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 HP LaserJet 1010پرینتر

نماي جلو و عقب

چراغ توجه-1

شدن جهت پرینتآماده چراغ-2

چراغ دکمه تایید-3
دکمه تایید-4

دکمه لغو کننده کار-5

.شودباز ) ج محل قرار گرفتن کارتری( انگشت خود را در این محفظه قرار دهید و به سمت باال بکشید تا درب پرینتر -6

کننده کاغذتنظیم -7

سینی ورودي کاغذ-8

سینیرويپوشش -9

بیرون آمدن کاغذ چاپ شدهمحل -10
نماي عقب و جانبی

USBپورت -11

HP LaserJet 1015براي چاپگر موازي فقط پورت -12

)با این کلید می توانید دستگاه را روشن یا خاموش کنید ( خاموش/ روشن کلید -13

وصل شدن کابل برق به دستگاه محل -14

جداسازيپد -15
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Ref Description

1 PAPER PICKUP TRAY ASS'Y

2 DELIVERY TRAY ASS'Y

3 SEPARATION PAD ASS'Y

4 ROLLER, PICKUP

5 FUSER (FIXING ASS'Y) 110-127V

5 FUSER (FIXING ASS'Y) 220-240V

6 ENGINE POWER ASS'Y 110-127V

6 ENGINE POWER ASS'Y 220-240V

7 LASER SCANNER ASS'Y

8 ENGINE CONTROL ASS'Y

9 TRANSFER ROLLER ASS'Y

10 PAPER PICKUP ASS'Y

11 Dust Cover-US

11 Dust Cover-Worldwide

12 Door Link Clip (Stopper)
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1010آموزش تمیز کردن داخل پرینتر 

ین نقطه ندارید ، اغلب نیازي به تمیز کردن اشما . نکنیداستفاده .... دستگاه هاي باد ، بلوور واز براي پاك کردن گرد و غبار و یا تونري که داخل دستگاه ریخته است :هشدار 

.  اشدباین محفظه را در بر گرفته بار مگر اینکه کارتریج دستگاه شما تونر ریزي داشته باشد یا اینکه مدت زیادي از پرینتر استفاده نکرده باشید و گرد و غ

.سیم برق را جدا کنید و صبر کنید تا چاپگر خنک شودکنید ، را خاموش چاپگر . 1

.بیاوریدبیرون را کارتریج را باز کنید و کارتریج درب . 2

اشته باشد ، و کارتن یا جایی قرار دهید که نور کمی دداخل در صورت لزوم، کارتریج را . قرار ندهیدبراي جلوگیري از آسیب رسیدن به کارتریج آن را در نور مستقیم :هشدار

.آسیب برسانیدخودتان با انجام این کار می توانید به چاپگر . نکنیداسفنج سیاه داخل چاپگر را لمس توجه داشته باشید که هرگز غلطک انتقال دهنده ،

.پاك کنیدمسیر رسانه و حفره کارتریج را خیلی با احتیاط قسمت با یک پارچه خشک داخل . 3
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اه کنید ، کارتریج دستگاه سالم است و مطمئن هستید که هیچ مشکلی ندارد آن را دوباره وارد دستگاگر . 4

ببندیدو درب قسمت ورودي کارتریج را 

.که درب پرینتر را بستید کابل برق را به دستگاه وصل کنید و آن را روشن کنیدوقتی . 5
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1010پرینتر ) کاغذ کش (آموزش تمیز کردن یا تعویض پیکاپ 

:را تمیز کنید و یا تعویض کنید دستورالعملهاي زیر را دنبال کنید می خواهید پیکاپ اگر 

ید و به پارچه خود را کمی خیس کن. بشوییدغلطک یا میله پیکاپ را به آرامی در دست خود بگیرید و با پارچه نرم و آب . 1
.کنیددور غلطک پیکاپ را تمیز آرامی 

.کنیدبا پارچه مرطوب فقط غلطک را تمیز : هشدار 

ا اگر خواستید و ی) ممکن است روي پیکاپ خاك گرفته باشد ( پرینتر را پاك کنید با استفاده از یک پارچه خشک ، پیکاپ . 2
.کنیدپیکاپ نو را می توانید جایگزین آن 

.شودقبل از نصب مجدد پیکاپ در چاپگر ، اجازه دهید تا غلطک یا همان میله پیکاپ کامال خشک . 3

.دهیدصورت معکوس انجام را به دادیم مراحلی را که توضیح براي نصب مجدد غلطک پیکاپ ، 

.کنیددر این مرحله کابل برق پرینتر را به دستگاه وصل کنید و دستگاه را روشن . 4
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1010پرینتر ) میل پیکاپ (آموزش تعویض غلطک 

)دقیقه طول می کشد 20تا 15این کار معموال بین ( سیم برق را جدا کنید و صبر کنید تا چاپگر خنک شود در اولین قدم لطفا پرینتر را خاموش کنید و . 1

.بیاوریدبیرون را را باز کنید و کارتریج ) قسمت ورودي کارتریج ( درب پرینتر . 2
.کنیدرا مشاهده می ) میل پیکاپ ( وقتی کارتریج را بیرون آوردید در انتهاي پرینتر غلطک . 3

.یددهکمی به سمت بیرون بکشید و سپس غلطک را به سمت جلو حرکت آن را به آرامی زبانه هاي کوچک و سفید را در هر دو طرف غلطک وجود دارند را فشار دهید و . 4

.کنید، زبانه هاي سفید کوچک را حتما باید آزاد آن جلوگیري از شکستن براي : هشدار 

.بکشیدبیرون را باال و پایین ببرید و به سمتبا دقت غلطک پیکاپ . 5
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نکه غلطک و یا ای. بگذاریدداخل دستگاه دوباره در این مرحله می توانید غلطک را یا تمیز کنید و با همان پیکاپ . 6
جدید با پیکاپ جدید استفاده کنید

شک غلطک را جاي گذاري کنید تمام محل آن را به آرامی با یک پارچه خمی خواهید داشته باشید که وقتی توجه 

.کنیدتمیز 

د در جاي خوآرامی باالي غلطک واکر جدید را به موقعیت بچرخانید تا زبانه هاي سفید در هر طرف غلطک به . 7

.برسانیدبنشینند ، غلطک را به محل خود 

ارتریج درب ک، وقتی که غلطک و پیکاپ را در جاي خود قرار دادید حاال کارتریج را دوباره داخل دستگاه قرار دهید . 8

.را ببندید

.کابل برق پرینتر را وصل کنید و دستگاه را روشن کنید. 9
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1010آموزش تعویض پد پرینتر 

.کنیدتمیز پیکاپ را حتما غلطک و از جداسازي یا تعویض پد به شما پیشنهاد می کنیم کهقبل 

)دقیقه طول می کشد 20تا 15این کار معموال بین .( چاپگر را خاموش کنید و سیم برق را جدا کنید ، صبر کنید تا چاپگر خنک شود در اولین قدم. 1

.کنیدبراي جدا سازي پد باید آن دو را باز را نگاه کنید ، طبق شکل زیر دو پیچ در قسمت پایینی وجود دارد که چاپگر قسمت پشت .2

.شودوقتی دو پیچ را باز کردید با کمی تکان دادن قسمت پایینی ، پد دستگاه جدا می . 3

دستگاه را پد ه راحتیشما می توانید ب) البته ما توصیه می کنیم که حتما تعویض نمایید ( در این قسمت اگر بخواهید می توانید پد را با یک پارچه خشک تمیز کنید . 4

.ببندیدوقتی کارتان تمام شد دوباره پد را در دستگاه بگذارید و پیچ هاي آن را .دهیدجدا کنید و پد جدید را جایگزین آن کنید و آن را در محل خود قرار 

.کنیدحاال شما می توانید چاپگر را روشن کنید و از آن استفاده . 5
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1010پرینتر و پیکاپ تعویض سینی خروجی 

.برودممکن است لوالها یا خار سینی از بین . کمی باال و پایین کنید تا یک طرف سینی آزاد شودرا سینی . 1
ک یک پیچ گوشی ابتدا یک طرف سینی را در دستگاه جاي گذاري کنید و بعد طرف دیگر را با کم. حاال سینی جدید را خیلی با احتیاط از بسته بندي خارج کنید . 2

.کنیدتخت کوچک وارد دستگاه 
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1010آموزش باز کردن قاب پرینتر 

نید تا چاپگر قبل از باز کردن قاب توجه داشته باشید چاپگر را خاموش کنید و سیم برق را جدا کنید ، صبر ک:نکته 

)کشددقیقه طول می 20تا 15این کار معموال بین ( .شودخنک 

:  سمت راست پرینتر قاب 
ه می کنید ، براي باز کردن قاب سمت راست دستگاه ابتدا به قسمت پشت دستگاه مراجعه کنید و یک پیچ مشاهد. 1

.کنیدآن را باز 

.شودکامال با احتیاط این کار را انجام دهید ممکن است خار قاب ها شکسته :هشدار 

1
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.کنیداز یک پیچ گوشتی تخت کوچک استفاده کنید تا زبانه در پایین قاب را آزاد . 2

.  ببریددرب کارتریج چاپ را باز کنید ، درب وردي کارتریج دستگاه را به سمت باال . 3

.بگیرداز پشت قاب دستگاه را کمی به سمت جلو فشار دهید ، این کار باید خیلی با احتیاط صورت . 4

1

1
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:  چپ پرینتر قاب سمت 

.کنیدکه شما می توانید مراحل باال را دوباره تکرار .هستشسمت راست مثل کردن قاب سمت چپ هم باز 

کردن درب وردي کارتریج باز 
باز کردن پنل باالیی پرینتر شما باید تمام مراحل باال را از قبل انجام داده باشید براي . 1

.سمت چپ را جدا کنیدقاب جانبی در این مرحله . 2

.حاال درب ورودي کارتریج را باز کنید. 3

دو پیچ در قسمت انتهایی درب مشاهده می کنید . 4

.کنیدد باز می کنید بتوانیمشاهده استفاده کنید تا پالستیک رابط سفید رنگ که در شکل از دم باریک . 5

.رت دیگري باشدبه صوتوجه داشته باشید که در بعضی از دستگاه ها ممکن است این لوال یا پالستیک رابط :نکته 

1
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.نشودن گم پالستیک رابط را بیرون بیاورید و آن را در جایی نگه داریی کنید احتیاط کنید که پین یا پیچ آ

.هستش که باید باز شودپرینتر در پشت شکل مطابق پیچ یک . 6

باشید که این بعد از باز کردن پیچ کمی قاب فلزي را باال و پایین کنید تا از جاي خود بیرون بیاید دقت داشته. 7

اخل دستگاه در دکار باید خیلی با احتیاط انجام بگیرد چرا که در هنگام باز کردن صفحه فلزي یکسري اتصاالت 

.دارد ممکن است صدمه ببینندوجود 

1
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باز کردن قاب باالیی پرینتر 

.دهیدباز کردن قاب باالیی پرینتر باید تمامی مراحل قبل را انجام براي . 1

ت هر دو طرف قاب را به آهستگی به سمدهید خود ، بر روي زبانه ها در پایین فشار شست استفاده از انگشت با . 2

.بیرون بیایدپایین
:باز کردن قاب جلوي دستگاه 

.بدهیدمراحل زیر را انجام ادامه را انجام بدهید و در قبل تمام مراحل جلوي باید براي باز کردن قاب . 1

ک خار وجود وسیله یک پیچ گوشتی تخت نازك در قسمت پایین دستگاه یبه همان طور که در شکل مشاهده می کنید . 2

.دارد که آن را باید آزاد کنید

ستگاه کنید تا از خار دو عقب و حاال خیلی با احتیاط قسمت باالیی قاب را جدا کنید براي این کار کمی قاب را جلو . 3

.خارج شود

1
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1010غلطک پرس پرینتر تعویض 

.پرینترمساوي است با تعویض آنها بعضی از قطعات این قسمت قابل تعویض نیستند ، بنابراین شکستن یا خراب شدن :توجه 

)کشددقیقه طول می 20تا 15کار معموال بین این (. قبل از شروع به کار توجه داشته باشید چاپگر را خاموش کنید و سیم برق را جدا کنید ، صبر کنید تا چاپگر خنک شود :نکته 

.کنیدشاهده داشت شما می توانید غلطک پرس را مدستگاه قرار در انتهاي جاي که کارتریج. بیاوریدرا باز کنید و کارتریج را بیرون ) قمست ورودي کارتریج ( ینتر ردرب پ. 1

.کنیدبه بخش اسفنج سیاه غلتک انتقال یا همان غلطک پرس خودداري از دست زدن:نکته 
.بچرخانیدرا باز کنید و آن را تیغه طرف دو . 2

.کنیداز دم باریک استفاده . نمایدپرس یا همان انتقال دهنده جدا غلطک از بلبرینگ در سمت راست و چپکاغذ را گیره . 3
.بیرون بیاوریدو به آرامی و عقب کرده آن را جلو کمی غلطک پرس را به سمت چرخ دنده در سمت راست نگه دارید ، و زاویه . 4

http://faraznetwork.ir/


1010باز کردن موتور پرینتر 

دقیقه طول می 20تا 15این کار معموال بین . (قبل از شروع به کار توجه داشته باشید چاپگر را خاموش کنید و سیم برق را جدا کنید ، صبر کنید تا چاپگر خنک شود:نکته 
)کشد

.بعضی از قطعات این قسمت قابل تعویض نیستند ، بنابراین شکستن یا خراب شدن آن ها مساوي است با تعویض پرینتر:توجه 

.وقتی که تمام قاب هاي دستگاه را باز کردید حاال نوبت می رسد به پنج کابلی که در باالي برد دستگاه وجود دارند را جدا کنید. 1

باز کردن پیچ هاي هایی که برد را به دستگاه متصل کرده. 2

.خود داري کنیدقرار دارند موتور از دست زدن به دو چشمی که پشت :نکته 

ام نصب مجدد موتور، گهنشما به راحتی می توانید موتور پرینتر را از دستگاه جدا کنید و یک موتور جدید روي دستگاه نصب کنید فقط باید کمی دقت داشته باشید کهحاال 
خواهد کرد و گاها گاه کار ندستاطمینان حاصل کنید که کابل ها را به درستی نصب کرده باشید و تمام اتصاالت دستگاه را به شکل اولیه در آورده باشید در غیر این صورت 

.استمشاهده شده که دستگاه به ایراد جدیدي برخورد کرده 

1

1

2



1010فیوزینگ پرینتر تعویض 

نید تا چاپگر قبل از شروع به کار توجه داشته باشید چاپگر را خاموش کنید و سیم برق را جدا کنید ، صبر ک:نکته 
)دقیقه طول می کشد 20تا 15این کار معموال بین . ( خنک شود 

است با بعضی از قطعات این قسمت قابل تعویض نیستند ، بنابراین شکستن یا خراب شدن آن ها مساوي:توجه 

.پرینترتعویض 

.کنیدباز قاب هاي پرینتر را . 1

.کنیددرب ورودي کارتریج را باز . 2

.کنیددر صورت لزوم ، کابل هاي قسمت مجاور موتور جدا . 3

.کنیدرا باز آنها سه عدد پیچ را مطابق شکل زیر مشاهده می کنید . 4

.کنیدانتهاي موتور فیوزینگ را باز و سمت راست چاپگر . 9

ود دارد که برگه پالستیکی سمت چپ چاپگر وجدر این قسمت خیلی با احتیاط کار را انجام دهید چرا که اگر:توجه 
ن آن خیلی کردجایگزین . شودفیزیک را به ورق فلز متصل می کند ، ضربه بخورد یا شکسته سوپاپ کارش اینکه 

.  شویدسخت یا اصال پیدا نمی شود و شما ناچار به تعویض دستگاه می 

1
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کرده وقتی کاغذ گیر 1010آموزش بازکردن پرینتر اچ پی 

).دقیقه طول می کشد 20تا 15این کار معموال بین . ( قبل از شروع به کار توجه داشته باشید چاپگر را خاموش کنید و سیم برق را جدا کنید ، صبر کنید تا چاپگر خنک شود :نکته 

.کنیدباز و چپ را سمت راست ،قاب جلویی . 1
.درب ورودي کارتریج چاپگر و پانل عقب را باز کنید. 2

.غلطک انتقال دهنده یا غلطک پیکاپ را باز کنید. 3

.مونتاژ فیوزر را انجام دهید . 4

.کنید و بیرون بیاوریدجدا  Formatterبه Solenoidازبراي جدا کردن کاغذهاي جمع شده ، سیمهاي اضافی را در صورت لزوم جدا کنید و آنها را باز کنید ، سیم را . 5

.تا پیچ6همان طور که در تصویر زیر مشاهده می کنید حاال نوبت می رسد به باز کردن این . 6

.کنیدشده بود را از دستگاه خارج جمع حاال شما می توانید به راحتی کاغذي که داخل دستگاه . 8

.قسمت پد دستگاه، کاغذي گیر نکرده باشدو  PCBسنسورهنگام بیرون کشیدن کاغذ جمع شده در دستگاه ، مطمئن شوید که در :نکته 

6



1010آموزش باز کردن برد پرینتر 

نید تا چاپگر قبل از شروع به کار توجه داشته باشید چاپگر را خاموش کنید و سیم برق را جدا کنید ، صبر ک:نکته 

)  دقیقه طول می کشد 20تا 15این کار معموال بین . ( خنک شود 

. کنیدباز و چپ را سمت راست ، قاب جلویی . 1

.  کنیدکابل تخت انعطاف پذیري که مشاهده می کنید را از برد دستگاه جدا . 2

.  کنیدپرینتر جدا موتور کابل تخت . 3

. کنیدرا باز )قسمت ورودي کارتریج ( درب ورودي پرینتر .5

. قاب قسمت جلویی پرینتر را باز کنید . 6
.کنیدکه قاب جلویی را باز کردید طبق شکل زیر چهار عدد پیچ مشاهده می کنید آنها را باز وقتی . 7

1

1

1
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.کنیدرا به اندازه کافی آزاد ECUپوشش . 8
.دارنددو پوشش را نگه می که این دو عدد لوال قالب را مشاهده می کنید حاال . 9

.هر دو قالب را با پیچ گوشتی باز کنیدپوشش ، ECUسازيبراي آزاد . 10

کابل را زیرحاال پیچ و . کنیدآنها را جدا استدارد که و اتصال دهنده موتور به گام وجود )روبانی شکل ( دو کابل . 11
.کنیدباز 

.کنیدا نگهدارنده پالستیکی که کابل روبانی شکل و فرمتر به هم وصل می کند را باز کنید و نوار را جدگیره 

اسمبلی اسکنر لیزر وصل شده است به  PCB ECUازمی کنید ، یک اتصال اضافی را که جدا  ECUازهمانطور که . 12

.، آن را نیز جدا کنید

.توارد شده اسدرستی حاصل کنید که اهرم پوشش اسکنر لیزري به اطمینان  ECUفلزينصب مجدد پوشش هنگام 

.کنیدشما می توانید برد دستگاه را جدا کرده و برد جدید را جایگزین آن این مرحله در 
1

2

3



1010آموزش تعویض اسکن لیزر پرینتر 

ا چاپگر خنک قبل از شروع به کار توجه داشته باشید چاپگر را خاموش کنید و سیم برق را جدا کنید ، صبر کنید ت:نکته 

) .دقیقه طول می کشد 20تا 15این کار معموال بین . ( شود 

لطفا مراحل زیر را طی کنید1010تعویض اسکن لیزر پرینتر راي ب

.کنیدرا باز هاي دستگاه قاب . 1

.کنیدهمان برد پرینتر را باز یا ECUمونتاژ . 2

.کنیدپیچی که مشاهده می کنید را باز تصویر چهار و حاال طبق .3
.کنیدو حاال به راحتی می توانید اسکن لیزر را جدا کنید و اسکن لیرز جدید را جایگزین آن 

.  استنتقل شده قدیمی به دستگاه جدید ماز لیزر هنگام جایگزینی اسکن لیزر ، مطمئن شوید که بازوي لیزر سوزنی : نکته 

.کنداین قطعه خیلی مهم است و حتما باید از اسکن لیزري که باز کردید به اسکن لیزر جدید انتقال پیدا 

3



Printer functions

Printer functions are divided into five groups:

● Engine control

● Formatter

● Image formation

● Laser/scanner

● Pickup and feed

The following figure is a block diagram of the printer:
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PS801: Top-of-page sensor  
PS802: Paper-width sensor  
PS803: Paper-delivery sensor
PS804: Fuser delivery paper width sensor  
M1: Main motor
SL1: Pickup solenoid

Figure Printer paper path
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