
Sekonic Optik Okuyucuların KURULUM İŞLEMİ

Sekonic Marka Optik 

Okuyucuların tüm modellerinin 

bilgisayarınıza kurulumunu bu 

yönergeye göre yapabilirsiniz.

Sekonic Optik Okuyuculardaki 
ÇÖZÜM ORTAĞINIZ.
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Sekonic Optik Okuyucuların KURULUM İŞLEMİ

Kurulum öncesi dikkat edilmesi 

gereken hususlar:
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• Cihazı teslim aldıktan sonra, cihazı kutusundan çıkartıp, fişe takmadan düz bir alanda
ortam/oda sıcaklığına (en az 2 saat) ulaşana kadar bekletiniz.

• Cihazın elektrik bağlantısını yapmadan ve cihazı düğmesinden açmadan önce USB (data)
kablosunu optik okuyucuya ve bilgisayara takınız.

• Cihazın takıldığı prizdeki topraklama ve elektrik voltajını mutlaka ölçtürüp uygunsa cihazı
takınız. (Referans çalışma gerilimi 220 V, Maksimum topraklama referansı 0.1 V)

• Optik okuyucunuzu sadece kendi orijinal adaptörü ile çalıştırınız. Aynı güç ve amper
ayarında olsa bile başka bir adaptörler ile çalıştırmayınız. Çalıştırmanız durumunda cihaz
garanti dışı kalır.

• Cihaz açıkken elektrik ve USB (data) kablosunu, optik okuyucudan ve bilgisayardan çıkarıp
takmayınız. Aksi halde optik okuyucunuz için ciddi sorunlar yaratır.

• Cihazda optik cevap formu okutması yapılmadan formları havalandırınız. Kağıt üzerinde veya
arasındaki silgi parçacıkları ve diğer yabancı cisimlerin (ataç, zımba teli, bant, tipeks, daksil
veya sıvı/katı düzeltici) temizlendiğinden emin olunuz.

• Mümkünse cihazın takıldığı hatta regülatörlü UPS (güç kaynağı) cihazı kullanınız. Cihaz
elektriğini regülatörlü UPS den almasını sağlayınız.

• Cihaz çalışırken yerinden kaldırmayınız, yer değiştirmeyiniz.
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• Cihazın çalışırken, cihazın üzerine eşya/yük/ağırlık koymayınız.

• Cihazla işiniz bittiğinde fişini mutlaka prizden çekiniz.

• Optik okuyucunuzun uzun ömürlü olması için; her okumadan sonra kağıt giriş tekerinin,
alkolsüz hafif nemli bir bezle silinmesi tavsiye edilir.)

• Cihaz kullanılmadığı zaman düğmesini kapatınız. Üzerini toz örtüsü ile mutlaka örtünüz.

• Cihazın takıldığı prizde, çoğaltıcı priz kullanmayınız. (3’lü, 5’lü priz vb.)

• Cihazın takılı olduğu elektrik hattına; ısıtıcı, elektrik süpürgesi, kötel, fön makinası, kaynak
makinası, matkap, hilti, radyatör, ütü, çay/kahve makinası, fotokopi makinası, projektör vb..
gibi cihazlar takmayınız.

• Cihazın orijinal kolisini mutlaka saklayınız. Bakım, onarım, tamir ve değişim için
gönderimlerinizi orijinal koli ile yapınız. Cihaz garantide olsa bile orijinal koli haricinde yapılan
gönderimlerde cihaz garanti dışı kalır.

Cihazın bakım, onarım ve parça değişimleri ile optik
okuyucular için her türlü konuda www.datasis.com.tr
adresinden veya 0 (216) 577 26 27 nolu telefon hattından bize
ulaşabilirsiniz.

http://www.datasis.com.tr/


Sekonic Optik Okuyucuların KURULUM İŞLEMİ

Kurulum nasıl yapılır?
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Optik Okuyucuların güncel sürümlerini www.datasis.com.tr > DESTEK menüsünden

(https://datasis.com.tr/sekonic-okuyucu-destek adresinden) Sekonic SR-55 / SR-1800 SR-1800EX /
SR-3500 / SR-6000 / SR-6500 Sürücü ve Okuma Programını ZİP veya RAR olarak indiriniz.

1

Açılan klasörün içindeki

KURULUM dosyasını
farenin sağ tuşuna
basarak, açılan menüden
Yönetici olarak çalıştır
seçerek çalıştırınız.

2

3 Karşınıza çıkan seçeneklerden 
satın almış olduğunuz SEKONİC 
Optik Okuyucunuzun 

MODELİNİ seçerek KUR
butonuna tıklayınız.

İndirdiğiniz sıkıştırılmış SekonicKurulumProgrami ZİP veya RAR dosyasını farenin sağ tuşuna basarak klasöre
ayıkla «SekonicKurulumProgrami\» seçeneği ile klasöre çıkartınız.

4

5
Kurulum başladıktan sonra cihazın DRIVER dosyaları yüklenmeye başlayacaktır.
Yandaki resimdeki gibi açılan pencerede, İLERİ butonuna tıklayınız. Sonraki
pencereden I accept this EULA seçeneğini seçerek İLERİ butonuna tıklayınız. DRIVER
kurulumu tamamlandığında karşınıza gelen pencereye SON tıklayarak işlemi
tamamlayınız.

6 Kurulum tamamlandığında masaüstüne Sekonic Okuma Programı ikonu gelecektir. Bir defaya
mahsus olarak, bu simgeye farenin sağ tuşuna basarak YÖNETİCİ OLARAK ÇALIŞTIR
seçeneğini seçiniz. Optik formlarınızı bu simgeye tıklayarak okutabilirsiniz.
• Formları optik okuyucuya koymadan önce elinizle havalandırınız.
• Formları siyah çizgileri (Time Marker) aynı hizaya gelecek şekilde yerleştiriniz.
• Formların üzerindeki siyah çizgi (Time Marker) üzerlerinde işaretle yapmayın/yaptırmayın.
• Renkli/Siyah beyaz fotokopi çekilen formları okutmaya çalışmayınız.

http://www.datasis.com.tr/
https://datasis.com.tr/sekonic-okuyucu-destek
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Optik Cevap Formlarını satın 

alırken dikkat edilmesi gereken 

hususlar:
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Optik Okuyucunun formları okuyabilmesi için bazı standartlar gereklidir.
• Fotokopi (Renkli/Siyah Beyaz) ile çoğaltılan formları okumaz.
• Matbaa baskısı olmayan formları okumaz.
• Rutubetli, ıslak, yırtık formları okumaz.
• Gramajı çok düşük veya çok kalın formları okumaz.
• Baskı hatası, kesim hatası olan formları okumaz.

Sınavlarınızda kullandığınız formların okumalarında sorun yaşamamanız için 

%100 Okuma Garantili DATASİS tarafından basılan formları kullanabilirsiniz. 
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Web tabanlı Kayıt, Muhasebe, Etüt, Ödev,

Rehberlik ile Sınav Ölçme ve Değerlendirme

Sistemini; Öğretmen, Veli, Öğrenci ve Kurum

Yetkilileri 7/24 sistemi online kullanabilirler.

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

İnternet tabanlı BİLGİ YÖNETİM

SİSTEMİ olan Dersonet bir çok modülün

altında “Öğrenci Gelişimi, Kurum

Yönetimi, Veli Gözetimi” açısından tam

bir bütünleşme sağlar.

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

•Sınav Modülü
•Ödev Takibi
•Etüt Modülü
•Sınav Planlama
•Rehberlik Modülü
•Online 7/24 takip
•Mobil Uygulama

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

www.dersonet.com

http://www.dersonet.com/

