
 

 

 دستورالعمل اتصال چاپگر به شبکه داخلی 

در محیط کار و یا منزل بصورت ( Desktop Computer, Notebook, Laptopدستگاه ها )سایر  بینچاپگر  به اشتراک گذاردن برای

 زیر عمل نمائید

 را انتخاب نمائید Device and printers سپس گزینه ،شوید Control Panelوارد ( Startشروع )از منوی  -1

 

 ,Add a networkهای نمایش داده شده،  واز گزینه، که در باالی پنجره قرار دارد کلیک کنید Add a printerبر روی گزینه  -2

wireless or Bluetooth printer .را انتخاب کنید 

 

کند. از لیست نمایش داده شده،  که برای به اشتراک گذاشته شدن وجود دارند را شناسایی می و چاپگرهایی می شود شبکه اسکن -3

 را فشار دهید. Nextخواهید به آن متصل شوید را انتخاب کنید و گزینه  که می چاپگری

 اتصال چاپگر به شبکه داخلی راهنمای



 

. در ادامه و پس میشودآنها گرفته شروع به نصب ه برای تاییدی شده ودرایورهای مورد نیاز جستجو  پس از اتصال به چاپگر -4

را فشار  Nextمتصل شده است. گزینه  چاپگر که کامپیوتر به اعالم می کنداز پایان نصب درایورها یک پنجره باز شده و 

 Finishدر این مرحله صفحه آزمایشی را چاپ کنید و یا با فشردن دکمه نشان داده می شود، دهید. گزینه چاپ صفحه آزمایشی 

 کنید. چاپگرشروع به استفاده از 

 

شود  بررسی استتوانید آن را در شبکه به اشتراک بگذارید. ابتدا، نیاز  ، میشودبا موفقیت انجام  چاپگراگر عملیات اتصال به  -5

 شوید. Control Panelوارد  ارا باز و مجدد (Startشروع )فعال باشد. منوی  چاپگرکه به اشتراک گذاری 

 

را   Network and Sharing Centreکلیک کنید و از گزینه های نمایش داده شده،  Network and internetبر روی  -6

 را انتخاب کنید. Change advanced sharing settingsهای سمت چپ  انتخاب و از گزینه

 

 



کلیک کرده و  Save changesانتخاب شده باشد و سپس بر روی گزینه  file and printer sharingمطمئن شوید که گزینه  -7

 شوید. Control Panelرا باز نموده و وارد  ( Startشروع )پنجره را ببندید. حال، دوباره منوی 

 

 

خواهید به  ی که میچاپگررا انتخاب و سپس بر روی آیکن  View devices and printersاز لیست نمایش داده شده گزینه  -8

 اشتراک گذاری شود کلیک راست کنید.

 

9- Printer properties  را انتخاب کرده و سپس بر روی زبانهsharing  کلیک کنید. در اینجا گزینهShare this printer   را

مشترک ها  سایر دستگاه بین چاپگراین به اتمام برسد.  چاپگرکلیک کنید تا عمل به اشتراک گذاری  OKبر روی و انتخاب 

 .است


