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را شروع می کنید، اگر کاغذ سینی  چراغ اعالن کاغذ: هنگامی که یک کار چاپ یا کپی   . 1

 ورودی خالی باشد، چراغ کاغذ چشمک می زند.

 هنگامی که خطای کاغذ وجود دارد، چراغ روشن می شود. 

چشمک می زند.    اخطار: هنگامی که چاپگر به توجه کاربر نیاز دارد، چراغ  اخطار چراغ   . 2

 .روشن است، یک خطا در سرویس وجود دارد  اخطاراگر چراغ 

  - هنگامی که این چراغ روشن است )به صورت جامد(، نشان می   : . تصویربرداری نور درام3

 دهد که درام تصویربرداری به انتهای خود نزدیک شده است. 

 این دکمه را برای لغو یک کار فشار دهید. : دکمه لغو . 4

 این دکمه را برای اقدامات زیر فشار دهید: : Resumeدکمه  . 5

، دکمه را Resumeاگر چاپگر در حالت خطا یا اعالن است، با روشن شدن چراغ    ●

 فشار دهید تا خطا را پاک کنید و چاپ را از سر بگیرید.

 .دوم چاپ شود طرفدستی، این دکمه را فشار دهید تا  طرفهدوچاپ  در حالت ●

 و نگه دارید تا صفحه پیکربندی چاپ شود.ثانیه فشار دهید   3این دکمه را به مدت  ●

از این دکمه برای روشن یا خاموش کردن چاپگر   : چراغ آماده   خاموش/  دکمه روشن/  . 6

 استفاده کنید.

 روشن می شود. هنگامی که چاپگر   Readyچراغ    که چاپگر آماده چاپ است،  هنگامی

و زمانی که چاپگر در حالت خواب   است چشمک می زند  حال دریافت داده های چاپ  در

 است کم نور می شود. 

 

 

 

 

 

 



 مدل های بی سیم 

 

 

 
چراغ کاغذ: هنگامی که سینی ورودی کاغذ خالی باشد، چراغ کاغذ چشمک می زند،    . 1

 .کاغذ وجود دارد، روشن استو هنگامی که یک خطای مربوط به 

هنگامی که چاپگر به توجه کاربر نیاز دارد، چراغ توجه چشمک می زند.   چراغ توجه:   . 2

 اگر چراغ توجه روشن است، یک خطای سرویس وجود دارد.

نشان می دهد که درام  3 است،  این چراغ روشن  نور درام: هنگامی که  تصویربرداری   .

 یک شده است. تصویربرداری به انتهای خود نزد

 دکمه لغو: این دکمه را برای لغو یک کار فشار دهید. . 4

 : این دکمه را برای اقدامات زیر فشار دهید:Resumeدکمه  . 5

، دکمه را Resumeاگر چاپگر در حالت خطا یا اعالن است، با روشن شدن چراغ    ●

 تا خطا را پاک کنید و چاپ را از سر بگیرید. فشار دهید

 . در حالت دورو دستی، این دکمه را فشار دهید تا سمت دوم چاپ شود ●

 ثانیه فشار دهید و نگه دارید تا صفحه پیکربندی چاپ شود. 3این دکمه را به مدت  ●



این دکمه را فشار دهید تا ویژگی بی سیم روشن یا خاموش   : دکمه و چراغ بی سیم  . 6

 شود.

 ، این دکمه را فشار داده و نگه دارید.WPSبرای پیکربندی اتصال 

به رنگ آبی ثابت بدرخشد، یک اتصال بی سیم پایدار وجود    Wirelessاگر چراغ دکمه  

به رنگ آبی چشمک می زند، چاپگر در حالت تنظیم اتصال بی سیم  چراغ    دارد. اگر این

پیکربندی   بی سیم    . است  WPSیا  به شبکه  تواند  نمی  بتابد، چاپگر  کهربایی  نور  اگر 

 وجود دارد. WPSیا خطای  و متصل شود

روشن یا خاموش    Wi-Fi Directاین دکمه را فشار دهید تا    : دکمه وای فای دایرکت  . 7

هنگامی که چشمک زن می    این دکمه را  ،دایرکت  وای فای  اتصال  لبرای تکمی.  شود

 .فشار دهید باشد،

از این دکمه برای روشن یا خاموش کردن چاپگر   : چراغ آماده  خاموش/  دکمه روشن/  . 8

 استفاده کنید.

 روشن می شود. هنگامی که چاپگر   Readyهنگامی که چاپگر آماده چاپ است، چراغ  

چاپگر در حالت و زمانی که    چشمک می زندچراغ  ،  استدریافت داده های چاپ    در حال

 .خواب است کم نور می شود


