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1.1 Çevresel Bilgiler 1

1 Giriş

Bu [Kopya/Print/Faks/Tarama 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 makine ile verilen Kullanım Kılavuzu DVD'sindeki Kullanım 
Kılavuzları'na bakın.

Makineyi güvenli ve düzgün şekilde çalıştırmak için kullanımdan önce bu kullanım kılavuzunun 
sayfa 1-14 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 1-5.

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 Çevresel Bilgiler

Energy Star®

Bir ENERGY STAR® ortağı olarak enerji verimliliği açısından bu makine ENERGY STAR® gereklerini yerine 
getirmektedir.

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.

Güç yönetiminin çevresel faydaları

Bir cihazın enerji tüketimi hem özelliklerine hem de cihazın kullanım şekline bağlıdır.

Uygun bir güç yönetimi ayarı size kaynaktan tasarruflu bir kullanım şekli sunmaktadır. Güç tasarrufu modlarına 
(örn. uyku modu) girme zamanını daha kısa ayarlayarak (veya optimum şekilde) elektrik tüketimi azaltılabilir.

Geri Dönüşümlü Kağıt

Bu ürün, geri dönüşümlü kağıt ve EN 12281 Avrupa standardına uygun çevresel sorumluluk prensiplerine 
uygun kağıt üzerine ve birinci sınıf hamur kağıt üzerine yazdırılabilir. Ayrıca daha hafif kağıda 
yazdırılabilir,örneğin 64g/m2. bu tür hafif kağıtların kullanılması kaynakların korunmasına katkıda bulunur.
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1.1

Dubleks baskı

Dubleks ünitesi olan bir ürün ile kağıdın her iki yüzüne de otomatik olarak yazdırabilirsiniz.

Bu fonksiyonun kullanılması doğal kaynakların kullanımını ve maliyeti azaltmanıza yardımcı olur.

Ekteki yazıcı sürücüsü bilgisayarınızda başlangıç ayarı olarak dubleks baskı sağlar (Ayar, kurulumdan sonra 
manüel olara değiştirilebilir).
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1.2 Ticari Markalar ve Telif Hakları 1

1.2 Ticari Markalar ve Telif Hakları

KONICA MINOLTA, KONICA MINOLTA Logosu ve The essentials of imaging tümü KONICA MINOLTA 
HOLDINGS, INC. firmasının ticari markaları veya kayıtlı ticari markalarıdır.

PageScope ve bizhub KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. firmasının ticari markaları veya 
kayıtlı ticari markalarıdır.

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 Vista, 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 
KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, Inc. 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.

OpenSSL Beyanatı

OpenSSL Lisansı
Telif hakkı © 1998-2006 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 
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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:
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 şu 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.
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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 
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.
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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.

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 Telekomünikasyon 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.
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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.

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.
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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.

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.
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BU YAZILIM YAZAR VEYA 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.

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 
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.
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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.

Telif hakkı

© 2011 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. Tüm hakları saklıdır.

Not

İzin alınmadan bu Kullanım Kılavuzu'nun kısmen veya tamamen kopya edilmesi yasaktır.

KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. 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.

KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. yazıcı sürücülerinin her hakkına sahiptir.
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1.3 YAZILIM LİSANS ANLAŞMASI

Bu paket, KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. (KMBT) 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.

KMBT, 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, KMBT 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. KMBT VEYA LİSANSÖRÜ, HERHANGİ BİR KAR VE BİRİKİM ZARARI DA DAHİL Kİ KMBT 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. KMBT 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 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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1.4

1.4 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.

KM_Ver.04OE

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

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

• 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.

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 makinede belirtilen güç kaynağı voltajını kullanın. Bu talimatın 
yerine getirilmemesi, yangına veya elektrik şokuna yol açabilir.

• Başka uygulamalar veya makineler bağlanılması için bir çoklu adaptör 
kullanmayın.
İşaretlenen değerden daha fazla bir güç çıkışı kullanılması, bir yangınla veya 
elektrik çarpması ile sonuçlanabilir.

• Prensip olarak uzatma kablosu kullanmayın. Bir uzatma kablosunun 
kullanılması, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Bir uzatma 
kordonu gerektiği takdirde yetkili servisinize başvurun.

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

• Elektrik fişinin yakınına nesne koymayın; acil bir durum olması halinde fişe 
erişim zor olabilir.

• 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.

Topraklama

UYARI

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

Elektrik Kablosu
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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.

• Bu makinenin içinde veya yakınında yanıcı spreyler, sıvılar veya gazlar 
kullanmayın. Bu makinenin iç kısmını, yanıcı bir gaz temizleyici kullanarak 
temizleyin. Bir yangın veya patlama ortaya çıkabilir.

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.

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.

• 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.
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Faks takılmadığında:

DİKKAT

• Bu ürünün iç kısmında yanık tehlikesi arz edebilecek yüksek sıcaklıkta 
bölümler mevcuttur.
Ünitenin iç kısmındaki yanlış kağıt beslemesi gibi arızaları kontrol ederken, 
"Caution HOT" (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

• Toner ile ilgili parçaları (toner ünitelerini, PC drum ünitelerini, görüntüleme 
ünitelerini veya geliştirme ünitelerini) çocukların ulaşabileceği yerlerde 
bırakmayınız. Bu maddelerin herhangi birinin ağza alınması veya tonerin 
yutulması sağlığınız için zarar verici olabilir.

• Toner ile ilgili parçaları (toner üniteleri, PC drum üniteleri, görüntüleme 
üniteleri veya geliştirme üniteleri) hassasiyet ekipmanı ve veri depolama 
cihazları gibi manyetik olmasından şüphelenilen cihazların yanında 
saklamayınız. 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. Ünite, belirtilen yerlerden farklı bir yerden tutularak 
taşınırsa düşebilir ve bu ciddi yaralanmalara sebep olabilir.

Makineyi kullanırken

DİKKAT

• Makineyi kullanırken uzun süre lambadan gelen ışığa bakmayın. Göz 
yorgunluğuna neden olabilir.

Kağıtlar

DİKKAT

• Zımbalı kağıt, iletken kağıt (alüminyum folyo kağıt veya karbon kağıt) veya 
ısıya duyarlı/inkjet kağıt kullanmayın aksi takdirde yangın çıkabilir.

Tatile gitmeden önce

DİKKAT

• Ürünü uzun bir süre boyunca kullanmayacağınız zaman ürünü fişten 
çıkarınız.

Arıza durumlarında yapılması gerekenler
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1.5 Talimat uyarıları

CE Hedefi (Uygunluk Beyanı) Avrupa Birliğine dahil Ülkelerdeki Kullanıcılar 

için (AB)

Bu ürün şu AB direktiflerine uygundur:
2009/125/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC ve 1999/5/EC direktifleri.

Bu beyan yalnızca Avrupa Birliği ülkeleri için geçerlidir.

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, pur-
suant 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 interfer-
ence to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful in-
terference 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.

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.
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Telefon Kablosu

Ferrit çekirdekli bir telefon kablosunu makinenin telekomünikasyon ile ilgili portuna bağlayın. (Telefon 
kablosunun ferrit çekirdekli ucundaki modüler jakı telekomünikasyon portuna bağlayın.)

USB Host

USB depolama cihazlarını doğrudan USB hostuna bağlayın. Bir uzatma kablosu kullanılırsa elektromanyetik 
parazit meydana gelebilir.

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 17,3 μW (bizhub 42/36).

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.

Lazer açıklığı, drum ünitesi çıkartıldığında cihazda bulunabilir.

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 1-22 indicates compliance with the CDRH regulations and must be attached to la-
ser 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 7 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 7 mW ve dalga boyu 770-800 nm'dir.

Lazer Gözü 
Yazdırma Kafası Ünitesinin

Yazdırma
Kafası
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Danimarkalı Kullanıcılar İçin

7 ADVARSEL

Usynlig laserstråling ved åbning, når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for 

stråling. Klasse 1 laser produkt der opfylder IEC60825 sikkerheds kravene.

- Dansk: Dette er en halvlederlaser. Laserdiodens højeste styrke er 7 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 lasersäteilylle.

- Tämä on puolijohdelaser. Laserdiodin sunrin teho on 7 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 7 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 bruksanvisning, kan brukeren 

utsettes for unsynlig laserstråling som overskrider grensen for laser klass 1.

- Dette en halvleder laser. Maksimal effekt till laserdiode er 7 mW og bølgelengde er 770-800 nm.
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Lazer Güvenlik Etiketi

Lazer güvenlik etiketi makinenin dışına aşağıda gösterildiği gibi yapıştırılmıştır.

Ozon Gazı Oluşumu

Makineyi iyi 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.

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)

Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäss EN ISO 7779.

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 ABD için
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Sadece AB üyesi ülkeler için

Bu ürün, RoHS (2002/95/EC) Yönergesi ile uyumludur.



Uyarı yazıları ve etiketler1

1-24 bizhub 42/36

1.6

1.6 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.

Fiksaj Ünitesinin 
etrafýndaki alan çok 
sýcaktýr. Gösterilen 
dýþýndaki bölümlere 
dokunmak yanýklara 
neden olabilir.

Fiksaj Ünitesinin 
etrafýndaki alan çok 
sýcaktýr. Gösterilen 
dýþýndaki bölümlere 
dokunmak yanýklara 
neden olabilir.

Fiksaj Ünitesinin 
etrafýndaki alan çok 
sýcaktýr. Gösterilen 
dýþýndaki bölümlere 
dokunmak yanýklara 
neden olabilir.

Bazý tür dokümanlarýn 
kopyalanmasý yasal 
deðildir. Bu tür 
dokümanlarý asla 
kopyalamayýnýz.

Bu makineye takýlan 
hiçbir kapaðý 
deðiþtirmeyin veya 
çýkarmayýn, aksi taktirde 
lazer radyasyona maruz 
kalabilirsiniz.

Kullanýlmýþ toner 
kartuþlarýný yakmayýn.
Ateþten çýkan toner 
tehlikelidir.

DÝKKAT

DÝKKAT

DÝKKAT

DÝKKAT

DÝKKAT

UYARI
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1.7 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.
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1.8

1.8 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 100 mm veya daha fazla açıklık bırakmayı unutmayın.

103 976

1173

458 729

bizhub 42/36+PC-211+FS-529 Birim: mm

1187

13
63

32
7

22
9

80
7

94

100
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1.9 İşletim tedbirleri

Makinenin en iyi performansı sağlaması için aşağıda belirtilen önlemleri inceleyiniz.

Güç Kaynağı

Güç kaynağı voltaj gereksinimleri aşağıdaki gibidir:
- Voltaj dalgalanması: Maksimum % ± 10 (AC 110'da -120 V/AC 220 -240 V), % + 6/- 10 (AC 127 V'da)
- 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 18°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.

Veriler bu makinede depolanır

HDD'li makine için makineyi taşımadan veya atmadan veya kiralanan makineyi geri vermeden önce bilgi 
sızmasınız önlemek için tüm HDD alanlarında kaydedilen verilerin silinmesi önerilir.

Tüm Verilerin Üzerine Yaz fonksiyonu ile ilgili detaylar için [Yönetici İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'na bakın. 
Verileri silmeden önce servis yetkilinizle irtibata geçin.
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1.10 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, finansal varlıkların kanunsuz olarak kopyalanmasını önlemek amacıyla sahte basımı önleme 
fonksiyonu sağlar.

Bu sahte evrak önleme fonksiyonu nedeniyle yazdırılan resimlerde baskı esnasında nadiren gürültü olmasına 
veya resimlerin bazı durumlarda saklanamamasına karşı anlayışınıza teşekkür ederiz.
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1.11 Kullanım Kılavuzları'na giriş

Bu makinenin Kullanım Kılavuzları'nda bir kitap ve Kullanım Kılavuzu DVD'si bulunmaktadır.

Kitap şeklinde verilen türü makinenin hemen çalıştırılması için açıklamalar içermektedir. Fonksiyonların veya 
bakım işlemlerinin detaylı tanımlamaları için Kullanım Kılavuzu DVD'sindeki Kullanım Kılavuzu'na bakın.

Kitaba giriş

[Kopya/Print/Faks/Tarama Hızlı Kılavuzu]

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

Bu kılavuz, makinenin güvenli şekilde kullanımını sağlamak için izlenmesi gereken notları ve talimatları da 
içerir.

Makineyi kullanmadan önce bu kılavuzu okuduğunuzdan emin olun.

Kullanım Kılavuzu DVD'sine giriş

Kullanım Kılavuzu DVD'si bu makine ile birlikte verilmektedir. Başlangıç ekranında görüntülenecek Kullanım 
Kılavuzunu seçin ve farklı fonksiyonlar için bilgileri kontrol edin.

[Kopya İşlemleri Kullanım Kılavuzu]

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

[Print İşlemleri Kullanım Kılavuzu]

Bu kılavuz, yazıcı fonksiyonları ile ilgili detayları açıklar.
- Yazıcı Ayarları ve işlemleri
- Yazıcı sorun giderme

[Tarama İşlemleri Kullanım Kılavuzu]

Bu kılavuz, tarayıcı fonksiyonları ile ilgili detayları açıklar.
- Tarama Ayarları ve işlemleri
- Tarama arıza giderme

[Faks İşlemleri Kullanım Kılavuzu]

Bu kılavuz, faks fonksiyonları ile ilgili detayları açıklar.
- Faks Ayarları ve işlemleri
- Faks arıza giderme

[Yönetici İşlemleri Kullanım Kılavuzu]

Bu kılavuz makine yöneticisinin kullandığı fonksiyon veya ayarları açıklamaktadır.
- Kontrol Paneli kullanılarak yapılan ayarlar
- PageScope Web Connection kullanma ayarları
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1.12 Mevcut Özellikler

bizhub 42/bizhub 36, iş akışını kolaylaştıran ve uygulama veya ofis ortamı ihtiyaçlarına yanıt veren dijital tek 
renkli çok fonksiyonlu çevrebirimleridir.

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

Kopya Scan

Yazıcı
HDD

Hafıza

Faks

Ağ

Telefon hattı

Ağ 
bilgisayarı

Ağ 
bilgisayarı FTP Sunucu E-Posta sunucusu WebDAV sunucusu

Internet
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Kopya işlemleri

Yüksek kalitede kopyalar, yüksek hızda yazdırılabilir. Birçok fonksiyon, büyük ölçüde ofis masraflarının 
düşürülmesine ve etkinliğin yükseltilmesine katkıda bulunur.

Yazdırma İşlemleri

Bilgisayardan yazdırılırken çeşitli ayarlar belirtilebilir; örneğin, kağıt ebadı, resim kalitesi ve düzeni. Güvenli iş 
fonksiyonunu kullanarak, önemli dokümanların yazdırılması bir şifre ile korunabilir. Yazıcı sürücüsü, verilen 
DVD-ROM ile kolayca yüklenebilir.

Faks işlemleri

Bu makine tarafından taranan orijinaller, varış yerine gönderilebilir. Bir e-posta eki olarak da gönderilebilir.

Sadece bu makine ile taranan dokümanlar değil bilgisayar verileri de fakslanabilir. Bir faks, aynı anda pek çok 
varış yerine gönderilebilir ve alınan bir faks iletilebilir.

Faks fonksiyonlarını kullanabilmek için opsiyonel FK-509 faks kiti takılı olmalıdır.

Ağ işlemleri

Bir ağ bağlantısı ile yazdırma işlemi yapılabilir. Bu makine ile taranan veriler ağ üzerinden kolaylıkla 
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 renkli dijital verilere dönüştürülebilir. Bu dönüştürülen veriler, ağ aracılığıyla uygun 
şekilde aktarılabilir. Ayrıca, bu makine TWAIN uyumlu çeşitli uygulamalarla bir tarayıcı olarak kullanılabilir.
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1.13 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 mesajlar görüntülenir. Doğrudan Dokunmatik 
Panele basarak farklı ayarlar yapabilirsiniz.

2 [Güç Koruma] tuşu Uyku moduna girmek için basın. Makine Uyku modundayken 
[Güç Koruma] tuşu üzerindeki gösterge yeşil yanar ve 
dokunmatik panel söner. Uyku modunu iptal etmek için, tekrar 
[Güç Koruma] tuşuna basın.

3 [Faks] tuşu Faks moduna girer. Makine, Faks modundayken [Faks] tuşu 
üzerindeki gösterge yeşil yanar.
FK-509 Faks Kiti takılmışsa ve faks fonksiyonu varsa bu 
fonksiyonu kullanmanızı sağlar.

4 [E-posta] tuşu E-postaya Tara moduna girer. Makine, E-postaya Tara 
modundayken [E-posta] tuşu üzerindeki gösterge yeşil yanar.

5 [Klasör] tuşu Klasöre Tara moduna girer. Makine, Klasöre Tara 
modundayken [Klasör] tuşu üzerindeki gösterge yeşil yanar.

6 [Kopya] tuşu Kopyala moduna girmek için bu tuşa basın. Makine, Kopya 
modundayken [Kopya] tuşu üzerindeki gösterge yeşil yanar.

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

8 [Araya Gir] tuşu Araya Girme moduna girmek için bu tuşa basın. Makine, Ara 
Verme modundayken [Araya Gir] tuşu üzerindeki gösterge yeşil 
yanar. Araya girme modunu iptal etmek için, tekrar [Araya Gir] 
tuşuna basın.

9 [Durdur] tuşu Kopyalama, tarama veya yazdırma sırasında bu tuşa basılması, 
geçici olarak işlemi durdurur.

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

11 Tuş takımı Kopya sayısını belirlemenizi sağlar. Büyütme oranını girmenizi 
sağlar. Farklı ayarları girmenizi sağlar.

12 [C] (temizle) tuşu Tuş takımı kullanılarak girilmiş bir değeri (kopya sayısı, zoom 
oranı veya boyut gibi) siler.

13 Hata göstergesi Bir hata oluştuğunda turuncu yanıp söner. Servis yetkilisi 
çağrılırken turuncu yanar.
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d Referans

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

14 Bilgi göstergesi Bir yazdırma işi alınırken mavi olarak yanıp söner. Bir yazdırma 
işi yazdırılmak üzereye sıraya alındıysa veya yazdırılıyorsa mavi 
olarak yanar.

15 [Özellikler/Numaratör] tuşu [Uygulama Ayarl.] ekranını görüntülemek için basın. [Uygulama 
Ayarl.] ekranından parametreler için ayarlar, [Erişilebilirlik], 
[Metre sayacı], [Adres Kaydı], [Kullanıcı Ayarları] ve [Yönetici 
Ayarları] ekranlarından belirtilebilir.

16 [Mod Hafızası] tuşu İstediğiniz kopya/faks/tarama ayarlarını bir program olarak 
kaydetmenizi veya kayıtlı bir programı geri çağırmanızı sağlar.

17 [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. Oturum açıldığında 
oturumu kapatmak için [Giriş] tuşuna basın.

No. Parça Adı Açıklama
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1.14 Makinenin açılması/kapatılması

Güç svici

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

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.

Güç svici
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1.15 Yardım fonksiyonu

Bu makinede fonksiyonların açıklamalarını gösteren yardım fonksiyonu vardır.

% Yardım ekranını görüntüler.

% [?] üzerine basıldığında görüntülenen ekran için yardım ekranı görüntülenir. Farklı fonksiyonların ve 
çalıştırma prosedürlerinin açıklamalarını görmek ve kontrol etmek için bu butona basın.

% Bu yardım fonksiyonunu kullanırken aşağıda gösterilen çalıştırma panelleri geçersiz olur.
[Başlat], [Durdur], [C] (Sil), [Araya Gir], [Giriş], [Mod Hafızası]
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1.16 Sarf malzemeleri

% Durum ekranını görüntüler.

% Sarf malzemesi parçalarının (tüketim seviyesi) durumu kontrol edilebilir.
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1.17 İş

İş ekranından, makine tarafından yapılan işlerin listeleri ve yapılan işler görüntülenir ve işlerin detayları 
görüntülenebilir.

% İş ekranını görüntüler.

Aktif liste: Mevcut yürütülen işleri listeler. Mevcut durumları kontrol eder.

Aktif liste

Yazdır Kaydedilmiş olan baskı işlerinin listelerini ve devam eden baskı işlerini görüntüler.

Göndr Kaydedilmiş olan aktarım işlerinin listelerini ve devam eden aktarım işlerini görüntüler.

Almak Kaydedilmiş olan alım işlerinin listelerini ve devam eden alım işlerini görüntüler.

Kaydet Önceden kaydedilmiş olan ve devam eden kaydedilen işleri görüntüler.

Sil Bir işi siler.

Aktif liste

Günce 
listesi
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Günce listesi: Tamamlanan işleri listeler. Bu liste, bir hatadan dolayı başarısız olan işleri de içermektedir. İş 
güncelerini ve sonuçlarını kontrol edebilirsiniz.

Günce listesi

Yazdır Yazdırılan işlerin güncesini görüntüler.

Göndr Faks veya tarayıcı tarafından gönderilen işlerin güncesini görüntüler.
Bir faks verisi alındıktan sonra başka bir cihaza aktarılan iş ayrıca [Göndr] Güncesinde 
de görüntülenir.

Almak Faks iletim (alınan/iletilen) işlerinin güncesini görüntüler.

Kaydet Sabit disk veya USB Hafızada kaydedilen günceyi görüntüler.
Hafıza alım veya PC Faks alım fonksiyonları ile alınan iş ayrıca [Kaydet] Güncesinde de 
görünür.

Detaylar Sonuçlar, kullanıcı adı, kayıt saati, tamamlanma zamanı, orijinal yaprak sayısı, kopya 
sayısı ve günce listesi için gereken diğer öğeler kontrol edilebilir.
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1.18 Sayaç

Metre sayacı ekranında sayma işleminin başından itibaren baskı sayısını v.b. kontrol edebilirsiniz.

% Metre Sayacı ekranını görüntüler.

Toplam sekme aşağıdaki değerleri görüntüler.
(Kağıt sayacı kağıt kaydı durumunu kontrol etmek için kullanılır.)

Öğe Açıklama

Siyah Kopya, PC yazdır Veya faks kullanılarak yazdırılan toplam sayfa sayısı

Siyah 2-Taraflı 2-taraflı kopyalama, 2-taraflı PC baskı ve 2-taraflı faks baskı kullanılarak yapılan toplam 
2 taraflı baskı sayısı

Siyah Geniş Geniş ebatlı kağıt ile Kopya, PC yazdır ve faks kullanılarak yazdırılan toplam sayfa sayısı

Kağıt Sayacı Kopya, PC yazdır veya faks kullanılarak yazdırılan toplam yaprak sayısı
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Kopya sekmesi aşağıdaki değerleri görüntüler.

Yazdır sekmesi aşağıdaki değerleri görüntüler.

Tara sekmesi aşağıdaki değerleri görüntüler.
(Tarama sekmesinde gösterilen değerler kopya veya faks modlarında taranan sayfa sayısını içermez.)

Faks sekmesi aşağıdaki değerleri görüntüler.
(Hafıza RX ile bir veri alındığında bu, Faks RX Sayacında sayılır. Bir veri yazdırıldığında yazdırılan duruma göre 
sayılır.)

d Referans

Geniş ebatlı olarak tanımlanan kağıtlar hakkında detaylı bilgi için yetkili servisle bağlantı kurun.

Öğe Açıklama

Siyah Kopya modu ile yazdırılan ve Uygulama Ayarları için Yönetici Ayarları kullanılarak 
listelenen ve yazdırılan toplam sayfa sayısı

Siyah 2-Taraflı Kopya modu kullanan toplam 2-taraflı baskı sayısı

Siyah Geniş Kopya modu kullanan toplam yazdırılan geniş ebatlı sayfa sayısı

Öğe Açıklama

Siyah PC'den gelen yazdır komutu ile yazdırılan toplam sayfa sayısı

Siyah 2-Taraflı PC'den gelen yazdır komutu ile her iki tarafa da yazdırılan toplam yaprak sayısı

Siyah Geniş PC'den gelen yazdır komutu ile yazdırılan toplam geniş ebatlı sayfa sayısı

Öğe Açıklama

Renk Renk modunda taranan toplam sayfa sayısı

Renk Geniş Renkli taranan toplam geniş ebatlı sayfa sayısı

Siyah Siyah taranan toplam sayfa sayısı

Siyah Geniş Siyah taranan toplam geniş ebatlı sayfa sayısı

Öğe Açıklama

Siyah Faks ile yazdırılan toplam sayfa sayısı

Siyah 2-Taraflı Faks ile her iki tarafa yazdırılan toplam yaprak sayısı

Siyah Geniş Faks ile yazdırılan toplam geniş ebatlı sayfa sayısı

Faks RX 
Sayacı

Faks (G3) ile alınan toplam sayfa sayısı

Faks TX sayacı Faks (G3) ile aktarılan toplam sayfa sayısı
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1.19 Kağıt yüklenmesi

Çeşitli kağıt tepsilerine kağıt yüklemek için aşağıda açıklanan prosedürü uygulayın.

Tepsi 1'e Kağıt Yükleme

Kağıt tepsisinde yüklü olmayan ebatta bir kağıda veya zarflara, OHP asetatlarına veya diğer özel kağıtlara 
yazdırmak istediğinizde kağıt, tepsi 1'den manüel olarak beslenebilir.

Tepsi 1'e kağıt yüklemek için aşağıda açıklanan prosedürü uygulayın.

1 Tepsi 1'i açın.

% Büyük boyutlu kağıt yüklerken tepsi uzatmasını açın.

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.

3 Dokunmatik panel yardımıyla kağıt ebadını seçin.
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% Yüklenen kağıdın ebadını ayarlar.
% [Otomatik] seçildiğinde kağıt ebadı otomatik olarak ayarlanır.
% Standart olmayan kağıt yüklenirse, Kağıt Ebadı ayarını belirtin.
% Kağıt ebadı ayarlarını belirlemek hakkındaki detaylar için [Kopya İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 

5. bölümüne bakın.

4 Dokunmatik panel yardımıyla kağıt tipini seçin.

% İstenilen kağıt tipi belirene kadar [ ] ve [ ] üzerine basın.
% Kağıt tipi ayarlarını belirlemek hakkındaki detaylar için [Kopya İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 

5. bölümüne bakın.

Referans
- Tepsi 1'e 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
Antetli kağıt: En fazla 150 yaprak
Renkli Kağıt: En fazla 150 yaprak
Özel kağıt: En fazla 150 yaprak
Sadece 1 Taraf: En fazla 150 yaprak
Kalın 1 (24-3/16 lb - 39-7/8 lb (91 g/m2 -150 g/m2)): En fazla 20 yaprak
Kalın 2 (40-3/16 lb - 55-7/8 lb (151 g/m2 - 210 g/m2)): En fazla 20 yaprak
Asetat: En fazla 20 yaprak
Posta kartı: En fazla 20 yaprak
Zarflar: En fazla 10

- Tepsi 1 için aşağıdaki ebat kağıtlar belirtilebilir.
Standart-ebatlı kağıt: 8-1/2 e 14 w, 8-1/2 e 11 w/v, 10-1/2 e 7-1/4 v, 5-1/2 e 8-1/2 w, A4 v, B5 v, 
A5 w, B6 w, A6 w, 4 e 6 w, 8 e 13 w*, 16K v
Standart dışı-ebatlı kağıt: Genişlik: 90 mm - 297 mm; Uzunluk: 140 mm - 356 mm
* Altı dosya kağıdı ebadı vardır: 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 7. bölümüne bakın.
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Tepsi 2/tepsi 3/tepsi 4/tepsi 5'e kağıt yüklenmesi

Tepsi 2/tepsi 3/tepsi 4/tepsi 5'e kağıt yüklemek için aşağıda açıklanan prosedürü uygulayın.

1 Yan kılavuzları, yüklenecek kağıt boyutuna uygun şekilde kaydırın.



Kağıt yüklenmesi1

1-44 bizhub 42/36

1.19

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.

d Referans

Detaylar için [Kopya İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 7. bölümüne bakın.
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1.20 Kağıt sıkışmalarının ve zımba sıkışmalarının giderilmesi

Bir kağıt veya zımba sıkışması olduğunda, sıkışmanın yerini belirten aşağıda gösterilen gibi bir ekran belirir.

Kağıt sıkışması/zımba sıkışması yerleri

Kağıt Sıkışması

Referans
- Ana ünitede kağıt sıkışmalarının giderilmesi ile ilgili detaylar için bakınız kılavuz sayfa 1-46 - sayfa 1-48.
- FS-529 sonlandırıcısındaki kağıt sıkışmalarının giderilmesi ile ilgili detaylar için bakınız kılavuz 

sayfa 1-49.

Zımba sıkışması

Referans
- FS-529 sonlandırıcısındaki bir zımba sıkışmasının giderilmesi ile ilgili detaylar için bakınız kılavuz 

sayfa 1-50.
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Kağıt sıkışmalarının giderilmesi (ADF)

Aşağıdaki prosedür, ADF'de sıkışan kağıtların nasıl çıkartılacağını açıklar.

1

2

3

4 5

6
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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 kollara 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.

1
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Kağıt sıkışmalarının giderilmesi (kağıt tepsisi)

Aşağıdaki prosedür, kağıt tepsisinde sıkışmış kağıtların nasıl çıkartılacağını açıklar.

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.
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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.

1
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4
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Zımba sıkışmalarının giderilmesi (FS-529 Sonlandırıcısı)

Aşağıdaki prosedür, FS-529 sonlandırıcısında sıkışmış zımbanın nasıl çıkartılacağını açıklar.

NOT
Sıkışan zımbaları giderirken dikkatli olun; aksi durumda yaralanabilirsiniz.

1
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1.21 Sarf malzemelerinin değiştirilmesi

Sarf malzemelerinin değiştirilmesi veya doldurulması gerekli olduğunda, örneğin toner şişesi boşaldığında 
veya sonlandırıcı zımbası bittiğinde, dokunmatik panelde kullanıcıya sarf malzemelerinin değiştirilmesi veya 
doldurulması gerektiğini belirten bir mesaj görüntülenir.

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

Toner bittiğinde aşağıdaki mesaj belirir (Kullanıcı tarafından değiştirilebilir bir toner ise.).

Referans
- Değiştirme prosedürü ile ilgili detaylar için bakınız kılavuz sayfa 1-52.

Toner şişesi Zımba kartuşu
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Sonlandırıcı FS-529''da hiç zımba kalmaması durumunda, aşağıdaki mesaj belirir.

Referans
- FS-529 sonlandırıcısının değiştirilme prosedürü ile ilgili detaylar için bakınız kılavuz sayfa 1-54.

Toner şişesinin değiştirilmesi

Aşağıdaki prosedür toner şişesinin nasıl değiştirileceğini açıklar.

NOT
Yeni toner şişesini takmadan önce şişeyi, beş-on defa yukarı-aşağı çalkalayın.

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

Toner şişesini açarken (toner kabı) zorlamayın veya toner şişesini parçalara ayırmayın.

Toner şişesinde (toner kabı) toner kalsa bile toneri şişeden çıkarmaya çalışmayın veya toneri atmayın.
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7 DİKKAT 

Tonerin ve toner şişelerinin kullanımı

- Toneri veya toner şişesini 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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Zımba kartuşunun değiştirilmesi (FS-529 Sonlandırıcısı)

Aşağıdaki prosedür, FS-529 sonlandırıcısındaki zımba kartuşunun nasıl değiştirileceğini açıklar.

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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1.22 Opsiyonlar

Bu bölüm, makineye takılan opsiyonların konfigürasyonunu açıklar.

Opsiyonlar eklenerek çeşitli ofis ihtiyaçları karşılanabilir.

d Referans

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

No. Ad Açıklama

1 ADF Orijinaller birer birer otomatik olarak yüklenir ve taranır. 
Duplex orijinaller, otomatik olarak ters çevrilir ve 
taranır. ADF'ye bir kerede en fazla 50 orijinal sayfası 
yüklenebilir. Ayrıca, yaprak yığını , işareti ile gösterilen 
üst limiti aşmamalıdır. Aksi durumda orijinalde sıkışma, 
orijinalde zarar veya makine arızası ortaya çıkabilir. 
Ancak, 50 sayfayı geçen bir orijinal ayrı desteler 
halinde taranabilir.

2 AU-201 Doğrulama Ünitesi Kullanıcı doğrulamasını, IC kartında kayıtlı tarama 
bilgisi ile gerçekleştirir.
AU-201 Doğrulama Ünitesinin takılması için WT-510 
Çalışma Masası gereklidir.

3 Çalışma Masası WT-510 Orijinali veya başka materyalleri geçici olarak 
yerleştirmek için alan sağlar. Bu, AU-201 Doğrulama 
Ünitesi takılı olduğunda da kullanılır.

4 Ana ünite Orijinal tarayıcı bölümü tarafından taranır ve taranan 
resim yazıcı bölümü tarafından yazdırılır. Ana ünite 
bundan böyle kılavuz içerisinde "makine", "bu 
makine", "ana ünite" veya bizhub 42/36 olarak 
adlandırılacaktır.

5 DK-511 Masası Masa kullanarak makineyi yere kurabilirsiniz.

6 PC-211 Kağıt Besleme Kabini Üst ve alt tepsiye sırasıyla 500'e kadar yaprak 
yüklenmesini sağlar.

7 MK-601 montaj kiti FS-529 Sonlandırıcı'nın takılması için gereklidir.

8 FS-529 Sonlandırıcısı Bu üniteyi, yazdırılan kağıdı çıkarmadan önce 
sıralamak, gruplamak veya zımbalamak için ana 
ünitenin çıktı tepsisine takın.

Opsiyonlar ana gövdeye entegre olduğundan resim verilmemiştir.

9 Faks kiti FK-509 Bu makinenin bir faks makinesi gibi kullanılmasını 
sağlar.
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2 Temel işlemler

2.1 Temel kopyalama işlemleri

Bu bölüm, kopyalama genel işlemleri ile ilgili bilgi içerir.

1 Modu değiştirin.

% Kopya başlangıç ekranını görüntülemek için [Kopya] üzerine veya [Kopya] tuşuna basın.
% Bir kullanıcı adı/hesap 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 4. bölümüne 
bakın

% AU-201 Doğrulama Ünitesi kullanmak için [Kopya İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 9. bölümüne 
bakın.
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2 Kopyalanacak dokümanı yerleştirin.

% ADF'ye yüklenemeyen bir dokümanı (kalın bir doküman veya ince kağıtta bir doküman) taramak için 
dokümanı orijinal camına yerleştirin.

% Dokümanı ADF'ye ilk sayfası üste gelecek şekilde yerleştirin.

3 İstediğiniz kopya ayarlarını belirtin.

% Orijinal ebadı: Doküman ebadı belirtilebilir.
% 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/birleştir: Çift taraflı dokümanlar kopyalandığında veya tek taraflı orijinallerden çift taraflı 

kopyalar yapıldığında ayarı değiştirin. Ayrıca, birçok doküman sayfası tek bir yazdırılan sayfada 
birleştirilebilir.

% Yoğunluk: Kopya yoğunluğunu belirler.
% Orijinal tipi: Doküman kalitesini seçer (metin veya resim dokümanları).
% Sonlandırma: Yazdırılan sayfalar, sayfalara veya kopyalara göre sıralanabilir. Ayrıca sayfalar 

zımbalanabilir.
% Prova Kopya: Çok sayıda kopya yazdırmadan önce kontrol etmek amacıyla bir tamamlanmış prova 

kopya yazdırılabilir.
% Ayrı tarama: Bu ayarı, dokümanı farklı destelerde taramak için kullanın. Farklı destelerde taranmış bir 

doküman tek bir kopyalama işi olarak irdelenebilir.
% ID Kopya: Sigorta kartı, sürücü belgesi veya kartvizit gibi bir kartın ön ve arka tarafı, ayrı olarak 

taranabilir ve tek bir sayfada birlikte yazdırılabilir.
% Kağıt Marjini: Kopyalar, dosya ciltlerinde kolaylıkla saklanabilmesi için bir ciltleme marjini ile 

yazdırılabilir.
% Resim Kalitesi: Kalite, taranacak doküman için ayarlanabilir.
% Detaylar için [Kopya İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 5. bölümüne bakın.



bizhub 42/36 2-5

2.1 Temel kopyalama işlemleri 2

4 İstediğiniz kopya sayısını girin.

% Kopya sayısını değiştirmek için [C] (sil) tuşuna basın ve sonra istediğiniz sayıyı girin.

5 [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] tuşuna basın. Tüm sayfalar 
taranana kadar bu işlemi tekrarlayın.
Son sayfanın taranmasının ardından [Sonlandırmak] üzerine basın.

% Taramayı veya yazdırmayı durdurmak için [Durdur] tuşuna basın.
% Kopya işine ara vermek için [Araya Gir] 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

Linux:

Linux PostScript PPD sürücü

Yazdırmadan önce

Yazdırmak için ilk önce kullanılacak bilgisayara bir yazıcı sürücüsünün yüklenmesi gerekir.

d Referans

Ağ ile yazdırmak için ilk önce ağ ayarlarının belirtilmesi gerekir. Ağ ayarları yönetici tarafından belirtilmelidir.
Detaylar için [Yönetici İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'na bakın.
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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.

2 Belirtilen sayfalar ve kopya sayısı yazdırılır.

1
2

2

1
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% [Güvenli İş], [Yazdır ve Tut], [Onayla ve Yazdır] gibi öğeler yazıcı sürücüsündeki [İş Tutma] altından 
seçilirse doküman bu makinede toplam doküman olarak kaydedilir.
Doküman, makinenin paneli üzerinde gereken işlem ile yazdırılabilir.

2

1

2

1
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2.3 Temel faks işlemi

Bu bölüm, faks genel işlemleri ile ilgili bilgi içerir.

1 Modu değiştirin.

% Faks başlangıç ekranını görüntülemek için [Fakslamak] üzerine veya [Faks] tuşuna basın.
% Bir kullanıcı adı/hesap 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 4. bölümüne 
bakın

% AU-201 Doğrulama Ünitesi kullanmak için [Kopya İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 9. bölümüne 
bakın.
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2 Fakslanacak dokümanı yerleştirin.

% ADF'ye yüklenemeyen bir dokümanı (kalın bir doküman veya ince kağıtta bir doküman) taramak için 
dokümanı orijinal camına yerleştirin.

% Dokümanı ADF'ye ilk sayfası üste gelecek şekilde yerleştirin.

3 Hedef noktasını seçiniz.

% Faks varış yerleri 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 5-8.

% Gerekiyorsa, [Tarama Ayarları], [İlet. Ayarları] veya [Orijinal Ayarları] üzerine basın ve istediğiniz 
ayarları belirtin. Detaylar için [Faks İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 6. bölümüne bakın.

% [Mod Kontrol] üzerine basılması belirtilen varış yerinin kontrol edilmesini ve silinmesini sağlar. 
Detaylar için [Faks İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 6. bölümüne bakın.
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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] tuşuna basın. Tüm sayfalar 
taranana kadar bu işlemi tekrarlayın.
Son sayfanın taranmasının ardından [Sonlandırmak] üzerine basın.

d Referans

[Başlat] tuşunun basılmasından sonra aktarımı durdurmak için [İş] üzerine, sonra da [Göndr] üzerine basın ve 
durdurulacak işi silin. Detaylar için [Faks İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 3. bölümüne bakın.

2

1

3
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1

2
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2.4 Temel tarama işlemi

Bu bölüm, bu makine tarafından taranan verilerin aktarımları ve kaydedilmesi ile bilgileri içermektedir.

Taranan verilerin aktarılması/kaydedilmesi

Bu makine tarafından taranan doküman, renkli veri dosyası olarak aktarılabilir ve kaydedilebilir. Veri aktarım 
ve kaydetme türleri aşağıda belirtilmiştir.
- 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/ 7/ Server 2008/ Server 2008R2 ile kullanılabilir.

- Sabit diske kayıt: Taranan veri bu makinenin sabit diskine kaydedilir.
- USB Hafıza'ya kayıt: Taranan veri bu makineye bağlı bir USB Hafıza'ya kaydedilir.

2.4.1 E-postaya tara

1 Modu değiştirin.

% E-postaya Tara başlangıç ekranını görüntülemek için [E-pstya Tara] üzerine basın veya [E-posta] 
tuşuna basın.
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% Bir kullanıcı adı/hesap 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 4. bölümüne 
bakın.

% AU-201 Doğrulama Ünitesi kullanmak için [Kopya İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 9. bölümüne 
bakın.

2 Taranacak dokümanı yerleştirin.

% ADF'ye yüklenemeyen bir dokümanı (kalın bir doküman veya ince kağıtta bir doküman) taramak için 
dokümanı orijinal camına yerleştirin.

% Dokümanı ADF'ye ilk sayfası üste gelecek şekilde yerleştirin.

3 Hedef noktasını seçiniz.
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% 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 [Doğrudan 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 6-17.

% Gerekiyorsa, [Ayarlar] üzerine basın ve istediğiniz ayarları belirtin. Detaylar için [Tarama 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] tuşuna basın. Tüm sayfalar 
taranana kadar bu işlemi tekrarlayın.
Son sayfanın taranmasının ardından [Sonlandırmak] üzerine basın.

d Referans

Ağ ayarları, taranan verilerin gönderilmesinden önce belirtilmelidir. Ağ ayarları yönetici tarafından 
belirtilmelidir. Daha kolay işlem yapmak için istediğiniz uygulamaya bağlı olarak ağ ayarlarından başka diğer 
ayarları da önceden belirtin.
Detaylar için [Yönetici İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'na bakın.

2.4.2 Klasöre Tara

1 Modu değiştirin.

% Klasöre Tara başlangıç ekranını görüntülemek için [Klasöre Tara] üzerine basın veya [Klasör] tuşuna 
basın.
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% Bir kullanıcı adı/hesap 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 4. bölümüne 
bakın.

% AU-201 Doğrulama Ünitesi kullanmak için [Kopya İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 9. bölümüne 
bakın.

2 Taranacak dokümanı yerleştirin.

% ADF'ye yüklenemeyen bir dokümanı (kalın bir doküman veya ince kağıtta bir doküman) taramak için 
dokümanı orijinal camına yerleştirin.

% Dokümanı ADF'ye ilk sayfası üste gelecek şekilde yerleştirin.
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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 [Doğrudan 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 6-17.

% Gerekiyorsa, [Ayarlar] üzerine basın ve istediğiniz ayarları belirtin. Detaylar için [Tarama İşlemleri 
Kullanım Kılavuzu]'nun 6. 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] tuşuna basın. Tüm sayfalar 
taranana kadar bu işlemi tekrarlayın.
Son sayfanın taranmasının ardından [Sonlandırmak] üzerine basın.

d Referans

Ağ ayarları, taranan verilerin gönderilmesinden önce belirtilmelidir. Ağ ayarları yönetici tarafından 
belirtilmelidir. Daha kolay işlem yapmak için istediğiniz uygulamaya bağlı olarak ağ ayarlarından başka diğer 
ayarları da önceden belirtin.
Detaylar için [Yönetici İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'na bakın.
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2.5 Harici hafızanın kullanılması

Aşağıdaki prosedürler, harici hafızanın nasıl kullanılacağını açıklar.

Bir doküman, bilgisayar kullanılmadan harici hafızadan yazdırılabilir veya harici hafızaya kaydedilebilir.

Referans
- Taranan veri bir harici hafızaya kaydedilebilir. Bir harici hafızaya kaydetmek için bakınız bu kullanım 

kılavuzu sayfa 2-16.

Harici hafızadaki bir dokümanın yazdırılması

1 Harici hafızayı bu makineye bağlayın.

% Harici hafıza cihazını USB portuna takın.
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2 Bir dokuman seçin ve [Tmam] üzerine basın.

% Dosya klasöre kaydedildiğinde klasörü seçin ve dosyayı açmak için [Açmak] üzerine basın.
% En fazla 99 dosya ve klasör görüntülenebilir.
% Dosya ve klasörler isim sıralarına göre görüntülenir.
% Klasörler en fazla 8 katmana göre görüntülenebilir.
% [Dosya Tipi] üzerine basılması görüntülenecek dosya tipini ayarlar.

3 Baskı ayarlarını kontrol edin.

% Yazdırma ayarları, bir doküman yazdırılırken değiştirilebilir.

2

1
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4 [Başlat] tuşuna basın.

% Bir işi başlatmak için [Yazdır] üzerine de basabilirsiniz.
% Yazdırma sırasında harici hafızayı çıkarmayın.
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2.5
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3 Faydalı kopya işlemleri

Bu bölüm kopya fonksiyonu ile ilgili yararlı ip uçlarını açıklar.
Detaylar için Kullanım Kılavuzu DVD'sinde ilgili kılavuza bakınız.

3.1 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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Birleştirilen kopyalar

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

d Referans

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

1

2

"'1'e 4" opsiyonunu seçerseniz sayfa düzenlemesi seçilebilir.
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3.2 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.

Ayrı tarama

2

1
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Referans
- ADF'ye yerleştirilemeyecek dokümanları kopyalamak için orijinal cam üzerine yerleştirin. Dokümanlar, 

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

d Referans

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

Bu işlemi, tüm dokümanlar taranana kadar tekrarlayın.
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3.3 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.

2

1
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Referans
- [Otomatik] Zoom ayarı seçilmişse, [Otomatik] Kağıt ayarı seçilemez. İstenilen kağıt ebadı ile yüklenen 

kağıt tepsisini seçin.

d Referans

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

2

1
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3.4 Kopyalardaki zımbalar ile ciltleme

Zımba

Çok sayfalı dokümanlar kopyalanabilir ve birlikte zımbalanabilir. Dokümanın köşeden veya iki yerden 
zımbalanması için ayarlar belirtilebilir. Zımba ayarları sadece, opsiyonel FS-529 Sonlandırıcı takıldığında 
kullanılabilir.

Zımba [Köşe]

Zımba [2 pozisyon]
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Referans
- Aşağıdaki kağıt, Zımba ayarları ile kullanılabilir.

Kağıt ağırlığı: 
FS-529 Sonlandırıcı takıldığında
Normal Kağıt (15-15/16 lb - 23-15/16 lb (60 g/m2 - 90 g/m2))
Kalın 1 (24-3/16 lb - 39-7/8 lb (91 g/m2 - 150 g/m2))*

*Yalnızca yazdırma işlemi komutu yazıcı sürücüsünden verildiğinde kullanılabilir. Zımbalama için 
mümkün olan maksimum yaprak sayısından en fazla 2 yaprağa kadar Kalın 1 kapak için eklenebilir.
Kağıt ebatları: 
FS-529 Sonlandırıcı takıldığında
8-1/2 e 14 w, 8-1/2 e 11 w/v, 10-1/2 e 7-1/4 v, A4 v, B5 v

- Zımbalama fonksiyonu kullanılarak zımbalanabilecek yaprak sayısı aşağıda gösterilmiştir.
8-1/2 x 11, A4 veya daha az: 50 yaprak
En fazla 8-1/2 x 14: 30 yaprak

d Referans

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

2

1

Zımbanın pozisyonunu ayarlayın.

3
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3.5 Zarflara kopyalama

Tepsi 1

Zarflara kopyalama yaparken tepsi 1'i 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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3.5

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 7. bölümüne bakın.
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3.6 Sıkça kullanılan fonksiyonların kolayca geri çağrılması 3

3.6 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.
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3.6

Referans
- Maksimum 15 kopya programı kaydedilebilir. Detaylar için [Kopya İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 

4. bölümüne bakın.

1

2
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Bir programın geri çağrılması

d Referans

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

1

2
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3.7

3.7 Şu ana kadarki baskı geçmişinin kontrol edilmesi

Baskı geçmişi

Baskı geçmişi için yürütülen işi kontrol eden Aktif liste ve yazdırılması bitmiş işi kontrol etmek için olan Günce 
listesi bulunmaktadır.

Referans
- Aktif liste, kaydedilen veya yürütülen işleri gösterir. [Sil] üzerine basarak bir iş seçilmesi seçilen işi siler.
- Günce listesi, yazdırılması biten işi gösterir. Bir iş seçin ve işin Numarasını, Tipini, Kullanıcı Adını, 

Sonucunu, İş Adını Kayıt Zamanını, Sonlanma Zamanını, Orijinallerini ve işin kopyalarını kontrol etmek 
için [Detaylar] üzerine basın.

d Referans

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

Aktif liste

Günce 
listesi
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3.8 Elektrik kullanımının azaltılması

Bu makine, enerjinin muhafaza edilmesi için Güç Tasarrufu moduna sahiptir. Makinenin elektriğini otomatik 
olarak kapatan Otomatik Güç KAPAT Ayarı fonksiyonu da vardır.

Uyku Modu

Makine, belirli bir süre kullanılmazsa Uyku Moduna girer. Zaman, Uyku moduna geçiş zamanı olan Yönetici 
Ayarı'ndaki bir sete ulaştığında panel üzerindeki görüntü silinir ve makine Uyku Moduna girer.

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. [Güç Koruma] üzerine basılması modu Uyku Modu olarak değiştirir.

Otomatik Güç KAPAT Ayarı

Makinenin elektriği yönetici tarafından ayarlanan zamanda otomatik olarak kapatılabilir.

Referans
- Yürütülen bir iş varsa veya biriken bir işin ayarlanan zamanda çıktısı alınması bekleniyorsa tüm işler 

tamamlandıktan 5 dakika sonra makine otomatik olarak kapanır.

d Referans

Detaylar için [Yönetici İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 4. bölümüne bakın.
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4 Faydalı yazdırma işlemleri

Bu bölüm yazdırma fonksiyonu ile ilgili yararlı ip uçlarını açıklar.
Detaylar için Kullanım Kılavuzu DVD'sinde ilgili kılavuza bakınız.

4.1 Kağıdın seçilmesi

Orijinal Yön

Kağıda yazdırma yönü olarak "Portre" veya "Manzara" opsiyonunu seçin.

Windows PCL/PS/XPS sürücüleri: Temel sekmesi

Macintosh OS X sürücüsü: Page Attributes

d Referans

Detaylar için [Print İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 10. bölümüne ve 11. 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 10. bölümüne ve 11. bölümüne bakın.

ManzaraPortre

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 10. bölümüne ve 11. bölümüne bakın.

Kağıt Tepsisi (Kağıt 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 Feed

d Referans

Detaylar için [Print İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 10. bölümüne ve 11. 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: Copies & Pages, Printer Features - Basic

Referans
- "Ofset" fonksiyonu sadece, sayfaların kaydırılmasını sağlayan FS-529 Sonlandırıcı ile birlikte 

kullanılabilir.

d Referans

Detaylar için [Print İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 10. bölümüne ve 11. bölümüne bakın.

Hamanla Ofset
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4.2 Yazdırma işleminin yönetilmesi ve sınırlanması

Güvenli İş

Doküman için bir şifre belirtilebilir.

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

Güvenli İş yazdırıldığında HDD'den silinirler.

Windows PCL/PS/XPS sürücüleri: Temel sekmesi

Macintosh OS X sürücüsü: Security

d Referans

Detaylar için [Print İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 10. bölümüne ve 11. bölümüne bakın.

İşi Sakla

Bu opsiyonu, baskı işlerini HDD'de saklamak için seçin. Yazdırma işlemi yapılmıyor.

Kaydedilen veri gerektiğinde yazdırılmak üzere alınabilir.

Windows PCL/PS/XPS sürücüleri: Temel sekmesi

d Referans

Detaylar için [Print İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 10. bölümüne bakın.

HDD

Şifre

HDD
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Onayla ve 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: Security

d Referans

Detaylar için [Print İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 10. bölümüne ve 11. bölümüne bakın.

Kullanıcı Doğrulama/Hesap İzleme

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: Security

d Referans

Detaylar için [Print İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 10. bölümüne ve 11. bölümüne bakın.

5 set

Tek bir set yazdırılır. Prova
baskıyı kontrol edin.

Kontrol

Tamam

Kullanıcı adı 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 HDD'sinde 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: Security

d Referans

Detaylar için [Print İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 10. bölümüne ve 11. bölümüne bakın.

HDD

Kullanıcı doğrulama

Tamam
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4.3 Yazdırırken kağıt kullanımının azaltılması

Kombinasyon

Birden fazla doküman sayfası, küçültülebilir ve tek bir sayfada birlikte yazdırılabilir.

Bu, yazdırılacak kağıt yapraklarının kaydedilmesi için uygundur.

Windows PCL/PS/XPS sürücüleri: Düzen sekmesi

Macintosh OS X sürücüsü: Layout

d Referans

Detaylar için [Print İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 10. bölümüne ve 11. bölümüne bakın.

İki taraflı yazdırma/kitapçık yazdırma

Doküman sayfaları kağıdın her iki tarafına veya kitapçık şeklinde yazdırılabilir.

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

Referans
- Kağıdı kaydetmek için 2-taraflı Yazdırma varsayılan ayardır.
- Windows PCL/XPS sürücüsünden yazdırılırken boş sayfaları yazdırmayan "Boş Sayfaları Atla" 

fonksiyonu, kağıt kullanımının azaltılması için kullanışlıdır.
- "kitapçık yazdırma" fonksiyonu sadece Windows PCL/PS/XPS sürücüsü için kullanılabilir.

d Referans

Detaylar için [Print İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 10. bölümüne ve 11. bölümüne bakın.

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

Sol Cilt Üst Cilt

REPORT REPORT
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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: Printer Features - Layout

d Referans

Detaylar için [Print İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 10. bölümüne ve 11. bölümüne bakın.

Resim Kaydırma

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

Windows PCL sürücüleri: Düzen sekmesi

d Referans

Detaylar için [Print İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 10. bölümüne bakın.

Ciltleme marjini de
ayarlanabilir.

Sol cilt Üst cilt Sağ cilt

Üste kaydır

Alta kaydır
Üste kaydır Alta

kaydır
Sola
kayd.

Sağ kaydır

Sağ
kaydır

Sola
kayd.
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4.5 Dokümanların sonlandırılması

Zımba

Doküman çıktısı zımbalı olarak alınabilir.

Windows PCL/PS/XPS sürücüleri: Sonlandır sekmesi

Macintosh OS X sürücüsü: Printer Features - Finish

Referans
- Zımba ayarları sadece, opsiyonel Sonlandırıcı FS-529 takıldığında kullanılabilir.
- Kalın 1 (24-3/16 lb - 39-7/8 lb (91g/m2 - 150 g/m2)) sadece kapak için kullanılabilir. Zımbalamaya uygun 

maksimum yaprak sayısına 2 kalın kağıt yaprağı eklenebilir. Zımbalamaya uygun yaprak sayısı ile ilgili 
detaylar için bakınız bu kılavuz sayfa 3-9. 

d Referans

Detaylar için [Print İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 10. bölümüne ve 11. bölümüne bakın.

Zımba
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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 Page, Paper Feed

Referans
- Kapak yapraklarını yazdırmak için yalnıza Windows PCL/XPS sürücüsü ve Macintosh OS X sürücüsü 

bulunur.

d Referans

Detaylar için [Print İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 10. bölümüne ve 11. bölümüne bakın.

Ön Kapak Arka Kapak
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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 10. bölümüne bakın.

Yer Paylaşımı

Doküman, ayrı kaplama verisinin üzerine gelecek şekilde yazdırılabilir.

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

Referans
- Windows PCL/XPS sürücüsünde yer paylaşım dosyalarını oluşturan "Yer Paylaşımı Dosyası Oluştur" 

fonksiyonu bulunmaktadır.

d Referans

Detaylar için [Print İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 10. bölümüne bakın.

Kopya Güvenliği

Kopyalamayı engellemek için özel modeli ayarlayan "Kopya Koruması" fonksiyonu vardır.

Windows PCL sürücüleri: Damga/Kompozisyon sekmesi

d Referans

Detaylar için [Print İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 10. bölümüne bakın.

Kaplama verisi Orijinal verisi

Yazdırılmış Kopyalanmış
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4.8 Resim kalitesinin ayarlanması

Kalite Ayarı

Bir doküman renkli karakterlerin, çizgilerin veya şekillerin soluk çıkması önlenerek yazdırılabilir veya resim 
kalitesi ayarlanabilir.

Referans
- "Kenar Keskinliği" 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 PCL/XPS sürücüsü, grafik modellerinin ince ayarını belirten "Model" fonksiyonuna sahiptir.

Windows PCL/PS/XPS sürücüleri: Kalite sekmesi

Macintosh OS X sürücüsü: Color Options

d Referans

Detaylar için [Print İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 10. bölümüne ve 11. bölümüne bakın.

Hızlı Ayarlar - Özel (Detaylar)

"Yarı Ton" ve "Kenar Düzeltme" ayarlarını her bir nesne tipi (resimler, metin, grafikler) için ayarlayabilirsiniz. 

Referans
- Baskı resminin çözünürlüğünü değerlendirmek için [Detaylar] veya [Çizgi Sanatı] opsiyonunu seçin.
- Baskı resminin tonlamasını değerlendirmek için [Pürüzsüz] opsiyonunu seçin.

Windows PCL/PS/XPS sürücüleri: Kalite sekmesi

Macintosh OS X sürücüsü: Color Options

d Referans

Detaylar için [Print İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 10. bölümüne ve 11. 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 10. 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 10. bölümüne bakın.
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5 Faydalı faks işlemleri

Bu bölüm faks fonksiyonu ile ilgili yararlı ip uçlarını açıklar.
Detaylar için Kullanım Kılavuzu DVD'sinde ilgili kılavuza bakınız.

5.1 Sıkça kullanılan faks numaralarının kaydedilmesi

Sıkça kullanılan varış yerleri kaydedilebilir.

Kaydedilebilen adresler için adres defteri, grup varış yerleri ve program varış yerleri vardır.

Adres defteri varış yerleri - Faks (G3)

Sık kullanılan varış yerleri dokümanı aktarırken adrese girilmesini engellemek için adres defterine 
kaydedilebilir.



Sıkça kullanılan faks numaralarının kaydedilmesi5
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5.1

Öğe Açıklama

Ad Kaydedilecek faks numarasının adını belirtin.

Faks no Tuş takımını kullanarak kaydedilecek faks numarasını girin.

Favoriler Sık kullanılan varış yerleri için [Açık] olarak ayarlayın. Bu, varış yerini 
[Favoriler] listesinde görüntüleyerek daha kolay bulunmasını sağlar.

Dizin Faks numaralarının düzenlenmesi için kullanılan dizin karakterlerini 
seçin. Kayıtlı ada uygun dizin karakterlerini seçerek faks numarası 
kolayca bulunabilir.

Hat Ayarları Aktarım hattını faks (G3) ile ayarlayın.

2

1

2

1
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d Referans

Detaylar için [Faks İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 11. bölümüne bakın.

Internet faks varış yerinin kaydedilmesi

İnternet faks için adres defteri varış yerleri PageScope Web Connection ile kaydedilebilir.

d Referans

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

Grup varış yerinin kaydedilmesi

Grup varış yeri PageScope Web Connection ile kaydedilebilir.

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.

d Referans

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

Program varış yerinin kaydedilmesi

Tarama Ayarları, İlet. Ayarları ve varış yeri tek bir buton ile kaydedilebilir. Bunlara program varış yeri denir.

Kayıtlı program varış yerleri, kolayca geri çağrılabilir ve kullanılabilir.

d Referans

Detaylar için [Faks İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 11. bölümüne bakın.
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5.2

5.2 Şu ana kadar gerçekleştirilen faks işlemlerinin kontrol edilmesi

Aktarım geçmişi

Aktarım kaydı için yürütülen işi kontrol eden Aktif liste ve aktarımı bitmiş işi kontrol etmek için olan Günce 
listesi bulunmaktadır.

Aktif liste
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Referans
- Aktif liste aktarımı devam eden işleri veya aktarılmayı bekleyen işleri gösterir. [Sil] üzerine basarak bir iş 

seçilmesi seçilen işi siler.
- Günce listesi aktarılan işi gösterir. Bir iş seçin ve işin Numarasını, Tipini, Kullanıcı Adını, Sonucunu, 

Adresini, Kayıt Zamanını, Sonlanma Zamanını ve Orijinallerini kontrol etmek için [Detaylar] üzerine basın.
- Eğer hat meşgul olduğundan veya bir aktarım hatasından dolayı faks nomal olarak aktarılmazsa belirli 

bir süre sonra otomatik olarak yeniden aranan (yeniden aktarım) sıradaki aktarım işi başlar. Detaylar için 
[Faks İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 6. bölümüne bakın.

d Referans

Detaylar için [Faks İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 3. bölümüne bakın.

Faks Raporu

Aktarım ve alım güncesi, bir raporda görüntülenebilir ve yazdırılabilir.

Referans
- Faks Raporu; İletişim Raporu, TX Sonuç Raporu, Rezervasyon TX Raporu, Yayın Sonuç Raporu, Yayın 

Rezervasyon Raporu, PC-Faks TX Hata Raporu Ve İnternet Faksı Rx Hata Raporu içermektedir. 
Detaylar için [Faks İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 10. bölümüne bakın.

Günce 
listesi



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.

Örnek: Faks (G3) için - Tuş takımı ile bir varış yerinin girilmesi
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Kayıtlı bir varış yerinin seçilmesi

Referans
- Maksimum 500 varış yeri belirtilebilir.

Varış yerleri aşağıdaki kombinasyonda belirtilebilir.
Adres Defteri: 500 adres
Doğrudan Giriş: hem faks adresi hem de internet faks adresi içeren 100 adres.

d Referans

Detaylar için [Faks İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 6. bölümüne bakın.

Bir varış yeri, kontrol panelinden de girilebilir.

2

1

3

Sonraki varış yerine girmek amacıyla bir ekran görüntülemek için [Sonraki V. Yeri] üzerine basın.

Aktarımın gönderileceği birden fazla varış yerini seçin.



Gönderilecek dokümanların taranması5
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5.4

5.4 Gönderilecek dokümanların taranması

Tarama Ayarları

Tarama Ayarları ekranından taranan dokümanın orijinal tipi, çözünürlük ve yoğunluk gibi ayarları 
değiştirilebilir.

21

3 4
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d Referans

Detaylar için [Faks İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 6. bölümüne bakın.

No. Parametre Açıklama

1 Orijinal tipi Doküman, içeriklerine göre taranabilir.

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

3 Ayrı tarama Bu ayarı, ayrı destelerde taranan bir orijinali birlikte göndermek 
için seçin.

4 Yoğunluk Dokümanın taranacağı yoğunluğu seçin.

5 A.Plan Reng.Değişt Orijinalin arka plan yoğunluğunu ayarlayın.

6 Keskinlik Metin kenarları keskin olmadığında ayarı yapın.

5 6
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5.5

5.5 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 dağıtımı gerçekleştirmek için yedek kullanıcı kutusu ve varış yeri, yedek istasyonda belirtilmelidir.

d Referans

Detaylar için [Faks İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 9. 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 [Faks İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 6. bölümüne bakın.

Gönderen sadece, yedek istasyona 
aktarım masrafını üstlenir.

Yedek istasyon

Taranan doküman belirtilen saatte gönderilir.
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5.6 İletişim masraflarının düşürülmesi (İnternet/İntranet kullanımı ile)

Internet faksı

İnterneti/İntraneti kullanarak taranan bir dokümanı bir e-posta eki olarak gönderebilirsiniz.

Aktarım masrafları, İnternet ücretlerine dahildir.

Referans
- İnternet faks ile orijinal, siyah olarak gönderilebilir.
- Bu makine, İnternet faks ile dokümanları da alabilir ve siyah ve beyaz olarak yazdırabilir.

Siyah ve beyaz olarak alınan dokümanlar yazdırılabilir, ancak renkli veya gri skala olarak alınan orijinal 
veriler atlanır ve yazdırılmaz.

- Dosya eki TIFF formatındadır.
- İnternet faksı kullanılmadan önce yönetici tarafından çeşitli ayarlar yapılmalıdır.
- İnternet faksı aktarımı prosedürü için aşağıda gösterilen adımlara bakın.

Varış yeri kayıtlı olduğunda

Internet
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5.6

2

1
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Varış yeri doğrudan girildiğinde

d Referans

Detaylar için [Faks İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 2. bölümüne ve 6. bölümüne bakın.

2

1



Alım tarafında çalışarak dokümanın aktarılması5
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5.7

5.7 Alım tarafında çalışarak dokümanın aktarılması

Sorgu RX

Gönderen altında toplanan orijinaller bu makinede çalışarak aktarılabilir.

Bültene kaydedilen orijinaller gönderen bülten numarası belirtilerek aktarılabilir.

Gönderilecek 
veri için talep

AlıcıGönderen

Sorgu aktarımı kullanıcı kutusu

2

1
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Referans
- Sorgu alımları ile alıcı, aktarım masrafını üstlenir.

d Referans

Detaylar için [Faks İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 6. bölümüne bakın.

21

3
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5.8

5.8 Yazdırma masraflarının düşürülmesi

Hafiza RX

Alınan fakslar, veri olarak SSD'ye kaydedilebilir ve gerektiğinde yazdırılabilir.
Alınan tüm faks dokümanları arasından gerekli faks dokümanlarının yazdırılması, güvenliği artırır ve yazdırma 
masraflarını düşürür.

Hafıza RX verilerinin yazdırılması 

Al

SSD
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Referans
- Hafıza RX için bir şifre belirtilebilir.
- Hafıza RX ayarları, Yönetici modunda belirtilir.

d Referans

Detaylar için [Faks İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 9. bölümüne bakın.

2

1

2

1
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5.9

5.9 Gizli dokümanların gönderilmesi

F-Kod aktarımı

Dokümanlar gönderilirken, dokümanın gizliliğini korumak için varış yerinin faks numarasına ilave olarak gizli 
bir kullanıcı kutusu numarası (SUB adresi) ve gizli aktarım şifresi (Şifre) de belirtilebilir.

SUB adresi
1234
Şifre
****

Al

Gizli Kullanıcı 

2

1
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Referans
- F-code aktarımını gerçekleştirmek için alıcının faks makinesinde gizli bir kullanıcı kutusu ve şifre 

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

kullanılabilir.

d Referans

Detaylar için [Faks İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 6. bölümüne bakın.

1

2

3
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5.10

5.10 Alınan verilerin iletilmesi

Faksın iletilmesi

Alınan faks verisi, önceden belirtilmiş bir varış yerine iletilebilir.

Referans
- Faks iletimi ayarları, Yönetici modunda belirtilir.
- 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 belirtilirse, "Hafıza RX" fonksiyonu, "PC-Faks RX" fonksiyonu ve "Gece Saati RX" 

fonksiyonu kullanılamaz. (Daha önce ayarlanan fonksiyonun önceliği vardır.)

d Referans

Detaylar için [Faks İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 9. bölümüne bakın.

Al 
ve 
ilet

Hafıza
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5.11 Verinin bir bilgisayardan doğrudan fakslanması

PC-FAKS

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

PC-Faks kullanılması için yazıcı sürücüsünün yüklenmesi gerekir.

d Referans

Detaylar için [Faks İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 8. bölümüne bakın.

Faks dokümanı ayarları belirtilebilir.

1

2

3

Adres defterinden bir varış yeri seçilebilir.

3

1

2
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5.11



6 Yararlı tarama işlemleri
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6 Yararlı tarama işlemleri

Bu bölüm tarama fonksiyonu ile ilgili yararlı ip uçlarını açıklar.
Detaylar için Kullanım Kılavuzu DVD'sinde ilgili kılavuza bakınız.

6.1 Sıkça kullanılan varış yerlerinin kaydedilmesi

Sıkça kullanılan varış yerleri kaydedilebilir.

Kaydedilebilen varış yerleri için adres defteri, grup varış yerleri ve program varış yerleri vardır.

Adres defteri varış yerleri - E-posta

Sık kullanılan varış yerleri dokümanı aktarırken adrese girilmesini engellemek için adres defterine 
kaydedilebilir.



Sıkça kullanılan varış yerlerinin kaydedilmesi6
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6.1

Öğe Açıklama

Ad Kaydedilecek e-posta adresi adını belirtin.

E-posta E-posta adresinin girilmesi için dokunmatik panelde beliren klavyeyi 
kullanın.

Favoriler Sık kullanılan varış yerleri için [Açık] olarak ayarlayın. Bu, varış yerini 
[Favoriler] listesinde görüntüleyerek daha kolay bulunmasını sağlar.

Dizin E-posta adreslerinin düzenlenmesi için kullanılan dizin karakterlerini 
seçin. Kayıtlı ada uygun dizin karakterlerini seçerek e-posta adresi 
kolayca bulunabilir.

2

1

2

1
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d Referans

Detaylar için [Tarama İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 9. bölümüne bakın.

Adres defteri varış yerleri - SMB
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6.1

Öğe Açıklama

Ad Kaydedilecek SMB varış yerinin adını belirtin.

Bağlantı Varış yeri bilgisayarı için [Host Adı], [Dos.Yol], [Kullanıcı ID] ve [Şifre] 
belirtin. Gerekirse paylaşımlı klasörü aramak için [Göz at] kullanın.

Favoriler Sık kullanılan varış yerleri için [Açık] olarak ayarlayın. Bu, varış yerini 
[Favoriler] listesinde görüntüleyerek daha kolay bulunmasını sağlar.

Dizin SMB varış yerinin düzenlenmesi için kullanılan dizin karakterlerini seçin. 
Kayıtlı ada uygun dizin karakterlerini seçerek SMB varış yeri kolayca 
bulunabilir.

2

1

2

1
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d Referans

Detaylar için [Tarama İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 9. bölümüne bakın.

FTP varış yerinin/WebDAV varış yerinin kaydedilmesi

FTP için varış yerleri ve WebDAV PageScope Web Connection ile kaydedilebilir.

d Referans

Detaylar için [Tarama İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 10. bölümüne bakın.

Grup varış yerinin kaydedilmesi

Grup varış yerleri PageScope Web Connection ile kaydedilebilir.

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.

d Referans

Detaylar için [Tarama İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 10. bölümüne bakın.

Program varış yerinin kaydedilmesi

Tarama 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 [Tarama İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 9. bölümüne bakın.



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.

Örnek: E-posta aktarımı için



bizhub 42/36 6-9
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Referans
- Çözünürlük ne kadar yüksek olursa, veri o kadar büyük olur.

d Referans

Detaylar için [Tarama İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 5. bölümüne ve 6. bölümüne bakın.

Bir Orijinal Tip ayarının seçilmesi

Dokümanın metin ve resim tipi için uygun tarama yöntemini seçin.

Örnek: E-posta aktarımı için
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6.2

d Referans

Detaylar için [Tarama İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 5. bölümüne ve 6. bölümüne bakın.

No. Parametre Açıklama

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

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

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

1 2 3
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6.3 Seçilen Renk Modu ve Dosya Tipi ayarları ile aktarım

Renk Modu ve Dosya Tipi ayarlarının seçilmesi

Renk Modu

Örnek: E-posta aktarımı için



Seçilen Renk Modu ve Dosya Tipi ayarları ile aktarım6
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6.3

Dosya Formatı

Örnek: E-posta aktarımı için
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6.3 Seçilen Renk Modu ve Dosya Tipi ayarları ile aktarım 6

d Referans

Detaylar için [Tarama İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 5. bölümüne ve 6. 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 olarak da 
kullanılabilir.

TIFF Bu ayarı, veriyi TIFF formatında kaydetmek için seçin.

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

XPS Bu ayarı, veriyi XPS formatında kaydetmek için seçin.
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6.3

Dosya Tipi ve Renk Modu ayarlarının seçilmesi

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

Renk Modu ayarları taranan veriyi e-posta ile gönderirken veya taranan veriyi klasöre gönderirken kullanılır. 
Renk Modu ayarları, fakslama sırasında kullanılamaz.

d Referans

Detaylar için [Tarama İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 5. bölümüne ve 6. bölümüne bakın.

Dosya Formatı PDF Kompakt 
PDF

TIFF JPEG XPS

Renk Modu

Otomatik o o o o o

Tam renk o o o o o

Gri skala o o o o o

Siyah o - o - o



bizhub 42/36 6-15

6.4 Ayarlanmış arka plan rengiyle aktarım 6

6.4 Ayarlanmış arka plan rengiyle aktarım

Arka plan rengi değiştirme

Orijinalin arka plan yoğunluğu daha açık hale getirilmek için ayarlanabilir.

Örnek: E-posta aktarımı için
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6.4

d Referans

Detaylar için [Tarama İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 5. bölümüne ve 6. bölümüne bakın.
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6.5 Birden fazla alıcıya aktarım

Kayıtlı bir varış yerinin aranması

Adres defterinde kayıtlı bir alıcıyı seçin.

Örnek: E-posta aktarımı için
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6.5

Referans
- Gerekmeyen varış yerlerini [Mod Kontrol] altından silin veya ayarı [Ayarlar] altından değiştirin.

d Referans

Detaylar için [Tarama İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 5. bölümüne ve 6. bölümüne bakın.

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

3

1

2

1

2

3
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6.6 Dokümanların e-posta ile gönderilmesi

E-posta aktarımları

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

d Referans

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

Internet

Kayıtlı bir varış yerini seçin veya doğrudan e-posta adresini girin.
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6.6

E-posta konusunun veya eklenen dosyasının adının değiştirilmesi

E-posta mesajının konusu ve dosya adı, taranan verinin e-posta ile gönderilmesi sırasında değiştirilebilir.
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6.6 Dokümanların e-posta ile gönderilmesi 6

d Referans

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

Öğe Açıklama

DsyaAdı Eklenen dosyanın adı değiştirilebilir.

Konu E-posta mesajının konusu değiştirilebilir.

Göndern [Yönetici E-psta Adr.] veya [Kullanıcı adresi] opsiyonlarından birini 
seçebilir veya doğrudan bir adres girebilirsiniz.

Gövde metni E-posta metni girilebilir.

1

2
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6.7

6.7 Şu ana kadar gerçekleştirilen aktarımların kontrol edilmesi

Aktarım geçmişi

Aktarım kaydı için yürütülen işi kontrol eden Aktif liste ve aktarımı bitmiş işi kontrol etmek için olan Günce 
listesi bulunmaktadır.

Aktif liste
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Referans
- Aktif liste aktarımı devam eden işleri veya aktarılmayı bekleyen işleri gösterir. [Sil] üzerine basarak bir iş 

seçilmesi seçilen işi siler.
- Günce listesi aktarılan işi gösterir. Bir iş seçin ve işin Numarasını, Tipini, Kullanıcı Adını, Sonucunu, 

Adresini, Kayıt Zamanını, Sonlanma Zamanını ve Orijinallerini kontrol etmek için [Detaylar] üzerine basın.

d Referans

Detaylar için [Tarama İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 3. bölümüne bakın.

Günce 
listesi



Şu ana kadar gerçekleştirilen aktarımların kontrol edilmesi6

6-24 bizhub 42/36

6.7
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7 Arıza arama

7.1 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?

Yanıt

Aşağıdakini kontrol edin.
- Makine güç prizinin fişe düzgün şekilde takıldığını kontrol edin. Ayrıca, devre şalterinin devre dışı 

olmadığını kontrol edin.
- Makinenin elektrik düğmesi kullanılarak kapatıldığını kontrol edin.

NOT
Makine belirtilen öğelerin kontrol edilmesinden sonra açılmamışsa, servis yetkilinizle irtibata geçin.
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7.1

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.

Yanıt

Aşağıdakini kontrol edin.
- Dokunmatik panele dokunun. Dokunmatik panel aydınlanıyorsa sorun yoktur. Makine Uyku 

modundayken, dokunmatik panele basılması veya kontrol panelinde bir tuşa basılması, Uyku modunu 
iptal eder.

- Kontrol panelindeki [Güç Koruma] tuşuna basmayı deneyin.
- Makinenin elektrik düğmesi 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 gibi bir mesaj neden çıkar?

Makine tarafından kullanılan sarf malzemeleri hemen hemen boşaldığında, değiştirme zamanı ile ilgili bir uyarı 
belirir.

Yanıt

Gösterilen sarf malzemelerini değiştirin.

Sarf malzemesinin değiştirilmesi gerektiğini belirten bir mesaj belirdiğinde sarf malzemesi boşalmıştır. Mesaj 
belirdikten sonra kısa bir süre daha yazdırma gerçekleştirilebilir, ancak en kısa sürede sarf malzemeleri 
hazırlanmalıdır.
- Bit toner şişesi için

"Toner az." görüntülendikten sonra "Toner yok. Servis yetkilinizle irtibata geçin." veya "Talimatları izleyerek 
toneri değiştirin ve ön kapağı kapatın." görüntülenir. Bakım talimatlarına göre toner şişesini değiştirin.
- Bir makara ünitesi için

"Drum Ünitesini değiştirin" mesajı çıktığında servis yetkilinizle irtibata geçin.

Toner şişesi

Drum Ünitesi
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7.1

Neden sıkışma mesajı ekranda kalıyor?

Ekranda belirtilen yerden başka bir yerde kağıt sıkışması olabilir. Yerin sadece görüntülenen ekranda değil 
bunu dışındaki ekranda da görüntülendiğini kontrol edin.

Yanıt

Aşağıdakini kontrol edin.
- Dokunmatik panel ekranında belirtilen kısımda sıkışmış kağıt kalmadığını kontrol edin. Kağıt 

çıkartılamazsa, yetkili servisinize başvurun.
- Dokunmatik panel ekranında 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.

Neden bir hata mesajı beliriyor?

Üç hata tipi vardır; üst sağ 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, sorun 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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8.1 Kullanıcı Ayarları ekranının görüntülenmesi 8

8 Kullanıcı Ayarları parametreleri

Kullanıcı Ayarları parametreleri ile ortak makine ayarları ve özel fonksiyonlar için ayarlar, çalıştırma koşullarına 
ve ortamına bağlı olarak değiştirilebilir.

8.1 Kullanıcı Ayarları ekranının görüntülenmesi

Kullanıcı Ayarları ekranından çeşitli ayarlar belirtilebilir.

d Referans

Detaylar için [Kopya İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 6. bölümüne bakın.
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8.2

8.2 Belirtilebilen ayarlar

Kullanıcı Ayarları ekranında bulunan aşağıdaki beş kategorideki parametreler için ayarlar belirtilebilir.

d Referans

Makine Ayarları parametreleri ile ilgili detaylar için [Kopya İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 6. bölümüne bakın.

Makine Ayarları parametreleri ile ilgili detaylar için [Kopya İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 6. bölümüne bakın.

Makine Ayarları parametreleri ile ilgili detaylar için [Tarama İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 9. bölümüne 
bakın.

Makine Ayarları parametreleri ile ilgili detaylar için [Print İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 14. bölümüne bakın.

Makine Ayarları parametreleri ile ilgili detaylar için [Faks İşlemleri Kullanım Kılavuzu]'nun 11. bölümüne bakın.

Makine Ayarları

Dokunmatik panelin görüntüleme dili, ölçüm birimleri ve ACS Seviyesi değiştirilebilir.
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Kopya Ayarları

Kopya fonksiyonları ayarları, işlemlerin daha kolay yapılması için değiştirilebilir.

Tarama Ayarları

Tarama fonksiyonları ayarları, işlemlerin daha kolay yapılması için değiştirilebilir.

Baskı Ayarları

Yazdırma fonksiyonları ayarları, işlemlerin daha kolay yapılması için değiştirilebilir.
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8.2

Faks Ayarları

Faks fonksiyonları ayarları, işlemlerin daha kolay yapılması için değiştirilebilir.
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9 Terimler

9.1 Terimler

Öğe Açıklama

ADF Bu bir Dönüştürme Otomatik Doküman Besleyici'dir. Tarama orijinallerini 
otomatik olarak tarayabilir. (ADF = Otomatik Doküman Besleyici)

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 Bu, çok sayfalı dokümanın iki veya daha fazla kopyasının yazdırılması durumunda 
kopyaların sayfa sayfa çıkartılmasını sağlayan Sonlandırma fonksiyonudur.

Güç tasarrufu Bu fonksiyon enerji tasarrufu moduna girmek için kullanılır. [Güç Koruma] tuşu 
basılı olduğunda makine manüel olarak Uyku moduna ayarlanabilir.

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.

Job 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.

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.

Sırala Sonlandırma fonksiyonu, çok sayfalı dokümanın iki veya daha fazla kopyasının 
yazdırılması durumunda kopyaların set olarak çıkartılmasını sağlar.

SSD Bu, bu makinede bulunan hafızadır. Bu sürücü faks fonksiyonundan kaydedilen 
veya alınan bir dokumanı kaydetmek için kullanılır. (SSD = Katı Hal Sürücüsü)

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, 
HDD'ye kaydetme ve bir Uygulama Tarama Fonksiyonu olarak kullanmanın yanı 
sıra taranan verinin bir ekli dosya olarak bir e-posta adresine gönderildiği e-posta 
aktarımlarını da içerir.

Uyku Modu Bu, belirli bir süre boyunca hiçbir işlem gerçekleştirilmediğinde makinenin 
otomatik olarak enerji tasarrufu moduna girdiği moddur.

Yayın Bu fonksiyona, bu makinede "yayın aktarımı" adı verilir. Bu, tek bir işlemle birden 
fazla alıcıya faks gönderilmesini sağlayan fonksiyondur.

Zımba Sonlandırma fonksiyonu, iki veya daha fazla sayfa içeren dokümanlar 
kopyalanırken kopyaların zımbalarla ciltlenerek çıkartılmasını sağlar.
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10

10 Dizin

A

Açma/kapatma 1-34
ADF'deki kağıt sıkışmalarının giderilmesi 1-46
Adres defteri varış yerinin kaydedilmesi 5-3, 6-3
Aktarım geçmişi 5-6, 6-22
Arıza arama 7-3
Arka plan rengi değiştirme 6-15
Ayrı tarama 3-5

B

Baskı geçmişi 3-16
Birleştirilen kopya 3-4
Büyütme/Küçültme 3-7

C

Ciltleme Marjini 4-10

Ç

Çift taraflı kopya 3-3
Çift taraflı yazdırma 4-9
Çözünürlük 6-8

D

Dosya Tipi 6-11

E

E-posta iletimi 6-19
E-postaya tara 2-14

F

Faks 2-10
Faksın iletilmesi 5-22
Filigran 4-13
F-Kod aktarımı 5-20
Font Ayarlari 4-15
FS-529 sonlandırıcısındaki kağıt sıkışmalarının 
giderilmesi 1-49
FS-529 sonlandırıcısındaki zımba kartuşunun 
değiştirilmesi 1-54
FS-529 sonlandırıcısındaki zımba sıkışmalarının 
giderilmesi 1-50
FTP varış yerinin kaydedilmesi 6-7

G

Grup varış yerinin kaydedilmesi 5-5, 6-7
Güç Kaynağı 1-27
Güvenli İş 4-6
Güvenlik Bilgileri 1-14

H

Hafiza RX 5-18
Hamanla 4-5
Hızlı Ayarlar 4-14

I

ID & Yazdır 4-8
Internet faks varış yerinin kaydedilmesi 5-5
Internet faksı 5-13

İ

İş 1-37
İşi Sakla 4-6

K

Kalite Ayarı 4-14
Kapak Modu 4-12
Kağıt sıkışmalarının ve zımba sıkışmalarının 
giderilmesi 1-45
Kağıt tepsisindeki kağıt sıkışmalarının giderilmesi 
1-48
Kağıt yüklenmesi 1-41
Kitapçık yazdırma 4-9
Klasöre Tara 2-16
Kombinasyon 4-9
Kontrol paneli 1-32
Kopya güvenliği 4-13
Kull. Ayarları 8-3
Kullanım Ortamı 1-27

M

My Tab 4-16

O

Ofset 4-5
Onayla ve Yazdır 4-7
Opsiyonlar 1-55
Orijinal Tip 4-14, 6-9
Otomatik Güç KAPAT Ayarı 3-17
Otomatik zoom 3-7

P

PC-FAKS 5-23
Program varış yerinin kaydedilmesi 5-5, 6-7
Programın kaydedilmesi 3-13

R

Renk 6-11
Resim kalitesi 4-14
Resim Kaydırma 4-10

S

Sarf malzemeleri 1-36
Sarf malzemelerinin değiştirilmesi 1-51
Sayaç 1-39
Sağ kapaktaki kağıt sıkışmalarının giderilmesi 1-47
Sonlandırma 3-9, 4-11
Sorgu RX 5-16
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T

Talimat uyarıları 1-18
Tarama ayarları 5-10
Tepsi 1 3-11
Ticari markalar ve telif hakkı 1-5
Toner şişesinin değiştirilmesi 1-52

U

Uyarı yazıları ve etiketler 1-24
Uyku Modu 3-17

V

Varış yerinin aranması 6-17
Varış yerlerinin seçilmesi 2-10, 2-14

W

WebDAV Varış yerlerinin kaydedilmesi 6-7

Y

Yardım fonksiyonu 1-35
Yayın aktarımı 5-8
Yedek aktarım 5-12
Yer Gereksinimleri 1-26
Yer Paylaşımı 4-13

Z

Zamanlayıcı aktarımı 5-12
Zarf tipi 3-11
Zımba 3-9
Zoom 4-4
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