6 Masalah Dan Solusinya Yang Ada Pada Mesin Fax

Friday, 05 June 2015 16:51 - Last Updated Wednesday, 29 June 2016 14:08

Mesin fax panasonic merupakan peralatan penting yang sering digunakan pada sebuah
perusahaan. Mesin ini mampu digunakan sebagai alat komunikasi dan pengiriman
dokumen-dokumen yang sangat penting dari suatu perusahaan ke perusahaan yang lainnya
dengan cara yang sederhana dan tidak merepotkan. Namun, karena intensitasnya yang sering
digunakan, beberapa mesin fax sering terkena gangguan dan masalah. Masalah-masalah ini
sebenernya ada yang tergolong sederhana dan ada juga yang rumit. Untuk masalah yang
sederhana Anda bisa memperbaikinya sendiri tanpa bantuan para ahli service mesin fax. Tapi,
untuk masalah yang rumit Anda harus benar-benar membawanya kepada ahlinya.

Sebelum Anda memperbaiki mesin fax dengan gangguan yang sederhana ini, tentunya Anda
harus mengetahui sebab-sebab kemungkinan mesin ini bermasalah, dengan begitu Anda bisa
memperbaiki mesin ini langsung pada intinya dan juga bisa menghemat waktu. Peralatan yang
digunakan untuk memperbaiki alat ini pun tergolong sederhana dan mudah didapatkan di
sekitar Anda. Berikut permasalahan sederhana dan cara memperbaiki mesin fax Anda.

6 Masalah yang Terjadi Pada Mesin Fax dan Cara Memperbaikinya
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Sebenarnya ada 7 masalah yang sering terjadi pada mesin fax. Namun, satu masalah itu sudah
pernah dipaparkan di website ini. Masalah tersebut adalah paper jammed atau kertas dokumen
yang keluar dari mesin fax Anda mengalami kemacetan. Anda bisa mengetahui cara
memperbaikinya
di
sini
. Lalu sisanya Anda bisa baca di bawah ini.

1. Mesin Fax Tidax Bekerja Secara Optimal

Asal-muasal dari permasalahan ini bisa diketahui dari daya kekuatan listrik yang ada pada
perusahaan Anda. Jadi, daya yang dibutuhkan oleh mesin fax Anda tidak diterima secara
maksimal sehingga kinerjanya pun menurun. Cara menanganinya adalah dengan memeriksa
kabel colokan yang ada pada mesin fax Anda dengan sumber
listrik yang tersedia untuk memastikan bahwa kabel colokan mesin fax Anda terhubung dengan
tepat dengan sumber daya listriknya. Sebagian orang yang tidak mengerti
atau awam kebanyakan menghubungkan mesin faxnya ke pelindung lonjakan listrik. Jika Anda
menggunakan lonjakan listrik, pastikan lonjakan listrik Anda tertempel di
dinding.

2. Tidak Dapat Menerima dan Mengirim Dokumen
Sebagian besar masalah ini bersumber dari telepon. Cek kabel telpon dan line telepon Anda,
jika bermasalah sambungkanlah ke portnya dengan tepat. Periksa
jack
telepon, apakah
jack
telpon Anda bisa bekerja secara baik, jika tidak, maka ganti
jack
telpon Anda dengan yang baru. Beberapa masalah yang mungkin terjadi bersumber dari papan
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sirkuitnya. Tetapi masalah tersebut tergolong rumit. Jika ini terjadi, lebih baik Anda serahkan
saja kepada ahlinya, karena Anda harus memiliki
kemampuan khusus untuk memperbaiki papan sirkuit mesin fax.

3. Hanya Dapat Mengirim Dokumen
Masalah ini masih tergolong sederhana, ada dua sumber permasalahan, pertama dari telepon
atau modem Anda dan kedua dari lampu paparan mesin fax Anda. Untuk memperbaiki
masalah pertama, silhkan Anda cek telepon dan modem Anda apakah bekerja dengan baik
atau tidak. Dan untuk masalah kedua, Anda harus mengganti
lampu paparan mesin fax dengan yang baru.

4. Ada Tanda “Miscellaneous” di Dokumen yang Anda Terima
Sebagian besar, sumber terjadinya masalah ini adalah dari penutup kaca mesin fax Anda yang
kotor. Cobalah untuk membersihkannya dengan kain lap yang bersih, jika perlu, bisa Anda
tambahkan dengan cairan alkohol.

5. Tidak Dapat Mencetak Dokumen
Periksalah head ternal atau kepala ternal mesin fax Anda, jika kotor maka solusinya sama
seperti di atas. Anda bisa membersihkannya dengan kain lap yang bersih dan
cairan alkohol.

6. Tanda Tidak Muncul Saat Menerima dan Mengirim Dokumen
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Anda bisa langsung mengecek bagian dalam mesin faks Anda jika terjadi masalah ini.
Bersihkan kabelnya dan pastikan tooner tidak tumpah. Masalah lain yang bisa terjadi adalah
drum di dalam mesin fax sudah rusak. Tidak ada cara memperbaiki drum ini selain
menggantinya dengan yang baru.

Jika Anda mengalami masalah-masalah di atas, silahkan Anda perbaiki sendiri sesuai dengan
cara-cara yang sudah di jelaskan. Jika cara di atas tidak membantu, maka cara lain adalah
dengan membawanya ke ahli service mesin fax. Semoga bermanfaat dan dapat membantu.
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