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Kullan›m K›lavuzu 
Belge Taray›c›

Bu kullan›m k›lavuzu taray›c›n›n kullan›m› ile ilgili bilgileri içerir. Bu k›lavuzu okumadan önce, bu
cihazla birlikte verilen kurulum k›lavuzunu okuyun. 

Bu k›lavuzdaki güvenlik talimatlar›n› ve h›zl› baflvuru k›lavuzunu dikkatlice okuyun.Tüm k›lavuzlar›
ileride baflvurmak üzere güvenli bir yerde saklay›n.



Girifl

Girifl
Bu Panasonic Belge Taray›c›y› sat›n ald›¤›n›z için teflekkür ederiz.

Kullan›m K›lavuzu 
(bu k›lavuz)

Güvenlik Talimatlar› 

Bu k›lavuz cihaz›n›z› kullanman›z için gereken tüm bilgileri sa¤lar.

Güvenlik Talimatlar› güvenlik önlemlerini ve di¤er önemli bilgileri
aç›klar.

H›zl› Baflvuru K›lavuzu cihaz›n kurulum yöntemini ve yaz›l›mlar›n›
aç›klar. H›zl› Baflvuru K›lavuzu

Dokümanlar hakk›nda  
Taray›c›n›n dokümanlar› 3 k›lavuzdan oluflur:  Kullan›m K›lavuzu (bu k›lavuz), Güvenlik Talimatlar› ve H›z-
l› Baflvuru K›lavuzu. 
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Yaz›l›m / K›lavuz DVD-ROM'un ‹çeri¤i

Cihaz Sürücüsü

TWAIN

ISIS

Görüntü Yakalama Plus*1

Presto! Sayfa Yöneticisi 9*2*4

Presto! BizCard 6*3*4

Kullan›c› Hizmet Program›

Tarama Tuflu Ayarlama Arac›

Kullan›m K›lavuzu

Ay›rma Sayfas› *6

Sadece KV-S1015C

Sadece KV-S1015C 

*1 Görüntü Yakalama Plus, geliflmifl tarama ayarlar›n› yap›land›rmak için kullan›lan bir Panasonic orijinal uygulamas›-
d›r. KV-S1015C ile birlikte gelen Görüntü Yakalama Plus sürümü, yüksek s›k›flt›r›lm›fl PDF'lerde veya arama yap›-
labilir PDF'lerde desteklenmez.

*2 Presto! Sayfa Yöneticisi 9, dokümanlar› taramaya, paylaflmaya ve düzenlemeye yönelik bir uygulamad›r. Bu cihaz-
la birlikte gelen Presto! Sayfa Yöneticisi 9'un sürümü, piyasadan sat›n al›nabilen üründen farkl›d›r.   

*3 Presto! BizCard 6, kartvizitlerin düzenlenmesine ve yönetilmesine yönelik bir uygulamad›r. 
*4 Panasonic, Presto! Sayfa Yöneticisi 9 ve Presto! BizCard 6 için teknik destek ve müflteri hizmetleri deste¤i sa¤la-

maz. Lütfen http://www.newsoftinc.com/support/tech-supportcontant.php adresindeki NewSoft Technology Corpo-
ration ile irtibata geçin.

*5 Her doküman bir PDF doküman›d›r. Belgeleri düzgün olarak görüntülemek için  Adobe® Reader® program› kurun.
*6 Ay›rma sayfas› ile ilgili ayr›nt›l› bilgi için ''Ay›rma Sayfalar›n›n Kullan›lmas›'' bölümüne bak›n.

Sürücüler

Uygulamalar

Hizmet Programlar›

Belgeler*5



Girifl

Not
� Sistem gereksinimleri ile ilgili ayr›nt›l› bilgi için, Yaz›l›m /K›lavuz DVD-ROM'undaki [Read me

first] (Önce Beni Oku) bölümüne bak›n.
� Yukar›daki sistem gereksinimleri, tüm iflletim sistemleri ile uyumlu olmayabilir. 
� Tarama h›z›, ana bilgisayar›n kullan›m ortam› veya kullan›lan uygulamaya ba¤l› olarak de¤i-

fliklik gösterebilir. 
� USB 1.1'in h›z›n›n yavafl olmas› nedeniyle, bir USB 2.0 arayüz kullanman›z tavsiye edilir.
� Cihaza bir USB hub ba¤lad›¤›n›zda, çal›flmas› garanti edilmez.

� Windows®, Microsoft® Windows® iflletim sistemini belirtir (bundan sonra Windows olarak geçecektir). 
� Windows® XP, Microsoft® Windows® XP iflletim sistemini belirtir (bundan sonra Windows XP ola-

rak geçecektir). 
� Windows Vista®, Microsoft® Windows Vista® iflletim sistemini belirtir (bundan sonra Windows Vis-

ta olarak geçecektir). 
� Windows® 7, Microsoft® Windows® 7 iflletim sistemini belirtir (bundan sonra Windows 7 olarak

geçecektir). 
� Bu k›lavuzdaki aç›klamalar ve ekran görüntüleri,  Windows 7 iflletim sistemine dayanmaktad›r. 
� Bu k›lavuzda kullan›lan ekran görüntüleri, bilgisayar›n›zdaki ekran görüntülerinden daha farkl›

olabilir.
� Yaz›l›m›n içeri¤i ve tasar›m›, önceden haber verilmeden de¤ifltirilebilir.
� Bu k›lavuzdaki flekiller, KV-S1026C modeline aittir.

Bilgisayar

‹fllemci

Arayüz

DVD-ROM sürücülü IBM® PC/AT veya uyumlu bir cihaz

Intel® Core™2 Duo 1.8 GHz veya üstü

USB 2.0

Sistem Gereksinimleri

K›saltmalar 
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Girifl

Ticari markalar  
� Microsoft, Windows ve Windows Vista, Microsoft firmas›n›n Amerika Birleflik Devletleri ve/veya di-

¤er ülkelerdeki ticari veya tescilli markalar›d›r. 
� ISIS, EMC Corporation firmas›n›n Amerika Birleflik Devletleri ve/veya di¤er ülkelerdeki bir tescilli

ticari markas› veya ticari markas›d›r. 
� IBM, International Business Machines Corporation firmas›n›n Amerika Birleflik Devletleri ve di¤er

ülkelerdeki veya her ikisindeki bir ticari markas›d›r. 
� Intel ve Intel Core, Intel Corporation firmas›n›n Amerika Birleflik Devletleri ve di¤er ülkelerdeki ti-

cari markalar›d›r.
� Adobe ve Adobe Reader, Adobe Systems Incorporated firmas›n›n ABD ve/veya di¤er ülkelerdeki

markalar› veya tescilli markalar›d›r.
� Presto! PageManager ve Presto! BizCard, NewSoft Technology Corporation firmas›n›n Amerika

Birleflik Devletleri ve/veya di¤er ülkelerdeki ticari veya tescilli markalar›d›r. 
� Burada belirtilen di¤er bütün ticari markalar kendi hak sahiplerine aittir.

Sarf Malzemeler ve Opsiyonel Aksesuarlar Hakk›nda

Bu cihazda kullan›lan sarf malzemeler ve opsiyonel aksesuarlar afla¤›da aç›klanm›flt›r:
� Sarf Malzemeler
� Silindir de¤ifltirme kiti (Parça No.: KV-SS058) KV-S1026C için
� Silindir de¤ifltirme kiti (Parça No.: KV-SS059) KV-S1015C için
� Opsiyonel Aksesuarlar
� Silindir temizleme ka¤›d› (Parça No.: KV-SS03)
Ayr›nt›l› bilgi için "Yedek Parçalar ve Opsiyonel Cihazlar'' bölümüne bak›n.

Uluslararas› ENERGY STAR (ENERJ‹ YILDIZI) Program› 
(Sadece Amerika Birleflik Devletleri, Kanada ve AB için)

ENERGY STAR® partneri olan Panasonic, bu ürünün ENERGY STAR enerji tasarrufu
yönetmeliklerine uygun oldu¤unu onaylar.
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Bafllamadan Önce

Güvenli¤iniz için
Ciddi yaralanmalar› ve ölümleri önlemek için, cihaz›-
n›z› kullanmadan önce bu bölümü dikkatlice okuya-
rak cihaz›n düzgün ve güvenli kullan›m›n› sa¤lay›n. 
� Bu bölüm, k›lavuzda geçen grafik sembol-

lerin anlamlar›n› aç›klar. 

Bu cihaz›n elektrik voltaj› bilgi etiketinde
belirtilmifltir. Cihaz›n fiflini sadece uy-
gun voltajl› bir AC prize tak›n. Uygun ol-
mayan bir kablo kullan›l›rsa, cihazdan
ve kablodan duman ç›kabilir veya doku-
nulmayacak kadar çok ›s›nabilir. 

Cihaz› kullan›rken, priz cihaza yak›n ve
eriflilebilir olmal›d›r. 

AC adaptörünü elektrik fifline iyice ba¤lay›n
ve fifli prize tak›n. Aksi takdirde, elektrik
çarpmas› veya yang›n meydana gelebilir.

Hasarl› bir fifli veya elektrik kablosunu
kullanmay›n. Hasarl› parçalar›n kullan›l-
mas› yang›na, elektrik çarpmas›na veya
k›sa devreye yol açabilir. De¤ifltirme ifl-
lemi için bayinize dan›fl›n. 

Elektrik kablosunu, fifli ve AC adaptörü-
nü çekmeyin, bükmeyin, üzerine cisim-
ler koymay›n veya hasar görmesine izin
vermeyin. Elektrik kablosunun veya fi-
flin hasar görmesi yang›na veya elektrik
çarpmas›na yol açabilir.

Elektrik kablosunu, fifli veya AC adaptörü-
nü tamir etmeye kalk›flmay›n. Elektrik
kablosu veya fifli hasar görürse ya da afl›-
n›rsa, de¤ifltirmek için bayinize baflvurun. 

Cihaza, AC adaptörüne veya elektrik
kablosuna su s›çratmay›n ve ›slanmas›-
na izin vermeyin. Buna uyulmamas›
yang›na, elektrik çarpmas›na veya ya-
ralanmalara yol açabilir. Kazayla ›sla-
n›rsa hemen AC adaptörünün ve elekt-
rik fiflinin ba¤lant›s›n› kesin ve bayinize
baflvurun. 

Güç

Kullan›c›lar için 

UYARI

UYARI

D‹KKAT

Ciddi yaralanma veya
ölüme neden olabilecek
potansiyel tehlikeleri
belirtir. 

Hafif yaralanmalara
veya cihaz hasar›na
neden olabilecek
tehlikeleri belirtir. 

Bu simgeler, yap›lmama-
s› gereken ifllemler ko-
nusunda kullan›c›y› uyar-
may› amaçlar. 

Bu simgeler, cihaz›n gü-
venli çal›flmas› için yap›l-
mas› gereken ifllemler
konusunda kullan›c›y›
uyarmay› amaçlar. 
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Bafllamadan Önce
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Fiflin tozlu olmad›¤›ndan emin olun. Nemli
ortamlarda, kirli bir konektör büyük oran-
da ak›m çekerek ›s›nabilir ve uzun bir sü-
re bu durumda b›rak›ld›¤›nda yang›na se-
bep olabilir. 

Kesinlikle elektrik fifline veya AC adaptö-
rüne ›slak elle dokunmay›n. Elektrik çarp-
mas› tehlikesi vard›r.

Duman, afl›r› ›s›nma, anormal gürültü ve-
ya anormal bir koku tespit ederseniz ciha-
z› hemen durdurun.  Bu tip durumlar
elektrik çarpmas›na veya yang›na neden
olabilir. Cihaz› hemen kapat›n, fiflini çekin
ve servis için bayinize baflvurun. 

Cihaz›n fiflini çekerken, kablo yerine fiflten
tutun. Kablodan kuvvetli çekilmesi hasara
ve yang›na veya elektrik çarpmas›na yol
açabilir.

Güvenlik Uyar›lar› 

Silindir Temizleme Ka¤›d› 

Cihaz›n içine metal cisimler veya su girer-
se, cihaz› hemen kapat›n ve fiflini çekin.
Servis ifllemi için bayinize baflvurun. Ci-
haz›n bu flekilde kullan›lmas› yang›na ve-
ya elektrik çarpmas›na yol açabilir.

Kapaklar› açmay›n ve cihaz› kendi bafl›n›-
za tamir etmeye çal›flmay›n. Servis ifllemi
için bayinize baflvurun. 

Cihaz› veya herhangi bir parçay› de¤ifltirmeye
çal›flmay›n. De¤ifltirme veya modifikasyon yan-
g›na veya elektrik çarpmas›na yol açabilir.

Gök gürültülü hava koflullar›nda cihaza,
fifle ve AC adaptöre dokunmay›n. Bu du-
rum, elektrik çarpmas›na neden olabilir.

‹zopropil alkol içeren silindir temizleme
ka¤›d› s›v›s›n› içmeyin veya solumay›n. 

Silindir temizleme ka¤›d› hassas ciltlere
zararl› olabilir. Lütfen koruyucu eldiven
kullan›n. 

Silindir temizleme ka¤›d›n› ›s›t›c›n›n ve-
ya aç›k ateflin yak›n›nda kullanmay›n. 



Bafllamadan Önce
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Cihaz düflerse veya hasar görürse, ci-
haz› kapat›n ve elektrik fiflini prizden
çekin. Aksi takdirde, elektrik çarpmas›
veya yang›n meydana gelebilir.

Cihaz›n üzerine s›v›lar› veya a¤›r cisim-
ler koymay›n. S›v›n›n kazayla cihaz›n
içine dökülmesi ciddi hasara yol açabi-
lir. Böyle bir durum meydana gelirse, ci-
haz› kapat›n, elektrik fiflini prizden çekin
ve servis ifllemi için bayinize baflvurun. 

Bu cihaz, sadece üretici firma taraf›n-
dan verilen elektrik fifli ve AC adaptör
ile kullan›lmal›d›r. 

Cihaz uzun bir süre kullan›lmayacaksa,
cihaz› kapat›n ve elektrik fiflini prizden
çekin. Kullan›lmayan bir cihaz› uzun sü-
re elektri¤e ba¤l› tuttu¤unuzda, yal›t›-
m›n bozulmas› sonucu elektrik çarpma-
s›, elektrik kaça¤› veya yang›n meyda-
na gelebilir. 

Cihaz›, dengesinin bozulabilece¤i yer-
lerde yerlefltirmeyin.  

Yang›n veya elektrik çarpmas› tehlikesi-
ni önlemek için cihaz›  ya¤mura veya
nemli ortamlara maruz b›rakmay›n.

Cihaz› s›cak, nemli veya tozlu ortamla-
ra yerlefltirmeyin. Cihaz›n bu duruma
uzun süre maruz kalmas› elektrik çarp-
mas›na veya yang›na neden olabilir.

Cihaz› tafl›madan önce elektrik fiflinin
AC prizden çekilmifl oldu¤undan emin
olun. Cihaz elektrik fifli tak›l› olarak tafl›-
n›rsa, elektrik kablosu hasar görerek
elektrik çarpmas›na veya yang›na ne-
den olabilir. 

Ç›k›fl tepsini masadan d›flar› taflacak
flekilde kullanmay›n. 

Cihaz› tafl›rken, tepsileri tutamak olarak
kullanmay›n.

Güvenlik Uyar›lar› 

Güç

Yerlefltirme ve Yer De¤ifltirme 

D‹KKAT



Bafllamadan Önce

Silindir Temizleme Ka¤›d› (Ay-
r› Sat›l›r)
� Silindir temizleme ka¤›d›n› çocuklar›n erifle-

meyecekleri yerlerde saklay›n.
� Silindir temizleme ka¤›d›n› do¤rudan günefl

›fl›¤›na maruz kalan yerlerde veya s›cakl›¤›
40 °C’nin (104 °F) üstünde olan yerlerde mu-
hafaza etmeyin. 

� Silindir temizleme ka¤›d›n› sadece silindirleri
temizlemek için kullan›n.

� Silindir temizleme ka¤›d› ile ilgili detaylar için,
Materyal Güvenlik Verileri Sayfas›na (MSDS)
bak›n. 
Materyal Güvenlik Verileri Sayfas›n› elde et-
mek için Panasonic bayinizle irtibata geçin. 

ATEfiTEN UZAK TUTUN. 

Di¤er
� Taramadan önce belgelerdeki ka¤›t klipslerini

ve z›mbalar› ç›kar›n. Aksi takdirde cihaz, bel-
ge veya her ikisi zarar görebilir. 

� Taray›c›n›n d›fl yüzeyini temizlemek için tiner,
benzin veya afl›nd›r›c› ya da sürfaktan içeren
temizleyiciler kullanmay›n.

� Fifli kolayca ç›karabilece¤iniz bir prize tak›n.

Yasad›fl› Kopyalama  
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Baz› belgelerin kopyalanmas› yasakt›r. 
Baz› belgelerin kopyalanmas› ülkenizde/bölge-
nizde yasa d›fl› olabilir.
Suçlu bulunanlara para ve/veya hapis cezas›
uygulanabilir. Afla¤›da, ülkenizde/bölgeniz için
yasad›fl› olabilecek örnekler verilmifltir.

� Döviz
� Para ve çekler
� Banka ve devlet bonolar› ve hisse senetleri
� Pasaportlar, lisanslar, resmi veya özel bel-

geler, kimlik karlar› vs. 
� Hak sahibinin izni olmadan telif hakk› ma-

teryalleri veya ticari markalar
� Posta pullar› ve di¤er ticari senetler  

Bu liste, ço¤alt›lmas› kanunsuz olabilecek tüm
materyalleri kapsamaz ve listenin taml›¤› veya
do¤rulu¤u için sorumluluk kabul edilmez. Bu
konuda herhangi bir flüpheniz varsa bir avuka-
ta dan›fl›n.

Dikkat
Yasad›fl› kopyalama ifllemlerini önleyebilmek
için, cihaz›n›z› güvenli bir yere yerlefltirin. 



Bafllamadan Önce

Güvenlik Uyar›s›  
Belgelerin ve taranan verilerin yönetimi kullan›c›-
n›n sorumlulu¤undad›r. Özellikle, afla¤›dakileri
noktalara dikkat edin. 
� Taramadan önce ve sonra önemli belgelerin

sayfa say›lar›n›n ayn› oldu¤undan emin olun
ve sayfalar› taray›c›da b›rakmamaya dikkat
edin. 

� Önemli verileri periyodik olarak yedekleyin. 
� Bilgisayar›n›z› veya hard diskinizi bak›ma

gönderdi¤inizde veya elden ç›kard›¤›n›zda,
kay›tl› görüntü verilerini tamamen silin. 
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Kurulum

Aksesuarlar›n Kontrol Edilmesi
Cihaz›n›z›n kurulumunu yapmaya bafllamadan önce, verilmifl olan tüm aksesuarlar› kontrol edin.
Herhangi bir parçan›n eksik olmas› durumunda lütfen bayinizle irtibata geçin.

Not
� Cihaz›n›za ait orijinal karton ve ambalaj malzemelerini saklaman›z önemle tavsiye edilir. Ci-

haz›n›z› yeniden ambalajlaman›z gerekti¤inde bu malzemeler gerekli olacakt›r.
� [Sadece Amerika Birleflik Devletleri için]

Uygulanabilir s›n›rl› garanti bilgileri Yaz›l›m/K›lavuz DVD-ROM'unda bulunabilir.

Aksesuarlar ‹sim

Elektrik kablosu

AC adaptör

USB kablosu

‹ki adet elektrik kablosu verilmifltir.
Cihaz›n›z› kulland›¤›n›z yere uygun olan
elektrik kablosunu kullan›n.  

Panasonic AC adaptör PJSWC0004

H›zl› Baflvuru K›lavuzu say›s›, bulundu¤u-
nuz ülkeye/bölgeye ba¤l› olarak de¤iflebi-
lir. Ülkenize/bölgenize uygun olan birini
kullan›n.

Rehber Etiketi say›s›, bulundu¤unuz ülke-
ye/bölgeye ba¤l› olarak de¤iflebilir. Ülkeni-
ze/bölgenize uygun olan birini kullan›n.

Rehber etiketi üzerinde yaz›l› olan bilgiler
de¤iflti¤inde, de¤iflen bilgileri yeni bir eti-
ket kullanarak ekleyebilirsiniz. 

Önceden monte edilmifl ve cihaza
sabitlenmifltir.

Sürücüler, Uygulamalar, Hizmetler,
Dokümanlar

Kar›fl›k grup kart› k›lavuzu

Güvenlik Talimatlar›

Rehber Etiketi

Düzeltme etiketi

H›zl› Baflvuru K›lavuzu

Yaz›l›m/K›lavuz 
DVD-ROM'u

Notlar
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Kurulum

Parçalar›n Yerleri

Ana Cihaz 

Ön 

1 Belge k›lavuzlar›
2 Kar›fl›k grup kart› k›lavuzu 

Kartvizitlerin taramas›n› yaparken faydal›d›r.
3 Kapak açma dü¤mesi 

ADF kapa¤›n› açmak için kullan›l›r.
4 ADF kapa¤› 
5 Ç›k›fl tepsisi 
6 Ç›k›fl uzatma tepsisi 1
7 Ç›k›fl uzatma tepsisi 2
8 Ç›k›fl deste¤i 

‹nce ka¤›tlar›n taranmas› s›ras›nda ka¤›t burufltu¤unda ve düzgün olarak beslenmedi¤inde kul-
lan›l›r. 

9 Kontrol Paneli
Ayr›nt›lar için, “Kontrol Paneli ve LED Gösterge Lambalar›” k›sm›na bak›n.

0 LED    (K›rm›z›)/ LED      (Yeflil)
Cihaz›n durumunu gösterir. Ayr›nt›lar için, “Kontrol Paneli ve LED Gösterge Lambalar›” k›sm›na
bak›n.

q Rehber etiketi
Bu tufla tek bir dokunuflla kay›tl› bilgileri yazd›rabilirsiniz.

w Besleme tepsisi 
e Besleme uzatma tepsisi 
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Arka 

1 Güç konektörü
2 Güvenlik yuvas› 

Piyasadan temin edilebilen bir güvenlik kablosu kullan›n. 
3 USB konektörü 

Kullan›m K›lavuzu  ⏐ 13



Kurulum

Kontrol Paneli ve LED Gösterge Lambalar› 

1 LED     (K›rm›z›)
Bir ar›za meydana geldi¤inde yanar.

2 LED       (Yeflil)
Taray›c›n›n durumunu gösterir. 

3 Güç dü¤mesi (22)
Cihaz› kapatmak için güç dü¤mesine bir saniyeden daha uzun süre bas›n.

4 Atlama (Skip) tuflu (Sadece KV-S1026C)
Çift besleme meydana geldi¤inde bu tufla basarsan›z, çift besleme olarak alg›lanan belge tara-
nacak ve taramaya devam edilecektir. 

5 Tek tuflla tarama dü¤mesi 1 ila 3
Bir uygulama açmak ve bir belge taramak için, her bir tufla bir uygulama kaydedebilirsiniz. Uygu-
lama kayd› yap›lmas›yla ilgili ayr›nt›l› bilgi için ''Tek Dokunuflla Taray›c› Ayarlar›'' bölümüne bak›n.

6 Bafllat/Durdur (Start/Stop) tuflu 
� Uygulama yaz›l›m›nda [Wait Key]’i (Bekleme Tuflu) "Manual Feed Mode"*1 (Manuel Besleme

Modu*1) için ayarlarsan›z, bu tufla bas›ld›¤›nda tarama bafllar. Cihaz uyku modundaysa, haz›r
moduna dönmek için önce Bafllat/Durdur tufluna bas›n.  

� Tarama s›ras›nda bu tufla bas›ld›¤›nda tarama durur. 
� Çift besleme meydana geldi¤inde bu tufla basarsan›z, çift besleme olarak alg›lanan belge ta-

ranmayacakt›r.  Tarama duracakt›r. 

*1 "Manuel Besleme Modu" ile ilgili ayr›nt›l› bilgi için Görüntü Yakalama Plus'›n yard›m bilgilerine bak›n. 
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LED Hakk›nda 

*1 Kullan›c› Program›nda otomatik kapanma fonksiyonu etkinse, 30 dakika veya daha uzun süre herhangi bir
ifllem yap›lmad›¤›nda cihaz otomatik olarak kapanacakt›r. Bu fonksiyon kapat›l›p aç›labilir ve cihaz›n kapana-
ca¤› zaman Kullan›c› Program› ile de¤ifltirilebilir. 

KAPALI

KAPALI

KAPALI

KAPALI

KAPALI

AÇIK 

Yan›p sönme (H›zl›) 

Yan›p sönme (Yavafl) 

Cihaz KAPALI*1

Haz›r veya Taran›yor

Is›n›yor 

Uyku  

KAPALI

AÇIK

Yan›p sönme (Yavafl) 

Yan›p sönme 
(art arda 2 kez) 

KAPALI

AÇIK 

Çift besleme alg›lama hatas›  

Ar›za

Uyar›

1 LED     (K›rm›z›) 2 LED      (Yeflil) Durum 

Kullan›m K›lavuzu  ⏐ 15



Kurulum

Cihaz›n Yerlefltirilmesi  

Kurulum Yeri Hakk›nda

Dikkat
� Yaz›l›m› yüklemeden önce cihaz›n›z› bir bilgisayara ba¤lamay›n.
� Nem oran›n›n çok yüksek oldu¤u yerlerde veya cihaz s›cak bir ortamdan so¤uk bir ortama ta-

fl›nd›ktan hemen sonra cihaz›n›z› kullanmay›n. Bu durum bu¤ulanmaya neden olabilir.

Düzgün çal›flmay› sa¤lamak için, cihaz› afla¤›daki flekilde gösterildi¤i gibi yak›ndaki cisimlerden
yeterince uzak bir yere yerlefltirin. 

*1 Besleme tepsisini ve ç›k›fl tepsisini ayarlamak için gerekli olan boflluk. 

[ Üstten Görünüm ]

210 mm*1

(8.3 in.)

320 mm*1

(12.6 in.)
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1. Tüm ambalajlama bantlar›n› ç›kar›n.
2. AC adaptörü (1) ve elektrik kablosunu (2) ba¤lay›n.

� Elektrik kablosunu AC adaptöre ba¤lay›n. 
� AC adaptörü cihaza ba¤lay›n. 
� Elektrik kablosunu AC elektrik prizine tak›n.  

1 AC adaptör
2 Elektrik kablosu
3 AC elektrik prizine

Dikkat
� Sadece bu cihazla birlikte verilen elektrik kablosunu ve AC adaptörünü kullan›n. 
� Cihaz uzun bir süre kullan›lmayacaksa, cihaz› kapat›n ve elektrik fiflini prizden çekin. Cihaz

kapal› durumdayken yaklafl›k 0.3 W güç tüketimi olacakt›r.
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3. Besleme tepsisini ayarlay›n. 
a. Besleme tepsisini aç›n.

Not
� Doküman›n boyu k›saysa (örne¤in bir kart veya bir kartvizit), besleme tepsisini açmadan da

doküman› taraman›z mümkün olabilir.

b. Besleme uzatma tepsisini çekerek ç›kar›n. 
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4. Ç›k›fl tepsisini ayarlay›n. 
a. Ç›k›fl tepsisini d›flar› do¤ru çekin. 

b. Ç›k›fl uzatma tepsisi 1'i aç›n. 

c. Ç›k›fl uzatma tepsisi 2'yi aç›n. 
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Yaz›l›m›n Kurulmas› 

Yaz›l›m›n Kurulmas› ve Ba¤lant›
Verilen Yaz›l›m/K›lavuz DVD-ROM’undaki yaz›l›m› bilgisayar›n›za kurabilirsiniz. ‹htiyaçlar›n›za göre
afla¤›daki 3 kurulum yönteminden birini seçebilirsiniz. 
a. Complete: Tüm sürücüleri, uygulamalar›, araçlar› ve Kullan›m K›lavuzunu kurun. 
b. Only scanner driver: Sürücüleri, araçlar› ve Kullan›m K›lavuzunu kurun.
c. Custom: Yaz›l›mlardan veya k›lavuzlardan birini kurun.

Not
� Normalde, [Complete] kurulumu seçmeniz tavsiye edilir.

Dikkat
� Yaz›l›m› kurmak için yönetici olarak oturumu açt›¤›n›zdan emin olun. 

1. Cihaz›n kapal› olup olmad›¤›n› kontrol edin.
� Cihaz› kapatmak için güç dü¤mesine 1 saniye veya daha uzun süre bas›n. 

2. Verilen Yaz›l›m/K›lavuz DVD-ROM'unu bilgisayar›n›zdaki CD/DVD sürücüsüne tak›n.
� “Otomatik çal›flt›rma” özelli¤ini aktif hale getirdiyseniz, kurulum ifllemi otomatik olarak baflla-

yacakt›r. 
� Kurulum penceresi görünecektir. 

Not
� Windows Vista veya Windows 7’de Otomatik Oynatma diyalog kutusu görünürse,

"CDRun.exe"yi seçin. 
� E¤er program otomatik olarak bafllamazsa, [Computer] (Bilgisayar) sekmesinden  (Win-

dows Vista için ([Computer], Windows XP için [My Computer]), CD/DVD sürücüsünü seçin
ve "CDRun.exe" ö¤esini çift t›klay›n. 

3. Taray›c›n›z›n modelini seçin. 
4. [Read me first] (Önce Beni Oku) dosyas›n› kontrol edin.
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5. Ekran›n sol taraf›nda bulunan ''Yaz›l›m'' listesinden istedi¤iniz kurulum yöntemlerini seçin.
� [Complete] veya [Only scanner driver] ö¤esini seçerseniz, 7. ad›ma geçin. 
� [Custom] ö¤esini seçerseniz, 6. ad›ma geçin. 

6. 5. ad›mda kurulum tipi olarak [Custom] ö¤esini seçerseniz, kurmak istedi¤iniz ö¤eyi seçin. 

1 USB Kablosu
2 Bilgisayara

Dikkat
� Bu cihazla birlikte verilmifl olan USB kablosunu kulland›¤›n›zdan emin olun.

7. Ekrandaki talimatlar› izleyin. 
8. USB kablosunu (1) kullanarak cihaz› ve bilgisayar› ba¤lay›n.
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� LED (Yeflil) yan›p sönecek ve cihaz aç›lacakt›r.
� Windows XP'de cihaz sürücüsünü kurduktan sonra, kurulumu tamamlamak için donan›m si-

hirbaz›n›n ekran talimatlar›n› izleyin.

Not
� "Digital Signature Not Found"  (Say›sal imza bulunmad›) veya  "has not passed Windows

Logo testing..." (Windows Logo testini henüz geçmedi...) mesajl› bir pencere görünse bile
kuruluma devam edin. 

Kurulum

9. Cihaz›n gücünü açmak için güç dü¤mesine (1) bas›n.
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Kullan›m K›lavuzu ve Yard›ma Göz Atma
Yaz›l›m/K›lavuz DVD-ROM’undaki k›lavuzlar ve yaz›l›m bilgisayar›n›za yüklenmifl durumdaysa,
Kullan›m K›lavuzu’nu görüntülemek ve yaz›l›m yard›m› için afla¤›daki yöntemi kullanabilirsiniz.

Kullan›m K›lavuzunun görüntülenmesi
1. [Start] (Bafllat) menüsünden, [All Programs] (Tüm Programlar) ögesini iflaretleyin, ard›ndan [Pa-

nasonic] ve [Scanner Manuals] (Taray›c› K›lavuzlar›) sekmesini seçin.
2. ‹stenilen k›lavuzu seçin. 

� Seçilen k›lavuz aç›lacakt›r. 

Yard›m›n görüntülenmesi 
Görüntü Yakalama Plus için
1. [Start] (Bafllat) menüsünden, [All Programs] (Tüm Programlar) [Panasonic] [Image Capture Plus]

ögesini iflaretleyin, ard›ndan [Image Capture Plus Help] (Görüntü Yakalama Plus Yard›m›) sek-
mesini seçin.

Kullan›c› Program› için
1. [Start] (Bafllat) menüsünden, [All Programs] (Tüm Programlar) [Panasonic] [Scanner Tools] öge-

sini iflaretleyin, ard›ndan [User Utility Help] (Kullan›c› Program› Yard›m›) sekmesini seçin.

Presto! Sayfa Yöneticisi 9 için
1. [Start] (Bafllat) menüsünden, [All Programs] (Tüm Programlar) [NewSoft], [Presto! PageManager

9.XX]*1 ögesini iflaretleyin, ard›ndan [Presto! PageManager User’s Manual] (Presto! Sayfa Yö-
neticisi Kullan›m K›lavuzu) sekmesini seçin. 

Presto! BizCard 6 için
1. [Start] (Bafllat) menüsünden, [All Programs] (Tüm Programlar) [NewSoft], [Presto! BizCard 6]*1

ögesini iflaretleyin, ard›ndan [Presto! BizCard User’s Manual] (Presto! BizCard Kullan›m K›lavu-
zu) sekmesini seçin.

TWAIN veya ISIS için
1. Herhangi bir sürücü ekran›nda yard›m tuflunu t›klay›n.  

*1 "X.XX" ve bir program ad›n› takip eden say›, yaz›l›m›n sürümüdür. Yaz›l›m sürümünü yükseltti¤inizde, yukar›daki say›lar
mevcut yaz›l›m sürümünden daha farkl› olabilir.

Not
� Yard›m›, Windows için Internet Explorer® 6.0 veya daha sonraki bir sürümünü kullanarak

görüntülemenizi tavsiye ederiz.
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Taray›c› Uygulamalar›n›n Otomatik Olarak Bafllat›lmas›

Tek Dokunuflla Tarama Ayarlar› 
Uygulamay› ‘’Bir doküman cihaz›n besleme tepsisine yerlefltirildi¤inde’’ (‘’Dokunmadan Tarama’’) ve
‘’tek dokunuflla tarama tufluna (1-3)’’ bas›ld›¤›nda otomatik olarak bafllayacak flekilde yap›land›rabi-
lirsiniz.

Bafllatmak için uygulaman›n ayarlanmas›
Bir uygulaman›n otomatik olarak bafllay›p bafllamayaca¤› ve hangi koflullar alt›nda bafllayaca¤›n›n
seçilmesi, Tarama Tuflu Ayar Arac›ndan ayarlanabilir.
1. Tarama Tuflu Ayar Arac›n› açmak için, görev çubu¤u bildirim alan›ndaki (    ) simgesini çift t›kla-

y›n.
2. Durum için uygulamay› otomatik olarak bafllatmak için Tarama tuflunu veya Dokunmadan Tara-

ma ögesini seçin.
3. Bafllatmak için uygulamay› seçin.

Not
� KV-S1015C kullan›yorsan›z: Uygulama Presto! PageManager 9 ve Image Capture Plus ile se-

çilebilir.
KV-S1026C kullan›yorsan›z: Uygulama Image Capture Plus ile seçilebilir.

� Ayarlanan uygulama hem ‘’Dokunmadan Tarama’’ ve hem de ‘’tek dokunuflla tarama tufluna
(1-3)’’ bas›ld›¤›nda etkin hale gelir.

� Tarama Tuflu Ayar Arac› ile ilgili ayr›nt›l› bilgi için, Tarama Tuflu Ayar Arac› Yard›m bölümüne
bak›n.

Tarama Koflullar›n›n Ayarlanmas› 
Tarama koflullar› her bir uygulaman›n ayarlama ekran›ndan ayarlanabilir. 
1. Ayarlama ekran›n› aç›n. 

� "Tek Dokunuflla Tarama Tuflu (1-3)" seçildi¤inde: Her bir uygulaman›n ayarlama ekran›n›
açmak için 2 saniyeden fazla bir dü¤meye bas›n.  (Cihaz Uyku modunda iken, haz›r moduna
almak için önce Start/Stop tufluna bas›n.)

� "Dokunmadan Tarama" seçildi¤inde: Her bir uygulaman›n ayarlama ekran›n› manuel ola-
rak aç›n. 

2. Tarama koflullar›n› ayarlay›n. 
� Her bir uygulaman›n ayarlama ekran› ile ilgili ayr›nt›l› bilgi için, uygulaman›n k›lavuzuna veya

yard›m bölümüne bak›n. 
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Olaylar›n kontrol edilmesi

Ayarland›ktan sonra bir uygulama bafllamazsa, afla¤›dakileri kontrol edin.
1. [Bafllat] → [Cihazlar ve Yaz›c›lar], taray›c› simgesine sa¤ t›klay›n ve [Taray›c› özellikleri] ekran›n›

görüntüleyin.  
� Windows Vista kullan›yorsan›z:

[Bafllat] → [Denetim Masas›] → [Taray›c›lar ve Kameralar], taray›c› simgesini seçin ve ard›n-
dan Özellikler sekmesine t›klay›n. 

� Windows XP kullan›yorsan›z:
[Bafllat] → [Denetim Masas›] → [Taray›c›lar ve Kameralar], taray›c› simgesine sa¤ t›klay›n ve
ard›ndan Özellikler sekmesine t›klay›n. 

2. [Olaylar] sekmesine t›klay›n.
3. Her durum için ‘’Taray›c› olaylar›’’ seçildi¤inde ‘’Tarama Tuflu Ayar Arac›’’n›n ‘’Bu uygulamaya

gönder’’ olarak seçilip seçilmedi¤ini kontrol edin.     
� ‘’Tarama Tuflu Ayar Arac›’’n›n d›fl›nda bir uygulama seçildi¤inde, uygulamay› ‘’Tarama Tuflu

Ayar Arac›’’ olarak de¤ifltirin.  
4. "Cihaz Olaylar›n› Devre D›fl› B›rak" onay kutusunun seçili olmad›¤›n› kontrol edin.  

� Onay kutusu seçiliyse, iflareti kald›r›n. 

5. [OK] sekmesine t›klay›n.
6. Bilgisayar› yeniden bafllat›n.
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Yüklenmifl Olan Yaz›l›m›n Kald›r›lmas›
Bilgisayar›n›zda kurulmufl olan yaz›l›m› kald›rmak isterseniz, afla¤›daki ifllemi takip edin. 

1. [Denetim Masas›]’nda [Program› Kald›r] ö¤esini aç›n.
� Windows XP’de [Add or Remove Programs] (Program Ekle veya Kald›r) ö¤esini seçin.

2. Kald›rmak istedi¤iniz ö¤eyi seçin. 
� Yaz›l›m afla¤›daki program adlar›yla birlikte görünür: 

*1 "X.XX" ve bir program ad›n› takip eden say›, yaz›l›m›n sürümüdür. Yaz›l›m sürümünü yükseltti¤inizde, yukar›daki
say›lar mevcut yaz›l›m sürümünden daha farkl› olabilir.

3. Ekrandaki talimatlar› izleyin.

Yaz›l›m 

Cihaz sürücüsü 

TWAIN

ISIS

Image Capture Plus

Presto! PageManager 9

Presto! BizCard 6

Kullan›c› Program› 

K›lavuzlar 

Program Ad› 

Panasonic Belge Taray›c› Cihaz Sürücüsü X.XX*1

KV-S1026C KV-S1015C TWAIN Sürücüsü

KV-S1026C KV-S1015C ISIS Sürücüsü

Image Capture Plus

Presto! PageManager 9.XX*1

Presto! BizCard 6*1

Panasonic Taray›c› Kullan›c› Program›

Panasonic Taray›c› K›lavuzlar› 
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Belgelerin Haz›rlanmas›

Kullan›labilir Belgeler 

Besleme için ka¤›t kal›nl›¤›: 
KV-S1026C: 20–209 gr/m2 (5.4–55 lb.)
KV-S1015C: 40–209 gr/m2 (11–55 lb.)

� Besleme kasetine yerlefltirilen dokümanlar›n yüksekli¤i veya sayfa say›s› (80 gr/m2 veya 20 lb.
için, yeni ka¤›t) afla¤›da aç›kland›¤› gibi olmal›d›r:
– Kar›fl›k grup kart› k›lavuzu ç›kar›lm›flken: toplam 5 mm (0.2 in.) (50 yaprak)
– Kar›fl›k grup kart› k›lavuzu tak›lm›flken: toplam 2 mm (0.08 in.) (20 yaprak)

� ISO formatl› kartlar d›fl›nda, minimum garanti edilen besleme uzunlu¤u 70 mm.(2.8 in.)’dir. 
� Yasal boyut uzunlu¤unu aflan ka¤›tlar için tek ka¤›t besleme tavsiye edilir.

Tavsiye edilen ka¤›t:  Düz ka¤›t

ISO formatl› kart:

Boyut:   85.6 x 54 mm (3.4 x 2.1 in.)

Kal›nl›k:  0.76 mm (0.03 in.)

Kabartmal› kart da kullan›labilir. 
� Besleme tepsisine maksimum 3 kart yüklenebilir. 

Kartlar›n toplam yüksekli¤i (her bir karttaki ç›k›nt› dahil, toplam kal›nl›k) 5 mm’den az olmal›d›r.
Ayr›ca, her bir karttaki kabartma, di¤erlerine gömülmemelidir. 

� Kabartmal› bir kart› tararken (örne¤in kredi kart›) resim olan yönü kullan›n. 
Tarama baflar›s›z olursa, tarama yönünü de¤ifltirmeyi deneyin veya kart›n tarama yüzünü ters
çevirip yeniden deneyin. 

� Kar›fl›k ortamlar› (kartlar ve ka¤›tlar) ayn› anda tararken kar›fl›k grup kart› k›lavuzunu kul-
lan›n. 

Kullan›labilir Kartlar 

Bir sayfa beslendi¤inde: 70–2,540 mm (2.8–100 in.)

Birden fazla sayfa beslendi¤inde: 70–356 mm (2.8–14 in.)

48–216 mm
(1.9–8.5 in.)

Besleme
yönü 

Bu doküman için kabul edilebilir belgeler flunlard›r. 

Belge boyutu:
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Afla¤›daki belge tipleri düzgün olarak taranmayabilir: 
� K›r›flm›fl, buruflmufl veya katlanm›fl belgeler 

Belgeler ayr›ca afla¤›daki koflullar› da karfl›lamal›d›r. 

� Karbon ka¤›t 
� Zarf veya kesip-yap›flt›r›lm›fl belgeler gibi kal›n veya düzensiz belgeler 
� Perforajl› veya delikli ka¤›t 
� Etiketli belgeler gibi dikdörtgen olmayan veya düzensiz flekilli ka¤›t 
� Kaplamal› ka¤›t
� Çok pürüzsüz, parlak ka¤›t veya s›k dokulu ka¤›t
� Karbonsuz kopya ka¤›d›  
� OHP sayfas› veya ayd›nger gibi fleffaf veya yar› fleffaf belgeler. 
� Foto¤raflar*1

*1 Foto¤raflar çizilebilir veya hasar vb. görebilir.

Afla¤›daki türde ka¤›tlar› taramay›n:
� Hasar görmüfl veya kenar kesimli belge/kart 
� Belirtilen boyutun, kal›nl›¤›n ve a¤›rl›¤›n d›fl›ndaki belgeler 
� Metal veya plastik gibi sert ekler içeren belgeler (örn. ataç veya z›mba)
� Kapl› veya yap›flkanl› belgeler 
� Kumafllar, metal sayfalar, OHP sayfalar›, plastik filmler vb. 
� Islak mürekkepli veya civa sülfür içerikli mühür mürekkepli belge 
� Termal veya ›fl›¤a duyarl› ka¤›t 

5 mm (0.2
in.)’den az

5 mm (0.2
in.)’den az

Besleme yönü 

Besleme yönü 

K›vr›lma 

Katlanma 

Kabul Edilmeyen Belgeler
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Taranacak belgeler hakk›nda notlar 

Çift besleme alg›lay›c›s› hakk›nda notlar 

� Ka¤›t tipine ba¤l› olarak, kabul edilmeyen belgeleri veya kabul edilmesi gereken pürüzsüz belge-
leri tarad›¤›n›zda tarama sonuçlar› kötü olabilir. E¤er ka¤›t s›k›flmalar› veya çift besleme meyda-
na gelirse afla¤›daki ifllemleri yapt›ktan sonra taramay› yeniden deneyin: 
– Silindirleri ve sensörleri temizleyin. 
– Besleme tepsisine yüklemifl oldu¤unuz sayfa say›s›n› azalt›n. 
– Her defas›nda bir sayfa taray›n.

Bu cihaz, çift beslemeyi alg›layan ultrasonik bir sensör ile donat›lm›flt›r. (Belgenin iki veya daha
fazla sayfas›n›n ayn› anda beslenmeye çal›flmas› durumu).
� Çift besleme, desteklenmeyen ka¤›t türleri için alg›lanamaz.
� Desteklenen kart türleri için bile, kartlar›n dikey yönde taranmas› çift besleme alg›lay›c›s›n›n düz-

gün çal›flmamas›na neden olabilir. 
Böyle bir durumda, kartlar› yatay yönde taramay› deneyin veya çift besleme alg›lay›c›s›n› devre
d›fl› b›rak›n.

Kullan›m K›lavuzu  ⏐ 29



Kullan›m

Belgelerin Taranmas› 
Dikkat

� Taramadan önce belgelerdeki ka¤›t ataçlar›n› ve z›mbalar› ç›kar›n. Aksi takdirde cihaz, belge
veya her ikisi birden hasar görebilir. 

� Besleme yapmadan önce belgenin k›vr›lmam›fl veya katlanmam›fl oldu¤una emin olun.
K›vr›lm›fl veya katlanm›fl belgeler ka¤›t s›k›flmas›na veya belgenin zarar görmesine neden
olabilir, bu nedenle taramadan önce belgeyi düzeltin. 

� Önemli belgeleri tararken, taranan görüntü say›s›n›n belgedeki sayfa say›s›yla eflleflti¤inden
emin olun. Ayr›ca, taranan belgelerin durumunu da kontrol edin. 

� Tarand›ktan sonra belgeleri ç›k›fl tepsisinden al›n. 
� Desteklenmeyen ince ka¤›t türleri ç›k›fl yuvas›ndan düzgün olarak ç›kmayabilir. 
� Besleme kasetine yerlefltirilen dokümanlar›n yüksekli¤i afla¤›da aç›kland›¤› gibi olmal›d›r:

– Kar›fl›k grup kart› k›lavuzu ç›kar›lm›flken: maks. 5 mm (0.2 in.) 
– Kar›fl›k grup kart› k›lavuzu tak›lm›flken: maks. 2 mm (0.08 in.) 
Bu yüksekli¤in afl›lmas› ka¤›t s›k›flmalar›na veya buruflmalara neden olabilir.

1. Belgeleri havaland›r›n. 
� Birbirlerine z›mbalanan veya üst üste konulan (bir dosya klasöründe oldu¤u gibi) belgelerin

ayr›lmalar› gerekir. 
! Tüm kenarlar› birbirlerinden ay›rmak için belgeleri havaland›r›n. 
@ Her iki uçtan tutun ve belgeleri flekilde gösterildi¤i gibi bükün.
# Belgeleri düzlefltirmek için, iyice tutun ve flekilde gösterildi¤i gibi çekin. 

Bu ad›mlar› gerekti¤i kadar tekrarlay›n.
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2. Belge k›lavuzlar›n› (1) belgelerin gerçek boyutundan biraz daha büyük ayarlay›n. 

3. Belgeleri dikkatlice hizalay›n. 
� Belgeler, flekilde gösterildi¤i gibi ön kenarlar› e¤imli olarak hizaland›¤›nda daha iyi beslenir. 
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4. Belgeleri, taranacak yüzleri afla¤›ya bakacak flekilde besleme tepsisi üzerine yerlefltirin ve ok yö-
nünde gidebildi¤i yere kadar içine sokun.
� Belgelerin ön kenarlar›n› flekilde (1) gösterildi¤i gibi ayarlay›n.

Not
� Belgeleri flekilde gösterildi¤i gibi yerlefltirin.
� Belge k›lavuzlar›n›n üzerindeki iflaret (⁄), taranacak olan belgelerin üst üste koyulaca¤›

yaklafl›k üst s›n›r› (5 mm [0.2 in.]) göstermektedir. 
� Ka¤›t çok inceyse, besleme ifllemi ka¤›d›n k›vr›lmas› nedeniyle düzgün olarak yap›lamayabi-

lir. Böyle bir durumda ç›k›fl deste¤ini kullanmak için ç›k›fl deste¤inin ön k›sm›na (1) bas›n. 

Dikkat
� Ç›k›fl deste¤ini flekilde gösterildi¤i konumda kulland›¤›n›zdan emin olun. Daha faz-

la yukar› çekmeye çal›flt›¤›n›zda cihazdan ayr›labilir.
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5. Belge k›lavuzlar›n› (1) taranacak belgelerin boyutuna göre ayarlay›n. 

6. Tarama uygulaman›z› aç›n ve belgeleri taray›n. 
� Uygulama ile ilgili ayr›nt›l› bilgi için, her bir uygulaman›n yard›m bölümüne bak›n.
� Belgeleri taramak için uygulamalar› otomatik olarak da bafllatabilirsiniz. (Tek Dokunuflla Tara-

ma). Tek Dokunuflla Tarama ayarlar› ile ilgili ayr›nt›l› bilgi için ‘’Tek Dokunuflla Tarama Ayarla-
r›’’ bölümüne bak›n. 
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Kar›fl›k Grup Kart› K›lavuzu 
Kar›fl›k grup kart› k›lavuzunu kullan›rken belge k›lavuzunda herhangi bir ayarlama yapmak gerek-
mez. Kar›fl›k grup kart› k›lavuzu, ka¤›t belgeleri ve bir kart› ayn› anda tararken kart›n e¤ilmesini ön-
ler. Kar›fl›k grup kart› k›lavuzu, sat›n alman›z esnas›nda cihaz›n›za tak›lm›fl durumdad›r. Kar›fl›k grup
kart› k›lavuzunu ç›kartacaksan›z, k›lavuzu güvenli bir yerde muhafaza etmenizi öneririz. 

Kar›fl›k grup kart› k›lavuzunun ç›kart›lmas›
Kar›fl›k grup kart› k›lavuzunun (1) her iki taraf›ndaki ‘’kanatç›klar›’’ (!) parmaklar›n›z ile yavaflça
aç›n, ard›ndan aç›k tutarak k›lavuzu (@) ç›kart›n.
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Kar›fl›k grup kart› k›lavuzunun tak›lmas›
Kar›fl›k grup kart› k›lavuzunun üzerindeki t›rnaklar› ka¤›t yuvas›n›n (1) yan›ndaki deliklere geçirin.

Not
� K›lavuzu deliklere geçirmek zorsa, k›lavuzu her iki yana yavaflça açarak tekrar geçirmeyi de-

neyin.
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Kar›fl›k grup kart› k›lavuzunun kullan›lmas› 

Ka¤›t belgeleri besleme tepsisi üzerine ve kart› kar›fl›k grup kart› k›lavuzunun üzerine yerlefltirin. 
� Ka¤›t belgenin taranmas› tamamland›ktan sonra, kar›fl›k grup kart› k›lavuzu üzerine yerlefltirilen

kart beslenir. 
� Kar›fl›k grup kart› k›lavuzu afla¤›da aç›klanan kart için uygundur. 

ISO formatl› kart:

Boyut:   85.6 x 54 mm (3.4 x 2.1 in.)

Kal›nl›k:  0.76 mm (0.03 in.)

Kabartmal› kart da kullan›labilir. 

� Kart› yatay flekilde ayarlay›n. 
� Kar›fl›k grup kart› k›lavuzuna maksimum 3 kart ayarlanabilir.
� Kart y›¤›n›n›n toplam yüksekli¤i (her bir karttaki kabartma ç›k›nt›lar› dahil) 5 mm’yi aflmamal›d›r. 
� Kartlar›n kabartma bölümlerinin birbirine yap›flmad›¤›ndan emin olun.
� ‹flleminiz baflar›s›z olursa, tarama yönünü de¤ifltirmeyi deneyin veya kart›n tarama yüzünü ters

çevirip tarama iflleminizi yeniden deneyin. 

Not
� Kar›fl›k grup kart› k›lavuzunu kullan›rken, belge k›lavuzlar› A5 boyutunun alt›na ayarlanamaz. 
� Besleme tepsisi üzerindeki ka¤›d›n toplam yüksekli¤inin 2 mm’yi aflmad›¤›ndan emin olun.

(Bu yükseklik, yaklafl›k olarak 80 gr/m2’lik 20 sayfaya eflde¤erdir).
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Ay›rma Sayfalar›n›n Kullan›lmas› 

Not
� Çoklu ay›rma sayfalar› kullan›labilir.
� Ay›rma sayfas› fonksiyonlar›n› kullanmak için, tarama uygulaman›z›n ay›rma sayfalar›n› des-

teklemesi gerekir. Ay›rma sayfalar›n› kullan›rken, tarama uygulaman›z›n kullan›m k›lavuzuna
veya yard›m bölümüne bak›n. 

Ay›rma sayfas› 

Belgeler 

Kod

Belgeler 

Ay›rma sayfalar›n› kullanarak, taranan belgeleri kaydedece¤iniz klasör dizinini tarama ifllemi-
nizin ortas›nda de¤ifltirebilirsiniz. Belgeleri aralar›nda bir ay›rma sayfas› kullanarak
tarad›¤›n›zda, ay›rma sayfas›n› takip eden belge farkl› bir klasöre kaydedilir. 
Ay›rma sayfalar›n› Yaz›l›m/K›lavuz DVD-ROM’undan yazd›rabilirsiniz. 
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Ay›rma Sayfalar›n›n Yazd›r›lmas› Hakk›nda 

� Ay›rma sayfas›n› belirlenen boyutta yazd›r›n, boyutu büyütüp küçültmeyin. 
� Ay›rma sayfas›n› yazd›r›rken, desenin sayfan›n üst taraf›ndan 25 mm (1 in.) mesafede oldu¤un-

dan ve yatay olarak ortaland›¤›ndan emin olun.

25 mm
(1 in.)

Sayfan›n ortas› 

<A4 ç›k›fl› örne¤i>

� Tarad›¤›n›z belge ile ayn› boyutta olan ay›rma sayfas›n› kullan›n. 
� Ay›rma sayfas›n›n kirlenmemesine dikkat edin. Ay›rma sayfas›n› katlamay›n veya buruflturmay›n.

Tarama düzgün yap›lmayacakt›r. 
� Ay›rma sayfas› ile ilgili ayr›nt›l› bilgi için Image Capture Plus, TWAIN veya ISIS yard›m bölümün-

deki “Ay›rma Sayfas›n› Alg›lama” k›sm›na bak›n. 

Ay›rma sayfalar›n›n yazd›r›lmas› 
Not

� Ay›rma sayfalar›n› yazd›rmak için, bilgisayar›n›za Adobe Reader program› kurulmal›d›r. 
� Bask› ayarlar›n›n de¤ifltirilmesi ile ilgili ayr›nt›l› bilgi için yaz›c›n›z›n kullan›m k›lavuzuna bak›n.

1. Yaz›l›m/K›lavuz DVD-ROM’unu bilgisayar›n›zdaki CD/DVD sürücüsüne tak›n.
� “Otomatik çal›flt›rma” özelli¤ini aktif hale getirdiyseniz, kurulum ifllemi otomatik olarak baflla-

yacakt›r. 
� Kurulum penceresi görünecektir. 

Not
� Windows Vista veya Windows 7’de Otomatik Oynatma diyalog kutusu görünürse,

"CDRun.exe"yi seçin. 
� E¤er program otomatik olarak bafllamazsa [Bilgisayar] (Windows Vista’da [Bilgisayar],

Windows XP’de [My
Computer] (Bilgisayar›m)) CD/DVD sürücüsünü seçin ve "CDRun.exe"yi çift t›klay›n. 

2. Taray›c›n›z› seçin. 

3. Ekran›n sa¤ taraf›ndaki “Documents" (Belgeler) listesinden [Separation Sheet] (Ay›rma Sayfas›)
ö¤esini seçin. 

4. Belgenizle ayn› boyuttaki ay›rma sayfalar›n› yazd›r›n.
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Ka¤›t S›k›fl›kl›klar›n›n Giderilmesi
Ka¤›t s›k›fl›rsa, Kullan›c› Program› uygulamas›nda "A paper jam has occurred" (Ka¤›t s›k›flmas›
meydana geldi) mesaj› ve bir ar›za kodu (Uxx) görüntülenir. Afla¤›daki talimatlar› izleyerek ka¤›t s›-
k›flmas›n› giderin. 

1. Tüm belgeleri besleme tepsisinden al›n. 

2. Kapak açma dü¤mesine (1) bas›n ve ADF kapa¤›n› (2) aç›n. 

Not
� Cihaz›n›z›  besleme kaseti kapal› durumda kullan›yorsan›z, ADF kapa¤›n› açmadan önce

besleme kasetini aç›n. Bu ifllemi yaparken s›k›flm›fl durumda olan belgeleri buruflturma-
maya veya y›rtmamaya dikkat edin.

3. S›k›flan belgeyi ç›kar›n.
� E¤er belge besleme tepsisi alan›nda s›k›flm›flsa, belgeyi flekilde gösterildi¤i gibi geriye do¤ru

çekin. 
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� E¤er belge ç›k›fl tepsisi alan›nda s›k›flm›flsa, belgeyi flekilde gösterildi¤i gibi ileri do¤ru çekin. 

4. ADF kapa¤›n› kapat›n.
� ADF kapa¤› yerine oturuncaya kadar her iki taraf›n› yavaflça afla¤› bast›r›n. 
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Taray›c›n›n Temizlenmesi 

Taray›c›n›n D›fl K›sm› 

Dikkat 
� Taray›c›n›n d›fl yüzeyini temizlemek için tiner, benzin veya afl›nd›r›c› ya da sürfaktan içeren temiz-

leyici malzemeler kullanmay›n. (Bu tür malzemeler e¤ilme ve renk solmalar›na neden olabilir)
� Cihaz›n›z› en az ayda bir kez temizleyin. 

1. Cihaz› kapatmak için güç dü¤mesine 1 saniye veya daha uzun süre bas›n. 

2. Kapa¤› yumuflak bir bezle silin.
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Taray›c›n›n ‹çi 

Dikkat
� Taray›c›y› en az haftada bir veya 2.000 sayfal›k taramadan sonra (hangisi önce gelirse) te-

mizleyin.
� Çok s›k ka¤›t s›k›flmas› veya çift besleme meydana gelirse silindirleri ve sensörleri temizleyin. 
� Çift besleme alg›lama özelli¤i düzgün çal›flmazsa, çift besleme detektörlerini temizleyin.
� Taranan görüntülerde siyah veya beyaz çizgiler görünürse tarama cam› alan›n› ve referans

alan›n› temizleyin.
� Tarad›¤›n›z belge kirli ise, taray›c›n›n parçalar› da kirlenecektir. Düzgün tarama performans›-

n› muhafaza etmek için taray›c›n›n parçalar›n› s›k s›k temizleyin.

Dikkat
� Silindir temizleme ka¤›d›n› çocuklar›n eriflemeyecekleri yerlerde saklay›n.
� Silindir temizleme ka¤›d›n› do¤rudan günefl ›fl›¤›na maruz kalan yerlerde veya s›cakl›¤›

40°C’nin (104 °F) üzerinde oldu¤u alanlarda muhafaza etmeyin. 
� Silindir temizleme ka¤›d›n› sadece silindirleri temizlemek için kullan›n.
� Silindir temizleme ka¤›d› ile ilgili ayr›nt›l› bilgi için, Malzeme Güvenlik Verileri Sayfas›na

(MSDS) bak›n. 
Malzeme Güvenlik Verileri Sayfas›n› elde etmek için Panasonic bayinizle irtibata geçin. 

Not
� E¤er kullan›mdan önce poflet uzun bir süre aç›k b›rak›l›rsa, alkol buharlaflacakt›r. 

Pofleti açt›ktan hemen sonra silindir temizleme ka¤›d›n› kullan›n. 
� Silindir temizleme ka¤›d› (KV-SS03) sat›n almak için, cihaz›n›z› sat›n ald›¤›n›z bayinize bafl-

vurabilirsiniz.

Silindir temizleme ka¤›d› hakk›nda (ayr› sat›l›r) 
Silindir temizleme ka¤›d›n› kesik çizgiden (1) aç›n ve ka¤›d› ç›kar›n. 
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Silindirlerin Temizlenmesi 

1. Cihaz› kapatmak için güç dü¤mesine 1 saniye veya daha uzun süre bas›n. 

2. Kapak açma dü¤mesine (1) bas›n ve ADF kapa¤›n› (2) aç›n. 

3. Ka¤›t besleme silindiri kapa¤›n› (1) aç›n. 
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Bak›m ve Onar›m

4. Tüm silindirlerin yüzeylerindeki kiri temizlemek için ayr› sat›lan silindir temizleme ka¤›d›n›
(KV-SS03) kullan›n. 
� Silindirin yüzeyindeki kiri temizlerken, silindirden tutarak dönmesini engelleyin.  Silindiri fle-

kilde gösterildi¤i gibi bir uçtan di¤erine okla gösterilen yönde silin. 

5. Ka¤›t besleme silindiri kapa¤›n› düzgün olarak kapat›n. 
� Ka¤›t besleme silindiri kapa¤›n› her iki taraf› düzgün olarak yerine oturuncaya kadar kapatt›-

¤›n›zdan emin olun. 
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Bak›m ve Onar›m

6. Çift beslemeyi önleme silindirinin yüzeyini temizlemek için silindir temizleme ka¤›d› kullan›n. 
� Silindiri flekilde gösterildi¤i gibi bir uçtan di¤erine (okla gösterilen yönde) silin. 

7. Konveyör silindirlerinin (1) ve ç›k›fl silindirlerinin (2) yüzeyini temizlemek için silindir temizleme
ka¤›d› kullan›n. 
� Silindirleri flekilde gösterildi¤i gibi bir uçtan di¤erine (okla gösterilen yönde) silin. 
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Bak›m ve Onar›m

8. Serbest silindirlerin (1) yüzeyini temizlemek için silindir temizleme ka¤›d› kullan›n. 
� Silindirleri flekilde gösterildi¤i gibi bir uçtan di¤erine (okla gösterilen yönde) silin. 

9. ADF kapa¤›n› kapat›n.
� ADF kapa¤› yerine oturuncaya kadar her iki taraf›n› yavaflça afla¤›ya do¤ru bast›r›n. 

10.Kullan›c› Program›nda silindir temizleme sayac›n› s›f›rlay›n (0). 
� Taray›c›y› aç›n. 
� Kullan›c› Program›n› bafllat›n ve pencerede, sayac› s›f›rlamak üzere “Silindiri Temizledikten

Sonra” için [Clear Counter] tuflunu t›klay›n. 
� Ayr›nt›l› bilgi için, Kullan›c› Program› yard›m bilgilerine baflvurun.
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Bak›m ve Onar›m

Tarama cam›n›n, Referans alan›n ve Çift besleme de-
tektörlerinin temizlenmesi 

Dikkat
� Tarama cam›n›, referans alan›n› ve çift besleme detektörlerini temizlemek için silindir temizle-

me ka¤›d› kullanmay›n.  

1. Cihaz› kapatmak için güç dü¤mesine 1 saniye veya daha uzun süre bas›n. 

2. Kapak açma dü¤mesine (1) bas›n ve ADF kapa¤›n› (2) aç›n. 

3. Yumuflak ve kuru bir bez kullanarak tarama cam› alan›n› (1) ve referans alan› (2) temizleyin. 
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Bak›m ve Onar›m

4. Çift besleme detektörleri (1) üzerindeki tozu bir pamuklu çubuk ile temizleyin. 

5. ADF kapa¤›n› kapat›n.
� ADF kapa¤› yerine oturuncaya kadar her iki taraf›n› yavaflça afla¤›ya do¤ru bast›r›n. 
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Yedek Parçalar ve Opsiyonel Üniteler 

Yedek Parçalar ve Opsiyonel Üniteler 
Çift beslemeyi önleme silindiri ve ka¤›t besleme silindiri sarf malzemelerdir. Taray›c›n›z için silindir
de¤ifltirme kiti sat›n al›n ve silindiri periyodik olarak de¤ifltirin. 
Silindirlerin kullan›m ömrü afla¤›daki gibidir. 
� Çift beslemeyi önleme silindiri / Ka¤›t besleme silindiri:   100,000 sayfa

Not
� Yedek parçalar ve opsiyonel üniteler sat›n almak için, bayinize baflvurun. 
� Taray›c›n›n sayac›, Kullan›c› Program› kullan›larak kontrol edilebilir. 
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Silindir de¤ifltirme kiti 
� Ka¤›t besleme silindiri (1 adet) 
� Çift beslemeyi önleme

silindiri (1 adet) 

Yedek
Parçalar 

Opsiyonel
Üniteler 

Parça Ad› Parça Numaras› Notlar

KV-S1026C için

KV-S1015C için

“Silindir temizleme ka¤›d› hakk›n-
da (ayr› sat›l›r)” bölümüne bak›n.Silindir temizleme ka¤›d› 



Yedek Parçalar ve Opsiyonel Üniteler 

Parçalar›n De¤ifltirilmesi 

Silindirlerin De¤ifltirilmesi 

Silindiri temizledikten sonra bile çift besleme veya ka¤›t s›k›flmas› s›kça meydana geliyorsa, silindir
de¤ifltirme kiti siparifl etmek için bayinizi arayarak ka¤›t besleme silindirini ve çift beslemeyi önleme
silindirini de¤ifltirin. 

3. Çift beslemeyi önleme silindiri kapa¤›n› (1) aç›n. 

1. Cihaz› kapatmak için güç dü¤mesine 1 saniye veya daha uzun süre bas›n. 

2. Kapak açma dü¤mesine (1) bas›n ve ADF kapa¤›n› (2) aç›n.
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Yedek Parçalar ve Opsiyonel Üniteler 

4. Çift beslemeyi önleme silindirini (1) ç›kar›n. 

5. Silindir de¤ifltirme kitinden yeni çift beslemeyi önleme silindirini ç›kar›n. 

6. Çift beslemeyi önleme silindirini, uzun oluk sa¤ tarafa bakacak flekilde metal yuvaya yerlefltirin
(arkadan görünüm).
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Yedek Parçalar ve Opsiyonel Üniteler 

7. Çift beslemeyi önleme silindiri kapa¤›n› (1) düzgün bir flekilde kapat›n. 

Dikkat 
� Çift beslemeyi önleme silindiri kapa¤›n› düzgün olarak yerine oturuncaya kadar kapatt›¤›-

n›zdan emin olun. 

8. Ka¤›t besleme silindiri kapa¤›n› (1) aç›n. 
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Yedek Parçalar ve Opsiyonel Üniteler 

9. Ka¤›t besleme silindirini (1) ç›kar›n. 

10. Silindir de¤ifltirme kitindeki yeni ka¤›t besleme silindirini ç›kar›n. 

11. Yeni ka¤›t besleme silindirini, diflli k›sm› sol tarafa bakacak flekilde tak›n. 
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Yedek Parçalar ve Opsiyonel Üniteler 

12. Ka¤›t besleme silindiri kapa¤›n› düzgün bir flekilde kapat›n. 

Dikkat 
� Ka¤›t besleme silindiri kapa¤›n› her iki taraf› düzgün olarak yerine oturuncaya kadar kapat-

t›¤›n›zdan emin olun. 
� Ka¤›t besleme silindirini takt›ktan sonra, silindirin besleme yönünde dönüp dönmedi¤ini

kontrol edin.

13. ADF kapa¤›n› kapat›n.
� ADF kapa¤› yerine oturuncaya kadar her iki taraf›n› yavaflça afla¤›ya do¤ru bast›r›n. 

14. Kullan›c› Program›nda silindir de¤ifltirme sayac›n› s›f›rlay›n (0). 
� Taray›c›y› aç›n. 
� Kullan›c› Program›n› bafllat›n ve pencerede, sayac› s›f›rlamak üzere “Silindiri Temizledikten

Sonra” için [Clear Counter] tuflunu t›klay›n. 
� Ayr›nt›l› bilgi için, Kullan›c› Program› yard›m bilgilerine baflvurun. 

54 ⏐Kullan›m K›lavuzu 



Ek

Ar›za Giderme
Cihaz›n›z› kullan›l›rken herhangi bir sorun meydana gelirse, afla¤›daki noktalar› kontrol edin ve Kul-
lan›c› Program› ile taray›c›n›n durumunu gözden geçirin.  Sorun devam ederse, cihaz› kapat›n, elekt-
rik fiflini prizden çekin ve servis ça¤›r›n. 

Belirti Olas› Sebebi Çözüm 

Elektrik fiflini düzgün olarak tak›n. 

Fifli prizden çekin ve servis ça¤›r›n. 

USB kablosunu düzgün bir flekilde
ba¤lay›n.  

Yaz›l›m› bilgisayardan kald›r›n ve
yeniden kurun.  

USB hub yoluyla ba¤lamay›n.
Cihaz› do¤rudan bilgisayara
ba¤lay›n. 

Verilen USB kablosunu veya onayl› bir
yüksek h›zl› USB 2.0 kablosunu kullan›n. 

Taray›c›y› açmak için güç
dü¤mesine bas›n. 

USB 2.0 üzerinden ba¤lay›n. 

Belgeyi düzgün yerlefltirin. 

Belgeyi düzeltin ve yeniden
yerlefltirin

Windows oturumunu yönetici öncelik-
lerine sahip bir hesap ile yeniden aç›n
ve yaz›l›m› tekrar yüklemeyi deneyin.

Elektrik fifli prize tak›lmam›flt›r.

Yaz›l›m düzgün olarak kurulmam›flt›r.

USB kablosu ile ilgili bir sorun
vard›r. 

Belli bir süre herhangi bir ifllem ya-
p›lmad›¤›ndan cihaz kapanm›flt›r. 

Taray›c› bir USB 1.1 ba¤lant›s›
üzerinden ba¤lanm›flt›r. 

Belge düzgün yerlefltirilmemifltir.

Belgenin kenar› k›vr›ld›¤›ndan
sensör belgeyi alg›layam›yordur.

Yaz›l›m›n kurulmas› için yönetici
öncelikleri gerekmektedir.

Taray›c› bir USB hub’› vas›tas›yla
bilgisayara ba¤lanm›flt›r ve USB
hub’› düzgün çal›flm›yordur. 

AC adaptörü ile ilgili bir sorun
vard›r. 

Cihaz bilgisayara düzgün olarak
ba¤lanmam›flt›r.

Güç dü¤mesi aç›ld›¤›nda
LED     (Yeflil) gösterge
lambas› yanm›yor. 

Tarama h›z› düflük.

Sürücüler veya yaz›l›m
yüklenemiyor.

Belge besleme tepsisine
yerlefltirildi, ancak cihaz ta-
rama ifllemine bafllam›yor. 

Bilgisayar taray›c›y›
tan›m›yor. Taray›c› düzgün
olarak çal›flm›yor. 
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Belirti Olas› Sebebi Çözüm 

Silindirleri temizleyin.  

Ka¤›t besleme silindirini veya çift
beslemeyi önleme silindirini de¤iflti-
rin.   

Belgeyi düzeltin ve sayfa say›s›n›
azaltt›ktan sonra yeniden yerleflti-
rin. 

Belgeyi kabul edilebilir tipte ve ka-
l›nl›kta bir ka¤›da kopyalay›n ve
kopyay› taray›n. 

Belgeyi kabul edilebilir boyutta bir
ka¤›da kopyalay›n ve kopyay› tara-
y›n. 

Belge k›lavuzlar› üzerindeki s›n›r
iflaretinin alt›na düflünceye kadar
belgeden sayfalar› ç›kar›n.
Çift besleme alg›lama özelli¤ini
devreden ç›kar›n veya kartlar› ya-
tay yönde ayarlay›n. 

Belgeyi düzeltin. 

Silindirleri temizleyin.  

Belgeyi yeniden hizalay›n.  

Belge k›lavuzlar› üzerindeki s›n›r
iflaretinin alt›na düflünceye kadar
belgeden sayfalar› ç›kar›n. 

Belge k›lavuzlar›n› taranacak bel-
genin boyutuna uygun flekilde
ayarlay›n. 

Belgeyi düzeltin ve sayfa say›s›n›
azaltt›ktan sonra yeniden yerlefltirin. 

Belgeyi düzgün yerlefltirin.

Belgeyi yeniden hizalay›n.  

Silindirler kirlidir.

Ka¤›t besleme silindiri veya çift
beslemeyi önleme silindiri afl›n-
m›flt›r. 

Taranacak belgenin sol ve sa¤ ta-
raflar›, k›vr›lma veya katlanmadan
dolay› ayn› boyda de¤ildir. 

Belge desteklenmeyen tipte bir ka-
¤›da veya kal›n ka¤›da bas›lm›flt›r. 

Ka¤›d›n boyu çok k›sad›r.

Belge düzgün bir flekilde hizalan-
mam›flt›r. 

Kartlar dikey yönde ayarlanm›flt›r.

Belge k›r›flm›flt›r.

Silindirler kirlidir.

Belge düzgün bir flekilde hizalan-
mam›flt›r. 

Besleme tepsisine yerlefltirilen bel-
genin sayfa say›s› çok fazlad›r. 

Taranacak belge ters olarak yük-
lenmifltir.

Belge k›lavuzlar› taranacak belge-
nin boyutuna göre ayarlanmam›fl
veya taranacak belge besleme
tepsisine e¤ik yerlefltirilmifltir. 

Taranacak belgenin sol ve sa¤ ta-
raflar›, k›vr›lma veya katlanmadan
dolay› ayn› boyda de¤ildir. 

Besleme tepsisine yerlefltirilen bel-
genin sayfa say›s› çok fazlad›r. 

S›k s›k çift besleme mey-
dana geliyor veya taray›c›
tarama s›ras›nda yüklemeyi
durduruyor. 

Kartlar›n taranmas› s›ras›n-
da çift besleme meydana
geliyor. 

S›k s›k ka¤›t s›k›flmas›
meydana geliyor. 

Taranan görüntüde e¤rilik var. 

Taranan belge bofl.
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Bu önerileri izledikten sonra bile sorununuz hala devam ediyorsa, daha fazla yard›m için yetkili bir
servisle irtibata geçin.
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Belirti Olas› Sebebi Çözüm 

Tarama cam›n› temizleyin.  

Tarama cam›n› temizleyin. 

Tarama cam›n› temizleyin. 

Tarama çözünürlü¤ünü de¤ifltirin
ve tarama ayar›n› yeniden yap›n. 

Bilgisayar monitörü ayarlar›n› yap›n. 

Tarama cam› kirlidir.

Tarama cam› kirlidir.

Bilgisayar monitörünün ayarlar›
yanl›flt›r. 

Tarama cam› kirlidir.

Bu soruna taranan görüntüdeki
desenlerle birlikte tarama çözünür-
lü¤ü ayarlar› neden olabilir. 

Taranan belgede dikey
çizgiler görünüyor. 

Tarama yo¤unlu¤u eflit 
de¤il.

Taranan belgenin rengi ori-
jinal belgeden çok daha
farkl›. 

Taranan belgelerde siyah nok-
talar veya çizgiler görünüyor.

Taranan görüntüde parazit
veya dalga biçimleri (hareli
desenler) var. 
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Teknik özellikler
Madde KV-S1026C

Çift tarafl› 

216 mm (8.5 in.)

100 -600 dpi (1 dpi ad›mlarla)
Optik:  300 dpi / 600 dpi (Otomatik de¤iflim)

‹kili, 256 seviye gri tonlama, 24-bit renkli,
Çoklu Ak›fl: ‹kili & Gri tonlama, ‹kili & Renkli

Atlama tuflu

JPEG (renkli, gri ton)

0.04–0.2 mm (1.6–7.9 mil.)
Not: 1 mil = 0.001 in.

20–209 gr/m2 (5.4–55 lb.)

0.09–0.2 mm (3.6–7.9 mil.)

40–209 gr/m2 (11–55 lb.)

48–216 mm (1.9–8.5 in.)

Tek dokunufllu tarama (3 tufl)
Dokunma Olmadan Tarama 
Ultrasonik çift besleme alg›lay›c›
Çift Besleme Atlama 

Tek sayfa beslemede: 70–2,540 mm (2.8–100 in.)
Çoklu sayfa beslemede: 70–356 mm (2.8–14 in.)

Renkli CIS (600 dpi)
Arka zemin:  Siyah

Tek tarafl› 
Letter: 30 sayfa/dak.
A4: 30 sayfa/dak.

Çift tarafl› 
Letter: 60 görüntü/dak. 
A4: 60 görüntü/dak. 

Tek tarafl› 
Letter: 20 sayfa/dak.
A4: 20 sayfa/dak.

Çift tarafl› 
Letter: 40 görüntü/dak. 
A4: 40 görüntü/dak.

Tek tarafl› 
Letter: 20 sayfa/dak.
A4: 20 sayfa/dak.
Çift tarafl› 
Letter: 40 görüntü/dak. 
A4: 40 görüntü/dak.

Tek tarafl› 
Letter: 20 sayfa/dak.
A4: 20 sayfa/dak.
Çift tarafl› 
Letter: 40 görüntü/dak. 
A4: 40 görüntü/dak. 

KV-S1015C

Tarama yüzü 

Tarama yöntemi

Tarama boyutu 

‹kili 

Renkli 

Çözünürlük

Tarama Modu

Tarama Fonksiyonu

S›k›flt›rma

Ka¤›t*2

En

Boy

Kal›nl›k

Besleme için
ka¤›t kal›nl›¤›

Tarama
h›z›*1

(portre, 
200 dpi)

Tarama 
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*1 Tarama h›z› ana bilgisayara, iflletim sistemine, uygulamaya, ölçme yöntemine, görüntüdeki veri miktar›na ve
ka¤›t tipine göre de¤ifliklik gösterebilir. Tarama h›z› özel bir yöntem kullan›larak ölçülmüfltür. 

*2 Di¤er ka¤›t ebatlar›n› belirleyebilirsiniz, ancak bu durumda tarama kalitesi garanti edilmez.
*3 Kabartmal› kart da kullan›labilir. 
*4 Taray›c›n›n ve silindirlerin ömrü, A4 veya Mektup ebatl› standart ka¤›t (64 gr/m2 veya 80 gr/m2 [20 lb.]) kullan›ld›¤›n-

da hesaplanan tahmini bir de¤erdir. Ka¤›d›n türüne, kullan›ma ve temizleme aral›¤›na göre de¤ifliklik gösterebilir. 
Ka¤›d›n “pound cinsinden a¤›rl›¤›”, 500 (432x559 mm [17x22 inç]) sayfan›n a¤›rl›¤›n› temsil eder.

Teknik özellikler ve bu k›lavuz, önceden haber verilmeden de¤ifltirilebilir.
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Madde KV-S1026C KV-S1015C

Kart*3

Bak›m

D›fl ebatlar
(GenifllikxDerinlikxYükseklik)

Silindirleri, sensörleri ve tarama cam›n› haftada bir veya
her 2,000 sayfal›k taramadan sonra temizleyin. 

303 x 177 x 137 mm (11.9 x 7 x 5.4 in.)
(Ç›k›fl tepsisi ve besleme tepsisi kapal›yken) 

Harici güç kayna¤› (AC adaptörü) 
AC100–240 V, 50/60 Hz

0.3 W veya daha az
(AC adaptörü AC prize tak›l› iken) 

S›cakl›k: 10–35°C (50–95 °F)
Nem: %20–80 Ba¤›l Nem

S›cakl›k: 0–40 °C (32–104 °F)
Nem: %10–80 Ba¤›l Nem

17 W veya daha az (DC 16 V 1.2 A)

4.5 W veya daha az

1.6 W veya daha az

2.7 kg (5.9 lb.)A¤›rl›k

Güç gereksinimi 

Güç KAPALI

Güç 
tüketimi

Format

Boyut

Kal›nl›k

Besleme tepsisi kapasitesi 

Ç›k›fl tepsisi kapasitesi 

Kullan›m ömrü*4

Silindir de¤iflimi*4

ISO format›

85.6 x 54 mm (3.4 x 2.1 in.)

0.76 mm (0.03 in.)

50 sayfa (80 gr/m2 [20 lb.] Yeni Ka¤›t)

50 sayfa (80 gr/m2 [20 lb.] Yeni Ka¤›t)

300.000 sayfa

100,000 sayfa

Tarama 

Haz›r

Uyku

Taray›c›

Çal›flma ortam›

Saklama Ortam› 

Tarama 



Ürünler ve/veya ilgili dokümanlar üzerindeki bu sembol, eski elektrik
ve elektronik cihazlar›n normal ev çöplü¤üne at›lmamas› gerekti¤ini
belirtir. 
Uygun ifllem, geri kazan›m ve geri dönüflüm için, bu ürünleri ücretsiz
olarak kabul edilecekleri ilgili toplama noktalar›na götürün. Veya baz›
ülkelerde, eflde¤erindeki yeni bir ürün almak flart›yla ürünlerinizi yerel
sat›c›n›za geri götürebilirsiniz.  
Bu ürünün düzgün bir flekilde at›lmas› de¤erli kaynaklar› koruyacak,

çevre ve insan sa¤l›¤› üzerindeki olumsuz etkileri önleyecektir. En yak›n toplama merkezi ile
ilgili ayr›nt›lar için yerel birimlere dan›fl›n. 
Bu ürünün yerel düzenlemelere uygun olarak elden ç›kar›lmamas› cezalara çarpt›r›lman›za
sebep olabilir. 

Avrupa Birli¤indeki Kullan›c›lar için 
Elektrik ve elektronik cihazlar› atmak isterseniz, daha fazla bilgi için bayinize veya sat›c›n›-
za baflvurun. 

Avrupa Birli¤i D›fl›ndaki Ülkelerde Cihazlar›n Elden Ç›kar›lmas› ile ‹lgili Bilgi 
Bu sembol sadece Avrupa Birli¤i ülkelerinde geçerlidir. 
Bu cihaz› elden ç›karmak isterseniz, do¤ru elden ç›karma yöntemi için yerel birimlere veya
bayinize baflvurun. 
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Eski Elektrik & Elektronik Cihazlar›n Elden Ç›kar›lmas› ile ‹lgili
Bilgi (Özel Toplama Alanlar›) 
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