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 کردن هد پرینتر جوهر افشان   تمیز 
 توسط فروشگاه آنالین ماد شاپ    1398 من به   26منتشر شده در 

 

 :سرفصل های اصلی مقاله 

 م؟چراهد پرینتر را تمیز کنی •
 زمان مناسب تمیز کردن هد پرینتر چه زمانی است؟ •
 الئم تمیز کردن هد پرینتر ع  •
 کچ لنحوه انجام ناز •
 جوهرافشان اپسون نتر یکردن هد پر ز ینحوه تم •
  وتر یکامپ قیفشان از طرجوهرا نتر یکردن هد پر ز یتم یچگونگ •
 یصورت دستبه نتر یکردن هد پر ز یتم نحوه •

 

 

 

 



 

2 
 

 چرا هد پرینتر را تمیز کنیم؟ 

های اندازی و مدتی استفاده نیاز به تعمیرات یا رسیدگیهر پرینتر یا دستگاه چاپی بعد از خرید و راه 
مخصوصًا اگر از یک .مخصوص به خود را دارد تا در آینده نیز کیفیت و بازدهی الزم را داشته باشد

کنید باید حواستان به تاریخ سرویس و رسیدگی ماهانه دستگاهتان هرافشان استفاده میپرینتر جو
 باشد.

کنید، احتمال فارغ از اینکه شما از یک کارتریج مارک دار، سازگار یا مجددًا شارژ شده استفاده می 
عث بروز تواند باخشک شدن جوهر و بسته شدن نازل وجود دارد. اگر این امر نادیده گرفته شود می 

حال، با تمیز کردن هد چاپ، مشکالت بیشتر شود و حتی ممکن است پرینتر شمارا از بین ببرد. بااین
 .توان این قضیه را حل کردمی 

های الزم بتوانید زمان سرویس در این مقاله سعی بر آن است تا با ارائه راهنمایی و دستورالعمل 
 یص دهید.راحتی تشخ پرینتر و تمیز کردن هد آن را به
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 مناسب تمیز کردن هد پرینتر چه زمانی است؟ زمان  

کند، اما سطوح جوهر شما در حد طبیعی قرار دارد، اگر پرینتر شما صفحات خالی چاپ می 
گذرد، اید میزیاد مشکل، ناشی از هد پرینت است. اگر مدتی از آخرین پرینتی که گرفتهاحتمال به

شده باشد. این امر، کار پرینتر را متوقف کرده و اجازه ممکن است مقداری جوهر در کارتریج خشک
 .دهد جوهر به کاغذ منتقل شود. برای رفع این مسائل، هدهای چاپی نیاز به تمیز کردن دارندنمی

نیست، و یا عالمت دیگر این است که چاپ شما محوشده و در حد استانداردهای مورداستفاده شما 
که از تصاویر پرینت که این مورد باشد، ممکن است هنگامیاینکه اسناد شما تار هستند. درصورتی

ها است. این امر به این خاطر است که طورکلی فاقد یکی از رنگگیرید متوجه شوید که تصویر، بهمی 
 .دهددرستی انجام نمیای خود را بهکار نقطه CMYK کارتریج

ای از بیشتر استفاده نموده و برای ایجاد طیف گستردهیا  CMYK هاییک پرینتر جوهرافشان از رنگ
دهد های مختلف در کنار هم قرار میبینیم، نقاط کوچک را در برگههایی که با چشم غیرمسلح میرنگ

 .شودای گفته میو به این فرآیند اصطالحًا کار نقطه
ها مثاًل زرد مسدود شود، این موضوع هر رنگ دارای یک نازل خاص هست، بنابراین اگر یکی از آن

ای را تغییر داده و بر رنگ تولیدشده در صفحه تأثیر خواهد گذاشت. تمیز برداری از کار نقطهروش الیه
 .یت چاپ کمک خواهد کردکردن هد چاپ به بهبود کیف

 

که تنها مقدار بسیار  طوری بهتر است سعی کنید از کمترین هزینه ممکن برای تمیز کردن هد پرینتر استفاده کنید. به 
یافته و این تغییر،  اقدام به تمیز کردن هد پرینت نمایید که کیفیت چاپ کاهش  جوهر مصرف شود. تنها هنگامی  کمی
 .توجه باشدقابل 

صورت دستی و هم از طریق پرینتر یا کامپیوتر خود تمیز کنید. قبل از شروع این کار،  توانید هد چاپ را هم به ی شما م 
بهتر است یک تست نازل چک انجام دهید تا اطمینان حاصل کنید که هد چاپ نیاز به تمیز کردن دارد یا خیر. زیرا  

 .شودجویی در مصرف جوهر می این امر باعث صرفه 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/CMYK_color_model
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 : نحوه انجام نازل چک 

توانید از کنترل پنل پرینتر خود استفاده کنید و هم از طریق تنظیمات کامپیوتر خود این  برای انجام نازل چک، هم می 
 .کار را انجام دهید

 :از طریق کنترل پنل پرینتر 

 این کار معمواًل از مسیر صفحه تنظیم –ابتدا باید صفحه تعمیر و نگهداری را پیدا کنید  •
(setup page) و از طریق دکمه صفحه اصلی (home) شودپرینتر انجام می. 

 .را انتخاب نموده و کاغذ را در سینی بارگذاری کنید Print Head Nozzle Check گزینه •
کند. اگر این خطوط ناواضح یا چاپ می  CMYK پرینتر یک نمودار از خطوطی به رنگ •

 .دار باشند، باید هد چاپ را تمیز کنیدلکه

 :کامپیوتر  utility settings از طریق 

پرینتر را پیدا نموده و آن را بازکنید. این قسمت معمواًل از طریق تنظیمات  utility قسمت •
 (task menu) و از مسیر منوی کار Settings یا (System Preferences) سیستم

 .دسترسی استقابل 
 Utility تر خود را انتخاب کرده ورا باز کردید، پرین  Printers & Scanners وقتی گزینه •

Printer را بازکنید. 
• Nozzle Check  را انتخاب نموده و ببینید که آیا نمودار رنگی که در نسخه چاپی مشاهده

خیر. اگر نسخه چاپی دقیق نباشد، باید هد شود بدون شکاف و بدون لکه است یا می 
 .پرینتر را تمیز کنید
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 : نحوه تمیز کردن هد پرینتر جوهرافشان اپسون 

 

 
های الزم را ارائه دهند.  توانند راهنمایی ها می گر با نحوه تمیز کردن هد پرینتر اپسون آشنایی ندارید، این دستورالعمل ا

شوند، بنابراین حتی اگر پرینتر شما از نام تجاری  ترهای اپسون تمیز می اکثر پرینترهای مدرن با عملکردی مشابه پرین
 .تواند به شما کمک کند دیگری است، بازهم این مطلب می 

طور دائم روشن باشد، الزم نیست که نازل بزند یا بهاگر آالرم پایین بودن جوهر چشمک   •
شده است، بنابراین چک انجام دهید. این امر به این دلیل است که جوهر پرینتر تمام

 .کارتریج نیاز به تعویض دارد
ازآن دارید، پس اگر آالرم جوهر خاموش است، دکمه جوهر را برای مدت سه ثانیه نگه •

ود. توجه داشته باشید که در حین این کار آالرم اتمام جوهر شفرآیند تمیز کردن آغاز می
کند. این نکته بسیار مهم است که وقتی این اتفاق افتاد پرینتر شروع به چشمک زدن می

 .تواند به دستگاه آسیب برساندکنید، زیرا این امر میرا خاموش
مطمئن شوید که چشمک زدن متوقف شد، دوباره نازل چک را انجام دهید تا هنگامی  •

 .که هد چاپ تمیز است

اگر متوجه شدید که مشکل ادامه دارد، فرآیند را تکرار کنید. ممکن است بخواهید قبل از اینکه مجددًا تالش کنید، به  
 .نشین شودشب استراحت دهید تا جوهر آن ته پرینتر به مدت یک 
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 : چگونگی تمیز کردن هد پرینتر جوهرافشان از طریق کامپیوتر 

کنید. فقط باید مطمئن شوید که سینی  ای سریع و آسان پاک توانید هد پرینتر را از طریق کامپیوتر به شیوه شما می 
 .کاغذ لود شده است. دستورالعمل زیر بسته به نوع پرینتر شما ممکن است کمی متفاوت باشد

 

که نازل چک انجام    ستیطور دائم روشن باشد، الزم نبه   ایبودن جوهر چشمک بزند   نییاگر آالرم پا  •
  ضی به تعو از ین ج یکارتر نیشده است، بنابراتمام   نتریاست که جوهر پر ل یدل نیامر به ا نی. اد یده

 .دارد
کردن   زی تم ند یازآن فرآپس  د،یدارنگه  هی مدت سه ثان  یاگر آالرم جوهر خاموش است، دکمه جوهر را برا •

. کند ی کار آالرم اتمام جوهر شروع به چشمک زدن م  نیا نیکه در ح  د ی. توجه داشته باششودی آغاز م 
به    تواند ی امر م نیرا ایز د،یکنرا خاموش   نتریاتفاق افتاد پر نیا یمهم است که وقت ارینکته بس نیا

 .برساند   بیدستگاه آس
  زیکه هد چاپ تم  د یتا مطمئن شو د یچشمک زدن متوقف شد، دوباره نازل چک را انجام ده کهی هنگام •

 .است

مجددًا تالش    نکهیقبل از ا د ی. ممکن است بخواهد ی را تکرار کن  ند یکه مشکل ادامه دارد، فرآ د یمتوجه شد  اگر
 .شود نینشتا جوهر آن ته  د یاستراحت ده شبک یبه مدت   نتر یبه پر د،یکن

 وتر ی کامپ قیجوهرافشان از طر نتریکردن هد پر زی تم یچگونگ 

که   د یمطمئن شو   د ی. فقط باد یکنو آسان پاک  عیسر یاوه یبه ش وتری کامپ قیرا از طر  نتریهد پر د یتوانی م  شما
 .متفاوت باشد   ی شما ممکن است کم نتریبسته به نوع پر  ریکاغذ لود شده است. دستورالعمل ز ینیس

 

Windows: 

 .د ییکنترل پنل را انتخاب نما  ایو   د یرا بازکن start menu ی نوار جستجو.1

.2. Devices and Printers د یکن دایآن پ یراست بر رو   کیخود را با کل  نتریرا انتخاب کرده و مدل پر. 

 .د یرا انتخاب کن Properties نهیگز د ی با  ،یبعد   ییکشو یاز منو  .3

که    ییجاهمان  ی عنی  د،یکن دایرا پ Tools بود د یقادر خواه نجای. در اد یینما کیکل  Maintenance نوار  یرو  .4
 .د یآن را انتخاب کن هی شب یزی چ  ای Clean ink Cartridges ،Clean Heads یهانه یدر آن گز د یتوانی م

است ادامه   دهیکردن به اتمام نرس ز یکه روند تم ی صفحه را دنبال نموده و تا زمان  ی رو  یهادستورالعمل  .5
 .د یده
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Mac: 

  کی کل System Preferences یرو  یی کشو   یو از منو د یاپل را که در گوشه سمت چپ باال قرار دارد بازکن  یمنو .1
 .د یکن

2 .Printers & Scanners د یینما کی مدل دستگاه خود کل  ینموده و رو  دای را پ. 

3.Options & Supplies  زبانه   یرا انتخاب کرده و بر رو Utility د یکن کی کل. 

4.Printer Utility اتیرا بازکرده و عمل Deep Cleaning  د ییرا انتخاب نما. 

 .د یریبگ  یش ینسخه آزما کی کردن به حال خود قرار داده و سپس  زیتم ند یفرآ  لیتکم ی را برا نتریپر .5

 

 : ی صورت دستبه   نتری کردن هد پر  ز یتم   نحوه

آب و   یبطر ک یداشت.  د ی خواه ازین  هی اول زاتیمواد و تجه  یبه برخ   ،یصورت دستکردن هد چاپ به  ز یتم  یبرا
 .د یکن  هیته  یحوله کاغذ  ک ی  ایبدون پرز   کپارچهی

شده است تا از صدمه به دستگاه و خودتان   دهیخاموش بوده و از برق کش نتریکه پر د یحاصل کن نانیاطم .1
 .شود ی ریجلوگ

 .د یها را خارج کن و آن  د یابی را ب هاج یکارتر د،یرا بازکن نتریپر .2

  نیهد چاپ است. چند  تی ونی قسمت،  نیا – د ییرا خارج نما  رند یگی در آن قرار م هاج یه کارترک  ینیس .3
 .آن وجود دارد ن ییسوراخ در قسمت پا

  ی نیباشد، س  طورن یا کهی قرار دارد، درصورت جیکارتر ی ، هد چاپ بر رو HP مانند  نتر،یپر یهااز مدل  یدر برخ  .4
 .د یبرو 6و  5به مراحل   ن،یکردن وجود نخواهد داشت؛ بنابرا ز یتم  یبرا

 .د ییمرطوب نما ی پارچه را با آب کم.5

پارچه   ی بر رو  ید یکه جوهر جد   یتا زمان  د یبکش ی کی منطقه اتصاالت الکتر  یبر رو  یآرامپارچه مرطوب را به  .6
. د یکنپاک   نتیها و سطوح هد پرلبه  اتصاالت، یشده جوهر را از روخشک  یهامانده یمشاهده نشود. تمام باق

 .شوند ی م  زی تم زی ن نتریداخل پر یک ی که اتصاالت الکتر د یحاصل کن نانیاطم

کار   نی. اد یعمق قرار دهآب کم  کاسهک ی در  قهیآن را به مدت پنج دق د،یاهد چاپ را برداشته  تی ونی اگر پ.7
  کی  یپاک کردن هر نوع جوهر و رطوبت، هد چاپ را رو   ی. براشودی شده مرفتن جوهر خشک  نیموجب از ب
 .شده باشد کاماًل خشک  که د یحاصل کن نانیاطم نتر،ی. قبل از گذاشتن آن داخل پرد یبمال یحوله کاغذ 
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چاپ   تی فیتا ک د یتست نازل چک انجام ده ک یها، مجدد آن ی گذاری ها و جاپس از پاک شدن تمام قسمت  .8
 .د ینیرا بب

 

 کنند ی نکات، به شما کمک م   نیکردن دارد ا  زیبه تم ازین  نترتانیآمده و هد پر نییچاپتان پا  ت یفیاگر ک نیبنابرا
تماس با همکاران ما   ا ی تی از سا د یتوانی داشته باشد، م ضی به تعو  ازی. اگر جوهر شما ند یکار را انجام ده نیتا ا
انواع   د یتوانی م  د یارداریکه در اخت یامتناسب با بودجه   – د یکن ه یرا ته  ازتانیموردن  یهاج یکارتر ، مادشاپدر 

 .د ییرا انتخاب نما نالیاورج  ا یسازگار 

 


