PRINTERI KASUTUSJUHEND

Enne printeri kasutamist tuleks hoolikalt läbi lugeda käesolev juhend. Printeri spetsiifilise kasutusjuhendi leiad
pakendist või tootja kodulehelt.

PRINTERI KASUTAMINE:
1. Paki lahti toode ja eemalda transportimise turvalisust tagavad materjalid ning veendu, et pakendi sisu oleks
komplektne ja terve.
2. Eemalda printerilt kõik turvakleepsud. Olenevalt mudelist võib neid leida nii printeri seest- kui väljastpoolt.
3. Kontrolli üle tooneri või tindikasseti seisukord, et ei esineks füüsilisi vigastusi ning eemalda ka nendelt kõik
turvakleepsud ja muud vahendid, et tahm või tint jõuaksid printerisse.
4. Paigalda tahma- või tindikassett. Paigaldamise juhendi leiad pakendist või tootja kodulehelt.
5. Ühenda USB kaabel printeri ja seejärel arvutiga. NB! Osadel
printeri mudelitel ei ole tehase poolt kaasa pandud USB kaablit,
sellisel juhul tee kindlaks kaabli tüüp ja soeta see eraldi juurde.
Üldiselt sobib kaabel (pildil), millel ühes otsas tavaline USB
(arvuti pool) ja teises otsas USB-B (USB type B) ühendus
(printeri pool).
6. Ühenda toitejuhe või toiteadapter. Olenevalt printeri tootjast
ja mudelist on kasutusel kas toiteadapter või lihtsalt voolujuhe.
7. Peale kaablite ühendamist lülita printer sisse.
8. Olenevalt arvutisse paigaldatud operatsiooni süsteemist võib tarkvara installeerimine toimuda automaatselt,
kui seda ei juhtu, tuleks installeerida printeri enda tarkvara. Paljudel mudelitel on see plaadiga karbis kaasas,
kuid soovitame minna tootja kodulehele ja sealt alla laadida tarkvara kõige uuema versiooni. NB! Isegi kui
tarkvara installeerimine toimub automaatselt on soovitatav lisaks installida ka printeri oma tarkvara.
9. Seadista printer vastavalt vajadustele ja alusta printimist.

NÕUANDED:













Väldi printeri kukkumist või muid füüsilisi vigastusi.
Ära hoia printeri peal teisi raskeid esemeid.
Väldi printeri kokkupuutumist vee ning muude vedelikkudega! Kui see siiski juhtub, siis koheselt eemalda
seade vooluvõrgust.
Tindiprinteri puhul soovitame seda aeg ajalt kasutada, vältimaks tintide kuivamist. Kui tindid kuivavad
printerisse ära siis on vajalik läbipesu, et printer jälle töökorras oleks.
Laserprinteri puhul tasub tahmakassett välja võtta ja seda raputada, et tahm selle sees tuleks lahti, kui lehele
ilmuvad triibud või peale pikka printeri mitte kasutamist ei ilmu lehtedele midagi.
Kasuta printeri puhastamiseks spetsiaalseid vahendeid ja mikrofiiberlappi.
Ära paiguta printerit otsese päikesevalguse või muu soojust tekitava eseme ligidale.
Vältimaks kondenseerumisest tulenevat läbilöögiohtu, varu aega ennem seadme sisse lülitamist, et printeri
temperatuur jõuaks ühtlustuda toatemperatuuriga, kui tuled tootega väliskeskkonnast.
Väldi printeri kasutamist tolmuses, suitsuses või niiskes keskkonnas.
Printeri ehitus tagab seadmele piisava ventilatsiooni ja hoiab ära ülekuumenemise, ära kata neid avasid
kinni.
Ära kunagi kasuta printerit, kui voolujuhe või adapter on kahjustunud, samuti ei tohiks juhtme peale astuda
ega midagi sellele asetada.
Kui printer ei leia kasutust pikema aja vältel, siis on soovitatav ta vooluvõrgust lahti ühendada. Samuti
ühendage printer vooluvõrgust lahti äikese ajal.



Kasuta alati tootja poolt soovitatud tindi või tahmakassette, et saavutada parim tulemus. Analoogsed
täitekassetid ei pruugi anda originaalkassetiga saavutatud tulemust.

Täpsema info saamiseks lugege palun printeri spetsiifilist kasutusjuhendit, mille leiate pakendist või tootja
kodulehelt!
Juhendi koostaja Arvutitark OÜ

