
Bu tarayõcõyõ çalõ tõrmadan önce lütfen bu kõlavuzu okuyun.

Bu kõlavuzu okumayõ bitirdikten sonra, ileride ba vurmak üzere 

güvenli bir yerde saklayõn.

Kullanõcõ Kõlavuzu
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Bölüm 1  Giri

Canon imageFORMULA DR-F120 Belge Tarayõcõyõ satõn aldõ õnõz 
için te ekkür ederiz.

Bu tarayõcõnõn özelliklerini tam olarak anlamak ve bu özellikleri daha 
etkin bir biçimde kullanmak için, ürünü kullanmadan önce lütfen bu 
kõlavuzu ve a a õda gösterilen kõlavuzlarõ ba tan sona kadar 
okuyun. Okuduktan sonra, daha sonra ba vurmak üzere kõlavuzu 
güvenli bir yerde saklayõn.

Bu Kõlavuz Hakkõnda ....................................................................4

Tarayõcõnõn Özellikleri....................................................................5

Parçalarõn Adlarõ ve levleri .........................................................6

Besleme Yöntemleri ......................................................................7

Yönetmelikler ................................................................................8

Ticari Markalar............................................................................10

Bu Kõlavuz Hakkõnda

Tarayõcõya Ait Kõlavuzlar
Bu tarayõcõya ait dokümantasyon, a a õdaki kõlavuzlardan olu ur.

Kurulum Kõlavuzu

Bu kõlavuz, tarayõcõ hakkõnda eksiksiz ve kapsamlõ bilgi 
sa lamaktadõr.

Kullanõcõ Kõlavuzu (bu kõlavuz)

Bu kõlavuz, tarayõcõ üzerindeki i lemler hakkõnda komple 
açõklamalar içermektedir. Bu kõlavuz, birlikte verilen Kurulum 
Diskine elektronik bir kõlavuz olarak yüklenmi tir.

Kullanõcõ Kõlavuzu, Kurulum Diskindeki yazõlõmõ yükledikten sonra 
ba lat menüsündeki a a õda gösterilen konuma kaydedilecektir.

NOT
Windows 8.1/8'de, a a õdaki konumda kayõtlõdõr.
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Bu Kõlavuzda Kullanõlan Semboller

Bu kõlavuzda, prosedürleri, kõsõtlamalarõ, kullanõm uyarõlarõnõ ve 
güvenlik için uyulmasõ gereken talimatlarõ açõklamak için a a õdaki 
semboller kullanõlmõ tõr.

UYARI
Düzgün yapõlmamasõ durumunda insanlarõn yaralanmasõna ya da 
ölmesine yol açabilecek i lemler ile ilgili bir uyarõyõ belirtir. Makineyi 
güvenle kullanmak için, bu uyarõlara her zaman dikkat edin.

DİKKAT

Düzgün yapõlmamasõ durumunda insanlarõn yaralanmasõna ya da 

mal hasarõna yol açabilecek i lemler ile ilgili bir dikkat uyarõsõnõ 

belirtir. Makineyi güvenle kullanmak için, bu dikkat uyarõlarõna her 

zaman dikkat edin.

ÖNEMLİ
letimle ilgili gereklilikleri ve kõsõtlamalarõ belirtir. Makineyi do ru 

olarak kullanmak ve makinenin zarar görmesinden kaçõnmak için bu 
ögeleri dikkatle okuyun.

NOT
Bir i lemin açõklamasõnõ belirtir ya da bir prosedüre yönelik ilave 
açõklamalar içerir. Bu notlarõn okunmasõ iddetle önerilir.

Tarayõcõnõn Özellikleri

DR-F120 belge tarayõcõnõn temel özellikleri a a õda açõklanmõ tõr.

ADF Tarama

ADF ile bir belge destesi azami 20 sayfa/dakika hõzla taranabilir.
(Siyah-beyaza ayarlõ oldu unda, 200 dpi ve A4/Mektup boyutu)

Düz Yataklõ Tarama

Besleyici ile taranamayan belgeler (örne in ince ka õt, kalõn 
ka õt, dergiler ve birbirine ba lõ belgeler) düz yatak üzerinde 
taranabilir.
Taranabilecek azami belge boyutu, Legal boyutudur.

Renkli/Gri Tonlamalõ Deste i

Belgeler, 24-bit renkli ya da 256-seviye gri tonlamalõ olarak 
taranabilir.

 levi

Belgeler, i letim panelindeki önceden kayõtlõ dü melere 
basõlarak otomatik olarak taranabilir. ler, bir uygulama 
ba latmak gerekmeksizin önceden ayarlõ bir yöntem ile otomatik 
olarak i lenir.

Ka õt Boyutu Algõlama

Tarayõcõ, taranan bir belgenin boyutunu otomatik olarak algõlar 
ve kural dõ õ boyutlu bir belgeyi kaydederken bile resmin 
kenarlarõndaki gereksiz bo luklarõ ortadan kaldõrõr.

E rilik Düzeltme

Tarayõcõ, belgelerin e ri yerle tirildi ini algõladõ õnda, taranan 
resimleri düzeltir.

Tam Otomatik Mod

Otomatik olarak belirlenmi  ko ullarda tarama yapmaya olanak 
vermek için, birlikte verilen yazõlõm olan CaptureOnTouch 
uygulamasõnda bir Tam Otomatik Mod mevcuttur. Renk modu 
ve sayfa boyutu gibi tarama ko ullarõ, taranmakta olan belgeye 
ba lõ olarak otomatik ayarlanõr.

Geli mi  Metin Geli tirme

Koyu renkli arka planlara sahip belgeler ya da kur un kalemle 
yazõlmõ  soluk metinler bulunan belgeler net bir biçimde 
taranabilir.
* Bu i levin belge türüne ba lõ olarak etkin bir biçimde 
çalõ mayabilece ine dikkat edin.
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Hare Azaltma

Bu mod, dergi foto raflarõ gibi renkli belgeler taranõrken ortaya 
çõkabilecek hare etkisini (titrek, dalgalõ bir görünüm) azaltõr.

Renk Çõkarma

Belgedeki belirli bir rengi belirtti inizde, bu renk tarama dõ õnda 
bõrakõlõr.

Zõmba Deliklerini Kaldõrma

Düz yataktan tarama yaparken, bu i lev, bir klasöre 
takõlabilmeleri için zõmbayla delinmi  olan belgelerin taranmõ  
resimlerinde görünen siyah noktalarõ ortadan kaldõrõr.

Karakter Yönü Algõlayõcõ

Bu i lev bir belgedeki karakterlerin yönünü tanõmlar ve gerekirse 
resmi, taranan karakterlerin yönü do ru olacak ekilde 
döndürür.

Ön Tarama levi

Tarayõcõ, ön tarama yapõlmõ  bir resmin kar õtlõ õnõ ve 
parlaklõ õnõ ayarlamanõza ve ardõndan ayarlanan resmi, belgeyi 
tekrar taramanõza gerek olmaksõzõn uygulama yazõlõmõna 
göndermenize olanak veren bir Ön Tarama i levine sahiptir.

Karakter/Çizgi Vurgulama levi

Taranan resimlerdeki karakterler ya da çizgilerin tam 
görünmemesi durumunda, tarama sõrasõnda bunlarõn kalõnlõ õnõ 
ayarlamak için bu i levi kullanabilirsiniz.

Enerji Tasarrufu Modu

Bu tarayõcõ Uluslararasõ Energy Star Programõ ile uyumludur ve 
tarama i lemi yapõlan zamanlar haricinde enerji tasarrufu 
özelli ini kullanarak elektrik tasarrufu sa lamak üzere 
tasarlanmõ tõr.

NOT
Kullandõ õnõz birlikte verilen yazõlõma ba lõ olarak, yukarõdaki 
özelliklerin tümü kullanõlamayabilir.

Parçalarõn Adlarõ ve levleri

Ön

(1) Besleyici Kapa õ

Ka õt sõkõ malarõnõ gidermek ya da temizlik yapmak için bunu 
açõn.

(2) Belge Kõlavuzlarõ
Bunu, belgenin geni li ine göre ayarlayõn.

(3) Belge Besleme Tepsisi
Bunu, besleyiciye belge yerle tirirken açõn.

(4) Belge Çõkõ  Tepsisi
Besleyiciden geçerek taranan belgeler buraya çõkarõlõr.

(5) letim Paneli
Tarayõcõ çalõ tõrmak için kullanõlan dü meler burada bulunur.

(6) Baskõ Levhasõ
Bu, düz yatak üzerine konan belgeleri camõn üzerine bastõrõr.

(7) Tarama Camõ (Besleyici)

(8) Tarama Camõ (Düz Yatak)
Belgeleri, taranacak taraflarõ a a õ bakacak ekilde buraya 
yerle tirin.
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letim Paneli

(1)  Dü meleri
Bu dü melere belirli i ler atanmõ tõr. Bu dü melerin herhangi 
birisine basõldõ õnda tarama i lemi ba layacaktõr. Taranan 
resimler, her bir dü me için a a õdaki ekilde i lenecektir:
COPY (KOPYA): Taranan resimleri belirlenen bir yazõcõda 
yazdõrõr.
FILE (DOSYA): Taranan resimleri belirlenen bir klasöre 
kaydeder.
E-MAIL (E-POSTA): Taranan resimler ile yeni bir e-posta iletisi 
gönderir.

(2) START (BA LAT) Dü mesi
Bu dü me, a a õdaki i levleri yerine getirir.
- Kullanõcõ tarafõndan tanõmlanan i  dü meleri ya da kaydõrma 

dü meleri ile seçilen i leri yürütür.
- Bir uygulama kullanõldõ õnda ve [Feeding Option] [Besleme 

Seçene i], [Panel-Feeding] [Panel-Besleme] olarak 
ayarlanmõ  oldu unda tarama i lemini ba latõr.

- Windows Events i levi ile yapõlandõrõlmõ  olan uygulamayõ 
ba latõr.

(3) STOP (DURDUR) Dü mesi
Tarama prosedürlerini durdurmak ya da ka õt sõkõ masõ için 
olanlar gibi hata gösterimlerini silmek için bu dü meye basõn.

(4) GÜÇ Dü mesi
Tarayõcõyõ AÇIK konuma getirmek için bu dü meye basõn, güç 
göstergesi yanacaktõr.
Tarayõcõ AÇIK konumdayken bu dü meye basõp (2 saniye 
süreyle) basõlõ tuttu unuzda, tarayõcõ ve güç göstergesi KAPALI 
konuma geçecektir.

NOT
Tarayõcõnõn otomatik güç kapatma ayarõ varsayõlan olarak 
etkinle tirilmi tir ve 4 saat boyunca çalõ tõrõlmamasõ durumunda 
tarayõcõ otomatik olarak kapanacaktõr.

Bu ayarõn nasõl devre dõ õ bõrakõlaca õna ili kin ayrõntõlar için, bkz. 
Otomatik Güç Kapatma Ayarõ.

Besleme Yöntemleri

Bu tarayõcõyõ kullanarak belgeleri taramak için iki yöntem vardõr.

Besleyici

Düz Yatak (Baskõ Levhalõ Cam)

Besleyicinin Kullanõlmasõ için önlemler

Besleyiciyi kullanarak tek bir tarama prosedürü ile çok sayfalõ bir 
belgeyi tararken, tüm sayfalarõn kalõnlõk ve ka õt kalitesi olarak 
aynõ oldu undan emin olun. Aynõ seferde farklõ türlerde 
ka õtlarõn beslenmesi, bir ka õt sõkõ masõna yol açabilir.

Belgelerin mürekkep kurumadan taranmasõ, silindirleri ve 
tarama camõnõ kirletebilir, bu da taranan resimde lekelere neden 
olabilir ya da di er belgelerin kirlenmesine yol açabilir. Bir 
belgeyi taramadan önce her zaman üzerindeki mürekkebin 
kurumu  oldu undan emin olun.

Kur un kalemle ya da benzer bir materyalle yazõlmõ  belgelerin 
taranmasõ, silindirleri ve tarama camõnõ kirletebilir, bu da taranan 
resimde lekelere neden olabilir.
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nce bir ka õdõ tararken, sayfanõn arka tarafõndaki metinler ya da 
resimler taranan resme geçebilir. Bu durumda, tarama ko ullarõ 
altõnda parlaklõ õ ayarlayõn.

Besleyiciye yüklemeden önce, belgelerin arasõnda ata lar, 
zõmbalar ve benzer nesneler olmadõ õnõ her zaman kontrol edin. 
Bu tür nesnelerin varlõ õ belgelerde hasara, ka õt sõkõ malarõna 
ve tarayõcõnõn zarar görmesine neden olabilir.

Kullandõ õnõz sõrada tarayõcõya takõlabilecek bol giysiler giymeyin 
ya da sarkan takõlar takmayõn. Bunu yapmanõz, ki isel 
yaralanmaya neden olabilir. Kravatlara ve uzun saçlara ekstra 
dikkat gösterin. Herhangi bir eyin tarayõcõya takõlmasõ halinde, 
tarayõcõyõ durdurmak için fi i hemen prizden çõkarõn.

Kõvrõk kenarlõ belgeler, katlanmalara ve ka õt sõkõ malarõna yol 
açabilir. Belgeleri tarayõcõya yüklemeden önce, kõvrõlmalarõ 
mutlaka düzeltin.

Ka õtlarõn kenarlarõna dikkat edin ve belgeleri yüklerken 
parmaklarõnõzõ kesmemek için dikkatli olun.

Yönetmelikler

FCC YÖNETMEL KLER  (120 V modeli için)

Belge Tarayõcõ, Model M111221

Bu cihaz, FCC kurallarõ Bölüm 15'e uygundur. letim, a a õdaki iki 
ko ula tabidir: (1) Bu cihaz zararlõ parazitlerin olu masõna neden 
olamaz ve (2) bu cihaz, istenmeyen i lemlere neden olabilecek 
parazitler de dahil olmak üzere alõnan tüm parazitleri kabul etmelidir.

Not: Bu ekipman test edilmi  ve FCC Kurallarõ Bölüm 15 uyarõnca, 
B Sõnõfõ dijital bir cihaza ili kin sõnõrlara uygun oldu u belirlenmi tir. 
Bu sõnõrlar, evsel tesisatlarda zararlõ parazitlere kar õ makul koruma 
sa lamak üzere tasarlanmõ tõr. Bu ekipman radyo frekansõ enerjisi 
üretir, kullanõr ve yayabilir ve talimatlara uygun biçimde kurulmamasõ 
ve kullanõlmamasõ durumunda, radyo ileti imine zararlõ parazitlere 
neden olabilir. Ancak, belirli bir tesisatta parazit olu mayaca õna 
dair bir garanti verilmemektedir. Bu cihaz radyo ve televizyon 
alõcõlarõnda, ekipmanõn kapatõlmasõ ve açõlmasõ ile belirlenebilecek 
zararlõ parazitlerin olu masõna neden olursa, kullanõcõ a a õdaki 
önlemlerden birini ya da birkaçõnõ uygulayarak parazitleri gidermeyi 
deneyebilir:

Alõcõ antenin yönünü ya da yerini de i tirmek.

Ekipman ile alõcõ arasõndaki mesafeyi arttõrmak.

Ekipmanõ, alõcõnõn ba lõ oldu u devreden farklõ bir devredeki bir 
prize ba lamak.

Yardõm için satõcõya ya da deneyimli bir radyo/TV teknisyenine 
danõ mak.

FCC kurallarõ Bölüm 15 Alt-bölüm B'deki Sõnõf B sõnõrlarõna 
uymak için blendajlõ kablo kullanõlmasõ gereklidir.

Kõlavuzda aksi belirtilmedikçe, ekipman üzerinde herhangi bir 
de i iklik ya da modifikasyon yapmayõn. Bu tür de i iklik ya da 
modifikasyonlar yapõlacaksa, ekipmanõn çalõ masõnõ durdurmanõz 
gerekebilir.

Canon U.S.A. Inc.

ONE CANON PARK, MELVILLE, NY 11747, A.B.D.

Tel. No. (800)652-2666
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RADYO PARAZ T YÖNETMEL KLER  (120 V modelleri 
için)

Bu dijital aygõt, Industry Canada'nõn ICES-003 “Dijital Aygõt” ba lõklõ 
parazite neden olan ekipman standardõnda belirlenen, dijital 
aygõtlardan yayõlan radyo paraziti emisyonlarõna yönelik Sõnõf B 
sõnõrlarõnõ a mamaktadõr.

RÈGLEMENT SUR LE BROUILLAGE 
RADIOÉLECTRIQUE (For 120 V models)

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits 
radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B 
prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: “Appareils 
Numériques”, NMB-003 édictée par l’Industrie Canada.

Uluslararasõ ENERGY STAR® Ofis Ekipmanõ Programõ

CANON ELECTRONICS INC., bir ENERGY STAR® 
Orta õ olarak, bu makinenin enerji verimlili ine 

yönelik ENERGY STAR® Programõ kurallarõnõ 
kar õladõ õnõ belirlemi tir.

Uluslararasõ ENERGY STAR® Ofis Ekipmanõ 
Programõ, bilgisayarlarõn ve di er ofis ekipmanõnõn kullanõmõ yoluyla 
enerji tasarrufunu te vik eden uluslararasõ bir programdõr. Program, 
enerji tüketimini etkin bir biçimde azaltan i levlere sahip ürünlerin 
geli tirilmesini ve yaygõnla tõrõlmasõnõ desteklemektedir. Bu 
program, i letme sahiplerinin gönüllü olarak katõlabilece i açõk bir 
sistemdir. Hedeflenen ekipmanlar bilgisayarlar, monitörler, yazõcõlar, 
faks makineleri, fotokopi makineleri ve tarayõcõlar gibi ofis 
ekipmanlarõdõr. Standartlar ve logolar, katõlan devletler arasõnda 
aynõdõr.

Sadece Avrupa Birli i (ve AEA) için.

Bu sembol, WEEE Direktifine (2002/96/EC) ve ulusal 
yasalarõnõza göre bu ürünün evsel atõklarõnõz ile birlikte 
atõlamayaca õnõ belirtmektedir. Bu ürün, yeni bir benzer 
ürün satõn aldõ õnõzda, onaylõ bire bir esasõna göre 
örne in belirlenmi  bir toplama noktasõna ya da elektrikli 

ve elektronik ekipmanõn (EEE) geri dönü türülmesine yönelik onaylõ 
bir toplama sahasõna teslim edilmelidir. Bu tip atõklarõn gereken 
ekilde ele alõnmamasõ, genellikle EEE ile ba lantõlõ potansiyel 

olarak tehlikeli maddeler nedeniyle çevre ve insan sa lõ õ üzerinde 
muhtemel bir negatif etkiye neden olabilir. Ayrõca, bu ürünün 
bertarafõ için i birli i yapmanõz, do al kaynaklarõn verimli 

kullanõmõna katkõda bulunacaktõr. Atõk ekipmanõnõzõ geri dönü türme 
için nereye bõrakabilece iniz konusunda daha fazla bilgi almak için 
lütfen yerel belediye bürosu, atõk idaresi, onaylõ WEEE programõ ya 
da evsel atõk bertaraf servisinizle irtibata geçin. WEEE ürünlerinin 
iadesi ve geri dönü türülmesi hakkõnda daha fazla bilgi için lütfen 
www.canon-europe.com/environment adresini ziyaret edin.

(AEA: Norveç, zlanda ve Lihten tayn)

Für EMVG

Dieses Produkt ist zum Gebrauch im Wohnbereich, Geschäfts-und 
Gewerbebereich sowie in Kleinbetrieben vorgesehen.

Model Adlarõ

Belge Tarayõcõnõn her bir satõ  bölgesinde güvenlik düzenlemeleri 
için a a õdaki adlar verilmi  olabilir.

DR-F120: Model M111221

Sorumluluk Reddi

Bu belgedeki bilgiler, bildirimde bulunulmadan de i tirilebilir.

CANON ELECTRONICS INC., BU MATERYAL LE LG L  OLARAK 
PAZARLANAB L RL K, T CAR  ELVER L L K, BEL RL  B R 
KULLANIM AMACINA UYGUNLUK YA DA HLAL ETMEME LE 
LG L  GARANT LER DAH L ANCAK BUNLARLA SINIRLI 

OLMAMAK KAYDIYLA, BURADA SUNULANLAR DI INDA SAR H 
YA DA ZIMN  H Ç B R GARANT  VERMEMEKTED R. CANON 
ELECTRONICS INC., BU MATERYAL N KULLANIMINDAN DO AN 
DO RUDAN, ARIZ  YA DA DOLAYLI HER TÜRLÜ HASAR YA DA 
KAYIP YA DA G DERLERDEN SORUMLU TUTULAMAZ.

CANON ELECTRONICS INC., BU ÜRÜN LE TARANAN 
BELGELER N SAKLANMASI VE KULLANIMINDAN YA DA 
TARANMI  RES M VER LER N N SAKLANMASINDAN VE 
KULLANIMINDAN SORUMLU DE LD R.

TARANAN BELGELER N ASILLARINI ATMAYI PLANLIYORSANIZ, 
TARANMI  RES MLER N NCELENMES NDEN VE VER LER N 
EKS KS Z OLDU UNUN DO RULANMASINDAN MÜ TER  
OLARAK S Z SORUMLUSUNUZ.

CANON ELECTRONICS INC.'N N BU GARANT  ALTINDAK  
AZAM  YÜKÜMLÜLÜ Ü, GARANT N N KAPSADI I ÜRÜNÜN 
SATI  F YATI LE SINIRLIDIR.
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Ticari Markalar

Canon ve Canon logosu, Amerika Birle ik Devletleri'nde Canon 
Inc.'nin tescilli ticari markalarõdõr ve di er ülkelerde de ticari 
markalar ya da tescilli ticari markalar olabilir.

imageFORMULA, CANON ELECTRONICS INC.'nin bir ticari 
markasõdõr.

Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint ve SharePoint, 
Amerika Birle ik Devletleri'nde ve di er ülkelerde Microsoft 
Corporation'õn tescilli ticari markalarõ ya da ticari markalarõdõr.

Microsoft ürün ekran resmi (resimleri), Microsoft Corporation'õn 
izni ile yayõnlanmõ tõr.

ENERGY STAR®, Amerika Birle ik Devletleri Çevre Koruma 
Kurumu'nun tescilli bir ticari markasõdõr.

ISIS, Amerika Birle ik Devletleri'nde EMC Corporation'õn tescilli 
bir ticari markasõdõr.

Google ve Google Drive, Google Inc.'nin ticari markalarõdõr.

Dropbox, Amerika Birle ik Devletleri'nde Dropbox, Inc.'nin ticari 
markasõ ya da tescilli bir ticari markasõdõr.

SugarSync , Amerika Birle ik Devletleri'nde SugarSync Inc.'nin 
tescilli bir ticari markasõdõr.

Evernote, Evernote Corporation'õn tescilli bir ticari markasõ ya 
da ticari markasõdõr.

Adobe, Adobe logosu, Acrobat, Adobe PDF logosu ve Adobe 
Reader, Amerika Birle ik Devletleri'nde ve/veya di er ülkelerde 
Adobe Systems Incorporated'õn ya tescilli ticari markalarõ ya da 
ticari markalarõdõr.

Burada yer alan di er ürün ve irket isimleri, ilgili sahiplerinin 
ticari markalarõ olabilir. Bununla birlikte, bu belgede TM ve R 
sembolleri kullanõlmamõ tõr.

Telif Hakkõ

Telif Hakkõ 2014, CANON ELECTRONICS INC. Tüm haklarõ saklõdõr.

Bu yayõnõn hiç bir bölümü, CANON ELECTRONICS INC.'nin 
önceden yazõlõ izni olmadan, fotokopi ya da kayõt dahil elektronik ya 
da mekanik hiç bir ekilde ya da hiç bir yolla ya da herhangi bir bilgi 
saklama ya da geri alma sistemi yoluyla ço altõlamaz ya da 
iletilemez.
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Bölüm 2  Önemli Güvenlik Talimatlarõ

Bu tarayõcõnõn güvenli çalõ masõnõ sa lamak için, a a õda açõklanan 
güvenlik uyarõlarõnõ ve önlemlerini okuyun.

Kurma Yeri .................................................................................. 11

AC Adaptör ................................................................................. 12

Tarayõcõnõn Ta õnmasõ ................................................................. 12

Kullanõm...................................................................................... 12

Bertaraf....................................................................................... 14

Tarayõcõyõ onarõma gönderirken .................................................. 14

Kurma Yeri

Bu tarayõcõnõn performansõ, kuruldu u ortamdan etkilenir. 
Tarayõcõnõn kuruldu u yerin, a a õdaki ortam gerekliliklerini 
kar õladõ õndan emin olun.

Tarayõcõnõn etrafõnda i letim, bakõm ve havalandõrma için yeterli 
yer olmasõnõ sa layõn.

Makineyi do rudan güne  õ õ õna kurmaktan kaçõnõn. Bu 
kaçõnõlmazsa, tarayõcõyõ gölgelemek için perdeler kullanõn.

Önemli miktarda toz biriken yerlerden kaçõnõn.

Bir su muslu u, su õsõtõcõsõ ya da nemlendiricinin yakõnõ gibi 
sõcak ve nemli yerlerden kaçõnõn.

Amonyak gazõ salõnan yerlerden kaçõnõn.

Alkol ya da boya tineri gibi uçucu ya da yanõcõ maddelerin 
yakõnõndaki yerlerden kaçõnõn.

Titre imlere maruz kalan yerlerden kaçõnõn.

Tarayõcõnõn hõzlõ sõcaklõk de i imlerine maruz kalmasõndan 
kaçõnõn. Tarayõcõnõn kuruldu u oda so uksa ama çabuk 
õsõnõyorsa, tarayõcõnõn içinde su damlacõklarõ (yo u ma) 
olu abilir. Bu, tarama kalitesinde önemli bir bozulmaya neden 
olabilir.

Optimum tarama kalitesi için a a õdaki ko ullar önerilir:

- Oda sõcaklõ õ: 10 °C ila 32,5 °C (50 °F ila 90,5 °F)
- Nem: %20 ila %80 Ba õl Nem

Tarayõcõyõ, manyetik bir alan üreten ekipmanlarõn (örne in 
hoparlörler, televizyonlar ya da radyolar) yakõnõna kurmaktan 
kaçõnõn.

100mm
(3,94”)

100mm
(3,94”)

100mm
(3,94”)
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AC Adaptör

Sadece gerekli nominal gerilime ve güç kayna õ frekansõna 
sahip bir elektrik prizine ba layõn (bölgenize ba lõ olarak 120 V, 
60 Hz ya da 220-240 V, 50/60 Hz).

Tarayõcõnõn ba lõ oldu u prize, ba ka bir elektrikli ekipman 
ba lamayõn. Ayrõca, bir uzatma kablosu kullanõldõ õnda, uzatma 
kablosunun tarayõcõ akõm gereklilikleri için uygun oldu undan 
emin olun.

AC adaptörü asla sökmeyin ya da de i tirmeyin, bu i lemler 
tehlikelidir.

Üzerine sõk sõk basõlmasõ ya da a õr nesneler konmasõ halinde 
güç kablosu zarar görebilir. Hasarlõ bir güç kablosunun ya da AC 
adaptörün sürekli kullanõmõ, yangõn ya da elektrik çarpmasõ gibi 
bir kazaya yol açabilir.

Güç kablosunu sarõlõ haldeyken kullanmayõn.

Do rudan güç kablosundan çekmeyin. Güç kablosunu ayõrõrken, 
fi i sõkõca tutun ve prizden çõkarõn.

Güç kablosunun etrafõndaki alanda e yalar bulundurmayõn, 
böylece acil bir durumda güç kablosu kolayca çõkarõlabilir.

Tarayõcõ ile birlikte verilenler haricinde bir AC adaptör ya da güç 
kablosu kullanmayõn. Tarayõcõ ile birlikte verilen AC adaptörü ya 
da güç kablosunu di er ürünler için kullanmayõn.

Güç kayna õ ile ilgili herhangi bir sorunuz olmasõ halinde, daha 
fazla bilgi için yerel yetkili Canon satõcõnõzla ya da servis 
temsilcisiyle irtibata geçin.

Tarayõcõnõn Ta õnmasõ

Tarayõcõyõ ta õmadan önce, güç dü mesini KAPALI konuma 
getirdi inizden ve fi i prizden çõkardõ õnõzdan emin olun.

Tarayõcõyõ ta õrken, tüm arabirim kablolarõnõ ve AC adaptörü 
söktü ünüzden emin olun. Tarayõcõ bu ögeler ba lõ olarak 
ta õnõrsa, fi ler ve ba lantõlar zarar görebilir ya da tarayõcõnõn 
dü mesine neden olarak ki isel yaralanmaya ya da tarayõcõnõn 
zarar görmesine yol açabilir.

Kullanõm

UYARI
Tarayõcõyõ her kullandõ õnõzda a a õdaki önlemlere dikkat edin. Bunu 
yapmamanõz, bir yangõna ya da elektrik çarpmasõna neden olabilir.

Tarayõcõnõn yanõnda asla alkol, benzen, boya tineri, aerosol 
spreyler ya da çok yanõcõ di er maddeler kullanmayõn.

Güç kablosunu kesmeyin, hasar vermeyin ya da de i tirmeyin. 
Güç kablosunun üzerine a õr nesneler koymayõn ve güç 
kablosuna asõlmayõn ya da a õrõ bükmeyin.

Güç kablosunu asla elleriniz õslakken ba lamayõn.

Tarayõcõyõ bir çoklu prize ba lamayõn.

Güç kablosunu dü ümlemeyin ya da sarmayõn; bu, bir yangõn 
ya da elektrik çarpmasõna neden olabilir. Güç kablosunu 
ba larken, elektrik fi inin prize tam ve sa lam bir biçimde 
oturdu undan emin olun.

Birlikte verilen güç kablosu setinin, sadece bu tarayõcõ ile 
kullanõlmasõ amaçlanmõ tõr. Bu kabloyu ba ka bir elektronik 
ekipman ile kullanmayõn. Ayrõca, tarayõcõ ile birlikte verilen güç 
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kablosu seti haricinde ba ka bir güç kablosu seti kullanmayõn. 
Bunu yapmanõz, yangõna ya da elektrik çarpmasõna neden 
olabilir.

Tarayõcõyõ parçalarõna ayõrmayõn ya da de i tirmeyin.

AC adaptörü hiç bir ekilde parçalarõna ayõrmaya ya da 
de i tirmeye kalkõ mayõn, bu tehlikeli bir i lemdir.

Tarayõcõnõn yakõnõnda yanõcõ spreyler kullanmayõn.

Tarayõcõyõ temizlerken, KAPALI konuma getirmek için güç 
dü mesine basõn ve güç kablosunu güç kayna õndan ayõrõn.

Tarayõcõyõ, iyice sõkõlmõ  hafif nemli bir bez kullanarak 
temizleyin. Asla alkol, benzen, boya tineri ya da ba ka yanõcõ 
maddeler kullanmayõn.

Makineyi kullandõ õnõzda tarayõcõdan garip sesler geliyorsa ya 
da tarayõcõ duman, õsõ ya da garip kokular çõkarõyorsa ya da 
tarayõcõ çalõ mõyor ya da ba ka anormallikler meydana 
geliyorsa, kapatmak için derhal güç dü mesine basõn ve güç 
kablosunu prizden çõkarõn. Ardõndan, bakõm yapõlmasõ için yerel 
yetkili Canon satõcõnõzla ya da servis temsilcisi ile irtibata geçin.

Tarayõcõyõ dü ürmeyin ya da darbelere ya da güçlü oklara 
maruz bõrakmayõn. Tarayõcõnõn hasar görmesi halinde, KAPALI 
konuma getirmek için hemen güç dü mesine basõn ve 
tarayõcõnõn fi ini prizden çõkarõn. Ardõndan, bakõm yapõlmasõ için 
yerel yetkili Canon satõcõnõzla ya da servis temsilcisi ile irtibata 
geçin.

Tarayõcõyõ ta õmadan önce, mutlaka KAPALI konuma getirmek 
için güç dü mesine basõn ve tarayõcõnõn fi ini prizden çõkarõn.

DİKKAT
Tarayõcõyõ sabit olmayan ya da e imli bir yüzey üzerine ya da 
a õrõ titre im bulunan bir yere kurmayõn, bunlar tarayõcõnõn 
dü erek hasar görmesine ve ki isel yaralanmalara yol açmasõna 
neden olabilir.

Havalandõrma açõklõklarõnõ bloke etmeyin. Bu, tarayõcõnõn a õrõ 
õsõnmasõna yol açarak bir yangõn riski do urabilir.

Tarayõcõnõn üzerine asla zõmbalar, ata lar ya da takõlar gibi 
küçük metal nesneler koymayõn. Bu nesneler tarayõcõnõn içine 
dü erek bir yangõna ya da elektrik çarpmasõna yol açabilir. Bu 
tür nesnelerin tarayõcõnõn içine dü mesi halinde, gücü derhal 
KAPALI konuma getirin ve tarayõcõnõn fi ini prizden çõkarõn. 
Ardõndan, bakõm yapõlmasõ için yerel yetkili Canon satõcõnõzla ya 
da servis temsilcisi ile irtibata geçin.

Tarayõcõyõ, nemli ya da tozlu bir yere kurmayõn. Bu, bir yangõna 
ya da elektrik çarpmasõna neden olabilir.

Tarayõcõnõn üzerine bir ey koymayõn. Bu nesneler devrilerek ya 
da dü erek ki isel yaralanmalara neden olabilir.

Sadece gerekli nominal gerilime ve güç kayna õ frekansõna 
sahip bir elektrik prizine ba layõn (bölgenize ba lõ olarak 120 V, 
60 Hz ya da 220-240 V, 50/60 Hz).

Güç kablosunu çõkarõrken, kablonun fi inden sõkõca tutun. 
Do rudan güç kablosundan çekmeyin; bu, kablonun iç 
kablajõnõn zarar görmesine ve açõ a çõkmasõna neden olarak bir 
yangõna ya da elektrik çarpmasõna yol açabilir.

Kolayca prizden çõkarõlabilmesi için güç kablosunun etrafõnda 
yeterli bo  alan bõrakõn. Fi in etrafõnda e yalar bulunmasõ 
halinde, bir acil durumda fi i prizden çekemeyebilirsiniz.

Tarayõcõnõn içine su ya da yanõcõ maddeler (alkol, boya tineri, 
benzen, vb.) dökülmesine izin vermeyin, bunlar bir yangõna ya 
da elektrik çarpmasõna neden olabilir.

Tarayõcõnõn uzun bir süre, örne in gece boyunca 
kullanõlmayaca õ zamanlarda, güvenlik amacõyla gücü KAPALI 
konuma getirin. Ayrõca, makinenin örne in arka arkaya gelen 
tatiller gibi çok uzun bir süre kullanõlmayaca õ zamanlarda, 
güvenlik amacõyla gücü KAPALI konuma getirin ve güç 
kablosunu prizden çõkarõn.

Kullandõ õnõz sõrada tarayõcõya takõlabilecek bol giysiler giymeyin 
ya da sarkan takõlar takmayõn. Bu, ki isel yaralanmalara neden 
olabilir. Kravatlara ve uzun saçlara ekstra dikkat gösterin. 
Herhangi bir eyin tarayõcõya takõlmasõ halinde, tarayõcõyõ 
durdurmak için hemen güç kablosunu çekin.

Tarayõcõya ka õt yüklerken ve sõkõ mõ  ka õtlarõ çõkarõrken 
dikkatli olun. Ka õtlarõn kenarõnõn elinizi kesmesi mümkündür.

Besleyiciyi dikkatle ve yava ça açõp kapatõn. Bunu yapmamanõz, 
arõzaya ya da ki isel yaralanmaya neden olabilir.

Besleyiciyi kapatõrken parmaklarõnõzõn sõkõ mamasõna dikkat 
edin. Bunu yapmamanõz, ki isel yaralanmaya neden olabilir.

Besleyicinin üzerine sert bir ekilde bastõrmayõn. Bunu 
yapmanõz camõn hasar görmesine, arõzaya ya da ki isel 
yaralanmaya neden olabilir.

Besleyicinin besleme ve çõkõ  alanlarõnõn üzerine asla taranacak 
belgeler haricinde nesneler koymayõn. Bunu yapmanõz, arõzaya 
ya da ki isel yaralanmaya neden olabilir.



14

Bertaraf

Bu tarayõcõyõ bertaraf ederken, tüm yerel yasalara ve yönetmeliklere 
mutlaka uyun ya da tarayõcõyõ size satan satõcõya danõ õn.

Tarayõcõyõ onarõma gönderirken

Bir onarõm iste i yapõldõ õnda, tarayõcõnõn belirtilen adrese 
gönderilmesi gereklidir. Tarayõcõyõ gönderirken, içinde geldi i 
ambalaj kutusunu kullanõn. Tarayõcõyõ ambalaj kutusunun içine 
yerle tirirken, ambalaj malzemesi ile sa lam bir biçimde sabitleyin.
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Bölüm 3  Yazõlõmõn Kurulmasõ

Bu bölümde, bu ürün ile birlikte verilen kurulum diski kullanõlarak 
yazõlõmõn kurulmasõ prosedürü açõklanmaktadõr.

Sistem gereklilikleri..................................................................... 15

Kurulum Diski çeri i ................................................................... 16

Yazõlõmõn Yüklenmesi .................................................................. 17

Sistem gereklilikleri

Bu tarayõcõnõn en iyi ekilde kullanõmõ için, a a õdaki sistem 
gereklilikleri önerilmektedir.

Bilgisayar

- CPU: Intel Core 2 Duo 1,66 GHz ya da daha hõzlõ
- Bellek: 1 GB ya da daha fazla
- Sabit disk: Tüm yazõlõmlarõn yüklenmesi için 3 GB ya da 

daha fazla kullanõlabilir alan gereklidir
- USB arabirimi: Hi-Speed USB 2.0
- Monitör: 1024 x 768 (XGA) ya da daha iyi çözünürlük 

önerilir.
- Optik sürücü

letim sistemi

- Microsoft Windows XP Service Pack 3 ya da üstü
- Microsoft Windows XP x64 Edition Service Pack 2 ya da 

üstü
- Microsoft Windows Vista Service Pack 2 ya da üstü (32-bit 

ve 64-bit sürümler)
- Microsoft Windows 7 Service Pack 1 ya da üstü (32-bit ve 

64-bit sürümler)
- Microsoft Windows 8 ya da 8.1 (32/64-bit sürümler)
- Microsoft Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 ya da 

üstü
- Microsoft Windows Server 2012 R2

Di er gereklilikler

- Yukarõdaki i letim sistemleri ile uyumlu olan ISIS-uyumlu bir 
uygulama ya da TWAIN-uyumlu bir uygulama.

- .NET Framework 4.0 ya da üstü

ÖNEMLİ
Bilgisayarõnõz ile birlikte standart olarak temin edilen USB 
arabirimini kullanõn. Bununla birlikte, bilgisayarõnõzõn üzerinde 
standart ekipman olarak bulunsa bile, tüm USB arabirimleri ile 
normal çalõ ma garanti edilmemektedir. Ayrõntõlar için, yerel 
yetkili Canon satõcõnõza danõ õn.

Bilgisayarõnõzõn standart USB arabirimi USB Full-Speed 
(USB 1.1'e e it) ise, tarama hõzlarõ daha dü ük olacaktõr. 

Kullandõ õnõz USB kablosu, tarayõcõ ile birlikte verilen kablo 
olmalõdõr.
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CPU, bellek, arabirim kartõ ve di er özellikler yükleme 
gerekliliklerini kar õlamõyorsa, tarama hõzõ büyük ölçüde 
dü ebilir ve iletim uzun zaman alabilir.

Bilgisayar sistem gerekliliklerini kar õlasa bile, tarama hõzõ 
bilgisayarõn özellikleri ile çalõ ma ortamõna ve belirlenen tarama 
ayarlarõna ba lõ olarak de i iklik gösterebilir.

Tarayõcõ ile birlikte temin edilen tarayõcõ sürücülerinin, tüm ISIS 
ya da TWAIN-uyumlu uygulamalarda çalõ aca õ mutlak de ildir. 
Ayrõntõlar için, uygulama yazõlõmõ satõcõnõza danõ õn.

64-bit letim Sistemlerinde Kullanõm için Uyarõlar

Bu ürün ile birlikte temin edilen tarayõcõ sürücüsü, sadece 32bit 
uygulamalar ile taramayõ destekler.

32-bit uygulamalarda bile, ISIS/TWAIN uyumlu uygulamalarõn 
hepsinin çalõ aca õ garanti edilmemektedir.

Tarama hõzõ, bilgisayarõnõzõn özelliklerine göre de i ebilir.

Kurulum Diski çeri i

Tarayõcõyõ kullanmak için gerekli a a õdaki yazõlõmõ, tarayõcõ ile 
birlikte verilen Kurulum Diskini kullanarak kurun.

CaptureOnTouch

Bu, bu ürüne yönelik özel bir tarama yardõmcõ yazõlõmõdõr.

Tarayõcõ Sürücüsü

Bu, bu ürüne ait tarayõcõ sürücüsüdür.

Bulut Hizmeti Yazõlõmõ

Birlikte verilen üçüncü taraf yazõlõmlarõnõn bazõlarõnda, i levlerinin 
bazõlarõnõn ya da tümünün kullanõlmasõ için bir bulut hizmeti hesabõ 
gereklidir.

Bir hesap alõrken, hizmet kullanõm ko ullarõnõ kabul etmeniz 
istenecektir. Ayrõntõlar için, bulut hizmeti sa layõcõnõzõn web sitesine 
bakõn.

Yukarõdaki yazõlõmlarõn basit kurulumu, bir hesap gerektirmez.

Yazõlõm Kullanõlan bulut hizmeti

CaptureOnTouch için Google docs 
eklentisi

Google Drive

Evernote Evernote

Evernote için CaptureOnTouch eklentisi Evernote

Dropbox için CaptureOnTouch eklentisi Dropbox

SugarSync için CaptureOnTouch eklentisi SugarSync

Microsoft OneDrive için CaptureOnTouch 
eklentisi

Microsoft OneDrive
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Yazõlõmõn Yüklenmesi

Yazõlõmõn yüklenmesine yönelik prosedür a a õdaki gibidir:

ÖNEMLİ
Yazõlõmlarõ, tarayõcõyõ bilgisayara ba lamadan önce yükleyin.

Windows'ta Yönetici (Administrator) olarak oturum açõn.
Yazõlõmlarõ yüklemeden önce di er tüm uygulamalarõ kapatõn.

1 Kurulum Diskini, bilgisayarõn disk sürücüsüne takõn.

Diski sürücüye taktõ õnõzda, kurulum menüsü otomatik olarak 
ba latõlõr. (Menü ba latõlmazsa, diskten setup.exe dosyasõnõ 
çalõ tõrõn.)

Windows 8.1/8/7/Vista için

[User Account Control] [Kullanõcõ Hesabõ Denetimi] ekranõ 
gösterilirse, [Yes] [Evet] ya da [Allow] [ zin Ver] dü mesine 
tõklayõn.

2 [Typical Installation] [Normal Yükleme] dü mesine tõklayõn.

NOT
Sadece daha önce kaldõrdõ õnõz belirli yazõlõmlarõ tekrar yüklemek 
istemeniz durumunda, [Custom Installation] [Özel Yükleme] 
seçene ini seçin ve yazõlõmõ belirtin.

3 [Install] [Yükle] dü mesine tõklayõn.
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4 Yüklemeyi tamamlamak için ekrandaki talimatlarõ izleyin.

NOT
EMC Cloud Capture levinin Yüklenmesi

EMC Captiva Cloud Runtime, web-tabanlõ uygulamalarõn 
kullanõlmasõna olanak veren bir bile en sa lar. 
Bu i lev etkinle tirilirken, uygulamalarõn bu i levi desteklemeleri 
gereklidir. Bu yazõlõmõn, sadece desteklenen bir uygulama 
kullanõlõrken yüklendi inden emin olun.

5 Yazõlõmõn yüklenmesini bitirmek için [Exit] [Çõkõ ] dü mesine 
tõklayõn.
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Bölüm 4  Tarayõcõnõn Ba lanmasõ

Tarayõcõyõ bilgisayara ve prize ba layõn.

Tarayõcõnõn Bilgisayara Ba lanmasõ ............................................ 19

Gücün AÇIK Konuma Getirilmesi ............................................... 20

Tarayõcõnõn Bilgisayara Ba lanmasõ

Tarayõcõyõ bilgisayara ba layõn.

ÖNEMLİ
Tarayõcõyõ bilgisayara, yazõlõmlarõ yüklemeden önce ba lamayõn.
Tarayõcõyõ bilgisayara ba lamadan önce, tarayõcõnõn gücünün 
KAPALI oldu undan emin olun. Güç AÇIK konumdaysa, KAPALI 
konuma getirin.

1 Güç kablosunu AC adaptöre ba layõn.

2 AC adaptörün fi ini, tarayõcõnõn arka tarafõndaki güç 
ba lantõsõna ba layõn.
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3 Tarayõcõyõ bilgisayara ba lamak için, birlikte verilen USB 
kablosunu kullanõn.

Gücün AÇIK Konuma Getirilmesi

Tarayõcõnõn gücü, tarayõcõnõn ön tarafõndaki güç dü mesi ile AÇIK ve 
KAPALI konuma getirilebilir.

1 Tarayõcõnõn ve bilgisayarõn bir USB kablosu ile do ru ekilde 
ba lanmõ  olduklarõndan emin olun.

2 Güç dü mesine basõn.

Güç AÇIK oldu unda, güç göstergesi mavi renkte yanar.

NOT
Tarayõcõ ilk kez açõldõ õnda, a a õda gösterilen balon ileti Windows 
görev çubu unda gösterilir. Bir süre beklerseniz, otomatik tarayõcõ 
tanõma i lemi sona erecek ve tarayõcõ kullanõma hazõr hale 
gelecektir.

Tarayõcõ bilgisayara do ru olarak ba landõ õnda, görev çubu unda 

a a õdaki ekilde  (CaptureOnTouch) simgesi gösterilir.



21

Görev çubu u simgesi  olarak gösterilirse, tarayõcõ bilgisayara 
do ru olarak ba lanmamõ tõr. Güç ve USB kablosunun durumunu 
kontrol edin.

Gücün Kapatõlmasõ

Gösterge sönene dek güç dü mesine basõn ve basõlõ tutun.

ÖNEMLİ
Tarayõcõyõ kapattõktan sonra, tekrar açmadan önce en az 
10 saniye bekleyin.
Tarayõcõyõ uzun bir süre kullanmayacaksanõz, güvenlik için güç 
kablosunu AC prizden çekmeniz gereklidir.

NOT
Tarayõcõnõn otomatik güç kapatma ayarõ varsayõlan olarak 
etkinle tirilmi tir ve 4 saat boyunca çalõ tõrõlmamasõ durumunda 
tarayõcõ otomatik olarak kapanacaktõr.

Bu ayarõn nasõl devre dõ õ bõrakõlaca õna ili kin ayrõntõlar için, bkz. 
“Otomatik Güç Kapatma Ayarõ”, sf. 67.



22

Bölüm 5  Belgeleri Yerle tirme

Bu tarayõcõyõ kullanarak belgeleri taramak için iki yöntem vardõr.

Belgeler.......................................................................................22

Besleyiciye bir Belge Yerle tirme................................................23

Düz Yatak (Baskõ Levhalõ Cam) Üzerine bir Belge Yerle tirme...25

Uzun Belge Modunun Ayarlanmasõ ............................................26

Belgeler

Bu tarayõcõ, kartvizitlerden ve çeklerden A4/LTR/LGL boyutuna 
kadar olan belgeleri tarayabilir. Bu tarayõcõnõn tarayabilece i belge 
boyutlarõ a a õda gösterilmi tir.

Belgeler

Tarayõcõ, a a õdaki boyutlara sahip belgeleri tarayabilir:

Besleyici

Düz Yatak (Baskõ Levhalõ Cam)

Besleyiciyi kullanarak belgeleri taramak için a a õdaki ikazlarõ mutlaka 
tamamen okuyun:

Besleyiciyi kullanarak bir belge destesini taramak için, belgelerin 
aynõ boyuta, standarda ve ka õt kalitesine sahip oldu undan 
emin olun. Farklõ boyutlarda ya da türlerde belgelerin 
beslenmesi, bir ka õt sõkõ masõna yol açabilir.

Bir belgeyi taramadan önce her zaman üzerindeki mürekkebin 
kurumu  oldu undan emin olun. Mürekkebin halen õslak oldu u 
belgelerin taranmasõ, silindirleri ya da tarama camõnõ kirletebilir, 
resimlerde çizgiler ya da lekeler görünmesine yol açabilir ya da 
di er belgeleri kirletebilir.

Kalemle yazõlmõ  bir belgeyi taradõktan sonra silindirleri ya da 
tarama camõnõ her zaman temizleyin. Kalemle yazõlmõ  
belgelerin taranmasõ, silindirleri ya da tarama camõnõ kirletebilir, 
resimlerde çizgiler görünmesine yol açabilir ya da di er belgeleri 
kirletebilir.

nce bir ka õda basõlmõ  çift taraflõ bir belge taranõrken, her bir 
sayfanõn di er tarafõnõn görüntüsü arkadan görünebilir. Belgeyi 
taramadan önce, tarama ko ullarõnda parlaklõ õ ayarlayõn.

Geni lik: 51 mm ila 216 mm (2" ila 8,5")
Uzunluk: 89 mm ila 356 mm (3,5" ila 14,0")

(Tarayõcõyõ Uzun Belge moduna ayarlayarak uzunlu u 
1.000 mm'ye (39,3") kadar olan belgeleri tarayabilirsiniz.)

Kalõnlõk: 35 ila 128 g/m2

Kapasite: 50 yaprak ya da 6,0 mm (0,2") yüksekli e kadar deste
(kõvrõlma dahil)

Geni lik: 216 mm (8,5")
Uzunluk: 356 mm (14")
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Besleyiciyi kullanarak a a õdaki belge türlerinin taranmasõ, ka õt 
sõkõ malarõna ya da arõzalara neden olabilir. Bu tür belgeleri, 
düz yata õ (baskõ levhalõ cam) kullanarak tarayõn.

Kartvizit

ÖNEMLİ
Bir kartvizit destesi düzgün olarak beslenemiyorsa, destedeki kart 
sayõsõnõ azaltõn.

Besleyiciye bir Belge Yerle tirme

1 Belge besleme tepsisini açõn.

2 Belgeleri dalgalandõrõn ve tasnif edin ve taranacak yüzleri 
yukarõ bakacak ekilde yerle tirin.

3 Belge kõlavuzlarõnõ, belgenin geni li ine uyacak ekilde 
ayarlayõn.

Belge artõk taranabilir.

Kõrõ õk ya da
buru mu  belgeler

Karbon ka õdõ

Bükülmü  ka õt Kaplamalõ ka õt

Yõrtõlmõ  belgeler Son derece ince,
yarõ effaf ka õt

Ata lõ ya da zõmbalõ
belgeler

A õrõ ka õt tozu 
parçacõklarõ
bulunan belgeler.

Boyut: 51mm × 89mm (2,01" × 3,50") ya da daha büyük
Ka õt a õrlõ õ: 128 ila 209,5 g/m2 (0,15 mm ila 0,25 mm)
Yön: Sadece dikey besleme
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NOT
Tarama i leminden önce, belgenin bükülmü  ya da buru uk 
olmadõ õndan ve besleme tepsisine do ru olarak yerle tirildi inden 
emin olun. Do ru yerle tirilmemi , bükülmü  ya da buru uk 
belgelerin taranmasõ, belgeye zarar verebilir ya da bir ka õt 
sõkõ õklõ õna neden olabilir.

DİKKAT

Belgeleri besleme tepsisine yerle tirirken, ka õdõn kenarlarõnõn 

ellerinizi kesmemesine dikkat edin.

ÖNEMLİ
Bir belgeyi yerle tirmeden önce ata , zõmba ya da ba ka küçük 
metal nesneler içermedi ini kontrol edin. Bu nesneler bir 
yangõna ya da elektrik çarpmasõna, belgenin zarar görmesine ya 
da bir ka õt sõkõ masõna ya da tarayõcõ arõzasõna neden olabilir.
Kullandõ õnõz sõrada tarayõcõya takõlabilecek bol giysiler giymeyin 
ya da sarkan takõlar takmayõn. Bu, ki isel yaralanmalara neden 
olabilir. Kravatlara ve uzun saçlara ekstra dikkat gösterin. 
Herhangi bir eyin tarayõcõya takõlmasõ durumunda, taramayõ 
durdurmak için gücü hemen KAPALI konuma getirin ve güç 
kablosunu prizden çõkarõn.
Besleyiciye yüklemeden önce belgelerdeki katlarõ ya da 
bükülmeleri mutlaka düzeltin. Bir belgenin tarayõcõya önce giren 
kenarõ bükülmü se, bir ka õt sõkõ masõna yol açabilir.
Tarayõcõ tarama yaparken besleme bir sistem hatasõ ya da ka õt 
sõkõ masõ nedeniyle durursa, sorunu giderin, ba arõyla beslenen 
son sayfanõn taranan resminin kaydedildi inden emin olun ve 
ardõndan kalan belge sayfalarõnõn taranmasõna tekrar ba layõn.
Taramayõ bitirdikten sonra, tarayõcõnõn kullanõlmadõ õ süre içinde 
hasar görmesini önlemek için belge besleme tepsisini ve belge 
çõkõ  tepsisini kapatõn.

Farklõ Boyutta Sayfalar çeren Belgeler

Belgeleri, her bir sayfa belge kõlavuzlarõ arasõnda ortalanacak 
ekilde yerle tirin.

Do ru Yükleme Konumu Yanlõ  Yükleme Konumu

Besleme 

yönü
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Düz Yatak (Baskõ Levhalõ Cam) Üzerine bir 
Belge Yerle tirme

1 Besleyiciyi dikkatle açõn.

ÖNEMLİ
Baskõ levhalõ cam üzerine, asla taranacak belgeler haricinde bir 
nesne koymayõn. Bunu yapmanõz tarayõcõnõn zarar görmesine ya da 
yaralanmaya neden olabilir.

2 Belgeyi a a õ bakacak ekilde yerle tirin ve belgenin üst 
kenarõnõ, baskõ levhalõ camõn arka kenarõ ile hizalayõn (üst sol 
kö edeki hizalama i aretine göre).

3 Besleyiciyi dikkatle kapatõn.

 

DİKKAT
Besleyiciyi parmaklarõnõzõ sõkõ tõrmaktan kaçõnarak yava ça 
kapatõn, aksi halde bu ki isel yaralanmalara neden olabilir.
Besleyiciyi kapatõrken a õrõ güç kullanmayõn, aksi halde baskõ 
levhalõ cam zarar görebilir ya da kõrõlabilir ve ki isel yaralanmaya 
yol açabilir.
Kalõn kitaplarõ taramak için baskõ levhalõ camõ kullanõrken, 
besleyicinin üzerine sert bir biçimde bastõrmayõn. Bunu 
yapmanõz baskõ levhalõ camõn hasar görmesine neden olabilir ve 
ki isel yaralanmaya yol açabilir.
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Uzun Belge Modunun Ayarlanmasõ

Tarayõcõ ile taranabilecek belgelerin uzunlu u normalde 356 mm'dir 
(14"), ancak tarayõcõyõ Uzun Belge moduna ayarlayarak 
1.000 mm'ye (39,3") kadar uzunlu a sahip belgeleri tarayabilirsiniz.

ÖNEMLİ
Uzun Belge modunu kullanõrken a a õdakilere dikkat edin:

Uzun Belge modu, 2400 dpi çözünürlük ile kullanõlamaz.

Uzun Belge modunda tarama yaparken, belge tarayõcõya e ik 
bir konumda yerle tirilirse, besleme alanõnõn kenarlarõna 
çarpabilir ve zarar görebilir. Belgeyi, e ik olmayan bir ekilde 
yerle tirmeye dikkat edin.
Uzun Belge modunda tarama yaparken, ka õt sõkõ masõ 
algõlama yava  tepki verebilir ve belgenin zarar görmesine yol 
açabilir. Ka õt sõkõ malarõnõ önlemek için dikkatli olun.
Uzun Belge modunda büyük boyutlu belgeler taranõrken, tarama 
i lemi yava  olabilir. Ayrõca bellek yetersizli i nedeniyle hatalar 
meydana gelebilir ve tarama devre dõ õ kalabilir.

ÖNEMLİ
Windows'ta Yönetici (Administrator) olarak oturum açõn.

1 Start (Ba lat) dü mesine tõklayõn ve ardõndan [All Programs] 
[Tüm Programlar], [Canon DR-F120] ve [Canon 
imageFORMULA Utility] [Canon imageFORMULA Yardõmcõ 
Yazõlõmõ] seçeneklerine tõklayõn.

imageFORMULA Yardõmcõ Yazõlõmõ ba lar.

NOT
Windows 8.1/8'de, a a õdaki konumda kayõtlõdõr.

2 [CANON DR-F120 USB] seçene ine ve [Properties] [Özellikler] 
dü mesine tõklayõn.

Tarayõcõ özellikleri gösterilir.

3 Bir Uzun Belge modu seçin.

4 [OK] [Tamam] dü mesine tõklayõn.
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Tarama Ko ullarõnõn Ayarlanmasõ

Belgeleri Uzun Belge modunda tararken, tarama ko ullarõnõ 
a a õdaki ekilde yapõlandõrõn.

CaptureOnTouch

[Scanner setting] [Tarayõcõ Ayarlarõ] altõnda [Page Size] [Sayfa 
Boyutu] seçene ini [Match original size] [Özgün Boyutla 
E le tir]'e ayarlayõn. -> “Belgeyi seç ayarlarõ”, sf. 40

Tarayõcõ sürücüsü

[Basic] [Temel] sekmesinde [Page Size] [Sayfa Boyutu] 
seçene ini [Match original size] [Özgün Boyutla E le tir]'e 
ayarlayõn. -> “Temel Tarama Ko ullarõnõn Ayarlanmasõ”, sf. 50



28

Bölüm 6  CaptureOnTouch ile Tarama

Bu bölümde, CaptureOnTouch ile kullanõlan tarama prosedürü 
açõklanmaktadõr.

CaptureOnTouch nedir?..............................................................28

CaptureOnTouch Uygulamasõnõ Ba latma ve Çõkma..................29

Ekran Açõklamalarõ......................................................................30

Standart Tarama .........................................................................31

Tarama Kõsayolu .........................................................................33

Ba lat Dü mesi ile Tarama .........................................................36

Taranmõ  resim düzenleme penceresine ait i lemler ..................37

Belgeyi seç ayarlarõ.....................................................................40

Çõkõ õn Ayarlanmasõ....................................................................42

Tarama Kõsayolu ayarõ ................................................................43

Dosya biçimleri hakkõnda............................................................43

Ortam Ayarlarõ ............................................................................45

CaptureOnTouch nedir?

CaptureOnTouch, sadece ekran panelini seçerek basit bir i lemle bir 
belgeyi taramanõza olanak veren bir tarama uygulamasõdõr.

CaptureOnTouch, amaca ve uygulamaya göre seçilebilecek çok 
sayõda tarama yöntemine sahiptir.

Save to folder 
(Klasöre kaydet)
Belirlenen bir klasöre 
kaydeder.

Print (Yazdõr)
Belirlenen bir yazõcõda yazdõrõr.

(A ) Send to application (Uygulamaya gönder)
Taranan bir resmi belirlenen uygulamayla 
açar.

Send by (Attach to) E-mail 
(E-postayla gönder ( li tir))
Bir e-posta uygulamasõnõ ba latõr ve taranan 
resimleri içeren yeni bir e-posta iletisi gönderir.

DR-F120

Bulut Hizmeti
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CaptureOnTouch, a a õdaki tarama yöntemlerini destekler.

Standart Tarama

Select document (Belgeyi seç) ve Select Output (Çõkõ õ seç) 
panellerine tõklayõn, ardõndan belgeyi taramak için [Scan] [Tara] 
dü mesine tõklayõn. Tarama i leminden önce, belge türüne ve 
kullanõm amacõna göre tarama yöntemini seçebilirsiniz.

-> “Standart Tarama”

Tarama Kõsayolu

Sõk kullanõlan belge seçimi ve çõkõ  yöntemi kombinasyonlarõnõ, bir 
“Tarama Kõsayolu” olarak önceden kaydedebilirsiniz. Tarama 
yapmak için Tarama kõsayolu paneline tõklamanõz yeterlidir.

-> “Tarama Kõsayolu”

Ba lat dü mesi

“Tarama Kõsayollarõ”, tarayõcõ ba lat dü mesine önceden atanmõ tõr. 
Tarama i lemini ba latmak için belgeyi yerle tirin ve Ba lat 
dü mesine basõn. Ayrõca Ba lat dü mesine kendi kõsayollarõnõzõ da 
atayabilirsiniz.

-> “Ba lat Dü mesi ile Tarama”

CaptureOnTouch Uygulamasõnõ Ba latma 
ve Çõkma

CaptureOnTouch, bilgisayarõnõzõ ba lattõ õnõzda varsayõlan olarak 
sistemde yerle ik hale gelir.

CaptureOnTouch uygulamasõnõ ba latmak ve ana pencereyi 

görüntülemek için görev çubu undaki  simgesine 
(CaptureOnTouch simgesi) çift tõklayõn.

NOT
CaptureOnTouch uygulamasõnõ Start (Ba lat) menüsünden de 
ba latabilirsiniz. [Start] [Ba lat] - [All Programs] [Tüm 
Programlar] - [Canon DR-xxx] - [DR-xxx CaptureOnTouch] 
seçeneklerine tõklayõn.
[Environmental settings] [Ortam ayarlarõ] ileti im kutusunun 
[Basic settings] [Temel ayarlar] sekmesindeki [Make 
CaptureOnTouch resident] [CaptureOnTouch uygulamasõnõ 
yerle ik yap] onay kutusu seçildi inde, tarayõcõ üzerindeki Ba lat 
dü mesine basmanõz ile taramanõn ba lamasõ arasõnda geçen 
süre azalõr. Ayrõntõlar için, bkz. “Ortam Ayarlarõ”, sf. 45.

CaptureOnTouch Uygulamasõndan Çõkõ

CaptureOnTouch penceresini kapatmak için, pencerenin üst 

kõsmõndaki  dü mesine tõklayõn. Bu i lem pencereyi kapatõr, 
ancak CaptureOnTouch sistemde yerle ik kalmaya devam eder.

CaptureOnTouch uygulamasõndan çõkmak için, görev çubu undaki 

 simgesine (CaptureOnTouch simgesi) tõklayõn ve menüden [Exit] 
[Çõkõ ] seçene ini seçin.

CaptureOnTouch artõk sistemde yerle ik de ildir ve görev 
çubu undaki simge kaybolur.

Standart Tarama Tarama Kõsayolu Ba lat Dü mesi 
ile Tarama
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CaptureOnTouch Yazõlõmõnõn Tekrar Ba latõlmasõ

CaptureOnTouch uygulamasõnõ sistemdeki yerle ik durumunu 
kaldõrõldõktan sonra kullanmak için, a a õdaki prosedürlerden birini 
kullanõn. CaptureOnTouch ba layacak ve sistemde yeniden yerle ik 
hale gelecektir.

[Start] [Ba lat] - [All Programs] [Tüm Programlar] - [Canon 
DR-xxxx] - [DR-xxxx CaptureOnTouch] seçeneklerine tõklayõn.

Tarayõcõ üzerindeki Ba lat dü mesine basõn (bu durumda, 
CaptureOnTouch uygulamasõnõn ana ekranõ açõlacak ve Ba lat 
dü mesine atanmõ  tarama yöntemi kullanõlarak tarama 
ba layacaktõr).

NOT
Windows 8.1 / 8'de, a a õdaki konumda kayõtlõdõr.

Ekran Açõklamalarõ

CaptureOnTouch ana ekranõnda iki alan vardõr, [Scanning Shortcut] 
[Tarama Kõsayolu] ve [Standard Scanning] [Standart Tarama].

Bölümler arasõnda geçi  yapmak için, ana ekranõn üst sa  
kõsmõndaki [>] [<] dü melerini kullanõn.

Her bir bölümdeki tarama türlerine ve çõkõ lara göre çe itli paneller 
hazõrlanmõ tõr.

[New document] [Yeni belge] dü mesine tõklayõn, bir [New 
document] [Yeni belge] paneli eklenecektir.
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Standart Tarama

lemler;
Belgeyi seç panelinin seçilmesi-> Çõkõ õ seç panelinin seçilmesi-
>Taramanõn ba latõlmasõ

1 Belgeyi, tarayõcõya yerle tirin.

2 [1 Select document] [1 Belgeyi seç]'ten, taranacak belge için 
kullanõlacak belgeyi seç paneline tõklayõn.

Seçilen [Select output] [Çõkõ õ seç] paneli, turuncu renkte gösterilir. 
Taranan resimleri düzenlemek için, bkz. “Belgeyi seç ayarlarõ”.

3 Resim tarama uygulamasõ için [2 Output] [2 Çõkõ ]'tan çõkõ  
paneline tõklayõn.

Seçilen [Output] [Çõkõ ] paneli, turuncu renkte gösterilir. [Output] [Çõkõ ] 
panelini düzenlemek için, bkz. “Çõkõ õn Ayarlanmasõ”.

4 [SCAN] [TARA] dü mesine tõklayõn.

Belge taranõr. Tarama devam ederken, tarayõcõ ayarlarõna ek olarak 
taranan sayfalarõn sayõsõ gösterilir.

Tarama i lemi bitti inde, [Scanned image preview screen] [Taranmõ  
resim önizleme ekranõ] açõlõr.
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NOT
Bir sonraki seferde aynõ belge seçimi ve çõkõ  kombinasyonunun 
kullanõlacak olmasõ durumunda, [Save to Shortcut] [Kõsayola 
Kaydet] dü mesine tõklayõn.

Seçti iniz Select document (Belgeyi seç) ve Select output 
(Çõkõ õ seç), Tarama Kõsayoluna eklenir. Tarama Kõsayolu panel 
görünümüne yeni bir panel eklenir.

DİKKAT
Bilgisayarõn belle inin büyük bir kõsmõnõ kullanan tarama ko ullarõ 
yapõlandõrõrsanõz, yetersiz bellek nedeniyle tarama i lemi 
durabilir. Tarama i lemi devam ederken yetersiz bellek nedeniyle 
bir hata iletisi gösterilirse, tarama i lemini durdurun, tarama 
ko ullarõnõ de i tirin ve ardõndan tekrar taramayõ deneyin.

Çok sayfalõ bir tarama, 2 GB dosya boyutuna ula tõ õnda 
kaydedilemez. Bir hata iletisi gösterilmesi durumunda, 
kaydetme ayarlarõnõ de i tirin.

NOT
Sürekli tarama yapõyorsanõz, bir sonraki belgeyi yerle tirin ve belge 
taramayõ ba latmak için [Scan more pages] [Daha fazla sayfa tara] 
dü mesine tõklayõn.

5 Taranan resmi kontrol etmek için, [Finish] [Son] dü mesine 
tõklayõn.

Taranan resimleri düzenlemek için, bkz. “Taranmõ  resim düzenleme 
penceresine ait i lemler”, sf. 37.

Çõkõ  ayarlarõnõ düzenlemek için [ ] dü mesine tõklayõn. -> “Çõkõ õn 
Ayarlanmasõ”

Taranan resmi atmak ve ana pencereye dönmek için [Cancel] [ ptal] 
dü mesine tõklayõn.

Çõkõ  i lemi bitti inde, bir açõlõr pencere gösterilecektir. Taranan 
resmin kaydedilmesi durumunda, kaydetme hedef klasörünü açmak 
için bir link gösterilecektir.
Bu, Standart Taramayõ bitirir.

NOT
[Open storage folder] [Depolama klasörünü aç]'a tõklarsanõz, 
taranan resimlerin kaydedilmi  oldu u klasör açõlõr. Çõkõ  ayarlarõna 
ba lõ olarak, [Open storage folder] [Depolama klasörünü aç] 
dü mesi gösterilmeyebilir.
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Tarama Kõsayolu

lemler;
[Scanning Shortcut] [Tarama Kõsayolu]'nun kaydedilmesi -> 
Belgenin taranmasõ -> Taranan resimlerin çõkarõlmasõ

Sõk kullanõlan belge seçimlerini ve çõkõ larõ birle tiren tarama 
kõsayollarõ eklerseniz, sadece Tarama Kõsayolu paneline tõklayarak 
tarama yapabilirsiniz.

NOT
Ba lat dü mesine kaydedilmi  bir tarama kõsayolunun atanmõ  
olmasõ durumunda, sadece tarayõcõ ba lat dü mesine basarak bu 
ayarlarõ kullanan kõsayol taramalarõ yapabilirsiniz -> “Ba lat 
Dü mesi ile Tarama”

Tarama kõsayollarõnõn kaydedilmesi ve düzenlenmesi

CaptureOnTouch'a birden fazla tarama kõsayolu atanabilir.

1 Ya [Scanning shortcut] [Tarama kõsayolu]'nda [New shortcut] 
[Yeni kõsayol] dü mesine tõklayõn, ya da [Standard Scanning] 
[Standart Tarama]'da belge tarama ve çõkõ õnõ seçin ve [Save to 
Shortcut] [Kõsayola kaydet] dü mesine tõklayõn.

Bir tarama kõsayolu olu turulacaktõr.

NOT
Ayrõca, [New] [Yeni] dü mesi üzerindeki [ ] simgesine tõklayarak ve 
gösterilen menüden Tarama Kõsayolu türünü seçerek yeni bir Hedef 
paneli olu turabilirsiniz.

2 Edit (Düzenle) dü mesine tõkladõ õnõzda, Tarama Kõsayolu 
Panelini Düzenle ileti im kutusu gösterilir.

3 Belgeyi seç ayarlarõnõ düzenlemek için [Document] [Belge] 
sekmesine tõklayõn. -> “Belgeyi seç ayarlarõ”
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4 Çõkõ larõ ayarlamak için [Output] [Çõkõ ] sekmesine tõklayõn. -> 
“Çõkõ õn Ayarlanmasõ”

5 Seçenekleri ayarlamak için [Option] [Seçenek] sekmesine 
tõklayõn.

[Edit after scanning] [Tarama i leminden sonra düzenle]

Taranmõ  resimleri Scan Editing (Tarama Düzenleme) ekranõnda 
de i tirmeye olanak vermek için i aretleyin. aretlenmemi  
oldu unda, Edit (Düzenle) penceresi Scan Editing (Tarama 
Düzenleme) ekranõnda gösterilmez. -> “Taranmõ  resim düzenleme 
penceresine ait i lemler”

[Enable additional scan] [ lave taramayõ etkinle tir]

Devam eden taramayõ etkinle tirmek amacõyla Scan Editing 
(Tarama Düzenleme) ekranõndaki [Scan more pages] [Daha fazla 
sayfa tara] dü mesini görüntülemek için i aretleyin.

[Button assignment] [Dü me atama]

Tarama kõsayollarõnda kayõtlõ olan ayarlardan birini, tarayõcõ ba lat 
dü mesine atayabilirsiniz.

Ba lat dü mesine bir tarama kõsayolu atanmõ  olmasõ durumunda, 
bunun simgesi tarama kõsayollarõ panelinde gösterilecektir.

[Order of output] [Çõkõ  sõrasõ]

“Adding and Deleting output” (Çõkõ  Ekleme ve Silme) ve “Order 
change” (Sõra de i ikli i) seçeneklerini yapõlandõrmak için her bir 
dü meye tõklayõn.

6 Di er ayarlarõ yapmak için [General] [Genel] sekmesine tõklayõn.
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[Name] [Ad]

Tarama kõsayolu paneli adõnõ girin.

Kõsayollarõnõn seçilmesi ve tarama

1 Belgeyi, tarayõcõya yerle tirin. -> “Bölüm 5 Belgeleri Yerle tirme”

2 Tarama kõsayolu paneline tõklayõn.

Belge taranõr. Tarama devam ederken, tarayõcõ ayarlarõna ek olarak 
taranan sayfalarõn sayõsõ gösterilir.

Tarama i lemi bitti inde, [Scanned image preview screen] [Taranmõ  
resim önizleme ekranõ] açõlõr.

DİKKAT
Bilgisayarõn belle inin büyük bir kõsmõnõ kullanan tarama 
ko ullarõ yapõlandõrõrsanõz, yetersiz bellek nedeniyle tarama 
i lemi durabilir. Tarama i lemi devam ederken yetersiz bellek 
nedeniyle bir hata iletisi gösterilirse, tarama i lemini durdurun, 
tarama ko ullarõnõ de i tirin ve ardõndan tekrar taramayõ 
deneyin.

Çok sayfalõ bir tarama, 2 GB dosya boyutuna ula tõ õnda 
kaydedilemez. Bir hata iletisi gösterilmesi durumunda, 
kaydetme ayarlarõnõ de i tirin.

NOT
Sürekli tarama yapõyorsanõz, bir sonraki belgeyi yerle tirin ve belge 
taramayõ ba latmak için [Scan more pages] [Daha fazla sayfa tara] 
dü mesine tõklayõn.

Tarama kõsayolu ayarlarõnda [Enable additional scan] [ lave taramayõ 
etkinle tir] seçene inin devre dõ õ bõrakõlmõ  olmasõ durumunda, 
[Scan more pages] [Daha fazla sayfa tara] dü mesi 
gösterilmeyecektir.

3 Taranan resmi kontrol etmek için, [Finish] [Son] dü mesine 
tõklayõn.

Taranan resimleri düzenlemek için, bkz. “Taranmõ  resim düzenleme 
penceresine ait i lemler”, sf. 37.
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NOT
Tarama kõsayolu ayarlarõnda [Edit after scanning] [Tarama 
i leminden sonra düzenle] seçene inin devre dõ õ bõrakõlmõ  olmasõ 
durumunda, düzenleme penceresi gösterilmeyecektir.

Çõkõ  ayarlarõnõ düzenlemek için [ ] dü mesine tõklayõn. -> “Çõkõ õn 
Ayarlanmasõ”

Taranan resmi atmak ve ana pencereye dönmek için [Cancel] [ ptal] 
dü mesine tõklayõn.

Çõkõ  i lemi bitti inde, bir açõlõr pencere gösterilecektir. Taranan 
resmin kaydedilmesi durumunda, kaydetme hedef klasörünü açmak 
için bir link gösterilecektir. 
Bu, kõsayol taramasõnõ bitirir.

NOT
[Open storage folder] [Depolama klasörünü aç]'a tõklarsanõz, 
taranan resimlerin kaydedilmi  oldu u klasör açõlõr. Çõkõ  ayarlarõna 
ba lõ olarak, [Open storage folder] [Depolama klasörünü aç] 
dü mesi gösterilmeyebilir.

Ba lat Dü mesi ile Tarama

“Tarama Kõsayollarõ”, tarayõcõ ba lat dü mesine önceden atanmõ tõr.
Sõk kullanõlan taramalarõ tarama kõsayollarõna ayarlayabilir ve 
ardõndan bunlarõ ba lat dü mesine atayabilirsiniz.

Belgeyi yerle tirir ve Ba lat dü mesine basarsanõz, 
CaptureOnTouch uygulamasõ ba latõlõr ve tarama i lemi ba lar.

NOT
Ortam ayarlarõnda [Do not display the main screen when the 
scan is started with the scanner button] [Tarama i lemi tarayõcõ 
dü mesi ile ba latõldõ õnda ana ekranõ gösterme] onay 
kutusunun i aretlenmi  olmasõ durumunda, ba lat dü mesi ile 
bir tarama i lemi ba latõldõ õnda ana CaptureOnTouch 
penceresi gösterilmeyecektir. Tarama i lemi sõrasõnda sadece 
ileti im kutularõ ile hata iletileri ve tamamlama açõlõr pencereleri 
gösterilir.
Ortam ayarlarõnda [Do not display the main screen when the 
scan is started with the scanner button] [Tarama i lemi tarayõcõ 
dü mesi ile ba latõldõ õnda ana ekranõ gösterme] onay 
kutusunun i aretlenmi  olmasõ durumunda, tarama i lemi ba lat 
dü mesi ile ba latõldõ õnda [Enable additional scan] [ lave 
taramayõ etkinle tir] ve [Edit after scanning] [Tarama i leminden 
sonra düzenle] devre dõ õ bõrakõlacaktõr.

Ba lat Dü mesi
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Taranmõ  resim düzenleme penceresine 
ait i lemler

Tarama i lemi bitti inde, taranmõ  resme ait bir önizleme penceresi 
gösterilecektir.

Düzenleme penceresini önizleme penceresinde görüntülemek için, 

araç çubu undaki  simgesine tõklayõn.

Taranmõ  resim önizleme ekranõ

(1) Araç çubu u
Bu araç çubu u, küçük resimler ile önizleme resimlerine 
i lemler yapõlmasõna olanak verir.

(2) Küçük Resim Görüntüleme Alanõ
Taranmõ  belgelerin küçük resimleri gösterilecektir. A a õdaki 
i lemleri yapabilirsiniz.

Taranmõ  resmin önizlemesini önizleme penceresinde 
görüntülemek için bir küçük resme tõklayõn.

Sayfalarõ de i tirmek için bir küçük resmi sürükleyin.

(3) Önizleme Alanõ
Taranmõ  belgelerin önizleme resimleri gösterilir.

(4) Düzenleme penceresi
Taranmõ  belgeleri düzenleyebilirsiniz. 
Düzenleme penceresini açmak için bir ögeye tõklayõn.

Düzenleme sonuçlarõnõ atmak ve önceki tarama resmine 
dönmek için [Restore] [Geri Yükle] dü mesine tõklayõn.

NOT
Tarama kõsayolu ayarlarõnda [Edit after scanning] [Tarama 
i leminden sonra düzenle] seçene inin devre dõ õ bõrakõlmõ  olmasõ 
durumunda, düzenleme penceresi gösterilmeyecektir.

Araçlar Açõklama

Küçük resim alanõna ait resim seçimini 
de i tirir.
Bu dü meler soldan sa a do ru “Tüm 
sayfalar”, “Tek sayfalar” ve “Çift sayfalar” 
anlamõna gelir.

Önizlemede gösterilen resmin sayfasõnõ 
belirtir. Gösterilecek sayfayõ de i tirmek 
için   dü melerine tõklayõn.

Görüntüleme büyüklü ünü de i tirir. 
Önizleme resmini büyütmek ya da 
küçültmek için kaydõrõcõyõ + (artõ) ya da - 
(eksi) yönünde hareket ettirin.
Önizlemenin görüntüleme büyüklü ünü 
tam ekrana çõkarmak için  dü mesine 
tõklayõn.

Önizleme alanõnõ görüntülemek ya da 
gizlemek için tõklayõn.

Düzenleme penceresini görüntülemek ya 

da gizlemek için  dü mesine tõklayõn.
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[Color adjustment] [Renk ayarõ] (Kolay ayarlar)

Varsayõlanõ görüntülemek için [Color adjustment] [Renk ayarõ] 
seçene ine tõklayõn.

Tipik ayarlar ve manuel ayarlar ekranlarõ arasõnda geçi  yapmak için 
dü meye tõklayõn.

Gösterilen en uygun önizleme resmini seçmek için tipik renk 
ayarõnda bir küçük resme tõklayõn.

lgili resim için renkli olarak 9, gri tonlamalõ olarak 6 küçük resim 
modeli gösterilir.

Ayarlama bitti inde, [OK] [Tamam] dü mesine tõklayõn. Ayarlamayõ 
iptal etmek için, [Back] [Geri] dü mesine tõklayõn.

[Color adjustment] [Renk ayarõ] (Manuel ayarlar)

Önizleme resmini kontrol ederek, resmin parlaklõ õnõ ve kar õtlõ õnõ 
ayarlamak için kaydõrõcõyõ sola ya da sa a do ru hareket ettirin.

Resmi gri tonlamalõ hale dönü türmek için [Grayscale] [Gri tonlama] 
dü mesine tõklayõn.

Resmi siyah ve beyaz olmak üzere 2 de er kullanarak dönü türmek 
için [Black and White] [Siyah-Beyaz] dü mesine tõklayõn.

Ayarlama bitti inde, [OK] [Tamam] dü mesine tõklayõn. Ayarlamayõ 
iptal etmek için, [Back] [Geri] dü mesine tõklayõn.
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[Image alignment] [Resim hizalama]

Görüntülemek için [Image alignment] [Resim hizalama]'ya tõklayõn.
Do rultma ve kõrpma için önizleme resmi ya da kaydõrõcõ 
kullanõlabilir.

Önizleme resminde, Move (Ta õ) kavramasõnõ , Straighten 

(Do rult) kavramasõnõ  ve/veya kõrpma çerçevesini do rudan 
sürükleyin. Kõrpõlan resmin ölçüsünü de i tirmek için, Move (Ta õ) 

kavramasõnõ  önizleme üzerinde sürükleyin.

Ayarlama bitti inde, [OK] [Tamam] dü mesine tõklayõn. Ayarlamayõ 
iptal etmek için, [Back] [Geri] dü mesine tõklayõn.

[Rotate] [Döndür]

Görüntülemek için [Rotate] [Döndür]'e tõklayõn.
Taranan resim, sola ya da sa a do ru 90 derece döndürülebilir. 
Dönü , önizleme resmine göre ayarlanabilir.

(5) Bilgi Görüntüleme Alanõ
“Select document” (“Belgeyi seç”) ve “Select output” (“Çõkõ õ 
seç”) ile ilgili bilgi gösterilir.

 dü mesine tõklayõn, Output Settings (Çõkõ  Ayarlarõ) ileti imi 
gösterilecektir.

Tarama i lemine devam etmek için, [Scan more pages] 
[Daha fazla sayfa tara] dü mesine tõklayõn.

[Cancel] [ ptal] dü mesine tõklandõ õnda, taranmõ  resimler imha 
edilecek ve üst ekrana dönülecektir.

[Finish] [Son] dü mesine tõklandõ õnda, çõkõ  i lemi 
ba layacaktõr. Bu i lem tamamlandõktan sonra, ekran, üst 
ekrana dönecektir. Taranan resmin kaydedilmesi durumunda, 
kaydetme hedef klasörünü açmak için bir link gösterilecektir.

NOT
Tarama kõsayolu ayarlarõnda [Enable additional scan] [ lave taramayõ 
etkinle tir] seçene inin devre dõ õ bõrakõlmõ  olmasõ durumunda, 
[Scan more pages] [Daha fazla sayfa tara] dü mesi 
gösterilmeyecektir.
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Belgeyi seç ayarlarõ

CaptureOnTouch varsayõlan olarak [Full auto] [Tam otomatik] tarama 
ayarõnõ etkinle tirir, böylece tarama i lemi, belgeye uyan tarama 
ko ullarõ kullanõlarak gerçekle tirilir.

Belge boyutunu, renk modunu ve di er ayarlarõ belirlemek için, 
tarama modu panelini düzenleyerek istenen tarama ko ulunu 
ayarlayõn.

Yeni [Select document] [Belgeyi seç] panellerinin 
olu turulmasõ

[New document] [Yeni belge] dü mesine tõklayõn, bir [New 
document] [Yeni belge] paneli eklenecektir.

Panel türlerinin listesini görüntülemek için  dü mesine tõklayõn. 
Seçilen panel türü olu turulur.

[Select document] [Belgeyi seç] panelinin düzenlenmesi

[Select document] [Belgeyi seç] panelindeki [ ] dü mesine 
tõkladõ õnõzda, [Select document edit screen] [Belgeyi seç 
düzenleme ekranõ] açõlõr.
Kõsayol düzenleme penceresindeki [Select document] [Belgeyi seç] 
sekmesine tõklayõn.

Scan settings (Tarama ayarlarõ)

Tarama ayarlarõnõ yapar.

[Color mode] [Renk Modu]

Tarama için kullanõlacak renk modunu a a õdan seçin.

[Page Size] [Sayfa Boyutu]

Taranacak belgenin ka õt boyutunu seçin.

[Match original size] [Özgün boyutla e le tir] seçene ini seçerseniz, 
taranan belgenin sayfa boyutu algõlanõr ve resimler algõlanan boyutta 
kaydedilir.

[Dots per inch] [Nokta/inç]

Çözünürlü ü seçin.

[Detect automatically] [Otomatik algõla] seçene ini seçti inizde, 
yazõlõm belgeyi otomatik olarak optimum çözünürlük ile tarar.

[Scanning Side] [Tarama Tarafõ]

Belgenin tarama tarafõnõ seçin.

[Skip blank page] [Bo  sayfayõ atla] seçene ini seçerseniz, bo  
sayfalarõn taranmõ  resimleri kaydedilmez.

[Automatically straightens skewed images] 
[E ik resimleri otomatik düzelt]

Bir belge beslendi inde düz de ilse, tarayõcõ taranan resimden 
belgenin düz olmadõ õnõ algõlar ve e ik resmi düzeltir.

Ayarõ a a õdan seçin.

[OFF] [KAPALI]

[Straightens with angle of fed documents] [Beslenen belgelerin 
açõsõyla düzelt]

[Straightens with angle contents of fed documents] [Beslenen 
belgelerin açõsõ ve içeri iyle düzelt]

Otomatik algõla Belge içeri ine ba lõ olarak renk modunu 
otomatik olarak belirler ve buna göre tarama 
yapar.

24-bit Renkli Belgeyi renkli olarak tarar.

24-bit renkli (foto raf) Belgeyi, foto raf-uyumlu tonlar kullanarak renkli 
olarak tarar.

Gri tonlamalõ Belgeyi Gri tonlamalõ olarak tarar.

Gri tonlamalõ (foto raf) Belgeyi, foto raf-uyumlu tonlar kullanarak renkli 
olarak tarar.

Siyah-Beyaz Belgeyi siyah-beyaz olarak tarar (ikili).
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[Rotate image to match orientation of text] [Resmi metin 
yönüne uyacak ekilde döndür]

Resmi, karakterler ile aynõ yönde döndürmek için [Enable] 
[Etkinle tir]'i i aretleyin.

[Use advanced settings dialog box] [Geli mi  ayarlar 
ileti im kutusunu kullan]

Belge tarama ayarlarõ, [Scan Settings] [Tarama Ayarlarõ]'nda 
yapõlandõrõlan temel ögeleri ve geli mi  ayarlar ileti im kutusunda 
yapõlandõrõlan ayarlarõ içerir. Geli mi  ayarlar ileti im kutusundaki 
ayarlar, temel ögeler haricindeki ayarlar için uygulanõr.

Geli mi  ayarlar ileti im kutusundaki (tarayõcõ sürücüsü) temel 
ögeler dõ õndaki geli mi  tarayõcõ ayarlarõnõ yapmak için, [Use 
advanced settings dialog box] [Geli mi  ayarlar ileti im kutusunu 
kullan] seçene ini etkinle tirin. Tarayõcõ sürücüsünü açmak için, bu 
ögeyi etkinle tirin ve ardõndan [Settings] [Ayarlar] dü mesine 
tõklayõn.

NOT
Sürücü ayarlarõ ileti im kutusu, [Scanner setting] [Tarayõcõ 
ayarõ]'ndaki temel ögeler ile aynõ ayar ögelerini içerir, ancak bunlarõn 
her birine ait ayar ayrõ olarak kaydedilir.

Tarama i lemi sõrasõnda hangi ayarlarõn kullanõldõ õ, [Use advanced 
settings dialog box] [Geli mi  ayarlar ileti im kutusunu kullan] onay 
kutusunun ayarõna ba lõ olarak a a õdaki ekilde farklõlõk gösterir.

Temel ögeler dõ õndaki geli mi  ayarlar için, sürücü ayarlarõ ileti im 
kutusundaki yardõm kõsmõna bakõn.

General (Genel)

Durum gerektirdikçe a a õdaki ögeleri ayarlayõn.

Ad

Belgeyi seç panelinde gösterilecek ismi girin.

Simge

Belgeyi seç paneli ve tarama kõsayolu panelinde gösterilen belge 
tarama simgesini de i tirebilirsiniz.

[Settings] [Ayarlar] dü mesini etkinle tirmek için [Change icon] 
[Simgeyi de i tir] seçene ini etkinle tirin ve dosyayõ seçin.

Simge dosyalarõ olarak seçilebilecek dosya biçimleri a a õda 
verilmi tir.

.ico, .exe, .jpg, .png

[Use advanced settings 
dialog box] [Geli mi  
ayarlar ileti im 
kutusunu kullan] 
seçene inin ayarõ 

Temel ögeler Temel ögeler 
dõ õnda

KAPALI [Scanner setting] 
[Tarayõcõ ayarõ] 
seçene inin 
ayarõ

Tarayõcõ 
sürücüsünün 
geli mi  ayarlar 
ileti im kutusunun 
ayarlarõ

AÇIK Tarayõcõ sürücüsünün geli mi  
ayarlar ileti im kutusunun ayarlarõ
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Çõkõ õn Ayarlanmasõ

CaptureOnTouch varsayõlan olarak, taranmõ  resimleri PDF'ye 
dönü türme ve bir klasöre kaydetme ayarlarõnõ etkinle tirir.

Çõkõ  yöntemini ve kaydetme yerini belirlemek için, çõkõ  panelini 
düzenleyin ve istenen çõkõ õ ayarlayõn.

Yeni [Output] [Çõkõ ] panelinin olu turulmasõ

Bir [New output] [Yeni çõkõ ] paneli eklemek için [New output] [Yeni 
çõkõ ] dü mesine tõklayõn.

Panel türlerinin listesini görüntülemek için  dü mesine tõklayõn. 
Seçilen panel türü olu turulur.

[Output] [Çõkõ ] düzenleme paneli

Çõkõ  panelindeki [ ] dü mesine tõkladõ õnõzda, Çõkõ  düzenleme 
ekranõ açõlõr.
Kõsayol düzenleme penceresindeki [Output] [Çõkõ ] sekmesine 
tõklayõn.

Çõkõ  yönteminin seçilmesi

Seçilebilecek dosya biçimleri ve kaydetme konumlarõ, seçilen çõkõ  
yöntemine ba lõdõr.

Save to folder (Klasöre kaydet)

Taranan resmi belirlenen klasöre kaydeder. Bu çõkõ  yöntemi 
belirlendi inde, kaydetme konumu klasörünü de belirleyin.

Di er çõkõ  yöntemleri

CaptureOnTouch, eklenti olarak [Save to folder] [Klasöre kaydet] 
dõ õnda çõkõ  yöntemleri sa lar.

Eklentiyi yükleyerek, taranmõ  resmi yazdõrmak ya da bir e-postaya 
ili tirmek gibi farklõ hizmetleri kullanabilirsiniz.

Eklentileri yüklemek için, CaptureOnTouch yazõlõmõnõ yüklerken 
onay kutusunu etkinle tirin.

Seçilebilecek çõkõ  yöntemleri, yüklenmi  olan eklentilere ba lõdõr.

Eklentilerin kullanõmõ hakkõnda bilgi için, eklenti yardõm kõsmõna 
bakõn.
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Tarama Kõsayolu ayarõ

CaptureOnTouch varsayõlan olarak [Full auto] [Tam otomatik] tarama 
ayarõnõ etkinle tirir, böylece tarama i lemi, belgeye uyan tarama 
ko ullarõ kullanõlarak gerçekle tirilir.

Belge seçimi ve çõkõ  kombinasyonlarõnõ belirlemek amacõyla, 
istenen tarama kõsayolunu ayarlamak için tarama kõsayolu panelini 
düzenleyebilirsiniz.

Yeni [Scanning Shortcut] [Tarama Kõsayolu] panellerinin 
olu turulmasõ

Yeni bir Tarama Kõsayolu panelinin olu turulmasõ için, a a õda 
açõklanan ekilde iki yol vardõr.

Seçilen çõkõ õ ve belge taramayõ, tarama kõsayolu panellerinden 
birine kaydetmek için, Standart Scanning (Standart Tarama)'da 
bulunan [3 actions] [3 i lemler]'deki [Save to Shortcut] [Kõsayola 
Kaydet] dü mesine tõklayõn.

[New scanning shortcut] [Yeni tarama kõsayolu] panelini 
eklemek için [New shortcut] [Yeni kõsayol] dü mesine tõklayõn.

Panel türlerinin listesini görüntülemek için  dü mesine 
tõklayõn. Seçilen panel türü olu turulur.

Yeni [Scanning Shortcut] [Tarama Kõsayolu] panellerinin 
düzenlenmesi

Edit (Düzenle) dü mesine  tõklandõ õnda, Tarama Kõsayolu paneli 
düzenleme ileti imi gösterilir.
Tarama Kõsayolu Panelini Düzenle ekranõnda, a a õdaki sekmeler 
bulunur.

[Document] [Belge] sekmesi

[Output] [Çõkõ ] Sekmesi

[Option] [Seçenek] Sekmesi

[General] [Genel] Sekmesi

Dosya biçimleri hakkõnda

Taranan resmin dosya biçimini ayarlayõn. BMP ya da PNG haricinde 
bir dosya biçimi seçerseniz, [Detail Settings] [Ayrõntõlõ Ayarlar] 
dü mesi etkinle tirilir ve seçilen dosya biçimi için ayrõntõlõ ayarlar 
yapmanõza olanak verir.

NOT
Taranan resim için a a õdaki dosya biçimlerinden birini 
seçebilirsiniz.

PDF biçimi
TIFF biçimi
PNG biçimi
JPEG biçimi
BMP biçimi
PPTX biçimi (Microsoft PowerPoint 2007 ve üstü için dosya 
biçimi)

Seçilebilecek dosya biçimleri, hedef ayarõna göre de i iklik gösterir.

Taranan resmi eklentiyi kullanarak çõkardõ õnõzda, resim, eklentinin 
uygulamasõnda belirlenmi  olan dosya biçiminde çõkarõlõr. Bu 
nedenle bu dosya biçimi, Belgeyi seç panelinde seçilmi  olan 
biçimden farklõ olabilir.

PDF ayarõ

[Multi-pdf settings] [Çoklu pdf ayarlarõ]'nda, taranan resimlerin çok sayfalõ 
bir dosya olarak mõ kaydedilece ini ([Save all pages as one file] [Tüm 
sayfalarõ tek dosya olarak kaydet]) yoksa tek sayfalõk dosyalar olarak mõ 
kaydedilece ini ([Create a file for each specified number of pages] [Her 
bir belirtilen sayfa sayõsõ için bir dosya olu tur]) belirleyin.
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[Create file that complies with PDF/A] [PDF/A ile uyumlu dosya olu tur] 
için, [Standard] [Standart] ya da [high compression] [yüksek sõkõ tõrma] 
seçene ini seçin.

[Compression rate] [Sõkõ tõrma oranõ] dü mesine tõklarsanõz, gösterilen 
ileti im kutusunda sõkõ tõrma oranõnõ belirleyebilirsiniz.

TIFF ayarõ

[Multi-tiff settings] [Çoklu tiff ayarlarõ]'nda, taranan resimlerin çok sayfalõ 
bir dosya olarak mõ kaydedilece ini ([Save all pages as one file] [Tüm 
sayfalarõ tek dosya olarak kaydet]) yoksa tek sayfalõk dosyalar olarak mõ 
kaydedilece ini ([Create a file for each specified number of pages] [Her 
bir belirtilen sayfa sayõsõ için bir dosya olu tur]) belirleyin.

[Compress image] [Resmi sõkõ tõr] için ON (AÇIK) 
seçene ini seçerek ve [Settings] [Ayarlar] dü mesine 
tõklayarak, gösterilen ileti im kutusunda sõkõ tõrma oranõnõ 
belirleyebilirsiniz.

JPEG ayarõ

JPEG resimler için sõkõ tõrma oranõnõ belirleyebilirsiniz.

PPTX ayarlarõ

Taranan resimlere OCR bilgilerinin eklenip eklenmeyece ini 
belirleyebilirsiniz.
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Ortam Ayarlarõ

CaptureOnTouch uygulamasõnõn ortam ayarlarõnõ yapõlandõrmak 
için, [Environmental settings] [Ortam ayarlarõ] ileti im kutusunu açõn.

Görev çubu undaki  simgesine (CaptureOnTouch simgesi) 
tõklayõn ve menüden [Environmental settings] [Ortam ayarlarõ] 
seçene ini seçin.

A a õda, [Environmental settings] [Ortam ayarlarõ] ileti im 
kutusunda gösterilen her bir sekmenin ayar ögeleri açõklanmõ tõr.

[Basic settings] [Temel ayarlar] Sekmesi

[Basic settings] [Temel ayarlar] sekmesinde, a a õdaki ayarlarõ 
yapõlandõrõn.

Ba latma yöntemi ayarõ

CaptureOnTouch, bilgisayarõnõzõ ba lattõ õnõzda varsayõlan olarak 
sistemde yerle ik hale gelir. CaptureOnTouch uygulamasõnõn 
sistemdeki yerle ik durumunu kaldõrmak için, [Make 
CaptureOnTouch resident] [CaptureOnTouch uygulamasõnõ yerle ik 
yap] onay kutusundaki seçimi kaldõrõn.

Göster

Tarayõcõ bilgisayara ba lõ oldu unda CaptureOnTouch 
uygulamasõnõn ana ekranõnõn otomatik olarak açõlmasõ için, 
[CaptureOnTouch appears when the scanner is connected] [Tarayõcõ 
ba lõ oldu unda CaptureOnTouch gösterilir] onay kutusunu seçin. 
Bu ayar, sadece CaptureOnTouch çalõ õyor (ya da sistemde 
yerle ik) oldu unda geçerlidir.
Bu ayar etkinle tirildi inde, [Do not display the main screen when 
the scan is started with the scanner button] [Tarama i lemi tarayõcõ 
dü mesi ile ba latõldõ õnda ana ekranõ gösterme] ayarõ devre dõ õ 
bõrakõlõr.

[Do not display the main screen when the scan is started with the 
scanner button] [Tarama i lemi tarayõcõ dü mesi ile ba latõldõ õnda 
ana ekranõ gösterme] onay kutusunun seçilmi  olmasõ durumunda, 
tarayõcõnõn Ba lat dü mesine basõlarak Tarama Kõsayolu tarama 
i lemi ba latõldõ õnda CaptureOnTouch uygulamasõnõn ana ekranõ 
gösterilmez. Bununla birlikte, tarama i lemi sõrasõndaki ileti im 
kutularõ ve hata mesajlarõ ile tarama tamamlandõ õnda gösterilen 
açõlõr ekran gösterilecektir.
Bu ayar etkinle tirildi inde, Tarama Kõsayolunu Düzenle ayarlarõ 
ekranõndaki [Enable additional scan] [ lave taramayõ etkinle tir] ve 
[Edit after scanning] [Tarama i leminden sonra düzenle] onay 
kutularõ devre dõ õ bõrakõlõr.

Yedekleme / Geri Yükleme

CaptureOnTouch uygulamasõnõn yapõlandõrma dosyasõnõ (ayarlar, 
kayõtlõ i ler, vb.) yedeklemek ve ayarlarõ yedeklenmi  verilerden geri 
yüklemek için [Back Up] [Yedekle] ve [Restore] [Geri Yükle] 
dü melerini kullanõn.

[Back Up] [Yedekle] dü mesi

CaptureOnTouch uygulamasõnõn ayarlarõnõ bir yedekleme dosyasõna 
(*.cot) yedekler. CaptureOnTouch uygulamasõnõ ilk kez kullanmadan 
önce bir yedekleme yaparak, CaptureOnTouch uygulamasõnõn 
ba langõçtaki ayarlarõnõ kaydedebilirsiniz.

[Restore] [Geri Yükle] dü mesi

Ayarlarõ bir yedekleme dosyasõndan geri yükler.

Birden fazla bilgisayar kullanõrken, bilgisayarlardan birinin ortam 
ayarlarõnõ yedekleyerek ve ardõndan di er bilgisayarlarda bir geri 
yükleme yaparak tüm bilgisayarlarõn aynõ ayarlara sahip olmasõnõ 
sa layabilirsiniz.
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[Plugin] [Eklenti] Sekmesi

[Plugin] [Eklenti] sekmesinde, CaptureOnTouch uygulamasõna 
eklenmi  eklentileri onaylayõn.

[Setting] [Ayar] dü mesi

Seçilen eklentiler hakkõndaki ayrõntõlõ bilgileri gösterir.

NOT
Bu dü me, bazõ eklentiler için gösterilmeyebilir.

[Enable] [Disable] [Etkinle tir] [Devre Dõ õ Bõrak] 
dü mesi

Bu dü me, eklenti listesinden seçilen eklenti için Enable/Disable 
(Etkinle tir/Devre Dõ õ Bõrak) modlarõ arasõnda geçi  yapmak için 
kullanõlõr.
[Disable] [Devre Dõ õ Bõrak] dü mesine tõklarsanõz, a a õdaki 
ileti im gösterilir.

[Maintenance] [Bakõm] Sekmesi

[Maintenance] [Bakõm] sekmesinde, CaptureOnTouch 
uygulamasõnõn bakõmõna yönelik günlük ayarlarõnõ yapõlandõrabilir ve 
ayarlarõ ba langõç durumuna getirebilirsiniz.

Günlük ayarlarõ

[Settings] [Ayarlar] dü mesine tõkladõ õnõzda, Günlük dosyasõ 
ayarlarõ ekranõ açõlõr.
Günlük dosyasõnõn türünü seçin.

[Execute] [Yürüt] dü mesine tõklarsanõz, [Save File] [Dosyayõ 
Kaydet] ileti imi gösterilir.

[Log file type] [Günlük dosyasõ türü] için [Full] [Tam] seçene ini 
seçerseniz, çalõ ma yava lar.
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[Initialize] [Ba langõç Durumuna Getir]

[Initialize] [Ba langõç Durumuna Getir] dü mesine tõkladõ õnõzda, bir 
onay ileti im kutusu gösterilir.

Tüm CaptureOnTouch verileri silinir ve varsayõlan ayarlara dönülür.
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Bölüm 7  Tarayõcõ Sürücüsünün 
Ayarlanmasõ

Bir belgeyi ISIS uyumlu ya da TWAIN uyumlu bir uygulamada 
(CaptureOnTouch, vb.) tararken, tarayõcõ sürücüsünü açõn ve tarama 
ko ullarõnõ ve di er ayarlarõ yapõlandõrõn.

Bu bölümde, tarayõcõ sürücüsünün yapõlandõrmasõ ve i levleri 
açõklanmaktadõr.

Tarayõcõ Sürücüsünün Yapõlandõrmasõ Ve levleri ......................48

Temel Tarama Ko ullarõnõn Ayarlanmasõ.....................................50

Tarayõcõ Sürücüsünün Yapõlandõrmasõ Ve 
levleri

Tarayõcõ sürücüsü, a a õdaki be  sekmeden olu ur.

NOT
Ayar ekranõ hakkõndaki ayrõntõlar için, tarayõcõ sürücüsünün Yardõm 
kõsmõna bakõn. lgili sekmeye ya da ileti im kutusuna ili kin yardõmõ 
görüntülemek için, [Help] [Yardõm] dü mesine tõklayõn.

[Basic] [Temel] Sekmesi

Mod, sayfa boyutu, çözünürlük ve tarama tarafõ gibi temel tarama 
ko ullarõnõ yapõlandõrõn.

Ayrõca, [Area] [Alan] dü mesine tõklayabilir ve taranacak alanõ 
belirleyebilirsiniz.

NOT
ISIS uyumlu uygulamaya ba lõ olarak, tarama ko ullarõnõn 
ayarlanmasõ için uygulamanõn kendi ekranõ olabilir. Tarayõcõ 
sürücüsünün böyle bir uygulamada açõlmasõ durumunda, tarama 
ko ullarõ hariç tarayõcõ sürücüsü tarafõndan sa lanan i levler ile ilgili 
ayar ögeleri [Basic] [Temel] sekmesinde gösterilecektir.
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[Brightness] [Parlaklõk] Sekmesi

Taranan resimlerin parlaklõ õnõ ve kar õtlõ õnõ ayarlayõn.

Ayrõca [Gamma] [Gama] dü mesine tõklayarak taranan resimler için 
gama düzeltme de erini ayarlayabilirsiniz.

NOT
Taranan resmin renk tonu monitörde gösterilen resmin renk 
tonundan farklõysa, gama düzeltmesi ayarlanõr.
Monitörünüzün gama de eri hakkõnda bilgi için, monitör ile 
birlikte verilen kullanõm kõlavuzuna bakõn.

[Image processing] [Resim i leme] Sekmesi

Taranan resimler için i leme yöntemini ayarlayõn.

[Feeding] [Besleme] Sekmesi

Belge besleme ile ilgili tarayõcõ i lemlerini belirleyin.
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[Others] [Di er] Sekmesi

Uzmanla mõ  tarama ve resim i lemeye yönelik ayarlarõ belirleyin.

Temel Tarama Ko ullarõnõn Ayarlanmasõ

Bu bölümde, tarayõcõ ayarlarõ yapõlandõrõlõrken asgari gereklilikleri 
olu turan temel ayar ögelerinin genel bir görünümü verilmektedir.

Tarama için Temel Ko ullarõn Onaylanmasõ

Bir belge tararken, Temel ayarlar ileti im kutusundaki [Color mode] 
[Renk modu], [Page Size] [Sayfa Boyutu], [Dots per inch] [Nokta/inç] 
ve [Scanning Side] [Tarama Tarafõ] temel ko ullarõnõ 
onayladõ õnõzdan emin olun.

Renk Modu

Tarama modunu seçin.

[Advanced Text Enhancement] [Geli mi  Metin Geli tirme] ve 
[Advanced Text Enhancement II] [Geli mi  Metin Geli tirme II], 
metnin kolay okuma için geli tirilmesi amacõyla arka plan rengini 
ve metni çevreleyen arka planõ kaldõrõr ya da i ler. [Advanced Text 
Enhancement II] [Geli mi  Metin Geli tirme II] seçildi inde, 
[Brightness] [Parlaklõk] sekmesinden kar õtlõ õ ayarlayarak 
taranmõ  resimlerdeki metinlerin okunmasõnõ kolayla tõrabilirsiniz.
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[Detect automatically] [Otomatik algõla], belgenin renkli mi, gri 
tonlamalõ mõ yoksa siyah-beyaz mõ oldu unu algõlar. [Setting] 
[Ayar] dü mesine tõklayarak algõlama yöntemi ile ilgili geli mi  
ayarlarõ yapõlandõrabilirsiniz. Ayrõntõlar için Yardõm kõsmõna 
bakõn.

Sayfa Boyutu

Taranacak belgeye uyan sayfa boyutunu seçin.

[Match original size] [Özgün boyutla e le tir] seçildi inde, belgenin 
kenarlarõ algõlanõr ve belgenin boyutu ile e le en resimler kaydedilir.

NOT
[Auto-detection] [Otomatik algõlama] seçilirse, belgenin kenarlarõ 
algõlanõr ve resimler algõlanan belge boyutuna göre kaydedilir.

Nokta/inç

Tarama çözünürlü ünü seçin.

Yüksek çözünürlükler daha net resimler sa lar, ancak dosya 
boyutlarõnõn daha büyük ve taramanõn daha yava  olmasõna neden 
olur.

[Detect automatically] [Otomatik algõla] seçene i seçildi inde, 
çözünürlük, belgede yazdõrõlmõ  içerikten otomatik olarak algõlanõr.

Tarama Tarafõ

Belgenin hangi tarafõnõn taranaca õnõ seçin.

Tarama tarafõ [Skip Blank Page] [Bo  Sayfayõ Atla] olarak 
ayarlanõrsa, resimler kaydedilirken bo  sayfalarõn resimleri silinir.

[Besleyici/Düz Yatak] [Feeder/Flatbed]

Belgelerin besleyici kullanõlarak mõ yoksa düz yatak kullanõlarak mõ 
taranaca õnõ belirleyin.

[Auto] [Otomatik] seçilirse, belgeler besleyiciye konuldu unda 
tarama i lemi sadece besleyiciden yapõlõr. (Besleyicide belge yoksa, 
düz yatak üzerine konan belgeler taranõr.)

NOT
Düz yata õ kullanarak tarama yapmak için, [Feeder/Flatbed] 
[Besleyici/Düz Yatak] seçene ini [Flatbed] [Düz Yatak] ya da 
[Auto] [Otomatik] olarak ayarlayõn.
[Feeder/Flatbed] [Besleyici/Düz Yatak] seçene i [Auto] 
[Otomatik] olarak ayarlanõrsa, besleyiciye yerle tirilen belgeler 
taranõr. Besleyicide belge yoksa, düz yatak üzerine konan 
belgeler taranõr.
[Others] [Di er] sekmesinde [Rapid recovery system] [Hõzlõ 
Kurtarma Sistemi]'nin etkinle tirilmi  olmasõ durumunda, bu 
ayar otomatik olarak [Feeder] [Besleyici] seçene ine ayarlanõr.
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Bölüm 8  Özel Tarama

Bu bölümde, farklõ amaçlara yönelik tarama ayarlarõ örnekleri 
verilmektedir. Ayar seçeneklerine ili kin ayrõntõlar için, bkz. “Bölüm 7 
Tarayõcõ Sürücüsünün Ayarlanmasõ”, sf. 48.

Pratik Örnekler

Kayõtlõ olmayan boyutlara sahip belgeleri taramak için............ 52

Tarama alanõnõ belirlemek istedi inizde .................................. 53

Çift taraflõ belgelerdeki bo  sayfalarõn resimlerini silmek 
istedi inizde............................................................................. 53

Renkli çizgileri ve metinleri taramak istemedi inizde .............. 53

Belirli bir rengi geli tirmek istedi inizde .................................. 54

Resimlerdeki konturlarõ geli tirmek istedi inizde..................... 54

Taranan resimlerin etrafõndaki siyah kenarlarõ kaldõrmak 
istedi inizde............................................................................. 54

Taranan resimlerdeki çizgileri ya da karakterleri 
kalõnla tõrmak istedi inizde ..................................................... 55

Taranan belgenin arka planõ gibi etkenler nedeniyle zor okunan 
metinleri geli tirmek istedi inizde............................................ 55

E ik belgeleri ve resimleri düzeltmek için................................ 55

Zõmba deli i bulunan belgeleri tararken taranan resimlerde 
görünen siyah noktalarõ kaldõrmak istedi inizde...................... 56

Aynõ anda beslenen birden fazla sayfayõ algõlamak 
istedi inizde............................................................................. 56

Farklõ metin yönlerine sahip karõ õk belgeleri tararken 
resimlerin yönünü metin ile e le tirmek istedi inizde.............. 56

Yönü düzeltmek için yatay olarak yerle tirilmi  bir belgenin 
resimlerini döndürmek istedi inizde ........................................ 57

Tarama için çoklu akõ  ayarlarõnõ kullanmak istedi inizde ....... 57

Belgede görünen noktalarõ ya da çentikleri kaldõrmak 
istedi inizde............................................................................. 59

Bir tarayõcõ sürücüsü ayarõnõ kaydetmek istedi inizde............. 59

Mod Ayarõna Ba lõ lev Kõsõtlamalarõ ............................................ 60

Pratik Örnekler

Kayõtlõ olmayan boyutlara sahip belgeleri taramak için

Bir sayfa boyutu olarak kayõtlõ olmayan standart dõ õ bir sayfa 
boyutunu, [Basic] [Temel] sekmesindeki [Save] [Kaydet] 
dü mesinden açõlan Özel Ka õt Boyutu ileti im kutusunda isim 
vererek ve kayõt ederek özel sayfa boyutu olarak kaydedebilirsiniz.
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Pratik Örnekler

Tarama alanõnõ belirlemek istedi inizde

Taranacak belgenin alanõnõ, [Basic] [Temel] sekmesindeki [Area] 
[Alan] dü mesinden açõlan Tarama Alanõ ileti im kutusunda 
belirleyin.

Pratik Örnekler

Çift taraflõ belgelerdeki bo  sayfalarõn resimlerini silmek 
istedi inizde

Belgedeki bo  sayfalarõn resimlerini silmek için, tarama tarafõ ayarõnõ 
[Basic] [Temel] sekmesinde [Skip Blank Page] [Bo  Sayfayõ Atla] 
olarak ayarlayõn.

[Skip Blank Page] [Bo  Sayfayõ Atla] seçilirse, [Setting] [Ayar] 
dü mesi etkinle tirilir ve sayfalarõn bo  olup olmadõ õna karar 
verilmesine ili kin seviyeyi ayarlayabilirsiniz.

Pratik Örnekler

Renkli çizgileri ve metinleri taramak istemedi inizde

[Image processing] [Resim i leme] sekmesindeki renk çõkarma 
ayarlarõnda yok sayõlacak (çõkarõlacak) rengi (kõrmõzõ, mavi, ye il ya 
da Renk Eleme) belirleyin, söz konusu renk taranmayacaktõr.
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Pratik Örnekler

Belirli bir rengi geli tirmek istedi inizde

[Image processing] [Resim i leme] sekmesindeki [Color drop-out] 
[Renk çõkarma] açõlõr listesinden geli tirilecek rengi (kõrmõzõ, mavi ya 
da ye il) seçin.

Pratik Örnekler

Resimlerdeki konturlarõ geli tirmek istedi inizde

[Image processing] [Resim i leme] sekmesindeki kenar vurgulama 
ayarõnõ ayarlayõn.

Pratik Örnekler

Taranan resimlerin etrafõndaki siyah kenarlarõ kaldõrmak 
istedi inizde

[Image processing] [Resim i leme] sekmesindeki [Border Removal] 
[Kenarlõk Kaldõrma] onay kutusunu seçin. Taranan resimleri 
çevreleyen siyah kenarlar kaldõrõlõr.
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Pratik Örnekler

Taranan resimlerdeki çizgileri ya da karakterleri 
kalõnla tõrmak istedi inizde

Taranan resimde görünen çizgileri ve karakterleri kalõnla tõrmak için, 
[Image processing] [Resim i leme] sekmesindeki [Character 
Emphasis] [Karakter Vurgulama] kaydõrõcõsõnõ sürükleyin.

Pratik Örnekler

Taranan belgenin arka planõ gibi etkenler nedeniyle zor 
okunan metinleri geli tirmek istedi inizde

[Basic] [Temel] sekmesindeki mod ayarõnda [Advanced Text 
Enhancement] [Geli mi  Metin Geli tirme] ya da [Advanced Text 
Enhancement II] [Geli mi  Metin Geli tirme II] seçene ini seçin. 
Metnin arkasõndaki arka plan, metnin daha iyi okunurluk için 
vurgulanmasõ amacõyla kaldõrõlõr ya da i lenir.

Geli mi  Metin Geli tirme, açõk bir arka plan rengine sahip 
belgeler ya da (bir desen gibi) düzgün olmayan bir arka plana 
sahip belgeler için uygundur. Arka plan düzgünse, metni 
çevreledi i yerlerde kaldõrõlõr, arka plan düzgün de ilse, metnin 
okunabilirli ini geli tirmek için i lenir.

Geli mi  Metin Geli tirme II, düzgün bir arka plan rengine ve 
açõk renkli metne ve arka plana sahip belgelerin taranmasõ için 
uygundur. Arka plan düzgün de ilse (örne in bir desen varsa), 
arka planõn tamamen kaldõrõlmasõ mümkün olmayabilir ve 
metnin okunmasõ zorla abilir. Gerekirse, [Brightness] [Parlaklõk] 
sekmesinden kar õtlõ õ ayarlayarak taranmõ  resimlerdeki 
metinlerin okunmasõnõ kolayla tõrabilirsiniz.

Pratik Örnekler

E ik belgeleri ve resimleri düzeltmek için

[Basic] [Temel] sekmesi altõndaki [Automatically straightens skewed] 
[E ik resimleri otomatik düzelt] seçene ini i aretleyin ve ardõndan 
[Deskew Settings] [E rilik Düzeltme Ayarlarõ] ekranõnõ görüntülemek 
için [Setting] [Ayar] dü mesine tõklayõn. 

Bir düzeltme yöntemi seçin ve [OK] [Tamam]'a tõklayõn.
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Pratik Örnekler

Zõmba deli i bulunan belgeleri tararken taranan 
resimlerde görünen siyah noktalarõ kaldõrmak 
istedi inizde

[Image processing] [Resim i leme] sekmesindeki [Punch Hole 
Removal] [Zõmba Deli i Kaldõrma] onay kutusunu seçin. Belgedeki 
zõmba deliklerinden kaynaklanan siyah noktalar, taranan 
resimlerden kaldõrõlõr.

Pratik Örnekler

Aynõ anda beslenen birden fazla sayfayõ algõlamak 
istedi inizde

[Feeding] [Besleme] sekmesindeki [Double Feed Detection] [Çift 
Besleme Algõlama] onay kutusunu seçin. [Detect by Length] 
[Uzunluk ile Algõla] seçene ini etkinle tirebilirsiniz.

Pratik Örnekler

Farklõ metin yönlerine sahip karõ õk belgeleri tararken 
resimlerin yönünü metin ile e le tirmek istedi inizde

[Others] [Di er] sekmesindeki [Document Orientation] [Belge Yönü] 
menüsünde bulunan [Text orientation recognition] [Metin yönü 
tanõma] seçene ini seçin. Her bir sayfadaki metin yönü algõlanõr ve 
yönü düzeltmek için, taranan resim 90 derecelik artõ larla 
döndürülür.
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Her bir sayfadaki metnin yönü algõlanõr ve yönü düzeltmek için 
taranan her resim 90 derecelik artõ larla döndürülür.

NOT
[Text Orientation Recognition] [Metin Yönü Tanõma] onay kutusu 
seçildi inde, [Document Orientation] [Belge Yönü] açõlõr listesi devre 
dõ õ kalõr.

Pratik Örnekler

Yönü düzeltmek için yatay olarak yerle tirilmi  bir 
belgenin resimlerini döndürmek istedi inizde

[Others] [Di er] sekmesindeki [Document Orientation] [Belge Yönü] 
menüsünde döndürme açõsõnõ belirleyin.

NOT
Resimler, yüklenen belgenin yönüne ve seçilen açõya göre 
döndürülür.

Pratik Örnekler

Tarama için çoklu akõ  ayarlarõnõ kullanmak istedi inizde

Çoklu akõ  ayarlarõ, tek bir tarama i lemiyle birden fazla farklõ 
taranmõ  resim çõkarmanõza ve taranan resimleri, ön ve arka 
sayfalarõn her biri için farklõ tarama ko ullarõ ile çõkarmanõza olanak 
verir.

DİKKAT

Uygulama programõna ba lõ olarak, bu ayarlar gösterilmeyebilir.

Tarama için çoklu akõ õ kullanmak istedi inizde, çoklu akõ  ile ilgili 
ayar ögelerini görüntülemek için [Others] [Di er] sekmesindeki [Use 
MultiStream] [Çoklu Akõ õ Kullan] onay kutusunu seçin ve ardõndan 
ayar ögelerini a a õdaki sõrayla yapõlandõrõn.

Düz yatak
Belge: A a õ dönük

Besleyici
Belge: Yukarõ dönük

Çõkan resim

Düz yatak
Belge: A a õ dönük

Besleyici
Belge: Yukarõ dönük

Resim döndürme 
(saat yönünde)

0 
derece

90 
derece

180 
derece

270 
derece

Çõkan resim
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1 Bir belgenin ön ve arka sayfalarõ için farklõ tarama ko ullarõ 
belirlemek istedi inizde, önceden [Basic] [Temel] sekmesinde 
[Scanning Side] [Tarama Tarafõ] için [Skip Blank Page] [Bo  
Sayfayõ Atla] ya da [Duplex] [Çift yönlü] seçene ini seçin.

2 [Stream count of Front] [Ön için akõ  sayõsõ] seçene inde, 
uygulanacak tarama ko ulu sayõsõnõ belirleyin. Üç taneye kadar 
belirlenebilir.

3 [Front 1st] [Ön 1inci] seçene ini seçin ve ardõndan di er 
sekmeleri açõn ve tarama ko ullarõnõ ayarlayõn. 

[Stream count of Front] [Ön için akõ  sayõsõ] için belirlenen de ere ba lõ 
olarak, geriye kalan [Front 2nd] [Ön 2nci] ve [Front 3rd] [Ön 3üncü] 
seçeneklerini aynõ ekilde yapõlandõrõn.

4 Arka için tarama ko ullarõnõ belirlerken, ayarlarõ 2 ve 3'te 
açõklanan ile aynõ ekilde yapõlandõrõn. 

Bu durumda, [Stream count of Back] [Arka için akõ  sayõsõ] seçimini 
belirleyin ve [Back 1st] [Arka 1inci] ile [Back 3rd] [Arka 3üncü] arasõndaki 
seçeneklerinin her biri için tarama ko ullarõnõ ayarlayõn.

NOT
A a õda, çoklu akõ  ayarlarõnda ayarlanabilecek ayar ko ullarõ 
verilmi tir.

Tõrnak Ayarlanabilecek ögeler

[Basic] [Temel] 
sekmesi

[Color mode] [Renk modu] ve [Dots per inch] 
[Nokta/inç] (her biri için [Detect automatically] 
[Otomatik algõla] hariç)

[Brightness] 
[Parlaklõk] sekmesi

[Brightness] [Parlaklõk] ve [Contrast] [Kar õtlõk]

[Image processing] 
[Resim i leme] 
sekmesi

[Edge emphasis] [Kenar vurgulama], [Color drop-
out] [Renk çõkarma] ve [Character Emphasis] 
[Karakter Vurgulama]

[Feeding] 
[Besleme] sekmesi

Hiçbiri (tümü devre dõ õ)

[Others] [Di er] 
sekmesi

Hiçbiri (sadece [Use MultiStream] [Çoklu Akõ  
Kullan] etkindir)
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Pratik Örnekler

Belgede görünen noktalarõ ya da çentikleri kaldõrmak 
istedi inizde

Belgelerdeki nesne ana hatlarõndan dõ arõ çõkan görünen noktalarõ 
ve çentikleri, taranmõ  resimlerden kaldõrabilirsiniz.

Tecrit edilen siyah noktalarõ (3 x 3 nokta büyüklü ü) beyaz arka 
planlardan (ya da beyaz noktalarõ siyah arka planlardan) 
otomatik olarak kaldõrmak için [Erase Dot] [Noktayõ Sil] onay 
kutusunu seçin.

Taranan resimlerdeki nesne ana hatlarõndan dõ arõ çõkan 
çentikleri kaldõrmak için [Erase Notch] [Çenti i Sil] onay 
kutusunu seçin.

Pratik Örnekler

Bir tarayõcõ sürücüsü ayarõnõ kaydetmek istedi inizde

Bir ayarõ yapõlandõrmayõ bitirdi inizde, ayarõ kaydetmek için [User 
Preference] [Kullanõcõ Tercihleri] penceresindeki [Save] [Kaydet] 
dü mesine tõklayõn.

Kaydedilen ayar, listeye kayõt edilir. [Delete] [Sil] dü mesi ile bir ayarõ 
listeden silebilirsiniz ve [Back Up] [Yedekle] ya da [Restore] [Geri 
yükle] dü mesi ile bir yapõlandõrma dosyasõnõ kaydedebilir ya da 
yükleyebilirsiniz.

NOT
Önceden kayõtlõ [Full Automatic Mode] [Tam Otomatik Mod], 
[User Preference] [Kullanõcõ Tercihleri] penceresinden silinemez.
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Mod Ayarõna Ba lõ lev Kõsõtlamalarõ

[Basic] [Temel] sekmesindeki [Color mode] [Renk modu] ayarõna 
ba lõ olarak, sürücü sekmelerinin her birindeki bazõ ayar ögeleri 
a a õdaki ekilde devre dõ õ bõrakõlõr.

[Brightness] [Parlaklõk] sekmesi

O: Ayar için kullanõlabilir  –: Ayar için kullanõlamaz

[Others] [Di er] Sekmesi

O: Ayar için kullanõlabilir  –: Ayar için kullanõlamaz

[Image processing] [Resim i leme] sekmesi

O: Ayar için kullanõlabilir  –: Ayar için kullanõlamaz

*1 [Auto Image Type Detection Settings] [Otomatik Resim Tipi 
Algõlama Ayarlarõ] ileti im kutusunda yer alan a a õdaki tüm 
ko ullarõn kar õlanmasõ durumunda ayar için kullanõlamaz.

- [Detection mode] [Algõlama Modu], [Color or Gray] [Renkli 
ya da Gri] olarak ayarlanmamõ tõr 

- [Settings for in case of binary] [ kili durumunda ayarlar] 
sekmesindeki [Mode in case of binary] [ kili durumunda 
mod] seçene i, [Advanced Text Enhancement] [Geli mi  
Metin Geli tirme] ya da [Advanced Text Enhancement II] 
[Geli mi  Metin Geli tirme II] olarak ayarlanmõ tõr 

*2 [Detection Mode] [Algõlama Modu] seçene i, [Auto Image Type 
Detection Settings] [Otomatik Resim Tipi Algõlama Ayarlarõ] 
ileti im kutusunda [Color or Gray] [Renkli ya da Gri] olarak 
ayarlandõ õnda, ayar için kullanõlamaz.

Ayar de eri Kar õtlõk

Otomatik algõla O

Siyah-Beyaz O

Hata Da õlõmõ O

Geli mi  Metin Geli tirme –

Geli mi  Metin Geli tirme II O

256-seviye Gri O

24-bit Renkli O

Ayar de eri Ön Tarama

Otomatik algõla –

Siyah-Beyaz O

Hata Da õlõmõ O

Geli mi  Metin Geli tirme O

Geli mi  Metin Geli tirme II O

256-seviye Gri O

24-bit Renkli O

Ayar de eri
Kenar 

vurgulama
Renk 

çõkarma
Arka plan 
düzeltme

Otomatik algõla O – O

Siyah-Beyaz O O –

Hata Da õlõmõ O O –

Geli mi  Metin Geli tirme O O –

Geli mi  Metin Geli tirme II – O –

256-seviye Gri O O O

24-bit Renkli O – O

Ayar de eri
Arkaya Geçmeyi Önle / 

Arka Planõ Kaldõr
Karakter 

Vurgulama

Otomatik algõla O*1 O*2

Siyah-Beyaz O O

Hata Da õlõmõ O O

Geli mi  Metin Geli tirme – O

Geli mi  Metin Geli tirme II – O

256-seviye Gri O –

24-bit Renkli O –
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Bölüm 9  Düzenli Bakõm

En iyi tarama kalitesini elde etmek için tarayõcõyõ a a õda açõklanan 
ekilde düzenli olarak temizleyin ve bakõm yapõn.

Rutin Temizlik ............................................................................. 61

Silindir Birimi ve Geciktirme Silindirinin Temizlenmesi................ 63

Azaltma Oranõnõn Ayarlanmasõ ................................................... 66

Otomatik Güç Kapatma Ayarõ ..................................................... 67

DİKKAT
Tarayõcõyõ ve besleyicinin içini temizlerken, önce gücü 
kapattõ õnõzdan ve fi i prizden prizden çõkardõ õnõzdan emin 
olun.

Tarayõcõyõ temizlemek için sprey temizleyiciler kullanmayõn. I õk 
kayna õ gibi hassas mekanizmalar õslanabilir ve bir arõzaya yol 
açabilir.

Tarayõcõyõ temizlemek için asla boya tineri, alkol ya da di er 
organik çözücüler kullanmayõn. Bu tür çözücüler tarayõcõnõn dõ  
kõsmõna zarar verebilir ya da rengini bozabilir ya da bir yangõn ya 
da elektrik çarpmasõ riskine yol açabilir.

Rutin Temizlik

Tarama performansõnõ muhafaza etmek için, tarayõcõyõ düzenli 
olarak temizleyin.

UYARI
Güvenlik açõsõndan, tarayõcõyõ ve besleyicinin içini 
temizlemeden önce mutlaka güç dü mesini KAPALI konuma 
getirin ve güç kablosunu prizden çõkarõn.

Tarayõcõyõ temizlemek için sprey tipi temizleyiciler kullanmayõn. 
Hassas mekanizmalar õslanabilir ve arõza yapabilir.

Tarayõcõyõ temizlemek için asla boya tineri, alkol ya da di er 
çözücüleri kullanmayõn. Bunlarõ kullanmanõz yüzeylerin 
deforme olmasõna, renginin bozulmasõna ya da erimesine yol 
açabilir ya da bir yangõna ya da elektrik çarpmasõna neden 
olabilir.

Tarayõcõnõn Temizlenmesi

Tarayõcõnõn dõ õnõ temizlemek için su ile õslatõlmõ  ve iyice sõkõlmõ  bir 
bez kullanõn ve temiz kuru bir bez kullanarak tarayõcõyõ kurulayõn.

Tarama Camõ ve Baskõ Levhasõnõn Temizlenmesi

Taranan resimlerde çizgiler ya da lekeler olmasõ ya da taranan 
belgelerin kirli olmasõ durumunda, tarayõcõnõn içindeki tarama camõ 
ya da Baskõ Levhasõ kirli olabilir. Bunlarõ periyodik olarak temizleyin.
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1 Besleyiciyi dikkatle açõn.

2 Tarama camõ ve baskõ levhalõ camdaki kirleri silmek için temiz 
kuru bir bez kullanõn. ki tarama yüzeyi vardõr; düz yatak (baskõ 
levhalõ cam) ve besleyiciden beslenen belgelerin taranmasõ için 
tarama camõ. Her iki yüzeyin de temizlendi inden emin olun.

3 Baskõ Levhasõnõ temiz kuru bir bez ile silin.

4 Beyaz effaf filmdeki lekeleri silmek için temiz kuru bir bez 
kullanõn.
Beyaz effaf film iki yerde kullanõlmõ tõr: Baskõ levhasõnõn sol 
tarafõ ve ekilde gösterildi i gibi bir parmak mandalõnõ çekerek 
açtõ õnõzda görünen film alanõ.

5 Besleyiciyi dikkatle kapatõn.

DİKKAT

Besleyiciyi ellerinizi sõkõ tõrmaktan kaçõnarak yava ça kapatõn, 

bu durum ki isel yaralanmaya yol açabilir.



63

Silindir Birimi ve Geciktirme Silindirinin 
Temizlenmesi

Taranan resimlerde çizgiler görünüyorsa ya da taranan belgeler 

kirleniyorsa, silindir birimi ve geciktirme silindiri kirli olabilir. 

Bunlarõ düzenli olarak temizleyin.

NOT
Silindir birimi ve geciktirme silindiri, besleyici kapa õnõn içindedir. 
Temizlemeden önce, silindir birimini ve geciktirme silindirini a a õda 
gösterilen ekilde sökün.

Silindir Birimi ve Geciktirme Silindirinin Sökülmesi

1 Belge besleme tepsisini ve besleyici kapa õnõ açõn.

2 Silindir biriminin kilitleme kolunu kaldõrõn. (Kilitleme kolunu 
hafifçe içe do ru bükün ve sonra kaldõrõn.)

3 Silindir birimini sökün.

Silindir biriminin orta kõsmõnõ (silindir kõsmõ) tutun, kilitleme kolu (A) 
tarafõnõ ve ardõndan di er (B) tarafõnõ kaldõrõn.

4 Parma õnõzõ resimde gösterilen ekilde parmak mandalõna 
koyun ve kapa õ ok yönünde açõn.

Silindir Birimi
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5 Geciktirme silindirini, mihverinden ayõrmak ve sökmek için 
sa a do ru itin.

6 Silindiri temizlemek için su ile õslatõlmõ  ve iyice sõkõlmõ  bir bez 
kullanõn.

Silindir Birimi ve Geciktirme Silindirinin Takõlmasõ

1 Geciktirme Silindirini takõn.

Geciktirme silindirini, silindir kapa õnõn iç tarafõndaki girintinin içine 
yerle tirin.
Silindirin çenti inin, ön birimdeki mihver ile hizalanmõ  oldu undan emin 
olun ve ardõndan silindiri girintinin içine iyice itin.

2 Kapa õ kapatõn.

Bir 'klik' sesi geldi ini ve silindirin içeri tamamen itildi ini kontrol edin.
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3 Silindir birimini takõn.

Silindir biriminin aft pimini, tarayõcõ üzerindeki çenti e sokun (A) ve 
kilitleme kolunu dikey olarak takõn (B).

4 Silindir birimini yerine sabitlemek için kilitleme kolunu a a õ 
indirin. Kilitleme kolunu, hafifçe içe do ru bükerek 
indirebilirsiniz.

5 Besleyici kapa õnõ ve belge besleme tepsisini kapatõn.

DİKKAT

Besleyici kapa õnõ ve belge besleme tepsisini kapatõrken 

parmaklarõnõzõ sõkõ tõrmamaya dikkat edin, bu durum ki isel 

yaralanmaya yol açabilir.

ÖNEMLİ
Silindir birimi ve geciktirme silindiri, sarf malzemeleridir. Silindir 
birimi ve geciktirme silindiri temizlendikten sonra performans 
düzelmezse, bu parçalarõn de i tirilmesi gerekebilir. Yerel yetkili 
Canon satõcõnõzla irtibata geçin. Parçalarõ de i tirirken, önce 
geciktirme silindirini sipari  edin. Performans düzelmezse, silindir 
birimini de de i tirin.
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Azaltma Oranõnõn Ayarlanmasõ

Tarayõcõnõn içinde bulunan silindirler a õndõkça, taranan resimler 
dikey yönde uzayabilir. Bu olursa, resmin uzama miktarõnõ, azaltma 
oranõnõ ayarlayarak azaltabilirsiniz.

ÖNEMLİ
Windows'ta Yönetici (Administrator) olarak oturum açõn.

1 Start (Ba lat) dü mesine tõklayõn ve ardõndan [All Programs] 
[Tüm Programlar], [Canon DR-F120] ve [Canon 
imageFORMULA Utility] [Canon imageFORMULA Yardõmcõ 
Yazõlõmõ] seçeneklerine tõklayõn.

imageFORMULA Yardõmcõ Yazõlõmõ ba lar.

NOT
Windows 8.1/8'de, a a õdaki konumda kayõtlõdõr.

2 [CANON DR-F120 USB] seçene ine ve [Properties] [Özellikler] 
dü mesine tõklayõn.

Tarayõcõ özellikleri gösterilir.

3 [Reduction ratio adjustment] [Azaltma Oranõ Ayarõ] de erini 
de i tirin.

Ayar de eri, %-3,0 ila %3,0 aralõ õnda ayarlanabilir.

4 Tarayõcõ özelliklerini kapatmak için [OK] [Tamam] dü mesine 
tõklayõn.



67

Otomatik Güç Kapatma Ayarõ

Tarama i lemi ya da di er ba ka bir i lem yapõlmadan 4 saat 
geçmesi halinde, tarayõcõ otomatik olarak kapanõr.
Bu ayarõ devre dõ õ bõrakmak için, a a õdaki prosedürü izleyin.

ÖNEMLİ
Windows'ta Yönetici (Administrator) olarak oturum açõn.

1 Start (Ba lat) dü mesine tõklayõn ve ardõndan [All Programs] 
[Tüm Programlar], [Canon DR-F120] ve [Canon 
imageFORMULA Utility] [Canon imageFORMULA Yardõmcõ 
Yazõlõmõ] seçeneklerine tõklayõn.

imageFORMULA Yardõmcõ Yazõlõmõ ba lar.

NOT
Windows 8.1/8'de, a a õdaki konumda kayõtlõdõr.

2 [CANON DR-F120 USB] seçene ine ve [Properties] [Özellikler] 
dü mesine tõklayõn.

Tarayõcõ özellikleri gösterilir.

3 [Turn off automatically after 4 hours] [4 saat sonra otomatik 
olarak kapat] onay kutusundaki seçimi kaldõrõn.

4 Tarayõcõ özelliklerini kapatmak için [OK] [Tamam] dü mesine 
tõklayõn.
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Bölüm 10  Yazõlõmõn Kaldõrõlmasõ

Tarayõcõ sürücüsü ya da CaptureOnTouch normal çalõ mõyorsa, 
bunlarõ kaldõrmak için a a õdaki prosedürü izleyin. Ardõndan, 
Kurulum diskini kullanarak yazõlõmõ yeniden kurun. -> “Yazõlõmõn 
Yüklenmesi”, sf. 17

Kaldõrma .....................................................................................68

Kaldõrma

ÖNEMLİ
Windows'ta Yönetici (Administrator) olarak oturum açõn.

1 Windows görev çubu undan [Start] [Ba lat] dü mesine ve 
sonra [Control Panel] [Denetim Masasõ] seçene ine tõklayõn.

2 [Uninstall a program] [Program kaldõr] seçene ine (Windows 
XP için [Add or Remove Programs] [Program Ekle/Kaldõr]) 
tõklayõn.

[Uninstall or change a program] [Program kaldõr veya de i tir] 
ileti im kutusu gösterilir.

3 Programlar listesinde, kaldõrmak istedi iniz yazõlõmõ seçin ve 
[Remove] [Kaldõr]'a tõklayõn.

Silme onayõ ekranõ gösterilir.

4 [Yes] [Evet]'e tõklayõn.

Yazõlõmõn kaldõrõlmasõ tamamlandõ.
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Bölüm 11  Arõza Tespiti

Ka õt Sõkõ masõnõn Giderilmesi .................................................. 69

Yaygõn Sorunlar ve Çözümleri .................................................... 70

Yararlõ ipuçlarõ ............................................................................. 73

Ka õt Sõkõ masõnõn Giderilmesi

Tarama sõrasõnda ka õt sõkõ masõ olmasõ halinde, bunlarõ gidermek 
için a a õdaki prosedürü kullanõn.

DİKKAT

Sõkõ mõ  ka õdõ çõkarõrken, ka õdõn kenarlarõnõn elinizi 

kesmemesine dikkat edin.

1 Belge besleme tepsisindeki ya da belge çõkõ  açõklõ õndaki tüm 
belgeleri kaldõrõn.

2 Sõkõ mõ  ka õt olup olmadõ õnõ kontrol etmek için besleyici 
kapa õnõ açõn.

NOT
Besleyici kapa õnõn içinde sõkõ mõ  ka õt yoksa, besleyicinin arka 
kõsmõnõ ve belge çõkõ  açõklõ õnõ kontrol edin.

Belge Çõkõ  
Tepsisi
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3 Sõkõ mõ  bir belgenin e rilmi  ya da yõrtõlmõ  olmasõ 
durumunda, elinizle dikkatle çõkarõn. Ka õdõ yõrtmamaya dikkat 
edin.

ÖNEMLİ
Belgeyi dikkatle, çok fazla kuvvet uygulamadan çekin. Sõkõ mõ  
belge dõ arõ çekilirken yõrtõlõrsa, tarayõcõnõn içinde hiç ka õt parçasõ 
kalmadõ õndan emin olun.

4 Besleyici kapa õnõ, bir 'klik' sesi ile yerine oturana dek dikkatle 
kapatõn

NOT
Sõkõ mõ  ka õdõ çõkardõktan sonra son sayfanõn düzgün taranmõ  
olup olmadõ õnõ kontrol edin ve ardõndan tarama i lemine devam 
edin.
Tarayõcõ sürücüsünde [Rapid recovery system] [Hõzlõ kurtarma 
sistemi] etkinle tirilmi ken bir ka õt sõkõ masõ ya da ba ka bir 
sorun meydana geldi inde, tarama i lemi durdurulmadan önce, 
düzgün olarak taranan son belgenin resmi kaydedilir. Bu 
sayede, kesintinin nedenini giderdikten sonra tarama i lemine 
hõzla tekrar ba layabilirsiniz. Bu gibi durumlarda kesinti anõnda 
beslenmekte olan belgenin resmi kaydedilmemi  
olabilece inden, i lemi tekrar ba latmadan önce son taranan 
resmi mutlaka do rulayõn.

Yaygõn Sorunlar ve Çözümleri

Bu bölümde, yaygõn sorunlar için önerilen çözümler verilmektedir.

A a õdakiler ile çözülemeyen bir sorunla kar õla manõz halinde, 
yerel yetkili Canon satõcõnõz ile irtibata geçin.

S1 Tarayõcõ açõlmõyor.

C1 AC adaptörün bir elektrik prizine sõkõca takõlmõ  oldu undan 
emin olun.

S2 Tarayõcõ tanõnmõyor.

C2 1 Tarayõcõnõn bilgisayara bir USB kablosu ile düzgün 
biçimde ba lanmõ  oldu undan emin olun.

2 Tarayõcõnõn açõlmõ  oldu undan emin olun. Yukarõdaki 
“S1 Tarayõcõ açõlmõyor.” sorununa bakõn.

3 Bilgisayarõn USB arabirimi tarayõcõyõ desteklemiyor 
olabilir. Tarayõcõnõn tüm USB arabirimleri ile çalõ masõ 
garanti edilmemektedir.

4 Tarayõcõyõ bilgisayara ba lamak için, tarayõcõ ile birlikte 
verilen USB kablosunun kullanõldõ õndan emin olun. 
Tarayõcõnõn mevcut tüm USB kablolarõ ile çalõ masõ 
garanti edilmemektedir.

5 Tarayõcõ bilgisayara bir USB hub birimi ile ba landõysa, 
hub birimini çõkarmayõ ve bilgisayara do rudan 
ba lamayõ deneyin.

S3 Belgeler e ri besleniyor (taranan resimler yamuk).

C3 1 Belge kõlavuzlarõnõ, belgelere mümkün oldu unca yakõn 
olarak ayarlayõn ve belgeleri düz olarak beslenecek 
ekilde yerle tirin.

2 Tarayõcõ sürücüsü ayarlarõndaki [Automatically 
straightens skewed] [E ik resimleri otomatik düzelt] 
seçene ini etkinle tirin.

3 Silindirler temizlendikten sonra çok sayõda sayfa 
tarandõysa, silindirleri temizleyin. Belgeler hala e ri 
besleniyorsa, silindirlerin de i tirilmesi ya da ba ka bir 
bakõm i lemi gerekli olabilir. Silindir de i tirme 
prosedürleri için, “Silindir Birimi ve Geciktirme Silindirinin 
Temizlenmesi”, sf. 63'e bakõn.
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S4 Belgeler, tarayõcõ sürücüsünde yapõlandõrõlan ayarlara 
göre taranmõyor.

C4 CaptureOnTouch'a kayõtlõ [Select document] [Belgeyi seç] 
panelini kullanarak tarama yaptõ õnõzda, CaptureOnTouch 
ayarlarõ, tarayõcõ sürücüsü ayarlarõna göre önceli e sahiptir. 
[Select document] [Belgeyi seç] panelindeki ayarlarõ 
düzenleyin ya da istenen tarama ko ullarõnõ kullanarak yeni 
bir [Select document] [Belgeyi seç] paneli olu turun.

S5 Taranan resimlerde beyaz hatlar ya da çizgiler 
görünmesi durumunda.

C5 Tarayõcõ camõnõn her iki tarafõnõ ve silindirleri temizleyin. 
Tutkal ya da sõvõ düzeltici gibi yapõ kan bir madde bulunmasõ 
durumunda, çizgilerin bulundu u alanõ temizlemek için 
yetecek kadar bir basõnç uygulayarak dikkatle silin. Sorun 
temizlik ile giderilemiyorsa, iç cam çizilmi  olabilir. Yerel 
yetkili Canon satõcõnõzla irtibata geçin.

S6 Sayfalar eksik.

C6 Tarayõcõ sürücüsünün [Scanning Side] [Tarama Tarafõ] ayarõ 
[Skip blank page] [Bo  sayfayõ atla] olarak seçilmi se, çok az 
siyah içeren belgeler istenmeden atlanmõ  olabilir. [Set the 
likelihood of skipping blank page] [Bo  sayfayõ atlama 
olasõlõ õnõ ayarla] de erini azaltõn (“Pratik Örnekler”, sf. 53) 
ya da [Simplex] [Tek yönlü] ya da [Duplex] [Çift yönlü] gibi 
ba ka bir tarama modu seçin. Sayfalar belge çift besleme 
nedeniyle atlanõyorsa, Belgeler sõkõ õyor (ya da çift 
besleniyor). sorununa bakõn.

S7 Belgeler sõkõ õyor (ya da çift besleniyor).

C7 1 Silindir do ru olarak takõlmõ  durumdaysa, gerekiyorsa 
temizleyin.

2 Belgenin sayfalarõ statik elektrik nedeniyle birbirlerine 
yapõ tõ õnda, düzgün tarama mümkün olmayabilir. 
Yüklemeden önce belgeleri yelpazeleyin.

S8 Taranan resimlerin birden fazla sayfasõ tek bir dosyaya 
kaydedilemiyor.

C8 Bazõ dosya formatlarõ, birden fazla taranmõ  resim sayfasõnõ 
tek bir dosya olarak kaydedemez.
- BMP ve JPEG: Taranan resimler her zaman dosya ba õna 

tek sayfa olarak kaydedilir.
- PPTX: Çok sayfalõ resimler daima tek bir dosyaya 

kaydedilir.
- TIFF ve PDF: Birden fazla sayfa, uygulama yazõlõmõ 

ayarlarõna ba lõ olarak tek bir dosyaya kaydedilebilir.
Ayarlama yöntemi için, bkz. Dosya biçimleri hakkõnda.

S9 Yerle tirilen belgelerin hepsi tarandõ, ancak taranan 
resim uygulamada görünmüyor.

C9 Tarayõcõ sürücüsünün ayar ekranõnda besleme yöntemi 
olarak [Panel-Feeding] [Panel-Besleme] ya da [Automatic 
Feeding] [Otomatik Besleme] seçildi inde, belgelerin tümü 
beslendikten sonra tarama i lemi devam etmeyecektir, 
çünkü tarayõcõ ilave belgelerin beslenmesini beklemektedir. 
Tarayõcõdaki durdur dü mesine basarak i lemi bitirebilir ve 
taranan resimleri uygulamaya gönderebilirsiniz.
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S10 Bellek yetersiz hale geliyor ve tarama duruyor.

C10 Bilgisayarõn belle inin büyük bir kõsmõnõ kullanan tarama 
ko ullarõ yapõlandõrõrsanõz, yetersiz bellek nedeniyle tarama 
i lemi durabilir. Bu durum bilgisayarõn bellek boyutuna ba lõ 
olmakla birlikte, yetersiz bellek olasõlõ õ a a õdaki tarama 
ko ullarõndan herhangi birinin çakõ masõ durumunda artar.
- [Color Mode] [Renk Modu], [24-bit Color] [24-bit Renkli] 

olarak ayarlanmõ tõr.
- [Page Size] [Sayfa Boyutu] olarak büyük bir sayfa boyutu 

(örne in Legal) belirlenmi tir. Alternatif olarak, sayfa 
boyutu [Scanner's Maximum] [Tarayõcõnõn Azami Boyutu] 
olarak ayarlanmõ tõr.

- [Dots per inch] [Nokta/inç] için yüksek bir çözünürlük 
(600dpi, vb.) belirlenmi tir.
Tarama i lemi devam ederken yetersiz bellek nedeniyle bir 
hata iletisi gösterilirse, uygulamadan çõkõn, tarama 
ko ullarõnõ de i tirin (örne in çözünürlü ü ya da sayfa 
boyutunu azaltõn) ve ardõndan tekrar taramayõ deneyin. 
Ayrõca, açõk olarak ayarlanmõ  olmalarõ halinde [Moire 
Reduction] [Hare Azaltma] ve [Prevent Bleed Through / 
Remove Background] [Arkaya Geçmeyi Önle / Arka Planõ 
Kaldõr] seçeneklerinin kapatõlmasõ ile kullanõlan bellek 
miktarõ sõnõrlanabilir.

S11 Taranan dosya kaydedilemiyor.

C11 Kaydedilebilecek azami boyut 2 GB'tõr. 
Çok sayfalõ bir tarama, 2 GB dosya boyutuna ula tõ õnda 
kaydedilemez. Bir hata iletisi gösterilmesi durumunda, 
kaydetme ayarlarõnõ de i tirin.

S12 Tarama çok yava sa

C12 1 Varsa, çalõ an di er programlarõ kapatõn.
2 Tarama, anti-virüs programlarõ gibi bellekte yerle ik 

uygulamalarõn neden oldu u bellek sõkõntõsõ nedeniyle 
yava layabilir. Gerekirse bellek alanõnõ bo altmak için bu 
tür bellekte yerle ik programlarõ kapatõn.

3 Sabit disk alanõ yetersizse, tarayõcõ taranan veriler için 
gerekli geçici dosyalarõ olu turamayabilir. Daha fazla yer 
açmak için sabit diskteki gereksiz verileri silin.

4 Sabit disk alanõ yetersizse, tarayõcõ taranan veriler için 
gerekli geçici dosyalarõ olu turamayabilir.

5 Hi-Speed USB 2.0 uyumlu olmayan sõradan bir USB 
kablosu kullanõyorsanõz, bu kabloyu tarayõcõ ile birlikte 
verilen uyumlu kablo ile de i tirin.

6 Tarayõcõnõn bilgisayara Hi-Speed USB 2.0 uyumlu 
olmayan bir USB hub birimi ile ba lanmõ  olmasõ 
durumunda, hub birimini çõkarõn ve tarayõcõyõ bilgisayara 
do rudan ba layõn.

S13 Taranan resimler bir uygulamada açõlamõyor

C13 1 Çok sayfalõ TIFF dosyalarõ olarak kaydedilen taranmõ  
resimler, sadece bu dosya biçimini destekleyen 
programlar ile açõlabilir.

2 Bazõ uygulamalar, birden fazla sayfa içermese bile 
sõkõ tõrõlmõ  TIFF dosyalarõnõ açamaz. Bu sorun, 
CaptureOnTouch'õn TIFF dosyalarõ ile uyumlu olmayan 
programlar kullanõlmasõ durumunda ortaya çõkabilir. Bu 
durumda, tarama öncesinde resim dosyasõ sõkõ tõrma 
biçimi olarak “None” (“Hiçbiri”) seçene ini seçin.

S14 [2400dpi] seçilemiyor.

C14 [Long Document Mode] [Uzun Belge Modu] seçene ini 
ayarladõysanõz, [2400dpi] seçilemez.
[Long Document Mode] [Uzun Belge Modu] ayarõnõ teyit 
edin.
-> Uzun Belge Modunun Ayarlanmasõ
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Yararlõ ipuçlarõ

Burada, belgelerin taranmasõ için bazõ yararlõ ipuçlarõ verilmektedir.

Taranan resimler nereye kaydediliyor? Kaydetme hedefi 
de i tirilebilir mi?

Resimler, program ayarlarõna göre a a õdaki yerlere kaydedilir. Tüm 
hedef konumlar, di er klasörler ile de i tirilebilir.

CaptureOnTouch

Hem Standart Tarama hem de Tarama Kõsayolu, çõkõ õ, [Select 
output] [Çõkõ õ seç] panelinde belirlenmi  olan hedefe kaydeder.

Tarama ayarlarõ nasõl yapõlandõrõlõr?

CaptureOnTouch

[Select document] [Belgeyi seç] panelindeki Edit (Düzenle) 

dü mesine ([  ]) tõklayarak, [Select document edit screen] 
[Belgeyi seç düzenleme ekranõ] açõldõ õnda tarama ayarlarõnõ 
düzenleyebilirsiniz.

Birden çok sayfayõ tek bir dosyada, ya da her sayfayõ 
ayrõ bir dosyada nasõl kaydedebilirim?

Taranan resimler BMP ya da JPEG biçiminde kaydedildi inde, her 
bir resim daima ayrõ bir dosyada kaydedilir.

Taranan resimler PDF ya da TIFF biçiminde kaydedildi inde, çok ya 
da tek sayfalõk dosyalar belirleyebilirsiniz. Ayrõca bkz. S8, “Yaygõn 
Sorunlar ve Çözümleri”, sf. 70.

Tarayõcõ ayarõ yapõlandõrmalarõnõ kopyalayabilir ya da 
yedekleyebilir miyim?

CaptureOnTouch

Ayar yapõlandõrmalarõ, [Environmental settings] [Ortam ayarlarõ] 
ileti im kutusundaki [Basic settings] [Temel ayarlar] sekmesinde 
bulunan [Backup/Restore] [Yedekle/Geri yükle] seçene i 
kullanõlarak yedeklenebilir ve geri yüklenebilir.

Taranan resim dosya adlarõ için hangi kurallar 
geçerlidir?

CaptureOnTouch

Hem Standart Tarama hem de Tarama Kõsayolu için, taranan 
resimlerin dosya adlarõ, [Select output] [Çõkõ õ seç] panelindeki 
ayarlara ba lõ olarak belirlenir. Bu ekran, [Select document] 

[Belgeyi seç] panelindeki Edit (Düzenle) dü mesine ([  ]) 
tõkladõ õnõzda açõlõr.

Bu ekrandaki [Detail Settings] [Ayrõntõlõ Ayarlar] dü mesine 
tõklayõn. Taranmõ  resimlerin dosya adlarõnõ, a a õda gösterilen 
üç ögenin tümünü ya da bazõlarõnõ ayarlayarak belirleyebilirsiniz.

[File name settings] [Dosya adõ ayarlarõ] ileti im kutusundaki 
[File name] [Dosya adõ] olarak örnek bir dosya adõ gösterilmi tir.

Bo  sayfalarõ nasõl atlayabilir ve sadece bo  olmayan 
sayfalarõ tarayabilirim?

Tarayõcõ sürücüsü ayar ekranõnda [Skip Blank Page] [Bo  Sayfayõ 
Atla] seçene ini seçin ve ardõndan tarayõn.

Farklõ boyutlara sahip belgeleri nasõl yükleyebilir ve 
tarayabilirim?

Tarayõcõ sürücüsü ayarlarõ ekranõnda [Page Size] [Sayfa Boyutu] 
seçene ini [Match original size] [Özgün boyutla e le tir] olarak 
seçin ve ardõndan tarayõn. Ayrõntõlar için, bkz. “Kayõtlõ olmayan 
boyutlara sahip belgeleri taramak için”, sf. 52.

Ayar Açõklama

Dosya adõ Tanõmlanan tüm metin dizileri dosya adõna 
dahil edilecektir.

Tarih ve saat ekle Dosya adlarõna tarih ve saat ekler. Tarih 
biçimini liste kutusundan seçin. YYYY = yõl, 
MM = ay ve DD = gün. Saat, tarihten sonra 
eklenir.

Dosya adlarõna sayaç 
ekle

Taranan resimlerin kayõt sõrasõyla seri 
numaralarõ ekler. Kaç haneli olaca õnõ ve 
ba langõç rakamõnõ belirleyin.
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Kartvizitleri ya da foto raflarõ taramanõn en iyi yolu 
nedir?

Tarayõcõ sürücüsü ayarlarõ ekranõnda [Page Size] [Sayfa Boyutu] 
seçene ini [Match original size] [Özgün boyutla e le tir] olarak 
seçin ve ardõndan tarayõn. Alternatif olarak, taranacak kartlarõn ya 
da foto raflarõn boyutunu kaydedin. Ayrõntõlar için, bkz. “Kayõtlõ 
olmayan boyutlara sahip belgeleri taramak için”, sf. 52.

Taranmõ  verileri nasõl yazdõrabilirim?

CaptureOnTouch

Hem Standart Tarama hem de Tarama Kõsayolu için, [Select 
output] [Çõkõ õ seç] panelindeki [Print] [Yazdõr] seçene ini seçin.

Bu i levi kullanmak için, bir eklenti yüklemeniz gereklidir.

Eklenti, CaptureOnTouch yüklenirken söz konusu eklentiye ait 
onay kutusu seçilerek yüklenebilir.

Taranmõ  verileri, payla õlan bir klasöre nasõl 
kaydedebilirim?

CaptureOnTouch

- CaptureOnTouch uygulamasõnda, [Save to folder] [Klasöre 
kaydet] haricindeki hedefle eklenti olarak sa lanmaktadõr.

- Eklenti yüklenerek, taranan resim yazdõrõlabilir, bir 
e-postaya ili tirilebilir ya da çe itli bulut hizmetleri 
kullanõlarak payla õlabilir.

- Eklenti, CaptureOnTouch yüklenirken söz konusu eklentiye 
ait onay kutusu seçilerek yüklenebilir.

- Mevcut çõkõ  hedefleri, yüklenmi  eklentiye ba lõ olarak 
de i iklik gösterir.

Taranmõ  verileri bir e-postaya nasõl ili tirebilirim (ya da 
e-posta olarak gönderebilirim)?

CaptureOnTouch

Hem Standart Tarama hem de Tarama Kõsayolu için, [Select 
output] [Çõkõ õ seç] panelindeki [Attach to E-mail] [E-Postaya 
li tir] seçene ini seçin.

Bu i levi kullanmak için, bir eklenti yüklemeniz gereklidir.

Eklenti, CaptureOnTouch yüklenirken söz konusu eklentiye ait 
onay kutusu seçilerek yüklenebilir.

Otomatik belge rengi algõlama i levini nasõl 
kullanabilirim?

Bu tarayõcõya ait tarayõcõ sürücüsü, bir belgenin içeri inden renk 
modunu otomatik olarak algõlayan bir i leve sahiptir.

Bu i lev tarafõndan otomatik olarak algõlanabilecek renk modlarõ, 
a a õdaki ekilde kullandõ õnõz uygulamaya ve tarayõcõ sürücüsü 
ayarlarõna ba lõdõr.

Ko ul Algõlanabilecek modlar

CaptureOnTouch tarayõcõ 
ayarlarõnda [Color mode] [Renk 
modu], [Detect automatically] 
[Otomatik algõla] olarak seçildi inde

[Renkli ya da Gri]

Tarayõcõ sürücüsünde [Full 
Automatic Mode] [Tam Otomatik 
Mod] seçildi inde

[Color mode] [Renk Modu] tarayõcõ 
sürücüsünde [Detect automatically] 
[Otomatik algõla] olarak 
ayarlandõ õnda ve otomatik 
algõlama için geli mi  ayarlar 
yapõldõ õnda 

A a õdakilerden biri seçilebilir:
• [Renkli ya da Gri]

• [Renkli ya da kili]

• [Renkli, Gri ya da kili]
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Özellikler

Ana Birim

*Tarayõcõyõ Uzun Belge moduna ayarlayarak uzunlu u 1.000 mm'ye (39,3") 
kadar olan belgeleri tarayabilirsiniz. -> “Uzun Belge Modunun Ayarlanmasõ”, 
sf. 26

Tip ADF/düz yataklõ tarayõcõ
Tarama Belge Boyutu 
Besleyici Geni lik: 51 mm ila 216 mm (2" ila 8,5")

Uzunluk: 89 mm ila 356 mm (3,5" ila 14,0")
Kalõnlõk: 35 ila 128g/m2 (9 ila 32 lb yazõ ka õdõ)
Kapasite 
(80g/m2 
ka õt):

50 yaprak ya da 6,0 mm (0,2") yüksekli e kadar 
deste
(kõvrõlma dahil)

Düz yatak Geni lik: 216 mm (8,5")
Uzunluk: 356 mm (14,0")

Besleme Yöntemi Otomatik
Tarayõcõ Elemanõ Kontakt resim sensörü
I õk Kayna õ LED
Tarama Taraflarõ Tek yönlü, Çift yönlü, Bo  sayfalarõ atla
Tarama Modlarõ Siyah-Beyaz, Geli mi  Metin Geli tirme, 

Geli mi  Metin Geli tirme II, Hata Da õlõmõ, 
256-seviye Gri ve 24-bit Renkli

Tarama Çözünürlü ü
(birincil tarama çizgileri x 
ikincil tarama çizgileri)

100 × 100 dpi, 150 × 150 dpi, 200 × 200 dpi,
240 × 240 dpi, 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi, 
600 × 600 dpi
1200 × 1200 dpi, 2400 × 2400 dpi,

Tarama Hõzõ (A4, 200 dpi, Tek yönlü)
Besleyici Siyah-Beyaz: 20 sf/dk

Gri: 20 sf/dk
Renkli: 10 sf/dk

Arayüz Hi-Speed USB 2.0
Boyutlar 469 mm (G) × 335 mm (D, ADF kablosu hariç) × 

120 mm (Y) (18,5" × 13,2" × 4,8")
A õrlõk Yakla õk 4,6 kg (10,1 lb)
Güç Tüketimi Tarama: Azami 19,9W (120V, 220-240V), 

20,8W (100V)
Uyku Modunda: 2,5W
Güç dü mesi KAPALI iken: Azami 0,5 W

Gürültü 46dB ya da daha az 
Çalõ ma Ortamõ Sõcaklõk: 10°C ila 32,5°C (50°F ila 90,5°F)

Nem: %20 ila %80 Ba õl Nem
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AC Adaptör (100 ila 240 V tipi)

ÖNEMLİ
Bu belgedeki bilgiler, bildirimde bulunulmadan de i tirilebilir.

De i tirme Parçalarõ

Silindir de i tirme seti (ürün kodu: 9934B001)

Silindirleri de i tirmek için kullanõlan set (besleme silindiri birimi, 
geciktirme silindiri).

De i tirme parçalarõ hakkõnda ayrõntõlõ bilgi için yerel yetkili 
Canon satõcõsõyla ya da servis temsilcisiyle irtibata geçin.

Ürün özellikleri, bildirimde bulunulmadan de i tirilebilir.

Model Numarasõ MG1-4558
Giri AC 100 ila 240 V, 50/60 Hz, 1,1 ila 0,58 A
Çõkõ DC 24 V 2,0 A
A õrlõk Yakla õk 0,4 kg (0,88 lb) (güç kablosu dahil)
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Dõ  Boyutlar

Önden Görünüm

Belge besleme tepsisi açõk olarak
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