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PLUSTEK ePhoto Z300 KULLANIM KILAVUZU 

Değerli Müşterimiz, 

©Plustek ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan 

ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen 

diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın. 

Markalar 

©Plustek Inc. Her hakkı saklıdır. Bu kılavuzun tamamı veya herhangi bir bölümü  izinsiz çoğatılamaz. 

Bu kılavuzda adı geçen tüm ticari markalar ve marka isimleri özgündür. 

Yükümlülük 

Bu kılavuzdaki tüm içeriğin doğruluğunu sağlamak için azami çaba gösterilmiş olup, firmamız bu 

kılavuzdaki hatalar veya eksiklikler veya herhangi bir bildirimle ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu 

kılavuzun içeriği önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Kullanıcı hataları, kaza veya herhangi bir 

ihmal sonucu oluşan hatalar ve/veya eksiklikler ile bu kılavuzdaki kullanım talimatlarına uyulmadığı 

durumlarda firmamızın herhangi bir hukuki sorumluluğu yoktur. 

Telif Hakkı 

Belirli belgelerin taranması, (çek, banknot, kimlik belgesi, kredi kartları, devlet tahvilleri veya kamuya 

açık belgeler, kanunen yasaklanmış belgeler) kişinin sorumluluğunda olup, cezai kovuşturmaya tabi 

tutulabilir. Kitap, dergi, dergi ve diğer materyalleri tararken telif hakkı yasalarından sorumlu ve saygılı 

olmanızı öneririz. 

Çevre Bilgisi 

Kullanım ömrü sona eren cihazları geri dönüşüme sokma veya elden çıkarma için lütfen yerel 

distribütörler veya tedarikçilerden geri dönüşüm ve imha bilgilerini isteyin. Satın almış olduğunuz 

ürün sürdürülebilir çevresel iyileştirme sağlamak için tasarlanmış ve üretilmiştir. Küresel çevre 

standartlarına uygun ürünler üretmeye çalışıyoruz. Uygun bir şekilde elden çıkarmak için lütfen yerel 

makamlarınıza başvurun. 

Ürün ambalajı geri dönüşümlüdür.  

!!! Geri dönüşüm uyarısı (yalnızca AB ülkeleri için) 

Çevrenizi koruyun! Bu ürün ev çöp kutusuna atılmamalıdır. Lütfen bölgenizdeki ücretsiz toplama 

merkezine verin. 

Bu Kılavuzdaki Ekran Örnekleri 

Bu kılavuzdaki ekran görüntüleri Windows 7 ile yapılmıştır. Windows Vista/8/10 kullanıyorsanız, 

işlevleri aynı olmakla birlikte ekranınız biraz farklı görünebilir. 
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Giriş 

Bizi tarayıcı tedarikçiniz olarak seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Yeni tarayıcınız, görüntülerinizi ve 

elektronik metni bilgisayar sisteminize girmenizi sağlayarak gündelik işlerinizin profesyonelliğini 

artıracaktır. Tarayıcınızla tek taraflı belgeleri kolayca tarayabilirsiniz. 

Tüm ürünlerimiz gibi, yeni tarayıcınız da mükemmel bir şekilde test edilmekte ve eşsiz güvenilirlik ve 

müşteri memnuniyeti için itibarımızla desteklenmektedir. Gereksinimlerinizin ve ilgi alanlarınızın 

artmasıyla oluşacak ilave özelliklere sahip ürün ihtiyaçlarınız için de bize tercih etmeye devam 

edeceğinizi umuyoruz. 

Bu Kılavuzu Nasıl Kullanacaksınız? 

Bu Kullanım Kılavuzu, tarayıcınızı kurmanız ve çalıştırmanız için talimatlar ve resimler içerir. Bu 

kılavuz, kullanıcının Microsoft Windows'la ilgili bilgi sahibi olduğunu varsaymaktadır. Eğer, Microsoft 

Windows'la ilgili bilgi sahibi değilseniz, tarayıcınızı kullanmadan önce Microsoft Windows 

kılavuzunuza başvurarak Microsoft Windows hakkında daha fazla bilgi edinmenizi öneririz. 

Bu kılavuzun Giriş bölümünde kutu içeriği ve bu tarayıcıyı kullanmak için gereken asgari bilgisayar 

gereksinimleri açıklanmaktadır. Tarayıcınızı monte etmeye başlamadan önce, lütfen tüm parçaların 

kutu içeriğine dahil edildiğinden emin olunuz. Herhangi bir öğe hasar görmüş ya da eksikse doğrudan 

tarayıcınızı satın aldığınız firmaya ya da müşteri ilişkileri servisine başvurun. 

Bölüm I, tarayıcı yazılımının nasıl kurulacağını ve tarayıcıyı bilgisayarınıza bağlamayı açıklar. Not: 

Tarayıcı, USB vasıtasıyla bilgisayarınıza bağlanır. Bilgisayarınız USB teknolojisini desteklemiyorsa, 

bilgisayarınıza USB özelliklerini eklemek için bir USB arabirim kartı satın almalısınız. Bu kılavuz, 

bilgisayarınızın USB'e hazır olduğunu ve boş bir USB bağlantı noktasına sahip olduğunu 

varsaymaktadır. 

Bölüm II, tarayıcınızın nasıl kullanılacağını açıklar. 

Bölüm III, tarayıcınızın bakımı ve temizliği hakkında bilgi verir. 

Bölüm IV, basit sorunları çözmenize yardımcı olabilecek teknik destek bilgilerini içerir. 

Ek A, satın aldığınız tarayıcı özelliklerini içerir. 

Ek B, müşteri hizmetleri, sınırlı garanti sözleşmesi içermektedir. 

Simgeler Hakkında Not 

Bu kılavuzda, özellikle dikkat edilmesi gereken bilgileri belirtmek için aşağıdaki simgeleri 

kullanılmıştır. 

 
UYARI 

Yaralanma veya kazaları önlemek için dikkatle izlenmesi gereken prosedür 

 
DİKKAT 

Unutulmaması gereken bilgiler ve hataları önleyebilecek talimatlar 
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İPUCU 

Referans olması açısından ipuçları 

 

Güvenlik Önlemleri 

 

 
UYARI 

Bu cihazı kullanmadan önce, gerek kişisel zararı ve gerekse üründe oluşabilecek 
hasarları ortadan kaldırmak ya da azaltmak adına aşağıdaki önemli bilgileri 
dikkatlice okuyun. 

1. Ürün nemden arınmış iç mekanlarda kullanılır. Aşağıdaki durumlarda cihazın içinde nem 

yoğunlaşması meydana gelip arıza oluşturabilir: 

 Cihaz doğrudan soğuk bir konumdan sıcak bir lokasyona taşındığında, 

 Soğuk bir oda ısıtıldıktan sonra, 

 Cihaz nemli bir odaya konduğunda, 

Nem yoğunlaşmasını önlemek için aşağıdaki prosedürü izlemeniz önerilir: 

i. Oda koşullarına uyum sağlamak için aygıtı plastik bir torbada bekletin. 

ii. Cihazı çantasından veya çantanızdan  çıkarmadan önce 1-2 saat bekleyin. 

2. Tarayıcı ile birlikte verilen güç adaptörünü ve USB kablosunu kullanın. Diğer güç 
adaptörlerinin ve kabloların kullanılması arızaya neden olabilir. 

3. Acil durumlarda AC adaptörünü fişten çekmeye ihtiyaç duymanız durumunda kolaylık olması 
açısından AC adaptörünün ve güç kablosunun rahatça ulaşabileceğiniz şekilde 
konumlandığından emin olun. 

4. Hasar görmüş kablolar, yangına veya elektrik çarpmasına neden olabileceğinden güç 
kablosunu bükmeden, aşınıp hasar meydana gelmeyecek şekilde düzgün konumlandırın. 

5. Cihazı belirli bir süre (gece, hafta sonu v.b.) kullanmayacaksanız, yangına neden olabilecek 
risklerden kaçınmak için cihazın fişini çekin. 

6. Tarayıcıyı sökmeye, içini açmaya çalışmayın. Elektrik çarpması tehlikesi oluşacağı gibi aynı 
zamanda tarayıcınızın açılması garantinizi geçersiz kılacaktır. 

7. Tarayıcı camı kırılabileceğinden, ürünü yerleştireceğiniz alanda çarpma düşmeye karşı önlem 
alın. 

8. Aygıt sürücülerini kurmadan önce lütfen tüm diğer görüntüleme aygıtlarının (diğer tarayıcılar, 
yazıcılar, dijital kameralar, web kameraları) bilgisayarınız ile bağlantılarını kesin. 

9. Gelecekte, sürücüyü ve yazılımı yeniden yüklemeniz gerekebileceğinden; Kurulum/Uygulama 
CD'sini kaydedin. Tarayıcıyı ileride kalibre etmeniz gerekebileceğinden, Kalibrasyon Sayfasını 
saklayın. 

 



5 
 

Sistem Gereksinimleri1 

Windows 

 2 GHz CPU ya da aşağıdakiler 

 2 GB RAM (4 GB RAM önerilir) 

 10 GB Boş Sabit Disk Alanı  

 DVD-ROM Sürücüsü veya Internet Bağlantısı 

 Kullanılabilir USB Bağlantı noktası 

 İşletim Sistemi: Windows 7/8/10(Özellikler, bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir, daha fazla 

bilgi için lütfen resmi web sitemizi ziyaret edin.) 

Mac-OS 

 2 GHz CPU veya üzeri (INTEL tabanlı CPU, NO PowerPC) 

 2 GB RAM (4 GB RAM önerilir) 

 10 GB Boş Sabit Disk Alanı 

 CD / DVD Sürücüsü veya İnternet Bağlantısı 

 USB Bağlantı Noktası 

 Mac OS X 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x (Özellikler, bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir, 

daha fazla bilgi için lütfen resmi web sitemizi ziyaret edin.) 

 

  

                                                           
1 Büyük miktarda resim verilerini tararken veya düzenlerken daha yüksek gereksinimler gerekebilir. Buradaki 
bilgisayar sistem gereksinimleri (anakart, işlemci, sabit disk, RAM, video grafik kartı) genel olarak iyi sonuç 
alınması için bir kılavuz niteliğindedir. Sisteminiz daha üst seviyede ise daha iyi sonuç alabilirsiniz. 
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Kutu İçeriği2 

 

 

1. Tarayıcı 

2. Kalibrasyon sayfası 

3. USB Kablosu 

4. Güç Adaptörü 

5. Hızlı Kurulum Kılavuzu 

6. Kurulum/Uygulama CD-ROM 

7. Temizleme Bezi 

  

                                                           
2 Gelecekte bu tarayıcıyı taşımanız gerektiğinde ihtiyacınız olacağından kutuyu ve ambalaj malzemelerini 
saklayın. Ürün ambalajı geri dönüştürülebilir malzemeden üretilmiştir. 
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Tarayıcıya Genel Bakış 

 

1. Kalibrasyon Hizalama İşareti 

Kalibrasyon sayfasının kenarlarını her zaman kalibrasyon hizalama işaretlerine hizalayın. 

2. Maksimum Tarama Alanı İşareti 

Lütfen fotoğrafınızın / belgenin kenarlarını hem maksimum tarama alanı işaretleri arasına 
yerleştirin. 

3. Sayfa Besleme Yuvası 

Fotoğraf / belgeyi bu yuvadan tarayıcıya besleyin. Fotoğrafın / belgenin tarayıcı tarafından 
yakalanabileceğini hissedebilirsiniz. 

4. Tarama Hizalama İşareti 

Fotoğraf / belge kenarının merkezini her zaman bu hizalama işaretine hizalayın. 

5. LED Göstergesi 

Tarayıcının mevcut durumunu gösterir. 

 

6. USB Bağlantı Noktası 

Tarayıcıyı USB kablosuyla bilgisayarınızdaki bir USB portuna bağlar. 

7. Güç Alıcısı 

Tarayıcıyı birlikte verilen güç adaptörü ile standart bir AC elektrik prizine bağlar. 

8. El Tutacağı 

 Tarayıcıyı AÇIK veya KAPALI duruma getirmek için bunu kullanın. 

9. Güç anahtarı 

Tarayıcıyı kolaylıkla taşımanız için ergonomik olarak tasarlanmıştır. 

10. Kensington Güvenlik Yuvası 

Cihaz hırsızlığını önlemek için kilit ve kablo cihazları takmak için kullanılır. 
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LED Göstergeleri 

Işık Durum 

Turuncu Tarayıcı açık 

Mavi Plustek ePhoto Tarayıcı aktif ve tarama yapmaya hazır 

Yanıp sönen Mavi Tarayıcı tarama işlemi yapıyor. 

Kapalı Tarayıcı kapalı. Bilgisayara bağlı değil ya da bilgisayar kapalı 

 

Güç Tasarrufu 

Güç tüketimini azaltmak için, tarama işlemi tamamlandıktan sonra tarayıcı ışık kaynağı otomatik 

olarak kendiliğinden kapanır. 
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Bölüm 1. Tarayıcının Kurulumu 

Tarayıcınızı kurmadan önce lütfen tüm parçalara sahip olduğunuzu kontrol edin. Paket içeriğinin bir 

listesini bu kılavuzun “Kutu İçeriği” bölümünde bulabilirsiniz. 

Tarayıcıyı Kurma ve Ayarlama 

USB tarayıcıyı yüklemek için lütfen aşağıda açıklanan prosedürleri adım adım izleyin. 

Windows Kurulumu 

 

1. Tarayıcınızla birlikte gelen Kurulum / Uygulama CD-
ROM'unu CD-ROM sürücünüze takın. 

 

 

 

2. [AutoPlay] penceresinde [Install.exe dosyasını çalıştır] 
seçeneğini tıklayın. Kurulum otomatik olarak 
başlamazsa CD-ROM sürücünüze göz atın ve 
[install.exe] dosyasını el ile çalıştırın. [Kullanıcı Hesabı 
Kontrolü-User Account Control ] iletişim kutusu açılırsa 
[Yes-Evet] düğmesine tıklayın. 

 
3. Yeni USB tarayıcınızın gerektirdiği tüm yazılımları 

yüklemek için ekrandaki talimatları izleyin. 

 

4. Güç adaptörünü tarayıcının güç reseptörüne takın. Güç 
adaptörünün diğer ucunu standart bir AC elektrik 
prizine takın. Birlikte verilen USB kablosunun kare 
ucunu tarayıcının arkasındaki USB bağlantı noktasına 
takın. USB kablosunun dikdörtgen ucunu 
bilgisayarınızın arkasındaki USB bağlantı noktasına 
takın. Tarayıcının açın. Tarayıcı, işletim sistemi 
tarafından algılanır, bağlantı tamamlanır. 

 

5. Yazılım yüklendikten sonra, tarayıcı kalibrasyonunu 
gerçekleştirmeniz istenir. Tarayıcı ile birlikte verilen  
özel kalibrasyon sayfasını yüzü aşağı bakacak şekilde 
tarayıcının sayfa beslemesine yerleştirin. Kalibrasyon 
sayfasını tarayıcıdaki kalibrasyon işaretine hizalayın. 
Tarayıcı kalibrasyonunu tamamlamak için ekrandaki 
talimatları izleyin. 

 

6. Yazılım yüklendikten sonra, açık olan tüm uygulamaları 
kapatın ve bilgisayarınızı yeniden başlatmak için 
[Finish] düğmesine tıklayın. 
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Mac OS X Kurulumu 

 

1. Tarayıcınızla birlikte gelen Kurulum/Uygulama CD-
ROM'unu CD-ROM sürücüsüne takın.  

[Plustek Scanner] CD simgesi Mac OS X'in 
masaüstünde görünecektir. CD simgesini çift tıklayın. 
Dosya klasörü görüntülenen bir pencere açılır. 
 

2. Uygulama dosyasına çift tıklayın ve Tarayıcı Yükleyicisi 
kurulum boyunca size rehberlik etmeye başlayacaktır. 
Yükleyici penceresinde ekrandaki kılavuzu takip edin. 

 

  



11 
 

 
DİKKAT 

Windows 8/10 için, tarayıcıyı bağladıktan sonra lütfen ekrandaki kurulum 
talimatlarını izleyin. 

Windows işletim sistemi için: 

Tarayıcı sürücüsünü yüklemekte zorluk çekiyorsanız, lütfen yazılımı el ile yüklemeyi deneyin. 

1. Lütfen [Start]> [Control Panel]> [System]> [Hardware]> [Device Manager] 'ı açın. [Device 

Manager] penceresinde, [Other devices] altındaki bu tarayıcıya sağ tıklayın ve açılan 

menüden [Update Driver Software] seçeneğini seçin. 

 

2. Görünen pencerede [Browse my computer for driver software] seçeneğini tıklayın ve 

[Browse] düğmesine tıklayın. [Browse for Folder] penceresinde, bu tarayıcı sürücüsünü içeren 

klasörü veya CD-ROM sürücüsünü seçin ve bir önceki ekrana dönmek için [OK] düğmesine 

tıklayın. [Windows Security] penceresi görüntülenirse [Next] düğmesine tıklayın ve [Install 

this driver software anyway] seçeneğini tıklayın. 

3. CD-ROM sürücünüze göz atın ve [install.exe] dosyasını el ile çalıştırın. [User Account Control] 

iletişim kutusu açılırsa [Yes] düğmesine tıklayın. Yeni USB tarayıcınızın gerektirdiği tüm 

yazılımları yüklemek için ekrandaki talimatları izleyin. 

 

Bilgisayarınızda böyle USB portları bulamazsanız, bilgisayarınıza USB özelliklerini eklemek için 

sertifikalı bir USB arabirim kartı satın almanız gerekir. 
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Bölüm II. Tarama 

 

Tarayıcınız fotoğraf ve belgeleri kabul eder. Bununla birlikte, bazı yazılım programlarının işleyebileceği 

bilgilere ilişkin sınırlamaları vardır. Bilgisayarınızın belleğinin ve sabit sürücünüzdeki boş alanın 

kapasitesi, taradığınız filmin fiziksel boyutunu da sınırlayabilir. 

Tarayıcınız Plustek ePhoto gelişmiş ve zengin özellikli tarama uygulaması ile birlikte gelir. Bu program, 

gelişmiş tarama özelliklerini gerçekleştirmenize olanak tanır. 

Adım 1. Tarayıcınızı Açın 

Tarayıcının USB ve güç kablolarının düzgün bağlandığından ve tarayıcının açık olduğundan emin olun. 

LED ışığı yanar ve cihazın açık olduğunu belirtir. 

Adım 2. Plustek ePhoto'yu Başlatın 

Masaüstünüzdeki Plustek ePhoto kısayolunu kullanarak Plustek ePhoto'yu başlatın. Tarama ayarlarını 

yapın. Mevcut tarama ayarları hakkında daha fazla bilgi için lütfen Plustek ePhoto çevrimiçi yardıma 

bakın. 
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Adım 3.  Tarama 

Fotoğraf / Belgeyi taranacak yüzü aşağı  gelecek şekilde tarayıcıya yerleştirin. Fotoğraf / Belge 

kenarının merkezini her zaman hizalama işaretine hizalayın. Fotoğrafınızın / belgenin kenarlarını 

maksimum tarama alanı işaretleri arasına yerleştirin. Tarama hemen başlar. Taranan görüntüler 

Plustek ePhoto'da görüntülenir ve görüntü düzenleme görevlerini yerine getirebilirsiniz. Daha fazla 

fotoğraf veya belge taramak için, lütfen mavi ışıklı LED yanıp sönene kadar bekleyin ve sonra 

taramaya devam etmek için başka bir fotoğraf / belgeyi tarayıcıya yerleştirin. 
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Bölüm III. Temizlik ve Bakım 

 

Tarayıcınız bakım gerektirmeyecek şekilde tasarlanmıştır. Bununla birlikte, temiz ve özenli kullanım ile 

tarayıcınızın sorunsuz çalışmasını sağlayabilirsiniz. 

Tarayıcının Temizliği 

Taranan kağıtlardaki kağıt tozu, ortam tozu, mürekkep ve toner tarayıcınızın kirlenmesine sebep 

olabilir, bu da görüntü kalitesi düşüklüğü veya belge besleme hatalarına neden olabilir. Tarayıcınızı 

sıklıkla temizlemek tarama sonucunun daha iyi olmasını sağlayarak, verimliliğinizi artırır. 

 

 
UYARI 

 Temizlemeden önce tarayıcıyı kapatın. Tarayıcınızın güç kablosunu ve USB 
kablosunu çıkarın. Camın ve/veya tarayıcının ortam sıcaklığına kadar soğuması 
için birkaç dakika bekleyin. 

 Tarayıcıyı temizlemeden önce ve sonra ellerinizi  su ve sabun ile yıkayın. 

 

Temizlik Malzemeleri 

Tarayıcınız temizlemek için aşağıdaki malzemeleri hazırlayın: 

 Temizleme bezi – yumuşak, kuru ve tüy bırakmayan (veya pamuklu bez) 

 Aşındırıcı olmayan temizleyici - İzopropil alkol (% 95). SU KULLANMAYIN. 

 

 
DİKKAT 

 Alternatif olarak, tarayıcı camını temizlemek için cam temizleyicisi veya nötr bir 
deterjan kullanabilirsiniz. 

 Ancak, her ikisini aynı anda KULLANMAYIN. 

 Farklı temizleme malzemelerinin kullanılması tarayıcınıza zarar verebilir. 

 

Tarayıcının  Temizlenmesi 

1. Tarayıcının kapağını açın. 
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2. Aşağıdaki alanları temizleyiciyle nemlendirilmiş bezle hafifçe silin. Yüzeylerini çizmemeye 

dikkat edin. 

Temiz Besleme Merdanesi: 

Besleme Merdanesini bir yandan diğer yana silerek, döndürün. Bunu, tüm yüzey temizlenene kadar 

tekrarlayın. 

 

Tarayıcı Camının Temizliği 

 

 

 
DİKKAT 

Sprey temizleyicileri  tarayıcı camına doğrudan püskürtmeyin. Fazla sıvı artıkları 
tarayıcıya zarar verebilir. 

 

3. Temizlenen alanların tamamen kurumasını bekleyin. 

4. Kapağı, yerine oturuncaya kadar geri iterek kapatın. 
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Tarayıcının Kalibrasyonu 

Beyaz alanların renkli görünmesi veya taranan orijinalin çok fazla renk içermesi durumlarında 

tarayıcınızı kalibre etmeniz gerekir. Bu, optik bileşenlerde oluşabilecek değişkenlikleri zamanında 

ayarlamanıza ve telafi etmenize yardımcı olur. 

Tarayıcınızı kalibre etmek için aşağıdaki açıklamaları okuyunuz: 

1. Özel kalibrasyon sayfasını yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcının sayfa besleme yuvasına 

yerleştirin. Kalibrasyon sayfasını tarayıcıdaki kalibrasyon hizalama işaretiyle hizalayın. 

 

 

 
DİKKAT 

Lütfen tarayıcıyla birlikte gelen olan özel kalibrasyon sayfasını yükleyin. Bunun 
yerine alternatif olarak Letter boyutunda (8.5 "x 11.69") herhangi bir düz beyaz 
kağıt kullanabilirsiniz. Bununla birlikte, kalibrasyon etkisi özel kalibrasyon 
kağıdından daha az olabilir. 

 

2. Sırasıyla Start > All Programs > Tarayıcınızın Model Adı > Calibration Wizard. tıklayın. 

(Windows 8 kullanıcıları için: Charm barı açmak için farenizin imlecini ekranınızın üst veya alt 

sağ köşesine getirin. Charm bar’daki Search’ı tıklayın, Tarayıcınızın model adını bulana kadar 

sağa ilerlemek için imlecinizi ekranın sağ kenarına getirin ve ardından Calibration Wizard’ı 

tıklayın.) 

3. Açılan Calibration Wizard’dan Next’i seçin. 

4. Ardından Calibrate Now... seçeneğini tıklayın. 

5. Tarayıcı, kalibrasyonunu tamamlayan kalibrasyon sayfasını tarar. Kalibrasyon 

tamamlandıktan sonra OK ve ardından Finish’i tıklatın. 
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Kullanım ve Bakım İpuçları 

 

 
İPUCU 

Tarayıcınızın sorunsuz çalışmasını sağlamak için, aşağıdaki bakım ipuçlarını gözden 
geçirin. 

 

 Tarayıcıyı tozlu bir ortamda kullanmaktan kaçının. Kullanılmadığınızda tarayıcınızı kapalı 

tutun. Toz parçacıkları ve diğer yabancı cisimler üniteye zarar verebilir. 

 Tarayıcıyı sökmeye çalışmayın. Elektrik çarpması tehlikesi vardır ve tarayıcınızın açılması 

garantinizi geçersiz kılacaktır. 

 Tarayıcıyı aşırı titreşime maruz bırakmayın. Dahili bileşenlere zarar verebilir. 

 Tarayıcınız en iyi 10 ° C ila 40 ° C (50 ° F ila 104 ° F) arasındaki sıcaklıklarda çalışır. 
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EK: A Teknik Özellikler3 

 

Plustek ePhoto Z300 

Görüntü Sensörü Color CCD 

Işık Kaynağı LED 

Optik Çözünürlük 300 dpi 

Tarama Modları Renkli: 48-bt Giriş; 24-bit Çıkış 

Gri Tonlama: 16-bit Giriş; 8-bit Çıkış 

Tarama Hızı 10 cm x 15 cm Fotoğraf yaklaşık  2 sn.  

A4 Doküman yaklaşık 5 sn. 

Tarama Alanı (En x Boy) Minimum: 2,54  x 2,54 cm 

Maximum: 22 x 29 cm  

Kabul edilebilir Kağıt Ağırlığı 
(Kalınlık) 

Kabartmalı olmayan: 0.76 mm veya daha az 

Günlük Tarama Sayfa Adedi 500 

Güç Sağlayıcı 24 Vdc/0,75 A 

Arayüz USB 2.0 

Net Ağırlık 1,48 Kgs (3,26 Lbs) 

Boyutlar 289,9 x 160,6 x 158 mm (11,4” x 6,3” x 6,2”) 

 

  

                                                           
3 Donanım özellikleri, önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. 
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EK: B Teknik Servis ve Garanti 

 

Tarayıcınızla ilgili sorun yaşarsanız, lütfen bu kılavuzdaki kurulum talimatlarını ve sorun giderme 

önerilerini gözden geçirin. 

Müşteri hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için web sitemizi www.plustek.com ziyaret edin. Daha 

fazla yardım için web sitesinde listelenen müşteri destek telefon numaramızı arayın. Müşteri 

Temsilcilerimiz Pazartesi’den Cuma’ya 09:00 -17:30 saatleri arasında size yardımcı olmaktan 

memnuniyet duyacaklardır. 

Gecikmeleri önlemek için lütfen aramadan önce şu bilgileri bulundurun: 

 Tarayıcınızın modeli ve model numarası 

 Tarayıcı seri numarası (tarayıcının alt kısmında bulunur) 

 Tarayıcının DVD versiyonu ve parti numarası 

 Sorunun ayrıntılı bir açıklaması 

 Bilgisayar üreticiniz ve model numarası 

 CPU'nuzun hızı (Pentium 133, vb.) 

 Geçerli işletim sisteminiz ve BIOS'unuz (isteğe bağlı) 

 Yazılım paketi ya da paketlerinin adı, sürümü veya sürüm numarası ve yazılımın üreticisi 

 Yüklü diğer USB aygıtları  

http://www.plustek.com/

