
Kopya Kılavuzu

Hızlı kopyalama yapma
1 Özgün belgeyi yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde ADF tepsisine veya yüzü aşağı bakacak

şekilde tarayıcı camına yerleştirin.

Notlar:

• ADF tepsisine kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, asetatlar, fotoğraf kağıdı veya (dergi kupürleri gibi) ince
ortamlar yüklenmemelidir. Bu öğeleri tarayıcı camının üzerine yerleştirin.

• Kağıt düzgün yüklendiğinde ADF gösterge ışığı yanar.

2 ADF tepsisine bir belge yüklüyorsanız kağıt kılavuzlarını ayarlayın.

Not: Görüntünün kırpılmasını önlemek için özgün belgenin boyutu ile fotokopi kağıdının boyutunun aynı
olduğundan emin olun.

3 Yazıcı kontrol panelinden,  düğmesine basın.

ADF kullanarak kopyalama
1 Bir orijinal belgeyi yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde ADF tepsisine yerleştirin.

Notlar:

• ADF tepsisine kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, transparanlar, fotoğraf kağıdı veya (dergi kupürleri gibi) ince
ortamlar yüklemeyin. Bu öğeleri tarayıcı camının üzerine yerleştirin.

• Kağıt düzgün olarak yerleştirildiğinde ADF gösterge ışığı yanar.

2 Kağıt kılavuzlarını ayarlayın.

3 Yazıcının kontrol panelinden, tuş takımını kullanarak kopya sayısını girin ve ardından  düğmesine basın.

Tarayıcı camı kullanarak kopyalama

1 Özgün belgeyi ön yüzü aşağı gelecek biçimde tarayıcı camının sol üst köşesine yerleştirin.

2 Yazıcının kontrol panelinden, tuş takımını kullanarak kopya sayısını girin ve ardından  düğmesine basın.

Not: Başka bir belgeyi taramak istiyorsanız, sonraki belgeyi tarayıcı camına yerleştirip, sol veya sağ ok

düğmesine basarak Sonraki Sayfayı Tara seçeneğine ilerleyin ve ardından  düğmesine basın.

3 İşi Bitir seçeneğine gitmek için sol veya sağ ok düğmesine ve ardından  düğmesine basın.

Kopyalama seçeneklerini anlama

Kopya sayısı

Bu seçenek, yazdırılacak kopya sayısını ayarlamanızı sağlar.
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Kopyalama kaynağı

Bu seçenek, özgün belgenin kağıt boyutunu seçebileceğiniz bir ekran açar.

• Özgün belgeyle eşleşen kağıt boyutuna ilerlemek için, sol veya sağ ok düğmesine ve ardından  düğmesine
basın.

• Aynı genişlikte karışık kağıt boyutları içeren özgün bir belgeyi kopyalamak için, sol veya sağ ok düğmesine basarak

Karma Boyutlar seçeneğine ilerleyin ve ardından  düğmesine basın.

• Yazıcıyı özgün belgenin boyutunu otomatik olarak algılayacak şekilde ayarlamak için, sol veya sağ ok düğmesine

basarak Karma Boyutlar seçeneğine ilerleyin ve ardından  düğmesine basın.

Kopyalama hedefi

Bu seçenek, kopyalarınızın yazdırılacağı kağıt boyutunu ve türünü seçmenize olanak sağlar.

• Tepsiye veya besleyiciye yüklenen kağıt ile eşleşen kağıt boyutuna ve türüne ilerlemek için, sol veya sağ ok

düğmesine ve ardından  düğmesine basın.

• "Kopya kaynağı" ve "Kopya hedefi"nin ayarları farklıysa, yazıcı otomatik olarak farkı telafi edecek şekilde Ölçek
ayarını yapar.

• Kullanmak istediğiniz kağıt türü veya boyutu tepsilerden birine yüklenmediyse, sol veya sağ ok düğmesine basarak

Manuel Besleyici öğesine ilerleyin,  düğmesine basın ve ardından kağıdı el ile manuel besleyici veya çok
amaçlı besleyiciye yükleyin.

• Her kopyayı özgün belgenin kağıt boyutuyla eşleştirmek için, "Kopya hedefi" seçeneğini Otomatik Boyut Eşleştirme
olarak ayarlayın. Tepsilerden birinde eşleşen bir kağıt boyutu yoksa Kağıt boyutu bulunamadı görünür ve kağıdı
tepsiye, manuel besleyiciye veya çok amaçlı besleyiciye yerleştirmenizi ister.

Ölçekle

Bu seçenek belgeyi özgün belge boyutunun %25'i ile %400'ü arasında ölçeklemenize olanak sağlar. Otomatik
ölçeklemeyi de ayarlayabilirsiniz.

• Bir kağıt boyutundan başka bir kağıt boyutuna, örneğin legal‑boyutundan letter‑boyutuna kopyalamak istediğinizde,
“Buradan kopyala” ve “Buraya kopyala” kağıt boyutlarını ayarlayarak, taranan görüntünün kopyaladığınız kağıdın
boyutuna sığacak şekilde ölçeklendirilmesini sağlayın.

• Değeri %1 oranında azaltmak veya artırmak için, yazıcı kontrol panelindeki sol veya sağ ok düğmesine basın.
Değeri aralıksız olarak azaltmak veya artırmak için, düğmeyi iki veya daha fazla saniye boyunca basılı tutun.

Koyuluk

Bu seçenek, kopyaların özgün belgeye göre ne kadar açık veya koyu olacağını ayarlamanızı sağlar.

Harmanla

Bu seçenek, belgenin birden çok kopyası yazdırılırken, yazdırma işinin sayfalarını sırayla yığınlanmış şekilde tutar.

İçerik Türü

Bu seçenek özgün belge türünü ayarlamanızı sağlar.
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Aşağıdaki içerik türleri arasından seçiminizi yapın:

• Grafik—Özgün belge çoğunlukla pasta grafik, çubuk grafik veya canlandırmalar gibi işle ilgili grafikler içerir.

• Fotoğraf—Özgün belge çoğunlukla fotoğraf veya resimden oluşur.

• Metin—Özgün belge çoğunlukla metin veya çizgi grafikten oluşur.

• Metin/Fotoğraf—Özgün belgede metin, grafik ve fotoğraf bir arada yer alır.

İçerik Kaynağı

Bu seçenek özgün belge kaynağını ayarlamanızı sağlar.

Aşağıdaki içerik kaynakları arasından seçiminizi yapın:

• Renkli Lazer—Özgün belge renkli lazer yazıcı kullanılarak yazdırılmıştır.

• Siyah/Beyaz Lazer—Özgün belge tek renkli lazer yazıcı kullanılarak yazdırılmıştır.

• Mürekkep Püskürtmeli—Özgün belge mürekkep püskürtmeli yazıcı kullanılarak yazdırılmıştır.

• Fotoğraf/Film—Özgün belge bir filmden alınmış bir fotoğraftır.

• Dergi—Özgün belge bir dergiden alınmıştır.

• Gazete—Özgün belge bir gazeteden alınmıştır.

• Matbaa—Özgün belge bir matbaa makinesi kullanılarak yazdırılmıştır.

• Diğer—Özgün belge başka veya bilinmeyen bir yazıcı kullanılarak yazdırılmıştır.

Kaplama

Bu seçenek, kopyanızın içeriğini kaplayan bir filigran (veya mesaj) oluşturmanıza izin verir. Gizli, Kopya, Taslak, Acil
ve Özel arasından seçim yapabilirsiniz. Özel mesajı "Özel Metin Düzenini Gir ve Tamam'a bas" alanına girebilirsiniz.
Mesaj, her sayfada soluk şekilde görüntülenir.

Ayırma Sayfaları

Bu seçenek, kopyalar, baskılar, sayfalar, yazdırma işleri veya kopyalama işleri arasına boş bir kağıt yerleştirmenize
izin verir. Ayırma sayfaları, kopyalarınızın yazdırıldığı kağıtlardan farklı türde veya renkte kağıdı içeren bir tepsiden
çekilebilir.

Kağıt Tasarrufu

Bu seçenek, iki veya daha fazla sayfalık orijinal bir belgeyi aynı sayfaya yazdırmanızı sağlar. Kağıt Tasarrufu özelliği,
çoklu sayfa yazdırma olarak da adlandırılıp, N sayfa sayısını belirtir. Örneğin, 2-up, tek bir sayfaya belgenizin iki
sayfasını yazdırır ve 4-up ise tek bir sayfaya belgenizin dört sayfasını yazdırır.

Kopya Kılavuzu
Sayfa 3 / 3


	Kopya Kılavuzu
	Hızlı kopyalama yapma
	ADF kullanarak kopyalama
	Tarayıcı camı kullanarak kopyalama
	Kopyalama seçeneklerini anlama
	Kopya sayısı
	Kopyalama kaynağı
	Kopyalama hedefi
	Ölçekle
	Koyuluk
	Harmanla
	İçerik Türü
	İçerik Kaynağı
	Kaplama
	Ayırma Sayfaları
	Kağıt Tasarrufu




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


