 
(sayfa 311).

Ekran Mesaj Eylem
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Tarama Yetersiz hafıza. Cihazı kapatıp 
tekrar açmayı deneyin. Sorun 
devam ederse, sistem sorumlusu  
FUJITSU tarayıcı bayisiyle veya 
yetkili bir FUJITSU tarayıcı teknik 
servisiyle irtibata geçerek yardım 
almalıdır.

Aşağıdakileri deneyin:
Tarama verisinin boyutunu küçültün 
veya daha düşük bir çözünürlük 
seviyesine ayarlayın ve tekrar 
deneyin.
Tarayıcı otomatik olarak yeniden 
başlamazsa, gücü kesmek için 
"Oturum Açma" ekranında [Kapat] 
ekran tuşuna basın ve tarayıcıyı 
yeniden başlatmak için tarayıcıyı 
yeniden çalıştırın
Hata durumu devam ederse, tarayıcı 
yeniden çalıştırıldıktan sonra, 
"Oturum Açma" ekranında [Kapat] 
ekran tuşuna basın, AC kablosunu 
çıkarın, en az on saniye bekledikten 
sonra tarayıcıyı yeniden çalıştırmayı 
deneyin. Hata durumu devam ederse, 
FUJITSU tarayıcı bayisi veya yetkili 
bir FUJITSU tarayıcı teknik servisine 
başvurun.

Bir hata oluştu. Bazı sayfalar 
atlandı. Cihazı kapatıp açtıktan 
sonra tekrar deneyin. Sorun devam 
ederse, sistem sorumlusu FUJITSU 
tarayıcı bayisiyle veya yetkili bir 
FUJITSU tarayıcı teknik servisiyle 
irtibata geçerek yardım almalıdır. 
Atlanan Sayfa Adedi: XXX

Aşağıdakileri deneyin:
Tarayıcı otomatik olarak yeniden 
başlamazsa, gücü kesmek için 
"Oturum Açma" ekranında [Kapat] 
ekran tuşuna basın ve tarayıcıyı 
yeniden başlatmak için tarayıcıyı 
yeniden çalıştırın.
Hata durumu devam ederse, tarayıcı 
yeniden çalıştırıldıktan sonra, 
"Oturum Açma" ekranında [Kapat] 
ekran tuşuna basın, AC kablosunu 
çıkarın, en az on saniye bekledikten 
sonra tarayıcıyı yeniden çalıştırmayı 
deneyin. Hata durumu devam ederse, 
FUJITSU tarayıcı bayisi veya yetkili 
bir FUJITSU tarayıcı teknik servisine 
başvurun.

Ekran Mesaj Eylem
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Tarama Tarayıcı donanım hatası. Sistem 
sorumlusu FUJITSU tarayıcı 
bayisiyle veya yetkili bir FUJITSU 
tarayıcı teknik servisiyle irtibata 
geçerek yardım almalıdır.

Aşağıdakileri deneyin:
Tarayıcı otomatik olarak yeniden 
başlamazsa, gücü kesmek için 
"Oturum Açma" ekranında [Kapat] 
ekran tuşuna basın ve tarayıcıyı 
yeniden başlatmak için tarayıcıyı 
yeniden çalıştırın.
Hata durumu devam ederse, tarayıcı 
yeniden çalıştırıldıktan sonra, 
"Oturum Açma" ekranında [Kapat] 
ekran tuşuna basın, AC kablosunu 
çıkarın, en az on saniye bekledikten 
sonra tarayıcıyı yeniden çalıştırmayı 
deneyin. Hata durumu devam ederse, 
FUJITSU tarayıcı bayisi veya yetkili 
bir FUJITSU tarayıcı teknik servisine 
başvurun.

Dosya formatı [MTIFF] olarak 
seçildiğinde, taranan verinin 
toplam dosya boyutu en çok 2GB 
olabilir. Taranan veri 2GB'tan 
fazlaysa MTIFF dosya 
oluşturulamaz.

Aşağıdakileri deneyin:
Taranmış verinin toplam dosya boyutu 
2GB’den az olacak şekilde Tarama 
Görüntüleyicisi’nden taranmış 
sayfaları silin.
Sıkıştırma düzeyini arttırın ve 
taramayı tekrar deneyin.

Aktarım kağıdı ile tarama 
başarısız. Dökümanın aktarım 
kağıdının içerisine tam olarak 
yerleştirildiğinden ve katlanan 
kenarın kalın çizgisiye 
hizalandığından emin olduktan 
sonra tekrar deneyiniz. Sorun 
devam ederse Yönetici FUJITSU 
tarayıcı bayisiyle veya yetkili bir 
FUJITSU tarayıcı servis sağlayıcısı 
ile irtibata geçerek yardım 
almalıdır.

Dokümanın aktarım kağıdının içerisine 
tam olarak yerleştirildiğinden ve katlanan 
kenarın kalın çizgisine hizalandığından 
emin olduktan sonra tekrar deneyin. 
Sorun devam ederse Yönetici yardım için 
FUJITSU tarayıcı bayisi veya yetkili 
FUJITSU tarayıcı teknik servisi ile 
irtibata geçmelidir.

Ekran Mesaj Eylem
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Silindir 
Temizliği

Tarayıcının üst kapağı kapalı. 
Kapağı açıp tekrar deneyin.

Toplama silindirlerini temizlemek için üst 
kapağı açın ve tekrar deneyin. Ayrıntılar 
için bkz. "7.2.1 ADF’yi Temizleme" 
(sayfa 365).

Besleme silindirini (Feed Roller) 
ileriye doğru döndürmek için 
klavyenin [C] tuşuna basın. 
Besleme silindirinin temizliği 
bittikten sonra [Tamam] tuşuna 
basın.

Silindirleri temizleyin ve sonra [Tamam] 
tuşuna basın.

Kapatma Tüm işler tamamlandıktan sonra 
cihaz kapanacaktır. Lütfen 
bekleyin…

Tarayıcı kapanırken işlemlere devam 
edilemez.
Tarayıcı kendiliğinden 
kapanacaktır.Lütfen bekleyin.

Tarama 
Denemesi

Döküman bulunamadı. Sayfa kı-
lavuzlarını doğru şekilde ayarlayıp 
Otomatik Kağıt Besleyici’ye bir 
döküman yerleştirin ve tekrar 
deneyin.

ADF kağıt alma tablasına bir doküman 
yerleştirin ve tekrar deneyin. 
Dokümanları, dokümanların kenarları ile 
kenar kılavuzlarını arasında boşluk 
kalmayacak şekilde yerleştirin.
Ayrıntılar için bkz. "6.1 Dokümanları 
Yükleme" (sayfa 238).

Kağıt besleme hatası: Döküman-
(lar) ayarlanmış kağıt boyutuyla 
uymuyor olabilir, Otomatik Kağıt 
Besleyici birden fazla sayfayı içeri 
çekmiş olabilir, veya dö-
küman(lar) taranmaya uygun 
olmayabilir. Dökümanları 
Otomatik Kağıt Besleyici’den 
çıka-rın, kontrol edin ve tekrar 
deneyin. Sorun devam ederse, 
kullanıcı kılavuzuna başvurun.

Üst kapağı açmak için ADF  (Otomatik 
Kağıt Besleyicisi) açma düğmesine basın 
ve ADF’den dokümanları çıkarın. ADF 
birden fazla kağıtı içeri çektiyse, 
dokümanı yeniden yerleştirin ve tekrar 
deneyin. Gerçek dokümanın boyutunun 
"Kağıt Boyutu" ekranında belirlenmiş 
kağıt boyutuyla eşleştiğini kontrol edin. 
Eşleşmiyorsa, kağıt boyutunu tekrar 
belirleyin.
Ayrıntılar için bkz. "6.9.3 Kağıt Boyutu" 
(sayfa 311).

Kağıt sıkışması meydana geldi.      
Otomatik Kağıt Besleyici’den 
dokümanları alın ve tekrar 
deneyin.

Aşağıdakileri deneyin:
ADF’den kağıtları alın.
Düzgün olarak taranmamış sayfaları 
kaldırın.
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Tarama 
Denemesi

Tarayıcı başlatma başarısız. Cihazı 
kapatıp tekrar açmayı deneyin. 
Sistem sorumlusu FUJITSU 
tarayıcı bayisiyle veya yetkili bir 
FUJITSU tarayıcı teknik servisiyle 
irtibata geçerek yardım almalıdır.

Aşağıdakileri deneyin:
Kabloların tarayıcıya doğru olarak 
bağlandığını kontrol ediniz.
Tarayıcı otomatik olarak yeniden 
başlamazsa, gücü kesmek için 
"Oturum Açma" ekranında [Kapat] 
ekran tuşuna basın ve tarayıcıyı 
yeniden başlatmak için tarayıcıyı 
yeniden çalıştırın.
Hata durumu devam ederse, tarayıcı 
yeniden çalıştırıldıktan sonra, 
"Oturum Açma" ekranında [Kapat] 
ekran tuşuna basın, AC kablosunu 
çıkarın ve tarayıcıyı yeniden 
çalıştırmayı deneyin. Hata durumu 
devam ederse, FUJITSU tarayıcı 
bayisi veya yetkili bir FUJITSU 
tarayıcı teknik servisine başvurun.

E-posta Gönder Geçersiz "Kimden:" adresi. Adresi 
tekrar giriniz.

"@" işaretini de içeren geçerli bir e-posta 
adresi girin.

Geçersiz "Kime:" adresi. Adresi 
tekrar giriniz.

"@" işaretini de içeren geçerli bir e-posta 
adresi girin.

Geçersiz "Cc:" adresi. Adresi 
tekrar giriniz.

"@" işaretini de içeren geçerli bir e-posta 
adresi girin.

Geçersiz "Bcc:" adresi. Adresi 
tekrar giriniz.

"@" işaretini de içeren geçerli bir e-posta 
adresi girin.

"To (alıcı)" adres boşluğuna 30 dan 
fazla adres girilemez.

"Kime" adres boşluğundaki adres sayısını 
30 veya altı olacak şekilde azaltın.

"Cc (alıcı)" adres boşluğuna 30 dan 
fazla adres girilemez.

"Cc" adres boşluğundaki adres sayısını 30 
veya altı olacak şekilde azaltın.

"Bcc (alıcı)" adres boşluğuna 30 
dan fazla adres girilemez.

"Bcc" adres boşluğundaki adres sayısını 
30 veya altı olacak şekilde azaltın.

Mevcut oturum (LDAP hesabı) 
geçersiz hale gelmiştir.

Hesabın doğrulanması için sistem 
yöneticisi ile irtibata geçin.
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e-Posta Adres 
Defteri

Arama, süre aşımına uğradı. 
Sistem yöneticisine başvurun.

Arama zaman aşımının süresinin kontrolü 
için sistem yöneticisi ile irtibata geçin.
"4.7.8 Oturum Açma LDAP Sunucusunu 
Ayarlama" (sayfa 103)

LDAP sunucusu meşgul. Aşağıdaki denetim veya çözümleri 
deneyin:

Ağ ayarlarının kontrol edilmesi için 
sistem yöneticisi ile irtibata geçin.
"8.3 Ağ Bağlantısı Sorun Giderme" 
(sayfa 393)
Sunucu durumunun kontrol edilmesi 
için sistem yöneticisi ile irtibata geçin.

Eşleşmelerin sayısı izin verilen 
sayıyı aştı. Arama koşullarını 
kısıtlayın.

Aramayı sınırlandırmak için daha detaylı 
arama koşulları girin. 

Faks Gönder Geçersiz faks numarası. Tekrar 
deneyin.

Geçerli bir faks numarası girin.
Sadece 0’dan 9’a kadar olan sayılar , -,*, 
ve # kullanılabilir.

Geçersiz bildirim adresi 
(göndericinin e-posta adresi). 
Tekrar deneyin.

Geçerli bir bildirim adresi girin.

Mevcut oturum (LDAP hesabı) 
geçersiz hale gelmiştir.

Oturum açma hesabının doğrulanması 
için sistem yöneticisi ile irtibata geçin.

Faks Numarası 
Ekle

Geçersiz faks numarası. Tekrar 
deneyin.

Geçerli bir faks numarası girin.
Sadece 0’dan 9’a kadar olan sayılar , -,*, 
ve # kullanılabilir.

Faks 
Numarasını 
Düzenle

Geçersiz faks numarası. Tekrar 
deneyin.

Geçerli bir faks numarası girin.
Sadece 0’dan 9’a kadar olan sayılar , -,*, 
ve # kullanılabilir.

Yazdır Ağ şu an meşgul. Daha sonra 
tekrar deneyin.

Biraz bekleyin ve tekrar deneyin.

Ağ yazıcısı yolu bulunamıyor. Aşağıdakileri deneyin:
Sunucu yöneticisi ile irtibata geçin.
Bekleticinin düzgün olarak çalıştığını 
kontrol edin.
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Yazdır Ağ bağlantısı yok. Sistem ağının düzgün olarak çalışıp 
çalışmadığını ağ tarayıcısının olduğu 
sunucunun dışında kalan ağdaki başka bir 
makineden bir ping testi yaparak kontrol 
edin. Sistem ağı düzgün olarak 
işlemiyorsa, daha fazla çözüm için, bkz. 
"Sunucuya kendi IP adresini kullanarak 
bağlanma hatası" (sayfa 398).

Ağ yazıcısına erişim reddedildi. Erişime izninin olup olmadığını anlamak 
için sistem yöneticisi ile irtibata geçin.

Ağ yolu çok uzun. Aşağıdakileri deneyin:
Daha kısa bir yazıcı adı ayarlayın.
Ağ yolunun kısaltılması için sistem 
yöneticisi ile irtibata geçin.

Ağ yolu bağlantıları, izin verilen 
maksimum sayıya ulaşmıştır. Daha 
fazla adres belirtilemez.

Gereksiz ağ bağlantılarını kapatın ve 
istenen ağ yolunu tekrar belirlemeyi 
deneyin.

Mevcut oturum (LDAP hesabı) 
geçersiz hale gelmiştir.

Oturum açma hesabının doğrulanması 
için sistem yöneticisi ile irtibata geçin.

Belirtilen kullanıcının bu ağ 
yazıcısına bağlanması artık 
mümkün değildir.

Aşağıdakileri deneyin:
Farklı bir hesap ile oturum açın.
Hesabın doğrulanması için ağ 
yöneticisi ile irtibata geçin.

Belirtilen parola bu ağ yazıcısı için 
artık geçerli değildir.

Aşağıdakileri deneyin:
Farklı bir hesap ile oturum açın.
Hesabın tekrar doğrulanması için ağ 
yöneticisi ile irtibata geçin.

Belirtilen kullanıcının bu ağ 
yazıcısına ait parolasını yenilemesi 
gerekmektedir.

Aşağıdakileri deneyin:
Farklı bir hesap ile oturum açın.
Parolanın değişmesi için ağ yöneticisi 
ile irtibata geçin.

Ağ yazıcısına erişim reddedildi. 
Belirtilen kullanıcı hesabı şu anda 
kilitli durumdadır.

Hesabın kilidinin açılması için ağ 
yöneticisi ile irtibata geçin.
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Yazdır Ağ yazıcısına erişim reddedildi. Şu 
an oturum açılamıyor.

Aşağıdakileri deneyin:
Oturum açılabileceği zaman tekrar 
deneyin.
Saat ayarlarının değiştirilmesi için ağ 
yöneticisi ile irtibata geçin.

Ağ yazıcısına bağlanamıyor. Aşağıdakileri deneyin:
LAN kablosunun tarayıcıya ve 
yazdırma sunucusuna düzgün olarak 
bağlı olduğunu kontrol edin.
Yazdırma sunucusunun düzgün olarak 
çalıştığının kontrol edilmesi için ağ 
yöneticisi ile irtibata geçin. 
Yazdırma sunucusu bekleticisinin 
düzgün olarak çalıştığını kontrol edin.
Erişim izninin düzenlenip 
düzenlenmediğini öğrenmek için ağ 
yöneticisi ile irtibata geçin.
Tarayıcı IP adresi ve ap yazıcısı 
ayarlarının doğruluğunun kontrolü 
için sistem yöneticisi ile irtibata geçin.
"8.3 Ağ Bağlantısı Sorun Giderme" 
(sayfa 393)

Hata: Ağ yazıcısına ulaşılamıyor. Ağ yazıcısına erişimin mümkün olup 
olmadığını kontrol etmek için ağ 
yöneticisi ile irtibata geçin.

Geçersiz kopya sayısı. 1 ile 99 
arası bir değer girip tekrar deneyin.

Geçerli bir kopya sayısı girin.
Sadece 1’den 99’a kadar olan sayılar 
kullanılabilir.

Yazdırma 
Sunucusu
Kimlik 
Doğrulaması

Kullanıcı adı gereklidir. Bir kullanıcı adı girin.

Ağ şu an meşgul. Daha sonra 
tekrar deneyin.

Biraz bekleyin ve tekrar deneyin.

Kullanıcı adı veya parola yanlış 
olabilir.

Kullanıcı adı ve parolasını yeniden girin.

Ağ yazıcısı yolu bulunamıyor. Aşağıdakileri deneyin:
Sunucu yöneticisi ile irtibata geçin.
Bekleticinin düzgün olarak çalıştığını 
kontrol edin.

Ekran Mesaj Eylem
472



E

Yazdırma 
Sunucusu 
Kimlik 
Doğrulaması

Ağ bağlantısı yok. Sistem ağının düzgün olarak çalışıp 
çalışmadığını ağ tarayıcısının olduğu 
sunucunun dışında kalan ağdaki başka bir 
makineden bir ping testi yaparak kontrol 
edin. Sistem ağı düzgün olarak 
işlemiyorsa, daha fazla çözüm için, bkz. 
"Sunucuya kendi IP adresini kullanarak 
bağlanma hatası" (sayfa 398).

Ağ yazıcısına erişim reddedildi. Erişim izninin düzenlenip 
düzenlenmediğini öğrenmek için sunucu 
yöneticisi ile irtibata geçin.

Ağ yolu bağlantıları, izin verilen 
maksimum sayıya ulaşmıştır. Daha 
fazla adres belirtilemez.

Gereksiz ağ bağlantılarını kapatın ve 
istenen ağ yolunu tekrar belirlemeyi 
deneyin.

Belirtilen kullanıcının bu ağ 
yazıcısına bağlanması artık 
mümkün değildir.

Aşağıdakileri deneyin:
Farklı bir hesap ile oturum açın.
Hesabın doğrulanması için ağ 
yöneticisi ile irtibata geçin.

Belirtilen parola bu ağ yazıcısı için 
artık geçerli değildir.

Aşağıdakileri deneyin:
Farklı bir hesap ile oturum açın.
Hesabın tekrar doğrulanması için ağ 
yöneticisi ile irtibata geçin.

Belirtilen kullanıcının bu ağ 
yazıcısına ait parolasını yenilemesi 
gerekmektedir.

Aşağıdakileri deneyin:
Farklı bir hesap ile oturum açın
Parolanın değişmesi için ağ yöneticisi 
ile irtibata geçin.

Ağ yazıcısına erişim reddedildi. 
Belirtilen kullanıcı hesabı şu anda 
kilitli durumdadır.

Hesabın kilidinin açılması için ağ 
yöneticisi ile irtibata geçin.

Ağ yazıcısına erişim reddedildi. Şu 
an oturum açılamıyor.

Aşağıdakileri deneyin:
Oturum açılabileceği zaman tekrar 
deneyin.
Saat ayarlarının değiştirilmesi için ağ 
yöneticisi ile irtibata geçin.
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Yazdırma 
Sunucusu 
Kimlik 
Doğrulaması

Ağ yazıcısına bağlanamıyor. Aşağıdakileri deneyin:
LAN kablosunun tarayıcıya ve 
yazdırma sunucusuna doğru olarak 
bağlandığını kontrol edin.
Yazdırma sunucusunun doğru 
çalıştığını kontrol etmek için ağ 
yöneticisi ile irtibata geçin.
Yazdırma sunucusu bekleticisinin 
doğru çalıştığını kontrol edin.
Bir erişim izninin ayarlandığını 
onaylamak için ağ yöneticisi ile 
irtibata geçin.
Tarayıcı IP adresi ve ağ yazıcısı 
ayarlarının doğru olduğunu kontrol 
etmek için sistem yöneticisi ile irtibata 
geçin.
"8.3 Ağ Bağlantısı Sorun Giderme" 
(sayfa 393)

Hata: Ağ yazıcısına ulaşılamıyor. Ağ klasörünün veri depolayıp 
depolayamayacağını kontrol etmek için 
ağ yöneticisi ile irtibata geçin.

Kaydet Kullanıcı adı veya parola yanlış 
olabilir.

Aşağıdakileri deneyin:
Geçerli bir kullanıcı adı ve parolasını 
direkt olarak girin.
Proxy sunucusunun doğru olarak 
çalıştığını kontrol edin.
IP adres ayarları, FTP sunucusu ağ 
klasörü veya proxy sunucusu 
ayarlarının doğru olduğunu kontrol 
etmek için yöneticiyle irtibata geçin.
"8.3 Ağ Bağlantısı Sorun Giderme" 
(sayfa 393).

Ağ klasörü yolu bulunamıyor. Sunucu yöneticisi ile irtibata geçin.

Bu isimde bir dosya zaten var. 
Farklı bir isim seçin veya üstüne 
yazma izni ayarını değiştirin.

Dosya adını değiştirin veya aynı isimdeki 
dosyanın üstüne yazmak için [Evet] ekran 
tuşunu seçin.
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Kaydet Ağ bağlantısı yok. Sistem ağının düzgün olarak çalışıp 
çalışmadığını ağ tarayıcısının olduğu 
sunucunun dışında kalan ağdaki başka bir 
makineden bir ping testi yaparak kontrol 
edin. Sistem ağı düzgün olarak 
işlemiyorsa, daha fazla çözüm için, bkz. 
"Sunucuya kendi IP adresini kullanarak 
bağlanma hatası" (sayfa 398).

Ağ klasörüne erişim reddedildi. Erişim izninin düzenlenip 
düzenlenmediğini öğrenmek için sunucu 
yöneticisi ile irtibata geçin.

Ağ yolu çok uzun. Aşağıdakileri deneyin:
Daha kısa bir dosya adı belirleyin.
Daha kısa adlı bir [Farklı kaydet] 
klasörü seçin.
Klasör yolu adının kısaltılması için 
sistem yöneticisi ile irtibata geçin.

Belirtilen ağ klasöründeki boş alan 
yetersiz.

Boş alan gereksinimlerinin 
karşılandığından emin olun ve tekrar 
deneyin.

Ağ yolu bağlantıları, izin verilen 
maksimum sayıya ulaşmıştır. Daha 
fazla adres belirtilemez.

Gereksiz ağ bağlantılarını kapatın ve 
istenen ağ yolunu tekrar belirlemeyi 
deneyin.

Üzerine yazılacak dosya başka bir 
yerde kullanımda olabilir.

Üzerine yazılacak dosyanın kapalı 
olduğunu kontrol edin ve tekrar deneyin.

Mevcut oturum (LDAP hesabı) 
geçersiz hale gelmiştir.

Oturum açma hesabının doğrulanması 
için sistem yöneticisi ile irtibata geçin.

Belirtilen kullanıcının bu ağ 
klasörüne bağlanması artık 
mümkün değildir.

Aşağıdakileri deneyin:
Farklı bir hesap ile oturum açın.
Hesabın doğrulanması için ağ 
yöneticisi ile irtibata geçin.

Belirtilen parola bu ağ klasörü için 
artık geçerli değildir.

Aşağıdakileri deneyin
Farklı bir hesap ile oturum açın.
Parolanın tekrar doğrulanması için ağ 
yöneticisi ile irtibata geçin.
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Kaydet Belirtilen kullanıcının bu ağ 
klasörüne ait parolasını yenilemesi 
gerekmektedir.

Aşağıdakileri deneyin:
Farklı bir hesap ile oturum açın
Parolanın değişmesi için ağ yöneticisi 
ile irtibata geçin.

Ağ klasörüne erişim reddedildi. 
Belirtilen kullanıcı hesabı şu anda 
kilitli durumdadır.

Hesabın kilidinin açılması için ağ 
yöneticisi ile irtibata geçin.

Ağ klasörüne erişim reddedildi. Şu 
an oturum açılamıyor.

Aşağıdakileri deneyin:
Oturum açılabileceği zaman tekrar 
deneyin.
Saat ayarlarının değiştirilmesi için ağ 
yöneticisi ile irtibata geçin.

Hata: Ağ klasörüne ulaşılamıyor. Ağ klasörünün veri depolayıp 
depolayamayacağını kontrol etmek için 
ağ yöneticisi ile irtibata geçin.

Dosya formatı [MTIFF] olarak 
seçildiğinde, taranan verinin 
toplam dosya boyutu en çok 2GB 
olabilir. Taranan veri 2GB'tan 
fazlaysa MTIFF dosya 
oluşturulamaz.

Aşağıdakileri deneyin:
Taranmış verinin toplam dosya boyutu 
2GB’den az olacak şekilde Tarama 
Görüntüleyicisi’nden taranmış 
sayfaları silin.
Sıkıştırma düzeyini arttırın ve 
taramayı tekrar deneyin.

Dosya Sunucusu 
Kimlik 
Doğrulaması

Kullanıcı adı veya parola yanlış 
olabilir.

Aşağıdakileri deneyin:
Geçerli bir kullanıcı adı ve parolasını 
direkt olarak girin.
Proxy sunucusunun doğru olarak 
çalıştığını kontrol edin.
IP adres ayarları, FTP sunucusu ağ 
klasörü veya proxy sunucusu 
ayarlarının doğru olduğunu kontrol 
etmek için yöneticiyle irtibata geçin.
"8.3 Ağ Bağlantısı Sorun Giderme" 
(sayfa 393).

Belirtilen kullanıcının bu ağ 
klasörüne bağlanması artık 
mümkün değildir.

Aşağıdakileri deneyin:
Farklı bir hesap ile oturum açın.
Hesabın doğrulanması için ağ 
yöneticisi ile irtibata geçin.
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Dosya Sunucusu 
Kimlik 
Doğrulaması

Belirtilen parola bu ağ klasörü için 
artık geçerli değildir.

Aşağıdakileri deneyin:
Farklı bir hesap ile oturum açın.
Parolanın tekrar doğrulanması için ağ 
yöneticisi ile irtibata geçin.

Belirtilen kullanıcının bu ağ 
klasörüne ait parolasını yenilemesi 
gerekmektedir

Aşağıdakileri deneyin:
Farklı bir hesap ile oturum açın
Parolanın değiştirilmesi için ağ 
yöneticisi ile irtibata geçin.

Ağ klasörüne erişim reddedildi. 
Belirtilen kullanıcı hesabı şu anda 
kilitli durumdadır.

Hesabın kilidinin açılması için ağ 
yöneticisi ile irtibata geçin. 

Ağ klasörüne erişim reddedildi. Şu 
an oturum açılamıyor.

Aşağıdakileri deneyin:
Oturum açılabileceği zaman tekrar 
deneyin.
Saat ayarlarının değiştirilmesi için ağ 
yöneticisi ile irtibata geçin.

Hata: Ağ klasörüne ulaşılamıyor. Ağ klasörünün veri depolayıp 
depolayamayacağını kontrol etmek için 
ağ yöneticisi ile irtibata geçin.

Scan to 
SharePoint

Ağ yolu çok uzun. 260 karakteri aşmayan bir klasör ve dosya 
URL yolu belirleyin.

SharePoint'a kaydedilen dosyanın 
özellikleri ayarlanamadı.

Belirlenen dosyanın dosya durumunu, 
özelliklerini ve erişim izin ayarlarını 
kontrop edip, tekrar deneyin.

SharePoint'a kaydedilen dosyaya 
erişilemedi.

Aşağıdakileri denetleyin ve 
gerekirse düzeltin:

SharePoint Server boş belleği 
yetersiz mi?

Sorun devam ederse yönetici 
FUJITSU tarayıcı bayisi veya 
yetkili bir FUJITSU tarayıcı teknik 
servisi ile irtibata geçerek yardım 
almalıdır.

Aşağıdakini kontrol edin ve gerekiyorsa 
düzeltin:

SharePoint Server boş belleği yetersiz 
mi?
SharePoint Server düzgün olarak 
çalışıyor mu?
Erişin izninin ayarlanıp 
ayarlanmadığını öğrenmek için 
sunucu yöneticisi ile irtibata geçin.

Sorun devam ederse yönetici FUJITSU 
tarayıcı bayisi veya yetkili bir FUJITSU 
tarayıcı teknik servisi ile irtibata geçerek 
yardım almalıdır.

Belirtilen SharePoint klasörü 
bulunamadı.

Belirtilen klasörün olduğunu kontrol edin.

Ekran Mesaj Eylem
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Scan to 
SharePoint

Belirtilen SharePoint kitaplığı veya 
klasörü bulunamadı.

Belirtilen kitaplık veya klasörün 
olduğunu kontrol edin.

Belirtilen SharePoint sitesi 
bulunamadı.

Aşağıdakileri denetleyin ve 
gerekirse düzeltin:

Belirtilen SharePoint sitesi 
bağlanılabilir mi?
SharePoint oturum açma ekranı 
görünürse, belirtilen kimlik 
doğrulama ayarları doğru mu?

Sorun devam ederse yönetici 
FUJITSU tarayıcı bayisi veya 
yetkili bir FUJITSU tarayıcı teknik 
servisi ile irtibata geçerek yardım 
almalıdır.

Aşağıdakileri kontrol edin ve gerekiyorsa 
düzeltin:

Belirtilen SharePoint sitesi 
bağlanılabilir mi?
SharePoint oturum açma ekranı 
görünürse, belirtilen kimlik doğrulama 
ayarları doğru mu?
Taranan veri belirtilen SharePoint 
klasörüne kaydedilebilir mi?

Sorun devam ederse yönetici FUJITSU 
tarayıcı bayisi veya yetkili bir FUJITSU 
tarayıcı teknik servisi ile irtibata geçerek 
yardım almalıdır.

Belirtilen SharePoint sitesi kimlik 
doğrulama başarısız oldu.

Sitede oturum açmada kullanılan 
kullanıcı adı ve parolayı kontrol edin. 
Ayrıca, SharePoint sunucusunun, kimlik 
doğrulama sunucusunun ve tarayıcının 
tarih/saat ve saat dilimi ayarlarının 
uyuştuğunu kontrol edin ve tekrar 
deneyin.

Belirtilen SharePoint sitesine 
erişilemiyor.

Aşağıdakileri denetleyin ve 
gerekirse düzeltin:

Belirtilen SharePoint sitesi 
bağlanılabilir mi?
SharePoint Server oturum açma 
ekranı görünürse, belirtilen 
kimlik doğrulama ayarları 
doğru mu?

Sorun devam ederse yönetici 
FUJITSU tarayıcı bayisi veya 
yetkili bir FUJITSU tarayıcı teknik 
servisi ile irtibata geçerek yardım 
almalıdır.

Aşağıdakileri denetleyin ve gerekirse 
düzeltin:

Belirtilen SharePoint sitesi 
bağlanılabilir mi?
SharePoint Server oturum açma ekranı 
görünürse, belirtilen kimlik doğrulama 
ayarları doğru mu?

Sorun devam ederse yönetici FUJITSU 
tarayıcı bayisi veya yetkili bir FUJITSU 
tarayıcı teknik servisi ile irtibata geçerek 
yardım almalıdır.

Ekran Mesaj Eylem
478



E

Scan to 
SharePoint

Belirtilen SharePoint sitesine 
erişim izni reddedildi.

Sitenin erişim iznini kontrol edin. 
SharePoint sunucusunun, kimlik 
doğrulama sunucusunun ve tarayıcının 
tarih/saat ve saat dilimi ayarlarının 
uyuştuğunu kontrol edin.

Tarayıcıyı 
Başlat

Uygulama başlatılamadı. Sistem 
bilinen son çalışır durumuna geri 
alındı. Sistem yöneticisine 
başvurun.

Sistemin yeniden başlangıcında sistem 
veya kullanıcı ayarları geri yüklenmiştir. 
Yönetici geri yüklenmiş sistem veya 
kullanıcı ayarlarını kontrol etmelidir.

Tarama 
Görüntüleyicisi

Tarama yapılamıyor. Taranacak 
sayfa adedi maksimumun (XXX 
sayfa) üzerinde. 

Tüm işlemleri (e-posta veya faks 
gönderme, yazdırma, ağ klasörlerine 
kaydetme gibi) bitirin ve tekrar deneyin.

Taranan tüm sayfalar boş. 
Dokümanları kontrol edin.
"Boş Sayfa Atlama" seçeneği 
"Otomatik"e ayarlı olduğundan, 
taranan tüm sayfalar silindi.

"Boş Sayfa Atlama" seçeneğini  
"Kapalı"ya getirin ve tekrar deneyin.
"6.9.15 Boş Sayfa Atlama" (sayfa 332)

Görev Menüsü Bildirim e-posta adresi yöneticiye 
gönderilemedi.

E-pota göndermenin mümkün olup 
olmadığını öğrenmek için yönetici ile 
irtibata geçin.

İş Menüsü görüntülenemedi.
İş Menüsü ayarlarını kontrol edin.

Görev ayarlarını kontrol etmek için bir 
yönetici ile irtibata geçin.

Dosya adı geçersiz karakterler 
(:*?"<>|) (CON, PRN, AUX, 
CLOCK$, NUL, COM0, ..., 
COM9, LPT0, ..., LPT9) içeriyor. 
Dosya adını yeniden girin ve tekrar 
deneyin.

Aşağıdaki karakterler kullanılamaz.
: * ? " < > | CON PRN AUX
CLOCK$ NUL COM0 - COM9
LPT0 - LPT9
Geçerli karakterleri kullanarak bir dosya 
adı girin.

Dosya adı belirtilmelidir. Bir dosya adı girin.

Ekran Mesaj Eylem
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Diğerleri LDAP sunucusuna bağlanılamıyor. Aşağıdakileri deneyin:
Ağ ayarları geçerli olmayabilir. Ağ 
ayarlarının kontrol edilmesi için ağ 
yöneticisi ile irtibata geçin.
"8.3 Ağ Bağlantısı Sorun Giderme" 
(sayfa 393)
Sunucu çalışmıyor olabilir. Sunucu 
durumunun kontrol edilmesi için 
sistem yöneticisi ile irtibata geçin.
LDAP sunucusuna bağlanırken SSL 
iletişimini kullanıyorsanız, kök 
sertifika yetkilisi tarafından verilmiş 
sunucu sertifikasının LDAP 
sunucusuna yüklü olup olmadığını 
kontrol etmek için yönetici ile irtibata 
geçin.
Geçerli bir kullanıcı adı ve parola 
girin.

LDAP sunucusuna bağlanamıyor. 
LDAP erişim ayarlarınının doğru 
olup olmadığını, LDAP 
sunucusunun çalışıp çalışmadığını 
ve erişirliğini kontrol ediniz.

Aşağıdakileri deneyin:
Ağ ayarları geçerli olmayabilir. Ağ 
ayarlarının kontrol edilmesi için ağ 
yöneticisi ile irtibata geçin.
"8.3 Ağ Bağlantısı Sorun Giderme" 
(sayfa 393)
Sunucu çalışmıyor olabilir. Sunucu 
durumunun kontrol edilmesi için 
sistem yöneticisi ile irtibata geçin.
LDAP sunucusuna bağlanırken SSL 
iletişimini kullanıyorsanız, kök 
sertifika yetkilisi tarafından verilmiş 
sunucu sertifikasının LDAP 
sunucusuna yüklü olup olmadığını 
kontrol etmek için yönetici ile irtibata 
geçin.
Geçerli bir kullanıcı adı ve parola 
girin.

LDAP sunucusu cevap hatası. Aşağıdakileri deneyin
LDAP sunucusunun kullanılabilir 
olup olmadığını kontrol etmek için 
sistem yöneticisi ile irtibata geçin.
Geçerli bir kullanıcı adı ve parola 
girin.

Ekran Mesaj Eylem
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Diğerleri LDAP sunucu erişimi başarısızdır. 
LDAP erişim ayarları ve LDAP 
sunucu ayarlarının doğruluğunu 
kontrol ediniz.

Aşağıdakileri deneyin
LDAP sunucusunun kullanılabilir 
olup olmadığını kontrol etmek için 
sistem yöneticisi ile irtibata geçin.
Geçerli bir kullanıcı adı ve parola 
girin.

LDAP sunucusu erişimi başarısız. 
LDAP erişimi, LDAP sunucusu, 
Yetkili Kullanıcı (DN), Parola ve 
Arama Tabanı ayarlarının doğru 
olduğunu denetleyin.

Aşağıdakileri deneyin
LDAP sunucusunun kullanılabilir 
olup olmadığını kontrol etmek için 
sistem yöneticisi ile irtibata geçin.
Geçerli bir kullanıcı adı ve parola 
girin.

Sistem tarih/saati sıfırlandı.
"Tarih/Saat" ayarını kontrol ederek 
düzeltiniz.

"Tarih/Saat" ayarını kontrol edin ve 
düzeltin.

Bir hata oluştu. Cihazı kapatıp 
tekrar açmayı deneyin. Sistem 
sorumlusu FUJITSU tarayıcı 
bayisiyle veya yetkili bir FUJITSU 
tarayıcı teknik servisiyle irtibata 
geçerek yardım almalıdır. [sekiz 
alfanümerik karakter]

Aşağıdakileri deneyin:
Tarayıcı otomatik olarak yeniden 
başlamazsa, gücü kesmek için 
"Oturum Açma" ekranında [Kapat] 
ekran tuşuna basın ve tarayıcıyı 
yeniden başlatmak için tarayıcıyı 
yeniden çalıştırın.
Hata durumu devam ederse, tarayıcı 
yeniden çalıştırıldıktan sonra, 
"Oturum Açma" ekranında [Kapat] 
ekran tuşuna basın, AC kablosunu 
çıkarın, en az on saniye bekleyin ve 
tarayıcıyı yeniden çalıştırmayı 
deneyin. Hata durumu devam ederse, 
FUJITSU tarayıcı bayisi veya yetkili 
bir FUJITSU tarayıcı teknik servisine 
başvurun.

Bir hata oluştu. Sistem yeniden 
başlatılmalıdır. Hafızadaki tüm 
işler iptal edilecektir. Sorun devam 
ederse, sistem sorumlusu FUJITSU 
tarayıcı bayisiyle veya yetkili bir 
FUJITSU tarayıcı teknik servisiyle 
irtibata geçerek yardım almalıdır. 
[sekiz alfanümerik karakter] 

Sorun devam ederse, yönetici FUJITSU 
tarayıcı bayisi veya yetkili FUJITSU 
tarayıcı teknik servisi ile irtibata 
geçmelidir.

Ekran Mesaj Eylem
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Diğerleri Bir hata oluştu. Sistem yeniden 
başlatılmalıdır. Hafızadaki tüm 
işler iptal olacaktır. Aynı hata 
tekrar oluşursa, tarayıcı 
arızalanmış olabilir. Bu durumda 
tarayıcıdaki dokümanları alın, 
elektrik kablosunu çıkarıp takın ve 
tarayıcıyı tekrar çalıştırın. Sorun 
devam ederse, tarayıcı bayisiyle 
veya yetkili bir teknik servisle 
irtibata geçilerek yardım 
alınmalıdır.
[sekiz alfanümerik karakter]

Sorun devam ederse, yönetici FUJITSU 
tarayıcı bayisi veya yetkili FUJITSU 
tarayıcı teknik servisi ile irtibata 
geçmelidir.

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]

Tarayıcıyı kapatın. Kapattıktan sonra AC 
kablosunu tarayıcıdan çıkartın. En az on 
saniye bekledikten sonra AC kablosunu 
tekrar takın ve tarayıcıyı yeniden 
çalıştırın. Sorun devam ederse, FUJITSU 
tarayıcı bayisi veya yetkili FUJITSU 
tarayıcı teknik servisi ile irtibata geçin.

Ekran Mesaj Eylem
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E.2.2 Sistem Günlüğü Mesajları

Kullanıcı işletimi sırasında görünebilen sistem günlüğü mesajları aşağıdaki üç kategori içinde 
düzenlenebilir:

Bilgi
Uyarı
Hata

■ Bilgi

Kod Mesaj Eylem

01080101 Toplama silindiri (Pick Roller) 
temizlendi.

Eylem gerekmez.

01091000 Dil ayarı XXXX olarak 
değiştirildi.

Eylem gerekmez.

010D0001 XXXX adlı kullanıcı oturum açtı. Eylem gerekmez.

010D0002 XXXX adlı kullanıcı oturumu 
kapattı.

Eylem gerekmez.

01121001 Tarayıcı çalıştırıldı. Eylem gerekmez.

01121002 Tarayıcı bekleme modundan 
uyandı.

Eylem gerekmez.

01131001 Tarayıcı kapatıldı. Eylem gerekmez.

01131002 Tarayıcı bekleme moduna geçti. Eylem gerekmez.

03080001 Scanner ürün bilgisi 
güncellenmiştir.
Scanner ürün bilgisi sürümü: 
XXXX

Eylem gerekmez.

05050000 Eklenti modülü başarıyla 
yüklendi.

Eylem gerekmez.
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05050001 Eklenti modülü çalışmaya 
başladı.

Eylem gerekmez. Ancak eklenti modülünün 
bitişteki durumu daha sonra gösterilecektir. 

1. "1.İşlem başlatıldı" mesajı.
05050001

2. "2. İşlem tamamlandı" mesajı 
Eklenti modülünün bitiş durumu 
görüntülenir ve aşağıdaki mesaj 
kodlarından birisi çıktıdır.

05050002
05050003
05050004
15050002

"1. İşlem başlatıldı" mesajı 
görüntülendikten sonra, "2. İşlem 
tamamlandı" mesajı görüntülenmezse, 
kontrol, Eklenti modülünden tarayıcıya 
dönmemiş demektir. Eklenti modülü 
yöneticisi ile irtibata geçin.

05050002 Eklenti modülünün çalışması 
başarıyla tamamlandı.

Eylem gerekmez.

05050003 Eklenti modülünün çalışması 
iptal edildi.

Eylem gerekmez.

05050004 Eklenti modülünün çalışması 
otomatik olarak tamamlandı.

Eylem gerekmez.

05050005 Eklenti modülü otomatik kimlik 
doğrulamayı geçti.

Eylem gerekmez.

05050006 Eklenti modülü otomatik kimlik 
doğrulamayı geçemedi.

Eylem gerekmez.

010902001 Sistem zamanı, NTP yedekleme 
sunucusunu kullanarak 
eşitlendi.

Eylem gerekmez.

010902002 Yeni sistem saati dosya 
sunucusundan alındı.

Eylem gerekmez.

010902003 Yeni sistem saati Central Admin 
Server'dan alındı.

Eylem gerekmez.

Kod Mesaj Eylem

  Eklenti 
  Modülü   

Tarayıcı

1.İşlem başlatıldı.r

2.İşlem tamamlandı.
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■ Uyarı

■ Hata

Kod Mesaj Eylem

110C0010 Parola geçersiz karakterler 
içermektedir. Parolayı tekrar 
girerek yeniden deneyiniz.

Bir parola girin ve tekrar deneyin.

15050001 Eklenti modülü yüklenemedi. Sistem yöneticisine başvurun.

15050002 Eklenti modülü çalışma hatası. Sistem yöneticisine başvurun.

83070001 Kağıt ayırıcısının (Pad Assy) 
değiştirilmesi gereklidir. Sistem 
yöneticisine başvurun.

Kağıt ayırıcısının değiştirilmesi için sistem 
yöneticisine başvurun.
Sistem yöneticisi üst kapağı açmalı ve kağıt 
ayırıcısını değiştirmelidir.
"7.6.3 Kağıt Ayırıcısını Değiştirme" (sayfa 
377)

83070002 Toplama silindirinin (Pick 
Roller) değiştirilmesi gereklidir. 
Sistem yöneticisine başvurun.

Toplama silindirinin değiştirilmesi için 
sistem yöneticisine başvurun.
Sistem yöneticisi üst kapağı açmalı ve 
toplama silindirini değiştirmelidir.
"7.6.4 Toplama Silindirini Değiştirme" 
(sayfa 378)

Kod Mesaj Eylem

100B0001 Ağ şu an meşgul. Daha sonra tekrar 
deneyin.

Biraz bekleyin ve tekrar deneyin.

11030003 Ağ yazıcısı yolu bulunamıyor. Aşağıdakileri deneyin:
Sunucu durumunun kontrol edilmesi 
için ağ yöneticisi ile irtibata geçin.
Bekleticinin düzgün olarak çalıştığını 
kontrol edin.

11040003 Ağ klasörü yolu bulunamıyor. Sunucu durumunu kontrol etmesi için 
sunucu yöneticisi ile irtibata geçin.

11040005 Belirtilen ağ klasöründeki boş alan 
yetersiz.

Boş alan gereksinimlerinin 
karşılandığından emin olun ve tekrar 
deneyin.
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11080001 Kullanıcı bilgi kayıtları izin verilen 
maksimum sayıya ulaşmıştır. Eski 
kullanıcı bilgi kayıtları silinmeden 
yeni kullanıcılar oturum 
açamayacaktır.

Kullanıcı bilgi kaydının temizlenmesi için 
sistem yöneticisi ile irtibata geçin.
Kullanıcı bilgi kaydının temizlenmesi 
yapılabilir bir işlemdir.
"Kullanıcı bilgi kaydını temizleme" (sayfa 
173)

11090001 Uygulama başlatılamadı. Sistem 
bilinen son çalışır durumuna geri 
alındı. Sistem yöneticisine    
başvurun.

Sistemin yeniden başlatımında sistem veya 
kullanıcı ayarları geri yüklenmiştir.
Sistem yöneticisi ile irtibata geçin.
Yönetici geri yüklenmiş sistem veya 
kullanıcı ayarlarını kontrol etmelidir.

110B0001 Arama, süre aşımına uğradı. 
Sistem yöneticisine başvurun.

Arama zaman aşımının süresini kontrol 
etmesi için sistem yöneticisi ile irtibata 
geçin. "4.7.8 Oturum Açma LDAP 
Sunucusunu Ayarlama" (sayfa 103)

110B0002 Ağ bağlantısı yok. Sistem ağının düzgün olarak çalışıp 
çalışmadığını, ağ tarayıcısının olduğu 
sunucunun dışında kalan ağdaki başka bir 
makineden  bir ping testi yaparak kontrol 
edin. Sistem ağı düzgün olarak işlemiyorsa, 
daha fazla çözüm için bkz. "Sunucuya 
kendi IP adresini kullanarak bağlanma 
hatası" (sayfa 398).

110B0004 LDAP sunucusu meşgul. Aşağıdakileri deneyin:
Ağ ayarlarının kontrol edilmesi için 
sistem yöneticisi ile irtibata geçin.
"8.3 Ağ Bağlantısı Sorun Giderme" 
(sayfa 393)
Sunucu durumunun kontrol edilmesi 
için sistem yöneticisi ile irtibata geçin.

110B0100 LDAP sunucusu cevap hatası. Aşağıdakileri deneyin
LDAP sunucusunun kullanılabilir olup 
olmadığını kontrol etmek için sistem 
yöneticisi ile irtibata geçin.
Geçerli bir kullanıcı adı ve parola girin.

110B0101 LDAP sunucu erişimi başarısızdır. 
LDAP erişim ayarları ve LDAP 
sunucu ayarlarının doğruluğunu 
kontrol ediniz.

Aşağıdakileri deneyin
LDAP sunucusunun kullanılabilir olup 
olmadığını kontrol etmek için sistem 
yöneticisi ile irtibata geçin.
Geçerli bir kullanıcı adı ve parola girin.

Kod Mesaj Eylem
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11B0102 LDAP sunucusu erişimi başarısız. 
LDAP erişimi, LDAP sunucusu, 
Yetkili Kullanıcı (DN), Parola ve 
Arama Tabanı ayarlarının doğru 
olduğunu denetleyin.

Aşağıdakileri deneyin
LDAP sunucusunun kullanılabilir olup 
olmadığını kontrol etmek için sistem 
yöneticisi ile irtibata geçin.
Geçerli bir kullanıcı adı ve parola girin.

110D0001 Oturum açma başarısız. Kullanıcı 
adı ve parolayı kontrol edip tekrar 
deneyin.

Aşağıdakileri deneyin:
Bir kullanıcı adı ve parola girin.
Geçerli bir kullanıcı adı ve parola girin.
Sistem yöneticisi ile irtibata geçip, 
LDAP sunucusunun kurulu olduğunun 
kontrol edilmesini sağlayın.
Sunucu durumunun kontrolü için sistem 
yöneticisi ile irtibata geçin.
Parolanın süresinin dolup dolmadığını 
kontrol etmek için sistem yöneticisi ile 
irtibata geçin.
Active Directory hesap seçeneği 
"Kullanıcı bir sonraki oturum açmada 
parolasını değiştirmeli" ise oturum açma 
mümkün değildir. Yönetici ile irtibata 
geçerek, bir parola belirleyin ve 
ardından tekrar oturum açmayı deneyin.

110D000E LDAP yetkili kullanıcısı (DN), 
parola ve/veya arama tabanı 
ayarları geçersizdir.

Aşağıdakileri deneyin:
Doğru bir yetkili kullanıcı adı (DN) ve 
parola girin.
Geçerli bir yetkili kullanıcı adı (DN) ve 
parola girin.
LDAP sunucusunun ayarlanmış 
olduğunu kontrol etmesi için bir 
yönerici ile irtibata geçin.
Sunucunun durumunu kontrol etmesi 
için bir yönetici ile irtibata geçin.
Parolanın süresinin geçip geçmediğini 
kontrol etmesi için bir yönetici ile 
irtibata geçin.
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110D0002 LDAP sunucusuna bağlanılamıyor. Aşağıdakileri deneyin:
Ağ ayarları geçerli olmayabilir. Ağ 
ayarlarının kontrol edilmesi için ağ 
yöneticisi ile irtibata geçin.
"8.3 Ağ Bağlantısı Sorun Giderme" 
(sayfa 393)
Sunucu çalışmıyor olabilir. Sunucu 
durumunun kontrol edilmesi için sistem 
yöneticisi ile irtibata geçin.
LDAP sunucusuna bağlanırken SSL 
iletişimini kullanıyorsanız, kök sertifika 
yetkilisi tarafından verilmiş sunucu 
sertifikasının LDAP sunucusuna yüklü 
olup olmadığını kontrol etmek için 
yönetici ile irtibata geçin.
Geçerli bir kullanıcı adı ve parola girin.

110D000F LDAP sunucusuna bağlanamıyor. 
LDAP erişim ayarlarınının doğru 
olup olmadığını, LDAP 
sunucusunun çalışıp çalışmadığını 
ve erişirliğini kontrol ediniz.

Aşağıdakileri deneyin:
Ağ ayarları geçerli olmayabilir. Ağ 
ayarlarının kontrol edilmesi için ağ 
yöneticisi ile irtibata geçin.
"8.3 Ağ Bağlantısı Sorun Giderme" 
(sayfa 393)
Sunucu çalışmıyor olabilir. Sunucu 
durumunun kontrol edilmesi için sistem 
yöneticisi ile irtibata geçin.
LDAP sunucusuna bağlanırken SSL 
iletişimini kullanıyorsanız, kök sertifika 
yetkilisi tarafından verilmiş sunucu 
sertifikasının LDAP sunucusuna yüklü 
olup olmadığını kontrol etmek için 
yönetici ile irtibata geçin.
Geçerli bir kullanıcı adı ve parola girin.

110D0004 Ağ klasörüne erişim reddedildi. Erişim izninin düzenlenip 
düzenlenmediğini öğrenmek için sunucu 
yöneticisi ile irtibata geçin.

110D0005 Ağ yolu bağlantıları, izin verilen 
maksimum sayıya ulaşmıştır. Daha 
fazla adres belirtilemez.

Gereksiz ağ bağlantılarını kapattıktan sonra 
istenen ağ yolunu tekrar belirlemeyi 
deneyin.
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110D0006 Geçersiz LDAP arama tabanı 
formatı.

LDAP arama tabanı formatının 
düzeltilmesi için sistem yöneticisi ile 
irtibata geçin.
"4.7.8 Oturum Açma LDAP Sunucusunu 
Ayarlama" (sayfa 103)

110D0007 Mevcut oturum (LDAP hesabı) 
geçersiz hale gelmiştir.

Oturum açma hesabının doğrulanması için 
sistem yöneticisi ile irtibata geçin.

110D0008 Üzerine yazılacak dosya başka bir 
yerde kullanımda olabilir.

Üzerine yazılacak dosyanın kapalı 
olduğunu kontrol edin ve tekrar deneyin.

110D0009 Belirtilen parola bu ağ klasörü için 
artık geçerli değildir.

Aşağıdakileri deneyin
Farklı bir hesap ile oturum açın.
Hesabın tekrar doğrulanması için ağ 
yöneticisi ile irtibata geçin.

110D000A Belirtilen kullanıcının bu ağ 
klasörüne ait parolasını yenilemesi 
gerekmektedir.

Aşağıdakileri deneyin:
Farklı bir hesap ile oturum açın
Parolanın değişmesi için ağ yöneticisi 
ile irtibata geçin.

110D000B Belirtilen kullanıcının bu ağ 
klasörüne bağlanması artık 
mümkün değildir.

Aşağıdakileri deneyin:
Farklı bir hesap ile oturum açın.
Hesabın doğrulanması için ağ yöneticisi 
ile irtibata geçin.

110D000C Ağ klasörüne erişim reddedildi. 
Belirtilen kullanıcı hesabı şu anda 
kilitli durumdadır.

Hesabın kilidinin açılması için ağ yöneticisi 
ile irtibata geçin.

110D000D Ağ klasörüne erişim reddedildi. Şu 
an oturum açılamıyor.

Aşağıdakileri deneyin:
Oturum açma mümkün olduğunda 
tekrar deneyin.
Saat ayarının değiştirilmesi için ağ 
yöneticisi ile irtibata geçin.

110D0044 Ağ yazıcısına erişim reddedildi. Erişim izninin ayarlanıp ayarlanmadığını 
öğrenmek için sunucu yöneticisi ile irtibata 
geçin.

110D0049 Belirtilen parola bu ağ yazıcısı için 
artık geçerli değildir.

Aşağıdakileri deneyin:
Farklı bir hesap ile oturum açın.
Hesabın tekrar doğrulanması için ağ 
yöneticisi ile irtibata geçin.
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110D004A Belirtilen kullanıcının bu ağ 
yazıcısına ait parolasını yenilemesi 
gerekmektedir.

Aşağıdakileri deneyin:
Farklı bir hesap ile oturum açın
Parolanın değişmesi için ağ yöneticisi 
ile irtibata geçin.

110D004B Belirtilen kullanıcının bu ağ 
yazıcısına bağlanması artık 
mümkün değildir.

Aşağıdakileri deneyin:
Farklı bir hesap ile oturum açın.
Hesabın tekrar doğrulanması için ağ 
yöneticisi ile irtibata geçin.

110D004C Ağ yazıcısına erişim reddedildi. 
Belirtilen kullanıcı hesabı şu anda 
kilitli durumdadır.

Hesabın kilidinin açılması için ağ yöneticisi 
ile irtibata geçin.

110D004D Ağ yazıcısına erişim reddedildi. Şu 
an oturum açılamıyor.

Aşağıdakileri deneyin:
Oturum açma mümkün olduğunda 
tekrar deneyin.
Saat ayarlarının değiştirilmesi için ağ 
yöneticisi ile irtibata geçin.

110D004E Ağ yazıcısına bağlanamıyor. Aşağıdakileri deneyin:
LAN kablosunun tarayıcıya ve yazdırma 
sunucusuna doğru olarak bağlandığını 
kontrol edin.
Yazdırma sunucusunun doğru çalıştığını 
kontrol etmek için ağ yöneticisi ile 
irtibata geçin.
Yazdırma sunucusu bekleticisinin doğru 
çalıştığını kontrol edin.
Bir erişim izninin ayarlandığını 
onaylamak için ağ yöneticisi ile irtibata 
geçin.
Tarayıcı IP adresi ve ağ yazıcısı 
ayarlarının doğru olduğunu kontrol 
etmek için sistem yöneticisi ile irtibata 
geçin.
"8.3 Ağ Bağlantısı Sorun Giderme" 
(sayfa 393)

110D0100 Hata: Ağ klasörüne ulaşılamıyor. Ağ klasörünün veri depolayıp 
depolayamayacağını kontrol etmek için ağ 
yöneticisi ile irtibata geçin.

110D0140 Hata: Ağ yazıcısına ulaşılamıyor. Ağ yazıcısına erişimin mümkün olup 
olmadığını kontrol etmek için ağ yöneticisi 
ile irtibata geçin.
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110E0001 Bildirim e-posta adresi yöneticiye 
gönderilemedi.

E-posta göndermenin mümkün olup 
olmadığını kontrol etmek için yönetici ile 
irtibata geçin.

11150001 Bozuk sistem günlüğü dosyası 
silindi.

İşlem sırasında tarayıcı kapatıldığı için 
sistem günlüğü dosyası silinmiştir.
Eylem gerekmez.

11150002 Bozuk kullanıcı günlüğü dosyası 
silindi.

İşlem sırasında tarayıcı kapatıldığı için 
kullanıcı günlüğü dosyası silinmiştir.
Eylem gerekmez.

12010001 Taranan verinin boyutu, e-posta 
eklentileri için izin verilen 
maksimum değeri aştı.

Aşağıdakileri deneyin:
Taranacak sayfa sayısını azaltın ve 
e-postayı ayrı parçalar halinde gönderin.
Daha yüksek bir sıkıştırma seviyesi 
seçin ve tekrar deneyin.
"6.9.9 Sıkıştırma" (sayfa 324)

Sorun devam ederse, "Maksimum Ek 
Boyutu" ayarlarını kontrol etmesi için 
sistem yöneticisi ile irtibata geçin.
"4.7.11 E-posta Sunucusunu (SMTP 
sunucusu) Ayarlama" (sayfa 120)

12010002 e-Posta göndermek için sunucuyla 
bağlantı kurulamadı.

Aşağıdakileri deneyin:
Tarayıcının LAN kablosunun ve SMTP 
sunucusunun düzgün olarak 
bağlandığını kontrol edin.
Tarayıcı IP adresinin ve SMTP sunucu 
ayarlarının doğruluğunun kontrolü için 
sistem yöneticisi ile irtibata geçin.
"8.3 Ağ Bağlantısı Sorun Giderme" 
(sayfa 393)
SMTP sunucusunun düzgün olarak 
çalıştığını kontrol etmek için sistem 
yöneticisi ile irtibata geçin.

12010005 SMTP sunucusu tarafından izin 
verilen maksimum e-posta boyutu 
aşıldı.

SMTP sunucusu tarafından izin verilen 
maksimum e-posta boyutunun kontrolü için 
sistem yöneticisi ile irtibata geçin.
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12010006 e-Posta gönderilirken SMTP 
sunucu bağlantısı kesildi.

Aşağıdakileri deneyin:
Tarayıcının LAN kablosunun ve SMTP 
sunucusunun düzgün olarak 
bağlandığını kontrol edin.
Tarayıcı IP adresinin ve SMTP sunucu 
ayarlarının doğruluğunun kontrolü için 
sistem yöneticisi ile irtibata geçin.
"8.3 Ağ Bağlantısı Sorun Giderme" 
(sayfa 393)
SMTP sunucusunun düzgün olarak 
çalıştığını kontrol etmek için sistem 
yöneticisi ile irtibata geçin.
SMTP sunucusu tarafından izin verilen 
maksimum e-posta boyutunun kontrolü 
için sistem yöneticisi ile irtibata geçin.

12010100 Hata: e-Posta gönderilemedi. Aşağıdakileri deneyin:
Sol tarafta gösterilen iletiden sonra 
sunucudan döndürülmüş olan mesaj 
iliştirilmiştir. Bu hata ile ilgili sunucu 
yöneticisi ile irtibata geçin.
E-posta sunucusuna erişimin 
kısıtlandırılmadığını kontrol etmek için 
sunucu yöneticisi ile irtibata geçin.
[Kullanıcı e-Posta adresi] seçeneği 
ekran tuşu [Kime] ve/veya [Kimden] 
için seçili ise, aşağıdaki durumlarda 
görev işleminde hata oluşur:

O anda oturum açmış kullanıcının 
e-posta adresi yoksa
O anda oturum açmış kullanıcı 
misafir hesabını kullanıyorsa

Bu durumda, e-posta adresi olan bir 
kullanıcı belirleyip görev dizisini 
gerçekleştirin.
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12020001 Taranan verinin boyutu, faks ile 
gönderim için izin verilen 
maksimum değeri aştı.

Aşağıdakileri deneyin:
Taranacak sayfa sayısını azaltın ve 
e-postayı ayrı parçalar halinde gönderin.
Daha yüksek bir sıkıştırma seviyesi 
seçin ve tekrar deneyin.
"6.9.9 Sıkıştırma" (sayfa 324)

Sorun devam ederse, "Maksimum Ek 
Boyutu" ayarlarını kontrol etmesi için 
sistem yöneticisi ile irtibata geçin.
"4.7.11 E-posta Sunucusunu (SMTP 
sunucusu) Ayarlama" (sayfa 120)

12020002 Faks gönderimi için sunucuyla 
bağlantı kurulamadı.

Aşağıdakileri deneyin:
Tarayıcının LAN kablosunun ve SMTP 
sunucusunun düzgün olarak 
bağlandığını kontrol edin.
Tarayıcı IP adresinin, SMTP ve faks 
sunucusu ayarlarının doğruluğunun 
kontrolü için sistem yöneticisi ile 
irtibata geçin.
"8.3 Ağ Bağlantısı Sorun Giderme" 
(sayfa 393)
SMTP ve faks sunucularının düzgün 
olarak çalıştığını kontrol etmek için 
sistem yöneticisi ile irtibata geçin.

12020005 SMTP sunucusu tarafından izin 
verilen maksimum faks boyutu 
aşıldı.

"Maksimum Ek Boyutu" ayarının kontrolü 
için sistem yöneticisi ile irtibata geçin.
"4.7.11 E-posta Sunucusunu (SMTP 
sunucusu) Ayarlama" (sayfa 120)
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12020006 Faks verisi gönderilirken SMTP 
sunucu bağlantısı kesildi.

Aşağıdakileri deneyin:
Tarayıcının LAN kablosunun ve SMTP 
sunucusunun düzgün olarak 
bağlandığını kontrol edin.
Tarayıcı IP adresinin ve SMTP sunucu 
ayarlarının doğruluğunun kontrolü için 
sistem yöneticisi ile irtibata geçin."8.3 
Ağ Bağlantısı Sorun Giderme" (sayfa 
393)
SMTP sunucusunun düzgün olarak 
çalıştığını kontrol etmek için sistem 
yöneticisi ile irtibata geçin.
SMTP sunucusu tarafından izin verilen 
maksimum e-posta boyutunun kontrolü 
için sistem yöneticisi ile irtibata geçin.

12020100 Hata: Faks gönderilemedi. Aşağıdakileri deneyin:
Sunucudan döndürülen ileti 
iliştirilmiştir. Bu hata ile ilgili sunucu 
yöneticisi ile irtibata geçin.
[Kullanıcı e-Posta adresi] seçeneği 
ekran tuşu "(Gönderenin e-Posta 
adresine) Bildirim" olarak seçilmiş ise, 
aşağıdaki durumlarda bir görev dizisi  
gerçekleştirilirken hata oluşabilir:

O anda oturum açmış kullanıcının 
e-posta adresi yoksa
Misafir hesabı ile oturum açılmışsa

Bu durumda, kayıtlı bir e-posta adresi 
olan bir kullanıcı belirleyip görev 
dizisini gerçekleştirin.
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12030001 Ağ yazıcısı yolu bulunamıyor. Aşağıdakileri deneyin:
Tarayıcının LAN kablosunun ve faks 
sunucusunun düzgün olarak 
bağlandığını kontrol edin.
Faks sunucusunun düzgün olarak 
çalıştığını kontrol etmek için sistem 
yöneticisi ile irtibata geçin.
Bekleticinin düzgün olarak çalıştığını 
kontrol edin.
Tarayıcı IP adresinin ve ağ yazıcısı 
ayarlarının doğruluğunun kontrolü için 
sistem yöneticisi ile irtibata geçin.
"8.3 Ağ Bağlantısı Sorun Giderme" 
(sayfa 393)

12030002 Ağ yazıcısına erişim reddedildi. Erişim izninin düzenlendiğini öğrenmek 
için sunucu yöneticisi ile irtibata geçin.

12030005 Ağ şu an meşgul. Daha sonra tekrar 
deneyin.

Biraz bekleyin ve tekrar deneyin.

12030006 Kullanıcı adı veya parola yanlış 
olabilir.

Kullanıcı adı ve parolasını yeniden girin.

12030007 Ağ bağlantısı yok. Sistem ağının düzgün olarak çalışıp 
çalışmadığını ağ tarayıcısının olduğu 
sunucunun dışında kalan ağdaki başka bir 
makineden bir ping testi yaparak kontrol 
edin. Sistem ağı düzgün olarak 
işlemiyorsa,daha fazla çözüm için, bkz. 
"Sunucuya kendi IP adresini kullanarak 
bağlanma hatası" (sayfa 398).

1203000A Ağ yolu bağlantıları, izin verilen 
maksimum sayıya ulaşmıştır. Daha 
fazla adres belirtilemez.

Gereksiz ağ bağlantılarını kapattıktan sonra 
istenen ağ yolunu tekrar belirlemeyi 
deneyin.

1203000C Belirtilen kullanıcının bu ağ 
yazıcısına bağlanması artık 
mümkün değildir.

Aşağıdakileri deneyin:
Farklı bir hesap ile oturum açın.
Hesabın doğrulanması için sistem 
yöneticisi ile irtibata geçin.

1203000D Belirtilen parola bu ağ yazıcısı için 
artık geçerli değildir.

Aşağıdakileri deneyin:
Farklı bir hesap ile oturum açın.
Parolanın tekrar doğrulanması için 
sistem yöneticisi ile irtibata geçin.
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1203000E Belirtilen kullanıcının bu ağ 
yazıcısına ait parolasını yenilemesi 
gerekmektedir.

Aşağıdakileri deneyin:
Farklı bir hesap ile oturumu açın.
Parolanın değiştirilmesi için ağ 
yöneticisi ile irtibata geçin.

1203000F Ağ yazıcısına erişim reddedildi. 
Belirtilen kullanıcı hesabı şu anda 
kilitli durumdadır.

Hesabın kilidinin açılması için ağ yöneticisi 
ile irtibata geçin.

12030010 Ağ yazıcısına erişim reddedildi.  
Şu an oturum açılamıyor.

Aşağıdakileri deneyin:
Oturum açma mümkün olduğunda 
tekrar deneyin.
Saat ayarının değiştirilmesi için ağ 
yöneticisi ile irtibata geçin.

12030011 Ağ yazıcısına bağlanamıyor. Aşağıdakileri deneyin:
LAN kablosunun tarayıcıya ve yazdırma 
sunucusuna doğru olarak bağlandığını 
kontrol edin.
Yazdırma sunucusunun doğru olarak 
çalıştığını kontrol etmek için ağ 
yöneticisi ile irtibata geçin.
Yazdırma sunucusu bekleticisinin doğru 
çalıştığını kontrol edin.
Erişim izninin ayarlanıp 
ayarlanmadığını anlamak için ağ 
yöneticisi ile irtibata geçin.
Tarayıcı IP adresi ve ağ yazıcısı 
ayarlarının doğru olduğunu kontrol 
etmek için, sistem yöneticisi ile irtibata 
geçin.
"8.3 Ağ Bağlantısı Sorun Giderme" 
(sayfa 393)

12030100 Hata: Yazdırma başarısız. Aşağıdakileri deneyin:
Tarayıcının LAN kablosunun ve dosya 
sunucusunun düzgün olarak bağlı 
olduğunu kontrol edin.
Tarayıcı IP adresinin ve kayıtlı ağ 
yazıcısı yolu ayarlarının doğru 
olduğunun kontrol edilmesi için sistem 
yöneticisi ile irtibata geçin.
Ağ tarayıcısı yetki ayrıcalıklarını 
kontrol edin.
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12040001 Ağ klasörü yolu bulunamıyor. Aşağıdakileri deneyin:
Tarayıcının LAN kablosunun ve dosya 
sunucusunun düzgün olarak bağlı 
olduğunu kontrol edin.
Dosya sunucusunun düzgün çalıştığını 
kontrol edin.
Tarayıcı IP adresi ve ağ klasörü 
ayarlarının doğruluğunun kontrolü için 
sistem yöneticisi ile irtibata geçin.
"8.3 Ağ Bağlantısı Sorun Giderme" 
(sayfa 393)
Klasör oluştururken, oluşturulacak 
klasörün adı, kaydedilmek üzere hedef 
klasöründe bulunan bir dosya tarafından 
kullanılıyorsa, bu klasör oluşturulamaz. 
Dosyanın adını veya dosya adı 
ayarlarını değiştirin.

FTP sunucusu ağ klasörüne kaydetmek 
için, aşağıdakileri deneyin:

O anda oturum açmış kullanıcı veya 
kimliği doğrulanmış kullanıcı için FTP 
sunucusuna okuma veya yazma 
erişimine izin verilip verilmediğini 
kontrol etmek için sistem yöneticisi ile 
irtibata geçin.
Dosya özniteliğinin gizli olarak 
ayarlandığını kontrol edin. 
Üzerine yazdırılacak dosyanın 
kullanılmadığını kontrol ediniz ve tekrar 
deneyin.

12040002 Ağ klasörüne erişim reddedildi. Aşağıdakileri deneyin:
Şu anda oturum açmış olan kullanıcı 
veya kimliği doğrulanmış kullanıcı için 
ağ klasörüne erişim izin verilip 
verilmediğinin kontrolü için sistem 
yöneticisi ile irtibata geçin.
Dosya özniteliğinin saklı olarak 
ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.

12040003 Aynı isimli başka bir dosya 
olduğundan veri kaydedilemedi.

Varolan dosyanın üstüne yazmak için, 
"Kaydet" ekranında,"Eski dosyaların 
üstüne yazılsın mı?"sorusunu "Evet" olarak 
ayarlayın ve tekrar deneyin.
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12040005 Ağ şu an meşgul. Daha sonra tekrar 
deneyin.

Daha sonra tekrar deneyin.

12040006 Kullanıcı adı veya parola yanlış 
olabilir.

Aşağıdakileri deneyin:
Kullanıcı adı ve parolayı tekrar girin.
Proxy sunucusunun doğru olarak 
çalıştığını kontrol edin.
IP adres ayarları, FTP sunucusu ağ 
klasörü veya proxy sunucusu ayarlarının 
doğru olduğunu kontrol etmek için 
yöneticiyle irtibata geçin.
"8.3 Ağ Bağlantısı Sorun Giderme" 
(sayfa 393).

12040007 Ağ bağlantısı yok. Sistem ağının düzgün olarak çalışıp 
çalışmadığını ağ tarayıcısının olduğu 
sunucunun dışında kalan ağdaki başka bir 
makineden bir ping testi yaparak kontrol 
edin. Sistem ağı düzgün olarak 
işlemiyorsa,daha fazla çözüm için, bkz. 
"Sunucuya kendi IP adresini kullanarak 
bağlanma hatası" (sayfa 398).

12040009 Belirtilen ağ klasöründeki boş alan 
yetersiz.

Boş alan gereksinimlerinin 
karşılandığından emin olun ve tekrar 
deneyin.

1204000A Ağ yolu bağlantıları, izin verilen 
maksimum sayıya ulaşmıştır. Daha 
fazla adres belirtilemez.

Gereksiz ağ bağlantılarını kapattıktan sonra 
istenen ağ yolunu tekrar belirlemeyi 
deneyin.

1204000B Üzerine yazılacak hedef dosya 
kullanımda olabilir.

Üzerine yazılacak dosyanın kapalı 
olduğunu kontrol edin ve tekrar deneyin.

1204000C Belirtilen kullanıcının bu ağ 
klasörüne bağlanması artık 
mümkün değildir.

Aşağıdakileri deneyin:
Farklı bir hesap ile oturum açın.
Hesabın doğrulanması için ağ yöneticisi 
ile irtibata geçin.

1204000D Belirtilen parola bu ağ klasörü için 
artık geçerli değildir.

Aşağıdakileri deneyin:
Farklı bir hesap ile oturum açın.
Parolanın tekrar doğrulanması için ağ 
yöneticisi ile irtibata geçin.

1204000E Belirtilen kullanıcının bu ağ 
klasörüne ait parolasını yenilemesi 
gerekmektedir.

Aşağıdakileri deneyin:
Farklı bir hesap ile oturum açın.
Parolanın değiştirilmesi için ağ 
yöneticisi ile irtibata geçin.
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12040100 Hata: Ağ klasörüne erişim 
reddedildi.

Aşağıdakileri deneyin:
Ağ klasörünün kullanıma hazır olup 
olmadığının kontrolü için ağ yöneticisi 
ile irtibata geçin.
MTIFF formatı için taranan verinin 
dosya boyutu 2GB’ı geçemez. Dosya 
boyutunu azaltmak için tarama 
parametrlerini ayarlamayı deneyin.
Dosya adı formatı ve dosya adı karakter 
sayısının dosya sunucusu için izin 
verilip verilmediğini kontrol edin.

FTP sunucusu ağ klasörüne kayıt etmek 
için, aşağıdakileri deneyin:

LAN kablosunun tarayıcıya ve FTP 
sunucusuna doğru olarak bağlandığını 
kontrol edin.
FTP sunucusunun doğru olarak 
çalıştığını kontrol etmek için ağ 
yöneticisi ile irtibata geçin.
IP adresi ayarları ve FTP sunucusu ağ 
klasörü yolunun doğruluğunu kontrol 
etmek için, sistem yöneticisi ile irtibata 
geçin.
"8.3 Ağ Bağlantısı Sorun Giderme" 
(sayfa 393)
Boş alan gereksinimlerinin 
karşılandığından emin olunuz ve tekrar 
deneyin.
Gerekli olmayan ağ bağlantılarını 
kapatın ve ağ yolunu tekrar belirtmeye 
çalışın.

1204000F Ağ klasörüne erişim reddedildi. 
Belirtilen kullanıcı hesabı şu anda 
kilitli durumdadır.

Hesabın kilidinin açılması için ağ yöneticisi 
ile irtibata geçin.

12040010 Ağ klasörüne erişim reddedildi. Şu 
an oturum açılamıyor.

Aşağıdakileri deneyin:
Oturumu açma mümkün olduğunda 
tekrar deneyin.
Saat ayarlarını değiştirmesi için ağ 
yöneticisine başvurun.
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12040011 "Farklı Kaydet:" için dosya ismi 
geçersiz karakterler içermektedir. 
(:*?"<>|) (CON PRN AUX 
CLOCK$ NUL) (COM0 - COM9) 
(LPT0 - LPT9) Tekrar deneyin.

Aşağıdaki karakterler ve ilerisi için 
ayrılmış diziler kullanılamaz:
: * ? " < > | CON PRN AUX CLOCK$ 
NUL COM0 ... COM9 LPT0 ... LPT9
Belirlenmiş geçerli karakterleri kullanarak 
dosya adını yeniden girin.

12050001 SharePoint'a kaydedilen dosyanın 
özellikleri ayarlanamadı.

Belirlenen dosyanın dosya durumunu, 
özelliklerini ve erişim izin ayarlarını 
kontrop edip, tekrar deneyin.

12050002 SharePoint'a kaydedilen dosyaya 
erişilemedi.

Aşağıdakileri denetleyin ve 
gerekirse düzeltin:

SharePoint Server boş belleği 
yetersiz mi?

Sorun devam ederse yönetici 
FUJITSU tarayıcı bayisi veya 
yetkili bir FUJITSU tarayıcı teknik 
servisi ile irtibata geçerek yardım 
almalıdır.

Aşağıdakini kontrol edin ve gerekirse 
düzeltin:

SharePoint Server boş belleği yetersiz 
mi?
SharePoint Server düzgün olarak 
çalışıyor mu?
Erişim izninin ayarlanıp 
ayarlanmadığını öğrenmek için sunucu 
yöneticisi ile irtibata geçin.

Sorun devam ederse yönetici FUJITSU 
tarayıcı bayisi veya yetkili bir FUJITSU 
tarayıcı teknik servisi ile irtibata geçerek 
yardım almalıdır.

12050003 SharePoint'a kaydedilen dosyanın 
üzerine yazılamıyor.

Belirlenen sitenin yazma erişimini, dosya 
durumunu kontrol edin ve tekrar deneyin.

12050004 SharePoint alt klasörü 
oluşturulamadı.

Belirlenen sitenin yazma erişimini, dosya 
durumunu kontrol edin ve tekrar deneyin.

12050005 Dosya boyutu SharePoint klasörü 
dosya boyutu sınırını aşıyor.

İzin verilen dosya boyutunu kontrol edin ve 
tekrar deneyin.

12050006 Belirtilen SharePoint klasörü 
bulunamadı.

Belirtilen klasörün mevcut olduğunu 
kontrol edin.

12050007 Belirtilen SharePoint kitaplığı veya 
klasörü bulunamadı.

Belirtilen kitaplık veya klasörün mevcut 
olduğunu kontrol edin.
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12050008 Belirtilen SharePoint sitesi 
bulunamadı.

Aşağıdakileri denetleyin ve 
gerekirse düzeltin:

Belirtilen SharePoint sitesi 
bağlanılabilir mi?
SharePoint oturum açma ekranı 
görünürse, belirtilen kimlik 
doğrulama ayarları doğru mu?

Sorun devam ederse yönetici 
FUJITSU tarayıcı bayisi veya 
yetkili bir FUJITSU tarayıcı teknik 
servisi ile irtibata geçerek yardım 
almalıdır.

Aşağıdakileri kontrol edin ve gerekiyorsa 
düzeltin:

Belirtilen SharePoint sitesi 
bağlanılabilir mi?
SharePoint oturum açma ekranı 
görünürse, belirtilen kimlik doğrulama 
ayarları doğru mu?
Taranan veri belirtilen SharePoint 
klasörüne kaydedilebilir mi?

Sorun devam ederse yönetici FUJITSU 
tarayıcı bayisi veya yetkili bir FUJITSU 
tarayıcı teknik servisi ile irtibata geçerek 
yardım almalıdır.

1205000A Belirtilen SharePoint dosyası zaten 
kullanımda.

Belirtilen dosyanın kullanımda olup 
olmadığını kontrol edin ve yeniden 
deneyin.

1205000B Belirtilen SharePoint sitesi kimlik 
doğrulama başarısız oldu.

Sitede oturum açmak için kullanılan 
kullanıcı adı ve parolayı kontrol edin ve 
tekrar deneyin.

1205000C Belirtilen SharePoint sitesine 
erişilemiyor.

Aşağıdakileri denetleyin ve 
gerekirse düzeltin:

Belirtilen SharePoint sitesi 
bağlanılabilir mi?
SharePoint Server oturum açma 
ekranı görünürse, belirtilen 
kimlik doğrulama ayarları 
doğru mu?

Sorun devam ederse yönetici 
FUJITSU tarayıcı bayisi veya 
yetkili bir FUJITSU tarayıcı teknik 
servisi ile irtibata geçerek yardım 
almalıdır.

Aşağıdakileri denetleyin ve gerekirse 
düzeltin:

Belirtilen SharePoint sitesi 
bağlanılabilir mi?
SharePoint Sunucusu oturum açma 
ekranı göründüğü takdirde, belirtilen 
kimlik doğrulama ayarları doğru mu?

Sorun devam ederse yönetici FUJITSU 
tarayıcı bayisi veya yetkili bir FUJITSU 
tarayıcı teknik servisi ile irtibata geçerek 
yardım almalıdır.

1205000D Belirtilen SharePoint sitesine 
erişim izni reddedildi.

Sitenin erişim iznini kontrol edin.
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12050015 Scan to SharePoint dosya aktarım 
hatası meydana geldi.

Aşağıdakileri denetleyin ve 
gerekirse düzeltin:

Belirtilen SharePoint sitesi 
bağlanılabilir mi?
SharePoint Server boş belleği 
yetersiz mi?

Sorun devam ederse yönetici 
FUJITSU tarayıcı bayisi veya 
yetkili bir FUJITSU tarayıcı teknik 
servisi ile irtibata geçerek yardım 
almalıdır.

Aşağıdakileri kontrol edin ve gerekiyorsa 
düzeltin:

Belirtilen SharePoint sitesi 
bağlanılabilir mi?
SharePoint oturum açma ekranı 
görünürse, belirtilen kimlik doğrulama 
ayarları doğru mu?
Taranan veri belirtilen SharePoint 
klasörüne kaydedilebilir mi?

Sorun devam ederse yönetici FUJITSU 
tarayıcı bayisi veya yetkili bir FUJITSU 
tarayıcı teknik servisi ile irtibata geçerek 
yardım almalıdır.

12050016 Bu isimde bir dosya zaten var. 
Farklı bir isim seçin veya üstüne 
yazma izni ayarını değiştirin.

Dosya adını değiştirin veya aynı addaki 
dosyanın üzerine yazmak için [Evet] ekran 
tuşunu seçin.

12050018 Belirtilen dosya türüne seçili 
SharePoint sitesinde izin 
verilmiyor.

Seçilen SharePoint sitesi için izin verilen 
bir dosya tütü belirtin ve tekrar deneyin.

12050100 SharePoint erişim hatası oluştu. Tekrar deneyin. Sorun devam ederse, 
FUJITSU tarayıcı bayisi veya yetkili 
FUJITSU tarayıcı teknik servisi ile irtibata 
geçin.

12130001 Hata: Tara ve Hafızada Tut işlemi, 
zamanlanan işler için veri çıktısı 
üretemedi.

Tekrar deneyin.
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13060001 Tarayıcı başlatma başarısız. Cihazı 
kapatıp tekrar açmayı deneyin. 
Sistem sorumlusu FUJITSU 
tarayıcı bayisiyle veya yetkili bir 
FUJITSU tarayıcı teknik servisiyle 
irtibata geçerek yardım almalıdır.

Aşağıdakileri deneyin:
Kabloların tarayıcıya doğru olarak bağ-
landığını kontrol edin.
Tarayıcı otomatik olarak yeniden 
başlamazsa, gücü kesmek için "Oturum 
Açma" ekranında [Kapat] ekran tuşuna 
basın ve tarayıcıyı yeniden başlatmak 
için tarayıcıyı yeniden çalıştırın.
Hata durumu devam ederse, tarayıcı 
yeniden çalıştırıldıktan sonra, "Oturum 
Açma" ekranında [Kapat] ekran tuşuna 
basın, AC kablosunu çıkarın ve 
tarayıcıyı yeniden çalıştırmayı deneyin. 
Hata durumu devam ederse, FUJITSU 
tarayıcı bayisi veya yetkili bir FUJITSU 
tarayıcı teknik servisine başvurunuz.

1306001A

1306001D

1306002C Yetersiz hafıza. Cihazı kapatıp 
tekrar açmayı deneyin. Sorun 
devam ederse, sistem sorumlusu 
FUJITSU tarayıcı bayisiyle veya 
yetkili bir FUJITSU tarayıcı teknik 
servisiyle irtibata geçerek yardım 
almalıdır.

Sistem dengesiz olabilir.
Tarayıcıyı kapatın ve yeniden başlatmak 
için açma düğmesine basın.
Sorun durumu devam ederse, FUJITSU 
tarayıcı bayisi veya yetkili FUJITSU 
tarayıcı teknik servisi ile irtibata geçin.

1314002C Yetersiz hafıza. Cihazı kapatıp 
tekrar açmayı deneyin. Sorun 
devam ederse, sistem sorumlusu 
FUJITSU tarayıcı bayisiyle veya 
yetkili bir FUJITSU tarayıcı teknik 
servisiyle irtibata geçerek yardım 
almalıdır.

Tarama verisinin boyutunu küçültün veya 
tarama verisini daha düşük bir çözünürlük 
seviyesine ayarlayın ve tekrar deneyin.

13061001 Tarama hatası oluştu.
Dosya ismi: xxxxx
Hata kodu: xxxxx

Tarayıcıyı kapatın ve yeniden başlatmak 
için açma düğmesine basın. Sorun devam 
ederse, FUJITSU tarayıcı bayisi veya 
yetkili FUJITSU tarayıcı teknik servisi ile 
irtibata geçin.

13061002

13061003

13080001 Tarayıcı ürün bilgisi güncelleme 
başarısız.Yönetici FUJITSU 
tarayıcı bayisi veya bir yetkili 
FUJITSU tarayıcı servis sağlayıcısı 
ile irtibata geçerek yardım 
almalıdır.
Tarayıcı ürün bilgisi sürüm: XXXX

FUJITSU tarayıcı bayisi veya yetkili 
FUJITSU tarayıcı teknik servisi ile irtibata 
geçin.
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83070006 Tarayıcı donanım hatası. Sistem 
sorumlusu FUJITSU tarayıcı 
bayisiyle veya yetkili bir FUJITSU 
tarayıcı teknik servisiyle irtibata 
geçerek yardım almalıdır.

Tarayıcıyı kapatın ve yeniden başlatmak 
için açma düğmesine basın. Sorun devam 
ederse, FUJITSU tarayıcı bayisi veya 
yetkili FUJITSU tarayıcı teknik servisi ile 
irtibata geçin.

83070007

83070008

8307000C

84000001 Bir hata oluştu. Cihazı kapatıp 
tekrar açmayı deneyin. Sistem 
sorumlusu FUJITSU tarayıcı 
bayisiyle veya yetkili bir FUJITSU 
tarayıcı teknik servisiyle irtibata 
geçerek yardım almalıdır. [sekiz 
alfanümerik karakter]

Aşağıdakileri deneyin:
Tarayıcı otomatik olarak yeniden 
başlamazsa, gücü kesmek için "Oturum 
Açma" ekranında [Kapat] ekran tuşuna 
basın ve tarayıcıyı yeniden başlatmak 
için tarayıcıyı yeniden çalıştırın.
Tarayıcı tekrar açıldıktan sonra hata 
durumu devam ederse, "Oturum Açma" 
ekranında [Kapat] ekran tuşuna basın, 
gücü kesmek için AC kablosunu 
tarayıcıdan çıkarın, en az on saniye 
bekledikten sonra AC kablosunu 
yeniden takıp tarayıcıyı tekrar 
çalıştırmayı deneyin. Hata durumu 
devam ederse, FUJITSU tarayıcı bayisi 
veya yetkili FUJITSU tarayıcı teknik 
servisine başvurun.

84000002 Bir hata oluştu. Sistem yeniden 
başlatılmalıdır. Hafızadaki tüm   
işler iptal edilecektir. Sorun devam 
ederse, sistem sorumlusu FUJITSU 
tarayıcı bayisiyle veya yetkili bir 
FUJITSU tarayıcı teknik servisiyle 
irtibata geçerek yardım almalıdır. 
[sekiz alfanümerik karakter]

Sorun devam ederse, yönetici FUJITSU 
tarayıcı bayisi veya yetkili FUJITSU 
tarayıcı teknik servisi ile irtibata 
geçmelidir.

84000003 Bir hata oluştu. Sistem yeniden 
başlatılmalıdır. Hafızadaki tüm 
işler iptal olacaktır. Aynı hata 
tekrar oluşursa, tarayıcı 
arızalanmış olabilir. Bu durumda 
tarayıcıdaki dokümanları alın, 
elektrik kablosunu çıkarıp takın ve 
tarayıcıyı tekrar çalıştırın. Sorun 
devam ederse, tarayıcı bayisiyle 
veya yetkili bir teknik servisle 
irtibata geçilerek yardım 
alınmalıdır. [sekiz alfanümerik 
karakter]

Sorun devam ederse, yönetici FUJITSU 
tarayıcı bayisi veya yetkili FUJITSU 
tarayıcı teknik servisi ile irtibata 
geçmelidir.
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84000004 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]

Tarayıcıyı kapatın. Kapattıktan sonra AC 
kablosunu tarayıcıdan çıkartın. En az on 
saniye bekledikten sonra AC kablosunu 
tekrar takın ve tarayıcıyı yeniden çalıştırın. 
Sorun devam ederse, FUJITSU tarayıcı 
bayisi veya yetkili FUJITSU tarayıcı teknik 
servisi ile irtibata geçin.
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E.2.3 Kullanıcı Günlüğü

Kod Mesaj Eylem

00000000 --------------------------- Eylem gerekmez.

12010001 Taranan verinin boyutu, e-posta 
eklentileri için izin verilen 
maksimum değeri aştı.

Aşağıdakileri deneyin:
Taranacak sayfa sayısını azaltın ve 
e-postayı ayrı parçalar halinde gönderin.
Daha yüksek bir sıkıştırma seviyesi 
seçin ve tekrar deneyin.
"6.9.9 Sıkıştırma" (sayfa 324)

Sorun devam ederse, "Maksimum Ek 
Boyutu" ayarlarını kontrol etmesi için 
sistem yöneticisi ile irtibata geçin.
"4.7.11 E-posta Sunucusunu (SMTP 
sunucusu) Ayarlama" (sayfa 120)

12010002 e-Posta göndermek için 
sunucuyla bağlantı kurulamadı.

Aşağıdakileri deneyin:
Tarayıcının LAN kablosunun ve SMTP 
sunucusunun düzgün olarak 
bağlandığını kontrol edin.
Tarayıcı IP adresinin ve SMTP sunucu 
ayarlarının doğruluğunun kontrolü için 
sistem yöneticisi ile irtibata geçin.
"8.3 Ağ Bağlantısı Sorun Giderme" 
(sayfa 393)
SMTP sunucusunun düzgün olarak 
çalıştığını kontrol etmek için sistem 
yöneticisi ile irtibata geçin.

12010005 SMTP sunucusu tarafından izin 
verilen maksimum e-posta 
boyutu aşıldı.

SMTP sunucusu tarafından izin verilen 
maksimum e-posta boyutunun kontrolü için 
sistem yöneticisi ile irtibata geçin.
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12010006 e-Posta gönderilirken SMTP 
sunucu bağlantısı kesildi.

Aşağıdakileri deneyin:
Tarayıcının LAN kablosunun ve SMTP 
sunucusunun düzgün olarak 
bağlandığını kontrol edin.
Tarayıcı IP adresinin ve SMTP sunucu 
ayarlarının doğruluğunun kontrolü için 
sistem yöneticisi ile irtibata geçin.
"8.3 Ağ Bağlantısı Sorun Giderme" 
(sayfa 393)
SMTP sunucusunun düzgün olarak 
çalıştığını kontrol etmek için sistem 
yöneticisi ile irtibata geçin.
SMTP sunucusu tarafından izin verilen 
maksimum e-posta boyutunun kontrolü 
için sistem yöneticisi ile irtibata geçin.

12010100 Hata: e-Posta gönderilemedi. Aşağıdakileri deneyin:
Sol tarafta gösterilen iletiden sonra 
sunucudan döndürülmüş olan mesaj 
iliştirilmiştir. Bu hata ile ilgili sunucu 
yöneticisi ile irtibata geçin.
E-posta sunucusuna erişimin 
kısıtlandırılmadığını kontrol etmek için 
sunucu yöneticisi ile irtibata geçin.
[Kullanıcı e-Posta adresi] seçeneği 
ekran tuşu [Kime] ve/veya [Kimden] 
için seçili ise, aşağıdaki durumlarda 
görev işleminde hata oluşur:

O anda oturum açmış kullanıcının 
e-posta adresi yoksa
O anda oturum açmış kullanıcı 
misafir hesabını kullanıyorsa

Bu durumda, e-posta adresi olan bir 
kullanıcı belirleyip görev dizisini 
gerçekleştirin.
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12020001 Taranan verinin boyutu, faks ile 
gönderim için izin verilen 
maksimum değeri aştı.

Aşağıdakileri deneyin:
Taranacak sayfa sayısını azaltın ve 
e-postayı ayrı parçalar halinde gönderin.
Daha yüksek bir sıkıştırma seviyesi 
seçin ve tekrar deneyin.
"6.9.9 Sıkıştırma" (sayfa 324)

Sorun devam ederse, "Maksimum Ek 
Boyutu" ayarlarını kontrol etmesi için 
sistem yöneticisi ile irtibata geçin.
"4.7.11 E-posta Sunucusunu (SMTP 
sunucusu) Ayarlama" (sayfa 120)

12020002 Faks gönderimi için sunucuyla 
bağlantı kurulamadı.

Aşağıdakileri deneyin:
Tarayıcının LAN kablosunun ve SMTP 
sunucusunun düzgün olarak 
bağlandığını kontrol edin.
Tarayıcı IP adresinin, SMTP sunucusu 
ve faks sunucusu ayarlarının 
doğruluğunun kontrolü için sistem 
yöneticisi ile irtibata geçin.
"8.3 Ağ Bağlantısı Sorun Giderme" 
(sayfa 393)
SMTP ve faks sunucularının düzgün 
olarak çalıştığını kontrol etmek için 
sistem yöneticisi ile irtibata geçin.

12020005 SMTP sunucusu tarafından izin 
verilen maksimum faks boyutu 
aşıldı.

"Maksimum Ek Boyutu" ayarlarını kontrol 
etmesi için sistem yöneticisi ile irtibata 
geçin.
"4.7.11 E-posta Sunucusunu (SMTP 
sunucusu) Ayarlama" (sayfa 120)
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12020006 Faks verisi gönderilirken SMTP 
sunucu bağlantısı kesildi.

Aşağıdakileri deneyin:
Tarayıcının LAN kablosunun ve SMTP 
sunucusunun düzgün olarak 
bağlandığını kontrol edin.
Tarayıcı IP adresinin ve SMTP sunucu 
ayarlarının doğruluğunun kontrolü için 
sistem yöneticisi ile irtibata geçin.
"8.3 Ağ Bağlantısı Sorun Giderme" 
(sayfa 393)
SMTP sunucusunun düzgün olarak 
çalıştığını kontrol etmek için sistem 
yöneticisi ile irtibata geçin.
SMTP sunucusu tarafından izin verilen 
maksimum e-posta boyutunun kontrolü 
için sistem yöneticisi ile irtibata geçin.

12020100 Hata: Faks gönderilemedi. Aşağıdakileri deneyin:
Sunucudan döndürülen ileti 
iliştirilmiştir. Bu hata ile ilgili sunucu 
yöneticisi ile irtibata geçin.
[Kullanıcı e-Posta adresi] seçeneği 
ekran tuşu "(Gönderenin e-Posta 
adresine) Bildirim" olarak seçilmiş ise, 
aşağıdaki durumlarda bir görev dizisi  
gerçekleştirilirken hata oluşabilir:

O anda oturum açmış kullanıcının 
e-posta adresi yoksa
Misafir hesabı ile oturum açılmışsa

Bu durumda, kayıtlı bir e-posta adresi 
olan bir kullanıcı belirleyip görev 
dizisini gerçekleştirin.
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12030001 Ağ yazıcısı yolu bulunamıyor. Aşağıdakileri deneyin:
Tarayıcının LAN kablosunun ve yazıcı 
sunucusunun düzgün olarak 
bağlandığını kontrol edin.
Yazıcı sunucusunun düzgün olarak 
çalıştığını kontrol etmek için sistem 
yöneticisi ile irtibata geçin.
Bekleticinin düzgün olarak çalıştığını 
kontrol edin.
Tarayıcı IP adresinin ve SMTP sunucu 
ayarlarının doğruluğunun kontrolü için 
sistem yöneticisi ile irtibata geçin.

"8.3 Ağ Bağlantısı Sorun Giderme" (sayfa 
393)

12030002 Ağ yazıcısına erişim reddedildi. Erişim izninin düzenlendiğini öğrenmek 
için sunucu yöneticisi ile irtibata geçin.

12030005 Ağ şu an meşgul. Daha sonra 
tekrar deneyin.

Biraz bekleyin ve tekrar deneyin.

12030006 Kullanıcı adı veya parola yanlış 
olabilir.

Kullanıcı adı ve parolayı doğru olarak girin.

12030007 Ağ bağlantısı yok. Sistem ağının düzgün olarak çalışıp 
çalışmadığını ağ tarayıcısının olduğu 
sunucunun dışında kalan ağdaki başka bir 
makineden bir ping testi yaparak kontrol 
edin. Sistem ağı düzgün olarak işlemiyorsa, 
daha fazla çözüm için bkz. "Sunucuya 
kendi IP adresini kullanarak bağlanma 
hatası" (sayfa 398).

1203000A Ağ yolu bağlantıları, izin verilen 
maksimum sayıya ulaşmıştır. 
Daha fazla adres belirtilemez.

Gereksiz ağ bağlantılarını kapattıktan sonra 
istenen ağ yolunu tekrar belirlemeyi 
deneyin.

1203000C Belirtilen kullanıcının bu ağ 
yazıcısına bağlanması artık 
mümkün değildir.

Aşağıdakileri deneyin:
Farklı bir hesap ile oturum açın.
Ağ yazıcısı hesabını doğrulatmak için ağ 
yöneticisi ile irtibata geçin.

1203000D Belirtilen parola bu ağ yazıcısı 
için artık geçerli değildir.

Aşağıdakileri deneyin:
Farklı bir hesap ile oturum açın.
Parolayı yeniden doğrulatmak için ağ 
yöneticisi ile irtibata geçin.
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1203000E Belirtilen kullanıcının bu ağ 
yazıcısına ait parolasını 
yenilemesi gerekmektedir.

Aşağıdakileri deneyin:
Farklı bir hesap ile oturum açın.
Ağ yazıcısı parolasının değiştirilmesi 
için ağ yöneticisi ile irtibata geçin.

1203000F Ağ yazıcısına erişim reddedildi. 
Belirtilen kullanıcı hesabı şu 
anda kilitli durumdadır.

Ağ yazıcısı hesabının kilidinin açılması için 
ağ yöneticisi ile irtibata geçin.

12030010 Ağ yazıcısına erişim reddedildi. 
Şu an oturum açılamıyor.

Aşağıdakileri deneyin:
Oturumu açma mümkün olduğunda 
tekrar deneyin.
Saat ayarlarını değiştirmesi için ağ 
yöneticisine başvurun.

12030011 Ağ yazıcısına bağlanamıyor Aşağıdakileri deneyin:
LAN kablosunun tarayıcıya ve yazdırma 
sunucusuna doğru olarak bağlandığını 
kontrol edin.
Yazdırma sunucusunun doğru olarak 
çalıştığını kontrol etmek için ağ 
yöneticisi ile irtibata geçin.
Yazdırma sunucusu bekleticisinin doğru 
çalıştığını kontrol edin.
Erişim izninin ayarlanıp 
ayarlanmadığını anlamak için ağ 
yöneticisi ile irtibata geçin.
Tarayıcı IP adresi ve ağ yazıcısı 
ayarlarının doğru olduğunu kontrol 
etmek için, sistem yöneticisi ile irtibata 
geçin.
"8.3 Ağ Bağlantısı Sorun Giderme" 
(sayfa 393)

12030100 Hata: Yazdırma başarısız. Aşağıdakileri deneyin:
Tarayıcının LAN kablosunun ve dosya 
sunucusunun düzgün olarak bağlı 
olduğunu kontrol edin.
Tarayıcı IP adresinin ve kayıtlı ağ 
yazıcısı yolu ayarlarının doğru 
olduğunun kontrol edilmesi için sistem 
yöneticisi ile irtibata geçin.
Ağ tarayıcısı yetki ayrıcalıklarını 
kontrol edin.
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12040001 Ağ klasörü yolu bulunamıyor. Aşağıdakileri deneyin:
Tarayıcının LAN kablosunun ve dosya 
sunucusunun düzgün olarak bağlı 
olduğunu kontrol edin.
Dosya sunucusunun düzgün çalıştığını 
kontrol edin.
Tarayıcı IP adresi ve ağ klasörü 
ayarlarının doğruluğunun kontrolü için 
sistem yöneticisi ile irtibata geçin.
"8.3 Ağ Bağlantısı Sorun Giderme" 
(sayfa 393)
Klasör oluştururken, oluşturulacak 
klasörün adı, kaydedilmek üzere hedef 
klasöründe bulunan bir dosya tarafından 
kullanılıyorsa, bu klasör oluşturulamaz. 
Dosyanın adını veya dosya adı ayarlarını 
değiştirin.

FTP sunucu ağı klasörüne kayıt etmek için, 
aşağıdakileri deneyin:

O anda oturum açmış kullanıcı veya 
kimliği doğrulanmış kullanıcı için FTP 
sunucusuna okuma veya yazma 
erişimine izin verilip verilmediğini 
kontrol etmek için sistem yöneticisi ile 
irtibata geçin.
Dosya özniteliğinin gizli olarak 
ayarlandığını kontrol edin.
Üzerine yazdırılacak dosyanın 
kullanılmadığını kontrol edin ve tekrar 
deneyin.

12040002 Ağ klasörüne erişim reddedildi. Aşağıdakileri deneyin:
Şu anda oturum açmış olan kullanıcı 
veya kimliği doğrulanmış kullanıcı için 
ağ klasörüne erişimin izin verilip 
verilmediğinin kontrolü için sistem 
yöneticisi ile irtibata geçin.
Dosya özniteliğinin saklı olarak 
ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.

12040003 Aynı isimli başka bir dosya 
olduğundan veri kaydedilemedi.

Varolan dosyanın üstüne yazmak için, 
"Kaydet" ekranında,"Eski dosyaların üstüne 
yazılsın mı?"sorusunu "Evet" olarak 
ayarlayın ve tekrar deneyin.
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12040005 Ağ şu an meşgul. Daha sonra 
tekrar deneyin.

Daha sonra tekrar deneyin.

12040006 Kullanıcı adı veya parola yanlış 
olabilir.

Aşağıdakileri deneyin:
Kullanıcı adı ve parolayı yeniden girin.
Proxy sunucusunun doğru olarak 
çalıştığını kontrol edin.
IP adres ayarları, FTP sunucusu ağ 
klasörü veya proxy sunucusu ayarlarının 
doğru olduğunu kontrol etmek için 
yöneticiyle irtibata geçin.
"8.3 Ağ Bağlantısı Sorun Giderme" 
(sayfa 393).

12040007 Ağ bağlantısı yok. Sistem ağının düzgün olarak çalışıp 
çalışmadığını ağ tarayıcısının olduğu 
sunucunun dışında kalan ağdaki başka bir 
makineden bir ping testi yaparak kontrol 
edin. Sistem ağı düzgün olarak işlemiyorsa, 
daha fazla çözüm için bkz. "Sunucuya 
kendi IP adresini kullanarak bağlanma 
hatası" (sayfa 398).

12040009 Belirtilen ağ klasöründeki boş 
alan yetersiz.

Boş alan gereksinimlerinin 
karşılandığından emin olun ve tekrar 
deneyin.

1204000A Ağ yolu bağlantıları, izin verilen 
maksimum sayıya ulaşmıştır. 
Daha fazla adres belirtilemez.

Gereksiz ağ bağlantılarını kapatın ve 
istenen ağ yolunu tekrar belirlemeyi 
deneyin.

1204000B Üzerine yazılacak hedef dosya 
kullanımda olabilir.

Üzerine yazılacak dosyanın kapalı 
olduğunu kontrol edin ve tekrar deneyin.

1204000C Belirtilen kullanıcının bu ağ 
klasörüne bağlanması artık 
mümkün değildir.

Aşağıdakileri deneyin:
Farklı bir hesap ile oturum açın.
Hesabın doğrulanması için ağ yöneticisi 
ile irtibata geçin.

1204000D Belirtilen parola bu ağ klasörü 
için artık geçerli değildir.

Aşağıdakileri deneyin:
Farklı bir hesap ile oturum açın.
Parolanın tekrar doğrulanması için ağ 
yöneticisi ile irtibata geçin.

1204000E Belirtilen kullanıcının bu ağ 
klasörüne ait parolasını 
yenilemesi gerekmektedir.

Aşağıdakileri deneyin:
Farklı bir hesap ile oturum açın.
Parolanın değiştirilmesi için ağ 
yöneticisi ile irtibata geçin.
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1204000F Ağ klasörüne erişim reddedildi. 
Belirtilen kullanıcı hesabı şu 
anda kilitli durumdadır.

Hesabın kilidinin açılması için ağ yöneticisi 
ile irtibata geçin.

12040010 Ağ klasörüne erişim reddedildi. 
Şu an oturum açılamıyor.

Aşağıdakileri deneyin:
Oturum açma mümkün olduğunda tekrar 
deneyin.
Saat ayarlarının değiştirilmesi için ağ 
yöneticisine başvurun.

12040011 "Farklı Kaydet:" için dosya ismi 
geçersiz karakterler  
içermektedir. (:*?"<>|) (CON 
PRN AUX CLOCK$ NUL) 
(COM0-COM9) (LPT0- LPT9)
Tekrar deneyin.

Aşağıdaki sembolleri veya karakter 
dizilerini kullanmayın:
: * ? " < > | CON PRN AUX CLOCK$ 
NUL COM0 ... COM9 LPT0 ... LPT9
Belirlenmiş geçerli karakterleri kullanarak 
dosya adını yeniden girin.
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12040100 Hata: Ağ klasörüne erişim 
reddedildi.

Aşağıdakileri deneyin:
Ağ klasörünün kullanıma hazır olup 
olmadığının kontrolü için ağ yöneticisi 
ile irtibata geçin.
MTIFF biçimi için taranan verinin dosya 
boyutu 2GB’ı geçemez. Dosya 
boyutunu azaltmak için tarama 
parametrelerini ayarlamayı deneyin.
Dosya adı formatı ve dosya adı karakter 
sayısının dosya sunucusu için izin 
verilip verilmediğini kontrol edin.

FTP sunucusu ağ klasörüne kayıt etmek 
için, aşağıdakileri deneyin:

LAN kablosunun tarayıcıya ve FTP 
sunucusuna doğru olarak bağlandığını 
kontrol edin.
FTP sunucusunun doğru olarak 
çalıştığını kontrol etmek için ağ 
yöneticisi ile irtibata geçin.
IP adresi ayarları ve FTP sunucusu ağ 
klasörü yolunun doğruluğunu kontrol 
etmek için, sistem yöneticisi ile irtibata 
geçin.
"8.3 Ağ Bağlantısı Sorun Giderme" 
(sayfa 393)
Boş alan gereksinimlerinin 
karşılandığından emin olun ve tekrar 
deneyin.
Gerekli olmayan ağ bağlantılarını 
kapatın ve ağ yolunu tekrar belirtmeye 
ça-lışın.

12050001 SharePoint'a kaydedilen 
dosyanın özellikleri 
ayarlanamadı.

Belirlenen dosyanın dosya durumunu, 
özelliklerini ve erişim izin ayarlarını 
kontrop edip, tekrar deneyin.
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12050002 SharePoint'a kaydedilen 
dosyaya erişilemedi.

Aşağıdakileri denetleyin ve 
gerekirse düzeltin:

SharePoint Server boş 
belleği yetersiz mi?

Sorun devam ederse yönetici 
FUJITSU tarayıcı bayisi veya 
yetkili bir FUJITSU tarayıcı 
teknik servisi ile irtibata geçerek 
yardım almalıdır.

Aşağıdakini kontrol edin ve gerekirse 
düzeltin:

SharePoint Server boş belleği yetersiz 
mi?
SharePoint Server düzgün olarak 
çalışıyor mu?
Erişim izninin ayarlanıp 
ayarlanmadığını öğrenmek için sunucu 
yöneticisi ile irtibata geçin.

Sorun devam ederse yönetici FUJITSU 
tarayıcı bayisi veya yetkili bir FUJITSU 
tarayıcı teknik servisi ile irtibata geçerek 
yardım almalıdır.

12050003 SharePoint'a kaydedilen 
dosyanın üzerine yazılamıyor.

Belirlenen sitenin yazma erişimini, dosya 
durumunu kontrol edin ve tekrar deneyin.

12050004 SharePoint alt klasörü 
oluşturulamadı.

Belirlenen sitenin yazma erişimini, dosya 
durumunu kontrol edin ve tekrar deneyin.

12050005 Dosya boyutu SharePoint 
klasörü dosya boyutu sınırını 
aşıyor.

İzin verilen dosya boyutunu kontrol edin ve 
tekrar deneyin.

12050006 Belirtilen SharePoint klasörü 
bulunamadı.

Belirtilen klasörün mevcut olduğunu 
kontrol edin.

12050007 Belirtilen SharePoint kitaplığı 
veya klasörü bulunamadı.

Belirtilen kitaplık veya klasörün mevcut 
olduğunu kontrol edin.

12050008 Belirtilen SharePoint sitesi 
bulunamadı.

Aşağıdakileri denetleyin ve 
gerekirse düzeltin:

Belirtilen SharePoint sitesi 
bağlanılabilir mi?
SharePoint oturum açma 
ekranı görünürse, belirtilen 
kimlik doğrulama ayarları 
doğru mu?

Sorun devam ederse yönetici 
FUJITSU tarayıcı bayisi veya 
yetkili bir FUJITSU tarayıcı 
teknik servisi ile irtibata geçerek 
yardım almalıdır.

Aşağıdakileri kontrol edin ve gerekiyorsa 
düzeltin:

Belirtilen SharePoint sitesi bağlanılabilir 
mi?
SharePoint oturum açma ekranı 
görünürse, belirtilen kimlik doğrulama 
ayarları doğru mu?
Taranan veri belirtilen SharePoint 
klasörüne kaydedilebilir mi?

Sorun devam ederse yönetici FUJITSU 
tarayıcı bayisi veya yetkili bir FUJITSU 
tarayıcı teknik servisi ile irtibata geçerek 
yardım almalıdır.
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1205000A Belirtilen SharePoint dosyası 
zaten kullanımda.

Belirtilen dosyanın kullanımda olup 
olmadığını kontrol edin ve yeniden 
deneyin.

1205000B Belirtilen SharePoint sitesi 
kimlik doğrulama başarısız 
oldu.

Sitede oturum açmak için kullanılan 
kullanıcı adı ve parolayı kontrol edin ve 
tekrar deneyin.

1205000C Belirtilen SharePoint sitesine 
erişilemiyor.

Aşağıdakileri denetleyin ve 
gerekirse düzeltin:

Belirtilen SharePoint sitesi 
bağlanılabilir mi?
SharePoint Server oturum 
açma ekranı görünürse, 
belirtilen kimlik doğrulama 
ayarları doğru mu?

Sorun devam ederse yönetici 
FUJITSU tarayıcı bayisi veya 
yetkili bir FUJITSU tarayıcı 
teknik servisi ile irtibata geçerek 
yardım almalıdır.

Aşağıdakileri denetleyin ve gerekirse 
düzeltin:

Belirtilen SharePoint sitesi bağlanılabilir 
mi?
SharePoint Sunucusu oturum açma 
ekranı göründüğü takdirde, belirtilen 
kimlik doğrulama ayarları doğru mu?

Sorun devam ederse yönetici FUJITSU 
tarayıcı bayisi veya yetkili bir FUJITSU 
tarayıcı teknik servisi ile irtibata geçerek 
yardım almalıdır.

1205000D Belirtilen SharePoint sitesine 
erişim izni reddedildi.

Sitenin erişim iznini kontrol edin.

12050015 Scan to SharePoint dosya 
aktarım hatası meydana geldi.

Aşağıdakileri denetleyin ve 
gerekirse düzeltin:

Belirtilen SharePoint sitesi 
bağlanılabilir mi?
SharePoint Server boş 
belleği yetersiz mi?

Sorun devam ederse yönetici 
FUJITSU tarayıcı bayisi veya 
yetkili bir FUJITSU tarayıcı 
teknik servisi ile irtibata geçerek 
yardım almalıdır.

Aşağıdakileri kontrol edin ve gerekiyorsa 
düzeltin:

Belirtilen SharePoint sitesi bağlanılabilir 
mi?
SharePoint oturum açma ekranı 
görünürse, belirtilen kimlik doğrulama 
ayarları doğru mu?
Taranan veri belirtilen SharePoint 
klasörüne kaydedilebilir mi?

Sorun devam ederse yönetici FUJITSU 
tarayıcı bayisi veya yetkili bir FUJITSU 
tarayıcı teknik servisi ile irtibata geçerek 
yardım almalıdır.

12050016 Bu isimde bir dosya zaten var. 
Farklı bir isim seçin veya üstüne 
yazma izni ayarını değiştirin.

Dosya adını değiştirin veya aynı addaki 
dosyanın üzerine yazmak için [Evet] ekran 
tuşunu seçin.
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12050018 Belirtilen dosya türüne seçili 
SharePoint sitesinde izin 
verilmiyor. 

Seçilen SharePoint sitesi için izin verilen 
bir dosya tütü belirtin ve tekrar deneyin.

12050100 SharePoint erişim hatası oluştu. Tekrar deneyin. Sorun devam ederse, 
FUJITSU tarayıcı bayisi veya yetkili 
FUJITSU tarayıcı teknik servisi ile irtibata 
geçin.

F4B30000 Bir hata oluştu. Cihazı kapatıp 
tekrar açmayı deneyin.Sistem 
sorumlusu FUJITSU tarayıcı 
bayisiyle veya yetkili bir 
FUJITSU tarayıcı teknik 
servisiyle irtibata geçerek 
yardım almalıdır.
[sekiz alfanümerik karakter]

Tarayıcıyı kapatın ve yeniden başlatmak 
için açma düğmesine basın.
Hata durumu devam ederse, FUJITSU 
tarayıcı bayisi veya yetkili FUJITSU 
tarayıcı teknik servisine başvurun.

F4CA0000

F4EF0000

F2010002

F2020002

F2040002

Kod Mesaj Eylem
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E.3 Central Admin Mesajları

Aşağıdaki mesajlar central admin işletimleri sırasında görünebilir.

E.3.1 Sistem Günlüğü Mesajları

Central admin işletimi sırasında görünebilen sistem günlüğü mesajları aşağıdaki üç kategori içinde 
düzenlenebilir

Bilgi
Uyarı
Hata

Sistem günlüğü mesajları tarayıcı sistem günlüğünde gösterilir.
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■ Bilgi

Kod Mesaj Eylem

0B020001 Tarayıcı kaydı, Central Admin Server 
tarafından yapıldı.

Eylem gerekmez.

0B020020 Eklenti güncellenmiştir.

0B020021 Tarayıcı ayarları güncellendi.

0B020022 Sistem güncellenmiştir.

0B020023 Kullanıcı dolaşım verileri güncellendi.

0B020024 İş Modu ayarları güncellendi.

0B020005 Kullanıcı dolaşım verisi yüklendi.

0B020006 İşlem oturum açma tarafından 
durduruldu.

0B020013 Central Admin Server ayarı değişti.

0B020014 Güncelleştirme, güncelleştirme 
zamanlayıcısı tarafından  başlatıldı.

0B020015 Güncelleştirme, güncelleştirme 
zamanlayıcısı tarafından tamamlandı.
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■ Uyarı

Kod Mesaj Eylem

6B020003 Geçersiz sunucu tarafından talep 
yapıldı.

Tarayıcı geçersiz bir erişim isteği 
aldı.
Sorun devam ederse, ağ yöneticisi 
ile irtibata geçin.

6B020004 Central Admin Server’a bağlantı 
kurulurken ağ hatası oluştu.

Bkz. kod "7B020001" (sayfa 522).
Tarayıcı yeniden başlatıldığında, 
bekleme modundan çıkıldığında 
veya kullanıcı oturumu 
kapattığında Central Admin Server 
ile tekrar irtibata geçilecektir.

6B020005 Denetim günlüğü yüklemesi başarısız. Bkz. kod "7B020001" (sayfa 522)
Bir sonraki tarayıcı açılışında, 
kapatımında, oturum açmada, 
oturum kapamada, yeniden 
başlatımda veya bekleme modu 
çıkışında işletim durumu bildirimi 
Central Admin Server’a 
gönderilecektir.

6B020006 İşletim durumu bildirimi Central 
Admin Server’a gönderilemedi.

6B020007 Hata bildirimi Central Admin Server 
XXXX a gönderilemedi.

Bkz. kod "7B020001" (sayfa 522)
Hata bildirimi Central Admin 
Server’a gönderilemedi. Hata kodu  
"xxxx"de gösterilir.
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■ Hata

Kod Mesaj Eylem

7B020001 Central Admin server tarafından 
tarayıcı kaydı başarısız.

Central Admin Server için
Tarayıcının Central Admin 
Console "Tarayıcı Listesi" 
ekranında tarayıcının kayıtlı 
olduğunu kontrol edin.
Tarayıcı için
[Ağ Ayarları] sekmesinde "Ping" 
ekranındaki Central Admin 
Server’ın adresini girin ve 
Central Admin Server’dan yanıt 
olup olmadığını kontrol edin.
Central Admin Server’dan yanıt 
yoksa [Ağ Ayarları] sekmesinin 
"IP Adresi" ekranında DHCP’nin 
etkin olduğunu kontrol edin.
Eğer DHCP devre dışıysa, IP 
Adresi, Alt Ağ Maskesi, 
Varsayılan Ağ Geçidi ayarlarının 
doğruluğunu kontrol edin.
Tarayıcı ile Central Admin 
Server arasındaki ağın doğru 
bağlanmış olduğunu da kontrol 
edin.
[Ağ Ayarları] sekmesinin 
"Central Admin Server" 
ekranındaki tarayıcının sunucu 
tarafı durumunun "Kayıtlı" 
olduğunu da kontrol edin.
Tarayıcının sunucu tarafı durumu 
"Kayıtlı Değil" ise,  Central 
Admin Server’ın adresini ve 
bağlantı noktası numarasını 
kontrol edin ve tarayıcıyı Central 
Admin Server’da kaydedin.
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7B020050 Eklenti güncellemesi başarısız. Bkz. Hata Kodu "7B020001" (sayfa 
522).
Güncelleme tamamlanmadı.
Central Admin Console’daki 
"Durum Detayları" penceresi 
tarayıcı için "Hata" durumu 
gösteriyorsa, hatayı silin.
Oturumun kapanmasıyla güncelleme 
işlemi tekrar çalışmaya 
başlayacaktır.

7B020051 Sistem güncellemesi başarısız.

7B020038 Tarayıcı ayarları uygulanamadı.

7B020039 Tarayıcı ayarlarının bir kısmı 
uygulanamadı.

Tarayıcı ayarları uygulandığı 
zaman, bazı ayarların uygulaması 
başarısız oldu. Admin Tool’u 
kullanarak sistem hata günlüğünün 
içeriğini kontrol edin ve tekrar 
deneyin. Güncelleme işlemini 
çalıştırma ile ilgili daha fazla bilgi 
için, hata için bkz. eylem 
"7B020038" (sayfa 523).

Kod Mesaj Eylem
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7B020060 Kullanıcı Dolaşım Verisi yüklenmesi 
başarısız.

Bkz. Hata Kodu "7B020001" (sayfa 
522).
En son kullanıcı dolaşım verisi 
kullanıcı dolaşım verisi yüklemesi 
başarısız olduğundan ötürü 
kullanılamayabilir.
En son kullanıcı dolaşım verisini 
kullanmak için, hataları halledin ve 
tekrar oturum açmayı deneyin.
Kullanıcı dolaşım verisi yüklemesi 
başarısız olur ve hata devam ederse, 
tarayıcıdaki kullanıcı verisi değişmiş 
olsa veya tarayıcı oturumu 
kapatılmış olsa bile, yeni kullanıcı 
dolaşım verisi Central Admin 
Server’a yüklenmez.
[Ağ Ayarları] sekmesinin "Central 
Admin Server" ekranında hem 
"Dolaşım Modu" hem "Görev 
Modu" "Açık" olarak ayarlanmışsa, 
yeni görev modu ayarları 
yüklenemeyebilir.
En son kullanıcı dolaşım verisini 
kullanmak için dolaşım verisinin 
Central Admin Server’dan 
yüklenmesi gerekmektedir. Hatayı 
hallettikten sonra Central Admin 
Console’u kullanarak yeniden 
oturumu açın ve tekrar deneyin. 

7B020061 İş Modu Ayarları yüklenmesi 
başarısız.

Bkz. Hata Kodu "7B020001" (sayfa 
522).
Görev ayarları modu 
güncellenmediğinden görev modu 
ayarları yüklenemiyor.
Görev modu ayarlarını kullanmak 
için, bu ayarların Central Admin 
Sunucusundan yüklenmesi 
gerekmektedir. Hatayı hallettikten 
sonra Central Admin Console’u 
kullanarak yeniden oturumu açın ve 
tekrar deneyin.

Kod Mesaj Eylem
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7B020023 Yeni kullanıcı verisi sunucunun 
Kullanıcı Dolaşım deposuna 
yüklenemedi.

Bkz. Hata kodu "7B020001" (sayfa 
522).
Yeni kullanıcı verisi Central Admin 
Server’a yüklenmediği için kullanıcı 
dolaşım verisi güncellenemiyor.

7B020035 Central Admin Server’a bağlantı 
kurulurken ağ hatası oluştu.

Bkz. Hata kodu "7B020001" (sayfa 
522).
Yeni kullanıcı dolaşım verisi ve 
görev modu ayarları kullanılamı-
yor.
Kullanıcı dolaşım verisi ve görev 
modu ayarlarını kullanmak için, bu 
verinin ve ayarların Central Admin 
Server’dan yüklenmesi 
gerekmektedir. Hatayı hallettikten 
sonra Central Admin Console’u 
kullanarak yeniden oturumu açın ve 
tekrar deneyin.

7B020036 Central Admin Server'a bağlantı 
kurulurken ağ hatası oluştu.

Bkz. Hata kodu "7B020001" (sayfa 
522).
Uygulanan durum Central Admin 
Server’a bildirilmemiştir.
Tarayıcı bir sonraki sefer yeniden 
başlatıldığında, bekleme modundan 
çıktığında veya kullanıcı oturumu 
kapattığında uygulanan durum 
Central Admin Server’a 
bildirilecektir.

Kod Mesaj Eylem
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7B020011 Envanter Bilgisi edinimi başarısız. Aşağıdakileri deneyin:
DHCP sunucusuna olan fiziksel 
ağ bağlantısının doğru olarak 
çalıştığını kontrol edin.
DHCP sunucusunu kontrol edin. 
Sunucu normal çalışmıyor 
olabilir veya DHCP ayarları 
(sınırlı sayıda sözleşme veya 
MAC adresi onayı) geçersiz IP 
adreslerinin atanmasına yol 
açıyor olabilir. 

Yukarıda açıklanmış maddelerde 
herhangi bir sorun yoksa, FUJITSU 
tarayıcı bayisi veya yetkili FUJITSU 
tarayıcı teknik servisine başvurun.

7B020025 Central Admin Server'a bağlantı 
başarısız.

Bir hata meydana geldi.
FUJITSU tarayıcı bayisi veya yetkili 
FUJITSU tarayıcı teknik servisine 
başvurun.

7B020026 Central Admin Server'a bağlantı 
başarısız.

7B020064 Central Admin server tarafından 
tarayıcı kaydı başarısız.

Bkz. Hata Kodu "7B020001" (sayfa 
522).

7B020065 İşletim durumu bildirim işlevi 
başlatılamadı.

Bir hata meydana geldi.
FUJITSU tarayıcı bayisi veya yetkili 
FUJITSU tarayıcı teknik servisine 
başvurun.

7B020066 Hata bildirim işlevi önemli hata. Bir hata meydana geldi.
FUJITSU tarayıcı bayisi veya yetkili 
FUJITSU tarayıcı teknik servisine 
başvurun.

Kod Mesaj Eylem
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Terimler Sözlüğü Kullanıcı
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A4 boyutu

Uluslararası standart bir kağıt boyutu. (210 × 297 mm / yaklaşık 8.27 × 11.7 inç)

A5 boyutu

Uluslararası standart bir kağıt boyutu. (148 × 210 mm / yaklaşık 5.83 × 8.27 inç)

A6 boyutu

Uluslararası standart bir kağıt boyutu. (105 × 148 mm / yaklaşık 4.13 × 5.83 inç)

ADF (Otomatik Doküman Besleyicisi)

Kullanıcının birkaç sayfayı ardarda taramasına izin veren bir birimdir.
Dokümanlar ADF kağıt alma tablasından tarama alanında geçerek çıktı tablasına aktarılır. 
Asıl tarama bu birim içindeki CCD sensörleri tarafından gerçekleştirilir.

Aktarım Kağıdı

Aktarım Kağıdı özellikle tarayıcıya standart olmayan dokümanları yüklemek için kullanılan 
plastik bir kaplamadır.

Arayüz

Bilgisayardan tarayıcıya olan iletişimi sağlayan bağlantıdır.

B5 boyutu

Standart bir uluslararası kağıt boyutu. (182 × 257mm / yaklaşık 7.17 × 10.12inç)

B6 boyutu

Standart bir uluslararası kağıt boyutu. (128 × 182mm / yaklaşık 5.04 × 7.17inç)

Besleme silindiri

ADF yoluyla dokümanları besleyen silindirlerdir.

Çift yönlü tarama modu

Her doküman yaprağının iki tarafının da tarandığı tarama modudur. "Tek yönlü tarama 
modu"na da bakın.
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Çoklu besleme tespiti

Birçok sayfanın kazara ADF’ye beslenmelerini tespit eden tarayıcı işlevi.

Çözünürlük

Detayın inceliklerinin veya görüntüdeki istenmeyen noktacıkların ölçümü. Alışılagelmiş 
çözünürlük ölçüsü dpi (dots per inch) dir. Belirlenmiş her görüntü için, ne kadar yüksek 
çözünürlük, o kadar fazla kullanılabilen noktacık veya piksel olur ve sonuçta ortaya çıkan 
detayın incelikleri de o kadar fazla ifade edilebilir. 

dpi (İnç başına noktalar)

İnç başına noktalar. Bir inç boyunca sıralanmış nokta sayısı. Normalde tarayıcılar ve 
yazdırıcılar için kullanılan çözünürlük ölçümüdür. Daha yüsek dpi daha iyi çözünürlük 
demektir.

Düşey yönelim

Uzun tarafı dikey ve kısa tarafı yatay olan dokümandır. 
"Yatay yönelim"e de bakın.

Executive boyutu

Uluslararası standart bir kağıt boyutu. (184.2 × 266.7 mm / yaklaşık 7.25 × 10.5 inç)

FCC

Radyo, televizyon, telegraf, satelit ve kablo aracılığıyla eyalet içi ve uluslararası iletişimleri 
düzenlemekle yetkili bağımsız bir Amerika Birleşik Devletleri devlet müessesesi "The 
Federal Communications Commission" ın kısa adıdır. Bu kılavuzda bahsedilmiş FCC 
yönetmeliklerinin 15. Bölümü radyo alıcılarının ve radyo frekansı enerjisi saçan başka 
cihazların telsiz iletişiminde olabilecek  zararlı müdahaleleri engellemek için hazırlanmıştır 
ve radyo alıcılarının belgelendirilmesini sağlar. Ayrıca, düşük güçlü vericilerin 
belgelenmesini ve belgelenmiş lisanssız vericilerin işletimini sağlar.

Kağıt ayırıcısı (PAD ASSY)

ADF’ye beslemek için bulunan ADF kağıt alma tablasındaki yığından tek bir dokümanı 
ayırmaya yardım etmek için kullanılan lastik tamponlar ve metal yaprak yaylar 
topluluğudur.

Kağıt sıkışması

Doküman sayfası doküman besleme yolunda sıkıştığında veya doküman beslemesi kayan 
kağıt yüzünden kesintiye uğradığında görünen uyarı.
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Kanada DOC Yönetmeliği

Kanada hükümetinin bakanlıklarıdan biri olan Industry Canada tarafından yayımlanmış 
dijital aygıtlardan yayılan ve iletilen radyo gürültü emisyonları ile ilgili teknik 
gereksinimleri belirleyen bir standarttır.

Kartpostal boyutu

Standart bir kağıt boyutu. (100  × 148 mm / yaklaşık 3.94 × 5.83 inç)
Bu tarayı için yatay yönelim kullanılmaktadır.

Kartvizit boyutu

Standart bir kağıt boyutu. (51 × 89 mm)
Bu tarayıcıda düşey yönelim kullanılmaktadır.

LDAP (Basit Dizin Erişimi Protokolü)

TCP/IP ağındaki dizin veritabanına erişim için olan protokoldür.

Legal boyutu

Standart bir uluslararası kağıt boyutu. (215.9 × 355.6 mm / 8.5 × 14 inç)

Mektup boyutu

Standart bir Kuzey Amerika kağıt boyutu. (215.9 × 279.4 mm/ 8.5 × 11 inç)

MMR

ITU (CCITT) T.6 sıkıştırma.
Renk modu siyah ve beyaz olduğunda kullanılan sıkıştırma yöntemi.

Parazit

Bir resmin siyah (beyaz) alanlarında görünen tek tük beyaz (siyah) noktalar.

Parlaklık

Taranan resimlerin parlaklık seviyesinden bahseder.

Plastik Ara Silindir

ADF yoluyla dokümanları besleyen silindirlerdir.
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Tek yönlü tarama modu

Her doküman yaprağının tek tarafının tarandığı tarama modudur. "Çift yönlü tarama 
modu"na da bakın.

Toplama silindiri

ADF kağıt alma tablasından ve ADF’den sıradaki dokümanı alan silindir.

Ultrasonik algılayıcı

Ultrasonik ses dalgalarını, bu durumda sesin tek sayfaya karşı çoklu sayfaların içine nasıl 
girdiğindeki farklılıkları ayırt ederek doküman çoklu besleme hatalarını tespit etmek için 
kullanan bir algılayıcı türüdür.

Varsayılan ayarlar

Fabrika nakliyesi zamanında yüklenmiş olan ayarlardır.

Yatay yönelim

Uzun tarafı yatay ve kısa tarafı dikey olan dokümandır. "Düşey yönelim"e de bakın.
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