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٢_ويژگی های دستگاه ليزری جديد شما

اسناد را اسکن نماييد و فورًا آن را ارسال کنيد
 PDF و TIFF ،JPEG اسکن رنگی کنيد و از فشرده سازی دقيق قالبهای   •

استفاده کنيد.
سريعًا اسکن کنيد و پرونده ها را با استفاده از اسکن شبکه به چندين مقصد    •

ارسال کنيد.

تنظيم زمان خاص برای انتقال فاکس 
 (CLX-3170FN/CLX-3170FW فقط مدلهای)

می توانيد زمان خاصی را برای انتقال فاکس تعيين کرده و همچنين فاکس را به    •
چند مقصد ارسال نماييد. 

بعد از انتقال، دستگاه می تواند گزارشهای فاکس را بر اساس تنظيمات انجام شده    •
چاپ نمايد.

با كيفيتی عالی و سرعتی باال چاپ كنيد
می توانيد طيف کامل رنگها را با استفاده از رنگ آبی، قرمز، زرد و سياه    •

چاپ کنيد.
می توانيد با وضوح تصويری برابر با ٢٫۴٠٠ x ۶٠٠ نقطه در اينچ چاپ کنيد.    •

به بخش نرم افزار مراجعه کنيد.
دستگاه شما كاغذهای اندازه A4 را با سرعت حداکثر ١۶ صفحه در دقيقه و    •

كاغذهای اندازه Letter را با سرعت حداکثر ١٧ صفحه در دقيقه چاپ می کند. 
در حالت رنگی، دستگاه شما صفحات سايز A4 يا Letter را با سرعت ۴ صفحه 

در دقيقه چاپ می کند.

چاپ انواع مختلف مواد چاپی
تغذيه دستی سربرگ، انواع پاکت نامه، برچسب، ترانسپرنت، رسانه با اندازه    •

سفارشی، کارت پستال و کاغذ سنگين را پشتيبانی می کند. تغذيه دستی می تواند
١ برگ کاغذ را درخود نگاه دارد.

سينی ١۵٠ برگ ١ از کاغذهای ساده در اندازه های مختلف پشتيبانی می کند.    •

ايجاد اسناد حرفه ای
چاپ ته نقش ها. شما می توانيد اسناد خود را با عباراتی مانند "محرمانه" سفارشی    •

سازيد. به بخش نرم افزار مراجعه کنيد.
چاپ كردن پوستر. متن و تصاوير هر صفحه اسناد شما بزرگنمايی شده و در يك    •

برگ كاغذ چاپ می شوند كه پس از چسباندن آنها به همديگر يك پوستر ايجاد 
خواهد شد. به بخش نرم افزار مراجعه کنيد.

شما می توانيد از فرم های از پيش چاپ شده و سربرگ ها روی كاغذ ساده استفاده    •
كنيد. به بخش نرم افزار مراجعه کنيد.

صرفه جويی در زمان و هزينه
برای صرفه جويی در کاغذ می توانيد صفحات چندتايی را روی يك تك برگ    •

چاپ كنيد.
اين چاپگر به طور خودکار هنگامی که در حال کار نيست به ميزان قابل مالحظه    •

ای در مصرف برق صرفه جويی می کند.
جهت صرفه جويی در کاغذ، در هر دو روی کاغذ چاپ کنيد (چاپ دو رو).    •

به بخش نرم افزار مراجعه کنيد.

چاپ در محيط های مختلف
امکان چاپ در Windows 2000 و Windows XP/2003/Vista همچنين    •

سيستمهای Linux و Macintosh وجود دارد.
دستگاه شما مجهز به يک رابط USB و يک رابط شبکه می باشد.   •

کپی اسناد در چندين قالب
دستگاه شما می تواند چند تصوير از سند اصلی را روی يک برگ چاپ کند.   •

عملکردهای خاصی جهت پاک کردن صفحه زمينه کاتالوگ و روزنامه وجود دارد.   •
کيفيت چاپ و اندازه تصوير ممکن است همزمان تنظيم و ارتقاء يابد.   •

ويژگي های دستگاه ليزری جديد شما
دستگاه جديد شما مجهز به ويژگيهای خاصی است که کيفيت اسنادی که چاپ می کنيد را افزايش خواهد داد.

با استفاده از اين دستگاه می توانيد:

ويژگي هاي خاص
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ويژگيها بر اساس مدل
اين دستگاه برای پشتيبانی از کليه نيازها در مورد اسناد طراحی شده است – از چاپ و کپی تا راه حلهای پيشرفته شبکه ای برای کار شما.

ويژگيهای اصلی دستگاه شامل:

CLX-3170CLX-3170NCLX-3170FNCLX-3170FWويژگيها
USB 2.0

USB رابط حافظه

ADF (تغذيه خودکار سند)

TX سيمی LAN بر اساس Ethernet 10/100 رابط شبکه

رابط شبکه 802.11b/g LAN بی سيم

فاکس

: شامل، فاصله: موجود نيست)  )

در مورد اين راهنمای کاربر
اين راهنمای کاربر اطالعاتی در مورد درک کلی دستگاه و همچنين اطالعات دقيق در مورد هر مرحله هنگام استفاده از دستگاه ارائه می کند. کاربران تازه کار و حرفه ای می توانند برای نصب و استفاده از دستگاه از اين 

راهنما استفاده کنند.
برخی از اصطالحات در اين راهنما به جای موارد ديگر استفاده شده اند مانند موارد زير:

سند با اصل هم معنی می باشد.   •
کاغذ با رسانه يا رسانه چاپی هم معنی می باشد.   •

جدول زير قراردادهای استفاده شده در اين راهنما را ارائه می کند:

مثالشرحقرارداد

Startبرای متنهای صفحه نمايش يا چاپ واقعی در دستگاه استفاده شده است.پررنگ

   قالب تاريخ ممکن است در کشورهای مختلف متفاوت برای ارائه اطالعات اضافه يا مشخصات دقيق عملکرد يا خصوصيت دستگاه استفاده شده است.توجه 
         باشد.

برای دادن اطالعات به کاربران به جهت حفاظت از دستگاه در برابر صدمات مکانيکی يا کار کردن بد دستگاه احتياط
  به بخش سبز زير كارتريج جوهر دست نزنيد.استفاده شده است.

أ. صفحه در دقيقهبرای ارائه اطالعات دقيق در مورد کلمات يا عبارت خاص استفاده شده است. پانويس

(به صفحه ١ برای اطالعات بيشتر 
مراجعه کنيد.)

(به صفحه ١ برای اطالعات بيشتر مراجعه کنيد.)برای راهنمايی کاربران به صفحات مرجع برای اطالعات دقيق اضافه استفاده می شود.
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کسب اطالعات بيشتر
می توانيد اطالعاتی در مورد تنظيم و استفاده از دستگاه را از منابع زير که بصورت چاپی يا روی صفحه می باشند بدست آوريد.

اطالعاتی درباره راه اندازی دستگاه به شما ارائه می کند. بنابراين برای آماده کردن دستگاه، دستورالعملهای موجود در راهنما را دنبال کنيد.راهنماي نصب سريع

دستورالعمل های گام به گام برای استفاده از تمام ويژگی های چاپگر شما ارائه می کند و حاوی اطالعاتی برای نگهداری چاپگر، عيب يابی و نصب لوازم جانبی آن می باشد. راهنمای کاربر آنالين
اين راهنمای کاربر همچنين شامل بخش نرم افزار می باشد که اطالعاتی در مورد نحوه چاپ اسناد با دستگاه در سيستم های عامل مختلف و چگونگی استفاده از نرم افزارهای کمکی 

عرضه شده را ارائه می نمايد.

اين راهنما اطالعاتی در مورد خصوصيات درايور چاپگر و دستورالعملهای مربوط به تنظيم خصوصيات جهت چاپ را در اختيارتان قرار می دهد. برای دستيابی به راهنمای روی راهنمای درايور چاپگر
صفحه درايور چاپگر، روی Help در کادر محاوره ای ويژگی های چاپگر کليک کنيد.

Samsung سايت اينترنتی،Samsung اگر دسترسی به اينترنت داريد می توانيد به راهنمايی، پشتيباتی، درايورهای چاپگر، دفترچه های راهنما و اطالعات سفارش از طريق سايت اينترنتی
www.samsungprinter.com دسترسی پيدا کنيد.

www.samsungprinter.com
www.samsungprinter.com
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 اطالعات ايمنی
عالئم مهم ايمنی و اقدامات احتياطی

معنی نمادها و نشانه های موجود در دفترچه راهنمای کاربر:

هشدار
اقدامات خطرناک يا غيرايمن ممکن است منجر به جراحات شديد شخصی يا مرگ شود.

احتياط
اقدامات خطرناک يا غيرايمن ممکن است منجر به جراحات خفيف شخصی يا وارد شدن آسيب مالی شود.

احتياط
برای کاهش خطری آتش سوزی، انفجار، شوک الکتريکی يا جراحات شخصی هنگام استفاده از دستگاه، احتياطهاي اوليه ايمني زير را دنبال کنيد:

سعی نکنيد.

قطعات دستگاه را باز نکنيد.

دست نزنيد.

دستورات زير را با دقت دنبال کنيد.

دوشاخه را از سوکت ديوار جدا کنيد.

برای جلوگيری از شوک الکتريکی مطمئن شويد دستگاه به زمين وصل باشد.

جهت راهنمايی با مرکز خدمات تماس بگيريد.

اين عالئم هشدار به منظور جلوگيری از وارد آمدن جراحت به شما و ديگران می باشد. آنها را با دقت دنبال کنيد. پس از مطالعه اين بخش، آن را در مکانی امن برای استفاده های آتی نگهداريد.

تمامي دستورالعملها را مطالعه نموده و محتواي آنها را بخوبي درك نماييد.  .1
هرگاه با وسايل برقي كار مي كنيد بايد از دانش و حس خود پيروي كنيد.  .2

تمامي هشدارها و دستورالعملهاي مشخص شده روي دستگاه و درج شده در راهنماهاي همراه دستگاه را رعايت كنيد.  .3
اگر يك دستورالعمل راهبري با اطالعات ايمني متضاد به نظر مي رسد، اطالعات ايمني ارجحيت داشته و بايد آنرا در اولويت قرار دهيد. شايد شما دستورالعملهاي راهبري را اشتباه متوجه شده   .4

باشيد. اگر نمي توانيد تضاد ميان آنها را برطرف كنيد، براي دريافت كمك و راهنمايي با نماينده خدمات يا فروش خود تماس بگيريد.
قبل از تميز كردن، دوشاخه دستگاه را از پريز برق AC ديواري بيرون آورده و/يا سيم تلفن را از سوكت ديواري بيرون بياوريد. از مواد تميز كننده مايع يا اسپري (آيروسول) استفاده نكنيد. فقط   .5

از دستمالهاي تر براي تميز كردن استفاده كنيد.
دستگاه را روي صندوق، پايه يا ميزهايي كه پايدار نيستند قرار ندهيد. در اينصورت ممكن است دستگاه افتاده، و بطور جدي آسيب ببيند.  .6

هرگز نبايد دستگاه را روي، نزديك يا باالي رادياتور، گرم كننده، دستگاه تهويه مطبوع يا كانال تهويه قرار داد.  .7
اجازه ندهيد هيچ چيزي روي كابلهاي برق آن قرار گيرد. دستگاه را در جايي قرار ندهيد كه كابلهاي آنها زير دست و پاي افراد قرار گيرند.  .8

بار اضافي به پريزهاي ديواري و سيمهاي رابط وارد نياوريد. اينكار مي تواند به از بين رفتن كيفيت كاري دستگاه منجر شده، و حتي به آتش سوزي يا شوك الكتريكي بيانجامد.  .9
به حيوانات اجازه ندهيد كابل برق AC، سيم تلفن يا كابلهاي واسط كامپيوتر شخصي را بجوند.  .10

هرگز هيچ نوع شيئي از طريق منافذ بدنه يا كابين دستگاه به داخل آن فشار ندهيد. اين اشيا ممكن است با نقاط داراي ولتاژ خطرناك تماس پيدا كرده، و خطر آتش سوزي يا شوك ايجاد كنند.   .11
هرگز هيچ نوع مايعي را به داخل يا روي دستگاه نريزيد.

براي كاهش خطر آتش سوزي و يا شوك الكتريكي، هرگز اجزا و قطعات دستگاه را باز نكنيد. اگر دستگاه به تعمير احتياج دارد آنرا به نزد يك تكنسين مجاز خدماتي ببريد. باز كردن يا برداشتن   .12
پوششها شما را در معرض ولتاژهاي خطرناك و ساير مخاطرات قرار مي دهد. نصب و سرهم كردن مجدد اشتباه موجب خواهد شد تا در زمان استفاده از دستگاه شوك الكتريكي حادث گردد.
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در شرايط زير دستگاه را از سيم تلفن، كابلهاي كامپيوتر و برق AC جدا ساخته و براي دريافت خدمات به پرسنل مجاز مراجعه نماييد:  .13
هنگامي كه هر بخشي از كابل برق، دوشاخه يا كابلهاي اتصال دهنده آسيب ديده يا سوخته باشند.  •

اگر مايعي روي دستگاه ريخته باشد.  •
اگر دستگاه در معرض باران يا آب قرار گرفته باشد.  •

اگر دستگاه با وجود اجراي دستورالعملها بدرستي كار نمي كند.  •
اگر دستگاه افتاده باشد، يا کابين آن آسيب ديده به نظر مي رسد.  •
اگر كيفيت كاري دستگاه به يكباره و بطور محسوس تغيير كند.  •

تنها آن بخش از كنترلها را اصالح و تنظيم كنيد كه در دستورالعملهاي راهبري شرح داده شده اند. اصالح و تنظيم نادرست ساير كنترلها ممكن است به آسيب ديدن دستگاه منجر شود، كه رفع آن   .14
شايد نياز به سرويس جامع توسط تكنسينهاي مجاز داشته باشد تا دستگاه به حالت عادي كاري بازگردانده شود.

در حين رعد و برق از دستگاه استفاده نكنيد. در اينصورت احتمال كمي وجود دارد كه رعد و برق شوك الكتريكي ايجاد كند. در صورت امكان، كابل برق AC و سيم تلفن را در حين رعد و   .15
برق بكشيد.

سيم تلفن ارايه شده با دستگاه شما بايد بصورت ايمن بکار گرفته شد. اگر از دستگاه با از سيمی بلندتر از ٢ متر با  ولتاژ ١١٠ ولت  استفاده می کنيد، اندازه سيم بايد AWG 16* يا بزرگتر   .16
باشد.

فقط از كابل نمره AWG 26 يا بزرگتر براي خط تلفن استفاده كنيد.  .17

اين دستورالعملها را نگهداري كنيد.  .18

اظهاريه ايمني ليزر
 I (1) مي باشد، و در ساير نقاط نيز بعنوان يك محصول ليزري كالس I براي محصوالت ليزري كالس DHHS 21 CFR از J اين چاپگر در اياالت متحده داراي تاييديه تامين شرايط فصل 1 زيرفصل

سازگار با شرايط استاندارد IEC 825 تاييد گرديده است.

محصوالت ليزري كالس I خطرناك نيستند. سيستم ليزر و چاپگر بگونه اي طراحي شده اند كه در حين كار عادي، نگهداري توسط كاربر يا انجام سرويس و خدمات، افراد هرگز در معرض تابشهاي ليزر باالتر 
از سطح كالس I قرار نمي گيرند.

هشدار
هرگز در هنگام كار يا سرويس كردن چاپگر پوشش محافظتي مجموعه ليزر/اسكنر را باز نكنيد. پرتوهاي تابشي، اگرچه نامريي هستند، اما مي توانند به چشمان شما آسيب برسانند.

* AWG: اندازه سيم آمريکايی
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ايمني ازن
اين دستگاه در حين كار عادي، ازن توليد مي كند. ازن توليد شده خطري براي كاربر و اپراتور ايجاد نمي كند. اما در هر حال، توصيه مي شود كه دستگاه را در محيطي با تهويه مناسب قرار دهيد.  

اگر نياز به اطالعات بيشتري در خصوص ازن داريد، لطفًا از نزديكترين فروشنده Samsung درخواست راهنمايي كنيد.

توفير الطاقة
يحتوي هذا الجهاز على تقنية متقدمة لتوفير الطاقة تعمل على الحد من استهالك الطاقة في األوقات التي ال ُيستخدم فيها الجهاز، حيث يتم تخفيض االستهالك تلقائيا إذا ظل الجهاز فترة طويلة دون استقبال بيانات.  

ENERGY STAR و عالمت ENERGY STAR،عالئم ثبت شده اياالت متحده آمريکا هستند.

برای کسب اطالعات بيشتر درباره برنامه ENERGY STAR، به http://www.energystar.gov مراجعه نماييد.

بازيابي
الطفًا مواد بسته بندي را به روشهاي سازگار با محيط زيست بازيابي كرده يا دور بياندازيد.  

انتشار فركانسهاي راديويي
اطالعات FCC براي كاربران

اين محصول با بخش 15 قوانين و مقررات FCC سازگاري دارد. عملکرد اين محصول موضوع دو شرط زير مي باشد:
اين دستگاه نمي تواند تداخالت مضر ايجاد کند، و  •

اين محصول بايد هرگونه تداخل دريافتي را بپذيرد، اين شامل تداخالتي که موجب نقص کاري آن نيز مي شوند هست.  •
اين دستگاه بر اساس بخش 15 قوانين و مقررات FCC مورد آزمايش قرار گرفته و عملكرد آن در محدوده وسايل كالس B ديجيتال ارزيابي شده است. اين محدوده ها براي تامين حفاظت معقول در برابر تداخل 

با وسايل خانگي طراحي شده اند. اين دستگاه انرژي فركانس راديويي توليد نموده و از آن استفاده مي كند، و در صورتي كه برابر دستورالعملها از دستگاه استفاده نشود، امكان ايجاد تداخل مزاحم بر مخابرات 
راديويي وجود خواهد داشت. اما در هر حال، هيچ تضميني براي عدم بروز تداخل در موقعيتي خاص وجود ندارد. اگر اين دستگاه تداخلي مزاحم در دريافت تصاوير تلويزيوني يا امواج راديويي ايجاد كرد، كه 

مشخص ساختن آن با روشن و خاموش كردن دستگاه امكان پذير است، به كاربران توصيه مي شود با پيروي از يك يا چند اقدام زير تداخل را از بين ببرند:
جهت آنتن گيرنده را تغيير داده يا محل آنرا عوض كنند.  •

فاصله ميان گيرنده و دستگاه را افزايش دهند.  •
دستگاه را به پريز برقي وصل كنند كه مدار آن با مدار برقي كه به گيرنده متصل است تفاوت داشته باشد.  •

جهت دريافت كمك با فروشنده يا تكنسينهاي مجرب راديو و تلويزيون مشورت نماييد.  •

شود. منجر  دستگاه  با  كردن  كار  براي  كاربر  اجازه  شدن  باطل  به  تواند  مي  اند  نشده  تاييد  سازگاري  مسئوليت  داراي  سازنده  توسط  صراحتاً  كه  اصالحاتي  يا  تغييرات   

مقررات تداخل راديويي كانادا
اين دستگاه ديجيتال از محدوده هاي كالس B انتشار نويزهاي راديويي از دستگاه هاي ديجيتال كه در استاندارد دستگاه هاي ايجاد كننده تداخل ’وسايل ديجيتال‘، ICES-003 صنايع و علوم كانادا مشخص شده 

است تخطي نمي نمايد.

 Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans
la norme sur le matériel brouilleur : « Appareils Numériques », ICES-003 édictée par l’Industrie et Sciences Canada.

http://www.energystar.gov
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اياالت متحده آمريكا
(FCC) کميسيون فدرال مخابرات

FCC منتشر کننده عمدي بر حسب بخش 15 مقررات
تجهيزات توان پايين، LAN راديوئي (تجهيزات مخابراتي بي سيم موج راديوئي RF)، که در باند 2.4 گيگاهرتز کار مي کنند، ممکن است در سيستم چاپگر شما وجود داشته (نصب شده) باشند. اين بخش زماني 

مصداق خواهد داشت که اين تجهيزات وجود داشته باشند. لطفًا براي آگاه شدن از وجود يا عدم وجود تجهيزات بي سيم، به برچسب سيستم رجوع کنيد.

تجهيزات بي سيم که ممکن است در سيستم شما بکار برده شده باشند، فقط زماني براي کار در اياالت متحده آمريکا مجاز خواهند بود که که يک شماره شناسه FCC روي برچسب سيستم وجود داشته باشد.

در مقررات FCC توصيه شده است که در صورت استفاده از تجهيزات بي سيم در نزديکي بدن، بايد يک فاصله 20 سانتي متري (8 اينچي) بين دستگاه و بدن قائل شد (اين فاصله حدود نهائي را شامل نمي 
شود). اگر تجهيزات بي سيم روشن باشند بايد فاصله اي بيش از 20 سانتي متر (8 اينچ) با بدن رعايت شود. توان خروجي تجهيزات بي سيم، که ممکن است در چاپگر شما نصب شده باشند، بسيار کمتر از 

مقادير حداکثر در معرض قرار گيري RF تعيين شده توسط FCC مي باشند.

اين فرستنده نبايد در نزديکي هيچ آنتن يا فرستنده ديگري قرار داده شده و يا به کار برده شود.

عملکرد اين دستگاه موضوع دو شرط زير مي باشد: (1) اين دستگاه نمي تواند تداخالت مضر ايجاد کرده، و (2) اين دستگاه بايد کليه تداخالت دريافتي را بپذيرد، اين شامل تداخالتي که ممکن است موجب 
عملکرد نامطلوب آن شوند نيز هست.

تجهيزات بي سيم توسط کاربران قابل سرويس نمي باشند. آنها را هرگز به هيچ ترتيبي دست کاري نکنيد. دست کاري در يک وسيله بي سيم موج باطل شدن امتياز استفاده از آن خواهد شد. براي امور سرويس با   
سازنده محصول تماس بگيريد.

اظهاريه FCC براي مصارف LAN بي سيم:  
 1 mW/cm2 زماني که اين مجموعه فرستنده و آنتن را نصب کرده و به کار مي بريد، ممکن است در فواصل نزديک به محل نصب آنتن مقدار در معرض قرار گيري فرکانس راديوئي از حداکثر تعيين شده

بيشتر باشد. بنابراين، کاربر بايد در کليه زمانها فاصله حداقل 20 سانتي متري را از آنتن رعايت کند. اين وسيله را نمي توان در مجاورت فرستنده يا آنتن فرستنده ديگري قرار داد. 

قابل شناسايي ساختن فكسها
مصوبه محافظت از استفاده كنندگان تلفن سال 1991 از لحاظ قانوني به هيچ فردي اجازه نمي دهد تا از كامپيوتر يا ساير وسايل الكترونيكي براي ارسال هيچ نوع پيغامي از طريق دستگاه هاي فكس تلفني استفاده 

كند مگر اينكه اين پيغامها داراي حاشيه اي در باال يا پايين هر صفحه مخابره شده يا صفحه اول مخابره شده باشند و اطالعات زير در آنها درج شده باشد:

(1) تاريخ و زمان مخابره

(2) هويت شركت، فرد حقوقي يا حقيقي ارسال كننده پيغام؛ و

(3) شماره تلفن دستگاه، شركت، شخص حقيقي يا حقوقي فرستنده.

شركت تلفن و مخابرات ممكن است در صورتي كه بطور معقول و منطقي براي كار و عملياتش الزم باشد تغييراتي در امكانات و تسهيالت، عملكرد دستگاه ها و يا روالهاي كاري خويش اعمال نمايد كه با بخش 
68 مقررات و قوانين FCC همخواني و مطابقت خواهند داشت. اگر اين تغييرات بطور معقول موجب ناسازگاري قابل انتظار دستگاه هاي ترمينالي كاربران با امكانات و سيستمهاي مخابراتي شركت تلفن شوند، 

يا موجب شوند كه اين دستگاه هاي ترمينالي به اصالح يا تغييرات نياز پيدا كنند، يا اصوًال عملكرد يا استفاده از آنها را بطور محسوس خدشه دار سازند، اعالميه اي متناسب بصورت كتبي در اختيار مشتركين 
قرار داده شده، و آنها فرصت تامين سرويس و خدمات بدون وقفه داده مي شود.



اطالعات ايمنی_٩

شماره هم ارزي زنگ
شماره هم ارزي زنگ و شماره ثبت FCC اين دستگاه را مي توان روي برچسب واقع در زير يا پشت آن يافت. در برخي از موارد الزم است كه اين شماره ها را به شركتهاي تلفن و مخابرات ارايه نماييد.
شماره هم ارزي زنگ (REN) معياري از بار الكتريكي وارده بر خط تلفن مي باشد، و براي تعيين وارد شدن ’اضافه بار‘ توسط كاربر روي خط تفلن مورد استفاده قرار مي گيرد. نصب چندين نوع دستگاه 
روي يك خط تلفن ممكن است موجب بروز مشكالتي در گرفتن يا دريافت تلفن شود، بخصوص در مواردي كه تلفن شما زنگ مي خورد. مجموع شماره هاي هم ارزي زنگ تجهيزاتي كه روي خط تلفن خود 
نصب كرده ايد بايد كمتر از پنج باشد تا سرويس دهي مناسب از سوي شركتهاي تلفن و مخابرات تضمين گردد. در بعضي موارد، مجموع پنج هم روي خط شما قابل استفاده نخواهد بود. اگر يكي از تجهيزات 

تلفني شما دچار نقص كاري شوند، بايد فورًا آنرا از خط تلفن جدا سازيد، چون ممكن است به شبكه تلفن آسيب برساند.

مقررات FCC بيان مي دارد كه اعمال تغييرات يا اصالحاتي بر دستگاه كه مورد تاييد صريح سازنده نمي باشند ممكن است به باطل شدن حق كار با دستگاه منجر شوند. در صورتي كه دستگاه هاي   
ترمينالي به شبكه تلفن آسيب برسانند، شركت تلفن و مخابرات بايد در صورت متوقف ساختن سرويسها با مشترك اطالع بدهد. اما، اگر دادن اعالم و تذكر عملي نباشد، شركت مي تواند در موارد زير 

سرويس و خدمات را بطور موقتي متوقف سازد:
فورًا به مشترك اطالع داده شود.  (a

به مشترك فرصت تصحيح مشكل دستگاه داده شود.  (b
بر اساس روالهاي تعيين شده در زيربخش E بخش 68 مقررات و قوانين FCC حق شكايت كردن مشترك به كميسيون فدرال مخابرات به اطالع او رسانده شود.  (c

عالوه بر اين بايد بدانيد كه:
دستگاه شما براي اتصال به سيستم PBX ديجيتال طراحي نشده است.  •

اگر قصد داريد از مودم يا فكس مودم كامپيوتر روي همان خط تلفني كه دستگاه روي آن قرار دارد استفاده كنيد، شايد در تمامي تجهيزات با مشكالت مخابراتي و دريافت مواجه شويد. توصيه مي شود هيچ   •
وسيله ديگري را روي خط تلفني كه دستگاه به آن وصل است قرار ندهيد، بجز يك تلفن عادي.

اگر در منطقه شما مكررًا شرايط رعد و برق و قطعي برق روي مي دهد، توصيه مي كنيم براي سيستم برق و خطوط تلفن خود دستگاه محافظ نصب كنيد. اين محافظت كننده ها را مي توانيد از فروشنده خود   •
يا فروشگاه هاي تجهيزات تلفني و الكترونيكي تهيه كنيد.

در هنگام برنامه ريزي شماره هاي اضطراري و/يا برقراري تماسهاي آزمايشي با شماره هاي اضطراري، حتمًا از شماره هاي غير اضطراري براي اطالع دادن اين موضوع و قصد آزمايش خود به اپراتور   •
استفاده كنيد. اپراتور دستورالعملهايي براي آزمايش دقيقتر شماره هاي اضطراري به شما خواهد داد.

اين دستگاه را نبايد روي خطوط تلفن سكه اي يا خطوط مشترك استفاده كرد.  •
اين دستگاه با تجهيزات كمك شنوايي كوپلينگ مغناطيسي برقرار مي كند.  •

شما مي توانيد اين دستگاه را با استاده از جكهاي مدوالر استاندارد، USOC RJ-11C به شبكه هاي تلفن وصل كنيد.

تعويض دوشاخه تعبيه شده (فقط براي انگلستان)
مهم

سيم اصلي برق اين دستگاه داراي دوشاخه استاندارد 13 آمپري (BS 1363) بوده و يك فيوز 13 آمپري نيز براي آن نصب شده است. هنگامي كه اين فيوز را تعويض يا آزمايش مي كنيد، بايد يك فيوز صحيح 
13 آمپري به جاي آن قرار دهيد. ضمنًا بايد پوشش فيوز را در جاي خودش قرار دهيد. اگر پوشش فيوز را گم كرده ايد، تا پوشش فيوز جديد تهيه نكرده ايد از دوشاخه استفاده نكنيد. 

لطفًا با افرادي كه دستگاه را از آنها خريداري كرده ايد تماس بگيريد.
دوشاخه 13 آمپري رايج ترين نوع دوشاخه مورد استفاده در انگلستان بوده و براي كاربرد شما مناسب مي باشد. اما، بعضي از ساختمان ها (غالبًا ساختمانهاي قديمي) پريزهاي عادي 13 آمپري ندارند. شما بايد 

يك آداپتور دوشاخه مناسب تهيه كنيد. دوشاخه پرسي را برنداريد.

اگر دوشاخه پرسي را بريده ايد، فورًا آنرا دور بياندازيد.  
شما نمي توانيد اين دوشاخه را مجددًآ سيم كشي كنيد و اگر آنرا به يك پريز بزنيد امكان بروز شوك الكتريكي وجود خواهد داشت.  

هشدار مهم:  
شما بايد براي اين دستگاه اتصال زمين برقرار كنيد.

سيمهاي موجود در كابل اصلي داراي كدهاي رنگي زير هستند:
سبز و زرد: زمين  •

آبي: خنثي  •
قهوه اي: زنده  •

اگر سيمهاي كابل اصلي با رنگهاي مشخص شده روي دوشاخه شما همخواني ندارند، به ترتيب زير اقدام كنيد:

شما بايد سيمهاي سبز و زرد را به پيني كه با عالمت ’E‘ يا با عالمت ايمني ’عالمت زمين‘ يا سبز و زرد يا سبز مشخص شده است وصل كنيد.

شما بايد سيم آبي را به پيني كه با حرف ’N‘ يا به رنگ سياه مشخص شده است وصل كنيد.

شما بايد سيم قهوه اي را به پيني كه با حرف ’L‘ يا به رنگ قرمز مشخص شده است وصل كنيد.

شما بايد يك فيوز 13 آمپري در دوشاخه، در آداپتور، يا مدار توزيع خود داشته باشيد.
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اظهاريه سازگاري (كشورهاي اروپايي)
تاييديه ها و گواهيها

نشان CE اختصاص داده شده براي محصول بيانگر اظهاريه سازگاري .Samsung Electronics Co., Ltd با احكام و مصوبات EEC/93/68 جامعه متحد اروپا در تاريخهاي زير مي باشد:  

1 ژانويه، 1995: مصوبه EEC/73/23 شورا، تجميع قوانين كشورهاي عضو در خصوص تجهيزات ولتاژ پايين.
1 ژانويه، 1996: مصوبه EEC (92/31/EEC)/89/336 شورا، تجميع قوانين كشورهاي عضو در خصوص سازگاري الكترومغناطيسي.

9 مارس، 1999: مصوبه EC/1999/5 شورا در خصوص تجهيزات راديويي و تجهيزات مخابراتي ترمينالي و تاييد متقابل سازگاري آنها. متن كامل اظهاريه، كه بيانگر مصوبات و استانداردهاي مرجع 
مربوطه است را مي توان از طريق نماينده .Samsung Electronics Co., Ltd تهيه نمود.

EC گواهي
(FAX) 1999/5 تجهيزات راديويي و مخابراتي ترمينالي/EC گواهي مصوبه

اين محصول Samsung توسط Samsung براي ارتباطات تك ترمينالي جامعه اروپا با شبكه تلفن آنالوگ سوئيچ عمومي (PSTN) بر اساس مصوبه EC/1999/5 مورد تاييد قرار گرفته است. اين 
محصول براي كار با PSTNهاي كشوري و PBXهاي سازگار در كشورهاي اروپايي طراحي شده است.

در صورت بروز مشكل، بايد در اولين فرصت با Euro QA Lab شركت .Samsung Electronics Co., Ltd تماس بگيريد.

اين محصول بر اساس TBR21 آزمايش شده است. انستيتو استانداردهاي مخابراتي اروپا (ETSI) يك سند راهنما (EG 201 121) براي كمك در استفاده و بكارگيري تجهيزات ترمينالي كه با اين استاندارد 
سازگاري دارند تهيه نموده كه حاوي نكات و شرايط اضافي جهت تضمين سازگاري شبكه اي با ترمينالهاي TBR21 مي باشد. اين محصول براي سازگاري و همخواني كامل با تمامي نكات توصيه اي مندرج 

در اين سند راهنما، و بر اساس آن طراحي شده است.

(EU براي محصوالت داراي تجهيزات راديوئي مورد تاييد) اطالعات تاييديه راديوئي اروپا
اين محصول يک چاپگر است و ممکن است تجهيزات راديوئي LAN (تجهيزات مخابراتي بي سيم فرکانس راديوئي RF)، عمل کننده در باند 2.4 گيگاهرتز در سيستم شما وجود داشته (نصب شده باشند) که 

تنها براي کاربري هاي خانگي يا اداري در نظر گرفته شده اند.  اين بخش زماني مصداق خواهد داشت که اين تجهيزات وجود داشته باشند. لطفًا براي آگاه شدن از وجود يا عدم وجود تجهيزات بي سيم، به 
برچسب سيستم رجوع کنيد.

تجهيزات بي سيمي که ممکن است در سيستم شما وجود داشته باشند تنها در صورتي براي استفاده در اتحاديه اروپا يا مناطق وابسته مجاز خواهند بود که يک عالمت CE با  شماره ثبت سازمان تاييد کننده 
و عالمت هشدار روي برچسب سيستم وجود داشته باشد.

توان خروجي تجهيزات بي سيم، که ممکن است در چاپگر شما نصب شده باشند، بسيار کمتر از مقادير حداکثر در معرض قرار گيري RF تعيين شده در مصوبه R&TTE کميسيون اروپا مي باشند.

ممالک اروپائي که تاييديه هاي بي سيم را مي پذيرند:
اتريش، بلژيک، قبرس، جمهوري چک، دانمارک، استوني، فنالند، فرانسه (با محدوديتهاي فرکانس)، آلمان، يونان، مجارستان، ايرلند، ايتاليا، التويا، ليتواني،  اتحاديه اروپا 

لوکزامبورگ، مالت، هلند، لهستان، پرتغال، اسلوواکي، اسلووني، اسپانيا، سوئد و بريتانيا

ايسلند، ليختنشتاين، نروژ و سويس ممالک مورد تاييد اتحاديه اروپا 

ممالک اروپائي با محدوديت استفاده:
در فرانسه، دامنه مجاز فرکانس براي تجهيزاتي مانند بي سيمها که توان مخابره آنها باالي mW 10 است بين 2446.5 تا 2483.5 مگاهرتز مي باشد. اتحاديه اروپا 

در حال حاضر محدوديتي ندارد.  ممالک مورد تاييد اتحاديه اروپا 
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اظهاريه هاي سازگاري با مقررات
نکات مربوط به تجهيزات بي سيم

تجهيزات توان پايين، LAN راديوئي (تجهيزات مخابراتي بي سيم موج راديوئي RF)، که در باند 2.4 گيگاهرتز کار مي کنند، ممکن است در سيستم چاپگر شما وجود داشته (نصب شده) باشند. در بخش بعد 
بررسي اي کلي از مالحظات و نکاتي که بايد در حين کار با تجهيزات بي سيم مد نظر داشت، آورده شده است.

محدوديتها، احتياطها، و مسائل اضافي مربوط به کشورهاي خاص در بخش کشورهاي خاص (يا بخش گروه کشورها) آورده شده است. تجهيزات بي سيم موجود در سيستم شما فقط براي کار در کشورهائي که در 
عالئم تاييد راديوئي برچسب رده بندي سيستم شما درج شده اند، مجاز مي باشند. اگر کشوري که وسيله بي سيم را در آن به کار خواهيد برد در فهرست آورده نشده است، لطفًا براي آگاهي از شرايط با سازمان 

هاي تاييد فرکانس هاي راديوئي محلي تماس بگيريد. قوانين مربوط به تجهيزات بي سيم بسيار سخت گيرانه است و شايد استفاده از آنها مجاز نباشد.

توان خروجي تجهيزات بي سيم، که ممکن است در چاپگر شما نصب شده باشند، بسيار کمتر از مقادير حداکثر در معرض قرار گيري RF جاري مي باشند. از آنجائي که ميزان انرژي ساطع شونده از تجهيزات 
بي سيم (که ممکن است در چاپگر شما نصب شده باشند) کمتر از مقادير تعيين شده در استانداردها و توصيه هاي ايمني فرکانس راديوئي است، سازنده معتقد است که استفاده از اين تجهيزات ايمن مي باشد. البته 

فارغ از سطوح توان، بايد توجه داشت که تماس بدن انسان به آنها در حين کار به حداقل ممکن کاهش داده شود.

بعنوان يک قانوني کلي، فاصله اي حداقل 20 سانتي متري (8 اينچي) بين وسيله بي سيم و بدن انسان در مواردي که قرار است وسيله در نزديکي بدن به کار برده شود (اين شامل مرزهاي نهائي نيست) کافي است. 
زماني که تجهيزات بي سيم روشن بوده و در حال مخابره مي باشند، بايد دستگاه را بيشتر از 20 سانتي متر (8 اينچ) از بدن فاصله داد.

اين فرستنده نبايد در نزديگي هيچ آنتن يا فرستنده ديگري قرار داده شده و يا به کار برده شود.

بعضي از شرايط نيازمند اعمال محدوديتهائي براي تجهيزات بي سيم هستند. نمونه هاي محدوديتهاي معمول در ادامه فهرست شده اند:

مخابرات بي سيم فرکانس راديوئي مي تواند در کارکرد تجهيزات موجود در هواپيماهاي تجاري اخالل ايجاد کند. در مقررات جاري هوانوردي آورده شده است که تجهيزات بي سيم بايد در حين سفر با هواپيما   
خاموش باشند. تجهيزات مخابراتي B 802.11 (اصطالحًا به آن اترنت بي سيم نيز گفته مي شود) و بلوتوث از نمونه تجهيزاتي هستند که مخابرات بي سيم برقرار مي سازند.

در محيط هائي که خطر تداخل با ساير تجهيزات و يا سرويسها مضر بوده يا مضر تلقي مي شود، استفاده از تجهيزات بي سيم ممکن است محدود يا ممنوع باشد. فرودگاه ها، بيمارستان ها، محيط هائي که   
اکسيژن يا گازهاي قابل اشتعال در آنها وجود دارند تنها چند نمونه از محيط هائي هستند که استفاده از تجهيزات بي سيم ممکن است در آنها محدود يا ممنوع باشد. اگر در محيطي هستيد و در خصوص استفاده 

کردن از تجهيزات بي سيم ترديد داريد، قبل از اينکه از وسيله استفاده کرده يا آنرا روشن کنيد، مراتب را با مقامات مسئول در ميان بگذاريد.

هر کشور محدوديتهاي متفاوتي براي استفاده از تجهيزات بي سيم دارد. از آنجائي که سيستم شما داراي تجهيزات بي سيم است، هنگامي که بين کشورهاي مختلف سفر مي کنيد، قبل از سفر حتمًا مراتب را از   
طريق مقامات تاييد کننده جويا شده و در مورد محدوديتهاي استفاده از تجهيزات بي سيم در کشور مقصد اطالعات کسب نماييد.

اگر سيستم شما مجهز به تجهيزات بي سيم داخلي باشد، هرگز قبل از اينکه تمامي پوششها و محافظها در جاي خود قرار گرفته و سيستم بطور کامل جمع شده باشد از تجهيزات بي سيم آن استفاده نکنيد.  

تجهيزات بي سيم توسط کاربران قابل سرويس نمي باشند. آنها را هرگز به هيچ ترتيبي دست کاري نکنيد. دست کاري در يک وسيله بي سيم موج باطل شدن امتياز استفاده از آن خواهد شد. براي امور سرويس با   
سازنده محصول تماس بگيريد.

فقط از درايورهائي استفاده کنيد که توسط کشوري که قرار است دستگاه در آن مورد استفاده قرار گيرد، مجاز دانسته شده باشند. براي کسب اطالعات تکميلي به کيت بازيابي سيستم سازنده مراجعه نموده يا با   
بخش پشتيباني فني سازنده تماس بگيريد.
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Samsung Scan Manager مشکالت  ٧۵  
(CLX-3170FN/CLX-3170FW فقط) مشکالت فاکس کردن  ٧۵  

Windows مشکالت معمول  ٧۶  
Linux مشکالت معمول  ٧۶  

Macintosh مشکالت معمول  ٧٨  

ملزومات  ٧٩  
نحوه خريد  ٧٩  

مشخصات کلی  ٨٠  
مشخصات چاپگر  ٨١  
مشخصات اسکنر  ٨١  

مشخصات دستگاه کپی  ٨١  
(CLX-3170FN/CLX-3170FW فقط) مشخصات فاکس  ٨٢  

 سفارش مواد مصرفی و لوازم جانبی

٧٩
 مشخصات

٨٠
 واژه نامه

٨٣
 فهرست

٨٧
SAMSUNG WORLD WIDE

٨٩
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مقدمه
اجزای اصلی دستگاه در اينجا نشان داده شده است:

اين فصل شامل موارد زير است:
نمای کلی دستگاه  •

نمای كلی صفحه کنترل  •
Status آشنايی با ديود نوری  •
اعالم وضعيت کارتريج تونر  •

نمای کلی دستگاه

نمای جلو

سينی خروجی سند٩راهنماهای پهنای کاغذ١

درگاه حافظه ١٠USB تغذيه کننده خودکار سند أ ٢

کارتريج تونر١١صفحه کنترل٣

واحد تصويرسازی١٢پشتيبانی خروجی۴

محفظه مواد زائد تونر١٣قاب جلو۵

درب اسکنر١۴دستگيره قاب جلو۶

شيشه اسکنر١۵سينی ٧١

واحد اسکن١۶سينی ورودی سند٨

أ. CLX-3170FN/CLX-3170FW دارای عملکرد تغذيه کننده خودکار سند است.

نمای پشت

١
٢

٣

۴

۵ ۶

٨

٧

دسته۵سوکت تلفن داخلی (EXT)أ١

دو شاخه برق۶سوکت خط تلفن أ٢

قاب پشت٧پورت شبکه٣

۴USB سوئيچ برق٨پورت

.CLX-3170FN/CLX-3170FW أ. فقط مدل

١

٢

٣

۴
۵
۶

٧

٨
٩

١٠

١١

١٢
١٣

١۴

١۵

١۶

نمای کلی منو  •
نرم افزار ارائه شده  •

قابليت های درايور چاپگر  •



مقدمه_١٧

 نمای كلی صفحه کنترل

CLX-3170FN/CLX-3170FW فقط مدل

١ID Copy
 شما می توانيد هر دو طرف کارتهای شناسايی مانند يک گواهينامه 

رانندگی را روی يک برگ کاغذ کپی کنيد. (مراجعه کنيد به 
"کپي کردن کارت شناسايي" در صفحه ٣٧.)

٢Direct USB

هنگامی که حافظه به پورت حافظه USB در جلوی دستگاه وصل 
شده باشد به شما اجازه می دهد تا فايلهای ذخيره شده در حافظه 

USB را بطور مستقيم چاپ کنيد. (مراجعه کنيد به "USB درباره 
حافظه" در صفحه ۵٧.)

وضعيت فعلی و اعالمها را در حين کار نمايش می دهد.صفحه نمايش٣

رنگ هاي تونر۴

رنگ های تونر نشان داده شده در زير صفحه نمايش LCD با 
پيامهای صفحه نمايش مطابقت دارند. ديود نوری Status را با 
استفاده از پيام های کارتريج تونر ببينيد. (مراجعه کنيد به "اعالم 

وضعيت کارتريج تونر" در صفحه ١٩.)

۵Wireless/Status
وضعيت دستگاه را به شما نشان می دهد. (مراجعه کنيد به 

"آشنايی با ديود نوری Status" در صفحه ١٩.)

۶Fax.حالت فاکس را تنظيم می کند

٧Copy.حالت کپی را فعال می کند

٨Scan/Email.حالت اسکن را فعال می کند

٩Menu.وارد حالت منو شده و در ميان منوهای موجود حرکت می کند

١٠OK.انتخاب روی صفحه نمايش را تأييد می کند

١١Back.شما را به سطح باالتر منو بر می گرداند

پيكان چپ و راست ١٢
در ميان گزينه های موجود در منوی انتخاب شده حرکت می کند 

و مقادير را کاهش يا افزايش می دهد. هنگام درج نويسه ها از 
کليد راست برای افزودن فضای خالی استفاده کنيد.

صفحه کليد عددی١٣
يک شماره را می گيرد يا نويسه های حرفی و عددی را وارد می کند. 

(مراجعه کنيد به "حروف و اعداد صفحه کليد" در صفحه ٢۶.)

١۴Address Book
به شما اجازه می دهد تا در ميان نشانيهای پست الکترونيکی 

ذخيره شده جستجو کنيد.

١۵Redial/Pause
در حالت آماده، آخرين شماره را شماره گيری کرده يا در حالت 

ويرايش، يک مکث در شماره فاکس ايجاد می کند.

١۶On Hook Dial.خط تلفن را مشغول مى کند

١٧Stop/Clear
عمليات را در هر زمانی متوقف می سازد. در حالت آماده، گزينه 

های کپی مانند تيرگی، تنظيم نوع سند، اندازه کپی، و تعداد کپی ها 
را پاک/لغو می کند. 

١٨Black Start.کار را در حالت سياه و سفيد آغاز می کند

١٩Color Start.کار را در حالت رنگی آغاز می کند

کليه تصاوير در اين راهنمای کاربر ممکن است بر اساس نوع گزينه ها يا مدل، با دستگاه   •
شما تفاوت داشته باشد.

در صورتی که تعداد صفحاتی زيادی را بيکباره چاپ کنيد، ممکن است سطح سينی خروجی   •
داغ شود. مطمئن شويد که سطح را لمس نمی کنيد، و از نزديک شدن کودکان به آن جلوگيری 

به عمل آوريد.

 

١

٢

٣
۴

۵
٨

٧

۶ ٩
١٠

١١ ١٢

١٣

١۴

١۵

١۶
١٨

١٧

١٩
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CLX-3170/CLX-3170N فقط مدل

وضعيت فعلی و اعالمها را در حين کار نمايش می دهد.صفحه نمايش١

رنگ هاي تونر٢
رنگ های تونر نشان داده شده در زير صفحه نمايش LCD با 

پيامهای صفحه نمايش مطابقت دارند. ديود نوری Status را با 
استفاده از پيام های کارتريج تونر ببينيد. (مراجعه کنيد به "اعالم 

وضعيت کارتريج تونر" در صفحه ١٩.)

٣Wireless/Status وضعيت دستگاه را به شما نشان می دهد. (مراجعه کنيد به "آشنايی
با ديود نوری Status" در صفحه ١٩.)

۴Menu.وارد حالت منو شده و در ميان منوهای موجود حرکت می کند

۵OK.انتخاب روی صفحه نمايش را تأييد می کند

۶Back.شما را به سطح باالتر منو بر می گرداند

پيكان چپ و راست ٧
در ميان گزينه های موجود در منوی انتخاب شده حرکت می کند و 

مقادير را کاهش يا افزايش می دهد. هنگام درج نويسه ها از کليد 
راست برای افزودن فضای خالی استفاده کنيد.

٨ID Copy
 شما می توانيد هر دو طرف کارتهای شناسايی مانند يک گواهينامه 

رانندگی را روی يک برگ کاغذ کپی کنيد. (مراجعه کنيد به 
"کپي کردن کارت شناسايي" در صفحه ٣٧.)

٩Scan to

به شما اجازه می دهد به فهرستی از نرم افزارهای کامپيوتر شخصی 
خودتان که می توان در آنها تصاوير را اسکن کرد دسترسی يابيد. 
شما بايد با استفاده از نرم افزار سامسونگ (برنامه کمکی تنظيمات 

چاپگر) ارائه شده همراه با اين دستگاه يک فهرست اسکن ايجاد 
نماييد. برای جزئيات، به بخش نرم افزار مراجعه کنيد.

١٠Direct USB
هنگامی که حافظه به پورت حافظه USB در جلوی دستگاه وصل 

 USB شده باشد به شما اجازه می دهد تا فايلهای ذخيره شده در حافظه
 "USB را بطور مستقيم چاپ کنيد. (مراجعه کنيد به "درباره حافظه

در صفحه ۵٢.)

١١Stop/Clear
عمليات را در هر زمانی متوقف می سازد. در حالت آماده، گزينه 

های کپی مانند تيرگی، تنظيم نوع سند، اندازه کپی، و تعداد کپی ها 
را پاک/لغو می کند. 

١٢Black Start.کار را در حالت سياه و سفيد آغاز می کند

١٣Color Start.کار را در حالت رنگی آغاز می کند

کليه تصاوير در اين راهنمای کاربر ممکن است بر اساس نوع گزينه ها يا مدل، با دستگاه   •
شما تفاوت داشته باشد.

در صورتی که تعداد صفحاتی زيادی را به يکباره چاپ کنيد، ممکن است سطح سينی   •
خروجی داغ شود. مطمئن شويد که سطح را لمس نمی کنيد، و از نزديک شدن کودکان به 

آن جلوگيری به عمل آوريد.
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STATUS آشنايی با ديود نوری
رنگ مربوط به Status نشان دهنده وضعيت فعلی دستگاه می باشد.

شرحوضعيت

دستگاه آفالين است.خاموش  •
دستگاه در وضعيت صرفه جويی در مصرف برق می باشد.   •

هنگامی که داده ها دريافت شده است يا اگر دکمه ايی فشار داده 
شده باشد، دستگاه بطور اتوماتيک به حالت آنالين می رود.

از عملکرد بی سيم نمی توان استفاده نمود.  •

در حال سبز
چشمک زدن

هنگامی که ديود نوری سبز رنگ به آرامی چشمک می زند دستگاه   •
در حال دريافت داده از رايانه است.

هنگامی که ديود نوری سبز رنگ سريع چشمک می زند دستگاه در   •
حال چاپ داده ها می باشد. 

دستگاه روشن است و می توان از آن استفاده کرد.روشن  •
از عملکرد بی سيم نمی توان استفاده نمود.  •

در حال قرمز
چشمک زدن

يک خطای جزئی روی داده است و چاپگر منتظر است تا خطا   •
برطرف شود. پيام صفحه نمايش را بررسی کنيد و با مراجعه به 

آشنايی با پيام های صفحه نمايش مشکل را برطرف کنيد. (مراجعه 
كنيد به "آشنايي با پيام هاي صفحه نمايش" در صفحه ۶٨.) 

جوهر کارتريج کم است. کارتريج تونر جديدی سفارش دهيد، مراجعه   •
کنيد به "سفارش مواد مصرفي و لوازم جانبي" در صفحه ٧٩. می 

توانيد بطور موقتی کيفيت چاپ را با پخش دوباره جوهر بهبود بخشيد. 
(مراجعه کنيد به "تعويض کارتريج تونر" در صفحه ۵٩.)

مشکلی مانند گير کردن کاغذ، قاب باز شده يا نبودن کاغذ در سينی روشن  •
رخ داده است، بنابراين دستگاه نتوانسته است به کار چاپ ادامه 
دهد. پيام صفحه نمايش را بررسی کنيد، و برای برطرف کردن 
مشکل به مراجعه كنيد به "آشنايي با پيام هاي صفحه نمايش" در 

صفحه ۶٨ .
کارتريج تونر خالی است، تمام شده است يا بايد تعويض شود.   •

(مراجعه كنيد به "آشنايي با پيام هاي صفحه نمايش" در صفحه ۶٨.)

هميشه پيام روی صفحه نمايش را برای برطرف نمودن مشکل بررسی نماييد. دستورالعمل 
موجود در بخش عيب يابی شما را در مورد نحوه کار کردن صحيح با دستگاه آشنا می سازد. 
برای کسب اطالعات بيشتر مراجعه كنيد به "آشنايي با پيام هاي صفحه نمايش" در صفحه ۶٨.

 

اعالم وضعيت کارتريج تونر
وضعيت کارتريج های تونر توسط ديود نوری Status و صفحه نمايش LCD نشان داده می شود. 

درصورتيکه کارتريج تونر کم باشد يا نياز به تعويض داشته باشد، ديود نوری Status قرمز می شود 
و صفحه نمايش پيام را نشان می دهد. با اين وجود عالمت پيکان نشان خواهد داد که کدام تونر رنگ کم 

شده است و نياز به نصب کارتريج جديد دارد. 

مثال: 

مثال باال نشان دهنده وضعيت کارتريج زرد رنگ مشخص شده با پيکان می باشد. پيام را بررسی کرده 
تا متوجه شويد که مشکل چيست و چگونه بايد آن را حل کرد. برای مرور مفصل اطالعات پيام های 

خطا مراجعه كنيد به "آشنايي با پيام هاي صفحه نمايش" در صفحه ۶٨.
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نمای کلی منو
صفحه کنترل دسترسی به منوهای مختلف جهت تنظيم دستگاه يا استفاده از عملکردهای دستگاه را در اختيار شما قرار می دهد. می توان با فشار دادن Menu به اين منوها دسترسی داشت. به شکل زير مراجعه کنيد.

ممکن است بسته به گزينه ها يا مدلها بعضی از منوها بر روی صفحه نمايش ظاهر نشود. در اينصورت، آن گزينه برای دستگاه شما قابل اعمال نيست. 

 

Fax Feature

Darkness
Resolution
Multi Send
Delay Send
Priority Send
Forward
Secure Receive
Add Page
Cancel Job

Fax Setup

Sending
Redial Times
Redial Term
Prefix Dial
ECM Mode
Send Report
Image TCR
Dial Mode 

Receiving
Receive Mode
Ring to Answer

Fax Setup
(���مه ����)

Stamp RCV Name
RCV Start Code
Auto Reduction
Discard Size
Junk Fax Setup
DRPD Mode

Change Default
Resolution
Darkness

Auto Report

Copy Feature

Reduce/Enlarge
Darkness
Original Type
Layout
Adjust Bkgd.
Gray Enhance

Copy Setup

Change Default
Copies
Copy Collation
Reduce/Enlarge
Darkness
Original Type

Scan Feature

USB feature
Scan Size
Original Type
Resolution
Scan Color
Scan Format

E-mail Feature
Scan Size
Original Type
Resolution
Scan Color

Scan Setup

Change Default
USB Default
E-mail Default

System Setup

Report
All Report
Configuration
Supplies Info
Address Book
Send Report
Sent Report
Fax RCV Report
Schedule Jobs
JunkFax Report
Network Info.
User Auth List

Maintenance
Remote Service
Supplies Life
Color
Serial Number

System Setup
(���مه ����) (���مه ����)

Clear Setting
All Settings
Fax Setup
Copy Setup
Scan Setup
System Setup
Network
Address Book
Sent Report
Fax RCV Report

Network

TCP/IP
Ethernet Speed
Wireless

WLAN Basic
WLAN Security
WLAN Default

Clear Setting
Network Info.

System Setup

Machine Setup
Machine ID
Machine Fax No.
Date & Time
Clock Mode
Language
Default Mode
Power Save
Timeout
Altitude Adj.
Auto Continue
Import Setting
Export Setting

Paper Setup
Paper Size
Paper Type

Sound/Volume
Key Sound
Alarm Sound
Speaker
Ringer
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نرم افزار ارائه شده
بعد از راه اندازی و اتصال دستگاه به رايانه جهت استفاده از دستگاه خود به عنوان چاپگر يا اسکنر، بايد 
با استفاده از CD ارائه شده، نرم افزار دستگاه را نصب کنيد. CD نرم افزارهای زير را در اختيار شما 

قرار می دهد:

CDفهرست مطالب

CD نرم 
افزار چاپگر

Windows درايور چاپگر: از اين درايور برای کسب بهره کامل از قابليت  •
های چاپگر خود استفاده کنيد.

درايور اسکنر: درايورهای TWAIN و دريافت تصوير   •
ويندوز Windows Image Acquisition (WIA) برای 

اسکن کردن اسناد در دستگاه شما، موجود می باشند.
Smart Panel: اين برنامه به شما امکان می دهد بر   •

وضعيت دستگاه نظارت نماييد و در صورت بروز خطا در 
هنگام چاپ به شما هشدار می دهد.

SmarThru 4أ : اين نرم افزار جانبی تحت ويندوز برای   •
دستگاه چند کاره شما می باشد. 

TCP/IP از اين برنامه برای تنظيم نشانی های :SetIP  •
رايانه خود استفاده کنيد.

Linux درايور چاپگر: از اين درايور برای راه اندازی دستگاه خود  •
در رايانه Linux و چاپ اسناد استفاده کنيد.

SANE: از اين درايور برای اسکن اسناد استفاده کنيد.  •
Smart Panel: اين برنامه به شما امکان می دهد بر   •

وضعيت دستگاه نظارت نماييد و در صورت بروز خطا در 
هنگام چاپ به شما هشدار می دهد.

Macintosh درايور چاپگر: از اين درايور برای کسب بهره کامل از قابليت  •
های چاپگر خود استفاده کنيد.

درايور اسکنر: درايور TWAIN برای اسکن اسناد در   •
دستگاه موجود می باشد.

Smart Panel: اين برنامه به شما امکان می دهد بر   •
وضعيت دستگاه نظارت نماييد و در صورت بروز خطا در 

هنگام چاپ به شما هشدار می دهد.

به شما اجازه می دهد تصاوير اسکن شده را به روش های مختلفی توسط يک ويرايشگر تصاوير  أ. 
ويرايش نموده و تصاوير را با پست الکترونيکی ارسال کنيد. شما ضمنًا می توانيد از طريق 

SmarThru نرم افزارهای ديگر ويرايشگر تصاوير مانند Adobe Photoshop را اجرا کنيد. 
برای آگاهی از جزييات بيشتر، به راهنمای روی صفحه برنامه SmarThru رجوع کنيد.

قابليت های درايور چاپگر
درايورهای چاپگر شما از قابليت های استاندارد زير پشتيبانی می کنند:

اندازه و جهت کاغذ و انتخاب منبع و نوع رسانه  •
تعداد کپى ها  •

بعالوه، می توانيد از انواع قابليتهای خاص چاپ هم استفاده کنيد. در جدول زير فهرستی کلی از قابليت 
های پشتيبانی شده توسط درايورهای چاپگر شما آورده شده است:

درايور چاپگر

WINDOWSLINUXMACINTOSHقابليت

OOOحالت رنگی

OOOگزينه کيفيت دستگاه

OXXچاپ پوستر

O (٢، ۶ ،۴، ٩، ١۶)O (٢، ۴)Oچند صفحه در يک برگ (N تايی)

چاپ با متناسب کردن ابعاد بر 
اساس کاغذ

OXO

OXOچاپ با قابليت مقياس بندی

OXXته نقش

OXXروی هم افتادگی
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اين فصل شامل موارد زير است:
تنظيم و برپاسازی سخت افزار   •

تنظيم و برپاسازی شبکه   •
نيازمنديهای سيستم   •

تنظيم و برپاسازی سخت افزار
اين بخش، مراحل تنظيم و برپاسازی سخت افزار را که در راهنماي نصب سريع شرح داده شده است، 

نشان می دهد. حتمًا راهنماي نصب سريع را مطالعه نماييد و مراحل زير را انجام دهيد.
محل با ثباتی را انتخاب کنيد.   .١

مکانی مسطح و ثابت با فضای کافی جهت تهويه برای دستگاه انتخاب کنيد. برای باز کردن پوشش 
ها و سينی ها فضای اضافی در نظر بگيريد. 

اين مکان بايد دارای تهويه مناسب و به دور از تابش مستقيم نور خورشيد يا منابع گرما، سرما و 
رطوبت باشد. دستگاه را نزديک لبه ميز يا ميز تحرير قرار ندهيد.

مم
 ١

٨٠

شد)
 نبا

٧/
١)

١٠٠مم
(٣/٩ نباشد)

١٠٠مم

شد)
 نبا

١٨
/٨

م (
٤ م

٨٢
/٦

(٣/٩ نباشد)

چاپ برای ارتفاع های کمتر از ١٫٠٠٠ متر (٣٫٢٨١ فوت) مناسب است. برای بهينه سازی چاپ، 
به تنظيم ارتفاع مراجعه نماييد. برای کسب اطالعات بيشتر به "تنظيم ارتفاع" در صفحه ٢۵ 

مراجعه کنيد.
دستگاه را روی يک سطح صاف، با ثبات قرار دهيد بصورتی که شيب آن بيشتر از ٢ ميلی متر 

(٠/٠٨) نباشد. در غير اين صورت، کيفيت چاپ ممکن است تحت تاثير قرار گيرد.

٢ مم٢ مم

بسته بندی دستگاه را باز کنيد و تمام اقالم موجود در بسته بندی را بازبينی نماييد.  .٢

نصب نرم افزار   •
تنظيمات اصلی دستگاه   •

از يک شبکه بی سيم استفاده کنيد   •

در حالی که دستگاه را محکم گرفته ايد، نوار چسب را جدا کنيد.  .٣
کارتريج تونر را نصب کنيد.  .۴

کاغذ قرار دهيد. (مراجعه کنيد به "قرار دادن كاغذ در دستگاه" در صفحه ٣۴.)  .۵
دقت کنيد که تمام کابل ها به دستگاه وصل شده باشند.   .۶

دستگاه را روشن کنيد.   .٧
هنگامی که چاپگر را جابجا می کنيد، آن را کج يا واژگون نکنيد. در غير اين صورت، ممکن 
است تونر داخل دستگاه را کثيف کند که می تواند به دستگاه آسيب برساند يا موجب افت کيفيت 

چاپ شود.

 تنظيم و برپاسازی شبکه
شما بايد پروتکلهای شبکه در دستگاه را برای استفاده از آن در محيط شبکه تنظيم کنيد. شما می توانيد 

تنظيمات اصلی شبکه را از طريق صفحه کنترل دستگاه تنظيم کنيد.

سيستمهای عامل پشتيبانی شده
جدول زير محيطهای شبکه ای پشتيبانی شده توسط دستگاه را نمايش می دهد:

نيازمنديهامورد

Ethernet 10/100 Base-TXرابط شبکه   •
 IEEE 802.11b/g بی سيم LAN   •

(CLX-3170FW فقط مدل)

Windows 2000/XP/2003/Vistaسيستم عامل شبکه   •
Linux انواع سيستم عامل   •

MAC OS 10.3 ~ 10.5   •

TCP/IP در Windows پروتکلهای شبکه   •
IPP (پروتکل چاپ اينترنت)   •

SNMP   •

DHCPسرور آدرس دهی ديناميک   •
BOOTP   •

 DHCP غير استاتيک می باشيد و نياز به ايجاد پروتکل شبکه IP اگر در محيط آدرسی دهی
داريد، به /http://developer.apple.com/networking/bonjour/download برويد، 

برنامه Bonjour که برای سيستم عامل کامپيوتر شما مناسب است را نصب کرده و برنامه را 
نصب کنيد. اين برنامه به شما اجازه می دهد تا بطور اتوماتيک پارامترهای شبکه را تنظيم کنيد. 

دستورالعملهای موجود در پنجره نصب را دنبال کنيد. اين برنامه Linux را پشتيبانی نمی کند.

در اين فصل بخش راهنمايی های گام به گام برای تنظيم و برپاسازی دستگاه آورده شده است.

http://developer.apple.com/networking/bonjour/download/
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پيکربندی پروتکل شبکه از طريق دستگاه
می توانيد پارامترهای شبکه TCP/IP را تنظيم کنيد، مراحل ليست شده در زير را دنبال کنيد. 
مطمئن شويد که دستگاه با استفاده از کابل RJ-45 Ethernet به شبکه وصل شده است.  .١

مطمئن شويد که دستگاه را روشن کرده ايد.  .٢
 Network را بر روی صفحه کنترل فشار دهيد تا در خط انتهايی صفحه نمايش کلمه Menu دکمه  .٣

را ببينيد و OK را فشار دهيد.
دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا TCP/IP ظاهر شود و OK را فشار دهيد.  .۴
دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا Static ظاهر شود و OK را فشار دهيد.  .۵

دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا IP Address ظاهر شود و OK را فشار دهيد.  .۶
بايتی بين ٠ تا ٢۵۵ را با استفاده از صفحه کليد عددی وارد کرده و دکمه های پيكان چپ و راست 

را برای حرکت بين بايتها فشار دهيد.
برای کامل کردن آدرس از اولين بايت تا چهارمين بايت اين کار را تکرار کنيد.

بعد از اتمام کار، OK را فشار دهيد.  .٧
مراحل ۶ و ٧ را برای پيکربندی پارامترهای ديگر TCP/IP تکرار نماييد: پوشش زير شبکه و 

نشانی دروازه
اگر نحوه تنظيم و پيکربندی را نمی دانيد، با مدير شبکه تماس بگيريد.

همچنين می توانيد تنظيمات شبکه را از طريق برنامه های مديريت شبکه انجام دهيد. 
SyncThru™ Web Admin Service: برنامه اينترنتی مديريت چاپگر    •

مخصوص مديران شبکه. SyncThru™ Web Admin Service شيوه ای کارآمد 
را برای مديريت دستگاه های شبکه در اختيار شما قرار می دهد و به شما امکان می 

دهد از هر سايتی که دسترسی به اينترنت شرکت وجود داشته باشد، بر چاپگرهای شبکه 
نظارت داشته باشيد و آنها را عيب يابی کنيد. اين برنامه را از نشانی

http://solution.samsungprinter.com دانلود کنيد.
SyncThru™ Web Service: يک سرويس دهنده اينترنتی جاسازی شده در    •

سرويس دهنده چاپ شبکه که به شما اجازه می دهد تا:
- پارامترهای شبکه مورد نياز دستگاه برای اتصال به محيطهای شبکه متفاوت را پيکربندی کنيد.  

- تنظيمات دستگاه را سفارشی سازيد.  
SetIP: يک برنامه کمکی است که به شما اجازه می دهد تا رابط شبکه را انتخاب نموده    •

و بطور دستی نشانی های IP که در پروتکل TCP/IP استفاده می شود را تنظيم کنيد. 
(مراجعه کنيد به "استفاده از برنامه SetIP" در صفحه ٢٧.)

CLX-3170FW در محيط های شبکه ای بی سيم می توان از آن استفاده نمود. (مراجعه کنيد به 
"از يک شبکه بی سيم استفاده کنيد" در صفحه ٢٧.) 

نيازمنديهای سيستم
قبل از شروع، بهتر است اطمينان حاصل کنيد که سيستم شما از نيازمندى هاى زير برخوردار است:

Windows
چاپگر شما سيستم های عامل Windows زير را پشتيبانی می کند.

سيستم عامل
موارد مورد نياز (توصيه می شود)

CPURAM فضای آزاد در
ديسک سخت

Windows 2000 ۴٠٠ مگا هرتز ،Pentium II
(Pentium III، ٩٩٣ مگاهرتز)

۶۴ مگابا يت 
(١٢٨ مگابايت)

۶٠٠ مگابايت

Windows XP ٩٩٣ مگاهرتز ،Pentium III
(Pentium IV، ١ گيگاهرتز)

١٢٨ مگابايت 
(٢۵۶ مگابايت)

١/۵ گيگابايت

 Windows 2003
Server

Pentium III، ٩٩٣ مگاهرتز 
(Pentium IV، ١ گيگاهرتز)

١٢٨ مگابايت 
(۵١٢ مگابايت)

١/٢۵ گيگابايت تا 
٢ گيگابايت

Windows Vistaگيگاهرتز ،Pentium III ۵١٢ مگابايت
(١٫٠٢۴ مگابايت)

١۵ گيگابايت

Internet Explorer 5.0 يا باالتر حداقل نياز برای تمامی سيستمهای عامل از نوع    •
Windows می باشد.

کاربرانی که دارای حق مديريت می باشند می توانند نرم افزار را نصب نمايند.   •

Linux
نيازمنديهامورد

Red Hat 8.0 ~ 9.0سيستم عامل
Fedora Core 1, 2, 3, 4

Mandrake 9.2 ~ 10.1
SuSE 8.2 ~ 9.2

CPU١ گيگاهرتز يا باالتر ،Pentium IV

RAM٢۵۶ مگابايت يا باالتر

١ گيگابايت يا باالترفضای آزاد در ديسک سخت

رابط USB، اتصال
رابط شبکه

Linux Kernel 2.4 يا باالترنرم افزار
Glibc 2.2 يا باالتر

CUPS
SANE (فقط برای دستگاه های مجهز به اسکنر)

برای کار با تصاوير اسکن شده بزرگ الزم است پارتيشن تبادلی ٣٠٠ مگابايتی يا بزرگتر    •
در نظر بگيريد.

درايور اسکنر Linux از حداکثر وضوح نوری پشتيبانی می کند.   •

http://solution.samsungprinter.com
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Macintosh
نيازمنديهامورد

MAC 10.3 ~ 10.5سيستم عامل

CPUIntel پردازشگر
Power PC G4/G5

RAM،Intel دارای پردازشگر Mac ۵١٢ مگابايت برای کامپيوتر
Power-PC مدل Mac ١٢٨ مگابايت برای کامپيوتر

١ گيگابايتفضای آزاد در ديسک سخت

رابط USB، اتصال
رابط شبکه

 نصب نرم افزار
برای چاپ کردن بايد نرم افزار دستگاه را نصب کنيد. برنامه های نرم افزاری شامل درايورها، برنامه 

های کاربردی و ساير برنامه های کاربر پسند می باشد. 
روش زير، برای زمانی مناسب است که شما از دستگاه بعنوان چاپگر شبکه استفاده می    •
کنيد. اگر می خواهيد که دستگاه را با استفاده از کابل USB وصل نماييد، به بخش نرم 

افزار مراجعه کنيد.
روش زير بر اساس سيستم عامل Windows XP می باشد. روش اين کار و پنجره    •
ظاهر شونده ای که در طول نصب نمايش داده می شود، ممکن است بر اساس سيستم 

عامل، ويژگی چاپگر يا واسطه مورد استفاده متفاوت باشد.

مطمئن شويد که تنظيم شبکه در دستگاه شما به پايان رسيده و تکميل شده است (مراجعه كنيد به   .١
"تنظيم و برپاسازی شبکه" در صفحه ٢٢). قبل از آغاز عمليات نصب، همه برنامه های کاربردی 

در کامپيوترتان بايد بسته شوند.
CD نرم افزار چاپگر که همراه با دستگاه ارائه شده است را در درايو CD-ROM خود   .٢

قرار دهيد.
CD-ROM بايد به طور خودکار اجرا شود و پنجره نصب نمايان شود. 

اگر پنجره نصب نمايان نشد، روی Run < Start کليک کنيد. تايپ کنيد X:\Setup.exe و به 
جای حرف "X" حرف نشانگر درايو خود را قرار داده و OK را کليک کنيد.

 < All Programs < Start ،استفاده می کنيد Windows Vista درصورتيکه از
Run < Accessories کليک کرده و X:\Setup.exe را تايپ کنيد.

اگر پنجره AutoPlay در Windows Vista ظاهر شد، روی Run Setup.exe در 
 User Account Control در پنجره Install or run program Continue قسمت

کليک کنيد.
روی Next کليک کنيد.  .٣

در صورتی که درايور را دوباره نصب می کنيد، پنجره باال ممکن است کمی متفاوت باشد.   •

Typical installation for a network printer را انتخاب کنيد و سپس Next را   .۴
کليک کنيد.

ليست دستگاههای موجود در شبکه ظاهر می شود. چاپگری را که می خواهيد نصب کنيد از   .۵
فهرست انتخاب کرده و روی Next کليک کنيد.

 

اگر دستگاه خود را در ليست مشاهده نمی کنيد، روی Update کليک کرده تا ليست تازه    •
شود، يا Add TCP/IP Port را انتخاب کنيد تا دستگاه خود را به شبکه اضافه کنيد. برای 

افزودن دستگاه به شبکه، نام پورت و نشانی IP چاپگر را وارد کنيد.
برای تأييد نشانی IP يا نشانی MAC دستگاه خود، يک صفحه پيکربندی شبکه چاپ کنيد.   

(مراجعه کنيد به "چاپ كردن گزارش" در صفحه ۵۵.)
جهت يافتن چاپگر شبکه   (مسير UNC)، Shared Printer [UNC] را انتخاب کرده و    •

نام اشتراکی را بصورت دستی وارد کنيد يا يک چاپگر اشتراکی را با کليک کردن روی دکمه 
Browse پيدا کنيد.

اگر از آدرس IP مطمئن نيستيد با مدير شبکه تماس گرفته يا اطالعات شبکه را چاپ کنيد. 
(مراجعه کنيد به "چاپ كردن گزارش" در صفحه ۵۵.)

بعد از به اتمام رسيدن نصب، پنجره ای ظاهر شده و از شما برای چاپ يک صفحه آزمايشی و   .۶
ثبت نام شما به عنوان کاربر دستگاه Samsung جهت دريافت اطالعات از Samsung سئوال 

می کند. اگر مايل باشيد، چک باکسهای مربوطه را انتخاب کرده و روی Finish کليک کنيد.
اگر دستگاه شما بعد از نصب درست کار نکند، سعی کنيد درايور چاپگر را دوباره    •

نصب کنيد. مراجعه کنيد به بخش نرم افزار.
در حين نصب درايور چاپگر، نصب کننده درايور اطالعات محل سيستم عامل را    •
پيدا می کند و اندازه کاغذ پيش فرض را برای دستگاه تنظيم می کند. اگر شما از 

سيستم عامل Windows که در محلی خاص قرار دارد استفاده می کنيد، بايد اندازه 
کاغذ را برای تطابق با کاغذی که معموًال استفاده می کنيد، تغيير دهيد. بعد از کامل 

شدن مرحله نصب به مشخصات چاپگر رفته و اندازه کاغذ را تغيير دهيد.
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تنظيمات اصلی دستگاه
بعد از تمام شدن نصب، می توانيد تنظيمات پيش فرض چاپگر را تنظيم کنيد. در صورتی که می خواهيد 

اين مقادير را تنظيم يا تغيير دهيد به بخش بعد مراجعه کنيد.

  تنظيم ارتفاع
کيفيت چاپ تحت تأثير فشار هوا می باشد که با ارتفاع دستگاه از سطح دريا تعيين می شود. اطالعات 

زير در مورد نحوه تنظيم دستگاه برای دستيابی به کيفيت چاپ مناسب يا بهترين کيفيت چاپ به شما 
کمک می کنند.

قبل از تنظيم مقدار ارتفاع، ارتفاع محلی که دستگاه را در آنجا استفاده می کنيد بدست آوريد.

۴

٣

٢

١

� ۴٫٠٠٠

� ٣٫٠٠٠

� ٢٫٠٠٠

� ١٫٠٠٠

٠

Normal  ١
High 1  ٢
High 2  ٣
High 3  ۴

مطمئن شويد که درايور چاپگر را با استفاده از CD نرم افزار چاپگر ارائه شده نصب کرده ايد.  .١
روی نماد Smart Panel در نوار وظيفه Windows (يا قسمت اطالع رسانی در Linux دو   .٢

بار کليک کنيد). 
همچنين می توانيد در سيستم عامل Mac OS X روی Smart Panel در نوار وضعيت 

کليک کنيد.
روی Printer Setting کليک کنيد.  .٣

روی Altitude Adjustment < Setting کليک کنيد. مقدار مناسبی را از ليست باز شونده   .۴
انتخاب و بعد روی Apply کليک کنيد. 

اگر دستگاه شما به شبکه وصل شده است، صفحه SyncThru Web Service بطور 
 Machine يا) Setup < Machine Settings خودکار ظاهر می شود. روی

Altitude Adj. < (Setup مقدار ارتفاع مورد نظر را انتخاب کرده و سپس روی 
Apply کليک کنيد.

تغيير  زبان صفحه نمايش
برای تغيير دادن زبانی که روی صفحه کنترل نمايش داده می شود، مراحل زير را دنبال کنيد:

دکمه Menu را فشار دهيد تا System Setup در نوار پايين صفحه نمايش نمايان شود و   .١
OK را فشار دهيد.

OK را هنگامی که Machine Setup ظاهر شد،  فشار دهيد.  .٢
دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا Language ظاهر شود و OK را فشار دهيد.  .٣

دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا زبانی که می خواهيد ظاهر شود و سپس OK را   .۴
فشار دهيد.

دکمه Stop/Clear را فشار دهيد تا به حالت آماده بازگرديد.   .۵

 تنظيم تاريخ و زمان 
هنگامی که دستگاه روشن و آماده برای کار است، تاريخ و زمان فعلی روی صفحه نمايش نشان داده 

می شود. برای CLX-3170FN/CLX-3170FW، تاريخ و زمان روی تمامی فاکس های شما چاپ 
خواهد شد.

دکمه Menu را فشار دهيد تا System Setup در نوار پايين صفحه نمايش نمايان شود و   .١
OK را فشار دهيد.

OK را هنگامی که Machine Setup ظاهر شد،  فشار دهيد.  .٢
دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا Date & Time ظاهر شود و OK را فشار دهيد.  .٣

تاريخ و زمان صحيح را با استفاده از صفحه کليد عددی وارد کنيد.   .۴
= ٠١ تا ١٢ ماه 
= ٠١ تا ٣١ روز      

به چهار رقم نياز دارد  = سال     
= ٠١ تا ١٢ (حالت ١٢ ساعته)  ساعت 
               ٠٠ تا ٢٣ (حالت ٢۴ ساعته)

= ٠٠ تا ۵٩ دقيقه  
قالب تاريخ ممکن است در کشورهای مختلف متفاوت باشد.

   

همچنين می توانيد از پيكان چپ و راست برای بردن مکان نما به زير رقمی که می خواهيد اصالح 
کنيد استفاده کرده و يک شماره جديد را وارد کنيد.

برای انتخاب AM يا PM برای فرمت ١٢ ساعته، دکمه * يا # يا يکی از دکمه های عددی را   .۵
فشار دهيد.

هنگامی که مکان نما زير نشانگر AM يا PM نيست، فشار دادن دکمه * يا # مکان نما را 
بالفاصله به زير نشانگر خواهد برد.

می توانيد حالت ساعت را به قالب ٢۴ ساعته تبديل کنيد (به عنوان مثال ٠١:٠٠ بعد از ظهر 
به ١٣:٠٠). برای جزئيات، به بخش بعدی مراجعه کنيد.

OK را برای ذخيره زمان و تاريخ فشار دهيد.   .۶
هنگامی که عددی را به اشتباه وارد کنيد، Out of Range ظاهر می شود و به مرحله بعدی 

نخواهد رفت. اگر اين حالت روی داد، کافی است عدد صحيح را دوباره وارد کنيد.
دکمه Stop/Clear را فشار دهيد تا به حالت آماده بازگرديد.  .٧

تغيير دادن  حالت ساعت
شما می توانيد دستگاه خود را برای نمايش ساعت در حالتهای ١٢ ساعته يا ٢۴ ساعته تنظيم کنيد.

دکمه Menu را فشار دهيد تا System Setup در نوار پايين صفحه نمايش نمايان شود و   .١
OK را فشار دهيد.

OK را هنگامی که Machine Setup ظاهر شد،  فشار دهيد.  .٢
دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا Clock Mode ظاهر شود و OK را فشار دهيد.   .٣
دکمه های پيكان چپ و راست را برای انتخاب حالت ديگر فشار داده و سپس OK را فشار دهيد.  .۴

دکمه Stop/Clear را فشار دهيد تا به حالت آماده بازگرديد.  .۵

تغيير  حالت پيش فرض 
دستگاه شما از پيش روی حالت کپی تنظيم شده است. می توانيد در حالت پيش فرض بين حالت فاکس و 

.(CLX-3170FN/CLX-3170FW فقط مدلهای) کپی جابجا شويد
دکمه Menu را فشار دهيد تا System Setup در نوار پايين صفحه نمايش نمايان شود و   .١

OK را فشار دهيد.
OK را هنگامی که Machine Setup ظاهر شد،  فشار دهيد.  .٢

دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا Default Mode ظاهر شود و OK را فشار دهيد.  .٣
دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا حالت پيش فرضی که می خواهيد ظاهر شود و سپس   .۴

OK را فشار دهيد.
دکمه Stop/Clear را فشار دهيد تا به حالت آماده بازگرديد.  .۵

تنظيم صداها
می توانيد صداهای زير را کنترل کنيد:

 ،On دکمه را فشار دهيد تا به حالت آماده بازگرديد. با انتخاب اين گزينه در حالت :Key Sound   •
با هر بار فشردن يک کليد زنگی به صدا در می آيد.

Alarm Sound: صدای کليد را روشن يا خاموش می کند. اگر اين گزينه روی On، تنظيم شود    •
در زمانی که خطايی رخ بدهد يا مخابره فاکس خاتمه يابد يک صدای آالرم به گوش خواهد رسيد.
Speaker: صداهای خط تلفن مانند صدای بوق آزاد يا صدای فاکس را که از بلندگو پخش می    •
شوند قطع و وصل می کند. اگر اين گزينه را به .Comm يعنی "Common" (عادی)، تنظيم 

کنيد بلندگو تا زمانی که دستگاه طرف مقابل پاسخ دهد روشن خواهد ماند. 
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می توانيد ميزان صدا را با استفاده از On Hook Dial تنظيم کنيد.

 ،Off ميزان صدای زنگ را تنظيم می کند. برای ميزان صدای زنگ، می توانيد :Ringer  •
Mid ،Low، و High را انتخاب کنيد. 

 بلندگو،   زنگ،  صدای کليد و  صدای هشدار
دکمه Menu را فشار دهيد تا System Setup در نوار پايين صفحه نمايش نمايان شود و   .١

OK را فشار دهيد.
دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا Sound/Volume ظاهر شود و OK را   .٢

فشار دهيد.
دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا گزينه صدايی که می خواهيد ظاهر شود و سپس   .٣

OK را فشار دهيد.
دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا وضعيت دلخواه يا ميزان صدا برای صدايی که   .۴

انتخاب کرده ايد ظاهر شود و OK را فشار دهيد.
در صورت لزوم، مرحله ٣ تا ۵ را برای تنظيم ساير اصوات تکرار کنيد.  .۵

دکمه Stop/Clear را فشار دهيد تا به حالت آماده بازگرديد.  .۶

On Hook Dial ميزان صدای بلندگو برای  
On Hook Dial را فشار دهيد. صدای بوق آزاد از بلندگو شنيده می شود.  .١

دکمه های پيكان چپ و راست را فشار دهيد تا ميزان صدای مورد نظرتان به گوشتان برسد.  .٢
دکمه Stop/Clear را فشار دهيد تا تغيير را ذخيره کرده و به حالت آماده بازگرديد.  .٣

ميزان صدای بلندگو تنها زمانی قابل تنظيم است که خط تلفن وصل باشد.

 وارد کردن نويسه ها با استفاده از صفحه کليد عددی
شما برای انجام کارهای مختلف، نياز خواهيد داشت که نام و شماره هايی را وارد کنيد. مثآل، هنگام 

تنظيم دستگاه، نام خود يا نام شرکت و شماره فاکس را وارد می کنيد. هنگامی که شماره های فاکس يا 
نشانی های پست الکترونيکی را در حافظه ذخيره می کنيد، می توانيد نام های مربوطه را نيز وارد نماييد.

وارد کردن نويسه های حرفی عددی
هنگامی که از شما خواسته می شود يک حرف را وارد کنيد، دکمه ای را که نويسه مورد نظر   .١

شما روی آن نقش بسته است، پيدا کنيد. تا زمانی که حرف صحيح روی صفحه نمايش ظاهر 
شود، اين دکمه را فشار دهيد.

به عنوان مثال برای وارد کردن حرف O، دکمه ۶ را که دارای برچسب MNO فشار دهيد.  
هر بار که ۶ را فشار دهيد، حرف متفاوتی از، o ،n ،m ،O ،N ،M و ۶ را نمايش می دهد.  

شما می توانيد کاراکترهای خاص، مانند فاصله، عالمت بعالوه، و غيره را نيز وارد کنيد.   
برای جزئيات بيشتر به بخش زير مراجعه کنيد.

برای وارد کردن حروف بيشتر، مرحله ١ را تکرار کنيد.  .٢
اگر حرف بعدی مورد نظر شما روی همان دکمه قرار داشت، با فشار دادن دکمه پيكان چپ و راست   
مکان نما را به راست جابجا کرده و سپس دکمه ای را که حرف مورد نظرتان روی آن قرار 

دارد، فشار دهيد. مکان نما به سمت راست حرکت کرده و حرف بعدی روی صفحه نمايش 
مشاهده خواهد شد.

شما می توانيد با دوباره فشار دادن ١ يک فاصله وارد کنيد.  
هنگامی که وارد کردن حروف را به پايان برديد، OK را فشار دهيد.  .٣

حروف و اعداد صفحه کليد

شماره، حروف، يا نويسه های تخصيص داده شدهکليد
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تصيح شماره ها يا نامها
اگر در حين وارد کردن يک شماره يا يک نام مرتکب اشتباهی شديد، دکمه پيكان چپ و راست را 

فشار دهيد تا آخرين رقم يا حرف را پاک کنيد. سپس عدد يا کاراکتر صحيح را وارد نماييد.

وارد کردن وقفه
در بعضی سيستم های تلفن، بايد يک کد دسترسی (مثًال ٩) را شماره گيری کنيد و منتظر شويد تا 

صدای بوق آزاد دوم به گوش برسد. در چنين مواردی، بايد در شماره تلفن وقفه وارد کنيد. شما می 
توانيد در حين تنظيم شماره های سرعتی يا شماره گيری سريع مکثها را وارد کنيد.

برای وارد کردن يک مکث، Redial/Pause را در نقطه مناسب هنگام وارد کردن شماره تلفن 
فشار دهيد. يک "-" روی صفحه نمايش در همان نقطه مشاهده خواهد شد.

استفاده از حالتهای صرفه جويی
 حالت صرفه جويی در برق

حالت صرفه جويی در برق به دستگاه شما اجازه می دهد در زمانی که واقعًا مورد استفاده نيست، 
مصرف برق خود را کاهش دهد. شما می توانيد اين حالت را فعال ساخته و مدت زمانی را که 

دستگاه بايد پس از انجام يک کار چاپ منتظر بماند و بعد به وضعيت مصرف کمتر برود تعيين کنيد.
دکمه Menu را فشار دهيد تا System Setup در نوار پايين صفحه نمايش نمايان شود و   .١

OK را فشار دهيد.
OK را هنگامی که Machine Setup ظاهر شد،  فشار دهيد.  .٢

دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا Power Save ظاهر شود و OK را   .٣
فشار دهيد.

دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا مقدار زمانی که می خواهيد ظاهر شود و سپس   .۴
OK را فشار دهيد.

دکمه Stop/Clear را فشار دهيد تا به حالت آماده بازگرديد.  .۵

ادامه خودکار
اين گزينه ای است برای تنظيم دستگاه به ادامه يا عدم ادامه چاپ در حالی که اندازه کاغذ تعيين شده و 

کاغذ موجود در سينی همخوانی نداشته باشد. 
دکمه Menu را فشار دهيد تا System Setup در نوار پايين صفحه نمايش نمايان شود و   .١

OK را فشار دهيد.
OK را هنگامی که Machine Setup ظاهر شد،  فشار دهيد.  .٢

دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا Auto Continue ظاهر شود و OK را   .٣
فشار دهيد.

دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا گزينه صحافی که می خواهيد ظاهر شود.  .۴
On: زمانيکه اندازه کاغذ با اندازه کاغذ موجود در سينی همخوانی نداشته باشد بعد از سپری    •

شدن زمان تنظيم شده بطور خودکار عمل چاپ صورت می گيرد.
Off: زمانيکه اندازه کاغذ با اندازه کاغذ موجود در سينی همخوانی نداشته باشد، چاپ تا    •

زمانيکه شما Black Start يا Color Start موجود در صفحه کنترل را فشار نداده ايد 
منتظر می ماند.

OK را فشار دهيد تا انتخاب خود را ذخيره نماييد.  .۵
دکمه Stop/Clear را فشار دهيد تا به حالت آماده بازگرديد.  .۶
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SetIP استفاده از برنامه 
تنها زمانيکه دستگاه شما به شبکه متصل است می توانيد از برنامه SetIP استفاده کنيد.   •

روش زير بر اساس سيستم عامل Windows XP می باشد.    •

اين برنامه برای تنظيم IP شبکه با استفاده از نشانی MAC است. اين نشانی شماره سريال سخت افزار 
واسط يا کارت شبکه است. به ويژه، اين برنامه مخصوص تنظيم چند IP شبکه به طور همزمان توسط 

مدير شبکه است. 
اگر شما در محيطی هستيد که دارای آدرس IP غير استاتيک است و نياز به ايجاد پروتکل 
http://developer.apple.com/networking/bonjour/ داريد، به DHCP شبکه
/download رفته، برنامه Bonjour برای Windows را برای سيستم عامل کامپيوتر 

خود انتخاب کرده و برنامه را نصب کنيد. اين برنامه به شما اجازه می دهد تا پارامتر 
شبکه خود را بطور خودکار تنظيم کنيد. دستورالعمل موجود در پنجره نصب را دنبال کنيد. 

اين برنامه Linux را پشتيبانی نمی کند.

نصب برنامه
CD درايور عرضه شده به همراه دستگاه خود را در داخل درايو قرار دهيد. هنگامی که  .١

CD درايور بطور خودکار اجرا شده، پنجره را ببنديد.
Windows Explorer را راه اندازی کنيد و درايو X را باز کنيد. (X نشان دهنده درايو  .٢

CD شماست.)
روی SetIP < Application دوبار کليک کنيد.  .٣
پوشه زبانی که می خواهيد استفاده کنيد را باز کنيد.  .۴

برای نصب اين برنامه روی Setup.exe دوبار کليک کنيد.   .۵
دستورالعملهای اين پنجره را دنبال کنيد تا نصب کامل شود.  .۶

شروع برنامه
 Samsung Network Printer < All Programs < Start Windows از منوی  .١

SetIP < Utilities را انتخاب کنيد.
نام چاپگر خود را انتخاب کنيد و روی  کليک کنيد.   .٢

اگر نمی توانيد نام چاپگر خود را پيدا کنيد کليک کنيد روی  تا ليست را تازه کنيد.

نشانی MAC کارت شبکه، نشانی IP، پوشش زير شبکه و دروازه پيش فرض را وارد کنيد و   .٣
سپس روی Apply کليک کنيد.

اگر نشانی MAC کارت شبکه را نمی دانيد، گزارش اطالعات شبکه دستگاه را چاپ کنيد. 
(مراجعه کنيد به "چاپ كردن گزارش" در صفحه ۵۵.)

برای تأييد تنظيمات روی OK کليک کنيد.  .۴
روی Exit کليک کنيد تا برنامه SetIP بسته شود.  .۵

اگر در مورد تنظيم کردن با مشکل روبرو شديد، با مدير شبکه تماس بگيريد.

همچنين می توانيد تنظيمات شبکه را از طريق برنامه های مديريت شبکه انجام دهيد.
SyncThru™ Web Admin Service: يک نرم افزار مبتنی بر شبکه مديريت    •

چاپگر برای مديران شبکه. SyncThru™ Web Admin Service شيوه ای 
کارآمد را برای مديريت دستگاه های شبکه در اختيار شما قرار می دهد و به شما امکان 

می دهد از هر سايتی که دسترسی به اينترنت شرکت وجود داشته باشد، بر چاپگرهای 
شبکه نظارت داشته باشيد و آنها را عيب يابی کنيد. اين برنامه را از نشانی

http://www.solution.samsungprinter.com دانلود کنيد.
SyncThru™ Web Service: يک سرويس دهنده اينترنتی جاسازی شده در    •

سرويس دهنده چاپ شبکه که به شما اجازه می دهد تا:
پارامترهای شبکه مورد نياز دستگاه برای اتصال به محيطهای شبکه متفاوت را   -

پيکربندی کنيد.
تنظيمات دستگاه را سفارشی سازيد.  -

از يک شبکه بی سيم استفاده کنيد

پيکربندي تنظيمات اصلی شبکه
پس از نصب کارت شبکه بی سيم بايد پارامترهای مناسب شبکه را برای استفاده از چاپگر خود در يک 

 SyncThru شبکه بی سيم پيکربندی نماييد. برای انجام اين کار می توانيد هم از صفحه کنترل و هم از
Web Service، يک پايگاه اينترنتی جاگذاري شده چاپگر خود، استفاده کنيد. اين بخش اطالعات اوليه 

را در مورد پارامترهای شبکه 802.11b/g که می توان آنها را از صفحه کنترل پيکربندی نمود، در 
اختيار شما قرار می دهد. 

می توانيد تنظيمات اوليه بي سيم، مانند SSID، حالت عملکرد و کانال ها را پيکربندی نماييد. می توانيد 
تنظيمات اوليه را با انتخاب يک شبکه بي سيم بازيابی کنيد يا آنها را به صورت دستی مطابق نياز خود 

پيکربندی نماييد.
دکمه Menu را بر روی صفحه کنترل فشار دهيد تا در خط انتهايی صفحه نمايش کلمه   .١

Network را ببينيد و OK را فشار دهيد.
دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا Wireless ظاهر شود و OK را فشار دهيد.  .٢

دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا WLAN Basic ظاهر شود و OK را فشار دهيد.  .٣
دکمه های پيكان چپ و راست را برای انتخاب شيوه تنظيم و برپاسازی مورد نظر فشار دهيد و   .۴

OK را فشار دهيد.
Search List: کارت واسط شبکه بی سيم روی چاپگر شما شبکه های بی سيم موجود در    •

منطقه را جستجو می کند و نتايج را نشان می دهد.
Custom: می توانيد تنظيمات شبکه بی سيم را بر اساس نيازهای خود تنظيم کنيد.   •

در صورت انتخاب Search List، پيكان چپ و راست را برای انتخاب يک شبکه فشار دهيد و   .۵
سپس OK را فشار دهيد.

در صورتی که Custom را انتخاب نموديد، هر يک از گزينه های شبکه را انتخاب کنيد:
SSID :Edit SSID، نامی که يک شبکه بی سيم را شناسايی کند را وارد کنيد. SSID در    •

برابر حروف کوچک و بزرگ حساس است بنابراين بايد آن را وارد نماييد.
Operation Mode: نوع ارتباط بی سيم را انتخاب کنيد.    •

در حالت Ad-Hoc، کارتهای بی سيم مستقيمًا با يکديگر ارتباط برقرار می کنند.   
در حالت Infrastructure، کارتهای شبکه از طريق يک نقطه دسترسی با يکديگر ارتباط 
برقرار می کنند که امکان ارسال فايلها به چاپگر را هم برای کارتهای بی سيم و هم کارتهای 

کابلی فراهم می سازد.
در حالت Ad-Hoc، حتی اگر کابل شبکه وصل باشد، چاپگر شما از واسط بی سيم استفاده 

می کند.
Channel: اين گزينه فقط در حالت Ad-Hoc موجود می باشد. در اغلب موارد نيازی    •

نيست اين تنظيم را تغيير دهيد. چاپگر تمام کانالهای موجود را برای يافتن شبکه مشخص شده 
جستسجو می کند و کانال خود را با کانال رديابی شده سازگار می کند.

هنگامی که کار را به پايان رسانديد، Stop/Clear را فشار دهيد تا به حالت آماده بازگرديد.  .۶

انتخاب نوع تعيين اعتبار
تعيين اعتبار، فرآيند شناسايی مجاز بودن يک کاربر در دسترسی به يک شبکه می باشد. می توانيد 

استفاده کردن يا نکردن از تأييد اعتبار را انتخاب کنيد.
دکمه Menu را بر روی صفحه کنترل فشار دهيد تا در خط انتهايی صفحه نمايش کلمه   .١

Network را ببينيد و OK را فشار دهيد.
دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا Wireless ظاهر شود و OK را فشار دهيد.  .٢
دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا WLAN Security ظاهر شود و OK را   .٣

فشار دهيد.
دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا Static WEP ظاهر شود و OK را فشار دهيد.  .۴

دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا Authentication ظاهر شود و OK را فشار دهيد.  .۵
دکمه های پيكان چپ و راست را برای انتخاب نوع مورد نظر انتخاب کنيد و OK را فشار دهيد.  .۶

Open System: از تأييد اعتبار استفاده نمی شود.   •
Shared Key: از تأييد اعتبار استفاده می شود.   •

دکمه Stop/Clear را فشار دهيد تا به حالت آماده بازگرديد.  .٧

http://developer.apple.com/networking/bonjour/download/
http://developer.apple.com/networking/bonjour/download/
http://www.solution.samsungprinter.com
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تنظيم رمز دار کردن
در صورتی که شبکه شما از کليدهای رمزگذاری WEP استفاده می کند، بايد نوع مناسب رمزگذاری را 

انتخاب کنيد و کليدهای رمزگذاری را پيکربندی نماييد. می توانيد تا چهار کليد را تنظيم کنيد. کليد فعال 
می بايست با ارزش و وضعيت کليد (برای مثال، Key 1) تنظيم شده در ساير دستگاههای بی سيم در 

شبکه مطابقت داشته باشد.
دکمه Menu را بر روی صفحه کنترل فشار دهيد تا در خط انتهايی صفحه نمايش کلمه   .١

Network را ببينيد و OK را فشار دهيد.
دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا Wireless ظاهر شود و OK را فشار دهيد.  .٢
دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا WLAN Security ظاهر شود و OK را   .٣

فشار دهيد.
دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا Static WEP ظاهر شود و OK را فشار دهيد.  .۴
دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا Encryption ظاهر شود و OK را فشار دهيد.  .۵
اگر نوع تعيين اعتبار را روی Open System تنظيم کرده باشيد، منوی رمزگذاری 

نمايش داده نمی شود.

هر يک از گزينه های رمزگذاری را تنظيم کنيد و OK را فشار دهيد.  .۶
 ،64-bit WEP ،None :يک نوع رمزگذاری انتخاب کنيد :Encrypt. Type   •

.128-bit WEP يا
Key Type: نوع کليد شبکه خود را انتخاب کنيد.   •

Using Key: نوع کليدی که بايد در شبکه شما استفاده شود را انتخاب کنيد.   •
Edit Key: شماره کليد را برای وضعيت کليد انتخاب شده وارد کنيد.    •

شماره هايی که وارد می کنيد به شرح زير می باشند:  

حرفی عددیهگزا دسيمال

64-bit WEP٥ کاراکتری١٠ رقمی

128-bit WEP١٣ کاراکتری٢٦ رقمی

هنگامی که کار را به پايان رسانديد، Stop/Clear را فشار دهيد تا به حالت آماده بازگرديد.  .٧
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قرار دادن کاغذ در دستگاه   •
چاپ روی مواد چاپی خاص   •

تنظيم اندازه و نوع کاغذ   •

در اسکنر را ببنديد.  .٣
مراقب باشيد شيشه اسکنر نشکند. ممکن است آسيب ببينيد.    •

مراقب باشيد درپوش اسکن روی سرتان نيفتد ممکن است آسيب ببينيد.    •
هنگام اسک کردن يا کپی گرفتن، به نقطه نورانی درون اسکنر نگاه نکنيد. به چشم شما    •

آسيب می رساند و خطرناک است. 

باز گذاشتن درب اسکنر در حين کپی کردن می تواند بر کيفيت کپی و مصرف تونر تاثير    •
بگذارد.

وجود گرد و غبار روی شيشه اسکنر موجب می شود نقطه های سياهی در خروجی کپی    •
ايجاد شود. هميشه آن را تميز نگه داريد.

اگر از صفحه کتاب يا يک مجله کپی می کنيد، در اسکنر را بلند کرده تا لوالهای آن توسط    •
متوقف کننده گرفته شود و سپس در را ببنديد. اگر کتاب يا مجله ضخيم تر از ٣٠ ميلی متر 

است، هنگام کپی در را باز نگاه داريد.

(CLX-3170FN/CLX-3170FW فقط مدل) در تغذيه کننده خودکار سند
با استفاده از تغذيه کننده خودکار سند، می توانيد تا ١۵ صفحه کاغذ (٧۵ گرم بر مترمربع (کاغذ ٢٠ پوندي)) 

را در يک کار در دستگاه قرار دهيد. 
هنگامی که از تغذيه کننده خودکار سند استفاده می کنيد:

کاغذ کوچکتر از ١۴٢ × ١۴٨ ميلی متر (۵/۶ × ۵/٨ اينچ) يا بزرگتر از ٢١۶ × ٣۵۶ ميلی متر    •
(٨/۵ × ١۴ اينچ) را در دستگاه قرار ندهيد.
اسناد و مدارک زير را وارد دستگاه نکنيد:   •

کاغذ کاربن يا کاغذ پشت کاربنی  -
کاغذ پوشش دار  -

کاغذهای نازک يا پوست پيازی  -
کاغذهای چروک خورده يا چين دار  -

کاغذهای پيچ و تاب خورده  -
کاغذ پاره شده  -

تمامی سنجاقها و گيره های کاغذ را قبل از قرار دادن در دستگاه از آنها خارج کنيد.   •
مطمئن شويد که هرگونه چسب، جوهر، يا الک غلط گيری روی کاغذ قبل از اينکه اسناد را در    •

دستگاه قرار بدهيد کامًال خشک باشد.
اسنادی که دارای اندازه های مختلف يا از کاغذهايی با وزن متفاوت هستند را در دستگاه قرار ندهيد.   •

کتابچه، جزوه، ترانسپرنت، يا اسنادی که مشخصات غيرعادی دارند در دستگاه قرار ندهيد.   •
لبه دسته کاغذ را تاب داده يا هوا دهيد تا صفحات قبل از بارگذاری از يکديگر جدا شوند.  .١

اين فصل شامل موارد زير است:
قرار دادن اسناد درون دستگاه   •

انتخاب رسانه چاپی   •
تغيير اندازه کاغذ در سينی کاغذ   •

قرار دادن اسناد درون دستگاه
شما می توانيد از شيشه اسکنر يا تغذيه کننده خودکار سند برای قرار دادن متن اصلی دستگاه برای کپی، 

اسکن، و ارسال فاکس استفاده کنيد.

روی شيشه اسکنر
اطمينان حاصل کنيد که هيچ سندی در تغذيه کننده خودکار نيست. اگر متن و سندی در تغذيه کننده 

خودکار سند وجود داشته باشد، دستگاه آن را به سندی که در شيشه اسناد قرار دارد ترجيح داده و آن را 
در اولويت قرار می دهد. برای بدست آوردن بهترين کيفيت اسکن، بخصوص برای تصاوير رنگی يا 

دارای درجه خاکستری، از شيشه اسکنر استفاده کنيد.
در اسکنر را برداشته و باز کنيد.  .١

سند را در حاليکه روی آن به پايين است روی شيشه اسکنر گذاشته و آنرا با گوشه بااليی سمت   .٢
چپ شيشه هم تراز کنيد.

قرار دادن اسناد اصلی و رسانه چاپی
اين فصل روش قرار دادن اسناد اصلی و رسانه چاپی در دستگاه را به شما ارائه می کند.
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انتخاب رسانه چاپی
شما می توانيد روی رسانه های چاپی مختلفی مانند کاغذ ساده، پاکت، برچسب، و ترانسپرنت چاپ کنيد. 

هميشه از رسانه چاپی استفاده کنيد که با اصول و دستورالعمل هاى استفاده از دستگاه مطابقت دارد. 
رسانه چاپی که با استانداردهای ذکر شده در راهنمای کاربر مطابقت نداشته باشد می تواند مشکالت زير 

را ايجاد کند:
کيفيت پايين چاپ   •

افزايش گير کردن کاغذ   •
خرابی و فرسودگی زود هنگام دستگاه   •

ويژگی هايی مانند وزن، ترکيب، بافت و محتوای مرطوب، عوامل بسيار مهمی هستند که بر عملکرد 
دستگاه و کيفيت خروجی آن تاثير می گذارند. در هنگام انتخاب مطالب چاپی، موارد زير را در نظر 

داشته باشيد:
نوع، سايز و وزن رسانه چاپی دستگاه شما بعدًا در اين بخش شرح داده می شود.   •
نتيجه مطلوب: رسانه چاپی که انتخاب می کنيد بايد برای پروژه شما مناسب باشد.   •

درخشندگی: بعضی رسانه های چاپی روشن تر از ساير رسانه ها بوده و تصاويری واضحتر    •
و زنده تر ايجاد می کنند.

نرمی سطح: نرمی رسانه چاپی تأثيری مستقيم بر زنده به نظر رسيدن چاپ روی کاغذ دارد.   •
بعضی از رسانه های چاپی شايد با تمامی استانداردهای اين راهنما مطابقت نداشته و نتايج    •

رضايت بخشی بدست ندهند. اين امر می تواند ناشی از جابجايی نادرست، دما و ميزان 
رطوبت غيرقابل قبول و يا ساير متغيرهايی باشد که Samsung هيچ کنترلی بر آنها ندارد.

قبل از خريد مقادير زياد کاغذ رسانه، مطمئن شويد که آن کاغذ با مشخصات و استانداردهای    •
قيد شده در اين راهنمای کاربر مطابقت دارد. 

استفاده از رسانه چاپی که با اين مشخصات همخوانی ندارد می تواند مشکل ساز بوده، و حتی 
نياز به تعمير را ايجاد کند. اين تعميرات تحت پوشش گارانتی Samsung يا قراردادهای 

خدماتی نخواهند بود.

سند را بصورت رو به باال در تغذيه کننده خودکار سند قرار دهيد. مطمئن شويد که پايين دسته   .٢
اسناد با اندازه کاغذی که روی سينی اسناد عالمت زده شده است مطابقت داشته باشد.

راهنماهای عرض اسناد را به اندازه کاغذ تنظيم کنيد.  .٣

وجود گرد و غبار روی تغذيه کننده خودکار سند موجب می شود خطوط سياهی در خروجی کپی 
ايجاد شود. هميشه آن را تميز نگه داريد.

مراقب باشيد دستان خود را روی غلطک تغذيه کننده خودکار سند نگذاريد ممکن است آسيب ببينيد. 
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مشخصات مربوط به رسانه های چاپی
ظرفيت بوزنأابعاداندازهنوع

۶٠ تا ١٠۵ گرم بر متر مربع ٢١۶ × ٢٧٩ ميلی متر (٨/۵ × ١١ اينچ)Letterکاغذ ساده
(کاغذ ١۶ تا ٢٨ پوندی) برای سينی ١

١۵٠ برگ کاغذ ٧۵  گرم بر    •
مترمربع (کاغذ ٢٠ پوندی) 

برای سينی
١ برگ برای تغذيه دستی در سينی   •

Legal(٨/۵ × ١۴ اينچ) ٢١۶ × ٣۵۶ ميلی متر

US Folio(٨/۵ × ١٣ اينچ) ٢١۶ × ٣٣٠ ميلی متر

A4(٨/٢۶ × ١١/۶٩ اينچ) ٢١٠ × ٢٩٧ ميلی متر

Oficio(٨/۵ × ١٣/۵ اينچ) ٢١۶ × ٣۴٣ ميلی متر

JIS B5(٧/١۶ × ١٠/١١ اينچ) ١٨٢ × ٢۵٧ ميلی متر

ISO B5 (۶/٩٣ × ٩/٨۴ اينچ) ١٧۶ × ٢۵٠ ميلی متر

Executive(٧/٢۵ × ١٠/۵ اينچ) ١٨۴ × ٢۶٧ ميلی متر

A5(۵/٨٢ × ٨/٢۶ اينچ) ١۴٨ × ٢١٠ ميلی متر

Statement(۵/۵ × ٨/۵ اينچ) ١۴٠ × ٢١۶ ميلی متر

A6(۴/١٣ × ۵/٨٢ اينچ) ١٠۵ × ١۴٨ ميلی متر

EnvelopeEnvelope Monarch(٣/٨٧ × ٧/۵ اينچ) ٧۵ تا ٩٠ گرم بر متر مربع ٩٨ × ١٩١ ميلی متر
(کاغذ ٢٠ تا ٢۴ پوندی)

١ برگ برای تغذيه دستی در سينی

Envelope 6 3/4(٣/۶٢ × ۶/۵ اينچ) ٩٢ × ١۶۵ ميلی متر

Envelope No. 10(۴/١٢ × ٩/۵ اينچ) ١٠۵ × ٢۴١ ميلی متر

Envelope No. 9(٣/٨٧ × ٨/٨٧ اينچ) ٩٨ × ٢٢۵ ميلی متر

Envelope DL(۴/٣٣ × ٨/۶۶ اينچ) ١١٠ × ٢٢٠ ميلی متر

Envelope C5(۶/٣٧ × ٩/٠١ اينچ) ١۶٢ × ٢٢٩ ميلی متر

Envelope C6(۴/۴٨ × ۶/٣٨ اينچ) ١١۴ × ١۶٢ ميلی متر

٩٠ تا ١٠۵ گرم بر مترمربعبه بخش کاغذ ساده مراجعه کنيدبه بخش کاغذ ساده مراجعه کنيدکاغذ ضخيم
(کاغذ ٢۴ تا ٢٨ پوندی)

۶٠ تا ٧٠ گرم بر مترمربعبه بخش کاغذ ساده مراجعه کنيدبه بخش کاغذ ساده مراجعه کنيدکاغذ نازک
(کاغذ ١۶ تا ١٩ پوندی)

١٢٠ تا ١۵٠ گرم بر مترمربعبه بخش کاغذ ساده مراجعه کنيدA4 ،Letter برچسب ها ج
(کاغذ ٣٧ تا ۴٠ پوندی)

١٣٨ تا ١۴۶ گرم بر مترمربع به بخش کاغذ ساده مراجعه کنيدA4 ،Letter ترانسپرنت د
(کاغذ ٣٧ تا ٣٩ پوندی)

١٠۵ تا ١۶٣ گرم بر مترمربع ١۵٢/۴ × ١٠١/۶ ميلی متر (۴ × ۶ اينچ)کارت پستالمقوای کارتی
(کاغذ ٢٨ تا ۴٣ پوندی)

۶٠ تا ١۶٣ گرم بر متر٢ (کاغذ ١۶ تا ۴٣ پوندی) ٧۶ × ١٢٧ ميليمتر (٣ × ۵ اينچ)حداقل اندازه (سفارشی)

٢١۶ × ٣۵۶ ميلی متر (٨/۵ × ١۴ اينچ)حداکثر اندازه (سفارشی)

اگر وزن رسانه بيش از ١٠۵ گرم/مترمربع (٢٨ پوندی) است، از تغذيه کننده دستی استفاده کنيد. أ. 
ب. حداکثر ظرفيت ممکن است بر اساس وزن رسانه، ضخامت، و شرايط محيطی متفاوت باشد.

ج. نرمی: ١٠٠ تا ٢۵٠ (شفيلد).
.PP2500 3 برای چاپگر ليزری رنگی، مانندM رسانه پيشنهادی: ورق های ترانسپرنت ساخت د. 
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دستورالعمل هانوع رسانه

پاکت ها
(ادامه)

برای پاکتهايی که نوار چسب دار جدا شدنی يا بيش از يک برگردان    •
تاشو برای بسته شدن دارند بايد از چسبهايی استفاده شود که با درجه 

حرارت چاپگر در حين چاپ به مدت ٠/١ ثانيه، سازگار باشند. برای 
اطالع از درجه حرارت ذوب، به "مشخصات چاپگر" در صفحه ٨١ 
رجوع کنيد. برگردانهای اضافی و نوارها ممکن است موجب چروک 

شدن، يا حتی گير کردن پاکت در دستگاه شده و حتی به ذوب کننده 
آسيب برسانند. 

برای بدست آوردن بهترين کيفيت چاپ، حاشيه ها را حداقل ١۵ ميلی    •
متر از لبه های پاکت فاصله دهيد.

از چاپ کردن روی بخش هايی که درزهای پاکت بهم می رسند    •
خودداری کنيد.

برای جلوگيری از آسيب ديدن دستگاه، فقط از برچسب هايی که برای برچسب ها   •
چاپگرهای ليزری طراحی شده اند استفاده کنيد. 

در هنگام انتخاب برچسب ها، موارد زير را در نظر داشته باشيد:
چسبنده: مواد چسبنده بايد در دمای اتصال دستگاه پايدار باشند.   -
برای اطالع از درجه حرارت ذوب، به "مشخصات کلی" در 

صفحه ٨٠ رجوع کنيد.
مقدمات: فقط از برچسب هايی استفاده کنيد که هيچ گونه بازشدگی   -

در لفاف پشت چسب نداشته باشند. برچسب ها ممکن است برگه 
های بين برچسب ها را جدا کنند و مشگالت گير کردن خيلی جدی 

ايجاد نمايند.
تاب برداشتن: قبل از چاپ، برچسب ها بايد صاف و تاب خوردگی   -

آنها در هر جهتی بيش از ١٣ ميلی متر نباشد.
وضعيت: از برچسبهای چروک خورده، حباب دار يا دارای ساير   -

عالئم جداشدگی استفاده نکنيد.
دقت کنيد بين بر چسب ها هيچ گونه مواد چسبنده بدون پوشش وجود    •

نداشته باشد. مواد چسبنده بدون پوشش مى تواند در حين چاپ، به باز 
شدن بر چسب ها و گير کردن کاغذ منجر شود. همچنين مواد چسبنده 

بدون پوشش مى تواند به قطعات دستگاه آسيب برساند.
يک برگ بر چسب را بيش از يک بار به دستگاه ندهيد. روکش    •

چسبنده به گونه اى طراحى شده که فقط يک بار مى تواند از دستگاه 
عبور کند.

از برچسب هايی که در حال جدا شدن از لفاف پشتی خود هستند يا    •
چروک هستند، و حباب دارند يا به هر ترتيبی آسيب ديده اند استفاده 

نکنيد.

مقوا يا کاغذهايی به 
اندازه سفارشی و 

دلخواه

روی رسانه دارای عرض کمتر از ٧۶ ميلی متر يا طول کمتر از    •
٣۵۶ ميلی متر چاپ نکنيد.

در برنامه نرم افزار، حاشيه ها را حداقل ۶/۴ ميلی متر دورتر از لبه    •
های مواد چاپی تنظيم کنيد.

اندازه رسانه های پشتيبانی شده در هر حالت
منبعاندازهحالت

Oficio ،Legal ،A4 ،Letter، حالت کپی
 ،Executive ،US Folio

 A6 ،A5 ،JIS B5

سينی ١

تمام اندازه ها توسط دستگاه حالت چاپ
پشتيبانی می شود

سينی ١

سينی Legal ،A4 ،Letter١  حالت فاکسأ

.CLX-3170FN/CLX-3170FW أ. فقط

دستورالعمل های رسانه چاپی ويژه

دستورالعمل هانوع رسانه

چاپ موفقيت آميز روی پاکتها به کيفيت آنها بستگی دارد. در هنگام پاکت ها   •
انتخاب پاکت ها، موارد زير را در نظر داشته باشيد:

وزن: وزن کاغذ پاکت نبايد بيشتر از ٩٠ گرم بر مترمربع باشد،    -
در غير اينصورت کاغذ گير می کند.

ساختار: پاکت ها قبل از آغاز چاپ، بايد تاب خوردگی کمتر از  -
۶ ميلی متر داشته و صاف باشند، و در آن هوا نباشد.

وضعيت: پاکت ها نبايد چروک، تاب خورده يا به هر ترتيبی آسيب   -
ديده باشند.

درجه حرارت: بايد از پاکت های سازگار با گرما و فشار استفاده   -
نماييد.

فقط از پاکت های دارای ساختار مناسب و تاهای تيز و بخوبی تا    •
خورده استفاده کنيد.

از پاکتهای تمبر خورده استفاده نکنيد.   •
از پاکتهای دارای گيره، چفت، پنجره، لبه های پوشش دار، چسب دار،    •

يا ساير مواد مصنوعی استفاده نکنيد.
از پاکت های آسيب ديده يا پاکت هايی با کيفيت پايين استفاده نکنيد.   •

اطمينان حاصل نماييد که درز هر دو طرف پاکت کامًال تا گوشه پاکت    •
ادامه دارد.

١

٢

قابل قبول١
غير قابل قبول٢
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دستورالعمل هانوع رسانه

سربرگ ها بايد با جوهر مقاوم در برابر حرارت چاپ شده باشند که کاغذ از پيش چاپ شده   •
در صورت قرار گرفتن در معرض درجه حرارت ذوب چاپگر به 
مدت ٠/١ ثانيه ذوب و تبخير نشود و يا گازها و مواد خطرناک از 

خود توليد نکند. برای اطالع از درجه حرارت ذوب، به "مشخصات 
کلی" در صفحه ٨٠ رجوع کنيد.

جوهر سربرگ ها بايد غيرقابل اشتعال بوده و نبايد تأثير سوئی بر هيچ    •
يک از غلتک های چاپگر داشته باشد.

فرم ها و سربرگ ها بايد به منظور جلوگيری از ايجاد تغييرات در    •
زمان نگهداری داخل لفاف و بسته بندی ضد رطوبت قرار داده شوند.

قبل از اينکه کاغذهای از پيش چاپ شده مانند فرم ها يا سربرگ ها را    •
در چاپگر خود قرار دهيد، مطمئن شويد که جوهر روی کاغذ خشک 

شده باشد. در حين فرآيند ذوب، جوهر خيس از کاغذ از پيش چاپ شده 
جدا می شود و باعث کاهش کيفيت چاپ می شود.

استفاده از کاغذ عکاسی يا کاغذ روکش دار ممکن است مشکل ساز شود و دستگاه به تعمير نياز 
پيدا کند. اين تعميرات تحت پوشش گارانتی Samsung يا قراردادهای خدماتی نخواهند بود.

تغيير اندازه کاغذ در سينی کاغذ
برای قرار دادن کاغذهای دارای طول بيشتر مانند کاغذ Legal الزم است تا هادی های کاغذ در سينی 

کاغذ را گسترش دهيد.
برای تغيير اندازه سينی ١ به اندازه ای ديگر، بايد هادی های طول کاغذ را بطور صحيح تنظيم کنيد.

سينی ١ را از چاپگر بيرون بکشيد. قاب کاغذ را باز کنيد و در صورت لزوم کاغذ را از سينی ١   .١
خارج کنيد.

ضامن راهنما در باالی سينی را فشار داده و باز کنيد، سينی را بطور دستی بيرون بکشيد.  .٢

١

٢

کاغذ را در سينی قرار دهيد.   .٣

راهنمای طولی کاغذ را فشار دهيد تا کمی انتهای محفظه کاغذ را لمس کند. بدون اينکه باعث خم   .۴
شدن کاغذ شويد راهنمای عرضی کاغذ را فشار داده و در لبه محفظه کاغذ جا بزنيد. 

 
برای کاغذ کوچکتر از اندازه نامه، راهنماهای کاغذ را به وضعيت اصلی برگردانيد و راهنمای 

طولی و عرضی کاغذ را تنظيم کنيد.

 
راهنمای عرضی کاغذ را خيلی فشار ندهيد چون کاغذ شما ممکن است تاب بردارد.   •

اگر راهنمای عرضی کاغذ را تنظيم نکنيد، ممکن است موجب گير کردن کاغذ بشود.   •

قاب کاغذ را ببنديد.  .۵

 
سينی ١ را به داخل چاپگر بازگردانيد.  .۶
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قرار دادن کاغذ در دستگاه

قرار دادن کاغذ در سينی ١
رسانه چاپی ای که برای اکثر کارهای چاپی خود استفاده می کنيد، در سينى ١ قرار دهيد. سينى ١می 

تواند حداکثر ١۵٠ برگ کاغذ ساده ٧۵ گرم بر مترمربع (کاغذ ٢٠ پوندى) را بپذيرد. 
سينی را از دستگاه بيرون بکشيد.  .١

قاب کاغذ را باز کنيد.  .٢

 
اندازه سينی را تنظيم کنيد تا صدای کليک بدهد.  .٣

 
با تنظيم راهنمای عرض کاغذ، سينی را بزرگ کنيد.  .۴

 
اگر از کاغذ استفاده می کنيد، لبه دسته کاغذ را تاب داده يا هوا دهيد تا صفحات قبل از بارگذاری   .۵

از يکديگر جدا شوند.

کاغذ را در حاليکه سمت چاپ رو به باال قرار گرفته است بارگذاری کنيد.  .۶

 
مطمئن شويد که سينی را بيش از حد پر نکرده ايد و هر چهار گوشه کاغذ مانند آنچه که در تصوير 
نشان داده شده است زير پايه های سينی قرار دارند. زياد پر کردن سينی می تواند باعث جمع شدن 

کاغذ و گير کردن آن شود.

 
راهنمای لبه طولی کاغذ را فشار دهيد و آن را تا زمانی که انتهای محفظه کاغذ را کمی لمس کند   .٧

به داخل جا بزنيد.

 
قاب کاغذ را ببنديد.  .٨
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سينی ١ را به داخل چاپگر بازگردانيد.  .٩

 
کاغذ هاى آرم دار را طورى بگذاريد که سطح چاپ رو به باال باشد. لبه بااليى برگه که داراى آرم 

است بايد اول در دستگاه قرار گيرد.
بعد از قرار دادن کاغذ، نوع و اندازه کاغذ را برای سينی ١ تنظيم کنيد. به بخش نرم افزار برای   .١٠

چاپ در کامپيوتر شخصی مراجعه کنيد.
باتوجه به کافی نبودن کاغذ در سينی، راهنمای طولی کاغذ را می توان به داخل کشيد،    •

به اندازه کافی کاغذ در سينی قرار دهيد.
در صورت بروز اشکال در تغذيه کننده کاغذ، کاغذ ها را يکی يکی در تغذيه کننده دستی    •

قرار دهيد.
می توانيد کاغذهای از قبل چاپ شده را در دستگاه قرار دهيد. سطح چاپ شده بايد به سمت    •
باال و لبه آن صاف و بدون چروک در جلو قرار گيرد. در صورت بروز اشکال در تغذيه 
کاغذ به دستگاه، کاغذ ها را برگردانيد. توجه داشته باشيد که کيفيت اين نوع چاپ تضمين 

نمى شود. 

چاپ روی مواد چاپی خاص
دستگاه می تواند اندازه های مختلف و انواع مواد چاپی خاص مانند انواع کارت پستال، کارت يادداشت و 
انواع پاکت را در خود نگهداری نمايد. خصوصًا اين مورد برای چاپ تک روی سر برگ يا کاغذ رنگی 

مناسب می باشد.

تغذيه مواد چاپی بصورت دستی
هر بار فقط رسانه چاپی هم اندازه را در سينی دستی قرار دهيد.   •

برای جلوگيری از گير کردن کاغذ، در زمانی که کاغذ در سينی قرار دارد، کاغذ اضافه نکنيد.    •
اين مورد در باره ساير رسانه های چاپی نيز صدق می کند.

رسانه چاپی بايد هنگامی که می خواهيد چاپ شود رو به باال قرار داشته و لبه باال اول وارد سينی    •
شود. مواد چاپی را در مرکز سينی قرار دهيد.

براى جلوگيری از گير کردن کاغذ در دستگاه و مشکالت مربوط به کيفيت، هميشه فقط از رسانه    •
های چاپی متعيين شده استفاده نماييد. (به "انتخاب رسانه چاپی" در صفحه ٣٠ مراجعه کنيد.)
قبل از قرار دادن کارت پستال ها، پاکت ها، و برچسب ها در سينى، هرگونه چين و چروک    •

موجود روى آنها را برطرف نماييد.
کاغذ را در دستگاه قرار دهيد. (به "تغيير اندازه کاغذ در سينی کاغذ" در صفحه ٣٣ مراجعه کنيد.)  .١

بر اساس نوع رسانه چاپی که می خواهيد استفاده کنيد، دستورالعملهای زير را در هنگام 
بارگذاری در نظر بگيريد:

پاکت ها: در پاکت رو به پايين و جای تمبر در باال سمت چپ باشد.   •
برچسب ها: سطح چاپ رو به باال باشد و لبه کوتاه باال ابتدا وارد چاپگر شود.   •

کاغذ از پيش چاپ شده: سطح آرم دار رو به باال باشد و لبه باال به سمت چاپگر قرار گيرد.   •
مقوای کارتی: سطح چاپ رو به باال باشد و لبه کوتاه ابتدا وارد چاپگر شود.   •

کاغذ قبًال چاپ شده: سطح چاپ رو به پايين باشد و يک لبه صاف رو به چاپگر قرار گيرد.   •

هنگامی که در برنامه ای کار چاپ را انجام می دهيد، منوی چاپ را راه اندازی کنيد.  .٢
قبل از چاپ، پنجره خصوصيات چاپگر را باز کنيد.  .٣

زبانه Paper در خصوصيات چاپگر را فشار دهيد و نوع کاغذ مناسب را انتخاب کنيد.   .۴
اگر می خواهيد از برچسب استفاده کنيد، نوع کاغذ را روی برچسب تنظيم کنيد. 

در منبع کاغذ Manual Feeder را انتخاب و سپس OK را فشار دهيد.   .۵
شروع به چاپ در برنامه.  .۶

دکمه Stop/Clear را فشار دهيد هنگامی که دستگاه شروع به چاپ می کند، دکمه در دستگاه را   .٧
برای شروع تغذيه فشار دهيد.

اگر می خواهيد چندين صفحه را چاپ کنيد، کاغذ بعدی را بعد از اتمام چاپ ورق اول    •
قرار دهيد، و دکمه Stop/Clear را فشار دهيد. برای هر برگی که بايد چاپ شود اين 

عمل را تکرار کنيد.
تنظيمات انجام شده فقط تا زمانی که از برنامه فعلی استفاده می کنيد به قوت خود باقی    •

می مانند. 

تنظيم  اندازه و نوع کاغذ
بعد از قرار دادن کاغذ در سينی کاغذ، بايد اندازه و نوع کاغذ را با استفاده از دکمه های صفحه کنترل 

تنظيم کنيد. اين تنظيمات در حالت های کپی و فاکس اعمال خواهند شد. برای چاپ کردن از طريق 
کامپيوتر شخصی، بايد اندازه و نوع کاغذ را در نرم افزاری که با آن در کامپيوتر شخصی خود کار می 

کنيد وارد نماييد.
Menu را فشار دهيد تا System Setup در نوار پايين صفحه نمايان شود سپس OK را   .١

فشار دهيد.
دکمه هاي پيكان چپ و راست را فشار دهيد تا Paper Setup ظاهر شود و سپس OK را   .٢

فشار دهيد.
دکمه OK را تا هنگامی که Paper Size ظاهر شود فشار دهيد.  .٣

دکمه هاي پيكان چپ و راست را فشار دهيد تا سينی کاغذ مورد نظر ظاهر شود و OK را   .۴
فشار دهيد. 

دکمه هاي پيكان چپ و راست را فشار دهيد تا اندازه کاغذ مورد نظر ظاهر شود و OK را   .۵
فشار دهيد. 

دکمه Back را فشار دهيد تا به سطح باالتر بازگرديد.  .۶
دکمه هاي پيكان چپ و راست را فشار دهيد تا Paper Type ظاهر شود و سپس OK را   .٧

فشار دهيد.
دکمه هاي پيكان چپ و راست را فشار دهيد تا اندازه کاغذ مورد نظر ظاهر شود و OK را   .٨

فشار دهيد. 
دکمه Stop/Clear تا به حالت آماده بازگرديد.  .٩



٣۶_کپی کردن

کپی کردن
در اين فصل راهنمايی های گام به گام برای کپی کردن اسناد ارائه شده است.

اين فصل شامل موارد زير است:
کپی کردن   •

تغيير تنظيمات برای هر کپی   •
تغيير تنظيمات پيش فرض کپی   •

کپی کردن
Copy را فشار دهيد.  .١

Ready to Copy روی سطر باالی صفحه نمايش نمايان می شود.
اسناد را رو به باال در تغذيه کننده خودکار سند قرار بدهيد يا يک سند را رو به پايين روی شيشه   .٢

اسکنر قرار دهيد.
براي اطالعات بيشتر درباره قرار دادن سند (به "قرار دادن اسناد درون دستگاه" در صفحه ٢٩   

مراجعه كنيد.)
در صورت لزوم با استفاده از دکمه هاى صفحه کليدعددی، تعداد نسخه ها را وارد کنيد.  .٣

اگر می خواهيد تنظيمات کپی مانند اندازه کپی، تيرگی و نوع سند را با استفاده از دکمه های صفحه   .۴
کنترل تنظيم کنيد. (مراجعه کنيد به "تغيير تنظيمات برای هر کپی" در صفحه ٣۶.)

در صورت لزوم، می توانيد از قابليتهای ويژه کپی، مانند کپی پوستر و کپی ٢ يا ۴ تايی استفاده   
کنيد. (مراجعه کنيد به "کپی کردن کارت شناسايی" در صفحه ٣٧.)

دکمه Color Start را فشار دهيد تا کار کپی رنگی گرفتن آغاز شود.   .۵
يا Black Start را فشار دهيد تا کپی گرفتن سياه و سفيد آغاز شود.

شما می توانيد در حين عمليات کار کپی را لغو کنيد. Stop/Clear را فشار دهيد، و کپی 
متوقف خواهد شد.

تغيير تنظيمات برای هر کپی
دستگاه شما جهت کپی گرفتن تنظيمات پيش فرض را ارائه می کند تا بتوانيد به سرعت و سادگی کپی 

برداری کنيد. با اين وجود، اگر می خواهيد گزينه های هر کپی را تغيير دهيد، از دکمه های عملکرد کپی 
روی صفحه کنترل استفاده کنيد.

اگر Stop/Clear را در حين تنظيم گزينه های کپی فشار دهيد، تمامی گزينه های کپی تنظيم 
کرده ايد لغو شده و به وضعيت پيش فرضشان باز خواهند گشت. يا، پس از اينکه دستگاه، کپی 

در دست اجرا را به پايان می برد بطور خودکار به وضعيت پيش فرض خود باز خواهند گشت. 

 تيرگی
اگر سندی داريد که دارای عالئم محو و تصاوير تيره است، می توانيد روشنايی را تنظيم کنيد تا کپی آن 

خواناتر باشد. 
Copy را فشار دهيد.  .١

 OK در نوار پايين صفحه نمايش نمايان شود و Copy Feature را فشار دهيد تا Menu دکمه  .٢
را فشار دهيد.

دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا Darkness ظاهر شود و OK را فشار دهيد.  .٣
 OK دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا حالت کنتراست مورد نظر ظاهر شود و سپس  .۴

را فشار دهيد.
Light: برای چاپهای تيره مناسب است.   •

Normal: برای انواع استاندارد يا اسناد کپی شده مناسب است.   •
Dark: برای چاپهای روشن مناسب است.    •

دکمه Stop/Clear را فشار دهيد تا به حالت آماده بازگرديد.  .۵

 نوع اصلی
تنظيم نوع سند با انتخاب کردن نوع سند جهت کپی فعلی در بهبود کيفيت کپی برداری نقش موثری دارد. 

Copy را فشار دهيد.  .١
 OK در نوار پايين صفحه نمايش نمايان شود و Copy Feature را فشار دهيد تا Menu دکمه  .٢

را فشار دهيد.
دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا Original Type ظاهر شود و OK را فشار دهيد.  .٣

دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا حالت تصوير مورد نظر ظاهر شود و سپس OK را   .۴
فشار دهيد.

Text: برای اسناد که بيشتر دارای متن هستند، مناسب است.   •
Text/Photo: برای اسناد با ترکيبی از متن و عکس مناسب است.   •

Photo: قابل استفاده در مواردی که اسناد اصلی، عکس هستند.   •
Magazine: قابل استفاده در مواردی که اسناد اصلی، مجله هستند.   •

دکمه Stop/Clear را فشار دهيد تا به حالت آماده بازگرديد.  .۵

کپی کوچک شده يا بزرگ شده
می توانيد اندازه تصوير کپی شده را بين ٢۵٪ تا ۴٠٠٪ کوچک و بزرگ کنيد البته اگر سند را در شيشه 
اسکنر قرار داده باشيد و اگر سند را در تغذيه کننده خودکار سند قرار داده باشيد می توان خروجی را بين 

٢۵٪ تا ١٠٠٪ کوچک و بزرگ کرد.

برای انتخاب اندازه های کپی از پيش تعيين شده:
Copy را فشار دهيد.  .١

دکمه Menu را فشار دهيد تا Copy Feature در نوار پايين صفحه نمايش نمايان شود و   .٢
OK را فشار دهيد.

دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا Reduce/Enlarge ظاهر شود و OK را   .٣
فشار دهيد.

دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا تنظيمات اندازه مورد نظر ظاهر شود و سپس   .۴
OK را فشار دهيد.

برای اندازه کردن کپی با استفاده از ورود مستقيم درجه مقياس:
Copy را فشار دهيد.  .١

دکمه Menu را فشار دهيد تا Copy Feature در نوار پايين صفحه نمايش نمايان شود و   .٢
OK را فشار دهيد.

دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا Reduce/Enlarge ظاهر شود و OK را   .٣
فشار دهيد.

دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا Custom ظاهر شود و OK را فشار دهيد.  .۴
برای وارد کردن اندازه کپی مورد نظر خود، پيكان چپ و راست را فشار دهيد. فشار دادن و   .۵

نگه داشتن اين دکمه به شما امکان می دهد به سرعت روی عدد مورد نظر خود برويد.
OK را فشار دهيد تا انتخاب خود را ذخيره نماييد.  .۶

هنگامی که يک کپی کوچک شده می گيريد، ممکن است خطوط سياهی در پايين کپی شما 
ظاهر شوند.

تغيير تنظيمات  پيش فرض کپی
گزينه های کپی مانند تيرگی، نوع سند، اندازه کپی و تعداد کپی ها، را می توان برای حاالتی که بيشتر 

مورد استفاده قرار می گيرند تنظيم نمود. هنگامی که يک سند را کپی می کنيد، تنظيمات پيش فرض 
اعمال خواهند شد مگر اينکه آنها را با استفاده از دکمه های مربوطه در صفحه کنترل تغيير دهيد.

استفاده از قابليتهای کپی ويژه   •
تنظيم کردن زمان انتظار کپی   •
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Copy را فشار دهيد.  .١
 OK در نوار پايين صفحه نمايش نمايان شود و Copy Setup را فشار دهيد تا Menu دکمه  .٢

را فشار دهيد.
OK را هنگامی که Change Default ظاهر شد،  فشار دهيد.  .٣

دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا گزينه تنظيمی که می خواهيد ظاهر شود و سپس   .۴
OK را فشار دهيد.

دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا تنظيمات مورد نظر ظاهر شود و سپس OK را   .۵
فشار دهيد.

در صورت لزوم، مراحل ۴ تا ۵ را تکرار کنيد.  .۶
دکمه Stop/Clear را فشار دهيد تا به حالت آماده بازگرديد.  .٧

در هنگام تنظيم گزينه های کپی، فشار دادن Stop/Clear تنظيمات تغيير يافته را لغو 
نموده و آنها را به مقادير پيش فرض قبلی بر می گرداند.

کپی کردن کارت شناسايی
 ،Legal ،Letter ،A4 دستگاه شما می تواند اسناد دو روی شما را روی برگ کاغذ به اندازه

A5 ،B5 ،Executive ،Oficio ،Folio يا A6 چاپ کند. 
هنگامی که کار کپی را با استفاده از اين قابليت انجام می دهيد، دستگاه يک سمت کارت را در نيمه باالی 

کاغذ و سمت ديگر آنرا روی نيمه پايين کاغذ چاپ می کند و هيچ تغييری در اندازه سند اصلی نداده و 
آنرا کوچکنمی کند. اين قابليت برای کپی کردن موارد دارای ا ندازه کوچک مانند کارت نام مفيد می باشد. 

اين قابليت فقط هنگام قرار دادن اسناد برروی شيشه اسکنر موجود می باشد.
ID Copy را فشار دهيد.  .١

يک سند تکی را بصورت رو به پايين در شيشه اسکنر قرار دهيد.   .٢
برای اطالعات بيشتر درباره قرار دادن سند. (مراجعه کنيد به

"قرار دادن اسناد درون دستگاه" در صفحه ٢٩.)
Place Front Side and Press[Start] روی صفحه   .٣

ظاهر می شود.
Color Start يا Black Start را فشار دهيد.  .۴

دستگاه کار را با اسکن کردن روی کارت آغاز می کند و نمايش می دهد   
.Place Back Side and Press[Start]

درب اسکنر را باز کرده و سند را برگردانيد.  .۵
دکمه Color Start را فشار دهيد تا کار کپی رنگی گرفتن آغاز شود.   .۶

يا Black Start را فشار دهيد تا کپی گرفتن سياه و سفيد آغاز شود.
اگر دکمه های Color Start يا Black Start را فشار ندهيد، فقط روی کارت کپی    •

می شود. 
اگر سندی که در دستگاه قرار داده ايد بزرگتر از بخش قابل چاپ باشد، ممکن است    •

بخشهايی از آن چاپ نشود. 
اگر دکمه Stop/Clear را فشار دهيد يا اگر برای حدود ٣٠ ثانيه هيچ دکمه ای فشار داده    •

نشود، دستگاه، کار کپی را لغو کرده و به حالت آماده باز می گردد.

استفاده از قابليتهای کپی ويژه
شما می توانيد از قابليتهای کپی زير استفاده نماييد:

کپی گرفتن ٢ تايی يا ۴ تايی
دستگاه شما می تواند ٢ تا ۴ تصوير سند را بصورت کوچک شده چاپ کند تا روی 

يک برگ کاغذ جا شوند.
Copy را فشار دهيد.  .١

دکمه Menu را فشار دهيد تا Copy Feature در نوار پايين صفحه نمايش   .٢
نمايان شود و OK را فشار دهيد.

دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا Layout ظاهر شود و OK را   .٣
فشار دهيد.

دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا Up-2 يا Up-4 ظاهر شود و   .۴
OK را فشار دهيد.

دکمه Stop/Clear را فشار دهيد تا به حالت آماده بازگرديد.  .۵

هنگام کپی کردن ٢ تايی يا ۴ تايی نمی توان با استفاده از منوی Reduce/Enlarge اندازه 
کپی را تغيير داد.

کپی کردن پوستر
دستگاه شما می تواند يک تصوير را روی ٩ برگ کاغذ (٣ x ٣) چاپ کند. شما می توانيد صفحات چاپ 

شده را بهم بچسبانيد تا يک پوستر بدست آوريد.
اين قابليت فقط هنگام قرار دادن اسناد برروی شيشه اسکنر موجود می باشد.

.Copy را فشار دهيد  .١
دکمه Menu را فشار دهيد تا Copy Feature در نوار پايين   .٢

صفحه نمايش نمايان شود و OK را فشار دهيد.
دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا Layout ظاهر   .٣

شود و OK را فشار دهيد.
 Poster Copy دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا  .۴

ظاهر شود و OK را فشار دهيد.
دکمه Stop/Clear را فشار دهيد تا به حالت آماده بازگرديد.  .۵

سند اصلی شما به ٩ بخش تقسيم می شود. هر بخش يک به يک و بر اساس 
ترتيب زير اسکن و چاپ خواهد شد:

کپی تکثيری
دستگاه شما می تواند چند تصوير از سند اصلی را روی يک برگ چاپ کند. تعداد تصاوير بطور 

خودکار بر اساس سند اصلی و اندازه کاغذ تعيين می شود.
اين قابليت فقط هنگام قرار دادن اسناد برروی شيشه اسکنر موجود می باشد.

.Copy را فشار دهيد  .١
 OK در نوار پايين صفحه نمايش نمايان شود و Copy Feature را فشار دهيد تا Menu دکمه  .٢

را فشار دهيد.
دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا Layout ظاهر شود و OK را فشار دهيد.  .٣

دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا Clone Copy ظاهر شود و OK را فشار دهيد.  .۴
دکمه Stop/Clear را فشار دهيد تا به حالت آماده بازگرديد.  .۵

در حين گرفتن کپى به روش تکثير، نمى توان با استفاده از منو Reduce/Enlarge اندازه 
کپى را تنظيم نمود.

1
2

1 2

3 4



٣٨_کپی کردن

پاک کردن   تصاوير زمينه 
می توانيد دستگاه را بنحوی تنظيم کنيد تا تصوير را بدون زمينه آن چاپ کند. اين قابليت کپی برداری 
رنگ زمينه را حذف می کند و هنگام کپی گرفتن از سندی که زمينه آن رنگی باشد مانند روزنامه يا 

کاتالوگ می توانيد مفيد باشد. 
Copy را فشار دهيد.  .١

 OK در نوار پايين صفحه نمايش نمايان شود و Copy Feature را فشار دهيد تا Menu دکمه  .٢
را فشار دهيد.

دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا .Adjust Bkgd ظاهر شود و OK را فشار دهيد.  .٣
دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا گزينه صحافی که می خواهيد ظاهر شود.  .۴

Off: از اين ويژگی استفاده نمی کند.   •
Auto: پس زمينه را بهينه می سازد.   •

Enhance Lev. 1 ~ 2: هر چه شماره باالتر باشد، پس زمينه درخشان تر می شود.    •
Erase Lev. 1 ~ 4: هر چه شماره باالتر باشد، پس زمينه روشن تر می شود.    •

OK را فشار دهيد تا کار کپی گرفتن آغاز شود.  .۵
دکمه Stop/Clear را فشار دهيد تا به حالت آماده بازگرديد.  .۶

درجه خاکستری کيفيت را باال مي برد
هنگامی که اسناد اصلی را در درجه خاکستری کپی می کنيد، از اين ويژگی برای افزايش کيفيت کپی 

استفاده کنيد. اين ويژگی فقط برای کپی در درجه خاکستری می باشد.
Copy را فشار دهيد.  .١

 OK در نوار پايين صفحه نمايش نمايان شود و Copy Feature را فشار دهيد تا Menu دکمه  .٢
را فشار دهيد.

دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا Gray Enhance ظاهر شود و OK را فشار دهيد.  .٣
دکمه های پيكان چپ و راست را برای انتخاب On فشار دهيد.  .۴

OK را فشار دهيد تا کار کپی گرفتن آغاز شود.  .۵
دکمه Stop/Clear را فشار دهيد تا به حالت آماده بازگرديد.  .۶

تنظيم کردن  زمان انتظار کپی
می توانيد مدت زمانی را که دستگاه بايد قبل از بازيابی تنظيم پيش فرض کپی صبر کند، تعيين نماييد، 

البته در صورتی که کار کپی را پس از تغيير دادن آنها از طريق صفحه کنترل آغاز نکنيد.
دکمه Menu را فشار دهيد تا System Setup در نوار پايين صفحه نمايش نمايان شود و   .١

OK را فشار دهيد. 
OK را هنگامی که Machine Setup ظاهر شد،  فشار دهيد.  .٢

دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا Timeout ظاهر شود و OK را فشار دهيد.  .٣
دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا زمان مورد نظر ظاهر شود.  .۴

انتخاب Off بدين معنی است که دستگاه تا زمانی که Black Start يا Color Start را برای 
آغاز کپی فشار نداده ايد يا Stop/Clear را برای لغو فشار نداده ايد، تنظيمات پيش فرض را 

بازيابی نخواهد کرد.
OK را فشار دهيد تا انتخاب خود را ذخيره نماييد.  .۵

دکمه Stop/Clear را فشار دهيد تا به حالت آماده بازگرديد.  .۶



اسکن کردن_٣٩

تغيير تنظيمات برای هر کار اسکن   •
تغيير تنظيمات پيش فرض اسکن   •

ايجاد يک دفترچه نشانی   •

اسکن کردن از صفحه کنترل
اين دستگاه به شما امکان می دهد از طريق صفحه کنترل اسناد را اسکن کرده و به راحتی اسناد اسکن 
شده را به پوشه My Documents رايانه وصل شده ارسال کنيد. برای استفاده از اين ويژگی، بايد 

دستگاه و رايانه از طريق کابل USB يا شبکه به هم وصل شده باشند. 
با استفاده از برنامه Samsung Scan Manager همچنين می توانيد اسناد اسکن شده را از طريق 
،Email ،Microsoft Paint برنامه ای که قبًال تنظيم کرده ايد باز کنيد. می توانيد برنامه هايی از قبيل

OCR ،SmarThru 4 را به برنامه مربوط اضافه کنيد. مراجعه كنيد به "اطالعات تنظيم اسکن در
Samsung Scan Manager" در صفحه ۴٠.

تصاوير اسکن شده به صورت فايل های PDF ،TIF ،JPEG ،BMP قابل ذخيره هستند. 

اسکن کردن در برنامه های کاربردی
مطمئن شويد که دستگاه و رايانه خود را روشن کرده ايد و آنها را بطور صحيح بهم وصل نموده ايد.  .١

اسناد را رو به باال در تغذيه کننده خودکار قرار بدهيد يا يک سند را رو به پايين روی شيشه اسکنر   .٢
قرار دهيد.

برای اطالعات بيشتر درباره قرار دادن سند. (مراجعه کنيد به "قرار دادن اسناد درون دستگاه" 
در صفحه ٢٩.)

Scan/Email را فشار دهيد.  .٣
Ready to Scan روی سطر باالی صفحه نمايش نمايان می شود.

دکمه های پيكان چپ و راست را فشار دهيد تا Scan to PC در خط پائين صفحه نمايش مشاهده   .۴
شود و سپس OK را فشار دهيد.

دکمه های پيكان چپ و راست را فشار دهيد تا Local PC در خط پائين صفحه نمايش مشاهده   .۵
شود و سپس OK را فشار دهيد.
 Network PC :اتصال شبکه

در صورت انتخاب Network PC، شناسه و PIN ثبت شده کاربر را وارد کرده و OK را   .۶
فشار دهيد. 

 Samsung Scan شناسه، همان شناسه ای است که به عنوان شناسه ثبت شده در   •
Manager می باشد.

PIN يک عدد ۴ رقمی ثبت شده در Samsung Scan Manager می باشد.    •

بسته به اتصال پورت، پيام های مختلفی ظاهر می شود. پيام های زير را بررسی کرده و به مرحله   .٧
بعد برويد. 

Scan Destination: از طريق USB وصل است. به مرحله ٧ برويد.   •
 USB يا شبکه جهت اسکن. درصورتيکه با استفاده از USB انتخاب :  Local PC   •

وصل شده باشد، به مرحله ۵ برويد. درصورتيکه با استفاده از شبکه وصل شده باشد، به 
مرحله ۶ برويد.

Not Available: نه از طريق USB وصل است و نه از طريق شبکه. اتصال پورت را    •
بررسی کنيد.

دکمه هاي پيكان چپ و راست را فشار دهيد تا پورت مورد نظر بر روی صفحه نمايش ظاهر شود.   .٨
از Scan Destination، پيكان چپ و راست را فشار دهيد تا برنامه کاربردی ظاهر شود،   .٩

سپس OK را فشار دهيد. 
تنظيمات پيش فرض My Documents است.

 Samsung برای افزودن يا حذف پوشه ذخيره فايل اسکن شده، برنامه کاربردی را در
Set Scan Button < Scan Manager اضافه يا حذف کنيد. 

اين فصل شامل موارد زير است:
اصول اصلی اسکن کردن   •

اسکن کردن از صفحه کنترل   •
اسکن کردن با استفاده از اتصال شبکه   •

حداکثر وضوحى که می توان بدست آورد به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله سرعت 
کامپيوتر، فضای موجود ديسک، حافظه، اندازه تصوير در حال اسکن و تنظيمات ميزان بيت. 

بنابراين با توجه به نوع سيستم و آنچه که در حال اسکن آن می باشيد ممکن است نتوانيد در 
درجه وضوح خاصی اسکن نماييد خصوصًا در هنگام استفاده از وضوح پيشرفته.

اصول اصلی اسکن کردن
می توانيد اسناد اصلی را توسط دستگاه و از طريق کابل USB يا شبکه اسکن کنيد. 

Samsung Scan Manager: فقط کافی است با اسناد اصلی به سراغ دستگاه رفته و از    •
 My Documents طريق صفحه کنترل آنها را اسکن کنيد، سپس داده های اسکن شده در پوشه
 Samsung Scan ،رايانه های متصل ذخيره می شوند. هنگامی که تنظيمات نصب کامل شود
Manager در رايانه نصب شده است. اين عملکرد از طريق اتصال محلی يا اتصال شبکه قابل 

استفاده است. به بخش بعدی مراجعه کنيد.
TWAIN :TWAIN يکی از برنامه های پردازش تصوير از پيش تنظيم شده است. اسکن کردن    •

يک تصوير برنامه انتخاب شده را راه اندازی می کند که اين امر به شما امکان می دهد مراحل 
اسکن را کنترل کنيد. به بخش نرم افزار مراجعه کنيد. اين عملکرد از طريق اتصال محلی يا 

اتصال شبکه قابل استفاده است. به بخش نرم افزار مراجعه کنيد.
Samsung SmarThru 4: اين ويژگی نرم افزاری است که همراه با دستگاه ارائه شده است.    •
می توانيد از اين برنامه برای اسکن کردن تصاوير يا اسناد استفاده کنيد، و اين ويژگی از طريق 

اتصال محلی يا اتصال شبکه قابل استفاده است. به بخش نرم افزار مراجعه کنيد.
WIA :WIA مخفف Windows Images Acquisition (دريافت تصاوير ويندوز) است.    •

برای استفاده از اين ويژگی رايانه شما بايد مستقيمًا از طريق کابل USB به دستگاه وصل شود. به 
بخش نرم افزار مراجعه کنيد.

Email: می توانيد تصوير اسکن شده را به صورت پيوست به ايميل ارسال کنيد. (مراجعه کنيد به    •
"اسکن کردن به ايميل" در صفحه ۴٠.)

اسکن کردن
اسکن کردن با اين دستگاه امکان تبديل تصاوير و متون به فايل هاى ديجيتال که بتوان آنها را در کامپيوتر ذخيره کرد را براى کاربر فراهم مى کند. 



۴٠_اسکن کردن

 User صفحه وب General Setup را روی Network Authentication گزينه  .٣
Authentication انتخاب کنيد.
روی Apply و OK کليک کنيد.  .۴

و Authentication Type ترجيحی خود را انتخاب کنيد.   .۵
طبق زير، مقدار هر ويژگی را تنظيم کنيد.  .۶

روی Apply کليک کنيد.   .٧

ايجاد يک حساب پست الکترونيکی
برای اسکن و ارسال تصوير بصورت پيوست پست الکترونيکی، الزم است تا پارامترهای شبکه 

را با استفاده از SyncThru Web Service تنظيم کنيد.
نشانی IP دستگاه خود را مانند URL در مرورگر تايپ کنيد و روی Go برای دسترسی به   .١

سايت اينترنتی دستگاه خود کليک کنيد.
روی Machine Settings و E-mail Setup کليک کنيد.  .٢

گزينه IP Address يا Host Name را انتخاب کنيد.  .٣
نشانی IP را در نمادهای دسيمال نقطه دار يا بصورت نام يک ميزبان وارد کنيد.  .۴

شماره پورت سرويس دهنده را از ميان اعداد ١ تا ۶۵۵٣۵ وارد کنيد.  .۵
شماره پورت پيش فرض ٢۵ است.  

در کادر کنار SMTP Requires Authentication عالمت بزنيد تا تأييد اعتبار   .۶
انجام شود.

نام و کلمه عبور ورود به سيستم سرويس دهنده SMTP را وارد کنيد.  .٧
روی Apply کليک کنيد.  .٨

درصورتی که روش تأييد اعتبار سرور POP3beforeSMTP ،SMTP باشد، 
 SMTP Requires POP3 Before SMTP Authentication در کادر کنار

عالمت بزنيد.
نشانی IP را در نمادهای دسيمال نقطه دار يا بصورت نام يک ميزبان وارد کنيد.  أ. 

شماره پورت سرويس دهنده را از ميان اعداد ١ تا ۶۵۵٣۵ وارد کنيد. شماره پورت  ب. 
پيش فرض ٢۵ است.

اسکن کردن به  ايميل
می توانيد تصويری را اسکن و آن را به صورت يک پيوست به يک نشانی پست الکترونيکی ارسال 
کنيد. ابتدا الزم است تا حساب پست الکترونيکی را در SyncThru Web Service ايجاد کنيد. 

(مراجعه کنيد به "ايجاد يک حساب پست الکترونيکی" در صفحه ۴٠.)
قبل از اسکن کردن، می توانيد گزينه های اسکن را برای کار اسکن خود تنظيم کنيد. (مراجعه کنيد به 

"تغيير تنظيمات برای هر کار اسکن" در صفحه ۴١.)
مطمئن شويد که دستگاه شما به شبکه متصل می باشد.  .١

اسناد را رو به باال در تغذيه کننده خودکار سند قرار بدهيد يا يک سند را رو به پايين روی شيشه   .٢
اسکنر قرار دهيد.

برای اطالعات بيشتر درباره قرار دادن سند. (مراجعه کنيد به "قرار دادن اسناد درون دستگاه" 
در صفحه ٢٩.)

Scan/Email را فشار دهيد.  .٣
دکمه های پيكان چپ و راست را فشار دهيد تا Scan to Email در خط پائين صفحه نمايش   .۴

مشاهده شود و سپس OK را فشار دهيد.
شناسه کاربر را وارد کرده و OK را فشار دهيد.  .۵

اسم رمز را وارد کرده و OK را فشار دهيد.  .۶
نشانی پست الکترونيکی گيرنده را وارد کرده و OK را فشار دهيد.  .٧

اگر شما يک دفترچه نشانی را تعريف کرده باشيد، می توانيد از يک دکمه سرعتی يا يک ايميل 
سريع يا شماره ايميل گروه را برای بازيابی نشانی از حافظه استفاده کنيد. مراجعه کنيد به 

"ايجاد يک دفترچه نشانی" در صفحه ۴١.
برای ورود نشانی های ديگر، OK را هنگام ظاهر شدن Yes فشار داده و مرحله ۵ را تکرار کنيد.  .٨

برای رفتن به مرحله بعدی، دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا No انتخاب شود و 
سپس OK را فشار دهيد. 

در صورتی که صفحه نمايش از شما سؤال کند که مايل به ارسال ايميل به حساب خود هستيد، دکمه   .٩
های پيكان چپ و راست را فشار دهيد تا Yes يا No را انتخاب کرده و سپس OK را فشار دهيد.

اين اعالم در صورتی که گزينه Send To Self را در ايجاد حساب ايميل فعال کرده باشيد 
ظاهر نمی شود.

برای اسکن از تنظيمات پيش فرض، Color Start يا Black Start را فشار دهيد. دکمه   .١٠
چپ و راست را فشار دهيد تا تنظيماتی را که می خواهيد ظاهر شود، سپس OK را فشار دهيد. 

اسکن شروع می شود.   .١١
 < My Pictures < My Documents تصوير اسکن شده در پوشه   •

Samsung ذخيره می شود. 
برای اسکن سريع می توانيد در برنامه Samsung Scan Manager از    •

درايور TWAIN استفاده کنيد. 
 Samsung < Control Panel < Start همچنين می توانيد با فشار دادن   •

Quick Scan < Scan Manager ويندوز، عمل اسکن را انجام دهيد.

Samsung Scan Managerاطالعات تنظيم اسکن در
می توانيد به اطالعات برنامه Samsung Scan Manager و شرايط درايور اسکن نصب شده 

دست يابيد. همچنين می توانيد تنظيمات اسکن را تغيير دهيد و پوشه های ذخيره اسناد اسکن شده در 
برنامه Samsung Scan Manager را اضافه يا حذف کنيد. 

 برنامه Scan Manager فقط در سيستم Window قابل استفاده است.

دکمه Samsung Scan Manager < Control Panel < Start را فشار دهيد.  .١
Samsung Scan Manager ظاهر می شود.

 Smart Panel را با فشار دادن سمت راست نماد Samsung Scan Manager می توانيد
در نوار وظيفه پنجره باز کنيد.

دستگاه مناسب را از Samsung Scan Manager انتخاب کنيد.  .٢
Properties را فشار دهيد.  .٣

Set Scan Button به شما کمک می کند مقصد ذخيره و تنظيمات اسکن را تغيير دهيد،   .۴
برنامه مربوطه را اضافه يا حذف کنيد و فايل ها را فرمت نماييد. 

می توانيد دستگاه اسکن را با استفاده از Change Port (محلی يا شبکه) تغيير دهيد. 
بعد از انجام تنظيمات OK را فشار دهيد.  .۵

اسکن کردن با استفاده از اتصال شبکه
اگر شما دستگاه را به يک شبکه وصل کرده باشيد و پارامترهای شبکه را بطور صحيح تنظيم کرده 

باشيد می توانيد تصاوير را اسکن کرده و آنان را در شبکه ارسال نماييد.

آماده سازی برای اسکن شبکه ايی
قبل از استفاده از قابليت های اسکن شبکه ای دستگاه خود، بايد تظميات زير را بر اساس مقصد اسکن 

انجام دهيد:

ثبت کردن کاربران مجاز محلی
نشانی IP دستگاه خود را مانند URL در مرورگر تايپ کنيد و روی Go برای دسترسی به   .١

سايت اينترنتی دستگاه خود کليک کنيد.
روی Machine Settings کليک کنيد.  .٢

 User صفحه وب General Setup را روی Local Authentication گزينه  .٣
Authentication انتخاب کنيد.

روی Add کليک کنيد.  .۴
شماره فهرست موضوعی که در آن ورودی مربوطه ذخيره خواهد شد را از ميان اعداد  .۵

١ تا ۵٠ انتخاب کنيد.
نام خود، شناسه تأييد اعتبار، کلمه عبور و نشانی پست الکترونيکی و شماره تلفن را وارد کنيد.  .۶
الزم است تا شناسه کاربر ثبت شده و کلمه عبور در دستگاه را در صفحه کنترل هنگام شروع   

اسکن در ايميل وارد کنيد.
روی Apply کليک کنيد.  .٧

ثبت کاربران مجاز شبکه
نشانی IP دستگاه خود را مانند URL در مرورگر تايپ کنيد و روی Go برای دسترسی به   .١

سايت اينترنتی دستگاه خود کليک کنيد.
روی Machine Settings کليک کنيد.   .٢
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موضوع ايميل را وارد کرده و OK را فشار دهيد.  .١٠
 OK دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا فرمت فايلی که می خواهيد ظاهر شود و سپس  .١١

يا Start را فشار دهيد.
دستگاه شروع به اسکن کرده و سپس ايميل را ارسال می کند. 

در صورتی که دستگاه از شما سؤال کند که مايل خارج شدن از حساب خود هستيد، دکمه های   .١٢
پيكان چپ و راست را فشار داده تا Yes يا No را انتخاب کرده و سپس OK را فشار دهيد.

Stop/Clear را فشار دهيد تا به حالت آماده بازگرديد.  .١٣

تغيير تنظيمات برای هر کار اسکن
دستگاه شما گزينه های تنظيم زير را برای سفارشی کردن کارهای اسکن ارائه می نمايد.

Scan Size: اندازه تصوير را تنظيم می کند.   •
Original Type: اندازه نوع سند اصلی را تنظيم می کند.   •

Resolution: درجه وضوح تصوير را تنظيم می کند.   •
Scan Color: حالت رنگ را تنظيم می کند.   •

Scan Format: فرمت فايل که تصوير در آن ذخيره می شود را تعيين می کند. اگر TIFF يا    •
PDF را انتخاب کنيد، قادر خواهيد بود تا چند صفحه را اسکن کنيد. بر اساس نوع اسکن انتخاب 

شده، اين گزينه ممکن است نمايش داده نشود.
برای سفارشی کردن اين تنظيمات قبل از شروع يک کار اسکن:

Scan/Email را فشار دهيد.  .١
 OK در نوار پايين صفحه نمايش نمايان شود و Scan Feature را فشار دهيد تا Menu دکمه  .٢

را فشار دهيد.
دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا نوع اسکن مورد نظر ظاهر شود و سپس OK را   .٣

فشار دهيد.
دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا گزينه تنظيمات اسکن مورد نظر ظاهر شود و سپس   .۴

OK را فشار دهيد.
دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا وضعيت دلخواه ظاهر شود و سپس OK را   .۵

فشار دهيد.
مراحل ۴ تا ۵ را برای تنظيم ساير گزينه ها تکرار کنيد.  .۶

هنگامی که کار را به پايان رسانديد، Stop/Clear را فشار دهيد تا به حالت آماده بازگرديد.  .٧

 تغيير تنظيمات پيش فرض اسکن
برای جلوگيری از سفارشی کردن تنظيمات اسکن برای هر کار، ميتوانيد تنظيمات پيش فرض اسکن را 

برای هر نوع اسکن تنظيم کنيد.
Scan/Email را فشار دهيد.  .١

دکمه Menu را فشار دهيد تا Scan Setup در نوار پايين صفحه نمايش نمايان شود و OK را   .٢
فشار دهيد.

OK را هنگامی که Change Default ظاهر شد،  فشار دهيد.  .٣
دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا نوع اسکن مورد نظر ظاهر شود و سپس OK را   .۴

فشار دهيد.
دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا گزينه حالت اسکنی که می خواهيد ظاهر شود و   .۵

سپس OK را فشار دهيد.
دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا وضعيت دلخواه ظاهر شود و سپس OK را فشار دهيد.  .۶

مرحله ۵ و ۶ را برای تغيير ساير تنظيمات تکرار کنيد.  .٧
برای تغيير تنظيمات پيش فرض برای ساير مدل های اسکن، Back را فشار داده و از مرحله ۴   .٨

دوباره تکرار کنيد.
Stop/Clear را فشار دهيد تا به حالت آماده بازگرديد.  .٩

ايجاد يک  دفترچه نشانی
 SyncThru Web Service می توانيد دفترچه نشانی همراه با نشانی های ايميلی که معموال از طريق

از آنان استفاده می کنيد را ايجاد کنيد و سپس بسادگی و بسرعت نشانی های ايميل را با وارد کردن 
شماره های دفترچه نشانی تخصيص داده شده است وارد کنيد.

ثبت شماره های ايميل سريع
نشانی IP دستگاه خود را مانند URL در مرورگر تايپ کنيد و روی Go برای دسترسی به سايت   .١

اينترنتی دستگاه خود کليک کنيد.
روی Machine Settings و E-mail Setup کليک کنيد.  .٢

روی Individual Address Book و Add کليک کنيد.  .٣
شماره محلی را انتخاب کرده و نام کاربر و نشانی ايميل مورد نظر را وارد کنيد.  .۴

روی Apply کليک کنيد.  .۵
شما همچنين می توانيد روی Import کليک کرده و دفترچه راهنمای خود را از کامپيوتر 

دريافت کنيد.

تنظيم شماره های ايميل گروه
نشانی IP دستگاه خود را مانند URL در مرورگر تايپ کنيد و روی Go برای دسترسی به سايت 

اينترنتی دستگاه خود کليک کنيد.
روی Machine Settings و E-mail Setup کليک کنيد.  .١

روی Group Address Book و Add کليک کنيد.  .٢
شماره گروه مورد نظر را انتخاب کرده و نام گروه مورد نظر را وارد کنيد.  .٣

شماره ايميل سريع که در گروه قرار می گيرد را انتخاب کنيد.  .۴
روی Apply کليک کنيد.  .۵

استفاده از ورودی های دفترچه نشانی
برای بازيابی نشانی پست الکترونيکی، از روشهای زير استفاده کنيد:

شماره های ايميل سريع
هنگام نمايش اعالم برای ورود شماره مقصد در زمان ارسال يک ايميل، شماره ايميل سريع که در 

آن نشانی دلخواه را ذخيره کرده ايد، وارد نماييد.
در مورد کدهای شماره گيری سريع تک رقمی، کليد عددی مربوطه را در صفحه کليد عددی    •

فشار داده و نگه داريد.
در مورد کدهای ايميل سريع دو يا سه رقمی، کليد اولين رقم يا ارقام را فشار داده و کليد رقم    •

آخر را فشار داده و نگه داريد.
شما همچنين می توانيد با فشار دادن Address Book در حافظه شماره مربوطه را جستجو 

کنيد. (مراجعه کنيد به "جستجوی دفترچه نشانی برای يک ورودی" در صفحه ۴١.)

شماره های ايميل گروهی
برای استفاده از يک ورودی ايميل گروهی بايد آن را جستجو کرده و از حافظه انتخاب کنيد.

هنگام ارسال يک ايميل در زمانی که به شما اعالم می شود تا نشانی مقصد را وارد کنيد 
Address Book را فشار دهيد. (مراجعه کنيد به "جستجوی دفترچه نشانی برای يک ورودی" 

در صفحه ۴١.)

جستجوی دفترچه نشانی برای يک ورودی
برای جستجوی نشانی در حافظه دو راه وجود دارد. شما يا می توانيد آنها را از A تا Z بطور الفبايی 

جستجو کنيد، يا از حرف اول نام تخصيص داده شده به آن نشانی برای يافتن آن استفاده کنيد.

جستجوی ترتيبی در حافظه
در صورت لزوم، Scan/Email را فشار دهيد.  .١

دکمه Address Book را فشار دهيد تا Search & Send در نوار پايين صفحه   .٢
نمايش نمايان شود و OK را فشار دهيد.

دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا شماره گروه مورد نظر ظاهر شود و سپس   .٣
OK را فشار دهيد.

OK را هنگامی که All ظاهر شد،  فشار دهيد.  .۴
دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا نام و نشانی که می خواهيد ظاهر شود.   .۵

شما می توانيد تمام حافظه دستگاه را از باال به پايين و بر عکس بترتيب الفبايی جستجو کنيد.
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جستجو با حرف اول خاص
در صورت لزوم، Scan/Email را فشار دهيد.  .١

دکمه Address Book را فشار دهيد تا Search & Send در نوار پايين صفحه   .٢
نمايش نمايان شود و OK را فشار دهيد.

دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا شماره گروه مورد نظر ظاهر شود و سپس   .٣
OK را فشار دهيد.

دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا ID ظاهر شود و سپس OK را فشار دهيد.  .۴
چند حرف اول نامی که می خواهيد را وارد کرده و OK را فشار دهيد.  .۵

دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا نام مورد نظر ظاهر شود و سپس OK را   .۶
فشار دهيد.

چاپ دفترچه نشانی
می توانيد با چاپ يک ليست، تنظيمات دفترچه نشانی خود را بررسی کنيد.

Address Book را فشار دهيد تا Print در سطر باالی صفحه نمايش ظاهر شود.  .١
OK را فشار دهيد.  .٢

فهرستی که نشان دهنده تنظيمات دکمه سرعتی، و ايميل سريع يا ايميل گروهی است چاپ می گردد.
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اصول چاپ
در اين فصل توضيحاتی درباره چاپ عادی ارائه می شود.

اين فصل شامل موارد زير است:
چاپ کردن يک سند   •

چاپ کردن يک سند
 Macintosh ،Windows دستگاه به شما اجازه می دهد تا در برنامه های مختلف تحت سيستمهای عامل
يا Linux عمل چاپ را انجام دهيد. مراحلی که برای چاپ بايد انجام دهيد ممکن است بسته به نرم افزاری 

که از آن استفاده می کنيد متفاوت باشد.
برای جزئيات مربوط به چاپ، به بخش نرم افزار مراجعه کنيد.

لغو يک کار چاپ
اگر يک کار چاپ در نوبت چاپ يا رديف گر چاپ در حالت انتظار قرار داشته باشد، مانند گروه 

چاپگرها در Windows، کار چاپ را به ترتيب زير حذف کنيد:
روی منوی Windows Start کليک کنيد.  .١

برای Settings ،Windows 2000 و سپس Printers را انتخاب کنيد.  .٢

برای Printers and Faxes ،Windows XP/2003 را انتخاب کنيد.  
 < Hardware and Sound < Control Panel ،Windows Vista برای  

Printers را انتخاب کنيد.
روی نماد Samsung CLX-3170 Series دوبار کليک کنيد.   .٣

از منوی Cancel ،Document را انتخاب کنيد.  .۴
شما می توانيد به سادگی و تنها با دوبار کليک کردن روی نماد چاپگر در گوشه پايين سمت راست 

صفحه کار Windows به اين پنجره دسترسی داشته باشيد.

همچنين می توانيد کار چاپ اخير را با فشار دادن Stop/Clear واقع در صفحه کنترل لغو کنيد.

لغو يک کار چاپ   •
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فاکس کردن
اين فصل شامل موارد زير است:

ارسال فاکس   •
دريافت فاکس   •

ارسال فاکس

تنظيم  سربرگ فاکس
  در برخی کشورها، شما بر اساس قانون موظف هستيد شماره فاکس خود را روی هر فاکسی که ارسال 

می کنيد قيد نماييد. شناسه دستگاه، شامل شماره تلفن و نام يا نام شرکت، در باالی هر صفحه ارسال شده 
از دستگاه شما نقش خواهد بست.

دکمه Menu را فشار دهيد تا System Setup در نوار پايين صفحه نمايش نمايان شود   .١
و OK را فشار دهيد.

OK را هنگامی که Machine Setup ظاهر شد،  فشار دهيد.  .٢
OK را هنگامی که Machine ID ظاهر شد،  فشار دهيد.  .٣

نام خود يا شرکت را با استفاده از صفحه کليد عددی وارد کنيد. شما می توانيد نويسه های عددی   .۴
و حرفی را با استفاده از صفحه کليد عددی وارد کرده، و حتی عالئم مخصوص را با فشار دادن 

دکمه ٠ درج کنيد. برای اطالع از نحوه درج نويسه های حرفی عددی، مراجعه كنيد به 
"وارد کردن نويسه ها با استفاده از صفحه کليد عددي" در صفحه ٢۶.

OK را فشار دهيد تا شناسه را ذخيره نماييد.  .۵
دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا .Machine Fax No ظاهر شود و OK را   .۶

فشار دهيد.
شماره فاکس را با استفاده از صفحه کليد عددی وارد نماييد و OK را فشار دهيد.  .٧

دکمه Stop/Clear را فشار دهيد تا به حالت آماده بازگرديد.  .٨

تنظيم تنظيمات سند
قبل از شروع به فاکس کردن، تنظيمات زير را بر اساس وضعيت سند خود تغيير داده تا بهترين کيفيت 

را بدست آوريد.

درجه وضوح
تنظيمات پيش فرض سند در صورتی که با اسناد متنی معمولی کار کنيد نتايج بسيار خوبی ارائه 
خواهند داد. با اين وجود، اگر اسنادی را که می خواهيد ارسال کنيد دارای کيفيت پايين يا دارای 

عکس باشند، می توانيد درجه وضوح را برای ايجاد فاکسی با کيفيت باالتر تنظيم کنيد.
Fax را فشار دهيد.  .١

دکمه Menu را فشار دهيد و سپس OK را هنگام ظاهر شدن Fax Feature در خط پائين   .٢
صفحه نمايش فشار دهيد.

OK را هنگامی که Resolution ظاهر شد،  فشار دهيد.  .٣
دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا گزينه تنظيمی که می خواهيد ظاهر شود و سپس   .۴

OK را فشار دهيد.
دکمه Stop/Clear را فشار دهيد تا به حالت آماده باز گرديد.  .۵

تنظيمات وضوح توصيه شده برای انواع اسناد در جدول زير شرح داده شده است:
توصيه شده برایحالت

Standard.اسناد با نويسه های دارای اندازه عادی

Fine اسنادی که دارای حروف ريز يا خطوط نازک بوده يا اسنادی که
توسط چاپگرهای ماتريس نقطه ای چاپ شده اند.

Super Fine در صورتی Super Fine اسناد حاوی جزئيات بسيار ريز. حالت
که دستگاه طرف مقابل شما نيز از وضوح بسيار ظريف پشتيبانی 

کند، فعال خواهد شد.

در مخابره حافظه ای، حالت Super Fine موجود    •
نخواهد بود. تنظيم درجه وضوح بطور خودکار به 

Fine تغيير می کند.
هنگامی که دستگاه خود را بر Super Fine وضوح    •

تنظيم می کنيد و دستگاه فاکس طرف مقابل شما از 
قابليت وضوح پشتيبانی نمی کند، Super Fine دستگاه 

شما با باالترين وضوحی که توسط دستگاه گيرنده 
پشتيبانی می شود عمل مخابره را انجام خواهد داد.

Photo Fax.اسنادی که دارای عکس يا سايه های خاکستری هستند

تنظيمات وضوح در مورد فاکس کنونی اعمال می شود. برای تغيير حالت پيش فرض، به صفحه 
"تغيير تنظيمات پيش فرض سند" در صفحه ۵٠ مراجعه کنيد.

تيرگی
شما می توانيد حالت کنتراست پيش فرض را برای تيره تر يا روشن تر کردن مخابره کردن فاکس 

ها انتخاب کنيد.
Fax را فشار دهيد.  .١

دکمه Menu را فشار دهيد و سپس OK را هنگام ظاهر شدنFax Feature در خط پائين   .٢
صفحه نمايش فشار دهيد.

OK را هنگامی که Darkness ظاهر شد،  فشار دهيد.  .٣
دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا گزينه تنظيمی که می خواهيد ظاهر شود و سپس   .۴

OK را فشار دهيد.
دکمه Stop/Clear را فشار دهيد تا به حالت آماده بازگرديد.  .۵

تنظيمات وضوح در مورد فاکس کنونی اعمال می شود. برای تغيير حالت پيش فرض، مراجعه 
كنيد به "تغيير تنظيمات پيش فرض سند" در صفحه ۵٠ مراجعه کنيد.

قابليت فاکس تنها در CLX-3170FN/CLX-3170FW موجود می باشد. در اين فصل اطالعاتی در خصوص چگونگی استفاده از دستگاه شما بعنوان يک فاکس 
ارائه شده است. 

تنظيم فاکس   •



فاکس کردن_۴۵

  ارسال يک فاکس بطور خودکار
Fax را فشار دهيد.  .١

اسناد را رو به باال در تغذيه کننده خودکار سند قرار بدهيد يا يک سند را رو به پايين روی شيشه   .٢
اسکنر قرار دهيد. 

برای اطالعات بيشتر درباره قرار دادن سند. (مراجعه کنيد به "قرار دادن اسناد درون دستگاه" 
در صفحه ٢٩.)

Ready to Fax روی سطر باالی صفحه نمايش نمايان می شود.
وضوح و تيرگی را مطابق با نياز خود تنظيم کنيد. (مراجعه کنيد به "تنظيم تنظيمات سند" در   .٣

صفحه ۴۴.)
شماره دستگاه فاکس گيرنده را وارد کنيد.   .۴

می توانيد از دکمه های سرعتی، شماره گيری سريع يا شماره گيری گروهی استفاده کنيد. برای 
جزئيات مربوط به ذخيره کردن و جستجوی يک شماره به صفحه "ايجاد يک دفترچه نشانی" در 

صفحه ۵٠ مراجعه کنيد.
Color Start يا Black Start را فشار دهيد.  .۵

اگر سند اصلی روی شيشه اصلی گذاشته شده باشد، Yes را برای افزودن صفحه ديگر فشار 
دهيد. سند ديگری را بارگذاری کنيد و OK را فشار دهيد.

پس از اتمام کار، No را در فرمان ?Another Page انتخاب کنيد.   .۶
بعد از شماره گيری، دستگاه فاکس پس از دريافت پاسخ از دستگاه فاکس گيرنده شروع به ارسال 

فاکس خواهد نمود.
زمانی که می خواهيد يک کار فاکس را لغو کنيد، در هر مقطعی از ارسال Stop/Clear را 

فشار دهيد.

ارسال فاکس بطور خودکار
Fax را فشار دهيد.  .١

اسناد را رو به باال در تغذيه کننده خودکار سند قرار بدهيد يا يک سند را رو به پايين روی شيشه   .٢
اسکنر قرار دهيد. 

برای اطالعات بيشتر درباره قرار دادن سند. (مراجعه کنيد به "قرار دادن اسناد در دستگاه" در 
صفحه ٢٩.)

وضوح و تيرگی را مطابق با نياز خود تنظيم کنيد. (مراجعه کنيد به "تنظيم تنظيمات سند" در   .٣
صفحه ۴۴.)

On Hook Dial را فشار دهيد. صدای بوق آزاد شنيده می شود.  .۴
شماره دستگاه فاکس گيرنده را وارد کنيد.  .۵

می توانيد از دکمه های سرعتی، شماره گيری سريع يا شماره گيری گروهی استفاده کنيد. برای 
جزئيات مربوط به ذخيره کردن و جستجوی يک شماره به صفحه "ايجاد يک دفترچه نشانی" در 

صفحه ۵٠ مراجعه کنيد.
هنگامی که صدای تيز سيگنال فاکس را از دستگاه طرف مقابل شنيديد، Color Start يا   .۶

Black Start را فشار دهيد.
اگر سند اصلی روی شيشه اصلی گذاشته شده باشد، Yes را برای افزودن صفحه ديگر فشار 

دهيد. سند ديگری را بارگذاری کنيد و OK را فشار دهيد.

پس از اتمام کار، No را در فرمان ?Another Page انتخاب کنيد.   .٧
بعد از شماره گيری، دستگاه فاکس پس از دريافت پاسخ از دستگاه فاکس گيرنده شروع به ارسال 

فاکس خواهد نمود.
زمانی که می خواهيد يک کار فاکس را لغو کنيد، در هر مقطعی از ارسال Stop/Clear را 

فشار دهيد.

تأييد مخابره 
با ارسال موفقيت آميز آخرين صفحه سند، دستگاه بوق زده و به حالت آماده می رود. 

هنگامی که اشکالی در ارسال فاکس پيش بيايد، يک پيام خطا روی صفحه نمايش مشاهده خواهد شد. برای 
مشاهده فهرست پيام های خطا و معانی آنها، مراجعه کنيد به "آشنايي با پيام هاي صفحه نمايش"

در صفحه ۶٨. اگر يک پيام خطا دريافت کرديد Stop/Clear را فشار دهيد تا پيام را پاک کرده و 
دوباره فاکس را ارسال کنيد.

می توانيد دستگاه خود را طوری تنظيم کنيد که پس از هر بار ارسال فاکس، به صورت خودکار، 
گزارش تأييد چاپ کند. برای جزئيات بيشتر مراجعه کنيد به "Send Report" در صفحه ۴٩.

  شماره گيری مجدد خودکار
اگر شماره ای که گرفته ايد اشغال باشد يا هنگام ارسال يک فاکس پاسخی دريافت نکنيد، دستگاه شما هر 
سه دقيقه يکبار بطور خودکار آن شماره را مجددًا می گيرد، و اينکار را بر اساس تنظيمات پيش فرض 

کارخانه ای تا هفت بار تکرار می کند.
هنگامی که عبارت ?Retry Redial در صفحه نمايش مشاهده شد، OK را فشار دهيد تا بدون انتظار 

مجددًا شماره گرفته شود. برای لغو شماره گيری مجدد خودکار، Stop/Clear را فشار دهيد.
برای تغيير دادن فاصله زمانی بين شماره گيری های مجدد و تعداد دفعات تکرار شماره گيری. (مراجعه 

کنيد به "گزينه هاي دريافت" در صفحه ۴٩.)

 شماره گيری مجدد آخرين شماره
برای شماره گيری مجدد آخرين شماره ای که با آن تماس گرفته ايد:

Redial/Pause را فشار دهيد.  .١
اگر سندی را در تغذيه کننده خودکار سند بگذاريد، دستگاه بطور خودکار شروع به ارسال می کند.  .٢

اگر سند اصلی روی شيشه اصلی گذاشته شده باشد، Yes را برای افزودن صفحه ديگر فشار 
دهيد. سند ديگری را بارگذاری کنيد و OK را فشار دهيد. پس از اتمام کار، No را در فرمان 

?Another Page انتخاب کنيد.

 ارسال فاکس  به مقاصد چندگانه
می توانيد از قابليت ارسال چند گانه که به شما اجازه ارسال فاکس به چندين مقصد را می دهد، استفاده 

کنيد. اسناد بطور خودکار در حافظه ذخيره شده و به ايستگاه راه دور ارسال می شوند. اسناد پس از 
مخابره، بطور خودکار از حافظه پاک می شوند. شما نمی توانيد با استفاده از اين قابليت فاکس رنگی 

ارسال کنيد.
Fax را فشار دهيد.  .١

اسناد را رو به باال در تغذيه کننده خودکار سند قرار بدهيد يا يک سند را رو به پايين روی شيشه   .٢
اسکنر قرار دهيد.

برای اطالعات بيشتر درباره قرار دادن سند. (مراجعه کنيد به "قرار دادن اسناد در دستگاه" 
در صفحه ٢٩.)

وضوح و تيرگی سند را مطابق با نياز خود تنظيم کنيد. (مراجعه کنيد به "تنظيم تنظيمات سند"   .٣
در صفحه ۴۴.)

 OK در نوار پايين صفحه نمايش نمايان شود و Fax Feature را فشار دهيد تا Menu دکمه  .۴
را فشار دهيد.

دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا Multi Send ظاهر شود و OK را فشار دهيد.  .۵
شماره اولين دستگاه دريافت کننده فاکس را وارد کرده OK و را فشار دهيد.  .۶

می توانيد از دکمه های سريع، شماره گيری سريع استفاده کنيد. همچنين مي توانيد شماره شماره 
گيري گروهي را با استفاده از دكمه Address Book وارد كنيد. برای اطالع از جزئيات 

بيشتر، مراجعه کنيد به "ايجاد يک دفترچه نشانی" در صفحه ۵٠.
شماره فاکس دوم را وارد کرده و OK را فشار دهيد.  .٧

صفحه نمايش از شما می خواهد شماره فاکس ديگری را برای ارسال سند وار د کنيد.
برای وارد کردن ساير شماره های فاکس، OK را هنگام ظاهر شدن Yes فشار دهيد و سپس   .٨

مراحل ۶ و ٧ را تکرار نکنيد. می توانيد تا ١٠ مقصد را اضافه کنيد.
وقتی که شماره تماس يک گروه را وارد کرديد، نمی توانيد شماره های تماس گروه ديگر را 

وارد کنيد.
هنگام به پايان رساندن شماره های فاکس، پيكان چپ و راست را برای انتخاب No در فرمان   .٩

?.Another No فشار دهيد و OK را فشار دهيد.
سند قبل از مخابره در حافظه دستگاه اسکن می شود. صفحه نمايش ظرفيت حافظه و تعداد 

صفحاتی که در آن ذخيره شده است را نشان می دهد.
اگر سند اصلی روی شيشه اسکنر گذاشته شده باشد، Yes را برای افزودن صفحات ديگر فشار   .١٠

دهيد. سند ديگری را بارگذاری کنيد و OK را فشار دهيد.
پس از اتمام کار، No را در فرمان ?Another Page انتخاب کنيد.

دستگاه کار ارسال فاکس به شماره هايی که وارد کرده ايد را به همان ترتيبی وارد شده اند آغاز 
می کند.



۴۶_فاکس کردن

 ارسال  فاکس تأخيری
می توانيد دستگاه را طوری تنظيم کنيد که فاکس را بعدًا، زمانی که حضور نداريد، ارسال کند. شما نمی 

توانيد با استفاده از اين قابليت فاکس رنگی ارسال کنيد.
Fax را فشار دهيد.  .١

اسناد را رو به باال در تغذيه کننده خودکار سند قرار بدهيد يا يک سند را رو به پايين روی شيشه   .٢
اسکنر قرار دهيد.

برای اطالعات بيشتر درباره قرار دادن سند. (مراجعه کنيد به "قرار دادن اسناد درون دستگاه" در 
صفحه ٢٩.)

وضوح و تيرگی سند را مطابق با نياز خود تنظيم کنيد. (مراجعه کنيد به "تنظيم تنظيمات سند" در   .٣
صفحه ۴۴.)

 OK در نوار پايين صفحه نمايش نمايان شود و Fax Feature را فشار دهيد تا Menu دکمه  .۴
را فشار دهيد.

دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا Delay Send ظاهر شود و OK را فشار دهيد.  .۵
شماره دستگاه گيرنده را با استفاده از صفحه کليد عددی وارد کنيد.  .۶

می توانيد از دکمه های سريع، شماره گيری سريع استفاده کنيد. می توانيد شماره تماس گروه را با 
استفاده از دکمه Address Book را وارد کنيد. برای جزئيات بيشتر به "ايجاد يک دفترچه نشانی" 

در صفحه ۵٠ مراجعه کنيد.
برای تاييد شماره OK را فشار دهيد. صفحه نمايش از شما می خواهد شماره فاکس ديگری را   .٧

برای ارسال سند وارد کنيد.
برای وارد کردن ساير شماره های فاکس، OK را هنگام ظاهر شدن Yes فشار دهيد و سپس   .٨

مراحل ۶ و ٧ را تکرار نکنيد. می توانيد تا ١٠ مقصد را اضافه کنيد.
وقتی که شماره تماس يک گروه را وارد کرديد، نمی توانيد شماره های تماس گروه ديگر را 

وارد کنيد.
پس از اتمام درج شماره های فاکس، پيكان چپ و راست را برای انتخاب No در فرمان   .٩

?.Another No فشاردهيد و OK را فشار دهيد.
نام کار موردنظر را وارد کرده و OK را فشار دهيد.  .١٠

برای اطالع از نحوه درج نويسه های حرفی عددی، مراجعه کنيد به "وارد کردن نويسه ها با 
استفاده از صفحه کليد عددي" در صفحه ٢۶.

اگر نمی خواهيد نامی به آن اختصاص دهيد، از انجام اين مرحله صرفنظر کنيد.
زمان مورد نظر را با استفاده از صفحه کليد عددی وارد کرده و OK يا Black Start را   .١١

فشار دهيد.
اگر زمانی را پيش از زمان فعلی تعيين کنيد، فاکس روز بعد در آن زمان ارسال خواهد شد. 

سند قبل از مخابره در حافظه دستگاه اسکن می شود. صفحه نمايش، ظرفيت حافظه و تعداد 
صفحاتی که در آن ذخيره شده است را نشان می دهد.

اگر سند اصلی روی شيشه اسکنر گذاشته شده باشد، Yes را برای افزودن صفحه ديگر فشار   .١٢
دهيد. سند ديگری را بارگذاری کنيد و OK را فشار دهيد.

پس از اتمام کار، No را در فرمان ?Another Page انتخاب کنيد.
دستگاه به حالت آماده برمی گردد. صفحه نمايش به شما يادآوری می کند که دستگاه در حالت آماده 

قرار دارد و يک فاکس تأخيری تنظيم شده است.

افزودن صفحات به فاکس تاخيری
می توانيد صفحاتی را به ارسال تأخيری که از قبل در حافظه دستگاه زمان بندی شده است، 

اضافه کنيد.
اسنادی که بايد اضافه شود را در دستگاه قرار دهيد و تنظيمات سند را تنظيم کنيد.  .١

Menu را فشار دهيد تا Fax Feature در نوار پايين صفحه نمايان شود سپس OK را   .٢
فشار دهيد.

دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا Add Page ظاهر شود و OK را فشار دهيد.  .٣
دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا فاکس مورد نظر ظاهر شود و سپس OK را   .۴

فشار دهيد.
دستگاه سند را در حافظه اسکن می کند و تعداد کل صفحات و تعداد صفحاتی که افزوده شده 

است را نمايش می دهد.

لغو کردن فاکس تاخيری
Menu را فشار دهيد تا Fax Feature در نوار پايين صفحه نمايان شود سپس OK را   .١

فشار دهيد.
دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا Cancel Job ظاهر شود و OK را فشار دهيد.  .٢

دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا فاکس مورد نظر ظاهر شود و سپس OK را   .٣
فشار دهيد.

OK را هنگامی که Yes ظاهر شد،  فشار دهيد.  .۴
فاکس انتخاب شده از حافظه حذف می شود.

 ارسال  فاکس اولويت دار
با استفاده از قابليت فاکس اولويت دار، می توان يک فاکس اولويت باال را قبل از عمليات رزرو شده 
انجام داد. اسناد در حافظه اسکن شده و پس از اتمام عمليات فعلی، فورًا ارسال خواهند شد. عالوه بر 

اين، مخابره اولويت دار موجب وقفه افتادن در مخابره چند گانه ميان ايستگاه ها خواهد شد (مثًال هنگامی 
که مخابره به ايستگاه A پايان می يابد، و قبل از اينکه مخابره به ايستگاه B آغاز شود) يا ميان شماره 

گيری های مجدد.
Fax را فشار دهيد.  .١

اسناد را رو به باال در تغذيه کننده خودکار سند قرار بدهيد يا يک سند را رو به پايين روی شيشه   .٢
اسکنر قرار دهيد.

برای اطالعات بيشتر درباره قرار دادن سند. (مراجعه کنيد به "قرار دادن اسناد اصلي درون 
دستگاه" در صفحه ٢٩.)

وضوح و تيرگی سند را مطابق با نياز خود تنظيم کنيد. (مراجعه کنيد به "تنظيم تنظيمات سند"   .٣
در صفحه ۴۴.)

 OK در نوار پايين صفحه نمايش نمايان شود و Fax Feature را فشار دهيد تا Menu دکمه  .۴
را فشار دهيد.

دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا Priority Send ظاهر شود و OK را فشار دهيد.  .۵
شماره فاکس گيرنده را وارد کنيد.  .۶

می توانيد از دکمه های سرعتی، شماره گيری سريع يا شماره گيری گروهی استفاده کنيد. برای 
اطالع از جزئيات بيشتر، مراجعه کنيد به "ايجاد يک دفترچه نشانی" در صفحه ۵٠.

برای تاييد شماره OK را فشار دهيد.  .٧
نام کار مورد نظر را وارد کرده و OK را فشار دهيد.   .٨

سند قبل از مخابره در حافظه دستگاه اسکن می شود. صفحه نمايش، ظرفيت حافظه و تعداد 
صفحاتی که در آن ذخيره شده است را نشان می دهد.

اگر سند اصلی روی شيشه اسکنر گذاشته شده باشد، Yes را برای افزودن صفحه ديگر فشار   .٩
دهيد. سند ديگری را بارگذاری کنيد و OK را فشار دهيد.

پس از اتمام کار، No را در فرمان ?Another Page انتخاب کنيد.
دستگاه شماره در حال شماره گيری را نشان می دهد و فاکس را ارسال می کند.

دريافت  فاکس

تغيير  حالتهای دريافت
Fax را فشار دهيد.  .١

دکمه Menu را فشار دهيد تا Fax Setup در نوار پايين صفحه نمايش نمايان شود و OK را   .٢
فشار دهيد.

دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا Receiving ظاهر شود و OK را فشار دهيد.  .٣
OK را هنگامی که Receive Mode ظاهر شد،  فشار دهيد.  .۴

دکمه های پيكان چپ و راست تا حالت دريافت فاکس موردنظر نمايان شود.  .۵
در حالت Fax، دستگاه به تماس فاکس ورودی پاسخ داده و فورًا به حالت دريافت فاکس    •

می رود. 
 Color Start و سپس On Hook Dial می توانيد فاکس را با فشار دادن Tel در حالت   •
يا Black Start دريافت کنيد. عالوه بر اين می توانيد گوشی تلفن داخلی را برداشته و کد 
دريافت از راه دور را وارد کنيد. (مراجعه کنيد به "دريافت دستی با استفاده از تلفن داخلی" 

در صفحه ۴٧.) 
در حالت Ans/Fax، پيغام گيرمتصل به دستگاه به تماسهای ورودی پاسخ می دهد،    •

و تماس گيرنده می تواند روی پيغام گير پيام خود را بگذارد. اگر دستگاه صدای فاکس را بر 
روی خط تشخيص دهد، دستگاه برای دريافت فاکس بطور خودکار به حالت Fax می رود. 

(مراجعه کنيد به "دريافت خودکار در حالت Ans/Fax" در صفحه ۴٧.)



فاکس کردن_۴٧

 Distinctive Ring می توانيد تماسها را با استفاده از قابليت ،DRPD در حالت   •
Pattern Detection (شناسايی طرح زنگ متمايز) دريافت کنيد. زنگ متمايز سرويسی 
است که توسط شرکتهای مخابراتی ارائه شده و به کاربران اجازه می دهد از يک خط تلفن 

برای پاسخ دادن به چندين شماره تلفن استفاده کنند. برای جزئيات بيشتر مراجعه کنيد به 
"دريافت فاکس با استفاده از حالت DRPD" در صفحه ۴٧.

OK را فشار دهيد تا انتخاب خود را ذخيره نماييد.  .۶
دکمه Stop/Clear را فشار دهيد تا به حالت آماده بازگرديد.  .٧

برای استفاده از حالت Ans/Fax، يک دستگاه پيغام گير به سوکت EXT در پشت دستگاه    •
خود وصل کنيد. 

اگر مايل نيستيد افراد ديگر اسناد دريافتی شما را مشاهده کنند، می توانيد از حالت دريافت    •
ايمن استفاده کنيد. در اين حالت، تمامی فاکسهای دريافتی در حافظه ذخيره می شوند. برای 

جزئيات بيشتر مراجعه کنيد به "دريافت در حالت دريافت ايمن" در صفحه ۴٧.

 Fax  دريافت خودکار در حالت 
دستگاه شما در کارخانه بطور پيش فرض روی حالت Fax قرار داده شده است. هنگامی که فاکسی 

دريافت می کنيد، دستگاه پس از تعداد زنگی که مشخص شده است، به تماس پاسخ داده و بطور خودکار 
فاکس را دريافت می کند. 

برای تغيير دادن تعداد زنگها، به صفحه "Ring to Answer" در صفحه ۴٩ مراجعه کنيد.

 Tel  دريافت به صورت دستی در حالت 
 On Hook Dial هنگام شنيدن بوق فاکس از دستگاه فرستنده می توانيد يک تماس فاکس را با فشار دادن

و سپس فشار دادن Black Start يا Color Start دريافت کنيد.
دستگاه شروع به دريافت فاکس کرده و پس از اتمام دريافت به حالت آماده باز می گردد.

دريافت دستی با استفاده از تلفن داخلی
اين قابليت زمانی بهترين کارکرد را خواهد داشت که يک تلفن داخلی به سوکت EXT در پشت دستگاه 

خود وصل کرده باشيد. می توانيد بدون اينکه به دستگاه فاکس برويد، از هر کسی که از طريق تلفن 
داخلی با او در حال صحبت هستيد، فاکس دريافت کنيد.

هنگاميکه تماسی را در تلفن وصل شده دريافت می کنيد و بوق فاکس را شنيديد، کليدهای *9* را در تلفن 
داخلی فشار دهيد. دستگاه، فاکس را دريافت خواهد کرد.

دکمه ها را به آرامی و به ترتيب فشار دهيد. اگر هنوز صدای دستگاه فاکس طرف مقابل را می شنويد، 
*9* را يکبار ديگر فشار دهيد.

*9* کد دريافت راه دور است که از پيش در کارخانه تعيين شده است. اولين و آخرين عالمت ستاره 
ثابت هستند، اما شما می توانيد عدد ميانی را به هر آنچه مايل بوديد تغيير دهيد. برای آگاهی از روش 

تغيير کد، مراجعه کنيد به "Rcv Start Code" در صفحه ۴٩.

 Ans/Fax  دريافت خودکار در حالت 
برای استفاده از اين حالت، بايد يک دستگاه پيغام گير به سوکت EXT واقع در پشت دستگاه خود 

متصل کنيد. 
اگر تماس گيرنده پيامی بگذارد، دستگاه پيغامگير آن را به طور معمول ذخيره می کند. اگر دستگاه شما 

صدای بوق فاکس را در خط تشخيص دهد، بطور خودکار به دريافت فاکس اقدام خواهد کرد.

اگر دستگاه خود را در حالت Ans/Fax تنظيم کرده ايد و پيغام گير شما خاموش شده    •
باشد، و يا پيغام گير را به سوکت EXT وصل نکرده باشيد، دستگاه شما پس از تعداد از 

پيش تعريف شده زنگ به حالت Fax می رود.
گر دستگاه پيغام گير شما دارای شمارنده زنگ قابل انتخاب توسط کاربر باشند، دستگاه را    •

برای جواب دادن به تماس های وارده با ١ زنگ تنظيم کنيد. 
اگر در حالت Tel (دريافت دستی) هستيد و پيغام گيربه دستگاه شما وصل است، بايد پيغام    •

گير را خاموش کنيد، در غير اين صورت پيامهای خروجی پيغام گير در مکالمات تلفنی 
شما ايجاد وقفه می کنند.

DRPD دريافت فاکس با استفاده از حالت  
زنگ متمايز سرويسی است که توسط شرکتهای مخابراتی ارائه شده و به کاربران اجازه می دهد از يک 

خط تلفن برای پاسخ دادن به چندين شماره تلفن استفاده کنند. شماره خاصی که يک فرد برای تماس با 
شما استفاده می کند بر اساس طرح زنگ متفاوت، که شامل ترکيبهای مختلفی از صداهای بلند و کوتاه 
زنگ است قابل شناسايی است. اين ويژگی معموًال توسط سرويس های پاسخگويی به تلفن که تلفن های 

مشتريان مختلف خود را پاسخ می دهند و برای انجام دقيق اين کار بايد بدانند که افراد کدام شماره را 
گرفته اند، مورد استفاده قرار می گيرد.

دستگاه فاکس شما با استفاده از قابليت تشخيص طرح متمايز زنگ (DRPD)، می تواند طرح زنگی 
را که بايد توسط دستگاه فاکس پاسخ داده شود را بياموزد. اين طرح زنگ بعنوان تماس فاکسی شناسايی 

شده و پاسخ داده خواهد شد، مگر آنکه آنرا تغيير دهيد، و کليه طرحهای زنگ ديگر را به تلفن داخلی 
يا دستگاه پيغام گير متصل به سوکت EXT هدايت خواهند شد. می توانيد به سادگی DRPD را در هر 

زمان متوقف کرده يا تغيير دهيد.
البته قبل از استفاده از DRPD، بايد سرويس زنگ متمايز توسط شرکت مخابرات روی خط تلفن شما 
نصب شده باشد. برای تنظيم DRPD، به خط تلفن ديگری در محل شما، يا فردی که بتواند از بيرون 

شماره فاکس شما را بگيرد نياز خواهد بود. 
:DRPD برای تنظيم حالت
Fax را فشار دهيد.  .١

دکمه Menu را فشار دهيد تا Fax Setup در نوار پايين صفحه نمايش نمايان شود و OK را   .٢
فشار دهيد.

دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا Receiving ظاهر شود و OK را فشار دهيد.  .٣
دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا DRPD Mode ظاهر شود و OK را فشار دهيد.   .۴

Waiting Ring روی صفحه ظاهر می شود.
از تلفن ديگر شماره فاکس خود را بگيريد. نيازی نيست حتمًا از يک دستگاه فاکس، تماس بگيريد.   .۵
هنگامی که دستگاه شما شروع به زنگ زدن می کند، به تماس پاسخ ندهيد. دستگاه برای يادگيری   .۶

طرح به چند بار زنگ خوردن احتياج دارد. 
 Completed DRPD Setup هنگامی که دستگاه يادگيری را به پايان رساند، صفحه نمايش
 Error DRPD Ring ،با موفقيت انجام نشود DRPD را نشان می هد. در صورتی که تنظيم

ظاهر می شود. کليد OK را هنگام ظاهر شدن DRPD Mode فشار دهيد و از ابتدای مرحله ۴ 
دوباره شروع کنيد.

دکمه Stop/Clear را فشار دهيد تا به حالت آماده بازگرديد.  .٧
اگر شماره فاکس را مجددًا اختصاص دهيد، بايد DRPD را دوباره تنظيم کنيد، يا دستگاه    •

را به خط تلفن ديگری وصل کنيد.
پس از تنظيم DRPD، شماره فاکس خود را دوباره بگيريد تا مطمئن شويد که دستگاه به    •
صدای فاکس پاسخ می دهد. بعد، تماسی با شماره ديگری که به همان خط تخصيص داده 
 EXT شده بگيريد تا مطمئن شويد که تماس به تلفن داخلی يا پيغام گير متصل به سوکت

هدايت می شود. 

  دريافت در حالت دريافت ايمن
شايد الزم باشد از دسترسی افراد غيرمجاز به فاکس های دريافتی خود جلوگيری کنيد. شما می توانيد برای 
محدودسازی چاپ فاکس های دريافتی در زمانهايی که خودتان حضور نداريد و دستگاه بدون سرپرست می 

باشد قابليت دريافت ايمن را فعال سازيد. در حالت دريافت ايمن، تمامی فاکس های دريافتی وارد حافظه 
خواهند شد. هنگامی که اين حالت غيرفعال شود، تمامی فاکس های ذخيره شده چاپ خواهند شد.

فعال کردن حالت دريافت ايمن
Fax را فشار دهيد.  .١

دکمه های Menu و سپس OK را هنگام ظاهر شدن Fax Feature در خط پائين صفحه   .٢
نمايش فشار دهيد.

دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا Secure Receive ظاهر شود و OK را   .٣
فشار دهيد.

دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا On ظاهر شود و OK را فشار دهيد.  .۴
اسم رمز چهار رقمی مورد نظرتان را وارد کرده و OK را فشار دهيد.  .۵

شما می توانيد بدون تعيين اسم رمز هم حالت دريافت ايمن را فعال کنيد، اما نمی توانيد از 
فاکس هايتان محافظت کنيد.



۴٨_فاکس کردن

اسم رمز را مجددًا جهت تأييد وارد کرده و OK را فشار دهيد.  .۶
دکمه Stop/Clear را فشار دهيد تا به حالت آماده بازگرديد.  .٧

هنگامی که فاکسی در حالت دريافت ايمن دريافت می شود، دستگاه شما آن را در حافظه ذخيره کرده و 
Secure Receive را نمايش می دهد تا بدانيد فاکسی در حافظه ذخيره شده است.

چاپ فاکسهای دريافتی
به منوی Secure Receive با دنبال نمودن مراحل ١ تا ٣ در "فعال کردن حالت دريافت   .١

ايمن" دسترسی پيدا کنيد.
دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا Print ظاهر شود و OK را فشار دهيد.  .٢

اسم رمز چهار رقمی را وارد کرده و OK را فشار دهيد.   .٣
دستگاه تمامی فاکسهای ذخيره شده در حافظه را چاپ می کند.

غير فعال کردن حالت دريافت ايمن
به منوی Secure Receive با دنبال نمودن مراحل ١ تا ٣ در "فعال کردن حالت دريافت   .١

ايمن" دسترسی پيدا کنيد.
دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا Off ظاهر شود و OK را فشار دهيد.  .٢

اسم رمز چهار رقمی را وارد کرده و OK را فشار دهيد.  .٣
اين حالت غيرفعال شده و دستگاه تمامی فاکس های ذخيره شده در حافظه را چاپ می کند.

دکمه Stop/Clear را فشار دهيد تا به حالت آماده بازگرديد.  .۴

دريافت فاکس ها در حافظه
به دليل چند منظوره بودن دستگاه، دريافت فاکس بطور همزمان با تهيه کپی يا چاپ براحتی امکان پذير 
است. اگر در حين کپی يا چاپ، فاکسی دريافت کنيد، دستگاه شما آن را در حافظه خود ذخيره می کند. 

سپس، به محض اتمام کپی يا چاپ، بطور خودکار آن را چاپ می کند. 
همچنين دستگاه فاکس ها را دريافت و زمانيکه کاغذ در سينی نباشد يا تونر در کارتريج تونر موجود 

نباشد آنها را در حافظه خود ذخيره می کند.

  ارسال فاکس
می توانيد فاکس های دريافتی يا ارسالی را به دستگاه فاکس ديگر يا نشانی پست الکترونيکی ارسال نماييد.

ارسال فاکس های ارسالی به دستگاه فاکس ديگر
شما می توانيد دستگاه خود را برای ارسال کپی از تمامی فاکس های ارسالی به مقصدی خاص 

تنظيم کنيد، و نيز شماره فاکس هايی را که وارد ساخته ايد نيز به آن مقصد ارسال کند.
Fax را فشار دهيد.  .١

دکمه Menu را فشار دهيد تا Fax Feature در نوار پايين صفحه نمايش نمايان شود و   .٢
OK را فشار دهيد.

دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا Forward ظاهر شود و OK را فشار دهيد.  .٣
OK را هنگامی که Fax ظاهر شد،  فشار دهيد.  .۴

دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا Send Forward ظاهر شود و OK را   .۵
فشار دهيد.

دکمه های پيكان چپ و راست را برای انتخاب On و سپس OK را فشار دهيد.  .۶
شماره دستگاه فاکسی که فاکس ها قرار است به آن ارسال شود را وارد کرده و OK را فشار دهيد.  .٧

دکمه Stop/Clear را فشار دهيد تا به حالت آماده بازگرديد.  .٨
فاکس های ارسال شده بعدی به دستگاه فاکس تعيين شده ارسال خواهند شد.

ارسال فاکس های دريافتی به نشانی پست الکترونيکی
شما می توانيد دستگاه خود را برای ارسال کپی از تمامی فاکس های ارسالی به مقصدی خاص 

تنظيم کنيد، و نيز نشانی پست الکترونيکی را که وارد نموده ايد نيز به آن مقصد ارسال کند.
Fax را فشار دهيد.  .١

دکمه Menu را فشار دهيد تا Fax Feature در نوار پايين صفحه نمايش نمايان شود و   .٢
OK را فشار دهيد.

دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا Forward ظاهر شود و OK را فشار دهيد.  .٣
دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا E-mail ظاهر شود و OK را فشار دهيد.  .۴

دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا Send Forward ظاهر شود و OK را   .۵
فشار دهيد.

دکمه های پيكان چپ و راست را برای انتخاب On و سپس OK را فشار دهيد.  .۶
نشانی پست الکترونيکی خود را وارد کنيد و OK را فشار دهيد.  .٧

نشانی پست الکترونيکی ای که فاکس ها قرار است به آن ارسال شود را وارد کرده و OK را   .٨
فشار دهيد.

دکمه Stop/Clear را فشار دهيد تا به حالت آماده بازگرديد.  .٩
فاکس های ارسال شده بعدی به نشانی پست الکترونيکی تعيين شده ارسال خواهند شد.

ارسال فاکس های دريافتی به دستگاه فاکس ديگر
شما می توانيد دستگاه خود را طوری تنظيم کنيد که فاکسهای ورودی را پس از مدت زمان تعيين 

شده به شماره فاکس ديگری ارسال کند. هنگامی که فاکس جديد دريافت می شود، دستگاه آن را در 
حافظه ذخيره می کند. سپس، دستگاه شماره فاکس تعيين شده را شماره گيری می کند و فاکس را به 

آن ارسال می کند.
Fax را فشار دهيد.  .١

دکمه Menu را فشار دهيد تا Fax Feature در نوار پايين صفحه نمايش نمايان شود و   .٢
OK را فشار دهيد.

دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا Forward ظاهر شود و OK را فشار دهيد.  .٣
OK را هنگامی که Fax ظاهر شد،  فشار دهيد.  .۴

دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا Rcv. Forward ظاهر شود و OK را   .۵
فشار دهيد.

دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا Forward ظاهر شود و OK را فشار دهيد.  .۶
برای تنظيم دستگاه جهت چاپ فاکس پس از ارسال آن، Forward&Print را انتخاب کنيد.

شماره دستگاه فاکسی که فاکس ها قرار است به آن ارسال شود را وارد کرده و OK را   .٧
فشار دهيد.

زمان شروع را وارد کرده و OK را فشار دهيد.  .٨
زمان پايان را وارد کرده و OK را فشار دهيد.  .٩

دکمه Stop/Clear را فشار دهيد تا به حالت آماده بازگرديد.  .١٠
فاکس های دريافت شده بعدی به دستگاه فاکس تعيين شده ارسال خواهند شد.

ارسال فاکس های دريافتی به نشانی پست الکترونيکی
شما می توانيد دستگاه خود را طوری تنظيم کنيد که فاکس های ورودی را به نشانی پست 

الکترونيکی ای که وارد کرده ايد ارسال کند.
Fax را فشار دهيد.  .١

دکمه Menu را فشار دهيد تا Fax Feature در نوار پايين صفحه نمايش نمايان شود و   .٢
OK را فشار دهيد.

دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا Forward ظاهر شود و OK را فشار دهيد.  .٣
دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا E-mail ظاهر شود و OK را فشار دهيد.  .۴
دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا Rcv. Forward ظاهر شود و OK را   .۵

فشار دهيد.
دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا Forward ظاهر شود و OK را فشار دهيد.  .۶

برای تنظيم دستگاه جهت چاپ فاکس پس از ارسال آن، Forward&Print را انتخاب کنيد.
نشانی پست الکترونيکی خود را وارد کنيد و OK را فشار دهيد.  .٧

نشانی پست الکترونيکی ای که فاکس ها قرار است به آن ارسال شود را وارد کرده و OK را   .٨
فشار دهيد.

دکمه Stop/Clear را فشار دهيد تا به حالت آماده بازگرديد.  .٩
فاکس های ارسالی بعدی به نشانی پست الکترونيکی تعيين شده ارسال خواهند شد.
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تنظيم فاکس

تغيير دادن گزينه های تنظيم فاکس
دستگاه گزينه های مختلف قابل انتخاب توسط کاربر را برای تنظيم سيستم فاکس در اختيارتان قرار 

می دهد. شما می توانيد تنظيمات پيش فرض را بر اساس ترجيحات و نيازهای خود تغيير دهيد.
برای تغيير دادن گزينه های تنظيم فاکس:

Fax را فشار دهيد.  .١
دکمه Menu را فشار دهيد تا Fax Setup در نوار پايين صفحه نمايش نمايان شود و OK را   .٢

فشار دهيد.
 OK فشار دهيد و سپس Receiving يا Sending دکمه پيكان چپ و راست را برای انتخاب  .٣

را فشار دهيد. 
دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا مورد منوی مورد نظر ظاهر شود و سپس OK را   .۴

فشار دهيد.
دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا وضعيت دلخواه ظاهر شود يا مقداری را برای گزينه   .۵

ای که انتخاب کرده ايد وارد کرده و سپس OK را فشار دهيد.
در صورت لزوم، مراحل ۴ تا ۵ را تکرار کنيد.  .۶

دکمه Stop/Clear را فشار دهيد تا به حالت آماده بازگرديد.  .٧

گزينه هاي ارسال
شرحگزينه

Redial Times می توانيد تعداد دفعات شماره گيری را مشخص کنيد. در صورتی که
٠ را وارد کنيد، دستگاه مجددًا شماره گيری نمی کند.

Redial Term دستگاه شما می تواند به طور خودکار يک دستگاه فاکس ديگر را در
صورت اشغالی خط مجددًا شماره گيری نمايد. می توانيد زمان بين هر 

شماره گيری را تعيين کنيد.

Prefix Dial شما می توانيد يک پيش شماره حداکثر پنج رقمی تعيين کنيد. اين پيش
شماره قبل از آغاز هر شماره گيری خودکار، گرفته خواهد شد. اين 

قابليت برای استفاده و کار با تلفن های سانترال و PABX مفيد است.

 ECM Mode اين حالت می تواند جبران کيفيت ضعيف خطوط تلفنی را کرده و
ارسال راحت و بدون مشکل فاکس های شما را به هر دستگاه فاکس 

ديگر که مجهز به ECM است تضمين کند. ارسال يک فاکس با 
استفاده از ECM ممکن است به زمان بيشتری نياز داشته باشد.

Send Report شما می توانيد تعيين کنيد که دستگاهتان پس از اتمام مخابره گزارش
تأييد چاپ کند، و در آن موفقيت آميز بودن مخابره، تعداد صفحات 
ارسال شده، و اطالعات ديگری را نشان دهد. گزينه های موجود 

عبارتند از Off ،On و On-Error، که تنها زمانی چاپ خواهند شد 
که مخابره موفقيت آميز نبوده باشد.

Image TCR اين عملکرد به کاربران امکان می دهد تا از پيام های فاکس ارسالی از
طريق مشاهده پيام های ارسالی در گزارش مخابره مطلع شوند. 

اولين صفحه پيام به يک فايل تصويری که روی گزارش انتقال چاپ 
شده است تغيير ميابد، بنابراين کاربران می توانند پيام ارسالی را ببينند.
با اين حال، از اين عملکرد زمانيکه فاکسی را بدون ذخيره داده ها در 

حافظه ارسال می کنيد، نمی توان استفاده نمود. 

شرحگزينه
Dial Mode اين حالت ممکن است به کشور شما بستگی داشته باشد. اگر نمی توانيد

به اين گزينه دسترسی پيدا کنيد به اين معنی است که دستگاه شما اين 
ويژگی را پشتيبانی نمی کند.

می توانيد حالت شماره گيری دستگاه خود را روی تون يا پالس تنظيم 
کنيد. اگر سيستم تلفن شما يک سيستم عمومی يا سيستم تبادلی شاخه 

خصوصی (PBX) است، ممکن است الزم باشد Pulse را انتخاب 
کنيد. اگر مطمئن نيستيد از چه حالت شماره گيری بايد استفاده کنيد با 

شرکت مخابرات محل خود تماس بگيريد.
اگر Pulse را انتخاب کنيد ممکن است برخی ويژگيهای سيستم تلفن 

در دسترس نباشد. همچنين ممکن است گرفتن شماره تلفن يا نمابر 
بيشتر طول بکشد.

گزينه هاي دريافت

شرحگزينه
Receive Mode .شما می توانيد حالت دريافت پيش فرض فاکس را انتخاب کنيد

جهت اطالعات بيشتر درباره دريافت فاکس در کليه حالتها، به صفحه 
"تغيير حالتهای دريافت" در صفحه ۴۶ مراجعه کنيد.

Ring to Answer شما می توانيد تعداد دفعاتی که دستگاه قبل از پاسخ دادن به يک تماس
ورودی زنگ می خورد را تعيين کنيد.

 Stamp RCV
Name

اين گزينه به دستگاه اجازه می دهد تا بطور خودکار شماره صفحه، 
تاريخ و زمان پذيرش را در پايين هر برگ فاکس دريافتی چاپ کند.

Rcv Start Code اين کد به شما امکان می دهد تا دريافت فاکس را از يک تلفن وصل
شده به سوکت EXT پشت دستگاه آغاز نماييد. اگر گوشی تلفن داخلی 

را برداشتيد و صدای فاکس را شنيديد، کد را وارد کنيد. اين کد در 
کارخانه روی *9* در از پيش تنظيم شده است.

Auto Reduction هنگامی که فاکسی دريافت می کنيد که تعداد صفحات آن به اندازه
صفحات موجود در سينی يا بيشتر از آن است، دستگاه می تواند اندازه 
صفحات دريافتی را کوچک کند تا تمامی آنها را روی برگ های قرار 
داده شده در دستگاه چاپ نمايد. اگر می خواهيد اندازه صفحه وارده را 

به طور خودکار کوچک کنيد اين قابليت را انتخاب کنيد. 
اگراين ويژگی روی Off تنظيم شده باشد، دستگاه نمی تواند سند را 
روی يک برگ جا دهد. سند تقسيم خواهد شد و در اندازه واقعی يا 

روی دو يا چند صفحه چاپ خواهد شد.

Discard Size هنگامی که فاکسی دريافت می کنيد که تعداد صفحات آن به اندازه
صفحات موجود در دستگاه يا بيشتر از آن است، می توانيد دستگاه را 

طوری تنظيم کنيد که مقدار مشخصی را از پايين هر صفحه حذف کند. 
دستگاه فاکس دريافتی را روی يک يا چند برگ کاغذ، بدون بخشی که 

برای حذف در نظر گرفته شده است، چاپ خواهد نمود. 
هنگامی که فاکس دريافتی دارای صفحاتی بزرگتر از کاغذ درون 
دستگاه بوده Auto Reduction، و انتخاب شده باشد، دستگاه 

اندازه فاکس را کوچک کرده تا به اندازه کاغذ موجود گردد و هيچ 
موردی حذف نخواهد شد.
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شرحگزينه
Junk Fax Setup اين حالت ممکن است به کشور شما بستگی داشته باشد. سيستم با

استفاده از اين قابليت، فاکس های ارسال شده از ايستگاه های راه دور 
که شماره آنها در حافظه بعنوان شماره های زائد ذخيره شده باشد را 
قبول نخواهد کرد. اين ويژگی برای مسدود کردن فاکسهای ناخواسته 

بسيار مفيد است.
هنگام انتخاب کردن اين قابليت، می توانيد به گزينه های زير برای 

تنظيم شماره های فاکس ناخواسته دسترسی پيدا کنيد.
Add: به شما امکان می دهد حداکثر ١٠ شماره فاکس تنظيم کنيد.   •

Delete: به شما اجازه می دهد تا شماره فاکس مورد    •
نظرناخواسته را حذف کنيد.

Delete All: به شما امکان می دهد کليه شماره فاکس های    •
ناخواسته را حذف کنيد.

DRPD Mode اين حالت به کاربر اجازه می دهد تا از يک خط تلفن به چندين شماره
تلفن مختلف پاسخ دهد. در اين منو، می توانيد دستگاه خود را برای 
اينکه تشخيص بدهد به کدام طرح زنگ بايد پاسخ دهد تنظيم نماييد. 

برای آگاهی از جزئيات بيشتر اين ويژگی، به "دريافت فاکس با استفاده 
از حالت DRPD" در صفحه ۴٧ مراجعه کنيد.

تغيير  تنظيمات پيش فرض سند
گزينه های فاکس و همچنين درجه وضوح و تيرگی را می توان در معمول ترين حاالت استفاده تنظيم 

نمود. هنگام ارسال يک فاکس، تنظيمات پيش فرض در صورتی که با استفاده از دکمه و منوی مربوطه 
تغيير داده نشده باشند، استفاده خواهند شد.

Fax را فشار دهيد.  .١
دکمه Menu را فشار دهيد تا Fax Setup در نوار پايين صفحه نمايش نمايان شود و OK را   .٢

فشار دهيد.
دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا Change Default ظاهر شود و OK را   .٣

فشار دهيد.
OK را هنگامی که Resolution ظاهر شد،  فشار دهيد.  .۴

 OK دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا وضوح تصوير مورد نظر ظاهر شود و سپس  .۵
را فشار دهيد.

دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا Darkness ظاهر شود و OK را فشار دهيد.  .۶
دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا تيرگی مورد نظر ظاهر شود و سپس OK را   .٧

فشار دهيد.
دکمه Stop/Clear را فشار دهيد تا به حالت آماده بازگرديد.  .٨

چاپ گزارش فاکس ارسال شده بصورت خودکار
می توانيد دستگاه را بنحوی تنظيم کنيد که گزارشی حاوی اطالعات مشروح درباره ۵٠ مخابره اخير، 

شامل زمانها و تاريخ های آنها را ايجاد کند.
Fax را فشار دهيد.  .١

دکمه Menu را فشار دهيد تا Fax Setup در نوار پايين صفحه نمايش نمايان شود و OK را   .٢
فشار دهيد.

دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا Auto Report ظاهر شود و OK را فشار دهيد.  .٣
دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا On ظاهر شود و OK را فشار دهيد.  .۴

دکمه Stop/Clear را فشار دهيد تا به حالت آماده بازگرديد.  .۵

ايجاد يک دفترچه نشانی
می توانيد دفترچه نشانی را بر اساس شماره فاکس هايی که معموال از آنان بيشتر استفاده می کنيد تنظيم 

نماييد. دستگاه شما قابليتهای زير را برای تنظيم دفترچه تلفن ارائه می نمايد:
شماره گيری سريع/گروهی   •

قبل از شروع به ذخيره کرده شماره های فاکس، مطمئن شويد که دستگاه در حالت فاکس قرار 
داشته باشد. 

  شماره های تماس سريع
می توانيد تا ٢۴٠ شماره فاکسی که بيشتر استفاده می شود را در شماره های تماس سريع ذخيره کنيد.

ثبت يک شماره تماس سريع
Fax را فشار دهيد.  .١

دکمه Address Book را فشار دهيد تا New & Edit در نوار پايين صفحه نمايش   .٢
نمايان شود و OK را فشار دهيد.

OK را هنگامی که Speed Dial ظاهر شد،  فشار دهيد.  .٣
يک شماره تماس سريع از ميان ٠ تا ٢٣٩ را وارد کرده و OK را فشار دهيد.   .۴

اگر اين ورودی قبًال برای شماره ای که انتخاب کرده ايد ذخيره شده باشد، صفحه نمايش آن 
عدد را به شما نشان داده و اجازه می دهد آنرا تغيير بدهيد. برای شروع کار با يک شماره 

تماس سريع ديگر، Back را انتخاب کنيد.
نام مورد نظر خود را وارد کنيد و OK را انتخاب کنيد.  .۵

برای اطالع از نحوه درج نويسه های حرفی عددی، به صفحه "وارد کردن نويسه ها با استفاده 
از صفحه کليد عددي" در صفحه ٢۶.

شماره فاکس مورد نظر خود را وارد کنيد و OK را انتخاب کنيد.  .۶
دکمه Stop/Clear را فشار دهيد تا به حالت آماده بازگرديد.  .٧

ويرايش شماره های تماس سريع
Address Book را فشار دهيد تا New & Edit در نوار پايين صفحه نمايان شود سپس   .١

OK را فشار دهيد.
OK را هنگامی که Speed Dial ظاهر شد،  فشار دهيد.  .٢

شماره تماس سريع موردنظر جهت ويرايش را وارد کنيد و OK فشار دهيد.  .٣
نام را تغيير دهيد و OK را فشار دهيد.  .۴

شماره فاکس را وارد کنيد و OK را فشار دهيد.  .۵
دکمه Stop/Clear را فشار دهيد تا به حالت آماده بازگرديد.  .۶

استفاده از شماره تماس سريع
هنگام نمايش اعالم برای ورود شماره مقصد در زمان ارسال يک فاکس، شماره تماس سريع که در 

آن شماره دلخواه را ذخيره کرده ايد، وارد نماييد.
برای شماره های تماس سريع يک رقمی (٠-٩)، دکمه مربوطه در صفحه کليد رقمی را    •

فشار داده و نگاه داريد.
در مورد کدهای شماره گيری سريع دو يا سه رقمی، کليد اولين رقم يا ارقام را فشار داده و    •

کليد رقم آخر را فشار داده و نگه داريد.
شما همچنين می توانيد با فشار دادن Address Book در حافظه شماره مربوطه را جستجو 

کنيد. (مراجعه کنيد به "جستجوی دفترچه نشانی برای يک ورودی" در صفحه ۵١.)

  شماره های تماس گروهی
اگر مرتبًا سند مشابهی را برای گيرندگان متعدد ارسال می کنيد، می توانيد گروهی از اين گيرندگان 

را ايجاد کرده و آنها را تحت يک شماره تماس گروهی تعريف کنيد. می توانيد سپس از شماره تماس 
گروهی برای ارسال سند به تمامی مقاصد موجود در يک گروه استفاده کنيد. می توانيد تا ٢٠٠ 
شماره تماس گروهی (از ٠ تا ١٩٩) را با استفاده از شماره های تماس سريع موجود تنظيم کنيد.

ثبت يک شماره تماس گروهی
Fax را فشار دهيد.  .١

دکمه Address Book را فشار دهيد تا New & Edit در نوار پايين صفحه نمايش   .٢
نمايان شود و OK را فشار دهيد.

دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا Group Dial ظاهر شود و OK را فشار دهيد.  .٣
يک شماره تماس گروهی از بين ٠ تا ١٩٩ را وارد کنيد و سپس OK را فشار دهيد.  .۴

يک شماره تماس سريع را وارد کنيد و OK را فشار دهيد.  .۵
وقتی اطالعات شماره گيری سريع بدرستی ظاهر شود، دکمه OK را فشار دهيد.  .۶

OK را هنگامی که Yes ظاهر شد،  فشار دهيد.  .٧
برای اضافه کردن شماره های ديگر تماس سريع در گروه، مراحل ۵ و ۶ را تکرار کنيد.  .٨

 Another No.? در فرمان No پس از اتمام کار، پيكان چپ و راست را برای انتخاب  .٩
انتخاب کنيد و OK را فشار دهيد.

دکمه Stop/Clear را فشار دهيد تا به حالت آماده بازگرديد.  .١٠
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ويرايش يک شماره تماس گروهی
شما می توانيد شماره خاص را از گروهی حذف کرده يا شماره ای جديد را به گروهی انتخابی 

اضافه نماييد.
دکمه Address Book را فشار دهيد تا New & Edit در نوار پايين صفحه نمايش   .١

نمايان شود و OK را فشار دهيد.
دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا Group Dial ظاهر شود و OK را فشار دهيد.  .٢

شماره تماس گروهی موردنظر جهت ويرايش را وارد کنيد و OK فشار دهيد.  .٣
شماره تماس سريعی را که می خواهيد اضافه و يا حذف کنيد، وارد نماييد و OK فشار دهيد.  .۴

اگر شما يک شماره تماس سريع جديد را وارد کرده باشيد، ?Add ظاهر می شود.
اگر شماره تماس سريع ذخيره شده در گروه را وارد کنيد، ?Delete نمايش داده می شود.

جهت اضافه و يا حذف کردن يک شماره، OK را فشار دهيد.  .۵
دکمه OK را هنگام ظاهر شدن Yes فشار دهيد تا شماره های بيشتری را اضافه يا حذف   .۶

شود و مراحل ۴ و ۵ را دنبال کنيد.
 Another No.? در فرمان No پس از اتمام کار، پيكان چپ و راست را برای انتخاب  .٧

انتخاب کنيد و OK را فشار دهيد.
دکمه Stop/Clear را فشار دهيد تا به حالت آماده بازگرديد.  .٨

استفاده از شماره های تماس گروهی
برای استفاده از يک کد شماره تماس گروهی بايد آن را جستجو کرده و از حافظه انتخاب کنيد. 

هنگام ارسال يک فاکس در زمانی که به شما اعالم می شود تا شماره فاکس را وارد کنيد 
Address Book را فشار دهيد. به زير مراجعه کنيد.

جستجوی دفترچه نشانی برای يک ورودی
برای جستجوی شماره در حافظه دو راه وجود دارد. شما يا می توانيد آنها را از A تا Z بطور 

الفبايی جستجو کنيد، يا از حرف اول نام تخصيص داده شده به آن شماره برای يافتن آن استفاده کنيد.

جستجوی ترتيبی در حافظه
در صورت لزوم Fax را فشار دهيد.  .١

دکمه Address Book را فشار دهيد تا Search & Dial در نوار پايين صفحه نمايش   .٢
نمايان شود و OK را فشار دهيد.

 OK دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا شماره گروه مورد نظر ظاهر شود و سپس  .٣
را فشار دهيد.

OK را هنگامی که All ظاهر شد،  فشار دهيد.  .۴
دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا نام و شماره مورد نظر ظاهر شود. شما می   .۵

توانيد تمام حافظه دستگاه را از باال به پايين و بر عکس بترتيب الفبايی جستجو کنيد.

جستجو با يک حرف اول بخصوص
در صورت لزوم Fax را فشار دهيد.  .١

دکمه Address Book را فشار دهيد تا Search & Dial در نوار پايين صفحه نمايش   .٢
نمايان شود و OK را فشار دهيد.

 OK دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا شماره گروه مورد نظر ظاهر شود و سپس  .٣
را فشار دهيد.

دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا ID ظاهر شود و OK را فشار دهيد.  .۴
چند حرف اول نام مورد نظر را وارد کرده و OK را فشار دهيد.  .۵

دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا نام مورد نظر ظاهر شود و سپس OK را   .۶
فشار دهيد.

حذف ورودی دفترچه نشانی
می توانيد ورودی های دفترچه نشانی را تک تک حذف کنيد.

دکمه Address Book را فشار دهيد تا Delete در نوار پايين صفحه نمايش نمايان شود   .١
و OK را فشار دهيد.

 OK دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا شماره گروه مورد نظر ظاهر شود و سپس  .٢
را فشار دهيد.

دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا روش جستجوی مورد نظر ظاهر شود و سپس   .٣
OK را فشار دهيد.

 Address را برای يافتن يک ورودی با جستجو در تمامی ورودی های Search All
Book انتخاب کنيد.

Search ID را برای يافتن يک ورودی با استفاده از چند حرف اول نام انتخاب کنيد.
دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا نام مورد نظر ظاهر شود و سپس OK را   .۴

فشار دهيد.
يا حروف اول را وارد کرده و OK را فشار دهيد. دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده 

تا نام مورد نظر ظاهر شود و سپس OK را فشار دهيد.
OK را فشار دهيد.   .۵

دکمه OK را هنگام ظاهر شدن Yes برای تأييد حذف فشار دهيد.  .۶
دکمه Stop/Clear را فشار دهيد تا به حالت آماده بازگرديد.  .٧

چاپ دفترچه نشانی
می توانيد تنظيمات دفترچه نشانی را با چاپ يک ليست بررسی نماييد.  .١

Address Book را فشار دهيد تا Print در سطر باالی صفحه نمايش ظاهر شود.  .٢
OK را فشار دهيد. فهرستی که نشان دهنده تنظيمات دکمه سرعتی، و تماس سريع و شماره   .٣

گيری گروهی است چاپ گرديد.
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USB چاپ کردن از حافظه   •
پشتيبان گيری از داده ها   •

USB مديريت حافظه   •

حافظه USB را به پورت حافظه USB که در جلوی دستگاه قرار دارد بزنيد.

هنگامی که دستگاه در حال کار بوده يا در حال نوشتن يا خواندن از حافظه USB باشد،    •
حافظه USB را خارج نکنيد. گارانتی دستگاه، آسيب های ناشی از استفاده نادرست کاربر 

از دستگاه را پوشش نمی دهد. 
اگر حافظه USB شما دارای قابليتهای ويژه مانند تنظيمات امنيتی و تنظيمات کلمه عبور    •

باشد، دستگاه شما ممکن است آن را بطور اتوماتيک شناسايی نکند. برای جزئيات بيشتر در 
مورد اين قابليتها به دفترچه راهنمای کاربر دستگاه مراجعه کنيد.

USB اسکن کردن در حافظه  
می توانيد سندی را اسکن کرده و تصوير اسکن شده را در حافظه USB ذخيره کنيد. دو روش برای 

انجام اين کار وجود دارد: می توانيد با استفاده از تنظيمات پيش فرض در حافظه اسکن کنيد يا می توانيد 
تنظيمات اسکن خود را سفارشی کنيد.

اسکن کردن
حافظه USB را به پورت حافظه USB دستگاه بزنيد.  .١

اسناد را رو به باال در تغذيه کننده خودکار سند قرار بدهيد يا يک سند را رو به پايين روی شيشه   .٢
اسکنر قرار دهيد.

برای اطالعات بيشتر درباره قرار دادن سند. (مراجعه کنيد به "قرار دادن اسناد درون دستگاه" در 
صفحه ٢٩.)

Scan/Email را فشار دهيد.  .٣
دکمه OK را هنگام ظاهر شدن Scan to USB در خط پايين صفحه نمايش فشار دهيد.  .۴

دکمه Color Start ،OK يا Black Start را هنگام ظاهر شدن USB فشار دهيد.  .۵
بدون توجه به دکمه ای که فشار می دهيد، حالت رنگ بطور سفارشی تعيين می شود. 

(به "سفارشی کردن اسکن در USB" در صفحه ۵٣ مراجعه کنيد.)
دستگاه شروع به اسکن سند می کند و سپس از شما جهت اسکن کردن صفحه ديگر سئوال می کند.

USB استفاده از حافظه
اين فصل روش استفاده از حافظه USB در دستگاه را برای شما شرح می دهد.

اين فصل شامل موارد زير است:
USB درباره حافظه   •

USB وصل کردن حافظه   •
USB اسکن کردن در حافظه   •

USB درباره حافظه
حافظه های USB با ظرفيتهای مختلف حافظه، جهت ايجاد فضای بيشتر جهت ذخيره اسناد، فايلهای 

نمايشی، موسيقی و فيلم بارگيری شده، عکسهای دارای کيفيت باال يا ساير فايل هايی که مايل به ذخيره يا 
جابجايی آنان هستيد، موجود می باشند.

می توانيد با استفاده از حافظه USB عمليات زير را در دستگاه خود انجام دهيد:
اسناد را اسکن کرده و آنها را در حافظه USB ذخيره کنيد.   •

داده های ذخيره شده در حافظه USB را چاپ کنيد.   •
از ورودی های Address Book/Phone Book و تنظيمات سيستمی دستگاه خود پشتيبان    •

.(CLX-3170FN/CLX-3170FW فقط) بگيريد
.(CLX-3170FN/CLX-3170FW فقط) فايل های پشتيبان را در حافظه دستگاه خود بازسازی کنيد   •

حافظه USB را فرمت کنيد.   •
مقدار حافظه موجود را بررسی کنيد.   •

USB وصل کردن حافظه
 USB V 2.0 و USB V 1.1 که در جلوی دستگاه قرار دارد برای حافظه های USB پورت حافظه

طراحی شده است. دستگاه شما حافظه USB FAT16/ FAT32 و سکتور ۵١٢ بايتی را پشتيبانی می کند. 
فايل سيستم حافظه USB را از فروشنده بخواهيد.

شما بايد فقط از حافظه های USB مجاز که دارای فيش اتصال نوع (أ) باشند استفاده کنيد.

��

فقط از حافظه USB فلزی يا روکش دار استفاده کنيد.
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دکمه OK را هنگام ظاهر شدن Yes جهت اسکن صفحات بيشتر فشار دهيد. سندی را بارگذاری   .۶
کنيد و Color Start يا Black Start را فشار دهيد. 

بدون توجه به دکمه ای که فشار می دهيد، حالت رنگ بطور سفارشی تعيين می شود. 
(به "سفارشی کردن اسکن در USB" در صفحه ۵٣ مراجعه کنيد.)

در غير اينصورت دکمه های پيكان چپ و راست را برای انتخاب No فشار داده و سپس OK را 
فشار دهيد.

بعد از به پايان رسيدن اسکن، می توانيد حافظه USB را از دستگاه جدا کنيد.

 USB سفارشی کردن اسکن در
می توانيد اندازه تصوير، فرمت فايل يا حالت رنگ هر اسکن را در USB تعيين کنيد.

Scan/Email را فشار دهيد.  .١
 OK در نوار پايين صفحه نمايش نمايان شود و Scan Feature را فشار دهيد تا Menu دکمه  .٢

را فشار دهيد.
OK را هنگامی که USB Feature ظاهر شد،  فشار دهيد.  .٣

دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا گزينه تنظيمی مورد نظر شما ظاهر شود و سپس   .۴
OK را فشار دهيد.

شما می توانيد گزينه های زير را تعيين کنيد:
Scan Size: اندازه تصوير را تنظيم می کند.   •

Original Type: نوع سند اصلی را تنظيم می کند.   •
Resolution: درجه وضوح تصوير را تنظيم می کند.   •

Scan Color: حالت رنگ را تنظيم می کند. در صورت انتخاب Mono در اين گزينه،    •
انتخاب JPEG در Scan Format ممکن نيست.

Scan Format: فرمت فايل که تصوير در آن ذخيره می شود را تعيين می کند. هنگامی    •
که TIFF يا PDF را انتخاب کنيد، می توانيد چندين صفحه را اسکن کنيد. در صورت 

انتخاب JPEG در اين گزينه، انتخاب Mono در Scan Color ممکن نيست.
دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا وضعيت دلخواه ظاهر شود و سپس OK را فشار دهيد.  .۵

مراحل ۴ تا ۵ را برای تنظيم ساير گزينه ها تکرار کنيد.  .۶
پس از اتمام کار، Stop/Clear را فشار دهيد تا به حالت آماده بازگرديد.  .٧

می توانيد تنظيمات اسکن پيش فرض را تغيير دهيد. برای اطالع از جزئيات بيشتر، مراجعه کنيد به 
"تغيير تنظيمات پيش فرض اسكن" در صفحه ۴١.

USB چاپ کردن از حافظه  
 ،TIFF را بطور مستقيم چاپ کنيد. می توانيد فايلهای USB می توانيد فايلهای ذخيره شده در حافظه

JPEG ،BMP و PRN را چاپ کنيد.
گزينه Direct Print انواع فايل های زير را پشتيبانی می کند: 

PRN: فقط فايل های ايجاد شده توسط درايور ارائه شده به همراه دستگاه سازگار هستند.    •
فايل های PRN را می توان با انتخاب کادر انتخاب چاپ در فايل در زمان چاپ يک سند ايجاد    •

 PRN ذخيره خواهد شد. فقط فايل های PRN کرد. سند بجای چاپ شدن روی کاغذ در يک فايل
ايجاد شده با اين روش را می توان مستقيمًا از حافظه USB چاپ نمود. برای اطالع از نحوه ايجاد 

يک فايل PRN به بخش نرم افزار مراجعه کنيد.
BMP :BMP فشرده نشده   •

TIFF 6.0 Baseline :TIFF   •
JPEG Baseline :JPEG   •

برای چاپ يک سند از حافظه USB دستگاه:
 USB دستگاه خود بزنيد. در صورتی که يک حافظه USB را به پورت حافظه USB حافظه  .١

نصب شده باشد، Direct USB را فشار دهيد.
دستگاه شما بطور اتوماتيک حافظه را شناسايی کرده و داده های ذخيره شده در آن را می خواند.

دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا پوشه يا فايل مورد نظر ظاهر شود و سپس OK را   .٢
فشار دهيد.

اگر در جلوی نام پوشه حرف D را مشاهده نموديد، يک يا چند پوشه ديگر در پوشه انتخاب شده 
وجود دارد.

اگر فايلی را انتخاب کرده ايد از مرحله بعد صرفنظر کنيد.  .٣
در صورتی که پوشه ای را انتخاب کرده ايد، دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا فايلی 

که می خواهيد ظاهر شود.
دکمه های پيكان چپ و راست را برای انتخاب تعداد نسخه هايی که بايد چاپ شود فشار داده يا   .۴

تعداد را وارد کنيد.
دکمه Color Start ،OK يا Black Start را برای شروع چاپ فايل انتخاب شده فشار دهيد.   .۵

دو حالت به شرح زير وجود دارند:
OK يا Color Start: چاپ رنگی   •
Black Start: چاپ سياه و سفيد   •

بعد از چاپ شدن فايل، صفحه نمايش از شما جهت انجام چاپ بعدی سؤال می کند.
دکمه OK را هنگام ظاهر شدن Yes جهت چاپ بعدی فشار داده و از مرحله ٢ تکرار کنيد.   .۶

در غير اينصورت دکمه های پيكان چپ و راست را برای انتخاب No فشار داده و سپس OK را 
فشار دهيد.

دکمه Stop/Clear را فشار دهيد تا به حالت آماده باز گرديد.  .٧

 پشتيبان گيری از داده ها 
داده های درون حافظه دستگاه ممکن است بطور تصادفی بخاطر قطع شدن برق يا عدم موفقيت در 

ذخيره سازی پاک شوند. پشتيبان گيری به شما کمک می کند تا از وروديهای دفترچه نشانی و تنظيمات 
سيستم حفاظت کنيد و آنان را به عنوان فايل های پشتيبانی در حافظه USB ذخيره کنيد 

.(CLX-3170FN/CLX-3170FW فقط)

پشتيبان گيری از داده ها
حافظه USB را به پورت حافظه USB دستگاه خود بزنيد.  .١

دکمه Menu را فشار دهيد تا System Setup در نوار پايين صفحه نمايش نمايان شود و   .٢
OK را فشار دهيد.

OK را هنگامی که Machine Setup ظاهر شد،  فشار دهيد.  .٣
دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا Export Setting ظاهر شود و OK را فشار دهيد.   .۴

دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا گزينه مورد نظر ظاهر شود.  .۵
Address Book: از همه ورودی های Address Book پشتيبان می گيرد.   •

Setup Data: از همه تنظيمات سيستم پشتيبان می گيرد.   •
دکمه OK را برای آغاز پشتيبان گيری از داده ها فشار دهيد.  .۶

داده ها در حافظه USB ذخيره می شوند.
دکمه Stop/Clear را فشار دهيد تا به حالت آماده بازگرديد.  .٧

بازسازی داده ها
حافظه USB که در آن داده های پشتيبانی ذخيره شده اند را در پورت حافظه USB قرار دهيد.  .١
دکمه Menu را فشار دهيد تا System Setup در نوار پايين صفحه نمايش نمايان شود و   .٢

OK را فشار دهيد.
OK را هنگامی که Machine Setup ظاهر شد،  فشار دهيد.  .٣

دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا Import Setting ظاهر شود و OK را فشار دهيد.   .۴
دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا نوع داده های مورد نظر ظاهر شود و سپس OK را   .۵

فشار دهيد.
دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا فايل حاوی داده های مورد نظر جهت بازسازی   .۶

ظاهر شود و سپس OK را فشار دهيد.
دکمهOK را هنگام ظاهر شدن Yes جهت بازسازی فايل پشتيبانی در دستگاه فشار دهيد.  .٧

دکمه Stop/Clear را فشار دهيد تا به حالت آماده بازگرديد.  .٨

USB مديريت حافظه 
می توانيد فايل های تصويری ذخيره شده در حافظه USB را يک به يک يا با فرمت کردن دوباره 

حافظه تمامی آنان را به يکباره پاک کنيد.
بعد از حذف کردن فايل ها يا فرمت دوباره حافظه USB، نمی توان فايل ها را بازسازی نمود. 

بنابراين قبل از حذف مطمئن شويد که ديگر به فايل ها نياز نداريد.
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حذف کردن يک فايل تصويری
حافظه USB را به پورت حافظه USB دستگاه خود بزنيد.  .١

Direct USB را فشار دهيد.  .٢
دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا File Manage ظاهر شود و OK را فشار دهيد.  .٣

OK را هنگامی که Delete ظاهر شد،  فشار دهيد.   .۴
دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا پوشه يا فايل مورد نظر ظاهر شود و سپس OK را   .۵

فشار دهيد.
اگر در جلوی نام پوشه حرف D را مشاهده نموديد، يک يا چند پوشه ديگر در پوشه انتخاب 

شده وجود دارد.

اگر فايلی را انتخاب کرده باشيد، صفحه نمايش اندازه فايل را به مدت حدود ٢ ثانيه نمايش خواهد 
داد. به مرحله بعد برويد.

در صورتی که پوشه ای را انتخاب کرده باشيد، دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا فايل 
مورد نظر جهت حذف ظاهر شود و سپس OK را فشار دهيد.

دکمه OK را هنگام ظاهر شدن Yes برای تأييد انتخاب خود فشار دهيد.  .۶
دکمه Stop/Clear را فشار دهيد تا به حالت آماده بازگرديد.  .٧

USB فرمت کردن حافظه
حافظه USB را به پورت حافظه USB دستگاه خود بزنيد.  .١

Direct USB را فشار دهيد.  .٢
دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا File Manage ظاهر شود و OK را فشار دهيد.  .٣

دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا Format ظاهر شود و OK را فشار دهيد.  .۴
دکمه OK را هنگام ظاهر شدن Yes برای تأييد انتخاب خود فشار دهيد.  .۵

دکمه Stop/Clear را فشار دهيد تا به حالت آماده بازگرديد.  .۶

USB مشاهده وضعيت حافظه
می توانيد مقدار فضای موجود برای اسکن کردن و ذخيره اسناد را بررسی کنيد.

حافظه USB را به پورت حافظه USB دستگاه خود بزنيد.  .١
Direct USB را فشار دهيد.  .٢

دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا Check Space ظاهر شود و OK را فشار دهيد.  .٣
مقدار حافظه موجود روی صفحه نمايش ظاهر می شود.

دکمه Stop/Clear را فشار دهيد تا به حالت آماده باز گرديد.  .۴
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اين فصل شامل موارد زير است:

گزارش های چاپ   •
پاک کردن حافظه   •
تميز کردن دستگاه   •
نگهداری کارتريج   •

تعويض کارتريج تونر   •

  گزارش های  چاپ
دستگاه شما گزارشهای مختلف در مورد اطالعات مفيدی که به آن نياز داريد ارائه می نمايد. گزارش 

های زير موجود هستند:
ممکن است بسته به گزينه ها يا مدلها بعضی از گزارش ها بر روی صفحه نمايش ظاهر نشود. 

در اينصورت، آن گزينه برای دستگاه شما قابل اعمال نيست. 

شرحگزارش/ليست

Configuration اين فهرست وضعيت گزينه های قابل انتخاب توسط کاربر را نشان می
دهد. شما می توانيد برای تأييد تغييراتی که در تنظيمات اعمال می کنيد 

اين فهرست را چاپ کنيد.

Supplies Info.اين ليست وضعيت فعلی مواد مصرفی دستگاه شما را نمايش می دهد

Address Book اين ليست کليه شماره های فاکس ذخيره شده در حافظه دستگاه را نمايش
می دهد.

 Send Report ،در اين گزارش شماره فاکس، تعداد صفحات، زمان صرف شده برای کار
حالت مخابراتی، و نتيجه مخابراتی کار فاکس خاص را نشان می دهد.

شما می توانيد دستگاه خود را طوری تنظيم کنيد که يک گزارش 
تأييد ارسال را بطور خودکار پس از هر بار مخابره و ارسال فاکس 

چاپ کند. (مراجعه کنيد به "گزينه هاي ارسال" در صفحه ۴٩.)

 Sent Report اين گزارش اطالعاتی در خصوص فاکسهائی که اخيرًا ارسال نموده ايد
نشان می دهد.

می توانيد دستگاه را تنظيم کنيد تا بطور خودکار گزارشی را برای هر 
۵٠ بار مخابره چاپ نمايد. (مراجعه کنيد به "گزينه هاي ارسال" در 

صفحه ۴٩.)

 Fax RCV Report اين گزارش اطالعاتی در خصوص فاکسهائی که اخيرًا دريافت نموده ايد
نشان می دهد. 

 Schedule Jobs اين ليست به شما اسنادی که تاکنون جهت فاکس تأخيری ذخيره شده اند
را همراه با زمان شروع و نوع هر عمليات نمايش می دهد. 

شرحگزارش/ ليست

Junk Fax Report اين ليست تا ١٠ شماره فاکس را که بعنوان شماره های زائد مشخص
شده اند نمايش می دهد. برای اضافه کردن يا حذف شماره های اين 
فهرست، به منوی Junk Fax Setup برويد. (مراجعه کنيد به 

"گزينه هاي دريافت" در صفحه ۴٩.)

Network Info..اين ليست اطالعات اتصال شبکه دستگاه و پيکربندی آن را نمايش می دهد

User Auth List اين ليست کاربران مجازی که اجازه استفاده از قابليت پست الکترونيکی
دارند را نمايش می دهد.

چاپ کردن گزارش
دکمه Menu را فشار دهيد تا System Setup در نوار پايين صفحه نمايش نمايان شود و   .١

OK را فشار دهيد.
دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا Report ظاهر شود و OK را فشار دهيد.  .٢

دکمه های پيكان چپ و راست را فشار دهيد تا گزارش يا ليستی که می خواهيد چاپ شود ظاهر   .٣
گرديده و OK را فشار دهيد.

برای چاپ تمام گزارشات و ليستها، All Report را انتخاب کنيد.
دکمه OK را هنگام ظاهر شدن Yes برای تأييد چاپ فشار دهيد.  .۴

اطالعات انتخاب شده چاپ می شود.

تنظيم کنتراست رنگ
منوی رنگ، تنظيم رنگ را برای شما ممکن می سازد.

دکمه Menu را فشار دهيد تا System Setup در نوار پايين صفحه نمايش نمايان شود و   .١
OK را فشار دهيد.

OK را هنگامی که Maintenance ظاهر شد،  فشار دهيد.  .٢
دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا Color ظاهر شود و OK را فشار دهيد.  .٣

دکمه پيكان چپ و راست را فشار دهيد تا فهرست مورد نظر شما در سطر پايين صفحه نمايش   .۴
ظاهر شود و OK را فشار دهيد.

Custom Color: اين منو به شما اجازه می دهد تا ميزان کنتراست رنگ به رنگ را    •
 Manual Adjust .رنگها را بطور خودکار بهينه سازی می کند Default .تنظيم کنيد
به شما اجازه می دهد تا بطور دستی کنتراست رنگ هر کدام از کارتريجها را تنظيم کنيد.

توصيه می شود از تنظيمات Default برای بهترين کيفيت رنگ استفاده کنيد.
اگر دستگاه را جابجا کرده ايد، شديدًا توصيه می شود که با اين منو بصورت دستی کار کنيد.

دکمه Stop/Clear را فشار دهيد تا به حالت آماده باز گرديد.  .۵

تعويض واحد تصوير سازی   •
تعويض محفظه مواد زائد تونر   •

نگهداری قطعات   •
مديريت دستگاه از سايت اينترنتی   •

بازبينی شماره سريال دستگاه   •

نگهداری
در اين فصل اطالعاتی پيرامون نگهداری از دستگاه شما و کارتريج تونر ارائه شده است.
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 پاک کردن حافظه
می توانيد اطالعات ذخيره شده در حافظه دستگاه خود را به صورت انتخابی پاک کنيد.

برای کاربران CLX-3170FN/CLX-3170FW قبل از اقدام به پاك كردن حافظه، مطمئن 
شويد كه تمامی كارهای فاكس به پايان رسيده اند در غير اين صورت تمامی کارها را از دست 

خواهيد داد.
دکمه Menu را فشار دهيد تا System Setup در نوار پايين صفحه نمايش نمايان شود و   .١

OK را فشار دهيد. 
دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا Clear Setting ظاهر شود و OK را فشار دهيد.  .٢

دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا گزينه ای که می خواهيد پاک کنيد ظاهر شود.  .٣
ممکن است بسته به گزينه ها يا مدلها بعضی از منوها بر روی صفحه نمايش ظاهر نشود. 

در اينصورت، آن گزينه برای دستگاه شما قابل اعمال نيست. 

شرحگزينه ها

All Settings تمامی داده های ذخيره شده در حافظه را پاک کرده و تمامی تنظيمات را
به پيش فرضهای کارخانه بازنشانی می کند.

 Fax Setup.تمامی گزينه های فاکس را به حالتهای پيش فرض کارخانه بازيابی می کند

Copy Setup.تمامی گزينه های کپی را به حالتهای پيش فرض کارخانه بازيابی می کند

Scan Setup.تمامی گزينه های اسکن را به حالتهای پيش فرض کارخانه بازيابی می کند

System Setup.تمامی گزينه های سيستم را به حالتهای پيش فرض کارخانه بازيابی می کند

Network.تمامی گزينه های شبکه را به حالتهای پيش فرض کارخانه بازيابی می کند

Address Book کليه شماره های فاکس و آدرس پست الکترونيک ذخيره شده درحافظه را
پاک می کند.

 Sent Report .تمامی رکوردهای فاکسها و پستهای الکترونيکی ارسال شده را پاک می کند

 Fax RCV Report.تمامی سوابق فاکسهای دريافت شده را پاک می کند

OK را هنگامی که Yes ظاهر شد،  فشار دهيد.  .۴
دکمه OK را دوباره فشار دهيد تا پاک کردن را تأييد کنيد.  .۵

برای پاک کردن يک مورد ديگر مراحل ٣ و ۵ را تکرار کنيد.  .۶
دکمه Stop/Clear را فشار دهيد تا به حالت آماده بازگرديد.  .٧

تميز کردن دستگاه
به منظور حفظ کيفيت چاپ و اسکن، هر بار که کارتريج تونر را عوض می کنيد يا هر باری که با 

مشکالت کيفيت چاپ مواجه می شويد، از روش تميز کردن زير استفاده کنيد.
تميز کردن کابين دستگاه با مواد تميز کننده که حاوی مقادير زياد الکل، حالل، يا ساير مواد    •

قوی هستند، منجر به از بين رفتن رنگ يا خراب شدن کابين می شود.
اگر دستگاه يا اطراف آن به جوهر آلوده شده است، توصيه می کنيم برای تميز کردن آن از    •
پارچه يا دستمالی که فقط با آب مرطوب شده است استفاده کنيد. اگر از جاروبرقی استفاده 

کنيد، تونر به داخل هوا پراکنده می شود و ممکن است برای شما مضر باشد. 

تميز کردن بيرون دستگاه
بدنه دستگاه را با پارچه نرم و بدون پرز تميز کنيد. شما می توانيد دستمال را کمی با آب تر کنيد، 

اما مراقب باشيد که آب به داخل يا روی دستگاه نچکد.

تميز کردن داخل دستگاه
ذرات کاغذ، تونر، و غبار ممکن است در حين فرايند چاپ، در داخل دستگاه جمع شوند. جمع شدن 

اين ذرات می تواند مشکالتی در کيفيت چاپ، مانند نقاط سياه يا لکه، ايجاد کند. تميز کردن قسمت های 
داخلی دستگاه، اين مشکالت را از می برد يا آنها را کم می کند.

دستگاه را خاموش کنيد و سيم برق آن را از پريز برق جدا کنيد. صبر کنيد تا دستگاه خنک شود.  .١
با استفاده از دستگيره، قاب جلو را کامًال باز کنيد.  .٢

دستگيره های روی کارتريج تونر را بگيريد و برای بيرون آوردن کارتريج از دستگاه آن را   .٣
بيرون بکشيد.



نگهداری_۵٧

محفظه مواد زائد تونر را با استفاده از دستگيره آن از دستگاه بيرون بکشيد.   .۴

واحد تصوير سازی را با استفاده از شکاف جلوی واحد تصوير سازی بيرون بکشيد.  .۵

سطح سبز روی واحد تصوير سازی را با دست يا ماده ايی ديگر لمس نکنيد.   •
دقت کنيد که سطح واحد تصويری خراش برندارد.   •

اگر قاب جلو را بيش از چند دقيقه باز بگذاريد واحد تصوير سازی در معرض نور قرار    •
خواهد گرفت. با اين کار ممکن است واحد تصوير سازی آسيب ببيند. اگر به هر دليل الزم 

شد که نصب را متوقف کنيد، قاب جلو را ببنديد.

هرگونه گرد و غبار و تونر ريخته شده را با يک پارچه خشک و بدون پرز از قسمت کارتريجهای   .۶
تونر و حفره های آنها تميز کنيد.

اگر لباستان به تونر آغشته شد، آن را با يک پارچه خشک پاک کنيد و لباس را با آب سرد    •
بشوئيد. آب گرم باعث می شود تا تونر بر روی بافت پارچه بنشيند.

اگر دستگاه يا محيط اطراف به تونر آلوده شده است، توصيه می کنيم برای تميز کردن آن    •
از يک پارچه يا دستمال کاغذی مرطوب با آب استفاده کنيد. اگر از جاروبرقی استفاده کنيد، 

تونر به داخل هوا پراکنده می شود و ممکن است برای شما مضر باشد.
بعد از تميز کردن، اجازه دهيد تا چاپگر کامًال خشک شود.

در حاليکه شکاف جلوی واحد تصوير سازی را گرفته ايد، واحد تصوير سازی را در دستگاه   .٧
جاگذاری کنيد.

محفظه مواد زائد تونر را در محل خود جا زده و سپس آن را فشار دهيد تا مطمئن شويد که محکم   .٨
در جای خود قرار گرفته است.
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نگهداری کارتريج

انبار کردن کارتريج تونر
برای بدست آوردن بهترين نتيجه ممکن از کارتريج تونر، دستورالعمل های زير را دنبال کنيد:

هرگز تا قبل از اينکه بخواهيد از کارتريج تونر استفاده کنيد، آن را از بسته بندی خارج نکنيد.    •
کارتريج تونر را شارژ نکنيد. اگر دستگاه شما در اثر استفاده از کارتريج شارژ شده آسيب ببيند،    •

مشمول گارانتی نخواهد بود.
کارتريج های تونر را در همان محيطی نگهداری کنيد که دستگاه را در آن قرار داده ايد.   •

برای جلوگيری از آسيب ديدن کارتريج جوهر، آنرا بيش از چند دقيقه در معرض نور قرار ندهيد.   •

بازده مورد انتظار کارتريج
عمر کارتريج تونر به ميزان تونری که برای هر کار چاپ الزم است، بستگی دارد. تعداد واقعی ممکن 
است بر اساس تراکم چاپ صفحاتی که انجام می دهيد متفاوت باشد و تعداد صفحات ممکن است با توجه 

به محيط عملياتی، زمان بين هر چاپ، نوع رسانه و اندازه رسانه تغيير کند. اگر تعداد زيادی تصاوير 
گرافيکی چاپ کنيد، بايد در فاصله زمانی کوتاهتری کارتريج را تعويض نماييد.

توزيع مجدد تونر
هنگامی که تونر کم باشد، مناطق محو شده يا کم رنگ ممکن است ظاهر شود. ممکن است تصاوير 

رنگی بخاطر ترکيب ناصحيح رنگهای تونر به جهت کمبود تونر در کارتريجهای رنگی با رنگ اشتباهی 
چاپ شوند. می توانيد بطور موقتی کيفيت چاپ را با پخش دوباره جوهر بهبود بخشيد.

پيام مربوط به تونر می گويد که تونر کم می باشد ممکن است در صفحه نمايش ظاهر گردد.   •
با استفاده از دستگيره، قاب جلو را کامًال باز کنيد.  .١

دستگيره های روی کارتريج تونر را در دست گرفته و برای بيرون آوردن کارتريج از دستگاه آن   .٢
را بيرون بکشيد.

کارتريج تونر را به داخل چاپگر بازگردانيد.  .٩

مجددًا همه محفظه ها را در داخل دستگاه نصب کنيد و قاب جلو را ببنديد.  .١٠
اگر قاب جلو کامًال بسته نشود، دستگاه کار نخواهد کرد.

سيم برق را به پريز برق وصل کنيد و دستگاه را روشن کنيد  .١١

تميز کردن واحد اسکن
تميز نگاه داشتن واحد اسکن، دستيابی به بهترين کيفيت را تضمين می کند. پيشنهاد می کنيم در ابتدای هر 

روز و در صورت لزوم در طول روز، واحد اسکن را تميز کنيد.
يک پارچه نرم بدون پرز يا يک دستمال کاغذی را کمی با آب مرطوب کنيد.  .١

در اسکنر را باز کنيد.  .٢
سطح روی شيشه اسکنر و شيشه تغذيه کننده خودکار سند را دستمال بکشيد تا تميز و خشک شوند.  .٣

بخش زير اسکنر و صفحه سفيد را دستمال بکشيد تا تميز و خشک شوند.  .۴
در اسکنر را ببنديد.  .۵
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در حاليکه هر دو دستگيره کارتريج تونر را نگاه داشته ايد، آن را کامًال از يک طرف به طرف   .٣
ديگر تکان دهيد تا تونر در کارتريج بطور يکسان پخش شود. 

اگر تونر روی لباس شما ريخت آن را با يک پارچه خشک تميز کرده و با آب سرد بشوييد. 
آب گرم باعث می شود تا تونر بر روی بافت پارچه بنشيند.

کارتريج تونر را به داخل چاپگر بازگردانيد.  .۴

قاب جلو را ببنديد. مطمئن شويد که قاب، محکم بسته شده است.  .۵
اگر قاب جلو کامًال بسته نشود، دستگاه کار نخواهد کرد.

تعويض کارتريج تونر
 ،(Y) اين دستگاه از چهار رنگ استفاده می کند و هر کدام، يک کارتريج تونر متفاوت دارند. زرد

.(K) و سياه (C) آبی ،(M) قرمز
ديود نوری وضعيت و پيام مربوط به تونر در صفحه نمايش، نشان دهنده اين است که در چه زمانی هر 

کدام از کارتريجهای تونر بايد تعويض شوند.
در اين مرحله، بايد کارتريج تونر را تعويض کرد. نوع کارتريج تونری که بايد در دستگاه استفاده شود 

را بررسی کنيد. (مراجعه كنيد به "ملزومات" در صفحه ٧٩.)

دستگاه را خاموش کنيد، سپس برای خنک شدن دستگاه چند دقيقه صبر کنيد.  .١
با استفاده از دستگيره، قاب جلو را کامًال باز کنيد.  .٢

دستگيره های روی کارتريج تونر را بگيريد و برای بيرون آوردن کارتريج از دستگاه آن را   .٣
بيرون بکشيد.

يک کارتريج تونر جديد را از بسته مربوطه خارج کنيد.  .۴

از اشياء تيز مانند چاقو يا قيچی برای باز كردن بسته بندی کارتريج تونر استفاده نكنيد.    •
اين کار می تواند باعث آسيب ديدن سطح کارتريج تونر شود.

برای جلوگيری از آسيب ديدن تونر، کارتريج تونر را بيش از چند دقيقه در معرض    •
نور قرار ندهيد. در صورت لزوم، روی آنرا با يک تکه کاغذ بپوشانيد.

در حاليکه هر دو دستگيره کارتريج تونر را نگاه داشته ايد، آن را کامًال از يک طرف به طرف   .۵
ديگر تکان دهيد تا تونر در کارتريج بطور يکسان پخش شود.

 



۶٠_نگهداری

کارتريج تونر را مانند شکل بر روی يک سطح صاف قرار دهيد و کاغذ پوشاننده آنها را با جدا   .۶
کردن نوار چسب باز کنيد.

اگر لباستان به تونر آغشته شد، آن را با يک پارچه خشک پاک کنيد و لباس را با آب سرد 
بشوئيد. آب گرم باعث می شود تا تونر بر روی بافت پارچه بنشيند.

مطمئن شويد که رنگ کارتريج تونر با رنگ شکاف مطابقت دارد و سپس دستگيره های چاپ را   .٧
بگيريد. کارتريج در شکاف جا بزنيد تا در محل خود قرار گيرد.

قاب جلو را ببنديد. مطمئن شويد که قاب کامًال چفت شده است و سپس چاپگر را روشن کنيد.  .٨
اگر قاب جلو کامًال بسته نشود، دستگاه کار نخواهد کرد.

ارسال اعالم جوهر جديد 
می توانيد دستگاه را به نحوی تنظيم کنيد که در زمانی که دستگاه شما به کارتريج جوهر جديد احتياج 

داريد بطور خودکار فاکسی برای شرکت خدماتی يا فروشنده شما ارسال کرده و به آنها يادآوری کند که 
دستگاهتان به کارتريج جوهر نياز دارد. شماره فاکس بايد قبل از استفاده از اين قابليت توسط نمايندگی 

ارسال گردد، در غير اين صورت دستگاه نمی تواند اعالمی را ارسال نمايد، حتی اگر شما اين سرويس 
.(CLX-3170FN/CLX-3170FW فقط) را روشن کنيد

دکمه Menu را فشار دهيد تا System Setup در نوار پايين صفحه نمايش نمايان شود و   .١
OK را فشار دهيد.

دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا Maintenance ظاهر شود و OK را فشار دهيد.   .٢
دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا Remote Service ظاهر شود و OK را   .٣

فشار دهيد. 
اسم رمز را وارد كرده و OK را فشار دهيد.  .۴

اسم رمز را دوباره وارد كرده و OK را فشار دهيد.  .۵
دکمه های پيكان چپ و راست را برای انتخاب On و سپس OK را فشار دهيد.  .۶

دکمه Stop/Clear را فشار دهيد تا به حالت آماده بازگرديد.  .٧
هنگامی که اين قابليت فعال گرديد، بايد در هر بار فعال کردن و غير فعال کردن آن اسم رمز را وارد کنيد.

تعويض واحد تصوير سازی
هنگامی که طول عمر واحد تصوير سازی به پايان رسد، پنجره برنامه Smart Panel در کامپيوتر 
ظاهر شده و اعالم می کند که واحد تصوير سازی بايد تعويض گردد. در غير اين صورت چاپگر شما 

چاپ را متوقف می کند.
دستگاه را خاموش کنيد، سپس برای خنک شدن دستگاه چند دقيقه صبر کنيد.  .١

با استفاده از دستگيره، قاب جلو را کامًال باز کنيد.  .٢

دستگيره های روی کارتريج تونر را بگيريد و برای بيرون آوردن کارتريج از دستگاه آن را   .٣
بيرون بکشيد.

محفظه مواد زائد تونر را با استفاده از دستگيره آن از دستگاه بيرون بکشيد.  .۴
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واحد تصوير سازی را با استفاده از شکاف جلوی واحد تصوير سازی بيرون بکشيد.   .۵

 
يک کارتريج تونر جديد را از بسته مربوطه خارج کنيد. لوازم حفاظتی در هر دوطرف واحد   .۶

تصوير را جدا کرده و کاغذ حفاظت کننده سطح واحد تصويری را هم جدا کنيد. 

   

از اشياء تيز مانند چاقو يا قيچی برای باز كردن بسته بندی واحد تصوير سازی استفاده    •
نكنيد. اين کار می تواند باعث آسيب ديدن سطح واحد تصوير سازی شود.

دقت کنيد که سطح واحد تصوير سازی خراش برندارد.   •
برای جلوگيری از آسيب ديدن تونر، کارتريج تونر را بيش از چند دقيقه در معرض نور    •

قرار ندهيد. در صورت لزوم، روی آنرا با يک تکه کاغذ بپوشانيد.
در حاليکه شکاف جلوی واحد تصوير سازی را گرفته ايد، واحد تصوير سازی را در دستگاه   .٧

جا بزنيد.
 

محفظه مواد زائد تونر را در محل خود جا زده و سپس آن را فشار دهيد تا مطمئن شويد که محکم   .٨
در جای خود قرار گرفته است.

کارتريج تونر را به داخل چاپگر بازگردانيد.  .٩

قاب جلو را محکم ببنديد.   .١٠
اگر قاب جلو کامًال بسته نشود، دستگاه کار نخواهد کرد. مطمئن شويد که تمام کارتريجهای تونر 
بطور صحيح نصب شده اند. اگر کارتريج تونر بطرز صحيح نصب نشود؛ قاب جلو ممکن است 

بسته نشود.
دستگاه را روشن کنيد.  .١١

هر ديود نوری به ترتيب و مکررًا به رنگ قرمز چشمک خواهد زد. برای آماده شدن دستگاه 
حدود ١/۵ دقيقه صبر کنيد.
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تعويض محفظه مواد زائد تونر
هنگامی که طول عمر محفظه تونر زايد به پايان رسد، پنجره برنامه Smart Panel در کامپيوتر ظاهر 

شده و اعالم می کند که محفظه تونر زاائد بايد تعويض گردد. در غير اين صورت چاپگر شما چاپ را 
متوقف می کند.

دستگاه را خاموش کنيد، سپس برای خنک شدن دستگاه چند دقيقه صبر کنيد.  .١
با استفاده از دستگيره، قاب جلو را کامًال باز کنيد.  .٢

محفظه مواد زائد تونر را با استفاده از دستگيره آن از دستگاه بيرون بکشيد.  .٣

مطمئن شويد که محفظه مواد زائد تونر را روی يک سطح صاف قرار داده ايد تا تونر از آن 
بيرون نريزد.

همانطور که در تصوير نشان داده شده است، سرپوش محفظه را باز کنيد و از آن برای بستن   .۴
دريچه محفظه مواد زائد تونر استفاده کنيد.

محفظه را کج نکنيد يا آن را برنگردانيد. 

يک محفظه جديد مواد زائد تونر را از بسته مربوطه خارج کنيد.  .۵

محفظه مواد زائد تونر را در محل خود جا زده و سپس آن را فشار دهيد تا مطمئن شويد که محکم   .۶
در جای خود قرار گرفته است.

قاب جلو را محکم ببنديد.  .٧

اگر قاب جلو کامًال بسته نشود، دستگاه کار نخواهد کرد. مطمئن شويد که تمام کارتريجهای تونر 
بطور صحيح نصب شده اند. اگر کارتريج تونر بطرز صحيح نصب نشود؛ قاب جلو ممکن است 

بسته نشود.
دستگاه را روشن کنيد.  .٨

 نگهداری قطعات
برای اجتناب از مشکالت کيفيت چاپ و تغذيه کاغذ بخاطر قطعات فرسوده و نگهداری دستگاه در شرايط 

کاری مناسب، موارد زير بايد بعد از تعداد صفحه تعيين شده يا منقضی شده طول عمر هر کدام از 
قطعات تعويض شوند. 

بازده (متوسط)اقالم

تقريبًا حدود ١٠٠٫٠٠٠ صفحه سياه و سفيد يا بخش ذوب کننده تونر 
حدود ۵٠٫٠٠٠ صفحه رنگی

تقريبًا ١٠٠٫٠٠٠ صفحهغلطک انتقال

تقريبًا ١٠٠٫٠٠٠ تصويرتسمه حمل

تقريبًا ۵٠٫٠٠٠ صفحهغلطک بلند کردن

شديدًا توصيه می نمايد که که اين اقدامات تعمير و نگهداری توسط يک مرکز مجاز خدمات، نماينده يا 
فروشگاهی که چاپگر خود را از آنجا خريداری نموده ايد، انجام شود. گارانتی، هزينه تعويض قطعات 

نگهداری پس از پايان عمر آنها را پوشش نمی دهد.

 بررسی قطعات تعويضی
اگر شما با گير کردن کاغذ مکرر يا مشکالت چاپ روبرو شديد، تعداد صفحاتی که چاپ يا اسکن شده 

است را بازبينی کنيد. در صورت لزوم قطعات مربوطه را تعويض کنيد.
دکمه Menu را فشار دهيد تا System Setup در نوار پايين صفحه نمايش نمايان شود و   .١

OK را فشار دهيد.
دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا Maintenance ظاهر شود و OK را فشار دهيد.  .٢
دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا Supplies Life ظاهر شود و OK را فشار دهيد.  .٣
دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا موردی که می خواهيد ظاهر شود و سپس OK را   .۴

فشار دهيد.
Supplies Info: صفحه اطالعات ملزومات را چاپ می کند.   •
Total: تعداد کل صفحاتی که چاپ شده است را نمايش می دهد.   •

ADF Scan: تعداد صفحاتی که با استفاده از تغذيه کننده خودکار سند اسکن شده است را    •
نمايش می دهد.

Platen Scan: تعداد صفحاتی که با استفاده از شيشه اسکنر اسکن شده است را نمايش    •
می دهد.
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 :Tray1 Roller ،TransferRoller ،Fuser ،Transfer Belt ،Imaging Unit   •
تعداد صفحاتی که برای هر مورد چاپ شده است را نمايش می دهد.

اگر شما چاپ صفحه اطالعات ملزومات را انتخاب کرده باشيد، OK را فشار دهيد تا آن را   .۵
تأييد کنيد.

دکمه Stop/Clear را فشار دهيد تا به حالت آماده بازگرديد.  .۶

مديريت دستگاه از سايت اينترنتی
اگر دستگاه خود را به شبکه وصل کرده باشيد و پارامترهای شبکه TCP/IP را بطرز صحيح تنظيم 

کرده باشيد، می توانيد دستگاه را از طريق Samsung SyncThru™ Web Service که يک 
سرويس دهنده اينترنتی می باشد، مديريت کنيد. از SyncThru™ Web Service برای موارد 

زير استفاده کنيد:
مشاهده اطالعات دستگاه و بازبينی وضعيت فعلی آن.   •

تغيير پارامترها و تنظيم پارامترهای ديگر شبکه.   •
خصوصيتهای چاپگر را تغيير دهيد.   •

دستگاه را برای ارسال اعالمهای پست الکترونيکی تنظيم کرده تا وضعيت دستگاه را به شما    •
اطالع دهد.

دريافت پشتيبانی جهت استفاده از دستگاه.   •

:SyncThru™ Web Service برای دسترسی به
يک مرورگر وب مانند Internet Explorer را در Windows راه اندازی کنيد.  .١

نشانی IP دستگاه (http://xxx.xxx.xxx.xxx) را در محل نشانی وارد کرده و کليد Enter را   .٢
فشار داده يا Go را کليک کنيد.

سايت اينترنتی داخلی دستگاه شما باز می شود.

بازبينی شماره سريال دستگاه
هنگامی که برای سرويس تماس می گيريد يا به عنوان يک کاربر در سايت اينترنتی Samsung ثبت 

نام می کنيد، ممکن است به شماره سريال دستگاه نياز داشته باشيد.
می توانيد شماره سريال دستگاه را با انجام مراحل زير بازبينی کنيد:

دکمه Menu را فشار دهيد تا System Setup در نوار پايين صفحه نمايش نمايان شود و   .١
OK را فشار دهيد.

دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا Maintenance ظاهر شود و OK را فشار دهيد.  .٢

دکمه های پيكان چپ و راست را فشار داده تا Serial Number ظاهر شود و OK را فشار دهيد.  .٣
شماره سريال دستگاه را بازبينی کنيد.  .۴

دکمه Stop/Clear را فشار دهيد تا به حالت آماده بازگرديد.  .۵
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آشنايی با پيغام های صفحه نمايش   •
رفع ساير مشکالت   •

کاغذ گير کرده را به آرامی از تغذيه کننده خودکار سند بيرون بياوريد.  .٣

کليه تصاوير ممکن است بر اساس مدل، با دستگاه شما تفاوت داشته باشد.

درپوش تغذيه کننده خودکار سند را ببنديد. حال صفحه (های) برداشته شده را، در صورت وجود،   .۴
دوباره در تغذيه کننده خودکار سند قرار دهيد.

برای جلوگيری از گير کردن اسناد، برای اسناد ضخيم، نازک، يا اسنادی که از چند نوع کاغذ 
هستند از شيشه اسکنر استفاده کنيد.

تغذيه ناصحيح در خروجی
صفحه (های) باقيمانده در تغذيه کننده خودکار سند را بيرون بياوريد.  .١

کاغذ اشتباه وارد شده را بگيريد، حال آنها را با هر دو دست گرفته و با دقت به سمت راست بکشيد   .٢
و از سينی خروجی سند خارج سازيد.

صفحات برداشته شده را دوباره در تغذيه کننده خودکار سند قرار دهيد.  .٣

عيب يابی
اين فصل شامل موارد زير است:

نکاتی در خصوص جلوگيری از گير کردن کاغذ   •
(CLX-3170FN/CLX-3170FW فقط) برطرف کردن گير سند   •

بر طرف کردن گير کاغذ   •

 نکاتی در خصوص جلوگيری از گير کردن کاغذ
با انتخاب انواع صحيح رسانه چاپی، می توان از اکثر گير کردنها جلوگيری نمود. هنگامی که کاغذ گير 

می کند مراحل ذکر شده در ۶۴ را دنبال کنيد. 
مراحل موجود در مراحل ذکر شده در صفحه ٣۴ را دنبال کنيد. مطمئن شويد که هادی های قابل    •

تنظيم به طور صحيح قرار گرفته اند.
هرگز بيش از اندازه کاغذ در سينی قرار ندهيد. مطمئن شويد که سطح کاغذ زير عالمت ظرفيت    •

کاغذ در داخل سينی باشد.
هنگامی که دستگاه در حال چاپ است کاغذ را از سينی بيرون نياوريد.   •

کاغذها را قبل از قرار دادن در دستگاه، کمی خم کرده، باد بزنيد و صاف کنيد.    •
از کاغذهای تاخورده، مرطوب، يا پيچ و تاب خورده استفاده نکنيد.   •

هرگز انواع مختلف کاغذ را با هم در سينی قرار ندهيد.   •
فقط از رسانه چاپ توصيه شده استفاده کنيد. (مراجعه كنيد به "تنظيم اندازه و نوع کاغذ"    •

در صفحه ٣۵.)
مطمئن شويد که سمت صحيح و قابل چاپ رسانه چاپی در سينی و تغذيه کننده دستی رو به باال    •

قرار گرفته باشد.

(CLX-3170FN/CLX-3170FW فقط) برطرف کردن گير سند  
هنگامی که اسناد در حاليکه از تغذيه کننده خودکار سند عبور می کنند، گير می کند، 

[Document Jam] در صفحه نمايش ظاهر می شود.
صفحه (های) باقيمانده در تغذيه کننده خودکار سند را بيرون بياوريد.  .١

درپوش تغذيه کننده خودکار سند را باز کنيد.  .٢

١

  ١ درپوش تغذيه کننده خودکار سند

اين فصل اطالعات سودمندی برای راهنمايی و کمک به شما در زمانی که به اشکال بر می خوريد، ارائه می نمايد.
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سينی ١ را از چاپگر بيرون بکشيد.  .٢

 
کاغذ گير کرده را مستقيم و آرام کشيده و بيرون بياوريد.  .٣

 

اگر کاغذ با کشيدن بيرون نمی آيد، يا اينکه کاغذی در اينجا نمی بينيد، بخش خروج کاغذ را 
بررسی کنيد. (مراجعه کنيد به "در بخش خروجی کاغذ" در صفحه ۶۶.)

سينی ١ را درون چاپگر قرار دهيد تا در جای خود قفل شود. کار چاپ به طور خودکار از سر   .۴
گرفته خواهد شد.

در قسمت واحد اتصال دهنده
در صورتی که کاغذ در منطقه واحد اتصال دهنده گير کرده باشد، مراحل بعدی را دنبال کرده تا کاغذ 

گير کرده را آزاد کنيد.
واحد اسکن را باز کنيد.  .١

تغذيه ناصحيح غلطک
در اسکنر را باز کنيد.  .١

کاغذ اشتباه وارد شده را بگيريد، حال آنها را با هر دو دست گرفته و با دقت به سمت راست بکشيد   .٢
و از بخش تغذيه خارج سازيد.

در اسکنر را ببنديد. حال صفحات برداشته شده را دوباره در تغذيه کننده خودکار سند قرار دهيد.  .٣

بر طرف کردن  گير کاغذ
زمانی که کاغذ گير می کند، پيام هشداری روی صفحه نمايش ظاهر می شود. برای يافتن محل و 

برطرف کردن گير کردن کاغذ به جدول زير مراجعه نماييد.

برويد بهمحل گير کردنپيام

Paper Jam 0
Open/Close Door

در منطقه تغذيه کاغذ و در 
داخل دستگاه

مراجعه کنيد به "در سينی ١" 
در صفحه ۶۵، "در قسمت واحد 

اتصال دهنده" در صفحه ۶۵.

Paper Jam 1
Open/Close Door

مراجعه کنيد به "در سينی ١" داخل دستگاه
در صفحه ۶۵، "در قسمت واحد 

اتصال دهنده" در صفحه ۶۵.

Paper Jam 2
Check Inside

داخل دستگاه و منطقه اتصال 
دهنده

مراجعه کنيد به "در سينی ١" 
در صفحه ۶۵، "در قسمت واحد 

اتصال دهنده" در صفحه ۶۵.

ممکن است بسته به گزينه ها يا مدلها بعضی از پيام ها بر روی صفحه نمايش ظاهر نشود. 

به منظور جلوگيری از پاره شدن کاغذ، کاغذ گير کرده را به آرامی و با کمترين فشار بيرون 
بکشيد. دستورالعملهای زير را برای رفع گير کردن کاغذ انجام دهيد. 

در سينی ١
درپوش جلو را باز و بسته کنيد. کاغذ گير کرده بطور خودکار از دستگاه بيرون داده می شود.  .١

اگر کاغذ خارج نشد، به مرحله بعدی برويد.
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در بخش خروجی کاغذ
قاب جلو را باز و بسته کنيد. کاغذ گير کرده بطور خودکار از دستگاه بيرون داده می شود.  .١

کاغذ را به آرامی کشيده و سينی خروجی را بيرون بياوريد.  .٢

اگر نتوانستيد کاغذ گير کرده را پيدا کنيد يا اگر در بيرون کشيدن کاغذ با مقاومت روبرو شديد، 
کشيدن را متوقف کرده و به مرحله بعد برويد.

قاب پشتی را ببنديد.  .٣
اگر کاغذی که گير کرده است را مشاهده نموديد آن را بطور مستقيم به باال بکشيد. به مرحله ٨ برويد.  .۴

اگر هنوز نتوانستيد کاغذی که گير کرده است را پيدا کنيد به مرحله بعد برويد.
اهرم اتصال دهنده را باال بکشيد.  .۵

١

  ١ اهرم اتصال دهنده

قاب داخلی را باز کنيد.  .٢
 

با دقت کاغذ گير کرده را از دستگاه خارج کنيد.  .٣

به ذوب کننده موجود در قاب داخلی دست نزنيد. اين قطعه داغ بوده و می تواند باعث 
سوختگی شود! درجه حرارت کاری حرارت دهنده برابر ١٨٠ درجه سانتيگراد 

(٣۵۶ درجه فارنهايت) هنگام خارج ساختن کاغذ از دستگاه احتياط کنيد.

درپوش داخلی را ببنديد.  .۴
واحد اسکن را به آرامی پايين بياوريد تا کامًال بسته شود. مطمئن شويد که درست جا افتاده است.  .۵

مراقب باشيد که انگشتان شما گير نکنند!

اگر واحد اسکن کامًال بسته نشده باشد، دستگاه کار نخواهد کرد.
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واحد اسکن را باز کنيد.  .۶

با دقت کاغذ گير کرده را از دستگاه خارج کنيد.  .٧

واحد اسکن را به آرامی پايين بياوريد تا کامًال بسته شود. مطمئن شويد که درست جا افتاده است.  .٨
مراقب باشيد که انگشتان شما گير نکنند!

اهرم اتصال دهنده را پائين آوريد.  .٩

قاب عقب را ببنديد. کار چاپ به طور خودکار از سر گرفته خواهد شد.  .١٠
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آشنايی با پيغام های صفحه نمايش
پيامها در صفحه نمايش پمايش داده می شوند و نشاندهنده وضعيت دستگاه يا خطاها می باشند. به جدول 
زير مراجعه کنيد تا معنی پيامها را فرا گرفته و در صورت لزوم آن را برطرف کنيد. پيغامها و معانی 

آنها به ترتيب حروف الفبا فهرست شده اند. 

ااگر پيام در جدول نيست، دستگاه را راه اندازی کرده و مجددًا چاپ را انجام دهيد.    •
اگر مشکل برطرف نشد، درخواست سرويس کنيد.

هنگامی که برای سرويس تماس می گيريد، بسيار راحت است که پيام روی صفحه را به    •
نماينده خدمات گزارش دهيد.

xxx بيانگر نوع رسانه است.   •

راه حل های پيشنهادیمعنیپيام

 [COMM. Error] دستگاه دچار مشکل ارتباطی
شده است.

از فرستنده بخواهيد دوباره برای 
شما ارسال کند.

[Document Jam] ADF سند قرار داده شده در
گير کرده است.

گير را برطرف کنيد. (مراجعه کنيد 
به "برطرف کردن گير سند (فقط

 "(CLX-3170FN/CLX-3170FW
در صفحه ۶۴.)

 [Incompatible] دستگاه فاکسی دريافت کرده
است که به عنوان شماره فاکس 

ناخواسته ثبت شده است.

اطالعات فاکس دريافتی حذف 
خواهد شد.

بررسی و تًاييد تنظيمات 
فاکس ناخواسته. (مراجعه کنيد 

به "گزينه هاي دريافت" 
در صفحه ۴٩.)

 [Line Error] دستگاه شما نمی تواند با دستگاه
فاکس دريافت کننده ارتباط 

برقرار کند يا به دليل مشکلی 
در خط تلفن، ارتباط را از دست 

داده است.

دوباره سعی کنيد. اگر مشکل رفع 
نشد، حدود يک ساعت صبر کنيد تا 
مشکل خط برطرف شود و دوباره 

سعی کنيد.
يا، حالت ECM را فعال کنيد. 

(مراجعه کنيد به "گزينه هاي ارسال" 
در صفحه ۴٩.)

 [No Answer] دستگاه گيرنده فاکس بعد از
چندين بار شماره گيری پاسخ 

نداده است.

دوباره سعی کنيد. مطمئن شويد 
که دستگاه گيرنده فعال و در حال 

کار است.

[Stop Pressed] در حين عمليلت Stop/Clear
فشار داده شده است.

دوباره سعی کنيد.

 Cancel?
 Yes 

حافظه دستگاه شما در حين 
ذخيره سازی يک سند در حافظه 

پر شده است.

برای لغو کار فاکس، دکمه OK را 
فشار دهيد تا Yes را قبول کنيد. 

اگر می خواهيد صفحاتی که با 
موفقيت ذخيره شده اند را ارسال 

کنيد، کليد OK را برای قبول 
کردن No فشار دهيد. شما بايد 

ساير صفحات را بعدًا، و زمانی که 
حافظه موجود بود ارسال کنيد.

Connection Error SMTP اتصال به سرور
انجام نشد.

تنظيمات سرور و کابل شبکه را 
بررسی کنيد.

راه حل های پيشنهادیمعنیپيام

 Data Read Fail
Check USB Mem.

در حين خواندن داده ها زمان 
پايان يافت.

دوباره سعی کنيد.

 Data Write Fail
Check USB Mem.

 USB ذخيره سازی در حافظه
انجام نشد.

مقدار حافظه USB موجود را 
بررسی کنيد.

Door Open درپوش جلو يا درپوش عقب
بخوبی بسته نشده اند.

قاب را ببنديد تا در جای خود 
قفل شود.

Enter Again شما موردی را وارد کرده ايد
که موجود نيست.

دوباره مورد صحيح را وارد کنيد.

 File Format Not
Supported

قالب فايل انتخابی پشتيبانی 
نمی شود.

از قالب صحيح فايل استفاده کنيد.

 Group Not Available شما سعی کرده ايد يک شماره
گروهی را در موردی انتخاب 
کنيد که فقط شماره های تکی 

قابل استفاده هستند، مانند اضافه 
کردن محلهايی برای عمليات 

مخابره چندگانه.

از شماره تماس سريع استفاه کرده 
يا با صفحه کليد عددی شماره ای 

را بطور دستی بگيريد.

Install Toner.کارتريج تونر را نصب کنيد.کارتريج تونر نصب نشده است

Invalid Toner کارتريج تونری که نصب کرده
ايد برای دستگاه شما مناسب 

نمی باشد.

فقط کارتريج تونر اصلی 
Samsung که برای چاپگر شما 

طراحی شده است را نصب کنيد.

IP Conflict شبکه ای که تنظيم IP آدرس
کرده ايد توسط فرد ديگر در 

حال استفاده است.

آدرس IP را بررسی کرده و در 
صورت نياز آن را بازنشانی کنيد. 

(مراجعه کنيد به "تنظيم و برپاسازي 
شبكه" در صفحه ٢٢.)

 Line Busy دستگاه فاکس گيرنده به تماس
پاسخ نداد يا خط مشغول است.

چند دقيقه بعد دوباره سعی کنيد.

Mail Exceeds
Server Support

اندازه نامه الکترونيک ی بيشتر 
از اندازه پشتيبانی شده توسط 

سرور SMTP است.

نامه الکترونيکی خود را تقسيم کنيد 
يا درجه وضوح را کم کنيد.

Main Motor Locked موتور اصلی دچار مشکل
شده است.

قاب جلو را باز و بسته کنيد.

 Memory Full.کارهای فاکس غيرضروری را حافظه پر است
پاک کرده و بعد از اينکه حافظه 
کافی موجود بود دوباره ارسال 

کنيد. يا اينکه، ارسال را به بيش از 
يک عمليات تقسيم کنيد.

Network Error.با مدير شبکه تماس بگيريد.در شبکه مشکلی وجود دارد
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راه حل های پيشنهادیمعنیپيام

Not Assigned به دکمه سرعتی يا شماره شماره
گيری سريع که سعی در استفاده 

از آن داشته ايد شماره ايی 
تخصيص داده نشده است.

شماره را بطور دستی با استفاده 
از صفحه کليد عددی وارد کرده يا 

شماره يا نشانی را ذخيره کنيد.

One Page is
Too Large

داده های تکی صفحه از اندازه 
نامه الکترونيک ی تنظيم شده 

فراتر می رود.

درجه وضوح را کاهش دهيد و 
دوباره سعی کنيد.

 Operation Not
 Assigned

Add Page/ شما در حال انجام
Cancel Job هستيد، اما هيچ 

کاری ذخيره نشده است.

صفحه نمايش را برای يافتن کارهای 
زمان بندی شده بررسی کنيد.

Out-Bin Full سينی خروجی دستگاه پر از
کاغذ شده است.

کاغذ را برداريد.

Paper Jam 0
Open/Close Door

کاغذ در بخش تغذيه کننده سينی 
گير کرده است.

گير را برطرف کنيد. (مراجعه کنيد 
به "در سينی ١" در صفحه ۶۵.)

Paper Jam 1
Open/Close Door

کاغذ در بخش خروج کاغذ گير 
کرده است.

گير را برطرف کنيد. (مراجعه کنيد 
به "در قسمت واحد اتصال دهنده" 

در صفحه ۶۵.)

Paper Jam 2
Check Inside

کاغذ در بخش اتصال دهنده يا 
اطراف کارتريج تونر گير کرده 

است.

گير را برطرف کنيد. (مراجعه کنيد 
به "در بخش خروجی کاغذ" در 

صفحه ۶۶.)

Replace Tonerاين پيام بين وضعيت
Toner Empty و

Toner Low ظاهر می شود.

کارتريج تونر را تعويض کنيد. 
(مراجعه کنيد به "تعويض کارتريج 

تونر" در صفحه ۵٩.)

Replace
[xxx]

طول عمر قطعه بطور کامل به 
پايان رسيده است.

آن قطعه را با قطعه ای جديد تعويض 
کنيد. جهت سرويس تماس بگيريد.

Replace
[xxx] Soon

طول عمر قطعه بزودی به پايان 
می رسد.

"بررسي قطعات تعويضي" در 
صفحه ۶٢ مراجعه کرده و برای 

سرويس تماس بگيريد.

 Replace/Install
Waste Toner Tank

طول عمر مخزن مواد زائد 
تونر به پايان رسيده است و 

چاپگر تا زمانيکه مخزن جديدی 
جايگزين شود متوقف می شود.

مخزن تونر مواد زائد را تعويض 
کنيد. (مراجعه کنيد به "تعويض 

محفظه مواد زائد تونر" در 
صفحه ۶٢)

Retry Redial? دستگاه منتظر گذشت فاصله
زمانی تعيين شده است تا شماره 
ايستگاه مشغول را مجددًا شماره 

گيری کند.

شما می توانيد OK را فشار دهيد 
تا شماره گيری مجدد فورًا انجام 

شود، يا Stop/Clear را برای 
لغو عمليات شماره گيری مجدد 

فشار دهيد.

Scan Unit Open بخش اسکن کننده بخوبی در
جای خود قرار نگرفته است.

واحد اسکن را ببنديد تا در جای 
خود قرار بگيرد.

Scanner lockedمدول اسکن کننده قفل شده است Stop/ قفل اسکنر را باز کنيد و
Clear را فشار دهيد.

راه حل های پيشنهادیمعنیپيام

Send Error
(AUTH)

تأييد اعتبار SMTP دچار 
مشکل شده است.

تنظيمات تأييد اعتبار را پيکربندی 
کنيد.

Send Error
(DNS)

تنظيمات DNS دچار مشکل DNS دچار مشکل شده است.
شده است.

Send Error
(POP3)

تنظيمات POP3 را پيکربندی POP3 دچار مشکل شده است.
کنيد.

Send Error
(SMTP)

SMTP دچار مشکل شده 
است.

تغيير به سرور موجود

Send Error
(Wrong Config)

کارت رابط شبکه دچار مشکل 
شده است.

کارت رابط شبکه خود را بدرستی 
پيکربندی کنيد.

Toner Empty .کارتريج تونر تمام شده است
دستگاه کار چاپ را متوقف 

می کند.
دکمه OK را برای تغيير پيام 
به Stop يا Continue يا 

Black Only فشار دهيد.
  Stop 

    درصورتی که کارتريج 
تونر سياه خالی باشد،           
 Black Only پيام          
           نمايش داده نمی شود.

با استفاده از پيکان چپ/راست، می 
توانيد گزينه مورد نظر را از بين 

 Black يا Continue ،Stop
Only انتخاب کنيد. 

 OK را با فشار دادن Stop اگر
روی صفحه کنترل انتخاب کنيد، 
دستگاه چاپ را متوقف می کند. 

اگر Continue را انتخاب می 
کنيد، دستگاه به چاپ ادامه می دهد، 

اما کيفيت چاپ تضمين نمی شود. 
اگر Black Only را انتخاب 
کنيد، دستگاه داده ها را به رنگ 

سياه چاپ می کند. در اين حالت، 
ويژگی چاپ مونو در خصوصيات 

چاپگر موجود است.
 Black وقتی کپی می کنيد، دکمه

Start تنها در اين شرايط فعال 
خواهد شد.

در صورتی که هيچکدام را انتخاب 
نکنيد، دستگاه به نحوی عمل می 
کند که Stop انتخاب شده باشد.
کارتريج تونر را تعويض کنيد. 

(مراجعه کنيد به "تعويض کارتريج 
تونر" در صفحه ۵٩.)

Toner Exhausted عمر کارتريج تونر که فلش نشان
می دهد، به پايان رسيده است.

اين پيغام زمانی ظاهر می شود که 
تونر کامًال خالی باشد و دستگاه 

شما چاپ را متوقف کند. کارتريج 
تونر مربوطه را با کارتريج 

اصلی Samsung تعويض کنيد. 
(مراجعه کنيد به "تعويض كارتريج 

تونر" در صفحه ۵٩.)

Toner Low کارتريج تونرمربوطه تقريبًا
تمام شده است.

کارتريج تونر را بيرون آورده و 
آن را کامًال تکان دهيد. با اين کار، 
می توانيد عمليات چاپ را موقتًا از 

سر بگيريد.
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راه حل های پيشنهادیمعنیپيام

Transfer Belt Error مشکلی در تسمه انتقال دستگاه
رخ داده است.

کابل برق را از پريز جدا کنيد و 
دوباره آن را به پريز بزنيد. اگر 
مشکل برطرف نشد، درخواست 

سرويس کنيد.

Tray 1
Paper Empty

کاغذ در سينی قرار دهيد.در سينی کاغذ وجود ندارد.

Tray 1
Paper Mismatch

اندازه کاغذ تعيين شده در گزينه 
های چاپگر با اندازه کاغذی 

که بارگزاری می کنيد مطابقت 
ندارد.

کاغذ صحيح را در سينی قرار 
دهيد.

رفع ساير مشکالت
در جدول زير برخی شرايطی که امکان وقوع آنها وجود دارد و راه حل های پيشنهادی، فهرست شده اند. 
راه حلهای پيشنهادی را دنبال کنيد تا مشکل رفع شود. اگر مشکل برطرف نشد، درخواست سرويس کنيد.

  تغذيه کاغذ 
راه حل های پيشنهادیشرايط

کاغذ در حين چاپ گير 
کرده است.

گير کاغذ را برطرف کنيد. (مراجعه کنيد به "نکاتی در خصوص 
جلوگيری از گير کردن کاغذ" در صفحه ۶۴.)

مطمئن شويد که مقدار کاغذ داخل سينی خيلی زياد نباشد. سينی کاغذ ها به هم می چسبند.   •
می تواند تا ١۵٠ برگ کاغذ را در خود جا دهد، البته اين مقدار 

به ضخامت کاغذ بستگی دارد.
مطمئن شويد که از نوع صحيح کاغذ استفاده می کنيد. (مراجعه    •

كنيد به "تنظيم اندازه و نوع کاغذ" در صفحه ٣۵.)
کاغذ را از سينی بيرون آورده و آنرا کمی خم کرده و باد بزنيد.   •
آب و هوای مرطوب ممکن است باعث چسبيدن بعضی کاغذها    •

به يکديگر شود.

چند برگ کاغذ با هم به داخل 
دستگاه کشيده نمی شود.

ممکن است انواع مختلف کاغذ در سينی قرار داده شده باشند.    •
فقط کاغذهايی با يک نوع، و وزن در دستگاه قرار دهيد.

اگر کشيده شدن چند برگ باعث گير شده است، گير کاغذ را    •
برطرف کنيد. (مراجعه کنيد به "نکاتی در خصوص جلوگيری 

از گير کردن کاغذ" در صفحه ۶۴.)

کاغذ به داخل دستگاه کشيده 
نمی شود.

هرگونه مانع را در داخل دستگاه برطرف سازيد.   •
کاغذ درست در دستگاه قرار داده نشده است. کاغذ را از سينی    •

برداشته و دوباره آن را به طور صحيح قرار دهيد.
تعداد بسيار زيادی کاغذ در سينی وجود دارد. کاغذهای اضافی    •

را از سينی خارج کنيد.
کاغذ خيلی ضخيم است. فقط از کاغذی استفاده کنيد که با    •

مشخصات مورد نياز دستگاه مطابقت داشته باشد. (مراجعه کنيد 
به "انتخاب رسانه چاپي" در صفحه ٣٠.)

اگر سند در دستگاه قرار نگيرد، پد الستيکی ADF ممکن است    •
نياز به تعويض داشته باشد. با نماينده خدمات تماس بگيريد.

تعداد بسيار زيادی کاغذ در سينی وجود دارد. کاغذهای اضافی کاغذ دائم گير می کند.   •
را از سينی خارج کنيد. اگر شما روی مواد خاص چاپ می 

کنيد از تغذيه کننده دستی استفاده کنيد.
نوع کاغذ مورد استفاده مناسب نيست. فقط از کاغذی استفاده    •
کنيد که با مشخصات مورد نياز دستگاه مطابقت داشته باشد.

(مراجعه کنيد به "انتخاب رسانه چاپي" در صفحه ٣٠.)
شايد در داخل دستگاه خرده ريز گير کرده باشد. قاب جلو را    •

باز کرده و آشغال ها را بيرون بياوريد.
اگر سند در دستگاه قرار نگيرد، پد الستيکی تغذيه کننده    •

خودکار سند ممکن است نياز به تعويض داشته باشد. با نماينده 
خدمات تماس بگيريد.

پاکت ها کج شده يا درست 
تغذيه نمی شوند.

مطمئن شويد که هادی های کاغذ در دو طرف پاکت قرار دارند.
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مشکالت چاپ
راه حل های پيشنهادیدليل احتمالیشرايط

اتصاالت کابل برق را بررسی کنيد. برق به دستگاه نمی رسد.دستگاه چاپ نمی کند.
سوئيچ برق و منبع تغذيه را بررسی کنيد.

دستگاه بعنوان چاپگر پيش 
فرض انتخاب نشده است.

Samsung CLX-3170 Series را 
در ويندوز به عنوان چاپگر پيش فرض 

خود انتخاب نماييد.

دستگاه را برای موارد زير بررسی کنيد:   •
قاب جلويی بسته نشده است. قاب را ببنديد.   •

کاغذ گير کرده است. گير کاغذ را برطرف کنيد. (مراجعه کنيد به    •
"بر طرف کردن گير کاغذ" در صفحه ۶۵.)

چاپگر کاغذ ندارد. کاغذ قرار دهيد. (مراجعه کنيد به "قرار دادن    •
كاغذ در دستگاه" در صفحه ٣۴.)

کارتريج تونر نصب نشده است. کارتريج تونر را نصب کنيد.   •
اگر مشکالت سيستمی در چاپگر بوجود آمده است، با نماينده خدمات    •

خود تماس بگيريد.

کابل ارتباطی ميان كامپيوتر 
و دستگاه بخوبی متصل نشده 

است.

کابل چاپگر را جدا کرده و دوباره 
وصل کنيد.

کابل ارتباطی ميان كامپيوتر 
و دستگاه اشکال دارد.

در صورت امکان، کابل را به کامپيوتر 
ديگری که بخوبی کار می کند وصل کرده 
و چيزی را بطور امتحانی چاپ کنيد. شما 

ضمنًا می توانيد از کابل چاپگر متفاوتی 
استفاده کنيد.

تنظيمات چاپگر Windows را بررسی تنظيمات پورت اشتباه است.
کرده تا مطمئن شويد که کار چاپ به 
پورت صحيح ارسال می شود. اگر 

کامپيوتر دارای بيش از يک پورت است، 
مطمئن شويد که دستگاه به پورت صحيح 

وصل شده است.

ممکن است پيكربندي دستگاه 
اشتباه باشد. 

خصوصيات چاپگر را بررسی کنيد تا 
مطمئن شويد تمامی تنظيمات چاپ صحيح 

هستند. 

ممکن است درايور چاپگر 
بدرستی نصب نشده باشد.

نرم افزار چاپگر را اصالح کنيد. به بخش 
نرم افزار مراجعه کنيد.

دستگاه دچار خطای کاری 
شده است.

پيغامهای نمايش داده شده بر صفحه کنترل 
را چک کنيد تا ببينيد آيا دستگاه خطای 

سيستمی را نشان می دهد يا خير.

اندازه سند آنقدر بزرگ است 
که فضای ديسک سخت 

كامپيوتر برای دسترسی به 
کار چاپ کافی نيست.

فضای ديسک سخت بيشتری ايجاد کنيد و 
سند را دوباره چاپ نماييد.

راه حل های پيشنهادیدليل احتمالیشرايط

دستگاه موارد چاپی را 
از منبع کاغذ نادرست 

انتخاب می کند.

شايد انتخاب منبع کاغذ در 
خصوصيات چاپگر به اشتباه 

انجام شده باشد.

در مورد بسياری از برنامه های نرم 
افزاری، انتخاب منبع کاغذ در نوار 

Thin Paper در قسمت مشخصات 
چاپگر انجام می شود. منبع صحيح کاغذ 

را انتخاب کنيد. به صفحه راهنمای 
درايور چاپگر مراجعه کنيد.

سرعت اجرای يک کار 
چاپ بسيار کند است.

اين کار شايد خيلی پيچيده 
باشد.

پيچيدگی کار را کاهش داده يا سعی کنيد 
تنظيمات کيفيت چاپ را اصالح کنيد.

شايد تنظيمات جهت کاغذ نصف صفحه سفيد است.
نادرست باشند.

جهت کاغذ را در برنامه خويش تغيير 
دهيد. به صفحه راهنمای درايور چاپگر 

مراجعه کنيد.

اندازه کاغذ و تنظيمات اندازه 
کاغذ با هم مطابقت ندارند.

مطمئن شويد که اندازه کاغذ در تنظيمات 
درايور چاپگر با کاغذ موجود در سينی 

مطابقت داشته باشد.
يا، مطمئن شويد که اندازه کاغذ در 

تنظيمات درايور چاپگر با کاغذ انتخاب 
شده در تنظيمات نرم افزاری که بکار می 

بريد يکسان باشد.

دستگاه چاپ می کند، اما 
متون اشتباه، ناخوانا، يا 

ناکامل هستند.

کابل چاپگر شل يا خراب 
است.

کابل چاپگر را جدا کرده و دوباره وصل 
کنيد. يک کار چاپ را که با موفقيت انجام 

داده ايد دوباره چاپ کنيد. در صورت 
امکان، کابل و دستگاه را به کامپيوتر 

ديگری وصل کرده و کاری را چاپ کنيد 
که می دانيد دچار خطا نمی شود. نهايتًا، 

يک کابل جديد چاپگر را امتحان کنيد.

درايور چاپگر به اشتباه 
انتخاب شده است.

منوی انتخاب چاپگر برنامه خود را چک 
کنيد تا بينيد آيا دستگاه شما انتخاب شده 

است يا خير.

برنامه نرم افزاری دچار 
خطای کاری است.

سعی کنيد از يک برنامه ديگر چاپ کنيد.

سيستم عامل دچار خطای 
کاری است.

از Windows خارج شده و کامپيوتر را 
خاموش و روشن کنيد. دستگاه را خاموش 

کرده و دوباره روشن کنيد.

صفحات چاپ می شوند، 
اما سفيد هستند.

کارتريج تونر خراب است يا 
جوهر آن تمام شده است.

در صورت لزوم، جوهر را مجددًا توزيع 
کنيد. (مراجعه کنيد به "توزيع مجدد تونر" 

در صفحه ۵٨.)
در صورت لزوم، کارتريج تونر را 

تعويض کنيد.

شايد فايل شما دارای صفحات 
سفيد است.

فايل را بررسی کنيد تا ببينيد آيا صفحات 
سفيد دارد يا خير.

ممکن است بعضی از قطعات، 
مانند کنترل کننده يا مدار 
چاپی، اشکال داشته باشند.

با نماينده خدمات تماس بگيريد.
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راه حل های پيشنهادیدليل احتمالیشرايط

چاپگر فايل PDF را 
درست چاپ نمی کند. 

بعضی قسمت های 
تصاوير گرافيکی، متن يا 

تصاوير چاپ نشده اند.

 PDF ناسازگاری ميان فايل
.Acrobat و محصوالت

چاپ فايل PDF به عنوان تصوير ممکن 
 Print .است اين مشکل را برطرف کند

As Image را از گزينه های چاپ 
Acrobat روشن کنيد.

چاپ فايل PDF به عنوان 
           تصوير زمان بيشتری طول      

           خواهد کشيد.

چاپگر شما در اولين بار 
استفاده بوی عجيبی را 

توليد می کند.

روغن استفاده شده برای 
حفاظت دستگاه در حال 

تبخير است.

بعد از چاپ حدود ١٠٠ صفحه رنگی 
ديگر بويی به مشام نخواهد رسيد. اين 

يک مورد موقتی است.

کيفيت چاپ عکسها خوب 
نيست. تصاوير واضح 

نمی باشند.

درجه وضوح عکس بسيار 
پايين است. 

اندازه عکس را کاهش دهيد. اگر شما اندازه 
تصوير در برنامه نرم افزاری را تغيير 
دهيد، دقت تفکيک کاهش خواهد يافت. 

قبل از چاپ، دستگاه از 
نزديک سينی خروجی 
بخار متصاعد می کند.

استفاده از کاغذ مرطوب می 
تواند باعث ايجاد بخار در 

حين چاپ گردد.

اين مشکل محسوب نمی شود. به کار 
چاپ ادامه دهيد.

  مشکالت کيفيت چاپ
اگر داخل دستگاه کثيف باشد يا کاغذ بدرستی در دستگاه قرار داده نشده باشد، ممکن است با مشکالت 

کيفيت چاپ مواجه شويد. برای برطرف ساختن مشکل به جدول زير رجوع کنيد.

راه حل های پيشنهادیشرايط

چاپ کم رنگ يا محو

  

اگر خطوط عمودی سفيد رنگ يا بخشهای محو در صفحه 
ظاهر شوند:

ميزان جوهر کم است. ممکن است بتوانيد بطور موقتی    •
طول عمر کارتريج تونر را افزايش دهيد. (مراجعه کنيد به 
"تعويض کارتريج تونر" در صفحه ۵٩.) اگر اينکار کيفيت 
چاپ را بهبود نبخشيد، يک کارتريج تونر جديد نصب کنيد.

ممکن است کاغذ مورد استفاده با مشخصات کاغذ همخوانی    •
نداشته باشد؛ بعنوان مثال، کاغذ خيلی مرطوب يا خيلی زبر 
است. (مراجعه کنيد به "انتخاب رسانه چاپي" در صفحه ٣٠.)

اگر تمام صفحه کم رنگ است، تنظيمات وضوح چاپ    •
روی پايين قرار داشته است. وضوح چاپ را تنظيم کنيد. 

به صفحه راهنمای درايور چاپگر مراجعه کنيد.
ترکيبی از چاپ محو و اثرات ماليده شدن تونر می تواند    •

نشان دهنده نياز کارتريج تونر به تميز کردن باشد.
ممکن است سطح روی بخش LSU در داخل دستگاه کثيف    •
باشد. LSU را تميز کرده، با نماينده سرويس تماس بگيريد.

راه حل های پيشنهادیشرايط

خالهای تونر

AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc

  

ممکن است کاغذ مورد استفاده با مشخصات کاغذ همخوانی    •
نداشته باشد؛ بعنوان مثال، کاغذ خيلی مرطوب يا خيلی زبر 

است. (مراجعه کنيد به "انتخاب رسانه چاپي" در صفحه ٣٠.)
ممکن است مسير عبور کاغذ نياز به تميز کردن داشته باشد.    •
(مراجعه کنيد به "تميز کردن داخل دستگاه" در صفحه ۵۶.)

حذف شدگی ها

AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc

  

اگر بخشهای محو، غالبًا بصورت دايره ای شکل بوده، و 
بصورت اتفاقی روی کاغذ قرار گرفته باشند:

ممکن است فقط يک برگ کاغذ اشکال داشته باشد. سعی    •
کنيد کار چاپ را تکرار کنيد.

ميزان رطوبت کاغذ يکنواخت نيست يا نقاط مرطوب روی    •
سطح کاغذ وجود دارد. کاغذی با مارک ديگر را امتحان 

کنيد. (مراجعه کنيد به "انتخاب رسانه چاپي" در صفحه ٣٠.)
دسته کاغذ اشکال دارد. مراحل ساخت ممکن است باعث    •

پس زده شدن جوهر از برخی بخشها شود. کاغذی با نوع يا 
مارکی ديگر را امتحان کنيد.

گزينه چاپگر را تغيير دهيد و دوباره سعی نماييد. به مشخصات    •
چاپگر برويد، روی نوار Paper کليک کنيد و نوع کاغذ 

را روی Thick Paper تنظيم نماييد. برای آگاهی از 
جزئيات، به بخش نرم افزار مراجعه کنيد.

اگر اين مراحل مشکل را برطرف نساختند، با يک نماينده خدمات 
تماس بگيريد.

نقاط سفيد 

  

نقاط سفيد روی صفحه وجود دارد:
کاغذ بيش از حد زير بوده و گرد و غبار کاغذ روی    •

دستگاههای داخلی چاپگر قرار گرفته است که معنی آن اين 
است که نوار ممکن است کثيف شده باشد. بخشهای داخلی 
دستگاه خود را تميز کنيد. با نماينده خدمات تماس بگيريد.

ممکن است مسير عبور کاغذ نياز به تميز کردن داشته    •
باشد. با نماينده خدمات تماس بگيريد.

خطوط عمودی

  

اگر خطوط عمودی سياه روی صفحه ظاهر شدند:
احتماًال استوانه داخل کارتريج تونر خراش برداشته است.    •

کارتريج تونر را برداشته و يک کارتريج جديد نصب کنيد. 
(مراجعه کنيد به "تعويض کارتريج تونر" در صفحه ۵٩.)

اگر خطوط عمودی سفيد روی صفحه ظاهر شدند:
ممکن است سطح روی بخش LSU در داخل دستگاه کثيف    •
باشد. LSU را تميز کرده، با نماينده سرويس تماس بگيريد.
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راه حل های پيشنهادیشرايط

زمينه رنگی يا سياه

  

اگر ميزان سايه پس زمينه به ميزان غيرقابل قبولی افزايش 
يافته است:

از کاغذی با وزن کمتر استفاده کنيد. (مراجعه کنيد به    •
"انتخاب رسانه چاپي" در صفحه ٣٠.)

شرايط دستگاه را بازبينی نماييد: شرايط خيلی خشک (رطوبت    •
پايين) يا خيلی مرطوب (بيش از رطوبت نسبی ٨٠٪) می 

تواند به افزايش سايه پس زمينه منجر شود.
کارتريج تونر قديمی را برداشته و کارتريج جديدی نصب کنيد.    •

(مراجعه کنيد به "تعويض کارتريج تونر" در صفحه ۵٩.)

لکه دار شدن تونر

  

بخشهای داخلی دستگاه را تميز کنيد. (مراجعه کنيد به    •
"تميز کردن داخل دستگاه" در صفحه ۵۶.)

نوع و کيفيت کاغذ را بازبينی نماييد. (مراجعه کنيد به    •
"انتخاب رسانه چاپي" در صفحه ٣٠.)

کارتريج تونر را برداشته و کارتريج جديدی نصب کنيد.   •
(مراجعه کنيد به "تعويض کارتريج تونر" در صفحه ۵٩.)

عيوب تکراری عمودی

  

اگر عالئمی بطور تکراری در فواصل مساوی روی سمت چاپ 
شده کاغذ مشاهده شوند:

ممکن است کارتريج تونر آسيب ديده باشد. اگر عالئم    •
تکراری روی صفحه ديده می شوند، برای تميز کردن 

کارتريج چندين بار صفحه تميز کننده را چاپ کنيد؛ پس از 
چاپ، اگر باز هم همان مشکل وجود داشت، کارتريج تونر 
را برداشته و کارتريج جديدی نصب کنيد. (مراجعه کنيد به 

"تعويض کارتريج تونر" در صفحه ۵٩.)
ممکن است روی بخشهايی از دستگاه جوهر وجود داشته    •

باشد. اگر اين مشکالت در پشت صفحه روی می دهند، به 
احتمال زياد مشکل خودبخود پس از چاپ چند صفحه ديگر 

برطرف خواهد شد.
ممکن است مجموعه ذوب کننده جوهر آسيب ديده باشد.    •

با نماينده خدمات تماس بگيريد.

در هم ريختگی پس زمينه

A
  

درهم ريختگی پس زمينه بر اثر توزيع اتفاقی ذرات جوهر روی 
صفحه چاپ شده ايجاد می شود. 

ممکن است کاغذ خيلی مرطوب باشد. چاپ را روی دسته    •
کاغذ ديگری امتحان کنيد. بسته های کاغذ را فقط در صورت 

لزوم باز کنيد تا کاغذها رطوبت زيادی به خود نکشند.
اگر درهم ريختگی پس زمينه روی يک پاکت روی دهد،    •

چيدمان چاپ را تغيير دهيد تا از چاپ شدن روی بخشهايی 
که در پشت آنها درزهای روی هم قرار گرفته وجود دارد، 

جلوگيری شود. چاپ کردن روی درزها می تواند مشکل 
ساز باشد.

اگر درهم ريختگی پس زمينه تمام سطح يک صفحه چاپ    •
شده را در بر می گيرد، وضوح چاپ را از طريق نرم 

افزار يا مشخصات چاپگر خود تغيير دهيد.

راه حل های پيشنهادیشرايط

کاراکترها z ozh تغيير 
شکل يافته

  

اگر شکل نويسه ها درست نيست و تصاوير توخالی ايجاد    •
می شود، ممکن است کاغذها خيلی صيقلی باشند. کاغذ 

متفاوتی را امتحان کنيد. (مراجعه کنيد به "انتخاب رسانه چاپي" 
در صفحه ٣٠.)

اگر شکل نويسه ها درست نيست و اثری موجی ايجاد می شود،    •
ممکن است بخش اسکنر نياز به سرويس داشته باشد. برای 
انجام سرويس، با يکی از نمايندگان سرويس تماس بگيريد.

کج شدن کاغذ

AaBbCcAaBbCcAaBbCcAaBbCcAaBbCc   

مطمئن شويد که کاغذ درست در چاپگر قرار داده شده است.   •
نوع و کيفيت کاغذ را بازبينی نماييد. (مراجعه کنيد به    •

"انتخاب رسانه چاپي" در صفحه ٣٠.)
اطمينان حاصل نماييد که کاغذ يا ساير مواد چاپی درست    •

در چاپگر قرار داده شده است و راهنماها در اطراف دسته 
کاغذ خيلی سفت يا شل نيستند.

تاب يا موج برداشتن

  

مطمئن شويد که کاغذ درست در چاپگر قرار داده شده است.   •
نوع و کيفيت کاغذ را بازبينی نماييد. دو عامل دمای باال    •

و رطوبت می توانند موجب تاب برداشتن کاغذ شوند. 
(مراجعه کنيد به "انتخاب رسانه چاپي" در صفحه ٣٠.)

دسته کاغذ موجود در سينی را پشت و رو کنيد. همچنين    •
کاغذ موجود در سينی را ١٨٠ درجه بچرخانيد.

چروک شدن

  

مطمئن شويد که کاغذ درست در چاپگر قرار داده شده است.   •
نوع و کيفيت کاغذ را بازبينی نماييد. (مراجعه کنيد به    •

"انتخاب رسانه چاپي" در صفحه ٣٠.)
دسته کاغذ موجود در سينی را پشت و رو کنيد. همچنين    •

کاغذ موجود در سينی را ١٨٠ درجه بچرخانيد.

پشت صفحات چاپ شده 
کثيف است

  

نشتی و ريخته شدن تونر را بررسی کنيد. بخشهای داخلی    •
دستگاه را تميز کنيد. (مراجعه کنيد به "تميز کردن داخل 

دستگاه" در صفحه ۵۶.)
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راه حل های پيشنهادیشرايط

رنگ ثابت يا صفحات سياه

A
  

ممکن است کارتريج تونر بدرستی نصب نشده باشد.    •
کارتريج را بيرون آورده و دوباره جا بزنيد.

ممکن است کارتريج تونر اشکال داشته باشد و الزم باشد    •
آن را تعويض کرد. کارتريج تونر را برداشته و کارتريج 

جديدی نصب کنيد. (مراجعه کنيد به "تعويض کارتريج 
تونر" در صفحه ۵٩.)

ممکن است دستگاه نياز به تعمير داشته باشد. با نماينده    •
خدمات تماس بگيريد.

پخش شدگی تونر

  

بخشهای داخلی دستگاه را تميز کنيد. (مراجعه کنيد به    •
"تميز کردن داخل دستگاه" در صفحه ۵۶.)

نوع و کيفيت کاغذ را بازبينی نماييد. (مراجعه کنيد به    •
"انتخاب رسانه چاپي" در صفحه ٣٠.)

کارتريج تونر را برداشته و کارتريج جديدی نصب کنيد.    •
(مراجعه کنيد به "تعويض کارتريج تونر" در صفحه ۵٩.)

اگر مشکل باز هم برطرف نشد، ممکن است دستگاه نياز به    •
تعمير داشته باشد. با نماينده خدمات تماس بگيريد.

توخالی بودن کاراکترها

A
  

توخالی بودن نويسه ها به بخشهای سفيد در نويسه ها اطالق می 
شود که قاعدتًا بايد سياه باشند:

اگر از کاغذهای شفاف استفاده می کنيد، نوع ديگری از    •
کاغذ شفاف را امتحان کنيد. بعضی از توخالی بودن نويسه 

ها می تواند به دليل ترکيب و جنس ترانسپرنت، عادی باشد. 
ممکن است شما روی سمت اشتباه کاغذ چاپ می کنيد. کاغذ    •

را بيرون آورده و پشت و رو کنيد. 
ممکن است کاغذ با مشخصات کاغذ همخوانی نداشته باشد.    •

(مراجعه کنيد به "انتخاب رسانه چاپي" در صفحه ٣٠)

نوارهای افقی

AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc

  

اگر نوارهای افقی سياه رنگ يا لکه مشاهده می شوند:
ممکن است کارتريج تونر بدرستی نصب نشده باشد.    •

کارتريج را بيرون آورده و دوباره جا بزنيد.
ممکن است کارتريج تونر آسيب ديده باشد. کارتريج تونر    •

را برداشته و کارتريج جديدی نصب کنيد. (مراجعه کنيد به 
"تعويض کارتريج تونر" در صفحه ۵٩.)

اگر مشکل باز هم برطرف نشد، ممکن است دستگاه نياز به    •
تعمير داشته باشد. با نماينده خدمات تماس بگيريد.

تاب برداشتن

  

اگر کاغذ چاپ شده تاب بر می دارد يا کاغذ به داخل دستگاه 
کشيده نمی شود:

دسته کاغذ موجود در سينی را پشت و رو کنيد. همچنين    •
کاغذ موجود در سينی را ١٨٠ درجه بچرخانيد. 

گزينه چاپگر را تغيير دهيد و دوباره سعی نماييد. به    •
مشخصات چاپگر برويد، روی نوار Paper کليک کنيد 
و نوع کاغذ را روی Thin Paper تنظيم نماييد. برای 

آگاهی از جزئيات، به بخش نرم افزار مراجعه کنيد.

راه حل های پيشنهادیشرايط

تصويری ناشناخته مکررًا 
روی چند صفحه بعدی 

نمايان می شود، يا پخش 
شدگی تونر، چاپ کم رنگ، 

يا آلودگی روی می دهند.

چاپگر احتماًال در ارتفاع ١٫٠٠٠ متری (٣٫٢٨١ فوت) يا بيشتر 
قرار دارد.

ارتفاع زياد ممکن است بر روی کيفيت چاپ اثرات نامطلوبی 
مانند پخش شدگی تونر يا چاپ کم رنگ داشته باشد. می توانيد اين 
گزينه را از طريق نوار Printer Settings Utility يا نوار 

Printer در ويژگی های درايور چاپگر تنظيم کنيد. (مراجعه 
کنيد به "تنظيم ارتفاع" در صفحه ٢۵.)

 مشکالت کپی کردن

راه حل های پيشنهادیشرايط

کپی ها خيلی روشن يا خيلی 
تيره هستند.

Use Darkness to darken or lighten the 
background of the copies.

لکه ها، خطوط، عالئم، يا نقطه 
هايی روی کپی ها مشاهده 

می شوند.

 If defects are on the original, press Darkness   •
to lighten the background of your copies.

اگر هيچ اشکالی در سند اصلی وجود ندارد، بخش اسکنر را    •
تميز کنيد. (مراجعه کنيد به "تميز كردن واحد اسكن" 

در صفحه ۵٨.)

مطمئن شويد که سند اصلی در شيشه اسناد رو به پايين و در تصوير کپی شده کج است.   •
تغذيه کننده خودکار رو به باال قرار گرفته باشد.

بازبينی کنيد که کاغذ درست در دستگاه قرار گرفته باشد.   •

مطمئن شويد که سند اصلی در شيشه اسناد رو به پايين و در تغذيه کپی ها سفيد بيرون می آيند.
کننده خودکار رو به باال قرار گرفته باشد.

تصاوير به سادگی و با ماليدن 
از روی کپی پاک می شوند.

کاغذ موجود در سينی را با کاغذی از بسته ای جديد    •
تعويض کنيد.

در مناطق بسيار مرطوب، کاغذ را برای مدت طوالنی در    •
داخل دستگاه رها نکنيد.

کاغذ کپی مرتبًا در دستگاه گير 
می کند.

دسته کاغذ را باد داده، سپس آنرا در سينی پشت و رو کنيد.    •
کاغذ موجود در سينی را با کاغذهای نو عوض کنيد. در 
صورت لزوم، هادی های کاغذ را بازبينی يا تنظيم کنيد.

مطمئن شويد که کاغذ دارای وزن مناسب است. کاغذ ٧۵ گرم    •
بر متر مربع (٢٠ پوندی) پيشنهاد شده است.

بازبينی نماييد که کاغذ کپی يا تکه هايی از آن پس از برطرف    •
ساختن گير کاغذ در دستگاه باقی نمانده باشد.

کارتريج تونر تا زمان به پايان 
رسيدن تونر تعداد صفحاتی 

کمتر از حد مورد انتظار چاپ 
می کند.

ممکن است اسناد اصلی شما دارای عکس، بخش های توپر،    •
يا خطوط ضخيم باشند. بعنوان مثال، شايد اسناد اصلی شما 

فرم ها، خبرنامه ها، کتاب ها، يا ساير اسنادی باشند که تونر 
زيادتری مصرف می کنند. 

ممکن است دستگاه را خيلی روشن و خاموش می کنيد.    •
شايد در هنگام کپی درب اسکنر را باز می گذاريد.   •
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 مشکالت اسکن کردن
راه حل های پيشنهادیشرايط

مطمئن شويد که سند مورد نظر را بصورت رو به پايين در اسکنر کار نمی کند.   •
شيشه اسناد و بصورت رو به باال در تغذيه کننده خودکار سند 

قرار می دهيد.
ممکن است حافظه کافی برای نگهداری سندی که می خواهيد    •

اسکن کنيد وجود نداشته باشد. قابليت های پيش اسکن را 
امتحان کنيد و ببينيد آيا کار می کنند يا خير. کم کردن ميزان 

وضوح اسکن را امتحان کنيد.
بازبينی نماييد آيا کابل USB درست وصل شده است يا خير.   •
مطمئن شويد که کابل USB خراب نيست. کابل را با کابلی    •

که می دانيد اشکال ندارد عوض کنيد. در صورت لزوم، کابل 
را تعويض کنيد.

بازبينی نماييد آيا اسکنر درست پيکربندی شده است يا خير.    •
تنظيمات اسکن را در پيکربندی SmarThru يا برنامه مورد 
استفاده خود چک کنيد تا ببينيد آيا کار اسکن به پورت صحيح 

ارسال می شود.

بازبينی نماييد آيا دستگاه در حال چاپ داده های دريافتی است دستگاه خيلی کند اسکن می کند.   •
يا خير. اگر چنين بود، سند را پس از چاپ داده های دريافتی 

اسکن کنيد.
تصاوير گرافيکی کندتر از متون اسکن می شوند.   •

سرعت ارتباطات در حالت اسکن کند می شود زيرا بخش    •
بزرگی از حافظه برای تحليل و بازآفرينی تصوير اسکن شده 
مورد نياز است. حالت ECP چاپگر را از طريق تنظيمات 
BIOS تنظيم کنيد. اينکار به افزايش سرعت کمک می کند. 
 ،BIOS برای اطالع از جزئيات مربوط به چگونگی تنظيم

به راهنمای کاربر کامپيوتر خود مراجعه کنيد.

پيغامی روی صفحه نمايش 
کامپيوتر شما ظاهر می شود.
 "Device can't be   •

 set to the H/W
mode you want."

 "Port is being   •
 used by another

program."
"Port is Disabled."   •

 "Scanner is   •
 busy receiving

 or printing data.
 When the current
 job is completed,

try again."
"Invalid handle."   •
 "Scanning has   •

failed."

ممکن است يک کار کپی يا چاپ در حال انجام باشد. هنگامی    •
که آن کار به پايان رسيد، کار خود را دوباره انجام دهيد.

درگاه انتخابي فعًال در حال استفاده است. کامپيوتر خود را    •
خاموش و روشن کرده و دوباره سعی کنيد.

ممکن است کابل چاپگر درست وصل نشده باشد يا دستگاه    •
خاموش باشد.

درايور اسکنرنصب نشده است يا شرايط عملکردی آن درست    •
تنظيم نشده است.

اطمينان حاصل نماييد که دستگاه درست وصل شده و روشن    •
است، سپس رايانه خود را مجددًا راه اندازی نماييد.

ممکن است کابل USB درست وصل نشده باشد يا دستگاه    •
خاموش باشد.

Samsung Scan Manager مشکالت
راه حل های پيشنهادیشرايط

 Samsung نمی توانم از
Scan Manager استفاده کنم.

سيستم عامل را بررسی کنيد. سيستمهای عامل پشتيبانی شده 
Windows 2000/XP/Vista می باشند.

(CLX-3170FN/CLX-3170FW فقط) مشکالت فاکس کردن 
راه حل های پيشنهادیشرايط

دستگاه کار نمی کند، صفحه 
نمايش روشن نمی شود و دکمه 

ها کار نمی کنند.

کابل برق را بيرون بکشيد و دوباره آن را وصل کنيد.    •
مطمئن شويد که پريز برق دارد.   •

بازبينی کنيد که خط تلفن درست وصل شده باشد.صدای بوق آزاد شنيده نمی شود.   •
با وصل کردن يک تلفن ديگر به پريز تلفن، مطمئن شويد که    •

پريز تلفن کار می کند.

شماره های ذخيره شده در حافظه 
درست شماره گيری نمی شوند.

مطمئن شويد که شماره بدرستی در حافظه ذخيره شده است. يک 
ليست دفترچه تلفن را چاپ کنيد، به صفحه ۵٣ مراجعه کنيد.

سند به داخل دستگاه کشيده 
نمی شوند.

مطمئن شويد که اسناد چروک ندارند و آنها را بدرستی در    •
دستگاه قرار می دهيد. چک کنيد که اندازه سند مناسب باشد، 

و خيلی ضخيم يا خيلی نازک نباشند. 
مطمئن شويد که تغذيه کننده خودکار سند محکم بسته شده است.   •

پد الستيکی تغذيه کننده خودکار سند ممکن است نياز به    •
تعويض داشته باشد. با نماينده خدمات تماس بگيريد.

فاکس ها به طور خودکار 
دريافت نمی شوند.

حالت دريافت بايد روی Fax تنظيم شود.   •
مطمئن شويد که کاغذ در سينی موجود است.   •

ببينيد آيا صفحه نمايش پيام خطايی را نشان می دهد يا خير.    •
در صورتی که پيام خطا نشان دهد، مشکل را رفع کنيد.

مطمئن شويد که اسناد در تغذيه کننده خودکار سند يا شيشه دستگاه ارسال نمی کند.   •
اسکنر قرار داده شده اند. 

Sending بايد در صفحه نمايش مشاهده شود.    •
دستگاه فاکس گيرنده را چک کنيد، و ببنيد آيا می تواند فاکس    •

های شما را دريافت کند يا خير.

فاکس های دريافتی دارای 
فضاهای سفيد بوده يا کيفيت 

آنها بسيار پائين است.

شايد دستگاه فاکسی که برای شما ارسال می کند، اشکال    •
داشته باشد. 

وجود پارازيت در خط تلفن می تواند موجب خطای خط شود.    •
با گرفتن کپی دستگاه خود را امتحان کنيد.    •

ممکن است کارتريج تونر خالی باشد. کارتريج تونر خود را    •
عوض کنيد و به صفحه ۵٩ مراجعه کنيد. 

بعضی از لغات روی فاکس های 
دريافتی کشيده شده اند.

دستگاهی که فاکس را برای شما ارسال کرده است، دچار گير 
موقت سند شده است. 

روی اسنادی که ارسال می کنيد 
خط وجود دارد.

واحد اسکن را از نظر وجود عالئم بازبينی کرده و آن را تميز کنيد. 
(مراجعه کنيد به "تميز كردن واحد اسكن" در صفحه ۵٨.)

دستگاه شما شماره گيری می 
کند، اما ارتباط آن با فاکس 

طرف مقابل برقرار نمی شود.

شايد دستگاه فاکس طرف مقابل خاموش است، کاغذ ندارد، يا نمی 
تواند به تماسهای ورودی پاسخ دهد. با اپراتور دستگاه طرف مقابل 

صحبت کرده و از او خواهش کنيد که مشکل را برطرف کنند.

فاکس ها در حافظه ذخيره 
نمی شوند. 

شايد حافظه کافی برای ذخيره کردن فاکس وجود نداشته باشد. اگر 
پيغام Memory Full روی صفحه نمايش ديده می شود، تمامی 

فاکس هايی را که ديگر به آنها احتياج نداريد از حافظه پاک کرده و 
مجددًا فاکس خود را ذخيره کنيد.

بخش های سفيد در پايين هر 
صفحه يا ساير صفحات و نوار 
کوچکی از متن در باالی آنها 

مشاهده می شود.

شايد در تنظيمات گزينه های کاربر، تنظيمات کاغذ را اشتباه انتخاب 
کرده ايد. برای آگاهی از جزئيات مربوط به تنظيمات کاغذ، مراجعه 

کنيد به "انتخاب رسانه چاپي" در صفحه ٣٠.
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 Windows  مشکالت معمول
راه حل های پيشنهادیشرايط

پيام "File in Use" در حين 
نصب ظاهر می شود.

از تمام برنامه های نرم افزاری خارج شويد. تمام نرم افزارهای 
Startup Group را پاک کرده و Windows را دوباره راه 

اندازی کنيد. درايور چاپگر را مجددًا نصب کنيد.

 "General Protection پيام
 ،"Exception OE" ،Fault"

 Illegal" يا "Spool 32"
Operation" ظاهر می شود.

تمام برنامه های ديگر را بسته، Windows را دوباره آغاز کرده 
و چاپ را مجددًا امتحان کنيد.

 ،"Fail To Print" پيامهای
 "A printer timeout

 error occurred."
ظاهر می شوند.

اين پيامها ممکن است در حين چاپ ظاهر شوند. فقط صبر کرده تا 
دستگاه چاپ را به اتمام برساند. اگر پيام در حالت آماده يا بعد از به 

اتمام رسيدن چاپ ظاهر شود، اتصال و يا هر خطايی که رخ داده 
است را بررسی کنيد.

 Microsoft Windows به مستندات Windows برای اطالعات بيشتر در مورد پيامهای خطای
که همراه کامپيوتر شما عرضه شده است مراجعه کنيد.

Linux مشکالت معمول  
راه حل های پيشنهادیشرايط

بررسی کنيد آيا درايور چاپگر در سيستم شما نصب شده دستگاه چاپ نمی کند.   •
است يا خير. Unified Driver Configurator را 

 Printers در پنجره Printers باز کنيد و به زبانه
configuration برويد تا فهرستی از چاپگرهای موجود 

را مشاهده كنيد. مطمئن شويد که دستگاه شما در ليست وجود 
دارد. اگر دستگاه در اين ليست نبود، برنامه راهنمای

Add new printer را جهت راه اندازی دستگاه خود اجرا کنيد.
بررسی نماييد آيا چاپگر آغاز به کار کرده است يا خير.    •

Printers configuration را باز کنيد و در ليست چاپگر 
دستگاه خود را انتخاب کنيد. شرح چاپگر انتخابی را در 

صفحه Selected printer مشاهده می کنيد. اگر وضعيت 
آن دارای رشته "(stopped)" باشد، دکمه Start را فشار 

دهيد. عملکرد عادی چاپگر پس از اين بايد از سر گرفته 
شود. ممکن است وضعيت "stopped" در زمانی که برخی 

مشکالت چاپ روی داده اند فعال شده باشد. بعنوان مثال، 
شايد در زمانی که پورت برای عمليات اسکن درخواست شده 

است سعی در چاپ سندی داشته ايد.
بازبينی نماييد آيا پورت مشغول است يا خير. از آنجايی که    •
اجزا فعال MFP (چاپگر و اسکنر) از رابط I/O (پورت) 
مشترکی استفاده می کنند، امکان دسترسی همزمان برنامه 
های "مصرف کننده" مختلف به يک پورت يکسان وجود 

دارد. برای جلوگيری از تداخلهای احتمالی، فقط يکی از آنها 
در هر زمان مجاز به در اختيار گرفتن کنترل وسيله خواهند 

 "device busy" بود. "مصرف کننده" ديگر با پاسخ
مواجه می شوند. بايد پيکربندی پورت ها را باز کنيد و 

پورت تخصيص داده شده به چاپگر خود را انتخاب کنيد. در 
صفحه Selected port می توانيد ببينيد که آيا اين پورت 

توسط برنامه ديگری اشغال شده است يا خير. اگر چنين بود، 
 Release port بايد تا پايان کار فعلی صبر کرده يا دکمه
را فشار دهيد، البته اگر مطمئن هستيد که اشغال کننده فعلی 

پورت به درستی کار نمی کند.
 "-oraw" بازبينی نماييد آيا برنامه شما گزينه خاص چاپ مانند   •

دارد يا خير. اگر "oraw-" در پارامترهای خط فرمان 
تعيين شده باشد آنرا حذف کنيد تا کار چاپ بدرستی انجام 
 Setup" <- "print" ،Gimp front-end شود. برای

printer" و پارامتر خط فرمان را در فرمان ويرايش کنيد.
نسخه CUPS (سيستم چاپ مشترک Unix) توزيع شده در    •
 IPP دارای مشکل با SuSE Linux 9.2 (cups-1.1.21)
 IPP (پروتکل چاپ اينترنت) می باشد. از سوکت چاپ بجای
 cups-1.1.22 يعنی) CUPS استفاده کرده يا نسخه جديدتر

يا باالتر) را نصب کنيد.

برخی از تصاوير رنگی کامًال 
سياه بيرون می آيند.

 GNU تا) Ghostscript اين مشکل از ايرادهای شناخته شده در
Ghostscript نسخه 7.05) در زمانی است که فضای رنگی 
پايه سند به عنوان فضای رنگی مشخص شده است و ازطريق 

فضای رنگی CIE تبديل می شود. چون PostScript از 
فضای رنگی CIE برای سيستم تطابق رنگ استفاده می کند، 

 GNU Ghostscript خود را حداقل به Ghostscript بايد
نسخه  7.06 يا باالتر ارتقاء دهيد. می توانيد آخرين نسخه های 

Ghostscript را در نشانی www.ghostscript.com بيابيد.
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راه حل های پيشنهادیشرايط

بعضی تصاوير رنگی با رنگ 
های غيرمعمول چاپ می شوند.

 GNU تا) Ghostscript اين مشکل از ايرادهای شناخته شده در
Ghostscript نسخه xx.7) در زمانی است که فضای رنگی پايه 

سند به عنوان فضای رنگی RGB مشخص شده است و ازطريق 
فضای رنگی CIE تبديل می شود. است و ازطريق فضای رنگی 

CIE تبديل می شود. به اين دليل که PostScript از فضای 
 CIE برای سيستم تطابق رنگ استفاده می کند، بايد CIE رنگی

را در سيستم خود حداقل به GNU Ghostscript نسخه xx.8 يا 
باالتر ارتقاء دهيد. می توانيد آخرين نسخه های Ghostscript را 

در نشانی www.ghostscript.com بيابيد.

دستگاه کل صفحات را چاپ نمی 
کند و نصف صفحه خروجی آن 

چاپ شده است.

اين مشکل، مشکل شناخته شده ای است که هنگام استفاده از چاپگر 
 ،Ghostscript رنگی با نسخه 8.51 يا نسخه های قبلی سيستم عامل

 Ghostscript Bug 64 رخ می دهد و به عنوان-bit Linux
688252 به bugs.ghostscript.com گزارش می شود.

اين مشکل در AFPL Ghostscript v. 8.52 يا نسخه های باالتر 
AFPL Ghostscript حل شده است. برای حل اين مشکل، آخرين نسخه

 /http:// sourceforge.net/projects/ghostscript را از
دانلو د کرده و آن را نصب کنيد.

 Gimp نمی توان از طريق
Front-end اسکن کرد.

بررسی نماييد آيا Gimp Front-end دارای   •
 "Acquire" در منوی "Xsane:Device dialog"

هست يا خير. اگر اين گزينه وجود نداشت، می توانيد رابط 
يا افزونه Xsane را برای Gimp در کامپيوتر خود 

نصب کنيد. شما می توانيد بسته نرم افزاری رابط يا افزونه 
 Linux منتشر شده CD را از روی Gimp برای Xsane

يا صفحه خانگی Gimp در اينترنت برداريد. برای آگاهی 
از جزئيات و اطالعات کامل، به راهنمای CD منتشر شده 

Linux يا برنامه Gimp Front-end رجوع کنيد. 
اگر مايل هستيد از برنامه اسکن ديگری استفاده کنيد، به راهنمای 

آن برنامه مراجعه کنيد.

در حين چاپ سند خطای 
 Cannot open port"

device file" رخ داد.

 (LPR GUI مثًال از طريق) از تغيير دادن پارامترهای کار چاپ
در حين اجرای يک کار چاپ خودداری کنيد. اگر گزينه های چاپ 
تغيير يابند ويرايش های شناخته شده سرور CUPS کار چاپ را 

مختل خواهند ساخت و بايد کار را مجددًا از ابتدا آغاز کنيد. از 
آنجايی که Unified Linux Driver حين چاپ پورت را قفل 

می کند، خاتمه غيرمنتظره درايور، پورت را قفل نگه می دارد و 
ديگر برای کارهای چاپ بعدی قابل استفاده نخواهد بود. اگر اين 

وضعيت روی داد، سعی کنيد پورت را آزاد کنيد. 

راه حل های پيشنهادیشرايط

دستگاه در ليست اسکنرها 
مشاهده نمی شود.

بازبينی نماييد آيا دستگاه شما به کامپيوتر وصل است يا خير.    •
مطمئن شويد که دستگاه از طريق پورت USB بدرستی 

وصل شده و روشن می باشد.
بازبينی نماييد آيا درايور اسکنر برای دستگاه شما روی سيستم    •
 Unified Driver Configurator .نصب شده است يا خير
 Drivers را باز کنيد و به پيکربندی اسکنرها برويد و سپس

را فشار دهيد. مطمئن شويد که درايوری با نام متناظر با 
دستگاه شما در پنجره ليست شده است. بازبينی نماييد آيا 

 MFP پورت مشغول است يا خير. از آنجايی که اجزا فعال
(چاپگر و اسکنر) از رابط I/O (پورت) مشترکی استفاده می 

کنند، امکان دسترسی همزمان برنامه های "مصرف کننده" 
مختلف به يک پورت يکسان وجود دارد. برای جلوگيری از 
تداخل های احتمالی، فقط يکی از آنها در هر زمان مجاز به 
در اختيار گرفتن کنترل وسيله خواهند بود. "مصرف کننده" 

ديگر با پاسخ "device busy" مواجه می شوند. اين حالت 
معموًال می تواند در هنگام آغاز مراحل اسکن روی داده، و 

کادر پيام مربوطه نمايش داده می شود.
برای شناسايی منشاء اشكال، بايد پيکربندی پورت ها را باز    •
كنيد و پورت تخصيص داده شده به اسکنر خود را انتخاب 

نماييد. عالمت پورت آن يعنی dev/mfp0/ با مشخصه 
LP:0 نمايش داده شده در گزينه های اسكن كننده متناظر 
است، مثًال dev/mfp1/ به LP:1 ارتباط دارد و بقيه به 
همين ترتيب. پورتهای USB از dev/mfp4/ آغاز می 
شوند، لذا اسکنر روی USB:0 با dev/mfp4/ ارتباط 
خواهد داشت و بقيه نيز به همين ترتيب خواهند بود. در 

صفحه Selected port می توانيد ببينيد که آيا اين پورت 
توسط برنامه ديگری اشغال شده است يا خير. اگر چنين بود، 

 Release port بايد تا پايان کار فعلی صبر کنيد يا دکمه
را فشار دهيد، البته اگر مطمئن هستيد که اشغال کننده فعلی 

پورت به درستی کار نمی کند.



٧٨_عيب يابی

راه حل های پيشنهادیشرايط

بازبينی نماييد آيا سندی در دستگاه قرار داده شده است يا خير.دستگاه اسکن نمی کند.   •
بازبينی نماييد آيا دستگاه شما به کامپيوتر وصل است يا خير.    •

اگر در حين اسکن کردن خطای I/O گزارش می شود، 
مطمئن شويد که اتصال بدرستی برقرار است يا خير.

بازبينی نماييد آيا پورت مشغول است يا خير. از آنجايی که    •
اجزا فعال MFP (چاپگر و اسکنر) از رابط I/O (پورت) 
مشترکی استفاده می کنند، امکان دسترسی همزمان برنامه 

های "مصرف کننده" مختلف به يک پورت يکسان وجود دارد. 
برای جلوگيری از تداخل های احتمالی، فقط يکی از آنها در 

هر زمان مجاز به در اختيار گرفتن کنترل وسيله خواهند بود. 
"مصرف کننده" ديگر با پاسخ "device busy" مواجه 

می شوند. اين حالت معموًال می تواند در هنگام آغاز مراحل 
اسکن روی داده، و کادر پيام مربوطه نمايش داده می شود.

برای شناسايی منشاء اشكال، بايد پيکربندی پورت ها را باز 
كنيد و پورت تخصيص داده شده به اسکنر خود را انتخاب 

نماييد. عالمت پورت آن يعنی dev/mfp0/ با مشخصه 
LP:0 نمايش داده شده در گزينه های اسكن كننده متناظر 
است، مثًال dev/mfp1/ به LP:1 ارتباط دارد و بقيه به 
همين ترتيب. پورتهای USB از dev/mfp4/ آغاز می 
شوند، لذا اسکنر روی USB:0 با dev/mfp4/ ارتباط 
خواهد داشت و بقيه نيز به همين ترتيب خواهند بود. در 

صفحه Selected port می توانيد ببينيد که آيا اين پورت 
توسط برنامه ديگری اشغال شده است يا خير. اگر چنين بود، 

 Release port بايد تا پايان کار فعلی صبر کنيد يا دکمه
را فشار دهيد، البته اگر مطمئن هستيد که اشغال کننده فعلی 

پورت به درستی کار نمی کند.

برای اطالعات بيشتر در مورد پيامهای خطای Linux به راهنمای کاربر Linux که همراه 
کامپيوتر شما عرضه شده است مراجعه کنيد.

Macintosh مشکالت معمول
راه حل های پيشنهادیشرايط

چاپگر فايل PDF را درست چاپ 
نمی کند. بعضی قسمت های تصاوير 

گرافيکی، متن يا تصاوير چاپ 
نشده اند.

:Acrobat و محصوالت PDF ناسازگاری ميان فايل
چاپ فايل PDF به عنوان تصوير ممکن است اين مشکل 
را برطرف کند. Print As Image را از گزينه های 

چاپ Acrobat روشن کنيد.
    چاپ فايل PDF به عنوان تصوير زمان بيشتری 

         طول خواهد کشيد.

سند چاپ شده است اما کار چاپ از 
رديفگر Mac OS 10.3.2 حذف 

نشده است.

Mac OS را به OS 10.3.3 يا باالتر ارتقاء دهيد.

برخی از حروف در حين چاپ صفحه 
جلد درست نمايش داده نمی شوند.

 Mac اين مشکل از آنجا ناشی می شود که سيستم عامل
نمی تواند در طی چاپ صفحه جلد، قلم را ايجاد کند. الفبا 
و شماره های انگليسی در صفحه جلد درست نمايش داده 

می شوند.

برای اطالعات بيشتر در مورد پيامهای خطای Mac OS به راهنمای کاربر Mac OS که 
همراه کامپيوتر شما عرضه شده است مراجعه کنيد.
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اين فصل شامل موارد زير است:
ملزومات   •

بخشهای يا ويژگيهای انتخابی ممکن است در کشورهای مختلف متفاوت باشد. با نمايندگی فروش 
در مورد اينکه اين قطعه در کشور شما موجود می باشد تماس بگيريد.

ملزومات
هنگامی که تونر تمام می شود می توانيد نوع کارتريج تونر زير را برای دستگاه خود سفارش دهيد.

شماره قطعهبازده متوسط أنوع

بازده استاندارد کارتريج 
تونر

بازده متوسط پيوسته کارتريج سياه:    •
١٫۵٠٠ صفحه استاندارد (سياه)

بازده متوسط کارتريج رنگی پيوسته:    •
١٫٠٠٠ صفحه استاندارد 

(زرد/ قرمز/آبی)

CLT-K409S (سياه)
CLT-C409S (آبی)

CLT-M409S (قرمز)
CLT-Y409S (زرد)

CLT-R409Sتقريبًا ٢۴٫٠٠٠ تصويرواحد تصوير سازی

تقريبًا ٢٫۵٠٠ تصويرب محفظه مواد زائد تونر
(تصوير ۵٪ کامًال رنگی)

CLT-W409S

مقدار بازده اعالم شده بر اساس ISO/IEC 19798 می باشد. أ. 
ب. تعداد تصاوير بر اساس يک رنگ در هر صفحه. اگر شما سند را کامًال رنگی چاپ می کنيد 

    (آبی، قرمز، زرد، سياه)، طول عمر اين قطعه ٢۵٪ کاهش خواهد يافت. 
هنگام خريد کارتريجهای چاپ جديد يا ساير ملزومات، بايد آنها را از همان کشوری که دستگاه 
در آن خريداری شده است تهيه نمود. در غير اينصورت، کارتريج چاپ يا تجهيزات با دستگاه 

شما سازگاری نخواهند داشت زيرا پيکربندی کارتريج چاپ يا تجهيزات تا حد زيادی به کشورها 
بستگی دارد.

نحوه خريد
برای سفارش ملزومات و لوازم جانبی تأييد شده Samsung ، با نمايندگی يا فروشنده محلی 

Samsung که دستگاهتان را از آنجا خريداری نموده ايد تماس بگيريد، يا از سايت
www.samsungprinter.com بازديد کنيد و کشور/منطقه خود را برای دريافت اطالعات پشتيبانی 

فنی انتخاب کنيد.

سفارش مواد مصرفی و لوازم جانبی
اين فصل اطالعاتی در مورد خريد کارتريجها و لوازم جانبی موجود در مورد دستگاهتان را ارائه می نمايد.

نحوه خريد   •

www.samsungprinter.com


٨٠_مشخصات

شرحمورد

ابعاد بيرونی
 x عرض x طول)

ارتفاع)

 CLX-3170/
CLX-3170N

x ۴١۵ ٣۴٩ x ٣١٨/۴ ميلی متر 
(١/١۶ ۵ x/١٣ x ١٢/۵ اينچ)

 CLX-3170FN/
CLX-3170FW

x ۴١۵ ٣٧٣ x ٣۴١/٧ ميلی متر 
(١/١۶ x ٧/١۴ x ١٣/۴ اينچ)

وزن (همراه با مواد 
مصرفی)

CLX-3170/CLX-3170N: ١۵/۶ کيلوگرم (٣۴/۴ پوند)   •
CLX-3170FN/CLX-3170FW: ١۶/۶ کيلوگرم (٣۶/۶ پوند)   •

کاغذ: ۵/٨ کيلوگرم (١٢/٧ پوند)وزن بسته بندی   •
پالستيک: ١/٨ کيلوگرم (٣/٨۶ پوند)   •

حداکثر ٢٠٫٠٠٠ تصويرهـ (ماهيانه)حجم کاری

١٨٠ درجه سانتيگراد (٣۵۶ درجه فارنهايت)درجه حرارت ذوب

.CLX-3170FN/CLX-3170FW فقط مدل أ. 
.ISO 7779 ،سطح فشار صدا ب. 

مقدار بازده اعالم شده بر اساس ISO/IEC 19798 می باشد. تعداد صفحات ممکن است تحت تأثير  ج. 
محيط عمليات، فاصله زمانی چاپ ها، نوع رسانه، و اندازه رسانه باشد

ممکن است تحت تأثير محيط عمليات، اختياری، فاصله زمانی چاپ ها، نوع رسانه، و اندازه  د. 
رسانه باشد.

تعداد تصاوير بر اساس يک رنگ در هر صفحه. اگر شما سند را کامًال رنگی چاپ می کنيد  هـ. 
(سياه، آبی، قرمز، زرد)، طول عمر اين قطعه ٢۵٪ کاهش خواهد يافت.

اين فصل شامل موارد زير است:
مشخصات کلی   •

مشخصات چاپگر   •
مشخصات اسکنر   •

مشخصات کلی
عالمت * نشان دهنده ويژگی اختياری است که به نوع دستگاه بستگی دارد.

شرحمورد

ظرفيت تغذيه کننده 
خودکار سندأ

حداکثر ١۵ صفحه ٧۵ گرم بر متر مربع (٢٠ پوند) 

اندازه سند تغذيه کننده 
خودکار سند

عرض: ۶/٩ تا ٨/۵ اينچ (١٧۴ تا ٢١۶ ميلی متر)   •
طول: ۵ تا ١۴ اينچ (١٢٨ تا ٣۵۶ ميلی متر)   •

سينی: ١۵٠ صفحه کاغذ ساده، ٧۵ گرم بر متر مربع (٢٠ پوند)ظرفيت ورودی کاغذ

رو به پايين: ١٠٠ صفحه ٧۵ گرم بر متر مربع (٢٠ پوند)ظرفيت خروجی کاغذ

١۴٠ ولت - ٩٠ جريان برق متناوب يا ٢۶۴ ولت - ١٨٩ جريان برق متناوبميزان قدرت
برای اطالع از ولتاژ، فرکانس (هرتز) و جريان برق صحيح دستگاه خود، 

به برچسب رده بندی روی دستگاه مراجعه نماييد.

متوسط حالت عملياتی: کمتر از ۴۵٠ واتمصرف برق   •
حالت آماده: کمتر از ١۶٠ وات   •

حالت صرفه جويی در برق: کمتر از ١٧ وات   •
حالت آماده: کمتر از ٢٧ dBAميزان سر و صدا ب   •

dBA ۴حالت چاپ: کمتر از ٨   •
dBA ۵حالت کپی: کمتر از ٢   •

کمتر از ٣۵ ثانيهزمان گرم شدن

دما: ١۵ تا ٣٢/۵ درجه سانتيگراد (۵٩ تا ٩٠/۵ درجه فارنهايت)محيط عمليات
رطوبت: ١٠ تا ٨٠٪ رطوبت نسبی

١۶ نويسه در دو سطرصفحه نمايش
بازده متوسط پيوسته کارتريج سياه: ١٫۵٠٠ صفحه سياهعمر کارتريج تونرج

استاندارد
(CLX-3170 Series عرضه شده به همراه 

کارتريج تونر اوليه ١٫٠٠٠ صفحه ای است.)

رنگی
(زرد/قرمز/آبی)

بازده متوسط پيوسته کارتريج رنگی: ١٫٠٠٠ صفحه 
استاندارد

(CLX-3170 Series عرضه شده به همراه 
کارتريج تونر اوليه ٧٠٠ صفحه ای است.)

بازده واحد تصوير 
سازید

تقريبًا ٢۴٫٠٠٠ تصوير

١٢٨ مگابايت (غيرقابل افزايش)حافظه

مشخصات
اين فصل در باره مشخصات دستگاه و ويژگيهای مختلف آن اطالعاتی را به شما ارائه می کند.

مشخصات دستگاه کپی   •
(CLX-3170FN/CLX-3170FW فقط) مشخصات فاکس   •
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مشخصات اسکنر

شرحمورد

استاندارد TWAIN/استاندارد WIAسازگاری

CIS رنگیروش اسکن کردن

نوری: حداکثر تا ١٫٢٠٠ x ١٫٢٠٠ نقطه در هر اينچدرجه وضوح
بهبود يافته: حداکثر تا x ۴٫٨٠٠ ۴٫٨٠٠ نقطه در هر اينچ

شيشه اسکنر: ٢١۶ ميلی متر (٨/۵ اينچ)طول موثر اسکن
تغذيه کننده خودکار سند: ٣۴٨ ميلی متر (١٣/٧ اينچ)

حداکثر ٢٠٨ ميلی متر (٨/٢ اينچ)عرض مؤثر اسکن

٢۴ بيتميزان بيت رنگ

١ بيت برای حالت سياه وسفيدميزان بيت تک رنگ
٨ بيت برای درجه خاکستری

مشخصات دستگاه کپی

شرحمورد
سياه و سفيد: حداکثر ١۶ کپی در دقيقه (A4)، ١٧ کپی در دقيقه (Letter)سرعت کپی ح   •

(Letter) ۴ کپی در دقيقه ،(A4) رنگی: حداکثر ۴ کپی در دقيقه   •

تا X ۶٠٠ ٣٠٠ (متن، متن/عکس با استفاده از نورد)اسکن کردندرجه وضوح کپی
تا X ۶٠٠ ۶٠٠ (عکس با استفاده از شيشه اسکنر)

تا ٣٠٠ X ٣٠٠ (متن، متن/عکس، عکس با استفاده از 
تغذيه کننده خودکار سند)

تا X ۶٠٠ ۶٠٠ (متن، متن/عکس)چاپ کردن
تا ١٫٢٠٠ X ١٫٢٠٠ (عکس با استفاده از شيشه اسکنر)
تا X ۶٠٠ ۶٠٠ (عکس با استفاده از تغذيه کننده خودکار سند)

شيشه اسکنر: ٢۵٪ تا ۴٠٠٪دامنه بزرگنمايی   •
تغذيه کننده خودکار سند: ٢۵٪ تا ١٠٠٪   •

ح. سرعت کپی بر اساس کپی چندتايی يک سند تکی محاسبه می شود.

مشخصات چاپگر

شرحمورد

چاپ رنگی با نور ليزریروش چاپ
سياه و سفيد: حداکثر ١۶ صفحه در دقيقه (A4)، ١٧ صفحه در سرعت چاپ و   •

(Letter) دقيقه
(Letter) ۴ صفحه در دقيقه .(A4) رنگی: حداکثر ١۴ صفحه در دقيقه   •

از زمان آماده شدن: کمتر از ١۴ ثانيهسيا ه و سفيداولين زمان وقفه چاپ   •
از زمان آماده شدن: کمتر از ۴۵ ثانيه   •

از زمان آماده شدن: کمتر از ٢۶ ثانيهرنگی   •
از زمان آماده شدن: کمتر از ۵٧ ثانيه   •

حداکثر ٢٫۴٠٠ x ۶٠٠ نقطه در هر اينچوضوح چاپ

SPL-Cزبان چاپگر
Vista/2003/XP/2000 :Windowsسازگاری سيستم عامل ز   •

 ،Mandrake 9.2 ~ 10.1 ،Red Hat 8.0 ~ 9.0 :Linux   •
Fedora Core 1 ~ 4 ،SuSE 8.2 ~ 9.2

 Universal Mac ،Mac OS X 10.3 ~ 10.5 :Macintosh   •

USB 2.0 پر سرعترابط   •
Ethernet 10/100 Base TX (نوع داخلی)   •

(CLX-3170FW فقط مدل) IEEE 802.11b/g بی سيم LAN   •

سرعت چاپ از نوع سيستم مورد استفاده، قدرت و توانايی پردازش، نرم افزار کاربردی، شيوه  و. 
ارتباطات، نوع رسانه، اندازه رسانه، و پيچيدگی چاپ متاثر می شود.

 www.samsungprinter.com جهت دانلود کردن جديدترين نسخه نرم افزار، از پايگاه اينترنتی ز. 
بازديد فرمائيد.

www.samsungprinter.com
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(CLX-3170FN/CLX-3170FW فقط) مشخصات فاکس
ويژگی فاکس بسته به نوع دستگاه پشتيبانی نمی شود.

شرحمورد

ITU-T G3سازگاری

شبکه تلفن با سوئيچينگ عمومی (PSTN) يا پشت PABXخط قابل استفاده

JPEG/JBIG/MMR/MR/MH (فقط Tx)رمزگذاری داده ها

٣٣/۶ کيلوبيت در ثانيهسرعت مودم

تا ٣ ثانيه/صفحه طسرعت مخابره

شيشه اسکنر: ٣۵۶ ميلی مترحداکثر طول سند
شيشه سند اتوماتيک: ٣۵۶ ميلی متر

استاندارد: ٢٠٣ x ٩٨ نقطه در هر اينچدرجه وضوح
خوب: ٢٠٣ x ١٩۶ نقطه در هر اينچ

خيلی خوب: ٣٠٠ x ٣٠٠ نقطه در هر اينچ (فقط دريافت)

٢ مگابايتحافظه

٢۵۶ سطحسايه نقطه ای

شماره گيری سريع (تا ٢٠٠ شماره)شماره گير خودکار

ط. درجه وضوح استاندارد، MMR (JBIG)، حداکثر سرعت مودم، فاز "C" توسط جدول شماره
.ECM ،Tx حافظه ITU-T 1
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واژه نامه زير به شما کمک می کند با درک اصطالحاتی که در زمينه چاپ کاربرد دارند و 
در اين دفترچه راهنما به آنها اشاره شده است، با محصول خود آشنا شويد.

اينترانت
شبکه خصوصی که از پروتکل های اينترنت، قابليت اتصال شبکه، و احتماًال سيستم مخابرات 

عمومی استفاده می کند تا بخشی از اطالعات يا عمليات های يک سازمان را به نحو ايمن با 
کارمندان خود به اشتراک بگذارد. بعضی اوقات اين اصطالح فقط به مشهودترين سرويس، يعنی 

پايگاه اينترنتی داخلی اشاره می کند.

اسناد اصلی
اولين نمونه از هر چيز، مانند يک سند، عکس يا متن و غيره که کپی می شود، تکثير می شود يا 

برای ايجاد نسخه های ديگر برگردان می شود، اما خودش کپی نشده يا از چيز ديگری گرفته نشده 
است.

بخش ذوب کننده تونر 
بخشی از چاپگر ليزری است که تونر را روی رسانه چاپی ذوب می کند. اين بخش از يک غلطک 
داغ و يک غلطک پشتيبان تشکيل شده است. بعد از انتقال تونر روی کاغذ، بخش ذوب کننده تونر، 
گرما و فشار اعمال می کند تا تضمين شود تونر به صورت دائمی روی کاغذ پخش شده است و به 

همين دليل است که کاغذ در هنگام بيرون آمدن از چاپگر ليزری، گرم است.

پروتکل
يک قرارداد يا استاندارد که اتصال، ارتباط و انتقال داده بين دو نقطه پايانی محاسبه را کنترل يا 

امکان پذير می سازد.

پوشش 
يک اصطالح چاپی است که برای اندازه گيری مصرف تونر در چاپ به کار می رود. به عنوان 
مثال، پوشش ۵٪ به اين معناست که روی کاغذ يکطرفه A4 در حدود ۵٪ تصوير يا متن وجود 
دارد. بنابراين در صورتی که کاغذ يا سند اصلی دارای تصاوير پيچيده باشد يا متن زيادی داشته 

باشد، پوشش بيشتر خواهد بود و در نتيجه، مصرف تونر به اندازه پوشش خواهد بود.

پيش فرض
مقدار يا تنظيمی که هنگام خارج کردن چاپگر از جعبه، بازنشانی تنظيمات يا راه اندازی، وجود 

دارد و عمل می کند.

ترتيبی
«ترتيبی» يکی از فرايندهای چاپ چند نسخه ای به صورت مجموعه ای است. وقتی «ترتيبی» 
انتخاب می شود، دستگاه ابتدا مجموعه کامل را چاپ می کند و سپس چاپ نسخه های ديگر را 

شروع می کند.

(Watermark) ته نقش
ته نقش، تصوير يا الگويی قابل تشخيص در کاغذ است که وقتی در برابر نور به آن نگاه شود، 

روشن تر به نظر می رسد. استفاده از ته نقش ابتدا در سال ١٢٨٢ در شهر بولونيا در ايتاليا معرفی 
شد؛ کاغذسازها از ته نقش برای مشخص کردن محصوالت خود استفاده می کنند، همچنين از ته نقش 

روی تمبرهای پستی، اسکناس و ساير اسناد دولتی استفاده می شود تا از جعل آنها جلوگيری شود.

جدول ITU-T شماره ١
جدول آزمايش استاندارد منتشر شده توسط ITU-T برای ارسال اسناد با فکس.

چاپگر سوزنی
چاپگر سوزنی به نوعی چاپگر کامپيوتری اشاره می کند که هد چاپ آن روی صفحه به عقب و 

جلو حرکت می کند و با ضربه زدن به نوار پارچه ای آغشته به جوهر در برابر کاغذ، درست مانند 
ماشين تحرير، چاپ می کند.

حجم کاری
حجم کاری، تعداد صفحات در يک ماه است که عملکرد چاپگر را تحت تأثير قرار نمی دهد. 

معموًال، چاپگر دارای محدوديت طول عمر است، مثًال تعداد صفحات در سال. طول عمر به معنای 
ظرفيت ميانگين تعداد صفحات چاپ شده است که معموًال در طی دوره گارانتی است. به عنوان 
مثال، اگر حجم کاری ۴٨٠٠٠ صفحه در ماه باشد، با فرض ٢٠ روز کاری، محدوديت چاپگر، 

٢۴٠٠ صفحه در روز است.

درايور چاپگر
برنامه ای که برای ارسال فرمان و انتقال داده از کامپيوتر به چاپگر به کار می رود.

دو طرفه
مکانيسمی است که به طور خودکار برگ کاغذ را برمی گرداند تا دستگاه بتواند روی هر دو طرف 
کاغذ چاپ کند يا هر دو روی کاغذ را اسکن کند. چاپگر مجهز به چاپ دوطرفه می تواند روی هر 

دو طرف کاغذ چاپ کند.

رسانه چاپی
رسانه ای مانند کاغذ، پاکت نامه، برچسب و ترانسپرنت که می توان در چاپگر، اسکنر، فکس يا 

دستگاه کپی از آن استفاده کرد.

صفحه كنترل
صفحه کنترل، يک قسمت صاف و معموًال عمودی است که ابزارهای کنترل يا نظارت در آن نمايش 

داده می شوند. صفحه کنترل معموًال در جلو دستگاه قرار دارد. 

عمق بيت
يک واژه مربوط به گرافيک کامپيوتر که تعداد بيت های استفاده شده برای نشان دادن رنگ يک 
تک پيکسل در تصوير بيت مپ شده را توصيف می کند. بيشتر بودن عمق رنگ موجب بدست 

آمدن طيف وسيع تری از رنگ های مجزا می شود. با افزايش تعداد بيت ها، تعداد رنگ های ممکن 
برای يک نقشه رنگ، بيهوده بسيار زياد می شود. رنگ 1 بيتی به شکل رايج تک رنگ يا سياه و 

سفيد ناميده می شود.

PRN فايل
واسطی برای درايور دستگاه، به نرم افزار امکان می دهد با استفاده از تماس های سيستم 

ورودی/خروجی با درايور دستگاه به تعامل بپردازد که بسياری از کارها را ساده می کند. 

کارتريج تونر
نوعی محفظه در داخل دستگاهی مانند چاپگر که حاوی تونر است. تونر، پودری است که در 

چاپگرهای ليزری و دستگاه های کپی استفاده می شود و متن و تصوير را روی کاغذ چاپ شده، 
تشکيل می دهد. تونر را می توان با گرمای بخش ذوب کننده تونر ذوب کرد و باعث شد که به 

الياف کاغذ بچسبد.

UNC مسير
قرارداد نامگذاری هماهنگ (UNC) يک روش استاندارد برای دسترسی به اشتراک شبکه در 

Window NT و ساير محصوالت Microsoft است. فرمت مسير UNC از اين قرار است: 
\\<servername>\<sharename>\<Additional directory>

مودم
دستگاهی که سيگنال حامل را برای رمزگذاری اطالعات ديجيتال مدوله می کند و همچنين برای 

رمزبرگردانی اطالعات ارسال شده، چنين سيگنال حاملی را مدوله زدايی می کند.

IP نشانی
نشانی پروتکل اينترنت (IP)، شماره منحصر به فردی است که دستگاه ها در شبکه ای که از استاندارد 

پروتکل اينترنت استفاده می کند، به منظور شناسايی و برقراری ارتباط با يکديگر به کار می برند.

MAC نشانی
نشانی کنترل دسترسی رسانه (MAC) يک شناساگر منحصر به فرد مربوط به رابط شبکه است. نشانی 

MAC يک شناساگر ۴٨ بيتی منحصر به فرد است که معموًال به صورت ١٢ نويسه شانزده تايی که 
به صورت جفتی گروه بندی شده اند، نوشته می شود (به عنوان مثال، 0c-34-11-4e-00-00). اين 

نشانی معموًال توسط سازنده در کارت رابط شبکه (NIC) به صورت اختصاصی برنامه ريزی شده 
است و برای مسيرياب هايی که سعی دارند در شبکه های بزرگ، دستگاه ها را پيدا کنند، به عنوان 

کمک استفاده می شود.

(DPI) نقطه در اينچ
نقطه در اينچ (DPI) يک واحد اندازه گيری وضوح است که برای اسکن کردن و چاپ به کار 

می رود. معموًال باالتر بودن ميزان نقطه در اينچ (DPI) موجب بيشتر شدن وضوح، جزئيات قابل 
ديد در تصوير و بزرگتر شدن اندازه تصوير می شود.

واژه نامه 
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وضوح
واضح بودن تصوير که بر حسب نقطه در اينچ (DPI) اندازه گيری می شود. هر چه نقطه در اينچ 

(DPI) باالتر باشد، وضوح بيشتر است.

ADF
تغذيه کننده خودکار سند (ADF)، مکانيسمی است که برگ کاغذ اصلی را به طور خودکار تغذيه 

می کند تا دستگاه بتواند تعدادی کاغذ را يک باره اسکن کند. 

AppleTalk
AppleTalk مجموعه ای از پروتکل های دارای حق مالکيت است که توسط Inc ,Apple برای 

شبکه های کامپيوتری طراحی شده است. اين مجموعه در Macintosh اصلی (١٩٨۴) وجود 
داشت و اکنون به طرفداری از شبکه های TCP/IP، توسط Apple کنار گذاشته شده است.

BMP
يک فرمت گرافيکی بيت مپ شده که به صورت داخلی توسط سيستم فرعی گرافيکی 

Microsoft Windows (GDI) به کار می رود و کاربرد آن به عنوان يک فرمت ساده فايل 
گرافيکی در محيط مزبور، رايج است.

BOOTP
پروتکل راه اندازی خودکار (Bootstrap). يک پروتکل شبکه توسط سرويس گيرنده شبکه برای 

بدست آوردن خودکار نشانی IP خود به کار می رود. اين کار معموًال در فرايند راه اندازی خودکار 
(bootstrap) کامپيوترها يا سيستم عامل هايی که روی آنها اجرا می شوند، انجام می شود. 

سرورهای BOOTP نشانی IP را از مجموعه ای از نشانی های موجود، به هر سرويس گيرنده 
اختصاص می دهند. BOOTP اين امکان را برای کامپيوترهای «ايستگاه کاری بدون ديسک» 
فراهم می سازد که پيش از بارگذاری هرگونه سيستم عامل پيشرفته، نشانی IP را بدست آورند.

 CCD
Charge Coupled Device (CCD) سخت افزاری است که کار اسکن را امکان پذير 

می سازد. مکانيسم قفل CCD همچنين برای نگه داشتن ماژول CCD جهت جلوگيری از آسيب 
ديدن آن در زمان جابجا کردن دستگاه، به کار می رود.

CSV
مقادير جدا شده با ويرگول CSV .(CSV) يک نوع فرمت فايل است که برای تبادل داده بين 

 Microsoft Excel برنامه هايی که با هم همخوانی ندارند، به کار می رود. اين نوع فرمت فايل که در
هم به کار می رود، به يک شبه استاندارد در سراسر صنعت، حتی در بين محيط های غير از 

Microsoft، تبديل شده است.

DADF
تغذيه کننده خودکار دوطرفه سند (DADF) مکانيسمی است که برگ کاغذ اصلی را به طور 

خودکار تغذيه می کند و بر می گرداند تا دستگاه بتواند هر دو روی آن را اسکن کند.

DHCP
پروتکل ديناميک پيکربندی ميزبان (DHCP) يک پروتکل شبکه سرويس گيرنده-سرور است. سرور 
DHCP، پارامترهای پيکربندی خاص درخواست ميزبان سرويس گيرنده DHCP را تأمين می کند 

که معموًال اطالعاتی است که ميزبان سرويس دهنده برای مشارکت در شبکه IP به آن نياز دارد. 
DHCP همچنين مکانيسمی برای اختصاص نشانی IP به ميزبان های سرويس دهنده، فراهم می کند.

DIMM
ماژول حافظه جفتی رديفی (DIMM)، يک صفحه مدار کوچک است که حافظه ها را در خود جای 
داده است. DIMM تمام داده ها مانند داده های چاپ و داده های فکس دريافتی را در داخل دستگاه 

ذخيره می کند.

DNS
سرور نام دامنه (DNS) سيستمی است که اطالعات مربوط به نام های دامنه در پايگاه داده توزيع 

شده در شبکه ها، مانند اينترنت، را ذخيره می کند.

 DRPD
رديابی الگوی زنگ ويژه. «زنگ ويژه» سرويسی است که توسط شرکت های مخابراتی ارائه 

می شود و به کاربران امکان می دهد از يک خط تکی تلفن برای پاسخ دادن به چندين شماره تلفن 
متفاوت استفاده کنند.

ECM
حالت اصالح خطا (ECM) يک حالت ارسال انتخابی است که در فکس مودم ها يا دستگاه های 
فکس رده 1 گنجانده شده است. اين حالت، خطاهای به وجود آمده در فرايند ارسال فکس را که 

بعضی اوقات در اثر پارازيت خط تلفن به وجود می آيند، به طور خودکار رديابی و اصالح می کند.

Emulation (تقليد)
Emulation (تقليد) تکنيک يک دستگاه برای دستيابی به نتايج يکسان با دستگاه ديگری است.
مقلد عملکردهای يک سيستم را با سيستم متفاوتی همسان می کند تا سيستم دوم مانند سيستم اول 

رفتار کند. تمرکز Emulation (تقليد) بر توليد مجدد و دقيق رفتارخارجی است که با شبيه سازی 
که مربوط به يک مدل انتزاعی سيستم شبيه سازی شده و اغلب مربوط به وضعيت داخلی است، 

تفاوت دارد.

Ethernet (اترنت)
 (LAN) (اترنت) يک فناوری شبکه کامپيوتر مبتنی بر فريم برای شبکه های محلی Ethernet
است. اترنت، نحوه سيم کشی و ارسال سيگنال را برای اليه فيزيکی و پروتکل ها و فرمت های 

فريم را برای کنترل دسترسی رسانه (MAC)/اليه پيوند داده مدل OSI، تعيين می کند. شکل 
استاندارد شده اترنت، اغلب IEEE 802.3 است. اترنت به رايج ترين فناوری LAN مورد استفاده 

از دهه ١٩٩٠ تاکنون تبديل شده است.

EtherTalk
مجموعه ای از پروتکل های طراحی شده توسط Apple برای شبکه های کامپيوتری. اين مجموعه 

 ،TCP/IP اصلی (١٩٨۴) وجود داشت و اکنون به طرفداری از شبکه های Macintosh در
توسط Apple کنار گذاشته شده است. 

FDI
واسط دستگاه خارجی (FDI) يک کارت نصب شده در داخل دستگاه است که امکان اتصال به 
دستگاه های ثالث نظير دستگاه های سکه ای يا کارت خوان را فراهم می سازد. اين دستگاه ها 

امکان ارائه خدمات چاپ در ازای دريافت پول را برای دستگاه شما فراهم می سازند.

FTP
پروتکل انتقال فايل (FTP) يک پروتکل با کاربرد رايج برای تبادل فايل در هر شبکه ای است که 

از پروتکل TCP/IP استفاده می کند (مانند اينترنت يا اينترانت).

Gateway (دروازه)
اتصال بين شبکه های کامپيوتری يا بين يک شبکه کامپيوتری و خط تلفن. بسيار معمول است زيرا 

کامپيوتر يا شبکه ای است که امکان دسترسی را به کامپيوتر يا شبکه ديگر فراهم می سازد.

Grayscale (طيف خاکستری)
وقتی تصاوير رنگی به طيف خاکستری تبديل می شوند، سايه های خاکستری نشانگر قسمت های 

روشن و تيره تصوير هستند؛ رنگ ها با سايه های مختلف خاکستری نشان داده می شوند.

Halftone (هافتون-سايه نقطه ای)
نوعی تصوير که با تغيير تعداد نقطه ها، طيف خاکستری را شبيه سازی می کند. نقاط دارای رنگ 

زياد از تعداد زيادی نقطه تشکيل شده اند، در حالی که قسمت های روشن تر دارای تعداد کمتری 
نقطه هستند.

HDD (هارد ديسک-ديسک سخت)
درايو هارد ديسک (HDD) که معموًال به آن درايو هارد يا هارد ديسک گفته می شود، يک دستگاه 

ذخيره سازی غيرکوتاه مدت است که داده های با رمزگذاری ديجيتال را روی صفحه های دارای 
سطوح مغناطيسی که با سرعت در حال چرخش هستند، ذخيره می کند.

IEEE
مؤسسه مهندسين برق و الکترونيک (IEEE) يک سازمان حرفه ای غيرانتفاعی بين المللی برای 

پيشرفت فناوری مربوط به برق است.

IEEE 1284
استاندارد پورت موازی 1284 توسط مؤسسه مهندسين برق و الکترونيک (IEEE) طراحی گرديد. 

اصطالح "B-1284" به نوع فيش خاص واقع در انتهای کابل موازی اشاره می کند که به دستگاه 
جانبی (به عنوان مثال، چاپگر) وصل می شود. 

IPM (تصوير در دقيقه)
تصوير در دقيقه (IPM) روشی برای اندازه گيری سرعت چاپگر است. ميزان IPM (تصوير در دقيقه) 

نشانگر تعداد برگه های يک رويی است که چاپگر می تواند ظرف مدت يک دقيقه تکميل کند.

IPP (پروتکل چاپ اينترنت)
پروتکل چاپ اينترنت (IPP) پروتکل استانداردی را برای چاپ و همچنين مديريت کارهای چاپی، 
اندازه رسانه، وضوح و غيره تعيين می کند. از IPP (پروتکل چاپ اينترنت) می توان به صورت 
محلی يا در اينترنت برای صدها چاپگر استفاده نمود. اين پروتکل از کنترل دسترسی، تأييد اعتبار 
و رمزگذاری نيز پشتيبانی می کند که آن را نسبت به پروتکل های قديمی تر، راه حل توانمندتر و 

ايمن تری می کند.
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IPX/SPX
IPX/SPX مخفف تبادل بسته اينترنتی / تبادل بسته متوالی است. پروتکل شبکه که توسط سيستم 

عامل های Novell NetWare به کار می رود. IPX و SPX هر دو سرويسهای اتصال مشابه 
TCP/IP ارائه می دهند، در حالی که پروتکل IPX شباهت هايی با IP و SPX شباهت هايی با 

TCP دارد. IPX/SPX در اصل برای شبکه های محلی (LAN) طراحی شده بود و پروتکلی 
بسيار کارامد برای اين منظور است (عملکرد آن در LAN معموًال بهتر از TCP/IP است).

ISO (ايزو)
سازمان بين المللی استانداردسازی (ISO) يک سازمان بين المللی تعيين استاندارد است که از 

نمايندگان تشکل های استاندارد ملی تشکيل شده است. اين سازمان، استانداردهای صنعتی و تجاری 
جهانی را تعيين می کند.

ITU-T
اتحاديه بين المللی مخابرات يک سازمان بين المللی است که برای استانداردسازی و نظارت بر 
راديو و مخابرات بين المللی تشکيل شده است. وظيفه اصلی اين سازمان شامل استانداردسازی، 

اختصاص طيف راديويی و سازماندهی توافق ارتباط بين کشورهای مختلف برای برقراری 
تماس های بين المللی است. A -T در ITU-T نشانگر مخابرات است.

JBIG
گروه مشترک کارشناسان تصوير دو سطحی (JBIG) يک استاندارد فشرده سازی تصوير است که 

در آن دقت يا کيفيت از بين نمی رود و برای فشرده سازی تصاوير باينری، به ويژه برای فکس، 
طراحی شده است، اما می توان از آن برای تصاوير ديگر نيز استفاده نمود.

JPEG
گروه مشترک کارشناسان عکاسی (JPEG) يک روش استاندارد دارای بيشترين کاربرد برای 

فشرده سازی همراه با افت، تصاوير عکاسی شده است. از اين فرمت برای ذخيره و ارسال 
عکس ها در شبکه جهانی اينترنت استفاده می شود.

LDAP
پروتکل سبک دسترسی به فهرست (LDAP) يک پروتکل شبکه برای استعالم و اصالح خدمات 

فهرستی است که در TCP/IP اجرا می شوند.

LED (ديود نورانی)
LED (ديود نورانی)

ديود نورانی (LED) يک وسيله نيمه رساناست که وضعيت دستگاه را نشان می دهد.  

MFP (وسيله جانبی چندکاره)
وسيله جانبی چندکاره (MFP) يک دستگاه اداری است که دارای عملکردهايی نظير چاپگر، دستگاه 

کپی، فکس، اسکنر در يک بدنه است.

MH
هافمن اصالح شده (MH) يک روش فشرده سازی برای کاهش مقدار داده هايی است که بايد بين 
دستگاههای فکس ارسال شود تا تصوير ارسال گردد و از سوی ITU-T T.4 توصيه شده است. 

MH طرح رمزگذاری طول اجرای مبتنی بر دفتر رمز است که برای فشرده سازی کارامد فضای 
سفيد بهينه سازی شده است. از آنجا که اغلب فکس ها بيشتر از فضای سفيد تشکيل شده اند، اين کار 

زمان ارسال اغلب فکس ها را کاهش می دهد. 

MMR
 ITU-T T.6 يک روش فشرده سازی است که از سوی (MMR) خواندن اصالح شده اصالح شده

توصيه شده است.

MR
 MR .است ITU-T T.4 يک روش فشرده سازی توصيه شده از سوی (MR) خواندن اصالح شده

اولين سطر اسکن شده را با استفاده از MH رمزگذاری می کند. سطر بعد با سطراول مقايسه 
می شود، تفاوت ها مشخص می شوند و سپس تفاوت ها رمزگذاری شده و ارسال می شوند.

NetWare
يک سيستم عامل شبکه که توسط Novell, Inc طراحی شده است. اين سيستم عامل در ابتدا از 

چند تکليف کاری هميارانه برای اجرای سرويس های مختلف روی يک کامپيوتر استفاده می کرد و 
پروتکل های شبکه مبتنی بر پشته نوع Xerox XNS بودند. امروزه NetWare از TCP/IP و 

همچنين IPX/SPX پشتيبانی می کند.

OPC
رسانای بنيادی عکس (OPC) مکانيسمی است که با استفاده از پرتو ليزر منتشر شده از چاپگر 

ليزری، يک تصوير مجازی برای چاپ ايجاد می کند و اين تصوير معموًال به رنگ سبز يا 
خاکستری و استوانه ای شکل است. 

قسمت نوردهی درام به تدريج با استفاده از چاپگر فرسوده می شود و بايد در هنگام مناسب تعويض 
شود زيرا در اثر سايش کاغذ خراشيده می شود.

OSI
ارتباط داخلی سيستم های باز (OSI) مدلی است که توسط سازمان بين المللی استانداردسازی 

(ISO) برای ارتباطات طراحی شده است. OSI رويکردی استاندارد و بخش به بخش به طراحی 
شبکه دارد که مجموعه عملکردهای پيچيده الزم را به اليه های قابل مديريت، خودکفا و کاربردی 
تقسيم می کند. اين اليه ها از باال به پايين عبارتند از برنامه، ارائه، جلسه، حمل، شبکه، پيوند داده 

و فيزيکی.

 PABX
مرکز تلفن انشعابی خصوصی خودکار (PABX) يک سيستم سوئيچينگ خودکار تلفن در شرکت 

خصوصی است.

PCL
زبان فرمان چاپگر (PCL) يک زبان شرح صفحه (PDL) است که توسط HP به عنوان يک 

پروتکل شبکه طراحی شده و به يک استاندارد در صنعت تبديل شده است. PCL که در اصل برای 
چاپگرهای جوهرافشان اوليه طراحی شده بود، در سطوح مختلف برای چاپگرهای حرارتی، سوزنی 

و چاپگرهای صفحه ها به بازار آمده است.

PDF
 Adobe Systems يک فرمت فايل دارای حق مالکيت است که توسط (PDF) فرمت سند قابل حمل

برای نمايش اسناد دوبعدی در دستگاهی مستقل و با فرمت مستقل از وضوح، طراحی شده است.

PostScript (پست اسکريپت)
پست اسکريپت (PS) يک زبان شرح صفحه و زبان برنامه ريزی است که عمدتًا در زمينه های 

نشر روميزی و الکترونيکی به کار می رود. يعنی برای توليد تصوير در يک مفسر اجرا می شود.

PPM (صفحه در دقيقه)
صفحه در دقيقه (PPM) يک روش اندازه گيری برای تعيين سرعت چاپگر است و معنای آن تعداد 

صفحه هايی است که يک چاپگر می تواند در يک دقيقه چاپ کند.

PS
به PostScript (پست اسکريپت) مراجعه کنيد.

PSTN
شبکه تلفن سوئيچ شده عمومی (PSTN) شبکه شبکه های تلفن سوئيچ شده مداری عمومی جهان 

است که در مکان های صنعتی اغلب به مرکز تلفن وصل می شود.

SMB
بلوک پيام سرور (SMB) يک پروتکل شبکه است که عمدتًا برای به اشتراک گذاشتن فايل ها، 

چاپگرها، پورت های سريال و ارتباطات مختلف بين گره های (ندهای) يک شبکه به کار می رود. 
اين پروتکل همچنين مکانيسم ارتباط بين فرايندی تأييد شده ای را فراهم می کند.

SMTP
پروتکل ساده انتقال نامه (SMTP) استاندارد ارسال نامه الکترونيکی در شبکه اينترنت است. 
SMTP يک پروتکل متنی نسبتًا ساده است که در آن يک يا چند گيرنده پيام مشخص می شود 

و سپس متن پيام منتقل می شود. اين پروتکل يک پروتکل سرويس گيرنده-سرور است که در آن 
سرويس گيرنده پيام پست الکترونيکی را برای سرور ارسال می کند.

Subnet Mask (پوشش زيرشبکه) 
پوشش زيرشبکه در ارتباط با نشانی شبکه به کار می رود و تعيين می کند کدام بخش از نشانی، 

نشانی شبکه و کدام بخش نشانی ميزبان است.

TCP/IP
پروتکل کنترل ارسال (TCP) و پروتکل اينترنت (IP)؛ مجموعه پروتکل های ارتباطی که پشته 

پروتکل را که اينترنت و اغلب شبکه های تجاری روی آن اجرا می شوند، پياده می کنند.
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TCR (گزارش تأييديه ارسال)
گزارش تأييديه ارسال (TCR)، جزئيات هر ارسال، مانند وضعيت کار، نتيجه ارسال و تعداد 

صفحات ارسال شده را ارائه می دهد. اين گزارش را می توان برای چاپ بعد از هر کار يا فقط بعد 
از ارسال های ناموفق، تنظيم کرد.

TIFF
فرمت فايل تصويری تگ دار (TIFF) يک فرمت تصوير بيت مپ شده با وضوح متغير است. 

 TIFF داده های تصوير را که معموًال از اسکنرها گرفته می شوند، تشريح می کند. تصاوير TIFF
می توانند از تگ ها که واژه های کليدی تعيين کننده ويژگی های تصوير موجود در فايل هستند، 
استفاده کنند. از اين فرمت قابل انعطاف و مستقل از محيط می توان برای تصاويری که بوسيله 

برنامه های مختلف پردازش تصوير ايجاد شده اند، استفاده نمود.

TWAIN
يک استاندارد موجود در صنعت برای اسکنرها و نرم افزارها. با استفاده از يک اسکنر سازگار با 
TWAIN همراه با برنامه سازگار با TWAIN، می توان کار اسکن را از داخل برنامه مورد نظر 

 Apple و Microsoft Windows ضبط تصوير برای سيستم عامل های API آغاز کرد؛ يک
.Macintosh

URL
محل ياب هماهنگ منبع (URL) يک نشانی جهانی برای اسناد و منابع موجود در اينترنت است. 
اولين بخش از نشانی، نشان دهنده پروتکل مورد استفاده و بخش دوم تعيين کننده نشانی IP يا نام 

دامنه ای است که منبع در آن قرار گرفته است.

USB
 USB Implementers Forum, Inc استانداردی است که توسط (USB) گذرگاه سريال جهانی

برای اتصال کامپيوترها و وسايل جانبی طراحی شد. بر خالف پورت موازی، USB برای اتصال 
همزمان يک تک پورت USB کامپيوتر به چندين وسيله جانبی، طراحی شده است.

WIA
ساختار تصويربرداری Windows (WIA) يک ساختار تصويربرداری است که در ابتدا در 

 ،WIA عرضه شد. می توان با استفاده از اسکنر سازگار با Windows XP و Windows Me
اسکن را از داخل اين سيستم عامل ها شروع کرد.
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contact SAMSUNG worldwide
If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.

COUNTRY CUSTOMER CARE CENTER WEB SITE

ARGENTINE 0800-333-3733 www.samsung.com/ar

AUSTRALIA 1300 362 603 www.samsung.com/au

AUSTRIA 0800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/at

BELGIUM 0032 (0)2 201 24 18 www.samsung.com/be

BRAZIL 0800-124-421
4004-0000

www.samsung.com/br

CANADA 1-800-SAMSUNG (7267864) www.samsung.com/ca

CHILE 800-726-7864 (SAMSUNG) www.samsung.com/cl

CHINA 800-810-5858
010- 6475 1880

www.samsung.com.cn

COLOMBIA 01-8000-112-112 www.samsung.com/co

COSTA RICA 0-800-507-7267 www.samsung.com/latin

CZECH 
REPUBLIC

844 000 844 www.samsung.com/cz

Distributor pro eskou republiku : Samsung Zrt., eska 
organiza ní složka Vysko ilova 4, 14000 Praha 4

DENMARK 70 70 19 70 www.samsung.com/dk

ECUADOR 1-800-10-7267 www.samsung.com/latin

EL SALVADOR 800-6225 www.samsung.com/latin

ESTONIA 800-7267 www.samsung.ee

KAZAHSTAN 8-10-800-500-55-500 www.samsung.kz

KYRGYZSTAN 00-800-500-55-500

FINLAND 030-6227 515 www.samsung.com/fi

FRANCE 3260 SAMSUNG  or 
08 25 08 65 65 (€ 0,15/min)

www.samsung.com/fr

GERMANY 01805 - 121213 
(€ 0,14/min)

www.samsung.de

GUATEMALA 1-800-299-0013 www.samsung.com/latin

HONG KONG 3698 4698 www.samsung.com/hk

HUNGARY 06-80-SAMSUNG (7267864) www.samsung.com/hu

INDIA 3030 8282
1800 110011

www.samsung.com/in/

INDONESIA 0800-112-8888 www.samsung.com/id

ITALIA 800-SAMSUNG(7267864)
800-048989

www.samsung.com/it

JAMAICA 1-800-234-7267 www.samsung.com/latin

JAPAN 0120-327-527 www.samsung.com/jp

LATVIA 800-7267 www.samsung.com/lv/
index.htm

LITHUANIA 8-800-77777 www.samsung.com/lt

LUXEMBURG 0035 (0)2 261 03 710 www.samsung.com/be

MALAYSIA 1800-88-9999 www.samsung.com/my

MEXICO 01-800-SAMSUNG (7267864) www.samsung.com/mx

NETHERLANDS 0900 20 200 88 (€ 0,10/min) www.samsung.com/nl

NEW ZEALAND 0800SAMSUNG(726-7864) www.samsung.com/nz

NORWAY 815-56 480 www.samsung.com/no

PANAMA 800-7267 www.samsung.com/latin

PHILIPPINES 1800-10-SAMSUNG 
(7267864)

www.samsung.com/ph

POLAND 0 801 801 881
022-607-93-33

www.samsung.com/pl

PORTUGAL 80 8 200 128 www.samsung.com/pt

PUERTO RICO 1-800-682-3180 www.samsung.com/latin

REP. 
DOMINICA

1-800-751-2676 www.samsung.com/latin

REPUBLIC OF 
IRELAND

0818 717 100 www.samsung.com/uk

RUSSIA 8-800-555-55-55 www.samsung.ru

SINGAPORE 1800-SAMSUNG (7267864) www.samsung.com/sg

SLOVAKIA 0800-SAMSUNG (726786) www.samsung.com/sk

SOUTH 
AFRICA

0860 726 7864 (SAMSUNG) www.samsung.com/za

SPAIN 902 10 11 30 www.samsung.com/es

SWEDEN 0771-400 200 www.samsung.com/se

COUNTRY CUSTOMER CARE CENTER WEB SITE
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SWITZERLAND 0800-7267864 www.samsung.com/ch/

TAIWAN 0800-329-999 www.samsung.com/tw

THAILAND 1800-29-3232
02-689-3232

www.samsung.com/th

TRINIDAD & 
TOBAGO

1-800-7267-864 www.samsung.com/latin

TURKEY 444 77 11 www.samsung.com.tr

U.A.E 800-SAMSUNG (7267864) www.samsung.com/mea

U.K 0870 SAMSUNG (7267864) www.samsung.com/uk

U.S.A. 1-800-SAMSUNG (7267864) www.samsung.com

UKRAINE 8-800-502-0000 www.samsung.ua

UZBEKISTAN 8-800-120-0400 www.samsung.com.uz

VENEZUELA 0-800-100-5303 www.samsung.com/latin

VIETNAM 1 800 588 889 www.samsung.com/vn

COUNTRY CUSTOMER CARE CENTER WEB SITE



.Samsung Electronics Co., Ltd 2007 © کليه حقوق محفوظ است.
اين راهنما فقط براي اطالع رساني ارائه شده است. تمامی اطالعات مندرج ممکن است بدون اعالم قبلی تغيير يابند.

Samsung Electronics مسئول هيچ گونه آسيب، چه بطور مستقيم يا غير مستقيم، ناشی از اين راهنمای كاربر يا استفاده از آن نمی باشد.

Samsung و Samsung logo عالئم تجاری شرکت Samsung Electronics با مسئوليت محدود می باشند.   •
Windows ،Microsoft و Windows Vista مارك هاي تجاري ثبت شده يا مارك هاي تجاري شركت Microsoft هستند. عالئم تجاری ثبت شده   •

Microsoft Corporation می باشند.
®UFST و ™MicroType عالئم تجاری .Monotype Imaging Inc می باشند.   •

LaserWriter ،TrueType و Macintosh عالئم تجاری .Apple Computer, Inc می باشند.   •
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