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Осы нұсқаулықта пайдаланылатын шартты белгілер
Қауіпсіздік таңбалары
Проектор мен оның нұсқаулықтары өнімды қауіпсіз пайдалану әдісін түсіндіретін мазмұнды анықтауға арналған графикалық таңбалар мен белгілерді
пайдаланады.
Адамдардың жарақаттануын немесе мүліктің зақымдалуын болдырмау үшін, осы таңбалармен және белгілермен көрсетілген нұсқауларды оқып шығыңыз
және мұқият орындаңыз.

Ескерту
Бұл таңба еленбеген жағдайда адамдардың жарақат алуына немесе тіпті өлімге әкелуі мүмкін ақпаратты көрсетеді.

Абай
болыңыз

Бұл таңба еленбеген жағдайда дұрыс емес пайдалануға байланысты жарақат алуға немесе физикалық зақымдалуға әкелуі мүмкін ақпаратты
көрсетеді.

Жалпы ақпараттың шартты белгілері

Назар аударыңыз

Бұл белгі жеткілікті сақтық шарасы қолданбаса зақымға немесе жарақатқа әкелуі мүмкін процедураларды көрсетеді.

Бұл белгі білуге пайдалы болуы мүмкін қосымша ақпаратты көрсетеді.

[Түйме атауы] Қашықтан басқару құралындағы немесе басқару тақтасындағы түймелердің атауларын көрсетеді.
Мысалы: [Esc] түймесі

Menu/Setting name Проектор мәзірі мен параметр аттарын көрсетеді.
Мысалы:
Image мәзірін таңдау
s Image > Advanced

Бұл белгі қатысты беттерге сілтемені көрсетеді.

s Бұл белгі проектордың ағымдағы мәзір деңгейін көрсетеді.



gg Қатысты сілтемелер
• "Ақпаратты іздеу үшін нұсқаулықты пайдалану" p.5
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PDF нұсқаулығы кілтсөз бойынша ақпаратты іздеуге немесе бетбелгілерді
пайдалана отырып, нақты бөлімдерге тікелей өтуге мүмкіндік береді.
Сондай-ақ, қажет беттерді ғана басып шығаруға болады. Бұл бөлім
компьютеріңіздегі Adobe Reader X нұсқасында ашылған PDF
нұсқаулығын пайдалану жолын түсіндіреді.

gg Қатысты сілтемелер
• "Кілтсөз бойынша іздеу" p.5
• "Бетбелгілерден тікелей өту" p.5
• "Тек қажет болған беттерді басып шығару" p.5

Кілтсөз бойынша іздеу

Edit > Advanced Search түртіңіз. Іздеу терезесінде табуға болатын ақпарат
үшін кілтсөзді (мәтінді) енгізіп, Search түймешігін басыңыз.
Таңдаулылар тізім ретінде көрсетіледі. Осы бетке өту үшін көрсетілген
таңдаулылардың бірін басыңыз.

Бетбелгілерден тікелей өту
Осы бетке өту үшін тақырыпты нұқыңыз. Осы бөлімдегі төменгі деңгей
атауын көру үшін + немесе > түймесін басыңыз. Алдыңғы бетке оралу
үшін пернетақтада келесі әрекетті орындаңыз.
• Windows: Alt басып тұрып, кейін ← басыңыз.

• Mac OS: command пернесін басып тұрып, кейін ← түртіңіз.

Тек қажет болған беттерді басып шығару
Тек қажет беттерді ғана алуға және басып шығаруға болады. File
мәзірінде Print пәрменін таңдаңыз, содан кейін Pages to Print ішіндегі
Pages мәзірінде басып шығарғыңыз келетін беттерді көрсетіңіз.
• Беттер қатарын көрсету үшін бастау бетін және соңғы беттің арасына
сызықшаны енгізіңіз.
Мысалы: 20-25

• Қатар орналаспаған беттерді көрсету үшін, оларды үтірлермен бөліңіз.
Мысалы: 5, 10, 15



Epson Wireless Transmitter Settings бағдарламалық жасақтамасына
кіріспе

Epson Wireless Transmitter Settings бағдарламалық жасақтамасы туралы қосымша мәлімет алу үшін, осы жердегі ақпаратты қараңыз.

gg Қатысты сілтемелер
• "Epson Wireless Transmitter Settings мүмкіндіктері" p.7
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Epson Wireless Transmitter Settings бағдарламалық жасақтамасы таратқыш
және негізгі құрылғы немесе қолдау көрсетілген проектор сияқты
қабылдағыш арасында жұптастыруды орындау және таратқыштың
микробағдарламасын жаңарту мүмкіндігін береді.
Қабылдағышқа жіберу кезінде деректердің қосылым жиілік ауқымын
басқара аласыз.



Бағдарламалық жасақтаманы бірінші рет орнату
Epson Wireless Transmitter Settings бағдарламалық жасақтамасын орнату үшін, осы нұсқауларды орындаңыз.

gg Қатысты сілтемелер
• "Бағдарламалық жасақтаманы орнату" p.9
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Бағдарламалық құралды іске қосу үшін қажетті жүйе талаптарын
тексеріңіз.

gg Қатысты сілтемелер
• "Epson Wireless Transmitter Settings жүйесінің талаптары" p.9
• "Epson Wireless Transmitter Settings бағдарламалық жасақтамасын
(Windows/Mac) алу" p.9

Epson Wireless Transmitter Settings жүйесінің
талаптары

Epson Wireless Transmitter Settings бағдарламалық жасақтамасын
пайдалану үшін, компьютер келесі жүйе талаптарына сәйкес келуі керек.

Талап Windows Mac

Операциялық
жүйе

Windows 8.1
• Windows 8.1 (32 және 64
биттік)

• Windows 8.1 Pro (32 және 64
биттік)

• Windows 8.1 Enterprise (32
және 64 биттік)

macOS
• 10.13.x (64 биттік)
• 10.14.x (64 биттік)
• 10.15.x (64 биттік)
• 11.0.x (64 биттік)

Windows 10
• Windows 10 Home (32 және
64 биттік)

• Windows 10 Pro (32 және 64
биттік)

• Windows 10 Enterprise (32
және 64 биттік)

Орталық
процессор

Intel Core2Duo немесе одан
жылдам
(Intel Core і3 немесе одан
жылдамырақ ұсынылады)

Intel Core2Duo немесе одан
жылдам
(Intel Core і5 немесе одан
жылдамырақ ұсынылады)

Жад 2 ГБ немесе одан артық
(4 ГБ немесе одан көп ұсынылады)

Талап Windows Mac

Қатты дисктегі
бос орын

50 МБ немесе одан көп

Дисплей 800 × 600 (SVGA) мәнінен жоғары ажыратымдылық

Epson Wireless Transmitter Settings бағдарламалық
жасақтамасын (Windows/Mac) алу

Epson Wireless Transmitter Settings бағдарламалық жасақтамасының
соңғы нұсқасын алыңыз.
Epson.sn сайтына кіріңіз.

a

Epson Wireless Transmitter Settings бағдарламалық жасақтамасын
(Windows) пайдаланудан бұрын, Microsoft .NET Framework 4.6.2
немесе кейінгі нұсқасын орнату керек.

http://www.epson.sn


Микробағдарламаны жұптастыруды жә не жаңартуды орындау
Таратқыш және негізгі құрылғы не қолдау көрсетілген проектор сияқты қабылдағыш арасында жұптастыру және таратқышқа арналған микробағдарламаны
жаңарту нұсқауларын орындаңыз.

gg Қатысты сілтемелер
• "Жұптастыруды орындау" p.11
• "Микробағдарламаны жаңарту" p.14
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Негізгі құрылғы не қолдау көрсетілген проектор сияқты қабылдағышты
қосу үшін, желі ақпаратын сымсыз таратқышқа жазуға болады.

a

• Сымсыз көрсетілім жүйесін қолдайтын проекторлармен
жұптастыруды орындай аласыз.

• Жұптастырудан кейін қабылдағыштың Network мәзіріндегі
келесі параметр өзгертілсе, жұптастыруды қайта орындау керек.
• Негізгі құрылғы: Base Unit Name
• Қолдау көрсетілген проектор: Projector Name немесе
Passphrase

a Компьютеріңізді сымсыз жергілікті желіге қосу үшін, қажетті
параметрлерді таңдаңыз. Қосымша ақпарат алу үшін,
компьютермен бірге берілген құжаттаманы қараңыз.

b Проектормен жұпастыруды қаласаңыз, проекторды төменде
көрсетілгендей орнатыңыз.
• Epson сымсыз жергілікті желі модулін орнатыңыз.
• Simple AP параметрін іске қосыңыз.

c Негізгі құрылғының немесе проектордың Network мәзірінде Start
Pairing опциясын таңдаңыз.

d Epson Wireless Transmitter Settings бағдарламалық жасақтамасын
іске қосыңыз.
• Windows: Epson Wireless Transmitter Settings.exe түймесін екі

рет басыңыз.
• Mac: Epson Wireless Transmitter Settings.app түймесін екі рет

басыңыз.

e Pair with receiver (Base Unit or Compatible Projector) опциясын
таңдаңыз.

f Next түймесін басыңыз.

g Тізімнен қосқыңыз келетін қабылдағышты таңдап, жиілік ауқымын
таңдаңыз және содан кейін Connect түймесін басыңыз.
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a

Желі ортасына негізделіп жиілік ауқымын таңдаңыз.
• High Definition (25 Mbps): 25 Мбит/сек дейінгі
деректердің жиілік ауқымын басқарады және жоғары
сапалы кескінді жібереді.

• Standard Definition (15 Mbps): 15 Мбит/сек дейінгі
деректердің жиілік ауқымын басқарады және стандартты
сапалы кескінді жібереді.

• Low Definition (7 Mbps): 7 Мбит/сек дейінгі жиілік
ауқымын басқарады. Проекцияланған кескін сапасы
нашарлауы мүмкін, бірақ желі жүктемесі төмендейді.

Кейде жиілік ауқымы таңдалған мәннен асып кетуі мүмкін,
себебі тізімдегі әрбір мән 30 секундта өлшенген орташа мән
болып табылады.
Әрбір сымсыз таратқыш үшін жиілік ауқымын бөлек
таңдауға болады.

h Келесі экран көрсетілгенде, негізгі құрылғыда немесе проекторда
орнатылған құпия сөзді енгізіңіз және содан кейін Next түймесін
басыңыз.

i Сымсыз таратқышты компьютердегі USB портына жалғаңыз.

j Pair түймесін басыңыз.

Жұптастыру аяқталғанда, компьютер экранында аяқталғаны
туралы хабар көрсетіледі.

Абай болыңыз
Жұптастыру кезінде сымсыз таратқышты немесе қабылдағыштың қуат
сымын ажыратпаңыз. Қуат сымы немесе сымсыз таратқыш
ажыратылатын болса, қабылдағыш дұрыс іске қосылмауы мүмкін.
Сымсыз таратқышты ажыратудан бұрын аяқталу хабары
көрсетілетініне көз жеткізіңіз.

k Келесі әрекеттердің бірін орындаңыз.
• Басқа бір сымсыз таратқышты жұптастыру қажет болса, Pair

Another Wireless Transmitter опциясын таңдаңыз. Содан кейін
8-қадамға өтіңіз.

• Жұптастыруды аяқтасаңыз, Finish түймесін басыңыз.

l Finish түймесін қайта басыңыз.
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m Жұптастыру режимінен шығу үшін, қабылдағыштың қашықтан
басқару құралындағы немесе басқару тақтасындағы [Enter] [ ]
немесе [Esc] түймесін басыңыз.

Жұптастырылған сымсыз таратқышты пайдалану арқылы Windows/Mac
компьютерлерін қабылдағышқа қосуға және кескіндерді оңай
проекциялауға болады. Толық мәліметті Epson Wireless Presentation System
пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.
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Таратқыштың микробағдарламасын жаңартуға болады.

a

Микробағдарламаны жаңарту тұтынушының міндеттемесіне
жатады. Микробағдарламаны жаңарту қуат жеткізу ақаулығы
немесе қосылым мәселелері себебінен сәтсіз аяқталса, қажетті
жөндеу жұмыстары үшін ақы алынады.

a Проектордың микробағдарлама файлын Epson веб-сайтынан
жүктеп алыңыз.

a

• Микробағдарлама файл атауын өзгертпеңіз. Файл атауы
өзгертілсе, микробағдарламаны жаңарту басталмайды.

• Көшірілген микробағдарлама файлы проекторыңыз
моделіне сәйкес келетінін тексеріңіз. Микробағдарлама
файлы дұрыс болмаса, микробағдарламаны жаңарту
басталмайды.

b Epson Wireless Transmitter Settings бағдарламалық жасақтамасын
іске қосыңыз.
• Windows: Epson Wireless Transmitter Settings.exe түймесін екі

рет басыңыз.
• Mac: Epson Wireless Transmitter Settings.app түймесін екі рет

басыңыз.

c Update Wireless Transmitter Firmware опциясын таңдаңыз.

d Сымсыз таратқышты компьютердегі USB портына жалғаңыз.

a

Қолданба экранындағы ағымдағы микробағдарлама нұсқасын
тексеруге болады.
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e Жүктеп алынған микробағдарлама файлын көрсету үшін Browse...
опциясын таңдаңыз және содан кейін Next түймесін басыңыз.

f Update түймесін басыңыз.

Абай болыңыз
Жаңарту кезінде компьютерді өшірмеңіз немесе сымсыз таратқышты
компьютерден ажыратпаңыз. Сымсыз таратқышты ажыратудан бұрын
аяқталу хабары көрсетілетініне көз жеткізіңіз.

g Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

h Жаңарту аяқталғанда, сымсыз таратқышты компьютерден қауіпсіз
түрде алу қадамдарын орындаңыз.

i Басқа сымсыз таратқыштың микробағдарламасын жаңарту қажет
болса, Update Firmware for Another Wireless Transmitter түймесін
басып, 5-қадамға оралыңыз және экрандағы нұсқауларды
орындаңыз.

Жаңарту аяқталғанда, Complete Firmware Update түймесін басыңыз.



Мә селелердің шешімін табу
Epson Wireless Transmitter Settings бағдарламалық жасақтамасын пайдалану кезінде орын алуы мүмкін болған мәселелер шешімдерін тексеру үшін, келесі
бөлімді қараңыз.

gg Қатысты сілтемелер
• "Жұптастыру және микробағдарламаны жаңарту мәселелерін шешу" p.17
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Жағдайға байланысты осы шешімдерді қолданып көріңіз.

gg Қатысты сілтемелер
• "Қабылдағышты таңдау мүмкін болмайтын жағдайлардағы шешімдер"
p.17

• "Жұптастыруды орындау мүмкін болмайтын жағдайлардағы шешімдер"
p.17

• "Микробағдарламаны жаңарту мүмкін болмайтын жағдайлардағы
шешімдер" p.17

Қабылдағышты таңдау мүмкін болмайтын
жағдайлардағы шешімдер

Қабылдағышты (негізгі құрылғыны немесе қолдау көрсетілген
проекторды) таңдау мүмкін болмаса, келесі шешімдерді қолданып
көріңіз.

• Қабылдағыш қуаты қосылғанын тексеріңіз.
• Қабылдағыш орналасқан ортаны тексеріңіз.
• Көрсетілген сымсыз жергілікті желі құрылғысын проекторға қауіпсіз
түрде жалғаңыз. Мәліметтерді проекторыңыздың Пайдаланушы
нұсқаулығынан қараңыз.

• Компьютер мен қабылдағыш арасындағы кедергілерді тексеріп,
байланысты жақсарту үшін олардың орындарын өзгертіңіз.

• Қабылдағыш желі параметрлерін тексеріңіз.
• Проектордың Simple AP параметрін іске қосыңыз.
• Start Pairing опциясын таңдаңыз.
• Қажет болса, сымсыз жергілікті желі параметрін іске қосыңыз.
• Проектордың бастапқы құпия сөзін өзгерткенде, компьютер мен
проекторға сол құпия сөзді орнатыңыз.

• Қабылдағыштағы желі параметрлері мәзірін жабыңыз.
• Компьютер желі параметрлерін тексеріңіз.
• Сымсыз жергілікті желіге қосылатын пайдалануыңыз керек.
• Компьютеріңізде сымсыз жергілікті желі параметрін немесе AirPort
мүмкіндігін іске қосыңыз.

Жұптастыруды орындау мүмкін болмайтын
жағдайлардағы шешімдер

Жұптастыруды орындау мүмкін болмаса, келесі шешімдерді қолданып
көріңіз.

• Сымсыз таратқыш дұрыс қосылғанын тексеріңіз.

Микробағдарламаны жаңарту мүмкін болмайтын
жағдайлардағы шешімдер

Микробағдарламаны жаңарту мүмкін болмаса, келесі шешімдерді
қолданып көріңіз.

• Микробағдарлама файлы бүлінген болуы мүмкін. Микробағдарламаны
қайта жүктеп алып, жаңартуды қайта орындап көріңіз.

• Сымсыз таратқыш дұрыс қосылғанын тексеріңіз.



Қосымша
Epson Wireless Transmitter Settings бағдарламалық жасақтамасы туралы қосымша мәлімет алу үшін, осы бөлімдерді қараңыз.

gg Қатысты сілтемелер
• "Бағдарламалық жасақтаманы жою" p.19
• "Ескертпелер" p.20
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Жүктеп алынған файлды компьютеріңізден жойыңыз.
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Бағдарламалық жасақтамаңыз туралы маңызды ескертпелерді осы
бөлімдерден қараңыз.

gg Қатысты сілтемелер
• "Авторлық құқық мәлімдемесі" p.20
• "Шартты белгілер туралы" p.20
• "Жалпы ескертпе" p.20
• "Авторлық құқық анықтамасы" p.21

Авторлық құқық мә лімдемесі
Барлық құқықтары қорғалған. Бұл жарияланымның ешбір бөлігін Seiko
Epson Corporation компаниясының алдын ала жазбаша рұқсатынсыз
көшірмелеуге, іздеу жүйесінде сақтауға немесе ешбір пішінде не ешбір
жолмен, электрондық, механикалық, фотокөшіру, жазу не басқаша
таратуға болмайды. Мұнда қамтылған ақпараттың қолданылуына
байланысты ешқандай патенттік жауапкершілік қарастырылмаған.
Сондай-ақ мұнда қамтылған ақпараттың қолданылу нәтижесінен пайда
болған зақымдар үшін ешқандай жауапкершілік қарастырылмаған.
Seiko Epson Corporation компаниясы мен оның филиалдары келесі
жағдайлардың нәтижесінде сатып алушы не үшінші тараптар тап болған
зақымдар, шығындар не ұсталымдар үшін осы өнімнің сатып алушысы
не үшінші тараптарға жауап бермейді: жазатайым оқиға, қате пайдалану
немесе осы өнімді теріс пайдалану немесе осы өнімді рұқсатсыз өзгерту,
жөндеу не түрлендіру немесе (АҚШ қоспағанда) Seiko Epson Corporation
басқару және техникалық қызмет көрсету нұсқауларын бұлжытпай
орындамау.
Seiko Epson Corporation компаниясы түпнұсқалы Epson өнімдерінен
немесе Seiko Epson Corporation компаниясы мақұлдаған Epson өнімдері
ретінде белгіленгендерден басқа кез келген опциялар не кез келген
тұтынылатын өнімдердің қолданылуынан пайда болған ешқандай
зақымдар мен мәселелер үшін жауапкершілігін көтермейді.
Бұл нұсқаулық ескертусіз өзгертілуі не жаңартылуы мүмкін.
Бұл нұсқаулықтағы суреттер мен нақты проектор арасында
айырмашылық болуы мүмкін.

Шартты белгілер туралы

• Microsoft® Windows® 8.1 операциялық жүйесі
• Microsoft® Windows® 10 операциялық жүйесі
Бұл нұсқаулықта, жоғарыдағы операциялық жүйелер "Windows 8.1" және
"Windows 10" деп аталады. Бұған қоса, оларды атау үшін "Windows"
жиынтық термині пайдаланылады.

• macOS 10.13.x
• macOS 10.14.x
• macOS 10.15.x
• macOS 11.0.x
Бұл нұсқаулықта "Mac" ұғымы жоғарыда көрсетілген барлық
операциялық жүйелерге қатысты пайдаланылады.

Жалпы ескертпе

EPSON – тіркелген сауда белгісі, ал EXCEED YOUR VISION және оның
логотипі – Seiko Epson Corporation компаниясының сауда белгісі немесе
тіркелген сауда белгісі.
Mac және macOS - Apple Inc. компаниясының тіркелген сауда белгілері.
Microsoft және Windows — Microsoft корпорациясының АҚШ-тағы
және/немесе басқа елдердегі сауда белгілері немесе тіркелген сауда
белгілері.
Мұнда пайдаланылған басқа өнім атаулары да тек идентификациялау
мақсатында берілген және тиісті иелерінің сауда белгілері болуы мүмкін.
Epson осы белгілерге деген кез келген және барлық құқықтардан бас
тартады.
Бағдарламалық жасақтама авторлық құқығы: Бұл өнімде тегін
бағдарламалық жасақтама, сондай-ақ осы компанияның иелік ету құқығы
бар бағдарламалық жасақтама қолданылады.
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Авторлық құқық анықтамасы
Бұл ақпарат ескертусіз өзгертілуі мүмкін.
© 2021 Seiko Epson Corporation
2021.2 414138200KK


	Осы нұсқаулықта пайдаланылатын шартты белгілер
	Ақпаратты іздеу үшін нұсқаулықты пайдалану
	Кілтсөз бойынша іздеу
	Бетбелгілерден тікелей өту
	Тек қажет болған беттерді басып шығару


	Epson Wireless Transmitter Settings бағдарламалық жасақтамасына кіріспе
	Epson Wireless Transmitter Settings мүмкіндіктері

	Бағдарламалық жасақтаманы бірінші рет орнату
	Бағдарламалық жасақтаманы орнату
	Epson Wireless Transmitter Settings жүйесінің талаптары
	Epson Wireless Transmitter Settings бағдарламалық жасақтамасын (Windows/Mac) алу


	Микробағдарламаны жұптастыруды және жаңартуды орындау
	Жұптастыруды орындау
	Микробағдарламаны жаңарту

	Мәселелердің шешімін табу
	Жұптастыру және микробағдарламаны жаңарту мәселелерін шешу
	Қабылдағышты таңдау мүмкін болмайтын жағдайлардағы шешімдер
	Жұптастыруды орындау мүмкін болмайтын жағдайлардағы шешімдер
	Микробағдарламаны жаңарту мүмкін болмайтын жағдайлардағы шешімдер


	Қосымша
	Бағдарламалық жасақтаманы жою
	Ескертпелер
	Авторлық құқық мәлімдемесі
	Шартты белгілер туралы
	Жалпы ескертпе
	Авторлық құқық анықтамасы



