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УРОК 3 

 

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1 

 

ТЕМА: «Робота та обслуговування різних видів принтерів» 

 

МЕТА:  

- Ознайомитись з будовою, принципом роботи та основними технічними 

характеристикам   струменевих та лазерних принтерів. 

- Розвити навички роботи зі струменевими та лазерними принтерами. 

- Виховати культуру користувача оргтехніки. 

 

ХІД УРОКУ: 

 

І. Чистимо принтер Canon 

Якщо приступати до чищення обладнання, слід торкнутися абсолютно всі необхідні 

компоненти, щоб точно позбутися від виниклих неполадок або уникнути їх появи в 

майбутньому. Кожне становить чиститься своїм методом. У деяких ситуаціях на 

допомогу прийдуть апаратні засоби, але більшість маніпуляцій потрібно зробити 

вручну. Давайте розглянемо все по порядку. 

Крок 1: Зовнішні поверхні 

В першу чергу займемося зовнішніми поверхнями. Для 

цього буде потрібно використовувати суху м'яку 

тканину. Перед початком обов'язково вимкніть живлення 

принтера, що не застосовуйте грубу тканину або 

паперові серветки, які можуть подряпати поверхню. Крім 

цього протипоказано використання хімічних очищувачів, 

бензину або ацетону. Такі рідини можуть з легкістю 

привести до серйозних несправностей. 

 

Після того як ви підготували тканину, дбайливо пройдіться по всіх ділянках 

обладнання для позбавлення від пилу, павутиння і 

сторонніх предметів. 

Крок 2: Скло та кришка сканера 

Багато моделей принтерів від Canon обладнані вбудованим 

сканером. Його внутрішня сторона і кришка грають 



важливу роль. З'явилися на них забруднення, можуть впливати на погіршення якості 

сканування або зовсім почнуться збої під час цього процесу. Тут так само ми радимо 

задіяти суху тканину, обов'язково без ворсинок, щоб вони не залишилися на поверхні. 

Очистіть скло і внутрішню сторону кришки, переконавшись, що на них більше немає 

пилу або плям. 

Крок 3: Ролики 

Неправильна подача паперу найчастіше спровокована забрудненням роликів, що 

відповідають за її переміщення. Просто так ролики чистити не рекомендується, 

оскільки вони досить сильно зношуються під час прокрутки. Виконуйте її тільки в разі 

потреби: 

1. Підключіть принтер до мережі, увімкніть його і видаліть з лотка всю папір. 

2. Затисніть кнопку «Stop» і стежте за миготінням Аварійного знака. Він повинен 

моргнути сім разів, після чого відпустіть. 

 

3. Дочекайтеся закінчення прочищення. Вона завершиться тоді, коли ролики 

перестануть обертатися. 

4. Тепер це ж повторно потрібно виконати з папером. Після зупинки занурте в лоток 

невелику пачку стандартних листів A4. 

5. Відкрийте кришку для прийому листів, щоб вони 

могли виштовхувати. 

6. Знову затисніть кнопку «Stop», поки 

лампочка «Alarm" не моргне сім разів. 

7. Коли папір буде виштовхнута, значить 

завершилася очищення роликів. 

Іноді помилка з подачею паперу не наважується таким 

методом, тому необхідно вручну протерти ролики. Використовуйте для цього вологий 

ватний тампон. Очистіть обидва елементи, діставшись до них через задній лоток. 

Важливо не торкатися до них пальцями. 



 

Крок 4: Oчистити камеру 

Видалення забруднень з внутрішніх складових принтера рекомендується проводити 

регулярно, оскільки вони можуть провокувати появу плям на готових роздрукованих 

аркушах. Вручну таку процедуру можна зробити наступним чином: 

1. Увімкніть пристрій і видаліть всі листи з заднього лотка. 

2. Візьміть один аркуш формату A4, складіть його 

наполовину ширини, випряміть, після чого помістіть в 

задній лоток так, щоб відкрита сторона була направлена 

на вас. 

 

3. Не забудьте відкрити лоток прийому паперу, інакше тест 

не запуститься. 

4. Натисніть на кнопку «Stop» і тримайте її, поки Аварійний сигнал НЕ блимне вісім 

разів, потім відпустіть. 

Чекайте, поки відбудеться видача 

паперу. Зверніть увагу на місце 

згину, якщо там присутні 

чорнильні плями, проведіть цей 

крок повторно. У разі 

нерезультативності другого разу 

самостійно протріть ватним 

диском або паличкою виступаючі 

внутрішні частини девайса. Перед 

цим обов'язково вимкніть 

живлення. 

 

 

 

 

 

 



Крок 5: Картриджі 

Іноді фарба в картриджах засихає, тому доводиться чистити їх. Можна скористатися 

послугами сервісного центру, проте поставлена задача легко вирішується і в домашніх 

умовах. Способів промивання існує два, вони відрізняються за складністю та 

ефективності.  

Крок 6: Програмна очищення 

Драйвер принтера включає в себе різні функціональні особливості. В меню управління 

пристроєм ви знайдете інструменти, після запуску яких почнеться автоматичне 

очищення компонентів. Володарям обладнання Canon потрібно виконати наступні дії: 

1. Підключіть принтер до комп'ютера і включите його. 

2. Відкрийте «Пуск» і перейдіть в «Панель управління». 

 

3. Виберіть категорію «Пристрої та принтери». 

 



4. У списку знайдіть свою модель, клікніть на ній правою кнопкою миші і натисніть 

на «Налаштування друку». 

 

Якщо пристрій не відображається, потрібно його додати вручну.  

5. Перейдіть у вкладку «Обслуговування» і запустіть один з присутній інструментів 

очищення. 

 

6. Варто відобразити на екрані керівництву для успішного завершення процедури. 

 



Ви можете запустити по черзі всі функції, щоб добитися хорошого результату.  

 

ІІ. На струменевому принтері Epson Stylus Photo R2400 замінити картриджі.             

 

Картриджи струйного принтера Epson Stylus Photo R2400.  

  Відкрийте кришку принтера. Натисніть на кнопку «Н» і друкуюча голівка 

пересунеться в центральне положення для заміни картриджа, а індикатор живлення 

«Р» почне блимати. Якщо чорнило в картриджі закінчуються, то індикатор над даними 

картриджем моргає, а якщо чорнило вже закінчилися - індикатор горить постійно. 

 

  Візьміть у руки пакет з новим струменевим картриджем Т0599 і струсніть його 

кілька разів.  



  Звільніть картридж від упаковки. Не відривайте наклейку, яка нанесена на 

кришку картриджа і не чіпайте зелену мікросхему збоку картриджа. 

 

   Відкрийте відсік для картриджів. Візьміться за порожній картридж Т0599 так як 

це показано нам. Вийміть картридж Т0599 з принтера і утилізуйте належним чином. 

 

  У вертикальне гніздо, з якого був витягнутий старий картридж, опустіть новий 

картридж Т0599. Злегка натисніть на картридж, щоб він закріпився на місці. Закрийте 

кришку відсіку для картриджів, а також верхню кришку принтера. 

 



Натисніть на кнопку «Н». Принтер пересуне друкувальну голівку в робоче 

положення і приступить до прокачування системи подачі чорнила. Після прокачування 

друкуюча голівка переміститься в стандартне положення. Індикатор живлення 

перестане блимати і буде горіти постійно, а індикатор відсутності чорнила «Н» згасне.

 

ІІІ. Заправка катриджу лазерного принтеру серії Samsung ML 

 

Приготуємо робоче місце, розістлавши на ньому газету або плівку, а також 

приготувавши інструменти: викрутка хрестова, шлицьова, шматок тканини х/п, візитка 

або шматочок пластику 

Відкручуємо два шурупи і піднімаємо кришку «від себе», в ній знаходиться 

відпрацьований тонер, який дуже акуратно висипаємо в мусорний бак. 

 

 

Тепер давайте розберемося з будовою картриджу. 

Він складається з двох половинок. Перша - це 

половинка для відпрацьованого тонера. Вона являє 

собою ємність для збору тонера. В процесі роботи 

не весь тонер переноситься з фотовала на папір, 

частина його, за допомогою ракеля счищается в цей 

бункер. Друга половинка - ємність з тонером, за допомогою якого картридж «друкує». 

Так само до складу входять: зарядний ролик, фотовал, дозуюче лезо і інші допоміжні 

механізми. 



 

Приступимо до розбирання картриджу. Для цього відгвинтити шурупи на бічних 

кришках картриджу. Подальший розбір картриджа буде залежати від вашого бажання і 

від того що ви хочете зробити з картриджем. Можна розібрати майже дощенту, 

наприклад для заміни фотовала або ретельного очищення комплектуючих картриджа, 

а можна обмежитися частковим розбором. І так і так, ми повинні прийти до 

результату, який повинен нас задовольнити. Після того як відкрутили шурупи, 

знімаємо бічні кришки картриджа. Зверніть увагу під кришкою, протилежної 

показаної на фото, знаходяться шестерні редуктора, будьте обережні, не втратьте їх. 

 

Маємо в своєму розпорядженні перед собою 

половинку картриджа з Фотовалом, ручкою від 

себе. Далі зрушуємо зарядний ролик вправо і 

витягуємо його. Зверніть увагу на чорну мастило 

з лівого краю ролика. Це токопроводящая 

мастило, її бажано не видаляти. Далі акуратно 

знімаємо фотовал і ховаємо його в 

важкодоступне місце, так щоб випадково не 

пошкодити. 

 

Основні дефекти картриджів Самсунг пов'язані з 

дозуючим лезом, будь то блідий друк або білуваті 

смужки на зображенні. Суть проблеми в тому, що 

частинки тонера налипають на кромку дозуючого леза і 

заважають розрівнювати шар тонера на ролику прояви. 

Для позбавлення від цих дефектів необхідно візиткою 

зачистити дозуюче леза. Якщо бажаєте зробити все 

капітально, дозуюче лезо можна зняти і зачистити 

спеціальною рідиною, бензином або візиткою. 

 

 

 

 



На фото можна бачити розташування шестерень в редукторі. Якщо раптом щось 

випаде, і ви не зрозумієте, як зібрати все назад, то скориставшись картинкою, зробити 

це можна буде без проблем. 

 

Після проведення попередніх складних процедур, переходимо безпосередньо до 

заправки. Піддягаємо викруткою пробку і відкриваємо її. Потім необхідно 

перевернути картридж і все витрусити з нього. Так само можна легенько постукати по 

корпусу картриджа викруткою для більш ретельного очищення бункера від старого 

тонера. Якщо ви власник тонерного пилососа або станції очистки картриджів, то цю 

процедуру краще виконати з їхньою допомогою. 

 

Залишилося найлегше! Беремо баночку з тонером, 

добре струшуємо, прикручуємо воронку і 

засипаємо тонер. Не забудьте закрити пробку. Далі 

встановлюємо бічну кришку і прикручуємо бункер 

з відпрацюванням. На заключному етапі, 

необхідно провернути барабан картриджа за 

шестерню, щоб переконатися у відсутності 

підклинювання картриджа. Обертання барабана 

має здійснюватися в сторону бункера з 

відпрацюванням, тобто проти годинникової стрілки, якщо дивитися на ость барабана з 

боку пробки картриджа. 

 

 

 



Контрольні питання: 

1. Поняття та призначення принтерів. 

2. Основні види принтерів. 

3. Яка друкуюча фарба застосовується в різних видах принтерах. 

4. Що включають в себе роботи з профілактичного обслуговування принтерів? 

 

 Завдання: 

1) провести описані роботи 

2) скласти звіт  до практичної роботи, де описати алгоритми виконання 

завдання та надати відповіді на контрольні питання 

3) по можливості, зробити фото виконаних робіт і вислати на e-mail: 

2573562@ukr.net 

4) оформити звіт до практичної роботи 
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