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 اجزای پرینتر: 

 
 
 راهنمای عرض کاغذ . 1

 . سینی ورودی 2

 . محافظ سینی ورودی3

 . درب اسکنر 4



 . شیشه اسکنر 5

 . درب دسترسی هد چاپ6

 . درب جلو7

 . مخزن جوهر 8

 . درپوش مخزن جوهر9

 . سینی خروجی 10

. توسعه دهنده سینی خروجی )که  11

عنوان توسعه دهنده سینی نیز به 

 شناخته می شود( 

 . کنترل پنل 12
 

 

 
 . هد چاپ13

 . چفت هد چاپ 14

 
 

 USB. پورت 15

 . اتصال برق16

 

 



 ویژگی های پنل کنترل:

 

 
 

 نمای کلی دکمه ها و چراغ ها 

 . دکمه لغو: عملیات جاری را متوقف می کند.1

از یک اختالل )به عنوان مثال، پس از بارگذاری : یک کار را پس Resume. دکمه 2

 کاغذ یا رفع گیر کردن کاغذ( از سر می گیرد. 

چراغ )ادامه(: نشان می دهد که چاپگر در وضعیت هشدار یا خطا قرار دارد. برای ادامه 

 چاپ بعد از آن فشار دهید.

نده اعداد، دکمه کپی رنگی: یک کار کپی رنگی را شروع می کند. برای افزایش شمار  . 3

دکمه را فشار داده و نگه دارید. عملیات کپی دو ثانیه پس از آخرین فشار دکمه شروع  

 می شود.

. دکمه کپی سیاه: یک کار کپی سیاه و سفید را شروع می کند. برای افزایش شمارنده  4

عملیات کپی دو ثانیه پس از آخرین فشار دکمه  اعداد، دکمه را فشار داده و نگه دارید. 

 وع می شود.شر

 . چراغ جوهر چاپ: نشان دهنده مشکالت مخزن جوهر است.5

 . نماد هد چاپ رنگی و نماد چاپ سیاه. 6

و جوهر را   صفحه کنترل پنل: شمارنده، وضعیت کاغذ و همچنین وضعیت خطاها . 7

 نشان می دهد.

 . دکمه اطالعات: این دکمه را برای چاپ صفحه اطالعات چاپگر فشار دهید.8



 خاموش: چاپگر را روشن یا خاموش می کند. دکمه روشن/. 9

 

 آیکون های نمایش پنل کنترل:

 

 

 

 
  نماد شمارنده اعداد: هنگام کپی کردن اسناد، شمارنده اعداد را نشان می دهد و بنابر . 1

 .تغییرکند دتوان فعالیت می

 نماد خطای کاغذ: خطای مربوط به کاغذ را نشان می دهد. . 2

 .نماد هشدار: نشان دهنده یک خطا است . 3

 

 

و نمادهای جوهر: برای نشان دادن وضعیت چهار مخزن جوهر در  CMYKنمادهای  . 1

 چاپگر استفاده می شوند.

هر مجموعه ای از نمادها مربوط به یک مخزن جوهر است: فیروزه ای، سرخابی، زرد و 

 سیاه.

چپ خطای مربوط به هد چاپ سه نمادهای هد چاپ: چشمک زدن نماد هد سمت  . 2

چشمک زدن نماد سمت راست خطای مربوط به هد چاپ  رنگ را نشان می دهد و

 سیاه را نشان می دهد.
 


