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PIXMA E480 series

Принтерді желіде орнату үшін, осы нұсқаулықты [Setup CD-ROM] (Параметрлерді орнату 
ықшам дискісі) бірге пайдаланыңыз.

Оқулық



Оқулық

Бұл нұсқаулықта принтер үшін желілік байланысты орнату туралы ақпарат берілген.

Желілік байланыс

Сымсыз байланыс

Байланысқа дайындау
Принтер параметрлерін орнату
Параметрлерді орнату процедурасын таңдау

Түймені басу әдісі
WPS

Ақаулықтарды жою
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Желілік байланыс

Сымсыз байланыс

a Байланысқа дайындау

Сымсыз байланыс параметрлерін орнату алдында

1. Принтердің іске қосылғанына көз жеткізіңіз. 
Қуат қосулы болса, ҚУАТ шамы (A) жанып тұрады.

Сымсыз байланыс туралы ескертпелер

•	 Компьютердің принтерді қосу керек сымсыз маршрутизаторға (A) қосулы екенін тексеріңіз. Параметрлерді тексеру 
бойынша толық мәліметтерді алу үшін сымсыз маршрутизатормен бірге берілген нұсқаулықты қараңыз немесе 
оның өндірушісіне хабарласыңыз.

•	 Конфигурация, маршрутизатор функциялары, параметрлерді орнату процедуралары және желілік құрылғының 
қауіпсіздік параметрлері жүйе ортасына байланысты өзгеріп отырады. Мәліметтер алу үшін желілік құрылғының 
нұсқаулығын қараңыз немесе өндірушіге хабарласыңыз.

•	 Құрылғыңыз IEEE802.11n (2,4 ГГц), IEEE802.11g немесе IEEE802.11b қолдайтынын тексеріңіз.
•	 Егер құрылғыңыз «Тек IEEE802.11n» режиміне орнатылған болса, қауіпсіздік протоколы ретінде WEP немесе TKIP 

пайдалану мүмкін емес. Құрылғының қауіпсіздік протоколын WEP және TKIP дегеннен басқаға өзгертіңіз немесе 
параметрді «Тек IEEE802.11n» дегеннен басқаға өзгертіңіз. 
Параметрді өзгерткен кезде құрылғыңыз бен кіру нүктесінің арасындағы байланыс уақытша өшіріледі.

•	 Кеңседе пайдалану үшін желілік әкімшіден кеңес алыңыз.
•	 Қауіпсіздік шараларымен қорғалмаған желіге қосылғанда ерекше сақ болыңыз, өйткені үшінші тарапқа жеке 

ақпарат сияқты деректерді ашу қаупі бар.
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b Принтер параметрлерін орнату

1. Егер басқа экран көрсетілсе, принтердегі [Stop] (Тоқтату) түймесін басыңыз

2. Принтердегі Орнату түймесін (A) басыңыз.

3. [Wireless LAN setup] (Сымсыз LAN параметрлерін орнату) тармағын таңдау үшін  немесе  
түймесін (A) басыңыз.

4. [OK] түймесін басыңыз.

c Параметрлерді орнату процедурасын таңдау

Принтер үйлесімді сымсыз маршрутизаторларды автоматты түрде іздейді.

Түймені басу әдісі → d-A WPS → d-B 
WPS үйлесімді сымсыз маршрутизаторға қосылу
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d-A Түймені басу әдісі

d WPS арқылы қосылу

1. Сымсыз маршрутизатордағы WPS түймесін басып тұрыңыз.
WPS түймесін басу туралы толық мәліметті сымсыз маршрутизатордың нұсқаулығынан қараңыз.

2. Принтердегі [OK] түймесін 2 минут ішінде басыңыз.

3. Сол жақ экран пайда болғанда, [OK] түймесін басыңыз.

4. КӨШІРУ түймесін (А) басыңыз.

Желілік байланыс параметрлерін орнату аяқталды.
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d-B WPS

d WPS арқылы қосылу

1. [WPS (Push button)] (WPS (Түймені басу)) тармағын таңдаңыз.

2. [OK] түймесін басыңыз.

3. Сымсыз маршрутизатордағы WPS түймесін басып тұрыңыз.
WPS түймесін басу туралы толық мәліметті сымсыз маршрутизатордың нұсқаулығынан қараңыз.

4. Принтердегі [OK] түймесін 2 минут ішінде басыңыз.

5. Сол жақ экран пайда болғанда, [OK] түймесін басыңыз.

6. КӨШІРУ түймесін (А) басыңыз.

Желілік байланыс параметрлерін орнату аяқталды.
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Ақаулықтарды жою

WPS

 J [Multiple wireless routers detected <See manual>] (Бірнеше сымсыз маршрутизатор анықталды 
<Нұсқаулықты қараңыз>)

Бірнеше сымсыз маршрутизатордан бір уақытта қосылу әрекеті жасалғанда экран көрсетіледі. Біраз күтіңіз де, 
WPS параметрлерін қайтадан реттеңіз. WPS түймесін тек бір сымсыз маршрутизаторда басыңыз.

 J [Failed to connect <See manual>] (Қосылу сәтсіз аяқталды <Нұсқаулықты қараңыз>)

Бұл экран қате орын алғанда пайда болады.
Сымсыз маршрутизатордың параметрлерін тексеріңіз де, WPS параметрлерін қайтадан реттеңіз.

Сымсыз маршрутизатордың параметрлерін тексеру туралы мәліметтерді сымсыз маршрутизатормен бірге 
берілген нұсқаулықтан қараңыз немесе өндірушіге хабарласыңыз.

 J [Timeout error <See manual>] (Күту уақытының бітуі қатесі <Нұсқаулықты қараңыз>)

Бұл экран WPS параметрлерін орнату әрекеті көрсетілген уақыт ішінде аяқталмағанда пайда болады.
• Желілік құрылғы (маршрутизатор, т.б.) қосулы ма? Егер желілік құрылғы қосылып қойылған болса, оны 

өшіріп, қайтадан қосыңыз.
Желілік құрылғыға қосылу уақытша ажыратылады.
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Болашақта қолдану үшін, қолжетімді жерде сақтаңыз.
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