
1 
 

PLUSTEK VTM300 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 

©2018 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 8/10 kullanıyorsanız, işlevleri 

aynı olmakla birlikte ekranınız biraz farklı görünebilir. 
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Giriş 

 

Plustek tarayıcılar dünyasına hoş geldiniz. Bizi tarayıcı tedarikçiniz olarak seçtiğiniz için teşekkür 

ederiz. Yeni tarayıcınız, görüntülerinizi ve elektronik metni bilgisayar sisteminize girmenizi sağlayarak 

gündelik işlerinizin profesyonelliğini artıracaktır.  

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 fonksiyonlarını tanımlar. 

Bölüm IV, tarayıcınızın bakım ve temizliğinin nasıl yapılacağını açıklar. 

Ek A, satın aldığınız tarayıcının Teknik Özelliklerini içerir. 

Ek B, sınırlı garanti sözleşmesini içermektedir. 

Bu Kılavuzun Açıklaması 

Koyu yazılmış yazılar - Önemli not veya bir bölümdeki önemli terimleri ilk defa kullanıldığında koyu 

belirtilir. 

"XXX" - Bilgisayar ekranındaki komutları veya içerikleri temsil eder. 
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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 

 
İPUCU 

Referans olması açısından ipuçları 

 

 

Güvenlik önlemleri 

Bu cihazı kullanmadan önce, hasar ve kişisel yaralanmalara neden olma olasılığını ortadan kaldırmak 

veya azaltmak için lütfen aşağıdaki önemli bilgileri 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 AC adaptörünü ve USB kablosunu kullanın. Diğer kabloların 
kullanılması hatalı çalışmaya neden olup arıza oluşturabilir. 

3. Tarayıcıyı tozlu bir ortamda kullanmaktan kaçının. Toz parçacıkları ve diğer yabancı cisimler 
üniteye zarar verebilir.  

4. Tarayıcıyı aşırı titreşime maruz bırakmayın. Dahili bileşenlere zarar verebilir. 

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. 
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Sistem Gereksinimleri1 

 Kullanılabilir USB 2.0 portu 

 İşletim Sistemi: Windows  7/8/10 

Kutu İçeriği2 

 

 

1. Tarayıcı 

2. USB Kablosu 

3. AC Adaptörü 

4. Kalibrasyon Sayfası 

5. Hızlı kurulum kılavuzu 

  

                                                           
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. 
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. Güç Göstergesi: Tarayıcının güç durumunu gösterir. 

2. Durum Göstergesi: Tarayıcının çalışma durumunu gösterir. 

3. Sayfa Besleme Yuvası: Dokümanı bu yuvadan tarayıcıya besleyin. Dokümanın tarayıcı 

tarafından çekildiğini hissedebilirsiniz. 

 

4. Güç Düğmesi: Tarayıcıyı AÇIK veya KAPALI duruma getirmek için kullanın. 

5. USB Port: Tarayıcıyı USB kablosuyla bilgisayarınızdaki bir USB girişine bağlar. 

6. Güç Alıcısı: Tarayıcıyı birlikte verilen AC adaptörü ile standart bir AC güç çıkışına bağlar. 
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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. 

Yazılım Yükleme Gereksinimleri 

Tarayıcınız tarayıcı sürücüsü ve Demo programı ile birlikte verilir. Bu yazılım uygulamalarının tümü, 

bilgisayarınıza yüklendikten sonra yaklaşık 800 megabayt sabit disk alanı kullanır. Yükleme için yeterli 

alan sağlamak, görüntüleri taramak ve kaydetmek için en az 1 GB sabit disk alanı önerilir. 

Bu USB tarayıcı yalnızca Microsoft Windows Vista 7/8/10 işletim sisteminde çalışabilir. 

Donanım Gereksinimleri 

Bu tarayıcı, bilgisayarınıza hot swap özelliğini destekleyen USB vasıtasıyla bağlanır. Bilgisayarınızın 

USB özellikli olup olmadığını belirlemek için, aşağıda gösterilenle aynı görünen bir USB girişinin olup 

olmadığını  kontrol etmeniz gerekir. Bazı bilgisayarlarda, bilgisayarın arkasındaki USB bağlantı noktası 

ve/veya noktaları dolu ve kullanılıyor olabilir. Bilgisayarınızın ön bölümünde, monitörde veya 

klavyede ek bağlantı noktaları bulunabileceğini unutmayın. Bilgisayarınızdaki USB bağlantı noktasını 

bulma konusunda sorun yaşıyorsanız, lütfen bilgisayarınızla birlikte verilen donanım kılavuzuna bakın. 

Bilgisayarınızı incelediğinizde, genellikle aşağıda gösterildiği gibi görünen bir veya iki dikdörtgen USB 

girişi bulunur. 

 

Bilgisayarınızda böyle USB portları bulamazsanız, bilgisayarınıza USB özelliklerini eklemek için 

sertifikalı bir USB arabirim kartı satın almanız gerekir. 
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Tarayıcıyı Kurma ve Ayarlama 

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

Adım 1. Tarayıcıyı Bilgisayara Bağlama 

 

 
DİKKAT 

Tarayıcı güç adaptörünü takmadan veya prizden çekmeden önce tarayıcının 
KAPALI olduğundan emin olun. 

 

1. AC adaptörünü tarayıcının güç alıcısına takın. 

2. AC adaptörünün diğer ucunu standart bir AC elektrik prizine takın. 

3. Birlikte verilen USB kablosunun kare ucunu tarayıcının USB portuna takın. 

4. USB kablosunun dikdörtgen ucunu bilgisayarınızın arkasındaki USB bağlantı noktasına takın. 

Not: Bilgisayara bağlı başka bir USB aygıtı varsa, tarayıcıyı kullanılabilir bir USB bağlantı 

noktasına bağlayın. 

5. Tarayıcınızı bir USB hub'a bağlamayı planlıyorsanız3, hub'ın bilgisayarınızdaki USB portuna 

bağlı olduğundan emin olun. Ardından tarayıcıyı USB hub'a bağlayın. Not: Kullanılabilir bir 

USB portunuz yoksa, bir USB portu satın almanız gerekebilir. 

Adım 2. Yazılımı Yükleme 

1. Tarayıcınızın yan tarafındaki güç düğmesine basın.  

2. Yeni tarayıcınızın gerektirdiği yazılımı yüklemek için kurulum sürücüsünün ekran 

yönergelerini izleyin. 

 

                                                           
3 USB hub tarayıcıya dahil değildir. Bir hub kullanıyorsanız, kendi harici güç adaptörüne sahip bir hub 
kullanmanız önerilir. 
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Bölüm II. Tarama 

 

Kart Tarama 

Tarayıcınız, plastik kart taraması için özel tasarımlıdır. A6 belgelerinin yanı sıra, tarama için 1.1 mm 

kalınlığa kadar plastik kart taratabilirsiniz. Kabartma / kredi kartı, sürücü belgesi, kimlik kartı, tıbbi 

bakım veya herhangi bir üyelik kartı tarayıcınız için plastik kart tanımına girer.Kabartmalı kartın 

kabartmalı yüzünü yukarı bakacak şekilde tarayıcıya yüklediğinizden emin olun. 

Plastik Kart Tarama 

Plastik kart; kabartmalı kredi kartı, sürücü belgesi, kimlik kartı, sigorta kartı, medikal bakım kartı veya 

herhangi bir üyelik kartı olabilir. Kabartmalı kartın kabartmalı yüzünü yukarı bakacak şekilde 

tarayıcıya yüklediğinizden emin olun. 

 

 
DİKKAT 

 Taramak istediğiniz plastik kartın tarayıcıya yatay olarak yüklendiğinden emin 
olun. 

 Her plastik kartın maksimum kalınlığı: Kabartmalı 1.2 mm'ye kadar olmalıdır. 

 

Doküman Tarama 

1. Tek dokümanı ön yüzü yukarı bakacak şekilde tarayıcıya yükleyin. 

 

Demo Program ile Tarama Yapmak 

Demo programı, sisteminize tarayıcı sürücüsü ile birlikte otomatik olarak yüklenir. 

 
DİKKAT 

Taramaya başlamadan önce;  
1. Bilgisayarınızın ve tarayıcınızın açık olduğunu, 
2.  Kağıdın tarayıcıya uygun bir şekilde yüklendiğini,  
kontrol edin. 
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Demo programı, tarayıcınızla birlikte gelen çok önemli bir yazılım parçasıdır. Demo programı, taranan 

görüntünün kalitesini tanımlamak için bir dizi ayar yapmanıza izin verir. 

Windows START menüsünden, All Programs> (Tarayıcı Model Adı) 'nın üzerine gidin ve 

VTM_Demo'yu tıklatın. (Windows 8.1 kullanıcıları için: Charm çubuğunu açmak için farenizin imlecini 

ekranınızın üst veya alt sağ köşesine getirin. Start tıklayın, ardından ekranın sol alt köşesindeki aşağı 

ok düğmesine tıklayın. Tarayıcınızın Model Adı'nı bulana kadar sağa ilerlemek için imlecinizi ekranın 

sağ kenarına getirin ve VTM_Demo üzerine tıklayın.) 

 

Control 

OpenScanner: Tarayıcıyı açmak için bu düğmeyi tıklayın. 

GetPaperStatus: Kağıt durumunu öğrenmek için bu düğmeyi tıklayın. 

Scan: Dokümanı taramak için bu düğmeyi tıklayın. 

Forward: Dokümanı ileri itmek için bu düğmeyi tıklayın. 

Backward: Belgeyi geriye doğru itmek için bu düğmeyi tıklayın. 

CloseScanner: Tarayıcıyı kapatmak için bu düğmeyi tıklayın. 

Version 

GetFWVersion: Ürün yazılımı sürümünü almak için bu düğmeyi tıklayın. 
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ScanParam 

ScanSide: Açılır menüden uygun seçenekleri seçin. Kullanılabilen seçenekler şunlardır: Ön - Front, 

Arka-Rear ve Çift Yönlü-Duplex 

Resolution: Açılır menüden uygun seçenekleri seçin. Kullanılabilir seçenekler: 100, 150, 200, 300 ve 

600. 

Mode: Açılır menüden uygun seçenekleri seçin. Kullanılabilen seçenekler şunlardır: S/B, Gri ve Renkli. 

PageSize: Açılır menüden uygun seçeneği seçin. Kullanılabilir seçenek: Max-Maksimum-.Scan Area- 

Tarama Alanı. 

Format: Açılır menüden uygun seçenekleri seçin. Kullanılabilir seçenekler şunlardır: BMP ve JPG. 

Prefix: Tarama görüntüleri için istediğiniz önekini girin. 

SavePath: İstediğiniz kayıt klasörünü seçmek için düğmeyi tıklayın. 

Speed Settings 

FrontEject: Açılır menüden mevcut seçenekleri seçin. Kullanılabilir seçenekler şunlardır: Default, 

Speed1, Speed2, Speed3, Speed4 ve Speed5. Hız numarası ne kadar büyükse, çıkarma hızı da o kadar 

yavaş olur. 

BackEject: Açılır menüden mevcut seçenekleri seçin. Kullanılabilir seçenekler şunlardır: Default, 

Speed1, Speed2, Speed3, Speed4 ve Speed5. Hız numarası ne kadar büyükse, çıkarma hızı da o kadar 

yavaş olur. 

InputPaper: Açılır menüden uygun seçenekleri seçin. Kullanılabilir seçenekler şunlardır: Default, 

Speed1, Speed2, Speed3, Speed4 ve Speed5. Hız sayısı ne kadar büyük olursa, montaj hızı o kadar 

yavaş olur. 

Save Settings: Ayarları kaydetmek için bu düğmeyi tıklayın. 

Scan Setting 

Brightness: Parlaklık ayarını (-100) ile 100 arasında ayarlayın. Varsayılan ayar 0'dır. 

Contrast: Kontrast ayarını (-100) ile 100 arasında ayarlayın. Varsayılan ayar 0'dır. 

Gamma: Gama ayarını 0,01 ile 4,00 arasında ayarlayın  Varsayılan ayar 1,0’dır. 

Barcode Info:  

BarcodeRead: Görüntüleri taradıktan sonra barkod bilgilerini almak için bu düğmeyi tıklayın. 
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Bölüm III. Ürün Fonksiyon Tanımı 

 

Dahili Sensörler: 

 

1. VTM300 kapağının sıkıca kapalı olup olmadığını kontrol edin: 

1) Tarayıcı açıldığında ve kapak sıkıca kapatıldığında, sağdaki durum göstergesi mavi renkte yanar. 

2) Tarayıcı açıkken ve kapak iyi kapatılmadığında, sağdaki durum göstergesi, kullanıcıyı kapağı 

sıkıca kapatmasını belirtmek için  sarı-turuncu renkte yanar. 

2. VTM300'ü açarken otomatik çıkarma işlevi: 

1) Tarayıcı açıldığında içinde kağıt yoksa, tarayıcı hiçbir şey yapmaz. 

2) Tarayıcı açıldığında içinde kağıt varsa aşağıdaki aksiyonları alacaktır: 

 Yalnızca Sensor2 kağıdı algılar ve diğerleri kağıdı algılamazsa, VTM300 kağıtları arkadan 

çıkarır ve kağıdı geri dönüşüm kutusuna bırakır. 

 Eğer, Sensor3, Sensor4 veya Sensor7'den herhangi birinden fazlası kağıdı algılarsa veya 

Sensor3, Sensor4, Sensor7 ve Sensor2, herhangi birinden fazlası kağıdı algılarsa, VTM300 

kağıtları ön ucundan çıkarır ve kağıdı kullanıcıya geri gönderir . 

 Yalnızca Sensor1 kağıdı algılar ve diğerleri kağıdı algılamazsa, VTM300 kağıtları 

besleyecektir. 

3. Kağıt yerleştirilirken otomatik besleme işlevi (kart): 

1) Tarayıcı açıldığında, kullanıcı kağıdı ön ucundan yerleştirir; eğer Sensor1 kağıdı algılarsa, 

VTM300 kağıtları besleyecektir. Aynı zamanda, VTM300 çarpıklığı ve kağıt sıkışmasını tespit 

eder, anormal bir durum yoksa VTM300 kağıtları besleyecektir. 

4. Tarama sürecinde kağıt eğiklik algılama: 

1) Kullanıcı, kağıdı ön ucundan yerleştirir; eğer Sensor1 kağıdı algılarsa, VTM300 kağıtları 

besleyecektir. Aynı zamanda, Sensor3 ve Sensor4 kağıt eğriliğini algılar. 

2) Tespit edilen eğim açısı varsayılan ayardan daha büyükse, kağıt eğrilmiş olarak değerlendirilir; 

VTM300, kağıdı ön ucundan kullanıcıya çıkarır ve kullanıcı kağıdı yeniden yüklemelidir. 
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3) Tespit edilen eğim açısı varsayılan ayardan daha küçükse, kağıt normal kabul edilir ve VTM300 

kağıtları besleyecektir. 

4) Eğim açısı özelleştirilebilir, müşteri varsayılan eğiklik açısını varsayılan ayar olarak ayarlayabilir. 

5. Tarama işleminde Auto Deskew işlevi: 

1) Kullanıcıya kağıdı açı ile yerleştirirse, eğiklik açısı varsayılan ayarların altındaysa, VTM300 

kağıtları besleyecektir. 

2) Kullanıcı belgeyi taradığında, VTM300 tarama belgesini otomatik olarak eğriltir; kullanıcı, 

kağıdın izleme izinden ve filtresinden sonuçlanan düzeltmeyi görebilir. 

3) Kullanıcı, kağıdın yürüme izinden düzeltmeyi görebilir. 

4) Kullanıcı taranan sonuçtan düzeltmeyi görebilir. Kullanıcı, eğik çizginin ters tarafında konkav 

düzeltmeyi görebilir. 

6. Tarama işleminde kağıt sıkışması algılama: 

1) VTM300 tarama işlemi sırasında kağıt sıkışmasını otomatik olarak algılar. 

2) Dokümanı taramak için Kullanıcı Scan düğmesini tıklattığında Sensör2 belirli bir süre sonra kağıt 

algılamazsa, Sensor5 sinyali normalde olsa anormal de olsa, VTM300 kağıtları ön taraftan 

çıkaracaktır. Görüntüyü kaydetmeden bu taramayı sonlandırın. Yeni Demo, besleme hatası 

iletişim kutusunu açar ve kullanıcıya kağıt sıkıştığını bildirmek için sağdaki durum göstergesi 

mavi renkte yanar, lütfen kağıdı yerleştirin ve kağıdı tekrar tarayın. 

3) Dokümanı taramak için Kullanıcı Scan düğmesini tıklattığında, Sensör2 belirli bir süre sonra kağıt 

algılarsa ve Sensor5 sinyali anormal ise, kağıt sıkıştığına karar verilir, VTM300 Motoru 

durduracaktır. Görüntüyü kaydetmeden bu taramaya son verin. Yeni Demo programı herhangi 

bir bilgi menüsü açmaz. Kağıt sıkışması olduğunda bunu kullanıcıya bildirmek için sağdaki 

durum göstergesi mavi renkte yanar. 

7. Kağıt çıkarma yönü seçim işlevi: 

1) Tarama tamamlandığında VTM300, arka uçtaki kağıdı tutacak ve kullanıcı Yeni Demo uygulama 

yazılımındaki "Forward" veya "Backward" düğmelerini tıklayarak kağıt çıkarma yönünü 

seçebilecektir. 

2) Forward: VTM300, kağıdı ileri doğru çıkartın, kağıdı arka uçtan çıkarın ve kağıdı geri dönüşüm 

kutusuna bırakın. 

3) Backward: VTM300, kağıdı geriye doğru çekip, kağıdı ön uçtan çıkarın ve kağıdı kullanıcıya geri 

döndürmesine izin verin. 

8. Besleme / çıkarma işleminde kağıt sıkışması algılama: 

1) Kullanıcı, kağıdı ön ucundan yerleştirir; eğer Sensor1 kağıdı algılarsa, VTM300 kağıtları 

besleyecektir. Aynı zamanda Sensor3 ve Sensor4 kağıt çarpıklığını algılar ve Sensor5 kağıt 

sıkışmasını tespit eder. 
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 Eğer Sensor5 kağıt sıkıştığına karar vererek anormal sinyal verirser VTM300 kağıdı arka 

çıkıştan kullanıcıya geri gönderir. Kullanıcı kağıdı yeniden yerleştirmelidir. 

 Kullanıcı kart yerleştirir ve kart besleme işleminde kart sıkışması olursa, Motor normal olarak 

dönüyor ise, Sensor5 sinyali anormal değildir, VTM300 kartı besleyecektir. Kart besleme 

süresi 3 saniyeden fazla sürerse, VTM300 Motoru durduracak ve kullanıcı kartı ileri veya geri 

çıkarmayı seçebilecektir. 

2) VTM300 Sensor5 kağıt sıkışması algılaması ileri / geri çekme işlemi: 

 Sensor5 sinyali anormal ve kağıt sıkıştığına karar verilirse, VTM300 Motoru durdurur ve çıkışı 

bitirir. Aynı zamanda, sağ taraftaki durum göstergesi, kullanıcıya kağıt sıkışması olduğunu 

bildirmek için mavi renkte yanar. 

 Motor normal olarak dönüyor ve Sensor5 sinyali anormal olmadığı halde kullanıcı kağıt 

sıkışmasını görür ve sürece, VTM300 kağıt sıkışmasını algılamayacak ve kağıdı çıkartmaya 

devam edecektir. Çıkarma süresi 3 saniyeden fazla sürer ve kağıt Sensor3, Sensor4, Sensor7 

veya Sensor2'den herhangi birinden fazlası tarafından tespit edilirse, VTM300 Motoru 

durdurur ve çıkartmayı sonlandırır. Aynı zamanda, sağ taraftaki durum göstergesi, kağıt 

sıkışması olduğunda kullanıcıya bunu bildirmek için mavi renkte yanar. 

9. Belge türünü otomatik algılama: 

1) Kullanıcı, ön uçtan "Taranacak nesne" ekler; eğer Sensor1 "Taranacak nesne" saptarsa, 

VTM300 "Taranacak nesneyi" besleyecektir. Besleme işlemi sırasında VTM300, ister kağıt ister 

kart olsun "Taranacak nesneyi" değerlendirir. 

2) "Taranacak nesne" ne Sensor3 ne Sensor4 tarafından algılanmaz ancak Sensor2 tarafından 

algılanırsa, "Taranacak nesne" bir kart olarak değerlendirilir. Kullanıcı "Taranacak nesneyi" 

taramak için Scan düğmesine tıkladığında, VTM300 kart taramasını gerçekleştirecektir. 

10. LED göstergeleri: 

1) VTM300 üzerinde Mavi ve Turuncu olmak üzere iki LED göstergesi vardır. Güç göstergesi solda 

ve Durum Göstergesi sağdadır. 

2) Soldaki Güç göstergesi mavi yanarken, sağdaki Durum göstergesi kapalı: Tarayıcı bağlantısının 

normal olduğunu ve çalıştırılmaya hazır olduğunu gösterir. 

3) Hem soldaki Güç göstergesi kapalı ve hem de sağdaki Durum göstergesi kapalı: Tarayıcı 

bağlantısının anormal olduğunu ve çalıştırılmaya hazır olmadığını gösterir.  

4) Soldaki Güç göstergesi mavi renkte ve sağdaki Durum göstergesi sarı-turuncu renkte yanar: 

Tarayıcı kapağının açık veya sıkıca kapanmadığını gösterir. 

5) Hem soldaki Güç göstergesi mavi renkte ve hem de sağdaki Durum göstergesi mavi renkte 

yanar: Kağıt sıkışması meydana geldiğini gösterir. 

6) Sol taraftaki Güç göstergesi mavi renkte yanar ve sağdaki Durum göstergesi mavi renkte yanıp 

söner: Tarayıcı donanımında bir sorun olduğunu gösterir. Örneğin: RAM, SDRAM, ROM vb. 

7) Soldaki Güç göstergesi mavi yanar ve sağdaki Durum göstergesi sarı-turuncu renkte yanıp 

söner: VTM300'ün kalibrasyon yaptığını gösterir. 
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11. Barkod tanıma fonsiyonu: 

1) VTM300 1D ve 2D barkod tanımayı destekler. 

2) EAN, EAN8, Code 39, Code 93, Code 128, UPC-A, UPC-E, ITF-14, ITF-16, NW-7, 12/5 ve QR kodu 

gibi birçok barkodu destekler. 

3) VTM300 ön ve arka taraftan anlık olarak tek bir barkod tanımayı destekler. 

4) Tanıma hızı: 

 Bu görüntü dosyasının büyüklüğüne, çözünürlüğe ve arama ayarlarına bağlıdır. Dosya ne 

kadar küçükse, çözünürlük o kadar yüksek olur ve arama ölçütleri ne kadar küçükse, o 

kadar hızlı olur.  

 Dosya boyutu küçükse (çözünürlük: 200 dpi) siyah beyaz ve belirli bir bölgede arama 

yaparsanız, VTM300 tekli QR kodunu 1 saniye içinde tanıyabilir. 

5) Tanıma Oranı: 

 Tanıma oranı 1D barkod ve QR kod için yaklaşık %100’dür. 

6) Yüksek tanıma oranına ulaşmak için, barkod görüntüleri aşağıdaki ölçütleri karşılamalıdır: 

 Çözünürlük 200 dpi’ya eşit veya daha yüksek olmalı 

 Barkod görüntüsü bozulmamış veya parazitlerden etkilenmemiş (yatay ve dikey çizgiler, 

kir, metin vb. ) olmalı 

 Barkod jeneratörü, ISO / IEC 18004 standardını karşılamalı 

 Yazıcı net yazdırmalı 

12. Görüntü olmadan kalibrasyon 

1) VTM300 halihazırda fabrikamızda kalibre edilmiş ve kalibrasyon bilgileri tarayıcıya 

kaydedilmiştir. Normal şartlarda kullanıcı normal tarayıcı gibi kalibrasyon yapmak zorunda 

değildir. 

13. Tarama sayacı işlevi: 

1) VTM300 tarama sayımı işleviyle üretilmiştir ve bakım referansı için toplam tarama sayısı elde 

etmek kolaydır. 

2) Tarama sayılarını görüntülemek için özel tasarım yazılımı vardır. Bakım görevlisi için çok 

faydalıdır. 

14. Kağıt statik elektrik ihraç fonksiyonu: 

1) VTM300, statik elektrik enerjisi biriktirmesini önlemek için statik elektrik ihracı özelliğiyle 

tasarlanmıştır. 

15. VTM300 kapak açma yönü seçilebilir: 

1) VTM300'ün kapağını açması için biri ön taraftan diğeri arka olmak üzere iki yön vardır. 



16 
 

2) Müşteri kapak açma yönüne karar verebilir. 

16. VTM300 giriş kağıdı hızı seçilebilir: 

1) VTM300, kağıt giriş hız ayarını destekler. 

2) Kullanıcı kağıt hızını ihtiyaçlarına göre ayarlayabilir. Bunun için 6 seçenek vardır. Örnek olarak 

A4 boyutunda 297mm kağıtları ayrı ayrı girmek için 1.0s, 1.3s, 1.6s, 1.9s, 2.2s ve 2.5s sürer. 

Mesafe çok kısa olduğu için zaman da azdır. 

17. VTM300 ön çıkış hızı seçilebilir: 

1) VTM300 ön çıkış hız ayarını destekler. 

2) Kullanıcı, ön çıkış hızını ihtiyaçlarına göre ayarlayabilir. Bunun için  6 seçenek vardır. Örnek 

olarak A4 boyutunda 297mm kağıdı arka taraftan çıkarmak için ayrı ayrı 1.0s, 1.3s, 1.6s, 1.9s, 

2.2s ve 2.5s gerekir. Çıkarma süresi, kağıt uzunluğuna bağlıdır. 

18. VTM300 geri itme hızı seçilebilir: 

1) VTM300 geri çıkarma hız ayarını destekler. 

2) Kullanıcı, geri çıkarma hızını ihtiyaçlarına göre ayarlayabilir. Bunun için 6 seçenek vardır. Örnek 

olarak A4 boyutunda 297mm kağıdı ön taraftan çıkarmak için ayrı ayrı 1.0s, 1.3s, 1.6s, 1.9s, 2.2s 

ve 2.5s sürere. Çıkarma süresi, kağıt uzunluğuna bağlıdır. 

19. VTM300 taranan dosya adını özelleştirmeyi destekler: 

1) VTM300, kullanıcıların taranan dosya adını özelleştirmesini destekler. 

2) Kullanıcı, taranan dosya adını ihtiyaçlarına göre özelleştirebilir. 

20. VTM300 otomatik kırpmayı destekler ve QR kodu görüntüsünü kaydeder: 

1) VTM300 QR kodu görüntüsünü otomatik kırpmayı destekler. 

2) QR kodu belgesini tararken, VTM300 otomatik olarak QR kodunu tanır, otomatik kırpma ve 

daha ileri referans için QR kodu görüntüsünü kaydeder. 
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Bölüm IV. 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 (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. 

 

Besleme Silindiri ve Camın Temizlenmesi 

1. Tarayıcının kapağını dikkatlice açın. 

2. Besleme silindirini bir uçtan diğer uca doğru silin. 

3. Camı da yine bir uçtan diğer uca doğru temizleyin. Bunu, tüm yüzey temizlenene kadar 

tekrarlayın. 

 

 
DİKKAT 

Püskürtmeli temizleyicileri  tarayıcı camına doğrudan püskürtmeyin. Fazla sıvı 
artıkları tarayıcıda buğu oluşturarak zarar verebilir. 

 

4. Temizlenen alanların tamamen kurumasını bekleyin. 

5. Alanlar tamamen kuruduktan sonra kapağı yavaşça aşağı doğru bastırarak 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. 

Aşağıda tarayıcının nasıl kalibre edileceği açıklanmaktadır: 

1. Özel kalibrasyon sayfasını yukarı bakacak şekilde tarayıcının sayfa besleme yuvasına takın. 

 

 

 
DİKKAT 

Tarayıcınızla birlikte gelen özel kalibrasyon sayfasını takın. Alternatif olarak, bunun 
yerine A4/Letter ebadında herhangi bir düz beyaz kağıt da kullanabilirsiniz. Ancak, 
kalibrasyon etkisi özel kalibrasyon kağıdından daha az olabilir. 

 

2. Calibration Wizard başlatmak için Windows Start butonuna tıklayın. (Windows 8.1 

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 ve ardından Calibrate Now... seçeneğini tıklayın. 

4. Kalibrasyon işlemine başlamak için Start düğmesine tıklayın. 

5. Tarayıcı kalibrasyon sayfasını tarayıcıya doğru çekerek tarayıcı kalibrasyonunu tamamlar. 

Kalibrasyon tamamlandıktan sonra OK ve ardından Finish’i tıklatın. 

Güç Tasarrufu 

Güç tüketimini azaltmak için, tarama işlemi tamamlandığında tarayıcının ışık kaynağı kendiliğinden 

kapanır ve tarayıcı gecikme süresi olmaksızın daha düşük güç moduna geçer. 

Kullanım ve Bakım İpuçları 

Tarayıcınızın sorunsuz çalışması için aşağıdaki kullanım ve bakım ipuçlarını inceleyin. 

 Tarayacağınız belgeden ataş, iğne, zımba veya diğer klipsleri sökmeden belgenizi tarayıcıya 

yerleştirmeyin. 

 Nemli, kıvrılmış veya kırışmış belgeleri tarayıcıya sokmayın. Bu belgeler kağıt sıkışmalarına 

neden olarak üniteye zarar verebilirler. 
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EK: A Teknik Özellikler4 

 

Plustek VTM300 

Tarayıcı Tipi Çift taraflı beslemeli tarayıcı 

Besleme Modu Tek sayfa 

Görüntü Sensörü CIS x 2 

Işık Kaynağı RGB LED 

Optik Çözünürlük 600 dpi 

Donanım Çözünürlüğü 600 x 600 dpi 

Tarama Hızı ≤ 4 sn. (Renkli, 300 dpi, A4 Dubleks) 

Not: Tarama hızı, tarama yazılımı, PC'nin CPU ve RAM'ına bağlı 
olarak değişir. 

Tarama Alanı (En x Boy) Max: 216 x 594 mm (8.5” x 23,4”) 

Satandart: 210 x 297 mm (A4) 

Kabul edilebilir Sayfa Ölçüleri  
(En x boy) 

Max: 218 x 594 mm (8,6” x 23,4”) 

Min: 54 x 54 mm (2,1” x 2,1”) 

Kabul edilebilir Kağıt Ağırlığı  Sayfa: 50g/m2 ile 250 g/m2  

Kart Kalınlığı Kabartmalı 1,2 mm’ye kadar 

Günlük Tarama Görevi (Sayfa) 500 sayfa 

Maksimum Tarama Ömrü 
(Sayfa/Saat) 

500.000 sayfa/5.000 Saat (Hangisi önce gelirse) 

Güç Desteği Giriş: AC 100-240 V  10%, 50/60Hz 
Çıkış: DC 24V/1.25A 

Güç Harcama Kullanımda: 18,5 W 
Beklemede: 4,5 W 

Çalışma Sıcaklığı Yüksek: 45C° 

Düşük: 5 C° (10 C°önerilir) 

Çalışma Nemi Yüksek: 80° (Yoğuşmasız) 

Düşük: 20° 

Arayüz USB 2.0 

Net Ağırlık 1,2 Kgs  

Boyutlar 289 x 90,7 x 60,7 mm (11,38” x 3,57” x 2,39”) 

Desteleyen Sistemler Microsoft Windows Vista/7/8/10 (32/64 bit) 

 

                                                           
4 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 Pazartesiden 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) 

 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/

