
 تعمیر پریىتر ي چاپگر

ّا ػاتقِ دس تؼویش پشیٌتش ٍ تؼویش چاپگش ٍ ًیض ؿاسط کاستشیح تا کادسی ؿشکت اهذاد سایاًِ تا ػال : تعمیر پریىتر ي چاپگر

 .هدشب ٍ هتخلق دس ػشیؼتشیي ٍقت هوکي خذهاتی تا کیفیت سا تِ ؿوا اسائِ خَاّذ داد

تؼویشات پشیٌتش دس هحل تِ ّوشاُ ؿاسط کاستشیح دس هحل یکی دیگش اص خذهات اسائِ ؿذُ اص ػَی هشکض تؼویشات اهذاد سایاًِ 

 .هی تاؿذ

ػشٍیغ تؼویشات پشیٌتش دس هحل خْت آى دػتِ اص کاستشاًی هتٌاػة هیثاؿذ کِ تِ ّشدلیل اهکاى حوَس دس تؼویشگاُ هشکضی 

دس , ٍ ًیاصهٌذ آًٌذ تا کاسؿٌاػاى تؼویشات . سا ًذاسًذ ٍ ًویتَاًٌذ دػتگاُ خَد سا حتی تشای چٌذ ػاػت تِ تؼویش گاُ تفشػتٌذ

د ػشٍیغ تؼویش دس هحل تِ ٍیظُ دس هَسد دػتگاُ ّایی اِػوال هیگشدد کِ داسای ٍصى ٍ اتؼاد تاالیی هحل هَسد ًظش حوَس یاتي

 .ّؼتٌذ

دس غالة هَاسد تا اػتفادُ اص ػشٍیغ  …تشای هثال تؼویشات دػتگاُ ّایی چَى پشیٌتشّای چٌذکاسُ، دػتگاُ ّای فتَکپی ٍ 

 .تؼویش دس هحل اًدام هی پزیشد

حول ایي دػتگاُ ّا ٍ اًتقال آًاى تِ تؼویشگاُ اهکاًپزیش ًیؼت ٍ هی تایؼت خذهات داسای استثاى تا تذیْی اػت خاتدایی ٍ 

 .تؼویش آًاى دس هحل اًدام ؿَد

 سريیس تعمیر پریىتر ي چاپگر

حول دػتگاُ خَد، هٌذی اص ػشٍیغ تؼویش پشیٌتش ٍ چاپگش اص هـکالت ًاؿی اص خاتدایی ٍ  ّوًٌَاى گشاهی تا تْشُ

 .تاس توٌظَس یافتي تؼویشگاُ هتٌاػة ٍ سػاًذى دػتگاُ تِ تؼویشگاُ سّایی خَاٌّذ یافت تش ٍ کؼالت ّای صهاى خؼتدَی

ٍ . دس گًَِ ًیاص تِ ایي ػشٍیغ کافی هیثاؿذ تا اص ساُ ساّْای استثاًی ثثت ؿذُ دس ٍتؼایت تا کاسؿٌاػاى ها تواع تگیشیذ

تؼویشات پشیٌتش، تؼویشات فتَکپی، تؼویشات . سا دسج کٌیذ  یاص تِ تؼویشات پشیٌتش ٍ چاپگشدسخَاػت خَد هثٌی تش ى

تشخی اص خذهات اسائِ ؿذُ دس تؼویش گاُ هشکضی اهذاد سایاًِ هیثاؿذ کِ تا اػتفادُ اص ػشٍیغ تؼویش دس .. تؼویشات اػکٌش ,فکغ

 .هحل اًدام هی پزیشًذ

سػذ؛ الصم اص آى سٍی کِ اتؼاد  ًظش هی اهشٍصیِ كٌؼتِ چاج، صیاد الصم ٍ تایؼتِ تِیکی اص خذهاتی اػت کِ تشای کاستشاىِ 

تقشیثاً تِ قذسی هیثاؿذ کِ حول ٍ خاتدایی ( …ّای چٌذکاسُ ٍ  ّای فتَکپی، دػتگاُ ًظیش دػتگاُ)ّای چاج اهشٍصی  ػیؼتن

 .ّا سا دؿَاس ػاختِ هیثاؿذ آى

سٍػت کِ  اص ایي. ػاصد ّایی خْت تْیۀ ٍػیلۀ ًقلیۀ هتٌاػة هی هتحول ّضیٌٍِ گاُ کاستش سا ػالٍُ تش كشف ٍقت ًَالًی، 

دٌّذ کاسؿٌاع تؼویش، خَد دس هحل حوَس یافتِ ٍ اقذاهات هَسد ًیاص خْت تؼویش سا تِ ػاقثت  تؼیاسی اص کاستشاى تشخیح هی

 .سػاًذ



 

مسایای استفادٌ از سريیس تعمیرات پریىتر ي چاپگر در محل بٍ َمراٌ ضارش کارتریج در محل 

 :عبارتىد از

ای اص  ٍ کاسؿٌاػاى اػضاهی تِ ػثة دس اختیاس داؿتي هدوَػِ.دس تؼویشات پشیٌتش دس هحل هحذٍدیتِ ػولیاتی ٍخَد ًذاسد 

اص هحلَل  1اتضاسآالت تخللی ٍ ػوَهی تؼویش ٍ تشهین قادس تِ سفغ تواهی ػیَب ٍ اختالالتی ّؼتٌذ کِ اهکاى داسد دس ّش 

 .ّای ایي تشًذ دسػت کشدى ؿذُ تاؿٌذ

یاتی دسػت ٍ تـخیق ػلت اكلی  دٌّذ تا هوي ػیة کاسگشفتِ ؿذُ تِ کاسؿٌاػاى ایي اهکاى سا هی اسآالت تخللی تِاتض

 .اختالل، اقذاهات تخللی هَسد ًیاص خْت تؼویش دػتگاُ سا اػوال ًوایٌذ

 :وکتٍ قابل تًجٍ

تؼویش پشیٌتشّای اپؼَى ٍ / تشّای کاًي دس هحل تِ ّوشاُ تؼویش پشیي hp الصم تِ رکش هیثاؿذ کِ خذهات تؼویش پشیٌتشّای

 .ؿشکت اهذاد سایاًِ تِ ًحَی هی تاؿذ کِ پایاى هٌاًق تْشاى سا تحت پَؿؾ قشاس هی دّذ canon تؼویش پشیٌتشّای

هشکض تؼویشات اهذاد سایاًِ تا تدْیض کاهل کادس فٌی خَیؾ تِ پیـشفتِ تشیي .خغشافیایی ًذاسدٍ تِ ّیچ ٍخِ هحذٍدیت 

تدْیضات ٍ اهکاًات سٍص تاصاس، فوایی فشاّن آٍسدُ کِ دس آى اهکاى اسائِ تواهی خذهات هَسد ًیاص کاستشاى، تش اػاع هَاتي ٍ 

 .اػتاًذاسدّای تاصاس فشاّن گـتِ اػت

دس ایي هشکض، دس ػؼی هیثاؿذ تا .ایاًِ تا تخلیق ٍاحذّای هدضا تِ خذهات گًَاگَى اسائِ ؿذُ هیثاؿذهشکض تؼویشات اهذاد س

 .تخللی تشیي تؼویشات ٍ ػشٍیؼْای الصم سا تِ کاستشاى دػتگاُ ّا اسائِ ًوایٌذ
ساُ اًذاصی ٍ ػشٍیغ سایاًِ  توشکض ػوذُ ایي هشکض تش اسائِ تخللی تشیي خذهات داسای استثاى تا تؼویش، تْؼاصی، تشهین، استقاء،

ٍ هاؿیٌْای اداسی، ؿثکِ ٍ استثاًات، تواهی تَلیذات ػخت افضاسی ٍ اسائِ خذهات داسای استثاى تا حَصُ آهَصؽ 

 کِ هَاد هلشفی اػتفادُ ؿذُ دس تؼویشات ٍ یا ؿاسط کاستشیح اصًَع اكلی ٍ تا کیفیت گشیذ.هشٍسی تِ رکش هیثاؿذ .هیثاؿذ

Aهیثاؿذ. 

 

 



 وتر ي چاپگر بٍ َمراٌ خدمات ضارش کارتریج پریىترتعمیر پری

ٍ ؿوا کاستشاى گشاهی هیتَاًیذ خْت آؿٌایی ّش چِ .تؼویشات پشیٌتش ٍ چاپگش تٌْا یکی اص خذهات اسائِ ؿذُ دسایي هشکض اػت 

هیٌِ هـاٍسُ داؿتِ تیؾ تا کادس فٌی ایي هدوَػِ، ٍّوچٌیي خذهات اسائِ ؿذُ دس ایي هشکض هی تَاًیذ تا ّوکاساى ها دس ایي ص

 .تاؿیذ

 .ٍ یا اص ساُ ساّْای استثاًی ثثت ؿذُ دس ایي ٍتؼایت تا کاسؿٌاػاى هشتًَِ تواع تگیشیذ

وتر کٍ در مرکس تعمیرات امداد رایاوٍ خدمات دارای ارتباط با تعمیرات دستگاٌ پری

 :ارائٍ می گردود عبارتىد از

 تؼویش ٍ ػشٍیؼْای دٍسُ ای پشیٌتشّای خَّش افـاى

 تؼویش ٍ ػشٍیؼْای دٍسُ ای پشیٌتش لیضسی ػیاُ ٍ ػفیذ

 تؼویش ٍ ػشٍیؼْای دٍسُ ای پشیٌتش لیضسی سًگی

 تؼویش ٍ ػشٍیؼْای دٍسُ ای پشیٌتش چٌذ کاسُ

 حول تؼویش ٍ ػشٍیغ ّای دٍسُ ای پشیٌتش قاتل

 تؼذی 3تؼویش ٍ ػشٍیؼْای دٍسُ ای پشیٌتش 

 اسائِ کلیِ خذهات داسای استثاى تا دػتگاُ ّای پشیٌتش تا اػتفادُ اص ػشٍیغ تؼویشات پشیٌتش

 ، تؼویش ٍ تؼَین قٌؼاتاسائِ تخللی تشیي خذهات داسای استثاى تا تْؼاصی، تشهین، استقاء، ػشٍیغ

 canon تؼویش پشیٌتشّای اپؼَى ٍ تؼویش پشیٌتشّای/دس هحل تِ ّوشاُ تؼویش پشیٌتشّای کاًي hp تؼویش پشیٌتشّای

 :قطعاتی کٍ در َىگام تعمیر پریىتر ي چاپگر امکان تعًیض ي یا سريیس دارود

اها .دس ّوِ هذل ّا هَخَد ّؼتٌذ  %۹۹ٍاسد تاالی تواهی دػتگاُ ّای چاج داسای قٌؼاتی ّؼتٌذ کِ ایي قٌؼات دس اکثش م

 .تفاٍت ایي قٌؼات دس خلَكیات فیضیکی ایي دػتگاّْا هی تاؿذ

اص خولِ قٌؼاتی کِ دس ٌّگام تؼویش پشیٌتش ٍ چاپگش ًیاص .ایي قٌؼات گاّی اٍقات تا کاسکشد فشاٍاى اهکاى داسد هؼتْلک ؿًَذ

اص دیگش قٌؼات هی تَاى تِ فیلن . ُ یا دس اكٌالح پیکاج اؿاسُ کشدکاغز کؾ دػتگا:تِ تؼَین داسًذ هی تَاى تِ 

دس اکثشهَاقغ دس تؼویش پشیٌتش ٍ چاپگش قٌؼات کاغز کؾ ٍ فیلن ًیاص تِ .پشع فیَصیٌگ،لیضس،ٍ دیگش قٌؼات اؿاسُ کشد.فیَصیٌگ

 .تؼَین داسًذ

 



 چیست ي وقص فیًزیىگ در فرایىد پریىت چطًر است؟ فیًزیىگ

کاغز اص هیاى  1چاج هتَى خَد دس پشیٌتش خَد دقت کشدُ تاؿیذ حتوا خَاّیذ دیذ کِ دس ػشم چٌذ ثاًیِ اگش تِ فشآیٌذ 

کٌذ ٍ تؼذ اص ػثَس اص قٌؼات داخلی پشیٌتش ٍ تا دسػت کشدى فؼل ٍ اًفؼاالت هَسد ًیاص هتَى ٍ اؿکال گشافیکی،   پشیٌتش ػثَس هی

 .تا کیفیت تاال سٍی آى چاج هیـًَذ

فیَصیٌگ یکی اص ایي قٌؼات هیثاؿذ ٍ . ّی هیثاؿذ کِ اص قٌؼات ٍ هدوَػِ ّای هختلف ػاختِ ؿذُ هیثاؿذپشیٌتش دػتگا

ؿَد ٍ تؼذا تؼذ اص   فیَصیٌگ ّواى خایی هیثاؿذ کِ دس آى تًَش رٍب ٍ فـشدُ هی. کٌذ  ًقـی حیاتی دس فشآیٌذ چاج ایفا هی

 .گیشد  آى تِ یاسی گشها تش سٍی کاغز قشاس هی

ٍ ؿاهل قٌؼاتی هیثاؿذ کِ هیثایؼت ّش چٌذ صهاى یکثاس تؼَین .فیَصیٌگ هؼوَال یکی اص قٌؼات اكلی ّش پشیٌتش هی تاؿذ

 .ؿًَذ

پَؿؾ ًاصک فلضی  1تؼوی اص آًاى اهکاى داسد . )غلتک گشهایـی هیثیٌیذ 2ًگاُ ًواییذ،  پشیٌتش اگش تِ یک هًَتاط فیَصیٌگ

تِ ّویي دلیل هیثاؿذ کِ ٌّگاهی کاغزّای چاج ؿذُ اص ػیٌی خاسج هی ؿَد کوی گشم تِ (. قاتل اًؼٌاف ّن داؿتِ تاؿٌذ

 .ؿَد  یشػذ ،تا ایي حاال، فیَصیٌگ تیؾ اص آى هْن هیثاؿذ کِ تا چـن دیذُ هیپیـٌْاد م

 عملیات فیًزیىگ

فـشدى تًَش تِ یاسی گشها ٍ ّوشاُ تا . ػولیات فیَصیٌگ یک فشآیٌذ پیچیذُ ٍ دقیق تشای فـشدى تًَش سٍی کاغز هیثاؿذ

ػیؼتن فیَصیٌگ ّیتش هی تاؿذ کِ ًقؾ تؼضایی سا دس هْن تشیي قٌؼِ دس .گیشد  قٌؼات هکاًیکی ٍ الکتشیکی دیگش اًدام هی

 :دس کل قٌؼات هَخَد دس ّش فیَصیٌگ تِ تشتیة اّویت دس ریل تیاى هیـًَذ.فشایٌذ چاج ایفا هی کٌذ

کِ ایي قؼوت فشایٌذ گشم ؿذى فیَیٌگ سا تش ػْذُ داسد ٍ تا تَخِ تِ هذاسی داخلی هیتَاًذ دهای هَسد ًیاص فیَصیٌگ :ّیتش-1

 .ایي قٌؼِ دس فشایٌذ تؼویش پشیٌتش ٍ چاپگش کوتش ًیاص تِ تؼَین داسد.ت کشدى ًوایذسا دسع
ایي قٌؼِ ّن یکیاص قٌؼات یک فیَصیٌگ هی تاؿذ کِ تؼذ اص هذتی تا دسػت کشدى ؿیاس ٍ یا پاسگی هیثایؼت :فیلن فیَصیٌگ-2

 .تؼَین ؿَد
س ػْذُ داسد ٍکوتش ًیاص تِ تؼَین داسد هگش ایي کِ تَػیلِ ایي قٌؼِ ّن ٍظیفِ پشع تًَش تش سٍی کاغز سا ب:پشع فیَصیٌگ-3

 .خؼن خاسخی دچاس پاسگی ؿذُ تاؿذ

 .کٍ يظیفٍ فیکس ومًدن میلٍ پرس را دارد:بًش پرس

اهذاد سایاًِ تِ ػٌَاى تضسگتشیي هشکض خذهات دس صهیٌِ تؼویش پشیٌتش ٍ چاپگش تِ ؿوا ایي اًویٌاى سا هی دّذ کِ تؼذ اص ٍسد 

ا تِ هشکض تؼویشات خْت تؼویش دس کوتش اص چٌذ ػاػت دػتگاُ ؿوا تؼویش ٍ تؼذ اص ّواٌّگی ّای الصهِ تِ هحل دػتگاُ ؿن

 .ؿوا فشػتادى هی ؿَد

هشٍسی تِ رکش هیثاؿذ کِ دس تشخی هَاسد هشٍسی هیثاؿذ دػتگاُ تؼذ اص اًدام فشایٌذ تؼویش تِ هذت چٌذ ػاػت تِ كَست 

دس ایي حالت چٌاًچِ دػتگاُ داسای .ت ٍقت ّای هؼیي تؼت ّای هـخلی گشفتِ ؿَدآصهایـی دس ؿشکت تواًذ تا دس هذ

 .هـکالتی تاؿذ کِ دس ٌّگاى تؼویش آؿکاس ًثاؿذ ایي هـکالتی ؿٌاػایی ٍ ًؼثت تِ سفغ آى اقذام هی ؿَد
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 :َسیىٍ َای مصًبٍ جُت تعمیر ي سريیس اوًاع ماضیىُای اداری

هشٍسی تِ رکش هیثاؿذ کِ هـتشیاى ػضیض دس خشیاى تاؿٌذ کِ ایي هدوَػِ داسای هدَص ّای هؼتثش اص هشاخغ هشتًَِ هی 

ّن چٌیي .لزا تواهی قیوتْا خْت اًدام خذهات تؼویش پشیٌتش ٍ چاپگش ٍ ّن چٌیي ؿاسط کاستشیح ریل اتحادیِ هی تاؿذ.تاؿذ

 .ای تاتت ایاب ٍ رّاب گشفتِ ًویـَدخْت ایي خذهات دس هحل ؿوا تِ ّیچ ٍخِ قیوت 

 : گستردگی طیف يسیعی از خدمات در زمیىٍ ماضیىُای اداری_

تا قیوتْای هتٌاػة ٍ ّن چٌیي گاساًتی ّای  hp ،canon ،samsung،panasonic اص خولِ فشٍؽ اًَاع پشیٌتش دس تشًذّای

ًشّای هخلَف ؿاسط کاستشیح خْت اػتفادُ دس اًَاع هؼتثش دس ػشتاػش کـَس،فشٍؽ اًَاع کاستشیح ٍ هَادهلشفی اص خولِ تَ

ٍ ّن ػشٍیغ ٍ ًگْذاسی ایي دػتگاُ ( پشیٌتش)پشیٌتش ٍ ّن چٌیي دػتگاُ ّای کپی،ؿاسط کاستشیح ٍ ّن چٌیي تؼویشات چاپگش

 دس هحل هـتشی اًدام هی گیشدhp ٍ canon ّا هشٍسی تِ رکش هیثاؿذ کِ تؼویش پشیٌتش ٍ چاپگش دس هذل ّای

 :برتریه َسیىٍ با گاراوتی َای معتبر ارائٍ_

لزا ایي هدوَػِ قیوتْای هلَب ٍ ّن ریل پیـٌْاد اتحادیِ سا .ؿشکت اهذاد سایاًِ تایغ اتحادیِ فٌاٍساى سایاًِ تْشاى هی تاؿذ

ُ دسیافت ؿوا هـتشیاى ػضیض هی تَاًیذ خْت دسیافت ّضیٌِ دس هَاسد تاال تا ایي هدوَػِ تواع گشفتِ ٍ ًؼثت ب.اػوال هی کٌذ

 .ّضیٌِ خْت خذهات هَسد پیـٌْاد اقذام فشهاییذ
 (BEST PRICE):توویي تشتشیي ّضیٌِ ٍ تشتشیي کیفیت ٍ خذهاتی هتوایض_

ایي = ػالِ  10دس هحلشهایتوٌذی ؿوا هـتشیاى ٍفاداس ٍ کاسفشهایاى ػضیض تضسگتشیي توویي دس ػولکشد  hp تؼویش پشیٌتشّای

 .هدوَػِ هی تاؿذ

ی اًَاع پشیٌتش ّا ٍ چاپگش ّا تا اػتفادُ اص قٌؼات اكل ٍ اٍسخیٌال دس هش کض تؼویش تلَیضیَى ٍ هاؿیي ّای تؼویشات تخلق

 .اداسی تؼویشیْا

 : مطالب مرتبط

 ًوایٌذگی سػوی هادیشاى ٍ ایکغ ٍیظى –تؼویش تلَیضیَى ٍ هاًیتَس ٍ هاؿیي آالت اداسی 

 Samsung تؼویش تلَیضیَى ػاهؼًَگ

 LGتؼویش تلَیضیَى ال خی 

 sony تؼویش تلَیضیَى ػًَی

 xvision تؼویش تلَیضیَى ایکغ ٍیظى

 sharp تؼویش تلَیضیَى ؿاسج

 TCL تؼویش تلَیضیَى تی ػی ال
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 Philips تؼویش تلَیضیَى فیلیپغ

 Daewoo تؼویش تلَیضیَى دٍٍ

 تؼویش تلَیضیَى خٌشال گلذ

 تؼویش تلَیضیَى پاسع الکتشیک

 marshal تؼویش تلَیضیَى هاسؿال
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