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پودمان 3

MFP تعمیر دستگاه چهاركاره لیزری

تعمیر دستگاه های MFP یا چهارکاره، ترکیبی از تعمیرات نرم افزاری و سخت افزاری است. همان گونه که تاکنون 
آموخته اید دستگاه های چهارکاره، دارای چهار قابلیت کپی، فکس، پرینتر و اسکنر هستند. در بخش آموزش تعمیرات 

به صورت جداگانه روی هر بخش دستگاه و عیوب احتمالی آن بحث و گفتگو می کنیم.
در بخش تعمیرات نرم افزاری دو بخش ویژه خواهیم داشت. رفع عیوب کاربری و بخش عیوب سرویس دستگاه.

در پودمان دوم همین کتاب با قطعات اصلی دستگاه به تفکیک و عملکرد هر بخش به درستی آشنا شدیم.
در بخش آموزش تعمیرات سخت افزاری، عیوب احتمالی هر قطعه بررسی شده و چگونگی رفع این عیوب بر اساس 
دفترچه سرویس دستگاه، آموزش داده می شود. عالوه بر آن چگونگی انجام سرویس های دوره ای و جنرال سرویس 
که عمر مفید دستگاه ها را طوالني تر مي کند گفته خواهد شد. در پایان نحوه شارژ کارتریج این دستگاه ها آموزش داده 

می شود.
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واحد یادگیری 3
)MFP(سرویس و تعمیر نرم افزاری و سخت افزاری دستگاه چهاركاره لیزری

آیا تا به حال فکر كرده اید

استاندارد عملکرد

● چگونه می توان عمر مفید یک دستگاه چهارکاره را افزایش داد؟
● چگونه می توان یک دستگاه چهارکاره لیزری)MFP( را تعمیر و سرویس کرد؟

● چگونه می توان کارتریج یک دستگاه چهارکاره را شارژ کرد؟
● سرویس قراردادی یک دستگاه چهارکاره لیزری شامل چه کارهایی می شود؟

● تعمیرات نرم افزاری یک دستگاه چهارکاره چگونه انجام می شود؟
● تعمیرات سخت افزاری یک دستگاه چهارکاره چگونه انجام می شود؟

راهنمای  دفترچه  از  استفاده  در  مهارت  کسب  بر  عالوه  باید  فراگیرنده  یادگیری،  واحد  ن  ای اتمام  از  پس 
سرویس دستگاه چهارکاره لیزری، مهارت الزم را برای سرویس، نگهداری و تعمیر آن کسب  کند. او می تواند 
بخش های مختلف دستگاه را باز کند و مهارت الزم را در باز کردن و بستن بخش هاي مختلف و تشخیص 
عیوب نرم افزاری دستگاه و رفع این عیوب بدست آورد و تا حدودي در انجام تعمیرات مکانیکی و الکترونیکی 
این دستگاه ها  به مهارت الزم برسد. نکات ایمنی و بهداشت و مهارت های غیر فنی مانند مسئولیت پذیری، 
کارگروهی، نظم در کار، توجه به محیط زیست و اخالق حرفه ای با توجه به  اهمیتی که دارد باید در تمام 

موارد رعایت شود.

پنسـ  دستگاه چهارکاره لیزری )MFP(ـ  کابل استاندارد برقـ  کابل USBـ  کاغذ A4ـ  رایانهـ  لوازم التحریرـ 
دستمال نخی )تنظیف( ـ الکل صنعتیـ تینر فوری  20000ـ دستکش ـ روپوش کارـ ماسک ـ ابزار و لوازم 
لحیم کاریـ  آچار سوکت زنـ  سیم خط تلفنـ  سوکت تلفنـ  ابزار الکترونیکـ  دستگاه دمنده باد. کمپرسور 

باد سوزني ـ جاروبرقي صنعتي متناسب با نوع کار ـ روغن سیلیکون.

1ـ 3ـ  مواد، تجهیزات و ابزار مورد نیاز

 )MFP(سرویس، نگهداری و تعمیر یک دستگاه چهارکاره لیزری
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2ـ3ـ  سرویس و نگهداری 

دستگاه های پرینتر، اسکنر، کپی، فکس و چهارکاره بر خالف دستگاه های دیگر الکترونیکی که فقط کافی 
است آنها را به  برق بزنید، پس از  نصب و راه اندازی نیاز به  نگهداری ویژه ای دارند.

سرویس، سرویس دوره ای )سرویس قراردادی(، جنرال سرویس، رفع عیب، نصب ملحقات، نصب و آموزش، 
نصب مجدد از جمله خدماتی هستند که تعمیرکاران می توانند به این دستگاه ها بدهند.

سرویس دستگاه شامل سرویس بخش های مختلف به شرح زیر است:
 سرویس قطعات کششی                           ADF سرویس قطعات کششی کاست

 سرویس اسکنر                                             سرویس سنسور ها 
 سرویس یونیت لیزر                                       سرویس یونیت فیوزینگ

 سرویس ظاهر دستگاه                                     بازدید مواد مصرفی

سنسورها،  کردن  تمیز  و  دید  باز شامل  سرویس، 
کردن  تمیز  مصرفی،  مواد  ید  بازد کششی،  قطعات 

اسکنر، تمیز کردن ظاهر دستگاه است. شکل 1ـ3
 سرویس دستگاه در محل مشتری بر روی دستگاه 

انجام می شود.  
جنرال سرویس، به سرویسی گفته می شود که کاورهای 
دستگاه کامل باز شده و گرد و غبار از تمامی بخش های 
دستگاه به کمک دستگاه دمنده یا کمپرسور باد زدوده 
می شود شکل 2ـ3. ضمناً قطعات مصرفی نو جایگزین 

شکل ١ـ٣ـ سرویس و نگهداری دستگاهقطعات فرسوده می شود.

شکل ٢ـ٣ـ جنرال سرویس دستگاه

معموالً جنرال سرویس در محل مشتری قابل انجام نیست و دستگاه جهت این کار به تعمیرگاه مرکزی 
منتقل می شود. 
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سرویس دوره ای که جزئیات انواع و چگونگی عقد قراردادهای مرتبط با آن، در کتاب یازدهم مورد بررسی 
قرارگرفت، می تواند بنابر تقاضاي مشتری با توجه به نیاز و به  نسبت تعداد دستگاه های تحت قرارداد و نوع 

قرارداد تنظیم شود و به صورت بازدید های ماهانه یا فصلی منظم انجام گیرد. 
با دستگاه و همچنین عمر مفید دستگاه را  رعایت برخی نکات اصلی توسط کاربر می تواند کیفیت کار 

طوالنی تر کند:
 استفاده از مواد مصرفی اصلی که توسط سازنده اصلی دستگاه تولید شده است، کیفیت چاپ را حفظ 
کرده و عمر مفید دستگاه را افزایش می دهد و همچنین از آسیب دیدن دستگاه جلوگیری می کند. البته شارژ 
کارتریج با پودر تونر اصلی که توسط کارشناس متخصص انجام شده باشد، آسیبی به دستگاه نخواهد زد. به 

این ترتیب در هزینه مواد مصرفی صرفه جویی خواهد شد. 
یا  کاغذ سبک تر  است.  برخوردار  اهمیت  از  نیز  می کنیم  استفاده  برای چاپ  که  کاغذی  نوع  به   توجه   

سنگین تر از نوع کاغذی که شرکت سازنده دستگاه مشخص کرده است می تواند به دستگاه آسیب برساند. 
 ،MFP قبل از شروع چاپ،  برای داشتن بهترین کیفیت، از فهرست کاغذهای موجود در نرم افزار دستگاه 
نوع کاغذ خود را انتخاب کنید. به عنوان مثال، زمانی که که کاغذ شما Premium Glossy می باشد، همین 

مدل را باید از فهرست کاغذها انتخاب نمایید، شکل 3ـ3.

شکل ٣ـ٣ـ منوی انتخاب نوع کاغذ

 سرویس به موقع و دوره ای و خارج کردن گرد 
از مشکالت  بروز بسیاری  مانع  از دستگاه  و غبار 

می شود. 
 به منظور تمیز نمودن بدنه دستگاه از پارچه ای 
نرم و بدون پرز استفاده می شود. برای تمیز نمودن 
داخل و خارج دستگاه هیچ گاه از حالل ها استفاده 

نکنید.
  باز کردن دستگاه

چگونگی و ترتیب باز کردن کاورهای هر دستگاه 
متفاوت بوده و به طراحی کارخانه سازنده بر می گردد. 

فیلم ١
 فیلم باز کردن کاورهای یک نمونه دستگاه چهارکاره لیزری )MFP( را ببینید.

کار عملی١
)MFP( دستگاه چهارکاره لیزري )Cover( بازکردن و بستن قاب های

)MFP(هدف: کسب مهارت بازکردن و بستن قاب های یک نمونه دستگاه چهارکاره لیزري
مواد و ابزار مورد نیاز:دستگاه چهارکاره لیزري، دفترچه راهنمای سرویس، رایانه، اینترنت، ابزار عمومی الکترونیک.
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 شکل ٥ـ٣ـ خار کاور 

شکل ٦ـ٣ـ کاور کشویی شکل ٤ـ٣ـ نمونه ابزار و انواع پیچ ها

مراحل اجرای کار:
  برای باز کردن کاور دستگاه با استفاده از دفترچه سرویس، مراحل را مطابق دستورالعمل گفته شده انجام 
می دهیم. درصورت موجود نبودن دفترچه می توانیم با جستجوی عبارت Service Manual، با قید مارک 

و مدل دستگاه، دفترچه راهنما را یافته و دانلود کنیم.
1ـ با بررسی دفترچه سرویس دستگاه، نوع پیچ ها و چگونگی چفت شدن کاورها را مشخص کرده و ابزار مورد 

نیاز برای باز کردن و بستن کاورها را تهیه می کنیم، شکل 4ـ3. 
 استفاده از ابزار مناسب جهت باز کردن و بستن کاورهای دستگاه، مانع آسیب دیدن دستگاه و مخدوش 

شدن ظاهر آن می شود.
  در برخی از دستگاه ها کاورها به صورت کشویی و با استفاده از زایده هایي به نام خار در هم چفت شده اند 

که باز کردن آنها دقت بیشتری نیاز دارد تا خارها نشکنند، شکل 5ـ3 و شکل 6ـ3.

 در بیشتر موارد کاورها با پیچ های چهارسو به  بدنه دستگاه پیچ شده اند، شکل 7ـ3.
 قبل از باز کردن پیچ های هر بخش دستگاه پیشنهاد می شود یک ظرف یا یک آهن ربا برای جمع آوری و 

جلوگیری از گم شدن پیچ های باز شده درنظر گرفته شود. 
 هنگامی که برای اولین بار یک دستگاه را باز می کنید، از مراحل مختلف باز کردن دستگاه عکس برداری 

کنید تا موقع بستن دستگاه مشکلی پیش نیاید. 
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پيچ

شکل ٧ـ٣ـ اتصال کاور به کمک پیچ  

  شکل ٨ـ٣ـ کانکتورهای برد اصلی دستگاه

 هنگام باز کردن دستگاه به کابل ها و محل رد شدن 
آنها از زیر کاور ها دقت کنید. موقع بستن کاورها دقت 
شود تا کابل ها تحت فشار قرار نگیرند و اتصال آنها قطع 
نشود. کابل های تخت )Flat( بسیار حساس هستند و 

اتصاالت سر آنها با کمی  بی احتیاطی خراب می شوند. 
 برای اشتباه جا نزدن کانکتورهایی با تعداد پین برابر، 
روی برد معموالً از کانکتورهای رنگی استفاده می کنند. 

کانکتورهای هم رنگ در هم جا می خورند.
 کابل ها و کانکتورهای استفاده شده در دستگاه های 

ماشین های اداری انواع گوناگونی دارد، شکل 9ـ3.

شکل ٩ـ٣ـ انواع کابل و کانکتور

1ـ برد اصلی دستگاه را شناسایی کرده و با رعایت نکات ایمنی کانکتورهای آن را باز کرده و برد را از فعالیت
دستگاه جدا کنید.

2ـ آی سی های روی برد از جمله آی سی سی پی یو )IC CPU( را روی برد اصلی شناسایی کنید.
3ـ انواع کانکتورهای روی برد اصلی را مشخص کنید.

2ـ به ترتیب ذکر شده در دفترچه راهنمای سرویس و 
با رعایت نکات ایمنی، کاورهای دستگاه را باز کنید. 

  بر روی برخی از کاورها، بردهایی مثل برد پنل یا 
باید  باز کردن کاورها  درایورها قرار دارند که هنگام 
از  احتیاط  با  بردها  به  مربوط  دقت شود سوکت های 

روی برد جدا شود.
بازکردن  برعکس  دستگاه،  قاب  بستن  منظور  به    

عمل مي کنیم.
  کابل ها و کانکتور ها

 کابل ها موتورها، سنسورها، کلیدها و بردهای راه انداز 
)Main Board(، شکل 8ـ3،  برد اصلی دستگاه  به  را 

متصل می کنند. 
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الگوي پرسش
1ـ سرویس و جنرال سرویس یک دستگاه چهارکاره لیزری چه تفاوت هایی با هم دارند؟

2ـ در شکل 10ـ3 نام پیچ گوشتی های مناسب هر پیچ را بنویسید؟
3ـ کدام یک از موارد زیر هنگام سرویس دستگاه انجام نمی شود:

الف( سرویس سنسورها
ب( باد گرفتن داخل دستگاه
پ( سرویس قطعات کششی

ت( سرویس ظاهر دستگاه
4ـ نوع کابل نمایش داده شده در شکل 11ـ3 را مشخص کنید.

5ـ رعایت چه نکاتی توسط کاربر می تواند کیفیت کار با دستگاه و همچنین عمرمفید دستگاه را طوالنی تر کند؟

شکل ١١ـ٣   شکل ١٠ـ٣  

 تشخیص و رفع عیب نرم افزاری
هنگام دریافت پرینت از دستگاه، به  دالیل مختلف سخت افزاری مثل جمع شدن کاغذ، پرینت به طور ناگهانی 
متوقف می شود. اما اگر دستگاه به  لحاظ ظاهری مشکلی نداشته باشد ولی کار نکند، به  احتمال زیاد عملیات 
پرینت، در حافظه پرینتر گیرکرده است. این مشکل مربوط به  حافظه کامپیوتر شما است و با یک فرمان در 

ویندوز یا راه اندازی مجدد کامپیوتر )Restart( اصالح می شود.
اگر با پاک کردن حافظه پرینتر از طریق نرم افزار دستگاه مشکل حل نشد، راه اندازی مجدد پرینتر همه داده های 

متوقف در بخش پرینتر دستگاه را پاک می کند.
حافظه پرینتر چگونه کار می کند؟ برای نگهداری دستورهای چاپی که در زمان های مختلفی به پرینتر ارسال 
می شود، کامپیوتر صف انتظار چاپ ایجاد می کند. این صف، که برای همه کاربران آن کامپیوتر کار می کند، لیستی 
از دستورات چاپ درخواستی را با تمام داده های موردنیاز در حافظه موقت پرینتر که به آن )Spool Print( گفته 
 Spool می شود، ذخیره می کند. وقتی که دستگاه یک دستور چاپ را به پایان می رساند، کامپیوتر دستور بعدی را از

ارسال می کند. البته پرینترهای لیزری دارای حافظه موقت هستند که در داخل پرینتر تعبیه شده است.
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 Devices and printers لغو دستورات چاپ: برای پاک کردن صف انتظار چاپ روی ویندوز 7 و 8 گزینه
را از Control panel باز کنید و روی پرینتری که نیاز به پاک کردن دستورات چاپ دارد، کلیک راست کنید. 

سپس روی گزینه See What’s Printing کلیک کرده و منوی پرینتر را باز کنید.
Cancel all document را انتخاب کنید و سپس گزینه YES را بزنید، لیست پرینت در عرض چند ثانیه پاک 
خواهد شد. اگر یک یا چند دستور چاپ در لیست باقی بماند، کامپیوتر خود را ریست)Reset( کنید تا حافظه 

آن پاک شود، شکل 12ـ3.

شکل ١٢ـ٣ـ لغو فرمان های پرینت

 ریست کردن دستگاه: اگر بعد از پاک کردن دستورات چاپ از روی کامپیوتر، باز هم دستگاه پرینت 
نمی گیرد، الزم است تا دستگاه خود را Reset کنید تا دستورها از حافظه آن پاک شود. برای این کار دستگاه 
را خاموش کنید و پریز آن را از برق جدا کنید. قبل از اتصال مجدد سیم برق، دقایقی صبر کنید تا مطمئن 
شوید حافظه کاماًل پاک شده است. بعد از زدن دستگاه به برق و روشن کردن آن، قبل از ارسال دستور پرینت 

جدید، منتظر شوید دستگاه مراحل راه اندازی خود را انجام دهد.
 مشکل پرینت نگرفتن و راه حل های آن : اگر بعد از دستور پرینت، دستگاه شما هیچ فعالیتی انجام 

نداد، مراحل زیر را انجام دهید: 

 USB شکل ١٣ـ٣ـ اتصال کابل

یا  تاپ  )لپ  کامپیوتر  و  دستگاه  بار  یک  ابتدا  1ـ 
دسک تاپ( خود را خاموش و روشن کنید.

2ـ کابل اتصال پرینتر با کامپیوتر )USB( را جدا کرده و 
دوباره نصب کنید و یا آن را تعویض کنید، شکل 13ـ3.
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3ـ اگر اتصال از طریق وایرلس است، یک بار مودم خود را خاموش و روشن کنید.
4ـ از آماده به کار )READY( بودن دستگاه خود مطمئن شوید. صفحه نمایش را بررسي کنید و مطمئن شوید که 
پیام خطایی را نشان نمی دهد و کلمه READY بر روی صفحه نمایان است. اگر پرینتر شما صفحه نمایش ندارد 

دقت کنید که فقط چراغ LED سبز روشن است و چراغ نارنجی یا قرمز چشمک زن نباشد، شکل 14ـ3.

 شکل ١٤ـ٣ـ آماده به کار بودن دستگاه

 شکل ١٥ـ٣ـ تست داخلی دستگاه

5ـ تست های داخلی دستگاه را از طریق Menu گرفته 
و مطمئن شوید که دستگاه از نظر سخت افزاری سالم 
باشد. برای تست دستگاه هایی که صفحه نمایش دارند، 
از منوی دستگاه وارد منوی REPORT شده و یکی از 
گزینه ها را برای پرینت انتخاب کنید و در پرینترهای 
دارای پنل کلیدی و بدون صفحه نمایش دکمه ای به 
رنگ سبز یا عالمت کاغذ را به مدت چند ثانیه فشار 

دهید، شکل 15ـ3.

6ـ از کنترل پنل وارد قسمت Device and Printer شده و از نصب بودن پرینتر دستگاه مطمئن شوید. در صورت 
نصب بودن، آیکون پرینتر پر رنگ است و عالمت هشدار )به رنگ زرد( روی آن نیست. درغیر این صورت، درایور 
پرینتر را دوباره نصب کنید. توجه داشته باشید که هنگام شروع نصب، کابل USB از دستگاه جدا باشد و درحین 
نصب درایور، با درخواست نرم افزار کابل متصل شود. حتماً هنگام نصب، اینترنت خود را قطع کنید. درصورت نداشتن 

درایور پرینتر، آن را دانلود کنید.
7ـ اگر دستگاه پیام خطا داد آن را برطرف کنید و دوباره تست کنید. پیام های خطا مي تواند نداشتن کاغذ، گیرکردن کاغذ 

داخل دستگاه و تمام شدن کارتریج باشد.
8 ـ اگر مراحل فوق را انجام دادید و باز موفق به گرفتن پرینت نشدید دستگاه خود را روی یک کامپیوتر 
دیگر نصب کرده و تست کنید و در صورت نتیجه نگرفتن، با شرکت خدمات و پشتیبانی محصول خود تماس 

بگیرید.
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9ـ از جمله مشکالت دیگر می توان به یکی نبودن سایز 
تعریف شده کاغذ در دستگاه و کامپیوتر اشاره کرد. به 
عنوان مثال سایز کاغذ و جنس آن در منوی دستگاه 
 Paper تعریف شده اما در بخش plain Paper و A4
کامپیوتر هنگام پرینت اندازه و جنس کاغذ متفاوت 
پرینت  اه  دستگ این صورت  در  که  است  شده  تعریف 
می دهد،  ایش  نم را  کاغذ  اندازه  خطاي  و  نمی گیرد 
که باید اندازه و نوع کاغذ درست تنظیم شود، شکل 

16ـ3.

کد  با  آمده  پیش  از دستگاه ها خطاهای  برخی  در 
نمایش داده می شوند که با جستجو در دفترچه راهنمای 
سرویس دستگاه می توان کد خطا را شناسایی کرده و 

خطا را برطرف کرد.
در بخش نرم افزار بخشی از منوی دستگاه در دسترس 
کاربر نبوده و تنها کارشناس تعمیرات با دسترسی به 
دفترچه راهنما می تواند با زدن همزمان کلیدهایی از روی 
پیش  مثال  عنوان  به  کند.  پیدا  دسترسی  آنها  به  پنل 
فرض کارخانه  )Factory Default( دستگاه که تمام 
تنظیم های دستگاه را به حالت اول برمی گرداند، از جمله 
عملیاتی است که در دسترس کاربر قرار داده نمی شود، 

شکل 17ـ3. 

 تشخیص و رفع عیب سخت افزاری
هر بخشی از دستگاه ممکن است حین انجام کار 
از این آسیب ها دراثر عدم  دچار آسیب شود. برخی 
سرویس و نگهداری به  موقع و مناسب دستگاه صورت 
انگاری  به علت سهل  است  برخی ممکن  و  می گیرد 

کاربر دستگاه اتفاق بیفتد. 
برای انجام تعمیرات سخت افزاری دستگاه با استفاده 
از دفترچه راهنمای سرویس )Service Manual(، باید 
با بخش های مختلف دستگاه و نحوۀ باز و بسته کردن 

یونیت های مختلف آشنا شد، شکل 18ـ3. 
رفع  و  تشخیص  مل  شا افزاری  سخت  ت  تعمیرا
عیوب مکانیکی و الکترونیکی دستگاه است. تعمیرات 

الکترونیکی شامل تعمیر بردهای دستگاه می باشد. 

شکل ١٧ـ٣ـ کدهای بخش سرویس

شکل ١٦ـ٣ـ تنظیم نوع و سایز کاغذ

  شکل ١٨ـ٣ـ تعمیرات سخت افزاری دستگاه
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دفترچۀ راهنمای سرویس یک مدل پرینتر را بررسی کرده و چگونگی باز شدن کاورهای دستگاه و تعداد فعالیت
و جایگاه سنسورهای کاغذ آن را بررسی کنید.

نکته ایمني
به هیچ وجه عملیات بادگیری را در محیط بسته انجام ندهید.

 اصول کلی عملکرد دستگاه های چهارکاره لیزری ساخته شده توسط کارخانه های سازنده مختلف، به یک 
صورت است اما هر کمپانی طراحی ویژۀ خود را در تولید محصول دارد. از چگونگی چفت شدن کاورهای دستگاه 
تا انواع سنسور های بکار گرفته شده در طراحی و ساخت دستگاه و ترتیب چیدمان یونیت های مختلف می تواند 
متفاوت باشد. به همین دلیل قبل از باز کردن دستگاه نکاتی از قبیل چگونگی باز کردن کاور ها، جایگاه و عملکرد  
سنسور ها و محل استقرار یونیت های مختلف را در دفترچه راهنمای سرویس  دستگاه بررسی کنید. مراحل کامل 

باز کردن دستگاه، در این دفترچه به صورت مصور و گام به گام آورده شده است.
در حالت سرویس کلی دستگاه، الزم نیست همه قسمت های دستگاه کامل باز شوند. سرویس کلي شامل: 
سرویس شیشه اسکنر، سرویس قطعات کششی ADF و کاست دستگاه، بازدید مواد مصرفی و سرویس ظاهر 

دستگاه می شود. 
 در هنگام جنرال سرویس، پس از باز کردن کامل قاب ها جایگاه لیزر یونیت را مشخص کرده یا آن را از 
دستگاه جدا مي کنیم یا روی بخش خروجی آن چسب پهن می زنیم، سپس داخل دستگاه را با استفاده از 

کمپرسور باد یا دستگاه کوچک دمنده، باد می گیرم تا گرد و غبار از داخل دستگاه خارج شود.

 سرویس و رفع عیب قطعات کششی
در یک دستگاه چهارکاره، قطعات کششی شامل قطعات کششی سند جهت ارسال فکس یا اسکن نمودن 

آن )ADF( ، شکل 19ـ3 و غلتک کاغذ کش )Paper Feed( در کاست دستگاه، شکل 20ـ3 می باشد. 
 این قطعات که ترکیبی از غلتک ها )Roller( و پدها هستند، درصورت جرم گرفتن، چرب شدن و فرسوده 

شدن درست کاغذ را نمی کشند و نیاز به سرویس دارند. 

ADF شکل ٢٠ـ٣ـ محل غلتک کاغذ کش در داخل پرینترشکل ١٩ـ٣ ـ قطعات کششي
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فیلم ٢

کار عملي٢

فیلم سرویس و تعویض قطعات کششی را ببینید.

)MFP( سرویس و رفع عیب قطعات کششی یک نمونه دستگاه چهارکاره لیزري

شکل ٢١-٣ - روکش قطعات کششی

الگوي پرسش:
1ـ حافظه پرینتر چگونه کار می کند؟

2ـ در دستگاه چهارکاره لیزری قطعات کششی مختلفی وجود دارد. آنها را نام ببرید و عملکرد هر کدام را 
شرح دهید؟

)MFP( هدف: کسب مهارت سرویس و رفع عیب قطعات کششی  یک نمونه دستگاه چهارکاره لیزري
مواد و ابزار مورد نیاز: دستگاه چهارکاره، دفترچه راهنمای سرویس، رایانه، اینترنت، ابزار عمومی الکترونیک، 

دستمال نرم و بدون پرز، الکل صنعتي.

مراحل کار:
1ـ با کمک دفترچه راهنمای سرویس دستگاه موجود در کارگاه، محل قطعات کششی دستگاه را مشخص کنید. 

2ـ قطعات کششی در داخل کاست و ADF را بررسی کنید.
3ـ برای سرویس قطعات کششی، سطح آنها را با یک پارچه نم دار تمیز کنید. 

 می توانیم از الکل برای تمیز کردن چربی سطح غلتک های کشش کاغذ استفاده کنیم. البته ممکن است در 
دراز مدت، موجب خشک شدن و ترک خوردن سطح غلتک شده و عمر مفید آن را کاهش دهد. در صورت از 

بین رفتن عاج و سطح رویی غلتک ها حتما باید آن ها را  تعویض کنید. 
 پد هایی که کار جدا سازی کاغذ را به عهده دارند )Separation Pad( نیز همین ویژگی را دارند.

 شکل 20ـ3، غلتک کاغذ کش را داخل دستگاه نمایش می دهد.  Paper feed بر روی یک محور )Shaft( قرار 
گرفته که توسط چرخ دندۀ انتهای محور حرکت می کند. این حرکت توسط موتور اصلی دستگاه )Main Motorیا 

Rx Motor( ایجاد می شود. فرمان حرکت از طریق برد اصلی دستگاه به موتور داده می شود.

 برای تعویض غلتک کاغذ کش دو راه وجود دارد، یا 
کل قطعه با مغزی، یا روکش پالستیکی آن تعویض 
شود. حالت دوم هزینه کمتری دارد زیرا لزوماً روکش 
پالستیکی را نباید از کارخانه سازنده سفارش داده و 
خریداری نمود، این روکش ها در سایزها و قطرهای 
نمونه  کافیست  هستند.  موجود  بازار  در  متفاوت 
مستهلک را به فروشنده نشان دهید و نمونه مناسب را 

تهیه کنید، شکل 21ـ3.
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 ADF درصورتی که دستگاه کاغذ را از کاست یا  
را  کاغذ ها  نمی تواند  دستگاه  یعنی  بکشد،  چندتایی 
جدا )Separate( کند. بنابراین Separation Pad یا 
Separation Roller نیاز به سرویس یا تعویض دارد، 

شکل 22ـ3. 
مراحل  به  توجه  با  را  کاغذ  کننده  جدا  قطعات  5ـ 
دستگاه، جدا  راهنمای سرویس  دفترچه  در  تعویض 

و تمیز کرده و مجدداً آن ها را نصب کنید.
  استفاده از غلتک های اصلی که توسط خود کارخانه سازنده دستگاه ارائه می شود، عمر مفید بیشتری دارند 

و کارآیی و کیفیت دستگاه را باال می برند.

Separation Roller شکل ٢٢ـ٣ـ تعویض   

  اگر پس از فرمان به دستگاه، کاغذ از کاست یا ADF کشیده نشد، قطعات کششی اولین گزینه برای بازدید 
است. ابتدا سرویس و در صورت برطرف نشدن عیب، تعویض آن انجام شود.

4ـ با توجه به دستورالعمل دفترچه راهنمای سرویس دستگاه، قطعات کششی را از دستگاه جدا کرده و سطح 
آن را کامال تمیز کرده، مجدداً در دستگاه نصب کنید.

فیلم ٣
 فیلم مربوط به سرویس و رفع عیب سنسورهای دستگاه را ببینید.

 سرویس و رفع عیب سنسورها
گرچه تعداد و محل سنسورهای دستگاه به  طراحی دستگاه بستگی دارد، اما تقریباً در تمام دستگاه ها سنسورهای 

مشخصی با کارآیی مشخص و مشابه  وجود دارند. به چند نمونه از این سنسورها اشاره خواهد شد.

نکته
با توجه به اینکه قطعات کششي عمر مفید معینی دارند، بهتر است پس از پایان این زمان، تهیه و تعویض 

گردند. 

با بررسی دفترچه راهنمای سرویس دستگاه موجود در کارگاه، یا نمونه دیگری که از اینترنت بارگیري فعالیت
می کنید، سنسورهای اصلی موجود در یک پرینتر، اسکنر یا یک دستگاه چهارکاره لیزری را پیدا کرده 

و در مورد کارآیی هریک، گزارشی در قالب پاورپوینت تهیه کرده و به کالس ارائه دهید.

کار عملي٣
)MFP( سرویس و رفع عیب سنسورهای یک نمونه دستگاه چهارکاره لیزري 

)MFP(هدف: کسب مهارت سرویس و رفع عیب سنسورهای یک نمونه دستگاه چهارکاره
مواد و ابزار مورد نیاز: دستگاه چهارکاره، دفترچه راهنمای سرویس، رایانه، اینترنت، ابزار عمومی الکترونیک، 

دستمال نرم و بدون پرز، اسپری خشک.
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شکل ٢٣ـ٣ـ یک نمونه سنسور کاغذ 

  شکل ٢٤ـ٣ـ میکروسوئیچ

مراحل کار:
1ـ با خارج کردن کاست دستگاه، سنسور کاغذ را در دستگاه پیدا کنید. نوع و طرز عملکرد آن را با کمک 

دفترچه راهنمای سرویس دستگاه پیدا کنید.
 سنسور کاغذ شکل 23ـ3، در کاست قرار دارد و کم 
را اخطار می دهد. درصورت  یا تمام شدن کاغذ  شدن 
خراب بودن این سنسور، دستگاه با وجود کاغذ در کاست، 
پیام خطای نداشتن کاغذ )Add Paper( می دهد. اساس 
کار این سنسور حرکت یک اهرم )Actuator(  بین دو 
سنسور نوری است. گاهی با نشستن گرد و غبار روی 
این سنسور مشکل بوجود می آید که با کمک فشار باد 
کمپرسور یا دستگاه دمنده می توان آن را تمیز کرده و 

عیب را برطرف کرد.
بیاید. درصورت  حرکت ناصحیح آن پیش  اثر شکسته شدن اهرم،  این سنسور در   ممکن است خرابی 
باید تعویض شود. درصورت جرم گرفتن محور حرکت اهرم و عدم حرکت راحت  شکسته شدن اهرم حتماً 
اهرم می توان آن را برای چند دقیقه در الکل قرار داده و سپس با گرفتن باد آن را خشک نموده و مجدداً در 

دستگاه قرار داد. 
 روش دیگر برای سرویس سنسورها استفاده از اسپری خشک و سپس باد گرفتن آن است. 

2ـ با رعایت نکات ایمنی ذکر شده در دفترچه راهنمای سرویس دستگاه، سنسور را خارج کنید و پس از  
سرویس، مجدداً آن را در دستگاه قرار دهید.

3ـ با چاپ یک برگ تست دستگاه، از صحت عملکرد سنسور مطمئن شوید.
 سنسور دِر دستگاه: این سنسور معموالًً به صورت یک میکرو سوئیچ طراحی شده است، شکل 24ـ3.
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اگر زمانی که درهای دستگاه  بسته بودند، باز هم اخطارهایی مثل )Close Cover( یا )Door Open( روی 
صفحه نمایش ظاهر شد به این معنی است که سنسور در، درست عمل نمی کند. در این حالت برای رفع عیب 

می توانیم میکروسوئیچ را با اسپری خشک شست و شو دهیم  و اگر جواب نداد آن را تعویض کنیم. 
4ـ با باز کردن درهای دستگاه، سنسورهای در را شناسایی کنید. 

به کمک فعالیت و  را مشخص کرده  نوع و عملکرد هر کدام  از شناسایی سنسورهای دِر دستگاه،  پس 
ارائه دهید. به کارگاه  پیدا کنید  را  آنها  اینترنت، مدار 

5ـ سنسور دِر دستگاه موجود در کارگاه را با رعایت نکات ایمنی باز کرده و سرویس کنید. 

فیلم ٤
فیلم  مربوط به سرویس و تعمیر اسکنر را ببینید.

 سرویس و نگهداری بخش اسکنر دستگاه
ااجزای اصلی بخش اسکنر در پودمان قبل نام برده و بررسی شده است. برای سرویس این بخش از دستگاه، 
سطح شیشه اسکنر، Shading plate و قطعات کششی آن سرویس می شوند. سرویس قطعات کششی اسکنر 

یا همان ADF قباًل در همین پودمان گفته شد. 

فعالیت
بخش های مختلف شماره گذاری شده شکل 25ـ3 را در جدول1ـ3، بنویسید.

MFP شکل ٢٥ـ٣ـ بخش اسکنر دستگاه
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شمارهنام التیننام فارسیعملکرد

١

٢

٣

٤

٥

جدول ١ـ٣

کار عملي٤
)MFP( سرویس و رفع عیب بخش اسکنر یک نمونه دستگاه چهارکاره لیزري

)MFP( هدف: کسب مهارت سرویس و رفع عیب بخش اسکنر یک نمونه دستگاه چهارکاره لیزري
مواد و ابزار مورد نیاز: دستگاه چهارکاره، دفترچه راهنمای سرویس، رایانه، اینترنت، ابزار عمومی الکترونیک، 

دستمال نرم و بدون پرز، اسپری خشک، الکل صنعتي، روغن سیلیکون.

مراحل کار:
1ـ با توجه به مطالب آموخته شده قبلی درباره اسکنر، بخش اسکنر دستگاه را شناسایی کرده و با گرفتن یک 

برگ کپی، بررسی کنید آیا نیاز به سرویس دارد یا خیر؟
2ـ قطعات کششی ADF را بازدید نمایید و درصورت نیاز سرویس کنید.

3ـ شیشه ها و صفحه سفید پشت سند )Shading Plate( را سرویس کنید.

یا تینر استفاده نکنید. نکته ایمني الکل  از حالل هایی مانند  Shading Plate به هیچ وجه  هنگام سرویس 
از دستمال مرطوب نرم و بدون پرز استفاده کنید.  حتماً 

4ـ پس از سرویس بخش اسکنر، از سند قبلی مجدداً کپی بگیرید و کیفیت کپی جدید را با قبلی مقایسه کنید.
 در شکل 26-3 یک نمونه دستگاه اسکنر که سطح شیشه آن بر اثر نشستن گرد و غبار، چربی دست و 
الک غلط گیر کثیف شده است را مشاهده مي کنید در این حالت، کیفیت اسناد اسکن شده برای تهیه فایل 
اسکن، ارسال فکس یا کپی از یک سند، کاهش می یابد، شکل 27ـ3. برای سرویس سطح شیشه اسکنر که 
از دو بخش شیشه بزرگتر)Exposure Glass(  برای قرار دادن سند و شیشه کوچک تر در بخش   معموالًً 
ADF تشکیل شده است، می توان از پارچه یا تنظیف نرم، بدون پرز و مرطوب استفاده کرد تا سطح شیشه 

خش نیفتد.
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  شکل ٢٦ـ٣ـ اثر الک غلط گیر روی شیشه 

 شکل ٢٧ـ٣ـ نمونه چاپ نامطلوب

راهنمای سرویس دستگاه، بخش  دفترچه  از  استفاده  با  اسکنر،  یا جنرال سرویس  کامل  برای سرویس  5ـ 
اسکنر را کامل باز کنید و با برداشتن شیشه بزرگ اسکنر، به داخل اسکنر دسترسی پیدا کنید. در این مرحله 

می توانید سطح لنز و آینه ها را با استفاده از پارچه نرم بدون پرز و مرطوب تمیز کنید. 
6ـ محور محل حرکت CCD که به علت چرب بودن جرم می گیرد را با دستمال و الکل پاک کرده و آن  را  

کمی به  روغن سیلیکون آغشته کنید تا حرکت CCD روی محور به راحتی انجام پذیرد.

نکته ایمني
هنگام سرویس آینه ها و لنز به هیچ وجه نباید با فشار زیاد موجب جابجایی لنز یا آینه ها شوید. 

 در صورت جابجایی لنز یا آینه ها چه اتفاقی ممکن است بیفتد؟تحقیق کنید

بدون  دستگاه  توسط  فکس  دریافت  و  پرینت  اگر   
مشکل انجام می شود اما کپی از یک سند با کیفیت 
مناسب، سیاه و ناخواناست نشان می دهد بخش اسکنر 

نیاز به سرویس دارد. 
 از جمله عیوب متداول بخش اسکنر چسبیدن الک 
غلط گیر بر روی سطح اسکنر است که به صورت یک 
می دهد،  نشان  را  خود  کپی  در  عمودی  سیاه  خط 

شکل 27ـ3. 
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 سفید گرفتن
 سفید گیری در چاپ انواع گوناگونی دارد. ممکن 
است سفیدگیری، از لبه های دو طرف کاغذ باشد یا از 

وسط صفحه کاغذ سفید بگیرد. 
باال  از   گاهی ممکن است فقط یک خط عمودی 
به پایین را سفید بگیرد یا یک سری خطوط افقی با 
فاصله منظم را در طول صفحه کاغذ سفید بگیرد. هر 
کدام از این سفیدگیری ها دلیل خاص خود را دارد، 

شکل 28ـ3.
یا  و  تونر  شدن  تمام  گرفتن،  سفید  دلیل  ولین  ا  
این  کارتریج  تعویض  با  است.  کارتریج  بودن  ب  خرا

موضوع مشخص می شود. 
  در صورت جدا بودن درام یونیت، خراب بودن آن 
می تواند موجب سفید گیری شود. در این حالت سطح 
است. همچنین  داده  از دست  را  م خاصیت خود  درا
برد  و  بین درام  اتصال  بودن  عدم شارژ درام و قطع 

»های ولتاژ« علت این امر است.
 اگر اتصاالت برد »های-ولتاژ« به کارتریج و غلتک 
الکتریسیته ساکن به  القای  درام مشکل داشته باشد 
انجام  تونر  انتقال  و  جذب  نمي گیرد،  صورت  ي  خوب
نمي شود، در نتیجه بدون عملیات چاپ کاغذ سفید از 
دستگاه خارج می شود. این اتصاالت به صورت فنرهایی 
با  با آن در تماس هستند که  از زیر یا کنار کارتریج 
استفاده از اهم متر می توانیم بر قرار بودن این اتصاالت 

را آزمایش کنید، شکل 29ـ3. 
ز دالیل دیگر سفید گرفتن می تواند عدم تولید   ا

بیم لیزر توسط لیزر یونیت باشد.
در  یا چسبی که  برچسب  مانند  مانع   وجود یک 
قرار گرفته است،  رولر  برروی درام  لیزر  تابش  مسیر 
یک خط  و  شده  درام  روی  بر  لیزر  بیم  انتقال  ع  مان

سفید در چاپ ایجاد می کند.

شکل ٢٨ـ٣ـ نمونه سفیدگیری چاپ  

شکل ٢٩ـ٣ـ اتصاالت برد» های ولتاژ« 
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فیلم ٥

  سرویس و تعمیر لیزر یونیت
 لیزر یونیت و عملکرد آن برای چاپ در پودمان 

دوم به صورت کامل بررسی شد.
 برای سرویس لیزر یونیت آن را به صورت کامل از 
داخل دستگاه خارج می کنیم. لیزر یونیت به صورت 
تا قطعات داخل  است  یک جعبه سیاه طراحی شده 
لیزر  یم  ب البته  و  باشند  امان  در  غبار  و  د  ر گ از  آن 
به خارج جعبه درز نکند و باعث آسیب دیدگی کاربر 

نشود، شکل 30ـ3. 
شکل ٣٠ـ٣ـ لیزر یونیت 

 سرویس و رفع عیب بخش لیزر یک نمونه دستگاه چهارکاره لیزري )MFP(کار عملي ٥

)MFP( هدف: کسب مهارت سرویس و رفع عیب بخش لیزر یک نمونه دستگاه چهارکاره
مواد و ابزار مورد نیاز: دستگاه چهارکاره، دفترچه راهنمای سرویس، رایانه، اینترنت، ابزار عمومی الکترونیک، 

دستمال نرم و بدون پرز، دستگاه دمنده.

مراحل اجرای کار:
1ـ با استفاده از دفترچه راهنمای سرویس دستگاه و با رعایت نکات ایمنی بخش های مختلف دستگاه را باز 

کنید تا بخش لیزر را از دستگاه خارج کنید.
2ـ پس از خارج کردن لیزر یونیت از دستگاه، دِر جعبه که  با خار یا پیچ محکم شده است را باز کنید. در 
داخل باکس لیزر عالوه بر عدسی ها، آینه و شیشه، موتور Polygon و تفنگ لیزر )LDR( را مشخص کنید، 
شکل 31ـ3. می توانید از بخش انتهایی دفترچه راهنمای سرویس که قطعات را با چاپ عکس نمایش داده 

است، استفاده کنید. 
3ـ برای سرویس، سطح آینه و عدسی ها را با پارچه نمدار تمیز کنید. 

4ـ شیشه نازکی که در خروجی بیم لیزر تعبیه شده است را خارج کرده و تمیز کنید، شکل 31ـ3. 
 کثیف بودن این شیشه که در اثر نشستن گرد و غبار و پودر تونر پیش می آید که می تواند موجب کمرنگ 

یا سفید گرفتن چاپ شود.
5ـ سطح شش آینه شش وجهی Polygon را نیز با پارچه نمدار تمیز کنید، شکل 31ـ3.

فیلم مربوط به سرویس و تعمیر لیزر یونیت را ببینید.



124

شکل ٣١ـ٣ـ قطعات لیزر یونیت

 محل قرار گرفتن تفنگ لیزر و موتور Polygon روی 
بدنه لیزر یونیت با پیچ هایی کامال محکم شده است، 

شکل 31ـ3.
 در صورتی که نیاز به تعویض موتور Polygon باشد 
دقت داشته باشیم که قبل از باز کردن پیچ ها با ماژیک 
سی دی محل پیچ ها را عالمت گذاری کنید تا برد جدید 

دقیقاً سرجای خودش بسته شود.   
6- رفع عیوب ساده مربوط به گیرکردن کاغذ

 مسیر حرکت کاغذ از ابتدای به کار افتادن دستگاه 
در پودمان دوم کاماًل بررسی شد. در طول این مسیر 
سنسور ها و سوئیچ های زیادی قرار دارند که با توجه 
به طراحی کارخانه سازنده تعداد و محل این قطعات 

متفاوت است. 
 اگر هر کدام از این سنسورها و سوئیچ ها درست کار 
نکنند کاغذ در مسیر خود گیر می کند، شکل 32ـ3. 

معموالًً دستگاه با گیرکردن کاغذ پیام خطا می دهد.
 در برخی دستگاه ها کدهای خطا به تعمیر کار نشان 
می دهد که کاغذ در کجای دستگاه گیر کرده و کدام 

سنسور پیام را ارسال کرده است. 
 لیست این پیام های خطا در دفترچه راهنمای سرویس 

دستگاه به صورت جدول موجود است، شکل 33ـ3. 
شکل ٣٢ـ٣ـ گیرکردن کاغذ

شکل ٣٣ـ٣ـ نمونه جدول پیام های خطای دستگاه در دفترچه راهنمای سرویس

 با توجه به راهنماي کاربرد پرینتر، عیوب ساده مربوط به گیرکردن کاغذ را بیابید و در قالب یک گزارش ارائه دهید.
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 ،ADF از جمله دالیل دیگر گیرکاغذ، مستهلک بودن قطعات کششی است که با نکشیدن کاغذ از کاست یا 
دستگاه پیام گیر کاغذ می دهد.

 دلیل دیگر پیام گیِر کاغذ می تواند عدم تنظیم سایز کاغذ باشد.

 فیلم مربوط به سرویس و تعمیر بخش پخت )Fusing Unit( را ببینید.فیلم ٦

سرویس و رفع عیب بخش پخت و سرویس پنل یک نمونه دستگاه چهارکاره لیزري)MFP(کار عملي٦

اگر فیوزینگ یونیت به هر دلیلی کار خود را انجام ندهد چه اشکالی در چاپ بوجود می آید؟ خروجی بارش فکري
پرینتر به چه صورتی خواهد بود؟

شکل ٣٤ـ٣ـ فیوزینگ یونیت

هدف: کسب مهارت سرویس و رفع عیب بخش پخت 
)MFP( یک نمونه دستگاه چهارکاره لیزري

دفترچه  چهارکاره،  دستگاه  ز:  نیا مورد  ار  ابز و  مواد 
راهنمای سرویس، رایانه، اینترنت، ابزار عمومی الکترونیک، 
دستمال نرم و بدون پرز، ماده پاک کننده استاندارد مانند 
راهنمای  به  توجه  با  خصوص  م الکل  یا  اسپری  تینر، 
سرویس و تعمیر دستگاه، الکل صنعتي، روغن سیلیکون.
فیوزینگ یونیت وظیفه پخت تونر و ثابت کردن چاپ 

روی کاغذ را برعهده دارد، شکل 34ـ3. 

مراحل کار:
1ـ برای سرویس فیوزینگ یونیت، آن را با توجه به 
دفترچه سرویس دستگاه از بدنه دستگاه جدا کنید. 
در بعضی از دستگاه های چهارکاره جدید، این بخش 
با  اتصاالت  و  سیم ها  کردن  جدا  از  س  پ راحتی  به 
گرفتن دو دسته در دو طرف یونیت، به صورت کشویی 

از دستگاه خارج می شود. 
 هنگام جدا کردن فیوزینگ یونیت از دستگاه نکات 
ایمنی را رعایت کنید تا سنسور تعبیه شده در این 

  شکل ٣٥ـ٣ـ سنسور خروجی فیوزینگ یونیت بخش آسیب نبیند، شکل 35ـ3. 
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را  بخش  این  از  کاغذ  عبور  که  خروجی  سنسور  2ـ 
کنترل می کند را با استفاده از فشار هوا تمیز مي کنیم. 
درصورت شکستگی اهرم این سنسور یا خرابی بخش 
نوری آن دستگاه پیام »گیر کاغذ« )Paper Jam( در 

فیوزینگ را می دهد. 
از  یونیت  فیوزینگ  در  اشاره شد  قباًل  که  همانطور   
غلتک پرس )Pressure Roller( استفاده شده است. 
پودر  نشستن  اثر  بر  زیاد  کار  از  بعد  رولر  پرس  سطح 
تونر سیاه شده و در اثر باال بودن حرارت تونر روی آن 
می نشیند و باعث چروک شدن و سفت شدن سطح آن 

می شود، 36ـ3. 
شکل ٣٦ـ٣ـ غلتک پرس معیوب

نرم  پارچه  از  استفاده  با  می توان  اولیه  مراحل  در   
آغشته به کمی روغن سیلیکون سطح پرس رولر را به 

آرامی تمیز کرد.
 )Hot Roller( قطعه دیگر فیوزینگ یونیت غلتک 
است که با توجه به طراحی دستگاه ممکن است از فیلم 
فیوزینگ به جای  هات رولر استفاده شده باشد. سطح هات 
اثر  از تفلون پوشیده شده است که در  با الیه اي  رولر 

شکل ٣٧ـ٣ـ غلتک هات معیوب استهالک بخش تفلون آسیب می بیند، شکل 37ـ3.

 در صورت سالم بودن لوله  هات و تغییر نکردن فرم لبه های این لوله می توان تفلون آن را بازسازی کرده و 
مجدداً از آن استفاده کرد.

 اگر از فیلم فیوزینگ استفاده شده باشد، ممکن است به علت نازک بودن این فیلم موقع خارج کردن کاغذی 
که در دستگاه گیر کرده است، این فیلم پاره شود. در این صورت فیلم فیوزینگ باید تعویض شود.

با نشان دادن نمونه مورد نظر  بازار موجود است که  انواع مختلف  هات رولر و فیلم فیوزینگ در    اخیراً 
می توان قطعه مناسب و مشابه  از نظر قطر و اندازه را تهیه کرد. 

3ـ پرس رولر و  هات رولر دستگاه موجود در کارگاه را بازدید کنید. درصورت نیاز آنها را سرویس کنید.
با ولتاژ 220 ولت کار می کند و این ولتاژ را مستقیم از برد پاور   المپ یا هیتر فیوزینگ یونیت معموالًً 

دستگاه می گیرد، شکل 38ـ3.

 شکل ٣٨ـ٣ـ المپ هیتر فیوزینگ  
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 در صورت روشن نشدن المپ فیوزینگ یا گرم نشدن آن، کانکتور المپ و برد تغذیه را بررسی کنید. 
 می توان ولتاژ این بخش از پاور را با استفاده از ولت متر چک کرد. 

 هر کدام از قطعات فیوزینگ وظیفه ای را به عهده دارند که درصورت معیوب بودن، عملیات پخت به درستی 
انجام نمی شود. 

را کنترل  این بخش  مانند سنسور عمل کرده و دمای  یونیت شامل قطعات حرارتی است که   فیوزینگ 
می کنند. 

 در بعضی از دستگاه ها از دو یا در بعضی از سه قطعه حرارتی استفاده شده است. 
 دما در این بخش تا حدود 180 درجه باال می رود. البته این دما در دستگاه های مختلف متفاوت است اما 

رنج و محدوده مشخصی دارد که روي بدنه دستگاه ذکر مي شود. 
 قطعات حرارتی مانند ترمیستور، ترموستات و ترموفیوز، مسئولیت کنترل دمای فیوزینگ یونیت را به عهده 
دارند. از کار افتادن هرکدام از آنها باعث می شود تا دستگاه پیام خطای مشخصی را نمایش دهد، شکل 39ـ3. 
 ترمیستور با اتصال به سطح  هات رولر یا فیلم فیوزینگ نمونه دما را گرفته و به  برد اصلی می فرستد. به  این 
ترتیب فرمان قطع و وصل به المپ یا هیتر داده می شود. اگر سطح ترمیستور جرم گرفته باشد این تشخیص 
دما درست انجام نشده و دمای هیتر یا المپ بیشتر از حدمجاز باال مي رود. ترموفیوز و ترموستات که به صورت 

سری قرار گرفته اند عملیات کنترل دما را انجام می دهند. 

شکل ٣٩ـ٣ـ قطعات حرارتی فیوزینگ یونیت

 در شکل 39ـ3 هر کدام از قطعات شماره گذاری شده را شناسایی کنید، نام و عملکرد آنها را در جدول فعالیت
2-3 بنویسید.

ردیفنام قطعهعملکرد قطعه

1

2

3

جدول ٢ـ٣
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 گاهی ممکن است در اثر عیب برد اصلی دما به حدی باال برود که موجب ذوب شدن غلتک پرس و چسبیدن 
آن به  سطح  هات رولر شود.

4ـ قطعات حرارتی فیوزینگ یونیت موجود در کارگاه را شناسایی کنید. در صورت نیاز آنها را سرویس کنید.
 از دیگر قطعات فیوزینگ، تعدادی چرخ دنده )Gear( هستند که حرکت را از موتور اصلی دستگاه به غلتک 
پرس و هات رولر منتقل می کنند. این چرخ دنده ها در اثر چربی و نشستن پودر تونر نیاز به سرویس دارند. 

فیلم ٧
فیلم سرویس و تعمیر پنل دستگاه چهارکاره لیزری را ببینید.

شکل ٤٠ـ٣ـ چرخ دنده سر غلتک هات رولر

6   ـ سرویس پنل
 طراحی پنل و محل قرار گرفتن کلیدها، اسم کلیدها 
و کارآیی آنها به طراحی کارخانه سازنده بستگی دارد و 

در دستگاه ها مختلف هستند. 
متفاوت  نیز  پنل  برد  روی  کلیدهای طراحی شده   
است ممکن است از سوئیچ یا اتصاالت گرافیتی استفاده 

شده باشد، شکل 41ـ3. 
 سوئیچ ها در اثر نشستن گرد و غبار و گرفتن جرم 
و چربی دست و فرسودگي حساسیت خود را از دست 
می دهند و برای اینکه درست عمل کنند باید بسیار 
آنها را فشار داد. در این حالت باید با استفاده از هویه 

 شکل ٤١ـ٣ـ دونمونه پنل دستگاه چهارکارهکلیدها را تعویض کنید. 

 این سوئیچ ها ممکن است SMD یا DIP باشند. هنگام تهیه این سوئیچ ها در بازار حتماً نمونه اصلی آن 
را باید به همراه داشت. زیرا ارتفاع و فاصله پایه ها در تهیه سوئیچ جایگزین  اهمیت دارد. 

اثر استفاده زیاد، چرب شدن یا پاک شدن بخش گرافیت یا کربنی زیر   همچنین پنل های گرافیتی در 
کلیدها خاصیت خود را از دست مي دهند و کارآیی الزم را نخواهد داشت. 

کافیست آنها را باز کرده برای ساعتی داخل تینر قرار 
دهید سپس با فرچه، یا برس زبر آنها را تمیز کنید، 

شکل40ـ3.  
5   ـ چرخ دنده های دو طرف  هات رولر و بقیه چرخ دنده ها 

را از فیوزینگ یونیت جدا کرده و سرویس کنید.
و  نکند  کار  درست  دلیلي  هر  به  پخت  بخش  اگر   
عملیات پخت صورت نپذیرد، کاغذ خروجی به ظاهر 
نوشته ها،  روی  بر  کشیدن  ست  د با  اما  رد  دا چاپ 

نوشته ها به راحتی پاک می شوند. 
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 برای رفع این عیب ابتدا سطح زیرین کلید که به صورت پد پالستیکی با یک پوشش مشکی است را با پارچه نرم 
و الکل تمیز کنید. همچنین درصورت جدا نمودن بخش پالستیکی می توان آن را با مایع ظرفشویی و آب شست 
و پس از اینکه کامال خشک شد مجدداً آن را بسته و آزمایش نمود. اگر مشکل حل نشد، سطح گرافیتی زیر کلید 

باید تعمیر شود، شکل 3ـ42. 

  شکل ٤٢ـ٣ـ پنل گرافیتی )کربنی(

تعمیر پنل و بازرسي مواد مصرفي یک نمونه دستگاه چهارکاره لیزري )MFP(کار عملي٧

)MFP( هدف: کسب مهارت تعمیر پنل و بازرسي مواد مصرفي یک نمونه دستگاه چهارکاره لیزري
مواد و ابزار مورد نیاز: دستگاه چهارکاره، دفترچه راهنمای سرویس، رایانه، اینترنت، ابزار عمومی الکترونیک، 

دستمال نرم و بدون پرز، دستگاه دمنده،  نوار چسب

مراحل اجرای کار:
 راه های مختلفی برای تعمیر این کلیدها وجود دارد. چسباندن ورق آلومینیوم، پدهای کربنی یا الک کربن 
راه حل های متداول برای برطرف کردن این عیب است. البته درنظر داشته باشید پنل شامل کاور، کلیدها، 
صفحه نمایش و برد پنل است که معموالًً به صورت یک مجموعه توسط کارخانه سازنده به عنوان قطعه یدکی 
ارائه می شود. بعضی از کارخانه ها تک تک اجزاء پنل حتی پد های پالستیکی را نیز برای فروش دارند که قابل 

سفارش است. 
ـ با کمک راهنمای سرویس دستگاه موجود در کارگاه، بخش پنل دستگاه را با رعایت نکات ایمنی از دستگاه جدا کنید. 1

2ـ نوع کلیدهای پنل را شناسایی کرده و بنویسید.
3ـ درصورت گرافیتی بودن برد پنل، آن را سرویس کنید و مجدداً مجموعه را  روی دستگاه سوار کنید. با 

روشن کردن دستگاه حساسیت کلیدها را امتحان کنید.
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4- روش پیشنهادی برای تعمیر پنل های گرافیتی
 روش های اشاره شده فوق، مبتنی بر چسباندن ورق 
نازک آلومینیوم یا کربن بر زیر پالستیک های کلیدها 
است  شده  ساخته  جنسی  از  پالستیک ها  این  است. 
که معموالًً ورق آلومینیوم یا کربن به راحتی روی آنها 
نمی چسبد. به همین دلیل تعمیرکاران روش جدیدی را 
ابداع کردند که نمونه آن را در شکل  43ـ3 مشاهده 

می کنید. 
 ابتدا روی برد دو نوار باریک چسب نواری را با فاصله 

حدود یک میلیمتر می چسبانیم. 
 یک نوار باریک از ورقه نازک آلومینیوم را دقیقاً روی 
هر دو نوار چسب می چسبانیم تا روی شیار وسط دو 

نوار چسب را بپوشاند. 
محکم  نوار چسب  با  را  آلومینیوم  نازک  ورق  دور   

می کنیم تا تکان نخورد.
روی  آلومینیوم  کلید،  شدن  فشرده  با  ترتیب  این  به 
برد اتصال ایجاد کرده و کلید عمل می کند. در حالت 
شکل ٤٣ـ٣ـ تعمیر الیه کربنی پنل با روش پیشنهادیعادی که کلید فشرده نمی شود، دو نوار باریک چسب 

فیلم ٨
 فیلم مربوط به بازدید و بررسی مواد مصرفی یک نمونه دستگاه چهارکاره لیزری را ببینید.

6- بازرسی مواد مصرفی
 مواد مصرفی در یک دستگاه چهارکاره لیزری شامل 
 All In One کارتریج و درام یونیت می شود. در صورت
بوده و  بودن کارتریج، غلتک درام در داخل کارتریج 

درام یونیت را به صورت مجزا نداریم.  
 هنگام سرویس دستگاه، با چاپ یک برگ گزارش از 
دستگاه یا کپی گرفتن از یک سند با کیفیت، می توان 
به اشکال کارتریج و درام دستگاه پی برد، شکل 44ـ3. 

 شکل ٤٤ـ٣ـ نمونه چاپ با کارتریج معیوب

نواری مانع اتصال ورق آلومینیوم روی برد شده و اتصالی ایجاد نمی کند. 
5- یک دستگاه کنترل تلویزیون که کلیدهاي آن خوب عمل نمی کند را باز کرده و به روش پیشنهادی تعمیر 

کنید.
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الگوي پرسش
1ـ عملکرد سنسور خروجی فیوزینگ یونیت را بنویسید.

2ـ قطعات فیوزینگ یونیت را نام ببرید.
3ـ کدام مورد از قطعات حرارتی فیوزینگ یونیت نیست؟

الف( ترمیستور            ب(هات رولر          پ(ترموفیوز          ت(ترموستات
4ـ روش پیشنهادی برای تعمیر پنل با کلیدهای الیه کربنی را به ترتیب مراحل شرح دهید.

بارش فکري

بارش فکري
فکر می کنید در شکل 45- 3، معیوب بودن کدام بخش از کارتریج موجب چنین چاپی شده است؟

فاصله بین لّکه هاي شکل 45-3، چه ویژگي را نشان مي دهد؟

 در صورت ورود شیئي مانند منگنه همراه کاغذ، سطح 
آسیب  رولر  درام  سطح  و  کارتریج  داخل  غلتک های 
مي بیند و لکه هایی برروی کاغذ خارج شده از دستگاه 
باید  این صورت غلتک آسیب دیده  ایجاد می شود. در 

تعویض شود، شکل 45ـ3. 

 اگر دستگاه دارای درام یونیت مجزا از کارتریج باشد، با آسیب دیدن غلتک درام می توان فقط غلتک درام 
را تعویض کرد. غلتک های درام در ابعاد، حساسیت و رنگ های مختلف در بازار موجود هستند. 

 در بعضی از دستگاه ها با تعویض درام یا کارتریج باید با زدن کد یا فشردن همزمان چند کلید، جدید بودن 
این قطعات را به  دستگاه اعالم کرد.

شکل ٤٥ـ٣ـ غلتک درام معیوب و اثر عیب درام بر روی چاپ   
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 شکل ٤٦ـ٣ـ کارتریج مجهز به برد چیپ ست

فیلم ٩
  فیلم روش شارژ یک نمونه کارتریج لیزری را ببینید.

 شارژ کارتریج
  این تصور وجود دارد که هزینه های دستگاه با خرید یک مدل ارزان قیمت کارتریج، کاهش می یابند، اما 
باید توجه نمایید که استفاده از کارتریج غیر اصلی نامرغوب می تواند به دستگاه آسیب اساسی وارد کند و هزینه 

را دو برابر قیمت یک کارتریج اصلی افزایش دهد. 
  استفاده از کارتریج نامرغوب موجب آسیب دیدن درام یونیت دستگاه می شود که معموالً هزینه خرید آن 
از یک کارتریج اصلی بیشتر است. در بعضی دستگاه ها هزینه خرید یک کارتریج اصلی، تقریباً به اندازه قیمت 

یک پرینتر نو می باشد. در این صورت است که شارژ کردن کارتریج اهمیت پیدا می کند. 
  کارتریج چاپگرها بعد از تعداد مشخصی پرینت که مقدار آن از طرف شرکت سازنده دستگاه مشخص شده 
است نیاز به تعویض دارد ولی به دلیل هزینه باال برای تعویض کارتریج، معموالً کارتریج ها دوباره شارژ شده و مورد 

استفاده قرار می گیرند. استفاده از پودر تونر اصلی می تواند عمر مفید یک کارتریج اصلی را بسیار باال نگه دارد. 
  امروزه برای شارژ کارتریج دستگاه هایی طراحی شده که قیمت باالیی دارند و کلیه عملیات تخلیه تونر 

مازاد و شارژ را به صورت اتوماتیک و بدون دخالت نیروی انسانی، با سرعت باال انجام می دهند.

 از آنجا که پودر چاپ یا همان تونر ماهیت سمی دارد لذا شارژ کارتریج باید در محیط مناسب و با ابزار نکته ایمنی
از فضا می باشد.  پودر  تخلیه  برای  به معنی داشتن هواکش مناسب  پذیرد. محیط مناسب  صحیح صورت 

استفاده از ماسک و دستکش الزامی  است.

  شارژ کارتریج، بنا به دالیل اقتصادی، به هیچ وجه توسط کارخانه های سازنده توصیه نمی شود. به همین 
دلیل اطالعاتی در زمینه چگونگی شارژ کارتریج دستگاه در دفترچه راهنمای سرویس آن ذکر نشده است. 

اما با جستجو در اینترنت می توانید فیلم های آموزش شارژ هر مدل خاص کارتریج را بیابید.

 در طراحی اکثر دستگاه های جدید لیزری، کارتریج ها دارای برد کوچکی به  نام چیپ ست هستند که 
عملیات شناسایی کارتریج یا درام یونیت جدید را به دستگاه انجام می دهند، شکل 46ـ3.
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کار عملی ٨
)MFP( بررسی و شارژ کارتریج یک نمونه دستگاه چهارکاره  لیزري

)MFP( هدف: کسب مهارت سرویس، تعمیر و شارژ کارتریج یک نمونه دستگاه چهارکاره لیزري
مواد و ابزار مورد نیاز: دستگاه چهارکاره، دفترچه راهنمای سرویس، رایانه، اینترنت، ابزار عمومی الکترونیک، 

دستمال نرم و بدون پرز، دستگاه دمنده، کارتریج، جاروبرقی، ماسک، دستکش، تینر، الکل، پودر تونر.
مراحل اجرای کار:

1ـ یک نمونه کپی یا پرینت از دستگاه چهارکاره لیزری موجود در کارگاه بگیرید.
2ـ با توجه به کیفیت برگ چاپ شده بررسی کنید آیا تونر کارتریج رو به اتمام است یا خیر؟ آیا زمینه سیاه 

در چاپ وجود دارد یا خیر؟
3ـ کارتریج را از داخل دستگاه چهارکاره لیزری موجود در کارگاه خارج کنید.

 All In One 4ـ با توجه به مراحل دیده شده در فیلم شارژ کارتریج، قاب کارتریج را باز کنید و در صورتی که کارتریج
است سطح درام را بررسی کنید.

5- مراحل شارژ تونر:
باید خریداری کنیم. پودر شارژ )Toner( در   قبل از شروع به  شارژ کارتریج، پودر تونر مناسب شارژ را 
حجم های متفاوتی در قوطی های 100 گرم تا یک کیلویی در بازار موجود است. روی هر بسته بندی مدل های 

کارتریجی که با آن پودر قابل شارژ شدن هستند، ذکر شده است. 
 اگر از پودر مناسب شارژ استفاده نشود، عالوه بر آن که کیفیت چاپ بد خواهد شد، ممکن است به سطح غلتک 

درام و غلتک های داخل کارتریج نیز آسیب وارد شود. چگالی و اندازه پودر تونر های مختلف متفاوت هستند. 

نکته
 کارتریج هایی که رنگ درام آنها مشابه  است معموالً پودر تونر یکسانی دارند. 

 برای شارژ یک کارتریج، باید اجزاء آن را شناسایی کنید. بخش مخزن اصلی تونر که باید پرشود و محفظه 
جمع آوری تونر سوخته یا مازاد که باید تخلیه شود، را مشخص کنید. 

 در بعضی از کارتریج ها مخزن اصلی یک دریچه دارد که 
بدون باز کردن کامل کارتریج می توان آن را با پودر پر کرد.

 کارتریج بعضی دستگاه ها کاماًل پلمپ بوده و برای 
است  ک بدنۀ  از  کوچکي  بخش  در  باید  کردن  شارژ 

حفره اي ایجاد کنیم، تا بتوانیم آن را باز کنیم. 
جداگانه  یونیت  درام  و  کارتریج  که  دستگاه هایی   
دارند، مخزن جمع آوری تونر مازاد که از سطح درام 
جمع آوری می شود در درام یونیت تعبیه شده است 

که باید تخلیه شود. 
  استفاده از جارو برقی های صنعتی مناسب مانند شکل 

 شکل ٤٧ـ٣ـ جاروبرقی ویژه کار تعمیرات47ـ3 برای تمیز کردن این مخازن توصیه می شود. 
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 در بسیاری از دستگاه ها پس از دو یا سه بار شارژ تونر، باید نسبت به تعویض و تهیه کارتریج نو اقدام کنید.
6ـ  کارتریج موجود یا کارتریج خالی تهیه شده در کارگاه را مطابق مراحل فوق و با کمک فیلمی که از اینترنت 

با توجه به مدل درج شده روی کارتریج بارگیري و شارژ کنید.
 مراحل شارژ را در شکل 48ـ3 مشاهده می کنید.

شکل ٤٨ـ٣ـ مراحل شارژ یک نمونه کارتریج لیزری

 انجام کلیه مراحل شارژ کارتریج باید در محیط دارای هواکش انجام پذیرد. همچنین استفاده از ماسک، نکته ایمنی
لباس کار و دستکش الزامی است.

)Service Call(سرویس کال 
 خطاها و پیام هایی که دستگاه ها می دهند دو دسته 
هستند. یک دسته از پیام ها برای کاربر ارسال شده و با 
خواندن  آن روی صفحه نمایش دستگاه عیب را فهمیده 

و می تواند به رفع آن اقدام نماید، شکل 49ـ3. 
 دسته دیگر از پیام های خطا که اغلب با کدهایی همراه 
است برای کارشناس تعمیرات نمایش داده می شود که 
با مراجعه به  دفترچه راهنمای سرویس دستگاه قابل فهم 
بوده و عیب قابل شناسایی خواهد بود. به عنوان مثال روی 

صفحه نمایش عبارت زیر نمایش داده می شود:
شکل ٤٩ـ٣ـ پیام خطای باز بودن یکی از درهای دستگاه  Service Call - 07

 این عبارت بیان کننده آن است که دستگاه عیب اساسی دارد و نیاز به حضور کارشناس تعمیرات است. در بعضی از 
دستگاه ها اگر شماره تماس مرکز سرویس در دستگاه ذخیره شده باشد با پیش آمدن هر عیب اساسی دستگاه شماره 
ذخیره شده را شماره گیری کرده و اطالعاتی مانند کد خطا و سریال دستگاه را برای سرویس کار دستگاه ارسال می کند. 

 کد باال نشان دهنده اختالل در بخش فیوزینگ و از کار افتادن ترموستات یک مدل دستگاه چهارکاره است.
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  عدم ارسال و دریافت فکس
  اگر عملیات ارسال و دریافت فکس توسط دستگاه 
انجام نشود و با وجود داشتن بوق تلفن برروی بلندگو 
و گوشی دستگاه، باز هم ارسال و دریافت فکس انجام 
نمی پذیرد، عیب به  اتصاالت سیم خط تلفن برمي گردد. 
اگر جای سوکت خط و گوشی جا به جا وصل شده باشد 

این حالت پیش می آید. 
  از جمله عیوب اساسی در این بخش زدن سیم 
خط تلفن به  برق توسط کاربر است که موجب سوختن 

 شکل ٥٠ـ٣ـ برد خط تلفن برد تلفن می شود، شکل 50ـ3. 

  شکل ٥١ـ٣ـ برد اصلی و برد تلفن در یک برد

  در این حالت برد تلفن که گاهی به صورت جداگانه در دستگاه تعبیه شده نیاز به تعمیر دارد. معموالً در این 
حالت المان های محافظ هستند که می سوزند و به راحتی با بررسی برد قابل مشاهده هستند. 

  تعمیرات الکترونیکی دستگاه
تعمیرات الکترونیکی شامل تعمیر بردهای مختلف دستگاه می شود. یک دستگاه چهارکاره لیزری می تواند بردهای زیر 

را داشته باشد:
)Formatter( یا )Main Board( 1ـ برد اصلی

)Power( 2ـ برد منبع تغذیه
)High Voltage( »3ـ برد »های ولتاژ

)Network Board(4ـ برد خط یا برد تلفن
)Panel( 5ـ برد پنل

6ـ برد راه انداز اسکنر 
در بعضی از دستگاه ها برد منبع تغذیه و برد »های- ولتاژ« 

یک برد هستند. 
 گاهی هم برد خط تلفن بر روی برد اصلی طراحی 

شده است، شکل 51ـ3.
  از جمله خرابی هایی که در بخش بردها پیش می آید می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 روشن نشدن دستگاه
 نداشتن بوق خط در گوشی یا بلندگوی دستگاه

 خاموش شدن دستگاه هنگام گرفتن کپی
 روشن شدن دستگاه و باال نیامدن نرم افزار دستگاه

 روشن نشدن المپ فیوزینگ 
 توقف کامل دستگاه )هنگ کردن(، کار نکردن کلیدهای پنل

در بعضی موارد بردها قابل تعمیر نیستند یا هزینه تعمیر برد باالتر از هزینه تعویض برد می شود که در این 
صورت با اعالم به مشتری برد نو جایگزین برد معیوب می شود. 
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الگوی آزمون نظری 
هنگام پاسخ به  این سؤاالت هنرجو می تواند به  دستگاه مراجعه کند

1ـ مرجع اصلی برای تعمیرات یک دستگاه الکترونیکی چیست؟
2ـ عمر مفید یک دستگاه چهارکاره لیزری )MFP( را چگونه می توان افزایش داد؟

3ـ پنج مورد از کارهایی که هنگام سرویس یک دستگاه چهارکاره لیزری )MFP( انجام می شود را نام ببرید.
4ـ جنرال سرویس یک دستگاه چهارکاره شامل چه کارهایی می شود؟

5ـ نام دیگر کشوی کاغذ ................................. است.
6ـ سنسور در دستگاه معموالً به صورت یک ..................................... طراحی می شود.

7ـ در صورت باز ماندن دِر دستگاه یا خراب بودن سنسوِر در، کدام پیام خطا روی صفحه نمایش دستگاه 
ظاهر نمی شود؟

 Door Open)الف
Close Cover )ب

Paper Jam )پ
Close Door )ت

8ـ در سرویس اسکنر، کدام بخش ها بدون باز کردن کامل این بخش قابل سرویس کردن هستند؟
الف( آینه ها

ب( لنزها
CCD پ( محور حرکت

Shading Plate )ت
9ـ عمل پخت در بخش فیوزینگ، به چه صورت انجام می شود؟

10ـ نام قطعات مشخص شده در شکل 52ـ3 را در جای مربوطه بنویسید.

شکل ٥٢ـ٣
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 آزمون عملی پایان واحد یادگیری

)MFP( آزمون عملی١ سرویس بخش اسکنر و قطعات کششی یک دستگاه چهارکاره لیزری
هدف: کسب مهارت در سرویس اسکنر و قطعات کششی یک نمونه دستگاه چهار کاره لیزری

مواد، ابزارو تجهیزات: دستگاه چهارکاره لیزری ـ کاغذ A4ـ کابل برق ـ دستمال نرم بدون پرزـ الکل ـ 
روغن سیلیکون ـ رایانه ـ اینترنت.

مراحل اجرای کار:

 در صورت موجود نبودن دستگاه چهارکاره لیزری می توانید از یک اسکنر استفاده کنید.نکته 
 در صورت موجود نبودن دفترچه سرویس دستگاه، آن را از اینترنت بارگیري کنید.

1ـ دستگاه را بر روی میز کار مناسب که دارای فضای کافی است قرار دهید.
2ـ با توجه به دفترچه راهنمای سرویس دستگاه، بخش اسکنر دستگاه را باز کنید.

3ـ با دستگاه دمنده داخل بخش اسکنر را تمیز کنید.

4ـ آینه ها و لنزها را تمیز کنید.
5ـ محور حرکت CCD را با دستمال آغشته به الکل تمیز کرده، مجدداً روغن سیلیکون بزنید. 

6ـ بخش های باز شده را مجدداً ببندید.
7ـ شیشه ها و Shading plate را با استفاده از دستمال مرطوب، نرم و بدون پرز تمیز کنید. 

8ـ یک نمونه سند تمیز و خوانا را اسکن کنید یا کپی بگیرید.
9ـ قطعات کششی بخش ADF اسکنر را با دستمال مرطوب، نرم و بدون پرز سرویس کنید.

نکته ایمنی
 فشار زیاد باد می تواند موجب خارج شدن آینه ها یا لنز از جای خود شود.

پس از سرویس قطعات کششی در اولین کشش ممکن است به دلیل کم شدن اصطکاک این قطعات، کاغذ توجه
سر بخورد یا صدا دهد که با تکرار کشش این مشکل حل می شود
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10ـ قطعات کششی داخل کشوی کاغذ را سرویس کنید.
11ـ از یک سند استاندارد کپی بگیرید و کشش کاغذ را تست کنید. 

)MFP( آزمون عملی٢ سرویس و شارژ یک نمونه کارتریج دستگاه چهارکاره لیزری
هدف: کسب مهارت در سرویس و شارژ یک نمونه کارتریج دستگاه چهار کاره لیزری

مواد، ابزارو تجهیزات: دستگاه چهارکاره لیزری ـ کارتریجـ کابل برق ـ دستمال نرم بدون پرزـ الکل ـ تینرـ 
رایانه ـ اینترنت ـ تونرـ جاروبرقی ـ دستگاه دمنده باد. 

مراحل اجرای کار:
1ـ یک نمونه کارتریج لیزری ترجیحاً مربوط به  دستگاه چهارکاره لیزری یا پرینتر لیزری موجود در هنرستان، 

که پودر آن تمام شده را تهیه کنید. 
2ـ پودر مربوط به  شارژ آن را که مسئولین هنرستان از قبل تهیه کرده اند، در اختیار بگیرید.

3ـ کارتریج را باز کنید.

نکته ایمنی
 از دستکش، ماسک و محیط دارای تهویه مناسب استفاده کنید. 

4ـ پودر سوخته را از مخزن پودر مازاد خارج کنید و مخزن را باد بگیرید.
5ـ مخزن اصلی را با پودر نو پر کنید.

6ـ غلتک درام را با یک دستمال خشک و نرم که بدون پرز است تمیز کنید. 
7ـ غلتک منتقل کننده تونر به سطح درام را باد گرفته با تینر یا الکل تمیز کنید. 

نکته ایمنی
استفاده از دستمال نرم الزامی است.

8ـ کارتریج را جمع کرده و روی دستگاه امتحان کنید.

نکته ایمنی

هنگام سرویس بخش اسکنر مواظب اهرم سنسور 
اسکنر باشید، شکل 53ـ3.

شکل ٥٣ـ٣ ـ سنسور اسکنر
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معیار شایستگی:

نمره هنرجو حداقل نمره قبولیمراحل کارردیف

١)MFP( ١شرح چگونگي سرویس و نگهداري دستگاه چهارکاره

٢اجزاء مواد مصرفی دستگاه و بررسی عملکرد آن٢

٢سرویس و نگهداری٣

٢تشخیص و رفع عیب نرم افزاری                                                               ٤

٢تشخیص و رفع عیب سخت افزاری٥

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:

1ـ رعایت نکات ایمنی دستگاه ها     2ـ دقت و تمرکز در اجرای کار

3ـ شایستگی تفکر و یادگیری مادام العمر    4ـ اخالق حرفه ای

٢

*.میانگین نمرات  * حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد

شرح کار:
 1ـ شرح چگونگی سرویس و نگهداری دستگاه چهار کاره لیزری )MFP( مطابق دفترچه راهنمای سرویس  2ـ شرح چگونگی ورود 
به بخش سرویس کدهای نرم افزاری دستگاه  3ـ بررسی کدهای خطا و چگونگی رفع عیب نمودن این خطاها 4ـ بررسی قطعات 
مصرفی و عمر مفید این قطعات  5ـ سرویس و تعمیر بخش چاپ دستگاه چهارکاره لیزری )MFP( 6 ـ سرویس و تعمیر بخش 
اسکن دستگاه چهارکاره لیزری  )MFP( 7 ـ استفاده صحیح از مواد مصرفی استاندارد برای دستگاه و در صورت امکان بازیابی آن

استاندارد عملکرد:
شاخص ها:

شرح چگونگی سرویس و نگهداری دستگاه چهار کاره لیزری )MFP( مطابق دفترچه راهنمای سرویس             )10 دقیقه(
شرح چگونگی ورود به بخش سرویس کدهای نرم افزاری دستگاه                                                              )10 دقیقه(
بررسی کدهای خطا و چگونگی رفع عیب نمودن این خطاها                                                                  )10 دقیقه(
بررسی قطعات مصرفی و عمر مفید این قطعات                                                                                  )20 دقیقه(
سرویس و تعمیر بخش چاپ دستگاه چهارکاره لیزری )MFP(                                                              )30 دقیقه(
سرویس و تعمیر بخش اسکن دستگاه چهارکاره لیزری )MFP(                                                             )30 دقیقه(
استفاده صحیح از مواد مصرفی استاندارد برای دستگاه و در صورت امکان بازیابی آن                                     )20 دقیقه(

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات میزکار استاندارد با ابعاد : H80*D80* L180 cm ـ نور مناسب برای کارهای ظریف ـ 
ابعاد حداقل 6مترمربع و دارای تهویه یا پنجره ـ دمای طبیعی )C - 27° C °18( عینک، دستکش، ماسک و مجهز به وسایل اطفاء 
حریق ـ مجهز به فیوز حفاظت جان ـ فرد با لباس کار ـ انجام کار در حال نشسته یا ایستاده ـ رایانه ـ دستگاه چهارکاره لیزری ـ 
ابزارعمومی برق و الکترونیک ـ فرهنگ لغات ـ دفترچه راهنمای نصب دستگاه چهارکاره لیزری موجود ـ مواد پاک کننده استاندارد 
ـ دفترچه سرویس دستگاه موجودـ پنس ـ گوشی تلفن ـ خط تلفن ـ آچار سوکت زن ـ سوکت RJ11 ـ دستگاه دمنده بادـ الکل 

ـ تینرـ

)MFP(ارزشیابی شایستگی تعمیر دستگاه چهارکاره لیزری
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