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 لینک مقاله در وبسایت

 

  

 
 

 

 نرا مجله نت
 

کم رنگ گرفتن  یلدال
و آموزش رفع  ینترپر 

 مشکل

محل  یاگرفتن در خانه  ینتاگر بعد از هر بار پر 
رنگ و ناواضح، کم یبرگه یکگرفتن  یلکار و تحو 

بهتره  افتید،یدستگاه چاپگر م یضبه فکر تعو 
تون مشکل یدشا ید؛مطلب رو با دقت بخون ینا

مظلوم  یهااز جمله دستگاه ینتررفع بشه. پر 
اما  شه؛یبهش توجه نم یلیاداراته که معموال خ

رو عملکرد ممکن  ینکه بهتر  رهیانتظار م یشههم
 ینترنگ پر م داشته باشه. اگه دستگاه شما ک

شده  یراز مشکالت ز  یکیچار ممکنه د گیره،یم
حل اون اقدام  یباشه. پس بهتره هرچه زودتر برا

 .ران همراه باشیدی نتبا مجله. یدکن

 

https://netran.net/mag/faded-color-printing/
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 . کاریتریج خالی یا جوهر فاسد1

 
 1تصویر 

رنگ کم  یلدل ترینیاما معموال اصل  یمبنداز  یجرو گردن کارتر  یرهاتقص یدنبا یشههرچند هم
در کنترل  یتنرپر  یماتوارد تنظ یدمشکل در ابتدا با ینرفع ا یاونه. برا یجکارتر  یاجوهر  ینتر،پر 

چک  ور یجکارتر  یمونده. بعد از اون لوله یباق  تونیجچقدر از جوهر کارتر  ینیدتا بب یدپنل بش
رو آروم  یجهست، کارتر  یزریل ینترتونبسته نشده. اگه پر  یرشمس یدتا مطمئن بش یدکن

 ینترو هم پر  یگهد یچند برگه تونیدیم یجکارتر  یضکار قبل از تعو  ین. با اینتکون بد
 .یریدبگ

 

 .یدخودتون جوهر بپاش یچون ممکنه رو ید؛کار رو نکن ینعنوان ا یچهجوهرافشانه به ینترتوناگر پر 
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 :یدکن یمراحل رو ط  ینا یججوهر در کارتر  یزانم یبررس برای
 .یدبش یوترکامپ یاوارد کنترل پنل لپ تاپ  ابتدا

 .یدرو انتخاب کن View devices and printers یینهگز  Hardware and Sound یبنددسته زیر
 .یدکن یکمورد نظرتون دو بار کل ینترپر  یکونآ یباز شده، رو یصفحه در

 .یدرو انتخاب کن Printer Options یینهگز  Printer Management یاز منو یدبا حاال
 .یدبش Device Servicesتب  وارد

  وجود مشکل در غلتک انتقال یا یوزرغلتک ف یجوهر رو. 2

 
 2تصویر 

 یوزرغلتک ف



 دالیل کم رنگ گرفتن پرینتر و آموزش رفع مشکل
 

 

4 

 

احتمال  ینا یشههم ینداره پودر جوهر رو داغ کنه. بنابرا یفهوظ یوزرف یزری،ل ینترهایدر پر 
گونه از شبح یانگ ر  برگه کم یوقت  ینبچسبه. بنابرا ییباال یوزروجود داره که جوهر به غلتک ف

 ینتکه پر  یبار ین. ممکنه آخر یریداحتمال رو هم در نظر بگ ینا یدبا شه،یدستگاه خارج م
ن خودشون رو نشون بد یدجد یبرگه یطور کامل ذوب نشده باشن و روذرات جوهر به فتید،گر 

و بعد  یدرفع مشکل اول دستگاه رو از برق بکش یرنگ. برا کم ینتپر  یک یشهم اشیجهکه نت
جز  ایاحتماال چاره ین،کرد یدااز جوهر پ یقطعه اثر ینا ی. اگه رویدجدا کن ینتررو از پر  یوزرف

 .یدندار  اون یضتعو 

 غلتک انتقال
 یشپ ی. گاه رسونه¬یبه کاغذ م یجکه جوهر رو از کارتر  ایهیلهغلتک انتقال وس یاترنسفر رولر 

 ییرنگ و ناخواناکم یها-ینتپر  یجهو در نت گیرهیقطعه درست سر جاش قرار نم ینکه ا یادم
 ینترمشکل پر  تونه¬یمواقع، درست جا زدن غلتک انتقال م ین. در ایدهم یلرو به شما تحو 

 ام بشه.و با دقت انج یکنه؛ البته اگر اصول  حلشما رو 

  ینترپر  یماتجوهر در تنظ یبودن چگال. پایین 3
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اشباع جوهر و تونر رو  یا یچگال  یزانم دنیگر به شما اجازه م چاپ یهااز دستگاه یبعض 
 یدستگاه شما رو فرضیشپ یماتباشه، اما ممکنه تنظ یببراتون عج ید. شایدکن یمتنظ

 کم ینتجز پر  یزیهم چ یجوهر مصرف  یزانبودن م یینپا ییجهحالت کم قرار گرفته باشه. نت
  .یدجوهر رو باال ببر  یچگال  یزانو م یدبر  ینترپر  یماتمشکل به تنظ ینرفع ا ی. برایستنگ نر 

تا به  یدمختلف چاپ کن هاییچند برگه با چگال  یشیصورت آزمابه تونیدیبهتر م ییجهنت برای
 .یدمطلوب برس یماتتنظ

 ی رطوبت پایین یا باالپرینتر در مکانی با درجهقرار گرفتن . 4
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 4تصویر 

بذاره. هر  یرتاث ینترعملکرد پر  یرو تونهیرطوبت دفتر کار شما م یباشه ول  یببراتون عج یدشا
رطوبت از  یزانرطوبت مطلوب خودش رو داره و اگه م یزانم یکاغذ یو حت  یجنوع جوهر، کارتر 

 یزاناتاق با م یک. اگر هم چاپگر شما در کنهیم یجادرو ا یباالتر باشه مشکالت  یحد یک
 ینو ا شهیصفحه دچار مشکل م یخشک شدن رو یقرار گرفته باشه، جوهر برا پایینرطوبت 

  .نگر  کم ینتپر  یعنی

 .یداز قبل دقت کن یشترب ینتربه رطوبت مکان پر  ینکها خالصه

 در جوهر. مشکل در هد پرینترهای جوهرافشان یا وجود حباب هوا 5
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 یکاغذ رو بر عهده داره و به مرور زمان دچار گرفتگ  یپخش کردن جوهر رو ییفهوظ ینترهد پر 
اگه  یگه،. از طرف دشهیمحسوب م ینتررنگ کم پر  یلاز دال یکیهم  ین. اشهیم یفرسودگ  یا

کاغذ  یجوهر رو یجاها بهحباب ینحباب هوا وجود داشته باشه، در زمان چاپ، ا یجدر کارتر 
 یجکارتر  یدها بامشکل ینرفع ا ی. برایشنصفحه م یرو یخال  یهانقطه یجادو باعث ا شیننیم

چهار بار  یارو سه  ینتر. بهتره پاک کردن هد پر یدکن یزشدار تمنم یجدا و با پارچه ینتررو از پر 
طور کامل از در دستگاه به یرافتادهگ یهاتا حباب یددو ساعته انجام بد یزمان  یهاو با فاصله

 اون خارج بشن.
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 :ی بیشتربرای مطالعه

 کامل برای خرید پرینتر خانگی راهنمای

 2020انواع پرینتر + معرفی برترین پرینترهای 

 چگونه مشکالت پرینتر خود را حل کنیم؟

 
 

 حرف آخر

رفع  یهاحلو راه یزریجوهرافشان و ل ینترهایکم رنگ گرفتن پر  یلدال یمقاله درباره یندر ا
که هروقت احساس  ینها ینداشته باش یادبه  یدکه با یا. نکتهیممسئله صحبت کرد ینا

. در یریدپرخطره، حتما از افراد متخصص کمک بگ یاها براتون سخت روش ینانجام ا یدکرد
ها اون رو در بخش کامنت شیمیخوشحال م ید،بلدرو  اییگهد ییوهش همآخر، اگر شما 

 هم از اون استفاده کنن. یگهد یتا کاربرها یسیدبرامون بنو 

https://netran.net/mag/buy-printer/
https://netran.net/mag/kind-of-printer/
https://netran.net/mag/%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa-%da%86%d8%a7%d9%be%da%af%d8%b1-%d8%b1%d8%a7-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%ad%d9%84-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85/
https://netran.net/mag/%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa-%da%86%d8%a7%d9%be%da%af%d8%b1-%d8%b1%d8%a7-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%ad%d9%84-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85/

