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 فهرست  

 فهرست مطالب مندرج در این راهنما

 پیشگیری  

 وجود دارد.  FB-30Uاز دستگاه  اطالعات بسیار مهمی در مورد نکات ایمنی استفاده بخشدر این 

  معرفیفصل اول  

 یپیش از استفاده از دستگاه، فصل اول را مطالعه کنید. این فصل شامل اطالعات ضروری برای استفاده

 باشد. می FB-30U دستگاه

 بندی و نصببازکردن بسته فصل دوم  

، «ی دستگاهمحتویات جعبه»، «توجه کرد هانکاتی که هنگام نصب باید به آن»این بخش شامل  

ه بندی محتویات داخل جعبباشد. هنگام بازکردن بستهمی« نصب»و « بندی دستگاهبازکردن بسته»

 تطبیق دهید.« ی دستگاهمحتویات جعبه»را با توجه به بخش 

 کارکرد فصل سوم 

 یاین بخش را برای استفادهمطالب دهد. توضیح می «کارکردن با اسناد»و  «نشانگر» در مورداین فصل 

 بخوانید. FB-30U صحیح از دستگاه

 حفاظت و نگهداری فصل چهارم  

د. دهو مسائلی از این دست توضیح می« تمیزکاری»و « جایگذاری کارتریج چاپ» این فصل در مورد

 را در شرایط مساعد نگهداری کنید. FB-30Uبا استفاده از مطالب این بخش، دستگاه 

  رفع مشکالت احتمالیفصل پنجم 

 در صورت مواجهه با مشکالت احتمالی، ابتدا سعی کنید با مراجعه به این فصل مشکل را رفع کنید.

  مشخصاتفصل ششم 

 دهد.توضیح می« مشخصات اسناد»و « مشخصات دستگاه»این فصل در مورد 

  تصاویرفصل هفتم 

 تصاویری از دستگاه و لوازم جانبی آن را مشاهده خواهید کرد.در این فصل 

 راهنمای عالئم

 آسیب جانیخطر  

 ی کارکرد صحیح دستگاهافزاری دستگاه یا اطالعات بسیار مهم دربارهدیدن سختخطر آسیب 

 توضیح اطالعات مهم 
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 یشگیریپ
 

از گذاشتن لیوان آب یا امثال آن بر روی پوشش دستگاه بپرهیزید. در صورت ورود آب یا هر  

د. باشسوزی و اتفاقاتی از این دست میدیدن دستگاه، آتشاحتمال آسیب FB-30مایع دیگری به درون دستگاه 

در صورت وقوع، ابتدا کلید برق دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه را از برق بکشید، سپس با تعمیرکار تماس 

 بگیرید.

از انداختن یا وارد کردن هر گونه جسم فلزی به درون ورودی دستگاه بپرهیزید. در صورت  

 وقوع، ابتدا کلید برق دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه را از برق بکشید، سپس با تعمیرکار تماس بگیرید.

در  وجه غیر از شرایطی که در راهنما ذکر شده باز نکنید.را به هیچ FB-30قاب دستگاه  

دیدن کاربر و دستگاه وجود دارد. برای تعمیر یا بررسی درون دستگاه با تعمیرکار چنین شرایطی خطر آسیب

 تماس بگیرید.

دیدن کاربر و دستگاه وجود دارد. در دستگاه را تعمیر نکنید. در چنین شرایطی خطر آسیب

 واهد شد.، دستگاه از پوشش گارانتی خارج خFB-30صورت بازکردن قطعات درونی 

                                                                                    

دیدن کاربر و دستگاه نکنید. در چنین شرایطی خطر آسیب جدارا  FB-30دستگاه قطعات  

با تعمیرکار وجود دارد و دستگاه از پوشش گارانتی خارج خواهد شد. برای تعمیر یا بررسی درون دستگاه 

 تماس بگیرید.

ی غیرعادی از قبیل دود، داغ شدن، صدای عجیب و یا بوی نامطبوع در صورت وقوع هر پدیده 

، فوراً کلید برق دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه را از پریز برق FB-30در هنگام کار یا سرویس دستگاه 

سوزی قرار خواهد گرفت. با و حتی آتشخارج کنید. در چنین شرایطی دستگاه در معرض آسیب بیشتر 

 تعمیرکار تماس بگیرید.
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 گرفتگی وجود دارد.ی سیم برق را به پریز نزنید. خطر برقهرگز با دست مرطوب دوشاخه 

                                                                                                                                                                                                                      
 خودداری کنید. خطر شکستن پاکت اسناداز قسمت پاکت  FB-30از بلند کردن دستگاه 

وجود دارد. اسناد

                                                                                            

ی هدهندسنسورهای انتقالدر هنگام بازکردن قاب مرکزی جایگذاری کارتریج یا هر کار دیگر،  

گ دیدن دستگاه یا چاپ کمرنکارتریج چاپ را لمس نکنید. این اتفاق منجر به آسیبی روی نگهدارنده اطالعات

 خواهد شد.

                                                                                                                                                

های الکترونیکی دستگاه برای جلوگیری از دادن شوک مس قسمتها از لهنگام بازکردن قاب 

 یروی نگهدارنده ی اطالعاتدهندهسنسورهای انتقالها بپرهیزید. برای نمونه ی ساکن به آنالکتریسیته

دیدن دستگاه یا کارکرد ی سنسور، برد مدار چاپی، ... این اتفاق منجر به آسیبدهندهچاپ، اتصال کارتریج

 ن خواهد شد.ضعیف آ

 کار نکنید. FB-30باشند با های دستگاه باز میهنگامی که قاب 
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 فصل اول: معرفی
 دهد.توضیح می FB-30ی دستگاه استفاده پیش ازاطالعات ضروری  در مورداین فصل 

 

 نگاه کلی -1-1

پشت و روی  از تصویر FB-30باشد. پول( میتصاویر اسناد )چک و چک ایشعبه اسکنریک  FB-30دستگاه 

نویسی چک را دارا و پشت MICR، همچنین قابلیت خواندن کندمی اسناد به طور همزمان تصویربرداری

 باشد.می UVی این دستگاه امکان اسکن رنگی همزمان با تصویربرداری های ویژهاز قابلیت باشد.می

، تغذیهبهادار را به نوبت و به همراه تشخیص خطای  ورق 100تا  50 خودکار می توان بین یتغذیهبا استفاه از 

 سند را نگهداری کند. 100تا  50تواند اسکن کرد. پاکت اسناد می

FB-30  ای هتواند کارتاسکنر، یک شکاف ورودی دستی برای بارگذاری اسناد دارد که میقسمت دقیقاً کنار

 پالستیکی را همانند اسناد بررسی و اسکن کند.

FB-30  توسط کامپیوترHost  میزبان( کنترل شده و تمام دستورات و اطالعات توسط رابط(USB  منتقل

 شود.می

FB-30 است:های زیر تشکیل شدهاز بخش 

 ی خودکارالف ـ بخش تغدیه

 ب ـ بخش شکاف ورودی دستی

  MICRج ـ بخش خواندن 

 نویسید ـ بخش پشت

 برداری رنگی تصویره ـ بخش عکس

 اسناد کتو ـ بخش پا

 USBز ـ بخش رابط 

 Ethernet (Option)کارت شبکه  -ح

 مراجعه کنید.« مشخصات»هی از جزئیات به فصل ششم برای آگا
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 شرایط الزم -1-2

 کامپیوتر مورد نیاز

 شود باید مشخصات زیر را دارا باشد:در نظر گرفته می FB-30کامپیوتری که برای میزبانی 

                 :ای یا بیشتردوهسته                      پردازنده 

                  :یک گیگابایت یا بیشتر                      حافظه 

                :سیستم عامل                WindowsXP, Vista, Windows7 

 نبی:                           درگاه جا   USB 2.0  

                   :یا بیشتر 5اینترنت اکسپلورر               دیگر شرایط 

 USBرابط 

FB-30  از رابطUSB  برای ارتباط برقرارکردن با کامپیوترHost کند.)میزبان( استفاده می 

 )میزبان( نصب شوند. Hostباید روی کامپیوتر  FB-30و درایور دستگاه  USBدرایور 

 کارتریج چاپ

 باشد:به شرح زیر می FB-30کارتریج چاپ مختص دستگاه 

 HP C6602Aکارتریج چاپ جوهرافشان: 
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 ی آندهندههای تشکیلساختمان دستگاه و نام بخش -1-3
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 هاراهنمای قسمت -1-4

 محتویات/ کارکرد هانام قسمت

ان توداشتن آن به مدت دو ثانیه میی برق را روشن نموده و با نگهتوان تغذیهی برق میدکمهبا فشار دادن  ی برقدکمه

 ی برق را خاموش کرد.تغذیه

 (Optionدی را تنظیم کرد. )سیتوان کنتراست البا این دکمه می ی دستورالعملدکمه

 استفاده شود.)میزبان(  Hostکامپیوتر ی کاربردی تواند برای هر دستور صادر شده از برنامهمی

زند و هنگامی شود چشمک میشود، هنگامی که سندی وارد دستگاه میی برق سبز میپس از فشردن دکمه چراغ برق

 شود.که هرگونه خطایی پیش بیاید قرمز می

وضعیت خطا را شود. همچنین پس از روشن کردن کلید برق و قراردادن یک یا چند سند در ورودی سبز می چراغ اسناد

 دهد.از طریق تعامل با چراغ برق نشان می

 استفاده شود. )میزبان( Hostکاربردی کامپیوتر ی های برنامهتواند برای نشان دادن پیغاممی (Option)دیسینمایشگر ال

 شود. قسمت باالیی قاب مرکزی را بگیرید و سپس به سمت باال بکشید.رو به باال جدا می قاب مرکزی

 شود. قاب جلویی را نگه دارید و سپس آن را به سمت باال بکشید.رو به باال جدا می قاب جلویی

 در کند.شود تنظیم میاسنادی که استفاده می یاندازهرا بر اساس اسناد متحرک است. طول کلی پاکت  اسناد پاکت

 اسناد بلندتر است. یشدهی توصیهمیلیمتر از اندازه 10حدود 

 دهید.ورودی قرار به عقب در  ی ورودیکنندههدایتاز کشیدن  پسکند. اسناد را اسناد را به جلو هدایت می ی ورودی کنندههدایت

 باشد.های متعدی میی وجود یا عدم وجود سند در ورودی. سنسور شامل بخشدهندهتشخیص اسنادورودی سنسور 
ی دوگانه اول و سنسور تغذیه

 دوم

دهد که بیش از یک سند وارد که سند وارد بخش انتقال شده و همچنین تشخیص می دهدتشخیص می

 باشد.های متعدی میاست. سنسور شامل بخشبخش انتقال شده

 است یا نه. برداری تصویر گذشتهدهد که سند از بخش عکستشخیص می ی اولسنسور تغذیه

 باشد.های متعدی میسنسور شامل بخش

 است. دهد که سندی وارد شکاف ورودی دستی شدهتشخیص می دومی سنسور تغذیه

 باشد.های متعدی میسنسور شامل بخش

  کند. دارای ضامن برای  می دارد و ارتباط آن را با نقاط تماس کابل تخت حفظکارتریج چاپ را نگه می ی کارتریج چاپنگهدارنده

 کارتریج در عقبآوردن بیرون

 دارد.ی کارتریج چاپ محکم نگه میکارتریج چاپ را روی نگهدارنده ضامن کارتریج

ی اسکنر را به سمت کنندهی اسکنر را نگه دارید و سپس هدایتکنندهشود. ضامن هدایترو به جلو باز می ی اسکنرکنندههدایت

 جلو بکشید.

 بچرخانید.برای خارج کردن سند گیرکرده در دستگاه، غلطک خروجی را  غلطک خروجی

توان با آزاد کردن ضامن آن باز کرد. این عمل به درآوردن اسناد گیرکرده در ی کناری را میکنندههدایت ی کناریکنندههدایت

 کند.دستگاه کمک می

 ی کناری، ضامن آن را بکشید.کنندهبرای بازکردن هدایت ی کناریکنندهضامن هدایت

 از آداپتور دیگری استفاده نکنید. FB-30، غیر از آداپتور مختص ACی آداپتور ورودی دو شاخه اتصال برق

 شود.)میزبان( استفاده می Hostبرای برقرارکردن ارتباط با کامپیوتر  USBاتصال 
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 بندی و نصبفصل دوم: بازکردن بسته
  

 :توجه کرد هانکاتی که هنگام نصب باید به آن -2-1

 

 مکان نصب دستگاه

 را بر روی یک میز تخت، غیر لغزنده و ثابت نصب کنید. FB-30دستگاه 

 

 باشند:ممنوع می FB-30اماکن ذیل برای استفاده یا نگهداری از 

 .اماکن در معرض مستقیم نور خورشید 

  اماکنی که دمایی باالتر از دمای مخصوص نگهداریFB-30 .دارند 

 .اماکنی با دمای متغیر 

  اماکنی که رطوبتی باالتر از رطوبت مخصوص نگهداریFB-30 .دارند 

 .اماکن پر گرد و غبار 

 خورند.اماکنی که به طور شدید تکان می 

  اماکن نزدیکCRT شود.که موجب تشعشع نیروی مغناطیسی قوی می 
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 ی دستگاهمحتویات جعبه 2-2

و لوازم جانبی آن باید  FB-30ی اصلی قرار دهید. بدنهبندی دستگاه را مورد بررسی محتویات داخل بسته

 بندی باشد.درون بسته

 لوازم جانبی

 گیر باالیی قرار دارند.ی را باز کنید. پوشش داخلی را بردارید. لوازمی روی ضربهبسته بندی جعبه

                                                                           

 شکل قطعه تعداد

 ACآداپتور  1

 
 ACکابل  1

 
 

 

 

 

 

 

 



  11 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           واحد تحقیق و توسعه  –  مبنا کارت آریا بازرگانی شرکت خدمات پس از فروش 

 FB-30ی اصلی بدنه

 گیر قرار دارد.داخل ضربه FB-30ی اصلی بدنه
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 بندیبازکردن بسته -2-3

 بندی جعبه را باز کنید و پوشش داخلی را بردارید.بسته -1

 بررسی کنید. 2-2گیر باالیی را طبق مورد لوازم جانبی داخل ضرب -2

 را خارج کنید. FB-30ی اصلی گیر باالیی را بردارید و بدنهضربه -3

 های روی قاب جلویی را جدا کنید.نوارچسب -4

                                             

 باز کنید. 1-4قاب مرکزی را طبق  -5

 ی سنسور تصویر را بردارید.کنندهنوارچسب روی هدایت -1
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 نصب -2-4

 را طبق روند زیر نصب کنید. FB-30دستگاه 

 ACاتصال آداپتور  -2-4-1

 FB-30را به محل اتصال کابل برق  ACی آداپتور متصل کنید و دوشاخه ACرا به آداپتور  ACکابل  -1

 استفاده کنید. UPSشود که از پریز برق توصیه می وصل کنید.

 استفاده نکنید. FB-30از آداپتور دیگری غیر از آداپتور مخصوص 

 را به پریز برق بزنید. ACی کابل دوشاخه -2
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 اسناد تنظیم پاکت -2-4-2

میلیمتر  10کند. در حدود شود تنظیم میاسنادی که استفاده میی را بر اساس اندازهاسناد طول کلی پاکت 

 ی اسناد بلندتر است.شدهی توصیهاز اندازه
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 USBاتصال کابل  -2-4-3

FB-30  و کامپیوترHost  میزبان( را توسط کابل(USB که رابط باشید به هم متصل کنید. توجه داشتهUSB 

 صحیح کار کند.

 2-1رجوع کنید به  USBی رابط درباره

 

 

 افزارو نرم USBنصب درایور  -2-4-4

و یک  USBشود. راهنمای نصب درایور توسط شرکت مبنا کارت آریا به شما ارائه می FB-30دی نصب سی

 دی مراجعه کنید.دی وجود دارد. لطفاً به سیافزار اسکن داخل سینرم
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                  فصل سوم: کارکرد
  

 نشانگر -3-1
 

 نشانگر اصلی

باشد. چراغ باالیی چراغ برق و چراغ پایینی چراغ اسناد می وجود دارند. FB-30 دو نوع چراغ در قسمت جلویی

 دهند.زدن نشان میرا با روشن شدن، خاموش شدن و یا چشمک FB-30ها وضعیت این چراغ

 دهد:را نشان می FB-30ها و وضعیت متقابل بین این چراغجدول زیر ارتباط 

                                                

 

 

 چراغ برق چراغ اسناد FB-30وضعیت 

 خاموش خاموش اتصال برق برقرار نیست

 سبز خاموش اتصال برق برقرار است اما سندی در ورودی نیست

 سبز سبز ورودی سند وجود دارداتصال برق برقرار است و در 

 زن(سبز )چشمک سبز ی اسناد )اسناد در حال ورود به داخل دستگاه هستند(تغذیه

 قرمز سبز خطا، در ورودی سند وجود دارد

 قرمز خاموش خطا، سندی در ورودی وجود ندارد

 قرمز قرمز خطا )برد اصلی(
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 اسناد ی بارگذارینحوه -3-2
 

 اسناد در ورودیقراردادن  -3-2-1

ی ورودی به عقب، اسناد را در ورودی قرار دهید. در این لحظه اسناد را از کنندهپس از فشاردادن هدایت

 ی پایینی سمت راست باید تنظیم شود.(قسمت راست و پایین تنظیم کنید. )گوشه

                     

                                 

 

نادرست اسناد در ورودی، اسناد به قسمت انتقال وارد نخواهند شد یا تصویر در صورت تنظیم 

 دار خواهد شد. شده متمایل و شیببرداریعکس
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. دهدها دقیقاً در جایی قرار بگیرد که خط شکل زیر نشان میی جلویی آناسناد را طوری قرار دهید که لبه

  باشد.سپس توجه کنید که چراغ اسناد سبز شده

                                   

 قراردادن اسناد در شکاف ورودی دستی -3-2-2

ا سطح ب ی پایینی آن سند راسند یا کارت پالستیکی را در شکاف ورودی دستی قرار دهید. در این لحظه لبه

، اما برداری کردتصویرتوان های بارگذاری شده در شکاف ورودی دستی میاسناد و کارت پایه تنظیم کنید. از

  نویسی جوهرافشان غیر قابل استفاده هستند.و عملیات پشت MICRعملیات خواندن 
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 کردن اسناد گیرکرده          خارج -3-2-3

 کنید.باز  1-4قاب جلویی را طبق  -1

 ی کناری به سمت بیرون باز کنید.کنندهی کناری را توسط کشیدن ضامن هدایتکنندهدایته -2

                             

 اسناد گیرکرده را خارج کنید. -3

 ی کناری را ببندید.کنندههدایت -4

 یکنندهجا بیاندازید و هدایت های روی پایهی کناری وجود دارد را در فرورفتگیکنندهای که در زیر هدایتدو زبانه

 کناری را به جلو فشار دهید.

                           

 ی کناری با صدای کوچکی بسته شود.کنندهمطمئن شوید که هدایت 

    قاب جلویی را ببندید. -5
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  فصل چهارم: حفاظت و نگهداری

 بازکردن قاب -4-1
 

 بازکردن قاب مرکزی

   را نگه دارید و سپس آن را به طرف باال بکشید.قسمت باالیی قاب مرکزی 

                                                                      

 بازکردن قاب جلویی

 قسمت باالیی و قسمت سمت چپ قاب جلویی را نگه دارید و آن را به سمت باال بکشید. 
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 جایگذاری کارتریج چاپ -4-2
 

 (1-2استفاده نکنید. )رجوع کنید به  FB-30از کارتریج دیگری غیر از کارتریج مخصوص  

 قاب مرکزی را باز کنید. 1-4طبق  -1

 تا قفل کارتریج آزاد شود.  قسمت باالیی ضامن کارتریج را به سمت باال بکشید -2

                                                     

 شده را خارج کنید.کارتریج استفاده -3

                                                     



  22 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           واحد تحقیق و توسعه  –  مبنا کارت آریا بازرگانی شرکت خدمات پس از فروش 

 ی کارتریج قرار دهید.کارتریج چاپ را درون نگهدارنده -4

                                             

 قسمت وسطی ضامن کارتریج را فشار دهید تا کارتریج قفل شود. -5

 است.مطمئن شوید که کارتریج با صدای کوچکی سر جای خود قرار گرفته
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 تمیزکاری -4-3
 

 تمیزکردن هد چاپ -4-3-1

 ها( را طبق دستور زیر تمیز کنید:روز قبل از استفاده، هد چاپ )نازلهر 

 

 ها( را تمیز کنید.هر روز هد چاپ )نازل

 

 را خارج کنید.  کارتریج چاپ 2-4طبق  -1

را ی اطالعات دهندهسنسورهای انتقالی مرطوب تمیز کنید. مراقب باشید که ها را با پارچهنازل -2

 لمس نکنید.

 

 خشک استفاده نکنید.ی از پارچه
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 ی اسکنرتمیزکردن شیشه -4-3-2

ی د. شیشهافتکند یا خطوط افقی روی تصویر میی اسکنر کثیف شود، یا کیفیت تصویر افت میاگر شیشه

 اسکنر را طبق دستور زیر تمیز کنید:

 قاب مرکزی را باز کنید. 1-4طبق  -1

 ی اسکنر را رو به جلو باز کنید.کنندهاید، هدایتداشتهی اسکنر را نگهکنندهکه ضامن هدایتدرحالی -2

                                               

با گردگیر مخصوص از بین  رای کنندههدایتی اسکنر و گرد و غبار کاغذ و امثال آن روی شیشه -3

 ی نرم تمیز کنید.ی اسکنر را با پارچهسطح شیشه شده رویببرید. جوهر چسبیده

 ی منعطف کاغذ را نشکنید.کنندههدایت
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 ی اسکنر به جلو ببندید.کنندهی فشار دادن ضامن هدایتی اسکنر را به وسیلهکنندههدایت -4
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 تعویض اسفنج جوهر -4-3-3

 گردد.شدن اسناد میی جوهر روی اسفنج جوهر، باعث کثیفشدهمقادیر انباشته

 اسفنج جوهر را هر سال یک بار تعویض کنید.

 قاب جلویی را باز کنید. 1-4طبق  -1

 شده را خارج کنید.اسفنج جوهر استفاده -2

      

    دهید.اسفنج جوهر جدید را در شکاف بیرونی قرار  -3

 قاب جلویی را ببندید. -4

 

 سنسورها  تمیزکردن -4-3-4

شود. سنسورها را طبق نکردن دستگاه میگرد و غبار کاغذ و امثال آن روی سنسورها باعث صحیح عمل

 دستور زیر هر ماه یک بار تمیز کنید:

 

 سنسورها را هر ماه یک بار تمیز کنید.
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 سنسور ورودی اسناد

 جلویی را باز کنید.قاب  1-4طبق  -1

ی ورودی را به عقب رانده و گرد و غبار کاغذ و امثال آن را با گردگیر کنندهبا یک انگشت هدایت -2

 کننده پاک کنید.مخصوص از روی سنسور ورودی اسناد و منعکس

             

 ی اول و دومی دوگانهسنسور تغذیه

 قاب جلویی و قاب مرکزی را باز کنید. 1-4طبق  -1

ی های الف و ب سنسور تغذیهگردگیر مخصوص گرد و غبار کاغذ و امثال آن را از روی قسمت با -2

 ی اول و دوم پاک کنید.دوگانه
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 سنسور اولتراسونیک

 قاب مرکزی و قاب جلویی را باز کنید. 1-4طبق  -1

 گرد و غبار کاغذ و امثال آن را از روی سنسور اولتراسونیک پاک کنید. -2

 سنسور روی برد مدار چاپی هستند.  ط تمیزکاری صفحات کوچک دایره شکلنقا

                                         

 

 ی اولسنسور تغذیه

 قاب مرکزی را باز کنید. 1-4طبق  -1

کننده ی اول و منعکسبا گردگیر مخصوص گرد و غبار کاغذ و امثال آن را از روی سنسور تغذیه -2

 پاک کنید.

 

 باشد.ی تغذیه میکنندهی هدایتی تمیزکاری الف دو حفرهنقطه

 باشد.کننده میی تمیزکاری ب یک منعکسنقطه         
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 ی دومسنسور تغذیه

 قاب جلویی را باز کنید. 1-4طبق  -1

کننده ی اول و منعکسبا گردگیر مخصوص گرد و غبار کاغذ و امثال آن را از روی سنسور تغذیه -2

 کنید.پاک 

 باشد.ی تغذیه میکنندهی هدایتی تمیزکاری الف دو حفرهنقطه 

 باشد.کننده میی تمیزکاری ب یک منعکسنقطه         
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 فصل پنجم: رفع مشکالت احتمالی

 ، طبق دستورات زیر مشکل را رفع نمایید:FB-30در صورت مواجهه با مشکل حین استفاده از 

 رفع مشکل -5-1

 چراغ برق خاموش است. رسد(نمی FB-30کند )برق به کار نمیدستگاه 

 هاراه حل احتمالی علل
 ی برق را فشار دهید.دکمه است.کلید برق روشن نشده

 ی برق وصل کنید.را به طور صحیح به تغذیه ACسیم برق  .استی برق وصل نشدهبه طور صحیح به تغذیه ACسیم برق 

به طور صحیح به هم  FB-30و  AC، آداپتور ACسیم برق 

 اند.متصل نشده

را به طور صحیح به هم  FB-30و  AC، آداپتور ACسیم برق 

 متصل کنید.

 را استفاده کنید. FB-30آداپتور مخصوص  است.استفاده نشده FB-30آداپتور مخصوص 

ی آداپتور غیررسمی صدمات ناشی از استفاده

 شامل گارانتی نخواهند شد.

خراب باشند،  ACو یا آداپتور  FB-30ممکن است چراغ برق،  شود.پس از بررسی موارد فوق همچنان روشن نمی چراغ برق

 با تعمیرکار تماس بگیرید.

 

 شودبرقرار نمی USBارتباط توسط رابط 

 هاراه حل احتمالی علل

و کامپیوتر میزبان متصل  FB-30به طور صحیح به  USBکابل 

 است.نشده

و کامپیوتر میزبان  FB-30را به طور صحیح به  USBکابل 

 متصل کنید.

 را با کابل جدید جایگزین کنید. USBکابل  است.خراب شده USBکابل 

 طبق راهنمای کامپیوتر میزبان مرحله به مرحله عمل کنید. کند.کامپیوتر میزبان به طور صحیح کار نمی USBدرگاه 

روی  FB-30متعلق به  APIافزار و یا نرم USBدرایور دستگاه 

 ند.ککامپیوتر میزبان نصب نشده و یا به طور صحیح کار نمی

را  FB-30متعلق به  APIافزار و یا نرم USBدرایور دستگاه 

 2-1روی کامپیوتر میزبان نصب کنید. رجوع شود به 

 

 افتد(شود )خطا مکرراً اتفاق میچراغ برق قرمز می

 هاراه حل احتمالی علل
 تمیز کنید. 4-3-4چهار یا پنج جفت از سنسورها را طبق  اند.سنسورها توسط گرد و غبار کاغذ و امثال آن کثیف شده

 ها را از مسیر انتقال خارج کنید.کاغذ یا گیره یا امثال آنتکه است.ها در مسیر انتقال افتادهکاغذ یا گیره یا امثال آنتکه

 کناری را در جای صحیح قرار دهید.کنندههدایت 3-2-3طبق  حیح خود قرار ندارد.ی کناری سر جای صکنندههدایت

 است. با تعمیرکار تماس بگیرید.اشکالی به وجود آمده چراغ برق پس از بررسی موارد فوق همچنان قرمز است.
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 کند(کنند )موتور کار نمیاسناد واقع در ورودی به مسیر انتقال حرکت نمی

 هاراه حل احتمالی علل
اسناد را تنظیم کرده و در ورودی قرار دهید و سپس بررسی  اند. )چراغ اسناد خاموش است.(اسناد به طور مناسب تنظیم نشده

 باشد.کنید که چراغ اسناد روشن شده

است. خطا را برطرف کرده و سپس بررسی خطایی صورت داده چراغ برق قرمز است.

 باشد.کنید که چراغ برق سبز شده

 

 کند(کنند )موتور کار میاسناد واقع در ورودی به مسیر انتقال حرکت نمی

 هاراه حل احتمالی علل
 تعداد اسناد در ورودی را کاهش دهید. تعداد اسناد در ورودی بسیار زیاد است.

 تمیز کنید. 4-3-4پنج جفت سنسور را طبق  اند.سنسورها توسط گرد و غبار کاغذ و امثال آن کثیف شده

 

 شده کثیف استبرداریتصویر عکس

 هاراه حل احتمالی علل
 تمیز کنید. 2-3-4ی اسکنر را طبق شیشه ی اسکنر کثیف است.شیشه

 تمیز کنید. 3-3-4اسفنج جوهر را طبق  شده روی اسفنج جوهرجوهر انباشته

 را ببندید.ی اسکنر کنندههدایت 2-3-4طبق  ی اسکنر باز است.کنندههدایت

شده پس از بررسی موارد فوق همچنان برداریتصویر عکس

 کثیف است.

روشن نادرست باشد. اصالحات ممکن است اصالحات سایه

 روشن را اجرا کنید.سایه

از شرکت مبنا کارت آریا بپرسید که چطور اصالحات 

 روشن را اجرا کنید.سایه

 

 دکنکند و یا ناواضح چاپ میچاپگر چاپ نمی

 هاراه حل احتمالی علل
دوباره کارتریج را در جای خود قرار دهید. در این  2-4طبق  ی کارتریج قرارندارد.کارتریج چاپ به طور صحیح در نگهدارنده

لحظه مطمئن شوید که کارتریج با صدای کوچکی در جای 

 مناسب خود قرار بگیرد.

تمیز کنید، یا کارتریج چاپ را با هد چاپ را  1-3-4طبق  ها( کثیف استهد چاپ )نازل

 کارتریج جدید جایگزین کنید.

 کارتریج چاپ را با کارتریج جدید جایگزین کنید. 2-4طبق  کارتریج چاپ خالی است.
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 فصل ششم: مشخصات 
 

 مشخصات کلی -6-1
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 مشخصات فنی -6-2
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 مشخصات اسناد -6-3

 باشند:با شرایط زیر همخوانی داشتهپول( باید اسناد )چک و چک

 

 باشند:های پالستیکی باید با شرایط زیر همخوانی داشتهکارت

ISO7810-ID1 without Emboss 

Provided that Manual Slot is used. 
 

Standard 
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 فصل هفتم: تصاویر

 

 FB-30 نمای باالیی دستگاه
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 FB-30نمای کناری دستگاه 
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 FB-30 پشت دستگاه هایاتصال

 

 

 FB-30دستگاه  نشانگر
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 استی ورودی در حالی که به عقب رانده شدهکنندههدایت

 

 شکاف ورودی دستی
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 کارتریج چاپ

 

             اسفنج جوهر           
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 منشور منعکس کننده

 

 

 FB-30دستگاه  اسکنرهای مختلف قسمت بخش
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 FB-30لوازم جانبی دستگاه 

 

 

 


