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1.1 Energy Star® 1

1 Giriş
Bu [Kopya/Print/Faks/Tarama/Kutu İşlemleri Hızlı Kılavuzu], sık kullanılan fonksiyonların işletim prosedürlerini 
kolayca anlaşılacak şekilde açıklamak için resimler kullanır.

Makinenin size sunduğu kullanışlı fonksiyonları öğrenmeye bu kılavuzu kullanarak başlayın.

Çeşitli fonksiyonlarla ilgili detaylar için bu makine ile verilen Kullanım Kılavuzu CD'sindeki Kullanım 
Kılavuzları'na bakın.

Makineyi güvenli ve düzgün şekilde çalıştırmak için kullanımdan önce bu kullanım kılavuzunun 
sayfa 1-4 bölümündeki güvenlik bilgilerini okuduğunuzdan emin olun.

Ticari markalar ve telif hakları ile ilgili detaylar için bakınız "Ticari markalar ve telif hakları", bu kullanım kılavuzu 
sayfa 11-5.

Ayrıca bu kılavuz aşağıdaki bilgileri de içerir. Makineyi kullanmadan önce kılavuzu okuduğunuzdan emin olun.
- Makinenin güvenli şekilde kullanılması için uyulması gereken öğeler
- Ürün güvenliği ile ilgili bilgiler
- Makine kullanılırken alınacak önlemler

Bu kılavuzdaki çizimler gerçek cihazdakilerden hafif farklılıklar gösterebilir.

1.1 Energy Star®

Bir ENERGY STAR® ortağı olarak enerji verimliliği açısından bu makinenin ENERGY STAR® gereklerini yerine 
getirdiğini garanti ederiz.

Bir ENERGY STAR® Ürün ne demektir?
Bir ENERGY STAR® ürünü, belirli bir süre kullanılmadığı zaman otomatik olarak "düşük güç tüketimi moduna" 
geçme özelliğine sahiptir. Bir ENERGY STAR® ürün enerjiyi daha verimli kullanır, paranızdan tasarruf 
etmenize ve çevreyi korumanıza yardımcı olur.
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1.2 Güvenlik Bilgileri
Bu bölüm, bu makinenin çalıştırılması ve bakımı ile ilgili detaylı talimatları içermektedir. Bu cihazdan tam 
kapasite faydalanmak için, tüm kullanıcılar bu el kitabındaki talimatları dikkatlice okumalı ve talimatlara 
uymalıdır.

Makinenin elektrik bağlantısını yapmadan önce, lütfen aşağıdaki talimatları okuyunuz. Burada kullanıcı 
emniyeti ve teçhizat sorunlarının önlenmesiyle ilgili önemli bilgiler yer almaktadır.

Lütfen bu el kitabını makinenin yakınında kolayca ulaşabileceğiniz bir yerde bulundurunuz.

Lütfen el kitabının bu bölümünde yer alan tüm önlemleri aldığınızdan emin olunuz.

Referans
- Bu bölümde yer alan bazı konular, sizin satın aldığınız ürün ile ilgili olmayabilir.

Uyarı ve Önlem Sembolleri 
Aşağıdaki göstergeler, uyarı etiketlerinde veya kullanım kılavuzunun güvenlik uyarıları bölümlerinde kullanılır.

Sembollerin Anlamı

UYARI Bu uyarının dikkate alınmaması, ciddi yaralanmaya ve hatta ölüme 
sebebiyet verebilir.

DİKKAT Bu uyarının dikkate alınmaması, yaralanmaya ya da maddi hasara yol 
açabilir.

Üçgen, önlem almayı gerektiren bir tehlike olduğunu göstermektedir.

Bu sembol olası yanık nedenlerine karşı uyarır.

Çapraz çizgi, bir eylemin yasak olduğunu göstermektedir.

Bu sembol, cihazın sökülmesine karşı bir uyarıdır.

Siyah bir daire, yapılması zorunlu bir eylemi belirtir.

Bu sembol, cihazı fişten çekmek gerektiğini göstermektedir.

Demonte ve Modifikasyon

UYARI
• Ürüne bağlı olan kapakları ve panelleri sökme girişiminde bulunmayın. 

Bazı ürünlerde, elektrik şokuna ya da körlüğe sebebiyet verebilecek bir 
yüksek-voltaj parçası veya lazer ışın kaynağı bulunmaktadır.

• Bu ürün üzerinde değişiklik yapmayın; yangın, elektrik şoku ya da cihazın 
bozulmasıyla sonuçlanabilir. Eğer cihaz lazer kullanıyorsa, lazer ışını 
körlüğe yol açabilir.

Elektrik Kablosu

UYARI
• Sadece paket içerisinde verilen elektrik kablosunu kullanınız. Elektrik 

kablosu sağlanmamışsa, sadece ELEKTRİK KABLOSU TALİMATI'nda 
belirtilen elektrik kablosunu ve fişini kullanın. Bu kordonun 
kullanılmaması, yangına veya elektrik şokuna yol açabilir.

• Paket içinde verilen elektrik kablosunu sadece bu makinede kullanın, 
başka bir üründe KESİNLİKLE kullanmayın. Bu uyarıya uyulmaması, 
yangına veya elektrik şokuna yol açabilir.
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• Elektrik kablosunu düğümlemeyin, aşındırmayın, üzerine ağır bir nesne 
yerleştirmeyin, ısıya tabi tutmayın, bükmeyin, kıvırmayın, çekiştirmeyin 
veya tahrip etmeyin. Hasarlı bir elektrik kablosunun (teli yanmış, kırılmış 
vb.) kullanılması, yangın veya cihazda hasar ile sonuçlanabilir.
Bu koşullardan herhangi biri oluşursa, elektrik düğmesini hemen 
KAPATINIZ, elektrik kablosu prizden çıkarınız ve yetkili servis temsilcinizi 
arayınız.

Güç Kaynağı

UYARI
• Yalnızca belirtilen güç kaynağı voltajını kullanın. Bu talimatın yerine 

getirilmemesi, yangına veya elektrik şokuna yol açabilir.

• Güç kablosunu, doğrudan duvardaki, fiş ile aynı konfigürasyona sahip 
prize takınız. Adaptör kullanımı cihazın elektrik beslemesi yetersiz (voltaj, 
akım kapasitesi, topraklama) bir kaynağa bağlanmasına, bunun sonucu 
olarak da yangın veya elektrik çarpması tehlikesine yol açabilir. Duvarda 
uygun bir priz mevcut değil ise, kurulumun kalifiye bir elektrik teknisyeni 
tarafından yapılmasını sağlayınız.

• Çoklu priz veya uzatma kablosu kullanmamaya gayret ediniz. Çoklu priz 
veya uzatma kablosu kullanımı yangın veya elektrik çarpması riski arz 
edebilir. 
Bir uzatma kordonu gerektiği takdirde yetkili servisinize başvurun.

• Duvardaki aynı prize, başka bir donanım bağlamadan önce yetkili servis 
temsilcinize danışınız. Aşırı yükleme yangın ile sonuçlanabilir.

DİKKAT
• Güç çıkışı donanıma yakın ve kolaylıkla erişilebilir bir yerde olmalıdır. Aksi 

halde acil bir durum meydana geldiğinde güç kablosunu zamanında 
çekemeyebilirsiniz.

Güç kablosu

UYARI
• Elektrik kablosunu asla ıslak elle prizden çekmeyin ve prize takmayın; 

elektrik çarpabilir.

• Elektrik kablosunun fişini elektrik prizine her zaman sonuna kadar sokun. 
Bu talimata uyulmaması, bir yangına ve elektrik çarpmasına sebebiyet 
verebilir.

DİKKAT
• Prizden çıkarırken elektrik kablosunu kuvvetle çekmeyiniz. Elektrik 

kablosunu çekmek, kordona zarar vererek bir yangına ya da elektrik 
şokuna yol açabilir.

• Güç kablosunu, yılda en az bir kez prizden çekin ve fiş uçları arasındaki 
bölgeyi temizleyin. Fiş uçları arasında biriken tozlar yangına sebebiyet 
verebilir.

Elektrik Kablosu
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Topraklama

UYARI
• Elektrik kablosunu, topraklama ucu teçhizatlı bir elektrik çıkışına bağlayın.

Yükleme

UYARI
• Bu ürünün üzerine, vazo veya su ile dolu herhangi bir kap veya metal klips 

veya başka herhangi bir küçük metalik nesne koymayınız. Cihazın üzerine 
su dökülmesi veya içine metal bir nesne kaçması, yangın, elektrik 
çarpması veya arıza ile sonuçlanabilir.
Ürünün içine metal bir parça, su veya benzer başka bir yabancı cisim 
kaçması durumunda, elektrik düğmesini derhal KAPATINIZ, elektrik 
kablosunu prizden çekiniz ve yetkili servis temsilcinizi arayınız.

DİKKAT
• Bu ürünü monte ettikten sonra, onu emniyetli bir tabana oturtunuz. Ünite 

hareket ettirilirse ya da düşerse kişisel yaralanmaya sebep olabilir.

• Ürünü tozlu bir yere veya buhar ya da ise maruz kalacağı bir yere, mutfak 
masasının, banyonun ya da bir nemlendirici tertibatın yakınına 
yerleştirmeyiniz. Bir yangın, elektrik şoku veya çökme meydana gelebilir.

• Bu ürünü sabit olmayan veya eğik bir tezgaha veya titreşimli ve sarsıntılı 
bir yere yerleştirmeyiniz. Düşerek ya da düşürülerek, kişisel yaralanmaya 
veya mekanik çökmeye sebebiyet verebilir.

• Bu ürünün havalandırma deliklerinin herhangi bir nesne ile tıkanmasına 
izin vermeyiniz. Ürünün içinde ısı birikebilir ve bu durum, yangına ya da 
arızaya yol açabilir.

• Bu ürünün yakınında, alev alan spreyler, sıvılar veya gazlar kullanmayın; 
yangın çıkabilir.

Havalandırma

DİKKAT
• Bu ürünün yetersiz havalandırmaya sahip bir odada uzun süre 

kullanılması veya fazla sayıda kopya veya baskının üretilmesi, makineden 
egzoz havası kokusu gelmesine neden olabilir. Odayı iyi şekilde 
havalandırın.

Arıza durumlarında yapılması gerekenler

UYARI
• Eğer cihaz anormal derecede ısınır veya duman çıkartmaya başlar, ya da 

alışılmamış bir koku yayar veya gürültü çıkartırsa, ürünü çalıştırmaya 
devam etmeyin. Hemen elektrik anahtarını kapatın, elektrik kablosunu 
duvar prizinden ayırın ve ardından yetkili servisinizi arayın. Bu şekilde 
kullanıma devam edildiği takdirde, bir yangın veya elektrik şoku meydana 
gelebilir.
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Opsiyonel Faks Kiti FK-502 kurulu olmadığında:

• Cihaz düşürüldüğü veya kapağı zarar gördüğü takdirde cihazı kullanmaya 
devam etmeyin. Hemen elektrik anahtarını kapatın, elektrik kablosunu 
duvar prizinden ayırın ve ardından yetkili servisinizi arayın. Bu şekilde 
kullanıma devam edildiği takdirde, bir yangın veya elektrik şoku meydana 
gelebilir.

DİKKAT
• Bu ürünün iç kısmında yanık tehlikesi arz edebilecek yüksek sıcaklıkta 

bölümler mevcuttur.
Ünitenin iç kısmındaki yanlış kağıt beslemesi gibi arızaları kontrol 
ederken, "Dikkat SICAK" uyarı etiketi ile gösterilen kısımlara (sigorta 
ünitesi çevresi gibi) dokunmayınız.

Sarf malzemeleri

UYARI
• Toner kartuşunu veya toneri ateşe atmayın. Sıcak toner etrafa saçılarak 

yanıklara veya başka zarara yol açabilir.

DİKKAT
• Bir toner ünitesini veya drum ünitesini çocukların kolaylıkla erişebileceği 

yerlerde bırakmayın. Bu maddelerin herhangi birinin ağza alınması veya 
yutulması sağlığınız için zarar verici olabilir.

• Toner ünitelerini ve drum ünitelerini mıknatıslanmada çabuk etkilenen bir 
disketin veya saatin yanında saklamayın. Bunlar, bu ürünlerin 
arızalanmasına yol açabilir.

Makinenin Taşınması

DİKKAT
• Bu ürünü her hareket ettirdiğinizde, elektrik kablosunun ve diğer 

kabloların bağlantısını kestiğinizden emin olun. Bu talimat yerine 
getirilmediği takdirde, kordon ya da kablo hasar görebilir ve yangın, 
elektrik şoku veya çökme meydana gelebilir.

• Bu ürünü taşırken, daima Kullanım Kılavuzu'nda veya diğer 
dokümanlarda belirtilen yerlerden tutun. Ürün düştüğü takdirde ciddi 
kişisel yaralanmalar meydana gelebilir. Aynı zamanda ürün zarar görebilir 
ya da arızalanabilir.

Tatile gitmeden önce

DİKKAT
• Ürünü uzun bir süre boyunca kullanmayacağınız zaman ürünü fişten 

çıkarınız.

Arıza durumlarında yapılması gerekenler
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1.3 Talimat uyarıları

CE Hedefi (Uygunluk Beyanı) Avrupa Birliğine dahil Ülkelerdeki Kullanıcılar 
için (AB)
Bu ürün aşağıdaki AB direktiflerine uygundur:
2006/95/EC, 2004/108/EC ve 1999/5/EC Direktifleri.

Bu beyan yalnızca Avrupa Birliği ülkeleri için geçerlidir.

Bu cihaz, manyetik olarak korumalı arayüz kablolarıyla kullanılmalıdır. Korumasız kabloların kullanılması radyo 
iletişimiyle etkileşime yol açabilir ve CISPR kuralları ile yerel kurallara aykırıdır.

USER INSTRUCTIONS FCC PART 15 - RADIO FREQUENCY DEVICES 
(For U.S.A. users)
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, 
pursuant to Part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment 
is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency 
energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful 
interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause 
harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

7 WARNING
The design and production of this unit conform to FCC regulations, and any changes or modifications 
must be registered with the FCC and are subject to FCC control. Any changes made by the purchaser 
or user without first contacting the manufacturer will be subject to penalty under FCC regulations.
- This device must be used with a shielded interface cable. The use of non-shielded cables is likely to 

result in interference with radio communications and is prohibited under FCC rules.

INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT STANDARD (ICES-003 ISSUE 4) 
(for Canada users)
This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

B Sınıfı Kanunlarına Tabi olmayan Ülkelerdeki Kullanıcılar için

7 UYARI
Bu, bir Sınıf A ürünüdür. Ülke dahilinde bu ürün telsiz haberleşmeleriyle karışabilir ve bu durumda 
kullanıcıdan uygun önlemleri alması talep edilebilir.
- Bu cihaz, manyetik olarak korumalı arayüz kablolarıyla kullanılmalıdır. Korumasız kabloların kullanılması 

radyo iletişimiyle etkileşime yol açabilir ve CISPR kuralları ile yerel kurallara aykırıdır.

Lazer güvenliği
Bu dijital cihaz lazer kullanır. Bu cihaz kullanım kılavuzlarındaki talimatlara uygun olarak çalıştırıldığı takdirde 
kullandığı lazerin hiç bir tehlikesi yoktur.

Lazer tarafından gönderilen radyasyonun tamamı koruyucu muhafaza içinde hapsedildiğinden dolayı lazer 
ışığı çalışma sırasında makineden çıkamaz.

Bu makine Sınıf 1 lazer ürünü olarak sertifikalandırılmıştır: Bu, ürünün zararlı lazer radyasyonu üretmediği 
anlamına gelmektedir.
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Dahili lazer radyasyonu
Maksimum Ortalama Radyasyon Gücü: Yazdırma kafası ünitesinin lazer gözünde 8,0 μW (d-Color 
MF360/280)/5,3 μW (d-Color MF220).

Dalga boyu: 770-800 nm

Bu ürün, görünmez lazer ışınları yayan Sınıf 3B lazer diyodu kullanmaktadır.

Lazer diyodu ve tarama poligon aynası yazdırma kafası ünitesinde birleştirilmiştir.

Yazdırma kafası ünitesi SERVİS VERİLEBİLEN BİR PARÇA DEĞİLDİR:

Bu yüzden, yazdırma kafası ünitesi hiç bir koşul altında açılmamalıdır.

CDRH regulations
This machine is certified as a Class 1 Laser product under Radiation Performance Standard according to the 
Food, Drug and Cosmetic Act of 1990. Compliance is mandatory for Laser products marketed in the United 
States and is reported to the Center for Devices and Radiological Health (CDRH) of the U.S. Food and Drug 
Administration of the U.S. Department of Health and Human Services (DHHS). This means that the device 
does not produce hazardous laser radiation.

The label shown on page 1-14 indicates compliance with the CDRH regulations and must be attached to 
laser products marketed in the United States.

7 CAUTION 
Use of controls, adjustments or performance of procedures other than those specified in this manual 
may result in hazardous radiation exposure.
- This is a semiconductor laser. The maximum power of the laser diode is 15 mW and the wavelength is 

770-800 nm.

Avrupalı Kullanıcılar İçin

7 DİKKAT 
Bu kılavuzda belirtilen kontrollerin, ayarların veya performans prosedürlerinin haricinde bir ayarın 
kullanımı, tehlikeli oranda radyasyona maruz kalınmasına neden olabilir.
- Bu yarı iletken bir lazerdir. Lazer diyodunun maksimum gücü 15 mW ve dalga boyu 770-800 nm'dir.

Yazdırma Kafası Ünitesinin 
Lazer Gözü

Yazdırma Kafası
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Danimarkalı Kullanıcılar İçin

7 ADVARSEL
Usynlig laserstråling ved åbning, når sikkerhedsafbrydere er ude af funk-tion. Undgå udsættelse for 
stråling. Klasse 1 laser produkt der opfylder IEC60825 sikkerheds kravene.
- Dette er en halvlederlaser. Laserdiodens højeste styrke er 15 mW og bølgelængden er 770-800 nm.

Finlandiyalı ve İsveçli kullanıcılar için
LOUKAN 1 LASERLAITE

KLASS 1 LASER APPARAT

7 VAROITUS
Laitteen Käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän 
turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle la-sersäteilylle.
- Tämä on puolijohdelaser. Laserdiodin sunrin teho on 15 mW ja aallonpituus on 770-800 nm.

7 VARNING
Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren 
utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.
- Det här är en halvledarlaser. Den maximala effekten för laserdioden är 15 mW och våglängden är 

770-800 nm.

7 VAROITUS
- Avattaessa ja suojalukitus ohitettaessa olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle. Älä katso säteeseen.

7 VARNING
- Osynlig laserstrålning när denna del är öppnad och spärren är urkopplad. Betrakta ej strålen.

Norveçli kullanıcılar için

7 ADVARSEL!
Dersom apparatet brukes på annen måte enn spesifisert i denne bruksan-visning, kan brukeren 
utsettes for unsynlig laserstråling som overskrider grensen for laser klass 1.
- Dette en halvleder laser. Maksimal effekt till laserdiode er 15 mW og bølge-lengde er 770-800 nm.



d-Color MF360/280/220 1-11

1.3 Talimat uyarıları 1

Lazer Güvenlik Etiketi
Lazer güvenlik etiketi makinenin dışına aşağıda gösterildiği gibi yapıştırılmıştır.

Ozon Gazı Oluşumu

7 DİKKAT 
Makineyi İyi Havalandırılmış bir Odaya yerleştirin
- Bu makinenin normal kullanımı sırasında, gözardı edilebilir bir miktarda ozon açığa çıkar. Fazla miktarda 

kopyalama yapılması durumunda, yeterince havalandırılmayan ortamlarda hoş olmayan bir koku 
duyulabilir. Rahat, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı için kullanım ortamının iyi havalandırılması 
önerilir.

7 ATTENTION 
Placer l'appareil dans une pièce largement ventilée
- Une quantité d'ozone négligable est dégagée pendant le fonctionnement de l'appareil quand celui-ci 

est utilisé normalement. Cependant, une odeur désagréable peut être ressentie dans les pièces dont 
l'aération est insuffisante et lorsque une utilisation prolongée de l'appareil est effectuée. Pour avoir la 
certitude de travailler dans un environnment réunissant des conditions de confort, santé et de sécurité, 
il est préférable de bien aérer la pièce ou se trouve l'appareil.

Akustik Ses (Yalnızca Avrupa´daki Kullanıcılar için)
Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder 
weniger gemäß EN ISO 7779.

* Sadece ABD için
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Sadece AB üyesi ülkeler için
Bu sembol şu anlama gelmektedir: Bu ürünü evsel atıklarınızla birlikte elden 
çıkarmayınız!

Kullanım ömrünü tamamlamış elektrikli ve elektronik ekipmanların uygun bir 
şekilde elden çıkarılması konusunda lütfen yerel makamlarınızdan bilgi alınız veya 
bayilerimiz ile irtibat kurunuz. Bu ürünün geri dönüşümü, doğal kaynakların 
korunmasına yardımcı olacak ve atıkların uygunsuz bir şekilde elden çıkarılmasının 
çevre ve insan sağlığı için oluşturabileceği olası olumsuz sonuçları 
engelleyecektir.

Sadece AB üyesi ülkeler için
Bu ürün, RoHS (2002/95/EC) Yönergesi ile uyumludur.

Bu cihaz, görsel gösterim çalışma alanlarında doğrudan görüş alanında kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
Görsel gösterim çalışma alanlarında rahatsızlık verebilecek yansımaları önlemek için bu cihaz, doğrudan 
görüş alanına yerleştirilmemelidir.

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen.
Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittel-
baren Gesichtsfeld platziert werden.
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1.4 Uyarı yazıları ve etiketler
Bu makinede aşağıdaki durumlarda beliren güvenlik önlem uyarıları ve etiketler. Sıkışan kağıtların ve zımba 
sıkışmalarının giderilmesi gibi işlemler gerçekleştirilğinde bir kaza olmaması için çok dikkatli olunuz.

NOT
Uyarı etiketlerini veya notlarını çıkarmayın. Herhangi bir uyarı etiketi veya yazısı lekelenmişse, okunabilir 
olması için etiketi veya yazıyı temizleyin. Okunur hale getirmezseniz veya uyarı etiketi veya notu hasar 
görmüşse, servis yetkilinizle irtibata geçin.
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1.5 Kullanıcıya özel not

Avrupa için
Faks cihazının, normal telefon şebekesine (PSTN) pan-Avrupa tek terminal bağlantı için Konsey Kararı 
1999/5/EC ile uyumlu olduğu onaylanmıştır. Ancak, farklı ülkelerde sağlanan PSTN'ler arasındaki farklılıklar 
nedeniyle onay, kendi başına, cihazın her bir PSTN şebeke terminal noktasında başarılı şekilde çalışacağına 
dair şartsız garanti vermez.

Sorun çıktığı takdirde ilk olarak cihazı aldığınız yere başvurunuz.

Üründe veya ürünün veri tabelasında
mutlaka CE işareti yer almalıdır. Ayrıca,
bu işaret pakete ve mevcut ise birlikte
verilen tüm dokümanlara da basılmalıdır.
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1.6 Yer Gereksinimleri 1

1.6 Yer Gereksinimleri
Makine işletiminin, sarf malzemeleri ikmalinin, parça değişiminin ve olağan bakımın kolayca yapılmasını 
sağlamak için aşağıda detaylı biçimde açıklanan yer gereksinimlerini dikkate alın.

NOT
Havalandırma çıkışı için makinenin arkasında 200 mm (8 inç) veya daha fazla açıklık bıraktığınızdan emin olun.

25-7/8 (658) 39 (991)

64-15/16 (1649)

12-5/8 
(321) 43 (1092,2)

d-ColorMF360/280/220+DF-617+PC-207+FS-527+SD-509 Birim: inç (mm)

19
-1

/2
 

(4
95

,6
)

35
-3

/8
 (8

99
)

57-5/8 (1463,2)

64
-1

5/
16

 (1
64

9,
6)

10
-1

/1
6 

(2
55

)

5-7/8
(150)

39 (991)
7-5/8 
(194)

52-9/16 (1335)

12-5/8 
(321) 43 (1092,2)

d-ColorMF360/280/220+DF-617+PC-207+FS-529 Birim: inç (mm)

57-5/8 (1463,2)

64
-1

5/
16

 (1
64

9,
6)

10
-1

/1
6 

(2
55

)
19

-1
/2

 
(4

95
,6

)
35

-3
/8

 (8
99

)

34-7/8 (886)
14-3/8 
(365)

53-7/16 (1358)

12-5/8 
(321) 43 (1092,2)

d-ColorMF360/280/220+DF-617+PC-207+JS-505+MK-713 Birim: inç (mm)

57-5/8 (1463,2)

64
-1

5/
16

 (1
64

9,
6)

4-3/16 
(107)

10
-1

/1
6 

(2
55

)
35

-3
/8

 (8
99

)
19

-1
/2

 
(4

95
,6

)



İşletim tedbirleri1

1-16 d-Color MF360/280/220

1.7

1.7 İşletim tedbirleri
Makinenin en iyi performansı sağlaması için aşağıda belirtilen önlemleri inceleyiniz.

Güç Kaynağı
Güç kaynağı voltaj gereksinimleri aşağıdaki gibidir:
- Voltaj dalgalanması: Maksimum ± %10 (110 V'de/120 - 127 V/220 - 240 V AC)
- Frekans dalgalanması: Maksimum ± 3 Hz (50 Hz/60 Hz'de)
– Mümkün olduğunca düşük voltajlı ve az frekans dalgalanmalı bir güç kaynağı kullanın.

Kullanım Ortamı
Makinenin düzgün çalışması için gereken ortam gereksinimleri aşağıdaki şekildedir.
- Sıcaklık: bir saat içerisinde maksimum 50°F (10°C)'lik dalgalanmalarla 50°F (10°C) ile 86°F (30°C) 

arasında
- Rutubet: Bir saat içerisinde maksimum %10 dalgalanmalarla %15 ile %85 arasında

Kopyaların Saklanması
Kopyaları saklamak için aşağıda listelenmiş olan önerileri takip ediniz.
- Uzun süre tutulan kopyalar, solmalarını önlemek için ışığa maruz kalmayacakları yerlerde muhafaza 

edilmelidir.
- Çözücü içeren yapıştırıcılar (örneğin, sprey yapıştırıcı) fotokopi kağıtlar üzerindeki yazıları dağıtabilir.
- Renkli fotokopilerin, normal siyah-beyaz kopyalara oranla daha kalın bir toner tabakası vardır. Bu 

nedenle, renkli bir kopya katlandığında, katlama yerindeki toner kağıttan çıkabilir.

Taşıma ile ilgili alınacak önlem
Tutamağı tutarken ünite ile tutamak arasına parmaklarınızı sıkıştırmamaya dikkat edin.
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1.8 Kopyalama ile ilgili yasal sınırlamalar
Belirli türde orijinallerin, kopyalarını asıllarıymış gibi kullanıma sunmak amacıyla asla kopyalanmaması gerekir.

Bu tür belgelerle ilgili olarak aşağıda verilen liste tam değildir, ancak kopyalama konusunda sorumlu bir 
biçimde davranmak için bir kılavuz olarak kullanılabilir.

<Finansal belgeler>
- Kişisel Çekler
- Seyahat edecek kişinin kontrolleri
- Posta Çekleri
- Mevduat Sertifikaları
- Bonolar ya da Diğer Borçlanma Sertifikaları
- Hisse Senetleri

<Yasal Dokümanlar>
- Seyahat Biletleri
- Posta Pulları (kullanılmış ya da kullanılmamış)
- Resmi Makamlardan Alınan Çekler ya da Poliçeler
- Damga Pulları (kullanılmış ya da kullanılmamış)
- Pasaportlar
- Göçmen Belgeleri
- Motorlu Taşıt Lisansları ve Ruhsatları
- Ev ve Mülk Ruhsat ve Tapuları

<Genel>
- Kimlik Kartları, Alametler ve Nişanlar
- Sahibinin izni olmadan Telif Eserler

Buna ek olarak, her ne sebeple olursa olsun yerel ve yabancı paraların veya telif hakkı sahibinin izni olmaksızın 
telif hakkı yasasına tabi çalışmaların kopyalanması yasaktır.

Bir orijinalin özellikleri konusunda şüphelenirseniz, yasal konularda bilgi alabileceğiniz makamlara başvurun.

NOT
Bu makine, kağıt para gibi kimi orijinallerin yasadışı yollarla çoğaltılmasını olanaksız kılmaz üzere bir 
kalpazanlık önleme özelliğiyle donatılmıştır.

Bu makinenin sahip olduğu sahte evrak düzenleme önleme özelliği nedeniyle, resimlerde bozukluk olabilir.
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1.9 Kullanım Kılavuzları'na giriş
Bu makinenin Kullanım Kılavuzları'nda bir kitap ve Kullanım Kılavuzu DVD'si bulunmaktadır.

Fonksiyonların veya bakım işlemlerinin detaylı tanımlamaları için Kullanım Kılavuzu DVD'sindeki 
Kullanım Kılavuzu'na bakın.

Kitaba giriş
[Kopya/Print/Faks/Tarama/Kutu İşlemleri Hızlı Kılavuzu]

Bu Kullanım Kılavuzu, makinenin hemen kullanılmasını sağlamak amacıyla sık kullanılan fonksiyonları ve 
işletim prosedürlerini açıklar.

Bu kılavuz, bu makinenin güvenli şekilde kullanılması için uygulanması gereken notları ve önlemleri ve ayrıca, 
ticari markalar ve telif hakları ile ilgili detayları da içerir.

Makineyi kullanmadan önce bu kılavuzu okuduğunuzdan emin olun.

Kullanım Kılavuzu DVD'sine giriş
[Kopya İşlemleri Kullanım Kılavuzu]

Bu Kullanım Kılavuzu, kopya modu işlemlerindeki detayları ve bu makinenin ayarlarını açıklar.
- Orijinallerin ve kopya kağıdının özellikleri
- Kopya fonksiyonu
- Makinenin bakımı
- Arıza arama

[Display Büyültme İşlemleri Kullanım Kılavuzu]

Bu Kullanım Kılavuzu, Display Büyültme modunda işletim prosedürleri ile ilgili detayları açıklar.
- Kopya fonksiyonu
- Tarama fonksiyonu
- G3 faks fonksiyonu
- Ağ Faks fonksiyonu

[Print İşlemleri Kullanım Kılavuzu]

Bu Kullanım Kılavuzu, yazıcı fonksiyonları ile ilgili detayları açıklar.
- Yazıcı fonksiyonu
- Yazıcı sürücüsünün tanımlanması

[Kutu İşlemleri Kullanım Kılavuzu]

Bu Kullanım Kılavuzu, sabit diski kullanan kutu fonksiyonları ile ilgili detayları açıklar.
- Verilerin Kullanıcı Kutuları'na kaydedilmesi
- Kullanıcı Kutuları'ndan verilere yeniden erişilmesi
- Verilerin Kullanıcı Kutuları'ndan yazdırılması ve aktarılması

[Ağ Tarama/Faks/Ağ Faks İşlemleri Kullanım Kılavuzu]

Bu Kullanım Kılavuzu, taranan verilerin aktarılması ile ilgili detayları açıklar.
- E-Posta'ya Tara, FTP TX, SMB TX, Kullanıcı Kutusu'na Kaydet, WebDAV ve Web Servisi
- G3 FAX
- IP Adresi Faks, İnternet Faks

[Faks Sürücü İşlemleri Kullanım Kılavuzu]

Bu Kullanım Kılavuzu, bir bilgisayardan doğrudan faks aktaran faks sürücüsü fonksiyonu ile ilgili detayları 
açıklar.
- PC-FAKS

[Ağ Yönetimi Kullanım Kılavuzu]

Bu Kullanım Kılavuzu, ağ bağlantısını kullanan her fonksiyon için ayar metotları ile ilgili detayları açıklar.
- Ağ Ayarı
- Web Connection kullanma ayarları
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[Gelişmiş Fonksiyon İşlemleri Kullanım Kılavuzu]

Bu Kullanım Kılavuzu, opsiyonel lisans kitinin kaydedilmesi ve bir uygulamaya bağlanması ile kullanılabilir hale 
gelen fonksiyonlarla ilgili detayları açıklar.
- Web tarayıcı fonksiyonu
- Image Panel
- PDF İşleme Fonksiyonu
- Aranabilir PDF
- My Panel ve My Address fonksiyonu



Mevcut Özellikler1

1-20 d-Color MF360/280/220

1.10

1.10 Mevcut Özellikler
d-Color MF360/280/220, iş akışını kolaylaştıran ve her türlü uygulama veya ofis ihtiyaçlarını karşılayan çok 
fonksiyonlu dijital renkli bir çevrebirimidir.

Her iş için başlıca gerekli olan kopya, faks, tarama ve yazdırma fonksiyonlarının yanı sıra, bu makine etkin bir 
doküman yönetimini sağlamak amacıyla ağ ve kutu fonksiyonlarını da sağlar.

Bu fonksiyonlar, d-Color MF360/280'de opsiyonel IC-412 resim denetleyicisinin takılı olması durumunda da 
kullanılabilir.

Kopya Scan

Faks Telefon
hattı

Ağ

KutuYazıcı

Kutu

Gelişmiş
fonksiyonlar

Internet

Ağ
bilgisayarı

Ağ
bilgisayarı FTP Sunucu E-Posta sunucusu WebDAV sunucusu
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Kopya işlemleri
Yüksek kalitede kopyalar, yüksek hızda yazdırılabilir. Tüm ihtiyaçları karşılamak üzere renkli, siyah-beyaz ve 
her türlü tek renkte canlı kopya oluşturulabilir. Birçok Uygulama fonksiyonu, büyük ölçüde ofis masraflarının 
düşürülmesine ve etkinliğin yükseltilmesine katkıda bulunur.

Yazdırma İşlemleri
Bilgisayardan yazdırılırken çeşitli ayarlar belirtilebilir; örneğin, kağıt ebadı, resim kalitesi, renk tonu ve sayfa 
düzeni. Güvenli yazdırma fonksiyonunu kullanarak, önemli dokümanların yazdırılması bir şifre ile korunabilir. 
Yazıcı sürücüsü, verilen CD-ROM ile kolayca yüklenebilir.

Kutu İşlemleri
Bu makine ile taranan dokümanlar, bilgisayardan alınan faks dokümanları veya veriler saklanabilir. Bu 
kaydedilen verilere istenildiğinde ulaşılabilir veya bu veriler aktarılabilir veya yazdırılabilir. Belirli kişilerin 
kullanımı için kişisel kullanıcı kutuları oluşturulabilir ve diğer tüm kullanıcılar için ortak kullanıcı kutusu 
kullanılabilir.

Faks işlemleri
Sadece bu makine ile taranan dokümanlar değil, kullanıcı kutularında ve bilgisayarda kaydedilen dokümanlar 
da fakslanabilir. Bir faks, aynı anda pek çok varış yerine gönderilebilir ve alınan bir faks iletilebilir.

Faks fonksiyonlarını kullanabilmek için opsiyonel FK-502 faks kiti takılı olmalıdır.

Ağ işlemleri
Bir ağ bağlantısı ile yazdırma işlemi yapılabilir. Bu makine ile taranan veriler ve kullanıcı kutularındaki veriler, 
ağ aracılığıyla kolayca aktarılabilir. Bir varış yerinin belirtilmesi için kontrol panelini kullanarak veriler bir FTP 
sunucusuna veya başka bir ağ bilgisayarına aktarılabilir, bir e-posta eklentisi olarak gönderilebilir veya internet 
kullanılarak bir faks gönderilebilir.

Tarama işlemleri
Kağıt dokümanlar, kolayca dijital verilere dönüştürülebilir. Bu dönüştürülen veriler, ağ aracılığıyla uygun 
şekilde aktarılabilir. Ayrıca, bu makine TWAIN uyumlu çeşitli uygulamalarla bir tarayıcı olarak kullanılabilir.

Gelişmiş fonksiyonlar
Bu makine, kullanıcının kontrol paneli (web tarayıcı) sayesinde internetteki içeriklere erişimini, sezgisel ve 
kullanımı kolay kullanıcı arayüzünü (Image Panel) kullanmasını veya bir metin aranabilir PDF dosyası 
(aranabilir PDF) oluşturmasını sağlayan gelişmiş fonksiyonlar sağlar.

Bu fonksiyonları kullanmak için opsiyonel bir UK-203 güncelleme kiti ve i-Option LK-101 v2, LK-102 veya 
LK-105'den biri gereklidir.

Uygulamalara bağlanma, My Panel veya My Address opsiyonlarını kullanmanızı sağlar. Gerekiyorsa, kontrol 
panelini veya her bir kullanıcı için adres defterini özelleştirebilirsiniz. Bu fonksiyonu kullanarak her bir kullanıcı, 
uygulamalara bağlanan herhangi bir MFD'de aynı şekilde özelleştirilen adres defteri veya kontrol panelini 
kullanabilir.

Bu fonksiyonları kullanmak için opsiyonel bir UK-203 güncelleme kiti ve uygulamalar gereklidir.
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1.11 Kontrol paneli
Kontrol paneli, çeşitli fonksiyonlar ve [Başlat] ve [Durdur] tuşu gibi çeşitli tuşlar için ayarları belirtmek amacıyla 
kullanılabilen dokunmatik panelden oluşur. Bu tuşlarla gerçekleştirilebilen işlemler aşağıda belirtilmiştir.
Bu kılavuzda [ ], kontrol panelindeki tuşları ve dokunmatik paneldeki butonları belirtir.

No. Parça Adı Açıklama

1 Dokunmatik panel Çeşitli ekran ve mesajları görüntüler.
Doğrudan panele basarak çeşitli ayarları belirleyin.

2 Güç göstergesi Makine ana güç düğmesinden açıldığında, mavi olarak yanar.

3 Alt güç svici Makine işlemlerinin açılması/kapatılması için basın. 
Kapatıldığında makina güç tasarrufu yaptığı bir konuma geçer.

4 [Enerji Tasarrufu] tuşu Enerji Tasarrufu moduna girmek için basın. Makina Enerji 
Tasarrufu modundayken [Enerji Tasarrufu] tuşu üzerindeki 
gösterge yeşil yanar ve dokunmatik panel söner. Enerji Tasarruf 
modunu iptal etmek için, tekrar [Enerji Tasarrufu] tuşuna basın.

5 [Mod Hafızası] tuşu İstediğiniz kopya/faks/tarama ayarlarını bir program olarak 
kaydetmek veya kayıtlı bir programı geri çağırmak için basın.

6 [Özellikler/Numeratör] tuşu Özellikler/Numeratör ekranını görüntülemek için basın.

7 [Sıfırlama] tuşu Kontrol panelinden ve dokunmatik panelden girilen tüm ayarları 
(programlanmış ayarlar dışında) temizlemek için basın.

8 [Araya Girme] tuşu Ara verme moduna girmek için basın. Makine Araya Girme 
modundayken, tuş üzerindeki gösterge yeşil yanar ve 
dokunmatik panelde "Şimdi araya girme modunda." mesajı 
belirir. Araya girme modunu iptal etmek için, tekrar 
[Araya Girme] tuşuna basın.

9 [Durdur] tuşu Kopyalama, tarama veya yazdırma sırasında bu tuşa basılması, 
geçici olarak işlemi durdurur.
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d Referans
Detaylar için [Kopya İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 4. bölümüne bakın.

10 [Test kopya] tuşu Çok sayıda kopya yazdırmadan önce kontrol edilecek tek bir 
onay kopyası yazdırmak için bu tuşa basın. Dokunmatik 
panelde bulunan ayarları kullanarak bir sonlandırma resmini de 
görüntüleyebilirsiniz.

11 [Başlat] tuşu Kopyalama, tarama veya faks işlemini başlatmak için basın.

12 Bilgi göstergesi Bir yazdırma işi alınırken mavi olarak yanıp söner. Bir yazdırma 
işi yazdırılmak üzereye sıraya alındıysa veya yazdırılıyorsa mavi 
olarak yanar. Kaydedilen bir faks verisi veya yazdırılmamış bir 
faks verisi olduğunda mavi olarak yanar.

13 [C] (temizle) tuşu Tuş takımı kullanılarak girilmiş değeri (kopya sayısı, zoom oranı 
veya boyut gibi) silmek için basın.

14 Tuş takımı Kopya sayısını, zoom oranını, faks numarasını ve çeşitli diğer 
ayarları girmek için kullanın.

15 [Yardım] tuşu Ekrandaki çeşitli fonksiyon ve işlem detayları tanımlamalarının 
görüntülenmesi için kullanılabilecek Yardım ekranını 
görüntülemek için basın.

16 [Büyültme] tuşu Ekran Büyüt moduna girmek için basın. Doğrulama 
Authentication Manager ile gerçekleştirilmişse, Görüntü 
Büyütme moduna geçilmez.

17 [Girilebilme] tuşu Kullanıcı erişimli fonksiyonların ayarlarını belirleyeceğiniz ekranı 
görüntülemek için basın.

18 [Giriş] tuşu Kullanıcı Doğrulama veya hesap takip ayarları uygulanmışsa, bu 
makineyi kullanmak için kullanıcı adı ve şifresini (kullanıcı 
doğrulama için) veya hesap adı ve şifresini (hesap takibi için) 
girdikten sonra [Giriş] tuşuna basın.

19 [Parlaklık] göstergesi Dokunmatik panelin parlaklığını ayarlamak için kullanın.

20 [Kutu] tuşu Kullanıcı Kutusu moduna girmek için basın. Makine Kullanıcı 
Kutusu modundayken, [Kutu] tuşu üzerindeki gösterge yeşil 
yanar.

21 [Faks/Tarama] tuşu Faks/Tarama moduna girmek için basın. Makine Faks/Tarama 
modundayken, [Faks/Tarama] tuşundaki gösterge yeşil yanar.

22 [Kopya] tuşu Kopyala moduna girmek için basın. (Varsayılan olarak makine 
Kopya modundadır.) Makine Kopya modundayken, tuş 
üzerindeki ışık yeşil yanar.

No. Parça Adı Açıklama
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1.12 Kılavuz fonksiyonu
Bu makine, bir animasyon kullanılırken ekranda fonksiyon açıklaması görüntüleyen veya bir işletim 
prosedürünün kontrol edilmesini sağlayan bir kılavuz fonksiyonuna sahiptir.

Kılavuz ekranı
Dokunmatik panelde işletim prosedürünü ve fonksiyon açıklamasını görüntüleyebilirsiniz. Gerekiyorsa, bir 
performans gerçekleştirirken ekranda anlamadığını bir şeyi kontrol edebilirsiniz.

% Kılavuz ekranını görüntüleyin.

% [Yardım] tuşu basılı ise, görüntülenen ekrana göre kılavuz belirir.
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Yardım Menüsü ekranı, aşağıdaki menülerden oluşur. Menü ekranından amaca bağlı olarak veya fonksiyon 
seviyesine göre hedef ekranını bulabilirsiniz. Ayrıca Yardım Menüsü ekranının sol panelinde görüntülenen 
ekran seviyesini de kontrol edebilirsiniz.

Öğe Açıklama

[Fonksiyon] [Fonksiyon] üzerine basılması, ekranda beliren fonksiyon adlarına bağlı 
olarak sınıflandırılan Kılavuz menüsünü görüntüler. Bu, fonksiyon genel 
bilgilerini kontrol etmek için kullanışlıdır.

[İşleme göre arama] [İşleme göre arama] üzerine basılması, fonksiyona göre sınıflandırılan bu 
makinede kullanılabilen işlemlerin örneklerini ve açıklamalarını görüntüler. 
Ayrıca [Fonksiyona git] üzerine basılması, görüntülenen fonksiyon için 
ayar ekranını görüntüler.

[Fonksiyon Haritası] [Fonksiyon Haritası] üzerine basılması, fonksiyon listesini ve hiyerarşik 
yapıdaki öğelerin ayarını görüntüler. Bu, kontrol etmek istediğiniz ayar 
öğesinin veya fonksiyonun açıklamasını görüntülemek için kullanışlıdır.

[Diğer Fonksiyonlar] [Diğer Fonksiyonlar] üzerine basılması, makinenin daha uygun şekilde 
kullanılmasını sağlayan ayarlar ve mevcut fonksiyonlar için Kılavuz 
menüsünü görüntüler. Ayrıca [Fonksiyona git] üzerine basılması, 
görüntülenen fonksiyon için ayar ekranını görüntüler.

[Her Parçanın Adı ve 
Fonksiyonu]

[Parçaların Adı ve Fonksiyonu] üzerine basılması, donanım tuşlarını (işlem 
butonları) ve her tuşun görevini kontrol etmek için yüklenen opsiyonel 
tuşları görüntüler.

[Servis/Yönetici Bilgisi] [Servis/Yönetici Bilgisi] üzerine basılması yönetici adını, uzantı numarasını 
ve e-posta adresini görüntüler.

[Sarf Malz.Değiştir/
İşlem Prosedürü]

[Sarf Malz.Değiştir/İşlem Prosedürü] üzerine basılması, sarf malzemelerini 
değiştirme prosedürünü görüntülemek veya delme atık kutusunu bir 
animasyonla boşaltmak için bir animasyonu kullanır. [Kılavuz Başlat] 
basılıysa, animasyon kılavuzu başlayacaktır.
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Yardım ekranında butona veya tuş takımı kullanılarak ekranda görüntülenen buton numarasına basın ve 
istediğiniz öğeyi seçin.

Örnek: [Fonksiyon] ö [Kopya] ö [Renk]
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Kılavuz ekranına örnek
Örnek: [Fonksiyon] ö [Kopya] ö [Renk]

Örnek: [İşleme Göre Arama] ö [Kopyalama] ö [Rengin Seçilmesi] ö [Came Rengini Orij. gibi Kopya]

Referans
- Seçilenden farklı bir fonksiyonun Kılavuz ekranını görüntülüyorsanız, [Fonksiyona git] seçilemez.

Örneğin, Faks/Tarama modundaysanız Kopya modu için Kılavuz ekranındaki Faks/Tarama modundan 
farklı bir fonksiyon olan [Fonksiyona git] seçilemez.

- [İşleme göre arama] -> [Kopyalama] -> [Özel Doküman. Kopyalanması] seçili olduğunda, kullanıcının bir 
orijinalin yerleştirilmesi ile ilgili prosedürü görüntülemesini sağlamak için gerekli talimatlar ve animasyon 
görüntülenir. Bununla birlikte, bir orijinalin yerleştirilmesi ile ilgili animasyonda [Kılavuz Başlat] 
görüntülenmez.

Örnek: [Fonksiyon Haritası] ö [Kopya]
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Referans
- Fonksiyon Haritası ekranında kullanılabilen fonksiyonlar ve ayar öğeleri hiyerarşik yapıda görüntülenir. 

Kılavuz ekranında görüntülemek için istediğiniz bir öğeyi seçin.

Örnek: [Sarf Malz.Değiştir/İşlem Prosedürü] ö [Toner Kartuşunun Değiştirilmesi]

Referans
- Animasyon kılavuzu ile ilgili detaylar için bakınız kılavuz sayfa 1-29.
- Sarf malzemelerinin değiştirilmesi veya işletim prosedürleri ile ilgili detaylar için bakınız kılavuz 

sayfa 1-52.
- Menü yapısında bir kademe yukarı çıkmak için Kılavuz ekranında [Kapat] üzerine basın. Kılavuz 

modundan çıkmak için [Çıkış] üzerine basın ve [Yardım] tuşuna basılmadan önce görüntülenen 
ekrana dönün. Yardım Menüsü ekranını görüntülemek için [Menüye] üzerine basın.

d Referans
Kılavuz ekranı ile ilgili detaylar için [Kopya İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 4. bölümüne bakın.

Animasyon Kılavuzu
Animasyon Kılavuzu, bir kağıt sıkışması veya zımba sıkışması giderme veya toner kartuşu gibi sarf 
malzemelerini değiştirme prosedürünü kontrol etmek için bir animasyon kullanmanızı sağlayan bir 
fonksiyondur. Dokunmatik panelde prosedürü kontrol ederken sıkışmayı giderebilir veya sarf malzemelerini 
değiştirebilirsiniz.

Kağıt sıkışması veya zımba sıkışması işlemine örnek (Tepsi 1'de kağıt sıkışması)

1 İşletim prosedürünü kontrol etmek için [Kılavuz Başlat] üzerine basın.
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Sizi sonraki adıma geçirir.

Sizi önceki adıma geçirir.

Prosedürü tekrar kontrol edebilirsiniz.
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Bir kağıt sıkışması giderildiğinde, uyarı verme ekranı belirir.

d Referans
Kağıt sıkışmalarının veya zımba sıkışmalarının giderilmesi ile ilgili detaylar için bakınız kılavuz sayfa 1-41.

Sarf malzemesinin değiştirilme örneği (Toner kartuşunun değiştirilmesi)

1 Değiştirme prosedürünü kontrol etmek için [Kılavuz Başlat] üzerine basın.

% Yardım Menüsü ekranını görüntülemek için [Yardım] tuşuna basın.
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Sizi sonraki adıma geçirir.

Sizi önceki adıma geçirir.
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Referans
- Yardım Menüsü ekranında [İşleme Göre Arama] ö [Sarf malzemelerini değiştir.] seçilmişse, bir kağıt 

sıkışması veya zımba sıkışmasını giderme veya sarf malzemelerini değiştirme prosedürünü de kontrol 
edebilirsiniz.

- Sarf malzemelerinin değiştirilmesi ile ilgili detaylar için bakınız kılavuz sayfa 1-52.
- Kılavuz ekranı ile ilgili detaylar için bakınız kılavuz sayfa 1-24.

Prosedürü tekrar kontrol edebilirsiniz.
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1.13 Makinenin açılması/kapatılması
Bu makinede iki güç kontrolü vardır: ana güç svici ve alt güç svici.

Ana güç svici

Bu sviç, makinenin tüm fonksiyonlarını açar/kapar. Normalde, ana güç svici açık olur.

Alt güç svici

Makine işlemlerinin açılması/kapatılması için basın. Kapatıldığında makina güç tasarrufu yaptığı bir konuma 
geçer.

Makinenin açılması

Makinenin kapatılması

NOT
Makine kapatılıp tekrar açıldığında, makineyi kapattıktan sonra tekrar açmak için en az 10 saniye bekleyin. 
Makine, kapatıldıktan kısa süre sonra açılırsa düzgün çalışmayabilir.

Yazdırma esnasında makineyi kapatmayın, aksi durumda kağıt sıkışabilir.

İşlem sırasında makineyi kapatmayın, aksi durumda taranan veya aktarılan veriler veya kuyrukta olan işler 
silinebilir.

d Referans
Detaylar için [Kopya İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 3. bölümüne bakın.

Ana güç svici

Alt güç svici
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1.14 Kağıt yüklenmesi
Çeşitli kağıt tepsilerine kağıt yüklemek için aşağıda açıklanan prosedürü uygulayın.

Tepsi 1/tepsi 2/tepsi 3/tepsi 4'e kağıt yüklenmesi
Tepsi 1/tepsi 2/tepsi 3/tepsi 4'e kağıt yüklemek için aşağıda açıklanan prosedürü uygulayın.

1 Yan kılavuzları, yerleştirilecek olan kağıt boyutuna uygun şekilde kaydırın.
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2 Tepsiye kağıdı yükleyin.

% Kağıdı, yazdırılacak yüzey yukarı bakacak şekilde yerleştirin.
% Kağıt yerleştirirken kağıt yığınının üst kısmının , işaretinden daha yukarıda olmamasına dikkat edin.
% En fazla 500 sayfa normal kağıt yüklenebilir. Yüklenebilen kalın kağıt yaprak sayısı ile ilgili detaylar 

için [Kopya İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 12. bölümüne bakın.

d Referans
Detaylar için [Kopya İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 8. bölümüne bakın.
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LCT'ye kağıt yerleştirmek
LCT'ye kağıt yüklemek için aşağıda açıklanan prosedürü uygulayın.

% Tepsiye kağıdı yükleyin.

% LCT'yi çıkarmak için tepsi bırakma butonuna basın.
% Kağıdı, yazdırılacak yüzey yukarı bakacak şekilde yerleştirin.
% Kağıt yerleştirirken kağıt yığınının üst kısmının , işaretinden daha yukarıda olmamasına dikkat edin.
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% En fazla 2.500 sayfa normal kağıt yüklenebilir. Yüklenebilen kalın kağıt yaprak sayısı ile ilgili detaylar 
için "Kopya kağıdı/orijinalleri" 6. bölümüne [Kopya İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'ndan bakın.

d Referans
Detaylar için [Kopya İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 8. bölümüne bakın.
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Atlama Tepsisine Kağıt Yükleme
Kağıt tepsisinde yüklü olmayan ebatta bir kağıda veya zarflara, OHP asetatlarına veya diğer özel kağıtlara 
yazdırmak istediğinizde kağıt, atlama tepsisinden manüel olarak beslenebilir.

Atlama tepsisine kağıt yüklemek için aşağıda açıklanan prosedürü uygulayın.

1 Atlama tepsisini açın.

% Büyük boyutlu kağıt yüklerken tepsi uzatmasını açın.
% Banner kağıt yüklemek için MK-713 montaj kitini kullanın.

2 Tepsiye kağıdı yükleyin.

% Kağıdı, yazdırılacak yüzey yukarı aşağı bakacak şekilde yerleştirin.
% Kağıt yerleştirirken kağıt yığınının üst kısmının , işaretinden daha yukarıda olmamasına dikkat edin.
% En fazla 150 sayfa normal kağıt yüklenebilir.
% Yan kılavuzları, yerleştirilecek olan kağıt boyutuna uygun şekilde kaydırın.
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3 Dokunmatik panel yardımıyla kağıt tipini seçin.

% İstenilen kağıt belirene kadar [ ] ve üzerine [ ] basın.
% Etiket yaprakları yüklenmişse, "Kalın 1" seçin.
% Standart olmayan kağıt yüklenirse, Kağıt Ebadı ayarını belirtin.
% Kağıt ebadı ve kağıt tipi ayarlarının belirtilmesi ile ilgili detaylar için [Kopya İşlemleri Kullanım 

Kılavuzu]'nun 5. bölümüne bakın.
% Asetatlar sadece siyah olarak yazdırılabilir.

Referans
- Atlama tepsisine aşağıdaki tiplerde ve miktarlarda kağıt yüklenebilir.

Normal kağıt (15-15/16 lb - 23-15/16 lb (60 g/m2 - 90 g/m2)): En fazla 150 yaprak
Kalın kağıt 1 (24-3/16 lb - 39-7/8 lb (91 g/m2 - 150 g/m2)): En fazla 20 yaprak
Kalın kağıt 2 (40-3/16 lb - 55-5/8 lb (151 g/m2 - 209 g/m2)): En fazla 20 yaprak
Kalın kağıt 3 (55-7/8 lb - 68-1/8 lb (210 g/m2 - 256 g/m2)): En fazla 20 yaprak
Kalın kağıt 4 (68-3/8 lb - 72-1/16 lb (257 g/m2 - 271 g/m2)): En fazla 20 yaprak
OHP asetatları: En fazla 20 yaprak
Zarflar: En fazla 10
Etiket yaprakları: En fazla 20 yaprak
Banner kağıt (127 g/m2 - 210 g/m2 (33-13/16 lb - 55-7/8 lb))*1: En fazla 10 yaprak
Kullanıcı kağıdını, bu makinenin ayarları ile yükleyebilirsiniz. Detaylı bilgi için yetkili servisle bağlantı 
kurun.
*1 banner kağıt, yazdırma fonksiyonu kullanılırken belirtilebilir.
Genişlik: 8-1/4 inç - 11-11/16 inç (210 mm - 297 mm);
Uzunluk: 18 inç - 47-1/4 inç (457,3 mm - 1.200 mm)

- Atlama tepsisi için aşağıdaki ebat kağıtlar belirtilebilir.
Standart ebatlı kağıt: 12-1/4 e 18 w, 12 e 18 w - 5-1/2 e 8-1/2 w/v, A3 w - B6 w, A6 w, 8 e 13 w*1, 
16K w/v, 8K w
Standart dışı ebatlı kağıt: Genişlik: 3-9/16 inç - 12-1/4 inç (90 mm - 311,1 mm); Uzunluk: 5-1/2 inç - 
47-1/4 inç (139,7 mm - 1.200 mm)
*1 Altı Dosya Kağıdı ebadı mevcuttur: 8-1/2 e 13-1/2 w, 8-1/2 e 13 w, 8-1/4 e 13 w, 8-1/8 e 13-1/4 w, 
220 e 330 mm w ve 8 e 13 w. Bu ebatlardan herhangi bir seçilebilir. Detaylı bilgi için yetkili servisle 
bağlantı kurun.

d Referans
Detaylar için [Kopya İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 8. bölümüne bakın.
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1.15 Kağıt sıkışmalarının ve zımba sıkışmalarının giderilmesi
Bir kağıt veya zımba sıkışması olduğunda, sıkışmanın yerini belirten aşağıda gösterilen gibi bir ekran belirir. 
Sıkışmayı gidermek için ekranda belirtilen yeri kontrol edin ve sonra kılavuza bağlı olarak gerekli işlemi 
gerçekleştirin.

Yanıp sönen "yuvarlak sayı", kağıt/zımba sıkışmasının yerini belirtir.

Kılavuza bağlı olarak kağıdı çıkarmak için [Kılavuz Başlat] üzerine basın. 
Kağıt sıkışmasını gideremezseniz, "Cihazda kalan kağıt. Kağıdı talimatlara göre çıkartın." mesajı belirir. 
Kılavuza bağlı olarak tekrar kağıdı çıkarmayı deneyin.

Kağıt sıkışması/zımba sıkışması yerleri

Referans
- Ana ünitede kağıt sıkışmalarının giderilmesi ile ilgili detaylar için bakınız kılavuz sayfa 1-42 - sayfa 1-44.
- FS-527 sonlandırıcısındaki kağıt sıkışmalarının giderilmesi ile ilgili detaylar için bakınız kılavuz 

sayfa 1-45.
- FS-529 sonlandırıcısındaki kağıt sıkışmalarının giderilmesi ile ilgili detaylar için bakınız kılavuz 

sayfa 1-47.
- JS-505 iş ayracındaki kağıt sıkışmalarının giderilmesi ile ilgili detaylar için bakınız kılavuz sayfa 1-48.

No. Öğe Açıklama

1 [Kılavuz Başlat] Bu butona basılması, bir kağıt veya zımba sıkışmasını giderme 
prosedürünü görüntülemeyi başlatmak için bir animasyon 
kullanacaktır.

2 Kağıt sıkışması veya zımba 
sıkışması yeri numaraları

Bu, sıkışan kağıt veya zımba yeri numaralarının bir listesini 
görüntüler.

1

2

32 32

21
22

35

35

35

34

23

32
3435

36

37
38

33

31 13

12

11
14

6

5

9
1

2

3

4

24

25
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- FS-527 sonlandırıcısındaki bir zımba sıkışmasının giderilmesi ile ilgili detaylar için bakınız kılavuz 
sayfa 1-49.

- SD-509 raptiye ünitesindeki bir zımba sıkışmasının giderilmesi ile ilgili detaylar için bakınız kılavuz 
sayfa 1-50.

- FS-529 sonlandırıcısındaki bir zımba sıkışmasının giderilmesi ile ilgili detaylar için bakınız kılavuz 
sayfa 1-51.

Kağıt sıkışmalarının giderilmesi (ADF)
Aşağıdaki prosedür, ADF'de sıkışan kağıtların nasıl çıkartılacağını açıklar.

Bu resim, opsiyonel DF-617 İkiyüzlü Otomatik Doküman Besleyicisi'nin takılı olduğu bir örneği gösterir.

NOT
Orijinal tepsisini, orijinal çıktı tepsisi ile birlikte kaldırmayın.

21
2324

25

22
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Kağıt sıkışmalarının giderilmesi (sağ kapak)
Aşağıdaki prosedür, sağ kapakta sıkışan kağıtların nasıl çıkartılacağını açıklar.

7 DİKKAT 
Fiksaj Ünitesinin etrafındaki alan çok sıcaktır.
- Gösterilenler dışında kol veya kadranlara dokunmak yanıklara sebep olabilir. Yandığınız takdirde, deriyi 

hemen soğuk su ile soğutun ve daha sonra doktora başvurun.

7 DİKKAT 
Toner dökülmeleri için önlemler.
- Makinenin içine toner dökmemeye veya tonerin ellerinize ya da giysilerinize bulaşmamasına dikkat edin.
- Ellerinize toner bulaşırsa, ellerinizi hemen sabun ve suyla yıkayın.
- Toner gözünüze kaçtığı takdirde, gözlerinizi hemen su ile yıkayın ve doktora başvurun.

1413

11
6

9

13

11
14

6

9
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Kağıt sıkışmalarının giderilmesi (kağıt tepsisi)
Aşağıdaki prosedür, kağıt tepsisinde sıkışmış kağıtların nasıl çıkartılacağını açıklar.

Bu resim, opsiyonel PC-207 kağıt besleme kabininin takılı olduğu bir örneği gösterir.

NOT
Üst sağ kapağı tam olarak kapatmak için üst sağ kapağın orta kısmına basın.

Film veya kağıt kaldırma merdanesi kağıdının yüzeyine elle dokunmamaya dikkat edin.

5

4

3

2

1

LCT
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Kağıt sıkışmalarının giderilmesi (FS-527 Sonlandırıcısı)
Aşağıdaki prosedür, FS-527 sonlandırıcısında sıkışmış kağıtların nasıl çıkartılacağını açıklar.

Sonlandırıcıdaki kağıt sıkışmasının yeri, seçilen Sonlandırma ayarlarına bağlı olarak değişiklik gösterir.

Bu resim, opsiyonel FS-527 sonlandırıcısına SD-509 raptiye ünitesinin ve PK-517 delme kitinin takılı olduğu 
bir örneği gösterir.

3132
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3435
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Sonlandırıcıdaki kağıt sıkışmasının yeri, seçilen Sonlandırma ayarlarına bağlı olarak değişiklik gösterir.

Bu resim, opsiyonel FS-527 sonlandırıcısına SD-509 raptiye ünitesinin ve PK-517 delme kitinin takılı olduğu 
bir örneği gösterir.

NOT
Zımba ünitesini çıkartırken tutamaktan başka bir parçadan tutmayın; aksi durumda, elinizi veya parmaklarınızı 
sıkıştırabilirsiniz.

36

37
38

Zımba Ünitesi
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1.15 Kağıt sıkışmalarının ve zımba sıkışmalarının giderilmesi 1

Kağıt sıkışmalarının giderilmesi (FS-529 Sonlandırıcısı)
Aşağıdaki prosedür, FS-529 sonlandırıcısında sıkışmış kağıtların nasıl çıkartılacağını açıklar.

Sonlandırıcıdaki kağıt sıkışmasının yeri, seçilen Sonlandırma ayarlarına bağlı olarak değişiklik gösterir.

Bu resim, opsiyonel FS-529 sonlandırıcısının takılı olduğu bir örneği gösterir.

35 32
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Kağıt sıkışmalarının giderilmesi (JS-505 İş Ayracı)
Aşağıdaki prosedür, JS-505 iş ayracında sıkışmış kağıtların nasıl çıkartılacağını açıklar.

Bu resim, opsiyonel JS-505 iş ayracının takılı olduğu bir örneği gösterir.

32
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Zımba sıkışmalarının giderilmesi (FS-527 Sonlandırıcısı)
Aşağıdaki prosedür, FS-527 sonlandırıcısında sıkışmış zımbanın nasıl çıkartılacağını açıklar.

Bu resim, opsiyonel FS-527 sonlandırıcısına SD-509 raptiye ünitesinin ve PK-517 delme kitinin takılı olduğu 
bir örneği gösterir.

NOT
Sıkışan zımbaları giderirken dikkatli olun; aksi durumda yaralanabilirsiniz.
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Zımba sıkışmalarının giderilmesi (SD-509 Raptiye Ünitesi)
Aşağıdaki prosedür, SD-509 raptiye ünitesinde sıkışan zımbanın nasıl çıkartılacağını açıklar.

Bu resim, opsiyonel FS-527 sonlandırıcısına SD-509 raptiye ünitesinin ve PK-517 delme kitinin takılı olduğu 
bir örneği gösterir.

NOT
Zımba ünitesini çıkartırken tutamaktan başka bir parçadan tutmayın; aksi durumda, elinizi veya parmaklarınızı 
sıkıştırabilirsiniz.

34

Raptiye
ünitesi
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Zımba sıkışmalarının giderilmesi (FS-529 Sonlandırıcısı)
Aşağıdaki prosedür, FS-529 sonlandırıcısında sıkışmış zımbanın nasıl çıkartılacağını açıklar.

Bu resim, opsiyonel FS-529 sonlandırıcısının takılı olduğu bir örneği gösterir.

NOT
Sıkışan zımbaları giderirken dikkatli olun; aksi durumda yaralanabilirsiniz.

35
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1.16 Sarf malzemelerinin değiştirilmesi
Sarf malzemelerinin değiştirilme veya herhangi başka bir işlem yapma zamanı geldiğinde, örneğin toner 
kartuşu boşaldığında veya atık toner kutusu dolduğunda, dokunmatik panelde kullanıcıdan sarf 
malzemelerinin değiştirilmesini veya uygun işlemin yapılmasını isteyen bir mesaj görüntülenir. 

Böyle bir mesaj görünürse, sarf malzemelerini değiştirmek veya gerekli işlemi yapmak için uygun prosedürü 
uygulayın.

Toner bitmeye yakın olduğunda aşağıdaki mesaj belirir (Kullanıcı tarafından değiştirilebilir bir toner ise.).

d Referans
Değiştirme prosedürü ile ilgili detaylar için bakınız kılavuz sayfa 1-55.

Delme atık kutusu Toner kartuşları

Zımba kartuşu Atık toner kutusu Görüntüleme üniteleri
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Bir makara ünitesinin değiştirilme zamanı geldiğinde aşağıdaki mesaj belirir (kullanıcı tarafından değiştirilebilir 
bir ünite ise).

d Referans
Değiştirme prosedürü ile ilgili detaylar için bakınız kılavuz sayfa 1-57.

Atık toner kutusu dolduğunda aşağıdaki mesaj belirir (Kullanıcı tarafından değiştirilebilir bir toner ise.).

d Referans
Değiştirme prosedürü ile ilgili detaylar için bakınız kılavuz sayfa 1-56.

Sonlandırıcıda hiç zımba kalmaması durumunda, aşağıdaki mesaj belirir.

d Referans
FS-527 sonlandırıcısının değiştirilme prosedürü ile ilgili detaylar için bakınız kılavuz sayfa 1-58.

SD-509 raptiye ünitesini değiştirilme prosedürü ile ilgili detaylar için bakınız kılavuz sayfa 1-59.

FS-529 sonlandırıcısının değiştirilme prosedürü ile ilgili detaylar için bakınız kılavuz sayfa 1-60.
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Delme atık kutusu dolduğunda aşağıdaki mesaj belirir (Kullanıcı tarafından boşaltılabilir bir kutu ise).

d Referans
Boşaltma prosedürü ile ilgili detaylar için bakınız kılavuz sayfa 1-61.
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1.16 Sarf malzemelerinin değiştirilmesi 1

Toner kartuşunun değiştirilmesi
Aşağıdaki prosedür toner kartuşunun nasıl değiştirileceğini açıklar.

Toner kartuşunu değiştirme prosedürü, tüm toner renklerinde aynıdır. Örnek olarak siyah toner kartuşunu 
değiştirme prosedürü açıklanmıştır.

NOT
Toner kartuşunu, renkli etiket ile belirtilen pozisyona yerleştirin. Yerleştirme sırasında çok zorlama olması 
durumunda yerleştirme işlemi başarısız olacaktır.

Yeni toner kartuşunu takmadan önce, kartuşu beş-on defa yukarı-aşağı çalkalayın.

Kullanılmış toner kartuşlarını, yetkili servisiniz tarafından toplanılmak üzere kutularının içinde plastik 
poşetlerinde saklayın.

Siyah toner kartuşundan başka bir kartuş boşalmışsa, yazdırma işlemi siyah toner kullanılarak devam edebilir. 
[Devam] üzerine basın ve sonra yazdırılacak işi seçin.

Bir toner kartuşunu değiştirirken değiştirilen toner kartuşunun rengi ile uyumlu olan elektrostatik şarj cihazı 
kablosunu temizlediğinizden emin olun. Şarj cihazı temizleme cihazını, önden arkaya doğru yavaşça 
olabildiğince dışarı çekin ve içeri itin. Bu işlemi üç defa tekrarlayın.

7 DİKKAT 
Tonerin ve toner kartuşlarının kullanımı
- Toneri veya toner kartuşunu yakmayın.
- Ateşe atılan toner yangına sebep olabilir.

7 DİKKAT 
Toner dökülmeleri için önlemler
- Makinenin içine toner dökmemeye veya tonerin ellerinize ya da giysilerinize bulaşmamasına dikkat edin.
- Ellerinize toner bulaşırsa, ellerinizi hemen sabun ve suyla yıkayın.
- Toner gözünüze kaçtığı takdirde, gözlerinizi hemen su ile yıkayın ve doktora başvurun.
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Atık toner kutusunun değiştirilmesi
Aşağıdaki prosedür atık toner kutusunun nasıl değiştirileceğini açıklar.

NOT
Kullanılmış atık toner kutusunu, yetkili servisiniz tarafından toplanılmak üzere kutularının içinde plastik 
poşetlerinde kapakları takılı şekilde saklayın.

7 DİKKAT 
Toner ve toner kutusunun kullanılması
- Toneri veya toner kartuşunu yakmayın.
- Ateşe atılan toner yangına sebep olabilir.

7 DİKKAT 
Toner dökülmeleri için önlemler
- Makinenin içine toner dökmemeye veya tonerin ellerinize ya da giysilerinize bulaşmamasına dikkat edin.
- Ellerinize toner bulaşırsa, ellerinizi hemen sabun ve suyla yıkayın.
- Toner gözünüze kaçtığı takdirde, gözlerinizi hemen su ile yıkayın ve doktora başvurun.

Yeni atık toner kutusu
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1.16 Sarf malzemelerinin değiştirilmesi 1

Bir makara ünitesinin değiştirilmesi
Aşağıdaki prosedür, bir makara ünitesinin nasıl değiştirileceğini açıklar.

NOT
Kullanılmış makara ünitelerini, servis yetkiliniz tarafından toplanılmak üzere kutularının içinde siyah plastik 
poşetlerinde saklayın.

Makara ünitesi kolayca ışıktan zarar görebilir. Makara ünitesini, takılmasına kadar siyah plastik poşetinde 
muhafaza edin.

Siyah makara ünitesinden başka bir makara ünitesi boşalmışsa yazdırma işlemi, siyah makara ünitesi 
kullanılarak devam edebilir. [Devam] üzerine basın ve sonra yazdırılacak işi seçin.

7 DİKKAT 
Toner dökülmeleri için önlemler
- Makinenin içine toner dökmemeye veya tonerin ellerinize ya da giysilerinize bulaşmamasına dikkat edin.
- Ellerinize toner bulaşırsa, ellerinizi hemen sabun ve suyla yıkayın.
- Toner gözünüze kaçtığı takdirde, gözlerinizi hemen su ile yıkayın ve doktora başvurun.
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Zımba kartuşunun değiştirilmesi (FS-527 Sonlandırıcısı)
Aşağıdaki prosedür, FS-527 sonlandırıcısındaki zımba kartuşunun nasıl değiştirileceğini açıklar.

Bu resim, opsiyonel FS-527 sonlandırıcısına SD-509 raptiye ünitesinin ve PK-517 delme kitinin takılı olduğu 
bir örneği gösterir.

NOT
Zımba kartuşunu değiştirirken mesajın görüntülendiğini kontrol ettiğinizden emin olun. Zımba kartuşu mesajın 
görüntülenmesinden önce değiştirilirse, bu işlem bir hata ile sonuçlanacaktır.
Kalan zımbaları çıkartmayın; aksi durumda makine, kartuş değiştirildikten sonra zımbalamayabilir.
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Zımba kartuşunun değiştirilmesi (SD-509 Raptiye Ünitesi)
Aşağıdaki prosedür, SD-509 raptiye ünitesindeki zımba kartuşunun nasıl değiştirileceğini açıklar.

Bu resim, opsiyonel FS-527 sonlandırıcısına SD-509 raptiye ünitesinin ve PK-517 delme kitinin takılı olduğu 
bir örneği gösterir.

NOT
Zımba ünitesini çıkartırken tutamaktan başka bir parçadan tutmayın; aksi durumda, elinizi veya parmaklarınızı 
sıkıştırabilirsiniz.
Zımba kartuşunu değiştirirken mesajın görüntülendiğini kontrol ettiğinizden emin olun. Zımba kartuşu mesajın 
görüntülenmesinden önce değiştirilirse, bu işlem bir hata ile sonuçlanacaktır.
Kalan zımbaları çıkartmayın; aksi durumda makine, kartuş değiştirildikten sonra zımbalamayabilir.

Raptiye
ünitesi
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Zımba kartuşunun değiştirilmesi (FS-529 Sonlandırıcısı)
Aşağıdaki prosedür, FS-529 sonlandırıcısındaki zımba kartuşunun nasıl değiştirileceğini açıklar.

Bu resim, opsiyonel FS-529 sonlandırıcısının takılı olduğu bir örneği gösterir.

NOT
Zımba kartuşunu değiştirirken mesajın görüntülendiğini kontrol ettiğinizden emin olun. Zımba kartuşu mesajın 
görüntülenmesinden önce değiştirilirse, bu işlem bir hata ile sonuçlanacaktır.
Kalan zımbaları çıkartmayın; aksi durumda makine, kartuş değiştirildikten sonra zımbalamayabilir.
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Delme atık kutusunun boşaltılması
Aşağıdaki prosedür, FS-527 sonlandırıcının delme atık kutusunun nasıl boşaltılacağını açıklar.

Bu resim, opsiyonel FS-527 sonlandırıcısına SD-509 raptiye ünitesinin ve PK-517 delme kitinin takılı olduğu 
bir örneği gösterir.
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1.17 Opsiyonlar
Bu bölüm, makineye takılan opsiyonların konfigürasyonunu açıklar.

Opsiyonlar eklenerek çeşitli ofis ihtiyaçları karşılanabilir.

No. Ad Açıklama

1 Ana ünite Orijinal tarayıcı bölümü tarafından taranır ve taranan 
resim yazıcı bölümü tarafından yazdırılır.

2 DF-617 ikiyüzlü otomatik doküman 
besleyici

Otomatik olarak orijinali sayfa sayfa besler ve tarar.
Bu ünite, 2 taraflı orijinali otomatik olarak çevirir ve 
tarar.

3 OC-509 orijinal kapağı Yüklenen orijinali sabitler.

4 Doğrulama ünitesi (biometrik tip) 
AU-101

Kullanıcı doğrulamasını, parmak izini tarayarak 
gerçekleştirir.
Doğrulama ünitesinin takılması için çalışma masası 
gereklidir.5 Doğrulama ünitesi (biometrik tip)

AU-102

6 AU-201 Doğrulama ünitesi
(IC kartı tipi)

Kullanıcı doğrulamasını, IC kartında kayıtlı tarama 
bilgisi ile gerçekleştirir.
Doğrulama ünitesinin takılması için çalışma masası 
gereklidir.

7 Çalışma Masası WT-507 Kontrol panelini farklı bir yere taşımanızı sağlar. Bu, 
doğrulama ünitesi takılı olduğunda da kullanılır.
• Bu opsiyon, satış alanına bağlı olarak mevcut 

olmayabilir.

8 Çalışma Masası WT-506 Orijinali veya başka materyalleri geçici olarak 
yerleştirmek için alan sağlar. Bu, doğrulama ünitesi 
takılı olduğunda da kullanılır.

1

2 3
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21

20

18 19
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8 7

9

5 6

11

10
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9 KH-101 klavye tutucu Kompakt bir klavye kullanmak için bu kiti takın.
Kompakt klavyelerle ilgili detaylar için servis yetkilinizle 
irtibata geçin.

10 MK-713 montaj kiti Banner yazdırma için kullanılır.

11 Resim Denetleyicisi IC-412 Bu ünite, d-Color MF360 veya d-Color MF280'e 
takılacak harici bir resim denetleyicisidir.
Bu makineyi, bir ağ etkin renkli yazıcı olarak 
kullanmanızı sağlar.
IC-412 resim denetleyicisini takmak için makineye 
uygun masayı veya kağıt kabinini takın.

12 Uygun DK-507 masası Bu makinenin zeminde kurulmasına olanak verir.
• Bu opsiyon, satış alanına bağlı olarak mevcut 

olmayabilir.

13 PC-107 kağıt kabini Üst tepsiye 500'e kadar yaprak yüklenmesini ve alt 
tepsinin bir depolama kutusu olarak kullanılmasını 
sağlar.

14 PC-207 kağıt kabini Üst ve alt tepsiye sırasıyla 500'e kadar yaprak 
yüklenmesini sağlar.

15 PC-408 kağıt kabini 2500'e kadar yaprak yüklenmesini sağlar.

16 Zımba Ünitesi SD-509 Katlama/Ciltleme işlemlerini sağlamak için FS-527 
sonlandırıcısına takılır.

17 FS-527 Sonlandırıcısı Yazdırılan kağıtları çıkarmadan önce sıralar, gruplar ve 
zımbalar.
FS-527 sonlandırıcısını takmak için makineye uygun 
masayı veya kağıt kabinini takın.

18 PK-517 delme kiti Delik açmak için FS-527 sonlandırıcısına takılır.

19 İş Ayırıcı JS-603 FS-527 sonlandırıcısına takılır.
Yazdırılan kağıt yapraklarının çıktısının alınması için 
kullanılır.

20 FS-529 Sonlandırıcısı Bu ünite, ana ünitenin çıktı tepsisine takıldığında 
yazdırılan yaprakları sıralarken, gruplarken veya 
zımbalarken yaprakları beslemeyi sağlar.

21 İş Ayırıcı JS-505 Bu ünite, ana ünitenin çıktı tepsisine takıldığında 
yazdırılan yaprakları sıralamanızı sağlar.

Opsiyonlar ana gövdeye entegre olduğundan resim verilmemiştir.

22 Faks kiti FK-502 Bu makinenin bir faks makinesi gibi kullanılmasını 
sağlar. Ayrıca, daha fazla telefon hattının 
bağlanmasına da olanak verir.

23 Damga Ünitesi SP-501 Taranan dokümanlara bir damga uygular.

24 Yedek TX İşaretleyici damgası 2 Damga ünitesi için bir değiştirme damgasıdır.

25 MK-720 montaj kiti Bir opsiyonel faks kiti takmak için bu kiti yerleştirin.

26 Yerel arabirim kiti EK-604 Kompakt bir klavye kullanmak için bu kiti takın.
Kompakt klavyelerle ilgili detaylar için servis yetkilinizle 
irtibata geçin.

27 Yerel arabirim kiti EK-605 Bağlantı fonksiyonunu kompakt bir klavye veya 
Bluetooth uyumlu cep telefonu veya PDA ile 
kullanırken bu kiti takın. Bu kitin içerisinde Bluetooth 
iletişimi için bir alım cihazı bulunmaktadır.

28 Video arayüz kiti VI-505 IC-412 resim denetleyicisinin d-Color MF360 veya d-
Color MF280'e takılması için gereklidir.

29 Güvenlik kiti SC-507 Kopya denetimi veya şifre kopya fonksiyonunu 
kullanmanızı sağlar.
Bu kit, izinsiz kopyalamayı önlemek için kullanılır.

30 i-Option LK-101 v2 Kontrol panelinde kullanılmak üzere bir Web tarayıcı ve 
Image Panel fonksiyonunu etkin kılar.

No. Ad Açıklama
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d Referans
Detaylar için [Kopya İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 2. bölümüne bakın.

31 i-Option LK-102 PDF dokümanının dijital bir ID ile, tarama veya Kullanıcı 
Kutusu fonksiyonunu kullanarak bir PDF dokümanını 
dağıtırken dijital bir imza ve özellik ayarları ekleyerek 
şifrelenmesini etkin kılar.

32 i-Option LK-105 Aranabilir PDF fonksiyonu sağlar.

33 UK-203 yükseltme kiti Web tarayıcı, Image Panel, PDF işleme, aranabilir PDF, 
My Panel veya My Address fonksiyonu kullanılırken 
gerekir. Gerekiyorsa, bu makinenin kontrol panelinde 
görüntülenen dil sayısını dokuza kadar arttırabilirsiniz.

No. Ad Açıklama
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2.1 Temel kopyalama işlemleri 2

2 Temel işlemler

2.1 Temel kopyalama işlemleri
Bu bölüm, kopyalama genel işlemleri ile ilgili bilgi içerir.

1 Kopyalanacak dokümanı yerleştirin.

% Kullanıcı adı/hesap adı ve şifre girme ekranı belirirse, gerekli bilgiyi girin ve sonra [Oturum Aç] üzerine 
basın veya [Giriş] tuşuna basın. Detaylar için [Kopya İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 10. bölümüne 
veya 11. bölümüne bakın.
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2 Ana ekran ayarlarını seçin.

% Renk: Dokümanın renkli veya siyah-beyaz kopyalanacağını seçin. Fabrika ayarı olarak "Otm. Renk" 
seçilidir.

% Kağıt: Kullanılacak kağıt tepsisini seçin. Fabrika ayarı olarak "Otm." seçilidir.
% Zoom: Büyütülmüş/küçültülmüş kopyalama için zoom oranını değiştirin. Fabrika ayarı olarak 

"%100" (Tam Ebat) seçilidir.
% Dubleks/Kombine: Çift taraflı dokümanlar kopyalandığında veya tek taraflı orijinallerden çift taraflı 

kopyalar yapıldığında ayarı değiştirin. Ayrıca, birçok doküman sayfası tek bir yazdırılan sayfada 
birleştirilebilir. Fabrika ayarı olarak "1 Taraflı>1 Taraflı" seçilidir.

% Sonlandırma Programı: Sık kullanılan sonlandırma fonksiyonuna atanan sonlandırma programı 
butonunu görüntüler. Kayıtlı sonlandırma fonksiyonlarını aynı anda tanımlayabilirsiniz. Fabrika ayarı 
Sırala/(Ofset) No/Köşe Zımba: Üst Sol.

% Sonlan.: Yazdırılan sayfalar, sayfalara veya kopyalara göre sıralanabilir. Ayrıca, sayfalar 
zımbalanabilir veya delik açılabilir.

% Ayrı Tarama: Bu ayarı, dokümanı farklı destelerde taramak için kullanın. Farklı destelerde taranmış 
bir doküman tek bir kopyalama işi olarak irdelenebilir.

% Çevirme: Bu ayarı, yüklenen kağıdın yönüne uyacak şekilde yerleştirmek için çevrilmemiş resimli 
kopyaları yazdırmak için seçin.

% Language Selection (Dil Seçimi): Dokunmatik panelde görüntülenecek dili belirtmek için Dil Seçimi 
ekranını görüntüleyin.

% Detaylar için [Kopya İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 5. bölümüne bakın.

3 İstediğiniz kopya sayısını girin.

% Kopya sayısını değiştirmek için [C] (sil) tuşuna basın ve sonra istediğiniz sayıyı girin.
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% Çeşitli kopya fonksiyonlarını kullanmak için [Uygulama] üzerine basın ve sonra istediğiniz ayarları 

belirtin. Detaylar için [Kopya İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 5. bölümüne bakın.

4 [Başlat] tuşuna basın.

% Orijinal camını kullanarak birden fazla orijinali taramak için [Ayrı Tarama] opsiyonunu seçin. Orijinalin 
ilk sayfasını taradıktan sonra 2. sayfayı yükleyin ve tekrar [Başlat] üzerine basın. Tüm sayfalar 
taranana kadar bu işlemi tekrarlayın.
Son sayfa tarandıktan sonra [Sonlandır] üzerine basın ve sonra [Başlat] tuşuna basın.

% Taramayı veya yazdırmayı durdurmak için [Durdur] tuşuna basın.
% Kopya işine ara vermek için [Araya Girme] tuşuna basın.
% Yazdırma sırasında sonraki dokümanı taramak için (bir kopya işini sıraya almak) sonraki dokümanı 

yerleştirin ve sonra [Başlat] tuşuna basın.
% Detaylar için [Kopya İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 4. bölümüne bakın.
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2.2 Temel yazdırma işlemi
Bu bölüm, yazdırma genel işlemleri ile ilgili bilgi içerir.

Yazdırma verisinin gönderilmesi
Bilgisayardaki bir uygulamadan yazıcı sürücüsü aracılığıyla bu makineye yazdırma verisini gönderin.

Bu makine ile aşağıdaki yazıcı sürücüleri kullanılabilir.

Windows:

PCL sürücüsü

PostScript sürücüsü

XPS sürücüsü

Macintosh:

OS X PostScript PPD sürücüsü

OS 9 PostScript PPD sürücüsü
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Yazdırmadan önce
Yazdırmak için ilk önce kullanılacak bilgisayara bir yazıcı sürücüsünün yüklenmesi gerekir.

Yazıcı sürücüsü, verilen CD-ROM'daki yükleyici ile kolayca yüklenebilir. (Windows için)

d Referans
Yazdırmak için ilk önce ağ ayarlarının belirtilmesi gerekir. Ağ ayarları yönetici tarafından belirtilmelidir. Ağ 
ayarları, Web Connection kullanılarak da belirtilebilir. Detaylar için "Yazdırma" 5. bölümüne [Ağ Yönetimi 
Kullanım Kılavuzu]'ndan bakın.

Yazdırma

1 Uygulamada bir doküman oluşturun ve sonra yazdırma komutunu seçin.

% Yazdır iletişim kutusunda yazıcıyı seçin.

1

2
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% Gerekiyorsa, yazıcı sürücüsü ayarları iletişim kutusunu görüntüleyin ve sonra zımbalama gibi 
yazdırma ayarlarını belirtin.

1

2

3
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2 Belirtilen sayfalar ve kopya sayısı yazdırılır.

% Yazıcı sürücüsünde "Güvenli Yazdırma", "Kull. Kut. Kaydet" veya "Onayla Yazdır" opsiyonları "Çıktı 
Metodu" alt listesinden seçilmişse, doküman bir kullanıcı kutusuna veya makinenin hafızasına 
kaydedilir. Dokümanı, makinenin kontrol panelini kullanarak yazdırın.
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2.3 Temel faks işlemi
Bu bölüm, faks genel işlemleri ile ilgili bilgi içerir.

1 Modu değiştirin.

% Kullanıcı adı/hesap adı ve şifre girme ekranı belirirse, gerekli bilgiyi girin ve sonra [Oturum Aç] üzerine 
basın veya [Giriş] tuşuna basın. Detaylar için [Kopya İşlemleri Kullanım Kılavuzu]''nun 10. bölümüne 
veya 11. bölümüne bakın.



d-Color MF360/280/220 2-11

2.3 Temel faks işlemi 2
2 Hedef noktasını seçiniz.

% Faks numaraları önceden kaydedilmişse, bir kayıtlı varış yeri seçilebilir. Varış yerlerinin kaydedilmesi 
ile ilgili detaylar için bakınız kılavuz sayfa 5-3.

% Faks numarası doğrudan girilirken, numarayı yazmak için tuş takımını kullanın.

% Bir doküman, aynı anda birçok varış yerine gönderilebilir (Yayın aktarımı). Bir dokümanın aynı anda 
birçok varış yerine gönderilmesi ile ilgili detaylar için bakınız kılavuz sayfa 5-10.

% Gerekiyorsa, [Tarama Ayarları], [Orijinal Ayarları] veya [İletişim Ayarları] üzerine basın ve istediğiniz 
ayarları belirtin. Detaylar için [Ağ Tarama/Faks/Ağ Faks İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 5. bölümüne 
bakın.

3 Fakslanacak dokümanı yerleştirin.

% ADF'ye yüklenemeyen bir dokümanı (kalın bir doküman veya ince kağıtta bir doküman) taramak için 
dokümanı orijinal camına yerleştirin.
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% Orijinali, gönderilecek taraf yüz yukarı olacak şekilde ADF'ye yerleştirin.
% Varış yerlerini ve fonksiyonlar için belirtilen ayarları kontrol etmek için [İş Ayarları Kontrolü] üzerine 

basın. Detaylar için [Ağ Tarama/Faks/Ağ Faks İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 3. bölümüne bakın.

% Dokunmatik panelde belirttiğiniz ayarların önizleme resmini görüntülemek için [Test kopya] tuşuna 
[Başlat] üzerine basmadan önce basın.

4 [Başlat] tuşuna basın.

% Orijinal camını kullanarak birden fazla orijinali taramak için [Ayrı Tarama] opsiyonunu seçin. Orijinalin 
ilk sayfasını taradıktan sonra 2. sayfayı yükleyin ve tekrar [Başlat] üzerine basın. Tüm sayfalar 
taranana kadar bu işlemi tekrarlayın.
Son sayfa tarandıktan sonra [Sonlandır] üzerine basın ve sonra [Başlat] tuşuna basın.

d Referans
[Başlat] tuşunun basılmasından sonra aktarımı durdurmak için [İş Listesi] üzerine, sonra da [İş Detayları] 
üzerine basın ve durdurulacak işi silin. Detaylar için [Ağ Tarama/Faks/Ağ Faks İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 
3. bölümüne bakın.
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2

1
3
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2.4 Temel tarama işlemi
Bu bölüm, taranan verilerin gönderilmesi genel işlemleri ile ilgili bilgi içerir.

Taranan verilerin aktarılması
Bu makine ile taranan doküman, bir veri dosyası olarak gönderilebilir. Aşağıdaki aktarım yöntemleri 
mevcuttur.
- E-postaya tara: Tarama verisi, bir e-posta mesajına bir eklenti olarak gönderilir.
- FTP TX: Taranan veriler, bir FTP sunucusuna gönderilir.
- SMB TX: Taranan veriler, ağdaki bir bilgisayarda bulunan bir paylaştırılmış klasöre gönderilir.
- WebDAV TX: Taranan veriler, WebDAV sunucusuna gönderilir.
- Web Servisi Fonksiyonu: Ağdaki bir bilgisayardan bir tarama komutu verilmesi veya amaca göre 

makineden tarama işleminin gerçekleştirilmesi ve taranan verinin bilgisayara gönderilmesi mümkündür. 
Windows Vista ile kullanılabilir. Opsiyonel IC-412 resim denetleyicisi takılmışsa, bu fonksiyon 
kullanılamaz.

Referans
- Bu makinenin kullanıcı kutusunda saklanan veriler de gönderilebilir.
- Kullanıcı doğrulama etkinse, taranan verileri bilgisayarınıza gönderen Scan to Home fonksiyonunu veya 

taranan verileri e-posta adresinize gönderen Scan to Me fonksiyonunu da kullanabilirsiniz.

SMB TX
Web Servisi Fonksiyonu

FTP TX
WebDAV TX

E-postaya tara
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1 Modu değiştirin.

% Kullanıcı adı/hesap adı ve şifre girme ekranı belirirse, gerekli bilgiyi girin ve sonra [Oturum Aç] üzerine 
basın veya [Giriş] tuşuna basın. Detaylar için [Kopya İşlemleri Kullanım Kılavuzu]''nun 10. bölümüne 
veya 11. bölümüne bakın.

2 Hedef noktasını seçiniz.

% Varış yerleri önceden kaydedilmişse, bir kayıtlı varış yeri seçilebilir. Varış yerlerinin kaydedilmesi ile 
ilgili detaylar için bakınız kılavuz sayfa 6-3.
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% Varış yeri adresini doğrudan girmek için [Doğru. Girdi] üzerine basın, aktarım yöntemini seçin ve 
sonra varış yeri adresini girin.

% Bir doküman, aynı anda birçok varış yerine gönderilebilir (Yayın aktarımı). Bir dokümanın aynı anda 
birçok varış yerine gönderilmesi ile ilgili detaylar için bakınız kılavuz sayfa 6-22.

% Gerekiyorsa, [Tarama Ayarları], [Orijinal Ayarları] veya [İletişim Ayarları] üzerine basın ve istediğiniz 
ayarları belirtin. Detaylar için [Ağ Tarama/Faks/Ağ Faks İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 5. bölümüne 
bakın.

% Dokunmatik panelde belirttiğiniz ayarların önizleme resmini görüntülemek için [Test kopya] tuşuna 
[Başlat] üzerine basmadan önce basın.

3 Taranacak dokümanı yerleştirin.

4 [Başlat] tuşuna basın.

% Orijinal camını kullanarak birden fazla orijinali taramak için [Ayrı Tarama] opsiyonunu seçin. Orijinalin 
ilk sayfasını taradıktan sonra 2. sayfayı yükleyin ve tekrar [Başlat] üzerine basın. Tüm sayfalar 
taranana kadar bu işlemi tekrarlayın.
Son sayfa tarandıktan sonra [Sonlandır] üzerine basın ve sonra [Başlat] tuşuna basın.

d Referans
Ağ ayarları, taranan verilerin gönderilmesinden önce belirtilmelidir. Ağ ayarları yönetici tarafından belirtil-
melidir. Ağ ayarları, Web Connection kullanılarak da belirtilebilir. Daha kolay işlem yapmak için istediğiniz 
uygulamaya bağlı olarak ağ ayarlarından başka diğer ayarları da önceden belirtin.
Detaylar için [Ağ Yönetimi Kullanım Kılavuzu]'nun 4. bölümüne bakın.

1

2



d-Color MF360/280/220 2-17

2.5 Temel kutu işlemi (kullanıcı kutularının kaydedilmesi) 2

2.5 Temel kutu işlemi (kullanıcı kutularının kaydedilmesi)
Kullanıcı Kutusu modu fonksiyonlarını kullanmak için ilk önce kutuların oluşturulması gerekir. Aşağıdaki 
prosedür ortak, kişisel ve grup kullanıcı kutularının nasıl kaydedileceğini açıklar.

Kutu İşlemleri
Bu fonksiyonlar, doküman verisinin makinede takılı sabit diske kaydedilmesini ve gerektiğinde bu dokümana 
tekrar erişimi sağlar. Bu makine ile taranan veriye ilave olarak bilgisayarda oluşturulan veri ve başka bir çok 
fonksiyonlu çevrebiriminden gönderilen veri, bu kullanıcı kutusuna kaydedilebilir.

Aşağıdaki kullanıcı kutuları kaydedilebilir.

Kullanıcı kutusu tipleri Açıklama

Genel Kull. Kut. Bu paylaştırılmış kullanıcı kutusuna herkes erişebilir. Bir şifre belirtilmesi 
durumunda erişim kontrol edilebilir.

Kişisel Kull. Kut. Bir kişi için olan bu kullanıcı kutusuna sadece, kullanıcı doğrulama ayarları 
uygulandığında oturum açan kullanıcılar erişebilir.

Grup Kull. Kut. Bu kullanıcı kutusuna sadece, hesaba (gruba) ait ve hesap izleme ayarları 
uygulandığında oturum açan kullanıcılar erişebilir.

Bült. Tahtası Kull. Kut. Bu kullanıcı kutusu, faks hattı aracılığıyla ve hatta ağa bağlı olmayan alıcılarla 
dokümanların paylaşılması için kullanılabilir. (Makine alımı F-code'ları ile 
uyumlu olmalıdır.) Bu kullanıcı kutusu işlemlerini kullanabilmek için opsiyonel 
faks kiti takılı olmalıdır. Detaylar için [Ağ Tarama/Faks/Ağ Faks İşlemleri 
Kullanım Kılavuzu]'nun 7. bölümüne bakın.

Yedek Kull Kut. Bu kullanıcı kutusu, bu makinenin bir aktarma istasyonu olarak 
kullanılabilmesi için gereklidir. (Yedek aktarma fonksiyonu F-code'larını 
kullanır.) Bu kullanıcı kutusu işlemlerini kullanabilmek için opsiyonel faks kiti 
takılı olmalıdır. Detaylar için [Ağ Tarama/Faks/Ağ Faks İşlemleri Kullanım 
Kılavuzu]'nun 7. bölümüne bakın.

Ek açıklama kullanıcı 
kutuları

Bu kullanıcı kutusu, Tarama fonksiyonunda kaydedilen doküman verilerine 
tarih/saat veya ek açıklama numarası resmi eklemek için kullanılır. Bu kullanıcı 
kutusu, Yönetici modunda kaydedilir. Detaylar için [Kutu İşlemleri Kullanım 
Kılavuzu]'nun 8. bölümüne bakın.

Kutu



Temel kutu işlemi (kullanıcı kutularının kaydedilmesi)2

2-18 d-Color MF360/280/220

2.5

1 Kullanıcı kutularını kaydetme ekranını görüntüleyin.

�zellikler/Numerat�r
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2 [Yeni] üzerine basın.

% Kayıtlı bir kullanıcı kutusu ayarlarını değiştirmek için ayarları değiştirilecek kullanıcı kutusunu seçin 
ve sonra [Düzelt] üzerine basın.
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% Kayıtlı bir kullanıcı kutusunu silmek için silinecek kullanıcı kutusunu seçin ve sonra [Sil] üzerine basın.

3 İstediğiniz ayarları belirtin.

% Kull. Kut. No. 'su: Kullanıcı kutusu numarasını belirtin. [Kull. Kut. No. 'su] üzerine basın ve sonra 
kullanıcı kutusu numarasını girmek için tuş takımını kullanın.

% Kull. Kut. Adı: Kullanıcı kutusu adını belirtin. [Kull. Kut. Adı] üzerine basın ve sonra dokunmatik 
panelde beliren klavyeyi kullanarak kullanıcı kutusu adını girin.

% Şifre: Kayıtlı kullanıcı kutusunu korumak için bir şifre belirtin. [Şifre] üzerine basın ve sonra 
dokunmatik panelde beliren klavyeyi kullanarak şifreyi girin.

% Dizin: Kayıtlı kullanıcı kutularının düzenlenmesi için kullanılan dizin karakterlerini seçin. Uygun dizin 
karakterlerini seçerek (örneğin, "TUV" "Tokyo ofisi" adlı bir kullanıcı kutusu için) kullanıcı kutusunu 
kolayca bulabilirsiniz. [Dizin] üzerine basın ve sonra görüntülenen dizinler arasından uygun dizin 
karakterlerini seçin.
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% Tip: Kaydedilecek kutunun bir ortak kullanıcı kutusu, kişisel kullanıcı kutusu veya grup kullanıcı 

kutusu olacağını seçin. Kullanıcı doğrulama ayarları uygulandığında oturum açmışsanız [Kişisel] 
opsiyonu "Tip" yanında belirir. Hesap izleme ayarları uygulandığında oturum açmışsanız [Grup] 
opsiyonu "Tip" yanında belirir.

% Otomatik doküman silme zamanı: Kullanıcı kutusunda kayıtlı bir doküman otomatik olarak silinene 
kadar geçecek olan süreyi belirtin.

% Gizli RX: Gizli faksların alınıp alınamayacağını belirtin. Gizli bir faks alındığında, bir şifre de belirtilir.
% Bir kullanıcı kutusu kaydedilirken, kullanıcı kutusu adı için ayarların belirtilmesi gereklidir. Bu ayarları 

belirttiğinize emin olun.

Referans
- Kişisel kullanıcı kutuları, kullanıcı doğrulama yöntemi ile kaydedilen kullanıcılar tarafından oluşturulabilir 

ve kullanılabilir. Doğrulanmış kullanıcılar için kullanıcı kutuları oluşturulduğunda, kullanıcı kutularının 
içerikleri diğer kullanıcılar tarafından görüntülenemez veya bu kutular kullanılamaz.
Örneğin, doğrulanmış kullanıcı A oturum açarsa, ekranda sadece A'ya kayıtlı kullanıcı kutuları görünür. 
Kullanıcı B'ye kayıtlı kullanıcı kutuları görünmediğinden kullanılamaz.

- Yüksek seviyede gizli dokümanların kişisel kullanıcı kutularına kaydedilmesi tavsiye edilir.
Grup kullanıcı kutuları, hesap izleme yöntemi ile kaydedilen hesaplar (gruplar) tarafından oluşturulabilir 
ve kullanılabilir. Kişisel kullanıcı kutularında olduğu gibi her hesap için kullanıcı kutusu oluşturularak 
kullanıcı kutularının içeriklerinin diğer hesaplara sahip kullanıcılar tarafından görüntülenmesi veya 
kullanılması engellenebilir.
Paylaşılacak verilerin, grup kullanıcı kutularındaki bir gruba kaydedilmesi tavsiye edilir.

Kutu 1

Kutu 2

Kutu 3

Kutu 4
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2.6 Temel kutu işlemi (verilerin bir kullanıcı kutusuna kaydedilmesi)
Aşağıdaki prosedürler, verilerin kullanıcı kutularına nasıl kaydedileceğini açıklar.

Veriler Kopya modu, Faks/Tarama modu, Kullanıcı Kutusu modu ve Yazıcı modunda kutulara kaydedilebilir.

Kopya modu işlemi ile verilerin bir kullanıcı kutusuna kaydedilmesi

1 [Kull. Kut. Kaydet] üzerine basın.

2 Dokümanın kaydedileceği kullanıcı kutusunu seçin.
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% Kullanıcı kutusu, [Kullanıcı Kutusu Numarası Gir] üzerine basılıp kutu numarasının girilmesi ile de 
belirtilebilir.

% Bir kullanıcı kutusu adı aramak için [Kullanıcı Kutusu Arama] üzerine basın.

3 Dokümanın adını kontrol edin.

% Varsayılan olarak oluşan doküman adı görüntülenir.
% Doküman adını değiştirmek için [Doküman Adı] üzerine basın ve sonra adı girmek için dokunmatik 

panelde beliren klavyeyi kullanın.

4 Kaydedilecek dokümanı yerleştirin.

1

2
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5 [Başlat] tuşuna basın.

% Kopya modu fonksiyonu ile bir doküman bir kullanıcı kutusuna kaydedilirken aynı anda dokümanı 
yazdırmak için "Sayfa Rotasyonu" opsiyonunu "Evet" olarak seçin.

Faks/Tarama modu işlemi ile verilerin bir kullanıcı kutusuna kaydedilmesi

1 [Kul. Kut.] üzerine basın.
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2 Dokümanın kaydedileceği kullanıcı kutusunu seçin.

% Kullanıcı kutusu, [Kullanıcı Kutusu Numarası Gir] üzerine basılıp kutu numarasının girilmesi ile de 
belirtilebilir.

% Bir kullanıcı kutusu adı aramak için [Kullanıcı Kutusu Arama] üzerine basın.

1

2
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3 Dokümanın adını kontrol edin.

% Varsayılan olarak oluşan doküman adı görüntülenir.
% Doküman adını değiştirmek için [Doküman Adı] üzerine basın ve sonra adı girmek için dokunmatik 

panelde beliren klavyeyi kullanın.

4 Kaydedilecek dokümanı yerleştirin.

5 [Başlat] tuşuna basın.

% Faks/Tarama modu fonksiyonu ile bir doküman bir kullanıcı kutusuna kaydedilirken başka bir varış 
yerinin belirtilmesi, aynı anda dokümanın gönderilmesini sağlar.

d Referans
Adres defterinde kayıtlı veya bir grup varış yeri olarak kayıtlı bir kullanıcı kutusuna "kullanıcı kutusu varış yeri" 
denir.
Veriler, bir kullanıcı kutusu varış yerinin faks veya tarama verisi alıcısı olarak belirtilmesi ile de bir kullanıcı 
kutusuna kaydedilebilir. Detaylar için [Ağ Tarama/Faks/Ağ Faks İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 5. bölümüne 
bakın.
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2.6 Temel kutu işlemi (verilerin bir kullanıcı kutusuna kaydedilmesi) 2

Kullanıcı Kutusu modu işlemi ile verilerin bir kullanıcı kutusuna kaydedilmesi

1 Dokümanın kaydedileceği kullanıcı kutusunu seçin.

2 [Dok. Kayd.] üzerine basın.

% Kullanıcı kutusu, [Kullanıcı Kutusu Numarası Gir] üzerine basılıp kutu numarasının girilmesi ile de 
belirtilebilir.

% Bir kullanıcı kutusu adı aramak için [Kull. Kut. Ara] üzerine basın.
% Bir dokümanı kaydetmek için [Dok. Kayd.] üzerine bastıktan sonra bir kullanıcı kutusu seçebilirsiniz.
% Gerekiyorsa harici hafızada, cep telefonunda veya PDA'da saklanan bir dokümanı doğrudan bir 

Kullanıcı Kutusu'ndan kaydedebilirsiniz.
% Bir harici hafızanın kullanılması fonksiyonları ile ilgili detaylar için bakınız kılavuz sayfa 2-36.
% Bir cep telefonundaki veya PDA'daki dokümanın kullanılması ile ilgili detaylar için bakınız kılavuz 

sayfa 2-44.
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3 Dokümanın adını kontrol edin.

% Varsayılan olarak oluşan doküman adı görüntülenir.
% Doküman adını değiştirmek için [Doküman Adı] üzerine basın ve sonra adı girmek için dokunmatik 

panelde beliren klavyeyi kullanın.
% Resim kalitesi ve doküman yönü gibi ayarları belirtmek için [Tarama Ayarları] veya [Orijinal Ayarları] 

üzerine basın. Detaylar için [Kutu İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 6. bölümüne bakın.

4 Kaydedilecek dokümanı yerleştirin.

5 [Başlat] tuşuna basın.
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2.6 Temel kutu işlemi (verilerin bir kullanıcı kutusuna kaydedilmesi) 2
% İşlem [Başlat] üzerine basılarak da başlatılabilir.

d Referans
Yazıcı sürücü ile aktarılan yazdırma verileri kullanıcı kutularına kaydedilebilir.

Yazıcı fonksiyonlarını kullanarak verilerin kullanıcı kutularına kaydedilmesi ile ilgili detaylar için bakınız kılavuz 
sayfa 4-6.
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2.7 Temel kutu işlemi (kayıtlı dokümanların kullanılması)
Aşağıdaki prosedürler, kullanıcı kutularına kayıtlı verilerin nasıl yazdırılacağını ve gönderileceğini açıklar.

Kullanıcı Kutusu modu
Bir kullanıcı kutusuna kaydedilen veriler, istenildiğinde yazdırılabilir veya gönderilebilir. Bu, aşağıdaki 
durumlarda kullanışlıdır.
- Önceden yazdırılmış dokümanların tekrar yazdırılması: Dokümanlar, bir bilgisayar veya uygulama 

kullanılmadan hızlıca yazdırılabilir.
- Yönetilecek veri olarak kağıt dokümanlarının kaydedilmesi: Büyük miktarlarda kağıt dokümanlar, veri 

olarak kaydedilebilir ve ofisteki gerekli yerin azaltılması için kompakt bir formatta saklanabilir.
- Dokümanların etkin şekilde aktarılması ve paylaşılması: Dokümanlar, bilgisayar kullanılmadan kolayca 

ağdan aktarılabilir.
- Bir harici hafızadaki dokümanların yazdırılması: Bir harici hafızada kaydedilen dokümanlar, hafızanın 

bilgisayar olmadan doğrudan makineye bağlanması ile yazdırılabilir. Kablosuz ağ bağlantısını kullanarak 
bir cep telefonundaki veya PDA'daki verinin çıktısını da alabilirsiniz.

d Referans
Bir kullanıcı kutusunda kayıtlı verileri dosyalayabilir veya düzenleyebilirsiniz. Gerekiyorsa, kaydedilen verileri 
taşıyabilir veya dokümandaki bir sayfayı silebilirsiniz.
Kullanıcı kutularına kayıtlı veri işlemleri, bir bilgisayardaki Web tarayıcısından Web Connection aracılığıyla da 
gerçekleştirilebilir.
Web Connection'ı kullanarak kullanıcı kutularında veri araması yapabilirsiniz veya masanızdan kalkmadan veri 
yazdırabilir veya gönderebilirsiniz.
Veriler, bir kullanıcı kutusundan bilgisayara daha kolay aktarılır. Detaylar için bakınız bu kullanım kılavuzu 
sayfa 7-16. Ayrıca [Kutu İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 9. bölümüne bakın.

Kutu
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Kayıtlı dokümanların yazdırılması

1 Yazdırılacak dokümanı içeren kullanıcı kutusunu seçin ve sonra [Kullan/Sırala] üzerine basın.

% Kullanıcı kutusu için bir şifre belirtildiyse, şifreyi girin ve sonra [Tamam] üzerine basın.

% Bir harici hafıza, hafızada bulunan verinin çıktısının alınması için bu makineye bağlanabilir. Kablosuz 
ağ bağlantısını kullanarak bir cep telefonundaki veya PDA'daki verinin çıktısını da alabilirsiniz.

% Bir harici hafızanın kullanılması fonksiyonları ile ilgili detaylar için bakınız kılavuz sayfa 2-36.
% Bir cep telefonundaki veya PDA'daki dokümanın kullanılması ile ilgili detaylar için bakınız kılavuz 

sayfa 2-44.

1

2

1

2
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2 Yazdırılacak dokümanı seçin ve sonra [Yazdır] üzerine basın.

% Yazdır ekranından Sonlandırma ayarları ve kopya sayısı gibi ayarlar belirtilebilir.

% Birden fazla veri öğesi seçilmişse [Birleştir] etkindir ve aynı anda birden fazla kayıtlı veri öğesini 
yazdırabilirsiniz. 10'a kadar veri aynı anda yazdırılabilir. Detaylar için [Kutu İşlemleri Kullanım 
Kılavuzu]'nun 7. bölümüne bakın. 

% Önizleme resmini kontrol etmek için [Önizleme] üzerine basın.

3 [Başlat] tuşuna basın.

% İşlem [Başlat] üzerine basılarak da başlatılabilir.

1

2
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2.7 Temel kutu işlemi (kayıtlı dokümanların kullanılması) 2

Kayıtlı dokümanların gönderilmesi

1 Gönderilecek dokümanı içeren kullanıcı kutusunu seçin ve sonra [Kullan/Sırala] üzerine basın.

% Kullanıcı kutusu için bir şifre belirtildiyse, şifreyi girin ve sonra [Tamam] üzerine basın.

1

2

1

2
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2 [Gönd] üzerine basın, gönderilecek dokümanı seçin ve sonra [Gönder] üzerine basın.

% Birden fazla veri öğesi seçilmişse [Cilt TX] etkindir ve aynı anda birden fazla kayıtlı veri öğesini 
yazdırabilirsiniz. 10'a kadar veri aynı anda gönderilebilir. Detaylar için [Kutu İşlemleri Kullanım 
Kılavuzu]'nun 7. bölümüne bakın.

3 Hedef noktasını seçiniz.

% Varış yerleri önceden kaydedilmişse, bir kayıtlı varış yeri seçilebilir. Varış yerlerinin kaydedilmesi ile 
ilgili detaylar için bakınız kılavuz sayfa 6-3.

% Varış yeri adresini doğrudan girmek için [Doğru. Girdi] üzerine basın, aktarım yöntemini seçin ve 
sonra varış yeri adresini girin.

% Bir doküman, aynı anda birçok varış yerine gönderilebilir. Bir dokümanın aynı anda birçok varış 
yerine gönderilmesi ile ilgili detaylar için bakınız kılavuz sayfa 6-22.

% Gerekiyorsa, [İletişim Ayarları] üzerine basın ve istediğiniz ayarları belirtin. Detaylar için [Kutu 
İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 7. bölümüne bakın.

% Önizleme resmini kontrol etmek için [Önizleme] üzerine basın.

2

3

1

1

2
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4 [Başlat] tuşuna basın.

% İşlem [Başlat] üzerine basılarak da başlatılabilir.



Harici hafızanın kullanılması2

2-36 d-Color MF360/280/220

2.8

2.8 Harici hafızanın kullanılması
Aşağıdaki prosedürler, harici hafızanın nasıl kullanılacağını açıklar.

Bir doküman, bilgisayar kullanılmadan harici hafızadan yazdırılabilir veya harici hafızaya kaydedilebilir. Ayrıca, 
bir Kullanıcı Kutusu'ndaki bir doküman harici hafızaya kaydedilebilir veya harici hafızadaki bir doküman bir 
Kullanıcı Kutusu'na kaydedilebilir.

Detaylar için [Kutu İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 2. bölümüne bakın.

Referans
- Harici hafıza cihazını USB soketine takın.

d Referans
Harici hafızada saklanan bir dokümanı bir Kullanıcı Kutusu'na kaydederken veya taranan bir dokümanı harici 
hafızaya kaydederken ayarları önceden tanımlayın. Detaylar için [Kutu İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 
8. bölümüne bakın.

Harici hafızadaki bir dokümanın yazdırılması

1 Harici hafızayı bu makineye bağlayın ve [Harici Hafıza'dan bir doküman yazdırın.] üzerine basın.
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2.8 Harici hafızanın kullanılması 2
% Bir harici hafıza zaten bağlı ise Kullanıcı Kutusu fonksiyonu ekranındaki [Kullan/Sırala] üzerine basın. 

[Kullan/Sırala] ile ilgili detaylar için [Kutu İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 7. bölümüne bakın.

2 Bir doküman seçin ve [Yazdır] üzerine basın.

1

3

2

1

2
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3 Yazdırma ayarlarını kontrol edin.

% Yazdırma ayarları, bir doküman yazdırılırken değiştirilebilir. Bir doküman yazdırılırken yazdırma 
ayarlarının nasıl tanımlanacağı ile ilgili detaylar için [Kutu İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 
7. bölümüne bakın.

4 [Başlat] üzerine basın.

% Bir işi başlatmak için de [Başlat] üzerine basabilirsiniz.



d-Color MF360/280/220 2-39
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Taranan bir dokümanın harici hafızaya kaydedilmesi

1 Harici hafızayı bu makineye bağlayın ve [Harici Hafıza'ya bir doküman kaydedin.] üzerine basın.

% Bir harici hafıza zaten bağlı ise Kullanıcı Kutusu fonksiyonu ekranındaki [Dok. Kayd.] üzerine basın.

3

2

1
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2 Doküman adını kontrol edin.

% Doküman adı, doküman kaydedilirken değiştirilebilir. Bir doküman kaydedilirken tarama veya 
orijinal ayarlarının nasıl tanımlanacağı ile ilgili detaylar için [Kutu İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 
6. bölümüne bakın.

3 Orijinali yerleştirin ve [Başlat] üzerine basın.

% Bir işi başlatmak için de [Başlat] üzerine basabilirsiniz.
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2.8 Harici hafızanın kullanılması 2

Harici hafızada saklanan bir dokümanın bir Kullanıcı Kutusu'na kaydedilmesi

1 Harici hafızayı bu makineye bağlayın ve [Harici Hafıza'dan bir dokümanı bir Kullanıcı Kutusu'na 
kaydedin.] üzerine basın.

% Bir harici hafıza zaten bağlı ise Kullanıcı Kutusu fonksiyonu ekranındaki [Kullan/Sırala] üzerine basın. 
[Kullan/Sırala] ile ilgili detaylar için [Kutu İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 7. bölümüne bakın.

3
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2 Bir dokümanı seçin ve [Kullanıcı Kut. Kaydet] üzerine basın.

3 Bir Kullanıcı Kutusu seçin.

% Doküman adı, doküman kaydedilirken değiştirilebilir.

4 [Başlat] üzerine basın.

% Bir işi başlatmak için de [Başlat] üzerine basabilirsiniz.

3

2

1



d-Color MF360/280/220 2-43
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d Referans
Gerekiyorsa, bir Kullanıcı Kutusu'ndaki bir doküman harici hafızaya kaydedilebilir.

Detaylar için [Kutu İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 7. bölümüne bakın.
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2.9 Bir Bluetooth uyumlu cep telefonundaki veya PDA'daki bir 
dokümanın kullanılması
Aşağıdaki prosedürler, bir cep telefonu veya PDA'da kayıtlı bir dokümanın bu makinede nasıl kullanılacağını 
açıklar.

Bir cep telefonundaki veya PDA'daki bir doküman yazdırılabilir veya bir Kullanıcı Kutusu'na kaydedilebilir.

Detaylar için [Kutu İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 2. bölümüne, [Print İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 
12. bölümüne veya [Ağ Yönetimi Kullanım Kılavuzu]'nun 5. bölümüne bakın.

Referans
- Bir cep telefonunda veya PDA'da kayıtlı bir dokümanın bu makinede kullanılması için opsiyonel lokal 

EK-605 arayüz kiti gereklidir. Bu durumda önceden ağ ayarını tanımlayın. Detaylı bilgi için yetkili servisle 
bağlantı kurun.

- Bu fonksiyon, kullanılan cep telefonu veya PDA modeline veya desteklenen dosya formatlarına göre bu 
makinede kullanılamayabilir.

Bir mobil terminalde saklanan bir dokümanın bir Kullanıcı Kutusu'na 
kaydedilmesi

1 [Mobil/PDA] seçin ve [Kullan/Sırala] üzerine basın.

2

1
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2.9 Bir Bluetooth uyumlu cep telefonundaki veya PDA'daki bir dokümanın kullanılması 2
2 [Kull. Kut. Kaydet] üzerine basın.

3 Bir Kullanıcı Kutusu seçin.

2

1
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4 PIN kodunu kontrol edin ve cep telefonunu veya PDA'yı çalıştırın.

d Referans
Bir cep telefonu veya PDA'dan bir dosya almak için bu makineyi seçin, dosyayı belirtin ve kontrol panelinde 
PIN kodunun görüntülenmesinden sonra PIN kodunu cep telefonuna veya PDA'ya girin.

Cep telefonu veya PDA işlemleri, modele bağlı olarak değişiklik gösterir.

Cep telefonu veya PDA işlemleri ile ilgili detaylar için cep telefonu veya PDA kullanım kılavuzuna bakın.
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2.9 Bir Bluetooth uyumlu cep telefonundaki veya PDA'daki bir dokümanın kullanılması 2

Mobil terminaldeki bir dokümanın yazdırılması

1 [Mobil/PDA] seçin ve [Kullan/Sırala] üzerine basın.

2 [Yazdırma Listesi] üzerine basın.

2

1
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3 PIN kodunu kontrol edin ve cep telefonunu veya PDA'yı çalıştırın.

% Yazdırma ayarları, bir doküman yazdırılırken Kullanıcı Ayarları'nda değiştirilebilir. Bir doküman 
yazdırılırken yazdırma ayarlarının nasıl tanımlanacağı ile ilgili detaylar için [Print İşlemleri Kullanım 
Kılavuzu]'nun 13. bölümüne bakın.

d Referans
Bir mobil terminaldeki bir dokümanın yazdırılması ile ilgili detaylar için [Kutu İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 
8. bölümüne veya [Print İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 12. bölümüne bakın.

d Referans
Bir cep telefonu veya PDA'dan bir dosya almak için bu makineyi seçin, dosyayı belirtin ve kontrol panelinde 
PIN kodunun görüntülenmesinden sonra PIN kodunu cep telefonuna veya PDA'ya girin.

Cep telefonu veya PDA işlemleri, modele bağlı olarak değişiklik gösterir.

Cep telefonu veya PDA işlemleri ile ilgili detaylar için cep telefonu veya PDA kullanım kılavuzuna bakın.
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3.1 Hızlı kopyalama için temel ayarların belirtilmesi 3

3 Faydalı kopya işlemleri

3.1 Hızlı kopyalama için temel ayarların belirtilmesi
Ekran özelleştirilebilir; örneğin, Hızlı Kopya ekranıyla kopya fonksiyonları daha kolay şekilde kullanılabilir.

Hızlı kopya (Quick Copy) ekranı
Temel kopya ayarlarına tek bir ekrandan ulaşılabilir. Renk ayarları gibi ilave ayarları görüntülemek için 
ekrandaki [ ] üzerine basın.
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d Referans
Detaylar için [Kopya İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 6. bölümüne bakın.

No. Öğe Açıklama

1 Renk ayarları Baskı rengini seçin.

2 Kağıt ayarları Kopyalanacak kağıdın tipini ve ebadını seçin.

3 Zoom ayarları Zoom oranı kopyayı orijinalden farklı boyutta bir kağıt üzerine 
yapmak veya kopyalanan görüntünün boyutunu büyültmek ya 
da küçültmek için kullanılır.

4 TekYön/Dubleks Doküman ve kopyanın tek taraflı veya çift taraflı olacağını seçin.

5 Birleştirmeyin Doküman sayfalarının kopyalarını birleştirmek için ayarı seçin.

6 [Ayrı Tarama] tuşu Farklı destelerde taranmış bir dokümanın tek bir kopyalama işi 
olarak ele alınıp alınmayacağını seçin.

7 Sonlan. Sıralama, gruplama, ofsetleme, zımbalama veya delik açma 
ayarlarını seçin.

8 Temel sekmesi Temel ekranını görüntülemek için basın.

9 Orijinal Ayarı Orijinal Ayarı ekranını görüntülemek için basın.

10 Kalite/Yoğunluk Kalite/Yoğunluk ekranını görüntülemek için basın.

11 Uygulama Uygulama ekranını görüntülemek için basın.

8

1 2

8

7 6

3 4

5

10 119
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3.2 Kopyalarken kağıt kullanımının azaltılması 3

3.2 Kopyalarken kağıt kullanımının azaltılması
Çift taraflı kopyalar (kağıdın iki tarafına yazdırma) ve birleştirilen kopyalar (birçok sayfanın azaltılması ve birlikte 
tek bir sayfaya yazdırılması), kağıt kullanımının ve ofisteki saklamak için gerekli yerin azaltılması için uygundur.

Çift taraflı kopyalama
Çok sayıda tek taraflı dokümanı yazdırılırken kağıdın iki tarafına yazdırma, kağıt kullanımını yarıya indirir.

d Referans
Detaylar için [Kopya İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 5. bölümüne bakın.

1

2
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3.2

Birleştirilen kopyalar
Tek bir sayfada yazdırılabilen sayfa sayısına bağlı olarak "1'e 2", "1'e 4" veya "1'e 8" opsiyonunu seçin. Kağıt 
kullanımı azaltmak için bu ayarları çift taraflı kopyalama ile birleştirin.

1

2
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3.2 Kopyalarken kağıt kullanımının azaltılması 3

d Referans
Detaylar için [Kopya İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 5. bölümüne bakın.

"1'e 4" veya "1'e 8" seçilmişse, sayfa düzenlemesi seçilebilir.

1

2
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3.3

3.3 Çok sayıda doküman sayfasının tek seferde kopyalanması
Kopyalanacak doküman sayfası sayısı ADF'ye yüklemek için çok fazlaysa, doküman ayrı olarak taranacak 
destelere ayrılabilir. Tüm doküman sayfaları tarandıktan sonra, kopyalar birlikte çıkartılabilir. Bu, çok sayıda 
sayfa içeren bir dokümanın birden fazla kopyasının yazdırılması için kullanışlıdır.

Ayri Tarama

Bu işlemi, tüm dokümanlar taranana kadar tekrarlayın.
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3.3 Çok sayıda doküman sayfasının tek seferde kopyalanması 3

Referans
- ADF'ye yerleştirilemeyecek dokümanları kopyalamak için orijinal cam üzerine yerleştirin. Dokümanlar, 

orijinal camdan ayrı desteler halinde de taranabilir.
- Ayarları değiştirmek için [Ayar Değiştir] üzerine basın.

d Referans
Detaylar için [Kopya İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 5. bölümüne bakın.
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3.4

3.4 Kopyalardan bir kitapçık oluşturulması
Kopyalar, dergi ve broşür gibi şekil vermek için ortadan ciltlenebilir. Orijinal dokümanın düzenine bağlı olarak 
"Kitapçık" fonksiyonu veya "Kitapçık Orijinal" fonksiyonu kullanılır.

Kitapçık
Tek sayfalar içeren bir orijinal için "Kitapçık" fonksiyonunu seçin. Taranan dokümanın sayfa sırası, otomatik 
olarak düzenlenir ve çift taraflı kopyalar yazdırılır.
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3.4 Kopyalardan bir kitapçık oluşturulması 3

d Referans
Detaylar için [Kopya İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 5. bölümüne bakın.

Kitapçık Orijinal
Orta ciltleme kısmında zımbaları çıkmış bir broşür için "Kitapçık Orijinal" fonksiyonunu seçin. Doküman, 
orijinal broşür gibi kopyalar oluşturmak için kopyalanır ve ortadan ciltelenir.

1

2



Kopyalardan bir kitapçık oluşturulması3

3-12 d-Color MF360/280/220

3.4

d Referans
Detaylar için [Kopya İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 5. bölümüne bakın.
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3.5 Kopyalardan doküman gölgelerinin silinmesi 3

3.5 Kopyalardan doküman gölgelerinin silinmesi

Çerçeve Sil
Kopyalar, alınan fakslardaki aktarım bilgisi ve açılmış deliklerin gölgesi gibi, istenmeyen alanlar silinerek 
oluşturulabilir.
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3.5

Referans
- Aynı genişlikte alan dokümanın dört tarafından silinebilir veya silinen genişlik her bir taraf için 

belirtilebilir.
- Silinecek çerçevenin genişliği, 1/16 inç ve 2 inç (0,1 ve 50,0 mm) arasında ayarlanabilir.

d Referans
Detaylar için [Kopya İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 5. bölümüne bakın.

1

2
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3.6 Kopyaların farklı bir ebatlı kağıda büyütülerek/küçültülerek yazdırılması 3

3.6 Kopyaların farklı bir ebatlı kağıda büyütülerek/küçültülerek 
yazdırılması

Otomatik zoom
Kopyalar, yüklenen dokümanın ebadına ve belirtilen kağıt ebadına göre otomatik olarak seçilen zoom oranı 
ile oluşturulabilir.
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3.6

Referans
- "Oto." Zoom ayarı seçilmişse, "Oto." Kağıt ayarı seçilemez. İstenilen kağıt ebadı ile yüklenen kağıt 

tepsisini seçin.

Referans
- Dokümandan daha büyük kağıda kopyalama yaparken dokümanı kağıtla aynı yönde yükleyin.

d Referans
Detaylar için [Kopya İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 5. bölümüne bakın.

1

2
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3.7 Yan yana olan kitap sayfalarının ayrı sayfalara kopyalanması 3

3.7 Yan yana olan kitap sayfalarının ayrı sayfalara kopyalanması

Kitap Kopya
Açık bir kitap veya broşür gibi yan yana iki sayfa ayrı sayfalar üzerine kopyalanabilir.
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3.7

1

2

1

2
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3.7 Yan yana olan kitap sayfalarının ayrı sayfalara kopyalanması 3
Referans
- Aşağıdaki Kitap Tarama ayarları kullanılabilir. Bir kitabın ön ve arka kapaklarının kopyalanması için 

ayarlar belirtilebilir.

d Referans
Detaylar için [Kopya İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 5. bölümüne bakın.

Parametre Açıklama

Kitap Ayır Yan yana sayfanın her bir sayfası aynı sayfaya yazdırılır.

Ayrıştır Yan yana iki sayfalı dokümanlarda kopyalar ayrı ayrı olarak dokümanın sayfa 
sırasına göre yazdırılır.

Ön Kapak Ön kapak ve yan yana iki sayfalı dokümanlarda sayfalar ayrı ayrı olarak 
dokümanın sayfa sırasına göre yazdırılır.

Ön ve Arka Kapak Ön kapak, sayfa yaylarındaki her bir sayfanın ayrı ayrı kopyası ve arka kapak, 
doküman sayfa sırasına göre basılır.



Kopyalama sırasında kapak sayfalarının eklenmesi3
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3.8

3.8 Kopyalama sırasında kapak sayfalarının eklenmesi

Kapak Sayfası
Dokümanın ana gövde kağıdından farklı kağıtta olan kapak sayfaları için kağıt kullanılarak kopyalama 
yapılırken, kapak sayfalarını ve dokümanı ayrı ayrı kopyalamak yerine, farklı kağıt tipleri kullanılarak tüm 
doküman aynı anda yazdırılabilir.
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3.8 Kopyalama sırasında kapak sayfalarının eklenmesi 3

Referans
- Kapak sayfaları ve dokümanın ana gövdesi için aynı ebatta kağıt kullanın ve bunları kağıt tepsilerine aynı 

yönde yükleyin.

d Referans
Detaylar için [Kopya İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 5. bölümüne bakın.

1

2

Kapak sayfaları için kullanılacak kağıtla yüklenen kağıt tepsisini seçin.

1

2
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3.9 Zımbalarla ciltleme ve kopyalara delik açma

Zımba/Del
Çok sayfalı dokümanlar kopyalanabilir ve birlikte zımbalanabilir. Dokümanın köşeden veya iki yerden 
zımbalanması için ayarlar belirtilebilir. Zımba ayarları sadece, opsiyonel sonlandırıcı takıldığında kullanılabilir.

Kopyalara dosyalama için delik açılabilir. Delme ayarları sadece, opsiyonel delme kitinin ve FS-527 
sonlandırıcısının takılı olması durumunda kullanılabilir.

Del [2-Delk]

Zımba [Köşe]

Zımba [2 pozisyon]
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3.9 Zımbalarla ciltleme ve kopyalara delik açma 3

Referans
- Sonlandırma Programı butonu kullanılmışsa, kayıtlı sonlandırma fonksiyonlarını aynı anda 

tanımlayabilirsiniz.
- Aşağıdaki kağıt, Zımba ayarları ile kullanılabilir.

Kağıt ağırlığı: 
FS-527 sonlandırıcısı takılı olduğunda
Normal Kağıt (15-15/16 lb - 23-15/16 lb (60 g/m2 - 90 g/m2))
Kalın kağıt 1/2 (24-3/16 lb - 55-5/8 lb (91g/m2 - 209 g/m2 ))
FS-529 sonlandırıcısı takılı olduğunda
Normal Kağıt (15-15/16 lb - 23-15/16 lb (60 g/m2 - 90 g/m2))
Kalın kağıt 1/2 (24-3/16 lb - 55-5/8 lb (91g/m2 - 209 g/m2 ))*

*Sadece bir kapak sayfası kullanılabilir.
Kağıt ebatları: 
FS-527 sonlandırıcısı takılı olduğunda
A3 w - A5 v, 11 e 17 w - 8-1/2 e 11 w/v
FS-529 sonlandırıcısı takılı olduğunda
A3 w - B5 v, 11 e 17 w - 8-1/2 e 11 w/v

2

1

Del ayarını seçerken deliklerin yapılacağı konumu belirtin.

2

1
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- Aşağıdaki kağıt, Delme ayarları ile kullanılabilir.
Kağıt ağırlığı: 
15-15/16 lb - 68-1/8 lb (60 g/m2 - 256 g/m2)
Kağıt ebatları:
"2 Delik" Delme ayarı: 11e17 w - 8-1/2e11 v/w
"3 Delik" Delme ayarı: 11e17 w, 8-1/2e11 v
"4 Delik" Delme ayarı: A3 w, B4 w, A4 v, B5 v

Açılan delik sayısı, ünitenin takılı olduğu ülkeye (bölge) bağlı olarak değişiklik gösterir. Detaylı bilgi için yetkili 
servisle bağlantı kurun.

d Referans
Detaylar için [Kopya İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 5. bölümüne bakın.
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3.10 Zarflara kopyalama 3

3.10 Zarflara kopyalama

Atlama tepsisi
Zarflara kopyalama yaparken atlama tepsisini kullanın.

Zarflara kopyalama yaparken dokümanın ve kağıdın yönü çok önemlidir.

1 Dokümanı ve kağıdı yerleştirin.

% Yazdırılacak taraf aşağı bakacak şekilde yükleyin.

Orijinal

Zarf tipi

Yazdırma yönü
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2 Kağıt tipini ve ebadını belirtin.

% Zarflar yüklenmişse, "Zarf" Kağıt Tipi ayarını seçin. Yüklenen zarfın ebadına uyan bir ebat seçin.

d Referans
Detaylar için [Kopya İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 5. bölümüne ve 8. bölümüne bakın.
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3.11 Sıkça kullanılan fonksiyonların kolayca geri çağrılması 3

3.11 Sıkça kullanılan fonksiyonların kolayca geri çağrılması

Programların kaydedilmesi/geri çağrılması
Sıkça kullanılan fonksiyonlar, bir kopya programı olarak kaydedilebilir. Kayıtlı kopya programı, kolayca geri 
çağrılabilir ve kullanılabilir.

Bir programın kaydedilmesi

Önce, kaydedilecek fonksiyonları belirtin.

1 2
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Referans
- Maksimum 30 kopya programı kaydedilebilir.

Bir programın geri çağrılması

2

1

1

2
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3.11 Sıkça kullanılan fonksiyonların kolayca geri çağrılması 3

d Referans
Detaylar için [Kopya İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 4. bölümüne bakın.

Kısayol tuşları/Hızlı Ayarlar
Sıkça kullanılan fonksiyonlar, temel ayar ekranında kısayol tuşları veya kolay ayar tuşları olarak oluşturulabilir. 
En fazla iki kısayol tuşu oluşturulabilir. En fazla dört kolay ayar tuşu oluşturulabilir.

�zellikler/Numerat�r
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3.11 Sıkça kullanılan fonksiyonların kolayca geri çağrılması 3

Referans
- Opsiyonel IC-412 resim denetleyicisi takılı olduğunda sadece bir kısayol tuşu geçerli kılınabilir.
- İki kısayol tuşu tanımlandığında [Language Selection] (Dil Seçimi) görüntülenmez.

d Referans
Detaylar için [Kopya İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 6. bölümüne bakın.

1

3

2

Kısayol tuşu için

Kısayol tuşu 
oluşturulur.

Kolay ayar tuşu 
oluşturulur.
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3.12 Kopyaların kontrol edilmesi

Test kopya
Çok sayıda kopya yazdırmadan önce tek bir prova kopya veya baskı resmi, önizleme resmi olarak kontrol 
edilebilir. Bu, hataların çok sayıda kopyaların yazdırılmasından önce düzeltilmesini sağlar.

İstediğiniz kopya ayarlarını seçin.

Kontrol modunu 
seçin.
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3.12 Kopyaların kontrol edilmesi 3

Yazdırma ve kontrol işlemleri

Tek bir kopya yazdırılır.
Prova kopyayı kontrol edin.



Kopyaların kontrol edilmesi3
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Referans
- Birden fazla kopya belirttiğinizde onay amacı ile bir doküman yazdırılabilir.
- Prova kopyanın kontrol edilmesinden sonra seçilen ayarların değiştirilmesi için [Ayar Değiştir] üzerine 

basın ve sonra ayarları değiştirin.
- Orijinal ADF'ye yüklenmişse, orijinalin taranma işleminin bittiğini teyit eden ekran belirmeden prova 

kopya yazdırılmaya başlanır.
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3.12 Kopyaların kontrol edilmesi 3

Önizleme resmi ile kontrol etme işlemi

Referans
- Önizleme resminin kontrol edilmesinden sonra ayarların değiştirilmesi için [Sayfaları Görüntüle] üzerine 

basın ve sonra ayarları değiştirin.

d Referans
Detaylar için [Kopya İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 4. bölümüne bakın.
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3.13 Yazdırma sayısının kontrol edilmesi

Sayaç
Siyah-beyaz baskı sayısı gibi toplam baskı sayısı ve detaylı baskı sayımı, çeşitli fonksiyonlar için kontrol 
edilebilir.

�zellikler/Numerat�r
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3.13 Yazdırma sayısının kontrol edilmesi 3

Toplm: "Siyah" ayarı, "Tam Renk" ayarı, "Tek Renk" ayarı, "2 Renk" ayarı kullanılarak kopyalanan toplam 
sayfa sayısını ve tüm Renk ayarları için toplamı görüntüler.

Büyük Ebat: "Siyah" ayarı, "Tam Renk" ayarı, "Tek Renk" ayarı, "2 Renk" ayarı kullanılarak geniş ebatlı kağıda 
kopyalanan toplam sayfa sayısını ve tüm Renk ayarları için toplamı görüntüler.

Toplam (Kopya + Baskı): "Siyah" ayarı, "Tam Renk" ayarı ve "2 Renk" ayarı kullanılarak kopyalanan ve 
yazdırılan toplam sayfa sayısını görüntüler.

Referans
- Listeyi yazdırmak için [Yazdırma Listesi] üzerine basın.
- Kullanılan toner miktarını görüntülemek için [Kapsama Oranı] üzerine basın.

d Referans
Detaylar için [Kopya İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 8. bölümüne bakın.

Aşağıdaki bilgi, Kopya sekmesinde görüntülenebilir.
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3.14 Elektrik kullanımının azaltılması
Bu makine, enerjinin muhafaza edilmesi için iki Güç Tasarrufu modu ile donatılmıştır. Ayrıca haftalık 
zamanlayıcı, makinenin kullanılmayacağı gün ve saat periyotlarının programlanmış olması durumunda 
makinenin kullanılmasını sınırlar.

Ayarlar, Yönetici modundan bu ayarlar için belirtilebilir.

Düşük Enerji modu ve Uyku modu
Belirli bir süre boyunca makinede hiçbir işlem gerçekleşmez ise, makine otomatik olarak enerji tasarrufu 
sağladığı bir moda geçer. Makinede 15 dakika boyunca hiçbir işlem gerçekleşmez ise, dokunmatik panel 
kapanır ve makine Düşük Enerji moduna girer. 20 dakika boyunca hiçbir işlem gerçekleşmez ise, makine 
enerji tasarrufunun fazla olduğu Uyku moduna girer (Fabrika ayarı).

d Referans
Detaylar için [Kopya İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 4. bölümüne bakın.

Manüel olarak Güç Tasarrufu moduna girilmesi

Belirtilen süreyi beklemek yerine makine, enerji tasarrufu sağlamak için manüel olarak enerji tasarrufu moduna 
ayarlanabilir. Fabrika ayarı olarak makine, [Enerji Tasarrufu] tuşuna basıldığında Düşük Enerji moduna girecek 
şekilde ayarlanmıştır.
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Haftalık zamanlayıcı
Makinenin kullanımını sınırlandırmak için yönetici tarafından belirlenen kullanım programına göre makine, 
otomatik olarak Uyku moduna girecek şekilde ayarlanabilir. Haftanın her günü için ayrı olarak makinenin 
açılacağı ve kapatılacağı zamanı belirtebilirsiniz ve ayrıca tarihe göre işlem günlerini belirtebilirsiniz.

d Referans
Detaylar için [Kopya İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 7. bölümüne bakın.

Haftalık zamanlayıcı kullanılırken kopyalama

Haftalık zamanlayıcı sınırlamaları, makinenin kullanılması için geçici olarak iptal edilebilir. Sınırlamaları iptal 
etmek için ilk önce çalışma saatleri girilmelidir. Yönetici modunda iş dışı saat için şifre belirtilmelidir.

1

2

1

2
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4 Faydalı yazdırma işlemleri

4.1 Kağıdın seçilmesi

Orijinal Yön
Kağıda yazdırma yönü olarak "Dikey" veya "Yatay" opsiyonunu seçin.

Windows PCL/PS/XPS sürücüleri: Temel sekmesi

Macintosh OS X sürücüsü: Page Attributes

d Referans
Detaylar için [Print İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 9. bölümüne ve 10. bölümüne bakın.

Orijinal Ebat ve Kağıt Ebadı
Dokümanın kağıt ebadını ve üzerine yazdırılacak kağıdın ebadını seçin.

Windows PCL/PS/XPS sürücüleri: Temel sekmesi

Macintosh OS X sürücüsü: Page Attributes

d Referans
Detaylar için [Print İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 9. bölümüne ve 10. bölümüne bakın.

YatayDikey

Orjinal Ebat Kağıt Ebadı
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Zoom
Büyütme veya küçültme oranını belirtin.

Orijinal, burada belirtilen ebada "Orijinal Ebat" ayarından farklı ise ve "Zoom" ayarı "Otm." olarak 
ayarlanmışsa otomatik olarak büyütülür veya küçültülür.

Windows PCL/PS/XPS sürücüleri: Temel sekmesi

Macintosh OS X sürücüsü: Page Attributes

Referans
- Windows PCL sürücüsü, küçültülmüş ebatta baskı yapılırken ince çizgilerin bulanık hale gelmesini 

önlemek için "İnce Çizgi Desteği" fonksiyonuna da sahiptir. (Diğer sekmesi)

d Referans
Detaylar için [Print İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 9. bölümüne ve 10. bölümüne bakın.

Kağıt Tepsisi (Kğt. Tipi)
Üzerine yazdırılacak kağıdı içeren kağıt tepsisini seçin. Kağıt tepsileri farklı tipte kağıtlarla yüklenmişse, farklı 
bir kağıt tepsisi seçilerek istenilen kağıt tipi seçilebilir.

Windows PCL/PS/XPS sürücüleri: Temel sekmesi

Macintosh OS X sürücüsü: Paper Tray/Output Tray

d Referans
Detaylar için [Print İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 9. bölümüne ve 10. bölümüne bakın.

Küçültme Büyütme

Orijinal

Tepsi
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Kopyalar ve Harmanla/Ofset
Birden fazla kopya yazdırılırken her bir kopyayı bir komple set (1, 2, 3, ..., 1, 2, 3, ...) olarak yazdırmak için 
"Harmanla" fonksiyonunu seçin.

Ayrıca "Ofset" fonksiyonu seçilmişse, her bir kopya seti ileri veya geri kaydırılarak çıkartılır.

Windows PCL/PS/XPS sürücüleri: Temel sekmesi

Macintosh OS X sürücüsü: Output Method

Referans
- "Ofset" fonksiyonu sadece, sayfaların kaydırılmasını sağlayan sonlandırıcılarla birlikte kullanılabilir.

d Referans
Detaylar için [Print İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 9. bölümüne ve 10. bölümüne bakın.

Hamanla Ofset
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4.2 Yazdırma işleminin yönetilmesi ve sınırlanması

Güvenli Yazdırma
Doküman için bir şifre belirtilebilir.

Bu özellik, makinenin kontrol panelinden şifre girilmedikçe erişimin mümkün olmaması nedeni ile gizli 
dokümanların yazdırılması için kullanışlıdır.

Windows PCL/PS/XPS sürücüleri: Temel sekmesi

Macintosh OS X sürücüsü: Output Method

d Referans
Detaylar için [Print İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 9. bölümüne ve 10. bölümüne bakın.

Kull.Kut. Kaydet
Doküman, belirtilen kullanıcı kutusuna kaydedilebilir.

Kaydedilen veri istenildiğinde yazdırılabileceğinden, bu özellik doküman içeriklerine göre dokümanların ortak 
veya özel kullanıcı kutularında düzenlenmesi için kullanışlıdır.

Windows PCL/PS/XPS sürücüleri: Temel sekmesi

Macintosh OS X sürücüsü: Output Method

d Referans
Detaylar için [Print İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 9. bölümüne ve 10. bölümüne bakın.

Kutu

Şifre

Kutu
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Onayla Yazdır
Çok sayıda kopya yazdırmadan önce kontrol etmek amacıyla önce bir prova kopya yazdırılabilir.

Bu, çok sayıda kopyalamalarda hata olmasını engeller.

Windows PCL/PS/XPS sürücüleri: Temel sekmesi

Macintosh OS X sürücüsü: Output Method

d Referans
Detaylar için [Print İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 9. bölümüne ve 10. bölümüne bakın.

Kullanıcı Doğrulama/Hesap Takip
Kullanıcı doğrulama veya hesap izleme ayarları makinede belirtilmişse, yazıcı sürücüsü ile kullanıcı veya 
hesap bilgisinin kaydedilmesi, baskı işinin kayıtlı bir kullanıcı veya hesaptan gönderilip gönderilmediğinin 
makine tarafından kontrol edilmesini sağlar.

Windows PCL/PS/XPS sürücüleri: Temel sekmesi

Macintosh OS X sürücüsü: Output Method

d Referans
Detaylar için [Print İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 9. bölümüne ve 10. bölümüne bakın.

5 set
Tek bir set yazdırılır. Prova 
baskıyı kontrol edin. Kontrol

Tamam

Kullanıcı ID veya hesap adı

Kullanıcı doğrulama
veya

hesap doğrulama

Tamam!
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ID & Yazdır
Kullanıcı doğrulama etkinken, kullanıcı kullanıcı adını ve şifresini girerek bu makinenin ID & Yazdır Kullanıcı 
Kutusu'nda kayıtlı olan baskı işlerini yazdırabilir.

Çünkü yazdırma işlemi, makinenin kontrol paneli ile kullanıcı doğrulamasının gerçekleştirilmesinden sonra 
yapılabilir; bu, yüksek seviyede gizli olan dokümanların yazdırılması için uygundur.

Windows PCL/PS/XPS sürücüleri: Temel sekmesi

Macintosh OS X sürücüsü: Output Method

d Referans
Detaylar için [Print İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 9. bölümüne ve 10. bölümüne bakın.

Kutu

Tamam!

Kullanıcı doğrulaması
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4.3 Yazdırırken kağıt kullanımının azaltılması

Kombinasyon
Birden fazla doküman sayfasının azaltılmasını ve sayfaların bir arada tek bir sayfada yazdırılmasını sağlan 1'e 
N yazdırma fonksiyonu, yazdırılan sayfaların sayısının azaltılması için kullanışlıdır.

Windows PCL/PS/XPS sürücüleri: Düzen sekmesi

d Referans
Detaylar için [Print İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 9. bölümüne bakın.

Çift taraflı yazdırma/kitapçık yazdırma
Doküman sayfaları, kağıdın iki tarafına veya kitapçık formunda yazdırılabilir (kitap ayırma ve ortadan ciltleme)

Bu özellik, birden fazla sayfa içeren bir dokümanın ciltlenmesi için kullanışlıdır.

Çift taraflı yazdırma

Kitapçık yazdırma

Windows PCL/PS/XPS sürücüleri: Düzen sekmesi

Macintosh OS X sürücüsü: Layout/Finish

Referans
- "Bölüm" fonksiyonunun kullanılması da, çift taraflı veya bir kitapçık olarak yazdırılan bir dokümanda 

hangi sayfanın kağıdın ön tarafına yazdırılacağını belirtmek için kullanışlıdır.
- Windows PCL/XPS sürücüsünden yazdırılırken boş sayfaları yazdırmayan "Boş Sayfaları Geç" 

fonksiyonu, kağıt kullanımının azaltılması için kullanışlıdır.

d Referans
Detaylar için [Print İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 9. bölümüne ve 10. bölümüne bakın.

1'e 2 1'e 4 1'e 6 1'e 9 1'e 16

Sol Cilt Üst Cilt
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4.4 Baskı pozisyonunun ayarlanması

Ciltleme Yönü ve Ciltleme Marjini
Dokümanları ciltlemek için ciltleme pozisyonunu belirtin. Windows PCL/PS/XPS sürücüleri ile sayfa marjini 
miktarı da ayarlanabilir.

Windows PCL/PS/XPS sürücüleri: Düzen sekmesi

Macintosh OS X sürücüsü: Layout/Finish

d Referans
Detaylar için [Print İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 9. bölümüne ve 10. bölümüne bakın.

Image Shift
Tüm resim kaydırılabilir, sonra yazdırılabilir; örneğin sol ve sağ marjinler ayarlandığında.

Windows PCL/PS/XPS sürücüleri: Düzen sekmesi

Macintosh OS X sürücüsü: Layout/Finish

d Referans
Detaylar için [Print İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 9. bölümüne ve 10. bölümüne bakın.

Ciltleme marjini de 
ayarlanabilir.

Sol cilt Üst cilt Sağ cilt

Üste kaydır

Alta kaydır
Alta
kaydır

Sola 
kaydır

Sağ
kaydır

Sağ 
kaydır

Sola 
kayd.

Üste
kaydır
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4.5 Dokümanların sonlandırılması

Zımbalama ve delik açma
Yazdırılan dokümanlar zımbalarla ciltlenebilir veya delik açılabilir.

Windows PCL/PS/XPS sürücüleri: Bitir sekmesi

Macintosh OS X sürücüsü: Layout/Finish

Referans
- Zımba ayarları sadece, opsiyonel sonlandırıcı takıldığında kullanılabilir.
- Delme ayarları sadece, opsiyonel delme kitinin ve FS-527 sonlandırıcısının takılı olması durumunda 

kullanılabilir.
- Bir çıkış tepsisi seçilerek çıkış varış yeri belirtilebilir.
- Önceliğin sonlanmış ürüne veya ciltleme pozisyonunun ayarlanması için yöntem olarak üretkenliğe 

verileceğini belirtmek için istenilen Kağıt Düzenini seçin.

d Referans
Detaylar için [Print İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 9. bölümüne ve 10. bölümüne bakın.

Ortadan zımbalama ve katlama
Sonlandırılan dokümanın ikiye katlanma ayarını veya ikiye katlanıp zımbalanma ayarını seçin.

Windows PCL/PS/XPS sürücüleri: Bitir sekmesi

Macintosh OS X sürücüsü: Layout/Finish

Referans
- Ortadan zımbalama ve Katlama ve Katlama ayarları sadece, opsiyonel FS-527 sonlandırıcısının ve 

raptiye ünitesinin takılı olması durumunda kullanılabilir.

d Referans
Detaylar için [Print İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 9. bölümüne ve 10. bölümüne bakın.

Delme Zımba

İkiye Katla Ortadan Zımbala
ve Katla
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4.6 Farklı kağıt eklenmesi

Kapak Modu
Ön ve arka kapaklar farklı kağıda yazdırılabilir.

Kağıt tepsisinden kapak sayfaları için kağıt seçin.

Windows PCL/PS/XPS sürücüleri: Kapak Modu sekmesi

Macintosh OS X sürücüsü: Cover Mode/Transparency Interleave

d Referans
Detaylar için [Print İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 9. bölümüne ve 10. bölümüne bakın.

Asetat kağıdı
Ara kağıtlar, yazdırıldığında OHP asetatları arasına eklenebilir.

Windows PCL/PS/XPS sürücüleri: Kapak Modu sekmesi

Macintosh OS X sürücüsü: Cover Mode/Transparency Interleave

d Referans
Detaylar için [Print İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 9. bölümüne ve 10. bölümüne bakın.

Ön Kapak Arka Kapak
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Her bir Sayfa Ayarı
Her bir sayfa için farklı yazdırma yöntemi ve kağıt tepsisi seçilebilir. Bu, çok sayıda sayfa yazdırılırken kağıt 
tepsilerini değiştirmek için kullanışlıdır.

Sayfa 1: Tepsi 1'deki kağıtla tek taraflı yazdırılır

Sayfa 2: Tepsi 2'deki kağıtla tek taraflı yazdırılır

Üçüncü sayfa: Tepsi 1'den boş sayfa eklenmesi

Sayfa 3 - 6: Tepsi 1'deki kağıtla çift taraflı yazdırılır

Windows PCL/PS/XPS sürücüleri: Kapak Modu sekmesi

Macintosh OS X sürücüsü: Per Page Setting

d Referans
Detaylar için [Print İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 9. bölümüne ve 10. bölümüne bakın.
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4.7 Yazdırılırken metin ve resimlerin eklenmesi

Filigran
Doküman, bir filigranın (metin damgası) üzerine gelecek şekilde yazdırılabilir.

Windows PCL/PS/XPS sürücüleri: Damga/Kompozisyon sekmesi

d Referans
Detaylar için [Print İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 9. bölümüne bakın.

Yerpaylaşımı Yap
Doküman, ayrı kaplama verisinin üzerine gelecek şekilde yazdırılabilir.

Windows PCL/PS/XPS sürücüleri: Damga/Kompozisyon sekmesi

d Referans
Detaylar için [Print İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 9. bölümüne bakın.

Kopya Güvenliği
Kopyalama işlemini önlemek için özel bir model veya şifre belirtin. Dört kopya koruması fonksiyonu 
mevcuttur: Kopya Koruması, Tekrarlanabilir Damga, Kopya Denetimi ve Şifre Kopya.

Örnek: Kopya Koruması

- "Kopya Denetimi" ve "Şifre Kopya" fonksiyonlarının kullanılması için opsiyonel SC-507 güvenlik kiti 
gereklidir.

Windows PCL/PS/XPS sürücüleri: Damga/Kompozisyon sekmesi

Macintosh OS X sürücüsü: Stamp/Composition

d Referans
Detaylar için [Print İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 9. bölümüne ve 10. bölümüne bakın.

Conf
ide

ntia
l

New Product New Product

Kaplama verisi Orijinal verisi

Yazdırılmış Kopyalanmış
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Tarih/Saat ve Sayfa Numarası
Doküman, eklenen tarih/saat veya sayfa numarası ile yazdırılabilir.

Windows PCL/PS/XPS sürücüleri: Damga/Kompozisyon sekmesi

Macintosh OS X sürücüsü: Stamp/Composition

d Referans
Detaylar için [Print İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 9. bölümüne ve 10. bölümüne bakın.

ÜstBilgi/AltBilg
Bu makine ile bir üst bilgi/alt bilgi olarak kaydedilen bilgi, doküman yazdırılırken eklenebilir.

Windows PCL/PS/XPS sürücüleri: Damga/Kompozisyon sekmesi

Macintosh OS X sürücüsü: Stamp/Composition

Referans
- Üst bilgi/alt bilgiyi kullanmak için öncelikle bu makine ile üst bilgi/alt bilgi kaydedilmelidir.

d Referans
Detaylar için [Print İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 9. bölümüne ve 10. bölümüne bakın.
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4.8 Resim kalitesinin ayarlanması

Rengi Seç ve Kalite Ayarı
Doküman gri skalada yazdırılabilir veya ton gibi resim kalitesi ayarlanabilir.

Referans
Kenar Düzeltme fonksiyonu, küçük karakterleri daha görünür kılmak amacıyla karakter, grafik ve resim 
kenarını vurgulamak için belirtilebilir.
Toner Tasarrufu fonksiyonu, yazdırma yoğunluğunu kontrol etmek ve toner tüketimini azaltmak için 
belirtilebilir.
- Windows PS sürücüsü ve Macintosh OS X sürücüsü için ICC profili belirtilebilir.
- Windows XPS sürücüsü, grafik modellerinin ince ayarını belirten "Sablon" fonksiyonuna sahiptir.
- Windows PCL sürücüsü, grafik modellerinin ince ayarını belirten "Sablon" fonksiyonuna ve bir grafik 

resmi için sıkıştırma oranını belirten "Resim Sıkıştırma" fonksiyonuna sahiptir.
- Windows PS ve Macintosh OS X sürücüleri, bir resmin çevresinde oluşan beyaz boşluğun önlenmesini 

sağlayacak şekilde yazdıran "Otomatik İzleme" fonksiyonunu ve siyah bir karakterin veya şeklin 
çevresinde oluşan beyaz boşluğun önlenmesini sağlayacak şekilde yazdıran "Siyah Yazdır" 
fonksiyonunu da sağlar.

Windows PCL/PS/XPS sürücüleri: Kalite sekmesi

Macintosh OS X sürücüsü: Quality

d Referans
Detaylar için [Print İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 9. bölümüne ve 10. bölümüne bakın.

Renk ayarları
Doküman, doküman içerikleri için uygun resim kalitesinde yazdırılabilir.

Windows PCL/PS/XPS sürücüleri: Kalite sekmesi

Macintosh OS X sürücüsü: Quality

d Referans
Detaylar için [Print İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 9. bölümüne ve 10. bölümüne bakın.

Renk profili için 
olan ayarlarla 
yazdırma

Gri skalada 
yazdırma

Doküman Foto DTP Web CAD
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Glossy Mod
Doküman, parlak cila ile yazdırılabilir.

Windows PCL/PS/XPS sürücüleri: Kalite sekmesi

Macintosh OS X sürücüsü: Quality

d Referans
Detaylar için [Print İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 9. bölümüne ve 10. bölümüne bakın.
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4.9 Yazıcı fontlarının kullanılması

Font Ayarları
Doküman, yazıcı fontları ile değiştirilen Gerçek Tür fontları ile yazdırılabilir.

Windows PCL/PS sürücüleri: Kalite sekmesi

Referans
- Yazıcı fontları kullanıldığında yazdırma süresi azalır, ancak görüntülenen doküman ile yazdırma sonucu 

arasında fark olabilir.
- "Font Ayarları", Windows PCL veya PS sürücüsü kullanılarak tanımlanabilir.

d Referans
Detaylar için [Print İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 9. bölümüne bakın.

Gerçek Tür Fontu (font 1)

Yazıcı fontu (font 2)
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4.10 Kullanımı kolay bir yazıcı sürücüsünün tanımlanması

My Tab
Sık kullandığınız yazıcı sürücüsü ayar fonksiyonlarını toplu olarak tek bir sekmeye kaydetmenizi ve sekmede 
görüntülenecek içerikleri özelleştirmenizi sağlayan "My Tab" menüsünü tanımlayabilirsiniz. My Tab kullanarak 
sık kullandığınız fonksiyon ayarlarını tek bir ekranda değiştirebilirsiniz.

Windows PCL/PS/XPS sürücüleri: My Tab

d Referans
Detaylar için [Print İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 9. bölümüne bakın.
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5 Faydalı faks işlemleri

5.1 Sıkça kullanılan faks numaralarının kaydedilmesi
Sıkça kullanılan varış yerleri kaydedilebilir.

Varış yerleri, adres defterine veya grup varış yerleri olarak kaydedilebilir.

Adres defteri varış yerleri
Adres defterine sıkça kullanılan varış yerlerini kaydederek, adres defteri butonuna basılmasıyla varış yerini 
kolayca geri çağırabilirsiniz.

Varış yeri kayıt ekranının açılması

�zellikler/Numerat�r
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Bir faks numarasının kaydedilmesi

Varış yeri kayıt ekranı
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• No.: Tuş takımını kullanarak kayıt numarasını girin.
• Ad: Kaydedilecek faks numarasının adını belirtin.
• Faks Numarası: Tuş takımını kullanarak kaydedilecek faks numarasını girin.
• Dizin: Faks numaralarının düzenlenmesi için kullanılan dizin karakterlerini seçin. Kayıtlı ada uygun dizin 

karakterlerini seçerek faks numarası kolayca bulunabilir.
• İkon: Bu makinede i-Option LK-101 v2 etkin olduğunda bir ikon seçin.

2

1

2

1
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d Referans
Detaylar için [Ağ Tarama/Faks/Ağ Faks İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 9. bölümüne bakın.

Grup varış yerleri
Birden fazla varış yeri, tek bir grup olarak birlikte kaydedilebilir.

Bir grup varış yeri olarak kaydedilebilen varış yerleri, adres defterine kaydedilmelidir.

Bir grup varış yerinin kaydedilmesi için ilk önce adres defterine varış yerlerinin teker teker kaydedilmesi 
gerekir.

% Tek Dokunma/V. Yeri Oluştur ekranında [Grup] üzerine dokunun.

2

1

3
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5.1 Sıkça kullanılan faks numaralarının kaydedilmesi 5

d Referans
Detaylar için [Ağ Tarama/Faks/Ağ Faks İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 9. bölümüne bakın.

Program varış yerinin kaydedilmesi
Tarama ayarları, aktarım ayarları ve varış yeri tek bir butonla kaydedilebilir. Bunlara program varış yerleri denir. 

Kayıtlı program varış yerleri, kolayca geri çağrılabilir ve kullanılabilir.

d Referans
Detaylar için [Ağ Tarama/Faks/Ağ Faks İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 9. bölümüne bakın.

Varış yeri ekranı



Şu ana kadar gerçekleştirilen faks işlemlerinin kontrol edilmesi5
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5.2

5.2 Şu ana kadar gerçekleştirilen faks işlemlerinin kontrol edilmesi

İletişim listesi
Aktarım ve alım güncesi, bir raporda görüntülenebilir ve yazdırılabilir.

Aktarım raporu, alım raporu ve aktarım ve alım raporlarını birleştiren aktivite raporuna, İletişim Listesi 
ekranından ulaşılabilir.

2

1

3
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5.2 Şu ana kadar gerçekleştirilen faks işlemlerinin kontrol edilmesi 5

d Referans
Aktivite raporu periyodik olarak yazdırılabilir.
Detaylar için [Ağ Tarama/Faks/Ağ Faks İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 8. bölümüne bakın.

Gönderilemeyen faks işleri, otomatik olarak Faks Tekrar Aktarım Kullanıcı Kutusu'na kaydedilir. Faks Tekrar 
Aktarım Kullanıcı Kutusu'na kaydedilen işler manüel olarak gönderilebilir. İşlerin Faks Tekrar Aktarım Kullanıcı 
Kutusu'na otomatik olarak kaydedilmesi için Yönetici modunda ayarların belirtilmesi gerekir. Detaylar için [Ağ 
Tarama/Faks/Ağ Faks İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 10. bölümüne bakın.

Yazdırılacak raporu seçin.

1

2

Yazdırılacak rapor sayısını seçin.



Aynı anda birden fazla alıcıya aktarım5
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5.3

5.3 Aynı anda birden fazla alıcıya aktarım
Doküman, birden fazla alıcıya tek bir işlemle gönderilebilir. Buna "yayın aktarımı" denir.

Yayın aktarımı
Tuş takımı kullanılarak varış yerinin girilmesi veya kayıtlı bir varış yerinin seçilmesi ile yayın aktarımları için 
alıcılar belirtilebilir.
Ayrıca, iki yöntemin birleşiminin kullanılması ile alıcılar belirtilebilir.

Tuş takımı ile bir varış yerinin girilmesi
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5.3 Aynı anda birden fazla alıcıya aktarım 5

d Referans
Detaylar için [Ağ Tarama/Faks/Ağ Faks İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 5. bölümüne bakın.

İkinci varış yerini girmek amacıyla 
bir ekran görüntülemek için [Sonraki Varş Yeri] üzerine dokunun.

Bir varış yeri, kontrol panelinden de girilebilir.

2

1

Bir varış yeri, kayıt numarası girilerek de belirtilebilir.
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5.3

Kayıtlı bir varış yerinin seçilmesi

Referans
- Maksimum 625 varış yeri belirtilebilir.

Varış yerleri aşağıdaki kombinasyonda belirtilebilir.
Adres Deft.: 500 adres
Doğrudan Giriş: 100 faks adresi, 5 E-posta adresi, internet faks adresi veya IP adresi faks adresi, 
5 SMB adresi, 5 FTP adresi, 5 kullanıcı kutusu adresi, 5 WebDAV adresi

d Referans
Detaylar için [Ağ Tarama/Faks/Ağ Faks İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 5. bölümüne bakın.

Aktarımın gönderileceği birden fazla varış yerini seçin.

Seçilen varış yerleri 
kontrol edilebilir
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5.4 Kayıtlı aktarım kaynağı bilgisinin seçilmesi 5

5.4 Kayıtlı aktarım kaynağı bilgisinin seçilmesi

Faks aktarım kaynağı bilgisi ayarları
Kayıtlı aktarım kaynağı bilgisi (aktarım kaynağı adı ve faks ID) seçilebilir ve değiştirilebilir.

From : User01 From : Group03



Kayıtlı aktarım kaynağı bilgisinin seçilmesi5
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5.4

Referans
- Aktarım kaynağı bilgisi, Yönetici modunda belirtilir. Yönetici şifresi için makine yöneticisine başvurun.
- Aktarım kaynağı bilgisi, yönetici tarafından kaydedilir. Kayıtlı bilgi için makine yöneticisine başvurun.
- Yönetici, aktarım kaynağı bilgisinin dokümanın dışına veya içine yazdırılacağı yeri veya bu bilginin 

yazdırılmayacağını seçebilir.

d Referans
Detaylar için [Ağ Tarama/Faks/Ağ Faks İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 10. bölümüne bakın.

2

1
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5.5 Gönderilecek dokümanların taranması 5

5.5 Gönderilecek dokümanların taranması

Tarama Ayarları
Tarama Ayarları ekranından taranan dokümanın resim kalitesi, çözünürlük ve yoğunluk gibi ayarları 
değiştirilebilir.

No. Parametre Açıklama

1 Orijinal Tip Doküman, içeriklerine göre taranabilir.

2 Tek yönlü/Dubleks Çift taraflı dokümanlar taranırken "2 Taraflı" opsiyonunu seçin.

3 Çözünürlük Daha büyük sayı, daha net resim görüntüsü sağlar.

4 Dosya Formati Bu parametre, bir faks numarasına gönderilirken kullanılamaz.

5 Yoğunluk Taranan veri renklerinin koyulaştırılması veya aydınlatılmasını 
seçin.

6 Renk Bu parametre, bir faks numarasına gönderilirken kullanılamaz.

7 Tarama Ebadı Taranacak dokümanın ebadını belirtin. Bu, dokümanın sadece 
bir bölümünü fakslamak istiyorsanız kullanışlıdır.

8 Doküman Adı Bu parametre, bir faks numarasına gönderilirken kullanılamaz.

9 Ayrı Tarama Bu ayarı, ayrı destelerde taranan bir orijinali birlikte göndermek 
için seçin.

21 3

54 6

7

8

9
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5.5

Kalite Ayarı

Uygulama

d Referans
Detaylar için [Ağ Tarama/Faks/Ağ Faks İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 5. bölümüne bakın.

No. Parametre Açıklama

1 Arka Plan Kaldır. Arka taraf baskısı kopyanın ön tarafına yazdırıldığında veya 
orijinal arka planı renkli olduğunda arka plan yoğunluğunu 
ayarlayın.

2 Keskinlik Metin kenarları keskin olmadığında ayarı yapın.

No. Parametre Açıklama

1 Çerçeve Sil Bir doküman tarandığında beliren gölgeler silinebilir.

2 Kitap Kopya Bir kitabın taranması için uygun ayarı belirtin.

3 Ek Açıklama Gönderilecek doküman, Ek Açıklama Kullanıcı Kutusu'na 
kaydedilebilir.

4 Damga/Kompozisyon Dokümanı eklenen tarih, saat, sayfa numarası veya önceden 
ayarlanmış metinle gönderin.

5 Gönder & Yazdır Fakslanan doküman aynı anda kopyalanabilir.

6 TX Damga Faks ADF kullanılarak gönderildiğinde, tamamlama damgası 
taranan orijinale eklenerek orijinalin her bir sayfasının taranıp 
taranmayacağı teyit edilebilir.
TX Damga fonksiyonunu kullanabilmek için opsiyonel damga 
ünitesi takılı olmalıdır.

1 2

1

4

2 3

5 6



d-Color MF360/280/220 5-17

5.6 Alıcıdan gelen komutla dokümanların gönderilmesi 5

5.6 Alıcıdan gelen komutla dokümanların gönderilmesi

Sorgu iletimi
Taranan doküman verilerinin gönderenin makinesine kaydedilmesi ve alıcının talebi üzerine gönderilmesine 
"sorgu iletimie" denir.

Bu makinenin "Sorgu TX" fonksiyonu kullanılarak gönderilen bir doküman, makinenin Sorgu Aktarımı Kullanıcı 
Kutusu'na kaydedilir ve alıcıdan bir talep geldiğinde gönderilir.

Gönderilecek 
veri için talep

AlıcıGönderen

Kullanıcı
İletim

Kull. Kut.



Alıcıdan gelen komutla dokümanların gönderilmesi5
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5.6

Referans
- Sorgu iletimleri ile alıcı, aktarım masrafını üstlenir.
- Makinenin bir sorgu aktarımı ile saklanan verileri göndermesini sağlamak için İletişim Metodu Ayarları 

ekranındaki [Sorgula RX] üzerine basın ve sonra verinin alınması için göndereni belirtin.
- Bülten sorgu aktarımı, alıcı faks makinesinin F-code fonksiyonlarını desteklemesi durumunda 

kullanılabilir.

2

1
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5.7 İletişim masraflarının azaltılması 5
d Referans
Detaylar için [Ağ Tarama/Faks/Ağ Faks İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 5. bölümüne bakın.

5.7 İletişim masraflarının azaltılması

Birden fazla uzun mesafe alıcılarına aktarım (yedek dağıtım)
Birden fazla alıcıya doküman göndermek için doküman temsili bir alıcıya iletilebilir ve temsili alıcı (yedek 
istasyon) dokümanı diğer alıcılara gönderebilir.

Referans
- Yedek yayın aktarımını gerçekleştirmek için yedek kullanıcı kutusu ve varış yeri, yedek istasyonda 

belirtilmelidir. Varış yeri ayarı için önceden varış yeri olarak bir grup belirtilmelidir.

d Referans
Detaylar için [Ağ Tarama/Faks/Ağ Faks İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 7. bölümüne bakın.

Gece aktarım masrafları ile aktarım (zamanlayıcı aktarımı)
Varış yeri ayarları belirtilebilir ve gün içerisinde doküman taranabilir ve aktarım telefon ücretlerinin az olduğu 
gece saatlerinde belirtilen bir zamanda gönderilebilir.

Referans
- Faksı gece geç saatte göndermek için doküman gönderildiğinde zamanlayıcı aktarımı belirtilmelidir.

d Referans
Detaylar için [Ağ Tarama/Faks/Ağ Faks İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 5. bölümüne bakın.

Gönderen sadece, yedek istasyona 
aktarım masrafını üstlenir.

Yedek istasyon

Taranan doküman belirtilen saatte gönderilir.
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5.8

5.8 İletişim masraflarının düşürülmesi (Internet/Intranet kullanımı ile)

Internet Faks
İnterneti kullanarak taranan bir dokümanı bir e-posta eki olarak gönderebilirsiniz.

Aktarım masrafları, İnternet ücretlerine dahildir.

Referans
- İnternet faksı, renkli bir orijinali aktarmanızı sağlar.
- Dosya eki TIFF formatındadır.
- İnternet fakslarının gönderilmesi ile ilgili detaylar için bakınız kılavuz sayfa 5-21.
- İnternet faksı kullanılmadan önce yönetici tarafından çeşitli ayarlar yapılmalıdır.

d Referans
Detaylar için [Ağ Tarama/Faks/Ağ Faks İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 2. bölümüne bakın.

IP Adresi Faks
Alıcının IP adresini, örneğin bir firmaya ait bir intranette oluşacak bir iletişimi etkin kılmak amacıyla host adını 
veya e-posta adresini varış yeri olarak belirtin.

Referans
- IP adresi faksı ile renkli dokümanlar gönderilebilir ve alınabilir.
- IP adresi faksı kullanılmadan önce yönetici tarafından çeşitli ayarlar yapılmalıdır.
- IP adresi faksı sadece, uyumlu Olivetti modelleri veya CIAJ (Japon İletişim ve Bilgi Ağı Birliği) tarafından 

önerilen doğrudan SMTP standardı ile uyumlu modeller arasında kullanılabilir. Uyumlu modeller 
dışındaki modellerle yapılan işlemlerin düzgün olacağını garanti edemeyiz.

d Referans
Detaylar için [Ağ Tarama/Faks/Ağ Faks İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 2. bölümüne bakın.

Internet
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5.9 Dokümanların e-posta ile gönderilmesi 5

5.9 Dokümanların e-posta ile gönderilmesi

Internet Faks
İnterneti kullanarak taranan bir dokümanı bir e-posta eki olarak gönderebilirsiniz.

Aktarım masrafları, İnternet ücretlerine dahildir.

Varış yeri kayıtlı olduğunda

3

2

1
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Varış yeri doğrudan girildiğinde

d Referans
Detaylar için [Ağ Tarama/Faks/Ağ Faks İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 5. bölümüne bakın.

2

1

2

1
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5.10 Yazdırma masraflarının düşürülmesi 5

5.10 Yazdırma masraflarının düşürülmesi

Zorunlu Hafıza RX Kul. Kut.
Alınan fakslar, veri olarak kullanıcı kutusuna kaydedilebilir ve gerektiğinde yazdırılabilir.
Alınan tüm faks dokümanları arasından gerekli faks dokümanlarının yazdırılması, güvenliği artırır ve yazdırma 
masraflarını düşürür.

Zorunlu Hafıza RX Kullanıcı Kutusu'na veri yazdırılması

Zorunlu
Hafiza RX

Kut.

Al

Kul.
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Referans
- Zorunlu Hafıza RX Kul. Kut. için bir şifre belirtilebilir
- Zorunlu Hafıza RX Kul. Kut. için ayarlar, Yönetici modunda belirtilir. Ayarları belirtmek için yönetici şifresi 

gereklidir.

d Referans
Detaylar için [Ağ Tarama/Faks/Ağ Faks İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 7. bölümüne bakın.

3

2

1

2

1
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5.11 Gizli dokümanların gönderilmesi 5

5.11 Gizli dokümanların gönderilmesi

F-Kod aktarımı
Dokümanlar gönderilirken, dokümanın gizliliğini korumak için varış yerinin faks numarasına ilave olarak gizli 
bir kullanıcı kutusu (SUB adresi) ve aktarım şifresi (aktarım ID) de belirtilebilir.

SUB adresi
1 2 3 4

Aktarım ID'si
****

Kul. Kut.
Gizli

Al
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5-26 d-Color MF360/280/220
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Referans
- F-code aktarımını gerçekleştirmek için alıcının faks makinesinde gizli bir kutu ve aktarım ID'si 

belirtilmelidir.
- F-kod aktarımı sadece, alıcı faks makinesinin F kodu fonksiyonlarını desteklemesi durumunda 

kullanılabilir.

2

1
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5.12 Alınan verilerin iletilmesi 5
d Referans
Detaylar için [Ağ Tarama/Faks/Ağ Faks İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 5. bölümüne bakın.

5.12 Alınan verilerin iletilmesi

Faksın iletilmesi
Alınan faks verisi, önceden belirtilmiş bir varış yerine iletilebilir.

Referans
- Faks iletimi ayarları, Yönetici modunda belirtilir. Ayarları belirtmek için yönetici şifresi gereklidir.
- Yönetici modunda, faks makineden iletilmiş olmasına rağmen ayarlar alınan faks verilerinin yazdırılması 

için veya sadece bir hata oluştuğunda iletilen verilerin yazdırılması için belirtilebilir.
- Faks iletimi belirtilmişse Hafıza RX Ayarı, PC-FAKS RX ayarı ve TSI Kullanıcı Kutusu Ayarı kullanılamaz.

d Referans
Detaylar için [Ağ Tarama/Faks/Ağ Faks İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 10. bölümüne bakın.

Al
ve
ilet

Kutu



Verinin bir bilgisayardan doğrudan fakslanması5

5-28 d-Color MF360/280/220

5.13

5.13 Verinin bir bilgisayardan doğrudan fakslanması

Bilgisayardan fakslama
Bilgisayarda oluşturulan veri, yazdırıldığındaki ile aynı ayarlarla bir hedef faks makinesine gönderilebilir.

Bilgisayardan fakslamanın kullanılması için yazıcı sürücüsünün yüklenmesi gerekir.

d Referans
Detaylar için [Faks Sürücü İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 4. bölümüne bakın.

Faks dokümanı ayarları belirtilebilir.

1

2

Adres defterinden bir varış yeri seçilebilir.

3

1

2
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6.1 Sıkça kullanılan varış yerlerinin kaydedilmesi 6

6 Faydalı ağ tarama işlemleri

6.1 Sıkça kullanılan varış yerlerinin kaydedilmesi
Sıkça kullanılan varış yerleri kaydedilebilir.

Varış yerleri, adres defterine veya grup varış yerleri olarak kaydedilebilir.

Adres defteri varış yerleri
Adres defterine sıkça kullanılan varış yerlerini kaydederek, adres defteri butonuna basılmasıyla varış yerini 
kolayca geri çağırabilirsiniz.

Varış yeri kayıt ekranının açılması

�zellikler/Numerat�r
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6.1

Bir e-posta adresinin kaydedilmesi

Varış yeri kayıt ekranı
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6.1 Sıkça kullanılan varış yerlerinin kaydedilmesi 6

• No.: Tuş takımını kullanarak kayıt numarasını girin.
• Ad: Kaydedilecek e-posta adresi adını belirtin.
• E-Posta Adresi: E-posta adresinin girilmesi için dokunmatik panelde beliren klavyeyi kullanın.
• Dizin: E-posta adreslerinin düzenlenmesi için kullanılan dizin karakterlerini seçin. Kayıtlı ada uygun 

dizin karakterlerini seçerek e-posta adresi kolayca bulunabilir.
• İkon: Bu makinede i-Option LK-101 v2 etkin olduğunda bir ikon seçin.

2

1

2

1
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6.1

d Referans
Detaylar için [Ağ Tarama/Faks/Ağ Faks İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 9. bölümüne bakın.

Grup varış yerleri
Birden fazla varış yeri, tek bir grup olarak birlikte kaydedilebilir.

Bir grup varış yeri olarak kaydedilebilen varış yerleri, adres defterine kaydedilmelidir.

Bir grup varış yerinin kaydedilmesi için ilk önce adres defterine varış yerlerinin teker teker kaydedilmesi 
gerekir.

% Tek Dokunma/V. Yeri Oluştur ekranında [Grup] üzerine dokunun.

1

2

3
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6.1 Sıkça kullanılan varış yerlerinin kaydedilmesi 6

d Referans
Detaylar için [Ağ Tarama/Faks/Ağ Faks İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 9. bölümüne bakın.

Program varış yerinin kaydedilmesi
Tarama ayarları, aktarım ayarları ve varış yeri tek bir butonla kaydedilebilir. Bunlara program varış yerleri denir. 

Kayıtlı program varış yerleri, kolayca geri çağrılabilir ve kullanılabilir.

d Referans
Detaylar için [Ağ Tarama/Faks/Ağ Faks İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 9. bölümüne bakın.

Varış yeri ekranı



Metinlerin düzgün ve resimlerin temiz şekilde aktarılması6
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6.2

6.2 Metinlerin düzgün ve resimlerin temiz şekilde aktarılması
Detay miktarı (çözünürlük) ve tarama yöntemi (dokümanın metin veya resim içermesine bağlı olarak), bir 
doküman taranırken belirtilebilir. İyi kalitede bir doküman, bu ayarların bir kombinasyonu kullanılarak 
gönderilebilir.

Çözünürlüğün ayarlanması
Metin ve resimlerin düzgün şekilde aktarılması sırasında, daha iyi kalitede bir resim daha yüksek çözünürlük 
belirtilerek gönderilebilir.
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6.2 Metinlerin düzgün ve resimlerin temiz şekilde aktarılması 6

Referans
- Çözünürlük ne kadar yüksek olursa, veri o kadar büyük olur.

d Referans
Detaylar için [Ağ Tarama/Faks/Ağ Faks İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 5. bölümüne bakın.

Bir Orijinal Tip ayarının seçilmesi
Dokümanın metin ve resim tipi için uygun tarama yöntemini seçin.

2

1



Metinlerin düzgün ve resimlerin temiz şekilde aktarılması6
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6.2

No. Parametre Açıklama

1 Metin Bu ayarı, sadece metin içeren dokümanlar için seçin.

2 Metin/Resm Bu ayarı, metin ve resim içeren dokümanlar için seçin.

3 Resim Bu ayarı, sadece fotoğraf içeren dokümanlar için seçin.

4 Dot Matrix Orijinal Bu ayarı, genel olarak soluk görünen metin içeren dokümanlar 
için seçin.

5 Kopyalanan Kağıt Bu ayarı, bir fotokopi makinesi veya yazıcı kullanarak üretilen 
eşit yoğunlukta dokümanlar için seçin.

1

4

2 3

5
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6.2 Metinlerin düzgün ve resimlerin temiz şekilde aktarılması 6

d Referans
Detaylar için [Ağ Tarama/Faks/Ağ Faks İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 5. bölümüne bakın.

"Metin/Resm" veya "Resim" seçilmişse, fotoğraf tipi de seçilebilir.



Seçilen Renkle ve Dosya Tipi ayarları ile aktarım6
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6.3

6.3 Seçilen Renkle ve Dosya Tipi ayarları ile aktarım
Renk ve Dosya Formatı ayarlarının seçilmesi

Dosya Formatı

1 2
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6.3 Seçilen Renkle ve Dosya Tipi ayarları ile aktarım 6

Renk

d Referans
Detaylar için [Ağ Tarama/Faks/Ağ Faks İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 5. bölümüne bakın.

Dosya Formatı ve Renk ayarlarının seçilmesi
Renk ayarını, taranacak dokümanın tipine göre seçin. Ancak bazı ayarlar, seçilen aktarım yöntemine ve Dosya 
Formatı ayarına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Renk ayarları tarama dokümanlarının kullanıcı kutularına kaydedilmesi, verinin e-posta ile gönderilmesi veya 
verinin bir ağa aktarılması durumunda kullanılabilir. Renk ayarları, fakslama sırasında kullanılamaz.

d Referans
Detaylar için [Ağ Tarama/Faks/Ağ Faks İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 5. bölümüne bakın.

Dosya Tipi Açıklama

PDF Bu dosya formatı, Adobe Reader'da görüntülenebilir. Şifreli bir PDF 
dosya formatı da kullanılabilir.

Kompakt PDF Bu dosya formatı, Adobe Reader'da görüntülenebilir. Daha yüksek 
sıkıştırma kullanıldığından veri miktarı, normal PDF formatındakinden 
daha azdır. Kompakt bir PDF dosyası, şifreli PDF veya taslak PDF 
dosyası olarak da kullanılabilir.

TIFF Bu ayarı, veriyi TIFF formatında (siyah ve beyaz) kaydetmek için seçin.

JPEG Bu ayarı, veriyi JPEG formatında (renkli) kaydetmek için seçin. 
Dokümanın her sayfası için bir dosya oluşturulur.

XPS Bu ayarı, veriyi XPS formatında kaydetmek için seçin.

Kompakt XPS Bu ayarı, veriyi XPS formatından daha fazla sıkıştırmak ve kaydetmek 
için seçin. Daha yüksek sıkıştırma kullanıldığından veri miktarı, normal 
XPS formatındakinden daha azdır. 

Dosya Formatı ayarı PDF Kompakt 
PDF

TIFF JPEG XPS Kompakt 
XPS

Renk ayarı

Otm. Renk o o o o o o

Tam Renk o o o o o o

Gri Skala o o o o o o

Siyah o - o - o -



Eklenen sayfa numarası veya saat ile aktarım6
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6.4

6.4 Eklenen sayfa numarası veya saat ile aktarım
Sayfa numarası veya tarih/saat, taranan dokümana eklenebilir. Sayfa numarası ve tarih/saat aynı anda 
eklenebilir.

Sayfa Numarası
Sayfa numarası, gönderilecek dokümana eklenebilir.
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6.4 Eklenen sayfa numarası veya saat ile aktarım 6

Referans
- [Metin Detayl.] basılı ise metin rengini, metin ebadını veya metin tipini belirtebilirsiniz.
- Sayfa numaraları da, üst bilgi/alt bilgi ayarlarıyla eklenebilir. ÜstBilgi/AltBilg ayarları, Yönetici modunda 

belirtilir.

d Referans
Detaylar için [Ağ Tarama/Faks/Ağ Faks İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 5. bölümüne bakın.



Eklenen sayfa numarası veya saat ile aktarım6
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6.4

Tarih ve saatin eklenmesi
Tarama tarihi ve saati, gönderilecek dokümana eklenebilir.
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6.4 Eklenen sayfa numarası veya saat ile aktarım 6

Referans
- [Metin Detayl.] basılı ise metin rengini, metin ebadını veya metin tipini belirtebilirsiniz.
- Tarih/saat de, üst bilgi/alt bilgi ayarlarıyla eklenebilir. ÜstBilgi/AltBilg ayarları, Yönetici modunda belirtilir.

d Referans
Detaylar için [Ağ Tarama/Faks/Ağ Faks İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 5. bölümüne bakın.



Ayarlanmış arka plan rengiyle aktarım6
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6.5

6.5 Ayarlanmış arka plan rengiyle aktarım

Arka Plan Kaldır.
Arka taraf baskısı kopyanın ön tarafına yazdırıldığında veya orijinal arka planı renkli olduğunda, tarama verisini 
açık renkte çıkarmak için arka plan yoğunluğunu ayarlayabilirsiniz.
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6.5 Ayarlanmış arka plan rengiyle aktarım 6

d Referans
Detaylar için [Ağ Tarama/Faks/Ağ Faks İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 5. bölümüne bakın.



Gölgelerin silinmesi ile aktarım6
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6.6

6.6 Gölgelerin silinmesi ile aktarım

Çerçeve Sil
Taranan dokümanlar, alınan fakslardaki aktarım bilgisi ve açılmış deliklerin gölgesi gibi istenmeyen alanlar 
silinerek gönderilebilir.
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6.6 Gölgelerin silinmesi ile aktarım 6

Referans
- Aynı genişlikte alan dokümanın dört tarafından silinebilir veya silinen genişlik her bir taraf için 

belirtilebilir.
- Silinecek çerçevenin genişliği, 1/16 inç ve 2 inç (0,1 ve 50,0 mm) arasında ayarlanabilir.

d Referans
Detaylar için [Ağ Tarama/Faks/Ağ Faks İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 5. bölümüne bakın.

2

1



Birden fazla alıcıya aktarım6
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6.7

6.7 Birden fazla alıcıya aktarım

Kayıtlı bir varış yerinin aranması
Adres defterinde kayıtlı bir alıcıyı seçin.

3

1

2
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6.7 Birden fazla alıcıya aktarım 6

Referans
- İstenmeyen varış yerleri, "Yayın Varış Yerleri" altından silinebilir veya ayarlar değiştirilebilir.

d Referans
Detaylar için [Ağ Tarama/Faks/Ağ Faks İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 5. bölümüne bakın.

Önceden birçok varış yerinin birlikte kaydedildiği grup varış yerleri, varış yerleri seçilirken yararlı olabilir.

1

2

1

2



Dokümanların e-posta ile gönderilmesi6
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6.8

6.8 Dokümanların e-posta ile gönderilmesi

E-posta aktarımları
Taranan veriler, e-posta adresi belirtilerek bir e-posta eki olarak kolayca gönderilebilir.

% Kayıtlı bir varış yerini seçin veya doğrudan e-posta adresini girin.

d Referans
Detaylar için [Ağ Tarama/Faks/Ağ Faks İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 5. bölümüne bakın.

Internet
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6.8 Dokümanların e-posta ile gönderilmesi 6

E-posta konusunun veya eklenen dosyasının adının değiştirilmesi
E-posta mesajının konusu ve dosya adı, taranan verinin e-posta ile gönderilmesi sırasında değiştirilebilir.

• Doküman Adı: Eklenen dosyanın adı değiştirilebilir.
• Konu: E-posta mesajının konusu değiştirilebilir.
• Gövde Matini: E-posta metni girilebilir.
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6.8

d Referans
Detaylar için [Ağ Tarama/Faks/Ağ Faks İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 5. bölümüne bakın.
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6.9 Şu ana kadar gerçekleştirilen aktarımların kontrol edilmesi 6

6.9 Şu ana kadar gerçekleştirilen aktarımların kontrol edilmesi

Mevcut İşler/İş Geçmişi listeleri
Aktarım günlüğü gerçekleştirilen işlerin kontrol edilmesini sağlayan Mevcut İşler listesini ve tamamlanan 
aktarım işlerinin kontrol edilmesini sağlayan İş Geçmişi listesini içerir.



Şu ana kadar gerçekleştirilen aktarımların kontrol edilmesi6
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6.9

Referans
- Gönderilen işler ve gönderilmek için sıraya giren işler, Mevcut İşler listesinde görüntülenir.
- Gönderilmiş işler, İş Geçmişi listesinde görüntülenir.

d Referans
Detaylar için [Ağ Tarama/Faks/Ağ Faks İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 3. bölümüne bakın.



7 Faydalı kutu işlemleri
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7.1 Kaydedilen bir dokümanın adının değiştirilmesi 7

7 Faydalı kutu işlemleri

7.1 Kaydedilen bir dokümanın adının değiştirilmesi

Ad Düzenle
Bir kullanıcı kutusunda kayıtlı doküman adı değiştirilebilir. Kaydedildiğinde ad verilmemiş dokümanlara, kolay 
hatırlanacak bir ad verilebilir.

1

2



Kaydedilen bir dokümanın adının değiştirilmesi7
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7.1

Referans
- Doküman adı, gönderilen dosyanın adıdır. Varış yeri sunucusu şartlarını dikkate aldıktan sonra doküman 

adını değiştirin.

d Referans
Detaylar için [Kutu İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 7. bölümüne bakın.

1

2

1

2
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7.2 Çift taraflı dokümanların taranması

Tarama Ayarları
Bir kullanıcı kutusuna Kullanıcı Kutusu modundan veri kaydedilirken dokümanı tarama ayarlarını değiştirmek 
için [Tarama Ayarları] üzerine basın. Çift taraflı dokümanları taramak için Tarama Ayarları ekranındaki 
"2 Taraflı" opsiyonunu seçin.

1

2



Çift taraflı dokümanların taranması7
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7.2

Referans
- Tarama Ayarları ekranından sadece çift taraflı doküman ayarları değil, doküman resim kalitesi ve 

kaydedilecek verinin dosya formatı için olan ayarlar da belirtilebilir.
- Faks/Tarama modundan çift taraflı bir doküman taranırken, Kullanıcı Kutusu modunda belirtilen şekilde 

Tarama Ayarları ekranından "2 Taraflı" ayarı belirtin.
- Varsayılan ayar "1Taraflı" olarak yapıldığından, kullanıcı kutusuna çift taraflı bir dokümanın kaydedilmesi 

için Tarama Ayarları ekranında "2 Taraflı" ayarının belirtildiğinden emin olun. Ayrıca Tarama Ayarları 
ekranında "2 Taraflı" ayarı belirtilmişse, Orijinal Ayarları ekranından [Orijinal Yön] ve [Ciltleme Pozisyonu] 
üzerine basıldığından emin olun ve yüklenen doküman için uygun ayarları seçin.

d Referans
Detaylar için [Kutu İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 6. bölümüne bakın.
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7.3 Kullanıcı kutularından otomatik olarak veri silinmesi 7

7.3 Kullanıcı kutularından otomatik olarak veri silinmesi

Otomatik Doküman Silme Zamanı
Verinin kullanıcı kutularına kaydedilme süresi, her bir kullanıcı kutusu için belirtilebilir. Belirtilen süre geçilirse, 
kullanıcı kutularına kaydedilen veri otomatik olarak silinir. Bir kullanıcı kutusu kaydedilirken bir "Otomatik 
Doküman Silme Zamanı" ayarı belirtin.

Referans
- Önceden kaydedilmiş bir kullanıcı kutusunun Otomatik Doküman Silme Zamanı ayarını değiştirmek 

amacıyla kullanıcı kutusu için [Düzelt] üzerine basın.

�zellikler/Numerat�r
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7.3

2

1
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7.3 Kullanıcı kutularından otomatik olarak veri silinmesi 7

d Referans
Detaylar için [Kutu İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 8. bölümüne bakın.

2

1



Birleştirilmiş birden fazla verinin yazdırılması/gönderilmesi7
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7.4

7.4 Birleştirilmiş birden fazla verinin yazdırılması/gönderilmesi

Birleştir/Cilt TX
Kullanıcı kutularına kaydedilen iki veya daha fazla veri yazdırılabilir veya gönderilebilir.

"Birleştir" seçildiğinde

2

1

2

1
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7.4 Birleştirilmiş birden fazla verinin yazdırılması/gönderilmesi 7

"Cilt TX" seçildiğinde.

Verinin birleştirilme sırasını belirtin.

Sonlandırma ayarlarını belirtin ve sonra veriyi yazdırın.

1

2

1

2
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7.4

Verinin birleştirilme sırasını belirtin.

Varış yerini seçin ve sonra veriyi gönderin.

3

2

1

2

1

1

2
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7.4 Birleştirilmiş birden fazla verinin yazdırılması/gönderilmesi 7
Referans
- Bir kullanıcı kutusunda kayıtlı verileri, tarama işlemi yapılamayan bir varış yerine (G3 faks, İnternet faks 

veya IP adresi faks) gönderemezsiniz.

d Referans
Detaylar için [Kutu İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 7. bölümüne bakın.
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7.5

7.5 Yazdırmadan önce kaydedilen veri için sonlandırma ayarlarının 
değiştirilmesi

Sonland.
Bir kullanıcı kutusuna kaydedilen verinin yazdırılmasından önce sonlandırma ayarları değiştirilebilir.

1

2

2

1
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7.5 Yazdırmadan önce kaydedilen veri için sonlandırma ayarlarının değiştirilmesi 7

Mevcut Sonlandırma Ayarları

Kullanılabilir Sonlandırma ayarları, takılı opsiyonlara bağlı olarak değişiklik gösterir. Detaylar için [Kopya 
İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 5. bölümüne bakın.

d Referans
Detaylar için [Kutu İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 7. bölümüne bakın.

Ayar Açıklama

Sırala Çok sayfalı dokümanın her birini ayırmak için bu ayarı seçin.

Grup Çok sayfalı dokümandaki her sayfanın kopyasını ayırmak için bu 
ayarı seçin.

Ofset Bir sonlandırıcı takılı 
olmadığında

Sıralama koşulları sağlandıysa, 
kopyalar çıkarılır ve değişen çapraz bir 
düzende sıralanır.

Bir sonlandırıcı takılı 
olduğunda

Kopyalar, ayrılmaları için kaydırılarak 
çıkartılır.

Zımba Kopyalar, köşesinden ya da iki yerinden zımbalanabilir.

Del Kopyalara dosyalama için delik açılabilir.

Katla/
Ortadan 
Zımbala & 
Katla

Yarım katla Bu ayarı, kopyaları çıkarmadan önce ikiye katlamak için seçin.

Ortadan Zımbala & 
Katla

Bu ayarı, kopyaları orta kısım boyunca iki yerden zımbalamak ve 
sonrasında çıkarmadan önce ikiye katlamak için seçin.

2

1
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7.6 Bir bilgisayardan kutu işlemlerinin gerçekleştirilmesi

Web Connection
Kullanıcı kutuları oluşturulabilir ve Web Connection kullanılarak kullanıcı kutularındaki verilerde işlemler 
gerçekleştirilebilir. Kullanıcı kutularındaki verileri bilgisayarınızdan masanızda kullanabilirsiniz.

Bu makine ile bağlantı kurmak amacıyla Web Connection'ı kullanmak için makinenin IP adresini, Web 
tarayıcısının "Adres" kutusuna girin.

Aşağıdaki işlemler, Web Connection'ın Kutu sekmesinden gerçekleştirilebilir.
- Kullanıcı kutularını oluşturma/düzenleme/silme.
- Kullanıcı kutularındaki verileri yazdırma/gönderme.
- Bir kullanıcı kutusundan bir bilgisayara veri indirme.
- Kullanıcı kutularındaki verileri kopyalama/taşıma/silme.

Web Connection hakkında
Web Connection, makineye entegre bir cihaz yönetim aracıdır.

Ağa bağlı bir bilgisayar üzerinde bir Web tarayıcısı kullanılarak Web Connection üzerinden makina ayarları 
yapılabilir.

Aşağıdaki temel işlemler, Web Connection ile gerçekleştirilebilir.
- Çeşitli makine bilgilerinin kontrol edilmesi.
- Bir işin kontrol edilmesi.
- Kullanıcı kutularındaki verilerle işlem yapma.
- Doğrudan yazdırma.
- Varış yerlerinin kaydedilmesi/düzenlenmesi.
- MFP çevrebirimi, güvenlik, doğrulama, ağ, yazıcı ve faks ayarları.

d Referans
Detaylar için [Kutu İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 9. bölümüne bakın.
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8 Gelişmiş fonksiyonlar

8.1 Gelişmiş fonksiyonlar
MFP'nin işlerliğini geliştiren çeşitli fonksiyonlara "felişmiş fonksiyonlar" denir.

İki tipte gelişmiş fonksiyon mevcuttur - MFP'ye i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105 kaydedilmesi ile 
kullanılabilen fonksiyonlar ve uygulamalarla (My Panel Manager) birlikte kullanılabilen fonksiyonlar. Her 
fonksiyonun genel bilgileri aşağıdaki gibidir.

i-Option LK-101 v2 fonksiyonları

Referans
- MFP'de yükleme yönetimi cihazı takılı ise, Image Panel fonksiyonları kullanılamaz.

i-Option LK-102 fonksiyonları

i-option LK-105 fonksiyonları

Referans
- Gelişmiş fonksiyon kullanmak için opsiyonel bir UK-203 güncelleme kiti gereklidir.
- MFP'de i-Option LK-101 v2, LK-102 veya LK-105 fonksiyonlarının kullanılması amacıyla fonksiyonu 

etkin kılmak için MFP'ye i-Option LK-101 v2, LK-102 veya LK-105 kaydedin.

Fonksiyon Genel Bakış

Web Tarayıcısı Ağa bağlı MFP'nin kontrol panelini kullanarak İnternet'e veya intranete erişebilir ve 
içerikleri görüntüleyebilir veya yazdırabilirsiniz.
Ayrıca Web tarayıcı aracılığıyla ağa bağlı MFP'nin Web Connection fonksiyonunu 
çalıştırabilir ve kullanıcı kutularında kayıtlı olan dokümanları kullanabilirsiniz.

Image Panel Image Panel, sezgisel ve kullanımı kolay yeni bir panel arayüzüdür. Bu panel, bir 
dokümanın yüklenmesinden gönderilmesine kadar tüm işlem akışının kolayca 
resmedilmesi için size yardımcı olur.
Web Connection kullanılarak tek tuş varış yerlerine fotoğraf verileri eklenebilir. 
Kayıtlı fotoğraf verileri, Image Panel adres listesine uygulanır.

Fonksiyon Genel Bakış

PDF işlemi Tarama veya kullanıcı kutusu fonksiyonlarını kullanarak dokümanları PDF 
formatında aktarırken, PDF dosyasını bir şifre veya dijital ID ile şifreleyebilir, bir 
dijital imza ekleyebilir ve özelliklerini belirtebilirsiniz.

Fonksiyon Genel Bakış

Aranabilir PDF Bu fonksiyon, şeffaf metin verisinin OCR tarafından algılanan metne yapıştırılmasını 
ve bir metin aranabilir PDF dosyası oluşturulmasını sağlar.
Tarama veya Kullanıcı Kutusu fonksiyonunu kullanarak bir orijinali aranabilir bir PDF 
dosyası olarak kaydederken veya gönderirken aranabilir bir PDF dosyası 
oluşturabilirsiniz.
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Referans
- i-Option LK-101 v2, LK-102 veya LK-105 fonksiyonları ile ilgili detaylar için [Gelişmiş Fonksiyon İşlemleri 

Kullanım Kılavuzu]'na bakın.
- MFP'ye i-Option LK-101 v2, LK-102 veya LK-105 kaydetme prosedürü ile ilgili detaylar için bakın bu 

kılavuz sayfa 8-5.
- i-Option LK-101 v2 veya LK-105 etkin olduğunda kontrol panelindeki [Kutu] tuşu, uygulama menüsü 

olarak ve [Faks/Tarama] veya [Kopya], uygulama tuşu olarak hareket eder.
- Eklenen fonksiyonu kullanmanızı sağlayan uygulama menüsünü görüntülemek için uygulama menüsü 

tuşuna basın. Ayrıca eklenen fonksiyonları, iki uygulama tuşuna atayabilirsiniz.
- Detaylar için [Gelişmiş Fonksiyon İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'na bakın.

My Panel Manager ile kullanılabilen fonksiyonlar

Referans
- Gelişmiş fonksiyon kullanmak için opsiyonel bir UK-203 güncelleme kiti gereklidir.
- Uygulamalarla bağlantı kurma fonksiyonlarının, uygulama kısmından etkinleştirilmesi gerekir. 

Fonksiyonun etkinleştirilmesi ile ilgili detaylar için uygulama kullanım kılavuzuna bakınız.

d Referans
My Panel Manager ile ilgili detaylar için bakınız My Panel Manager kullanım kılavuzu.

MFP, My Panel Manager'a bağlı olduğunda MFP panel işlemleri için [Gelişmiş Fonksiyon İşlemleri Kullanım 
Kılavuzu]'na bakın.

Fonksiyon Genel Bakış

My Panel Panelim fonksiyonu ile kullanıcı tarafından uygulamaya bağlı olarak özelleştirilen 
kontrol paneli çevrebirimi (My Panel), sunucuda merkezi olarak yönetilir ve 
kullanıcı, seçilen MFP'den elde edilen Panelim fonksiyonunu kullanabilir.

My Address Book My Address Book fonksiyonu ile kişisel adres defteri (My Address Book), sunucuda 
merkezi olarak yönetilir ve kullanıcı, seçilen MFP'den elde edilen My Address Book 
fonksiyonunu kullanabilir.
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8.2 i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105'in kaydedilmesi 
i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105 fonksiyonlarını kullanmak için i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105'in 
MFP'ye kaydedilmesi gerekir.

Bu bölüm, i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105'i MFP'ye kaydetme prosedürünü açıklar. Aşağıdaki işlem 
akışını inceleyin ve ayarlarla ilgili detaylar için bu kılavuzun sayfa 8-5 kısmındaki açıklamalar bakınız.

i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105'in kaydedilmesi
i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105'in MFP'ye kaydedilmesi için aşağıdaki iki metot mevcuttur.
- MFP'nin kontrol panelinden
- Web Connection'dan

MFP'nin kontrol panelinden kayıt prosedürü burada açıklanmıştır. Web Connection'dan belirtme prosedürü 
için [Ağ Yönetimi Kullanım Kılavuzu]'nun 9. Bölümü'ne bakın.

i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105 fonksiyonlarının kaydedilmesi 

1 i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105'in satın alınması.

% Önceden i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105'i satın alın. i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105, şifre 
sertifikası içerir.
Şifre sertifikası şunları içerir:
Ürün Adı
Şifre Numarası
İzin Verilen Cihaz Sayısı
Lisans Yönetimi Sunucusu'nun (LMS) internet sitesi URL'si

% i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105'in satın alınması ile ilgili detaylar için servis yetkilinizle irtibata 
geçin.

2 Bir talep kodunun gönderilmesi.

% [Özellikler/Numeratör] tuşuna basın.

i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105'in satın alınması.

MFP'nin kontrol panelinden bir talep kodu gönderilmesi.

Bilgisayardan Lisans Yönetim Sunucusu'nda (LMS) kaydolma işleminin 
yapılması.

MFP'nin kontrol panelinden i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105 
fonksiyonlarının etkinleştirilmesi.

�zellikler/Numerat�r
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% [Yönetici Ayarları] üzerine basın.

% Yönetici şifresini girin ve ardından [Tamam] üzerine basın.

% [Lisans Ayarları] üzerine basın.

1

2
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% [Talep Kodu Al] üzerine basın.

% [Evet] üzerine basın ve sonra [Tamam] üzerine basın.

% Talep kodunu yazdırmak için [Yazdır] üzerine basın.

1

2
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8.2

3 Lisans Yönetim Sunucusu'nda (LMS) kaydolma.

% Lisans Yönetim Sunucusu'nun (LMS) Web sitesine girin.

% Bir dil seçin.

% Seri numarasını ve bir talep kodu gönderilerek görüntülenen talep kodunu girin ve sonra [Next] 
butonuna tıklayın.

1

2
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% Şifre sertifikasında bulunan şifre numarasını girin, kayıt seçeneklerini seçin ve sonra [Next] butonuna 

tıklayın.

% Kayıt içeriklerini onaylayın ve [Generate License Code] (Lisans Kod Oluştur) butonuna tıklayın.

1

2
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8.2

% Lisans kodu ve fonksiyon kodu gönderilir. i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105 fonksiyonlarını 
etkinleştirmek için lisans kodu ve fonksiyon kodu gereklidir.

4 i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105 fonksiyonlarının etkinleştirilmesi.

% Yönetici Ayarları'nın Lisans Ayarları ekranında [Lisansı Yükle] üzerine basın. 

% Elde edilen fonksiyon kodunu girmek için [Fonksiyon Kodu] üzerine basın.

1

2
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% [Lisans Kodu] üzerine basın ve sonra gönderilen lisans kodunu girin.

% [Yükle] üzerine basın.
% [Evet] üzerine basın ve sonra [Tamam] üzerine basın.

% Ana güç svicini kapatın ve sonra tekrar açın.

1

2
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8.2

Referans
- Fonksiyonu etkinleştirdikten sonra sna güç svicini kapatın ve sonra tekrar açmadan önce 10 saniye 

kadar bekleyin. Aksi durumda, makine düzgün çalışmayabilir.
- Yönetici Ayarları'nın Lisans Ayarları ekranında etkinleştirilen fonksiyonların listesini kontrol etmek için 

[Etkin Fonksiyon Listesi] üzerine basın.
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9 Arıza arama

9.1 Arıza arama
Bu bölüm, genel arıza giderme prosedürlerini soru ve yanıt formatında açıklar. Açıklanan prosedürün 
gerçekleştirilmesinden sonra sorun düzelmemiş ise servis yetkilinize başvurun.

Makine neden açılamıyor?
Bu makinenin iki svici vardır.

Yanıt

Aşağıdakini kontrol edin.
- Makine güç prizinin fişe düzgün şekilde takıldığını kontrol edin. Ayrıca, devre şalterinin devre dışı 

olmadığını kontrol edin.
- Makinenin, yardımcı güç svici ve ana güç svici kullanılarak açıldığını kontrol edin.

NOT
Makine belirtilen öğelerin kontrol edilmesinden sonra açılmamışsa, servis yetkilinizle irtibata geçin.

Dokunmatik panelde neden ekran belirmiyor?
Belirli bir süre boyunca hiç bir işlem gerçekleşmez ise dokunmatik panel kapanır ve makine otomatik olarak 
enerji tasarrufu sağladığı bir moda geçer.
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9.1

Yanıt

Aşağıdakini kontrol edin.
- Dokunmatik panelde ekran parlaklığını ayarlamak için kontrol panelindeki [Parlaklık] ayarını kullanın.

- Dokunmatik panele dokunun. Dokunmatik panel aydınlanıyorsa sorun yoktur. Makine Güç Tasarrufu 
modundayken, dokunmatik panele dokunulması veya kontrol panelinde bir tuşa basılması, Güç 
Tasarrufu modunu iptal eder.

- Kontrol panelindeki [Enerji Tasarrufu] tuşuna basmayı deneyin. Haftalık zamanlayıcı makineyi Uyku 
moduna sokmuşsa, [Enerji Tasarrufu] tuşuna basıldığında dokunmatik panelde bir ekran belirir. 
Makineyi iş dışı saatlerde kullanabilmek için ekranda belirtilen bilgiyi girin.

- Makinenin, yardımcı güç svici ve ana güç svici kullanılarak açıldığını kontrol edin.

NOT
Belirtilen öğelerin kontrol edilmesinden sonra dokunmatik panelde ekran belirmemişse, servis yetkilinizle 
irtibata geçin.
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Sarf malzemesinin değiştirilmesi veya temizlik bakımı gibi bir mesaj neden 
belirir?
Makine tarafından kullanılan sarf malzemeleri hemen hemen boşaldığında, değiştirme zamanı ile ilgili bir uyarı 
belirir. Bu mesaj, cam tarama bölmesi kirli olduğunda belirir.

Yanıt

Görüntülenen sarf malzemelerini değiştirin veya cam tarama bölmesini temizleyin.

Sarf malzemesinin değiştirilmesi gerektiğini belirten bir mesaj belirdiğinde sarf malzemesi boşalmıştır. Mesaj 
belirdikten sonra kısa bir süre daha kopyalama gerçekleştirilebilir, ancak en kısa sürede sarf malzemeleri 
hazırlanmalıdır.
- Bit toner kartuşu için

"Toner (Y) az. Belirtildiğinde değiştirin" mesajı belirdikten sonra "Toner kartuşunun değiştirilmesi (Y)." mesajı 
belirir. Bakım talimatlarına göre toner kartuşunu değiştirin.
- Bir makara ünitesi için

"Aşağıdaki birim(ler)in yerini değiştirin." mesajı belirdiğinde bakım anlaşmanıza göre görüntüleme ünitesini 
değiştirmek için hazırlık yapın.

NOT
Değiştirme veya temizleme işlemi yapıldıktan sonra mesaj hala ekranda kalıyorsa, servis yetkilinizle irtibata 
geçin.

Neden sıkışma mesajı ekranda kalıyor?
Ekranda belirtilen yerden başka bir yerde kağıt sıkışması olabilir. Görüntülenen ekranda belirtilen yeri kontrol 
edin.
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Yanıt

Aşağıdakini kontrol edin.
- Dokunmatik panel ekranında bir sayı ile belirtilen kısımda sıkışmış kağıt kalmadığını kontrol edin. Kağıt 

çıkartılamazsa, yetkili servisinize başvurun.
- Dokunmatik panel ekranında bir sayı ile belirtilen kapağı açın, sonra kapatın. Bu işlemin 

gerçekleştirilmesinden sonra mesaj görüntülenmeyebilir.

NOT
Belirtilen öğelerin kontrol edilmesinden sonra hala sıkışma uyarıları görüntüleniyorsa, servis yetkilinizle irtibata 
geçin.

Resim sabitlemesi nedir?
Bu makine için renk üretimini sabit tutmak amacıyla yazdırma kalitesini otomatik olarak ayarlayan bir 
fonksiyon mevcuttur. Yazdırma kalitesinin ayarlanmasına "resim sabitlemesi" denir.

Yanıt

Resim sabitlemesi, fazla sayıda kopya yazdırıldıktan sonra veya makinedeki sıcaklıkta veya nemde değişiklik 
olduğunda gerçekleştirilir.

Resim sabitlemesi sonlandığında, yazdırma işleminin otomatik olarak devam etmesini bekleyin.

NOT
Resim sabitlemesi işlemi bir süre bekledikten sonra sonlanmazsa, servis yetkilinizle irtibata geçin.
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Neden bir hata mesajı beliriyor?
Üç hata tipi vardır; ön kapağın açılıp/kapatılması ile silinebilen hatalar, gücün açılıp/kapatılması ile silinebilen 
hatalar ve silinemeyen hatalar. Ekrandaki talimatları uygulayarak hatayı silin. Hata silinemezse veya ortadan 
kaldırılamazsa, hata kodu ile birlikte servis yetkilinizle irtibata geçin.

Yanıt

Ekrandaki talimatları uygulayarak hatayı silin.

NOT
Hala mesaj görüntüleniyorsa, ekranda beliren sorun kodunu not edin, makinenin fişini prizden çıkartın ve 
sonra servis yetkilinizle irtibata geçin.
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10 Kullanıcı Ayarları parametreleri
Kullanıcı Ayarları parametreleri ile ortak makine ayarları ve özel fonksiyonlar için ayarlar, çalıştırma koşullarına 
ve ortamına bağlı olarak değiştirilebilir.

10.1 Kullanıcı Ayarları ekranının görüntülenmesi
Kullanıcı Ayarları ekranından çeşitli ayarlar belirtilebilir.

Referans
- Faks/Tarama modu varsayılan ayarlarını değiştirmek için [Faks/Tarama] tuşuna basın ve sonra 

[Özellikler/Numeratör] tuşuna basın.

d Referans
Detaylar için [Kopya İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 6. bölümüne bakın.

�zellikler/Numerat�r
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10.2

10.2 Belirtilebilen ayarlar
Kullanıcı Ayarları ekranında bulunan aşağıdaki beş kategorideki parametreler için ayarlar belirtilebilir.

d Referans
Fotokopi Makinesi Ayarları parametreleri ile ilgili detaylar için [Kopya İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 
6. bölümüne bakın.

Tarama/Faks Ayarları parametreleri ile ilgili detaylar için [Ağ Tarama/Faks/Ağ Faks İşlemleri Kullanım 
Kılavuzu]'nun 9. bölümüne bakın.

Yazıcı Ayarları parametreleri ile ilgili detaylar için [Print İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 13. bölümüne bakın.

Sistem Ayarları
Dokunmatik panelin görüntüleme dili, ölçüm üniteleri ve güç tasarrufu modları ayarları değiştirilebilir.
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Özel Görüntü. Ayarları
Dokunmatik panel ekranının sol panelindeki ekran ve Temel ekrandaki ayarlar değiştirilebilir.

Fotokopi Mak. Ayarları
Kopya fonksiyonları ayarları, işlemlerin daha kolay yapılması için değiştirilebilir.
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10.2

Tarama/Faks Ayarları
Faks/tarama fonksiyonları ayarları, işlemlerin daha kolay yapılması için değiştirilebilir.

Yazıcı Ayarları
Yazdırma fonksiyonları ayarları, işlemlerin daha kolay yapılması için değiştirilebilir.
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11 Ek

11.1 Terimler

Öğe Açıklama

Aktarım kaynağı adı Bu, aktarım makinesinden aktarım kaynağı bilgisinin alınan faks dokümanlarının 
üstüne alıcı makinesi tarafından yazdırılıp yazdırılmayacağını belirten 
fonksiyondur. Bu bilginin yazdırılıp yazdırılmayacağı ve yazdırılan ad sadece, 
aktarım makinesinden belirtilebilir.

Delme Kopyalara dosyalama için delik açılabilir.

Gizli Genel olarak bu opsiyon, sadece gönderilen kişinin açtığı belgeler için kullanılır. 
Bu makinede, faksın belirli bir kişiye gönderilmesi durumları için kullanılan 
fonksiyondur (gizli aktarım adı verilir). Gizli aktarımlar makinede oluşturulmuş gizli 
kullanıcı kutularını kullandığından, bu aktarımlar alıcının makinesinde de gizli 
aktarım fonksiyonunun bulunması durumunda kullanılabilir.

Grup Sonlandırma fonksiyonu, çok sayfalı dokümanın iki veya daha fazla kopyasının 
yazdırılması durumunda kopyaların sayfa sayfa çıkartılmasını sağlar.

Güç tasarrufu Bu, güç tasarrufu moduna girme fonksiyonudur (Güç Tasarrufu modu veya Uyku 
modu). [Güç Tasarrufu] tuşu basılı olduğunda makine manüel olarak güç tasarrufu 
moduna ayarlanabilir.

Güç Tasarrufu Bu, belirli bir süre boyunca hiçbir işlem gerçekleştirilmediğinde makinenin 
otomatik olarak enerji tasarrufu moduna girdiği moddur. Enerji tasarrufu için 
başka bir mod da Uyku modudur. Makine, Uyku modunda Güç Tasarrufu 
modundan daha fazla enerji tasarruf eder.

Güvenlik 
fonksiyonları

Bu, bilginin ifşasını önlemek amacıyla bilginin güvenliğini arttırmak için olan çeşitli 
fonksiyonların genel adıdır; makineye kaydedilen gizli veriler üçüncü kişilere ifşa 
edilmez ve çeşitli ayarlar sadece şifreyi giren kişi tarafından değiştirilebilir.

Haftalık zamanlayıcı Bu özellik, belirtilen saatte makinenin Uyku moduna girmesini sağlar. Makinenin 
kullanılmayacağı gün ve saat periyotları belirtilebilir ve böylece makine, otomatik 
olarak enerji tasarrufu yapacağı moda girebilir.

Kull.Kut. Kaydet Bu kopya, faks veya tarama işlemi ile taranan verinin makinede oluşturulmuş bir 
kullanıcı kutusuna kaydedilmesi fonksiyonudur. Kullanıcı kutusuna kaydedilen 
veriler, aktarılabilir veya fakslanabilir.

Kullanıcı Bu, faks aktarımının alıcı makinesi ile gerçekleştirilen bir işlemle başlatıldığı 
aktarım fonksiyonudur. Gönderilecek doküman alıcının bir alma komutu 
göndererek aktarımı başlatmasına kadar aktarım makinesinin hafızasında 
saklandığından, sorgu aktarımı ile alıcı telefon masraflarını üstlenmiş olur.

Ortadan Zımbala & 
Katla

Bu, kağıdı ikiye katlı ve orta kısım boyunca iki yerden zımbalanmış şekilde çıkartan 
Sonlandırma fonksiyonudur.

Sırala Sonlandırma fonksiyonu, çok sayfalı dokümanın iki veya daha fazla kopyasının 
yazdırılması durumunda kopyaların set olarak çıkartılmasını sağlar.

Tarama işlemleri Dokümanın taranmasına "tarama" adı verilir ve taranan verinin gönderilmesi veya 
kaydedilmesi yöntemlerine de tarama fonksiyonları denir. Bu tarama fonksiyonları 
FTP aktarımları, SMB aktarımları, WebDAV aktarımları, Web Servisi Fonksiyonu, 
kullanıcı kutularına kaydetme ve bir tarama olarak kullanmanın yanı sıra taranan 
verinin bir ekli dosya olarak bir e-posta adresine gönderildiği e-posta aktarımlarını 
da içerir.

Uyku Bu, belirli bir süre boyunca hiçbir işlem gerçekleştirilmediğinde makinenin 
otomatik olarak enerji tasarrufu moduna girdiği moddur. Enerji tasarrufu için 
başka bir mod da Güç Tasarrufu modudur. Makine, Uyku modunda Güç 
Tasarrufu modundan daha fazla enerji tasarruf eder.

Yarım katla Bu, kopyaların yazdırıldıktan sonra ikiye katlanmasını sağlayan Sonlandırma 
fonksiyonudur.

Yayın Bu fonksiyona, bu makinede "yayın aktarımı" adı verilir. Bu, tek bir işlemle birden 
fazla alıcıya faks gönderilmesini sağlayan fonksiyondur.
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İş Bu, ayarların uygulanmasından sonra makine ile kaydedilen iş bilgisidir. [Başlat] 
tuşu basılı iken kopya ve tarama işlemleri ile bir bilgisayardan gönderilen yazdırma 
işi, makine ile kaydedilir ve işler çağrılır.

Zımba Sonlandırma fonksiyonu, iki veya daha fazla sayfa içeren dokümanlar 
kopyalanırken kopyaların zımbalarla ciltlenerek çıkartılmasını sağlar.

Öğe Açıklama
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11.2 Ticari Markalar ve Telif Hakları
Netscape, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve diğer ülkelerde yer alan Netscape Communications Corporation 
firmasının kayıtlı ticari markasıdır.

Mozilla ve Firefox, Mozilla Foundation firmasının ticari markasıdır.

Novell ve Novell NetWare, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde yer alan Novell, Inc. firmasının kayıtlı 
ticari markasıdır.

Microsoft, Windows ve Windows NT, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde yer alan Microsoft 
Corporation firmasının kayıtlı ticari markaları veya ticari markalarıdır.

PowerPC, Amerika Birleşik Devletleri veya diğer ülkelerde veya her ikisinde yer alan IBM Corporation 
firmasının ticari markasıdır.

Citrix Technology Member hakkında 
Olivetti S.p.A. bir Citrix Technology Member'dır
Citrix Technology Member, müşterilere daha iyi çözümler sağlayan bir endüstri lideri olmak amacıyla Citrix 
çözümü ile birlikte çözümleri geliştiren ve ilerleten bir programdır.
XenAppTM, Citrix XenServerTM ve Citrix Presentation ServerTM, Citrix®'in ticari markalarıdır.

Apple, Macintosh ve Mac OS, Apple Computer, Inc firmasının kayıtlı ticari markasıdır. Safari, Apple 
Computer, Inc firmasının ticari markasıdır.

Adobe, Adobe logo, Acrobat ve PostScript her biri, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde yer 
alan Adobe Systems Incorporated firmasının kayıtlı ticari markaları veya ticari markalarıdır.

Ethernet, Xerox Corporation kuruluşunun tescilli ticari markasıdır.

PCL, Hewlett-Packard Company Limited kuruluşunun tescilli ticari markasıdır.

CUPS ve CUPS logosu, Easy Software Products firmasının kayıtlı ticari markasıdır.

Bu makine ve Box Operator yazılımı kısmen, Independent JPEG Group'un çalışmalarına dayanmaktadır.

Compact-VJE
Copyright 1986-2003 VACS Corp.

RC4® Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde yer alan RSA Security Inc. firmasının ticari 
markası veya kayıtlı ticari markasıdır.

RSA®, RSA Security Inc. firmasının kayıtlı bir ticari markası veya ticari markasıdır. RSA BSAFE®, Amerika 
Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde yer alan RSA Security Inc. firmasının kayıtlı bir ticari markası veya 
ticari markasıdır.

Lisans bilgisi

Bu ürün, RSA Security Inc. firmasından temin edilmiş olan RSA BSAFE Kriptografi 
yazılımını kapsar.

NetFront beyanatı
BU ürün, ACCESS Co., Ltd.'e ait NetFront İnternet tarayıcı yazılımını içerir.
NetFront, Japonya ve diğer ülkelerde yer alan ACCESS Co., Ltd. firmasının ticari markası veya kayıtlı ticari 
markasıdır.

Telif hakkı © 2004 Adobe Systems Incorporated. Tüm hakları saklıdır. Patentler beklemede.

Bu ürün, Adobe Systems Incorporated lisansı altında Adobe® Flash® Player'ı içerir.
Telif hakkı © 1995-2007 Adobe Macromedia Software LLC. Tüm hakları saklıdır.

Adobe ve Flash, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde yer alan Adobe Systems Incorporated 
firmasının kayıtlı ticari markaları veya ticari markalarıdır.

Advanced Wnn
"Advanced Wnn" © OMRON SOFTWARE CO., Ltd. 2006 Tüm Hakları Saklıdır.

Tüm diğer ürünler ve marka isimleri ilgili şirketlerin veya organizasyonların ticari markaları veya tescilli ticari 
markalarıdır.
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OpenSSL Beyanatı
OpenSSL Lisansı
Telif hakkı © 1998-2006 The OpenSSL Project. Tüm hakları saklıdır.

Kaynak ya da ikili formlarda, ister modifikasyonlu ister modifikasyonsuz biçimde yeniden dağıtımına, sadece 
aşağıdaki koşullar altında izin verilir:
1. Kaynak kodlarının yeniden dağıtımı esnasında yukarıdaki telif hakkı ibaresinin, koşulların bulunduğu bu 

listenin ve aşağıdaki sorumluluk muafiyet bildirilerinin korunması zorunludur.
2. İkili formda yeniden dağıtımı esnasında, dokümanlarda ve/veya dağıtımda verilen materyallerde 

yukarıdaki telif hakkı ibaresinin, koşulların bulunduğu bu listenin ve aşağıdaki sorumluluk muafiyet 
bildirilerinin korunması zorunludur.

3. Özellikleri veya bu yazılımın kullanımını konu alan tüm reklam materyalleri aşağıdaki ibareyi taşımak 
durumundadır:
"Bu ürüne OpenSSL Project tarafından OpenSSL Toolkit ile kullanılmak üzere geliştirilmiş yazılım 
dahildir. (http://www.openssl.org/)"

4. "OpenSSL Toolkit" ve "OpenSSL Project" isimleri, bu yazılımdan izinli veya izinsiz olarak geliştirilen 
ürünlerde kullanılamaz. Yazılı izin için lütfen contact openssl-core@openssl.org. adresine başvurunuz

5. Bu yazılımdan üretilen ürünlerin isimleri "OpenSSL" veya "OpenSSL" olamaz; bu isimler OpenSSL 
Project firmasının yazılı izni alınmaksızın kullanılamaz.

6. Hangi formatta olursa olsun yeniden dağıtımlarda aşağıdaki ibare korunmalıdır:
"Bu ürüne OpenSSL Project tarafından OpenSSL Toolkit ile kullanılmak üzere geliştirilmiş yazılım 
dahildir (http://www.openssl.org/)"

BU YAZILIM OpenSSL PROJECT TARAFINDAN "OLDUĞU BİÇİMDE" SUNULMAKTADIR; FİRMA, 
SATILABİLİRLİK İLE BELİRLİ BİR AMAÇ İÇİN UYGUNLUK İLE İLGİLİ İMA EDİLEBİLECEK GARANTİLER 
DE DAHİL OLMAK, ANCAK BUNLARLA SINIRLANDIRILMAMAK ÜZERE HİÇ BİR SURETTE AÇIK VEYA 
KAPALI GARANTİ TAAHHÜDÜ İÇİNDE GİRMEDİĞİNDE DOĞABİLECEK İLGİLİ HER TÜR SORUMLULUK 
TALEBİNDEN MUAF ADDEDİLİR. OpenSSL PROJECT VEYA BİRLİKTE ÇALIŞTIĞI FİRMALAR, HİÇ BİR 
SURETTE DOĞRUDAN, DOLAYLI, DURUMA ÖZGÜ, ÖZEL, ÖRNEK TEŞKİL EDİCİ NİTELİKTE VEYA ÜRÜN 
SONUCU OLUŞAN HASARLARA DAYALI (YEDEK MAL VEYA HİZMETLERİN KULLANIMI, KULLANIM, 
VERİ YA DA KAR KAYBI VEYA İŞ ETKİNLİKLERİNİN SEKTEYE UĞRAMASI DA DAHİL OLMAK, ANCAK 
BUNLARLA SINIRLANDIRILMAMAK ÜZERE) SORUMLULUK KABUL ETMEZ; ANCAK BU YAZILIMIN 
KULLANIMINDAN DOĞAN, HERHANGİ BİR SORUMLULUK İDDİASI, SÖZLEŞMEYE DAYALI, SINIRLIK 
SORUMLULUK KAPSAMINDA VEYA HAKSIZ FİİL ADDEDİLEN TÜRDEN OLSUN YA DA OLMASIN (İHMAL 
VEYA AKSİ DE DAHİL) TAVSİYE NİTELİĞİNDE DAHİ OLSA DOĞAN HASARLARDAN SORUMLULUK 
ADDEDİLİR.

Bu ürüne Eric Young (eay@cryptsoft.com) tarafından yazılan kriptografik yazılım da dahildir. Bu ürüne 
Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com) tarafından yazılan yazılım da dahildir.

Orijinal SSLeay Lisansı
Telif hakkı © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) Tüm hakları saklıdır.
Bu paket Eric Young (eay@cryptsoft.com) tarafından yazılmış bir SSL uygulamasıdır.
Uygulamanın Netscapes SSL ile uyumlu biçimde yazıldığı varsayılır.
Bu kütüphane aşağıdaki koşullar sağlanmadıkça ticari olsun olmasın, hiç bir surette kullanılamaz. Aşağıdaki 
koşullar bu dağıtım paketinde yer alan RC4, RSA, Ihash, DES, vb. tüm kodlara uygulanmalıdır, sadece SSL 
kodları hariç tutulur.
Bu pakete dahil SSL dokümantasyonu Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com) ismi hariç diğerleri ile aynı telif hakkı 
ibaresine tabidir.
Telif hakkı Eric Young'a aittir ve kodlardaki ilgili tüm telif hakkı ibareleri korunmak durumundadır. Bu paket bir 
üründe kullanılmaz ise, Eric Young ismi kullanılan kütüphanenin bir kısmının yazarı olarak anılmalıdır. Bu, 
program başlarken görüntülenen bir metin mesajı biçiminde olabileceği gibi paket ile sunulan 
dokümantasyonda da (çevrim içi veya metinsel) yer alabilir.

Kaynak ya da ikili formlarda, ister modifikasyonlu ister modifikasyonsuz biçimde yeniden dağıtımına, sadece 
aşağıdaki koşullar altında izin verilir:
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1. Kaynak kodlarının yeniden dağıtımı esnasında yukarıdaki telif hakkı ibaresinin, koşulların bulunduğu bu 

listenin ve aşağıdaki sorumluluk muafiyet bildirilerinin korunması zorunludur.
2. İkili formda yeniden dağıtımı esnasında, dokümanlarda ve/veya dağıtımda verilen materyallerde 

yukarıdaki telif hakkı ibaresinin, koşulların bulunduğu bu listenin ve aşağıdaki sorumluluk muafiyet 
bildirilerinin korunması zorunludur.

3. Özellikleri veya bu yazılımın kullanımını konu alan tüm reklam materyalleri aşağıdaki ibareyi taşımak 
durumundadır:
"Bu ürüne Eric Young (eay@crypt-Soft.com) tarafından yazılan kriptografik yazılım da dahildir."
"Kriptografik" kelimesi, kullanılan kütüphane rutinleri kriptografi ile ilgili değil ise, kullanılmayabilir.

4. Uygulama dizininden (uygulama kodu) herhangi bir Windows özel kodu (veya benzeri) kullanırsanız 
aşağıdaki bilgiyi de eklemeniz gerekir:
"Bu ürün, Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com) tarafından yazılan bir yazılımı da kapsamaktadır"

BU YAZILIM ERIC YOUNG TARAFINDAN "OLDUĞU BİÇİMDE" SUNULMAKTADIR; FİRMA, SATILABİLİRLİK 
İLE BELİRLİ BİR AMAÇ İÇİN UYGUNLUK İLE İLGİLİ İMA EDİLEBİLECEK GARANTİLER DE DAHİL OLMAK, 
ANCAK BUNLARLA SINIRLANDIRILMAMAK ÜZERE HİÇ BİR SURETTE AÇIK VEYA KAPALI GARANTİ 
TAAHHÜDÜ İÇİNDE GİRMEDİĞİNDE DOĞABİLECEK İLGİLİ HER TÜR SORUMLULUK TALEBİNDEN MUAF 
ADDEDİLİR. YAZAR VEYA BİRLİKTE ÇALIŞTIĞI FİRMALAR, HİÇ BİR SURETTE DOĞRUDAN, DOLAYLI, 
DURUMA ÖZGÜ, ÖZEL, ÖRNEK TEŞKİL EDİCİ NİTELİKTE VEYA ÜRÜN SONUCU OLUŞAN HASARLARA 
DAYALI (YEDEK MAL VEYA HİZMETLERİN KULLANIMI, KULLANIM, VERİ YA DA KAR KAYBI VEYA İŞ 
ETKİNLİKLERİNİN SEKTEYE UĞRAMASI DA DAHİL OLMAK, ANCAK BUNLARLA SINIRLANDIRILMAMAK 
ÜZERE) SORUMLULUK KABUL ETMEZ; ANCAK BU YAZILIMIN KULLANIMINDAN DOĞAN, HERHANGİ BİR 
SORUMLULUK İDDİASI, SÖZLEŞMEYE DAYALI, SINIRLIK SORUMLULUK KAPSAMINDA VEYA HAKSIZ 
FİİL ADDEDİLEN TÜRDEN OLSUN YA DA OLMASIN (İHMAL VEYA AKSİ DE DAHİL) TAVSİYE NİTELİĞİNDE 
DAHİ OLSA DOĞAN HASARLARDAN SORUMLULUK ADDEDİLİR.

Kullanıma sunulan hiç bir versiyonda veya ilgili ürünlerde üründe lisans ve dağıtım şartları değiştirilemez. Örn. 
bu kod kopyalanamaz ve başka bir dağıtım lisansı içine eklenemez [buna GNU Ortak Lisansı da dahildir].

NetSNMP Lisansı
Kısım 1: CMU/UCD telif hakkı uyarısı: (BSD gibi) 
Telif hakkı 1989, 1991, 1992, Carnegie Mellon University İşleme Eser - 1996, 1998-2000 
Telif hakkı 1996, 1998-2000, The Regents of the University of California Tüm hakları saklıdır 
Bu yazılımın kullanım, çoğaltma, değiştirme ve dağıtma hakkı ve ücretsiz olarak herhangi bir amaç için 
dokümantasyonu, yukarıdaki telif hakkı uyarılarının tüm kopyalarda belirtilmesi ve hem telif hakkı hem de izin 
ibarelerinin dokümanda belirtilmesi ve yazılımın yazılı izin olmadan dağıtılması için CMU ve The Regents of 
the University of California adının reklam veya kamuya ait yerlerde kullanılmaması şartı ile sağlanmaktadır.

CMU VE THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BU YAZILIMLA İLGİLİ TÜM TİCARİ 
UYGUNLUK GARANTİLERİ DAHİLTÜM GARANTİLERİ REDDEDER. CMU VEYA THE REGENTS OF THE 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA HİÇBİR SURETTE YAPILAN ÖZEL, DOLAYLI VEYA ÜRÜN SONUCU OLUŞAN 
HASARLARA DAYALI ZARARLARDAN VEYA SORUMLULUK KABUL ETMEZ. KULLANIM, VERİ YA DA KAR 
KAYBINDAN KAYNAKLANAN KONTRAT DAHLİ VEYA İHMAL HAKSIZ FİİL ADDEDİLEN TÜRDEN OLSUN YA 
DA OLMASIN YAZILIMIN KULLANIMINDAN VEYA PERFORMANSINDAN KAYNAKLANAN HASARLARDAN 
SORUMLULUK ADDEDİLİR.

Kısım 2: Networks Associates Technology, Inc telif hakkı uyarısı (BSD) 
Telif hakkı © 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc 
Tüm hakları saklıdır.
Kaynak ya da ikili formlarda, ister modifikasyonlu ister modifikasyonsuz biçimde yeniden dağıtımına, sadece 
aşağıdaki koşullar altında izin verilir: 
* Kaynak kodlarının yeniden dağıtımı esnasında yukarıdaki telif hakkı ibaresinin, koşulların bulunduğu bu 
listenin ve aşağıdaki sorumluluk muafiyet bildirilerinin korunması zorunludur.
* İkili formda yeniden dağıtımı esnasında, dokümanlarda ve/veya dağıtımda verilen materyallerde yukarıdaki 
telif hakkı ibaresinin, koşulların bulunduğu bu listenin ve aşağıdaki sorumluluk muafiyet bildirilerinin 
korunması zorunludur.
* Ne Networks Associates Technology, Inc adına ne de yüklenicileri adına bu yazılımdan doğan devretme ve 
anlatma işlemi önceden yazılı bir izin alınmadan yapılamaz.
BU YAZILIM TELİF HAKKI SAHİPLERİ VE BİRLİKTE ÇALIŞTIĞI FİRMALAR TARAFINDAN "OLDUĞU 
BİÇİMDE" SUNULMAKTADIR; FİRMA, SATILABİLİRLİK İLE BELİRLİ BİR AMAÇ İÇİN UYGUNLUK İLE İLGİLİ 
İMA EDİLEBİLECEK GARANTİLER DE DAHİL OLMAK, ANCAK BUNLARLA SINIRLANDIRILMAMAK ÜZERE 
HİÇ BİR SURETTE AÇIK VEYA KAPALI GARANTİ TAAHHÜDÜ İÇİNDE GİRMEDİĞİNDE DOĞABİLECEK 
İLGİLİ HER TÜR SORUMLULUK TALEBİNDEN MUAF ADDEDİLİR. TELİF HAKKI SAHİPLERİ VEYA BİRLİKTE 
ÇALIŞTIĞI FİRMALAR, HİÇ BİR SURETTE DOĞRUDAN, DOLAYLI, DURUMA ÖZGÜ, ÖZEL, ÖRNEK TEŞKİL 
EDİCİ NİTELİKTE VEYA ÜRÜN SONUCU OLUŞAN HASARLARA DAYALI (YEDEK MAL VEYA HİZMETLERİN 
KULLANIMI, KULLANIM, VERİ YA DA KAR KAYBI VEYA İŞ ETKİNLİKLERİNİN SEKTEYE UĞRAMASI DA 
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DAHİL OLMAK, ANCAK BUNLARLA SINIRLANDIRILMAMAK ÜZERE) SORUMLULUK KABUL ETMEZ; 
ANCAK BU YAZILIMIN KULLANIMINDAN DOĞAN, HERHANGİ BİR SORUMLULUK İDDİASI, SÖZLEŞMEYE 
DAYALI, SINIRLIK SORUMLULUK KAPSAMINDA VEYA HAKSIZ FİİL ADDEDİLEN TÜRDEN OLSUN YA DA 
OLMASIN (İHMAL VEYA AKSİ DE DAHİL) TAVSİYE NİTELİĞİNDE DAHİ OLSA DOĞAN HASARLARDAN 
SORUMLULUK ADDEDİLİR.

Kısım 3: Cambridge Broadband Ltd. telif hakkı uyarısı (BSD)
Hisse paylara telif hakkı dahilindedir © 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.
Tüm hakları saklıdır.
Kaynak ya da ikili formlarda, ister modifikasyonlu ister modifikasyonsuz biçimde yeniden dağıtımına, sadece 
aşağıdaki koşullar altında izin verilir: 
* Kaynak kodlarının yeniden dağıtımı esnasında yukarıdaki telif hakkı ibaresinin, koşulların bulunduğu bu 
listenin ve aşağıdaki sorumluluk muafiyet bildirilerinin korunması zorunludur.
* İkili formda yeniden dağıtımı esnasında, dokümanlarda ve/veya dağıtımda verilen materyallerde yukarıdaki 
telif hakkı ibaresinin, koşulların bulunduğu bu listenin ve aşağıdaki sorumluluk muafiyet bildirilerinin 
korunması zorunludur.
* Ne Cambridge Broadband Ltd. adına ne de yüklenicileri adına bu yazılımdan doğan devretme ve anlatma 
işlemi önceden yazılı bir izin alınmadan yapılamaz.
BU YAZILIM TELİF HAKKI SAHİBİ TARAFINDAN "OLDUĞU BİÇİMDE" SUNULMAKTADIR; FİRMA, 
SATILABİLİRLİK İLE BELİRLİ BİR AMAÇ İÇİN UYGUNLUK İLE İLGİLİ İMA EDİLEBİLECEK GARANTİLER DE 
DAHİL OLMAK, ANCAK BUNLARLA SINIRLANDIRILMAMAK ÜZERE HİÇ BİR SURETTE AÇIK VEYA KAPALI 
GARANTİ TAAHHÜDÜ İÇİNDE GİRMEDİĞİNDE DOĞABİLECEK İLGİLİ HER TÜR SORUMLULUK 
TALEBİNDEN MUAF ADDEDİLİR.
TELİF HAKKI SAHİBİ, HİÇ BİR SURETTE DOĞRUDAN, DOLAYLI, DURUMA ÖZGÜ, ÖZEL, ÖRNEK TEŞKİL 
EDİCİ NİTELİKTE VEYA ÜRÜN SONUCU OLUŞAN HASARLARA DAYALI (YEDEK MAL VEYA HİZMETLERİN 
KULLANIMI, KULLANIM, VERİ YA DA KAR KAYBI VEYA İŞ ETKİNLİKLERİNİN SEKTEYE UĞRAMASI DA 
DAHİL OLMAK, ANCAK BUNLARLA SINIRLANDIRILMAMAK ÜZERE) SORUMLULUK KABUL ETMEZ; 
ANCAK BU YAZILIMIN KULLANIMINDAN DOĞAN, HERHANGİ BİR SORUMLULUK İDDİASI, SÖZLEŞMEYE 
DAYALI, SINIRLIK SORUMLULUK KAPSAMINDA VEYA HAKSIZ FİİL ADDEDİLEN TÜRDEN OLSUN YA DA 
OLMASIN (İHMAL VEYA AKSİ DE DAHİL) TAVSİYE NİTELİĞİNDE DAHİ OLSA DOĞAN HASARLARDAN 
SORUMLULUK ADDEDİLİR.

Kısım 4: Sun Microsystems, Inc. telif hakkı uyarısı (BSD)
Telif hakkı © 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. Tüm 
hakları saklıdır.
Kullanımı aşağıdaki lisans şartlarına bağlıdır.
Bu dağıtım üçüncü şahıslar tarafından geliştirilen malzemeler içerebilir.
Sun, Sun Microsystems, Sun logo ve Solaris ABD ve diğer ülkelerdeki Sun Microsystems, Inc. firmasının ticari 
markaları veya kayıtlı ticari markalarıdır.
Kaynak ya da ikili formlarda, ister modifikasyonlu ister modifikasyonsuz biçimde yeniden dağıtımına, sadece 
aşağıdaki koşullar altında izin verilir: 
* Kaynak kodlarının yeniden dağıtımı esnasında yukarıdaki telif hakkı ibaresinin, koşulların bulunduğu bu 
listenin ve aşağıdaki sorumluluk muafiyet bildirilerinin korunması zorunludur.
* İkili formda yeniden dağıtımı esnasında, dokümanlarda ve/veya dağıtımda verilen materyallerde yukarıdaki 
telif hakkı ibaresinin, koşulların bulunduğu bu listenin ve aşağıdaki sorumluluk muafiyet bildirilerinin 
korunması zorunludur.
* Ne Sun Microsystems, Inc. adına ne de yüklenicileri adına bu yazılımdan doğan devretme ve anlatma işlemi 
önceden yazılı bir izin alınmadan yapılamaz.
BU YAZILIM TELİF HAKKI SAHİPLERİ VE BİRLİKTE ÇALIŞTIĞI FİRMALAR TARAFINDAN "OLDUĞU 
BİÇİMDE" SUNULMAKTADIR; FİRMA, SATILABİLİRLİK İLE BELİRLİ BİR AMAÇ İÇİN UYGUNLUK İLE İLGİLİ 
İMA EDİLEBİLECEK GARANTİLER DE DAHİL OLMAK, ANCAK BUNLARLA SINIRLANDIRILMAMAK ÜZERE 
HİÇ BİR SURETTE AÇIK VEYA KAPALI GARANTİ TAAHHÜDÜ İÇİNDE GİRMEDİĞİNDE DOĞABİLECEK 
İLGİLİ HER TÜR SORUMLULUK TALEBİNDEN MUAF ADDEDİLİR. TELİF HAKKI SAHİPLERİ VEYA BİRLİKTE 
ÇALIŞTIĞI FİRMALAR, HİÇ BİR SURETTE DOĞRUDAN, DOLAYLI, DURUMA ÖZGÜ, ÖZEL, ÖRNEK TEŞKİL 
EDİCİ NİTELİKTE VEYA ÜRÜN SONUCU OLUŞAN HASARLARA DAYALI (YEDEK MAL VEYA HİZMETLERİN 
KULLANIMI, KULLANIM, VERİ YA DA KAR KAYBI VEYA İŞ ETKİNLİKLERİNİN SEKTEYE UĞRAMASI DA 
DAHİL OLMAK, ANCAK BUNLARLA SINIRLANDIRILMAMAK ÜZERE) SORUMLULUK KABUL ETMEZ; 
ANCAK BU YAZILIMIN KULLANIMINDAN DOĞAN, HERHANGİ BİR SORUMLULUK İDDİASI, SÖZLEŞMEYE 
DAYALI, SINIRLIK SORUMLULUK KAPSAMINDA VEYA HAKSIZ FİİL ADDEDİLEN TÜRDEN OLSUN YA DA 
OLMASIN (İHMAL VEYA AKSİ DE DAHİL) TAVSİYE NİTELİĞİNDE DAHİ OLSA DOĞAN HASARLARDAN 
SORUMLULUK ADDEDİLİR.
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Kısım 5: Sparta, Inc telif hakkı uyarısı (BSD)
Telif hakkı © 2003-2004, Sparta, Inc Tüm hakları saklıdır.
Kaynak ya da ikili formlarda, ister modifikasyonlu ister modifikasyonsuz biçimde yeniden dağıtımına, sadece 
aşağıdaki koşullar altında izin verilir: 
* Kaynak kodlarının yeniden dağıtımı esnasında yukarıdaki telif hakkı ibaresinin, koşulların bulunduğu bu 
listenin ve aşağıdaki sorumluluk muafiyet bildirilerinin korunması zorunludur.
* İkili formda yeniden dağıtımı esnasında, dokümanlarda ve/veya dağıtımda verilen materyallerde yukarıdaki 
telif hakkı ibaresinin, koşulların bulunduğu bu listenin ve aşağıdaki sorumluluk muafiyet bildirilerinin 
korunması zorunludur.
* Ne Sparta, Inc. adına ne de yüklenicileri adına bu yazılımdan doğan devretme ve anlatma işlemi önceden 
yazılı bir izin alınmadan yapılamaz.
BU YAZILIM TELİF HAKKI SAHİPLERİ VE BİRLİKTE ÇALIŞTIĞI FİRMALAR TARAFINDAN "OLDUĞU 
BİÇİMDE" SUNULMAKTADIR; FİRMA, SATILABİLİRLİK İLE BELİRLİ BİR AMAÇ İÇİN UYGUNLUK İLE İLGİLİ 
İMA EDİLEBİLECEK GARANTİLER DE DAHİL OLMAK, ANCAK BUNLARLA SINIRLANDIRILMAMAK ÜZERE 
HİÇ BİR SURETTE AÇIK VEYA KAPALI GARANTİ TAAHHÜDÜ İÇİNDE GİRMEDİĞİNDE DOĞABİLECEK 
İLGİLİ HER TÜR SORUMLULUK TALEBİNDEN MUAF ADDEDİLİR. TELİF HAKKI SAHİPLERİ VEYA BİRLİKTE 
ÇALIŞTIĞI FİRMALAR, HİÇ BİR SURETTE DOĞRUDAN, DOLAYLI, DURUMA ÖZGÜ, ÖZEL, ÖRNEK TEŞKİL 
EDİCİ NİTELİKTE VEYA ÜRÜN SONUCU OLUŞAN HASARLARA DAYALI (YEDEK MAL VEYA HİZMETLERİN 
KULLANIMI, KULLANIM, VERİ YA DA KAR KAYBI VEYA İŞ ETKİNLİKLERİNİN SEKTEYE UĞRAMASI DA 
DAHİL OLMAK, ANCAK BUNLARLA SINIRLANDIRILMAMAK ÜZERE) SORUMLULUK KABUL ETMEZ; 
ANCAK BU YAZILIMIN KULLANIMINDAN DOĞAN, HERHANGİ BİR SORUMLULUK İDDİASI, SÖZLEŞMEYE 
DAYALI, SINIRLIK SORUMLULUK KAPSAMINDA VEYA HAKSIZ FİİL ADDEDİLEN TÜRDEN OLSUN YA DA 
OLMASIN (İHMAL VEYA AKSİ DE DAHİL) TAVSİYE NİTELİĞİNDE DAHİ OLSA DOĞAN HASARLARDAN 
SORUMLULUK ADDEDİLİR.

Kısım 6: Cisco/BUPTNIC telif hakkı uyarısı (BSD)
Telif hakkı © 2004, Cisco, Inc ve Beijing Üniversitesi Posta ve Telekominikasyon Bilgi Ağı Merkezi. Tüm hakları 
saklıdır.
Kaynak ya da ikili formlarda, ister modifikasyonlu ister modifikasyonsuz biçimde yeniden dağıtımına, sadece 
aşağıdaki koşullar altında izin verilir: 
* Kaynak kodlarının yeniden dağıtımı esnasında yukarıdaki telif hakkı ibaresinin, koşulların bulunduğu bu 
listenin ve aşağıdaki sorumluluk muafiyet bildirilerinin korunması zorunludur.
* İkili formda yeniden dağıtımı esnasında, dokümanlarda ve/veya dağıtımda verilen materyallerde yukarıdaki 
telif hakkı ibaresinin, koşulların bulunduğu bu listenin ve aşağıdaki sorumluluk muafiyet bildirilerinin 
korunması zorunludur.
* Ne Cisco, Inc ve Beijing Üniversitesi Posta ve Telekominikasyon Bilgi Ağı Merkezi adına ne de yüklenicileri 
adına bu yazılımdan doğan devretme ve anlatma işlemi önceden yazılı bir izin alınmadan yapılamaz.
BU YAZILIM TELİF HAKKI SAHİPLERİ VE BİRLİKTE ÇALIŞTIĞI FİRMALAR TARAFINDAN "OLDUĞU 
BİÇİMDE" SUNULMAKTADIR; FİRMA, SATILABİLİRLİK İLE BELİRLİ BİR AMAÇ İÇİN UYGUNLUK İLE İLGİLİ 
İMA EDİLEBİLECEK GARANTİLER DE DAHİL OLMAK, ANCAK BUNLARLA SINIRLANDIRILMAMAK ÜZERE 
HİÇ BİR SURETTE AÇIK VEYA KAPALI GARANTİ TAAHHÜDÜ İÇİNDE GİRMEDİĞİNDE DOĞABİLECEK 
İLGİLİ HER TÜR SORUMLULUK TALEBİNDEN MUAF ADDEDİLİR. TELİF HAKKI SAHİPLERİ VEYA BİRLİKTE 
ÇALIŞTIĞI FİRMALAR, HİÇ BİR SURETTE DOĞRUDAN, DOLAYLI, DURUMA ÖZGÜ, ÖZEL, ÖRNEK TEŞKİL 
EDİCİ NİTELİKTE VEYA ÜRÜN SONUCU OLUŞAN HASARLARA DAYALI (YEDEK MAL VEYA HİZMETLERİN 
KULLANIMI, KULLANIM, VERİ YA DA KAR KAYBI VEYA İŞ ETKİNLİKLERİNİN SEKTEYE UĞRAMASI DA 
DAHİL OLMAK, ANCAK BUNLARLA SINIRLANDIRILMAMAK ÜZERE) SORUMLULUK KABUL ETMEZ; 
ANCAK BU YAZILIMIN KULLANIMINDAN DOĞAN, HERHANGİ BİR SORUMLULUK İDDİASI, SÖZLEŞMEYE 
DAYALI, SINIRLIK SORUMLULUK KAPSAMINDA VEYA HAKSIZ FİİL ADDEDİLEN TÜRDEN OLSUN YA DA 
OLMASIN (İHMAL VEYA AKSİ DE DAHİL) TAVSİYE NİTELİĞİNDE DAHİ OLSA DOĞAN HASARLARDAN 
SORUMLULUK ADDEDİLİR.
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Kerberos
Telif Hakkı © 1985-2007, Massachusetts Institute of Technology tarafından alınmıştır.

Tüm hakları saklıdır.

Bu yazılımın Amerika Birleşik Devletleri'nden ihraç edilmesi Amerika Birleşik Devletleri hükümetinden alınacak 
özel bir lisans gerektirebilir. İhracatı gerçekleştirmeden önce bu lisansı almak ihracatı yapan kişi veya 
kurumun sorumluluğundadır.

BU SINIRLAMA İLE, bu yazılımın kullanım, çoğaltma, değiştirme ve dağıtma hakkı ve ücretsiz olarak herhangi 
bir amaç için dokümantasyonu, yukarıdaki telif hakkı uyarılarının tüm kopyalarda belirtilmesi ve hem telif hakkı 
hem de izin ibarelerinin dokümanda belirtilmesi ve yazılımın önceden yazılı izin almadan dağıtılması için M.I.T. 
adının reklam veya kamuya ait yerlerde kullanılmaması şartı ile sağlanmaktadır. Bununla birlikte, bu yazılımı 
değiştirmeniz durumunda yazılımı değiştirilmiş olarak etiketlemeniz ve bu şekilde orijinal MIT yazılımı ile 
karıştırılmaması için dağıtmamalısınız. M.I.T., herhangi bir amaç için bu yazılımın uygunluğu ile ilgili taahhütte 
bulunmaz. Yazılım açık veya kapalı bir garantiden muaf olacak şekilde "olduğu gibi" dir.

BU YAZILIM "OLDUĞU BİÇİMDE" SUNULMAKTADIR; FİRMA, SATILABİLİRLİK İLE BELİRLİ BİR AMAÇ İÇİN 
UYGUNLUK İLE İLGİLİ İMA EDİLEBİLECEK GARANTİLER DE DAHİL OLMAK, ANCAK BUNLARLA 
SINIRLANDIRILMAMAK ÜZERE HİÇ BİR SURETTE AÇIK VEYA KAPALI GARANTİDEN MUAF ADDEDİLİR.

Her bir kaynak kodu dosyasının telif hakkı MIT, Cygnus Support, Novell, OpenVision Technologies, Oracle, 
Red Hat, Sun Microsystems, FundsXpress ve diğer şirketlere aittir.

Project Athena, Athena, Athena MUSE, Discuss, Hesiod, Kerberos, Moira ve Zephyr, Massachusetts Institute 
of Technology'nin (MIT) ticari markalarıdır. Bu ticari markalar MIT tarafından yazılı bir izin olmaksızın hiçbir 
şekilde ticari amaçlı kullanılamaz.

"Ticari kullanım", bir üründe ismin kullanılması veya diğer kar amaçlı kullanımlar anlamına gelmektedir. Bu, 
ticari bir firmaya bilgi edinmek için MIT ticari markalarına başvurma hakkını vermez (yapılması halinde, ticari 
markalarının durumları tasdik edilmelidir).

Src/lib/crypto bölümleri aşağıdaki telif hakkına sahiptir:

Telif hakkı © 1998 FundsXpress, INC tarafından alınmıştır.

Tüm hakları saklıdır.

Bu yazılımın Amerika Birleşik Devletleri'nden ihraç edilmesi Amerika Birleşik Devletleri hükümetinden alınacak 
özel bir lisans gerektirebilir. İhracatı gerçekleştirmeden önce bu lisansı almak ihracatı yapan kişi veya 
kurumun sorumluluğundadır.

BU SINIRLAMA İLE, bu yazılımın kullanım, çoğaltma, değiştirme ve dağıtma hakkı ve ücretsiz olarak herhangi 
bir amaç için dokümantasyonu, yukarıdaki telif hakkı uyarılarının tüm kopyalarda belirtilmesi ve hem telif hakkı 
hem de izin ibarelerinin dokümanda belirtilmesi ve yazılımın önceden yazılı izin almadan dağıtılması için 
FundsXpress adının reklam veya kamuya ait yerlerde kullanılmaması şartı ile sağlanmaktadır. FundsXpress, 
herhangi bir amaç için bu yazılımın uygunluğu ile ilgili taahhütte bulunmaz. Yazılım açık veya kapalı bir 
garantiden muaf olacak şekilde "olduğu gibi" dir.

BU YAZILIM "OLDUĞU BİÇİMDE" SUNULMAKTADIR; FİRMA, SATILABİLİRLİK İLE BELİRLİ BİR AMAÇ İÇİN 
UYGUNLUK İLE İLGİLİ İMA EDİLEBİLECEK GARANTİLER DE DAHİL OLMAK, ANCAK BUNLARLA 
SINIRLANDIRILMAMAK ÜZERE HİÇ BİR SURETTE AÇIK VEYA KAPALI GARANTİDEN MUAF ADDEDİLİR.

src/lib/crypto/yarrow altındaki Yarrow pseudo-random sayı üreticisi, aşağıdaki telif hakkına sahiptir:

Telif Hakkı 2000, Zero-Knowledge Systems, Inc.

Bu yazılımın kullanım, çoğaltma, değiştirme ve dağıtma hakkı ve ücretsiz olarak herhangi bir amaç için 
dokümantasyonu, yukarıdaki telif hakkı uyarılarının tüm kopyalarda belirtilmesi ve hem telif hakkı hem de izin 
ibarelerinin dokümanda belirtilmesi ve yazılımın önceden yazılı izin almadan dağıtılması için Zero-Knowledge 
Systems, Inc. adının reklam veya kamuya ait yerlerde kullanılmaması şartı ile sağlanmaktadır. Zero-
Knowledge Systems, Inc. herhangi bir amaç için bu yazılımın uygunluğu ile ilgili taahhütte bulunmaz. Yazılım 
açık veya kapalı bir garantiden muaf olacak şekilde "olduğu gibi" dir.

ZERO-KNOWLEDGE SYSTEMS, INC, PAZARLANABİLİRLİK VE UYGUNLUKLA İLGİLİ TÜM İMA EDİLEN 
GARANTİLER DAHİL, BU YAZILIMLA İLGİLİ TÜM GARANTİLERİ REDDEDER, ZERO-KNOWLEDGE 
SYSTEMS, INC, HİÇBİR SURETTE YAPILAN ÖZEL, DOLAYLI VEYA ÜRÜN SONUCU OLUŞAN HASARLARA 
DAYALI ZARARLARDAN SORUMLULUK KABUL ETMEZ, KULLANIM, VERİ YA DA KAR KAYBINDAN 
KAYNAKLANAN KONTRAT DAHLİ VEYA İHMAL HAKSIZ FİİL ADDEDİLEN TÜRDEN OLSUN YA DA 
OLMASIN YAZILIMIN KULLANIMINDAN VEYA PERFORMANSINDAN KAYNAKLANAN HASARLARDAN 
SORUMLULUK ADDEDİLİR.
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src/lib/crypto/aes altındaki AES şifreleme algoritması aşağıdaki telif hakkına sahiptir:

Telif hakkı © 2001, Dr Brian Gladman <brg@gladman.uk.net>, Worcester, UK.

Tüm hakları saklıdır.

LİSANS ŞARTLARI

Bu yazılım serbest dağıtımına ve kullanımına hem kaynak hem de ikili formda aşağıdaki şartla izin verilmiştir 
(değişiklik yaparak veya yapmadan):
1. Bu kaynak kodlarının dağıtımı esnasında yukarıdaki telif hakkı ibaresinin, koşulların bulunduğu bu 

listenin ve aşağıdaki sorumluluk muafiyet bildirilerinin korunması zorunludur;
2. ikili formda dağıtımı esnasında, dokümanlarda ve/veya diğer bağlı materyallerde yukarıdaki telif hakkı 

ibaresinin, koşulların bulunduğu bu listenin ve aşağıdaki sorumluluk muafiyet bildirileri korunmalıdır;
3. Telif hakkı sahibinin adı yazılı bir izin olmaksızın bu yazılımı kullanmak suretiyle ürünlerin oluşumunu 

onaylamak için kullanılamaz. 

MUHAFİYET

Bu yazılım, 'olduğu gibi' herhangi bir ürünle ilgili hiçbir açık veya ima edilen garanti ile amaca uygunluk ve 
doğruluk dahilinde ancak bununla sınırlı olamayacak şekilde verilir.

Red Hat tarafından eklenen bölümler, ön doğrulama eklenti çerçevesi dahil olmak üzere aşağıdaki telif hakkını 
içerir:

Telif hakkı © 2006 Red Hat, Inc.

Bölüm telif hakkı © 2006 Massachusetts Institute of Technology 

Tüm hakları saklıdır.

Kaynak ya da ikili formlarda, ister modifikasyonlu ister modifikasyonsuz biçimde yeniden dağıtımına, sadece 
aşağıdaki koşullar altında izin verilir:

* Kaynak kodlarının yeniden dağıtımı esnasında yukarıdaki telif hakkı ibaresinin, koşulların bulunduğu bu 
listenin ve aşağıdaki sorumluluk muafiyet bildirilerinin korunması zorunludur.

* İkili formda yeniden dağıtımı esnasında, dokümanlarda ve/veya dağıtımda verilen materyallerde yukarıdaki 
telif hakkı ibaresinin, koşulların bulunduğu bu listenin ve aşağıdaki sorumluluk muafiyet bildirilerinin 
korunması zorunludur.

* Ne Red Hat, Inc. adına ne de yüklenicileri adına bu yazılımdan doğan ürünleri geliştirme veya devretme işlemi 
önceden yazılı bir izin alınmadan yapılamaz.

BU YAZILIM YAZAR VEYA BİRLİKTE ÇALIŞTIĞI FİRMALAR TARAFINDAN OLDUĞU BİÇİMDE SUNUL-
MAKTADIR; FİRMA, SATILABİLİRLİK İLE BELİRLİ BİR AMAÇ İÇİN UYGUNLUK İLE İLGİLİ İMA 
EDİLEBİLECEK GARANTİLER DE DAHİL OLMAK, ANCAK BUNLARLA SINIRLANDIRILMAMAK ÜZERE HİÇ 
BİR SURETTE AÇIK VEYA KAPALI GARANTİ TAAHHÜDÜ İÇİNDE GİRMEDİĞİNDE DOĞABİLECEK İLGİLİ 
HER TÜR SORUMLULUK TALEBİNDEN MUAF ADDEDİLİR. TELİF HAKKI SAHİPLERİ VEYA BİRLİKTE 
ÇALIŞTIĞI FİRMALAR, HİÇ BİR SURETTE DOĞRUDAN, DOLAYLI, DURUMA ÖZGÜ, ÖZEL, ÖRNEK TEŞKİL 
EDİCİ NİTELİKTE VEYA ÜRÜN SONUCU OLUŞAN HASARLARA DAYALI (YEDEK MAL VEYA HİZMETLERİN 
KULLANIMI, KULLANIM, VERİ YA DA KAR KAYBI VEYA İŞ ETKİNLİKLERİNİN SEKTEYE UĞRAMASI DA 
DAHİL OLMAK, ANCAK BUNLARLA SINIRLANDIRILMAMAK ÜZERE) SORUMLULUK KABUL ETMEZ; 
ANCAK BU YAZILIMIN KULLANIMINDAN DOĞAN, HERHANGİ BİR SORUMLULUK İDDİASI, SÖZLEŞMEYE 
DAYALI, SINIRLIK SORUMLULUK KAPSAMINDA VEYA HAKSIZ FİİL ADDEDİLEN TÜRDEN OLSUN YA DA 
OLMASIN (İHMAL VEYA AKSİ DE DAHİL) TAVSİYE NİTELİĞİNDE DAHİ OLSA DOĞAN HASARLARDAN 
SORUMLULUK ADDEDİLİR.

Sandia National Laboratory tarafından fonlanan ve Information Technology Integration için University of 
Michigan's Center tarafından geliştirilen bölümler, PKINIT uygulaması dahil olmak üzere, aşağıdaki lisansın 
konusudur:

TELİF HAKKI © 2006-2007

THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN

TÜM HAKLARI SAKLIDIR

Bu yazılımın kullanılmasına, kopyalanmasına, bu yazılımdan iştikak eden benzer ürünlerin oluşturulmasına ve 
yazılımın yeniden dağıtılmasına ve herhangi bir amaçla benzer ürünlere, yazılımın önceden yazılı izin almadan 
dağıtılması için University of Michigan adının reklam veya kamuya ait yerlerde kullanılmaması şartı ile izin 
verilmektedir. Yukarıdaki telif hakkı uyarısı veya University of Michigan'nın herhangi bir diğer tanımlaması, bu 
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yazılımın herhangi bir bölümünün herhangi bir kopyasında görünürse aşağıdaki sorumluluk muafiyet 
bildirisinin de dahil edilmesi zorunludur.

BU YAZILIM "OLDUĞU BİÇİMDE" SUNULMAKTADIR; UNIVERSITY OF MICHIGAN, BU YAZILIMIN 
HERHANGİ BİR AMACA UYGUN OLDUĞUNU BEYANDA BULUNMAKTAN VE SATILABİLİRLİK İLE BELİRLİ 
BİR AMAÇ İÇİN UYGUNLUK İLE İLGİLİ İMA EDİLEBİLECEK GARANTİLER DE DAHİL OLMAK, ANCAK 
BUNLARLA SINIRLANDIRILMAMAK ÜZERE HER TÜR AÇIK VEYA KAPALI GARANTİDEN MUAF 
ADDEDİLİR. THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN, YAZILIMIN KULLANILMASI NEDENİ İLE 
VEYA KULLANILMASINA BAĞLI OLARAK ORTAYA ÇIKABİLECEK HER TÜRLÜ ÖZEL, DOLAYLI, TESADÜFİ 
VEYA ARDIL ZARARLARDAN DOLAYI, BU TÜR ZARARLARIN DOĞABİLECEĞİNDEN DOLAYI UYARILMIŞ 
OLSA VEYA BUNDAN SONRA UYARILSA BİLE SORUMLULUK KABUL ETMEZ.

PKINIT koduna dahil pkcs11.h dosyası aşağıdaki lisansa sahiptir:

Telif hakkı 2006 g10 Code GmbH

Telif hakkı 2006 Andreas Jellinghaus

Bu dosya ücretsiz bir yazılımdır; özel bir istisna olarak yazar, bu kılavuz muhafaza edildiği sürece yazılımın 
değişiklik yapılarak veya değişiklik yapılmadan sınırsız olarak kopyalanmasına ve/veya dağıtılmasına izin 
vermektedir.

Bu dosya faydalı olacağı umularak dağıtılmaktadır, ancak yazılım için ilgili kanunun izin verdiği ölçüde 
HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMEKTEDİR; SATILABİLİRLİĞİ veya HERHANGİ BİR AMACA 
UYGUNLUĞU için bile garanti verilmemektedir.

WPA Supplicant
Telif hakkı ©2003-2005, Jouni Malinen <jkmaline@cc.hut.fi> ve yükleniciler
Tüm Hakları Saklıdır.

Kaynak ya da ikili formlarda, ister modifikasyonlu ister modifikasyonsuz biçimde yeniden dağıtımına, sadece 
aşağıdaki koşullar altında izin verilir:
1. Kaynak kodlarının yeniden dağıtımı esnasında yukarıdaki telif hakkı ibaresinin, koşulların bulunduğu bu 

listenin ve aşağıdaki sorumluluk muafiyet bildirilerinin korunması zorunludur.
2. İkili formda yeniden dağıtımı esnasında, dokümanlarda ve/veya dağıtımda verilen materyallerde 

yukarıdaki telif hakkı ibaresinin, koşulların bulunduğu bu listenin ve aşağıdaki sorumluluk muafiyet 
bildirilerinin korunması zorunludur.

3. Yukarıda listelenen telif hakkı sahipleri adına ne de yüklenicileri adına bu yazılımdan doğan devretme ve 
anlatma işlemi önceden yazılı bir izin alınmadan yapılamaz.

BU YAZILIM TELİF HAKKI SAHİPLERİ VE BİRLİKTE ÇALIŞTIĞI FİRMALAR TARAFINDAN "OLDUĞU 
BİÇİMDE" SUNULMAKTADIR; FİRMA, SATILABİLİRLİK İLE BELİRLİ BİR AMAÇ İÇİN UYGUNLUK İLE İLGİLİ 
İMA EDİLEBİLECEK GARANTİLER DE DAHİL OLMAK, ANCAK BUNLARLA SINIRLANDIRILMAMAK ÜZERE 
HİÇ BİR SURETTE AÇIK VEYA KAPALI GARANTİ TAAHHÜDÜ İÇİNDE GİRMEDİĞİNDE DOĞABİLECEK 
İLGİLİ HER TÜR SORUMLULUK TALEBİNDEN MUAF ADDEDİLİR. TELİF HAKKI SAHİPLERİ VEYA BİRLİKTE 
ÇALIŞTIĞI FİRMALAR, HİÇ BİR SURETTE DOĞRUDAN, DOLAYLI, DURUMA ÖZGÜ, ÖZEL, ÖRNEK TEŞKİL 
EDİCİ NİTELİKTE VEYA ÜRÜN SONUCU OLUŞAN HASARLARA DAYALI (YEDEK MAL VEYA HİZMETLERİN 
KULLANIMI, KULLANIM, VERİ YA DA KAR KAYBI VEYA İŞ ETKİNLİKLERİNİN SEKTEYE UĞRAMASI DA 
DAHİL OLMAK, ANCAK BUNLARLA SINIRLANDIRILMAMAK ÜZERE) SORUMLULUK KABUL ETMEZ; 
ANCAK BU YAZILIMIN KULLANIMINDAN DOĞAN, HERHANGİ BİR SORUMLULUK İDDİASI, SÖZLEŞMEYE 
DAYALI, SINIRLIK SORUMLULUK KAPSAMINDA VEYA HAKSIZ FİİL ADDEDİLEN TÜRDEN OLSUN YA DA 
OLMASIN (İHMAL VEYA AKSİ DE DAHİL) TAVSİYE NİTELİĞİNDE DAHİ OLSA DOĞAN HASARLARDAN 
SORUMLULUK ADDEDİLİR.
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Mersenne Twister
2002/1/26'nın geliştirilmiş başlangıcı ile MT19937 için A C-programı.
Takuji Nishimura ve Makoto Matsumoto tarafından kodlanmış.

Kullanmadan önce init_genrand(seed) veya init_by_array(init_key, key_length) kullanarak durumu başlatın.

Telif hakkı © 1997-2002, Makoto Matsumoto ve Takuji Nishimura, Tüm hakları saklıdır.

Kaynak ya da ikili formlarda, ister modifikasyonlu ister modifikasyonsuz biçimde yeniden dağıtımına, sadece 
aşağıdaki koşullar altında izin verilir:
1. Kaynak kodlarının yeniden dağıtımı esnasında yukarıdaki telif hakkı ibaresinin, koşulların bulunduğu bu 

listenin ve aşağıdaki sorumluluk muafiyet bildirilerinin korunması zorunludur.
2. İkili formda yeniden dağıtımı esnasında, dokümanlarda ve/veya dağıtımda verilen materyallerde 

yukarıdaki telif hakkı ibaresinin, koşulların bulunduğu bu listenin ve aşağıdaki sorumluluk muafiyet 
bildirilerinin korunması zorunludur.

3. Yüklenicileri adına bu yazılımdan doğan devretme veya anlatma işlemi önceden yazılı bir izin alınmadan 
yapılamaz.

BU YAZILIM TELİF HAKKI SAHİPLERİ VE BİRLİKTE ÇALIŞTIĞI FİRMALAR TARAFINDAN "OLDUĞU 
BİÇİMDE" SUNULMAKTADIR; FİRMA, SATILABİLİRLİK İLE BELİRLİ BİR AMAÇ İÇİN UYGUNLUK İLE İLGİLİ 
İMA EDİLEBİLECEK GARANTİLER DE DAHİL OLMAK, ANCAK BUNLARLA SINIRLANDIRILMAMAK ÜZERE 
HİÇ BİR SURETTE AÇIK VEYA KAPALI GARANTİ TAAHHÜDÜ İÇİNDE GİRMEDİĞİNDE DOĞABİLECEK 
İLGİLİ HER TÜR SORUMLULUK TALEBİNDEN MUAF ADDEDİLİR. TELİF HAKKI SAHİPLERİ VEYA BİRLİKTE 
ÇALIŞTIĞI FİRMALAR, HİÇ BİR SURETTE DOĞRUDAN, DOLAYLI, DURUMA ÖZGÜ, ÖZEL, ÖRNEK TEŞKİL 
EDİCİ NİTELİKTE VEYA ÜRÜN SONUCU OLUŞAN HASARLARA DAYALI (YEDEK MAL VEYA HİZMETLERİN 
KULLANIMI, KULLANIM, VERİ YA DA KAR KAYBI VEYA İŞ ETKİNLİKLERİNİN SEKTEYE UĞRAMASI DA 
DAHİL OLMAK, ANCAK BUNLARLA SINIRLANDIRILMAMAK ÜZERE) SORUMLULUK KABUL ETMEZ; 
ANCAK BU YAZILIMIN KULLANIMINDAN DOĞAN, HERHANGİ BİR SORUMLULUK İDDİASI, SÖZLEŞMEYE 
DAYALI, SINIRLIK SORUMLULUK KAPSAMINDA VEYA HAKSIZ FİİL ADDEDİLEN TÜRDEN OLSUN YA DA 
OLMASIN (İHMAL VEYA AKSİ DE DAHİL) TAVSİYE NİTELİĞİNDE DAHİ OLSA DOĞAN HASARLARDAN 
SORUMLULUK ADDEDİLİR.

Her türlü geribildirim için teşekkür ederiz.
http://www.math.sci.hiroshima-u.ac.jp/~m-mat/MT/emt.html
email: m-mat @ math.sci.hiroshima-u.ac.jp (remove space)

Telif hakkı
© 2009 Olivetti S.p.A. Tüm hakları saklıdır.

Not
İzin alınmadan bu Kullanım Kılavuzu'nun kısmen veya tamamen kopya edilmesi yasaktır.

Olivetti S.p.A. bu yazdırma sisteminin veya Kullanım Kılavuzu'nun kulanımından doğabilecek herhangi bir 
kazaya karşı sorumlu değildir. 

Bu Kulllanım Kılavuzu'ndaki bilgilerin önceden haber vermeksizin değiştirilme hakkı saklıdır.

Olivetti S.p.A. yazıcı sürücülerinin her hakkına sahiptir.
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11.3 Yazılım lisans anlaşması
Bu paket, Olivetti S.p.A. tarafından sağlanan şu materyalleri içerir: yazdırma sisteminin ("Yazdırma Yazılımı") 
bir parçası olan yazılım, özel formatta ve şifreli formda dijital olarak şifrelenmiş makine-okunabilir genel veri 
("Font Programları"), Yazdırma Yazılımı ("Host Yazılımı") ile birlikte kullanılmak için bir bilgisayar sisteminde 
çalışan diğer yazılım ve ilgili açıklamalı yazılı materyaller ("Dokümantasyon"). "Yazılım" terimi, Baskı Yazılımı, 
Font Programları ve/veya Host Yazılımı'nı tanımlamak için kullanılacaktır ve ayrıca tüm model yükseltmelerini, 
modifiye edilen versiyonları, ilaveleri ve Yazılım kopyalarını da içerecektir.

Yazılım, bu Anlaşma şartlarına göre size lisanslanmıştır.

Olivetti S.p.A., Yazılım ve Dokümantasyonu kullanmanız için aşağıdakileri kabul ettiğinizi varsayarak şahsa 
münhasır bir alt lisans teberru etmektedir:
1. Yazılımı ve eşlik eden lisanslanmış çıktı cihazını (cihazlarını) imgelemek için olan Font Programlarını 

sadece kendi iş amaçlarınız için kullanabilirsiniz.
2. Yukarıda Bölüm 1'de beyan edilen Font Programları lisansına ek olarak, görüntüdeki ya da ekrandaki 

ebatları, stilleri ve harf versiyonlarını, rakamları, karakter ve sembolleri ("Punto") oluşturmak için Roman 
Font Programlarını kendi iş amaçlarınız için kullanabilirsiniz.

3. Yedek kopyanızın yüklenmemesi veya başka bir bilgisayar tarafından kullanılmaması şartıyla Host 
Yazılımının bir yedek kopyasını alabilirsiniz. Yukarıdaki sınırlamalara rağmen, sadece Baskı Yazılımında 
çalışan bir veya daha fazla yazdırma sistemi ile kullanmak için istediğiniz sayıda bilgisayar 
yükleyebilirsiniz.

4. Bu anlaşma altındaki hakları, Lisans'ın tüm hak ve menfaatinin vekiline böyle bir Yazılımın ve 
Dokümantasyonun ("Vekil") tüm kopyalarını Vekil'e transfer etme şartıyla devredebilirsiniz; Vekil, 
Anlaşmanın tüm şart ve ibarelerine uymayı kabul eder.

5. Bu anlaşma ile Yazılım ve Dokümantasyonu modifiye etmemeyi, uyarlamamayı ve çevirmemeyi kabul 
edersiniz.

6. Yazılımın değiştirilmesi, tersine çevrilmesi, şifresinin çözülmesi, yapısının değiştirilmesi ve kaynak koda 
dönüştürülmesi teşebbüsünde bulunmayacağınızı kabul edersiniz.

7. Yazılım ve Dokümantasyonun isim ve mülkiyet, yeniden üretme hakkı, Olivetti S.p.A. ve lisansörüne 
aittir.

8. Ticari markalar, ticari marka sahibinin adının tespiti ile kabul edilmiş ticari marka uygulamaları ile 
kullanılacaktır. Ticari markalar sadece, Yazılım tarafından üretilen yazdırılmış çıktının tanımlanmasında 
kullanılabilir. Ticari markanın bu şekildeki kullanımı size markayla ilgili hiç bir hak vermez.

9. Kullanımda olmayan veya kullanılmayan ortamda bulunan, tüm Yazılım ve Dokümantasyonun yukarıda 
tanımlandığı gibi daimi transferinin parçası hariç, Yazılım Lisansı'nın versiyonlarını veya kopyalarını 
kiralayamaz, icar edemez, ruhsatlayamaz, ödünç veremez ve transfer edemezsiniz.

10. OLIVETTI S.P.A. VEYA LİSANSÖRÜ, HERHANGİ BİR KAR VE BİRİKİM ZARARI DA DAHİL Kİ OLIVETTI 
S.P.A. BU TÜR BİR ZARARIN OLABİLME İHTİMALİ HAKKINDA UYARMIŞ OLSA VEYA ÜÇÜNCÜ BİR 
ŞAHSIN HERHANGİ BİR İDDİASINDA BİLE, HİÇ BİR OLAYDAKİ DOLAYLI ZARARDAN, DOLAYLI 
KAZADAN, CEZA GEREKTİREN VEYA ÖZEL HASARLARDAN MESUL DEĞİLDİR. OLIVETTI S.P.A. 
VEYA LİSANSÖRÜ, YAZILIMLA İLGİLİ OLARAK, İFADE VEYA İMA, ORTALAMA KALİTE GARANTİSİ 
İMALARI, BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK, ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HAKLARININ İHLAL EDİLMEMESİ 
MADDELERİ DE DAHİL TÜM TEMİNATLARI REDDEDER. BAZI KARAR VE HÜKÜMLER, KAZAYLA 
OLAN, DOLAYLI VE ÖZEL HASARLARIN HARİCİ VE SINIRLI OLMALARINA MÜSADE ETMEZ, YANİ 
YUKARIDAKİ SINIRLAMALAR SİZE UYGULANMAZ.

11. Devlet İşleri Amaçlı Kullanıcıların Dikkatine: Yazılım, "ticari bir öğedir," ki terim 48 C.F.R.2.101'de "ticari 
bilgisayar yazılımı" ve "ticari bilgisayar yazılım dokümantasyonu," olarak tanımlanmıştır ve bu ibareler 
48 C.F.R. 12.212'de de kullanılmıştır. 227.7202-4'ten 48 C.F.R. 12.212 ve 48 C.F.R. 227.7202-1'e 
uyumlu olarak, tüm Amerika Birleşik Devletleri hükümeti yararına çalışanlar yazılımı, ancak burada 
beyan edilen haklar dahilinde elde edebilirler.

12. Bu anlaşma ile her hangi bir ülkenin ihracat kontrolü ile ilgili uygulanan hiç bir kanun ve yönetmeliği ihlal 
etmek suretiyle Yazılımı ihraç etmeyeceğinizi kabul edersiniz.
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11.4 Adobe Color Profile hakkında
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
COLOR PROFILE LİSANS SÖZLEŞMESİ

KULLANICI İÇİN UYARI: LÜTFEN BU KONTRATI DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUN. YAZILIMI VE YAZILIMIN 
BİR KISMINI KULLANARAK BU YAZILIMIN ŞART VE KAYITLARINI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ, BU 
SÖZLEŞMENİN ŞART VE KAYITLARINI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. SÖZLEŞMENİN ŞARTLARINI KABUL 
ETMİYORSANIZ, YAZILIMI KULLANMAYINIZ.
1. TANIMLAR Bu sözleşmede "Adobe", 345 Park Avenue, San Jose, California 95110'de bulunan ve bir 

Delaware firması olan Adobe Systems Incorporated firmasını ifade eder."Yazılım", bu Sözleşmenin 
birlikte verildiği yazılımı ve ilgili öğelerini ifade eder.

2. LİSANS Bu anlaşmadaki hükümlere bağlı olarak, Adobe size Yazılım'ı kullanma, çoğaltma ve umumi 
alanlarda sunma hakkı verecek dünya çapında geçerli, münhasır olmayan, el değiştirilemez ve telif 
ücretsiz lisansı tasdik etmektedir. Adobe size ayrıca Yazılım'ı sadece (a) dijital imge dosyalarına 
eklenmiş şekilde ve (b) bağımsız olarak dağıtım hakkı vermektedir. Yazılım'ın başka dağıtım şekillerine 
izin verilmemektedir; buna, herhangi bir sınır olmaksızın, yazılımın uygulama yazılımının içine dahil 
edilmesi veya birleştirilmesi de dahildir. Tüm bağımsız profiller ICC Profil tanım dizgileriyle ilgilendiril-
melidir. Yazılımda değişiklik yapamazsınız. Adobe'un bu anlaşma neticesinde yazılım güncellemeleri, 
yeni yazılım versiyonları veya diğer konularda herhangi bir destek verme zorunluluğu yoktur. Bu anlaşma 
hükümleri ile Yazılım içeriği ile ilgili size hiçbir fikri mülkiyet hakkı nakledilmemektedir. Bu anlaşmada 
açıkça belirtilen hükümler haricinde Yazılım ile ilgili size hiçbir hak verilmemektedir.

3. DAĞITIM Yazılımın dağıtımını yapmayı seçtiğinizde, bu Adobe'u savunma, zarar görmesini engelleme 
ve herhangi bir kayıp, hasar; veya dağıtım ve 3. bölümde bahsedilen şartlara uymakta, bir sınır 
olmaksızın, yaşanan başarısızlıklar sonucu oluşacak tazminat, dava veya diğer yasal işlemler sonucu 
oluşacak zararlara karşı Adobe'u koruma anlayışıyla yapılmalıdır. Eğer Yazılım'ın dağıtımını bağımsız 
olarak yapacaksanız, bunu bu anlaşma hükümleri çerçevesinde ya da (a) bu anlaşmanın hüküm ve 
şartlarına uygun; (b) Adobe adına etkili bir şekilde, açık ya da dolaylı, tüm garanti ve şartları kabul eden; 
(c) Adobe adına etkili bir şekilde zararlar için tüm sorumluluğu hariç tutan; (d) bu anlaşma ile farklılık 
gösteren tüm koşulların Adobe değil sizin tarafınızdan önerildiğini açıkça belirten ve (e) Yazılım'ın siz ya 
da Adobe tarafından hazır bulundurulduğuna ve tüm lisans sahiplerini ona en kolay nasıl ulaşacaklarına 
ya da yazılımın değiştirilme yöntemlerine dair bilgilendiren özel bir lisans anlaşması ile yapacaksınız. 
Dağıtımı yapılmış herhangi bir Yazılım, Adobe tarafından size verilen Yazılım gibi Adobe telif hakkı 
notlarını içerecektir.

4. GARANTİ MUAFİYETİ Adobe ürünün lisansını size "OLDUĞU BİÇİMDE" esasıyla yapmaktadır. Adobe 
Yazılımın belirli bir amaç doğrultusunda ya da herhangi bir sonuç verecek yeterlilikte olduğuna dair bir 
ifade kullanmamaktadır. Adobe bu anlaşmadan kaynaklanan ya da Yazılımın dağıtımı ya da yazılım veya 
başka bir materyalin kullanımından kaynaklanan zararlardan veya kayıplardan sorumlu değildir. ADOBE 
VE TEDARİKÇİLERİ PERFORMANS VEYA YAZILIMIN KULLANIMI İLE, HERHANGİ BİR GARANTİ, 
ŞART, İFADE YA DA HÜKÜM VEYA AYNISININ HÜKÜM KAPSAMINDA HARİÇ YA DA DIŞARIDA 
TUTULMASI VEYA UYGULANABİLİR KANUNUN SINIRLANDIRMASI İSTİSNA OLACAK ŞEKİLDE 
ELDE EDİLEN BİR SONUCU GARANTİ ETMEZ VE EDEMEZLER, ADOBE VE TEDARİKÇİLERİ 
ENTEGRASYON, TATMİN EDİCİ KALİTE YA DA UYGUNLUK İLE İLGİLİ DOLAYLI YA DA DİREK, 
TÜZÜK, TEAMÜL, ADET, KULLANIM YA DA DİĞER ŞEKİLDE, ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN HAKLARININ 
İHLAL EDİLMEMESİNİ KAPSAYAN FAKAT SINIRLANDIRMAYAN GARANTİ, KOŞUL, İFADE VE 
HÜKÜM VERMEZLER. YARGIDAN YARGIYA DEĞİŞMEKLE BERABER, EKSTRA HAKLARA SAHİP 
OLABİLİRSİNİZ. Bölüm 4, 5 ve 6'da yer alan şartlar bu anlaşmanın bitişinden sonra da devam 
etmektedir, ancak her ne sebeple olursa olsun bu, anlaşmanın bitişinden sonra yazılımın kullanımına 
ilişkin dolaylı ya da dolaysız bir devam hakkı vermez.

5. SORUMLULUK SINIRI HER NE SEBEPLE OLURSA OLSUN ADOBE YA DA TEDARİKÇİLERİ, HASAR, 
TAZMİNAT YA DA ZARAR VEYA HERHANGİ DOLAYLI, TESADÜFİ YA DA ARDIL ZARARLAR VEYA 
HERHANGİ BİR KAR KAYBI YA DA TASARRUF KAYBI KARŞISINDA, BİR ADOBE YETKİLİSİ ÜÇÜNCÜ 
BİR ŞAHIS TARAFINDAN BU TİPTE ZARAR, KAYIP, TAZMİNAT YA DA MALİYETLERİN ÇIKACAĞINA 
DAİR UYARILMIŞ OLSA DAHİ SORUMLU TUTULAMAZ. YUKARIDA ANILAN SINIRLAR VE HARİÇ 
TUTMALAR ÜLKENİZDEKİ TATBİK EDİLEBİLİR KANUN KAPSAMINDA UYGULANACAKTIR. ADOBE 
VE TEDARİKÇİLERİNİN BU ANLAŞMA ÜHÜKMLERİ ALTINDA YA DA ONLARLA BAĞLANTILI TOPLAM 
SORUMLULUĞU YAZILIM İÇİN ÖDENEN MİKTARLA SINIRLANDIRILMIŞTIR. Bu anlaşmanın 
kapsamındaki hiçbir şey Adobe'un ihmalinden ya da kasıtlı (hileli) haksız fiilinden kaynaklanan ölüm ya 
da yaralanmalardaki sorumluluğunu sınırlandırmaz. Adobe bu anlaşmada açıklandığı üzere zorunluluk, 
garanti ve sorumluluklarından muafiyet, hariç tutma ve/veya bunları sınırlandırma konusunda 
tedarikçileri adına hareket eder, ancak diğer tüm husus ve amaçlar bunun dışında tutulur.

6. Adobe MARKA ve Adobe logosu Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde Adobe'nin ticari ya da 
tescilli markalarıdır. Referans olarak kullanım haricinde, bu ya da herhangi bir diğer Adobe ticari 
markasını veya logosunu Adobe tarafından verilecek ayrı yazılı bir izin haricinde kullanamazsınız.



Adobe Color Profile hakkında11

11-16 d-Color MF360/280/220

11.4

7. DÖNEM Bu anlaşma feshedilene kadar geçerlidir. Adobe herhangi bir maddeye uyulmaması halinde 
anlaşmayı hemen feshetme hakkına sahiptir. Bu tip bir fesih sonucunda, kontrol ya da mülkiyetinizde 
bulunan tüm tam ya da kısmi Yazılımları Adobe'a iade etmelisiniz.

8. RESMİ DÜZENLEMELER Eğer Yazılımın herhangi bir kısmı Amerika Birleşik Devletleri İhracat İdare 
Kanunu ya da bir diğer ihracat kanunu, sınırlaması ya da düzenlemesine ("İhracat Kanunları") göre 
kontrollü bir unsur kabul ediliyorsa, ambargo uygulanan bir ülkenin (istisnasız olarak İran, Irak, Suriye, 
Sudan, Libya, Küba, Kuzey Kore ve Sırbistan) vatandaşı olmadığınızı ya da o ülkelerden birinde 
yaşamadığınızı ve İhracat Kanunlarında bulunan başka sebeplerle bu Yazılımı almanıza herhangi bir 
engel olmadığını ifade ve garanti etmelisiniz. Yazılımın kullanımına dair bütün haklar, bu Anlaşmada yer 
alan maddelere uyulmadığı takdirde hakkın kaybedilmesi şartı ile verilmiştir.

9. UYGULANAN KANUN Bu anlaşma, Kaliforniya eyaletinde yürürlükte bulunan ve tamamen Kaliforniya 
eyaletinde Kaliforniya'da ikamet edenler arasında yapılan ve yürütülen anlaşmalara uygulanan bağımsız 
kanunlar çerçevesinde uygulanacak ve yorumlanacaktır. Bu anlaşma herhangi bir yargı sisteminin ihtilaf 
kanunlarına ya da uygulaması açıkça hariç tutulan Birleşmiş Milletler Uluslararası Mal Satış Sözleşmeleri 
Konvansiyonu'na bağlı tatbik edilmeyecektir. Bu anlaşma hükümleri altında, dışında ya da onlara bağlı 
herhangi bir anlaşmazlık hali yalnızca Santa Clara County, Kaliforniya, ABD'de görülecektir.

10. GENEL Bu anlaşma ile size verilen hak ve yükümlülükleri, Adobe'nin yazılı onayı olmadan 
devredemezsiniz. Bu anlaşmada yer alan hiçbir koşuldan, Adobe yetkili makamlarının imzalı yazılı 
belgesi haricinde, Adobe, acentaları veya çalışanlarının herhangi bir işlemi ya da rızası ile feragat edilmiş 
farz edilemez. Eğer bu anlaşma ile Yazılım ile beraber gelen başka bir anlaşma arasında birbiri ile çelişen 
bir dil kullanılmışsa, Yazılım ile beraber gelen anlaşmanın koşulları geçerlidir. Eğer sizin tarafınızdan ya 
da Adobe tarafından bu anlaşma ile ilişkili ya da dışında doğan bir hakkın yürürlüğe girmesi için avukatlar 
tayin edilirse, davayı kazanan taraf avukatların makul ücretlerini karşılamakla yükümlüdür. Bu anlaşmayı 
okuduğunuzu, anladığınızı ve Yazılımın sizin tarafınıza lisanslanması ile ilgili Adobe ile yaptığınız komple 
ve münhasır anlaşma olduğunu ve daha önce yaptığınız herhangi sözlü ya da yazılı anlaşmanın yerini 
aldığını tasdik ediyorsunuz. Bu anlaşmada yer alan hükümlerin hiçbir versiyonunu, Adobe tarafından 
açık, yazılı ve yetkili bir makamınca imzalanmış olması haricinde, Adobe'ye karşı yürürlüğe konamaz.
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11.5 TOYO INK için ICC profili Kaplama kağıt Standart Rengi 
(TOYO Ofset Kaplama 2.0)
Bu ICC Profili (TOYO Ofset Kaplama 2.0) Japonca kaplama kağıda ofset baskı tanımlar ve ICC profil içeriği 
ile tam uyumludur.

"TOYO INK Kaplama kağı Standart Rengi" hakkında
TOYO INK MFG.CO., LTD.

("TOYO INK") tarafından yapılan Kaplama kağıda yaprak beslemeli ofset baskının standart renkli 
çoğaltılmasıdır.

Bu standart, TOYO INK'in yaprak beslemeli ofset baskı mürekkepleri ve TOYO INK'in kendi baskı koşulları 
kullanılarak yapılan baskı testi ile oluşturulmuştur.

"TOYO INK Kaplama kağıt Standart Rengi" "JAPONYA RENGİ" ile uyumludur.

Anlaşma
1. Resimlerin bu ICC profili kullanılarak yazıcıda ya da monitörde çoğaltılması TOYO INK Kaplama kağıt 

Standart Rengi ile tam uyum göstermemektedir.
2. Bu ICC Profilinin tüm telif hakları TOYO INK firmasında kalacaktır; bu yüzden TOYO INK firmasının yazılı 

izni olmadan bu ICC profili ile ilgili herhangi bir hakkı üçüncü bir şahsa devredemez, paylaşamaz, 
kiralayamaz, dağıtamaz, açıklayamaz ya da veremezsiniz.

3. Bu ICC profilinin kullanımı ya da kullanılamaması sonucunda ortaya çıkacak herhangi bir ardıl ya da 
tesadüfi, direk ya da dolaylı zararda (kar kaybı, işin kaybedilmesi, iş ile ilgili bilgilerin kaybı ve benzeri 
durumları kapsayacak şekilde) TOYO INK, idarecileri, memurları, çalışanları ya da acentaları hiçbir 
durumda sorumlu tutulmayacaklardır.

4. TOYO INK bu ICC profili ile ilgili herhangi bir soruyu cevaplamakla yükümlü değildir.
5. Bu belgede kullanılan tüm firma ve ürün isimleri ayrı ayrı hamillerinin ticari ve tescilli markalarıdır.

Bu ICC profili GretagMacbeth ProfileMaker tarafından yapılmıştır ve TOYO INK tarafından dağıtım için 
GretagMacbeth AG'ye lisans verilmiştir.

TOYO Ofset Kaplama 2.0 © TOYO INK MFG. CO., LTD. 2004



DIC STANDART RENK PROFİLİ LİSANS ANLAŞMASI11

11-18 d-Color MF360/280/220

11.6

11.6 DIC STANDART RENK PROFİLİ LİSANS ANLAŞMASI
ÖNEMLİ: LÜTFEN DIC STANDART RENK PROFİLİNİ KULLANMADAN ÖNCE, DIC TARAFINDAN BUNUNLA 
BERABER SUNULAN DIC STANDART RENK SFC1.0.1, DIC STANDART RENK SFC1.0.2, DIC STANDART 
RENK SFM1.0.2, DIC STANDART RENK SFU1.0.2 DAHİL OLMAK ÜZERE, STANDART RENK PROFİLİ 
LİSANS ANLAŞMASINI ("LİSANS ANLAŞMASI") VE BUNLARA İLİŞKİN HERHANGİ BİR ÇEVRİMİÇİ VEYA 
ELEKTRONİK ORTAMDA BULUNAN BELGEYİ VE YUKARIDA SİZE VERİLENİN TÜM GÜNCELLEME YA DA 
YÜKSELTMELERİNİ (MÜŞTEREKEN "PROFIL") DİKKATLİCE OKUYUNUZ. 

BU LİSANS ANLAŞMASI SİZ (GERÇEK YA DA EĞER BİR TÜZEL KİŞİ TARAFINDAN SATIN ALINMIŞSA 
VEYA TÜZEL KİŞİYSE, TÜZEL KİŞİ) VE DAINIPPON INK & CHEMICALS, INC., JAPON FİRMASI ("DIC") 
ARASINDA YASAL BİR ANLAŞMADIR. BU LİSANS ANLAŞMASI PROFİLİN KULLANILMASI İÇİN BİR LİSANS 
SAĞLAR VE GARANTİ BİLGİSİ VE SORUMLULUK MUAFİYETLERİNİ İÇERİR. EĞER BU KOŞULLAR İLE 
SINIRLANDIRILMAK İSTEMEZDENİZ, PROFİLİ KULLANMAYABİLİRSİNİZ.
1. Lisans Verilmesi

DIC size Profili kullanmanız için bedelsiz olarak münhasır olmayan ve devredilemez bir lisans 
vermektedir ve bu lisans, Lisans Anlaşmasındaki sınırlamalar ve kısıtlamalara bağlı kalmak ve sadece 
sizin işinizle ilgili konularda kullanılmak üzere çalışanlarınız ve yetkili acentalarınız tarafından da, eğer 
varsa, kullanılabilir. 

2. Mülkiyet
Yukarıdaki lisans Profili kullanmak için size sınırlı bir lisans verir. Kaydedilen Profilin olduğu ortamlarda 
hak sahibi olacaksınız, fakat DIC tüm mülkiyet ve menfaat ile ilgili haklarını, telif hakkı ve fikri mülkiyet 
haklarını kapsayacak şekilde, Profil ve tüm kopyalarında da elinde bulundurur. DIC bu Lisans 
Anlaşmasında özel olarak verilmemiş her hakkı, telif hakları dahil olmak üzere, saklı tutar.

3. Terim
a. Bu anlaşma feshedilene kadar geçerlidir.
b. Bu Lisans Anlaşmasını DIC'e yazılı olarak fesih talebinizi ileterek ve kontrol ve mülkiyetinizde olan 
Profilin tüm kopyalarını imha ederek feshedebilirsiniz.
c. DIC bu Lisans Anlaşmasındaki herhangi bir hüküm ve şarta uymamanız halinde (direk sizin, 
çalışanlarınız ya da acentalarınız tarafından) önceden haber vermeden fesih sebebinin olduğu tarihe 
kadar geçmişe dönük olarak feshedebilir. Bu tip bir durumda, hemen Profili kullanmaya son vermeli ve 
mülkiyetinizde ya da kontrolünüzde olan Profilin tüm kopyalarını imha etmelisiniz.
d. Bu Lisans Anlaşmasında garanti muafiyetleri ile ilgili tüm koşullar (Bölüm 5) ve sorumluluk sınırları 
(Bölüm 6) Lisans Anlaşmasının bitişinden sonra da geçerli olacaktır.

4. Lisans Metodu ve Kısıtlamalar
a. Profili bağımsız bir masaüstü bilgisayara yükleyip kullanabilirsiniz; ancak, burada belirtilen hiçbir şeye 
ters düşmeyecek şekilde, Profili paylaşılan bir sistemde ya da bilgisayar ağında, Profili değişik 
bilgisayarlara kurarak ve kullanarak, veya Profili elektronik ortamda bir bilgisayardan diğerine aktararak 
ya da ağ üzerinden aktararak kullanamazsınız.
b. Profilin kopyalarını yapamaz, dağıtamaz, profilde düzeltme, değiştirme, birleştirme, uyarlama, bir 
başkasına lisanslama, devretme, satma, kiralama, hediye etme veya Profilin herhangi bir parçasının ya 
da tümünün dağıtımı veya Profil baz alınarak yapılmış benzer çalışmalar yapamazsınız.
c. Profilin ölüm, yaralanma ya da çevreye zarar verecek herhangi bir şekilde kullanılmaması gerektiğini 
tasdik etmeli ve Profili bu tip bir amaçla kullanmamalısınız.
d. Profili, Profil ile aynı ana fonksiyona sahip bir başka yazılım ya da diğer bir teknolojiyi geliştirmek için, 
Profile benzer bir yazılım ya da teknolojinin geliştirilmesi ve test prosedürlerinin belirlenmesi dahil olacak 
şekilde ama bununla sınırlandırılmayarak, kullanmamalısınız.
e. DIC ve bu Profilde bulunan diğer markalar DIC Japonya ve/veya diğer ülkelerin ticari ve tescilli 
markalarıdır. Profildeki bu ticari markaları, ticari isimleri, ürün isimlerini, logoları, telif haklarını, veya diğer 
özel not, lejand, sembol ya da etiketleri değiştiremez ve bunlarda herhangi bir değişiklik yapamazsınız. 
Bu Lisans Anlaşması size DIC veya lisansörlerinin isim ve ticari markalarını kullanma yetkisi vermez.

5. GARANTİ MUAFİYETİ
a. PROFİL SİZE, BU LİSANS ANLAŞMASINDAKİ HÜKÜM VE ŞARTLARA UYGUN ŞEKİLDE, "OLDUĞU 
BİÇİMDE" ESASIYLA BEDELSİZ OLARAK SUNULMAKTADIR. DIC PROFİL İÇİN HİÇBİR TEKNİK 
DESTEK, GARANTİ YA DA ÇÖZÜM SAĞLAMAMAKTADIR.
b. DIC, DİREK YA DA DOLAYLI TÜM GARANTİ VE İFADELER YA DA BAŞKA BİR ŞEKİLDE, DAHİL 
ANCAK SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, ORTALAMA KALİTE GARANTİSİ YA DA ÖZEL BİR AMAÇ İÇİN 
UYGUNLUK, İHLAL ETMEME, MÜLKİYET VE TASARRUF HAKKI KONULARINDA KENDİSİNİ MUAF 
TUTAR. PROFİLİ KULLANMANIZ İLE İLGİLİ TÜM RİSKLER İÇİN TÜM SORUMLULUĞU VE 
YÜKÜMLÜLÜĞÜ ÜSTLENMELİSİNİZ. DIC PROFİLİN HATASIZ OLDUĞUNU, AÇIKLARI OLMADIĞINI 
YA DA ARALIKSIZ ÇALIŞACAĞINI GARANTİ ETMEMEKTEDİR VE HERHANGİ BİR HATA VEYA AÇIĞI 
ÜCRETLİ YA DA ÜCRETSİZ OLARAK DÜZELTMEKLE YÜKÜMLÜ DEĞİLDİR. BURADA AÇIKÇA 
BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE HERHANGİ BİR HAK YA DA ÇÖZÜM VERİLMEYECEKTİR.
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6. SORUMLULUK SINIRI 

DIC, SİZE YA DA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHSA KARŞI PROFİLİN KULLANIMI YA DA 
KULLANILAMAMASINDAN DOĞAN VE SÖZLEŞME İHLALİ, GARANTİ İHLALİ, HAKSIZ EYLEM (İHMAL 
DAHİL), ÜRÜN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜK TEORİSİ İLE, DIC VE 
YETKİLİLERİNİN BU TİP ZARARLAR İÇİN ÖNCEDEN UYARILMIŞ OLMASI DURUMUNDA DAHİ, 
HERHANGİ BİR DOLAYLI, DOLAYSIZ, ÖZEL, TESADÜFİ, CEZA GEREKTİREN, KARŞILIK YA DA ARDIL 
ZARARLAR İÇİN (DAHİL ANCAK SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, EKİPMANLARIN KULLANILAMAMASI 
YA DA VERİ ERİŞİMİNİN YAPILAMAMASI, İŞ KAYBI, KAR KAYBI, İŞ KESİLMESİ YA DA BENZERİ 
DURUMLAR), SORUMLU TUTULAMAZ.
SORUMLULUKLARDAKİ YUKARIDAKİ SINIRLAMALAR, LİSANS ANLAŞMASININ TÜM KISIMLARINA 
UYGULANIR. 

7. Genel
a. Bu Lisans Anlaşması Japonya kanunlarına göre uygulanacak ve yorumlanacaktır ve ihtilaf 
kanunlarının prensiplerinin uygulanmasına ihtiyaç bırakılmayacaktır. Eğer bu Lisans Anlaşmasının bir 
koşulu yetkili yargı organı tarafından kanuna aykırı bulunursa, o koşul kanunun izin verdiği azami 
ölçülerde uygulanacak ve geriye kalan koşullarıyla Lisans Anlaşması geçerliliğini sürdürecektir. İşbu 
belge ile bu Lisans Anlaşması dahilinde karşılaşılabilecek herhangi bir anlaşmazlıkta, Tokyo Bölge 
Mahkemelerini bu anlaşmazlıkların çözümünde tek yetkili olduğunu onaylıyorsunuz.
b. Bu Lisans Anlaşması bu konu ile ilgili taraflar arasındaki tam anlaşmayı ihtiva eder ve bundan önce 
sözlü ya da yazılı olarak yapılmış tüm anlaşmaların yerini alır. Profil lisansı ile ilgili sizin tarafınızdan 
kaleme alınmış herhangi bir yazılı not ya da belgede bulunan bir değişken ya da ek şartın geçerli 
olmadığını onaylıyorsunuz.
c. DIC'in bu Lisans Anlaşması kapsamında ya da anlaşmanın ihlali ile ilgili herhangi bir hakkını kullanma 
konusundaki gecikmesi ya da başarısızlığı ihlalden doğan ya da diğer haklarından vazgeçtiği anlamında 
algılanmamalıdır.
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12 Dizin
A
Açma/kapatma 1-34
Ad Düzenle 7-3
ADF'deki kağıt sıkışmalarının giderilmesi 1-42
Adres defteri varış yerinin kaydedilmesi 5-3, 6-3
Arıza arama 9-3
Arka Plan Kaldır. 6-18
Asetat kağıdı 4-12
Atık toner kutusunun değiştirilmesi 1-56
Atlama tepsisi 3-25
Ayri Tarama 3-8

B
Bilgisayardan fakslama 5-28
Bir makara ünitesinin değiştirilmesi 1-57
Birleştir 7-10
Birleştirilen kopya 3-6
Bluetooth 2-44
Büyütme/Küçültme 3-15

C
Cep telefonu 2-44
Cilt TX 7-10
Ciltleme Marjini 4-10

Ç
Çerçeve sil 3-13, 6-20
Çift taraflı kopya 3-5
Çift taraflı yazdırma 4-9
Çift-taraflı dokümanlar 7-5
Çözünürlük 6-8

D
Delme 3-22
Delme atık kutusunun boşaltılması 1-61
Dokümanın silinmesi 7-7
Dosya Tipi 6-12

E
E-posta iletimi 6-24

F
Faks 2-10
Faks aktarım kaynağı bilgisi ayarı 5-13
Faksın iletilmesi 5-27
Filigran 4-14
F-Kod aktarımı 5-25
Font Ayarlari 4-18
FS-527 sonlandırıcısındaki kağıt sıkışmalarının 
giderilmesi 1-45
FS-527 sonlandırıcısındaki zımba kartuşunun 
değiştirilmesi 1-58
FS-527 sonlandırıcısındaki zımba sıkışmalarının 
giderilmesi 1-49

FS-529 sonlandırıcısındaki kağıt sıkışmalarının 
giderilmesi 1-47
FS-529 sonlandırıcısındaki zımba kartuşunun 
değiştirilmesi 1-60
FS-529 sonlandırıcısındaki zımba 
sıkışmalarının giderilmesi 1-51

G
Gelişmiş fonksiyon 8-3
Glossy Mod 4-17
Grup Kullanıcı Kutusu 2-17
Grup varış yerinin kaydedilmesi 5-3, 6-3
Güç Kaynağı 1-16
Güç Tasarruf Modu 3-38
Güvenli yazdırma 4-6
Güvenlik Bilgileri 1-4

H
Hızlı Ayarlar 3-29
Hızlı kopya ekranı 3-3
Haftalık zamanlayıcı 3-38
Hamanla 4-5
Her bir Sayfa Ayarı 4-13

I
ID & Yazdır 4-8
Image Shift 4-10
Internet faksı 5-20
IP adresi faks 5-20

İ
İletişim listesi 5-8
i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105 8-5
İş geçmişi listesi 6-27

J
JS-505 iş ayracındaki kağıt sıkışmalarının 
giderilmesi 1-48

K
Kılavuz fonksiyonu 1-24
Kısayol Tuşu 3-29
Kağıt sıkışmalarının ve zımba sıkışmalarının 
giderilmesi 1-41
Kağıt tepsisindeki kağıt sıkışmalarının 
giderilmesi 1-44
Kağıt yüklenmesi 1-35, 1-37, 1-39
Kalite Ayarı 4-16
Kapak Modu 4-12
Kapak Sayfası 3-20
Kapak sayfası 3-20
Kapak Sayfasi 3-20
Kayıtlı dokümanların kullanılması 2-30
Kişisel Kull. Kutusu 2-17
Kitap Kopya 3-17
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Kitapçık 3-10
Kitapçık Orijinal 3-10
Kitapçık yazdırma 4-9
Kombinasyon 4-9
Kontrol paneli 1-22
Kopya güvenliği 4-14
Kull. Ayarları 10-3
Kullanıcı kutusu varış yeri 2-24
Kullanıcı kutusuna kaydetme 2-22, 4-6
Kullanım Ortamı 1-16

L
Lisans Yönetim Sunucusu (LMS) 8-5

M
Mevcut iş listesi 6-27
My Tab 4-19

O
Ofset 4-5
Onayla Yazdır 4-7
Opsiyonlar 1-62
Orijinal Tip 6-9
Otomatik zoom 3-15

Ö
Önizleme 3-32

P
PDA 2-44
Program varış yeri 5-7, 6-7
Programın kaydedilmesi 3-27
Prova kopya 3-32

R
Rengi Seç 4-16
Renk 6-12
Renk ayarı 4-16
Resim kalitesi 4-16
Resim sabitlemesi 9-6

S
Sağ kapaktaki kağıt sıkışmalarının giderilmesi 1-43
Sarf malzemelerinin değiştirilmesi 1-52
Sayaç 3-36
Sayfa Numarası 4-15, 6-14
SD-509 raptiye ünitesinde sıkışan zımbaların 
giderilmesi 1-50
SD-509 zımba ünitesindeki zımba kartuşunun 
değiştirilmesi 1-59
Sonlandırma 3-22, 4-11, 7-14
Sorgu iletimi 5-17

Ş
Şifre sertifikası 8-5

T
Talep kodu 8-5
Talimat uyarıları 1-8
Tarama ayarları 5-15, 7-5
Tarih/Saat 4-15, 6-14
Ticari markalar ve telif hakkı 11-5
Toner kartuşunun değiştirilmesi 1-55

U
Uyarı yazıları ve etiketler 1-13
Uyku Modu 3-38

Ü
ÜstBilgi/AltBilg 4-15

V
Varış yerinin aranması 6-22
Varış yerlerinin seçilmesi 2-10, 2-14

W
Web Connection 7-16

Y
Yayın Gönderim 5-10
Yedek aktarım 5-19
Yer Gereksinimleri 1-15
Yerpaylaşımı Yap 4-14

Z
Zımba 3-22
Zamanlayıcı aktarımı 5-19
Zarf tipi 3-25
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DIRECTIVE 2002/96/CE ON THE TREATMENT, COLLECTION, RECYCLING AND
DISPOSAL OF ELECTRIC AND ELECTRONIC DEVICES AND THEIR COMPONENTS

INFORMATION

1. FOR COUNTRIES IN THE EUROPEAN UNION (EU)

The disposal of electric and electronic devices as solid urban waste is strictly prohibited: it must be collected separately.

The dumping of these devices at unequipped and unauthorized places may have hazardous effects on health and the
environment.
Offenders will be subjected to the penalties and measures laid down by the law.

TO DISPOSE OF OUR DEVICES CORRECTLY:

a) Contact the Local Authorities, who will give you the practical information you need and the instructions for handling the
waste correctly, for example: location and times of the waste collection centres, etc.

b) When you purchase a new device of ours, give a used device similar to the one purchased to our dealer for disposal.

The crossed dustbin symbol on the device means that:

  - when it to be disposed of, the device is to be taken to the equipped waste collection centres and is to be
handled separately from urban waste;

- The producer guarantees the activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedures in 
accordance with Directive 2002/96/CE (and subsequent amendments).

2. FOR OTHER COUNTRIES (NOT IN THE EU)

The treatment, collection, recycling and disposal of electric and electronic devices will be carried out in accordance with the
laws in force in the country in question.
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