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Предмет: Робота з оргтехнікою 

 

ТЕМА 4. КОПІЮВАЛЬНІ АПАРАТИ 

УРОК 14 

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4 

ТЕМА: «Робота на копіювальних апаратах» 

 

МЕТА:  

- Ознайомитись з будовою, принципом роботи та основними технічними 

характеристикам   копіювальних апаратів. 

- Розвити навички роботи з копіювальними апаратами. 

- Виховати культуру користувача оргтехніки. 

ОБЛАДНАННЯ: Ксерокс Sharp AR-5316 

. 

1. Теоретичні відомості 

 

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Лазерне копіювання з високою швидкістю 

Час отримання першої копії при розширенні 300 dpi складає всього 7,2 секунд. 

Швидкість копіювання складає 20/16 копій в хвилину.  

Цифрове зображення високої якості 

Виконується високоякісне зображення з розширенням 600 

dpi. 

На додаток до автоматичного регулювання експозиції 

можливий вибір двох режимів відтворення: "ТЕХТ" - для 

текстових оригіналів і "PHOTO" - фотографічних 

зображень. У кожному з режимів можливе п'ятирівневе 

регулювання експозиції. 

Режим фотовідтворення дозволяє отримати чітке 

зображення на копії з складних півтонових оригіналів 

(кольорових або монохромних фотографій). 

Додаткові можливості при копіюванні 

Можливе масштабування копій в інтервалі від 25% до 400% з кроком в 1%. 

Можливе потокове виготовлення копій тиражем до 999 екземплярів. 

(Максимальний тираж може бути зменшений до 99 за допомогою програм 

користувача.) 

Програма користувача дозволяють змінювати установки і операції управління. 

  Одноразове сканування - багатократний друк 

Апарат обладнаний буфером пам'яті, що дозволяє після одноразового 

сканування оригіналу виготовити до 999 копій 



  2.  Розгляньте схему будови ксерокса. Роздрукуйте схему та запишіть у зошит 

основні елементи

 
 
1 Кришка пристрою подачі оригіналів / кришка оригіналотримача (якщо вона встановлена). 
Відкривається при виготовленні копій з оригіналу, поміщеного на склі оригіналотримача. 

2  Скло оригіналотримача Сканований оригінал розміщується на нім лицьовою стороною вниз. 

3    Ручки Використовуються при переміщенні апарату. 

4    Вимикач При натисненні на нього включається і вимикається живлення апарату. 

5    Панель управління Об'єднує кнопки управління апаратом і світлові індикатори. 

6    Вивідний лоток Використовується для виводу і накопичення копій і відбитків. 

7    Передня панель корпусу Відкривається при витяганні застряглого листа і догляді за апаратом. 

8    Лотки для завантаження паперу Кожен лоток вміщає 250 листів паперу. 

9  Бічна панель корпусу Відкривається при витяганні застряглого листа і догляді за апаратом. 

10    Ручка бічної панелі корпусу Бічна панель відкривається за допомогою даної ручки. 

11  Направлячі лотка поаркушевого пристрою подачі паперу Регулюються по ширині листів, що 

подаються. 

12  Поаркушевий пристрій подачі паперу Папір і спеціальні матеріали (наприклад, прозора плівка) 

можуть подаватися з цього лотка. 

13  Висувна пластина пристрою подачі паперу   Висувається при подачі паперу великого формату, 

такого як В4 або А3. 

 14 Пристосування для чищення коротрона Використовується при чищенні цього вузла. 

15 Пopt USB (Usb1.1) Для використання функцій принтера підключите пристрій до комп'ютера. 

16  Паралельний потр Дозволяє підключити апарат до компютера і використовувати в якості 

принтера.  

 

 

 



 3. Панель керування. Розгляньте схему будови панелі . Роздрукуйте схему та запишіть 

у зошит кнопки керування 

 
   
1    Кнопка / індикатор ОНЛАЙНОВИЙ РЕЖИМ 

 При натисненні на кнопки апарат перемикається в режим "online" або "off-line". Індикатор спалахує 

в режимі "online" і гасне в режимі "off-line". Індикатор мигає у момент отримання даних друку і під 

час паузи при друці. 

2    Кнопка  / індикатор режиму КОПІЮВАННЯ РОЗВОРОТУ 

 Використовується при отриманні роздільних копій з книжкового розвороту або іншого 2-

сторінкового оригіналу. 

3    Кнопка  індикатор режиму РОЗДІЛЬНЕМАСШТАБУВАННЯ ПО ГОРИЗОНТАЛІ І 

ВЕРТИКАЛІ 

При натисненні на кнопку масштаб по вертикалі і горизонталі копії встановлюється незалежно один 

від одного. 

4    Кнопка  / індикатори режимів АВТО /текст /фото 

Використовується для вибору режиму експонування "АВТО", "ТЕКСТ" або "ФОТО". 

5    Кнопка СКИДАННЯ ДАНИХ АУДИТУ (ACC.#-C) 

Дозволяє закрити облікові дані по даному рахунку. 

6    Індикатор режиму АВТОМАТИЧНИЙ ВИБІР ПАПЕРУ 

При індикаторі, що зажеврів, папір потрібного формату буде вибраний автоматично залежно від 

розмірів оригінала і вибраного масштабу. 

7    Застережливі індикатори 

Індикатор технічного обслуговування 

Індикатор необхідності заміни картріджа зтонером 

Індикатор необхідності заміни проявника 

Індикатор необхідності завантаження паперу 

 Індикатор застрявання листа 

8     Індикатор ЕНЕРГОЗБЕРЕЖНИЙ РЕЖИМ 

Спалахує при перемиканні апарату в енергозбережний режим. 

 9    Дисплей 

Показує встановлену кількість копій, а також масштаб копіювання, функцію програми користувача, 

код настройки і код помилки при виникненні несправності. 

10  Кнопка дисплея масштабу копіювання 

При натисненні на кнопку на дисплеї з'явиться значення масштабу (якщо в цей час апарат не 

використовується) 

11  Індикатор МАСШТАБ 

Спалахує після установки масштабу копіювання. 

 



12  Кнопка МАСШТАБ 

Використовуються для вибору будь-якого значення масштабу в інтервалі від 25% до 400% з кроком в 

1 %. 

13  Кнопка  / індикатор ПЕРЕРИВАННЯ 

Дозволяє перервати процес копіювання. 

14  Кнопки Світліші і Темніші  /індикатори 

Використовуються для регулювання рівня експозиції в режимі ТЕКСТ або ФОТО. 

15  Кнопка  УСТАНОВКА ФОРМАТУ ОРИГІНАЛУ /індікатори ФОРМАТ ОРИГІНАЛУ indicators 

Використовуються для установки формату оригіналу. (стор. 16) Індикатор вибраного формату 

спалахує. 

16   Індикатори ФОРМАТ ПАПЕРУ     

Спалахують для вказівки вибраного формату паперу.  

17   Кнопка  УСТАНОВКА ФОРМАТУ ПАПЕРУ 

Використовується для установки формату паперу для даного лотка завантаження.  

18  Індикатор SPF (якщо дані пристрої встановлені) 

Спалахує при завантаженні оригіналів в лоток подачі. 

19  Кнопка ВИБІР ЛОТКА 

Використовується для ручного вибору лотка з папером. 

20  Кнопка / індикатор АВТОМАТИЧНИЙ ВИБІР РОЗМІРУ 

При натисненні автоматично вибирається масштаб копіювання. 

21   Індикатори місця подачі паперу /места застрявання листа 

Вибране місце подачі указуєтьсязагорянням індикатора (о). 

Місце застрявання листа указується миганням індикатора червоного кольору 

22   Кнопка / індикатори ФІКСОВАНЕ ЗНАЧЕННЯ МАСШТАБУ 

Використовуються для вибору фіксованого значення масштабу збільшення /зменьшення. 

23  Цифрові кнопки 

Використовуються для установки тиражу копіювання і для введення окремих програмних установок.  

Для того, щоб на дисплеї з'явилося значення загальної кількості сторінок, отриманих на даному 

апараті, натисніть і утримуйте кнопку [0]. 

24  Кнопка # 

Використовується для перевірки загального числа виконаних копій. 

25  Кнопка /індікатор СТАРТ 

При натисненні виготовляється копія, а також здійснюється вихід з режиму "Автоматичне 

виключення живлення" і установка програми користувача. Копіювання можливе тільки при 

індикаторі, що світиться. 

26  Кнопка ЗАГАЛЬНЕ СКИДАННЯ 

Скидає всі вибрані установки і повертає апарат в режим початкових установок. 

27  Кнопка СКИДАННЯ 

Скидає дані дисплея кількості копій або завершує операцію копіювання.  

 

 

4. ЗАВАНТАЖЕННЯ ДЛЯ ПАПЕРУ. Виконайте завантаження паперу 

Переконайтеся в тому, що на апараті не проводиться копіювання або друк, а 

потім проведіть завантаження відповідно до нижченаведених вказівок 

 

Стандартне копіювання: 

1          Відкрийте кришку оригіналотримача  

2          Покладіть оригінал лицевою стороною вниз 

3          Вирівняйте його по шкалі форматів оригінала. 

4          Закрийте кришку 

5        Натисніть кнопку ВСТАНОВЛЕННЯ ФОРМАТУ ОРИГІНАЛА і задайте формат 

оригінала 

6          Встановіть кількість копій 



7          Для початку копіювання натискайте кнопку СТАРТ 

 
Зміна насиченості зображення на копії 

1.      Натисніть кнопку АВТО\ТЕКСТ\ФОТО для вибору типу оригінала. 

2.      Для регулювання рівня експозиції натискайте на кнопку ТЕМНІШЕ або 

СВІТЛІШЕ. 

 

Завдання до лабораторної роботи 

1.      Повторити теоретичний матеріал по темі копіювання документів.  

2.      Вивчити меню даного копіювального апарату. 

3.  Навчитися копіювати текстові документи, фотографії (відповідно змінюючи 

насиченість). 

4.      Скопіювати документ змінюючи (автоматично та вручну) масштаб. 

5.      Зробити двосторонню копію документа.  

6.      Оформити звіт по лабораторній роботі. 

 

Питання для захисту: 

 Що таке ксерокс? 

 Які  існують види копіювальних апаратів? 

 За якими показниками відбувається поділ копіювальної техніки на види? 

 Як виконати двосторонню копію оригінала? 

 Як змінити насичення копій? 

 

Завдання: Оформіть роботу у зошиті у відповідності до вимог  



 

 

 

 

 


