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1- ÇİFT YÜZLÜ YAZDIRMA VE FOTOKOPİ

Dosyayı yazdır 

dedikten sonra açılan 

bu ekranda yazıcı 

özelliklerini tıklıyoruz.



Açılan bu sayfada 

yanda gösterilen çift 

yüzlü 

seçeneklerinden 

ortada yer alan ‘’ 

Uzun kenardan 

döndür’’ seçeneğini 

işaretleyip TAMAM 

diyoruz



Çift yönlü fotokopi için çoğaltacağımız kağıdı aşağıdaki 

bölmeye yerleştiriyoruz.
İşlev menüsü tuşuna basıp ekranda sırayla 

aşağıdaki işlemleri yapıyoruz.

Yön tuşları 

ile menü 

içerisinde 

hareketi 

sağlıyoruz

İşlev menüsü içerisinde öncelikle çift yüzlü seçeneğine gelip OK  basıyoruz. Daha sonra 2-yüzlü>>2-

yüzlü  seçeneğini seçip OK a bastıktan sonra çoğaltmak istediğimiz sayıyı girip başlatıyoruz



2- USB’YE TARAMA VE ÇİFT YÜZLÜ TARAMA

Çift taraflı tarama için 

belgeyi  bu bölüme 

yerleştiriyoruz.



USB’YE TARAMA VE ÇİFT YÜZLÜ TARAMA

USB girişi

Flash belleği 

taktıktan sonra 

Belge Kutusu 

tuşuna 

basıyoruz.

Solda gösterilen işlemleri yön 

tuşları ve OK tuşu ile 

gerçekleştirdikten sonra BAŞLAT

tuşu ile tarama işlemini 

tamamlamış oluyoruz. 

UYARI!!!

CİHAZA TAKILACAK OLAN FLASH 

BELLEK FAT32 DOSYA BİÇİMİNDE 

OLMALIDIR. NTFS DOSYA BİÇİMİNİ
DESTEKLEMEMEKTEDİR



3- YAZICIYA  İP VERME VE BİLGİSAYARA 

TARAMA YAPMA

1.AŞAMA-Yazıcıya Sabit İP Verme

Öncelikle yazıcının Sistem Menüsü 

tuşuna basılır. Sonra Sistem’e basın. 

Oturum adı ve şifresi bölümüne 4000 

yazın. Sonra Ağ > TCP IP Ayarları > 

IP4 Ayarlarına girerek aynı 

bilgisayarda yaptığımız gibi yazıcı 

içinde IP Adresi, Alt Ağ Maskesi ve 

Varsayılan Geçit ayarlarınızı ağ ve 

modeminize göre yapın. 



1.AŞAMA-Bilgisayarda Yapılacak İşlemler

Öncelikle bilgisayarda tarama dosyalarının toplanacağı bir klasör oluşturun. Ben klasörü 

Masaüstüne oluşturdum. Oluşturduğunuz klasörü paylaşıma açın ve Everyone kullanıcı için gerekli bütün izinleri 

verin.



4- KYOCERA COMMAND CENTER (WEB ARAYÜZÜ -KUMANDA MERKEZİNE) GİRİŞ

Yazıcıya verilmiş olan sabit İP
adresini herhangi bir tarayıcıya 

yazın.

Açılan sayfada Oturum 

açmaya tıklayıp parola 

kısmına admin00  yazıp 

Tamam diyoruz.



İlk olarak TEMEL sekmesini açıyoruz. Ve  

soldaki menüden Ağ’ı tıklayıp yandaki

Ayarları yapıyoruz. 

Aşağıdaki ayarları kendi  kurumunuza göre  İP 

bilgilerinizi değiştirebilirsiniz.

Bu bilgiler adsl

modeminize 

göre 

ayarlanmalıdır



İlk olarak TEMEL sekmesini açıyoruz

Daha sonra 

Solda yer alan 

menüden önce 

Adres Defteri  

daha sonra 

İrtibatları

açıyoruz.



Bu bölümde sadece kırmızı 

kutularda  değişiklik yapıyoruz.

Bilgisayar adını yazıyoruz.

Bilgisayarda daha önce 

oluşturduğumuz paylaşım klasörünün 

adını bu bölüme yazıyoruz.

Son olarak Gönder’e tıklıyoruz.



Artık ayarımız tamamdır. Bundan sonra tarama işlemini 

gerçekleştirmek için Yazıcıdan Gönder > Adres Defteri > 

Tarama İşleminin Adı > Başlat’a tıklamanız yeterli.



5-FAVORİLERE EKLEME
Yukarıda yaptığımız tüm 

işlemleri favorilere eklemek 

için;  Yaptığınız işlemin ayarını 

tamamladıktan sonra Başlat a 

basmadan önce yanda 

gördüğünüz Program

tuşlarından birine uzun basarak 

o işlemi favorilere 

ekleyebilirsiniz. Daha sonra 

örneğin II numaraya USB ye 

Taramayı eklediyseniz II

numaraya bastığınızda o 

program çağrılır ve Başlat’a

basılır işlem gerçekleşmiş olur.


