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 مقدمه 

کتاب تعمیرات دستگاه کپی توسط جمعی از کارشناسان مرکز سخت افزار ایران 

گردآوری شده است. شیوه ی نگارش کتاب به این گونه است که ، ابتدا به 

سپس  پرداخته و معرفی قطعات دستگاه کپی و مشکالت مربوط به هر قطعه 

مشکالت در شرح . شده استراه حل اولیه و چگونگی عیب یابی دستگاه مطرح 

استفاده شود، لذا مطالعه ی کتاب برای تمامی سعی شده از زبانی ساده و گویا 

کاربران دستگاه کپی اعم از؛ کاربران مبتدی و تعمیرکاران مفید خواهد بود. 

توصیه می کنیم افرادی که قصد ورود به دنیای تعمیر ماشین های اداری را دارند 

در این زمینه هستند ، مطالعه ی این  و تعمیرکارانی که اکنون مشغول فعالیت

کتاب را از دست ندهند. همچنین کاربران دستگاه کپی جهت آشنایی با قطعات 

 و کاربرد این دستگاه می توانند مطالب این کتاب را مطالعه نمایند.
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 یمختلف دستگاه کپ یبخش ها-1

 ینشده است. ا یلتشک یکیو مکان یکیقطعات الکترون یکسریاز  یکپ دستگاه

ولتاژ،  یهبرد تغذ یکی،)موتور الکتریکیقطعات در سه بخش قطعات الکترون

 یه،تغذ ینیاسناد، سرپوش اسناد، س یزها(، بدنه) م یچسنسور و سوئ ی،برد اصل

و  کاست، یدر پوش جلو، ضامن آزاد کننده  ی،دست یهکاغذ، تغذ ینیس

 یونیت یک،اپت یتر،ظهور، ه یونیتشارژ،  یونیت)درام، یکیقطعات مکان

 یفتوکپ یکیقطعات مکان یرتعم یشوند. برا یم یبند یمترانسفور و ... ( تقس

 .به عهده دارند یخاص یفیوظا یمختلف کپ یکه بخش ها یمخوب است بدان

چاپ را  ی سهانجام پرو یبرا یازولتاژ مورد ن یکیالکترون یمثال بخش ها

ورود و خروج  یرچاپ نظ یکار اصل یکیمکان یکنند و بخش ها یم ینتام

 با از سند و ... در هر صورت اگر  یبردار یرتصو یزی،برگه به دستگاه، تونر ر

 ر است با انواع قطعات آن ها آشنابهت سر و کار دارید ینترپر یا یدستگاه کپ

  .یدشو



 

 

 

 قطعات مکانیکی دستگاه کپی -1

همانطور که گفته شد عمل اصلی چاپ بر عهده ی قطعات مکانیکی این دستگاه 

است. در این بخش قطعات به صورت کامال مجزا اما مرتبط با یک دیگر به 

انجام وظیفه ی محوله ی خود می پردازند و خروجی مناسبی به کاربر تحویل 

می دهند. اگر در برگه ی چاپ شده مشکلی مانند کاهش کیفیت چاپ وجود 

ی که ابتدا باید به سراغ قطعات مکانیکی رفت. این قطعات در صورت ،داشت

مفیدشان پایان یابد یا در صورت ضربه یا هر دلیل دیگری صدمه ببینند نیاز  عمر

به بررسی فوری و رفع مشکل دارند تا با تعمیر قطعات مکانیکی فتوکپی، کیفیت 

 اولیه چاپ دستگاه شما باز گردد.

 خاموش و روشن شدن دستگاه به وسیله ی این  :کلید خاموش روشن

  کلید انجام می گیرد.

 صفحه نمایش دستگاه کپی است. :پنل اپراتور 

 تسمه و چرخ دنده هایی است که نیروی موتور  شامل :یونیت درایور

  به سایر قسمت ها انتقال می دهند.الکتریکی 

 به  تعمیر قطعات مکانیکی فتوکپی خوب است بدانیم که اپتیک: در اپتیک

 تشکیل تصویر در دستگاه کپی کمک می کند.



 

 

 نقش می روی آن  سند تصویرشکل است که  ای استوانه اییلوله  :درام

 بندد.

 دو قسمت اصلی فتوکپی، یعنی تونر و دولوپر در واحد یونیت ظهور :

 یونیت ظهور قرار دارند. 

 .پودر سنگین: کار انتقال تونر بر سطح درام بر عهده ی این قطعه است 

 نقش مهمی در  ژ: به بار دار یا فعال کردن درام می پردازد ویونیت شار

 تعمیر قطعات مکانیکی فتوکپی دارد.

 ذ: از بخش کاغذ کش و محل تغذیه ی کاغذ ساخته شده یونیت تغذیه کاغ

 است.

 :کاغذ را به داخل و خارج دستگاه می کشد. کاغذ کش 

 می پردازد.تونر از سطح درام به کاغذ به انتقال  :یونیت ترانسفر 

 تونر نپخته شدبه فشار دو پرس در زیر و رو  به وسیله یهیتر  ر:هیت 

 می پردازد.کاغذ  روی

 

 مین برد دستگاه کپی -2-1

برای اینکه مفاهیم و نکات تعمیر مین برد دستگاه کپی را بهتر درک کنید، بهتر 

است اطالعاتی در مورد این قطعه و نحوه کار آن داشته و به طور کلی بدانید 

رد اصلی، یکی از حیاتی ترین قطعات دستگاه کپی مین برد چیست. مین برد یا ب



 

 

 وظیفه پردازش و پرینتر به شمار می رود. اهمیت این قطعه بدان جهت است که

را بر عهده دارد. به عبارت واضح تر، وقتی اطالعات وارد عملیات دستگاه کپی 

دستگاه شد، این مین برد است که آنها را پردازش کرده و مثل یک مدیر اجرایی، 

تصمیم می گیرد خروجی دستگاه به چه شکلی باشد. جالب است بدانید که مین 

تشکیل شده است. هریک از  cmosبرد، از قطعاتی شامل چیپ ست، بایوس و 

این قطعات وظیفه خاصی داشته و در تعامل با یکدیگر، فعالیت مین برد را کامل 

عه، می تواند منجر به می کنند. بنابراین بروز هرگونه مشکل در روند کار این قط

بروز اختالالت جدی در عملکرد کلی دستگاه کپی شود. از این رو بسیار مهم 

است که تعمیر مین برد دستگاه کپی در محیطی مجهز و به دست تعمیرکارانی 

 خبره و کاربلد صورت پذیرد. 

محتمل ترین مشکلی که ممکن است برای مین برد کپی به وجود بیاید، سوختن 

طعه است. در اثر بروز مشکالتی مثل  نوسانات جریان برق، مین برد یکی این ق

از اولین قطعاتی است که در معرض خطر قرار می گیرد. در این حالت، برد 

اصلی دستگاه کپی می سوزد و در نتیجه، به طور کلی کار نمی کند. به تبع بروز 



 

 

کالتی مواجه این مشکل، عملیات پردازش انجام نشده و عملیات چاپ با مش

هم یکی دیگر از اختالالتی است که می  نوسانات شدید ولتاژیخواهد شد. 

تواند منجر به خرابی و یا حتی سوختن مین برد شود. الزم است بدانید که 

کپی نیز در تعمیر مین برد درگاههای خروجی و ورودی نواقص ایجاد شده در 

دستگاه کپی مهم تلقی شده و جزء مشکالت این قطعه در نظر گرفته می شود. 

اعمال هرگونه دخالت در مین برد یا انجام هرگونه اقدام تعمیری برای آن، 

نیازمند برخورداری از تخصص و مهارت بسیار باالیی بوده و این کار به هیچ 

 انجام گردد.  عنوان نباید توسط افراد ناشی

  تعویض مین برد دستگاه کپی -2-1-1

یکی از بهترین روش ها برای رفع مشکالت ناشی از خرابی مین برد در دستگاه 

کپی، تعویض این قطعه با نمونه ای جدید و تازه نفس است. البته این به بدان 

 معنا نیست که تعمیر مین برد دستگاه کپی امکان پذیر نبوده و نمی توان این

قطعه را ترمیم نمود. گزینه تعویض در واقع برای زمانی است که شدت آسیب 

مین برد بسیار باال بوده و یا کامال سوخته باشد. برای انجام مراحل تعویض، نیاز 

به نیروهای متخصص، ابزار پیشرفته و نیز قطعه اورجینال می باشد. متاسفانه 

ستفاده شده برای تعویض مین برخی مراکز با هدف سودجویی، از مین بردهای ا



 

 

برد دستگاه کپی استفاده کرده و بدین ترتیب، زمینه بروز مشکالت بعدی را در 

 این محصول فراهم می کنند. 

 

 دستگاه کپیکاغذ کش  -2-2

 

به دو دستگاه کپی یکی از قطعات مکانیکی این دستگاه است که کاغذ کش 

 ییقطعه، از بخش ها نیوجود دارد. ا انواع مدل هاو کاست در  یشکل دست

 یداخل یو کاغذ کش خروج یکاغذ کش داخل ،ی: کاغذ کش ورود تحت عنوان

انتقال کاغذ به  ل، انجام عمورودی کاغذکش ی فهیشده است. وظ لیتشک

کاغذ کشی داخلی کاغذ را به سمت فیوزینگ هدایت کرده و باشد.  یدستگاه م

ش خروجی یا بیرونی آن را به خارج از دستگاه پس از پایان فرایند کپی، کاغذ ک

هدایت می کند. به این ترتیب می توان متوجه شد که قطعه مورد بحث به چه 

  شکلی در عملکرد کلی دستگاه تاثیر می گذارد.



 

 

 ایو دستگاه کپی از انواع کاغذ کش  کیهر  یاست که در صورت خراب یهیبد 

لذا الزم است  واجه خواهد شد.قطعات، عمل ورود و خروج کاغذ با مشکل م

که این قطعه در اولین فرصت بررسی شده و به شکل حرفه ای و تخصصی 

 تعمیر یا تعویض گردد. 

  مشکالت کاغذ کش کپی -1 -2-2

به عنوان مهم ترین مشکالت کاغذکش دستگاه کپی می توان به موارد زیر اشاره 

 نمود: 

  ADF یکردن برگه در ورود ریگ

  ADFکردن کاغذ در هنگام خروج کاغذ از  ریگ

  ADF 1مرحله  دریکردن کاغذ در ف ریگ

  ADFبلت کاغذ کش  ریکاغذ در ز ریگ

 کاغذ دنیناهنجار در هنگام کش یصدا جادیا

 ADFشدن کاغذ در هنگام ورود به   یو کرکره ا چروک

 کاغذ کش  دریکم حرکت کاغذ در ف سرعت

 نتریکاغذ در هنگام پر رکردنیو گ ADFشدن درب  باز



 

 

  دستگاه کپیکاغذ کش  ریتعم -2-2-2

برای تعمیر هریک از مشکالت کاغذکش دستگاه کپی که در بخش قبل ذکر 

تمیز کردن  د،یسلونوئ کردیم، باید اقدامات ویژه ای انجام شود. تعمیر یا تعویض

مرحله  ADF ایکاغذ کش  تعویضعبور برگه  یدهایکاغذ کش و ف و یا تعویض

، دستگاه یچرخ دنده ها کاغذ کش، تعویض یک یا همه قطعات یپاکساز، 1 ی

 یاستفاده از برگه بیرون آوردن شیء خارجی که جلوی کاغذ کش را گرفته، 

از جمله اقداماتی هستند  قاب درب و بررسی و ریگالژ کردن مناسب دستگاه

ین اقدامات که برای تعمیر کاغذ کش انجام می شوند. گفتنی است هر کدام از ا

حرفه ای بوده و انجام آنها نیاز به مهارت و تخصص باالیی دارد. بروز هرگونه 

خطا در روند تعمیر کاغذ کش دستگاه کپی می تواند منجر به بروز مشکالت 

 جدی تر در این دستگاه شود. 

 فتوکپی یونیت لیزر   -3-2

برخی اشکاالت پیش امده در یونیت لیزر دستگاه کپی به دلیل بروز اختالل در 

شود در وهله تنظیمات و محل جاگیری این قطعه است. بنابراین توصیه می

های مورد نیاز نخست، محل قرار گیری یونیت لیزر، بررسی گردد و جابجایی

بگیرید تا زاویه تنظیم انجام شود. برای این کار یک برگ را به عنوان الگو پرینت 

مورد نیاز را تخمین بزنید. در ادامه شیشه اسکن را خارج کنید و کاور موتور 



 

 

چند ضلعی را خارج کنید. کاور سمت راست را نیز خارج کنید. پیچ های یونیت 

هستید از یک پیچ  Aجه را شل کنید و همزمان با این که مراقب درفتوکپی لیزر 

دادن یونیت لیزر دستگاه کپی به چپ یا راست  برای حرکت Bگوشتی دو سو 

 )مطابق تصویر زیر(برای تنظیم موقعیت یونیت استفاده نمایید. 

 
 در صورتی که الگو .کنید تنظیم را لیزر اسکن یونیت موقعیت پس از این کار

ای حرکت به گونه را یونیت باشد، کج[ C] دستگاه از آمده بیرون لبه گوشه در

 الگو و در صورتی که .دهد حرکت عقب سمت به درجه روی را چاپ که دهید

 طوری را یونیت باشد، شده کج[ D] انتهایی لبه پایین چپ سمت گوشه در

توجه داشته  .دهد حرکت جلو سمت به درجه روی را چاپ که دهید حرکت

 از پس .است شده تنظیم متری میلی 1 افزایش درجه موجود به منظور باشید که

 را دستگاه را محکم کنید، یونیت روی های پیچ ،فتوکپی تنظیم یونیت لیزر 



 

 

مراحل ذکر  نیاز صورت کنید و در بررسی را و کپی بگیرید. الگو اسمبل کنید

 نمایید.  رشده را مجدداً تکرا

 
 

  نشانه های خرابی یونیت لیزر دستگاه کپی -2-3-1

شناسایی نوع  -فتوکپی از جمله تعمیر و تعویض یونیت لیزر -در هر تعمیری 

اشکال پیش آمده و علت آن، نقش بسزایی در کیفیت نهایی تعمیر و بهسازی 

های مشاهده شده در دستگاه و کدخطاهای دستگاه دارد. در غالب موارد نشانه

وع اشکال پیش تواند راهنمای خوبی برای تشخیص ناعالم شده توسط آن، می

آمده در دستگاه کپی باشد. از همین رو در این بخش برآنیم تا شما را با برخی 

ها های خرابی یونیت لیزر دستگاه کپی آشنا سازیم. برخی از این نشانهاز نشانه

 تصویر، خرابی لیزر، تار بودن یونیت لنزهای یا و ها آینه عبارتند از: کثیفی

 لیزر و خرابی یونیت شکل هندسی ی آینه پین آمدن لیزر، در یونیت سوکت

توانید در صورت مشاهده هر یک از این موارد با لیزر. شما کاربران گرامی می



 

 

کارشناسان ما در نمایندگی کپی تماس گرفته و درخواست خود مبنی بر نیاز به 

 را ثبت نمایید. فتوکپی های مرتبط با تعمیر یونیت لیزر سرویس

 

 ستگاه کپی یونیت فیوزینگ د -4-2

 را تونر در مرحله اول درام،عملکرد یونیت فیوزینگ به این صورت است که ، 

 را تونر کار خود را آغاز می کند و فیوزینگ یونیت سپس. پاشد می کاغذ روی

 از را آن غلطک، یک کاغذ، روی بر تونر شدن حک بعد از .دهدمی حرارت

رد بفیوزینگ کپی شناخت این کارتعمیر یونیت  در. کندمی خارج کپی دستگاه

 به علت سرعت عمل بسیار باالی ،. جالب است بدانید کهها اهمیت باالیی دارد

به هیچ  کپی فرآیند طول در کاغذ گرفتن آتش و زدن جرقه فیوزینگ، امکان

 .وجه وجود ندارد

 



 

 

 تعمیر یونیت فیوزینگ کپی اهمیت -2-4-1

 واقع در است، گرم دستگاه کپی از آمدن بیرون از بعد کاغذ ورق آنکه علت

تعمیر یونیت فیوزینگ  دانستن این نکته در .است فیوزینگ زیر از آن گذشتن

 در .دارد تعمیر و تعویض قابلیت فیوزینگ دستگاه کپی  .کپی واجب است

 رولرهات درون کننده گرم المپ یک از هافیوزینگ دستگاه های کپی قدیمی،

 یک از المپ جای به بودند؛ اما امروزه شده تشکیل رولر پرس و شده تفلون

 کپی را دستگاه عملکرد تغییرات اعمال این. استفاده می کنند کننده گرم المنت

 های دستگاه از در بعضی. به جهتی مثبت و به شکل صعودی ارتقا داده است

مخصوص اعالم می  های کد با را فیوزینگ تعویض هشدار دستگاه خودِ کپی،

 .کنند

برای اینکه بدانید چه وقت تعمیر یونیت فیوزینگ کپی الزم و ضروری است 

می توانید از نشانه هایی همچون وجود خطوط غیر عادی در صفحه پرینت 

 . گرفته شده کمک بگیرید

 عیوب متداول یونیت فیوزینگ -2-4-2

 بدنه خوردگی ایجاد 

 رولر هات آلودگی 



 

 

 ترمیستور خرابی 

 هیت المپ و ترموفیوز سوختن 

 

 نقش پرس هیتر در یونیت فیوزینگ - 2-4-3

تعمیر یونیت  است که در فیوزینگ یونیت داخلی قطعات اصلی از یکی قطعه این

 در باالیی العاده فوق مقاومت. پرس هیتر فیوزینگ کپی نقش مهمی ایفا می کند

 . است آن های مشخصه از دیگر یکی طوالنی بسیار عمر و دارد حرارت برابر

 توسط شده ایجاد دمای واسطه به تا است کاغذ روی بر فشار قطعه این وظیفه

 مشخص مناطق در تونر حامل که کاغذ فیوزینگ بلت همزمان فشار و المپ

 گیت طریق از کاغذ سپس و شده پخته تونر فشار و دما تاثیر تحت است،

شود؛ خرابی این قطعه کل عملیات داخلی یونیت فیوزینگ را با  خارج خروجی

تعمیر یونیت فیوزینگ کپی برای حفظ عملکرد این  اختالل رو به رو می کند لذا

 .دستگاه بسایر مهم و حیاتی است

  کپی دستگاه فیوزینگ یونیت تعویضی قطعات -2-4-4

 پرس کننده پاک 

 رولر هات ابری 



 

 

 پرس 

 فیوزینگ المپ 

 پرس و رولر هات ناخنک 

 فیوزینگ پوسته 

 هاترولر 

 هاترولر بوش 

 پرس و هاترولر بلبرینگ 

 ترمیستور 

 

 یونیت درام دستگاه کپی -5-2

. است شده تعبیه عمل این برای و است تونر پودر نگهدارنده منبع تونر، کارتریج

 و شود شارژ دوباره تواند می آن، تونر پودر اتمام از پس کارتریج، قسمت این

 شارژ برای است بهتر درنتیجه نیست صرفه به که شود خریداری دوباره اینکه یا

 تونر، اتمام های نشانه از. نمایید استفاده معتبر های نمایندگی از آن مجدد

 به مراجعه با و کرده خارج را تونر توانید می که باشد می چاپ شدن کمرنگ

 انتقال کار ساده، زبان به درام یونیت. بپردازید آن مجدد شارژ به مطمئن افراد



 

 

 یک در اساسی های رکن از یکی و دهد می انجام را کاغذ روی به تونر پودر

 ای قطعه شد، منتقل درام یونیت این به تونر اینکه از بعد. باشد می گر چاپ

 فشار توسط تا کرده منتقل کاغذ به را چاپ برای شده مرتب تونرهای درام، بنام

 یک پروسه این. یابد تکامل چاپ فرایند و شوند ذوب کاغذ روی حرارت، و

 در اختالل صورت در. شود می انجام گرها چاپ در که باشد می سریع فرایند

  نیازمند است ممکن و شد نخواهد انجام درستی به کپی عملکرد فرایند این

  .شوید کپی درام یونیت تعمیر

 
 

 

 یونیت اسکن دستگاه کپی   -6-2

کپی یک بخش از دستگاه کپی است که کارایی بیشتری را  دستگاه اسکن یونیت

وظیفه  ، این یونیتمی کند. همان طور که از نام آن پیداست به این دستگاه اضافه



 

 

و  در فنآوریاز اسکن  راسکن کردن را در این چاپگر بر عهده دارد. منظو

به طوری است؛  پردازش یک تصویر دیجیتالی از نسخه کاغذی تکنولوژی چاپ،

سال که می توان آن را در یک یا چند فایل الکترونیکی قابل پردازش مشاهده و ار

، اسکن گفته تصویری که به کمک اسکنر به دست می آیداصطالحا نیز به کرد. 

، ترمیم و اجرای تعمیرات یونیت اسکن بسیار تعمیر دستگاه کپیمی شود. در 

مهم است، زیرا با کاربرد فراوانی که این یونیت دارد، کار را برای کاربران بسیار 

 سهل و ساده کرده است.

 
 یکاف ینبود فضا یا ، یاسکن دستگاه کپ یونیتکار نکردن  یرنظ یاگر با مشکالت

عدم  یو حت یلنز و المپ اسکنر دستگاه کپ یخراب یابرنامه اسکنر،  یرهذخ یبرا

بخش  ینا یتاز قابل یدتوان ینم یتو در نها یداسکنر مواجه هست یونصب درا

به  یدستگاه کپ اسکن یونیت یرتعم رایب یدبا ید،خود استفاده کن یاز دستگاه کپ

 . یدمرکز معتبر و مجاز مراجعه کن یک

  یاسکن دستگاه کپ یونیت تعویض-2-6-1



 

 

 یونیتاز مشکالت مربوط به  یقدق یابی یبع یککارشناس مربوطه  یوقت 

اسکن  یونیت یضتعو یا یرتعم ینکه ب یردبگ یمتواند تصم یاسکن انجام دهد، م

باشد  یازممکن است ن یضتعو یندچاره ساز است. در فرا یککدام  یدستگاه کپ

. یابدخود را باز متشوند تا دستگاه بتواند سال یضلنز، المپ، کابل ها و ... تعو

 یندر ا یضتعو یندوجود دارد که کل فرا یقینو  یناناطم یندر هر صورت ا

 یانجام م یاز قطعات جانب ینالو مطمئن و اورج یقدق یویمرکز به کمک آرش

 شده است. یندستگاه کامال تضم یشود و بازگشت سالمت

 

 
  یونیت شارژ دستگاه فتوکپی-2-7



 

 

یونیت شارژ یکی از قطعات مهم و تاثیر گذار در دستگاه کپی است که با درام 

در ارتباط است. این قطعه از قسمت های ولتاژ یک ولتاژ چند کیلو ولتی دریافت 

را باردار می کند. یک توری فلزی به نام گرید،  می کند و با استفاده از آن، درام

 حد فاصل درام و یونیت شارژ است و ولتاژ مورد بحث پس از عبور از آن، بار

وقتی اپتیک . کند می اعمال درام سطح روی بر را یکنواختی و مثبت الکتریکی

 عمل وارد است، یونیت شارژ دستگاه فتوکپی کانن تصویر کردن در حال اسکن

کند. در نهایت، تونر دارای باز مثبت می  می منتقل درام سطح به را ولتاژ و شده

شارژ در بین کارشناسان به  یونیت شود و فرایند چاپ را به انجام می رساند.

MC معروف است و خود از چند قطعه مختلف دیگر ساخته شده است. قسمت 

 که استیل جنس از فلزی صفحه یونیت، انتهای و ابتدا در رنگ زرد پالستیکی

را می توان به عنوان  گرید و شود می وصل رنگ زرد پالستیکی یونیت دو به

 کار اجزا این از هریک مهم ترین بخش های یونیت شارژ فتوکپی بر شمرد.

 ممکن را شارژ یونیت عملکرد هم، با هماهنگی ضمن و داده انجام را خاصی

ونیت شارژ دستگاه سازند. در صورت خرابی هریک از این بخش ها، ی می

 فتوکپی دچار اختالل شده و عملکرد کلی دستگاه را تحت تاثیر قرار می دهد. 

  مشکالت رایج یونیت شارژ دستگاه فتوکپی -2-7-1



 

 

همانطور که اشاره کردیم، یونیت شارژ دستگاه فتوکپی ممکن است با مشکالت 

 قطعه، افتو اختالالت متعددی مواجه شود. یکی از مهم ترین مشکالت این 

 نفوذ آلودگی، جمله از مختلفی مسائل. است دستگاه این چاپ کیفیت محسوس

 اولین و شود MC خرابی به منجر تواند می...  و برق نوسانات خاک، و گرد

بنابراین اگر  .بود خواهد کپی دستگاه چاپ کیفیت بر قطعه، این خرابی تاثیر

مشاهده کردید که علی رغم شارژ کارتریج و سالم بودن یونیت فیوزینگ، 

همچنان کیفیت برگه های خارج شده از کپی شما پایین است، باید این مشکل 

  را ناشی از خرابی یونیت شارژ بدانید.

  تعمیر یونیت شارژ دستگاه فتوکپی -2-7-2

 به قطعه این و شده باز دستگاه باید ، تعمیر یونیت شارژ دستگاه فتوکپی برای

 برای و گرفته قرار درام باالی در این قطعه. بگیرد قرار بررسی مورد دقت

 در اشتباه ترین کوچک بروز. شود باز دستگاه جلو سرپوش باید آن به دسترسی

 شده ذکر قطعات در جدی های آسیب ایجاد به منجر است ممکن روند، این

 تعمیر برای برابری چند هزینه صرف به ناچار کاربران آن، دنبال به و گردد

 نقص دارای شارژ یونیت اجزای از یکی تنها گاهی. شوند خود کپی دستگاه

 بحث مورد یونیت بخش، آن تعویض یا و تعمیر با صورت این در که است

 تر جدی مشکل اما گاهی .گردد می برطرف نیز دستگاه مشکل و شده تعمیر



 

 

 یونیت تعویض صورت، این در. ندارد وجود یونیت این تعمیر امکان و بوده

  .گردد می انجام وقت اسرع در و گرفته قرار کار دستور دستگاه فتوکپی در شارژ

  کپی دستگاه کارتریج تعویض-2-8

کارتریج ها همان طور که می دانید محفظه ای هستند برای نگهداری تونر در 

دستگاه کپی ، تونر پودری سیاه رنگ است که وظیفه ی تامین رنگ موجود بر 

روی کاغذ را بر عهده دارد. کارتریج دستگاه کپی معموال پس از سه بار شارژ 

تونر مرغوب برای  به تعویض نیاز پیدا می کند. در صورتی که از کارتریج و

دستگاه خود استفاده نکنید دستگاه شما با افت کیفیت شدیدی رو به رو خواهد 

بود. استفاده از کارتریج اورجینال تاثیر بسیاری در حفظ کیفیت و کارایی دستگاه 

دارد. در صورتی که با افت کیفیت چاپ در دستگاه کپی رو به رو شدید توصیه 

 ی تعویض کارتریج دستگاه کپی اقدام نمایید. می کنیم در اولین فرصت برا

 



 

 

 

 

 

  آموزش تعویض کارتریج دستگاه کپی-2-8-1

 در این بخش به بررسی مراحل تعویض کارتریج دستگاه کپی می پردازیم. 

 . کنید قطع را برق دستگاه کپی به اتصال اول قدم در .1

 .کنید حاصل اطمینان آن در برق جریان وجود عدم از .2

 . کنید خارج دستگاه از را کارتریج سپس و کرده باز را دستگاه درب .3

 برای خروج بهتر کارتریج را به سمت باال بکشید. .4

 بسته مواد روی نوار آورید؛ بیرون بندی بسته  از را تعویضی  کارتریج .5

 .بکشید بیرون را تونر کارتریج. کنید جدا را بندی

توجه  آن پخش شود ، کارتریج را چند بار به آرامی تکان دهید تا تونر در .6

 داشته باشید به هنگام تعویض کارتریج به سطح زیرین کارتریج دست نزنید.

 .کنید نصب را تونر کارتریج .7

 .دهید قرار خود رنگ مربوط به شکاف در را تونر کارتریج .8

 .دهید فشار عقب به را تونر کارتریج سینی .9



 

 

 ندید. باز جای گیری درست آن مطمئن شده و درپوش آن را ب  .10

 تنظیمات دستگاه را اعمال کنید.  جلو، درپوش بستن از بعد درست .11

 

  چیپست کارتریج دستگاه کپی -2-9

شمارنده تعداد برگه هایی است که توسط دستگاه، چیپست کارتریج دستگاه کپی 

چاپ می شوند. تعویض چیپست کارتریج یکی از معدود اقداماتی است که هر 

کاربر دستگاه کپی در صورت آشنایی کامل با قطعه کارتریج می تواند آن را 

انجام دهد. همان طور که می دانید کارتریج محل و محفظه تونر در پرینتر های 

جوهر در پرینترهای جوهرافشان است. هر کارتریج بخش های مختلفی لیزری و 

دارد که در پرینتر های لیزری و جوهری با هم تفاوت دارند. چیپست یکی از 

 این بخش ها است. 

 

  وظیفه چیپست کارتریج دستگاه کپی-2-9-1

چیپست کارتریج دستگاه کپی قطعه ای کنتور مانند از برد الکترونیکی است که 

فه شمارش تعداد صفحات چاپ شده توسط دستگاه کپی را بر عهده دارد. وظی

در کنار اینکه تعداد صفحات چاپ شده توسط دستگاه کپی را می این قطعه 



 

 

شمارد، مسئولیت تشخیص سالمت، اصل بودن و قدرت چاپ کارتریج را نیز 

بر عهده دارد. اگر تعداد صفحات بیشتر از حد مشخص شده در دستگاه کپی 

 اشد، چیپست، کارتریج را غیر فعال می کند.ب

 نشانه های خرابی چیپست کارتریج دستگاه کپی 

Toner معموال هر کاربری با مشاهده ارور های   exhaust ed ،Toner  

empt y ،Toner  l ow ،Cart ri dge change ،Cart ri dge 

Repl ace  پس از انجام یکی از این کارتریج را شارژ یا تعویض می کند. اگر

، همچنان با این پیغام ها رو به رو می شوید، چیپست کارتریج دستگاه دو اقدام

کپی را ریست کنید؛ در نهایت ممکن است مجبور باشید  شمارنده کارتریج را 

 تعویض کنید.

 
 اهمیت تعویض شمارنده کارتریج دستگاه کپی-2-9-2



 

 

تعویض چیپست کارتریج دستگاه کپی از آن جهت مهم است که این قطعه از 

چاپ بیش از حد ممانعت می کند. هر چیپست به کارتریج تنها اجازه چاپ 

برگ را می دهد، حتی اگر کارتریج شارژ شده باشد، چیپست اجازه چاپ  2000

کارتریج بیشتر را نمی دهد. اگر بیش از توان دستگاه دستور چاپ صادر شود، 

توسط چیپست غیر فعال می شود. با غیر فعال شدن کارتریج امکان استفاده 

تنها راه تعویض چیپست است. البته باید بدانید که برای و مجدد وجود ندارد 

خالصی از این مشکل راه های گریزی وجود دارد که تنها یک تعمیرکار حرفه 

 د. ا کنای و مجرب می تواند آن را اجر

 

  داکتر بلید دستگاه فتوکپی -2-10

هایی را در برگه های چاپ شده بلید دستگاه فتوکپی در صورت خرابی، نشانه

ها، به دلیل تأثیر در محتوای فایل چاپ شده، کاربر گذارد. این نشانهبر جای می

اشکاالت پیش  اکثر. خوشبختانه کند ه دور انداختن برگ کپی شده میرا ناچار ب

با گردگیری و تمیز کردن این بخش از دستگاه مرتفع ، وکپی آمده در بلید فت

گردد. مگر آنکه خرابی بلید به دلیل خراشیدگی و یا وارد شدن ضربه به این می

با تعویض بلید دستگاه ؛ که در اینصورت رفع اشکال پیش آمده، تنها قطعه باشد

های آتی علل بروز اشکال در بلید در بخشپذیر خواهد بود. فتوکپی امکان



 

 

های نگهداری از آن با شما کاربران گرامی به اشتراک دستگاه کپی و بهترین روش

 گذاشته خواهد شد. 

 

  تعمیر بلید دستگاه فتوکپی-2-10-1

گیرد که زمانی در دستور کار تعمیرکاران قرار میکپی تعمیر بلید دستگاه 

بخش از دستگاه حاد نبوده و با اندک دستکاری  های پیش آمده در اینخرابی

در تعمیر و تعویض بلید دستگاه کپی، ابتدا سیم شارژر، سپس درام رفع گردند. 

های انجام شده، شود تا پس از بررسیو در نهایت بلید دستگاه کپی خارج می

نیاز به تعویض یا تعمیر بلید مشخص گردد. در صورت تعویض بلید دستگاه 

های احتمالی آن گردد تا از گیر کردناین قطعه حتما به تونر آغشته میفتوکپی، 

جلوگیری شود. گیر کردن بلید ضمن اختالل در فرآیند چاپ، سبب خط افتادن 

توان در گردد. جهت بهبود هر چه بیشتر کیفیت چاپ میبر روی درام نیز می

ه کپی را نیز حین تعویض یا تعمیر بلید دستگاه فتوکپی ، سیم شارژر دستگا

آخر اینکه در صورت امکان پس از باز کردن قطعات، ی تعویض کرد. نکته 

سعی کنید با یک پمپ باد تونرهای احتمالی را پراکنده و پاکسازی کنید. ناگفته 

پیداست که تمامی این خدمات به دلیل حساسیت باالی قطعات دستگاه کپی، 



 

 

متخصصان تعمیر دستگاه کپی بایست صرفاً توسط کارشناسان این حوزه و می

 انجام پذیرد. 

 وظیفه بلید دستگاه فتوکپی چیست؟ -2-10-2

است. همانگونه که  خنثی الکتریکی پالستیک بلید دستگاه کپی در واقع یک

نکه تصویر از درام به کاغذ یا به تسمه آپس از دانید در طول فرآیند چاپ، می

در سطح  استفاده قرار گرفته است ری که موردونازادِ تشود، ممیداده انتقال 

، عملیات بعدی درامآغاز از  بایست پیشماند. این تونر مازاد میباقی میها درام

تمیز کردن این تونر دقیقاً همان کاری . گرددتمیز  از روی سطح درام پاک شده و

های کپی دستگاه فتوکپی و البته تمامی بلید تمامی دستگاه وایپر بلید ،است که

کرده  جمع آوری د. وایپر بلید، تونرهای باقی مانده بر سطح درام راندهام میانج

دهد. درست از همین روست که و آنها را به مخزن تونرهای ضایعاتی انتقال می

هایی در آلودگی و یا خراشیدگی پیش آمده در این بخش سبب چاپ نشانه

تا اقدامات الزم ست در صورت خرابی بلید نیاز اگردد. های کپی شده میبرگه

 جهت تعویض یا تعمیر آن انجام پذیرد. 



 

 

 
 

 

  بررسی علل خرابی بلید دستگاه فتوکپی -2-10-3

 کیفیت افت آن، شدن دفرمه یا و خراش که است شده تشکیل حساسی بسیار پالستیک از بلید، لبه

 گردد می بلید عملکرد در اختالل و خرابی سبب که آنچه معموالً . داشت خواهد پی در را چاپ

 به است ممکن حتی آن، تعویض عدم و قطعه این حد از بیش کردن کار. است آن استهالک

جهت پیشگیری از خرابی بلید دستگاه کپی توصیه می شود . بیانجامد نیز کپی دستگاه بلید شکستگی

مثال توصیه شده استانداردهای مرتبط با این قطعه در حین کار با دستگاه کپی رعایت گردد. برای 

 دستگاه بلید شود. دیگر آنکه در صورت تعویض تخلیه یکبار وقت چند هر بلید هایتا مخزن

کرد. این کار کمک  آغشته بچه پودر کمی مقدار به را بلید لبه حتما باید دقت داشت که فتوکپی

 تعمیر کارشناسان نکته آخر آنکه نکند. قفل اصطالحاً درام با گرفتن تماس بلید در موقع تا کندمی

 محلولی گونه هر از استفاده بدون بلید کردن تمیز و پاکسازی کنند می توصیه  فتوکپی دستگاه بلید

 . شود انجام
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