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Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server และ Internet Explorer เปนเคร่ืองหมายการคา

หรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอ่ืนๆ

ชื่อตราสินคาหรือชื่อผลิตภัณฑเปนเคร่ืองหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของบร ิษัทผูเปนเจาของชื่อและสินคาเหลานั้น

ภาพหนาจอสินคา Microsoft ไดรับการตีพิมพซ้าํโดยการอนญุาตจาก Microsoft Corporation

สาํหรับขอมูลเพิม่เติมเก่ียวกับสิทธิ์การใชงาน ใหดูท่ี เก่ียวกับสิทธิ์การใชงาน

Xerox, Xerox and Design และ Fuji Xerox and Design เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนหรือเคร่ืองหมายการคาของ Xerox Corporation 

ในญี่ปุนและ/หรือประเทศอ่ืนๆ 

CentreWare เปนเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนหรือเคร่ืองหมายการคาของ Xerox Corporation ในญีปุ่นและ/หรือประเทศอ่ืนๆ

DocuWorks เปนเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนหรือเคร่ืองหมายการคาของ Fuji Xerox Co., Ltd.

ในคูมือนี้ ขอมูลดานความปลอดภัยจะมีสัญลักษณดังกลาวนาํ 

กรุณาอานและปฏิบัติตามคาํสัง่กอนดาํเนนิการขัน้ตอนท่ีจาํเปน

ขอมูลท่ีถูกเก็บไวในฮารดดิสกของเครื่องอาจสูญหายหากฮารดดิสกมีปญหา 

ฟูจิ ซรี็อกซ จะไมรับผิดชอบกรณีเกิดความเสียหายใดๆ ท้ังทางตรงหรอืทางออมอันสบืเนือ่งมาจากการสูญหายของขอมูล

ฟูจิ ซรี็อกซ จะไมรับผิดชอบกรณีเครื่องไดรับความเสียหายจากการติดคอมพิวเตอรไวรัสหรือการถูกแฮ็ก

ส่ิงสําคัญ

1.ขอสงวนสิทธิท้ั์งหมดในคูมือนี้ สงวนสิทธิ์คูมือนี้ตามพระราชบัญญตัิลิขสทิธิ์ หามทําสาํเนาหรือดัดแปลงคูมือ 

หรือสวนใดสวนหนึ่งในคูมือโดยมิไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากผูจัดพิมพ

2.อาจมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแกไขเนื้อหาบางสวนในคูมือนีโ้ดยมิไดมีการแจงใหทราบลวงหนา

3. เรายนิดีรับคาํแนะนาํและตชิมเก่ียวกับขอความกํากวม ขอผิดพลาด ขอละเลย หรือหนาบางหนาท่ีขาดหายไป

4.หามพยายามกระทําข้ันตอนใดๆ กับเครื่องท่ีนอกเหนือไปจากท่ีแสดงไวในคูมือนี้ 

การดาํเนินการท่ีไมไดรับอนุญาตอาจเปนเหตุให เกิดขอผิดพลาดหรืออุบตัิเหตุ ซึง่ทาง ฟจูิ ซีร็อกซ จะไมรับผิดชอบตอปญหาใดๆ 

ท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําท่ีไมไดรับอนุญาตใหกระทํา

การสงออกผลิตภัณฑนี้อยูภายใตการควบคุมอยางเครงครดัตามกฏหมายเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

และการคาระหวางประเทศของประเทศญีปุ่น และ/หรือตามกฏขอบังคับควบคุมการสงออกของประเทศสหรัฐอเมริกา
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คํานํา

ขอขอบคุณที่เลือกใชผลิตภัณฑ DocuCentre S2011 ซึ่งตอจากน้ีจะเรียกวา "เคร่ือง"

คูมือน้ีจะอธิบายถึงวิธีการใชเคร่ืองและขอควรระวังทีค่วรปฏิบัติตามในระหวางการใชเครื อง 

โปรดแนใจวาคุณไดอานคูมือน้ีกอนการใชเคร่ืองเพื่อใหใชประโยชนจากเคร่ืองใหไดมากทีสุ่ดและเพื่อการใชงานอยางมีประสิทธิภาพ

คูมือจะอธิบายโดยเขาใจวา 

คุณมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพแวดลอมการใชงานคอมพิวเตอรสวนบุคคลที่ใชและสภาพแวดลอมระบบเครือขายแลว 

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของคอมพิวเตอรสวนบุคคลที่ใชและความรูพื้นฐานและการปฏ ิบัติการของสภาพแวดลอมระบบเครือขา

ย ใหดูที่คูมือที่แนบมาพรอมกับคอมพวิเตอรส วนบุคคล, ระบบปฏิบัติการ และระบบเครือขาย

หลงัจากอานคูมอืเสร็จแลว ควรเก็บคูมือน้ีไวในที่ๆ  เหมาะสมเพื่อประโยชนในการอางองิอยางรวดเร็ว 

คูมือน้ีจะมีประโยชนในกรณทีี่คุณลืมวิธีใชเคร่ืองหรือเมื่อเกิดปญหาขึน้กับเคร่ือง
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ประเภทของคูมือ

คูมอืตอไปนี้จะแนบมาพรอมกับเคร่ือง

คูมือที่มากับเครือ่ง

คูมือผูใช (คูมอืนี้)

คูมอืน้ีอธิบายถึงวิธีการใชคุณลักษณะการทาํสำเนา, การพิมพ และการสแกน รวมถึงวิธีการต้ังกระดาษ, วิธีการบํารุงรักษาประจาํวัน, 

การต้ังคาสถานะเคร่ือง, การแกไขปญหา และการต ั้งคาเครือขาย คูมอืน้ีอยูในส่ือ (ซอฟตแวร /คูมือผลติภณัฑ)

คูมือการทํางานเบ้ืองตน (Booklet)

คูมอืน้ีใหรายละเอียดการอางอิงอยางรวดเร็วถึงการใชงานขั้นพื้นฐาน, การบํารุงรักษาประจาํวัน และการแกไขปญหาสําหรับเคร่ือง 

คูมอืน้ีอยูในส่ือ (ซอฟตแวร/คูมือผลติภณัฑ )

คูมือ (HTML)

คูมอืดังกลาวอธิบายถึงขั้นตอนการติดต้ังและการกาํหนดคาสําหรับโปรแกรมควบคุมการพิมพและสภาพแวดลอมของเคร่ืองพิมพ 

คูมอืน้ีอยูในส่ือ (ซอฟตแวร/คูมือผลติภณัฑ )

วิธีใชไดรเวอรพิมพ

วิธีใชจะอธิบายถึงคุณลักษณะการพิมพและการใช งาน

คูมื่อสําหรับอุปกรณเ สรมิ

มีอุปกรณเสริมสําหรับเคร่ืองน้ี อุปกรณเสริมจะมาพรอมกับคูมอืการติดต้ังทีม่ีขอมลูเกี่ยวกับการติดต้ังผลิตภัณฑและรายละเอียดอื่นๆ
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การใชคูมือน้ี

คูมือน้ีสําหรับผูใชงานเคร่ืองคร้ังแรก คูม ืออธิบายถึงการใชงานขัน้พื้นฐานของคุณลักษณะการทาํสําเนา การพมิพ และการสแกน

สวนประกอบของคูมือนี้

เน้ือหาของคูมือน้ีแบงออกเปนบทตางๆ ดังน้ี:

1 กอนใชเครื่อง

อธิบายวิธีการใชคูมือน้ี พรอมแสดงขอมูลเกี ยวกับใบอนุญาตหรือขอตกลงการใชงาน

2 การตั้งคาสภาพแวดลอม

อธิบายเกี่ยวกับสภาพแวดลอมที่จาํเปนสําหรับการใชเคร่ือง

3 ภาพรวมของผลติภัณฑ

อธิบายเกี่ยวกับชือ่ชิ้นสวนตางๆ ของเคร่ือง รวมถึงการใชงานขั้นพื้นฐาน เชน วิธีเปด-ปดเคร่ือง, วิธีใชคุณลกัษณะการประหยัดพลังงาน 

และวิธีใช CentreWare Internet Services

4 การบรรจุกระดาษ

อธิบายเกี่ยวกับกระดาษชนิดตางๆ และส่ือส่ิงพิมพอื่นๆ ที่คุณสามารถใชกบัเคร่ืองได รวมถึงวิธีการบรรจุกระดาษลงในถาด

5 ทําสําเนา

อธิบายเกี่ยวกับการใชงานขัน้พื้นฐานและคุณลักษณะการทาํสําเนา

6 สแกน

อธิบายเกี่ยวกับการใชงานขัน้พื้นฐานและคุณลักษณะการสแกน

7 พิมพ

อธิบายเกี่ยวกับการใชงานการพิมพขั้นพื้นฐาน

8 เครื่องมือ

อธิบายเกี่ยวกับโหมดผูดูแลระบบ รวมถึงวิธีการเปลี่ยนการต้ังคาเร่ิมตน

9 สถานะเครือ่ง

อธิบายเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบขอบกพรองที่เกิดขึน้กับเคร่ืองและการพมิพรายงานตางๆ

10 การบํารุงรักษา

อธิบายเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนวัสดุส้ินเปลืองและวิธีทาํความสะอาดเคร่ือง

11 การแกไขปญหา

อธิบายเกี่ยวกับขัน้ตอนการแกไขปญหาเพื่อแกปญหาทีเ่กิดขึ้นกับเคร่ือง

12 ภาคผนวก

อธิบายเกี่ยวกับขอมูลจําเพาะของเคร่ือง, อุปกรณเสริมตางๆ และขอควรระวัง/ขอจาํกัดในการใชเคร่ือง

สัญญา

ตัวอยางภาพหนาจอและภาพประกอบทีป่รากฎในคูม ือน้ีอาจแตกตางกนัไปตามการกาํหนดคาของเคร่ืองและอุปกรณเสริมทีไ่ดติดต้ัง 

รายละเอียดบางอยางที่ปรากฎบนภาพหนาจออาจไมปรากฎหรือไมสามารถใชงานได ทั้งน้ีขึน้อยูก ับการกําหนดคาในเคร่ืองของคุณ

ขัน้ตอนตางๆ ในคูมือน้ีอาจแตกตางกันไปตามโปรแกรมควบคุมและซอฟตแวรยูทิลต้ีิทีใ่ชอันเน ื่องมาจากการอัพเกรด

สําหรับในเอกสารน้ี คําวา "คอมพวิเตอร" หมายถึง คอมพวิเตอรสวนบุคคลหรือเวิรกสเตชั่น

คําศัพทตางๆ ทีใ่ชในคูมือน้ี:

สัญลักษณตางๆ ที่ใชในคูมอืน้ี:

ส่ิงสําคัญ : ขอมลูสําคัญที่ควรอาน

หมายเหตุ : ขอมลูเพิม่เติมเกี่ยวกับการทาํงานหรือคุณลักษณะ

"            " : การอางอิงถึงขอความที่กลาวไปแลวในคูมือน ี้

ชื่อของคุณลกัษณะ, ขอความบนหนาจอ และขอความท ี่ปอน
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แนวการพิมพของเอกสารหรือกระดาษที่อธิบายไวในคูมือน้ีมีดังน้ี:

[             ] : ชื่อโฟลเดอร, ไฟล, แอพพลิเคชนั, ปุมหรือเมนูท ีปรากฎบนหนาจอ

ชื่อของเมนู, คําส่ัง, หนาตาง หรือกลองโตตอบท ี่ปรากฎบนหนาจอคอมพิวเตอรและปุมตางๆ 

รวมถึงชื่อเมนู

<            > ปุม : ปุมตางๆ บนแผงควบคุมของเคร่ือง

<            > แปน : แปนตางๆ บนแปนพิมพของเคร่ืองคอมพิวเตอร

> : แสดงลาํดับขั้นตอนการเขาถึงฟงกชั่นการทํางานของเคร่ืองคอมพิวเตอร

ตัวอยางเชน: เมื่อคุณเหน็ขั้นตอน "หากตองการค นหาไฟลและโฟลเดอร ใหคลิก [Start] > 

[Search] > [For Files or Folders]" น่ันหมายความวา คุณตองทาํการคลกิ [Start], คลิก [Search] 

และคลกิ [For Files or Folders] เพื่อคนหาไฟลและโฟลเดอร

, ,ปอนตามดานยาว (LEF):
การวางเอกสารหรือกระดาษตามแนวต้ังเมื่อมองจากทางดานหนาของเคร่ือง

, ,ปอนตามดานกวาง 

(SEF):

การวางเอกสารหรือกระดาษตามแนวนอนเมือ่มองจากทางดานหนาของเคร่ือง

  ปอนขอบยาว (LEF):

ทิศทางการฟดึกระดาษ

  ปอนขอบสัน้ (SEF):

ทศิทางการฟดึกระดาษ
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คูมือความปลอดภัย

กอนการใชผลติภณัฑ โปรดอาน "คูมือความปลอดภ ัย" อยางถ่ีถวนเพื่อการใชงานอยางปลอดภัย

ผลิตภัณฑและวัสดุที่แนะนําไดรับการทดสอบและเปนไปตามขอกาํหนดดานความปลอดภยั 

รวมทั้งไดรับการรับรองจากหนวยงานดานความปลอดภัยและสอดคลองตามมาตรฐานสิ่งแวดลอม 

โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้เพื่อการใชงานอยางปลอดภยั

โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําแจงเตือนทีป่รากฏบนผลติภณัฑน้ี สัญลักษณคําเตือนตางๆ มีความหมายดังตอไปน้ี:

การดัดแปลงแกไขใดๆ ที่ไมไดรับอนุญาต รวมถึงการเพิ่มฟงกชันใหมหรือการเชื่อมตอกับอุปกรณเสริมใดๆ 

อาจไมไดรับการคุมครองตามการประกันผลิตภัณฑ  โปรดติดตอตัวแทนฟูจิซีร็อกซในพื้นที่ของคุณเพื่อขอขอมลูเพิ่มเติม

ใชสําหรับรายการที่ ถาไมปฏิบตัิตามคําแนะนําอย างเครงครัด อาจเปนอันตรายถึงแกชวีิต 

หรือกอใหเกิดการบาดเจ็บสาหัส หรือการบาดเจ็บสาหัสที่อาจทําใหเสียชวีิตได และมีโอกาสที่จะเกิดอันตรายสูง

ใชสําหรับรายการที่ ถาไมปฏิบตัิตามคําแนะนําอย างเครงครัด 

อาจกอใหเกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือถึงขัน้เสียชีวิตได

ใชสําหรับรายการที่ ถาไมปฏิบตัิตามคําแนะนําอย างเครงครัด 

อาจทําใหผูใชไดรับบาดเจ็บหรือทําใหเคร่ืองชาํรุดเสียหาย

: เคร่ืองหมายสําหรับการใชหรือดําเนินการกับเคร ื่องที่ควรไดรับการใสใจปฏบิัติ 

โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําการใชงานดวยความระมัดระวัง เพ่ือการใชงานเคร่ืองอยางปลอดภัย

: เคร่ืองหมายสําหรับหามกระทํา โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําการใชงานดวยความระมัดระวัง 

เพ่ือหลีกเล่ียงการกระทําที่อาจกอใหเกดิอันตรายขึ้นได

: เคร่ืองหมายสําหรับรายการที่บังคับใหตองปฏบิัติตาม 

โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําการใชงานดวยความระมัดระวัง เพ่ือการปฏิบตัิในส่ิงที่จําเปนตอการใช งานเคร่ือง

ขอควรระวัง ระวังวัตถุไว ระวังการระ ระวังไฟฟา ระวังพืน้ผิว ระวังเครื่อง ระวังน้ิวมือ

หาม หามจุดไฟ หามสมัผัส หามใชในห หามสมัผัส หามติดต้ังไ หามสัมผัสขณะ

คําแนะนําก ถอดปลั๊กอ ตอสายดิน/
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ความปลอดภัยในการใชไฟฟา

ผลิตภัณฑน้ีใชแหลงจายพลงังานไฟฟาในการทาํงานดังที่แสดงไวบนแผนปายแสดงขอมูลของผลิตภัณฑ 

โปรดปรึกษาบริษทัผูใหบริการดานพลังงานไฟฟาในพืน้ทีข่องคุณเพือ่ตรวจสอบวาแหลงจายพลังงานไฟฟาตรงกับขอกาํหนดการใชหรือไม

คําเตือน:ตอผลิตภัณฑน้ีเขากับวงจรปองกันไฟร ั่วระบบสายดิน

ปลั๊กไฟของผลิตภัณฑน้ีเปนชนิดที่มีสายดินในตัว สามารถใชไดกับเตารับที่มสีายดินเทาน้ัน 

ซึ่งเปนคุณสมบัติหน่ึงในดานความปลอดภยั ถาไมสามารถเสียบปลั๊กเขากับเตารับได โปรดติดต อชางไฟฟาเพื่อเปลี่ยนเตารับ 

เพื่อปองกนัอันตรายจากไฟช็อต หามใชตัวปรับต อปลั๊กทีไ่มมีสายดิน ตอผลิตภัณฑเขากับเตารับทีไ่มมีขั้วสายดิน

การตอส่ือนํากระแสไฟลงดินอยางไมถูกตองอาจทำใหเกิดไฟชอ็ตได

เสียบสายไฟโดยตรงเขากับเตารับที่มีสายดิน  เพื่อปองกันการเกิดความรอนสูงเกินขนาดและเหต ุไฟไหม หามใชสายไฟตอพวง 

ตัวปรับตอทีม่ีหลายเตารับ หรืออปุกรณเชื่อมตอแบบหลายหัว 

โปรดปรึกษาตัวแทนฟูจิซีร็อกซในพื้นที่ของคุณเพื่อตรวจสอบวาเตารับมีสายดินหรือไม

ใหตอผลติภณัฑเขากบัวงจรยอย 

หรือเตารับที่มีขนาดหนวยของกระแสไฟฟาและแรงดันไฟฟามากกวาขนาดที่กาํหนดไวกับผลิตภัณฑ 

โปรดดูขนาดกระแสไฟฟาและแรงดันทีก่ําหนดสําหรับผลิตภัณฑน้ีทีแ่ผนปายขอมลูบนแผงดานหลงั

หามสัมผัสกับสายไฟเมื่อมอืเปยกนํ้า อาจทําใหถ ูกไฟช็อตได

หามวางวัตถุใดๆ ทับสายไฟ

ใหเก็บอุปกรณตอสายไฟไวไมใหมีฝุนเกาะสภาพแวดลอมที่มฝุีนมากและชื้นอาจหนวงกระแสไฟฟาในอุปกรณเชือ่มตอ 

อาจทาํใหเกิดความรอนและเปนสาเหตุของไฟไหมได

เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากไฟฟาชอ็ตและไฟไหม โปรดใชสายไฟทีม่าพรอมกับผลิตภัณฑ หรือสายไฟทีฟู่จิซีร็อกซกาํหนดไว 

ใหใช

สายไฟน้ีใชเฉพาะสําหรับผลิตภัณฑน้ีเทาน้ัน ห ามนําไปใชกับผลิตภัณฑอื่นๆ

หามทาํการดัดแปลงหรือทาํใหสายไฟชาํรุด  สายไฟที ชาํรุดหรือการดัดแปลงสายไฟ 

อาจทาํใหเกิดความรอนจนอาจเปนเหตุทาํใหเกิดไฟช็อตหรือไฟไหมได

ถาสายไฟชาํรุดหรือฉนวนหุมสายไฟฉีกขาด โปรดติดตอตัวแทนฟูจิซร็ีอกซในพื้นที่ของคุณเพื่อเปลีย่นสายไฟ 

หามใชสายไฟที่ชาํรุดหรือมีฉนวนหุมสายไฟฉีกขาดเพื่อปองกนัอันตรายจากไฟช็อตและไฟไหม

ใหปดสวิตชเคร่ืองและถอดปลัก๊ออกทกุคร้ังเม ื่อทาํความสะอาดเคร่ือง การเปดเขาถึงภายในเคร ื่องทีไ่ดรับกระแสไฟฟา 

อาจทาํใหถูกไฟชอ็ตได

หามถอดปลั๊กหรือเสียบปลั๊กเคร่ืองเขาไปใหมเมื่อสวิตชเคร่ืองยังคงเปดอยู 

การเสียบและถอดปลั๊กอุปกรณเชื่อมตอที่มีกระแสไฟฟาอยู อาจทาํใหปลัก๊ไดรับความเสียหายและเกดิความรอน 

และอาจเปนสาเหตุทาํใหเกิดไฟไหม

เมือ่ตองการถอดปลัก๊ของเคร่ืองออก ควรดึงที่ต ัวปลัก๊ อยาดึงที่สายไฟ 

มิฉะน้ันอาจทาํใหเกิดความเสียหายตอสายไฟและอาจทําใหเกดิไฟช็อตหรือไฟไหม

ปดสวิตชและถอดปลั๊กเคร่ืองออกเมื่อไมใชงานในชวงสุดสัปดาหหรือวันหยุดยาว
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การติดตั้งเคร่ือง

ควรปดสวิตชเคร่ืองและตรวจสอบเดือนละคร้ังวา

เสียบสายไฟเขากบัเตารับไวแนนดีหรือไม

ปลัก๊ไมรอนเกินไป ไมเปนสนิม หรือคดงอ

ไมมีฝุนเกาะทีป่ลัก๊และเตารับ และ

สายไฟไมมีรอยชาํรุดหรือเส่ือมสภาพ

ถาคุณสังเกตเห็นส่ิงใดผิดปรกติ โปรดปดสวิตชและถอดปลั๊กของเคร่ืองออกกอน แลวติดตอตัวแทนฟูจิซร็ีอกซในพื้นทีข่องคุณ

หามติดต้ังเคร่ืองกีดขวางทางเดินหรือวางทบัสายไฟ  การเสียดสี หรือนํ้าหนักทีก่ดทบัมากเกินไป 

อาจทาํใหเกิดความรอนและอาจเปนสาเหตุทาํใหเก ิดไฟช็อตหรือไฟไหมได

หามติดต้ังเคร่ืองบนพื้นที่ตอไปน้ี:

ใกลกบัเคร่ืองทาํความรอนหรือแหลงพลังงานความรอนอื่นๆ

ใกลกบัวัสดุทีติ่ดไฟไดงาย เชน มาน

ในบริเวณทีม่ีสภาพแวดลอมทีร่อน ชื้น มีฝุนมาก หรืออากาศถายเทไมสะดวก

สถานที่ๆ  แสงแดดสองถึงโดยตรง

ใกลกบัอุปกรณหงุตมอาหาร หรือเคร่ืองทาํความช ื้น

ผลติภณัฑน้ีหนัก 33 กก. (เมือ่ติดต้ังตัวปอนเอกสารและหนวยงานพมิพแบบดูเพล็กซ) เมื่อเคลื่อนยายเคร่ือง 

ใหใชกาํลังคนต้ังแตสามคนขึน้ไปเพื่อปองกันการจัดการทีผิ่ดพลาดหรือการบาดเจ็บ

เมื่อทาํการยกผลิตภัณฑน้ี ใหสองคนจับทีด่านล างของถาดบายพาสทีพ่ับอยูทางดานซายของผลิตภัณฑ 

และอกีคนหน่ึงจบัตรงที่จับทีอ่ยูทางดานขวาของผลิตภัณฑ  หามยกผลิตภัณฑโดยจบัหรือยึดเกาะที่บริเวณอื่นๆ ทัง้น้ี 

เพื่อปองกันมิใหผลติภณัฑหลดุตกลงมา อันจะเป ็นเหตุใหเกดิอาการปวดหลงัหรือการบาดเจ็บ

ติดต้ังผลิตภัณฑน้ีบนพื้นที่เรียบและแขง็แรงที่สามารถรองรับนํ้าหนักผลิตภัณฑได มิฉะน้ัน ถาติดต้ังผลิตภัณฑในลกัษณะเอียง 

อาจทาํใหผลิตภัณฑลมลงและทําใหเกิดการบาดเจ็บ

ใหติดต้ังผลิตภัณฑน้ีในบริเวณที่มอีากาศถายเทไดดี หามปดกั้นชองทางระบายอากาศออกของผลิตภัณฑ 

เวนชองวางรอบๆ เคร่ืองไวเลก็นอย เพือ่การระบายอากาศและเขาถึงปลั๊ก 

ใหถอดปลัก๊ผลิตภัณฑออกถาสังเกตเหน็วามีอาการผิดปรกติใดๆ เกิดขึ้น
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สาํหรับอุปกรณปอนเอกสารอัตโนมัติแบบดูเพล็กซ 

(หนวย: มม)
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หามวางผลติภณัฑในลักษณะเอียงมากกวา 10 องศา ม ิฉะน้ัน 

ผลติภณัฑอาจลมลงเสียหายและอาจจะเปนอันตรายตอผูใชงานได

10 °10 ° 10 ° 10 °

ดานหนา

ดานหนา ดานหลัง

ขวา

ขวา

ซาย

ดานหลัง

ซาย

ใหลอ็คลอของผลติภณัฑน้ีหลงัจากการติดต้ังเสมอ มฉิะน้ัน อาจทาํใหผลิตภัณฑลมลงเลื่อนและทาํใหเกิดการบาดเจ็บ

ในการเก็บรวมสายไฟและสายเคเบิลไวใหเรียบรอย 

ใหใชเขม็ขัดรัดสายไฟและอุปกรณรัดสายไฟแบบท อเกลียวทีฟู่จิซีร็อกซจัดหาให  มิฉะน้ัน 

อาจเปนสาเหตุทาํใหเกดิการชํารุดขึ้นกับเคร่ือง
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อ่ืนๆ

ความปลอดภัยในการใชงาน

เพื่อรักษาประสิทธิภาพการทาํงานและสภาพของเครื องใหดี ใหติดต้ังและใชงานเคร่ืองในสภาพแวดลอมดังตอไปน้ีไวเสมอ: 

อุณหภูมิ: 10 - 32 องศาเซลเซียล

ความชื้น: 15 - 85%

เมื่อเคร่ืองอยูในหองที่มีอากาศเย็นและเปลี ยนเปนรอนขึน้อยางรวดเร็วดวยเคร่ืองทําความรอน 

ความชื้นภายในเคร่ืองอาจลดลงและเปนสาเหตุทําใหบางสวนบนงานพิมพหายไป

ขัน้ตอนการบํารุงรักษาผลิตภัณฑของผูควบคุมได อธิบายไวในคูมอืผูใชทีม่าพรอมกับผลิตภัณฑ 

หามกระทาํขั้นตอนการบํารุงรักษาอื่นใดที่นอกเหนือไปจากที่ไดอธิบายไวในคูมือ

การออกแบบในดานความปลอดภัยสําหรับผลิตภัณฑนี ปองกันมิใหผูควบคุมเขาถึงบริเวณที่เปนอ ันตราย 

โดยจะมีฝาครอบหรือสวนปดกั้นบริเวณที่เปนอันตรายไว ซึ่งผูควบคุมจะไมสามารถเขาถึงได ซึง่ตองใชอุปกรณในการถอดออก 

เพื่อปองกันไฟช็อตและการบาดเจ็บ หามถอดฝาปดหรือสวนปดกั้นเคร่ืองออกโดยเด็ดขาด

เพื่อลดความเส่ียงจากเหตุไฟฟาช็อตและไฟไหม ใหปดสวิตชและถอดปลั๊กเคร่ืองออกทันทีเมื่อม ีสภาวะดังตอไปน้ีเกดิขึน้ 

จากน้ัน ใหติดตอตัวแทนฟูจิซร็ีอกซในพื้นทีข่องคุณ

มคีวันออกมาจากผลติภณัฑหรือพื้นผิวผลติภณัฑรอนผิดปรกติ

มเีสียงรบกวนหรือกลิ่นผิดปรกติออกมาจากผลติภณัฑ

สายไฟมรีอยชาํรุดหรือเส่ือมสภาพ

วงจรตัดกระแสไฟฟา ฟวส หรืออปุกรณเพื่อความปลอดภยัทาํงานแจงเตือน

ของเหลวหกใสผลติภณัฑ

ผลติภณัฑเปยกนํ้า

เกิดความเสียหายขึน้กบัสวนใดสวนหน่ึงของผลิตภัณฑ

หามใสวัตถุใดๆ เขาไปในรูหรือชองใดชองหน่ึงของผลติภณัฑน้ี

หามวางส่ิงใดๆ ตอไปน้ีไวบนผลติภณัฑ:

ภาชนะบรรจุของเหลว เชน แจกันดอกไม หรือถวยกาแฟ

ชิน้สวนโลหะ เชน ลวดเย็บกระดาษ หรือทีห่นีบกระดาษ

วัตถุทีม่ีนํ้าหนักมาก

ถาของเหลวหกใสหรือชิ้นสวนโลหะหลนเขาไปในผลติภณัฑ อาจเปนสาเหตุทาํใหเกดิไฟช็อตหรือไฟไหมได

หามใชกระดาษที่สามารถนําไฟฟาไดเชน กระดาษโอริกามิ กระดาษคารบอน 

หรือกระดาษเคลือบทีเ่ปนตัวนําไฟฟาหรือความรอนไดดี เมือ่มีกระดาษติดในเคร่ือง 

อาจเปนสาเหตุทาํใหเกิดไฟช็อตและไฟไหมได

เมื่อทาํความสะอาดผลิตภัณฑ ใหใชอุปกรณทาํความสะอาดทีก่ําหนดไวเฉพาะ อุปกรณทาํความสะอาดอื่นๆ 

อาจสงผลใหประสิทธิภาพในการทาํงานของผลิตภัณฑ ลดลง หามใชสเปรยทาํความสะอาด 

มิฉะน้ันอาจทาํใหเกิดการลุกติดไฟและเกิดการระเบิดขึ้นได

ถาคุณตองการดึงถาดออกเพือ่นํากระดาษทีติ่ดออก โปรดติดตอตัวแทนฟูจิซีร็อกซในพื้นที่ของคุณ  หามดึงถาดออก 

มิฉะน้ันอาจทาํใหไดรับบาดเจ็บ

หามเลนซดีีรอมทีม่าพรอมกับผลิตภัณฑกับเคร ื่องเลนเสียง ใหใชกบัเคร่ืองเลนซีดีรอมเทาน้ัน มิฉะน้ัน 

เสียงดังอาจทาํความเสียหายใหกับเคร่ืองเลนเส ียงหรือเปนอันตรายตอหขูองคุณ
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วัสดุสิ้นเปลือง

ความปลอดภยัในดานรังสีเลเซอร

ขอควรระวัง:การใชงานหรือการดัดแปลงใดๆ ที่นอกเหนือไปจากที่แสดงไวในคูมือการทาํงาน 

อาจทาํใหเกิดอันตรายจากการไดรับแสงจา อันจะส งผลทําใหเกดิการบาดเจ็บจากไฟไหมหรือสูญเสียการมองเห็น

ผลิตภัณฑน้ีไดรับการทดสอบแลวและเปนไปตามข อกาํหนด Class 1 Laser Equipment ตามมาตรฐานสากล IEC60825 

และไมมอีันตรายจากแสงจา ผลิตภัณฑน้ีจะไมปล อยแสงจาที่เปนอันตรายออกมา 

เน่ืองจากมกีารทาํงานของอุปกรณและฝาปดปองกันแสงเพื่อจาํกัดลาํแสงทั้งหมดทีป่ลอยออกมาในระหวางการทาํงานหรือเมื่อ

ทาํขั้นตอนงานบํารุงรักษา

เปดใชงานเซฟต้ีลอ็กชนิดไฟฟาและเครื่องกลไว โดยตลอด ติดต้ังเซฟต้ีอินเตอรล็อกใหหางจากวัสดุที่มีคุณสมบัติเปนแมเหลก็ 

วัสดุที่มีคุณสมบัติเปนแมเหล็กอาจสงผลทาํให ผลิตภัณฑทาํงานขึ้นเองโดยทีเ่ราไมไดเปดและอาจเปนสาเหตุทาํใหเกิดการบาดเ

จ็บหรือไฟช็อต

หามพยายามนํากระดาษที่ติดอยูในบริเวณทีล่ึกมากออกจากผลิตภัณฑ 

โดยเฉพาะอยางย่ิงกระดาษที่พันหุมฟวเซอรหร ือลูกกลิง้ความรอน  มิฉะน้ัน อาจทาํใหเกิดการบาดเจ็บหรือผิวหนังไหมได  

ใหปดสวิตชเคร่ืองทันทแีละติดตอตัวแทนฟูจิซีร็อกซในพื้นที่ของคุณ

หามออกแรงกดเอกสารทีห่นามากเกนิไปบนกระจกวางตนฉบับ อาจทาํใหกระจกวางตนฉบับแตกได 

และเปนเหตุทําใหบาดเจ็บ

ควรจัดใหมีการระบายอากาศที่ดีในระหวางการใช งานเคร่ืองเปนเวลานาน หรือเมื่อทาํสําเนาจํานวนมาก  เน่ืองจากกลิ่น เชน 

โอโซนในหองที่มีอากาศถายเทไมสะดวกอาจสงผลกระทบตอสภาพอากาศภายในสํานักงาน 

จัดใหมกีารถายเทอากาศอยางเหมาะสม เพื่อใหเกิดสภาพแวดลอมที่ใหทัง้ความสบายและความปลอดภัย

จัดเก็บวัสดุส้ินเปลอืงตามคําแนะนําทีใ่หบนบรรจุภัณฑหรือหีบหอ

หามใชเคร่ืองดูดฝุนดูดทาํความสะอาดผงหมึกท ีหกและผงหมึกทีต่กคางอยูบนเคร่ือง ตลบัหมึก หรือตลับเก็บหมึก

เน่ืองจากผงหมึกอาจติดไฟหากเกิดประกายไฟขึน้ภายในเคร่ืองดูดฝุนและอาจเปนสาเหตุทาํใหเกิดการระเบิดขึ้นได

ใหใชไมกวาดหรือผาชุบนํ้าเช็ดผงหมึกออกแทน ถ ามผีงหมึกหกเลอะเทอะเปนจํานวนมาก 

โปรดติดตอตัวแทนฟูจิซีร็อกซในพื้นที่ของคุณ

หามทิง้ตลบัหมึกลงในเปลวไฟ 

ผงหมึกที่เหลืออยูในตลับหมึกอาจลุกติดไฟและทำใหเกิดการบาดเจ็บจากไฟไหมหรือการระเบิด

ถาคุณมตีลบัหมึกทีใ่ชหมดแลวซึ่งตองการกาํจ ัดทิ้ง โปรดติดตอตัวแทนฟูจซิีร็อกซในพื้นที่ของคุณเพื่อใหกําจดัทิง้วัสดุ

ขอควรระวัง: ถาเปลีย่นไปใชแบตเตอร่ีที่ไมใชชนิดทีก่ําหนด อาจทาํใหเกิดการระเบิดได 

โปรดกาํจัดทิง้แบตเตอร่ีใชแลวตามวิธีที่แนะนำไว

เก็บตลับลูกดรัมและตลับหมึกใหหางจากมือเด็ก ถาผงหมึกเขาปากเด็กโดยไมไดต้ังใจ ใหบวนผงหมึกทิ้ง กลั้วลางปากดวยนํ้า 

ด่ืมนํ้าและรีบพบแพทยทันที

เมือ่เปลี่ยนชุดลกูดรัมและตลบัหมึก ระวังอยาใหหมึกหก ทกุคร้ังทีห่มึกหก ควรหลกีเลีย่งมิให หมกึสัมผัสกับเส้ือผา ผิวหนัง 

ดวงตา และปาก รวมทั้งการสูดดมเขาไป



1 กอนใชเคร่ือง

20

ก
 อ
น
ใ
ช

 เค
ร
 ื อ
ง

1

ถาหมึกหกลงบนผิวหนังหรือเส้ือผา ใหลางออกด วยสบูและนํ้า

ถาผงหมึกเขาตา ใหลางตาดวยนํ้าสะอาดในปริมาณมากๆ เปนเวลาอยางนอย 15 นาทจีนอาการระคายเคืองหายไป 

และรีบพบแพทยทนัที

ถาหายใจเอาผงหมึกเขาไป ใหยายไปอยูในที่ๆ อากาศปลอดโปรงและกลัว้ลางปากดวยนํ้า

ถาผงหมึกเขาปาก ใหบวนผงหมกึทิ้ง กลั้วลางปากดวยนํ้า ด่ืมนํ้าเปนจํานวนมากและรีบพบแพทยท ันที

ความปลอดภยัในการใชงานฟวเซอร

เมื่อตองการเคลือ่นยายฟวเซอร โปรดปดสวิตช และรอประมาณ 40 นาท ีเพื่อใหเคร่ืองเย็นลง
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ตําแหนงของปายแจงเตือนและขอควรระวัง

โปรดทาํตามคําแนะนําทีแ่สดงไวบนผลติภณัฑหรือท ีแจงมาพรอมกับผลิตภัณฑ

เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากการถูกไฟไหมหรือไฟช็อต หามสัมผัสบริเวณที่แสดงคําวา "High Temperature" หรือ "High Voltage"
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ขอบังคับ

การกระจายคลื่นวิทยุ (Class A)

ผลิตภัณฑน้ีไดรับการทดสอบและเปนไปตามขอจํากัดสําหรับอุปกรณดิจิตอล Class A ตามมาตรฐานสากลของ Electromagnetic 

Interference (CISPR Publ. 22) และ Radiocommunications Act 1992 ในประเทศออสเตรเลยี/นิวซแีลนด  

ขอจํากัดน้ีไดรับการออกแบบมาดวยเหตุผลเพือ่ปองกนัการรบกวนของสัญญาณทีเ่ปนอันตรายเมื่อติดต้ังใชงานผลิตภัณฑภายในสํานักงาน 

ผลิตภัณฑน้ี สราง ใช และสามารถปลอยพลงังานในรูปของความถ่ีคลืน่วิทยุ ซึ่งถาไมไดมีการต ิดต้ัง 

หรือใชงานอยางไมสอดคลองกับทีแ่นะนําไวในเอกสารการใชงานสําหรับลกูคา อาจทาํใหรบกวนการส ื่อสารของคลื่นวิทยุ 

การใชงานผลิตภัณฑน้ีในบริเวณที่พกัอาศัยอาจทาํใหเกิดการรบกวนสัญญาณ ซึ่งในกรณีน้ี 

ผูใชจาํเปนตองดําเนินการแกไขโดยรับผิดชอบค าใชจายดวยตนเอง

การปรับเปลีย่นหรือดัดแปลงผลิตภัณฑน้ีโดยไมไดรับอนุญาตจากฟูจิซีร็อกซ อาจทาํใหผูใชถูกเพิกถอนสิทธ์ิการใชงานอปุกรณน้ีได

เอกสารรับรองความปลอดภัยผลิตภัณฑ (UL, CB)

ผลิตภัณฑน้ีไดรับการรับรองจากหนวยงานโดยใช มาตรฐานความปลอดภยัดังที่แสดงไว

สภาพแวดลอม

ในดานการปองกันสภาพแวดลอมและการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ฟูจิซร็ีอกซไดนําอุปกรณทีลู่กคาสงคืนมาใชงานใหมอีกคร้ัง 

ตลับหมกึ และลูกดรัม เพื่อนําไปใชทําชิน้สวนรีไซเคิล วัสดุรีไซเคิล หรือเพื่อการแปรรูปเปนพลงังาน

จาํเปนตองมกีารกาํจัดทิ้งที่เหมาะสมสําหรับ ตลับหมึก และลูกดรัม ที่ไมตองการแลว หามเปด ตล ับหมึก และลกูดรัม 

ใหนําสงคืนแกตัวแทนฟูจซิีร็อกซในพื้นที่ของคุณ

หนวยงาน มาตรฐาน

TUV IEC60950-1:ed. 2
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เก่ียวกับสิทธ์ิการใชงาน

เน้ือหาสวนน้ีอธิบายถึงขอมูลเกี่ยวกบัสิทธิ การใชงาน โปรดอานใหถ่ีถวน

Libcurl

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE

Copyright (c) 1996 - 2006, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>

All rights reserved

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that 

the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO 

THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. 

IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER 

IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE 

OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, 

use or other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder.

FreeBSD

This product contains the part of FreeBSD codes.

The FreeBSD Copyright 

Copyright 1994-2006 The FreeBSD Project. All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions 

are met: 

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the 

documentation and/or other materials provided with the distribution. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE FREEBSD PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT 

NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. 

IN NO EVENT SHALL THE FREEBSD PROJECT OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, 

EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR 

SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, 

WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE 

USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The views and conclusions contained in the software and documentation are those of the authors and should not be interpreted as 

representing official policies, either expressed or implied, of the FreeBSD Project.

MD5

Copyright (C) 1991-2, RSA Data Security, Inc. Created 1991. All rights reserved.

License to copy and use this software is granted provided that it is identified as the "RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest 

Algorithm" in all material mentioning or referencing this software or this function.
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License is also granted to make and use derivative works provided that such works are identified as "derived from the RSA Data 

Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm" in all material mentioning or referencing the derived work.

RSA Data Security, Inc. makes no representations concerning either the merchantability of this software or the suitability of this 

software for any particular purpose.

It is provided "as is" without express or implied warranty of any kind.

These notices must be retained in any copies of any part of this documentation and/or software.
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ขอความสงวนสิทธ์ิทางกฎหมาย

การทาํสําเนาหรือการพมิพเอกสารบางชนิดอาจถือวาเปนการกระทําทีเ่ขาขายผิดกฎหมายในประเทศของคุณ 

โดยอาจระวางโทษปรับหรือจาํคุกแกผูที่ฝาฝนกฎหมายน้ี 

ตอไปนี้เปนตัวอยางรายการทาํสําเนาหรือพิมพท ี่อาจเขาขายผิดกฎหมายของประเทศของคุณ 

เงินตรา

ธนบัตรและเช็ค

พันธบัตรธนาคารและรัฐบาล รวมทั้งเอกสารหุน

หนังสือเดินทางและบัตรประจาํตัวตางๆ

เอกสารลิขสิทธ์ิหรือเคร่ืองหมายการคาซึ่งไมไดรับอนุญาตจากผูเปนเจาของ

ตราไปรษณียากรและตราสารเปลี่ยนมอื

รายการขางตนอาจไมครอบคลุมทกุส่ิงทีก่ฎหมายระบุไว 

รวมทัง้ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดในความสมบูรณหร ือความถูกตองของรายการเหลาน้ัน หากมีขอสงสัยประการใด 

โปรดติดตอที่ปรึกษากฎหมายของคุณ
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2 การตั้งคาสภาพแวดลอม

เน้ือหาในบทนี้อธิบายเกี่ยวกับสภาพแวดลอมการใชงานของเคร่ือง

หมายเหตุ • คุณอาจไมจําเปนตองตั้งคาสภาพแวดลอมตามท่ีอธิบายไวนีกั้บเครื่องบางรุน 

ใหทําการตัง้คาในกรณท่ีีมีการเพ่ิมอุปกรณเสริมท่ีจาํเปนตองมีการตัง้คาการทํางาน โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาเพ่ือขอขอมูลเพ่ิมเติม

สภาพแวดลอมที่รองรับ ...................................................................................................................................................... 28
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สภาพแวดลอมที่รองรับ

เน้ือหาในบทน้ีอธิบายถึงการต้ังคาระบบการทาํงานทีจ่ําเปนเพื่อใชคุณลักษณะการพมิ พและสแกนของเคร่ืองมลัติฟงั กชัน่

คุณลักษณะการพิมพ

สามารถเชื่อมตอเคร่ืองเขากับคอมพิวเตอรโดยตรงเพื่อใชเปนเคร่ืองพิมพเฉพาะที่ 

หรือเชื่อมตอเขากบัเครือขายเพือ่ใชเปนเคร่ืองพิมพเครือขายได

การใชงานเปนเครือ่งพิมพเฉพาะที่

ใชสายเคเบิล USB เพื่อเชื่อมตอเคร่ืองเขากับคอมพิวเตอร

การใชงานเปนเครือ่งพิมพเครือขาย

พิมพจากคอมพิวเตอรทีเ่ชื่อมตอเครือขายโดยใชโปรโตคอล TCP/IP protocol

หากตองการใชเคร่ืองเปนเคร่ืองพิมพเครือขาย คุณจําเปนตองเปดใชงานพอรตเพื่อใชสําหรับการพิมพ

LPD: เปดใชงานการต้ังคาน้ีเมื่อใชพอรต LPD

Port9100: เปดใชงานการต้ังคาน้ีเมื่อใชพอรต Port9100

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการตั้ง TCP/IP ใหดูที่ "การตั้งคาสภาพแวดลอมของเครือขาย" (P.31)

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการเปดใชงานพอรตการส่ือสาร ใหดูที่ "การเปดใชงานพอรตการส่ือสารเพ่ือนํามาใชงาน" (P.34)

คุณลักษณะการสแกน

เคร่ีองรองรับคุณลกัษณะการสแกนโดยใชการเชือ่มตอโดย USB

สิ่งสําคัญ • ไมร องรบัการสแกนผานเครอืขา ยอีเทอรเ นต็

ใชคุณลกัษณะน้ีไดเพื่อโหลดขอมูลการสแกนจากแอปพลิเคชันทีเ่ขากันกับ TWAIN หรือ WIA ที่ติดต้ังอยูบนคอมพิวเตอร

หลงัจากต้ังคาการสแกนบนหนาจอคอมพิวเตอรแลว คุณสามารถสแกนเอกสารใและดูตัวอยางงานไดจากหนาจอคอมพิวเตอร

หากตองการใชคุณลกัษณะน้ี คุณตองติดต้ังโปรแกรมควบคุมการสแกนจากส่ือ (ซอฟตแวร/คูมือผลิตภัณฑ)

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่หัวขอ "การโหลดขอมูลที่สแกนโดยใชแอพพลิเคชั่นคอมพิวเตอร" (P.97).

Network Connection    LPD / 

Port9100

Local Connection USB
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สายเคเบิลอินเทอรเฟส

เมื่อเชื่อมตอเคร่ืองเขากบัคอมพิวเตอรโดยตรง ใหใช USB อินเทอรเฟส และเมื่อเชือ่มตอเคร่ืองเขากับเครือขาย ใหใช Ethernet อินเทอรเฟส 

การใช USB อนิเทอรเฟส

เคร่ืองน้ีรองรับ USB อินเทอรเฟส 2.0

เมื่อตองการเชื่อมตอ USB อนิเทอรเฟส:

1 ใหกดสวิตชเปดปดเคร่ืองมาทีตํ่าแหนง [ ] เพื่อปดการทํางานของเคร่ือง

หมายเหตุ • ตรวจสอบวา หนาจอแผนผงัแสดงสถานะของเครื่องดบั

2 ตอสายเคเบิล USB เขากับชองเสียบ USB อินเทอรเฟส 2.0

3 ตอปลายอีกดานหน่ึงของสายเคเบิล USB เขากบัคอมพิวเตอร

4 ใหกดสวิตชเปดปดเคร่ืองมาทีตํ่าแหนง [ | ] เพือ่เปดการทาํงานของเคร่ือง

การใช Ethernet อินเทอรเฟส

เคร่ืองน้ีรองรับ Ethernet อินเทอรเฟส 100BASE-TX และ 10BASE-T 

เมื่อตองการเชื่อมตอ Ethernet อินเทอรเฟส:
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1 ใหกดสวิตชเปดปดเคร่ืองมาที่ตําแหนง [ ] เพื่อปดการทาํงานของเคร่ือง 

หมายเหตุ • ตรวจสอบวา หนาจอแผนผังแสดงสถานะของเครื่องดับ

2 ตอสายเคเบิลเครือขายเขากับชองชองเสียบ Ethernet อินเทอรเฟส

หมายเหตุ • เตรยีมสายเคเบิลท่ีเหมาะสมกับการเชื่อมตอ หากตองการเปล่ียนสายเคเบิล ใหตดิตอศูนยบริการลูกคา

3 ใหกดสวิตชเปดปดเคร่ืองมาที่ตําแหนง [ | ] เพื่อเปดการทาํงานของเคร่ือง
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การตั้งคาสภาพแวดลอมของเครือขาย

เน้ือหาในบทนี้อธิบายเกี่ยวกับวิธีการต้ังคาที่จาํเปนเพื่อการใชงานโปรโตคอล TCP/IP

หมายเหตุ • เครื่องรองรบั IPv6 แอดเดรสในสภาพแวดลอมของเครือขาย IPv6 สาํหรบัขอมูลเพ่ิมเติม ใหดูท่ี "การตั้งคา IP แอดเดรส (IPv6)" (P.31)

การตั้งคา IP แอดเดรส (IPv4)

หากตองการใชโปรโตคอล TCP/IP คุณตองต้ัง IP แอดเดรสของเคร่ืองกอน

ตามคาเร่ิมตน เคร่ืองจะถูกต้ังใหรับ IP แอดเดรสของเคร่ืองโดยอัตโนมัติ

คาน้ีจะทาํการต้ัง IP แอดเดรสของเคร่ืองโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเชื่อมตอเคร่ืองเขากับเครือข ายที่มเีซิรฟเวอร DHCP

พิมพ System Settings Report เพื่อตรวจสอบวาไดต้ัง IP แอดเดรสของเคร่ืองเรียบรอยแลวหรือไม

ในกรณีที่ยังไมไดต้ัง IP Address คุณสามารถติดต้ังไดบนแผงควบคุม

หมายเหตุ • หากเครือขายมีเซิรฟเวอร DHCP อยู อาจสงผลให IP แอดเดรสของเครือ่งเปล่ียนแปลงไป ดงันัน้จึงควรทําการตรวจสอบแอดเดรสเปนระยะๆ  

• เครื่องรับขอมูลแอดเดรสไดโดยอัตโนมตัิโดยใช  BOOTP หรอื RARP server

สําหรับขอมูลวธีิการ System Settings Report การตั้งคาระบบโปรดดูที่หัวขอ "การพิมพ Reports" (P.120).

สําหรับขอมูลวธีิการตั้งไอพีแอดเดรสจากแผงควบคุม โปรดดูที่หัวขอ  "การตั้งคาเครือคาย" (P.111).

หลังจากการตั้งคาโปรแกรมหมายเลข 1008 ถึง 1020 พิมพSystem Settings Reportและตรวจสอบการต้ังคาที่ไดนําไปใช

การตั้งคา IP แอดเดรส (IPv6)

เคร่ืองรองรับ IPv6 แอดเดรสในสภาพแวดลอมของเครือขาย IPv6

คาเร่ิมตนของ IP แอดเดรสของเคร่ืองคือ IPv4 หากตองการใชเคร่ืองในสภาพแวดลอมของเครือขาย IPv6 ให ต้ังประเภทของ IP แอดเดรสเปน 

IPv6 หรือทั้งสองประเภท เคร่ืองจะทาํการต้ังเปน IPv6 แอดเดรสโดยอัตโนมัติหลังการรีสตารทเคร่ือง 

พิมพ System Settings Report เพื่อตรวจสอบ IPv6 แอดเดรส

คุณสามารถต้ัง IPv6 แอดเดรสแบบถาวรสําหรับเคร่ืองโดยใชวิธีการใดวิธีการหน่ึงดังน้ี:

ใชแผงควบคุมเพื่อต้ังคดวยตัวเอง 

เขาระบบ CentreWare Internet Services ดวย ที่ไดมาจากSystem Settings Report

จากแทบ็ [Properties] ใหเลอืก [Connectivity] > [Protocols] > [TCP/IP] >[IP Mode] ต้ัง [IP Mode] เปน [IPv6] หรือ [Dual Stack] 

อาจเลอืกปอน IPv6 ไดดวยตัเองหากมีการทําเคร่ืองหมายหนาหวัขอ [Enable Manual Address] ใต [IPv6] 

สําหรับขอมูลวธีิการพิมพ System Settings Report โปรดดูที่หวัขอ "การพิมพ Reports" (P.120).

สําหรับขอมูลวธีิการตั้งค CentreWare Internet Services โปรดดูท ีหัวขอ "รายการการต้ังคาบน CentreWare Internet Services" (P.38).

สําหรับขอมูลวธีิการตั้งคาจาก CentreWare Internet Services ใหด ูที่ "รายการการตั้งคาบน CentreWare Internet Services" (P.38)

การใชโปรแกรม โปรแกรมการเขาถึงการตั้งคาเคร ื่องพิมพสําหรับการตั้งคาที่อยู IP

ในบทน้ีจะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการกาํหนด IP แอดเดรสโดยใช โปรแกรมการเขาถึงการต้ังคาเคร่ืองพมิพสําหรับการต้ังคาที่อยู IP ทีอ่ยูในส่ือ 

(ซอฟตแวร/คูมือผลติภณัฑ)

สิ่งสําคญั • กอนการใชโปรแกรม โปรแกรมการเขาถึงการตั้งคาเครือ่งพิมพสาํหรับการตัง้คาท่ีอยู IP ใหตรวจสอบกอนวาเครื่องไมไดอยูระหวางการใชงาน 

หรอืกําลังอยูในโหมดผูดูแลระบบ

1 ใสส่ือ (ซอฟตแวร/คูมือผลิตภัณฑ) ลงในคอมพิวเตอร

จากน้ันตัวเปดใชจะเร่ิมทาํงานโดยอตัโนมัติ 
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2 ในแทบ็ [Admin Tools] ใหเลือก 

[เร่ิมโปรแกรมการเขาถึงการต้ังคาเคร่ืองพิมพ สําหรับการต้ังคาทีอ่ยู IP] 

จาก Administration Tools และคลิก [เร่ิม]

โปรแกรม 

โปรแกรมการเขาถึงการต้ังคาเคร่ืองพิมพสําหร ับการต้ังคาที่อยู IP 

จะเร่ิมทาํงาน

3 ตรวจดูใหแนใจวาไดเชื่อมตอสายเคเบิลเครือขายกับเคร่ือง

ไวเรียบรอยดีแลว จึงคลิก [ถัดไป]

4 รายชื่อ IP แอดเดรสและ Mac แอดเดรสทีใ่ชไดจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ 

ใหเลือกรายการที่ตองการ และคลกิ [ถัดไป]

หากคุณมี IP แอดเดรสของเคร่ืองไวอยูแลว ใหคล ิก [Enter IP Address] 

และปอน IP แอดเดรสลงในหนาตางที่ปรากฏขึน้
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5 ดําเนินการต้ังคาขัน้สูงตามความจาํเปน แลวจึงคลกิ [ถัดไป]

6 หลงัการยืนยันขอมูลทีป่รากฏแลว ใหคลกิ [Apply]

ระบบจะนําคาทีก่ําหนดไวมาใช

7 คลกิ [เสร็จส้ิน] เพื่อออกจากโปรแกรม 

โปรแกรมการเขาถึงการต้ังคาเคร่ืองพิมพสําหร ับการต้ังคาที่อยู IP

เมื่อการต้ังคาเสร็จสมบูรณแลวระบบจะทาํการร ีสตารทเคร่ืองโดยอัตโ

นมัติ

8 หลงัเสร็จส้ินกระบวนการกําหนดคาแลว ใหทาํการย ืนยัน IP แอดเดรสทีก่ําหนดโดยใชวิธีการใดวิธีการหน่ึงตอไปน้ี

จากการพิมพ System Settings Report

จากหนาจอ [Machine Status]

จากการใชรายการเมนูการกาํหนดคุณสมบัติหลกั

จากการใช CentreWare Internet Services

สําหรับขอมูลวธีิการพิมพ System Settings Report ใหดูที่ "การพิมพ Reports" (P.120)

สําหรับขอมูลเกีย่วกับวธีิการตรวจสอบโดยใชเคร่ืองมือ ใหดูที่ "การตั้งคาเครือคาย" (P.111)

สําหรับขอมูลเกีย่วกับวธีิการตรวจสอบโดยใช CentreWare Internet Services ใหดูที่ "TCP/IP (Connectivity > Protocols)" (P.40)
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การเปดใชงานพอรตการสื่อสารเพื่อนํามาใชงาน

ใช CentreWare Internet Services เพื่อเปดใชงานพอรตการส่ือสารทีคุ่ณตองการใช

คุณสามารถเปดใชงานพอรตตางๆ ไดดังน้ี:

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการตั้งคาจาก CentreWare Internet Services ใหดูที่ "รายการการต้ังคาบน CentreWare Internet Services" (P.38)

เมือ่ตองการเปดใชงานพอรตการส่ือสาร:

1 ใหเร่ิม CentreWare Internet Services

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่หัวขอ  "การติดตั้ง โปรแกรมควบคุมการพิมพ/โปรแกรมควบคุมการสแกน" (P.45).

2 คลิกแทบ็ [Properties] 

3 เลอืก [Connectivity] จากเมนูทางดานซาย

Port คําอธิบาย

SNMP เปดใชงานพอรตน้ีเม่ือใชโปรโตคอล SNMP (ใชสําหร ับการทํางานตางๆ เชน 

โหลดขอมูลของเคร่ืองไปที่โปรแกรมควบคุมการพิมพ)

LPD เปดใชงานพอรตน้ีเม่ือพิมพดวย LPD

Port9100 เปดใชงานพอรตน้ีเม่ือพิมพดวย Port9100



การเปดใชงานพอรตการส่ือสารเพื่อนํามาใชงาน

35

ก
า
ร
ต

 ั ง
ค

 า
ส
ภ
า
พ
แ
ว
ด
ล
 อ
ม

2

4 คลกิ [Port Settings] 

และทาํเคร่ืองหมายหนาพอรตทีต่องการ 

5 คลกิ [Apply] 

หมายเหตุ • รีสตารทเครื่องเพ่ือเปดใชงานคาท่ีตั้งใหม 
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การใช CentreWare Internet Services

CentreWare Internet Services

ใช CentreWare Internet Services เมื่อตองการเปลี่ยนแปลงการต้ังคาตางๆ 

ผานเว็บเบราวเซอรบนคอมพิวเตอรทีเ่ชื่อมตอกบัสภาพแวดลอมของเครือขาย TCP/IP

หมายเหตุ • จาํเปนตองตัง้ IP แอดเดรสของเครือ่งดวยเชนกัน สําหรับขอมูลเก่ียวกับวิธีการตัง้คา IP แอดเดรส ใหดูท่ี  "การตั้งคาสภาพแวดลอมของเครือขาย" 

(P.31)

• เมื่อเปล่ียนการตั้งคาโดยใช CentreWare Internet Services เครื่องควรอยูในโหมดพรอมใชงานหรือโหมดประหยัดพล ังงาน

สภาพแวดลอมที่รองรับและการตั้งคา

ระบบปฏิบัติการและเว็บเบราวเซอร

การทาํงานของ CentreWare Internet Services รองรับการทาํงานกับเว็บเบราวเซอรตอไปน้ี:

การตั้งคาเว็บเบราวเซอร

แนะนําใหระบุแอดเดรสของเคร่ืองในเว็บเบราวเซอร

หมายเหตุ • หากระบุแอดเดรสของเครื่องผาน Proxy Server อาจจะทําใหการทํางานชาลงหรอืหนาจอไมแสดงผล หากเกิดปญหาเหลานี้ใหกําหนด IP 

แอดเดรสของเครื่องในเว็บเบราวเซอร และหลีกเล ี่ยงการใชงานผาน Proxy Server สําหรับวิธีการตั้งคา ใหดท่ีู คูมือของเว็บเบราวเซอร

คุณจําเปนตองทาํการต้ังคาเว็บเบราวเซอรอื่นๆ เพื่อให CentreWare Internet Services ทาํงานไดอยางถูกตอง

ขั้นตอนตอไปนี้เปนขั้นตอนสําหรับ Internet Explorer 6.0

1 จากเมนู [Tools] ใหเลอืก [Internet Options]

2 ในแทบ็ [General] ใหคลกิ [Settings] ใต [Temporary Internet Files]

3 ในกลองโตตอบ [Settings] ใหเลือก [Check for newer versions of stored pages:]

4 เลอืก [Every visit to the page] หรือ [Every time you start Internet Explorer]

5 คลิก [OK]

6 คลิก [OK] ในกลองโตตอบ [Internet Options]

ระบบปฏิบัติการ เว็บเบราวเซอร

Windows
®

 8 Windows Internet Explorer
® 10

Windows
®

 Server
®

 2012 Windows Internet Explorer
®

 10

Windows
®

 7 Windows Internet Explorer
®

 8

Windows Vista
®

Windows Internet Explorer
®

 7

Windows XP
®

Windows Internet Explorer
®

 6 SP2, Mozilla Firefox
®

 3.x, Netscape 7.1 Navigator
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การเร่ิม CentreWare Internet Services

เมื่อตองการเร่ิม CentreWare Internet Services:

1 เปดคอมพวิเตอรและเว็บเบราวเซอร

2 ในแถบแอดเดรสของเว็บเบราวเซอร ใหปอน IP แอดเดรสหรือ URL ของเคร่ือง และกดแปน <Enter>

CentreWare Internet Services จะปรากฎบนหนาจอ

ตัวอยาง IP แอดเดรส (IPv4) 

ตัวอยาง IP แอดเดรส (IPv6)

ตัวอยาง URL

หมายเหตุ • หากใชเครือขาย DNS (Domain Name System) และมีการลงทะเบียนช ือโฮสตในเซิรฟเวอรชื่อโดเมนแลว 

คุณจะสามารถใชอินเทอรเน็ตแอดเดรสท่ีรวมชือ่โฮสตและชื่อโดเมนเพ่ือเขาใชเครือ่งได ตัวอยางเชน ถาชื่อโฮสตคือ "myhost" และชื่อโดเมนคือ 

"example.com" อินเทอรเน็ตแอดเดรสจะเปน "myhost.example.com"

• เมื่อระบุหมายเลขพอรต ใหเติมเครื่องหมาย ":" และหมายเลขพอรตหลัง IP แอดเดรส หรืออินเทอรเน็ตแอดเดรส

• บางเว็บเบราวเซอรอาจไมอนุญาตใหปอน IPv6 แอดเดรสดวยตนเอง

• ไมรองรับ HTTPS
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รายการการตั้งคาบน CentreWare Internet Services

ตารางดานลางแสดงรายการเมนูบนหนาจอ CentreWare Internet Services

หมายเหตุ • คุณจะตองมชีื่อผูใชและรหัสผานเพ่ือเปล่ียนการตัง้คา สําหรับ ID ผูใช "11111" และรหัสผาน "x-admin" เปนคาท่ีตั้งไวจากโรงงาน 

สาํหรบัขอมูลเก่ียวกับวิธีการเปล่ียน ID ผูใชและรหัสผาน ใหดท่ีู "การใช CentreWare Internet Services" (P.36) "System Administrator Settings 

(Security)" (P.44)

• คุณไมสามารถเขาโหมด System Administration จากคอมพิวเตอรไดในขณะท่ีใชงานแผงควบคุม หรือตวัเครื่องอยูในโหมด System Administration 

หรือกําลังทํางานใดๆ หรือมีงานใดๆรออยู นอกจากน ั้นแลว คุณไมสามารถใชงานแผงควบคุมของเครือ่งไดในขณะท่ีเขาโหมด System Administration 

จากคอมพิวเตอร

สิ่งสําคัญ • ไมสามารถใชอักขระแบบไบตคูใน CentreWare Internet Services ได

แท็บ [Properties]

Description

Machine Model

ชื่อผลติภณัฑจะปรากฎ

Serial Number

หมายเลขผลิตภัณฑจะปรากฏ

Machine Name

สามารถปอนชื่อเคร่ืองพิมพ (อักขระรหสั ASCII จาํนวน 1 ถึง 32 ตัว ยกเวนเคร่ืองหมาย (:), (=), (@), (*) ที่ไมสามารถใชได

แทบ็ รายการเมนู ที่หนา:

Properties P.38

Description P.38

General Setup -

ตัวนับการใชงาน P.39

การตั้งคาระบบประหยัดพลังงาน P.39

Connectivity -

Port Settings P.39

Physiscal Connections -

Ethernet P.39

Protocols -

TCP/IP P.40

SNMP Configuration P.40

LPD P.41

Port9100 P.42

HTTP P.42

Security -

IP Filtering P.43

System Administrator Settings P.44

Support P.44

Support P.44
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Location

คุณสามารถใสสถานที่ต้ังของเคร่ือง (อักขระแบบ ASCII code ไมเกิน 255 ตัว)

Contact Person

คุณสามารถใสขอมูลของบุคคลที่สามารถติดตอได  (อักขระรหัส ASCII ไมเกิน 255 ตัว)

Administrator's E-mail Address

คุณสามารถใสอีเมลแอดเดรสของผูดูแลระบบ (ไมเกิน 128 อักขระ)

Comment

คุณสามารถใสขอคิดเห็นที่มตีอเคร่ือง (อักขระแบบ ASCII code ไมเกิน 255 ตัว)

ปุม [นําไปใช]

คุณสามารถนําการเปลี่ยนแปลงไปใชดวยการกดปุมน้ี

ตัวนับการใชงาน (การตั้งคาทั่วไป)

คุณสามารถตรวจสอบจาํนวนรวมของหนาทีพ่ิมพสําหร ับแตละบริการ

Power Saver Settings (General Setup)

Time to Low Power Mode

คุณสามารถกําหนดชวงเวลาต้ังแตการใชงานคร้ังสุดทายจนกระทัง่เครื่องเขาสูโหมดใชพลงังานตํ่า สามารถต้ังคาระหวาง 1 ถึง 60 นาที 

(คาเร่ิมตน: 1)

Time to Sleep Mode

คุณสามารถกําหนดชวงเวลาต้ังแตเคร่ืองเขาสูโหมดใชพลงังานตํ่าจนกระทั่งเครื่องเขาสูโหมดพักเคร่ือง สามารถต้ังคาระหวาง 1 ถึง 239 

นาท ี(คาเร่ิมตน: 1)

ปุม [นําไปใช]

คุณสามารถนําการเปลี่ยนแปลงไปใชดวยการกดปุมน้ี

Port Settings (Connectivity)

Port

สามารถเปดหรือปดใชงานพอรตการส่ือสาร SNMP, LPD และ Port9100 โดยทําเครองหมายหนาพอรตทีตองการ

ปุม [นําไปใช]

คุณสามารถนําการเปลี่ยนแปลงไปใชดวยการกดปุมน้ี

หมายเหตุ • รีบูตเครื่องเพ่ือเปดใชงานคาท่ีตัง้ใหม

Ethernet (Connectivity > Physical Connections)

Rated Speed

คุณสามารถกําหนดความเร็วของพอรต Ethernet ไดโดยเลอืกจาก Auto, 10 Mbps Half-Duplex, 10 Mbps Full-Duplex, 100 Mbps Half-

Duplex หรือ 100 Mbps Full-Duplex (คาเร่ิมตน: Auto)

MAC Address

MAC แอดเดรสของเคร่ืองจะปรากฎขึ้น

ปุม [นําไปใช]

คุณสามารถนําการเปลี่ยนแปลงไปใชดวยการกดปุมน้ี

หมายเหตุ • รีบูตเครื่องเพ่ือเปดใชงานคาท่ีตัง้ใหม
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TCP/IP (Connectivity > Protocols)

IP Mode

คุณสามารถกําหนดโหมดการทาํงานของ IP โดยเลือกจาก Dual Stack, IPv4 หรือ IPv6 หากตองการใชทั้ง IPv4 และ IPv6 ใหเลือก Dual 

Stack (คาเร่ิมตน: IPv4)

General

Protocol

[Enabled] จะปรากฎขึ้น

Physical Connection

[Ethernet] จะปรากฎขึ้น

Host Name

คุณสามารถต้ังชื่อโฮสตได คุณสามารถกรอกอักขระอักษรเลขหรือเคร่ืองหมายยัติภังคแบบไบตเดี ยวได 1 ถึง 32 ตัว

หมายเหตุ • ไมสามารถใชเครือ่งหมายยัติภังค (-) เปนอักขระตวัแรกหรือตวัสุดทายได 

IPv4

- IP Address Resolution:

คุณสามารถกาํหนดวิธีรับ IP Address, Subnet Mask และ Gateway Address ไดโดยเลือกจาก STATIC, DHCP, BOOTP, RARP หรือ 

DHCP/Autonet (คาเร่ิมตน: DHCP/Autonet)

- IP Address:

คุณสามารถระบุ IP แอดเดรสไดเมือ่เลือก [STATIC] สําหรับ [IP Address Resolution]

- Subnet Mask:

คุณสามารถระบุซับเน็ตมาสกไดเมื่อเลือก [STATIC] สําหรับ [IP Address Resolution]

- Gateway Address:

คุณสามารถระบุเกตเวยแอดเดรสไดเมือ่เลือก [STATIC] สําหรับ 

[IP Address Resolution]

IPv6

- Enable Manual Address:

คุณสามารถทาํเคร่ืองหมายที่กลองกาเคร่ืองหมายน้ีเพื่อใส IP แอดเดรสและเกตเวยแอดเดรสโดยตรงได (คาเร่ิมตน: Off)

- IP Address:

คุณสามารถระบุ IP แอดเดรสไดเมือ่ทําเคร่ืองหมายท ี่กลองกาเคร่ืองหมาย [Enable Manual Address]

- Automatically Configured Address 1:

IPv6 แอดเดรสจะปรากฎโดยอตัโนมัติ 

- Link-Local Address:

Link-Local แอดเดรสจะปรากฎโดยอัตโนมติั

- Gateway Address:

คุณสามารถระบุเกตเวยแอดเดรสไดเมือ่ทําเคร่ืองหมายทีก่ลองกาเคร่ืองหมาย [Enable Manual Address]

- Automatically Configured Gateway Address:

Automatically Configured Gateway Address จะปรากฎโดยอัตโนมัติ

SNMP Configuration (Connectivity > Protocols)

คุณสามารถกําหนดโปรโตคอล SNMP ได

General

SNMP Port Status

คุณสามารถทาํเคร่ืองหมายที่ชอง [Enabled] เพื่อใช SNMP (คาเร่ิมตน: On)

Edit SNMP v1/v2c Properties button

สามารถต้ังคา SNMP v1/v2c ขัน้สูงไดดวยการกดที่ปุมน้ี

- Community Name (Read Only):

คุณสามารถใสชือ่ชุมชนเพื่อขอรับ (อักขระแบบ ASCII code ไมเกิน 32 ตัว) (คาเร่ิมตน: เวนวาง (public))

- Community Name (Read/Write):

คุณสามารถใสชือ่ชุมชนเพื่อขอรับ/เขียนชือ่ (อักขระแบบ ASCII code ไมเกิน 32 ตัว) (คาเร่ิมตน: เวนวาง (private))

- Trap Community Name:

คุณสามารถใสชือ่ชุมชนเพื่อแจงเตือนการเปนก ับดัก (อักขระแบบ ASCII code ไมเกนิ 32 ตัว) (คาเร่ิมตน: เวนวาง (SNMP_trap))



การใช CentreWare Internet Services

41

ก
า
ร
ต

 ั ง
ค

 า
ส
ภ
า
พ
แ
ว
ด
ล
 อ
ม

2

- System Administrator's Login ID:

คุณสามารถปอนขอมลูที่เกี่ยวของกับบุคคลที่ดูแลเร่ืองการบํารุงรักษาเคร่ือง (อักขระแบบ ASCII code ไมเกิน 127 ตัว)(คาเร่ิมตน: 

เวนวาง)

Authentication Failure Generic Traps

คุณสามารถทําเคร่ืองหมายเลือก [Enabled] เพื่อสงการแจงเตือนถึงความลมเหลวในการแจงเตือนการเปนกบัดัก 

เมื่อมคีวามพยายามในการใชชือ่ชุมชนที่ไมถูกตองที่ไมไดลงทะเบียนไวในเคร่ือง (คาเร่ิมตน: On)

ปุม [ขั้นสูง]

คุณสามารถต้ังคาตอไปนี้ไดโดยการกดที่ปุมน ี้:

ปุม [เพิ่มแอดเดรส UDP IPv4]

คุณสามารถเพิ่มแอดเดรสของผูรับสําหรับการแจงเตือนกับดัก UDP IPv4 ไดโดยการกดที่ปุมน้ี

- IP Address:

คุณสามารถระบุ IP แอดเดรสสําหรับรายการ

- UDP Port Number:

คุณสามารถใสหมายเลขพอรต UDP สําหรับรายการ (คาระหวาง 1 ถึง 65535)

- SNMP Version:

สามารถระบุเวอรชั่นของ SNMP เปน [v1] หรือ [v2c] (คาเริ มตน: v1)

- Trap Community Name:

คุณสามารถปอนชื่อชุมชนทีเ่ปนกับดักสําหรับรายการ (อกัขระแบบ ASCII code ไมเกิน 32 ตัว) (คาเร่ิมตน: SNMP_trap)

- Trap to be Received:

คุณสามารถต้ังไดวาจะสงการแจงเตือนของกจิกรรม [Print], [Cold Start] และ [Authentication Failure] หรือไม

ปุม [เพิ่มแอดเดรส UDP IPv6]

คุณสามารถเพิ่มแอดเดรสของผูรับสําหรับการแจงเตือนกับดัก UDP IPv6 ไดโดยการกดที่ปุมน้ี

- IP Address:

คุณสามารถระบุ IP แอดเดรสสําหรับรายการ

- UDP Port Number:

คุณสามารถใสหมายเลขพอรต UDP สําหรับรายการ (คาระหวาง 1 ถึง 65535)

- SNMP Version:

สามารถระบุเวอรชั่นของ SNMP เปน [v1] หรือ [v2c] (คาเริ มตน: v1)

- Trap Community Name:

คุณสามารถปอนชื่อชุมชนทีเ่ปนกับดักสําหรับรายการ (อกัขระแบบ ASCII code ไมเกิน 32 ตัว) (คาเร่ิมตน: SNMP_trap)

- Trap to be Received:

คุณสามารถต้ังไดวาจะสงการแจงเตือนของกจิกรรม

 [Print], [Cold Start] และ [Authentication Failure] หรือไม

ปุม [ลบ]

คุณสามารถลบกับดักที่ระบุไวสําหรับ IP แอดเดรสของผูรับการแจงเตือนกับดักไดโดยการกดที่ปุมน้ี

ปุม [แกไข]

คุณสามารถแสดงขอมูลการแจงเตือนสําหรับกับดักทีก่ําลงัใช คุณสามารถกําหนดไดวาจะใหสงการแจงเตือนสําหรับกิจกรรมใด

ปุม [นําไปใช]

คุณสามารถนําการเปลี่ยนแปลงไปใชดวยการกดปุมน้ี

หมายเหตุ • รีบูตเครื่องเพ่ือเปดใชงานคาท่ีตัง้ใหม

LPD (Connectivity > Protocols)

คุณสามารถกําหนดโปรโตคอล LPD ได

General

LPD Port Status

คุณสามารถทาํเคร่ืองหมายที่ชอง [Enabled] เพื่อใช LPD (คาเร่ิมตน: On)

Physical Connection

[Ethernet] จะปรากฎขึน้

Port Number

คุณสามารถกําหนดหมายเลขพอรต LPD (คาระหวาง 1 ถึง 65535) ตองกาํหนดหมายเลขเฉพาะสําหรับแตละพอรต (คาเร่ิมตน: 515)
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Connection Time-Out

สามารถระบุเวลาที่เคร่ืองจะรอกอนยกเลิกการเช ื่อมตอเมื่อไมมกีารทาํงานใดๆ (ระหวาง 2 ถึง 3600 ว ินาที) (คาเร่ิมตน: 60)

Maximum Connections per Port

แสดงจํานวนสูงสุดของการเชื่อมตอ

ปุม [นําไปใช]

คุณสามารถนําการเปลี่ยนแปลงไปใชดวยการกดปุมน้ี

หมายเหตุ • รีบูตเครื่องเพ่ือเปดใชงานคาท่ีตัง้ใหม

Port9100 (Connectivity > Protocols)

คุณสามารถกําหนด Port9100 ได

General

Port9100 Port Status

คุณสามารถทาํเคร่ืองหมายที่ชอง [Enabled] เพื่อใช Port9100 (คาเร่ิมตน: On)

Physical Connection

[Ethernet] จะปรากฎขึ้น

Port Information

TCP Port Number

คุณสามารถกาํหนดหมายเลขพอรตของ Port9100 (คาระหวาง 1 ถึง 65535)

คุณตองกําหนดหมายเลขเฉพาะสําหรับแตละพอรต (คาเร่ิมตน: 9100)

Maximum Connections per Port

แสดงจํานวนสูงสุดของการเชื่อมตอ

End of Job Timeout

สามารถระบุเวลาที่เคร่ืองจะรอกอนยกเลิกการเช ื่อมตอเมื่อไมมกีารทาํงานใดๆ (ระหวาง 2 ถึง 3600 ว ินาที) (คาเร่ิมตน: 60)

PDL Switching

[Enabled] จะปรากฎขึ้น

ปุม [นําไปใช]

คุณสามารถนําการเปลี่ยนแปลงไปใชดวยการกดปุมน้ี

หมายเหตุ • รีบูตเครื่องเพ่ือเปดใชงานคาท่ีตัง้ใหม

HTTP (Connectivity > Protocols)

คุณสามารถกําหนดโปรโตคอล HTTP ได

Configuration

Connection

[Enabled] จะปรากฎขึ้น

Physical Connection

[Ethernet] จะปรากฎขึ้น

Keep Alive Timeout

เวลาทีแ่จงการหมดเวลาการเชือ่มตอจะปรากฎขึ้น

Port Number

คุณสามารถกาํหนดหมายเลขพอรตทีใ่ชสําหรับการสื อสาร HTTP (คาระหวาง 1 ถึง 65535) 

ตองกําหนดหมายเลขเฉพาะสําหรับแตละพอรต (คาเร ิ่มตน: 80)

Connection Time-Out

กาํหนดเวลาที่แสดงการหมดเวลาเชื่อมตอเปน 1 ถึง 255 วินาที (คาเร่ิมตน: 30)

ปุม [นําไปใช]

คุณสามารถนําการเปลี่ยนแปลงไปใชดวยการกดปุมน้ี
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หมายเหตุ • รีบูตเครื่องเพ่ือเปดใชงานคาท่ีตัง้ใหม

IP Filtering (Security)

คุณสามารถจํากัด IP แอดเดรสที่รองรับได

IPv4 Filtering

IP Filtering

คุณสามารถทาํเคร่ืองหมายเลือก [Enabled] เพือ่ใชการกรอง IP (คาเร่ิมตน: Off)

ชองทาํเคร่ืองหมายที่เลือก Edit/Delete

สามารถเลอืกการกรอง IP ทีจ่ะแกไข/ลบ 

IP Filter Rule List

IPv4 แอดเดรสที่อนุญาตใหเขาใชจะปรากฏขึน้

ปุม [เพิ่ม]

หนาจอเพิ่มกฎการกรอง IPv4 จะปรากฏขึ้น โดยสามารถเพิ่ม IPv4 แอดเดรสที่อนุญาตใหเขาใชไดไมเกิน 10 รายการ

- ทีอ่ยู IP ของแหลงทีม่า: 

คุณสามารถต้ังที่อยู IP ทีเ่ขาถึงได

- IP Mask ของแหลงทีม่า: 

คุณสามารถต้ังความยาวของอักษรนําของที่อยู IP ท ีเขาถึงได (คามาตรฐาน: 0)

ปุม [แกไข]

หนาจอเพิ่มกฎการกรอง IPv4 จะปรากฏขึ้น คุณสามารถแกไข IPv4 แอดเดรสที่อนุญาตใหเขาใชได

- Source IP Address: 

คุณสามารถกาํหนด IP แอดเดรสทีอ่นุญาตใหเขาใช

- Source IP Mask:

คุณสามารถกาํหนดความยาวคําเติมหนาของ IP แอดเดรสท ี่อนุญาตใหเขาใช (คาเร่ิมตน: 0)

ปุม [ลบ]

คุณสามารถลบ IPv4 แอดเดรสที่อนุญาตใหเขาใช

IPv6 Filtering

IP Filtering

คุณสามารถทาํเคร่ืองหมายเลือก [Enabled] เพือ่ใชการกรอง IP (คาเร่ิมตน: Off)

ชองทาํเคร่ืองหมายที่เลือก Edit/Delete

สามารถเลอืกการกรอง IP ทีจ่ะแกไข/ลบดวยการทําเคร่ืองหมายหนา IP

IP Filter Rule List

IPv6 แอดเดรสที่อนุญาตใหเขาใชจะปรากฏขึน้

ปุม [เพิ่ม]

หนาจอเพิ่มกฎการกรอง IPv6 จะปรากฏขึ้น โดยสามารถเพิ่มแอดเดรส IPv6 ที่อนุญาตใหเขาใชไดไมเกิน 10 รายการ

- Source IP Address: 

คุณสามารถกาํหนด IP แอดเดรสทีอ่นุญาตใหเขาใช

- Source IP Mask:

คุณสามารถกาํหนดความยาวคําเติมหนาของ IP แอดเดรสท ี่อนุญาตใหเขาใช (คาเร่ิมตน: 0)

ปุม [แกไข]

หนาจอเพิ่มกฎการกรอง IPv6 จะปรากฏขึ้น คุณสามารถแกไข IPv6 แอดเดรสที่อนุญาตใหเขาใชได

- ทีอ่ยู IP ของแหลงทีม่า: 

คุณสามารถต้ังที่อยู IP ทีเ่ขาถึงได

- Source IP Mask:

คุณสามารถกาํหนดความยาวคําเติมหนาของ IP แอดเดรสท ี่อนุญาตใหเขาใช (คาเร่ิมตน: 0)

ปุม [ลบ]

คุณสามารถลบ IPv6 ทีอ่นุญาตใหเขาใชโดยการกดปุมน้ี

ปุม [นําไปใช]

คุณสามารถนําการเปลี่ยนแปลงไปใชดวยการกดปุมน้ี

หมายเหตุ • รีบูตเครื่องเพ่ือเปดใชงานคาท่ีตัง้ใหม
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System Administrator Settings (Security)

คุณสามารถต้ัง ID ผูใชและรหัสผานของผูดูแลระบบ

System Administrator Settings

Administrator's Login ID

คุณสามารถปอน ID ผูใชของผูดูแลระบบ (อักขระแบบ ASCII code ระหวาง 1 ถึง 32 ตัว ไมรวมเคร่ืองหมาย "+", ";", "<", ">", """, "?", 

"[", "]", "'", "{", "}", "|", ":" (คาเร่ิมตน: 11111)

Administrator's Passcode

คุณสามารถปอนรหัสผานของผูดูแลระบบ (อักขระแบบ ASCII code ระหวาง 4 ถึง 12 ตัว หรือเวนวางไว) (คาเร ิ่มตน: x-admin)

Retype Administrator's Passcode

คุณจาํเปนตองปอนรหัสผานของผูดูแลระบบอีกคร้ัง

Maximum Login Attempts

คุณจะไมสามารถเขาสูระบบไดในกรณีทีใ่ส ID ผู ใชของผูดูแลระบบผิดซ้าํๆ กันเกินจาํนวนคร้ังท ี่ไดต้ังคาไว

สามารถระบุจาํนวนไดระหวาง 0 ถึง 10 คร้ัง และหากต องการปดการต้ังคาน้ี ใหระบุเปน 0

ระบบจะทาํการรีเซ็ตจํานวนคร้ังของความลมเหลวในการพยายามเขาระบบใหมเมื่อคุณเขาระบบไดสําเร็จหรือเมื่อมีการรีสตารทเคร่ือง 

(คาเร่ิมตน: 5)

ปุม [นําไปใช]

คุณสามารถนําการเปลี่ยนแปลงไปใชดวยการกดปุมน้ี

แท็บ [Support]

ลิงกไปยังขอมูลสนับสนุนจะปรากฎขึน้ เปลีย่นแปลงการต้ังคาลงิกได

Support

ปุม [เปลีย่นการตั้งคา]

คุณสามารถเปลี่ยนลิงกไปยังขอมูลสนับสนุนไดดวยการกดที่ปุมน้ี

Name

คุณสามารถปอนชื่อลงิก (อักขระแบบ ASCII code ระหวาง 1 ถึง 63 ตัว)

URL

คุณสามารถปอนที่อยูลิงก (อกัขระที่เปนตัวอ ักษรและตัวเลขระหวาง 1 ถึง 63 ตัว

รวมทั้งสัญลักษณแอด (@), เคร่ืองหมายเปอรเซน็ต (%), จุด (.), ทวิภาค (:), ทบั (/), สัญประกาศ (_), ยัติภังค (-), 

เคร่ืองหมายตัวหนอน (~), ปรัศนี (?), และเคร่ืองหมายและ (&) ซึง่นํามาใชได) 

ปุม [นําไปใช]

คุณสามารถนําการเปลี่ยนแปลงไปใชดวยการกดปุมน้ี
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การติดตั้ง โปรแกรมควบคุมการพิมพ/โปรแกรมควบค ุมการสแกน

การติดตั้งโปรแกรมควบคุมการพิมพ

หากตองการใชเคร่ืองเพ่ือทํางานพิมพ ตองติดต ั้งโปรแกรมควบคุมการพิมพจากส่ือ (ซอฟตแวร/คู มือผลิตภัณฑ) กอน

ส่ือ (ซอฟตแวร/คูมือผลิตภัณฑ) มโีปรแกรมควบค ุมการพิมพตอไปน้ี

หากตองการติดต้ังโปรแกรมควบคุมการพิมพ ใหปฏ ิบัติตามคําแนะนําโดยคลิก "คูมือ (HTML)" บนแทบ็ [เอกสารประกอบ] ในส่ือ 

(ซอฟตแวร/คูมือผลติภณัฑ)

การติดตั้งโปรแกรมควบคุมการสแกน

ใชการเชื่อมตอ USB เขากับคอมพิวเตอรเพื่อโหลดขอมูลที่ไปไวทีค่อมพิวเตอรโดยตรง

ส่ือ (ซอฟตแวร/คูมือผลิตภัณฑ) มาพรอมกับโปรแกรมควบคุมการสแกนทีเ่ขากันไดกับ TWAIN และ Windows Image Acquisition (WIA) 

หากตองการติดต้ังโปรแกรมควบคุมการสแกน ใหปฏิบัติตามคําแนะนําโดยคลกิ "คูมือ (HTML)" บนแท็บ [เอกสารประกอบ] ในส่ือ 

(ซอฟตแวร/คูมือผลติภณัฑ)

ควรรีสตารทคอมพิวเตอรทันทีหลังจากติดต้ังโปรแกรมควบคุมการสแกน

หมายเหตุ • ไมสามารถใชคุณลักษณะนี้บนระบบเครือขายได

การถอนการติดตั้ง

การถอนการติดตั้งโปรแกรมควบคุมการพิมพ

หากตองการถอนการติดต้ังโปรแกรมควบคุมการพิมพ  ใหใชเคร่ืองมือถอนการติดต้ังในส่ือ (ซอฟตแวร/คูมือผลติภณัฑ) 

ปฏิบัติตามคําแนะนําที่อยูใน "คูมือ (HTML)" ในส่ือ (ซอฟตแวร/คูมอืผลติภัณฑ)

การถอนการติดตั้งซอฟตแวรอื่น

หากตองการถอนการติดต้ังซอฟตแวรอื่นๆ ที่ติดต้ังจากส่ือ (ซอฟตแวร/คูมือผลติภณัฑ) ใหอานไฟล Readme ของแอปพลิเคชัน ไฟล 

Readme สามารถเปดไดจาก "ขอมูลผลิตภัณฑ (HTML)" ในส่ือ (ซอฟตแวร/คูมือผลติภณัฑ)

ชื่อโปรแกรมควบคุมการพิมพ คําอธิบาย

FX DocuCentre S2011 คลิก [โปรแกรมควบคุมการพิมพ] ในเมนู [หนาหลัก] ของส่ือ (ซอฟตแวร/คูมือผลิตภัณฑ) 

เพ่ือเร่ิมการติดตั้ง 

โปรแกรมควบคุมการพิมพมาตรฐานจะแปลงขอมูลทีส่รางโดยซอฟตแวรแอปพลิเคชันเปนภาพกอ

นสงไปยังเคร่ืองพิมพ 

แอพพลเิคชัน คําอธิบาย

โปรแกรมควบคุมการสแกนที่เขากันไดกับ 

TWAIN และ Windows Image Acquisition (WIA)

คลิก [โปรแกรมควบคุมการสแกน] ในเมนู [หนาหลัก] ของส่ือ (ซอฟตแวร/คูมือผลิตภัณฑ) 

เพ่ือเร่ิมการติดตั้ง

สามารถใชฟงกชั่นน้ีเพ่ือโหลดขอมูลการสแกนจากแอพพลิเคชันที่เขากันไดกบั TWAIN หรือ 

Windows Image Acquisition (WIA) ที่ติดตั้งอยูในเคร่ืองคอมพิวเตอร

หมายเหตุ • รองรบัแอพพลิเคชันท่ีเขากันไดกับ TWAIN แบบ 32 บิตเทานั้น 

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ที่หว ขอ "การโหลดขอมูลที่สแกนโดยใชแอพพลิเคชั่นคอมพิวเตอร" (P.97).
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3 ภาพรวมของผลิตภัณฑ

เน้ือหาในบทนี้แสดงรายชื่อสวนประกอบแตละชิน้ของเคร่ือง พรอมทั้งอธิบายวิธีการใชงานขัน้พืน้ฐานตางๆ เชน วิธีเปด/ปดเคร่ือง 

และการใชแผงควบคุม

สวนประกอบตางๆ ของเคร่ือง ............................................................................................................................................ 48

แหลงจายไฟ........................................................................................................................................................................ 52

โหมดประหยัดพลงังาน ....................................................................................................................................................... 53

แผงควบคุม ......................................................................................................................................................................... 54

สถานะของเคร่ือง ................................................................................................................................................................ 56

โหมดบัญชี .......................................................................................................................................................................... 59

การกาํหนดคาอุปกรณเสริม................................................................................................................................................ 63
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สวนประกอบตางๆ ของเคร่ือง

เน้ือหาในบทน้ีอธิบายเกี่ยวกับสวนประกอบตางๆ ของเคร่ืองและฟงกชั่นการทาํงานของสวนประกอบเหลาน้ัน

ดานหนา ฝงซาย

2

4

1

11

12

10

3

5

7

8    

6

9

หมายเ

ลข
สวนประกอบ คําอธิบาย

1 Document cover เพ่ือใหตนฉบบัอยูกับที่ขณะทํางาน

2 Document glass สําหรับวางเอกสารตนฉบบัลงบนเคร่ือง

3 Control panel ประกอบดวยปุมตางๆ เคร่ืองหมายที่แสดงดวยไฟ LED 

และแผนผังแสดงสถานะของคร่ืองที่ใชสําหรับการทำงานตางๆ

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ที่หว ขอ "แผงควบคุม" (P.54).

4 Center tray งานทําสําเนาและงานพิมพจะออกมาทางน้ี โดยคว่าํหน าลง

5 Front cover เปดฝาครอบน้ีเพ่ือเปล่ียนวัสดุส้ินเปลือง

6 Tray 1 (ถาดมาตรฐาน) บรรจุกระดาษที่น่ี

7 Tray 2

(One Tray Module)

(อุปกรณเสริม)

ถาดอุปกรณเสริม บรรจุกระดาษที่น่ี

8 ตูใสกระดาษ ยึดเคร่ืองไวบนพ้ืน เปนชองจัดเก็บกระดาษ จําเปนตอเม่ือมีการติดตั้งเคร่ือง One Tray Module

9 Locking casters ใหล็อคลอของเคร่ือง หลังจากยายเคร่ืองมาไวในตําแหนงที่ติดตั้งแลว

10 One tray module cover [B] เปดฝาครอบน้ีเพ่ือนํากระดาษที่ติดออกจาก Tray 2

11 ถาดกระดาษที่ Bypass บรรจุกระดาษที่น่ี ถาดน้ีสามารถยืดออกได
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ดานหลัง ฝงขวา

12 Left cover [A] เปดฝาครอบน้ีเพ่ือนํากระดาษที่ติดออก

หมายเหตุ • หากเครื่องทํางานปกติ ฝาครอบจะลอคอยู หากจะเป ิดฝาครอบตองแนใจวา 

ไดออกจากโหมดพักเครื่องและปดสวิตชเครื่องเรียบรอยแลว

หมายเ

ลข
สวนประกอบ คําอธิบาย

3

4

5

1
2

หมายเ

ลข
สวนประกอบ คําอธิบาย

1 Power switch กดสวติชเพ่ือเปดและปดเคร่ือง

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ใหดูที่ "แหลงจายไฟ" (P.52)

2 Power cord connector ตอสายไฟ

3 Adjusting foot ปองกันเคร่ืองพลิกคว่ํา เคล่ือนยายเคร่ืองไปย ังตําแหนงที่จะติดตั้ง 

และหมุนตัวปรับน้ีตามเข็มนาฬิกาจนกระทั่งตัวปรับแตะกับพ้ืน

4 USB 2.0 interface connector (Type B) ตอสายเคเบิล USB 2.0

5 10BASE-T/100BASE-TX interface 

connector

ตอเขากบัสายเคเบลิเครือขาย
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ภายในเคร่ือง

13

2

หมายเ

ลข
สวนประกอบ คําอธิบาย

1 Toner cartridge บรรจุผงหมึก (ผงที่ใชในการสรางภาพพิมพ)

2 Drum cartridge บรรจุตัวนําแสง

3 Fusing unit อดัผงหมึกลงบนกระดาษ 

สิ่งสําคัญ • หามสัมผัสฟวเซอรเนื่องจากวัสดุมีความรอน
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อุปกรณปอนเอกสารอตัโนมัติแบบดูเพล็กซ

หมายเหตุ • ในคูมือนี้จะเรียกชือ่อุปกรณปอนเอกสารอัตโนมัตแิบบดูเพล็กซวา "ตัวปอนเอกสาร"

5

6

7 

1 3 42

หมายเ

ลข
สวนประกอบ คําอธิบาย

1 Document feeder cover เปดฝาครอบน้ีเพ่ือนํากระดาษที่ติดออก

2 Inner cover เปดฝาครอบน้ีเพ่ือนํากระดาษที่ติดออก

3 Document guides จัดขอบของเอกสารใหตรง

4 Document feeder tray ปอนเอกสารที่น่ี

5 Document stopper ปองกันเอกสารที่ไดหลนจากเคร่ือง

6 Document output tray เอกสารที่ไดจะออกมาทางน้ี

7 Narrow glass strip สแกนเอกสารที่โหลดเขาเคร่ือง
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แหลงจายไฟ

การเปดสวิตชเคร่ือง

ตอไปน้ีจะเปนการอธิบายวิธีการเปดสวิตชเคร ื่อง

หลงัเปดใชงาน เคร่ืองจะใชเวลาอุนเคร่ืองไม เกิน 19 วินาทีเพื่อใหพรอมที่จะถายสําเนาหรือพมิพเอกสาร อาจใชเวลานานกวาปกติ 

ขึ้นอยูกับการกําหนดคาของอุปกรณ

ควรปดเคร่ืองเมื่อส้ินสุดการใชงานในแตละวันหรือในกรณีที่ไมไดใชเคร่ืองเปนเวลานาน

1 ใหกดสวิตชเปดปดเคร่ืองมาที่ตําแหนง [ | ] เพื่อเปดการทาํงานของเคร่ือง

หมายเหตุ • ขณะท่ีอยูในโหมดอุนเครือ่ง 

แผนผังแสดงสถานะของเครื่องจะปรากฎเหมอืนกับภาพทางดานขวา 

และจะไมสามารถเปดเขาไปภายในเครื่องขณะท่ีกำลังอุนเครือ่ง

• ตรวจดูใหแนใจวาสปล๊ักไฟและสายไฟเชื่อมตออยางเหมาะสม

การปดสวติชเคร่ือง

ตอไปน้ีจะเปนการอธิบายวิธีการปดสวิตชเครื อง

สิ่งสําคัญ • หามปดการทํางานของเครื่องในสถานการณตอไปนี  หากปดสวิตชเครือ่ง อาจทําใหขอมูลการดาํเนินการหายไป

- ขณะท่ีกําลังรับขอมูล

- ขณะท่ีกําลังพิมพงาน

- ขณะท่ีกําลังทําสาํเนางาน

- ขณะท่ีกําลังสแกนงาน

• เมื่อตองการปดสวิตชเครื่อง ควรรออยางนอย 5 วินาทีหลังจากเอกสารออกมาแลว

หมายเหตุ • เมื่อตองการเปดสวิตชเครื่องอีกครัง้หลังจากท่ีไดปดสวิตชไป ใหรออยางนอย 10 วินาทีภายหลังหนาจอดับลง

1 กอนปดสวิตชเคร่ือง ตรวจสอบแนใจวาเคร่ืองไดทาํสําเนาหรือพิมพงานทัง้หมดเสร็จแลว และตองแนใจวา ไฟของปุม <ขอมูล> ดับลงแลว

2 กดสวิตชเปดปดเคร่ืองมาที่ตําแหนง [ ] เพื่อปดการทาํงานของเครื่อง
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โหมดประหยัดพลังงาน

เคร่ืองมีฟงกชันการประหยัดพลังงานซึ่งสามารถตัดกระแสไฟฟาทีเ่ขาสูตัวเคร่ืองไดโดยอัตโนมัติหากเคร่ืองไมไดรับขอมูลงานทาํสําเนาหร ือ

ขอมูลงานพมิพภายในระยะเวลาที่กาํหนด

โหมดประหยัดพลังงานแบงออกเปนสองโหมด: Low Power Mode และ Sleep Mode

Low Power Mode

เคร่ืองจะไมปดการทํางานโดยสมบูรณในโหมดใชพลังงานตํ่าน้ี 

แตโหมดน้ีจะสรางสมดุลระหวางการใชพลังงานตำกับเวลาอุนเคร่ืองในชวงส้ันๆ 

โดยการควบคุมอณุหภมูิของฟวเซอรใหอยูในระด ับกึ่งกลางระหวางอุณหภูมิเมือ่ปดสวิตชเครื องกับอุณหภูมิเมื่อเคร่ือง "พรอมทาํงาน"

Sleep Mode

โหมดพักเคร่ืองจะลดการใชพลงังานใหเหลือนอยที่สุดดวยการตัดกระแสไฟฟาทีเ่ขาสูสวนประกอบทัง้หมดยกเวนชดุควบคุม 

เวลาอุนเคร่ืองในโหมดพักเคร่ืองจะนานกวาในโหมดใชพลังงานตํ่า 

สิ่งสําคญั • เครื่องจะไมเขาโหมดพักเครือ่งเมื่อเกิดขอผ ิดพลาดใดๆ (นอกจากกรณีตลับหมึกหมดหรือลูกดรัมหมดอายุ)

การเขาสูโหมดประหยัดพลังงาน

เมื่อเคร่ืองเขาสูโหมดประหยัดพลังงาน หนาจอจะดับลง และปุม 

<ระบบประหยัดพลังงาน> บนแผงควบคุมจะสวางขึน้ 

เมื่อเคร่ืองอยูในโหมดประหยัดพลงังาน

คุณสามารถกําหนดชวงเวลาที่ตองการใหเคร่ืองเขา Low Power/Sleep Mode ได

ต้ังคาโหมดประหยัดไฟเปน [1 นาที] และโหมดพกัเปน [1 นาท]ี เปนคาเร่ิมตน ถาไมมีการใชงานเครื อง 1 นาท ี

เคร่ืองจะเปลีย่นเปนโหมดประหยัดไฟ ถาไมมีการใชงานเคร่ืองอีกหน่ึงนาท ีเคร่ืองจะเปลีย่นเปนโหมดพัก

คุณสามารถต้ังเวลาใหเคร่ืองรอกอนจะเขาสูโหมดใชพลังงานตํ่าระหวาง 1 ถึง 60 นาท ีและเวลารอก อนเขาสูโหมดพักเคร่ือง ไดระหวาง 1 

ถึง 239 นาที

สิ่งสําคญั • การใชพลังงานของเครือ่งมีผลตออายุการใชงานของฟวเซอร 

การตั้งใหเครื่องรอเปนเวลานานกอนการเขาส ูโหมดประหยัดพลังงานจะทําใหฟวเซอรทํางานตลอดเวลา 

และเปนสาเหตุทําใหตองเปล่ียนชุดฟวเซอรบอยขึ้น หรือตองเปล่ียนชุดฟวเซอรกอนกําหนด โปรดตดิตอศูนยบริการลูกคาหากตองการขอมลูเพ ิ่มเตมิ

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัวิธีการตั้งชวงเวลาสําหรับโหมดใชพลังงานต่ําและ/หรือโหมดพักเคร่ือง ใหดูที่ "การตั้งคาระบบ" (P.106) และ "Power 

Saver Settings (General Setup)" (P.39)

การออกจากโหมดประหยัดพลังงาน

รายละเอียดดานลางน้ีอธิบายวิธีการปดใชงานโหมดประหยัดพลงังาน

เคร่ืองจะออกจากโหมดประหยัดพลังงาน และไฟของปุ ม <ระบบประหยัดพลังงาน> จะดับลงทันทีทีม่ีการ:

ออกจากโหมดพลังงานตํ่า

รับงาน

กดปุม <ระบบประหยัดพลงังาน>

เขาสูโหมดผูดูแลระบบจากเครื่องคอมพวิเตอร

กดปุมใดๆ บนแผงควบคุม

ใสถาดเขาหรือดึงถาดออก

เปดหรือปดฝาครอบใดๆ ของเคร่ือง

ออกจากโหมดพกัเครือ่ง

รับงาน

กดปุม <ระบบประหยัดพลงังาน>

เขาสูโหมดผูดูแลระบบจากเครื่องคอมพวิเตอร

ปุม <ระบบประหยัดพลงังาน>
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แผงควบคุม

ดูชื่อและฟงกชั่นของสวนประกอบตางๆ บนแผงควบคุมไดจากรายการดานลางน้ี

2 3 4 5 6

7
8
9

10111213141516171819 

20

21

1

22
23

หมายเ

ลข
สวนประกอบ คําอธิบาย

1 ปุม <2 ดาน> กดปุมน้ีเพ่ือเลือกทําสําเนาหนาเดียวหรือสองหนา

โดยปกติ ไอคอนจะดับ (1  1 ดาน) เม่ือกดปุมแตละคร้ัง ประเภทของตนเลือกจะเล่ือนไปทางขวาจากปด (1  

1 ดาน)  [1  2 ดาน]   [2  2 ดาน]   [2  1 ดาน] เม่ือคุณกดปุมขณะที่เลือก [2  2 ดาน] 

ไฟแสดงสถานะจะดับอกีคร้ัง

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูหัวขอ "2 ดาน" (P.89)

2 ปุม <ถายบัตรประจําตัว> กดปุมน้ีเพ่ือใชคุณลักษณะการทําสําเนาบตัรประชาชนหนาหลังในคร้ังเดียว

ไฟจะติดสวางเม่ือมีการเลือกทํางานคณุลักษณะนี 

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูหัวขอ "ถายบัตรประจําตัว" (P.87)

3 ปุม <ขนาดตนฉบับ> กดปุมน้ีเพ่ือระบุขนาดของงานสแกนและแนวการจัดวางกระดาษเม่ือใชกระจกวางต

เม่ือปอนกระดาษที่ชดุปอนกระดาษอตัโนมัติ เคร ื่องจะทําการตั้งขนาดของงานสแกนใหโดยอัตโนมัต ิ

เม่ือกดปุมแตละคร้ังขนาดของงานสแกนจะเปล่ียนไปบนแผงผังแสดงสถานะเคร่ือง

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูหัวขอ "ขนาดตนฉบ ับ" (P.86)

กดปุมน้ีเพ่ือสลับการทําสําเนาหมายเลขบตัรประจำตัวขณะท่ีเลือกคุณลักษณะถายบตัรประจําตัว

4 แผงปุมตัวเลข กดปุมตัวเลขพ่ือปอนตัวเลข เชน จํานวนรวมสําเนา

5 ปุม <ล็อกอิน/ล็อกเอาต> กดปุมน้ีคางไวนานกวา 4 วินาทีเพ่ือเขาสูโหมดผูดูแลระบบ 

กดปุมน้ีเพ่ือออกจากโหมดผูดูแลระบบ

ปุม <Log In/Out> จะสวางขึ้นในโหมดผูดูแลระบบ

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูหัวขอ "เขาสูโหมดผูดูแลระบบ" (P.104)

6 ปุม <ระบบประหยัดพลังงาน> ไฟจะสวางขึ้นเม่ือกดปุมน้ีเพ่ือเขาสูโหมดประหยัดพลังงานเพ่ือประหยัดไฟเม่ือไมใชงานเคร่ือง

กดปุม <ระบบประหยัดพลังงาน> เพ่ือออกจากโหมดประหยัดพลังงาน

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ใหดูที่ "โหมดประหยัดพล ังงาน" (P.53)

7 ปุม <หยุด> กดปุมน้ีเพ่ือยกเลิกงานปจจุบนัหรืองานที่มีขอผดิพลาด 

8 ปุม <รีเซ็ต> กดปุมน้ีเพ่ือรีเซ็ตการตั้งคาที่ใชอยูในแตละคุณลักษณะให 

กลับไปเปนคาเร่ิมตนหรือเม่ือตองการยกเลิกตัวเลขที่ไดปอนไว

9 ปุม <เร่ิม> กดปุมน้ีเพ่ือเร่ิมตนงานสแกนเอกสารหรือยืนย ันการตั้งคาที่เลือกไว

ปุมน้ีจะสวางขึ้นขณะที่เคร่ืองกาํลังรอการดําเนินการถัดไป 

และปุมน้ีจะกะพริบขณะท่ีเคร่ืองกาํลังรอยืนยันการตั้งคาหรือกําลังรอสแกนเอกสารตอไป 

คุณไมสามารถเร่ิมงานเม่ือไฟของปุมดับลง

10 ไฟแสดงสถานะ <ขอผิดพลาด> กระพริบเม่ือเกดิขอผิดพลาดภายในระบบ

และจะติดสวางเม่ือเกิดขอผิดพลาดอื่นๆ ที่ไมใชขอผิดพลาดของระบบ เชน กระดาษติดหรือกระดาษหมด

11 ไฟแสดงสถานะ <ขอมูล> กระพริบขณะที่เคร่ืองสงหรือรับขอมูลจากเครื องมัลติฟงั กชั่น
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หมายเหตุ • อาจไมมีบางปุมอยูในเครื่องบางรุน แตหากคุณเพ่ิมอุปกรณเสริมบางอยาง คุณจะสามารถใชปุมเหลานั้นได สาํหรับขอมลูเพ่ิมเตมิ 

โปรดตดิตอศูนยบรกิารลูกคาของเรา

12 ปุม <ตนฉบับชุดสุดทาย> กดปุมน้ีเม่ือเสร็จส้ินการสแกนเอกสาร

ปุมน้ีจะกะกระพริบขณะที่เคร่ืองกําลังสแกนเอกสารและสวางเม่ือเคร่ืองกําลังรอสแกนเอกสารแผนถัดไป

13 ปุม <C> (ลบ) กดปุมน้ีเม่ือตองการลบตัวเลขที่ปอนไว

14 ปุม <ถาดกระดาษ> กดปุมน้ีเพ่ือเลือกถาดกระดาษท่ีตองการ

เคร่ืองหมายระบุถาดท่ีเลือกบนแผนผังแสดงสถานะเคร่ืองจะเล่ือนไปทางขวาทุกคร้ังที่มีการกดปุ ม

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูหัวขอ "ถาดกระดาษ" (P.84)

15 ปุม <ขนาด (กดคาง 2 วินาที)> กดปุมน้ีเพ่ือเลือกขนาด และแนวการจัดวางกระดาษในถาด

โดยขนาดและแนวการจัดวางกระดาษจะเปล่ียนไปทุกคร้ังที่มีการกดปุม

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูหัวขอ "การกาํหนดขนาดกระดาษ" (P.75)

16 แผนผังแสดงสถานะเคร่ือง (ภาพจําลอง) กดปุมน้ีเพ่ือเลือกขนาด และแนวการจัดวางกระดาษในถาด

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูหัวขอ "สถานะของเคร่ือง" (P.56)

17 ปุม <การยอ/ขยาย> แสดงตําแหนงขอผิดพลาด สถานะเคร่ืองและการตั้งคาอื่นๆ

สัญลักษณยอ/

ขยายขางอตัราสวนการยอขยายที่ติดตั้งไวจะเล่ือนไปอยางอตัราสวนการยอขยายถัดไปและอตัราสวนการยอขยายบน

แผนผังสถานะเคร่ืองจะเปล่ียนทุกคร้ังที่กดปุมน้ี

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่หัวขอ "ยอ/ขยาย" (P.85)

18 ปุม <ระบอุัตราสวนการยอ-ขยาย> กดปุมน้ีเพ่ือระบุอัตราสวนการยอ-ขยายเอกสารตั้งแต 25% ถึง 400% โดยอตัราสวนการซูมจะเพ่ิมขึ้นคร้ังละ 1%

อัตราสวนการยอขยายจะเพ่ิมขึน้ทุกคร้ังที่กดปุมน้ี

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่หัวขอ "ยอ/ขยาย" (P.85)

19 เคร่ืองหมาย <ประหยัดหมึกพิมพ> ไฟของไฟสัญลักษณ <Toner Saver> จะสวางในโหมดประหยัดผงหมึก

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่หัวขอ "สวางข ึ้น / เขมขึ้น" (P.87)

20 ปุม <สวางขึ้น / เขมขึ้น> กดปุมน้ีเพ่ือเลือกระดับความเขมของสําเนา

แผนผังแสดงสถานะเคร่ืองจะเล่ือนไปทางขวาทุกคร ั้งที่มีการกดปุม เม่ือกดปุมขณะที่ไอคอนขวาส ุด 

(โหมดประหยัดหมึกพิมพ) สวางขึ้น การเลือกจะเลื อนกลับไปยังไอคอนซายสุด

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูหัวขอ "สวางขึ้น / เขมขึ้น" (P.87)

21 ปุม <ประเภทตนฉบบั> กดปุมน้ีเพ่ือเลือกประเภทของตนฉบับ

เม่ือกดปุมแตละคร้ัง ประเภทของตนเลือกจะเลื อนไปทางขวาตามลําดับ

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูหัวขอ "ประเภทตนฉบบั" (P.86)

22 ปุม <เรียงหนา> กดปุมน้ีเพ่ือจัดชุดสําเนาตามเอกสารตนฉบับ

เลือกการจัดชุดสําเนาเปนชุดๆ (Stacking) หรือการจัดเร ียงตามลําดับขอมูล (Sorting) โดยการกดปุม

เม่ือวางตนฉบับลงในอปุกรณปอนเอกสารคุณลักษณะน้ีจะถูกใชงานโดยอัตโนมัติ

สําหรับขอมุลเพ่ิมเติม โปรดดูหัวขอ "จัดเรียงแลว" (P.84)

23 ปุม <จํานวนหนาตอดาน> กดปุมน้ีเพ่ือเลือกทําสําเนา 2/4 หนาในกระดาษหนาเดียว

โดยปกติไฟจะไมติดสวางซ่ึงหมายถึงสําเนาจะออกมาตามแบบตนฉบบั 

การกดปุมแตละคร้ังไฟจะเล่ือนไปทางขวาและแสดงคาใหผูใชเลือกตามลําดับ [Off]  [2-up]  [4-up] 

หลังจากน้ันไฟจะดับและกลับไป [Off]

ในกรณีผูใชเลือกการทําสําเนา 2 หรือ 4 หนาในกระดาษหนาเดียว

แผนผังแสดงสถานะการเคร่ืองจะแสดงขนาดและการจัดวางแนวกระดาษท่ีเรากําหนด

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูหัวขอ "หนาตอดาน" (P.83).

หมายเ

ลข
สวนประกอบ คําอธิบาย



3 ภาพรวมของผลิตภัณฑ

56

ภ
า
พ
ร
ว
ม
ข
อ
ง
ผ
ล
 ิต
ภ

 ัณ
ฑ

 

3

สถานะของเคร่ือง

แผนผังสถานะเคร่ือง (เลียนแบบ) ประกอบดวยเน้ือหาดังตอไปน้ีเพื่อแสดงสถานะเคร่ือง

เน้ือหาในสวนน้ีแสดงคําอธิบายโดยละเอยีดเกี่ยวกับแตละเคร่ืองหมายทีอยูบนแผนผังแสดงสถานะของเครื่อง (ภาพจาํลอง)

32 4

7

1

5

6

หมายเ

ลข
สวนประกอบ คําอธิบาย

1 เคร่ืองหมายชี้การการยอ/ขยายเอกสาร แสดงอัตราสวนการยอ-ขยายเอกสารที่เลือก

2 ไฟแสดงสถานะเอกสาร เคร่ืองหมายน้ีจะสวางขึน้เม่ือมีการปอนกระดาษที่ชุดปอนกระดาษอตัโนมัติหรือกรณีที่มีเอกสารตนฉบับติด

3 พ้ืนที่แสดงการการยอ/ขยายเอกสาร แสดงอัตราสวนการการยอ/ขยายที่ระบุตั้งแต 25% 400%

เม่ือเลือกการตรวจจับอตัโนมัติ คําวา [Aut] จะปรากฎขึน้

และยังแสดงจํานวนรวมของหนาที่ทําสําเนา ID ผูใช/ID ผูดูแลระบบ 

หมายเลขโปรแกรม และประเภทของงาน ([Prt] สําหรับงานพิมพ [Scn] สําหรับงานสแกน และ [Err] 

สําหรับงานที่มีขอผิดพลาด)

4 พ้ืนที่แสดงสําเนาทั้งหมด แสดงจํานวนหนาที่ทําสําเนา

และยังแสดงหมายเลขโปรแกรมหรือรหัสขอผดิพลาด

5 พ้ืนที่แสดงขนาดตนฉบบั แสดงขนาดและแนวการจัดวางเอกสารงานตนฉบับที่ระบุไวดวยปุม <ขนาดตนฉบบั> เม่ือใชกระจกวงตนฉบับ 

เม่ือวางตนฉบับลงในอุปกรณปอนเอกสารการตรวจพบแบบอัตโนมัติจะถูกตั้งโดยอัตโนมัติและ [Aut] จะปรากฎ

6 พ้ืนที่แสดงขนาดกระดาษ แสดงขนาดและการจัดวางกระดาษที่ปอนลงในถาดกระดาษที่เลือก เม่ือเลือกการตรวจจับอัตโนมัติ คําวา [Aut] 

จะปรากฎขึ้น

7 เคร่ืองหมายถาดกระดาษ แสดงถาดกระดาษท่ีเลือก

ในกรณีเลือกงการตรวจจับอตัโนมัติ เคร่ืองหมายจะสวางขึ้นทุกถาด

และยังระบถึุงถาดกระดาษที่เกดิปญหากระดาษติด
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เคร่ืองหมายบงช้ี

ตลับหมกึ

ในกรณีทีห่มึกใกลหมด ไฟจะติดสวางเพื่อเตือนใหเปลี่ยนตลับหมึกและจะไมมีรหสัขอผิดพลาดใดๆปรากฎ

ไฟสัญลกัษณจะกะพริบเมื่อจําเปนตองเปลี่ยนตล ับหมึกทนัท ีกรุณาเปลี่ยนตลับหมึกอันใหม รหสัขอผิดพลาด [J-1] 

จะปรากฏบนหนาจอ

สําหรับขอมูลวิธีเปล่ียนตลับหมึก โปรดดูที่ "การเปล่ียนตลับหมึก" (P.127).

ตลับลกูดรมั

ในกรณีทีห่มึกใกลหมด ไฟสัญลักษณจะกระพริบเม ือจําเปนตองเปลี่ยนตลบัลูกดรัมทันที

กรุณาเปลีย่นตลับลูกดรัมอันใหมรหัสขอผิดพลาด [J4] บนหนาจอ

สําหรับขอมูลวิธีเปล่ียนตลับลูกดรัม โปรดดูที่ "การเปล่ียนตลับลูกดรัม" (P.130)

กระดาษหมด

ไฟติดสวางเมื่อไมมีกระดาษอยูในถาดกระดาษ

กระดาษ / เอกสารตนฉบับติด

ไฟจะติดสวางเมื่อกระดาษหรือเอกสารติดอยูในเคร่ือง  

โปรดตรวจสอบรหัสขอผิดพลาดที่ปรากฎบนแผนผังแสดงสถานะเคร่ือง และอานขอมูลเพมิ่ เติมที่หวัขอ "กระดาษติด" 

(P.167) หรือ  "เอกสารติด" (P.172)และทาํตามขั้นตอนทีเ่หมาะสมเพื่อนํากระดาษหรือเอกสารทีติ่ดอยูออก

ขอผิดพลาด

ไฟจะติดสวางเมื่อถาดกระดาษไมทาํงาน หมึกในตลับหมกึหมด หรือเมือ่ตลบัลกูดรัมหมดอายุการใชงาน
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เกระพริบ - พื้นที่ 

เมือ่กระดาษ/เอกสารติดขัดหรือมีฝาเปดอยูไฟสัญลักษณในตําแหนงน้ันๆ จะกระพริบในลักษณะดังตอไปน้ี

เมือ่เกิดปญหากระดาษหรือเอกสารตนฉบับติด [ ] จะปรากฎขึน้

ฝาครอบดานหนา ฝาครอบดานซาย [A]
ฝาครอบถาด (สําหรับ One 

tray module)
ถาด 1

ถาด 2 ถาด Bypass ชุดปอนตนฉบับอัตโนมัติ
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โหมดบัญชี

เน้ือหาในสวนน้ีอธิบายเกี่ยวกับโหมดบัญชทีีแ่ตกตางกนัสามโหมดทีเ่คร่ืองมีเพื่อใชจัดการบัญชีใหไดอยางมีประสิทธิภาพสําหรับงานทาํสําเ

นา และวิธีล็อกอินเขาเคร่ือง

ประเภทของโหมดบัญชี

ในการต้ังคาระบบ คุณจะสามารถเลอืกประเภทของโหมดบัญชีไดประเภทใดประเภทหน่ึงดังตอไปน้ี: โหมดไมมีบัญชี , โหมดหน่ึงบัญช ีหรือ 

โหมดหลายบัญชี

สําหรับขอมูลวธีิเลือกโหมดบญัชีในการตั้งคาระบบ โปรดดูที่หัวขอ "การตั้งคาโหมดบัญชี" (P.109)

โหมดไมมีบัญชี 

ไมมีการต้ังรหสัผานใดในเคร่ืองเมือ่อยูในโหมดไมมีบัญช ีเพื่อใหผูใชทุกคนสามารถทาํงานตางๆ บนเคร่ืองได

โหมดหน่ึงบัญชี 

จะมีการต้ังรหัสผานหน่ึงรหัสไวทีเ่คร่ืองสําหรับการใชโหมดหน่ึงบัญชีน้ี 

และผูใชที่มีรหัสผานน้ีเทาน้ันที่จะสามารถใชงานการทําสําเนาจากเคร่ืองได

สิ่งสําคญั • ไมตองกรอกรหัสผานสาํหรับงานพิมพหรือสแกน

โหมดหลายบัญชี

สามารถต้ังคาใหเคร่ืองมีบัญชผูีใช 10 บัญชไีดในโหมดหลายบัญชี คุณสามารถต้ังรหสัผานที่ตองการไดสําหรับแตละบัญชีผูใช 

ผูใชจะตองกรอกหมายเลขบัญชีและรหัสผานเพื่อลอ็กอินเขาสูระบบ 

ผูดูเลระบบสามารถต้ังจํานวนการถายสําเนาทีจ่ํากัดสําหรับแตละบัญชีผูใชได 

และสามารถตรวจดูจาํนวนการถายสําเนาของแตละบัญชีผูใชได

สิ่งสําคญั • ไมตองกรอกรหัสผานสาํหรับงานพิมพหรือสแกน

การล็อกอินเขาสูเครื่องในโหมดหนึ่งบัญชี

ขั้นตอนตอไปนี้อธิบายวิธีล็อกอินเขาสูเครื องเมื่อเคร่ืองอยูในโหมดหน่ึงบัญชี

สัญลกัษณ [ _ _ _ _ _ _ ] 

จะปรากฎที่แผงผังแสดงสถานะการทาํงานของเคร่ืองเมื่ออยูในโหมดหน่ึงบั

ญชี Single Account Mode 

สําหรับขอมูลเพม่ิ เติมในการเลือก Account Mode โปรดดูห ัวขอ 

"การตั้งคาโหมดบัญชี" (P.109)

1 กรอกรหัสผานโดยใชแปนพิมพตัวเลข

หมายเหตุ • รหัสผานนัน้เปนรหัสผานเดยีวกับรหัสผานท่ีผูดูแลระบบใชในการเขาโห

มด System Administration จากแผงควบคุม 

หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดอางอิง "เขาส ูโหมดผูดูแลระบบ" 

(P.104)

ปุมกดตัวเลข
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เพื่อความปลอดภัย เมื่อคุณกรอกตัวเลขแตละตัวของรหัสผาน 

เคร่ืองหมายยัติภังคจะปรากฎบนหนาจอแทนทีตั่วเลขทีคุ่ณกรอก

2 กดปุม <เร่ิมตน> เพื่อยืนยันรหัสผานทีก่รอก

หากกรอกรหสัผานถูกตอง เคร่ืองจะเขาโหมด Copy และ [1] 

จะปรากฎบนหนาจอ

ปุม <ล็อกอนิ/ล็อกเอาต> จะติดสวางในขณะทีคุ่ณล็อกเขาสูเคร่ือง

หมายเหตุ • ไมจําเปนตองล็อกเขาสูเครื่องสาํหรับงานสแกนหรืองานพิมพ

• หากตองการออกจากโหมดการทํางาน ใหกดปุม <ล็อกอ ิน/ล็อกเอาต> 

อีกครั้ง

การล็อกอินเขาสูเครื่องในโหมดหลายบัญชี

ขั้นตอนตอไปนี้อธิบายวิธีลอ็กอินเขาสูเครื องเมื่อเคร่ืองอยูในโหมดหลายบัญชี

สัญลกัษณ [Id _ _] จะกระพริบบนแผงผังแสดงสถานะการทาํงานของเคร่ือง

สําหรับขอมูลเพม่ิ เติมในการเลือก Account Mode โปรดดูห ัวขอ 

"การตั้งคาโหมดบญัชี" (P.109)

ปุม <เริ่ม>

ปุม <ล็อกอิน/ล็อกเอาต>
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1 ปอน passcode โดยกดตัวเลขจากปุมกดตัวเลข ี

หมายเลขบัญชทีี่ปอนจะปรากฎบนแผนผังแสดงสถานะของเคร่ือง 

2 กดปุม <เร่ิม> เพือ่ยืนยันหมายเลขบัญชีทีป่อน

[ _ _ _ _ _ _ ] ปรากฏบนแผนผังสถานะเครื่อง

3 กรอกรหัสผานของเลขบัญชีที่คุณเพิง่กรอกโดยใช แปนพิมพตัวเลข

ปุมกดตัวเลข

ปุม <เริ่ม>

ปุมกดตัวเลข
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เพื่อความปลอดภัย เมื่อคุณกรอกตัวเลขแตละตัวของรหัสผาน 

เคร่ืองหมายยัติภังคจะปรากฎบนหนาจอแทนทีตั่วเลขทีคุ่ณกรอก

4 กดปุม <เร่ิมตน> เพื่อยืนยันรหัสผานทีก่รอก

หากกรอกรหสัผานถูกตอง เคร่ืองจะเขาโหมด Copy และ [1] 

จะปรากฎบนหนาจอ

ปุม <ล็อกอนิ/ล็อกเอาต> จะติดสวางในขณะทีคุ่ณล็อกเขาสูเคร่ือง

หมายเหตุ • ไมจําเปนตองล็อกเขาสูเครื่องสาํหรับงานสแกนหรืองานพิมพ

• หากตองการออกจากโหมดการทํางาน ใหกดปุม <ล็อกอ ิน/ล็อกเอาต> 

อีกครั้ง

ปุม <เริ่ม>

ปุม <ล็อกอิน/ล็อกเอาต>
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การกําหนดคาอุปกรณเสริม

คุณสามารถดึงขอมูลการกาํหนดคาของเคร่ืองไปท ีโปรแกรมควบคุมการพิมพไดเมือ่ติดต้ังอปุกรณ เสริมชุดเครือขาย 

ใหอพัเดตขอมูลการกาํหนดคาของเคร่ืองเมื่อมกีารเปลีย่นแปลงใดๆ เกี่ยวกับอุปกรณเสริม

เมื่อใช Ethernet อินเทอรเฟส

คุณสามารถโหลดการกําหนดคาอุปกรณเสริมของเครื องมาไวที่โปรแกรมควบคุมการพิมพได

หมายเหตุ • เปดใชพอรต SNMP เมื่อเลือกใชคุณลักษณะนี้ (คาเริม่ตน: เปดใชงาน)

• หากคุณไมสามารถดึงขอมูลการกําหนดคาของเครือ่งหรือไมสามารถใชชองเสียบสาย USB ได ใหใสขอมลูการกําหนดคาของเครื่องดวยตนเอง 

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ใหคลิก [Help] บนหนาจอเพ่ือดขูอมลูวิธใีช

ปฏิบัติตามขั้นตอนดังตอไปนี้เพื่อทาํการกําหนดคาอุปกรณเสริม

1 จากเมนู [Start] ของคอมพิวเตอร ใหเลอืก [Printer and Faxes] เพือ่แสดงคุณสมบัติของเคร่ืองพิมพทีต่องการ

หมายเหตุ • ระบบปฏิบัตกิารบางระบบอาจแสดงคําวา [Printer] หรือ [Devices and Printers] แทนคําวา [Printer and Faxes]

2 คลกิที่แท็บ [การกาํหนดคา]

3 คลกิ [การต้ังคาแบบ 2 ทศิทาง...] 

4 คลกิ [Get Information from Printer] 
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หากมีหนาจอ [คนหาเครือ่งพิมพ] ปรากฏขึน้

แสดงวาขอมลูของเคร่ืองไมไดถูกโหลดมาไวที โปรแกรมควบคุมการพิมพ ใหปฏิบัติตามขั้นตอนด ังตอไปน้ี

1) เลอืก [ระบุที่อยู(A)] แลวคลิก [ถัดไป]

2) ปอนชือ่เคร่ืองพิมพหรือ IP แอดเดรสลงในชอง 

[ชื่อเคร่ืองพิมพ หรือ IP แอดเดรส(I)]

3) คลกิ [เสร็จส้ิน]

5 คลิก [ตกลง]
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ชนิดของกระดาษ

ในสวนน้ีจะอธิบายเกี่ยวกบัชนิดของกระดาษที่สามารถใชไดกับเคร่ือง

การใชกระดาษอื่นที่ไมแนะนําใหใชอาจสงผลให เกดิกระดาษติด, คุณภาพการพิมพทีล่ดลง, เคร่ืองทาํงานผิดปกติ 

หรือเกิดความเสียหายขึน้กับเคร่ืองได เพื่อให ไดงานพิมพทีม่ีคุณภาพสูงสุด ควรใชกระดาษที ฟูจิ ซีร็อกซแนะนําเทาน้ัน

หากคุณตองการใชกระดาษอื่นที่ไมใชกระดาษที ฟูจ ิซร็ีอกซแนะนํา โปรดติดตอศูนยบริการลกูคาของเรา

สิ่งสําคัญ • ความชื้นท่ีเกิดจากน้าํ, ฝน หรือไอน้าํอาจทําใหภาพท่ีพิมพออกมาจางลงได โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาหากตองการขอมลูเพ่ิมเติม

น้ําหนักกระดาษที่รองรับและจํานวนแผนกระดาษ

*1 : เม่ือใชกระดาษ 80 แกรม

*2 : เม่ือใชกระดาษมาตรฐานของฟูจิ ซีร็อกซ

สิ่งสําคัญ • เครือ่งอาจมีปญหากระดาษติดไดหากคุณสั่งพิมพ บนกระดาษชนิดตางๆ ปนกัน หรือสั่งพิมพโดยใชกระดาษท่ีมีขนาด/

ชนิดตางไปจากท่ีเลือกไวในโปรแกรมควบคุมการพ ิมพ หรอืสั่งพิมพจากถาดท่ีไมรองรับกระดาษที บรรจุเขาไป ใหเลือกกระดาษท่ีมขีนาด, ชนิด 

และถาดท่ีถูกตองเพ่ืองานพิมพท่ีสมบูรณแบบ

หมายเหตุ • น้าํหนักพ้ืนฐานคือน้าํหนกัของกระดาษขนาด 1 ตารางเมตรจาํนวนหนึ่งแผน

• น้าํหนักกระดาษหนึ่งรมีคือน้าํหนักของกระดาษขนาด Duodecimo (788 × 1,091 มม.) จํานวน 1,000 แผน

ขนาดของกระดาษที่รองรับ:

ขนาดใหญสุด  A3, 11 × 17"

ตํ่าสุด: A5

หามใชกระดาษที่สามารถนําไฟฟาไดเชน กระดาษโอริกามิ กระดาษคารบอน หรือกระดาษเคลือบทีเ่ปนตัวนําไฟฟาหรือความรอนไดดี 

เมื่อมีกระดาษติดในเคร่ือง อาจเปนสาเหตุทําใหเกิดไฟช็อตและไฟไหมได

ถาดกระดาษ นํ้าหนักพื้นฐาน/น้ําหนักกระดาษหน่ึงรีม ปริมาณที่บรรจุได
* ชนิดของกระดาษ

Tray 1 (มาตรฐาน) 60 ถึง 90 แกรม

นํ้าหนักกระดาษหน่ึงรีม: 51.6 - 77.4 กก.

250 
*1 
แผน

(สูงสุด 27 มม.)

กระดาษบาง (60-63 

แกรม)

ธรรมดา 1 (64-74 แกรม)

ธรรมดา 2 (75-90 แกรม)

Tray 2

 (One Tray Module)

 (อุปกรณเสริม)

60 ถึง 216 แกรม

นํ้าหนักกระดาษหน่ึงรีม: 51.6 - 186 กก.

แตละถาด 
500 *1

 แผน

 (สูงสุด 54 มม.)

กระดาษบาง (60-63 

แกรม)

ธรรมดา 1 (64-74 แกรม)

ธรรมดา 2 (75-90 แกรม)

กระดาษหนา (91-169 

แกรม)

กระดาษหนาแบบพิเศษ 

(170-216 แกรม)

Tray 5 (ถาดบายพาส) 60 ถึง 216 แกรม

นํ้าหนักกระดาษหน่ึงรีม: 51.6 - 186 กก.

100 
*2 
แผน

(สูงสุด 10 มม.)
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ดูเพลก็ซ (การพิมพสองดาน)

กระดาษประเภทตอไปนี้รองรับการพิมพสองดานอตัโนมัติ:

ชนิดของกระดาษที่รองรับ

กระดาษมาตรฐาน

เมื่อตองการพิมพหรือทําสําเนาโดยใชกระดาษทัว่ไป (กระดาษธรรมดา) ควรใชกระดาษทีไ่ดมาตรฐานดังตอไปน้ี 

เพื่อไดผลงานที่คมชัดและมีคุณภาพมากที่สุด

Semi Standard Paper

นอกจากกระดาษมาตรฐานแลว ยังสามารถใชกระดาษตอไปน้ีได

ชนิดของกระดาษ (คุณภาพ)

Lightweight (60 ถึง 63 แกรม)

Plain 1 (64 ถึง 74 แกรม)

Plain 2 (75 ถึง 90 แกรม)

ชือ่กระดาษ
น้ําหนักพื้นฐาน 

(แกรม)

ชนิดของกระดา

ษ
หมายเหตุ / มาตรการแกไข

P paper 64 Plain 1 กระดาษธรรมดาเหมาะสําหรับเอกสารภายใ

นของสํานักงาน

ชือ่กระดาษ
น้ําหนักพื้นฐาน 

(แกรม)

ชนิดของกระดา

ษ
หมายเหตุ / มาตรการแกไข

Performer + 70 ธรรมดา 2 -

80 ธรรมดา 2 -

Business + 70 ธรรมดา 1 -

80 ธรรมดา 2 -

Professional 70 ธรรมดา 1 -

80 ธรรมดา 2 -
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กระดาษที่ใชได

นอกจากกระดาษมาตรฐาน/กึ่งมาตรฐานแลว ยังสามารถใชกระดาษตอไปน้ีได

ชื่อกระดาษ
น้ําหนักพื้นฐาน 

(แกรม)

ชนิดของกระดา

ษ
หมายเหตุ / มาตรการแกไข

Ncolor209 209 Extra-HW -

DocuPaper Black 70 ธรรมดา 1 -

Performer+ 80 ธรรมดา 2 กอนทําสําเนาหรือพิมพ 

ใหคล่ีเกล่ียปกกระดาษใหเรียบรอยแลวจึงใส เ

ขาไปในถาด

Laserprint 80 ธรรมดา 2 -

Green Wrap (Recycle) 80 ธรรมดา 2 -

Recycled Pure+ (Recycle) 80 ธรรมดา 2 -

Xplore 70 ธรรมดา 1 -

Xcite 80 ธรรมดา 2 -

Xceed 70 ธรรมดา 1 -

Xceed 80 ธรรมดา 2 -

ASTRO EXTRA 70 ธรรมดา 1 -

ASTRO EXTRA 80 ธรรมดา 2 -

Xpress 70 ธรรมดา 1 -

Colotech+ 90 ธรรมดา 2 -

100 กระดาษหนา -

ECO Enviroguard Paper 80 ธรรมดา 2 -

Colotech+ 120 กระดาษหนา -

160 กระดาษหนา -

200 Extra-HW -

Recycled Supreme 80 ธรรมดา 2 -

A-paper 75 ธรรมดา 2 -

H-paper 80 ธรรมดา 2 -

K-paper 80 ธรรมดา 2 -

PAPER ONE COPIER PAPER 70 ธรรมดา 1 -

PAPER ONE All Purpose 80 ธรรมดา 2 -

DOUBLE A 80 ธรรมดา 2 -

WARRIOR 70 ธรรมดา 1 -

Performar 80 ธรรมดา 2 -

Professional 80 ธรรมดา 2 -

Xerox Undertones - 

Several Colours

80 ธรรมดา 2 -

Recycled Pure (Recycle) 80 ธรรมดา 2 -

PREMIER FSC 80 ธรรมดา 2 -

Van Hawk paper 70 ธรรมดา 1 -

80 ธรรมดา 2 -

Colotech Plus 80 ธรรมดา 2 -
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กระดาษที่ไมควรใช

การใชกระดาษอืน่ทีฟู่จิ ซีร็อกซไมไดแนะนําอาจทาํใหเกิดปญหากระดาษติดหรือเคร่ืองทํางานขัดของได โปรดใชกระดาษที่ฟูจิ 

ซีร็อกซแนะนํา

กระดาษทีช่ื้น หรือเปยก

กระดาษทีเ่คยพิมพกับเคร่ืองพิมพหรือเคร่ืองถายเอกสารอื่นมาแลว

กระดาษทีย่น รอยพับ หรือเปนร้ิว

ซองจดหมายทีไ่มเรียบหรือมีตัวเกี่ยว

กระดาษสีที่มผิีวมัน

กระดาษทีม่ีผิวหยาบ เชน เย่ือกระดาษ หรือกระดาษสา

กระดาษเจาะรู

แผนใส

การจัดเก็บและการจัดการกระดาษ

ขอควรระวังในการจัดเก็บกระดาษ

ใหจัดเก็บกระดาษไวภายในตูหรือพื้นทีแ่หง กระดาษที่ดูดซบัความชื้นเขาไปอาจทาํใหเกิดปญหากระดาษติด 

และอาจทาํใหภาพทีพ่ิมพออกมามคุีณภาพตํ่าได

ในกรณีทีแ่กะหอกระดาษแลวและใชกระดาษไมหมด ควรหอและเกบ็กระดาษที่เหลือไว 

ขอแนะนําใหเกบ็กระดาษที่เหลือไวในหอเพื่อปองกันความช้ืน

เก็บกระดาษไวบนพื้นผิวที่เรียบเพื่อปองกนักระดาษงอหรือเสียรูปทรง

โปรดทําตามคําแนะนําตอไปน้ีเมือ่บรรจุกระดาษลงในถาดกระดาษ

กรีดกระดาษที่อยูในปกกอนการบรรจลุงถาด

หามใชกระดาษทีม่ีรอยยน หรือมีรอยยับ

หามใชกระดาษทีม่วน หรือโคงงอ

หามบรรจุกระดาษหลายๆ ขนาดรวมกันลงในถาด

พยายามอยาแตะกระดาษดานที่จะใชพิมพ เน่ืองจากนํ้ามันจากผิวหนังของคุณอาจติดบนกระดาษ 

ซึ่งอาจสงผลกระทบตอคุณภาพของงานพิมพ หากหลีกเลี่ยงไมไดใหสวมปลอกน้ิวมือ ถุงมอื หรือใช วิธีอืน่ๆ 

เพื่อหุมน้ิวกอนแตะส่ือที่จะใชพิมพ 

แนะนําใหใช LEF เพื่อใชปอนกระดาษหนาจากถาด Bypass หากปอนกระดาษไมเขา 

โปรดงอสวนบนของขอบกระดาษดานทีจ่ะปอนเขาเคร่ือง

Nappco paper 80 ธรรมดา 2 -

J Paper 82 ธรรมดา 2 -

JD Paper 98 Heavyweight    -

PaperOne 70 ธรรมดา 1 -

80 ธรรมดา 2 -

X'treme Platinum 80 ธรรมดา 2 -

Attitude 70 ธรรมดา 1 -

LQ-PAPER 80 ธรรมดา 2 -

RECYCLE Paper 

SHIH-TZU

70 ธรรมดา 1 -

DOUBLE A 80 ธรรมดา 2 -

Roxy Paper 80 ธรรมดา 2 -

ชือ่กระดาษ
น้ําหนักพื้นฐาน 

(แกรม)

ชนิดของกระดา

ษ
หมายเหตุ / มาตรการแกไข
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การบรรจุกระดาษ

เน้ือหาในสวนน้ีอธิบายถึงวิธีบรรจุกระดาษลงในถาด

การเลือกถาดกระดาษโดยอัตโนมตัิ

ขณะประมวลผลงานพมิพ ใหระบุการต้ังคาในหนาจอของโปรแกรมควบคุมการพิมพโดยการเลือก [เลอืกโดยอัตโนมติั] สําหรับ 

[เลอืกตามถาด] ภายใต [กระดาษ] ในแท็บ [กระดาษ/เอาทพุต] 

เคร่ืองจะเลือกถาดใหตรงกับขนาดและทิศทางของเอกสารทีร่ะบุโดยอัตโนมัติ ฟงกชันน้ีเรียกวา การเลือกถาดอัตโนมัติ

เมือ่ตองการทาํสําเนา ใหเลือก [Aut] โดยกดปุม <ถาดกระดาษ>

ฟงกชันการเลอืกถาดกระดาษโดยอตัโนมัติน้ีจะเลือกถาดกระดาษตามลาํดับจากถาด 1 > ถาด 2 > 

ถาดบายพาสตามลาํดับในกรณีที่มถีาดกระดาษทีต่รงกันมากกวาหน่ึงถาด

หมายเหตุ • ถาด 2 เปนอุปกรณเสริม

• เมื่อกระดาษเกิดหมดในขณะท่ีเครื่องกําลังทําสําเนาหรอืพิมพ 

ใหเลือกถาดท่ีมีกระดาษขนาดและแนวการวางกระดาษเหมือนกันกับท่ีกําลังใชทําสเนาหรือทํางานพิมพ 

และดาํเนินงานตอไป(คุณลักษณะสลับถาดกระดาษโดยอตโนมัต)ิ 

การปอนกระดาษในถาด 1 และ 2 (อุปกรณเสริม)

รายละเอียดตอไปนี้อธิบายขั้นตอนการปอนกระดาษในถาด 1 และ 2

เมือ่กระดาษเกดิหมดในขณะที่เคร่ืองกาํลังทาํสําเนาหรือพิมพอยู และรหัสขอผิดพลาดปรากฏขึน้บนแผนผังแสดงสถานะเคร่ือง 

ใหเติมกระดาษลงในถาด เคร่ืองจะกลบัมาทําสําเนาหรือพิมพงานตอโดยอัตโนมัติเมื่อเติมกระดาษแล ว

หมายเหตุ • กรีดกระดาษกอนบรรจุลงในถาด วิธีนี้จะชวยปองกันปญหากระดาษติดกันและลดปญหากระดาษติดในเครื่อง

สําหรับรายละเอยีดเกีย่วกับการเปล่ียนคาของขนาดหรือการจัดวางกระดาษใถาด โปรดดูที่"การเปล่ียนขนาดกระดาษสําหรับถาด 1 และ 2" (P.73)

1 ดึงถาดออกมาจนสุด

สิ่งสําคัญ • อยาดึงถาดกระดาษออกขณะท่ีเครือ่งกําลังทําสาํเนาหรือพิมพอยู

• เพ่ือปองกันกระดาษติดหรือขอผดิพลาดในการบรรจุกระดาษ หามใสกระดาษท่ีมีขนาดหรือชนิดตางๆ กันปนกับกระดาษท่ีเหลืออยูในถาด

• การดงึถาดกระดาษท้ังหมดออกมาพรอมๆ กันอาจทําให เครื่องเอียงหรอืลม และอาจทําใหไดรับบาดเจบ็ได
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2 สําหรับถาด 1 ใหกดแผนเหลก็ลงไปจนสุด

3 บรรจุกระดาษโดยหงายดานที่จะใชทาํสําเนาหรือพมิพขึ้น 

จัดขอบดานบนของกระดาษใหชิดกับฝงซายของถาด

สิ่งสําคญั • หามใสกระดาษสูงเกินกวาเสนระดบัการเติมสูงสดุ เพราะอาจทําใหกระดาษติดคางในเครื่องหรือเครื่องทํางานผิดปกติ

• หามวางกระดาษหรอืวัตถอ่ืุนใดลงในพ้ืนท่ีวางทางดานขวาของถาด 1 หรือ 2 เพราะอาจทําใหเกิดปญหากระดาษตดิหรือเครื่องทงานขดัของได

4 คอยๆ ดันถาดเขาไปจนสุด

สิ่งสําคญั • ใหดันเขาไปชาๆ เนื่องจากเครือ่งอาจทํางานขดัของไดหากดันถาดแรงเกินไป

• กดถาดเขาไปจนสุดเพ่ือปองกันกระดาษตดิขัด

การปอนกระดาษที่ถาด Bypass

ในกรณีที่ตองการทาํงานพิมพหรือทาํสําเนาบนกระดาษที่ไมสามารถปอนในถาด 1 หรือ 2 ได ใหปอนกระดาษที่ถาด Bypass 

และต้ังคาการพิมพดังตอไปนี้สําหรับการพิมพงาน ใหต้ังคาจากแท็บ [Paper/Output] ผานทางไดรเวอรพิมพ 

และระบุประเภทของกระดาษทีจ่ะปอนลงในเคร่ือง

สิ่งสําคญั • เพ่ือปองกันปญหากระดาษติดหรือขอผิดพลาดในการบรรจุกระดาษ ไมควรนาํกระดาษออกจากหอจนกวาจะถึงเวลาท่ีจําเปนตองใช

หมายเหตุ • กรดีกระดาษกอนบรรจุลงในถาด วิธีนี้จะชวยปองกันปญหากระดาษตดิกันและลดปญหากระดาษตดิในเครือ่ง

1 เคร่ือง เปดถาด Bypass 

หมายเหตุ • หากจาํเปน ใหดงึถาดสวนขยายออก ดงึถาดสวนขยายออกมาเบาๆ

2 บรรจุกระดาษโดยควํ่าดานที่จะทาํสําเนาหรือพิมพลง 

และสอดกระดาษเขาไปจนกระทั่งขอบกระดาษแตะกับช องทางปอนกระดา

ษ

สิ่งสําคญั • หามบรรจุกระดาษท่ีมีชนิดตางกันลงในถาดเดยีวกัน

• ไมควรบรรจุกระดาษเกินเสนบอกระดบัเตมิสูงสุด เพราะอาจทําใหเกิดปญหากระดาษตดิหรือเครื่องทำงานขัดของได
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• เครือ่งอาจไมสามารถปอนหรือสรางงานพิมพท่ีมคุีณภาพตามท่ีตองการไดหากใชกระดาษหนาบางชนิด

3 คอยๆ เลื่อนตัวปรับกระดาษใหชิดพอดีกับกระดาษที่ใสเขาไป

4 เร่ิมการทาํสําเนาหรือพิมพ
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การเปล่ียนขนาดกระดาษ

เน้ือหาสวนน้ีอธิบายวิธีเปลีย่นขนาดกระดาษในถาด 1 และ 2

สิ่งสําคญั • หามบรรจุกระดาษท่ีมีขนาดตางกันลงในถาดเดียวกัน

หมายเหตุ • เมื่อคุณเปล่ียนขนาดและการวางกระดาษในถาด ใหเปล่ียนการตั้งคาขนาดกระดาษใหตรงกับกระดาษในถาด 

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมในการเปล่ียนขนาดและการจัดวางกระดาษ โปรดดหัูวขอ"การกําหนดขนาดกระดาษ" (P.75)

การเปลี่ยนขนาดกระดาษสําหรับถาด 1 และ 2

รายละเอียดตอไปนี้อธิบายขั้นตอนการเปลีย่นขนาดกระดาษในถาด 1 และ 2

1 ดึงถาดออกมาจนสุด

สิ่งสําคญั • อยาดงึถาดกระดาษออกขณะท่ีเครื่องกําลังทําสาํเนาหรือพิมพอยู

• เพ่ือปองกันกระดาษตดิหรือขอผิดพลาดในการบรรจุกระดาษ หามใสกระดาษท่ีมีขนาดหรอืชนดิตางๆ กันปนกับกระดาษท่ีเหลืออยูในถาด

2 นํากระดาษทีอ่ยูในถาดออกมา

3 สําหรับถาด 1 ใหกดแผนเหลก็ลงไปจนสุด

4 บีบกานปรับแนวกระดาษ 

และเลือ่นกานปรับแนวกระดาษใหชิดกบัขอบกระดาษ

5 บรรจุกระดาษโดยหงายดานที่จะใชทาํสําเนาหรือพมิพขึ้น 

จัดขอบดานบนของกระดาษใหชิดกับฝงซายของถาด

สิ่งสําคญั • ไมควรบรรจุกระดาษเกินเสนบอกระดบัเตมิสูงสุด เพราะอาจทําใหเกิดปญหากระดาษตดิหรือเครื่องทำงานขัดของได
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6 คอยๆ ดันถาดเขาไปจนสุด

สิ่งสําคัญ • ใหดนัเขาไปชาๆ เนื่องจากเครื่องอาจทํางานขัดของไดหากดันถาดแรงเกินไป

หมายเหตุ • ติดสติ๊กเกอรระบุขนาดกระดาษท่ีดานหนาของถาด

7 การต้ังคาขนาดกระดาษ 

โปรดดูที่"การกําหนดขนาดกระดาษ" (P.75)
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การกําหนดขนาดกระดาษ

สวนน้ีจะอธิบายวิธีกําหนดขนาดกระดาษและการวางกระดาษในถาด 1 และ 2 และถาด Bypass

หลงัจากปอนกระดาษลงในถาดแลว ตองแนใจวาไดกาํหนดขนาดและการวางกระดาษทีเ่มนูเคร่ือง

หมายเหตุ • คุณไมสามารถเปล่ียนการตัง้คาขณะท่ีเครื่องกลังดาํเนนการงาน

1 กดปุม <ถาดกระดาษ> 

เพื่อเลือกถาดปอนกระดาษที่ตองการระบุขนาดกระดาษถาดที่เลอืกไวจะสว

างขึน้พรอมกับ

ถาดที่เลือกไวจะสวางขึ้นพรอมกับขนาดและการวางแนวกระดาษจะปรากฎ

บนแผนผังแสดงสถานะเคร่ือง

2 กดปุม <ขนาด (กดคาง 2 วินาท)ี> 

จนกระทัง่ขนาดกระดาษในพื้นที่แสดงขนาดกระดาษเริ่มกระพริบ

ขนาดกระดาษในพื้นที่แสดงขนาดกระดาษจะกะพริบและเคร่ืองจะเขาสูโหม

ดกรต้ังคาขนาดกระดาษ

3 กดปุม <ขนาด (กดคาง 2 วินาท)ี> เพื่อเลือกขนาดและการวางกระดาษที่ปอนลงในถาดกระดาษที่เลือกทีเ่ลอืก

ขนาดและการวางกระดาษทีเ่ลือกจะปรากฎในแผนผังแสดงสถานะของเขยีนติดกันเคร่ือง

ปุม <เร่ิม> จะสวางและกระพริบในระหวางการต้ังคา

4 กดปุม <เร่ิม> เพือ่ยืนยันการต้ังคา

หากตองการออกจากโหมดการต้ังคาขนาดกระดาษโดยไมบันทึกการต้ังคา ใหกดปุม <รีเซต็> หรือปุม <หยุด>

สิ่งสําคญั • ตองแนใจวาไดกดปุม <เริ่ม> ไมเชนนั้น การต ั้คาขนาดและการวางกระดาษจะถูกยกเลิกและเครื่องจะใชการตั้งคาเดิม

ปุม <ถาดกระดาษ>

ปุม  <ขนาด (กดคาง 2 วินาที)>
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การกําหนดประเภทกระดาษ

เน้ือหาในบทน้ีอธิบายถึงวิธีกาํหนดประเภทกระดาษที่ปอนเขาถาด

ประเภทกระดาษถูกกําหนดใหเปนประเภทมาตรฐานในคาเร่ิมตน หากปอนกระดาษประเภทแตกตางขาถาด 

โปรดเปลีย่นคาประเภทกระดาษตามประเภททีป่อนในถาดเพื่อรักษาคุณภาพการพมิพ

โปรดดูที่หัวขอ "ชนิดของกระดาษท่ีรองรับ" (P.67)

1 เขาสูโหมด System Administration

โปรดดูที่หัวขอ "เขาสูโหมดผูดูแลระบบ" (P.104)

2 กดหมายเลขโปรแกรมของถาดทีต่องการยืนยัน และกดปุม <เร่ิม>

คาปจจบัุนจะปรากฏ

3 กดปุม <เร่ิม>

4 ปอนหมายเลขโปรแกรมของกลุมที่ตองการตรวจสอบ กดปุม <เร่ิม> 

หลงัจากตัวเลขโปรแกรมกระพริบสองคร้ังคาใหมไดถูกยืนยัน

5 เมือ่เสร็จส้ินการตรวจสอบแลว ใหกดปุม <ล็อกอน/ลอ็กเอาต> 

แลวจึงออกจากโหมด System Administration

หมายเหตุ • เมื่อออกจากโหมด System Administration ไฟท่ีปุม <ล็อกอิน/ล็อกเอาต> จะดบัลง

หมายเลขโปรแกรม รายการ

500 ถาด 1

501 ถาด 2

502 ถาด Bypass

หมายเลขโปรแกรม รายการ

0 ธรรมดา

2 มีความหนา

5 มีนํ้าหนักเบา
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ภาพรวมของการใชงานการทําสําเนา

เน้ือหาในสวนน้ีอธิบายขัน้ตอนพื้นฐานในการทําสําเนา 

การวางเอกสารตนฉบับ

การโหลดตนฉบับเอกสารมีสองวิธีดังตอไปนี้:

ตัวปอนเอกสาร

แผนเดียว

หลายแผน

กระจกวางเอกสารตนฉบับ

แผนเดียว

เอกสารเขาเลม เชน หนังสือ

ตัวปอนเอกสาร

ขนาดเอกสารที่รองรับ

คุณสามารถใสกระดาษขนาดมาตรฐานลงในตัวปอนเอกสารได

เคร่ืองจะตรวจจับขนาดเอกสารไดโดยอัตโนมัติเม ื่อมีการวางเอกสารบนตัวปอนเอกสาร 

เคร่ืองจะตรวจจับขนาดเอกสารมาตรฐานตอไปน้ีได โดยอัตโนมติั: A5 , A4 , A4 , A3 , B5 , B5 , B4 , 7.25 x 

10.5" , 8.5 × 11" , 8.5 × 11" , 8.5 × 13" *, 8.5 × 14" *, 11 × 17" , 16K * และ 8K *

หมายเหตุ • เครือ่งสามารถตรวจจับขนาดเอกสารท่ีมเีครื่องหมายดอกจันโดยอัตโนมตัิ ท้ังนี้ขึ้นอยูกับการต ั้งคา 

คุณสามารถเลือกขนาดของเอกสารขนาดใดขนาดหน่ึงด ังตอไปนี ้สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ใหดูท่ี "การตั้งคาระบบ" (P.106)

- 8.5 × 13"  หรือ 8.5 × 14"

-  จีน (8K/16K) หรือไตหวัน (8K/16K)

ชนิดของกระดาษที่รองรับ (น้ําหนัก)

สามารถวางเอกสารทีม่ีนํ้าหนักต้ังแต 38 - 128 แกรม (50 - 128 แกรม สําหรับเอกสาร 2 หนา) 

ลงในตัวปอนเอกสารและทําการสแกนได 

ปริมาณการรองรับกระดาษบนตัวปอนเอกสาร

สิ่งสําคัญ • เพ่ือหลีกเล่ียงการเกิดปญหากระดาษติด ใหใชกระจกวางเอกสารตนฉบับสาํหรับเอกสารท่ีมหีลายขนาดปนกัน มรีอยพับ มีรอยยน 

เปนเอกสารตัดแปะ กระดาษท่ีมวนงอ หรือกระดาษท ี่มีแผนรองคารบอน หากคุณสามารถทําใหเอกสารที มวนงอนัน้กลายเปนแผนเรียบได 

คุณก็สามารถใชเอกสารนั้นได

ปฏิบัติตามขัน้ตอนขางลางน้ีเพื่อวางเอกสารลงบนตัวปอนเอกสาร

คุณสามารถวางกระดาษแผนเดียวหรือหลายแผนได

1 ดึงคลปิหนีบหรือลวดเย็บกระดาษออกจากเอกสารกอนที่จะใสลงในตัวปอนเอกสาร

2 ใสเอกสารเขาไปตรงกลางของตัวปอนเอกสาร โดยให ดานที่จะทาํสําเนา 

(หรือดานหนาของเอกสารทีม่ี 2 ดาน) หงายขึ้น

ชนิดของเอกสาร (แกรม) จํานวนแผน

กระดาษบาง (38 ถึง 49 แกรม) 110 แผน

กระดาษธรรมดา (50 ถึง 80 แกรม) 110 แผน

กระดาษหนา (81 - 128 แกรม) 75 แผน
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หมายเหตุ • ไฟแสดงสถานะเอกสารสวางจะขึ้นเมื่อวางตนฉบับลงไป 

ถาไฟแสดงสถานะนั้นไมสวาง ใหวางตนฉบับใหมอีกครั้ง

3 จัดตัวนําเอกสารใหตรงกับแตละดานของเอกสาร

4 เปดตัวกั้นเอกสาร 

กระจกวางเอกสารตนฉบับ

ขนาดเอกสารทีร่องรบั

ทานสามารถเลอืกขนาดของเอกสารขนาดใดขนาดหน่ึงดังตอไปน้ีเมือ่ตองการใชกระจกวางตนฉบับอัตโนมัติ

A5 , A4 , A4 , A3 , B5 , B5 , B4 , 7.25 x 10.5" , 8.5 × 11" , 8.5 × 11" , 8.5 × 13" , 8.5 × 

14" , 11 × 17" , 16K , 16K  และ 8K

สิ่งสําคญั • ไมสามารถตรวจพบขนาดเอกสารไดเมื่อใชกระจกรองตนฉบับ หากตองการตั้งคาขนาดและแนวกระดาษ โปรดอางอิง"ขนาดตนฉบับ" (P.86) 

ปฏิบัติตามขั้นตอนขางลางน้ีเพื่อวางเอกสารลงบนกระจกวางเอกสารตนฉบับ

คุณสามารถวางเอกสารแผนเดียวหรือเอกสารทีเ่ขาเลม เชน หนังสือ ลงบนกระจกวางเอกสารตนฉบับได

1 เปดฝาครอบเอกสาร

ไฟสวางขึ้น

หามออกแรงกดเอกสารที่หนามากเกินไปบนกระจกวางตนฉบับเพราะอาจทาํใหกระจกวางตนฉบับแตกและเป ็นเหตุทาํใหบาดเจ็บ
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สิ่งสําคัญ • ขณะใชกระจกวางเอกสารตนฉบับ ดูใหแนใจวาไดปดฝาครอบเอกสารแลวหลังจากเสร็จสิ้นงานทําสาํเนาของคุณ

2 วางเอกสารในลกัษณะควํ่าหนาลง 

และจัดแนวเอกสารน้ันใหชิดมุมซายบนของกระจกวางเอกสาร

3 ปดฝาครอบเอกสาร 

หมายเหตุ • โปรดตั้งคาขนาดและการจัดวางของเอกสารหากจะใช กระจกวางตนฉบับ

โปรดอางอิง "ขนาดตนฉบับ" (P.86)

การตั้งคาข้ันสูง

หมายเหตุ • การตัง้คาอาจแสดงตางกันไปตามรุนของเครื่อง

• คุณอาจตองปอนรหัสผานเพ่ือใชคุณลักษณะการทำสาํเนา ใหขอรหัสผานจากผูดแูลระบบ

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัคาปรับแตงข ันสูง โปรดดูที่หัวขอ"การตั้งคาการทําสําเนาขั นสูง" (P.83).

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัการปอนpasscodeโปรดดูที่ "เขาสูโหมดผูดูแลระบบ" (P.104).

ใสจํานวนที่ตองการทําสําเนา

คุณสามารถปอนจํานวนสําเนาไดระหวาง 1 - 999 ชุด

1 ใชแปนตัวเลขในการปอนจาํนวนสําเนาทีต่องการ 

คาทีป่อนจะปรากฏอยูในแผนผังแสดงสถานะเคร่ืองพิมพ

แปนพมิพตัวเลข
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หมายเหตุ • ในกรณท่ีีปอนจํานวนสําเนาผิดใหกดปุม <C> แลวทําการปอน 

จํานวนสาํเนาใหมอีกครั้ง 

เร่ิมการทําสําเนา

1 กดปุม <เร่ิม> 

สิ่งสําคญั • หากใชตวัปอนเอกสาร หามกดเอกสารนั้นลงขณะท่ีระบบกําลังปอนเอกสารดังกลาวเขาไปในเครือ่ง

หมายเหตุ • ในกรณท่ีีเกิดปญหา รหัสขอผิดพลาดจะปรากฎขึ้นบนแผนผังแสดงสถานะของเครื่องพิมพสาํหรบัขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดท่ีูหัวขอ "รหัสขอผิดพลาด" 

(P.156).

การวางเอกสารลงบนกระจกวางเอกสารตนฉบบั

การทําสําเนาเอกสารหลายชุด

ใหโหลดเอกสารตนฉบับเพิ่มไป ไฟทีปุ่ม <ตนฉบับชุดสุดทาย> จะกระพริบสวางขึ้น

จัดชุด: เปด

2 ดาน: 1  2 ดาน, 2  2 ดาน

จํานวนหนาตอดาน: 2 หนา หรือ 4 หนา

ถายบัตรประจาํตัว: เปด

ในกรณีน้ีกดปุม <ตนฉบับชุดสุดทาย> หลังการสแกนเอกสารชิ้นสุดทายเพื่อเร่ิมการทําสําเนา

1 หลงัจากที่สแกนเอกสารตนฉบับครบแลว ใหกดปุม <ตนฉบับชุดสุดทาย> 

เพื่อเร่ิมทําสําเนา

ปุม <C> (ลาง)

ปุม <เริ่มตน>

ปุม <ตนฉบับชดุสดุทาย>
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การดําเนินการที่เกิดข้ึนขณะทําสําเนา

ทานสามารถหยุดงานการทาํสําเนาปจจุบันไวได

การยกเลิกงานทําสําเนาปจจุบัน

การยกเลิกงานทาํสําเนาที่กาํลังดําเนินการในปจจุบัน:

1 กดปุม <หยุด> 
ปุม <หยุด>
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การตั้งคาการทําสําเนาข้ันสูง

เน้ือหาในสวนน้ีอธิบายคาปรับแตงทั้งหมดทีท่านสามารถต้ังคาคุณลัษณะของการทาํสําเนาได

* : * สําหรับคุณลักษณะที่มีสญัลักษณ "*" คุณสามารถเปล ่ียนการต้ังคาในโหมดผูดูแลระบบ 

หมายเหตุ • คาเริม่ตนของรายการดานบนสามารถปรับเปลี่ยนได

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงการตั้งคา โปรดดท่ีู "รายการ System Administrator Program" (P.106) 

หนาตอดาน

ใชการต้ังคาน้ีสําหรับการทาํสําเนาเอกสาร 2 หรือ 4 หนาลงบนกระดาษหนาเดียว

การเลือก [Pages per Side] จะกําหนดอัตราสวนการยอ/ขยายใหพอดีกับหนากระดาษโดยอัตโนมัติ

สิ่งสําคญั • วางเอกสารตนฉบับในชดิขอบดานบน

หมายเหตุ • การตั้งคา [หนาตอดาน] จะกําหนดคาการยอ/ขยายใหเปนอัตโนมัติ

• ระบบจะปรับการยอ/ขยายใหอยูภายในชวง 25 ถึง 400% โดยอัตโนมัติ

1 กดปุม <จาํนวนหนาตอดาน> เพื่อเลอืกวิธีการทาํสำเนาตามที่ตองการ 

รายการคาปรับแตง คําอธิบาย
ดู 

ทีห่นา:

ถาดกระดาษ เพ่ือเลือกถาดกระดาษที่ตองการ P.84

จัดเรียงแลว เพ่ือจัดชดุสําเนาตามเอกสารตนฉบับ P.84

การยอ/ขยาย เพ่ือเลือกอัตราสวนการยอ-ขยาย P.85

ขนาดตนฉบับ เพ่ือระบุขนาดและแนวกระดาษของงานสแกน P.86

ประเภทตนฉบับ เพ่ือเลือกประเภทของตนฉบบั P.86

สวางขึ้น / เขมขึ้น เพ่ือเลือกระดับความเขมของสําเนา P.87

ถายบัตรประจําตัว เพ่ือทําสําเนาบัตรประชาชนหนาหลังในคร้ังเดียว P.87

2 ดาน เพ่ือเลือกทําสําเนาหนาเดียวหรือสองหนา P.89

จํานวนหนาตอดาน เพ่ือเลือกทําสําเนา 2/4 หนาในกระดาษหนาเดียว P.83

ความคมชัด* เพ่ือปรับความคมชัดของภาพ P.90

ปรับคุณภาพของพน้ื หลังของสําเนา* เพ่ือปรับคุณภาพพ้ืนหลังของสําเนาที่มีพ้ืนสี P.90

ลบขอบ* เพ่ือลบขอบสําเนา P.90

การมุนอตัโนมัติ เพ่ือหมุนขอมูลที่ถูกสแกนขณะทําสําเนา P.90

ปุม <จํานวนหนาตอดาน>
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Off

ปดใชงานคุณลักษณะ จาํนวนหนาตอดาน

2 จํานวนหนา

พื่อทาํสําเนาเอกสาร 2 หนาลงบนกระดาษหนาเดียว

4 จํานวนหนา

พื่อทาํสําเนาเอกสาร 4 หนาลงบนกระดาษหนาเดียว 

2เมือวางเอกสารลงบนกระจกวางตนฉบับและเสร็จสินการสแก
นแลวให  กดปุม  <ตนฉบับชุดสุดทาย>                    

ขั้นตอนน้ีจําเปนเมือ่ปุม <ตนฉบับชุดสุดทาย> กระพริบอยู

ถาดกระดาษ

คุณสามารถกําหนดถาดกระดาษที่ตองการสําหรับการทำสําเนาได

1 กดปุม <ถาดกระดาษ> เพื่อเลอืกถาดกระดาษที่ตองการ

ไฟแสดงถาดทีเ่ลอืกจะสวางขึ้นบนแผงผังแสดงสถานะเคร่ืองพม ิ

พรวมถึงขนาดและแนวการวางของกระดาษจะปรากฎบนหนาจอ

หมายเหตุ • คุณสามารถซอนขนาดตนฉบับและขนาดกระดาษที ไมไดใชจากแผนผังแ

สดงสถานะเครือ่ง สาํหรบัการตั้งคา ใหดูท่ี "การตัง้คาระบบ" (P.106)

Aut (การเลอืกกระดาษโดยอัตโนมัติ)

เคร่ืองพิมพจะระบุถาดทีเ่หมาะสมใหโดยอัตโนม ัติขณะวางกระดาษลงในชุดปอนตนฉบับอัตโนมัติหรือเมื่อมีการระบุขนาดกระดาษ

หมายเหตุ • ขณะใชการเลือกกระดาษโดยอัตโนมตัิ คุณไมสามารถตั้งอัตราสวนการยอขยายอัตโนมตัิได

ถาด 1, ถาด 2 และ ถาด Bypass

ไฟแสดงสถานะจะยายไปยังถาดที่เลือกทกุๆ คร้ังท ี่กดปุม <ถาดกระดาษ>

หมายเหตุ • ถาด2 เปนอุปกรณเสรมิ

จัดเรียงแลว

ทานสามารถกาํหนดวิธีการส่ังพิมพสําหรับการทาํสำเนาชุดเอกสารหลายฉบับ

1 กดปุม <เรียงหนา> เพื่อเลือกวิธีการส่ังพิมพตามทีต่องการ 

ปุม <ตนฉบับชุดสุดทาย>

ปุม <ถาดกระดาษ>

ปุม <เรียงหนา>
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Off (ไฟทุกดวงจะดับ)

ยกเลิกกาจัดชุดสําเนา เคร่ืองจะพมิพจํานวนสําเนาที่กาํหนดและจัดเรียงแผนตามหนา

On

เคร่ืองพิมพจะส่ังพิมพสําเนาทีเ่รียงเขาไปเปนชดุๆ 

ที่มกีารจัดเรียงตามลาํดับหนาในการทําสําเนาเมื อวางเอกสารในอปุกรณปอนเอกสาร 

อุปกรณดังกลาวจะทาํงานโดยอัตโนมัติ                                                                                คุณสามารถปดการต้ังคาน้ี

2 เมื่อเอกสารถูกสแกนกดปุม  <ตนฉบับชุดสุดทาย>

ยอ/ขยาย

คุณสามารถกําหนดอัตราสวนการยอ-ขยายในการทาํสําเนาได

1 กดปุม <การยอ/ขยาย> เพือ่เลือกอัตราสวนในการย อ-ขยาย 

ในแผนผังแสดงสถานะเครื่อง 

อัตราสวนการยอขยายที่เลือกจะปรากฏขึน้บนหนาจอการยอ/ขยาย

1

เคร่ืองพิมพทาํสําเนาในขนาดเดียวกันกับเอกสารต นฉบับ

Aut% (อัตราสวนการยอขยายอัตโนมัติ)

เคร่ืองพิมพจะกําหนดอัตราสวนการยอ-

ขยายที่เหมาะสมใหโดยอัตโนมัติดวยการคํานวณจากขนาดของเอกสารตนฉ

บับและขนาดของกระดาษที่ระบุไวเพือ่ที่จะทาํให เอกสารตนฉบับมีขนาดพอ

ดีกับหนา

หมายเหตุ • เคุณสามารถเลือกอัตราสวนการยอขยายโดยเลือกจากอัตราสวนการยอขยายท่ีตดิตั้งไวแลว

Fixed zoom ratio

การกาํหนดอัตราสวนการยอ-ขยายไดโดยเลอืกจากอตัราสวนทีก่ําหนดไวลวงหนา

Preset zoom ratio (Custom)

การต้ังคาอัตราสวนการยอ-ขยายโดยกําหนดเองในโหมด System Administration

ระบุอัตราสวนการยอ-ขยาย <Variable zoom ratio> 

การกาํหนดอัตราสวนในการยอ-ขยายตามที่ตองการ 

โดยสามารถต้ังคาไดต้ังแต 25% ถึง 200% โดยอัตราสวนการยอ-

ขยายจะเพม่ิ ขึน้คร้ังละ 1%

ปุม <ตนฉบับชุดสุดทาย>

ปุม <การยอ/ขยาย>

ปุม <ระบุอัตราสวนการยอ-ขยาย>



5 ทําสําเนา

86

ท
ำ
ส
ำ
เน
า

5

ตารางการขยายภาพ

เมือ่คุณทําสําเนาโดยใชการยอ/ขยายสําเนาจากเอกสารตนฉบับที่มขีนาดมาตรฐานลงบนกระดาษขนาดมาตรฐาน 

ใหใชอัตราสวนการทาํสําเนาดังตอไปน้ี

ขนาดตนฉบับ

การกําหนดขนาดและแนวการวางของตนฉบับ

โปรดตรวจดูใหแนใจวาไดกาํหนดขนาดและแนวของกระดาษหลงัจากวางเอกสารบนกระจกวางตนฉบับแลว

สิ่งสําคัญ • หากขนาดเอกสารใหญกวาขนาดดัง้เดมิภาพอาจจะถูกตัดออก กรณุาเลือกขนาดเอกสารท่ีเหมาะสม

หมายเหตุ • คุณสามารถซอนขนาดตนฉบับและขนาดกระดาษท่ีไมไดใชจากแผนผังแสดงสถานะเครื่อง สาํหรับการตัง้คา ใหดูท่ี "การตั้งคาระบบ" (P.106)

1 กดปุม <ขนาดตนฉบับ> เพื่อเลอืกขนาดกระดาษ

แนวการวางของตนฉบับ 

ขนาดและการวางแนวกระดาษทีเ่ลือกจะปรากฏบนหนาจอแสดงสถานะของ

เคร่ืองพมิ พ

ขนาดเอกสารคงท่ี (Preset)

การกําหนดขนาดของเอกสารตนฉบับไวลวงหนา 

โดยขนาดและการวางแนวกระดาษจะเปลี่ยนไปทกุร้ังที่กดปุม <ขนาดตนฉบับ>

ไมไดแสดง (พื้นที่แสดงขนาดตนฉบับวางเปลา) (ขนาดเอกสารที่คาดหวงั) 

เคร่ืองพิมพจะเลอืกพื้นที่การสแกนทีเ่หมาะสมใหโดยอัตโนมัติจากขนาดกระดาษที่ระบุและอัตราสวนการยอ-ขยาย

ขณะที่ใชกระจกวางตนฉบับ

Aut (การตรวจขนาดเอกสารอัตโนมัติ)

เคร่ืองพมิ พจ ะตรวจจับขนาดไดโดยอัตโนมัติจากขนาดกระดาษมาตรฐานเมือ่มีการวางเอกสารบนชุดป อนตนฉบับอัตโนมัติ

ประเภทตนฉบับ

การระบุประเภทของตนฉบับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสําเนา

1 กดปุม <ประเภทตนฉบับ> เพื่อเลือกชนิดกเลือกประเภทของตนฉบับ

ทําสําเนา

/

เอกสาร

A5 B5 A4 B4 A3

A5 100% 122% 141% 172% 200%

B5 81% 100% 115% 141% 163%

A4 70% 86% 100% 122% 141%

B4 57% 70% 81% 100% 115%

A3 50% 61% 70% 86% 100%

ปุม <ขนาดตนฉบับ>

ปุม <ขนาดตนฉบับ>
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ขอความ

เหมาะสําหรับเอกสารตนฉบับทีม่ีความแตกตางของสีดําและสีขาวอยางชัดเจนเชน เอกสารที่มีตัวหน ังสือเปนสวนใหญ

ภาพ&ขอความ

เหมาะสําหรับเอกสารตนฉบับทีม่ีทั้งตัวหนังสือและภาพ

ภาพ

เหมาะสําหรับเอกสารทีม่ีภาพเปนสวนใหญ

สวางข้ึน / เขมข้ึน

คุณสามารถกําหนดความเขมขนไดหาระดับ ตําแหนงทางซายของ  จะทําใหสําเนาเขมขึน้ สวนทางขวาจะทาํใหจางลง

คุณสามารถต้ังคาโหมดประหยัดหมึก

1 กดปุม <สวางขึน้ / เขมขึน้> เพือ่เลือกระดับความเขมของสําเนา 

เขมขึน้ +2

ทาํสําเนาที่มีความเขมทีสุ่ด 

ใชการต้ังคาน้ีในการสแกนเอกสารตนฉบับทีม่คีวามจางมาก 

เขมขึน้ +1

ทาํสําเนาที่มีความเขมปานกลาง 

ใชการต้ังคาน้ีในการสแกนเอกสารตนฉบับทีม่เีน้ือความคอนขางจาง

Normal

ทาํสําเนาที่มีความเขมระดับเดียวกันกับตนฉบับ

จางลง +1

ทาํสําเนาที่มีความสวางปานกลาง ใชการต้ังคานี ในการสแกนเอกสารตนฉบับทีม่ีขอความคอนขางเขม 

จางลง +2

ทาํสําเนาที่มีความสวางที่สุด ใชการต้ังคาน้ีในการสแกนเอกสารตนฉบับทีม่ีความเขมมาก

ตัวประหยัดหมึกพิมพ

ทาํสําเนาโดยใชหมึกนอยลงโดยการใชคาดังตอไปน้ี

ปรับความเขม/จาง: จางลง +2

ความคมชัด: ทาํใหคมชดัขึน้ +2

ชนิดของตนฉบับ: ภาพและขอความ (ไมควรเปลี่ยนแปลง)

ถายบัตรประจําตัว

คุณสามารถถายสําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน  (หรือนามบัตร บัตรประจาํตัวพนักงาน ฯลฯ) หนาหลงับนกระดาษดานเดียว

อัตราสวนการยอขยายจะถูกกําหนดไวที ่100% ตามคาเร่ิมตน แตคุณสามารถเปลี่ยนคาได

ปุม <สวางขึ้น / เขมขึ้น>
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กดปุม <ถายบัตรประจาํตัว> เพื่อเปดใชงานคุณลกัษณะน้ี

สิ่งสําคัญ • วางบัตรประจําตวัในตาํแหนงแนวตั้ง

หมายเหตุ • เมื่อตั้งคา [ถายบัตรประจําตวั] ไวท่ี [On] คา [การยอ/ขยาย] จะตั้งเปน [100%] ดยอัตโนมัต

ขั้นตอนการใชคุณลักษณะการทําสําเนาบัตรประชาชนหนาหลงัในครั้งเดียวขัน้ตอนทั้งหมดดานลางเพื่อใชคุณลักษณะ ถายบัตรประจําตัว

1 วางบัตรในลักษณะควํ่าหนาลงโดยใหหางออกจากมุมดานซายบนของ

กระจกรองตนฉบับอยางนอย 5 มม. แลวปดฝาครอบเอกสาร

การวางบัตรประจาํตัวใกลขอบของกระจกวางตนฉบับมากเกนิไปอาจทาํใหข

อบของบัตรไมถูกถายสําเนาอยางสมบูรณ

2 กดปุม <ถายบัตรประจาํตัว>

ไฟที่ปุม <ถายบัตรประจําตัว> สวางขึ้น

3 กดปุม <ขนาดตนฉบับ> จนกระทั่งคุณเลอืกจาํนวนบัตรทีต่องการ 

หมายเหตุ • คุณสามารถตัง้จาํนวนบัตรลวงหนา

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัวิธีการตั้งจํานวนบัตรลวงหนา ใหดูที่ 

"การตั้งคาคุณลักษณะ" (P.115)

วางบัตรประจําตัวในตําแหนงแนวต้ัง

ดานหนา

ดานหลัง

ดานหนา

แนวการวางบนกระจกวางตนฉบับ
สําเนาเอกสาร

ดานหลัง

ไฟทีปุ่ม <ถายบัตรประจําตัว> สวางขึ้น 

ปุม <ขนาดตนฉบับ>
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เมื่อสแกน 1 การด: 

เมื่อสแกน 2 การด: 

4 กดปุม  <ถาดกระดาษ> เพื่อเลือกถาด

ไฟสัญลกัษณถาดทีเ่ลอืกสวางอยูบนแผนผังสถานะเคร่ือง 

และขนาดและการจัดวางของกระดาษปรากฏบนจอแสดงขนาดกระดาษ

5 กดปุม <เร่ิม> 

เมื่อเสร็จส้ินการสแกนหนึ่งหนาแลว ปุม <เร่ิม> จะกระพริบสวางขึน้

6 หงายอกีดานของบัตรประจาํตัวประชาชนลงบนมมุบนซายดานในของกระจกว

างตนฉบับแลวปดฝาทบักระดาษ 

7 กดปุม <เร่ิม> 

2 ดาน

การกาํหนดใหสแกนเอกสาร 1 หนา หรือ 2 หนา หรือทาํสำเนาบนกระดาษจากหน่ึงหนาหรือทัง้สองหนา

1 กดปุม <2 ดาน> เพื่อเลอืกวิธีการทาํสําเนาตามที่ต องการ 

ไมมีภาพ

ปุม <ถาดกระดาษ>

ปุม <เริ่ม>

ปุม <2 ดาน>
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1 1 ดาน

เอกสารตนฉบับ 1 หนาลงบนสําเนา 1 หนา (ไดสําเนาแบบเดียวกับเอกสารตนฉบับ)

1  2 ดาน

เอกสารตนฉบับ 1 หนา 2 แผน บนสําเนา 1 แผน 2 ดาน (หน า-หลงั)

2 2 ดาน

เอกสารตนฉบับสองดาน (หนา-หลงั) 1 แผนลงบนสําเนา 1 แผน สองดาน (หนา-หลงั)

2 1 ดาน

ถา ยหนา/หลงัตนฉบับ ลงสําเนา 2 แผนและกลับหวัสำเนาแผนที ่2ขัน้ตอนน้ีจําเปนเมื่อปุม <ตนฉบับชุดสุดทาย> กระพริบอยู

เปลีย่นการต้ังคาดานเย็บเลมและวางเอกสารในแนวนอนเพื่อที่จะทาํสําเนาแบบ 1  2 ดานหรือ 2  1 

ดานสําหรับการเย็บเลมดานส้ัน 

สําเนาตนฉบับที่จะเย็บเลมดานส้ันจะไมถูกตองหากเอกสารหรือกระดาษถูกวางในแนวต้ังหรือหากใชคุณลักษณะ 

"จํานวนหนาตอดาน"

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ใหดูที่ "การตั้งคาคุณลักษณะ" (P.115)

2 เมือ่วางเอกสารลงบนกระจกวางตนฉบับคาการทาํสําเนา [1 2 ดาน] 

หรือ  [2 2 ดาน] จะถูกเลือก 

จากน้ันเคร่ืองจะทาํการสแกนเอกสารตนฉบับเมื่อเสร็จสมบูรณแลวใหกดปุ

ม <ตนฉบับชุดสุดทาย> ขั้นตอนน้ีจําเปนเมือ่ปุม <ตนฉบับชุดสุดทาย> 

กระพริบอยู

ขั้นตอนน้ีจําเปนเมือ่ปุม <ตนฉบับชุดสุดทาย> กระพริบอยู

ความคมชัด

สามารถปรับความคมชัดของภาพได 5 ระดับ 

สามารถเปลีย่นแปลงการต้ังคาเหลาน้ีทั้งหมดไดในโหมด System Administration สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หวัขอ "รายการ System 

Administrator Program" (P.106)

ปรับคุณภาพของพนื้ หลังของสําเนา

เพื่อปรับคุณภาพพื้นหลังของสําเนาทีม่ีพื้นสี 

คุณลักษณะที่กาํหนดสําหรับการลบขอบกระดาษใชไดกับทัง้ 4 ขอบของเอกสาร

ทานสามารถต้ังคาการจํากดัพื้นหลังไดในโหมด System Administration สําหรับขอมูลเพิมเติม โปรดดูที่หวัขอ "รายการ System 

Administrator Program" (P.106)

ลบขอบ

สามารถลบขอบกระดาษหากทาํสําเนาขณะเปดฝาครอบเอกสารหรือทาํเนาเอกสารเปนเลม

คุณสามารถกําหนดคาไดระหวาง 0 ถึง 40 มม. (เพิ่มขึ้นทลีะ 1 มม.) สําหรับคุณลกัษณะการลบขอบ

หมายเหตุ • คาท่ีตัง้ไวสาํหรบัการลบขอบนี้จะนาํมาใชกับการลบขอบท้ังสี่ดานของเอกสาร

• การลบกรอบถกูตัง้คาตางหากสาํหรับการทําสาํเนาบ ัตรประจาํตัว

คุณสามารถต้ังคาการลบขอบในโหมดผูดูแลระบบ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูที ่"รายการ System Administrator Program" (P.106)

การมุนอัตโนมัติ

คุณสามารถหมนุขอมูลที่สแกนแลว็เมือ่ทาํสําเนาเอกสารที่มีการจัดวางแตกางจากการจัดวางของกระดาษที่ปอนในาถาด

สามารถกาํหนดคุณลกัษณะในกรณีดังตอไปน้ี

-การเลอืกถาดกระดาษถูกต้ังใวที่อัตโนมัติ

-คาเร่ิมตนของอัตราสวนการยอ-ขยายคืออัตโนม ัติ

-อัตราสวนการยอ-ขยายคือ 100% และทั้งเอกสารตนฉบ ับและกระดาษทีป่อนในถาด 

ใหแนใจวาไดกาํหนดขนาดและการวางแนวของเอกสารหากจะใชกระจกวางตนฉบบ

ปุม <ตนฉบับชุดสุดทาย>
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การจัดการกระดาษสําเนาดวยการทําบัญชี

สามารถบริหารการทาํสําเนาใหกับผูใชไดถึง 10 ราย 

คุณสามารถต้ังรหัสผานและจํานวนสูงสุดที่จะอนุญาตใหผูใชแตละรายทาํสําเนาได

รายการตางๆ ทีส่ามารถใชไดกับการทําบัญชีมีดังน้ี 

แสดง/ต้ังคารหัสผาน

แสดงจาํนวนรวมของงานที่ทาํสําเนา

แสดง/กําหนดจาํนวนสูงสุดที่อนุญาตใหทาํสําเนาได  

ลบจาํนวนทั้งหมด 

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัโหมดบญัชี โปรดดูที่หัวขอ "การตั้งคาโหมดบัญชี" (P.109)

การใชงานเมื่อใชคุณลักษณะการทําสําเนา

ขั้นตอนการทาํงานจะแตกตางไปตามโหมดบัญชีที่คุณใช

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ใหดูที่ "โหมดบัญช"ี (P.59)
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ข้ันตอนการสแกน

ผังแสดงขัน้ตอนการใชงานขั้นพื้นฐานของการสแกนรวมถึงการวางเอกสารตนฉบับลงในเคร่ืองและการต้ังคาขัน้สูง มีรายละเอยีดดังตอไปนี้

สิ่งสําคัญ • เครือ่งรองรับคุณลักษณะการสแกนโดยใชการเชือ่มตอ USB  การสแกนโดยใชเครือ่ขายไมถูกรองรบั

การวางเอกสารตนฉบับ

การโหลดตนฉบับเอกสารมีสองวิธีดังตอไปนี้:

ตัวปอนเอกสาร

แผนเดียว

หลายแผน

กระจกวางเอกสาร

แผนเดียว

เอกสารเขาเลม เชน หนังสือ

ตัวปอนเอกสาร

ขนาดเอกสารที่รองรับ

คุณสามารถใสกระดาษขนาดมาตรฐานลงในตัวปอนเอกสารได

เคร่ืองจะตรวจจับขนาดเอกสารไดโดยอัตโนมัติเม ื่อมีการวางเอกสารบนตัวปอนเอกสาร 

เคร่ืองจะตรวจจับขนาดเอกสารมาตรฐานตอไปน้ีได โดยอัตโนมติั: A5 , A4 , A4 , A3 , B5 , B5 , B4 , 7.25 x 

10.5" , 8.5 × 11" , 8.5 × 11" , 8.5 × 13" *, 8.5 × 14" *, 11 × 17" , 16K * และ 8K *

หมายเหตุ • เครือ่งสามารถตรวจจับขนาดเอกสารท่ีมเีครื่องหมายดอกจันโดยอัตโนมตัิ ท้ังนี้ขึ้นอยูกับการต ั้งคา 

คุณสามารถเลือกขนาดของเอกสารขนาดใดขนาดหน่ึงด ังตอไปนี ้สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ใหดูท่ี "การตั้งคาระบบ" (P.106)

-  8.5 × 13"  หรือ 8.5 × 14"

- จีน (8K/16K) หรือไตหวัน (8K/16K)

ขนาดเอกสารที่เลือกไดในโปรแกรมควบคุมการสแกน

A5 , A4 , A4 , A3 , B5 , B5 , B4 , 5.5 x 8.5" , 5.5 x 8.5" , 7.25 x 10.5" , 8.5 × 11" , 8.5 × 

11" , 8.5 × 13" , 8.5 × 14" , 11 × 17" , 16K  และ 8K

ชนิดของกระดาษที่รองรับ (น้ําหนัก)

สามารถวางเอกสารทีม่ีนํ้าหนักต้ังแต 38 - 128 แกรม (50 - 128 แกรม สําหรับเอกสาร 2 หนา) 

ลงในตัวปอนเอกสารและทําการสแกนได

ตัวปอนเอกสารรองรับกระดาษตามปริมาณตอไปน้ี

สิ่งสําคัญ • เพ่ือเปนการหลีกเล่ียงกระดาษตดิ ใหใชกระจกวางเอกสารสําหรับเอกสารท่ีมีหลายขนาดปนกัน มีรอยพับ มีรอยยน เปนเอกสารตดัแปะ 

กระดาษท่ีมวนงอ หรือกระดาษแบบแผนรองคารบอน หากคุณสามารถทําใหเอกสารท่ีมวนงอนั้นกลายเปนแผนเรยีบได 

คุณจะสามารถใชเอกสารนั้นได

ปฏิบัติตามขัน้ตอนขางลางน้ีเพื่อวางเอกสารลงบนตัวปอนเอกสาร

คุณสามารถวางกระดาษแผนเดียวหรือหลายแผนได

1 ดึงคลปิหนีบหรือลวดเย็บกระดาษออกจากเอกสารกอนที่จะใสลงในตัวปอนเอกสาร

ชนิดของเอกสาร (แกรม) จํานวนแผน

กระดาษบาง (38 - 49 แกรม) 110 แผน

กระดาษธรรมดา (50 - 80 แกรม) 110 แผน

กระดาษหนา (81 - 128 แกรม) 75 แผน
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2 ใสเอกสารเขาไปตรงกลางของตัวปอนเอกสาร โดยให ดานที่จะสแกน 

(หรือดานหนาของเอกสารทีม่ี 2 ดาน) หงายขึ้น 

หมายเหตุ • ไฟแสดงสถานะเอกสารจะสวางขึ้นเมื่อวางเอกสารลงในตวัปอนเอกสาร 

ถาไฟแสดงสถานะนั้นไมสวาง ใหวางเอกสารอีกคร ั้ง

3 จัดตัวนําเอกสารใหตรงกับแตละดานของเอกสาร

4 เปดตัวกั้นเอกสาร 

กระจกวางเอกสารตนฉบับ

ขนาดเอกสารตนฉบับที่รองรับ

ขนาดเอกสารทีร่องรับ ขนาดใหญสุดคือ 297 × 432 มม.

ขนาดเอกสารทีเ่ลือกไดในโปรแกรมควบคุมการสแกน

A5 , A4 , A4 , A3 , B5 , B5 , B4 , 5.5 x 8.5" , 7.25 x 10.5" , 8.5 × 11" , 8.5 × 11" , 8.5 × 

13" , 8.5 × 14" *, 11 × 17" , 16K  และ 8K

ปฏิบัติตามขั้นตอนขางลางน้ีเพื่อวางเอกสารลงบนกระจกวางเอกสารตนฉบับ

คุณสามารถวางเอกสารแผนเดียวหรือเอกสารทีเ่ขาเลม เชน หนังสือ ลงบนกระจกวางเอกสารตนฉบับได

ไฟสวางขึ้น

หามออกแรงกดเอกสารที่หนามากเกินไปบนกระจกวางตนฉบับ อาจทาํใหกระจกวางตนฉบับแตกได และเปนเหตุทาํใหบาดเจ็บ
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1 เปดฝาครอบเอกสาร

สิ่งสําคัญ • เมื่อใชกระจกวางเอกสาร จะตองแนใจวาไดปดฝาครอบเอกสารแลวหลังจากเสรจ็สิ้นงานสแกนของคุณ

2 วางเอกสารในลกัษณะควํ่าหนาลง 

และจัดแนวเอกสารน้ันใหชิดมุมซายบนของกระจกวางเอกสาร 

3 ปดฝาครอบเอกสาร

การใชคุณลักษณะการสแกน

คุณสามารถเลอืกคุณลักษณะการสแกนไดจากรายการด ังตอไปน้ี

สิ่งสําคัญ • การใชแอพพลิเคชนัเครือ่งรองรับคุณลักษณะการสแกนโดยใชการเชือ่มตอ USB  การสแกนโดยใชเครื่อข ายไมถูกรองรบั

หมายเหตุ • ฟงกชั่นบางอยางอาจจะใชงานไมไดในเครือ่งบางรุน สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดติดตอศูนย บริการลูกคาของเรา

• ชื่อไฟลของขอมูลท่ีสแกนจะแสดงในรูปแบบ [YYMMDDHHMMSS.extension] โดยท่ี YY = ป (เลข 4 หลัก), MM = เดือน (เลข 2 หลัก), DD = ว ัน 

(เลข 2 หลัก), HH = ชั่วโมง (เลข 2 หลัก), MM = นาที (เลข 2 หลัก) และ SS = วินาที (เลข 2 หลัก)

• ขนาดของภาพท่ีสแกนแลวนั้นอาจจะมีขนาดใหญกวาขนาดเอกสารเล็กนอยในบางกรณี 

ลักษณะเชนนี้เกิดขึ้นจากสวนเผื่อความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดจากการประมวลผล 

คุณลกัษณะการสแกนมีใหใชงานขณะใ

ชแอพพลเคชัน
รายละเอียด ดูที่หนา

คุณลักษณะการสแกน ขอมูลการสแกนจะถูกโหลดเขาไปเก็บไวในเคร่ือง

คอมพิวเตอรโดยใชแอปพิเคชัน TWAIN-

compatible

"การโหลดขอมูลที่สแกนโดยใชแอพพลิเคชั่นค

อมพิวเตอร" (P.97)
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การโหลดขอมูลทีส่แกนโดยใชแอพพลิเคช่ันคอมพวิเตอร

สามารถใชคุณลกัษณะน้ีในการโหลดขอมูลการสแกนจากแอพพลิเคชันทีเ่ขากันไดกับ TWAIN หรือ Windows Image Acquisition (WIA) 

ที่ติดต้ังอยูบนคอมพิวเตอร คุณยังสามารถต้ังเง่ือนไขการโหลดเอกสารไดจากหนาจอของเคร่ืองคอมพิวเตอรซึ่งจะชวยใหคุณสามารถโหลด 

เอกสารตนฉบับไดในขณะตรวจสอบผลการสแกนบนหนาจอแสดงตัวอยางดวย

ฟงกชั่นน้ีใชการเชื่อมตอ USB

หมายเหตุ • ติดตั้งโปรแกรมควบคุมการสแกนเพ่ือใชงานฟงกชัน่นี้ สาํหรับขอมลูเก่ียวกับวิธกีารติดตั้งโปรแกรมควบคุมการสแกน ใหดูท่ี 

"การตดิตัง้โปรแกรมควบคุมการสแกน" (P.45) 

• รายการตัง้คาอาจแตกตางกันไปโดยขึน้อยูกับแอพพลิเคชันท่ีเขากันไดกับ TWAIN และ Windows Image Acquisition (WIA) ท ี่ใชอยู

• รองรบัแอปพลิเคชันแบบ 32 บิตเทานั้น

ปฏิบัติตามขั้นตอนขางลางน้ีเพื่อดําเนินการ

1 วางเอกสารลงบนเคร่ือง

ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบับ" (P.94)

2 เปดใชงานแอพพิเคชั่นในคอมพิวเตอรของคุณ

3 เลือกรายการสําหรับการเลือกเคร่ืองสแกน (ทีม่า)

4 เลือก [FX DocuCentre S2011]

5 เปลี่ยนตัวเลอืกไดตามความจาํเปน 

หมายเหตุ • สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับฟงกชนัการสแกน ใหคลิก [Help] บนหนาจอเพ่ือแสดงขอมูลเก่ียวกับวิธีใช

6 คลกิ [สแกน]



6 สแกน

98

ส
แ
ก
น

6

การใชงานระหวางการสแกน

ทานสามารถหยุดงานการทาํสําเนาปจจุบันไวได

การยกเลิกงานสแกนปจจุบัน

เพื่อยกเลิกงานที่กาํลังสแกนอยู:

บนตัวเครื่อง

1 กดปุม <หยุด> 

บนตัวเครื่อง

1 กด [Cancel] บนหนาจอขณะกาํลังสแกน

ปุม <หยุด>



7 พิมพ

เน้ือหาในบทนี้อธิบายเกี่ยวกับวิธีการพิมพเอกสารโดยใชโปรแกรมควบคุมการพิมพ

ฟงกชันหลักของโปรแกรมควบคุมการพิมพ ......................................................................................................................100
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การใชงานระหวางการพิมพ ..............................................................................................................................................102
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ฟงกชันหลักของโปรแกรมควบคุมการพิมพ

เน้ือหาในสวนน้ีอธิบายเกี่ยวกับฟงกชันหลักๆ ของโปรแกรมควบคุมการพิมพทีใ่ชในการพิมพ 

จาํเปนตองทาํการติดต้ังโปรแกรมควบคุมการพิมพกอนเร่ิมใชงาน

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งโปรแกรมควบคุมการพิมพ ใหดูที่ "การติดตั้ง โปรแกรมควบค ุมการพิมพ/โปรแกรมควบคุมการสแกน" (P.45)

หมายเหตุ • สาํหรบัขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับฟงกชันการพิมพ ใหคลิก [วิธีใช] บนหนาจอเพ่ือแสดงขอมลูเก่ียวกับวิธีใช

• ฟงกชันบางอยางท่ีปรากฏอยูในแท็บ [Options] ของหน าจอ [Properties] 

จะสามารถใชไดเมื่อขอมูลตวัเลือกท่ีตดิตั้งนั้นถูกโหลดไปเก็บไวในโปรแกรมควบคุมการพิมพแลวเทานั้น ฟงกชั่นตางๆ ท่ีปดใชงานอยูจะไมปรากฏขึ้น

สาํหรบัขอมูลเก่ียวกับวิธีการตั้งคาขอมลูอุปกรณเสริม ใหดท่ีู "การกําหนดคาอุปกรณเสริม" (P.63) 

จํานวนหนาตอแผน

เปนการพิมพเอกสารหลายหนาลงไปบนเอกสารหนาเดียว

พมิพ 2 ดาน

การพิมพลงในกระดาษทัง้สองดานของแตละแผน

โปสเตอร

เปนการขยายขอมูลการพิมพจากหน่ึงหนาไปยังขนาดที่ระบุและส่ังพิมพลงบนหลายหนา ใชในการทำโปสเตอร

การจัดวางหนา Booklet

เปนการพิมพสองดานทีป่ระกอบกับการจดัชุดเรียงหนาไปพรอมกัน 

ทาํใหสามารถทําสําเนาเปนเลมหนังสือและเรียงตามลาํดับหนาไดถูกตอง

ลายนํ้า

เปนการพิมพคําวา 'Confidential' หรือคําอื่นๆ ทีม่ีการต ั้งเอาไวลวงหนาใหปรากฏอยูดานบนของขอมูลการพิมพ

คําอธิบายประกอบ

ใสขอคิดเหน็ วันที ่และเลขหนาลงบนขอมูลการพิมพ
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การพิมพ

สวนน้ีจะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการพิมพเอกสาร

ขั้นตอนทีใ่ชในการพิมพอาจแตกตางกันไปตามแอพพลิเคชันทีคุ่ณใชงานอยู โปรดดูขั้นตอนตางๆ 

ที่ระบุไวในคูมือการใชแอพพลิเคชันของคุณ

ขั้นตอนตอไปนี้คือขัน้ตอนทีใ่ชในหนาจอไดรเวอรการพิมพของ [FX DocuCentre S2011]

1 เลือก [Print] จากเมนู [File] ของแอปพลิเคชัน

2 เลือก [FX DocuCentre XXXXX]

XXXXX: แสดงเปน "S2011"

3 กด [Properties] เพื่อเปลี่ยนตัวเลอืกตางๆ ตามตองการ

หมายเหตุ • สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับฟงกชนัการพิมพ ใหคลิก [วิธีใช] บนหนาจอเพ่ือแสดงขอมูลเก่ียวกับวิธีใช

4 คลกิ [OK]

5 คลกิ [OK] ในกลองโตตอบ [Print]                                                                              
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การใชงานระหวางการพิมพ

คุณสามารถยกเลิกงานทีก่ําลงัพมิพในปจจุบันได 

การหยุดงานพิมพ

หากตองการยกเลิกงานที่กาํลังพิมพในปจจุบัน:

บนตัวเครื่อง

1 กดปุม <หยุด>

บนตัวเครื่อง

1 ดับเบิลคลิกทีไ่อคอนเคร่ืองพิมพ  บนแถบรายการที่อยูมุมขวาลางของหนาจอ

2 เลอืกชื่อเอกสารทีต่องการจะยกเลิก แลวกดแปน<ลบ> 

ถาไมมีเอกสารปรากฏอยูบนหนาตาง คุณสามารถยกเลกิงานดวยตนเองไดจากบนเคร่ือง

ปุม <หยุด>



8 เครื่องมือ

แตละคุณลกัษณะของเคร่ืองพิมพต้ังตามการต้ังคาเร่ิมตนจากโรงงาน (เร่ิมตน) 

แตสามารถปรับแตงการต้ังคาเหลาน้ีใหตรงกบัสภาพแวดลอการการทาํงานได 

นอกจากน้ันยังสามารถเปลีย่นแปลงการต้ังคาเหาทั้งหมดไดในโหมด System Administration

หมายเหตุ • การตั้งคาบางรายการอาจไมสามารถแสดงผลไดในเครือ่งบางรุน อาจจําเปนตองใชอุปกรณเสรมิ สำหรบัขอมูลเพ่ิมเติม 

โปรดตดิตอศูนยบรกิารลูกคาของเรา

เน้ือหาในบทนี้อธิบายเกี่ยวกับฟงกชันที่คุณสามารถใชในการเปลี่ยนแปลงการต้ังคา พรอมทั้งรายละเอียดขั้นตอนตางๆ ในการต้ังคา

ขัน้ตอนการต้ังคาระบบ .....................................................................................................................................................104

รายการ System Administrator Program.........................................................................................................................106
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ข้ันตอนการต้ังคาระบบ

เน้ือหาในสวนน้ีอธิบายถึงภาพรวมของวิธีการเปลี่ยนแปลงการต้ังคาเเร่ิมตนของเคร่ืองและวิธีตรวจสอบขอมูลรายละเอียดของเคร่ือง

สิ่งสําคัญ • หากมีงานท่ีกําลังดาํเนินการอยูหรือมีงานท่ีรอดาํเนินการคุณจะไมสามารถเขาสูโหมดผูดูแลระบบได

• ขณะท่ีอยูในโหมดผูดูแลระบบ คุณจะไมสามารถใช งานรายการตอไปนี้ได

- การรับงานพิมพ และเริ่มการพิมพหรือสแกน

เขาสูโหมดผูดูแลระบบ

1 กดปุม  <ลอ็กอิน/ลอ็กเอาต> คางไวนานกวา 4 

วินาทจีนกระทัง่หนาจอดานลางปรากฏขึน้ 

2 ใชแปนพิมพตัวเลขสําหรับปอนpasscode จากน้ันใหกดปุม <เร่ิม> 

หมายเหตุ • passcodeเริ่มตนจะตั้งเปน "11111" (เลข "1" จาํนวน 5 หลัก)

• เปล่ียนแปลงpasscodeได 

สาํหรบัขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดท่ีู "การตัง้คาระบบ" (P.106)

• ไฟท่ีปุม <ล็อกอิน/ล็อกเอาต> จะสวางขึ้นเมื่อเครือ่งเขาสูโหมด System Administration

หนาจอปอนหมายเลขโปรแกรมจะปรากฏขึ้นและแสดงใหเห็นอักษรตัว [P]

ปุม <ล็อกอิน/ล็อกเอาต>
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เปลีย่นแปลงการตั้งคา

1 ใชแปนพิมพตัวเลขเพื่อปอนหมายเลขโปรแกรม

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ "รายการ System Administrator Program" 

(P.106)

2 กดปุม <เร่ิม> เพือ่ยืนยันคาที่ปอน

ออกจากโหมดผูดูแลระบบ

1 กดปุม <ลอ็กอิน/ลอ็กเอาต> 

หมายเหตุ • ไฟท่ีปุม <ล็อกอิน/ล็อกเอาต> จะดบัลงเมือ่เคร ืองพิมพออกจากโหมด 

System Administration

แปนพิมพตัวเลข

ปุม <ล็อกอิน/ล็อกเอาต>
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รายการ System Administrator Program

เน้ือหาในสวนน้ีอธิบายถึงการต้ังคาระบบที่สามารถทาํโปรแกรมไดบนเคร่ืองพิมพ

การตั้งคานาฬิกา

หมายเหตุ • เมื่อตั้งคานาฬิการะบบเปนครั้งแรกกรุณาตั้ง [รปูแบบวันท่ี] และ [รูปแบบเวลา] ดวย

การตั้งคาระบบ

หมายเลขโปรแ

กรม
รายการเมนู คําอธิบาย

คา

(*: การตั้งคาเริม่ตน)

1 ป ตั้งปในนาฬิการะบบของเคร่ืองพิมพ 2010* - 2031

2 เดือน ตั้งเดือนในนาฬิการะบบของเคร่ืองพิมพ 1* - 12

3 วัน ตั้งวันในนาฬิการะบบของเคร่ืองพิมพ 1* - 31

4 ชั่วโมง ตั้งชั่วโมงในนาฬิการะบบของเคร่ืองพิมพ 0* - 23

5 นาที ตั้งนาทีในนาฬิการะบบของเคร่ืองพิมพ 0* - 59

6 รูปแบบวันที่ ตั้งรูปแบบแสดงวนัที่ 0: YYMMDD*

1: MMDDYY

2: DDMMYY

7 รูปแบบเวลา ตั้งรูปแบบแสดงเวลา 0: 12h

1: 24h*

หมายเลขโปรแ

กรม
รายการเมนู คําอธิบาย

คา

(*: การตั้งคาเริม่ตน)

100 เคร่ืองจับเวลาโหมดใชพลังง

านตํ่า

ตั้งจํานวนเวลาใหเคร่ืองพิมพรอกอนที่จะเขาโห

มด Low Power

ทานสามารถต้ังคาระหวาง 1 ถึง 60 นาที 

(เพ่ิมคร้ังละ 1 นาที)

กําลังไฟในเคร่ืองจะไมถูกตัดลงโดยสมบูรณในโ

หมดLow Power 

แตโหมดน้ีจะสรางสมดุลระหวางการใชพลังงา

นํากบัเวลาอุนเคร่ืองสั้นๆ 

ดวยการควบคุมอุณหภูมิของฟวเซอรมาอยูในร

ะดับกึง่กลางระหวางอุอณุหภูมิเม่ือปดเคร่ืองแล

ะอุณหภูมิ เม่ือเคร่ือง "พรอม"

0: ไมถูกตอง

1* - 60 นาที

101 เคร่ืองจับเวลาโหมดพักเคร่ื

อง

ตั้งระยะเวลาท่ีเคร่ืองจะเขาสูโหมดพักเคร่ืองหลั

งจากอยูในโหมดใชพลังงานต่ํา

ทานสามารถต้ังคาระหวาง 1 และ 239 นาที 

(เพ่ิมคร้ังละ 1 นาที)

โหมดพักเคร่ืองจะลดการใชพลังงานใหเหลือน

อยที่สุดดวยการตัดกระแสไฟฟาที่เขาสูสวนประ

กอบทั้ง หมดยกเวนชุดควบคุม 

เวลาอุนเคร่ืองในโหมด Sleepจะนานกวาใน 

โหมดโหมด Low Power

0: ไมถูกตอง

1* - 239 นาที

102 ตั้งเวลา Auto Clear ตั้งจํานวนเวลาใหเคร่ืองพิมพคางหนาจอเดิมไว

กอนที่จะกลับไปที่ 

หนาจอแสดงผลเร่ิมตนโดยอัตโนมัติเม่ือไมมีกา

รใชงานใดๆ

0: 15 วินาที

1: 30 วินาที

2: 45 วินาที*

3: 1 นาที

4: 2 นาที

5: 3 นาที

6: 4 นาที
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103 เคร่ืองจับเวลา Auto Print ตั้งระยะเวลาใหเคร่ืองพิมพรอหลังจากดเนินงา

นอยางเชนการใชแผงควบคุม 

การปอนเอกสารหรือนําเอกสารออกจากอุปกร

ณปอนเอกสาร การดึงถาดออกหรือการใสถาด 

จนกระทั้งเร่ิมพิมพงานโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถตั้งคาไดระหวาง 1 - 240 วินาที 

(เพ่ิมขึ้นทีละ 1 วินาที)

1 - 240 วนิาที

(คาเร่ิมตน: 10 วินาที)

104 เคร่ืองจับเวลา Auto Scan 

Complete

ตั้งจํานวนเวลาใหเคร่ืองพิมพรอกอนที่จะประม

วงานถัดไปเม่ือกาํหนดคาไมมีการบรรจุกระดา

ษ 

เพ่ิมเติมลงในเคร่ืองเม่ือใชกระจกรองกระดาษ

1: 20 วินาที

2: 30 วินาที*

3: 60 วินาที

4: 90 นาที

105 เคร่ืองจับเวลา Job Cancel กําหนดเวลาที่เคร่ืองจะรอกอนที่จะยกเลิกทุกง

านอัตอัตโนมัติสําหรับงานที่หยุดชั่วคราวหลังเ

กิดขอผิดพลาด

0: ไมถูกตอง

60 - 5940 วินาที

(คาเร่ิมตน: 600 วินาที)

106 เคร่ืองจับเวลา Job Done ตั้งคาระยะเวลาท่ีหนาจอแสดงผลการเสร็จงาน

จะปรากฏขึ้นบนแผงควบคุมหลังจากเสร็จงาน

1 - 10 วินาที

(คาเร่ิมตน: 3 วินาที)

107 โหมดใชพลังงานต่ําหลังจาก

งานพิมพ

ตั้งคาวาจะเขาสูโหมดใชพลังงานต่ําทันทีหล ังจ

ากเคร่ืองจับเวลา Job Done หมดเวลาหรือไม

0: 

ปฏบิัติตามเคร่ืองจับเวลาโหมดใชพลังงานต่ํา*

1: 

เม่ือตั้งคาตัวตั้งเวลาโหมดประหยัดไฟใหถูกต อ

ง 

เคร่ืองจะเขาสูโหมดประหยัดไฟทันทีหลังจากเ

คร่ืองจับเวลา Job Done หมดเวลา

108 เก็บบันทึกการทํางาน ตั้งคาวาจะเก็บบนัทึกการทํางานของการทําสําเ

นาและสแกน (USB) หรือไม

0: ไมมีบนัทึก*

1: บันทึก

202 รายงานทิศทางงานพิมพดว

ยตนเอง

เลือกรายงานที่จะใหพิมพ 1: System Settings Report*

2: Service Settings Report

3: Job History Report

4: Error History Report

5: Job Counter Report

206 Paper Class การเลือกชดุขนาดกระดาษที่จะนํามาใช 2: Inch Series

3: AB Series (8 × 13")

4: ชุดลําดับ A/B (8K/16K)*

5: AB Series (8 × 13"/8 × 14")

207 หนาจอแสดงขอผิดพลาดจา

กการเปล่ียนตลับลูกดรัม

ตั้งความถ่ีในการแสดงรหัสขอผิดพลาดเม่ือถึงเ

วลาที่จะตองเปล่ียนตลับลูกดรัม

หมายเหตุ • เม ือตองการออกจากหนาจอที มี

รหัส ขอผิดพลาด ใหกดปุมใดๆ 

บนแผงควบคุม

0: ไมแสดงผล

1: เม่ือสับสวิตชเคร่ืองพิมพให ON และ OFF*

2: เม่ือการจับเวลาเสร็จส้ิน Auto Reset

208 หนาจอแสดงขอผิดพลาดจา

กอายุการใชงานตลับลูกดรั

ม

ตั้งความถ่ีในการแสดงรหัสขอผิดพลาดเม่ือหม

ดอายุการใชงานตลับลูกดรัม

หมายเหตุ • เม ือตองการออกจากหนาจอที มี

รหัส ขอผิดพลาด ใหกดปุมใดๆ 

บนแผงควบคุม

0: ไมแสดงผล

1: เม่ือสับสวิตชเคร่ืองพิมพให ON และ OFF

2: เม่ือหมดเวลาที่ตั้งไวใน Auto Reset*

209 หนาจอแสดงขอผิดพลาดจา

กการเปล่ียนตลับหมึก

ตั้งความถ่ีในการแสดงรหัสขอผิดพลาดเม่ือถึงเ

วลาที่จะตองเปล่ียนตลับหมึก

หมายเหตุ • เม ือตองการออกจากหนาจอที มี

รหัส ขอผิดพลาด ใหกดปุมใดๆ 

บนแผงควบคุม

0: ไมแสดงผล

1: เม่ือสับสวิตชเคร่ืองพิมพให ON และ OFF*

2: เม่ือหมดเวลาที่ตั้งไวใน Auto Reset

212 การเปล่ียนขนาด Legal 

สําหรับ DADF

ตั้งคาขนาด Legal 

สําหรับตัวปอนเอกสารเม่ือโปรแกรมหมายเลข 

206 ถูกตั้งคาเปน 4

0: 8.5 x 13" *

2: 8.5 x 14"

213 การเปล่ียนขนาด 8K/16K การเปล่ียนขนาด 8K/16K 

ตามภูมิภาคในการใชงานเคร่ือง 

0: จีน*

1: ไตหวัน

หมายเลขโปรแ

กรม
รายการเมนู คําอธิบาย

คา

(*: การตั้งคาเริ่มตน)
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300 การแสดงที่จํากัดของขนาด

กระดาษ/เอกสาร

ตั้งวาจะจํากดัการแสดงขนาดกระดาษ/

เอกสารในแผนผังแสดงสถานะเคร่ืองหรือไม

0: (ไมจํากัดจํานวน)*

1: A5

301 การแสดงที่จํากัดของขนาด

กระดาษ/เอกสาร

ตั้งวาจะจํากดัการแสดงขนาดกระดาษ/

เอกสารในแผนผังแสดงสถานะเคร่ืองหรือไม

0: (ไมจํากัดจํานวน)*

1: A4

302 การแสดงที่จํากัดของขนาด

กระดาษ/เอกสาร

ตั้งวาจะจํากดัการแสดงขนาดกระดาษ/

เอกสารในแผนผังแสดงสถานะเคร่ืองหรือไม

0: (ไมจํากัดจํานวน)*

1: A3

303 การแสดงที่จํากัดของขนาด

กระดาษ/เอกสาร

ตั้งวาจะจํากดัการแสดงขนาดกระดาษ/

เอกสารในแผนผังแสดงสถานะเคร่ืองหรือไม

0: (ไมจํากัดจํานวน)*

1: B5

304 การแสดงที่จํากัดของขนาด

กระดาษ/เอกสาร

ตั้งวาจะจํากดัการแสดงขนาดกระดาษ/

เอกสารในแผนผังแสดงสถานะเคร่ืองหรือไม

0: (ไมจํากัดจํานวน)*

1: B4

305 การแสดงที่จํากัดของขนาด

กระดาษ/เอกสาร

ตั้งวาจะจํากดัการแสดงขนาดกระดาษ/

เอกสารในแผนผังแสดงสถานะเคร่ืองหรือไม

0: (ไมจํากัดจํานวน)*

1: 5.5 x 8.5

306 การแสดงที่จํากัดของขนาด

กระดาษ/เอกสาร

ตั้งวาจะจํากดัการแสดงขนาดกระดาษ/

เอกสารในแผนผังแสดงสถานะเคร่ืองหรือไม

0: (ไมจํากัดจํานวน)*

1: 7.25 x 10.5

307 การแสดงที่จํากัดของขนาด

กระดาษ/เอกสาร

ตั้งวาจะจํากดัการแสดงขนาดกระดาษ/

เอกสารในแผนผังแสดงสถานะเคร่ืองหรือไม

0: (ไมจํากัดจํานวน)*

1: 8.5 x 11

308 การแสดงที่จํากัดของขนาด

กระดาษ/เอกสาร

ตั้งวาจะจํากดัการแสดงขนาดกระดาษ/

เอกสารในแผนผังแสดงสถานะเคร่ืองหรือไม

0: (ไมจํากัดจํานวน)*

1: 8.5 x 13

309 การแสดงที่จํากัดของขนาด

กระดาษ/เอกสาร

ตั้งวาจะจํากดัการแสดงขนาดกระดาษ/

เอกสารในแผนผังแสดงสถานะเคร่ืองหรือไม

0: (ไมจํากัดจํานวน)*

1: 8.5 x 14

310 การแสดงที่จํากัดของขนาด

กระดาษ/เอกสาร

ตั้งวาจะจํากดัการแสดงขนาดกระดาษ/

เอกสารในแผนผังแสดงสถานะเคร่ืองหรือไม

0: (ไมจํากัดจํานวน)*

1: 11 x 17

311 การแสดงที่จํากัดของขนาด

กระดาษ/เอกสาร

ตั้งวาจะจํากดัการแสดงขนาดกระดาษ/

เอกสารในแผนผังแสดงสถานะเคร่ืองหรือไม

0: (ไมจํากัดจํานวน)*

1: 16K

312 การแสดงที่จํากัดของขนาด

กระดาษ/เอกสาร

ตั้งวาจะจํากดัการแสดงขนาดกระดาษ/

เอกสารในแผนผังแสดงสถานะเคร่ืองหรือไม

0: (ไมจํากัดจํานวน)*

1: 8K

313 การแสดงที่จํากัดของขนาด

กระดาษ/เอกสาร

ตั้งวาจะจํากดัการแสดงขนาดกระดาษ/

เอกสารในแผนผังแสดงสถานะเคร่ืองหรือไม

0: (ไมจํากัดจํานวน)*

1: 8.5 x 13.4

314 การแสดงที่จํากัดของขนาด

กระดาษ/เอกสาร

ตั้งวาจะจํากดัการแสดงขนาดกระดาษ/

เอกสารในแผนผังแสดงสถานะเคร่ืองหรือไม

หมายเหตุ • จะไมมคีวามแตกตางถงึแมวามกี

ารเปล่ียนแปลงการตัง้คานี้

0: (ไมจํากัดจํานวน)*

1: กาํหนดขนาดเอง

400 ตัวเลขหลักที่ 1 

ในpasscodeของผูดูแลระบ

บ

ตั้งตัวเลขหลักที่ 1 

ในpasscodeของผูดูแลระบบ

0 - 9

(คาเร่ิมตน:1)

401 ตัวเลขหลักที่ 2 

ในpasscodeของผูดูแลระบ

บ

ตั้งตัวเลขหลักที่ 2 

ในpasscodeของผูดูแลระบบ

0 - 9

(คาเร่ิมตน:1)

402 ตัวเลขหลักที่ 3 

ในpasscodeของผูดูแลระบ

บ

ตั้งตัวเลขหลักที่ 3 

ในpasscodeของผูดูแลระบบ

0 - 9

(คาเร่ิมตน:1)

403 ตัวเลขหลักที่ 4 

ในpasscodeของผูดูแลระบ

บ

ตั้งตัวเลขหลักที่ 4 

ในpasscodeของผูดูแลระบบ

0 - 9

(คาเร่ิมตน:1)

404 ตัวเลขหลักที่ 5 

ในpasscodeของผูดูแลระบ

บ

ตั้งตัวเลขหลักที่ 5 

ในpasscodeของผูดูแลระบบ

1-10 (เม่ือpasscodeเปนตัวเลข 4 หลัก 

กดตัวเลข 10)

 (คาเร่ิมตน: 1)

405 ตัวเลขหลักที่ 6 

ในpasscodeของผูดูแลระบ

บ

ตั้งตัวเลขหลักที่ 6 

ในpasscodeของผูดูแลระบบ

1-10 (เม่ือpasscodeเปนตัวเลข 5 หลัก 

กดตัวเลข 10)

 (คาเร่ิมตน: 10)

หมายเลขโปรแ

กรม
รายการเมนู คําอธิบาย

คา

(*: การตั้งคาเริม่ตน)
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การตั้งคาโหมดบัญชี

500 ชนิดกระดาษในถาด 1 ตั้งชนิดกระดาษในถาด 1 0: ธรรมดา 1

1: ธรรมดา 2

5: มีนํ้าหนักเบา

501 ชนิดกระดาษในถาด 2 ตั้งชนิดกระดาษในถาด 2 0: ธรรมดา 1

1: ธรรมดา 2

2: กระดาษหนา

3: Extra-HW

5: มีนํ้าหนักเบา

502 ชนิดกระดาษในถาดBypass ตั้งชนิดกระดาษในถาด Bypass 0: ธรรมดา 1

1: ธรรมดา 2

2: กระดาษหนา

3: Extra-HW

5: มีนํ้าหนักเบา

511 การตั้งคาการเลือกกระดาษ

/ถาดอตัโนมัติในถาด 2 

ตั้งคาการเลือกกระดาษ/ถาดอัตโนมัติในถาด 

2

0: ปด

1: เปด*

512 การตั้งคาการเลือกกระดาษ

/

ถาดอัตโนมัติในถาดบายพา

ส 

ตั้งคาการเลือกกระดาษ/

ถาดอัตโนมัติในถาดบายพาส

0: ปด

1: เปด*

900 รุนเฟรมแวรของตัวควบคุม แสดงเวอรชันเฟรมแวรของตัวควบคุม -

901 รุนเฟรมแวรของแผง UI แสดงเวอรชันเฟรมแวรของแผงหนาปด UI -

902 Firmware Version of DADF แสดงเวอรชันเฟรมแวรของอุปกรณปอนกระดา

ษ
-

7000 Copy & Print Counter แสดงจํานวนทั้งหมดของงานทําสําเนา 

งานพิมพ งานรายงาน 

และรายงานการซอมบํารุง

-

7001 Copy Counter แสดงจํานวนหนาทั้งหมดที่พิมพ -

7002 Print Counter แสดงจํานวนทั้งหมดของงานพิมพ งานรายงาน 

และรายงานการซอมบํารุง
-

7003 Large Size Counter แสดงจํานวนทั้งหมดของงานพิมพขนาดใหญ -

9000 ภูมิภาค เลือกภูมิภาคในการใชงานเคร่ือง 36: ออสเตรเลีย*

156: จีน

158: ไตหวนั

344: ฮองกง

360: อนิโดนีเซีย

410: เกาหลี

458: มาเลเซีย

554: นิวซีแลนด

608: ฟลิปปนส

702: สิงคโปร

704: เวยีดนาม

764: ไทย

หมายเลขโปรแ

กรม
รายการเมนู คําอธิบาย

คา

(*: การตั้งคาเริ่มตน)

หมายเลขโปรแ

กรม
รายการเมนู คําอธิบาย

คา

(*: การตั้งคาเริ่มตน)

203 โหมด Account เลือกโหมดบัญชีของเคร่ืองพิมพ

โปรดดูที่ "โหมดบัญชี" (P.59)

0: โหมดบญัชีอิสระ*

1: โหมดบญัชีเดียว

2: โหมดหลายบญัชี
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600 ลบสําเนาของทุกบญัชี ลางการนับสําเนาของทุกบัญชี 0: หามเคลียร*

1: เคลียร

601 passcode 

ของบัญชหีมายเลข 1

ระบุ passcode ของบัญชีเลขที่ 1 

โดยใชตัวเลขสามหลัก

4-ตัวเลข 6 หลัก

(คาเร่ิมตน: 0001)

602 passcode 

ของบัญชหีมายเลข 2

ระบุ passcode ของบัญชีเลขที่ 2 

โดยใชตัวเลขสามหลัก

4-ตัวเลข 6 หลัก

(คาเร่ิมตน: 0002)

603 passcode 

ของบัญชหีมายเลข 3

ระบุ passcode ของบัญชีเลขที่ 3 

โดยใชตัวเลขสามหลัก

4 - ตัวเลข 6 หลัก

(คาเร่ิมตน: 0003)

604 passcode 

ของบัญชหีมายเลข 4

ระบุ passcode ของบัญชีเลขที่ 4 

โดยใชตัวเลขสามหลัก

4 - ตัวเลข 6 หลัก

(คาเร่ิมตน: 0004)

605 passcode 

ของบัญชหีมายเลข 5

ระบุ passcode ของบัญชีเลขที่ 5 

โดยใชตัวเลขสามหลัก

4 - ตัวเลข 6 หลัก

(คาเร่ิมตน: 0005)

606 passcode 

ของบัญชหีมายเลข 6

ระบุ passcode ของบัญชีเลขที่ 6 

โดยใชตัวเลขสามหลัก

4 - ตัวเลข 6 หลัก

(คาเร่ิมตน: 0006)

607 passcode 

ของบัญชหีมายเลข 7

ระบุ passcode ของบัญชีเลขที่ 7 

โดยใชตัวเลขสามหลัก

4 - ตัวเลข 6 หลัก

(คาเร่ิมตน: 0007)

608 passcode 

ของบัญชหีมายเลข 8

ระบุ passcode ของบัญชีเลขที่ 8 

โดยใชตัวเลขสามหลัก

4 - ตัวเลข 6 หลัก

(คาเร่ิมตน: 0008)

609 passcode 

ของบัญชหีมายเลข 9

ระบุ passcode ของบัญชีเลขที่ 9 

โดยใชตัวเลขสามหลัก

4 - ตัวเลข 6 หลัก

(คาเร่ิมตน: 0009)

610 passcode 

ของบัญชหีมายเลข 10

ระบุ passcode ของบัญชีเลขที่ 10 

โดยใชตัวเลขสามหลัก

4 - ตัวเลข 6 หลัก

(คาเร่ิมตน: 0010)

611 บัญชีเลขที่ 1 Copy Job 

Limit

ระบุจํานวนหนาสูงสุดที่ยอมใหทําสําเนาของบั

ญชี เลขที่ 1

0 (ไมจํากัดจํานวน)* - 255

 (1 = 1000)

612 บัญชีเลขที่ 2 Copy Job 

Limit

ระบุจํานวนหนาสูงสุดที่ยอมใหทําสําเนาของบั

ญชี เลขที่ 2

0 (ไมจํากัดจํานวน)* - 255

 (1 = 1000)

613 บัญชีเลขที่ 3 Copy Job 

Limit

ระบุจํานวนหนาสูงสุดที่ยอมใหทําสําเนาของบั

ญชี เลขที่ 3

0 (ไมจํากัดจํานวน)* - 255

 (1 = 1000)

614 บัญชีเลขที่ 4 Copy Job 

Limit

ระบุจํานวนหนาสูงสุดที่ยอมใหทําสําเนาของบั

ญชี เลขที่ 4

0 (ไมจํากัดจํานวน)* - 255 

(1 = 1000)

615 บัญชีเลขที่ 5 Copy Job 

Limit

ระบุจํานวนหนาสูงสุดที่ยอมใหทําสําเนาของบั

ญชี เลขที่ 5

0 (ไมจํากัดจํานวน)* - 255

 (1 = 1000)

616 บัญชีเลขที่ 6 Copy Job 

Limit

ระบุจํานวนหนาสูงสุดที่ยอมใหทําสําเนาของบั

ญชี เลขที่ 6

0 (ไมจํากัดจํานวน)* - 255

 (1 = 1000)

617 บัญชีเลขที่ 7 Copy Job 

Limit

ระบุจํานวนหนาสูงสุดที่ยอมใหทําสําเนาของบั

ญชี เลขที่ 7

0 (ไมจํากัดจํานวน)* - 255

 (1 = 1000)

618 บัญชีเลขที่ 8 Copy Job 

Limit

ระบุจํานวนหนาสูงสุดที่ยอมใหทําสําเนาของบั

ญชี เลขที่ 8

0 (ไมจํากัดจํานวน)* - 255

 (1 = 1000)

619 บัญชีเลขที่ 9 Copy Job 

Limit

ระบุจํานวนหนาสูงสุดที่ยอมใหทําสําเนาของบั

ญชี เลขที่ 9

0 (ไมจํากัดจํานวน)* - 255

 (1 = 1000)

620 บัญชีเลขที่ 10 Copy Job 

Limit

ระบุจํานวนหนาสูงสุดที่ยอมใหทําสําเนาของบั

ญชี เลขที่ 10

0 (ไมจํากัดจํานวน)* - 255 

(1 = 1000)

7101 บัญชีเลขที่ 1

Copy Count

แสดงจํานวนสําเนาทั้งหมดที่ส่ังพิมพภายใตบั

ญชี เลขที่ 1
-

7102 บัญชีเลขที่ 2

Copy Count

แสดงจํานวนสําเนาทั้งหมดที่ส่ังพิมพภายใตบั

ญชี เลขที่ 2
-

7103 บัญชีเลขที่ 3

Copy Count

แสดงจํานวนสําเนาทั้งหมดที่ส่ังพิมพภายใตบั

ญชี เลขที่ 3
-

หมายเลขโปรแ

กรม
รายการเมนู คําอธิบาย

คา

(*: การตั้งคาเริม่ตน)
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การตั้งคาเครือคาย

7104 บัญชีเลขที่ 4

Copy Count

แสดงจํานวนสําเนาทั้งหมดที่ส่ังพิมพภายใตบั

ญชี เลขที่ 4
-

7105 บัญชีเลขที่ 5

Copy Count

แสดงจํานวนสําเนาทั้งหมดที่ส่ังพิมพภายใตบั

ญชี เลขที่ 5
-

7106 บัญชีเลขที่ 6

Copy Count

แสดงจํานวนสําเนาทั้งหมดที่ส่ังพิมพภายใตบั

ญชี เลขที่ 6
-

7107 บัญชีเลขที่ 7

Copy Count

แสดงจํานวนสําเนาทั้งหมดที่ส่ังพิมพภายใตบั

ญชี เลขที่  7
-

7108 บัญชีเลขที่ 8

Copy Count

แสดงจํานวนสําเนาทั้งหมดที่ส่ังพิมพภายใตบั

ญชี เลขที่  8
-

7109 บัญชีเลขที่ 9

Copy Count

แสดงจํานวนสําเนาทั้งหมดที่ส่ังพิมพภายใตบั

ญชี เลขที่  9
-

7110 บัญชีเลขที่ 10

Copy Count

แสดงจํานวนสําเนาทั้งหมดที่ส่ังพิมพภายใตบั

ญชี เลขที่ 10
-

หมายเลขโปรแ

กรม
รายการเมนู คําอธิบาย

คา

(*: การตั้งคาเริ่มตน)

หมายเลขโปรแ

กรม
รายการเมนู คําอธิบาย

คา

(*: การตั้งคาเริ่มตน)

1006 Ethernet Speed ตั้งความเร็วในการส่ือสาร 17: 10BASE-T Half

18: 100BASE-TX Half

33: 10BASE-T Full

34: 100BASE-TX Full

127: Auto*

1007 โหมด IP ตั้งชนิดของ TCP/IP 4: IPv4*

6: IPv6

10: IPv4 และ IPv6 ทั้งคู

1008 ขอไอพีแอดเดรส ตั้งวิธีการเรียกอพีแอดเดรส, subnet mask 

และที่อยูเกตเวย

1: RARP

2: DHCP

4: BOOTP

8: DHCP ที่มี AutoIP*

16: ตั้งคาดวยตนเอง

1009 ตั้งไอพีแอดเดรส 1 บน 

IPv4 ดวยตนเอง

ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุมที่ 1 

ในไอพีแอดเดรสของเคร่ืองพิมพโดยใช IPv4

0* - 255

1010 ตั้งไอพีแอดเดรส 2 บน 

IPv4 ดวยตนเอง

ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุมที่ 2 

ในไอพีแอดเดรสของเคร่ืองพิมพโดยใช IPv4

0* - 255

1011 ตั้งไอพีแอดเดรส 3 บน 

IPv4 ดวยตนเอง

ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุมที่ 3 

ในไอพีแอดเดรสของเคร่ืองพิมพโดยใช IPv4

0* - 255

1012 ตั้งไอพีแอดเดรส 4 บน 

IPv4 ดวยตนเอง

ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุมที่ 4 

ในไอพีแอดเดรสของเคร่ืองพิมพโดยใช IPv4

0* - 255

1013 ตั้ง Subnet Mask 1 บน 

IPv4 ดวยตนเอง

ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุมที่ 1 ใน subnet 

mask ของเคร่ืองพิมพโดยใช IPv4

0* - 255

1014 ตั้ง Subnet Mask 2 บน 

IPv4 ดวยตนเอง

ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุมที่ 2 ใน subnet 

mask ของเคร่ืองพิมพโดยใช IPv4

0* - 255

1015 ตั้ง Subnet Mask 3 บน 

IPv4 ดวยตนเอง

ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุมที่ 3 ใน subnet 

mask ของเคร่ืองพิมพโดยใช IPv4

0* - 255

1016 ตั้ง Subnet Mask 4 บน 

IPv4 ดวยตนเอง

ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุมที่ 4 ใน subnet 

mask ของเคร่ืองพิมพโดยใช IPv4

0* - 255
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1017 ตั้งที่อยูเกตเวย 1 บน IPv4 

ดวยตนเอง

ตั้งตัวเลข 8 บติของเลขกลุมที่ 1 

ในที่อยูเกตเวยของเคร่ืองพิมพโดยใช IPv4

0* - 255

1018 ตั้งที่อยูเกตเวย 2 บน IPv4 

ดวยตนเอง

ตั้งตัวเลข 8 บติของเลขกลุมที่ 2 

ในที่อยูเกตเวยของเคร่ืองพิมพโดยใช IPv4

0* - 255

1019 ตั้งที่อยูเกตเวย 3 บน IPv4 

ดวยตนเอง

ตั้งตัวเลข 8 บติของเลขกลุมที่ 3 

ในที่อยูเกตเวยของเคร่ืองพิมพโดยใช IPv4

0* - 255

1020 ตั้งที่อยูเกตเวย 4 บน IPv4 

ดวยตนเอง

ตั้งตัวเลข 8 บติของเลขกลุมที่ 4 

ในที่อยูเกตเวยของเคร่ืองพิมพโดยใช IPv4

0* - 255

1021 ตัวกรองไอพีบน IPv4 ตั้งคาวาจะใช IPv4 

เฉพาะเม่ือเชื่อมตอเขากบัเคร่ืองพิมพ

0: ไมมีการควบคุมการเขาถึง IPv4*

1: ใชการควบคุมการเขาถึง IPv4

1022 อนุญาตใหไอพีแอดเดรส 

(1) - 1 เขาถึง IPv4

ตั้งตัวเลข 8 บติของเลขกลุมที่ 1 

ในไอพีแอดเดรส (1) - 1 ที่อนุญาตใหเขาถึง 

IPv4

0* - 255

1023 อนุญาตใหไอพีแอดเดรส 

(1) - 2 เขาถึง IPv4

ตั้งตัวเลข 8 บติของเลขกลุมที่ 2 

ในไอพีแอดเดรส (1) - 2 ที่อนุญาตใหเขาถึง 

IPv4

0* - 255

1024 อนุญาตใหไอพีแอดเดรส 

(1) - 3 เขาถึง IPv4

ตั้งตัวเลข 8 บติของเลขกลุมที่ 3 

ในไอพีแอดเดรส (1) - 3 ที่อนุญาตใหเขาถึง 

IPv4

0* - 255

1025 อนุญาตใหไอพีแอดเดรส 

(1) - 4 เขาถึง IPv4

ตั้งตัวเลข 8 บติของเลขกลุมที่ 4 

ในไอพีแอดเดรส (1) - 4 ที่อนุญาตใหเขาถึง 

IPv4

0* - 255

1026 ความยาวบิตมาสกควบคมุก

ารเขาถึง IPv4 (1)

ตั้งความยาวบิตของมาสกควบคมุการเขาถึง 

IPv4 (1)

0* - 32

1030 อนุญาตใหไอพีแอดเดรส 

(2) - 1 เขาถึง IPv4

ตั้งตัวเลข 8 บติของเลขกลุมที่ 1 ใน Subnet 

Mask (2) - 1 ที่อนุญาตใหเขาถึง IPv4

0* - 255

1031 อนุญาตใหไอพีแอดเดรส 

(2) - 2 เขาถึง IPv4

ตั้งตัวเลข 8 บติของเลขกลุมที่ 2 ใน Subnet 

Mask (2) - 2 ที่อนุญาตใหเขาถึง IPv4

0* - 255

1032 อนุญาตใหไอพีแอดเดรส 

(2) - 3 เขาถึง IPv4

ตั้งตัวเลข 8 บติของเลขกลุมที่ 3 ใน Subnet 

Mask (2) - 3 ที่อนุญาตใหเขาถึง IPv4

0* - 255

1033 อนุญาตใหไอพีแอดเดรส 

(2) - 4 เขาถึง IPv4

ตั้งตัวเลข 8 บติของเลขกลุมที่ 4 ใน Subnet 

Mask (2) - 4 ที่อนุญาตใหเขาถึง IPv4

0* - 255

1034 ความยาวบิตมาสกควบคมุก

ารเขาถึง IPv4 (2)

ตั้งความยาวบิตของมาสกควบคมุการเขาถึง 

IPv4 (2)

0* - 32

1038 อนุญาตใหไอพีแอดเดรส 

(3) - 1 เขาถึง IPv4

ตั้งตัวเลข 8 บติของเลขกลุมที่ 1 

ในไอพีแอดเดรส (3) - 1 ที่อนุญาตใหเขาถึง 

IPv4

0* - 255

1039 อนุญาตใหไอพีแอดเดรส 

(3) - 2 เขาถึง IPv4

ตั้งตัวเลข 8 บติของเลขกลุมที่ 2 

ในไอพีแอดเดรส (3) - 2 ที่อนุญาตใหเขาถึง 

IPv4

0* - 255

1040 อนุญาตใหไอพีแอดเดรส 

(3) - 3 เขาถึง IPv4

ตั้งตัวเลข 8 บติของเลขกลุมที่ 3 

ในไอพีแอดเดรส (3) - 3 ที่อนุญาตใหเขาถึง 

IPv4

0* - 255

1041 อนุญาตใหไอพีแอดเดรส 

(3) - 4 เขาถึง IPv4

ตั้งตัวเลข 8 บติของเลขกลุมที่ 4 

ในไอพีแอดเดรส (3) - 4 ที่อนุญาตใหเขาถึง 

IPv4

0* - 255

1042 ความยาวบิตมาสกควบคมุก

ารเขาถึง IPv4 (3)

ตั้งความยาวบิตของมาสกควบคมุการเขาถึง 

IPv4 (3)

0* - 32

หมายเลขโปรแ

กรม
รายการเมนู คําอธิบาย

คา

(*: การตั้งคาเริม่ตน)
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1046 อนุญาตใหไอพีแอดเดรส 

(4) - 1 เขาถึง IPv4

ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุมที่ 1 

ในไอพีแอดเดรส (4) - 1 ที่อนุญาตใหเขาถึง 

IPv4

0* - 255

1047 อนุญาตใหไอพีแอดเดรส 

(4) - 2 เขาถึง IPv4

ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุมที่ 2 

ในไอพีแอดเดรส (4) - 2 ที่อนุญาตใหเขาถึง 

IPv4

0* - 255

1048 อนุญาตใหไอพีแอดเดรส 

(4) - 3 เขาถึง IPv4

ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุมที่ 3 

ในไอพีแอดเดรส (4) - 3 ที่อนุญาตใหเขาถึง 

IPv4

0* - 255

1049 อนุญาตใหไอพีแอดเดรส 

(4) - 4 เขาถึง IPv4

ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุมที่ 4 

ในไอพีแอดเดรส (4) - 4 ที่อนุญาตใหเขาถึง 

IPv4

0* - 255

1050 ความยาวบิตมาสกควบคุมก

ารเขาถึง IPv4 (4)

ตั้งความยาวบิตของมาสกควบคุมการเขาถึง 

IPv4 (4)

0* - 32

1054 อนุญาตใหไอพีแอดเดรส 

(5) - 1 เขาถึง IPv4

ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุมที่ 1 

ในไอพีแอดเดรส (5) - 1 ที่อนุญาตใหเขาถึง 

IPv4

0* - 255

1055 อนุญาตใหไอพีแอดเดรส 

(5) - 2 เขาถึง IPv4

ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุมที่ 2 

ในไอพีแอดเดรส (5) - 2 ที่อนุญาตใหเขาถึง 

IPv4

0* - 255

1056 อนุญาตใหไอพีแอดเดรส 

(5) - 3 เขาถึง IPv4

ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุมที่ 3 

ในไอพีแอดเดรส (5) - 3 ที่อนุญาตใหเขาถึง 

IPv4

0* - 255

1057 อนุญาตใหไอพีแอดเดรส 

(5) - 4 เขาถึง IPv4

ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุมที่ 4 

ในไอพีแอดเดรส (5) - 4 ที่อนุญาตใหเขาถึง 

IPv4

0* - 255

1058 ความยาวบิตมาสกควบคุมก

ารเขาถึง IPv4 (5)

ตั้งความยาวบิตของมาสกควบคุมการเขาถึง 

IPv4 (5)

0* - 32

1062 อนุญาตใหไอพีแอดเดรส 

(6) - 1 เขาถึง IPv4

ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุมที่ 1 

ในไอพีแอดเดรส (6) - 1 ที่อนุญาตใหเขาถึง 

IPv4

0* - 255

1063 อนุญาตใหไอพีแอดเดรส 

(6) - 2 เขาถึง IPv4

ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุมที่ 2 

ในไอพีแอดเดรส (6) - 2 ที่อนุญาตใหเขาถึง 

IPv4

0* - 255

1064 อนุญาตใหไอพีแอดเดรส 

(6) - 3 เขาถึง IPv4

ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุมที่ 3 

ในไอพีแอดเดรส (6) - 3 ที่อนุญาตใหเขาถึง 

IPv4

0* - 255

1065 อนุญาตใหไอพีแอดเดรส 

(6) - 4 เขาถึง IPv4

ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุมที่ 4 

ในไอพีแอดเดรส (6) - 4 ที่อนุญาตใหเขาถึง 

IPv4

0* - 255

1066 ความยาวบิตมาสกควบคุมก

ารเขาถึง IPv4 (6)

ตั้งความยาวบิตของมาสกควบคุมการเขาถึง 

IPv4 (6)

0* - 32

1070 อนุญาตใหไอพีแอดเดรส 

(7) - 1 เขาถึง IPv4

ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุมที่ 1 

ในไอพีแอดเดรส (7) - 1 ที่อนุญาตใหเขาถึง 

IPv4

0* - 255

1071 อนุญาตใหไอพีแอดเดรส 

(7) - 2 เขาถึง IPv4

ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุมที่ 2 

ในไอพีแอดเดรส (7) - 2 ที่อนุญาตใหเขาถึง 

IPv4

0* - 255

1072 อนุญาตใหไอพีแอดเดรส 

(7) - 3 เขาถึง IPv4

ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุมที่ 3 

ในไอพีแอดเดรส (7) - 3 ที่อนุญาตใหเขาถึง 

IPv4

0* - 255

หมายเลขโปรแ

กรม
รายการเมนู คําอธิบาย

คา

(*: การตั้งคาเริ่มตน)
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1073 อนุญาตใหไอพีแอดเดรส 

(7) - 4 เขาถึง IPv4

ตั้งตัวเลข 8 บติของเลขกลุมที่ 4 

ในไอพีแอดเดรส (7) - 4 ที่อนุญาตใหเขาถึง 

IPv4

0* - 255

1074 ความยาวบิตมาสกควบคมุก

ารเขาถึง IPv4 (7)

ตั้งความยาวบิตของมาสกควบคมุการเขาถึง 

IPv4 (7)

0* - 32

1078 อนุญาตใหไอพีแอดเดรส 

(8) - 1 เขาถึง IPv4

ตั้งตัวเลข 8 บติของเลขกลุมที่ 1 

ในไอพีแอดเดรส (8) - 1 ที่อนุญาตใหเขาถึง 

IPv4

0* - 255

1079 อนุญาตใหไอพีแอดเดรส 

(8) - 2 เขาถึง IPv4

ตั้งตัวเลข 8 บติของเลขกลุมที่ 2 

ในไอพีแอดเดรส (8) - 2 ที่อนุญาตใหเขาถึง 

IPv4

0* - 255

1080 อนุญาตใหไอพีแอดเดรส 

(8) - 3 เขาถึง IPv4

ตั้งตัวเลข 8 บติของเลขกลุมที่ 3 

ในไอพีแอดเดรส (8) - 3 ที่อนุญาตใหเขาถึง 

IPv4

0* - 255

1081 อนุญาตใหไอพีแอดเดรส 

(8) - 4 เขาถึง IPv4

ตั้งตัวเลข 8 บติของเลขกลุมที่ 4 

ในไอพีแอดเดรส (8) - 4 ที่อนุญาตใหเขาถึง 

IPv4

0* - 255

1082 ความยาวบิตมาสกควบคมุก

ารเขาถึง IPv4 (8)

ตั้งความยาวบิตของมาสกควบคมุการเขาถึง 

IPv4 (8)

0* - 32

1086 อนุญาตใหไอพีแอดเดรส 

(9) - 1 เขาถึง IPv4

ตั้งตัวเลข 8 บติของเลขกลุมที่ 1 

ในไอพีแอดเดรส (9) - 1 ที่อนุญาตใหเขาถึง 

IPv4

0* - 255

1087 อนุญาตใหไอพีแอดเดรส 

(9) - 2 เขาถึง IPv4

ตั้งตัวเลข 8 บติของเลขกลุมที่ 2 

ในไอพีแอดเดรส (9) - 2 ที่อนุญาตใหเขาถึง 

IPv4

0* - 255

1088 อนุญาตใหไอพีแอดเดรส 

(9) - 3 เขาถึง IPv4

ตั้งตัวเลข 8 บติของเลขกลุมที่ 3 

ในไอพีแอดเดรส (9) - 3 ที่อนุญาตใหเขาถึง 

IPv4

0* - 255

1089 อนุญาตใหไอพีแอดเดรส 

(9) - 4 เขาถึง IPv4

ตั้งตัวเลข 8 บติของเลขกลุมที่ 4 

ในไอพีแอดเดรส (9) - 3 ที่อนุญาตใหเขาถึง 

IPv4

0* - 255

1090 ความยาวบิตมาสกควบคมุก

ารเขาถึง IPv4 (9)

ตั้งความยาวบิตของมาสกควบคมุการเขาถึง 

IPv4 (9)

0* - 32

1094 อนุญาตใหไอพีแอดเดรส 

(10) - 1 เขาถึง IPv4

ตั้งตัวเลข 8 บติของเลขกลุมที่ 1 

ในไอพีแอดเดรส (10) - 1 ที่อนุญาตใหเขาถึง 

IPv4

0* - 255

1095 อนุญาตใหไอพีแอดเดรส 

(10) - 2 เขาถึง IPv4

ตั้งตัวเลข 8 บติของเลขกลุมที่ 2 

ในไอพีแอดเดรส (10) - 2 ที่อนุญาตใหเขาถึง 

IPv4

0* - 255

1096 อนุญาตใหไอพีแอดเดรส 

(10) - 3 เขาถึง IPv4

ตั้งตัวเลข 8 บติของเลขกลุมที่ 3 

ในไอพีแอดเดรส (10) - 3 ที่อนุญาตใหเขาถึง 

IPv4

0* - 255

1097 อนุญาตใหไอพีแอดเดรส 

(10) - 4 เขาถึง IPv4

ตั้งตัวเลข 8 บติของเลขกลุมที่ 4 

ในไอพีแอดเดรส (10) - 4 ที่อนุญาตใหเขาถึง 

IPv4

0* - 255

1098 ความยาวบิตมาสกควบคมุก

ารเขาถึง IPv4 (10)

ตั้งความยาวบิตของมาสกควบคมุการเขาถึง 

IPv4 (10)

0* - 32

1103 สถานะพอรต SNMP ตั้งสถานะเร่ิมตนของพอรต SNMP 0: ปดใชงานแลว

1: เปดใชงานแลว*

1104 สถานะพอรต LPD ตั้งสถานะเร่ิมตนของพอรต LPD 0: ปดใชงานแลว

1: เปดใชงานแลว*

หมายเลขโปรแ

กรม
รายการเมนู คําอธิบาย

คา

(*: การตั้งคาเริม่ตน)
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การตั้งคาคุณลักษณะ

1105 พอรตสถานะ Port 9100 ตั้งสถานะเร่ิมตนของพอรต Port 9100 0: ปดใชงานแลว

1: เปดใชงานแลว*

1106 สถานะเร่ิมตนการบริการอิ

นเทอรเน็ตของ Centreware 

Internet Services

ตั้งสถานะเร่ิมตนใน Centreware Internet 

Services

0: ปดใชงานแลว

1: เปดใชงานแลว*

หมายเลขโปรแ

กรม
รายการเมนู คําอธิบาย

คา

(*: การตั้งคาเริ่มตน)

หมายเลขโปรแ

กรม
รายการเมนู คําอธิบาย

คา

(*: การตั้งคาเริ่มตน)

3000 กระดาษที่ใช 

(การทําสําเนา)

ตั้งคาถาดเร่ิมตน 0: อัตโนมัติ

1: ถาด 1*

2: ถาด 2

5: ถาด Bypass

3001 จัดชุด (การทําสําเนา) การตั้งคาเร่ิมตนคือ ไมจัดชุด 0: ไมจัดชุด*

3002 การยอ/ขยาย 

(การทําสําเนา)

ตั้งอัตราสวนการยอ-ขยายเร่ิมตน 0: 100%

1: 50.0%

2: 70.7%

3: 141.4%

4: 200.0%

254: ตั้งคาลวงหนา

255: อตัโนมัติ*

3003 ลบขอบ (การทําสําเนา) ตั้งจํานวนการลบขอบ 0 - 40 มม.

(คาเร่ิมตน:2 มม.)

3004 ประเภทตนฉบบั 

(การทําสําเนา)

ตั้งคาเร่ิมตนของ [ประเภทตนฉบับ] 1: ขอความ*

2: ขอความ & ภาพถาย

3: ภาพถาย

3005 สวางขึ้น / เขมขึ้น 

(การทําสําเนา)

ตั้งคาเร่ิมตนของ [สวางขึ้น / เขมขึ้น] 0: เบา +2

1: เบา +1

2: ปกติ*

3: มืด +1

4: มืด +2

5: ประหยัดหมึกพิมพ

3006 ความคมชัด 

(การทําสําเนา)

ตั้งคาความคมชัด 0: ออน+2

1: ออน +1

2: ปกติ*

3: ความคม +1

4: ความคม +2

3007 ปรับคุณภาพของพน้ื 

หลังของสําเนา 

(การทําสําเนา)

ตั้งคาลดสีพ้ืนหลังของกระดาษหรือไม 0: Off

1: On*
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3008 ขนาดกระดาษ 

(การทําสําเนา)

ตั้งคาเร่ิมตนของขนาดเอกสารเม่ือโปรแกรมห

มายเลข 206 ถูกตั้งคาเปน 2 (หนวยเปนน้ิว)

1: 11 x 17"

2: A3

6: 8.5 x 14"

7: 8.5 x 13"

9: A4

10: 8.5 x 11"

16: 8.5 x 11" *

17: 5.5 x 8.5"

18: A4

22: 7.25 x 10.5"

134: ขนาดเอกสารที่คาดหวัง

ตั้งคาเร่ิมตนของขนาดเอกสารเม่ือโปรแกรมห

มายเลข 206 ถูกตั้งคาเปน 3 (ชุดลําดับ AB 

(8 x 13"))

1: 11 x 17"

2: A3

5: B4

6: 8.5 x 14"

7: 8.5 x 13"

9: A4

10: 8.5 x 11"

14: B5

16: 8.5 x 11"

18: A4 *

19: A5

23: B5

134: ขนาดเอกสารที่คาดหวัง

3008

(อยางตอเน่ือง)

ขนาดกระดาษ 

(การทําสําเนา)

ตั้งคาเร่ิมตนของขนาดเอกสารเม่ือโปรแกรมห

มายเลข 206 ถูกตั้งคาเปน 4 (ชุดลําดับ AB 

(8K/16K))

1: 11 x 17"

2: A3

3: 8K (จีน)  

4: 8K (ไตหวนั)  

5: B4

6: 8.5 x 14"

7: 8.5 x 13"

9: A4

10: 8.5 x 11"

14: B5

16: 8.5 x 11"

18: A4 *

19: A5

20: 16K (จีน)  

20: 16K (ไตหวัน)  

23: B5

134: ขนาดเอกสารที่คาดหวัง

ตั้งคาเร่ิมตนของขนาดเอกสารเม่ือโปรแกรมห

มายเลข 206 ถูกตั้งคาเปน 6 (ชุดลําดับ AB 

(8 x 13"/8 x 14"))

1: 11 x 17"

2: A3

6: 8.5 x 14"

9: A4

10: 8.5 x 11"

16: 8.5 x 11" *

17: 5.5 x 8.5"

18: A4 *

22: 7.25 x 10.5"

134: ขนาดเอกสารที่คาดหวัง

หมายเลขโปรแ

กรม
รายการเมนู คําอธิบาย

คา

(*: การตั้งคาเริม่ตน)
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3009 2 ดาน (การทําสําเนา) ตั้งการตั้งคาเร่ิมตนของ [2 ดาน] 0: 1  1*

1: 1  2

2: 2  1

3: 2  2

3010 Preset Zoom Ratio 

(การทําสําเนา)

ตั้งอัตราสวนการตั้งคายอ-ขยายลวงหนา 

ทานสามารถตั้งคาระหวาง 25 และ 400% 

(เพ่ิมคร้ังละ 1%)

25 - 400%

(คาเร่ิมตน:81%)

3011 ปรับคุณภาพของพน้ื 

หลังของสําเนา Level 

(การทําสําเนา)

ตั้งคาระดับคุณภาพของพ้ืนหลังของสเนา 

([ปรับคุณภาพของพน้ื หลังของสําเนา) 

(โปรมแกรมหมายเลข: 3007) 

เม่ือคุณลักษณะถูกตั้งเปน ON 

คุณลักษะน้ีสามารถใชไดเม่ือสแกนเอกสารภา

พขาว-ดํา

0: Level1

1: Level2*

2: Level3

3: Level4

4: Level5

3012 การลบขอบ 

ถายบัตรประจําตัว 

(การทําสําเนา)

ตั้งระยะของ การลบขอบ สําหรับคุณลักษณะ 

ถายบัตรประจําตัว

0 - 10 มม.

(คาเร่ิมตน: 3 มม.)

3013 พ้ืนที่สแกนสําหรับถายบัตร

ประจําตัว 

(ดานหน่ึงของตาราง)

ตั้งคาพ้ืนที่เม่ือสแกนเอกสารโดยใชคุณสมบัต ิก

ารถายบัตรประจําตัว

1: การสแกน 1 การด*

2: การสแกน 2 การด

3015 ดานที่ถูกเย็บเลมสําหรับกา

รทําสําเนาหนาหลัง 

(เอกสาร)

ตั้งคาขนาดขอบสําหรับเย็บเลมเม่ือเอกสาร

ไดรับการตั้งคาแลว เม่ือเลือก 

"จํานวนหนาตอดาน" แลว 

ขอบยาวสําหรับเย็บเลมก็จะไดรับการตั้งคา

3: การเย็บเลมดานยาว*

4: การเย็บเลมดานส้ัน

3016 ดานที่ถูกเย็บเลมสําหรับกา

รทําสําเนาหนาหลัง 

(กระดาษ)

ตั้งคาขนาดขอบสําหรับเย็บเลมเม่ือกระดาษได

รับการต้ังคาแลว เม่ือเลือก 

"จํานวนหนาตอดาน" แลว 

ขอบยาวสําหรับเย็บเลมก็จะไดรับการตั้งคา 

3: การเย็บเลมดานยาว*

4: การเย็บเลมดานส้ัน

3017 ประเภทเอกสารเร่ิมตนสําห

รับถายบัตรประจําตัว

ตั้งประเภทเอกสารสําหรับถายบัตรประจําตัว 1: ขอความ*

2: ขอความและภาพ

3: ภาพ

หมายเลขโปรแ

กรม
รายการเมนู คําอธิบาย

คา

(*: การตั้งคาเริ่มตน)



8 เคร่ืองมือ

118

เค
ร
 ื อ
ง
ม

 ือ

8



9 สถานะเครื่อง

เน้ือหาในบทนี้อธิบายถึงคุณลักษณะที่ใหไวเพ ื่อตรวจสอบสถานะของเคร่ือง

หมายเหตุ • รายการท่ีคุณสามารถตรวจสอบไดอาจจะแตกตางกันในบางรุน สามารถตรวจสอบรายการเหลานี้ไดหากค ุณเพ่ิมอุปกรณเสริมบางประเภท 

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดติดตอศูนยบริการล ูกคาของเรา

การพิมพ Reports.............................................................................................................................................................120

การตรวจสอบจาํนวนการแสดงผลทีท่าํสําเนา...................................................................................................................122
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การพิมพ Reports

เคร่ืองพิมพสามารถพิมพรายงาน:

หมายเหตุ • รายการตางๆ ท่ีพิมพจะแตกตางกันตามการตัง้คาของเครือ่ง

ปฏิบัติตามขัน้ตอนทั้งหมดดานลางในการพิมพรายงาน

1 เขาสูโหมด System Administration

โปรดดูที่ "เขาสูโหมดผูดูแลระบบ" (P.104)

2 ปอนหมายเลขโปรแกรม "202" และกดปุม <เร่ิม>

3 ปอนจํานวนรายงานทีต่องการพิมพแลวกดปุม <เร ิ่ม>

หมายเหตุ • หากตองการหยุดงานพิมพปจจุบัน ใหกดปุม <หยุด>

Report คําอธิบาย

System Settings Report พิมพการกําหนดคาฮารดแวรของเคร่ือง ขอมูลรุ น สถานะการส้ินเปลือง 

จํานวนหนาที่พิมพตามคุณลักษณะแตละอยาง รายการที่สามารถรายการที่ถูกตั้งมาจาก CentreWare Internet 

Services และคาบตางๆ

Service Settings Report พิมพรายการทั้งหมดที่สามารถต้ังคาไดจากแผงควบคุมในโหมด System Administration

Job History Report แสดงผลการปฏิบตัิงาน พิมพงงานปจจุบันลาสุด (จํานวนทั้งหมด 10 งาน)

หมายเหตุ • เมื่อมีประวัตงิานเกินกวา 10 งาน งานใหมแตละงานจะแทนท่ีงานท่ีเกาทีสุดในประวัติ

• เมื่องานหนาเดยีวถูกพิมพตอเนื่อง ขอมูลขอผดิพลาดของหนาท่ีตดิขัดอาจไมถูกบันทึก

Error History Report พิมพขอมูลที่เกี่ยวของกับขอผิดพลาดที่ถูกเกบ็เปนประวัติไวในเคร่ืองพิมพ 

ขอผิดพลาดจะถูกบนัทึกตามลําดับจากใหมที่สุดไปเกาที่สุดไดถึง 42 ขอ 

สามารถบนัทึกขอมูลกระดาษติดหรือขอผิดพลาดที คลายกนัไดทั้งสิ้น 10 ขอมูล

หมายเหตุ • กรณท่ีีขอผิดพลาดมีจํานวนขอมลูมาก อาจจะบันทึกขอผดิพลาดไดนอยกวา 42 ขอ 

เมื่อประวัติขอผิดพลาดมีจาํนวนเกินขีดความสามารถในการบันทึก ขอผิดพลาดใหมๆ 

แตละขอท่ีบันทึกไวจะแทนท่ีขอผิดพลาดขอแรกสุด

Job Counter Report พิมพจํานวนหนาทั้งหมดที่พิมพตามคุณลักษณะแต ละรายการพรอมการนับจํานวน เชน 

จํานวนสําเนาทั้งหมดและจํานวนสําเนาสูงสุดที่อนุญาตใหผูใชแตละคนที่ใชโหมด multiple account

จํานวน คําอธิบาย

1 System Settings Report

2 Service Settings Report

3 Job History Report

4 Error History Report

5 Job Counter Report
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เมื่อเสร็จส้ินการพิมพงานน้ันแลว 

แผนภาพแสดงสถานะของเครื่องจะปรากฏขึน้ ดังที่แสดงในรูปขวามือ

4 เมื่อส้ินสุดการพิมพ ใหกดปุม <ลอ็กอิน/ล็อกเอาต> เพื่อออกจากโหมด System Administration

หมายเหตุ • เมื่อออกจากโหมด System Administration ไฟท่ีปุม <ล็อกอิน/ล็อกเอาต> จะดบัลง

การตรวจสอบจํานวนงาน

ทานสามารถตรวจสอบจํานวนหนาทีพ่ิมพโดยเคร่ืองพิมพใตคําวา "Counter" ในขขอมูลที่ไดจาก System Settings Report

Total Impressions

จํานวนหนารวมทัง้หมดที่พิมพหรือที่ทาํสําเนาจะปรากฏขึ้น

Copied Impressions

จํานวนหนาทั้งหมดทีท่ําสําเนาจะปรากฏขึน้

Printed Impressions

จํานวนหนาทั้งหมดทีพ่ิมพจะปรากฏขึ้น

การตรวจสอบวัสดุสิ้นเปลือง

ทานสามารถตรวจสอบสถานะของวัสดุส้ินเปลือง เชน ตลับหมกึและตลับลูกดรัมโดยเลอืกคําวา "Consumables" ซึ งเปนขอมูลทีไ่ดจาก 

System Settings Report

Toner Status

แสดงสถานะตลบัหมึก

[OK]

ปจจุบันยังไมจาํเปนตองมกีารเปลีย่นใหมทดแทน

[Reorder]

ปจจุบันยังไมจาํเปนตองมกีารเปลีย่นใหมทดแทน แตตลับลูกดรัมจะตองเปลี่ยนใหมในเร็วๆ นี ควร ตรวจดูใหแนใจวามีตลับหมึกสํารอง

[Replace Soon]

ควรเปลีย่นตลับทันที 

Drum Status

แสดงสถานะตลบัลูกดรัม 

[OK]

ปจจุบันยังไมจาํเปนตองมกีารเปลีย่นใหมทดแทน

[Reorder]

ปจจุบันยังไมจาํเปนตองมกีารเปลีย่นใหมทดแทน แตตลับลูกดรัมจะตองเปลี่ยนใหมในเร็วๆ นี  ควรมตีลบัลกูดรัมสํารอง

[Replace Soon]

ควรเปลีย่นตลับทันที

[Replace Now]

จะตองเปลีย่นตลับลูกดรัมชุดใหมเด๋ียวน้ี
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การตรวจสอบจํานวนการแสดงผลที่ทําสําเนา

เคร่ืองพิมพจะสามารถแสดงจํานวนการแสดงผลทั้งหมดของผูใชแตละรายทีด่ทาํสําเนาและจาํนวนการแสดงผลทั้งหมดทีผู่ใชแตละรายไดทํา

สําเนาไวแะการแสดงผลจํานวนสูงสุดของผูใชแตละรายทีไ่ดรับอนุญาตใหทาํสําเนา

คุณสมบัติน้ีสามารถใชไดในโหมด Multiple Account เพื่อจัดการกระดาษถายสําเนา 

Accounting for copy paper: "การจัดการกระดาษสําเนาดวยการทําบัญช"ี (P.91)

เพื่อตรวจสอบและปฏิบัติตามขั้นตอนทั้งหมดดานลาง

1 เขาสูโหมด System Administration 

โปรดดูที่ "เขาสูโหมดผูดูแลระบบ" (P.104)

2 ปอนหมายเลขโปรแกรมของกลุมที่ทานตองการตรวจสอบ กดปุม <เร่ิม>

การแสดงผลท่ีทําสําเนา

ขีดจํากัดสําเนา

หมายเลขโปรแกรม คําอธิบาย

7101 การแสดงผลที่ทําสําเนาโดยผูใชรายที่ 1

7102 การแสดงผลที่ทําสําเนาโดยผูใชรายที่ 2

7103 การแสดงผลที่ทําสําเนาโดยผูใชรายที่ 3

7104 การแสดงผลที่ทําสําเนาโดยผูใชรายที่ 4

7105 การแสดงผลที่ทําสําเนาโดยผูใชรายที่ 5

7106 การแสดงผลที่ทําสําเนาโดยผูใชรายที่ 6

7107 การแสดงผลที่ทําสําเนาโดยผูใชรายที่ 7

7108 การแสดงผลที่ทําสําเนาโดยผูใชรายที่ 8

7109 การแสดงผลที่ทําสําเนาโดยผูใชรายที่ 9

7110 การแสดงผลที่ทําสําเนาโดยผูใชรายที่ 10

หมายเลขโปรแกรม คําอธิบาย

611 ขีดจํากดัสําเนาเฉพาะผูใชรายที่ 1

612 ขีดจํากดัสําเนาเฉพาะผูใชรายที่ 2

613 ขีดจํากดัสําเนาเฉพาะผูใชรายที่ 3

614 ขีดจํากดัสําเนาเฉพาะผูใชรายที่ 4

615 ขีดจํากดัสําเนาเฉพาะผูใชรายที่ 5

616 ขีดจํากดัสําเนาเฉพาะผูใชรายที่ 6

617 ขีดจํากดัสําเนาเฉพาะผูใชรายที่ 7

618 ขีดจํากดัสําเนาเฉพาะผูใชรายที่ 8

619 ขีดจํากดัสําเนาเฉพาะผูใชรายที่ 9

620 ขีดจํากดัสําเนาเฉพาะผูใชรายที่ 10
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3ตรวจสอบคาที่ปรากฏ
หมายเหตุ•คุณสามารถเห็นคาถัดไปไดโดยกดปุม <เริม่ตน> เมื่อ ปรากฎขึ้น

•กดปุม <หยุด>  เพ่ือกลับไปสูจอปอนหมายเลขโปรแกรม

4 เมื่อเสร็จส้ินการตรวจสอบแลว ใหกดปุม <ล็อกอ ิน/ล็อกเอาต> แลวจึงออกจากโหมด System Administration

หมายเหตุ • เมื่อออกจากโหมด System Administration ไฟท่ีปุม <ล็อกอิน/ล็อกเอาต> จะดบัลง
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การเปล่ียนวัสดุสิ้นเปลือง

วัสดุส้ินเปลอืงตอไปน้ี จัดใหมาพรอมกับเครื อง 

เราขอแนะนําใหใชวัสดุส้ินเปลืองตอไปนี้เน่ืองจากวัสดุดังกลาวผลติขึน้โดยสอดคลองกับขอมูลจาํเพาะของเคร่ือง

หมายเหตุ • เราขอแนะนําใหทานสํารองวัสดุสิน้เปลือง/อะไหลทดแทนท่ีตองเปลี่ยนตามเวลาไวใหพรอมเสมอ

การจัดการวัสดุสิ้นเปลอืง/อะไหลทดแทนที่ตองเปลี่ยนตามเวลา

อยาเก็บกลองบรรจุวัสดุส้ินเปลือง/อะไหลทดแทนที่ตองเปลี่ยนตามเวลาไวในลักษณะที่ต้ังตรง

หากยังไมถึงเวลาใช ไมควรแกะกลองบรรจวัุสดุส้ินเปลอืง/อะไหลทดแทนทีต่องเปลีย่นตามเวลา 

และใหหลีกเลี่ยงการจัดเกบ็วัสดุส้ินเปลือง/อะไหลทดแทนที่ตองเปลี่ยนตามเวลาในสถานที่ตอไปน้ี:

- ในบริเวณทีม่ีอุณหภูมิและความชื้นสูง

- ใกลอุปกรณกาํเนิดความรอน

- สถานทีท่ี่แสงแดดสงถึงโดยตรง

- บริเวณทีเ่ต็มไปดวยฝุนละออง

ขณะใชวัสดุส้ินเปลอืง/อะไหลทดแทน ใหอานขอควรระวังในการใชงานอยางละเอียด 

ขอควรระวังในการใชงานมักจะติดอยูบนตัวผลติภณัฑหรือบรรจุภัณฑ หรือมีการแนบแผนขอควรระวังไวในบรรจุภณัฑเหลาน้ัน

เราขอแนะนําใหคุณสํารองวัสดุส้ินเปลือง/อะไหลทดแทนที่ตองเปลี่ยนตามเวลาไวใหพรอมเสมอ

โปรดเตรียมรหัสผลิตภัณฑของคุณไวใหพรอมเม ือทาํการติดตอศูนยบริการลูกคาของเราเพื่อสั งซือ้วัสดุส้ินเปลอืง/

อะไหลทดแทนทีต่องเปลีย่นตามเวลา

การใชวัสดุส้ินเปลือง/อะไหลทดแทนที่ไมไดแนะนําโดยฟูจิ ซีร็อกซ อาจทําใหเคร่ืองเส่ือมคุณภาพและลดประสิทธิภาพการทาํงานลงได 

ดังน้ันใหใชเฉพาะวัสดุส้ินเปลือง/อะไหลทดแทนที่แนะนําโดยฟูจิ ซีร็อกซเทาน้ัน

การตรวจสอบสถานะของวัสดุสิ้นเปลือง

ทานสามารถตรวจเช็คสภาพของวัสดุส้ินเปลอืงตางๆ ได

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ "การตรวจสอบวัสดุส้ินเปลือง" (P.121)

ชนิดของวัสดุสิ้นเปลือง/

อะไหลทดแทนทีต่องเปลี่ยนตามกําหนด
รหัสผลิตภัณฑ ปรมิาณ/กลอง

ความจุมาตรฐานตลับหมึก CT202384 1ชิ้น/กลอง

ตลับลูกดรัม CT351075 1ชิ้น/กลอง

หามใชเคร่ืองดูดฝุนดูดทําความสะอาดผงหมึกที หกและผงหมึกที่ตกคางอยูบนเคร่ือง ตลับหมึก หรือตลับเก็บหมึก 

เน่ืองจากผงหมกึอาจติดไฟหากเกิดประกายไฟขึน้ภายในเคร่ืองดูดฝุนและอาจเปนสาเหตุทาํใหเกิดการระเบิดขึ้นได 

ใหใชไมกวาดหรือผาชบุนํ้าทําความสะอาดผงหมึกที่หก หากคุณทาํผงหมึกหกเปนปริมาณมาก โปรดติดต อตัวแทนของ Fuji Xerox 

ในพื้นที่ของคุณ

หามทิง้ตลบัหมึกลงในเปลวไฟ  ผงหมกึที่เหลืออย ูในตลับหมกึอาจลุกติดไฟและทาํใหเกิดการบาดเจ ็บจากไฟไหมหรือการระเบิด 

ถาคุณมีตลับหมึกที่ใชหมดแลวซึง่ตองการกาํจ ัดทิ้ง โปรดติดตอตัวแทนฟูจ ิซร็ีอกซในพื้นท ีของคุณเพือ่ใหกาํจัดทิ้งวัสดุ

เก็บตลับลูกดรัมและตลับหมึกใหหางจากมือเด็ก ถาผงหมึกเขาปากเด็กโดยไมไดต้ังใจ ใหบวนผงหมึกทิ้ง กลั้วลางปากดวยนํ้า 

ด่ืมนํ้าและรีบพบแพทยทันที

เมื่อเปลี่ยนตลับลกูดรัมและตลบัเก็บหมึก โปรดระวังไมใหผงหมึกหก กรณีที่ผงหมึกหก โปรดหลีกเลีย่งการสัมผัสกับเส้ือผา, ผิวหนัง, 

ดวงตา และปาก รวมไปถึงการสูดดม

ถาหมึกหกลงบนผิวหนังหรือเส้ือผา ใหลางออกด วยสบูและนํ้า ถาผงหมึกเขาตา ใหลางตาดวยนำสะอาดในปริมาณมากๆ 

เปนเวลาอยางนอย 15 นาทจีนอาการระคายเคืองหายไป และรีบพบแพทยทนัท ีถาหายใจเอาผงหมึกเขาไป ใหยายไปอยูในที่ๆ  

อากาศปลอดโปรงและกลัว้ลางปากดวยนํ้า ถาผงหม ึกเขาปาก ใหบวนผงหมึกทิง้ กลั้วลางปากดวยนํ้า 

ด่ืมนํ้าเปนจํานวนมากและรีบพบแพทยทันที
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การเปลี่ยนตลับหมึก

รหัสขอผิดพลาดและไอคอนตอไปนี้จะปรากฏอยูในแผนภาพแสดงสถานะเคร่ืองขณะที่ระดับผงหมึกที่เหลืออยูน้ันเร่ิมลดลง

* : คาอายุการใชงานที่แสดงจะเปนจํานวนรวมของการใชกระดาษ A4 แบบ LEF ( ) คาดังกลาวเปนคาประมาณการและจะแตกตางกันไปตามเงื่อนไขตางๆ เชน เน้ือหาที่พิมพ, 

ขนาดกระดาษ, ชนิดกระดาษ และสภาพแวดลอมในการใชงานของเครื่อง

สิ่งสําคญั • เมื่อคุณเปล่ียนตลับหมึก ผงหมกึอาจหกและเลอะพื นได เราขอแนะนาํใหวางกระดาษรองกับพ้ืนกอน

• การใชตลับหมึกท่ีไมไดแนะนาํโดยฟูจิ ซีรอ็กซอาจทําใหเครื่องเสื่อมคุณภาพและลดประสทิธิภาพการทํางานลงได 

ใหใชเฉพาะตลับหมึกท่ีแนะนาํโดยฟูจิ ซีรอ็กซเทานั้น

• หากปรมิาณผงหมึกท่ีเหลืออยูระดบัต่าํ เครื่องอาจหยุดการพิมพและมีรหัสขอผิดพลาดปรากฏขึ้น 

ในกรณนีี้ใหเปล่ียนตลับหมึกเพ่ือใหเครื่องดำเนินการทําสาํเนาหรือพิมพตอ

• ใหเปดสวิตชเครือ่งไวขณะเปล่ียนตลับหมึก

ปฏิบัติตามขั้นตอนทั้งหมดดานลางเพื่อทาํการเปลี่ยนตลบัหมึก

รหัสขอผิดพลาด แผนผงัแสดงสถานะเครื่อง การดําเนินการที่จําเปน

-

เม่ือไฟที่ไอคอนตลับหมึกน้ันสวาง 

จําเปนตองเปล่ียนตลับหมึกหลังจากพิมพงานไดประมาณ 2,500 

หนา*
1
เตรียมตลับหมึกสํารองไวใหพรอม

-

เม่ือไฟที่ไอคอนตลับหมึกน้ันสวาง (ไฟกระพริบเปนเวลา 3 วินาที) 

จําเปนตองเปล่ียนตลับหมึกหลังจากพิมพงานไดประมาณ 100 

หนา*
1
เตรียมตลับหมึกสํารองไวใหพรอม

เม่ือรหัสขอผดิพลาดปรากฏขึน้ 

ไฟสัญลักษณตลับหมึกเร่ิมกะพริบและไฟรหัสขอผ ิดพลาดสวาง 

จําเปนตองเปล่ียนตลับหมึกใหม เปล่ียนตลับหมึก

ไฟสวางขึ้น

ไฟสวางขึ้น

กระพริบ
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1 ตรวจดูใหแนใจวาเคร่ืองไมไดทาํงานอยู และเปดฝาครอบดานหนาขึ้น 

2 ยึดทีจ่ับตลับหมึกไวและยกขึ้นเลก็นอย

3 คอยๆ ดึงตลับหมกึออกจากตัวเคร่ือง

สิ่งสําคัญ • คอยๆ ดึงตลับหมึกออกมาชาๆ มิฉะนั้นผงหมกึอาจหกออกจากตัวตลับ

• สงคืนตลับหมกึท่ีใชแลวแกตวัแทนฟูจิ ซีร็อกซในพ้ืนท่ีของคุณ

4 แกะหอบรรจุภัณฑของตลับหมกึอันใหม เขยาขึน้/ลงและซาย/ขวาเบาๆ  

10 คร้ัง 

สิ่งสําคัญ • หามแตะท่ีชัตเตอร

หามทิ้งตลับหมกึลงในเปลวไฟ  ผงหมึกทีเ่หลอือย ูในตลบัหมึกอาจลุกติดไฟและทาํใหเกดิการบาดเจ ็บจากไฟไหมหรือการระเบิด

ถาคุณมีตลับหมึกที่ใชหมดแลวซึ่งตองการกําจ ัดทิง้ โปรดติดตอตัวแทนฟูจิ ซีร็อกซในพื้นท ีของคุณเพื่อใหกาํจัดทิง้วัสดุ
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5 วางตลับหมึกโดยใหลกูศร ( ) หงายขึ้น 

แลวสอดตลับหมึกน้ันเขาไปใหลึกทีสุ่ด

6 ปดฝาครอบดานหนา

หมายเหตุ • ถาฝาครอบดานหนาปดไมสนิท รหัสขอผิดพลาดจะปรากฏขึ้นและเครื่องจะหยุดการทํางานคางไว
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การเปลี่ยนตลับลูกดรัม

รหัสขอผิดพลาดและไอคอนตอไปนี้จะปรากฏขึ้นในแผนภาพแสดงสถานะของเครืองพิมพเมื่อตลับลูกดร ัมใกลจะหมดอายุการใชงาน

* : คาอายุการใชงานทีแ่สดงจะเปนจํานวนรวมของกระดาษขนาด A4 ( ) ที่สามารถพมิพได อายุการใชงานทีเ่หลืออยูจริงจะแตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับขนาดและแนวการพิมพของกระดาษ, 

จํานวนหนาที่พิมพตอเน่ืองกัน และสภาพแวดลอมในการใชงานของเครื่อง ใหใชตัวเลขขางตนเปนเพียงแนวทางเทาน้ัน

สิ่งสําคัญ • การใชตลับลูกดรมัท่ีฟูจิ ซีร็อกซไมไดแนะนาํใหใชอาจจะลดคุณภาพของงานท่ีสงออกมาจากเคร ืองหรือประสิทธิภาพของเครือ่งลงได 

ใหใชตลับลูกดรมัท่ีฟูจิ ซีร็อกซแนะนําใหใชกับเครื่องนี้ทุกครั้ง

หมายเหตุ • หามมิใหตลับลูกดรัมโดนแสงแดดโดยตรงหรือโดนแสงจาจากหลอดฟลูออเรสเซนตภายในอาคาร หามสัมผ ัสหรือขูดขีดผิวลูกดรัม 

เพราะการปฏิบัติเชนนี้อาจจะสงผลตอคุณภาพงานพิมพได

รหัสขอผิดพลาด แผนผังแสดงสถานะเครื่อง การดําเนินการที่จําเปน

-

เม่ือสัญลักษณตลับลูกดรัมสวางขึ้น 

จะตองเปล่ียนตลับลูกดรัมหลังจากการใชงานประมาณ 4,000 

หนา* เตรียมตลับลูกดรัมสํารองไวใหพรอม

-

เม่ือสัญลักษณตลับลูกดรัมสวางขึ้น (กระพริบสามวินาที) 

จะตองเปล่ียนตลับลูกดรัมหลังจากการใชงานประมาณ 1,000 

หนา* เตรียมตลับลูกดรัมสํารองไวใหพรอม

เม่ือรหัสขอผิดพลาดปรากฏขึ้น 

ไฟที่สัญลักษณตลับหมึกจะเร่ิมกระพริบ 

และไฟท่ีรหัสขอผิดพลาดจะสวาง 

จําเปนตองเปล่ียนตลับลูกดรัมใหม

ไฟสวางขึ้น

ไฟสวางขึ้น

กระพริบ
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1 ตรวจดูใหแนใจวาเคร่ืองไมไดทาํงานอยู และเปดฝาครอบดานหนาขึ้น 

2 เปดถาด Bypass (1) และตอมาในขณะที่ยกคันงาง (2) ไว ให คอยๆ 

เปดฝาครอบดานบนซาย (3)

3 คลายสกรูสองตัวทวนเข็มนาฬิกา (1) และคอยๆ เลือ่นตลับลกูดรัม (2) 

ออกมา

4 กดดานลางของตลับลกูดรัมคางไวตามที่ปรากฏในภาพ และคอยๆ 

ดึงตลับลูกดรัมออกจากเคร่ือง

5 นําตลบัลูกดรัมใหมออกจากกลอง แลวใสตลับลูกดรัมที่ใชแลวลงในถุงพลาสติกทีใ่หมาและวางลงในกลอง 

สิ่งสําคญั • อยาวางตลับลูกดรัมใหมในตาํแหนงตัง้ขึ้น

• สงคืนตลับลูกดรมัท่ีใชแลวแกตัวแทนฟูจิ ซีร ็อกซในพ้ืนท่ีของคุณ

6 ลอกแผนปองกันออกจากตลบัลกูดรัมใหม
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7 ใสตลับลูกดรัมใหม

8 ไขสกรูสองตัวตามเข็มนาฬิกาใหแนน

9 ลอกแถบปองกันของตลบัลกูดรัม

10 ปดฝาครอบดานหนา

หมายเหตุ • ถาฝาครอบดานหนาปดไมสนิท รหัสขอผดิพลาดจะปรากฏขึ้นและเครือ่งจะหยุดการทํางานคางไว

11 คอยๆ ปดฝาครอบดานบนซายและถาด Bypass

หมายเหตุ • ถาฝากครอบดานบนซายปดไมสนทิ รหัสขอผิดพลาดจะปรากฏขึ้นและเครื่องจะหยุดการทํางานคางไว

12 เขาสูโหมดผูดูแลระบบ
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โปรดดูที่ "เขาสูโหมดผูดูแลระบบ" (P.104)

13 ปอนหมายเลขโปรแกรม "8000" และกดปุม <เร่ิม>

14 ปอนคา [950807] และกดปุม <เร่ิม>

ปุม <เริ่ม>

ปุม <เริ่ม>
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15 ในหนาจอยืนยัน ใหกดปุม <เร่ิม> 

เมือ่การเริ่มตนเสร็จสมบูรณ หนาจอส้ินสุดจะปรากฏขึ้น

ปุม <เริ่ม>
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การทําความสะอาดเคร่ือง

สวนน้ีจะอธิบายวิธีการทาํความสะอาดเคร่ือง เชน ตัวเคร่ืองดานนอก, ฝาครอบเอกสาร, ตัวปอนเอกสาร และกระจกวางเอกสารตนฉบับ

การทําความสะอาดตัวเคร่ืองดานนอก

ตอไปนี้จะเปนการอธิบายวิธีการทาํความสะอาดตัวเคร่ืองดานนอก

สิ่งสําคญั • หามใชเบนซิน, ทินเนอรผสมสี, ของเหลวระเหยอ่ืนๆ หรอืสเปรยไลแมลงฉีดพนบนตวัเครื่อง เพราะอาจทําใหฝาครอบตางๆ เปล่ียนสี บิดเบี้ยว 

หรอืเกิดรอยราวขึ้นได

• การทําความสะอาดตวัเครื่องดวยน้าํในปรมิาณมาหเกินไปอาจทําใหตัวเครื่องทํางานผิดพลาดหรือสรางความเสยีหายกับเอกสารในระหวางการทําสําเ

นา การสแกน หรือการพิมพงาน

1 ใชผานุมชุบนํ้าบิดใหแหงพอหมาดๆ แลวเช็ดท ีตัวเคร่ืองดานนอก

สิ่งสําคญั • หามใชสารทําความสะอาดอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากน้ําหรือผงซักฟอกท่ีมีฤทธิเ์ปนกลาง

หมายเหตุ • หากไมสามารถกําจัดสิ่งสกปรกออกไดอยางงายดาย ใหเชด็ตัวเครื่องเบาๆ ดวยผานุมชุบน้าํหมาดๆ และผงซักฟอกท่ีมีฤทธิ์เปนกลางในปริมาณนอยๆ

2 เช็ดนํ้าสวนเกนิออกดวยผานุมแหง

การทําความสะอาดฝาครอบเอกสารและกระจกวางเอกสารตนฉบับ

ถาฝาทับกระดาษและกระจกรองตนฉบับเร่ิมมคีราบเปรอะเปอน อาจทาํใหมีรอยดางดําปรากฏบนกระดาษสําเนาหรือกระดาษสแกน 

และตัวเคร่ืองอาจไมสามารถตรวจจบัขนาดกระดาษไดอยางถูกตอง

เพื่อใหแนใจวากระดาษสําเนาจะสะอาดตลอดเวลา ใหทาํความสะอาดฝาครอบเอกสารและกระจกวางเอกสารต นฉบับประมาณเดือนละคร้ัง

สิ่งสําคญั • หามใชเบนซิน, ทินเนอรผสมสี หรือตวัทําละลายอินทรียอ่ืนๆ เพราะกระทําเชนนั้นอาจสรางความเส ียหายใหกับสี หรอืสีเคลือบบนชิ้นสวนตางๆ 

ของเครื่องท่ีเปนพลาสติกได

• การทําความสะอาดเครื่องดวยน้ําในปริมาณมากเกินไปอาจจะทําใหเครื่องทํางานผิดปกต ิ

หรอืทําใหเอกสารเสียหายไดในระหวางการทําสาํเนาหรือการสแกน

เมื่อทาํความสะอาดผลิตภัณฑ ใหใชอุปกรณทาํความสะอาดทีก่ําหนดไวเฉพาะ 

อุปกรณทาํความสะอาดอื่นๆ อาจสงผลใหประสิทธิภาพในการทํางานของผลติภณัฑลดลง หามใชสเปรยทาํความสะอาด 

มฉิะน้ันอาจทําใหเกดิการลุกติดไฟและเกิดการระเบิดขึ้นได

ใหปดสวิตชเคร่ืองและถอดปลั๊กออกทุกคร้ังเม ื่อทาํความสะอาดเคร่ือง การเปดเขาถึงภายในเคร ื่องที่ไดรับกระแสไฟฟา 

อาจทาํใหถูกไฟช็อตได
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1 เช็ดฝาครอบเอกสารดวยผานุมชบุนํ้าพอหมาดๆ 

เพื่อกําจัดส่ิงสกปรกออกไป จากน้ันใหเช็ดดวยผ านุมแหง

สิ่งสําคัญ • หามใชสารทําความสะอาดอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากน้าํหรอืผงซักฟอกท่ีมีฤทธิ์เปนกลาง

หมายเหตุ • หากไมสามารถกําจัดสิ่งสกปรกออกไดอยางงายดาย ใหเชด็ฝาครอบเอกสารดวยผานุมชุบน้าํหมาดๆ 

และผงซักฟอกท่ีมีฤทธิ์เปนกลางในปรมิาณนอยๆ

2 เช็ดกระจกวางเอกสารตนฉบับดวยผานุมชุบนํ้าพอหมาดๆ 

เพื่อกําจัดส่ิงสกปรกออกไป จากน้ันใหเช็ดดวยผ านุมแหง

สิ่งสําคัญ • หามใชสารทําความสะอาดอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากน้าํหรอืผงซักฟอกท่ีมีฤทธิ์เปนกลาง

หมายเหตุ • หากไมสามารถกําจัดสิ่งสกปรกออกไดอยางงายดาย ใหเชด็กระจกวางเอกสารตนฉบับดวยผานุมชุบน้าํหมาดๆ 

และผงซักฟอกท่ีมีฤทธิ์เปนกลางในปรมิาณนอยๆ

การทําความสะอาดตัวกดเอกสารและแถบกระจก

ถาตัวอัดกระดาษและสายรัดกระจก เร่ิมมคีราบเปรอะเปอน อาจทาํใหมีรอยางดําปรากฏบนกระดาษสําเนาหรือกระดาษสแกน 

และตัวเคร่ืองอาจไมสามารถตรจจับขนาดกระดาษได อยางถูกตอง

เพื่อใหแนใจวากระดาษสําเนาจะสะอาดตลอดเวลา ใหทําความสะอาดตัวกดเอกสารและแถบกระจกประมาณเด ือนละคร้ัง

สิ่งสําคัญ • หามใชเบนซิน, ทินเนอรผสมสี หรือตัวทําละลายอินทรยีอ่ืนๆ เพราะกระทําเชนนั้นอาจสรางความเส ียหายใหกับสี หรือสีเคลือบบนชิ้นสวนตางๆ 

ของเครื่องท่ีเปนพลาสติกได

• การทําความสะอาดตัวเครือ่งดวยน้าํจํานวนมากเกินไปอาจทําใหตัวเครื่องทําานผิดพลาดหรือสรางความเสียหายกับเอกสารในระหวางการทําสาํเนา 

หรือการแกน

1 เช็ดตัวกดเอกสารดวยผานุมชบุนํ้าพอหมาดๆ เพื่อกําจัดส่ิงสกปรกออกไป 

จากน้ันใหเช็ดดวยผานุมแหง

สิ่งสําคัญ • หามกดฟลมแรงเกินไปเพราะอาจทําใหเกิดความเส ียหายได

• หามใชสารทําความสะอาดอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากน้าํหรอืผงซักฟอกท่ีมีฤทธิ์เปนกลาง

หมายเหตุ • หากไมสามารถกําจัดสิ่งสกปรกออกไดอยางงายดาย ใหเชด็ตวักดเอกสารดวยผานุมชุบน้ําหมาดๆ และผงซักฟอกท่ีมีฤทธิ์เปนกลางในปริมาณนอยๆ
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2 เช็ดแถบแทงแกวดวยผานุมชุบนํ้าพอหมาดๆ เพือ่กําจดัส่ิงสกปรกออกไป 

จากน้ันใหเช็ดดวยผานุมแหง

สิ่งสําคญั • หามใชสารทําความสะอาดอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากน้ําหรือผงซักฟอกท่ีมีฤทธิเ์ปนกลาง

หมายเหตุ • หากไมสามารถกําจัดสิ่งสกปรกออกไดอยางงายดาย ใหเชด็แถบแทงแกวดวยผานุมชบุน้ําหมาดๆ และผงซักฟอกท่ีมีฤทธิ์เปนกลางในปรมิาณนอยๆ

การทําความสะอาดลูกกลิ้งตัวปอนเอกสาร

ถาลกูกลิ้งอุปกรณปอนกระดาษเร่ิมมีคราบเปรอะเปอน รอยดางดําอาจปรากฏบนกระดาษสําเนาหรือกระดาษสแกน 

และอาจทาํใหเกิดกระดาษติดได

เพื่อใหแนใจวากระดาษสําเนาสะอาดตลอดเวลา ใหทําความสะอาดลูกกลิง้ตัวปอนเอกสารประมาณเดือนละคร้ัง

สิ่งสําคญั • หามใชเบนซิน, ทินเนอรผสมสี หรือตวัทําละลายอินทรียอ่ืนๆ เพราะการกระทําเชนนั้นอาจสรางความเสียหายใหกับสี หรือสีเคลือบบนชิ้นสวนตางๆ 

ของเครื่องท่ีเปนพลาสติกได

• การทําความสะอาดเครื่องดวยน้ําในปริมาณมากเกินไปอาจจะทําใหเครื่องทํางานผิดปกต ิ

หรอืทําใหเอกสารเสียหายไดในระหวางการทําสาํเนาหรือการสแกน

1 ยกสลกัฝาครอบดานบนของตัวปอนเอกสารข ึนจนกวาฝานั นจะเปดออกท ังหมด

หมายเหตุ • เมื่อเปดฝาครอบเตม็ท่ีแลว ฝาครอบจะอยูในตาํแหนงท่ีมั่นคง ใหเปดฝาครอบเบาๆ

2 ใหเช็ดดวยผานุมชุบนํ้าพอหมาดๆ ขณะที่หมุนลกูกลิ้ง 

สิ่งสําคญั • หามใชสารทําความสะอาดอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากน้ําหรือผงซักฟอกท่ีมีฤทธิเ์ปนกลาง

• ใชผาชบุน้าํบิดใหหมาดๆ เพ่ือปองกันไมใหนำหยดไปในเครื่อง หากน้ําหยดลงไปในเครือ่งอาจทําใหเครือ่งทํางานผิดปกติได

หมายเหตุ • หากไมสามารถกําจัดสิ่งสกปรกออกไดอยางงายดาย ใหเชด็ตัวลูกกล้ิงดวยผานุมชบุน้ําหมาดๆ และผงซักฟอกท่ีมีฤทธิ์เปนกลางในปริมาณนอยๆ

3 ปดฝาครอบตัวปอนเอกสารใหสนิท และตรวจดูวาไม มีชองวางระหวางดานขางทีอ่ยูใกลหรือไกลจากฝาและตัวปอนเอกสาร
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การแกไขปญหา

เน้ือหาในสวนน้ีอธิบายถึงปญหาที่อาจเกิดขึ้นกับเคร่ืองและการแกปญหา

ปฏิบัติตามขัน้ตอนการแกไขปญหาดานลางเพื่อแกปญหา

หากคุณปฏิบัติตามขั้นตอนขางตนแลวแตยังไมสามารถแกปญหาขอผิดพลาดได โปรดติดตอศูนยบริการลกูคาของเรา

เคร่ืองไมสามารถทํางานไดอยางเหมาะสม

  ใช

การกระทํา ใหดูที่ "ปญหาของเคร่ือง" (P.141)

 ไมใช

รหัสขอผิดพลาดปรากฏขึ้น สาเหตุ มีกระดาษหรือเอกสารติดอยูหรือไม

 ไมใช   ใช การกระทํา สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับกระดาษติด โปรดดูที่ "กระดาษติด" (P.167).

สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับเอกสารติด โปรดดูที่ "เอกสารติด" (P.172).

 ไมใช

สาเหตุ รหัสขอผิดพลาดปรากฏขึ้นหรือไม

การกระทํา โปรดดูที่ "รหัสขอผิดพลาด" (P.156).

คุณภาพของภาพไมดี การกระทํา โปรดดูที่ "ปญหาคุณภาพของภาพ" (P.143).

 ไมใช   ใช

ปญหาในระหวางการทําสําเนา การกระทํา โปรดดูที่ "ปญหาการทําสําเนา" (P.147).

 ไมใช   ใช

ปญหาในระหวางการพิมพ การกระทํา โปรดดูที่ "ปญหาของเคร่ืองพิมพ" (P.149).

 ไมใช   ใช

ปญหาในระหวางการสแกน การกระทํา โปรดดูที่ "ปญหาการสแกน" (P.150).

 ไมใช   ใช

ปญหาที่เกี่ยวของกับเครือขาย การกระทํา โปรดดูที่ "ปญหาท่ีเกีย่วของกับเครือขาย" (P.152).

  ใช
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ปญหาของเคร่ือง

ตรวจสอบสถานะของเคร่ืองอกีคร้ัง ถาคุณสงสัยวาเคร่ืองทาํงานผิดปกติ

อาการ สาเหตุที่เปนไปได วิธีการแกไข

ไมไดเปดสวิตซเคร่ือง เปดสวิตซเคร่ืองหรือไม สวิตซเคร่ืองเปด

ใหดูที่ "แหลงจายไฟ" (P.52)

เสียบปล๊ักไฟเขากับเตารับไวแนนดีหรือไม ปดสวติซเคร่ือง 

และตรวจสอบใหแนใจวาไดเสียบปล๊ักไฟเขากบัเตารับไวแนนดีแลว 

จากน้ันจึงเปดสวิตซเคร่ือง
สายไฟหลุดออกจากตัวเคร่ืองหรือไม

เตาเสียบจายไฟปกติดีหรือไม ลองเสียบปล๊ักเคร่ืองใชไฟฟาอื่นเขากบัเตารับ 

เพ่ือตรวจสอบวาแหลงจายไฟทํางานปกติ

ไฟแสดงสถานะ 

<ขอผิดพลาด> กะพริบขึ้น

ระบบการทํางานของเคร่ืองหรือสวนประกอบ

ที่ติดตั้งไวอาจมีปญหา

ปดสวติซเคร่ืองและเปดใหมอีกคร้ัง ถาปญหายังคงอยู 

โปรดติดตอศูนยบริการลูกคา

ไฟแสดงสถานะ 

<ขอผิดพลาด> สวางขึ้น

มีกระดาษหรือเอกสารติดหรือไม นํากระดาษหรือเอกสารที่ติดออก

ใหดูที่ "กระดาษติด" (P.167) 

ใหดูที่ "เอกสารติด" (P.172) 

ฝาครอบดานหนาของเคร่ืองหรือฝาครอบอื่นเ

ปดอยูหรือไม

ปฏบิัติตามตามคําแนะนําในรหัสขอผิดพลาดที่ปรากฏขึ้นเพ่ือดําเนินก

ารตามที่จําเปน

ใหดูที่ "รหัสขอผิดพลาด" (P.156) 

หนาจอดับมืด ปุมไฟ <ระบบประหยัดพลังงาน> 

สวางขึ้นหรือไม

เคร่ืองอยูในโหมดประหยัดพลังงาน กดปุม <ระบบประหยัดพลังงาน> 

ของแผงควบคุมเพ่ือปดโหมดประหยัดพลังงาน

ไมสามารถพิมพได

หรือทําสําเนาได

มีรหัสขอผิดพลาดปรากฏขึน้บนหนาจอแผงค

วบคุมหรือไม

ปฏบิัติตามตามคําแนะนําในรหัสขอผิดพลาดที่ปรากฏขึ้นเพ่ือดําเนินก

ารตามที่จําเปน

ใหดูที่ "รหัสขอผิดพลาด" (P.156) 

เสียบปล๊ักไฟเรียบรอยแลวหรือไม ปดสวติซเคร่ือง 

และตรวจสอบใหแนใจวาไดเสียบปล๊ักไฟเขากบัเตารับไวแนนดีแลว 

จากน้ันจึงเปดสวิตซเคร่ือง

ไฟแสดงสถานะ <ขอมูล> 

ไมติดสวางขึ้นแมวาคุณจะส่ั

งใหเคร่ืองพิมพงานแลว

สายเคเบิลอินเตอรเฟสเชือ่มตอดีหรือไม ตรวจดูการเชือ่มตอของสายเคเบิลอินเตอรเฟส

ใหดูที่ "สายเคเบิลอินเทอรเฟส" (P.29)

ตั้งสภาพแวดลอมของเคร่ืองคอมพิวเตอรไวถู

กตองหรือไม

ตรวจดูสภาพแวดลอมของเคร่ืองคอมพิวเตอร เชน 

การตั้งคาโปรแกรมควบคุมการพิมพ

พอรตที่เกีย่วของมีสถานะเปน [Enabled] 

หรือไม

ตรวจสอบสถานะของพอรตที่จะใช จากน้ันตั้งคาสถานะของพอรตไปที่ 

[Enabled]

ใหดูที่ "การเปดใชงานพอรตการส่ือสารเพ่ือนํามาใชงาน" (P.34)

ไมสามารถที่จะพิมพงานพิม

พ แมจะมีคําส่ังถึงถาด 

Bypass

มีขนาดกระดาษที่ระบอุยูในถาดแลวหรือไม ปฏบิัติตามตามคําแนะนําในรหัสขอผิดพลาดที่ปรากฏขึ้นเพ่ือใสขนาด

กระดาษที่ถูกตอง และลองใหมอีกคร้ัง

ใหดูที่ "รหัสขอผิดพลาด" (P.156) 

ใหดูที่ "การปอนกระดาษท่ีถาด Bypass" (P.71)

คุณภาพการพิมพไมดี อาจมีปญหาคุณภาพของภาพเกิดขึ้น ดําเนินการตามที่จําเปน ที่ไดอธิบายไวใน "ปญหาคุณภาพของภาพ"

ใหดูที่ "ปญหาคุณภาพของภาพ" (P.143)

ไมสามารถใสถาดหรือเอาถ

าดออกได

คุณเปดฝาครอบหรือปดสวิตซเคร่ืองในระหวา

งการพิมพหรือไม

อยาออกแรงเพ่ือใสถาดหรือเอาถาดออก ปดสวติชเคร่ือง ทิ้งไว 2-3 

วินาทีแลวเปดใหม 

ลองใสถาดหรือเอาถาดออกอีกคร้ังเม่ือเคร่ืองพรอมทํางาน

ไมสามารถทําสําเนาตามขน

าดที่ระบไุด

กระจกวางเอกสารตนฉบับหรือฝาครอบเอกส

ารสกปรกหรือไม

ทําความสะอาดกระจกวางเอกสารตนฉบับหรือฝาครอบเอกสาร

ใหดทูี่ "การทาํความสะอาดฝาครอบเอกสารและกระจกวางเอกสารตนฉบับ" 

(P.135)

เอกสารตนฉบับเปนแผนใสหรือเปนส่ือที่โปรง

แสงมากหรือไม

ใชกระจกวางเอกสารเพ่ือทําสําเนา 

แลวใชแผนกระดาษสีขาววางทับที่ดานบนของเอกสาร
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ไมสามารถทําสําเนาตามขน

าดที่ระบุได

วางเอกสารลงในตําแหนงที่ถูกตองหรือไม วางเอกสารใหถูกตอง

ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบบั" (P.78)

ใสเอกสารตนฉบับถูกตองหรือไม

ตั้งตําแหนงของตัวนําเอกสารที่อยูบนตัวปอนเ

อกสารไวถูกตองหรือไม

จัดตัวนําเอกสารใหถูกตอง

ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบบั" (P.78)

เอกสารที่พับอยูหรือไม ปรับเอกสารใหเรียบแบนและวางลงอีกคร้ัง

ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบบั" (P.78)

กระดาษติดหรือมีรอยยนบ

อยๆ

บรรจุกระดาษในถาดไวอยางถูกตองหรือไม บรรจุกระดาษใหถูกตอง

โปรดดูที่ "การปอนกระดาษในถาด 1 และ 2 (อุปกรณเสริม)" 

(P.70)

ใสถาดอยางถูกตองหรือไมล ใสถาดใหถูกตองโดยดันถาดเขาไปจนสุด

โปรดดูที่ "การปอนกระดาษในถาด 1 และ 2 (อุปกรณเสริม)" 

(P.70)

กระดาษชื้นหรือไม ใหเปล่ียนกระดาษใหม

กระดาษมวนงอหรือไม พลิกดานกระดาษในถาด หรือเปล่ียนกระดาษใหม

ตั้งคากระดาษและถาดไวถูกตองหรือไม ตั้งคากระดาษใหถูกตองตรงกบักระดาษที่บรรจเุขาไป

โปรดดูที่ "การเปล่ียนขนาดกระดาษสําหรับถาด 1 และ 2" (P.73)

มีเศษกระดาษฉีกขาดหรือมีวัตถุแปลกปลอม

ติดคางในเคร่ืองหรือไม

เปดฝาครอบของเคร่ือง 

หรือดึงถาดออกเพ่ือนําเอาเศษกระดาษหรือวตัถุแปลกปลอมที่ติดคาง

ในเคร่ืองออกไป

ใหดูที่ "กระดาษติด" (P.167)

มีกระดาษที่ไมใชขนาดมาตรฐานอยูในถาดหรื

อไม

ใหเปล่ียนเปนกระดาษที่มีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดของเคร่ือง

ใหดูที่ "ชนิดของกระดาษ" (P.66)

มีการบรรจุกระดาษเกินระดับการเติมสูงสุดใ

นถาดหรือไม

บรรจุกระดาษในถาดโดยไมใหเกินระดับการเติมสูงสุด

โปรดดูที่ "การปอนกระดาษในถาด 1 และ 2 (อุปกรณเสริม)" 

(P.70)

ตั้งตัวนํากระดาษไวถูกตองหรือไม บรรจุกระดาษใหถูกตอง และจัดตัวนํากระดาษใหตรงกับกระดาษ

ใหดูที่ "การปอนกระดาษในถาด 1 และ 2 (อปุกรณเสริม)" (P.70)

ใหดูที่ "การปอนกระดาษที่ถาด Bypass" (P.71)

เปนกระดาษที่ตัดอยางประณีตหรือไม กระดาษบางชนิดอาจไมถูกตัดออกมาอยางประณีต 

ใหกรีดกระดาษกอนการบรรจุลงถาด

ตัวปอนเอกสารไมดึงเอกสา

ร

เอกสารมีขนาดเล็กหรือไม ขนาดต่ําสุดของเอกสารที่สามารถบรรจลุงในตัวปอนเอกสารไดคอื 

A5

เขาไปรหัสขอผิดพลาดปราก

ฏ ขึน้หลังจากบรรจุกระดาษ 

ในถาด Bypass 

และกดปุมปุม <เร่ิม>

ตรวจสอบตําแหนงของกระดาษที่ถาด Bypass ปรับตัวนํากระดาษใหอยูในตําแหนงที่ถูกตอง

ใหดูที่ "รหัสขอผิดพลาด" (P.156) 

ใหดูที่ "การปอนกระดาษที่ถาด Bypass" (P.71)

เอกสารมักจะติดบอยๆ ใชชนิดเอกสารที่เหมาะสมหรือไม บรรจุเอกสารในตัวปอนเอกสารอยางถูกตองหรือไม

ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบบั" (P.78)
คุณกําลังใชเอกสารที่มีรูปทรงผิดปกติ, 

นามบัตร, แผนใส 

หรือเอกสารที่บางมากหรือไม

มีปายกาว, คลิปเสียบกระดาษ 

หรือเทปกาวบนเอกสารหรือไม

ลอกปายกาว, คลิปเสียบกระดาษ 

หรือเทปกาวบนเอกสารออกกอนทําสําเนา

ตัวนําเอกสารใหอยูในตําแหนงที่ถูกตองหรือไ

ม

ปรับตัวนําเอกสารใหอยูในตําแหนงที่ถูกตอง

ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบบั" (P.78)

มีเศษชิ้นสวนของกระดาษติดคางอยูในตัวปอ

นเอกสารหรือไม

เปดฝาครอบตัวปอนเอกสารและตรวจดูดานใน

ใหดูที่ "เอกสารติด" (P.172) 

ขอบของเอกสารพับ เอกสารมวนงอหรือไม ดัดสวนที่มวนงอของเอกสารใหเรียบและใสเอกสารเขาไปอกีคร้ัง

อาการ สาเหตุที่เปนไปได วิธีการแกไข



ปญหาคุณภาพของภาพ

143

ก
า
ร
แ
ก
 ไ
ข
ป

 ัญ
ห
า

11

ปญหาคุณภาพของภาพ

หากคุณภาพของภาพทีพ่ิมพออกมาไมดี ใหใชตารางดานลางน้ีเพื่อหาสาเหตุที่นาจะเปนไปไดและดําเนินการตามที่จําเปน

หากคุณภาพของภาพยังไมดีขึน้ภายหลังการดําเนินการ โปรดติดตอศูนยบริการลูกคา

อาการ สาเหตุที่เปนไปได วิธีการแกไข

สําเนาสกปรก กระจกวางเอกสารตนฉบับหรือฝาครอบเอกส

ารสกปรกหรือไม

ทําความสะอาดกระจกวางเอกสารตนฉบับหรือฝาครอบเอกสาร

ใหดทูี่ "การทาํความสะอาดฝาครอบเอกสารและกระจกวางเอกสารตนฉบับ" 

(P.135)

เอกสารเปนประเภทโปรงแสง เชน 

เปนแผนใสหรือไม

เม่ือทําสําเนาเอกสารที่โปรงแสงมากๆ 

ส่ิงสกปรกบนเอกสารอาจปรากฏขึ้นในสําเนา 

ใหวางแผนกระดาษสีขาวทับบนบนเอกสารกอนการทําสําเนา

เปนเอกสารที่เปนกระดาษสี มีลักษณะหยาบ 

หรือเปนพิมพเขียวหรือไม

ใหปรับความเขมของสําเนา 

หรือลบสีพ้ืนหลังของกระดาษออกกอนการทําสําเนา

ใหดูที่ "สวางขึน้ / เขมขึน้" (P.87)

เอกสารเปนกระดาษพิมพมันวาวหรือไม กระดาษพิมพมันวาวจะติดบนกระจกวางเอกสารตนฉบ ับไดงาย 

และเงาจะคลายกับส่ิงสกปรกบนสําเนา 

ใหวางแผนใสหรือฟลมแผนใสใตเอกสารกอนการทําสําเนา

เสนสีดําปรากฏขึน้บนสําเน

า

แถบแทงแกวของตัวปอนเอกสารสกปรกหรือไ

ม

ใหทําความสะอาดแถบแทงแกว

ใหดูที่ "การทําความสะอาดตัวกดเอกสารและแถบกระจก" (P.136) 

สําเนามืดเกินไป ตั้งคาความเขมของสําเนาไวมากเกนิไปหรือไ

ม

ใหปรับความเขมของสําเนา

ใหดูที่ "สวางขึน้ / เขมขึน้" (P.87)

สําเนาจางเกินไป เอกสารมีสีจางหรือไม

ตั้งคาความเขมของสําเนาไวนอยเกินไปหรือไ

ม

สําเนาเคล่ือนออกจากตําแห

นง

บรรจุกระดาษในตําแหนงที่ถูกตองหรือไม 

เชน 

ขอบบนของกระดาษเล่ือนออกไปจากมุมถาด

หรือไม

บรรจุกระดาษใหถูกตอง และจัดตัวนํากระดาษใหตรงกบักระดาษ

ใหดูที่ "การปอนกระดาษในถาด 1 และ 2 (อุปกรณเสริม)" (P.70)

ใหดูที่ "การปอนกระดาษท่ีถาด Bypass" (P.71)

สําเนาเล่ือนตําแหนงหรือ 

โกงงอ

วางเอกสารถูกตองแลวหรือไม วางเอกสารใหถูกตอง

ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบบั" (P.78)

บรรจุกระดาษในถาดไวอยางถูกตองหรือไม บรรจุกระดาษใหถูกตอง

ใหดูที่ "การปอนกระดาษในถาด 1 และ 2 (อุปกรณเสริม)" (P.70)

ถาใชถาด Bypass 

วางกระดาษใหพอดีกบัไกดปรับกระดาษหรือไ

ม

บรรจุกระดาษใหถูกตอง

ใหดูที่ "การปอนกระดาษท่ีถาด Bypass" (P.71)

ตัวนําเอกสารของตัวปอนเอกสารอยูในตําแห

นงที่ถูกตองหรือไม

วางเอกสารใหถูกตอง เล่ือนตัวนําเอกสารมาใหติดกบัขอบของเอกสาร

ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบบั" (P.78)

คุณติดตั้งถาดแนนหรือไม ติดตั้งถาดโดยการใสถาดใหเขาไปจนสุด

ใหดูที่ "การปอนกระดาษในถาด 1 และ 2 (อุปกรณเสริม)" (P.70)

สําเนามีสวนที่ขาดหายไป กระดาษชื้นหรือไม กระดาษที่เปยกชืน้อาจเปนสาเหตุใหสําเนาขาดหายไป 

หรือสําเนาไมชัดเจน ใหเปล่ียนเปนกระดาษที่เพ ิ่งแกะจากหอ

กระดาษในถาดพับหรือยนหรือไม เอาแผนที่มีปญหาออกไป 

หรือเปล่ียนใหมเปนกระดาษที่เพ่ิงแกะจากหอ

คุณทําสําเนาเอกสารที่มีการตัดแปะหรือมีรอ

ยพับหรือไม

สวนที่ตัดแปะหรือมีรอยพับของเอกสารอาจไมไดสัมผสักระจกวางเอก

สารตนฉบับอยางเหมาะสม 

ใหวางตั้งกระดาษสีขาวทับที่ดานบนของเอกสารเพ่ือที่จะทําใหเอกสาร

สัมผัสกับกระจกวางตนฉบับ
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มีแถบลายเสนปรากฏอยูบน

สําเนา

คุณกําลังจะพยายามขยายสําเนาเอกสารดวย

อัตราการขยายที่ใหญเกินไปหรือไม

เม่ือขยายสําเนาเอกสาร 

อตัราการขยายบางขนาดอาจทําใหเกดิแถบลายเสน 

ใหปรับแกอัตราการขยายสําเนาใหม

ใหดูที่ "ยอ/ขยาย" (P.85) 

เอกสารที่พิมพออกมาจาง 

(ซีด ไมชัดเจน) 

กระดาษชื้น ใหเปล่ียนเปนกระดาษใหม

ตลับลูกดรัมเส่ือมสภาพหรือเสียหาย ใหเปล่ียนตลับลูกดรัม

ใหดูที่ "การเปล่ียนตลับลูกดรัม" (P.130) 

หมึกในตลับหมึกหมด ใหเปล่ียนตลับหมึก

ใหดูที่ "การเปล่ียนตลับหมึก" (P.127) 

จุดสีดําปรากฏขึ้นบนสําเนา ตลับลูกดรัมเส่ือมสภาพหรือเสียหาย ใหเปล่ียนตลับลูกดรัม

โปรดดูที่ "การเปล่ียนตลับลูกดรัม" (P.130) 

เสนสีดําหรือสีปรากฏบนงา

นพิมพ

ตลับลูกดรัมเส่ือมสภาพหรือเสียหาย ใหเปล่ียนตลับลูกดรัม

ใหดูที่ "การเปล่ียนตลับลูกดรัม" (P.130) 

แถบแทงแกวสกปรก ใหทําความสะอาดแถบแทงแกว

ใหดูที่ "การทําความสะอาดตัวกดเอกสารและแถบกระจก" (P.136) 

มีส่ิงสกปรกปรากฏขึน้ซํ้าๆ 

สมํ่าเสมอบนงานพิมพ

ทิศทางการปอนกระดาษ

เสนทางการปอนกระดาษสกปรก พิมพหลายๆ แผน

ตลับลูกดรัมเส่ือมสภาพหรือเสียหาย ใหเปล่ียนตลับลูกดรัม

ใหดูที่ "การเปล่ียนตลับลูกดรัม" (P.130) 

อาการ สาเหตุที่เปนไปได วิธีการแกไข
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มีจุดสีขาวปรากฏขึ้นในพ้ืนที่

ของการพิมพทึบสีดํา

กระดาษไมเหมาะสม บรรจุชนิดกระดาษที่ถูกตอง

ตลับลูกดรัมเส่ือมสภาพหรือเสียหาย ใหเปล่ียนตลับลูกดรัม

ใหดูที่ "การเปล่ียนตลับลูกดรัม" (P.130) 

ผงหมึกจากงานพิมพลอกติ

ดบนน้ิว

ผงหมึกไมติดบนกระดาษ

กระดาษเปอนผงหมึก

กระดาษชื้น ใหเปล่ียนเปนกระดาษใหม

กระดาษไมเหมาะสม บรรจุชนิดกระดาษที่ถูกตอง

งานพิมพออกมาเปนสีดําทั้ง

หมด

ตลับลูกดรัมเส่ือมสภาพหรือเสียหาย ใหเปล่ียนตลับลูกดรัม

ใหดูที่ "การเปล่ียนตลับลูกดรัม" (P.130) 

อาจเกิดปญหาแหลงจายไฟฟาแรงสูงขัดของ โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา

งานพิมพออกมาวางเปลา เคร่ืองดึงกระดาษเขาไปหลายแผนในคราวเดี

ยวกัน (ดึงกระดาษซอน)

กรีดกระดาษกอนใสเขาไป

หมึกในตลับหมึกหมด ใหเปล่ียนตลับหมึก

ใหดูที่ "การเปล่ียนตลับหมึก" (P.127) 

อาจเกิดปญหาไฟฟาขัดของหรือแหลงจายไฟฟ

าแรงสูงขัดของ

โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา

มีพ้ืนที่สีขาว ลายเสนสีขาว 

หรือลายเสนสีอยูบนงานพิม

พที่ออกมา

กระดาษชื้น ใหเปล่ียนเปนกระดาษใหม

กระดาษไมเหมาะสม บรรจุชนิดกระดาษที่ถูกตอง

อาการ สาเหตุที่เปนไปได วิธีการแกไข
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งานพิมพโดยรวมออกมาสีจ

าง

กระดาษไมมีความเหมาะสมในกรณีพิมพออก

ที่ถาด Bypass ขนาดกระดาษท่ีระบุอยู

ในไดรเวอรไมตรงกับกระดาษที่วางอยูที่ถาด Bypass

โปรดดูที่ "การปอนกระดาษที่ถาด Bypass" (P.71)

เคร่ืองดึงกระดาษเขาไปหลายแผนในคราวเดี

ยวกัน

กรีดกระดาษกอนใสเขาไป

กระดาษยน กระดาษไมเหมาะสม ใหเปล่ียนเปนกระดาษใหม

มีการเพ่ิมกระดาษเขาไปในกระดาษที่โหลด

กระดาษชื้น

ขอความอานไดไมชดั กระดาษไมเหมาะสม ใหเปล่ียนเปนกระดาษใหม

มีการเพ่ิมกระดาษเขาไปในกระดาษที่โหลด

กระดาษชื้น

มีรอยขาวหรือรอยสีในแนว

ดิ่ง

ทิศทางการปอนกระดาษ

ตลับลูกดรัมเส่ือมสภาพหรือเสียหาย ใหเปล่ียนตลับลูกดรัม

ใหดูที่ "การเปล่ียนตลับลูกดรัม" (P.130) 

หมึกในตลับหมึกหมด ใหเปล่ียนตลับหมึก

ใหดูที่ "การเปล่ียนตลับหมึก" (P.127) 

งานพิมพออกมาเอยีง ตัวนํากระดาษของถาดไมอยูในตําแหนงที่ถูกต

อง

จัดกระดาษใหตรงทั้งในแนวนอนและแนวต้ัง

โปรดดูที่ "การปอนกระดาษในถาด 1 และ 2 (อุปกรณเสริม)" 

(P.70)

ใหดูที่ "การปอนกระดาษที่ถาด Bypass" (P.71)

อาการ สาเหตุที่เปนไปได วิธีการแกไข
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ปญหาการทําสําเนา

เน้ือหาในสวนน้ีจะเปนวิธีการแกไขปญหาสําหร ับปญหาตางๆ ทีคุ่ณอาจพบเมื่อใชคุณลักษณะการทาํสําเนา

ไมสามารถทําสําเนาได

ตารางดานลางแสดงวิธีแกไขที่เปนไปได เมื่อคุณไมสามารถทาํสําเนาได

ปญหาเอกสารสําเนา

ตารางดานลางแสดงวิธีการแกไขทีเ่ปนไปได เม ื่อเกิดปญหาขึน้กบัเอกสารสําเนา

อาการ สาเหตุที่เปนไปได วิธีการแกไข

เคร่ืองไมดึงเอกสารเขาตัวป

อนเอกสาร

เอกสารมีขนาดเล็กเกินไป ขนาดตํ่าสุดของเอกสารที่สามารถบรรจุลงในตัวปอนเอกสารไดคือ 

A5

ไมใชชนิดของเอกสารที่รองรับ ตัวปอนเอกสารไมรองรับเอกสารที่งอ, นามบตัร, แผ นใส, 

เอกสารบาง

หรือเอกสารที่มีปายกาว คลิปกระดาษ หรือเทปติดมาดวย

ใหดูที่ "ชนิดของกระดาษ" (P.66)

ตัวนําเอกสารอยูในตําแหนงที่ไมถูกตอง ปรับตัวนําเอกสารใหตรงกับขนาดของเอกสาร

มีเศษเอกสารติดคางอยูในตัวปอนเอกสาร เปดฝาครอบของตัวปอนเอกสาร แลวนําเศษเอกสารออก

ใหดูที่ "เอกสารติด" (P.172) 

คุณไดใสเอกสารที่มีขนาดตางๆ ปนกัน คุณไมสามารถใสเอกสารที่มีขนาดตางๆ ปนกันได

อาการ สาเหตุที่เปนไปได วิธีการแกไข

สําเนาสกปรก ฝาครอบเอกสารหรือกระจกวางเอกสารตนฉบั

บสกปรก

ใหทําความสะอาดฝาครอบเอกสารหรือกระจกวางเอกสารตนฉบับ

ใหดทูี่ "การทาํความสะอาดฝาครอบเอกสารและกระจกวางเอกสารตนฉบับ" 

(P.135)

เอกสารตนฉบับเปนแผนใสหรือเปนส่ือที่โปรง

แสงมาก

เม่ือทําสําเนาเอกสารที่โปรงแสงมากๆ 

ส่ิงสกปรกบนเอกสารอาจปรากฏขึ้นในสําเนา 

ใหวางแผนกระดาษสีขาวทับบนบนเอกสารกอนการทําสําเนา

เปนเอกสารที่เปนกระดาษสี มีลักษณะหยาบ 

หรือเปนพิมพเขียว

สีพ้ืนหลังของกระดาษจะถูกทําสําเนาไปดวย 

ใหปรับความเขมของการทําสําเนา, คุณภาพของภาพ 

หรือระบุการลบพ้ืนหลังกอนที่จะทําสําเนา

เอกสารจะถูกพิมพลงบนกระดาษพิมพมันวาว กระดาษพิมพมันวาวจะติดบนกระจกวางเอกสารตนฉบ ับไดงาย 

และเงาจะคลายกับส่ิงสกปรกบนสําเนา 

ใหวางแผนใสหรือฟลมแผนใสใตเอกสารกอนการทําสําเนา

สําเนามืดหรือจางเกินไป ปรับความเขมของสําเนาไมถูกตอง ใหปรับความเขมของสําเนา

ใหดูที่ "สวางขึน้ / เขมขึน้" (P.87)

เอกสารมีสีจาง ใหปรับความเขมของสําเนา

ใหดูที่ "สวางขึน้ / เขมขึน้" (P.87)

การตั้งคาคุณภาพของภาพสําหรับเอกสารไมถู

กตอง

ถาขอความสีดําของงานพิมพที่ออกมาจางมากเกินไป ใหตั้งคา 

[Original Type] เปน [Text]

ใหดูที่ "ประเภทตนฉบับ" (P.86)

สําเนาเคล่ือนออกจากตําแห

นง

กระดาษที่อยูในถาดวางไมตรง การจัดเรียงตั้งกระดาษใหตรงกอนใสลงถาดจะทําใหสวบบนของกระด

าษตรงกันกับมุมบนของถาด

สําเนามีสวนที่ขาดหายไป กระดาษชื้น กระดาษที่เปยกชืน้อาจเปนสาเหตุใหสําเนาขาดหายไป 

หรือสําเนาไมชัดเจน ใหเปล่ียนเปนกระดาษที่เพ ิ่งแกะจากหอ

กระดาษในถาดพับหรือยน เอาแผนที่มีปญหาออกไป 

หรือเปล่ียนใหมเปนกระดาษที่เพ่ิงแกะจากหอ
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สําเนามีสวนที่ขาดหายไป เอกสารถูกตัดแปะหรือพับ สวนที่ตัดแปะหรือมีรอยพับของเอกสารอาจไมไดสัมผัสกระจกวางเอก

สารตนฉบับอยางเหมาะสม 

ใหวางตั้งกระดาษสีขาวทับที่ดานบนของเอกสารเพ่ือที่จะทําใหเอกสาร

สัมผัสกับกระจกวางตนฉบับ

การตั้งคาขนาดเอกสารผิดพลาด ตรวจสอบวาขนาดเอกสารถูกตั้งอยางถูกตอง

ใหดูที่ "ขนาดตนฉบบั" (P.86)

การตั้งคาขนาดกระดาษผิดพลาด ตรวจสอบวาขนาดกระดาษถูกตั้งอยางถูกตอง

ใหดูที่ "การกําหนดขนาดกระดาษ" (P.75)

มีแถบลายเสนปรากฏอยูบน

สําเนา

อัตราการขยายเอกสารมากเกนิไป เม่ือขยายสําเนาเอกสาร 

อตัราการขยายบางขนาดอาจทําใหเกดิแถบลายเสน 

ใหปรับแกอัตราการขยายสําเนาใหม

ใหดูที่ "ยอ/ขยาย" (P.85) 

สําเนาเล่ือนตําแหนงหรือ 

โกงงอ

คุณวางเอกสารไมถูกตอง วางเอกสารใหถูกตอง

ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบบั" (P.78)

ตัวนําเอกสารของตัวปอนเอกสารอยูในตําแห

นงที่ไมถูกตอง

วางเอกสารใหถูกตอง เล่ือนตัวนําเอกสารมาใหติดกับขอบของเอกสาร

คุณติดตั้งถาดไมแนน ติดตั้งถาดโดยการใสถาดใหเขาไปจนสุด

ตัวนําเอกสารของถาดบายพาสอยูในตําแหนง

ที่ไมถูกตอง

วางเอกสารใหถูกตอง เล่ือนตัวนําเอกสารมาใหติดกับขอบของเอกสาร

ขนาดเอกสารไมถูกตอง ตรวจดูวาไดตั้งคาขนาดเอกสารไวถูกตองหรือไม

ใหดูที่ "ขนาดตนฉบบั" (P.86)

ขนาดกระดาษไมถูกตอง ตรวจดูวาไดตั้งคาขนาดกระดาษไวถูกตองหรือไม

ใหดูที่ "การกําหนดขนาดกระดาษ" (P.75)

สําเนาไมใชขนาดที่ตองการ ฝาครอบเอกสารหรือกระจกวางเอกสารสกปร

ก

ใหทําความสะอาดฝาครอบเอกสารหรือกระจกวางเอกสารตนฉบบั

ใหดูที ่"การทาํความสะอาดฝาครอบเอกสารและกระจกวางเอกสารตนฉบับ" 

(P.135)

เอกสารตนฉบบัเปนแผนใสหรือเปนส่ือที่โปรง

แสงมาก

วางแผนกระดาษสีขาวทับบนเอกสารกอนที่จะทําสําเนา

เอกสารเคล่ือนออกจากตําแหนงเล็กนอย วางเอกสารใหถูกตอง

ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบบั" (P.78)

ตัวนําเอกสารของตัวปอนเอกสารอยูในตําแห

นงที่ไมถูกตอง

วางเอกสารใหถูกตอง เล่ือนตัวนําเอกสารมาใหติดกับขอบของเอกสาร

ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบบั" (P.78)

เอกสารยับ ปรับเอกสารใหเรียบแบนและวางลงอีกคร้ัง

ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบบั" (P.78)

การตั้งคาขนาดเอกสารผิดพลาด ตรวจสอบวาขนาดเอกสารถูกตั้งอยางถูกตอง       

ใหดูที่ "ขนาดตนฉบบั" (P.86)

การตั้งคาขนาดเอกสารผิดพลาด ตรวจสอบวาขนาดเอกสารถูกตั้งอยางถูกตอง

ใหดูที่ "การกําหนดขนาดกระดาษ" (P.75)

ขอบของสําเนาถูกตัดออก เอกสารมีขนาดใหญเกนิกวาพ้ืนที่ที่สามารถจะ

พิมพ

ปรับลดอัตราสวนการยอ/ขยายเพ่ือลดขนาดของสําเนาลงเล็กนอย

การตั้งคาขนาดเอกสารผิดพลาด ตรวจสอบวาขนาดเอกสารถูกตั้งอยางถูกตอง       

ใหดูที่ "ขนาดตนฉบบั" (P.86)

การตั้งคาขนาดกระดาษผิดพลาด ตรวจสอบวาขนาดกระดาษถูกตั้งอยางถูกตอง     

ใหดูที่ "การกําหนดขนาดกระดาษ" (P.75)

อาการ สาเหตุที่เปนไปได วิธีการแกไข
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ปญหาของเคร่ืองพิมพ

เน้ือหาในตอนนี้จะใหวิธีการแกไขปญหาตางๆ ท ี่คุณอาจพบเมื่อพิมพเอกสาร

ไมสามารถพิมพได

ตารางดานลางแสดงวิธีแกไขที่เปนไปได เมื่อคุณไมสามารถพมิพได

ปญหางานพิมพที่ออกมา

ตารางดานลางแสดงวิธีการแกไขทีเ่ปนไปไดของปญหางานพิมพทีอ่อกมา

อาการ สาเหตุที่เปนไปได วิธีการแกไข

ขอมูลยังคงคางอยูในไอคอน

เคร่ืองพิมพ

ไมไดเปดสวิตซของเคร่ือง เปดสวติซเคร่ือง

ใหดูที่ "แหลงจายไฟ" (P.52)

ไมไดเชื่อมตอสายเคเบลิของเคร่ืองคอมพิวเต

อร

ใหเชื่อมตอสายเคเบลิของเคร่ืองคอมพิวเตอร

ไมไดเชื่อมตอสายเคเบลิของเคร่ือง ใหเชื่อมตอสายเคเบลิของเคร่ือง

ใหดูที่ "สายเคเบิลอินเทอรเฟส" (P.29)

เกิดขอผิดพลาดขึ้นในเคร่ือง ตรวจสอบขอมูลความผิดพลาดและดําเนินการตามที่จำเปน

มีปญหาเกิดขึ้นกับการเชื่อมตอเครือขายของค

อมพิวเตอรกับเคร่ือง

ใหติดตอผูดูแลระบบเครือขายของคณุ

พอรตไมไดถูกเปดใชงาน เปดใชงานพอรต

ใหดูที่ "การเปดใชงานพอรตการส่ือสารเพ่ือนํามาใชงาน" (P.34)

เคร่ืองเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรหลายตัว รอสักครูแลวลองพิมพอีกคร้ัง

ขอมูลถูกสงไปยังเคร่ืองแลว ยังไมไดบรรจุกระดาษ ใหบรรจุกระดาษ

ไมมีกระดาษสําหรับขนาดที่กําหนด บรรจุกระดาษตามขนาดที่กําหนด

ใหดูที่ "การบรรจุกระดาษ" (P.70)

เกิดขอผิดพลาดขึ้นในเคร่ือง ตรวจสอบขอมูลความผิดพลาดและดําเนินการตามที่จำเปน

การดําเนินงานถูกหยุดไวชั่วคราว เลือกจากหนาจอวาจะยกเลิกงานหรือไม

อาการ สาเหตุที่เปนไปได วิธีการแกไข

งานพิมพที่ออกมามีขนาดก

ระดาษผิด

บรรจุกระดาษขนาดท่ีผิดในถาดที่กําหนดไว เปล่ียนขนาดกระดาษท่ีอยูในถาด 

หรือเปล่ียนตัวเลือกการพิมพเพ่ือที่จะใชถาดที่มีขนาดกระดาษที่กําหน

ด

ภาพที่ขอบของกระดาษขาด

หายไป

เอกสารมีขนาดใหญเกนิกวาพ้ืนที่การพิมพขอ

งเคร่ือง

ขยายพ้ืนที่การพิมพของเคร่ืองหรือลดพ้ืนที่การพิมพของเอกสารลง

การตั้งคาที่ระบไุวในตัวเลือ

กการพิมพถูกปดใชงาน

เคร่ืองใชโปรแกรมควบคุมการพิมพของเคร่ือง

รุนอื่นอยู

ติดตั้งโปรแกรมควบคุมการพิมพของเคร่ือง

ไมไดติดตั้งตัวเลือก ตรวจสอบตัวเลือกที่ติดตั้งในเคร่ือง จากน้ันให เลือกรายการใน 

[Items] ภายใต [Options] ในโปรแกรมควบคุมการพิมพอกีคร้ัง

คอมพิวเตอรไมไดกําลังใชโ

ปรแกรมควบคุมการพิมพที่ใ

หมาพรอมกับเคร่ือง 

(กําลังใชโปรแกรมควบคุมก

ารพิมพของบริษัทอืน่)

ตรวจสอบอีกคร้ังวาโปรแกรมควบคุมการพิม

พบนคอมพิวเตอรน้ันเปนโปรแกรมที่ใหมาพร

อมกับเคร่ืองหรือไม

บนคอมพิวเตอร 

เลือกโปรแกรมควบคุมการพิมพที่ใหมาพรอมกบัเคร่ือง 

หากโปรแกรมควบคุมการพิมพไมอยูในรายการสําหร ับเลือก 

ใหติดตั้งโปรแกรมควบคุมการพิมพแลวเลือกโปรแกรมน้ัน 

การทํางานจะไมอาจรับประกันไดหากใชโปรแกรมควบคุมการพิมพขอ

งบริษทัอื่น
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ปญหาการสแกน

ในสวนน้ีจะเปนการแสดงแนวทางแกไขปญหาตางๆ อาจพบเมือ่ใชคุณลกัษณะการสแกน

ไมสามารถสแกนได

ตารางดานลางแสดงวิธีแกไขที่เปนไปได เมือ่คุณไมสามารถสแกนได

ไมสามารถโหลดขอมูลการสแกนไปยังคอมพิวเตอรได

ตารางดานลางแสดงวิธีแกไขที่เปนไปได เมือ่คุณไมสามารถโหลดขอมูลการสแกนไปยังคอมพิวเตอรได

อาการ สาเหตุที่เปนไปได วิธีการแกไข

เคร่ืองไมดึงเอกสารเขาตัวป

อนเอกสาร

เอกสารมีขนาดเล็กเกินไป ขนาดต่ําสุดของเอกสารที่สามารถบรรจลุงในตัวปอนเอกสารไดคอื 

A5

ไมใชชนิดของเอกสารที่รองรับ ตัวปอนเอกสารไมรองรับเอกสารที่งอ, นามบัตร, แผ นใส, 

เอกสารบาง หรือ

เอกสารที่มีปายกาว คลิปกระดาษ หรือเทปติดมาดวย

ใหดูที่ "ชนิดของกระดาษ" (P.66)

ตัวนําเอกสารอยูในตําแหนงที่ไมถูกตอง ปรับตัวนําเอกสารใหตรงกบัขนาดของเอกสาร

ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบบั" (P.94)

มีเศษเอกสารติดคางอยูในตัวปอนเอกสาร เปดฝาครอบของตัวปอนเอกสาร แลวนําเศษเอกสารออก

ใหดูที่ "เอกสารติด" (P.172) 

อาการ สาเหตุที่เปนไปได วิธีการแกไข

ไมพบเคร่ืองสแกน ไมไดเปดสวิตซของเคร่ือง เปดสวิตซเคร่ือง

ใหดูที่ "แหลงจายไฟ" (P.52)

ไมไดเชื่อมตอสายเคเบิล USB 

ของเคร่ืองคอมพิวเตอร

เชือ่มตอสายเคเบลิ USB ของเคร่ืองคอมพิวเตอรอีกคร้ัง

ใหดูที่ "สายเคเบิลอินเทอรเฟส" (P.29)

ไมไดเชื่อมตอสายเคเบิล USB ของเคร่ือง เชือ่มตอสายเคเบลิ USB ของเคร่ืองอีกคร้ัง

ใหดูที่ "สายเคเบิลอินเทอรเฟส" (P.29)

ไมสามารถโหลดขอมูลจากเ

คร่ืองสแกนไดเน่ืองจากขอผิ

ดพลาดในการสื่อสาร 

TWAIN

ยังไมไดติดตั้งโปรแกรมควบคุมการสแกน ติดตั้งโปรแกรมควบคุมการสแกน

หยุดการทํางานขณะกําลังอ

านขอมูล

ขนาดไฟลใหญเกนิไปหรือไม ลดคาความละเอียด แลวลองโหลดขอมูลใหมอกีครั ง
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ปญหาคุณภาพของภาพสแกน

ตารางดานลางน้ีแสดงวิธีแกปญหาที่เปนไปได สําหรับปญหาคุณภาพของภาพจากขอมูลการสแกน

อาการ สาเหตุที่เปนไปได วิธีการแกไข

ภาพสแกนสกปรก ฝาครอบเอกสารหรือกระจกวางเอกสารตนฉบั

บสกปรก

ใหทําความสะอาดฝาครอบเอกสารหรือกระจกวางเอกสารตนฉบับ

ใหดทูี่ "การทาํความสะอาดฝาครอบเอกสารและกระจกวางเอกสารตนฉบับ" 

(P.135)

เอกสารตนฉบับเปนแผนใสหรือเปนส่ือที่โปรง

แสงมาก

เม่ือสแกนเอกสารที่โปรงแสงมากๆ 

ส่ิงสกปรกบนเอกสารอาจปรากฏขึ้นในสําเนา 

ใหวางแผนกระดาษสีขาวทับบนบนเอกสารกอนการสแกน

เปนเอกสารที่เปนกระดาษสี มีลักษณะหยาบ 

หรือเปนพิมพเขียว

ปรับความเขมของการสแกน หรือคุณภาพของภาพกอนท ี่จะสแกน

เอกสารการสแกนจะถูกพิมพลงบนกระดาษพิ

มพมันวาว

กระดาษพิมพมันวาวจะติดบนกระจกวางเอกสารตนฉบ ับไดงาย 

และเงาจะคลายกับส่ิงสกปรกบนภาพสแกน 

ใหวางแผนใสหรือฟลมแผนใสใตเอกสารกอนการสแกน

ภาพมืดหรือจางเกินไป ปรับความเขมการสแกนไมถูกตอง ใหปรับความเขมการสแกนใหม

ชนิดของตนฉบับไมเหมาะสม เลือกชนิดของตนฉบับใหเหมาะสมกับเอกสาร

มีสวนที่ขาดหายไปของภาพ เอกสารถูกตัดแปะหรือพับ สวนที่ตัดแปะหรือมีรอยพับของเอกสารอาจไมไดสัมผสักระจกวางเอก

สารตนฉบับอยางเหมาะสม 

ใหวางตั้งกระดาษสีขาวทับที่ดานบนของเอกสารเพ่ือที่จะทําใหเอกสาร

สัมผัสกับกระจกวางตนฉบับ

ภาพที่ออกมาไมใชขนาดที่ต

องการ

ฝาครอบเอกสารหรือกระจกวางเอกสารตนฉบั

บสกปรก

ใหทําความสะอาดฝาครอบเอกสารหรือกระจกวางเอกสารตนฉบับ

ใหดูที่ 

"การทําความสะอาดฝาครอบเอกสารและกระจกวางเอกสารตนฉบับ" 

(P.135)

เอกสารตนฉบับเปนแผนใสหรือเปนส่ือที่โปรง

แสงมาก

วางแผนกระดาษสีขาวทับบนเอกสารกอนที่จะสแกน

เอกสารเคล่ือนออกจากตําแหนงเล็กนอย วางเอกสารใหถูกตอง

ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบบั" (P.94)

ตัวนําเอกสารของตัวปอนเอกสารอยูในตําแห

นงที่ไมถูกตอง

วางเอกสารใหถูกตอง เล่ือนตัวนําเอกสารมาใหติดกบัขอบของเอกสาร

ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบบั" (P.94)

เอกสารยับ ปรับเอกสารใหเรียบแบนและวางลงอีกคร้ัง

ภาพไมมีสี [Color Mode] ถูกตั้งเปน [Black & White] เลือก [Color]

ภาพมีลักษณะหยาบ มีการตั้งคาความละเอยีดต่ําไว ตั้งคาความละเอียดใหสูงขึน้

ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบบั" (P.94)
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ปญหาที่เก่ียวของกับเครือขาย

ในสวนน้ีจะเปนการแสดงแนวทางแกไขปญหาทีเ่ก ี่ยวของกับเครือขาย

ปญหาในการใช TCP/IP (LPD/Port9100)

ตารางดานลางน้ีแสดงสาเหตุที่เปนไปไดสําหรับปญหาที่เกิดขึน้เมื่อใช TCP/IP (LPD/Port9100) วิธีการที่ใชตรวจสอบ 

และการดําเนินการที่จาํเปน

ไมสามารถพิมพได

ปญหาเก่ียวกับการใช CentreWare Internet Services

ตารางดานลางน้ีแสดงวิธีการแกไขทีเ่ปนไปได ตอปญหาทีคุ่ณอาจพบเมื่อใช CentreWare Internet Services

สาเหตุที่เปนไปได วธีิการตรวจสอบ วิธีการแกไข

ไมไดตั้งคา IP แอดเดรสที่ถูกตอง ใหผูดูแลระบบเครือขายตรวจสอบวา IP 

แอดเดรสของเคร่ืองถูกตองหรือไม

ตั้ง IP แอดเดรสที่ถูกตองในเคร่ือง

มีความลมเหลวที่ไมสามารถแกไขไดเกดิขึ้นระห

วางดําเนินการงานพิมพ

ตรวจดูวามีขอผิดพลาดปรากฏในหนาจอบนแผ

งควบคุมหรือไม

ปดสวติชเคร่ือง รอจนกวาหนาจอจะดับสนิท 

แลวจึงเปดสวิตชเคร่ืองอีกคร้ัง

โปรโตคอลที่เลือกน้ันเขากนักนัไมไดกับเครื องค

อมพิวเตอร

ตรวจสอบโปรโตคอลท่ีเลือก เลือกโปรโตคอลท่ีเขากันไดกับเคร่ืองคอมพิวเต

อร

อาการ วิธีการแกไข

ไมสามารถเช่ือมตอไปที่ CentreWare Internet 

Services ได

เคร่ืองทํางานปกติหรือไม

ตรวจดูวาสวิตชเคร่ืองเปดอยู

[Internet Services] ทํางานอยูหรือไม

พิมพ System Settings Report ออกมาแลวตรวจดูวา

ปอนที่อยูอินเตอรเน็ตถูกตองแลวหรือไม

ตรวจสอบที่อยูอินเทอรเน็ตอีกคร้ัง หากคุณยังไมสามารถเชื่อมตอไปที่  CentreWare Internet 

Services ได ใหลองเชื่อมตอโดยใช IP แอดเดรส

คุณใช Proxy Server อยูหรือไม

เคร่ืองไมสามารถเชื่อมตอกบั Proxy Server บางตัวได ด ังน้ันหามใช 

ใหตั้งเว็บเบราวเซอรของคุณเปน [Not using proxy server] หร ือตั้งที่อยูที่คุณกาํลังใชใหเปน [Not 

using proxy server]

ขอความ "Please wait" ยังปรากฏอยู ใหรอสักครู

ถาเงือ่นไขยังคงอยู ใหกดปุม [Refresh]

ถาเงือ่นไขยังคงอยู ใหดูวาเคร่ืองทํางานปกต ิหรือไม

ไมมีอะไรเกิดขึน้หลังจากกดปุม [Refresh] คุณใชเว็บเบราวเซอรที่รองรับหรือไม

ใหดูที่ "การใช CentreWare Internet Services" (P.36) 

เพ่ือตรวจสอบวาเว็บเบราวเซอรของคุณเปนชนิดที่รองรับหรือไม
กรอบดานขวาไมไดถูกอัพเดตหลังจากที่เลือกรา

ยการเมนูจากกรอบดานซาย

หนาจอแสดงผลมีการแยกสวน เปล่ียนขนาดของหนาตางเว็บเบราวเซอรของคุณ

ไมอัพเดตหนาจอแสดงผล กด [Refresh]

ไมมีอะไรเกิดขึน้หลังจากกดปุม [Apply] คาที่ปอนน้ันถูกตองหรือไม

ถาคุณปอนคาที่อยูนอกเหนือขอบเขต ระบบจะเปล ี่ยนเปนคาที่อยูในขอบเขตโดยอัตโนมัติ

ตอนน้ีคุณกําลังใช หรือเพ่ิงไดใชแผงควบคุมของเคร่ืองหรือไม

เม่ือตั้งคา Auto Reset การตั้งคาที่ทําโดย CentreWare Internet Services 

จะใชไมไดจนกวาจะผานเวลาที่ตั้งคาไวกอน ใหรอสักครู

เคร่ืองอยูในโหมดประหยัดพลังงานหรือไม

ยกเลิกโหมดประหยัดพลังงาน และลองอีกคร้ัง
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เม่ือคุณคลิก [Apply] ขอความเชน 

"เซิรฟเวอรกลับมาใชไมไดหรือใหการตอบสนอง

ที่ไมเขาใจ" หรือ "ไมมีขอมูล" 

จะปรากฏขึน้บนเบราวเซอร

รหัสผานถูกตองหรือไม

รหัสผานที่คุณปอนเพ่ือยืนยันไมตรงกัน โปรดใสรหัสผานใหมอีกคร้ัง

รีสตารทเคร่ืองอีกคร้ัง

อาการ วธีิการแกไข
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ปญหาการเช่ือมตออินเทอรเน็ต / อนิทราเน็ต

ตารางดานลางแสดงสาเหตุและวิธีแกไขสําหรับปญหาที่อาจเกิดขึน้เมื่อเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ตหรืออินทราเน็ต

ไมสามารถเชื่อมตอกบัอินเทอรเนต็หรืออินทราเนต็

ไมสามารถเชื่อมตอไปยังเว็บเซิรฟเวอรที่ตองการได

สาเหตุที่เปนไปได วิธีการแกไข

ไมไดตั้งคา IP แอดเดรสที่ถูกตอง ตรวจสอบการตั้งคา IP แอดเดรส หากไมไดตั้ง IP แอดเดรสอยางถูกตอง ใหระบุ IP แอดเดรสถาวร 

หรือใช DHCP หรือ Autonet เพ่ือแกไข IP แอดเดรส

ไมไดตั้งคาเกตเวย IP แอดเดรสที่ถูกตอง ปอนเกตเวย IP แอดเดรสที่ถูกตองเม่ือเชื่อมตอกับ Proxy Server 

หรือเว็บเซิรฟเวอรผานทางเกตเวย IP

ตั้งคาซับเน็ตมาสกไวไมถูกตอง ตั้งคาซับเน็ตมาสกใหถูกตองเพ่ือใหตรงกบัสภาพแวดลอมที่กาํลังใชงาน

ไมไดตั้งคาแอดเดรสของเซิรฟเวอร DNS 

ที่ถูกตอง

ตรวจสอบแอดเดรสของเซิรฟเวอร DNS

เซิรฟเวอร DNS 

ที่เลือกไมสามารถแกปญหาแอดเดรสได

ใหเลือกเซิรฟเวอร DNS ที่สามารถแกปญหาแอดเดรสได

เม่ือเชือ่มตอผาน Proxy Server

ใหตั้ง IP แอดเดรสของเซิรฟเวอร DNS ที่สามารถแกปญหาแอดเดรสของ Proxy Server ได

เม่ือไมไดเชือ่มตอผาน Proxy Server

ใหตั้ง IP แอดเดรสของเซิรฟเวอร DNS ที่สามารถแกปญหาแอดเดรสปลายทางได

การตั้งคาของแอดเดรสที่ไมไดใช Proxy Server 

น้ันไมถูกตอง

ใหตรวจดูอีกคร้ังวาไดตั้งเฉพาะแอดเดรสที่ไมไดใช Proxy Server แลวหรือไม และแมวาจะใช FQDN 

ระบแุอดเดรสโดยไมไดผาน Proxy Server แตหากมีการเขาใชเซิรฟเวอรโดยตรงโดยใช IP 

แอดเดรส เซิรฟเวอรที่ลงทะเบียนจะไมไดรับการยกเวน ใหตั้งแอดเดรสที่ไมใช Proxy Server

ในทํานองเดียวกัน แมวาคุณจะระบุแอดเดรสที่ไมไดใช Proxy Server โดยตรง 

แตถาเซิรฟเวอรมีการเขาถึงดวย FQDN เซิรฟเวอรที่ลงทะเบยีนจะไมไดรับการยกเวน ใหตั้ง IP 

แอดเดรสดวย FQDN และไมตองใช Proxy Server

เซิรฟเวอรที่เชื่อมตอหรือ Proxy Server 

ใชงานไมได

ตรวจสอบวาเซิรฟเวอรหรือ Proxy Server ที่เชือ่มตอน ั้นทํางานเปนปกติหรือไม

สายเคเบิลเครือขายหลุดหรือชาํรุด ตรวจดูการเชื่อมตอของสายเคเบิลเครือขาย 

ควรใชสภาพแวดลอมแบบแขนงตนไมเพ่ือสรางสภาพแวดลอมเครือขายที่ทนทานตอการขาดการเ

ชื่อมตอ

ไมสามารถส่ือสารไดเน่ืองจากเซิรฟเวอรโหลด รอสักครูแลวลองเขาถึงเซิรฟเวอรอีกคร้ัง

เกดิขอผิดพลาด แตไมปรากฏบนแผงควบคุม ขอผิดพลาดที่เกดิขึ้นในขณะท่ีประมวลผลกระบวนการพ้ืนหลังจะไมปรากฏบแผงควบคุม ใหพิมพ 

Job History Report ออกมาเพ่ือตรวจดูผลการดําเนินการ

ไมสามารถเช่ือมตอไดเน่ืองจากการจํากดัการเข 

าถึงที่ตั้งไวใน Proxy Server, ไฟรวอลล 

หรือเว็บเซิรฟเวอร

ประเภทของขอจํากดัการเขาถึงมีตามที่ระบุไวด านลางน้ี ตรวจสอบการต้ังคาจํากัดการเขาถึง

ขอจํากัดของแอดเดรส (พอรต)

ขอจํากัดของ SSL

ขอจํากัดการเขาถึงของผูใช (หรือระดับอํานาจการเขาถึง)

บล็อกเน้ือหา

ขอจํากัดของวิธีการ (เชน ขอจํากัดในการใช HTTP)

ขอจํากัดของขนาดขอมูลสงตอ

ขอจํากัดของวิธีการ (เชน ขอจํากัดในการใช POST)

ขอจํากัดที่สวนหัวของ HTTP (เชน การเขาถึงที่อน ุญาตในเบราวเซอรบางอยางเทาน้ัน)

ขอจํากัดดานเวลา (เชน อนุญาตใหใชเฉพาะในบางชวงเวลาท่ีแนนอน)

อาการ วิธีการแกไข

เคร่ืองไมไดถูกกําหนดใหใช Proxy Server หากไมไดมีการตั้งคาเคร่ืองใหใช Proxy Server ในสภาพแวดลอมที่ใช Proxy Server 

คุณจะไมสามารถเชื่อมตอไปยังเว็บเซิรฟเวอรที่ตองการได ใหตั้งคาเคร่ืองใหใช Proxy Server

มีการตั้งคาใหเคร่ืองใช Proxy Server 

แมวาสภาพแวดลอมของเคร่ืองจะไมมีการใช 

Proxy Server ก็ตาม

อยาตั้งคาใหเคร่ืองใช Proxy Server ในสภาพแวดลอมท ี่ไมมีความจําเปนตองใช (เชน อินทราเน็ต)

ไมไดตั้งคาแอดเดรสของ Proxy Server ที่ถูกตอง หากมีการตั้งคาเคร่ืองใหใช Proxy Server 

คุณจะไมสามารถเชื่อมตอไปยังเว็บเซิรฟเวอรที่ตองการไดหากใสแอดเดรสของ Proxy Server ผิด 

ใหใสแอดเดรสของ Proxy Server ใหถูกตอง
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ปญหาการเช่ือมตอ IPv4 หรือ IPv6

ตารางดานลางแสดงสาเหตุและวิธีแกไขสําหรับปญหาที่อาจเกดิขึน้เมื่อเชือ่มตอกับ IPv4 หรือ IPv6 แอดเดรส

ไมสามารถเชื่อมตอไปยัง IPv4 แอดเดรสได

ไมสามารถเชื่อมตอไปยัง IPv6 แอดเดรสได

ไมสามารถพิมพในสภาพแวดลอม IPv6 ได

ปญหา IPv6 อ่ืนๆ

ไมสามารถเชื่อมตอไดเน่ืองจากชื่อผูใชและรหัส

ผานไมถูกตองเม่ือตองรับรองความถูกตองจาก 

Proxy Server

ตั้งคาชือ่ผูใชและรหัสผานในเคร่ืองที่ Proxy Server จะอนุญาตการเชือ่มตอ

อาการ วธีิการแกไข

เม่ือปอน IPv4 แอดเดรส การเพ่ิม 0 

เขาไปในสวนหนาของคาแอดเดรสจะทําใหเคร่ือ

งจะไมสามารถทํางานไดอยางถูกตอง เชน 

192.0.2.014

หามใส 0 ขางหนาคาแอดเดรส

อาการ วธีิการแกไข

ไมสามารถเขาถึงเคร่ืองดวยการระบุแอดเดรสข

องลิงคเฉพาะที่ได 

ผนวกขอบเขต ID ไปยังแอดเดรสของลิงคเฉพาะที่

ตัวอยางเชน เม่ือใช Internet Explorer 7 ใน Windows Vista เพ่ือเขาใชเคร่ืองโดยระบุ 

fe80::203:baff:fe48:9010 ผนวกหมายเลขเชือ่มตอเฉพาะที่ของ Ethernet 

อะแดปเตอรในระบบปฏิบัติการ Windows Vista (เชน 8) เปนขอบเขต ID (ตัวอยางเชน ปอน 

fe80::203:baff:fe48:9010%8)

ไมสามารถติดตอส่ือสารไดกบัระบบปฏิบัติการ 

Windows ที่รองรับ IPv6

ตั้งแอดเดรสถาวรในระบบปฏิบัติการ Windows ที่รองรับ IPv6

การคนหาอุปกรณภายนอกเราเตอรทํางานไมถู

กตอง

เม่ือออกไปนอกเราเตอรในการคนหา SMB ใหใสที่อยูของผูรับโดยตรง

ระบบจะรองรับ Multicasting ในลิงคเฉพาะที่เทาน้ัน (FF02::1)

อาการ วธีิการแกไข

ไมสามารถที่จะใชเคร่ืองพิมพ Windows 

ที่ใชรวมกนัจากระบบปฏิบัติการ Windows 

ที่รองรับ IPv6 ในสภาพแวดลอมเครือขาย IPv6 

ที่ไมมีเซิรฟเวอร DNS

ลงทะเบียนชื่อคอมพิวเตอรของเคร่ืองในไฟล "hosts" ในระบบปฏิบัติการ Windows ที่รองรับ IPv6

ตัวอยาง:

ลงทะเบียนชื่อในไฟล

C:\Windows\system32\driver\etc\hosts

อาการ วธีิการแกไข

ไมไดปอน IPv6 

แอดเดรสไวอยางถูกตองในบันทึกงาน

ใช IPv4

อาการ วธีิการแกไข
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รหัสขอผิดพลาด

สวนน้ีจะอธิบายถึงรหัสทีแ่สดงขอผิดพลาด

รหัสขอผิดพลาด (X-X) หรือ (XXX-XXX) 

จะกระพริบหากการพิมพหยุดอยางผิดปกติเน่ืองจากขอผิดพลาดหรือความผิดปกติที่เกิดขึ้นในเคร ือง

แสดงตัวอยางของรหัสขอผิดพลาด

                                       

โปรดดูรหสัขอผิดพลาดในตารางตอไปนี้เพื่อแกไขปญหา

สิ่งสําคัญ • หากรหัสขอผดิพลาดแสดงขึ้นมา ขอมูลการพิมพใดๆ ท่ีคางอยูในเครื่องและขอมูลท่ีจัดเก็บไวในหนวยความจําของเครือ่งอาจสูญหายได

หากรหสัขอผิดพลาดแสดงขึ้นมาโดยเปนรหัสที่ไม ไดแสดงรายการไวในตารางตอไปน้ี 

หรือหากคุณไมสามารถแกไขขอผิดพลาดไดแมจะปฏิบัติตามคําแนะนําทีอ่ธิบายไวในตารางน้ันแลวก็ตาม ใหติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา 

หมายเลขโทรศัพทจะอยูบนปายหรือบัตรทีแ่นบติดกับเคร่ือง

หมายเหตุ • หากรหัสขอผดิพลาดสองหลัก (X-X) ปรากฏขึ้น คุณสามารถดูกลุมรหัสขอผิดพลาดหกหลัก  (XXX-XXX) โดยการกดปุ ม <ถายบัตรประจําตวั> คางไว
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รหัสขอผิดพลาด (X-X)

ขอผิดพลาด รหัส สาเหตุ วิธีการแกไข

เอกสารติดขดัในอุปกรณปอนเอกสาร นํากระดาษที่ติดขดัออก

โปรดดูที่ "เอกสารติด" (P.172).

ขนาดเอกสารท่ีบรรจุในอุปกรณปอนเอกสารไ

มไดถูกรองรับ

การวางกระดาษลงบนกระจกวางตนฉบับ

โปรดดูที่ "เอกสารติด" (P.172).

ถาเอกสารติด นํากระดาษที่ติดออก

โปรดดูที่ "เอกสารติด" (P.172).

ไมสามารถตรวจพบขนาดเอกสาร ตรวจสอบดังตอไปน้ี:                                  

-มีแตเอกสารเทาน้ันที่วางบนอุปกรณปอนเอกสาร                                                  

- ฐานปรับเอกสารตรงกบัตนฉบับ                 

- เอกสารทุกฉบับมีขนาดเดี่ยวกัน 

เอกสารที่มีขนาดแตกตางกนัไมสามารถบรรจุไดในเวลาเดี่ยวกัน 

หากเอกสารตนฉบบัมี ขนาดแตกตางกันกรุณาใชกระจกวางตนฉบับ

ขนาดแตกตางกันกรุณาใชกระจกวางตนฉบับ หากจะดำเนินงานตอ

หากจะดําเนินงานตอ 

บรรจุเอกสารที่ยังไมไดทําสําเนาหรือสแกนและกดปุม <เร่ิม>

โปรดดูที่ "การวางเอกสารตนฉบบั" (P.78).

ฝาอปุกรณปอนเอกสารเปดอยู ปดฝาครอบ

โปรดดูที่ "สวนประกอบตางๆ ของเคร่ือง" (P.48).

มีถาดท่ียังไมมีการเลือกโดยอัตโนมัติ 

หรือไมมีขนาดที่เหมาะสมของกระดาษในถาด

ที่เลือก

กอนอื่นเลือกถาดที่ตองการจากถาดที่มีไฟสัญล ักษณสวางอยูโดยกดปุ

ม <ถาดกระดาษ> และดึงถาดที่เลือกออก                   

ถัดไปบรรจุกระดาษที่มีขนาดและทิศทางตรงกับที่ปรากฏในพ้ืนที่แสด

งขนาดกระดาษของแผนผังงสถานะเคร่ืองและกดปุม <เร่ิม>

เม่ือตองการยกเลิกงานใหกดปุม <หยุด>

โปรดดูที่ "การบรรจกุระดาษ" (P.65).

กระดาษหมดในถาด 1 บรรจุหรือบรรจุกระดาษลงในถาด 1 อีก

โปรดดูที่ "การปอนกระดาษในถาด 1 และ 2 (อปุกรณเสริม)" 

(P.70)

กระดาษหมดในถาด 2 บรรจุหรือบรรจุกระดาษลงในถาด 2

โปรดดูที่ "การปอนกระดาษในถาด 1 และ 2 (อปุกรณเสริม)" 

(P.70)

กระดาษหมดในถาด Bypass บรรจุหรือบรรจุกระดาษลงในถาด 5  (ถาด Bypass) อกี

โปรดดูที่ "การปอนกระดาษที่ถาด Bypass" (P.71)

ขนาดและทิศทางของกระดาษท่ีบรรจุในถาด 

1 ไมตรงกับคาที่ระบุในเคร่ือง

ตรวจสอบขนาดกระดาษและทิศทางในแผนผังแสดงสถานะเคร่ืองใหต

รงกระดาษในถาด 1 และบรรจุกระดาษโดยปรับตัวปรับกระดาษ

โปรดดูที่ "การปอนกระดาษในถาด 1 และ 2 (อปุกรณเสริม)" 

(P.70)

เม่ือเปล่ียนการตั้งคาของขนาดและการจัดวางของกระดาษ, 

ยกเลิกงานกอนโดยการกดปุม <หยุด>

โปรดดูที่ "การเปล่ียนขนาดกระดาษสําหรับถาด 1 และ 2" (P.73)

ขนาดและทิศทางของกระดาษท่ีบรรจุในถาด 

2 ไมตรงกับคาที่ระบุในเคร่ือง

ตรวจสอบขนาดกระดาษและทิศทางในแผนผังแสดงสถานะเคร่ืองใหต

รงกระดาษในถาด 2 และบรรจุกระดาษโดยปรับตัวปรับกระดาษ

โปรดดูที่ "การปอนกระดาษในถาด 1 และ 2 (อปุกรณเสริม)" 

(P.70)

เม่ือเปล่ียนการตั้งคาของขนาดและการจัดวางของกระดาษ, 

ยกเลิกงานกอนโดยการกดปุม <หยุด>

โปรดดูที่ "การเปล่ียนขนาดกระดาษสําหรับถาด 1 และ 2" (P.73)
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ขนาดและทิศทางของกระดาษท่ีบรรจุในถาด 

Bypass ไมตรงกับคาที่ระบุในเคร่ือง

ตรวจสอบขนาดกระดาษและทิศทางในแผนผังแสดงสถานะเคร่ืองใหต

รงกระดาษในถาดล่ือนกระดาษ 

และบรรจุกระดาษโดยปรับตัวปรับกระดาษ

โปรดดูที่ "การปอนกระดาษที่ถาด Bypass" (P.71)

เม่ือเปล่ียนการตั้งคาของขนาดและการจัดวางของกระดาษ, 

ยกเลิกงานกอนโดยการกดปุม <หยุด>

โปรดดูที่ "การเปล่ียนขนาดกระดาษสําหรับถาด 1 และ 2" (P.73)

ขณะที่ทําสําเนาโดยการใชทานลักษณะ 

"จํานวนหนาตอดาน" อัตราสวนการยอ-

ขยายที่พอเหมาะสําหรับการจัดวางหนาที่ระบุ

บนกระดาษอยูในชวง 25-400%

กดปุม <หยุด>

เปล่ียนอัตราสวนการยอ-ขยายใหพอเหมาะกบัการจ ัดวางบนกระดาษ 

จัดวางตฉบับ และกดปุม <เร่ิม> 

กระดาษติดขัดภายในฝาครอบซายของเคร่ือง เปดฝาครอบซายของเคร่ือง แลวนํากระดาษที่ติดออก

โปรดดูที่ "E-1: กระดาษติดขัดภายในฝาครอบดานซาย[A]" (P.167)

กระดาษติดขัดภายในฝาโมดูลถาดหน่ึง เปดฝาโมดูลถาดหน่ึงและนํากระดาษที่ติดออก

โปรดดูที่ "E-2: กระดาษติดภายในฝาครอบเคร่ืองโมดูลหน่ึงถาด[B]" 

(P.169)

กระดาษติดขัดในถาด 1 นํากระดาษที่ติดออก

โปรดดูที่ "E-3: กระดาษติดในถาด 1" (P.169)

กระดาษติดขัดในถาด 2 นํากระดาษที่ติดออก

โปรดดูที่ "E-4: กระดาษติดในถาด 2" (P.170).

กระดาษติดขัดในถาด Bypass นํากระดาษที่ติดออก

โปรดดูที่ "E-5: กระดาษติดในถาด Bypass" (P.171)

ฝาครอบซายของเคร่ืองเปดอยู ปดฝาครอบ

โปรดดูที่ "สวนประกอบตางๆ ของเคร่ือง" (P.48).

ฝาครอบดานหนาของเคร่ืองเปดอยู ปดฝาครอบดานหนา

โปรดดูที่ "สวนประกอบตางๆ ของเคร่ือง" (P.48).

ฝาโมดูลถาดหน่ึงของเคร่ืองเปดอยู ปดฝาครอบดานหนา

โปรดดูที่ "สวนประกอบตางๆ ของเคร่ือง" (P.48).

การใชคาปจจุบันจะทําใหภาพถูกตัดออกไป วางเอกสารในแนวนอนและกดปุม <เร่ิม>

สิ่งสําคัญ • ขณะใชอุปกรณปอนเอกสาร 

บรรจุเอกสารทุกฉบับในอุปชดุปอนเอกสารโดยท่ีไมเปด

ดฝาครอบตนฉบับ

การทําความเย็นภายในเคร่ือง. 

เร่ิมทํางานโดยอตัโนมัติ

ไมควรเปดฝาใดๆ ของเคร่ือง

หมึกหมด เปล่ียนตลับหมึก

โปรดดูที่ "การเปล่ียนตลับหมึก" (P.127).

ตองเปล่ียนตลับลูกดรัม ปดการทํางานของเคร่ือง รอ 10 วินาที หลังหนาจอปด 

แลวเปดการทํางานของเคร่ืองใหม

ถาหนาจอไมปด ใหเปล่ียนตลับลูกดรัม

โปรดดูที่ "การเปล่ียนตลับลูกดรัม" (P.130).

ตลับลูกดรัมมีตําหนิ เปล่ียนตลับลูกดรัม

โปรดดูที่ "การเปล่ียนตลับลูกดรัม" (P.130).

ถึงขดีจํากัดการทําสําเนาสูงสุดในขณะที่ตั้งคา

จํากัดไว นอกจากน้ี 

ผูใชที่ถึงคาการทําสําเนาสูงสุดไดล็อกอนิเข าสู

เคร่ือง

กดปุม <หยุด> และติดตอผูดูแลระบบ

หนวยความจําเต็ม เปล่ียนการตั้งคาและลองใหมอีกคร้ัง

งานถูกยกเลิก เปล่ียนการตั้งคาและลองใหมอีกคร้ัง

ขอผิดพลาด รหัส สาเหตุ วิธีการแกไข
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รหัสขอผิดพลาด สาเหตุและวธีิการแกไข

003-500 [สาเหตุ] เม่ือใชฟงกชั่นหลายหนาตอหน่ึงดาน งานที่พิมพออกมาจะมีขนาดไมพอดีกับสัดสวนการยอ/

ขยายที่กําหนดไว

[วิธีการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวเปล่ียนแปลงการตั งคา

003-795 [สาเหตุ] เม่ือยอ/ขยายเอกสารที่สแกนแลวใหพอดีกับขนาดกระดาษที่ระบุไว อัตราสวนการยอ/

ขยายจะเกนิจากชวงที่อนุญาต 

[วิธีการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวเปล่ียนแปลงการตั งคา

003-942 [สาเหตุ] ตั้งคาเอกสารที่มีขนาดไมไดมาตรฐานไวในตัวปอนเอกสาร

[วิธีการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวตรวจดูเอกสาร

003-956 [สาเหตุ] ตั้งคาเอกสารที่มีขนาดไมไดมาตรฐานไวในกระจกวางเอกสาร

[วิธีการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวตรวจดูเอกสาร

003-963 [สาเหตุ] เม่ือเลือก [Auto] ในสวน [Paper Supply] สําหรับงานทําสําเนา 

จะสามารถทําสําเนาเอกสารที่สแกนซ่ึงมีขนาดใหญกวาขนาดกระดาษได

[วิธีการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวเปล่ียนแปลงการตั งคา

003-972 [สาเหตุ] เกินจํานวนหนาสูงสุดที่สามารถสแกนไดแลวในระหวางงานทําสําเนา/สแกน

[วิธีการแกไข] กดปุม <เร่ิม> ของแผงควบคุมเพ่ือทําซํ้าการดําเนินการน้ี หรือกดปุม <หยุด> 

เพ่ือยกเลิกการดําเนินการน้ี 

003-973 [สาเหตุ] ขนาดภาพจะใหญเกนิไปเม่ือขยาย/ยอขนาดเอกสารที สแกนซ่ึงไมตรงกับแนวการจัดวางของกระดาษ

[วิธีการแกไข] ใชวธีิใดวิธีหน่ึงตอไปน้ี

ลดการขยายลงดวย [Reduce/Enlarge]

เปล่ียนแปลงแนวการจัดวางของกระดาษหรือเอกสาร

004-345 [สาเหตุ] มีขอผิดพลาดเกิดขึน้

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเคร่ือง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเคร่ือง 

หากขอความเดิมแสดงขึ้นมาอีกคร้ัง โปรดติดตอศ ูนยบริการลูกคาของเรา

005-122

005-123

005-125

005-131

005-132

005-134

005-135

005-136

005-139

005-145

005-147

005-196

005-197

005-198

005-199

[สาเหตุ] มีเอกสารติดขัดเกดิขึ้นในตัวปอนเอกสาร

[วิธีการแกไข] นําเอกสารที่ติดออก

ใหดูที่ "เอกสารติด" (P.172) 

005-210

005-275

005-280

[สาเหตุ] มีขอผิดพลาดเกิดขึน้ในตัวปอนเอกสาร

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเคร่ือง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเคร่ือง 

หากขอความเดิมแสดงขึ้นมาอีกคร้ัง โปรดติดตอศ ูนยบริการลูกคาของเรา

005-305 [สาเหตุ] ฝาครอบดานซายของตัวปอนเอกสารเปดอยู

[วิธีการแกไข] ปดฝาครอบดานซายของตัวปอนเอกสาร

005-500 [สาเหตุ] มีขอผิดพลาดเกิดขึน้ในตัวปอนเอกสาร

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเคร่ือง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเคร่ือง
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005-907

005-908

005-913

[สาเหตุ] มีเอกสารติดขดัเกิดขึ้นในตัวปอนเอกสาร

[วธีิการแกไข] นําเอกสารที่ติดออก

ใหดูที่ "เอกสารติด" (P.172) 

005-940 [สาเหตุ] มีขอผิดพลาดเกดิขึ้นในตัวปอนเอกสาร

[วธีิการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม และวางเอกสารลงในตัวป อนเอกสารอีกคร้ัง

005-948 [สาเหตุ] มีขอผิดพลาดเกีย่วกับขนาดเอกสารไมตรงกันเกิดขึ้นในตัวปอนเอกสาร

[วธีิการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวยกเลิกงานน้ัน

007-270 [สาเหตุ] ถาด 1 ทํางานขัดของ

[วธีิการแกไข] ปดสวิตชเคร่ือง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเคร่ือง 

หากขอความเดิมแสดงขึน้มาอีกคร้ัง โปรดติดตอศ ูนยบริการลูกคาของเรา 

คุณสามารถใชถาดอื่นนอกเหนือจากถาด 1 ได

007-271 [สาเหตุ] ถาด 2 ทํางานขัดของ

[วธีิการแกไข] ปดสวิตชเคร่ือง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเคร่ือง 

หากขอความเดียวกันน้ีปรากฏขึ้นอีก โปรดติดตอศูนยบริการลูกคา 

คุณสามารถใชถาดอื่นนอกจากถาด 2

010-311

010-312

010-320

010-327

010-379

010-392

[สาเหตุ] มีขอผิดพลาดเกดิขึ้น

[วธีิการแกไข] ปดสวิตชเคร่ือง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเคร่ือง 

หากขอความเดิมแสดงขึน้มาอีกคร้ัง โปรดติดตอศ ูนยบริการลูกคาของเรา

010-602 [สาเหตุ] เซ็นเซอรวัดอุณหภูมิของเคร่ืองตรวจพบความผิดปกติ

[วธีิการแกไข] เคร่ืองจะกลับมาใชงานไดตามเดิมโดยอัตโนมัติเม่ือเคร่ืองเย็นลงแลว โปรดรอสักครูแลวลองอ ีกคร้ัง

016-372 [สาเหตุ] มีขอผิดพลาดเกดิขึ้น

[วธีิการแกไข] ปดสวิตชเคร่ือง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเคร่ือง 

หากขอความเดิมแสดงขึน้มาอีกคร้ัง โปรดติดตอศ ูนยบริการลูกคาของเรา

016-500

016-501

016-502

016-504

[สาเหตุ] มีขอผิดพลาดเกดิขึ้น

[วธีิการแกไข] ปดสวิตชเคร่ือง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเคร่ือง 

016-570 [สาเหตุ] มีขอผิดพลาดทางการติดตอส่ือสารเกิดขึน้ขณะพ ิมพ

[วธีิการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวยกเลิกงานน้ัน

016-571 [สาเหตุ] มีขอผิดพลาดทางการติดตอส่ือสารเกิดขึน้ในระหวางการประมวลผลงานพิมพ

[วธีิการแกไข] เคร่ืองจะกลับมาใชงานไดตามเดิมโดยอัตโนมัติ โปรดรอสักครูแลวลองอกีคร้ัง

016-742

016-744

[สาเหตุ] มีขอผิดพลาดเกดิขึ้น

[วธีิการแกไข] ปดสวิตชเคร่ือง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเคร่ือง

016-749 [สาเหตุ] มีขอผิดพลาดเกดิขึ้น

[วธีิการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวยกเลิกงานน้ัน

016-759 [สาเหตุ] ไดมีการปอนการตั้งคาสําหรับจํานวนสูงสุดของสำเนาที่ไดรับอนุญาตไวและครบกําหนดตามน้ันแลว 

หรือมีการเขาสูระบบโดยผูใชที่ทําสําเนาครบกำหนดจํานวนสูงสุดแลว

[วธีิการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวยกเลิกงานน้ัน 

016-764 [สาเหตุ] มีขอผิดพลาดเกดิขึ้นบนเครือขาย

[วธีิการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวยกเลิกงานน้ัน

รหัสขอผิดพลาด สาเหตุและวิธีการแกไข
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016-765

016-766

[สาเหตุ] พ้ืนที่หนวยความจําของเซิรฟเวอร SMTP สําหรับอีเมลขาเขาเต็ม

[วิธีการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวยกเลิกงานน้ัน

016-767 [สาเหตุ] ไมสามารถสงอีเมลไดเน่ืองจากแอดเดรสไมถูกตอง

[วิธีการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวยกเลิกงานน้ัน

016-768 [สาเหตุ] สรางขอมูลอีเมลไมสําเร็จ

[วิธีการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวยกเลิกงานน้ัน

016-776 [สาเหตุ] มีการยกเลิกงาน

[วิธีการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวยกเลิกงานน้ัน

016-781 [สาเหตุ] ไมสามารถแกไขชื่อเซิรฟเวอร SMTP ไดเม่ือสงอ ีเมล

[วิธีการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวยกเลิกงานน้ัน

016-791 [สาเหตุ] เคร่ืองไมสามารถสงขอมูลไดเม่ือดําเนินการฟ ังกชั่นสแกนไปยังคอมพิวเตอร (เครือขาย) 

หรือสแกนไปยังอีเมล

[วิธีการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวยกเลิกงานน้ัน

016-799 [สาเหตุ] มีพารามิเตอรในการพิมพที่ไมถูกตองรวมอยูในขอมูลการพิมพของแอพพลิเคชัน 

หรือขอมูลการพิมพและการตั้งคาการพิมพอาจจะไมตรงกนั

[วิธีการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวยกเลิกงานน้ัน

016-981 [สาเหตุ] หนวยความจํา EPC เต็ม 

[วิธีการแกไข] กดปุม <เร่ิม> บนแผงควบคุมเพ่ือทําซํ้าการดําเนินการน้ี หรือกดปุม <หยุด> 

เพ่ือยกเลิกการดําเนินการน้ี 

016-982 [สาเหตุ] หนวยความจําเต็มขณะที่สแกนหนาแรกดวยบริการสแกนไปยังคอมพิวเตอร

[วิธีการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวยกเลิกงานน้ัน

024-365 [สาเหตุ] มีขอผิดพลาดเกิดขึน้

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเคร่ือง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเคร่ือง 

หากขอความเดียวกันน้ีปรากฏขึ้นอีก โปรดติดตอศูนยบริการลูกคา

024-910 [สาเหตุ] ขนาดกระดาษที่ตั้งคาไวสําหรับถาด 1 และขนาดกระดาษท่ีระบไุวสําหรับงานน้ันไมตรงกนั

[วิธีการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุมเพ่ือยกเลิกงานน้ัน หร ือเปล่ียนแปลงกระดาษเปนขนาดกระดาษที่ระบุไว

024-911 [สาเหตุ] ขนาดกระดาษที่ตั้งคาไวสําหรับถาด 2 และขนาดกระดาษท่ีระบไุวสําหรับงานน้ันไมตรงกนั

[วิธีการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุมเพ่ือยกเลิกงานน้ัน หร ือเปล่ียนแปลงกระดาษเปนขนาดกระดาษที่ระบุไว

024-912 [สาเหตุ] ขนาดกระดาษที่ตั้งคาไวสําหรับถาด 3 และขนาดกระดาษท่ีระบไุวสําหรับงานน้ันไมตรงกนั 

[วิธีการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุมเพ่ือยกเลิกงานน้ัน หร ือเปล่ียนแปลงกระดาษเปนขนาดกระดาษที่ระบุไว

024-913 [สาเหตุ] ขนาดกระดาษที่ตั้งคาไวสําหรับถาด 4 และขนาดกระดาษท่ีระบไุวสําหรับงานน้ันไมตรงกนั 

[วิธีการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุมเพ่ือยกเลิกงานน้ัน หร ือเปล่ียนแปลงกระดาษเปนขนาดกระดาษที่ระบุไว

024-915 [สาเหตุ] ขนาดกระดาษที่ตั้งคาไวสําหรับถาดบายพาสและขนาดกระดาษที่ระบุไวสําหรับงานน้ันไมตรงกนั 

[วิธีการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุมเพ่ือยกเลิกงานน้ัน หร ือเปล่ียนแปลงกระดาษเปนขนาดกระดาษที่ระบุไว

024-950 [สาเหตุ] ไมมีกระดาษในถาด 1 และไมสามารถเลือกถาดอื่นได 

[วิธีการแกไข] บรรจุกระดาษเพ่ิมเติม หรือกดปุม <หยุด> บนแผงควบคมุเพ่ือยกเลิกงานน้ัน

024-946 [สาเหตุ] มีขอผิดพลาดเกิดขึน้ในถาด 1

[วิธีการแกไข] ยืนยันวามีการปรับตัวนํากระดาษใหตรงกับขนาดกระดาษที่รองรับในถาด 1

024-947 [สาเหตุ] มีขอผิดพลาดเกิดขึน้ในถาด 2

[วิธีการแกไข] ยืนยันวามีการปรับตัวนํากระดาษใหตรงกับขนาดกระดาษที่รองรับในถาด 2

รหัสขอผิดพลาด สาเหตุและวธีิการแกไข
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024-950 [สาเหตุ] ไมมีกระดาษในถาด 1 และไมสามารถเลือกถาดอืน่ได 

[วธีิการแกไข] บรรจุกระดาษเพ่ิมเติม หรือกดปุม <หยุด> บนแผงควบคุมเพ่ือยกเลิกงานน้ัน

024-951 [สาเหตุ] ไมมีกระดาษในถาด 2 และไมสามารถเลือกถาดอืน่ได 

[วธีิการแกไข] บรรจุกระดาษเพ่ิมเติม หรือกดปุม <หยุด> บนแผงควบคุมเพ่ือยกเลิกงานน้ัน

024-952 [สาเหตุ] ไมมีกระดาษในถาด 3 และไมสามารถเลือกถาดอืน่ได 

[วธีิการแกไข] บรรจุกระดาษเพิ่มเติม หรือกดปุม <หยุด> บนแผงควบคุมเพ่ือยกเลิกงานน้ัน

024-958 [สาเหตุ] ตัวนํากระดาษอยูในตําแหนงที่ไมสนับสนุนในถาดบายพาส

[วธีิการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม หรือตรวจสอบตําแหนงของตัวนํากระดาษ

024-959 [สาเหตุ] ไมไดใสถาด 1 หรือตัวนําแนวกระดาษอยูในตําแหนงที่ไมรองรับ

[วธีิการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวใสถาด 1 หรือตรวจสอบตําแหนงของตัวนํากระดาษ

024-960 [สาเหตุ] ไมไดใสถาด 2 หรือตัวนําแนวกระดาษอยูในตําแหนงที่ไมรองรับ 

[วธีิการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวใสถาด 2 หรือตรวจสอบตําแหนงของตัวนํากระดาษ

024-965 [สาเหตุ] ไมไดบรรจุกระดาษที่ระบุไวสําหรับงานน้ันลงในถาดใดเลย 

[วธีิการแกไข] บรรจุกระดาษที่ระบุไว หรือกดปุม <หยุด> บนแผงควบคุมเพ่ือยกเลิกงานน้ัน

024-966 [สาเหตุ] มีความพยายามเลือกถาดโดยอตัโนมัติทั้งๆ ที่ถาดทั้งหมดยกเวนถาด 5 (บายพาส) 

เปนถาดที่เลือกไมไดสําหรับการเลือกอัตโนมัต ิ

[วธีิการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวลองอกีคร้ัง

024-718 [สาเหตุ] ใชพารามิเตอรการพิมพที่ไมเขากนั โดยมีความไมเขากันของการผสมผสานคุณลักษณะที่ระบไุว เชน 

ขนาดเอกสาร, ขนาดกระดาษ, ถาดกระดาษ, การพิมพ 2 ดาน และถาดรับเอกสาร

[วธีิการแกไข] ยืนยันขอมูลการพิมพ แลวลองพิมพอีกคร้ัง

026-737 [สาเหตุ] มีขอผิดพลาดทางเครือขายเกิดขึ้น

[วธีิการแกไข] ปรึกษาผูดูแลระบบเครือขายของคุณวาเครือขายหรือเซิรฟเวอรมีปญหาใดๆ หรือไม

027-518 [สาเหตุ] เขาสูระบบของปลายทางการสงตอไมสําเร็จ

[วธีิการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวยกเลิกงานน้ัน

027-520 [สาเหตุ] ใชอักขระที่ไมถูกตองหรือไมพบพาธที่ระบุไว 

[วธีิการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวยกเลิกงานน้ัน

027-522 [สาเหตุ] ไมสามารถเขียนไดในปลายทางการสงตอ

[วธีิการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวยกเลิกงานน้ัน

027-528 [สาเหตุ] ไมสามารถเขียนขอมูลลงในโฟลเดอรที่ใชรวมก ันไดเน่ืองจากฮารดดิสกของคอมพิวเตอรเต็ม

[วธีิการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวลบขอมูลใดๆ ที่ไม จําเปนออกเพ่ือใหมีพ้ืนที่วางบนฮารดดิสก

027-543 [สาเหตุ] ชื่อเซิรฟเวอร SMB (NetBIOS) ไมถูกตอง

[วธีิการแกไข] ตรวจสอบวาชื่อเซิรฟเวอรของเซิรฟเวอร SMB ถูกตองหรือไม หรือกดปุม <หยุด> 

บนแผงควบคุมเพ่ือยกเลิกงานน้ัน

027-779 [สาเหตุ] รับรองความถูกตองของเซิรฟเวอร SMTP ไมสําเร็จ

[วธีิการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวยกเลิกงานน้ัน

041-210

041-211

[สาเหตุ] มีขอผิดพลาดเกดิขึ้นในถาด 3 หรือถาด 4

[วธีิการแกไข] ปดสวิตชเคร่ือง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเคร่ือง 

หากขอความเดิมแสดงขึน้มาอีกคร้ัง โปรดติดตอศ ูนยบริการลูกคาของเรา

042-325 [สาเหตุ] มีขอผิดพลาดเกดิขึ้น

[วธีิการแกไข] ปดสวิตชเคร่ือง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเคร่ือง 

หากขอความเดิมแสดงขึน้มาอีกคร้ัง โปรดติดตอศ ูนยบริการลูกคาของเรา

รหัสขอผิดพลาด สาเหตุและวิธีการแกไข
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042-400 [สาเหตุ] ตัวกรองกล่ินส้ินสุดอายุใชงานแลว

[วิธีการแกไข] ติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา

042-614 [สาเหตุ] มีขอผิดพลาดเกิดขึน้

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเคร่ือง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเคร่ือง

045-310 [สาเหตุ] มีขอผิดพลาดเกิดขึน้

[วิธีการแกไข] นํากระดาษที่ติดออกแลว

ใหดูที่ "กระดาษติด" (P.167)

045-313

047-218

061-321

061-325

[สาเหตุ] มีขอผิดพลาดเกิดขึน้

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเคร่ือง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเคร่ือง 

หากขอความเดิมแสดงขึ้นมาอีกคร้ัง โปรดติดตอศ ูนยบริการลูกคาของเรา

062-277 [สาเหตุ] มีขอผิดพลาดเกิดขึน้ในตัวปอนเอกสาร

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเคร่ือง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเคร่ือง 

หากขอความเดิมแสดงขึ้นมาอีกคร้ัง โปรดติดตอศ ูนยบริการลูกคาของเรา

062-311 [สาเหตุ] มีขอผิดพลาดเกิดขึน้

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเคร่ือง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเคร่ือง 

หากขอความเดิมแสดงขึ้นมาอีกคร้ัง โปรดติดตอศ ูนยบริการลูกคาของเรา

062-360

062-371

062-380

062-386

062-389

062-393

062-396

[สาเหตุ] มีขอผิดพลาดเกิดขึน้

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเคร่ือง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเคร่ือง 

หากขอความเดิมแสดงขึ้นมาอีกคร้ัง โปรดติดตอศ ูนยบริการลูกคาของเรา

071-105 [สาเหตุ] มีขอผิดพลาดเกิดขึน้ในฝาครอบดานซาย [A] หรือถาด 1 

[วิธีการแกไข] นํากระดาษที่ติดออก

ใหดูที่ "กระดาษติด" (P.167)

072-102 [สาเหตุ] มีขอผิดพลาดเกิดขึน้ในฝาครอบ One Tray Module [B] หรือถาด 2

[วิธีการแกไข] นํากระดาษที่ติดออก

ใหดูที่ "กระดาษติด" (P.167)

072-105 [สาเหตุ] มีกระดาษติดในฝาครอบ One Tray Module [B]

[วิธีการแกไข] นํากระดาษที่ติดออก

ใหดูที่ "กระดาษติด" (P.167)

072-210

072-212

072-215

072-461

072-470 

[สาเหตุ] มีขอผิดพลาดเกิดขึน้ในถาด 2 (One Tray Module)

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเคร่ือง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเคร่ือง 

หากขอความเดิมแสดงขึ้นมาอีกคร้ัง โปรดติดตอศ ูนยบริการลูกคาของเรา

073-102 [สาเหตุ] มีกระดาษติดในฝาครอบ Two Tray Module [C] หรือถาด 3

[วิธีการแกไข] นํากระดาษที่ติดออก

ใหดูที่ "กระดาษติด" (P.167)

073-104 [สาเหตุ] มีกระดาษติดในฝาครอบ One Tray Module [B] หรือฝาครอบ Two Tray Module [C]

[วิธีการแกไข] นํากระดาษที่ติดออก

ใหดูที่ "กระดาษติด" (P.167)

รหัสขอผิดพลาด สาเหตุและวธีิการแกไข
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073-105 [สาเหตุ] มีกระดาษติดในฝาครอบ One Tray Module [B]

[วธีิการแกไข] นํากระดาษที่ติดออก

ใหดูที่ "กระดาษติด" (P.167)

073-210 [สาเหตุ] มีขอผิดพลาดเกดิขึ้นในถาด 3 (Two Tray Module)

[วธีิการแกไข] ปดสวิตชเคร่ือง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเคร่ือง 

หากขอความเดิมแสดงขึน้มาอีกคร้ัง โปรดติดตอศ ูนยบริการลูกคาของเรา

074-101

074-103

[สาเหตุ] มีกระดาษติดในฝาครอบ Two Tray Module [C] หรือถาด 4

[วธีิการแกไข] นํากระดาษที่ติดออก

ใหดูที่ "กระดาษติด" (P.167)

074-104 [สาเหตุ] มีกระดาษติดในฝาครอบ One Tray Module [B] หรือฝาครอบ Two Tray Module [C]

[วธีิการแกไข] นํากระดาษที่ติดออก

ใหดูที่ "กระดาษติด" (P.167)

074-105 [สาเหตุ] มีกระดาษติดในฝาครอบ One Tray Module [B]

[วธีิการแกไข] นํากระดาษที่ติดออก

ใหดูที่ "กระดาษติด" (P.167)

074-210 [สาเหตุ] มีขอผิดพลาดเกดิขึ้นในถาด 4 (Two Tray Module)

[วธีิการแกไข] ปดสวิตชเคร่ือง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเคร่ือง 

หากขอความเดิมแสดงขึน้มาอีกคร้ัง โปรดติดตอศ ูนยบริการลูกคาของเรา

075-135

077-101

077-103

077-104

077-106

[สาเหตุ] มีกระดาษติดในฝาครอบดานซาย [A] 

[วธีิการแกไข] นํากระดาษที่ติดออก

ใหดูที่ "กระดาษติด" (P.167)

077-129 [สาเหตุ] มีกระดาษติดในฝาครอบดานซาย [A]

[วธีิการแกไข] นํากระดาษที่ติดออก

ใหดูที่ "กระดาษติด" (P.167)

077-211 [สาเหตุ] มีขอผิดพลาดเกดิขึ้นใน Two Tray Module

[วธีิการแกไข] ปดสวิตชเคร่ือง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเคร่ือง 

หากขอความเดิมแสดงขึน้มาอีกคร้ัง โปรดติดตอศ ูนยบริการลูกคาของเรา

077-212 [สาเหตุ] มีขอผิดพลาดเกดิขึ้นใน One Tray Module

[วธีิการแกไข] ปดสวิตชเคร่ือง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเคร่ือง 

หากขอความเดิมแสดงขึน้มาอีกคร้ัง โปรดติดตอศ ูนยบริการลูกคาของเรา

077-300 [สาเหตุ] ฝาครอบดานหนาเปดอยู

[วธีิการแกไข] ปดฝาครอบดานหนา

077-301 [สาเหตุ] ฝาครอบ [A] เปดอยู

[วธีิการแกไข] ปดฝาครอบดานซาย [A]

077-305 [สาเหตุ] ฝาครอบ Two Tray Module [C] เปดอยู

[วธีิการแกไข] ปดฝาครอบ Two Tray Module [C]

077-309 [สาเหตุ] ฝาครอบ One Tray Module [B] เปดอยู

[วธีิการแกไข] ปดฝาครอบ One Tray Module [B]

077-900

077-901

[สาเหตุ] มีกระดาษติดในฝาครอบดานซาย [A]

[วธีิการแกไข] นํากระดาษที่ติดออก

ใหดูที่ "กระดาษติด" (P.167)

รหัสขอผิดพลาด สาเหตุและวิธีการแกไข
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077-904 [สาเหตุ] มีกระดาษติดในฝาครอบ One Tray Module [B]

[วิธีการแกไข] นํากระดาษที่ติดออก

ใหดูที่ "กระดาษติด" (P.167)

077-905

077-906

[สาเหตุ] มีกระดาษติดในฝาครอบ Two Tray Module [B] หรือ [C]

[วิธีการแกไข] นํากระดาษที่ติดออก

ใหดูที่ "กระดาษติด" (P.167)

091-313 [สาเหตุ] มีขอผิดพลาดเกิดขึน้

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเคร่ือง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเคร่ือง 

หากขอความเดิมแสดงขึ้นมาอีกคร้ัง โปรดติดตอศ ูนยบริการลูกคาของเรา

091-401 [สาเหตุ] จําเปนตองเปล่ียนตลับลูกดรัมโดยเร็ว

[วิธีการแกไข] เปล่ียนตลับลูกดรัมโดยเร็ว

091-402 [สาเหตุ] จําเปนตองเปล่ียนตลับลูกดรัมโดยเร็ว

[วิธีการแกไข] เปล่ียนตลับลูกดรัม

โปรดดูที่ "การเปล่ียนตลับลูกดรัม" (P.130) 

091-406 [สาเหตุ] ตลับลูกดรัมส้ินสุดอายุใชงานแลว

[วิธีการแกไข] เปล่ียนตลับลูกดรัม โปรดติดตอตัวแทนฟูจิ ซีร็อกซหรือตัวแทนจําหนายในเขตพ้ืนที่ของคุณ

091-424 [สาเหตุ] ตลับลูกดรัมส้ินสุดอายุใชงานแลว

[วิธีการแกไข] เปล่ียนตลับลูกดรัมทันที โปรดติดตอตัวแทนฟูจิซี ร็อกซหรือตัวแทนจําหนายในเขตพ้ืนที่ของคุณ

โปรดดูที่ "การเปล่ียนตลับลูกดรัม" (P.130) 

091-430 [สาเหตุ] ตลับลูกดรัมส้ินสุดอายุใชงานแลว

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเคร่ือง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเคร่ือง 

หากขอความเดิมแสดงขึ้นมาอีกคร้ัง โปรดติดตอศ ูนยบริการลูกคาของเรา

โปรดดูที่ "การเปล่ียนตลับลูกดรัม" (P.130) 

091-440 [สาเหตุ] จําเปนตองเปล่ียนตลับลูกดรัมโดยเร็ว

[วิธีการแกไข] เตรียมตลับลูกดรัมใหมไวใหพรอม

โปรดดูที่ "การเปล่ียนตลับลูกดรัม" (P.130) 

091-441 [สาเหตุ] จําเปนตองเปล่ียนตลับลูกดรัมโดยเร็ว

[วิธีการแกไข] เปล่ียนตลับลูกดรัม โปรดติดตอตัวแทนฟูจิ ซีร็อกซหรือตัวแทนจําหนายในเขตพ้ืนที่ของคุณ

091-914

091-915

091-916

[สาเหตุ] มีขอผิดพลาดเกิดขึน้กับตลับลูกดรัม

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเคร่ือง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเคร่ือง 

หากขอความเดิมแสดงขึ้นมาอีกคร้ัง โปรดติดตอศ ูนยบริการลูกคาของเรา

091-921 [สาเหตุ] มีขอผิดพลาดเกิดขึน้กับตลับลูกดรัม

[วิธีการแกไข] เปล่ียนตลับลูกดรัม โปรดติดตอตัวแทนฟูจิ ซีร็อกซหรือตัวแทนจําหนายในเขตพ้ืนที่ของคุณ

092-660 [สาเหตุ] มีขอผิดพลาดของตลับลูกดรัมเกิดขึน้

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเคร่ือง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเคร่ือง 

092-661 [สาเหตุ] คาอณุหภูมิ SNR (ใน CRU) อยูนอกชวง

[วิธีการแกไข] เปล่ียนชุดเซ็นเซอรใหมแลวปดสวิตชเคร่ือง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเคร่ือง

092-668 [สาเหตุ] คา ATC SNR (ในตลับลูกดรัม) อยูนอกชวง

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเคร่ือง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเคร่ือง

092-910 [สาเหตุ] มีขอผิดพลาดเกิดขึน้

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเคร่ือง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเคร่ือง

รหัสขอผิดพลาด สาเหตุและวธีิการแกไข
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093-312 [สาเหตุ] มีขอผิดพลาดเกดิขึ้นกบัตลับหมึก

[วธีิการแกไข] ปดสวิตชเคร่ือง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเคร่ือง 

หากขอความเดิมแสดงขึน้มาอีกคร้ัง โปรดติดตอศ ูนยบริการลูกคาของเรา

093-400 [สาเหตุ] ไมมีผงหมึกเหลืออยูแลวในตลับหมึก

[วธีิการแกไข] เปล่ียนตลับหมึก

093-406 [สาเหตุ] จําเปนตองเปล่ียนตลับหมึกโดยเร็ว

[วธีิการแกไข] เตรียมตลับหมึกใหมไวใหพรอม

093-912 [สาเหตุ] ไมมีผงหมึกเหลืออยูแลวในตลับหมึก 

[วธีิการแกไข] เปล่ียนตลับหมึก

093-956 [สาเหตุ] ไมมีผงหมึกเหลืออยูแลวในตลับหมึก 

[วธีิการแกไข] แกะซีลบนตลับลูกดรัมออก

093-959 [สาเหตุ] มีขอผิดพลาดเกดิขึ้นกบัตลับลูกดรัม

[วธีิการแกไข] เปล่ียนตลับลูกดรัม โปรดติดตอตัวแทนฟูจิ ซีร็อกซหรือตัวแทนจําหนายในเขตพ้ืนที่ของคุณ

ใหดูที่ "การเปล่ียนตลับหมึก" (P.127) 

116-317

116-321

116-323

[สาเหตุ] มีขอผิดพลาดเกดิขึ้น

[วธีิการแกไข] ปดสวิตชเคร่ือง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเคร่ือง 

หากขอความเดิมแสดงขึน้มาอีกคร้ัง โปรดติดตอศ ูนยบริการลูกคาของเรา

116-324 [สาเหตุ] มีขอผิดพลาดเกดิขึ้น

[วธิีการแกไข] เคร่ืองจะทําการกูคืนโดยอตัโนมัติ รอสักครู และลองอีกคร้ัง

116-334

116-377

116-390

[สาเหตุ] มีขอผิดพลาดเกดิขึ้น

[วธีิการแกไข] ปดสวิตชเคร่ือง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเคร่ือง 

ถาขอความเดียวกนัน้ีปรากฏขึ้นอกี โปรดติดตอศูนยบริการลูกคา

116-747 [สาเหตุ] ไมสามารถสแกนไดเสร็จสมบูรณเน่ืองจากบริเวณการสแกนเล็กเกนิไป

[วธีิการแกไข] ลดคาการลบขอบลงหรือลดอัตราสวนการขยายภาพลง

127-396 [สาเหตุ] สรางขอมูลอีเมลไมสําเร็จ

[วธีิการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวลองอกีคร้ัง

รหัสขอผิดพลาด สาเหตุและวิธีการแกไข
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กระดาษติด

สวนน้ีจะอธิบายถึงขั้นตอนในการนํากระดาษทีติ่ดออก

เมื่อกระดาษติดในเคร่ือง เคร่ืองจะหยุดการทาํงาน 

ไฟแสดงสถานะจะสวางและรหัสขอผิดพลาดจะปรากฏบนแผนผังแสดงสถานะเคร่ืองซึ่งจะบอกถึงขั้นตอนการแกไขเมื่อกระดาษติด

นํากระดาษทีติ่ดอยูออกอยางระมัดระวังโดยไมใหฉีกขาด หามมใิหมีเศษกระดาษใดๆ ติดคางอยูในเคร่ือง

หมายเหตุ • ถารหัสขอผิดพลาดยังคงแสดงอยู หลังจากท่ีเคล ียรกระดาษท่ีติดออกมาแลว อาจเปนไปไดวายังมกีระดาษตดิอยูท่ีสวนอ่ืนของเครื่อง 

หรอืเศษกระดาษเล็กๆ ยังคงติดอยู กรณีนี้ใหดท่ีูแผนผงัแสดงสถานะเครือ่ง และรหัสขอผิดพลาดจากนั้นใหเคลียร กระดาษท่ีตดิออกใหหมด

• หลังจากนาํกระดาษท่ีติดอยูออกแลว งานทําสําเนาจะดาํเนนิการตอโดยอัตโนมัติ

• งานพิมพจะดาํเนินการตอโดยอัตโนมัติจากหนาที กําลังพิมพกอนหนาท่ีจะเกิดกระดาษติด

• ขณะท่ีเครื่องกําลังทําสาํเนาโดยใชตวัปอนเอกสารโดยไมเรยีงชดุสาํเนาท่ีสงออกมา 

(หมายความวาตวัปอนเอกสารดังกลาวปอนและสแกนเอกสารครัง้ละหนึ่งแผน) หากมีกระดาษติดในเครื อง 

เครื่องจะดาํเนินการตอโดยทําสาํเนาของเอกสารท่ีสแกนไปแลวโดยอัตโนมัตหิลังจากท่ีนํากระดาษท่ีติดอยูออกแลว อยางไรก็ตาม 

ในกรณท่ีีมเีอกสารเหลืออยู คุณจะตองกดปุม <เริ่ม> อีกครั้งเพ่ืออนุญาตใหตวัปอนเอกสารนั้นปอนและสแกนเอกสารสวนท่ีเหลือตามท่ีบรรจุไว 

ในสวนน้ีคือขั้นตอนในการนํากระดาษที่ติดออกจากตําแหนงดังตอไปน้ี
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E-3: กระดาษติดในถาด 1 ..........................................................................................................................................................................169

E-4: กระดาษติดในถาด 2 ..........................................................................................................................................................................170

E-5: กระดาษติดในถาด Bypass.................................................................................................................................................................171

สิ่งสําคญั • การดึงถาดออกหลังจากท่ีกระดาษตดิโดยไมตรวจสอบตาํแหนงท่ีเกิดการติดอาจทําใหกระดาษฉีกขาดและติดคางภายในเครื่องได 

เพ่ือเปนการปองกันมิใหอุปกรณเสียหาย ใหตรวจสอบตาํแหนงท่ีมีกระดาษติดกอนท่ีจะพยายามนาํกระดาษเหลานั้นออก

• หนาจอแสดงผลกระดาษติดจะไมหายไปหากยังมีกระดาษฉีกขาดและตดิคางอยูในเครือ่ง

• เมื่อนาํกระดาษท่ีตดิอยูออกมาแลว ปลอยใหเคร ื่องเปดทํางานท้ิงไว การปดสวิตชเครื่องจะลบขอมูลท่ีจัดเก็บไวในหนวยความจําของเครือ่ง

• หามสัมผสัชิ้นสวนภายในเครื่อง เพราะอาจสงผลใหเกิดขอผิดพลาดในการพิมพได

E-1: กระดาษติดขัดภายในฝาครอบดานซาย[A]

ปฏิบัติตามขั้นตอนขางลางน้ีเพื่อนํากระดาษท ีติดอยูภายในฝาครอบดานซายของเคร่ืองออกมา

สิ่งสําคญั • เมื่อนาํกระดาษออกมาแลว อาจจะมีภาพบนสายพานสงของเครื่อง (สายพานฟลมสีดาํ) ภายในฝาครอบดานซาย หามสัมผัสสายพานสงนั้น 

คุณภาพของภาพอาจไดรบัผลกระทบหรือสายพานสงอาจเกิดความเสยีหายได และจําเปนตองเปล่ียนใหม

• "E-1" จะปรากฎขึ้นหากคุณเริม่ถายสาํเนาหรือพิมพโดยท่ีถาดรองกระดาษเปดอยูเล็กนอย 

ตรวจดใูหแนใจวาถาดรองกระดาษปดสนิทแลวเม ือบรรจุกระดาษหรอืนาํกระดาษท่ีติดออกมา

1 เปดถาด Bypass (1) แลวในขณะทีย่กคันงางขึ้น (2) 

เปดฝาครอบดานบนซายเบาๆ (3)

ถาคุณตองการดึงถาดออกเพื่อนํากระดาษทีติ่ดออก โปรดติดตอตัวแทนฟูจิ ซีร็อกซในพื้นที่ของค ุณ หามดึงถาดออก 

มฉิะน้ันอาจทําใหไดรับบาดเจ็บ

หามนํากระดาษทีติ่ดลึกอยูภายในผลิตภัณฑออกมา โดยเฉพาะกระดาษที่พันหุมฟวเซอรหรือลกูกล ิงความรอน 

ไมเชนน้ันอาจทาํใหเกดิการบาดเจบ็หรือผิวหนังไหมได ใหปดการใชงานผลิตภัณฑทันทีและติดตอตัวแทน Fuji Xerox ในพื้นทีข่องคุณ
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ถากระดาษติดรอบชุดฟวเซอร

1) ใหดึงสลักลง

2) นํากระดาษทีติ่ดออก

หมายเหตุ • อยาใหมีเศษกระดาษตกคางอยูในเครือ่ง

3) นําสลักกลบัสูตําแหนงเดิม

ถากระดาษติดภายในฝาครอบซาย

1) ถากระดาษติดอยูในตําแหนงแสดงในแผนภาพ ใหดึงกระดาษทีติ่ดขึ้น

2) ถากระดาษติดอยูในตําแหนงแสดงในแผนภาพ ใหดึงกระดาษทีติ่ดขึ้น
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2 กดตรงกลางของฝาครอบ ปดอยางชาๆ และยกถาด Bypass 

E-2: กระดาษติดภายในฝาครอบเคร่ืองโมดูลหนึ่งถาด[B]

ปฏิบัติตามขั้นตอนขางลางน้ีเพื่อนํากระดาษท ีติดอยูภายในฝาครอบ  One Tray Module  ของเคร่ืองออกมา

1 ดึงคันงางออก แลวคอยๆ เปดฝาครอบ One Tray Module

2 นํากระดาษทีติ่ดออก

หมายเหตุ • กระดาษอาจติดอยูในสวนท่ียากจะมองเห็น ใหตรวจสอบอยางละเอียดเพ่ือหากระดาษท่ีตดิ

• หากกระดาษฉีกขาด ใหตรวจสอบจนแนใจวาไมมีเศษกระดาษติดคางอยูในเครื่อง

3 ปดฝาครอบ One Tray Module เบาๆ

E-3: กระดาษติดในถาด 1

ทาํตามขัน้ตอนดานลางเพื่อเคลียรกระดาษติดในถาด 1 ออกไป

สิ่งสําคญั • "E-3" จะปรากฎขึ้นหากคุณเริม่ถายสาํเนาหรือพิมพโดยท่ีถาดรองกระดาษเปดอยูเล็กนอย 

ตรวจดใูหแนใจวาถาดรองกระดาษปดสนิทแลวเม ือบรรจุกระดาษหรอืนาํกระดาษท่ีติดออกมา

1 เอากระดาษติดออกโดยดูที่ "E-1: กระดาษติดขัดภายในฝาครอบดานซาย[A]" (P.167)
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2 ถาไมสามารถเอากระดาษทีติ่ดออกได ใหดึงถาดออกมา

สิ่งสําคัญ • การดงึถาดออกหลังจากท่ีกระดาษติดโดยไมตรวจสอบตาํแหนงท่ีเกิดการติดอาจทําใหกระดาษฉีกขาดและติดคางภายในเครือ่งได 

เพ่ือเปนการปองกันมิใหอุปกรณเสียหาย ใหตรวจสอบตาํแหนงท่ีมีกระดาษติดกอนท่ีจะพยายามนํากระดาษเหลานั้นออก

3 นํากระดาษที่ติดออก

หมายเหตุ • หากกระดาษฉีกขาด ใหตรวจสอบจนแนใจวาไมมีเศษกระดาษติดคางอยูในเครื่อง

4 คอยๆ ดันถาดเขาไปจนสุด

E-4: กระดาษติดในถาด 2

ทาํตามขัน้ตอนดานลางเพื่อเอากระดาษติดในถาด 2 ออกไป

1 เอากระดาษติดออกโดยดูที่ "E-2: กระดาษติดภายในฝาครอบเครื่องโมดูลหน่ึงถาด[B]" (P.169)

2 ถาไมสามารถเอากระดาษทีติ่ดออกได ใหดึงถาด 2 ออกมา 

สิ่งสําคัญ • หากดึงถาดออกหลังจากท่ีกระดาษติดโดยไมตรวจสอบตาํแหนงท่ีติดขัด

อยู อาจทําใหกระดาษขาดและตกคางภายในเครื่อง 

เพ่ือปองกันเสียหายอุปกรณ 

ตรวจสอบตาํแหนงของกระดาษบนหนาจอกอนท่ีจะแกไข



กระดาษติด

171

ก
า
ร
แ
ก
 ไ
ข
ป

 ัญ
ห
า

11

3 นํากระดาษทีติ่ดอยูออกมา

หมายเหตุ • หากกระดาษฉีกขาด 

ตรวจสอบเพ่ือใหแนใจวาไมมีเศษกระดาษกระดาษเหลืออยูในเครื่อง

4 คอยๆ ดันถาดเขาไปจนถาดปดสนิท

E-5: กระดาษติดในถาด Bypass

ทาํตามขัน้ตอนดานลางเพื่อเอากระดาษติดในถาด Bypass ออก

1 เอากระดาษติดออกโดยดูที่ "E-1: กระดาษติดขัดภายในฝาครอบดานซาย[A]" (P.167)

2 ตรวจสอบดานใน (รอบชองทางปอนกระดาษ) ของถาด Bypass 

และเคลียรกระดาษทีติ่ดออก 

สิ่งสําคญั • ถาใสกระดาษเขาไปหลายแผน 

ใหเอากระดาษท้ังหมดออกขณะท่ีเคลียรกระดาษ

หมายเหตุ • หากกระดาษฉีกขาด 

ใหตรวจสอบจนแนใจวาไมมีเศษกระดาษตดิคางอย ูในเครือ่ง

3 ถาบรรจุกระดาษหลายแผน ใหจัดมมุของกระดาษทีเ่อาออกใหตรง

4 ใสกระดาษโดยใหดานทีจ่ะพิมพควํ่าลง 

จัดขอบบนของกระดาษใหสัมผัสกบัชองทางการปอนกระดาษ
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เอกสารติด

หากเอกสารตนฉบับติดในชุดปอนเอกสาร เคร่ืองจะหยุดทํางานและรหัสขอผิดพลาด [A-1], [A2-2], [A-

3]จะปรากฏในจอแสดงผลไฟแสดงสถานะจะสวางบนแผนผังแสดงสถานะเคร่ือง

ขั้นตอนตอไปจะอธิบายถึงวิธีการแกไขเอกสารตนฉบับที่ติดบนชุดปอนเอกสาร

ปฏิบัติตามขัน้ตอนดานลางเพื่อเอาเอกสารทีต่ ิดออก

1 ดึงที่จับดานหนาของฝาครอบตัวปอนเอกสารขึน้ 

และเปดฝาครอบตัวปอนเอกสารออกจนสุด

หมายเหตุ • ฝาครอบจะยังคงอยูในตาํแหนงเมื่อเปดจนเตม็ที  ใหเปดฝาครอบเบาๆ

2 ถาเอกสารตนฉบับยังไมถูกดึงเขาไปในตัวปอนเอกสาร ใหนําเอกสารออก

3 ถาไมพบเอกสาร ใหหมุนปุมเพื่อปอนเอกสารขึน้ดานบน 

แลวนําเอกสารออกมา

สิ่งสําคัญ • ถาเอกสารยังไมถกูดงึเขาไปในตัวปอนเอกสาร ใหดึงเอกสารออกมาตรงๆ เอกสารอาจฉีกขาด

4 ถาไมพบเอกสาร ใหยกที่จับขึ้นเพือ่เปดฝาครอบดานในออก
ดาม
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5 หมุนปุมหมุนเพื่อปอนเอกสารขึ้นดานบน แลวนําเอกสารออกมา

หมายเหตุ • ถาเอกสารยังไมถูกดึงเขาไปในตัวปอนเอกสาร ใหดึงเอกสารออกมาตรงๆ เอกสารอาจฉีกขาด

6 ปดฝาครอบดานในของตัวปอนเอกสาร

7 ปดฝาครอบตัวปอนเอกสารใหสนิท และตรวจดูวาไม มีชองวางระหวางดานขางทีอ่ยูใกลหรือไกลจากฝาและตัวปอนเอกสาร

8 ถาไมพบเอกสารตนฉบับ ใหคอยๆ ยกตัวปอนเอกสารขึน้อยางระมัดระวัง หากมเีอกสารติดอยู ใหเอาออกและปดตัวปอนเอกสาร

9 หากคุณไมพบเอกสารตามขั้นตอนที ่8 

ใหยกถาดตัวปอนเอกสารขึน้และเอาเอกสารออก

10 เลื่อนถาดตัวปอนเอกสารกลบัเขาตําแหนงเดิมอย างระมัดระวัง

11 ตรวจดูใหแนใจวาเอกสารตนฉบับไมฉีกขาด, ไมมีรอยยับ หรือรอยพับ 

จากน้ันใหปอนเอกสารใหมอีกคร้ังเพื่อใหงานเสร็จสมบูรณ

หลงัจากนําเอกสารที่ติดออกแลว ใหดําเนินการดังน้ี:

ทาํสําเนา: 

ปอนเอกสารทียั่งไมไดสแกนใหมอีกคร้ังรวมท ังหนาทีติ่ดน้ันดวย

สแกน (TWAIN/WIA (Windows Image Acquisition)): 

ใหปอนเอกสารทียั่งไมไดสแกนใหมอกีคร้ัง รวมทั้งหนาที่ติดน้ันดวย

หมายเหตุ • เอกสารตนฉบับท่ีมีรอยยนหรอืพับ อาจเปนสาเหต ุใหเอกสารติดหรอืตนฉบับเสียหายได ใหใชเอกสารตนฉบับท่ีขาด ยับ 

หรอืถูกพับกับกระจกวางเอกสารตนฉบับเทานั้น
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ฟงกชั่นการพมิพ

ฟงกชั่นการสแกน

การใชพลังงาน AC 220V: 1.3kW หรือต่ํากวา

AC 240V: 1.4kW หรือต่ํากวา

โหมดประหยัดไฟ: 14W หรือต่ํากวา

โหมดพัก: 2W หรือต่ํากวา

ขนาด กวาง 595 × ลึก 584 x สูง 484 มม. (รวมฝาปด)

กวาง 595 × ลึก 584 x สูง 569 มม. (รวมตัวปอนเอกสาร)

นํ้าหนัก 27 กก. (รวมฝาปด)

33 กก. (รวมตัวปอนเอกสาร)

สิ่งสําคัญ • ไมรวมตลับหมกึ

ขอกําหนดพื้นที่ กวาง 947 × ลึก 584 มม. (รวมฝาปด)

กวาง 947 × ลึก 584 มม. (รวมตัวปอนเอกสารและหนวยงานพิมพแบบดูเพล็กซ)

สิ่งสําคัญ • ถาด Bypass ถูกดึงออกมาสุด

ชนิด ติดตั้งในตัว

ขนาดกระดาษ เชนเดียวกับฟงกชั่นพ้ืนฐาน/ฟงกชั่นการทําสำเนา

ความเร็วในการพิมพตอเน่ือง เชนเดียวกับฟงกชั่นพ้ืนฐาน/ฟงกชั่นการทําสำเนา

สิ่งสําคัญ • ความเร็วในการพิมพอาจลดลงอันเนื่องมาจากการปรับคุณภาพของภาพ 

และความเร็วในการพิมพยังอาจลดลงขึ้นอยูกับเอกสารท่ีใช

ความละเอยีดในการพิมพ ความละเอียดของเอกสารที่ได: 600 × 600 dpi

ความละเอียดในการประมวลผลขอมูล: 600 × 600 dpi

PDL HBPL

โปรโตคอล การเชื่อมตอเครือขาย: TCP/IP (lpd, Port9100)

ระบบปฏิบัติการระบบปฏิบตัิการ Microsoft
®

 Windows
®

 XP,

Microsoft
®

 Windows Server
®

 2003,

Microsoft
®

 Windows
®

 XP Professional x64 Edition, 

Microsoft
®

 Windows Server
®

 2003 x64 Edition,

Microsoft
®

 Windows Vista
®

 ,

Microsoft
®

 Windows Vista
®

 x64 Edition,

Microsoft
®

 Windows Server
®

 2008,

Microsoft
®

 Windows Server
®

 2008 x64 Edition,

Microsoft
®

 Windows Server
®

 2008 R2,

Microsoft
®

 Windows
®

 7,

Microsoft
®

 Windows
®

 7 x64 Edition,

Microsoft
®

 Windows
®

 8 x64 Edition,

Microsoft
®

 Windows
®

 8,

Microsoft
®

 Windows Server
®

 2012 x64 Edition,

Microsoft
®

 Windows
®

 8.1,

Microsoft
®

 Windows
®

 8.1 x64 Edition

Microsoft
®

 Windows Server
®

 2012 R2,

สิ่งสําคัญ • สาํหรบัรายละเอียดเก่ียวกับระบบปฏิบัตกิารเวอร ชัน่ลาสุดท่ีรองรับ โปรดดูท่ีเว็บไซตของฟูจ ิ ซีร็อกซ

อินเทอรเฟส USB 2.0, อีเธอรเน็ต 10BASE-T/100BASE-TX

ชนิด เคร่ืองสแกนสี

ขนาดตนฉบับ เชนเดียวกับฟงกชันฟงกชั่น/ฟงกชั่นการถายสําเนา

ความละเอยีดในการสแกน ภาพขาว-ดํา: 600 × 600 dpi, 400 × 400 dpi,

300 × 300 dpi, 200 × 200 dpi

สี: 400 × 400 dpi, 300 × 300 dpi, 200 × 200 dpi, 
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* :   WIA ยอมาจาก Windows Image Acquisition

อุปกรณปอนเอกสารอัตโนมตัิแบบดูเพล็กซ

หนวยงานพิมพแบบดูเพล็กซ

One Tray Module (อุปกรณเสริม)

ความเร็วในการสแกน ขาวดํา: 23 แผน/นาที (300 dpi)

สี: 14 แผน/นาที (300 dpi)

เอกสารมาตรฐานคือ ISO IEC24734 (A4 , แผนแรก, โปรแกรมควบคุมการสแกน (USB 2.0))

สิ่งสําคัญ • ความเร็วในการสแกนแตกตางกนขึนอยูกับประเภทและชนิดของบเอกสารตางๆ

อินเทอรเฟส USB 2.0 (TWAIN,WIA1.0/WIA2.0)
*

โปรแกรมควบคมุก

ารสแกน 

โปรโตคอล USB 2.0 (TWAIN,WIA1.0/WIA2.0)
*

ระบบปฏบิัติการ Microsoft
®

 Windows
®

 XP,

Microsoft
®

 Windows Server
®

 2003,

Microsoft
®

 Windows
®

 XP Professional x64 Edition,

Microsoft
®

 Windows Server
®

 2003 x64 Edition,

Microsoft
®

 Windows Vista
®

,

Microsoft
®

 Windows Vista
®

 x64 Edition,

Microsoft
®

 Windows Server
®

 2008,

Microsoft
®

 Windows Server
®

 2008 x64 Edition,

Microsoft
®

  Windows Server
®

 2008 R2

Microsoft
®

 Windows
®

 7,

Microsoft
®

 Windows
®

 7 x64 Edition,

Microsoft
®

 Windows
®

 8 x64 Edition,

Microsoft
®

 Windows
®

 8,

Microsoft
®

 Windows Server
®

 2012 x64 Edition

Microsoft
®

 Windows Server
®

 2012 R2,

Microsoft
®

 Windows
®

 8.1,

Microsoft
®

 Windows
®

 8.1 x64 Edition

สิ่งสําคัญ • สาํหรับรายละเอียดเก่ียวกับระบบปฏิบัตกิาร (OS) ที รองรับรุนลาสุด โปรดดูท่ีเว็บไซตของฟูจิซีร็อกซ

รูปแบบไฟล ขาวดําไบนารี: PDF/TIFF/DocuWorks

สี: PDF/JPEG/DocuWorks

ประเภท อปุกรณปอนเอกสารอัตโนมัติแบบดูเพล็กซ

ขนาดตนฉบับ/นํ้าหนักกระดาษ สูงสุด: A3, 11 × 17"

ต่ําสุด: A5

38 - 128 แกรม (2 ดาน: 50 - 128 แกรม)

ความจุ 110 แผน

สิ่งสําคัญ • เมื่อใชกระดาษ 80 แกรม

ความเร็วในการปอน 20 แผน/นาที (A4 , 1 ดาน), 13 หนา/นาที (A4 , 2 ดาน)

ขนาด/นํ้าหนัก กวาง 540 x ลึก 498 x สูง 125 มม., 7.3 กก.

ขนาดกระดาษ สูงสุด: A3, 11 × 17"

ต่ําสุด: A5, B5

นํ้าหนักกระดาษ 60 - 110 แกรม

หมายเหตุ • การใชถาดบายพาส เมือ่ใชกระดาษ 91 - 110 แกรม

ขนาดกระดาษ เชนเดียวกับฟงกชั่นพ้ืนฐาน/ฟงกชั่นการทําสำเนา
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นํ้าหนักกระดาษ 500 แผน x 1 ถาด

หมายเหตุ • เมื่อใชกระดาษ 80 แกรม

ขนาด/นํ้าหนัก กวาง 540 x ลึก 523 x สูง 117 มม., 11 กก.
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พื้นที่ที่พิมพได

พื้นที่ทีพ่ิมพไดตามมาตรฐานเปนพื้นที่ของหนาในระยะ 4.0 มม. จากขอบดานบน, ดานลาง, ดานซาย และดานขวาของกระดาษ 

พื้นที่ทีพ่ิมพไดจริงอาจจะแตกตางกันไปโดยข ึ้นอยูกบัเคร่ืองพิมพ (พล็อตเตอร) และภาษาที่ใชควบคุม

ทิศทางกระดาษเขา

บริเวณที%พิมพได

บริเวณที%พิมพไดและรอ

งรับการพิมพ
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อุปกรณเสริม

ตารางตอไปนี้จะแสดงใหเหน็อปุกรณเสริมที่มจีาํหนาย โปรดติดตอศูนยบริการลกูคาเพื่อส่ังซื้ออุปกรณเสริมเหลาน้ี

หมายเหตุ • อุปกรณเสรมิอาจมีการเปล่ียนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

• โปรดตดิตอศูนยบรกิารลูกคาเพ่ือขอทราบรายละเอียดลาสุด

ชื่อผลิตภัณฑ คําอธิบาย

One Tray Module ถาดซ่ึงสามารถบรรจุกระดาษได 500 แผน (เม่ือใชกระดาษ 80 แกรม)

ตูใสกระดาษ แทนวางพิเศษท่ีใชเพ่ือยึดเคร่ืองกบัพ้ืน ซ่ึงมีชองจัดเกบ็กระดาษดวย 

สามารถใชแทนวางน้ีตอเม่ือไดติดตั้ง One Tray Module แลว

ตัวล็อคถาด จะล็อคถาดที่อยูในเคร่ือง

ชุดแปลสําหรับ VI แผงควบคุมที่มีภาษาเวียดนาม ฉลากรหัสขอผิดพลาด 

และคูมือการใชงานขั้นพ้ืนฐานเปนภาษาเวียดนาม

ชุดแปลสําหรับ TH แผงควบคุมที่มีภาษาไทย ฉลากรหัสขอผิดพลาด และคูมือการใชงานขัน้พ้ืนฐานเปนภาษาไทย
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หมายเหตุและขอจํากัด

เน้ือหาในสวนน้ีอธิบายถึงหมายเหตุและขอจาํกัดที่จะสังเกตไดในขณะใชเคร่ือง

หมายเหตุและขอจํากัดในการใชเคร่ือง

หมายเหตุเก่ียวกับการปดสวิตชเครือ่ง

หลงัจากที่ปดสวิตชเคร่ืองแลว เคร่ืองจะใชเวลาสักครูในการปดกระบวนการทาํงานตางๆ ภายใน 

และโปรดทราบวาภายหลังการปดสวิตชเคร่ืองและเปดใหมในทนัทีกอนที่หนาจอจะดับลงน้ันจะไม ไดทาํใหเคร่ืองสามารถเร่ิมงานไดทนัท ี

ดังน้ันกอนเปดสวิตชเคร่ืองทุกคร้ังจึงควรตรวจดูวาหนาจอเคร่ืองดับสนิทแลว

การติดตั้งและการเคลือ่นยายเครือ่ง

โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาหรือชางของฟูจ ิซ ีร็อกซกอนเคลือ่นยายเคร่ือง

หามเขยาเคร่ืองในขณะทีเ่คร่ืองทาํงานอยู

ระวังน้ิวขณะปดฝาครอบเอกสาร

หามวางวัตถุอยูใกลพดัลมระบายความรอน

รหัสตัวอักขระ

ในการสงขอมูลจากคอมพิวเตอร หากมีอักขระที่เคร่ืองไมรองรับรวมอยูในชื่อไฟลดวยแลว อักขระหลาน้ีอาจจะแสดงผลไมถูกตอง 

สามารถใชไดเฉพาะอักขระ ASCII เทาน้ัน

ฮารดดิสก

คุณไมสามารถติดต้ังฮารดดิสกลงในผลิตภัณฑน ี้ได

ผลของงานพมิพที่ได

ขึน้อยูกับชนิดของส่ือที่ใช อาจมีรอยลกูกลิ้งปรากฏตามทศิทางการสแกน 

หรืออาจมีสวนประกอบของหมึกพมิพเกาะติดอยูบนกระดาษในระหวางการพิมพ 2 ดาน 

หรือเมื่อมีการเปลีย่นจุดรับเอกสารในระหวางท ี่กาํลังพิมพงานตอเน่ือง 

อาจมีหยดนํ้าอาจเกาะติดกบักระดาษงานพิมพทันทีหลังจากทีเ่ปดเคร่ือง 

ทัง้น้ีขึน้อยูกับชนิดของส่ือที่ใช อาจมีรอยลกูกลิง้ยางหรือรอยขูดขีดปรากฏตามทศิทางการสแกน 

ทัง้น้ีจะขึน้กบัชนิดของส่ือทีใ่ช รอยลกูกลิ้งเจาะรูและรอยขีดขวนเล็กนอยอาจเกิดขึน้ในทิศทางการสแกน 

อาจมีรอยหยักปรากฏขึน้ตามทิศทางการสแกนเมือ่พ ิมพงานจํานวนมากในสภาพแวดลอมที่มคีวามชื้นตำ

อาจมีสีตางๆ ปรากฏขึ้นใตภาพที่มีสีเขมเมื่อพมิพงานในสภาพแวดลอมที่มีอณุหภมูิและความช ืนตํ่า  

อาจมีจดุสีขาวเลก็ๆ ปรากฏทีด่านหลงัของกระดาษเมื่อพิมพงานในสภาพแวดลอมที่มีความชืน้ตํ่า 

ตัวปอนเอกสาร

ระหวางทีเ่คร่ืองอยูในโหมดพกั เคร่ืองจะตรวจไมพบเอกสารทีว่างอยูในตัวปอนเอกสาร

หมายเหตุและขอจํากัดในการใชคุณลักษณะการทําสําเนา

คุณลกัษณะการทําสําเนา

เคร่ืองไมมีฟงกชั่น Improves Fit

ถายบัตรประจําตัว

ดานหนาและดานหลงัของบัตรประจาํตัวทีท่ําสําเนาจะถูกพิมพลงบนพื้นทีต่รงกลางคร่ึงบนและคร่ึงลางของแผนกระดาษ 

ยกเวนในกรณีตอไปน้ี:

เมื่อบัตรประจาํตัวมีขนาดใหญกวาขนาดมาตรฐานท ี่สามารถพิมพไดในคุณลักษณะการถายบัตรประจาํตัว 

ภาพที่พิมพออกมาอาจไมอยูตรงกึ่งกลางกระดาษ

เมื่อบัตรประจาํตัวมีขนาดใหญกวาขนาดมาตรฐานท ี่สามารถพิมพไดในคุณลักษณะการถายบัตรประจาํตัว 

ระบบอาจทาํการตัดสวนหน่ึงของภาพออก

ขอบของภาพสําเนาบัตรประจําตัวอาจถูกตัดออกหากใช การตัดขอบ

เก่ียวกับหนวยความจํา

หากหนวยความจาํของเคร่ืองไมเพยีงพอขณะทําสําเนาแบบจัดชุด เคร่ืองจะพิมพเฉพาะงานที่กาํลังสแกนขอมลูออกมา
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หมายเหตุและขอจํากัดเก่ียวกับการใชคุณลักษณะการพิมพ

การสงออกเอกสารที่มกีารปอนเปนแผนยาว

ระบบไมรองรับการสงออกเอกสารที่มกีารปอนเปนแผนยาว

งานพิมพขณะทีกํ่าลังใชงานแผงควบคุม

การประมวลผลหรือความเร็วในการสงออกงานพิมพอาจจะลดลงในกรณีตอไปน้ี:

เมื่อใชแผงควบคุมในระหวางดําเนินการงานพิมพ

เมือ่ผลของงานพิมพทีไ่ดแตกตางจากการตั้งคา

ในกรณีตอไปน้ี หนวยความจําทีไ่มเพียงพอสําหรับบัฟเฟอรพักขอมูลอาจสงผลใหไมไดรับงานพิมพตามทีร่ะบุไว

ระบบส่ังพิมพงานพิมพแบบ 2 ดานลงบนดานเดียว

ระบบยุติงาน (หากไมสามารถเขยีนขอมูลลงในบัฟเฟอรพักขอมูลได ระบบจะยุติงานดังกลาวรวมทัง้หนาน้ันดวย)

ตัวนับงานจะนับการพิมพแบบ 2 หนา

เมื่อส่ังพิมพงานพิมพแบบ 2 ดาน จะสามารถแทรกแผนกระดาษเปลาเขาไปไดโดยอัตโนมัติเพื่อปรับหนา ทั้งน้ีขึน้อยูกับแอพพลิเคชันที่ใช 

และตัวนับงานจะนับแผนกระดาษเปลาทีแ่ทรกเขาไปดวยแอพพลิเคชนัน้ีเชนกัน

รหัสขอผิดพลาด

ขอผิดพลาด "E-1" เกิดขึ้นเมือ่กระดาษติดขดัเพราะการต้ังคาขนาดกระดาษไมไดระบุอยางถูกตอง โปรดดูที่ขอผิดพลาดรหสั "C-7" 

และตรวจสอบการต้ังคาขนาดกระดาษ

โปรดดูที ่"รหัสขอผิดพลาด" (P.156).

หมายเหตุและขอจํากัดเก่ียวกับการใชคุณลักษณะการสแกน

เน้ือหาในสวนน้ีอธิบายถึงหมายเหตุและขอจาํกดัทีจ่ะสังเกตไดขณะใชคุณลกัษณะการสแกน

สําหรับหมายเหตุและขอจํากัดเกี่ยวกับโปรแกรมควบคุมการสแกน ใหดูที่ขอมูล "Readme" บนส่ือ (ซอฟตแวร /คูมือผลิตภัณฑ) ที่มาพรอมกับเคร่ือง

ขอจํากัดเรือ่งขดีความสามารถในการสแกน

ขีดความสามารถสูงสุดในการสแกนสําหรับหน่ึงหนาคือ 297 × 432 มม. สําหรับขนาดมาตรฐาน A3 หรือ 11 × 17 น้ิว

การรองรบัเครือขาย

การสแกนผานเครือขายไมถูกรองรับ

โปรแกรมควบคุมการสแกน

การใชแอพพลิเคชันที่เขากันไดกบั TWAIN รวมกับโปรแกรมควบคุม Windows Image Acquisition (WIA) อาจยกเลิกการสแกน ในกรณีน้ี 

ใหสแกนดวยโปรแกรมควบคุม TWAIN

หมายเหตุและขอจํากัดในการเช่ือมตออินเทอรเน ็ตหรืออนิทราเน็ต

การเชื่อมตออินเทอรเน็ต / อินทราเน็ต

ทั้งน้ีขึ้นอยูกับเว็บเซิรฟเวอร, แอพพลิเคช ันเซริฟเวอร, Proxy Server และไฟรวอลล 

ซึ่งอาจทาํใหไมสามารถเชื่อมตอเขาอินเทอรเน็ตหรืออินทราเน็ตได

ในการเชื่อมตออินเทอรเน็ตหรืออินทราเน็ตโดยใชแอพพลิเคชันเซิรฟเวอร, Proxy หรือไฟรวอลล ของบุคคลที่สาม 

จะตองเปนไปตามขอกําหนดตอไปนี้คือ:

ซอฟทแวรจะตองทาํงานบนระบบปฏิบัติการ Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 

R2, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 หรือ Windows 2012 R2

RFC2617: การตรวจสอบสิทธ์ิการเขาถึง HTTP: การตรวจสอบสิทธ์ิการเขาถึงในระดับพื้นฐานและระดับการใชงานตองผานการรับรอง 

(รองรับเฉพาะการตรวจสอบสิทธ์ิการเขาถึงในระดับพื้นฐานเทาน้ัน แตจะไมรองรับการตรวจสอบสิทธิการเขาถึงในระดับอื่นๆ)

รองรับ GET/CONNECT/POST

CentreWare Internet Services

ขอความสําหรับการเลือกภาษาอาจไมสามารถแสดงได อยางถูกตอง ทั้งน้ีขึน้อยูกับการต้ังคาเบราวเซอร

แทบ็อาจไมสามารถแสดงไดอยางถูกตองเมื่อมีเบราวเซอรจาํนวนมากทีพ่ยายามเขาถึง CentreWare Internet Services ในเวลาเดียวกนั 

หรือเพราะสภาพของเครือขาย ในกรณีน้ีโปรดรีเฟรชหนาจอ
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หมายเหตุและขอจํากัดขณะปฏิบัติการจากเคร่ืองคอมพิวเตอร

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

ระบบปฏิบัติการทีร่องรับอาจแตกตางกันไปขึน้อยูกับฟงกชัน่ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูท ี่ "ขอมูลจําเพาะ" (P.176) 

สิ่งสําคัญ • สาํหรบัรายละเอียดเก่ียวกับระบบปฏิบัตกิารเวอร ชัน่ลาสุดท่ีรองรับ ใหดูท่ีเว็บไซตของฟูจิ ซีร็อกซ

หมายเหตุและขอจํากัดในการใช TCP/IP (LPD/Port9100)

สวนน้ีจะอธิบายถึงหมายเหตุและขอจาํกัดที่ตองสังเกตเมื่อใช TCP/IP (LPD/Port9100)

การกําหนดคาบนเครื่อง

ระบบจะจัดการ IP แอดเดรสสําหรับทัง้ระบบ ใหกาํหนดคาการต้ังคาหลงัจากปรึกษาผูดูแลระบบเครือข ายของคุณแลวเทาน้ัน

อาจจาํเปนตองใชการต้ังคาซับเน็ตมาสกและเกตเวยแอดเดรส ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมของเครือขาย 

โปรดปรึกษาผูดูแลระบบเครือขายของคุณแลวกําหนดคาการต้ังคาทีจ่ําเปน

การกําหนดคาบนคอมพิวเตอร

ระบบจะจัดการ IP แอดเดรสสําหรับทัง้ระบบ ใหกาํหนดคาการต้ังคาหลงัจากปรึกษาผูดูแลระบบเครือข ายของคุณแลวเทาน้ัน

เมื่อต้ังคาเครือขาย เชน IP แอดเดรส พรอมดวยโฮสตที่ใชภายใต Network Information Service (NIS) โปรดปรึกษาผูด ูแลระบบ NIS 

ของคุณ

ขณะพิมพงาน

เมือ่คุณเปลี่ยน IP แอดเดรสของคอมพิวเตอรหรือชื อคอมพิวเตอร  คํารองและกระบวนการยกเลิกตาง ๆ 

ที่สงมาจากเคร่ืองพิมพจะไมถูกดําเนินการไดอยางถูกตองอกีตอไป 

ดังน้ันใหปดสวิตชเคร่ืองและเปดเคร่ืองใหม เมือ่ไมมีขอมูลงานพิมพในบัฟเฟอรรับขอมูล

หมายเหตุ • คุณสามารถใชแผงควบคุมของเครื่องเพ่ือทําการยกเลิกการพิมพสาํหรับขอมลูงานพิมพปจจุบันในบ ัฟเฟอรรบัขอมลูของเครือ่งได 

แตไมใชงานพิมพของขอมูลการพิมพท่ียังคางอยู 

หมายเหตุและขอจํากัดในการเช่ือมตอ IPv6

สวนน้ีจะอธิบายถึงหมายเหตุและขอจาํกัดที่ตองสังเกตเมื่อใชการเชื่อมตอ IPv6

คุณสามารถใชไดเฉพาะระบบปฏิบัติการเวอรชั่นตอไปน้ีสําหรับการพิมพงานในสภาพแวดลอม IPv6:

- Windows XP

- Windows Vista

- Windows 7

- Windows Server 2008

- Windows Server 2008 R2

- Windows 8

- Windows Server 2012

สิ่งสําคัญ • ตองติดตั้ง IPv6 สาํหรบัคอมพิวเตอรท่ีมีระบบปฏิบ ัติการ Windows XP 

ไมรองรับ IPv6-in-IPv4-tunneling ในตัวเคร่ืองพิมพเอง

สิ่งสําคัญ • หากตั้ง [IP Mode] เปน [IPv6] แลว IPv6-inIPv4-tunneling จะไมสามารถปฏิบัติงานได

ปญหาการส่ือสารอาจเกดิขึน้ขณะที่มีเราทเตอร หลายตัวอยูในเครือขายยอยเดียวกัน

การต้ังคาเครือขายของเซิรฟเวอร DNS หรือเซริ ฟเวอรใดๆ 

ทีใ่ชงานโดยเคร่ืองน้ันอาจกอใหเกิดปญหาประสิทธิภาพการทาํงานในขณะใชบริการตางๆ ในสภาพแวดลอมแบบ Dual Stack

การต้ังคา IPv6 แอดเดรสและที่เซิรฟเวอร DNS ของ IPv6 โดยอัตโนมัติอาจใชไมได

"แอดเดรส IPv6 ทีไ่มพรอมใชงาน" หมายถึง แอดเดรสภายในไซต (fec0::) หรือแอดเดรสที่ใชคํานําหนาเอกสารประกอบของ IPv6 

(2001:db8::/32)

ขอมูล DNS ของ IPv4 บางคร้ังสามารถนํามาใชโดยตรงหลงัจากที่เคร่ืองเร่ิมทํางาน ถาโหมดการทํางานของ IP ดังกลาวน้ันเปนแบบ Dual 

Stack ขอมูล DNS จะต้ังคาใหกับ IPv4 และ IPv6 ทั้งคู และต ัวเคร่ืองจะมกีารส่ือสารกับอุปกรณที่ต้ังคาไวโดยใช FQDN

แอดเดรสที่แสดงเปน IP แอดเดรสของเคร่ืองอาจเปลี ยนแปลง

ตัวอยางเชน ในโหมด Dual Stack ทั้ง IPv4 แอดเดรสหรือ IPv6 แอดเดรสอาจไมปรากฏขึน้ หรือ IPv6 

แอดเดรสที่แตกตางกนัอาจปรากฏขึ้น
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ในกรณีตอไปน้ี เคร่ืองอาจไมสามารถระบุไดวาเปนแอดเดรสสําหรับอุปกรณเดียวกันหรือไม 

ดังน้ันจึงอาจไมสามารถทาํการตรวจสอบสถานะ (Ipq) หร ือยกเลกิคําส่ัง (Iprm) สําหรับงานพิมพของผูใชที่ดําเนินงานโดย LPD

- ขณะปฏิบัติการพรอมกันใน IPv4 และ IPv6 แอดเดรสทีม่ีโฮสตเดียวกนั

- ขณะปฏิบัติการพรอมกันใน IPv6 แอดเดรสหลายแอดเดรสที่มีโฮสตเดียวกัน

IPv6 แอดเดรสอาจไมไดรับการบันทึกไวอยางถูกตองในบันทกึงาน ใหใชเครือขาย IPv4 สําหรับการบันท ึกงานที่ถูกตอง
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