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Пайдаланушы нұсқаулығы: Тарау 6

Пайдаланушы нұсқаулығы: Тарау 6

Негізгі операциялар Қолдануды бастамас бұрын 

Бұл нұсқаулықта құрамдас бөлшектер, жұмысқа даярлық, негізгі операциялар және ақаулықтар табу және жою жолдары 
сипатталған. Бұл машинамен жұмыс жасауды бастамас бұрын алдымен қауіпсіздік техникасы жөніндегі нұсқаулықты (басылған 
құжат) оқып шыққандығыңызға көз жеткізіңіз.Нағыз DVD-диск пайдаланушының әртүрлі тілдердегі қысқаша нұсқаулығына ие.

Тауар белгілері
Осы нұсқаулықта келтірілетін компаниялар немесе өнім атаулары сәйкес компанияның фирмалық белгісі немесе сауда 
белгісі болуы мүмкін.

КӨПҚЫЗМЕТТІ САНДЫҚ ЖҮЙЕЛЕР

Пайдаланушының 
қысқаша нұсқаулығы

Қуат көзін қосу 
Ауыстырып қосқышты «        » 
күйіне басыңыз

Пайдалану нұсқаулығы: Тарау 1

ЖКИ экраны

Апаттық индикатор [Босату/Стоп]

Негізгі экран көшіру

[Тәртіптерді босату]

[Қуатты үнемдеу]

[Оператор таңдауы] [Қалыпқа 
келтірулер]

[Болдыртпау]

[СТАРТ

][OK]    Сандық түймелер

1
READY
100%

AUTO EXPOSURE
TEXT/PHOTO

A4Масштаб

Экспозиция

Түпнұсқа тәртібі

Қағаз өлшемі
Хабарлама                   Көшірмелер саны

Айналдыру
белгісі

За узлом переноса

Бүйірлік жақ

1 2

3
4

5

6

7

1
23

4 5
6

7

8
9

10

Автобергіште

Қуат көзін қосу 
Ауыстырып қосқышты «І» күйіне басыңыз 

Ақауларды анықтау және жою
Тонер жоқ

Қағаздың дұрыс емес берілуі

Құрамдас бөлшектер сипаты
Қондырғы

Басқару панелі

Қуат көзін қосу



Сандық түймелермен 1 
көшірмелер санын, осыдан 
кейін [СТАРТ], 2 сканерлеуді 
бастау үшін басыңыз.

Құрамдас бөлшектер сипаты Ақаулықтарды анықтау және жою

Драйвердің орнатылуы әкімшінің құзіреттілігін талап етеді. 
Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 немесе 
Windows Server 2012 үшін орнатушыны қолданыңыз

Орнатушымен орнату кезінде назар аударыңыз
Барлық іске қосылған қосымшаларды жабыңыз.•	

•	Егер орнатушы автоматты түрде іске қосылмаса, DVD-
дискте «Set-up.exe» файлын екі рет шертіңіз.

Басып шығару 
және сканерлеу 
қызметтері 
қол жетімді.

Бағдарламалық қамсыздандыруды 
орнату жөніндегі нұсқаулық: Тарау 2

1. [File] мәзірінен [Print] таңдаңыз. 1. Түпнұсқаларды орналастырыңыз.
2. TWAIN-біріккен қосымшасын іске қосыңыз.
3. [Файл] мәзіріндегі қолданбалы бағдарламада

құрылғыны таңдаңыз.
4. [Файл] мәзіріндегі қолданбалы бағдарламада

сканерлеу тәртібін таңдаңыз.
5. Сканерлеуді қалыпқа келтіріңіз,

осыдан кейін [Scan] шертіңіз.

3. 

Көшіруді тоқтату
[БОСАТУ/СТОП] түймесін басыңыз.

Жылдам шақыру пернелері
Басыңыз        :  «ТҮПНҰСҚА ТӘРТІБІ»
Басыңыз         :  Еуропа және Америка – «ЭКСПОЗИЦИЯ», 

Еуропа және Америкадан өзге – «КАРТА ID»
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2. Принтер   1   таңдаңыз, осыдан
кейін   2   [Preferences] шертіңіз.

3. Басып шығару шамаларын қалыпқа келтіріңіз, осыдан кейін [ОК] басыңыз.
4. [Print] ([ОК]) шертіңіз.

Копир  Руководство пользователя: Глава 2

21

Принтер  Пайдаланушы нұсқаулығы: 
Тарау 3 Сканер  Пайдаланушы нұсқаулығы: 

Тарау 4

1 

Қол астауы

Кассетада қағаз форматын орнату үшін
Кассетаға қағазды жүктеу кезінде хабарлама пайда болады. 
Нұсқаулыққа назар аударыңыз және қағаз форматын орнатыңыз. 
(«БЕЛГІЛЕР» қызметі «РҰҚСАТ ЕТІЛЕДІГЕ» орнатылғанда).

Кассета

 Пайдаланушы нұсқаулығы: Тарау 1
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 Көшіруді аяқтауға қарай қалыпқа келтіруді 
және дисплей экранын босату үшін
[ТӘРТІПТЕРДІ БОСАТУ] түймесін басыңыз.

2. [КӨШІРУ] түймесін басыңыз
және көшірудің қалыпқа
келтірулерін орындаңыз.
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Авто берілу

1. Түпнұсқаларды орналастырыңыз.
Түпнұсқаны орналастыруға 
арналған шыны

А3 (LD) форматын қағазда басып шығару үшін
Қол астауына қағазды жүктеңіз және нұсқаулықтарды қадағалаңыз 
және формат пен қағаз типін орнату кезінде пайда болған 
нұсқауларды қадағалаңыз.

Авто беруге түпнұсқаларды 
төсеуге назар аударыңыз
Үлкен ұзындықтағы 
түпнұсқаларды (А3, В3, А4-R, LD, 
LG, COMP немесе) CK төсеу 
кезінде түпнұсқа өлемі дұрыс 
анықталатындай етіп, 
түпнұсқалар ұстағышын ашыңыз.

Орнату бағдарламасын қолдану
1. Машинаның сөндірулі екендігіне көз жеткізіңіз.
2. DVD-дискті компьютерге қойыңыз.
3. Экрандағы нұсқаулықтарды қадағалаңыз.

Plug and Play қолдану
1. Машинаның қуат көзін қосу.
2. Бағдарламаның диалогтық терезесін қадағалаңыз.

Компьютерге қосылу
Драйверді орнатпас бұрын компьютерге машинаны 
USB-шоғырсымы арқылы жалғастырыңыз.
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Қолдануды бастамас бұрын
Қағазды жүктеу

Драйверді орнату

Негізгі операциялар




