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بٌام خذا
فصل  - 1پشیٌتش لیضسی :اخضا اصلی
 )1لیشرگان
 )2کارتزیج
 )3تزانسفز
 )4سپزاتور
 )5فیوسینگ
 )6مسیز کاغذ
 )7بزدهای الکتزونیکی

 )1لیضس گاى:
ضأُ خؼث ٝای اص اخضایی اسر و ٝاقالػاذ اِىسشیىی سا تٛ٘ ٝس زثذیُ وشدٚ ٜاٟ٘ا سا زٛسف ٘ٛس ت ٝدساْ اسساَ
ٔیىٙذ
ِیضسٌاٖ ضأُ:
 )1پلیگاى هَتَسٛٔ :زٛسی و ٝلكؼ ٝخّیٍاٖ سا ٔیسشخا٘ذ
 )2قطؼِ پلیگاى :و ٝاقالػاذ اسساِی ٘ٛسی سا خف ت ٝخف ت ٝایی ٝٙیا ػذسی ٞا ٔیساتا٘ذ
 )3لیضسگاى:وٛ٘ ٝس زِٛیذ ضذ ٜزطِٕ ٝیضس سا زٛسف یه ػذسی ت ٝخّیٍاٖ ٔیساتا٘ذ
 )4ای سی ٍ هذاس تغزیِ پلیگاى :زغزیٛٔ ٝزٛس خّیٍاٖ سا تش ػٟذ ٜداسد
 )5ػذسی ّا :فٛوٛس ٘ٛس ِیضس خٟر تاال تٛدٖ ویفیر سا تش ػٟذ ٜداس٘ذ
 )6اییٌِ اًتْایی :دسیافر ٘ٛس ػذسی ٞا ٚا٘سماَ ت ٝدساْ
 )7فتَ دیَد سالهت کاسٚ:ظیف ٝاش ٕ٘ ٝ٘ٛتشداسی ٘ٛس اسساِی اص ِیضس ت ٝخّیٍاٖ اسر
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) 2کاستشیح ضاهل :
 2-1دسام:
ت ٝسٍٟ٘ای اتی – سثض –ل ٜٟٛای زیش ٜتٛد ٚ ٚ ٜاص س ٝالی ٝزطىیُ ضذ ٜخالسسیه ػایك٘ opc -یٕٞ ٝادی ٚ
ضساس تٛ٘ ٝس و ٝتا تشخٛسد ٘ٛس ٞذایر وشد ٚ ٜتشػىس -إِیٙیٞ ْٛادی تٛدٚ ٜا٘سماَ تاس ت ٝصٔیٗ سا تش ػٟذٜ
داسد
2-2فَم سٍلش:
وٚ ٝظیف ٝا٘سماَ تاس اِىسشیىی ٔٙفی ت ٝدساْ سا تش ػٟذ ٜداسد
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 2-3هخضى تًَش:
ؤ ٝطُ ٍٟ٘ذاسی ز٘ٛش اسر
٘ىس :ٟٓٔ ٝز٘ٛش ٕٞاٖ خٞٛش زاج اسر أا ٔایغ ٘یسر  ٚساخساس اٖ دس ٔشوض ا ٗٞسٚی اٖ سكٛش وشتٗ
ٚخالسسیه ساخساس وّی ز٘ٛش اسر
2- 4هگٌت:
و ٝت ٝتاس ٔٙفی ٚغُ ٔیطٛد ٚز٘ٛش سا اص ٔخضٖ ز٘ٛش خزب وشد ٚ ٜت ٝدساْ ٔٙسمُ ٔیىٙذ
 2-5دکتش بلیذ :
ٚظیف ٝیىذسر ساصی ز٘ٛش سٚی ٍٔٙر سا تش ػٟذ ٜداسد دس ٔشوض ٍٔٙر اٙٞشتا تا لكة ٚ n-sخٛد داسد
 2-6ضیت:
ٚظیفٞ ٝذایر ز٘ٛش فمف ت ٝیه قشف ساداسد ٚخّٛی ز٘ٛش تاصٌطسی سا ٔیٍیشد
 2-7هخضى ضایؼات:
و ٝز٘ٛش اؾافی اص سٚی دساْ خان ٔیطٛد ٚداخُ ٔخضٖ ؾایؼاذ خٕغ اٚسی ٔیطٛد
 2-8بلیذ ّای پاک کٌٌذُ تًَش :
و ٝز٘ٛش سا اصسٚی دساْ خٕغ ٔیىٙذ
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ًطَُ ػولکشد:
ف ْٛسِٚش زٛسف تاس اِىسشیىی ٔٙفی خٛد دساْ سا تاسداس وشد ٜوُ سكص دساْ تاس ٔٙفی ٔیٍیشد ٘ٛس ِیضس زِٛیذ ضذٜ
زٛسف ِیضس ٌاٖ اقالػاذ سازٛسف ٘ٛس ت ٝدساْ ٔٙسمُ ٔیىٙذ خاییىٛ٘ ٝس خٛسد ٜزخّی ٝتاس ٔیطٛد ٔثثر زش ضذٜ
ٚتٍٙٔ ٝر ؤ ٝیشسذ اص ٍٔٙر ز٘ٛش تا تاس ٔٙفی خزب وشدٚ ٜز٘ٛش سا ت ٝواغز ٔیسسثا٘ذ أا ز ٖٛز٘ٛش فمف سٚی
واغز لشاس ٌشفس ٝزٛسف زشا٘سفش خزب اِىسشیىی ضذ ٜز٘ٛش سٚی واغز ضشور ٘خٛاٞذ وشد ضاَ خٟر خشس ز٘ٛش
اص فیٛصس اسسفادٔ ٜیطٛد٘ىس ٟٓٔ ٝایٙداسر و ٝز٘ٛش ٞای اؾاف ٝسٚی دساْ و ٝاسسفاد٘ ٜطذ ٜا٘ذ زٛسف یه زیغٝ
خان ضذٚ ٜداخُ ٔخضٖ ؾایؼاذ ٔیشیض٘ذ
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ضىُ تاال واسزشیح وأُ  ٚخذا اص  ٓٞسا ٕ٘ایص ٔیذٞذؤ ٝؼٕٛال دس زاخٍش ِیضسی سیاٚ ٜسفیذ واسزشیح ٕٞیٗ
ساخساس تا ز٘ٛش ٔطىی دس ٔخضٖ اسر أا دس زاخٍش ٞای ِیضسی سٍ٘ی اص زٟاس سً٘ ٔطىی  ٚصسد ٚاتی  ٚلشٔض ٚ
ادغاْ اٟ٘ا ٚدس ٘سید ٝیه زاج سٍ٘ی اسسفادٔ ٜیطٛد تٙا تش ایٗ ٔا دس زاخٍش سٍ٘ی ِیضسی ٘یاص ت ٝزٟاس واسزشیح وٝ
داخُ ٞش وذاْ ز٘ٛش تا سً٘ خٛدش تاضذ داسیٓ و ٝتاِكثغ داخُ ٞش واسزشیح ٘یض دساْ ٕٞاٖ واسزشیح ٚخٛد داسد
و ٝت ٝایٗ زاخٍشٞا ِیضسی سٍ٘ی زٟاس دسأٌٛ ٝیٙذ أا تؼؿی اص ساص٘ذٞ ٜا زاخٍش سٍ٘ی ساخس ٝا٘ذ و ٝزٟاس
واسزشیح داسد أا دساْ اص واسزشیح خاسج ضذ ٚ ٜوُ سیسسٓ سٍ٘ی زٟاس واسزشیح داسد أا زه دساْ خٛاٞذ تٛدخس
دسس ٝتٙذی ت ٝلشاس صیش خٛاٞذ تٛد:
 ) 2-Aزاپگشلیضسی سیاُ ٍسفیذ با یک کاستشیح:و٘ ٝیاص ت ٝزٛؾیص اؾافی ٘ذاسد
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 ) 2-Bزاپگش لیضسی سًگی با زْاس کاستشیح ٍ زْاس دسام ٍ لیضسی سًگی با زْاس کاستشیح ٍیک
دسام:

)2-B-1زاپگش زْاس کاستشیح زْاس دسام لیضسی سًگی دس ضکل باال کِ ضاهل:
ٔ 2ٚ1 ) 2-B-1-1خاصٖ  ٚخیىاج ٞا 3زٟاس واسزش یح و ٝدس ٔماتُ اٟ٘ا تخص زشا٘سفش تّر لشاس ٌشفس4 ٝ
فیٛصیًٙ
) 2-B-1-2تشاًسفش بلت :تخطی و ٝدس ٔماتُ واسزشیح ٞای سٍ٘ی لشاس داسد زا اقالػاذ زاج زٛسف دساْ
واسزشیدٟا ت ٝاٖ ٔٙسمُ ضٛد سدس زشا٘سفش تّر اقالػاذ سا سٚی واغز زاج وٙذ
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زاپگش سًگی لیضسی با زْاس کاستشیح ٍزْاس دسام ٍ تشاًسفش بلت هذل hp 1600
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سپشاتَس:یه لكؼ ٝفّضی وٚ ٝظیف ٝزخّی ٝتاس اص واغز ت ٝاسذ سا تش ػٟذ ٜداسد

2- 10کاًتش یا ضواسًذُ:
و ٝت ٝزیح ٘یض ٔؼشٚف اسر ٚظیف ٝضٕاسش زاج ٚاػالْ ٘یاص ز٘ٛش سا تش ػٟذ ٜداسد
ًکتِ :دس تیطسش ٔٛاسد تؼذ اص خش ضذٖ ز٘ٛش زیح زؼٛیؽ ٔیطٛد
ًکتِ:أىاٖ سی سر وا٘سش ٚخٛد داسد أا تٟسش اسر زیح زؼٛیؽ ضٛد
ًکتِ:تشای ٞش واسزشیح ز٘ٛش تا ضٕاس ٜخاظ زأیٗ ٔیطٛدٔثال دس  hpتا ٍٔٙر فٙش داس اص ز٘ٛشٍٙٔ ٚ 1200ر
تذ ٖٚفٙش اص ز٘ٛش  1005اسسفادٔ ٜیىٙیٓ اِثس ٝز٘ٛش ٞایی ت ٝتاصاس أذ ٜو ٝدس ٞش دٔ ٚذَ اسسفادٔ ٜیطٛد
ًکتِ :دسزاخٍش ٞا تا ٍٔٙر ٞسسٔ ٝغٙاقیس اص ز٘ٛش تا ٞسس ٝاٙٞی اسسفادٔ ٜیطٛد ٚتش ػىس
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ًکتِ:خشیٙر سفیذ ٔیسٛا٘ذ دِیُ تش زخّی٘ ٝطذٖ رساْ ٚیا ٘ذاضسٗ تاس اِىسشیىی ٍٔٙر تاضذ
ًکتِ:خشیٙر ٔطىی ٘طا٘٘ ٝذاضسٗ تاس اِىسشیىی ٍٔٙر خٛاٞذ تٛد
ًکتِ:خشیٙر وٓ سً٘ ٘طا٘٘ ٝذاضسٗ تاس اِىسشیىی دس زشا٘سفش اسر ٚیا فاغٍّٙٔ ٝر ٚدساْ ٔیضاٖ ٘یسر ٚوثیفی
دوسش تّیذ ٘یض تاػث وٕشٍ٘ی زاج ٔیطٛد
ًکتِ:تاسٞای اِىسشیىی ف ْٛسِٚشِٚ-800ر ٍٙٔٚرِٚ-600ر ٚزشا٘سفشِٚ+2000ر اسر ؤ ٝؼشٚف تhv ٝ
ٞسسٙذ
ًکتِ:ضشٚف زٛخاِی دس زاج دِیُ وٕثٛد ز٘ٛش خٛاٞذ تٛد ٚیا خٙس تذ ز٘ٛش
ًکتِ:خكٛـ سیا ٜػٕٛدی دِیُ خش تٛدٖ ٔخضٖ ؾایؼاذ اسر ٌاٞا ضسسطٛی ٍٔٙر تا زیٙش ٘یض ٔطىُ سا ضُ
ٔیىٙذ
ًکتِ:لكغ ٚ ٚغُ ضذٖ ػٕٛدی زاج ٘طا٘ ٝلكغ ٚ ٚغُ ضذٖ ازػاَ تاس اِىسشیىی فْٛ
 )3فیَصیٌگ :دس سٚش خخر ز٘ٛش یا ضشاسذ دادٖ ت ٝز٘ٛش ٞا و ٝتاػث زسثیذٖ اٟ٘ا تٔ ٟٓیطٛد ٚدس ٕٞاٖ
ٍٙٞاْ ٔیسٛاٖ اٟ٘ا ساسٚی واغز ٘یض لشاس داد  ٚضىُ داد و ٝاٌش ایٙسٙیٗ ٘طٛد ز٘ٛش ت ٝواغز ٕ٘ی زسثذ ٚتا
وطیذٖ اٍ٘طر سٚی ز٘ٛش اص واغز خذا خٛاٞذ ضذ و ٝفیٛصی ًٙإٞیر خیذا ٔیىٙذ  ٚضأُ:
ّ )3-1یت سٍلش :یه س َٚتا لاتّیر زشخص ٚایداد ٌشٔا اسر( اخضای زِٛیذ ٌشٔا دس داخُ ایٗ ِ ِٝٛیا سَٚ
لشاس داس٘ذ)
) 3-2پشس سٍلش:یه س َٚتا لاتّیر زشخص  ٚزِٛیذ فطاساسر
ًکتِ:واغز تیٗ ٞیر سِٚش ٚخشس سِٚش لشاس ٔیٍیشد زا ٌشٔا ٚفطاس ز٘ٛش سا سٚی واغض تسسثا٘ذ
)3-3زیٌی ّیتش یاالهپ ّیتش  :لكؼاذ زِٛیذ ٌشٔا دس داخُ ٞیر سِٚش ٞسسٙذ
)3-4تشها فیَص :لكؼ ٝوٙسشَ دٔا ی ٌشٔای ٞیر سِٚش اسر
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 )3-5قطؼِ هقاٍهت ضشاستیٚ :ظیف ٝوٙسشَ دٔا  ٚزٙظیٓ زغزی ٝفیٛصی ًٙسا تش ػٟذ ٜداسد
)3-6اخضای هذاسات کٌتشل فیَصیٌگ :و ٝداسای ٔذاس اِىسش٘ٚیىی وٙسشَ فیٛصی ًٙضأُ سِ ٚ ٝاخسٛوٛخّش..ٚ
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هذاس کٌتشل فیَصیٌگ

ضشش هذاس:دس ضاِر ػادی ٚ relayغُ ٚتا زاییذ ٔ thermistorذاس فیٛصیٌ ًٙشٔا زِٛیذ ٔیىٙذthermal ٚ
 fuseدس دٔای تاال ٔذاس ٞیسش سا لكغ ٔیىٙذ ٚتشػىس
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) 6هطل رخیشُ کاغزٍ هسیش ػبَسکاغزٍسٍلْای ّذایت کاغز:
)6-1هطل ًگْذاسی ٍرخیشُ کاغز
کاست یا هخضى کاغز دس ّش زاپگش هیتَاًذ دستی یا تؼذاد بیطتشی هخضى کطَیی باضذ ٍبٌا بش کاغز
هَسد اسٌفادُ کاست یا هخضى قابلیت تٌظین داسد(هثال کاغز )....ٍ a4
) 6-2سپشیطي پذ
لكؼ ٝای دس واسر و ٝواغز سا دس ٔطُ خٛد تا صاٚی ٝخاغی لشاس ٔیذٞذزا واغز تشاضسی خذا ضذٚ ٚ ٜاسد ٔسیش
ضٛد ایٗ لكؼ ٝثاتر اسر ٚوثیف تٛدٖ تاػث خشٚج دٚزایی واغز ٔیطٛد

) 6-3پیکاپ :دس ضىُ تاال
لكؼ ٝای و ٝت ٝضىُ ٘یٓ دایش ٚ ٜدس ضاَ زشخص تٛد ٚ ٜواغز سا اص سٚی سدشیطٗ خذ خذا وشدٚ ٜاسد ٔسیش
ٚزطٛیُ سِٟٚای زشخٙذٞ ٚ ٜذایر وٙٙذ ٜواغز ٔیذٞذ ٚػأُ زشخص یا زٛلف خیىاج ضأُ:
) 6-3-1ضافت یا هیلِ زشخاًٌذُ پیکاپ
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)6-3-2کالذ :زشظ د٘ذٞ ٜای فشٔاٖ ٚا٘سماَ ٘یش ٚاص ٔٛزٛس اغّی ت ٝخیىاج
) 6-3-3سین پیر یا سلٌَییذ:تا ٔغٙاقیس ضذٖ سیٓ خیر  ٚخزب صتا٘ ٝسٚی اٖ والذ اصاد ضافر
تطشور دس ٔیایذ  ٚتّؼىس
) 6-3-4هَتَس ٍ زشظ دًذُ ّای دسایَس:اغٛال دس ٞش سیسسٓ یه یا زٙذ ٔٛزٛس اِىسشیىی ػأُ ضشور
ٔذٚس ٚزؼذادی زشظ د٘ذ٘ ٜیض ایٗ دٚساٖ ٘ ٚیش ٚسا ٔٙسمُ ٔیىٙٙذ
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ًکتِ :دس اوثش زاخٍش ٞا والذ ٚسیٓ خیر تاػث ٞذایر ٔیّٚ ٝضافر ٞا  ٚاخضا دٚاس ٞسسٙذ
) 6-4سٍلش ّای ّذایت کاغز:اخضای زشخٙذ ٜای ٞسسٙذ و ٝت ٝضشور واغز دس قٔ َٛسیش وٕه وشدٜ
ٚواغز سا ٞذایر ٔیىٙذ ٚساخساس واس اٟ٘ا ٘یض تا اسسفاد ٜاص ٔٛزٛس اغّی زشظ د٘ذ ٚ ٜوالذ ٚضافر اسر
)6-5سٌسَسّا :و ٝت ٝفاسسی ت ٝضسٍش ٔؼشٚفٙذ ٚظیف ٝزطخیع ٔٛخٛد تٛدٖ واغز سا تش ػٟذ ٜداس٘ذ أا تا
زٛخ ٝتٔ ٝطُ زطخیع ضىُ  ٚػّٕىشد ٔسفاٚزی داس٘ذٔثال سٙسٛس ٔٛخٛد تٛدٖ واغز دس ٔخضٖ یا سٙسٛس ٚسٚد
واغز ت ٝواسزشیح یا سٙسٛس زطخیع ِثٞ ٝای واغز و ٝت ٝزٙظیٓ اٖ وٕه ٔیىٙذ یا سٙسٛس ٚسٚد ت ٝفیٛصی ًٙیا
سٙسٛس خشٚج واغز اص دسسٍا ٜیا سٙسٛس ٞای دٔا دس فیٛصی ًٙزمشیثا  ٕٝٞسٙسٛس ٞای ٔٛخٛد تٛد٘ذ وٌ ٝفسٝ
ضذ
دس تّٛوٟای صیش ٔطُ لشاسٌیشی تخطٟا ٚسٙسٛسٞا ٘طاٖ داد ٜضذ ٜؤ ٝسؼّك ت LEXMARK E260 D ٝاسر

تَضیص بالک دیاگشام هسیش کاغز
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 Aهسیش کاغز
 Bسٌسَس تغزیِ دستی
 Cسٌسَس لبِ ٍسٍد کاغز
 Dسٌسَس هَخَد بَدى کاغز دس سیستن
 Eتشاًسفش سٍل
 Fفیَصس
 Gسٍل خشٍج اص فیَصس
 Hسٌسَس خشٍج اص فیَصس
 Iسٍل خشٍج کاغز اص دستگاُ
 Jسٌسَس خشٍج کاغز اص دستگاُ
 Kهسیش داپلکسش
 Lسٌسَس داپلکسش
 Mپیک اپ
داپلکس :زٛا٘ایی خطر ٚس ٚزاج وشدٖ سا ٌٛیٙذ تكٛسیى ٝاٌش واغز دس ا٘سٟای واس و ٝدس ضاَ خشٚج اص دسسٍاٜ
اسر ٔدذدا ت ٝدسسٍا ٜتشٔیٍشدد زا دس ٔسیش دیٍش واغز خطر ٚس ٚضٛد ٚقشف دیٍش واغز  ٓٞزاج ضٛد

17

بالک هَتَسّا ٍ سٌسَسّای زاپکش هذلHP P1000 SERIES

18

آضٌایی با سایض کاغز:

19

دس تطث سایض واغز زٙظیٕاذ اسسا٘ذاسد تٛد ٚ ٜاسسفاد٘ ٜیض تایذ تذسسسی ا٘داْ ضٛد ٔثال ا٘سخاب ٘ا دسسر دس
زٙظیٕاذ ٚیا دس واغز تاػث خكا  ٚواس وشد ٘ادسسر دسسٍأ ٜیطٛد ٚیا ٘ا غاف تٛدٖ ِث ٝیا وثیفی واغز ٕٝٞ
تاػث ٌیش وشدٖ دسسٍأ ٜیطٛد
) 7بشدّای الکتشًٍیکی
اغٛال دس دسسٍاٟٞای زاخٍش تشدٞای اِىسش٘ٚیىی ٔیسٛا٘ٙذ ت ٝزؼذاد وٓ یا صیاد ٚتا ٌسسشدٌ ٜی ٚیا تافطشدٌ ٜی
لشاس ٌیش٘ذ أا زؼذاد اسسا٘ذاسد ٚیا ٘اْ اٟ٘ا ٔیسٛا٘ذ ت ٝضشش صیش تاضذ:
)7-1تغزیِ یا پاٍسٚ :ظیف ٝزثذیُ تشق ضٟش تِٚ ٝساط دی سی سا تش ػٟذ ٜداسد
)7-2فشهتش :زثذیُ اقال ػاذ ا٘اِٛي ت ٝدیدیساَ ٚتّؼىس ٚدسیافر اقالػاذ اص سٙسٛسٞا ٚاسساَ اقالػاذ ٚ
دسسٛسٞا زٛسف  formatterا٘داْ ٔیطٛد

20

ّ) 7-3ای ٍلتاطِٚ:ساط تخطٟایی ٔا٘ٙذ دساْ ٍٙٔ ٚر  ٚزشا٘سفش سا زأیٗ ٔیىٙذ و ٝضذٚد ِٚ 800ر یا 600
ِٚر یا ِٚ 2000ر اسر اِثسِٚ ٝساط تاالسر أا خشیاٖ اِىسشیىی تسیاس خاییٗ اسر
ًکتِ :ضٕاس ٜسشیاَ ٘أثش ٞش تشد اغّی تشای زٟی ٝاٖ ٔ ٟٓاسر  ٚساص٘ذ ٜخذا زٛغیٔ ٝیىٙذ و ٝاص زٟی ٝا٘ٛاع تشد
تشای سیسسٓ خٌّٛیشی ضٛد زٕٞ ٖٛساٖ ٘ثٛدٖ تاػث ػذْ واسوشد غطیص ٔیطٛد ؾٕٙا ٔا یه تشد تٙاْ تشد
اغّی یا  main boardداسیٓ ؤ ٝیسٛا٘ذ ضأُ زٕاْ اخضا اِىسش٘ٚیىی تاضذ  ٕٝٞٚتشدٞا دس یه ٔىاٖ خٕغ
ض٘ٛذ  ٚدس تؼؿی ٔذِٟا تشد ٚایشِس یا تشد فىس ٘یض سٚی سٛوسٟا لشاس ٔیٍیشد

تَضیص هذاس:دس ٔذاس تاال و ٝیه ٔذاس زغزی ٝیا خاٚس اسر ِٚساط تؼذ اص ٚسٚد اص ضثى ٝتشق ِٚ 220ر تٔ ٝذاس اص
زؼذادی خاصٖ ٔ ٚمأٚر  ٚسّف ػثٛس وشد ٚ ٜفیّسش ضذ ٜسدس زٛسف ٔذاس خُ دیٛد یىس ٛساصی  ٚدس ٕٞیٗ
ٔسیش ٚاسد ای سی وٙسشَ  ٚواٞص ِٚساط ضذٔ ٚ ٜدذدا زٛسف زؼذادی زشا٘س واٙٞذ ٜواٞص ِٚساط  ٚتؼذ اص زثثیر
 ٚفیّسشت ٝخشٚخی ٔیشسذ ؤ ٝؼٕٛال ِٚساطٞای خشٚخی ِٚ 5ر یا ِٚ 12ر یا ِٚ 24ر یا ِٚ 32ر خٛاٞذ ضذ
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دس ضکلْای صیش بخطْا ٍ ٍلتاطّا خْت اضٌایی هؼشفی هیطَد:

 EXIT SENSORسٙسٛس خشٚخی  narrow sensorٚسٙسٛسِث ٝواغز  solenoid ٚسیٓ خیر وٙسشَ
ضافر( ؤ ٝیسٛا٘ذ ٞش سیٓ خیر تخص خاغی سا وٙسشَ وٙذ)  cover open switchٚسٛییر یا سٙسٛس
دسب یا لاب  COOLING FAN ٚفٗ خٙه وٙٙذ.......... ٚ ٜ
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تَضیص کاهلتش دس هَسد بشد دی سی پشیٌتش ّا :

23
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فصل -2پشیٌتش خَّش افطاى:
زاخٍش خٞٛش افطاٖ تش ٔثٙای ا٘سماَ خٞٛش ت ٝضىُ ٔایغ اص ٔخضٖ ت ٝواسزشیح ٚخخص سٚی واغز اسر لاتُ روش
اسر و ٝخٞٛش افطاٟ٘ا دسغذ تاالیی تش٘ذ اخسٞ ٖٛسسٙذ
دس خٞٛش افطاٟ٘اٞش ٘اصَ فمف یه خیىسُ سا ٔیساصد ٚاص وٙاس  ٓٞلشاس ٌشفسٗ خیىسّٟا زػٛیش ساخسٔ ٝیطٛد

اخضا ی پشیٌتش خَّش افطاى:
ّ) 1ذ
)2کاستشیح
) 3کشییح
ًَ) 4اس اًکَدس
)5اًکَدسػشضی
)6اًکَدس طَلی
25

)7یًَیت پاسک
)8هسیش کاغز
ّ)1ذ:
ٚظیف ٝا٘سماَ خٞٛش اص سیسسٓ ت ٝواغز سا تش ػٟذ ٜداسد  ٚتا سٚضٟای ضثاب ضشاسزی  ٚیا وشیسساَ خیض ٚاِىسشیه
ا٘داْ ٔیطٛد
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) 2کاستشیح:
ٔطُ ٍٟ٘ذاسی خٞٛش اسر و ٝاص اٖ ٔطُ تایذ تٞ ٝذ ٔٙسمُ ضٛد أا دس تؼؿی اص سیسسٓ ٞا ٞذ ٚواسزشیح خذا اص
ٚ ٓٞدس دیٍش ٔذَ ٞا ٞذ  ٚواسزشیح تا ٞ ٓٞسسٙذ ٔثال ضىُ لثُ یه ٞذ تا ٔخضٖ خٞٛش  ٚضىُ صیشیه
واسزشیح یا ٔخضٖ تذٞ ٖٚذ اسر  ٚاٌش واسزشیح دس ٔطُ لشاس ٌیشد ٔخضٖ ٞٚذ تٔ ٓٞ ٝسػُ خٛاٙٞذ ضذ

ضىُ تاال یه واسزشیح یا ٔخضٖ سا٘طاٖ ٔیذٞذ و ٝتٞ ٝذ اؾافٔ ٝیطٛد
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ضىُ تاال اصساسر ت ٝزح ضص ػذد واسزشیح یه ٞذ  ٚدٞ ٚذٕٞشا ٜواسزشیح سا ٘طاٖ ٔیذٞذ ؤ ٝسؼّك ت ٝزاخٍش
خٞٛش افطاٖ اسر
) 3کشییح:
ٔطُ لشاسٌیشی ٞذ ٚواسزشیح اسر ٚ ٚوشییح ٔیسٛا٘ذ ٞذ  ٚواسزشیح سا ت ٝزح ٚساسر ضُٕ وٙذ
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وشییح ٔؼٕٛال سٛاس تش یه ضافر یا ٔیّ ٝاسر ٚتش سٚی ٔیّ ٝت ٝزح ٚساسر ٞذایر ٔیطٛد.

ًَ) 4اس اًکَدس:
یه ٘ٛاس ت ٝػشؼ وٕسش اص یه یه سا٘ر  ٚت ٝق َٛخشیٙسش اسر ٔدٕٛػٞ ٝذ و ٝزٛسف وشییح ت ٝزح ٚساسر
ضشور ٔیىٙذ داسای یه سٙسٛس اسر ؤ ٝىاٖ ٞذ سا سٚی ٘ٛاس ا٘ىٛدس ٔطخع ٔیىٙذ تٙا تش ایٗ ٞذ زٛسف
سٙسٛس  ٚا٘ىٛدس ٔىا٘ص خٟر زاج اقالػاذ ٔطخع ٔیطٛد
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) 5اًکَدس ػشضی:
٘ٛاس ٔذسخی ؤ ٝدٕٛػٞ ٝذ زٛسف اٖ ت ٝزح یا ساسر ٞذایر ٔیطٛد

30

) 6اًکَدس طَلی:
ٞذایر واغز تػٛسذ قِٛی سا ا٘داْ ٔیذٞذ ٚضأُ زؼذادی زشظ د٘ذ ٚ ٜغفط ٝوٙسشَ وٙاس زشظ د٘ذ ٚ ٜیه
سٙسٛس ٚیه یا زٙذ ضافر ٞذایر وا غز اسر
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) 7یًَیت پاسک:
دس ٔٛالؼی و ٝیه واسزشیح خذیذ لشاس ٔیذٞیٓ  ٚیا تؼذ اص ٔذزی و ٝاص سیسسٓ اسسفادٕ٘ ٜی ضٛد ٕٔىٗ اسر
خٞٛش دس ٔسیش ٘اصِٟا خطه ضٛد تٙا تش ایٗ ٌشفسٍی ٔسیش اص ٔطىالذ دایٕی خٛاٞذ تٛد ی٘ٛیر خاسن ٔطّی
اسر ؤ ٝدٕٛػٞ ٝذ تش سٚی اٖ لشاس ٔیٍیشد زا زٛسف ٔىص ٛٞا ٚسدس ٔىص خٞٛش ٞای خطه ضذٔ ٜسیش
٘اصِٟا تاص ضذٚ ٜزٛسف ِٞ ِٝٛایی ایٗ ؾایؼاذ ت ٝسیٙی وف ٔٙسمُ  ٚزٛسف اسفٙدٟای وف سیٙی ٍٟ٘ذاسی
ٔیطٛد
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ًکات هْن (:خطا ّا ٍ).....
تَلیذ پیکسل :دسزاخٍش خٞٛش افطاٖ تٕشازة داسای ویفیر تٟسشی ٘سثر ت ٝزاخٍش ِیضسی داسد
دس زاخٍشٞای خٞٛش افطاٖ اضىاالذ ٞذ  ٚواسزشیح تیطسشی ٚخٛد داسد
تشای زاخٍش ٞای خٞٛش افطاٖ زا٘ىٟای خٞٛش تػٛسذ ویر ٚأادٚ ٜخٛد داسد و ٝتشاضسی لاتُ ٘ػة اسر
واسزشیح خٞٛش افطاٟ٘ا ٔیسٛا٘ذ اغّی یا ضاسط ی تاضذ
دس خٞٛش افطاٟ٘ا خیذا وشدٖ ٔطُ زاج تا زٛخ ٝت ٝخكٛـ  yٚ xفشؾی تش سٚی واغز اسر
 : Position errorخكای خیذا وشدٖ ٔىاٖ زاج تؼّر ٔخذٚش ضذٖ خكٛـ ضٕاسش ضذ ٜزٛسف سٙسٛس
سٚی ا٘ىٛدس تاضذ
 : Paper feed errorتؼّر ٔطىُ سٙسٛس  ٚاخضای زغزی ٝقِٛی تٛخٛد ٔیایذ ٚیا زاج تػٛسذ قِٛی ضیفر
خٛاٞذ وشد
ضیفت زاپ بصَست ػشضی :تؼّر اضىاَ اخضای وٙسشَ ػشؾی تٛخٛد ٔیایذ( ا٘ىٛدس ٚسٙسٛس ...ٚػشؾی)
خطای غیش قابل استفادُ ضذى کاستشیح ٍّذ سشّن :ایٗ اضىاَ ت ٝػّر خایاٖ صٔاٖ اسسفادٞ ٜذ تٛخٛد
ٔیایذ و 1 ٝاتسذا ٘مكٔ ٝسی ا َٚسا دس واسزشیح ٔطخع ٔیىٙیٓ سدس تمی٘ ٝماـ ٔسی سا تا ٘ٛاس زسة ػایك
وشد ٜسٚی دسسٍا ٜلشاس ٔیذٞیٓ اٌش خكا داد 2ضاَ ٘مكٔ ٝسی د ْٚسا ٔطخع وشد ٜتمی ٝسا تا ٘ٛاس زسة
ٔیدٛضا٘یٓ ....ٚزا ٘مك ٝزٟاسْ ادأٔ ٝیذٞیٓ اٌش دس یىی اص ایٗ ٔشاضُ ٔطىُ ضُ ضذ واس زٕاْ ٞٚذ لاتُ اسسفادٜ
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واسزشیح ضاسطی فمف وافیسر د٘ ٚمكٔ ٝسی سا ت ٟٓازػاَ تذٞیٓ و ٝواسزشیح ضاسطی سیسر  ٚاسسفادٔ ٜیطٛد
دسؾٕٗ ٞذ خٞٛش افطاٖ سا ٔیسٛاٖ دس اِٚسشاس٘ٛیه یا زٛسف اب ٌشْ ٚیا زٛسف ٞذ وّیٙش ضسسط ٛداد ٘ىسٝ
ٔ ٟٓایٙسر وٞ ٝذ اخس ٖٛتٞ ٝیر ٚخ ٝدس اِسشاس٘ٛیه لشاس داد٘ ٜطٛد ز ٖٛخشاب ٔیطٛد(خكا) b200
تویض کشدى ًاصل خَّش افطاى:
)1استفادُ اص بخص  park stationخَد دستگاُ
)2سٍش دستی :صیش ٞذ دسسٕاَ واغزی ٔیٍزاسیٓ ٚتا سشً٘ اب ٌشْ اص خطر (ٔطُ واسزشیح) اب سٚی ٘اصَ
ٔیشیضیٓ اص قشف دیٍش اب خاسج ٔیطٛد ٚخزب دسسٕاَ واغزی ٔیطٛد

34

35

فصل سَم -پشیٌتش سَصًی:
اخضای اصلی ضاهل :
ّ )1ذ
)2سَصى
)3اخضای ضشکت دس ػشض
)4اخضای ضشکت دس طَل
)5سیبَى
)6سیبَى هاسک
)7کشییح
)8ضافت
)9سٌسَس ًَسی
)10غلطک
)11بلیذ
)12سیبَى دسایَ
)13سٌسَس هکاًیکی اًتْای کاس ّذ
)14هَتَس الکتشیکی
36

)15بشد الکتشًٍیکی

ّ)1ذ :
تخطی اص خشیٙسش سٛص٘ی وٚ ٝظیف ٝتٛخٛد اٚسدٖ خیىسّٟای زػٛیش سا تش ػٟذ ٜداسد ٚسٛصٟ٘ایی دس داخُ ٞذ تٝ
سٕر واغز ٞذایر ضذٚ ٜت ٝواغز ؾشتٔ ٝیض٘ٙذ أا تیٗ واغز  ٚسٛصٖ سیث ٖٛلشاس ٔیٍیشد و ٝؾشت ٝسٛصٖ اتسذا تٝ
سیثٔ ٖٛیخٛسد سدس ٘مك ٝسٍ٘ی خطر سیث ٖٛت ٝواغز ٔٙسمُ ٔیطٛد  ٚتؼذ خیىسُ ساخسٔ ٝیطٛد ٚاص وٙاس ٓٞ
لشاس ٌشفسٗ خیىسّٟا زػٛیش ساخسٔ ٝیطٛد
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1-1
)2سَصى :
اص اخضای داخُ ٞذ و ٝتا ؾشت ٝت ٝسیث ٚ ٖٛواغز زٛسف خیىسّٟا زػٛیش ساصی ٔیىٙذ
) 1-2سین پیسْای هغٌاطیس :
سٛصٟ٘ای ٞذ زٛسف سیٓ خیسٟایی تطشور دس ٔی ایٙذ یؼٙی سیٓ خیسٟا ٔغٙاقیس ضذ ٜسٛصٖ خّٔ ٛیشٚد ٚ
تّؼىس سیٓ خیسٟا دس داخُ ٞذ لشاس داس٘ذ
)4ٚ3اخضای ّذایت ّذ دس طَل ٍػشض کاغز:
ٔٛزٛس ٔطشن ٚزسٕ ٝػأُ ضشور ٚا٘سماَ ٘یش ٚدس ٞذایر ٞذ ت ٝزح ٚساسر تش سٚی واغز اسر  ٚدس ثثر
اقالػاذ تػٛسذ قِٛی واغز دس ق َٛضشور ٔیىٙذ خس ٔٛزٛس ػأُ ضشور ٚغّكه ٞا ٚیه زیغ ٝیا ٕٞاٖ
تّیذ واغز سا دس ق َٛتطشور دس ٔیاٚس٘ذ
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) 5سیبَى:
اص خٙس خاسز ٝخاظ اسر و ٝیه قشف اٖ ٔمذاسی وشتٗ ٛٔ ٚاد زشب ٔاِیذ ٜضذٚ ٜقشف دیٍش اٖ وأال
خطه اسر
سیث ٖٛتیٗ ٞذ ٚواغز لشاس ٔیٍیشد

) 6سیبَى هاسک :
تیٗ واغز ٚسیث ٖٛلشاس ٔیٍیشد  ٚسیث ٖٛسا وأال غاف  ٚوطیذٔ ٍٝ٘ ٜیذاسد
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) 7کشییح:
غٙذِی ٞذ تٛدٔ ٚ ٜدٕٛػٞ ٝذ زٛسف اٖ ٞذایر ٔیط٘ٛذ
) 7-1بَضْا ٍاسفٌدْای داخل کشییح:
و ٝتشای ضشور تذ ٖٚاغكىان  ٚزٕیض وشدٖ ضافر تىاس ٔیش٘ٚذ
) 8ضافت ّادی کشییح:
ٞذایر وشییح تا ایٗ ضافر اسر ایٗ ضافر داسای ؾأٙی اسر ؤ ٝیسٛا٘ذ فاغّٞ ٝذ زا واغز سا تا اٖ زٙظیٓ
وشد
ٔثال تشای فاغّٞ ٝذ زا واغز اص اػذاد  -1ٚ1ٚ 0تشای زٙظیٓ اسسفادٔ ٜیطٛد  ٚتشای اسسفاد ٜاص واغز واستٗ داس
اػذاد  6ٚ5ٚ4ٚ3ٚ2تٔ ٝؼٙی اسسفاد ٜاص واغز واستٗ داس  2زا  6الیٝ
) 9سٌسَس دیتکت کاغز:
سٙسٛس ٘ٛسی خٟر اػالْ ٚخٛد واغز
)10غلطک :
زطر فطاس لشاس دادٖ ٞ ٚذایر واغز
) 11بلیذ:
ٞذایر واغز اص صیش ت ٝالی ٞذ ٚغّكه سا تش ػٟذ ٜداسد
)12سیبَى دسایَ:
ٚظیف ٝزشخا٘ذٖ سیث ٖٛسا تش ػٟذ ٜداسد  ٚلذسزص سا اص زسٕٔ ٝطشن ٞذ ٔیٍیشد  ٚفمف ت ٝیه سٕر ٔیسشخذ
) 13سٌسَس هکاًیکی اًتْای کاس ّذ :
40

اٌش ٞذ دس ا٘سٟا ی واس خٛد ت ٝسٕر سیث ٖٛدسای ٛسسیذ ایٗ سٙسٛس ٚؾؼیر ٞذ سا ٔطخع ٔیىٙذ زا ٞذ ٔدذدا
تشٌشدد
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فصل زْاسم – زاپگش ضشاستی:
اخضای اصلی:
)1تشهال ّذ:
ٚظیف ٝایٗ لكؼ ٝا٘سماَ اقالػاذ زاج تػٛسذ ٌشٔا یا اسزؼاش ت ٝواغز ٔخػٛظ اسر
) 2کاغز هخصَظ ضساس بِ گشها:
واغزی و٘ ٝیاص ت ٝخٞٛش ٘ذاسد  ٚتٞ ٝش ٘مكٌ ٝشٔا تساتذ دس ٕٞاٖ ٘مك ٝزاج ا٘داْ ٔیطٛد
) 3سٍل ضساس بِ گشها:
یه ٘ٛع س َٚو ٝتا دسیافر ٌشٔا یا اسزؼاش خٞٛش خٛدسا ت ٝواغز ٔٙسمُ ٔیىٙذ
ًکتِ هْن :دس دسسٍاٟٞای فىس  ٚیا زاخٍشٞای ضثی ٝاٖ ٞذ زشٔاَ ٚس ٚ َٚواغز ٚخٛد داسد دس دسسٍاٟٞای
ٔذَ خاغی ضثی pos ٝفمف زشٔاَ ٞذ ٚواغز واس اغّی سا ا٘داْ ٔیذٙٞذ

ضىُ فٛق ٔشتٛـ ت ٝدسسٍا pos ٜاسر
42

ضىُ تاال ٔش تٛـ ت ٝزاخٍشٞای ضشاسزی ٔٛخٛد دس فىس یا .....اسر
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دس ضىّٟای تاال س َٚضشاسزی ٚیا زشٔاَ ٞذ دس زاخٍش ضشاسزی ٔشتٛـ ت ٝفىس ٘طاٖ داد ٜضذٜ
) 4سٍلش ّا:
زؼذادی سِٚش خٟر ٞذایر واغز تسس ٝتٛ٘ ٝع سیسسٓ ٚیا زاج ٔیسٛا٘ذ واغز سا تطشور دس اٚسد
ًکتِ هْن:وثیفی زشٔاَ ٞذ تاػث خاییٗ أذٖ ویفیر زاج ٔیطٛد
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فصل پٌدن-اسکٌش:
اسکٌش :دسسٍاٞی تشای ثثر اقالػاذ ٔیثاضذ ٔثال دس ضٛص ٜاداسی ٕٟٔسشیٗ واس ثثر اسٙاد ٔٔ ٟٓیثاضذ

اخضای اسکٌش:
)1سَکت: usb
اقالػاذ تٛسیّ ٝایٗ سٛور اص اسىٙش خاسج ٔیطٛد
)2بشدالکتشًٍیکی:
داسای یه فیٛص ٔطافظ ٔ ٚذاس ساتف تیٗ اخضای داخّی ٚخاسج اسىٙش ٔیثاضذ
)3یًَیت اسکي:
و ٝضأُ الٔح اسىٗ ٛٔٚز ٛس وٙسشَ ضشور ی٘ٛیر اسر
)4پٌل کٌتشل:
و ٝضأُ سٛییسٟا ٕ٘ٚایطٍش وٙسشَ اسر
ًکتِ:دس اسىٙشٞایی و ٝت ٝضشف ٝای ٔؼشٚفٙذ سشػر ػّٕیاذ تاال  ٚداسای ٔٛزٛس زغزی ٝیا فیذس ٞسسٙذ
)5یًَیت اسکي :
 :cis ) 5-1ی٘ٛیر اسىٗ ٔؼِٕٛی تٛدٚ ٜسایض اسىٗ واغز ٔؼِٕٛی اسر  ٚالٔح اسىٗ ٔؼِٕٛی داسد
: ccd) 5-2ی٘ٛیر اسىٗ ضشف ٝای تٛد ٚ ٜتدای الٔح اسىٗ اص دٚستیٗ ِٙٚض  ٚایی ٝٙدس تخص اسىٗ ی٘ٛیر
اسسفادٔ ٜیطٛد

45

46

47

فصل ضطنً -شم افضاس:
زاخٍشٞا داسای تش٘أ٘ ٝشْ افضاسی ٞسسٙذ ٚتش٘أٔ ٝؼٕٛال دس یه ای سی خاظ تٙاْ ای سی فّص تاسٌیشی
ٔیطٛد تش٘أ ٝتشای تٛذ ضذٖ سیسسٓ تٛد ٚ ٜتٙا تش ساخساس تش٘أ ٝقٛسی ٘ٛضس ٝضذ ٜو ٝاِٛٚیر سا ٜا٘ذاصی ٚ
خكا ٞای ضیٗ واس سیسسٓ سا ٔسٛلف وٙذ أا ػٕٔٛا ٔثال اٌش تخٛاٞیٓ سا ٜا٘ذاصی دس زاخٍش ٞای اذ خی سا
تذا٘یٓ زؼاسیف ػثاسزٙذ اص:
)1هشاضل ساُ افتادى یک پشیٌتش:
)1- 1فطاس سَییر پاٍس ٍ سٍضي کشدى
)1- 2ساُ اًذاصی سی پی یَ
)1-3دسیافت اطال ػات تصَیش تَسط بخص هشبَطِ ٍاًتقال بِ ضافظِ هَقت زاپگش
)1- 4دسیافت اطالػات هَخَد بَدى کاغز دس هخضى تَسط سٌسَس ّای هشبَطِ
)1- 5اخشای بشًاهِ ساُ اًذاصی هَتَس اصلی
)1- 6اخشای بشًاهِ ساُ اًذاص ّیتش ٍ فیَصس( هثال دهای ّیتش بِ  100دسخِ ساًتی گشاد بایذ بشسذ)
)1- 7اخشای بشًاهِ ساُ اًذاصی اسکٌش ٍلیضس گاى
) 1-8ساُ اًذاصی بخص ّای ٍلتاط/زک کشدى اتصاالت ٍ ٍخَد تًَش دس کاستشیح/اهادُ کشدى
تشاًسفش سٍلش
)1- 9پیگیشی خطا ٍتست ًشهال ًبَدى/لیضس-اسکٌش –فیَصس –کاٍس
)1- 10دسیافت پیاهْای ضافظِ ٍ پیگیشی اًْا تَسط سیستن
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)2زٌذ هفَْم هْن:
: WAIT) 2-1تحمل کنید یا منتظر باشید یا دست نگهدارید اینها به معنای اینست که سوییچ پاور فشار داده شده و بعداز روشن شدن
تا راه اندازی موتور اصلی تست کار کار تریج ویا پاک کردن درام ویا کار ترانسفر همگی در حال انجام هستند وما منتظر باید بمانیم
تا مرحله ایکه دستگاه از ما دستور بعدی بگیرد
 : STDBY) 2-2استندبای یعنی دستگاه منتظر فرمان  PRINTاست یا برد  FORMATERدرحال پردازش است
: INTR) 2-3اماده شدن برای چاپ است واز زمان ارسال فرمان چاپ تاگرفتن کاغذ توسط پیکاپ البته صحیحتر INITIAL
 ROTATIONنگارش انگلیسی ان است
 : PRINT) 2-4شروع عملیات چاپ تا اخرین کاغذ از فیوزینگ خارج شود
)3بشسسی اهادُ بَدى سیستن خْت کاس(ایا زاپگش بذسستی کاس هیکٌذ)
) 3-1اتصال صحیح کابل برق -بررسی وضعیت سوییچ پاور-بررسی شرایط کارتریج –تشسسی ٔخضٖ واغز
 ) 3-2بررسی چراغ وضعیت سیستم (شرایط کار یا هشدار))دراین مرحله در صورت دیدن خطا میتوان از منوال یا دفترچه چاپگر
استفاده کرد)
 ) 3-3انجام یک پرینت جهت تست و کیفیت چاپ (میتوان از چاپگر مستقیماچاپ گرفت یا یک ریپورت از مشخصات سیستم دریافت
کرد)
) 3-4بررسی ارتباط چاپگر باسیستم(توسط کامپیوتر یک پرونده جهت چاپ ارسال شود)
) 3-5مقایسه چاپ گرفته شده با اصلی

) 3-2-1هثالی اص پٌل ٍ ٍضؼیت سیستن:
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زٛؾیص  :دس ضىُ تاالدٌٕ ٝسثض تٔ ٝؼٙای ادأ ٝواس  ٚدٌٕ ٝؾشتذس تٔ ٝؼٙای وٙسُ وشدٖ ٚتمی ٝاص زح دٌٕٝ
خكاٌ-یش وشدٖ – ٔخضٖ یا ٘ثٛد واغز -ز٘ٛش یا اضىاَ ز٘ٛشٚ-دٌٕ ٝالٔح یؼٙی أاد٘ ٚ ٜىس ٟٓٔ ٝایٙى ٝسٚضٗ
ضذٖ زشویثی تٔ ٝؼٙای خكا ٞای دیٍش وِ ٝیسر ا٘شا ٔیسٛاٖ دس دفسشزٔ ٝا٘ٛاَ یافر

)3 -3-1هثالی اص یک سیپَست یا گضاسش سیستن زاپگش:
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بشای دسیافت ایي ًوًَِ ّا یا گضاسش هیتَاى  ) 1زاخٍش سا تا ازػاَ ت ٝتشق تذ ٖٚازػاَ ت ٝوأدیٛزش سٚضٗ
 ٚتالشاس دادٖ واغز ٌٕ٘ ٝ٘ٛیشی وشد ٚ) 2اسد خ ُٙدس زاخٍش ٞای ٕ٘ایطٍش اَ سی دی ضذ  ٚزٛسف ٔ ٛٙاٖ ٚاسد
سیدٛسذ ضذ ٚ ٜدسسٛس سیدٛسذ داد) 3دس زاخٍش ٞا تا اَ ای دی دٌٕ ٝادأ ٝسا خٙح ثا٘ی ٍٝ٘ ٝداسیٓٚ) 4دس
سشیٟایی ٔا٘ٙذ اذ خی  1000وافیسر دسب سا خٙح تاس تاص  ٚتسس ٝوٙیٓ) 5دس ٔٛٙی اسساسذ وأدیٛزش ٚاسد ٔٛٙی
 device and printerضٛیٓ سدس سٚی ٔٛٙی  add printerوّیه ساسر  ٚتا سش تشي ٛٙٔ advanceی
 reportسا ا٘سخاب وٙیٓ
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ً)4صب ٍ ساُ اًذاصی یک زاپگش:
یه زاخٍش تشای سا ٜا٘ذاصی اتسذا تایذ ت ٝیه سایا٘ٔ ٝسػُ ضٛد سدس ٘شْ افضاس سا ٜا٘ذاص یا دسایٛس اٖ تایذ دس دس
سایا٘٘ ٝػة ضٛد تؼذ اص ٘ػة دسایٛس ؤ ٝؼٕٛال تشای ٞش زاخٍش خاظ ٕٞاٖ اسر  ٚدس غٛسذ ٘ ٛتٛدٖ زاخٍش
تػٛسذ سی دی دس تسسٛٔ ٝخٛد اسر ٚیا دس غٛسذ دس دسسشس ٘ثٛدٖ سی دی ٔیسٛاٖ ا٘شا اص ایٙسش٘ر داّ٘ٛد
وشد ٔیسٛاٖ دس ٔسیش  STARTدس سایا٘ ٚ ٝسدس دس ٌضی DEVICE AND PRINTER ٝٙدس غٛسذ ٘ػة غطیص
دسایٛس زاخٍش ٔٛسد ٘ظ سا تایه زیه سثض سً٘ سٚی اٖ ٔطاٞذ ٜوشد ٚدس غٛسزیى٘ ٝیاص ت ٝزٙظیٓ ٚیا اسسفاد ٜاص
زاخٍش تٛد تا وّیه ساسر سٚی اٖ أىاٖ ػّٕیاذ اؾافٚ ٝخٛد داسد
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) 5سیست زاپگش:
ً) 1شم افضاس سیست:

اسأی زؼذادی ٘شْ افضاس سیسر:
سأسِ ً٘ٛیضسیٚ firmware :سطٖ خذیذ٘-شْ افضاس – fixاسسفاد ٜاص دسایٛس  universalتشای زٕاْ
سأسٍٟ٘ٛا٘ -ٚشْ افضاس easy printer
ِ canon ٚ Hpیضسیٔ :ؼٕٛال ٘یاص ت ٝسیسر وا٘سش ٘ذاس٘ذ  ٚوال وا٘سش اسصاٖ لیٕر داس٘ذ
epsonٚ hpٚ Canonخٞٛش افطاٖ-service tools :ضسسطٛی واسزشیح –سیسر واسزشیح زٛسف ازػاَ ٘ماـ
ٔسی -اسسفاد ٜاص ٘شْ افضاس  Epson adjust crackدس ٔذِٟایl110 –l210-l300-l350-l350
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ًکتِ هْن:سیسر وشدٖ تاػث خاسج ضذٖ دسسٍا ٜاص ٌاسا٘سی ٔیطٛد سؼی وٙیذ وا٘سش اسخیٙاَ ٘ػة وٙیذ ٚ
سیسر ٘ىٙیذ
ًکتِ هْن:اٌش دس ٔٛاسدی ت ٝضٕاس ٜسشیاَ دسسٍا ٜخٛد ٘یاص داسیذ ٕٔىٗ اسر سشیاَ سٚی دسسٍا ٜسشیاَ
اغّی ٘ثاضذ ٔیسٛاٖ ٔثال دس سأسٍٟ٘ٛا تا ٘شْ افضاس  serial finderسشیاَ اغّی سیسسٓ سا خیذا وشد

) 2استفادُ اص پٌل دستگاُ خْت دسیافت گضاسش ٍ:....
دس دستگاّْای هختلف با استفادُ اص هاًَال دستگاُ هیتَاى کذ ّای دستَسی سا یافت هثال دس
ساهسًَگْاتؼذادی دستَس با تَخِ بِ هذل بِ ضشش صیش است:

59

60

فصل ّفتن
الکتشًٍیک:
) 1اًَاع قطؼات هَخَد دس پشیٌتش:

ٔمأٚر R

خاصٖC

سّفL

دیٛدD

61

زشا٘ضیسسٛس  TیاQ
FET

FET

FET

TRANSISTOR

اخس ٛوٛخّش  ٚسٙسٛس OC

زشا٘سفٛسٔازٛس واٙٞذTٜ

ٔٛزٛسM

سٛییرSW

IC
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) 2تست قطؼات:
زسر لكؼاذ ِٚ ٚساطٌیشی  ٚزسر ازػاَ زٛسف ِٔٛسی ٔسش ا٘داْ ٔیٍیشد

) 2-1زسر ٔمأٚر:

ِٔٛسیٕسش سٚی س٘ح ا ٓٞلشاسٌشفس ٚ ٝخشاب ت ٝد ٚسش ٔمأٚر ٔسػُ  ٚدس غٛسذ سآِ تٛدٖ تایذ ٔمذاسی آٞ
زٛسف ِٔٛسی ٔسش ٕ٘ایص داد ٜضٛد و ٝتٔ ٝمذاس ٔمأٚر تسسٍی داسد
) 2-2زسر خاصٖ:
دس ضىُ تاال اٌش تدای ٔمأٚر خاصٖ لشاس دٞیذ ٚاٌش ِٔٛسی ٔسشغفش ٕ٘ایص رٞذ خاصٖ خشاب ٚ ٚاٌش ِٔٛسی ٔسش
ٔمأٚر صیاد ٕ٘ایص دٞذ خا صٖ سآِ اسر
) 2-3زسر سّف:
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دس ضىُ تاال اٌش تدای ٔمأٚر سّف لشاس دٞیٓ اٌش غفش ٕ٘ایص دٞذ سّف سآِ  ٚاٌش ٔمأٚر صیاد یا تیٟٙایر
ٕ٘ایص دٞذ سّف سآِ اسر
) 2-4زسر دیٛد:
دس ضىُ سٚتشِٛٔ ٚسی ٔسش سٚی
زسر دیٛد  ٚاٌش ِٔٛسی ٔسش
دس ٕٞیٗ ٚؾؼیر ٔمذاس ٕ٘ایص
دٞذ ٚدس ازػاَ تشػىس زٙذ تشاتش ٔمذاس ٕ٘ایص دٞذ دیٛد سآِ  ٚغیش اص ایٗ دیٛد خشاب اسر
) 2-5زسر زشا٘ضیسسٛسِٛٔ :سی ٔسش ٔیسٛا٘ذ دس س٘ح زسر دیٛد یا زسر ا ٓٞلشاس تٍیشد
دسزشا٘ضیسسٛس سآِ یه خای ٝت٘ ٝاْ تیس ت ٝخای ٝأیسش ا ٓٞصیاد ٔٚدذدا خای ٝتیس ت ٝوّىسٛس ا ٓٞوٓ ٕ٘ایص
ٔیذٞذ
 ) 2-6دس ِٔٛسی ٔسش س٘ح ِٚ DCVساط دی سی  ٚ----س٘ح ِٚ AC Vساط ٔسٙاٚب سا ا٘ذاصٔ ٜیٍیشد
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فصل ّطتن – ابضاس:
 -1پیر گَضتی زْاس سَ بلٌذ با ًَک هگٌت داس

 -2اًَاع پیر گَضتی دٍسَ
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 -3پیر گَضتی ساػتی

 -4سین زیي یا کف زیي
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 -5دم باسیک

 – 6اًَاع پٌس
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-7دستگاُ اٍلتشاسًَیک

 -8پیر گَضتی ستاسُ ای

68

 – 9هَلتی هتش

ٌّ -10ذ بلٍَس
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 – 11ابضاس لطین کاسی
ّ ) 11-1یتش

َّ ) 11-2یِ
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 ) 11-3سین قلغ

) 11-4سٍغي لطین
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) 11-5سٍغي فلکسی

کِ اضیا کٌٌذُ قلغ بَدُ ٍ بصَستْای هایغ ٍ خویش ٍخَد داسد

 – 12هٌبغ تغزیِ دیدیتالی
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 ) 13لَاصم هصشفی
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