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 صفر تا صد (HP 506) 506 پیاچ تعویض کارتریج پرینتر

  (HP 506) 506پی اچشکیل نگار در این راهنما و آموزش قصد دارد که نحوه تعویض کارتریج پرینتر 
را به دو صورت تصویري و ویدئویی آموزش دهد. قبل از هر چیز امیداوریم که مقاله آماده شده باعث  

شود. در صورت هر گونه   (HP 506) 506پی اچسهولت در انجام فرآیند تعویض کارتریج پرینتر 
پاسخ  پرسش می توانید از انتهاي صفحه، پرسش خود را ثبت کنید تا کارشناسان ما در اسرع وقت 

 .شما را ارسال کنند

 :صورت ارائه شده است 2این آموزش به 

 آموزش تصویري  .۱

 آموزش ویدئویی  .۲

 (HP 506) 506پی اچ تعویض کارتریج پرینتر PDFدانلود  .۳

 

 .باالي صفحه را در سمت چپ چاپگر فشار دهیدمشخص شده دکمه . 1

 

 .درب را باز کنید .۲

 

 .بگیرید و بیرون بیاورید تا خارج شود دسته کارتریج تونر استفاده شده را  .۳
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 . با جدا کردن نوار پالستیکی و باز کردن بسته ، کارتریج تونر جدید را از پوسته محافظ آن خارج کنید .٤

 

 .بار آن را تکان دهید 6-5دو سر کارتریج تونر را بگیرید و   .٥

 

 .چاپگر قرار دهید کارتریج تونر را با شکاف آن تراز کنید و سپس کارتریج تونر را داخل  .٦
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 .درب را ببندید .۷

 

کارتریج تونر استفاده شده را در جعبه اي که کارتریج جدید وارد شده است ، بسته بندي کنید.   .۸

 

در صورت هر گونه پرسش می توانید از انتهاي صفحه، پرسش خود را ثبت کنید تا کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخ شما را  
 .ارسال کنند

 

 .نگار چابهار را در شبکه هاي اجتماعی دنبال کنیدشکیل 

 وب سایت •

 اینستاگرام •

 تلگرام •

 آپارات •

 

https://shakilnegar.ir/
https://www.instagram.com/shakilnegar.cfz/
https://t.me/shakilnegar_cfz
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