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Оператор нұсқаулығы: Тарау 6

Оператор нұсқаулығы: Тарау 6

Негізгі операциялар Қолдануды бастамас бұрын

Бұл нұсқаулықта құрамдас бөлшектер, жұмысқа даярлық, негізгі операциялар мен ақауларды табу және жою сипатталған. Бұл 
машинамен жұмыс істеуді бастамас бұрын, Өзіңіздің қауіпсіздік Техникасын (баспа құжаты) оқығаныңызға көз жеткізіңіз. Бұл 
нұсқаулықтан өзге машинаға қосымшаланған DVD-дискте Оператор Нұсқаулығы (PDF-файл) бар.

Тауар белгілері
Компаниялар немесе осы нұсқаулықта келтірілген өнімдер атауы сәйкес компанияның фирмалық белгісі немесе сауда маркасы 
болуы мүмкін.

Көп қызметті сандық жүйелер

Пайдаланушының 
қысқаша нұсқаулығы

Оператор нұсқаулығы: Тарау 1

[тәртіптерді босату]

[болдыртпау]
 [апатты индикатор] босату/тоқтату

[көп]

[бір рет 
тиюмен]

[қуат көзін 
үнемдеу]

[операторды 
таңдау]

[баптаулар][ФАКС]

[OK]
мекен жай кітабы ПК

[іске қосу] 

сандық түймелер

[жай-күй][СКАНЕР]
[көшірме]

[рұқсат]

[үзіліс]

дисплей (көшірме)

READY
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AUTO EXPOSURE
TEXT/PHOTO

1 A4

хабарлама
қағаз форматы

Масштаб

Экспозиция

түпнұсқа тәртібі

көшірмелер саны

айналдыру 
белгісі

За узлом переноса
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Авто бергіште

қуат көзінің сөндіргіші 

"          " күйіне ауыстырып 
қосқышты басыңыз

қуат көзінің сөндіргіші 
"|" күйіне ауыстырып қосқышты басыңыз .

Ақауларды табу және жою
Тонер жоқ

Қағаздың дұрыс емес берілуі

Құрамдас бөлшектер сипаты
Қондырғы

басқару панелі

қуат көзін қосу



Негізгі құрамдас бөлшектер

Басып 
шығару 
және 
сканерлеу 
қызметтері 
қол жетімді.

1. Мәзірден [File] [Print] таңдаңыз.

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

Көшіруді тоқтату
[БОСАТУ/ТОҚТАТУ] түймесін басыңыз.

Жылдам шақыру пернелері
     басыңыз: «Түпнұсқа тәртібі»
     түймесі: Еуропа және Америка: -«Экспозиция»

Еуропа мен Америка – «KAPTA ID»

2

1

2. Принтерді   1   таңдаңыз , 
осыдан кейін [Preferences]   2 
шертіңіз

3. Басып шығару шамаларын баптаңыз, 
осыдан кейін [OK] басыңыз.

4. Шертіңіз [Print] ([OK]).

Оператор нұсқаулығы: Тарау 2
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Оператор нұсқаулығы: Тарау 3

Қол астауы

Кассета

Оператор нұсқаулығы: Тарау1
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Көшірудің аяқталуына қарай баптауларды және 
дисплей экранын босату 
үшін [ТӘРТІПТЕРДІ БОСАТУ] түймесін басыңыз

2. [КӨШІРМЕ] түймесін 
басыңыз және көшіру 
баптауларын орындаңыз.

READY
100%

AUTO EXPOSURE
TEXT/PHOTO

1 A4

Авто берілу

1. Түпнұсқаларды орналастырыңыз.
Түпнұсқаны орналастыруға 
арналған шыны

Түпнұсқалардың 
түпнұсқалардың авто берілуде 
орналасуына көңіл аударыңыз.
Үлкен ұзындықты түпнұсқаларды 
орналастыруда (A3, B4, A4-R, LD, 
LG, COMP немесе 8K) түпнұсқа 
көлемі дұрыс анықталатындай 
етіп түпнұсқалар ұстағышын 
ашыңыз.А3 форматын қағазын басып шығару үшін (LD)

Қағазды қол астауына жүктеңіз және нұсқаулықтарды қадағалаңыз 
және қағаз форматын және типін орнату кезінде пайда болған 
нұсқаулықтарды қадағалаңыз.

Қағаз форматын кассетаға орнату үшін
Қағазды кассетаға жүктеу кезінде хабарлама пайда болады. 
Нұсқаулықтарға көңіл аударыңыз және қағаз форматын орнатыңыз. 
(«БЕЛГІЛЕР» қызметі «ҚОЛДАНУҒА» орнатылғанда).

Драйвердің орнатылуы әкімші өкілдігін 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 “Setup.exe” файлын екі рет шертіңіз.

Бағдарламалық қамсыздандыруды орнату нұсқаулығы: Тарау 2

Орнату бағдарламасын қолдану
1. Барлық іске қосылған қосымшаларды жабыңыз.
2. USB-шоғырсымын қосу кезінде машинаның сөндірулі 

екендігіне көз жеткізіңіз.
3. DVD-дискті компьютерге
4. “Setup.exe” екі рет шертіңіз.
5. Экрандағы нұсқаулықтарды қадағалаңыз.

Компьютерге жалғастыру
Драйверлерді орнатуды бастамас бұрын машинаны 
компьютерге USB-шоғырсымымен немесе желілік 
шоғырсыммен жалғастырыңыз.

Жалғастырғыш шоғырсымдар

1.
2.

1

Қолдануды бастамас бұрын
Қағазды жүктеу

Драйверді орнату

Негізгі операциялар
Көшіру   

1
2

Принтер

1
2

Факс

2
Желі Телефон желісін жалғастырыңыз.
Телефон      cыртқы телефонды жалғастырыңыз.

Ақауларды табу және жою

USB-жадыда сканерлеу
1. Түпнұсқаларды орналастырыңыз.
2. Басыңыз[СКАНЕР].
3. USB-жадыны машинаға жалғастырыңыз және бірнеше

секунд күтіңіз.
4. “USB” таңдау үшін     немесе      басыңыз, осыдан кейін [OK]

басыңыз.

5. Егер талап етілетін болса, сканерлеуді баптау үшін     басыңыз.

6. Өз құжаттарыңызды сканерлеу үшін [СТАРТ] басыңыз.

TWAIN сканер
1. Түпнұсқаларды орналастырыңыз.
2. TWAIN-біріккен қосымшасын іске қосыңыз.
3. Мәзірдің [Файл] қолданбалы бағдарламасында қондырғыны таңдаңыз.
4. Мәзірдің [Файл] қолданбалы бағдарламасында сканерлеу

тәртібін таңдаңыз.
5. Сканерлеуді қалыпқа келтіріңіз, осыдан кейін [Scan] шертіңіз.

Оператор нұсқаулығы: Тарау 4

Факсты жөнелту
1. Түпнұсқаларды

орналастырыңыз.

2. [FAX] басыңыз.
3. Берілу шарттарының

баптауларын орындаңыз.
4. Тағайындалу орнын беріңіз.

5. Басыңыз [START].

Факс нұсқаулығы

Мекен жай кітабын 
тіркеу
1. [ОПЕРАТОРДЫ ТАҢДАУДЫ] басыңыз.
2. "МЕКЕН ЖАЙЛАР" →

“ТЕЛЕФОН КІТАБЫ” таңдаңыз.
3. Баптауларды қалыпқа келтіріңіз

"ЖЫЛДАМДЫҚТЫ ТЕРУ", "ТОПТЫҚ
ТЕРУ" және “БІР РЕТ ТИЮ” ”, осыдан
кейін  [OK] басыңыз.

Сканер




