
[ WindoWs için ]

KULLANIM 
KILAVUZU

 • Tüm ticari markalar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetidir ve tüm haklar 
onaylanır.

 • Bu Kullanım Kılavuzunda verilen görüntüler ve ekran görüntüleri 
yalnızca örnektir; kullanılan cihazlara ve işletim sistemine göre 
değişiklik gösterebilir. 

 • Bu kılavuzda belirtilen “PXXX” ifadesi P100, P70 ve P45 model 
numaralarına karşılık gelir.

 • Bu Kullanım Kılavuzunun tüm içeriği ve teknik özellikler bildirim 
yapılmaksızın değiştirilebilir.

P100 / P70 / P45
Yüksek Hızlı Belge Tarayıcı 
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Genel Önlemler
 • Birimi sıcak, çok soğuk, nemli veya tozlu yerlerde asla depolamayın.
 • Uzun süre boyunca depolama için, birimin serin ve kuru bir yerde depolanması önerilir.
 • Tarayıcı aşırı soğuk veya sıcak koşullarda bırakılırsa, kullanmadan önce normal oda sıcaklığı koşullarına uyum sağlamasına 

izin verin.
 • Yalnızca tarayıcıyla verilen aksesuarları kullanın.
 • Uzun bir süre kullanılmayacağında güç fişini prizden çıkarın.
 • Birimi her zaman dikkatli kullanın. düşürmekten ve sert darbelerden kaçının.
 • çalışması sırasında tarayıcıya nesnelerin (kravat, uzun saç vb. gibi) kaptırılmasını önleyin. 
 • Mercekte ve diğer parçalarda hasarı önlemek için sivri nesneleri veya sert aşındırıcı yüzeyleri taramayın.
 • Hatalı çalışmaya neden olabilecek tutkal, yağ, sıvı düzeltici veya ıslak mürekkep bulunan belgeleri taramayın. 
 • Birimi, düz, sağlam temelli ve aşırı titreşim olmayan bir yüzeyde çalıştırın.
 • Birimi açmayın. Elektrik çarpması riski.
 • Tarayıcıyı taşırken, güç kablosunu ve bağlantı kablosunu çıkarın.
 • Tarayıcıda bakım gerçekleştirirken güç fişini prizden çıkarın.
 • Tarayıcıyı çocukların erişebileceği konumda bırakmayın.

Çevresel bilgiler
Elden çıkarılan elektrikli ve elektronik cihazlar geri dönüşüme verilebilir ve normal ev atıklarından ayrılmalıdır. Lütfen bu 
cihazı toplama merkezlerine (varsa) vererek, kaynakların ve çevrenin korunmasına etkin biçimde yardımcı olun.

güVEnLiK VE önLEMLEr
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Bu pakette aşağıdaki öğelerin bulunduğundan emin olun.

Tarayıcı giriş Tepsisi (Bkz. sayfa 5) ac adaptörü (Bkz. sayfa 10) güç Kablosu (Bkz. sayfa 10) UsB Kablosu (Bkz. sayfa 10)

 

Kurulum dVd'si (Bkz. sayfa 9) * ayar Kâğıdı (Bkz. sayfa 36) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

* Kurulum dVd'sinde aşağıdaki uygulamalar sağlanmaktadır:
• Tarayıcı sürücüsü (TWain / idocscan Touch uygulaması / ayar yardımcı programı) (Windows için) 
• aBBYY Finereader sprint
• aBBYY Business card reader
• Presto! PageManager
• adobe acrobat reader 

PaKETi açMa VE TaraYiciYi MonTE ETME
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Bu paketi ilk kez açtığınızda, kullanım öncesinde giriş Tepsisini 
takmanız gerekecektir.

1. Kullanmadan önce, tarayıcıdaki tüm ambalaj malzemelerini 
ve bantları çıkarın.

2. giriş Tepsisini tutun ve üzerindeki kilitleme tırnaklarını 
tarayıcının üstündeki yuvalara geçirin. 

1
2

3. Yerlerine geçirmek için, kilitleme tırnaklarını yuvalara itin. 
• giriş Tepsisini ayırmak amacıyla, tarayıcıdan serbest 

bırakmak için giriş Tepsisini geriye doğru hafifçe itin.

1
2

4. çıkış Tepsisini tamamen çekerek çıkarın ve çıkış Tepsisinin 
ucundaki durdurucuyu yukarı kaldırın.

5. gerekirse, giriş Tepsisi Uzantısını dışarı çekip, destek 
Kanadını açın.

PaKETi açMa VE TaraYiciYi MonTE ETME (dEVaM)
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Parçalar İşlevler

1  açma Tırnağı adF kapağını açmak için bu tırnağı 
çekin.

2
 

otomatik Belge 
Besleyici (adF) 
ve adF kapağı

Taramak için, kâğıt yığınını giriş 
Tepsisinden otomatik olarak besleyin. 
Bakım gerektiğinde adF kapağını açın.

3  çıkış Tepsisi 
Uzantısı

adF'den çıkan kâğıdı tutması için tepsiyi 
dışarı çekin.

4  durdurucu Kâğıdın kayıp düşmesini önlemek için 
yukarı kaldırın.

5  
giriş Tepsisi 
Uzantısı ve 
destek Kanadı

Kâğıt giriş Tepsisinden uzun olduğunda 
bunları uzatın.

6  giriş Tepsisi Taramak için adF'ye beslenecek kâğıt 
yığınını tutar.

7  Kâğıt Kılavuzları Kâğıt genişliğiyle eşleştirmek için 
Kılavuzları ayarlayın.

8  Kontrol Paneli

a  güç ve 
güç LEd'i

gücü açın veya kapatın. 
Tarayıcı durumunu belirtir (Bkz. sayfa 7).

b  Tara/durdur ve 
çalışma LEd'i

Bir tarama başlatın veya durdurun.
Tarayıcı durumunu belirtir (Bkz. sayfa 7).

c  LEd gösterim
Bir tarama işi seçeneği için 1 ~ 9 
arasından seçilen numarayı gösterir 
(Bkz. sayfa 15).

d  iş seçici 1 ~ 9 iş numaraları arasında ilerlemek 
için yukarı ve aşağı okları kullanın.

9  güç girişi güç adaptörünü bağlayın. 

10  UsB Bağlantı 
noktası UsB Kablosunu bir bilgisayara bağlayın.

2

1

3

8

7

6

9

10

a

 

b
c

d

5

4

TaraYici ParçaLari
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Öğe Işık Durumu Durum Açıklaması

güç LEd'i 

sönük gücün kapalı olduğunu belirtir.

sabit yeşil gücün açık olduğunu belirtir.

sabit kırmızı adF Kapağının açık olduğunu belirtir. 

çalışma LEd'i

sönük Tarama işlemi olmadığını belirtir.

sabit mavi Tarayıcının çalıştığını belirtir.

sabit kırmızı UsB Kablosunun bir bilgisayara bağlı olmadığını belirtir. 

Yanıp sönen kırmızı Bir tarayıcı hatasını veya kâğıt sıkışmasını belirtir. 42. sayfadaki “Kâğıt 
sıkışmalarını giderme” kısmına bakın.

dUrUM LEd'i gösTErgELEri

 

 

güç LEd'i

çalışma 
LEd'i
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idocscan PXXX tarayıcıdan en iyi performansın alınması için aşağıdaki minimum sistem gereksinimleri önerilir.
 • intel core duo 2,4 gHz veya üstü işlemcili bilgisayar
 • Xga (1024 x 768) renkli ekran
 • 4gB veya üstü bellek
 • UsB 2.0 yüksek hızlı bağlantı noktası
 • dVd-roM sürücü
 • Yazılım kurulumu için 5gB kullanılabilir sabit disk alanı
 • desteklenen işletim sistemleri: Windows XP, Vista, 7, 8 ve 8.1

 İPUÇLARI:
• Tarama hızı ve performansı, bilgisayarınızın teknik özellikleriyle belirlenir. Bilgisayarınızın özellikleri ne kadar yüksek olursa, 

tarayıcı o kadar iyi performans gösterir. 

sisTEM gErEKsiniMLEri
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Tarayıcı Yazılımını Kurma
Tarayıcı, Tarayıcının çalıştırılmasına yönelik olarak tarayıcı 
sürücüsü ve ilişkili uygulamalarla birlikte gelir. Tarayıcının tüm 
işlevlerinin düzgün biçimde çalıştığından emin olmak için lütfen 
tüm uygulamaları kurun.
Tarayıcıyı bağlamadan önce lütfen 
tüm yazılım kurulumlarını tamamlayın. 

 İPUÇLARI: 

• Kurulum işlemini başlatırken 
tarayıcıya ve bilgisayarınıza 
UsB kablosu bağlamayın.

1. Kurulum dVd'sini, 
bilgisayarınızdaki bir dVd-roM 
sürücüsüne yerleştirin. Kurulum 
menüsü otomatik olarak açılacaktır.
• Kurulum menüsü otomatik 

olarak açılmazsa, 
bilgisayarınızın dVd-roM 
sürücüsü simgesine çift tıklayın.

2. Her seferinde birini kurmak için 
menüden bir uygulamaya tıklayın. 
• Tarayıcı Sürücüsü - Bir tarama 

işi seçeneğini başlatmak için 
Tarayıcı sürücüsü TWain 
sürücüsü ve idocscan Touch 
uygulaması ile birlikte gelir. 
Tarayıcıyı kullanmak için önce 
bunu kurmanız gerektiğine 
lütfen dikkat edin. 

• ABBYY FineReader Sprint - Bu uygulama, taranan 
metni tarayıcının ocr Tarama (optik Karakter Tarama) 
işlevini kullanarak düzenlenebilir metne dönüştürmeyi 
sağlar. Bu uygulama konusunda ayrıntılı bilgiler için 
uygulamadaki yerleşik “Yardım” dosyasına bakın.

• ABBYY Business Card Reader - Bu uygulama, 
kartvizitlerdeki kişi verilerini tarayıcının Bcr Tarama 
(Kartvizit tarama) işlevini kullanarak yakalamayı, 
saklamayı, düzenlemeyi ve bunlarla çalışmayı sağlar.  
Bu uygulama konusunda ayrıntılı bilgiler için 
uygulamadaki yerleşik “Yardım” dosyasına bakın.

• Presto! PageManager - Bu uygulama, belgeleri ve 
dosyaları taramaya, paylaşmaya ve düzenlemeye 
yardımcı olmak üzere tasarlanmış bir belge yönetimi 
uygulamasıdır. Bu uygulama konusunda ayrıntılı bilgiler 
için uygulamadaki yerleşik “Yardım” dosyasına bakın.

• Adobe Acrobat Reader - Bu uygulama, taranan verileri 
tarayıcının PdF Tarama işlevini kullanarak PdF biçimine 
dönüştürmeyi sağlar. Bu uygulama konusunda ayrıntılı 
bilgiler için uygulamadaki yerleşik “Yardım” dosyasına 
bakın.

3. Kullanıcı arayüzü için tercih edilen 
dili seçin.

KUrULUM



10

4. Hoş geldiniz ekranı göründüğünde Next (Sonraki) 
düğmesine tıklayıp, kurulumu tamamlamak için ekrandaki 
talimatları izleyin.

5. Kurulum tamamlandığında Finish (Son) düğmesine tıklayın.
6. Taramaya başlamadan önce tüm diğer uygulamaları kurmak 

için 2 ~ 4 adımlarını yineleyin. 
Tarayıcı Sürücüsünü 
Kaldırma
1. UsB kablosunu tarayıcıdan 

çıkarın.
2. idocscan Touch uygulamasından 

çıkmak için sistem tepsisinde 
tarayıcı simgesine [ ] sağ tıklayın.

 

3. “Başlat” menüsüne gidip, “Tüm 
Programlar”, “idocscan PXXX” ve 
“Uninstall” öğelerini seçin.

4. Tarayıcı sürücüsünü kaldırmak 
için ekrandaki talimatları izleyin.

Tarayıcıyı Bağlama
1. güç Kablosunu ac adaptörüne bağlayın.
2. ac adaptörünü tarayıcının güç girişine bağlayın.
3. güç Kablosunu bir prize takın.
4. Bilgisayarınız açıkken, UsB Kablosunu bilgisayarınızdaki 

UsB Bağlantı noktasına, diğer ucunu da tarayıcının 
arkasına bağlayın.  

 

12
4

3

Gücü Açma/Kapatma
Gücü Açma

1. güç LEd'i yeşil renkte yanana 
kadar  <Power (Güç)> 
düğmesine basın.

 

 

KUrULUM (dEVaM)
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2. Bilgisayarınız, UsB Bağlantı 
noktasına takılmış olan tarayıcıyı 
tanır ve idocscan Touch  
[ ] uygulamasını sistem tepsisine 
otomatik olarak yükler. 
• idocscan Touch simgesi gizli 

olabilir ve ortaya çıkarmak 
için, sistem tepsisindeki oka 
tıklamanızı gerektirebilir. 

Gücü Kapatma
güç LEd'i sönene kadar  <Power 
(Güç)> düğmesine 3-5 saniye basın.

 İPUÇLARI:
• güç kapatıldığında, idocscan 

Touch simgesi [ ] görünerek, 
tarayıcının kullanıma hazır 
olmadığını belirtecektir.

Güç Tasarrufu Modu
Varsayılan olarak, 15 dakika boyunca hiçbir işlem yapılmadığında 
tarayıcı kendiliğinden kapanacaktır. Bu ayarı devre dışı bırakmak 
veya aralığı değiştirmek için aşağıdakileri yapın:

1. idocscan Touch panelini 
açmak için sistem tepsisinde 
tarayıcı simgesine [ ] tıklayın.

KUrULUM (dEVaM)

2. idocscan Touch panelinin sağ 
altındaki [ i ] (bilgi) simgesine 
tıklayın.

• Bilgi iletişim kutusunda, 
otomatik Kapanma açılır 
listesinde 5 dk, 10 dk, 
15 dk, 30 dk, 45 dk veya 
1 sa arasından bir zaman 
aralığı seçin. Bu işlevi devre 
dışı bırakmak isterseniz  
Never (Asla) ayarını seçin. 

3. değişiklikleri kaydetmek için 
OK (Tamam) düğmesine 
tıklayın.
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Kâğıt Kullanım Önlemi
Hatalı beslemeleri, kâğıt sıkışmalarını önlemek ve orijinal 
malzemelerinizi korumak için lütfen aşağıdaki ipuçlarını okuyun.

 İPUÇLARI:
• 47. sayfadaki Teknik özelliklerde belirtilenlerden farklı 

boyuta, türe ve ağırlığa sahip kâğıt beslemeyin. 
• giriş Tepsisi kapasitesi 120 adet düz kâğıt veya 30 adet 

kartvizittir. aşırı kâğıt yükleme kâğıt sıkışmasına neden 
olabilir.

• Farklı türde veya boyuttaki kâğıtları karıştırmayın. 
• Tarama sırasında giriş Tepsisinden kâğıt çıkarmayın.
• otomatik Belge Besleyiciye ve orijinal malzemelerinize 

hasar verebileceklerinden, tarama öncesinde zımbaların 
ve ataşların çıkarıldığından emin olun.  

• giriş Tepsisine, ıslak mürekkep veya sıvı düzeltici, 
kıvrım, kırışıklık, katlama, düzensiz şekiller ya da yırtıklar 
bulunan kâğıtları beslemeyin.

• Hatalı besleme kırışmaya veya hasara neden 
olabileceğinden, hassas fotoğrafları, çok ince ve kalın 
kâğıtları, önemli orijinal malzemeleri taramayın. 

• giriş Tepsisine bir kâğıt yığını düzgün biçimde 
beslenemezse, yığındaki kâğıt sayısını azaltmayı 
deneyin.

• Bir kartvizit veya diğer küçük öğeler (kimlik kartları, 
kimlikler vb.) yığınını tararken, kartların uzun tarafını 
Kâğıt Kılavuzlarına paralel olarak yerleştirin.

• Uzun kâğıt, plastik kartlar ve kabartmalı kartlar, giriş 
Tepsisine her seferinde tek olarak beslenmelidir.

Düz Kâğıt Yığını Yükleme

1. Kâğıt yığınını ileri geri 
esnetip, birbirlerinden 
ayırmak için havalandırın.

2. Kâğıt yığınının üst 
kenarlarını düz bir yüzeyde 
düzleştirin.

3. Kâğıt yığınını, üst kenarı 
durdurucuya dokunana 
kadar düz ve yüzü aşağı 
bakar şekilde yerleştirin. 
• Kâğıt yığının giriş 

Tepsisinde düz 
durduğundan emin olun.  

giriş TEPsisini YüKLEME
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4. Kâğıt Kılavuzlarını, kâğıt 
yığınının kenarlarına 
dokunacak şekilde kaydırın.

 İPUÇLARI:
• Kâğıt Kılavuzlarıyla 

kâğıt yığınını çok fazla 
sıkıştırmayın. Kâğıt 
Kılavuzları çok sıkı 
olursa, beslemede 
sorunlara neden olabilir.

Kartvizitler ve Plastik Kartlar Yükleme
 İPUÇLARI:
• Kart yığınlarını gevşetmek ve düzleştirmek için, 

12. sayfadaki düz Kâğıt Yığını Yükleme kısmında 
açıklananlarla aynı teknikleri kullanın.

1. Kâğıt Kılavuzunu ortaya 
kaydırın.

2. Kartı, uzun tarafı Kâğıt 
Kılavuzlarıyla paralel olarak, 
yüzü aşağı bakar şekilde, 
kartların üst kenarı silindirlere 
dokunana kadar yerleştirin. 
• Kartın giriş Tepsisinde 

düz durduğundan emin 
olun.

• Plastik kartlar veya 
kabartmalı kartları 
tararken, bir kerede tek 
kart yükleyin ve Tarama 
ayarları kısmından “Kalın 
Medya Modu” seçimini 
yaptığınızdan emin olun. 
Bkz. sayfa 21.

 İPUÇLARI:
• Kâğıt Kılavuzlarıyla kart yığınını çok fazla sıkıştırmayın. 

Kâğıt Kılavuzları çok sıkı olursa, beslemede sorunlara 
neden olabilir.

• Kabartmalı kartlar, kabartmadan dolayı düzgün biçimde 
taranamayabilir.

• Parlak yüzeyli plastik kartlar düzgün biçimde 
taranamayabilir.

• Kartları taramak için Tarama boyutu ayarı olarak 
“otomatik” seçimini yapın. Bkz. sayfa 21.

• Kartvizitleri, plastik ve kabartmalı kartları tararken, 
“Kalın Medya Modu” onay kutusunun seçilmesi, “Belge 
Koruması” onay kutusunun seçiminin kaldırılması önerilir. 
Bkz. sayfa 23, 24.

giriş TEPsisini YüKLEME (dEVaM)
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Uzun Kâğıt Yükleme
1. giriş Tepsisi Uzantısını 

dışarı çekip, destek 
Kanadını açın.

 İPUÇLARI:
• çok uzun bir kâğıt 

yüklenirken, giriş 
Tepsisi Uzantısının giriş 
Tepsisine geri itilerek, 
kâğıdın giriş Tepsisinden 
sarkmasının sağlanması 
önerilir.  

2. Uzun kâğıdı, üst kenarı 
durdurucuya dokunana 
kadar düz ve yüzü aşağı 
bakar şekilde yükleyin.
• Kâğıdı ellerinizle 

dikkatlice sabitleyin.
• Uzun kâğıt bir 

kerede tek olarak 
beslenmelidir.

3. Kâğıt Kılavuzlarını, kâğıdın 
kenarlarına dokunacak 
şekilde kaydırın.

 İPUÇLARI:
• Kâğıt Kılavuzlarıyla 

kâğıdı çok fazla 
sıkıştırmayın. Kâğıt 
Kılavuzları çok sıkı 
olursa, beslemede 
sorunlara neden olabilir.

 İPUÇLARI:
• 356mm (14”) değerini aşıp 3000mm (118”) boyutuna 

kadar çıkan uzun bir belgeyi tararken, Tarama boyutu 
ayarı olarak “Uzun Tarama” seçimini yapın. Bkz. sayfa 
21. 

• Belge, adF için en fazla destek uzunluğunu aşarsa, 
tarama, “Kâğıt sıkışması veya kâğıt uzunluk sınırını 
aştı.“ mesajı gösterilerek duracaktır. Belgenin aşılan 
kısmı taranmayacaktır.

• Kâğıdın, orijinal malzemenize zarar verecek şekilde eğri 
beslenmesini önlemek için, tarama sırasında uzun kâğıdı 
ellerinizle destekleyin.

• Kâğıt sıkışmalarını önlemek amacıyla, adF'den 
çıkarılacak uzun kâğıt için çıkış Tepsisinin tamamen 
uzatıldığından emin olun.

giriş TEPsisini YüKLEME (dEVaM)
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Tarama İşi Seçenekleri
idocscan Touch paneli, tarayıcı 
düğmelerini kullanarak veya 
idocscan Touch panelinde bir 
seçeneğe tıklayarak doğrudan 
Klasör, E-posta, Yazdırma, PdF, 
MsPaint, ocr, Bcr, dropbox 
ve google drive hedeflerine 
taramanıza olanak tanıyan, 
fabrika varsayılan ayarlarına 
sahip 9 tarama işi seçeneğinden 
oluşur. idocscan Touch işlevleri 
aşağıda açıklanmaktadır:

 İPUÇLARI: 
• seçilen bir tarama işinin 

simgesi üzerinde, sağdaki 
örnekte gösterildiği gibi 
bir ünlem işaretinin (!) 
görünmesi Tarama Yeri 
seçeneğinin olmadığını 
belirtir. Lütfen karşılık 
gelen uygulamayı kurun 
veya iş ayarları kısmında 
doğru Kaydetme 
yolu bilgisini belirtin. 
18. sayfadaki “ayar 
sekmelerini ve özellikleri 
ayarlama” kısmına bakın.

  Klasör (Klasöre Tara)

Belirlenen bir klasöre tarama başlatmak için bu düğmeye 
tıklayın. Tarama tamamlandığında, taranan veriler doğrudan 
bilgisayarınızdaki klasöre kaydedilecektir. 

  Email (E-postaya Tara)

dosyaların belirlenen klasöre kaydedilmesiyle birlikte taramayı 
E-postanıza başlatmak için bu düğmeye tıklayın. Tarama 
tamamlandığında, varsayılan E-posta uygulamanız açılacak ve 
taranan veriler boş bir e-postaya eklenecektir.

 İPUÇLARI:
• Taranan verilerin toplam dosya boyutu, posta 

sunucusunda ayarlanan ek boyutu sınırını aşarsa 
dosyalar gönderilemeyecektir.

• Yalnızca JPEg, PdF, PdF/a dosya biçimleri gönderilebilir 
ve kopya olarak kaydedilebilir. Bir e-postaya en fazla 20 
tane JPEg dosyası eklenebilir.

  Yazdır (Yazıcıya Tara)

dosyaların belirlenen klasöre kaydedilmesiyle birlikte taramayı 
bir yazıcıya başlatmak için bu düğmeye tıklayın. Tarama 
tamamlandığında, taranan veriler, bilgisayara bağlı varsayılan 
yazıcınızdan yazdırılacaktır. 

 İPUÇLARI:
• Bir yazıcıya tarama yapılırken, yalnızca JPEg dosya 

biçimi kopya olarak kaydedilebilir.

idocscan ToUcH KULLanMa
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  PDF (PdF'ye Tara)
PdF dosya biçimine tarama başlatmak için bu düğmeye tıklayın. 
Tarama tamamlandığında, taranan veriler PdF biçiminde 
kaydedilecek ve acrobat reader uygulamasında açılacaktır.

  MSPaint (Varsayılan Uygulamaya Tara: MsPaint)
dosyaların belirlenen klasöre kaydedilmesiyle birlikte taramayı 
bir uygulamaya (Varsayılan: Ms Paint) başlatmak için bu 
düğmeye tıklayın. Tarama tamamlandığında, taranan görüntü, 
üzerinde düzenleme yapabileceğiniz uygulamada açılacaktır.

 İPUÇLARI:
• çoklu sayfa taramayı desteklemeyen uygulamalar açılacak 

ve belgelerin yalnızca ilk sayfasını görüntüleyecektir.

  OCR (ocr'a Tara)
Belgeleri tarayıp, sağlanan aBBYY Fine reader sprint 
kullanılarak düzenlenebilecek metne dönüştürmek ve dosya 
Türü seçimine göre sözcük işlem programını veya acrobat 
reader uygulamasını açmak için bu düğmeye tıklayın.

 İPUÇLARI:
• Bu işlev kullanılmadan önce aBBYY Finereader sprint 

kurulmalıdır.

  BCR (Bcr’ye Tara)
Kartvizitleri tarayıp, sağlanan aBBYY Business card reader 
kullanılarak düzenlenebilecek kişi bilgilerine dönüştürmek için bu 
düğmeye tıklayın.

idocscan ToUcH KULLanMa (dEVaM)

 İPUÇLARI:
• Bu işlev kullanılmadan önce aBBYY Business card 

reader kurulmalıdır.

  Dropbox (dropbox'a Tara)
dropbox paylaşılan klasörüne tarama başlatmak için bu 
düğmeye tıklayın. Tarama tamamlandığında, taranan veriler 
doğrudan bilgisayarınızdaki dropbox paylaşılan klasörüne 
kaydedilecektir. 

 İPUÇLARI:
• Bu işlevi kullanmak için bir dropbox hesabınız olmalı, 

bilgisayarınıza dropbox kurulmalıdır.
• Taramadan önce, paylaşılan klasörün var olup olmadığın 

algılamak için bir algılama iletişim kutusu görünebilir.

  Google Drive (google drive'a Tara)
google drive paylaşılan klasörüne tarama başlatmak için bu 
düğmeye tıklayın. Tarama tamamlandığında, taranan veriler 
doğrudan bilgisayarınızdaki google drive paylaşılan klasörüne 
kaydedilecektir.

 İPUÇLARI:
• Bu işlevi kullanmak için bir google drive hesabınız olmalı, 

bilgisayarınıza google drive kurulmalıdır.
• Taramadan önce, paylaşılan klasörün var olup olmadığın 

algılamak için bir algılama iletişim kutusu görünebilir.
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Tarama İşi Seçeneklerini Yapılandırma
Tüm tarama işleri, iş ayarları iletişim kutusu aracılığıyla çeşitli 
ayarlarla yapılandırılabilir. Bir tarama işini düzenleyebilir, yeniden 
adlandırabilir veya fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlayabilirsiniz. 

1. iş ayarları iletişim kutusunu 
açmak için, tarama işinden 
sonraki [ ] (iş ayarları) 
simgesine tıklayın.

 

2. aşağı açılır menüden, 
düzenlemek istediğiniz bir 
Tarama Yeri seçeneğini 
belirleyin.
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• Tarama sonrası 
otomatik kaydet 
kutusu işaretliyse, 
taranmış olan sayfalar 
belirlenen Kaydetme 
yoluna otomatik olarak 
kaydedilecektir.  

 

• Tarama sonrası 
otomatik kaydet kutusu 
işaretli değilse, taranmış 
olan sayfalar, tarama 
tamamlandıktan sonra 
önizle ve Kaydet iletişim 
kutusuna aktarılacaktır. 29. 
sayfadaki “önizleme ve 
Kaydetme” kısmına bakın.

3. seçilen işi, idocscan Touch 
panelinde görüntülenecek 
İş Adını Girin alanında 
yeniden adlandırabilirsiniz.

 



18

4. Hedef, Tarama Ayarları ve 
Görüntü Ayarları şeklindeki 
3 ayar sekmesini, izleyen 
kısımdaki “ayar sekmelerini 
ve özellikleri ayarlama” 
başlığında açıklandığı gibi 
yapılandırın.

 

5. seçilen tarama 
işini değiştirdiğiniz 
yapılandırmayla ayarlamak 
için Uygula düğmesine 
tıklayın.

 

6. iş ayarları iletişim 
kutusundan çıkmak için 
Tamam düğmesine tıklayın.
• diğer tarama işlerini 

yapılandırmaya devam 
etmek isterseniz, 
idocscan Touch 
panelinde diğer tarama 
işi ayarına [ ] tıklayıp 
yukarıdaki prosedürü 
yineleyin.

 

 İPUÇLARI:
• ayarları ve özellikleri 

fabrika varsayılan 
ayarlarına sıfırlamak 
isterseniz Standart 
düğmesine tıklayın.

 

Ayar Sekmelerini ve Özellikleri 
Ayarlama 
idocscan Touch, tüm tarama işlerini yapılandırmaya yönelik 
olan, Hedef, Tarama Ayarları ve Görüntü Ayarları şeklinde 3 
ayar sekmesine sahiptir. aşağıdaki tablo, işlev açıklamalarını ve 
kullanılabilir ayarların örneklerini vermektedir.
seçtiğiniz diğer ayarlara bağlı olarak bazı ayarların 
kullanılamayabileceğine dikkat edin.

Hedef
Herhangi bir ayar 
ve özellik değişikliği 
yaptıktan sonra, 
her zaman sayfanın 
altındaki Uygula veya 
Tamam düğmesine 
tıkladığınızdan emin olun.
Hedef sekmesi aşağıdaki 
ayarları ve özellikleri içerir:

idocscan ToUcH KULLanMa (dEVaM)



19

 Öğe İşlev

Kaydetme yolu

Taranan verileri kaydetmeye yönelik bir dosya 
konumu belirlemek için Gözat düğmesine tıklayın.
Dosya Adı Ayarları: Bu ayarla, taranan görüntülere 
yönelik yeni dosya adını oluşturabilirsiniz.

 • yyyyMMddHHmmss: Bu seçenek işaretlenirse, 
oluşturulan dosya “yyyyMMddHHmmss” 
biçiminde adlandırılır.

 • özel: Bu seçenek işaretlenirse, dosya adı 
alanında 20 karaktere kadar belirlenen önekle 
dosya adı oluşturabilirsiniz. 

dosya çeşidi

Taranan görüntüleri kaydetmek için bir dosya türü 
seçin.
seçenekler: “JPEg(*.jpg)”, “TiFF (*.tif)”, “çoklu 
TiFF (*.tif)”*1, “BMP (*.bmp)”, “PdF (*.pdf)”, “PdF/a 
(*.pdf)”*2

*1 2gB boyutunu aşan bir çoklu sayfalı TiFF 
dosyası oluşturmaya çalışmayın; aksi halde 
çoklu sayfalı TiFF oluşturulmayacaktır.

*2 PdF/a biçimi, elektronik belgelerin uzun süreli 
arşivlenmesi için kullanılır.

dosya çeşidi
(devam)

Aranabilir PDF: dosya çeşidi kısmında PdF, 
PdF/a seçildiğinde, belgeyi metin aranabilir PdF 
dosyasına dönüştürmek için bu kutuyu işaretleyin.
Tarama/Kaydetme Sonrası Aç: Tarama veya 
kaydetme tamamlandıktan sonra dosyayı otomatik 
olarak açmak için bu kutuyu işaretleyin.

ocr dili
Bu ayar, ocr'a Tara seçeneğiyle kullanılabilir.
aşağı açılır menüden, metin tanıma için 
kullanılacak bir dil seçin.

dosya  
sıkıştırma

Toplam boyutu düşürmek amacıyla bir dosyayı 
sıkıştırmak için kaydırıcıyı kullanın (Yüksek, orta, 
düşük). sıkıştırma düzeyi ne kadar yüksek olursa, 
dosya boyutu o kadar küçülür.

Yazıcı
Bu ayar, Yazıcıya Tara seçeneğiyle kullanılabilir.
Taranan verileri yazdırmak için bir yazıcı seçin.

E-posta  
istemcisi

Bu ayar, E-postaya Tara seçeneğiyle kullanılabilir.
Bilgisayarınızdaki varsayılan e-posta uygulamasını 
görüntüler.

Bcr  
Uygulaması

Bu ayar, Bcr'ye Tara seçeneğiyle kullanılabilir.
Kartvizit tanıma gerçekleştirmek için bilgisayarınızdaki 
Bcr uygulamasını görüntüler.

dil
Bu ayar, Bcr'ye Tara seçeneğiyle kullanılabilir.
dil, Bcr uygulamasının otomatik algılamasıyla 
ayarlanır.

idocscan ToUcH KULLanMa (dEVaM)
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Uygulama

Bu ayar, Uygulamaya Tara seçeneğinde 
kullanılabilir.
Taranan görüntüleri almak için, aşağı açılır 
menüden bilgisayarınızda bulunan bir grafik 
uygulamasını seçin.
Yeni bir grafik uygulaması eklemek isterseniz,  
Gözat düğmesine tıklayıp, genellikle c 
sürücüsünde yer alan Program Files klasörü 
altındaki program klasöründe (örneğin adobe - 
illustrator) .exe dosyasını bulun. Uygulamaya 
yönelik çalıştırma .exe dosyasını bulup, uygulama 
listesine eklemek için “aç” düğmesine tıklayın.

 İPUÇLARI:
• seçilen uygulama taranan dosyaları açmayı 

desteklemezse hatalar oluşacaktır.

• Gözat işlevi yalnızca yeni bir uygulamanın 
eklenmesine ve değiştirilmesine olanak 
tanır.

Tarama Ayarları
Herhangi bir ayar ve 
özellik değişikliği yaptıktan 
sonra, her zaman sayfanın 
altındaki Uygula veya 
Tamam düğmesine 
tıkladığınızdan emin olun.
Tarama ayarları sekmesi 
aşağıdaki ayarları ve 
özellikleri içerir:
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 Öğe İşlev

Kaynak tarama

seçenekler: “Tek Yönlü”, “çift Yönlü” 
Tek taraflı sayfaları taramak için “Tek Yönlü” 
seçimini, çift taraflı sayfaları taramak için “çift 
Yönlü” seçimini yapın.

Kaynak tarama
(devam)

örnek: 
 

1

2

3

4

321

5

6 çift taraflı 
sayfalar

Tek taraflı 
sayfalar

Tarama modu

orijinal malzemelerinizi taramak için bir 
tarama modu seçin.
seçenekler: “renkli”, “gri”, “s/B”*1, “çoklu 
renkli çıktı (ön Taraf / arka Taraf: renkli, 
gri, s/B)”*2

*1 Metin veya elle çizim taramak için s/B 
kullanın.

*2 çoklu renkli çıktı, tek bir taramanın aynı 
anda hem ön taraf hem de arka taraf için 
3 ayrı renge kadar kaydedilmesini sağlar. 
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Tarama modu 
(devam)

örnek:  çoklu renkli çıktı seçeneğinde gri 
ve renkli seçimini yapın.

1

2

3
4321

orijinal Malzemeler

aynı anda 2 ayrı renge 
tek tarama

4

4321
Gri

renkli

Tarama boyutu

seçenekler: “otomatik”*1, “a4 (210x297mm)”, 
“a5 (148x210mm)”, “a6 (105x148mm)”, “B5 
(182x257mm)”, “B6 (128x182mm)”, “Mektup 
(216x279mm)”, “Legal (216x356mm)”, “Uzun 
sayfa (Maks.3000mm)”*2.
Kalın Medya Modu: Kredi kartları, kimlikler 
veya diğer kabartmalı kartlar gibi kalın 
veya sert medya taranırken bu onay 
kutusunu işaretleyin. Kalın Medya Modu 
etkinleştirildiğinde, çoklu Beslemeden 
sonra Taramayı durdur işlevi devre dışı 
bırakılacaktır. 
*1  Kartvizitler, tebrik kartları veya küçük 

boyutlu herhangi bir belge taranırken, 
taranan görüntüleri aşağıdaki örnekte 
olduğu gibi otomatik olarak kesmek için 
“otomatik” seçimini yapın.  

Tarama boyutu
(devam)

örnek:

A4
A5

Karışık boyutlu 
orijinal malzemeler Belgeler otomatik olarak 

orijinal boyuta kırpılır.

otomatik boyuta 
ayarlandığında

Çek

A4
A5

Çek

A4
A5

Çek

a4 boyutuna 
ayarlandığında

*2  356 mm boyutundan başlayıp en fazla  
3000 mm değerine kadar uzun kâğıtları 
tararken “Uzun Tarama” seçimini yapın.
“Uzun Tarama” seçeneğinin, Tarama 
çözünürlüğü 300 dpi veya daha düşük 
değere ayarlandığında kullanılabildiğine 
dikkat edin. 

Tarama 
çözünürlüğü

seçenekler: “100dpi”, “200dpi”, “300dpi”, 
“400dpi”, “600dpi”.
 • çözünürlük ne kadar yüksek olursa, 

dosya boyutu o kadar büyür.
 • seçtiğiniz diğer ayarlara bağlı olarak bazı 

çözünürlükler kullanılamayabilir.

idocscan ToUcH KULLanMa (dEVaM)
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dönüş

görüntüyü döndürmek için bir döndürme derecesi 
seçin. 
seçenekler: “Yok”, “90° sY”, “90° sYT”, “180°”, 
“Metin Yönü”*1

*1 sayfaları, metin yönü temelinde döndürmek için 
“Metin Yönü” seçimini yapın.

orijinal Tür

Taranan görüntülere yönelik genel parlaklığı ve 
kontrastı otomatik olarak ayarlamak için, orijinal 
malzemenin türüne göre bir seçenek belirleyin. 
seçenekler: “Metin”*1 , “Fotoğraf” *2 ,“Metin/
Fotoğraf”*3.
*1 çoğunlukla metin içeren orijinal malzemeler.
*2 çoğunlukla fotoğraf ve renkli grafik içeren orijinal 

malzemeler.
*3 Hem metin hem de fotoğraf ve renkli grafik içeren 

orijinal malzemeler.

 İPUÇLARI:
 • orijinal Tür s/B tarama için mevcut değil.

 Sayfa Ayarları

düzelt

Belgeler giriş Tepsisine yanlış biçimde 
yüklendiğinde genellikle görüntü eğriliği ortaya 
çıkar. orijinal boyutunu korumak amacıyla eğri 
sayfaları otomatik olarak olabildiğince düzeltmek 
için bunu işaretleyin. 

orijinal düzeltme uygulanmış

düzelt (devam)

 İPUÇLARI:
 • düzelt özelliği, Tarama boyutu “otomatik” 

olarak ayarlandığında etkinleştirilir.

 • daha koyu arka planlara ve koyu metne sahip 
orijinal malzemeleri düzeltmek zordur. Koyu 
görüntülerde eğrilik düzeltme yapılırken düzelt 
özelliği istenen sonucu vermeyebilir.

 • Bu işlev, büyük eğrilik açısında işe 
yaramayabilir. 

son sayfadan 
Taramaya devam 
Et

Bu kutu işaretlendiğinde, tüm sayfalar tarandıktan 
sonra, daha fazla sayfa için taramayı sürdürmenizi 
sağlayan Taramaya devam Et iletişim kutusu 
görünür.

Lütfen aşağıdaki işlemlerden herhangi birini 
gerçekleştirin:

 • sayfaları uygun biçimde yükledikten sonra 
sıradaki belgeleri taramaya devam etmek için 
Taramaya Devam Et düğmesine tıklayın.

 • geçerli belgeyi kaydedip çıkmak için Son 
düğmesine tıklayın.

idocscan ToUcH KULLanMa (dEVaM)
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Boş sayfaları 
çıkart

Taranan belgelerden boş sayfaları otomatik 
olarak çıkarmak için bu kutuyu işaretleyin. 
örneğin, hem çift taraflı hem de tek taraflı 
belgeler içeren bir belgeler yığınını tararken. 
örnek:

4
3

24

1

2

3

1

orijinal Malzemeler Boş sayfaları çıkart 
uygulanmış

Boş sayfalar

 İPUÇLARI:
• Bu işlev, beyaz veya açık renkli 

sayfalarda en iyi sonucu verir. 
• orijinal malzemelere bağlı olarak, 

boş olmayan bazı sayfalar, az 
miktarda metinden dolayı boş olarak 
algılanabilir.

 Algılama

çoklu 
Beslemeden 
sonra Taramayı 
durdur

Tarayıcı boyunca beslenirken iki veya daha 
fazla sayfa birbirine yapıştığında çoklu 
besleme oluşur. Bu onay kutusu seçildiğinde, 
tarayıcı, bir çoklu besleme algıladığında 
aşağıdaki gibi bir iletişim kutusuyla otomatik 
olarak duracaktır. 
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çoklu 
Beslemeden 
sonra Taramayı 
durdur
(devam)

Lütfen aşağıdaki işlemlerden herhangi birini 
gerçekleştirin:
 • Taramaya devam etmek isterseniz, çoklu 

sayfayı tetikleyen sayfayı ve taranmamış 
sayfaları giriş Tepsisine tekrar yükleyip, 
taramayı tekrar başlatmak için Evet 
düğmesine tıklayın.

 • Taramayı durdurmak isterseniz Hayır 
düğmesine tıklayın. Taranmış olan 
sayfalar önizle ve Kaydet iletişim 
kutusuna alınacaktır. Taranan sayfaları 
kaydetmek için Kaydet, kaydetmeden 
çıkmak için Kapat düğmesine tıklayın.

 İPUÇLARI:
• Hatalı bir çoklu besleme sıklıkla 

oluşursa, otomatik Belge Besleyiciyi 
temizlemek için 33. sayfadaki “Bakım” 
kısmına başvurun. 

• Yeni bir tarama başlatmadan önce, 
kâğıt üzerindeki yapışkan notları, 
bantları veya diğer nesneleri çıkarın. 

• Kartvizitler, plastik ve kabartmalı 
kartlar tararken veya hatalı bir çoklu 
besleme sıklıkla oluştuğunda bu 
kutunun işaretini kaldırın.
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Belge Koruması

Bu işlev, sayfanın öndeki kenarının eğri 
beslenmesini algılamak için kullanılabilir. 
sayfa, öndeki kenarında eğri bir açıyla 
beslendiğinde, orijinal malzemelerinizde 
hasarı önlemek için aşağıdaki gibi bir iletişim 
kutusuyla taramayı durduracaktır.

Lütfen aşağıdaki işlemlerden herhangi birini 
gerçekleştirin:
 • Taramaya devam etmek isterseniz, kâğıdı 

düzgün biçimde yükleyip, taramayı tekrar 
başlatmak için Evet düğmesine tıklayın.

 • Taramayı durdurmak isterseniz Hayır 
düğmesine tıklayın. Taranmış olan 
sayfalar önizle ve Kaydet iletişim 
kutusuna alınacaktır. Taranan sayfaları 
kaydetmek için Kaydet, kaydetmeden 
çıkmak için Kapat düğmesine tıklayın.

  İPUÇLARI:
• Kartvizitler, plastik veya kabartmalı 

kartlar tararken bu kutunun işaretini 
kaldırın.

• Beslerken kâğıdı düzgün tutmak için 
Kâğıt Kılavuzlarını kullanın.

idocscan ToUcH KULLanMa (dEVaM)

Görüntü Ayarları
Herhangi bir ayar 
ve özellik değişikliği 
yaptıktan sonra, 
her zaman sayfanın 
altındaki Uygula veya 
Tamam düğmesine 
tıkladığınızdan emin olun.
görüntü ayarları sekmesi 
aşağıdaki ayarları ve 
özellikleri içerir:

 Öğe İşlev

Parlaklık / 
Kontrast

Parlaklık: değeri artırmak veya azaltmak 
(-127 ~ +127) ve görüntüyü daha parlak ya 
da koyu yapmak için kaydırıcıyı kullanın.
Kontrast: değeri artırmak veya azaltmak 
(-127 ~ +127) ve kontrastı daha yüksek ya da 
düşük yapmak için kaydırıcıyı kullanın. değer 
+127'ye doğru ne kadar yüksek ayarlanırsa, 
açık ve koyu alanlar arasındaki kontrast o 
kadar fazla olur.
örnek:

 Parlaklık / Kontrast uygulanmışorijinal
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Parlaklık / 
Kontrast (devam)

 İPUÇLARI:
• Bu işlev, belgeler, okunabilirliği 

artırmak için açık mürekkeple 
yazdırıldığında yararlıdır.

• Tarama modu “s/B” olarak 
ayarlandığında Kontrast 
etkinleştirilmez.

 İyileştirmeler ve Ayarlar

Ekran ayarı

Ekran ayarı, dergiler veya diğer basılı 
malzemelerdeki hareli desenleri azaltmaya 
yardımcı olur. Ekran ayarından sonra 
görüntünüz bulanık görünebilir.
örnek:

Ekran ayarı 
uygulanmış

orijinal

 İPUÇLARI:
• Bu işlev bazı kâğıt ve medya türleri 

için etkili olmayabilir.
• Ekran ayarı işlevini etkinleştirdiğinizde, 

tarama işlemi olağandan uzun sürer.

Metin geliştirme

açık renk yazdırılmış veya el yazısı 
metin içeren belgeler taranırken, bu ayar, 
okunabilirlik için arka plan ve metin arasındaki 
kontrastı iyileştirebilir. 
örnek:

 Metin geliştirme uygulanmışorijinal görüntü

 İPUÇLARI:
• Bu işlev, belge türlerine ve içeriklere 

göre doğru biçimde çalışmayabilir.

Bulanıklık 
Maskesi

Bu işlev, genel olarak daha belirgin görüntü 
için, görüntüdeki kenarları daha açık biçimde 
vurgulamaya yardımcı olur. 
örnek:

Bulanıklık Maskesi 
uygulanmış

orijinal

 İPUÇLARI:
• Bulanıklık Maskesi, kötü odaklanmış 

veya odak dışı görüntülerde iyi sonuç 
vermeyebilir.

idocscan ToUcH KULLanMa (dEVaM)
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zımba delikleri 
Giderme

Bu işlev, belgelerin kenarları boyunca 
bulunan yuvarlak zımba deliklerini giderebilir. 
Kenarlar boyunca bulunan zımba delikleri, 
belgeye en yakın renkle değiştirilir.
örnek:

 

orijinal zımba delikleri 
Giderme 

uygulanmış

 İPUÇLARI:
 • Bu işlev, Tarama çözünürlüğü özelliği 

200 dpi veya daha yüksek değere 
ayarlandığında en iyi sonucu verir.

 • Belgeler eğri beslenirse zımba delikleri 
giderilemeyebilir.

 • Belgenin kenarlarında olmayan zımba 
delikleri düzgün biçimde giderilemeyebilir.

 • Yuvarlak şekilli olmayan zımba delikleri 
giderilemez.

 • delikler metinle, çizgilerle veya grafiklerle 
üst üste binerse, zımba delikleri 
giderilemeyebilir.

renk düşmesi

Bu ayar, “Kırmızı”, “Mavi” veya “Yeşil” 
arasından bir renk seçildiğinde bir belgenin 
belirli kısımlarını çıkarabilir. örneğin, kırmızı 
işaretler ve siyah metin bulunan bir belge 
taranırken, “Kırmızı” seçimini yapmak, 
kırmızı işaretleri çıkarıp yalnızca siyah metni 
tarayabilir. Tüm renkleri taramak için “Yok” 
seçimini yapın.
örnek:

 
orijinal renk düşmesi 

uygulanmış

seçilen rengin atılamaması durumunda 
Filtre Eşiği kaydırıcısını etkinleştirmek 
için Gelişmiş onay kutusunu işaretleyin. 
Kaydırıcıyı, seçilen rengi daha fazla atmak 
için “Maksimum” ayarına, daha fazla tutmak 
için de “Minimum” ayarına doğru sürükleyin.

 İPUÇLARI:
• renk düşmesi, renkli tarama için 

kullanılamaz.
• renk düşmesi, renkli arka planlar 

veya renkli kâğıt taranırken, seçilen 
renk için tüm içeriği atabilir. 

idocscan ToUcH KULLanMa (dEVaM)
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TWAIN Arayüzünü Yapılandırma
TWain arayüzündeki ayarlar ve özellikler, idocscan Touch ayar 
sayfalarındakilerle aynıdır. ayarların ayrıntılı açıklamaları için 18. 
sayfadaki “ayar sekmelerini ve özellikleri ayarlama” kısmına bakın.

1
2

3
4
5

6
7

8
9

10
11

21

15

14

16

17

12

20
19

18

13

1  Kaynak tarama: “Tek Yönlü”, “çift Yönlü” arasından bir seçim 
yapın 

2  Tarama modu: “renkli”, “gri”, “s/B”, “çoklu renkli çıktı” 
arasından bir seçim yapın

3  Tarama boyutu: “otomatik ”, “a4 (210x297mm)”, “a5 
(148x210mm)”, “a6 (105x148mm)”, “B5 (182x257mm)”, 

idocscan ToUcH KULLanMa (dEVaM)

“B6 (128x182mm)”, “Mektup (216x279mm)”, “Legal 
(216x356mm)”, “Uzun Tarama (Maks. 3000mm)” arasından bir 
seçim yapın

4  Tarama çözünürlüğü: “100dpi”, “200dpi”, “300dpi”, “400dpi”, 
“600dpi” arasından bir seçim yapın

5  dönüş: “Yok”, “90sdgrsY”, “90sdgrsYT”, “180sdgr”, “Metin 
Yönü” arasından bir seçim yapın

6  düzelt: Eğri taranan görüntüleri düzeltin.
7  Boş sayfaları çıkart: Taranan belgeler arasından boş sayfaları 

çıkartın.
8  Ekran ayarı: Taranan görüntülerden hareli desenleri azaltın.
9  Metin geliştirme: Taranan metni okunabilirlik için iyileştirin.
10 renk düşmesi: atılacak renk için “Yok”, “Kırmızı”, “Mavi”, 

“Yeşil” arasından bir seçim yapın.
11 Filtre Eşiği: atılacak rengin aralığını ayarlamak için kaydırıcıyı 

“Maksimum” veya “Minimum” ayarına doğru getirin.
12 gelişmiş: Filtre Eşiği işlevini etkinleştirin.
13Kalın Medya Modu: Kalın veya sert medya tararken 

etkinleştirin.
14 orijinal Tür: “Metin”, “Fotoğraf”, “Metin/Fotoğraf” arasından bir 

seçim yapın
15 çoklu Beslemeden sonra Taramayı durdur: çoklu besleme 

algılama işlevini etkinleştirin.
16 Belge Koruması: Kâğıdın öndeki kenarının eğri beslenmesini 

algılayın.
17 Bulanıklık Maskesi: Taranan görüntülerdeki kenarları 

vurgulayın.
18 zımba delikleri giderme: Taranan belgelerden yuvarlak zımba 

deliklerini giderin.
19 Tara: Bir tarama başlatmak için tıklayın.
20 Kapat: TWain arayüzünü kapatmak için tıklayın.
21 standart: ayarları fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlayın.
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TaraMa işLEMi
iDocScan Touch Panelinden Tarama
1. orijinal malzemeleri, 12. 

sayfada açıklandığı şekilde 
tarayıcıya yükleyin.

2. sistem tepsisinde  
[ ] simgesine tıklayarak 
idocscan Touch 
uygulamasını açın. 

 
Bunun yerine, “Başlat” 
menüsü, “Tüm Programlar”, 
“idocscan PXXX” 
ve “idocscan Touch 
(PXXX)” öğelerini seçerek 
de idocscan Touch 
uygulamasını açabilirsiniz.  

3. idocscan Touch panelinde 
tarama işi seçenekleri 
(1 ~ 9) boyunca yukarı ve 
aşağı kaydırmak için yukarı 
ve aşağı okları veya fare 
tekerini kullanın. 

 

4. iş ayarları kısmıyla daha 
önce yapılandırdığınız 
hedefe tarama başlatmak 
için tercih edilen bir tarama 
işi düğmesine tıklayın. 18. 
sayfadaki “ayar sekmelerini 
ve özellikleri ayarlama” 
kısmına bakın.

• geçerli tarama durumunu 
gösteren “işliyor...” 
çubuğu görünür.

 İPUÇLARI:
• iş ayarı veya Bilgi iletişim 

kutusu görüntülendiğinde 
tarama yapamazsınız. 
Taramadan önce iletişim 
kutusunu kapatmak için 
[ ] düğmesine tıklayın.
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Tarayıcı Düğmelerini Kullanarak Tarama
1. orijinal malzemeleri, 12. 

sayfada açıklandığı şekilde 
tarayıcıya yükleyin.

2. iş gösteriminden tercih 
edilen bir tarama işini (1 ila 
9) seçmek için yukarı/aşağı 
oklarına basın.
• gösterilen rakamlar 

(1~9) idocscan Touch 
panelindeki rakamlara 
karşılık gelir. 15. 
sayfadaki “Tarama işi 
seçenekleri” kısmına 
bakın.

 

3. iş ayarları kısmıyla daha 
önce yapılandırdığınız 
hedefe tarama başlatmak 
için  <Scan/Stop> 
(<Tara/Durdur>) düğmesine 
basın. 18. sayfadaki “ayar 
sekmelerini ve özellikleri 
ayarlama” kısmına bakın.

 

• geçerli tarama durumunu 
gösteren “işliyor...” 
çubuğu görünür.

TaraMa işLEMi (dEVaM)

 İPUÇLARI:
• iş ayarı veya Bilgi iletişim 

kutusu görüntülendiğinde 
tarama yapamazsınız. 
Taramadan önce iletişim 
kutusunu kapatmak için 
[ ] düğmesine tıklayın.

Önizleme ve Kaydetme
Tarama bittikten sonra, taranan verilere önizleme yapabilir ve 
kaydetmek için yeni bir konum belirleyebilirsiniz.

 İPUÇLARI:
• Bu işlev, Bcr'ye Tara, ocr'a Tara ve Uygulamaya Tara 

seçenekleriyle kullanılamaz.
Tek sayfalı dosyaları 
görüntüleme:
1. dosya seç aşağı açılır 

listesinden bir dosya adı 
seçin.

2. seçilen görüntü 
önizleme penceresinde 
görüntülenecektir.

3. Yeni bir konum belirlemek 
için Gözat düğmesine 
tıklayın.

4. Tüm taranan dosyaları 
kaydetmek için Kaydet 
düğmesine tıklayın. 

12

3

4
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Çok sayfalı dosyaları 
görüntüleme:
1. Taranan verileri önizleme 

penceresinde görüntülemek 
için sol ve sağ okları 
kullanın.

2. Yeni bir konum belirlemek 
için Gözat düğmesine 
tıklayın.

3. Taranan dosyaları 
kaydetmek için Kaydet 
düğmesine tıklayın. 

1

2

3

Bir Taramayı Durdurma
Yanlış bir belgenin tarandığını veya hatalı biçimde tarama 
yapıldığını gördüğünüzde tarama işlemini durdurabilirsiniz.
1. Tarayıcıda  <Scan/

Stop> (<Tara/Durdur>) 
düğmesine basın veya 
tarama iletişim kutusunda 
Durdur düğmesine tıklayın.
• Tarama işlemi 

durdurulacak ve 
taranmakta olan sayfa 
çıkartılacaktır.

 

2. Tarama durduğunda bir 
iletişim kutusu görünür.

• Tarama işlemini 
sonlandırmak için 
Taramayı Durdur 
düğmesine tıklayın. 
Taranmış olan 
verileri kaydetmek 
isteyip istemediğinizi 
soran bir iletişim 
kutusu görünecektir. 
Kaydetmeden çıkmak için 
Hayır düğmesine tıklayın. 
sağ tarafta gösterilen 
önizle ve Kaydet 
penceresini açmak için 
Evet düğmesine tıklayın. 
durdurulan sayfanın 
kaydedilmeyeceğine 
lütfen dikkat edin.

• Tarama işlemine 
devam etmek 
amacıyla, duraklatılan 
sayfayı çıkarmak için 
adF Kapağını açın, 
taranmayan sayfaları 
giriş Tepsisine düzgün 
biçimde tekrar yükleyin 
ve Taramaya Devam Et 
düğmesine tıklayın.

TaraMa işLEMi (dEVaM)
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TWAIN Arayüzünü Kullanarak Tarama
Bu tarayıcı, TWain standartlarıyla uyumlu uygulamalar içinde 
kullanıma yönelik bir TWain sürücüsü içerir. aşağıda, TWain 
arayüzü aracılığıyla bir tarama başlatmak için bu tarayıcıyla verilen 
Presto! PageManager kullanımının bir örneği yer almaktadır.

 İPUÇLARI:
• Bazı uygulamalar bu tarayıcının TWain arayüzünden 

farklı olan kendi TWain arayüzünü görüntüleyebilir. 
Uygulamanın TWain ile uyumlu olup olmadığından veya 
hangi seçeneklerin kullanılabildiğinden emin değilseniz, o 
uygulamayla sağlanan talimatlara bakın.

1. orijinal malzemeleri, 12. 
sayfada açıklandığı şekilde 
tarayıcıya yükleyin.

2. “Başlat” menüsünü 
açıp, “Tüm Programlar” 
listesinden “Presto! 
PageManager” 
uygulamasını seçin. 

 

3. File menüsünden select 
source komutuna tıklayın. 
select source listesinden 
idocscan PXXX öğesini 
seçin.

 

 iDocScan PXXX

TaraMa işLEMi (dEVaM)

4. File menüsünden scan 
settings komutuna tıklayıp 
suppress TWain User 
interface öğesinin seçimini 
kaldırın. 

 

5. Taramalarınıza yönelik save 
as Format ayarını yapıp oK 
düğmesine tıklayın.

 

6. File menüsünden acquire 
image data komutuna 
tıklayın. Tarayıcının TWain 
arayüzü açılır.
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7. Tarama ayarlarını 
yapın (örneğin Kaynak 
tarama, Tarama modu, 
Tarama boyutu, Tarama 
çözünürlüğü vb.).
• 27. sayfadaki “TWain 

arayüzünü Yapılandırma” 
kısmına bakın.

8. Bir tarama başlatmak için 
TWain arayüzünde Tara 
düğmesine tıklayın.
• Tarama durumunu 

gösteren “görüntü 
işleniyor...” çubuğu 
görünecektir.

• Taramayı iptal etmek 
isterseniz, tarayıcıda 

 <Tara/Durdur> 
düğmesine basın. 
Taranmış olan sayfalar 
otomatik olarak 
kaydedilecektir.

TaraMa işLEMi (dEVaM)

9. “görüntü işleniyor...” 
çubuğu otomatik olarak 
kapandıktan sonra, sıradaki 
orijinal malzemeleri 
tarayıcıya yükleyip 
tekrar Tara düğmesine 
tıklayarak taramaya devam 
edebilirsiniz. 

10. Taramayı bitirdikten sonra 
TWain arayüzünde Kapat 
düğmesine tıklayın.
• Taranan veriler uygulama 

içine alınacaktır.
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BaKiM

Tarayıcıyı Temizleme 
Tarayıcının silindirlerinde ve camlarında, görüntü kalitesini 
etkileyecek toz ve kir birikebilir. En iyi tarama performansını 
almak için tarayıcının içini düzenli olarak temizleyin. Tarayıcının 
en az haftada bir veya her 2.000 taramada bir temizlenmesi 
önerilir. 
Belgelerin türüne, kötü durumdaki belgelere veya tarayıcınızdan 
aldığınız yetersiz sonuçlara bağlı olarak tarayıcıyı daha sık 
temizlemeniz gerekebilir.

Toplam sayfa sayısını kontrol 
etmek amacıyla tarayıcının bilgi 
iletişim kutusunu görüntülemek 
için idocscan Touch panelinde 
[ i ] (bilgi) simgesine tıklayın. 
Tarama işlemi sırasında Toplam 
sayfa sayısı artar.

 İPUÇLARI:
• Tarayıcıyı temizlemeden önce güç kablosunu 

çektiğinizden her zaman emin olun.
• Tarayıcıyı ıslatmamaya dikkat edin. Tarayıcının içine 

giren su veya diğer sıvılar tarayıcınızda kalıcı hasara ya 
da hatalı çalışmaya neden olabilir.

• Tarayıcıyı temizlemek için güçlü çözücüler veya aşındırıcı 
malzemeler kullanmayın.

• Temizlik ve bakım işlemleri için yeterli alan olduğundan 
emin olun.

Tarayıcının Dışını Temizleme

Tarayıcının dışını temizlemek 
için, su veya yumuşak deterjanla 
nemlendirilmiş temiz, yumuşak 
bir bez kullanın.

Otomatik Belge Besleyiciyi Temizleme

1. adF kapağını açmak için 
açma Tırnağını çekin.

2. alt parçaları temizlemek 
için, biraz izopropil 
tuvalet ispirtosuyla (%95) 
nemlendirilmiş temiz, tüy 
bırakmayan bir bez kullanın.

 

%95 izopropil

Tuvalet ispirtosu
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 İPUÇLARI:
Temizleyiciyi asla doğrudan otomatik Belge Besleyiciye 
püskürtmeyin.

ayırma altlığı
Tarama camları

Besleme silindiri 1
Besleme silindiri 2

ayırma silindiri

sıkıştırma silindiri

Plastik silindirler
Plastik silindirler

• ayırma altlığı - ayırma 
altlığını yukarıdan aşağıya 
doğru silin. Bezin, altlığın 
yaylarına takılmamasına 
dikkat edin.

BaKiM (dEVaM)

• Tarama camları - Her 
iki Tarama camını, 
temizlenene kadar yandan 
yana silin.

• Plastik silindirler ve 
sıkıştırma silindiri - Bu 
silindirleri yandan yana 
silin. Yüzeylerin etrafını 
temizlemek için silindirleri 
döndürün.

• ayırma silindirleri ve 
Besleme silindiri - arama 
silindirleri ve Besleme 
silindirini, otomatik Belge 
Besleyici içinden çıkarıp, 
silindirlerin tüm yüzeyini 
temizleyin. silindirleri 
çıkarmak için bkz. sayfa 
39 ve 40.
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BaKiM (dEVaM)

• Tarayıcı sensörleri - Tarayıcı sensörleri toz veya diğer 
parçacıklarla engelleniyorsa, izopropil alkolle (%95) 
nemlendirilmiş bir pamuklu çubuk kullanarak sensör 
deliklerinin altını (vurgulanan alanlar) temizleyin.

• Besleme Yolu ve giriş 
Tepsisi - Toz veya 
birikintileri gidermek için 
tüm Kâğıt Yolunu ve giriş 
Tepsisini temizleyin.

Tarayıcıyı Ayarlama
Taranan görüntünün renkleri orijinal renklerle 
uyuşmadığında ve görüntüde, sağ tarafta 
gösterildiği gibi dikey çizgiler belirdiğinde, 
ayarlama işlemi, tarayıcı bileşenlerinde 
zamanla ortaya çıkan değişimleri telafi ederek 
bu sorunları düzeltmeye yardımcı olabilir.

 İPUÇLARI:
• ayarlama işleminden önce, otomatik Belge Besleyiciyi 

her zaman 33. sayfadaki talimatlara göre temizleyin. 
silindirleri ve merceği temizlemek görüntü kalitesini 
iyileştirmezse, lütfen ayarlama işlemini gerçekleştirin.

• Kullanmadan önce ayar Kâğıdının temiz ve tozsuz 
olduğundan emin olun.

• ayar Kâğıdı, tarama kalitesinin doğruluğunu sürdürmek 
için gerekli bir parçadır ve doğrudan güneş ışığı almayan 
bir yerde tutulmalıdır. Hasar görürse veya zamanla 
sarımsı bir renk alırsa ayar Kâğıdını kullanmayın.

1. Tarayıcının gücünü açın.
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2. ayar Kâğıdının her iki 
tarafındaki plastik folyoyu 
çıkarın. 

Calibrate  Calibrer  Kalibrieren  Калибровать 

Calibrar   校正  校准  較正  보정    

3. ayar Kâğıdını, ok işareti 
yukarı ve ileri bakar şekilde 
giriş Tepsisine yerleştirin.

4. “Başlat” menüsüne gidip, 
“Tüm Programlar”, “idocscan 
PXXX” ve “calibration” 
öğelerini seçerek ayar iletişim 
kutusunu açın.

 

5. ayarlamayı başlatmak için 
Ayarla düğmesine tıklayın. 
ayar Kâğıdı yavaş yavaş 
otomatik Belge Besleyici 
boyunca ilerletilecektir.
• ayar işlemini belirten 

bir ilerleme çubuğu 
görünecektir.

• ayar işlemi sırasında 
üretilen mekanik sesler 
normaldir.

 

6. “ayar yapıldı.” iletişim kutusu 
göründükten sonra Kapat 
düğmesine tıklayın.

 

BaKiM (dEVaM)
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BaKiM (dEVaM)

Sarf Malzemelerini Değiştirme
aşağıda, tarayıcıya yönelik sarf malzemeleri yer almaktadır. 
Belirtilen döngü sayısı aşıldığında bu parçaların yenilenmesi 
veya yıprandıklarında, hasar gördüklerinde ya da temizlikten 
sonra hatalı beslemenin devam etmesi durumunda sarf 
malzemelerinin değiştirilmesi önerilir.

Parçalar Adlar Kullanım Ömrü

ayırma altlığı x 1 300.000 sayfa

ayırma silindiri x 1 300.000 sayfa

Besleme silindiri 1 
x 1 300.000 sayfa

Besleme silindiri 2 
x 1 300.000 sayfa

sarf malzemeleri konusunda bilgi için, yerel yetkili sağlayıcımızla 
iletişime geçin veya www.mustek.com.tw adresinden bizi 
çevrimiçi ziyaret edin.

Sarf Malzemeleri Durumunu Kontrol Etme

1. sarf malzemeleri durumu 
bilgisini kontrol etmek için, 
idocscan Touch panelinin 
sağ altındaki [ i ] (bilgi) 
simgesine tıklayarak sarf 
malzemeleri sayacını kontrol 
edin.

2. önerilen 300.000 sayfa 
kullanım ömrüne ulaşıp 
ulaşmadıklarını görmek için, 
ayırma silindiri, Besleme 
silindiri 1, Besleme silindiri 
2 ve ayırma altlığına yönelik 
her bir sayacı kontrol edin.

 İPUÇLARI:
• sarf malzemelerini 

değiştirdikten sonra 
tarama sayaçlarını 0'a 
sıfırladığınızdan emin 
olun.
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Ayırma Altlığını 
Değiştirme

1. adF kapağını açmak için 
Kapak Tırnağını çekin.

2. ayırma altlığının her bir 
tarafındaki tırnakları itip, 
çıkarmak için çekin.

3. Yeni ayırma altlığını tutup, 
tırnakları montaj yuvasıyla 
hizalayın. Tırnakları yerine 
itip adF kapağını kapatın.

4. idocscan Touch panelinden 
[ i ] (bilgi) simgesine, 
ardından da sayacı tekrar 
0'a ayarlamak için ayırma 
altlığı sayısı sayacının 
yanındaki Sıfırla düğmesine 
tıklayın.

 

BaKiM (dEVaM)
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Ayırma Silindirini Değiştirme

1. adF kapağını açmak için 
Kapak Tırnağını çekin.

2. ayırma silindiri Kapağının 
her bir tarafındaki tırnakları 
itip, kapağı açmak için 
çekin.

BaKiM (dEVaM)

3. Yuvadan çekerek çıkarmak 
için ayırma silindirinin uzun 
ucunu tutun.

4. Yeni ayırma silindirini takın. 
1  silindirin kısa ucunu, 

yuvanın montaj deliğine 
geçirin.

2  silindirin uzun ucunu, 
yerine kilitlemek için U 
şekilli açıklığın içine itin. 

 

1

2
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5. ayırma silindiri Kapağını 
yerine geri takıp adF 
kapağını kapatın.

6. idocscan Touch panelinden 
[ i ] (bilgi) simgesine, 
ardından da sayacı tekrar 
0'a ayarlamak için ayırma 
silindiri sayısı sayacının 
yanındaki Sıfırla düğmesine 
tıklayın.

 

BaKiM (dEVaM)

Besleme Silindirlerini Değiştirme

iki takım Besleme silindiri 
vardır. üst Besleme silindiri 1 
numara, alt Besleme silindiri 
de 2 numarayla işaretlenmiştir. 
değiştirirken, silindirdeki sayıyla 
tutucuyu eşleştirdiğinizden 
emin olun.

 
1

 
2

1. adF kapağını açmak için 
Kapak Tırnağını çekin.
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2. Kâğıt Kılavuzlarını yan 
tarafa gidebildikleri kadar 
kaydırın. Parmağınızla 
çentikten besleme yolu 
kapağını açın.

3. Kilidini açmak için, kolu 
Besleme silindirine aşağı 
döndürün. 

4. Tutucudan çekip çıkarmak 
için Besleme silindirini 
sıkıca tutun.

5. Yeni Besleme silindirini 
takın.
1  silindirin yuvarlak ucunu, 

silindir numarasıyla 
eşleşen yuvanın montaj 
deliğine geçirin.

2  Teker ucunu eğip, tekeri 
yuvaya itin. Kilitlemek için 
kolu yukarı döndürün.

 

1

2
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6. Besleme yolu kapağını 
yerine geri takıp adF 
kapağını kapatın.

7. idocscan Touch panelinden 
[ i ] (bilgi) simgesine, 
ardından da sayacı tekrar 
0'a ayarlamak için Besleme 
silindiri 1 sayısı ve Besleme 
silindiri 2 sayısı sayacının 
yanındaki Sıfırla düğmesine 
tıklayın.

 

BaKiM (dEVaM)

Kâğıt Sıkışmalarını Giderme
Kâğıt sıkışması, hatalı besleme, aşılan kâğıt uzunluğu sınırı 
veya bilinmeyen hata oluşursa, tarama, uyarı sesiyle birlikte 
beklenmedik şekilde durur ve taramaya devam etmek isteyip 
istemediğinizi (sıkışmayı giderdikten sonra) soran bir iletişim 
kutusu görünür. sıkışan kâğıdı aşağıdaki prosedüre göre 
dikkatlice çıkarın:

 İPUÇLARI:
• Kâğıt sıkışmasını önlemek için 12. sayfadaki “Kâğıt 

Kullanım önlemi” ipuçlarına başvurun.
• Kâğıt sıkışmalarıyla sıklıkla karşılaştığınızda, otomatik 

Belge Besleyiciyi 33. sayfadaki talimatlara göre 
temizlemek gerekir.

• Taramadan önce kâğıdı düzleştirip pürüzsüzleştirin ve 
Kâğıt Kılavuzlarını kâğıt kenarlarına dokunacak şekilde 
ayarlayın. Kâğıt Kılavuzlarının kâğıt yığınıyla çok sıkı 
veya çok gevşek olması beslemede sorunlara neden 
olabilir. 

• Uzun kâğıdın, Uzun sayfa modunda 118” (3000 mm) 
maksimum uzunluğu aşıp aşmadığını kontrol edin. 
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1. adF kapağını açmak için 
Kapak Tırnağını çekin.

2. sıkışan ve taranmamış 
kâğıtları tarayıcıdan çıkarıp 
adF kapağını kapatın.

3. açılan iletişim kutusunda 
aşağıdaki işlemlerden birini 
gerçekleştirebilirsiniz:

BaKiM (dEVaM)

• sıkışan kâğıttan 
taramaya devam etmek 
isterseniz. sıkışan ve 
taranmamış sayfaları 
giriş Tepsisine geri 
yükleyip, kâğıt sıkışması 
iletişim kutusunda Evet 
düğmesine tıklayın. 

• Taramayı durdurmak 
isterseniz, kâğıt 
sıkışması iletişim 
kutusunda Hayır 
düğmesine tıklayın. 
Taranmış olan sayfalar 
önizle ve Kaydet iletişim 
kutusuna alınacaktır. 
Kaydetmek için Kaydet 
düğmesine tıklayın. 
Kaydetmeden çıkmak 
için İptal düğmesine 
tıklayın.
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Sorunlar Çözümler
Bilgisayarım tarayıcıyı 
algılayamıyor veya tarayıcı 
taramayı başlatmıyor.

 • güç beslemesi ve kablosunun doğru biçimde bağlandığını kontrol edin.
 • Tarayıcı sürücüsü kurulduktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlattığınızdan emin olun.
 • Tarayıcının gücünün açık olup olmadığını kontrol edin. 

otomatik Belge Besleyicide kâğıt 
sıkışmaları oluşuyor.

 • sıkışan kâğıdı çıkarmak için “Kâğıt sıkışmalarını giderme” kısmına başvurun ve “Kâğıt 
Kullanım önlemi“ kısmını da okuyun. 

 • çok ince veya çok kalın kâğıt tarayıcıdan düzgün biçimde beslenemeyebilir.
 • Tarayıcıyı temizlemek için “Tarayıcıyı Temizleme” kısmına başvurun.
 • Kâğıdın, Uzun sayfa modunda 118” (3000 mm) maksimum uzunluğu aşıp aşmadığını 

kontrol edin. 
 • sarf malzemelerinin yıpranmış görünüp görünmediğini kontrol edip, “sarf Malzemelerini 

değiştirme” kısmına başvurun.
Kötü tarama kalitesi  • Bozuk veya hasarlı olup olmadıklarını kontrol etmek için orijinal malzemelerinizi inceleyin.

 • Tarayıcı parçalarını temizlemek için “Tarayıcıyı Temizleme” kısmına başvurun. 
 • Yazılım ayarında tarama kalitesini doğrulayın ve çözünürlüğü yükseltin.

Beyaz veya boş sayfalar 
bulunuyor.

 • Belgeleri tarayıcıya, Kaynak tarama ayarına göre doğru biçimde yüklediğinizden emin 
olun.

 • Kâğıdın doğru yönde olduğundan emin olun.
Taranan görüntülerde dikey 
çizgiler veya lekeler görünüyor.

 • çizgilerin veya lekelerin görünmeye devam ettiğini doğrulamak içi boş bir sayfa tarayın, 
tarayıcıyı temizleyin.

 • Tarayıcı parçalarını temizlemek için “Tarayıcıyı Temizleme” kısmına başvurun.
 • Tarayıcınızı ayarlamak için “Tarayıcıyı ayarlama” kısmına başvurun.

sorUn gidErME
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sorUn gidErME (dEVaM)

Sorunlar Çözümler
çift beslemeler veya taranan 
görüntüler eğri, eksik ya da 
kırpılmış görünüyor.

 • Beslerken kâğıdı düzgün tutmak için Kâğıt Kılavuzlarını kullanın.
 • giriş Tepsisinin kapasitesini aşmayın.
 • silindirleri ve belge sensörlerini temizleyin.
 • Kâğıt yığını giriş Tepsisinde düz ve eşit biçimde durmuyor gibi görünüyorsa, kâğıt kolunu 

adF'de konuma geri almak için tarayıcı kapağını açıp kapatın.
 • Kalın ve sert medya tararken “Kalın Medya Modu” onay kutusunu işaretleyin.

Kâğıt beslendiğinde, tarayıcı 
neden kâğıt algılanmadığını 
belirtiyor?

 • Kâğıdın ön kenarı adF'deki durdurucuya dokunana kadar, kâğıdı giriş Tepsisine düz 
biçimde yerleştirin.

Tarama hızı düşük.  • çözünürlüğü düşürmek ve dosya boyutunu küçültmek için tarayıcı yazılımını ayarlayın.  
düşük kalite ayarları genellikle daha yüksek tarama hızlarıyla sonuçlanır.

 • Ekran ayarı işlevini etkinleştirdiğinizde, tarama işlemi olağandan uzun sürer.
Uzun sayfa modunda, neden 
300 dpi değerinden yüksek bir 
çözünürlük ayarlanamıyor?

 • Uzun sayfa tarama gerçekleştirmek çok fazla sistem belleği tüketebilir. Tarayıcı, en iyi 
tarama performansını sağlamak için, Uzun sayfa modunda yalnızca 300 dpi veya daha 
küçük değere ayarlanmış çözünürlüğü kullanabilir.

ocr yazılımı tarafından 
oluşturulan metin yanlış.

 • Yazılım ayarlarında en az 300 dpi değerinde bir çözünürlük seçin. ocr yazılımı tüm 
metinleri her zaman doğru biçimde dönüştüremeyebilir. Lütfen ocr işlevinin gözden 
kaçırmış olabileceği hatalara karşı belgeyi inceleyin.

 • ocr tanıma sonucu genellikle metin tabanlı dijital görüntülerde daha doğrudur. Karışık 
içeriğe (tek bir sayfada metin, görüntüler ve grafikler) sahip görüntüler daha düşük 
doğrulukla sonuçlanabilir.

 • Beyaz arka plan üzerinde siyah metin varsa, tarayıcı renk ayarlarını “s/B” olarak yapın.
 • orijinal belgenin kalitesinin, ocr tanıma işlemi için kötü olup olmadığını kontrol edin.
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Sorunlar Çözümler
Taranan görüntüler e-posta ekleri 
olarak gönderilemiyor.

 • idocscan Touch uygulamasında E-posta işlevini kullanabilmek için, bir varsayılan e-posta 
istemcisi kurup yapılandırdığınızdan emin olun.

 • Taranan görüntülerin, e-posta eki boyut sınırlarını aşmadığından emin olun.
 • Bir e-postaya en fazla 20 tane JPEg dosyası eklenebilir.

idocscan Touch programındaki 
ocr ve Bcr işlevleri 
kullanılamıyor.

 • ocr ve Bcr işlevlerini kullanmadan önce, kurulum diskindeki aBBYY Finereader ve 
aBBYY Business card reader uygulamalarının bilgisayarınıza kurulduğundan emin olun.

“Yetersiz disk alanı...” mesajı 
görünüyor.

 • çoklu sayfalı belgeler taramak, zaman içinde çok fazla disk alanı kullanabileceğinden, 
tarama, yetersiz disk alanından dolayı durabilir. Lütfen hedef konumu ara sıra temizleyin.

Bellek yetersiz duruma gelebilir 
ve tarama durur.

 • çok fazla bilgisayar belleği kullanan tarama koşullarında, tarama, yetersiz bellekten dolayı 
durabilir.  Uygulamadan çıkıp, tarama koşullarında, tarama çözünürlüğünü düşürmek gibi 
değişiklikler yapın.

 • Bilgisayarınızın, belirtilen bellek ve diğer sistem gereksinimlerini karşıladığından emin 
olun. 

Yanlış çoklu besleme oluşuyor.  • Her ne kadar doğru çalışsa da, ultrasonik algılama sensörü, belirli bir kâğıt veya 
belgeye iliştirilmiş bir yapışkan not tarandığında yanlış çoklu besleme bildirebilir. Bu tür 
durumlarda, Bu belge türünün taranmasına izin vermek için, iş ayarları kısmında “çoklu 
Beslemeden sonra Taramayı durdur” özelliği devre dışı bırakılmalıdır.

çoklu sayfalı TiFF 
oluşturulamıyor.

 • Büyük bir belgeyi çoklu sayfalı TiFF dosyasına taramak, bilgisayarda yetersiz bellekten 
dolayı tarayıcının çalışmayı durdurmasına neden olabilir. Bunun yerine, daha düşük dosya 
boyutu için çoklu sayfalı PdF olarak kaydedebilirsiniz. 

 • çoklu sayfalı TiFF görüntüleri kaydetmek çok büyük dosyalar oluşturacağından, çoklu 
sayfalı TiFF görüntüleri kaydetmek için yeterli sabit disk alanınız olduğundan emin olun.

 • 2gB sınırını aşan çoklu sayfalı TiFF dosyası oluşturmaya çalışmayın. dosya boyutu 2gB'ı 
aşarsa, çoklu sayfalı TiFF oluşturulmayacaktır.

sorUn gidErME (dEVaM)
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teknik özellikler

Model P100 P70 P45
tarayıcı türü Çift Yönlü ADF (otomatik belge besleyici) sayfa beslemeli tarayıcı

Maks. tarama Hızı (A4, 
200 dpi)

100 ppm / 200 ipm (Gri/S/B) 
55 ppm / 110 ipm (renkli) 

70 ppm / 140 ipm (Gri, S/B) 
45 ppm / 90 ipm (renkli) 

45 ppm / 90 ipm (Gri, S/B) 
35 ppm / 70 ipm (renkli) 

tarama Medya türleri

Düz kâğıt

Boyut
Maks. 8,5” x 14” (216 x 356 mm)
Min. 2” x 3.35” (50,8 x 85,1 mm) 

Uzun Belge Modu: 300 dpi çözünürlükte 118” (3.000 mm) uzunluğa kadar
Ağırlık / kalınlık 28 ~ 312  g/m2  (7 ~ 87 lbs); 0,04 ~ 0,38 mm (0,0015” ~ 0,0149”)

kapasite Maks. 120 sayfa (A4/ Mektup, 70 g/m2  veya 18 lbs), 0,38 mm (0,0149”) altında kalınlıkla

kartvizit

Boyut Min. 50,8 x 85,1 mm (2” x 3.35”)  

Ağırlık / kalınlık Maks. 380 g/m² (0,45 mm)

kapasite Maks. 30 kart (kalınlık 0,45 mm/kart altında)

Plastik kart

Boyut 53,9mm x 85,5mm (2,12” x 3,37”)

kalınlık 1,25mm (0,05”) değerine kadar

kapasite kabartmalı ve kabartmasız kartları da içermek üzere, dikey beslemede bir kerede yalnızca tek bir kart 
taranabilir.

Görüntü Sensörü Contact Image Sensor (CIS) * 2
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TEKniK özELLiKLEr (dEVaM)

Model P100 P70 P45
çoklu Besleme algılama Ultrasonik algılama sensörü
Belge Besleme adF (otomatik Belge Besleyici)

işık Kaynağı LEd (r,g,B)

Tarama Tarafı çift Yönlü ve Tek Yönlü

optik çözünürlük 600 dpi

giriş Tepsisi genişliği 9,5” (242 mm) 

arabirim Yüksek Hızlı UsB 2.0

dosya Biçimi çıkışı JPEg(*.jpg), BMP (*.bmp), TiFF(*.tif), çoklu TiFF(*.tif), PdF (*.pdf), PdF/a (*.pdf)
(noT: desteklenen bu dosya biçimleri, idocscan Touch uygulamasıyla kullanım için mevcuttur. )

Uyumluluk TWain Uyumlu (Windows XP (sP3) / Vista / 7 / 8 / 8.1 için)

Boyut g 323 x d 240 x Y 270 (mm)

ağırlık Yaklaşık 4,1 kg (9 lbs)

güç Kaynağı 24V/1,5 a (giriş: 100V ~ 240V, 50/60Hz) 

güç Tüketimi
< 30W (çalışırken)
< 4W (boştayken)

çalışma sıcaklığı ve nemi
10 °c - 35 °c (50 °F - 95 °F)

%10 ila 85
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