
Samsung ML-1210/1250 laserprinteri kasustusjuhend 
 
Võtke pakendist välja printer ja kõik tarvikud. Veenduge, et pakendis on 
tahmakassett, toitejuhe, cd-plaat, paberihoidja, kasutusjuhend ja LPT kaabel. 
 
Tähelepanu! Kui mõni nimetatutest on puudu või vigastatud, palun teavitage 
sellest koheselt müüjat.  
 
Järgnevalt eemaldage printerilt ettevaatlikult kõik pakkimiskleebised.  
 
Kinnitage  printerile paberi väljumisava külge ettenähtud kohta paberihoidja.  
 
Avage printeri esikülje kate. Asetage käed, üks ühele ja teine teisele kaane 
servale ning avamiseks tõmmake kaant enda poole. Võtke pakendist välja 
tahmakassett, eemaldage sellelt täielikult kattepaber ja raputage 
tahmakassetti kergelt küljelt küljele. Asetage tahmakassett printerisse ja 
sulgege esikaas turvaliselt.  
 
Tõstke paberisöötja tugi üles, kuni see lukustub. Paberi söötjasse asetamisel 
hoolitsege, et need saaks korrektselt söötjasse asetatud. Söötur mahutab 
maksimaalselt 150 lehte, rohkem ei ole lubatud asetada. Kui paber on 
sööturisse paigutatud, tõmmake mõlemalt küljelt paberit hoidma spetsiaalsed 
hoidikud. 
 
Printerit on arvutiga võimalik ühendada kahel viisil: paralleel ja USB pordi abil. 
Paralleelkaabliga ühendamisel veenduge, et nii printer, kui arvuti on 
ühendamise hetkel väljalülitatud.  Esmalt ühendage kaabel printeriga, sulgege 
metallist liblikad ja alles siis ühendage kaabli teine ots arvutiga ja keerake 
kruvid korralikult kinni. 
USB ühenduse puhul tuleb esmalt installeerida arvutisse USB draiver. Siis 
ühendate printeri USB juhtme kaudu arvutiga. 
Seejärel kinnitate printeri külge toitejuhtme, mille teise otsa asetate 
seinakontakti. Lülitate printeri sisse. Mõne hetke möödudes lülituvad printeri 
kõik tuled korraks tööle. Hetke möödudes jääb põlema ainult DATA tuli. Palun 
vajutage nüüd nupule DEMO. Hoidke nuppu all 2 sekundit, kuni tuli aeglaselt 
vilkuma hakkab. Nupu vabastamisel alustab printer demo(test)lehe trükkimist. 
 
Printeri tarkvara installeerimiseks peab arvutil olema 16MB RAM, kõvakettal 
vähemalt 50MB vaba ruumi ja kasutusel üks järgmistest operatsiooni-
süsteemidest: Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows NT 2.0, 
Windows 2000, Windows XP. Sisestage cd-plaat arvuti cd-lugejasse ja 
installatsioon käivitub automaatselt. Menüü avanemisel valige sobiv keel. 
Klikkige hiirega lingil “Install the Samsung Software on your PC” ja järgige 
vastavaid juhiseid. 
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