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

 خالی باشد چراغ کاغذ چشمک می زند.

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



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

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

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

 تصویربرداری به انتهای خود نزدیک شده است. 

چشمک می زند تا از شما بخواهد درب   سندکپی  این چراغ در حالت    درب باز: . چراغ  4

 بچرخانید. نسخه اصلی برای کپی کردن سمت دومرا باز کنید و 

کنترل  . 5 پانل  حالت    : نمایش  نمایشگرCopyدر  انتخابی ،  صفحات    تنظیم ،  تعداد 

هنگام   ایشگرنم،  ID Copyلت  دهد. در حانمایش می    راکنتراست، و ضریب مقیاس  

صفحه نمایش کدهای خطا و سایر ها،    سایر حالتن می دهد. در  البه شما اع  فرآیندانجام  

 اعالن ها را نشان می دهد.

نقطه( و فلش های باال و پایین به صورت زیر استفاده   3از دکمه منو )  : دکمه های منو  . 6

 کنید:

دکمه  1  .Menu    یعنی منو  گزینه  اولین  تا  دهید  فشار   Number of Copiesرا 

 .نمایش داده شود

 . از فلش های باال و پایین برای تنظیم تعداد کپی ها برای چاپ استفاده کنید.2

 بروید. Contrast settingرا فشار دهید تا به گزینه بعدی یعنی  Menu. دکمه 3

 . از فلش های باال و پایین برای تنظیم کنتراست استفاده کنید.4

 Reduce/Enlargeتنظیمات  را فشار دهید تا به گزینه بعدی یعنی    Menu. دکمه  5

 .بروید

 ستفاده کنید.. از فلش های باال و پایین برای تنظیم اندازه ا6

 را فشار دهید تا تنظیمات ذخیره شود و از منو خارج شوید. Menu. دکمه 7

  این دکمه را فشار دهید تا فرآیند کپی کارت شناسایی دو طرفه یا   : دکمه کپی شناسه   . 8

همانطور که سمت اول را کپی می کنید، دستورات را دنبال کنید، سپس سند مشابه  

 .سمت دوم را کپی کنید ارت را برگردانید و را باز کنید، ک دستگاهدرب 



 این دکمه را برای شروع یک کار کپی فشار دهید. : دکمه کپی . 9

 این دکمه را برای اقدامات زیر فشار دهید: :Resumeدکمه  . 10

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

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

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

در حالت کپی شناسه، این دکمه را فشار دهید تا قسمت پشتی کارت شناسایی اسکن   ●

 شود.

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

 این دکمه را برای توقف یا لغو کار فعلی فشار دهید. : دکمه لغو . 10

از این دکمه برای روشن یا خاموش کردن   ر: کا   به  چراغ آماده  خاموش/  دکمه روشن/  . 11

 لغو خواهد شد.  در حال انجام فعالیتچاپگر استفاده کنید. هر 

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

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

 . شوداست کم نور می 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مدل های بی سیم: 

 
 

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

 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

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

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

 تصویربرداری به انتهای خود نزدیک شده است. 

چراغ در حالت کپی سند چشمک می زند تا از شما بخواهد درب . چراغ درب باز: این  4

 را باز کنید و نسخه اصلی برای کپی کردن سمت دوم بچرخانید.

کنترل:  5 پانل  نمایش  حالت  .  نمایشگرCopyدر  انتخابی ،  صفحات    تنظیم ،  تعداد 

هنگام   ایشگرنم،  ID Copyلت  دهد. در حانمایش می    راکنتراست، و ضریب مقیاس  

صفحه نمایش کدهای خطا و سایر ها،    سایر حالتن می دهد. در  البه شما اع  فرآیندانجام  

 اعالن ها را نشان می دهد.



نقطه( و فلش های باال و پایین به صورت زیر استفاده   3. دکمه های منو: از دکمه منو )6

 کنید:

دکمه  1  .Menu    یعنی منو  گزینه  اولین  تا  دهید  فشار   Number of Copiesرا 

 .نمایش داده شود

 . از فلش های باال و پایین برای تنظیم تعداد کپی ها برای چاپ استفاده کنید.2

 بروید. Contrast settingرا فشار دهید تا به گزینه بعدی یعنی  Menu. دکمه 3

 . از فلش های باال و پایین برای تنظیم کنتراست استفاده کنید.4

 Reduce/Enlargeتا به گزینه بعدی یعنی تنظیمات    را فشار دهید  Menu. دکمه  5

 از فلش های باال و پایین برای تنظیم اندازه استفاده کنید. بروید. 

 را فشار دهید تا تنظیمات ذخیره شود و از منو خارج شوید. Menu. دکمه 6

دکمه کپی شناسه: این دکمه را فشار دهید تا فرآیند کپی کارت شناسایی دو طرفه یا    . 7

دستورات را دنبال کنید، سپس    . سند مشابه همانطور که سمت اول را کپی می کنید،

 سمت دوم را کپی کنید. درب دستگاه را باز کنید، کارت را برگردانید و 

 کپی فشار دهید. دکمه کپی: این دکمه را برای شروع یک کار . 8

 این دکمه را برای اقدامات زیر فشار دهید: : Resumeدکمه  . 9

، 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 سند چاپ شود.  ●

در حالت کپی شناسه، این دکمه را فشار دهید تا قسمت پشتی کارت شناسایی اسکن   ●

 شود.

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

 . دکمه لغو: این دکمه را برای توقف یا لغو کار فعلی فشار دهید.10



دکمه  11  .Wi-Fi Direct :    تا دهید  فشار  را  دکمه  یا   Wi-Fi Directاین  روشن 

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

 .فشار دهید  می باشد،

این دکمه را فشار دهید تا ویژگی بی سیم روشن یا خاموش   : دکمه و چراغ بی سیم  . 12

 شود.

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

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

 .دارد

 . است WPSاگر به رنگ آبی چشمک می زند، چاپگر در حالت تنظیم اتصال بی سیم یا 

چاپگر نمی تواند به آن    پیکربندی در حال انجام است و   اگر نور کهربایی می درخشد،

 وجود دارد. WPSشبکه بی سیم متصل شود یا خطای 

از این دکمه برای روشن یا خاموش کردن چاپگر   : چراغ آماده  خاموش/  دکمه روشن/  . 13

 لغو خواهد شد.فعالیت در حال انجام هر  این حالت در کنید استفاده

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

زمانی که چاپگر در    و   است  چاپدریافت داده های  دستگاه درحال    است چشمک می زند

 کم نور می شود.چراغ مورد نظر حالت کم مصرف قرار دارد 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ویژگی های نمایش پنل کنترل:

 

 
 

نمایشگر نماد تعداد کپی ها و تعداد کپی های فعلی انتخاب شده را نشان    حالت کپی:   . 1

 می دهد.

تر/  . 2 روشن  نماد  نمایش  صفحه  کنتراست:  و    حالت  تر  حالت  تاریک  فعلی  تنظیمات 

 مقیاس را نشان می دهد.

اندازه   از  بزرگ کردن و مقیاس فعلی )به عنوان یک درصد  /وچکک  آیکننمایشگر    . 3

 .را نشان می دهد اصلی(

 

 : )فقط مدل های بی سیم( Wi-Fi. نشانگر قدرت سیگنال 1

قدرت سیگنال بی سیم شبکه را که چاپگر به آن متصل    Wi-Fiنشانگر قدرت سیگنال  

 دهد. است نشان می



 )فقط مدل های بیسیم(: Wi-Fi Directنماد  . 2

 روشن است.  Wi-Fi Directنشان می دهد که  Wi-Fi Directنماد 

 نمایش کاراکتر بسته به حالت دستگاه، موارد زیر را نشان می دهند:

 تعداد نسخه های در حال چاپ  ●

 بزرگ کردن(  تنظیمات کپی )کنتراست و تنظیم کوچک/ ●

 انیمیشن برای نشان دادن مشغول بودن دستگاه  ●

 کدهای خطا و وضعیت ●

نمایش داده می شود، کاراکتر که    هنگامی  :بزرگ شدن )مقیاس(  نماد کوچک کردن/  . 3

 دهد.ضریب مقیاس فعلی )در درصد( را نشان می  

   : های صفحه نمایش کنترل پنل ویژگی . 4

کاراکتر تنظیمات کنتراست را نشان    صفحه نمایش  : تر )کنتراست( تاریک  تر/نماد روشن

 دهد )به صورت گرافیک نواری(.می

 .نمایش کاراکتر تعداد کپی های انتخاب شده را نشان می دهد : نماد تعداد کپی ها . 5

 


