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تدریس پودمان دوم
نصب، راه اندازی و کار با دستگاه چهارکاره )MFP( لیزری

توصیه های کاربردی در ارتباط با تدریس پودمان دوم
هدف از تدریس این پودمان فراهم کردن زمینه های مورد نیاز برای نصب، راه اندازی 
و کار با دستگاه های چهارکاره MFP لیزری است. به ظاهر، به نظر می رسد که نصب 
کردن، باز کردن، بستن و سرویس دستگاه ها کار ساده و پیش پا افتاده ای است، 
درصورتی که وقتی عماًل به آن بپردازیم به نکات بسیار مهم و پیچیده ای برخورد 
داشته  نظر  در  کنیم.  واکاوی  را  آن  تا  زمان می برد  گاهی ساعت ها  می کنیم که 
به لحاظ  و  اشتغال است  و  زار کار   با با  این مبحث، کاربردی و مرتبط  باشید که 
محتوا و حجم بسیار گسترده و جذابیتی که دارد، انگیزه یادگیری را در هنرجویان 
تقویت می کند. از آنجا که تهیه دستگاه های نو تا حدودی گران و هزینه بر است، 
پیشنهاد می شود از دستگاه های موجود در هنرستان و دستگاه هایی که در دسترس 
هنرجویان است استفاده کنید. بنابراین به منظور تدریس هرچه بهتر این پودمان 

الزم است هنرآموزان محترم موارد زیر را در نظر داشته باشند:  
 تسلط کامل در زمینه خواندن و درک مطالب موجود در راهنمای کاربرد، نصب 
و کار با دستگاه مورد  نظر را به خوبی کسب کنید تا بتوانید اطالعات مورد نیاز را به 

هنرجویان انتقال داده و سؤاالت احتمالی آنان را به درستی پاسخ دهید.  
 با مراجعه به سایت های مختلف داخلی و خارجی می توانید فیلم های مربوط به 
نصب، راه اندازی و کار با دستگاه انتخابی خود را بیابید، بارگیری کنید و به سایرین 

ارائه دهید. همچنین می توانید فیلم ها را با سایر هنرآموزان به اشتراک بگذارید.
 ضرورت دارد که به هنرجویان تذکر داده شود که قبل از شروع به بازکردن دستگاه، 
آن را آزمایش کنند و از صحت عملکرد آن اطمینان حاصل نمایند. همچنین پس از 
بازکردن سرویس و بستن آن، دستگاه را دوباره آزمایش کنند و آن را سالم تحویل 

دهند.
 هنرجویان باید نکات مرتبط با نصب، سرویس و تعمیر دستگاه را به طور دقیق 
رعایت کنند، مثاًل با استفاده از دفترچه راهنمای دستگاه، ولتاژ مورد نیاز دستگاه 
مورد  و  بیابند  را  آن  کردن  تمیز  چگونگی  و  دستگاه،  نصب  برای  مناسب  مکان 

استفاده قرار دهند.
 نکات ایمنی و ارگونومی  و شایستگی های فنی که در مورد پودمان یک گفته شده 

در مورد این پودمان نیز رعایت شود.
 هنگام اتصال دستگاه ها به برق، کلیه نکات ایمنی را به هنرجویان تذکر دهید و 

از آنان بخواهید نهایت دقت را به کار گیرند.
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بروز  تا احتمال  باشید  راه اندازی دستگاه ها حتماً خودتان حضور داشته   هنگام 
هرگونه حادثه جانی یا مالی از بین برود. 

 فیوز حافظ جان نصب شده در تابلو برق کارگاه را مورد آزمایش قرار دهید تا از 
صحت عملکرد آن اطمینان حاصل کنید. 

 اجرای فعالیت های مربوط به این پودمان صددرصد گروهی است و ضرورت دارد 
هنرجویان را در ارتباط با این موضوع توجیه نمایید.

 در فرایند بازکردن دستگاه الزم است دقت و جسارت هنرجویان تقویت شود. 
دقت از این لحاظ که بی پروا و بدون مطالعه راهنمای سرویس اقدام به بازکردن 
از متخصصین کمک  به طور مستمر  و  نیاز  و درصورت  نکنند  و سرویس دستگاه 
بگیرند. جسارت نیز از این جنبه مطرح است که پس از مطالعه و کسب تجربه الزم، 
از بازکردن دستگاه هراس نداشته باشند تا بتوانند دستگاه را به طور دقیق باز کنند. 
 از آنجایی که در یک کالس درس ممکن است چندنوع دستگاه ها وجود داشته 
باشد، با استفاده از هنرجویان به عنوان سرگروه، هر سه یا چهار گروه را به یک نفر 
بسپارید و از آنان بخواهید تا مدیریت نمایند ، از این طریق ضمن ساده تر شدن کار 

خود، مدیریت را به آنان آموزش دهید.
 از هنرجویان بخواهید از فرایند  نصب، راه اندازی و کار با دستگاه ها فیلم تولید 
ارائه دهند. هرچند این فیلم ها ممکن  کنند و به عنوان یک پروژه تکمیلی آن را 
است حرفه ای و خیلی مطلوب نباشد، اما قابل استفاده است ضمن این که خالقیت 
و استعدادهای هنرجویان را در زمینه های مختلف شکوفا می کند و ممکن است در 

این راستا برای آنان دریچه های تازه ای به دنیای هنرو صنعت گشوده شود.   
 پس از اتمام این پودمان، هنرجو باید موارد زیر را فراگرفته باشد:

 توانایی خواندن، ترجمه و استفاده از راهنمای کاربرد دستگاه  چهار کاره یا هر نوع 
دستگاه دیگری که در اختیار دارید را داشته باشد.

 دستگاه چهارکاره )MFP( را نصب و راه اندازی کرده و با آن کار کند.
 عیوب ساده دستگاه ها را با استفاده از دفترچه راهنمای آن بتواند برطرف کنند. 

 در کارگروهی به عنوان عضو مؤثر و فعال تیم عمل کند.
 توانایی تصمیم گیری در ارتباط با مسائل مرتبط با کارهای فنی را داشته باشد.

محتوای پودمان دوم تلفیقی از مباحث عملی، نرم افزاری و نظری است و ممکن 
است با توجه به محدودیت تجهیزات در سال های اول مجبور شوید، از طریق فیلم 
یا اجرای فردی توسط هنرآموز مباحث را آموزش دهید. این امر تنها در سال های 
اول و تا زمان رفع کمبود تجهیزات شایسته است. در دراز مدت و سال های بعد 

باید تجهیزات آماده شوند. 
)Fax – فکس )نمابر یا دورنگار 

 ارسال از طریق حافظه
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 دستگاه های فکس با توجه به طراحی شرکت سازنده سه مدل حافظه شماره گیر 
سریع دارند که شماره های پر استفاده در آنها ذخیره می شود و موقع شماره گیری 
 Address Book به نام  دستگاه ها  برخی  در  حافظه  می شوند.  انتخاب  حافظه  از 
در  دستگاه  حافظه  کلیدهای  از  استفاده  و  برنامه ریزی  چگونگی  شود.  می  شناخته 

دفترچه راهنمای نصب آن قید شده است.
Group و Speed Dial ،Quick  حافظه 

   حافظه های Quick: بر روی صفحۀ پنل دستگاه کلیدهایی برای ذخیره شماره، 
تعبیه شده است به این نوع حافظه کلیدهای Quick گفته می شود. 

    حافظه های Speed Dial: از کلیدهای شماره گیر برای ذخیره شماره های پر  کاربرد 
استفاده می شود. این شماره ها از طریق منوی دستگاه قابل دسترس هستند.

 )Quick Dial( هریک از کلیدهای شماره گیری سریع :)Group(حافظۀ گروهی   
می توانند به عنوان یک کلید برای ارسال گروهی تعریف شوند. مثاًل 30 شماره در یک 
کلید ذخیره می شود. در ارسال گروهی سند اسکن شده در حافظه ذخیره می شود و 
به تک تک شماره های گروه ارسال می شود. در صورت عدم پاسخ گویی و اشغال بودن 

 .)Redial( ،شماره، مجدداً شماره گیری می شود
 از دیگر قابلیت های پرکاربرد دستگاه های فکس ارسال تأخیری )Delay Send( است.

 در ارتباط با فرایند ذکر شده برای دستگاه های Fax می توانید نمونه پرسش های 
زیر را در انتها به هنرجویان بدهید.

 متن شکل 8  را ترجمه کرده، مراحل ارسال تأخیری در این نمونه دستگاه را 
بنویسید.

 با مطالعۀ دفترچه راهنمای دستگاه MFP موجود در کارگاه ارسال تأخیری را 
به صورت عملی انجام داده مراحل کار مربوط به این دستگاه را بنویسید.

 از دیگر قابلیت های دستگاه فکس “Fax Forwarding” است. نتایج جست  و  جوی 
هنرجویان در مورد قابلیت “Fax Forwarding” را در کارگاه بررسی کنید و با 

فکس موجود در کارگاه مقایسه نمایید.
                 اجزاء بخش فکس دستگاه و بررسی عملکرد آن

               دستگاه های فکس )Fax( ، شکل 9، نوعی دیگر از دستگاه های چندکاره هستند 
که امکان دریافت سند و ارسال آن از طریق خط تلفن را مهیا می سازند.

 سندی که وارد دستگاه می شود در ابتدا اسکن می شود سپس از طریق خط تلفن 
ارسال می شود. 

 در آن سوی خط تلفن، دستگاه فکس دیگری است که اطالعات را دریافت کرده 
و روی کاغذ چاپ می کند. 

 بنابراین دستگاه های فکس کنونی هم پویشگر هستند و هم چاپگر، با این تفاوت 
که دستگاه های چندکاره کنونی امکان اتصال به کامپیوتر را دارند و چاپ بهتری 
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دستگاه های  دیگر،  عبارت  به  می کنند.  ارائه 
دستگاه  یافته  توسعه  مدل های  کاره،  چهار 

فکس محسوب می شوند.
 دستگاه فکس به صورت بالقوه می تواند یک 
دستگاه چهارکاره باشد. زیرا بخش پویشگر و 
چاپگر را در خود دارد. پس یک دستگاه کپی 
 PC به  نصب  آن  طراحی  در  کافیست  است. 
درنظر  نیز  کامپیوتری  اسکن  و  پرینت  برای 

شکل ٨ـ ارسال تأخیری

  FAX شکل ٩ـ دستگاه فکس 
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گرفته شده باشد. 
 شکل 10 دستگاه فکس چهارکاره را نمایش 
می دهد. دستگاهی که طراحی اولیه آن فکس 
است اما قابلیت اتصال به PC و انجام اسکن و 
پرینت کامپیوتری را دارد، یک فکس چهارکاره 

نامیده می شود. 

 این دستگاه ها با کارایی باال و خرابی کم، مناسب برای استفاده در ادارات با حجم 
کار باال، مانند بانک ها هستند. 

 این دستگاه ها فاقد صفحه شیشه ای بزرگ )Exposure Glass( پویشگر و کپی 
هستند.

 PC قابلیت  افزوده شده  این دستگاه ها  این روزها به  ز جمله قابلیت هایی که  ا  
Fax است.  

 دستگاه های فکس حتماً به گوشی تلفن، مجهز هستند اما دستگاه های چهارکاره 
ممکن است فاقد گوشی تلفن باشند.

 دستگاه چهارکاره درصورت نداشتن گوشی تلفن، یک سوکت Tel در پشت آن 
تعبیه شده است که می توان یک گوشی معمولی به آن وصل کرد، شکل 11. 

 از آنجایی که هنگام ارسال فکس، ممکن است دستگاه فکس ایستگاه مقابل روی 

 شکل 1٠ـ دستگاه فکس چهارکاره

LINE و TEL شکل 11ـ سوکت

دریافت خودکار یا فکس تنظیم نشده باشد، الزم  است جهت امکان مکالمه، نصب 
گوشی صورت گیرد. 
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 پنل فکس
 بر روی پنل دستگاه بخشی برای تنظیمات فکس دستگاه تعبیه شده است. این 
بخش معموالً به طور مشخص متمایز شده و با توجه به طراحی و قابلیت های هر 

دستگاه متفاوت است. 
 تمام دستگاه های مجهز به فکس، کلیدی به عنوان بلندگو روی دستگاه دارند که 

بوق فکس را پخش می کند. 
 در بخش نرم افزار فکس یا تنظیمات آن، بخشی برای تنظیم کیفیت سند ارسالی 

با سه گزینه قابل انتخاب به شرح زیر تعبیه شده است:
PHOTO 

PHOTO/TEXT 
    TEXT 

 با انتخاب گزینه اول، دستگاه سند را به صورت یک عکس در نظر می گیرد که در 
آن عالوه بر نقاط سیاه و سفید، نقاط خاکستری را نیز تعیین و ارسال می کند. در 
حالت سوم فقط نقاط سیاه و سفید را در نظر می گیرد. حالت دوم از نظر کیفیت، 

بین دوحالت دیگر قرار دارد. 
 با باال رفتن کیفیت ارسال، سرعت ارسال کاهش یافته و خط بیشتر اشغال می شود. 

به همین دلیل هزینه ارسال فکس افزایش می یابد.
 در صورت عمل نکردن کلیدهای پنل، باید این کلیدها را تعویض یا تعمیر کنید.  

  برد تلفن یا فکس
 یکی از بردهای دستگاه چهارکاره لیزری، برد فکس است. این برد در بیشتر مواقع 

به صورت یک برد جداگانه در دستگاه قرار دارد، شکل 12.

     شکل 12ـ برد تلفن 
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 گاهی نیز تمامی قطعات این برد، روی برد اصلی دستگاه تعبیه شده و برد جداگانه ای 
وجود ندارد.

 تعمیر الکترونیکی برد تلفن
 در گذشته اتصال سیم تلفن به پریز تلفن از طریق دوشاخه امکان پذیر بود و 
اگر کاربر به اشتباه دوشاخه تلفن را به پریز برق متصل می کرد برد تلفن دستگاه 

می سوخت و دیگر عملیات ارسال و دریافت فکس امکان پذیر نبود. 
 امروزه با توجه به نوع سوکت نصب شده برای تلفن، این مورد پیش نمی آید، اما 
عدم رعایت نکات استاندارد در سیم کشی ساختمان و عبور سیم های تلفن و برق 
از کنار یکدیگر ممکن است موجب بروز برخی خرابی ها و سوختن برد تلفن شود. 
 شکستگی یکی دیگر از خرابی هایی است که در اثر کشیده شدن سیم خط تلفن 

برای این برد پیش می آید. 
 تعمیر این برد معموالً با تعویض قطعات محافظتی مانند فیوزها، دیودها، VDRها و 
مقاومت های ابتدای مسیر خط تلفن صورت می گیرد. استفاده از قطعات اصلی و مناسب 

سرعت تعمیرات را افزایش داده و درصد خطا را کاهش می دهد.  
 درصورت شکستگی برد حتماً باید از روی نقشۀ مدار و با استفاده از سیم های 
نازک الکی، سیم لحیم و هویه SMD ، بخش هایی از مدار که ارتباط آن قطع شده 
است را ترمیم کنید. توجه به نقشه فنی مدار و دقت در اتصال صحیح قطعات و 
مسیر ارتباطی از نکات بسیار مهم در تعمیر برد محسوب می شود. استفاده از سیم 

مناسب با توجه به میزان جریان عبوری، در تعمیرات برد نیز اهمیت فراوان دارد.
عایق  روکش  الیه  و  رسانایی خوب  به دلیل  که  است  از مس   جنس سیم الکی 

شفافی که دارد، استفاده از آن در مدارهای الکترونیکی توصیه می شود. 
 با استفاده از مولتی متر می توانید از برقرار شدن اتصال بین دو نقطه اطمینان 

حاصل کنید. 
 طراحی برخی از بردهای تلفن به گونه ای است که با اتصال سیم خط و سیم گوشی 
تلفن به سوکت های برد، بدون آنکه برد را روی دستگاه نصب کنید، می توانید بوق 

خط را بشنوید و برطرف شدن عیب را مورد آزمون قرار دهید. 
 حافظه برای دریافت فکس 

 داشتن حافظه برای دریافت فکس در هنگام نبود کاغذ از ویژگی های مهم 
یک دستگاه فکس محسوب می شود. فکس هایی که دارای حافظه هستند، زمانی 
که کاغذ در دستگاه فکس وجود نداشته باشد، اطالعات فکس ارسالی را در حافظه 

خود نگه می دارند و پس از گذاشتن کاغذ ، فکس دریافتی را چاپ می کنند.
 تعداد صفحاتی که یک دستگاه فکس می تواند در حافظه خود نگهدارد، بستگی 
به میزان حافظه آن دارد. این تعداد در فهرست ویژگی های دستگاه توسط کارخانه 
سازنده ذکر می شود و یکی از گزینه ها مقایسه دستگاه های فکس در هنگام خرید 
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به شمار می آید. 
CUTTER قیچی یا 

 بعضی از دستگاه های فکس حرارتی توانایی برش کاغذ را به صورت خودکار دارند. 
پس از اتمام چاپ فکس دریافتی، قیچی یا CUTTER رول کاغذ را برش زده و 

کاغذ برش خورده به بیرون دستگاه می افتد .
 کلیدهای حافظه

 از دیگر کلیدهای روی پنل دستگاه فکس کلیدهای میانبر حافظه هستند که با ذخیره 
شماره تلفن های مقصد، دسترسی به شماره های حافظه را راحت تر کرده و سرعت 
عملیات ارسال فکس را افزایش می دهند. این کلیدها به نام های SPEED DIAL یا 
QUICK DIAL یا اسم های دیگری که کارخانه سازنده انتخاب کرده، شناخته 

می شوند. 
E  ـ   FAXفکس الکترونیکی 

 فکس الکترونیکی فاصله بین ارسال فکس سنتی 
را از طریق ایمیل پر می کند. این دو شیوه در اصل 
شبیه به هم  ولی با هم دارای تفاوت هایی هستند. به 
این ترتیب که در شیوه الکترونیکی اسناد به آدرس 
را  آنها  سیستم  و  می شود  دریافت  و  ارسال  ایمیل 

تبدیل می کند، شکل 13.

شکل 14ـ مراحل انجام فکس الکترونیکی

E     ـ     FAX شکل 13ـ

 مزایای سیستم فکس الکترونیک 
 در این سیستم ارسال و دریافت فکس تحت وب انجام می پذیرد. مراحل انجام 

این کار در شکل 14 نمایش داده شده است.

فکس سرور

اینترنت

فکس الکترونیکی

خطوط تلفن

فکس سرور

اینترنت
کامپیوتر

ارسال فکس

دستگاه فکس

دریافت فکس
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 می توان فکس ها را به صورت PDF دریافت و به همان شکل بدون نیاز به اسکن 
ذخیره کرد.

 اسنادی که دارای کیفیت باالیی هستند، در صورت انتقال کیفیت اصلی خود را 
از دست نمی دهند. همچنین در هنگام چاپ نیز همان کیفیت باال را حفظ می کنند.

 فکس تحت وب، از طریق فکس سرور مدیریت می شود و می توان اسناد و فایل های 
بزرگ را از طریق تلفن همراه و تبلت نیز ارسال و دریافت کرد. 

 یکی از مهم ترین نکات فکس الکترونیک بحث امنیت آن است، زیرا با این شیوه، 
اسناد ارزشمند و محرمانه با رمزگذاری باال ارسال و دریافت می شود، از این رو قابلیت 

خصوصی بودن را نیز دارند.
 امکان به اشتراک گذاری اسناد بین چندین کاربر وجود دارد، فقط کافی است 
کاربر وارد حساب کاربری خود شود و تعداد زیادی فایل را بار گذاری کرده و ارسال 

کند.
 فکس تحت وب دارای سخت افزار و نرم افزار پیچیده ای نیست و به آسانی قابل 
دسترس است. از سوی دیگر قابلیت هایی مانند ذخیره سازی، سازماندهی، بازیابی 

اسناد را نیز دارد. 
 فکس الکترونیکی به راحتی امکان ارسال و دریافت اسناد را از هر نقطه از جهان 
به کسب و کارهای مختلف می دهد و نیاز به اشغال فضا، مصرف کاغذ و جوهر ندارد.
فکس  از  استفاده  است،  رشد  رو به  امروز  دنیای  در  کار  و  کسب  که  همانطور   

الکترونیکی نیز افزایش یافته است. 
 نرم افزارهای مختلفی درحال حاضر در فضای اینترنت برای فکس الکترونیکی در 

اختیار کاربران قرار دارد که قابل بارگیری است.  
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 مرحله کار 1: نصب و راه اندازی یک دستگاه  MFP  لیزری
 کار: نصب، راه اندازی و کار با دستگاه MFP لیزری

نام و نام خانوادگی هنرجو:                                   کد کار:  0702                      تاریخ:

آزمون نظری: سؤال بر اساس الگوی پرسش                                                                  بارم آزمون: 20
1   یک دستگاه چهارکاره چه قابلیت هایی دارد؟ MFP مخفف چیست؟ 

2   برای انتخاب چاپگرهای چندکاره )MFP( چه مشخصات فنی را باید درنظر گرفت؟
3   مراحل گرفتن کپی از یک سند را شرح دهید. 

4   دستگاه ...............................................یکی  از پرکاربرد ترین و اساسی ترین تجهیزات  در اداره ها، سازمان ها، مدارس 
و دانشگاه ها است.

5   دو مورد از تنظیم های اولیه هنگام نصب دستگاه را نام ببرید.

آزمون نرم افزاری:     سؤال بر اساس الگوی پرسش                                                               بارم آزمون: 5 
1   در نرم افزار دستگاه، اندازه کاغذ و سند را روی A5 تنظیم کنید.  

2   در نرم افزار تنظیم اندازه کاغذ و سند چه اندازه هایی را می توانید انتخاب کنید؟ عماًل نمایش دهید.                                                                                                                             

آزمون سخت افزاری) عملي(: سؤال براساس الگوی پرسش و فرایند اجرای کار     بارم آزمون:  15
1   دستگاه چهارکاره موجود در کارگاه را در اختیار بگیرید و جدول زیر را تکمیل کنید.

سریال دستگاهقابلیت های دستگاهنام دستگاهمارک دستگاه

2   با بررسی دفترچه راهنمای نصب دستگاه، بهترین مکان را برای نصب دستگاه در کارگاه شناسایی کنید.
3   متعلقات دستگاه را با توجه به دفترچه راهنمای نصب، بر روی دستگاه نصب کنید.

شایستگی های غیر فنی: مشابه مرحله کار 1 پودمان اول                                                                                                                    

کلیه آزمون ها بر اساس استاندارد عملکرد نمون برگ ٨ـ1 انجام می شود.
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مرحله کار 2: کار با بخش های کپی و فکس دستگاه
 کار: نصب، راه اندازی و کار با دستگاه MFP لیزری

نام و نام خانوادگی هنرجو:                                   کد کار:  0701                      تاریخ:

آزمون نظری: سؤال بر اساس الگوی پرسش                                            بارم آزمون: 20 نمره
1   از طریق کلید ............................. یا .......................... بر روی پنل، تنظیم های مربوط به دستگاه را انجام می دهیم.

2  کپی از طریق ADF چه مزایایی دارد؟
3   به دستگاهی که، یک سند را از طریق خط تلفن شهری ارسال یا دریافت می کند، ....................................... می گویند.

4   با دستگاه های چهارکاره که دارای بخشADF هستند، به دو صورت می توان از یک سند کپی گرفت.
غلط        صحیح

5   فکس ها از نظر سیستم چاپ به چند دسته تقسیم می شوند؟ نام ببرید؟
6   فکس های حرارتی برای چاپ اطالعات از ...................................   استفاده می کنند.

7   سیم تلفن یک کابل چهار سیمه است که دو سر آن سوکت ................................... متصل شده است.
٨  مراحل ارسال یک سند را به ترتیب بیان کنید.

آزمون نرم افزاری: سؤال بر اساس الگوی پرسش                                        بارم آزمون:  8 نمره
1   در بخش نرم افزار فکس دستگاه ، شماره و نام سربرگ را وارد کنید.    

 A4 بر روی یک کاغذ A5  2   در بخش نرم افزار کپی دستگاه، تنظیمات را به گونه ای انجام دهید که از یک سند
دو سری کنارهم کپی بگیرد.                                                                                                                                 

آزمون سخت افزاری) عملي(: سؤال براساس الگوی پرسش و فرایند اجرای کار   بارم آزمون:  12 نمره
1   با راه اندازی بخش کپی دستگاه، از یک سند به تعداد سه برگ کپی بگیرید.

2   از سندی با ابعاد A5 روی کاغذ A4 کپی بگیرید.
3   مراحل تغییر ابعاد در بخش نرم افزار را بنویسید.

4   ارسال و دریافت یک سند را انجام دهید.

شایستگی های غیر فنی: مشابه مرحله کار 1 پودمان اول                                                                                                                    

کلیه آزمون ها بر اساس استاندارد عملکرد نمون برگ ٨ـ1 انجام می شود.
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مرحله کار 3: اجزاء بخش کپی دستگاه و بررسی عملکرد آن
 کار: نصب، راه اندازی و کار با دستگاه MFP لیزری

نام و نام خانوادگی هنرجو:                                   کد کار:  0702                      تاریخ:

آزمون نظری: سؤال بر اساس الگوی پرسش                                        بارم آزمون: 20 نمره
1   کدام قطعه از قطعات زیر از اجزاء لیزر یونیت نیست؟

LDDR )ب         Hot Roller )الف
Mirror )ت       Polygon Motor )پ

2   مراحل چاپ روی کاغذ را شرح دهید.
3   هنگام کپی از یک سند از طریق ADF کاغذ چه مسیری را تا خروج از دستگاه طی می کند؟

4   برخی از دستگاه ها عالوه بر کاست اصلی، دارای یک کاست اضافی هستند که حجم باالتری از کاغذ را در بر 
غلط            می گیرد.              صحیح

ـ                                                                                                بارم آزمون:   آزمون نرم افزاری: 

آزمون سخت افزاری) عملي(: سؤال براساس الگوی پرسش و فرایند اجرای کار      بارم آزمون:  20

1   کلید تنظیمات بخش کپی را روی پنل دستگاه شناسایی کرده و فهرستی از موارد قابل تنظیم را تهیه کنید. سپس 

به صورت عملی این تنظیمات را نمایش دهید.

2   سنسورهای کاغذ دستگاه را شناسایی کرده و سرویس کنید.

شایستگی های غیر فنی: مشابه مرحله 1 پودمان اول

کلیه آزمون ها بر اساس استاندارد عملکرد نمون برگ ٨ـ1 انجام می شود.
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مرحله کار 4: اجزاء  بخش فکس دستگاه  و بررسی عملکرد آن
 کار: نصب، راه اندازی و کار با دستگاه MFP لیزری

نام و نام خانوادگی هنرجو:                                   کد کار:  0701                      تاریخ:

آزمون نظری: سؤال بر اساس الگوی پرسش                                                            بارم آزمون: 20 نمره
1   کدام گزینه مشخص کننده کلید بلندگو روی پنل دستگاه نیست؟

الف( ON HOOK             ب( SPEAKER          پ(  Receiver             ت( 
2   در صورتی که دستگاه چهارکاره فاقد گوشی تلفن باشد، چه مشکلی ممکن است هنگام ارسال فکس به وجود 

بیاید؟ شرح دهید.
3   هنگام کپی از یک سند از طریق ADF کاغذ چه مسیری را تا خروج از دستگاه طی می کند؟

4   درحالت دریافت خودکار فکس، دستگاه پس از چند بار زنگ خوردن که در تنظیم نرم افزاری دستگاه تعیین شده 
است، روی حالت دریافت فکس می رود و بوق فکس به صدا در می آید.

غلط        صحیح 

آزمون نرم افزاری:                               بارم آزمون:   

آزمون سخت افزاری) عملي(: سؤال براساس الگوی پرسش و فرایند اجرای کار                بارم آزمون:  20 نمره
1   برد تلفن یا NCU را روی دستگاه چهارکاره لیزری موجود شناسایی کنید.

2   با کمک کلیدهای بخش فکس بر روی پنل دستگاه، در حافظه دستگاه شماره ذخیره کنید و مراحل کار را بنویسید.

شایستگی های غیر فنی: مشابه مرحله کار 1 پودمان اول                                                                                                                    

کلیه آزمون ها بر اساس استاندارد عملکرد نمون برگ ٨ـ1 انجام می شود.
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مرحله کار5: تنظیم نرم افزاری و سخت افزاری دستگاه
 کار: نصب، راه اندازی و کار با دستگاه MFP لیزری

نام و نام خانوادگی هنرجو:                                   کد کار:  0702                      تاریخ:

آزمون نظری: سؤال بر اساس الگوی پرسش                              بارم آزمون: 20 نمره
1   استفاده از دستگاه های MFP چه مزایایی دارد؟ 

2   کلید Function یا Menu در پنل دستگاه های چهارکاره چه کارایی دارد؟
3   عبارت )SET DATE AND TIME( در فهرست تنظیم های نرم افزار دستگاه چه امکانی را فراهم می آورد؟

4   کدام یک از موارد زیر از اندازه های استاندارد کاغذ در ایران نیست؟
A3 )ت             A5 )پ           LETTER )ب         A4 )الف

5   در دستگاه های چهارکاره لیزری به دلیل دقت باالتری که دارد از پویشگر نوع …………… استفاده می شود.
6   لیزر یونیت از چه قسمت هایی تشکیل شده است؟ نام ببرید.

آزمون نرم افزاری:                                                                                  بارم آزمون:  10 نمره
1   در نرم افزار دستگاه اندازه کاغذ و سند را روی A4 تنظیم کنید.  

2   در نرم افزار دستگاه تاریخ و ساعت را تنظیم کنید.                                                                                                                             

آزمون سخت افزاری) عملي(: سؤال براساس الگوی پرسش و فرایند اجرای کار     بارم آزمون:  10 نمره
1   دستگاه چهارکارۀ موجود در کارگاه را در اختیار بگیرید و جدول زیر را تکمیل کنید.

سریال دستگاهقابلیت های دستگاهمدل دستگاهمارک دستگاه

2   لیزر یونیت دستگاه موجود در کارگاه را جدا کرده بخش های مختلف آن را مشخص کنید.

شایستگی های غیر فنی: مشابه مرحله کار 1 پودمان اول                                                                                                                    

کلیۀ آزمون ها بر اساس استاندارد عملکرد نمون برگ ٨ـ1 انجام می شود.



61

فصل سوم: چگونگی تدریس پودمان های کتاب درسی

پودمان سوم: تعمیر دستگاه )MFP( لیزری 

واحد یادگیری 3: شایستگی سرویس و تعمیر نرم افزاری و سخت افزاری 
)MFP( دستگاه چهارکاره لیزری

مراحل کار 
1   سرویس و نگهداری

2   تشخیص و رفع ایراد نرم افزاری
3   تشخیص و رفع ایراد سخت افزاری

وزارت آموزش و پرورش

سازمان پژوهش  و برنامه ریزی آموزشی

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش 

6  ـ1 استاندارد تربیت و یادگیری شایستگی 
دنیای آموزش

کد واحد 
نام واحد 821205920703کار:

کار:

شایستگی سرویس 
و تعمیر نرم افزاری 

و سخت افزاری 
دستگاه چهارکاره 

)MFP  ( لیزری

شاخه 
تحصیلی:

فنی و 
حرفه ای

ساعت 
56آموزش:

کد 
تعمیر دستگاه MFP پیمانه:8212059228پیمانه:

برق و رایانهگروه:لیزری

کد 
درس:071410612درس:

نصب و سرویس 
دستگاه های 

الکترونیکی اداری و 
صنعتی

پایه الکترونیکرشته:
دوازدهمتحصیلی:
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الف( پیامدهای یادگیری

فرصت ها/فعالیت های یادگیری ساخت یافتهعرصهعنصراهداف توانمندسازیکد مرحله کارشماره

11
تشریح چگونگی انجام سرویس و 

نگهداری بخش های مختلف دستگاه 
مطابق دفترچه راهنمای سرویس

خویشتنعلم

ـ شرح مفاهیم و اصطالحات دفترچه راهنما 
توسط هنرآموز 

ـ شرح چگونگی سرویس و نگهداری بخش 
چاپ دستگاه توسط هنرآموز ـ شرح چگونگی 

سرویس و نگهداری بخش پویشگر دستگاه 
توسط هنرآموز 

ـ نمایش فیلم توسط هنرآموز

خویشتنعلمسرویس قطعات کششی21
ـ شرح عملکرد و درایور قطعات کششی 

ـ شرح ویژگی های یک قطعه کششی 
استاندارد و اصلی

ـ سرویس قطعات کششی توسط هنرآموز خویشتنعملسرویس قطعات کششی21
و هنرجو

ـ شرح عملکرد هرکدام از سنسورهاخویشتنعلمسرویس سنسورها31

ـ سرویس سنسورها توسط هنرآموز و هنرجوخویشتنعملسرویس سنسورها31

ـ شرح ظاهر و عملکرد یک کاست سالم خویشتنعلمبازرسی مواد مصرفی41
مواد مصرفی

ـ بازرسی مواد مصرفی توسط هنرآموز و خویشتنعملبازرسی مواد مصرفی41
هنرجو

خویشتنعملسرویس و نگهداری بخش چاپ دستگاه51

ـ سرویس بخش لیزر یونیت توسط هنرآموز 
و هنرجو

ـ سرویس بخش پخت )فیوزینگ یونیت( 
توسط هنرآموز و هنرجو

سرویس و نگهداری بخش پویشگر 61
عملدستگاه

ـ سرویس بخش پویشگر توسط هنرآموز خویشتن
و هنرجو 

ـ تهیه چک لیست برای سرویس دوره ای 
دستگاه

علمرفع ایرادنرم افزاری دستگاه72
ـ شرح کدهای خطا و چگونگی رفع ایراد خویشتن

نرم افزاری بخش های مختلف دستگاه در 
راستای سرویس توسط هنرآموز 

ـ  شرح یک قطعه کششی اصلی و چگونگی خویشتنعلمرفع ایرادقطعات کششی83
عملکرد آن

ـ تعمیر یا تعویض قطعات کششی توسط خویشتنعملرفع ایرادقطعات کششی83
هنرآموز و هنرجو
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ـ شرح تعداد سنسورها و عملکرد هر کدامخویشتنعلمرفع ایرادسنسورها93

ـ تعمیر یا تعویض سنسورها توسط هنرآموز خویشتنعملرفع ایرادسنسورها93
و هنرجو

ـ شرح عملکرد کلی لیزر یونیت – شرح خویشتنعلمرفع ایرادبخش لیزر 103
عملکرد اجزاء لیزر یونیت

ـ تعمیر بخش لیزر و تعویض قطعات معیوب خویشتنعملرفع ایرادبخش لیزر 103
توسط هنرآموز و هنرجو

ـ شرح عملکرد کلی و جزئی فیوزینگ یونیتخویشتنعلمرفع ایرادبخش پخت )فیوزینگ یونیت(113

113
ـ تعمیر بخش پخت )فیوزینگ یونیت( و خویشتنعملرفع ایرادبخش پخت )فیوزینگ یونیت(

تعویض قطعات معیوب توسط هنرآموز و 
هنرجو

رفع ایرادسخت افزاری بخش اسکن 123
ـ شرح ارتباط اجزاء پویشگر با یکدیگرخویشتنعلمدستگاه

رفع ایرادسخت افزاری بخش اسکن 123
خویشتنعملدستگاه

ـ تعمیر و تعویض قطعات کششی توسط 
هنرآموز و هنرجو ـ تعمیر بخش پویشگر 

و تعویض قطعات معیوب توسط هنرآموز و 
هنرجو ـ تعمیر و تعویض سنسورها توسط 

هنرآموز و هنرجو 

خویشتنایمانرعایت ارگونومي و سایر نکات ایمني1300

ـ نمایش فیلم در مورد ارگونومي و نکات 
ایمني توسط هنرآموز ـ استفاده از پوستر در 

مورد ارگونومي و نکات ایمني توسط هنرجو ـ 
رعایت ارگونومي و نکات ایمني توسط هنرجو

1407
تفکر در ارزش کسب روزي حالل و عمل 

صالح در اجراي سرویس و خدمات به 
مشتري

خداایمان
ـ شرح ارزش کسب روزي حالل با استفاده از 

احادیث و آیات الهي توسط هنرآموز

خلقتاخالقمتعهد به صرفه جویي به مصرف انرژي1508

ـ ارائه راهکارهاي مناسب جهت صرفه جویي 
در انرژي توسط هنرآموز و هنرجوـ نمایش 

فیلم در مورد صرفه جویي انرژي توسط 
هنرجو و هنرآموز

1609
کاربست فناوري هاي نوین در ارائه 

سرویس هاي مختلف از جمله گارانتي 
به مشتري

خلقعلم
ـ استفاده از فناوري هاي نوین در مراحل ارائه 

خدمات به مشتري توسط هنرجو
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تدریس پودمان سوم

تعمیر دستگاه MFP لیزری

توصیه های کاربردی در ارتباط با تدریس پودمان سوم
پودمان سوم نیز مشابه پودمان اول و دوم کاربردی و مرتبط با بازار کار و اشتغال 
است. این پودمان مقدمه ای برای تعمیر دستگاه های چهارکاره لیزری)MFP( است. 
با وجود پیچیدگی که این مبحث دارد، به دلیل ارتباط نزدیک با بازار کار و فراهم 
بودن زمینه شغلی، انگیزه عمیقی را برای یادگیری در هنرجویان ایجاد می کند. 
مانند پودمان دوم، الزم است هنگام ورود به مبحث، با استفاده از رسانه های مختلف 
و فراهم کردن زمینه های بحث و گفت وگو و ارائه کنفرانس، این زمینه را تقویت 
کنید. به منظور کارایی بیشتر، توصیه های پیشنهادی و کاربردی را نیز در ارتباط 
با آموزش این پودمان ارائه می دهیم. بدیهی است هنرآموزان ارجمند در فرایند 
اجرا، روش های بهتر و مطلوب تری را می توانند ارائه دهند و به کار ببرند. لذا انتقال 

تجربیات آموزشی بسیار مفید و اثربخش است.
دارد،  وجود  که  دیگری  دستگاه  یا  ان  هنرست در  موجود  ه  چهارکار دستگاه  از   

استفاده کنید.
 از فیلم های آموزشی تهیه شده در پودمان دوم می توانید برای آموزش این قسمت 

نیز استفاده کنید.
 آموزش این پودمان شامل بخش های نظری، عملی و نرم افزاری است که با توجه 

به مدل دستگاه تهیه شده آموزش داده می شود.
 دستگاه های موردنیاز برای این پودمان می تواند کاماًل نو یا دست دوم باشد. چنانچه 
به نهادهایی دسترسی دارید که با توجه به نیاز باید دستگاه های خود را به روز کنند، 
به صورت هدیه دریافت  یا  را خریداری کرده  آنان  نید دستگاه ها دست دوم  می توا

کنید و در آموزش مورد استفاده قرار دهید.
 اجرای عملی باز و بسته کردن و تعمیر دستگاه ها به صورت گروهی در کالس 
انجام پذیرد و از مراحل باز کردن دستگاه فیلم تهیه شود تا موقع بستن، دستگاه 

به درستی جمع شود. 
 حتماً پس از جمع کردن دستگاه یا تعمیر، تمام قسمت های دستگاه آزمایش 

شود.
 مهّیا کردن ابزار و تجهیزات الزم مورد نیاز برای تعمیرات قبل از آغاز به کار، 
بخش مهمی از سرویس و تعمیر دستگاه به شمار می رود. برای سرویس و تعمیر هر 
بخشی از دستگاه، ابزار و مواد خاصی الزم است که در متن دفترچه راهنما ذکر 



65

فصل سوم: چگونگی تدریس پودمان های کتاب درسی

شده است. دقت در این زمینه مانع به وجود آمدن مشکل در امر تعمیرات می شود.
از برگه اطالعات  این پودمان، مطالعه و استخراج اطالعات  از مراحل کار   یکی 
دستگاه ها است. اگر برگه اطالعات به همراه دستگاه ارائه نشده باشد، آن را از سایت 
تولیدکنندگان یا فروشندگان دستگاه بارگیری کنید و در اختیار هنرجویان قرار 
دهید. الزم به ذکر است که متن انگلیسی برخی از  قسمت های برگه اطالعات که 
برای ترجمه در کتاب درسی قرار داده شده است، مطالعه و ترجمه برگه اطالعات 
تکلیف  به عنوان  غیر درسی  در ساعات  و  نظارت هنرآموز  با  و  در ساعت کالسی 
فارسی  به  انگلیسی  لغت نامه  از  ترجمه،  برای  انجام می شود. هنرجویان می توانند 

نیز استفاده کنند.
 در انجام آزمایش هایی که با ولتاژ برق شهر انجام می شود هنگام آزمایش نظارت 
مستقیم داشته باشید. به هنرجویان تاکید کنید که نکات ایمنی را رعایت کرده و 

حتماً از کلید محافظ جان استفاده کنند. 

:)MFP( دستگاه چهارکاره لیزری 
دستگاه های چهارکاره لیزری به مرور به عنوان پرکاربردترین محصول ماشین اداری 
در جامعه تبدیل می شوند. لذا آشنایی با عملکرد، سرویس و تعمیرات این دستگاه ها 
با عنوان خدمات و پشتیبانی و نگهداری، نیاز به تخصص و تجربه دارد که باید در 

مراکز مجهز و تخصصی انجام پذیرد.
 سرویس های دوره ای و تخصصی )جنرال سرویس( شامل خدمات زیر است:

برد اصلی دستگاه،  یا   )Formater( تمامی قطعات فورمتر  تعویض   تعمیرات و 
منبع تغذیه یا Power، عیب های مکانیکی و الکترونیکی بخش های مختلف دستگاه.

 سرویس کامل و عمومی تمامی قطعات کششی جهت کارکرد بهتر و عملکرد 
مفید دستگاه و کم کردن استهالک سایر قطعات.

 تعمیر و تعویض قطعات مصرفی دستگاه ها با قطعات و مواد مصرفی اصلی و با 
کیفیت جهت کم شدن هزینه مصرفی.

 به روزرسانی و )update( نرم افزار دستگاه )Firmware( در صورت ارائه از سوی 
شرکت های سازنده و تولیدکننده جهت رفع مشکالت احتمالی و بهره گیری از کلیه 

امکانات دستگاه ها.
 سرویس و غبارروبی، روغن کاری و کالیبراسیون قطعات مکانیکی و الکترونیکی 
جهت بهینه سازی عملکرد دستگاه و نگهداری آن و جلوگیری از خراب شدن دستگاه 

با کمترین هزینه. 
 تعویض کابل ها و سایر اتصاالت درصورت خرابی و قطع شدگی.

 چگونگی رفع برخی از عیوب احتمالی دستگاه چهارکاره لیزری: همه ما انتظار 
داریم دستگاهی که می خریم برای مدت ها به خوبی کار کند، اما معموالً به دلیل 
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مواجه  مشکل  با  است  ممکن  دستگاه،  اشتباه  تنظیمات  و  نادرست  های  استفاده 
شویم. برخی از این عیوب عبارت اند از:

 کند بودن عملیات چاپ از رایانه 
 با کاهش کیفیت چاپ می توانید این مشکل را برطرف نمایید. با اینکه تنظیم های 
 Normal با تغییر حالت چاپ از چاپگرها بر اساس مدل آن ها متفاوت است ولی 
به Fast Draft  می توانید این مشکل را حل کنید، شکل 15. برای انجام این کار 
کافیست گزینه Print and Properties را انتخاب نموده و به دنبال گزینه کاهش 
کیفیت چاپ بگردید. با این تغییر سرعت افزایش یافته و کیفیت چاپ کاهش می یابد.  
 حذف تصاویر و متون گرافیکی، هنگام چاپ از اینترنت سرعت چاپ را افزایش 

می دهد. 
 افزودن حافظه جانبی )RAM( به دستگاه از دیگر راه های افزایش سرعت چاپ 

است. 

 دستگاه پرینت نمی گیرد
 دالیل مختلفی برای این عیب ممکن است وجود داشته باشد. یکی از این دالیل 

می تواند ارسال پرینت به چاپگر دیگر توسط ویندوز به طور پیش فرض باشد.

شکل 15ـ تغییر کیفیت

شکل 16ـ تعیین دستگاه پیش فرض

 برای برطرف شدن این عیب باید روی 
 Printers نام دستگاه موجود در منوی
and Faxes راست کلیک کرده و گزینۀ 
انتخاب  را   Set  as default pri nter
کنید. البته ترتیب این کار در ویندوزهای 

مختلف متفاوت است، شکل 16.
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 پایین بودن کیفیت چاپ
درصورت پایین بودن کیفیت چاپ، مشاهده نقاط یا خطوط افقی سیاه یا سفید، 
مانند شکل 17، یا وجود سایه خاکستری گسترده در سطح کاغذ چاپ شده، در 
مرحله اول کارتریج و درام دستگاه را تعویض کنید. درصد بسیار باالیی از این عیوب 

مربوط به مستهلک شدن یا تمام شدن تونر کارتریج است.

شکل 17ـ چاپ با خطوط سیاه عمودی

شکل 1٨ـ شیشه پویشگر دستگاه

 یونیت درام دستگاه که جدا از کارتریج است، می تواند دلیل این عیوب باشد. 
 اگر هنگام گرفتن کپی این خطوط و نقاط سیاه را بر روی کاغذ خروجی مالحظه 
می کنید، ابتدا سطح شیشه پویشگر دستگاه )شکل 18(، دستگاه را با پارچه نم دار 
تمیز کنید و برای بررسی صحت کار دستگاه از یک سند با کیفیت باال کپی بگیرید.

 پیغام خالی بودن کارتریج
در دستگاه های جدید که برای شمارش تعداد برگ های چاپ شده از بردهای کوچکی 
)Chipset( زیر کارتریج استفاده شده است، ممکن است پودر تونر در کارتریج باشد 

و خالی نشده باشد اما کنتور )Counter( چیپ به اتمام رسیده باشد. 
اگر نوشته های چاپ شده روی کاغذهای پرینت گرفته شده سیاهی کمتر از 5 درصد 
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فیوز،  یا  تعویض چیپ  با  تنها  این صورت  اتفاقی رخ می دهد. در  باشد چنین  داشته 
کارتریج عمل خواهد کرد، شکل 19.

درصورت دانستن وزن کارتریج در حالت های پر و خالی، می توانید میزان پربودن 
پودر تونر در کارتریج را تشخیص دهید.

 شکل 1٩ـ کارتریج

 استفاده از کارتریج های شارژ شده
پیشنهاد می شود که از کارتریج های اصل استفاده کنید. کارتریج های غیراصلی، 
ممکن است در هزینه شما صرفه جویی کند، اما در دراز مدت به بخش درام یونیت و 
بخش پخت دستگاه آسیب می زند. ضمناً نتیجه چاپ پس از چند بار شارژ کارتریج 

ممکن است مطلوب نباشد. 
 گیر کردن کاغذ در دستگاه

 چنانچه این مشکل بعضی اوقات پیش آید با تعویض کاغذ برطرف می شود، در 
این شرایط عیب احتماالً مربوط به نوع کاغذی است که استفاده می شود. کاغذهای 
یک بار استفاده شده، عالوه بر پایین آوردن کیفیت چاپ احتمال گیر کاغذ را باال 

می برند. استفاده از کاغذهای مناسب مانع بروز چنین مشکلی می شود.
در صورتی که این مشکل همیشگی است باید قطعات کششی و سولونوئیدهای 

دستگاه را سرویس و یا تعویض کنید.
 پس از هر پرینت یک برگ سفید از دستگاه خارج می شود.

در چاپگرهایی که به صورت مشترک در یک مجموعه استفاده می شود این 
مشکل رایج است. برای رفع این مشکل، وارد بخش Devices and Printers در 
 Printing شوید و بر روی نام دستگاه کلیک راست کرده و گزینه  Control Panel

Preferences را انتخاب کنید. 
در منوی این دستگاه گزینه Separator Pages را انتخاب کرده و تنظیمات 
عملیات  بین  آیا  که  می کند  مشخص  گزینه  این  دهید.  انجام  را  خود  دنظر  مور
چاپ، یک برگه خالی به عنوان جداکننده فعالیت چاپ در نظر گرفته شود یا خیر. 
درصورت غیرفعال کردن این گزینه، دیگر برگه سفید پس از هر پرینت از چاپگر 
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خارج نمی شود.
 چاپ نشدن کامل یک صفحه

این مشکل هنگام چاپ از اینترنت بیشتر پیش می آید. یک صفحه اینترنتی می تواند 
هر ابعادی داشته باشد و معموالً صفحات اینترنتی برای چاپ طراحی نشده اند. 

از صفحه ای که  توانیم پیش نمایشی  Print Preview می  از گزینه  استفاده  با 
قرار است چاپ شود را مالحظه کنیم. زمانی که صفحه خیلی عریض است، از حالت 
landscape  یا چاپ افقی، استفاده کنید. در این گزینه انتخاب تمام صفحات یا 

تعداد مشخصی از صفحات امکان پذیر است.
برخی صفحات اینترنتی که امکان چاپ برای آنها منظور شده است، دارای دکمه 
چاپ نیز هستند. برای چاپ بهتر است از این دکمه به جای دکمه چاپ مرورگر 

استفاده کنید.
 روشن نشدن دستگاه 

و  پریز  مانند  بیرونی  بررسی عوامل  از  در صورت روشن نشدن دستگاه و پس 
کابل، عیب به دستگاه برمی گردد، در این حالت اولین بخشی که مورد بازدید قرار 

می گیرد، برد منبع تغذیه است.
در صورت بررسی برد منبع تغذیه و مطمئن شدن از سالمت این برد، گزینه 

بعدی برد اصلی دستگاه است. 
نکته: بهترین روش این است که با تعویض هرکدام از بردها، در صورت موجود 

بودن برد سالم، به نتیجه دقیق برسیم. 
اگر مطمئن شدیم دلیل روشن نشدن دستگاه معیوب بودن برد اصلی دستگاه 

است، دلیل خرابی این برد می تواند هر یک از موارد زیر باشد:
* قطع بودن کانکتوری که برد منبع تغذیه را به برد اصلی متصل می کند.

* خرابی کانکتوری که برد اصلی را به برد پنل متصل می کند.
* خرابی آی سی فلش.

.CPU خرابی آی سی *
.CPU خرابی اسیالتور اصلی *

  تعمیر برد منبع تغذیه
 تعمیر بردهای منبع تغذیه سوئیچینگ مانند سایر بردهای الکترونیکی پیچیدگی های 

خاص خود را دارد.
در ادامه برخی از عیوب اساسی که بیشتر پیش می آید را متذکر می شویم.

 منابع تغذیه سوئیچینگ عموماً از دو بخش اولیه و ثانویه تشکیل شده اند. 
ON و  را در حالت های  اور  پ ابتدا سوئیچ   در صورت روشن نشدن منبع تغذیه 
OFF با اهم متر تست می کنیم. در برخی موارد سوئیچ جرم گرفته و درست عمل 

نمی کند. با استفاده از اسپری خشک می توان آن را تعمیر یا نهایتاً تعویض کرد.
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 فیوزهای ورودی را با اهم متر آزمایش کنید. این فیوزها از نوع شیشه ای بوده و 
با توجه به طراحی مدار دارای ولتاژ 250 ولت و آمپرهای 2/5 یا 3/15 یا بیشتر 

هستند.
دارند و  قرار  برد  نزدیک سوکت خروجی   خرابی خازن های صافی خروجی که 
دارای ظرفیت کمی  هستند، از جمله خرابی های متداول در این برد است. معموالً 

خازن متورم شده و تغییر شکل می دهد، شکل 20.

MFP تعمیر برد اصلی دستگاه های 
 برد اصلی یا ُفرَمِتر )Formatter(، مجموعه ای از آی سی ها و کانکتورها است که 
فرمان های اصلی دستگاه را صادر کرده و با دریافت اطالعات از انواع سنسورهای 

دستگاه، سایر اجزاء مانند موتورها و بقیه بردهای دستگاه را مدیریت می کند. 
 بیشترین خرابی که برای این برد ممکن است پیش بیاید خرابی آی سی ها است. 
آی سی های درایور موتورها یا لیزر یونیت، آی سی اصلی یا CPU، آی سی حافظه 
موقت و دائمی و آی سی های دیگری که با توجه به طراحی مدار دستگاه ممکن 

است متفاوت باشد.
 طراحی این برد برای هر مارک و مدلی متفاوت بوده و نقشه فنی مخصوص به 
خود را دارد. برای تعمیر یک برد اصلی در اختیار داشتن نقشه فنی مدار الزامی 

است. هرچند با کسب تجربه تعمیرات بردهای اصلی، این امر خیلی ضروری به نظر 
نمی رسد، با توجه به اطالعات فنی مورد نیاز برای تعمیرات برد در این پودمان به 
هنرجویان تعمیر برد آموزش داده نمی شود و ادامه فرایند در مقاطع بعدی دنبال 

می شود.
 با خواندن نام آی سی های روی برد، می توان عملکرد و وظیفه هر یک را در سایت های 
معتبر علمی پیدا کرد و عیب یابی برد را انجام داد. برای مثال وقتی موتور کشش کاغذ 
از ADF کار نمی کند و با تعویض برد اصلی مشکل حل می شود، مطمئن می شویم که 

فرمان حرکت از طرف برد اصلی به موتور داده نمی شود.

شکل 2٠ـ خازن معیوب
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 در اولین گام با دنبال کردن مسیر سیمی که موتور را به برد اصلی متصل می کند، 
کانکتور مربوط به موتور را پیدا می کنیم. معموالً از سیم های رنگی برای اتصال برد 

اصلی به موتورها استفاده می شود. 
 با پیدا کردن کانکتور و بررسی مسیر هر پین از کانکتور روی برد اصلی قطعات 

مسیر را با استفاده از مولتی متر چک کرده و قطعه معیوب را می یابیم.
 ممکن است در مسیر، قطعه ای خراب نباشد و آی سی درایور موتور TX خراب 

باشد که باید از بازار تهیه و با استفاده از هویه هوای گرم تعویض شود.

)Flash Memory( آی سی فلش مموری 
دچار  اگر  دستگاه هستند.  به  مربوط  نرم افزار  حاوی  مموری  فلش   آی سی های 
آسیب شوند ممکن است دستگاه روشن شود اما اطالعاتی روی صفحه نمایش نشان 
ندهد. در این شرایط، دستگاه کارایی ندارد و الزم است آی سی فلش تعویض شود. 
 می توانید آی سی برنامه ریزی شده را از شرکت پشتیبان درخواست کنید یا آی سی 
خام را از بازار تهیه کرده و آن را برنامه ریزی نمایید. در این حالت الزم است از قبل 

برنامۀ یک آی سی سالم را خوانده و در کامپیوتر ذخیره کرده باشید. 

شکل 21ـ برد اصلی دستگاه چهارکاره لیزری و اسیالتور نصب شده روی آن

شکل 22ـ آی سی فلش مموری
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مرحله کار 1:  سرویس و نگهداری
 کار: سرویس و تعمیر نرم افزاری و سخت افزاری دستگاه چهارکاره لیزری

نام و نام خانوادگی هنرجو:                                   کد کار:  0703                      تاریخ:

آزمون نظری: سؤال بر اساس الگوی پرسش                       بارم آزمون: 20 نمره
1   تعمیرکاران دستگاه های چهارکاره لیزری چه خدماتی می توانند به این دستگاه ها بدهند؟

2   سرویس دستگاه چهارکاره لیزری شامل سرویس چه بخش هایی از دستگاه است؟
3   سرویس و جنرال سرویس یک دستگاه چه تفاوتی با هم دارند؟

4   استفاده از مواد مصرفی اصلی که توسط سازنده اصلی دستگاه تولید شده است، ............................... را حفظ کرده 
و ............................... دستگاه را افزایش می دهد.

5   شکل مقابل چه نوع کابلی را نمایش می دهد؟

آزمون نرم افزاری:  سؤال بر اساس الگوی پرسش                                 بارم آزمون: 5 نمره
1   در تنظیم های نرم افزاری دستگاه چهارکاره لیزری موجود در کارگاه، اندازه کاغذ را روی A5 تنظیم کنید. مراحل   

کار را بنویسید. 
2   در تنظیم های نرم افزاری دستگاه چهارکاره لیزری موجود در کارگاه، تعداد دفعات زنگ خوردن را برای حالت 

دریافت خودکار فکس تنظیم کنید. مراحل کار را بنویسید.

آزمون سخت افزاری) عملي(: سؤال براساس الگوی پرسش و فرایند اجرای کار  بارم آزمون:  15 نمره
1   برد اصلی دستگاه را شناسایی کرده و انواع کانکتورهای روی آن را مشخص کنید.

2   قطعات کششی دستگاه چهارکاره لیزری موجود در کارگاه را سرویس و در صورت نیاز تعویض کنید.
3   کاست دستگاه را بیرون بیاورید، سپس نگهدارنده های کاغذ داخل آن را شناسایی کنید و روی حالت A 5 بگذارید.

شایستگی های غیر فنی: مشابه مرحله کار 1 پودمان اول                                                                                                                    

کلیه آزمون ها بر اساس استاندارد عملکرد نمون برگ ٨ـ1 انجام می شود.
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مرحله کار 2: تشخیص و رفع عیب نرم افزاری
 کار: سرویس و تعمیر نرم افزاری و سخت افزاری دستگاه چهارکاره لیزری

نام و نام خانوادگی هنرجو:                                   کد کار:  0703                      تاریخ:

آزمون نظری: سؤال بر اساس الگوی پرسش                       بارم آزمون: 20 نمره

1   برای پاک کردن صف انتظار چاپ برای چاپگر روی ویندوز، چه مراحلی را باید انجام دهید؟

2   اگر بعد از پاک کردن دستورات چاپ از روی رایانه، باز هم دستگاه پرینت نمی گیرد، الزم است تا دستگاه خود 

را ........................... کنید.

3   ریست )Reset( کارخانه دستگاه از جمله عملیاتی است که در دسترس کاربر قرار داده نمی شود. 

غلط                         صحیح        

4    در تنظیم های نرم افزاری بخش فکس، معموالً چه گزینه هایی برای دریافت سند تعریف شده است؟ 
5   هنگام خالی بودن کاست از کاغذ، دستگاه کدام پیام را نمی دهد:

LOAD PAPER )ب                   ADD PAPER )الف

CASSETTE EMPTY )ت                             ADD TONER )پ

آزمون نرم افزاری:                                                                                        
1   بخش چاپگر دستگاه چهارکاره موجود در کارگاه را راه اندازی کنید و از یک فایل PDF در رایانه پرینت بگیرید.   
2   بخش پویشگر دستگاه چهارکاره موجود در کارگاه را راه اندازی کنید. از یک سند با کیفیت مناسب اسکن بگیرید. 

در صورت بروز مشکل، نوع عیب را شناسایی و برطرف کنید.
3   در بخش درایور چاپگر بر روی PC ، اندازه و نوع کاغذ را روی A5 و PLANE PAPER بگذارید.                                                                                                                               

آزمون سخت افزاری) عملي(:                                            بارم آزمون:  

شایستگی های غیر فنی: مشابه مرحله کار 1 پودمان اول                                                                                                                    

کلیه آزمون ها بر اساس استاندارد عملکرد نمون برگ ٨ـ1 انجام می شود.
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مرحله کار 3: تشخیص و رفع ایراد سخت افزاری
 کار: سرویس و تعمیر نرم افزاری و سخت افزاری دستگاه چهارکاره لیزری

نام و نام خانوادگی هنرجو:                                   کد کار:  0703                      تاریخ:

آزمون نظری: سؤال بر اساس الگوی پرسش                       بارم آزمون: 20 نمره
1   درصورتی که دستگاه کاغذ را از کاست یا در ADF چندتایی بکشد، کدام قطعه دستگاه معیوب است؟

Separation Plat)Roller( )ب                                               Hot Roller )الف
Paper Feed )ت                                      Polygon Motor )پ

2   اگر پس از ارسال فرمان پرینت، کاغذ کاماًل سفید از دستگاه خارج شد، کدام قسمت دستگاه معیوب است؟
را  پیچ ها  محل  روی  سی دی  ماژیک  با  پیچ ها،  کردن  باز  از  قبل  باید   Polygon موتور  تعویض  هنگام  چرا     3

عالمت گذاری کنید؟ 
4   مراحل تعمیر کلیدهای گرافیتی پنل را شرح دهید.

5   اگر نوشته ها روی کاغذ خارج شده از دستگاه پاک شود، کدام بخش دستگاه معیوب است؟
6   ترموستات با اتصال به سطح هات رولر یا فیلم فیوزینگ، نمونه دما را گرفته و به برد اصلی می فرستد. به این ترتیب 

غلط                 فرمان قطع و وصل به المپ یا هیتر داده می شود. صحیح

آزمون نرم افزاری: ـ                                                                               بارم آزمون:  

آزمون سخت افزاری) عملي(: سؤال براساس الگوی پرسش و فرایند اجرای کار     بارم آزمون:  20 نمره
1   برد پنل دستگاه را جدا کرده، پس از  شناسایی نوع کلید، کلیدهای معیوب را تعمیر یا تعویض کنید.

2   بخش فیوزینگ دستگاه را جدا کرده و قطعات آن را سرویس کنید. مجدداً فیوزینگ یونیت را جمع کرده و بر روی 
دستگاه نصب کنید. از دستگاه یک کپی بگیرید و عملکرد خود را بسنجید.

3   بخش لیزر دستگاه را جدا کرده و قطعات آن را سرویس کنید. مجدداً آن را جمع کرده و بر روی دستگاه نصب 
کنید. از دستگاه یک کپی بگیرید و عملکرد خود را بسنجید.

شایستگی های غیر فنی: مشابه مرحله کار 1 پودمان اول

کلیه آزمون ها بر اساس استاندارد عملکرد نمون برگ ٨ـ1 انجام می شود.
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فصل سوم: چگونگی تدریس پودمان های کتاب درسی

کار: سرویس و تعمیر نرم افزاری و سخت افزاری دستگاه چهارکاره لیزری
نام و نام خانوادگی هنرجو:                                   کد کار:  0703                      تاریخ:

آزمون نظری: سؤال بر اساس الگوی پرسش                       بارم آزمون: 20 نمره
1   کدام یک از موارد زیر سرویس دستگاه چهارکاره لیزری را شامل نمی شود؟

الف( سرویس قطعات کششی ADF                                                  ب( سرویس ظاهر دستگاه
پ( بازدید مواد مصرفی                                                                ت( نصب به کامپیوتر

2   برای لغو فرمان چاپ چه مراحلی را باید انجام دهیم؟ نام ببرید.
3   قطعات کششی دستگاه در چه صورت نیاز به سرویس دارند؟ شرح دهید.

4   در صورتی که دستگاه چاپگر کاغذ را از کاست یا در ADF چندتایی بکشد، یعنی دستگاه نمی تواند کاغذها را جدا 
)Separate( کند. پس .................................................. نیاز به سرویس یا تعویض دارد،

5   سنسور کاغذ که در کاست قرار دارد چه وظیفه ای بر عهده دارد؟
6   قبل از باز کردن پیچ های موتور Polygon ، باید با ماژیک سی دی محل پیچ ها را عالمت گذاری کنید.

غلط                         صحیح

آزمون نرم افزاری:  سؤال بر اساس الگوی پرسش                                 بارم آزمون: 5 نمره 
1   کدام یک از گزینه های زیر، در نرم افزار دستگاه، به معنی تنظیم سایز کاغذ نیست؟  

        PAPER SIZE )ب               PAPER MENU )الف
DOCUMENT SIZE )ت                  PAPER TYPE )پ

2   دستگاه موجود در کارگاه برای دریافت فکس چه حالت هایی دارد؟ نام ببرید.

آزمون سخت افزاری) عملي(: سؤال براساس الگوی پرسش و فرایند اجرای کار    بارم آزمون:  15 نمره
1   بخش پویشگر دستگاه موجود در کارگاه را سرویس کنید.

2   فیوزینگ یونیت دستگاه را جدا کرده سرویس کنید.
3   لیزر یونیت دستگاه را جدا کرده بخش های مختلف آن را شناسایی و سرویس کنید.

شایستگی های غیر فنی: مشابه مرحله کار 1 پودمان اول                                                                                                                                              

کلیه آزمون ها بر اساس استاندارد عملکرد نمون برگ ٨ـ1 انجام می شود.


