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УРОК 121 

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА №38 

ТЕМА: «Робота на факсимільному апараті» 

  

МЕТА:  
- Розглянути операції з відправки та отримання факсів 

- Вивчити  порядок відправки факсу використовуючи ресурси Інтернет 

- Виховати інформаційно-освічену особу, цікавість до обраної професії, дисципліну та 

уважність 

 

Хід роботи: 

1. Прийом факсу 

Якщо вам зателефонували, просять прийняти факс, ви відповідаєте: «Приймаю» або умовним 

сленговим словом «Стартуємо», що означає, що ви готові до процедури. 

 Після тонального сигналу натисніть зелену кнопку «Start». 

 Дочекайтеся повної роздруківки пересилається документа. 

 Прийнявши документ, натисніть «Stop». 

 

Для отримання документа повідомте відправнику про готовність і натисніть кнопку 

«Start». 

Якщо передача пройшла з спотвореннями тексту, графіки, повідомте про це 

передавальному, щоб той повторив відправку. 

Під час пересилки трубку можна покласти вже після того, як почнеться передача. 

Робота тоді не перерветься. Якщо ви хочете підтвердити передачу або продовжити розмову, 

залишайтеся на лінії, коли передача завершиться, знову запрацює аудіовизов, ви зможете 

повідомити про успішність процедури і продовжити бесіду. 

Існує автоматичний режим, що дозволяє пристрою самому, без вашої допомоги, 

приймати документи. Налаштувати його можна в спеціальному меню «Параметри — 

Кількість дзвінків», включити виділеної для цього на панелі кнопкою. Автоматичний режим 

зручний, коли можлива передача вночі, у святкові дні, при відсутності в офісі працівників. 
 

 



2. Відправлення факсу. 

 Документ для відправки треба підготувати, перевернувши його обличчям вниз (від себе) і 

шапкою вгору. 

 

  Таким чином підготовлений документ вставити у відділення для прийому паперів на 

відсилання (в автоподатчик документів), так, щоб край листа збігався з направляючою лінією на 

факсі.  

 

  Зніміть трубку і наберіть потрібний вам номер телефону абонента, якому треба відправити 

факс.  

.  

  Дочекавшись відповіді, повідомте йому, що плануєте відправити факс для нього. 

Ваш співрозмовник повинен відповісти, що він готовий 

«стартувати» - тобто натиснути на кнопку «старт». Коли кнопка 

«старт» з тієї сторони натиснута, ви почуєте в трубці факсу 

характерний тональний сигнал, що нагадує звук завантаження 

Інтернету через телефон (звук модему). Почувши такий звук, 

натисніть кнопку «пуск» (Start) на своєму факсі. До тих пір, поки 

факс-повідомлення не відправиться до кінця, не кладіть слухавку.  

Лист документа повинен почати повільно зникати у факсі і 

з'являтися з іншого боку апарату. 

  



  

 Після того як лист документа вийшов з іншого боку, дочекайтеся відповіді співрозмовника, 

якому, відправили факс-повідомлення. Запитайте, чи видно текст, малюнок, друк - тобто чітко 

пройшов факс. Якщо ні, повторіть процедуру. Якщо обірвався зв'язок - передзвоніть. 

     

 

Завдання:  

- Проведіть роботи описані в завданні. 

- Оформити звіт до лабораторної роботи: 

зазначити тему, мету роботи, записати 

алгоритми виконаних робіт та зазначити 

на схемі у зошиті порядок огляду, а також 

оформіть висновок  

- Для зворотнього зв’язку використовувати  
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