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Başlangõç
Yeni Xerox makinenize hoş geldiniz.
Bu Hõzlõ Başvuru Kõlavuzu, makinenizde kullanabileceğiniz özellik ve seçeneklerin 
bir değerlendirmesini içerir. Yeni makinenize alõşmanõza yardõmcõ olmak amacõyla, 
şu bölümlere başvurun:

Bölüm 2 Ürün Değerlendirmesi 
Bölüm 3 Başlarken 

Bu kõlavuzun içerdiği sonraki bölümlerde, kullanabileceğiniz özellik ve seçenekler 
hakkõnda ek bilgiler bulabilirsiniz.
Makinede yardõm almak için Help düğmesini tõklatõn. Makineniz bir ağa bağlõysa 
CentreWare Yardõmsistemini kullanõn ya da Yazdõrma Sürücüsü'nde Yardõm 
düğmesini tõklatõn.

NOT: Dokunmatik Ekranõn bu Hõzlõ Başvuru Kõlavuzunda kullanõlan grafik 
gösterimi, tam yapõlandõrõlmõş WorkCentre Pro'ya dayanõr. Dokunmatik Ekranlarõn 
görünümü, diğer yapõlandõrmalarda biraz değişik olabilir. Ancak, özellik 
açõklamalarõ ve işlevsellik aynõ kalacaktõr.
Sayfa 1-2  Hõzlõ Başvuru Kõlavuzu 
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Diğer Kaynaklar

Sistem Yönetimi CD'si (CD1)
Makinenizle birlikte gelen CD Paketinin içerdiği Sistem Yönetimi CD'si (CD1), ağ 
üzerinden yazdõrma için makinenizi yapõlandõrma konusunda ayrõntõlõ bilgi ve isteğe 
bağlõ özelliklerden birini yüklemekle ilgili yönergeler içerir. 
Sistem Yönetimi CD'si (CD1) Sistem/Makine Yöneticileri için hazõrlanmõştõr.

Eğitim ve Bilgi CD'si (CD2)
Makinenizde kullanabileceğiniz özellik veya işlevler hakkõnda ayrõntõlõ bilgi için 
makinenizle birlikte gelen CD Paketinin içerdiği Eğitim ve Bilgi CD'sine başvurun.
Kullanõcõ Eğitim ve Bilgi CD'si, Makine Yöneticileri de dahil olmak üzere tüm 
kullanõcõlarõ hedeflemektedir. Etkileşimli "nasõl yapõlõr" bilgileri ve öğreticilerle 
birlikte yeni ürününüzle ilgili geniş bilgiler içerir. Makinenizden en yüksek verimi 
alabilmek için, CD'deki programõ ağõnõza kopyalayarak tüm kullanõcõlarõn 
ulaşabilmesini sağlayõn.

Program CD'si (CD3)
CD Paketinin içerdiği Program CD'si (CD3) makinedeki yazõlõmõn yeni sürümlerine 
yükseltmek amacõyla kullanabileceğiniz bir yardõmcõ program içermektedir.

NOT: Bu CD, yükleme sõrasõnda gerekmez.
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Açõklamalar
Bu Kõlavuzda bazõ terimlerin birbirlerinin yerine kullanõldõğõnõ göreceksiniz:
! Kağõt ile ortam eşanlamlõdõr.
! Doküman ile asõl eşanlamlõdõr.
! CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro, makine ile eşanlamlõdõr.
Aşağõdaki sayfalarda bu Kõlavuz�da kullanõlan terimlerle ilgili daha fazla 
açõklama bulunmaktadõr.

Yönlendirme
Yönlendirme, görüntülerin sayfadaki yönünü gösterir. Görüntü dik olduğunda, 
kağõt (ya da diğer ortam) iki seçenekten birini kullanabilir:

Uzun Kenar 
Yönünde 

(LEF) / Dikey

Makinenin ön tarafõndan bakõldõğõnda, uzun kenarlarõ, kağõt kasetinin ya da 
doküman besleyicinin soluna ya da sağõna gelecek şekilde yerleştirilen kağõt 
ya da asõl dokümanlar. 

Kõsa Kenar 
Yönünde 

(SEF) / Yatay

Makinenin ön tarafõndan bakõldõğõnda, kõsa kenarlarõ, kağõt kasetinin ya da 
doküman besleyicinin soluna ya da sağõna gelecek şekilde yerleştirilen kağõt 
ya da asõl dokümanlar.

İtalik yazõ biçimi
İtalik yazõ biçimi, bir sözcüğü ya da ifadeyi vurgulamak için kullanõlõr. Ayrõca referans 
gösterilen diğer yayõmlar da İtalik yazõ biçimi ile görüntülenir. Örneğin:

- Daha fazla bilgi için, makinenizle birlikte gelen CD Paketinin içerdiği, Sistem 
Yönetimi CD'sine (CD1) başvurun. 

A
A

LEF Yönlendirmesi

Kağõt besleme yönü

A

A

Kağõt besleme yönü

SEF Yönlendirmesi
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Parantez içi metin yazõ biçimi
[Parantez İçi Metin] yazõ biçimi, bir özellik modunun ya da düğmesinin 
seçileceğini vurgulamak için kullanõlõr. Örneğin:
! [Makine Detaylarõ]'nõ seçin. 

Notlar
Notlar, daha fazla bilgi sağlayan sözcüklerdir. Örneğin:

NOT: Bu özelliği kullanõrken doküman besleyicideki dokümanlarõ yükleyin.

İpuçlarõ
İpuçlarõ, kullanõcõlarõn bir görevi yerine getirmesine yardõmcõ olur. Örneğin:

İPUCU: Bu seçenek, koyu artalanlõ ve beyaz metinli görüntülerde, toner tüketimini 
azaltmak için kullanõlabilir.

Özellik notu
Makine özellikleriyle ilgili daha geniş bilgi sağlar. Örneğin:

! Kaset 2, 500 sayfa 80 g/m2 kağõt alabilir. Ağõrlõk 60 � 200 g/m2 arasõnda olmalõdõr. 
Boyutlar, A5 LEF ile A3 SEF arasõnda olmalõdõr.

Dikkat İfadeleri
Dikkat ifadeleri, bir işlem sonucunda meydana gelebilecek mekanik arõzalarõ 
belirtirler. Örneğin:

DİKKAT: Burada belirtilenler dõşõndaki denetimlerin veya ayarlarõn 
kullanõlmasõ ya da yordamlarõn gerçekleştirilmesi, tehlikeli düzeyde 
radyasyona maruz kalõnmasõna neden olabilir. 

Uyarõlar
Uyarõlar, kullanõcõlarõ kişisel yaralanma olasõlõğõna karşõ uyaran ifadelerdir. Örneğin:

UYARI: Bu ürün, koruyucu topraklamalõ bir elektrik hattõna bağlanmalõdõr.
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Makinedeki Özelliklere Genel Bakõş
Makinenizde kullanabileceğiniz özellikler yardõmõyla, şunlarõ yapabilirsiniz:

Bir Kez Tara Birden Çok Yazdõr
Makinenizde fotokopi çekilirken, istenen kopya sayõsõna bağlõ olmaksõzõn 
dokümanõn bir kez taranmasõ yeterlidir. Bu özellik kağõt sõkõşmalarõ ve asõl 
dokümanlarõn zarar görmesi riskini azaltõr.

Farklõ Görevlerin Aynõ Anda Yapõlabilmesi
Makineniz, farklõ görevleri aynõ anda gerçekleştirir. Makine bir işi yazdõrõrken, başka 
bir iş taranarak iş kuyruğuna eklenebilir. 

Asõllarõna Benzeyen Kopyalar Çõkartmak
Makineniz özellikle fotoğraflar, grafikler, metin ya da bunlarõn birlikte bulunduğu 
dokümanlarõn, yüksek kaliteli görüntülerinin çoğaltõlmasõnõ sağlar. Çõktõnõzõ diğer 
fotokopi makineleriyle karşõlaştõrõn ve farkõ görün.

Görüntü Boyutu ve Yerleşiminin Özelleştirilmesi
Çõktõ stokundaki görüntülerin görünümlerini değiştirebilirsiniz.

- Cilt kenar boşluğu yaratmak için görüntüyü kaydõrabilirsiniz.
- Görüntülerinizi otomatik olarak küçültebilir, büyütebilir ya da ortalayabilirsiniz.
- Tek sayfaya küçültülmüş birden fazla görüntü yazdõrabilirsiniz.

İş Sürecinizi Kolaylaştõrmak için Dijital Özelliklerin 
Kullanõlmasõ
Kopyalama veya katõştõrõlmõş faks işini farklõ bölümlere ayõrõp, her bölüme farklõ 
ayarlar uygulamak için İş Oluştur özelliğini kullanabilirsiniz. Bu işlev aşağõdakileri 
yapmanõzõ sağlar:

- Şaryo ve doküman besleyicideki asõl dokümanlarõ bir işte birleştirebilirsiniz.
- Her asõl doküman için farklõ programlama özellikleri kullanarak bir iş 

oluşturabilirsiniz.
- Tekrar programlamaya gerek olmadan doküman besleyiciden azami değerden 

daha fazla asõl doküman besleyebilirsiniz.
Asetat özelliğini kullanarak, tek bir adõmda aralarõnda ayõrõcõlar bulunan asetatlar 
hazõrlayabilirsiniz.
Kitapçõk Oluşturma özelliğini kullanarak, kitapçõk oluştururken görüntüleri 
otomatik olarak sõralayabilir, büyütebilir ya da küçültebilirsiniz.
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Kapaklar özelliğini kullanarak, dokümanlarõnõza otomatik olarak kapak 
ekleyebilirsiniz.
Karõşõk Boyutlu Asõllar özelliğini kullanarak, farklõ boyutlardaki asõl dokümanlarõ 
aynõ anda kopyalayabilirsiniz. Aynõ ya da karõşõk boyutlu kağõtlara fotokopi 
çekebilirsiniz.
Dip Not özelliğini kullanarak, kopyalama çõktõnõza açõklama, sayfa numarasõ veya 
tarih ekleyebilirsiniz.

Çevre Dostu Olun
Bu ürün çevre korumayla ilgili bir çok uluslararasõ standarda uygundur ve geri 
dönüştürülmüş kağõt türüyle uyumludur.

Dokümanlarõ Tarayarak Elektronik Dosyalar 
Oluşturmak (İsteğe bağlõ)
WorkCentre Pro'da kullanõlabilen bu özellik, asõl dosyalarõnõzdan elektronik 
dosyalar oluşturmanõza olanak sağlar. Bu elektronik dosyalar:

- Sunucuda dosyalanabilir.
- Ağ üzerinden masaüstü bilgisayarõnõza aktarõlabilir.
- E-posta sistemiyle dağõtõlabilir.
- Otomatik olarak bir Doküman Yönetim Uygulamasõna yerleştirilebilir.
- Çok çeşitli yazõlõm uygulamalarõyla düzenlenebilen, yönetilebilen, 

paylaşõlabilen ve dağõtõlabilen bir elektronik dijital dokümana dönüştürülebilir.

Dokümanlarõn Fakslanmasõ (İsteğe bağlõ)
İsteğe bağlõ olarak kullanõlan Katõştõrõlmõş Faks hizmeti, basõlõ fakslarõ bir telefon ağõ 
yardõmõyla göndermenize ve almanõza olanak sağlayan bir özelliktir.
İsteğe bağlõ olarak kullanõlan Sunucu Faksõhizmeti, yalnõzca WorkCentre Pro'da 
kullanõlabilen bir özelliktir. Etkinleştirildiğinde, dokümanlarõnõzõ tarayabilir ve telefon 
şebekesine bağlõ herhangi bir faks makinesine faks sunucunuz üzerinden 
gönderebilirsiniz. 

NOT: Katõştõrõlmõş Faks ve Sunucu Faksõ, aynõ anda WorkCentre Pro 
yapõlandõrmasõna yüklenmiş olabilir; ancak, bu hizmetlerden yalnõzca biri 
etkinleştirilebilir.

Yalnõzca WorkCentre Pro'da ve isteğe bağlõ olarak kullanõlan Internet Faksõ hizmeti, 
kullanõcõlarõn dokümanlarõ bir e-posta eki olarak gönderip almasõna olanak sağlar. 
Bu faks türü, internet ya da intranet üzerinden gönderilir. 
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İş İstasyonunda Kullanõlabilecek Özelliklere 
Genel Bakõş

Makineniz ağa bağlõysa aşağõdaki özellikleri kullanabilirsiniz. Ağa bağlanmak için 
Sistem Yöneticisi ile görüşün.

CentreWare Yazdõrma Sürücüleri
Yazdõrma Sürücüsü, makinenizin üretkenlik gücünü masaüstü bilgisayarõnõza taşõr. 
Seçenekler arasõnda şunlar bulunmaktadõr:

� 1 taraflõ ya da 2 taraflõ
� Makinenizde kullanõlan sonlandõrõcõ seçeneklerine bağlõ olarak, harmanlanmõş 

ve zõmbalõ kopya gruplarõ
� 1200x1200 dpi'ye kadar çözünürlük
� Standart veya özelleştirilmiş filigranlar ekleme
� Aynõ sayfaya birden çok görüntü yazdõrma

CentreWare Araçlarõ
CentreWare yazõlõm paketi, isteğe bağlõ Kullanõcõ Yönetimi Araçlarõ da sunmaktadõr.

CentreWare Internet Services
Yazdõrmaya hazõr dosyalarõn World Wide Web üzerinden gönderilmesine izin veren 
bir �yerleşik� web Giriş Sayfasõ. Bu özelliğe, Internet Services üzerinden ulaşõlõr.

FreeFlow� SMARTsend�
FreeFlow� SMARTsend� veya FreeFlow� SMARTsend� Professional isteğe 
bağlõ Ağ Tarama araçlarõ sağlar.
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Güvenlik

Başlangõç
Cihazõnõzõ güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için ürünü kullanmadan önce lütfen 
bu güvenlik notlarõnõ dikkatlice okuyun
Xerox ürününüz ve önerilen sarf malzemeleri, en sõkõ güvenlik gereksinimlerini 
karşõlayacak şekilde tasarlanmõş ve test edilmiştir. Bunlar arasõnda güvenlik 
kurumu onaylarõ ve belirlenen çevresel standartlara uyum da bulunmaktadõr. Lütfen 
ürünü kullanmadan önce aşağõdaki yönergeleri dikkatlice okuyun ve ürününüzün 
sürekli güvenli biçimde çalõştõrõldõğõndan emin olmak için gerektiğinde bunlara 
başvurun.
Bu ürünün güvenlik ve çevre testleri ve performansõ yalnõzca Xerox malzemeleri 
kullanõlarak doğrulanmõştõr. 
UYARI: Yeni işlevlerin eklenmesi ya da harici aygõtlarõn bağlanmasõ gibi her 
türlü yetkisiz değişiklik, bu sertifikalarõ etkileyebilir. Daha fazla bilgi için 
lütfen yetkili bölge bayiinizle görüşün.

Uyarõ İşaretleri
Ürünle birlikte verilen veya belirtilen bütün uyarõ yönergelerine uyulmalõdõr. 

Bu UYARI işareti, kullanõcõlarõ ürünün kişisel yaralanmaya neden olma olasõlõğõ 
bulunan bölmelerine karşõ uyarõr.

Bu UYARI işareti, kullanõcõlarõ ürünün sõcak yüzeyler içeren bölmelerine 
karşõ uyarõr. 
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Güç Kaynağõ
Bu ürün arka kapaktaki bilgi etiket plakasõnda belirtilen türde bir güç kaynağõyla 
çalõştõrõlmalõdõr. Kullandõğõnõz güç kaynağõnõn gereksinimleri karşõladõğõndan emin 
değilseniz, bölgenizdeki elektrik dağõtõm kurumuna başvurun.

UYARI: Bu ürün koruyucu topraklamalõ bir elektrik hattõna bağlanmalõdõr.

Bu üründe koruyucu topraklama pimine sahip bir fiş bulunmaktadõr. Bu fiş, yalnõzca 
topraklamalõ bir elektrik prizine takõlabilir. Bu bir güvenlik özelliğidir. Elektrik 
çarpmasõ riskinden kaçõnmak için, fişi prize sokamõyorsanõz prizi bir elektrikçiye 
değiştirtin. Ürünü, hiçbir zaman topraklõ adaptör kullanarak toprak bağlantõsõ 
olmayan bir elektrik prizine takmayõn.

Kullanõcõ Erişimine Açõk Alanlar 
Bu cihaz, kullanõcõnõn yalnõzca güvenli bölmelere erişimine imkan verecek 
bir şekilde tasarlanmõştõr. Kullanõcõnõn tehlikeli bölmelere erişimi yalnõzca 
alet kullanõmõyla çõkarõlabilen kapak ve korumalar kullanõlarak kõsõtlanmõştõr. 
Bu kapaklarõ ve koruyucularõ hiçbir zaman çõkarmayõn.

Bakõm
Kullanõcõnõn yapacağõ herhangi bir bakõm prosedürünün nasõl uygulanacağõ ürünle 
verilen müşteri belgesinde belirtilmiştir. Bu ürün üzerinde, müşteri belgesinde 
belirtilmeyen hiçbir bakõm işlemi yapmayõn.

Ürününüzün Temizlenmesi
Bu ürünü temizlemeye başlamadan önce ürünün fişini elektrik prizinden çekin. Her 
zaman bu ürün için özel olarak tasarlanan maddeleri kullanõn. Diğer maddelerin 
kullanõlmasõ performans düşüklüğüyle sonuçlanabilir ve tehlikeli durumlar 
doğurabilir. Aerosol temizleyiciler kullanmayõn. Bunlar, bazõ şartlar altõnda patlayõcõ 
ve yanõcõ olabilirler.
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UYARI � Elektrik ile İlgili Güvenlik Bilgisi
! Yalnõzca bu ürünle verilen güç kablosunu kullanõn.
! Güç kablosunu doğrudan topraklamalõ bir elektrik prizine takõn. Uzatma kablosu 

kullanmayõn. Prizin topraklamalõ olup olmadõğõnõ bilmiyorsanõz, yetkili bir 
elektrikçiye başvurun.

! Bu cihaz uygun bir şebeke hattõ/elektrik priziyle çalõştõrõlmalõdõr. Bu makinenin 
farklõ bir yere taşõnmasõ gerekiyorsa bir Xerox servis temsilcisine veya yetkili 
bölge temsilcisine ya da servis destek ekibine başvurun. 

! Cihaz-topraklama kablosunun hatalõ bir şekilde bağlanmasõ elektrik çarpmasõyla 
sonuçlanabilir.

! Bu cihazõ kişilerin güç kablosunun üzerine basabileceği veya takõlabileceği bir 
yere yerleştirmeyin. 

! Güç kablosu üzerine herhangi bir nesne koymayõn.
! Mekanik ya da elektrikle ilgili kilitlenmelerini geçersiz veya etkisiz kõlmayõn.
! Havalandõrma deliklerini tõkamayõn. 
! Asla cihaz üzerindeki yuvalara veya deliklere herhangi bir nesne itmeyin.
! Aşağõdaki durumlardan herhangi biri oluşursa, makineyi derhal kapatõn ve güç 

kablosunu elektrik prizinden çõkartõn. Sorunu gidermesi için yetkili bölge servisi 
temsilcisine başvurun. 
- Cihaz, anormal gürültü ve koku çõkarõyor. 
- Güç kablosu zarar görmüş veya yõpranmõş durumda.
- Bir sabit devre kesici, sigorta veya başka bir güvenlik cihazõ hata verdi.
- Fotokopi makinesine/yazõcõya sõvõ döküldü.
- Cihaz suya maruz kaldõ.
- Cihazõn herhangi bir kõsmõ zarar gördü.

Cihazõ Devre Dõşõ Bõrakõn 
Bu cihazõn devreden çõkartõlmasõ için güç kablosu kullanõlõr. Portatif bir cihaz olarak 
makinenin arkasõna iliştirilmiştir. Ürüne gelen tüm elektriği kesmek için, güç 
kablosunu prizden çõkartõn.
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Lazer Güvenliği Bilgisi
DİKKAT: Burada belirtilenler dõşõndaki denetimlerin, ayarlarõn kullanõlmasõ ya 
da yordamõn gerçekleştirilmesi, tehlikeli düzeyde õşõğa maruz kalõnmasõna 
neden olabilir.

Lazer güvenliğiyle ilgili olarak, bu cihaz 1. Sõnõf bir lazer ürünü olarak hükümet, 
ulusal ya da uluslararasõ kurumlarõn belirlediği lazer ürünü performans 
standartlarõyla uyumludur. Müşterinin kullanõmõ ve uyguladõğõ bakõm işlemlerinin 
tüm aşamalarõnda lazer õşõnõ tamamen kapalõ durumda olduğundan tehlikeli õşõk 
yaymaz.

Kullanõm Güvenliği Bilgileri
Xerox cihazõnõzõn sürekli güvenli çalõştõrõldõğõndan emin olmak için daima bu 
güvenlik kurallarõna uyunuz.

Yapmanõz Gerekenler:
! Daima cihazõnõzõ doğru biçimde topraklanmõş bir elektrik prizine takõn. Bundan 

emin değilseniz yetkili bir elektrikçiye prizi kontrol ettirin.
! Bu cihaz koruyucu topraklamalõ bir elektrik hattõna bağlanmalõdõr.
! Bu cihazla birlikte koruyucu topraklamalõ pime sahip bir fiş verilir. Bu fiş, yalnõzca 

topraklamalõ bir elektrik prizine takõlabilir. Bu bir güvenlik özelliğidir. Elektrik 
çarpmasõ riskinden kaçõnmak için, fişi prize sokamõyorsanõz prizi bir elektrikçiye 
değiştirtin. Ürünü bir elektrik prizine takmak için hiçbir zaman toprak bağlantõsõ 
olmayan bir fiş kullanmayõn.

! Her zaman, ürünle birlikte verilen veya belirtilen bütün uyarõ yönergelerini 
uygulayõn. 

! Cihazõ taşõrken ya da yerini değiştirirken her zaman dikkatli olun. Ürünün 
binanõzõn dõşõndaki başka bir yere taşõnmasõ işlemini düzenlemesi için lütfen 
bölgenizdeki Xerox Servis Bölümüne veya destek ekibine başvurun.

! Cihazõ her zaman yeterli havalandõrmaya ve servis için yeterli alana sahip bir 
yere yerleştirin. Minimum boyutlar için, bkz: Yükleme Kõlavuzu.

! Her zaman, bu ürün için özel olarak tasarlanan maddeleri ve sarf malzemelerini 
kullanõn. Uygun olmayan maddelerin kullanõlmasõ performans düşüklüğüyle 
sonuçlanabilir ve tehlikeli durumlar doğurabilir.

! Temizlemeden önce her zaman cihazõn fişini elektrik prizinden çekin.

Yapmamanõz Gerekenler:
! Ürünü bir elektrik prizine takmak için hiçbir zaman toprak bağlantõsõ olmayan bir 

fiş kullanmayõn. 
! Bu ürün üzerinde hiçbir zaman, bu belgede belirtilmeyen bir bakõm yapmaya 

çalõşmayõn.
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! Uygun şekilde havalandõrma sağlanmadõğõ sürece bu cihazõn yerleşik 
yüklemeyle yerleştirilmemelidir. Daha fazla bilgi için yetkili bölge bayi ile 
görüşün.

! Vidalarla kapatõlan kapak ve korumalarõ hiçbir zaman çõkartmayõn. Bu kapaklarõn 
altõnda operatörün tarafõndan onarõlabilecek hiçbir parça yoktur.

! Cihazõ hiçbir zaman bir radyatörün ya da başka bir õsõ kaynağõnõn yanõna 
yerleştirmeyin.

! Havalandõrma deliklerine hiçbir zaman nesne itmeyin.
! Hiçbir zaman mekanik ya da elektrik kilitlenme araçlarõnõ geçersiz kõlmayõn ya da 

kesmeyin. 
! Anormal gürültü veya koku fark ettiğinizde, cihazõ çalõştõrmayõn. Güç kablosunu 

elektrik prizinden çõkartõn ve derhal bölgenizdeki Xerox Servis Temsilcisine veya 
Servis Sağlayõcõsõna başvurun.

Bakõm Bilgileri
Fotokopi makineniz/yazõcõnõzla verilen belgede açõkça belirtilmeyen hiçbir bakõm 
prosedürü uygulamaya çalõşmayõn.
! Aerosol temizleyiciler kullanmayõn. Onaylanmayan temizlik maddelerinin 

kullanõlmasõ performans düşüklüğüyle sonuçlanabilir ve tehlikeli bir durum 
doğurabilir.

! Sarf malzemelerini ve temizlik maddelerini yalnõzca bu kõlavuzda belirtildiği 
şekilde kullanõn. Bütün bu maddeleri çocuklarõn erişiminden uzak tutun.

! Vidalarla sõkõlan kapak ve korumalarõ çõkartmayõn. Bu kapaklarõn arkasõnda 
bakõmõnõ veya servisini yapabileceğiniz hiçbir parça bulunmamaktadõr.

! Yetkili bir bölge bayii tarafõndan eğitimini almadõğõnõz veya kullanõcõ 
kõlavuzlarõnda açõkça belirtilmediği sürece hiçbir bakõm prosedürünü 
uygulamayõn.

Ozon Güvenliği Bilgisi
Bu ürün normal çalõşmasõ esnasõnda ozon üretir. Üretilen ozon havadan daha ağõr 
olup, kopya hacmine bağlõdõr. Xerox yükleme prosedüründe de belirtildiği gibi doğru 
çevresel parametrelerin sağlanmasõ koşuluyla yoğunlaşma seviyesi güvenli 
limitlerde kalacaktõr.
Ozon hakkõnda daha fazla bilgi için lütfen Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da 
1-800-828-6571 nolu hattõ arayarak Xerox Ozone yayõnõnõ talep edin. Diğer 
bölgelerde lütfen yetkili bölge bayiine veya Servis Sağlayõcõsõna başvurun.
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Sarf Malzemeleri Hakkõnda
Bütün sarf malzemelerini paket veya konteynõr ile verilen yönergelerle uyum 
içerisinde muhafaza edin. 
! Bütün sarf malzemelerini çocuklarõn erişiminden uzak tutun.
! Hiçbir zaman toner, toner kartuşu veya toner kabõnõ açõk ateşe atmayõn.

Radyo Frekansõ Emisyonu
Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avrupa:
NOT: Bu cihaz, FCC Kurallarõnõn 15. bölümüne uygun olarak test edilmiş ve B 
Sõnõfõ bir dijital cihaz için gerekli sõnõrlar ile uyumlu bulunmuştur. Bu sõnõrlar, 
yüklemenin ikamet edilen bir yerde yapõlmasõ durumunda zararlõ girişime karşõ 
mantõklõ bir koruma sağlamak için konulmuştur. Bu cihaz, radyo frekansõ enerjisi 
üretebilir, kullanabilir ve yayabilir. Ayrõca, yönergelere uygun olarak yüklenmez ve 
kullanõlmazsa, radyo yayõnlarõ için zararlõ girişim doğurabilir. Ancak, girişimin 
herhangi bir yükleme esnasõnda olmayacağõ konusunda hiçbir garanti verilemez. 
Bu cihaz, cihazõ açõp kapatarak tespit edebileceğiniz şekilde radyo ve televizyon 
dalgalarõnõn alõnmasõnda zararlõ girişime neden oluyorsa kullanõcõnõn, girişimi 
aşağõdaki bir ya da birkaç tedbiri uygulayarak düzeltmesi önerilir.

- Alõcõ anteni yeniden yönlendirin ya da yeniden konumlandõrõn.
- Cihaz ile alõcõ arasõndaki mesafeyi artõrõn.
- Cihazõ, alõcõnõn bağlõ olduğu hattan farklõ bir prize takõn.
- Yardõm için bayiiye veya tecrübeli bir radyo/TV tamircisine başvurun.

Amerika Birleşik Devletleri'nde FCC yönetmeliğine uyum sağlamak için bu cihazla 
korumalõ arabirim kablolarõ kullanõlmalõdõr.

Ürün Güvenlik Sertifikasõ
Bu ürün, Güvenlik standartlarõnõ kullanan aşağõdaki Kurumlarca sertifikalanmõştõr.
Kurum Standart
Underwriters Laboratories Inc UL60950-1 ilk (2003) (ABD/Kanada)

IEC60950-1 Basõm: 1 (2001)
Bu ürün, kayõtlõ ISO9001 Kalite sistemi altõnda üretilmiştir.
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Yasal Bilgiler

CE İşareti
Bu üründe belirtilen CE işareti Xerox'un, verilen tarihlerden itibaren uygulamaya 
konulacak olan Avrupa Birliği Yönetmelikleri'ne uyumluluk bildirgesini temsil eder.

1 Ocak 1995: Konsey Yönetmeliği 93/68/EEC ile değiştirilen Konsey Yönetmeliği 73/23/EEC, 
üye ülkelerin düşük voltajlõ donanõmlarla ilgili yasalarõnõn uyumlu hale getirilmesi.

1 Ocak 1996: Konsey Yönetmeliği 89/336/EEC, üye ülkelerin elektromanyetik uyumlulukla ilgili 
yasalarõnõn uyumlu hale getirilmesi.

9 Mart 1999: Konsey Yönetmeliği 99/5/EC, radyo ve telekomünikasyon terminal cihazlarõ ile 
bunlarõn uygunluğunun karşõlõklõ olarak kabul edilmesi.
İlgili yönetmelikleri ve yukarõda belirtilen standartlarõ tanõmlayan uyumluluk 
bildirgesinin tam metnini yetkili bölge bayiinizden edinebilirsiniz.

UYARI: Bu cihazõn Endüstriyel Bilimsel ve Tõbbi (ISM) cihazlarõn yakõnõnda 
çalõşmasõna izin verilebilmesi için ISM cihazlarõndan gelen harici 
radyasyonun sõnõrlandõrõcõ ya da azaltõcõ önlemlerin alõnmasõ gerekebilir. 

UYARI: Konsey Yönetmeliği 89/336/EEC'ye uyumun sağlanmasõ için bu 
üründe korumalõ arabirim kablolarõ kullanõlmalõdõr.
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Avrupa
Radyo ve Telekomünikasyon Terminal Cihazõ 
Yönetmeliği
Bu Xerox ürününe, 1999/5/EC Yönetmeliği'ne uygun olarak tüm Avrupa'da, analog 
ortak anahtarlõ telefon ağõna (PSTN) tek terminal bağlantõsõ için Xerox tarafõndan 
sertifika verilmiştir. Ürün, ulusal PSTN'ler ile çalõşacak biçimde tasarlanmõştõr ve 
aşağõdaki ülkelerde kullanõlan PBX'ler ile uyumludur:

Herhangi bir sorun olduğunda ilk önce bölge yetkili bayiinizle görüşün. Bu ürün, 
Avrupa Topluluğu'ndaki analog anahtarlõ telefon ağlarõnda kullanõlan terminal 
cihazlarõ için bir özellik olan TBR21 ile sõnanmõş ve uyumlu bulunmuştur. Ürün, 
diğer herhangi bir ülkedeki ağlarla uyumlu olacak biçimde yapõlandõrõlabilir. Başka 
bir ülkenin ağõna bağlanmasõ gerekirse, lütfen yetkili bölge bayiine başvurun. 
Üründe kullanõcõ tarafõndan ayarlanabilecek ayarlar bulunmamaktadõr.

Almanya Fransa  İtalya  Malta
Avusturya Hollanda  İzlanda Norveç
Belçika İngiltere Kõbrõs Polonya
Çek Cumhuriyeti  İspanya Letonya Portekiz
Danimarka  İsveç Litvanya Slovakya
Estonya İsviçre Lüksemburg Slovenya
Finlandiya İrlanda Macaristan Yunanistan
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Çevreyle Uyum

ABD
Energy Star
Bir ENERGY STAR ortağõ olarak Xerox Corporation, bu ürünün enerji verimliliği 
açõsõndan ENERGY STAR kurallarõna uygun olduğunu belirlemiştir.
ENERGY STAR ve ENERGY STAR İŞARETİ, A.B.D.'de tescillidir.
ENERGY STAR Ofis Ekipmanõ Programõ ABD, Avrupa Birliği ve Japonya 
Hükümetleri ve ofis ekipmanõ endüstrisi arasõnda efektif enerji kullanõmõna sahip 
fotokopi makineleri, yazõcõlar, faks cihazlarõ, çok fonksiyonlu makineler, kişisel 
bilgisayarlar ve monitörlerin üretimini hedefleyen bir takõm çalõşmasõdõr. Ürün enerji 
tüketiminin düşürülmesi, elektrik üretiminden kaynaklanan emisyonu azaltarak 
duman, asit yağmurlarõ ve uzun vadeli iklim değişiklikleriyle mücadelede yardõmcõ 
olur
Xerox ENERGY STAR cihazõ, belirli bir kullanõm periyodu sonrasõnda "düşük güç 
modu"na girecek ve/veya tamamen kapanacak şekilde fabrikada ayarlanõr. Bu 
enerji tasarrufu özellikleri, geleneksel cihazlarla karşõlaştõrõldõğõnda ürün enerji 
tüketimini yarõ yarõya düşürür.

Kanada
Environmental Choice (Çevresel Tercih)
Bir Kanada kuruluşu olan Terra Choice Environmental Serviced, bu ürünün çevrede 
minimum etki bõrakmasõ için uygulanabilir bütün Environmental Choice EcoLogo 
gereksinimlerini karşõlamakta olduğunu doğrulamõştõr.
Environmental Choice programõnõn bir üyesi olarak Xerox Şirketi, bu cihazõn enerji 
verimliliği bakõmõndan Environmental Choice kurallarõnõ karşõladõğõnõ doğrular.
Environment Canada, müşterileri çevreye duyarlõ ürün ve servisler konusunda 
bilgilendirmek amacõyla 1988 yõlõnda Environmental Choice programõnõ kurmuştur. 
Fotokopi makineleri, yazõcõlar, dijital baskõ ve faks ürünleri enerji verimliliği ve 
emisyon ölçütlerini karşõlamak ve geri dönüşümü sağlanan sarf malzemelerine 
uyum göstermek zorundadõr. Günümüzde, Environmental Choice programõ 
1600'ün üzerinde onaylõ ürün ve 140 lisans sahibi içerir. Xerox EcoLogo onaylõ 
ürünlerde lider olma özelliğini korumaktadõr. 
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Ürün Geri Dönüşümü ve Atõlmasõ
Xerox ürününüzü atacaksanõz lütfen, ürünün bazõ ülke ve kentlerde atõlmasõ 
çevresel faktörlere göre düzenlenebilen kurşun, cõva ve diğer maddeler içerdiğini 
unutmayõn. Ürün içerisinde kurşun ve cõvanõn bulunmasõ, ürünün pazara sunulduğu 
zamanda uygulanmakta olan global yönetmeliklere tamamen uygundur.

Avrupa Birliği

Cihazõnõzda bu simgenin bulunmasõ, cihazõnõzõ anlaşõlan ulusal porsedürlerle 
uyumlu olarak atmanõz gerektiğini belirtir.
Avrupa yasalarõna uygun olarak, kullanõm süresi sonunda elektrik ve elektronik 
cihazlarõ atma, anlaşõlan prosedürler çerçevesinde yönetilmelidir.
Atma işleminden önce, ürünü kullanõm süresi sonunda geri verme bilgileri için yerel 
satõcõnõza veya Xerox temsilcisine başvurun.

Kuzey Amerika
Xerox'un cihazõ geri alma ve yeniden kullanma/geri dönüşüm programõ vardõr. 
Xerox ürününüzün bu programa dahil olup olmadõğõnõ öğrenmek için Xerox satõş 
temsilcinize (1-800-ASK-XEROX) başvurun. Xerox çevresel programlarõ hakkõnda 
daha fazla bilgi için, www.xerox.com/environment sitesini ziyaret edin veya geri 
dönüşüm veya ürünün atõlmasõ bilgileri için, yerel yetkililerinize başvurun. Amerika 
Birleşik Devletleri'nde Electronic Industries Alliance web sitesine başvurabilirsiniz: 
www.eiae.org.

 Diğer Ülkeler
Yerel çöp yetkililerinize başvurun ve ürünün atõlmasõ ile ilgili bilgi isteyin.
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Başlangõç
Yeni makineniz, geleneksel bir fotokopi makinesi değildir; model ve 
yapõlandõrmanõza bağlõ olarak, fotokopi çekebileceğiniz, faks gönderebileceğiniz, 
yazdõrma ve tarama yapabileceğiniz bir dijital aygõttõr.
Üç model vardõr:
! CopyCentre � Kopyalama veya faks gönderme yapabilen tek başõna dijital aygõt 

(isteğe bağlõ). Kopyalama işlevi, geleneksel fotokopi makinelerinde bulunan 
kopyalama işlevinin yanõ sõra dijital kopyalama teknolojisinin ek avantajlarõnõ 
da içeren tüm özellikleri sağlar. Faks gönderme ve alma için faks kiti de satõn 
alõnabilir.

! WorkCentre � Kopyalama, yazdõrma ve faks gönderme yapabilen çok işlevli 
dijital aygõt.

! WorkCentre Pro  � Çok geniş bir özellik ve işlev yelpazesine sahip olan 
gelişmiş bir çok işlevli aygõttõr. Bu model, kopyalama, faks gönderme (isteğe 
bağlõ), yazdõrma ve tarama (isteğe bağlõ) yapabilir.

Her model, dakikada 32, 38, 45, 55, 65 veya 75 kopya/baskõ sağlayan 6 
yapõlandõrmaya sahiptir.
Bu yapõlandõrmalar için, ileride duyabileceğiniz gereksinimleri karşõlamak amacõyla 
tümüyle sürüm yükseltme yapabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, yerel Xerox 
temsilcinize başvurun.
Modelinizin, yapõlandõrmanõzõn ve mevcut ek seçeneklerin belirlenmesinde daha 
fazla yardõm almak için lütfen ilgili sayfalara bakõnõz. 

NOT: Bu Hõzlõ Başvuru Kõlavuzu'nda anlatõlan tüm özellik ve işlevler, tümüyle 
yapõlandõrõlmõş bir WorkCentre Pro ile ilgilidir ve makinenizde kullanõlamayabilir. 
İsteğe bağlõ bileşenlerden biri veya diğer makine yapõlandõrmalarõ hakkõnda daha 
fazla bilgiye gereksinim duyarsanõz, yerel Xerox temsilcinize başvurun.
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CopyCentre Seçenekleri
Aşağõdaki seçenekler CopyCentre için kullanõlabilir:

NOT: Hangi seçeneklerin makine yapõlandõrmanõzla uyumlu olduğunu belirlemek 
için lütfen bkz: �Seçenek Uyumluluğu�, sayfa 2-5.

Şaryo Kapağõ Şaryo için düz menteşeli kapak. Bu, Doküman Besleyici yerine monte edilmiştir.

Doküman 
Besleyici

75 tek veya çift taraflõ dokümana kadar besleme yapar. A5 � A3 boyutunda 
doküman beslemesi yapõlabilir. Bu, Doküman Besleyici yerine monte edilmiştir.

Yüksek 
Kapasiteli 
Besleyici

Kağõt Kasetleri 3 ve 4'ü tutar. Her iki Kasedin kapasitesi Kaset 1 ve 2'den büyüktür, 
böylece makineye kağõt yerleştirme işlemi sayõsõnõ azaltõr. 

Ofsetleme 
Çõkõş Kaseti

Çõktõyõ ters veya düz, harmanlanmõş veya harmanlanmamõş olarak teslim eder. 
Ayõrmayõ kolaylaştõrmak için, her küme veya yõğõn bir öncekine göre girintilendirilir. 
Bu, sonlandõrõcõ yerine monte edilmiştir.

Sonlandõrõcõ 4 sonlandõrõcõ türü vardõr:
- Temel Office Sonlandõrõcõ
- Office Sonlandõrõcõ
- Gelişmiş Office Sonlandõrõcõ
- Profesyonel Sonlandõrõcõ

Doküman Besleyici

Şaryo
(Doküman 
Besleyicisinin altõnda)

Kumanda Paneli
(Dokunmatik Ekran ve 
Sayõsal Tuş Takõmõ)

Ofsetleme Çõkõş Kaseti

Kağõt Kasetleri 1 ve 2

Bypass Tablasõ
(kullanõlmadõğõnda katlanabilir)

Yüksek Kapasiteli 
Besleyici
(Kağõt Kasetleri 3 ve 4)
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Sonlandõrõcõ türünüzü belirlemek ve her bir sonlandõrõcõ hakkõnda daha fazla bilgi 
edinmek için bkz: �Sonlandõrma Aygõtlarõ�, sayfa 2-13.

Seçili sonlandõrõcõnõz, Ofsetleme Çõkõş Kaseti yerine monte edilmiştir.

Delikli Delgi Bu seçenek, makinenizde üç sonlandõrõcõdan biri Delikli Delgi'ye uygun olarak 
monte edilmişse kullanõlabilir. Mevcut kitler, 2 Delikli Delgi,4 Delikli Delgi veya4 
Delikli İsveç Delgisi'dir. Her sayfa ayrõ ayrõ delinir, bu nedenle kümedeki sayfa 
sayõsõnda bir sõnõrlama yoktur. Diğer Delgi kitleri isteğe bağlõ olarak satõn alõnabilir. 
Ancak, aynõ anda yalnõzca bir kit monte edilebilir.

Konfor 
Zõmbasõ

50 sayfaya kadar 80g/m2 kağõt el ile Konfor Zõmbasõ kullanõlarak zõmbalanabilir. 
Zõmba kartuşu 5.000 zõmba içerir.

NOT: Konfor Zõmbasõ takõlmadan önce makinenize konfor rafõ takõlmalõdõr. 

Zarf Tablasõ Bu kaset, zarfa baskõ almak için Kağõt Kasedi 2'ye takõlmõştõr. Kasede en fazla 55 
C10 zarf yüklenebilir.

Temel Faks Kiti 
(Katõştõrõlmõş)

Bu kit, tek bir telefon hattõ bağlantõsõ sağlar. Katõştõrõlmõş Faks da denen Temel Faks 
dokümanlarõnõzõ tarar ve telefon ağõna bağlõ birçok faks makinesi türüne 
dokümanlarõ yollar. Görüntüler, makinenizden doğrudan girilen faks numarasõna 
gönderilir. Bu tür fakslar verileri aktarmak için normal telefon hatlarõnõ kullanõr ve 
standart telefon tarifesine göre ücretlendirilir.

Geliştirilmiş 
Faks Kiti 

(Katõştõrõlmõş)

Makineye iki telefon hattõ bağlanmasõna olanak sağlar. Temel faks kitinin tüm 
özelliklerinin yanõ sõra, aynõ anda faks gönderme ve alma özelliği de sağlar.

Yabancõ 
Arabirim Aygõtõ

Kart veya jetonla çalõşan bir üçüncü taraf erişim ve hesap aygõtõnõn takõlmasõna 
olanak sağlar.

256MB 
Elektronik Ön 
Harmanlama 
(EPC) Belleği

Taranmõş bilgiler için ek bir geçici depolama alanõ.
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Anahtar: " Standart # İsteğe Bağlõ - Yok

CopyCentre

Seçenek 32 38 45 55 65 75

Şaryo Kapağõ " " " - - -

Doküman Besleyici # # # " " "

Yüksek Kapasiteli Besleyici # # # # " "

Ofsetleme Çõkõş Kaseti # # # # # #

Temel Office Sonlandõrõcõ # # # - - -

Office Sonlandõrõcõ # # # # # #

Gelişmiş Office Sonlandõrõcõ - - - - # #

Profesyonel Sonlandõrõcõ # # # # # #

2 Delikli Delgi Kiti # # # # # #

4 Delikli Delgi Kiti # # # # # #

4 Delikli İsveç Delgi Kiti # # # # # #

Konfor Zõmbasõ ve Rafõ # # # # # #

Zarf Tablasõ # # # # - -

Temel Faks Kiti # # # # # #

Geliştirilmiş Faks Kiti # # # # # #

Yabancõ Arabirim Aygõtõ # # # # # #

Ek 256MB Elektronik Ön Harmanlama 
(EPC) Belleği

# # # # " "
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WorkCentre

WorkCentre Seçenekleri:
Aşağõdaki seçenekler WorkCentre için kullanõlabilir:

NOT: Makine yapõlandõrmanõzla uyumlu seçenekleri belirlemek için lütfen bkz: 
�Seçenek Uyumluluğu�, sayfa 2-8.

Şaryo Kapağõ Şaryo için düz menteşeli kapak. Bu, Doküman Besleyici yerine monte edilmiştir.

Doküman 
Besleyici

75 tek veya çift taraflõ dokümana kadar besleme yapar. A5 � A3 boyutunda 
doküman beslemesi yapõlabilir. Bu, doküman kapağõ yerine monte edilmiştir.

Yüksek 
Kapasiteli 
Besleyici

Kağõt Kasetleri 3 ve 4'ü tutar. Her iki Kasedin kapasitesi Kaset 1 ve 2'den büyüktür, 
böylece makineye kağõt yerleştirme işlemi sayõsõnõ azaltõr. 

Ofsetleme 
Çõkõş Kaseti

Çõktõyõ ters veya düz, harmanlanmõş veya harmanlanmamõş olarak teslim eder. 
Ayõrmayõ kolaylaştõrmak için, her küme veya yõğõn bir öncekine göre girintilendirilir. 
Bu, sonlandõrõcõ yerine monte edilmiştir.

Sonlandõrõcõ 4 sonlandõrõcõ türü vardõr:
- Temel Office Sonlandõrõcõ
- Office Sonlandõrõcõ
- Gelişmiş Office Sonlandõrõcõ
- Profesyonel Sonlandõrõcõ

Doküman Besleyici
Şaryo
(Doküman 
Besleyicisinin altõnda)

Kumanda Paneli
(Dokunmatik Ekran ve 
Sayõsal Tuş Takõmõ)

Kağõt Kasetleri 1 ve 2

Bypass Tablasõ
(Kullanõlmadõğõnda katlanabilir)

Konfor Zõmbasõ

Gelişmiş Office 
Sonlandõrõcõ

Yüksek Kapasiteli 
Besleyici
(Kağõt Kasetleri 3 ve 4)

Konfor Rafõ
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Sonlandõrõcõ türünüzü belirlemek ve her bir sonlandõrõcõ hakkõnda daha fazla bilgi 

edinmek için bkz: �Sonlandõrma Aygõtlarõ�, sayfa 2-13.

Seçili sonlandõrõcõnõz, Ofsetleme Çõkõş Kaseti yerine monte edilmiştir. 

Delikli Delgi Bu seçenek, makinenizde üç sonlandõrõcõdan biri Delikli Delgi'ye uygun olarak 
monte edilmişse kullanõlabilir. Mevcut kitler, 2 Delikli Delgi, 4 Delikli Delgi veya 4 
Delikli İsveç Delgisi'dir. Her sayfa ayrõ ayrõ delinir, bu nedenle kümedeki sayfa 
sayõsõnda bir sõnõrlama yoktur. Diğer Delgi kitleri isteğe bağlõ olarak satõn alõnabilir. 
Ancak, aynõ anda yalnõzca bir kit monte edilebilir.

Konfor 
Zõmbasõ

50 sayfaya kadar 80g/m2 kağõt el ile Konfor Zõmbasõ kullanõlarak zõmbalanabilir. 
Zõmba kartuşu 5.000 zõmba içerir.

NOT: Konfor Zõmbasõ takõlmadan önce makinenize konfor rafõ takõlmalõdõr. 

Zarf Tablasõ Bu kaset, zarfa baskõ almak için Kağõt Kaseti 2'ye takõlmõştõr. Kasete en fazla 55 
C10 zarf yüklenebilir.

Temel Faks Kiti 
(Katõştõrõlmõş)

Bu kit, tek bir telefon hattõ bağlantõsõ sağlar. Katõştõrõlmõş Faks da denen Temel Faks 
dokümanlarõnõzõ tarar ve telefon ağõna bağlõ birçok faks makinesi türüne 
dokümanlarõ yollar. Görüntüler, makinenizden doğrudan girilen faks numarasõna 
gönderilir. Bu tür fakslar, veri aktarmak için normal telefon hatlarõnõ kullanõr ve 
standart telefon tarifesine göre ücretlendirilir.

Geliştirilmiş 
Faks Kiti 

(Katõştõrõlmõş)

Makineye iki telefon hattõ bağlanmasõna olanak sağlar. Temel faks kitinin tüm 
özelliklerinin yanõ sõra, aynõ anda faks gönderme ve alma özelliği de sağlar. 

Yabancõ 
Arabirim Aygõtõ

Kart veya jetonla çalõşan bir üçüncü taraf erişim ve hesap aygõtõnõn takõlmasõna 
olanak sağlar.

Xerox Standart 
Hesap

Yöneticiler tarafõndan makineye bu servislerin yüklü olmasõ durumunda, her 
kullanõcõnõn Kopyalama, Baskõ alma, Ağ Tarama, Sunucu Faksõ ve Katõştõrõlmõş 
Faks işlerinin sayõsõnõ izlemesinde kullanõlabilecek araç. Kullanõcõlara kullanõm 
sõnõrõ uygulanabilir ve yönetici tüm Xerox Standart Hesap verilerini içeren rapor 
yazdõrabilir.

Görüntü 
Üzerine Yazma 

Güvenlik

İstek Üzerine Disk Üzerine Yazma ve Disk Üstüne Gecikmesiz Yazma sağlayan bir 
güvenlik özelliğidir. Her iki seçenek de, gizli veya özel bilgileri korumak amacõyla, 
makinenin sabit diskinin üzerine yazma olanağõ sağlar.

256MB 
Elektronik Ön 
Harmanlama 

(EPC) Belleği

Taranmõş bilgiler için ek bir geçici depolama alanõ.
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Seçenek Uyumluluğu

Anahtar: " Standart # İsteğe Bağlõ - Yok

WorkCentre

Seçenek 32 38 45 55 65 75

Şaryo Kapağõ " " " - - -

Doküman Besleyici # # # " " "

Yüksek Kapasiteli Besleyici # # # " " "

Ofsetleme Çõkõş Kaseti # # # # # #

Temel Office Sonlandõrõcõ # # # - - -

Office Sonlandõrõcõ # # # # # #

Gelişmiş Office Sonlandõrõcõ - - - - # #

Profesyonel Sonlandõrõcõ # # # # # #

2 Delikli Delgi Kiti # # # # # #

4 Delikli Delgi Kiti # # # # # #

4 Delikli İsveç Delgi Kiti # # # # # #

Konfor Zõmbasõ # # # # # #

Konfor Rafõ " " " " " "

Zarf Tablasõ # # # # - -

Temel Faks Kiti # # # # # #

Geliştirilmiş Faks Kiti # # # # # #

E-posta # # # # # #

Xerox Standart Hesap " " " " " "

Yabancõ Arabirim Aygõtõ # # # # # #

Disk Üstüne Yazma Güvenliği # # # # # #

Ek 256MB Elektronik Ön Harmanlama 
(EPC) Belleği

# # # # " "
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WorkCentre Pro Seçenekleri
Aşağõdaki seçenekler WorkCentre Pro için kullanõlabilir:

NOT: Makine yapõlandõrmanõzla uyumlu seçenekleri belirlemek için lütfen bkz: 
�Seçenek Uyumluluğu�, sayfa 2-12.

Doküman 
Besleyici

75 tek veya çift taraflõ dokümana kadar besleme yapar. A5 � A3 arasõ dokümanlar 
beslenebilir. Bu, doküman kapağõ yerine monte edilmiştir.

Yüksek 
Kapasiteli 
Besleyici

Kağõt Kasetleri 3 ve 4'ü tutar. Her iki Kasedin kapasitesi Kaset 1 ve 2'den büyüktür, 
böylece makineye kağõt yerleştirme işlemi sayõsõnõ azaltõr.

Ofsetleme 
Çõkõş Kaseti

Çõktõyõ ters veya düz, harmanlanmõş veya harmanlanmamõş olarak teslim eder. 
Ayõrmayõ kolaylaştõrmak için, her küme veya yõğõn bir öncekine göre girintilendirilir. 
Bu, sonlandõrõcõ yerine monte edilmiştir.

Doküman Besleyici
Şaryo
(Doküman 
Besleyicisinin altõnda)

Kumanda Paneli
(Dokunmatik Ekran ve 
Sayõsal Tuş Takõmõ)

Profesyonel 
Sonlandõrõcõ

Kağõt Kasetleri 1 ve 2

Bypass Tablasõ
(Kullanõlmadõğõnda katlanabilir)

Yüksek Kapasiteli Besleyici
(Kağõt Kasetleri 3 ve 4)

Konfor Rafõ

Kitap Oluşturucu 
Kaseti
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Sonlandõrõcõ 4 sonlandõrõcõ türü vardõr:
- Temel Office Sonlandõrõcõ
- Office Sonlandõrõcõ
- Gelişmiş Office Sonlandõrõcõ
- Profesyonel Sonlandõrõcõ

Sonlandõrõcõ türünüzü belirlemek ve her bir sonlandõrõcõ hakkõnda daha fazla bilgi 
edinmek için bkz:�Sonlandõrma Aygõtlarõ�, sayfa 2-13.

Seçili sonlandõrõcõnõz, Ofsetleme Çõkõş Kaseti yerine monte edilmiştir.

Delikli Delgi Bu seçenek, makinenizde üç sonlandõrõcõdan biri Delikli Delgi'ye uygun olarak 
monte edilmişse kullanõlabilir. Mevcut kitler, 2 Delikli Delgi, 4 Delikli Delgi veya 
4 Delikli İsveç Delgisi'dir. Her sayfa ayrõ ayrõ delinir, bu nedenle kümedeki sayfa 
sayõsõnda bir sõnõrlama yoktur. Diğer Delgi kitleri isteğe bağlõ olarak satõn alõnabilir. 
Ancak, aynõ anda yalnõzca bir kit monte edilebilir.

Konfor 
Zõmbasõ

50 sayfaya kadar 80g/m2 kağõt el ile Konfor Zõmbasõ kullanõlarak zõmbalanabilir. 
Zõmba kartuşlarõ 5.000 zõmba içerir.

NOT: Konfor Zõmbasõ takõlmadan önce makinenize konfor rafõ takõlmalõdõr. 

Zarf Tablasõ Bu kaset, zarfa baskõ almak için Kağõt Kasedi 2'ye takõlmõştõr. Kasede en fazla 
55 C10 zarf yüklenebilir.

Temel Faks Kiti 
(Katõştõrõlmõş)

Bu kit, tek bir telefon hattõ bağlantõsõ sağlar. Katõştõrõlmõş Faks da denen Temel 
Faks dokümanlarõnõzõ tarar ve telefon ağõna bağlõ birçok faks makinesi türüne 
dokümanlarõ yollar. Görüntüler, makinenizden doğrudan girilen faks numarasõna 
gönderilir.

Geliştirilmiş 
Faks Kiti 

(Katõştõrõlmõş)

Makineye iki telefon hattõ bağlanmasõna olanak sağlar. Temel faks kitinin tüm 
özelliklerinin yanõ sõra, aynõ anda faks gönderme ve alma özelliği de sağlar.

LAN Faksõ Telefon ağõna bağlõ faks makinesine doküman göndermeye olanak sağlar. 
Görüntüler, bilgisayarõnõzdan doğrudan girilen faks numarasõna gönderilir.

Sunucu Faksõ Kullanõcõlarõn faks sunucusu üzerinden bastõrõlmõş fakslar göndermesine ve 
almasõna olanak sağlar. Görüntüler makinenizden, girdiğiniz faks numarasõna 
aktaracak olan bir üçüncü taraf faks sunucusuna gönderilir.

Internet Faksõ Kullanõcõlarõn internet veya intranet üzerinden faks gönderip almasõna olanak 
sağlar.

E-posta Görüntünün taranmasõna ve geçerli bir e-posta adresine gönderilmesine olanak 
sağlar. Taranan görüntü, belirtilen alõcõlara bir e-posta eki olarak gönderilir. 

Ağ Taramasõ Asõl dokümanõ taramak ve onu bir elektronik dosyaya dönüştürmek için kullanõlõr. 
Dosya, çeşitli yollarla dağõtõlabilir ve arşivlenebilir. Elektronik dosyanõn son hedefi, 
kullanõcõ tarafõndan seçilen tarama yoluna bağlõdõr.
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Ağ Hesabõ Ağ üzerindeki birden çok makinede gerçekleştirilen Yazdõrma, Kopyalama ve 

Tarama işleri için makine kullanõmõnõn izlenmesini etkinleştirir.

Xerox Standart 
Hesap

Yöneticiler tarafõndan makineye bu servislerin yüklü olmasõ durumunda, her 
kullanõcõnõn Kopyalama, Baskõ alma, Ağ Tarama, Sunucu Faksõ ve Katõştõrõlmõş 
Faks işlerinin sayõsõnõ izlemesinde kullanõlabilecek araç. Kullanõcõlara kullanõm 
sõnõrõ uygulanabilir ve yöneticiler tüm Xerox Standart Hesap verilerini içeren rapor 
yazdõrabilir.

Yabancõ 
Arabirim Aygõtõ

Kart veya jetonla çalõşan bir üçüncü taraf erişim ve hesap aygõtõnõn takõlmasõna 
olanak sağlar.

Görüntü 
Üzerine Yazma 

Güvenlik

İstek Üzerine Disk Üzerine Yazma ve Disk Üstüne Gecikmesiz Yazma sağlayan bir 
güvenlik özelliğidir. Her iki seçenek de, gizli veya özel bilgileri korumak amacõyla, 
makinenin sabit diskinin üzerine yazma olanağõ sağlar.

USB (Evrensel 
Seri Veri Yolu) 

Yazdõrma

Doğrudan bir USB kablo ile bağlanmõş PC'den yazdõrmak için kullanõlõr.

256MB 
Elektronik Ön 
Harmanlama 

(EPC) Belleği

Taranmõş bilgiler için ek bir geçici depolama alanõ.
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Seçenek Uyumluluğu

Anahtar: " Standart # İsteğe Bağlõ - Yok

WorkCentre Pro

Seçenek 32 38 45 55 65 75

Şaryo Kapağõ - - - - - -

Doküman Besleyici " " " " " "

Yüksek Kapasiteli Besleyici " " " " " "

Ofsetleme Çõkõş Kaseti # # # # # #

Temel Office Sonlandõrõcõ # # # - - -

Office Sonlandõrõcõ # # # # # #

Gelişmiş Office Sonlandõrõcõ - - - - # #

Profesyonel Sonlandõrõcõ # # # # # #

2 Delikli Delgi Kiti # # # # # #

4 Delikli Delgi Kiti # # # # # #

4 Delikli İsveç Delgi Kiti # # # # # #

Konfor Zõmbasõ # # # # # #

Konfor Rafõ " " " " " "

Zarf Tablasõ # # # # - -

Temel Faks Kiti # # # # # #

Geliştirilmiş Faks Kiti # # # # # #

LAN Faksõ # # # # # #

Sunucu Faksõ # # # # # #

Internet Faksõ # # # # # #

E-posta # # # # # #

Ağ Taramasõ # # # # # #

Ağ Hesabõ # # # # # #

Xerox Standart Hesap " " " " " "

Yabancõ Arabirim Aygõtõ # # # # # #

Disk Üstüne Yazma Güvenliği # # # # # #

USB Yazdõrma # # # # # #

Ek 256MB Elektronik Ön Harmanlama 
(EPC) Belleği

# # # # " "
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Sonlandõrma Aygõtlarõ

Office SonlandõrõcõTemel Office Sonlandõrõcõ

Gelişmiş Office Sonlandõrõcõ Profesyonel Sonlandõrõcõ
(Kitap Oluşturucu ile)

Yõğõnlama Kaseti

Kitap Oluşturma Kaseti

Üst Kaset

Yõğõnlama Kasetleri

Üst Kaset

Yõğõnlama Kaseti

Üst Kaset

Yõğõnlama Kaseti

Üst Kaset
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Temel Office 
Sonlandõrõcõ

Üst Kaset'te 250, Yõğõnlama Kaseti'nde 1.000 sayfaya kadar kağõt tutar.

Yõğõnlama Kasedi seçili özelliklere göre çõktõlarõnõzõ harmanlayabilir, istifleyebilir ve 
zõmbalayabilir.

Temel Office Sonlandõrõcõ zõmba kartuşu 3.000 zõmba içerir.

NOT: Çift Zõmba, Temel Office Sonlandõrõcõsõ ile kullanõlamaz.

Office 
Sonlandõrõcõ

Üst Kaset'te 250, Yõğõnlama Kaseti'nde 2.000 sayfaya kadar kağõt tutar.

Yõğõnlama kasedi seçili özelliklere göre çõktõlarõnõzõ harmanlayabilir, istifleyebilir, 
zõmbalayabilir ve delebilir.

Office Sonlandõrõcõsõ zõmba kartuşu 5.000 zõmba içerir.

Gelişmiş 
Office 

Sonlandõrõcõ

Üst Kaset'te 250, 2 Yõğõnlama Kaseti'nin her birinde 1.500 sayfaya kadar kağõt tutar.

 Gelişmiş Office Sonlandõrõcõ seçili özelliklere göre çõktõlarõnõzõ harmanlayabilir, 
istifleyebilir, zõmbalayabilir ve delebilir.

Gelişmiş Office Sonlandõrõcõ zõmba kartuşu 5.000 zõmba içerir.

Profesyonel 
Sonlandõrõcõ

Üst Kaset'te 250 sayfaya kadar, Yõğõnlama Kaseti'nde 1.500 sayfaya kadar kağõt 
tutar.

Yõğõnlama kasedi seçili özelliklere göre çõktõlarõnõzõ harmanlayabilir, istifleyebilir, 
zõmbalayabilir ve delebilir.

 Profesyonel Sonlandõrõcõ ayrõca çõktõnõzõ katlayabilen ve zõmbalayabilen bir Kitap 
Oluşturucu ile birleştirilebilir. Kitapçõk Oluşturucu zõmbasõ için her biri 2.000 zõmba 
içeren iki adet zõmba kartuşu gerekir. Sonlandõrõcõ zõmbasõ, 5.000 zõmba içeren bir 
zõmba kartuşuna sahiptir. 
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Kontrol Paneline Genel Bakõş
NOT: Görüntülenen Dokunmatik Ekran, tam yapõlandõrõlmõş bir WorkCentre 
Pro içindir.

Duraklat
Mevcut işi geçici olarak durdurur.

Kes
Öncelikli bir işin yapõlabilmesini sağlamak için 
mevcut işi geçici olarak durdurur.

Özellikler
Ekranda iş özelliklerini gösterir.

Kare 
Arama karakterini 
gösterir veya bir grup 
arama numarasõ belirtir. 
Parola girilirken de 
kullanõlõr.

Sil
Sayõsal değerleri 
ya da girilen son 
basamağõ siler.

Yõldõz
DTMF (Dual Tone 
Multi-frequency) 
işlemi başlatmak 
için kullanõlõr.

Dil
Metnin gösterildiği 
dili değiştirir.

Başlat
İşi başlatõr.

Dokunmatik Ekran
Kullanõlabilir tüm programlama özelliklerini, hata 
giderme işlemlerini ve makineyle ilgili genel 
bilgileri görüntüler ve seçilmesini sağlar.

Erişim
Makinenin varsayõlan değerlerinin 
ayarlanmasõnõ sağlayan Araçlar'a ulaşmanõzõ 
sağlar.

Tümünü Temizle
Tüm özellikleri varsayõlan ayarlarõna sõfõrlar.

Yardõm
Ek bilgilere erişimi sağlar.

İş Durumu
İşin ilerleme durumu
bilgilerini görüntüler.

Makine Durumu
Makinenin geçerli durumunu 
görüntüler.

Güç Tasarrufu 
Göstergesi

Makinenin Güç Tasarrufu 
Modu'nda olduğunu gösterir.

*

Çevirme 
Duraklamasõ

Bir faks iletimi 
sõrasõnda, numaralar 
arasõna duraklatma 
koymak için kullanõlõr.
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Aç veya Kapat

! [Kapat] seçiliyse, Kapatma Onayõ ekranõnda, makine kapatõlõrsa verilerin 
kaybolabileceğini bildiren bir uyarõ görüntülenir.

NOT: Kuyrukta herhangi bir iş varsa, bu ekranõn onaylanmasõ kuyruktaki tüm işlerin 
silinmesine neden olacaktõr.

! Makineyi kapatmak için [Onayla] düğmesine dokunun.

NOT: Güç kesilene kadar makine yaklaşõk 45 saniye açõk kalõr.

! Eğer [Güç Tasarruf Moduna Gir] seçiliyse, makine yapõlandõrmasõna uygun 
olan Güç Tasarruf Modu'na geçer. Kuyrukta herhangi bir iş varsa ikinci bir ekran 
görüntülenir.

NOT: Makineyi, bu moddayken yeniden açmak için, Dokunmatik Ekranda veya 
kontrol panelinde bir düğmeye dokunun. 

! [Hõzlõ Yeniden Başlatma] seçilmiş ve onaylanmõşsa, makine yeniden başlatõlõr. 
Kuyruktaki tüm işlerin silineceği konusunda sizi uyaran bir ekran görüntülenir.

NOT: Bütün kopyalama işleri kuyruktan silinir, ancak yazdõrma işleri kuyrukta kalõr.

! [İptal] seçiliyse, kapatma seçenekleri iptal edilir ve makineyi kullanmaya devam 
edebilirsiniz.

1 Açmak için:
! [Güç] düğmesine dokunun. Tüm 

yüklü seçeneklere güç gitmesi 165 
saniyeden az sürer. 

NOT: Makinenin kopyalama ve tarama 
gibi bazõ özellikleri, diğerlerinden daha 
kõsa bir zaman içinde kullanõlabilir.

2 Kapatmak için:
! [Güç] düğmesine basõn. 

Kapama seçeneklerinden birini 
seçmenizi isteyen bir onay 
ekranõ görüntülenir.

3
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Kağõt Yükleme

1 ! İstenen kağõt kasetini açõn.

NOT: 1. ve 2. kağõt kasetleri, A5 ve 
A3 arasõndaki tüm stok boyutlarõ için 
ayarlanabilir. 3. ve 4. kağõt kasetleri, 
yalnõzca A4 veya 8.5" x 11" uzun 
kenardan beslenen kağõt alabilen 
adanmõş kağõt kasetleridir.

2 ! Kağõt yükleyin. Kağõt, doldurma 
çizgisini aşacak kadar 
doldurulmamalõdõr. 

! Kaseti kapatõn.

NOT: 1. ve 2. kağõt kasetlerinde 
kõlavuzlarõn kağõda dokunduğundan 
emin olun. Aksi takdirde otomatik 
olarak algõlanan boyut yanlõş olabilir.

3 ! Kağõt boyutu, türü veya rengi 
değişmişse, yeniden 
programlamak için [Onayla] VEYA 
[Boyutu Değiştir]'i ve/veya [Türü 
ve Rengi Değiştir]'i seçin.

NOT: Boyut, Tür ve Renk 
değerlerinin doğru olduğundan emin 
olun. Standart fotokopi kağõdõ için 
aşağõdaki değerler kullanõlmalõdõr: 
Boyut � A4 
Tür � Düz kağõt 
Renk � Beyaz

NOT: Bazõ makine yapõlandõrmalarõ zarf baskõsõnõ desteklemez; ayrõntõlõ 
bilgi için lütfen Ürün Değerlendirmesi bölümüne başvurun.
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Kopya Çõkartma

Kopyalama özellikleri şunlardõr�
! Sonlandõrõcõ varsa, zõmbalanmõş veya delikli kümeler oluşturma
! Görüntü Kalitesi ayarõ
! Otomatik Küçült/Büyüt
! Karõşõk boyutlu asõllarõ kopyalamak
! Asetatlarõn arasõna basõlõ veya boş ayõrõcõlar eklemek
! Bir sayfaya birden fazla görüntü yerleştirmek
! Basõlõ ya da boş kapaklar eklemek
! Dip Notlar Ekleme
! Basõlõ ya da boş renkli sayfalar veya sekmeler eklemek
! Görüntü Kaydõrmak
! Kenar boşluklarõnõn ve çerçevelerin silinmesi
! Bir dizi doküman içinde farklõ programlar uygulayabilmek için İş Oluştur özelliği
! Sõk yapõlan işler için yapõlan programlamanõn saklanmasõ
! Kitapçõk oluşturmak

1 ! Doküman 
besleyicisinde veya 
şaryoda bulunan 
belgeleri yükleyin.

NOT: Belgeler yalnõzca bir 
kez taranõr.

2

! Temel Kopyalamaekranõna girin � 
gerekiyorsa kontrol panelindeki 
[Özellikler] düğmesini seçin.

3 ! Dokunmatik Ekran'da istenen 
özellikleri seçin. 

! İstenen kopya sayõsõnõ seçin.
!  [Başlat]'a basõn.
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Katõştõrõlmõş Faks Gönderme
Katõştõrõlmõş Faks, makinenizde isteğe bağlõ olarak kullanabileceğiniz bir özelliktir. 
Temel Faks ekranõ, 2. adõmda görüntülenenle aynõysa, Katõştõrõlmõş Faks özelliği 
etkinleştirilmiştir. Daha fazla bilgi için lütfen Sistem Yöneticisi ile görüşün.

NOT: Katõştõrõlmõş Faks ve Sunucu Faksõ, aynõ anda WorkCentre Pro 
yapõlandõrmasõna yüklenmiş olabilir; ancak, bu hizmetlerden yalnõzca biri 
etkinleştirilebilir.

Faks özellikleri şunlardõr�
! Çözünürlüğün ayarlanmasõ
! Çift yüzlü asõllarõn fakslanmasõ
! Taranan asõllarõn boyutunu programlamak
! Görüntü Kalitesi ayarõ
! Faksõn başlangõç zamanõnõ geciktirmek
! Kapak Sayfasõ Eklemek
! Birden fazla alõcõya göndermek
! Posta kutusunda depolama ve makinenizden çağõrma
! İletim hõzõnõ ayarlama

1 ! Döküman besleyicisinde 
veya şaryoda bulunan 
belgeleri yükleyin.

NOT: Belgeler yalnõzca bir 
kez taranõr.

2 ! [Faks]'õ seçin.

NOT: Faks seçeneklerine erişmek 
için, öncelikle [Tüm Hizmetler]'i 
seçmeniz gerekebilir.

! Telefon numarasõnõ girin.

3 ! Dokunmatik Ekran'da istenen 
özellikleri seçin. 

! [Başlat]'a basõn.
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Sunucu Faksõ Gönderme
Sunucu Faksõ, yalnõzca WorkCentre Pro'da kullanõlabilen isteğe bağlõ bir özelliktir. 
Temel Faks ekranõ, 2. adõmda görüntülenenle aynõysa, Sunucu Faks özelliği 
etkinleştirilmiştir. Lütfen daha fazla bilgi için Sistem Yöneticisi ile görüşün.

NOT: Katõştõrõlmõş Faks ve Sunucu Faksõ, aynõ anda WorkCentre Pro 
yapõlandõrmasõna yüklenmiş olabilir; ancak, bu hizmetlerden yalnõzca biri 
etkinleştirilebilir. 

Faks özellikleri şunlardõr�
! Çözünürlüğün ayarlanmasõ
! Çift yüzlü asõllarõn fakslanmasõ
! Taranan asõllarõn boyutunu programlamak
! Görüntü Kalitesi ayarõ
! Faksõn başlangõç zamanõnõ geciktirmek

1 ! Doküman besleyicisinde 
veya şaryoda bulunan 
belgeleri yükleyin.

NOT: Belgeler yalnõzca bir 
kez taranõr.

2 ! [Faks]'õ seçin.

NOT: Faks seçeneklerine erişmek 
için, öncelikle [Tüm Hizmetler]'i 
seçmeniz gerekebilir.

! Telefon numarasõnõ girin.

3 ! Dokunmatik Ekran'da istenen 
özellikleri seçin.

! [Başlat]'a basõn.
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Internet Faksõ Gönderme
Internet Faksõ, yalnõzca WorkCentre Pro'da kullanõlabilen isteğe bağlõ bir özelliktir. 
Daha fazla bilgi edinmek için lütfen Sistem Yöneticisi ile görüşün.

Internet Faksõ özellikleri şunlardõr�
! Genel ya da Dahili Adres Defteri Hazõrlamak
! Çözünürlüğün ayarlanmasõ
! Çift yüzlü asõllarõn taranmasõ
! Taranan asõllarõn boyutunu programlamak
! Görüntü Kalitesi ayarõ
! Varsayõlan dosya biçimi ayarõnõn değiştirilmesi

1 ! Doküman 
besleyicisinde veya 
şaryoda bulunan 
belgeleri yükleyin.

NOT: Belgeler yalnõzca 
bir kez taranõr.

2 ! [Internet Faksõ]'nõ seçin.

NOT: Internet Faksõ seçeneğini 
erişmek için, öncelikle [Tüm 
Hizmetler]'i seçmeniz gerekebilir.

! Alõcõnõn e-posta ayrõntõlarõnõ 
girmek için [Kime.]'yi seçin ve 
ardõndan [Kaydet]'i seçin.

! [Konu Gir]'i seçin, bir konu 
girin ve [Kaydet]'i seçin.

3 ! Dokunmatik Ekran'da istenen 
özellikleri seçin.

! [Başlat]'a basõn.
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Bir Dokümanõ Dosyaya Tarama
Ağ Taramasõ, yalnõzca WorkCentre Pro'da kullanõlabilir. Daha fazla bilgi edinmek 
için lütfen Sistem Yöneticisi ile görüşün. 

Ağ Taramasõ özellikleri şunlardõr�
! Görüntü çõktõ gereksinimlerinin ayarlanmasõ
! Çözünürlüğün ayarlanmasõ
! Çift yüzlü asõllarõn taranmasõ
! Taranan asõllarõn boyutunu programlamak
! Taranan görüntü için hedefin değiştirilmesi

1 ! Doküman 
besleyicisinde veya 
şaryoda bulunan 
belgeleri yükleyin.

NOT: Belgeler yalnõzca 
bir kez taranõr.

2 ! [Ağ Taramasõ]'nõ seçin.

NOT: Ağ Taramasõ seçeneğine 
erişmek için, öncelikle [Tüm 
Hizmetler]'i seçmeniz gerekebilir.

3 ! İstediğiniz şablonu seçin.
! Dokunmatik Ekran'da istenen 

özellikleri seçin.
! [Başlat]'a basõn. 
! İşlem tamamlandõğõnda, iş 

istasyonunuzda işinizi açõn.
Hõzlõ Başvuru Kõlavuzu Sayfa 3-9



E-posta Gönderme
E-posta, yalnõzca WorkCentre Pro'da kullanõlabilen isteğe bağlõ bir özelliktir. Daha 
fazla bilgi edinmek için lütfen Sistem Yöneticisi ile görüşün.

E-posta özellikleri şunlardõr�
! Genel ya da Dahili Adres Defteri Hazõrlamak
! Çözünürlüğün ayarlanmasõ
! Çift yüzlü asõllarõn taranmasõ
! Taranan asõllarõn boyutunu programlamak
! Görüntü Kalitesi ayarõ

1 ! Doküman 
besleyicisinde veya 
şaryoda bulunan 
belgeleri yükleyin.

NOT: Belgeler yalnõzca 
bir kez taranõr.

2 ! [E-posta]'yõ seçin.

NOT: E-posta seçeneğine erişmek 
için, öncelikle [Tüm Hizmetler]'i 
seçmeniz gerekebilir.

3 ! Alõcõnõn e-posta ayrõntõlarõnõ 
girmek için [Kime]'yi seçin 
ardõndan [Gir]'i seçin.

! [Konu Gir]'i seçin, bir konu girin 
ve [Kaydet]'i seçin.

! Dokunmatik Ekran'da istenen 
özellikleri seçin.

! [Başlat]'a basõn.
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PC'den yazdõrma
 Makineniz ağa bağlõysa, sağlanan CentreWare Yazdõrma Sürücüleri ile 
dokümanlar doğrudan PC'den yazdõrõlabilir. Yazdõrma Sürücüsü, makineyi 
yazdõrma için kullanan her PC'ye yüklenmelidir.

Yazdõrma özellikleri şunlardõr�
! 1 ya da 2 yüze yazdõrma
! Harmanlanmõş veya (özellik varsa) delikli kopya gruplarõ oluşturma
! Yazdõrma Çözünürlüğünün değiştirilmesi
! Başlõk Sayfasõnõn eklenmesi
! Ön kapak eklenmesi
! Görüntü Kalitesinin ayarlanmasõ
! Filigran eklemek

1 ! Uygulamanõzda [Print] (Yazdõr)'õ 
seçin.

! Yazõcõ olarak, makinenizi seçin.

2 ! [Properties] (Özellikler)'i seçin, 
istediğiniz seçimleri yapõn ve [OK] 
(Tamam)'õ tõklatõn.

! Dokümanõnõzõ yazdõrmak için [OK] 
(Tamam)'õ tõklatõn.

NOT: Bu yönergeler, kullanõlan 
uygulamaya bağlõ olarak değişebilir.
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LAN Faksõ Gönderme
LAN Faksõ, yalnõzca WorkCentre Pro'da kullanõlabilen isteğe bağlõ bir özelliktir. 
Daha fazla bilgi edinmek için Sistem Yöneticisi ile görüşün.

LAN faksõ özellikleri şunlardõr�
! Telefon Defteri oluşturmak
! Onay Sayfasõ
! Gönderme Hõzõ
! Çözünürlük
! Gönderme Süresi
! Kapak sayfasõ

1 ! Uygulamanõzda [Print] (Yazdõr)'õ 
seçin.

! Yazõcõ olarak, makinenizi seçin.

2 ! [Properties] (Özellikler)'i seçin.
! [Job Type] (İş Türü)'nü ardõndan 

aşağõ açõlan menüden [Fax] (Faks)'õ 
seçin.

! Alõcõnõn ayrõntõlarõnõ girin ve istenen 
özellikleri seçin.

! Dokümanõnõzõ göndermek için [OK] 
(Tamam)'õ tõklatõn.

NOT: Bu yönergeler, kullanõlan 
uygulamaya bağlõ olarak değişebilir.
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Internet Services ile yazdõrma
Internet Services ile yazdõrma özelliği WorkCentre Pro'da ve postscript seçeneği 
yüklenmişse WorkCentre'da kullanõlabilir. Internet Services, HTTP sunucusu ve 
makine arasõnda iletişim kurmak için bir Web Kullanõcõ Arabirimi kullanõr. Bu 
seçenek, yalnõzca makine ağa bağlõyken kullanõlabilir.

Internet Services özellikleri şunlardõr�
! Ağ Taramasõ kullanõlabilir durumdaysa tarama şablonlarõnõn oluşturulmasõ, 

değiştirilmesi ve silinmesi
! Yazdõrma Kuyruğunda işlerin ilerletilmesi, silinmesi ya da bõrakõlmasõ
! Makinenizin durumunu inceleme

1 ! Web Tarayõcõnõzõ açõn ve aşağõdakini 
girin: 
http:// ve yazõcõnõn TCP/IP adresi.

! İş istasyonunuzun klavyesinde 
[Enter] (Gir) tuşuna basõn.

Varsayõlan Durum penceresi 
görüntülenir.

İPUCU: Makinenizin TCP/IP adresi 
yoksa, Sistem Yöneticinize başvurun.

2 ! [Print] (Yazdõr)'õ tõklatõn ve seçiminizi 
yapõn.

! Sayfanõn alt tarafõna gitmek için, 
sağdaki kaydõrma çubuğunu kullanõn.

3 ! [Browse] (Gözat)'õ tõklatõn ve 
yazdõrõlacak dosyayõ bulun.

! [Submit Job] (İşi Gönder)'i tõklatõn.

NOT: Internet Services'õn 
kullanõlmasõyla ilgili daha fazla bilgi 
almak için lütfen Sistem Yöneticinizle 
görüşün.
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Oturum Açmak / Oturum Kapatmak
Dahili Denetleyici ya da isteğe bağlõ Ağ Hesabõ kullanõlõyorsa, makine işlevlerine 
ulaşmak için geçerli bir Kullanõcõ Numarasõ girilmelidir. Dahili Denetleyici 
faturalandõrma amacõyla Kopyalama işlerini otomatik olarak izler ve makineye 
yetkisiz erişimi engeller. Ağ Hesabõ, ağ üzerinde tamamlanan işleri izlemek için 
kullanõlõr. Daha fazla bilgi edinmek için Sistem ve/veya Denetleyici Yönetici ile 
görüşün.

1

Dahili Denetleyici Oturum Açma ekranõ

! Kime Dahili Denetleyici etkinken, 
Oturum Açmak için klavye tuşunu 
kullanarak 4 basamaklõ bir parola 
girin ve sonra [Gir]'i seçin.

Ağ Hesabi Oturum Açma ekranõ

! KimeAğ Hesabõ etkinken, Oturum 
Açmak için geçerli bir Kullanõcõ 
No ve Hesap No girin ve [Gir]'i 
seçin.

2 ! İşinizi tamamlayõn.

3 Oturum Kapatmak için:

! Kumanda panelinde [Erişim ] 'e basõn. 

! [Oturum Kapat]'õ Dokunmatik Ekran'dan seçin.
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Makinenizi Özelleştirme
Makineniz, çalõşma ortamõnõza ve uygulamalarõnõza uyacak biçimde 
özelleştirilebilir. Sistem Yönetim Araçlarõ, Sistem veya Makine Yöneticinizin 
makinenizi kurmasõna, özelleştirmesine ve bakõmõnõ yapmasõna olanak sağlar.
Makineniz yüklendikten sonra, Kullanõcõlarõn gereksinimlerine uygun olarak 
ayarlarõn ve seçeneklerin özelleştirilmesi önerilir. Makinenizden en uygun 
performansõ alabilmek için, gereksinimlerinizi Sistem veya Makine Yöneticinizle 
görüşün.
 Araçlar uygulamasõna kumanda panelindeki Erişim  düğmesini kullanarak 
erişebilirsiniz. Araçlar içindeki ayarlardan bazõlarõ, makinenin çalõşmasõ bakõmõndan 
önemlidir ve bu nedenle de ekranlar istem dõşõ olarak değiştirilememeleri için parola 
korumalõdõr.
Sistem Yönetim Araçlarõ'na erişmek ve bu araçlarõ özelleştirmek hakkõnda 
yönergeler, makinenizle birlikte gelen CD Pack'in içerdiği Eğitim ve Bilgi CD'sinde 
(CD2) bulunmaktadõr.

Sistem Yönetim Araçlarõ şunlarõ içerir�
! Sistem Ayarlarõ
! Ekran Varsayõlanlarõ
! Erişim ve Hesaplar
! Özellik Varsayõlanlarõ
! Bağlanabilirlik ve Ağ Kurulumu
! Sarf Malzemesi Yönetimi
! Makine Sõnamalarõ
! Güç Tasarrufu Yönetimi
! Faks Kurulumlarõ
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Daha Fazla Yardõm

1 İş Kuyruğuna Erişme
! Kumanda paneli üzerindeki İş 

Durumu düğmesine basõn. Tüm 
Tamamlanmamõş İşler kuyruğu 
görüntülenir.

! İşin durumunu gözden geçirin.

! Kullanõlabilir diğer kuyruklara 
erişmek ve gözden geçirmek için 
[Diğer Kuyruklar]'õ seçin.

2 Çevrimiçi Yardõma 
ulaşmak
!  Çevrimiçi yardõm ekranlarõna 

girmek için, istediğiniz zaman 
Yardõm tuşuna basõn.

! Mesajlar, ekran yönergeleri ve grafikler ek bilgi sağlar.

3 Daha Fazla Yardõm İçin
Makinenizi kullanmayla ilgili daha fazla yardõma gereksinim duyarsanõz 
aşağõdakileri yapabilirsiniz:
! Makinenizle birlikte verilen CD Pack'te bulunan Eğitim ve Bilgi CD'sine (CD2) 

başvurun.
! Sistem ve/veya Makine Yöneticinizle görüşün.
! www.xerox.com adresindeki Müşteri Web Sitemizi ziyaret edin ya da 

makinenizin seri numarasõnõ vererek Xerox Servis ve Destek Merkeziyle 
iletişim kurun.

! Kumanda paneli üzerindeki 
[Makine Durumu] düğmesine 
basõn.

! Makinenin seri numarasõnõ görmek 
için [Makine Detaylarõ]'nõ seçin. 

NOT: Seri numarasõ, ön kapağõn iç tarafõndaki metal plakanõn üzerinde de 
bulunmaktadõr.
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4 Kopyalama
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Kopyalama
Kopyalama özelliği, makinenizde standart olarak bulunur. 
Kopyalama özelliklerine, kumanda panelindeki Özellikler düğmesiyle ulaşõlabilir.
Kullanõlan seçeneklere ve makinenin nasõl yapõlandõrõldõğõna bağlõ olarak, 
Kopyalama özelliği sekmelerini görüntülemek için Tüm Hizmetler ve Kopyalama 
düğmesini seçmeniz gerekebilir.
Bu bölümde, Kopyalama seçenekleriyle ilgili bilgiler bulunmaktadõr.
 

Kopyalama özelliklerini seçmek için kullanõlabilecek sekmeler şunlardõr:
! Temel Kopyalama
! Görüntü Ayarõ
! Çõktõ Formatõ
! İş Birleştirme

İPUCU: Bazõ Kopyalama özelliği sekmeleri görüntülenmezse, sekme 2'nin 
seçilmesi bunlarõ görüntüler.
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Temel Kopyalama

Temel Kopyalama sekmesi, varsayõlan Kopyalama ekranõdõr. Bir fotokopi işi 
için standart özellikleri seçmek üzere Temel Kopyalama sekmesini kullanõn.
Kullanõlan seçeneklere ve makinenin nasõl yapõlandõrõldõğõna bağlõ olarak, 
Kopyalama özelliği sekmelerini görüntülemek için Tüm Hizmetler ve Kopyalama 
düğmesini seçmeniz gerekebilir.

Özellikleri seçmek için en üst seviyedeki düğmelerden birine dokunun. Her sütunda 
bir düğme seçilebilir. Gerekiyorsa her iş için birden fazla seçenek belirlenebilir. 
Bir özellikle ilgili tüm seçenekleri görüntülemek için Diğer�'i seçin.

Özellik ekranlarõnõn birçoğunda seçimlerinizi onaylamanõzõ ya da iptal etmenizi 
sağlayan üç düğme bulunur.
! Geri Al düğmesi, ekranda görülen değerleri, ekran açõldõğõnda görüntülenen 

değerlere geri döndürür.
! İptal düğmesi, ekranõ sõfõrlar ve bir önceki ekrana geri dönülmesini sağlar.
! Kaydet düğmesi, yapõlan seçimleri kaydeder ve bir önceki ekrana geri 

dönmenizi sağlar.
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Çõktõ
Çõktõ, işin sonlandõrma gereksinimlerini belirlemek için kullanõlõr. Seçenekler, 
yüklenmiş sonlandõrõcõ çõktõ aygõtõna bağlõdõr.

İPUCU: Kullanõlabilir bütün sonlandõrõcõ aygõtlar hakkõnda açõklama için bkz: 
�Sonlandõrma Aygõtlarõ�, sayfa 2-13.

Seçenekler:
Harmanla Çõktõlarõn, asõllarla aynõ sõrada olan gruplar halinde oluşturulmasõ için Harmanla'yõ 

seçin.

Harmanlama Çõktõlarõn, ayrõ ayrõ sayfalar şeklinde gruplandõrõlmalarõ için Harmanlama'yõ seçin.

Delik Bu seçenek makinenizle birlikte bir sonlandõrõcõ ve 2 Delikli Delgi, 4 Delikli Delgi 
veya 4 Delikli İsveç Delgisi verilmişse kullanõlabilir. Her sayfa ayrõ ayrõ delinir, bu 
nedenle kümedeki sayfa sayõsõnda bir sõnõrlama yoktur. Diğer Delgi kitleri isteğe 
bağlõ olarak satõn alõnabilir. Aynõ anda yalnõzca bir Delgi kiti monte edilebilir.

! Delikli delgi, yalnõzca A4 uzun kenardan beslenen kağõt ve A3 kağõdõ için 
seçilebilir.

NOT: Bazõ zõmbalama seçenekleri, Delikli Delgi ile birlikte kullanõlabilir.

Zõmbalama  Zõmbalama seçenekleri şunlardõr::

Zõmba Yok Çõktõ zõmbalanmaz.

Tek Zõmba Çõktõnõza tek bir zõmba eklemek için bu seçeneği kullanõn.
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Harmanlamõş ya da harmanlanmamõş zõmbalõ kopya gruplarõ, girintilendirilmiş 
biçimde çõkacaktõr.

NOT: Zõmbanõn basõldõğõ yerler, yüklenen sonlandõrõcõnõn türüne bağlõdõr.

! Temel Office Sonlandõrõcõ, 2-30 sayfa 80 g/m2 kağõt zõmbalayabilir. Diğer 
sonlandõrõcõlar, 2-50 sayfa 80 g/m2 kağõt zõmbalayabilir. Ağõr kağõt kullanõlõrken 
zõmbalanabilecek maksimum kağõt sayõsõ 20'dir.

Kitap 
Oluşturucu

Makinenizde Profesyonel Sonlandõrõcõ varsa, çõktõlarõnõzõ kitapçõklar oluşturmak 
amacõyla katlamak ve zõmbalamak için Kitap Oluşturucu seçeneği kullanõlabilir. 
Kitap Oluşturucu seçenekleri şunlardõr:

! Kullanõlabilen kağõt boyutlarõ A3, 11 x 17 inç, A4, 8,5 x 11 inç, 8,5 x 13 inç ve 
8,5 x 14 inçtir. 
Tüm kağõtlar, kağõt kasetine kõsa kenar yönünde yüklenmelidir. 
Kullanõlabilen ortam türleri Düz Kağõt, Bond, Dizin ve Kapak'tõr. 
Katlamalõ veya Zõmbalõ seçeneği kullanõlõyorsa, azami 80 g/m2 bond sayfa 
sayõsõ 15'tir. 
Yalnõzca Katlanmõş seçeneği kullanõlõyorsa, azami 80 g/m2 bond sayfa sayõsõ 5'tir. 
Daha ağõr kağõt kullanõrken, her iki seçenek için de azami sayfa sayõsõ azalõr. 

İPUCU: Kitap Oluşturma ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için bkz: �Kitapçõk 
Oluşturma�, sayfa 4-19.

Çift Zõmba
Çõktõnõza 2 zõmba eklemek için bu seçeneği kullanõn. Zõmbalar, çõktõnõzõn Sol 
Kenarõna veya Sağ Kenarõna eklenebilir.
Bu seçenek, Temel Office Sonlandõrõcõsõ'nda bulunmamaktadõr.

Birden Çok Zõmba

Bu seçeneği, kullanõlan kağõt boyutuna bağlõ olarak çõktõnõza 3 veya 4 zõmba 
eklemek için kullanõn. Çoklu zõmba, çõktõnõzõn Sağ veya Sol Kenara 
eklenebilir.

Bu seçenek, yalnõzca Gelişmiş Office Sonlandõrõcõ ve Profesyonel 
Sonlandõrõcõ'da kullanõlabilir.

Kapalõ Kitap Oluşturucu seçeneği kapalõdõr.

Katlamalõ ve Zõmbalõ Kitapçõğõnõzõ katlamak ve zõmbalamak için, bu seçeneği kullanõn. 
Profesyonel Sonlandõrõcõ, kitapçõğõnõzõn sõrtõna 2 zõmba yerleştirecektir.

Yalnõzca Katlanmõş Bu seçeneği, kitapçõk çõktõnõzõ katlamak için kullanõn.
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2 Taraflõ
Tek ya da iki (çift) yüzlü asõllardan, A3 � A5 arasõ boyutta iki (çift) yüzlü kopya 
otomatik olarak yapõlabilir.

Seçenekler:
1 1 Taraflõ Bu seçeneği, tek yüzlü kopyalar gerektiğinde tek yüzlü asõllar için kullanõn.

1 2 Taraflõ Bu seçeneği, iki yüzlü kopyalar gerektiğinde tek yüzlü asõllar için kullanõn.

1 2 Taraflõ, 
2.Tarafõ Döndür

Bu seçenek, tek taraflõ asõllardan çift taraflõ kopyalar elde edilmesini sağlar ve ikinci 
taraftaki her görüntüyü döndürür. Bu seçeneği, takvimlerde olduğu gibi "baştan 
sona doğru" okunacak dokümanlar yaratmak için kullanõn.

2 2 Taraflõ Bu seçeneği, çift yüzlü kopyalar gerektiğinde çift yüzlü asõllar için kullanõn.

2 2 Taraflõ, 
2.Tarafõ Döndür

Bu seçenek, çift taraflõ asõllardan çift taraflõ kopyalar elde edilmesini sağlar ve ikinci 
taraftaki her görüntüyü döndürür. Bu seçenekteki "okuma" yönü, kullanõlan asõllara 
göre değişecektir. Örneğin taranan asõl doküman "baş başa" ise, çõktõ "baş sona" 
olacaktõr. Taranan asõl doküman "baş sona" ise, çõktõ "baş başa" olacaktõr.

2 1 Taraflõ Bu seçeneği, tek yüzlü kopyalar gerektiğinde çift yüzlü asõllar için kullanõn.
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2 2 Taraflõ, 

1.Tarafõ Döndür
Bu seçenek, çift yüzlü asõllardan tek yüzlü kopyalar elde edilmesini sağlar ve 
ikinci taraftaki her görüntüyü döndürür. "Baş sona" ya da takvim biçimindeki 
asõllar kullanõldõğõnda, çõktõ görüntülerinin tümünün aynõ yönde olmasõnõ 
sağlamak için bu özellik kullanõlabilir.

Küçült/Büyüt
Küçült/Büyüt seçeneği, çeşitli büyütme ve küçültme seçenekleri sunar. Şaryoya 
yerleştirilen ya da elektronik olarak gönderilen asõllar, % 25 ile % 400 arasõnda 
küçültülebilir ya da büyütülebilir. Doküman besleyicisinden beslenen asõllar, 
% 25 ile % 200 arasõnda küçültülebilir ya da büyütülebilir.

Seçenekler:
Normal Çõktõ görüntüsünü her iki yönde de seçilen % ile orantõlõ olarak küçültmek ya da 

büyütmek için bu seçeneği kullanõn.
Normal seçenekleri şunlardõr:

100% Kopyalar üzerinde, asõl doküman üzerindeki görüntü ile aynõ boyda 
görüntüler oluşturur.

Otomatik % Kopyalar üzerindeki görüntüyü, asõl dokümanõn ve seçilen çõktõ kağõdõnõn 
boyutuna göre orantõlõ olarak büyütür ya da küçültür.

% Ayarla 25 -200 / 400

Kumanda panelindeki tuşlarõ kullanarak büyütme ya da küçültme yüzdesini 
seçmek için bu seçeneği kullanõn. Tuş takõmõnõ kullanmak için, mevcut 
küçültme/büyütme yüzdesini gösteren kutuyu seçin.

Doküman besleyici kullanõlõrken % 200, şaryo kullanõlõrken % 400 
gösterilecektir.

Yukarõ/aşağõ kaydõrma düğmeleri, küçültme/büyütme yüzdesini % 1'lik 
adõmlar halinde ayarlamak için kullanõlabilir.

Önceden Ayarlanmõş 
Seçenekler

En sõk kullanõlan küçültme/büyütme yüzdeleri, önceden ayarlanmõş 
seçenekler olarak verilmiştir. Bireysel ihtiyaçlarõ karşõlamak amacõyla bu 
önceden ayarlanmõş seçeneklerin özelleştirilmesi, Sistem veya Makine 
Yöneticisi tarafõndan yapõlabilir.
Hõzlõ Başvuru Kõlavuzu Sayfa 4-7



Özel Her boyutun büyütme/küçültme değerlerini ayrõ ayrõ ayarlamak için bu seçeneği 
kullanarak yükseklik (Y) ve genişlik (X) boyutlarõnõ belirleyin. 

NOT: Çõktõ, aynõ oranda küçültülmeyecek ya da büyütülmeyecektir.

Özel seçenekleri şunlardõr:

Kağõt Besleme
Kopyalamada Otomatik Kağõt ya da kağõt kasetlerinden birini seçmek için Kağõt 
Besleme seçeneklerini kullanõn.

Seçenekler:
Otomatik Kağõt Bu seçenek seçildiğinde, makine taranan asõllarõn boyutuna bağlõ olarak kopyalama 

işi için doğru kağõt boyutunu seçer.

Kaset 1 Kaset 1'e yüklü kağõdõ seçmek için bu seçeneği kullanõn.

! Kaset 1, 500 sayfa 80 g/m2 kağõt alabilir. Ağõrlõk 60 � 200 g/m2 arasõnda olmalõdõr. 
Boyutlar, A5 LEF ile A3 SEF arasõnda olmalõdõr. Asetat, etiket ve zarf dõşõnda çoğu 
stok kullanõlabilir.

Kaset 2 Kaset 2'ye yüklü kağõdõ seçmek için bu seçeneği kullanõn.

! Kaset 2, 500 sayfa 80 g/m2 kağõt alabilir. Ağõrlõk 60 � 200 g/m2 arasõnda olmalõdõr. 
Boyutlar, A5 LEF ile A3 SEF arasõnda olmalõdõr. Asetat ve etiket dõşõnda çoğu stok 
kullanõlabilir. Zarf Kasedi zarf yüklemek için kullanõlmalõdõr.

NOT: Bazõ makine yapõlandõrmalarõ zarf baskõsõnõ desteklemez; ayrõntõlõ bilgi için 
lütfen Ürün Değerlendirmesi bölümüne başvurun.

100% Kopyalar üzerinde, asõl doküman üzerindeki görüntü ile aynõ boyda 
görüntüler oluşturur.

Otomatik % Asõl dokümanõn görüntüsünü seçilen kağõda otomatik olarak sõğdõrõr.

X%50 Y%100
Kendi gereksinimlerinize uyacak şekilde genişlik (x) ve yükseklik (y) 
küçültme ve büyütme değerlerini özelleştirmenizi sağlar. X veya Y kutusuna 
dokunarak ve tuş takõmõnõ kullanarak da bir yüzde girilebilir.
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Kaset 3 (İsteğe 

bağlõ)
Kaset 3'e yüklü kağõdõ seçmek için bu seçeneği kullanõn.

! Kaset 3, 1900 sayfa 80 g/m2 kağõt alabilir. Ağõrlõk 60 � 200 g/m2 arasõnda olmalõdõr. 
Kaset, A4 veya 8,5 x 11 inç LEF boyutlu kağõt alacak biçimde ayarlanabilir.

Kaset 4 (İsteğe 
bağlõ)

Kaset 4'e yüklü kağõdõ seçmek için bu seçeneği kullanõn.

! Kaset 4, 1500 sayfa 80 g/m2 kağõt alabilir. Ağõrlõk 60 � 200 g/m2 arasõnda olmalõdõr. 
Kaset, A4 veya 8,5 x 11 inç LEF boyutlu kağõt alacak biçimde ayarlanabilir.

Bypass Tablasõ Antetli kağõt ya da tek seferlik işlerde kullanmak üzere etiket gibi özel stok beslerken 
bu seçeneği kullanõn. 

! Bypass Tablasõ, 100 sayfa 80 g/m2kağõt alabilir. Ağõrlõk, 60 � 216 g/m2 arasõnda 
olmalõdõr. Boyutlar A6 SEF ile A3 SEF arasõnda olmalõdõr. Zarf dõşõnda çoğu stok 
kullanõlabilir.
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Görüntü Ayarõ
Görüntü Ayarõ sekmesinde, kopyalama çõktõsõnõn görünümünü ayarlamada 
kullanõlan kopyalama özellikleri bulunmaktadõr.

İPUCU: Bazõ Kopyalama özelliği sekmeleri görüntülenmezse, sekme 2'nin 
seçilmesi bunlarõ görüntüler.

Özellikleri seçmek için en üst seviyedeki düğmelerden birine dokunun. Bir özellikle 
ilgili tüm seçenekleri görüntülemek için istediğiniz özelliği seçin. Gerekiyorsa her 
kopyalama işi için birden fazla seçenek belirlenebilir. 
Özellik düğmesinin yanõndaki metin İş Gözden Geçirme Özeti, o özelliğin geçerli 
ayarlarõnõ gösterir. Dairenin işaretli olmasõ, bu özelliğin ayarõnõn ilk varsayõlan 
değerlerinden farklõ olduğunu gösterir.
Özellik ekranlarõnõn birçoğunda seçimlerinizi onaylamanõzõ ya da iptal etmenizi 
sağlayan üç düğme bulunur.
! Geri Al düğmesi, ekranda görülen değerleri, ekran açõldõğõnda görüntülenen 

değerlere geri döndürür.
! İptal düğmesi, ekranõ sõfõrlar ve bir önceki ekrana geri dönülmesini sağlar.
! Kaydet düğmesi, yapõlan seçimleri kaydeder ve bir önceki ekrana geri dönmenizi 

sağlar.

İş Gözden 
Geçirme 
Özeti
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Görüntü Kalitesi

Çõktõnõzõn kalitesini artõrmak için bu özelliği kullanõn.

Seçenekler:
Asõl Doküman 

Türü
Çõktõnõzõn kopya kalitesini, taranan asõl dokümanõn türüne göre geliştirmek için bu 
seçeneği kullanõn.
Asõl Doküman Türü seçenekleri şunlardõr:

Aydõnlat / 
Koyulaştõr

Çõktõnõn açõklõğõnõ ya da koyuluğunu ayarlar. Çõktõyõ koyulaştõrmak için aşağõya 
kaydõrma düğmesini seçin. Çõktõnõn koyuluğunu azaltmak için yukarõ kaydõrma 
düğmesini seçin.

Artalan Bastõrma Renkli kağõtlarõ ya da gazeteden alõnan dokümanlarõ kopyalamaktan kaynaklanan 
koyu arka planõ azaltmak ya da ortadan kaldõrmak için kullanõn. 

NOT: Artalan Bastõrma özelliği, Asõl Doküman Türü Fotoğraf olduğunda devre 
dõşõ kalõr.

Normal Bu standart ayardõr ve bir çok asõl doküman için kullanõlabilir.

Metin Metin ya da çizimler içeren asõl dokümanlar için kullanõn.

Yarõ Tonlu Fotoğraf Yüksek kaliteli litografik görüntüler ya da metin ve/ya da grafikli sürekli tonda 
fotoğraflar için kullanõn.

Fotoğraf Sürekli tonlu fotoğraflar ya da basõlõ yarõ tonlu asõllar için kullanõn.
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Daha Fazla Görüntü Kalitesi
Çõktõnõzõn kalitesini daha da artõrmak için, Görüntü Kalitesi seçeneğinden seçilen 
ayarlarõn yanõ sõra bu özelliği kullanõn.

Seçenekler:
Karşõtlõk Bu seçenek, bir fotokopideki görüntü yoğunluklarõ arasõndaki farkõ kontrol eder. 

Resimlerin kopyalanma kalitesini artõrmak için daha düşük bir ayar seçin. Daha net 
metin ve çizimler elde etmenizi sağlayacak canlõ siyah ve beyazlar için yüksek bir 
ayar seçin.

Netlik Bu seçenek, net metin ve moiré (görüntüdeki dalgalõ desenler) arasõndaki dengeyi 
kontrol eder. Kullanõlan görüntülerin kalitesine göre netlik değerini net ile bulanõk 
arasõnda ayarlamak için yukarõ/aşağõ kaydõrma düğmelerini kullanõn.

Ekran Bu seçenek Normal, Metin ve Yarõ Tonlu Fotoğraf Asõl Doküman Türü seçenekleri 
açõk olacak şekilde fabrikada ayarlanmõştõr.
Ekran seçenekleri şunlardõr:

Otomatik
Etrafõndaki alanlarda leke ya da farklõ dokuya ya da desene sahip küçük 
alanlarõn oluşmasõ riskini ortadan kaldõrõr, ancak Özel seçeneğinin 
kullanõldõğõ durumlara göre biraz daha noktalõ bir görüntü oluşturur.

Özel

Sürekli tonda fotoğraflar ya da yüksek frekanslõ yarõ tonlu görüntüler 
geliştirmek için kullanõlõr. Bu özellik daha düzgün, daha az noktalõ sürekli 
tonda ve yarõ tonlu görüntüler oluşturmak için kullanõlõr ancak lekeli kopya 
elde etme riski daha yüksektir.
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Ciltli Asõllar

Bu özellik, ciltli doküman sayfalarõnõ, ayrõ ayrõ tek taraflõ ya da çift taraflõ sayfalara 
kopyalamak için kullanõlõr.
Ciltli asõl, sõrtõ şaryonun arka kenarõndaki işaretle hizalõ olacak şekilde, ön yüzü 
aşağõda yerleştirilir. Ciltli asõlõn üst tarafõnõ, şaryonun arka kenarõyla hizalayõn. 
Kopyalama işlemi sõrasõnda Otomatik Küçült/Büyüt seçiliyse, doküman besleyicisini 
kapatmayõn.

NOT: Kullanõcõlar, döküman besleyici açõkken tarama çubuğu õşõğõna bakmaktan 
sakõnmalõdõr.

 

İPUCU: Gerekiyorsa, tarama sõrasõnda yassõlaşmasõnõ sağlamak için ciltli asõlõn 
ortasõna biraz bastõrõn.

Seçenekler:
Kapalõ Bu özellik kapalõdõr.

Sol Sayfa Yalnõzca, yüzü yukarõ doğru açõk ciltli asõla bakarken solda kalan sayfayõ kopyalar.

Sağ Sayfa Yalnõzca, yüzü yukarõ doğru açõk ciltli asõla bakarken sağda kalan sayfayõ kopyalar.

Her İki Sayfa Açõk ciltli asõlõn her iki sayfasõnõ da kopyalar ve kopyalarõ ayrõ sayfalarda verir.
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Cilt Sil Cilt kõsmõnõn taranmasõndan kaynaklanan istenmeyen işaretleri ortadan kaldõrmak 
için kitabõn ortasõndan belirlenen alanõ siler. Sol Sayfa veya Sağ Sayfa seçildiğinde, 
0-25 mm arasõ bir bölüm silinebilir. Her İki Sayfa seçildiğinde, 0-50 mm arasõ bir 
bölüm silinebilir.

Kenar Sil
Bu özelliği, kenarlarõ yõrtõlmõş ya da yõpranmõş ya da kenarõnda delik, zõmba ya da 
diğer işaretler bulunan asõllarõn kalitesini "yenilemek" için kullanõn.

Seçenekler:
Çerçeve Sil Kopyalarõn tüm kenarlarõndan eşit miktarda siler. 1 mm'lik adõmlarla 3-50 mm 

arasõndaki bölüm silinebilir.

Kenar Sil Kopyanõn belirli bir kenarõndan istenilen miktarda silmek için bunu kullanõn. 
Her kenardan 1mm'lik adõmlarla 3-50 mm arasõnda silme yapõlabilir.

Kenara Kadar 
Yazdõr

Çõktõnõn kenarõna kadar yazdõrmak için bu seçeneği kullanõn.

NOT: Bu seçenek, sistemin kendini temizleme yeteneğini azaltabilir ve fazla 
kullanõldõğõnda çõktõda hatalara neden olabilir.
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Asõl Girdi

Taranan asõllarõn boyutunu programlamak ya da makinenin asõllarõn boyutunu 
algõlamasõnõ sağlamak için bu özelliği kullanõn.

Seçenekler:
Otomatik Makinenin, doküman besleyiciden beslenen asõllarõn boyutunu algõlamasõnõ 

sağlamak için bu seçeneği kullanõn. 

NOT: Asõllar, şaryo kullanõlarak tarandõğõnda ve Otomatik kağõt, %Otomatik ya da 
Otomatik Ortala gibi otomatik bir özellik seçili olduğunda, makine asõl dokümanõ iki 
kez tarar.

Manuel Şaryo 
Girdisi

Şaryodan tararken, doküman tarama bölgesinin boyutlarõnõ belirtmek için Manuel 
Şaryo Girdisi'ni kullanõn. Sõk kullanõlan doküman boyutlarõnõ ve yönlendirmelerini 
içeren, önceden ayarlanmõş bir çok boyut bulunur.
Standart bir boyut seçin ya da tarama boyutlarõnõ elle ayarlamak için Özel'i kullanõn. 

Karõşõk Boyutlu 
Asõllar

Karõşõk boyutlu asõllar içeren bir dokümanõ kopyalamak için, bu özelliği kullanõn. Asõl 
dokümanlar, aynõ boyutta olmalõdõr; örneğin A4 uzun kenardan beslenen ve A3 kõsa 
kenardan beslenen kağõt. Bu özelliği kullanõrken döküman besleyicideki 
dökümanlarõ yükleyin.
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Görüntü Kaydõrmak
Bu özellik, sayfanõn üzerindeki görüntü konumunun ayarlanabilmesini sağlar.

Seçenekler:
Kaydõrma Yok Görüntü konumu ayarlanmaz.

Otomatik Ortala Taranan görüntüyü çõktõ kağõdõndan otomatik olarak ortalamak için kullanõn.

Kenar Kaydõr Dokümanda bir cilt kenarõ oluşturmak için kullanõn. Görüntüyü sayfanõn üst ya da alt 
kõsmõna ve/veya sağa ya da sola kaydõrabilirsiniz. Kaydõrmanõn miktarõnõ ayarlamak 
için yukarõ/aşağõ kaydõrma düğmelerini kullanõn. Görüntü 1 mm'lik adõmlarla 
0-50 mm arasõnda kaydõrõlabilir.
Kenar Boşluğu Kaydõrma seçenekleri şunlardõr:

1. Taraf 1. taraftaki görüntüyü kaydõrõr.

2. Taraf 2. taraftaki görüntüyü kaydõrõr. 2. taraftaki kaydõrma, 1. taraftaki kaydõrmaya 
yansõtõlacak biçimde veya bağõmsõz olarak ayarlanabilir.
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Çõktõ Formatõ

Çõktõ Formatõ sekmesi, tamamlanan çõktõ için çeşitli seçenekler oluşturmada 
kullanõlõr.

İPUCU: Bazõ Kopyalama özelliği sekmeleri görüntülenmezse, sekme 2'nin 
seçilmesi bunlarõ görüntüler.

Özellikleri seçmek için en üst seviyedeki düğmelerden birine dokunun. Bir özellikle 
ilgili tüm seçenekleri görüntülemek için istediğiniz özelliği seçin. Gerekiyorsa her 
kopyalama işi için birden fazla seçenek belirlenebilir. 
Özellik düğmesinin yanõndaki metin İş Gözden Geçirme Özeti, o özelliğin geçerli 
ayarlarõnõ gösterir. Dairenin işaretli olmasõ, bu özelliğin ayarõnõn ilk varsayõlan 
değerlerinden farklõ olduğunu gösterir.
Özellik ekranlarõnõn birçoğunda seçimlerinizi onaylamanõzõ ya da iptal etmenizi 
sağlayan üç düğme bulunur.
! Geri Al düğmesi, ekranda görülen değerleri, ekran açõldõğõnda görüntülenen 

değerlere geri döndürür.
! İptal düğmesi, ekranõ sõfõrlar ve bir önceki ekrana geri dönülmesini sağlar.
! Kaydet düğmesi, yapõlan seçimleri kaydeder ve bir önceki ekrana geri dönmenizi 

sağlar.

İş Gözden 
Geçirme 
Özeti
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Asetatlar
Bir asetat grubuna boş ya da basõlõ ayõrõcõlar eklemek için bu özelliği kullanõn. 
Asetatlarõ, her zaman Bypass Tablasõ'ndan yükleyin. Asetat işleri tek taraflõ olarak 
gönderilir ve sonlandõrma olmadan harmanlanõr.
Bu özellik kullanõlõrken miktar yalnõzca bir değerine ayarlanabilir.

Seçenekler:
Kapalõ Bu özellik kapalõdõr.

Boş Ayõrõcõlar Bu özelliği asetatlar arasõna boş bir sayfa yerleştirmek için kullanõn.

Görüntülü 
Ayõrõcõlar

Asetatõn üzerindeki görüntüyü ayõrõcõ sayfasõna da yerleştirmek için bu seçeneği 
kullanõn.
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Kitapçõk Oluşturma

Bir dizi sõralõ, tek taraflõ ya da çift taraflõ asõllardan birden fazla sayfa içeren 
kitapçõklar oluşturmak için bu özelliği kullanõn. Makine, çift taraflõ çõktõyõ otomatik 
olarak oluşturur ve bu çõktõ katlandõğõnda, tüm sayfalarõ doğru konuma yerleştirilmiş 
bir kitapçõk oluşturur. Makine, ayrõca seçilen sayfaya sõğmasõ için her görüntüyü 
küçültecek ve doğru biçimde yerleştirecektir.

NOT: Asõllarõnõz, doküman besleyiciye Uzun Kenardan Besleme (LEF) yönünde, 
çõktõ kağõtlarõ ise kağõt kasetine Kõsa Kenardan Besleme (SEF) yönünde 
yerleştirilmelidir.

Seçenekler:
Kapalõ Bu özellik kapalõdõr.

Açõk Kitapçõk Oluşturma özelliğini açmak için bu seçeneği kullanõn. Kitapçõk Oluşturma 
Açõk seçenekleri şunlardõr:

Çõktõ Formatõ sekmesinden Kapaklar seçeneğini işaretleyerek, kitapçõğa bir kapağõ 
otomatik olarak ekleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için bkz: �Kapaklar�, 
sayfa 4-22
Makinenizde Profesyonel Sonlandõrõcõ varsa kitap çõktõnõzõ Kitap Oluşturucu 
özelliğini kullanarak katlayabilir ve gerekirse zõmbalayabilirsiniz. Daha fazla bilgi 
için, bkz: �Kitap Oluşturucu�, sayfa 4-5.

1 Taraflõ Asõllar Kullanõlan asõllar tek taraflõysa bu seçeneği kullanõn.

2 Taraflõ Asõllar Kullanõlan asõllar çift taraflõysa bu seçeneği kullanõn.
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Birden Çok Yan Yana
Bu özellik, her sayfada birden fazla görüntü içeren dokümanlar oluşturmak için 
kullanõlõr. Dağõtõlacak dokümanlar, hikaye sõralamalarõ ya da arşivleme amaçlõ 
kullanõlan dokümanlar için idealdir.

NOT: Bu özelliği kullanõrken döküman besleyicideki dökümanlarõ yükleyin.

Seçenekler:
Kapalõ Bu özellik kapalõdõr.

Açõk Birden Çok Yan Yana özelliğini etkinleştirmek için bunu kullanõn.
Birden Çok Yan Yana Açõk seçenekleri şunlardõr:

NOT: Görüntü sayõsõ, % 25'lik en düşük küçültme değeri ve seçilen çõktõnõn boyutu 
ile sõnõrlandõrõlmõştõr.

Yönlendirme Görüntünün ve girdi asõllarõnõn yönünü seçmek için kullanõn. 

Satõrlar 1-6 arasõnda gerekli Satõr sayõsõnõ seçin.

Sütunlar 1-6 arasõnda, gerekli Sütun sayõsõnõ seçin.
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Görüntüyü Ters Çevir

Bu özellik, Ayna Görüntüsü ya da Negatif Görüntü kopyalarõnõn oluşturulmasõnõ 
sağlar.

Seçenekler:
Ayna Görüntüsü Orijinal görüntünün yönünü değiştirerek yansõmasõnõ oluşturmak için bu seçeneği 

kullanõn. Bu özellik asõl olarak bir grafiğin yönünü değiştirmek için kullanõlõr.

Negatif Görüntü  Negatif Görüntü asõl belgenin tersi kopyalar oluşturmak için kullanõlõr. Beyaz alanlar 
siyah; siyah alanlar da beyaz olur.

 İPUCU: Bu seçenek, koyu arka planlõ ve beyaz metinli görüntülerde, toner 
tüketimini azaltmak için kullanõlabilir.
Hõzlõ Başvuru Kõlavuzu Sayfa 4-21



Kapaklar
Kopyalardan farklõ kasette bulunan stoğu kullanarak fotokopi gruplarõnõza otomatik 
olarak kapak eklemek için bu özelliği kullanõn. Kapaklar, söz konusu işin ana 
gövdesiyle aynõ ölçü ve boyda olmalõdõr.

İPUCU: Aynõ işte Kapaklar ve Ek Kağõtlar seçilebilir.

Seçenekler:
Kapak Yok Bu özellik kapalõdõr.

Yalnõzca Ön Kapaklara ön kapak eklemek için bu seçeneği kullanõn.

Yalnõzca Arka Kapaklara arka kapak eklemek için bu seçeneği kullanõn.

Ön ve Arka Kapaklara hem ön hem de arka kapak eklemek için bu seçeneği kullanõn.

Çõktõ Kapak 
Görüntüleri

Kapaklardaki görüntülerle ilgili seçenekleri belirlemek için bu seçeneği kullanõn. 
Çõktõ Kapak Görüntüleri seçenekleri şunlardõr:

Boş Kapak Kopyalara Boş Kapak ekler.

1 Taraflõ İşteki ilk asõlõ ön kapak görüntüsü olarak ve son görüntüyü, dokümanõn iç 
arka kapağõ olarak yerleştirir.
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Kapak Stoğu Kapak stoğunda kullanõlacak kaseti seçmek için bu seçeneği kullanõn.

Dip Not
Bu özelliği kullanarak, kopyalama çõktõnõza açõklama, sayfa numarasõ ve tarih 
ekleyebilirsiniz. Dip not seçeneklerinden bazõlarõnõ veya tümünü seçin ve 
kopyalama çõktõsõnda nerede görüntüleneceklerini belirtin. Dip Not özelliği, 
Özel veya Şirket adõ gibi ilgili bilgilerle işaretleyerek kopyalama çõktõsõ 
gruplarõnõ düzenlemenize olanak sağlar.

Seçenekler:
Kapalõ Bu özellik kapalõdõr.

Açõk Dip Not özelliğini etkinleştirmek için bunu kullanõn.
Dip Not Açõk seçenekleri şunlardõr:

2 Taraflõ Asõl doküman grubundaki ilk iki görüntüyü, ön kapağõn önüne ve arkasõna 
yerleştirir. Arka kapakta, işteki son iki görüntü kullanõlõr.

2Taraflõ, 2.Tarafõ 
Döndür

"Baş sona" biçiminde çõktõ elde etmek için ikinci taraf döndürülmüş halde 2 
taraflõ kapaklar oluşturur.

Format
Asõl dokümanlarõnõzõn Dikey veya Yatay olup olmadõğõnõ seçmek için 
kullanõn. 6 � 18 punto aralõğõnda dip notlarõnõz için Yazõ Tipi Boyutu'nu seçin.
Dip Notu'nun görünümünü belirlemek için Opak veya Saydam'õ seçin.

Tarih

Kopyalama çõktõnõza geçerli tarihi yazdõrõr. Yazõlan tarih makinenizin geçerli 
tarihidir. 
Tarihin konumunu için Üst veya Alt'õ seçin.
Tarihin yeri için Sol, Orta veya Sağ'õ seçin.
İstenen tarih biçimini ve tarihin yazõlmasõ istediğiniz sayfalarõ seçin. 
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Açõklama

Kopyalama çõktõnõza açõklama eklemek için bu seçeneği kullanõn. Yeni veya 
mevcut açõklama eklenebilir.
Açõklama konumu için Üst veya Alt'õ; açõklama yeri için Sol, Orta veya Sağ'õ 
seçin.
Yukarõ/aşağõ kaydõrma düğmesini kullanarak istenen açõklamayõ seçin veya 
Tuş Takõmõ düğmesini kullanarak yeni bir açõklama girin. Mevcut bir 
açõklama eklemek için listedeki açõklamayõ ve Tuş Takõmõ düğmesini seçin.
Hangi sayfalara yazdõrõlacağõnõ seçin.

Sayfalandõrma

Kopyalama çõktõnõza sayfa numarasõ yazdõrmak için bu seçeneği kullanõn. 
Kesme Etiketi seçeneği kullanõlarak sayfa numarasõna ön ek de eklenebilir. 
Sayfa numaralarõ otomatik olarak 1'den başlayarak sõralanõr. 2 taraflõ çõktõ 
için, sayfa numarasõ iki tarafa da basõlõr ve 2 sayfa olarak sayõlõr.
Sayfa Numarasõ'nõ veya Kesme Etiketi'ni seçin. 
Rakam konumu için Üst veya Alt'õ; rakam yeri için Sol, Orta veya Sağ'õ seçin.
Yukarõ/aşağõ kaydõrma düğmesini kullanarak istenen açõklamayõ seçin veya 
Tuş Takõmõ düğmesini kullanarak yeni bir açõklama girin. Sayfa Numarasõ 
kutusuna, sayfa numaralarõnõn başlamasõnõ istediğiniz sayõyõ girin. Kesme 
Etiketi seçili ise, istenen ön eki girmek için tuş takõmõnõ kullanõn. En fazla 8 
karakter eklenebilir.
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İş Birleştirme

 İş Birleştirme sekmesi, birden fazla dokümanõ tek işte birleştirmek, örnek iş grubu 
oluşturmak ya da 10 taneye kadar işin programõnõ saklamak ve grubunuza ek 
sayfalar eklemek için kullanõlõr.

İPUCU: Bazõ Kopyalama özelliği sekmeleri görüntülenmezse, sekme 2'nin 
seçilmesi bunlarõ görüntüler.

Özellikleri seçmek için en üst seviyedeki düğmelerden birine dokunun. Bir özellikle 
ilgili tüm seçenekleri görüntülemek için istediğiniz özelliği seçin. Gerekiyorsa her 
kopyalama işi için birden fazla seçenek belirlenebilir. 
Özellik düğmesinin yanõndaki metin İş Gözden Geçirme Özeti, o özelliğin geçerli 
ayarlarõnõ gösterir. Dairenin işaretli olmasõ, bu özelliğin ayarõnõn ilk varsayõlan 
değerlerinden farklõ olduğunu gösterir.
Özellik ekranlarõnõn birçoğunda seçimlerinizi onaylamanõzõ ya da iptal etmenizi 
sağlayan üç düğme bulunur.
! Geri Al düğmesi, ekranda görülen değerleri, ekran açõldõğõnda görüntülenen 

değerlere geri döndürür.
! İptal düğmesi, ekranõ sõfõrlar ve bir önceki ekrana geri dönülmesini sağlar.
! Kaydet düğmesi, yapõlan seçimleri kaydeder ve bir önceki ekrana geri dönmenizi 

sağlar.

İş Gözden 
Geçirme 
Özeti
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İş Oluştur
Bu özelliği, her bir sayfa üzerinde değişik ayarlamalar gerektiren bir iş oluşturup 
üretmek için kullanõnõz. Örneğin eğer dokümanõn bazõ sayfalarõ metin, bazõ sayfalarõ 
fotoğraf içeriyorsa, her biri için uygun olan özellikleri seçebilir ve yine de işi tek bir 
iş olarak tamamlayabilirsiniz. Bu özellik, işinizin sayfa sayõsõ doküman besleyicisinin 
azami kapasitesi olan 70 sayfanõn üzerinde olduğunda da kullanõşlõdõr.

İPUCU: Miktar, Zõmbalama ve Harmanlama seçenekleri istenilen zamanda 
ayarlanabilir ve varsayõlan değerler olarak son yapõlan iş grubunun değerleri 
kullanõlõr.

İş Oluşturmayõ kullanmak için, işi programlama ve tarama için bölümlere ayõrõn. 
İş Oluştur seçeneğini ve sonra da Açõk'õ seçin. İlk bölümü programlayõn ve tarayõn. 
Tüm iş kapsanana kadar bölümleri programlamaya ve yüklemeye devam edin. Tüm 
iş tarandõğõnda, İş Denetimleri Oluştur'u ve sonra da İş Oluşturmayõ Sona Erdir'i 
seçin. İş, tek bir iş gibi işlenerek yazdõrõlõr.

Seçenekler:
Kapalõ Bu özellik kapalõdõr.

Açõk İş Oluştur özelliğini etkinleştirmek için bunu kullanõn.

İş Denetimleri 
Oluştur

İş Oluştur kullanõlõrken belirlenebilen seçenekleri sağlar. 
İş Denetimleri Oluştur seçenekleri şunlardõr.

İş Oluşturmayõ sona 
erdir

İşin son bölümü tarandõktan sonra bu seçeneği belirleyin. İş yazõcõya 
gönderilecektir.

Son Segmenti 
Örnekle

Taranan son bölümün örneğini görmek için bunu seçin.
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Örnek Set
Bu özellik, büyük miktarlarda yazdõrma yapmadan önce işin tam istenildiği gibi 
olduğunu kontrol etmek için kullanõlõr.

Seçenekler:
Kapalõ Bu özellik kapalõdõr.

Açõk Örnek Set özelliğini etkinleştirmek için bunu kullanõn. İşin bir grubu tam olarak 
yazdõrõlõr. İşin tamamõnõ yazdõrmak için İş Durumu düğmesine basõn ve kuyruktaki 
işinizi seçin. 
Çõktõ istediğiniz gibiyse Serbest Bõrak�õ seçin. İşiniz tamamlanacaktõr.
Çõktõ istediğiniz gibi değilse ya da işin artõk yazdõrõlmasõ gerekmiyorsa, Sil'i seçerek 
kuyruktaki işi silin. Tüm işi yeniden programlayõn ve tarayõn.

Son Segmenti Sil Taranan son segmenti silmek için kullanõn.

Örnek Yazdõrma İptal Örnek segmentin yazdõrõlmasõnõ durdurur ve iptal eder.

Tüm Segmentleri Sil Geçerli işi silmek ve ana İş Oluştur ekranõna geri dönmek için kullanõlõr.
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Saklanan Program
10 tane sõk kullanõlan program dizisi programlamak için bu özelliği kullanõn. 
Örneğin, Kenar Sil ve Ciltli Asõllar gibi seçenekleri bir arada belirleyebilirsiniz.
Makine, yalnõzca iş için yapõlan programlamayõ hafõzasõnda saklar, görüntüleri 
SAKLAMAZ. Hafõzaya alõnmõş bir iş kullanõldõğõnda, görüntünün taranmasõ gerekir.
Bu işlevi kullanmak için, yukarõ ve aşağõ kaydõrma düğmelerini kullanarak istenilen 
saklama konumunu seçin, ardõndan bir işlev düğmesi seçin: Sakla veya Programõ 
Yeniden Çağõr.

Seçenekler:
İş Numarasõ 1-10 arasõ bir iş numarasõna geçmek için kullanõlõr.

Programõ Sakla Geçerli programlama seçimlerini saklamak için bu seçeneği kullanõn. İş, zaten 
seçilen İş Numarasõ altõnda kayõtlõysa, bir onaylama ekranõ açõlõr. Onayla seçilirse, 
yeni program kaydedilir.

Programõ 
Yeniden Çağõr

Seçilen iş numarasõ altõnda kayõtlõ programõ açmak için bu seçeneği kullanõn. Önce 
bir İş Numarasõ'nõ, ardõndan Programõ Yeniden Çağõr'õ seçin. Yeniden çağõrõlan 
program, geçerli kopyalama programõ değerlerinin yerini alacaktõr.
Yeniden çağõrma işlemi tamamlandõğõnda, seçim değiştirilebilir ve gerektiğinde 
yeniden kaydedilebilir.
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Ek Kağõtlar

Bu özellik, setlerin arasõna otomatik olarak farklõ stok türlerinin eklenmesine olanak 
sağlar. Her bir kopya seti için 40 ek kağõda kadar ekleme yapõlabilir. Ek kağõtlar, 
bölümleri ayõrmak veya vurgulamak için kullanõşlõdõrlar ve boş veya yazõlõ olabilirler.

İPUCU: Bu özellik yalnõzca 1-1 veya 2-2 taraflõ kopyalamayla kullanõlabilir, 
Otomatik Kağõt ile kullanõlamaz. Ek Kağõtlar ve Kapaklar, aynõ işte seçilebilir.

Ek kağõtlar için en fazla iki farklõ stok kullanõlabilir. Standart boyutlu ortam, sekme 
stoğu, kart veya renkli kağõtlarõn bir bileşimini kullanõn. Ek kağõt stoğunu, kağõt 
kasetlerinden birine yükleyin. İki farklõ ek kağõt stoğu gerekiyorsa, bunlarõ iki farklõ 
kağõt kasetine yükleyin. Ek kağõt stoklarõ için, 1. ve 2. kasetleri kullanmanõz önerilir. 
Sekme stoğu veya basõlõ ek kağõtlar kullanõlõyorsa, görüntü sekmedeki baskõya 
kaydõrõlabilir.

! Sekme stoğunu yüklerken sağlanan Sekme Yükleme Yönergelerini kullanõn. 
Sekme stoğu Bypass Tablasõ'na veya 1 ya da 2. kasede yerleştirilmelidir. Kaset 
Bilgileri ekranõnda Kağõt Türü olarak Sekme Stoğu'nun seçili olduğundna emin 
olun. 
Dokümanõnõzõ ek kağõtlara göre programlamak için, sayfalarõ tek tek sõralayarak ek 
kağõdõn kullanõlacağõ sayfa numaralarõnõ belirleyin. Boş ek kağõtlar kullanacaksanõz, 
dokümanõnõzda ek kağõtlarõn yerleştirileceği yerlere boş sayfalar ekleyin.
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Seçenekler:
Kapalõ Bu özellik kapalõdõr.

Ek Kağõt Kaseti Yüklü ilk stoğu kullanacak ek kağõtlarõ programlamak için bu seçeneği belirleyin.
Yukarõ/aşağõ oklarõnõ kullanarak, ek kağõdõn yerleştirileceği sayfayõ ve sonra da 
Ek Kağõt Ekle'yi seçin. Sayfa numarasõ, Sayfa Ekle penceresinde görüntülenir. 
Sayfa numarasõ hatalõ girilirse, Son Ek Kağõdõ Sil seçeneğini kullanarak sayfayõ 
pencereden kaldõrõn. İlk stoğu kullanacak tüm ek sayfalar programlanana kadar, 
sayfa numaralarõnõ girmeye devam edin.
Ekranõn sağõndaki Ek Kağõt Kaseti seçeneğini kullanarak, ilk stoğu içeren kağõt 
kasetini seçin.
Sekme stoğuna yazdõrõlõyorsa ve görüntünün kaydõrõlmasõ gerekiyorsa, gereken 
kaydõrma miktarõnõ girmek için Sekme Görüntü Kaydõrma seçeneğini kullanõn.

Ek Kağõt Kaseti İkinci bir stok kullanmanõz gerekiyorsa, farklõ stoğun kullanõlacağõ ek kağõtlarõ 
programlamak için bu seçeneği kullanõn. 
İkinci Ek Kağõt Kaseti seçeneğini işaretleyin. Yukarõ ve aşağõ kaydõrma düğmelerini 
kullanarak ikinci stoğu kullanacak birinci kağõt eklemedeki sayfa sayõsõnõ girin ve 
Kağõt Ekle'yi seçin. Sayfa numarasõ, Sayfa Ekle penceresinde görüntülenir. Sayfa 
numarasõ hatalõ girilirse, Son Ek Kağõdõ Sil seçeneğini kullanarak sayfayõ 
pencereden kaldõrõn. İkinci stoğu kullanacak tüm ek sayfalar programlanana kadar, 
sayfa numaralarõnõ girmeye devam edin.
Ekranõn sağõndaki Ek Kağõt Kaseti seçeneğini kullanarak, ikinci stoğu içeren kağõt 
kasetini seçin.
Sekme stoğuna yazdõrõlõyorsa ve görüntünün kaydõrõlmasõ gerekiyorsa, gereken 
kaydõrma miktarõnõ girmek için Sekme Görüntü Kaydõrma seçeneğini kullanõn.
İPUCU: Programlama esnasõnda herhangi bir zaman Birinci Kağõt Ekle Tablasõ 
ile İkinci Kağõt Ekle Tablasõ seçenekleri arasõnda geçiş yapabilirsiniz.
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Faks
Faks, isteğe bağlõ bir seçenektir ve makinenizde bulunmayabilir. İki farklõ Faks 
hizmeti vardõr � Katõştõrõlmõş Faks ve Sunucu Faksõ. Her iki faks hizmeti de 
yüklenebilir ancak yalnõzca bir faks hizmeti etkinleştirilebilir. Sistem Yöneticiniz 
varsayõlan faks hizmetini ayarlayacaktõr. Bu bölümde, her iki faks hizmeti ile ilgili 
bilgiler bulunmaktadõr.

NOT: Her iki faks hizmeti de yüklendiğinde, varsayõlan hizmet olarak Katõştõrõlmõş 
Faks kullanõlõr.

Katõştõrõlmõş 
Faks

Makinenizde etkinleştirildiğinde, basõlõ faks işlerini telefon ağõ üzerinden doğrudan 
başka bir faks makinesine iletebilir ve bu makineden alabilirsiniz. Görüntüleriniz, 
makinenizden doğrudan girilen faks numarasõna gönderilir. Bu tür fakslar normal 
telefon hatlarõ üzerinden aktarõlacağõndan telefon tarifesine göre 
ücretlendirilecektir. Temel Faks Gönderme ekranõ aşağõda gösterildiği gibi Çok İnce 
seçeneğini de içeriyorsa, Katõştõrõlmõş Faks etkinleştirilmiştir. 

NOT: Gerektiğinde tek hatlõ faks yerine daha fazla belleğe sahip bir çift hatlõ faks 
kiti de isteğe bağlõ olarak kullanõlabilir.

Katõştõrõlmõş Faks seçenekleri hakkõnda daha fazla bilgi için lütfen bkz: �Temel Faks 
Gönderme � Katõştõrõlmõş Faks�, sayfa 5-4.
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Sunucu Faksõ Yalnõzca WorkCentre Pro'da vardõr. Makinenizde etkinleştirildiğinde, makinede 

adanmõş bir telefon hattõ olmadan da basõlõ faks kopyalarõnõ gönderip alabilirsiniz. 
Görüntüleriniz makinenizden, girdiğiniz faks numarasõna aktaracak olan bir Üçüncü 
Taraf faks sunucusuna gönderilir. Bu tür fakslar normal telefon hatlarõ üzerinden 
aktarõlacağõndan telefon tarifesine göre ücretlendirilecektir. Temel Faks Gönderme 
ekranõ, aşağõda gösterilene benziyorsa, Sunucu Faksõ etkinleştirilmiştir.
Mevcut Server Fax seçenekleri hakkõnda daha fazla bilgi için lütfen bkz: �Temel 
Faks Gönderme � Sunucu Faksõ�, sayfa 5-25. 
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Temel Faks Gönderme � Katõştõrõlmõş Faks
Temel Faks Gönderme sekmesi, varsayõlan Katõştõrõlmõş Faks ekranõdõr. Bir faks işi 
için standart özellikleri seçmek ve alõcõnõn telefon numarasõnõ girmek için, ekrandaki 
seçenekleri kullanõn.
Temel Faks Gönderme özelliklerine, kumanda panelindeki Özellikler düğmesiyle 
ulaşõlabilir.
Kullanõlan seçeneklere ve makinenin nasõl yapõlandõrõldõğõna bağlõ olarak, Faks 
özelliği sekmelerini görüntülemek için Tüm Hizmetler ve Faks düğmesini seçmeniz 
gerekebilir.
Faks özelliklerini seçmekte kullanõlabilecek sekmeler şunlardõr:
! Temel Faks Gönderme
! Görüntü ayarõ
! Eklenen Faks Özellikleri

İPUCU: Bazõ Faks özelliği sekmeleri görüntülenmezse, sekme 2'yi seçmek bunlarõ 
görüntüleyecektir.

 

Özellikleri seçmek için en üst seviyedeki düğmelerden birine dokunun. Gerekiyorsa 
her faks işi için birden fazla seçenek belirlenebilir. 
Özellik ekranlarõnõn bir çoğunda seçimlerinizi onaylamanõzõ ya da iptal etmenizi 
sağlayan üç düğme bulunur.
! Geri Al düğmesi, ekranda görülen değerleri, ekran açõldõğõnda görüntülenen 

varsayõlan değerlere geri döndürür.
! İptal düğmesi, ekranõ sõfõrlar ve bir önceki ekrana geri dönülmesini sağlar.
! Kaydet düğmesi, yapõlan seçimleri kaydeder ve bir önceki ekrana geri dönmenizi 

sağlar.
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Çevirme Seçenekleri

Faks işinin hedef faks numarasõnõ veya numaralarõnõ girmek için, Çevirme 
Seçenekleri'ni kullanõn. Kişilerin faks numaralarõnõ, tuş takõmõnõ veya Hõzlõ 
Arama işlevini kullanarak girilebilir ya da Rehber'den seçilebilir.
Rehber daha önce ayarlanmõş ve gizlenmiş olan Kişi ya da Grup halindeki 
numaralar listesidir. Rehber'e, Gönderme Listesi seçili olduğunda erişilebilir. 
Kişi numaralarõna, Rehber'den Hõzlõ Arama işlevini kullanarak da erişilebilir. 
Faksõ birden fazla hedefe göndermek için, Gönderme Listesi seçeneği kullanõlõr. 
Faks için hedef numaralarõ, kullanõlabilen çevirme yöntemlerinden biri yardõmõyla, 
Geçerli Gönderme Listesine eklenebilir.
Çevirme Karakterleri seçeneği kullanõlarak, faks numaranõza özel çevirme 
karakterleri de eklenebilir.
 

Seçenekler:
Tuş Takõmõndan 

Çevir
Faks numarasõnõ girmenin birçok yolu vardõr; ancak en kolay yöntem, sayõsal tuş 
takõmõnõ kullanarak numarayõ el ile girmektir. Girilen numara, faks penceresinde 
görüntülenir. Duraklama gerekirse, kumanda panelindeki Çevirme Duraklamasõ 

 düğmesine basõn. Hatalõ bir giriş yapõlõrsa, C düğmesini kullanarak numarayõ 
silin ve sonra da doğru numarayõ girin.
Alternatif yöntemleri kullandõktan sonra, faks numaralarõnõ girmek için Tuş 
Takõmõndan Çevir seçeneğini kullanarak yeniden tuş takõmõnõ kullanabilirsiniz.

Hõzlõ Arama Faks numarasõ Kişi Rehberi'nde saklandõğõnda, Hõzlõ Arama numaralarõ otomatik 
olarak saklanõr. Hõzlõ Arama numarasõnõ kullanmak, hedef faks numarasõnõn 
tamamõnõ yazmaya göre zaman kazandõrõr. Hõzlõ Arama'yõ kullanmak için, Hõzlõ 
Arama seçeneğini kullanõn ve gereken 3 basamaklõ Hõzlõ Arama numarasõnõ girin.
Kişi Rehberi'ndeki bir girdinin Hõzlõ Arama numarasõnõ bulmak için, Gönderme 
Listesi seçeneğini kullanõn ve Kişi Rehberi'nde gezinerek atanmõş numaralarõ 
görüntüleyin. 

Gönderme 
Listesi

Gönderme Listesi, faks birden çok hedefe gönderildiğinde kullanõlõr. Faks 
numaralarõ, Gönderme Listesi'ne tuş takõmõ kullanõlarak el ile ya da Hõzlõ 
Arama veya Rehber kullanõlarak girilebilir.
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Rehber'de, faks alõcõsõnõn ayrõntõlarõ saklanõr ve görüntülenir. Bu bilgiler, alõcõnõn 
adõnõ, faks numarasõnõ ve çözünürlük ya da iletişim modu gibi iletim tercihlerini içerir. 
Kişi ve Grup girdileri Rehber'de saklanõr.
Grup Rehberi, bir grup içinde saklanacak kişi adlarõ ve numaralarõnõn bir bileşimine 
olanak sağlar. Grup üyeleri, öncelikle Kişi Rehberi'ne programlanmalõ ve sonra da 
Grup'a eklenmelidir. Grup'a faks gönderirken, atanmõş gup numarasõnõ girin veya 
rehberden Grup'u seçin; Grup'un içerdiği kişilerin tümü dökümanõ alacaktõr.

İPUCU: Kişi Rehberi numaralarõ Rehber'den silindiğinde, atanmõş olduklarõ 
Gruplar'dan da silinir.

Geçerli Gönderme Listesi, faksõn tüm alõcõlarõnõn listesini görüntüler. Bu liste, 
yüklenmiş olan belleğe bağlõ olarak, 20-100 girdi saklayabilir.

Çevirme
Karakterleri 

Çevirme karakterleri, faks numaralarõnõ girmek için kullanõlan özel karakterlerdir. 
Telefon numarasõnõn bir parçasõ olarak girilirler:

DTMF [*] Başla DTMF (Dual Tone Multi-frequency) karakterleri sõrasõnõ başlatõr.

DTMF [#] Bitir DTMF (Dual Tone Multi-frequency) karakterleri sõrasõnõ bitirir.

Çevir Sesi Bekle 
[=]

Beklenen şebeke tonu algõlanõncaya kadar aramayõ askõya alõr. Bir dõş hatta 
veya başka hizmetlere erişirken özel bir tonu algõlamak için de kullanõlabilir. 

Darbeli Ton Geçişi 
[:]

Darbeli aramadan DTMF (ton veya tek dokunmayla) aramaya geçmek için 
kullanõlõr. Darbeliden tona geçtikten sonra, faks işlemi sõrasõnda asõl moda 
geri dönemezsiniz. 

Okunabilirlik 
Basamaklarõ

 [( )]

Faks numarasõnõn farklõ bileşenlerini belirtir; örneğin, arama kodu (1234) 
56789.

Posta Kutusu 
Sinyali Vermeyi 

Başlat [!]

Sõradan faks aramasõnõ duraklatõr ve faks posta kutusunun DTMF (Dual 
Tone Multi-frequency) yordamõnõ başlatõr.

Duraklat 
[,]

Makineye, otomatik arama sõrasõnda bir dahili hattan dõş hatta geçmek için 
zaman tanõr. Ek duraklatma süresi için, birden fazla duraklatma ekleyin. Özel 
arama kodu numaralarõnda, faks numarasõndan sonra ve özel arama kodu 
numarasõndan önce bir duraklama girin. 

Özel Veri Sõnõrlayõcõsõ 
[/]

Örneğin, arama için özel arama kodu veya kredi kartõ numarasõ gerekiyorsa, 
gizli bilgileri korur. / karakteri, gizli numaralar girilmeden önce ve girildikten 
sonra seçilmelidir. Bu karakterler arasõna girilen numaralar ve karakterler 
yõldõz (*) biçiminde görüntülenir.

Hat Seçimi 
Tanõmlayõcõsõ [<1>]

Numarayõ çevirmek amacõyla 1. Hattõ seçmek için kullanõlõr. Bu karakteri 
seçmek, faks ayarlarõnõ geçici olarak devre dõşõ bõrakõr ve yalnõzca geçerli iş 
için kullanõlõr.

Hat Seçimi 
Tanõmlayõcõsõ [<2>]

Numarayõ çevirmek amacõyla 2. Hattõ (varsa) seçmek için kullanõlõr. İkinci bir 
hat yoksa, bu seçenek kullanõlamaz. Bu karakteri seçmek, faks ayarlarõnõ 
geçici olarak devre dõşõ bõrakõr ve yalnõzca geçerli iş için kullanõlõr.
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Zincirleme 

Arama
Bu özellik, kullanõcõlarõn iki veya daha fazla faks numarasõnõ ekleyerek tek bir 
faks alõcõsõ oluşturmasõna olanak sağlar. Örneğin, telefon numarasõndan ayrõ 
olarak bir alan kodu da saklanabilir ve Zincirleme Arama, bu girdileri tek bir faks 
numarasõnda birleştirir. Zincirleme Arama'ya, Gönderme Listesi'nden ulaşõlabilir.

Çözünürlük
Çözünürlük faksõnõzõn alõcõ faks terminalindeki görüntüsünü etkiler. Daha yüksek bir 
çözünürlük, fotoğraflar için daha iyi kalite sağlar. Ancak, daha düşük çözünürlük 
iletişim süresini azaltõr.

Seçenekler:
Standart 200 x 100 dpi � Metin dokümanlarõnda kullanõlmasõ önerilmektedir. Daha az iletişim 

süresi gerektirir, fakat grafikler ve fotoğraflar için en iyi görüntü kalitesini vermez. 

İnce 200 x 200 dpi � Çizimlerde ve fotoğraflarda kullanõlmasõ önerilmektedir. 
Bu varsayõlan çözünürlüktür ve pek çok durumda en iyi seçimdir.

Çok İnce 600 x 600 dpi � Fotoğraflarda ve yarõ tonlarda veya gri tonlar içeren görüntülerde 
kullanõlmasõ önerilmektedir. İletişim için daha fazla zaman gerekir, ancak en iyi 
görüntü kalitesini sağlar.

NOT: Üreticilerin Çok İnce tanõmlarõ farklõ olabilir.
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Taranan Taraflar
Asõllarõn tek taraflõ ya da çift taraflõ olduklarõnõ belirtmek için kullanõlõr. 4 adet 2 taraflõ 
asõl dokümanda, yönlendirme de programlanabilir.

Seçenekler:
1 Taraflõ Asõllarõnõz yalnõzca tek taraflõ basõldõğõnda, bu seçeneği kullanõn.

2 Taraflõ Asõllarõnõz çift taraflõ basõldõğõnda bu seçeneği kullanõn.
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Görüntü Ayarõ

 Görüntü Ayarõ sekmesi, faks işinize uygulanabilecek diğer özellikleri sağlar.

Özellikleri seçmek için en üst seviyedeki düğmelerden birine dokunun. Bir özellikle 
ilgili tüm seçenekleri görüntülemek için istediğiniz özelliği seçin. Gerekiyorsa her 
faks işi için birden fazla seçenek belirlenebilir. 
Özellik düğmesinin yanõndaki metin İş Gözden Geçirme Özeti, o özelliğin geçerli 
ayarlarõnõ gösterir. Dairenin işaretli olmasõ, bu özelliğin ayarõnõn ilk varsayõlan 
değerlerinden farklõ olduğunu gösterir.
Özellik ekranlarõnõn birçoğunda seçimlerinizi onaylamanõzõ ya da iptal etmenizi 
sağlayan üç düğme bulunur.
! Geri Al düğmesi, ekranda görülen değerleri, ekran açõldõğõnda görüntülenen 

varsayõlan değerlere geri döndürür.
! İptal düğmesi, ekranõ sõfõrlar ve bir önceki ekrana geri dönülmesini sağlar.
! Kaydet düğmesi, yapõlan seçimleri kaydeder ve bir önceki ekrana geri dönmenizi 

sağlar.

İş Gözden 
Geçirme 
Özeti
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Görüntü Kalitesi
Giden faksõnõzõn kalitesini artõrmak için bu özelliği kullanõn.

Seçenekler:
Asõl Doküman 

Türü
Faksõn kalitesini, taranan asõl dokümanõn türüne göre geliştirmek için bu seçeneği 
kullanõn.
Asõl Doküman Türü seçenekleri şunlardõr:

Aydõnlat / 
Koyulaştõr

Faksõn açõklõğõnõ ya da koyuluğunu ayarlar. Faksõ koyulaştõrmak için aşağõ kaydõrma 
düğmesini seçin. Faksõn koyuluğunu azaltmak için yukarõ kaydõrma düğmesini 
seçin.

Artalan Bastõrma Renkli kağõtlarõ ya da gazeteden alõnan dokümanlarõ taramaktan kaynaklanan koyu 
artalanõ azaltmak ya da ortadan kaldõrmak için kullanõn. 

NOT: Artalan Bastõrma özelliği, Asõl Doküman Türü Fotoğraf olduğunda devre 
dõşõ kalõr.

Normal Bu standart ayardõr ve birçok asõl doküman için kullanõlabilir.

Metin Metin ya da çizimler içeren asõl dokümanlar için kullanõn.

Yarõ Tonlu Fotoğraf Yüksek kaliteli litografik görüntüler ya da metin ve/veya grafik içeren sürekli 
tonda fotoğraflar için kullanõn.

Fotoğraf Sürekli tonlu fotoğraflar ya da basõlõ yarõ tonlu asõllar için kullanõn.
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Asõl Girdi

Bu özellik, şaryodan veya doküman besleyicisinden tarama yaparken, kullanõcõlarõn 
asõl dokümanõn boyutunu belirlemesine olanak sağlar. Makine, asõl ve taranmõş 
görüntünün boyutunu hesaplamak için bu bilgileri kullanõr.
 

Seçenekler:
Otomatik Bu, varsayõlan seçenektir. Otomatik, doküman besleyicisindeki asõl dokümanlarõn 

boyutunu otomatik olarak algõlar.

Manuel Şaryo 
Girdisi

Şaryodan tararken, doküman tarama bölgesinin boyutlarõnõ belirtmek için Manuel 
Şaryo Girdisi'ni kullanõn. Sõk kullanõlan doküman boyutlarõnõ ve yönlendirmelerini 
içeren birkaç önceden ayarlanmõş boyut bulunur.

Karõşõk Boyutlu 
Asõllar

Karõşõk boyutlu asõllar içeren bir dokümanõ taramak için, bu özelliği kullanõn. Asõl 
dokümanlar, aynõ boyutta olmalõdõr; örneğin 8,5x11" uzun kenardan beslenen ve 
11x17" kõsa kenardan beslenen kağõt. Bu özelliği kullanõrken, dokümanlarõ 
doküman besleyicisinden yükleyin.
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Ciltli Asõllar
Bu seçeneği, ciltli asõl dokümanõn hangi sayfa veya sayfalarõnõn taranmasõ ve 
fakslanmasõ gerektiğini programlamak için kullanõn.
Ciltli asõl, sõrtõ şaryonun arka kenarõndaki işaretle hizalõ olacak şekilde, ön yüzü 
aşağõda yerleştirilir. Ciltli asõlõn üst tarafõnõ, şaryonun arka kenarõyla hizalayõn. 
Faks gönderme işlemi sõrasõnda, doküman besleyicisini kapatmayõn. 
NOT: Kullanõcõlar, döküman besleyici açõkken tarama çubuğu õşõğõna bakmaktan 
sakõnmalõdõr.

İPUCU: Gerekiyorsa, tarama sõrasõnda yassõlaşmasõnõ sağlamak için ciltli asõlõn 
ortasõna biraz bastõrõn. 

Seçenekler:
Kapalõ Bu özellik kapalõdõr.

Sol Sayfa Yalnõzca, yüzü yukarõ doğru açõk ciltli asõla bakarken solda kalan sayfa fakslanõr.

Sağ Sayfa Yalnõzca, yüzü yukarõ doğru açõk ciltli asõla bakarken sağda kalan sayfa kopyalanõr.

Her İki Sayfa Yüzü yukarõ doğru açõk ciltli asõla bakarken soldan sağa doğru sõrayla, açõk ciltli 
asõlõn iki sayfasõnõ fakslar. Her sayfa, ayrõ bir kağõda yerleştirilir.

Cilt Sil Cilt kõsmõnõn taranmasõndan kaynaklanan istenmeyen işaretleri ortadan kaldõrmak 
için ciltli asõlõn ortasõndan belirlenen alanõ siler. 25 mm'ye kadar olan kõsmõ silinebilir.
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Eklenen Faks Özellikleri

Eklenen Faks Özellikleri sekmesi, faks gönderirken kullanõlabilecek diğer faks 
özelliklerini sağlar.

NOT: �Ek Faks Özellikleri� sekmesi görüntüleniyorsa, Eklenen Faks Özellikleri 
sekmelerini görüntülemek için bu sekme seçilebilir.

Özellikleri seçmek için en üst seviyedeki düğmelerden birine dokunun. Bir özellikle 
ilgili tüm seçenekleri görüntülemek için istediğiniz özelliği seçin. Gerekiyorsa her 
faks işi için birden fazla seçenek belirlenebilir. 
Özellik ekranlarõnõn bir çoğunda seçimlerinizi onaylamanõzõ ya da iptal etmenizi 
sağlayan üç düğme bulunur.
! Geri Al düğmesi, ekranda görülen değerleri, ekran açõldõğõnda görüntülenen 

varsayõlan değerlere geri döndürür.
! İptal düğmesi, ekranõ sõfõrlar ve bir önceki ekrana geri dönülmesini sağlar.
! Kaydet düğmesi, yapõlan seçimleri kaydeder ve bir önceki ekrana geri 

dönmenizi sağlar.

Faks Gönderme Özellikleri
Bu özelliği, faks işinize ek iletim özellikleri uygulamanõza olanak sağlayan 
seçeneklere ulaşmak için kullanõn.
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İletim Seçenekleri
İletim bilgilerinin faks işinize eklenmesine olanak sağlar.

Seçenekler:

İletim Raporu Bu rapor, faks ayrõntõlarõnõn yanõ sõra ilk sayfadan küçültülmüş bir kopyanõn da 
görüntüsünü içerir. Faksõ birden fazla alõcõya gönderirken, tüm alõcõlarõn listelendiği 
bir İletim Raporu yazdõrõlõr.

Yazõlõ Üstbilgiyi 
İlet

Faks işinizin her sayfasõndaki üstbilgideki iletim ayrõntõlarõnõn tümünü veya bir 
bölümünü yazdõrõr. 
Kõsmi üstbilgi ayrõntõlarõ şunlarõ içerir:

� gönderen faks makinesinin telefon numarasõ
� faksõn gönderildiği tarih ve saat
� sayfa numarasõ. 

Tam başlõk ayrõntõlarõ şunlarõ içerir:
� gönderen faks makinesinin telefon numarasõ ve adõ
� faksõn gönderildiği tarih ve saat
� sayfa numarasõ.

NOT: Makinenin telefon numarasõ ve adõ, Katõştõrõlmõş Faks yüklendiğinde 
ayarlanõr. Saat, sistem ayarlarõna bağlõ olarak 12 veya 24 saat esasõna göre 
görüntülenir.
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Küçült/Böl

Bu seçeneği, doküman kağõt boyutunun faksõ alan makinede kullanõlandan büyük 
olmasõ durumunda, faks ile gönderdiğiniz dokümanõn nasõl yazdõrõlacağõnõ seçmek 
için kullanõn.

Seçenekler:

Sõğacak şekilde 
küçült

Faks ile gönderilen dokümanõ alan faks makinesindeki kağõt boyutuna uygun olarak 
dokümanõ küçültür.

Sayfalar 
üzerinde böl

Bu seçenek kullanõlõyorsa, dokümanõ alan faks makinesi onu iki eşit parçaya böler 
veya görüntünün büyük bir bölümünü ilk sayfaya ve geri kalanõnõ da sonraki sayfaya 
yazdõrõr.

NOT: Bu seçenek, Standart Çözünürlük ayarõyla kullanõlamaz. 
Yazdõrma kenar boşluklarõ nedeniyle, Böl özelliği kullanõlõrken görüntünün bir 
bölümü kaybolabilir.
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Kapak Sayfasõ
Bu seçeneği, faks işinize bir kapak sayfasõ eklemek için kullanõn. Kullanõcõlar �Kime�, 
�Kimden� ve �Açõklama� alanlarõna metin ekleyebilir.

NOT: Kapak Sayfasõ başlõğõ, otomatik olarak eklenir.

Seçenekler:

Kapalõ Bu özellik kapalõdõr.

Açõk Kapak Sayfasõ özelliğini etkinleştirir.

Kime; Kimden 
ve Açõklama 

Alanlarõ

Bu özellik, faksõn Kapak Sayfasõ'nda görünmesini istediğiniz açõklamalarõ 
oluşturmanõza, değiştirmenize veya silmenize olanak sağlar. Makinede en fazla 
10 açõklama saklanabilir.
Seçenekler şunlardõr:

 İPUCU: Aynõ anda, yalnõzca bir Açõklama seçilebilir.

Kime Alõcõnõn faks numarasõnõ veya adõnõ görüntüler. Alõcõnõn adõnõ düzenlemek 
için klavye düğmesini seçin.

Kimden Gönderen makinenin yerel adõnõ görüntüler. Gönderenin adõnõ düzenlemek 
için klavye düğmesini seçin.

Açõklama

Liste içinde gezinmek için Yukarõ/Aşağõ kaydõrma düğmesini kullanõn. 
Seçilen AçõklamaKapak Sayfasõ'ndaki açõklama alanõnda görüntülenir. 
Açõklama Yok'un seçilmesi, açõklama metin alanõnõ boş bõrakõr.
Açõklamayõ eklemek veya değiştirmek için, açõlama listesinden 
numaralandõrõlmõş bir açõklama kutusunu ve sonra da Düzenle'yi seçin. 
Klavyeyi kullanarak, saklamak istediğiniz açõklamayõ girin veya var olan 
açõklamayõ düzenleyin. En fazla 30 karakter girilebilir. Açõklamayõ silmek için, 
açõklama kutusunu listeden seçin ve sonra da Sil'i seçin. 
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Başlatma Hõzõ

Bu seçeneği, faks işinizin iletim hõzõnõ ayarlamak için kullanõn.

Seçenekler:

Zorlamalõ 
4800 bps

Telefon gürültüsü yaşanan veya faks iletişiminde hatalar meydana gelen düşük 
kalitede iletişim olan alanlarda kullanõlõr.

Super G3 
(33,6 Kbps)

Uzak makinenin azami becerilerine bağlõ olarak, kullanõlacak iletişim modunu 
belirler. Başlangõç iletim hõzõ, saniyede 33.600 Bit olacaktõr.

G3 (14,4 Kbps) Uzak makinenin azami becerilerine bağlõ olarak, kullanõlacak iletişim modunu 
belirler. Başlangõç iletim hõzõ, saniyede 14.400 Bit olacaktõr.
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Gecikmeli Gönderim
Bir sonraki 24 saat içerisinde faksõn iletilmesini istediğiniz zamanõ belirtmek 
Gecikmeli Gönderim'i kullanõn. Bu özellik, yoğun saatler dõşõnda veya başka bir 
ülkedeki ya da saat dilimindeki bir konuma faks iletirken oldukça kullanõşlõdõr.
12 veya 24 saat esasõna dayalõ bir saat ayarlanabilir. Saat, 12 saatlik zaman 
biçimine ayarlanmõşsa ayrõca AM veya PM düğmesini seçmeniz gerekir.

NOT: Toplu Gönderme, Sistem Yöneticiniz tarafõndan ayarlanan bir özelliktir. 
Aynõ iletim oturumu sõrasõnda aynõ hedefe birden çok faks işinin gönderilmesine 
olanak sağlar. Gecikmeli Gönderme olarak görünen bir işle aynõ hedefe ikinci bir 
iş gönderirken, Dokunmatik Ekranda bir mesaj penceresi görüntülenir. Faksõnõzõ 
şimdi mi göndermeyi veya daha sonra gönderilecek işe mi eklemek istediğinizi 
seçin.

Seçenekler:

Kapalõ Bu özellik kapalõdõr.

Belirli Zaman Kullanõcõlarõn, faksõn gönderileceği tam zamanõ girmelerini sağlar.
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Faks Raporlarõ

Bu özellik, makinenizdeki faks özelliğinin durumu hakkõnda basõlõ bilgiler 
edinmenize olanak sağlar.
 

Seçenekler:
Faks Raporlarõ seçenekleri şunlardõr

Etkinlik Raporu Makinede tamamlanan son 50 faks etkinliğini görüntüler.

Faks Rehberi 
Raporu

Faks Rehberi'nde saklanan tüm numaralarõ listeler.

Grup Rehberi 
Raporu

Grup Rehberi'ndeki her grubun içerdiği tüm numaralarõ listeler.

Seçenekler Raporu Faks ayrõntõlarõnõ ve yapõlandõrmasõnõ sağlar.

Bekleyen İşler 
Raporu

Makinenin belleğinde gönderilmeyi veya yazdõrõlmayõ bekleyen faks işlerini 
görüntüler. Bu rapor, makinede kullanõlabilir bellek yüzdesini de verir.
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Posta kutularõ
Sistem Yöneticiniz tarafõndan etkinleştirilen bu seçenek dökümanlarõ bir posta 
kutusunda saklamanõza olanak sağlar. Posta kutusu, kullandõğõnõz makinede 
olabilir (yerel posta kutusu) veya bir uzak makinedeki posta kutusuna gönderilebilir 
(uzak posta kutusu). Yerel posta kutusunda saklanan dokümanlar, kullanõcõ 
tarafõndan saklanmak, yazdõrõlmak veya silinmek üzere saklanõyor olarak algõlanõr. 
Posta kutusuna erişmek için, 3 basamaklõ posta kutusu numarasõnõ ve 4 basamaklõ 
posta kutusu giriş kodunu girmelisiniz. Daha fazla bilgi için lütfen Sistem 
Yöneticinize başvurun.

NOT: Fakslarõn saklanma süresi, Sistem Yöneticisi tarafõndan belirlenir. 

Seçenekler:

Posta Kutusuna 
Sakla

Kullanõcõlarõn saklamak istedikleri faks dokümanlarõnõ taramasõna ve depolamasõna 
olanak sağlar. Dokümanlar posta kutunuzda saklanõr ve istendiğinde uzak faks 
makinesine otomatik olarak gönderilir. 

Posta Kutusu 
Dokümanlarõnõ 

Yazdõr

Posta kutusunda saklanan dokümanlarõn basõlõ kopyalarõnõ yazdõrmanõza olanak 
sağlar.

Posta Kutusu 
Dokümanlarõnõ 

Sil

Posta kutusunda saklanan tüm belgeleri silmenize olanak sağlar.

NOT: Posta Kutusu Dokümanlarõnõ Sil veya Posta Kutusu Dokümanlarõnõ Yazdõr 
düğmesi seçiliyse, seçilen posta kutusunun içerdiği tüm alõnan ve gönderilen 
dokümanlar yazdõrõlõr veya silinir.
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Uzak Posta 

Kutusuna 
Gönder 

Faks dokümanõnõ, doğrudan uzak makinedeki bir kişinin özel posta kutusuna 
göndermenize olanak sağlar. 

NOT: Bu özellik, yalnõzca uzak makinede posta kutusu becerileri varsa ve 
dokümanõ gönderen kullanõcõ, alõcõnõn posta kutusu numarasõnõ biliyorsa 
kullanõlabilir.

Faks Rehberi Kurulumu
Hedef adlarõ, faks numaralarõnõ ve iletim ayarlarõnõ makinenizde saklamak için, bu 
özelliği kullanõn. Burada saklanan girdiler, Temel Faks Gönderme sekmesindeki 
Gönderme Listesi özelliği içinden seçilebilir. 
Arama Gruplarõ, birçok kişi girişlerinden oluşacak biçimde de kurulabilir.

 İPUCU:  Bu özellik, sõk kullanõlan hedeflere faks gönderirken zaman kazandõrõr.

Seçenekler:
Kişi Bu seçeneği, kişilerin faks hedefi adlarõ, numaralarõ ve ayarlarõnõ kurmak için 

kullanõn.

Grup Bu seçeneği, bir dizi rehber konumunu tek bir numarada birleştirmek için kullanõn. 
Grup Faks Rehberi'ni kullanmak, birden fazla hedefe göndermek için tek bir grup 
üyesini seçmenizin yeterli olduğu anlamõna gelir. 

NOT: Yeni bir Grup Faks Rehberi, Kişi Rehberi veya Grup Rehberi listesinde 
saklanan hedefler kullanõlarak oluşturulmalõdõr.
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Gelişmiş Faks Özellikleri
Büyük ve karmaşõk işleri iletmenize, başka bir faks makinesi tarafõndan alõnacak 
faks işlerini taramanõza ve saklamanõza veya başka bir faks makinesinde 
depolamanõza olanak sağlayan gelişmiş seçenekleri sunar.
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İş Oluştur

Bu özelliği, her bir sayfa üzerinde değişik ayarlamalar gerektiren bir iş oluşturup 
üretmek için kullanõnõz. Örneğin eğer belgenin bazõ sayfalarõ metin, bazõ sayfalarõ 
fotoğraf içeriyorsa, her biri için uygun olan özellikleri seçebilir ve yine de işi tek bir 
iş olarak tamamlayabilirsiniz. Bu özellik, faks işinizin sayfa sayõsõ doküman 
besleyicisinin azami kapasitesi olan 70 sayfanõn üzerinde olduğunda da 
kullanõşlõdõr.
İş Oluşturmayõ kullanmak için, işi programlama ve tarama için bölümlere ayõrõn. İş 
Oluşturma seçeneğini ve sonra da Açõk'õ seçin. İlk bölümü programlayõn ve tarayõn. 
Tüm iş kapsanana kadar bölümleri programlamaya ve yüklemeye devam edin. Tüm 
iş tarandõğõnda, İş Denetimleri Oluştur'u ve sonra da İş Oluşturmayõ Sona Erdir'i 
seçin. İş, tek bir iş gibi işlenerek iletilir.

NOT: İş Oluştur kullanõlmadan önce, hedef faks numarasõ girilmelidir.

Seçenekler:

Kapalõ Bu özellik kapalõdõr.

Açõk İş Oluştur özelliğini etkinleştirmek için bunu kullanõn.

İş Denetimleri 
Oluştur

İş Oluştur kullanõlõrken belirlenebilen seçenekleri sağlar. 
İş Denetimleri Oluştur seçenekleri şunlardõr.

İş Oluşturmayõ Sona 
Erdir

İşin son bölümü tarandõktan sonra bu seçeneği belirleyin. İş yazõcõya 
gönderilecektir.

Son Segmenti Sil Taranan son segmenti silmek için kullanõn.

Tüm Segmentleri Sil Geçerli işi silmek ve ana İş Oluştur ekranõna geri dönmek için kullanõlõr.
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Çağõrma
Çağõrma, faks dokümanlarõnõ başka bir uzak faks makinesi tarafõndan alõnmak veya bir uzak 
faks makinesi ya da posta kutusu tarafõndan çağõrõlmak üzere makinenin belleğinde 
saklamanõza olanak sağlar.

Seçenekler:

Çağõrma için 
Kaydet

Bu seçenek, kullanõcõlarõn dokümanlarõ taramasõna ve saklamasõna olanak sağlar. 
Uzak makineler aygõtõ çağõrdõğõnda, taranmõş dokümanlarõ alabilirler. Hangi 
makinelerin saklanan dokümanlara erişimi olduğunu ayarlamak için giriş kodlarõ 
kullanõlabilir.

Uzak Faks Çağõr Bu seçenek, kullanõcõlarõn uzak bir faks makinesinde saklanan fakslarõ bulmak ve 
almak amacõyla makinelerini uzak faks makinesine bağlanacak biçimde 
ayarlamalarõna olanak sağlar. 

Uzak Posta 
Kutusu Çağõr

Bu seçenek, kullanõcõlarõn uzak faks makinesinde ayarlanan bir uzak posta 
kutusuna bağlanmak amacõyla makinelerini ayarlamalarõna olanak sağlar. 
Bağlantõ oluşturulduğunda, posta kutusunda saklanan fakslar uzak makine 
tarafõndan gönderilir.
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Temel Faks Gönderme � Sunucu Faksõ

Temel Faks Gönderme sekmesi, varsayõlan Sunucu Faksõ ekranõdõr. Bir faks işi için 
standart özellikleri seçmek ve alõcõnõn telefon numarasõnõ girmek için, ekrandaki 
seçenekleri kullanõn.
Temel Faks Gönderme özelliklerine, kumanda panelindeki Özellikler düğmesiyle 
ulaşõlabilir.
Kullanõlan seçeneklere ve makinenin nasõl yapõlandõrõldõğõna bağlõ olarak, önce 
sağ köşedeki Tüm Hizmetler düğmesini seçmeniz gerekebilir.
Faks özelliklerini seçmekte kullanõlabilecek sekmeler şunlardõr:
! Temel Faks Gönderme
! Diğer Faks Özellikleri
 

Özellikleri seçmek için en üst seviyedeki düğmelerden birine dokunun. 
Gerekiyorsa her faks işi için birden fazla seçenek belirlenebilir. 
Özellik ekranlarõnõn birçoğunda seçimlerinizi onaylamanõzõ ya da iptal etmenizi 
sağlayan üç düğme bulunur.
! Geri Al düğmesi, ekranda görülen değerleri, ekran açõldõğõnda görüntülenen 

varsayõlan değerlere geri döndürür.
! İptal düğmesi, ekranõ sõfõrlar ve bir önceki ekrana geri dönülmesini sağlar.
! Kaydet düğmesi, yapõlan seçimleri kaydeder ve bir önceki ekrana geri 

dönmenizi sağlar.
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Çevirme Seçenekleri
Çevirme Seçenekleri alanõ, girilen telefon numarasõnõn görüntülendiği bir pencere 
içerir. Telefon numarasõ görüntülendiğinde telefon numaralarõ hedefleri listesine 
eklenebilir, özel bir karakter eklenebilir ya da 30 taneye kadar kayõtlõ telefon 
numarasõnõn bulunduğu listeye ulaşõlabilir. 
Telefon numaralarõ iki yöntemle girilebilir � El ile, yani tuş takõmõnõ kullanarak ya da 
Telefon Listesi'nde kayõtlõ olan bir numarayõ seçerek.

Seçenekler:
Gönderme 

Listesine Ekle
Bir faksõ birden fazla hedefe göndermek istediğinizde kullanõlõr. Numarayõ tuş 
takõmõnõ kullanarak girin ya da Telefon Listesi düğmesine basõp, kayõtlõ bir telefon 
numarasõnõ seçin. Ardõndan, Gönderme Listesine Ekle düğmesini seçin. İstediğiniz 
tüm hedefleri girene kadar numara eklemeye devam edin.

Gönderme 
Listesi

Gönderme Listesi, faks birden çok hedefe gönderildiğinde kullanõlõr. Faks işi, 
Gönderme Listesi'nde görüntülenen tüm hedeflere gönderilir. Numaralar, tuş takõmõ 
kullanõlarak Gönderme Listesi'ne el ile veya Telefon Listesi seçeneği kullanõlarak 
girilebilir. Gönderme Listesi'nde olan geçerli hedef sayõsõ, Gönderme Listesi 
düğmesinde parantez içinde gösterilir.
Hedef faks numaralarõnõ görmek ya da silmek için, Gönderme Listesi düğmesini 
seçin.

Çevirme
Karakterleri 

Çevirme karakterleri, faks numaralarõnõn girilmesinde kullanõlan özel karakterlerdir 
ve telefon numarasõnõn bir bölümü olarak girilir:

Çevirme Duraklamasõ 
[,]

Makineye, dahili hattan dõş hatta geçmesi için zaman tanõr. Bekleme süresi, 
faks sunucusuna bağlõdõr.

Uzun Duraklama [I] Bu duraklama, çevir sesi almak için uzun süre beklemeniz gerekiyorsa 
kullanõlõr.

Grup Çevirme [\] Daha önce ayarlanmõş bir grup için bir tanõmlayõcõnõn girilmek üzere 
olduğunu gösterir.

Gizli Veri [/] Yazdõrõlan raporlarda çeşitli bilgileri gizlemek için kullanõlõr. İki eğik çizgi 
simgesi arasõna girilen karakterler, yõldõz olarak görünür.

Parola Denetim 
Anahtarõ [S]

Uzak terminal tanõmlamasõ için kullanõlõr. Bu karakter, doğru numaranõn 
arandõğõnõ doğrular.
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Telefon Listesi Telefon Listesinde en fazla 30 faks numarasõ bulunabilir. Faks numarasõnõ girin ve 
Telefon Listesi'ni seçin. Boş bir numarayõ seçin ve Telefon Listesine Gir'i seçin; 
numara kaydedilecektir. Telefon Listesi'ndeki faks numaralarõGönderme Listesi'ne 
eklenmek üzere seçilebilir. Telefon Listesinde gösterilen girişler, faks işi 
tamamlandõktan sonra silinmeyecektir.
Bir girişi Telefon Listesinden silmek için, silinmesi gereken numarayõ ve sonra da 
Telefon Listesi Numarasõnõ Sil düğmesini seçin. Onaylama mesajõ görüntülenir.

Çözünürlük
Çözünürlük faksõnõzõn alõcõ faks terminalindeki görüntüsünü etkiler. Daha yüksek 
çözünürlük, fotoğraflar için daha iyi kalite sağlar. Daha düşük çözünürlük iletişim 
süresini azaltõr.

Seçenekler:

Standart 200 x 100 dpi � Metin dokümanlarõnda kullanõlmasõ önerilmektedir. Daha az iletişim 
süresi gerektirir, fakat grafikler ve fotoğraflar için en iyi görüntü kalitesini vermez.

İnce 200 x 200 dpi � Çizimlerde ve fotoğraflarda kullanõlmasõ önerilmektedir. 
Bu varsayõlan çözünürlüktür ve pek çok durumda en iyi seçimdir.

Darbeli Ton Geçişi [:] Darbeli çevirmeden Ton çevirmeye geçiş için kullanõlõr.

Ağ Ton Algõlamasõ 
için Bekleyin [W]

Beklenen şebeke tonu algõlanõncaya kadar aramayõ askõya almak için 
kullanõlõr.

Yerel Tanõtõcõ[+] 
Karakter Denetimi [+]

Bazõ uluslararasõ telefon numaralarõnda gereklidir (00 yerine).

Yerel Tanõtõcõ [boşluk] 
Karakter Denetimi

[  ]

Numaralarõn daha rahat okunmasõnõ sağlar. Örneğin bir telefon numarasõna 
boşluk eklemek isteyebilirsiniz, 12345678 yerine 1 234 5678 kullanmak gibi.
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Taranan Taraflar
Asõllarõn tek taraflõ ya da çift taraflõ olduklarõnõ belirtmek için kullanõlõr. 2 taraflõ asõl 
dokümanlarda, yönlendirme de programlanabilir.

Seçenekler:
1 Taraflõ Asõllarõnõz yalnõzca tek taraflõ basõldõğõnda bu seçeneği kullanõn.

2 Taraflõ Asõllarõnõz çift taraflõ basõldõğõnda bu seçeneği kullanõn.

2 Taraflõ/
Döndürülmüş

"Baş Sona" yönündeki çift taraflõ asõllar için bu seçeneği kullanõn.
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Diğer Faks Özellikleri

Diğer Faks Özellikleri sekmesi, faks işinizde kullanabileceğiniz diğer faks 
özelliklerini sağlar.

Özellikleri seçmek için en üst seviyedeki düğmelerden birine dokunun. Bir özellikle 
ilgili tüm seçenekleri görüntülemek için istediğiniz özelliği seçin. Gerekiyorsa her 
faks işi için birden fazla seçenek belirlenebilir. 
Özellik düğmesinin yanõndaki metin İş Gözden Geçirme Özeti, o özelliğin geçerli 
ayarlarõnõ gösterir. Dairenin işaretli olmasõ, bu özelliğin ayarõnõn ilk varsayõlan 
değerlerinden farklõ olduğunu gösterir.
Özellik ekranlarõnõn birçoğunda seçimlerinizi onaylamanõzõ ya da iptal etmenizi 
sağlayan üç düğme bulunur.
! Geri Al düğmesi, ekranda görülen değerleri, ekran açõldõğõnda görüntülenen 

varsayõlan değerlere geri döndürür.
! İptal düğmesi, ekranõ sõfõrlar ve bir önceki ekrana geri dönülmesini sağlar.
! Kaydet düğmesi, yapõlan seçimleri kaydeder ve bir önceki ekrana geri 

dönmenizi sağlar.

İş Gözden 
Geçirme 
Özeti
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Görüntü Kalitesi
Giden faksõnõzõn kalitesini artõrmak için bu özelliği kullanõn.

Seçenekler:
Asõl Doküman 

Türü
Faksõn kalitesini, taranan asõl dokümanõn türüne göre geliştirmek için bu seçeneği 
kullanõn.
Asõl Doküman Türü seçenekleri şunlardõr:

Açõklaştõr / 
Koyulaştõr

Faksõn açõklõğõnõ ya da koyuluğunu ayarlar. Faksõ koyulaştõrmak için aşağõ 
kaydõrma düğmesini seçin. Faksõn koyuluğunu azaltmak için yukarõ kaydõrma 
düğmesini seçin.

Artalan Bastõrma Bu seçenek renkli kağõtlarõ ya da gazeteden alõnan dokümanlarõ kopyalamaktan 
kaynaklanan koyu artalanõ azaltõr ya da ortadan kaldõrõr. 

NOT: Artalan Bastõrma özelliği, Asõl Doküman Türü Fotoğraf olduğunda devre 
dõşõ kalõr.

Normal Bu standart ayardõr ve birçok asõl doküman için kullanõlabilir.

Metin Metin ya da çizimler içeren asõl dokümanlar için kullanõn.

Yarõ Tonlu Fotoğraf Yüksek kaliteli litografik görüntüler ya da metin ve/veya grafik içeren sürekli 
tonda fotoğraflar için kullanõn.

Fotoğraf Sürekli tonlu fotoğraflar ya da yüksek kalitede basõlmõş olan yarõ tonlu asõllar 
için kullanõn.
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Daha Fazla Görüntü Kalitesi

Çõktõnõzõn kalitesini daha da artõrmak için, Görüntü Kalitesi seçeneğinden seçilen 
ayarlarõn yanõ sõra bu özelliği kullanõn.
 

Seçenekler:
Karşõtlõk Taranmõş görüntüde, görüntü yoğunluklarõ arasõndaki farkõ kontrol eder. Daha net 

metin ve çizimler elde etmenizi sağlayacak canlõ siyah ve beyazlar için yüksek bir 
ayar değeri seçin.

Netlik Netliği artõrmak, metnin netliğini artõrõr; netliği azaltmak, moiré efektini 
(dalgalõ desenleri) azaltõr ve bu da bazõ durumlarda yarõ tonlu görüntüleri etkiler.
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Asõl Girdi
Taranan asõllarõn boyutunu programlamak ya da makinenin asõllarõn boyutunu 
otomatik olarak algõlamasõnõ sağlamak için bu özelliği kullanõn.

Seçenekler:
Otomatik Makinenin, doküman besleyiciden beslenen asõllarõn boyutunu algõlamasõnõ 

sağlamak için bu seçeneği kullanõn. 

Manuel Şaryo 
Besleme

Şaryodan tararken, doküman tarama bölgesinin boyutlarõnõ belirtmek için Manuel 
Şaryo Girdisi'ni kullanõn. Sõk kullanõlan doküman boyutlarõnõ ve yönlendirmelerini 
içeren, önceden ayarlanmõş bir çok boyut bulunur.
Standart bir boyut seçin ya da tarama boyutlarõnõ elle ayarlamak için Özel'i kullanõn.

Karõşõk Boyutlu 
Asõllar

Karõşõk boyutlu asõllar içeren bir dokümanõ taramak için, bu özelliği kullanõn. Asõl 
dokümanlar, aynõ boyutta olmalõdõr; örneğin 8,5 x 11" uzun kenardan beslenen 
ve 11 x 17" kõsa kenardan beslenen kağõt. Bu özelliği kullanõrken, dokümanlarõ 
doküman besleyicisinden yükleyin.
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Gecikmeli Gönderim

Faksõn sonraki 24 saat içinde gönderileceği belirli bir zamanõ seçmek için Gecikmeli 
Gönderim'i kullanõn. Bu özellik, fakslarõ yoğun olmayan zamanlarda ya da başka bir 
ülkeye ya da başka saat dilimindeki bir yere göndermek için kullanõlõr. Gönderme 
zamanõ, taranan görüntüyle birlikte faks sunucusuna gönderilen iş bilgilerine 
eklenecektir. Diğer firmalar tarafõndan sağlanan Faks Sunucularõ, fakslarõ belirtilen 
zamanda göndermek üzere saklayacaktõr. 
Bu özellik, 12 ya da 24 saat biçiminde ayarlanabilir. Saat, 12 saatlik zaman biçimine 
ayarlanmõşsa, ayrõca AM veya PM düğmesini seçmeniz gerekir.

Seçenekler:
Kapalõ Bu özellik kapalõdõr.

Belirli Zaman Kullanõcõlarõn, faksõn gönderileceği tam zamanõ girmelerini sağlar.
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Kimlik Doğrulama Modu
Kimlik Doğrulama bir ağ güvenliği güvenlik yönetimi aracõdõr: Makinenin aracõlõğõyla 
ağa erişimi sõnõrlandõrõr, kõsõtlar ve izler. Kimlik Doğrulama, Sistem Yöneticisi 
tarafõndan E-posta, Ağ Taramasõ, Sunucu Faks ve Internet Faksõ içindeki özelliklere 
erişimi kõsõtlamak için kullanõlabilir.

İki tür kimlik doğrulama moda kullanõlabilir:

Ağ Kimlik 
Doğrulama 

Erişimi

Ağ oturum açma adõnõzõ ve parolanõzõ ister. Yerel ağõnõzda bir ağ hesabõnõz yoksa, 
bu modu kullanmanõza izin verilmez.

Konuk Erişimi Sistem Yöneticisi tarafõndan ayarlanmõş genel bir giriş kodunun girilmesini 
gerektirir. Sistem Yöneticisi'nden giriş kodunu almalõsõnõz.
Daha fazla bilgi için Sistem Yöneticisi ile görüşün.
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Internet Faksõ
Internet Faksõ, yalnõzca WorkCentre Pro modelinde kullanõlabilen isteğe bağlõ bir 
özelliktir. Bu bölümde, Internet Faksõ seçenekleriyle ilgili bilgiler bulunmaktadõr.
Internet Faksõ, taranmõş görüntüleri belirtilen alõcõ veya alõcõlara bir e-posta eki 
olarak göndermenize olanak sağlar. Bu faks türü, internet ya da intranet üzerinden 
gönderilir.
Temel Internet Faksõ ekranõ, faksõnõz için SMTP (Basit Posta İletim Protokolü) 
e-posta adresleri girmenizi sağlar. Bu ekranõ kullanarak alõcõ ekleyebilir ya da 
çõkartabilir ve konu satõrõnõ düzenleyebilirsiniz.

NOT: SMTP uyumlu bir e-posta adresi biçimi kullanõlmalõdõr. Örnek: 
herhangibiri@birfirma.com.

Internet Faksõ özelliklerine, kumanda panelindeki Özellikler düğmesiyle ulaşõlabilir.
Kullanõlan seçeneklere ve makinenin nasõl yapõlandõrõldõğõna bağlõ olarak, Internet 
Faksõ özelliği sekmelerini görüntülemek için Tüm Hizmetler ve Internet Faksõ 
düğmesini seçmeniz gerekebilir.
Internet Faksõ özelliklerini seçmek için kullanõlabilecek sekmeler şunlardõr:
! Internet Faksõ
! Temel Ayarlar
! Gelişmiş Ayarlar
! Seçenekler

Özellikleri seçmek için en üst seviyedeki düğmelerden birine dokunun. Gerekiyorsa 
her faks işi için birden fazla seçenek belirlenebilir. 
Özellik ekranlarõnõn bir çoğunda seçimlerinizi onaylamanõzõ ya da iptal etmenizi 
sağlayan üç düğme bulunur.
! Geri al düğmesi, ekranda görülen değerleri, ekran açõldõğõnda görüntülenen 

varsayõlan değerlere geri döndürür.
! İptal düğmesi, ekranõ sõfõrlar ve bir önceki ekrana geri dönülmesini sağlar.
! Kaydet düğmesi, yapõlan seçimleri kaydeder ve bir önceki ekrana geri dönmenizi 

sağlar.
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Gönder:
Alõcõnõn bilgilerini girmek için Gönder seçeneklerini kullanõn.

Seçenekler:
Kimden Bu seçenek, gönderen hakkõnda bilgiler sağlar ve sistem ya da Sistem Yöneticisi 

tarafõndan önceden ayarlanan seçenek değiştirilemez.

NOT: Internet Faksõna, Kimlik Doğrulama Modu üzerinden erişilirse, içerdiği bilgiler 
oturum açma adõna bağlanõr.

Kime İstenen alõcõnõn e-posta adresini girmek için bu seçeneği kullanõn.

Bilgi E-posta işinizin bir kopyasõnõn gönderilmesini istediğiniz alõcõnõn e-posta adresini 
girin.

Konu Düzenle Varsayõlan e-posta konusunu düzenlemek için bu seçeneğini kullanõn. Bu konu, 
yalnõzca e-postanõn başlõğõdõr; e-postanõn içindeki bir metin değildir. Konu satõrõ en 
fazla 248 karakter içerebilir ve Dokunmatik Ekranda Konu Düzenle düğmesi altõnda 
gösterilir.

Detaylar Seçilen alõcõnõn bilgilerini görüntülemek için bu seçeneği kullanõn. Gösterilen 
bilgiler, adresin Adres Listesine ilk olarak nasõl eklendiğine bağlõdõr. Adres İç 
ya da Genel Adres Defteri'nden alõnmõş ya da el ile girilmiş olabilir.

Kaldõr Seçilen adresi Adres Listesinden silmek için bu seçeneği kullanõn.

Tümünü Kaldõr Adres Listesindeki tüm adresleri silmek için bu seçeneği kullanõn. Onaylama mesajõ 
görüntülenir.
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Adres Listesi Geçerli Internet Faksõ işi için girilen tüm alõcõlarõn adreslerini gösterir. Listeye en 
fazla 128 alõcõnõn adresi girilebilir.
Listede hareket etmek için Adres Listesi'nin sağ tarafõnda bulunan yukarõ/aşağõ 
kaydõrma düğmelerini kullanõn.

Internet Faksõ için Bir E-posta Adresi Girme
E-posta adresleri, Manuel ya da adres defterinden olmak üzere iki yöntemden biri 
kullanõlarak girilebilir. 

NOT: E-posta bilgilerini girerken, uygun bir düğmeyi kullanarak tuş takõmõnõ büyük 
ya da küçük harf, aksanlõ karakterler ya da sayõlar gösterecek şekilde 
değiştirebilirsiniz. Önceden girilen bir karakteri silmek için Geri düğmesini kullanõn.

Manuel Olarak
E-postayõ göndermek istediğiniz alõcõnõn tam SMTP e-posta adresini zaten 
biliyorsanõz ya da alõcõnõn, ayarlanmõş adres defterlerinden hiçbirinde olmadõğõnõ 
biliyorsanõz, Kime� veya Bilgi� alanlarõna bir e-posta adresi girmek için 
Dokunmatik Ekran'daki tuş takõmõnõ kullanabilirsiniz. Makineniz, bir SMTP adresinin 
girilmiş olup olmadõğõna bakar. Geçerli bir SMTP adresi değilse makineniz, adres 
defterinde eşleşen kayõtlarõ arayacaktõr.
Girilen e-posta adresi Adres Listesinde gösterilir.
Manuel olarak girilen e-posta adreslerinde detaylar seçildiğinde, yalnõzca e-posta 
adresi görüntülenecek, başka herhangi bir bilgi verilmeyecektir.

Adres Defterleri
Adres defterlerinde e-posta adresleri ve firmanõzõ ve/veya sizi ilgilendiren detaylar 
bulunur. Yapõlandõrõldõğõnda makineniz iki tür e-posta adres defterini 
destekleyebilir � Genel ve Dahili. Kime veya Bilgi alanõna bir giriş yapõldõğõnda, 
Adres Defteri, ayarlanmõş adres defterlerinden birinde ya da her ikisinde birden 
yapõlan aramanõn sonuçlarõnõ görüntüler.
E-posta alõcõsõnõn adõnõ girmek için Dokunmatik Ekran'daki tuş takõmõnõ kullanõn. 
Bir çok arama özelliğinde olduğu gibi tam adõ girmeniz gerekli değildir; ilk bir kaç 
harfi girerek adres defterinde arama yapabilirsiniz.
İstediğiniz e-posta arama ölçütünü girdikten sonra Enter düğmesini seçin. 
Eşleşen bir kayõt bulunamazsa, başka bir adres defterinde arama yapmak 
için Adres Defterini Değiştir düğmesini seçin.

NOT: Defteri Değiştir düğmesi, yalnõzca her iki adres defteri de ayarlanmõş 
olduğunda görüntülenecektir. 
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Arama ölçütüne göre bir ya da daha fazla eşleşme bulunduğunda, bu eşleşmeler 
Dokunmatik Ekran'da görüntülenir. İstenen alõcõyõ bulmak için yukarõ/aşağõ 
kaydõrma çubuklarõnõ kullanõn. Listede alõcõyõ vurgulayõn ve Ekle düğmesini seçin. 
İstediğiniz tüm alõcõlarõ ekleyene kadar bu işlemi yineleyin, işiniz bittiğinde Bitti 
düğmesini seçin. Girilen e-posta adresi Adres Listesinde gösterilir.

Adres Defteri Türleri
Yapõlandõrõlmõşsa, makinenizde iki farklõ adres defteri türü vardõr; Genel ve Dahili.

Genel Adres Defteri
Genel Adres Defteri, dõşarõdaki firmalarõn adreslerini makinede saklar. Adrese 
defterinde, kullanõcõ adlarõ ve onlarõn e-posta adreslerinden oluşan bir liste bulunur.
Makinenizin dosya içindekileri okuyabilmesi için, dosyanõn CSV (Virgülle Ayrõlmõş 
değerler) biçiminde olmasõ gerekmektedir. Tamamlanmõş dosya makineye 
CentreWare Internet Services aracõlõğõyla aktarõlõr. Makineniz, .csv dosya 
uzantõsõyla bitmeyen Genel Adres Defteri dosyasõnõn alõnmasõna izin 
vermeyecektir.
Geçerli bir CSV dosyasõ şu formattadõr: Ad, SMTP e-posta adresi. Örneğin 
aşağõdaki girişlerden her ikisi de CSV biçiminde dosyalar için geçerlidir:
Smith, smith@company.com
"Smith, John", john.smith@company.com
CSV dosyasõnda kayõtlarõn sõralanma düzeni, makinenizdeki Genel Adres 
Defteri'nde görüntülenen düzeni belirler.

Dahili Adres Defteri
LDAP (Lightweight Dizin Erişim Protokolü)olarak da bilinen Dahili Adres Defteri, 
dahili firma adreslerini firmanõn ağõnda saklar. Dahili Adres Defteri'ni Sistem 
Yöneticisi oluşturur.
Arama sonuçlarõnõn görüntülenmesi LDAP tarafõndan belirlenir. Örneğin LDAP 
sunucu "And" gibi bir arama sorgusuna, beklenen sonuç "Andrews, James" olsa 
bile "Andrew Smith" karşõlõğõ verebilir. Soyad, Ad ya da ad, soyad gösterim düzeni, 
makineniz tarafõndan değil LDAP sunucusu tarafõndan kontrol edilir.
Kimlik Doğrulama Modu'yla başarõlõ biçimde oturum açtõysanõz, makine otomatik 
olarak oturum açma adõnõzõ e-posta adresinizle eşleştirmeyi deneyecektir. Kimden 
e-posta adresi alanõna sizin adõnõz girilecektir. Bu adresi değiştiremezsiniz.
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Temel Ayarlar
Temek Ayarlar sekmesi asõl belgelerinizle ilgili bilgileri geçici olarak değiştirmenize 
olanak sağlar. Bu ayarlarõ değiştirme, her Internet Faksõ aslõ için en iyi tarama 
kalitesi elde etmenize olanak sağlar.

Özellikleri seçmek için en üst seviyedeki düğmelerden birine dokunun. Her sütunda 
bir düğme seçilebilir. Gerekiyorsa her iş için birden fazla seçenek belirlenebilir. 
Özellik ekranlarõnõn birçoğunda seçimlerinizi onaylamanõzõ ya da iptal etmenizi 
sağlayan üç düğme bulunur.
! Geri al düğmesi, ekranda görülen değerleri, ekran açõldõğõnda görüntülenen 

varsayõlan değerlere geri döndürür.
! İptal düğmesi, ekranõ sõfõrlar ve bir önceki ekrana geri dönülmesini sağlar.
! Kaydet düğmesi, yapõlan seçimleri kaydeder ve bir önceki ekrana geri 

dönmenizi sağlar.
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Taranan Taraflar
Bu özellik, asõllarõn tek taraflõ ya da çift taraflõ olduklarõnõ belirtmek için 
kullanõlõr. 2 taraflõ asõl dokümanlarda, yönlendirme de programlanabilir.

Seçenekler:
1 Taraflõ Asõllarõnõz yalnõzca tek taraflõ basõldõğõnda bu seçeneği kullanõn.

2 Taraflõ Asõllarõnõz çift taraflõ basõldõğõnda bu seçeneği kullanõn.

2 Taraflõ, 
2.Tarafõ Döndür

Bu seçeneği, her iki tarafõ da yazdõrõlan ve ikinci tarafõ döndürülen asõllar için 
kullanõn. Örneğin, "baş sona" formatõnõ kullanan bir takvimi tarõyorsanõz.
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Asõl Doküman Türü
Taranan asõl dokümanõn türünü seçmek için bu özelliği kullanõn.

Seçenekler:
Fotoğraf ve 

Metin
Fotoğraf ve metin içeren asõl dokümanlar için kullanõn.

Fotoğraf Sürekli tonlu fotoğraflar ya da yüksek kalitede basõlmõş olan yarõ tonlu asõllar 
için kullanõn.

Metin Metin ya da çizim içeren asõl dokümanlar için kullanõn.
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Gelişmiş Ayarlar
Gelişmiş Ayarlar sekmesi, taranmõş Internet Faksõ görüntüsünün görünümünü ve 
biçimini geliştirmek üzere geçici olarak tarama şablonunu değiştirmenize olanak 
sağlar.

Özellikleri seçmek için en üst seviyedeki düğmelerden birine dokunun. Bir özellikle 
ilgili tüm seçenekleri görüntülemek için istediğiniz özelliği seçin. Gerekiyorsa her 
faks işi için birden fazla seçenek belirlenebilir. 
Özellik düğmesinin yanõndaki metin İş Gözden Geçirme Özeti, o özelliğin geçerli 
ayarlarõnõ gösterir. Dairenin işaretli olmasõ, bu özelliğin ayarõnõn ilk varsayõlan 
değerlerinden farklõ olduğunu gösterir.
Özellik ekranlarõnõn birçoğunda seçimlerinizi onaylamanõzõ ya da iptal etmenizi 
sağlayan üç düğme bulunur.
! Geri Al düğmesi, ekranda görülen değerleri, ekran açõldõğõnda görüntülenen 

varsayõlan değerlere geri döndürür.
! İptal düğmesi, ekranõ sõfõrlar ve bir önceki ekrana geri dönülmesini sağlar.
! Kaydet düğmesi, yapõlan seçimleri kaydeder ve bir önceki ekrana geri 

dönmenizi sağlar.

İş Gözden 
Geçirme 
Özeti
Hõzlõ Başvuru Kõlavuzu Sayfa 6-9



Görüntü Kalitesi
Taranan görüntülerin kalitesini artõrmak için bu özelliği kullanõn.

Seçenekler:
Açõklaştõr / 
Koyulaştõr

Bu seçenek çõktõnõn açõklõğõnõ ya da koyuluğunu ayarlayacak kontroller sağlar. 
Çõktõyõ koyulaştõrmak için aşağõya kaydõrma düğmesini seçin. Çõktõnõn koyuluğunu 
azaltmak için yukarõ kaydõrma düğmesine basõn.

Arka Plan 
Bastõrma

Bu seçenek renkli kağõtlarõ ya da gazeteden alõnan dokümanlarõ kopyalamaktan 
kaynaklanan koyu artalanõ azaltõr ya da ortadan kaldõrõr. 

NOT: Artalan Bastõrma özelliği, Asõl Doküman Türü Fotoğraf olduğunda devre 
dõşõ kalõr.
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Daha Fazla Görüntü Kalitesi
Çõktõnõzõn kalitesini daha da artõrmak için, Görüntü Kalitesi seçeneğinden seçilen 
ayarlarõn yanõ sõra bu özelliği kullanõn.

Seçenekler:
Karşõtlõk Bu seçenek, bir çõktõnõn görüntü yoğunluklarõ arasõndaki farkõ kontrol eder. 

Resimlerin görüntü kalitesini artõrmak için daha düşük bir ayar seçin. Daha net 
metin ve çizimler elde etmenizi sağlayacak canlõ siyah ve beyazlar için yüksek bir 
ayar seçin.

Netlik Bu seçenek, net metin ve moiré (görüntüdeki dalgalõ desenler) arasõndaki dengeyi 
kontrol eder. Kullanõlan görüntülerin kalitesine göre, netlik değerini net ile bulanõk 
arasõnda ayarlamak için yukarõ/aşağõ kaydõrma düğmelerini kullanõn.
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Asõl Girdi
Taranan asõl dokümanõn yönünü seçmek için bu seçeneği kullanõn. Makine otomatik 
olarak asõl dokümanõn boyutunu belirleyebilir veya el ile bir boyut girilebilir.
Farklõ boyutlardaki asõl dokümanlarõ tararken de bu seçenek kullanõlõr.

NOT: Makineniz, Karõşõk Boyutlu Asõllar'õ göstermiyorsa, kullanõlan asõl 
dokümanlarõn aynõ boyutta olmasõ önerilir.

Seçenekler:
Otomatik Makinenin, doküman besleyiciden beslenen asõllarõn boyutunu otomatik olarak 

belirlemesini sağlamak için bu seçeneği kullanõn.

Manuel Şaryo 
Girdisi

Şaryodan tararken, doküman tarama bölgesinin boyutlarõnõ belirtmek için Manuel 
Şaryo Girdisi'ni kullanõn. Sõk kullanõlan doküman boyutlarõnõ ve yönlendirmelerini 
içeren, önceden ayarlanmõş bir çok boyut bulunur.
Standart bir boyut seçin ya da tarama boyutlarõnõ elle ayarlamak için Özel'i kullanõn.

Karõşõk Boyutlu 
Asõllar

Karõşõk boyutlu asõllar içeren bir dokümanõ taramak için, bu özelliği kullanõn. 
Asõl dokümanlar, aynõ boyutta olmalõdõr; örneğin A4 uzun kenardan beslenen ve 
A3 kõsa kenardan beslenen kağõt. Bu özelliği kullanõrken, dokümanlarõ doküman 
besleyicisinden yükleyin.

Görüntü 
Yönlendirme

Doküman besleyiciye giren görüntünün yönünü seçmek için bu seçeneği kullanõn. 
Şaryo kullanõyorsanõz, taranan görüntünün yönü asõl dokümanõn yönüyle 
eşleşecektir.
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Çözünürlük
Çözünürlük, taranan görüntülerin görünümünü etkiler. Tarama çözünürlüğü ne 
kadar yüksek olursa, görüntü kalitesi de o kadar yüksek olur.

Seçenekler:
72x72 (Standart 

dişi)
En düşük görüntü dosyasõ boyutunu oluşturur ve yalnõzca elektronik olarak 
kullanõlacak veya arşivlenecek dokümanlarda kullanõlmasõ önerilmektedir.

100x100 
(Standart dişi)

Düşük görüntü dosyasõ boyutunu oluşturur ve yalnõzca basit metin dokümanlarõnda 
kullanõlmasõ önerilmektedir.

200x100 
(Standart)

Düşük görüntü dosyasõ boyutunu oluşturur ve yalnõzca metin dokümanlarõnda 
kullanõlmasõ önerilmektedir.

NOT: Yalnõzca TIFF doküman biçimlerinde kullanõlabilir.

200x200 (İnce) Ortalama kalitede metin dokümanlarõ ve çizimler için önerilmektedir.

300x300 
(Çok İnce)

Yüksek kalitede metin ve çizim içeren dokümanlarda kullanõlmasõ önerilmektedir. 
Orta kalitedede fotoğraflarda ve grafiklerde de kullanõlabilir. Bu varsayõlan 
çözünürlüktür ve pek çok doküman için en iyi seçimdir.
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400x400 
(Standart dişi)

Ortalama kalitede foroğtaf ve grafikler için önerilmektedir. İyi kaliteli görüntüler ve 
600 x 600 çözünürlükten daha küçük bir dosya boyutu oluşturur.

600x600 
(Standart dişi)

Yüksek kaliteli fotoğraflarda ve grafiklerde kullanõlmasõ önerilmektedir. En büyük 
dosya boyutunu oluşturur ancak ortaya çõkardõğõ görüntü kalitesi de en üst 
düzeydedir.

Kalite / Dosya Boyutu
Kalite / Dosya Boyutu ayarlarõ, tarama görüntü kalitesi ve dosya boyutu arasõnda 
seçim yapmanõza olanak sağlar.

Seçenekler:
Normal Kalite İyi kaliteli görüntüler ve en küçük dosya boyutu oluşturmak için bu seçeneği 

kullanõn.

Daha Yüksek 
Kalite

Bu seçenek kullanõldõğõnda yüksek kaliteli görüntüler ve daha büyük dosya boyutu 
elde edilir.

Maksimum 
Kalite

En yüksek kaliteli görüntüler ve en büyük dosya boyutu için bu seçeneği kullanõn.

NOT: Büyük dosyalar, ağ üzerinden paylaşma ve aktarma için uygun değildirler.
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Seçenekler
Fakslanan görüntü dosyasõnõn biçimini geçici olarak değiştirmek, Yanõtla adresi 
ayarlamak ve kõsa bir mesaj eklemek için bu sekmeyi kullanõn. Alõndõ Bildirimi 
Raporu da etkinleştirilebilir.

Özellikleri seçmek için en üst seviyedeki düğmelerden birine dokunun. Bir özellikle 
ilgili tüm seçenekleri görüntülemek için istediğiniz özelliği seçin. Gerekiyorsa her 
faks işi için birden fazla seçenek belirlenebilir. 
Özellik düğmesinin yanõndaki metin İş Gözden Geçirme Özeti, o özelliğin geçerli 
ayarlarõnõ gösterir. Dairenin işaretli olmasõ, bu özelliğin ayarõnõn ilk varsayõlan 
değerlerinden farklõ olduğunu gösterir.
Özellik ekranlarõnõn birçoğunda seçimlerinizi onaylamanõzõ ya da iptal etmenizi 
sağlayan üç düğme bulunur.
! Geri Al düğmesi, ekranda görülen değerleri, ekran açõldõğõnda görüntülenen 

varsayõlan değerlere geri döndürür.
! İptal düğmesi, ekranõ sõfõrlar ve bir önceki ekrana geri dönülmesini sağlar.
! Kaydet düğmesi, yapõlan seçimleri kaydeder ve bir önceki ekrana geri 

dönmenizi sağlar.

İş Gözden 
Geçirme 
Özeti
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Doküman Formatõ
İşi, varsayõlan olarak belirlenmiş olandan daha farklõ bir dosya biçiminde göndermek 
için Dosya Formatõ seçeneğini kullanõn. 

Seçenekler:
Çok sayfalõ Tiff Çok Sayfalõ Etiketli Görüntü Dosya Biçimi (Multi-Page Tagged-Image File Format). 

Birden fazla taranmõş görüntü sayfasõna sahip bir TIFF dosyasõdõr. 

PDF Taşõnabilir Doküman Biçimi (Portable Document Format).Doğru yazõlõm 
kullanõldõğõnda, bilgisayar platformu ne olursa olsun, alõcõ taranmõş görüntü 
dosyasõnõ görebilir, yazdõrabilir ya da düzenleyebilir.
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Alõndõ Bildirimi Raporu
İşinizin teslim durumunu içeren bir rapor yazdõrmak için bu özelliği kullanõn. 
Raporda, kaç tane gönderilen, gönderilmeyen ve onaylanmayan alõcõ bulunduğu 
belirtilecektir.
 

Seçenekler:
Devre dõşõ Özelliği kapatmak için bu seçeneği kullanõn. 

NOT: Bu özellik için varsayõlan ayar zaten Etkin'se, özelliği devre dõşõ 
bõrakamazsõnõz.

Etkin İş gönderildikten sonra bir durum raporu yazdõrmak için bu seçeneği kullanõn.
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Yanõtla
Yanõtla özelliğini, Internet Faksõ işinize verilecek yanõtlarõn gönderileceği varsayõlan 
adresi değiştirmek için kullanõn. 

Mesaj Gövdesi
İşle birlikte gönderilen varsayõlan e-posta mesajõnõ düzenlemek için bu özelliği 
kullanõn. Mesaj gövdesi, e-postada bulunan metindir, e-postanõn konu satõrõ 
değildir. Girilen mesaj, geçerli iş tamamlandõktan sonra kullanõlabilir.

NOT: Varsayõlan mesaj, Sistem Yöneticisi tarafõndan belirlenir.
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Kimlik Doğrulama Modu
Kimlik Doğrulama bir ağ güvenliği güvenlik yönetimi aracõdõr: Makinenin 
aracõlõğõyla ağa erişimi sõnõrlandõrõr, kõsõtlar ve izler. Kimlik Doğrulama, Sistem 
Yöneticisi tarafõndan E-posta, Ağ Taramasõ, Sunucu Faksõ ve Internet Faksõ 
içindeki özelliklere erişimi kõsõtlamak için kullanõlabilir. 

İki tür kimlik doğrulama modu kullanõlabilir:

Ağ Kimlik 
Doğrulama 

Erişimi

Ağ oturum açma adõnõzõ ve parolanõzõ ister. Yerel ağõnõzda bir ağ hesabõnõz 
yoksa, bu modu kullanmanõza izin verilmez.

Konuk Erişimi Sistem Yöneticisi tarafõndan ayarlanmõş genel bir giriş kodunun girilmesini 
gerektirir. Sistem Yöneticisi'nden giriş kodunu almalõsõnõz.
Daha fazla bilgi için Sistem Yöneticisi ile görüşün.
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Tarama
Ağ Taramasõ, yalnõzca WorkCentre Pro modelinde kullanõlabilen isteğe bağlõ bir 
özelliktir. Ağ Taramasõ seçeneği etkin olduğunda, basõlõ asõllardan elektronik 
dosyalar oluşturulabilir. Taranan doküman, elektronik dosyaya dönüştürülür ve 
elektronik olarak saklanõr. Elektronik dosya, dosyalanabilir, fakslanabilir ya da 
e-posta ile dağõtõlabilir.
Bu bölümde, Ağ Taramasõ seçenekleriyle ilgili bilgiler bulunmaktadõr.

Kaynaklarõn Taranmasõ
Bu konuda başka kaynaklar da bulunmaktadõr:

FreeFlow� SMARTsend�
Ağ üzerinde, Ağ Taramasõ yüklenmesini, kurulmasõnõ ve yönetilmesini sağlar. 
FreeFlow� SMARTsend� dokümanlarõ taramak ve tarama dosyalarõnõn istenilen 
hedefe ulaştõrmak için birlikte çalõşan birçok farklõ öğeden meydana gelmektedir. 
Bkz: FreeFlow� SMARTsend� Pack .

CentreWare Internet Services
Internet Services ağda kullanõlabilen modellerde bulunan katõştõrõlmõş HTTP 
sunucusu uygulamasõdõr. Internet Services, Internet ya da intranet üzerinden bir 
tarayõcõ uygulamasõ kullanarak yazdõrma ve tarama özelliklerine ulaşmanõzõ, 
durumu görüntülemenizi, işleri yönetmenizi ve makine yönetim görevlerini 
gerçekleştirmenizi sağlar. Internet Services'e ulaşmak için, web tarayõcõnõzõ açõn ve 
Address ya da Location (Adres ya da Konum) alanõna makinenin IP adresini girin. 

World Wide Web Üzerinde Sağlanan Kaynaklar
Web Sitesi Genel İçerik

www.xerox.com Genel çözümler ve yükseltme seçenekleri içeren bir kaynaktõr.

www.centreware.com CentreWare ile ilgili genel bilgiler ve en son sürücülerle programlara 
bağlantõlar içerir. 
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Ağ Taramasõ

Ağ Taramasõ özelliklerine, kumanda panelindeki Özellikler düğmesiyle ulaşõlabilir.
Kullanõlan seçeneklere ve makinenin nasõl yapõlandõrõldõğõna bağlõ olarak,Ağ 
Taramasõ özelliği sekmelerini görüntülemek için Tüm Hizmetler ve Ağ Taramasõ 
düğmesini seçmeniz gerekebilir.
Bir tarama işi için standart özellikleri seçmek üzere Dokunmatik Ekran üzerindeki 
Ağ Tarama sekmesini kullanõn.
Ağ Taramasõ özelliklerini seçmekte kullanõlabilecek sekmeler şunlardõr:
! Ağ Taramasõ
! Temel Ayarlar
! Gelişmiş Ayarlar
! Seçenekler
! Hedefleri Yenile

İPUCU: Bazõ Ağ Taramasõ özelliği sekmeleri görüntülenmezse, sekme 2'yi seçmek 
bunlarõ görüntüleyecektir.

Özellikleri seçmek için en üst seviyedeki düğmelerden birine dokunun. Gerekiyorsa 
her kopyalama işi için birden fazla seçenek belirlenebilir.
Özellik ekranlarõnõn bir çoğunda seçimlerinizi onaylamanõzõ ya da iptal etmenizi 
sağlayan üç düğme bulunur.
! Geri Al düğmesi, ekranda görülen değerleri, ekran açõldõğõnda görüntülenen 

varsayõlan değerlere geri döndürür.
! İptal düğmesi, ekranõ sõfõrlar ve bir önceki ekrana geri dönülmesini sağlar.
! Kaydet düğmesi, yapõlan seçimleri kaydeder ve bir önceki ekrana geri 

dönmenizi sağlar.
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Havuzlar
Havuzlar, bir sunucu üzerinde bulunan ve taranmõş dosyalarõnõzõn saklandõğõ 
dizinler ya da dosyalama konumlarõdõr. Ağ Taramasõ'nõ kullanmadan önce Sistem 
Yöneticiniz, makinenizde kullanõlacak havuzlarõ ayarlamalõdõr. Havuzlar şablonda 
tanõmlanõr ve makinede değiştirilemez. En fazla 5 havuz (1 varsayõlan ve 4 ek) 
tanõmlanabilir.

Şablona Genel Bakõş
Ağ taramasõnõ başarõyla yapabilmek için makinenizde bir şablon seçilmelidir. 
Şablonlar; işinizin gideceği son hedef (havuz) ve görüntü kalitesi ayarlarõ, şablon 
adõ gibi taradõğõnõz görüntüye uygulanacak önceden belirlenmiş seçenekleri içerir.

Şablon 
Oluşturmak

Şablonlar CentreWareScan Services ya da CentreWare Internet Services 
kullanõlarak oluşturulabilir ya da değiştirilebilir. Daha fazla bilgi için Sistem Yöneticisi 
ile görüşün. 

İPUCU:  Şablon isimleri 20 karakterle sõnõrlõdõr. 20 karakterden fazla içeren şablon 
adlarõ, ilk 20 karakteri içerecek şekilde kõsaltõlacaktõr. Mevcut şablonlarõ ararken ya 
da şablon adlarõ atarken bunu aklõnõzdan çõkarmayõn.

Bir Şablonun 
Seçilmesi

Dosyanõn nereye gönderileceğine bağlõ olarak bir şablon seçin. Normal olarak 
Sistem Yöneticisi, her kullanõcõ tarafõndan kullanõlacak bir şablon belirler. 

Önceden 
Programlõ 
Şablon 

Seçimlerini 
Değiştirmek

Bir şablon seçildiğinde, taranan taraflar, görüntü kalitesi ve çözünürlük gibi önceden 
ayarlanmõş değerlerin bir çoğu geçici olarak değiştirilebilir.
Şablona atanan çõktõ hedefi, makineden değiştirilemez.
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Şablon Hedefleri

Şablon Hedefleri, makineye yüklenmiş olan bütün şablonlarõ listeler. Yüklendiğinde, 
fabrika varsayõlan şablonu olan �VARSAYILAN�, büyük harflerle, Şablon Hedefleri 
listesinde görüntülenir. Varsayõlan şablon, listenin en başõnda görünür ve otomatik 
olarak seçilir. Diğer şablonlar alfasayõsal sõraya göre dizilmiştir. Listede en fazla 250 
şablon bulunabilir.
Şablon işlemleri, CentreWareInternet Services veya CentreWare Scan Services 
içinden gerçekleştirilebilir.
! @ simgesiyle başlayan şablon adlarõ, CentreWare Internet Services kullanõlarak 

oluşturulur.
! @ simgesiyle başlamayan şablonlar, FreeFlow� SMARTsend� gibi yazõlõmlar 

kullanõlarak oluşturulan ve uzak bir konumda saklanan şablonlardõr.

İPUCU: Varsayõlan şablon FreeFlow� SMARTsend� Yazõlõmõ kullanõlarak da 
oluşturulabilir. �varsayõlan� sözcüğü, küçük harflerle görüntülenir.

Şablon Listesini 
Kaydõrmak

Listede her seferinde bir sayfa hareket etmek için Şablon Listesi'nin sağ tarafõnda 
bulunan yukarõ/aşağõ kaydõrma düğmelerini kullanõn ve bir Şablon seçin.
Şablon listesinde hõzla belirli bir sayfaya geçmek için, tuş takõmõnõ kullanarak sayfa 
numarasõnõ girin ve kare (#) tuşunu seçin. Sayaçta sayfanõn konumu görüntülenir.
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Hedef Detaylarõ
Ekranõn sağ tarafõndaki Hedef Detaylarõ bölümü, seçili şablon hakkõnda bilgileri 
ekrana getirir. Başka bir şablon seçtiğiniz her defasõnda bu alan seçili şablonla 
ilişkilendirilen bilgileri görüntüleyecek şekilde güncelleştirilir.

NOT: Makinede şablon üzerinde yapõlan tüm değişiklikler geçicidir. Sürekli 
değişiklik yapmak için, şablonun yaratõldõğõ uygulama kullanõlmalõdõr.
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Temel Ayarlar

Temek Ayarlar sekmesi asõl belgelerinizle ilgili bilgileri geçici olarak değiştirmenize 
olanak sağlar. Bu ayarlarõ değiştirme, her asõl doküman için en iyi tarama kalitesi 
elde etmenize olanak sağlar.

Özellikleri seçmek için en üst seviyedeki düğmelerden birine dokunun. Her sütunda 
bir düğme seçilebilir. Gerekiyorsa her iş için birden fazla seçenek belirlenebilir. 
Bir özellikle ilgili tüm seçenekleri görüntülemek için Diğer�'i seçin.
Özellik ekranlarõnõn bir çoğunda seçimlerinizi onaylamanõzõ ya da iptal etmenizi 
sağlayan üç düğme bulunur.
! Geri Al düğmesi, ekranda görülen değerleri, ekran açõldõğõnda görüntülenen 

varsayõlan değerlere geri döndürür.
! İptal düğmesi, ekranõ sõfõrlar ve bir önceki ekrana geri dönülmesini sağlar.
! Kaydet düğmesi, yapõlan seçimleri kaydeder ve bir önceki ekrana geri 

dönmenizi sağlar.
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2 Taraflõ Tarama
Asõllarõn tek taraflõ ya da çift taraflõ olduklarõnõ belirtmek için kullanõlõr. 2 taraflõ 
asõl dokümanlarda, yönlendirme de programlanabilir.

Seçenekler:
1 Taraflõ Asõllarõnõz yalnõzca tek taraflõ basõldõğõnda bu seçeneği kullanõn.

2 Taraflõ Asõllarõnõz çift taraflõ basõldõğõnda bu seçeneği kullanõn.

2 Taraflõ, 
2.Tarafõ Döndür

Bu seçeneği, her iki tarafõ da yazdõrõlan ve ikinci tarafõ döndürülen asõllar için 
kullanõn. Örneğin, "baş sona" formatõnõ kullanan bir takvimi tarõyorsanõz.
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Asõl Doküman Türü

Taranan asõl dokümanõn türünü seçmek için bu özelliği kullanõn.

Seçenekler:
Fotoğraf 
ve Metin

Fotoğraf ve metin içeren asõl dokümanlar için kullanõn.

Fotoğraf Sürekli tonlu fotoğraflar ya da yüksek kalitede basõlmõş olan yarõ tonlu asõllar 
için kullanõn.

Metin Metin ya da çizim içeren asõl dokümanlar için kullanõn.
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Tarama Ön ayarlarõ
İşiniz için otomatik olarak en iyi ayarlarõ yapmak amacõyla bu seçeneği kullanõn. 
Ayarlara, en küçük dosya boyutu oluşturma veya en yüksek kalitede çõktõ elde etme 
dahildir.

Seçenekler:
Paylaşma ve 
Bastõrma için

Normal kaliteli dokümanlar için bu seçeneği kullanõn. Çõktõ dosya boyutu küçük 
olacaktõr.

Yüksek 
Kalite için 

Yüksek kaliteli dokümanlar için bu seçeneği kullanõn. Bu seçenekte en büyük dosya 
boyutu elde edilir.

Arşiv Kaydõ için Elektronik olarak depolanacak veya görüntülenecek dokümanlarõ için bu seçeneği 
kullanõn. Bu seçenekde en küçük dosya boyutu elde edilir.

OCR için Optik Karakter Tanõma (OCR) yazõlõmõ kullanõlarak oluşturulacak dokümanlar için 
bu seçeneği kullanõn. Bu seçenekte, en yüksek kaliteli görüntüler elde edilir ve çõktõ 
dosya boyutu büyük olur.

Basit Tarama Görüntü kalitesi ayarlamasõ gerektirmeyen basit dokümanlar için bu seçeneği 
kullanõn. Bu seçenek, en hõzlõ biçimde işi tarar, işler ve iletir. Çõktõ dosya boyutu 
küçük olacaktõr.

Özel Bu seçenek, geçerli seçili şablonda tanõmlanan tarama ayarlarõnõ kullanacaktõr.
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Gelişmiş Ayarlar

Gelişmiş Ayarlar sekmesi, taranmõş görüntünüzün görünümünü ve biçimini 
geliştirmek üzere geçici olarak tarama şablonunu değiştirmenize olanak sağlar.

Özellikleri seçmek için en üst seviyedeki düğmelerden birine dokunun. Bir özellikle 
ilgili tüm seçenekleri görüntülemek için istediğiniz özelliği seçin. Gerekiyorsa her 
tarama işi için birden fazla seçenek belirlenebilir. 
Özellik düğmesinin yanõndaki metin İş Gözden Geçirme Özeti, o özelliğin geçerli 
ayarlarõnõ gösterir. Dairenin işaretli olmasõ, bu özelliğin ayarõnõn ilk varsayõlan 
değerlerinden farklõ olduğunu gösterir. 
Özellik ekranlarõnõn birçoğunda seçimlerinizi onaylamanõzõ ya da iptal etmenizi 
sağlayan üç düğme bulunur.
! Geri Al düğmesi, ekranda görülen değerleri, ekran açõldõğõnda görüntülenen 

varsayõlan değerlere geri döndürür.
! İptal düğmesi, ekranõ sõfõrlar ve bir önceki ekrana geri dönülmesini sağlar.
! Kaydet düğmesi, yapõlan seçimleri kaydeder ve bir önceki ekrana geri 

dönmenizi sağlar.

İş Gözden 
Geçirme 
Özeti
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Görüntü Kalitesi
Taranan görüntülerin kalitesini artõrmak için bu özelliği kullanõn.

Seçenekler:
Açõklaştõr / 
Koyulaştõr

Çõktõnõn açõklõğõnõ ya da koyuluğunu ayarlar. Çõktõyõ koyulaştõrmak için aşağõya 
kaydõrma düğmesini seçin. Çõktõnõn koyuluğunu azaltmak için yukarõ kaydõrma 
düğmesini seçin.

Artalan Bastõrma Bu seçenek renkli kağõtlarõ ya da gazeteden alõnan dokümanlarõ kopyalamaktan 
kaynaklanan koyu arka planõnõ azaltõr ya da ortadan kaldõrõr. 
Sayfa 7-12  Hõzlõ Başvuru Kõlavuzu 



A
ğ 

Ta
ra

m
as
õ
Daha Fazla Görüntü Kalitesi

Çõktõnõzõn kalitesini daha da artõrmak için, Görüntü Kalitesi seçeneğinden seçilen 
ayarlarõn yanõ sõra bu özelliği kullanõn.

Seçenekler:
Karşõtlõk Bu seçenek, bir çõktõnõn görüntü yoğunluklarõ arasõndaki farkõ kontrol eder. 

Resimlerin görüntü kalitesini artõrmak için daha düşük bir ayar seçin. Daha net 
metin ve çizimler elde etmenizi sağlayacak canlõ siyah ve beyazlar için yüksek 
bir ayar seçin.

Netlik Bu seçenek, net metin ve moiré (görüntüdeki dalgalõ desenler) arasõndaki dengeyi 
kontrol eder. Kullanõlan görüntülerin kalitesine göre, netlik değerini net ile bulanõk 
arasõnda ayarlamak için yukarõ/aşağõ kaydõrma düğmelerini kullanõn.
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Asõl Girdi
Taranan asõl dokümanõn yönünü seçmek için bu seçeneği kullanõn. Makine otomatik 
olarak asõl dokümanõn boyutunu belirleyebilir veya el ile bir boyut girilebilir.
Farklõ boyutlardaki asõl dokümanlarõ tararken de bu seçenek kullanõlõr.

NOT: Makineniz, Karõşõk Boyutlu Asõllar'õ göstermiyorsa, kullanõlan asõl 
dokümanlarõn aynõ boyutta olmasõ önerilir.

Seçenekler:
Otomatik Makinenin, doküman besleyiciden beslenen asõllarõn boyutunu belirlemesini 

sağlamak için bu seçeneği kullanõn.

Manuel Şaryo 
Girdisi

Şaryodan tararken, doküman tarama bölgesinin boyutlarõnõ belirtmek için Manuel 
Şaryo Girdisi'ni kullanõn. Sõk kullanõlan doküman boyutlarõnõ ve yönlendirmelerini 
içeren, önceden ayarlanmõş bir çok boyut bulunur.
Standart bir boyut seçin ya da tarama boyutlarõnõ elle ayarlamak için Özel'i kullanõn. 
Görüntüyü asõl dokümanõn kenarõna kadar taramak için bu seçeneği kullanõn.

Karõşõk Boyutlu 
Asõllar

Karõşõk boyutlu asõllar içeren bir dokümanõ taramak için, bu özelliği kullanõn. 
Asõl dokümanlar, aynõ boyutta olmalõdõr; örneğin A4 uzun kenardan beslenen ve 
A3 kõsa kenardan beslenen kağõt. Bu özelliği kullanõrken, dokümanlarõ Doküman 
Besleyicisinden yükleyin.

Görüntü 
Yönlendirme

Doküman Besleyici'ye giren görüntünün yönünü seçmek için bu seçeneği kullanõn. 
Şaryo kullanõyorsanõz, taranan görüntünün yönü asõl dokümanõn yönüyle 
eşleşecektir.
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Kenar Sil

Bu özelliği, kenarlarõ yõrtõlmõş ya da yõpranmõş ya da kenarõnda delik, zõmba ya 
da diğer işaretler bulunan asõllarõn kalitesini "yenilemek" için kullanõn.

Seçenekler:
Çerçeve Sil Çõktõ görüntülerinin tüm kenarlarõndan eşit miktarda siler. 1 mm'lik adõmlarla 

50 mm'ye kadar silinebilir.

Kenar Sil Görüntünün belirli bir kenarõndan istenilen miktarda silmek için bunu kullanõn. 
Her kenardan 1mm'lik adõmlarla 50 mm'ye kadar silinebilir.

Kenara Kadar 
Tara

Bu seçeneği, asõl dokümanõn kenardan kenara taramasõnõ oluşturmak için kullanõn.
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Çözünürlük
Çözünürlük, taranan görüntülerin görünümünü etkiler. Tarama çözünürlüğü ne 
kadar yüksek olursa, görüntü kalitesi de o kadar yüksek olur. 

Seçenekler:
72x72 En düşük görüntü dosyasõ boyutunu oluşturur ve yalnõzca elektronik olarak 

kullanõlacak veya arşivlenecek dokümanlarda kullanõlmasõ önerilmektedir.

100x100 Düşük görüntü dosyasõ boyutunu oluşturur ve yalnõzca basit metin dokümanlarõnda 
kullanõlmasõ önerilmektedir.

200x200 Ortalama kalitede metin dokümanlarõ ve çizimler için önerilmektedir.

300x300 Yüksek kalitede metin ve çizim içeren dokümanlarda kullanõlmasõ önerilmektedir. 
Orta kalitedede fotoğraflarda ve grafiklerde de kullanõlabilir. Bu varsayõlan 
çözünürlüktür ve pek çok doküman için en iyi seçimdir.

400x400 Ortalama kalitede foroğtaf ve grafikler için önerilmektedir. İyi kaliteli görüntüler ve 
600 x 600 çözünürlükten daha küçük bir dosya boyutu oluşturur.

600x600 Yüksek kaliteli fotoğraflarda ve grafiklerde kullanõlmasõ önerilmektedir. En büyük 
dosya boyutunu oluşturur ancak ortaya çõkardõğõ görüntü kalitesi de en üst 
düzeydedir.
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Kalite / Dosya Boyutu

Kalite / Dosya Boyutu ayarlarõ, tarama görüntü kalitesi ve dosya boyutu arasõnda 
seçim yapmanõza olanak sağlar.
Bir ayarõ değiştirdiğinizde ve Kaydet'i seçtiğinizde, üzerine yazma onay ekranõ 
görüntülenir. Yeni ayarõ onaylamak için Tamam'õ seçin.

NOT: Kalite / Dosya Boyutu ayarõnõ değiştirmek seçilen Tarama Ön ayarlarõ 
seçeneğini etkileyebilir.

Seçenekler:
Normal Kalite İyi kaliteli görüntüler ve en küçük dosya boyutu oluşturmak için bu seçeneği 

kullanõn.

Daha Yüksek 
Kalite

Bu seçenek kullanõldõğõnda yüksek kaliteli görüntüler ve daha büyük dosya boyutu 
elde edilir.

Maksimum 
Kalite

En yüksek kaliteli görüntüler ve en büyük dosya boyutu için bu seçeneği kullanõn.

NOT: Büyük dosyalar, ağ üzerinden paylaşma ve aktarma için uygun değildirler.
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Seçenekler
Taranmõş görüntünün formatõnõ hedef sunucuda geçici olarak değiştirmek için bu 
özellikleri kullanõn. 

Özellikleri seçmek için en üst seviyedeki düğmelerden birine dokunun. Bir özellikle 
ilgili tüm seçenekleri görüntülemek için istediğiniz özelliği seçin. Gerekiyorsa her 
tarama işi için birden fazla seçenek belirlenebilir. 
Özellik düğmesinin yanõndaki metin İş Gözden Geçirme Özeti, o özelliğin geçerli 
ayarlarõnõ gösterir. Dairenin işaretli olmasõ, bu özelliğin ayarõnõn ilk varsayõlan 
değerlerinden farklõ olduğunu gösterir.
Özellik ekranlarõnõn birçoğunda seçimlerinizi onaylamanõzõ ya da iptal etmenizi 
sağlayan üç düğme bulunur.
! Geri Al düğmesi, ekranda görülen değerleri, ekran açõldõğõnda görüntülenen 

varsayõlan değerlere geri döndürür.
! İptal düğmesi, ekranõ sõfõrlar ve bir önceki ekrana geri dönülmesini sağlar.
! Kaydet düğmesi, yapõlan seçimleri kaydeder ve bir önceki ekrana geri 

dönmenizi sağlar.

İş Gözden 
Geçirme 
Özeti
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Doküman Adõ

TIFF görüntülerinin saklanmasõnõ istediğiniz klasörün veya taradõğõnõz PDF ya da 
Çok Sayfalõ TIFF görüntülerinin dosya adõnõ belirtmek için Doküman Adõ'nõ kullanõn.

Dosya Zaten Varsa
Makineye, dokümanõn gönderildiği klasörde, geçerli tarama işinizle aynõ adlõ bir 
doküman bulunduğundan ne yapmasõ gerektiğini bildirmek için bu seçeneği 
kullanõn.

Seçenekler:
Yeni Dosyayõ 

Yeniden 
Adlandõr

Makinenin yeni dosyaya (ya da klasöre) benzersiz bir ad koymasõnõ istiyorsanõz 
bunu seçin.

Varolan 
Dosyaya Ekle

Yeni taradõğõnõz görüntü dosyasõnõ, taranan belgeyle aynõ adõ taşõyan var olan 
bir belgeye eklemek için bu seçeneği kullanõn.

NOT: Bu özellik, Çok Sayfalõ Tiff ve PDF Doküman Formatõ seçeneğinde 
kullanõlamaz.
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Varolan 
Dosyanõn 

Üstüne Yaz

Yeni oluşturulan tarama görüntü dosyasõyla aynõ adõ taşõyan mevcut dosyanõn 
üzerine yazmak için bu seçeneği kullanõn.

Kaydetme Yeni oluşturulan tarama görüntü dosyasõyla aynõ adõ taşõyan bir dosya 
bulunduğunda tarama işleminden çõkmak için bu seçeneği kullanõn.

İsme Tarih Ekle Makinenin yeni dosyaya (ya da klasöre), geçerli tarih ve zamanõn yanõ sõra 
benzersiz bir ad koymasõnõ istiyorsanõz bunu seçin.

Doküman Formatõ
Taranmõş görüntünün türünü hedef sunucuda geçici olarak değiştirmek için bu 
özelliği kullanõn. Varsayõlan ayar, seçilen şablonda girilmiş değerle aynõdõr.

Seçenekler:
Tiff Etiketli Görüntü Dosyasõ Biçimi (Tagged-Image File Format). Çeşitli bilgisayar 

platformlarõndaki bir çok grafik yazõlõm paketi tarafõndan açõlabilen grafik dosyasõdõr.

Çok Sayfalõ Tiff Çok Sayfalõ Etiketli Görüntü Dosya Biçimi (Multi-Page Tagged-Image File Format). 
Birden fazla taranmõş görüntü sayfasõna sahip bir TIFF dosyasõdõr.

PDF Taşõnabilir Doküman Biçimi (Portable Document Format). Doğru yazõlõm 
kullanõldõğõnda, bilgisayar platformu ne olursa olsun, alõcõ taranmõş görüntü 
dosyasõnõ görebilir, yazdõrabilir ya da düzenleyebilir.
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Doküman Yönetim Alanlarõ

Doküman Yönetim Alanlarõ, tarama gereksinimlerinizde kullanõlmak üzere 
hazõrlanmõş şablona makinenizden bilgi girmenizi sağlar. Web Kullanõcõ 
Arabirimi'nde şablon yaratõrken bu alanlar etkinleştirilmelidir. 

NOT: Bu seçeneküÜzerinde etkinleştirilmiş alan bulunmayan bir şablon 
seçtiyseniz, Doküman Yönetim Alanlarõ düğmesi kullanõlamaz durumda olacaktõr. 

Dosya Hedefleri Ekle
Bu özelliği, herhangi bir şablona dosya hedefi eklemek için kullanõn. Her şablona en 
fazla 5 dosya hedefi ekleyebilirsiniz. Seçilen şablonda 1 hedef varsa, bu özelliği 
kullanarak 4 tane daha hedef ekleyebilirsiniz. Ancak seçilen şablonda 5 hedef 
varsa, Dosya Hedefi Ekle düğmesi kullanõlamaz.
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İş Oluştur
Bu özelliği, her bir sayfa üzerinde değişik ayarlamalar gerektiren bir iş oluşturup 
üretmek için kullanõnõz. Örneğin eğer dokümanõn bazõ sayfalarõ metin, bazõ sayfalarõ 
fotoğraf içeriyorsa, her biri için uygun olan özellikleri seçebilir ve yine de işi tek bir 
iş olarak tamamlayabilirsiniz. Bu özellik, işinizin sayfa sayõsõ Doküman 
Besleyicisi'nin azami kapasitesi olan 70 sayfanõn üzerinde olduğunda da 
kullanõşlõdõr.
İş Oluştur'u kullanmak için, işi programlama ve tarama için bölümlere ayõrõn. İş 
Oluştur seçeneğini ve sonra da Açõk'õ seçin. İlk bölümü programlayõn ve tarayõn. 
Tüm iş kapsanana kadar bölümleri programlamaya ve yüklemeye devam edin. Tüm 
iş tarandõğõnda, İş Denetimleri Oluştur'u ve sonra da İş Oluşturmayõ Sona Erdir'i 
seçin. İş, tek bir iş gibi işlenir.
 

Seçenekler:
Kapalõ Bu özellik kapalõdõr.

Açõk İş Oluştur özelliğini etkinleştirmek için bunu kullanõn.
İşin en son bölümü tarandõktan sonra İş Oluşturmayõ Sona Erdir'i seçin.

NOT: Bazõ Ağ Taramasõ özellikleri, yalnõzca Doküman Formatõ ve Doküman Adõ 
gibi iş oluşturma bölümü programlarken ve Dosya Zaten Varsa ayarlanabilir.

İş Denetimleri 
Oluştur

İş Oluştur kullanõlõrken belirlenebilen seçenekleri sağlar. 
İş Denetimleri Oluştur seçenekleri şunlardõr.

İş Oluşturmayõ 
Sona Erdir

İşin son bölümü tarandõktan sonra bu seçeneği belirleyin. İş yazõcõya 
gönderilecektir.

Tüm Segmentleri 
Sil

Geçerli işi silmek ve ana İş Oluştur ekranõna geri dönmek için kullanõlõr.
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Hedefleri Yenile

Şablon Listesi'ni Güncelleştir özelliğine girmek için Hedefleri Yenile sekmesini 
seçin. 
Şablon yakõn zamanda oluşturulduysa ya da değiştirildiyse, Şablon Listesini 
Güncelleştir düğmesine dokunun. Sistem Şablon Listesini otomatik olarak 
güncelleştirir.
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Kimlik Doğrulama Modu
Kimlik Doğrulama bir ağ güvenliği güvenlik yönetimi aracõdõr: Makinenin aracõlõğõyla 
ağa erişimi sõnõrlandõrõr, kõsõtlar ve izler. Kimlik Doğrulama, Sistem Yöneticisi 
tarafõndan E-posta, Ağ Taramasõ, Sunucu Faksõ ve Internet Faksõ içindeki 
özelliklere erişimi kõsõtlamak için kullanõlabilir. 

İki tür kimlik doğrulama modu kullanõlabilir:

Ağ Kimlik 
Doğrulama 

Erişimi

Ağ oturum açma adõnõzõ ve parolanõzõ ister. Yerel ağõnõzda bir ağ hesabõnõz yoksa, 
bu modu kullanmanõza izin verilmez.

Konuk Erişimi Sistem Yöneticisi tarafõndan ayarlanmõş genel bir giriş kodunun girilmesini 
gerektirir. Sistem Yöneticisi'nden giriş kodunu almalõsõnõz.
Daha fazla bilgi için Sistem Yöneticisi ile görüşün.
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E-posta
E-posta, yalnõzca WorkCentre Pro'da kullanõlabilen isteğe bağlõ bir özelliktir. 
Bu bölümde, E-posta seçenekleriyle ilgili bilgiler bulunmaktadõr.
Etkinleştirildiğinde, taranan görüntü belirtilen e-posta alõcõsõna ya da alõcõlarõna 
bir e-posta eki olarak gönderilir. E-postaya taramayõ kullanmak için, 
herhangibiri@birfirma.com gibi bir SMTP (Simple Mail Transfer Protocol � Basit 
Posta Transfer Protokolü) e-posta adresi girmelisiniz.
E-posta özelliklerine, kumanda panelindeki Özellikler düğmesiyle ulaşõlabilir. 
E-posta sekmesini kullanarak, alõcõlar ekleyebilir ya da çõkartabilir ve konu satõrõnõ 
düzenleyebilirsiniz.
Kullanõlan seçeneklere ve makinenin nasõl yapõlandõrõldõğõna bağlõ olarak, E-posta 
özelliği sekmelerini görüntülemek için Tüm Hizmetler ve E-posta düğmesini 
seçmeniz gerekebilir.
E-posta özelliklerini seçmek için kullanõlabilecek sekmeler şunlardõr:
! E-posta
! Temel Ayarlar
! Gelişmiş Ayarlar
! Seçenekler

Özellikleri seçmek için en üst seviyedeki düğmelerden birine dokunun. Gerekiyorsa 
her e-posta işi için birden fazla seçenek belirlenebilir.
Özellik ekranlarõnõn bir çoğunda seçimlerinizi onaylamanõzõ ya da iptal etmenizi 
sağlayan üç düğme bulunur.
! Geri al düğmesi, ekranda görülen değerleri, ekran açõldõğõnda görüntülenen 

varsayõlan değerlere geri döndürür.
! İptal düğmesi, ekranõ sõfõrlar ve bir önceki ekrana geri dönülmesini sağlar.
! Kaydet düğmesi, yapõlan seçimleri kaydeder ve bir önceki ekrana geri 

dönmenizi sağlar.
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Gönder:

Alõcõnõn bilgilerini girmek için Gönder seçeneklerini kullanõn.

Seçenekler:
Kimden Bu seçenek, gönderen hakkõnda bilgiler sağlar ve sistem ya da Sistem Yöneticisi 

tarafõndan önceden ayarlanan seçenek değiştirilemez.

NOT: E-postaya, Kimlik Doğrulama Modu üzerinden erişilirse, içerdiği bilgiler 
oturum açma adõna bağlanõr.

Kime Alõcõnõn e-posta adresini girmek için bu seçeneği kullanõn.

Bilgi E-posta işinizin bir kopyasõnõn gönderilmesini istediğiniz alõcõnõn e-posta adresini 
girin.

Gizli E-posta işinizin bir kopyasõnõn gönderilmesini istediğiniz, ancak adõnõn e-postada 
gösterilmesini istemediğiniz alõcõnõn e-posta adresini girmek için bu seçeneği 
kullanõn.

Konu Düzenle Varsayõlan e-posta konusunu düzenlemek için bu seçeneğini kullanõn. Bu konu, 
yalnõzca e-postanõn başlõğõdõr; e-postanõn içindeki bir metin değildir. Konu satõrõ en 
fazla 248 karakter içerebilir ve Dokunmatik Ekran'da Konu Düzenle düğmesi altõnda 
gösterilir.

Detaylar Seçilen alõcõnõn bilgilerini görüntülemek için bu seçeneği kullanõn. Gösterilen 
bilgiler, adresin Adres Listesine ilk olarak nasõl eklendiğine bağlõdõr. Adres İç ya 
da Genel Adres Defteri'nden alõnmõş ya da el ile girilmiş olabilir.

Kaldõr Seçilen adresi Adres Listesinden silmek için bu seçeneği kullanõn.
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Tümünü Kaldõr Adres Listesindeki tüm adresleri silmek için bu seçeneği kullanõn. Onaylama mesajõ 
görüntülenir.

Kaydõrma 
Düğmeleri

Listede gezinmek için Adres Listesi'nin sağõnda bulunan yukarõ/aşağõ kaydõrma 
düğmelerini kullanõn.

Adres Listesi
O sõrada yapõlan e-postaya tarama işi için girilen tüm alõcõlarõn adreslerini gösterir. 
Listeye en fazla 128 alõcõ adresi girilebilir.

E-posta Adresi Girme
E-posta adresi, Manuel ya da adres defterinden olmak üzere iki yöntemden biri 
kullanõlarak girilebilir.

NOT: E-posta bilgilerini girerken, uygun bir düğmeyi kullanarak tuş takõmõnõ büyük 
ya da küçük harf, aksanlõ karakterler ya da sayõlar gösterecek şekilde 
değiştirebilirsiniz. Önceden girilen bir karakteri silmek için Geri düğmesini kullanõn.

Manuel Olarak
E-postayõ göndermek istediğiniz alõcõnõn tam SMTP e-posta adresini zaten 
biliyorsanõz ya da alõcõnõn, ayarlanmõş adres defterlerinden hiç birinde olmadõğõnõ 
biliyorsanõz, Kime�veya Bilgi� alanlarõna bir e-posta adresi girmek için 
Dokunmatik Ekran'daki tuş takõmõnõ kullanabilirsiniz. Makineniz, bir SMTP adresinin 
girilmiş olup olmadõğõna bakar. Geçerli bir SMTP adresi değilse makineniz, adres 
defterinde eşleşen kayõtlarõ arayacaktõr.
Girilen e-posta adresi Adres Listesinde gösterilir.
Manuel olarak girilen e-posta adreslerinde detaylar seçildiğinde, yalnõzca e-posta 
adresi görüntülenecek, başka herhangi bir bilgi verilmeyecektir.
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Adres Defterleri

Adres defterlerinde e-posta adresleri ve firmanõzõ ve/veya sizi ilgilendiren detaylar 
bulunur. Yapõlandõrõldõğõnda makineniz iki tür e-posta adres defterini 
destekleyebilir � Genel ve Dahili. Kime veya Bilgi alanõna bir giriş yapõldõğõnda, 
Adres Defteri, ayarlanmõş adres defterlerinden birinde ya da her ikisinde birden 
yapõlan aramanõn sonuçlarõnõ görüntüler.
E-posta alõcõsõnõn adõnõ girmek için Dokunmatik Ekran'daki tuş takõmõnõ kullanõn. 
Bir çok arama özelliğinde olduğu gibi tam adõ girmeniz gerekli değildir; ilk bir kaç 
harfi girerek adres defterinde arama yapabilirsiniz.
İstediğiniz e-posta arama ölçütünü girdikten sonra Enter düğmesini seçin. Eşleşen 
bir kayõt bulunamazsa, başka bir adres defterinde arama yapmak için Adres 
Defterini Değiştir düğmesini seçin.

NOT: Defteri Değiştir düğmesi, yalnõzca her iki adres defteri de ayarlanmõş 
olduğunda görüntülenecektir. 

Arama ölçütüne göre bir ya da daha fazla eşleşme bulunduğunda, bu eşleşmeler 
Dokunmatik Ekranda görüntülenir. Alõcõyõ bulmak için yukarõ/aşağõ kaydõrma 
düğmelerini kullanõn. Listede alõcõyõ vurgulayõn ve Ekle düğmesini seçin. 
İstediğiniz tüm alõcõlarõ ekleyene kadar bu işlemi yineleyin, işiniz bittiğinde Bitti 
düğmesini seçin. Girilen e-posta adresleri Adres Listesinde gösterilir.

Adres Defteri Türleri
Yapõlandõrõlmõşsa, makinenizde iki farklõ adres defteri türü vardõr; Genel ve Dahili.

Genel Adres Defteri
Genel Adres Defteri, dõşarõdaki firmalarõn adreslerini makinede saklar. Adrese 
defterinde, kullanõcõ adlarõ ve onlarõn e-posta adreslerinden oluşan bir liste bulunur.
Makinenizin, dosya içindekileri okuyabilmesi için, dosyanõn CSV (Virgülle Ayrõlmõş 
değerler) biçiminde olmasõ gerekmektedir. Tamamlanmõş dosya makineye 
CentreWare Internet Services aracõlõğõyla aktarõlõr. Makineniz, .csv dosya 
uzantõsõyla bitmeyen Genel Adres Defteri dosyasõnõn alõnmasõna izin 
vermeyecektir.
Geçerli bir CSV dosyasõ şu formattadõr: Ad, SMTP e-posta adresi. Örneğin 
aşağõdaki girişlerden her ikisi de CSV biçiminde dosyalar için geçerlidir:
Smith, smith@company.com
"Smith, John", john.smith@company.com
CSV dosyasõnda kayõtlarõn sõralanma düzeni, makinenizdeki Genel Adres 
Defteri'nde görüntülenen düzeni belirler.
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Dahili Adres Defteri
LDAP (Lightweight Dizin Erişim Protokolü) olarak da bilinen Dahili Adres Defteri 
dahili firma adreslerini firmanõn ağõnda saklar. Dahili Adres Defteri'ni Sistem 
Yöneticisi oluşturur.
Arama sonuçlarõnõn görüntülenmesi LDAP tarafõndan belirlenir. Örneğin "And" 
gibi bir arama sorgusu için beklenen sonuç "Andrews, James" olsa bile, LDAP 
sunucusu "Andrew Smith" sonucunu getirebilir. Soyad, Ad ya da ad, soyad gösterim 
düzeni, makineniz tarafõndan değil LDAP sunucusu tarafõndan kontrol edilir.
Kimlik Doğrulama Modu'yla başarõlõ biçimde oturum açtõysanõz, makine otomatik 
olarak oturum açma adõnõzõ e-posta adresinizle esleştirmeyi deneyecektir. Kimden 
e-posta adresi alanõna sizin adõnõz girilecektir. Bu adresi değiştiremezsiniz.
Sayfa 8-6  Hõzlõ Başvuru Kõlavuzu 



E
-p

os
ta
Temel Ayarlar

Temek Ayarlar sekmesi asõl belgelerinizle ilgili bilgileri geçici olarak değiştirmenize 
olanak sağlar. Bu ayarlarõ değiştirme, her E-posta aslõ için en iyi tarama kalitesi elde 
etmenize olanak sağlar.

Özellikleri seçmek için en üst seviyedeki düğmelerden birine dokunun. Her sütunda 
bir düğme seçilebilir. Gerekiyorsa her iş için birden fazla seçenek belirlenebilir. 
Bir özellikle ilgili tüm seçenekleri görüntülemek için Diğer�'i seçin.
Özellik ekranlarõnõn bir çoğunda seçimlerinizi onaylamanõzõ ya da iptal etmenizi 
sağlayan üç düğme bulunur.
! Geri al düğmesi, ekranda görülen değerleri, ekran açõldõğõnda görüntülenen 

varsayõlan değerlere geri döndürür.
! İptal düğmesi, ekranõ sõfõrlar ve bir önceki ekrana geri dönülmesini sağlar.
! Kaydet düğmesi, yapõlan seçimleri kaydeder ve bir önceki ekrana geri 

dönmenizi sağlar.
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2 Taraflõ Taranmõş
Asõllarõn tek taraflõ ya da çift taraflõ olduklarõnõ belirtmek için kullanõlõr. 2 taraflõ asõl 
dokümanlarda, yönlendirme de programlanabilir.

Seçenekler:
1 Taraflõ Asõllarõnõz yalnõzca tek taraflõ basõldõğõnda bu seçeneği kullanõn.

2 Taraflõ Asõllarõnõz çift taraflõ basõldõğõnda bu seçeneği kullanõn.

2 Taraflõ, 
2.Tarafõ Döndür

Bu seçeneği, her iki tarafõ da yazdõrõlan ve ikinci tarafõ döndürülen asõllar için 
kullanõn. Örneğin, "baş sona" formatõnõ kullanan bir takvimi tarõyorsanõz.
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Asõl Doküman Türü

Taranan asõl dokümanõn türünü seçmek için bu özelliği kullanõn.

Seçenekler:
Fotoğraf 
ve Metin

Fotoğraf ve metin içeren asõl dokümanlar için kullanõn.

Fotoğraf Sürekli tonlu fotoğraflar ya da yüksek kalitede basõlmõş olan yarõ tonlu asõllar 
için kullanõn.

Metin Metin ya da çizim içeren asõl dokümanlar için kullanõn.
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Tarama Ön ayarlarõ
Taranan görüntülerin kalitesini artõrmak için bu özelliği kullanõn.

Seçenekler:
Paylaşma ve 

Yazdõrma için
Normal kaliteli dokümanlar için bu seçeneği kullanõn. Çõktõ dosya boyutu küçük 
olacaktõr.

Yülsek 
Kalite için

Yüksek kaliteli dokümanlar için bu seçeneği kullanõn. Bu seçenekte en büyük dosya 
boyutu elde edilir.

Arşiv Kaydõ için Elektronik olarak depolanacak veya görüntülenecek dokümanlarõ için bu seçeneği 
kullanõn. Bu seçenekde en küçük dosya boyutu elde edilir.

OCR için Optik Karakter Tanõma (OCR) yazõlõmõ kullanõlarak oluşturulacak dokümanlar için 
bu seçeneği kullanõn. Bu seçenekte, en yüksek kaliteli görüntüler elde edilir ve 
çõktõ dosya boyutu büyük olur.

Basit Tarama Görüntü kalitesi ayarlamasõ gerektirmeyen basit dokümanlar için bu seçeneği 
kullanõn. Bu seçenek, en hõzlõ biçimde işi tarar, işler ve iletir. Çõktõ dosya boyutu 
küçük olacaktõr.

Özel Bu seçenek, Paylaşma ve Bastõrma için taramasõ ayarlarõyla eşleşmediği 
durumlarda e-posta ayarlarõnõ Sistem Yöneticisi tarafõndan tanõmlandõğõ şekilde 
kullanõr.
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Gelişmiş Ayarlar

Gelişmiş Ayarlar sekmesi, taranmõş E-posta görüntüsünün görünümünü ve biçimini 
geliştirmek üzere geçici olarak tarama şablonunu değiştirmenize olanak sağlar.

Özellikleri seçmek için en üst seviyedeki düğmelerden birine dokunun. Bir özellikle 
ilgili tüm seçenekleri görüntülemek için istediğiniz özelliği seçin. Gerekiyorsa her 
e-posta işi için birden fazla seçenek belirlenebilir.
Özellik düğmesinin yanõndaki metin İş Gözden Geçirme Özeti, o özelliğin geçerli 
ayarlarõnõ gösterir. Dairenin işaretli olmasõ, bu özelliğin ayarõnõn ilk varsayõlan 
değerlerinden farklõ olduğunu gösterir.
Özellik ekranlarõnõn birçoğunda seçimlerinizi onaylamanõzõ ya da iptal etmenizi 
sağlayan üç düğme bulunur.
! Geri Al düğmesi, ekranda görülen değerleri, ekran açõldõğõnda görüntülenen 

varsayõlan değerlere geri döndürür.
! İptal düğmesi, ekranõ sõfõrlar ve bir önceki ekrana geri dönülmesini sağlar.
! Kaydet düğmesi, yapõlan seçimleri kaydeder ve bir önceki ekrana geri 

dönmenizi sağlar.

İş Gözden 
Geçirme 
Özeti
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Görüntü Kalitesi
Taranan görüntülerin kalitesini artõrmak için bu özelliği kullanõn.

Seçenekler:
Açõklaştõr / 
Koyulaştõr

Çõktõnõn açõklõğõnõ ya da koyuluğunu ayarlar. Çõktõyõ koyulaştõrmak için aşağõ 
kaydõrma düğmesine basõn. Çõktõnõn koyuluğunu azaltmak için yukarõ kaydõrma 
düğmesine basõn.

Arka Plan 
Bastõrma

Bu seçenek renkli kağõtlarõ ya da gazeteden alõnan dokümanlarõ kopyalamaktan 
kaynaklanan koyu artalanõ azaltõr ya da ortadan kaldõrõr. 
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Daha Fazla Görüntü Kalitesi

Çõktõnõzõn kalitesini daha da artõrmak için, Görüntü Kalitesi seçeneğinden seçilen 
ayarlarõn yanõ sõra bu özelliği kullanõn.

Seçenekler:
Karşõtlõk Bu seçenek, bir çõktõnõn görüntü yoğunluklarõ arasõndaki farkõ kontrol eder. 

Resimlerin görüntü kalitesini artõrmak için daha düşük bir ayar seçin. Daha net 
metin ve çizimler elde etmenizi sağlayacak canlõ siyah ve beyazlar için yüksek 
bir ayar seçin.

Netlik Bu seçenek, net metin ve moiré (görüntüdeki dalgalõ desenler) arasõndaki dengeyi 
kontrol eder. Kullanõlan görüntülerin kalitesine göre netlik değerini net ile bulanõk 
arasõnda ayarlamak için yukarõ/aşağõ kaydõrma düğmelerini kullanõn.
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Asõl Girdi
Taranan asõl dokümanõn yönünü seçmek için bu seçeneği kullanõn. Makine otomatik 
olarak asõl dokümanõn boyutunu belirleyebilir veya el ile bir boyut girilebilir.
Farklõ boyutlardaki asõl dokümanlarõ tararken de bu seçenek kullanõlõr.

NOT: Makineniz, Karõşõk Boyutlu Asõllar'õ göstermiyorsa, kullanõlan asõl 
dokümanlarõn aynõ boyutta olmasõ önerilir.

Seçenekler:
Otomatik Makinenin, doküman besleyiciden beslenen asõllarõn boyutunu algõlamasõnõ 

sağlamak için bu seçeneği kullanõn.

Manuel Şaryo 
Besleme

Şaryodan tararken, doküman tarama bölgesinin boyutlarõnõ belirtmek için Manuel 
Şaryo Girdisi'ni kullanõn. Sõk kullanõlan doküman boyutlarõnõ ve yönlendirmelerini 
içeren, önceden ayarlanmõş bir çok boyut bulunur.
Standart bir boyut seçin ya da tarama boyutlarõnõ elle ayarlamak için Özel'i kullanõn.

Karõşõk Boyutlu 
Asõllar

Karõşõk boyutlu asõllar içeren bir dokümanõ taramak için, bu özelliği kullanõn. 
Asõl dokümanlar, aynõ boyutta olmalõdõr; örneğin A4 uzun kenardan beslenen ve 
A3 kõsa kenardan beslenen kağõt. Bu özelliği kullanõrken, dokümanlarõ Doküman 
Besleyicisinden yükleyin.

Görüntü 
Yönlendirme

Doküman Besleyici'ye giren görüntünün yönünü seçmek için bu seçeneği kullanõn. 
Şaryo kullanõyorsanõz, taranan görüntünün yönü asõl dokümanõn yönüyle 
eşleşecektir.
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Kenar Sil

Bu özelliği, kenarlarõ yõrtõlmõş ya da yõpranmõş ya da kenarõnda delik, zõmba ya 
da diğer işaretler bulunan asõllarõn kalitesini "yenilemek" için kullanõn.

Seçenekler:
Çerçeve Sil Çõktõ görüntülerinin tüm kenarlarõndan eşit miktarda siler. 1 mm'lik adõmlarla 

50 mm'ye kadar silinebilir.

Kenar Sil Görüntünün belirli bir kenarõndan istenilen miktarda silmek için bunu kullanõn. 
Her kenardan 1mm'lik adõmlarla 50 mm'ye kadar silinebilir.

Kenara 
Kadar Tara

Bu seçeneği, asõl dokümanõn kenardan kenara taramasõnõ oluşturmak için kullanõn.
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Çözünürlük
Çözünürlük, taranan görüntülerin görünümünü etkiler. Tarama çözünürlüğü ne 
kadar yüksek olursa, görüntü kalitesi de o kadar yüksek olur. 

Seçenekler:
72x72 En düşük görüntü dosyasõ boyutunu oluşturur ve yalnõzca elektronik olarak 

kullanõlacak veya arşivlenecek dokümanlarda kullanõlmasõ önerilmektedir.

100x100 Düşük görüntü dosyasõ boyutunu oluşturur ve yalnõzca basit metin dokümanlarõnda 
kullanõlmasõ önerilmektedir.

200x200 Ortalama kalitede metin dokümanlarõ ve çizimler için önerilmektedir.

300x300 Yüksek kalitede metin ve çizim içeren dokümanlarda kullanõlmasõ önerilmektedir. 
Orta kalitedede fotoğraflarda ve grafiklerde de kullanõlabilir. Bu varsayõlan 
çözünürlüktür ve pek çok doküman için en iyi seçimdir.

400x400 Ortalama kalitede fotoğraf ve grafikler için önerilmektedir. İyi kaliteli görüntüler ve 
600 x 600 çözünürlükten daha küçük bir dosya boyutu oluşturur.

600x600 Yüksek kaliteli fotoğraflarda ve grafiklerde kullanõlmasõ önerilmektedir. En büyük 
dosya boyutunu oluşturur ancak ortaya çõkardõğõ görüntü kalitesi de en üst 
düzeydedir.
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Kalite / Dosya Boyutu

Kalite / Dosya Boyutu ayarlarõ, tarama görüntü kalitesi ve dosya boyutu arasõnda 
seçim yapmanõza olanak sağlar.
Bir ayarõ değiştirdiğinizde ve Kaydet'i seçtiğinizde, üzerine yazma onay ekranõ 
görüntülenir. Yeni ayarõ onaylamak için Tamam'õ seçin.

NOT: Kalite / Dosya Boyutu ayarõnõ değiştirmek seçilen Tarama Ön ayarlarõ 
seçeneğini etkileyebilir.

Seçenekler:
Normal Kalite İyi kaliteli görüntüler ve en küçük dosya boyutu oluşturmak için bu seçeneği 

kullanõn.

Daha Yüksek 
Kalite

Bu seçenek kullanõldõğõnda yüksek kaliteli görüntüler ve daha büyük dosya boyutu 
elde edilir.

Maksimum 
Kalite

En yüksek kaliteli görüntüler ve en büyük dosya boyutu için bu seçeneği kullanõn.

NOT: Büyük dosyalar, ağ üzerinden paylaşma ve aktarma için uygun değildirler.
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Seçenekler
Yanõtla e-posta adresini değiştirmek ve e-posta ile gönderilecek taranmõş görüntü 
için istediğiniz dosya biçimini tanõmlamak üzere bu özelliği kullanõn.

Özellikleri seçmek için en üst seviyedeki düğmelerden birine dokunun. Bir özellikle 
ilgili tüm seçenekleri görüntülemek için istediğiniz özelliği seçin. Gerekiyorsa her 
e-posta işi için birden fazla seçenek belirlenebilir. 
Özellik düğmesinin yanõndaki metin İş Gözden Geçirme Özeti, o özelliğin geçerli 
ayarlarõnõ gösterir. Dairenin işaretli olmasõ, bu özelliğin ayarõnõn ilk varsayõlan 
değerlerinden farklõ olduğunu gösterir.
Özellik ekranlarõnõn birçoğunda seçimlerinizi onaylamanõzõ ya da iptal etmenizi 
sağlayan üç düğme bulunur.
! Geri Al düğmesi, ekranda görülen değerleri, ekran açõldõğõnda görüntülenen 

varsayõlan değerlere geri döndürür.
! İptal düğmesi, ekranõ sõfõrlar ve bir önceki ekrana geri dönülmesini sağlar.
! Kaydet düğmesi, yapõlan seçimleri kaydeder ve bir önceki ekrana geri 

dönmenizi sağlar.

İş Gözden 
Geçirme 
Özeti
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Dosya Formatõ

Yapõlan iş varsayõlan şablon ayarlarõndakinden farklõ bir dosya formatõyla 
gönderilecekse Dosya Formatõ seçeneğini kullanõn.

Seçenekler:
Tiff Etiketli Görüntü Dosyasõ Biçimi (Tagged-Image File Format). Çeşitli bilgisayar 

platformlarõndaki bir çok grafik yazõlõm paketi tarafõndan açõlabilen grafik dosyasõdõr.

Çok sayfalõ Tiff Çok Sayfalõ Etiketli Görüntü Dosya Biçimi (Multi-Page Tagged-Image File Format). 
Birden fazla taranmõş görüntü sayfasõna sahip bir TIFF dosyasõdõr.

Yalnõzca 
Görüntülü PDF

Yalnõzca Görüntülü Taşõnabilir Doküman Biçimi (Image Only Portable Document 
Format). Doğru yazõlõm kullanõldõğõnda, bilgisayar platformu ne olursa olsun, 
alõcõ taranmõş görüntü dosyasõnõ görebilir, yazdõrabilir ya da düzenleyebilir.
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Güvenli Gönder
Bu özellik, üçüncü tarafa ait bir güvenli e-posta sunucu çözümü kullanarak, 
e-postalarõnõzõn güvenli gönderilebilmesine olanak sağlar. Güvenli e-posta 
sunucusu, e-posta iletiminin yetkisiz bir alõcõ tarafõndan kesilememesini sağlar. 
Bu özellik, yalnõzca aşağõdaki koşullar geçerli olduğunda kullanõlabilir:

- E-posta yüklenmiş ve etkin olmalõdõr.
- Ağ Kimlik Doğrulama yapõlandõrõlmõş ve etkin olmalõdõr.
- Makineniz, üçüncü tarafa ait güvenli bir e-posta sunucu çözümüne bağlõ 

olmalõdõr.

Seçenekler:
Devre Dõşõ Bu özellik kapalõdõr.

Etkin Güvenli Gönder özelliğini açmak için bu seçeneği kullanõn.
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Yanõtla

E-posta işinize verilecek yanõtlarõn gönderileceği varsayõlan adresi değiştirmek için 
Yanõtla özelliğini kullanõn.

Mesaj Gövdesi
Varsayõlan e-posta mesajõnõ düzenlemek için bu özelliği kullanõn. Mesaj gövdesi, 
e-postada bulunan metindir, e-postanõn konu satõrõ değildir.
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Kimlik Doğrulama Modu
Kimlik Doğrulama bir ağ güvenliği güvenlik yönetimi aracõdõr: Makinenin aracõlõğõyla 
ağa erişimi sõnõrlandõrõr, kõsõtlar ve izler. Kimlik Doğrulama, Sistem Yöneticisi 
tarafõndan E-posta, Ağ Taramasõ, Sunucu Faksõ ve Internet Faksõ içindeki 
özelliklere erişimi kõsõtlamak için kullanõlabilir.

İki tür kimlik doğrulama modu kullanõlabilir:

Ağ Kimlik 
Doğrulama 

Erişimi

Ağ oturum açma adõnõzõ ve parolanõzõ ister. Yerel ağõnõzda bir ağ hesabõnõz yoksa, 
bu modu kullanmanõza izin verilmez.

Konuk Erişimi Sistem Yöneticisi tarafõndan ayarlanmõş genel bir giriş kodunun girilmesini 
gerektirir. Sistem Yöneticisi'nden giriş kodunu almalõsõnõz.
Daha fazla bilgi için Sistem Yöneticisi ile görüşün.
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Yazdõrmaya Giriş
Xerox WorkCentre ve WorkCentre Pro yazõcõ, elektronik dokümanlardan yüksek 
kalitede çõktõlar oluşturur. PC uygulamanõzdan yazõcõya her zamanki gibi erişmeniz 
yeterlidir. Yazdõrma Sürücüsü, elektronik dokümandaki kodu yazõcõnõn 
anlayabileceği bir dile dönüştürür. Genel Yazdõrma Sürücüleri, bu yazõcõda 
kullanõlabilse de, tüm özellikleri etkinleştirmezler. Bu nedenle, bu yazõcõyla birlikte 
gelen Yazdõrma Sürücüleri'ni kullanmanõz önerilir. 

NOT: Yazdõrma hakkõnda daha detaylõ bilgilere, Yazdõrma Sürücüsü ekranlarõndan 
veya Yazdõrma Sürücüleri'yle birlikte gelen elektronik kullanõcõ kõlavuzlarõndan 
ulaşabilirsiniz. 

Makinenizle birlikte kullanõlabilecek çoğu Yazdõrma Sürücüsü'ne erişmek için, 
CentreWare Print and Fax Services CD'sine başvurun veya en son sürümleri 
www.xerox.com adresinden yükleyin.
Aşağõdaki sayfalar, WorkCentre Pro için Windows Postscript Yazdõrma Sürücüsü 
seçeneklerinin bir değerlendirmesini içerir. PCL Yazdõrma Sürücüsü ekranlarõ, 
gösterilenlere benzer; ancak gösterilenlerden daha az seçenek kullanõlabilir. 

NOT: PostScript yapõlandõrmasõ satõn alõnmamõşsa, WorkCentre PostScript 
Yazdõrma Sürücüleri'ni desteklemez. 
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Yazdõrma Sürücüleri Özellikleri

Kontrol Seçenekleri
Tüm yazdõrma sürücüleri ekranlarõnda görüntülenen bir dizi seçenek vardõr:

OK (Tamam) Tüm yeni ayarlarõ kaydeder ve sürücüyü ya da iletişim kutusunu kapatõr. Bu yeni 
ayarlar, değiştirilene veya yazõlõm uygulamasõ kapatõlana ve yazõcõ sürücü 
seçenekleri varsayõlan ayarlarõna dönene kadar etkin kalõr.

Cancel (İptal) İletişim kutusunu kapatõr ve sekmelerdeki tüm ayarlarõ, iletişim kutusunun 
açõlmadan önceki haline geri getirir. Yapõlan tüm değişiklikler kaybedilecektir.

Apply (Uygula) Yapõlan tüm değişiklikleri sürücüyü kapatmadan kaydeder.

Defaults 
(Varsayõlanlar)

Geçerli sekmeyi ve tüm ayarlarõnõ sistemin varsayõlan değerlerine geri getirir. 
Bu düğmeye basõlmasõ yalnõzca geçerli sekmeyi etkiler. Tüm diğer sekmeler 
değişmeden kalõr.

Default All 
(Tümünü 

Varsayõlana 
Getir)

Paper Output (Kağõt Çõktõsõ), Layout (Düzen) ve Image Options (Görüntü 
Seçenekleri) sekmelerindeki tüm seçenekleri varsayõlan sistem değerlerine 
döndürür. Diğer özellikler ve sekmeler, belirli bir varsayõlan ayara sahip olmayabilir 
ve bu düğmeye basõldõğõnda etkilenmeyebilir.

Yardõm Görüntülenen yazdõrma sürücüsü ekranõ hakkõnda bilgi almak için yazõcõ sürücüsü 
ekranõnõn sağ alt tarafõndaki Yardõm düğmesini seçin ya da PC'nin klavyesinde [F1] 
düğmesine basõn.
Fare işaretleyicisinin ucu bir kontrolün üzerinde belirli bir süre kaldõğõnda Microsoft 
Windows, bu kontrol hakkõnda kõsa bir Help Tip (Yardõm İpucu) görüntüleyecektir. 
Sağ fare düğmesiyle bir düğme seçildiğinde, Yardõm sistemi daha fazla bilgi 
sağlayacaktõr.
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Yazdõrma Sürücüleri
WorkCentre Pro Postscript Yazdõrma Sürücüsü'nde kullanõlabilen özelliklerin bir 
değerlendirmesi aşağõdadõr. Diğer Yazdõrma Sürücüleri'nin görünümü farklõ olabilir. 
Belirli bir özellikle ilgili daha fazla bilgi almak içinYazõcõ Sürücüsü'nün bir parçasõ 
olarak sağlanan çevrimiçi Yardõm Aracõ'na bir bakõn.

Paper/Output (Kağõt/Çõktõ)
İş türü ve çõktõ gereksinimleri gibi seçenekleri belirlemek için kullanõlõr. 
Yapabileceğiniz seçimler, makinenizde kurulmuş bulunan seçeneklere bağlõdõr. 
Seçenek için, ok kaydõrma düğmesini tõklatõn veya seçenek simgesini tõklatõp 
görüntülenen seçeneği değiştirin.
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Special Pages (Özel Sayfalar)
Bu sekmeyi yazdõrma işinize kapaklar, ek sayfalar veya özel durumlar eklemek 
için kullanõn.
Ön kapak veya ön ve arka kapak eklemek için Kapaklar'õ seçin. Kapaklar için 
gereken stoğu ve kapaklarõn boş veya resimli olup olmadõğõnõ seçin.
Belirlenen bir sayfadan önce veya sonra ek sayfalar eklemek için Ek Sayfalar 
seçeneğini kullanõn. Gerekli ek sayfa sayõsõnõ girin ve ek sayfa stoğunu seçin.
Özel stoğa belirlenen sayfalarõ yazdõrmak için Özel Durumlar seçeneğini kullanõn. 
Özel durum sayfa sayõsõnõ, gereken stoğu ve yazdõrõlmasõ gereken sayfa yüzünü 
girin.
Özel Sayfalar Özeti, tüm özel sayfalar programlanmasõnõ detaylõ olarak açõklar. 
Düzenleme veya silme işlemi için belirli bir girişe ilerlemek amacõyla aşağõ/yukarõ 
oklarõnõ kullanõn. Tüm girişleri silmek için Tümünü Sil'i kullanõn.
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Advanced (Gelişmiş)
Bu sekmeyi, yazdõrma işinizin postscript seçeneklerine ve gelişmiş programlama 
özelliklerine erişmek için seçin. Kaydõrma oklarõnõ kullanarak, seçenekler arasõnda 
gezinin. Artõ simgesine tõklatõrsanõz daha fazla seçenek görüntülenir.
 

Image Options (Görüntü Seçenekleri)
Bu sekmedeki seçenekleri, yazdõrma işinin görünümünü değiştirmek için kullanõn. 
Bu özellik, kenar boşluklarõnõ ayarlamak için de kullanõlabilir.
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Layout/Watermark (Düzen/Filigran)
Bu ekran filigran eklemenizi ve belgelerinizin düzenini değiştirebilmenizi sağlar. 
Dokümanlarõnõzõ Tek Başõna, Yan Yana 2, vb. olarak Yan Yana 16'ya kadar 
yazdõrabilirsiniz. Kitapçõklar da oluşturulabilir. Örneğin Watermark (Filigranlar) 
seçeneğini kullanarak, her sayfada TASLAK veya GİZLİ sözcüğünü 
görüntüleyebilirsiniz. Bu özellik, ayrõca filigranõn boyutunu ve konumunu da ayarlar.
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10 LAN Faksõ

! LAN Faksõ'na Giriş ........................................10-2

! LAN Faksõ Kurulumu.....................................10-3
Hõzlõ Başvuru Kõlavuzu Sayfa 10-1



LAN Faksõ'na Giriş
WorkCentre Pro Yazdõrma Sürücüsü'ndeki isteğe bağlõ LAN Faksõ özelliği 
bilgisayarõnõzdan veya iş istasyonunuzdan telefon ağõ üzerinden faks makinesine 
faks göndermenize olanak sağlar. Faks gönderilecek dokümanõn önce 
yazdõrõlmasõna gerek yoktur ve iş istasyonunuzu terk etmeden istenen hedefe 
dokümanõ gönderebilirsiniz.

NOT: LAN Faksõ yalnõzca WorkCentre Pro yapõlandõrõlmõş makinede kullanõlabilir 
ve Katõştõrõlmõş Faks etkinleştirilmiş olmalõdõr.

LAN Faksõ göndermek için yalnõzca uygulamanõzdan, Yazdõr'õ seçin. Yazõcõnõz 
olarak WorkCentre Pro'nun seçili olduğundan emin olun. Gerekiyorsa, Yazõcõ 
Sürücüsü seçeneklerini görüntülemek için Özellikler'i seçin.
Kağõt/Çõktõ sekmesinde, İş Türü olarak Faks'õ seçin. LAN Faksõ Kurulumu 
penceresine Kurulum düğmesinden erişilebilir.
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LAN Faksõ Kurulumu

Kontrol Seçenekleri
LAN Faksõ Kurulumu ekranlarõnda görüntülenen çok sayõda seçenek vardõr:

OK (Tamam) Tüm yeni ayarlarõ kaydeder ve sürücüyü ya da iletişim kutusunu kapatõr. Bu 
yeni ayarlar, değiştirilene veya yazõlõm uygulamasõ kapatõlana ve yazõcõ sürücü 
seçenekleri varsayõlan ayarlarõna dönene kadar etkin kalõr.

Cancel (İptal) İletişim kutusunu kapatõr ve sekmelerdeki tüm ayarlarõ, iletişim kutusunun 
açõlmadan önceki haline geri getirir. Yapõlan tüm değişiklikler kaybedilecektir.

Yardõm Görüntülenen yazdõrma sürücüsü ekranõ hakkõnda bilgi almak için Yardõm 
düğmesini seçin veya PC'nin klavyesinde [F1] düğmesine basõn. 
Fare işaretleyicisinin ucu bir kontrolün üzerinde belirli bir süre kaldõğõnda Microsoft 
Windows, bu kontrol hakkõnda kõsa bir Yardõm İpucu görüntüleyecektir. Sağ fare 
düğmesiyle bir düğme seçildiğinde, Yardõm sistemi daha fazla bilgi sağlayacaktõr.
Hõzlõ Başvuru Kõlavuzu Sayfa 10-3



Fax Recipients (Faks Alõcõlarõ)
Faks işiniz için alõcõ listesi oluşturmak üzere Faks Alõcõlarõ sekmesini kullanõn.

Faks Alõcõsõ Ekle� seçeneğini belirletin ve tüm alanlara alõcõnõn ayrõntõlarõnõ girin. 
Ad ve faks numarasõ girilmelidir. Yeni bir alõcõ girerken, bu alõcõyõ kişisel telefon 
defterine de ekleyebilirsiniz.

Alõcõlar, Faks Alõcõlarõ Listesi'nde görüntülenir. Bir girişi silmek veya değiştirmek için 
listeden seçin ve Ayrõntõlar veya Kaldõr'õ kullanõn. Tüm girişleri kaldõrmak için 
Tümünü Kaldõr'õ seçin. Geçerli Alõcõ listesini kaydetmek için Grubu Kaydet'i seçin.
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Fax Options (Faks Seçenekleri)
Faks işiniz için gereken seçenekleri belirlemek amacõyla bu sekmeyi kullanõn. 
Faksõn gönderildiğini onaylamak için bir Onay Sayfasõ yazdõrõlabilir. Faksõnõzla 
birlikte kişisel notlarõn olduğu bir Kapak Sayfasõ gönderilebilir.
Faksõnõzõn gönderme hõzõnõ seçmek için Gönderme Hõzõ'nõ, kaliteyi ayarlamak 
için Faks Çözünürlüğü'nü kullanõn.
Faksõ belirli bir saatte göndermek için Gönderme Saati girilebilir. Alan kodu veya 
kredi kartõ numarasõ eklemek için Faks Çevirme Seçenekleri'ni kullanõn.

Preferences (Tercihler)
Telefon defteri ayarlarõnõzõ ve tercihlerinizi ayarlamak için Tercihler sekmesini 
kullanõn.
Telefon Defteri Tercihleri seçenekleri kullanõlarak kişisel telefon defterleri 
oluşturulabilir, düzenlenebilir ve kaydedilebilir. Bu seçenekler kullanõlarak 
paylaşõlan telefon defterleri de seçilebilir.
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11 Bakõm

! Sarf Malzemeleri ........................................... 11-2

! Makinenin Temizlenmesi............................... 11-4

! Daha Fazla Yardõm ....................................... 11-5
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Sarf Malzemeleri
Sarf malzemeleri, makinedeki kağõt, zõmba ve kullanõcõ tarafõndan değiştirilen 
birimler gibi yenilenmesi veya değiştirilmesi gereken öğelerdir. Xerox sarf 
malzemeleri için sipariş vermek isterseniz, yerel Xerox Temsilcisine başvurup 
Şirket Adõnõzõ, ürün numarasõnõ ve makinenin seri numarasõnõ verin.

İPUCU: Seri numarasõnõ bulma hakkõnda bilgi için, bkz: �Seri numarasõnõn 
bulunmasõ�, sayfa 12-4.

Her bir sarf malzemesi hakkõnda daha fazla bilgi bulmak için, makinenizle birlikte 
gelen CD Pack'in içerdiği Eğitim ve Bilgi CD'sinin CD (CD2) Bakõm bölümüne bakõn.

DİKKAT:  Sarf malzemelerini değiştirirken, vidalarla bağlanmõş olan kapak ve 
muhafazalarõ SÖKMEYİN. Bu kapak ve muhafazalarõn altõnda olan parçalarõn 
bakõm ve servisini yapamazsõnõz. Makinenizle birlikte size verilen belgelerde 
BELİRTİLMEYEN herhangi bir bakõm prosedürü UYGULAMAYIN.

Kullanõcõ Tarafõndan Değiştirilebilen Birimler
Makinede değiştirilebilir 5 birim bulunmaktadõr:

Xerographic Modülü
Toner Kartuşu
Isõtõcõ Modülü ve Ozon Filtresi
Doküman Besleme Silindirleri
Atõk Toner Kartuşu 

Yukarõdakilerden herhangi birinin yeniden sipariş edilmesi gerektiğinde Dokunmatik 
ekranda bir mesaj görüntülenir. Bu mesaj, birimin artõk kullanõm ömrünün sonuna 
yaklaştõğõnõ gösteren bir uyarõdõr.
Birimleri, ekranda gösterilen mesajda değiştirmeniz gerektiği belirtilince değiştirin. 
Değiştirilen Birimlerden birini değiştirmek için, Kullanõcõ Arabirimindeki yönergeleri 
izleyin veya makinenizle birlikte gelen CD Pack'in içerdiği Eğitim ve Bilgi CD'sinin 
CD (CD2) Bakõm bölümüne bakõn.

DİKKAT: Sarf malzemelerini değiştirirken, vidalarla bağlanmõş olan kapak ve 
muhafazalarõ SÖKMEYİN. Bu kapak ve muhafazalarõn altõnda olan parçalarõn 
bakõm ve servisini yapamazsõnõz. Makinenizle birlikte size verilen belgelerde 
BELİRTİLMEYEN herhangi bir bakõm prosedürü UYGULAMAYIN.
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Zõmba Kartuşu
Makinenizde Sonlandõrõcõ varsa, makineniz bir mesajla bildirdiğinde zõmba 
kartuşunu veya kartuşlarõnõ değiştirmeniz gerekir. 
Temel Office Sonlandõrõcõ zõmba kartuşu 3.000 zõmba içerir. Office Sonlandõrõcõ, 
Gelişmiş Office Sonlandõrõcõ ve Profesyonel Sonlandõrõcõ'larõn tümü içerisinde 
5.000 zõmba bulunduran bir ana kartuş içerir. Profesyonel Sonlandõrõcõ'nõn, 
Kitap Oluşturucu içinde bulunan 2 ek zõmba kartuşu daha vardõr; bu kartuşlardan 
her biri azami 2.000 zõmba içerir.
Zõmba kartuşunu değiştirmek için, Kullanõcõ Arabirimindeki yönergeleri izleyin 
veya makinenizle birlikte gelen CD Pack'in içerdiği Eğitim ve Bilgi CD'sinin CD 
(CD2) Bakõm bölümüne bakõn.
İPUCU: Xerox sarf malzemeleri siparişi vermek için, Firma Adõnõzõ, ürün 
numarasõnõ ve makinenizin seri numarasõnõ belirterek bölgenizdeki Xerox 
Temsilcisi'yle görüşün.

DİKKAT:  Sarf malzemelerini değiştirirken, vidalarla bağlanmõş olan kapak ve 
muhafazalarõ SÖKMEYİN. Bu kapak ve muhafazalarõn altõnda olan parçalarõn 
bakõm ve servisini yapamazsõnõz. Makinenizle birlikte size verilen belgelerde 
BELİRTİLMEYEN herhangi bir bakõm prosedürü UYGULAMAYIN.
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Makinenin Temizlenmesi
UYARI: Makinenizi temizlerken organik ya da güçlü kimyasal solventler ya da 
aerosol temizlik maddeleri KULLANMAYIN. Temizleme sõvõsõnõ temizlenecek 
yere doğrudan DÖKMEYİN. Yalnõzca bu belge içinde belirtilen sarf 
malzemeleri ve temizleme malzemeleri kullanõn. Tüm temizlik malzemelerini 
çocuklarõn ulaşamayacağõ bir yerde tutun.

UYARI: Bu cihazõn içinde veya üzerinde, basõnçlõ püskürtme yöntemiyle 
çalõşan temizleme malzemelerini kullanmayõn. Basõnçlõ püskürtme 
yöntemiyle çalõşan bazõ ürünler, patlayõcõ karşõmlar içermektedir ve 
elektronik cihazlarda kullanõlmaya uygun değildir. Bu tür temizlik 
malzemelerinin kullanõmõ patlamaya ve yangõn çõkmasõna neden olabilir.

Makinenizin diğer bölümlerine bakõm yapmak hakkõnda daha fazla bilgi için, 
makinenizle birlikte gelen CD Pack'in içerdiği Eğitim ve Bilgi CD'sine (CD2) bakõn.

1 Şaryo ve Sabit Hõzda Taşõma 
Camõ
! Hav bõrakmayan bir kumaş parçasõna, 

Xerox Temizleme Maddesi veya Xerox 
Anti-Statik Temizleyici dökün. Sõvõ 
hiçbir zaman doğrudan camõn üzerine 
dökülmemelidir.

! Tüm cam alanõnõ temizce silin. 
! Temiz bir bez ya da kağõt havluyla 

artõklarõ silin.

Sabit 
Hõzla 
Taşõma 
Camõ

NOT: Camõn üzerinde kalan lekeler ya da işaretler, doküman camõ kullanõlarak 
yapõlan kopyalarõn üzerinde görünecektir. Sabit Hõzda Taşõma Camõ üzerindeki 
lekeler, Doküman Besleyicisi'nden kopyalama yaparken kopyalarõn üzerinde 
şerit şeklinde iz bõrakacaktõr.

2 Dokunmatik Ekran
! Suyla hafifçe nemlendirilmiş, hav 

bõrakmayan bir bez kullanõn.
! Dokunmatik Ekran da dahil olmak 

üzere tüm alanõ silerek temizleyin.
! Temiz bir bez ya da kağõt havluyla 

artõklarõ silin.
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Daha Fazla Yardõm
Daha fazla yardõm almak için, www.xerox.com adresindeki müşteri web sitemizi 
ziyaret edin ya da makinenizin seri numarasõnõ belirterek Xerox Servis ve Destek 
Merkeziyle iletişim kurun.

1 ! Kumanda paneli üzerindeki 
[Makine Durumu] 
düğmesine basõn.

2 ! Makine Bilgileri ekranõ açõlõr.
! [Makine Detaylarõ]'nõ seçin.

3 ! Servis ve Destek Merkezi'nin 
Müşteri Desteği Numarasõ 
ve makinenizin Makine Seri 
Numarasõ görüntülenir.
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12 Sorun Giderme

! Genel ............................................................12-2

! Hata Giderme ...............................................12-3

! Xerox Servis ve Destek Merkezi ...................12-4

! Sorun Giderme İpuçlarõ.................................12-5
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Genel
Çõktõ kalitesi üzerinde etkili olan çeşitli koşullar vardõr. En iyi performansõ elde 
etmek için aşağõdaki kurallarõn uygulandõğõndan emin olun:

� Makineyi doğrudan güneş õşõğõ alacağõ yerlere ya da radyatör gibi bir õsõ 
kaynağõnõn yanõna yerleştirmeyin.

� Makinenin içinde bulunduğu ortamlarda ani değişiklikler yapmaktan kaçõnõn. 
Böyle bir değişiklik olmasõ durumunda, değişikliğin büyüklüğüne göre 
makinenin yeni ortama alõşmasõ için en az iki saatlik bir süre tanõyõn. 

� Temizlik yapõlacak Şaryo ve Dokunmatik Ekran gibi yerlerde ilgili düzenli 
bakõm programlarõnõ izleyin.

� Kağõt kasetlerindeki Kenar Kõlavuzlarõnõ her zaman kasetteki kağõt boyutuna 
göre ayarlayõn ve ekranda doğru boyutun görüntülendiğinden emin olun.

� Kağõt klipsleri ve kağõt pisliklerinin makineyi pisletmediğinden emin olun.

NOT:  Diğer Sorun Giderme bilgileri için, Eğitim ve Bilgi CD'sine (CD2) veya 
Sistem Yönetimi CD'sine bakõn. 
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Hata Giderme

Arõzayõ gideremiyorsanõz, yerel Xerox Servis ve Destek Merkezi yle görüşün.

NOT:  Diğer Sorun Giderme bilgileri için, Eğitim ve Bilgi CD'sine (CD2) veya 
Sistem Yönetimi CD'sine bakõn. 

1 Bir arõza meydana geldiğinde 
arõzanõn giderilmesi için bilgiler 
içeren arõza ekranõ görüntülenir. 
! Arõzayõ gidermek için bu 

yönergeleri uygulayõn.

NOT: Çõkartõlan basõlõ sayfalar, kağõt 
sõkõşmasõ giderildikten sonra 
otomatik olarak yeniden yazdõrõlõr.

2 Kağõt sõkõşmasõ
! Arõza ekranõ, sõkõşma yerini gösterir. 
! Kağõt sõkõşmasõnõ gidermek için 

yönergelerde gösterilen yeşil kollarõ 
ve düğmeleri kullanõn.

! Tüm sõkõşma giderme kollarõnõn doğru 
konumlarõna getirildiğinden emin 
olun. Sõkõşma giderme kollarõnõn 
arkasõndaki kõrmõzõ õşõklar görünür 
olmamalõdõr.

NOT: Sõkõştõrma Giderme alanlarõ, 
makinenizin modeline ve 
yapõlandõrmasõna göre değişir.

3 Doküman sõkõşmalarõ
! Belirtilen şekilde doküman besleyici 

ve şaryodaki tüm dokümanlarõ 
çõkartõn.

! Dokümanõ, işin başlangõcõnda olduğu 
gibi tekrar sõralayõp yerleştirin. İşi 
düzeltmek için dokümanlar otomatik 
olarak yeniden taranacaktõr.
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Xerox Servis ve Destek Merkezi
Dokunmatik Ekran'da verilen yönergelerle arõza giderilemiyorsa, bir sonraki 
bölümde verilen Sorun Giderme İpuçlarõ'na bakõn. Sorunu hõzlõ biçimde çözmenizde 
size yardõmcõ olabilir. Herhangi bir güçlük ile karşõlaşõldõğõnda, Xerox Servisi ve 
Destek Merkezine başvurun. Servis ve Destek Merkezi şu bilgileri isteyecektir. 
Sorunun genel yapõsõ, Makine Seri Numarasõ, hata kodu (varsa), şirketinizin adõ 
ve adresi. 

Seri numarasõnõn bulunmasõ

NOT: Seri numarasõ, ön kapağõn iç tarafõndaki metal plakanõn üzerinde de 
bulunmaktadõr.

1 ! Kumanda paneli üzerindeki 
[Makine Durumu] 
düğmesine basõn.

2 ! Makine Bilgileri ekranõ açõlõr.
! Son oluşan hatalarõn 

ayrõntõlarõnõ hata kodlarõyla 
birlikte görmek için, [Hatalar] 
sekmesini seçin.

3 ! [Makine Detaylarõ]'nõ 
seçerek Servis ve Destek 
Merkezi için Müşteri Destek 
Numarasõnõ ve Makine Seri 
Numarasõnõ 
görüntüleyebilirsiniz.
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Sorun Giderme İpuçlarõ

Diğer Sorun Giderme bilgileri için, Eğitim ve Bilgi CD'sine (CD2), Sistem 
Yönetimi CD'sine veya www.xerox.com adresine bakõn.

Güç
Makine açõlmõyor:
! Makinenin, kumanda panelinde yeşil õşõkla gösterildiği gibi Düşük Güç 

Modunda olmadõğõnõ kontrol edin. Yeniden etkinleştirmek için, Kullanõcõ 
Arabirimi ekranõna dokunun.

! AÇMA/KAPATMA düğmesine basõn.
! Güç kablosunun doğru takõldõğõndan emin olun.

DİKKAT: Makineyi kapatõp açmak için yalnõzca AÇMA/KAPATMA düğmesini 
kullanõn. Makineye gelen gücü diğer yöntemlerle kestiğinizde makinede 
hasar meydana gelebilir.

Doküman Besleyicisi
Doküman, Doküman Besleyicisi'ne verilemiyor
! Asõl dokümanlardaki tüm zõmbalarõn ya da kağõt klipslerinin çõkartõldõğõndan emin 

olun.
! Doküman Besleyicisi'nin aşõrõ yüklenmemiş olduğundan emin olun. Döküman 

Besleyicisi, 70 tane 80 g/m2 kağõt alabilir. Bu sayõdan daha fazla asõl dokümana 
sahipseniz, İş Oluştur özelliğini kullanõn.

! Döküman Besleyicinin yerine iyice oturmuş olup olmadõğõnõ kontrol edin.
! Kenar kõlavuzlarõn, asõl dokümanlarõn kenarlarõna dokunacak şekilde 

ayarlandõğõndan emin olun.
! Doküman Besleme Silindirinin doğru takõlmõş olduğundan emin olun. Üst kapağõ 

açõn ve besleme kartuşunu yerine itin.
! Doküman Besleyici'de tõkanõklõk ya da kağõt kalõntõlarõ olmadõğõnõ kontrol edin.
! Doküman Besleyici'nin kapağõnõn kapalõ olduğundan emin olun
! Dokunmatik Ekran'daki bir mesajõn, makinenin Kopyalamaya Hazõr olduğunu 

bildirip bildirmediğini denetleyin.
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Kağõt Kullanõmõ
Yinelenen kağõt sõkõşmalarõ, besleme hatasõna veya 
birden çok sayfa beslemeye neden olur
! Dokunmatik Ekran'da doğru kağõt boyutunun görüntülendiğinden emin olun.
! Kağõt kasetinin, MAX (Maksimum) çizgisinden daha fazla doldurulmadõğõndan 

emin olun.
! Kenar kõlavuzlarõnõn, kağõtlarõn kenarlarõna dokunacak şekilde ayarlandõğõndan 

emin olun.
! Kağõdõ kasette kõvõrõp, yüklemeden önce sayfalarõn ayrõlmasõ için kağõdõn 

kenarlarõnõ �havalandõrõn.�
! Hata devam ederse, kağõdõ kasetten çõkarõn ve yeni kağõt yerleştirip, bu kağõdõn 

kenarlarõnõ �havalandõrmak� yoluyla sayfalarõ ayõrõn.
! Sorun giderilmezse, kağõdõn makineye girdiği noktada bir engel olup olmadõğõna 

bakõn.

Makinenin içindeki kağõt sõkõşmalarõ
! Kağõt Yolunda engel bulunmadõğõndan emin olun.
! Tüm kollarõn doğru (ana) konumda olduğundan emin olun. Sõkõşma giderme 

kollarõnõn arkasõndaki kõrmõzõ õşõklar görünür olmamalõdõr.

NOT: Aşağõdaki şekil, Sõkõştõrma Giderme alanlarõna bir örnektir. Alanlar, 
makinenizin modeline ve yapõlandõrmasõna göre değişir. Arõzayõ gidermek için 
bu yönergeleri uygulayõn.
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! Kağõdõ tabla içinde ters çevirin.

! Kağõt kaseti Kenar Kõlavuzlarõnõn, kağõdõn kenarõnda olduğundan emin olun.
! Kullanõlan kağõt için Dokunmatik Ekran'da doğru boyutun gösterildiğinden 

emin olun.
! Yeni kağõt yükleyin.

Kasette kağõt yüklüyken Dokunmatik Ekranda 
sürekli çõkan Kağõt Kasetini Kontrol Et Mesajlarõ
! Kenar kõlavuzlarõnõ, kasetteki kağõt destesine göre ayarlayõn.
! Başlat seçildiğinde kenar kõlavuzlarõ kasetteki kağõt stoğuna göre 

ayarlanmamõşsa, iş kuyruğundaki işi silin ve yeniden başlayõn.

Kağõt Kõvrõlmalarõ
! Kağõdõ, dikiş yeri yukarõ gelecek şekilde kağõt kasetine yerleştirin. Bypass 

Tablasõ'ndaki kağõdõ, dikişi yeri aşağõ gelecek biçimde yerleştirin.

! Standart dõşõ kağõtlarõ Bypass Tablasõndan yükleyin.
! Fazla sayõda kağõt kõvrõlmasõ meydana geliyorsa, kullandõğõnõz kağõt 

kasetindeki kağõtlarõ ters çevirin.

Sonlandõrõcõ
Sonlandõrõcõ, çõktõlarõ doğru şekilde harmanlamõyor
! Sonlandõrõcõ kasetini sõk sõk boşaltõn.
! Sonlandõrõcõ derleme yaptõğõ sõrada zõmbalõ setleri çõkartmayõn.
! Kağõt kaseti kilitlerinin, kağõdõn aksi yönünde takõlõ olduğunu doğrulayõn. 
! Büyük boyutlu kağõt kullanõrken, Zõmba Kaseti'nin içerdiği tüm çõktõlarõ kaldõrõn.
! Kağõdõ, dikiş yeri yukarõ gelecek şekilde kağõt kasetine yerleştirin. Bypass 

Tablasõ'ndaki kağõdõ, dikişi yeri aşağõ gelecek biçimde yerleştirin.

! Standart dõşõ kağõtlarõ Bypass Tablasõndan yükleyin.
! Fazla sayõda kağõt kõvrõlmasõ meydana geliyorsa, kullandõğõnõz kağõt 

kasetindeki kağõtlarõ ters çevirin.
! Kasete yerleştirilmiş kağõt için doğru kağõt boyutunun seçilmiş olup 

olmadõğõnõ denetleyin.

Dikiş yeri, kağõt topunun, ambalajda 
ayrõlmanõn bulunduğu tarafõnõ ifade 
etmektedir. Oklu taraf olarak da belirtilebilir.

Dikiş yeri, kağõt topunun, ambalajda 
ayrõlmanõn bulunduğu tarafõnõ ifade 
etmektedir. Oklu taraf olarak da belirtilebilir.
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Sonlandõrõcõ, düzgün zõmbalamõyor veya delik açmõyor
! Zõmbalama problemlerini gidermek için80 g/m2'den ağõr kağõtlarda en fazla en 

fazla 50 sayfa kullanõn.

! Ağõr kağõt kullanõlõrken zõmbalanabilecek maksimum kağõt sayõsõ 20'dir.
! Doğru seçeneğin kullanõlõp kullanõlmadõğõnõ Dokunmatik Ekran'da denetleyin.
! Dokunmatik Ekran'da zõmbanõn bittiğini belirten bir arõza mesajõ olup olmadõğõnõ 

kontrol edin. Zõmba kartuşunu değiştirin.
! Büyük boyutlu kağõt kullanõrken, Zõmba Kaseti'nin içerdiği tüm çõktõlarõ kaldõrõn.
! Atõk Kağõt Bölmesi'nin dolu olmadõğõnõ denetleyin. Atõk Kağõt Bölmesi, delikli 

delgi atõklarõnõ toplar. Yönergeler için Bilgi ve Eğitim CD'sine (CD2) bakõn.
! Kasete yerleştirilmiş kağõt için doğru kağõt boyutunun seçilmiş olup olmadõğõnõ 

denetleyin.
! Kağõt kaseti kilitlerinin, kağõdõn aksi yönünde takõlõ olduğunu doğrulayõn. 

Çõktõ Kalitesi
Delikli asõlardaki bozuk ya da siyah işaretler 
kaybolmuyor
! Deliklerin bulunduğu kenarõ silmek için Kenar Sil'i kullanõn.
! Şaryodan kopyalama yaparken Doküman Kapağõnõ kapatõn.

Kitapçõk Oluşturma özelliği kullanõlõrken görüntüler 
sõrasõz ya da ters çõkõyor
! Asõl dokümanlarõn sõralõ olduğundan emin olun.
! LEF asõl dokümanlarõ, SEF yönündeki kağõt stoğuna yazdõrõn.
! Kitapçõk Oluşturma için Görüntüleme Seçeneklerini açõn ve doğru sõranõn 

seçildiğinden (Soldan Sağa ya da Sağdan Sola) emin olun.

Boş çõktõ alõnõyor
! Asõl dokümanlarõn, Doküman Besleyicisi'nde yüzleri yukarõda, Şaryoda yüzleri 

aşağõda olacak şekilde sağ üst köşeye yerleştirildiklerinden emin olun.
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Çõktõlarda çizikler, çizgiler, noktalar, karartõlar, düz 

veya noktalõ çizgiler var
! Şaryoyu temizleyin ve Doküman Besleyicisini kullanõyorsanõz, Sabit Hõzlõ 

Taşõma Camõnõ (şaryonun solundaki ince cam parçasõ), özellikle de camõn 
plastik eğiminin yanõnõ temizleyin. Bkz: �Şaryo ve Sabit Hõzda Taşõma Camõ�, 
sayfa 11-4.

! Doküman Besleyicisinin/Doküman Kapağõnõn beyaz renkli alt bölümünü 
temizleyin.

! Doküman Besleyicisi silindirini temizleyin; yönergeler için, makinenizle birlikte 
gelen Eğitim ve Bilgi CD'sine (CD2) bakõn.

! Halo kõlavuzunu temizleyin. Yönergeler için Eğitim ve Bilgi CD'sine (CD2) bakõn.
! Makinenizde varsa Charge Scorotron ve Transfer Corotron'u temizleyin. 

Yönergeler için Eğitim ve Bilgi CD'sine (CD2) bakõn.
! Kağõt kaseti kõlavuzlarõnõn kağõt yõğõnõna yaslanõp yaslanmadõkalrõnõ denetleyin.
! İşi Şaryodan gerçekleştirin.
! Asõl doküman kalitesini kontrol edin. Çerçeve Silme veya Kenar Silme 

özelliklerini kullanarak, belge kenarlarõndaki çizgileri gidermeye çalõşõn.
! Artalan Bastõrma'yõ açõn.
! Yeni kağõt yükleyin.
! Derin kabartõlõ kağõt kullanmayõn.

Görüntü Kaybõ
! Belgenin büyük boyutlu kağõttan küçük boyutlu bir kağõda fotokopisinin alõnmasõ 

sõrasõnda, küçültme oranõnõn küçük boyutlu kağõda uymasõ için % Otomatik'i 
kullanõn.

! Küçültmeyi kullanõn. Yani % 100 yerine % 90'la kopyalayõn.
! [Otomatik Ortala]'yõ seçin ve işi yeniden başlatõn.
! Şaryodan tarõyorsanõz, [Manuel Şaryo Girdisi]'ni seçin ve doküman boyutunu 

tanõmlayõn. Dokümanõ sağ arka köşeye sõfõrlayõn ve kapak kapalõ olarak 
kopyalayõn.

! Derin kabartõlõ kağõt kullanmayõn.
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Çõktõda bulanõk görüntüler
! Yeni kağõt yükleyin.
! Şaryodan kopyalõyorsanõz, asõllarõn kalitesini kontrol edin, girdiyi Manuel Şaryo 

Girdisi'ne ayarlayõn, kapağõ kapatõn ve yeniden deneyin. Asõl dokümanõn, 
şaryoda tamamen düz durduğundan emin olun.

! Makinenizde varsa Charge Scorotron ve Transfer Corotron'u temizleyin. 
Yönergeler için Eğitim ve Bilgi CD'sine (CD2) bakõn.

! Şaryoyu temizleyin ve Doküman Besleyicisini kullanõyorsanõz, Sabit Hõzlõ Taşõma 
Camõnõ (şaryonun solundaki ince cam parçasõ), özellikle de camõn plastik 
eğiminin yanõnõ temizleyin.

Çõktõda eksik karakterler
! Yeni kağõt yükleyin.
! Daha yumuşak bir kağõt kullanmayõ deneyin.
! Asõl doküman açõksa ya da yazõ tipi renkliyse koyulaştõrmayõ seçin.

Yoğunluk değişimi
! Asõl doküman kalitesini kontrol edin.
! Asõl doküman üzerinde çok büyük koyu bölgeler varsa, kontrast ayarõ yapõn.

Çift Görüntü veya geçirgenlik (üst üste fotokopi)
! Asõl doküman kalitesini kontrol edin.
! Kullanõlõyorsa, döküman besleyicisini temizleyin.
! Asõl dokümanõ 180 derece döndürün ve yeniden deneyin.

Makine, camõn üzerindeki asõl dokümanõn boyutunu 
algõlayamõyor
! Görüntü Ayarlama Sekmesinde, [Asõl Girdi]'yi seçin ve boyutu girin.
! Kapak kalkõk durumdayken asõl dokümanõ yeniden tarayõn.

İş taranõyor, ancak yazdõrõlmõyor 
! Görüntü işleme nedeniyle bazõ işlerin yazdõrõlmasõ daha uzun sürebilir. 

Bu işlemler, her sayfa için 2 saniye kadar sürebilir.
! İşin işlenip işlenmediğini görmek için, İş Durumu kuyruğunu kontrol edin. 

Kuyrukta duraklatõlmõş durumda bir iş olabilir. 3 dakikadan fazla bu durumda 
kalõrsa o işi silin.

! Bu durum, yanlõş özellik kombinasyonundan kaynaklanõyor olabilir. Yazõlõmõn 
sõfõrlanmasõ gerekebilir. Sistem Yöneticisi'ne başvurun.
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Çõktõlar, Dokunmatik Ekran üzerinde yapõlan 

seçimleri yansõtmõyor
! İki iş arasõnda Tümünü Sil düğmesine basõn.
! Dokunmatik Ekran'da bir Kaydet düğmesi görüntülenirse Kaydet'in 

seçildiğinden emin olun.

Faks
Görüntü, iletim sõrasõnda küçültülür
! Dokümanlarõn asõl boyutunu doğrulayõn. Dokümanlar, alõcõ faks makinesindeki 

kağõt stoğuna uygun olarak küçültülebilir.

Makine, gelen çağrõlarõ yanõtlamaz
! Otomatik Yanõt Gecikmesi ayarõnõ 0 saniyeye değiştirin. Daha fazla yardõm için, 

Bilgi ve Eğitim CD'sine (CD2) bakõn.

Makine yanõt veriyor, ancak gelen verileri kabul etmiyor
! İş birkaç grafik içeriyorsa, makinenin belleği yetersiz kalabilir. Bellek azsa 

makine yanõt vermez.
! Saklanan dokümanlarõ ve işleri kaldõrõp var olan işlerin tamamlanmasõnõ 

bekleyin. Bu, kullanõlabilir belleği arttõrõr.

Hata Mesajlarõ temizlenmiyor
! Hata temizlense de mesajõn temizlenmediği birçok durum olabilir. Makinenin 

yanõndaki AÇMA/KAPATMA düğmesini kullanarak, makinenizi kapatõp yeniden 
açõn.

DİKKAT: Makineyi yeniden AÇMADAN yaklaşõk 20 saniye kadar bekleyin. 
Kuyruktaki tamamlanmamõş tüm işler kaybedilir.

DİKKAT: Makineyi kapatõp açmak için yalnõzca AÇMA/KAPATMA düğmesini 
kullanõn. Makineye gelen gücü diğer yöntemlerle kestiğinizde makinede 
hasar meydana gelebilir.
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