
Қысқаша нұсқаулық 
 

Принтер туралы ақпарат 
 

Принтерді басқару панелі 
 

 
 
Элемент Сипаттау 

1 Көрсету Принтердің жағдайын көрсетеді 

2 Бастапқы 
экран 
 

Бастапқы экранға кері қайтуға 
мүмкіндік береді 
 3 Пернетақта Сандар, әріптер немесе символдар 
енгізуге 
мүмкіндік береді  
 

4 Ұйқы режимі Принтерді ұйқы режиміне ауыстыруға 
мүмкіндік береді  
Ескерту: Экранға жанасуда немесе 

кез келген батырманы басуда 
принтер ұйқы режимінен шығады. 

5 Порт USB USB флеш-дискін принтерге қосуға 
мүмкіндік береді.  
Ескерту:. Флеш-дисктер принтердің 

алдыңғы панеліндегі USB  портты 
ғана қолдайды.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Бастапқы экран 
 

Принтерді қосуда негізгі экран көрсетіледі, ол сондай-ақ 
бастапқы экран деп аталады. Бастапқы экрандағы 
батырмалар және белгілер әр түрлі әрекеттерге бастама 
болуға мүмкіндік береді. 
 

Ескерту: Бастапқы экранды күйлеу параметрлеріне 

байланысты әкімші орындаған күйлеулер және белсенді 
қондырылған шешімдер, бастапқы экран формалары, 
белгілер және батырмалар ерекшеленуі мүмкін. 

 

Элемент Сипаттау 

6 Желілік 
индикатор 
 

 Жанбайды – принтер сөндірілген. 

 Жасыл түспен жанады – принтер 
қызады, деректерді өңдейді 
немесе басып   шығарады. 

 Үнемі жасыл түспен жанады – 
Принтер қосылған, бірақ белсенді 
емес. 

 Үнемі қызыл түспен жанады –  
оператордың араласуы талап 
етіледі. 

 Сары түспен жанады – принтер   
ұйқы режиміне немесе гибернация 
режиміне  ауысады. 

7 Тоқтату/Жою 
 

Принтерде орындалатын 
операциялардың  
барлығын тоқтату үшін қызмет етеді. 

 

Ескерту. Дисплейде Тоқтатылды 
жазбасы көрсетілгеннен кейін мүмкін 
нұсқалар тізімі  көрсетіледі. 

Басыңыз Тағайындалуы 

1 Тілді өзгерту Принтердің негізгі тілін өзгерту. 

2 Қосымшалар Қосымшалар жинағын папкалар 
ағашы және файлдарға сілтемелер 
жинағы түрінде құру, реттеу және 
сақтау (URL-адрестер). 

 

Ескерту. Ағаш түрі Формалар 

мәзірінде  және таңдамалылар 
мәзірін пайдалануға болмайтын 
ағаштар және  таңдамалылыларды 
қамтымайды. 

3 Кейінге 
қалдырылған  
тапсырмалар 
 

Қазіргі кезде барлық кейінге 
қалдырылған тапсырмаларды 
көрсету. 

4 USB немесе USB 
жинақтағыш  

Флеш-дисктен фотосуреттер және 
құжаттарды қарау, таңдау немесе 
басып шығару. 

 

Ескерту. Осы белгі жады картасы 

немесе флеш-диск принтерге 
қосылғанда бастапқы экранға 
қайтуда көрсетіледі. 

5 Мәзір 
 

Принтер мәзіріне рұқсат. 
 

Ескерту. Осы мәзір тек егер 

принтер Дайын жағдайында болса 
ғана қол жетімді.  

6 Жағдайы туралы 
хабарламалар 
жолы 

 Принтердің ағымдық Жағдайын 
көрсету, мысалы Дайын немесе 
бос емес. 

 

 Принтердің  жағдайын көрсету, 
мысалы, термоблок жоқ немесе 
тонер аяқталады. 

 

 Қажетті әрекеттерге қатысты 
нұсқаулықтар және 
пайдаланушының араласу 
қажеттілігі туралы 
хабарламаларды көрсету. 

 

  



 

Басыңыз Тағайындалуы 

7 Жағдайы/ 
Шығын 
материалдары 

 Принтерде тапсырманы өңдеуді 
жалғастыру үшін 
пайдаланушының араласуы 
талап етілген әр жолы қате 
туралы хабарлама немесе 
ескертулерді көрсету 

 

 Қосымша мәліметтерді алу 
үшін, соның ішінде оны қалай 
жабу керектігі туралы 
хабарламаларды алу үшін 
экранға өтіңіз. 

8 Кеңестер 
 

Сенсорлық экрандағы контекстік 
анықтамаға рұқсат.. 

 
Ол сондай-ақ бастапқы экранда көрсетілетін болады: 
 

Басыңыз Тағайындалуы 

Кейінге қалдырылған 
тапсырмаларды 
іздеу 

Қазіргі кезде кейінге қалдырылған 
тапсырмаларды іздеу. 

 

Сенсорлық экран батырмаларының 
тағайындалуы  
 
Ескерту. Бастапқы экранда қол жетімді белгілер және 

батырмалар белсенді қондырылған шешімдер және әкімшілік 
күйлеу параметрлеріне байланысты ерекшеленуі мүмкін. 
 

Сенсорлық экран мысалы 
 

 
 
 

 
Басыңыз Тағайындалуы 

1 Жоғарыға сызық 

 

Жоғары жылжыту. 
 

2 Бумаларды жою 

 

Таңдалған файлды жою. 
 

3 Солға сызық 

 

Солға жылжыту. 
 

4 Оң желіс 

і 

Оңға жылжыту. 
 

5 Белгіні ұлғайту үшін оңға 
жылжыту. 

 

Өсуі бойынша келесі мәнге  
жылжыту. 

6 Мәнін азайту үшін солға 
жылжыту. 

 

Азаюы бойынша келесі 
мәнге  
жылжыту. 
 

7 Төменге сызық 

 
 

Төменге жылжыту. 
 

 
 

 
Басыңыз Тағайындалуы 

8 Қабылдау 
 

 

Параметрін сақтау. 
 

9 Жою 

 

 Әрекетті немесе 
таңдауды жою.  

 Алдыңғы экранға 
ауысу. 

10 Артқы 

 

Алдыңғы экранға оралу. 
 

 
Сенсорлық экранның қалған батырмалары 
 

Басыңыз Тағайындалуы 

1 Шығу 
 

 

Негізгі экранға ағымдық экраннан 
шығу. 

2 Ауыстырғыш 
 

 

Элементті таңдау немесе таңдауды 
жою. 

 
 
 
 
 

  



 

Функциялар 
 

Функция Сипаттау 

Мәзірдің аяқталу 
сызығы: 
Мәзір > Параметрлер > 
Шығару параметрлері > 
Көшірмелер саны 

Әр экранның үстіңгі бөлігінде 
мәзір тізбегі болады. Бұл 
функция мәзірдің ағымдыұ 
тармағына әкелетін жолды 
көрсетеді. Ол мәзір жүйесіндегі 
дәл орналасуды көрсетеді. 
 
"Көшірмелер саны" мәні 
сызылмаған, себебі ол ағымдқ 
экранға сай келмейді. Егер 
көшірмелер санының мәнін 
сақтау және күйлегенге дейін 
«Көшірмелер саны» экрандағы 
сөзін басса, онда таңдалған мән 
сақталмайды және үнсіз қалу 
бойынша пайдалаушылық күйлеу 
болмайды.  

Пайдаланушының 
араласуы қажеттілігі 
туралы хабарлама  
 

 

Егер пайдаланушының араласу 
қажеттілігі туралы хабарлама 
функциямен байланысты болса, 
осы белгі көрсетіледі және 
индикатор қызылмен жанады.  

Ескерту 
 

 

Егер қате жағдайы туындаса, осы 
белгі  көрсетіледі.  

 

Бастапқы экранның қосымшаларын 
пайдалану және орнату 

 

Қондырылған веб-серверге рұқсат 
 
Қондырылған веб-сервер – бұл егер тіпті сіз одан жақында 
болмасаңыз да принтердің параметрлерін қашықтықтан 
қарауға және күйлеуге мүмкіндік беретін принтердің веб-
парақшасы. 
 
1 Принтердің IP-адресін алу. 

 
 
 

 

 Принтердің басқару панелінің бастапқы экранында  

 «TCP/IP» тарауында «Желі/порттар» мәзірі 

 Желіні күйлеу парағын шығару немесе «TCP/IP» 
тарауын іздеу және мәзір параметрлерін шығару 
жолымен. 

 

Ескерту. IP-адрес нүктелермен бөлінген сандардың 

төрт жинақтары түрінде көрсетіледі, мысалы 
123.123.123.123. 

 
2 Веб-браузерді ашыңыз және адрес жолына принтердің 

IP-адресін  енгізіңіз. 
 

3 Enter түймесін басыңыз. 

 
Ескерту. Егер прокси-сервер пайдаланылса, веб-

парақшаны дұрыс жүктеуді қамтамасыз ету үшін оны 
ағытыңыз. 

 

Бастапқы экран қосымшаларын қосу 
 
Күйлеу туралы қосымша ақпаратты алу үшін және бастапқы 
экран қосымшаларын пайдалануда принтерді сатып алу 
орнына жүгініңіз. 
 

Күту экраны және фон 
 

Значок Сипаттау 
 

 

 

Қосымша күту экранын және 
принтердің бастапқы экранының 
фонын күйлеуге мүмкіндік береді.  
 

 
Принтердің бастапқы экранының фонын өзгерту үшін 
принтерді басқару панелінің көмегімен, төменде келтірілген 
әрекеттерді орындаңыз. 
 
1 Бастапқы экранда таңдаңыз: 

 

Фонды өзгерту > пайдалану үшін фонды таңдаңыз 

2 Жанасыңыз  
 
 

 

Формалар және таңдаулылар 
 

Значок Сипаттау 

 

 

 

Бастапқы экраннан тікелей жиі 
пайдаланылатын онлайн-формаларды 
шығару және тез табуға мүмкіндік беретін 
жұмыс процесін жылдамдатуға және 
оңайлатуға көмектеседі. Мысалы, сіз 
керек кезде форманың ең жаңа нұсқасына 
басып шығарааласыз. Осылайша, басып 
шығару үшін формаларды сақтау 
қажеттілігі болмайды, олар ескіруі мүмкін. 
 

Ескерту. Қосымша сақталған веб-торапқа 

немесе FTP-сайтқа, желілік бумаға қол 
жеткізуге принтерге рұқсат ұсыну қажет. 
Қосымша болатын компьютерде, 
принтерге рұқсат, кем дегенде оқуға  
рұқсат ұсыну үшін брандмауэр және 
қауіпсіздік, бірлескен рұқсат 
параметрлерін пайдаланыңыз. Ақпаратты 
операциялық жүйемен жиынтықта жүретін 
құжаттамадан қараңыз. 

 

"Формы и избранное" күйлеу үшін, осындай әрекеттерді 
орындаңыз: 
 

1 Қондырылған веб-серверде Параметрлер > 
Құрылғылар > Шешімдерді (eSF) > Формалар және 
таңдаулыларды шертіңіз.  

2  Қосымшаларды таңдаңыз және параметрлерді өзгертіңіз. 
3 Қолдану батырмасын басыңыз.  
 

Қосымшаны пайдалану үшін, бастапқы экрандағы формалар 
және таңдаулыларға жанасыңыз, одан кейін сипаттау немесе 
атауы, нысан нөмірі негізінде нысандарды іздеуді орындаңыз 
немесе формалар санатына ауысыңыз. 
 

Үнемді режим параметрлері 
 

Значок Сипаттау 

 
 

Қосымша сіздің принтеріңіздің 
қоршаған ортаға теріс әсерін азайту 
үшін қағазды тұтыну параметрлерін 
және тонер деңгейін шу деңгейін, 
энергия тұтынуды жеңіл басқаруға 
мүмкіндікбереді.  
 

 

  



 

Демозал 
 

Значок Сипаттау 

 
 
 

 
Қосымша сіздің принтеріңіздің 
сенсорлық экранында слайдтарды 
өзіндік көрсету және құру мүмкіндігін 
береді. Сіз әр слайдты көрсету 
ұзақтығын таңдай аласыз. Суреттерді 
флеш-дисктан жүктеуге болады.  

 

Қашықтықтан басқару панелі 
 
Осы қосымша компьютердің экранындағы сіздің принтерді 
басқару панелін көрсетеді және тіпті принтерден алыста 
онымен әрекет ету мүмкіндігін береді. Компьютер экранында 
сіз принтердің жағдайын тексере аласыз, принтермен тікелей 
байланыста орындалатын басқа міндеттерді орындау және 
қосымшаларды құру, басып шығаруға тоқтатылған 
тапсырмаларды орындауды іске қосу, принтердің жағдайын 
компьютер экранында тексере аласыз. 
 
Басқарудың қашықтатылған басқару панелін қосу үшін, 
осындай әрекеттерді орындаңыз: 
 
1 Қондырылған веб-серверде Параметрлер > 

Құрылғылар > Шешімдер (eSF) > Қашықтатылған 
басқару панелін басыңыз. 

2 Қосылған жалаушаны орнатыңыз және параметрлерді 
өзгертіңіз.  

3 Қолдану батырмасын басыңыз. 
 

Веб-сервер арқылы қондырылған басқарудың 
қашықтатылған панелін пайдалану үшін Қосымшалар > 
Басқарудың қашықтатылған панелін басыңыз > VNC 
қосымшасын іске қосу. 

 

Қондырылған веб-серверінің көмегімен 
конфигурация экспорты және импорты 
 
Кнфигурация параметрлерін мәтіндік файлға экспорттауға 
болады, одан кейін оны бір немесе бірнеше принтерлерде 
импорттауға және  пайдалануға болады.  
 
 
 
 
 

 

Конфигурация экспорты  
 
1 Қондырылған веб-серверде Параметрлер немесе  

Конфигурацияны таңдаңыз. 
2 Құрылғы шешімдерін таңдаңыз > Шешімдер (eSF) 

немесе Қондырылған шешімдерді басыңыз. 
3 Белгіленген шешімдер тізімінде қосымша атауын 

таңдаңыз, оны күйлеу қажет. 
4 Күйлеу > Экспортты шертіңіз. 
5 Күйлеу файлын сақтау үшін экрандағы нұсқаулықтарды 

сақтаңыз, одан кейін үнсіз қалу бойынша атауын 
пайдаланыңыз немесе файлдың бірегей атын енгізіңіз. 

 
Ескерту. Қате туындаған жағдайда JVM жадысының 

шамадан тыс толуында экспорт операциясын 
параметрлер файлы сақталғанға дейін қайталаңыз. 

 

Конфигурация импорты 
 
1 Қондырылған веб-серверде Параметрлер немесе 

Конфигурацияны таңдаңыз. 
 

2 Құрылғы шешімдерін > Шешімдерді (eSF) таңдаңыз 
немесе Қондырылған шешімдерді басыңыз. 

 

3 Қондырылған шешімдер тізімінде күйлеу қажет болатын  
қосымша атауын таңдаңыз. 

 

4 Күйлеу > Импортты шертіңіз. 
 

5 Конфигурацияның сақталған файлын табыңыз және оны 
жүктеңіз немесе алдын ала қарау терезесінде ашыңыз. 

 
Ескерту. Тайм-аутты туындатуда және бос экранды 

көрсетуде, браузерді жаңартыңыз, одан кейін Қолдану 
батырмасын басыңыз 

 

Басып шығару үшін арнайы 
материалдарды және қағазды жүктеу 

 

Қағаз форматын және түрін күйлеу 
 
Принтер автоматты түрде «Формат бумаги» параметрін 
көпмақсатты беру құрылғысы және 150 парақтағы 
стандартты тартпаны қоспағанда әр тартпалағы бағыттауыш 
жағдайына сәйкес күйленеді. Қағаз форматы 1-тартпа үшін  
 

 
Тартпадағы дөңгелектің көмегімен қолмен беріледі, Ал 
көпмақсатты беру құрылғысы үшін қағаз форматы «Қағаз 
форматы» көмегімен беріледі. 
 
Бастапқы экранда таңдаңыз: 

> «Қағаз» мәзірі > Қағаз форматы және түрі > 

тартпаны таңдаңыз > қағаз форматы немесе түрін 

таңдаңыз>  
 
«Әдеттегі қағаз» 1-тартпа үшін ғана «Қағаз түрі» 
параметрінің үнсіз қалуы бойынша зауыттық күйлеу болып 
табылады. Пайдаланушылық 2, 3, 4, 5 және 6 басқа 
тартпалар үшін үнсіз қалу бойынша күйлеулер болып 
табылады. 
 

550 параққа қосымша немесе 
стандартты тартпаға қағазды жүктеу  
 
Принтер бір стандартты 150 беттік тартпаны қамтиды (1-
тартпа) және 250 параққа тартпа (2-тартпа), сондай-ақ 550 
параққа бір немесе бірнеше қосымша тартпаларды қамтуы 
мүмкін. Барлық тартпалар 550 параққа бір формат және 
түрдегі қағазды қолдайды. 

 
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ-ЖАРАҚАТТАНУ МҮМКІНДІГІ: 

Жабдықтың ақауларын болдырмау үшін, әр беру 
құрылғысын  немесе тартпаны жеке жүктеңіз. Қалған 
беру құрылғылары немесе тартпаларды жабық күйде 
ұстаңыз. 

 
1 Тартпаны жылжытыңыз. 
 

 

  



 
Тартпаның төмен жағындағы индикаторларға назар 
аударыңыз. Бұл индикаторлар бағыттауыштарды дұрыс 
орнатуға көмектеседі.. 
 

 
 
2 Тартпаның артқы бөлігінде енді бағыттауыштар 

бекіткішін міндетті түрде бұғаттан алыңыз. Бүктеңіз, 
одан кейін жүктелетін қағаздың тиісті форматына, 
жағдайына бағыттауыш енін жылжытыңыз. 

 

 
 
 
 

 
Ескерту. Үнемі күйлеу диапазонының шегінен шығатын 

жолдардан шығуын болдырмау үшін тартпаның артқы 
бөлігіндегі бекіткішті пайдаланыңыз 

 
3 Қысыңыз, одан кейін сіз жүктейтін қағаз формат үшін 

дұрыс жағдайда бағыттауыш ұзындықтарын 
жылжытыңыз.  

 

 
 
4 Оларды бөлу үшін парақтарды алдыға және артқа 

жылжытыңыз. Қағазды бүктемеу немесе мыжымаған жөн. 
Тегіс беттегі дестенің шеттерін тегістеңіз. 

 

 
 
5 Үстіңгі жағымен басып шығару үшін ұсынылатын қағаз 

дестесін жүктеңіз. 
 
 

 
Ескертпелер. 

• Егер қағаз A4 форматынан ұзынырақ болса, онда ол  
қысқа жағымен алға бағытында жүктеледі. 
 

•  Егер қағаз A4 форматынан қысқа болса, онда ол  
алдыға ұзын жағымен бағытында жүктеледі. 

 
• Десте қалыңдығы барынша көп рұқсат етілетін 

деңгейден  Аспайтынына көз жеткізіңіз, ол қағаз үшін 
тартпаның шетінде белгіленген. Қағаздың шамадан 
тыс санын жүктеу қағаздың бүктелуіне және 
принтердің мүмкін зақымдануына әкелуі мүмкін.  

 
Ұзын жағымен жүктеу Қысқа жағымен жүктеу 

 

 
 
 

 
6 Бағыттауыш ұзындықтарды және қағаз енін, олар қағаз 

дестесінің шеттеріне сәл ғана жанасатындай етіп 
жылжытыңыз. Қағаздың тартпаға еркін кіретініне, 
майыспағанына көз жеткізіңіз. 

 

  



 
7 Қағаз форматын орнату үшін сағат тілі бойынша дөңгелекті 
бұрыңыз.  
 

 
 
 
 
 

 
8 Ұзындықты бағыттауыштарды бұғаттаңыз. 
 

 
 
9 Тартпаны қойыңыз. 
 

 
 
10 Принтерді басқару панелінде тартпаға жүктелген қағаз 
түрін және форматы таңдаңыз.  
 

Көп мақсатты беру құрылғысын жүктеу  
 
Көпмақсатты беру құрылғысы әр түрлі өлшемдер және 
түрлерін шығару үшін материалдарды беруді орындауы 
мүмкін, соның ішінде мөлдір қаптамалар, этикеткалар, 
карточкалар  және конверттер. Оны бір беттен шығару үшін 
немесе қосымша тартпа ретінде қолмен пайдалануға 
болады. 
 
 
 
 

 
Көпмақсатты беру құрылғысы шамамен мынадай 
сыйымдылыққа ие: 

 тығыздығы 75 г/м2 (20 фунто) 50 парақ қағаз  

 10 конверт 

 20 мөлдір қабықша 
 
Ескерту. Басқару панелінде индикатор жанғанда немесе 

берудің көп мақсатты құрылғысын пайдаланумен басып 
шығаруды орындаудағы арнайы материалдар емесе қағазды 
қоспаңыз және алмаңыз. Бұл қағаздың бүктелуіне әкелуі 
мүмкін. 
 
1 Көп мақсатты беру құрылғысының есігін төмен тартыңыз.  
 

 
 
 
 

  



 
2 Ұзартқышты мұқият толығымен жылжытыңыз. 

 

 
 
 
3 Қағазды немесе арнайы материалды алдыға және артқа 

бүктеңіз, парақтарды босату үшін. Оларды бүктемеу 
немесе мыжымаған жөн. Десте шеттерін тегіс бетте 
тегістеңіз. 

 

Қағаз 
 

 
Конверттер 
 

 
 

 
 
 

 
 

Мөлдір қабықшалар 
Ескерту. Басып шығаруға арналған бетіне жанаспаңыз. 

 

 
 

 
4 Басып шығару үшін қағазды немесе арнайы материалды 

жүктеңіз. Тірелгенге дейін көп мақсатты беру 
құрылғысының дестесіне мұқият жылжытыңыз. 

 
Ескертпелер 

 A3-, A6-, 11x17, JIS B4-, Statement- және legal 
форматты қағазды қысқа жағымен жүктеген жөн. 

 A4-, A5-, Exec-, JIS B5- және форматты қағазды ұзын 
жағымен жүктеген жөн 

 Конверттерді қысқа жағымен және клапанмен 
жоғары жүктеген жөн. 

 Көп мақсатты беру құрылғысын  сыйдыра алатын, 
қағаздың барынша көп санын асырған жөн. 

 Біруақытта тек бір өлшемді және түрдегі қағазды 
ғана жұктеуге бодады. 

 
Ұзын жағымен жүктеу Қысқа жағымен жүктеу  

 

 
 

ЕСКЕРТУ. Зақымдау мүмкіндігі: Мөртабандары, 

қысқыштары, қапсырмалары, терезелері, төсемдері 
және өздігінен жабысатын детальдары бар конверттерді 
пайдаланбаңыз. Осындай конверттерді пайдалану 
принтердің маңызды зақымднуына әкелуі мүмкін. 

 

 
5 Қағаз бағыттауышын ол десте шетін жанасатындай етіп 

жылжытыңыз. Қағаз немесе арнайы материал 
автоматты беру құрылғысына еркін кіретініне, 
мыжылмағанына және алынбағанына көз жеткізіңіз. 
 

 
 

6 Принтердің басқару панелінде көп мақсатты беру 
құрылғысындағы қааздың форматын таңдаңыз. 
(“Формат МУП” және “Тип МУП”) жүктелген қағаз немесе 
арнайы материалға сәйкес. 

 
 

Тартпаларды байланыстыру және байланыс 
тізбегі алып таста 
 

Тартпаларды байланыстыру 
 
Тартпаларды байланыстыру көшірмелердің үлкен санын 
шығару немесе немесе шығаруға үлкен тапсырмаларды 
шығаруда тартпаларды байланыстыру. Егер тартпалар үшін 
сәйкес келетін формат және қағаз түрі көрсетілген, олар 
автоматты түрде байланыстырылады. “Формат бумаги” 
параметрі автоматты түрде көп мақсатты беру құрылғысы 
және 1-тартпаны қоспағанда әр тартпада бағыттауыштар 
жағдайына сәйкес танылады. Көп мақсатты беру құрылғысы 
үшін қағаз форматының параметрлерін «Қағаз форматы» 
мәзірінің көмегімен қолмен күйлеу қажет. “Қағаз түрі” 
параметрін барлық тартпалар үшін қолмен “Қағаз түрі” 
мәзірінің көмегімен беру қажет. “Қағаз түрі” мәзірі және 
“Қағаз форматы” “Формат/қағаз түрі” мәзірінде қол жетімді. 
 

  



 

Байланыс тізбегінен тартпаларды алып тастау 
 
Ескерту. Басқа тартпалардың параметрлерінен 

ерекшеленетін параметрлерге ие тартпалар байланысты 
емес болып табылады 
 

Тартпаның келесі параметрлерінің бірін өзгертіңіз: 
 

 Қағаз түрі 
Қағаз түрінің атауы қағаз сипаттамаларын көрсетеді. 
Егер атауы байланысты тартпаларда пайдаланылатын 
қағазды оңтайлы сипаттаса, тартпадағы қағаз түрі үшін 
басқа атауды таңдаңыз, мысалы пайдаланушылық түр 
[x], немесе өз атауын таңдаңыз. 

 

 Қағаз форматы 
Басқа форматтағы қағазды жүктеңіз, тартпа үшін «Қағаз 
форматы» параметрінің мәнін автоматты түрде өзгерту 
үшін. Көп мақсатты тартпа үшін қағаз форматының 
параметрлері автоматты болып табылмайды. Оларды 
«Қағаз форматы» мәзірінің көмегімен қолмен күйлеуге 
болады. 

 

ЕСКЕРТУ. Зақымдану мүмкіндігі: Қағаз түрі үшін тартпаға 

жүктелген қағаз түрін дәл сипаттамайтын атауды 
тағайындамаңыз. Термоблок температурасы қағаздың 
көрсетілген түріне байланысты болады. Шығару дұрыс емес 
орындалуы мүмкін, егер қағаздың сай келмейтін түрі 
таңдалса.  
 

Қағаз түрі үшін пайдаланушылық атауды құру  
 
Егер принтер желіде болса, “Пайдаланушылық түр [x]” 
ерекшеленетін атауын анықтау үшін пайдаланушы 
қағазының әр жүктелген түрі үшін қондырылған веб-серверді 
пайдалануға болады. 
 
1. Шолу адресі жолында принтердің IP-адресін енгізіңіз.  

Ескерту. Егер принтердің IP-адресі белгісіз болса: 

 TCP/IP тарауындағы принтердің басқару панеліндегі 
IP-адресті қарау “Желілер/Порттар” мәзірінде 

 Желіні күйлеулер немесе мәзір бетін күйлеулер 
парағын басып шығару және TCP/IP тарауындағы IP-
адресті табу 

 
2 Күйлеу> “Қағаз” мәзірі > таңдаңыз 

Пайдаланушылық атау > атауын енгізіңіз > Жіберу. 

 
 
 
 

 
Ескерту. Осы пайдаланушылық атау 

пайдаланушылық атаудың орнына пайдаланылатын 
болады [x] “Пайдаланушылық түрлер” мәзірінде, 
“Қағаз форматы және түрі”. 

 
3 Пайдаланушылық түрді таңдаңыз > қағаз түрін 

таңдаңыз > Жіберу. 
 

Қағаздың пайдаланушылық түрінің атауының 
тағайындалуы 
 
1 Бастапқы экранда таңдаңыз: 

> “Қағаз” мәзірі > Қағаз түрі және форматы 

2 КМБ түрі немесе тартпа нөмірін таңдаңыз.  
3 Батырмалар көмегімен солға немесе оңға  

Пайдаланушылық түрі [x] немесе басқа 
пайдаланушылық атауды таңдаңыз.  

4 Басыңыз  
 
 
 

Шығару орындалады 

 

Құжатты шығару 
 
Құжатты шығару 
 
1 Принтердің басқару панелінде қағаз түрі және 

форматын жүктелген қағазға сәйкес таңдаңыз.  
2 Тапсырманы шығаруға жіберіңіз: 

 

Windows пайдаланушылары үшін 
 
а. Құжатты ашып, Файл >Шығаруды таңдаңыз. 
б.  Басыңыз кнопку Свойства, Параметры или Күйлеу 
в. Қажеттілігі болғанда керек параметрлерді күйлеңіз. 
г. ОК >Шығаруды басыңыз. 

 
Macintosh пайдаланушылар үшін 

a. «Page Setup» диалогтық терезеде параметрлерді 
күйлеңіз. 
1 Құжатты ашып, File таңдаңыз (Файл) >Page Setup 

(Бет параметрлері). 
 
 

 
2 Қағаз форматын таңдаңыз немесе жүктелген 

қағаздағы тиісті пайдаланушылық форматты 
жасаңыз.  

3 OK таңдаңыз. 

 
а. «Print» диалогтық терезесінде параметрлерді күйлеңіз. 

1 Ашық құжатта Файл > Шығаруды таңдаңыз. 
Егер қажет болса, үш бұрыш түріндегі белгіні 
шертіңіз, ол қосымша параметрлерді көрсету үшін. 

2 Қажеттілігі болғанда ашылатын мәзірде шығару 
параметрлерін күйлеңіз. 

 
Ескерту. Белгілі бір түрдегі қағаздағы шығаруды 

орындау үшін, қағаз түрінің параметрін жүктелген 
қағазға сәйкес күйлеңіз немесе тиісті тартпаны 
немесе беру құрылғысын таңдаңыз. 

 
3 Шығару батырмасын басыңыз. 

 

Монохромды шығару 
 
Бастапқы экранда таңдаңыз: 
 

> Параметрлер> Шығару параметрлері > Мәзір "Сапа" > 

Шығару режимі> Тек қара >  
 

Тонер тығыздығын күйлеу 
 
1 Шолушыдағы адрес жолында принтердің IP-адресін 

енгізіңіз. 
Егер принтердің IP-адресі белгісіз, келесіні орындай 
алады.  

 TCP/IP тарауында «Желілер/Порттар» мәзірінде 
принтердің басқару панелінде IP-адресін қарау. 

 Желі немесе мәзірді күйлеулер бетін шығару және 
IP-адресті TCP/IP тарауында табу. 

 
2 Күйлеу > Шығару параметрлері > «Сапа мәзірі» > Тонер 

тығыздығын таңдаңыз. 
3 «Тонер тығыздығы» параметрінің мәнін күйлеу. 
4 Жіберу батырмасын басыңыз. 
 

 

  



 

Флеш-дисктен шығару 
 
Ескертпелер. 

 

 Шифрленген PDF файлын басып шығаруға шығарар 
алдында оның паролін принтердің басқару панелінде 
енгізіңіз. 

 шығаруға рұқсат жоқ файлдарды шығару мүмкін емес. 
 
1 USB-портқа флеш-дискті қойыңыз. 

 
 

 
 
 
 
Ескертпелер 

 

 Егер флеш-дискті қойса, принтер оператордың 
араласуынталап еткенде, мысалы қағаз бүктелгенде, 
онда принтер флеш-дискті елемейді. 

 

 Егер флеш-дискті қойса, принтер басып шығаруға басқа 
тапсырмаларды өңдегенде бос емес хабарламасы 
шығады. Осы тапсырмларды өңдеудің аяқталуы 
бойынша, флеш-дисктен шығару талап етілетін кейінге 
қалдырылған тапсырмаларды қарау талап етілуі мүмкін. 

 
ЕСКЕРТУ. Зақымдану мүмкіндігі: USB кабельге, желілік 

адаптерге, ажыратқышқа, жады құрылғысына жанаспаңыз, 
сондай-ақ принтердегі көрсетілген учаскелерге басып 
шығару орындалғанда, жады құрылғысынан оқу немесе 
жазу кезінде. Деректерді жоғалту мүмкін. 

 
 

 

 
 
2 Басқару панелінен шығару керек болатын құжатты 

басыңыз.  
3 3 Сызықтар көмегімен шығарылатын көшірмлер санын 

көбейтіңіз, одан кейін Шығаруды басыңыз. 
 

Ескертпелер 

 USB порттан флеш-дискті алмаңыз, құжат 
толығымен шығарылғанға дейін. 

 Егер принтерде флеш-диск қалса, онда тіпті 
бастапқы экранды USB мәзірінде жауып, кейінге 
қалдырылған тапсырмалар ретінде флеш-дисктен 
PDF файлды шығаруға болады. 

 

Мобильдік құрылғыдан шығару 
 
Мобильдік құрылғыдан шығару үшін сай келетін 
қосымшаларды жүктеу және мобильдік құрылғылардың 
қолданылатын тізбесімен танысу үшін 
 
Ескерту. Сонымен қатар мобильдік құрылғыдан шығару үшін 

қосымшалар осы мобильдік құрылғылар өндірушісінің 
сайтында қол жетімді болуы мүмкін.  
 

Шығаруға тапсырманы жою 
 
Принтерді басқару панелінің көмегімен шығару 
тапсырмасын жою  
 
 

1 Принтердің басқару панелінде Тапсырманы жою немесе  

 Пернетақтада басыңыз. 
 
 
 

 
2 Жою қажет шығару тапсырмасына жанасыңыз, оны  

жою қажет, одан кейін таңдалған тапсырмаларды 
жоюды пернетақтада басыңыз. 
 

Одан кейін Ескертуді басыңыз.  Бастапқы экранға 
оралу үшін жаңартуды басыңыз. 

 

Компьютерден шығару тапсырмасын жою 
 

Windows пайдаланушылары үшін 
 
1 Принтерлер папкасын ашыңыз, одан кейін өз 

принтеріңізді таңдаңыз. 
2 Шығару кезегі терезесінде жою қажет болатын 

тапсырманы таңдаңыз және оны жойыңыз.  
 

Macintosh пйдаланушылары үшін  
1 System Preferences (Жүйені күйлеулер) тармағынан 

Apple мәзірінен өз принтеріңізге ауысыңыз. 
2 Шығару кезегінің терезесінде тапсырманы таңдаңыз, 

оны жою қажет және оны қшіріп тастаңыз. 
 

Бүктеулерді жою 
 

200 Қағаздың бүктелуі 
 
1 Бүйірлік есікті ашыңыз. 
 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ-ЫСТЫҚ БЕТ: Принтердің ішкі 
детальдары қатты қызуы мүмкін. Ыстық беттерге 
жанасуда күюлерді болдырмау үшін бет суығанша 
күтіңіз. 

 

  



 
2 Қыстырылып қалған қағазды жоғары тартыңыз және 

оны қағаздың өту жолынан алыңыз. 
 

 
 
 

Ескертпелер 

 

 Қағаздың барлық үзінділері алынғанына көз жеткізіңіз. 

 Егер қағаз термоблокта болса, онда термоблок 
бекіткішінің рычагын түсіру және оны конвертерді беру 
режиміне ауыстыру қажет. 

 Бүктелген қағазды алғаннан кейін рычагты тиісті 
жағдайға ауыстырыңыз.  

 
3 Бүйірлік есікті жабыңыз. 

 
4 Жалғастыруды басыңыз, бүктелу жойылған. 

 
 

201 Қағаздың бүктелуі 
 
1 Бүйірлік есікті ашыңыз. 

 
 
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ-ЫСТЫҚ БЕТ: Принтердің ішкі 
детальдары қатты қызуы мүмкін. Ыстық беттерге 
жанасуда күюлерді болдырмау үшін бет суығанша 
күтіңіз. 

 
2 Бүктелудің орналасу орнын анықтаңыз, одан кейін 

қыстырылып қалған қағазды алыңыз: 
 
 
 

 
а. Егер қағаз термоблоктың астында көрініп тұрса, оны 

әр жағынан алыңыз және принтерден алып шығыңыз. 
 

 
 

б. Егер қағаз көрінбесе, термоблокты алу талап етіледі. 
 
 

ЕСКЕРТУ. Әлеуетті зақым: термофиксатор орталық 

бөлігін ұстамаңыз. Бұл термобекіткіштің нұқсан 
келтіруі мүмкін. 
 

1 Тұтқаны термоблоктың екі жағынан көтеріңіз, одан 
кейін оны алыңыз. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
2 Қыстырылып қалған қағазды алыңыз. 

 

 
 

Ескертпелер. 

 Қағаздың барлық үзіктері алынғанына көз жеткізіңіз. 

 Бүктелген қағазды төмен тартыңыз. 

 Егер қағаз термоблокта болса, онда термоблоктың 
бекіткішінің рычагын түсіру және оны конверттерді 
беру режиміне ауыстыру қажет.  

 Бүктелген қағазды алғаннан кейін рычагты тиісті 
жағдайға қайтарыңыз.  

 
3 Термоблоктың түйінін бүйірлік тұтқалар көмегімен 

тегістеңіз және оны принтерге кері қойыңыз. 
 

 
 
 

4 Бүйірлік есікті жабыңыз. 
5 Жалғастыруды басыңыз, бүктелу жойылған. 

 
 
 

  



 

203 Қағаздың бүктелуі 
 
1 Стандартты шығу тартпасында көрініп тұратын қағазды 

ұстаңыз және оны мұқият тартыңыз.  
 

 
 
 

Ескертпелер 

 Қағаздың барлық үзіктері алынғанына көз жеткізіңіз. 

 Егер қағаз термоблокта болса, онда  термоблок 
бекіткішінің рычагын түсіру және оны конверттерді 
беру режиміне ауыстыру қажет. 

 Бүктелген қағазды алу үшін рычагты тиісті жағдайға 
әкеліңіз. 

 
2 Жалғастыруды басыңыз, бүктелу жойылған. 
 

230 Қағаздың бүктелуі 
 

1 Бүйірлік есікті ашыңыз. 
 

2  Екі жақты басып шығару құрылғысының тұтқасынан 
ұстаңыз және бүктелген қағазды жойыңыз. 

 
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ-ЫСТЫҚ БЕТ: Принтердің ішкі 
детальдары қатты қызуы мүмкін. Ыстық беттерге 
жанасуда күюлерді болдырмау үшін бет суығанша 
күтіңіз. 

 
 
 
 

 

 
 
3 Екі жақты шығару құрылғысының қақпағын жабыңыз. 

 

 
 
4 Бүйірлік есікті жабыңыз. 

 
5  Жалғастыруды басыңыз, бүктелу жойылған. 

 
 

231-239 Қағазды бүктеу 
 
1 Бүйірлік есікті ашыңыз. 

 
2 Екі жақты басып шығару құрылғысының тұтқасын 

ұстаңыз және қағазды жойыңыз.  
 
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ-ЫСТЫҚ БЕТ: Принтердің ішкі 
детальдары қатты қызуы мүмкін. Ыстық беттерге 
жанасуда күюлерді болдырмау үшін бет суығанша 
күтіңіз. 

 
 

 

 
 
3 Екі жақты басып шығару құрылғысының қақпағын 

жабыңыз. 
 

 
 
 
 
4  Бүйірлік есікті жабыңыз. 

 
5 Жалғастыруды басыңыз, бүктелу жойылған. 
 

  



 

24x Қағаздың бүктелуі 
 

1-тартпада қағаздың бүктелуі 
 
1 Тартпаларға рұқсаттың бүйірлік есіктерін тексеріңіз 

және бүктелген қағазды алыңыз.  
 

 
Ескерту. Қағаздың барлық жыртықтары алынғанына көз 

жеткізіңіз. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 1-тартпаны ашыңыз және қыстырылып қалған 

парақтарды жоғарыға тартып алыңыз.  
 

 
 

Ескерту. Қағаздың барлық жыртықтары алынғанына көз 

жеткізіңіз. 
 

3 Тартпаны жабыңыз 1. 
 

4 Жалғастыруды басыңыз, бүктелу жойылған. 
 

 

Қосымша тартпалардың бірінде қағаздың 
бүктелуі 
 

1 Тартпаларға бүйірлік есіктерді тексеріңіз және бүктелген 
қағазды тартып алыңыз. 

 

 
 
 

Ескерту. Қағаздың барлық жыртықтары алынғанына көз 

жеткізіңіз. 
 

  



 
2 Көрсетілген қосымша тартпаны ашыңыз және тұрып 

қалған қағазды тартыңыз 
 

 
 

Ескерту. Қағаздың барлық жыртықтары алынғанына көз 

жеткізіңіз. 
 
3 Тартпаны жабыңыз. 
 
4 Жалғастыруды басыңыз, бүктелу жойылған. 
 
 

 

250 Қағаздың бүктелуі 
 
1 Көп мақсатты беру құрылғысынан бүктелген қағазды 

алыңыз. 
 

 
 

2 Көп мақсатты беру құрылғысына қағазды жүктеңіз. 
 

3 Жалғастыруды басыңыз, бүктеу жойылған 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

 


