


Дякуємо за придбання цього виробу. У цьому посібнику пояснюється, як установлювати та 
настроювати програмне забезпечення, яке дає змогу використовувати цей апарат як принтер.
Якщо програмне забезпечення встановлено неправильно або його потрібно видалити, див. розділ 
«TROUBLESHOOTING» (стор.12).

Увага

• У поясненнях, наведених у цьому посібнику, допускається, що ви володієте практичними знаннями 
щодо використання комп’ютера з ОС Windows або Macintosh.

• Щодо інформації про свою операційну систему див. довідник із використання операційної системи 
або скористайтеся функцією інтерактивної довідки.

• Пояснення щодо екранів і процедур у цьому посібнику переважно стосуються ОС Windows Vista®. 
Екрани можуть різнитися залежно від версії операційної системи.

• У написі «MX-xxxx», який з’являється в цьому посібнику, «xxxx» слід заміняти на назву моделі.

• Цей посібник містить посилання на функцію факсимільного зв’язку. Однак зверніть увагу, що функція 
факсимільного недоступна в деяких країнах і регіонах.

• Цей посібник підготовлено дуже ретельно. Якщо у вас є будь-які коментарі або запитання щодо 
посібника, зверніться до свого продавця або найближчого схваленого представника служби 
технічного обслуговування.

• Цей виріб пройшов вимогливі процедури перевірки та контролю за якістю. Хоча це маловірогідно, 
але якщо буде виявлено дефект або іншу проблему, зверніться до свого продавця або найближчого 
схваленого представника служби технічного обслуговування.

• Окрім випадків, захищених законом, компанія SHARP не несе відповідальності за несправності, які 
виникли під час використання цього виробу або його аксесуарів, за несправності через неправильну 
роботу виробу або його аксесуарів чи за інші пошкодження, що виникають внаслідок використання 
цього виробу.

Попередження

• Відтворювати, адаптувати або перекладати вміст посібника без попереднього письмового дозволу 
заборонено, окрім випадків, дозволених законодавством про авторське право.

• Уся інформація, наведена в цьому посібнику, може бути змінена без повідомлення.

SOFTWARE LICENSE (ЛІЦЕНЗІЯ НА ПРОГРАМНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ)
Вікно «SOFTWARE LICENSE» (ЛІЦЕНЗІЯ НА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ) відобразиться в 
разі встановлення програмного забезпечення з компакт-диска. Використовуючи (повністю або 
частково) усе програмне забезпечення на компакт-диску або апараті, ви погоджуєтеся 
виконувати умови ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

Екрани, повідомлення та назви клавіш на дисплеї, зображені в посібнику, можуть 
відрізнятися від дійсних внаслідок впроваджених покращень і модифікацій виробу.
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ПРО ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Компакт-диск, який входить у комплект постачання апарата, містить наведене нижче програмне 
забезпечення:

• Драйвер принтера
Драйвер принтера дає змогу використовувати функції принтера апарата.

• Драйвер функції факсимільного зв’язку за допомогою комп’ютера
Драйвер функції факсимільного зв’язку за допомогою комп’ютера дає змогу легко надсилати 
факсимільні повідомлення з комп’ютера за допомогою цього апарата на інший факсимільний 
апарат (якщо встановлено додатковий комплект факсимільного апарата).

• Електронний посібник
Довідники у форматі PDF, які можна переглянути за допомогою програми Adobe Acrobat 
Reader.
Для перегляду електронних посібників укажіть шлях таким чином (символом «R» позначено 
букву дисковода):
Електронний посібник (для принтера)
R:\Manual\English\MX_M310.pdf

ПЕРЕД ВСТАНОВЛЕННЯМ
ВИМОГИ ДО УСТАТКУВАННЯ ТА ПРОГРАМНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Перевірте наведені нижче вимоги до устаткування та програмного забезпечення перед 
встановленням програмного забезпечення.

*1 Моделі, сумісні з операційною системою Windows 2000 Professional, Windows XP Professional і Windows 
XP Home Edition, або моделі з попередньо встановленою операційною системою Windows Vista 
стандартно обладнані USB-інтерфейсом.

*2 • Апарат не підтримує друк у середовищі Macintosh.
• Для встановлення програмного забезпечення за допомогою програми встановлення потрібні права
адміністратора.

Для перегляду посібників у форматі PDF необхідна програма Adobe® Reader® або Acrobat® 
Reader®, розроблена компанією Adobe Systems Incorporated. Якщо жодна з цих програм не 
встановлена на вашому комп’ютері, їх можна завантажити з цього URL-вузла: 

http://www.adobe.com/

Тип комп’ютера IBM PC/AT або сумісний комп’ютер, обладнаний портом USB 2.0/1.1*1

Операційна система*2 Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, 
Windows Vista

Інші вимоги до 
устаткування

Середовище, у якому може повністю функціонувати будь-яка з наведених 
вище операційних систем
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ВСТАНОВЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

СТАНДАРТНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ
Нижче описано процедуру стандартного встановлення програмного забезпечення. Зазвичай 
рекомендується виконувати стандартне встановлення.

1 До апарата не потрібно підключати 
USB-кабель. Перш ніж продовжити, 
переконайтеся, що кабель не 
приєднано.
Якщо кабель приєднано, відобразиться 
вікно «Plug and Play». Якщо таке 
сталося, натисніть кнопку [Скасувати], 
щоб закрити вікно, а потім від’єднайте 
кабель.

2 Вставте компакт-диск із програмним 
забезпеченням у дисковод 
комп’ютера.

3 Натисніть кнопку [Пуск], клацніть 
[Комп’ютер], а потім двічі клацніть 
піктограму компакт-диска ( ). 

• У Windows XP натисніть кнопку [Пуск], 
клацніть [Мій комп’ютер], а потім двічі 
клацніть піктограму компакт-диска.

• У Windows 2000 двічі клацніть [Мій 
комп’ютер], а потім двічі клацніть 
піктограму компакт-диска.

4 Двічі клацніть піктограму 
[Встановлення] ( ).

Якщо у Windows Vista відобразиться 
екран повідомлення із запитом на 
підтвердження, клацніть [Дозволити].

5 Відобразиться вікно «SOFTWARE 
LICENSE» (ЛІЦЕНЗІЯ НА ПРОГРАМНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ). Обов’язково 
ознайомтесь із вмістом ліцензійної 
угоди, а потім натисніть кнопку [Так].

6 Ознайомтеся з повідомленням у 
вікні "привітання", а потім натисніть 
кнопку [Далі].

7 Натисніть кнопку [Стандартна].

Виконуйте інструкції, що з’являтимуться 
на екрані.

У разі появи повідомлення про помилку виконуйте інструкції на екрані для вирішення 
проблеми. Після вирішення проблеми процедуру встановлення буде продовжено. Можливо, 
знадобиться натиснути кнопку [Скасувати], щоб вийти з програми встановлення — це 
залежить від проблеми. У такому разі після вирішення проблеми повторно встановіть 
програмне забезпечення з початку.

Кабель буде підключено у кроці 9.

Вікно «SOFTWARE LICENSE» 
(ЛІЦЕНЗІЯ НА ПРОГРАМНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ) можна відобразити 
іншою мовою, вибравши потрібну 
мову в меню мов. Щоб установити 
програмне забезпечення вибраною 
мовою, продовжте встановлення, 
вибравши потрібну мову.
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ВСТАНОВЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

8 Після завершення 
встановлення натисніть 
кнопку [Закрити].

Відобразиться повідомлення з 
інструкціями щодо підключення апарата 
до комп’ютера. Натисніть кнопку [OK].

9 Переконайтеся, що живлення 
апарата увімкнене, а потім 
приєднайте USB-кабель стор.10).

ОС Windows виявить апарат, і 
відобразиться вікно «Plug and Play».

10 Виконуйте вказівки у вікні 
«Plug and Play», щоб 
установити драйвер.

Виконуйте інструкції, що з’являтимуться 
на екрані.

Після цього встановлення програмного 
забезпечення буде завершено.
Після завершення встановлення див. розділ 
«НАСТРОЮВАННЯ ДРАЙВЕРА 
ПРИНТЕРА» (стор. 11), щоб перевірити 
параметри драйвера принтера.

• Якщо використовується операційна 
система Windows Vista та 
відображається вікно з 
попередженням щодо безпеки, 
обов’язково клацніть [Все одно 
інсталювати програмне 
забезпечення драйвера].

• Якщо комп’ютер працює під 
керуванням Windows 2000/XP і 
відображається попереджувальне 
повідомлення щодо перевірки 
логотипа Windows або цифрового 
підпису, обов’язково натисніть 
кнопку [Продовжити] або [Так].

Після встановлення може 
відобразитися повідомлення із 
пропозицією перезапустити 
комп’ютер. У такому разі натисніть 
кнопку [Так], щоб перезапустити 
комп’ютер.

• Якщо використовується операційна 
система Windows Vista та 
відображається вікно з 
попередженням щодо безпеки, 
обов’язково клацніть [Все одно 
інсталювати програмне 
забезпечення драйвера].

• Якщо комп’ютер працює під 
керуванням Windows 2000/XP і 
відображається попереджувальне 
повідомлення щодо перевірки 
логотипа Windows або цифрового 
підпису, обов’язково натисніть 
кнопку [Продовжити] або [Так].
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ВСТАНОВЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ВИБІРКОВЕ ВСТАНОВЛЕННЯ
Нижче описано процедуру вибіркового встановлення програмного забезпечення. 
Скористайтеся процедурою вибіркового встановлення, якщо апарат використовується як 
спільний принтер у мережі або в разі установки драйвера функції факсимільного зв’язку за 
допомогою комп’ютера.

1 До апарата не потрібно приєднувати 
USB-кабель або паралельний 
кабель. Перш ніж продовжити, 
переконайтеся, що кабель не 
приєднано.
Якщо кабель приєднано, відобразиться 
вікно «Plug and Play». Якщо таке сталося, 
натисніть кнопку [Скасувати], щоб закрити 
вікно, а потім від’єднайте кабель.

2 Вставте компакт-диск із програмним 
забезпеченням у дисковод 
комп’ютера.

3 Натисніть кнопку [Пуск], клацніть 
[Комп’ютер], а потім двічі клацніть 
піктограму компакт-диска ( ). 
• У Windows XP натисніть кнопку [Пуск], 
клацніть [Мій комп’ютер], а потім двічі 
клацніть піктограму компакт-диска.
• У Windows 2000 двічі клацніть [Мій 
комп’ютер], а потім двічі клацніть 
піктограму компакт-диска.

4 Двічі клацніть піктограму 
[Встановлення] ( ).

Якщо у Windows Vista відобразиться 
екран повідомлення із запитом на 
підтвердження, клацніть [Дозволити].

5 Відобразиться вікно «SOFTWARE 
LICENSE» (ЛІЦЕНЗІЯ НА ПРОГРАМНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ). Обов’язково 
ознайомтесь із вмістом ліцензійної 
угоди, а потім натисніть кнопку [Так].

6 Ознайомтеся з повідомленням у вікні 
"привітання", а потім натисніть кнопку 
[Далі].

7 Натисніть кнопку [Вибіркова].

8 Натисніть кнопку [Драйвер принтера].

Перш ніж установлювати програмне 
забезпечення, обов’язково натисніть 
кнопку [Display Readme] (Відобразити 
файл «Readme») та перегляньте 
докладні відомості про програмне 
забезпечення.

T

Кабель буде підключено у кроці 11.

Вікно «SOFTWARE LICENSE» 
(ЛІЦЕНЗІЯ НА ПРОГРАМНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ) можна відобразити 
іншою мовою, вибравши потрібну 
мову в меню мов. Щоб установити 
програмне забезпечення вибраною 
мовою, продовжте встановлення, 
вибравши потрібну мову.
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9 Виберіть [Connected to this 
computer] (Підключено до 
цього комп’ютера) і натисніть 
кнопку [Далі].

Виконуйте інструкції, що з’являтимуться 
на екрані.

Коли відобразиться повідомлення «The 
installation of the SHARP software is 
complete.» (Встановлення програмного 
забезпечення SHARP завершено.), 
натисніть кнопку [OK].

10 Після завершення встановлення 
натисніть кнопку [Закрити].

Відобразиться повідомлення з 
інструкціями щодо підключення апарата 
до комп’ютера. Натисніть кнопку [OK].

11 Переконайтеся, що живлення 
апарата увімкнене, а потім 
приєднайте USB-кабель стор.10).
ОС Windows виявить апарат, і 
відобразиться вікно «Plug and Play».

12 Виконуйте вказівки у вікні «Plug 
and Play», щоб установити 
драйвер.

Виконуйте інструкції, що з’являтимуться 
на екрані.

Після цього встановлення програмного 
забезпечення буде завершено.
Після завершення встановлення див. розділ 
«НАСТРОЮВАННЯ ДРАЙВЕРА 
ПРИНТЕРА» (стор. 11), щоб перевірити 
параметри драйвера принтера.

• Якщо використовується операційна 
система Windows Vista та 
відображається вікно з 
попередженням щодо безпеки, 
обов’язково клацніть [Все одно 
інсталювати програмне 
забезпечення драйвера].

• Якщо комп’ютер працює під 
керуванням Windows 2000/XP і 
відображається попереджувальне 
повідомлення щодо перевірки 
логотипа Windows або цифрового 
підпису, обов’язково натисніть 
кнопку [Продовжити] або [Так].

• Якщо використовується операційна 
система Windows Vista та 
відображається вікно з попередженням 
щодо безпеки, обов’язково клацніть 
[Все одно інсталювати програмне 
забезпечення драйвера].

• Якщо комп’ютер працює під 
керуванням Windows 2000/XP і 
відображається попереджувальне 
повідомлення щодо перевірки 
логотипа Windows або цифрового 
підпису, обов’язково натисніть кнопку 
[Продовжити] або [Так].

Після встановлення може відобразитися 
повідомлення із пропозицією 
перезапустити комп’ютер. У такому разі 
натисніть кнопку [Так], щоб перезапустити 
комп’ютер.

• Якщо використовується операційна 
система Windows Vista та 
відображається вікно з попередженням 
щодо безпеки, обов’язково клацніть [Все 
одно інсталювати програмне 
забезпечення драйвера].

• Якщо комп’ютер працює під керуванням 
Windows 2000/XP і відображається 
попереджувальне повідомлення щодо 
перевірки логотипа Windows або 
цифрового підпису, обов’язково 
натисніть кнопку [Продовжити] або [Так].
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ВСТАНОВЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ДРАЙВЕР ФУНКЦІЇ ФАКСИМІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ЗА 
ДОПОМОГОЮ КОМП'ЮТЕРА

1 Виконайте кроки 2–7 із розділу 
"ВИБІРКОВЕ ВСТАНОВЛЕННЯ" 
(стор.5)

2 Натисніть кнопку [PC-Fax Driver] 
(Драйвер факсимільного зв’язку за 
допомогою комп’ютера).
Перш ніж установлювати програмне 
забезпечення, обов’язково натисніть 
кнопку [Display Readme] (Відобразити 
файл «Readme») та перегляньте 
докладні відомості про програмне 
забезпечення.

3 Коли відобразиться вікно вибору портів, 
виберіть порт, який використовується 
драйвером принтера (USB001 тощо), і 
натисніть кнопку [Далі].

4 Коли відобразиться вікно вибору моделі, 
виберіть назву моделі свого апарата та 
клацніть [Далі].

5 Виберіть, чи потрібно встановлювати 
драйвер функції факсимільного зв’язку 
за допомогою комп’ютера як принтер за 
промовчанням, а потім натисніть кнопку 
[Далі].

6 Коли відобразиться вікно з ім’ям 
принтера, натисніть кнопку [Далі].
Якщо потрібно змінити ім’я принтера, 
введіть потрібне ім’я.

• У разі використання функції факсимільного зв’язку за допомогою комп’ютера обов’язково 
встановіть драйвер принтера, перш ніж встановлювати драйвер функції факсимільного 
зв’язку за допомогою комп’ютера.

• Драйвер функції факсимільного зв’язку за допомогою комп’ютера можна використовувати, 
тільки якщо встановлено додатковий комплект факсимільного апарата.

• Порт, використовуваний драйвером 
принтера, позначається прапорцем на 
вкладці [Порти] у вікні властивостей 
драйвера принтера. 

• Ім’я USB-порту може бути різним – це 
залежить від кількості USB-портів, 
створених на комп’ютері. Якщо порт, 
який створено під час встановлення 
драйвера принтера, є першим 
USB-портом, тоді його ім’ям буде 
«USB001».
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7 Натисніть кнопку [Далі].

8 Коли відобразиться вікно 
завершення встановлення, натисніть 
кнопку [OK].

9 Натисніть кнопку [Закрити].

Після цього встановлення програмного 
забезпечення буде завершено.
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ВИКОРИСТАННЯ АПАРАТА ЯК СПІЛЬНОГО 
ПРИНТЕРА
Якщо апарат використовуватиметься як спільний принтер у мережі Windows, виконайте ці 
кроки, щоб установити драйвер принтера на комп’ютер-клієнт.

1 Виконайте кроки 2–7 із розділу 
"ВИБІРКОВЕ ВСТАНОВЛЕННЯ" (стор.5)

2 Натисніть кнопку [Драйвер принтера].

Натисніть кнопку [Display Readme] 
(Відобразити файл Readme), щоб 
показати інформацію про вибрані пакети.

3 Виберіть [Підключено через мережу] 
та натисніть кнопку [Далі].

4 Виберіть ім’я принтера (настроєного як 
спільний принтер на сервері друку) зі 
списку.
У Windows 2000/XP можна також 
натиснути кнопку [Додати мережний 
порт], яка відображається під списком, і 
вибрати спільний принтер, виконавши 
пошук у мережі у вікні, що з’явиться.

5 Натисніть кнопку [Далі].

Виконуйте інструкції, що з’являтимуться 
на екрані.

6 Ви повернетеся до вікна кроку 2. 
Натисніть кнопку [Закрити].

Після цього встановлення програмного 
забезпечення буде завершено.

Щоб настроїти відповідні параметри на сервері друку, див. посібник з експлуатації або файл 
довідки до операційної системи.

Якщо спільний принтер не 
відображається у списку, перевірте 
параметри на сервері друку.

• Якщо використовується операційна 
система Windows Vista та 
відображається вікно з 
попередженням щодо безпеки, 
обов’язково клацніть [Все одно 
інсталювати програмне 
забезпечення драйвера].

• Якщо комп’ютер працює під 
керуванням Windows 2000/XP і 
відображається попереджувальне 
повідомлення щодо перевірки 
логотипа Windows або цифрового 
підпису, обов’язково натисніть 
кнопку [Продовжити] або [Так].

Після встановлення може 
відобразитися повідомлення із 
пропозицією перезапустити комп’ютер. 
У такому разі натисніть кнопку [Так], 
щоб перезапустити комп’ютер.
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ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО КОМП’ЮТЕРА
Виконайте процедуру, описану нижче, щоб підключити апарат до свого комп’ютера.
USB-кабель для підключення апарата до комп’ютера не постачається з апаратом. Придбайте 
відповідний кабель для комп’ютера.

Інтерфейсний кабель
USB-кабель
Екранований кабель типу «кручена пара», еквівалент високошвидкісного передавання 
(макс. 3 м)
Придбайте USB-кабель із підтримкою USB 2.0.

ПРИЄДНАННЯ USB-КАБЕЛЮ

1 Вставте кабель у гніздо USB на 
апараті.

2 Вставте інший кінець кабелю у гніздо 
USB на комп’ютері.

• Інтерфейс USB доступний на комп’ютері, сумісному з PC/AT, який початково обладнано 
портом USB і на якому попередньо встановлено ОС Windows 2000 Professional, Windows 
XP Professional, Windows XP Home Edition або Windows Vista.

• Не приєднуйте USB-кабель перед встановленням драйвера принтера. USB-кабель 
необхідно приєднати під час встановлення драйвера принтера.

Кабель також можна підключити до 
гнізда USB 1.1.
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НАСТРОЮВАННЯ ДРАЙВЕРА ПРИНТЕРА
Після встановлення драйвера принтера необхідно настроїти параметри драйвера принтера 
відповідно до кількості лотків для паперу в апараті та розміру паперу, завантаженого в кожний 
лоток.

1 Натисніть кнопку [Пуск], клацніть 
[Панель керування], а потім виберіть 
пункт [Принтер].
• У Windows XP натисніть кнопку [Пуск], 
а потім клацніть [Принтери та факси].

• У Windows 2000 натисніть кнопку 
[Пуск], виберіть пункт [Параметри], а 
потім клацніть [Принтери].

2 Клацніть піктограму драйвера 
принтера [SHARP MX-xxxx] і виберіть 
[Властивості] в меню 
[Упорядкування].
У Windows XP/2000 виберіть пункт 
[Властивості] в меню [Файл].

3 Виберіть вкладку [Конфігурація] та 
вкажіть конфігурацію принтера на 
основі встановлених параметрів.
Правильно вкажіть конфігурацію. У 
протилежному випадку друк може 
виконуватися неправильно.

4 Натисніть кнопку [Set Tray Status] 
(Установити стан лотка) і виберіть 
розмір паперу, завантаженого в 
кожен лоток.
Виберіть лоток у меню [Paper Source] 
(Джерело паперу), а потім виберіть 
розмір паперу, завантаженого в цей 
лоток, у меню [Set Paper Size] 
(Встановлення формату паперу). 
Повторіть ці дії для кожного лотка.

5 Натисніть кнопку [OK] у вікні [Set 
Tray Status] (Встановлення стану 
лотка).

6 Натисніть кнопку [OK] у вікні 
властивостей принтера.

Якщо у Windows XP у меню [Пуск] не 
відображається розділ [Принтери та 
факси], виберіть пункт [Панель 
керування], клацніть [Принтери та 
інше обладнання], а потім виберіть 
пункт [Принтери та факси].
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УСУНЕННЯ НЕПОЛАДОК
У РАЗІ ПОМИЛКИ ВСТАНОВЛЕННЯ
У цьому розділі наведено способи вирішення можливих проблем, пов’язаних із встановленням. 
Див. наведену нижче таблицю, щоб знайти відповідну сторінку, яка стосується вашого питання 
або проблеми.

• Не вдається встановити програмне забезпечення.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

• Екран «Plug and Play» не відображається.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

• Драйвер принтера встановлено неправильно за допомогою «Plug and Play». . . . . . . . . . 13

• Не вдається встановити драйвер принтера (Windows 2000/XP)  . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Неполадка Пункт для перевірки Спосіб усунення

Не вдається 
встановити 
програмне 
забезпечення.

Чи достатньо вільного місця 
на жорсткому диску?

Видаліть усі непотрібні файли та програми, 
що збільшити обсяг вільного місця на 
жорсткому диску.

Чи не використовується 
непідтримувана операційна 
система?

Переконайтеся, що програмне забезпечення 
може працювати в цій операційній системі.
Для отримання докладних відомостей щодо 
вимог до встановлення кожної з програм в 
ОС Windows натисніть кнопку [Display 
Readme] (Відобразити файл «Readme») у 
вікні програми встановлення.

Екран «Plug and 
Play» не 
відображається.

Апарат увімкнено? Під час приєднання USB-кабелю 
переконайтеся, що живлення апарата 
увімкнене, а потім приєднайте USB-кабель 
до апарата.

Чи підтримує 
використовуваний комп’ютер 
підключення через USB?

За допомогою Диспетчера пристроїв на 
комп’ютері перевірте, чи можливе 
використання USB-інтерфейсу. (Докладніше 
про Диспетчер пристроїв див. у довідці 
Windows.)
Якщо використання USB можливе, у розділі 
«Контролери універсальної послідовної 
шини» Диспетчера пристроїв буде 
відображено тип системного контролера та 
кореневий концентратор. (Відображувані 
елементи можуть різнитися залежно від 
комп’ютера.)

Відображення цих двох елементів свідчить 
про можливість використання USB. Якщо 
поруч із розділом «Контролери універсальної 
послідовної шини» наявний жовтий знак 
оклику, або якщо зазначені два елементи не 
відображаються, зверніться до посібника з 
експлуатації комп’ютера або дізнайтеся у 
виробника комп’ютера, як активувати USB, а 
потім перевстановіть драйвер принтера.
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Не вдається встановити драйвер принтера (Windows 2000/XP)
Якщо не вдається встановити драйвер принтера в ОС Windows 2000/XP, виконайте наведені 
нижче кроки, щоб перевірити параметри комп’ютера.

1 Натисніть кнопку [Пуск], а 
потім клацніть [Панель 
керування].
У Windows 2000 натисніть кнопку [Пуск], 
виберіть пункт [Параметри], а потім 
клацніть [Панель керування].

2 Виберіть пункт 
[Продуктивність і 
обслуговування], а потім 
клацніть [Система]. 
У Windows 2000 двічі клацніть 
піктограму [Система].

3 Клацніть вкладку 
[Устаткування], а потім 
натисніть кнопку [Підписання 
драйверів].

4 Перевірте параметри пункту 
«Яку дію потрібно виконувати 
Windows?» («Перевірка 
підписів файлів» у 
Windows 2000).

Якщо вибрано [Блокувати], драйвер 
принтера не вдасться встановити. 
Виберіть [Попереджати] та встановіть 
драйвер принтера ще раз.

Драйвер принтера 
встановлено 
неправильно за 
допомогою «Plug 
and Play».

Чи не було підключено 
апарат до комп’ютера перед 
встановленням драйвера 
принтера?

Якщо апарат було підключено до комп’ютера 
за допомогою USB-кабелю, перш ніж було 
встановлено драйвер принтера за 
допомогою програми встановлення, 
перевірте, чи залишилася в Диспетчері 
пристроїв інформація про невдале 
встановлення. (Докладніше про Диспетчер 
пристроїв див. у довідці Windows.)
Якщо назва моделі апарата відображається 
в розділі «Інші пристрої» Диспетчера 
пристроїв, видаліть її, перезапустіть 
комп’ютер, а потім знову встановіть драйвер 
принтера.

Неполадка Пункт для перевірки Спосіб усунення
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ВИДАЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Щоб видалити драйвер принтера або програмне забезпечення, яке було встановлено за 
допомогою програми встановлення, виконайте наведені нижче кроки.

1 Натисніть кнопку [Пуск], а 
потім клацніть [Панель 
керування].
У Windows 2000 натисніть кнопку [Пуск], 
виберіть пункт [Параметри], а потім 
клацніть [Панель керування].

2 Клацніть [Видалити програму].
• У Windows XP клацніть [Інсталяція та 
видалення програм].

• У Windows 2000 двічі клацніть 
піктограму [Інсталяція та видалення 
програм].

3 Виберіть програму або 
драйвер, що потрібно 
видалити.
Для отримання додаткової інформації 
див. посібник із використання 
операційної системи або довідку.

4 Перезапустіть комп’ютер.
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