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 Baby 280Aتنظیمات دستگاه پرینتر 

 AP Modeتنظیمات دستگاه در حالت 

 WIFI .چاپ شود Interface informationرا فشار دهید تا برگه ي  Functionپرینتر را روشن نمایید و دکمه -1

Mode  بایدAP  باشد.   

  
2-SSID  وIP address به صورت پیش فرض(دستگاه نوشته شده استIP  است 192.168.123.100دستگاه برابر(  

  
باشد باید از   GPrinter_64C3برابر با  SSIDبه عنوان مثال اگر (دیمتصل شولپ تاپ به پرینتر  WIFIاز طریق -3

  )متصل شوید GPrinter_64C3به همین  WIFIطریق 

قرار  192.168.123.100را برابر  IPرا انتخاب نمایید و  TCP/IPپورت  را  نصب نمایید درهنگام نصبدرایور پرینتر -4
  .دهید

  .آبی رنگ میشود STATUSچراغ  ،پس از نصب و متصل شدن به پرینتر -5

  STAتنظیمات دستگاه در حالت

  .را فشار دهید FUNCپرینتر  را روشن نمایید و دکمه ابتدا -1

  )GPrinter_64C3به عنوان مثال (.که در برگه چاپ ده است متصل شوید SSIDموبایل به WIFIاز طریق -2
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 .را روي موبایل خود نصب نمایید  GPtoolsنرم افزار-3

  .را بزنید تا منوي زیر باز شود Connect To Printer شوید و منوي  GPtoolsوارد نرم افزار  -4

  
 Connectرا انتخاب کنید و سپس روي دکمه ي  Ethernetرا انتخاب نمایید و گزینه  Printer 001 دکمه ي -5

  .کلیلک نمایید

  .شوید  WIFI  Settingsوارد منوي  -6

  
  .باز میشود روي آن کلیک نمایید تا صفحه ي زیر باز شود Device Listصفحه -7
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را  IP address .را وارد مینمایید WIFIرمز Passwordدر .قرار میدهید WIFIرا برابر با نام SSIDگزینه ي -8

 Gatewayرا برابر با  Gatewayدر نهایت ) شبکه باشد IP باید منحصر به فرد باشد و در محدوده IP(وارد نمایید 

  .را کلیک نمایید Reset دکمهکلیک نمایید و در نهایت  setupسپس روي دکمه . شبکه باشد

و تمامی . را انتخاب نمایید AP/STAفعال باشد گزینه  AP/STAدر صورتی که مایل باشید در هر دو حالت : نکته
  .فیلدهاي گفته شده را وارد نمایید

  
را نگه دارید و پرینتر را روشن کنیدسپس ابتدا  FEEDو  OFFجهت بازگشت به تنظیمات کردن کارخانه دکمه : نکته

 Selfرا رها کنید و برگه FEEDحال دکمه. خاموش شودSTATUSرا رهاکرده و صبر کنید تا چراغ  OFFدکمه

Test مجدد پرینتر را خاموش کنیدو این بار دکمه.چاپ شودOFF وFUNC   را نگه دارید و پرینتر را روشن کنید حال
 Test Pageبرگه . را فشار دهید  FUNCسپس دکمه ي. را را رها کنید FUNCو دکمه را رهاکرده OFFدکمه

  .چاپ میشود APبرابربا  WIFI modeچاپ میشود و 

  WIFIنام 

IP 

  WIFIرمز

Gatewayشبکه  


