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 جوهر تریج تونر و  عمر کار
 توسط فروشگاه آنالین ماد شاپ   1398  تیر   15  منتشر شده در 

 

 

 سرفصل های اصلی مقاله: 

 یکی بخر دوتا ببر! •

 محدودیت زمانی تونر کارتریج  •

 محدودیت استفاده به دلیل ماهیت تونر  •

 عوامل مؤثر در زمان استفاده از کارتریج •

 :عمر کارتریج باز نشده •

 چرا از کارتریج تازه استفاده کنیم؟ •
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 یکی بخر دوتا ببر! 

 
نوعی با پرینتر و کارتریج سروکار دارند احتمااًل هنگام شارژ یا زو مشاغلی هستید که بهاگر شما نیز ج

تر به گوشتان خورده زمان دو کارتریج اما باقیمت مناسب هایی مثل خرید هم خرید کارتریج پیشنهاد 
 است.

 
مااًل این پیشنهاد ی کمتر برای بار دوم احتها مشتریان به امید پرداخت هزینهدر بعضی از این موقعیت

 کنند.زمان دو کارتریج تهیه میکنند و همرا قبول می
یکی برای حال حاضر که دستگاه به کارتریج نیاز دارد و یکی هم برای روز مبادایی که شاید به کارتریج 

 احتیاج پیدا کنند.

پرینتر خود  شما جزو کدام دسته هستید؟ کسانی که در صورت احتیاج اقدام به خرید کارتریج برای
 کنند؟ زمان چند کارتریج تهیه میکنند یا کسانی که به امید پرداخت قیمتی کمتر هممی 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 محدودیت زمانی تونر کارتریج: 

 
اید که تونر کارتریج نیز مانند اغلب محصوالت دارای تاریخ انقضای احتمااًل تا اآلن به این فکر نکرده

 باشد.مخصوص خود می
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صورت چندتایی ها را بهتوانیم کارتریجتاریخ انقضای استفاده کارتریج چیست؟ چرا نمی اما منظور از
 ها استفاده کنیم؟تهیه کنیم تا هرزمانی که نیاز بود از آن

 پاسخ این سؤال بسیار ساده است. با ما همراه باشید تابه بررسی این موضوع بپردازیم.

 

 محدودیت استفاده به دلیل ماهیت تونر: 

 اید تعجب کنید اگر به شما بگوییم که تونر کارتریج نیز مانند اقالم خوراکی محدودیت مصرف دارد.ش
درواقع به دلیل ماهیت تونر کارتریج و جنس بافت آن، در اثر زمان با توجه به شرایطی که کارتریج  

نشین شدن این در آن نگهداری می شو ممکن ماهیت شیمیایی آن تغیر کند، عالوه بر این در اثر ته
 تونر نیز دیگر قادر به استفاده از این کارتریج نخواهید بود.

 
 

های جوهر درواقع فقط هوای قدیمی است قرار گرفتن در معرض دمای ترین دشمن کارتریجبزرگ
تواند روند سفت شدن جوهر را تشدید کند اگر به دنبال یک تخمین کلی هستید، عمر باالتر نیز می

هایی که مجددًا ارتریج از زمان تولید تا مصرف، تقریبًا دو سال است و برای کارتریج نگهداری جوهر ک
 .اند در حدود یک سال شارژ شده

 
شود، الزم نیست مانند جوهر در مورد که تونر پرینتر به شکل پودر خشک استفاده می البته ازآنجایی

های تونر نیز باید به خاطر ارتریجهای جوهر در مورد ک سخت شدن آن نگران باشید. همچون کارتریج
 .گیرید که تونر تازه و فعال باشدداشته باشید که بهترین نتایج را در صورتی می
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 عوامل مؤثر در زمان استفاده از کارتریج: 

 
از بابت ذخیره کارتریج طی آن خیالتان  شود کهکه صحبت از یک چارچوب دقیق زمانی میهنگامی 

 ازجمله اینکه: .کنندراحت باشد، تعدادی متغیر وجود دارد که نقشی مؤثر در آن بازی می

 است یا هنوز دربسته بندی محافظ قرار دارد؟ پرینتر  آیا کارتریج جوهر در حال حاضر در •

یک کارتریج جدید از یا  (Remanufactor) آیا کارتریج یک نسخه دوباره شارژ شده است •
 تولیدکننده اصلی؟

 آیا پرینتر شما در معرض آفتاب قرار دارد؟ •

 اید؟آیا اخیرًا از پرینتر خود استفاده کرده •

 

 کننده عمر کارتریج باشد.تواند تعیینبینید هر یک از این موارد به نسبت خود میطور که مینهما

 

 :عمر کارتریج باز نشده 

توانید یک کارتریج را برای زمانی که به آن نیاز پیدا کنید که چه مدت میفکر می با توجه به این موارد 
 داری کنید؟کردید نگه

اگر از آن دست مشاغلی هستید که در طول روز کارهای چاپی بسیاری با دستگاه پرینتر خود انجام 
 شید.دهید شاید بد نباشد تا همیشه یک کارتریج زاپاس کنار دستگاه خود داشته بامی 

باشد، این کار ن تنها سبب در طول ماه می A4اما اگر نهایت استفاده شما از پرینتر در حد چندین برگه 
 شود بلکه ممکن حتی سبب بروز خسارت برای شما نیز بشود.ی شما نمیکاهش هزینه

 

 چرا از کارتریج تازه استفاده کنیم؟ 

زمان زیادی از تولید آن نگذشته نو که مدتخب پاسخ کاماًل مشخص است، وقتی شما از یک کارتریج 
و قباًل هم در انبار ذخیره نشده استفاده کنید کیفیت چاپ باالتر و رضایت بیشتری از کاغذهای چاپی 

 خودخواهید داشت
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های معتبر ک درصد تراکنش و خرید ماهیانه کارتریج کنیم که حتمًا از فروشگاهپس به شما توصیه می

 م به خرید کنید ها باالست اقداآن
 

 استفاده نگهداریم؟ چگونه کارتریج جوهر خود را قابل 

خواهید از جوهر پرینترتان بیشترین بهره را ببرید، دهید و میاگر شما چاپ زیادی در منزل انجام نمی
ی ای هست که براچند راهکار برای امکان استفاده بیشتر از کارتریج جوهر و تونرتان وجود دارد. نکته

شود و آن این شدت توصیه می حفظ کیفیت چاپ پس از قرار دادن کارتریج جدید در پرینتر نیز به
ها را برای دریافت نتایج بار حداقل یک صفحه چاپ کنید تا تمام قسمتهفته یک 3تا  2است که هر 

 .مثبت تحریک کرده باشید

 

 

 

 


