
 :نکات آموزشی پرینتر

-هٌگِ داس-اصلشاسدادى کاغزّای هچالِ ضذُ-1

چسة ًَاسی یاهایع کِ تشسٍی )آغطتِ تِ 

کاغزّای داسای (-کاغزخطک ضذُ تاضذ

کِ تِ صَست هدوَعِ ای تِ ّن )سشتشگ

صحافی ضذُ ًٍیاصتِ خذاکشدى دستی 

دسپشیٌتشخذاخَدداسی فشهاییذصیشاتاعث (داسد

کاستشیح پشیٌتشهی آسیة خذی تِ دسام 

گشددٍدسهَاسدی هٌدشتِ خشاتی غلتک 

پشیٌتشضذُ کِ دسصَستی کِ ًیاصتِ خاسج 

ًوَدى پشیٌتشتاضذٍاحذیاتخص تاهطکالت 

 عوذُ ای هَاخِ هی گشدد

صهاًی کِ الذام تِ اسسال پشیٌت تِ -2

چاپگشهی ًواییذٍچاپگشعول چاج سااًدام ًوی 

دّذاصاسسال هدذدداکیًَت خْت چاج 

فشهاییذصیشاتِ علت هطکل دسسخت خَدداسی 

یاتوام ضذى کاغزٍیالطعی کاتل -افضاسپشیٌتش

پشیٌتشایي خطاسخ دادُ ٍاسسال تی  USBتشق یا

دلیل داکیًَت سثة هی گشددتِ هحض اتصال 

پشیٌتشضشٍع تِ چاج ....کاتل تشق پشیٌتشیا

تعذادصیادی کاغزتکشاسی ًوایذکِ تاعث 

تخص تاالسفتي ّضیٌِ هصشفی کاغزیاکاستشیح 

 .خَاّذضذ

صهاًی کِ چاپگشتِ دالیل رکشضذُ -3

دستاالضشٍع تِ چاج تی دلیل کاغزًوَدتِ ّیچ 

عٌَاى ًثایذپشیٌتشساخاهَش کشدصیشاخاهَش 

کشدى پشیٌتشضذُ  JAMًوَدى پشیٌتشتاعث 

ٍچشاغ ًاسًدی سًگ پشیٌتشسٍضي ضذُ ٍتشسٍی 

LCD  ِپشیٌتشکلوJAM ظاّشخَاّذضذ. 

لی ضشٍع تِ چاج صهاًی کِ پشیٌتشتِ ّشدلی-4

داکیَهٌت تکشاسی ًوَدضوي حفظ خًَسشدی 

-تیشٍىخَدتِ اصخایپشیٌتشسارکاغfeederاتتذا

ٍسپس (خاکاغزی ساتیشٍى تکطیذ)یذتکص

اصسٍی سیستوی کِ الذام تِ اسسال داکیَهي 

عالهت پشیٌتشکَچکی :سٍش اٍلًوَدیذ 

دسکٌاسساعت ٍیٌذٍصظاّشخَاّذضذ داتل 

یٌک ّای اسسالی کلیک کشدُ ٍسپس تشسٍی ل

 cancelساست کلیک کشدُ ٍگضیٌِ 

ایي کاسساآًمذستکشاسکٌیذکِ تواهی ٍساتضًیذ

 .داکیًَت ّا ٍلیٌک ّاتستِ ضَد

ٍسپس گضیٌِ  startتشسٍی :سٍش دٍم

printer&faxes  ِسفتِ ٍتشسٍی پشیٌتشی ک

کِ کٌاسآى تیک خَسدُ ساست کلیک کشدُ 

 cancel all documentsٍگضیٌِ 

:صیشضکلساتضًیذهطاتك

 

 

دسصَستی کِ دسصهاى اسسال داکیًَت خْت -5

چاج تاصذایی ضثیِ تِ صذای غشش 



پشیٌتشهَاخِ ضذیذ ٍپشیٌتشعول چاج سااًدام 

ًذادضوي حفظ خًَسشدی اتتذا خاکاغزی 

(feederکاغز پاییي ) ساتیشٍى کطیذُ ٍسپس

 .اصلسوت خاکاغزی تاال استفادُ ًواییذ

پشیٌت خْت چاج پشیٌت ّایی هثل -6

هی  A5آهثَالًس کِ ًیاصتِ چاج تشسٍی کاغز

 .تاضذحتوااصخاکاغزی تاال استفادُ ًواییذ

صهاًی کِ چشاغ چطوک صى ًاسًدی -7

پشیٌتشسٍضي هی تاضذتِ چٌذدلیل است 

ٍدسایي صهاى اصاسسال داکیًَت خذیذخْت 

 :چاج خَدداسی فشهاییذ

 کاغزپشیٌتشتوام ضذُ:الف

تشسٍی  اىکشدُ کِ دسایي صم JAMپشیٌتش-ب

LCD  ِپشیٌتشًیضکلوJAM  ِدسج ضذُ ک

دساکثشهَاسهشتَط تِ گیشکشدى کاغزیاهٌگٌِ 

 .دسداخل پشیٌتش هی تاضذ

 کاستشیح دسست دسخای خَدٍاسدًطذُ است-ج

 .اضکال دسلطعِ سخت افضاسی هی تاضذ-د

کِ تواهی هَاسدتاالتِ خضهَسدالف ًیاصتِ 

 هی تاضذ ITحضَسکاسضٌاس 

ست دٍسٍایتذاتشسٍی خْت چاج کاغزتِ صَ-8

هٌَی استاست سفتِ سپس گضیٌِ 

printer&faxes  ساکلیک کٌیذتشسٍی

پشیٌتشی کِ کٌاسآى تیک خَسدُ سایت کلیک 

 printer preferencesکشدُ ٍگضیٌِ 

 :ساتضًیذهطاتك ضکل صیش

 

الذام تِ تیک  finishingسپس اصسشتشگ 

 print on both sidesصدى گضیٌِ 

یٌت تِ صَست پطت تٌواییذٍپس اصگشفتي پش

 8آهَصش تٌذ)ٍسٍ تیک هشتَط ساحتواتشداسیذ

لثال اصطشیك اتَهاسیَى اداسی اسسال گشدیذُ 

 (است

 


