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Sekonic Optik Okuyucuların BAKIM İŞLEMİ

Optik Cevap Formlarını satın 

alırken dikkat edilmesi 

gerekenler:
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Optik Okuyucu Hangi Durumlarda Okumaz?
Profesyonel optik okuyucular (Sekonic) standartlara uygun basılmamış optik okuyucu cevap anahtarlarında
problem üretebilir. Optik formlar minimum 90 gr. ve standartlara uygun basılması gerekir.
Optik Okuyucunun formları okuyabilmesi için bazı standartlar gereklidir.

• Fotokopi (Renkli/Siyah Beyaz) ile çoğaltılan formları okumaz.
• Matbaa baskısı olmayan formları okumaz.
• Nemli, ıslak, yırtık formları okumaz.
• Gramajı çok düşük veya çok kalın formları okumaz.
• Baskı ve kesim hatası olan formları okumaz.
• Buruşmuş, yırtılmış optik form sınav cevap kağıtlarını okumaz.
• Sekonic optik okuyucular standartlara uygun olan tüm optik formları sıkıntısız ve sıfır hata ile okuma yapar.

Sınavlarınızda kullandığınız formların okumalarında sorun yaşamamanız için 

DATASİS tarafından %100 okuma garantili basılan formları kullanınız. 

https://www.cozumoptikokuyucu.com/optik-okuyucu/
https://www.cozumoptikokuyucu.com/optik-formlar/


Sekonic SR-55D 

Bakım İşlemleri

Sekonic Optik Okuyucuların BAKIM İŞLEMİ
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• Optik okuyucunuzun ön kapağı açınız.

• Cihazın içinde vida, ataç, kağıt parçası gibi ürünler varsa çıkarınız.

• Cihaza kompresör, fön (soğuk olacak şekilde) gibi hava üfleme makinaları ile cihazın içerisine
hava tutunuz. İçinde silgi, kağıt, toz gibi atıkların çıktığından emin olunuz.

• Temiz tüy tutmayan bir bezi hafifçe ıslatın (fazla suyunu sıkınız, sulu ve ıslak olmamasına dikkat
ediniz)cihazın içindeki cam/ayna kısımları ile silindirleri/tekerlekleri siliniz.

Cihazın Bakım İşlemi:

Cihaz Kullanımında Yapılmaması Gereken İşlemler:

İşlem Öncesi Yapılması Gerekenler:

• Cihazdaki optik formları alınız.

• Cihazın ön kapağını kapatınız.

• Cihazın güç kablosunu adaptörden çıkarınız. Adaptörü prizden çekiniz.

• USB kablosunu çıkarınız.

• Cihaz çalışırken yerinden kaldırmayınız, yer değiştirmeyiniz.

• Cihaz çalışırken USB kablosunu çıkarmayınız.

• Kağıt sıkıştığında kağıdı çekmeyiniz. Kapağı açarak kağıt gidiş yönüne doğru çıkartınız.



Sekonic SR-1800 

Bakım İşlemleri

Sekonic Optik Okuyucuların BAKIM İŞLEMİ
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• Optik okuyucunuzun üst kapağı açınız.

• Cihazın içinde vida, ataç, kağıt parçası gibi ürünler varsa çıkarınız.

• Cihaza kompresör, fön (soğuk olacak şekilde) gibi hava üfleme makinaları ile cihazın içerisine
hava tutunuz. İçinde silgi, kağıt, toz gibi atıkların çıktığından emin olunuz.

• Temiz tüy tutmayan bir bezi hafifçe ıslatın (fazla suyunu sıkınız, sulu ve ıslak olmamasına dikkat
ediniz)cihazın üzerindeki silindirleri/tekerlekleri ile ilk kağıt alma silindiri/tekerleği siliniz.

Cihazın Bakım İşlemi:

Cihaz Kullanımında Yapılmaması Gereken İşlemler:

İşlem Öncesi Yapılması Gerekenler:

• Cihazdaki optik formları alınız.

• Cihazın arkasındaki düğmesinden cihazı kapatınız.

• Cihazın güç kablosunu adaptörden çıkarınız. Adaptörü prizden çekiniz.

• USB kablosunu çıkarınız.

• Cihaz çalışırken yerinden kaldırmayınız, yer değiştirmeyiniz.

• Cihaz çalışırken USB kablosunu çıkarmayınız.

• Kağıt sıkıştığında kağıdı çekmeyiniz. Kapağı açarak kağıt gidiş yönüne doğru çıkartınız.



Sekonic SR-3500 

Bakım İşlemleri

Sekonic Optik Okuyucuların BAKIM İŞLEMİ
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• Optik okuyucunuzun üst kapağı açınız.

• Cihazın içinde vida, ataç, kağıt parçası gibi ürünler varsa çıkarınız.

• Cihaza kompresör, fön (soğuk olacak şekilde) gibi hava üfleme makinaları ile cihazın içerisine
hava tutunuz. İçinde silgi, kağıt, toz gibi atıkların çıktığından emin olunuz.

• Temiz tüy tutmayan bir bezi hafifçe ıslatın (fazla suyunu sıkınız, sulu ve ıslak olmamasına dikkat
ediniz)cihazın üzerindeki silindirleri/tekerlekleri ile ilk kağıt alma silindiri/tekerleği siliniz.

• Üst kapağı hafif sert şekilde kapatınız. Kapağın cihazı tam kavradığından emin olunuz.

Cihazın Bakım İşlemi:

Cihaz Kullanımında Yapılmaması Gereken İşlemler:

İşlem Öncesi Yapılması Gerekenler:

• Cihazdaki optik formları alınız.

• Cihazın arkasındaki düğmesinden cihazı kapatınız.

• Cihazın güç kablosunu adaptörden çıkarınız. Adaptörü prizden çekiniz.

• USB kablosunu çıkarınız.

• Cihaz çalışırken yerinden kaldırmayınız, yer değiştirmeyiniz.

• Cihaz çalışırken USB kablosunu çıkarmayınız.

• Kağıt sıkıştığında kağıdı çekmeyiniz. Kapağı açarak kağıt gidiş yönüne doğru çıkartınız.



Sekonic SR-6000 

Bakım İşlemleri

Sekonic Optik Okuyucuların BAKIM İŞLEMİ
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• Optik okuyucunuzun üst kapağı açınız.

• Cihazın içinde vida, ataç, kağıt parçası gibi ürünler varsa çıkarınız.

• Cihaza kompresör, fön (soğuk olacak şekilde) gibi hava üfleme makinaları ile cihazın içerisine
hava tutunuz. İçinde silgi, kağıt, toz gibi atıkların çıktığından emin olunuz.

• Temiz tüy tutmayan bir bezi hafifçe ıslatın (fazla suyunu sıkınız, sulu ve ıslak olmamasına dikkat
ediniz)cihazın üzerindeki silindirleri/tekerlekleri ile ilk kağıt alma silindiri/tekerleği siliniz.

• Üst kapağı hafif sert şekilde kapatınız. Kapağın cihazı tam kavradığından emin olunuz.

Cihazın Bakım İşlemi:

Cihaz Kullanımında Yapılmaması Gereken İşlemler:

İşlem Öncesi Yapılması Gerekenler:

• Cihazdaki optik formları alınız.

• Cihazın arkasındaki düğmesinden cihazı kapatınız.

• Cihazın güç kablosunu adaptörden çıkarınız. Adaptörü prizden çekiniz.

• USB kablosunu çıkarınız.

• Cihaz çalışırken yerinden kaldırmayınız, yer değiştirmeyiniz.

• Cihaz çalışırken USB kablosunu çıkarmayınız.

• Kağıt sıkıştığında kağıdı çekmeyiniz. Kapağı açarak kağıt gidiş yönüne doğru çıkartınız.



Sekonic Optik Okuyucuların BAKIM İŞLEMİ
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Web tabanlı Kayıt, Muhasebe, Etüt, Ödev, Rehberlik 

ile Sınav Ölçme ve Değerlendirme Sistemidir. 

Öğretmen, Veli, Öğrenci ve Kurum Yetkilileri 7/24 

sistemi online kullanabilirler.

Sekonic Optik Okuyucular 
Datasis tarafından üretilen tüm 
yazılımlarla %100 uyumludur.

21 modülden oluşan “Öğrenci Gelişimi, 

Kurum Yönetimi, Veli Gözetimi” açısından 

tam bir bütünleşme sağlayan internet 

Tabanlı BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ.

•Kayıt Modülü
•Muhasebe Modülü
•Personel Takip Modülü
•Devam Devamsızlık Modülü
•Planlama Modülü

•Sınav Modülü
•Ödev Takibi
•Etüt Modülü
•Sınav Planlama

•Canlı Ders Modülü
•Online Sınav Modülü
•Online Envanter - Anket Modülü

www.dersonet.com

Okul ve Kurs Takip Sistemi

Okul ve Kurs Takip Sistemi

•Rehberlik Modülü
•Online 7/24 takip
•Mobil Uygulama



Sekonic Optik Okuyucuların KURULUM İŞLEMİ

Sekonic Optik Okuyucular 
Datasis tarafından üretilen tüm 
yazılımlarla %100 uyumludur.

Datasis Yazılım Donanım İletişim Eğitim ve Sınav Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.
Zümrütevler Mah. Hanımeli Cad. Tuna İş Merkezi No:13/3 PK:34852 Maltepe / İSTANBUL
0(216) 577 26 27 - datasis@datasis.com.tr | www.datasis.com.tr

Optik okuyucu cihaz bakım, onarım ve parça 
değişimleri ile ilgili her konuda www.datasis.com.tr
web adresi, datasis@datasis.com.tr e-posta 
adresinden veya 0 (216) 577 26 27 nolu telefon 
hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.
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