
Sorun giderme hakkında açıklama 
verilmiştir.

Sarf malzemelerinin nasıl değiştirileceği 
açıklanmıştır.

Software Operation Panel’i kullanarak 
ayarların nasıl yapılandırılacağı açıklanmıştır.

İşletmen Paneli’nin nasıl kullanılacağı 
açıklanmıştır.

Tarayıcıya belgelerin nasıl yükleneceği 
açıklanmıştır.

Çeşitli tarama yöntemleri açıklanmıştır.

Tarayıcının nasıl temizleceği açıklanmıştır.

Temel tarama işlemi, parça adları ve 
işlevleri açıklanmıştır.
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İşletmen Kılavuzu
fi-6400/fi-6800 Renkli Görüntü Tarayıcıyı satın aldığınız için teşekkür ederiz.
Bu kılavuz temel işlemler ve bu ürünün kullanımı hakkında bilgiler içerir.
Tarayıcı kurulumu, bağlantısı ve yazılım kaldırılması ile ilgili bilgi için, "Başlarken" kılavuzuna 
bakın.
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Kılavuzun Kullanımı
Bu bölümde bu kılavuzun nasıl kullanılacağı anlatılır.
Kapak sayfası

İçindekiler sayfası

Dizin sayfası

Ortak Notlar:
 Bu kılavuzu görüntülemek veya yazdırmak için, Adobe® Acrobat® 

(7.0 ve üzeri) veya Adobe® Reader® (7.0 ve üzeri) gereklidir.
 Mavi bir karakter dizesi (bu karakter dizesine geldiğinde farenizin 

imleci yukarı gösteren bir el işaretine (örneğin, ) dönüşür) 
tıklandığında, ilgili bölüme geçilir.

 Bu kılavuzda Adobe® Acrobat® veya Adobe® Reader®'ın gezinme 
işlevini kullanabilirsiniz.
Ayrıntılı bilgi için, Adobe® Acrobat® veya Adobe® Reader®'ın Yardım 
bölümüne bakın.

 [PageUp] tuşuna basarak bir önceki sayfaya, [PageDown] tuşuna 
basarak ise bir sonraki sayfaya geçebilirsiniz.

Her bölümün 
ilk sayfasına 
atlar.

ÜST SAYFA: Kapak sayfasına atlar.
İçindekiler: İçindekiler sayfasına atlar.
Dizin: Dizin sayfasına atlar.

Bu sayfaya 
atlar.

İlgili sayfaya gitmek için bir başlığı tıklayın.

İlgili sayfaya gitmek için bir dizin başlığını 
tıklayın.
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Giriş

r mevcuttur. Gerekli 
. 

Açıklama

uz bu ürünün güvenli kullanımı 
a önemli bilgiler içerir.
i-6800'ü kullanmaya başlamadan 
 kılavuzu okuduğunuzdan emin 
 kılavuzun PDF sürümü Setup 
M'unda bulunur.

nın kurulumundan işletimine kadar 
sedürü genel olarak anlatır.
VD-ROM'da mevcuttur.

nın nasıl kullanılacağı, günlük 
bakımı, sarf malzemelerinin nasıl 
leceği ve sorunların nasıl 
eği hakkında detaylı bilgiler içerir. 
VD-ROM'da mevcuttur.

F/PRB'nin nasıl kullanılacağı ve 
akımı, sarf malzemelerinin nasıl 

leceği ve sorunların nasıl 
eği hakkında ayrıntılı bilgiler içerir. 
F/PRB damgalayıcılar, fi-6400/fi-
ayıcı ile birlikte sunulan 
lerdir.

r Central Admin'in kurulumu, 
e bakımı hakkında bilgi verir. 
VD-ROM'da mevcuttur.
fi-6400/fi-6800 Renkli Görüntü Tarayıcıyı satın aldığınız için 
teşekkür ederiz.

Bu ürün hakkında
fi-6400/fi-6800, otomatik kağıt besleme ve çift yönlü (çift 
taraflı) tarama için bir Otomatik Kağıt Besleyici (ADF) 
içermektedir.
 fi-6400 ile fi-6800 arasındaki farklar aşağıdaki gibidir.

*1: 200/300 dpi çözünürlükteki A4 yatay belgeler ve JPEG sıkıştırma ayarı 
için.

Kılavuzlar
Bu ürün için aşağıdaki kılavuzla
olduğunda bu kılavuzları okuyun

Model Arayüz Tarama Hızı (*1)

USB SCSI

fi-6400  - Dakikada 100 yaprak/200 sayfa

fi-6800   Dakikada 130 yaprak/260 sayfa

Kılavuz

Güvenlik Önlemleri
(basılı nüsha, PDF)

Bu kılav
hakkınd
fi-6400/f
önce bu
olun. Bu
DVD-RO

Başlarken
(PDF)

Tarayıcı
olan pro
Setup D

İşletmen Kılavuzu
(bu kılavuz)(PDF)

Tarayıcı
tarayıcı 
değiştiri
çözülec
Setup D

fi-680PRF/PRB 
Damgalayıcı İşletmen 
Kılavuzu (basılı nüsha)

fi-680PR
günlük b
değiştiri
çözülec
fi-680PR
6800 tar
seçenek

Scanner Central Admin 
Kullanıcı Kılavuzu (PDF)

Scanne
işletimi v
Setup D
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Hata meydana geldiğindeki tarayıcı 
durumunu ve hataların nasıl çözülmesi 

Kılavuz Açıklama
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gerektiğini anlatır.
Sarf malzemelerin nasıl temizleneceğini ve 
değiştirileceğini açıklayan videolar içerir. 
Setup DVD-ROM'da mevcuttur.

Yardım - Tarayıcı 
sürücülerine gömülüdür

Tarayıcı sürücülerinin nasıl kullanılacağını 
ve tarayıcı ayarlarının nasıl 
yapılandırılacağını açıklar.
Her bir tarayıcı sürücüsünden erişilebilir.

Yardım - İlgili 
uygulamalara gömülüdür

Uygulama yazılımlarının nasıl 
kullanılacağını ve ayarlarının nasıl 
yapılandırılacağını anlatır. Gerektiğinde 
yardım dosyalarını kullanın. İlgili 
uygulamalardan erişilebilir.
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Yazım Biçimleri
alar
istemleri ve ürünler şunlardır:

Gösterge

n,

Windows 
XP

Windows
(*1)

ition,
4 Edition,
 Edition,
 ×64 

Windows 
Server 
2003

64 bit), 
bit/64 bit), 
bit), 
 bit), 
it)

Windows 
Vista

 (64-bit)

Windows 
Server 
2008

4 bit),
it),

Windows 7
Güvenlik bilgisi
Bu kılavuz, kullanıcıların ürünü güvenli ve doğru şekilde 
kullanmaları için önemli bilgiler içermektedir. Bu ürünü 
kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun.

Bu Kılavuzda Kullanılan Semboller
Daha kolay anlaşılması için, bu kılavuzda şu simgeler 
kullanılmıştır:

Bu Kılavuzdaki Adlandırm
Bu kılavuzda adı geçen işletim s

Bu simge özellikle önemli bilgilerin vurgulanması için kullanılır. 
Bu bilgileri okuduğunuzdan emin olun.

Bu simge, operatörleri işlemlerle ilgili yararlı öneriler 
konusunda uyarır.

Ürün

Windows® XP Professional,
Windows® XP Professional x64 Editio
Windows® XP Home Edition

Windows Server™ 2003 Standard Ed
Windows Server™ 2003 Standard ×6
Windows Server™ 2003 R2 Standard
Windows Server™ 2003 R2 Standard
Edition

Windows Vista™ Home Basic (32 bit/
Windows Vista™ Home Premium (32 
Windows Vista™ Business (32 bit/64 
Windows Vista™ Enterprise (32 bit/64
Windows Vista™ Ultimate (32-bit/64-b

Windows Server™ 2008 Standard 
(32 bit/64 bit),
Windows Server™ 2008 R2 Standard

Windows® 7 Home Premium (32 bit/6
Windows® 7 Professional (32 bit/64 b
Windows® 7 Enterprise (32 bit/64 bit),
Windows® 7 Ultimate (32-bit/64-bit)
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Bu Kılavuzdaki Ekran Örnekleri
Bu kılavuzdaki ekran örnekleri ürün geliştirmesine bağlı olarak 
haber verilmeksizin değiştirilebilir.

uzdaki ekran örneklerinden 
z tarayıcı uygulamasının 
örüntülenen ekranı takip 

nekleri PaperStream IP 

an örnekleri kullanılmaktadır.
istemine bağlı olarak ekran 
rdan ve işlemlerden farklılık 
rücüsünü güncelleştirdiğiniz 
in görüntülenen ekranlar ve 
rdan farklı olabilir. Böyle bir 
kte gelen kılavuza bakınız.

Windows Server™ 2012 Standard (64 bit),
Windows Server™ 2012 R2 Standard (64-bit)

Windows 
Server 
2012

Windows
(*1)

Ürün Gösterge
*1: Yukarıda belirtilmiş olan işletim sistemlerinin farklı sürümleri arasında 
ayrım yapılmadığı zaman, "Windows" genel terim olarak kullanılır.

Bu Kılavuzdaki Ok İşaretleri
Sağ ok işaretleri (→) art arda seçmeniz gereken simge ve 
menü seçeneklerini ayırmak için kullanılmaktadır.
Örnek: Sırasıyla [Tarama] menüsü → [Tarama Ayarları]   

seçeneklerini tıklayın.

Asıl görüntülenen ekran bu kılav
farklıysa, kullanmakta olduğunu
kullanıcı kılavuzuna bakıp, asıl g
ederek işleme devam edin.
Bu kılavuzda kullanılan ekran ör
sürücüsüne aittir.
Bu kılavuzda Windows Vista ekr
Kullanmakta olduğunuz işletim s
örnekleri ve işlemler asıl ekranla
gösterebilir.  PaperStream IP sü
zaman bazı tarayıcı modelleri iç
işlemler bu kılavuzda anlatılanla
durumda, güncelleştirme ile birli

Windows® 8 (32 bit/64 bit),
Windows® 8 Pro (32 bit/64 bit),
Windows® 8 Enterprise (32 bit/64 bit)

Windows 8

Windows® 8.1 (32 bit/64 bit),
Windows® 8.1 Pro (32 bit/64 bit),
Windows® 8.1 Enterprise (32 bit/64 bit)

Windows 
8.1

Windows® 10 Home (32 bit/64 bit),
Windows® 10 Pro (32 bit/64 bit),
Windows® 10 Enterprise (32 bit/64 bit),
Windows® 10 Education (32 bit/64 bit)

Windows 
10

Windows Server™ 2016 Standard (64 bit) Windows 
Server 
2016

Microsoft® Office SharePoint™ Portal Server 
2003

SharePoint Server

Microsoft® Office SharePoint™ Server 2007

Microsoft® SharePoint™ Server 2010
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ı boyda eklenmiş belgeler varsa, 
erini algılar. Bu da çoklu besleme 

ağıdı tespit etmek yerine, taramaya 
ağıt Koruma gibi işlevlerle değerli 

çeşitli işlevler
am Kağıt Yolu”, tarama camı 

 böylece temizlik döngülerini 
altır.
an belgelerin düzgün şekilde 
lece belgelerin hazırlanması ve 
saltarak operatörlerin iş yükünü 

” işlevi, taranan görüntüleri kontrol 
tüleri gösterir.

leri
vi taranan belgeye göre görüntüyü 
uşturur. Her tarama yaptığınızda 
.

 Seçeneği
uponların ve ticari formların 
la tercih edilen bir tarayıcı 
 için Damgalayıcı (ön yüz) (belgenin 
yıcı (arka yüz) (belgenin arka 
apabilirsiniz.

etimi
in Agent" uygulaması, örneğin 
güncellenmesi ve her bir tarayıcının 
in birden fazla tarayıcının birlikte 

in Kullanıcı Kılavuzuna bakınız.

1.1 Ana özellikler

Bu bölümde tarayıcının ana özellikleri anlatılır.
Tarayıcı aşağıdaki özelliklere sahiptir:

Dakikada 130 yaprak/260 sayfa (JPEG sıkıştırma ile) 
tarama hızına sahiptir

Tarayıcı yeni geliştirilen yüksek hızlı bir CCD ve yüksek hızlı bir görüntü 
işleme devresi sayesinde A4/Mektup boyutu renkli belgeleri dakikada 
130 yaprak/260 sayfa hızına (300 dpi) kadar tarayabilir. Bu da bir günde 
yaklaşık 60.000 yaprağın (fi-6800) taranabileceği anlamına gelir.

Bir Sıvı Kristal Ekran (LCD) içerir
Tarayıcı tarama sırasındaki çeşitli işlem ayarları, taranan sayfa sayısı ve 
hata durumunu gösteren bir LCD ekrana sahiptir. Tarayıcının durumunu 
kolaylıkla kontrol edebilmenizi sağlar.

Tarama öncesi ve sonrası işlemler açısından daha yüksek 
verimlilik

Tarayıcı, farklı kağıt kalınlıklarına/boyutlarına/renklerine/parlaklıklarına 
sahip belgeleri bir arada taramanızı sağlayan "toplu tarama" özelliğini 
destekleyerek, tarama öncesinde belgeleri ayırma işlemi kolaylaştırılır. 
Ayrıca, kağıt çıkış tepsisini otomatik olarak belirli bir yükseklikte tutan, 
yeni "Asansör Kağıt Çıkış Tepsisi" adapte edilmiştir. Böylece, taranan 
belgelerin çıkışta karışması engellenir ve tarama işlemi daha verimli 
hale getirilir.

Çoklu beslemelerden kaynaklanan iş kaybını azaltma
Tarayıcı, iki veya daha fazla sayıda yaprağın aynı anda tarayıcıya 
beslenmesiyle oluşan hataları doğru şekilde algılayan bir ultrasonik 
çoklu besleme sensörüne sahiptir. Çoklu besleme tespiti farklı ağırlık/
boyut/renk/parlaklıktaki belgeler karışık bir şekilde bir arada taranırken 
de güvenilirdir ve böylece olası iş kayıpları engellenir.

Akıllı çoklu besleme işlevi
Sayfanın belirlenmiş bir yerinde ayn
Akıllı Çoklu Besleme işlevi bu ekin y
olarak bu konuma eklenen her bir k
devam etmenize izin verir. Ayrıca, K
belgelerin zarar görmesi engellenir.

Operatörlere yardımcı olacak 
“Toz Yapışmayan Kaplamalı Dahili C
yüzeyinin temiz kalmasını sağlar ve
uzatarak, operatörlerin iş yükünü az
“Otomatik Kağıt Çıkış Tepsisi”, taran
istiflenmesi için geliştirilmiştir ve böy
düzenlenmesi için gereken süreyi kı
azaltır.
“Otomatik Görüntü Kalitesi Kontrolü
eder ve iyi durumda olmayan görün

Gelişmiş görüntü işleme işlev
Tarayıcının otomatik renk tespiti işle
renkli veya siyah ve beyaz olarak ol
ayarları değiştirmenize gerek yoktur

Ön Yüz/Arka Yüz Damgalayıcı
Ön Yüz/Arka Yüz Damgalayıcılar, k
yönetilmesi/doğrulanması için sıklık
seçeneğidir. Daha kolay bir kullanım
ön yüzüne baskı için) veya Damgala
yüzüne baskı için) arasında seçim y

Birçok tarayıcının merkezi yön
Ürünle gelen "Scanner Central Adm
tarayıcı ayarlarının ve sürücülerinin 
işletme durumunun takip edilmesi iç
yönetilebilmesine izin verir.
Ayrıntılar için, Scanner Central Adm
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1.2 Parçalar ve İşlevleri

t Kapak
t kağıt yolunu için bir kapaktır.
ışan belgeleri çıkarmak veya 

ayıcının içini temizlemek için açın.

etmen Paneli
D ekran, düğmeler ve LED 
tergesinden oluşur.
ayıcıyı kullanmak veya tarayıcı 
umunu kontrol etmek için 
lanılabilir.
tmen paneliyle ilgili ayrıntılar için 
. "Bölüm 3 İşletmen Paneli'nin 

llanımı" (sayfa 46).

ğıt Çıkışı
anan belgeleri çıkartır.

ç Düğmesi
ayıcıyı AÇIK/KAPALI konuma 
irmek için basın.

F Açma Mandalı
F'yi açmak için kaldırın.

t Kapak Açma Mandalı
t kapağı açmak için kaldırın.
Bu bölümde tarayıcının parçaları tanıtılır.
Ön

Kağıt Çıkış Tepsisi Kenar Kılavuzu
Kağıt çıkış tepsisine aktarılan belgeleri 
genişliğine göre hizalar.

Üs
Üs
Sık
tar

Kağıt çıkış tepsisi
Taranan belgeler burada toplanır. 
Belgelerin düz bir şekilde alınması için 
optimum bir yükseklikte tutulabilir.

İşl
LC
gös
Tar
dur
kul
İşle
bkz
Ku

ADF (Otomatik Doküman 
Besleyicisi)
Kağıt tepsisine yüklenen belgeleri her 
seferinde bir tane olacak şekilde çeker ve 
besler.

Kağıt Durdurucu
Etrafa saçılmasını önlemek üzere, çıkan 
belgeleri uzunlamasına yönlendirir. 
Belgeler kağıt durdurucu olmadan da 
hizalanabilir, ancak belgelerin daha 
düzgün istiflenmesi için kullanılabilir. 

Kağıt Çıkış Tepsisi Uzantısı
Çekin ve belgelerin uzunluğuna göre 
ayarlayın.

Kağıt Tepsisi Kenar Kılavuzu
Yüklenen belgelerin genişliğine göre 
ayarlanarak besleme sırasında 
kaymalarını engeller.

Kağıt Tepsisi Uzantısı
Kağıt tepsisine uzun belgeler 
yerleştirmek için çekin.

Ka
Tar

Gü
Tar
get

Kağıt Tepsisi
Taranacak belgelerin yüklendiği tepsidir.

AD
AD

Üs
Üs
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Arka

 (Varsayılan fabrika 

Havalandırma Girişi
 edilmesini 

onuma getirir.

00)
in, VRS kartının 

leri" (sayfa 192).

Havalandırma Girişi
 edilmesini 
USB Bağlayıcı
USB kablosu için bağlantı noktasıdır.

SCSI Bağlantı Noktası (fi-6800)
SCSI kablosu için bağlantı noktasıdır.

SCSI ID Düğmesi (fi-6800)
SCSI ID'nin yapılandırılması için kullanılır
ayarı: 5).

Tarayıcının içindeki sıcak havanın tahliye
sağlayan çıkıştır. 

Güç Bağlantı Noktası
Güç kablosu için bağlantı noktasıdır.

Ana Güç Düğmesi
Tarayıcıya beslenen gücü AÇIK/KAPALI k

VRS Kartı (opsiyonel) yuvası (fi-68
Kofax VRS'nin (opsiyonel) kullanılması iç
(opsiyonel) bağlanması içindir.
Ayrıntılar için bkz. "A.4 Tarayıcı Seçenek

Tarayıcının içindeki sıcak havanın tahliye
sağlayan çıkıştır. 
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Çıkarılabilir Parçalar

kz. 

Toplama silindiri
Toplama silindirinin nasıl çıkartılacağı hakkında bilgi için bkz. 

 bkz. 
Fren silindiri
Fren silindirinin nasıl çıkartılacağı hakkında bilgi için b
"6.4 Fren silindirini değiştirme" (sayfa 100).

"6.2 Toplama silindirini değiştirme" (sayfa 95).

Ayırıcı silindir
Ayırıcı silindirinin nasıl çıkartılacağı hakkında bilgi için
"6.3 Ayırıcı Silindiri Değiştirme" (sayfa 97).
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ç düğmesine basın.

 mavi yanar.
panel LCD'sinde aşağıdaki ekranın
.

e, tarayıcı taramayı başlatmaya 

1.3 Tarayıcıyı Açma ve Kapatma

Güç Düğmesi
Bu bölümde tarayıcının nasıl açılıp kapatılacağı anlatılır.
Tarayıcıyı Açma
Aşağıdaki prosedürü takip ederek tarayıcıyı açın:

1 Arka taraftaki ana güç düğmesinin "|" tarafına basın.

2 Kağıt tepsisini açın.
Kağıt tepsisinin nasıl açılacağı hakkında bilgi için, bkz. "1.4 Kağıt 
Tepsisini Açma/Kapatma" (sayfa 18).

3 Tarayıcının ön tarafındaki gü

 Tarayıcı açılır ve güç düğmesi
Başlatma sırasında işletmen 
görüntüleneceğine dikkat edin

LCD'de [Ready] görüntülendiğind
hazırdır.

SCSI üzerinden bağlı ise, tarayıcıyı açık konuma getirin ve 
bilgisayarı açık konuma getirmeden önce LCD'de [Ready] 
görüntülendiğini doğrulayın.

Kağıt tepsisini, tarayıcıyı açık konuma getirmek için güç 
düğmesine basmadan önce açtığınızdan emin olun.

ONOFF
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Tarayıcıyı Kapatma
Aşağıdaki prosedürü takip ederek tarayıcıyı kapatın:
1 Ön taraftaki güç düğmesini iki saniyeden uzun bir süre 
basılı tutun.
 Tarayıcı kapanır ve güç düğmesi söner.

Tarayıcı uzun bir süre kullanılmayacaksa, gücü kesmek 
için ana güç düğmesinin "" tarafına basın ve ardından 
güç kablosunu çıkartın.

ONOFFON OFF
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Genel Bakışğıdaki prosedürü takip edin:

leri alın.

 kaydırın.

nmışsa, kağıt tepsisini geri en 

erindeki işletmen panelinden 

rlanacağı hakkında bilgi için, bkz. 
itesini Ayarlama" (sayfa 22).

tiğinizden emin olun.

1.4 Kağıt Tepsisini Açma/Kapatma

ğıt Tepsisi Uzantısı
Bu bölümde kağıt tepsisinin nasıl açılıp kapatılacağı 
açıklanmıştır.
Kağıt Tepsisini Açma
Kağıt tepsisini açmak için aşağıdaki prosedürü takip edin:

1 Kağıt tepsisinin üst orta bölümünü bastırın.

2 Elinizle destekleyerek kağıt tepsisini aşağı doğru açın.

3 Kağıt tepsisi uzantısını belgenin uzunluğuna göre 
ayarlayın.

Kağıt Tepsisini Kapatma
Kağıt tepsisini kapatmak için aşa

1 Kağıt tepsisindeki tüm belge

2 Kağıt tepsisi uzantısını içeri

3 Kağıt tepsisi seviyesi ayarla
alt konuma ayarlayın.
Kağıt tepsisi seviyesini tarayıcı üz
düşürün.
Kağıt tepsisi seviyesinin nasıl aya
"1.7 Kağıt Tepsisi Yükleme Kapas

4 Kağıt tepsisini kapatın.
Kağıt tepsisini kilitlenene kadar it

Ka
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ı doğru kaldırarak ADF'yi açın.

1.5 ADF'yi açma ve kapama

Bu bölümde ADF'nin nasıl açılıp kapatılacağı anlatılır.
ADF'yi açma
ADF'yi açmak için aşağıdaki prosedürü takip edin:

1 Kağıt çıkış tepsisindeki tüm belgeleri alın.

2 ADF açma mandalını yukar

DİKKATDİKKAT
Kağıt çıkış tepsisinde çok sayıda belge varken 
ADF'yi açmayın.
ADF, belgelerin ağırlığı nedeniyle kapanırsa 
parmaklarınız sıkışabilir.
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ADF'yi kapatma
ADF'yi kapatmak için şu adımları takip edin:
1 ADF'yi her iki elinizle tutarak yavaşça aşağı doğru 
bastırın.
ADF'yi kilitlenene kadar bastırın.

 ADF'nin içinde yabancı herhangi bir maddenin 
kalmadığından emin olun.

 Parmaklarınızın sıkışmamasına dikkat edin.
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nene kadar aşağı doğru 

1.6 Üst Kapağı Açma/Kapatma

bancı herhangi bir maddenin 
 olun.
ışmamasına dikkat edin.
Bu bölümde üst kapağın nasıl açılıp kapatılacağı 
açıklanmıştır.
Üst Kapağı Açma
Üst kapağı açmak için şu adımları takip edin:

1 Üst kapak açma mandalını yukarı doğru iterek üst kapağı 
açın.

Üst Kapağı Kapatma
Üst kapağı kapatmak için şu adı

1 Üst kapağı kapatın ve kilitle
yavaşça bastırın.

Üst Kapak Açma Mandalı

Üst Kapak

 Üst kapak içinde ya
kalmadığından emin

 Parmaklarınızın sık
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ak için işletmen panelini 

 ] altından [10: Hopper Level] 

i için bkz. "3.2 Ana Menü" 

de [4: Lower] konumuna 

1.7 Kağıt Tepsisi Yükleme Kapasitesini Ayarlama

ayol tuşuyla da görüntülenebilir. 
yol tuşuyla görüntülemek için, 
Çıkar] düğmesiyle [] veya [] 
. Kağıt tepsisi seviyesini [Hopper 
] düğmesini kullanarak değiştirin. 
 düğmeye aynı anda basılmadığı 
ne dikkat edin.

 kullanılarak görüntülendiğinde 
eady] konumuna geri döner. Bu 
8: Operation Panel Timeout] 

Function
/Enter

Check

u

Scan

Stop

Eject
Counter
Reset

 to
e

Clear
/Back
Yalnızca birkaç belge varsa, kağıt tepsisini daha yüksek bir 
konuma ayarlanabilir ve belgelerin besleme konumuna 
ulaşma süresini kısaltabilirsiniz.

Bu işlev yalnızca işletme paneli LCD'sinde [Ready] 
görüntülenirken kullanılabilir.

Kağıt tepsisi seviyesi üç farklı kapasite için ayarlanabilir.

*1: Kağıt ağırlığı 80 g/m²(20 lb) olan belgeler için.
Kapasite, belgenin kağıt ağırlığına göre değişir. Daha fazla ayrıntı için, 
bkz. "2.2 Taranabilen Belgeler" (sayfa 38).

Kağıt tepsisi yüksekliğini ayarlam
kullanın. 
İşletmen panelinden [Main Menu
seçimini yaparak yapılandırın.
Ayarlar hakkında daha fazla bilg
(sayfa 51).
Tarayıcı açık konuma getirildiğin
ayarlanır.

 Parmaklarınızın sıkışma riskini ortadan kaldırmak için, 
yukarı/aşağı hareket ederken kağıt tepsisine dokunmayın.

 Hareket ediyorken, kağıt tepsisinin üzerine hiçbir şey 
koymayın. İçerisine bir yabancı madde sıkışmışsa, tarayıcı 
hasar görebilir.

 Tarayıcıya zarar verebilecek temasları önlemek için, kağıt 
tepsisi altına hiçbir şey koymayın.

 Kağıt tepsisi kapalı konumdayken, kağıt tepsisi yüksekliğini 
işletmen panelinden ayarlamayın, aksi takdirde kağıt tepsisi 
hasar görebilir.

Üst: Maksimum 100 
yaprak (*1) 
yüklenebilir.

Orta: Maksimum 300 
yaprak (*1) 
yüklenebilir.

Alt: Maksimum 500 
yaprak (*1) 
yüklenebilir.

Alt
Orta

Üst

[Hopper Level] ayrıca bir kıs
[Hopper Level] ekranını kısa
[Ready] görüntülendiğinde [
düğmesine aynı anda basın
Level] altındaki [] veya [
[Hopper Level] ekranının iki
sürece görüntülenmeyeceği

[Hopper Level], kısayol tuşu
ekran belirli bir süre sonra [R
süre, işletmen panelindeki [1
altından ayarlanabilir.

Men

iMFF

Send
/Paus
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vuzlarını belgenin genişliğine 

1.8 Kağıt Çıkış Tepsisi Ayarı
e, kağıt durdurucuyu (küçük) 
cuyu (küçük) kağıt çıkış tepsisi 
130 derece yukarı kaldırın.

belgeleri taramak için, kağıt tepsisi 
ş tepsisi uzantısını sonuna kadar 

yu da yukarı çektiğinizden emin 

r kılavuzları arasındaki mesafeyi 
ha uzun ayarladığınızdan emin 

rucu 

Kağıt Çıkış Tepsisi 
Kenar Kılavuzu
Bir tarama gerçekleştirdiğinizde kağıt tepsisine yüklenmiş olan 
belge kağıt çıkış tepsisine çıkarılır.
Belgeleri, aşağıdaki prosedürde gösterildiği gibi kağıt çıkış 
tepsisi uzantısını ve kağıt çıkış tepsisi kenar kılavuzlarını 
kullanarak düzgün bir şekilde istifleyebilirsiniz.
Ayrıca, kağıt çıkış tepsisini belirli yüksekliklere 
sabitleyebilirsiniz.
Belgeleri Yönlendirme

1 Kağıt çıkış tepsisi uzantısını belge uzunluğuna ayarlayın 
ve kağıt durdurucuyu yukarı doğru çekin.

2 Kağıt çıkış tepsisi kenar kıla
göre ayarlayın.

 Kağıt çıkış tepsisi uzantısını dışarı doğru çekerken 
kağıt durdurucudan tutmayın, aksi takdirde kırılabilir.

 Kağıt durdurucu konumunun belge uzunluğundan 
daha ileriye ayarlandığından emin olun.
Kağıt durdurucu ile belgeler arasında küçük bir boşluk 
bırakarak, belgeleri düzgün bir şekilde 
hizalayabilirsiniz.

Kağıt Çıkış Tepsisi Uzantısı

Kağıt Durdurucu

Belge uzunluğu kısa is
kullanın. Kağıt durduru
seviyesinden yaklaşık 

A3 boyutundan büyük 
uzantısını ve kağıt çıkı
dışarı çekin.
Ayrıca, kağıt durdurucu
olun.

Kağıt çıkış tepsisi kena
belge genişliğinden da
olun.

Kağıt Durdu
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Kağıt Çıkış Tepsisi Yüksekliğini Sabitleme
Yüksek düzeyde deforme olmuş (kıvrılmış, katlanmış veya 
buruşmuş) belgeler, kağıt çıkış tepsisine çıkarılırken genellikle 

çıkışta dağılırlar. Böyle bir durumda kağıt çıkış tepsisi 
yüksekliğinin tarama sırasında sabitlenmesi, belgelerin 
düzgün şekilde istiflenmesine yardımcı olabilir.

1 Tarayıcı sürücüsü kurulum iletişim kutusu görüntülenirse, 
iletişim kutusunu kapatın.

2 İşletmen panelindeki [Main Menu] altından, [9: Stacker 
Positioning] öğesi için [2: Fixed] seçimini yapın.
Ayarlar hakkında daha fazla bilgi için bkz. "3.2 Ana Menü" (sayfa 51).
 Kağıt çıkış tepsisi yüksekliği sabitlenir.

 Tarayıcı açık konuma getirildiğinde [1: Movable] 
konumuna ayarlanır.

 Belgelerin tespit edilmesi için, kağıt çıkış tepsisinin 
arka kenarında, her iki tarafa birer sensör takılıdır. 
Sensörü engelleyebilecek bir konumda (iki sensör 
arasında) hiçbir şey bulunmadığından emin olun.

 Kağıt çıkış tepsisi, güç açık konuma getirildikten veya 
tarama başlatıldıktan hemen sonra hareket edebilir. Bu 
nedenle, dokunmayın veya üzerine bir şey koymayın.

Sensör

Sensör
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k için işletmen panelini 

letmen panelindeki [Main 

i için bkz. "3.2 Ana Menü" 

nra kağıt ayırma kuvveti, 
.
el'i kullanarak kağıt ayırma 
eğinizi de dikkate alın. Daha 
lı Konuma Getirildikten Sonra 
a [Geçerli kağıt kalınlığını 

1.9 Kağıt Ayırma Kuvvetini Ayarlama

Sık sık çoklu besleme veya toplama hataları veya kağıt 
sıkışmaları ile karşılaşıyorsanız, bu sorunu kağıt ayırma 
kuvvetini ayarlayarak giderebilirsiniz. Normal kullanım için 
varsayılan ayarı değiştirmeyin.

Kağıt ayırma kuvveti beş farklı seviyede ayarlanabilir.

Kağıt ayırma kuvvetini ayarlama
kullanın.
[11: Paper Separation Force], iş
Menu] altından ayarlanabilir.
Ayarlar hakkında daha fazla bilg
(sayfa 51).
Güç açık konuma getirildikten so
[] konumuna ayarlanır
Ancak, Software Operation Pan
kuvveti ayarını hafızaya alabilec
fazla ayrıntı için, bkz. "Güç Kapa
Kağıt Ayırma Kuvvetini Ayarlam
koru]" (sayfa 182).

Düşük    Yüksek Kuvvet Kağıt türü

 : Alçak Düşük sürtünme, 
ayrılması 
kolaydır

Toplama 
hatası ve 
kağıt 
sıkışmasını 
engeller

 : Görece düşük

 : Orta 
(varsayılan)

 : Görece yüksek Yüksek 
sürtünme, 
ayrılması zordur

Çoklu 
beslemeyi 
engeller : Yüksek 

 Sık sık toplama hataları veya kağıt sıkışmaları meydana 
geliyorsa, kağıt ayırma kuvvetini düşük konuma ayarlayın.

 Kağıt ayırma kuvveti düşük konumdayken sık sık çoklu 
besleme meydana geliyorsa, kağıt ayırma kuvvetini yüksek 
konuma ayarlayın.

 Çoklu besleme, toplama hatası ve kağıt sıkışması gibi 
hatalar aynı zamanda sarf malzemelerin aşınması veya 
besleme mekanizmasındaki kirlenmelerden de 
kaynaklanıyor olabilir. Kağıt ayırma kuvveti değiştirildikten 
sonra sorunlar devam ediyorsa, sarf malzemeleri değiştirin 
veya tarayıcının içini temizleyin.

 Kağıt ayırma kuvveti çok yüksek konuma ayarlanırsa, 
belgeler hasar görebilir. Bu durumda kağıt ayırma kuvvetini 
düşük konuma ayarlayın.
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[Paper Separation Force] ayrıca bir kısayol tuşuyla da 
görüntülenebilir. [Paper Separation Force] ekranını kısayol 
tuşuyla görüntülemek için, [Ready] görüntülenirken [] veya 

[] düğmesine basın.  Kağıt ayırma kuvvetini [] veya [] 
düğmesini kullanarak değiştirin.

[Paper Separation Force], kısayol tuşu kullanılarak 
görüntülendiğinde ekran belirli bir süre sonra [Ready] 
konumuna geri döner. Bu süre, işletmen panelindeki [18: 
Operation Panel Timeout] altından ayarlanabilir.

Function
/Enter

Check

Menu

Scan

Stop

Eject
Counter
ResetiMFF

Send to
/Pause

Clear
/Back
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yı Açma ve Kapatma" (sayfa 

1.10 Güç Tasarrufu Modundan Çıkma

a bağlı olarak, [Belli bir süreden 
u işaretli olsa dahi tarayıcı 
yabilir.
amasını kullanırken tarayıcı 
a, tarayıcıyı tekrar açmadan önce 

tirilmeden önceki bekleme süresi 
en değiştirilebilir.
 "Güç tasarrufu moduna 
 süresi ayarı [Güç tasarrufu]" 
Güç tasarrufu modu, güç açık konumdayken tarayıcının güç 
tüketimini düşürür.
Tarayıcı açık durumdayken 15 dakika veya daha uzun bir süre 
hiç kullanılmazsa, otomatik olarak güç tasarrufu moduna girer. 
Tarayıcı güç tasarrufu moduna girdiği zaman, işletmen 
panelindeki LCD kapanır. Güç düğmesi mavi yanmaya devam 
eder.
Güç tasarrufu modundan aşağıdaki yöntemlerden birini 
kullanarak çıkın:
 Kağıt tepsisine bir belge yerleştirin.
 İşletmen paneli üzerindeki herhangi bir düğmeye (güç düğmesi hariç) 

basın.
Güç düğmesini iki saniyeden uzun bir süre basılı tutarsanız 
tarayıcının kapanacağına dikkat edin.

 Tarayıcı sürücüsünden bir komut uygulayın.

Ayrıca, tarayıcı açık konuma getirildikten sonra belirli bir süre 
kullanılmaması durumunda otomatik olarak kendi kendini 
kapatacak şekilde ayarlanabilir.
Tarayıcıyı otomatik olarak kapanacak şekilde ayarlayarak güç 
tasarrufu yapabilirsiniz.
Bu ayarı etkinleştirmek için, Software Operation Panel'deki 
[Aygıt ayarı] altından [Belli bir süreden sonra kapat] seçim 
kutusunu işaretleyin. Ayrıntılar için, bkz. "Güç tasarrufu 
moduna geçilmeden önceki bekleme süresi ayarı [Güç 
tasarrufu]" (sayfa 181).
Otomatik olarak kapandıktan sonra tarayıcıyı tekrar açık 
konuma getirmek için, tarayıcının güç düğmesine basın. 

Ayrıntılar için, bkz. "1.3 Tarayıcı
16).

 Kullandığınız uygulamay
sonra kapat] seçim kutus
otomatik olarak kapanma

 Bir görüntü tarama uygul
otomatik olarak kapanırs
uygulamayı kapatın.

Güç tasarrufu modu etkinleş
Software Operation Panel'd
Daha ayrıntılı bilgi için, bkz.
geçilmeden önceki bekleme
(sayfa 181).
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a bilgi için, bkz. "1.3 Tarayıcıyı 

leştirin.
fı) yukarı bakacak şekilde yerleştirin.

ında bilgi için bkz. "Bölüm 2 

1.11 Temel Tarama İşlemi

lı ise, tarayıcıyı açık konuma 
ı açık konuma getirmeden önce 
üntülendiğini doğrulayın.
eğiştirilirken, öncelikle tarayıcının 
nün kapalı konuma getirildiğinden 
Bu bölümde temel tarama işlemleri açıklanmıştır.
Bir tarama işlem gerçekleştirilmesi için, tarayıcı sürücüsü ve 
bu sürücüyü destekleyen bir uygulama gereklidir.
Bu ürün, TWAIN sürücüsü ve ISIS sürücüsü (ilgili standartlara 
uygundur) ve her iki sürücüyü destekleyen "ScandAll PRO" 
adlı bir uygulamayla birlikte gelir.
Aşağıdaki tarayıcı sürücüleri ve görüntü tarama uygulamaları 
tarayıcı ile birlikte verilir:
 Tarayıcı sürücüsü

- PaperStream IP (TWAIN) sürücüsü
TWAIN standartı ile uyumludur. TWAIN ile uyumlu 32-bitlik
uygulamalar ile tarayıcıyı kullanmak içindir.

- PaperStream IP (TWAIN x64) sürücüsü
TWAIN standartı ile uyumludur. TWAIN ile uyumlu 64-bitlik
uygulamalar ile tarayıcıyı kullanmak içindir.

- PaperStream IP (ISIS) sürücüsü
ISIS standartı ile uyumludur. ISIS ile uyumlu uygulamalar ile
tarayıcı kullanmak içindir.

 Görüntü Tarama Uygulaması
- PaperStream Capture

PaperStream IP (TWAIN) sürücüsünü ve PaperStream IP (ISIS)
sürücüsünü destekler.

1 Tarayıcıyı açın.
Gücün nasıl kapatılacağı hakkınd
Açma ve Kapatma" (sayfa 16).

2 Belgeleri kağıt tepsisine yer
Belgeleri ön yüzü (taranacak tara

Belgelerin nasıl yükleneceği hakk
Belgeleri Yükleme" (sayfa 31).

 Tarayıcı sürücüsüyle ilgili ayrıntılar için PaperStream IP 
sürücüsü Yardım'a başvurun.

 Görüntü tarama uygulaması ile ilgili ayrıntılar için 
PaperStream Capture Yardım'a başvurun.

 SCSI üzerinden bağ
getirin ve bilgisayar
LCD'de [Ready] gör

 Bağlantı noktaları d
ve bilgisayarın gücü
emin olun.
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3 Görüntü tarama uygulamasını başlatın.

4 Bir tarayıcı sürücüsü seçin.
Bazı görüntü tarama uygulamalarında tarayıcı sürücüsü seçimi 

gerekli olmayabilir.

5 Bir tarayıcı seçin.
Bilgisayara bağlı tarayıcı modelini seçtiğinizden emin olun.
Bazı görüntü tarama uygulamalarında tarayıcı seçimi gerekli 
olmayabilir.

6 Tarayıcı sürücüsünün ayarlar iletişim kutusunda tarama 
ayarlarını yapılandırın.
Bazı görüntü tarama uygulamalarında tarayıcı sürücüsünün ayarlar 
iletişim kutusu açılmayabilir.

7 Görüntü tarama uygulamasını kullanarak belgeyi tarayın.

Tarayıcı ile bilgisayar iletişimde olduğu zaman, mesela 
tarama sırasında, USB kablosunu çıkarmak veya kullanıcı 
oturumunu kapatmak gibi tarayıcı ile bilgisayar iletişimini 
kesecek işlemler yapmayın.
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Bu uygulama sadece güncelleştirme modülleri oluşturmak için 

 Central Admin Kullanıcı 

1.12 Tarayıcıların Merkezi Yönetimi

Scanner Central 
Admin Agent 

Scanner Central 
Admin Console

SCAModule 
Creator

:

:

e modülleri 
elleştirme 
trol edin

ğiştirme    

Yönetici

Güncelleştirme 
modülü

Tarayıcı

Güncelleştirme

Sarf malzemesi değiştirme 
ve hata uyarıları
Birden çok tarayıcıyı aynı anda yönetebilir ve bu sayede 
aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.
 Birden çok tarayıcı ve sürücünün ayarlarını aynı anda güncelleştirin.

Her tarayıcıyı tek tek güncellemek gerekmeyeceği için tüm tarayıcıları 
aynı anda güncelleyerek zamandan kazanacaksınız.

 Değiştirilmesi gereken bir sarf malzeme veya hata olup olmadığını 
kontrol etmek için tarayıcıları takip edin.
Tarayıcılar, sarf malzeme değiştirme ve hata uyarıları vererek, 
çalışma durumlarının kontrol edilmesini kolaylaştırır.

Yukarıdaki işlevleri kullanabilmek için bu ürün ile birlikte 
verilen dört uygulamadan oluşan "Scanner Central Admin" 
gereklidir:
 Scanner Central Admin Server

Tarayıcıların merkezi yönetiminde kullanılacak ana bilgisayara bu 
uygulamayı yükleyin.
Tarayıcıları Scanner Central Admin Server'a kaydederek tüm 
tarayıcılar için tek bir yönetim sistemi oluşturabilirsiniz.

 Scanner Central Admin Console
Güncelleştirme modüllerini yükleyeceğiniz ve tarayıcıların işletim 
durumlarının denetlemek için kullanacağınız bilgisayara bu 
uygulamayı yükleyin.
Yöneticiler Scanner Central Admin Console penceresinde bu 
işlemleri gerçekleştirebilir, sarf malzemesi değişimi veya 
tarayıcılardan gönderilen hata bildirimlerini kontrol edebilir.

 Scanner Central Admin Agent
Tarayıcıya bağlı olan bir bilgisayara bu uygulamayı yükleyin. 
Tarayıcıların Scanner Central Admin Server ile bağlantı kurabilmeleri 
için bu uygulama gereklidir.
Scanner Central Admin Server ile bağlantı kurarak tarayıcı ayarlarını 
güncelleştirebilir, tarayıcıdan sarf malzemesi değişimi ve hata 
bildirimleri alabilirsiniz. 

 SCAModule Creator
Scanner Central Admin Server'a yüklenecek güncelleştirme modülleri 
oluşturmak için bu uygulamayı kullanın.

gereklidir.

Daha ayrıntılı bilgi için, Scanner
Kılavuzuna bakın. 

Scanner Central 
Admin Server 

Scanner Central 
Admin Agent 

Scanner Central 
Admin Agent 

Scanner Central 
Admin Agent 

Güncelleştirm
yükleyin/ günc
durumunu kon

Sarf malzemesi de
ve hata uyarıları

Tarayıcı TarayıcıTarayıcı
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Bu bölümde tarayıcıya belgelerin nasıl yükleneceği anlatılır.

2.1 Belge Yükleme ..............................................................................................................

2.2 Taranabilen Belgeler......................................................................................................
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arak bükün.

ilde tutarak, şekilde gösterildiği gibi 

aç defa tekrarlayın.
ve tekrar aynı şekilde yelpazeleyin.
ya getirin.

2.1 Belge Yükleme

eleneceği hakkında bilgi için, bkz. 
”.
etup DVD-ROM'da bulunur. Error 
ıl kurulacağı hakkında bilgi için, 
arayıcı Yazılımını Kurma" 
Bu bölümde tarayıcıya belgelerin nasıl yükleneceği 
açıklanmıştır.
Hazırlık
Belgeleri aşağıda açıklandığı şekilde hazırlayın.

1 Belgeleri kontrol edin.
1 Yüklenecek belgelerin boyutlarının aynı mı farklı mı olduğunu 

kontrol edin. Boyutları aynı veya farklı olmasına bağlı olarak 
belgeleri yükleme biçimi değişiklik gösterir.

2 Yaprak sayısını kontrol edin. En fazla 500 yaprak yüklenebilir (kağıt 
ağırlığı 80 g/m² [20 lb], belge yığınının kalınlığı 50 mm'nin altında 
ve toplam ağırlık 5 kg'nin altında olmalıdır).
Daha ayrıntılı bilgi için bkz. "Yükleme kapasitesi" (sayfa 40).

2 Belgeleri yelpazeleyin.
1 Belgeleri her iki kenarından tut

2 Belgeleri iki elinizle sağlam şek
ters yönde bükün.

3 1) ve 2) numaralı adımları birk
4 Belgeleri 90 derece döndürün 
5 Belgelerin kenarlarını aynı hiza

Normal işlemler için gerekli kağıt boyutu ve kağıt kalitesi ile 
ilgili ayrıntılar için, bkz. "2.2 Taranabilen Belgeler" (sayfa 38).

 İndeks etiketli veya dikdörtgen olmayan belgeler için, 
bkz. "İndeks Etiketli Belgeleri veya Dikdörtgen 
Olmayan Belgeleri Yükleme" (sayfa 41).

 Farklı genişliklerdeki belgeler için, bkz. "Karışık Bir 
Belge Yığınını Tarama" (sayfa 44) ve "Farklı 
Genişliklerdeki Belgeleri Tarama" (sayfa 70).

Belgelerin nasıl yelpaz
“Error Recovery Guide
Error Recover Guide, S
Recovery Guide'ın nas
“Başlarken” altındaki "T
bölümüne bakın.
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Belgeleri Yükleme
Belgelerin yüklenmesi için iki yöntem mevcuttur.
Belgelerin kağıt tepsisinin ortasına hizalanması

■Belgelerin kağıt tepsisinin ortasına hizalanması

1 Belgeleri kağıt tepsisine yerleştirin.
Belgeleri ön yüzü (taranacak tarafı) yukarı bakacak şekilde yerleştirin.

sisi kenar kılavuzlarının içindeki 
 çizgisi dahilinde olduğundan emin 

eden önce kağıt tepsisi uzantısını 
öre ayarlayın.

simum Yükleme Çizgisi

Kağıt Tepsisi Uzantısı
Bu yöntem temel olarak belgelerin aynı boyutta olması durumunda 
kullanılır.

Belgelerin kağıt tepsisinin soluna veya sağına 
hizalanması

Bu yöntem temel olarak belgelerin farklı boyutlarda olduğu veya 
belgelerin merkezinin kaydırılması istenen durumlarda kullanılır.

Belgeleri kağıt tepsisinin soluna veya sağına hizaladığınızda, 
çoklu besleme tespiti için farklı koşulların geçerli olacağına 
dikkat edin.

 Belgelerin kağıt tep
maksimum yükleme
olun.

 Belgeleri yerleştirm
belge uzunluğuna g

 Mak
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2 Kağıt tepsisi kenar kılavuzlarını belge genişliğine 
ayarlayın.
Kenar kılavuzu kilidini bastırırken kağıt tepsisi kenar kılavuzlarını, 
belgeler ile kağıt tepsisi kenar kılavuzları arasında hiç boşluk 

Kağıt tepsisi kenar kılavuzlarının, kağıt tepsinin her bir 
kenarında bulunan çizgi işaretlerini geçmediğinden emin 
olun.
 İyi örnek

Çizgi işareti

Kağıt Tepsisi Kenar 
Kılavuzu

Çizgi işareti

Kağıt Tepsisi Kenar 
Kılavuzu
kalmayacak şekilde kaydırın.
Aksi takdirde, belgeler eğik olarak taranabilir.

Bütün ataş ve zımbaları çıkarın. Çoklu besleme veya 
toplama hatası meydana gelirse, belge miktarını azaltın.

Kağıt tepsisi kenar kılavuzlarının, kağıt tepsinin her bir 
kenarında bulunan çizgi işaretlerini geçmediğinden emin 
olun.

Kağıt Tepsisi 
Kenar Kılavuzu

Kenar Kılavuzu 
Kilidi

Kağıt 
Tepsisi

Kağıt Tepsisi Kenar 
Kılavuzu

Çizgi işareti

Çizgi işareti

 Kötü örnek
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3 Kağıt çıkış tepsisi uzantısını belge uzunluğuna ayarlayın 
ve kağıt durdurucuyu yukarı doğru çekin.
Kağıt tepsisinin nasıl ayarlanacağı hakkında bilgi için bkz. "1.8 Kağıt 
Çıkış Tepsisi Ayarı" (sayfa 23).

■Belgelerin kağıt tepsisinin soluna veya sağına 
hizalanması

rını en dış konumlarına 

plama silindirleri tarafından 
ştirin.
fı) yukarı bakacak şekilde yerleştirin.

enar 

lama silindiri
4 Tarama için kullanılacak uygulamayı başlatın ve bir 
tarama gerçekleştirin.

1 Kağıt tepsisi kenar kılavuzla
ayarlayın.

2 Belgeleri, en küçük belge to
toplanabilecek şekilde yerle
Belgeleri ön yüzü (taranacak tara

Kağıt Tepsisi K

Top
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3 Kağıt tepsisi kenar kılavuzlarını belge genişliğine 
ayarlayın.
Kenar kılavuzu kilitlerini basılı tutarken kağıt tepsisi kenar 
kılavuzlarını merkeze doğru kaydırın ve kağıt tepsisi kenar kılavuzu 

şluk kalmamasını sağlayın.

rının birini kilitleyin.
psisi kenar kılavuzunu kenar 

 kilitleyin.

Tüm belgelerin toplama silindirinin altına 
yerleştirildiğinden emin olun, aksi takdirde belgeler 
toplanmaz.
 İyi örnek

nar Kılavuzu

Kenar Kılavuzu 
Kilidi

kilitli
ile en geniş belge arasında hiç bo

4 Kağıt tepsisi kenar kılavuzla
Bu durumda, sağ taraftaki kağıt te
kılavuzu kilidini yukarı kaydırarak

 Kötü örnek

Toplama silin

Toplama silin

Kağıt Tepsisi Ke
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5 Yine kenar kılavuzu kilidini basılı tutarken, diğer kağıt 
tepsisi kenar kılavuzunu hedef konumuna kaydırın.
Bu durumda, kenar kılavuzu kilidini basılı tutarken sol kağıt tepsisi 
kenar kılavuzunu kaydırın ve kağıt tepsisi kenar kılavuzu ile belge 

7 Tarama için kullanılacak uygulamayı başlatın ve belgeleri 
tarayın.

Kağıt tepsisi kenar kılavuzunun kilidini açmak için, 
p edin.
psisi kenar kılavuzunun kenar 
ağı doğru kaydırın.

itlerini basılı tutarken, her iki kağıt 
uzunu merkeze doğru kaydırın.

itlerini açın.
psisi kenar kılavuzu da birbirine 
de hareket edecektir.

kilit açık

Kenar 
Kılavuzu 
Kilidi

Kenar 
Kılavuzu 
Kilidi
arasında hiç boşluk kalmamasını sağlayın.

6 Kağıt çıkış tepsisi uzantısını belge uzunluğuna ayarlayın 
ve kağıt durdurucuyu yukarı doğru çekin.
Kağıt çıkış tepsisinin nasıl ayarlanacağı hakkında bilgi için, bkz. "1.8 
Kağıt Çıkış Tepsisi Ayarı" (sayfa 23).

Kağıt Tepsisi Kenar 
Kılavuzu

aşağıdaki adımları taki
1 Kilitli olan kağıt te

kılavuzu kilidini aş

2 Kenar kılavuzu kil
tepsisi kenar kılav

3 Kenar kılavuzu kil
 Her iki kağıt te

bağlantılı şekil
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lardır:

 türlerini kullanırken, aynı türde 
elgeyi taramaya başlamadan önce 
in olun.

kları şu şekildedir:
 209 g/m² (5,4 ila 56 lb)

 209 g/m² (11 ila 56 lb)
42 lb) arasındaki kağıt ağırlıklarını 

2.2 Taranabilen Belgeler

Kağıt boyutu
Taranabilecek kağıt boyutu aşağıda açıklandığı şekilde 
tanımlanır. 

A: 52 ila 304,8 mm (2,0 ila 12,0 inç)
B: 74 ila 431,8 mm (2,9 ila 17,0 inç)(*1)
*1: Uzun Sayfa Taraması, besleme yönünde 3048 mm (120 inç) uzunluğa 

kadar olan belgeleri destekler.

Kağıt Kalitesi
Kağıt türü

Tarama için önerilen kağıt türleri şun
 I.hamur kağıt
 II. hamur kağıt
Yukarıda belirtilenler dışındaki kağıt
kağıtla test ettiğinizden ve gerçek b
taranabildiğini onayladığınızdan em

Kağıt ağırlığı
Tarama için desteklenen kağıt ağırlı
 A5 veya üzeri, A4 veya altı: 20 ila

 A5'ten küçük, A4'ten büyük: 41 ila
Damgalayıcı 52 ile 157 g/m² (14 ile 
destekler.

A

B
Besleme 
yönü
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Önlemler
Aşağıdaki tür belgeler düzgün olarak taranamayabilir:
 Eş kalınlıkta olmayan belgeler (örneğin zarf, fotoğraf ekli belgeler)
 Buruşuk veya kıvrılmış belgeler

 Yarı saydam dokümanları tararken görüntü akmasını 
önlemek için parlaklığı artırın.

 Silindirlerin kirlenmesini önlemek için, kurşun kalemle 
doldurulmuş geniş alanlar içeren belgeleri taramaktan 

z gerekiyorsa, temizlik işlemini sık 
 emin olun.
çok sayıda belge taradığınızda, bir 
aha ayrıntılı bilgi için, bkz. "7.2 
ta göstergeleri" (sayfa 105).
a hataları veya kağıt sıkışmaları 

, sorun giderme için bkz. "1.9 Kağıt 
a" (sayfa 25).
rı mutlaka düz olmalıdır. 
ki kıvrımlarının aşağıdaki 
at edin:

re (toplama silindiri gibi) zarar 
deler içerdiğinden, şu risklere 

ıt sıkışması sık meydana    
orsa, her bir silindiri temizleyin. 
dirlerin nasıl temizleneceği 
ında bilgi için, bkz. "Bölüm 5 
yıcı Bakımı" (sayfa 81).
bir silindirin ömrü, II. hamur 
tların taranmasına kıyasla daha 
 olabilir.
en, her bir silindirin ömrü I. hamur 
yasla daha kısa olabilir.
e bulunan fotoğraf/yapışkan not 
, silindirler zarar görebilir.
lar taranırken belgenin yüzeyi 

e yönü

3 mm’den
kısa  

30 mm’den uzun
Besleme yönü

(0.20 inç)

(1.18 inç)

Üst kenar Taranan yüz
 Katlanmış veya yırtılmış belgeler
 Aydınger kağıdı
 Kuşe kağıdı
 Karbon kağıdı
 Işığa duyarlı kağıt
 Delikli belgeler
 Kare veya dikdörtgen olmayan belgeler
 Çok ince belgeler
 Fotoğraflar (foto kağıdı)

Ayrıca, aşağıdaki belge türlerini de taramayın:
 Ataçlı veya zımbalı belgeler
 Mürekkebi hala ıslak olan belgeler
 A8 boyutundan küçük belgeler
 304,8 mm (12,0 inç)'ten geniş belgeler
 Kumaş, metal yaprak ve OHP film gibi kağıt olmayan maddelerden 

oluşan belgeler.
 Zarar görmemesi gereken sertifikalar ve nakit yerine geçen kuponlar 

vb. gibi önemli belgeler

kaçının. 
Bu tür belgeleri taramanı
sık gerçekleştirdiğinizden
Kurşun kalemle yazılmış 
mesaj görüntülenebilir. D
İşletmen Paneli'ndeki ha

 Çoklu beslemeler, toplam
sıkça meydana geliyorsa
Ayırma Kuvvetini Ayarlam

 Tüm belgelerin giriş kena
Belgelerin giriş kenarında
aralıklarda olmasına dikk

 Karbonsuz kağıt silindirle
verebilecek kimyevi mad
dikkat edin:
Temizleme : Kağ

geliy
Silin
hakk
Tara

Parça değiştirme : Her 
kağı
kısa

 II. hamur kağıtlar taranırk
kağıtların taranmasına kı

 Tarama sırasında belged
silindirlere temas ederse

 Fotoğraf gibi parlak kağıt
zarar görebilir.

30 mm’den uzun

Beslem

3 mm’den
kısa 
(0.12 inç)

(1.18 inç)

Üst kenar Taranan yüz
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Yükleme kapasitesi
Kağıt tepsisine yüklenebilecek yaprak sayısı, belgenin kağıt 
boyutuna ve kağıt ağırlığına göre değişir. Aşağıdaki grafiğe 

209

56

180
bakın:

20

500
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250

31 209

150
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300
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Hopper level low
Hopper level normal
Hopper level high

Paper weight(g/m )2

Kağıt ağırlığı 
(birim)

Dönüşüm

g/m² (kağıt ağırlığı) 20 31 41 52 64 75 80 90 104 127 157 203

lb 5,4 8,3 11 14 17 20 21 24 28 34 42 54

kg 17 26,7 35 45 55 65 69 77 90 110 135 174
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Delik Açılmaması Gereken Bölgeler
Belgede aşağıdaki şekilde açık mavi renkte gösterilen alanda 
delik varsa, hata meydana gelebilir.

İndeks Etiketli Belgeleri veya Dikdörtgen 
Olmayan Belgeleri Yükleme
İndeks etiketli bir belgeyi veya dikdörtgen olmayan bir belgeyi 

i sırasında sıkışmayacak 

i gibi bir tarama gerçekleştirilirken, 
ler besleme sırasında sıkışabilir. 
veya belgenin yırtılmasına neden 

eya dikdörtgen olmayan bölümü 
irinden/destek silindirinden 
ölümleri oluşturulan görüntüde 
ıkabilir.

k:
örtgen olmayan belge

nek: 

lir

kdörtgen olmayan belge
taramak için, belgeyi beslenmes
şekilde yerleştirin.
İyi örnek:

Kötü örnek:

Yukarıdaki koşul belge toplama silindiri genişliğinin ortasına 
gelecek şekilde yerleştirilmişse geçerlidir.

35 mm genişliğindeki orta sütuna denk gelen alanda delik 
varsa, hata oluşmasını önlemek için belgeyi sola veya sağa 
kaydırabilirsiniz.

15

35

 

B
es

le
m

e 
yö

nü

Belge ortası (Birim : mm)

Sayfa sonu

Üst kenar
Başvuru noktası

Ön yüz

 Yukarıdaki kötü örnektek
yukarıda belirtilen bölüm
Bu da kağıt sıkışmasına 
olabilir.

 Belgenin indeks işareti v
yukarıdaki besleme silind
geçmezse, belgenin bu b
kalabilir ve uzamış gibi ç

B
es

le
m

e 
yö

nü

Örnek: Çıkıntı Örne
Dikd

B
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m

e 
yö

nü
Örnek: Çıkıntı Ör

      *bu bölümler sıkışabi

Di
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Çoklu Besleme Tespit Şartları
Çoklu besleme, aynı anda ADF'den iki veya daha fazla sayfa 
beslemesi yapıldığında oluşan bir hatadır. Ayrıca, farklı bir 

Şekil 1

nı bazı belgelerde düşebilir. Çoklu 
narından itibaren 
a tespit edilemeyebilir.
are Operation Panel üzerinden 
tılı bilgi için, bkz. "8.5 Çoklu 
(sayfa 173).

3535 35

 : mm)

nu

Üst kenar
Başvuru noktası

irim : mm)

yfa sonu

kenar
belge uzunluğu tespit edildiği zaman "çoklu besleme" olarak 
adlandırılır.
Çoklu besleme, belgelerin kalınlığının, uzunluğunun veya her 
ikisinin de kontrol edilmesiyle tespit edilir. Doğru bir tespit için 
aşağıdaki şartların karşılanması gerekir.
Kalınlığa göre tespit
 Kağıt tepsisine aynı kalınlıkta belgeler yükleyin.

 Kağıt ağırlığı: 20 ila 209 g/m² (5,4 ila 56 lb)
/ 0,025 ila 0,25 mm (0,001 ila 0,010 inç)

 Belgenin sol, orta ve sağ tarafındaki düşey çizgilerin 35 mm (1,38 inç) 
dahiline delik açmayın. bkz. Resim 1.

 Belgenin sol, orta ve sağ tarafındaki düşey çizgilerin 35 mm (1,38 inç) 
dahiline başka belgeler eklemeyin. bkz. Resim 1.

Uzunluğa göre tespit
 Kağıt tepsisine aynı uzunlukta belgeler yükleyin.
 Belge uzunlukları arasındaki fark: %1 veya daha az
 Belgenin düşey orta çizgisinden itibaren 35 mm (1,38 inç) içerisine 

delik açmayın. Bkz. Şekil 2.
Ağırlık ve uzunluğa göre tespit
 Kağıt tepsisine aynı kalınlıkta ve aynı uzunlukta belgeler yükleyin.
 Kağıt ağırlığı: 20 ila 209 g/m² (5,4 ila 56 lb)

/ 0,025 ila 0,25 mm (0,001 ila 0,010 inç)
 Belge uzunlukları arasındaki fark: %1 veya daha az
 Belgenin sol, orta ve sağ tarafındaki düşey çizgilerin 35 mm (1,38 inç) 

dahiline delik açmayın. bkz. Resim 1.
 Belgenin sol, orta ve sağ tarafındaki düşey çizgilerin 35 mm (1,38 inç) 

dahiline başka belgeler eklemeyin. bkz. Resim 1.

Şekil 2

Yukarıdaki koşul belge toplama silindiri genişliğinin ortasına 
gelecek şekilde yerleştirilmişse geçerlidir.

 Çoklu besleme tespit ora
besleme, belgenin ön ke
15 mm içerisindeki aland

 Şekil 1'deki alanlar, Softw
değiştirilebilir. Daha ayrın
besleme tespiti ayarları" 

6060
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Arka Plan Rengi Alanının Sınırlandırılması
Ön kenar ile ilk 3 mm arasında kalan tarama alanı beyaz 
(belgenin zemin rengi) olmalıdır.

İş Ayırma Yaprağı
Aşağıda tipik bir İş Ayırma Yaprağı gösterilmiştir.

undan (210 mm/8,27 inç) 

ma silindiri genişliğinin ortasına 
se geçerlidir.

20

15

(Birim : mm)
Alt kenar

Başvuru noktası Üst kenar

[Beyaz düzeyi] etkinse, aşağıdaki alan (açık mavi taranmıştır) 
mutlaka zemin rengi veya çıkartılacak renk ile aynı olmalıdır.
Belgenin bu alanında metin, çerçeve veya imza bulunuyorsa, 
[Beyaz düzeyi] özelliğini devre dışı bırakın.

[Beyaz düzeyi] hakkında ayrıntılı bilgi için, Tarayıcı Sürücüsü 
Yardımına bakın.

Belge mutlaka A4/Mektup boyut
geniş olmalıdır.

3
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(Birim: mm)

Arka plan (beyaz) veya 
renk filtreleme alanıBaşvuru noktası

Yukarıdaki koşul belge topla
gelecek şekilde yerleştirilmiş
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Karışık Bir Belge Yığınını Tarama
Farklı kağıt ağırlıklarına/sürtünme katsayılarına/boyutlara 
sahip belgelerin bir arada taranması için aşağıdaki 

Kağıt boyutu
Aynı yığın içinde küçük belgeler üzerine daha geniş belgeler 
yerleştirilirse, üstteki geniş belgeler sarkabilir ve besleme performansını 
olumsuz etkileyebilir.

:

leri karışık bir yığın halinde 
si kenar kılavuzları her yaprakta 
eğinden bu belgelerin eğik olarak 
[Otomatik kağıt boyutu tespiti] 
a yapmanızı öneririz.

çoklu besleme tespiti, [Otomatik 
rlikte kullanılamaz.

 silindiri

10 mm veya 
daha kısa

Hazne altı
kısıtlamalar söz konusudur. Daima birkaç yaprağa test 
taraması uygulayın ve karışık belge yığınını taramadan önce 
belgelerin beslenebildiğini kontrol edin.
Karışık yığınların nasıl taranacağı hakkında bilgi için, bkz. 
"Farklı Genişliklerdeki Belgeleri Tarama" (sayfa 70).
Kağıt türü

Kağıt lifinin yönünü besleme yönüne hizalayın.
Kağıt ağırlığı

Aynı yığın içinde farklı kağıt ağırlıklarına sahip belgeler taranıyorsa, 
kağıt ağırlığını aşağıdaki aralıkta tutun:
 A5 veya üzeri, A4 veya altı: 20 ila 209 g/m² (5,4 ila 56 lb)
 A5'ten küçük, A4'ten büyük: 41 ila 209 g/m² (11 ila 56 lb)

Sürtünme katsayısı
Aynı imalatçı firmanın ürettiği aynı kağıt türünü kullanmanız önerilir.
Farklı imalatçıların veya markaların kağıtları bir arada taranırsa, 
sürtünme katsayısı farkı artacağı için kağıt besleme performansı negatif 
olarak etkilenir.
Önerilen sürtünme katsayıları şu şekildedir:
0,35 ile 0,64 arası (kağıt sürtünme katsayısı referans değeri)

Belge konumu
Merkezdeki toplama silindirlerinin 64 mm'lik genişliğine sığacak boyutta 
kağıtlar kullanın.

Aşağıdaki koşulu sağlamaya çalışın

64mm

Toplama silindiri

 Farklı boyutlardaki belge
taradığınızda, kağıt tepsi
işlevini yerine getirmeyec
taranması daha olasıdır. 
etkin konumdayken taram

 Uzunluk kontrol edilerek 
kağıt boyutu tespiti] ile bi

Toplama

Belge
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Farklı boyutlardaki belgeleri karıştırırken, aşağıdaki tabloya bakın.

En büyük boyut A3 DL B4 LTR A4 B5 A5 B6 A6 B7 A7 B8 A8

Genişlik 297 279 257 216 210 182 149 129 105 91 74,3 64,3 52,5
DL: 11 × 17 inç
Mektup: Mektup boyutu

(mm)

A3 297

DL 279

B4 257

LTR 216

A4 210

B5 182

A5 149

B6 129 Mevcut aralık:

A6 105

B7 91

A7 74,3

B8 64,3

A8 52,5

A8 boyutu belgeler karışık şekilde toplu olarak taranamaz.

E
n 

kü
çü

k 
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t:
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Bu bölümde işletmen panelinin nasıl kullanılacağı anlatılır.

3.1 İşletmen Paneli ..............................................................................................................
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3.1 İşletmen Paneli

D'i
ydana geldiğinde turuncu olarak 
malzeme kullanım ömrünü 
ında yanıp sönmeye başlar.

/Enter] Düğmesi
 onaylar.
use] düğmesine basılarak açılan 
n numarasını (No.01 ila No.50 / 
tirir.

ğmesi
nında durdurur.

ck] Düğmesi
 iptal eder ve bir önceki ekrana 

en hata göstergesini temizler.

Reset] düğmesi
cını sıfırlar.
e modunda tarama yapılırken 
rama durdurulur.

ğmesi
me meydana geldiğinde belgeyi 

 çıkartır.

ki düğme ile tarama işlemini 
İşletmen paneli LCD ekran, düğmeler ve LED göstergesinden oluşur.
İşletmen Panelindeki Öğelerin Adları ve İşlevleri

Function
/Enter

Check

Menu

Scan

Stop

Eject
Counter
ResetiMFF

Send to
/Pause

Clear
/Back Kontrol LE

Bir hata me
yanar. Sarf 
tamamladığ

LCD
Tarayıcı durumunu belirtir.

[Function
Seçili öğeyi
[Send to/Pa
uygulamanı
No.C) değiş

[Send to/Pause] Düğmesi (*1)
Bağlantı kurulmuş olan uygulamayı başlatır.
Taramayı duraklatır.

[Scan] Düğmesi (*1)
Bağlantı kurulmuş olan uygulamayı başlatır.
Taramayı yeniden başlatır.

Güç Düğmesi
Tarayıcıyı AÇIK/KAPALI konuma 
getirir.
Tarayıcı açık konumdayken mavi 
yanar.

[Stop] Dü
Taramayı a

[Menu] Düğmesi
Çeşitli tarama işlemlerini yapılandırır.

[] / [] Düğmesi
Seçili öğe değiştirilebilir.
Kağıt ayırma kuvvetini değiştirir.

[Clear/Ba
Seçili öğeyi
döner.
Görüntülen

[iMFF] Düğmesi
Basılı tutulduğunda (iki saniyeden daha uzun bir süre) Akıllı 
Çoklu Besleme işlevinin ayarlarını değiştirir. Çoklu besleme 
meydana geldiğinde bu düğmeye basılarak çoklu besleme 
örneğinin ezberlenip ezberlenmeyeceğine karar verilir.

[Counter 
Sayfa saya
Elle Beslem
basılırsa, ta

[Eject] Dü
Çoklu besle
tarayıcıdan

*1: [Scan] düğmesi veya [Send to/Pause] düğmesi kullanılarak nasıl tarama yapılacağı hakkında bilgi için "Tarayıcıda
başlatma" ya (sayfa 76) başvurunuz.
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LCD'deki göstergelerSoftware Operation Panel açıkken işletmen panelini 
kullanmayın.

Görüntü Açıklama

Tarayıcı başlatılıyor.

Taramaya hazır durumudur.
Tarayıcının başlatılması başarılı 
olmuştur.
Göstergeler hakkında daha 
ayrıntılı bilgi için bkz. 
"Göstergeler hakkında" (sayfa 
50).

Menüden bir öğe seçilebilir.
[Ready] ekranı görüntülenirken 
[Menu] düğmesine basılırsa, 
[Main Menu] ekranı görüntülenir. 
Main Menu, taramayla ilgili çeşitli 
işlem ayarlarının 
yapılandırılması için kullanılır.
Main Menu ekranı hakkında 
daha ayrıntılı bilgi için, bkz. 
"3.2Ana Menü" (sayfa 51).

[Ready] ekranı görüntülenirken 
[Function/Enter] düğmesine 
basılırsa, [Function Selection] 
ekranı görüntülenir.
Bunu kullanarak, [Send to/
Pause] düğmesine basıldığında 
açılacak uygulamayı 
yapılandırabilirsiniz.
Function Selection ekranı 
hakkında daha ayrıntılı bilgi için, 
bkz. "3.3İşlev seçimi" (sayfa 66).
 İşletmen panelindeki düğmeler özel kabartmalar içerir ve 
böylece kullanıcıların düğme işlevlerini düğmelere 
dokunarak anlamasına imkan tanır.

 İşletmen paneli, İngilizceden ayrı olarak Fransızca, 
Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça ve Çince 
(Basitleştirilmiş) olarak da görüntülenebilir. Şeffaf kapağı 
açabilir ve kaplamayı (başka bir dilin yazılı olduğu etiketi) 
değiştirebilirsiniz.

Function
/Enter

Check

Menu

Scan

Stop

Eject
Counter
ResetiMFF

Send to
/Pause

Clear
/Back

[Menu] düğmesi
Kabartma alfabede “1”

[Scan/Enter] düğmesi
Kabartma alfabede “2”

[Send to/Pause] düğmesi
Kabartma alfabede “3”

[Clear/Back] düğmesi
Kabartma alfabede “4”

[iMFF] düğmesi
Kabartma alfabede “5”

[Eject] 
düğmesi
Kabartma 
alfabede “7”

[Counter Reset] 
düğmesi
Kabartma alfabede 
“6”

Başlık

Sayaç
Gösterge

Başlık

Öğeler

Başlık

Öğeler
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Tarama sırasında 
düzeltilebilecek bir hata 

Görüntü Açıklama

Hata kodu Belirtilmiş uykuya geçiş zaman 
aralığı boyunca tarayıcıda hiçbir 
işlem yapılmazsa, tarayıcı güç 
tasarrufu moduna girer.
Bir önceki ekrana dönmek için 
işletmen panelindeki herhangi bir 
düğmeye basın.

Görüntü Açıklama
meydana geldiğini gösterir.
"J" veya "U" harfi ile başlayan 
hata kodları görüntülenir.
Hatalar hakkında daha ayrıntılı 
bilgi için, bkz. "Geçici hatalar" 
(sayfa 106).
[Clear/Back] veya [Stop] 
düğmesine basarak hata 
ekranını sıfırlayabilirsiniz. 
Hata, "Kağıt sıkışması" ise, 
tarayıcıda hiçbir belge olmaması 
durumunda ([Hazır] durumu) belli 
bir süre geçtikten sonra mesaj 
kaybolur.

Tarayıcı başlatılırken veya 
tarama sırasında bir cihaz 
hatasının meydana geldiğini 
gösterir.
"E", "F", "C", "H", "A" veya "L" 
harfi ile başlayan hata kodları 
görüntülenir.
Hatalar hakkında daha ayrıntılı 
bilgi için, bkz. "Cihaz Hataları" 
(sayfa 110).
Bu cihaz hatası göstergesi 
görüntülendiğinde, ana güç 
düğmesini kullanarak gücü 
kapatıp açın.
Gücü açıldıktan sonra gösterge 
görüntülenmeye devam 
ediyorsa, FUJITSU tarayıcı 
bayinize veya yetkili bir FUJITSU 
tarayıcı teknik servisine 
başvurun.

Hata
Mesaj

Hata kodu

Hata
Mesaj
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Göstergeler hakkında

Kağıt Ayırma Kuvveti
Kağıt ayırma kuvvetini şu 

landırma Numarası
nda açılan uygulamaya atanan 
] düğmesinin nasıl 
kz. "3.3İşlev seçimi" (sayfa 66).

lemenin tespit edilip 

ında değişir. Normalde, 
)] seçildiğinde “Normal” için 
ir. iMFF Hızlı Değiştirme ayarının 

için, bkz. "3.2Ana Menü" (sayfa 
Değiştirme ayarından bağımsız 
ıdaki simgelerden biri 

Tespit yöntemi

du

Etkinleştir(Algıla)

Etkinleştir(Yoksa
y)

Bilgi

 bir sarf malzeme değiştirme/temizleme/bakım parçası değiştirme/
de görüntülenir. 

diği hakkında bilgi için, bkz. 

 verildiğinde görüntülenir.
lik verileceği hakkında bilgi için, 
şekilde gösterir:

Kağıt ayırma kuvvetinin nasıl 
ayarlanacağı hakkında bilgi 
için, bkz. "1.9Kağıt Ayırma 
Kuvvetini Ayarlama" (sayfa 
25).

Simge Düşük    
Yüksek











iMFF ayarı
Akıllı çoklu besleme ayarını aşağıdaki 
şekilde gösterir:

[iMFF] düğmesi iki saniyeden daha 
uzun bir süre basılı tutulursa simge 
değişir. Manuel modda her zaman 

 gösterilir.
Otomatik mod 1 ve 2'de, ezberlenen 
çoklu besleme örneklerinin adedi 
gösterilir (en fazla 8 örnek). iMFF 
ayarının nasıl yapılandırılacağı 
hakkında bilgi için, bkz. "3.2Ana Menü" 
(sayfa 51).

Simge Mod

Manuel mod

Otomatik mod 
1

Otomatik mod 
2

Çoklu Besleme Örneği Belleği

 belleğe bir çoklu besleme örneği kaydedildiğinde görüntülenir.
Çoklu besleme örneğinin belleğe nasıl kaydedileceği hakkında bilgi 
için, bkz. "Sabit Bir Format İçin Çoklu Besleme Tespitini 
Bypasslama" (sayfa 78).

[Send to/Pause] Düğmesi Yapı
[Send to/Pause] düğmesine basıldığı
numarayı görüntüler. [Send to/Pause
yapılandırılacağı hakkında bilgi için, b

MF Hızlı Değişiklik Ayarı
Aşağıda açıklandığı şekilde çoklu bes
edilmeyeceğini belirler:

Bu simge, [Çıkar] düğmesine basıldığ
[Enable(Detect)] veya [Enable(Ignore
yukarıdaki simgelerden biri görüntülen
nasıl yapılandırılacağı hakkında bilgi 
51). Belge adedi modunda, MF Hızlı 
olarak, “Belge adedi modu” için yukar
görüntülenir.

Simge

Normal Belge adedi mo

düzenli bakım mesajı görüntülendiğin

 simgesinin ne zaman görüntülen
"3.2Ana Menü" (sayfa 51).

Panel ayarlarına öncelik ver
 işletmen paneli ayarlarına öncelik

İşletmen paneli ayarlarına nasıl önce
bkz. "3.2Ana Menü" (sayfa 51).
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Tarayıcıya 
Genel Bakış Menü'sünün nasıl 

lere ayrılarak açıklanmıştır.

3.2 Ana Menü

Ayar Öğesi

1: iMFF ayarları
2: Kağıt besleme denemesi
3: Toplama hızı 
4: Yumuşak toplama ayarı
5: El ile besleme zaman aşımı
6: Kağıt koruması
7: MF Quick Change
8:  Alarm Volume
9:  Stacker Positioning
10: Hopper Level
11: Kağıt Ayırma Kuvveti
12: Alarm Sound Time
13: Button Sound Vol
14: Contrast
15: Backlight ON
16: LED Blink Cycle
17: Horizontal Scroll Speed
18: Operation Panel Timeout
19: Dil
20: Panel ayarlarına öncelik ver
24: Ope. Panel Initialization
Bu bölümde Main Menu açıklanmıştır.
[Ready] ekranı görüntülenirken [Menu] düğmesine basılırsa, 
[Main Menu] ekranı görüntülenir.
Tarama ile ilgili çeşitli işlemsel ayarları yapılandırmak için Ana 
Menü'yü kullanabilirsiniz.

Ana Menünün kullanımı
Bu bölümde işletmen paneli Ana
kullanılacağı aşağıdaki kategori

İşlem Açıklama

İşlem Ayarları Tarayıcının işletimi 
ve işletim panelinin 
kullanımı ile ilgili 
çeşitli ayarları 
yapılandırabilirsiniz.
Ayarlar hakkında 
daha fazla bilgi için, 
bkz. "İşlemsel 
ayarlar" (sayfa 53).
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Tarayıcıyı 
temizleme

Tarayıcıyı 
Temizleme Sayfası 

21: Temizleme

İşlem Açıklama Ayar Öğesi

Taranan 
yaprak 

Doc Counting Mode 
ve Doc Count 

 

25: Belge adedi modu

Bilgi

İşlem Açıklama Ayar Öğesi
gibi malzemeler 
kullanarak 
temizleyebilirsiniz.
Daha ayrıntılı bilgi 
için, bkz. "Bölüm 
5Tarayıcı Bakımı" 
(sayfa 81).

Damgalayıcı 
yazdırma 
denemesi

Damgalayıcı yüklü 
olduğu zaman 
yazdırma denemesi 
yapabilirsiniz.
Daha ayrıntılı bilgi 
için "fi-680PRF/PRB 
Damgalayıcı 
İşletmen 
Kılavuzu"na bakın.

22: Print Test

Sarf 
malzemelerini
/temizleme 
sayacını 
kontrol etme 
ve sıfırlama

Sarf malzemelerini 
değiştirme 
döngüsünü ve 
bakım parçalarına 
ilişkin toplam sayfa 
sayısını kontrol 
edebilirsiniz.
Ayrıca sarf 
malzemesi 
değiştirildikten veya 
temizlik yapıldıktan 
sonra bu işlevi 
kullanarak sayacı 
sıfırlayabilirsiniz.
Daha ayrıntılı bilgi 
için, bkz. "Sayaçları 
kontrol etme ve 
sıfırlama" (sayfa 
54).

23: Show/Clear Counters

sayısını 
kontrol etme

Check Mode 
üzerinden taranan 
yaprak sayısını 
karşılaştırın.
Daha ayrıntılı bilgi 
için, bkz. "Taranan 
yaprak sayısını 
kontrol etme" (sayfa
56).

Bilgi kontrolü
 bir sarf 

malzeme 
değiştirme/
temizleme/bakım 
parçası değiştirme/
düzenli bakım 
mesajı 
görüntülendiğinde 
görüntülenir.
Mesajı okuyun ve 
gerekli işlemleri 
yapın.
Ayarlar hakkında 
daha fazla bilgi için, 
bkz. "Bilgi kontrolü" 
(sayfa 58).
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■İşlemsel ayarlar 1 Tarayıcının ön tarafındaki güç düğmesine basın.
 LCD'de [Ready] ekranı görüntülenir.

2 [Menu] düğmesine basın.
nir.

sın ve ayarlanacak öğeyi 
ak için [Function/Enter] 

 bilgi için bkz. "Main Menu'deki 
a 60).
nir.

sın, bir parametre seçin ve 
için [Function/Enter] 

a ayrıntılı bilgi için bkz. "Main 
ğeler" (sayfa 60).
nirse, kurulum tamamlanmıştır.

lenirse, [Main Menu] görüntülenene 
layın.
 LCD'de [Main Menu] görüntüle

3 [] veya [] düğmesine ba
seçin, sonra işlemi onaylam
düğmesine basın.
Ayar öğeleriyle ilgili daha ayrıntılı
Yapılandırılabilecek Öğeler" (sayf
 Seçilen öğe LCD'de görüntüle

4 [] veya [] düğmesine ba
ardından işlemi onaylamak 
düğmesine basın.
Ayar parametreleri hakkında dah
Menu'deki Yapılandırılabilecek Ö
 LCD'de [Main Menu] görüntüle

LCD'de bir ayar öğesi görüntü
kadar 4 numaralı adımı tekrar

Function
/Enter

Check

Menu

Scan

Stop

Eject
Counter
ResetiMFF

Send to
/Pause

Clear
/Back

Güç Düğmesi

[] / [] Düğmesi
[Scan/Enter] Düğmesi

 [Menu] Düğmesi

[] / [] Düğmesi
[Scan/Enter] Düğmesi
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Belgeleri 
Yükleme

İşletmen 
Paneli'nin 
Kullanımı

Çeşitli Tarama 
Yöntemleri

Tarayıcı 
Bakımı

Sorun Giderme

İşlemsel 
Ayarlar

Sarf 
Malzemeleri 
Değiştirme

Tarayıcıya 
Genel Bakış

■Sayaçları kontrol etme ve sıfırlama 1 Tarayıcının ön tarafındaki güç düğmesine basın.
 LCD'de [Ready] ekranı görüntülenir.

2 [Menu] düğmesine basın.
nir.

sın, [23: Show/Clear 
 ardından işlemi onaylamak 
sine basın. 
] görüntülenir.

sın ve sayacı sıfırlayın. 
aların değiştirilmesi veya 
yaçlar vurgulanır. 

 sonra taranan yaprak sayısı 
arf Malzemeleri Değiştirme 
me döngüsü sayacı]" (sayfa 151) 
95'ine ulaştığında. (Fren silindiri/
sayaçları için)
ip ederek, silindirin durumunun 
ştığını belirler. (Destek silindiri 

 sonra taranan yaprak sayısı 
arayıcı Temizlik Döngüsünü 
sayfa 150) bölümünde belirtilen 
 (Temizleme sayacı)
'ün altına indiğinde Sadece 
an görüntülenir. ([Ink Level: Front] / 

 sayısı toplam sayı altında 
yı sıfırlanabilir.
 LCD'de [Main Menu] görüntüle

3 [] veya [] düğmesine ba
Counters] seçimini yapın ve
için [Function/Enter] düğme
 LCD'de [Show/Clear Counters

4 [] veya [] düğmesine ba
Sarf malzemesinin ve yedek parç
temizlenmesi gerektiği zaman sa
Sayaç şu durumlarda vurgulanır:
 Sarf malzemesini değiştirdikten

Software Operation Panel'in "S
Döngüsünü Belirleme [Değiştir
bölümünde belirtilen değerin %
toplama silindiri/ayırıcı silindiri 

 Tarayıcı, silindir aşınmasını tak
düzeltilebilecek eşik değerini a
sayacı için)

 Sarf malzemesini değiştirdikten
Software Operation Panel'in "T
Belirleme [Temizlik döngüsü]" (
değerin %100'üne ulaştığında.

 Kalan mürekkep seviyesi %33
damgalayıcı yüklü olduğu zam
[Ink Level: Back] için)

Function
/Enter

Check

Menu

Scan

Stop

Eject
Counter
ResetiMFF

Send to
/Pause

Clear
/Back

Güç Düğmesi

 [Menu] Düğmesi

[] / [] Düğmesi
[Scan/Enter] Düğmesi

[] / [] Düğmesi

[] / [] Düğmesi
[Counter Reset] düğmesi

[] / [] Düğmesi
[Scan/Enter] Düğmesi

Taranan toplam yaprak
görüntülenir. Toplam sa
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5 Sarf malzemesini değiştirdikten veya temizledikten sonra, 
[] veya [] düğmesini kullanarak vurgulanan sayacı 
seçin ve [Counter Reset] düğmesine basın.
 Sayacı temizleme onayı mesajı görünür.
6 [] veya [] düğmesiyle [1: Evet] seçimini yapın ve 
ardından işlemi onaylamak için [Function/Enter] 
düğmesine basın.
 Sayaç değeri 0 olacak şekilde sıfırlanır.

Mürekkep seviyesi için, değer 100'e ayarlanır.

Destek silindiri sayacı sıfırlanamaz. Sayacı ancak bir 
servis mühendisi sıfırlayabilir.
Daha fazla bilgi için, FUJITSU tarayıcı bayisi veya yetkili 
bir FUJITSU tarayıcı teknik servisi ile irtibata geçin.
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■Taranan yaprak sayısını kontrol etme 1 Tarayıcının ön tarafındaki güç düğmesine basın.
 LCD'de [Ready] ekranı görüntülenir.

2 [Menu] düğmesine basın.
 LCD'de [Main Menu] görüntülenir.

sın, [25: Doc Counting Mode] 
işlemi onaylamak için 
 basın.
More documents)] görüntülenir.

leştirin ve [Scan] düğmesine 

yerleştirilmiştir.

t] altında "100" görüntülenir.

tion/Enter] düğmesine basın.
de] görüntülenir.

lu besleme meydana gelirse, 

arak çoklu besleme tespitinin 
ilmeyeceğini seçebilirsiniz. Daha 
Göstergeler hakkında" (sayfa 50).
3 [] veya [] düğmesine ba
seçimini yapın ve ardından 
[Function/Enter] düğmesine
 LCD'de [Doc Counting Mode (

4 Belgeleri kağıt tepsisine yer
basın.
Burada örnek olarak 100 yaprak 

 Tarama işlemi başlar ve [Coun

5 İşlemi onaylamak için [Func
 LCD'de [Doc Count Check Mo

Function
/Enter

Check

Menu

Scan

Stop

Eject
Counter
ResetiMFF

Send to
/Pause

Clear
/Back

Güç Düğmesi

 [Menu] Düğmesi

[] / [] Düğmesi
[Scan/Enter] Düğmesi

[Scan] Düğmesi

Tara

[Function/Enter] Düğmesi

Bkz. Adım 6

Taramam sırasında çok
belgeler sayılmayabilir.
[Çıkar] düğmesine bas
etkinleştirilip etkinleştir
ayrıntılı bilgi için, bkz. "
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Değiştirme

Tarayıcıya 
Genel Bakış

6 Belgeleri kağıt tepsisine yerleştirin, bir tarama uygulaması 
başlatın ve taramayı gerçekleştirin.
 Taranan yaprak sayısına bağlı olarak, şu şekilde görüntülenir: 

Yaprak Görüntü Açıklama

 [Counter Reset] düğmesine bastığınızda 5 numaralı 
adımdaki [Doc Count Check Mode] ekrana geri 
dönülür.

 [Stop] düğmesine bastığınızda, [Doc Count Check 
ıkılır ve [Ready] ekranına geri 
75 
yaprak

Sayaç, 4 numaralı adımda 100 
olarak ayarlandığından, -25 
yaprak görüntülenir. 
Sağ üst köşede [-] görüntülenir ve 
[Count] altında “25” görüntülenir.
Bu aşamada ilave belgeler 
yüklerseniz, 25 yaprağa kadar 
tarama yapabilirsiniz.

100 
yaprak

Sayaç, 4 numaralı adımda 100 
olarak ayarlandığından, +/- 0 
görüntülenir. 
Sağ üst köşede [=] görüntülenir ve 
[Count] altında “0” görüntülenir.

110 
yaprak

Sayaç, 4 numaralı adımda 100 
olarak ayarlandığından, +10 
yaprak görüntülenir. 
Sağ üst köşede [+] görüntülenir ve 
[Count] altında “0” görüntülenir. 
Tarama işlemi, 100 yaprak 
tarandığında durur.

 Taramam sırasında çoklu besleme meydana gelirse, 
belgeler sayılmayabilir.

 Aşağıdaki durumlarda tarama işlemi, Doc Count 
Check modundan normale döner:

- Yalnızca belirtilen sayfaları taradığınızda
- Bir İş Ayırıcı kullanarak tarama yaptığınızda

Mode] ekranından ç
dönülür.
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■Bilgi kontrolü 1 Tarayıcının ön tarafındaki güç düğmesine basın.
 LCD'de [Ready] ekranı görüntülenir.

2 [Menu] düğmesine basın.
nir.

sın, [Information] seçimini 
aylamak için [Function/Enter] 

nir.

için [] veya [] düğmesine 

i/temizleme/bakım parçalarının 
ili mesajları kontrol edebilirsiniz.
ım parçalarının değiştirilmesi veya 
a, sarf malzemelerin değiştirilmesi/

temizleme gerektiğini gösteren ilgili 

ır:
 sonra taranan yaprak sayısı 
arf Malzemeleri Değiştirme 
me döngüsü sayacı]" (sayfa 151) 
95'ine ulaştığında. (Fren silindiri/
sayaçları için)
ip ederek, silindir koşulun 
ştığını belirler. (Destek silindiri 

 sonra taranan yaprak sayısı 
arayıcı Temizlik Döngüsünü 
sayfa 150) bölümünde belirtilen 
 (Temizleme sayacı)
'ün altına indiğinde Sadece 
an görüntülenir. ([Ink Level: Front] / 

rinin değiştirilmesi/temizlik/bakım 
esi/düzenli bakım ile ilgili bir mesaj 
rmation] seçimi yapılabilir.
 LCD'de [Main Menu] görüntüle

3 [] veya [] düğmesine ba
yapın ve ardından işlemi on
düğmesine basın.
 LCD'de [Information] görüntüle

4 Bilgi içeriğini kontrol etmek 
basın.
Sarf malzemelerinin değiştirilmes
değiştirilmesi/düzenli bakım ile ilg
Mesajda sarf malzemelerinin/bak
temizlenmesi gerektiği belirtiliyors
bakım parçalarının değiştirilmesi/
sayaç vurgulanır.
Sayaçlar şu durumlarda vurgulan
 Sarf malzemesini değiştirdikten

Software Operation Panel'in "S
Döngüsünü Belirleme [Değiştir
bölümünde belirtilen değerin %
toplama silindiri/ayırıcı silindiri 

 Tarayıcı, silindir aşınmasını tak
düzeltilebilecek eşik değerini a
sayacı için)

 Sarf malzemesini değiştirdikten
Software Operation Panel'in "T
Belirleme [Temizlik döngüsü]" (
değerin %100'üne ulaştığında.

 Kalan mürekkep seviyesi %33
damgalayıcı yüklü olduğu zam
[Ink Level: Back] için

Function
/Enter

Check

Menu

Scan

Stop

Eject
Counter
ResetiMFF

Send to
/Pause

Clear
/Back

Güç Düğmesi

 [Menu] Düğmesi

[] / [] Düğmesi
[Scan/Enter] Düğmesi

[] / [] Düğmesi

Sadece sarf malzemele
parçalarının değiştirilm
görüntülendiğinde [Info
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5 [Bilgi]'nin içeriğine göre gerekenleri yapın. 
Sarf malzemelerinin değiştirilmesi/temizleme/bakım parçasının 
değiştirilmesi gerektiğini gösteren mesajda verilen talimatları takip 
edin.

Sarf malzemelerin nasıl değiştirileceği hakkında bilgi için, şu 
bölümlere bakın:
 Toplama silindiri "6.2Toplama silindirini değiştirme" (sayfa 95)
 Ayırıcı Silindiri  "6.3Ayırıcı Silindiri Değiştirme" (sayfa 97)
 Fren silindiri "6.4Fren silindirini değiştirme" (sayfa 100)
Temizleme hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. "Bölüm 5Tarayıcı Bakımı" 
(sayfa 81).
Bakım parçaları (destek silindiri) ancak bir servis mühendisi 
tarafından değiştirilebilir. Daha fazla bilgi için, FUJITSU tarayıcı bayisi 
veya yetkili bir FUJITSU tarayıcı teknik servisi ile irtibata geçin.
Mesaj size tarayıcının rutin bakım zamanının geldiğini söylüyorsa, 
bakım teknisyeni tarafından tarayıcının rutin bakım ve denetiminin 
yapılmasını sağlayın. Daha fazla bilgi için, FUJITSU tarayıcı bayisi 
veya yetkili bir FUJITSU tarayıcı teknik servisi ile irtibata geçin.
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Main Menu'deki Yapılandırılabilecek Öğeler

Öğe Açıklama Ayar/Değer Fabrika 
varsayılanı

r/değer yok

1: Manuel mod

3

1: Normal

2: Etkinleştir

ktası:
, 80, 90, 100, 
, 420, 480, 

1800, 1999 

tısı:

10
- : Aya

1: iMFF Setting Sayfanın belirlenmiş bir yerinde aynı boyda eklenmiş bir sayfa 
varsa, tarayıcının bu ekin yerini tanımasını ve böylece aynı örneği 
bir çoklu besleme olarak tespit etmemesini sağlayabilirsiniz.
Öncelikle, tarayıcı sürücüsü kurulum iletişim kutusundan veya 
"Çoklu besleme yöntemini belirleme [Çoklu besleme]" (sayfa 173) 
bölümündeki çoklu besleme tespiti ayarından [Detect by overlap 
(Ultrasonic)] öğesinin seçilmesi gerektiğine dikkat edin.
[4: Clear pattern] seçimini yaparak, daha önce Otomatik modunda 
hafızaya alınan çakışma örneklerini (uzunluk, konum) silebilirsiniz. 
Bu ayar Software Operation Panel'de de yapılandırılabilir.

1: Manuel mod
2: Otomatik mod 1
3: Otomatik mod 2
4: Örneği sil

2: Kağıt besleme 
denemesi

Kağıt beslemesi (kağıt düzgün olarak alınamadığında) denemesi 
adedini değiştirmek için kullanılır.
Bu ayar Software Operation Panel'de de yapılandırılabilir.

1 ila 12 (kere)

3: Toplama hızı Çoklu besleme hataları ve kağıt sıkışmaları çokça meydana 
geliyorsa, bu durum belgelerin alınma hızı düşürülerek 
düzeltilebilir.
Bu ayar Software Operation Panel'de de yapılandırılabilir.

1: Normal
2: Yavaş

4: Yumuşak 
toplama ayarı

Ayırıcı silindirinin kağıt üzerinde kayması nedeniyle toplama 
hatalarıyla veya kısa genişlikteki ince kağıtları tararken kağıt 
sıkışmalarıyla karşılaşıyorsanız, bu durumu toplama silindiri 
ünitesini aşağı indirerek ve üniteyi alt konumda tutarak (Yumuşak 
toplama ayarını devre dışı bırakarak) düzeltebilirsiniz.
Bu ayar Software Operation Panel'de de yapılandırılabilir.

1: Devre dışı bırak
2: Etkinleştir

5: El ile besleme 
zaman aşımı

El İle Besleme modunu temizlemek için gerekli bekleme süresini 
belirleyebilirsiniz.
Bu ayar Software Operation Panel'de de yapılandırılabilir.

SCSI veya USB bağlantı no
5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70
110, 120, 180, 240, 300, 360
540, 600, 900, 1200, 1500, 
(saniye)

VRS kartı (opsiyonel) bağlan
5, 10, 20, 30 (saniye)
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2: Devre dışı 
bırak

Hassasiyet:
2: Normal

1: Devre dışı 
bırak

1: Kapalı

Öğe Açıklama Ayar/Değer Fabrika 
varsayılanı

- : Ayar/değer yok
6: Kağıt koruması Kağıt Korumasının etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini 
belirleyebilirsiniz.
Bu ayar etkinleştirildiğinde, tarayıcı normal olmayan şekilde 
bükülen bir belge olduğunu tespit ederse taramayı durdurarak 
belgelerin zarar görme riskini azaltır.
Kağıt koruma etkin konumdayken belgelerin normal olmayan 
şekilde beslenip beslenmediğinin tespit edilmesi için hassasiyet 
seviyesini belirleyebilirsiniz. Silindirler tarafından belgeler düzgün 
bir şekilde beslenmezse, belgeler kırışabilir (örn. bükülebilir, 
katlanabilir, kıvrılabilir). Bu tür durumları tespit etmek ve taramayı 
durdurmak için, yalnızca çok zarar görmüş belgeleri tespit etmek 
üzere [1: Low] seçimini veya az zarar görmüş belgeleri dahi tespit 
etmek üzere [3: High] seçimini yapın.
Kağıt Koruma, El İle Besleme modunda devre dışı bırakılır.
Ayrıca Etkinleştir/Devre dışı bırak da tarayıcı sürücüsü kurulum 
iletişim kutusundan veya Software Operation Panel'den 
yapılandırılabilir. Bu durumda, işletmen paneli ayarına öncelik 
verilmediği sürece öncelik, tarayıcı sürücüsü ayarına verilir.
Hassasiyet aynı zamanda Software Operation Panel'den de 
yapılandırılabilir. İşletmen paneli ayarına öncelik verilmediği 
sürece öncelik, tarayıcı sürücüsü ayarına verilir.

1: Etkinleştir
2: Devre dışı bırak

Hassasiyet:
1: Alçak
2: Normal
3: Yüksek

7: MF Quick 
Change

Bir düğmeye basarak çoklu beslemenin tespit edilip 
edilmeyeceğini seçmenize izin verir. Öncelik, [1: Disable] ayarı 
seçildiğinde sürücü ayarına verilir.
[2: Enable(Detect)] veya [3: Enable(Ignore)] seçimi yapıldığında, 
[Çıkar] düğmesine her basıldığında çoklu beslemenin tespit 
edilmesi/çoklu beslemenin tespit edilmemesi seçenekleri arasında 
geçiş yapılır. Bu ayar, tarama sırasında değiştirilebilir.
[2: Enable(Detect] için, varsayılan olarak çoklu besleme tespit 
edilir ve çoklu besleme tespiti, sürücü ayarına göre gerçekleştirilir.
[3: Enable(Ignore)] için, varsayılan olarak çoklu besleme tespit 
edilmez ve sürücü ayarına kıyasla bu ayara öncelik verilir.

1: Devre dışı bırak
2: Enable(Detect)
3: Enable(Ignore)

8: Alarm Volume Çoklu besleme veya kağıt sıkışması gibi bir hata meydana 
geldiğinde bir alarmın verilip verilmeyeceğini belirleyebilirsiniz.
Bu ayar Software Operation Panel'de de yapılandırılabilir.

1: Kapalı
2: Alçak
3: Yüksek
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(*1)

(*2)



2,0

arak sabitlenir)

1: Kapalı



50, 60, 90, 
0, 300 (saniye)

ON

Öğe Açıklama Ayar/Değer Fabrika 
varsayılanı

- : Ayar/değer yok
9: Stacker 
Positioning

Kağıt çıkış tepsisi konumunu ayarlayın.
Kağıt çıkış tepsisini belirli yüksekliklere sabitleyebilirsiniz.

1: Movable
2: Fixed

10: Hopper Level Bekleme sırasında kağıt tepsisi seviyesini değiştirin. [1: Manual 
(Continuous)] seçimi yapıldığında tarayıcı, El İle Besleme moduna 
(Devamlı Besleme modu) geçer. El İle Besleme modunda (Tekli 
Besleme modu) kağıt tepsisi seviyesi değiştirilemez.
Bu öğeyi yapılandırırken, kağıt tepsisindeki tüm belgeleri alın.
El ile besleme (devamlı) modunu iptal ettiğinizde kağıt tepsisi, [4: 
Lower] konumuna ayarlanır.

1: Manual (Continuous)
2: Upper
3: Orta
4: Lower

11: Kağıt Ayırma 
Kuvveti

Sıkça çoklu beslemeler, toplama hataları veya kağıt sıkışmaları ile 
karşılaşıyorsanız, kağıt ayırma kuvvetini ayarlayarak bu durumu 
gidermeye çalışın.
Normal kullanım için varsayılan ayarı değiştirmeyin.
Daha ayrıntılı bilgi için, bkz. "1.9Kağıt Ayırma Kuvvetini Ayarlama" 
(sayfa 25).

Düşük    Yüksek






12: Alarm Sound 
Time

Çoklu besleme ve kağıt sıkışması gibi hatalar meydana geldiğinde 
alarmın verileceği süreyi belirleyebilirsiniz.

0.5, 1, 1.5, 2.0, 2.5 (saniye)

13: Button Sound 
Vol

İşletmen paneli üzerindeki bir düğmeye basıldığında düğme sesi 
çıkıp çıkmayacağını belirleyebilirsiniz.

1: Kapalı
2: Alçak
3: Yüksek
(çalma süresi 0,01 saniye ol

14: Contrast İşletmen paneli LCD ekranının kontrastını belirtin. Zayıf        Güçlü






15: Backlight ON Arka ışığın AÇIK kalacağı süreyi belirleyebilirsiniz.
Güç açık konuma getirildikten sonra başlatma tamamlanana 
kadar, yapılandırılan ayardan bağımsız olarak bu öğe [Açık] 
konumda çalışır.

OFF, ON, 5, 10, 20, 30, 40, 
120, 150, 180, 210, 240, 27
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) 2,0

2: Normal

7

2: İngilizce

2: Temizle

Öğe Açıklama Ayar/Değer Fabrika 
varsayılanı

- : Ayar/değer yok
16: LED Blink 
Cycle LCD'de  (Bilgi için) görüntülendiğinde Kontrol LED'inin yanıp 

söneceği aralığı belirleyebilirsiniz.

0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 (saniye

17: Horizontal 
Scroll Speed

Görüntüyü yatay olarak kaydırma hızını belirtin.
Metin LCD'ye sığmadığı zaman gösterilen öğe yatay olarak 
kaydırılır.

1: Hızlı
2: Normal
3: Yavaş
4: Kapalı

18: Operation 
Panel Timeout

[Hopper Level] veya [Paper Separation Force] ekranından 
[Ready] ekranına dönüleceği süreyi belirleyebilirsiniz.
Bu seçeneğin yalnızca [Ready] ekranındayken bir kısayol tuşunu 
kullanarak [Hopper Level] veya [Paper Separation Force] ekranını 
görüntülemeniz durumunda geçerli olacağına dikkat edin.
[Hopper Level] ekranını kısayol tuşuyla görüntülemek için, 
[Ready] görüntülendiğinde [Çıkar] düğmesiyle [] veya [] 
düğmesine aynı anda basın.
[Hopper Level] ekranının iki düğmeye aynı anda basılmadığı 
sürece görüntülenmeyeceğine dikkat edin.
[Paper Separation Force] ekranını kısayol tuşuyla görüntülemek 
için, [Ready] ekranında [] veya [] düğmesine basın.

OFF, 5 ila 9 (saniye)

19: Dil Görüntüleme dili seçin. 1: Japonca
2: İngilizce
3: Fransızca
4: Almanca
5: İtalyanca
6: İspanyolca
7: Rusça
8: Çince

20: Panel 
ayarlarına 
öncelik ver

Kağıt koruma için işletmen paneli ayarına öncelik verilir.
[1: Kağıt koruma] seçili olduğu zaman, işletmen panelinin kağıt 
koruma ayarına öncelik verilir.
[2: Temizle] seçili olduğu zaman, kağıt koruma ayarına öncelik 
verilmez.

1: Kağıt koruması
2: Temizle



Dizin
Giriş

Bölüm 3 İşletmen Paneli'nin Kullanımı

Ek
Terimler Sözlüğü

İçindekiler
ÜST SAYFA

64

Belgeleri 
Yükleme

İşletmen 
Paneli'nin 
Kullanımı

Çeşitli Tarama 
Yöntemleri

Tarayıcı 
Bakımı

Sorun Giderme

İşlemsel 
Ayarlar

Sarf 
Malzemeleri 
Değiştirme

Tarayıcıya 
Genel Bakış

-

PQRSTUVWX 

vwxyz{|}¯0000 

789:;<=>?@ 

PQRSTUVWX 

vwxyz{|}¯0000 

789:;<=>?@ 

(*3)

diri / Ayırıcı 
mizleme

0

rekkep 

lduğu zaman)

sadece 
damgalayıcı 
yüklü olduğu 
zaman 
görüntülenir

Öğe Açıklama Ayar/Değer Fabrika 
varsayılanı

- : Ayar/değer yok
21: Temizleme Tarayıcıyı temizlemek istediğinizde bu ayarı kullanın.
Daha ayrıntılı bilgi için, bkz. "Bölüm 5Tarayıcı Bakımı" (sayfa 81).

-

22: Yazdırma 
denemesi

Damgalayıcı yüklü olduğu zaman bir yazdırma denemesi yapmak 
için bu seçeneği kullanın.
Daha ayrıntılı bilgi için "fi-680PRF/PRB Damgalayıcı İşletmen 
Kılavuzu"na bakın.

Taranmış yaprak sayısı:
1: Sadece tek yaprak
2: Birden çok yaprak

Print: (*4)
1: Ön Yüz
2: Back Side

Yazdırma deseni:
1: (L)ABCDEFGHIJKLMNO
YZ[¥]^_`00000000
2: (L)abcdefghijklmnopqrstu
0000
3: (L)!”#$%&’()*+,-./0123456
00000000
4: (P)ABCDEFGHIJKLMNO
YZ[¥]^_`00000000
5: (P)abcdefghijklmnopqrstu
0000
6: (P)!”#$%&’()*+,-./0123456
00000000

Yazdırma denemesi: 
1: Evet
2: Hayır

23: Show/Clear 
Counters

Sarf malzemelerini değiştirme döngüsünü ve bakım parçalarına 
ilişkin toplam sayfa sayısını kontrol edebilirsiniz.
Ayrıca sarf malzemesi değiştirildikten veya temizlik yapıldıktan 
sonra bu işlevi kullanarak sayacı sıfırlayabilirsiniz.

Fren Silindiri / Toplama Silin
Silindiri / Destek Silindiri / Te

Mürekkep Seviyesi:Ön / Mü
Seviyesi:Arka
(sadece damgalayıcı yüklü o
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 Bu nedenle, işletmen panelini 

u nedenle, işletmen panelini 

], [No. of sheets scanned], [1: Front 
u nedenle, işletmen panelini 

denle, işletmen panelini 

(*5)

-

ilmesi / 
nın 
 mesajı

Sadece bilgi 
olduğu zaman 
görüntülenir

Öğe Açıklama Ayar/Değer Fabrika 
varsayılanı

- : Ayar/değer yok
*1: Varsayılan bir fabrika ayarı olmamasına rağmen, gücü açık konuma getirdiğinizde [1: Movable] konumuna ayarlanır.
başlatsanız dahi ayar değişmez.

*2: Varsayılan bir fabrika ayarı olmamasına rağmen, gücü açık konuma getirdiğinizde [4: Lower] konumuna ayarlanır. B
başlatsanız dahi ayar değişmez.

*3: Fabrika varsayılan ayarı olmayan şu ayarlar tarayıcıyı açtığınız zaman aşağıdaki şekilde ayarlanır: [2: Multiple sheets
Side], [Print], [1: (L)ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[|]^_’00000000], [Print Pattern] ve [1: Yes], [Test Print]. B
başlatsanız dahi ayarlar değişmez.

*4: [Print: 1: Front Side / 2: Back Side], Ön Yüz ve Arka Yüz Damgalayıcıları takılı olmadığı sürece görüntülenmez.
*5: Varsayılan bir fabrika ayarı olmamasına rağmen, gücü açık konuma getirdiğinizde [2: No] konumuna ayarlanır. Bu ne

başlattığınızda ayar değişmez.

24: Ope. Panel 
Initialization

Dil ayarı ve varsayılan fabrika ayarı dışındaki öğeler hariç olmak 
üzere, işletmen paneli ayarları başlatılır.

1: Evet
2: Hayır

25: Belge adedi 
modu

Doc Counting Mode ve Doc Count Check Mode üzerinden 
taranan yaprak sayısını karşılaştırın.

-

Bilgi
[Information] yalnızca LCD'de  görüntülendiğinde [Main 

Menu] altında bir öğe olarak görüntülenir.

Sarf malzemelerinin değiştir
temizleme / bakım parçaları
değiştirilmesi / düzenli bakım
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ç düğmesine basın.
ülenir. Güç açık konuma getirildikten 
] görüntülenir.

 basın.
enir.

sın, bir parametre seçin ve 
için [Function/Enter] 

a ayrıntılı bilgi için bkz. "İşlev 
sayfa 67).
lendiği zaman ayar tamamlanmış 

 tarafından görüntülenir.
görüntülenir.
ration Panel'den sabitlendiğini 
 seçilirse, göstergede "SOP" 

3.3 İşlev seçimi

Bu bölümde İşlev seçimi anlatılır.
[Ready] ekranı görüntülenirken [Function/Enter] düğmesine 
basılırsa, [Function Selection] görüntülenir. 
İşlev Seçimini kullanarak, [Send to/Pause] düğmesine 
basıldığında açılacak uygulamayı yapılandırabilirsiniz.

İşlev Seçiminin kullanımı

1 Tarayıcının ön tarafındaki gü
 LCD'de [Ready] ekranı görünt

hemen sonra göstergede [F01

2 [Function/Enter] düğmesine
 LCD'de [İşlev seçimi] görüntül

3 [] veya [] düğmesine ba
ardından işlemi onaylamak 
düğmesine basın.
Ayar parametreleri hakkında dah
seçiminde ayarlanabilecek öğe" (
 LCD'de [Hazır] ekranı görüntü

demektir.
Ayarlanan parametre gösterge
Bu örnekte göstergede "F02" 
No.C'nin, ayarın Software Ope
gösterdiğine dikkat edin. No.C
görüntülenir.

Function
/Enter

Check

Menu

Scan

Stop

Eject
Counter
ResetiMFF

Send to
/Pause

Clear
/Back

Güç Düğmesi

 [Function/Enter] Düğmesi

[] / [] Düğmesi
[Scan/Enter] Düğmesi
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İşlev seçiminde ayarlanabilecek öğe

nelini başlatsanız dahi ayar 

Öğe Açıklama Ayar Fabrika 
varsayılanı

anel'i belirtir.)
(*1)
*1: Fabrika varsayılan ayarı olmadığı halde tarayıcıyı açtığınız zaman [No.01] olarak ayarlanır. Bu nedenle, işletmen pa
değişmez.

İşlev seçimi [Send to/Pause] düğmesiyle açılan uygulamayı (uygulamaları) 
yapılandırabilirsiniz.
Bilgisayarda yapılandırılmış tarayıcı düğmesi olayları ([Send to 1] 
ile [Send to 50] arası) görüntülenir.
Tarayıcı düğmesi olaylarının nasıl yapılandırılacağı ile ilgili bilgi 
için, bkz. "Tarayıcıdaki düğme ile tarama işlemini başlatma" (sayfa 
76). Bu öğenin, Kofax VRS (opsiyonel) kullanılırken geçerli 
olmadığına dikkat edin.

No.01 ila No.50 / No.C
(No.C, Software Operation P
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4.1 Özet

Başlıca tarama yöntemleri aşağıda listelenmiştir.
Farklı tür ve boyutlardaki belgeleri tarama
 "Farklı Genişliklerdeki Belgeleri Tarama" (sayfa 70)
 "A3 Boyutundan Uzun Bir Belgeyi Tarama" (sayfa 71)

Gelişmiş tarama
 "Belgeleri El İle Besleme" (sayfa 72)

Donanım ayarlarını özelleştirme
 "Tarayıcıdaki düğme ile tarama işlemini başlatma" (sayfa 76)
 "Sabit Bir Format İçin Çoklu Besleme Tespitini Bypasslama" (sayfa 

78)

Diğer tarama yöntemleri ile ilgili bilgi edinmek için tarayıcı 
sürücüsünün Yardım dosyasına bakınız.
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Belgelerin kağıt tepsisine nasıl yükleneceği hakkında bilgi için, bkz. 

4.2 Farklı tür ve boyutlardaki belgeleri tarama

indirinin altına yerleştirildiğinden 
lgeler toplanmaz.

Toplama silindiri

Toplama silindiri
Farklı Genişliklerdeki Belgeleri Tarama
Farklı genişlikteki belgeler içeren bir toplu tarama 
gerçekleştirirken, belgeleri aşağıdaki prosedürü takip ederek 
yükleyin: 

1 Belgelerin kenarlarını aynı hizaya getirin.
 Merkeze hizala

 Kenara hizala

2 Belgeleri kağıt tepsisine yerleştirin ve kağıt tepsisi kenar 
kılavuzlarını yığındaki en geniş belgeye göre ayarlayın.

"2.1 Belge Yükleme" (sayfa 32).

 Farklı genişlikteki belgeleri aynı anda tararken, benzer 
belgelerden bazıları eğrilebilir veya tarayıcıya 
beslenmeyebilir. Aynı genişlikteki belgeleri taramaya 
çalışın.

 Belgelerin karışık olarak toplu halde taranmasına ilişkin 
koşullar hakkında daha ayrıntılı ilgi için, bkz. "Karışık Bir 
Belge Yığınını Tarama" (sayfa 44).

Tüm belgelerin toplama sil
emin olun, aksi takdirde be
 İyi örnek

 Kötü örnek
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3 Görüntülerin eğilmesinin önlenmesi ve kağıt boyutunun 
otomatik olarak algılanması için tarayıcı sürücüsünde 
tarama ayarlarını yapılandırın.
Ayrıntılar için tarayıcı sürücüsünün Yardım dosyasına bakınız.

A3 Boyutundan Uzun Bir Belgeyi Tarama
Çözünürlük ayarı veya kullanılan görüntü tarama 
uygulamasına bağlı olarak taranabilen belge boyutları 

 tarama uygulamasının 

ştirin.
ında bilgi için bkz. "Bölüm 2 

rekli ayarları tarayıcı 

n Yardım dosyasına bakınız.

ını kullanarak belgeyi tarayın.
ulamasının kılavuzuna bakınız.

belgeleri taramak için, kağıt tepsisi 
ş tepsisi uzantısını sonuna kadar 

yu da yukarı çektiğinden emin 

işlemi, aşağıdaki işlevlerle birlikte 

ü oluşturma
onokrom Tespiti
) uzun belgeleri taramak için, 
i veya daha düşük bir değere 
4 Görüntü tarama uygulamasını kullanarak belgeyi tarayın.
Ayrıntılar için görüntü tarama uygulamasının kılavuzuna bakınız.

değişebilir. Ayrıntılar için görüntü
kılavuzuna bakınız.

1 Belgeyi kağıt tepsisine yerle
Belgelerin nasıl yükleneceği hakk
Belgeleri Yükleme" (sayfa 31).

2 Uzun sayfa taraması için ge
sürücüsünde yapılandırın.
Ayrıntılar için tarayıcı sürücüsünü

3 Görüntü tarama uygulamas
Ayrıntılar için görüntü tarama uyg

A3 boyutundan büyük 
uzantısını ve kağıt çıkı
dışarı çekin.
Ayrıca, kağıt durdurucu
olun.

 Uzun sayfa tarama 
uygulanamaz:

- Birden çok görünt
- Otomatik Renkli/M

 863 mm'den (34 inç
çözünürlüğü 300 dp
ayarlayın.



Dizin

Bölüm 4 Çeşitli Tarama Yöntemleri

Ek
Terimler Sözlüğü

Giriş

İçindekiler
ÜST SAYFA

72

Belgeleri 
Yükleme

Tarayıcı 
Bakımı

Sorun Giderme

İşlemsel 
Ayarlar

Sarf 
Malzemeleri 
Değiştirme

Tarayıcıya 
Genel Bakış

Çeşitli Tarama 
Yöntemleri

İşletmen 
Paneli'nin 
Kullanımı

ur.

r ve taranır.
nması zor olan kalın kağıtların, 
ası için uygundur (Katlı kağıt varsa, 
bul edin).
 belgeye temas etmediğinden) belge 
.
kilde beslenmesi ve taranması için 

eş seviyede) bağımsız olarak hiçbir 
. Bu nedenle, bu mod, otomatik 
ışmasına neden olan zarflar gibi 

ı anda beslenir ve sürekli olarak 

slense dahi, belgeler tek tek taranır.
 yapıyorsanız, her bir yaprağı 
niz.
ru şekilde beslenmesi ve taranması 

a tarama yapılırken kağıt ayırma 
leştirilir. Çoklu beslemeler, toplama 
 meydana geliyorsa, kağıt ayırma 

4.3 Gelişmiş tarama

Belgeleri El İle Besleme
Kağıt tepsisine bir belge yığını yüklediğiniz ve bunları tek tek 
taradığınız normal otomatik belge besleme moduna ek olarak, 
her bir yaprağın el ile beslendiği ve tarama yapıldığı "El İle 
Besleme modunu" da kullanabilirsiniz.
Normalde, otomatik beslemede tarayıcı tüm yüklü belgeler 
tarandığında taramayı durdurur. 
Elle beslemede ise, tarayıcı belirlenmiş zaman aralığında bir 
sonraki yaprağın yerleştirilmesini bekler. Belirlenmiş zaman 
aralığında başka bir belge yerleştirilmesi halinde tarama 
devam eder, belge yerleştirilmezse tarama durur.
Bu seçeneği kullanarak, taradığınız belgeleri tek tek kontrol 
ederek tarama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
El ile besleme modu şu durumlar için kullanışlıdır:
 Her yaprağın içeriğini kontrol ederek belgeleri taramak için
 Birlikte yüklendiklerinde çok beslemeye veya kağıt sıkışmasına 

neden olan tarama işlemleri için
 Birlikte yüklenemeyecek dergi ve gazete küpürleri gibi belgelerin 

sürekli şekilde taranması için

El ile besleme için iki mod bulun
Tekli Besleme modu

Yalnızca tek bir yaprak el ile besleni
 Otomatik besleme modunda tara

zarfların ve katlı kağıtların taranm
kat kenarını giriş kenarı olarak ka

 ADF'ye girerken (toplama silindiri
üzerine uygulanan baskıyı azaltır

 Tek bir belge yaprağının doğru şe
kullanılır.

 Kağıt ayırma kuvveti ayarından (b
kağıt ayırma kuvveti uygulanmaz
belge besleme modunda kağıt sık
belgeleri taramanıza imkan tanır.

Sürekli Besleme modu
Birden fazla belge yaprağı el ile ayn
taranır.
 Birden fazla yaprak yanlışlıkla be
 Bir yapraktan fazla sayıda tarama

tarama yaptıkça kontrol edebilirsi
 Birden fazla belge yaprağının doğ

için kullanılır.
 Otomatik belge besleme modund

kuvveti ayarı (beş seviyede) etkin
hataları veya kağıt sıkışmaları sık
kuvvetini ayarlayın.

 Kağıt Koruma, El İle Besleme modunda devre dışı 
bırakılır.

 El ile besleme sırasında duraklatma işlevi ([Send to/
Pause] düğmesi) devre dışı bırakılır.
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■ Tekli Besleme modunda tarama

1 Toplama silindiri ünitesini kaldırın.
Ortadaki mandalı parmağınızla yukarı kaldırın.

2 Kağıt tepsisine ön yüzü (taranacak tarafı) yukarı bakacak 
şekilde bir belge yerleştirin.
Belgeyi sonuna kadar itmediğinizden emin olun.

ını kullanarak belgeyi tarayın.
ulamasının kılavuzuna bakınız.

i silindirlere temas edecek 

dan kağıt çıkış tepsisine çıkarılır.
yıcı Software Operation Panel'de 
 bir sonraki yaprağın beslenmesini 

fından beslendiğini onaylar 
belgeyi bırakın.

Silindir
 Toplama silindiri ünitesi yerine oturacaktır.
Kağıt tepsisi yukarı doğru, besleme konumuna hareket eder.

3 Görüntü tarama uygulamas
Ayrıntılar için görüntü tarama uyg

4 Belgeyi üst kenarı iç taraftak
kadar yerleştirin.

 Belge toplanır, taranır ve ardın
Tarama işleminden sonra tara
belirlenen zaman aralığı içinde
bekler.

 Kağıt tepsisinde belge kalmadığından emin olun.
 Kağıt tepsisi yukarı hareket ederken parmaklarınızın 

veya yabancı maddelerin sıkışmamasına dikkat edin.

Toplama Silindiri Ünitesi

Belgenin silindirler tara
onaylamaz bir sonraki 
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5 Tüm belgeler taranana kadar 4 numaralı adımı 
tekrarlayın.

■ Sürekli Besleme modunda tarama

1 Kapalıysa, kağıt tepsisini açın.
Kağıt tepsisinin nasıl açılacağı hakkında bilgi için, bkz. "1.4 Kağıt 

18).

la [Main Menu] → [10: Hopper 
uous)] seçimlerini yaparak 

n bkz. "3.2 Ana Menü" (sayfa 51).
leme konumuna hareket eder.

yüzü (taranacak tarafı) yukarı 

izden emin olun.

ını kullanarak belgeyi tarayın.
ulamasının kılavuzuna bakınız.

 Tarama işlemi, işletmen paneli üzerindeki [Counter 

lge kalmadığından emin olun.
hareket ederken parmaklarınızın 
elerin sıkışmamasına dikkat edin.

lanarak [Hopper Level] ekranından 
konumuna da ayarlayabilirsiniz. 
zla bilgi için bkz. "1.7 Kağıt Tepsisi 
yarlama" (sayfa 22).
Tepsisini Açma/Kapatma" (sayfa 

2 İşletmen panelinden sırasıy
Level] → [1: Manual (Contin
ayarlayın. 
Ayar hakkında daha fazla bilgi içi
 Kağıt tepsisi yukarı doğru, bes

3 Belgeleri kağıt tepsisine ön 
bakacak şekilde yerleştirin.
Belgeleri sonuna kadar itmediğin

4 Görüntü tarama uygulamas
Ayrıntılar için görüntü tarama uyg

Reset] düğmesine basıldığında derhal durdurulur.
 Software Operation Panel'de belirlenen zaman aralığı 

dolduğunda kağıt tepsisine hala belge 
yüklenmemişse, tarama işlemi durur.

 Tarayıcı, kağıt tepsisinde belge kalmasa dahi el ile 
besleme zaman aşımı süresinin dolmasını bekler. 

 El ile besleme zaman aşımı süresi, işletmen 
panelinden veya Software Operation Panel'den 
yapılandırılabilir.

 El İle Besleme modundan çıkmak için, toplama silindiri 
ünitesini başlangıçtaki konumuna geri getirin. 
Parmağınızla ortadaki mandalı aşağı bastırın.

Toplama Silindiri Ünitesi

 Kağıt tepsisinde be
 Kağıt tepsisi yukarı 

veya yabancı madd

Ayrıca, kısayol tuşu kul
[Manual (Continuous)] 
Ayar hakkında daha fa
Yükleme Kapasitesini A
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5 Belgeyi üst kenarı iç taraftaki silindirlere temas edecek 
kadar yerleştirin.
Birden fazla yaprak yüklenecekse, yeni belgeleri yalnızca yığının 
üstüne yerleştirin.

6 Tüm belgeler taranana kadar 5 numaralı adımı 
tekrarlayın.

 Tarama işlemi, işletmen paneli üzerindeki [Counter 
asıldığında derhal durdurulur.

 Panel'de belirlenen zaman aralığı 
psisine hala belge 
ama işlemi durur.
sinde belge kalmasa dahi el ile 
mı süresinin dolmasını bekler.
n aşımı süresi, işletmen 
ftware Operation Panel'den 

du, işletmen panelindeki [Main 
 Hopper Level] ayarıyla iptal 
me (devamlı) modunu iptal 

sisi, [4: Lower] konumuna 
kkında daha fazla bilgi için bkz. 

yfa 51).

 Belge toplanır, taranır ve ardından kağıt çıkış tepsisine çıkarılır.

Tarama işleminden sonra tarayıcı Software Operation Panel'de 
belirlenen zaman aralığı içinde bir sonraki yaprağın beslenmesini 
bekler. 

[Continuous Feed] modunda tarayıcı, belgeleri ayırır ve 
yanlışlıkla birden fazla yaprak beslense dahi aynı anda 
yalnızca tek bir yaprağı tarar.

Silindir

Reset] düğmesine b
 Software Operation

dolduğunda kağıt te
yüklenmemişse, tar

 Tarayıcı, kağıt tepsi
besleme zaman aşı

 El ile besleme zama
panelinden veya So
yapılandırılabilir.

 Sürekli Besleme mo
Menu] altından [10:
edilebilir. El ile besle
ettiğinizde kağıt tep
ayarlanır. Ayarlar ha
"3.2 Ana Menü" (sa
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 ve bir olay seçin.
mayı başlatmak istediğiniz olayı 

üğmesine basıldığında)
0] ([Send to/Pause] düğmesine 

4.4 Donanım Ayarlarını Özelleştirme

Tarayıcıdaki düğme ile tarama işlemini başlatma
Tarama işlemini basit şekilde tarayıcı üzerindeki [Scan] 
düğmesine veya [Send to/Pause] düğmesine basarak 
gerçekleştirebilirsiniz.
Bunun için öncelikle, her bir düğme için açılacak uygulamayı 
atamanız gerekir.

Bilgisayar ayarları

1 Tarayıcı ve bilgisayarın bağlı olduğunu doğrulayın ve 
tarayıcıyı açık konuma getirin.
Tarayıcıyı ve bilgisayarın nasıl bağlanacağı hakkında bilgi için, 
"Başlarken" altındaki "Kabloları Bağlama" bölümüne bakın.

2 Sırasıyla [Başlangıç] menüsü  [Denetim Masası] 
seçimlerini yapın.
 [Denetim Masası] iletişim kutusu görünür. 

3 [Donanım ve Ses] simgesini tıklayın.
 [Donanım ve Ses] iletişim kutusu görüntülenir.

4 [Tarayıcılar ve Kameralar] simgesini tıklayın.
 [Tarayıcılar ve Kameralar] iletişim kutusu görüntülenir.

5 Tarayıcı özelliklerini görüntüleyin.
Tarayıcı simgesini çift tıklayın.

6 [Olaylar] sekmesine tıklayın
[Olay seçin] menüsünden uygula
seçin.

Aşağıdaki olaylar belirlenebilir:
 [Scan] düğmesi ([Scan] d
 [Send to 01] - [Send to 5

basıldığında)
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7 [Send to] düğmesine basıldığında başlatılacak 
uygulamayı veya [Scan] düğmesine basıldığında 
gerçekleştirilecek olayı ve işlemi seçin.
[Olaylar] altından [Bu programı başlat] seçimini yapın ve sağ tarafta 

Tarayıcı ayarları

a belirtilen uygulama başlatılır.

] altından, LCD'de görüntülenen 
r numarasını değiştirin.
dırılmış tarayıcı düğmesi olayıyla 
tirin.
dırılan bir olayı uygulamak için LCD 
ntüleyin.
ause] düğmesine basıldığında 

 daha ayrıntılı bilgi için bkz. "Bölüm 
lanımı" (sayfa 46).
i için ayar numarasının nasıl 
ilgi için, bkz. "3.3 İşlev seçimi" 

Düğmesi
görüntülenen menüden bir uygulama seçin.

8 [Tamam]'a tıklayın.
Bilgisayarın kurulumu burada tamamlanır. Bir sonraki adımda tarayıcı 
ayarlarını yapılandırın.

 
 [Scan] düğmesi

Belirli bir ayar gerekli değildir.
 [Scan] düğmesine basıldığınd

 [Send to/Pause] düğmesi
İşletmen panelindeki [Main Menu
[Send to/Pause] düğmesi için aya
Bu numarayı bilgisayarda yapılan
([Send to 01] - [Send to 50]) eşleş
Örneğin, [Send to 02] için yapılan
göstergesinde "F02" öğesini görü
 Belirtilen uygulama, [Send to/P

başlatılır.

 Görüntülenecek pencereler ve işlemler, kullandığınız 
işletim sistemine bağlı olarak değişir. 

 Birden fazla düğme yapılandırmak için, 5 ile 8 
arasındaki adımları tekrarlayın.

 İşletmen paneli hakkında
3 İşletmen Paneli'nin Kul

 [Send to/Pause] düğmes
değiştirileceği hakkında b
(sayfa 66).

Function
/Enter

Check

Menu

Scan

Stop

Eject
Counter
ResetiMFF

Send to
/Pause

Clear
/Back

[Send to/Pause] 

[Scan] Düğmesi
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Sabit Bir Format İçin Çoklu Besleme Tespitini 
Bypasslama
Çoklu Besleme Tespiti işlevi etkin konumdayken yapışkan not, 

Akıllı çoklu besleme işlevi
Aşağıdaki üç mod mevcuttur:

oftware Operation Panel'den 

pılandırılacağı hakkında bilgi için, 

n nasıl yapılandırılacağı hakkında 
i yapılmayacak alanı belirleme [Akıllı 

Mod Açıklama

lu besleme tespitinde belgeye 
ir ek arar ve taramaya devam 

 aynı boyutta eklenmiş kağıtlar 
lge yığınını taramak için kullanılır.

erde farklı boyutta eklenmiş 
n bir belge yığınını taramak için 

ldiği zaman hatalı görüntüler de 
fatura veya fotoğraf gibi ekler bulunan bir belge yaprağını 
taramaya çalıştığınızda, tarayıcı yanlışlıkla bunu çoklu 
besleme hatası olarak algılayabilir ve taramayı durdurabilir. Bu 
tür belgeleri taramak için "Akıllı Çoklu Besleme İşlevi" 
mevcuttur.
Bu işlevin iki modu vardır. İlk modda, tarayıcının işletmen 
panelini kullanarak çoklu beslemeleri zorla yok sayabilirsiniz. 
Diğer modda ise, tarayıcının ek yerlerini ve boyutlarını 
ezberlemesini sağlayarak çoklu beslemeleri otomatik olarak 
yok sayabilirsiniz.

Modlar, işletmen panelinden veya S
seçilebilir.
Ayarın işletmen panelinden nasıl ya
bkz. "3.2 Ana Menü" (sayfa 51).
Ayarın Software Operation Panel'de
bilgi için, bkz. "Çoklu besleme tespit
çoklu besleme işlevi]" (sayfa 179).

Yapışkan not

Fatura
veya fotoğraf

Belge

Manuel mod (ön 
paneldeki düğme ile 
tespiti yoksay)

Her bir çok
iliştirilmiş b
eder.

Otomatik mod 1 
(uzunluk ve konuma 
göre tespiti yoksay)

Aynı yerde
olan bir be

Otomatik mod 2 
(uzunluğa göre tespiti 
yoksay)

Farklı yerl
kağıtlar ola
kullanılır.

Çoklu besleme meydana ge
oluşturulabilir.
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İşlem yönergesi

1 Bir çoklu besleme hatası meydana geldikten sonra, kağıt 
yolundan belgeyi çıkarmak için [Çıkar] düğmesine basın 

viye olan [] konumuna 
diğinde, çoklu besleme tespitini 
sini kullanarak kağıt ayırma 

ümü görünmez.

ıt tepsisine yerleştirin.
klu besleme hatası tespit edilirse, 
ayıcıyı bilgisayardan yeniden 
ayın). Çıkarılan yaprakta bir kağıt 

 hatasına neden olacağını 
a geçin.

Çoklu besleme tespit edildi (uzunluk)
esine basın.

[Hazır] ekranı

n olduğu penceredeki [Tamam] 
ayıcı, çoklu besleme görüntüsünü 
ya devam edeceğinden 2 numaralı 

Çoklu besleme sonrası Belge 
çıkarıldıktan 

sonra

esi

esi
esi
veya ADF'yi açarak belgeyi çıkarın.
Belge çıkarıldıktan sonra işletmen paneli LCD'sindeki gösterge şu 
şekilde değişir: *1: Kağıt ayırma kuvvet, maksimum se

ayarlandığında “[Ready] görüntülen
devre dışı bırakmak için [] düğme
kuvvetini arttırın.” mesajının bir böl

2 Çıkarılan belgeyi tekrar kağ
Belgeye kağıt ekli değilken bir ço
[Scan] düğmesine basın veya tar
başlatın ([iMFF] düğmesine basm
ekli ise ve ekin bir çoklu besleme
düşünüyorsanız, bir sonraki adım

 

Çoklu besleme sonrası Belge 
çıkarıldıktan 

sonra

Çoklu besleme tespit edildi (Kalınlık) 
Belgeyi çıkartmak ve çoklu besleme tespitini 
sonraki tarama işlemleri için devre dışı bırakmak 
için iMFF düğmesine basın. Yalnızca belgeyi 
çıkarmak için Çıkar düğmesine basın.
[Ready] görüntülendiğinde, çoklu besleme 
tespitini devre dışı bırakmak için [] düğmesini 
kullanarak kağıt ayırma kuvvetini arttırın. (*1)

[Hazır (Çoklu 
Besleme)] ekranı

Çoklu besleme tespit edildi (Kalınlık)
Belgeyi çıkarmak için Çıkar düğmesine basın.
[Ready] görüntülendiğinde, çoklu besleme 
tespitini devre dışı bırakmak için [] düğmesini 
kullanarak kağıt ayırma kuvvetini arttırın. (*1)

Çoklu besleme tespit edildi (Kalınlık)
Çoklu besleme örneğini belleğe kaydetmek ve 
belgeyi çıkartmak için iMFF düğmesine basın. 
Belgeyi çıkarmak için Çıkar düğmesine basın.
[Ready] görüntülendiğinde, çoklu besleme 
tespitini devre dışı bırakmak için [] düğmesini 
kullanarak kağıt ayırma kuvvetini arttırın. (*1)

Çoklu besleme tespit edildi (Kalınlık)
Tarayıcının çoklu besleme örneğini ezberlemesi 
için iMFF düğmesine basın. Belgeyi çıkarmak 
için Çıkar düğmesine basın.
[Ready] görüntülendiğinde, çoklu besleme 
tespitini devre dışı bırakmak için [] düğmesini 
kullanarak kağıt ayırma kuvvetini arttırın. (*1)

Belgeyi çıkarmak için Çıkar düğm

Çoklu besleme görüntüsünü
düğmesini tıkladığınızda tar
besleyeceğinden ve tarama
adıma gerek yoktur.

Function
/Enter

Check

Menu

Scan

Stop

Eject
Counter
ResetiMFF

Send to
/Pause

Clear
/Back

LCD

[Scan] Düğm

[Eject] Düğm
[iMFF] Düğm
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3 [iMFF] düğmesine basın, LCD'de  görüntülendiğini 
doğrulayın ve ardından [Scan] düğmesine basın veya 
bilgisayardan taramayı yeniden başlatın.

Bu adımdan sonra LCD'deki , [iMFF] düğmesine her basıldığında 

açık/gizli arasında değişir. Seçilen moda bağlı olarak,  

görüntülenirken belgeler tarandığında tarayıcı aşağıda açıklandığı 
şekilde çalışır.
 Manuel mod (ön paneldeki düğme ile tespiti yoksay)

Sıradaki yaprak çoklu besleme tespiti olmadan taranır ve ikinci 
sayfadan sonra çoklu besleme hataları, tarayıcı sürücüsünde veya 
Software Operation Panel'de yapılandırılan ayarlara dayalı olarak 
tespit edilir.

 Otomatik mod 1 (uzunluk ve konuma göre tespiti yoksay)
Tarayıcı bir çoklu besleme hatasına neden olan kağıdın 
uzunluğunu ve konumunu (çakışma örneği) belleğe kaydeder ve 
tarama işlemine devam eder. Örneğe benzer bir kağıt eki tespit 
edildiğinde tarayıcı, çoklu besleme tespitini devre dışı bırakmak 
için otomatik olarak bunu yok sayar. (*1)(*2)

 Otomatik mod 2 (uzunluğa göre tespiti yoksay)
Tarayıcı bir çoklu besleme hatasına neden olan kağıdın 
uzunluğunu (çakışma örneği) belleğe kaydeder ve tarama işlemine 
devam eder. Aynı uzunlukta veya daha kısa bir kağıt eki tespit 
edildiğinde tarayıcı, çoklu besleme tespitini devre dışı bırakmak 
için otomatik olarak bunu yok sayar. (*2)

*1: Bu modda sekiz adet örnek ezberlenebilir. 9. çakışma örneği 
tespit edildiğinde, belleğe alınan ilk örnek bellekten silinir.

*2: Belleğe alınan çakışma örneklerinin ve en uzun çakışma 
uzunluğunun silinmesi için, LCD'de [Ready] görüntülenirken 
[iMFF] ve [Counter Reset] düğmelerini aynı anda en az iki 
saniye boyunca basılı tutun. Bellek silindiğinde LCD'de 

 veya  görüntülenir. Böylece yanlışlıkla 

ezberlenmiş çoklu besleme örneklerini ve en uzun kağıt 
uzunluğunu silebilirsiniz. Ezberlenmiş bütün örnekler 
silineceği için bu işlemi yaparken dikkatli olun.
Çoklu besleme örnekleri Software Operation Panel'den veya 
işletmen panelindeki [Main Menu] altındaki [1: iMFF Setting] 
öğesinden silinebilir.
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Bu bölümde tarayıcının nasıl temizleneceği anlatılır.

5.1 Temizleme Malzemeleri ve Temizlenmesi Gereken Yerler ............................................

5.2 ADF'yi temizleme (Temizleme Kağıdı ile) ......................................................................

5.3 ADF'yi Temizleme (bezle) ..............................................................................................

DİKKAT
ADF'nin içindeki camlar tarayıcı kullanımdayken çok ısınabilir. 
Tarayıcının içini temizlemeden önce tarayıcıyı kapatın, güç 
kablosunu prizden çıkarın ve ADF'nin içindeki camlar soğuyana 
kadar en az 15 dakika bekleyin.

UYARI
Tarayıcıyı temizlemek için aerosol spreyler veya alkol içeren 
spreyler kullanmayın. Spreyden çıkan güçlü hava ile uçan tozlar 
tarayıcının içine girebilir ve bu durum tarayıcının bozulmasına 
veya arıza yapmasına sebep olabilir. Ayrıca statik elektrik 
yüzünden oluşan kıvılcımlar yangına sebep olabilir.
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mizleme Sıklığı
0.000 yapraktan sonra 
n belgelerin cinsine göre 
 kaynaşmamış olan belgeler 

 sık temizlemek gerekebilir.

5.1 Temizleme Malzemeleri ve Temizlenmesi Gereken Yerler

ıdı 
ktan 

F1 Temizleyicisi 
püskürtülmüş bez/

Temizleme Mendili (her 
10.000 yapraktan sonra)





















Temizleme Malzemeleri

Temizleme malzemeleri ile ilgili ayrıntılar için, FUJITSU 
tarayıcı bayisi veya yetkili bir FUJITSU tarayıcı teknik 
servisine başvurun.

Temizlenecek Yerler ve Te
Tarayıcı taranmış yaklaşık her 1
temizlenmelidir. Bu kriter tarana
değişir. Örneğin, toneri yeterince
tarandığı zaman tarayıcıyı daha

 : Temizlenebilir
- : Temizlenemez

Temizleme 
malzemeleri

Parça No. Notlar

F1 Temizleyicisi PA03950-
0352

100 ml/şişe
Bir bez parçasını bu sıvıyla 
nemlendirin ve tarayıcıyı silerek 
temizleyin.
Bu sıvıdan çok fazla miktarda 
kullanılırsa, kuruması biraz vakit 
alabilir. Bezi hafifçe nemlendirin. 
Temizlenmesi gereken yerleri bu 
sıvıyla sildiğinizden emin olun.

Temizleme Kağıdı CA99501-
0016

20 yaprak/paket
Bu bir A4 boyutu temizleme 
kağıdıdır. 
Tek bir seferde iki kağıt kullanın.

Temizleme Mendili PA03950-
0419

24 paket/kutu
F1 Temizleyicisi ile önceden 
nemlendirilmiştir. F1 
Temizleyicisi ile kuru bir bezin 
nemlendirilmesi yerine 
Temizleme Mendili kullanılabilir.

Pamuklu çubuk Piyasada mevcuttur

Kuru bez

Temizlenecek 
yer

Temizleme Kağ
(her 10.000 yapra

sonra)

Toplama silindiri 

Ayırıcı Silindiri 

Fren silindiri 

Besleme Silindiri 

Destek Silindiri 

Sıkıştırma 
Silindiri



Kağıt Yolu 

Yaprak Kılavuzu/
Cam

-

Doküman 
Algılayıcı

-

Sürtünme 
Tamponu

-
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Taranan belgelerin durumuna bağlı olarak tarama sıklığı 
değişir. Aşağıdaki belge türleri kullanıldığı zaman tarayıcı daha 
sık temizlenmelidir:
 Kuşe kağıdı gibi yüzeyi pürüzsüz belgeler

 Metin veya grafiklerle tüm yüzeyi kaplı olan belgeler
 Karbonsuz kağıt gibi kimyasal işlem görmüş belgeler
 Fazla miktarda kalsiyum karbonat içeren kağıtlar
 Yoğun şekilde kurşun kalemle yazılmış belgeler
 Toneri yeterince kaynaşmamış belgeler
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ı Temizleme Kağıdının 
ğıt durdurucuyu yukarı doğru 

ı hakkında bilgi için, bkz. "1.8 Kağıt 

yucu kağıdı çıkartın.

fa yaslanacak ve yapışkan 
 kenar kılavuzlarının arasına 

5.2 ADF'yi temizleme (Temizleme Kağıdı ile)

Kağıt yolunun hem üst hem alt taraflarında bulunan silindirleri 
temizlemek için Temizleme Kağıdı kullanın.
Temizleme Kağıdı hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz. 
"Temizleme Malzemeleri" (sayfa 82).
Temizleme Kağıdı için belirtilen talimatları takip ederek 
temizleyin.

■Temizleme Kağıdıyla Temizleme
1 Tarayıcının ön tarafındaki güç düğmesine basın.

 LCD'de [Ready] ekranı görüntülenir.

2 [Menu] düğmesine basın.
 LCD'de [Main Menu] görüntülenir.

3 [] veya [] düğmesine basın, [21: Cleaning] seçimini 
yapın ve ardından işlemi onaylamak için [Function/Enter] 
düğmesine basın.
 LCD'de [Cleaning (Sheet)] görüntülenir.

4 Kağıt tepsisi kenar kılavuzlarının genişliğini B4'e 
ayarlayın.
Kağıt tepsisi kenar kılavuzlarının nasıl ayarlanacağı hakkında bilgi 
için, bkz. "2.1 Belge Yükleme" (sayfa 32).

5 Kağıt çıkış tepsisi uzantısın
uzunluğuna ayarlayın ve ka
çekin.
Kağıt tepsisinin nasıl ayarlanacağ
Çıkış Tepsisi Ayarı" (sayfa 23).

6 Temizleme Kağıdındaki koru

7 Temizleme Kağıdını sol tara
yüzü yukarı bakacak şekilde
yerleştirin.

DİKKAT
ADF'nin içindeki camlar tarayıcı kullanımdayken 
çok ısınabilir.
Tarayıcının içini temizlerken, güç kablosunu 
çıkardığınızdan ve temizlik işlemine başlamadan 
önce en az 15 dakika beklediğinizden emin olun.

Temizleme sırasında tarayıcı sürücüsünü kullanarak tarama 
yapmayın.

Yapışkan 
yüzü
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8 [Scan] düğmesine basın.
 Temizleme Kağıdı beslenir ve kağıt çıkış tepsisine çıkarılır.

9 Temizleme Kağıdını sol tarafa yaslanacak ve yapışkan 

16 [Stop] düğmesine basın.
 Temizlik işlemi sona erer.

17 Temizleme sayacını sıfırlayın.
irini kullanarak sıfırlayın.
nu] altından [23: Show/Clear 
yacı sıfırlayın.
.2 Ana Menü" (sayfa 51). 
aşlatın ve sayacı sıfırlayın.
ayaçları sıfırlama" (sayfa 149).
yüzü yukarı bakacak şekilde kenar kılavuzlarının arasına 
yerleştirin.

10 [Scan] düğmesine basın.
 Temizleme Kağıdı beslenir ve kağıt çıkış tepsisine çıkarılır.

11 Yeni Temizleme Kağıdındaki koruyucu kağıdı da çıkartın.

12 Temizleme Kağıdını sol tarafa yaslanacak ve yapışkan 
yüzü yukarı bakacak şekilde kenar kılavuzlarının arasına 
yerleştirin.

13 [Scan] düğmesine basın.
 Temizleme Kağıdı beslenir ve kağıt çıkış tepsisine çıkarılır.

14 Temizleme Kağıdını sağ tarafa yaslanacak ve yapışkan 
yüzü yukarı bakacak şekilde kenar kılavuzlarının arasına 
yerleştirin.

15 [Scan] düğmesine basın.
 Temizleme Kağıdı beslenir ve kağıt çıkış tepsisine çıkarılır.

Sayacı aşağıdaki yöntemlerden b
 İşletmen panelindeki [Main Me

Counters] seçimini yapın ve sa
Daha ayrıntılı bilgi için, bkz. "3

 Software Operation Panel'ini b
Daha ayrıntılı bilgi için, bkz. "S

Yapışkan 
yüzü
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irilmiş bir bez veya Temizleme 
belirtilen yerleri temizleyin.

rmeyecek şekilde nazikçe silin.
 Özellikle silindire yapışmış yabancı 
nsı olumsuz etkileneceğinden, 

izlemek için silindirleri çıkartın. 
ğı hakkında bilgi için, bkz. "6.2 
 95).

rmeyecek şekilde nazikçe silin.
 Özellikle silindire yapışmış yabancı 
nsı olumsuz etkileneceğinden, 
izlemek için silindiri çıkartın. Ayırıcı 

da bilgi için, bkz. "6.3 Ayırıcı Silindiri 

5.3 ADF'yi Temizleme (bezle)

F1 Temizleyicisiyle nemlendirilmiş bir bez veya Temizleme 
Mendili kullanarak ADF'yi ve diğer yüzeyleri temizleyin.

1 Tarayıcıyı kapatın ve en az 15 dakika bekleyin.
Gücün nasıl kapalı konuma getirileceği hakkında bilgi için, bkz. "1.3 
Tarayıcıyı Açma ve Kapatma" (sayfa 16).

2 Kağıt tepsisini/ADF'yi/üst kapağı açın.
Kağıt tepsisinin nasıl açılacağı hakkında bilgi için, bkz. "1.4 Kağıt 
Tepsisini Açma/Kapatma" (sayfa 18).
ADF'nin nasıl açılacağı hakkında bilgi için, bkz. "1.5 ADF'yi açma ve 
kapama" (sayfa 19).
Üst kapağın nasıl açılacağı hakkında bilgi için, bkz. "1.6 Üst Kapağı 
Açma/Kapatma" (sayfa 21).

3 F1 Temizleyicisiyle nemlend
Mendili kullanarak aşağıda 

Toplama Silindiri (2 ünite)
Silindirleri, silindir yüzeyleri hasar gö
Silindir yüzeyi yuvalarını temizleyin.
maddeler varken besleme performa
dikkatlice temizleyin. Daha kolay tem
Toplama silindirinin nasıl çıkartılaca
Toplama silindirini değiştirme" (sayfa

 
Ayırıcı Silindiri (1 ünite)

Silindirleri, silindir yüzeyleri hasar gö
Silindir yüzeyi yuvalarını temizleyin.
maddeler varken besleme performa
dikkatlice temizleyin. Daha kolay tem
silindirinin nasıl çıkartılacağı hakkın
Değiştirme" (sayfa 97).

 

DİKKAT
ADF'nin içindeki camlar tarayıcı kullanımdayken 
çok ısınabilir.
Tarayıcının içini temizlerken, güç kablosunu 
çıkardığınızdan ve temizlik işlemine başlamadan 
önce en az 15 dakika beklediğinizden emin olun.

Kağıt tepsisi yükseltilmişse, geri alt konuma ayarlayın.
Kağıt tepsisi seviyesinin nasıl ayarlanacağı hakkında bilgi için, 
bkz. "1.7 Kağıt Tepsisi Yükleme Kapasitesini Ayarlama" (sayfa 
22).

DİKKAT
ADF kapanırken parmaklarınızın 
sıkışmamasına dikkat edin.
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Fren Silindiri (1 ünite)
Silindirleri, silindir yüzeyleri hasar görmeyecek şekilde nazikçe silin.
Silindir yüzeyi yuvalarını temizleyin. Daha kolay temizlemek için silindiri 
çıkartın. Fren silindirinin nasıl çıkartılacağı hakkında bilgi için, bkz. "6.4 

 Kağıt yolu alt tarafı (silindirler: 5 konumda × 2 ünite)

onumda × 2 ünite)
rmeyecek şekilde nazikçe silin.

ini temizleyin. Özellikle silindire 
rken besleme performansı olumsuz 

diğinizden emin olun.
da bulunur.

Besleme Silindiri

iri
Fren silindirini değiştirme" (sayfa 100).

Besleme Silindiri
Silindirleri, silindir yüzeyleri hasar görmeyecek şekilde nazikçe silin.
Silindiri elinizle çevirerek tüm yüzeyini temizleyin. Özellikle silindire 
yapışmış siyah yabancı maddeler varken besleme performansı olumsuz 
etkileneceğinden, dikkatlice temizlediğinizden emin olun.
 Üst kapağın içi (silindirler: 2 konumda × 2 ünite)

Destek Silindiri (silindirler: 1 k
Silindirleri, silindir yüzeyleri hasar gö
Silindiri elinizle çevirerek tüm yüzey
yapışmış siyah yabancı maddeler va
etkileneceğinden, dikkatlice temizle
Destek silindiri, kağıt yolu alt tarafın

Besleme Silindiri

Destek Silind
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Sıkıştırma Silindiri
Silindirleri, silindir yüzeyleri hasar görmeyecek şekilde nazikçe silin. 
Silindiri elinizle çevirerek tüm yüzeyini temizleyin.
 Üst kapağın içi (silindirler: 2 konumda × 2 ünite)

Kağıt Yolu/Sayfa Kılavuzu
Tüm alanı hızlıca temizleyin.
 Kağıt yolu üst tarafı

kağıt tozu bulunuyorsa, bir elektrik 
 Kağıt yolu üst tarafı (silindirler: 6 konumda × 2 ünite)

 Kağıt yolu alt tarafı

Sıkıştırma 
Silindiri

Sıkıştırma Silindiri

Kağıt yolunda çok miktarda 
süpürgesi kullanın.
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Tarama Camı
Nazikçe temizleyin.
 Kağıt yolu üst tarafı (camlar: 2 kağıt)

Cam (sökülebilir)

4 Çıkartılan camı temizleyin.
5 Camın takıldığı boşluktan, iç camın dış katmanını bir 

kulak pamuğu veya benzeri bir araçla temizleyin.  

verinin üzerinde dikey çizgiler 

Kesit

Cam
Kağıt tozlarını engelleyecek şekilde tasarlandığından, 
cam sökülmemelidir. Camı yalnızca tarayıcı çok miktarda 
kağıt tozu bulunan bir ortamda kullanılıyorsa ve cam 
temizlendikten sonra dahi taranan görüntüde dikey 
şeritler görünüyorsa çıkartarak temizleyin. Camı 
çıkartırken kağıt tozlarının içeri dökülmesine izin 
vermeyin. Kağıt yolu üst tarafındaki camı şu şekilde 
temizleyin:

1 Cam kaldırılabilene kadar vidayı gevşetin.
2 Camı yukarıdaki şekilde gösterilen açıda yatırın.
3 Camı sağ tarafa doğru kaydırarak çıkartın.

Cam (sökülemez)

2

1

3

Cam kirliyse, taranmış 
görünebilir.
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 Kağıt yolu alt tarafı (camlar: 2 kağıt)
Cam (sökülebilir)

5 Camın takıldığı boşluktan, iç camın dış katmanını bir 
kulak pamuğu veya benzeri bir araçla temizleyin.  

verinin üzerinde dikey çizgiler 

Kesit

Cam
Kağıt tozlarını engelleyecek şekilde tasarlandığından, 
cam sökülmemelidir. Camı yalnızca tarayıcı çok miktarda 
kağıt tozu bulunan bir ortamda kullanılıyorsa ve cam 
temizlendikten sonra dahi taranan görüntüde dikey şerit-
ler görünüyorsa çıkartarak temizleyin. Camı çıkartırken 
kağıt tozlarının içeri dökülmesine izin vermeyin.  Kağıt 
yolu alt tarafındaki camı şu şekilde temizleyin:

1 Cam kaldırılabilene kadar vidayı gevşetin.
2 Camı yukarıdaki şekilde gösterilen açıda yatırın.
3 Camı sol tarafa doğru kaydırarak çıkartın.
4 Çıkartılan camı temizleyin.

Cam (sökülemez)

2

1
3

Cam kirliyse, taranmış 
görünebilir.
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Doküman Algılayıcı
Tozları hızlıca temizleyin.
 Üst kapağın içi (algılayıcılar: 2 ünite)

 Kağıt yolu alt tarafı (algılayıcılar: 9 ünite)

blasında bulunur.

Doküman Algılayıcı

Doküman Algılayıcı

Sürtünme 
Tamponu
 Kağıt yolu üst tarafı (algılayıcılar: 9 ünite) Sürtünme Tamponu (2 ünite)
Tozları hızlıca temizleyin.
Sürtünme tamponları kağıt tepsisi ta

Doküman Algılayıcı

Doküman Algılayıcı

Doküman Algılayıcı
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4 Kağıt tepsisini/ADF'yi/üst kapağı kapatın.
Kağıt tepsisinin nasıl kapatılacağı hakkında bilgi için, bkz. "1.4 Kağıt 
Tepsisini Açma/Kapatma" (sayfa 18).
ADF'nin nasıl kapatılacağı hakkında bilgi için, bkz. "1.5 ADF'yi açma 

ve kapama" (sayfa 19).
Üst kapağın nasıl kapatılacağı hakkında bilgi için, bkz. "1.6 Üst 
Kapağı Açma/Kapatma" (sayfa 21). 

5 Temizleme sayacını sıfırlayın.
Sayacı aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak sıfırlayın.
 İşletmen panelindeki [Main Menu] altından [23: Show/Clear 

Counters] seçimini yapın ve sayacı sıfırlayın.
Daha ayrıntılı bilgi için, bkz. "3.2 Ana Menü" (sayfa 51). 

 Software Operation Panel'ini başlatın ve sayacı sıfırlayın. Daha 
ayrıntılı bilgi için, bkz. "Sayaçları sıfırlama" (sayfa 149).

ADF'nin tamamen kapandığından emin olun. ADF düzgün 
şekilde kapatılmazsa, tarama işlemi 
gerçekleştirilemeyebilir.
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Bölüm 6 Sarf Malzemeleri Değiştirme
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Bu bölümde sarf malzemelerinin nasıl değiştirileceği anlatılır.

6.1 Sarf malzemeleri ve değiştirme döngüsü ......................................................................

6.2 Toplama silindirini değiştirme.........................................................................................

6.3 Ayırıcı Silindiri Değiştirme..............................................................................................

6.4 Fren silindirini değiştirme...............................................................................................

DİKKAT
 ADF'nin içindeki camlar tarayıcı kullanımdayken 

çok ısınabilir.
 Sarf malzemelerini değiştirmeden önce 

tarayıcıyı kapatın, güç kablosunu prizden çıkarın 
ve ADF'nin içindeki camlar soğuyana kadar en 
az 15 dakika bekleyin.
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larla değiştirilmesi 
f malzemelerinin 
rlerinin sonuna gelmeden sarf 
erilir. Tarayıcı sarf 
yırıcı silindir, fren silindiri) 
prak adedini kaydeder ve her 
 kontrol etmenizi sağlar.
munu kontrol etmek için, bkz. 

rlar" (sayfa 148).
4 (80 g/m² [20 lb]) I. hamur 
mı için yaklaşık yönergelerdir. 
ların türüne, tarayıcı 

na bağlı olarak farklılık 

FUJITSU tarayıcı bayisi veya 
ik servisi ile irtibata geçin.

yıcının ne sıklıkla 
parçaların (sarf malzemeler 
afından değiştirilmesi gerekir. 
stek silindiri) yalnızca bir 
iştirilebilir. Daha fazla bilgi 
a yetkili bir FUJITSU tarayıcı 

6.1 Sarf malzemeleri ve değiştirme döngüsü

melerini kullanın.
Aşağıdaki çizelgede tarayıcıda kullanılan sarf malzemeleri 
açıklanır.

Sarf malzemelerin düzenli aralık
gerekmektedir. Yedekte yeni sar
bulundurulması ve kullanım ömü
malzemelerinin değiştirilmesi ön
malzemeleri (toplama silindiri, a
değiştirildikten sonra taranan ya
bir sarf malzemesinin durumunu
Sarf malzemelerin kullanım duru
"8.3 Sayfa sayaçları ile ilgili aya
Önerilen değiştirme döngüleri, A
kağıt veya II. hamur kağıt kullanı
Bu yönergeler, taranan doküman
kullanımına ve temizleme sıklığı
gösterir.

Sarf malzemelerinin temini için, 
yetkili bir FUJITSU tarayıcı tekn

Taranan belgelerin tipine ve tara
kullanıldığına bağlı olarak, bazı 
dışında) bir servis mühendisi tar
Örneğin, Bakım Parçaları (ör. de
servis mühendisi tarafından değ
için, FUJITSU tarayıcı bayisi vey
teknik servisi ile irtibata geçin.

Parça adı Parça No. Önerilen değiştirme 
döngüsü

Toplama silindiri PA03575-K011 600.000 yaprak veya 
senede bir kez

AYIRICI SİLİNDİR PA03575-
K012

600.000 yaprak veya 
senede bir kez

Fren silindiri PA03575-
K013

600.000 yaprak veya 
senede bir kez

Sadece belirtilen sarf malze
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2 Toplama silindiri (×2) üzerindeki çıkıntıyı kavrarken, toplama 
n ayırın.

silindiri (×2) seti takın. 
üzerine yerleştirin.

ğın her iki ucunun da sıkıca 

6.2 Toplama silindirini değiştirme

Toplama silindiri 
1 Kağıt çıkış tepsisindeki tüm belgeleri alın.

2 ADF'yi açın.
ADF'nin nasıl açılacağı hakkında bilgi için, bkz. "1.5 ADF'yi açma ve 
kapama" (sayfa 19).

3 Toplama silindirlerini (×2) tarayıcıdan çıkartın.
1 Silindir kapağını açın. Sol ve sağ taraftaki çıkıntıları 

parmaklarınızla kavrayın ve kapağı kendinize doğru çekin.

silindirini çekerek döner şaftta

4 Tarayıcıya yeni bir toplama 
1 Toplama silindirlerini (×2) şaft 

2 Silindir kapağını kapatın. Kapa
kapandığından emin olun.

İki toplama silindiri mevcuttur. Her iki üniteyi de aynı anda 
değiştirdiğinizden emin olun.

DİKKAT
ADF kapanırken parmaklarınızın 
sıkışmamasına dikkat edin.

Çıkıntı Silindir Kapağı
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5 ADF'yi kapatın.
ADF'nin nasıl kapatılacağı hakkında bilgi için, bkz. "1.5 ADF'yi açma 
ve kapama" (sayfa 19).
6 Toplama silindiri sayacını sıfırlayın.
Sayacı aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak sıfırlayın.
 İşletmen panelindeki [Main Menu] altından [23: Show/Clear 

Counters] seçimini yapın ve sayacı sıfırlayın.
Daha ayrıntılı bilgi için, bkz. "3.2 Ana Menü" (sayfa 51). 

 Software Operation Panel'ini başlatın ve sayacı sıfırlayın. Daha 
ayrıntılı bilgi için, bkz. "Sayaçları sıfırlama" (sayfa 149).

DİKKAT
ADF kapanırken parmaklarınızın 
sıkışmamasına dikkat edin.

 Silindir kapağı açıkken ADF'yi kapatın.
 Toplama silindirlerinin düzgün olarak takıldığından 

emin olun. Toplama silindirleri düzgün şekilde 
takılmazsa, kağıt sıkışmaları gibi besleme hatalarına 
neden olabilir.
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2 Ayrıcı silindirinin sağ tarafında bulunan mandalı aşağı çekin.

bulunan mandalı aşağı çekin.

6.3 Ayırıcı Silindiri Değiştirme

Mandal

Mandal
1 Kağıt çıkış tepsisindeki tüm belgeleri alın.

2 ADF'yi açın.
ADF'nin nasıl açılacağı hakkında bilgi için, bkz. "1.5 ADF'yi açma ve 
kapama" (sayfa 19).

3 Ayırıcı silindiri tarayıcıdan çıkartın.
1 Silindir kapağını açın. Sol ve sağ taraftaki çıkıntıları 

parmaklarınızla kavrayın ve kapağı kendinize doğru çekin.

3 Ayrıcı silindirinin sol tarafında 

DİKKAT
ADF kapanırken parmaklarınızın 
sıkışmamasına dikkat edin.

Çıkıntı
Silindir 
kapağı

Ayırıcı Silindiri

Ayırıcı Silindiri
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4 Ayırıcı silindirinin sol tarafındaki bulunan mandalı kendinize doğru 
çekin ve şaftla birlikte çıkartın.

2 Ayrıcı silindirinin sol tarafında bulunan mandalı yukarı itin.

 bulunan mandalı yukarı itin.

Mandal

Mandal
4 Tarayıcıya yeni bir ayırıcı silindiri takın.
1 Ayırıcı silindirini takın. Öncelikle şaftın sağ tarafını ve ardından sol 

tarafını takın, böylece çıkıntı yuvaya tam olarak oturacaktır.

3 Ayrıcı silindirinin sağ tarafında

2
1

Ayırıcı Silindiri

Çıkıntı

2 1

Ayırıcı Silindiri

Ayırıcı Silindiri

Ayırıcı Silindiri
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4 Silindir kapağını kapatın. Kapağın her iki ucunun da sıkıca 
kapandığından emin olun.
5 ADF'yi kapatın.
ADF'nin nasıl kapatılacağı hakkında bilgi için, bkz. "1.5 ADF'yi açma 
ve kapama" (sayfa 19).

6 Ayrıcı silindiri sayacını sıfırlayın.
Sayacı aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak sıfırlayın.
 İşletmen panelindeki [Main Menu] altından [23: Show/Clear 

Counters] seçimini yapın ve sayacı sıfırlayın.
Daha ayrıntılı bilgi için, bkz. "3.2 Ana Menü" (sayfa 51). 

 Software Operation Panel'ini başlatın ve sayacı sıfırlayın. Daha 
ayrıntılı bilgi için, bkz. "Sayaçları sıfırlama" (sayfa 149).

DİKKAT
ADF kapanırken parmaklarınızın 
sıkışmamasına dikkat edin.

 Silindir kapağı açıkken ADF'yi kapatın.
 Ayırıcı silindirinin düzgün olarak takıldığından emin 

olun. Ayırıcı silindiri düzgün şekilde takılmazsa, kağıt 
sıkışmaları gibi besleme hatalarına neden olabilir.

Ayırıcı Silindiri

Silindir kapağı
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ilindirin sol tarafını kaldırın ve şaftı 
kartın.

diri takın. 
dan sola doğru takın.

ğın her iki ucunun da sıkıca 

6.4 Fren silindirini değiştirme

Fren silindiri

Fren silindiri
1 Kağıt çıkış tepsisindeki tüm belgeleri alın.

2 Kağıt tepsisi yükseltilmişse, geri alt konuma ayarlayın.
Kağıt tepsisi seviyesinin nasıl ayarlanacağı hakkında bilgi için, bkz. 
"1.7 Kağıt Tepsisi Yükleme Kapasitesini Ayarlama" (sayfa 22).

3 ADF'yi açın.
ADF'nin nasıl açılacağı hakkında bilgi için, bkz. "1.5 ADF'yi açma ve 
kapama" (sayfa 19).

4 Fren silindirini tarayıcıdan çıkartın.
1 Silindir kapağını açın. Kapağı alt orta kısımdan yukarı kaldırın.

2 Fren silindirini çıkarın. Önce s
soldan sağa doğru çekerek çı

5 Tarayıcıya yeni bir fren silin
1 Fren silindirini takın. Şaftı sağ

2 Silindir kapağını kapatın. Kapa
kapandığından emin olun.

DİKKAT
ADF kapanırken parmaklarınızın 
sıkışmamasına dikkat edin.

Silindir Kapağı

2

1

1

2
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6 ADF'yi kapatın.
ADF'nin nasıl kapatılacağı hakkında bilgi için, bkz. "1.5 ADF'yi açma 
ve kapama" (sayfa 19).
7 Fren silindiri sayacını sıfırlayın.
Sayacı aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak sıfırlayın.
 İşletmen panelindeki [Main Menu] altından [23: Show/Clear 

Counters] seçimini yapın ve sayacı sıfırlayın.
Daha ayrıntılı bilgi için, bkz. "3.2 Ana Menü" (sayfa 51). 

 Software Operation Panel'ini başlatın ve sayacı sıfırlayın. 
Daha ayrıntılı bilgi için, bkz. "Sayaçları sıfırlama" (sayfa 149).

DİKKAT
ADF kapanırken parmaklarınızın 
sıkışmamasına dikkat edin.

 Silindir kapağı açıkken ADF'yi kapatın.
 Fren silindirlerinin düzgün olarak takıldığından emin 

olun. Fren silindiri düzgün şekilde takılmazsa, kağıt 
sıkışmaları gibi besleme hatalarına neden olabilir.
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Bu bölümde, kağıt sıkışmalarının ve diğer sorunların nasıl çözüleceği, FUJITSU tarayıcı bay
önce kontrol edilmesi gereken noktaların neler olduğu ve cihaz etiketlerinin nasıl kontrol edi

7.1 Kağıt sıkışması ..............................................................................................................

7.2 İşletmen Paneli'ndeki hata göstergeleri .........................................................................
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Bu bölümde açıklanmayan hatalar/sorunlar hakkında ayrıntılı 
bilgi için, Tarayıcı Sürücüsü Yardımına bakın.
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 bilgi için, bkz. "1.5 ADF'yi açma ve 

nda bilgi için, bkz. "1.6 Üst Kapağı 

7.1 Kağıt sıkışması

pak kapanırken parmaklarınızın 
sına dikkat edin.
Kağıt sıkışması meydana gelirse, belgeyi aşağıda anlatılan 
şekilde çıkarın.

1 Kağıt çıkış tepsisinde kalan tüm belgeleri çıkartın.

2 ADF'yi/üst kapağı açın.
ADF'nin nasıl açılacağı hakkında
kapama" (sayfa 19).
Üst kapağın nasıl açılacağı hakkı
Açma/Kapatma" (sayfa 21).

3 Sıkışmış belgeyi çıkarın.
 ADF'nin içi

 Üst kapağın içi

 

DİKKAT
 Sıkışan belgeleri çıkartırken yaralanmamaya 

dikkat edin.
 Sıkışan belgeleri çıkartırken aksesuarlarınızın 

(ör. kravat, kolye) tarayıcıya sıkışmamasına 
dikkat edin.

 Çalışma sırasında cam ve kılavuzlar aşırı 
derecede ısınabileceğinden yanıklara karşı 
dikkatli olun.

DİKKAT
Kağıt çıkış tepsisinde çok sayıda belge varken 
ADF'yi açmayın.
ADF, belgelerin ağırlığı nedeniyle kapanırsa 
parmaklarınız sıkışabilir.

DİKKAT
ADF/üst ka
sıkışmama
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4 ADF'yi/üst kapağı kapatın.
ADF'nin nasıl kapatılacağı hakkında bilgi için, bkz. "1.5 ADF'yi açma 
ve kapama" (sayfa 19).
Üst kapağın nasıl kapatılacağı hakkında bilgi için, bkz. "1.6 Üst 

).

 Kağıt yoluna bir belge sıkıştığında, besleme yönüne 
karşı olacağından, belgeyi ADF tarafından çekerken 
belgenin hasar görmemesine dikkat edin. Özellikle düz 
olmayan (ör. delikler, bantlar içeren) belgeler üst kapak 

apandığından emin olun. ADF 
atılmazsa, tarama işlemi 
bilir.
nlandığında veya iptal edildiğinde 
esajı görüntülenmeden belgeler 
 durumda, yukarıda belirtilmiş 
 adımları uygulayarak belgeleri 
Kapağı Açma/Kapatma" (sayfa 21tarafından daha kolay bir şekilde çıkartılabilir.
 Belgeleri ve kağıt yolunu dikkatlice kontrolettiğinizden 

ve kağıt sıkışmasına neden olabileceğinden tüm 
zımbaları ve kağıt ataçlarını temizlediğinizden emin 
olun.

 Zımbalı veya ataçlı belgeleri çıkarırken, cam veya 
kılavuzlara zarar vermemeye özen gösterin.

 Kağıt yolunda küçük bir boşluk bulunduğundan, 
belgelerin aşağıdaki şekilde gösterilen küçük boşluğa 
sıkışmamasına dikkat edin.

boşluk

 ADF'nin tamamen k
düzgün şekilde kap
gerçekleştirilemeye

 Bazen tarama tama
herhangi bir hata m
ADF'de kalabilir. Bu
1'den 4'e kadar olan
çıkarın.
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t edin ve sorunun nasıl 
k için [Ayrıntılar] düğmesini 

7.2 İşletmen Paneli'ndeki hata göstergeleri

 sayıda belge taranırken, şu mesaj 

alzemeleri (fren silindiri, ayırıcı 
temizleyin. Ayrıca, [Ready] 
ini kullanarak kağıt ayırma 
bilirsiniz. Bu mesaj 
orsa, sarf malzemeleri değiştirin. 
izleneceği veya değiştirileceği 
akın."

u görüntülenmeyen işletmen 

erme adımlarını uygulayın.
izleneceği hakkında bilgi için, bkz. 
ayfa 81).
ıl ayarlanacağı hakkında bilgi için, 
etini Ayarlama" (sayfa 25).
iştirileceği hakkında bilgi için, bkz. 
eğiştirme" (sayfa 93).

m DVD-ROM'da bulunur.
ıl kurulacağı hakkında bilgi için, 
ıcı Yazılımını Kurma" bölümüne 
Bir hata meydana geldiği zaman Kontrol LED'i turuncu olarak 
yanar. LCD'de görüntülenen hata kodlar, geçici hatalar için "J" 
veya "U" harfiyle ve cihaz hataları için "E", "F", "C", "H", "A" 
veya "L" harfiyle başlar. Geçici hatalar kullanıcı tarafından 
çözülebilir ama cihaz hataları bakım teknisyeni tarafından 
çözülmelidir. [Clear/Back] veya [Stop] düğmesine basarak 
hata ekranını sıfırlayabilirsiniz. Hata, "Kağıt sıkışması" ise, 
tarayıcıda hiçbir belge olmaması durumunda ([Hazır] durumu) 
belli bir süre geçtikten sonra mesaj kaybolur.

 
Bilgisayarınızda Error Recovery Guide yüklüyse, Windows 
başlatılırken Error Recovery Guide penceresi de açılır. Bir 
hata veya arıza meydana geldiği zaman, Error Recovery 
Guide penceresinde hata adı ve hata kodu (sayı) gibi hata ile 
ilgili bilgiler gösterilir.

Pencerede gösterilen bilgileri no
çözülebileceği ile ilgili bilgi alma
tıklayın.

Function
/Enter

Check

Menu

Scan

Stop

Eject
Counter
ResetiMFF

Send to
/Pause

Clear
/Back

LCD

[Clear/Back] Düğmesi
Kontrol LED'i
[Stop] Düğmesi

Kurşun kalemle yazılmış çok
görüntülenebilir:
"Kirli olabileceğinden sarf m
silindiri ve toplama silindiri) 
görüntülenirken,  düğmes
kuvvetini düşürmeyi deneye
görüntülenmeye devam ediy
Sarf malzemelerin nasıl tem
hakkında bilgi için kılavuza b
Bu mesaj yalnızca hata kod
panelide görüntülenir.
Mesajda belirtilen sorun gid
Sarf malzemelerin nasıl tem
"Bölüm 5 Tarayıcı Bakımı" (s
Kağıt ayırma kuvvetinin nas
bkz. "1.9 Kağıt Ayırma Kuvv
Sarf malzemelerin nasıl değ
"Bölüm 6 Sarf Malzemeleri D

Error Recover Guide, Kurulu
Error Recovery Guide'ın nas
“Başlarken” altındaki "Taray
bakın.
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Geçici hatalar
Kullanıcı tarafından çözülebilecek geçici hatalar aşağıdaki 
gibidir. J1:50 Kağıt sıkışması

 
1 Sıkışmış belgeyi 

(belgeleri) çıkarın. 
Belgelerin nasıl 
çıkarılacağı hakkında bilgi 
için bkz. "7.1 Kağıt 
sıkışması" (sayfa 103).

2 Belgelerin ADF'de 
taranabilecek bir belge 
olup olmadığını kontrol 
edin.
Daha ayrıntılı bilgi için, 
bkz. "2.2 Taranabilen 
Belgeler" (sayfa 38). 

 
1 Sıkışmış belgeyi 

(belgeleri) çıkarın. 
Belgelerin nasıl 
çıkarılacağı hakkında bilgi 
için bkz. "7.1 Kağıt 
sıkışması" (sayfa 103).

2 Yığın içerisine eğrilmiş/
kırışmış belgelerin veya 
gerekli şartları 
karşılamayan ince 
kağıtların karışmadığını 
kontrol edin.
Daha ayrıntılı bilgi için, 
bkz. "2.2 Taranabilen 
Belgeler" (sayfa 38). 

Hata 
kodu

Hata mesajı Karşı önlem
■ Kağıt besleme hataları
"J" harfi ile başlayan hata kodları görüntülenir.

Hata 
kodu

Hata mesajı Karşı önlem

J1:31
J1:32
J1:34
J1:35
J1:3A
J1:3B
J1:3C
J1:3D
J1:3E

Kağıt sıkışması
Belgeyi çıkarın ve ardından 
tekrar deneyin.

1 Sıkışmış belgeyi 
(belgeleri) çıkarın. 
Belgelerin nasıl 
çıkarılacağı hakkında bilgi 
için bkz. "7.1 Kağıt 
sıkışması" (sayfa 103).

2 Belgelerin ADF'de 
taranabilecek bir belge 
olup olmadığını kontrol 
edin.
Daha ayrıntılı bilgi için, 
bkz. "2.2 Taranabilen 
Belgeler" (sayfa 38). 

3 Silindirleri temizleyin.
Daha ayrıntılı bilgi için, 
bkz. "Bölüm 5 Tarayıcı 
Bakımı" (sayfa 81). 

Belgeyi çıkarın ve ardından
tekrar deneyin.

J0:51 Kağıt sıkışması
Belgeyi çıkarın ve ardından
tekrar deneyin.
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J0:52 Kağıt sıkışması 1 Sıkışmış belgeyi 

Hata 
kodu

Hata mesajı Karşı önlem

J2:55 Çoklu besleme tespit edildi 

ışı 

 

 
re 

)

İşletmen panelinden [Çıkar] 
düğmesine bastığınızda, 
çoklu beslenen belgeler 
çıkartılır.

 

 
re 

)

Hata 
kodu

Hata mesajı Karşı önlem
Belgeyi çıkarın ve ardından 
tekrar deneyin.

(belgeleri) çıkarın. 
Belgelerin nasıl 
çıkarılacağı hakkında bilgi 
için bkz. "7.1 Kağıt 
sıkışması" (sayfa 103).

2 Belgelerin ADF'de 
taranabilecek bir belge 
olup olmadığını kontrol 
edin.
Daha ayrıntılı bilgi için, 
bkz. "2.2 Taranabilen 
Belgeler" (sayfa 38). 

3 Silindirleri temizleyin.
Daha ayrıntılı bilgi için, 
bkz. "Bölüm 5 Tarayıcı 
Bakımı" (sayfa 81). 

J3:54 Eğiklik tespit edildi
Belgeyi çıkarın ve ardından 
tekrar deneyin.

1 Sıkışmış belgeyi 
(belgeleri) çıkarın. 
Belgelerin nasıl 
çıkarılacağı hakkında bilgi 
için bkz. "7.1 Kağıt 
sıkışması" (sayfa 103).

2 Kağıt tepsisi kenar 
kılavuzlarının çok geniş 
ayarlanmadığından emin 
olun.

(Kalınlık)
Belgeyi çıkartmak ve çoklu 
besleme tespitini sonraki 
tarama işlemleri için devre d
bırakmak için iMFF 
düğmesine basın. Yalnızca 
belgeyi çıkarmak için Çıkar
düğmesine basın.
[Ready] görüntülendiğinde,
çoklu besleme tespitini dev
dışı bırakmak için [] 
düğmesini kullanarak kağıt 
ayırma kuvvetini arttırın. (*1

Çoklu besleme tespit edildi 
(Kalınlık)
Belgeyi çıkarmak için Çıkar
düğmesine basın.
[Ready] görüntülendiğinde,
çoklu besleme tespitini dev
dışı bırakmak için [] 
düğmesini kullanarak kağıt 
ayırma kuvvetini arttırın. (*1
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J2:55 Çoklu besleme tespit edildi İşletmen panelinden [Çıkar] 

Hata 
kodu

Hata mesajı Karşı önlem

J8:01 Algılayıcı(lar) kirli Algılayıcıyı (algılayıcıları) 
temizleyin.
Ayrıntılı bilgi için, bkz. 
"Bölüm 5 Tarayıcı Bakımı" 
(sayfa 81). 

 

st 

yin.

ıt 

Kağıt tepsisinde çok fazla 
sayıda belge olmadığından 
ve toplama silindiri ünitesinin 
üst konumuna 
sabitlenmediğinden emin 
olun.

Hata 
kodu

Hata mesajı Karşı önlem
(Kalınlık)
Çoklu besleme örneğini 
belleğe kaydetmek ve belgeyi 
çıkartmak için iMFF 
düğmesine basın. Belgeyi 
çıkarmak için Çıkar 
düğmesine basın.
[Ready] görüntülendiğinde, 
çoklu besleme tespitini devre 
dışı bırakmak için [] 
düğmesini kullanarak kağıt 
ayırma kuvvetini arttırın. (*1)

düğmesine bastığınızda, 
çoklu beslenen belgeler 
çıkartılır.

Çoklu besleme tespit edildi 
(Kalınlık)
Tarayıcının çoklu besleme 
örneğini ezberlemesi için iMFF 
düğmesine basın. Belgeyi 
çıkarmak için Çıkar 
düğmesine basın.
[Ready] görüntülendiğinde, 
çoklu besleme tespitini devre 
dışı bırakmak için [] 
düğmesini kullanarak kağıt 
ayırma kuvvetini arttırın. (*1)

J2:56 Çoklu besleme tespit edildi 
(uzunluk)
Belgeyi çıkarmak için Çıkar 
düğmesine basın.

Toplama algılayıcısını 
temizleyin.

J8:02 Algılayıcı(lar) kirli
Eğiklik Algılayıcısını 
temizleyin.

J8:03 Algılayıcı(lar) kirli
BESLEME-ÜST Algılayıcıyı
temizleyin.

J8:04 Algılayıcı(lar) kirli
Doküman algılayıcısındaki ü
sensörü temizleyin.

J8:05 Algılayıcı(lar) kirli
IMP-ÜST Algılayıcıyı 
temizleyin.

J8:06 Algılayıcı(lar) kirli
ÇIKIŞ Algılayıcısını temizle

J8:07 Algılayıcı(lar) kirli
SIKIŞMA Algılayıcıyı 
temizleyin.

J9:61 Toplama silindiri hatası
Toplama Silindiri Ünitesini 
doğru konumuna çekin. Kağ
tepsisindeki fazla belgeleri 
alın.
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■ Kapak Açık ve Yazdırma Hataları
"U" harfi ile başlayan hata kodları görüntülenir.

i veya üst kapağı açarsanız, hata 
ajı görüntülenir. Ayrıca, ADF veya 
deki düğmeler devre dışıdır.

J9:64 Fren silindirinin/ayırıcı Ayırıcı silindirin ve fren 

Hata 
kodu

Hata mesajı Karşı önlem

Hata Hata mesajı Karşı önlem

F'yi veya üst kapağı kapatın ve 
geleri yeniden yükleyin.

hata damgalayıcı (ayrı olarak 
ılır) ile ilgilidir. Baskı kartuşunu 
ın.
ha ayrıntılı bilgi için, bkz. "fi-
PRF/PRB Damgalayıcı İşletmen 
vuzu".
*1: Kağıt ayırma kuvvet, maksimum seviye olan [] konumuna 
ayarlandığında “[Ready] görüntülendiğinde, çoklu besleme tespitini 
devre dışı bırakmak için [] düğmesini kullanarak kağıt ayırma 
kuvvetini arttırın.” mesajı görünmez.

*1: Tarayıcı hazır konumdayken ADF'y
kodu olmadan sadece bir hata mes
üst kapak açıkken işletmen panelin

silindir(ler)inin doğru 
takılmamıştır
Fren Silindirini/Ayırıcı 
Silindir(ler)ini doğru şekilde 
yerleştirin.

silindirinin doğru şekilde 
yerleştirildiğini kontrol edin.
Silindirlerin nasıl kontrol 
edileceği hakkında bilgi için, 
bkz. "6.3 Ayırıcı Silindiri 
Değiştirme" (sayfa 97) veya  
"6.4 Fren silindirini 
değiştirme" (sayfa 100).

kodu

U4:40
(*1)

ADF açık AD
bel

U4:41
(*1)

Üst kapak açık

U6:B4 Baskı kartuşu takılı 
değildir (arka yüz 
damgalayıcı)
Yazdırma kartuşunun 
düzgün olarak takılı 
olup olmadığını 
kontrol edin.

Bu 
sat
tak
Da
680
Kıla

U6:BA Baskı kartuşu takılı 
değildir (ön yüz 
damgalayıcı)
Yazdırma kartuşunun 
düzgün olarak takılı 
olup olmadığını 
kontrol edin.
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Cihaz Hataları
Bakım teknisyeni tarafından çözülmesi gereken geçici hatalar 
aşağıdaki gibidir. E9:F5 Görüntü belleği okuma- Gücü kapatıp açın.

Bu öneri sorunu çözmezse, 
gösterilen hata kodunu not alın ve 
FUJITSU tarayıcı bayinize veya 
yetkili bir FUJITSU tarayıcı teknik 
servisine başvurun.

Hata 
kodu

Hata mesajı Karşı önlem
■ Dahili Hata, Optik Hata
"E" harfi ile başlayan hata kodları görüntülenir.

Hata 
kodu

Hata mesajı Karşı önlem

E8:8E SCSI hatası
Tarayıcıyı tekrar 
açtıktan sonra sorun 
devam ederse, 
yukarıdaki hata kodunu 
teknik servise bildirin.

Gücü kapatıp açın.
Bu öneri sorunu çözmezse, 
gösterilen hata kodunu not alın ve 
FUJITSU tarayıcı bayinize veya 
yetkili bir FUJITSU tarayıcı teknik 
servisine başvurun.

E7:D2 EEPROM hatası
Tarayıcıyı tekrar 
açtıktan sonra sorun 
devam ederse, 
yukarıdaki hata kodunu 
teknik servise bildirin.

E6:D3 İşletmen paneli hatası
Tarayıcıyı tekrar 
açtıktan sonra sorun 
devam ederse, 
yukarıdaki hata kodunu 
teknik servise bildirin.

E5:EB Yanıp sönme hatası
Tarayıcıyı tekrar 
açtıktan sonra sorun 
devam ederse, 
yukarıdaki hata kodunu 
teknik servise bildirin.

yazma hatası (Ön)
Tarayıcıyı tekrar 
açtıktan sonra sorun 
devam ederse, 
yukarıdaki hata kodunu 
teknik servise bildirin.

E9:F6 Görüntü belleği okuma-
yazma hatası (Arka)
Tarayıcıyı tekrar 
açtıktan sonra sorun 
devam ederse, 
yukarıdaki hata kodunu 
teknik servise bildirin.

E9:F7 Uzatılmış görüntü 
belleği okuma-yazma 
hatası (Ön)
Tarayıcıyı tekrar 
açtıktan sonra sorun 
devam ederse, 
yukarıdaki hata kodunu 
teknik servise bildirin.

E9:F8 Uzatılmış görüntü 
belleği okuma-yazma 
hatası (Arka)
Tarayıcıyı tekrar 
açtıktan sonra sorun 
devam ederse, 
yukarıdaki hata kodunu 
teknik servise bildirin.
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E2:74 Optik hata (ADF Ön) Gücü kapatıp açın.

Hata 
kodu

Hata mesajı Karşı önlem

F1:C1 Kağıt çıkış tepsisi Gücü kapatıp açın.
öneri sorunu çözmezse, gösterilen 
a kodunu not alın ve FUJITSU 
yıcı bayinize veya yetkili bir 

JITSU tarayıcı teknik servisine 
vurun.

Hata 
kodu

Hata mesajı Karşı önlem
■ Aşım Hatası, Fan Hatası
"F" harfi ile başlayan hata kodları görüntülenir.

Tarayıcıyı tekrar 
açtıktan sonra sorun 
devam ederse, 
yukarıdaki hata kodunu 
teknik servise bildirin.

Bu öneri sorunu çözmezse, 
gösterilen hata kodunu not alın ve 
FUJITSU tarayıcı bayinize veya 
yetkili bir FUJITSU tarayıcı teknik 
servisine başvurun.

E3:75 Optik hata (ADF Arka)
Tarayıcıyı tekrar 
açtıktan sonra sorun 
devam ederse, 
yukarıdaki hata kodunu 
teknik servise bildirin.

Hata 
kodu

Hata mesajı Karşı önlem

F0:C0 Kağıt tepsisi arızası
Tarayıcıyı tekrar 
açtıktan sonra sorun 
devam ederse, 
yukarıdaki hata 
kodunu teknik 
servise bildirin.

1 Kağıt tepsisinin altında hiçbir şey 
olmadığından emin olun.

2 Kağıt tepsisinin üst konumdaki 
toplama silindiri ünitesi tarafından 
kapatılmadığını kontrol edin.

3 Gücü kapatıp açın. 
Bu öneri sorunu çözmezse, 
gösterilen hata kodunu not alın ve 
FUJITSU tarayıcı bayinize veya 
yetkili bir FUJITSU tarayıcı teknik 
servisine başvurun.

arızası
Tarayıcıyı tekrar 
açtıktan sonra sorun 
devam ederse, 
yukarıdaki hata 
kodunu teknik 
servise bildirin.

Bu 
hat
tara
FU
baş

F4:C2 Background 
switching 
mechanism error 
(ADF Front)
Tarayıcıyı tekrar 
açtıktan sonra sorun 
devam ederse, 
yukarıdaki hata 
kodunu teknik 
servise bildirin.

F4:C3 Background 
switching 
mechanism error 
(ADF Back)
Tarayıcıyı tekrar 
açtıktan sonra sorun 
devam ederse, 
yukarıdaki hata 
kodunu teknik 
servise bildirin.

F6:EC Fan hatası
Tarayıcıyı tekrar 
açtıktan sonra sorun 
devam ederse, 
yukarıdaki hata 
kodunu teknik 
servise bildirin.
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■ Çip Hatası
"C" harfi ile başlayan hata kodları görüntülenir.

tor Devresi Hatası
rı görüntülenir.

Hata Hata mesajı Karşı önlem
C6:EF SPC Hatası Gücü kapatıp açın.

Bu öneri sorunu çözmezse, 
gösterilen hata kodunu not alın ve 
FUJITSU tarayıcı bayinize veya 
yetkili bir FUJITSU tarayıcı teknik 
servisine başvurun.

şı önlem

ü kapatıp açın.
öneri sorunu çözmezse, gösterilen 
 kodunu not alın ve FUJITSU 
yıcı bayinize veya yetkili bir 
ITSU tarayıcı teknik servisine 
vurun.

Hata 
kodu

Hata mesajı Karşı önlem
■ Lamba Devresi Hatası, Mo
"H" harfi ile başlayan hata kodla

kodu

C0:E5 Bellek hatası (Ön)
Tarayıcıyı tekrar 
açtıktan sonra sorun 
devam ederse, 
yukarıdaki hata kodunu 
teknik servise bildirin.

Gücü kapatıp açın.
Bu öneri sorunu çözmezse, 
gösterilen hata kodunu not alın ve 
FUJITSU tarayıcı bayinize veya 
yetkili bir FUJITSU tarayıcı teknik 
servisine başvurun.

C0:E6 Bellek hatası (Arka)
Tarayıcıyı tekrar 
açtıktan sonra sorun 
devam ederse, 
yukarıdaki hata kodunu 
teknik servise bildirin.

C0:E9 LSI hatası (Ön)
Tarayıcıyı tekrar 
açtıktan sonra sorun 
devam ederse, 
yukarıdaki hata kodunu 
teknik servise bildirin.

C0:EA LSI hatası (Arka)
Tarayıcıyı tekrar 
açtıktan sonra sorun 
devam ederse, 
yukarıdaki hata kodunu 
teknik servise bildirin.

C8:F0
C8:F2

Tarayıcı dahili iletişim 
hatası
Tarayıcıyı tekrar 
açtıktan sonra sorun 
devam ederse, 
yukarıdaki hata kodunu 
teknik servise bildirin.

Tarayıcıyı tekrar 
açtıktan sonra sorun 
devam ederse, 
yukarıdaki hata kodunu 
teknik servise bildirin.

C6:F9 USB Hatası
Tarayıcıyı tekrar 
açtıktan sonra sorun 
devam ederse, 
yukarıdaki hata kodunu 
teknik servise bildirin.

Hata
kodu

Hata mesajı Kar

H7:84 Lamba devresi hatası 
(Ön)
Tarayıcıyı tekrar 
açtıktan sonra sorun 
devam ederse, 
yukarıdaki hata 
kodunu teknik servise 
bildirin.

Güc
Bu 
hata
tara
FUJ
baş

H7:85 Lamba devresi hatası 
(Arka)
Tarayıcıyı tekrar 
açtıktan sonra sorun 
devam ederse, 
yukarıdaki hata 
kodunu teknik servise 
bildirin.
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■ Tarayıcı Seçenek Hatası (sadece damgalayıcı yüklü 
olduğu zaman görüntülenir)

"A" harfi ile başlayan hata kodları görüntülenir.H1:80 Motor hatası Gücü kapatıp açın.

Hata
kodu

Hata mesajı Karşı önlem

Karşı önlem

1 Baskı Kartuşunun doğru 
takıldığını kontrol edin. Daha 
ayrıntılı bilgi için "fi-680PRF/
PRB Damgalayıcı İşletmen 
Kılavuzu"na bakın.

2 Gücü kapatıp açın. Bu öneri 
sorunu çözmezse, gösterilen 
hata kodunu not alın ve 
FUJITSU tarayıcı bayinize veya 
yetkili bir FUJITSU tarayıcı 
teknik servisine başvurun.
H2:81
H2:82
H5:86
H8:88
H9:89
H1:8A
H1:8B
H3:8C
H4:8D
H2:8F
H2:90

Tarayıcıyı tekrar 
açtıktan sonra sorun 
devam ederse, 
yukarıdaki hata 
kodunu teknik servise 
bildirin.

Bu öneri sorunu çözmezse, gösterilen 
hata kodunu not alın ve FUJITSU 
tarayıcı bayinize veya yetkili bir 
FUJITSU tarayıcı teknik servisine 
başvurun.

H9:91 CCD 24V hatası
Tarayıcıyı tekrar 
açtıktan sonra sorun 
devam ederse, 
yukarıdaki hata 
kodunu teknik servise 
bildirin.

H6:B1 Damgalayıcı sistem 
hatası
Tarayıcıyı tekrar 
açtıktan sonra sorun 
devam ederse, 
yukarıdaki hata 
kodunu teknik servise 
bildirin.

Hata 
kodu

Hata mesajı

A0:B2 Damgalayıcı hatası 
(RAM)
Tarayıcıyı tekrar 
açtıktan sonra sorun 
devam ederse, 
yukarıdaki hata kodunu 
teknik servise bildirin.

A1:B3 Damgalayıcı hatası 
(iletişim zaman aşımı)
Tarayıcıyı tekrar 
açtıktan sonra sorun 
devam ederse, 
yukarıdaki hata kodunu 
teknik servise bildirin.

A2:B5 Damgalayıcı hatası (ön 
yüz yazıcı ucu)
Tarayıcıyı tekrar 
açtıktan sonra sorun 
devam ederse, 
yukarıdaki hata kodunu 
teknik servise bildirin.

A3:B6 Damgalayıcı hatası 
(EEPROM)
Tarayıcıyı tekrar 
açtıktan sonra sorun 
devam ederse, 
yukarıdaki hata kodunu 
teknik servise bildirin.
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A4:B8 Damgalayıcı hatası 1 Baskı kartuşunun doğru 

Hata 
kodu

Hata mesajı Karşı önlem
■ Algılayıcı Hatası
"L" harfi ile başlayan hata kodları görüntülenir.

(ROM)
Tarayıcıyı tekrar 
açtıktan sonra sorun 
devam ederse, 
yukarıdaki hata kodunu 
teknik servise bildirin.

takıldığını kontrol edin. Daha 
ayrıntılı bilgi için "fi-680PRF/
PRB Damgalayıcı İşletmen 
Kılavuzu"na bakın.

2 Gücü kapatıp açın. Bu öneri 
sorunu çözmezse, gösterilen 
hata kodunu not alın ve 
FUJITSU tarayıcı bayinize veya 
yetkili bir FUJITSU tarayıcı 
teknik servisine başvurun.

A2:BB Damgalayıcı hatası 
(arka yüz yazıcı ucu)
Tarayıcıyı tekrar 
açtıktan sonra sorun 
devam ederse, 
yukarıdaki hata kodunu 
teknik servise bildirin.

Hata 
kodu

Hata mesajı Karşı önlem

L0:11
L1:12
L2:13
L3:14
L4:15
L5:17
L6:1B
L7:1C

Algılayıcı hatası
Tarayıcıyı tekrar 
açtıktan sonra sorun 
devam ederse, 
yukarıdaki hata kodunu 
teknik servise bildirin.

Gücü kapatıp açın.
Bu öneri sorunu çözmezse, 
gösterilen hata kodunu not alın ve 
FUJITSU tarayıcı bayinize veya 
yetkili bir FUJITSU tarayıcı teknik 
servisine başvurun.



Dizin
Giriş

Bölüm 7 Sorun Giderme

Ek
Terimler Sözlüğü

İçindekiler
ÜST SAYFA

115

Belgeleri 
Yükleme

İşletmen 
Paneli'nin 
Kullanımı

Çeşitli Tarama 
Yöntemleri

Tarayıcı 
Bakımı

İşlemsel 
Ayarlar

Sarf 
Malzemeleri 
Değiştirme

Tarayıcıya 
Genel Bakış

Sorun Giderme

 bazıları aşağıdaki gibidir:

7.3 Sorun Giderme

iler

ayfa 117)

ırken taranan fotoğrafların/
r." (sayfa 119)

si düşük." (sayfa 120)

 121)

iler görünüyor." (sayfa 122)

na geliyor." (sayfa 123)

 meydana geliyor." (sayfa 125)

ları sıkça meydana geliyor." (sayfa 

n." (sayfa 127)

ölgeler çıkıyor." (sayfa 128)
Bu bölümde tarayıcı kullanılırken karşılaşılabilecek sorunlar 
ve sorun giderme yöntemleri açıklanmıştır. Tarayıcınızı tamire 
göndermeden önce aşağıdaki örnekleri kontrol edin. Sorun 
devam ederse, "7.4 Tarayıcı Teknik Servisi İle İrtibata Geçmeden Önce" 
(sayfa 129) bölümündeki her bir öğeyi kontrol edin ve 
tarayıcınızı satın aldığınız FUJITSU tarayıcı bayisine veya 
yetkili bir FUJITSU tarayıcı teknik servisine başvurun.

Karşılaşabileceğiniz sorunlardan

Belirt

"Tarayıcı açılmıyor." (sayfa 116)

"LCD'deki gösterge KAPANIYOR." (s

"Tarama başlamıyor." (sayfa 118)

"Siyah ve beyaz modda tarama yapıl
resimlerin görüntü kalitesi zayıf çıkıyo

"Taranan metnin veya çizgilerin kalite

"Görüntü çarpık veya bulanık." (sayfa

"Taranan görüntü üzerinde dikey çizg

"Çoklu besleme hataları sıkça meyda

"ADF'ye kağıt besleme sorunu sık sık

"Kağıt sıkışmaları ve kağıt alma hata
126)

"Taranan görüntü asıl görüntüden uzu

"Taranan görüntünün ön kenarında g



Dizin
Giriş

Bölüm 7 Sorun Giderme

Ek
Terimler Sözlüğü

İçindekiler
ÜST SAYFA

116

Belgeleri 
Yükleme

İşletmen 
Paneli'nin 
Kullanımı

Çeşitli Tarama 
Yöntemleri

Tarayıcı 
Bakımı

İşlemsel 
Ayarlar

Sarf 
Malzemeleri 
Değiştirme

Tarayıcıya 
Genel Bakış

Sorun Giderme

Tarayıcı açılmıyor.

Güç kablosu düzgün şekilde bağlanmış mı? Güç kablosunu düzgün şekilde bağlayın.

run çözülmezse, "7.4 Tarayıcı 
fa 129) bölümündeki öğeleri 
tkili bir FUJITSU tarayıcı teknik 
HayırEvet 

Ana güç düğmesi açık konumda mı?

Hayır

Ana güç düğmesinin [|] tarafına basın.

Evet 

Ön taraftaki güç düğmesine bastınız mı?

Hayır

Güç düğmesine basın.

Evet Yukarıdaki önlemler uygulanmasına rağmen so
Teknik Servisi İle İrtibata Geçmeden Önce" (say
kontrol edin ve FUJITSU tarayıcı bayisi veya ye
servisine başvurun.



Dizin
Giriş

Bölüm 7 Sorun Giderme

Ek
Terimler Sözlüğü

İçindekiler
ÜST SAYFA

117

Belgeleri 
Yükleme

İşletmen 
Paneli'nin 
Kullanımı

Çeşitli Tarama 
Yöntemleri

Tarayıcı 
Bakımı

İşlemsel 
Ayarlar

Sarf 
Malzemeleri 
Değiştirme

Tarayıcıya 
Genel Bakış

Sorun Giderme

LCD'deki gösterge KAPANIYOR.

Tarayıcı açıldıktan sonra uzun süre kullanılmadı mı? Tarayıcı güç tasarrufu modundadır.
Güç tasarrufu modundan aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak çıkın.

basın. Ancak, güç düğmesini iki 
ksi takdirde tarayıcı kapanır.

run çözülmezse, "7.4 Tarayıcı 
fa 129) bölümündeki öğeleri 
tkili bir FUJITSU tarayıcı teknik 
Evet  Kağıt tepsisine bir belge yerleştirin.
 İşletmen panelindeki herhangi bir düğmeye 

saniyeden daha uzun süre basılı tutmayın, a
 Tarayıcı sürücüsünden bir komut uygulayın.

Hayır 

Gücü tekrar açık konuma getirmenize rağmen gösterge 
hala kapalı konumda mı?

Hayır

Tarayıcı doğru şekilde çalışıyor.

Evet Yukarıdaki önlemler uygulanmasına rağmen so
Teknik Servisi İle İrtibata Geçmeden Önce" (say
kontrol edin ve FUJITSU tarayıcı bayisi veya ye
servisine başvurun.



Dizin
Giriş

Bölüm 7 Sorun Giderme

Ek
Terimler Sözlüğü

İçindekiler
ÜST SAYFA

118

Belgeleri 
Yükleme

İşletmen 
Paneli'nin 
Kullanımı

Çeşitli Tarama 
Yöntemleri

Tarayıcı 
Bakımı

İşlemsel 
Ayarlar

Sarf 
Malzemeleri 
Değiştirme

Tarayıcıya 
Genel Bakış

Sorun Giderme

Tarama başlamıyor.

Belgeler kağıt tepsisine doğru şekilde yerleştirildi mi? Belgeleri kağıt tepsisine tekrar yerleştirin.

çıp kapatın.

, "Başlarken" altındaki "Kabloları 

Ardından, doğru bir SCSI ID 
e bilgisayarı yeniden başlatın.
ilgi için, "Başlarken" altındaki 

run çözülmezse, "7.4 Tarayıcı 
fa 129) bölümündeki öğeleri 
tkili bir FUJITSU tarayıcı teknik 
HayırEvet 

ADF düzgün şekilde kapatılmış mı?

Hayır

Kağıt tepsisindeki belgeleri çıkartın ve ADF'yi a

Evet 

Arayüz kablosu düzgün şekilde bağlanmış mı?

Hayır

Arayüz kablosunu düzgün şekilde bağlayın.
Kabloların nasıl bağlanacağı hakkında bilgi için
Bağlama" bölümüne bakın.

Evet 

Arayüz kablosu üzerindeki bağlantı noktası kopmuş mu?

Evet 

Yeni bir arayüz kablosu kullanın.

Hayır 

SCSI ID yanlış bir yapılandırıldı?
(SCSI kablosu üzerindeyken bağlıysa)

Hayır

Tarayıcıyı ve bilgisayarı kapalı konuma getirin. 
belirleyin, tarayıcıyı tekrar açık konuma getirin v
SCSI ID'sinin nasıl yapılandırılacağı hakkında b
[Kabloları Bağlama] bölümüne bakın.

Evet 

Tarayıcı tekrar açık konuma getirildiğinde tarama başlıyor 
mu?

Evet

Tarayıcı normal şekilde çalışıyor.

Hayır Yukarıdaki önlemler uygulanmasına rağmen so
Teknik Servisi İle İrtibata Geçmeden Önce" (say
kontrol edin ve FUJITSU tarayıcı bayisi veya ye
servisine başvurun.
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Giriş

Bölüm 7 Sorun Giderme

Ek
Terimler Sözlüğü

İçindekiler
ÜST SAYFA
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Belgeleri 
Yükleme

İşletmen 
Paneli'nin 
Kullanımı

Çeşitli Tarama 
Yöntemleri

Tarayıcı 
Bakımı

İşlemsel 
Ayarlar

Sarf 
Malzemeleri 
Değiştirme

Tarayıcıya 
Genel Bakış

Sorun Giderme

Siyah ve beyaz modda tarama yapılırken taranan 
fotoğrafların/resimlerin görüntü kalitesi zayıf 
çıkıyor.

 tonlamalı] seçimini yapın ve 

çin, bkz. "Bölüm 5 Tarayıcı Bakımı" 

run çözülmezse, "7.4 Tarayıcı 
fa 129) bölümündeki öğeleri 
tkili bir FUJITSU tarayıcı teknik 
*1: Bir resmi veya fotoğrafı siyah ve beyaz olarak oluşturursanız, 
oluşturulan görüntü asıl resim ile büyük farklılıklar gösterebilir. Tarayıcı 
sürücü ayarları iletişim kutusundan yapılandırabiliyorsanız, görüntü 
modunu [Yarı tonlama] veya [Gri tonlamalı] konumuna ayarlayın ve 
taramayı gerçekleştirin.

"Yarı tonlama" veya "Gri tonlama" modunda mı tarama 
yapıyorsunuz?

Hayır

Tarayıcı sürücüsünden [Yarı tonlama] veya [Gri
taramayı gerçekleştirin.(*1)

Evet 

ADF içindeki cam temiz mi?

Hayır

Kirli yerleri temizleyin.
Kirli yerlerin nasıl temizleneceği hakkında bilgi i
(sayfa 81).

Evet Yukarıdaki önlemler uygulanmasına rağmen so
Teknik Servisi İle İrtibata Geçmeden Önce" (say
kontrol edin ve FUJITSU tarayıcı bayisi veya ye
servisine başvurun.



Dizin
Giriş

Bölüm 7 Sorun Giderme

Ek
Terimler Sözlüğü

İçindekiler
ÜST SAYFA

120

Belgeleri 
Yükleme

İşletmen 
Paneli'nin 
Kullanımı

Çeşitli Tarama 
Yöntemleri

Tarayıcı 
Bakımı

İşlemsel 
Ayarlar

Sarf 
Malzemeleri 
Değiştirme

Tarayıcıya 
Genel Bakış

Sorun Giderme

Taranan metnin veya çizgilerin kalitesi düşük.

ADF içindeki camlar ve silindirler temiz mi? Kirli yerleri temizleyin.
Kirli yerlerin nasıl temizleneceği hakkında bilgi için, bkz. "Bölüm 5 Tarayıcı Bakımı" 

ük belirtin.

eçimini yapın.(*1)

i camlara geçer ve görüntülerin 

run çözülmezse, "7.4 Tarayıcı 
fa 129) bölümündeki öğeleri 
tkili bir FUJITSU tarayıcı teknik 
*1: Yarı tonlama, gri tonlamalı veya renkli modunda tarama yaparken 
taranan görüntü keskin ve net olmayabilir. Tarayıcı sürücü ayarları 
iletişim kutusundan yapılandırabiliyorsanız, görüntü modunu [İkili 
(Siyah ve beyaz)] konumuna ayarlayın.

Hayır (sayfa 81).

Evet 

Çözünürlük uygun mu?

Hayır

Tarayıcı sürücüsünde daha yüksek bir çözünürl

Evet 

[İkili (Siyah ve beyaz)] modu seçildi mi?

Hayır

Tarayıcı sürücüsünden [İkili (Siyah ve beyaz)] s

Evet 

Belgede yabancı bir madde (toz, kağıt tozu gibi) var mı?

Evet 

Belgedeki yabancı maddeleri alın.
Belgedeki bu tür yabancı maddeler ADF içindek
kirli çıkmasına neden olur.

Hayır Yukarıdaki önlemler uygulanmasına rağmen so
Teknik Servisi İle İrtibata Geçmeden Önce" (say
kontrol edin ve FUJITSU tarayıcı bayisi veya ye
servisine başvurun.
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Giriş

Bölüm 7 Sorun Giderme

Ek
Terimler Sözlüğü

İçindekiler
ÜST SAYFA
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Belgeleri 
Yükleme

İşletmen 
Paneli'nin 
Kullanımı

Çeşitli Tarama 
Yöntemleri

Tarayıcı 
Bakımı

İşlemsel 
Ayarlar

Sarf 
Malzemeleri 
Değiştirme

Tarayıcıya 
Genel Bakış

Sorun Giderme

Görüntü çarpık veya bulanık.

ADF içindeki camlar ve silindirler temiz mi? Kirli yerleri temizleyin.
Kirli yerlerin nasıl temizleneceği hakkında bilgi için, bkz. "Bölüm 5 Tarayıcı Bakımı" 

ya tarama sırasında ADF üzerine 

rmeyin.

eştirin veya tarayıcının altına 

run çözülmezse, "7.4 Tarayıcı 
fa 129) bölümündeki öğeleri 
tkili bir FUJITSU tarayıcı teknik 
Hayır (sayfa 81).

Evet 

Tarama sırasında ADF'nin üst bölümü aşağıya doğru 
itiliyor mu? ADF'nin üst bölümünde ağır bir nesne var mı? 

Evet 

ADF'nin üst kısmını aşağıya doğru ittirmeyin ve
ağır nesneler koymayın.

Hayır 

Tarama sırasında tarayıcının titremesine neden olan bir 
şey var mı?

Evet 

Tarama sırasında tarayıcının titremesine izin ve

Hayır 

Tarayıcı düz ve dengeli bir yüzey üzerinde mi duruyor? 
Tarayıcının alt kısmına kauçuk pedler takılı mı?

Hayır

Tarayıcıyı düz ve dengeli bir yüzey üzerine yerl
kauçuk pedler takın.

Evet Yukarıdaki önlemler uygulanmasına rağmen so
Teknik Servisi İle İrtibata Geçmeden Önce" (say
kontrol edin ve FUJITSU tarayıcı bayisi veya ye
servisine başvurun.
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Bölüm 7 Sorun Giderme

Ek
Terimler Sözlüğü

İçindekiler
ÜST SAYFA

122

Belgeleri 
Yükleme

İşletmen 
Paneli'nin 
Kullanımı

Çeşitli Tarama 
Yöntemleri

Tarayıcı 
Bakımı

İşlemsel 
Ayarlar

Sarf 
Malzemeleri 
Değiştirme

Tarayıcıya 
Genel Bakış

Sorun Giderme

Taranan görüntü üzerinde dikey çizgiler 
görünüyor.

Dikey şeritler (çizgiler) her zaman aynı yerde mi ADF içindeki camları ve silindirleri temizleyin.
leneceği hakkında bilgi için, bkz. 
sayfa 84) veya "5.3 ADF'yi 

i tarayın.

i camlara geçer ve görüntülerin 

run çözülmezse, "7.4 Tarayıcı 
fa 129) bölümündeki öğeleri 
tkili bir FUJITSU tarayıcı teknik 
görünüyor?
Evet 

ADF içindeki camların ve silindirlerin nasıl temiz
"5.2 ADF'yi temizleme (Temizleme Kağıdı ile)" (
Temizleme (bezle)" (sayfa 86).

Hayır 

Daha düşük bir çözünürlük belirlediğinizde dikey şeritler 
(çizgiler) kayboluyor mu?

Evet 

Daha düşük bir çözünürlük ayarlayın ve belgey

Hayır 

Belgede yabancı bir madde (toz, kağıt tozu gibi) var mı?

Evet 

Belgedeki yabancı maddeleri alın.
Belgedeki bu tür yabancı maddeler ADF içindek
kirli çıkmasına neden olur.

Hayır Yukarıdaki önlemler uygulanmasına rağmen so
Teknik Servisi İle İrtibata Geçmeden Önce" (say
kontrol edin ve FUJITSU tarayıcı bayisi veya ye
servisine başvurun.
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Ek
Terimler Sözlüğü

İçindekiler
ÜST SAYFA
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Belgeleri 
Yükleme

İşletmen 
Paneli'nin 
Kullanımı

Çeşitli Tarama 
Yöntemleri

Tarayıcı 
Bakımı

İşlemsel 
Ayarlar

Sarf 
Malzemeleri 
Değiştirme

Tarayıcıya 
Genel Bakış

Sorun Giderme

Çoklu besleme hataları sıkça meydana geliyor.

Belge koşulları "Kağıt Kalitesi" (sayfa 38) 
altındaki "Önlemler" bölümünde açıklanan 

Gerekli koşulları sağlayan bir belge kullanın.
Daha ayrıntılı bilgi için, bkz. "2.2 Taranabilen Belgeler" (sayfa 38).

li şartları karşılayan bir ayar 

Tespit Şartları" (sayfa 42).
Çoklu Besleme Tespit Alanını 
).

eleyin.

. "Bölüm 6 Sarf Malzemeleri 

 temizleme (Temizleme Kağıdı ile)" 
).
gereksinimleri karşılıyor mu? Hayır

Evet 

Çoklu besleme tespiti AÇIK konumdayken, 
ayarlar çoklu beslemenin doğru şekilde tespit 
edilmesi için gerekli şartları sağlıyor mu? Hayır

Çoklu beslemenin doğru şekilde tespit edilmesi için gerek
yapılandırın.
Çoklu besleme tespiti koşuları için, bkz. "Çoklu Besleme 
Gerekirse, çoklu besleme tespiti için bir aralık belirleyin ("
Belirleme [Çoklu Besleme tespit alanı ayarı]" (sayfa 176)

Evet 

Belgeleri tarayıcıya yerleştirmeden önce 
yelpazelediniz mi?

Hayır

Belgeleri yerleştirmeden önce yelpazeleyin.

Evet 

Belgeler taramadan hemen önce fotokopi 
makinesi veya lazer yazıcı ile mi yazdırıldı?

Evet 

Statik elektriği gidermek için belgeleri üç dört defa yelpaz

Hayır 

Kağıt yığınının kalınlığı 50 mm'den az mı?

Hayır

Yaprak sayısını azaltın.

Evet 

Belge yığının ağırlığı 5 kg'ın altında mı?

Hayır

Yaprak sayısını azaltın.

Evet 

Sarf malzemeleri (*1) doğru şekilde takılmış mı?

Hayır

Sarf malzemelerini (*1) doğru şekilde takın.
Sarf malzemelerin nasıl takılacağı hakkında bilgi için, bkz
Değiştirme" (sayfa 93).

Evet 

Sarf malzemeler (*1) kirli mi?

Evet 

Sarf malzemelerini (*1) temizleyin.
Temizlik hakkında daha ayrıntılı bilgi için, bkz. "5.2 ADF'yi
(sayfa 84) veya "5.3 ADF'yi Temizleme (bezle)" (sayfa 86

Hayır 
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İçindekiler
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Belgeleri 
Yükleme

İşletmen 
Paneli'nin 
Kullanımı

Çeşitli Tarama 
Yöntemleri

Tarayıcı 
Bakımı

İşlemsel 
Ayarlar

Sarf 
Malzemeleri 
Değiştirme

Tarayıcıya 
Genel Bakış

Sorun Giderme

Sarf malzemeler (*1) aşınmış mı?

Evet 

Sarf Malzemesi Sayaçlarını kontrol edin. Gerekli sarf malzemeleri değiştirin.
Sarf malzemelerin nasıl değiştirileceği hakkında bilgi için, bkz. "Bölüm 6 Sarf Malzemeleri 
Değiştirme" (sayfa 93).

kseltin.
yarlama" (sayfa 25).

ezse, "7.4 Tarayıcı Teknik Servisi 
eleri kontrol edin ve FUJITSU 
visine başvurun.
*1: "Sarf malzemeler" ile toplama silindiri, ayırıcı silindiri ve fren silindiri 
ifade edilmektedir.

Hayır 

İşletmen panelinden kağıt ayırma kuvvetini 
ayarladınız mı?

Hayır

Düşük bir değere ayarlanmışsa, kağıt ayırma kuvvetini yü
Daha ayrıntılı bilgi için, bkz. "1.9 Kağıt Ayırma Kuvvetini A

Evet Yukarıdaki önlemler uygulanmasına rağmen sorun çözülm
İle İrtibata Geçmeden Önce" (sayfa 129) bölümündeki öğ
tarayıcı bayisi veya yetkili bir FUJITSU tarayıcı teknik ser
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Belgeleri 
Yükleme

İşletmen 
Paneli'nin 
Kullanımı

Çeşitli Tarama 
Yöntemleri

Tarayıcı 
Bakımı

İşlemsel 
Ayarlar

Sarf 
Malzemeleri 
Değiştirme

Tarayıcıya 
Genel Bakış

Sorun Giderme

ADF'ye kağıt besleme sorunu sık sık meydana 
geliyor.

Belge koşulları "Kağıt Kalitesi" (sayfa 38) altındaki Gerekli koşulları sağlayan bir belge kullanın.
lgeler" (sayfa 38).

a yaprak sayısını azaltın.

i için, bkz. "Bölüm 6 Sarf 

me (Temizleme Kağıdı ile)" (sayfa 
 86)

li sarf malzemeleri değiştirin.
 bilgi için, bkz. "Bölüm 6 Sarf 

run çözülmezse, "7.4 Tarayıcı 
fa 129) bölümündeki öğeleri 
tkili bir FUJITSU tarayıcı teknik 
*1: "Sarf malzemeler" ile toplama silindiri, ayırıcı silindiri ve fren silindiri 
ifade edilmektedir.

"Önlemler" bölümünde açıklanan gereksinimleri karşılıyor 
mu? Hayır

Daha ayrıntılı bilgi için, bkz. "2.2 Taranabilen Be

Evet 

Belgeleri kağıt tepsisine yerleştirmeden önce 
yelpazelediniz mi?

Hayır

Belgeleri yerleştirmeden önce yelpazeleyin vey

Evet 

Sarf malzemeleri (*1) doğru şekilde takılmış mı?

Hayır

Sarf malzemelerini (*1) doğru şekilde takın.
Sarf malzemelerin nasıl takılacağı hakkında bilg
Malzemeleri Değiştirme" (sayfa 93).

Evet 

Sarf malzemeler (*1) kirli mi?

Evet 

Sarf malzemelerini (*1) temizleyin.
Daha ayrıntılı bilgi için, bkz. "5.2 ADF'yi temizle
84) veya "5.3 ADF'yi Temizleme (bezle)" (sayfa

Hayır 

Sarf malzemeler (*1) aşınmış mı?

Evet 

Sarf Malzemesi Sayaçlarını kontrol edin. Gerek
Sarf malzemelerin nasıl değiştirileceği hakkında
Malzemeleri Değiştirme" (sayfa 93).

Hayır Yukarıdaki önlemler uygulanmasına rağmen so
Teknik Servisi İle İrtibata Geçmeden Önce" (say
kontrol edin ve FUJITSU tarayıcı bayisi veya ye
servisine başvurun.
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Belgeleri 
Yükleme

İşletmen 
Paneli'nin 
Kullanımı

Çeşitli Tarama 
Yöntemleri

Tarayıcı 
Bakımı

İşlemsel 
Ayarlar

Sarf 
Malzemeleri 
Değiştirme

Tarayıcıya 
Genel Bakış

Sorun Giderme

Kağıt sıkışmaları ve kağıt alma hataları sıkça 
meydana geliyor.

Belge koşulları "Kağıt Kalitesi" (sayfa 38) altındaki Gerekli koşulları sağlayan bir belge kullanın.
lgeler" (sayfa 38).

erin.
izleme (Temizleme Kağıdı ile)" 

 (sayfa 86).

i için, bkz. "Bölüm 6 Sarf 

izleme (Temizleme Kağıdı ile)" 
 (sayfa 86).

li sarf malzemeleri değiştirin.
 bilgi için, bkz. "Bölüm 6 Sarf 

uvvetini düşürün.
ında bilgi için, bkz. "1.9 Kağıt 

run çözülmezse, "7.4 Tarayıcı 
fa 129) bölümündeki öğeleri 
tkili bir FUJITSU tarayıcı teknik 
*1: "Sarf malzemeler" ile toplama silindiri, ayırıcı silindiri ve fren silindiri 
ifade edilmektedir.

"Önlemler" bölümünde açıklanan gereksinimleri karşılıyor 
mu? Hayır

Daha ayrıntılı bilgi için, bkz. "2.2 Taranabilen Be

Evet 

ADF içine yabancı madde girdi mi?

Evet 

ADF'deki yabancı maddeleri temizleyin veya gid
Temizlik hakkında bilgi için, bkz. "5.2 ADF'yi tem
(sayfa 84) veya "5.3 ADF'yi Temizleme (bezle)"

Hayır 

Sarf malzemeleri (*1) doğru şekilde takılmış mı?

Hayır

Sarf malzemelerini (*1) doğru şekilde takın.
Sarf malzemelerin nasıl takılacağı hakkında bilg
Malzemeleri Değiştirme" (sayfa 93).

Evet 

Sarf malzemeler (*1) kirli mi?

Evet 

Sarf malzemelerini (*1) temizleyin.
Temizlik hakkında bilgi için, bkz. "5.2 ADF'yi tem
(sayfa 84) veya "5.3 ADF'yi Temizleme (bezle)"

Hayır 

Sarf malzemeler (*1) aşınmış mı?

Evet 

Sarf malzemesi sayaçlarını kontrol edin. Gerek
Sarf malzemelerin nasıl değiştirileceği hakkında
Malzemeleri Değiştirme" (sayfa 93).

Hayır 

İşletmen panelinden kağıt ayırma kuvvetini ayarladınız 
mı?

Hayır

Yüksek bir değere ayarlanmışsa, kağıt ayırma k
Kağıt ayırma kuvvetinin nasıl ayarlanacağı hakk
Ayırma Kuvvetini Ayarlama" (sayfa 25).

Evet Yukarıdaki önlemler uygulanmasına rağmen so
Teknik Servisi İle İrtibata Geçmeden Önce" (say
kontrol edin ve FUJITSU tarayıcı bayisi veya ye
servisine başvurun.
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Belgeleri 
Yükleme

İşletmen 
Paneli'nin 
Kullanımı

Çeşitli Tarama 
Yöntemleri

Tarayıcı 
Bakımı

İşlemsel 
Ayarlar

Sarf 
Malzemeleri 
Değiştirme

Tarayıcıya 
Genel Bakış

Sorun Giderme

Taranan görüntü asıl görüntüden uzun.

Silindirler kirli mi? Silindirleri temizleyin.
Temizlik hakkında daha ayrıntılı bilgi için, bkz. "5.2 ADF'yi temizleme (Temizleme 

me (bezle)" (sayfa 86).

lgeler" (sayfa 38).

li sarf malzemeleri değiştirin.
 bilgi için, bkz. "Bölüm 6 Sarf 

dan dikey yöndeki tarama ölçeğini 

 Konumunu Ayarlama [Uzaklık/

run çözülmezse, "7.4 Tarayıcı 
fa 129) bölümündeki öğeleri 
tkili bir FUJITSU tarayıcı teknik 
*1: "Sarf malzemeler" ile toplama silindiri, ayırıcı silindiri ve fren silindiri 
ifade edilmektedir.

Evet Kağıdı ile)" (sayfa 84) veya "5.3 ADF'yi Temizle

Hayır 

Belge koşulları "Kağıt Kalitesi" (sayfa 38) altındaki 
"Önlemler" bölümünde açıklanan gereksinimleri karşılıyor 
mu? Hayır

Gerekli koşulları sağlayan bir belge kullanın.
Daha ayrıntılı bilgi için, bkz. "2.2 Taranabilen Be

Evet 

Sarf malzemeler (*1) aşınmış mı?

Evet 

Sarf malzemesi sayaçlarını kontrol edin. Gerek
Sarf malzemelerin nasıl değiştirileceği hakkında
Malzemeleri Değiştirme" (sayfa 93).

Hayır 

[Uzaklık/Dikey büyütme ayarı] öğesini ayarladınız mı?

Hayır

Software Operation Panel'deki [Aygıt ayarı] altın
ayarlayın.
Daha ayrıntılı bilgi için, bkz. "Tarama Başlangıç
Dikey büyütme ayarı]" (sayfa 152).

Evet Yukarıdaki önlemler uygulanmasına rağmen so
Teknik Servisi İle İrtibata Geçmeden Önce" (say
kontrol edin ve FUJITSU tarayıcı bayisi veya ye
servisine başvurun.
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Belgeleri 
Yükleme

İşletmen 
Paneli'nin 
Kullanımı

Çeşitli Tarama 
Yöntemleri

Tarayıcı 
Bakımı

İşlemsel 
Ayarlar

Sarf 
Malzemeleri 
Değiştirme

Tarayıcıya 
Genel Bakış

Sorun Giderme

Taranan görüntünün ön kenarında gölgeler 
çıkıyor.

Uzaklığı (tarama için başlangıç konumu) ayarladınız mı? Software Operation Panel'deki [Aygıt ayarı]'nda dikey uzaklığı ayarlayın.
 Konumunu Ayarlama [Uzaklık/

ltından, belge kenarında görünen 
llanın.
enarındaki Gölgeleri veya Çizgileri 

run çözülmezse, "7.4 Tarayıcı 
fa 129) bölümündeki öğeleri 
tkili bir FUJITSU tarayıcı teknik 
Hayır
Daha ayrıntılı bilgi için, bkz. "Tarama Başlangıç
Dikey büyütme ayarı]" (sayfa 152).

Evet 

Filtreleme işlevi kullandınız mı?

Hayır

Software Operation Panel'deki [Aygıt ayarı 2] a
gölgelerin doldurulması için filtreleme işlevini ku
Daha ayrıntılı bilgi için, bkz. "Taranan Görüntü K
Giderme [Kenar dolgusu (ADF)]" (sayfa 154).

Evet Yukarıdaki önlemler uygulanmasına rağmen so
Teknik Servisi İle İrtibata Geçmeden Önce" (say
kontrol edin ve FUJITSU tarayıcı bayisi veya ye
servisine başvurun.
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Genel Bakış

Sorun Giderme

*

arı

7.4 Tarayıcı Teknik Servisi İle İrtibata Geçmeden Önce

Bulgular

rayüzü

c SCSI Kartı AHA-2940AU

Bulgular
FUJITSU tarayıcı bayisi veya yetkili FUJITSU tarayıcı teknik 
servisine başvurmadan önce aşağıdaki maddeleri kontrol 
edin.
Genel

Hata Durumu

■ Bilgisayar bağlantı sorunl

■ Besleme sorunları

Öğe Bulgular

Tarayıcı modeli adı
Örnek: fi-6400/fi-6800
Tarayıcınızın model adını öğrenmek için, bkz. 
"7.5 Ürün Etiketlerini Kontrol Etme" (sayfa 131).

Seri No.
Örnek: 000001
Seri Numarasını öğrenmek için, bkz. "7.5 Ürün 
Etiketlerini Kontrol Etme" (sayfa 131).

Üretim Tarihi
Örnek: 2009-09 (Eylül 2009)
Üretim tarihini öğrenmek için, bkz. "7.5 Ürün 
Etiketlerini Kontrol Etme" (sayfa 131).

Satın alma tarihi

Belirti

Hata sıklığı

Bu ürün için 
garantiniz var mı?

Kullanılan ürün 
seçeneğinin adı Örnek: fi-680PRF

Seçenekler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, bkz. 
"A.4 Tarayıcı Seçenekleri" (sayfa 192).

Öğe

İşletim sistemi 
sürümü (Windows)

Hata mesajı

Arayüz tipi
Örnek: USB a

Arayüz kontrol tipi
Örnek: Adapte

Öğe

Belge tipi

Asıl kullanım amacı

Son temizleme tarihi

Son sarf malzemesi 
değiştirme tarihi

işletmen paneli 
durumu



Dizin
Giriş

Bölüm 7 Sorun Giderme

Ek
Terimler Sözlüğü

İçindekiler
ÜST SAYFA

130

Belgeleri 
Yükleme
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Kullanımı

Çeşitli Tarama 
Yöntemleri

Tarayıcı 
Bakımı
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Ayarlar

Sarf 
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Değiştirme

Tarayıcıya 
Genel Bakış

Sorun Giderme

■ Görüntü kalitesi sorunları
Öğe Bulgular

Tarayıcı sürücüsü 
■ Diğerleri

tipi ve sürümü

Arayüz kontrol tipi
Örnek: Adaptec SCSI Kartı AHA-2940AU

İşletim sistemi 
sürümü (Windows)

Uygulama yazılımı

Tarama yüzleri
Örnek: ön, arka, çift yönlü

Çözünürlük
Örnek: 600 dpi, 75 dpi

Görüntü modu
Örnek: Renkli, Gri tonlamalı, İkili (siyah ve 
beyaz)

Öğe Bulgular

Çıktı sonuçlarını ve 
belge durumunu 
gösteren fotoğrafları 
e-posta veya Faks 
yoluyla gönderebilir 
misiniz?
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Sorun Giderme

i gösterir.

un olduğu standardı gösterir.

7.5 Ürün Etiketlerini Kontrol Etme

Bu bölümde tarayıcı üzerindeki etiketlerin nasıl kontrol 
edileceği açıklanmıştır.
Yer
İki etiketin yerleri şu şekildedir: 

Etiket A (örnek): Tarayıcı bilgisin

Etiket B (örnek): Tarayıcının uyg

Etiket A Etiket B
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Bölüm 8 İşlemsel Ayarlar

ı açıklanmıştır.
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8.2 Sarf Malzemeler ............................................................................................................
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Tarayıcıya 
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 [Software Operation Panel] iletişim kutusu görünür.

8.1 Software Operation Panel'i Başlatma

Software Operation Panel, PaperStream IP sürücüsü/TWAIN 
sürücüsü/ISIS sürücüsü ile birlikte kurulur.
Bu uygulamayla, tarayıcının çalıştırılması ve sarf 
malzemelerin yönetilmesi için çeşitli ayarları 
yapılandırabilirsiniz.

1 Tarayıcının bilgisayara bağlı olduğunu kontrol edin ve 
ardından tarayıcıyı açık konuma getirin.
Gücün nasıl açık konuma getirileceği hakkında bilgi için, bkz. "1.3 
Tarayıcıyı Açma ve Kapatma" (sayfa 16).

2 Sırasıyla [Başlat] menüsü → [Tüm programlar] → 
[Scanner Utility for Microsoft Windows] → [Software 
Operation Panel] seçimlerini yapın.

Software Operation Panel açıkken işletmen panelini 
kullanmayın.
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Belgeleri 
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Ayarlar

8.2 Sarf Malzemeler

Software Operation Panel'i kullanılarak, tarayıcıyı bilgisayara 
bağlayarak aşağıdaki ayarlarını yapılandırabilirsiniz.
Aygıt ayarı

1 Software Operation Panel'i başlatın.
Bkz. "8.1 Software Operation Panel'i Başlatma" (sayfa 133).

2 Soldaki listeden [Aygıt ayarı]'nı seçin.

Yukarıdaki iletişim kutusunda yapılandırılabilecek öğeler şunlardır:
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Belgeleri 
Yükleme

İşletmen 
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Çeşitli Tarama 
Yöntemleri

Tarayıcı 
Bakımı
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Sarf 
Malzemeleri 
Değiştirme

Tarayıcıya 
Genel Bakış

İşlemsel 
Ayarlar

Öğe Açıklama Ayar/Değer Fabrika 
varsayılanı

 SCSI veya 
USB Bağlantı 

Noktası

VRS kartı 
(opsiyonel) 
bağlantısı

: Yapılandırılabilir

 

 

 

 

 

 
Yaprak sayısı Sarf malzemelerini değiştirme 
döngüsünü ve bakım parçalarına 
ilişkin toplam sayfa sayısını kontrol 
edebilirsiniz. 
Ayrıca sarf malzemesi 
değiştirildikten veya temizlik 
yapıldıktan sonra bu işlevi 
kullanarak sayacı sıfırlayabilirsiniz.

Toplam Sayfa Sayısı (ADF) / Temizleme 
sonrası / Fren Silindiri / Toplama Silindiri / 
Ayırıcı Silindir / Destek Silindiri

0

Mürekkep Seviyesi:Ön / Mürekkep 
Seviyesi:Arka
(sadece damgalayıcı yüklü olduğu zaman)

sadece 
damgalayıcı 
yüklü olduğu 
zaman 
görüntülenir

Güç tasarrufu Güç tasarrufu moduna girilmeden 
önceki bekleme süresini 
belirleyebilirsiniz.

Aralık: 5 dakika ile 235 dakika arası 
(5 dakikalık artışlarla)

15 dakika

Belli bir süreden sonra kapat: 
Tarayıcıyı açık konuma getirildikten 
sonra belirli bir süre 
kullanılmaması durumunda 
otomatik olarak kendi kendini 
kapatacak şekilde 
ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, güç 
kapanana kadarki bekleme 
süresini belirleyebilirsiniz. 

[Belli bir süreden sonra kapat] onay kutusu (*1)

1 saat/2 saat/4 saat/8 saat
(yukarıdaki seçim kutusu işaretlendiğinde)

Uzaklık ayarı Seçtiğiniz tarama yüzü (veya 
yüzleri) için taramanın 
başlatılacağı konumu ayarlayın.

SCSI veya USB bağlantı noktası:
ADF (Ön yüz) / ADF(Arka yüz)
VRS kartı (opsiyonel) bağlantısı:
ADF (Arka yüz)

Yatay/Dikey: -2 ile 3 mm arası
(0,5 mm'lik artışlarla)

Yatay/Dikey: 
0 mm

Dikey büyütme 
ayarı

Seçtiğiniz tarama yöntemi için 
besleme yönündeki büyütme 
seviyesini ayarlayabilirsiniz.

Şunun için geçerlidir: ADF
Ayar aralığı: -%3,1 ile %3,1 arası 
(%0,1'lik artışlarla)

%0
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*1: Ürün etiketi üzerindeki "PARÇA NO."ya bağlı olarak, varsayılan fabrika ayarları şu şekilde değişir:

PARÇA NO. Varsayılan
fi-6400 fi-6800
Ürün etiketleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. "7.5 Ürün Etiketlerini Kontrol Etme" (sayfa 131).

PAxxxxx-Bxx1 Seçilen
4 Saat

PAxxxxx-Bxx2 /Bxx3 /Bxx5 /Bxx7 Seçilen Seçili değil
4 Saat -



Dizin

Bölüm 8 İşlemsel Ayarlar

Ek
Terimler Sözlüğü

Giriş

İçindekiler
ÜST SAYFA

137
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Aygıt ayarı 2

1 Software Operation Panel'i başlatın.

Bkz. "8.1 Software Operation Panel'i Başlatma" (sayfa 133).

2 Soldaki listeden [Aygıt ayarı 2]'yi seçin.

Sağ taraftaki ayarların (parametrelerin) ayrıntılarını görüntülemek için 
sol taraftaki listeden bir öğe seçin.
[Varsayılan] düğmesi, ayarları varsayılan fabrika değerlerine sıfırlar.
[Kaydet] düğmesi, Software Operation Panel'de yapılandırılan değeri 
bir dosyaya kaydeder.
[Geri yükle] düğmesi, Software Operation Panel'de yapılandırılmış 
kayıtlı değerleri bir dosyadan geri yükler.
Yukarıdaki iletişim kutusunda yapılandırılabilecek öğeler şunlardır:
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Belgeleri 
Yükleme
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Çeşitli Tarama 
Yöntemleri

Tarayıcı 
Bakımı

Sorun Giderme

Sarf 
Malzemeleri 
Değiştirme

Tarayıcıya 
Genel Bakış

İşlemsel 
Ayarlar

Öğe Açıklama Ayar/Değer Fabrika 
varsayılanı

SCSI veya 
USB Bağlantı 

Noktası

VRS kartı 
(opsiyonel) 
bağlantısı

: Yapılandırılabilir
-: Yapılandırılamaz

 

 

  -
Çoklu besleme Çoklu besleme tespiti yöntemini 
belirleyebilirsiniz. Kalınlık, belge 
uzunluğunu veya her ikisi birden 
takip edilerek çoklu besleme tespit 
edilir.
Ayrıca, tarayıcı sürücüsünün 
kurulum iletişim kutusundan da 
yapılandırılabilir. Tarayıcı sürücüsü 
ayarına öncelik verilir.

Hiçbiri / Kalınlığı Kontrol Et (Ultrasonik) /  
Uzunluğu Kontrol Et / Kalınlığı ve 
Uzunluğu Kontrol Et (uzunluk farkına 
göre tespit yapıldığında, 10/15/20 mm 
arasından seçim yapın)

Kalınlık 
(ultrasonik)

Elle besleme 
modunda çoklu 
besleme tespiti

Elle besleme sırasında çoklu 
besleme tespitini etkinleştirmek için 
bu öğeyi ayarlayın.

SCSI veya USB bağlantı noktası:
Sürücü ayarlarını devre dışı bırak / 
uygula

VRS kartı (opsiyonel) bağlantısı:
Çoklu besleme ayarlarını devre dışı 
bırak / uygula

Devre dışı bırak

Kenar dolgusu 
(ADF)

Siyah veya beyaz renkte doldurmak 
üzere taranan görüntünün kenar 
boşlukları için bir genişlik belirleyin.
Kenar boşlukları, arka plan beyaz 
renkteyken beyazla ve arka plan 
siyah renkteyken siyahla doldurulur. 
Ayrıca, tarayıcı sürücüsünün 
kurulum iletişim kutusundan da 
yapılandırılabilir. Önceliğin daha 
yüksek değere sahip ayara 
verileceğine dikkat edin.

Üst/Sol/Sağ: 0 ile 15 mm arası
Alt: -7 ile 7 mm arası (1 mm'lik artışlarla)

(A: Görüntü, B: Doldurulacak alan, A+B: 
Çıktı)

Üst/Alt/Sol/Sağ:
0 mm

B

A
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Belgeleri 
Yükleme

İşletmen 
Paneli'nin 
Kullanımı

Çeşitli Tarama 
Yöntemleri

Tarayıcı 
Bakımı

Sorun Giderme

Sarf 
Malzemeleri 
Değiştirme

Tarayıcıya 
Genel Bakış

İşlemsel 
Ayarlar

 -

 -

  -

Öğe Açıklama Ayar/Değer Fabrika 
varsayılanı

SCSI veya 
USB Bağlantı 

Noktası

VRS kartı 
(opsiyonel) 
bağlantısı

: Yapılandırılabilir
-: Yapılandırılamaz
Renk filtreleme Taranan görüntüden çıkartılacak 
rengi seçin (yalnızca siyah ve 
beyaz/gri tonlamalı modunda).
Ayrıca, tarayıcı sürücüsünün 
kurulum iletişim kutusundan da 
yapılandırılabilir. Tarayıcı sürücüsü 
ayarına öncelik verilir.

Kırmızı / Yeşil / Mavi / Hiçbiri Yeşil

Ön besleme İşlem hızına öncelik vermek için 
[Evet]'i, yoksa [Hayır]'ı seçin.
Ayrıca, tarayıcı sürücüsünün 
kurulum iletişim kutusundan da 
yapılandırılabilir. Tarayıcı sürücüsü 
ayarına öncelik verilir.

Evet/Hayır Evet

Kenar dolgusu 
(otomatik kağıt 
boyutu tespiti)

[Otomatik kağıt boyutu tespiti] 
seçildiğinde, doldurulacak alan 
aralığını belirleyin.
Siyah veya beyaz renkte doldurmak 
üzere taranan görüntünün kenar 
boşlukları için bir genişlik belirleyin.
Ayrıca, tarayıcı sürücüsünün 
kurulum iletişim kutusundan da 
yapılandırılabilir. Önceliğin daha 
yüksek değere sahip ayara 
verileceğine dikkat edin.

Üst/Alt/Sol/Sağ: 0 ile 7,5 mm arası 
(0,5 mm'lik artışlarla)

(A: Görüntü, B: Doldurulacak alan, A+B: 
Çıktı)

Üst/Alt/Sol/Sağ:
0 mm

B

A
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Belgeleri 
Yükleme

İşletmen 
Paneli'nin 
Kullanımı

Çeşitli Tarama 
Yöntemleri

Tarayıcı 
Bakımı

Sorun Giderme

Sarf 
Malzemeleri 
Değiştirme

Tarayıcıya 
Genel Bakış

İşlemsel 
Ayarlar

 

Öğe Açıklama Ayar/Değer Fabrika 
varsayılanı

SCSI veya 
USB Bağlantı 

Noktası

VRS kartı 
(opsiyonel) 
bağlantısı

: Yapılandırılabilir
-: Yapılandırılamaz
Çoklu besleme 
tespit alanı ayarı

Seçili aralık: Çoklu besleme 
tespitinin gerçekleştirileceği alanı 
sınırlandırmak için bu öğeyi seçin.

[Seçili aralık] onay kutusu Seçili değil

Etkinleştir/Devre dışı bırak (Sol/Orta/
Sağ): Seçili alanda çoklu besleme 
tespitinin etkinleştirilip 
etkinleştirilmeyeceğini belirleyin.

Etkinleştir / Devre dışı bırak
([Seçili aralık] seçildiğinde)

Devre dışı bırak

Başlangıç: Belgenin üst kenarına 
göre, uzunluk (mm) cinsinden 
kontrol alanının başlangıç noktasını 
belirleyin.

0 ile 510 mm arası 
(2 mm'lik artışlarla)

0 mm

Bitiş: Belgenin üst kenarına göre, 
uzunluk (mm) cinsinden kontrol 
alanının bitiş noktasını belirleyin.

0 ile 510 mm arası 
(2 mm'lik artışlarla)

0 mm
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Belgeleri 
Yükleme

İşletmen 
Paneli'nin 
Kullanımı

Çeşitli Tarama 
Yöntemleri

Tarayıcı 
Bakımı

Sorun Giderme

Sarf 
Malzemeleri 
Değiştirme

Tarayıcıya 
Genel Bakış

İşlemsel 
Ayarlar

 

Öğe Açıklama Ayar/Değer Fabrika 
varsayılanı

SCSI veya 
USB Bağlantı 

Noktası

VRS kartı 
(opsiyonel) 
bağlantısı

: Yapılandırılabilir
-: Yapılandırılamaz
Akıllı çoklu 
besleme işlevi

Sayfanın belirlenmiş bir yerinde aynı 
boyda eklenmiş belgeler varsa, 
tarayıcının bu ekin yerini tanımasını 
sağlayabilirsiniz. Böylece o bölge 
için çoklu besleme tespiti yapılmaz.
Çoklu besleme tespiti ayarı için 
öncelikle "Çoklu besleme yöntemini 
belirleme [Çoklu besleme]" (sayfa 
173) bölümünde açıklandığı gibi 
veya tarayıcı sürücüsnünün kurulum 
iletişim kutusundan [Kalınlık 
(ultrasonik)] seçimini yapmanız 
gerekir. Ayrıca, işletmen panelinden 
de yapılandırılabilir.

Manuel mod / Otomatik mod 1 / 
Otomatik mod 2

Manuel mod

Otomatik modda ezberlenmiş olan 
çoklu besleme örneklerini (uzunluk, 
yer) silmek için seçin.

[Örneği sil] onay kutusu Seçili değil

Kofax VRS (opsiyonel) kullanılırken 
[Scan] düğmesinin etkinleştirilip 
etkinleştirilmeyeceğini belirleyin.

Scan düğmesini (VRS) etkinleştir Devre dışı bırak

Çoklu besleme görüntüsünün 
açıldığı penceredeki çoklu besleme 
örneğinin belleğe alınıp 
alınmayacağını belirleyin.

[Çoklu besleme örneğini otomatik olarak 
ezberle (sadece çoklu besleme 
görüntüsü gösterildiği zaman)] onay 
kutusu

Seçili değil

Tarayıcı kapatılırken çoklu besleme 
örneğinin ezberlenip 
ezberlenmeyeceğini belirtin.

Hatırla / Hatırlama Hatırlama
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Belgeleri 
Yükleme

İşletmen 
Paneli'nin 
Kullanımı

Çeşitli Tarama 
Yöntemleri

Tarayıcı 
Bakımı

Sorun Giderme

Sarf 
Malzemeleri 
Değiştirme

Tarayıcıya 
Genel Bakış

İşlemsel 
Ayarlar

 

 

 

 

)  

Öğe Açıklama Ayar/Değer Fabrika 
varsayılanı

SCSI veya 
USB Bağlantı 

Noktası

VRS kartı 
(opsiyonel) 
bağlantısı

: Yapılandırılabilir
-: Yapılandırılamaz
Kağıt besleme 
denemesi

Toplama hatası meydana geldikten 
sonra besleme işleminin kaç kere 
tekrarlanacağını yapılandırın.
Ayrıca, işletmen panelinden de 
yapılandırılabilir.

1 ila 12 kere 3 kere

Geçerli kağıt 
kalınlığını koru

Güç kapalı konuma getirildikten 
sonra işletmen paneli kağıt ayırma 
kuvveti ayarının korunup 
korunmayacağını belirleyin.

Hatırla / Hatırlama Hatırlama

Temizleme 
döngüsü

Tarayıcının temizlenme döngüsünü 
belirleyin.
Ayrıca, tarayıcı sürücüsünden 
temizlik için bir mesaj görüntülenip 
görüntülenmeyeceğini belirleyin.

1000 ila 255.000 yaprak
(1,000'lik artışlarla)
[Temizlik komutlarını göster.] seçim 
kutusu

10.000 yaprak

Seçili değil

Değiştirme 
döngüsü sayacı 
ayarı

Sarf malzemelerinin değiştirme 
döngülerini belirleyebilirsiniz.

Her bir sarf malzeme
10.000 ila 2.550.000 yaprak
(10,000'lik artışlarla)

600.000 yaprak

Kağıt besleme 
aralığını ayarlayın

Otomatik kağıt boyutu tespiti 
modunda tarama yapılırken büyük 
bir eğrilik nedeniyle taranan 
görüntünün alt tarafı kısmen 
eksikse, belgelerin beslenmesi için 
daha uzun bir aralık belirleyin.
Daha uzun bir aralığın belirlenmesi, 
taranacak her bir belge arasında 
daha uzun süre bırakılmasını sağlar.

Kısa (varsayılan) - Uzun
(1 ila 4 seviye)

Kısa (varsayılan
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Belgeleri 
Yükleme

İşletmen 
Paneli'nin 
Kullanımı

Çeşitli Tarama 
Yöntemleri

Tarayıcı 
Bakımı

Sorun Giderme

Sarf 
Malzemeleri 
Değiştirme

Tarayıcıya 
Genel Bakış

İşlemsel 
Ayarlar

 

 

 -

 -

ı  

Öğe Açıklama Ayar/Değer Fabrika 
varsayılanı

SCSI veya 
USB Bağlantı 

Noktası

VRS kartı 
(opsiyonel) 
bağlantısı

: Yapılandırılabilir
-: Yapılandırılamaz
Toplama hızı Sıkça çoklu besleme veya kağıt 
sıkışması meydana geliyorsa, bu 
durum belgelerin beslendiği hızın 
(toplama hızının) düşürülmesiyle 
düzeltilebilir.
Ayrıca, işletmen panelinden de 
yapılandırılabilir.

Normal / Daha yavaş Normal

Yumuşak toplama 
ayarı

Ayırıcı silindirinin kağıt üzerinde 
kayması nedeniyle toplama 
hatalarıyla veya kısa genişlikteki 
ince kağıtları tararken kağıt 
sıkışmalarıyla karşılaşıyorsanız, bu 
durumu toplama silindiri ünitesini 
aşağı indirerek ve üniteyi alt 
konumda tutarak (Yumuşak toplama 
ayarını devre dışı bırakarak) 
düzeltebilirsiniz.
Ayrıca, işletmen panelinden de 
yapılandırılabilir.

Etkinleştir / Devre dışı bırak Etkinleştir

Otomatik kırpma 
sınırı

Otomatik kağıt boyutu tespiti 
kullanıldığı zaman taranan verinin 
en yakın sayıya yuvarlanıp 
yuvarlanmayacağını belirtin.

Normal / Optimum Normal

Otomatik renk 
algılama

Otomatik renkli/monokrom tespiti 
için dilim seviyesini belirleyin.

1 ila 255 seviye 5

Alarm ayarı Çoklu besleme veya kağıt sıkışması 
gibi bir hata meydana geldiğinde bir 
alarmın verilip verilmeyeceğini 
belirleyebilirsiniz.
Ayrıca, işletmen panelinden de 
yapılandırılabilir.

Alarmı devre dışı bırak / Alarm (kısık 
ses) / Alarm (yüksek ses)

Alarmı devre dış
bırak
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Belgeleri 
Yükleme

İşletmen 
Paneli'nin 
Kullanımı

Çeşitli Tarama 
Yöntemleri

Tarayıcı 
Bakımı

Sorun Giderme

Sarf 
Malzemeleri 
Değiştirme

Tarayıcıya 
Genel Bakış

İşlemsel 
Ayarlar

 

 

 

Öğe Açıklama Ayar/Değer Fabrika 
varsayılanı

SCSI veya 
USB Bağlantı 

Noktası

VRS kartı 
(opsiyonel) 
bağlantısı

: Yapılandırılabilir
-: Yapılandırılamaz
Tarama alanı 
dışında besleme 
sırasında kağıt 
sıkışması tespiti

Bir belge eğrildiğinde ve 
desteklenen tarama alanının 
dışından geçtiğinde bunun bir kağıt 
sıkışması olarak algılanıp 
algılanmayacağını belirleyin.

Etkinleştir / Devre dışı bırak Etkinleştir

Damgalayıcı 
seçimi

Hem Damgalayıcı (ön yüz) hem de 
Damgalayıcı (arka yüz) takılıysa, 
hangi damgalayıcının 
kullanılacağını belirleyin. 
Ayrıca, tarayıcı sürücüsünün 
kurulum iletişim kutusundan da 
yapılandırılabilir. [Normal (ana 
makinenin seçimine uy)] seçimi 
yapıldığında öncelik, tarayıcı 
sürücüsü ayarlarına verilir. [Zorla ön 
yüz damgalayıcısını seç] veya [Zorla 
arka yüz damgalayıcısını seç] 
seçimi yapıldığında ise öncelik, 
Software Operation Panel ayarlarıan 
verilir.

Normal (ana makinenin seçimine uy) / 
Zorla ön yüz damgalayıcısını seç / Zorla 
arka yüz damgalayıcısını seç
(yalnızca damgalayıcı seçeneği 
kuruluyken görüntülenir)

Normal
(ana makinenin 
seçimine uy)

El ile besleme 
zaman aşımı

El ile beslemeyi iptal etmek için 
gerekli besleme süresini 
belirleyebilirsiniz.
Ayrıca, işletmen panelinden de 
yapılandırılabilir.

SCSI veya USB bağlantı noktası:
5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 
110, 120, 180, 240, 300, 360, 420, 480, 
540, 600, 900, 1200, 1500, 1800, 1999 
(saniye)

VRS kartı (opsiyonel) bağlantısı:
5, 10, 20, 30 (saniye)

10 saniye
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Belgeleri 
Yükleme

İşletmen 
Paneli'nin 
Kullanımı

Çeşitli Tarama 
Yöntemleri

Tarayıcı 
Bakımı

Sorun Giderme

Sarf 
Malzemeleri 
Değiştirme

Tarayıcıya 
Genel Bakış

İşlemsel 
Ayarlar

 

 

Öğe Açıklama Ayar/Değer Fabrika 
varsayılanı

SCSI veya 
USB Bağlantı 

Noktası

VRS kartı 
(opsiyonel) 
bağlantısı

: Yapılandırılabilir
-: Yapılandırılamaz
Kağıt koruması Kağıt Korumasının etkinleştirilip 
etkinleştirilmeyeceğini belirleyin.
Bu ayar etkinleştirildiğinde, tarayıcı 
normal olmayan şekilde bükülen bir 
belge olduğunu tespit ederse 
taramayı durdurarak belgelerin zarar 
görme riskini azaltır.
Kağıt Koruma, El İle Besleme 
modunda devre dışı bırakılır.
Ayrıca, tarayıcı sürücüsü kurulum 
iletişim kutusundan veya işletmen 
panelinden de yapılandırılabilir. 
İşletmen paneli ayarına öncelik 
verilmediği sürece önceliğin tarayıcı 
sürücüsü ayarına verileceğine dikkat 
edin.

Etkinleştir / Devre dışı bırak Devre dışı bırak

Kağıt koruma 
hassasiyet seviyesi

Kağıt koruma etkin konumdayken 
belgelerin normal olmayan şekilde 
beslenip beslenmediğinin tespit 
edilmesi için hassasiyet seviyesini 
belirleyebilirsiniz.
Ayrıca, işletmen panelinden de 
yapılandırılabilir. İşletmen paneli 
ayarına öncelik verebileceğinize 
dikkat edin.

Düşük / Normal / Yüksek Normal
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Belgeleri 
Yükleme

İşletmen 
Paneli'nin 
Kullanımı

Çeşitli Tarama 
Yöntemleri

Tarayıcı 
Bakımı

Sorun Giderme

Sarf 
Malzemeleri 
Değiştirme

Tarayıcıya 
Genel Bakış

İşlemsel 
Ayarlar

r
 

- 

- 

 

Öğe Açıklama Ayar/Değer Fabrika 
varsayılanı

SCSI veya 
USB Bağlantı 

Noktası

VRS kartı 
(opsiyonel) 
bağlantısı

: Yapılandırılabilir
-: Yapılandırılamaz
İndeks etiketli 
belgelerin tarama 
ayarı (Otomatik 
kağıt boyutu tespiti)

Sayfanın altına indeks etiketi veya 
indeks çıkarması yapıştırılmış 
belgeler için, Otomatik kağıt boyutu 
tespiti modunda tarama yapılırken 
etiketi (indeks veya indeks 
çıkarması) taranan görüntüde 
koruyabilirsiniz. [İndeks etiketli 
belgeler] seçimi yapılırsa, indeksli 
görüntü gösterilir, ancak tarama hızı 
yavaşlar.

SCSI veya USB bağlantı noktası:
İndeks etiketli belgeler / İndeks etiketi 
olmayan belgeler / Dikdörtgen olmayan 
belgeler

VRS kartı (opsiyonel) bağlantısı:
İndeks etiketli belgeler / İndeks etiketi 
olmayan belgeler

İndeks etiketi 
olmayan belgele

Arka planı koyu 
renk olan 
belgelerin tarama 
ayarı

Koyu bir arka plan rengine sahip bir 
belgenin kenarları yanlışlıkla tespit 
ediliyorsa, bu ayarı yapılandırın. 
Koyu arka planlara sahip belgelerin 
kenarlarını doğru şekilde tespit 
etmek için, hassasiyet seviyesini 
belirleyebilirsiniz.

Etkinleştir / Devre dışı bırak
Arka plan rengi yoğunluğu: Seviye 1 ila 5

Devre dışı bırak

Kırpma ayarları Otomatik kağıt boyutu tespiti 
modunda tespit edilen taranan belge 
görüntü çıktısının boyutunu 
ayarlayın.

Kenar boşluğunu artır: 0 ile 5 mm arası 
(1 mm'lik artışlarla)
Kenar boşluğunu kaldır: -5 ile 0 mm 
arası 
(1 mm'lik artışlarla)

0 mm

Bakım ve denetim 
döngüsü

Bakım teknisyeni tarafından 
yapılacak tarayıcı bakımı ve 
denetimi döngüsünü belirleyin.
Son düzenli bakım ve denetim 
işleminden sonra belirlenen sürenin 
dolması durumunda, bir düzenli 
bakım mesajı görüntülenir.

Devre dışı bırak / Etkinleştir
Bakım/denetim döngüsü: 1 ila 12 ay 
arası

Devre dışı bırak
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Belgeleri 
Yükleme

İşletmen 
Paneli'nin 
Kullanımı

Çeşitli Tarama 
Yöntemleri

Tarayıcı 
Bakımı

Sorun Giderme

Sarf 
Malzemeleri 
Değiştirme

Tarayıcıya 
Genel Bakış

İşlemsel 
Ayarlar

ı - 

 -

Öğe Açıklama Ayar/Değer Fabrika 
varsayılanı

SCSI veya 
USB Bağlantı 

Noktası

VRS kartı 
(opsiyonel) 
bağlantısı

: Yapılandırılabilir
-: Yapılandırılamaz
Filtrelenecek özel 
renkler

Taranan görüntüden çıkartılacak 
rengi belirleyin (yalnızca siyah ve 
beyaz/gri tonlamalı modunda). 
[Filtrelenecek özel renkler] altından 
çıkarılacak rengi (renkleri) 
seçebilirsiniz.
Tarayıcı sürücüsü kurulum iletişim 
kutusundan renk filtreleme 
belirlenmişse önceliğin tarayıcı 
sürücüsü ayarına verileceğine dikkat 
edin.

Sürücü ayarlarını kullan / Özel Sürücü ayarların
kullan

Fazla tarama 
kontrolü

Görüntü büyük bir eğrilik nedeniyle 
kısmen eksik çıkarsa, görüntüyü 
optimum konumda çıkartır.

Normal / Optimum
Siyah çerçeve kalınlığı: İnce (Varsayılan) 
ile Kalın (seviye 1 - 3) arası

Normal
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Belgeleri 
Yükleme

İşletmen 
Paneli'nin 
Kullanımı

Çeşitli Tarama 
Yöntemleri

Tarayıcı 
Bakımı
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başlatın.
el'i Başlatma" (sayfa 133).

]'nı seçin.

ğeleri kontrol edebilirsiniz:

8.3 Sayfa sayaçları ile ilgili ayarlar

Açıklama

F'den taranan yaklaşık yaprak 
ısı (10'lu birimlerle gösterilir)

n temizlik işleminden sonra taranan 
laşık yaprak sayısı (50'li birimlerle 
terilir)
Sayaçlarının Kontrolü ve Sıfırlanması

■ Sayaçlarının Kontrolü ve Sıfırlanması
[Yaprak sayısı]

Sarf malzemelerini değiştirme döngüsünü ve bakım 
parçalarına ilişkin toplam sayfa sayısını kontrol edebilirsiniz.
Sayacın arka plan rengi sarf malzemenin değiştirilmesi, bakım 
parçasının değiştirilmesi veya temizlik gerektiğinde değişir. 
Sayaç, arka plan rengini şu durumlarda değiştirir:
 Sarf malzemesi değiştirdikten sonra taranan yaprak sayısı Software 

Operation Panel'de "Sarf Malzemeleri Değiştirme Döngüsünü 
Belirleme [Değiştirme döngüsü sayacı]" (sayfa 151) bölümünde 
yapılandırılan değerin %95'ine ulaştığında arka plan rengi açık 
sarıya, %100'üne ulaştığında ise sarıya döner. (Fren silindiri/toplama 
silindiri/ayırıcı silindiri sayaçları için)

 Tarayıcı, silindir aşınmasını takip ederek, silindir koşulunun 
düzeltilebilecek eşik değerini aştığını belirlediğinde arka plan rengi 
sarıya döner. (Destek silindiri sayacı için)

 Temizlik işlemi sonrası sayfa sayacı, Software Operation Panel'de 
"Tarayıcı Temizlik Döngüsünü Belirleme [Temizlik döngüsü]" (sayfa 
150) bölümünde yapılandırılan değerin %100'üne ulaştığında arka 
plan rengi sarıya döner. (Temizleme sayacı)

 Kalan mürekkep miktarı %33'ün altına düştüğünde arka plan rengi 
sarıya döner. Bu yalnızca damgalayıcı yüklü olduğu zaman 
görüntülenir. ([Mürekkep Seviyesi: Ön] / [Mürekkep Seviyesi:Arka] 
için)

1 Software Operation Panel'i 
Bkz. "8.1 Software Operation Pan

2 Soldaki listeden [Aygıt ayarı

Bu iletişim kutusunda aşağıdaki ö

Öğe

Toplam sayfa sayısı 
(ADF)

AD
say

Temizleme sonrası So
yak
gös
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Belgeleri 
Yükleme

İşletmen 
Paneli'nin 
Kullanımı

Çeşitli Tarama 
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Tarayıcı 
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Genel Bakış
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Ayarlar

■ Sayaçları sıfırlama
Sarf malzemeleri değiştirdiğinizde veya bir temizlik işlemi 
gerçekleştirdiğinizde, ilgili sayaçları şu şekilde sıfırlayın:

si için [Temizle] düğmesini 

eğerine sıfırlanır.

en [Tamam] düğmesini 

Fren silindiri Son fren silindiri değiştirme 
işleminden sonra taranan yaklaşık 

Öğe Açıklama

namaz. Sayacı ancak bir servis 
a ayrıntılı bilgi için, FUJITSU 
 FUJITSU tarayıcı teknik servisi ile 
1 Değiştirdiğiniz sarf malzeme
tıklayın.

 Sayaç 0 değerine sıfırlanır.
Mürekkep seviyesi için, 100 d

2 Software Operation Panel'd
tıklayın.

yaprak sayısı (500'lü birimlerle 
gösterilir)

Toplama silindiri Son toplama silindiri değiştirme 
işleminden sonra taranan yaklaşık 
yaprak sayısı (500'lü birimlerle 
gösterilir)

Ayırıcı Silindiri Son ayırıcı silindiri değiştirme 
işleminden sonra taranan yaklaşık 
yaprak sayısı (500'lü birimlerle 
gösterilir)

Destek Silindiri Belenen yaklaşık kümülatif yaprak 
sayısı (500'lü birimlerle gösterilir)

Mürekkep seviyesi: Ön Ön Yüz Damgalayıcının (ayrı olarak 
satılır) mürekkep kartuşunda kalan 
mürekkep miktarı.
(Yalnızca damgalayıcı seçeneği 
kuruluyken görüntülenir)

Mürekkep seviyesi: Arka Arka Yüz Damgalayıcının (ayrı olarak 
satılır) mürekkep kartuşunda kalan 
mürekkep miktarı.
(Yalnızca damgalayıcı seçeneği 
kuruluyken görüntülenir)

Destek silindiri sayacı sıfırla
mühendisi sıfırlayabilir. Dah
tarayıcı bayisi veya yetkili bir
irtibata geçin.
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■ Sarf malzeme değiştirme/temizleme mesajı
Tarayıcı kullanılırken bazı durumlarda şu mesaj görünebilir:

Tarayıcı Temizlik Döngüsünü Belirleme [Temizlik 
döngüsü]
Tarayıcı temizlik döngüsünü belirleyebilirsiniz.

 sayacı burada belirtilen 
ayacın arka plan rengi sarıya 

örüntüleyebilirsiniz (sayfa 

başlatın.
el'i Başlatma" (sayfa 133).

ayarı 2] → [Temizlik döngüsü] 

Sarf malzemesi değiştirme mesajı:
Görüntülenen talimata uygun olarak, tarayıcıyı temizleyin veya 
ilgili sarf malzemeleri değiştirin.

[Yoksay] düğmesini tıkladığınızda temizleme talimatı kaybolur 
ve tarama işlemine devam edilir. Tarama işlemine bir süre 
devam edebilirsiniz, ancak, sarf malzemeyi (sarf malzemeleri) 
mümkün olan en kısa sürede değiştirmeniz önerilir.
Taramayı durdurmak ve sarf malzemesini (sarf malzemelerini) 
hemen değiştirmek için [İptal] düğmesini tıklayın.

Sarf malzemelerin nasıl değiştirileceği hakkında bilgi için, şu 
bölümlere bakın:
 Toplama silindiri "6.2 Toplama silindirini değiştirme" (sayfa 95)
 Ayırıcı Silindiri "6.3 Ayırıcı Silindiri Değiştirme" (sayfa 97)
 Fren silindiri "6.4 Fren silindirini değiştirme" (sayfa 100)

Tarayıcının nasıl temizleneceği hakkında bilgi için, bkz. 
"Bölüm 5 Tarayıcı Bakımı" (sayfa 81).

Temizlik yapıldıktan sonra sayfa
değerin %100'üne ulaştığında s
döner.
Ayrıca, temizleme mesajını da g
150).

1 Software Operation Panel'i 
Bkz. "8.1 Software Operation Pan

2 Sol taraftaki listeden [Aygıt 
seçimlerini yapın.

Temizleme mesajı:
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Belgeleri 
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3 Tarayıcının ne zaman temizleneceğini belirlemek için bir 
değer seçin.
1.000'lik artışlarla 1.000 ile 255.000 arasında bir değer 
belirtebilirsiniz.

Sarf Malzemeleri Değiştirme Döngüsünü 
Belirleme [Değiştirme döngüsü sayacı]
Sarf malzemeleri değiştirme döngüsünü belirleyebilirsiniz.

nra sayfa sayacı burada 
ında sayacın arka plan rengi 
ında ise sarıya döner. Ayrıca, 
nı da görüntüleyebilirsiniz 

başlatın.
el'i Başlatma" (sayfa 133).

ayarı 2] → [Değiştirme 
i yapın.

plama silindiri, ayırıcı silindiri 
öngüsü için bir değer 

50.000 arasında bir değer 
Ayrıca, temizlik mesajının gösterilip gösterilmeyeceğini 
belirtebilirsiniz.

Sarf malzemesi değiştirdikten so
belirtilen değerin %95'ine ulaştığ
açık sarıya ve %100'üne ulaştığ
sarf malzeme değiştirme mesajı
(sayfa 150).

1 Software Operation Panel'i 
Bkz. "8.1 Software Operation Pan

2 Sol taraftaki listeden [Aygıt 
döngüsü sayacı] seçimlerin

3 Her bir sarf malzemenin (To
ve fren silindiri) değiştirme d
belirleyin.
10.000'lik artışlarla 10.000 ile 2.5
belirtebilirsiniz.



Dizin

Bölüm 8 İşlemsel Ayarlar

Ek
Terimler Sözlüğü

Giriş

İçindekiler
ÜST SAYFA

152

Belgeleri 
Yükleme

İşletmen 
Paneli'nin 
Kullanımı

Çeşitli Tarama 
Yöntemleri

Tarayıcı 
Bakımı
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Tarayıcıya 
Genel Bakış
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Ayarlar

]'nı seçin ve [Uzaklık]'a 

8.4 Tarama ayarları

Tarama Başlangıç Konumunu Ayarlama
[Uzaklık/Dikey büyütme ayarı]
Taranan görüntünün çıkış konumu doğru değilse veya görüntü 
(düşey olarak) olduğundan kısa/uzun görünüyorsa, durumu 
düzeltmek için uzaklığı ve dikey büyütme ayarını 
yapılandırmak için aşağıdaki prosedürü takip edin.

1 Software Operation Panel'i başlatın.
Bkz. "8.1 Software Operation Panel'i Başlatma" (sayfa 133).

2 Soldaki listeden [Aygıt ayarı
tıklayın.

Normalde fabrika varsayılan değerleri en uygun şekilde 
ayarlandığı için ayarlarda herhangi bir değişiklik yapmanız 
gerekmez.



Dizin

Bölüm 8 İşlemsel Ayarlar

Ek
Terimler Sözlüğü

Giriş

İçindekiler
ÜST SAYFA

153

Belgeleri 
Yükleme

İşletmen 
Paneli'nin 
Kullanımı

Çeşitli Tarama 
Yöntemleri

Tarayıcı 
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Genel Bakış
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Ayarlar

3 Uzaklık/dikey büyütme ayarını gerektiği gibi değiştirin. Dikey büyütme ayarı Açıklama

Birim Dikey büyütme ayarı hedefi [ADF] 
konumuna sabitlenir.

ikey (uzunluk) büyütme değerini 
yarlar.
yar aralığı %0,1'lik artışlarla -
3,1 ile %3,1 arasındadır.
Uzaklık ayarı Açıklama

Birim Uzaklık ayarı hedefi olarak [ADF (ön yüz)] veya 
[ADF (arka yüz)] seçimini yapın.
Bağlantı, VRS kartı (opsiyonel) üzerinden 
yapılıyorsa, uzaklığı yalnızca [ADF (arka yüz)] 
için ayarlayabileceğinize dikkat edin.

Yatay Yatay (genişlik) uzaklığı ayarlar.
Ayar aralığı 0,5 mm'lik artışlarla -2 ile 3 mm 
arasındadır.

Dikey Dikey (uzunluk) uzaklığı ayarlar.
Ayar aralığı 0,5 mm'lik artışlarla -2 ile 3 mm 
arasındadır.

Dikey büyütme ayarı 
(uzunluk)

D
a
A
%
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Belgeleri 
Yükleme

İşletmen 
Paneli'nin 
Kullanımı

Çeşitli Tarama 
Yöntemleri

Tarayıcı 
Bakımı

Sorun Giderme

Sarf 
Malzemeleri 
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Tarayıcıya 
Genel Bakış

İşlemsel 
Ayarlar

Taranan Görüntü Kenarındaki Gölgeleri veya 
Çizgileri Giderme [Kenar dolgusu (ADF)]
Taradığınız belgenin durumuna bağlı olarak, belgedeki bazı 

3 Doldurulacak her bir kenar boşluğunun genişliğini 
belirleyin: üst, alt, sağ ve sol.

enkte doldurulur.

 geniş bir alan belirtilmişse, 
rakterler kesilebilir.

 beyazdır, ancak tarayıcı 
h arka plan" olarak değiştirilebilir. 

cı sürücüsünün Yardım dosyasına 

ıcı sürücüsünün kurulum iletişim 
landırılabilir. Önceliğin daha 
p ayara verileceğine dikkat edin.
 (isteğe bağlı) kullanılıyorken 

Z.

T T :Üst = 0 ila 15 mm
B :Alt = -7 ila 7 mm

= 0 ila 15 mm
 0 ila 15 mm

m'lik artışlarla)
gölgeler, görüntü çıkışının kenarına yansıyabilir ve siyah 
çizgiler olarak görünebilir.
Bu durumda, kenarlar etrafını doldurmak üzere Sayfa Kenar 
Dolgusu işlevini kullanarak kenarlar etrafındaki görüntü 
kalitesini iyileştirebilirsiniz.

1 Software Operation Panel'i başlatın.
Bkz. "8.1 Software Operation Panel'i Başlatma" (sayfa 133).

2 Soldaki listeden [Aygıt ayarı 2] → [Kenar dolgusu (ADF)] 
seçimlerini yapın.

Belirtilen alan, arka plan ile aynı r

Kenar dolgusu için çok
kenarlara yakın bazı ka

 Arka plan normalde
sürücüsünden "Siya
Ayrıntılar için tarayı
bakınız.

 Bu ayar ayrıca aray
kutusundan da yapı
yüksek değere sahi

 Bu ayar, Kofax VRS
GÖRÜNTÜLENME

L R

B

R :Sağ 
L :Sol =

(1 m

Görüntü 
alanı
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Belgeleri 
Yükleme

İşletmen 
Paneli'nin 
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Yöntemleri

Tarayıcı 
Bakımı
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Sarf 
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Tarayıcıya 
Genel Bakış

İşlemsel 
Ayarlar

Taranan Görüntü Kenarındaki Gölgeleri veya 
Çizgileri Giderme [Kenar dolgusu (otomatik kağıt 
boyutu tespiti)]

3 Doldurulacak her bir kenar boşluğunun genişliğini 
belirleyin: üst, alt, sağ ve sol.

enkte doldurulur.

çok geniş bir alan belirtilmişse, 
ı karakterler kesilebilir.
tu tespiti ayarlanmadığı sürece, 
F)] ayarı uygulanır. Daha ayrıntılı 
an Görüntü Kenarındaki Gölgeleri 

me [Kenar dolgusu (ADF)]" (sayfa 

ıcı sürücüsünün kurulum iletişim 
landırılabilir. Önceliğin daha 
p ayara verileceğine dikkat edin.
 (opsiyonel) kullanılıyorken 

Z.

T T :Üst = 0 ila 7,5 mm
B :Alt = 0 ila 7,5 mm

= 0 ila 7,5 mm
 0 ila 7,5 mm

mm'lik artışlarla)
Otomatik kağıt boyutu tespiti modunda tarama yapılıyorken, 
taradığınız belgenin durumuna bağlı olarak, belgedeki bazı 
gölgeler, görüntü çıkışının kenarına yansıyabilir ve siyah 
çizgiler olarak görünebilir.
Bu durumda, kenarlar etrafını doldurmak üzere Sayfa Kenar 
Dolgusu işlevini kullanarak kenarlar etrafındaki görüntü 
kalitesini iyileştirebilirsiniz.

1 Software Operation Panel'i başlatın.
Bkz. "8.1 Software Operation Panel'i Başlatma" (sayfa 133).

2 Soldaki listeden [Aygıt ayarı 2] → [Kenar dolgusu 
(otomatik kağıt boyutu tespiti)] seçimlerini yapın.

Belirtilen alan, arka plan ile aynı r

 Kenar dolgusu için 
kenarlara yakın baz

 Otomatik kağıt boyu
[Kenar dolgusu (AD
bilgi için, bkz. "Taran
veya Çizgileri Gider
154).

 Bu ayar ayrıca aray
kutusundan da yapı
yüksek değere sahi

 Bu ayar, Kofax VRS
GÖRÜNTÜLENME

L R

B

R :Sağ 
L :Sol =

(0,5 

Görüntü
alanı
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Belgeleri 
Yükleme
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Çeşitli Tarama 
Yöntemleri

Tarayıcı 
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Sarf 
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Tarayıcıya 
Genel Bakış

İşlemsel 
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Filtrelenecek Rengi Seçme [Renk filtreleme]
"Renk filtreleme" işlevini kullanarak, belgeleri ışığın üç temel 
renginden, yani kırmızı, yeşil ve mavi içinden belirlenen renk 

2 Sol taraftaki listeden [Aygıt ayarı 2] → [Renk filtreleme] 
seçimlerini yapın.

l veya mavi filtrelenir.

tı noktası üzerinden 
e Operation Panel yalnızca kırmızı, 
rasından renk seçimi yapmanıza 
i filtrelemek için, tarayıcı 
arı yapılandırın. Ayrıntılar için 
ardım dosyasına bakınız.

ıcı sürücüsünün kurulum iletişim 
landırılabilir. Tarayıcı sürücüsü 
lir.
 (opsiyonel) kullanılıyorken 

Z.
çıkartılarak taranabilir.
Örneğin, yeşil arka plan önünde siyah metin içeren bir belge 
tarıyorsanız, görüntüyü yalnızca siyah metni içerecek şekilde 
çıkartabilirsiniz.

1 Software Operation Panel'i başlatın.
Bkz. "8.1 Software Operation Panel'i Başlatma" (sayfa 133).

3 Filtrelenecek rengi seçin.
Kırmızı, Yeşil, Mavi: Kırmızı, yeşi
Hiçbiri: Hiçbir renk filtrelenmez.

 Renk filtreleme yalnızca siyah ve beyaz veya gri tonlama 
modunda kullanılabilir.

 Renk filtreleme işlevi en çok açık renklerde (düşük 
yoğunluk) başarılıdır, koyu renkler filtrelenemeyebilir.

SCSI veya USB bağlan
bağlandığında Softwar
yeşil ve mavi renkleri a
izin verir. Diğer renkler
sürücüsünde gerekli ay
tarayıcı sürücüsünün Y

 Bu ayar ayrıca aray
kutusundan da yapı
ayarına öncelik veri

 Bu ayar, Kofax VRS
GÖRÜNTÜLENME
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Belgeleri 
Yükleme

İşletmen 
Paneli'nin 
Kullanımı

Çeşitli Tarama 
Yöntemleri

Tarayıcı 
Bakımı

Sorun Giderme

Sarf 
Malzemeleri 
Değiştirme

Tarayıcıya 
Genel Bakış

İşlemsel 
Ayarlar

Filtrelenecek Özel Renk(ler) Seçme [Filtrelenecek 
özel renkler]
[Filtrelenecek özel renkler] işlevini kullanarak, belgeleri 

3 Filtrelenecek rengin (renklerin) nasıl belirleneceğini seçin.
Sürücü ayarlarını kullan: Tarayıcı sürücüsü ayarını takip edin.
Özel: Belirtilen renkler filtrelenir.
[Özel] seçimini yapar ve [Renk belirle] düğmesini tıklarsanız, 

 kutusu görüntülenir ve buradan 
 kadar seçim yapabilirsiniz.

ir. Rengi seçmek için tıklayın.

i görüntü açılır.
belirtilen renkleri çıkartarak tarayabilirsiniz. (Bu işlev yalnızca 
siyah ve beyaz veya gri tonlamalı modunda kullanılabilir.)
Örneğin, yeşil arka plan önünde siyah metin içeren bir belge 
tarıyorsanız, görüntüyü yalnızca siyah metni içerecek şekilde 
çıkartabilirsiniz.

1 Software Operation Panel'i başlatın.
Bkz. "8.1 Software Operation Panel'i Başlatma" (sayfa 133).

2 Sol taraftaki listeden [Aygıt ayarı 2] → [Filtrelenecek özel 
renkler] seçimlerini yapın.

[Filtrelenecek renk seçimi] iletişim
filtrelenmesini istediğiniz üç renge

 [Asıl görüntü]
Bir örnek renk paleti görüntülen

 [Filtrelenmiş görüntü]
Renk(ler) filtrelendikten sonrak
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 [Renk 1, [Renk 2] ve [Renk 3) sekmeleri
Filtrelenecek rengi (renkleri) belirleyin. Aynı anda üç adede kadar 
renk seçilebilir.
- [Filtreleme] seçim kutusu

 [Özel] seçimi yapıldığında, tarayıcı sürücüsünden 
filtrelenecek renk için [Hiçbiri] seçimini yapın.

 Tarayıcı sürücüsü kurulum iletişim kutusundan renk 
filtreleme belirlenmişse önceliğin tarayıcı sürücüsü 

 dikkat edin.
 Kofax VRS (opsiyonel) 
ntülenir.
Filtrelenmesini istediğiniz birden fazla renk seçmek için, [Renk 2] 
veya [Renk 3 sekmesi altındaki bu seçim kutusunu işaretleyin.

- [Kırmızı] / [Yeşil] / [Mavi]
Belirtilen renk filtreleme bilgilerini sayısal değerler cinsinden 
görüntüler. Bu değerler doğrudan girilebilir veya [] / [] 
düğmesi tıklanarak değiştirilebilir.

- Örnek renk
Belirtilen rengi gösterir.

 [Siyah öncelikli] seçim kutusu
Metni filtrelemek istemiyorsanız bu seçim kutusunu işaretleyin.
Bu seçenek, siyah gibi düşük yoğunluklu renkleri (genellikle 
karakterler için kullanılır) filtrelenmeye karşı korur.

 [Hassasiyet]
Seçilen renk filtreleme için izin verilen aralığı belirler.
Aralık: 15 ila 180 derece
Değer arttıkça, daha geniş bir renk aralığı filtrelenir.

 [Dosya] düğmesi
Bir görüntü dosyasını (*.bmp) [Asıl görüntü] çerçevesinde 
görüntülemenize ve bir renk filtreleme seçmenize izin verir.

 [Uygula] düğmesi
Yapılandırılan ayarlarını uygular ve iletişim kutusunu kapatır.

 [İptal] düğmesi
Yapılandırılan ayarlarını iptal eder ve iletişim kutusunu kapatır.

ayarına verileceğine
 Bu ayar YALNIZCA

kullanılıyorken görü
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Taramalar arasındaki zaman aralığını kısaltma 
[Ön besleme]
"Ön besleme" belgeyi bir sonraki taramadan önce taramak için 

3 Ön besleme ayarlarını yapılandırın.
Ön beslemeyi etkinleştirmek için [Evet] veya devre dışı bırakmak için 
[Hayır] seçimini yapın.

n tarama sırasında taramayı iptal 
nmiş belgeyi tarayıcıdan 
r yerleştirmeniz gerekir.
ıcı sürücüsünün kurulum iletişim 
landırılabilir. Tarayıcı sürücüsü 
lir.
 (opsiyonel) kullanılıyorken 

Z.
başlangıç konumunda olacak şekilde beslemek anlamına 
gelir.
[Ön besleme] işlevini etkinleştirmek belge taramaları 
arasındaki aralığı kısaltır.

1 Software Operation Panel'i başlatın.
Bkz. "8.1 Software Operation Panel'i Başlatma" (sayfa 133).

2 Soldaki listeden [Aygıt ayarı 2] → [Ön besleme] 
seçimlerini yapın.

 Ön besleme etkinke
ederseniz, ön besle
çıkarmanız ve tekra

 Bu ayar ayrıca aray
kutusundan da yapı
ayarına öncelik veri

 Bu ayar, Kofax VRS
GÖRÜNTÜLENME
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Besleme Denemesi Sayısını Belirleme [Kağıt 
besleme denemesi]
Toplama hatası meydana geldikten sonra besleme işleminin 

Belge Besleme Aralığını Belirleme [Kağıt besleme 
aralığını ayarlayın]
Otomatik kağıt boyutu tespiti modunda tarama yapılırken 

an görüntünün alt tarafı 
ir belge arasında daha fazla 
 bir belge besleme aralığı 

başlatın.
el'i Başlatma" (sayfa 133).

ayarı 2] → [Kağıt besleme 
ini yapın.
kaç kere tekrarlanacağını yapılandırın.

1 Software Operation Panel'i başlatın.
Bkz. "8.1 Software Operation Panel'i Başlatma" (sayfa 133).

2 Sol taraftaki listeden [Aygıt ayarı 2] → [Kağıt besleme 
denemesi] seçimlerini yapın.

3 Kağıt beslemenin kaç kere denenmesini istediğinizi 
belirtin.
1 ila 12 defa arasından istediğiniz seçimi yapabilirsiniz.

büyük bir eğrilik nedeniyle taran
kısmen eksikse, taranacak her b
zaman bırakmak için daha uzun
belirleyin.

1 Software Operation Panel'i 
Bkz. "8.1 Software Operation Pan

2 Sol taraftaki listeden [Aygıt 
aralığını ayarlayın] seçimler

Bu ayar aynı zamanda işletmen panelinde de 
yapılandırılabilir.
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3 Kağıt besleme aralığını belirleyin.
[Kısa (Varsayılan)] ila [Uzun] arasından (dört seviyede) bir seçim 
yapabilirsiniz. 

Belge Besleme Hızını Ayarlama [Toplama hızı]
Sıkça çoklu besleme veya kağıt sıkışması meydana geliyorsa, 
bu durum belgelerin beslendiği hızın (toplama hızının) 

etkilidir.

başlatın.
el'i Başlatma" (sayfa 133).

 2] → [Toplama hızı] 
düşürülmesiyle düzeltilebilir.
Bu ayar ince kağıtlar taranırken 

1 Software Operation Panel'i 
Bkz. "8.1 Software Operation Pan

2 Soldaki listeden [Aygıt ayarı
seçimlerini yapın.

Kağıt besleme aralığı uzadığından, tarama işleminin daha 
uzun süreceğine dikkat edin.
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3 Kağıt besleme hızını (toplama hızını) seçin.
Normal: Normal kağıt besleme hızı
Yavaş: Normal kağıt besleme hızından daha yavaştır

Kağıt Besleme İşlemi Ayarı 
[Yumuşak toplama ayarı]
Ayırıcı silindirinin kağıt üzerinde kayması nedeniyle toplama 

i ince kağıtları tararken kağıt 
 bu durumu toplama silindiri 
yi alt konumda tutarak 
 dışı bırakarak) 

başlatın.
el'i Başlatma" (sayfa 133).

 2] → [Yumuşak toplama 
hatalarıyla veya kısa genişliktek
sıkışmalarıyla karşılaşıyorsanız,
ünitesini aşağı indirerek ve ünite
(Yumuşak toplama ayarını devre
düzeltebilirsiniz.

1 Software Operation Panel'i 
Bkz. "8.1 Software Operation Pan

2 Soldaki listeden [Aygıt ayarı
ayarı] seçimlerini yapın.

Kağıt besleme hızı düştüğünden, tarama işleminin daha 
uzun süreceğine dikkat edin.

Bu ayar aynı zamanda işletmen panelinde de 
yapılandırılabilir.
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3 Yumuşak toplama ayarının etkinleştirilip 
etkinleştirilmeyeceğini belirleyin.
Toplama silindirini alçaltarak, toplama hatalarını ve kağıt sıkışmalarını 
azaltmak için [Devre dışı bırak] seçimini yapın.

Görüntü Sınırlarını Kırpma
[Otomatik kırpma sınırı]
Otomatik kağıt boyutu tespiti açık konumdayken tarama işlemi 

azı kesirli veriler oluşabilir. 
llanarak bu tür kesirli verilerin 
ebilirsiniz.

başlatın.
el'i Başlatma" (sayfa 133).

ayarı 2] → [Otomatik kırpma 
sırasında taranan görüntülerde b
Otomatik kırpma sınırı işlevini ku
silinip silinmeyeceğine karar ver

1 Software Operation Panel'i 
Bkz. "8.1 Software Operation Pan

2 Sol taraftaki listeden [Aygıt 
sınırı] seçimlerini yapın.

Yumuşak toplama ayarını devre dışı bırakarak tarama 
yaparsanız eğiklikler veya çoklu beslemeler meydana 
gelebilir.
Normal tarama için [Etkinleştir] seçeneğini kullanın.

Bu ayar aynı zamanda işletmen panelinde de 
yapılandırılabilir.
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3 Kesirli verinin tutulup tutulmayacağını seçin.
Kesirli verilerin taranan görüntülerden çıkartılmasını engellemek için 
[En iyi seviyeye getir] seçimini ve gerekli olmayan verileri silmek için 
[Normal] seçimini yapın.

Renkli/Monokrom Modu İçin Otomatik Tespit 
Ayarı [Otomatik renk algılama]
Otomatik Renk Algılama için dilim seviyesini belirleyin.

başlatın.
el'i Başlatma" (sayfa 133).

ayarı 2] → [Otomatik renk 
1 Software Operation Panel'i 
Bkz. "8.1 Software Operation Pan

2 Sol taraftaki listeden [Aygıt 
algılama] seçimlerini yapın.

 [Normal] seçiliyken sağ kenarında metin bulunan bir 
belge tararsanız, sağ tarafta veri kaybı olabilir.

 [En iyi duruma getir]'i seçerek veri kaybını engeleseniz 
bile, sağ kenarda siyah çizgiler oluşabilir.

 Otomatik kağıt boyutu tespitinin nasıl seçileceği 
hakkında bilgi için tarayıcı sürücüsünün Yardım 
dosyasına bakınız.

 Bu ayar, Kofax VRS (opsiyonel) kullanılıyorken 
GÖRÜNTÜLENMEZ.

 Bu ayar sadece siyah ve beyaz modda uygulanır.
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3 Dilim değerini seçin.
Dilim değerini 1 ila 255 arasında seçebilirsiniz.
Siyah ve beyaz belgeler renkli belgeler olarak algılanıyorsa, değeri 
yükseltin. Renkli belgeler siyah ve beyaz belgeler olarak 

Hata Meydana Geldiğinde Alarm Çalma 
[Alarm ayarı]
Bir kağıt sıkışması veya çoklu besleme meydana geldiğinde 

yin.

başlatın.
el'i Başlatma" (sayfa 133).

ayarı 2] → [Alarm ayarı] 
algılanıyorsa, değeri düşürün. alarm çalıp çalmayacağın belirle

1 Software Operation Panel'i 
Bkz. "8.1 Software Operation Pan

2 Sol taraftaki listeden [Aygıt 
seçimlerini yapın.

 Otomatik renk/monokrom algılama özelliğinin nasıl 
yapılandırılacağı hakkında bilgi için tarayıcı 
sürücüsünün Yardım dosyasına bakınız.

 Bu ayar, Kofax VRS (opsiyonel) kullanılıyorken 
GÖRÜNTÜLENMEZ.
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3 Alarm ayarlarını yapılandırın. Taranabilir Alanın Dışında Kağıt Sıkışmasını 
Tespit Etme [Tarama alanı dışında besleme 
sırasında kağıt sıkışması tespiti]

enen tarama alanının 
ğıt sıkışması olarak algılanıp 

başlatın.
el'i Başlatma" (sayfa 133).

ayarı 2] → [Tarama alanı 
ağıt sıkışması tespiti] 

me sırasında kağıt sıkışması 
 etkinleştirilmeyeceğini 

larak kabul etmek için [Etkinleştir] 

Alarmı devre dışı bırak : Bir hata meydana gelse dahi alarm 
çalmaz.

Alarm (kısık ses) : Bir hata meydana geldiğinde kısık 

Bir belge eğrildiğinde ve destekl
dışından geçtiğinde bunun bir ka
algılanmayacağını belirleyin.

1 Software Operation Panel'i 
Bkz. "8.1 Software Operation Pan

2 Sol taraftaki listeden [Aygıt 
dışında besleme sırasında k
seçimlerini yapın.

3 [Tarama alanı dışında besle
tespiti] işlevinin etkinleştirilip
belirleyin.
Bu tür durumları kağıt sıkışması o
seçimini yapın.

seste alarm verilir.
Alarm (yüksek ses) : Bir hata meydana geldiğinde yüksek 

seste alarm verilir.

Bu ayar aynı zamanda işletmen panelinde de 
yapılandırılabilir.
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Belgelerin Hasar Görmesini Engelleme İşlevini 
Ayarlama [Kağıt koruma]
Kağıt Korumasının etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini 

3 Kağıt Korumasının etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini 
belirleyin.
[Etkinleştir] seçimini yaptığınızda tarayıcı, bir belgenin normal 
olmayan şekilde kıvrıldığını tespit ederse taramayı durdurur.

 belgelerin zarar görmesini 
r ve hiçbir belgenin zarar 
antisini vermez.
i etkinleştirdiğinizde, belgeleri üst 
 bir şekilde (özellikle farklı 

r bir arada tarandığı zaman) 
min olun.
 bir şekilde hizalanmazsa, Kağıt 
ete geçebilir ve belgeler düzgün 
iş olsa bile taramayı durdurur.

 Besleme modunda devre dışı 

ıcı sürücüsü kurulum iletişim 
letmen panelinden de 
etmen paneli ayarına öncelik 
nceliğin tarayıcı sürücüsü ayarına 

edin.
belirleyin.
Değerli belgeler besleme hataları yüzünden taranırken zarar 
görebilir veya yırtılabilir. Bu ayar etkinleştirildiğinde, tarayıcı 
normal olmayan şekilde bükülen bir belge olduğunu tespit 
ederse taramayı durdurarak belgelerin zarar görme riskini 
azaltır.
İnce belgeler gibi beslemesi zor olan belgeler taranırken bu 
işlev kullanılabilir.

1 Software Operation Panel'i başlatın.
Bkz. "8.1 Software Operation Panel'i Başlatma" (sayfa 133).

2 Sol taraftaki listeden [Aygıt ayarı 2] → [Kağıt koruma] 
seçimlerini yapın.

 Kağıt Koruma işlevi
engellemeyi amaçla
görmeyeceğinin gar

 Kağıt koruma işlevin
kenarları hizalanmış
uzunluktaki belgele
yerleştirdiğinizden e
Üst kenarlar düzgün
Koruma işlevi harek
bir şekilde beslenm

 Kağıt Koruma, El İle
bırakılır.

 Bu ayar ayrıca taray
kutusundan veya iş
yapılandırılabilir. İşl
verilmediği sürece ö
verileceğine dikkat 
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Kağıt koruma için hassasiyet seviyesini belirleme 
[Kağıt koruma hassasiyet seviyesi]
Kağıt koruma etkin konumdayken belgelerin normal olmayan 

3 Kağıt koruma için hassasiyet seviyesini belirleyin.
Düşük : Bükülmüş belgeleri tespit etme hassasiyeti seviyesini 

azaltır.

hassasiyet seviyesinde takip 
yarı kullanın.

espit etme hassasiyeti seviyesini 

a sıkça kağıt sıkışması meydana 
eçimini yapın.
da işletmen panelinde de 

etmen paneli ayarına öncelik 
kat edin.
şekilde beslenip beslenmediğinin tespit edilmesi için 
hassasiyet seviyesini belirleyebilirsiniz. Silindirler tarafından 
belgeler düzgün bir şekilde beslenmezse, belgeler kırışabilir 
(örn. bükülebilir, katlanabilir, kıvrılabilir). Bu tür durumları tespit 
etmek ve taramayı durdurmak için, yalnızca çok zarar görmüş 
belgeleri tespit etmek üzere [1: Low] seçimini veya az zarar 
görmüş belgeleri dahi tespit etmek üzere [3: High] seçimini 
yapın.

1 Software Operation Panel'i başlatın.
Bkz. "8.1 Software Operation Panel'i Başlatma" (sayfa 133).

2 Sol taraftaki listeden [Aygıt ayarı 2] → [Kağıt koruma 
hassasiyet seviyesi] seçimlerini yapın.

Normal : Belgeler normal bir 
edilir. Normalde bu a

Yüksek : Bükülmüş belgeleri t
yükseltir.

 Besleme konumund
geliyorsa, [Düşük] s

 Bu ayar aynı zaman
yapılandırılabilir. İşl
verebileceğinize dik
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İndeks Etiketli Belgeler/Dikdörtgen Olmayan 
Belgeler İçin Tarama Ayarları [İndeks etiketli 
belgelerin tarama ayarı (Otomatik kağıt boyutu 
tespiti)]

3 [İndeks etiketli belgeler], [İndeks etiketi olmayan belgeler] 
veya [Dikdörtgen olmayan belgeler] arasından bir seçim 
yapın.

Açıklama

tiketli bir belgenin alt kenarından 
0 mm'ye kadar tarama yapar.

 alt kenarını tespit ettiğinde 
 durdurur.

ilen belgenin alt kenarından 
20 mm'ye kadar tarama yapar.
tı (opsiyonel) üzerinden 
ğında kullanılamaz)

eler] veya [Dikdörtgen olmayan 
aptığınızda tarama hızı yavaşlar.
dikdörtgen olmayan belgeleri 
ndeks Etiketli Belgeleri veya 
n Belgeleri Yükleme" (sayfa 41).
tu tespitinin nasıl yapılandırılacağı 
rayıcı sürücüsünün Yardım 

l) üzerinden bağlantı yapılmışsa, 
ük bir belge tarandığında taranan 
tiketi çıkmayabilir.
Kenarına indeks etiketi veya indeks çıkarması yapıştırılmış 
belgeler için, Otomatik kağıt boyutu tespitiyle ekleri dahil tüm 
belgeyi tarayabilirsiniz.

1 Software Operation Panel'i başlatın.
Bkz. "8.1 Software Operation Panel'i Başlatma" (sayfa 133).

2 Soldaki listeden [Aygıt ayarı 2] → [İndeks etiketli 
belgelerin tarama ayarı (Otomatik kağıt boyutu tespiti)] 
seçimlerini yapın.

Öğe

İndeks etiketli 
belgeler

İndeks e
itibaren 2

İndeks etiketi 
olmayan belgeler

Belgenin
taramayı

Dikdörtgen olmayan 
belge

Tespit ed
itibaren 1
(VRS kar
bağlandı

 [İndeks etiketli belg
belgeler] seçimini y

 İndeks etiketli veya 
taramak için, bkz. "İ
Dikdörtgen Olmaya

 Otomatik kağıt boyu
hakkında bilgi için ta
dosyasına bakınız.

 VRS kartı (opsiyone
A5 boyutundan küç
görüntüde indeks e
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Belgeleri 
Yükleme

İşletmen 
Paneli'nin 
Kullanımı

Çeşitli Tarama 
Yöntemleri

Tarayıcı 
Bakımı

Sorun Giderme

Sarf 
Malzemeleri 
Değiştirme

Tarayıcıya 
Genel Bakış

İşlemsel 
Ayarlar

Koyu Arka Plan Rengine Sahip Belgeleri Tarama
[Arka planı koyu renk olan belgelerin tarama 
ayarı]

3 [Arka plan rengi yoğunluğu] değerini ayarlayın.

[Arka plan rengi yoğunluğu] değerini yükselttiğinizde, 
kağıt yolundaki toz nedeniyle kenarlar yanlış algılanabilir.

ax VRS (opsiyonel) kullanılıyorken 
Koyu bir arka plan rengine sahip bir belgenin kenarları doğru 
tespit edilmiyorsa, bu ayarı yapılandırın. Koyu arka planlara 
sahip belgelerin kenarlarını doğru şekilde tespit etmek için, 
hassasiyet seviyesini belirleyebilirsiniz.

1 Software Operation Panel'i başlatın.
Bkz. "8.1 Software Operation Panel'i Başlatma" (sayfa 133).

2 Soldaki listeden [Aygıt ayarı 2] → [Arka planı koyu renk 
olan belgelerin tarama ayarı] seçimlerini ve ardından 
[Etkinleştir] seçimini yapın.

Bu ayar YALNIZCA Kof
görüntülenir.
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Belgeleri 
Yükleme

İşletmen 
Paneli'nin 
Kullanımı

Çeşitli Tarama 
Yöntemleri

Tarayıcı 
Bakımı

Sorun Giderme

Sarf 
Malzemeleri 
Değiştirme

Tarayıcıya 
Genel Bakış

İşlemsel 
Ayarlar

Taranan Görüntü Sonucunu Ayarlama
[Kırpma ayarları]
Otomatik kağıt boyutu tespitinde algılanan belgeler için 

3 Kaydırma çubuğunu kullanarak çıktı sonucunu ayarlayın.

Öğe Açıklama

Kenar boşluğunu Tüm görüntüyü içerecek şekilde, belgenin 
rafına siyah alanlar ekler.
rasında (1 mm'lik artışlarla) bir 
yin.

narları etrafındaki alanı siler ve 
 bırakmaz.
arasında (1 mm'lik artışlarla) bir 
yin.

eçeneğiyle geniş bir belge 
narı etrafına belirlenen miktarda 
ilir.

 mm konumuna ayarlanırsa, çıktı 
. 
 Kofax VRS (opsiyonel) 
ntülenir.
taranan görüntü sonucunu ayarlayabilirsiniz.

1 Software Operation Panel'i başlatın.
Bkz. "8.1 Software Operation Panel'i Başlatma" (sayfa 133).

2 Sol taraftaki listeden [Aygıt ayarı 2] → [Kırpma ayarları] 
seçimlerini yapın.

artır kenarları et
0 ile 5 mm a
değer belirle

Kenar boşluğunu 
kaldır

Belgenin ke
hiç boş alan
-5 ile 0 mm 
değer belirle

Kenar boşluğunu artır s
taradığınızda, belge ke
siyah alan eklenmeyeb

 Kaydırma çubuğu 0
sonucu ayarlanmaz

 Bu ayar YALNIZCA
kullanılıyorken görü
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Belgeleri 
Yükleme

İşletmen 
Paneli'nin 
Kullanımı

Çeşitli Tarama 
Yöntemleri

Tarayıcı 
Bakımı

Sorun Giderme

Sarf 
Malzemeleri 
Değiştirme

Tarayıcıya 
Genel Bakış

İşlemsel 
Ayarlar

Fazla Tarama İçin Çıktı Sonucunu Ayarlama
[Fazla tarama kontrolü]
Fazla tarama kullanıyorsanız ve geniş bir eğrilik nedeniyle 

1 Software Operation Panel'i başlatın.
Bkz. "8.1 Software Operation Panel'i Başlatma" (sayfa 133).

2 Sol taraftaki listeden [Aygıt ayarı 2] → [Fazla tarama 
i seviyeye getir] seçimlerini 

 çerçeve kalınlığı] miktarını 

ıt besleme aralığını ayarlayın] 
nılması önerilir.

ük kağıt boyutuyla tarama 

 (opsiyonel) kullanılıyorken 
Z.
görüntü kısmen eksik çıkıyorsa [En iyi seviyeye getir] öğesini 
ayarlayın.
Normal olmayan bir görüntü eğriliği tespit edilirse, üst ve alt 
kenarında yeterli miktarda siyah sayfa kenarı bırakarak tüm 
görüntünün dahil edileceğinden emin olabilirsiniz.
Siyah kenar boşluğu miktarını arttırmak için [Kalın] seçimini 
yapın.

kontrolü] ve ardından [En iy
yapın.

3 Sayfa üstü ve altı için [Siyah
belirleyin.

Kenar boşluğu eklenmiş

Kenar boşluğu eklenmiş
Görüntü kısımları eksik 
olduğunda

[En iyi seviyeye getir] 
seçimi yapıldığında

Eksik

 Bu seçeneğin, [Kağ
ayarıyla birlikte kulla

 Mevcut olan en büy
yapmanız önerilir.

 Bu ayar, Kofax VRS
GÖRÜNTÜLENME
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Belgeleri 
Yükleme

İşletmen 
Paneli'nin 
Kullanımı

Çeşitli Tarama 
Yöntemleri

Tarayıcı 
Bakımı

Sorun Giderme

Sarf 
Malzemeleri 
Değiştirme

Tarayıcıya 
Genel Bakış

İşlemsel 
Ayarlar

ayarı 2] → [Çoklu besleme] 

8.5 Çoklu besleme tespiti ayarları

Çoklu besleme yöntemini belirleme [Çoklu 
besleme]
Çoklu besleme, aynı anda ADF'den iki veya daha fazla sayfa 
beslemesi yapıldığında oluşan bir hatadır. Ayrıca, farklı bir 
belge uzunluğu tespit edildiği zaman "çoklu besleme" olarak 
adlandırılır.
Çoklu besleme hatalarının farkına varılmazsa, önemli veriler 
eksik bir şekilde görüntü oluşturulabilir. Çoklu besleme tespiti 
işlevi bu tür sorunların önlenmesi içindir.
Bu işlev etkin olduğu zaman çoklu besleme tespit edildiğinde 
bir hata mesajı görünür ve tarama durur.
Çoklu beslemelerin, belgenin üst 15 mm'lik alanında tespit 
edilemeyeceğine dikkat edin.

1 Software Operation Panel'i başlatın.
Bkz. "8.1 Software Operation Panel'i Başlatma" (sayfa 133).

2 Sol taraftaki listeden [Aygıt 
seçimlerini yapın.
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Belgeleri 
Yükleme

İşletmen 
Paneli'nin 
Kullanımı

Çeşitli Tarama 
Yöntemleri

Tarayıcı 
Bakımı

Sorun Giderme

Sarf 
Malzemeleri 
Değiştirme

Tarayıcıya 
Genel Bakış

İşlemsel 
Ayarlar

3 Çoklu besleme yöntemini seçin.

Tespit Açıklama

Hiçbiri Çoklu besleme tespit edilmez.

 Farklı uzunluklardaki belgeleri bir arada taramak için 
[Kalınlık (ultrasonik)]'i seçin.

 Belgeye bir fotoğraf veya bir kağıt parçası ekli ise, 
[Kalınlık (ultrasonik)] seçili olduğu zaman belgenin üst 

rı yanlışlıkla çoklu besleme olarak 
umda [Uzunluk] öğesini ayarlayın.

e tespit aralığı daraltılarak 
] öğesini kullanmaya devam 
at edin.

sürücüsünün kurulum iletişim 
dırılabilir. Tarayıcı sürücüsü 
Kalınlık 
(ultrasonik) 

Kalınlığa göre çoklu besleme tespiti yapılır.
Bu öğeyi seçtiğiniz zaman aşağıdaki iki 
seçeneği de belirleyebilirsiniz:
 Çoklu besleme tespit alanını belgenin ön 

kenarından uzunluk olarak belirtin.
Ayrıntılar için bkz. "Çoklu Besleme Tespit 
Alanını Belirleme [Çoklu Besleme tespit 
alanı ayarı]" (sayfa 176).

 Sayfanın belirlenmiş bir yerinde aynı boyda 
eklenmiş belgeler varsa, çoklu besleme 
devre dışı bırakılabilir.
Ayrıntılar için bkz. "Sabit Bir Format İçin 
Çoklu Besleme Tespitini Bypasslama" 
(sayfa 78).

Uzunluk Belgeler arasındaki uzunluk farkına göre çoklu 
besleme tespiti yapılır. 
Karışık bir yığın (farklı boyutlarda) bir arada 
tarandığı veya bir İş Ayırma Yaprağı kullanıldığı 
zaman çoklu besleme doğru olarak tespit 
edilemeyebilir.

Kalınlık ve 
uzunluk

Hem [Kalınlık (ultrasonik)] hem [Uzunluk] 
kullanılarak çoklu besleme tespiti yapılır. 
Karışık bir yığın (farklı boyutlarda) bir arada 
tarandığı veya bir İş Ayırma Yaprağı kullanıldığı 
zaman çoklu besleme doğru olarak tespit 
edilemeyebilir.

Uzunluk Uzunluk farkı olarak 10, 15 veya 20 mm'yi 
seçin. Belirtilen değerden kısa uzunluklar çoklu 
besleme olarak kabul edilmeyecektir.

üste binmiş kısımla
algılanabilir. Bu dur
Ancak, çoklu beslem
[Kalınlık (ultrasonik)
edebileceğinize dikk

Bu ayar ayrıca arayıcı 
kutusundan da yapılan
ayarına öncelik verilir.
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Belgeleri 
Yükleme

İşletmen 
Paneli'nin 
Kullanımı

Çeşitli Tarama 
Yöntemleri

Tarayıcı 
Bakımı

Sorun Giderme

Sarf 
Malzemeleri 
Değiştirme

Tarayıcıya 
Genel Bakış

İşlemsel 
Ayarlar

Elle Besleme Modunda Çoklu Besleme Tespiti 
Ayarları [Elle besleme modunda çoklu besleme 
tespiti]

3 Çoklu besleme yöntemini seçin.

Tespit Açıklama

Devre dışı bırak Çoklu besleme tespit edilmez.

 sürücüsü ayarlarından çoklu 
 tespiti etkin konuma getirilmişse, 
slemeleri tespit eder.
rtı (opsiyonel) üzerinden 
ığında
esleme ayarlarını uygula] 

lenir.)
Elle Besleme modunda tarama yaparken çoklu besleme 
tespitini etkinleştirmek istiyorsanız, bu ayarı yapılandırın.

1 Software Operation Panel'i başlatın.
Bkz. "8.1 Software Operation Panel'i Başlatma" (sayfa 133).

2 Sol taraftaki listeden [Aygıt ayarı 2] → [Elle besleme 
modunda çoklu besleme tespiti] seçimlerini yapın.

Sürücü ayarlarını 
uygula

Tarayıcı
besleme
çoklu be
(VRS ka
bağland
[Çoklu b
görüntü
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Belgeleri 
Yükleme

İşletmen 
Paneli'nin 
Kullanımı

Çeşitli Tarama 
Yöntemleri

Tarayıcı 
Bakımı

Sorun Giderme

Sarf 
Malzemeleri 
Değiştirme

Tarayıcıya 
Genel Bakış

İşlemsel 
Ayarlar

Çoklu Besleme Tespit Alanını Belirleme [Çoklu 
Besleme tespit alanı ayarı]
Bu ayar sadece [Kalınlık (ultrasonik)] seçili olduğunda 

2 Çoklu besleme tespit alanını belirtin.

Aralık Açıklama

Seçili aralık Aşağıdaki resimde mavi ile belirtilmiş tespit 
belirtmek için bu onay kutusunu 

redeki ayarı etkinleştirmek için 
tusunu işaretleyin. Ayarı devre dışı 
 için onay kutusunu temizleyin. Bu 
tusundaki işaret kaldırılırsa, 
ç ve bitiş konumları "0" olarak 
 ve tüm belgede çoklu besleme 
pılır.
ki koşul belge toplama silindiri 
in ortasına gelecek şekilde 
mişse geçerlidir.

nda çoklu besleme tespiti 
.

nda çoklu besleme tespiti yapılır.

sleme tespiti yapılacak alanın 
aşlayacağını belgenin üst 
an uzunluk olarak belirtir.
ırılabilen alan: 0 ila 510 mm (2 
tışlarla), Başlangıç < Bitiş

3535 35

60 60 Birim: mm

Tespit edilen 

Yaprak

  Sol  Orta Sağ

 alan
mevcuttur.

1 Sol taraftaki listeden [Aygıt ayarı 2] → [Çoklu besleme 
tespit alanı ayarı] seçimlerini yapın.
İletişim kutusundan [Seçili aralık] seçim kutusunu 
işaretleyin.

alanının 
seçin.

Bu pence
seçim ku
bırakmak
seçim ku
başlangı
ayarlanır
tespiti ya
Yukarıda
genişliğin
yerleştiril

Devre dışı bırak
(Sol/Orta/Sağ)

Seçili ala
yapılmaz

Etkinleştir
(Sol/Orta/Sağ)

Seçili ala

Başlangıç
(Sol/Orta/Sağ)

Çoklu be
nerede b
kenarınd
Yapıland
mm'lik ar

B
es

le
m

e 
yö

nü
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Belgeleri 
Yükleme

İşletmen 
Paneli'nin 
Kullanımı

Çeşitli Tarama 
Yöntemleri

Tarayıcı 
Bakımı

Sorun Giderme

Sarf 
Malzemeleri 
Değiştirme

Tarayıcıya 
Genel Bakış

İşlemsel 
Ayarlar

Örnek 1:
 Belirtilen konum: Sol

Seçili aralık= Devre dışı bırak, Başlangıç = 50 mm, Bitiş = 200 mm
 Belirtilen konum: Orta

ç = 50 mm, Bitiş = 200 mm

şlangıç = 50 mm, Bitiş = 200 mm

vi alanda tespit edilir.

Bitiş
(Sol/Orta/Sağ)

Çoklu besleme tespiti yapılacak alanın 
nerede başlayacağını belgenin üst 

Aralık Açıklama

50

200

Birim: mm
Seçili aralık= Etkinleştir, Başlangı
 Belirtilen konum: Sağ

Seçili aralık= Devre dışı bırak, Ba

Çoklu besleme yalnızca açık ma

kenarından uzunluk olarak belirtir.
Yapılandırılabilen alan: 0 ila 510 mm 
(2 mm'lik artışlarla), Başlangıç < Bitiş

 Hem [Başlangıç] hem de [Bitiş] "0" olarak ayarlanırsa, 
bu ayarın etkin olup olmamasına bakılmaksızın tüm 
belgede çoklu besleme tespiti yapılır.

 Tüm belgede çoklu besleme tespiti yapmamak için 
[Devre dışı bırak] seçimini yapın ve başlangıç 
konumunu "0" olarak ve bitiş konumunu ise belge 
uzunluğuna eşit veya daha uzun bir değer olarak 
ayarlayın.

 [Devre dışı bırak] seçimi yapıldığında başlangıç 
konumu, belge uzunluğundan daha yüksek bir değere 
ayarlanırsa tüm belge uzunluğunu kapsayan tüm 
aralık kontrol edilir; [Etkinleştir] seçimi yapıldığında ise 
çoklu besleme tespiti devre dışı bırakılır.

 Çoklu besleme tespitinin yapılması için en az 8 mm'lik 
bir uzunluk belirtilmelidir.
Bitiş değeri ile başlangıç değeri arasındaki fark en az 6 
mm olacak şekilde ayarları yapılandırın.

 Başlangıç ve bitiş değerlerini aşağıdaki şekillerde de 
belirleyebilirsiniz:

- Tespit aralığını belirlemek için, fare imlecinizi iletişim 
kutusunda açılan görüntü üzerinde sürükleyerek bir 
kare veya dikdörtgen çizin.

- İletişim kutusunda açılan görüntü üzerinde fare 
imlecini kullanarak başlangıç ve bitiş konumlarını 
değiştirmek için, tespit aralığı kolunu sürükleyin.

3535 35

60 60
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e 
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Belgeleri 
Yükleme

İşletmen 
Paneli'nin 
Kullanımı

Çeşitli Tarama 
Yöntemleri

Tarayıcı 
Bakımı

Sorun Giderme

Sarf 
Malzemeleri 
Değiştirme

Tarayıcıya 
Genel Bakış

İşlemsel 
Ayarlar

Örnek 2:
 Belirtilen konum: Sol

Seçili aralık= Devre dışı bırak, Başlangıç = 0 mm, Bitiş = 300 mm 
veya üstü

Örnek 3: (kötü örnek)
 Belirtilen konum: Sol

Seçili aralık= Devre dışı bırak, Başlangıç = 310 mm, Bitiş = 400 mm
 Belirtilen konum: Orta

ç = 320 mm, Bitiş = 450 mm

ç = 100 mm, Bitiş = 102 mm

kısaysa, çoklu besleme tespiti 

300 

2

100 

Birim: mm
 Belirtilen konum: Orta
Seçili aralık= Etkinleştir, Başlangıç = 0 mm, Bitiş = 0 mm

 Belirtilen konum: Sağ
Seçili aralık= Devre dışı bırak, Başlangıç = 0 mm, Bitiş = 0 mm

Çoklu besleme yalnızca açık mavi alanlar için tespit edilir.

Seçili aralık= Etkinleştir, Başlangı
 Belirtilen konum: Sağ

Seçili aralık= Etkinleştir, Başlangı

Tespit alanı (uzunluk) 8 mm'den 
düzgün olarak yapılmaz.

Belgelerin kalınlığı tespit edilirken, belgeler yapışkanla veya 
statik elektrik yüzünden birbirine yapışmışsa, çoklu besleme 
tespiti doğruluk oranı düşebilir.

3535 35

60 60

300

Birim: mm

B
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3535 35
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Belgeleri 
Yükleme

İşletmen 
Paneli'nin 
Kullanımı

Çeşitli Tarama 
Yöntemleri

Tarayıcı 
Bakımı

Sorun Giderme

Sarf 
Malzemeleri 
Değiştirme

Tarayıcıya 
Genel Bakış

İşlemsel 
Ayarlar

Çoklu besleme tespiti yapılmayacak alanı 
belirleme [Akıllı çoklu besleme işlevi]
Sayfanın belirlenmiş bir yerinde aynı boyda eklenmiş belgeler 

3 Bir çalışma modu seçin ve [Tamam] düğmesini tıklayın.

kkında bilgi için, bkz. "Sabit Bir 
tini Bypasslama" (sayfa 78).

Mod Açıklama

Manuel mod Bir çoklu besleme tespit edildiğinde belge 
urun. Belgeleri kağıt tepsisine geri 
ma işlemine devam edebilirsiniz. 
 ve konumu belleğe kaydedilmez.

e tespiti yapıldığında belgenin 
geri yerleştirilmesi sonrası tarama 
 edilirse, kağıt ekin boyutu ve 
 kaydedilir. Ezberlenen örnek bir 

dan itibaren yok sayılır.

e tespiti yapıldığında belgenin 
geri yerleştirilmesi sonrası tarama 
 edilirse, kağıt ekin boyutu belleğe 
rlenen örnek bir sonraki 
ren yok sayılır.

tusunu seçerek Otomatik modda 
ri (uzunluk, konum) silebilirsiniz.
el), [Scan düğmesini (VRS) 
 kullanılırken [Scan] düğmesinin 
ştirilmeyeceğini belirleyebilirsiniz.
eğini otomatik olarak ezberle 
me görüntüsü gösterildiği zaman)] 

retleyerek, çoklu besleme 
ğı pencereden çoklu besleme 
ydedilmesini sağlayabilirsiniz.
 çoklu besleme örneğini hatırla]'da 
da çoklu besleme örneklerinin 
aydedilmeyeceğini seçebilirsiniz. 
parak, tarayıcı tekrar açık konuma 
e kaydedilen çoklu besleme 
siniz.
da işletmen panelinde de 
varsa, Akıllı Çoklu Besleme işlevi tarayıcının bu ekin yerini 
tanımasını sağlar. Böylece o bölge için çoklu besleme tespiti 
yapılmaz. Bu ayarı yapılandırmak için, çoklu besleme tespiti 
ayarı için öncelikle "Çoklu besleme yöntemini belirleme [Çoklu 
besleme]" (sayfa 173) bölümünde açıklandığı gibi veya 
tarayıcı sürücüsünün kurulum iletişim kutusundan [Kalınlık 
(ultrasonik)] seçimini yapmanız gerekir.

1 Software Operation Panel'i başlatın.
Bkz. "8.1 Software Operation Panel'i Başlatma" (sayfa 133).

2 Sol taraftaki listeden [Aygıt ayarı 2] → [Akıllı çoklu 
besleme işlevi] seçimlerini yapın.

Bu adımdan sonraki prosedür ha
Format İçin Çoklu Besleme Tespi

beslemeyi durd
yükleyerek tara
Kağıt ek boyutu

Otomatik 
mod 1

Bir çoklu beslem
kağıt tepsisine 
işlemine devam
konumu belleğe
sonraki tarama

Otomatik 
mod 2

Bir çoklu beslem
kağıt tepsisine 
işlemine devam
kaydedilir. Ezbe
taramadan itiba

 [Örneği sil] onay ku
ezberlenmiş örnekle

 Kofax VRS (opsiyon
etkinleştir] modunda
etkinleştirilip etkinle

 [Çoklu besleme örn
(sadece çoklu besle
seçim kutusunu işa
görüntülerinin açıldı
örneğinin belleğe ka

 [Tarayıcı kapanırken
tarayıcı kapatıldığın
belleğe kaydedilip k
[Hatırla] seçimini ya
getirildiğinde belleğ
örneğini kullanabilir

 Bu ayar aynı zaman
yapılandırılabilir.
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ayarı 2] → [El ile besleme 
pın.

 için bir değer belirleyin.
ek için, bir sonraki belge yüklenene 
süresini seçin.

8.6 Bekleme Süresiyle İlgili Ayarlar

mi kağıt tepsisinde belge olmadan 
besleme zaman aşımı süresinin 

da işletmen panelinde de 
Elle Besleme İçin Bekleme Süresi Ayarı
[El ile besleme zaman aşımı]
Yaprakları tek tek elle besleyerek (Elle besleme modu), 
tarama devam edecek şekilde bir sonraki yaprağın 
beslenmesi için bekleme süresini (aralığını) ayarlayabilirsiniz.
Belirtilen süre dolduğunda, tarama işlemi otomatik olarak 
durdurulur ve elle besleme modu iptal edilir.
Elle Besleme modunu derhal iptal etmek için zaman aşımı 
süresi içinde [Counter Reset] düğmesine basın.

1 Software Operation Panel'i başlatın.
Bkz. "8.1 Software Operation Panel'i Başlatma" (sayfa 133).

2 Sol taraftaki listeden [Aygıt 
zaman aşımı] seçimlerini ya

3 El ile besleme zaman aşımı
Zaman aşımı ayarını etkinleştirm
kadar elle besleme zaman aşımı 

 Tarayıcı, tarama işle
başlatılsa dahi elle 
dolmasını bekler. 

 Bu ayar aynı zaman
yapılandırılabilir.
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Güç tasarrufu moduna geçilmeden önceki 
bekleme süresi ayarı [Güç tasarrufu]
Tarayıcı belirli bir süre kullanılmazsa, güç tüketimini azaltmak 

için güç tasarrufu moduna geçer.

1 Software Operation Panel'i başlatın.
Bkz. "8.1 Software Operation Panel'i Başlatma" (sayfa 133).

2 Soldaki listeden [Aygıt ayarı]'nı seçin.

3 Güç tasarrufu moduna girilmeden önceki bekleme 
süresini kaydırma çubuğunu kullanarak belirleyin.
5 ila 235 dakika arasında (5 dakikalık artışlarla) ayarlanabilir.

[Belli bir süreden sonra kapat] seçim kutusunu 
işaretlerseniz, tarayıcı açık konuma getirildikten sonra 
ayarlanan bekleme süresince kullanılmazsa otomatik 
olarak kendi kendini kapatır. Güç kapatılana kadar 
bekleme süresi 1/2/4/8 saat arasından seçilebilir.
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ten sonra işletmen 
veti ayarının belleğe 
ini belirleyin.
ı tekrar açık konuma getirildiğinde 
ilirsiniz.

8.7 Tarayıcı Açma/Kapama Kontrolüyle İlgili Ayarlar

Güç Kapalı Konuma Getirildikten Sonra Kağıt 
Ayırma Kuvvetini Ayarlama
[Geçerli kağıt kalınlığını koru]
Güç kapalı konuma getirildikten sonra işletmen panelinden 
kağıt ayırma kuvveti ayarının belleğe kaydedilip 
kaydedilmeyeceğini belirleyin.

1 Software Operation Panel'i başlatın.
Bkz. "8.1 Software Operation Panel'i Başlatma" (sayfa 133).

2 Sol taraftaki listeden [Aygıt ayarı 2] → [Geçerli kağıt 
kalınlığını koru] seçimlerini yapın.

3 Güç kapalı konuma getirildik
panelinden kağıt ayırma kuv
kaydedilip kaydedilmeyeceğ
[Hatırla] seçimini yaparak, tarayıc
belleğe kaydedilen ayarı kullanab
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ayarı 2] → [Bakım ve denetim 

]'nü etkinleştirip 
n.
rvis mühendisi tarafından bakım/

8.8 Bakım/Seçeneklerle İlgili Ayarlar

Tarayıcı İçin Bakım/Denetim Döngülerini 
Ayarlama [Bakım ve denetim döngüsü]
Düzenli bakım/denetim döngüsü yalnızca bir servis mühendisi 
tarafından belirlenebilir.
En son düzenli bakım/denetim çalışma gerçekleştirildikten 
sonra burada belirtilen süre dolduğunda, düzenli bakım mesajı 
görüntülenir. Düzenli bakım mesajları işletmen panelinde 
[Bilgi] altından kontrol edilebilir.

1 Software Operation Panel'i başlatın.
Bkz. "8.1 Software Operation Panel'i Başlatma" (sayfa 133).

2 Sol taraftaki listeden [Aygıt 
döngüsü] seçimlerini yapın.

3 [Bakım ve denetim döngüsü
etkinleştirmeyeceğinizi seçi
Bu ayar etkinleştirildiğinde, bir se
denetim döngüsü seçilir.
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Damgalayıcı Ayarları [Damgalayıcı seçimi]
Hem Damgalayıcı (ön yüz) hem de Damgalayıcı (arka yüz) 
takılıysa, hangi damgalayıcının kullanılacağını belirleyin.

3 Kullanılacak Damgalayıcıyı seçin.
Normal (ana makinenin seçimine uy) : Tarayıcı sürücüsü ayarını 

takip edin.

Zorla ön yüz damgalayıcısını seç : Tarayıcı sürücüsü 
tarafından aksi 
belirtilmediği sürece, 
zorla Ön Yüz 
Damgalayıcının 
kullanılmasını sağlar.

 seç : Tarayıcı sürücüsü 
tarafından aksi 
belirtilmediği sürece, 
zorla Arka Yüz 
Damgalayıcının 
kullanılmasını sağlar.

da daha fazla bilgi için bkz. "A.4 
i" (sayfa 192).
ıcı sürücüsünün kurulum iletişim 
landırılabilir. [Normal (ana 
 uy)] seçimi yapıldığında öncelik, 
arlarına verilir. [Zorla ön yüz 
] veya [Zorla arka yüz 
] seçimi yapıldığında ise öncelik, 
 Panel ayarlarına verilir.
Bu ayar bir damgalayıcı takılı değilse görüntülenmez.

1 Software Operation Panel'i başlatın.
Bkz. "8.1 Software Operation Panel'i Başlatma" (sayfa 133).

2 Sol taraftaki listeden [Aygıt ayarı 2] → [Damgalayıcı 
seçimi] seçimlerini yapın.

Zorla arka yüz damgalayıcısını

 Damgalayıcı hakkın
Tarayıcı Seçenekler

 Bu ayar ayrıca aray
kutusundan da yapı
makinenin seçimine
tarayıcı sürücüsü ay
damgalayıcısını seç
damgalayıcısını seç
Software Operation
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A.1 Temel Özellikler

Açıklamalar

0 dpi

ı : 80 g/m² (20 lb)
lık : 50 mm veya daha ince

lık : 5 kg veya altı
isi seviyesi [Lower] konumuna 
da

esinde ayarlanabilir
ücüsü tarafından oluşturulmuş 
görüntü.  
Öğe Özellik

Tarayıcı türü ADF (Otomatik Kağıt Besleyici) ve el ile besleme -

Görüntü algılayıcısı Renk CCD × 2
(ön, arka)

-

Işık kaynağı Beyaz LED dizisi × 4 (ön, arka) -

Tarama alanı Minimum 52 × 74 (mm) / 2,05 × 2,91 (inç) (dikey) -

Maksimum 304,8 × 431,8 (mm) / 12,0 × 17,0 (inç)
(A3 dikey 297 × 420 (mm) / 11,7 × 16,5 (inç))

(*1)

Kağıt ağırlığı A5 veya üzeri, A4/Mektup veya altı: 
20 ila 209 g/m² (5,4 ila 56 lb)
A5'ten küçük, A4/Mektup'tan büyük: 
41 ila 209 g/m² (11 ila 56 lb)

-

Tarama hızı
(A4, yatay)(*2)

İkili (siyah ve beyaz) Tek yönlü: 100 yaprak/dak, 
Çift yönlü: 200 yaprak/dak (fi-6400)
Tek yönlü: 130 yaprak/dak, 
Çift yönlü: 260 yaprak/dak (fi-6800)

200 dpi / 30

Gri tonlamalı

Renkli

Belge Yükleme Kapasitesi (*3) 500 yaprak Kağıt ağırlığ
Toplam kalın
Toplam ağır
* Kağıt teps
ayarlandığın

Optik çözünürlük 600 dpi -

Çıktı 
çözünürlüğü

İkili (siyah ve beyaz) 50 ila 600 dpi, 1200 dpi 1 dpi kadem
Tarayıcı sür
1200 dpi'lik Gri tonlamalı

Renkli
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alıdır. 863 mm'yi (34 inç) aşan fakat 
örüntü içeren ve 432 mm'yi (17 inç) 

ğı zaman tarama hızı yavaşlar.

Gri tonlama düzeyi Her bir renk için 8 bit Dahili işlemler sırasında 10 bit/renk

 pinli yüksek yoğunluklu tip

lı / renkli

Öğe Özellik Açıklamalar
*1: Uzun Sayfa Taraması, besleme yönünde 3048 mm (120 inç) uzunluğa kadar olan belgeleri destekler. 
432 mm'yi (17 inç) aşan fakat 863 mm'yi (34 inç) geçmeyen belgeler için çözünürlük 400 dpi veya daha aza ayarlanm
3048 mm'yi (120 inç) geçmeyen belgeler için çözünürlük 300 dpi veya daha aza ayarlanmalıdır. Birden fazla sayıda g
geçmeyen belgeler için çözünürlük 400 dpi veya daha aza ayarlanmalıdır. 
864 mm'den (34,02 inç) uzun belgeler için, çözünürlük mutlaka 300 dpi veya daha düşük bir değere ayarlanmalıdır.

*2: Maksimum donanım sınırı. Veri aktarma süresi vb. gibi yazılım işleme süreleri gerçek tarama süresine eklenir.
*3: Maksimum kapasite, kağıt ağırlığına göre değişir. Bkz. "2.2 Taranabilen Belgeler" (sayfa 38).
*4: SCSI ve USB 2.0/1.1 arayüzleri aynı anda kullanılamaz.
*5: Aynı anda farklı arayüz kablosu tiplerini kullanarak, tarayıcıya birden fazla bilgisayar bağlayamazsınız.
*6: USB 2.0 bağlantısı için, USB bağlantı noktasının ve hub aygıtının USB 2.0'ı desteklemesi gerekir. USB 1.1 kullanıldı

Yarı tonlama deseni Titreme/hata dağılımı -

Arayüz (*4)(*5) Ultra SCSI (fi-6800) Blendajlı 50

USB 2.0 / 1.1 (*6) Tip B

Sıvı Kristal Ekran Görüntü : FSTN (siyah ve beyaz)
Görüntülenen noktalar: 110 × 65
Görüntülenen çizgiler : 16 × 5 (karakter x satır)

-

Diğer işlev Gerçek zamanlı JPEG sıkıştırma donanımı Gri tonlama
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A.2 Kurulum Özellikleri
Öğe Özellik

Dış boyutları (Genişlik × Derinlik × Yükseklik)(*1) 460 × 452 × 310 (mm)/ 18,1 × 17,8 × 12,2 (inç)

Montaj alanı

Ağırlık 32 kg (70,5 lb)

Giriş gücü Voltaj 100 ila 240 Vac ±%10

Faz Tek faz

Frekans 50/60 ±3 Hz

600 (23.6)

200 (7.9)

600 (23.6)

200 (7.9)
Tarayıcı

Ön Birim: mm (inç)
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Güç tüketimi Çalışma 200 W veya daha az

Öğe Özellik
*1: Derinliğe kağıt tepsisi ve kağıt çıkış tepsisi dahil değildir.
*2: Paketin ağırlığı dahildir.

Güç Tasarrufu 3,2 W veya altı (100 ila 240 Vac)

Güç kapalı 0,5 W'ın altı (100 ila 240 Vac)

Çevre koşulları Sıcaklık Çalışır durumda : 15 ila 35˚C (41 ila 95˚F)
Çalışmıyorken : -20 ila 60˚C (-4 ila 140˚F)

Nem Çalışır durumda : %20 ila %80
Çalışmıyorken : %8 ile %95 arası

Kalori değeri Çalışma 172 kcal/sa veya altı

Güç Tasarrufu 2,8 kcal/sa veya altı (100 ila 240 Vac)

Güç kapalı 0,43 kcal/sa'in altı (100 ila 240 Vac)

Nakliye ağırlığı (*2) 39 kg (86,0 lb)
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Birim: mm (inç)

A.3 Dış boyutlar

8,
5 

(0
,3

)
31

0 
(1

2,
2)

39
4 

(1
5,

5)
Arka yüz damgalayıcı takıldığında dış boyutlar şöyledir:

684 (26,9)

571 (22,5)
699 (27,5)
754 (29,7)

430 (16,9)
460 (18,1) 452 (17,8)
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Arka yüz damgalayıcı takıldığında dış boyutlar şöyledir:

Birim: mm (inç)

684 (26,9)

8,
5 

(0
,3

)
31

0 
(1

2,
2)

34
4 

(1
3,

5)

39
4 

(1
5,

5)
571 (22,5)
699 (27,5)
754 (29,7)

430 (16,9)
460 (18,1) 452 (17,8)
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A.4 Tarayıcı Seçenekleri

rır.
ı yazdırarak belgeleri yönetmek 

rıntılı bilgi için, “fi-680PRF/PRB 

rır.
ı yazdırarak belgeleri yönetmek 

yrıntılı bilgi için, “fi-680PRF/PRB 

eme donanımı seçeneği.
masıyla birlikte kullanılması 
e performansı elde edilir. (fi-6800)
Daha fazla bilgi için, FUJITSU tarayıcı bayisi veya yetkili bir 
FUJITSU tarayıcı teknik servisi ile irtibata geçin.

Ürün Adı Model P/N Açıklama

fi-680PRF FI-680PRF PA03575-D201 Ön yüz için damgalayıcı seçeneği.
Taranmış belgeye alfasayısal karakter dizeleri yazdı
Bu damgalayıcıyı kullanıcı adı, tarih ve seri numaras
için kullanabilirsiniz.
fi-680PRF (Ön Yüz Damgalayıcı) hakkında daha ay
İşletmen Kılavuzu”na bakın.

fi-680PRB FI-680PRB PA03575-D203 Arka yüz için damgalayıcı seçeneği.
Taranmış belgeye alfasayısal karakter dizeleri yazdı
Bu damgalayıcıyı kullanıcı adı, tarih ve seri numaras
için kullanabilirsiniz.
fi-680PRB (Arka Yüz Damgalayıcı) hakkında daha a
İşletmen Kılavuzu”na bakın.

fi-680CGA
VRS seçeneği
(Kofax VRS 
(isteğe bağlı))

FI-680CGA PA03575-K301 FUJITSU fi serisi görüntü tarayıcı için bir görüntü işl
Bu seçeneğin özel "Kofax VRS Professional" uygula
durumunda, yüksek hızda gelişmiş bir görüntü işlem

fi-680PRF ve fi-680PRB bu tarayıcıya birlikte kurulabilir. 
Ancak, her iki damgalayıcıyı aynı anda kullanamazsınız. Aynı 
anda yalnızca bir damgalayıcıyı belirttiğinizden emin olun.
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 kaldırmak için (fi-6800):
 öğesini tıklayın.

r fi Series scanners] öğesini tıklayın.
ak için:
00/fi-6800] öğesini tıklayın.
rmak için:
esini tıklayın.
ı kaldırmak için: 
] öğesini tıklayın.
mak için:
ni tıklayın.

r]'e tıklayın.

ntülenirse, [Tamam] veya 

A.5 Yazılımı Kaldırma

ware Option'ı (Demo sürümü) 
rocessing Software Option 
akın.
1 Bilgisayarınızı başlatın.

2 Çalışan tüm uygulamaları kapatın.

3 Sırasıyla [Başlangıç] menüsü → [Denetim Masası → 
[Programlar ve Özellikler] seçimlerini yapın.
 Kurulu uygulamaların bir listesini görebileceğiniz [Program kaldır

veya değiştir] penceresi görüntülenir.

4 Kaldırılacak uygulamayı tıklayın.
 PaperStream IP (TWAIN) sürücüsü: [PaperStream IP (TWAIN)]
 PaperStream IP (ISIS) sürücüsü: [PaperStream IP (ISIS) Bundle]
 PaperStream için 2 boyutlu barkod: [2D Barcode for PaperStream]
 PaperStream Capture: [PaperStream Capture]
 Kılavuz: [fi Series manuals for fi-6400/fi-6800]
 TWAIN'ı kaldırmak için (fi-6800):

[Scanner Utility for Microsoft Windows] öğesini tıklayın.
 ScandAll PRO'yu kaldırmak için (fi-6800):

[Fujitsu ScandAll PRO] öğesini tıklayın.
ScandAll PRO'dan sonra, Scan to Microsoft SharePoint'i de 
kaldırabilirsiniz.

 Scan to Microsoft SharePoint'i
[Scan to Microsoft SharePoint]

 ISIS'i kaldırmak için (fi-6800):
[ISIS Driver Bundle Installer fo

 Error Recovery Guide'ı kaldırm
[Error Recovery Guide for fi-64

 Software seration Panel'i kaldı
[Software Operation Panel] öğ

 Scanner Central Admin Agent'
[Scanner Central Admin Agent

 fi Series Online Update'i kaldır
[fi Series Online Update] öğesi

5 [Kaldır] veya [Kaldır/Değişti

6 Bir onay iletişim kutusu görü
[Evet] düğmesini tıklayın.
 Program kaldırılır.

Yönetici yetkilerine sahip bir kullanıcı olarak oturum açın.

Ekranlar, kullandığınız işletim sistemine bağlı olarak 
değişebilir. İşletim sisteminize özel talimatları takip edin.
Windows XP için:
 [Programlar ve Özellikler]

 [Programları Değiştir veya Kaldır]
 [Kaldır] veya [Kaldır/Değiştir] düğmesi  [Değiştir/

Kaldır] düğmesi

Image Processing Soft
kaldırmak için “Image P
Kullanıcı Kılavuzu”na b
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Terimler Sözlüğü
P

Parlaklık

Piksel

R

Renk dengesi

Renk filtreleme

S

SCSI

SCSI-ID

SEE (Seçilebilir Kenar 
İyileştirme)

Sıkıştırma silindiri

Sürücü yazılımı

T

Tek yönlü tarama modu

Ters çevirme

Titreme

Toplama silindiri

TÜV

TWAIN (Technology Without Any 
Interesting Name)

U

Ultrasonik algılayıcı

USB
A

A4 boyutu

A5 boyutu

A6 boyutu

A7 boyutu

A8 boyutu

ADF (Otomatik Doküman 
Besleyicisi)

Arayüz

Ayırıcı silindiri

B

Besleme silindiri

Beyaz Düzeyi

Beyaz Referans Bölgesi

Birden çok görüntü

Bölgesel OCR

Boş Sayfa Atlama

C

CCD (yüklenme iliştirilmiş araç) 
Görüntü Algılayıcı

Çift yönlü tarama modu

Cihaz hatası

Çoklu besleme

Çözünürlük

D

Damgalayıcı

Destek Silindiri

Dikey

dpi

Düzeltme kodu

E

Energy Star

Eşik

F

Fazla tarama

FCC

Filtre

Fren silindiri

G

Gamma

Geçici hata

Görüntü işleme

Görüntü parazitlerini kaldırma

Gri tonlama

H

Hata dağılımı

I

iMFF (Akıllı Çoklu Besleme 
İşlevi)

İş ayırıcı

ISIS

İşletme ortamı

İşletmen paneli

K

Kağıt besleme başlangıcı

Kağıt koruması

Kağıt sıkışması

Kanada DOC Yönetmelikleri

Kenar boşluğunu artırma

Kenar boşluğunu kaldır

Kenar çıkarma

Kenar işleme

Kısayol tuşu

M

Mektup boyutu

Moire desenleri

O

OCR (Optik Karakter Tanıma)

Ön besleme

Optik algılayıcı

Otomatik boyut ve eğrilik tespiti
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V

Varsayılan ayar

Y

Yarı tonlama işlemesi

Yatay

Yoğunluk

Yumuşak Toplama

Yumuşatma

Rakamlar

11 × 17 in
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A

A4 boyutu

 silindirdir.

ındaki farkı düzeltir.

ilde ayarlanmasını sağlayan 
Standart bir kağıt boyutudur. Kağıt boyutu 210 × 297 mm.

A5 boyutu
Standart bir kağıt boyutudur. Kağıt boyutu 148 × 210 mm.

A6 boyutu
Standart bir kağıt boyutudur. Kağıt boyutu 105 × 148 mm.

A7 boyutu
Standart bir kağıt boyutudur. Kağıt boyutu 74 × 105 mm.

A8 boyutu
Standart bir kağıt boyutudur. Kağıt boyutu 52 × 74 mm.

ADF (Otomatik Doküman Besleyicisi)
Birden çok sayfanın aynı anda taranmasını sağlayan bir kağıt besleme mekanizmasıdır.

Arayüz
Bilgisayar ile tarayıcı arasındaki iletişimi sağlayan bağlantıdır.

Ayırıcı silindiri
Kağıt tepsisindeki belge yığını içinden bir yaprağı ayıran ve bu yaprağı ADF'ye doğru besleyen

B

Besleme silindiri
Belgelerin ADF'den besleyen silindirlerdir.

Beyaz Düzeyi
Beyazlatılmamış kağıtlardaki (ör. II. hamur kağıt) ve taranan görüntülerdeki beyaz renkler aras

Beyaz Referans Bölgesi
ADF'den bulunan ve bir görüntüdeki en açık alanı ifade ederek, tüm diğer alanların uygun şek
beyaz bölümdür.
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Birden çok görüntü
Görüntüyü aynı anda hem renkli/gri tonlamalı hem de siyah ve beyaz olarak oluşturan işlevdir.

Bölgesel OCR

 tarayıcılar, fotoğraf 
eder.

ir hatadır. Ayrıca, farklı bir 

tü verisi bir sürü küçük 
daha çok ayrıntı içerir. Bu 

nan görüntülerin ad, tarih 

eder.
Taranmış görüntünün belirtilen alanında metin tanıma işlemini gerçekleştiren bir işlev.

Boş Sayfa Atlama
Belge yığınındaki boş sayfaları (beyaz veya siyah) tespit ederek, otomatik olarak siler.

C

CCD (yüklenme iliştirilmiş araç) Görüntü Algılayıcı
Belgeden yansıyan ışığı algılar ve bunu dijital (elektronik) formata dönüştürür. CCD teknolojisi
makineleri ve diğer cihazlardaki yüksek kaliteli görüntü oluşturma teknolojisinin temelini teşkil 

Çift yönlü tarama modu
Belgenin her iki yüzünü de bir kerede tarama modudur. (Tek yönlü tarama modu)

Cihaz hatası
Bir servis mühendisinin müdahalesini gerektiren hatalardır.

Çoklu besleme
Çoklu besleme, aynı anda ADF'den iki veya daha fazla sayfa beslemesi yapıldığında oluşan b
belge uzunluğu tespit edildiği zaman "çoklu besleme" olarak adlandırılır.

Çözünürlük
Görüntü kalitesini belirten bir değerdir. Çözünürlük, bir inçteki piksel sayısı ile gösterilir. Görün
noktalardan (piksel) oluştuğu için, aynı görüntüde bile farklı sayıda piksele sahip olan görüntü 
yüzden, çözünürlük ne kadar yüksek olursa, görüntü o kadar kaliteli olur.

D

Damgalayıcı
Belgenin ön veya arka yüzüne harf ve rakamlar gibi karakter dizileri bastıran bir yazıcıdır. Tara
veya seri numarası eklenerek yönetilmesi için kullanılabilir.

Destek Silindiri
Belgeleri ADF'ye besleyen bir silindirdir. “Destek silindiri”, besleme yönündeki ilk silindiri ifade 
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Dikey
Belgenin uzun kenarı besleme yönüne paralel olarak yerleştirilir. Belge/görüntüler dikey olarak yerleştirilir/görüntülenir.

dpi
 bir çözünürlük ölçümüdür. 

ir koddur.

erji tasarruflu elektronik 
dilmiştir.

ri tararken eşik değeri 

berleşmeyi düzenleyen ve 
kılavuzda bahsedilen FCC 
n radyo iletişiminde zararlı 
ileri ve onaylanmış ama 
“inç başına nokta” ifadesinin kısaltmasıdır. Tarayıcılar ve yazıcılar için yaygın şekilde kullanılan
Daha yüsek dpi daha iyi çözünürlük demektir.

Düzeltme kodu
Tarayıcının, her bir işin veya görüntü modunun başlangıç ve bitişini tanımasını sağlayan özel b

E

Energy Star
ENERGY STAR, Amerika Çevre Koruma Dairesi (EPA) tarafından 1992 yılında geliştirilmiş en
cihazlar için uluslararası bir standarttır. Standart program, dünyadaki ülkeler tarafından kabul e

Eşik
Rengin siyah mı beyaz mı olduğunu belirlemek için kullanılan değerdir. Gri tonlamalı görüntüle
ayarlanmalıdır. Her piksel belirtilen değere göre siyah veya beyaza dönüştürülür.

F

Fazla tarama
Belirtilmiş kağıt boyutundan daha büyük bir boyutta belgeyi tarayan bir işlevdir.

FCC
Radyo, telgraf, televizyon, uydu ve kablo aracılığıyla yapılan eyaletler arası ve uluslararası ha
bağımsız bir ABD devlet kurumu olan "Federal Haberleşme Komisyonu"nun kısaltmasıdır. Bu 
düzenlemelerinin 15. bölümü radyo frekansı enerjisi yayan radyo alıcılarının ve diğer cihazları
parazitleri engellemek için tasarlanmış olup, radyo alıcılarını onaylar. Ayrıca düşük güçlü veric
lisanssız işlemini onaylar.
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Filtre
Taranmış görüntülerdeki aşağıda belirtilen işlemleri ifade eder.

 voltajı ve görüntü 
n küçükse parlaklık azalır. 

 boşluk olarak görünen izole 
erme işlevi, birbirinden 5 x 5 
 piksel içindeki başka bir 

çin uygundur.
Dijital doğrulayıcı:
Taranmış görüntü verilerine harf ve rakamlar gibi karakter dizileri ekler.

Sayfa kenar dolgusu:
Taranan görüntünün kenar boşluklarını belirtilen renkte doldurur.

Fren silindiri
Belgelerin aynı anda ADF'ye çoklu yapraklar olarak beslenmesini önleyen silindirdir.

G

Gamma
Görüntü parlaklığındaki değişiklikleri belirten bir birimdir. Cihazlara (tarayıcı, monitör gibi) giriş
parlaklığının işlevi olarak ifade edilir. Gama değeri 1'den büyükse, görüntü parlaklığı artar. 1'de
Normalde orijinal belge ile aynı parlaklığı oluşturmak için gama oranı 1 olarak ayarlanır.

Geçici hata
İşletmen (operatör) tarafından düzeltilebilen hatadır.

Görüntü işleme
Belirlenmiş tarama parametrelerine göre taranan görüntünün işlenmesi ve oluşturulmasıdır.

Görüntü parazitlerini kaldırma
Görüntü kalitesinin yükseltilmesi için, görüntüde beyaz alanlarda siyah nokta ve siyah alanlarda
edilmiş parazitler giderilir. Toner ve faks partikülleri yaygın karşılaşılan parazitlerdir. Parazit gid
nokta uzaklıktaki pikselleri kaldıran bir algoritmayla çalışır. Bir nokta 1/400 inçtir. Bir partikül, 5
noktaya bağlı olmadığından karakterlerden ayrılabilir.

Gri tonlama
Siyah ve beyaz tonlamayı (yoğunluk) 256 düzeyde belirtir. Fotoğraf gibi belgelerin taranması i
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H

Hata dağılımı
lama) görüntü oluşturma 
aki piksellere bağlı olarak 
r arasındaki ortalama hatayı 
ellere dağıtılarak ve böylece 

çözünürlük sunarken, daha 
nı sağlar.

 yok sayan bir işlevdir. 
eme işlevi tarayıcının bu ekin 

. İş ayırıcı tipleri şu şekildedir:

) 1990 yılında geliştirdiği 
tandardıdır. Bu standarda 
klenmesi gerekmektedir.

, nem gibi).
Siyah ve beyaz görüntü piksel ikileme teknolojisine yüksek kaliteli yarı tonlamalı (sözde gri ton
yöntemidir. Bir pikselin ve yanındaki pikselin optik yoğunlukları toplanır ve siyah pikseller, yand
yoğunluk sırasına göre yeniden yerleştirilir. Bu yöntemin amacı, taranan ve basılan yoğunlukla
en aza indirmektir. Yandaki pikseller için yoğunluk verileri, hedef pikseldeki hataların birkaç piks
ikileme oluşturarak değiştirilir. Bu da tarama işlemi sırasında yüksek gri tonlama seviyeleri ve 
fazla sayıda desenin gazetedeki fotoğraflar gibi noktalı yarı tonlamalı görüntülerle bastırılması

I

iMFF (Akıllı Çoklu Besleme İşlevi)
Kağıt kalınlığına göre çoklu besleme olarak tespit edilen bazı örnekleri tarayıcıya ezberleterek
Örneğin, sayfanın belirlenmiş bir yerinde aynı boyda eklenmiş belgeler varsa, Akıllı Çoklu Besl
yerini tanımasını sağlar. Böylece o bölge için çoklu besleme tespiti yapılmaz.

İş ayırıcı
Toplu taramalarda farklı işleri birbirinden ayırmak için belgelerin arasına yerleştirilen bir kağıttır

Yama Kodları olan iş ayırıcılar:
Basılı Yama kodları olan yapraklar.

Barkodları olan iş ayırıcı:
Basılı barkodu (barkodları) olan yapraklar.

Donanıma göre iş ayırıcı (İş Ayırma Yaprağı):
Ön kenarın ortasında 20 mm × 15 mm kare girintiye sahip özel bir yapraktır.

ISIS
ISIS (Image Scanner Interface Specification), EMC Şirketi'nin (önceki adıyla Pixel Translations
görüntüleme aygıtları (tarayıcı, dijital kamera vs.) için bir API (Application Program Interface) s
uyan cihazları kullanmak için, öncelikle ISIS standardını destekleyen bir sürücü yazılımının yü

İşletme ortamı
Tarayıcının doğru şekilde kullanılabilmesi veya saklanabilmesi için gerekli koşullardır (sıcaklık
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İşletmen paneli
LCD ve düğmelerden meydana gelen bir paneldir. İşlevlerin seçimi ve ayarları değiştirme gibi tarayıcı işlemlerini 
gerçekleştirmek için kullanılır.

nması arasında geçen süre.

alması durumunda meydana 

ndart olup, dijital cihazlardan 

n kenar boşluğunun 
masını sağlar.

n kenar boşluğunun 
gelen gereksiz verilerin 

eme değeri artırılırsa, noktalı 

kullanılır.
K

Kağıt besleme başlangıcı
Belge yerleştirildikten sonra, belgenin kağıt tepsisi boş algılayıcısından geçip, tarayıcı içine alı

Kağıt koruması
Tarayıcı yüksek miktarda deforme olmuş bir belge tespit ettiğinde tarama işlemini durdurur.

Kağıt sıkışması
Belgenin kağıt yolunda sıkışması veya kağıt beslemesinin kağıdın kayması nedeniyle yarım k
gelen durumdur.

Kanada DOC Yönetmelikleri
"Kanada sanayi bakanlığının bir departmanı tarafından (Industry Canada) yayımlanmış bir sta
yayılan radyo dalgaları ve elektromanyetik dalgaları ile ilgili teknik gereksinimleri belirler."

Kenar boşluğunu artırma
Otomatik kağıt boyutu tespiti modundaki belgeden daha büyük boyutlu bir taranmış görüntünü
arttırılmasıdır. Kenar boşluğunu artırma, tüm görüntünün dahil edilmesini ve eksik kısım kalma

Kenar boşluğunu kaldır
Otomatik kağıt boyutu tespiti modundaki belgeden daha küçük boyutlu bir taranmış görüntünü
arttırılmasıdır. Kenar boşluğunu kaldırma, kırpma işlemi sırasında görüntü etrafında meydana 
(kenarların) kaldırılması için kullanılır.

Kenar çıkarma
Siyah ve beyaz alanlar arasındaki sınırları belirler ve bunları kontur olarak çıkarır.

Kenar işleme
Siyah alanların çevresindeki parlak renklerin (beyaz hariç) yoğunluğunu azaltan işlev. Kenar işl
görüntü parazitleri kaldırılır ve "yumuşak" bir görüntü oluşturulur.

Kısayol tuşu
Sık kullanılan tuş işlemlerinin basit bir tuş serisiyle gerçekleştirilmesini sağlar.
Basit bir düğme sırası kullanılarak, işletmen panelinden tuş işlemlerinin gerçekleştirilmesi için 
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M

Mektup boyutu
 8,5 × 11 inçtir.

 Belgelerden yansıyan 

esleme konumuna alınması 

 besleme ve belge sıkışması 
Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde kullanılan standart bir kağıt boyutu. Kağıt boyutu

Moire desenleri
Yanlış açı ayarlarına bağlı olarak taranmış görüntülerde yinelenen desenlerdir.

O

OCR (Optik Karakter Tanıma)
Belgelerdeki metni algılayıp, düzenlenebilecek metin verisine dönüştüren cihaz veya teknoloji.
ışıktaki farklılıklara bağlı olarak karakterlerin şeklilleri algılanır.

Ön besleme
Belgeyi tarayıcı içine alınma noktasına kadar yerleştirmeye denir. Belgenin yerleştirilmesi ve b
arasındaki süreyi kısaltır.

Optik algılayıcı
Işık iletimi miktarındaki değişiklikleri tespit eden bir algılayıcı. Belgelerin geçişi izlenerek çoklu
gibi kağıt besleme hataları tespit edilir.

Otomatik boyut ve eğrilik tespiti
Otomatik Eğrilik Tespiti:
Eğri belgeleri tespit eder ve görüntü verilerini doğru açıda çıkartır.

Otomatik kağıt boyutu tespiti:
Belgenin kağıt boyutunu tespit eder ve görüntü verilerini aynı boyutta çıkartır.

Sayfa Sonu Tespiti
Sayfa sonunu tespit eder ve belge uzunluğunu tarar.

P

Parlaklık
Taranan görüntülerin parlaklık seviyesidir.
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Piksel
Taranmış görüntüyü oluşturan noktalardır.

R

zere kullanılan arayüz 
ı, Hızlı SCSI için maksimum 

ıtının seçilmesi için kullanılır.

miyle tarayan bir işlevdir. Bu 
e kullanışlıdır.

hrikli silindirlerdir.

sına olanak sağlayan 

odu)
Renk dengesi
Görüntüdeki renklerin dengesidir.

Renk filtreleme
Belirtilen rengi (veya renkleri) taranan görüntüden çıkartır.

S

SCSI
SCSI (Küçük Bilgisayar Sistemi Arayüzü), sabit diskler ve tarayıcılar gibi cihazları bağlamak ü
standardıdır. Bu arayüzle (papatya zinciriyle) en fazla yedi cihaz bağlanabilir. Veri aktarma hız
10 MB/san ve Geniş SCSI için maksimum 20 MB/san'dir.

SCSI-ID
Başlatıcı bir hedef seçtiğinde veya hedef, başlatıcıya tekrar bağlandığında belirli bir SCSI ayg

SEE (Seçilebilir Kenar İyileştirme)
Belgedeki çizgileri ve metinleri vurgulamak için, çizgili çizimleri ve fotoğrafları yarı tonlama işle
mod özellikle hem metin hem fotoğraflar içeren bir belgedeki metinleri vurgulamak istediğinizd

Sıkıştırma silindiri
Belgelerin ADF'den beslenmesi için, Besleme(/Destek) silindirinin karşı taraflarında bulunan ta

Sürücü yazılımı
Bu kılavuzda sürücü yazılımı ibaresi, tarama uygulaması yazılımının tarayıcıyla iletişim kurma
yazılımların belirtilmesi için kullanılmıştır.

T

Tek yönlü tarama modu
Belgenin tek tarafını (ön ya da arka) taramak için kullanılan bir moddur. (Çift yönlü tarama m
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Ters çevirme
Görüntüdeki siyah ve beyaz alanların tersine çevrildiği bir tarama yöntemidir.

Titreme
k amacıyla noktaların 
ndırılmasıyla oluşturulur. Bu 

ı denetleyen bir kurum.

.) için bir API (Application 
 standardını destekleyen bir 

onik dalga miktarları 

üz standartıdır. En fazla 127 
lanabilir/bağlantıları 

sek hız modunda maksimum 

12 Mbps'dir.
Gri tonlamanın yoğunluğunu oluşturmak amacıyla Renklerin karışması, bir orta renk oluşturma
düzenlenmesi işlemidir. Gri tonlama yoğunluğu, önceden ayarlanmış nokta desenlerinin yapıla
yöntem çok düzeyli gri yöntemine göre daha az belleğe ihtiyaç duyar.

Toplama silindiri
Yaprakları ADF'ye toplayan bir silindir setidir.

TÜV
Ürünlerin, güvenlik, kullanılabilirlik ve çevresel konulardaki çeşitli standartlara uyup uymadığın

TWAIN (Technology Without Any Interesting Name)
TWAIN Working Group tarafından geliştirilmiş görüntüleme aygıtları (tarayıcı, dijital kamera vs
Program Interface) standardıdır. Bu standarda uyan cihazları kullanmak için, öncelikle TWAIN
sürücü yazılımının yüklenmesi gerekmektedir.

U

Ultrasonik algılayıcı
Ultrasonik dalgaları ile çoklu beslemeleri tespit eden bir algılayıcıdır. Belgelerden iletilen ultras
arasındaki farkı takip ederek çoklu beslemeleri tespit eder.

USB
USB (Evrensel Seri Veri Yolu), klavye ve tarayıcı gibi cihazları bağlamak üzere kullanılan aray
cihaz bağlanabilir. USB aygıtları, aygıtların kapalı konuma getirilmesine gerek kalmaksızın bağ
kesilebilir. 
USB 2.0 için alçak hız modunda veri transfer hızı 1,5 Mbps, tam hız modunda 12 Mbps ve yük
480 Mbps'dir.
USB 1.1 için Alçak Hız modunda veri transfer hızı 1,5 Mbps ve Tam Hız modunda maksimum 
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V

Varsayılan ayar

ve beyaz fotoğraf gibi 

lindiri tarafından tek bir 

 kullanılan bir görüntü işleme 

utu 11 × 17 inçtir.
(Donanım)
Fabrikada önceden ayarlar değerlerdir.

(Yazılım)
Yazılım yüklendiği zaman ayarlanmış değerlerdir.

Y

Yarı tonlama işlemesi
Siyah ve beyaz görüntülerdeki renk yoğunluğunu noktalı desenler kullanarak oluşturur. Siyah 
belgelerin taranması için uygundur.

Yatay
Belgenin kısa kenarı besleme yönüne paralel olarak yerleştirilir.

Yoğunluk
Görüntüdeki renklerin derinliğini belirtir.

Yumuşak Toplama
Besleme sırasında toplama silindirinin yukarı ve aşağı hareketlerini sınırlandırarak, toplama si
seferde çekilen yaprak sayısını sınırlandırır.

Yumuşatma
Çapraz çizgilerdeki ve eğrilerdeki düzensizlikleri kaldıran, OCR uygulamalarında yaygın olarak
yöntemidir.

Rakamlar

11 × 17 in
Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde kullanılan standart bir kağıt boyutudur. Kağıt boy
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