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1.1 Giriş 1

1 Güvenlik Bilgileri

1.1 Giriş
Bu [Hızlı Kılavuz], en sık kullanılan fonksiyonlar için çalışma prosedürlerini kolay anlaşılabilecek şekilde 
açıklamak amacıyla şekiller kullanır.

Bu makinenin size sunduğu kullanışlı fonksiyonları öğrenmeye bu kılavuzu kullanarak başlayın.

Çeşitli fonksiyonlarla ilgili detaylar için bu makine ile verilen Kullanım Kılavuzu CD/DVD'sindeki Kullanım 
Kılavuzları'na bakın.

Makineyi güvenli ve düzgün şekilde çalıştırmak için kullanımdan önce bu kullanım kılavuzunun sayfa 1-5 
bölümündeki güvenlik bilgilerini okuduğunuzdan emin olun.

Ayrıca bu kılavuz aşağıdaki bilgileri de içerir. Makineyi kullanmadan önce kılavuzu okuduğunuzdan emin olun.
- Makinenin güvenli şekilde kullanılması için uyulması gereken öğeler

- Ürün güvenliği ile ilgili bilgiler

- Makine kullanılırken alınacak önlemler

Bu kılavuzda kullanılan şekiller ve ekranlar, mevcut ekipman ve ekranlardaki görüntülerden biraz farklı olabilir.

Tavsiyeler
- Bu kılavuzu ve beraberindeki CD/DVD'yi kolayca ulaşabileceğiniz güvenli bir yerde saklayın.
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1.2 Çevre bilgileri

Güç yönetiminin çevre ile ilgili avantajları
Bir cihazın elektrik tüketimi, özelliklerine ve cihazı kullanma şekline bağlıdır.

Uygun güç yönetimi ayarı, kaynakların tasarruflu kullanılmasını sağlar. Güç tasarrufu modlarına (örn. uyku 
modu) giriş süresi daha kısa (veya optimum) ayarlanarak elektrik tüketimi azaltılabilir.

Geri dönüşümlü kağıt
Bu ürün, geri dönüşümlü kağıda ve EN 12281 Avrupa standardı ile uyumlu olan çevresel yönetim teşebbüsleri 
tarafından sertifikalı kağıda ve de ham kağıda yazdırabilir. Ayrıca daha hafif kağıda da yazdırabilir, örn. 
64 g/m2. Bu tür hafif kağıtların kullanılması, kaynak tasarrufuna katkıda bulunur.

Dubleks yazdırma
Bir dubleks ünitesine sahip bir ürünle kağıdın her iki tarafına otomatik olarak yazdırabilirsiniz.

Bu fonksiyonun kullanılması, doğal kaynak tüketiminin ve masraflarınızın azaltılmasını sağlar.

Verilen yazıcı sürücüsü, bu dubleks baskı fonksiyonunu bilgisayarınızın başlangıç ayarı olarak sağlar (Ayar, 
manuel olarak kurulumun ardından değiştirilebilir).
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1.3 Güvenlik Bilgileri
Bu bölüm, bu makinenin çalıştırılması ve bakımı ile ilgili detaylı talimatları içermektedir. Bu cihazdan tam 
kapasite faydalanmak için, tüm kullanıcılar bu kılavuzdaki talimatları dikkatlice okumalı ve talimatlara 
uymalıdır.

Makinenin elektrik bağlantısını yapmadan önce, lütfen aşağıdaki talimatları okuyunuz. Burada kullanıcı 
emniyeti ve teçhizat sorunlarının önlenmesiyle ilgili önemli bilgiler yer almaktadır.

Lütfen bu kılavuzun farklı bölümlerinde yer alan tüm önlemleri aldığınızdan emin olun.

Referans
- Bu bölümde yer alan bazı konular, sizin satın aldığınız ürün ile ilgili olmayabilir.

Uyarı ve Önlem Sembolleri
Güvenlik önlemlerine dikkat ettiğinizden emin olun.

Bu kılavuz, sizin veya başka kişilerin yaralanmaması ve maddi hasar olmaması için her zaman dikkatli bir 
şekilde uygulanması gereken talimatları içerir.

Ürünün hatalı şekilde kullanılması nedeniyle ortaya çıkabilecek yaralanma ve hasarlar, aşağıdaki sembollere 
göre sınıflandırılır.

Bunlar, bazı önemli örnek grafik sembollerdir.

Güç kaynağı bağlantısı

Resimli gösterim Açıklama

UYARI Uygun olmayan taşıma, ciddi yaralanma veya ölümlere neden olabilir.

DİKKAT Uygun olmayan taşıma, hafif yaralanma veya maddi hasara neden olabilir.

Grafik 
semboller

Tanımlar Grafik 
semboller

Tanımlar Grafik 
semboller

Tanımlar

Genel yasak Demonte etmeyin Dokunmayın

Genel talimat Topraklama Prizden çıkarın

Genel ikaz Yüksek sıcaklık Elektrik çarpması 
tehlikesi

UYARI

Paket içerisinde verilen veya ürün üzerinde bulunan güç kablosundan başka güç kablosu 
kullanmayın. Bir güç kablosu verilmemişse, sadece kullanıcı dokümantasyonunda belirtilen 
güç kablosu ve prizini kullanın. Bu kordonun kullanılmaması, yangına veya elektrik şokuna yol 
açabilir. Eğer paket içerisinde bulunan güç kablosu ürünün satıldığı ülkede kullanılamıyorsa, 
aşağıdaki koşulları sağlayan bir güç kablosu kullanın veya Teknik Temsilciniz ile irtibata geçin.
• Güç kablosu, bu makine üzerindeki sınıflandırma plakasında bulunan uygun voltaj ve akım 

sınıflandırmasına sahiptir.
• Güç kablosu, bölgedeki yasal gereklilikleri karşılar.
• Güç kablosunda topraklama pimi/terminali bulunur.

Güç kablosunu diğer ürünler için kullanmayın. Bu talimatın yerine getirilmemesi, yangına veya 
elektrik şokuna yol açabilir.

Güç kablosunu düğümlemeyin, aşındırmayın, üzerine ağır bir nesne yerleştirmeyin, ısıya tabi 
tutmayın, bükmeyin, kıvırmayın, üzerine basmayın, çekiştirmeyin veya tahrip etmeyin. Hasarlı 
bir güç kablosunun (teli yanmış, kırılmış vb.) kullanılması, yangın veya cihazda hasar ile 
sonuçlanabilir. Bu koşullardan herhangi biri oluşursa, güç düğmesini hemen KAPATIN, güç 
kablosunu prizden çıkarın ve yetkili servis yetkilinizi arayın.

Makine üzerinde belirtilenden başka bir güç kaynağı voltajı kullanmayın. Bu talimatın yerine 
getirilmemesi, yangına veya elektrik şokuna yol açabilir.
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Kurulum

Başka bir cihaz veya makineyi bağlamak için bir çoklu kaynak adaptörü kullanmayın.
Belirtilen akım değerinden daha fazlası için bir güç kaynağının kullanılması, yangın veya elektrik 
çarpmasına neden olabilir.

Uzatma kablosu kullanmayın. Uzatma kablosunun kullanılması, yangın veya elektrik çarp-
masına neden olabilir. Eğer ürün ile birlikte verilen güç kablosu duvardaki bir prize takmak için 
yeterince uzun değilse, Teknik Temsilciniz ile irtibata geçin.

Güç kablosunu asla ıslak elle prizden çekmeyin ve prize takmayın; elektrik çarpabilir.

Güç kablosunun fişini elektrik prizine her zaman sonuna kadar sokun. Bu talimata uyulmaması, 
bir yangına veya elektrik çarpmasına sebebiyet verebilir.

Bu ürünü toprakladığınızdan emin olun. (Güç kablosunu, topraklama ucu teçhizatlı bir elektrik 
çıkışına bağlayın.) Bunun yapılmaması veya bir sızıntı durumu, bir yangına ve elektrik çarp-
masına sebebiyet verebilir.

DİKKAT

Güç çıkışı donanıma yakın ve kolaylıkla erişilebilir bir yerde olmalıdır. Aksi halde acil bir durum 
meydana geldiğinde güç kablosunu zamanında çekemeyebilirsiniz.

Fişin çevresine herhangi bir nesne koymayın; bir acil durum söz konusu olduğunda fişi çekmek 
zor olabilir.

Prizden çıkarırken güç kablosunu kuvvetle çekmeyin. Güç kablosunu çekmek, kordona zarar 
vererek bir yangına veya elektrik şokuna yol açabilir.

Güç kablosunu, yılda en az bir kez prizden çekin ve fiş uçları arasındaki bölgeyi temizleyin. Fiş 
uçları arasında biriken tozlar yangına sebebiyet verebilir.

UYARI

UYARI

Bu çantayı, bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. Beşik, yatak, taşıyıcı veya oyun alan-
larında kullanmayın. İnce film, ağız ve buruna yapışıp nefes almayı engelleyebilir. Bu çanta, bir 
oyuncak değildir.

Bu ürünün üzerine, vazo veya su ile dolu herhangi bir kap veya metal klips veya başka herhangi 
bir küçük metalik nesne koymayınız. Cihazın üzerine su dökülmesi veya içine metal bir nesne 
kaçması, yangın, elektrik çarpması veya arıza ile sonuçlanabilir.
Ürünün içine metal bir parça, su veya benzer başka bir yabancı cisim kaçması durumunda, güç 
düğmesini hemen KAPATIN, güç kablosunu prizden çekin ve Teknik Temsilcinizi veya yetkili 
servis yetkilisini arayın.

Güç kablosunun kimsenin üzerine basamayacağı veya takılıp düşmeyeceği bir yerde olduğun-
dan emin olun. Güç kablosuna basılması veya ayağın takılması, güç kablosunu ısıtıp bir yan-
gına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

DİKKAT

<Sabitleme ayaklarının kullanılması istenmişse>
Ürün kurulumu yapıldığında, ürünü sabitleme ayakları ile sabitleyin.
Sabitleme ayaklarının kullanılmaması, ürünün hareket etmesine veya devrilmesine neden 
olabilir.

Ürünü tozlu bir yere veya buhar ya da ise maruz kalacağı bir yere, mutfak masasının, banyonun 
ya da bir nemlendirici tertibatın yakınına yerleştirmeyiniz. Bir yangın, elektrik şoku veya çökme 
meydana gelebilir.

Bu ürünü sabit olmayan veya eğik bir tezgaha veya titreşimli ve sarsıntılı bir yere yerleştirmeyin. 
Düşerek ya da düşürülerek, kişisel yaralanmaya veya mekanik çökmeye sebebiyet verebilir.

Bu ürünün havalandırma deliklerinin herhangi bir nesne ile tıkanmasına izin vermeyin. Ürünün 
içinde ısı birikebilir ve bu durum, yangına ya da arızaya yol açabilir.
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Ürünün kullanılması

Bu ürünü her hareket ettirdiğinizde, güç kablosunun ve diğer kabloların bağlantısını kestiğiniz-
den emin olun. Bu talimat yerine getirilmediği takdirde, kordon ya da kablo hasar görebilir ve 
yangın, elektrik şoku veya çökme meydana gelebilir.

Bu ürünü taşırken her zaman Kullanım Kılavuzu'nda veya diğer dokümanlarda belirtilen 
yerlerden tutun. Ünitenin belirtilenler dışında yerlerden tutularak taşınması durumunda 
düşebilir ve ciddi kişisel yaralanmalara neden olabilir.

DİKKAT

UYARI

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

Ürüne bağlı olan kapakları ve panelleri sökme girişiminde bulunmayın. Bazı ürünlerde, elektrik 
şokuna ya da körlüğe sebebiyet verebilecek bir yüksek-voltaj parçası veya lazer ışın kaynağı 
bulunmaktadır.

Eğer cihaz anormal derecede ısınır veya duman çıkartmaya başlar, ya da alışılmamış bir koku 
yayar veya gürültü çıkartırsa, ürünü kullanmaya devam etmeyin. Hemen güç düğmesini 
KAPATIN, güç kablosunu duvar prizinden ayırın ve ardından Teknik Temsilcinizi veya yetkili 
servis yetkilinizi arayın.
Bu şekilde kullanıma devam edildiği takdirde, bir yangın veya elektrik şoku meydana gelebilir.

Cihaz düşürüldüğü veya kapağı zarar gördüğü takdirde cihazı kullanmaya devam etmeyin. 
Hemen güç düğmesini KAPATIN, güç kablosunu duvar prizinden ayırın ve ardından Teknik 
Temsilcinizi veya yetkili servis yetkilinizi arayın. Bu şekilde kullanıma devam edildiği takdirde, 
bir yangın veya elektrik şoku meydana gelebilir.

Bu makinenin içinde veya yakınında yanıcı spreyler, sıvılar veya gazlar kullanmayın. Yanıcı bir 
gaz temizleyici kullanarak bu makinenin iç kısmını temizlemeyin. Yangın veya patlama olabilir.

<Eğer makine içerisinde kullanım için bir RFID modülü (sadece 13,56 MHz ile sınırlı) yakın 
haberleşme veya elektromanyetik endüksiyon ısıtma (IH) teknolojisi (sadece 20,05 kHz ile 
100 kHz arası ile sınırlı) kullanılıyorsa>
Bu makine zayıf bir manyetik alan oluşturur.
Makinenin yakınındayken tıbbi implantlarınız (kalp pili, vb.) ile ilgili alışılmamış belirtiler ortaya 
çıkarsa makineden uzaklaşın ve hemen bir doktora gidin.
Satın alınan ürünün uygun olup olmadığını anlayamıyorsanız lütfen Teknik Temsilciniz veya 
yetkili servis yetkiliniz ile irtibata geçin.

<Eğer bir temassız IC kartı okuyucu kullanılıyorsa>
Bir tıbbi implantınız (kalp pili, vb.) varsa IC kartı okuyucusunu, her zaman implantınızdan 12 cm 
uzakta tutun.
Radyo dalgaları, tıbbi implantların (kalp pili, vb.) çalışmasına etki edebilir.

DİKKAT

Bu ürünün yetersiz havalandırmaya sahip bir odada uzun süre kullanılması veya fazla sayıda 
kopya veya baskının üretilmesi, makineden egzoz havası kokusu gelmesine neden olabilir. 
Odayı iyi şekilde havalandırın.

Bu ürünün iç kısmında yanık tehlikesi arz edebilecek yüksek sıcaklıkta bölümler mevcuttur.
Ünitenin iç kısmındaki yanlış kağıt beslemesi gibi arızaları kontrol ederken, "Caution HOT" 
uyarı etiketi ile gösterilen kısımlara (sigorta ünitesi çevresi gibi) dokunmayınız. Yanma ile 
sonuçlanabilir.

Ürünü uzun bir süre boyunca kullanmayacağınız zaman ürünü fişten çıkarınız.

Makineyi kullanırken lambanın ışığına uzun süre bakmayın. Göz yorgunluğuna neden olabilir.

Zımbalı kağıt, iletken kağıt (gümüş kağıt veya karbon kağıt gibi) veya işlenmiş ısıya 
duyarlı/inkjet kağıt kullanmayın; aksi durumda yangın çıkabilir.
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Sarf malzemeleri

UYARI

Toneri veya tonerin bulunduğu kabı (örn., toner kartuşu, geliştirme ünitesi ve Atık Toner 
Kutusu) açık alev içerisine atmayın. Sıcak toner etrafa saçılarak yanıklara veya başka zarara yol 
açabilir.

DİKKAT

Toner ile ilgili parçaları (örn., toner kartuşu, geliştirme ünitesi ve Atık Toner Kutusu) çocukların 
kolay ulaşabileceği bir yerde tutmayın. Bu parçalardan herhangi birinin ağza alınması veya 
tonerin yutulması sağlığınız için zarar verici olabilir.

Toner ile ilgili (ör. toner kartuşu, geliştirme ünitesi ve Atık Toner Kutusu) gibi parçaları hassas 
ekipmanlar ve veri saklama cihazları gibi manyetizmaya duyarlı cihazların yakınında 
bırakmayın, aksi takdirde arıza yapabilirler. Bunlar, bu ürünlerin arızalanmasına yol açabilir.

Toner ile ilgili parçaları zorlayarak açmayın (ör. toner kartuşu, geliştirme ünitesi ve Atık Toner 
Kutusu). Toner şişesinden toner düşerse, solumaktan ve hatta cilt ile temasından kaçınmak için 
maksimum özen gösterin.

Cildinize veya kıyafetlerinize toner gelirse sabun ve suyla iyice yıkayın.

Toneri solursanız, temiz hava alabileceğiniz bir yere gidin ve tekrar tekrar bol su ile gargara 
yapın. Öksürme gibi semptomlarla karşılaşırsanız bir doktora başvurun.

Gözünüze toner kaçması durumunda hemen 15 dakikadan fazla akan su ile gözlerinizi yıkayın. 
İritasyon devam ederse bir doktora başvurun.

Toner yutarsanız, ağzınızı yıkayın ve birkaç bardak su için. Gerekirse bir doktora başvurun.

Ünitelerin elektrik kontaklarına dokunmayın (örn. toner kartuşu ve geliştirme ünitesi), çünkü 
elektrostatik boşalma ürüne zarar verebilir.

Taşıma öncesinde güvenlik bilgileri için kullanıcı dokümantasyonuna bakın.

<Fiksaj ünitesinin değiştirilmesi istenirse>
Fiksaj kısmı çok sıcaktır. Fiksaj ünitesi değiştirilmeden önce makinenin kapaklarını açtığınızdan 
emin olun. Sonrasında, belirli bir süre boyunca makinenin boşta kalmasını sağlayın ve fiksaj 
kısmının oda sıcaklığına geldiğinden emin olun. Bu talimatlara uyulmaması yanıklara neden 
olabilir.
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1.4 Talimat uyarıları

Sertifikalı model adı hakkında
Bu ürün, ABD, Kanada, Meksika, Brezilya ve Avrupa'da aşağıdaki model adı ile sertifikalanmıştır:
KONICA MINOLTA marka C302302 modeli (bizhub C360i, bizhub C300i ve bizhub C250i).

Yukarıda belirtilenlerin haricindeki ülkeler için bu ürün, aşağıdaki model adı ile sertifikalanmıştır:
KONICA MINOLTA marka bizhub C360i, bizhub C300i ve bizhub C250i modelleri.

CE İşareti (Uygunluk Beyanı) Avrupa Birliğindeki (AB) kullanıcılar için
İşbu belge ile Konica Minolta, yukarıda belirtilen telsiz ekipman modellerinin 2014/53/AB Yönergesine uygun 
olduğunu beyan eder.

AB uygunluk beyanının tam metnine, şu internet adresinden ulaşılabilir:
"https://www.konicaminolta.eu/en/business-solutions/support/download-center.html".
Ürününüzü seçin ve "Safety Documents" bölümünü açın.

7UYARI
- Bu cihaz, manyetik olarak korumalı arabirim kablolarıyla kullanılmalıdır. Korumasız kabloların 

kullanılması radyo iletişimiyle etkileşime yol açabilir ve AB yönergelerine aykırıdır.
IC-420 takılı ise:
Bu, A Sınıfı bir üründür. Ülke dahilinde bu ürün telsiz haberleşmeleriyle karışabilir ve bu durumda 
kullanıcıdan uygun önlemleri alması talep edilebilir.

Frekans bandında iletilen maksimum radyo frekansı gücü (EIRP):

Not: 5 GHz mevcut olmayabilir

Bu radyo ekipmanının kullanımı iç mekan ile sınırlıdır. Dış mekanlarda kullanımı yasaktır.

Bu sınırlama aşağıdaki tabloda listelenen tüm ülkeler için geçerlidir.

For Brazilian users/Para usuários do Brasil
The UK-221 (includes wireless module, model WN4521L) are not provided for the Brazilian market./
O UK-221 (inclui módulo sem fio, modelo WN4521L) não é fornecido para o mercado brasileiro.

Modül Adı, Opsiyon Frekans Bandı Radyasyon. Güç

UK-221, onaylanmış Kablosuz modülü 
MODEL WN4521L*'yi içerir:

2,4 GHz Maks. 20 dBm

5 GHz Maks. 23 dBm

EK-609, onaylanmış Kablosuz modülü 
MODEL MBH7BLZ02'yi içerir:

2,4 GHz Maks. 3 dBm

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE

EL ES FI FR HR HU IE IS IT

LI LT LU LV MT NL NO PL PT

RO SE SI SK TR UK
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USER INSTRUCTIONS FCC PART 15 - RADIO FREQUENCY DEVICES 
(for U.S.A. users)
FCC: Declaration of Conformity
Product Type Color Printer
Product Name bizhub C360i, bizhub C300i, bizhub C250i

This device complies with Part 15 of the FCC Rules
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and 
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired 
operation.

Konica Minolta Business Solutions U.S.A., Inc.
100 Williams Drive
Ramsey, NJ 07446
201-825-4000

https://kmbs.konicaminolta.us

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, 
pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment 
is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency 
energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful inter-
ference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful 
interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

7WARNING
- The design and production of this unit conform to FCC regulations, and any changes or modifications 

must be registered with the FCC and are subject to FCC control. Any changes made by the purchaser 
or user without first contacting the manufacturer will be subject to penalty under FCC regulations.

- This device must be used with a shielded interface cable. The use of non-shielded cables is likely to 
result in interference with radio communications and is prohibited under FCC rules.

INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT STANDARD (ICES-003 ISSUE 6) 
(for Canada users)
This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

B Sınıfı Kanunlarına Tabi olmayan Ülkelerdeki Kullanıcılar için

7UYARI
- Bu, bir Sınıf A ürünüdür. Ülke dahilinde bu ürün telsiz haberleşmeleriyle karışabilir ve bu durumda 

kullanıcıdan uygun önlemleri alması talep edilebilir.

- Bu cihaz, manyetik olarak korumalı arabirim kablolarıyla kullanılmalıdır. Korumasız kabloların kullanıl-
ması radyo iletişimiyle etkileşime yol açabilir ve CISPR kuralları ile yerel kurallara aykırıdır.

GS Sertifikası
Bu cihaz, görsel görüntüleme çalışma yerlerinde doğrudan görüş alanında kullanılması için tasarlanmamıştır. 
Görsel görüntüleme çalışma yerlerinde rahatsız edici yansımaları önleme için bu cihazın doğrudan görüş 
alanına yerleştirilmemesi gerekir.

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. 
Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im 
unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.
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Lazer güvenliği
Bu dijital makine, lazer kullanır. Bu makine kullanım kılavuzlarındaki talimatlara uygun olarak çalıştırıldığı 
takdirde kullandığı lazerin hiç bir tehlikesi yoktur.

Lazer tarafından gönderilen radyasyonun tamamı koruyucu muhafaza içinde hapsedildiğinden dolayı lazer 
ışığı çalışma sırasında makineden çıkamaz.

Bu makine IEC 60825-1: 2014'ye göre Sınıf 1 lazer ürünü olarak sertifikalandırılmıştır: Bu, ürünün zararlı lazer 
radyasyonu üretmediği anlamına gelmektedir.

Dahili lazer radyasyonu
Maksimum Ortalama Radyasyon Gücü: Yazdırma kafası ünitesinin lazer gözünde 8,1 μW (bizhub C360i) / 
7,1 μW (bizhub C300i/C250i).

Dalga boyu: 770-800 nm 

Bu ürün, görünmez lazer ışınları yayan Sınıf 3B lazer diyodu kullanmaktadır.

Lazer diyodu ve tarama poligon aynası yazdırma kafası ünitesinde birleştirilmiştir.

Yazdırma kafası ünitesi SERVİS VERİLEBİLEN BİR PARÇA DEĞİLDİR:

Bu yüzden, yazdırma kafası ünitesi hiç bir koşul altında açılmamalıdır.

CDRH regulations
This machine is certified as a Class 1 Laser product under Radiation Performance Standard according to the 
Food, Drug and Cosmetic Act of 1990. Compliance is mandatory for Laser products marketed in the United 
States and is reported to the Center for Devices and Radiological Health (CDRH) of the U.S. Food and Drug 
Administration of the U.S. Department of Health and Human Services (DHHS). This means that the device 
does not produce hazardous laser radiation.

The label shown on page 1-12 indicates compliance with the CDRH regulations and must be attached to 
laser products marketed in the United States.

7WARNING
Use of controls, adjustments or performance of procedures other than those specified in this manual 
may result in hazardous radiation exposure.
- This is a semiconductor laser. The maximum power of the laser diode is 25 mW and the wavelength is 

770-800 nm.

Avrupalı Kullanıcılar İçin

7UYARI
Bu kılavuzda belirtilenlerin haricinde kontrol, ayar veya performans prosedürleri kullanımı, tehlikeli 
oranda radyasyona maruz kalınmasına neden olabilir.
- Bu yarı iletken bir lazerdir. Lazer diyodunun maksimum gücü 25 mW ve dalga boyu 770-800 nm'dir.

Lazer Gözü 
Yazdırma Kafası Ünitesinin

Yazdırma Kafası
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Lazer Güvenlik Etiketi
Lazer güvenlik etiketi makinenin dışına aşağıda gösterildiği gibi yapıştırılmıştır.

Ozon Gazı Oluşumu
Makineyi, İyi Havalandırılan bir odaya yerleştirin
Bu makinenin normal kullanımı sırasında göz ardı edilebilir miktarda ozon açığa çıkar. Makinenin fazla 
çalışması durumunda, yeterince havalandırılmayan ortamlarda hoş olmayan bir koku duyulabilir. Rahat, 
sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı için kullanım ortamının iyi havalandırılması önerilir.

Placer l’appareil dans une pièce largement ventilée
Une quantité d’ozone négligable est dégagée pendant le fonctionnement de l’appareil quand celui-ci est 
utilisé normalement. Cependant, une odeur désagréable peut être ressentie dans les pièces dont l'aération 
est insuffisante et lorsque une utilisation prolongée de l'appareil est effectuée. Pour avoir la certitude de 
travailler dans un environnment réunissant des conditions de confort, santé et de sécurité, il est préférable 
de bien aérer la pièce ou se trouve l'appareil.

Geräuschentwicklung (nur für deutsche Anwender)
Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

Notification for California customers
This product uses a CR Lithium Battery which contains perchlorate material.

This perchlorate warning applies to perchlorate-containing lithium batteries sold or distributed in California, 
USA.

"Perchlorate Material - Special handling may apply, See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate."

Recycling batteries (for Taiwan users only)

ve/veya
21 CFR 1040.10 ve 1040.11'e uygundur

24 Haziran 2007 tarihli 50 numaralı lazer bildirisi
uyarınca belirtilen sapmalar hariç.
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Bu sembol şu anlama gelmektedir: Bu ürünü evsel atıklarınızla birlikte elden 
çıkarmayın!

Kullanım ömrünü tamamlamış elektrikli ve elektronik ekipmanların uygun bir 
şekilde elden çıkarılması konusunda lütfen yerel makamlarınızdan bilgi alın 
veya bayilerimiz ile irtibat kurun. Bu ürünün geri dönüşümü, doğal kaynak-
ların korunmasına yardımcı olacak ve atıkların uygunsuz bir şekilde elden 
çıkarılmasının çevre ve insan sağlığı için oluşturabileceği olası olumsuz 
sonuçları engelleyecektir.

Sadece AB üyesi ülkeler için
Bu ürün, RoHS (2011/65/EU) Yönergesi ile uyumludur.

Telefon kablosu (B sınıfı düzenlemelere tabi olan ülkelerdeki kullanıcılar için)
Bir telefon kablosunu, bir ferrit çekirdekle bu makinenin iletişim portuna bağlayın. (Telefon kablosunun ferrit 
çekirdekli ucunda bulunan modüler jakı, iletişim portuna takın.)

USB Hostu
USB cihazları (Hafıza, Doğrulama, Ağ vb.) doğrudan USB hostuna takın. Bir uzatma kablo kullanılıyorsa 
elektromanyetik parazit oluşabilir.
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Bu makinede kullanılan grafik semboller
Bunlar, bazı önemli örnek grafik sembollerdir.

Grafik 
semboller

Tanımlar Grafik 
semboller

Tanımlar

"AÇIK" pozisyonu "KAPALI" pozisyonu

BEKLEME itmeli tuş

Topraklama (Koruyucu bağlantı 
terminali)

Topraklama (Koruyucu topraklama)

SINIF II EKİPMAN Fonksiyonel topraklamaya sahip Sınıf II 
ekipman

Fonksiyonel topraklama Genel ikaz

Yüksek sıcaklık Elektrik çarpması tehlikesi

İKAZ
hareketli fan bıçağı

İKAZ
ÇİFT KUTUP / NÖTR FİKSAJ
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1.5 Uyarı yazıları ve etiketler
Bu makinede aşağıdaki pozisyonlarda beliren güvenlik önlem uyarıları ve etiketler. Sıkışan kağıtların ve zımba 
sıkışmalarının giderilmesi gibi işlemler gerçekleştirildiğinde bir kaza olmaması için çok dikkatli olunuz.

NOT
Uyarı etiketlerini veya notlarını çıkartmayın. Herhangi bir uyarı etiketi veya yazısı lekelenmişse, okunabilir olması 
için etiketi veya yazıyı temizleyin. Okunur hale getirmezseniz veya uyarı etiketi veya notu hasar görmüşse, servis 
yetkilinizle irtibata geçin.
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1.6 Kullanıcıya özel not

For Canada
This product meets the applicable Innovation, Science and Economic Development Canada technical 
specifications.

Le présent produit est conforme aux spécifications techniques applicables d’Innovation, Sciences et 
Développement économique Canada.

The Ringer Equivalence Number (REN) indicates the maximum number of devices allowed to be connected 
to a telephone interface. The termination of an interface may consist of any combination of devices subject 
only to the requirement that the sum of the RENs of all the devices not exceed five.

L’indice d’équivalence de la sonnerie (IES) sert à indiquer le nombre maximal de dispositifs qui peuvent étre 
raccordés à une interface téléphonique. La terminaison d’une interface peut consister en une combinaison 
quelconque de dispositifs, à la seule condition que la somme des IES de tous les dispositifs n’excède pas 
cinq.

For U.S.A.
FCC PART 68 REQUIREMENTS:

This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the ACTA. On the 
cover of this equipment is a label that contains, among other information, a product identifier in the format 
US:AAAEQ##TXXXX. If required, this information must be provided to the telephone company.

This equipment uses certification jack USOC RJ11C.

A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply 
with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA.

A compliant telephone cord and modular plug is provided with this product. It is designed to be connected 
to a compatible modular jack that is also compliant. See installation instructions for details.

The REN is used to determine the number of devices that may be connected to a telephone line. Excessive 
RENs on a telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most but 
not all areas, the sum of RENs should not exceed five (5.0).

To be certain of the number of devices that may be connected to a line, as determined by the total RENs, 
contact the local telephone company. For products approved after July 23, 2001, the REN for this product is 
part of the product identifier that has the format US: AAAEQ##TXXXX. The digits represented by ## are the 
REN without a decimal point (e.g., 03 is a REN of 0.3). For earlier products, the REN is separately shown on 
the label.

If this equipment FK-514 or FK-515 causes harm to the telephone network, the telephone company will notify 
you in advance that temporary discontinuance of service may be required. But if advance notice isn’t 
practical, the telephone company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of 
your right to file a complaint with the FCC if you believe it is necessary.

The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations or procedures that could 
affect the operation of the equipment. If this happens the telephone company will provide advance notice in 
order for you to make necessary modifications to maintain uninterrupted service.

If trouble is experienced with this equipment FK-514 or FK-515, for repair or warranty information, please 
contact the Konica Minolta dealer location where you purchased this equipment. If the equipment is causing 
harm to the telephone network, the telephone company may request that you disconnect the equipment until 
the problem is resolved.
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Connection to party line service is subject to state tariffs. Contact the state public utility commission, public 
service commission or corporation commission for information. If you home has specially wired alarm equip-
ment connected to the telephone line, ensure the installation of FK-514 or FK-515 does not disable you alarm 
equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone company 
or a qualified installer.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other 
electronic device, including FAX machines, to send any message unless such message clearly contains in a 
margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of the transmission, the date and 
time it is sent and an identification of the business or other entity, or other individual sending the message 
and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The 
telephone number provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local 
or long-distance transmission charges.)

In order to program this information into your FAX machine, you should complete the following steps: See 
Sending by Renaming the Sender ([Fax Header Settings]), of the User's Guide [Fax].

WARNING/CAUTION Explained

7WARNING
- The exclamation point within an equilateral triangle followed by the word "Warning" is intended to alert 

the user to the possibility that a disregard for the warning may result in fatal hazards or critical injuries. 
Be sure to focus your attention on the Warning headings when reading this Quick Guide.

7CAUTION 
- The exclamation point within an equilateral triangle followed by the word "Caution" is intended to alert 

the user to the possibility that a disregard for the caution may result in minor injuries or in physical 
damage. Be sure to focus your attention on the Caution headings when reading this Quick Guide.

Avrupa için
Faksimile cihazının, Avrupa genelinde kamu anahtarlamalı telefon şebekesine (PSTN) tek terminal bağlantısı 
konusundaki ETSI standartlarını (veya gereksinimlerini) karşıladığı onaylanmıştır.

For New Zealand
This device is equipped with pulse dialing while the Telecom standard is DTMF tone dialing. There is no 
guarantee that Telecom lines will always continue to support pulse dialing.

Use of pulse dialing, when this equipment is connected to the same line as other equipment, may give rise 
to bell tinkle or noise and may also cause a false answer condition. Should such problems occur, the user 
should not contact the Telecom Fault Service.

This equipment may not provide for the effective hand-over of a call to another device connected to the same 
line.

The grant of a Telepermit for any item of terminal equipment indicates only that Telecom has accepted that 
the item complies with minimum conditions for connection to its network. It indicates no endorsement of the 
product by Telecom, nor does it provide any sort of warranty. Above all, it provides no assurance that any 
item will work correctly in all respects with another item of Telepermitted equipment of a different make or 
model, nor does it imply that any product is compatible with all of Telecom’s network services.

The automatic calling functions of this equipment must not be used to cause a nuisance to other customers.

Telepermitted equipment only may be connected to the auxiliary telephone port. The auxiliary port is not 
specifically designed for 3-wire connected equipment. 3-wire might not respond to incoming ringing when 
connected to this port.
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1.7 Yer Gereksinimleri
Makine işletiminin, sarf malzemeleri ikmalinin, parça değişiminin ve olağan bakımın kolayca yapılmasını 
sağlamak için aşağıda detaylı biçimde açıklanan yer gereksinimlerini dikkate alın.

NOT
Havalandırma çıkışı için bu makinenin arkasında 8 inç'lik (200 mm) veya daha fazla bir açıklık bıraktığınızdan 
emin olun.

Birim: inç (mm)Ana ünite + DF-632 + FS-536 SD + PC-216 + LU-302 + MK-730 + CU-102

Birim: inç (mm)Ana ünite + DF-714 + FS-533 + PC-216



bizhub C360i/C300i/C250i 1-19

1.8 İşletim tedbirleri 1

1.8 İşletim tedbirleri
Bu makinenin en iyi performansı sağlaması için aşağıda belirtilen önlemleri inceleyin.

Güç Kaynağı
Güç kaynağı gereksinimleri aşağıdaki gibidir.
- Voltaj dalgalanması: Maksimum ± %10 (110 V/120 V/220 - 240 V AC'de)

- Frekans dalgalanması: Maksimum ± 3 Hz (50 Hz/60 Hz'de)
- Mümkün olduğunca düşük voltajlı veya az frekans dalgalanmalı bir güç kaynağı kullanın.

Kullanım Ortamı
Makinenin düzgün çalışması için gereken ortam gereksinimleri aşağıdaki şekildedir.

- Sıcaklık: bir saat içerisinde maksimum 18°F (10°C)'lik dalgalanmalarla 50°F (10°C) ile 86°F (30°C) 
arasında

- Rutubet: Bir saat içerisinde maksimum %10 dalgalanmalarla %15 ile %85 arasında

Kopyaların Saklanması
Kopyaları saklamak için aşağıda listelenmiş olan önerileri takip ediniz.

- Uzun süre tutulan kopyalar, solmalarını önlemek için ışığa maruz kalmayacakları yerlerde muhafaza 
edilmelidir.

- Çözücü içeren yapıştırıcılar (örneğin, sprey yapışkan) kopyalar üzerindeki toneri dağıtabilir.

- Renkli kopyaların, normal siyah-beyaz kopyalara oranla daha kalın bir toner tabakası vardır. Bu nedenle, 
renkli bir kopya katlandığında, katlama yerindeki toner kağıttan çıkabilir.

Bu makinede saklanan veri
Veri kaçağını önlemek için makinenin atığa çıkartılmasından veya kiraya verilen makinenin geri verilmesinden 
önce tüm verinin üzerine yaz fonksiyonu kullanılarak tüm depolama alanlarında saklanan verilerin silinmesi 
öngörülür.

Tüm verinin üzerine yazma fonksiyonunun detayları için Kullanım Kılavuzu'na bakın. Veriyi silmeden önce 
servis yetkilinizle irtibata geçin.

Depolama arızalarına karşı önlem almak için depolamayı düzenli olarak yedeklemeniz önerilir. Depolama 
yedeklemesi ile ilgili detaylı bilgi için servis yetkilinizle irtibata geçin.
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1.9 Kopyalama ile ilgili yasal sınırlamalar
Belirli tipte orijinallerin, kopyalarını asıllarıymış gibi kullanıma sunmak amacıyla asla kopyalanmaması gerekir.

Bu tür belgelerle ilgili olarak aşağıda verilen liste tam değildir, ancak kopyalama konusunda sorumlu bir 
biçimde davranmak için bir kılavuz olarak kullanılabilir.

<Finansal belgeler>
- Kişisel çekler

- Seyahat çekleri

- Posta Çekleri
- Mevduat Sertifikaları

- Bonolar ya da Diğer Borçlanma Sertifikaları
- Hisse Senetleri

<Yasal Orijinaller>
- Gıda pulları

- Posta Pulları (kullanılmış ya da kullanılmamış)

- Resmi Makamlardan Alınan Çekler ya da Poliçeler
- Damga Pulları (kullanılmış ya da kullanılmamış)

- Pasaportlar
- Göçmen Belgeleri

- Motorlu Taşıt Lisansları ve Ruhsatları

- Ev ve Mülk Ruhsat ve Tapuları

<Genel>

- Kimlik Kartları, Alametler veya Nişanlar
- Sahibinin izni olmadan Telif Eserler

Ayrıca, ulusal ya da yabancı paraların veya sahibinin izni olmaksızın sanat eserlerinin kopyalanması kesinlikle 
yasaktır.

Bir orijinalin özellikleri konusunda şüphelenirseniz, yasal konularda bilgi alabileceğiniz makamlara başvurun.

NOT
Bu makine, finansal varlıkların kanunsuz olarak kopyalanmasını önlemek amacıyla sahtecilik engelleme 
fonksiyonu da sağlar.

Bu sahte evrak önleme fonksiyonu nedeniyle yazdırılan resimlerde baskı esnasında nadiren gürültü olmasına 
veya resimlerin bazı durumlarda saklanamamasına karşı anlayışınıza teşekkür ederiz.



2 Bu makineyi kullanmadan 
önce
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2 Bu makineyi kullanmadan önce

2.1 Çevresel sorumluluk
Şirketimiz, ticari faaliyetlerinin tüm kademelerinde negatif çevresel etkileri azaltmak için sürekli olarak çaba 
sarf etmektedir.

Bu tür aktivitelerin bir parçası olarak şirketimiz, Kullanım Kılavuzu'ndaki sayfa sayısını azaltarak kaynak 
tasarrufu adımları uygulamaktadır.

Makinenin çalıştırılması için gerekli bilgilere, verilen Kullanım Kılavuzu CD/DVD'sinden (HTML formatı) 
erişebilirsiniz. Bu kılavuz mükemmel bir arama fonksiyonunu sahiptir.

Amaca göre anahtar kelime ile arama ve filtreleme gibi fonksiyonlar, kullanıcılara ihtiyaç duydukları bilgilere 
ulaşma konusunda yardımcı olmak için çok kullanışlıdır.
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2.2 Ofis MFP cihazlarının kullanım amacı

Kullanım amacı
Bu Çok Fonksiyonlu Ürün, birçok ofis cihazının özelliğini bir ürün içerisinde birleştirir. Aşağıdaki amaçlar için 
bir ofis sistemi olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır:
- Dokümanları yazdırma, kopyalama, tarama ve faks çekme.

- Gereken seçeneklerin kurulumu yapıldıysa çift yönlü basma, zımbalama, delme ve kitapçık oluşturma 
gibi sonlandırma fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.

- Taranan dokümanları harici USB bellek cihazlarında saklayabilir; taranan dokümanları FTP, WebDAV ve 
E-posta gibi ağ tarama hedeflerine yönlendirebilirsiniz.

Kullanım amacı için aşağıdaki gereksinimler de mevcuttur:

- Sistem cihaz ve kurulu seçeneklerin teknik özelliklerinin sınırları içerisinde kullanılmalıdır,

- İlgili kullanım kılavuzunda bulunan tüm güvenlik talimatlarına uyulmalıdır,
- Kopyalama ile ilgili yasal sınırlamalara (sayfa 1-20) uyulmalıdır,

- Kontrol ve bakım talimatlarına uyulmalıdır,
- Genel, ulusal ve şirket güvenlik koşullarına uyulmalıdır.

İzin verilmeyen çalışma koşulları
Sistem aşağıdaki durumlarda kullanılamaz:
- Hatalar veya hasar belirlendiğinde,

- Bakım aralıklarının üzerine çıkılmışsa,

- Mekanik veya elektriksel fonksiyonlar olması gerektiği gibi çalışmıyorsa.

Sorumluluk istisnası
Sistemin üreticisi, sistemin izin verilmeyen koşullarda kullanılması durumunda hasar görmesi ile ilgili herhangi 
bir sorumluluk kabul etmez.
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2.3 Hedef gruplar
Kullanım kılavuzları, aşağıdaki sistem kullanıcıları için tasarlanmıştır:

Bu sistemi kullanan herkes, ilgili kullanım kılavuzlarını okumalı ve anlamalıdır.

Hedef grup Açıklama

Kullanıcı Sistemi "Ofis MFP cihazlarının kullanım amacı" bölümünde belirtilen hedefler doğrul-
tusunda kullanan ve atanmış kullanıcı haklarına göre sistem fonksiyonlarını ve sarf 
malzemelerini yönetenler.

Yönetici Sarf malzemeleri, sistem fonksiyonlarını, kullanıcı ve erişim haklarını yöneten; sistem 
ayarlarını yapan ve ağ bağlantılarını kuran kişiler.
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2.4 Kullanım kılavuzuna giriş
Bu ürünün kullanım kılavuzu, bu kılavuzdan ve HTML Kullanım Kılavuzundan oluşur.

Bu kılavuz, bu makinenin güvenli şekilde kullanılması için uyulması gereken önlemleri ve notları da içerir ve 
ayrıca temel fonksiyonlar ve çalışma metotları hakkında bilgi sağlar.

Fonksiyonlar veya işlem yöntemleri ile ilgili daha detaylı bilgi için Kullanım Kılavuzu CD/DVD'sinde yer alan 
HTML Kullanım Kılavuzu'na bakın.

Hızlı Kılavuz
Bu doküman, bu makinenin güvenli şekilde kullanılması için uyulması gereken önlemleri ve notları da içerir ve 
ayrıca temel fonksiyonlar ve çalışma metotları hakkında bilgi sağlar.

Kullanmadan önce bu kılavuzu okuduğunuzdan emin olun.

HTML Kullanım Kılavuzu
Bu Kullanım Kılavuzu, Kullanım Kılavuzu CD/DVD'sinde yer alır.

Bu Kullanım Kılavuzu, bu ürünün fonksiyonları ve aynı zamanda çeşitli ayar fonksiyonlarının açıklamaları 
hakkında temel ve detaylı bilgileri sağlar.
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2.5 Bu kılavuzda kullanılan semboller ve ifadeler

7UYARI
- Uygun olmayan taşıma, ciddi yaralanma veya ölümlere neden olabilir.

7DIKKAT 
- Uygun olmayan taşıma, hafif yaralanma veya maddi hasara neden olabilir.

NOT
Bu sembol, bu makinenin veya dokümanların zarar görmesi ile sonuçlanabilecek bir risk olduğunu belirtir. 
Maddi zararları önlemek için talimatlara uyun.

Tavsiyeler
- Bu sembol, bir konu ile ilgili ek bilgileri ve bir fonksiyonun kullanılması için gerekli opsiyonları belirtir.

dReferans
Bu sembol, bir konu ile ilgili referans fonksiyonları belirtir.

İlgili ayar 
Bu, herhangi bir kullanıcı için özel bir konu ile ilgili ayarları gösterir.

İlgili ayar (yönetici için)
Bu, sadece yöneticiler için bir konu ile ilgili ayarları gösterir.

Semboller/İfadeler Açıklama

0 Bu onay işareti sembolü, bir prosedürün ön koşulunu 
gösterir.

% Bu sembol, prosedür ile ilgili bir talimat için ilave bir 
açıklamayı belirtir.

[ ] Köşeli parantezler [ ] içerisine alınan bir öğe, 
Dokunmatik Panel'deki veya bilgisayar ekranındaki 
bir tuş adını veya bir kullanım kılavuzunun adını 
belirtir.

Kalın metin Bu, Kontrol Paneli'ndeki bir tuş adını, ürün adını 
veya opsiyon adını belirtir.



2-8 bizhub C360i/C300i/C250i

Yönetici şifresi2 2.6

2.6 Yönetici şifresi
Fabrika ayarı olarak yönetici şifresi: [1234567812345678]. Yönetici şifresi değiştirilmediyse bu şifreyi deneyin.

Yönetici şifresini düzenli olarak değiştirin.



3 HTML Kullanım Kılavuzu nasıl 
kullanılır
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3 HTML Kullanım Kılavuzu nasıl kullanılır

HTML Kullanım Kılavuzu hakkında
Üst sayfada (Home) istediğiniz fonksiyonu seçin ve fonksiyonun detaylarını seçin.

Üst sayfa (Home) altında [Giriş] seçilmesi HTML Kullanım Kılavuzu kullanılması için detaylı metotları 
görüntülemenizi sağlar.

Kullanım Ortamı
Desteklenen işletim sistemleri

- Microsoft Windows 7 (SP1)/Windows 8.1/Windows 10
Apple Mac OS 10.9/10.10/10.11/10.12/10.13

Desteklenen Web Tarayıcıları
- Windows: 

Microsoft Internet Explorer 10/11 (Masaüstü versiyonu), Microsoft Edge, Firefox en yeni versiyonu, 
Google Chrome en yeni versiyonu

- Mac OS: 
Safari en yeni versiyonu

Ekran çözünürlüğü
- 1024 e 768 piksel veya daha fazla

Tavsiyeler
- Bu makineyi daha güvenli ve rahat bir şekilde kullanmanıza yardımcı olması için işletim sisteminize 

uyumlu en son web tarayıcıyı kullanmanızı tavsiye ederiz.
- Web tarayıcınızdaki JavaScript'in devreye alındığını kontrol edin. HTML Kullanım Kılavuzu sayfa 

görünümü ve arama fonksiyonları için JavaScript kullanır.
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4 Bu makine hakkında

4.1 Opsiyonel parçalar

Opsiyonel parça listesi

No. Ad Açıklama

 1 Ana ünite Tarayıcı bölmesinde orijinali tarar ve yazıcı bölmesindeki taranan bir 
resmi yazdırır.
Bu üniteye kılavuz içerisinde "bu makine" veya "ana ünite" adı verilir.

 2 Orijinal Kapağı OC-511 Yüklenen orijinalleri sabitlemek için kullanılır.

 3 DF-632 Ters Otomatik 
Doküman Besleyici

Otomatik olarak orijinalleri sayfa sayfa besler ve tarar. Bu ünite, çift 
yönlü orijinalleri ters çevirir ve otomatik olarak tarar.
Bu üniteye kılavuz içerisinde ADF adı verilir.

 4 DF-714 Ters Otomatik 
Doküman Besleyici

Otomatik olarak orijinalleri sayfa sayfa besler ve tarar. Bu ünite, çift 
yönlü orijinalin ters çevrilmeden sadece makineye kağıt koyulması ile 
taranmasını sağlar.
Bu üniteye kılavuz içerisinde ADF adı verilir.

 5 Faks Kiti FK-514 Bu makinenin bir faks makinesi olarak çalışması için kullanılır. Alternatif 
olarak bu kit, daha fazla telefon hattının bağlanmasına izin verir.

 6 CU-102 Temizleme 
Ünitesi

Bu makine içerisine girmesini önlemek için bu makinede oluşan küçük 
partikülleri (UFP) toplar.
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 7 AU-102 Doğrulama 
Ünitesi

Parmaktaki damar düzenlerini tarayarak kullanıcı doğrulama 
gerçekleştirir.
AU-102 Doğrulama Ünitesi'nin takılması için WT-506 Çalışma 
Masası gereklidir.

 8 AU-201S Doğrulama 
Ünitesi

IC kartı veya NFC uyumlu Android terminal üzerinde kayıtlı bilgileri 
tarayarak kullanıcı doğrulaması gerçekleştirir.
AU-201S Doğrulama Ünitesi'nin takılması için MK-735 Montaj Kiti 
gereklidir.
Bu ünite, WT-506 Çalışma Masası'na da takılabilir.

 9 WT-506 Çalışma 
Masası

Orijinali veya başka materyalleri geçici olarak yerleştirmek için alan 
sağlar. Bu, AU-102 Doğrulama Ünitesi veya AU-201S Doğrulama 
Ünitesi takılı olduğunda da kullanılır.

10 KP-102 Tuş Takımı Kontrol Paneli'nin yan kısmında yer alır.
Bu makineyi çalıştırmanızı veya donanım tuşlarını kullanarak bir rakam 
girmenizi sağlar.

11 KH-102 Klavye 
Tutucusu

Bu tutucuyu, bir harici klavye kullanmak için takın.
Harici klavyeler ile ilgili detaylar için servis yetkilinizle irtibata geçin.

12 Güvenlik Kiti SC-509 Yetkisiz kopyalamayı önlemek için kopya denetimi ve şifreli kopyalama 
fonksiyonlarını destekler.

13 MK-742 Faks Montaj 
Kiti

Bu ünite, FK-515 Faks Kiti'ni takmak için gereklidir.
Bu opsiyon Kuzey Amerika ve Hong Kong'da kullanılabilir.

14 FK-515 Faks Kiti Telefon hattı eklemek için kullanılır.
MK-742 Faks Montaj Kiti, FK-515 Faks Kiti'nin takılması için 
gereklidir.
Bu opsiyon Kuzey Amerika ve Hong Kong'da kullanılabilir.

15 Montaj Kiti MK-730 Verileri banner kağıda yazdırmak için kullanılır.

16 LU-302 Büyük 
Kapasite Ünitesi

8-1/2 e 11 (A4) kağıt ebadında 3000'e kadar yaprak yüklemenizi sağlar.
LU-302 Büyük Kapasite Ünitesi'ni takmak için PC-116, PC-216, veya 
PC-416 Kağıt Besleme Kabini bu makinede takılı olmalıdır.

17 IC-420 Resim 
Denetleyicisi

Yüksek kalitede baskı sağlar.
IC-420 Resim Denetleyicisi'nin takılması için VI-516 Video Arabirim 
Kiti ve UK-115 Yükseltme Kiti gereklidir. Ayrıca, PC-116, PC-216, 
veya PC-416 Kağıt Besleme Kabini veya DK-516 Masası bu 
makinede takılı olmalıdır.

18 DK-705 Masası Bu makineyi zeminde kurmak için kullanılır.

19 DK-516 Masası Bu makineyi zeminde kurmak için kullanılır.

20 PC-416 Kağıt Besleme 
Kabini

8-1/2 e 11 (A4) kağıt ebadında 2500'e kadar yaprak yüklemenizi sağlar.

21 PC-216 Kağıt Besleme 
Kabini

Üst ve alt tepsiye sırasıyla 500'e kadar yaprak yüklemenizi sağlar.

22 PC-116 Kağıt Besleme 
Kabini

Üst tepsiye 500'e kadar yaprak yüklemenizi ve alt tepsiyi bir depolama 
kutusu olarak kullanmanızı sağlar.

23 FS-536 Sonlandırıcı Yazdırılan kağıdı çıkarmadan önce sıralar, gruplar ve zımbalar.
FS-536 Sonlandırıcı'nın takılması için RU-513 Röle Ünitesi gereklidir. 
Ayrıca, PC-116, PC-216, veya PC-416 Kağıt Besleme Kabini veya 
DK-516 Masası bu makinede takılı olmalıdır.

24 FS-536 SD Sonlandırıcı Yazdırılan kağıdı çıkarmadan önce sıralar, gruplar, zımbalar, katlar ve 
ciltler.
FS-536 SD Sonlandırıcı'nın takılması için RU-513 Röle Ünitesi 
gereklidir. Ayrıca, PC-116, PC-216, veya PC-416 Kağıt Besleme 
Kabini veya DK-516 Masası bu makinede takılı olmalıdır.
FS-536 Sonlandırıcı, Zımba Ünitesi'ni içerir.

25 PK-520 Delme Ünitesi Bu üniteyi FS-536/FS-536 SD Sonlandırıcı'ya takın.
Bu ünite delme fonksiyonunu destekler.

26 RU-513 Röle Ünitesi Bu ünite, bu makineye FS-536/FS-536 SD Sonlandırıcı'nın takılmasını 
gerektirir.

27 FS-533 Sonlandırıcı Bu üniteyi, bu makinenin çıktı tepsisine takın.
Yazdırılan kağıdı çıkarmadan önce sıralar, gruplar ve zımbalar.

No. Ad Açıklama
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Diğer opsiyonel parça listesi
Aşağıdaki opsiyonlar bu makinede bulunur ve şekilde gösterilmemektedir.

28 PK-519 Delme Ünitesi Bu üniteyi FS-533 Sonlandırıcı'ya takın.
Bu ünite delme fonksiyonunu destekler.

29 İş Ayırıcı JS-506 Bu üniteyi, bu makinenin çıktı tepsisine takın.
Bu ünite, yazdırılan yaprakları sıralar.

No. Ad Açıklama

No. Ad Açıklama

 1 SP-501 Damga Ünitesi Bir faks gönderirken taranan bir orijinali damgalar. Bu ünite, orijinalin 
taranıp taranmadığını kontrol etmenizi sağlar.

 2 Yedek TX İşaretleyici 
Damgası 2

SP-501 Damga Ünitesi için bir yedek damga.

 3 EK-609 Yerel Arabirim 
Kiti

Bu üniteyi, bir Bluetooth Düşük Enerji uyumlu iOS terminali ile bağlantı 
fonksiyonu kullanırken takın.
Bluetooth Düşük Enerji iletişimi için alım cihazı eklenmiştir.

 4 VI-516 Video Arabirim 
Kiti

Bu ünite, IC-420 Resim Denetleyicisi'ni takmak için gereklidir.

 5 UK-115 Yükseltme Kiti Bu makineye VI-516 Video Arabirim Kiti'ni bağlamak için gereklidir.

 6 i-Option LK-102 v3 PDF işleme fonksiyonu eklemenizi sağlar.

 7 i-Option LK-105 v4 Aranabilir PDF fonksiyonu eklemenizi sağlar.

 8 i-Option LK-106 Özel fontlardan biri olan bir barkod fontunun eklenmesi için kullanılır.

 9 i-Option LK-107 Özel fontlardan biri olan bir unicode fontunun eklenmesi için kullanılır.

10 i-Option LK-108 Özel fontlardan biri olan bir OCR fontunun eklenmesi için kullanılır.
Standartta OCR-B fontu (PostScript) mevcuttur. Bu opsiyonun 
takılması, OCR-A fontunun (PCL) kullanılmasına imkan tanır.

11 i-Option LK-110 v2 Bir dosyayı DOCX veya XLSX tipine dönüştürmenizi veya yüksek 
fonksiyonelliğe ve kaliteye sahip veri üretme fonksiyonu oluşturmanızı 
sağlar.
Bu opsiyon, i-Option LK-102 v3 ve i-Option LK-105 v4 için fonksiyon 
lisanslarını içerir. Bu opsiyonu satın almak için i-Option LK-102 v3 ve 
i-Option LK-105 v4 satın almanız gerekmez.
Eklenebilir fonksiyonlarla ilgili detaylar için HTML Kullanım Kılavuzu'na 
bakın.

12 i-Option LK-111 ThinPrint fonksiyonu eklemenizi sağlar.

13 i-Option LK-114 Serverless pull printing fonksiyonu eklemenizi sağlar.

14 i-Option LK-115 v2 TPM (Güvenli Platform Modülü) eklemenizi sağlar. Güvenlik 
iyileştirmesi bu makinenin sertifikaları ve şifreleri gibi gizli bilgilerin 
şifrelenmesi ile sağlanır.

15 i-Option LK-116 Virüs tarama fonksiyonu eklemenizi sağlar.

16 UK-221 Yükseltme Kiti Bu makinenin kablosuz bir bağlantı ortamında kullanılmasına imkan 
tanır.

17 HT-509 Isıtıcı Bir kağıt tepsisindeki kağıdın, nemden etkilenmesini önler.
HT-509 Isıtıcı PC-116, PC-216 veya PC-416 Kağıt Besleme Kabini 
satın aldığınızda takılabilir.

18 TK-101 Dönüştürücü 
Kiti

Bu ünite, LU-302 Büyük Kapasite Ünitesi Isıtıcısı'nın çalışmasını 
etkinleştirmek için gereklidir.

19 MK-734 Güç Besleme 
KUTUSU

HT-509 Isıtıcı işlemlerinin açılması veya kapatılması için kullanılır.
MK-734 Güç Besleme KUTUSU, PC-116, PC-216 veya PC-416 
Kağıt Besleme Kabini veya DK-516 Masası satın aldığınızda 
takılabilir.

20 Montaj Kiti MK-735 Ana ünitede AU-201S Doğrulama Ünitesi olması gerekir.
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4.2 Her bileşenin adı (ana ünite)

Ön
Şekil, DF-714 Ters Otomatik Doküman Besleyici ile donatılmış ana üniteyi gösterir.

No. Ad Açıklama

 1 Ters Otomatik 
Doküman Besleyici

Otomatik olarak orijinalleri sayfa sayfa besler ve tarar. Bu ünite, çift 
yönlü orijinalin ters çevrilmeden sadece makineye kağıt koyulması ile 
taranmasını sağlar.
Bu üniteye kılavuz içerisinde ADF adı verilir.

 2 Sol Kapak Serbest 
Bırakma Kolu

Sol Kapağı açmak için kullanılır.

 3 Sol Kapak Kağıt sıkışmasını giderirken Sol Kapağı açın.

 4 Yanal Kılavuz Bu kılavuzu orijinalin genişliği boyunca ayarlayın.

 5 Orijinal Tepsisi Orijinali yüz yukarı şekilde tepsiye yükleyin.

 6 Orijinal Çıktı Tepsisi Taranan orijinal bu tepsiye konur.

 7 Kontrol Paneli Bu makinedeki çeşitli ayarları konfigüre etmek için kullanılır.

 8 Ekran Kalemi Dokunmatik Panel'de bir menü seçmek veya karakterleri girmek için 
kullanılır.

 9 USB Portu (Tip A) 
USB2.0/1.1

Bu makineye harici hafıza ünitesi (USB bellek) bağlamak için kullanılır.

10 Sağ Kapak Kağıt sıkışmasını gidermek için bu kapağı açın.

11 Atlama Tepsisi Verileri düzensiz ebatta kağıda, kalın kağıda, asetata, posta kartına (4 e 6 
(A6 Kartı)), zarflara veya etiket yapraklarına yazdırmak için kullanılır.

12 Sağ Kapak Serbest 
Bırakma Kolu

Sağ Kapağı kilitlemek için kullanılır.

13 Ana düğme Makineyi açmak veya kapatmak için bu butona basın.

14 Tepsi 1, Tepsi 2 500'e kadar normal kağıt yaprağı yüklemenizi sağlar.

15 Ön Kapak Toner Kartuşu'nu veya Atık Toner Kutusu'nu değiştirmek ve 
Yazdırma Kafası Camı'nı temizlemek için bu kapağı açın.

16 Mobil Dokunmatik Alan Bu alan, bu makineyi NFC uyumlu bir Android terminali veya Bluetooth 
Düşük Enerji ile uyumlu bir iOS terminali ile ilişkilendirmek için de 
kullanılır.



bizhub C360i/C300i/C250i 4-7

4.2 Her bileşenin adı (ana ünite) 4

Yan/arka
Şekil, DF-714 Ters Otomatik Doküman Besleyici, FK-514 Faks Kiti, FK-515 Faks Kiti ve MK-742 Faks 
Montaj Kiti'ne sahip ana üniteyi gösterir.

(FK-515 Faks Kiti ve MK-742 Faks Montaj Kiti Kuzey Amerika ve Hong Kong'da kullanılabilir.)

Tavsiyeler
- Bu ürünün ağ portu No.11 ve No.12'yi takip ediyor. Bir port, ağ portuna kablo takıldığında etkinleştirilir.

17 Güç tuşu Bu makineyi Güç Tasarrufu moduna geçirir.

No. Ad Açıklama

No. Ad Açıklama

 1 Güç Kablosu Bu makineye enerji sağlamak için kullanılır.

 2 Telefon Jakı 4 
(HAT PORT4)

Genel telefon hattı bağlamak için kullanılır.

 3 Telefon Jakı 3 
(HAT PORT3)

Genel telefon hattı bağlamak için kullanılır.

 4 Bir telefonun bağlan-
ması için jak 
(TEL PORTU1)

Telefon kablosunu bağlamak için kullanılır.
Birden fazla hat kullanıldığında bile kabloyu bu konektöre bağlayın.

 5 Telefon Jakı 1 
(HAT PORTU1)

Genel telefon hattı bağlamak için kullanılır.
Sadece bir telefon hattı kullanıldığında kabloyu bu konektöre bağlayın.

 6 Telefon Jakı 2 
(HAT PORTU2)

Genel telefon hattı bağlamak için kullanılır.

 7 USB Portu (Tip A) 
USB2.0/1.1 

FAKS1 hattını (opsiyon) bağlamak için kullanılır.

 8 USB Portu (Tip A) 
USB2.0/1.1 

FAX2 hattını (opsiyon) bağlamak için kullanılır.

 9 USB Portu (Tip C) 
USB3.0

Kablosuz LAN Arabirim Kiti'ni (opsiyon) bağlamak için kullanılır.

10 USB Portu (Tip A) 
USB2.0/1.1 

Doğrulama Ünitesi'ni (opsiyon) bağlamak için kullanılır.

11 Ağ Soketi (10Base-T/
100Base-TX/ 
1000Base-T)

Bu makineyi ağ yazıcısı veya ağ tarayıcısı olarak kullanırken bu porta 
bağlanın.

12 USB Portu (Tip B) 
USB2.0/1.1 

Bu makineyi USB bağlantılı yazıcı olarak kullanırken bu porta bağlanın.
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4.3 Enerji sağlama
Bu makine Ana düğme ve Güç tuşu sağlar.

NOT
Yazdırma sırasında, Ana düğme'ni kapatmayın veya Güç tuşuna basmayın. Aksi takdirde, kağıt sıkışmasına 
neden olabilir.

Bu makine çalışırken Ana düğme kapalıysa veya Güç tuşuna basılırsa sistem, mevcut durumda yüklü verileri 
veya iletişim verilerini ve kuyruktaki işleri siler.

Gücün açılması ve kapatılması

1 Ana gücü açarken Ana Güç Düğmesi Kapağı'nı açın ve Ana düğme'ndeki n tuşuna basın.

Kontrol Paneli'ndeki Güç Göstergesi yanar ve başlangıç ekranı Dokunmatik Panel'de görüntülenir.

2 Ana gücü kapatırken Ana Güç Düğmesi Kapağı'nı açın ve Ana düğme'ndeki r tuşuna basın.

NOT
Bu makineyi yeniden başlatmak için Ana düğme'ni kapatın ve 10 saniye veya daha fazla süre geçtikten 
sonra tekrar açın. Bunun yapılmaması, bir işlem arızasına neden olabilir.

No. Ad Açıklama

 1 Ana düğme Bu makinenin ana gücünü açar veya kapatır. Ana gücün nasıl açılıp 
kapatılacağı hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz sayfa 4-8.

 2 Güç tuşu Bu makineyi Güç Tasarrufu moduna geçirir. Bu fonksiyon, güç 
tüketimini azaltır ve daha büyük bir güç tasarrufu etkisine sahiptir. Güç 
tuşunun nasıl kullanılacağı ile ilgili detaylar için HTML Kullanım 
Kılavuzu'na bakın.



5 Paneller hakkında
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5 Paneller hakkında

5.1 Kontrol Paneli

No. Ad Açıklama

 1 Dokunmatik Panel Ayar ekranlarını ve mesajları görüntüler.
İşlemleri gerçekleştirmek için doğrudan bu panele basın.

 2 Uyarı Göstergesi Lamba ışığının rengi, yanması veya yanıp sönmesi bu makinenin 
durumunu belirtir.
• Turuncu yanıp sönerse: Uyarı
• Turuncu yanarsa: Makine durdu.

 3 Güç tuşu Bu makineyi Güç Tasarrufu moduna geçirir. Güç tuşunun nasıl 
kullanılacağı ile ilgili detaylar için HTML Kullanım Kılavuzu'na bakın.

 4 Güç Göstergesi Lambanın rengi güç besleme durumunu belirtir.
• Mavi yanarsa: Normal durum
• Mavi yanıp sönerse: Düşük Güç veya Uyku Modu
• Turuncu yanarsa: Yardımcı Güç KAPALI
• Turuncu yanıp sönerse: ErP Otomatik Güç Kapatma
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5.2 Dokunmatik Panel

Home Ekranı
Home ekranı düzeni aşağıdaki gibidir.

No. Ad Açıklama

 1 Kullanıcı/Hesap Adı Bu alan, Kullanıcı Doğrulama veya Hesap Takibi etkinken geçerli 
oturum açma kullanıcı veya hesap adını görüntüler.
[ID]'ye dokununca oturum kapanır.

 2 [İş Listesi] Aktif veya bekleyen işleri görüntüler. Gerekiyorsa, iş güncelerini 
kontrol edebilir veya bir iletişim raporu yazdırabilirsiniz.
Bu liste, [İş Listesi] tuşunda mevcut işin işlem durumunu görüntüler. 
Gerekirse, [İş Listesi] tuşunun yanında görüntülenen Durdur tuşunu 
kullanarak aktif işi durdurabilirsiniz.

 3 Bildirim ikonu Bu makinenin durumuyla ilgili uyarıları veya bildirimleri kontrol 
edebilirsiniz.

 4 Cihaz bilgisi ikonu Geçerli tarih ve saati, hafızadaki boş alanı ve toner seviyesini kontrol 
edebilirsiniz.
Aşağıdaki durumlarda karşılık gelen cihaz bilgisi görüntülenir:
• Bu makineye standart dışı USB bellek bağlandığında;
• Cihaz bilgisi günceleri biriktirildiğinde;
• Resim günceleri transfer edildiğinde;
• Bu makine, faks tekrar arama bekleme durumundayken;
• Bu makine veri alırken;
• Bu makine veri gönderirken;
• Bir E-posta sunucusu (POP) bağlantı hatası oluşur veya
• Gelişmiş güvenlik modu etkinleştirilir.

 5 Bilgi ikonu Kullanıcılar için bir mesaj görüntülenir.

 6 Fonksiyon tuşu Herhangi bir fonksiyona atanan kısayol tuşlarını görüntüler.
Home ekranında görüntülenecek kısayol tuşlarını değiştirmek için 
[Varsayılan Ana Menü (Temel Stil)] seçebilirsiniz.

 7 Sayfa Göstergesi Görüntülenen sayfa numarasını kontrol edebilirsiniz.

 8 [Dil] Panelde görüntülenecek dili geçici olarak değiştirir.
Bu opsiyon [Dili Geçici Olarak Değiştir] AÇIK olarak ayarlandığında 
görüntülenir.

 9 [Uygulama] Bu makinenin ayarlarını konfigüre edin veya bu makinenin kullanım 
durumunu kontrol edin.
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5.3 Oturum Açma metotları

Kullanıcı doğrulama etkinken:
Bu makinede kullanıcı doğrulama etkinken oturum açma ekranı görüntülenir. Kullanıcı adı ve şifresini girin ve 
kullanıcı doğrulaması gerçekleştirin.

0 Oturum açma ekranının içeriği, bu makinenin doğrulama ayarına bağlı olarak değişebilir.

0 Ortak Kullanıcı Erişimi (kayıtsız kullanıcılar) etkinse bu makineyi doğrulama olmadan çalıştırmak için 
oturum açma ekranındaki [Ortak kullanıcı tarafından kullanılır]'ne dokunun.

1 Kullanıcı adı ve şifresini girin.

2 [Sunucu Adı] görüntülendiğinde doğrulama yapmak için sunucuyu seçin.

% Varsayılan doğrulama sunucusu otomatik olarak seçilidir.

3 [İşlem Hakları] görüntülendiğinde oturum açan kullanıcının işlem ayrıcalıklarını seçin.

% Kayıtlı bir kullanıcı olarak oturum açmak için [Kullanıcı] seçin.
% Yönetici olarak oturum açmak için [Yönetici] seçin.

% Kullanıcı Kutusu Yöneticisi olarak oturum açmak için [Kul.Kutusu Yöneticisi] seçin.

4 [Doğrulama Metodu] görüntülendiğinde doğrulama metodunu seçin.

5 [Oturum Aç]'a dokunun.

Doğrulama başarılı olduğunda bu makineyi çalıştırabilirsiniz. Oturum açma sırasında kullanıcı adı 
ekranda görüntülenir.
Hesap takibi için oturum açma ekranı görüntülenirse sonrasında hesap takibi yapın. Hesap takibi işlemi 
hakkında detaylar için, bkz sayfa 5-6.

6 Hedef işlem tamamlandığında oturumu kapatmak için ID tuşuna ( ) dokunun.

% Oturum açma sırasında bu makine belirli bir süre kullanılmazsa (varsayılan: [1] dk.), oturumunuz 
otomatik olarak kapanır.

7 Oturum kapatma onay ekranında [Evet]'e dokunun.
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Kullanıcı hesap takibi etkinken:
Bu makinede hesap takibi etkinken oturum açma ekranı görüntülenir. Hesap adı ve şifresini girin ve hesap 
takibini gerçekleştirin.

0 Oturum açma ekranının içeriği, bu makinenin doğrulama ayarına bağlı olarak değişebilir.

1 Hesap adı ve şifresini girin.

% Sadece şifre kullanarak hesap takibi yapılırken oturum açma ekranında tuş takımı görüntülenir. Şifre 
yalnızca rakamlardan oluşuyorsa tuş takımını kullanarak şifreyi girmek mümkündür. Şifre karakter 
içeriyorsa [Şifre] giriş alanına dokunun ve şifreyi girin.

2 [Oturum Aç]'a dokunun.

Doğrulama başarılı olduğunda bu makineyi çalıştırabilirsiniz. Oturum açma işlemi sırasında hesap adı 
ekranda görüntülenir. Kullanıcı Doğrulama ve Hesap Takibi birlikte etkinleştirildiğinde ekranda kullanıcı 
adı görüntülenir.

3 Hedef işlem tamamlandığında oturumu kapatmak için ID tuşuna ( ) dokunun.

% Oturum açma sırasında bu makine belirli bir süre kullanılmazsa (varsayılan: [1] dk.), oturumunuz 
otomatik olarak kapanır.

4 Oturum kapatma onay ekranında [Evet]'e dokunun.
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6 Orijinalin ve kağıdın yüklenmesi

6.1 Orijinalin Yüklenmesi
Orijinal yükleme metotları iki sınıfa ayrılır: orijinalin ADF'ye (Otomatik Doküman Besleyici) yüklenmesi ve 
orijinalin doğrudan Orijinal Camı üzerine yüklenmesi.

Gereksinimlerinize uygun olanı seçin.

6.1.1 Orijinalin ADF'ye yüklenmesi
Bu fonksiyon, birden fazla sayfa içeren bir orijinali veya farklı ebatlardaki orijinal yaprağını taramak 
istediğinizde kullanışlıdır.

- İlk sayfa üstte olacak şekilde orijinal sayfaları yerleştirin.

- Taranan yüz yukarı olacak şekilde orijinali yükleyin.
- Yanal Kılavuz'u orijinal ebadına uygun şekilde kaydırın.

6.1.2 Orijinalin Orijinal Camı üzerine yerleştirilmesi
Bu fonksiyon, kitap, dergi veya kartvizit gibi küçük bir orijinali taramak istediğinizde kullanışlıdır.
- Taranan tarafı yüz aşağı olacak şekilde orijinali yerleştirin.

- Orijinali, Orijinal Camı'nın sol arkasındaki işaret ile hizalayın.
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6.2 Kağıt yüklenmesi
Genel kullanım sırasında sık kullanılan kağıtlar yüklendiği için kağıt ayarı gerekmez.

Bu bölümde, genellikle kağıt tepsisine yüklenmeyen kağıtların nasıl kullanılacağı anlatılmaktadır.

Zarf, posta kartı, etiket yaprağı ve dizin kağıdı yükleme metotları aşağıdaki gibidir.

6.2.1 Tepsi 1 veya Tepsi 2'ye kağıt yüklenmesi
Her tepsiye en fazla 500 normal kağıt yaprağı yüklenebilir.

Kullanılabilir kağıt tipleri
Normal kağıt, sadece tek taraflı kağıt, ince kağıt, posta kartı (4 e 6 (A6 Kartı)) zarf, özel kağıt, kalın kağıt, antetli 
kağıt, renkli kağıt, geri dönüşümlü kağıt

Kağıt yüklenmesi

1 Tepsiyi dışarı çekin.

NOT
Film'e dokunmamaya dikkat edin.

2 Yanal Kılavuz'u, yüklenecek kağıt ebadına uygun şekilde kaydırın.
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3 Baskı tarafı yüz yukarı olacak şekilde tepsiye kağıt yükleyin.

4 Normal kağıttan başka kağıt yüklediğinizde kağıt tipini belirtin.

% Kağıt tipinin nasıl belirtileceği ile ilgili detaylar için HTML Kullanım Kılavuzu'na bakın.

6.2.2 Atlama Tepsisi'ne kağıt yükleyin
Kağıt tepsileri için olandan farklı bir kağıt ebadını seçerken veya zarf veya asetatlara yazdırırken Atlama 
Tepsisi'ni kullanın.

Atlama Tepsisi'ni kullanmak için kağıt tipini ve kağıt ebadını belirtin.

Kullanılabilir kağıt tipleri
Normal kağıt, sadece tek taraflı kağıt, özel kağıt, kalın kağıt, posta kartı (4 e 6 (A6 Kartı)), asetat, antetli kağıt, 
renkli kağıt, zarf, etiket yaprakları, dizin kağıt, geri dönüşümlü kağıt ve banner kağıt

Kağıt yüklenmesi

1 Atlama Tepsisi'ni açın.

% Büyük ebatlı kağıt yüklemek için Tepsi Uzatması'nı açın.

NOT
Kağıt Besleme Merdaneleri'nin yüzeyine elinizle dokunmamaya dikkat edin.
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2 Baskı tarafı yüz aşağı olacak şekilde kağıt yükleyin ve sonra Yanal Kılavuz'u kağıt ile hizalayın.

% Tepsiye kenarları arka kısma yaslanana kadar kağıt ekleyin.

NOT
, işaretini geçecek kadar yaprak yüklemeyin.

Kağıtlar kıvrılmışsa yüklemeden önce düzleştirin.

3 Kağıt tipi ve kağıt ebadını belirtin.

% Kağıt tipinin ve kağıt ebadının nasıl belirtileceği ile ilgili detaylar için HTML Kullanım Kılavuzu'na 
bakın.

6.2.3 Zarfların yüklenmesi
Zarfları kullanılırken alınacak önlemler

- Zarfın(ların) içindeki havayı çıkartın ve kanat katlama kenarı boyunca dikkatli şekilde bastırın.
- Yapışkanlı zarfları veya kanat kısımlarında kağıt kalmış veya gövdenin bir kısmı kanat ile kapanmış 

zarfları kullanmayın.

- Zarfların kanat kısmına yazdırılamaz.
- Kanatları açık şekilde zarf yüklerken bunlara uyan standart ebadı da seçin. Ebadı, özel ebatlı zarf olarak 

ayarlamak için zarf boyutunu kanat kısmı açık şekilde ölçmenize gerek yoktur.



bizhub C360i/C300i/C250i 6-7

6.2 Kağıt yüklenmesi 6

Tepsi 1 için
Tepsiye 70 adede kadar zarf yüklenebilir.

- Kanat kısmı yüz aşağı olacak şekilde zarfları yükleyin.

- Uzunluğu 7-3/16 inç (182 mm) veya daha az olan zarfları yüklerken Yanal Kılavuz üzerine Ek'i oturtun.
- Yanal Kılavuz'u zarf ebadı ile hizalayın.

- İstenilen zarf ebadını [Zarf/4 e 6] ([Zarf/A6 Kartı]) sekmesinin bulunduğu [Kağıt Ebadı]'dan seçin.

maks. 70 yaprak
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Atlama Tepsisi için
Tepsiye 10 adede kadar zarf yüklenebilir.

- Kanat kısmı yüz yukarı olacak şekilde zarfları yükleyin.

- Yanal Kılavuz'u zarf ebadı ile hizalayın.
- İstenilen zarf ebadını [Zarf/4 e 6] ([Zarf/A6 Kartı]) sekmesinin bulunduğu [Kağıt Ebadı]'dan seçin.

maks. 10 yaprak
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6.2.4 Posta kartlarının yüklenmesi
Posta kartları kullanılırken alınacak önlemler

- Kıvrılmış posta kartlarını yüklemeden önce düzleştirin.

- 4 e 6 (A6 Kartı) haricindeki posta kartlarını kullanırken ebadını onaylayın ve ebadı belirtmek için [Kağıt 
Ebadı] - [Özel Ebat] seçin.

Tepsi 1 için
Tepsiye 200 adede kadar posta kartı yüklenebilir.

- Baskı tarafı yüz yukarı olacak şekilde posta kartlarını yükleyin.

- Tepsi 1 için Yanal Kılavuz üzerine Ek'i oturtun.
- Yanal Kılavuz'u posta kartı ebadı ile hizalayın.

- İstenilen posta kartı ebadını [Zarf/4 e 6] ([Zarf/A6 Kartı]) sekmesinin bulunduğu [Kağıt Ebadı]'dan seçin.

maks. 200 yaprak
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Atlama Tepsisi için
Tepsiye 20 adede kadar posta kartı yüklenebilir.

- Baskı tarafı yüz aşağı olacak şekilde posta kartlarını yükleyin.

- Yanal Kılavuz'u posta kartı ebadı ile hizalayın.
- İstenilen posta kartı ebadını [Zarf/4 e 6] ([Zarf/A6 Kartı]) sekmesinin bulunduğu [Kağıt Ebadı]'dan seçin.

maks. 20 yaprak
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6.2.5 Etiket yapraklarının yüklenmesi
Bir etiket yaprağı, ön taraf kağıdından (baskı tarafı), yapışkan tabakadan ve kartondan oluşur. Kartonu 
çıkardığınızda etiketi diğer nesnelere yapıştırabilirsiniz. Tepsiye 20 adede kadar etiket yaprağı yüklenebilir.

- Etiket yapraklarını şekilde gösterildiği gibi baskı tarafı yüz aşağı olacak şekilde yükleyin.
- Yanal Kılavuz'u etiket yaprağı ebadı ile hizalayın.

- [Kağıt Türü] altından [Kalın Kağıt 1+] opsiyonunu seçin.
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6.2.6 Dizin kağıtlarının yüklenmesi
Tepsiye 20 adede kadar endeks kağıdı yüklenebilir.

- Sekme tarafını aşağıda gösterildiği gibi baskı tarafı yüz aşağı olacak şekilde hizalayın.

- Yanal Kılavuz'u dizin kağıdı ebadı ile hizalayın.
- [Kağıt Türü] altından [Endeks Kağıdı] opsiyonunu seçin.
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7 Bu makinedeki mevcut işlemler
Bu makinenin sağladığı en önemli fonksiyonlar, kopya fonksiyonu, yazdırma ve tara/faks fonksiyonlarıdır. Bu 
bölümde her fonksiyonun temel işlemleri anlatılmaktadır.

Tanımlar veya işlem yöntemleri ile ilgili daha detaylı bilgi için Kullanım Kılavuzu CD/DVD'sinde yer alan 
Kullanım Kılavuzu'na bakın.

7.1 Kopyalama

Temel kopya işlemleri
Bu bölüm temel kopya işlemlerini açıklar.

1 Kullanıcı doğrulama etkinleştirilmişse oturum açma ekranı belirir. Gerekli öğeleri girip [Oturum Aç]'a 
dokunun.

2 Orijinal belgeyi yerleştirin.

3 Home ekranındaki [Kopyala] üzerine dokunun.
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4 Kopyalama opsiyonlarını gerektiği gibi ayarlayın.

5 Gerekirse, tuş takımını kullanarak kopya sayısını belirtin.

6 Kopyalama işlemini başlatmak için Başlat tuşunu kullanın.
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7.2 Yazdırma

Temel yazdırma işlemleri
Bu bölüm temel yazdırma işlemlerini açıklar.

1 Uygulama yazılımını kullanmak için doküman verilerini açın. [Dosya] menüsünden [Yazdır] opsiyonunu 
seçin.

2 [Yazıcı Adı]'nı kontrol edin (veya [Yazıcı Seçin]). İstediğiniz yazıcının seçildiğinden emin olun.

% [Yazdır] iletişim kutusu uygulamaya bağlı olarak değişir.

3 Yazdırma aralığını ve yazdırılacak kopya sayısını belirtin.

4 Yazıcı sürücüsünün yazdırma ayarlarını gerektiği gibi değiştirmek için [Özellikler] (veya [Tercihler]) 
üzerine tıklayın.

5 [Yazdır] üzerine tıklayın.
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7.3 Tarama

Temel tarama işlemleri
Bu bölüm temel tarama işlemlerini açıklar.

1 Kullanıcı doğrulama etkinleştirilmişse oturum açma ekranı belirir. Gerekli öğeleri girip [Oturum Aç]'a 
dokunun.

2 Orijinal belgeyi yerleştirin.

3 Home ekranındaki tarama fonksiyonu tuşuna dokunun.

4 Hedefi belirtin.
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5 Aktarım opsiyonlarını gerektiği gibi belirtin.

6 Aktarım işlemini başlatmak için Başlat tuşunu kullanın.
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7.4 Faks çekme

Temel faks çekme işlemleri
Bu bölüm temel faks çekme işlemlerini açıklar.

1 Kullanıcı doğrulama etkinleştirilmişse oturum açma ekranı belirir. Gerekli öğeleri girip [Oturum Aç]'a 
dokunun.

2 Orijinal belgeyi yerleştirin.

3 Home ekranındaki [Faks] üzerine dokunun.
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4 Hedefi belirtin.

5 Aktarım opsiyonlarını gerektiği gibi belirtin.

6 Aktarım işlemini başlatmak için Başlat tuşunu kullanın.
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Faks çekme7 7.4



8 Bir hedefin kaydedilmesi
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8 Bir hedefin kaydedilmesi

8.1 Hedef nasıl kaydedilir

Bir faks adresinin kaydedilmesi

1 [Uygulama] - [Uygulama] - [Adres Sakla] - [Adres Defteri] - [Yeni Kayıt] üzerine dokunun.

2 [Hedefi Seç] altındaki [Faks] opsiyonunu seçin.

3 Hedef bilgisi girin.

4 [Tamam] tuşuna dokunun.

Ayar Açıklama

[No.] Hedef kayıt numarası. Mevcut en küçük numarayı otomatik olarak atamak 
için [Açılış numarası kullan]'ı seçin. Bir numara belirtmek istediğinizde 
[Doğrudan Girdi]'yi seçip rakamı girin.

[Ad] Hedef adı girin (en fazla 24 karakter kullanın).

[Dizin] Bir hedef aramak için kayıtlı adı kullanarak bir dizin seçin.
Sık kullanılan bir hedef için [Ana] onay kutusunu seçin. Hedefler, kullanıcının 
bir hedefi kolayca seçmesini sağlayan hedef seçim ekranında görüntülenir.

[Hedef] Hedef faks numarasını girin (#, *, -, sembollerini ve T, P ve E karakterlerini 
içeren en fazla 38 basamak kullanın).
• [T] veya [*]: Çevirmeli hat modunda ([Arama Tipi], [10pps] veya [20pps] 

olarak ayarlıyken) bir itme sinyali verdiğinde faks numarasını girin.
• [P]: Çevirmeler arasına bekleme süresi eklemek istediğinizde bunu girin.
• [-]: Çevirme numarasını ayırmak için bunu girin. Numaranın aranmasını 

etkilemez.
• [E-]: PBX ortamında kayıtlı dış hat numarasını girin. Bu opsiyon, [PBX 

Bağlantı Ayarı] AÇIK olarak ayarlandığında görüntülenir.

[Faks Numarasını 
Onaylayın]

Faks numarasını tekrar girin.
Bu opsiyon, [Fonksiyon AÇ./KAP. Ayarı] - [Adresi Onayla (Kaydet)] AÇIK 
olarak ayarlandığında görüntülenir.

[Hat Ayarı] Birden fazla hat kullanılıyorsa, faks göndermek için kullanılan hattı seçin.
Genel kullanım için [Hat 1] kullanın. [Normal] opsiyonu seçilirse aktarım için 
meşgul olmayan hat kullanılır.

[İletişim Ayarı] Gerekirse, kaydetmek istediğiniz bir hedefe nasıl faks gönderileceğini 
belirtin. Faks göndermeden önceki ayarlarınızı değiştirebilirsiniz.
• [V34 Kapalı]: V.34 süper G3 fax iletişimi için kullanılan bir iletişim 

modudur. Uzak makine veya bu makine PBX üzerinden bir telefon hattına 
bağlandığında telefon hattı koşullarına bağlı olarak süper G3 modunda 
bir iletişim kuramazsınız. Bu durumda, veri göndermek için V.34 modunu 
kapatmanız önerilir.

• [ECM Kapalı]: ECM, ITU-T tarafından tanımlanan bir hata düzeltme 
modudur (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği - Telekomünikasyon 
Standardizasyon Sektörü). ECM özelliğine sahip faks makineleri birbiriyle 
iletişim kurarak gönderilen verilerin hatasız olduğunu doğrular. Bu, 
telefon hattı parazitinin neden olduğu resim bulanıklığını önler.
İletişim süresi, ECM'nin aktarım için KAPALI olarak ayarlanmasıyla 
azaltılabilir. Ancak, belirtilen iletişim süresi değerine bağlı olarak bir resim 
hatası veya haberleşme hatası oluşabilir, bu nedenle değeri koşullara 
uygun olarak değiştirin.

• [Uluslararası iletişim]: İletişim koşullarının zayıf olduğu alanlara faks 
göndermek için kullanılır. Fakslar düşük hızda gönderilir.

• [Hedefi Kontrol Et]: Faks için belirtilen faks numarası, hedef faks 
numarası (CSI) ile karşılaştırılır ve faks sadece numaralar eşleştiğinde 
gönderilir.
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E-Posta Adresinin kaydedilmesi

1 [Uygulama] - [Uygulama] - [Adres Sakla] - [Adres Defteri] - [Yeni Kayıt] üzerine dokunun.

2 [Hedefi Seç] altındaki [E-posta Adresi] opsiyonunu seçin.

3 Hedef bilgisi girin.

4 [Tamam] tuşuna dokunun.

Ayar Açıklama

[No.] Hedef kayıt numarası. Mevcut en küçük numarayı otomatik olarak atamak 
için [Açılış numarası kullan]'ı seçin. Bir numara belirtmek istediğinizde 
[Doğrudan Girdi]'yi seçip rakamı girin.

[Ad] Hedef adı girin (en fazla 24 karakter kullanın).

[Dizin] Bir hedef aramak için kayıtlı adı kullanarak bir dizin seçin.
Sık kullanılan bir hedef için [Ana] onay kutusunu seçin. Hedefler, kullanıcının 
bir hedefi kolayca seçmesini sağlayan hedef seçim ekranında görüntülenir.

[E-posta] Hedef E-posta adresi girin (boşluklar hariç en fazla 320 karakter kullanın).



9 Bir sorununuz varsa bunu 
okuyun
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9 Bir sorununuz varsa bunu okuyun

9.1 Ana mesajlar ve çözümleri

9.1.1 Dokunmatik Panel'de bildirim mesajının kontrol edilmesi
Makine durumu ile ilgili uyarı veya not bildirimi olduğunda home ekranında bildirim ikonu görüntülenir. Bildirim 
içeriğini kontrol etmek için ikona dokunabilirsiniz.

1 Home ekranındaki bildirim ikonuna dokunun.

2 [DİKKAT Listesi]'ne dokunun ve bildirim listesini kontrol edin.
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9.1.2 Kağıt/zımba sıkışması meydana geldiğinde görünen ekran
Bu makinede bir kağıt veya zımba sıkışması meydana geldiğinde kağıt sıkışması giderme prosedürü ve kağıt 
veya zımba sıkışma yeri bu makinenin ekranında görüntülenir. Sıkışma prosedürünü ve sıkışma yerini onay-
layın ve sıkışıklığı gidermek için kılavuzu izleyin.

Kağıt sıkışması güvenli bir şekilde giderilmezse uyarı mesajı sıfırlanmaz. Kağıt sıkışması mesajı sıfırlan-
madığında ne yapılması gerektiği ile ilgili detaylar için HTML Kullanım Kılavuzu'na bakın.

Kağıt sıkışması giderildiğinde kağıdın veya orijinalin doğru şekilde nasıl yükleneceğini gösteren bir ekran 
görüntülenir.
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Kağıdı veya orijinali geri koyun ve [Tamam] veya [Tamamla] tuşuna dokunun; sistem, orijinali taramaya veya 
yazdırmaya yeniden başlar.

9.1.3 Bir hata mesajı çıktığında
Bir hata tespit edildiğinde aşağıdaki mesaj belirir. Ekranda görüntülenen mesaja göre uygun işlemi 
gerçekleştirin. Hatayı çözemezseniz [Sorun Kodu]'nu yazın ve güç fişini prizden çekerek servis yetkilinizle 
irtibata geçin.

Normal durumlarda servis yetkilinizin telefon numarası ve faks numarası ekranın ortasında belirir.

NOT
Bir sorun tespit edildikten sonra işlemlere devam etmek için arızalı parça ayrılabiliyorsa [Devam] veya [Veri 
Kurtar] görüntülenir. İşlemlere devam etmek için herhangi bir tuşu seçin. Ancak sorun çözümlenmemiştir bu 
nedenle hemen servis yetkilinizle irtibata geçin.

Öğe Açıklama

[Kılavuz Başlat] Kağıt/zımba sıkışmasının nasıl giderileceğini gösteren kılavuzu başlatır.

[Değiş. Görüntüle] Kağıt sıkışması giderme prosedürünü gösteren ekranı ve kağıt sıkışmasının 
meydana geldiği yeri gösteren ekranı değiştirir.

Numara (kağıt/zımba 
sıkışmasının meydana 
geldiği bölümün yer 
numarasını gösterir)

Bir kağıt/zımba sıkışmasının meydana geldiği bölüm için bir daire içine alınmış 
bir yer numarası ile bir bölüm grafiği görüntülenir.



9-6 bizhub C360i/C300i/C250i

Dokunmatik Panel görünür olmadığında9 9.2

9.2 Dokunmatik Panel görünür olmadığında
Bu makinede herhangi bir işlem yapılmadan belirli bir süre geçmişse Dokunmatik Panel kapanabilir.

Aşağıdaki öğeleri kontrol edin:
- Dokunmatik Panel üzerine dokunun. Güç Tasarrufu (Düşük Güç/Uyku) modunda bu makine, Dokun-

matik Panel üzerine dokunulduğunda veya Kontrol Paneli'ndeki herhangi bir tuşa basıldığında Güç 
Tasarrufu modundan çıkar ve Dokunmatik Panel normal şekilde görünür.

- Kontrol Paneli'nde Güç tuşuna basın. Haftalık Zamanlayıcı ayarı, makineyi ErP Otomatik Güç Kapatma 
moduna geçirmişse Dokunmatik Panel'i görüntülemek için Güç tuşuna basın. Makineyi, ön ayarlı 
çalışma saatlerinin dışında kullanmak için ekrandaki talimatları uygulayın.

- Ana Güç Düğmesi'nin AÇIK olduğunu kontrol edin.
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9.3 Baskı kalitesi zarar gördüğünde

Orijinal Camı ve Merdane Temizliği
Yumuşak ve kuru bir bez ile yüzeyi silin.

7DIKKAT 
- Bu ürünün iç kısmında yanık tehlikesi arz edebilecek yüksek sıcaklıkta bölümler mevcuttur. Ünitenin iç 

kısmındaki yanlış kağıt beslemesi gibi arızaları kontrol ederken, "Caution HOT" uyarı etiketi ile gösterilen 
kısımlara (sigorta ünitesi çevresi gibi) dokunmayın. Yanma ile sonuçlanabilir.

Cam bölme Temizliği
0 Makinede DF-632 Ters Otomatik Doküman Besleyici veya DF-714 Ters Otomatik Doküman 

Besleyici takılı olduğunda bu prosedürü uygulayın.

1 ADF'yi açın.

2 Kuru, temiz bir bez kullanarak Cam bölme'ndeki lekeleri silin.

NOT
Cam bölme'ne dokunmayın.
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Cam bölme (arka) Temizliği
0 Bu makinede DF-714 Ters Otomatik Doküman Besleyici takılı olduğunda temizlik gereklidir.

1 ADF'yi açın.

2 Açma ve Kapatma Kılavuzu'nu açın.

% Açma ve Kapama Kılavuzu kilitleme kolunu serbest bırakın ve Açma ve Kapama Kılavuzu'nu 
açın.

3 Kuru, temiz bir bez kullanarak Cam bölme (arka)'ndeki lekeleri silin.

NOT
Cam bölme (arka)'ne dokunmayın.
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4 2. adımda açtığınız Açma ve Kapama Kılavuzu'nu kapatın.

% Açma ve Kapama Kılavuzu'nun ortasındaki El işaretine basın ve Açma ve Kapama Kılavuzu'nun 
güvenli bir şekilde kilitlendiğini kontrol edin.

Baskı Kafası Camının Temizlenmesi
Baskı Kafası Camı kirliyse baskı kalitesi azalabilir. Bu durumda Baskı Kafası Camı'nı, aşağıdaki prosedüre 
göre temizleyin.

1 Makinenin Ön Kapağı'nı açın.

2 Atık Toner Kutusunu çıkarın.
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3 Yazdırma Kafası Temizleyicisi'ni bu makinenin Ön Kapağı'ndan çıkarın.

4 Yazdırma Kafası Temizleyicisi'ni yavaşça Yazdırma Kafası Camı bölümünün arka ucuna doğru 
tamamen sokun ve sonra yavaşça dışarı çekin.

% Bu işlemi, tüm Baskı Kafası Camı bölümleri için yaklaşık üç defa tekrarlayın.

5 Yazdırma Kafası Temizleyicisi'ni bu makinenin Ön Kapağı'na takın.

6 Atık Toner Kutusu'nu takın.

7 Makinenin Ön Kapağı'nı kapatın.

1

2
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9.4 Sarf malzemelerinin değiştirilmesi veya temizlik işleminin 
yapılması için bir mesaj belirdiğinde
Bu makinede kullanılan bitmek üzere olan sarf malzemelerinin ne zaman değiştirileceğini belirten bir mesaj 
görünür. Ayrıca Cam bölme kirli olduğunda da bir mesaj belirir.

Görüntülenen mesajda belirtildiği gibi sarf malzemelerini değiştirin veya Cam bölme'ni temizleyin. Değiştirme 
veya temizleme işleminin gerçekleştirilmesinin ardından mesaj hala görünmeye devam ediyorsa servis 
yetkilinizle irtibata geçin.

9.4.1 Drum Ünitesi hakkında
Bir Drum Ünitesi'nin değiştirilme zamanı geldiğinde servis yetkilinizle irtibata geçmenizi isteyen bir mesaj 
görünür. Mesaj belirdiğinde servis yetkiliniz ile irtibata geçin.

Tavsiyeler
- Drum Ünitesi hakkında bir mesaj görüntülemek için servis yetkilisi tarafından ayar yapılması gerekir. 

Fabrika ayarına bağlı olarak bu mesaj sadece bazı alanlarda görüntülenir. Detaylar için servis yetkilinizle 
irtibata geçin.

9.4.2 Geliştirme Ünitesi hakkında
Bir Geliştirme Ünitesi'nin değiştirilme zamanı geldiğinde servis yetkilinizle irtibata geçmenizi isteyen bir 
mesaj görünür. Mesaj belirdiğinde servis yetkiliniz ile irtibata geçin.

Tavsiyeler
- Geliştirme Ünitesi hakkında bir mesaj görüntülemek için servis yetkilisi tarafından ayar yapılması 

gerekir. Fabrika ayarına bağlı olarak bu mesaj sadece bazı alanlarda görüntülenir. Detaylar için servis 
yetkilinizle irtibata geçin.

9.4.3 Toner Kartuşu hakkında

Toner Kartuşu'nda toner bittiğinde
Bir Toner Kartuşu'nun değiştirilme zamanı yaklaşmışsa bir gelişmiş uyarı mesajı görünür. Toner Kartuşu'nu 
bakım sözleşmesine uygun şekilde değiştirin.

Bir Toner Kartuşu'nun değiştirilme zamanı geldiğinde
Bir Toner Kartuşu'nun değiştirilme zamanı geldiğinde değişim yapmanızı isteyen bir mesaj görünür. Bakım 
sözleşmesine uygun şekilde değişim yapın. Ekranda değiştirme prosedürünü görüntüleyebilir ve prosedürü 
kontrol edebilirsiniz.

Tavsiyeler
- Görüntülenmeyen bir rengin Toner Kartuşu'nu değiştirmeyin.
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Bir Toner Kartuşunun Değiştirilmesi
Aşağıdaki örnek, bir Sarı Toner Kartuşu'nun nasıl değiştirileceğini gösterir.

Tavsiyeler
- Yeni Toner Kartuşu'nu takmadan önce yaklaşık 5 - 10 defa iyice çalkalayın.
- Siyah toner kartuşundan başka bir kartuş boşalmışsa yazdırma işlemi siyah toner kullanılarak devam 

edebilir. [Devam] üzerine dokunun ve sonra istediğiniz baskı işini seçin.

- Bir Toner Kartuşu'nu (toner haznesi) zorlayarak açmayın veya sökmeyin.
- Bir Toner Kartuşu'nda (toner haznesi) kalan toneri zorlayarak çıkarmayın veya atmayın.

NOT
Her etiket rengi için bir Toner Kartuşu takın. Toner Kartuşu'nu hatalı bir pozisyona zorlayarak takmayı 
denerseniz bu, bir arıza ile sonuçlanabilir.

7UYARI
- Toneri veya tonerin bulunduğu kabı (örn., toner kartuşu, geliştirme ünitesi ve Atık Toner Kutusu) açık 

alev içerisine atmayın. Sıcak toner etrafa saçılarak yanıklara veya başka zarara yol açabilir.

7DIKKAT 
- Toner ile ilgili parçaları (örn., toner kartuşu, geliştirme ünitesi ve Atık Toner Kutusu) çocukların kolay 

ulaşabileceği bir yerde tutmayın. Bu parçalardan herhangi birinin ağza alınması veya tonerin yutulması 
sağlığınız için zarar verici olabilir.

- Toner ile ilgili (ör. toner kartuşu, geliştirme ünitesi ve Atık Toner Kutusu) gibi parçaları hassas ekipmanlar 
ve veri saklama cihazları gibi manyetizmaya duyarlı cihazların yakınında bırakmayın, aksi takdirde arıza 
yapabilirler. Bunlar, bu ürünlerin arızalanmasına yol açabilir.

- Toner ile ilgili parçaları zorlayarak açmayın (ör. toner kartuşu, geliştirme ünitesi ve Atık Toner Kutusu). 
Toner şişesinden toner düşerse, solumaktan ve hatta cilt ile temasından kaçınmak için maksimum özen 
gösterin.

- Cildinize veya kıyafetlerinize toner gelirse sabun ve suyla iyice yıkayın.
- Toneri solursanız, temiz hava alabileceğiniz bir yere gidin ve tekrar tekrar bol su ile gargara yapın. 

Öksürme gibi semptomlarla karşılaşırsanız bir doktora başvurun.

- Gözünüze toner kaçması durumunda hemen 15 dakikadan fazla akan su ile gözlerinizi yıkayın. İritasyon 
devam ederse bir doktora başvurun.

- Toner yutarsanız, ağzınızı yıkayın ve birkaç bardak su için. Gerekirse bir doktora başvurun.
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9.4.4 Atık Toner Kutusu hakkında
Atık Toner Kutusu dolduğunda değişim yapmanızı isteyen bir mesaj görünür (kullanıcı tarafından 
değiştirilebilir ise). Bir işlem yapmak için görüntülenen kılavuzu izleyin.

Bir Atık Toner Kutusunun Değiştirilmesi

Tavsiyeler
- Servis yetkiliniz, kullanılmış Atık Toner Kutunuz'u sizden alacaktır. Plastik bir kutu içerisine koyun ve 

bir kutu içerisine yerleştirin.

7UYARI
- Toneri veya tonerin bulunduğu kabı (örn., toner kartuşu, geliştirme ünitesi ve Atık Toner Kutusu) açık 

alev içerisine atmayın. Sıcak toner etrafa saçılarak yanıklara veya başka zarara yol açabilir.

7DIKKAT 
- Toner ile ilgili parçaları (örn., toner kartuşu, geliştirme ünitesi ve Atık Toner Kutusu) çocukların kolay 

ulaşabileceği bir yerde tutmayın. Bu parçalardan herhangi birinin ağza alınması veya tonerin yutulması 
sağlığınız için zarar verici olabilir.

- Toner ile ilgili (ör. toner kartuşu, geliştirme ünitesi ve Atık Toner Kutusu) gibi parçaları hassas ekipmanlar 
ve veri saklama cihazları gibi manyetizmaya duyarlı cihazların yakınında bırakmayın, aksi takdirde arıza 
yapabilirler. Bunlar, bu ürünlerin arızalanmasına yol açabilir.

- Toner ile ilgili parçaları zorlayarak açmayın (ör. toner kartuşu, geliştirme ünitesi ve Atık Toner Kutusu). 
Toner şişesinden toner düşerse, solumaktan ve hatta cilt ile temasından kaçınmak için maksimum özen 
gösterin.

- Cildinize veya kıyafetlerinize toner gelirse sabun ve suyla iyice yıkayın.
- Toneri solursanız, temiz hava alabileceğiniz bir yere gidin ve tekrar tekrar bol su ile gargara yapın. 

Öksürme gibi semptomlarla karşılaşırsanız bir doktora başvurun.

- Gözünüze toner kaçması durumunda hemen 15 dakikadan fazla akan su ile gözlerinizi yıkayın. İritasyon 
devam ederse bir doktora başvurun.

- Toner yutarsanız, ağzınızı yıkayın ve birkaç bardak su için. Gerekirse bir doktora başvurun.

Yeni Atık 
Toner Kutusu

Kullanılmış Atık 
Toner Kutusu



9-14 bizhub C360i/C300i/C250i

Sarf malzemelerinin değiştirilmesi veya temizlik işleminin yapılması için bir mesaj belirdiğinde9 9.4

9.4.5 Zımba Kartuşu hakkında
Sonlandırıcı'daki zımbalar bittiğinde sizden dolum yapmanızı isteyen bir mesaj belirir. Makinenin iç 
kısmındaki etikete başvurarak gerekli işlemi yapın.

Zımba Kartuşu Değişimi (FS-536 Sonlandırıcı / FS-536 SD Sonlandırıcı için)

Tavsiyeler
- Şekil, PK-520 Delme Ünitesi ve RU-513 Röle Ünitesi'ne sahip FS-536 SD Sonlandırıcı'yı gösterir.
- Makinede kalan zımbaları çıkartmayın. Aksi durumda, zımbalama fonksiyonu etkinleşecektir ancak 

yapraklar zımbalanmayacaktır.

NOT
İlgili mesaj göründükten sonra Zımba Kartuşu'nu değiştirdiğinizden emin olun. İlgili mesaj görünmeden önce 
bir Zımba Kartuşu çıkartılırsa bu, bir arızaya neden olabilir.



bizhub C360i/C300i/C250i 9-15

9.4 Sarf malzemelerinin değiştirilmesi veya temizlik işleminin yapılması için bir mesaj belirdiğinde 9

Zımba Kartuşu Değişimi (FS-533 Sonlandırıcı için)

Tavsiyeler
- Yukarıdaki şekil, PK-519 Delme Ünitesi'ne sahip FS-533 Sonlandırıcı'yı gösterir.

- Makinede kalan zımbaları çıkartmayın. Aksi durumda, zımbalama fonksiyonu etkinleşecektir ancak 
yapraklar zımbalanmayacaktır.

NOT
İlgili mesaj göründükten sonra Zımba Kartuşu'nu değiştirdiğinizden emin olun. İlgili mesaj görünmeden önce 
bir Zımba Kartuşu çıkartılırsa bu, bir arızaya neden olabilir.
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Zımba Ünitesi Kartuşu Değişimi (FS-536 SD Sonlandırıcı için)

Tavsiyeler
- Şekil, PK-520 Delme Ünitesi ve RU-513 Röle Ünitesi'ne sahip FS-536 SD Sonlandırıcı'yı gösterir.
- Makinede kalan zımbaları çıkartmayın. Aksi durumda, zımbalama fonksiyonu etkinleşecektir ancak 

yapraklar zımbalanmayacaktır.

NOT
Zımba Ünitesi'ni taşırken sadece tutamaktan tuttuğunuzdan emin olun. Aksi durumda, eliniz veya parmağınız 
makineye sıkışabilir.

İlgili mesaj göründükten sonra Zımba Kartuşu'nu değiştirdiğinizden emin olun. İlgili mesaj görünmeden önce 
bir Zımba Kartuşu çıkartılırsa bu, bir arızaya neden olabilir.

Zımba Ünitesi Kartuşu 1

Zımba Ünitesi Kartuşu 2

Zımba Ünitesi
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9.4.6 Delme atığı hakkında
Delme atığı kutusu dolduğunda delme atıklarını boşaltmanızı isteyen bir mesaj görünür (kullanıcı tarafından 
değiştirilebilir ise). Makinenin iç kısmındaki etikete başvurarak gerekli işlemi yapın.

Delme atığı işleme (FS-536 Sonlandırıcı / FS-536 SD Sonlandırıcı için)

Tavsiyeler
- Şekil, PK-520 Delme Ünitesi ve RU-513 Röle Ünitesi'ne sahip FS-536 SD Sonlandırıcı'yı gösterir.
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Delme atığı işleme (FS-533 Sonlandırıcı için)

Tavsiyeler
- Yukarıdaki şekil, PK-519 Delme Ünitesi'ne sahip FS-533 Sonlandırıcı'yı gösterir.
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