
Дата: 22.12.2020 

Група: ТУ-1 

Предмет: Основи використання організаційної техніки 

 

УРОК 6 

 

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3 

 

ТЕМА: «Робота з факсами» 

 

МЕТА:  

- Ознайомитись з будовою, принципом роботи та основними технічними 

характеристикам   факсимільних апаратів. 

- Розвити навички роботи з передачі та отримання факсів. 

- Виховати культуру користувача оргтехніки. 

 

ХІД УРОКУ: 

 

1. Теоретичні відомості 

Для прикладу розглянемо апарат FAX_236. 

 

Панель керування апарата FAX_236 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Рідкокристалічний дисплей. Призначений для відображення повідомлень, що 

допомагають  проводити налаштування та керування апаратом.  
2. Кнопка Утримування. Дозволяє утримувати виклик. 



3. Кнопка Повтор\Пауза. За допомогою цієї кнопки виконується повторний набір 

останього набраного номера, а також вставка паузи в номера, що занесені в пам'ять 

для автодозвону. 

4.  Кнопка Пошук\Щвидкий набір. Дозволяє виконувати пошук номерів, занесених в 

пам'ять набору, а також набирати занесені в пам'ять номера шляхом натиснення 

кнопки # і наступного вводу двохзначного номера комірки памяті. 

5.  Кнопка Лінія. Дозволяє виконувати набір номерів телефонів і факсів, не знімаючи 

трубки апарата. 

6. Клавіатура набору. Служить для набору номерів телефонів і факсів, а також може 

бути використана для вводу інформації в апарат. 

7. Кнопка Екстренного набору. Ці 4 кнопки дають миттєвий доступ до раніше 

занесених в пам'ять номерів. 

8. Кнопка Стоп. Призначена для зупинки факса, відміни тої чи іншої операції чи 

виходу з режиму тої чи іншої функції. 

9. Кнопка Режим. Використовується для вибору обробки апаратом викликів, що 

поступають. 

10.Кнопка Копіювати\Допомога. Використовується для виготовлення копії 

документу. Якщо в Автоматичному пристрої подачі документа немає, то при 

натиснені цієї кнопки роздруковується Короткий довідник. 

11. Кнопка Старт. Запускає операцію, таку як процес відправки факса. 

12.Кнопка Разрешение. Налаштування розширення при відправці факсу чи 

виготовлені копії. 

13.Кнопка Функція\Вибір. Дозволяє отримати доступ до тих чи інших функцій і 

входить в режим програмування, а також служить для занесення а пам'ять апарата 

заданих налаштувань. 

14. Кнопки Вліво і Вправо. Призначені для переміщення курсора на дисплеї, а також 

для регулювання гучності встроєного гучномовця і дзвінка. 
 

 У комплект  входить: 
 

 

 

  

 

  

 

  



Підключення апарату 

 

 Приєднайте трубку, мережевий и 

телефоний шнури. 

 Підключіть телефонную трубку. 

 Підключіть витой шнур до гнізда в 

нижній частині трубки і на боковій 

стороні апарата. 

 Підключіть мережевий шнур. 

 Підключіть телефоний шнур. 

 Підключіть один кінец 

телефонного шнура до гнізда з 

маркуванням LINE на лівій стороні 

апарата, а другій кінец – до 

телефонной розетки. 
 

ПЕРЕДАЧА ФАКСА ВРУЧНУ 

При ручній передачі ви можете прослухати тональний сигнал лінії, дзвінки і тональніе 

сигнали прийому факса перед відправкой факсимільного повідомлення. 

1. Помістіть оригінал в АППД лицевою стороною вниз. 

2. Зніміть трубку – чи – нажміть кнопку Лінія чи Гучний звязок і прослухайте 

тональний сигнал лінії. 

3. Введіть номер факса. Ви можете ввести номер вручную, чи використати 

Швидкий чи Єкстрений набір, чи використати функцію Пошуку.  

4. Коли ви почуєте тональний сигнал факса, нажмить кнопку Старт. 

5. Якщо при виконанні пункта 2 ви зняли трубку, положіть її. 

            
 

АВТОМАТИЧНА ПЕРЕДАЧА ФАКСА 

Увага: Не знімайте трубку і не нажимайте кнопку Лінія чи Гучний звязок. 

1. Помістіть оригінал в АППД лицевою стороною вниз. 

2. Введіть номер факса. Ви можете ввести номер вручную, чи використати 

Швидкий чи Єкстрений набір, чи використати функцію  

3. Нажміть кнопку Старт. 

 

 

 



РУЧНИЙ І АВТОМАТИЧНИЙ ПОВТОРНИЙ НАБІР НОМЕРА ФАКСА 

Якщо ви відправляєте факс вручную, і лінія виявилася занята, нажміть кнопку 

Повтор/Пауза, щоб повторити спробу. 

Якщо ви виконуєте автоматичну відправку факса, і лінія занята, апарат будет 

автоматично набирати номер повторно (до трьох чи до десяти раз). 

 

ФУНКЦІЯ КОПІЮВАННЯ 

Щоб зробити одну копію документа без збільшення, зменшення чи 

сорторування, вам достатньо натиснути одну кнопку. Для копіювання фотографій 

встановіть режим розширення ФОТО. Памятайте, що ваш апарат не может сканувати 

будь-що, що знаходиться на відстані менше 1/8 дюйма (3мм) від края бумаги. 

 

ВИГОТОВЛЕННЯ ОДНІЄЇ КОПІЇ 

1. Помістіть оригінал в АППД лицевою стороною вниз. 

2. Нажміть кнопку Копировать/Помощь. (Для FAX335MC нажмить кнопку 

Копировать/Помощь два раза). Щоб відмінити копіювання, нажміть кнопку 

Стоп.  

3. Під час копіювання НЕ витягуйте бумагу. 

 

ОПЦІЯ КОПІЮВАННЯ: ОДНА ЧИ ДЕКІЛЬКА  КОПІЙ, СОРТУВАННЯ/СТЕК 

 

Ви можете вибрати наступні додаткові опції копіювання. Спочатку слід вибрати 

кількість копій. Потім ви можете вибрати, яким чином повинно виконуватися 

копіювання: при виборі СТЕК апарат спочатку робить всі копії першої сторінки 

оригінала, потім другої і т.д. При виборі СОРТ. апарат спочатку робить першу копію 

всього документа, потім другу і т.д. 

1. Помістіть оригінал в АППД лицевою стороною вниз. 

2. Натисніть  кнопку Копировать/Помощь. 

3. Введіть кількість копій (1–99). Наприклад, щоб зробити 9 копій, натисніть  9. 

4. Щоб почати копіювання негайно натисніть  кнопку Копировать/Помощь. Якщо 

ви хочете вибрати опцію СОРТ., натисніть  кнопку Функция/Выбор, а потім – 

кнопку Копировать/Помощь. 

5. За допомогою кнопок чи виберіть СОРТ. чи СТЕК. Наприклад, виберіть СОРТ. и 

натисніть  кнопку Копировать/Помощь. 
 

 Завдання до лабораторної роботи 

1.      Ознайомитися з факсимільним апаратом FAX_236. Розглянути його панень 

керування. 

2.      Підключити факс. 

3.      Ознайомитися з основними принципами прийому і передачі факс-повідомлень. 

4.      Прийняти і передати факс-повідомлення. 

5.      Ознайомитися з можливістю копіювання документа за допомогою факс-апарата. 

6.      Зробити копію певного документа. 

7.      Оформити звіт по лабораторній роботі. 

 



Контрольні питання: 

1. Що таке факс, для чого він призначений? 

2. Які є основні характеристики факсів? 

3. Які є типи факсів? 

4. Як відбувається процес підключення факсу? 

5. Які основні принципи прийому факс-повідомлень? 

6. Як відправити факс? 

7. Які документи не можна передавати факсом? 

8. Які ви знаєте режими прийому факс-повідомлень? 

 

 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 висновок до практичної роботи 
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