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หรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ
ชื่อตราสินคาหรือชื่อผลิตภัณฑเปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของบริษัทผูเปนเจาของชื่อและสินคาเหลานั้น
ภาพหนาจอสินคา Microsoft ไดรับการตีพิมพซา้ํ โดยการอนุญาตจาก Microsoft Corporation
สําหรับขอมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับสิทธิ์การใชงาน ใหดูที่ เกี่ยวกับสิทธิ์การใชงาน
ในคูม ือนี้ ขอมูลดานความปลอดภัยจะมีสัญลักษณดังกลาวนํา
กรุณาอานและปฏิบัติตามคําสัง่ กอนดําเนินการขัน้ ตอนที่จาํ เปน

ขอมูลที่ถูกเก็บไวในฮารดดิสกของเครื่องอาจสูญหายหากฮารดดิสกมีปญหา
ฟูจิ ซีร็อกซ จะไมรับผิดชอบกรณีเกิดความเสียหายใดๆ ทั้งทางตรงหรือทางออมอันสืบเนือ่ งมาจากการสูญหายของขอมูล
ฟูจิ ซีร็อกซ จะไมรับผิดชอบกรณีเครื่องไดรับความเสียหายจากการติดคอมพิวเตอรไวรัสหรือการถูกแฮ็ก

สิ่งสําคัญ
1. ขอสงวนสิทธิท์ ั้งหมดในคูมือนี้ สงวนสิทธิ์คมู ือนี้ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ หามทําสําเนาหรือดัดแปลงคูมือ
หรือสวนใดสวนหนึ่งในคูมือโดยมิไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากผูจัดพิมพ
2. อาจมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแกไขเนื้อหาบางสวนในคูมือนีโ้ ดยมิไดมีการแจงใหทราบลวงหนา
3. เรายินดีรับคําแนะนําและติชมเกี่ยวกับขอความกํากวม ขอผิดพลาด ขอละเลย หรือหนาบางหนาที่ขาดหายไป
4. หามพยายามกระทําขั้นตอนใดๆ กับเครื่องที่นอกเหนือไปจากที่แสดงไวในคูมือนี้
การดําเนินการที่ไมไดรับอนุญาตอาจเปนเหตุใหเกิดขอผิดพลาดหรืออุบตั ิเหตุ ซึง่ ทาง ฟูจิ ซีร็อกซ จะไมรับผิดชอบตอปญหาใดๆ
ที่เกิดขึ้นจากการกระทําที่ไมไดรับอนุญาตใหกระทํา
การสงออกผลิตภัณฑนี้อยูภายใตการควบคุมอยางเครงครัดตามกฏหมายเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
และการคาระหวางประเทศของประเทศญีป่ ุน และ/หรือตามกฏขอบังคับควบคุมการสงออกของประเทศสหรัฐอเมริกา
Xerox, Xerox and Design และ Fuji Xerox and Design เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการคาของ Xerox Corporation
ในญี่ปุนและ/หรือประเทศอื่นๆ
CentreWare เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการคาของ Xerox Corporation ในญีป่ ุนและ/หรือประเทศอื่นๆ
DocuWorks เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการคาของ Fuji Xerox Co., Ltd.
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1 กอนใชเครื่อง

คํานํา

กอนใชเครือง

ขอขอบคุณที่เลือกใชผลิตภัณฑ DocuCentre S2011 ซึ่งตอจากนี้จะเรียกวา "เครื่อง"
คูมือนี้จะอธิบายถึงวิธีการใชเครื่องและขอควรระวังทีค่ วรปฏิบัติตามในระหวางการใชเครือง
โปรดแนใจวาคุณไดอา นคูมือนี้กอนการใชเครื่องเพื่อใหใชประโยชนจากเครื่องใหไดมากทีส่ ุดและเพื่อการใชงานอยางมีประสิทธิภาพ
คูมือจะอธิบายโดยเขาใจวา
คุณมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพแวดลอมการใชงานคอมพิวเตอรสวนบุคคลที่ใชและสภาพแวดลอมระบบเครือขายแลว
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของคอมพิวเตอรสวนบุคคลที่ใชและความรูพื้นฐานและการปฏิบัติการของสภาพแวดลอมระบบเครือขา
ย ใหดูที่คูมือที่แนบมาพรอมกับคอมพิวเตอรสวนบุคคล, ระบบปฏิบัติการ และระบบเครือขาย
หลังจากอานคูมอื เสร็จแลว ควรเก็บคูมือนี้ไวในทีๆ่ เหมาะสมเพื่อประโยชนในการอางอิงอยางรวดเร็ว
คูมือนี้จะมีประโยชนในกรณีที่คุณลืมวิธีใชเครื่องหรือเมื่อเกิดปญหาขึน้ กับเครื่อง

1
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ประเภทของคูมือ

ประเภทของคูมือ
คูมอื ตอไปนี้จะแนบมาพรอมกับเครื่อง

คูมือที่มากับเครือ่ ง
 คูมือผูใช (คูมอื นี้)
คูมอื นี้อธิบายถึงวิธีการใชคุณลักษณะการทําสำเนา, การพิมพ และการสแกน รวมถึงวิธีการตั้งกระดาษ, วิธีการบํารุงรักษาประจําวัน,
การตั้งคาสถานะเครื่อง, การแกไขปญหา และการตั้งคาเครือขาย คูมอื นี้อยูในสื่อ (ซอฟตแวร/คูมือผลิตภัณฑ)

กอนใชเครือง

 คูมือการทํางานเบื้องตน (Booklet)
คูมอื นี้ใหรายละเอียดการอางอิงอยางรวดเร็วถึงการใชงานขั้นพื้นฐาน, การบํารุงรักษาประจําวัน และการแกไขปญหาสําหรับเครื่อง
คูมอื นี้อยูในสื่อ (ซอฟตแวร/คูมือผลิตภัณฑ)
 คูมือ (HTML)
คูมอื ดังกลาวอธิบายถึงขั้นตอนการติดตั้งและการกําหนดคาสําหรับโปรแกรมควบคุมการพิมพและสภาพแวดลอมของเครื่องพิมพ
คูมอื นี้อยูในสื่อ (ซอฟตแวร/คูมือผลิตภัณฑ)

1

 วิธีใชไดรเวอรพิมพ
วิธีใชจะอธิบายถึงคุณลักษณะการพิมพและการใชงาน

คูมื่อสําหรับอุปกรณเ สริม
มีอุปกรณเสริมสําหรับเครื่องนี้ อุปกรณเสริมจะมาพรอมกับคูมอื การติดตั้งทีม่ ีขอมูลเกี่ยวกับการติดตั้งผลิตภัณฑและรายละเอียดอื่นๆ
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1 กอนใชเครื่อง

การใชคูมือนี้
คูมือนี้สําหรับผูใชงานเครื่องครั้งแรก คูมืออธิบายถึงการใชงานขัน้ พื้นฐานของคุณลักษณะการทําสําเนา การพิมพ และการสแกน

สวนประกอบของคูมือนี้
เนื้อหาของคูมือนี้แบงออกเปนบทตางๆ ดังนี้:

กอนใชเครือง

 1 กอนใชเครื่อง
อธิบายวิธีการใชคูมือนี้ พรอมแสดงขอมูลเกียวกับใบอนุญาตหรือขอตกลงการใชงาน
 2 การตั้งคาสภาพแวดลอม
อธิบายเกี่ยวกับสภาพแวดลอมที่จาํ เปนสําหรับการใชเครื่อง
 3 ภาพรวมของผลิตภัณฑ
อธิบายเกี่ยวกับชือ่ ชิ้นสวนตางๆ ของเครื่อง รวมถึงการใชงานขั้นพื้นฐาน เชน วิธีเปด-ปดเครื่อง, วิธีใชคุณลักษณะการประหยัดพลังงาน
และวิธีใช CentreWare Internet Services

1

 4 การบรรจุกระดาษ
อธิบายเกี่ยวกับกระดาษชนิดตางๆ และสื่อสิ่งพิมพอื่นๆ ที่คุณสามารถใชกบั เครื่องได รวมถึงวิธีการบรรจุกระดาษลงในถาด
 5 ทําสําเนา
อธิบายเกี่ยวกับการใชงานขัน้ พื้นฐานและคุณลักษณะการทําสําเนา
 6 สแกน
อธิบายเกี่ยวกับการใชงานขัน้ พื้นฐานและคุณลักษณะการสแกน
 7 พิมพ
อธิบายเกี่ยวกับการใชงานการพิมพขั้นพื้นฐาน
 8 เครื่องมือ
อธิบายเกี่ยวกับโหมดผูดูแลระบบ รวมถึงวิธีการเปลี่ยนการตั้งคาเริ่มตน
 9 สถานะเครือ่ ง
อธิบายเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบขอบกพรองที่เกิดขึน้ กับเครื่องและการพิมพรายงานตางๆ
 10 การบํารุงรักษา
อธิบายเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลืองและวิธีทาํ ความสะอาดเครื่อง
 11 การแกไขปญหา
อธิบายเกี่ยวกับขัน้ ตอนการแกไขปญหาเพื่อแกปญหาทีเ่ กิดขึ้นกับเครื่อง
 12 ภาคผนวก
อธิบายเกี่ยวกับขอมูลจําเพาะของเครื่อง, อุปกรณเสริมตางๆ และขอควรระวัง/ขอจํากัดในการใชเครื่อง

สัญญา
z

z
z
z

z

ตัวอยางภาพหนาจอและภาพประกอบทีป่ รากฎในคูมือนี้อาจแตกตางกันไปตามการกําหนดคาของเครื่องและอุปกรณเสริมทีไ่ ดติดตั้ง
รายละเอียดบางอยางที่ปรากฎบนภาพหนาจออาจไมปรากฎหรือไมสามารถใชงานได ทั้งนี้ขนึ้ อยูกับการกําหนดคาในเครื่องของคุณ
ขัน้ ตอนตางๆ ในคูมือนี้อาจแตกตางกันไปตามโปรแกรมควบคุมและซอฟตแวรยูทิลติ ี้ทใี่ ชอันเนื่องมาจากการอัพเกรด
สําหรับในเอกสารนี้ คําวา "คอมพิวเตอร" หมายถึง คอมพิวเตอรสวนบุคคลหรือเวิรกสเตชั่น
คําศัพทตางๆ ทีใ่ ชในคูมือนี้:
สิ่งสําคัญ

: ขอมูลสําคัญที่ควรอาน

หมายเหตุ

: ขอมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับการทํางานหรือคุณลักษณะ

สัญลักษณตางๆ ที่ใชในคูมอื นี้:
"

"

:

z
z
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การอางอิงถึงขอความที่กลาวไปแลวในคูมือนี้
ชื่อของคุณลักษณะ, ขอความบนหนาจอ และขอความที่ปอน

การใชคูมือนี้
[

]

:

z
z

<

>

<

>

ปุม
แปน

>

:

z

ปุมตางๆ บนแผงควบคุมของเครื่อง

:

z

แปนตางๆ บนแปนพิมพของเครื่องคอมพิวเตอร

:

z

แสดงลําดับขั้นตอนการเขาถึงฟงกชั่นการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร
ตัวอยางเชน: เมื่อคุณเห็นขั้นตอน "หากตองการคนหาไฟลและโฟลเดอร ใหคลิก [Start] >
[Search] > [For Files or Folders]" นั่นหมายความวา คุณตองทําการคลิก [Start], คลิก [Search]
และคลิก [For Files or Folders] เพื่อคนหาไฟลและโฟลเดอร

แนวการพิมพของเอกสารหรือกระดาษที่อธิบายไวในคูมือนี้มีดังนี้:
,

z

การวางเอกสารหรือกระดาษตามแนวตั้งเมื่อมองจากทางดานหนาของเครื่อง

z

การวางเอกสารหรือกระดาษตามแนวนอนเมือ่ มองจากทางดานหนาของเครื่อง

,ปอนตามดานยาว (LEF):

, ,ปอนตามดานกวาง
(SEF):
ปอนขอบยาว (LEF):

ทิศทางการฟดึกระดาษ

กอนใชเครือง

z

ชื่อโฟลเดอร, ไฟล, แอพพลิเคชัน, ปุมหรือเมนูทปี รากฎบนหนาจอ
ชื่อของเมนู, คําสั่ง, หนาตาง หรือกลองโตตอบที่ปรากฎบนหนาจอคอมพิวเตอรและปุมตางๆ
รวมถึงชื่อเมนู

1

ปอนขอบสัน้ (SEF):

ทิศทางการฟดึกระดาษ
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1 กอนใชเครื่อง

คูมือความปลอดภัย
กอนการใชผลิตภัณฑ โปรดอาน "คูมือความปลอดภัย" อยางถี่ถวนเพื่อการใชงานอยางปลอดภัย
ผลิตภัณฑและวัสดุที่แนะนําไดรับการทดสอบและเปนไปตามขอกําหนดดานความปลอดภัย
รวมทั้งไดรับการรับรองจากหนวยงานดานความปลอดภัยและสอดคลองตามมาตรฐานสิ่งแวดลอม
โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้เพื่อการใชงานอยางปลอดภัย

กอนใชเครือง

การดัดแปลงแกไขใดๆ ที่ไมไดรับอนุญาต รวมถึงการเพิ่มฟงกชันใหมหรือการเชื่อมตอกับอุปกรณเสริมใดๆ
อาจไมไดรับการคุมครองตามการประกันผลิตภัณฑ โปรดติดตอตัวแทนฟูจิซีร็อกซในพื้นที่ของคุณเพื่อขอขอมูลเพิ่มเติม
โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําแจงเตือนทีป่ รากฏบนผลิตภัณฑนี้ สัญลักษณคําเตือนตางๆ มีความหมายดังตอไปนี้:
ใชสําหรับรายการที่ ถาไมปฏิบตั ิตามคําแนะนําอยางเครงครัด อาจเปนอันตรายถึงแกชวี ิต
หรือกอใหเกิดการบาดเจ็บสาหัส หรือการบาดเจ็บสาหัสที่อาจทําใหเสียชีวิตได และมีโอกาสที่จะเกิดอันตรายสูง

1

ใชสําหรับรายการที่ ถาไมปฏิบตั ิตามคําแนะนําอยางเครงครัด
อาจกอใหเกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือถึงขัน้ เสียชีวิตได
ใชสําหรับรายการที่ ถาไมปฏิบตั ิตามคําแนะนําอยางเครงครัด
อาจทําใหผูใชไดรับบาดเจ็บหรือทําใหเครื่องชํารุดเสียหาย
: เครื่องหมายสําหรับการใชหรือดําเนินการกับเครื่องที่ควรไดรับการใสใจปฏิบัติ
โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําการใชงานดวยความระมัดระวัง เพื่อการใชงานเครื่องอยางปลอดภัย

ขอควรระวัง

ระวังวัตถุไว

ระวังการระ

ระวังไฟฟา

ระวังพืน้ ผิว

ระวังเครื่อง

ระวังนิ้วมือ

: เครื่องหมายสําหรับหามกระทํา โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําการใชงานดวยความระมัดระวัง
เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทําที่อาจกอใหเกิดอันตรายขึ้นได

หาม

หามจุดไฟ

หามสัมผัส

หามใชในห

หามสัมผัส

หามติดตั้งไ

หามสัมผัสขณะ

: เครื่องหมายสําหรับรายการที่บังคับใหตองปฏิบัติตาม
โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําการใชงานดวยความระมัดระวัง เพื่อการปฏิบตั ิในสิ่งที่จําเปนตอการใชงานเครื่อง

คําแนะนําก
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ถอดปลั๊กอ

ตอสายดิน/

คูมือความปลอดภัย

ความปลอดภัยในการใชไฟฟา

ผลิตภัณฑนี้ใชแหลงจายพลังงานไฟฟาในการทํางานดังที่แสดงไวบนแผนปายแสดงขอมูลของผลิตภัณฑ
โปรดปรึกษาบริษทั ผูใหบริการดานพลังงานไฟฟาในพืน้ ทีข่ องคุณเพือ่ ตรวจสอบวาแหลงจายพลังงานไฟฟาตรงกับขอกําหนดการใชหรือไม

เสียบสายไฟโดยตรงเขากับเตารับที่มีสายดิน เพื่อปองกันการเกิดความรอนสูงเกินขนาดและเหตุไฟไหม หามใชสายไฟตอพวง
ตัวปรับตอทีม่ ีหลายเตารับ หรืออุปกรณเชื่อมตอแบบหลายหัว
โปรดปรึกษาตัวแทนฟูจิซีร็อกซในพื้นที่ของคุณเพื่อตรวจสอบวาเตารับมีสายดินหรือไม

กอนใชเครือง

คําเตือน:ตอผลิตภัณฑนี้เขากับวงจรปองกันไฟรั่วระบบสายดิน
ปลั๊กไฟของผลิตภัณฑนี้เปนชนิดที่มีสายดินในตัว สามารถใชไดกับเตารับที่มสี ายดินเทานั้น
ซึ่งเปนคุณสมบัติหนึ่งในดานความปลอดภัย ถาไมสามารถเสียบปลั๊กเขากับเตารับได โปรดติดตอชางไฟฟาเพื่อเปลี่ยนเตารับ
เพื่อปองกันอันตรายจากไฟช็อต หามใชตัวปรับตอปลั๊กทีไ่ มมีสายดิน ตอผลิตภัณฑเขากับเตารับทีไ่ มมีขั้วสายดิน
การตอสื่อนํากระแสไฟลงดินอยางไมถูกตองอาจทำใหเกิดไฟช็อตได

ใหตอผลิตภัณฑเขากับวงจรยอย
หรือเตารับที่มีขนาดหนวยของกระแสไฟฟาและแรงดันไฟฟามากกวาขนาดที่กาํ หนดไวกับผลิตภัณฑ
โปรดดูขนาดกระแสไฟฟาและแรงดันทีก่ ําหนดสําหรับผลิตภัณฑนี้ทแี่ ผนปายขอมูลบนแผงดานหลัง

1

หามสัมผัสกับสายไฟเมื่อมือเปยกน้ํา อาจทําใหถูกไฟช็อตได

หามวางวัตถุใดๆ ทับสายไฟ

ใหเก็บอุปกรณตอสายไฟไวไมใหมีฝุนเกาะสภาพแวดลอมที่มฝี ุนมากและชื้นอาจหนวงกระแสไฟฟาในอุปกรณเชือ่ มตอ
อาจทําใหเกิดความรอนและเปนสาเหตุของไฟไหมได
เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากไฟฟาช็อตและไฟไหม โปรดใชสายไฟทีม่ าพรอมกับผลิตภัณฑ หรือสายไฟทีฟ่ ูจิซีร็อกซกาํ หนดไว
ใหใช
สายไฟนี้ใชเฉพาะสําหรับผลิตภัณฑนี้เทานั้น หามนําไปใชกับผลิตภัณฑอื่นๆ
หามทําการดัดแปลงหรือทําใหสายไฟชํารุด สายไฟทีชาํ รุดหรือการดัดแปลงสายไฟ
อาจทําใหเกิดความรอนจนอาจเปนเหตุทาํ ใหเกิดไฟช็อตหรือไฟไหมได
ถาสายไฟชํารุดหรือฉนวนหุมสายไฟฉีกขาด โปรดติดตอตัวแทนฟูจิซรี ็อกซในพื้นที่ของคุณเพื่อเปลีย่ นสายไฟ
หามใชสายไฟที่ชาํ รุดหรือมีฉนวนหุมสายไฟฉีกขาดเพื่อปองกันอันตรายจากไฟช็อตและไฟไหม

ใหปดสวิตชเครื่องและถอดปลัก๊ ออกทุกครั้งเมื่อทําความสะอาดเครื่อง การเปดเขาถึงภายในเครื่องทีไ่ ดรับกระแสไฟฟา
อาจทําใหถูกไฟช็อตได
หามถอดปลั๊กหรือเสียบปลั๊กเครื่องเขาไปใหมเมื่อสวิตชเครื่องยังคงเปดอยู
การเสียบและถอดปลั๊กอุปกรณเชื่อมตอที่มีกระแสไฟฟาอยู อาจทําใหปลัก๊ ไดรับความเสียหายและเกิดความรอน
และอาจเปนสาเหตุทาํ ใหเกิดไฟไหม
เมือ่ ตองการถอดปลัก๊ ของเครื่องออก ควรดึงที่ตัวปลัก๊ อยาดึงที่สายไฟ
มิฉะนั้นอาจทําใหเกิดความเสียหายตอสายไฟและอาจทําใหเกิดไฟช็อตหรือไฟไหม
ปดสวิตชและถอดปลั๊กเครื่องออกเมื่อไมใชงานในชวงสุดสัปดาหหรือวันหยุดยาว
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ควรปดสวิตชเครื่องและตรวจสอบเดือนละครั้งวา
z
เสียบสายไฟเขากับเตารับไวแนนดีหรือไม
z ปลัก
๊ ไมรอนเกินไป ไมเปนสนิม หรือคดงอ
z
ไมมีฝุนเกาะทีป่ ลัก๊ และเตารับ และ
z
สายไฟไมมีรอยชํารุดหรือเสื่อมสภาพ
ถาคุณสังเกตเห็นสิ่งใดผิดปรกติ โปรดปดสวิตชและถอดปลั๊กของเครื่องออกกอน แลวติดตอตัวแทนฟูจิซรี ็อกซในพื้นทีข่ องคุณ

การติดตั้งเครื่อง
กอนใชเครือง

หามติดตั้งเครื่องกีดขวางทางเดินหรือวางทับสายไฟ การเสียดสี หรือน้ําหนักทีก่ ดทับมากเกินไป
อาจทําใหเกิดความรอนและอาจเปนสาเหตุทาํ ใหเกิดไฟช็อตหรือไฟไหมได

1
หามติดตั้งเครื่องบนพื้นที่ตอไปนี้:
z
ใกลกบั เครื่องทําความรอนหรือแหลงพลังงานความรอนอื่นๆ
z
ใกลกบั วัสดุทตี่ ิดไฟไดงาย เชน มาน
z ในบริเวณทีม
่ ีสภาพแวดลอมทีร่ อน ชื้น มีฝุนมาก หรืออากาศถายเทไมสะดวก
z สถานทีๆ
่ แสงแดดสองถึงโดยตรง
z ใกลกบ
ั อุปกรณหงุ ตมอาหาร หรือเครื่องทําความชื้น
ผลิตภัณฑนี้หนัก 33 กก. (เมือ่ ติดตั้งตัวปอนเอกสารและหนวยงานพิมพแบบดูเพล็กซ) เมื่อเคลื่อนยายเครื่อง
ใหใชกาํ ลังคนตั้งแตสามคนขึน้ ไปเพื่อปองกันการจัดการทีผ่ ิดพลาดหรือการบาดเจ็บ
เมื่อทําการยกผลิตภัณฑนี้ ใหสองคนจับทีด่ านลางของถาดบายพาสทีพ่ ับอยูทางดานซายของผลิตภัณฑ
และอีกคนหนึ่งจับตรงที่จับทีอ่ ยูทางดานขวาของผลิตภัณฑ หามยกผลิตภัณฑโดยจับหรือยึดเกาะที่บริเวณอื่นๆ ทัง้ นี้
เพื่อปองกันมิใหผลิตภัณฑหลุดตกลงมา อันจะเป็นเหตุใหเกิดอาการปวดหลังหรือการบาดเจ็บ

ติดตั้งผลิตภัณฑนี้บนพื้นที่เรียบและแข็งแรงที่สามารถรองรับน้าํ หนักผลิตภัณฑได มิฉะนั้น ถาติดตั้งผลิตภัณฑในลักษณะเอียง
อาจทําใหผลิตภัณฑลม ลงและทําใหเกิดการบาดเจ็บ
ใหติดตั้งผลิตภัณฑนี้ในบริเวณที่มอี ากาศถายเทไดดี หามปดกั้นชองทางระบายอากาศออกของผลิตภัณฑ
เวนชองวางรอบๆ เครื่องไวเล็กนอย เพือ่ การระบายอากาศและเขาถึงปลั๊ก
ใหถอดปลัก๊ ผลิตภัณฑออกถาสังเกตเห็นวามีอาการผิดปรกติใดๆ เกิดขึ้น
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สําหรับอุปกรณปอนเอกสารอัตโนมัติแบบดูเพล็กซ

1100.9
325.9

595

100

378

1460.2

กอนใชเครือง

582.2

100

80

400

1

(หนวย: มม)

หามวางผลิตภัณฑในลักษณะเอียงมากกวา 10 องศา มิฉะนั้น
ผลิตภัณฑอาจลมลงเสียหายและอาจจะเปนอันตรายตอผูใชงานได

ดานหนา

ขวา
ดานหนา

ดานหลัง

ซาย
ขวา

ดานหลัง

10 °

ซาย

10 ° 10 °

10 °

ใหลอ็ คลอของผลิตภัณฑนี้หลังจากการติดตั้งเสมอ มิฉะนั้น อาจทําใหผลิตภัณฑลม ลงเลื่อนและทําใหเกิดการบาดเจ็บ

ในการเก็บรวมสายไฟและสายเคเบิลไวใหเรียบรอย
ใหใชเข็มขัดรัดสายไฟและอุปกรณรัดสายไฟแบบทอเกลียวทีฟ่ ูจิซีร็อกซจัดหาให มิฉะนั้น
อาจเปนสาเหตุทาํ ใหเกิดการชํารุดขึ้นกับเครื่อง
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อื่นๆ
เพื่อรักษาประสิทธิภาพการทํางานและสภาพของเครืองใหดี ใหติดตั้งและใชงานเครื่องในสภาพแวดลอมดังตอไปนี้ไวเสมอ:
อุณหภูมิ: 10 - 32 องศาเซลเซียล
ความชื้น: 15 - 85%
เมื่อเครื่องอยูในหองที่มีอากาศเย็นและเปลียนเปนรอนขึน้ อยางรวดเร็วดวยเครื่องทําความรอน
ความชื้นภายในเครื่องอาจลดลงและเปนสาเหตุทําใหบางสวนบนงานพิมพหายไป

ความปลอดภัยในการใชงาน
กอนใชเครือง

ขัน้ ตอนการบํารุงรักษาผลิตภัณฑของผูควบคุมไดอธิบายไวในคูมอื ผูใชทมี่ าพรอมกับผลิตภัณฑ
หามกระทําขั้นตอนการบํารุงรักษาอื่นใดที่นอกเหนือไปจากที่ไดอธิบายไวในคูมือ

1

การออกแบบในดานความปลอดภัยสําหรับผลิตภัณฑนีปองกันมิใหผูควบคุมเขาถึงบริเวณที่เปนอันตราย
โดยจะมีฝาครอบหรือสวนปดกั้นบริเวณที่เปนอันตรายไว ซึ่งผูควบคุมจะไมสามารถเขาถึงได ซึง่ ตองใชอุปกรณในการถอดออก
เพื่อปองกันไฟช็อตและการบาดเจ็บ หามถอดฝาปดหรือสวนปดกั้นเครื่องออกโดยเด็ดขาด
เพื่อลดความเสี่ยงจากเหตุไฟฟาช็อตและไฟไหม ใหปดสวิตชและถอดปลั๊กเครื่องออกทันทีเมื่อมีสภาวะดังตอไปนี้เกิดขึน้
จากนั้น ใหติดตอตัวแทนฟูจิซรี ็อกซในพื้นทีข่ องคุณ
z
มีควันออกมาจากผลิตภัณฑหรือพื้นผิวผลิตภัณฑรอนผิดปรกติ
z
มีเสียงรบกวนหรือกลิ่นผิดปรกติออกมาจากผลิตภัณฑ
z สายไฟมีรอยชํารุดหรือเสื่อมสภาพ
z วงจรตัดกระแสไฟฟา ฟวส หรืออุปกรณเพื่อความปลอดภัยทํางานแจงเตือน
z
ของเหลวหกใสผลิตภัณฑ
z
ผลิตภัณฑเปยกน้ํา
z
เกิดความเสียหายขึน้ กับสวนใดสวนหนึ่งของผลิตภัณฑ
หามใสวัตถุใดๆ เขาไปในรูหรือชองใดชองหนึ่งของผลิตภัณฑนี้
หามวางสิ่งใดๆ ตอไปนี้ไวบนผลิตภัณฑ:
z ภาชนะบรรจุของเหลว เชน แจกันดอกไม หรือถวยกาแฟ
z
ชิน้ สวนโลหะ เชน ลวดเย็บกระดาษ หรือทีห่ นีบกระดาษ
z วัตถุทม
ี่ ีน้ําหนักมาก
ถาของเหลวหกใสหรือชิ้นสวนโลหะหลนเขาไปในผลิตภัณฑ อาจเปนสาเหตุทาํ ใหเกิดไฟช็อตหรือไฟไหมได
หามใชกระดาษที่สามารถนําไฟฟาไดเชน กระดาษโอริกามิ กระดาษคารบอน
หรือกระดาษเคลือบทีเ่ ปนตัวนําไฟฟาหรือความรอนไดดี เมือ่ มีกระดาษติดในเครื่อง
อาจเปนสาเหตุทาํ ใหเกิดไฟช็อตและไฟไหมได
เมื่อทําความสะอาดผลิตภัณฑ ใหใชอุปกรณทาํ ความสะอาดทีก่ ําหนดไวเฉพาะ อุปกรณทาํ ความสะอาดอื่นๆ
อาจสงผลใหประสิทธิภาพในการทํางานของผลิตภัณฑลดลง หามใชสเปรยทาํ ความสะอาด
มิฉะนั้นอาจทําใหเกิดการลุกติดไฟและเกิดการระเบิดขึ้นได
ถาคุณตองการดึงถาดออกเพือ่ นํากระดาษทีต่ ิดออก โปรดติดตอตัวแทนฟูจิซีร็อกซในพื้นที่ของคุณ หามดึงถาดออก
มิฉะนั้นอาจทําใหไดรับบาดเจ็บ
หามเลนซีดีรอมทีม่ าพรอมกับผลิตภัณฑกับเครื่องเลนเสียง ใหใชกบั เครื่องเลนซีดีรอมเทานั้น มิฉะนั้น
เสียงดังอาจทําความเสียหายใหกับเครื่องเลนเสียงหรือเปนอันตรายตอหูของคุณ
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ความปลอดภัยในดานรังสีเลเซอร
ขอควรระวัง:การใชงานหรือการดัดแปลงใดๆ ที่นอกเหนือไปจากที่แสดงไวในคูมือการทํางาน
อาจทําใหเกิดอันตรายจากการไดรับแสงจา อันจะสงผลทําใหเกิดการบาดเจ็บจากไฟไหมหรือสูญเสียการมองเห็น
ผลิตภัณฑนี้ไดรับการทดสอบแลวและเปนไปตามขอกําหนด Class 1 Laser Equipment ตามมาตรฐานสากล IEC60825
และไมมอี ันตรายจากแสงจา ผลิตภัณฑนี้จะไมปลอยแสงจาที่เปนอันตรายออกมา
เนื่องจากมีการทํางานของอุปกรณและฝาปดปองกันแสงเพื่อจํากัดลําแสงทั้งหมดทีป่ ลอยออกมาในระหวางการทํางานหรือเมื่อ
ทําขั้นตอนงานบํารุงรักษา

หามพยายามนํากระดาษที่ติดอยูในบริเวณทีล่ ึกมากออกจากผลิตภัณฑ
โดยเฉพาะอยางยิ่งกระดาษที่พันหุม ฟวเซอรหรือลูกกลิง้ ความรอน มิฉะนั้น อาจทําใหเกิดการบาดเจ็บหรือผิวหนังไหมได
ใหปดสวิตชเครื่องทันทีและติดตอตัวแทนฟูจิซีร็อกซในพื้นที่ของคุณ

กอนใชเครือง

เปดใชงานเซฟตี้ลอ็ กชนิดไฟฟาและเครื่องกลไวโดยตลอด ติดตั้งเซฟตี้อินเตอรล็อกใหหา งจากวัสดุที่มีคุณสมบัติเปนแมเหล็ก
วัสดุที่มีคุณสมบัติเปนแมเหล็กอาจสงผลทําใหผลิตภัณฑทาํ งานขึ้นเองโดยทีเ่ ราไมไดเปดและอาจเปนสาเหตุทาํ ใหเกิดการบาดเ
จ็บหรือไฟช็อต

1

หามออกแรงกดเอกสารทีห่ นามากเกินไปบนกระจกวางตนฉบับ อาจทําใหกระจกวางตนฉบับแตกได
และเปนเหตุทําใหบาดเจ็บ
ควรจัดใหมีการระบายอากาศที่ดีในระหวางการใชงานเครื่องเปนเวลานาน หรือเมื่อทําสําเนาจํานวนมาก เนื่องจากกลิ่น เชน
โอโซนในหองที่มีอากาศถายเทไมสะดวกอาจสงผลกระทบตอสภาพอากาศภายในสํานักงาน
จัดใหมกี ารถายเทอากาศอยางเหมาะสม เพื่อใหเกิดสภาพแวดลอมที่ใหทงั้ ความสบายและความปลอดภัย

วัสดุสิ้นเปลือง

จัดเก็บวัสดุสิ้นเปลืองตามคําแนะนําทีใ่ หบนบรรจุภัณฑหรือหีบหอ

หามใชเครื่องดูดฝุนดูดทําความสะอาดผงหมึกทีหกและผงหมึกทีต่ กคางอยูบนเครื่อง ตลับหมึก หรือตลับเก็บหมึก
เนื่องจากผงหมึกอาจติดไฟหากเกิดประกายไฟขึน้ ภายในเครื่องดูดฝุนและอาจเปนสาเหตุทาํ ใหเกิดการระเบิดขึ้นได
ใหใชไมกวาดหรือผาชุบน้าํ เช็ดผงหมึกออกแทน ถามีผงหมึกหกเลอะเทอะเปนจํานวนมาก
โปรดติดตอตัวแทนฟูจิซีร็อกซในพื้นที่ของคุณ
หามทิง้ ตลับหมึกลงในเปลวไฟ
ผงหมึกที่เหลืออยูในตลับหมึกอาจลุกติดไฟและทำใหเกิดการบาดเจ็บจากไฟไหมหรือการระเบิด
ถาคุณมีตลับหมึกทีใ่ ชหมดแลวซึ่งตองการกําจัดทิ้ง โปรดติดตอตัวแทนฟูจซิ ีร็อกซในพื้นที่ของคุณเพื่อใหกําจัดทิง้ วัสดุ
ขอควรระวัง: ถาเปลีย่ นไปใชแบตเตอรี่ที่ไมใชชนิดทีก่ ําหนด อาจทําใหเกิดการระเบิดได
โปรดกําจัดทิง้ แบตเตอรี่ใชแลวตามวิธีที่แนะนำไว

เก็บตลับลูกดรัมและตลับหมึกใหหางจากมือเด็ก ถาผงหมึกเขาปากเด็กโดยไมไดตั้งใจ ใหบวนผงหมึกทิ้ง กลั้วลางปากดวยน้ํา
ดื่มน้ําและรีบพบแพทยทันที
เมือ่ เปลี่ยนชุดลูกดรัมและตลับหมึก ระวังอยาใหหมึกหก ทุกครั้งทีห่ มึกหก ควรหลีกเลีย่ งมิใหหมึกสัมผัสกับเสื้อผา ผิวหนัง
ดวงตา และปาก รวมทั้งการสูดดมเขาไป
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ถาหมึกหกลงบนผิวหนังหรือเสื้อผา ใหลา งออกดวยสบูและน้าํ
ถาผงหมึกเขาตา ใหลางตาดวยน้ําสะอาดในปริมาณมากๆ เปนเวลาอยางนอย 15 นาทีจนอาการระคายเคืองหายไป
และรีบพบแพทยทนั ที
ถาหายใจเอาผงหมึกเขาไป ใหยายไปอยูในที่ๆ อากาศปลอดโปรงและกลัว้ ลางปากดวยน้ํา
ถาผงหมึกเขาปาก ใหบวนผงหมึกทิ้ง กลั้วลางปากดวยน้ํา ดื่มน้าํ เปนจํานวนมากและรีบพบแพทยทันที
ความปลอดภัยในการใชงานฟวเซอร
เมื่อตองการเคลือ่ นยายฟวเซอร โปรดปดสวิตชและรอประมาณ 40 นาที เพื่อใหเครื่องเย็นลง

กอนใชเครือง

1

20

คูมือความปลอดภัย

ตําแหนงของปายแจงเตือนและขอควรระวัง
โปรดทําตามคําแนะนําทีแ่ สดงไวบนผลิตภัณฑหรือทีแจงมาพรอมกับผลิตภัณฑ
เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากการถูกไฟไหมหรือไฟช็อต หามสัมผัสบริเวณที่แสดงคําวา "High Temperature" หรือ "High Voltage"

กอนใชเครือง

1
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ขอบังคับ
การกระจายคลื่นวิทยุ (Class A)

กอนใชเครือง

ผลิตภัณฑนี้ไดรับการทดสอบและเปนไปตามขอจํากัดสําหรับอุปกรณดิจิตอล Class A ตามมาตรฐานสากลของ Electromagnetic
Interference (CISPR Publ. 22) และ Radiocommunications Act 1992 ในประเทศออสเตรเลีย/นิวซีแลนด
ขอจํากัดนี้ไดรับการออกแบบมาดวยเหตุผลเพือ่ ปองกันการรบกวนของสัญญาณทีเ่ ปนอันตรายเมื่อติดตั้งใชงานผลิตภัณฑภายในสํานักงาน
ผลิตภัณฑนี้ สราง ใช และสามารถปลอยพลังงานในรูปของความถี่คลืน่ วิทยุ ซึ่งถาไมไดมีการติดตั้ง
หรือใชงานอยางไมสอดคลองกับทีแ่ นะนําไวในเอกสารการใชงานสําหรับลูกคา อาจทําใหรบกวนการสื่อสารของคลื่นวิทยุ
การใชงานผลิตภัณฑนี้ในบริเวณที่พกั อาศัยอาจทําใหเกิดการรบกวนสัญญาณ ซึ่งในกรณีนี้
ผูใชจาํ เปนตองดําเนินการแกไขโดยรับผิดชอบคาใชจายดวยตนเอง
การปรับเปลีย่ นหรือดัดแปลงผลิตภัณฑนี้โดยไมไดรับอนุญาตจากฟูจิซีร็อกซ อาจทําใหผูใชถูกเพิกถอนสิทธิ์การใชงานอุปกรณนี้ได

เอกสารรับรองความปลอดภัยผลิตภัณฑ (UL, CB)

1

ผลิตภัณฑนี้ไดรับการรับรองจากหนวยงานโดยใชมาตรฐานความปลอดภัยดังที่แสดงไว
หนวยงาน

มาตรฐาน

TUV

IEC60950-1:ed. 2

สภาพแวดลอม
z

z
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ในดานการปองกันสภาพแวดลอมและการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ฟูจิซรี ็อกซไดนําอุปกรณทลี่ ูกคาสงคืนมาใชงานใหมอีกครั้ง
ตลับหมึก และลูกดรัม เพื่อนําไปใชทําชิน้ สวนรีไซเคิล วัสดุรีไซเคิล หรือเพื่อการแปรรูปเปนพลังงาน
จําเปนตองมีการกําจัดทิ้งที่เหมาะสมสําหรับ ตลับหมึก และลูกดรัม ที่ไมตองการแลว หามเปด ตลับหมึก และลูกดรัม
ใหนําสงคืนแกตัวแทนฟูจซิ ีร็อกซในพื้นที่ของคุณ

เกี่ยวกับสิทธิ์การใชงาน

เกี่ยวกับสิทธิ์การใชงาน
เนื้อหาสวนนี้อธิบายถึงขอมูลเกี่ยวกับสิทธิการใชงาน โปรดอานใหถี่ถวน

Libcurl
COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE
Copyright (c) 1996 - 2006, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>

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.

กอนใชเครือง

All rights reserved

1
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.

กอนใชเครือง

1
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ขอความสงวนสิทธิ์ทางกฎหมาย

ขอความสงวนสิทธิ์ทางกฎหมาย

กอนใชเครือง

การทําสําเนาหรือการพิมพเอกสารบางชนิดอาจถือวาเปนการกระทําทีเ่ ขาขายผิดกฎหมายในประเทศของคุณ
โดยอาจระวางโทษปรับหรือจําคุกแกผูที่ฝาฝนกฎหมายนี้
ตอไปนี้เปนตัวอยางรายการทําสําเนาหรือพิมพที่อาจเขาขายผิดกฎหมายของประเทศของคุณ
z
เงินตรา
z ธนบัตรและเช็ค
z พันธบัตรธนาคารและรัฐบาล รวมทั้งเอกสารหุน
z
หนังสือเดินทางและบัตรประจําตัวตางๆ
z เอกสารลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการคาซึ่งไมไดรับอนุญาตจากผูเปนเจาของ
z
ตราไปรษณียากรและตราสารเปลี่ยนมือ
รายการขางตนอาจไมครอบคลุมทุกสิ่งทีก่ ฎหมายระบุไว
รวมทัง้ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดในความสมบูรณหรือความถูกตองของรายการเหลานั้น หากมีขอสงสัยประการใด
โปรดติดตอที่ปรึกษากฎหมายของคุณ

1

25

1 กอนใชเครื่อง

กอนใชเครือง

1
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2 การตั้งคาสภาพแวดลอม
เนื้อหาในบทนี้อธิบายเกี่ยวกับสภาพแวดลอมการใชงานของเครื่อง
หมายเหตุ

z
z
z
z
z
z

• คุณอาจไมจําเปนตองตั้งคาสภาพแวดลอมตามที่อธิบายไวนกี้ ับเครื่องบางรุน
ใหทําการตัง้ คาในกรณีที่มีการเพิ่มอุปกรณเสริมที่จาํ เปนตองมีการตัง้ คาการทํางาน โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาเพื่อขอขอมูลเพิ่มเติม

สภาพแวดลอมที่รองรับ ...................................................................................................................................................... 28
สายเคเบิลอินเทอรเฟส ....................................................................................................................................................... 29
การตั้งคาสภาพแวดลอมของเครือขาย................................................................................................................................ 31
การเปดใชงานพอรตการสื่อสารเพื่อนํามาใชงาน................................................................................................................ 34
การใช CentreWare Internet Services ............................................................................................................................... 36
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2 การตั้งคาสภาพแวดลอม

สภาพแวดลอมที่รองรับ
เนื้อหาในบทนี้อธิบายถึงการตั้งคาระบบการทํางานทีจ่ ําเปนเพื่อใชคุณลักษณะการพมิ พและสแกนของเครื่องมัลติฟงั กชนั่

คุณลักษณะการพิมพ
สามารถเชื่อมตอเครื่องเขากับคอมพิวเตอรโดยตรงเพื่อใชเปนเครื่องพิมพเฉพาะที่
หรือเชื่อมตอเขากับเครือขายเพือ่ ใชเปนเครื่องพิมพเครือขายได

การตังคาสภาพแวดลอม

Local Connection USB

2

Network Connection LPD /
Port9100

 การใชงานเปนเครือ่ งพิมพเฉพาะที่
ใชสายเคเบิล USB เพื่อเชื่อมตอเครื่องเขากับคอมพิวเตอร
 การใชงานเปนเครือ่ งพิมพเครือขาย
พิมพจากคอมพิวเตอรทเี่ ชื่อมตอเครือขายโดยใชโปรโตคอล TCP/IP protocol
หากตองการใชเครื่องเปนเครื่องพิมพเครือขาย คุณจําเปนตองเปดใชงานพอรตเพื่อใชสาํ หรับการพิมพ
z LPD: เปดใชงานการตั้งคานี้เมื่อใชพอรต LPD
z Port9100: เปดใชงานการตั้งคานี้เมื่อใชพอรต Port9100
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการตั้ง TCP/IP ใหดูที่ "การตั้งคาสภาพแวดลอมของเครือขาย" (P.31)
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการเปดใชงานพอรตการสื่อสาร ใหดูที่ "การเปดใชงานพอรตการสื่อสารเพื่อนํามาใชงาน" (P.34)

คุณลักษณะการสแกน
เครี่องรองรับคุณลักษณะการสแกนโดยใชการเชือ่ มตอโดย USB
สิ่งสําคัญ

• ไมร องรับการสแกนผานเครือขา ยอีเทอรเ น็ต

ใชคุณลักษณะนี้ไดเพื่อโหลดขอมูลการสแกนจากแอปพลิเคชันทีเ่ ขากันกับ TWAIN หรือ WIA ที่ติดตั้งอยูบนคอมพิวเตอร
หลังจากตั้งคาการสแกนบนหนาจอคอมพิวเตอรแลว คุณสามารถสแกนเอกสารใและดูตัวอยางงานไดจากหนาจอคอมพิวเตอร
หากตองการใชคุณลักษณะนี้ คุณตองติดตั้งโปรแกรมควบคุมการสแกนจากสื่อ (ซอฟตแวร/คูมือผลิตภัณฑ)
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หัวขอ "การโหลดขอมูลที่สแกนโดยใชแอพพลิเคชั่นคอมพิวเตอร" (P.97).
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สายเคเบิลอินเทอรเฟส

สายเคเบิลอินเทอรเฟส
เมื่อเชื่อมตอเครื่องเขากับคอมพิวเตอรโดยตรง ใหใช USB อินเทอรเฟส และเมื่อเชือ่ มตอเครือ่ งเขากับเครือขาย ใหใช Ethernet อินเทอรเฟส

การใช USB อินเทอรเฟส
เครื่องนี้รองรับ USB อินเทอรเฟส 2.0
เมื่อตองการเชื่อมตอ USB อินเทอรเฟส:

การตังคาสภาพแวดลอม

1

ใหกดสวิตชเปดปดเครื่องมาทีต่ ําแหนง [ ] เพื่อปดการทํางานของเครื่อง

2
หมายเหตุ

• ตรวจสอบวา หนาจอแผนผังแสดงสถานะของเครื่องดับ

2

ตอสายเคเบิล USB เขากับชองเสียบ USB อินเทอรเฟส 2.0

3
4

ตอปลายอีกดานหนึ่งของสายเคเบิล USB เขากับคอมพิวเตอร
ใหกดสวิตชเปดปดเครื่องมาทีต่ ําแหนง [ | ] เพือ่ เปดการทํางานของเครื่อง

การใช Ethernet อินเทอรเฟส
เครื่องนี้รองรับ Ethernet อินเทอรเฟส 100BASE-TX และ 10BASE-T
เมื่อตองการเชื่อมตอ Ethernet อินเทอรเฟส:
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1

ใหกดสวิตชเปดปดเครื่องมาที่ตําแหนง [ ] เพื่อปดการทํางานของเครื่อง

การตังคาสภาพแวดลอม

หมายเหตุ

2

• ตรวจสอบวา หนาจอแผนผังแสดงสถานะของเครื่องดับ

ตอสายเคเบิลเครือขายเขากับชองชองเสียบ Ethernet อินเทอรเฟส

2
หมายเหตุ

3
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• เตรียมสายเคเบิลที่เหมาะสมกับการเชื่อมตอ หากตองการเปลี่ยนสายเคเบิล ใหตดิ ตอศูนยบริการลูกคา

ใหกดสวิตชเปดปดเครื่องมาที่ตําแหนง [ | ] เพื่อเปดการทํางานของเครื่อง

การตั้งคาสภาพแวดลอมของเครือขาย

การตั้งคาสภาพแวดลอมของเครือขาย
เนื้อหาในบทนี้อธิบายเกี่ยวกับวิธีการตั้งคาที่จาํ เปนเพื่อการใชงานโปรโตคอล TCP/IP
หมายเหตุ

• เครื่องรองรับ IPv6 แอดเดรสในสภาพแวดลอมของเครือขาย IPv6 สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูที่ "การตั้งคา IP แอดเดรส (IPv6)" (P.31)

การตั้งคา IP แอดเดรส (IPv4)

หมายเหตุ

การตังคาสภาพแวดลอม

หากตองการใชโปรโตคอล TCP/IP คุณตองตั้ง IP แอดเดรสของเครื่องกอน
ตามคาเริ่มตน เครื่องจะถูกตั้งใหรับ IP แอดเดรสของเครื่องโดยอัตโนมัติ
คานี้จะทําการตั้ง IP แอดเดรสของเครื่องโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเชื่อมตอเครื่องเขากับเครือขายที่มเี ซิรฟเวอร DHCP
พิมพ System Settings Report เพื่อตรวจสอบวาไดตั้ง IP แอดเดรสของเครื่องเรียบรอยแลวหรือไม
ในกรณีที่ยังไมไดตั้ง IP Address คุณสามารถติดตั้งไดบนแผงควบคุม
• หากเครือขายมีเซิรฟเวอร DHCP อยู อาจสงผลให IP แอดเดรสของเครือ่ งเปลี่ยนแปลงไป ดังนัน้ จึงควรทําการตรวจสอบแอดเดรสเปนระยะๆ
• เครื่องรับขอมูลแอดเดรสไดโดยอัตโนมัติโดยใช BOOTP หรือ RARP server

สําหรับขอมูลวิธีการ System Settings Report การตั้งคาระบบโปรดดูที่หัวขอ "การพิมพ Reports" (P.120).
สําหรับขอมูลวิธีการตั้งไอพีแอดเดรสจากแผงควบคุม โปรดดูที่หัวขอ "การตั้งคาเครือคาย" (P.111).
หลังจากการตั้งคาโปรแกรมหมายเลข 1008 ถึง 1020 พิมพSystem Settings Reportและตรวจสอบการตั้งคาที่ไดนําไปใช

2

การตั้งคา IP แอดเดรส (IPv6)
เครื่องรองรับ IPv6 แอดเดรสในสภาพแวดลอมของเครือขาย IPv6
คาเริ่มตนของ IP แอดเดรสของเครื่องคือ IPv4 หากตองการใชเครื่องในสภาพแวดลอมของเครือขาย IPv6 ใหตั้งประเภทของ IP แอดเดรสเปน
IPv6 หรือทั้งสองประเภท เครื่องจะทําการตั้งเปน IPv6 แอดเดรสโดยอัตโนมัติหลังการรีสตารทเครื่อง
พิมพ System Settings Report เพื่อตรวจสอบ IPv6 แอดเดรส
คุณสามารถตั้ง IPv6 แอดเดรสแบบถาวรสําหรับเครื่องโดยใชวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังนี้:
z ใชแผงควบคุมเพื่อตั้งคดวยตัวเอง
z เขาระบบ CentreWare Internet Services ดวย ที่ไดมาจากSystem Settings Report
จากแท็บ [Properties] ใหเลือก [Connectivity] > [Protocols] > [TCP/IP] >[IP Mode] ตั้ง [IP Mode] เปน [IPv6] หรือ [Dual Stack]
อาจเลือกปอน IPv6 ไดดวยตัเองหากมีการทําเครื่องหมายหนาหัวขอ [Enable Manual Address] ใต [IPv6]
สําหรับขอมูลวิธีการพิมพ System Settings Report โปรดดูที่หวั ขอ "การพิมพ Reports" (P.120).
สําหรับขอมูลวิธีการตั้งค CentreWare Internet Services โปรดดูทหี ัวขอ "รายการการตั้งคาบน CentreWare Internet Services" (P.38).
สําหรับขอมูลวิธีการตั้งคาจาก CentreWare Internet Services ใหดูที่ "รายการการตั้งคาบน CentreWare Internet Services" (P.38)

การใชโปรแกรม โปรแกรมการเขาถึงการตั้งคาเครื่องพิมพสําหรับการตั้งคาที่อยู IP
ในบทนี้จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการกําหนด IP แอดเดรสโดยใช โปรแกรมการเขาถึงการตั้งคาเครื่องพิมพสําหรับการตั้งคาที่อยู IP ทีอ่ ยูในสื่อ
(ซอฟตแวร/คูมือผลิตภัณฑ)
สิ่งสําคัญ

1

• กอนการใชโปรแกรม โปรแกรมการเขาถึงการตั้งคาเครือ่ งพิมพสาํ หรับการตัง้ คาที่อยู IP ใหตรวจสอบกอนวาเครื่องไมไดอยูระหวางการใชงาน
หรือกําลังอยูในโหมดผูด ูแลระบบ

ใสสื่อ (ซอฟตแวร/คูมือผลิตภัณฑ) ลงในคอมพิวเตอร
จากนั้นตัวเปดใชจะเริ่มทํางานโดยอัตโนมัติ
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การตังคาสภาพแวดลอม

2

ในแท็บ [Admin Tools] ใหเลือก
[เริ่มโปรแกรมการเขาถึงการตั้งคาเครื่องพิมพสําหรับการตั้งคาทีอ่ ยู IP]
จาก Administration Tools และคลิก [เริ่ม]
โปรแกรม
โปรแกรมการเขาถึงการตั้งคาเครื่องพิมพสําหรับการตั้งคาที่อยู IP
จะเริ่มทํางาน

3

ตรวจดูใหแนใจวาไดเชื่อมตอสายเคเบิลเครือขายกับเครื่อง
ไวเรียบรอยดีแลว จึงคลิก [ถัดไป]

4

รายชื่อ IP แอดเดรสและ Mac แอดเดรสทีใ่ ชไดจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ
ใหเลือกรายการที่ตองการ และคลิก [ถัดไป]

2

หากคุณมี IP แอดเดรสของเครื่องไวอยูแลว ใหคลิก [Enter IP Address]
และปอน IP แอดเดรสลงในหนาตางที่ปรากฏขึน้
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การตั้งคาสภาพแวดลอมของเครือขาย
ดําเนินการตั้งคาขัน้ สูงตามความจําเปน แลวจึงคลิก [ถัดไป]

6

หลังการยืนยันขอมูลทีป่ รากฏแลว ใหคลิก [Apply]
ระบบจะนําคาทีก่ ําหนดไวมาใช

การตังคาสภาพแวดลอม

5

2

7

คลิก [เสร็จสิ้น] เพื่อออกจากโปรแกรม
โปรแกรมการเขาถึงการตั้งคาเครื่องพิมพสําหรับการตั้งคาที่อยู IP
เมื่อการตั้งคาเสร็จสมบูรณแลวระบบจะทําการรีสตารทเครื่องโดยอัตโ
นมัติ

8

หลังเสร็จสิ้นกระบวนการกําหนดคาแลว ใหทาํ การยืนยัน IP แอดเดรสทีก่ ําหนดโดยใชวิธีการใดวิธีการหนึ่งตอไปนี้
z
z
z
z

จากการพิมพ System Settings Report
จากหนาจอ [Machine Status]
จากการใชรายการเมนูการกําหนดคุณสมบัติหลัก
จากการใช CentreWare Internet Services

สําหรับขอมูลวิธีการพิมพ System Settings Report ใหดูที่ "การพิมพ Reports" (P.120)
สําหรับขอมูลเกีย่ วกับวิธีการตรวจสอบโดยใชเครื่องมือ ใหดูที่ "การตั้งคาเครือคาย" (P.111)
สําหรับขอมูลเกีย่ วกับวิธีการตรวจสอบโดยใช CentreWare Internet Services ใหดูที่ "TCP/IP (Connectivity > Protocols)" (P.40)
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การเปดใชงานพอรตการสื่อสารเพื่อนํามาใชงาน
ใช CentreWare Internet Services เพื่อเปดใชงานพอรตการสื่อสารทีค่ ุณตองการใช
คุณสามารถเปดใชงานพอรตตางๆ ไดดังนี้:
Port

คําอธิบาย

การตังคาสภาพแวดลอม

SNMP

เปดใชงานพอรตนี้เมื่อใชโปรโตคอล SNMP (ใชสําหรับการทํางานตางๆ เชน
โหลดขอมูลของเครื่องไปที่โปรแกรมควบคุมการพิมพ)

LPD

เปดใชงานพอรตนี้เมื่อพิมพดวย LPD

Port9100

เปดใชงานพอรตนี้เมื่อพิมพดวย Port9100

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

เมือ่ ตองการเปดใชงานพอรตการสื่อสาร:

1

2

ใหเริ่ม CentreWare Internet Services
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หัวขอ "การติดตั้ง โปรแกรมควบคุมการพิมพ/โปรแกรมควบคุมการสแกน" (P.45).
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2

คลิกแท็บ [Properties]

3

เลือก [Connectivity] จากเมนูทางดานซาย

การเปดใชงานพอรตการสื่อสารเพื่อนํามาใชงาน
คลิก [Port Settings]
และทําเครื่องหมายหนาพอรตทีต่ องการ

5

คลิก [Apply]
หมายเหตุ

การตังคาสภาพแวดลอม

4

• รีสตารทเครื่องเพื่อเปดใชงานคาที่ตั้งใหม

2
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การใช CentreWare Internet Services
CentreWare Internet Services
ใช CentreWare Internet Services เมื่อตองการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาตางๆ
ผานเว็บเบราวเซอรบนคอมพิวเตอรทเี่ ชื่อมตอกับสภาพแวดลอมของเครือขาย TCP/IP
• จําเปนตองตัง้ IP แอดเดรสของเครือ่ งดวยเชนกัน สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการตัง้ คา IP แอดเดรส ใหดูที่ "การตั้งคาสภาพแวดลอมของเครือขาย"
(P.31)
• เมื่อเปลี่ยนการตั้งคาโดยใช CentreWare Internet Services เครื่องควรอยูในโหมดพรอมใชงานหรือโหมดประหยัดพลังงาน

หมายเหตุ

การตังคาสภาพแวดลอม

2

สภาพแวดลอมที่รองรับและการตั้งคา
 ระบบปฏิบัติการและเว็บเบราวเซอร
การทํางานของ CentreWare Internet Services รองรับการทํางานกับเว็บเบราวเซอรตอไปนี้:
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

 การตั้งคาเว็บเบราวเซอร
แนะนําใหระบุแอดเดรสของเครื่องในเว็บเบราวเซอร
หมายเหตุ

• หากระบุแอดเดรสของเครื่องผาน Proxy Server อาจจะทําใหการทํางานชาลงหรือหนาจอไมแสดงผล หากเกิดปญหาเหลานี้ใหกาํ หนด IP
แอดเดรสของเครื่องในเว็บเบราวเซอร และหลีกเลี่ยงการใชงานผาน Proxy Server สําหรับวิธีการตั้งคา ใหดทู ี่ คูมือของเว็บเบราวเซอร

คุณจําเปนตองทําการตั้งคาเว็บเบราวเซอรอื่นๆ เพื่อให CentreWare Internet Services ทํางานไดอยางถูกตอง
ขั้นตอนตอไปนี้เปนขั้นตอนสําหรับ Internet Explorer 6.0

1
2
3
4
5
6
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จากเมนู [Tools] ใหเลือก [Internet Options]
ในแท็บ [General] ใหคลิก [Settings] ใต [Temporary Internet Files]
ในกลองโตตอบ [Settings] ใหเลือก [Check for newer versions of stored pages:]
เลือก [Every visit to the page] หรือ [Every time you start Internet Explorer]
คลิก [OK]
คลิก [OK] ในกลองโตตอบ [Internet Options]

การใช CentreWare Internet Services

การเริ่ม CentreWare Internet Services
เมื่อตองการเริ่ม CentreWare Internet Services:

1
2

เปดคอมพิวเตอรและเว็บเบราวเซอร
ในแถบแอดเดรสของเว็บเบราวเซอร ใหปอน IP แอดเดรสหรือ URL ของเครื่อง และกดแปน <Enter>
CentreWare Internet Services จะปรากฎบนหนาจอ
z
ตัวอยาง IP แอดเดรส (IPv4)

z

การตังคาสภาพแวดลอม

z

ตัวอยาง IP แอดเดรส (IPv6)

ตัวอยาง URL

2
หมายเหตุ

• หากใชเครือขาย DNS (Domain Name System) และมีการลงทะเบียนชือโฮสตในเซิรฟ เวอรชื่อโดเมนแลว
คุณจะสามารถใชอินเทอรเน็ตแอดเดรสที่รวมชือ่ โฮสตและชื่อโดเมนเพื่อเขาใชเครือ่ งได 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

• คุณจะตองมีชื่อผูใ ชและรหัสผานเพื่อเปลี่ยนการตัง้ คา สําหรับ ID ผูใช "11111" และรหัสผาน "x-admin" เปนคาที่ตั้งไวจากโรงงาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยน ID ผูใชและรหัสผาน ใหดทู ี่ "การใช CentreWare Internet Services" (P.36) "System Administrator Settings
(Security)" (P.44)
• คุณไมสามารถเขาโหมด System Administration จากคอมพิวเตอรไดในขณะที่ใชงานแผงควบคุม หรือตัวเครื่องอยูในโหมด System Administration
หรือกําลังทํางานใดๆ หรือมีงานใดๆรออยู นอกจากนั้นแลว คุณไมสามารถใชงานแผงควบคุมของเครือ่ งไดในขณะที่เขาโหมด System Administration
จากคอมพิวเตอร

การตังคาสภาพแวดลอม

แท็บ

รายการเมนู

Properties

ที่หนา:
P.38

Description

P.38

General Setup

2

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

สิ่งสําคัญ

P.44

• ไมสามารถใชอักขระแบบไบตคูใน CentreWare Internet Services ได

แท็บ [Properties]
Description
 Machine Model
ชื่อผลิตภัณฑจะปรากฎ
 Serial Number
หมายเลขผลิตภัณฑจะปรากฏ
 Machine Name
สามารถปอนชื่อเครื่องพิมพ (อักขระรหัส ASCII จํานวน 1 ถึง 32 ตัว ยกเวนเครื่องหมาย (:), (=), (@), (*) ที่ไมสามารถใชได
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การใช CentreWare Internet Services
 Location
คุณสามารถใสสถานที่ตั้งของเครื่อง (อักขระแบบ ASCII code ไมเกิน 255 ตัว)
 Contact Person
คุณสามารถใสขอมูลของบุคคลที่สามารถติดตอได (อักขระรหัส ASCII ไมเกิน 255 ตัว)
 Administrator's E-mail Address
คุณสามารถใสอีเมลแอดเดรสของผูดูแลระบบ (ไมเกิน 128 อักขระ)

การตังคาสภาพแวดลอม

 Comment
คุณสามารถใสขอคิดเห็นที่มตี อเครื่อง (อักขระแบบ ASCII code ไมเกิน 255 ตัว)
 ปุม [นําไปใช]
คุณสามารถนําการเปลี่ยนแปลงไปใชดวยการกดปุมนี้

ตัวนับการใชงาน (การตั้งคาทั่วไป)
คุณสามารถตรวจสอบจํานวนรวมของหนาทีพ่ ิมพสําหรับแตละบริการ

2

Power Saver Settings (General Setup)
 Time to Low Power Mode
คุณสามารถกําหนดชวงเวลาตั้งแตการใชงานครั้งสุดทายจนกระทัง่ เครื่องเขาสูโหมดใชพลังงานต่ํา สามารถตั้งคาระหวาง 1 ถึง 60 นาที
(คาเริ่มตน: 1)
 Time to Sleep Mode
คุณสามารถกําหนดชวงเวลาตั้งแตเครื่องเขาสูโหมดใชพลังงานต่ําจนกระทั่งเครื่องเขาสูโหมดพักเครื่อง สามารถตั้งคาระหวาง 1 ถึง 239
นาที (คาเริ่มตน: 1)
 ปุม [นําไปใช]
คุณสามารถนําการเปลี่ยนแปลงไปใชดวยการกดปุมนี้

Port Settings (Connectivity)
 Port
สามารถเปดหรือปดใชงานพอรตการสื่อสาร SNMP, LPD และ Port9100 โดยทําเครองหมายหนาพอรตทีตองการ
 ปุม [นําไปใช]
คุณสามารถนําการเปลี่ยนแปลงไปใชดวยการกดปุมนี้
หมายเหตุ

• รีบูตเครื่องเพื่อเปดใชงานคาที่ตงั้ ใหม

Ethernet (Connectivity > Physical Connections)
 Rated Speed
คุณสามารถกําหนดความเร็วของพอรต Ethernet ไดโดยเลือกจาก Auto, 10 Mbps Half-Duplex, 10 Mbps Full-Duplex, 100 Mbps HalfDuplex หรือ 100 Mbps Full-Duplex (คาเริ่มตน: Auto)
 MAC Address
MAC แอดเดรสของเครื่องจะปรากฎขึ้น
 ปุม [นําไปใช]
คุณสามารถนําการเปลี่ยนแปลงไปใชดวยการกดปุมนี้
หมายเหตุ

• รีบูตเครื่องเพื่อเปดใชงานคาที่ตงั้ ใหม
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TCP/IP (Connectivity > Protocols)
 IP Mode
คุณสามารถกําหนดโหมดการทํางานของ IP โดยเลือกจาก Dual Stack, IPv4 หรือ IPv6 หากตองการใชทั้ง IPv4 และ IPv6 ใหเลือก Dual
Stack (คาเริ่มตน: IPv4)
 General
z

การตังคาสภาพแวดลอม

z

z

Protocol
[Enabled] จะปรากฎขึ้น
Physical Connection
[Ethernet] จะปรากฎขึ้น
Host Name
คุณสามารถตั้งชื่อโฮสตได คุณสามารถกรอกอักขระอักษรเลขหรือเครื่องหมายยัติภังคแบบไบตเดียวได 1 ถึง 32 ตัว

หมายเหตุ
z

2

z

• ไมสามารถใชเครือ่ งหมายยัติภังค (-) เปนอักขระตัวแรกหรือตัวสุดทายได

IPv4
- IP Address Resolution:
คุณสามารถกําหนดวิธีรับ IP Address, Subnet Mask และ Gateway Address ไดโดยเลือกจาก STATIC, DHCP, BOOTP, RARP หรือ
DHCP/Autonet (คาเริ่มตน: DHCP/Autonet)
- IP Address:
คุณสามารถระบุ IP แอดเดรสไดเมือ่ เลือก [STATIC] สําหรับ [IP Address Resolution]
- Subnet Mask:
คุณสามารถระบุซับเน็ตมาสกไดเมื่อเลือก [STATIC] สําหรับ [IP Address Resolution]
- Gateway Address:
คุณสามารถระบุเกตเวยแอดเดรสไดเมือ่ เลือก [STATIC] สําหรับ
[IP Address Resolution]
IPv6
- Enable Manual Address:
คุณสามารถทําเครื่องหมายที่กลองกาเครื่องหมายนี้เพื่อใส IP แอดเดรสและเกตเวยแอดเดรสโดยตรงได (คาเริ่มตน: Off)
- IP Address:
คุณสามารถระบุ IP แอดเดรสไดเมือ่ ทําเครื่องหมายที่กลองกาเครื่องหมาย [Enable Manual Address]
- Automatically Configured Address 1:
IPv6 แอดเดรสจะปรากฎโดยอัตโนมัติ
- Link-Local Address:
Link-Local แอดเดรสจะปรากฎโดยอัตโนมัติ
- Gateway Address:
คุณสามารถระบุเกตเวยแอดเดรสไดเมือ่ ทําเครื่องหมายทีก่ ลองกาเครื่องหมาย [Enable Manual Address]
- Automatically Configured Gateway Address:
Automatically Configured Gateway Address จะปรากฎโดยอัตโนมัติ

SNMP Configuration (Connectivity > Protocols)
คุณสามารถกําหนดโปรโตคอล SNMP ได
 General
z

z
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SNMP Port Status
คุณสามารถทําเครื่องหมายที่ชอง [Enabled] เพื่อใช SNMP (คาเริ่มตน: On)
Edit SNMP v1/v2c Properties button
สามารถตั้งคา SNMP v1/v2c ขัน้ สูงไดดวยการกดที่ปุมนี้
- Community Name (Read Only):
คุณสามารถใสชอื่ ชุมชนเพื่อขอรับ (อักขระแบบ ASCII code ไมเกิน 32 ตัว) (คาเริ่มตน: เวนวาง (public))
- Community Name (Read/Write):
คุณสามารถใสชอื่ ชุมชนเพื่อขอรับ/เขียนชือ่ (อักขระแบบ ASCII code ไมเกิน 32 ตัว) (คาเริ่มตน: เวนวาง (private))
- Trap Community Name:
คุณสามารถใสชอื่ ชุมชนเพื่อแจงเตือนการเปนกับดัก (อักขระแบบ ASCII code ไมเกิน 32 ตัว) (คาเริ่มตน: เวนวาง (SNMP_trap))

การใช CentreWare Internet Services
- System Administrator's Login ID:
คุณสามารถปอนขอมูลที่เกี่ยวของกับบุคคลที่ดูแลเรื่องการบํารุงรักษาเครื่อง (อักขระแบบ ASCII code ไมเกิน 127 ตัว)(คาเริ่มตน:
เวนวาง)
 Authentication Failure Generic Traps
คุณสามารถทําเครื่องหมายเลือก [Enabled] เพื่อสงการแจงเตือนถึงความลมเหลวในการแจงเตือนการเปนกับดัก
เมื่อมีความพยายามในการใชชอื่ ชุมชนที่ไมถูกตองที่ไมไดลงทะเบียนไวในเครื่อง (คาเริ่มตน: On)
 ปุม [ขั้นสูง]

การตังคาสภาพแวดลอม

คุณสามารถตั้งคาตอไปนี้ไดโดยการกดที่ปุมนี้:
z ปุม [เพิ่มแอดเดรส UDP IPv4]
คุณสามารถเพิ่มแอดเดรสของผูรับสําหรับการแจงเตือนกับดัก UDP IPv4 ไดโดยการกดที่ปุมนี้
- IP Address:
คุณสามารถระบุ IP แอดเดรสสําหรับรายการ
- UDP Port Number:
คุณสามารถใสหมายเลขพอรต UDP สําหรับรายการ (คาระหวาง 1 ถึง 65535)
- SNMP Version:
สามารถระบุเวอรชั่นของ SNMP เปน [v1] หรือ [v2c] (คาเริมตน: v1)
- Trap Community Name:
คุณสามารถปอนชื่อชุมชนทีเ่ ปนกับดักสําหรับรายการ (อักขระแบบ ASCII code ไมเกิน 32 ตัว) (คาเริ่มตน: SNMP_trap)
- Trap to be Received:
คุณสามารถตั้งไดวาจะสงการแจงเตือนของกิจกรรม [Print], [Cold Start] และ [Authentication Failure] หรือไม
z
ปุม [เพิ่มแอดเดรส UDP IPv6]
คุณสามารถเพิ่มแอดเดรสของผูรับสําหรับการแจงเตือนกับดัก UDP IPv6 ไดโดยการกดที่ปุมนี้
- IP Address:
คุณสามารถระบุ IP แอดเดรสสําหรับรายการ
- UDP Port Number:
คุณสามารถใสหมายเลขพอรต UDP สําหรับรายการ (คาระหวาง 1 ถึง 65535)
- SNMP Version:
สามารถระบุเวอรชั่นของ SNMP เปน [v1] หรือ [v2c] (คาเริมตน: v1)
- Trap Community Name:
คุณสามารถปอนชื่อชุมชนทีเ่ ปนกับดักสําหรับรายการ (อักขระแบบ ASCII code ไมเกิน 32 ตัว) (คาเริ่มตน: SNMP_trap)
- Trap to be Received:
คุณสามารถตั้งไดวาจะสงการแจงเตือนของกิจกรรม
[Print], [Cold Start] และ [Authentication Failure] หรือไม
z ปุม [ลบ]
คุณสามารถลบกับดักที่ระบุไวสําหรับ IP แอดเดรสของผูรับการแจงเตือนกับดักไดโดยการกดที่ปุมนี้
z
ปุม [แกไข]
คุณสามารถแสดงขอมูลการแจงเตือนสําหรับกับดักทีก่ ําลังใช คุณสามารถกําหนดไดวาจะใหสงการแจงเตือนสําหรับกิจกรรมใด

2

 ปุม [นําไปใช]
คุณสามารถนําการเปลี่ยนแปลงไปใชดวยการกดปุมนี้
หมายเหตุ

• รีบูตเครื่องเพื่อเปดใชงานคาที่ตงั้ ใหม

LPD (Connectivity > Protocols)
คุณสามารถกําหนดโปรโตคอล LPD ได
 General
z

z

z

LPD Port Status
คุณสามารถทําเครื่องหมายที่ชอง [Enabled] เพื่อใช LPD (คาเริ่มตน: On)
Physical Connection
[Ethernet] จะปรากฎขึน้
Port Number
คุณสามารถกําหนดหมายเลขพอรต LPD (คาระหวาง 1 ถึง 65535) ตองกําหนดหมายเลขเฉพาะสําหรับแตละพอรต (คาเริ่มตน: 515)
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z

z

Connection Time-Out
สามารถระบุเวลาที่เครื่องจะรอกอนยกเลิกการเชื่อมตอเมื่อไมมกี ารทํางานใดๆ (ระหวาง 2 ถึง 3600 วินาที) (คาเริ่มตน: 60)
Maximum Connections per Port
แสดงจํานวนสูงสุดของการเชื่อมตอ

 ปุม [นําไปใช]
คุณสามารถนําการเปลี่ยนแปลงไปใชดวยการกดปุมนี้
หมายเหตุ

• รีบูตเครื่องเพื่อเปดใชงานคาที่ตงั้ ใหม

การตังคาสภาพแวดลอม

Port9100 (Connectivity > Protocols)
คุณสามารถกําหนด Port9100 ได
 General
z

z

2

Port9100 Port Status
คุณสามารถทําเครื่องหมายที่ชอง [Enabled] เพื่อใช Port9100 (คาเริ่มตน: On)
Physical Connection
[Ethernet] จะปรากฎขึ้น

 Port Information
z

z

z

z

TCP Port Number
คุณสามารถกําหนดหมายเลขพอรตของ Port9100 (คาระหวาง 1 ถึง 65535)
คุณตองกําหนดหมายเลขเฉพาะสําหรับแตละพอรต (คาเริ่มตน: 9100)
Maximum Connections per Port
แสดงจํานวนสูงสุดของการเชื่อมตอ
End of Job Timeout
สามารถระบุเวลาที่เครื่องจะรอกอนยกเลิกการเชื่อมตอเมื่อไมมกี ารทํางานใดๆ (ระหวาง 2 ถึง 3600 วินาที) (คาเริ่มตน: 60)
PDL Switching
[Enabled] จะปรากฎขึ้น

 ปุม [นําไปใช]
คุณสามารถนําการเปลี่ยนแปลงไปใชดวยการกดปุมนี้
หมายเหตุ

• รีบูตเครื่องเพื่อเปดใชงานคาที่ตงั้ ใหม

HTTP (Connectivity > Protocols)
คุณสามารถกําหนดโปรโตคอล HTTP ได
 Configuration
z

z

z

z

z

Connection
[Enabled] จะปรากฎขึ้น
Physical Connection
[Ethernet] จะปรากฎขึ้น
Keep Alive Timeout
เวลาทีแ่ จงการหมดเวลาการเชือ่ มตอจะปรากฎขึ้น
Port Number
คุณสามารถกําหนดหมายเลขพอรตทีใ่ ชสําหรับการสือสาร HTTP (คาระหวาง 1 ถึง 65535)
ตองกําหนดหมายเลขเฉพาะสําหรับแตละพอรต (คาเริ่มตน: 80)
Connection Time-Out
กําหนดเวลาที่แสดงการหมดเวลาเชื่อมตอเปน 1 ถึง 255 วินาที (คาเริ่มตน: 30)

 ปุม [นําไปใช]
คุณสามารถนําการเปลี่ยนแปลงไปใชดวยการกดปุมนี้
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การใช CentreWare Internet Services
หมายเหตุ

• รีบูตเครื่องเพื่อเปดใชงานคาที่ตงั้ ใหม

IP Filtering (Security)
คุณสามารถจํากัด IP แอดเดรสที่รองรับได
 IPv4 Filtering
z

z

z

z

z

การตังคาสภาพแวดลอม

z

IP Filtering
คุณสามารถทําเครื่องหมายเลือก [Enabled] เพือ่ ใชการกรอง IP (คาเริ่มตน: Off)
ชองทําเครื่องหมายที่เลือก Edit/Delete
สามารถเลือกการกรอง IP ทีจ่ ะแกไข/ลบ
IP Filter Rule List
IPv4 แอดเดรสที่อนุญาตใหเขาใชจะปรากฏขึน้
ปุม [เพิ่ม]
หนาจอเพิ่มกฎการกรอง IPv4 จะปรากฏขึ้น โดยสามารถเพิ่ม IPv4 แอดเดรสที่อนุญาตใหเขาใชไดไมเกิน 10 รายการ
- ทีอ่ ยู IP ของแหลงทีม่ า:
คุณสามารถตั้งที่อยู IP ทีเ่ ขาถึงได
- IP Mask ของแหลงทีม่ า:
คุณสามารถตั้งความยาวของอักษรนําของที่อยู IP ทีเขาถึงได (คามาตรฐาน: 0)
ปุม [แกไข]
หนาจอเพิ่มกฎการกรอง IPv4 จะปรากฏขึ้น คุณสามารถแกไข IPv4 แอดเดรสที่อนุญาตใหเขาใชได
- Source IP Address:
คุณสามารถกําหนด IP แอดเดรสทีอ่ นุญาตใหเขาใช
- Source IP Mask:
คุณสามารถกําหนดความยาวคําเติมหนาของ IP แอดเดรสที่อนุญาตใหเขาใช (คาเริ่มตน: 0)
ปุม [ลบ]
คุณสามารถลบ IPv4 แอดเดรสที่อนุญาตใหเขาใช

2

 IPv6 Filtering
z

z

z

z

z

z

IP Filtering
คุณสามารถทําเครื่องหมายเลือก [Enabled] เพือ่ ใชการกรอง IP (คาเริ่มตน: Off)
ชองทําเครื่องหมายที่เลือก Edit/Delete
สามารถเลือกการกรอง IP ทีจ่ ะแกไข/ลบดวยการทําเครื่องหมายหนา IP
IP Filter Rule List
IPv6 แอดเดรสที่อนุญาตใหเขาใชจะปรากฏขึน้
ปุม [เพิ่ม]
หนาจอเพิ่มกฎการกรอง IPv6 จะปรากฏขึ้น โดยสามารถเพิ่มแอดเดรส IPv6 ที่อนุญาตใหเขาใชไดไมเกิน 10 รายการ
- Source IP Address:
คุณสามารถกําหนด IP แอดเดรสทีอ่ นุญาตใหเขาใช
- Source IP Mask:
คุณสามารถกําหนดความยาวคําเติมหนาของ IP แอดเดรสที่อนุญาตใหเขาใช (คาเริ่มตน: 0)
ปุม [แกไข]
หนาจอเพิ่มกฎการกรอง IPv6 จะปรากฏขึ้น คุณสามารถแกไข IPv6 แอดเดรสที่อนุญาตใหเขาใชได
- ทีอ่ ยู IP ของแหลงทีม่ า:
คุณสามารถตั้งที่อยู IP ทีเ่ ขาถึงได
- Source IP Mask:
คุณสามารถกําหนดความยาวคําเติมหนาของ IP แอดเดรสที่อนุญาตใหเขาใช (คาเริ่มตน: 0)
ปุม [ลบ]
คุณสามารถลบ IPv6 ทีอ่ นุญาตใหเขาใชโดยการกดปุมนี้

 ปุม [นําไปใช]
คุณสามารถนําการเปลี่ยนแปลงไปใชดวยการกดปุมนี้
หมายเหตุ

• รีบูตเครื่องเพื่อเปดใชงานคาที่ตงั้ ใหม
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2 การตั้งคาสภาพแวดลอม

System Administrator Settings (Security)
คุณสามารถตั้ง ID ผูใชและรหัสผานของผูดูแลระบบ
 System Administrator Settings
z

z

การตังคาสภาพแวดลอม

z

z

2

Administrator's Login ID
คุณสามารถปอน ID ผูใชของผูดูแลระบบ (อักขระแบบ ASCII code ระหวาง 1 ถึง 32 ตัว ไมรวมเครื่องหมาย "+", ";", "<", ">", """, "?",
"[", "]", "'", "{", "}", "|", ":" (คาเริ่มตน: 11111)
Administrator's Passcode
คุณสามารถปอนรหัสผานของผูดูแลระบบ (อักขระแบบ ASCII code ระหวาง 4 ถึง 12 ตัว หรือเวนวางไว) (คาเริ่มตน: x-admin)
Retype Administrator's Passcode
คุณจําเปนตองปอนรหัสผานของผูดูแลระบบอีกครั้ง
Maximum Login Attempts
คุณจะไมสามารถเขาสูระบบไดในกรณีทใี่ ส ID ผูใชของผูดูแลระบบผิดซ้าํ ๆ กันเกินจํานวนครั้งที่ไดตั้งคาไว
สามารถระบุจาํ นวนไดระหวาง 0 ถึง 10 ครั้ง และหากตองการปดการตั้งคานี้ ใหระบุเปน 0
ระบบจะทําการรีเซ็ตจํานวนครั้งของความลมเหลวในการพยายามเขาระบบใหมเมื่อคุณเขาระบบไดสําเร็จหรือเมื่อมีการรีสตารทเครื่อง
(คาเริ่มตน: 5)

 ปุม [นําไปใช]
คุณสามารถนําการเปลี่ยนแปลงไปใชดวยการกดปุมนี้

แท็บ [Support]
ลิงกไปยังขอมูลสนับสนุนจะปรากฎขึน้ เปลีย่ นแปลงการตั้งคาลิงกได

Support
 ปุม [เปลีย่ นการตั้งคา]
คุณสามารถเปลี่ยนลิงกไปยังขอมูลสนับสนุนไดดวยการกดที่ปุมนี้
Name
คุณสามารถปอนชื่อลิงก (อักขระแบบ ASCII code ระหวาง 1 ถึง 63 ตัว)
z
URL
คุณสามารถปอนที่อยูลิงก (อักขระที่เปนตัวอักษรและตัวเลขระหวาง 1 ถึง 63 ตัว
รวมทั้งสัญลักษณแอด (@), เครื่องหมายเปอรเซ็นต (%), จุด (.), ทวิภาค (:), ทับ (/), สัญประกาศ (_), ยัติภังค (-),
เครื่องหมายตัวหนอน (~), ปรัศนี (?), และเครื่องหมายและ (&) ซึง่ นํามาใชได)
z

 ปุม [นําไปใช]
คุณสามารถนําการเปลี่ยนแปลงไปใชดวยการกดปุมนี้
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การติดตั้ง โปรแกรมควบคุมการพิมพ/โปรแกรมควบคุมการสแกน

การติดตั้ง โปรแกรมควบคุมการพิมพ/โปรแกรมควบคุมการสแกน
การติดตั้งโปรแกรมควบคุมการพิมพ
หากตองการใชเครื่องเพื่อทํางานพิมพ ตองติดตั้งโปรแกรมควบคุมการพิมพจากสื่อ (ซอฟตแวร/คูมือผลิตภัณฑ) กอน
สื่อ (ซอฟตแวร/คูมือผลิตภัณฑ) มีโปรแกรมควบคุมการพิมพตอไปนี้
ชื่อโปรแกรมควบคุมการพิมพ

คลิก [โปรแกรมควบคุมการพิมพ] ในเมนู [หนาหลัก] ของสื่อ (ซอฟตแวร/คูมือผลิตภัณฑ)
เพื่อเริ่มการติดตั้ง
โปรแกรมควบคุมการพิมพมาตรฐานจะแปลงขอมูลทีส่ รางโดยซอฟตแวรแอปพลิเคชันเปนภาพกอ
นสงไปยังเครื่องพิมพ

หากตองการติดตั้งโปรแกรมควบคุมการพิมพ ใหปฏิบัติตามคําแนะนําโดยคลิก "คูมือ (HTML)" บนแท็บ [เอกสารประกอบ] ในสื่อ
(ซอฟตแวร/คูมือผลิตภัณฑ)

การติดตั้งโปรแกรมควบคุมการสแกน

2

ใชการเชื่อมตอ USB เขากับคอมพิวเตอรเพื่อโหลดขอมูลที่ไปไวทคี่ อมพิวเตอรโดยตรง
สื่อ (ซอฟตแวร/คูมือผลิตภัณฑ) มาพรอมกับโปรแกรมควบคุมการสแกนทีเ่ ขากันไดกับ TWAIN และ Windows Image Acquisition (WIA)
แอพพลิเคชัน

คําอธิบาย

โปรแกรมควบคุมการสแกนที่เขากันไดกับ
คลิก [โปรแกรมควบคุมการสแกน] ในเมนู [หนาหลัก] ของสื่อ (ซอฟตแวร/คูมือผลิตภัณฑ)
TWAIN และ Windows Image Acquisition (WIA) เพื่อเริ่มการติดตั้ง
สามารถใชฟงกชั่นนี้เพื่อโหลดขอมูลการสแกนจากแอพพลิเคชันที่เขากันไดกบั TWAIN หรือ
Windows Image Acquisition (WIA) ที่ติดตั้งอยูในเครื่องคอมพิวเตอร
หมายเหตุ

• รองรับแอพพลิเคชันที่เขากันไดกับ TWAIN แบบ 32 บิตเทานั้น

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ที่หว ขอ "การโหลดขอมูลที่สแกนโดยใชแอพพลิเคชั่นคอมพิวเตอร" (P.97).

หากตองการติดตั้งโปรแกรมควบคุมการสแกน ใหปฏิบัติตามคําแนะนําโดยคลิก "คูมือ (HTML)" บนแท็บ [เอกสารประกอบ] ในสื่อ
(ซอฟตแวร/คูมือผลิตภัณฑ)
ควรรีสตารทคอมพิวเตอรทันทีหลังจากติดตั้งโปรแกรมควบคุมการสแกน
หมายเหตุ

การตังคาสภาพแวดลอม

FX DocuCentre S2011

คําอธิบาย

• ไมสามารถใชคุณลักษณะนี้บนระบบเครือขายได

การถอนการติดตั้ง
 การถอนการติดตั้งโปรแกรมควบคุมการพิมพ
หากตองการถอนการติดตั้งโปรแกรมควบคุมการพิมพ ใหใชเครื่องมือถอนการติดตั้งในสื่อ (ซอฟตแวร/คูมือผลิตภัณฑ)
ปฏิบัติตามคําแนะนําที่อยูใน "คูมือ (HTML)" ในสื่อ (ซอฟตแวร/คูมอื ผลิตภัณฑ)
 การถอนการติดตั้งซอฟตแวรอื่น
หากตองการถอนการติดตั้งซอฟตแวรอื่นๆ ที่ติดตั้งจากสื่อ (ซอฟตแวร/คูมือผลิตภัณฑ) ใหอานไฟล Readme ของแอปพลิเคชัน ไฟล
Readme สามารถเปดไดจาก "ขอมูลผลิตภัณฑ (HTML)" ในสื่อ (ซอฟตแวร/คูมือผลิตภัณฑ)
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2 การตั้งคาสภาพแวดลอม

การตังคาสภาพแวดลอม

2
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3 ภาพรวมของผลิตภัณฑ
เนื้อหาในบทนี้แสดงรายชื่อสวนประกอบแตละชิน้ ของเครื่อง พรอมทั้งอธิบายวิธีการใชงานขัน้ พืน้ ฐานตางๆ เชน วิธีเปด/ปดเครื่อง
และการใชแผงควบคุม
z
สวนประกอบตางๆ ของเครื่อง ............................................................................................................................................ 48
z แหลงจายไฟ........................................................................................................................................................................ 52
z โหมดประหยัดพลังงาน....................................................................................................................................................... 53
z
แผงควบคุม ......................................................................................................................................................................... 54
z สถานะของเครื่อง................................................................................................................................................................ 56
z โหมดบัญชี .......................................................................................................................................................................... 59
z
การกําหนดคาอุปกรณเสริม................................................................................................................................................ 63

3 ภาพรวมของผลิตภัณฑ

สวนประกอบตางๆ ของเครื่อง
เนื้อหาในบทนี้อธิบายเกี่ยวกับสวนประกอบตางๆ ของเครื่องและฟงกชั่นการทํางานของสวนประกอบเหลานั้น

ดานหนา ฝงซาย

1

ภาพรวมของผลิตภัณฑ

2
3
4

12

5

3

6
11

7
8

10
9

หมายเ
ลข

สวนประกอบ

คําอธิบาย

1

Document cover

เพื่อใหตนฉบับอยูกับที่ขณะทํางาน

2

Document glass

สําหรับวางเอกสารตนฉบับลงบนเครื่อง

3

Control panel

ประกอบดวยปุม ตางๆ เครื่องหมายที่แสดงดวยไฟ LED
และแผนผังแสดงสถานะของครื่องที่ใชสําหรับการทำงานตางๆ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ที่หว ขอ "แผงควบคุม" (P.54).

4

Center tray

งานทําสําเนาและงานพิมพจะออกมาทางนี้ โดยคว่าํ หนาลง

5

Front cover

เปดฝาครอบนี้เพื่อเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง

6

Tray 1 (ถาดมาตรฐาน)

บรรจุกระดาษที่นี่

7

Tray 2
(One Tray Module)
(อุปกรณเสริม)

ถาดอุปกรณเสริม บรรจุกระดาษที่นี่

8

ตูใสกระดาษ

ยึดเครื่องไวบนพื้น เปนชองจัดเก็บกระดาษ จําเปนตอเมื่อมีการติดตั้งเครื่อง One Tray Module

9

Locking casters

ใหล็อคลอของเครื่อง หลังจากยายเครื่องมาไวในตําแหนงที่ติดตั้งแลว

10

One tray module cover [B]

เปดฝาครอบนี้เพื่อนํากระดาษที่ติดออกจาก Tray 2

11

ถาดกระดาษที่ Bypass

บรรจุกระดาษที่นี่ ถาดนี้สามารถยืดออกได

48

สวนประกอบตางๆ ของเครื่อง
หมายเ
ลข
12

สวนประกอบ
Left cover [A]

คําอธิบาย
เปดฝาครอบนี้เพื่อนํากระดาษที่ติดออก
หมายเหตุ

• หากเครื่องทํางานปกติ ฝาครอบจะลอคอยู หากจะเปิดฝาครอบตองแนใจวา
ไดออกจากโหมดพักเครื่องและปดสวิตชเครื่องเรียบรอยแลว

ดานหลัง ฝงขวา

ภาพรวมของผลิตภัณฑ

5
4
1
2

3

3

หมายเ
ลข

สวนประกอบ

คําอธิบาย

1

Power switch

กดสวิตชเพื่อเปดและปดเครื่อง
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูที่ "แหลงจายไฟ" (P.52)

2

Power cord connector

ตอสายไฟ

3

Adjusting foot

ปองกันเครื่องพลิกคว่ํา เคลื่อนยายเครื่องไปยังตําแหนงที่จะติดตั้ง
และหมุนตัวปรับนี้ตามเข็มนาฬิกาจนกระทั่งตัวปรับแตะกับพื้น

4

USB 2.0 interface connector (Type B)

ตอสายเคเบิล USB 2.0

5

10BASE-T/100BASE-TX interface
connector

ตอเขากับสายเคเบิลเครือขาย
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ภายในเครื่อง

1

3

2

ภาพรวมของผลิตภัณฑ

3
หมายเ
ลข

สวนประกอบ

คําอธิบาย

1

Toner cartridge

บรรจุผงหมึก (ผงที่ใชในการสรางภาพพิมพ)

2

Drum cartridge

บรรจุตัวนําแสง

3

Fusing unit

อัดผงหมึกลงบนกระดาษ
สิ่งสําคัญ
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• หามสัมผัสฟวเซอรเนื่องจากวัสดุมีความรอน

สวนประกอบตางๆ ของเครื่อง

อุปกรณปอนเอกสารอัตโนมัติแบบดูเพล็กซ
1

2

3

4

5

7

6

สวนประกอบ

คําอธิบาย

1

Document feeder cover

เปดฝาครอบนี้เพื่อนํากระดาษที่ติดออก

2

Inner cover

เปดฝาครอบนี้เพื่อนํากระดาษที่ติดออก

3

Document guides

จัดขอบของเอกสารใหตรง

4

Document feeder tray

ปอนเอกสารที่นี่

5

Document stopper

ปองกันเอกสารที่ไดหลนจากเครื่อง

6

Document output tray

เอกสารที่ไดจะออกมาทางนี้

7

Narrow glass strip

สแกนเอกสารที่โหลดเขาเครื่อง

หมายเหตุ

ภาพรวมของผลิตภัณฑ

หมายเ
ลข

3

• ในคูมือนี้จะเรียกชือ่ อุปกรณปอนเอกสารอัตโนมัตแิ บบดูเพล็กซวา "ตัวปอนเอกสาร"
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แหลงจายไฟ
การเปดสวิตชเครื่อง
ตอไปนี้จะเปนการอธิบายวิธีการเปดสวิตชเครื่อง
หลังเปดใชงาน เครื่องจะใชเวลาอุนเครื่องไมเกิน 19 วินาทีเพื่อใหพรอมที่จะถายสําเนาหรือพิมพเอกสาร อาจใชเวลานานกวาปกติ
ขึ้นอยูกับการกําหนดคาของอุปกรณ
ควรปดเครื่องเมื่อสิ้นสุดการใชงานในแตละวันหรือในกรณีที่ไมไดใชเครื่องเปนเวลานาน

1

ใหกดสวิตชเปดปดเครื่องมาที่ตําแหนง [ | ] เพื่อเปดการทํางานของเครื่อง

ภาพรวมของผลิตภัณฑ

3

หมายเหตุ

• ขณะที่อยูในโหมดอุนเครือ่ ง
แผนผังแสดงสถานะของเครื่องจะปรากฎเหมือนกับภาพทางดานขวา
และจะไมสามารถเปดเขาไปภายในเครื่องขณะที่กำลังอุนเครือ่ ง
• ตรวจดูใหแนใจวาสปลั๊กไฟและสายไฟเชื่อมตออยางเหมาะสม

การปดสวิตชเครื่อง
ตอไปนี้จะเปนการอธิบายวิธีการปดสวิตชเครือง

1
2
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สิ่งสําคัญ

• หามปดการทํางานของเครื่องในสถานการณตอไปนี หากปดสวิตชเครือ่ ง อาจทําใหขอมูลการดําเนินการหายไป
- ขณะที่กําลังรับขอมูล
- ขณะที่กําลังพิมพงาน
- ขณะที่กําลังทําสําเนางาน
- ขณะที่กําลังสแกนงาน
• เมื่อตองการปดสวิตชเครื่อง ควรรออยางนอย 5 วินาทีหลังจากเอกสารออกมาแลว

หมายเหตุ

• เมื่อตองการเปดสวิตชเครื่องอีกครัง้ หลังจากที่ไดปดสวิตชไป ใหรออยางนอย 10 วินาทีภายหลังหนาจอดับลง

กอนปดสวิตชเครื่อง ตรวจสอบแนใจวาเครื่องไดทาํ สําเนาหรือพิมพงานทัง้ หมดเสร็จแลว และตองแนใจวา ไฟของปุม <ขอมูล> ดับลงแลว
กดสวิตชเปดปดเครื่องมาที่ตําแหนง [ ] เพื่อปดการทํางานของเครื่อง

โหมดประหยัดพลังงาน

โหมดประหยัดพลังงาน
เครื่องมีฟงกชันการประหยัดพลังงานซึ่งสามารถตัดกระแสไฟฟาทีเ่ ขาสูตัวเครื่องไดโดยอัตโนมัติหากเครื่องไมไดรับขอมูลงานทําสําเนาหรือ
ขอมูลงานพิมพภายในระยะเวลาที่กาํ หนด
โหมดประหยัดพลังงานแบงออกเปนสองโหมด: Low Power Mode และ Sleep Mode
 Low Power Mode
เครื่องจะไมปดการทํางานโดยสมบูรณในโหมดใชพลังงานต่ํานี้
แตโหมดนี้จะสรางสมดุลระหวางการใชพลังงานตำกับเวลาอุนเครื่องในชวงสั้นๆ
โดยการควบคุมอุณหภูมิของฟวเซอรใหอยูในระดับกึ่งกลางระหวางอุณหภูมิเมือ่ ปดสวิตชเครืองกับอุณหภูมิเมื่อเครื่อง "พรอมทํางาน"

ภาพรวมของผลิตภัณฑ

 Sleep Mode
โหมดพักเครื่องจะลดการใชพลังงานใหเหลือนอยที่สุดดวยการตัดกระแสไฟฟาทีเ่ ขาสูสวนประกอบทัง้ หมดยกเวนชุดควบคุม
เวลาอุนเครื่องในโหมดพักเครื่องจะนานกวาในโหมดใชพลังงานต่ํา
สิ่งสําคัญ

• เครื่องจะไมเขาโหมดพักเครือ่ งเมื่อเกิดขอผิดพลาดใดๆ (นอกจากกรณีตลับหมึกหมดหรือลูกดรัมหมดอายุ)

การเขาสูโหมดประหยัดพลังงาน
เมื่อเครื่องเขาสูโหมดประหยัดพลังงาน หนาจอจะดับลง และปุม
<ระบบประหยัดพลังงาน> บนแผงควบคุมจะสวางขึน้
เมื่อเครื่องอยูในโหมดประหยัดพลังงาน

ปุม <ระบบประหยัดพลังงาน>

3

คุณสามารถกําหนดชวงเวลาที่ตองการใหเครื่องเขา Low Power/Sleep Mode ได
ตั้งคาโหมดประหยัดไฟเปน [1 นาที] และโหมดพักเปน [1 นาที] เปนคาเริ่มตน ถาไมมีการใชงานเครือง 1 นาที
เครื่องจะเปลีย่ นเปนโหมดประหยัดไฟ ถาไมมีการใชงานเครื่องอีกหนึ่งนาที เครื่องจะเปลีย่ นเปนโหมดพัก
คุณสามารถตั้งเวลาใหเครื่องรอกอนจะเขาสูโหมดใชพลังงานต่ําระหวาง 1 ถึง 60 นาที และเวลารอกอนเขาสูโหมดพักเครื่อง ไดระหวาง 1
ถึง 239 นาที
สิ่งสําคัญ

• การใชพลังงานของเครือ่ งมีผลตออายุการใชงานของฟวเซอร
การตั้งใหเครื่องรอเปนเวลานานกอนการเขาสูโหมดประหยัดพลังงานจะทําใหฟวเซอรทํางานตลอดเวลา
และเปนสาเหตุทําใหตองเปลี่ยนชุดฟวเซอรบอยขึ้น หรือตองเปลี่ยนชุดฟวเซอรกอนกําหนด โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาหากตองการขอมูลเพิ่มเติม

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งชวงเวลาสําหรับโหมดใชพลังงานต่ําและ/หรือโหมดพักเครื่อง ใหดูที่ "การตั้งคาระบบ" (P.106) และ "Power
Saver Settings (General Setup)" (P.39)

การออกจากโหมดประหยัดพลังงาน
รายละเอียดดานลางนี้อธิบายวิธีการปดใชงานโหมดประหยัดพลังงาน
เครื่องจะออกจากโหมดประหยัดพลังงาน และไฟของปุม <ระบบประหยัดพลังงาน> จะดับลงทันทีทมี่ ีการ:
 ออกจากโหมดพลังงานต่ํา
z
รับงาน
z กดปุม <ระบบประหยัดพลังงาน>
z เขาสูโหมดผูดูแลระบบจากเครื่องคอมพิวเตอร
z
กดปุมใดๆ บนแผงควบคุม
z ใสถาดเขาหรือดึงถาดออก
z เปดหรือปดฝาครอบใดๆ ของเครื่อง
 ออกจากโหมดพักเครือ่ ง
z รับงาน
z
กดปุม <ระบบประหยัดพลังงาน>
z เขาสูโหมดผูดูแลระบบจากเครื่องคอมพิวเตอร
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แผงควบคุม
ดูชื่อและฟงกชั่นของสวนประกอบตางๆ บนแผงควบคุมไดจากรายการดานลางนี้
1

2

3

4

5

6

23

ภาพรวมของผลิตภัณฑ

22
21

7
8
9

20
19

18 17

16

15 14 13

12 11

10

3
หมายเ
ลข

สวนประกอบ

คําอธิบาย

1

ปุม <2 ดาน>

กดปุมนี้เพื่อเลือกทําสําเนาหนาเดียวหรือสองหนา
โดยปกติ ไอคอนจะดับ (1 J 1 ดาน) เมื่อกดปุมแตละครั้ง ประเภทของตนเลือกจะเลื่อนไปทางขวาจากปด (1 J
1 ดาน) J [1 J 2 ดาน] J [2 J 2 ดาน] J [2 J 1 ดาน] เมื่อคุณกดปุมขณะที่เลือก [2 J 2 ดาน]
ไฟแสดงสถานะจะดับอีกครั้ง
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูหัวขอ "2 ดาน" (P.89)

2

ปุม <ถายบัตรประจําตัว>

กดปุมนี้เพื่อใชคุณลักษณะการทําสําเนาบัตรประชาชนหนาหลังในครั้งเดียว
ไฟจะติดสวางเมื่อมีการเลือกทํางานคุณลักษณะนี
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูหัวขอ "ถายบัตรประจําตัว" (P.87)

3

ปุม <ขนาดตนฉบับ>

กดปุมนี้เพื่อระบุขนาดของงานสแกนและแนวการจัดวางกระดาษเมื่อใชกระจกวางต
เมื่อปอนกระดาษที่ชดุ ปอนกระดาษอัตโนมัติ เครื่องจะทําการตั้งขนาดของงานสแกนใหโดยอัตโนมัติ
เมื่อกดปุมแตละครั้งขนาดของงานสแกนจะเปลี่ยนไปบนแผงผังแสดงสถานะเครื่อง
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูหัวขอ "ขนาดตนฉบับ" (P.86)
กดปุมนี้เพื่อสลับการทําสําเนาหมายเลขบัตรประจำตัวขณะที่เลือกคุณลักษณะถายบัตรประจําตัว

4

แผงปุม ตัวเลข

กดปุมตัวเลขพื่อปอนตัวเลข เชน จํานวนรวมสําเนา

5

ปุม <ล็อกอิน/ล็อกเอาต>

กดปุมนี้คางไวนานกวา 4 วินาทีเพื่อเขาสูโหมดผูดูแลระบบ
กดปุมนี้เพื่อออกจากโหมดผูดูแลระบบ
ปุม <Log In/Out> จะสวางขึ้นในโหมดผูดูแลระบบ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูหัวขอ "เขาสูโหมดผูดูแลระบบ" (P.104)

6

ปุม <ระบบประหยัดพลังงาน>

ไฟจะสวางขึ้นเมื่อกดปุมนี้เพื่อเขาสูโหมดประหยัดพลังงานเพื่อประหยัดไฟเมื่อไมใชงานเครื่อง
กดปุม <ระบบประหยัดพลังงาน> เพื่อออกจากโหมดประหยัดพลังงาน
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูท่ี "โหมดประหยัดพลังงาน" (P.53)

7

ปุม <หยุด>

กดปุมนี้เพื่อยกเลิกงานปจจุบนั หรืองานที่มีขอผิดพลาด

8

ปุม <รีเซ็ต>

กดปุมนี้เพื่อรีเซ็ตการตั้งคาที่ใชอยูในแตละคุณลักษณะให
กลับไปเปนคาเริ่มตนหรือเมื่อตองการยกเลิกตัวเลขที่ไดปอนไว

9

ปุม <เริ่ม>

กดปุมนี้เพื่อเริ่มตนงานสแกนเอกสารหรือยืนยันการตั้งคาที่เลือกไว
ปุม นี้จะสวางขึ้นขณะที่เครื่องกําลังรอการดําเนินการถัดไป
และปุมนี้จะกะพริบขณะที่เครื่องกําลังรอยืนยันการตั้งคาหรือกําลังรอสแกนเอกสารตอไป
คุณไมสามารถเริ่มงานเมื่อไฟของปุมดับลง

10

ไฟแสดงสถานะ <ขอผิดพลาด>

กระพริบเมื่อเกิดขอผิดพลาดภายในระบบ
และจะติดสวางเมื่อเกิดขอผิดพลาดอื่นๆ ที่ไมใชขอผิดพลาดของระบบ เชน กระดาษติดหรือกระดาษหมด

11

ไฟแสดงสถานะ <ขอมูล>

กระพริบขณะที่เครื่องสงหรือรับขอมูลจากเครืองมัลติฟงั กชั่น

54

แผงควบคุม
หมายเ
ลข

สวนประกอบ

คําอธิบาย

ปุม <ตนฉบับชุดสุดทาย>

กดปุม นี้เมื่อเสร็จสิ้นการสแกนเอกสาร
ปุมนี้จะกะกระพริบขณะที่เครื่องกําลังสแกนเอกสารและสวางเมื่อเครื่องกําลังรอสแกนเอกสารแผนถัดไป

13

ปุม <C> (ลบ)

กดปุม นี้เมื่อตองการลบตัวเลขที่ปอ นไว

14

ปุม <ถาดกระดาษ>

กดปุม นี้เพื่อเลือกถาดกระดาษที่ตองการ
เครื่องหมายระบุถาดที่เลือกบนแผนผังแสดงสถานะเครื่องจะเลื่อนไปทางขวาทุกครั้งที่มีการกดปุม
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูหัวขอ "ถาดกระดาษ" (P.84)

15

ปุม <ขนาด (กดคาง 2 วินาที)>

กดปุม นี้เพื่อเลือกขนาด และแนวการจัดวางกระดาษในถาด
โดยขนาดและแนวการจัดวางกระดาษจะเปลี่ยนไปทุกครั้งที่มีการกดปุม
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูหัวขอ "การกําหนดขนาดกระดาษ" (P.75)

16

แผนผังแสดงสถานะเครื่อง (ภาพจําลอง)

กดปุม นี้เพื่อเลือกขนาด และแนวการจัดวางกระดาษในถาด
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูหัวขอ "สถานะของเครื่อง" (P.56)

17

ปุม <การยอ/ขยาย>

แสดงตําแหนงขอผิดพลาด สถานะเครื่องและการตั้งคาอื่นๆ
สัญลักษณยอ/
ขยายขางอัตราสวนการยอขยายที่ติดตั้งไวจะเลื่อนไปอยางอัตราสวนการยอขยายถัดไปและอัตราสวนการยอขยายบน
แผนผังสถานะเครื่องจะเปลี่ยนทุกครั้งที่กดปุมนี้
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หัวขอ "ยอ/ขยาย" (P.85)

18

ปุม <ระบุอัตราสวนการยอ-ขยาย>

กดปุม นี้เพื่อระบุอัตราสวนการยอ-ขยายเอกสารตั้งแต 25% ถึง 400% โดยอัตราสวนการซูมจะเพิ่มขึ้นครั้งละ 1%
อัตราสวนการยอขยายจะเพิ่มขึน้ ทุกครั้งที่กดปุมนี้
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หัวขอ "ยอ/ขยาย" (P.85)

19

เครื่องหมาย <ประหยัดหมึกพิมพ>

ไฟของไฟสัญลักษณ <Toner Saver> จะสวางในโหมดประหยัดผงหมึก
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หัวขอ "สวางขึ้น / เขมขึ้น" (P.87)

20

ปุม <สวางขึ้น / เขมขึ้น>

กดปุม นี้เพื่อเลือกระดับความเขมของสําเนา
แผนผังแสดงสถานะเครื่องจะเลื่อนไปทางขวาทุกครั้งที่มีการกดปุม เมื่อกดปุมขณะที่ไอคอนขวาสุด
(โหมดประหยัดหมึกพิมพ) สวางขึ้น การเลือกจะเลือนกลับไปยังไอคอนซายสุด
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูหัวขอ "สวางขึ้น / เขมขึ้น" (P.87)

21

ปุม <ประเภทตนฉบับ>

กดปุม นี้เพื่อเลือกประเภทของตนฉบับ
เมื่อกดปุมแตละครั้ง ประเภทของตนเลือกจะเลือนไปทางขวาตามลําดับ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูหัวขอ "ประเภทตนฉบับ" (P.86)

22

ปุม <เรียงหนา>

กดปุม นี้เพื่อจัดชุดสําเนาตามเอกสารตนฉบับ
เลือกการจัดชุดสําเนาเปนชุดๆ (Stacking) หรือการจัดเรียงตามลําดับขอมูล (Sorting) โดยการกดปุม
เมื่อวางตนฉบับลงในอุปกรณปอนเอกสารคุณลักษณะนี้จะถูกใชงานโดยอัตโนมัติ
สําหรับขอมุลเพิ่มเติม โปรดดูหัวขอ "จัดเรียงแลว" (P.84)

23

ปุม <จํานวนหนาตอดาน>

กดปุม นี้เพื่อเลือกทําสําเนา 2/4 หนาในกระดาษหนาเดียว
โดยปกติไฟจะไมติดสวางซึ่งหมายถึงสําเนาจะออกมาตามแบบตนฉบับ
การกดปุมแตละครั้งไฟจะเลื่อนไปทางขวาและแสดงคาใหผูใชเลือกตามลําดับ [Off] J [2-up] J [4-up]
หลังจากนั้นไฟจะดับและกลับไป [Off]
ในกรณีผูใชเลือกการทําสําเนา 2 หรือ 4 หนาในกระดาษหนาเดียว
แผนผังแสดงสถานะการเครื่องจะแสดงขนาดและการจัดวางแนวกระดาษที่เรากําหนด
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูหัวขอ "หนาตอดาน" (P.83).

หมายเหตุ

• อาจไมมีบางปุมอยูในเครื่องบางรุน แตหากคุณเพิ่มอุปกรณเสริมบางอยาง คุณจะสามารถใชปุมเหลานั้นได สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา
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สถานะของเครื่อง
แผนผังสถานะเครื่อง (เลียนแบบ) ประกอบดวยเนื้อหาดังตอไปนี้เพื่อแสดงสถานะเครื่อง
เนื้อหาในสวนนี้แสดงคําอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับแตละเครื่องหมายทีอยูบนแผนผังแสดงสถานะของเครื่อง (ภาพจําลอง)
1

2

3

4
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5

6

3
7

หมายเ
ลข
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สวนประกอบ

คําอธิบาย

1

เครื่องหมายชี้การการยอ/ขยายเอกสาร

แสดงอัตราสวนการยอ-ขยายเอกสารที่เลือก

2

ไฟแสดงสถานะเอกสาร

เครื่องหมายนี้จะสวางขึน้ เมื่อมีการปอนกระดาษที่ชุดปอนกระดาษอัตโนมัติหรือกรณีที่มีเอกสารตนฉบับติด

3

พื้นที่แสดงการการยอ/ขยายเอกสาร

แสดงอัตราสวนการการยอ/ขยายที่ระบุตั้งแต 25% 400%
เมื่อเลือกการตรวจจับอัตโนมัติ คําวา [Aut] จะปรากฎขึน้
และยังแสดงจํานวนรวมของหนาที่ทําสําเนา ID ผูใช/ID ผูดูแลระบบ
หมายเลขโปรแกรม และประเภทของงาน ([Prt] สําหรับงานพิมพ [Scn] สําหรับงานสแกน และ [Err]
สําหรับงานที่มีขอผิดพลาด)

4

พื้นที่แสดงสําเนาทั้งหมด

แสดงจํานวนหนาที่ทําสําเนา
และยังแสดงหมายเลขโปรแกรมหรือรหัสขอผิดพลาด

5

พื้นที่แสดงขนาดตนฉบับ

แสดงขนาดและแนวการจัดวางเอกสารงานตนฉบับที่ระบุไวดวยปุม <ขนาดตนฉบับ> เมื่อใชกระจกวงตนฉบับ
เมื่อวางตนฉบับลงในอุปกรณปอนเอกสารการตรวจพบแบบอัตโนมัติจะถูกตั้งโดยอัตโนมัติและ [Aut] จะปรากฎ

6

พื้นที่แสดงขนาดกระดาษ

แสดงขนาดและการจัดวางกระดาษที่ปอนลงในถาดกระดาษที่เลือก เมื่อเลือกการตรวจจับอัตโนมัติ คําวา [Aut]
จะปรากฎขึ้น

7

เครื่องหมายถาดกระดาษ

แสดงถาดกระดาษที่เลือก
ในกรณีเลือกงการตรวจจับอัตโนมัติ เครื่องหมายจะสวางขึ้นทุกถาด
และยังระบุถึงถาดกระดาษที่เกิดปญหากระดาษติด

สถานะของเครื่อง

เครื่องหมายบงชี้
ตลับหมึก
ในกรณีทหี่ มึกใกลหมด ไฟจะติดสวางเพื่อเตือนใหเปลี่ยนตลับหมึกและจะไมมีรหัสขอผิดพลาดใดๆปรากฎ
ไฟสัญลักษณจะกะพริบเมื่อจําเปนตองเปลี่ยนตลับหมึกทันที กรุณาเปลี่ยนตลับหมึกอันใหม รหัสขอผิดพลาด [J-1]
จะปรากฏบนหนาจอ
สําหรับขอมูลวิธีเปลี่ยนตลับหมึก โปรดดูที่ "การเปลี่ยนตลับหมึก" (P.127).

ภาพรวมของผลิตภัณฑ

ตลับลูกดรัม
ในกรณีทหี่ มึกใกลหมด ไฟสัญลักษณจะกระพริบเมือจําเปนตองเปลี่ยนตลับลูกดรัมทันที
กรุณาเปลีย่ นตลับลูกดรัมอันใหมรหัสขอผิดพลาด [J4] บนหนาจอ
สําหรับขอมูลวิธีเปลี่ยนตลับลูกดรัม โปรดดูที่ "การเปลี่ยนตลับลูกดรัม" (P.130)

3
กระดาษหมด
ไฟติดสวางเมื่อไมมีกระดาษอยูในถาดกระดาษ
กระดาษ / เอกสารตนฉบับติด
ไฟจะติดสวางเมื่อกระดาษหรือเอกสารติดอยูในเครื่อง
โปรดตรวจสอบรหัสขอผิดพลาดที่ปรากฎบนแผนผังแสดงสถานะเครื่อง และอานขอมูลเพมิ่ เติมที่หวั ขอ "กระดาษติด"
(P.167) หรือ "เอกสารติด" (P.172)และทําตามขั้นตอนทีเ่ หมาะสมเพื่อนํากระดาษหรือเอกสารทีต่ ิดอยูออก
ขอผิดพลาด
ไฟจะติดสวางเมื่อถาดกระดาษไมทาํ งาน หมึกในตลับหมึกหมด หรือเมือ่ ตลับลูกดรัมหมดอายุการใชงาน
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 เกระพริบ - พื้นที่
เมือ่ กระดาษ/เอกสารติดขัดหรือมีฝาเปดอยูไฟสัญลักษณในตําแหนงนั้นๆ จะกระพริบในลักษณะดังตอไปนี้
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ฝาครอบดานหนา

ฝาครอบดานซาย [A]

ฝาครอบถาด (สําหรับ One
tray module)

ถาด 2

ถาด Bypass

ชุดปอนตนฉบับอัตโนมัติ

3
เมือ่ เกิดปญหากระดาษหรือเอกสารตนฉบับติด [
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] จะปรากฎขึน้

ถาด 1

โหมดบัญชี

โหมดบัญชี
เนื้อหาในสวนนี้อธิบายเกี่ยวกับโหมดบัญชีทแี่ ตกตางกันสามโหมดทีเ่ ครื่องมีเพื่อใชจัดการบัญชีใหไดอยางมีประสิทธิภาพสําหรับงานทําสําเ
นา และวิธีล็อกอินเขาเครื่อง

ประเภทของโหมดบัญชี
ในการตั้งคาระบบ คุณจะสามารถเลือกประเภทของโหมดบัญชีไดประเภทใดประเภทหนึ่งดังตอไปนี้: โหมดไมมีบัญชี , โหมดหนึ่งบัญชี หรือ
โหมดหลายบัญชี
สําหรับขอมูลวิธีเลือกโหมดบัญชีในการตั้งคาระบบ โปรดดูที่หัวขอ "การตั้งคาโหมดบัญชี" (P.109)
z

สิ่งสําคัญ
z
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z

โหมดไมมีบัญชี
ไมมีการตั้งรหัสผานใดในเครื่องเมือ่ อยูในโหมดไมมีบัญชี เพื่อใหผูใชทุกคนสามารถทํางานตางๆ บนเครื่องได
โหมดหนึ่งบัญชี
จะมีการตั้งรหัสผานหนึ่งรหัสไวทเี่ ครื่องสําหรับการใชโหมดหนึ่งบัญชีนี้
และผูใชที่มีรหัสผานนี้เทานั้นที่จะสามารถใชงานการทําสําเนาจากเครื่องได
• ไมตอ งกรอกรหัสผานสําหรับงานพิมพหรือสแกน

โหมดหลายบัญชี
สามารถตั้งคาใหเครื่องมีบัญชีผูใช 10 บัญชีไดในโหมดหลายบัญชี คุณสามารถตั้งรหัสผานที่ตองการไดสําหรับแตละบัญชีผูใช
ผูใชจะตองกรอกหมายเลขบัญชีและรหัสผานเพื่อล็อกอินเขาสูระบบ
ผูดูเลระบบสามารถตั้งจํานวนการถายสําเนาทีจ่ ํากัดสําหรับแตละบัญชีผูใชได
และสามารถตรวจดูจาํ นวนการถายสําเนาของแตละบัญชีผูใชได

สิ่งสําคัญ

3

• ไมตอ งกรอกรหัสผานสําหรับงานพิมพหรือสแกน

การล็อกอินเขาสูเครื่องในโหมดหนึ่งบัญชี
ขั้นตอนตอไปนี้อธิบายวิธีล็อกอินเขาสูเครืองเมื่อเครื่องอยูในโหมดหนึ่งบัญชี
สัญลักษณ [ _ _ _ _ _ _ ]
จะปรากฎที่แผงผังแสดงสถานะการทํางานของเครื่องเมื่ออยูในโหมดหนึ่งบั
ญชี Single Account Mode
สําหรับขอมูลเพมิ่ เติมในการเลือก Account Mode โปรดดูหัวขอ
"การตั้งคาโหมดบัญชี" (P.109)

1

กรอกรหัสผานโดยใชแปนพิมพตัวเลข
หมายเหตุ

ปุมกดตัวเลข

• รหัสผานนัน้ เปนรหัสผานเดียวกับรหัสผานที่ผดู ูแลระบบใชในการเขาโห
มด System Administration จากแผงควบคุม
หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดอางอิง "เขาสูโหมดผูด ูแลระบบ"
(P.104)
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เพื่อความปลอดภัย เมื่อคุณกรอกตัวเลขแตละตัวของรหัสผาน
เครื่องหมายยัติภังคจะปรากฎบนหนาจอแทนทีต่ ัวเลขทีค่ ุณกรอก
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2

กดปุม <เริ่มตน> เพื่อยืนยันรหัสผานทีก่ รอก

ปุม <เริ่ม>

3
หากกรอกรหัสผานถูกตอง เครื่องจะเขาโหมด Copy และ [1]
จะปรากฎบนหนาจอ

ปุม <ล็อกอิน/ล็อกเอาต> จะติดสวางในขณะทีค่ ุณล็อกเขาสูเครื่อง
หมายเหตุ

• ไมจําเปนตองล็อกเขาสูเครื่องสําหรับงานสแกนหรืองานพิมพ
• หากตองการออกจากโหมดการทํางาน ใหกดปุม <ล็อกอิน/ล็อกเอาต>
อีกครั้ง

การล็อกอินเขาสูเครื่องในโหมดหลายบัญชี
ขั้นตอนตอไปนี้อธิบายวิธีลอ็ กอินเขาสูเครืองเมื่อเครื่องอยูในโหมดหลายบัญชี
สัญลักษณ [Id _ _] จะกระพริบบนแผงผังแสดงสถานะการทํางานของเครื่อง
สําหรับขอมูลเพมิ่ เติมในการเลือก Account Mode โปรดดูหัวขอ
"การตั้งคาโหมดบัญชี" (P.109)
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ปุม <ล็อกอิน/ล็อกเอาต>

โหมดบัญชี

1

ปอน passcode โดยกดตัวเลขจากปุมกดตัวเลขี

ปุมกดตัวเลข

หมายเลขบัญชีที่ปอนจะปรากฎบนแผนผังแสดงสถานะของเครื่อง

ภาพรวมของผลิตภัณฑ

3
2

กดปุม <เริ่ม> เพือ่ ยืนยันหมายเลขบัญชีทปี่ อน

ปุม <เริ่ม>

[ _ _ _ _ _ _ ] ปรากฏบนแผนผังสถานะเครื่อง

3

กรอกรหัสผานของเลขบัญชีที่คุณเพิง่ กรอกโดยใชแปนพิมพตัวเลข

ปุมกดตัวเลข
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3 ภาพรวมของผลิตภัณฑ

เพื่อความปลอดภัย เมื่อคุณกรอกตัวเลขแตละตัวของรหัสผาน
เครื่องหมายยัติภังคจะปรากฎบนหนาจอแทนทีต่ ัวเลขทีค่ ุณกรอก

ภาพรวมของผลิตภัณฑ

4

กดปุม <เริ่มตน> เพื่อยืนยันรหัสผานทีก่ รอก

ปุม <เริ่ม>

3
หากกรอกรหัสผานถูกตอง เครื่องจะเขาโหมด Copy และ [1]
จะปรากฎบนหนาจอ

ปุม <ล็อกอิน/ล็อกเอาต> จะติดสวางในขณะทีค่ ุณล็อกเขาสูเครื่อง
หมายเหตุ
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• ไมจําเปนตองล็อกเขาสูเครื่องสําหรับงานสแกนหรืองานพิมพ
• หากตองการออกจากโหมดการทํางาน ใหกดปุม <ล็อกอิน/ล็อกเอาต>
อีกครั้ง

ปุม <ล็อกอิน/ล็อกเอาต>

การกําหนดคาอุปกรณเสริม

การกําหนดคาอุปกรณเสริม
คุณสามารถดึงขอมูลการกําหนดคาของเครื่องไปทีโปรแกรมควบคุมการพิมพไดเมือ่ ติดตั้งอุปกรณเสริมชุดเครือขาย
ใหอพั เดตขอมูลการกําหนดคาของเครื่องเมื่อมีการเปลีย่ นแปลงใดๆ เกี่ยวกับอุปกรณเสริม

เมื่อใช Ethernet อินเทอรเฟส
คุณสามารถโหลดการกําหนดคาอุปกรณเสริมของเครืองมาไวที่โปรแกรมควบคุมการพิมพได
หมายเหตุ

• เปดใชพอรต SNMP เมื่อเลือกใชคุณลักษณะนี้ (คาเริม่ ตน: เปดใชงาน)
• หากคุณไมสามารถดึงขอมูลการกําหนดคาของเครือ่ งหรือไมสามารถใชชอ งเสียบสาย USB ได ใหใสขอมูลการกําหนดคาของเครื่องดวยตนเอง
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหคลิก [Help] บนหนาจอเพือ่ ดูขอมูลวิธใี ช

ปฏิบัติตามขั้นตอนดังตอไปนี้เพื่อทําการกําหนดคาอุปกรณเสริม
จากเมนู [Start] ของคอมพิวเตอร ใหเลือก [Printer and Faxes] เพือ่ แสดงคุณสมบัติของเครื่องพิมพทตี่ องการ
หมายเหตุ

2

ภาพรวมของผลิตภัณฑ

1

• ระบบปฏิบัตกิ ารบางระบบอาจแสดงคําวา [Printer] หรือ [Devices and Printers] แทนคําวา [Printer and Faxes]

คลิกที่แท็บ [การกําหนดคา]

3

3

คลิก [การตั้งคาแบบ 2 ทิศทาง...]

4

คลิก [Get Information from Printer]
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3 ภาพรวมของผลิตภัณฑ

 หากมีหนาจอ [คนหาเครือ่ งพิมพ] ปรากฏขึน้
แสดงวาขอมูลของเครื่องไมไดถูกโหลดมาไวทีโปรแกรมควบคุมการพิมพ ใหปฏิบัติตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1) เลือก [ระบุที่อยู(A)] แลวคลิก [ถัดไป]

ภาพรวมของผลิตภัณฑ

2) ปอนชือ่ เครื่องพิมพหรือ IP แอดเดรสลงในชอง
[ชื่อเครื่องพิมพ หรือ IP แอดเดรส(I)]
3) คลิก [เสร็จสิ้น]

3

5
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คลิก [ตกลง]

4 การบรรจุกระดาษ
เนื้อหาในบทนี้อธิบายเกี่ยวกับกระดาษทีส่ ามารถนํามาใชกบั เครื่องได, ขอควรระวังเมื่อใชกระดาษ และวิธีบรรจุกระดาษลงในถาด
z
ชนิดของกระดาษ ................................................................................................................................................................ 66
z การบรรจุกระดาษ............................................................................................................................................................... 70
z การเปลีย
่ นขนาดกระดาษ................................................................................................................................................... 73
z
การกําหนดขนาดกระดาษ .................................................................................................................................................. 75
z การกําหนดประเภทกระดาษ .............................................................................................................................................. 76

4 การบรรจุกระดาษ

ชนิดของกระดาษ
ในสวนนี้จะอธิบายเกี่ยวกับชนิดของกระดาษที่สามารถใชไดกับเครื่อง
การใชกระดาษอื่นที่ไมแนะนําใหใชอาจสงผลใหเกิดกระดาษติด, คุณภาพการพิมพทลี่ ดลง, เครื่องทํางานผิดปกติ
หรือเกิดความเสียหายขึน้ กับเครื่องได เพื่อใหไดงานพิมพทมี่ ีคุณภาพสูงสุด ควรใชกระดาษทีฟูจิ ซีร็อกซแนะนําเทานั้น
หากคุณตองการใชกระดาษอื่นที่ไมใชกระดาษทีฟูจิ ซีร็อกซแนะนํา โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา

หามใชกระดาษที่สามารถนําไฟฟาไดเชน กระดาษโอริกามิ กระดาษคารบอน หรือกระดาษเคลือบทีเ่ ปนตัวนําไฟฟาหรือความรอนไดดี
เมื่อมีกระดาษติดในเครื่อง อาจเปนสาเหตุทําใหเกิดไฟช็อตและไฟไหมได
สิ่งสําคัญ

• ความชื้นที่เกิดจากน้าํ , ฝน หรือไอน้าํ อาจทําใหภาพที่พิมพออกมาจางลงได โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาหากตองการขอมูลเพิ่มเติม

น้ําหนักกระดาษที่รองรับและจํานวนแผนกระดาษ
การบรรจุกระดาษ

ถาดกระดาษ

4

น้ําหนักพื้นฐาน/น้ําหนักกระดาษหนึ่งรีม

ปริมาณที่บรรจุได*

ชนิดของกระดาษ

Tray 1 (มาตรฐาน)

60 ถึง 90 แกรม
น้ําหนักกระดาษหนึ่งรีม: 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
น้ําหนักกระดาษหนึ่งรีม: 51.6 - 186 กก.

แตละถาด 500 *1 แผน
(สูงสุด 54 มม.)

Tray 5 (ถาดบายพาส)

60 ถึง 216 แกรม
น้ําหนักกระดาษหนึ่งรีม: 51.6 - 186 กก.

100 *2 แผน
(สูงสุด 10 มม.)

กระดาษบาง (60-63
แกรม)
ธรรมดา 1 (64-74 แกรม)
ธรรมดา 2 (75-90 แกรม)
กระดาษหนา (91-169
แกรม)
กระดาษหนาแบบพิเศษ
(170-216 แกรม)

*1 : เมื่อใชกระดาษ 80 แกรม
*2 : เมื่อใชกระดาษมาตรฐานของฟูจิ ซีร็อกซ

สิ่งสําคัญ

• เครือ่ งอาจมีปญหากระดาษติดไดหากคุณสั่งพิมพบนกระดาษชนิดตางๆ ปนกัน หรือสั่งพิมพโดยใชกระดาษที่มีขนาด/
ชนิดตางไปจากที่เลือกไวในโปรแกรมควบคุมการพิมพ หรือสั่งพิมพจากถาดที่ไมรองรับกระดาษทีบรรจุเขาไป ใหเลือกกระดาษที่มขี นาด, ชนิด
และถาดที่ถูกตองเพื่องานพิมพที่สมบูรณแบบ

หมายเหตุ

• น้าํ หนักพื้นฐานคือน้าํ หนักของกระดาษขนาด 1 ตารางเมตรจํานวนหนึ่งแผน
• น้าํ หนักกระดาษหนึ่งรีมคือน้าํ หนักของกระดาษขนาด Duodecimo (788 × 1,091 มม.) จํานวน 1,000 แผน

 ขนาดของกระดาษที่รองรับ:
z
z

66

ขนาดใหญสุด A3, 11 × 17"
ต่ําสุด: A5

ชนิดของกระดาษ
 ดูเพล็กซ (การพิมพสองดาน)
กระดาษประเภทตอไปนี้รองรับการพิมพสองดานอัตโนมัติ:
ชนิดของกระดาษ (คุณภาพ)
Lightweight (60 ถึง 63 แกรม)
Plain 1 (64 ถึง 74 แกรม)
Plain 2 (75 ถึง 90 แกรม)

ชนิดของกระดาษที่รองรับ
กระดาษมาตรฐาน
เมื่อตองการพิมพหรือทําสําเนาโดยใชกระดาษทัว่ ไป (กระดาษธรรมดา) ควรใชกระดาษทีไ่ ดมาตรฐานดังตอไปนี้
เพื่อไดผลงานที่คมชัดและมีคุณภาพมากที่สุด

P paper

น้ําหนักพื้นฐาน
(แกรม)

ชนิดของกระดา
ษ
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Plain 1

หมายเหตุ / มาตรการแกไข
กระดาษธรรมดาเหมาะสําหรับเอกสารภายใ
นของสํานักงาน

การบรรจุกระดาษ

ชือ่ กระดาษ

4

Semi Standard Paper
นอกจากกระดาษมาตรฐานแลว ยังสามารถใชกระดาษตอไปนี้ได
ชือ่ กระดาษ
Performer +

Business +

Professional

น้ําหนักพื้นฐาน
(แกรม)

ชนิดของกระดา
ษ

หมายเหตุ / มาตรการแกไข

70

ธรรมดา 2

-

80

ธรรมดา 2

-

70

ธรรมดา 1

-

80

ธรรมดา 2

-

70

ธรรมดา 1

-

80

ธรรมดา 2

-
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4 การบรรจุกระดาษ

กระดาษที่ใชได
นอกจากกระดาษมาตรฐาน/กึ่งมาตรฐานแลว ยังสามารถใชกระดาษตอไปนี้ได
น้ําหนักพื้นฐาน
(แกรม)

ชนิดของกระดา
ษ

หมายเหตุ / มาตรการแกไข

Ncolor209

209

Extra-HW

-

DocuPaper Black

70

ธรรมดา 1

-

Performer+

80

ธรรมดา 2

กอนทําสําเนาหรือพิมพ
ใหคลี่เกลี่ยปกกระดาษใหเรียบรอยแลวจึงใสเ
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

-

80

ธรรมดา 2

-

ชื่อกระดาษ

การบรรจุกระดาษ

4

Colotech Plus
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ชนิดของกระดาษ
ชนิดของกระดา
ษ

หมายเหตุ / มาตรการแกไข

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

-

การบรรจุกระดาษ

น้ําหนักพื้นฐาน
(แกรม)

ชือ่ กระดาษ

กระดาษที่ไมควรใช

4

การใชกระดาษอืน่ ทีฟ่ ูจิ ซีร็อกซไมไดแนะนําอาจทําใหเกิดปญหากระดาษติดหรือเครื่องทํางานขัดของได โปรดใชกระดาษที่ฟูจิ
ซีร็อกซแนะนํา
z กระดาษทีช
่ ื้น หรือเปยก
z กระดาษทีเ่ คยพิมพกับเครื่องพิมพหรือเครื่องถายเอกสารอื่นมาแลว
z
กระดาษทีย่ น รอยพับ หรือเปนริ้ว
z
ซองจดหมายทีไ่ มเรียบหรือมีตัวเกี่ยว
z
กระดาษสีที่มผี ิวมัน
z
กระดาษทีม่ ีผิวหยาบ เชน เยื่อกระดาษ หรือกระดาษสา
z กระดาษเจาะรู
z แผนใส

การจัดเก็บและการจัดการกระดาษ
 ขอควรระวังในการจัดเก็บกระดาษ
z ใหจัดเก็บกระดาษไวภายในตูหรือพื้นทีแ
่ หง กระดาษที่ดูดซับความชื้นเขาไปอาจทําใหเกิดปญหากระดาษติด
และอาจทําใหภาพทีพ่ ิมพออกมามีคุณภาพต่ําได
z ในกรณีทแ
ี่ กะหอกระดาษแลวและใชกระดาษไมหมด ควรหอและเก็บกระดาษที่เหลือไว
ขอแนะนําใหเก็บกระดาษที่เหลือไวในหอเพื่อปองกันความชืน้
z เก็บกระดาษไวบนพื้นผิวที่เรียบเพื่อปองกันกระดาษงอหรือเสียรูปทรง
 โปรดทําตามคําแนะนําตอไปนี้เมือ่ บรรจุกระดาษลงในถาดกระดาษ
z กรีดกระดาษที่อยูในปกกอนการบรรจุลงถาด
z หามใชกระดาษทีม
่ ีรอยยน หรือมีรอยยับ
z
หามใชกระดาษทีม่ วน หรือโคงงอ
z หามบรรจุกระดาษหลายๆ ขนาดรวมกันลงในถาด
z พยายามอยาแตะกระดาษดานที่จะใชพิมพ เนื่องจากน้ํามันจากผิวหนังของคุณอาจติดบนกระดาษ
ซึ่งอาจสงผลกระทบตอคุณภาพของงานพิมพ หากหลีกเลี่ยงไมไดใหสวมปลอกนิ้วมือ ถุงมือ หรือใชวิธีอนื่ ๆ
เพื่อหุมนิ้วกอนแตะสื่อที่จะใชพิมพ
z
แนะนําใหใช LEF เพื่อใชปอนกระดาษหนาจากถาด Bypass หากปอนกระดาษไมเขา
โปรดงอสวนบนของขอบกระดาษดานทีจ่ ะปอนเขาเครื่อง
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การบรรจุกระดาษ
เนื้อหาในสวนนี้อธิบายถึงวิธีบรรจุกระดาษลงในถาด
 การเลือกถาดกระดาษโดยอัตโนมัติ
ขณะประมวลผลงานพิมพ ใหระบุการตั้งคาในหนาจอของโปรแกรมควบคุมการพิมพโดยการเลือก [เลือกโดยอัตโนมัติ] สําหรับ
[เลือกตามถาด] ภายใต [กระดาษ] ในแท็บ [กระดาษ/เอาทพุต]
เครื่องจะเลือกถาดใหตรงกับขนาดและทิศทางของเอกสารทีร่ ะบุโดยอัตโนมัติ ฟงกชันนี้เรียกวา การเลือกถาดอัตโนมัติ
เมือ่ ตองการทําสําเนา ใหเลือก [Aut] โดยกดปุม <ถาดกระดาษ>
ฟงกชันการเลือกถาดกระดาษโดยอัตโนมัตินี้จะเลือกถาดกระดาษตามลําดับจากถาด 1 > ถาด 2 >
ถาดบายพาสตามลําดับในกรณีที่มถี าดกระดาษทีต่ รงกันมากกวาหนึ่งถาด
หมายเหตุ

• ถาด 2 เปนอุปกรณเสริม
• เมื่อกระดาษเกิดหมดในขณะที่เครื่องกําลังทําสําเนาหรือพิมพ
ใหเลือกถาดที่มีกระดาษขนาดและแนวการวางกระดาษเหมือนกันกับที่กําลังใชทําสเนาหรือทํางานพิมพ
และดําเนินงานตอไป(คุณลักษณะสลับถาดกระดาษโดยอตโนมัต)ิ

การบรรจุกระดาษ

การปอนกระดาษในถาด 1 และ 2 (อุปกรณเสริม)
รายละเอียดตอไปนี้อธิบายขั้นตอนการปอนกระดาษในถาด 1 และ 2
เมือ่ กระดาษเกิดหมดในขณะที่เครื่องกําลังทําสําเนาหรือพิมพอยู และรหัสขอผิดพลาดปรากฏขึน้ บนแผนผังแสดงสถานะเครื่อง
ใหเติมกระดาษลงในถาด เครื่องจะกลับมาทําสําเนาหรือพิมพงานตอโดยอัตโนมัติเมื่อเติมกระดาษแลว
หมายเหตุ

4

• กรีดกระดาษกอนบรรจุลงในถาด วิธีนี้จะชวยปองกันปญหากระดาษติดกันและลดปญหากระดาษติดในเครื่อง

สําหรับรายละเอียดเกีย่ วกับการเปลี่ยนคาของขนาดหรือการจัดวางกระดาษใถาด โปรดดูที่"การเปลี่ยนขนาดกระดาษสําหรับถาด 1 และ 2" (P.73)

1

ดึงถาดออกมาจนสุด

สิ่งสําคัญ

• อยาดึงถาดกระดาษออกขณะที่เครือ่ งกําลังทําสําเนาหรือพิมพอยู

• เพื่อปองกันกระดาษติดหรือขอผิดพลาดในการบรรจุกระดาษ หามใสกระดาษที่มีขนาดหรือชนิดตางๆ กันปนกับกระดาษที่เหลืออยูในถาด
• การดึงถาดกระดาษทั้งหมดออกมาพรอมๆ กันอาจทําใหเครื่องเอียงหรือลม และอาจทําใหไดรับบาดเจ็บได
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การบรรจุกระดาษ

2

สําหรับถาด 1 ใหกดแผนเหล็กลงไปจนสุด

3

บรรจุกระดาษโดยหงายดานที่จะใชทาํ สําเนาหรือพิมพขึ้น
จัดขอบดานบนของกระดาษใหชิดกับฝงซายของถาด

การบรรจุกระดาษ

สิ่งสําคัญ

4

• หามใสกระดาษสูงเกินกวาเสนระดับการเติมสูงสุด เพราะอาจทําใหกระดาษติดคางในเครื่องหรือเครื่องทํางานผิดปกติ
• หามวางกระดาษหรือวัตถุอื่นใดลงในพื้นที่วางทางดานขวาของถาด 1 หรือ 2 เพราะอาจทําใหเกิดปญหากระดาษติดหรือเครื่องทงานขัดของได

4

คอยๆ ดันถาดเขาไปจนสุด
สิ่งสําคัญ

• ใหดันเขาไปชาๆ เนื่องจากเครือ่ งอาจทํางานขัดของไดหากดันถาดแรงเกินไป
• กดถาดเขาไปจนสุดเพื่อปองกันกระดาษติดขัด

การปอนกระดาษที่ถาด Bypass
ในกรณีที่ตองการทํางานพิมพหรือทําสําเนาบนกระดาษที่ไมสามารถปอนในถาด 1 หรือ 2 ได ใหปอนกระดาษที่ถาด Bypass
และตั้งคาการพิมพดังตอไปนี้สําหรับการพิมพงาน ใหตั้งคาจากแท็บ [Paper/Output] ผานทางไดรเวอรพิมพ
และระบุประเภทของกระดาษทีจ่ ะปอนลงในเครื่อง

1

สิ่งสําคัญ

• เพื่อปองกันปญหากระดาษติดหรือขอผิดพลาดในการบรรจุกระดาษ ไมควรนํากระดาษออกจากหอจนกวาจะถึงเวลาที่จําเปนตองใช

หมายเหตุ

• กรีดกระดาษกอนบรรจุลงในถาด วิธีนี้จะชวยปองกันปญหากระดาษติดกันและลดปญหากระดาษติดในเครือ่ ง

เครื่อง เปดถาด Bypass
หมายเหตุ

2

• หากจําเปน ใหดงึ ถาดสวนขยายออก ดึงถาดสวนขยายออกมาเบาๆ

บรรจุกระดาษโดยคว่ําดานที่จะทําสําเนาหรือพิมพลง
และสอดกระดาษเขาไปจนกระทั่งขอบกระดาษแตะกับชองทางปอนกระดา
ษ

สิ่งสําคัญ

• หามบรรจุกระดาษที่มีชนิดตางกันลงในถาดเดียวกัน
• ไมควรบรรจุกระดาษเกินเสนบอกระดับเติมสูงสุด เพราะอาจทําใหเกิดปญหากระดาษติดหรือเครื่องทำงานขัดของได
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• เครือ่ งอาจไมสามารถปอนหรือสรางงานพิมพที่มคี ุณภาพตามที่ตองการไดหากใชกระดาษหนาบางชนิด
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3

คอยๆ เลื่อนตัวปรับกระดาษใหชิดพอดีกับกระดาษที่ใสเขาไป

4

เริ่มการทําสําเนาหรือพิมพ

การเปลี่ยนขนาดกระดาษ

การเปลี่ยนขนาดกระดาษ
เนื้อหาสวนนี้อธิบายวิธีเปลีย่ นขนาดกระดาษในถาด 1 และ 2
สิ่งสําคัญ

• หามบรรจุกระดาษที่มีขนาดตางกันลงในถาดเดียวกัน

หมายเหตุ

• เมื่อคุณเปลี่ยนขนาดและการวางกระดาษในถาด ใหเปลี่ยนการตั้งคาขนาดกระดาษใหตรงกับกระดาษในถาด
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมในการเปลี่ยนขนาดและการจัดวางกระดาษ โปรดดูหัวขอ"การกําหนดขนาดกระดาษ" (P.75)

การเปลี่ยนขนาดกระดาษสําหรับถาด 1 และ 2
รายละเอียดตอไปนี้อธิบายขั้นตอนการเปลีย่ นขนาดกระดาษในถาด 1 และ 2

1

ดึงถาดออกมาจนสุด

การบรรจุกระดาษ

สิ่งสําคัญ

• อยาดึงถาดกระดาษออกขณะที่เครื่องกําลังทําสําเนาหรือพิมพอยู
• เพื่อปองกันกระดาษติดหรือขอผิดพลาดในการบรรจุกระดาษ หามใสกระดาษที่มีขนาดหรือชนิดตางๆ กันปนกับกระดาษที่เหลืออยูในถาด

2
3

นํากระดาษทีอ่ ยูในถาดออกมา

4

บีบกานปรับแนวกระดาษ
และเลือ่ นกานปรับแนวกระดาษใหชิดกับขอบกระดาษ

5

บรรจุกระดาษโดยหงายดานที่จะใชทาํ สําเนาหรือพิมพขึ้น
จัดขอบดานบนของกระดาษใหชิดกับฝงซายของถาด

4

สําหรับถาด 1 ใหกดแผนเหล็กลงไปจนสุด

สิ่งสําคัญ

• ไมควรบรรจุกระดาษเกินเสนบอกระดับเติมสูงสุด เพราะอาจทําใหเกิดปญหากระดาษติดหรือเครื่องทำงานขัดของได
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6

7

คอยๆ ดันถาดเขาไปจนสุด
สิ่งสําคัญ

• ใหดนั เขาไปชาๆ เนื่องจากเครื่องอาจทํางานขัดของไดหากดันถาดแรงเกินไป

หมายเหตุ

• ติดสติ๊กเกอรระบุขนาดกระดาษที่ดานหนาของถาด

การตั้งคาขนาดกระดาษ
โปรดดูที่"การกําหนดขนาดกระดาษ" (P.75)

การบรรจุกระดาษ

4
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การกําหนดขนาดกระดาษ

การกําหนดขนาดกระดาษ
สวนนี้จะอธิบายวิธีกําหนดขนาดกระดาษและการวางกระดาษในถาด 1 และ 2 และถาด Bypass
หลังจากปอนกระดาษลงในถาดแลว ตองแนใจวาไดกาํ หนดขนาดและการวางกระดาษทีเ่ มนูเครื่อง
หมายเหตุ

• คุณไมสามารถเปลี่ยนการตัง้ คาขณะที่เครื่องกลังดําเนนการงาน

กดปุม <ถาดกระดาษ>
เพื่อเลือกถาดปอนกระดาษที่ตองการระบุขนาดกระดาษถาดที่เลือกไวจะสว
างขึน้ พรอมกับ
ถาดที่เลือกไวจะสวางขึ้นพรอมกับขนาดและการวางแนวกระดาษจะปรากฎ
บนแผนผังแสดงสถานะเครื่อง

2

กดปุม <ขนาด (กดคาง 2 วินาที)>
จนกระทัง่ ขนาดกระดาษในพื้นที่แสดงขนาดกระดาษเริ่มกระพริบ

ปุม <ถาดกระดาษ>

การบรรจุกระดาษ

1

ปุม <ขนาด (กดคาง 2 วินาที)>

4
ขนาดกระดาษในพื้นที่แสดงขนาดกระดาษจะกะพริบและเครื่องจะเขาสูโหม
ดกรตั้งคาขนาดกระดาษ

3

กดปุม <ขนาด (กดคาง 2 วินาที)> เพื่อเลือกขนาดและการวางกระดาษที่ปอนลงในถาดกระดาษที่เลือกทีเ่ ลือก
ขนาดและการวางกระดาษทีเ่ ลือกจะปรากฎในแผนผังแสดงสถานะของเขียนติดกันเครื่อง
ปุม <เริ่ม> จะสวางและกระพริบในระหวางการตั้งคา

4

กดปุม <เริ่ม> เพือ่ ยืนยันการตั้งคา
หากตองการออกจากโหมดการตั้งคาขนาดกระดาษโดยไมบันทึกการตั้งคา ใหกดปุม <รีเซ็ต> หรือปุม <หยุด>
สิ่งสําคัญ

• ตองแนใจวาไดกดปุม <เริ่ม> ไมเชนนั้น การตั้คาขนาดและการวางกระดาษจะถูกยกเลิกและเครื่องจะใชการตั้งคาเดิม
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การกําหนดประเภทกระดาษ
เนื้อหาในบทนี้อธิบายถึงวิธีกาํ หนดประเภทกระดาษที่ปอนเขาถาด
ประเภทกระดาษถูกกําหนดใหเปนประเภทมาตรฐานในคาเริ่มตน หากปอนกระดาษประเภทแตกตางขาถาด
โปรดเปลีย่ นคาประเภทกระดาษตามประเภททีป่ อนในถาดเพื่อรักษาคุณภาพการพิมพ
โปรดดูที่หัวขอ "ชนิดของกระดาษที่รองรับ" (P.67)

1

เขาสูโหมด System Administration
โปรดดูที่หัวขอ "เขาสูโหมดผูดูแลระบบ" (P.104)

2

กดหมายเลขโปรแกรมของถาดทีต่ องการยืนยัน และกดปุม <เริ่ม>
หมายเลขโปรแกรม

รายการ

การบรรจุกระดาษ

500

ถาด 1

501

ถาด 2

502

ถาด Bypass

คาปจจุบันจะปรากฏ

4

3
4

กดปุม <เริ่ม>
ปอนหมายเลขโปรแกรมของกลุม ที่ตองการตรวจสอบ กดปุม <เริ่ม>
หมายเลขโปรแกรม

รายการ

0

ธรรมดา

2

มีความหนา

5

มีน้ําหนักเบา

หลังจากตัวเลขโปรแกรมกระพริบสองครั้งคาใหมไดถูกยืนยัน

5

เมือ่ เสร็จสิ้นการตรวจสอบแลว ใหกดปุม <ล็อกอน/ล็อกเอาต>
แลวจึงออกจากโหมด System Administration
หมายเหตุ
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• เมื่อออกจากโหมด System Administration ไฟที่ปุม <ล็อกอิน/ล็อกเอาต> จะดับลง

5 ทําสําเนา
เนื้อหาในบทนี้อธิบายฟงกชนั่ และการใชงานการทําสําเนา
z
ภาพรวมของการใชงานการทําสําเนา ................................................................................................................................. 78
z การดําเนินการที่เกิดขึ้นขณะทําสําเนา................................................................................................................................ 82
z การตั้งคาการทําสําเนาขั้นสูง .............................................................................................................................................. 83
z
การจัดการกระดาษสําเนาดวยการทําบัญชี ........................................................................................................................ 91

5 ทําสําเนา

ภาพรวมของการใชงานการทําสําเนา
เนื้อหาในสวนนี้อธิบายขัน้ ตอนพื้นฐานในการทําสําเนา

การวางเอกสารตนฉบับ
การโหลดตนฉบับเอกสารมีสองวิธีดังตอไปนี้:
 ตัวปอนเอกสาร
z แผนเดียว
z หลายแผน
 กระจกวางเอกสารตนฉบับ
z แผนเดียว
z
เอกสารเขาเลม เชน หนังสือ

ตัวปอนเอกสาร

ทำสำเนา

 ขนาดเอกสารที่รองรับ
คุณสามารถใสกระดาษขนาดมาตรฐานลงในตัวปอนเอกสารได
เครื่องจะตรวจจับขนาดเอกสารไดโดยอัตโนมัติเมื่อมีการวางเอกสารบนตัวปอนเอกสาร
เครื่องจะตรวจจับขนาดเอกสารมาตรฐานตอไปนี้ไดโดยอัตโนมัติ: 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

5

• เครือ่ งสามารถตรวจจับขนาดเอกสารที่มเี ครื่องหมายดอกจันโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการตั้งคา
คุณสามารถเลือกขนาดของเอกสารขนาดใดขนาดหนึ่งดังตอไปนี้ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูที่ "การตั้งคาระบบ" (P.106)
- 8.5 × 13"
หรือ 8.5 × 14"
- จีน (8K/16K) หรือไตหวัน (8K/16K)

 ชนิดของกระดาษที่รองรับ (น้ําหนัก)
สามารถวางเอกสารทีม่ ีน้ําหนักตั้งแต 38 - 128 แกรม (50 - 128 แกรม สําหรับเอกสาร 2 หนา)
ลงในตัวปอนเอกสารและทําการสแกนได
ปริมาณการรองรับกระดาษบนตัวปอนเอกสาร
ชนิดของเอกสาร (แกรม)
กระดาษบาง (38 ถึง 49 แกรม)

110 แผน

กระดาษธรรมดา (50 ถึง 80 แกรม)

110 แผน

กระดาษหนา (81 - 128 แกรม)

75 แผน

สิ่งสําคัญ

• เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปญหากระดาษติด ใหใชกระจกวางเอกสารตนฉบับสําหรับเอกสารที่มหี ลายขนาดปนกัน มีรอยพับ มีรอยยน
เปนเอกสารตัดแปะ กระดาษที่มวนงอ หรือกระดาษที่มีแผนรองคารบอน หากคุณสามารถทําใหเอกสารทีมวนงอนัน้ กลายเปนแผนเรียบได
คุณก็สามารถใชเอกสารนั้นได

ปฏิบัติตามขัน้ ตอนขางลางนี้เพื่อวางเอกสารลงบนตัวปอนเอกสาร
คุณสามารถวางกระดาษแผนเดียวหรือหลายแผนได

1
2

78

จํานวนแผน

ดึงคลิปหนีบหรือลวดเย็บกระดาษออกจากเอกสารกอนที่จะใสลงในตัวปอนเอกสาร
ใสเอกสารเขาไปตรงกลางของตัวปอนเอกสาร โดยใหดานที่จะทําสําเนา
(หรือดานหนาของเอกสารทีม่ ี 2 ดาน) หงายขึ้น

ภาพรวมของการใชงานการทําสําเนา
หมายเหตุ

• ไฟแสดงสถานะเอกสารสวางจะขึ้นเมื่อวางตนฉบับลงไป
ถาไฟแสดงสถานะนั้นไมสวาง ใหวางตนฉบับใหมอีกครั้ง
ไฟสวางขึ้น

จัดตัวนําเอกสารใหตรงกับแตละดานของเอกสาร

4

เปดตัวกั้นเอกสาร

ทำสำเนา

3

5

กระจกวางเอกสารตนฉบับ
 ขนาดเอกสารทีร่ องรับ
ทานสามารถเลือกขนาดของเอกสารขนาดใดขนาดหนึ่งดังตอไปนี้เมือ่ ตองการใชกระจกวางตนฉบับอัตโนมัติ
A5 , A4 , A4 , A3 , B5 , B5 , B4
14" , 11 × 17" , 16K , 16K และ 8K
สิ่งสําคัญ

, 7.25 x 10.5" , 8.5 × 11"

, 8.5 × 11" , 8.5 × 13"

, 8.5 ×

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

หามออกแรงกดเอกสารที่หนามากเกินไปบนกระจกวางตนฉบับเพราะอาจทําใหกระจกวางตนฉบับแตกและเป็นเหตุทาํ ใหบาดเจ็บ
ปฏิบัติตามขั้นตอนขางลางนี้เพื่อวางเอกสารลงบนกระจกวางเอกสารตนฉบับ
คุณสามารถวางเอกสารแผนเดียวหรือเอกสารทีเ่ ขาเลม เชน หนังสือ ลงบนกระจกวางเอกสารตนฉบับได

1

เปดฝาครอบเอกสาร
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5 ทําสําเนา
สิ่งสําคัญ

• ขณะใชกระจกวางเอกสารตนฉบับ ดูใหแนใจวาไดปดฝาครอบเอกสารแลวหลังจากเสร็จสิ้นงานทําสําเนาของคุณ

2

วางเอกสารในลักษณะคว่ําหนาลง
และจัดแนวเอกสารนั้นใหชิดมุมซายบนของกระจกวางเอกสาร

3

ปดฝาครอบเอกสาร

ทำสำเนา

หมายเหตุ

• โปรดตั้งคาขนาดและการจัดวางของเอกสารหากจะใชกระจกวางตนฉบับ

โปรดอางอิง "ขนาดตนฉบับ" (P.86)

5
การตั้งคาขั้นสูง
หมายเหตุ

• การตัง้ คาอาจแสดงตางกันไปตามรุน ของเครื่อง
• คุณอาจตองปอนรหัสผานเพื่อใชคุณลักษณะการทำสําเนา ใหขอรหัสผานจากผูดแู ลระบบ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาปรับแตงขันสูง โปรดดูที่หัวขอ"การตั้งคาการทําสําเนาขันสูง" (P.83).
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปอนpasscodeโปรดดูที่ "เขาสูโหมดผูดูแลระบบ" (P.104).

ใสจํานวนที่ตองการทําสําเนา
คุณสามารถปอนจํานวนสําเนาไดระหวาง 1 - 999 ชุด

1

ใชแปนตัวเลขในการปอนจํานวนสําเนาทีต่ องการ

คาทีป่ อนจะปรากฏอยูในแผนผังแสดงสถานะเครื่องพิมพ

80

แปนพิมพตัวเลข

ภาพรวมของการใชงานการทําสําเนา
หมายเหตุ

• ในกรณีที่ปอนจํานวนสําเนาผิดใหกดปุม <C> แลวทําการปอน
จํานวนสําเนาใหมอีกครั้ง

ปุม <C> (ลาง)

เริ่มการทําสําเนา
1

กดปุม <เริ่ม>

ปุม <เริ่มตน>

ทำสำเนา

สิ่งสําคัญ

• หากใชตวั ปอนเอกสาร หามกดเอกสารนั้นลงขณะที่ระบบกําลังปอนเอกสารดังกลาวเขาไปในเครือ่ ง

หมายเหตุ

• ในกรณีที่เกิดปญหา รหัสขอผิดพลาดจะปรากฎขึ้นบนแผนผังแสดงสถานะของเครื่องพิมพสาํ หรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หัวขอ "รหัสขอผิดพลาด"
(P.156).

การวางเอกสารลงบนกระจกวางเอกสารตนฉบับ
 การทําสําเนาเอกสารหลายชุด
ใหโหลดเอกสารตนฉบับเพิ่มไป ไฟทีป่ ุม <ตนฉบับชุดสุดทาย> จะกระพริบสวางขึ้น
z จัดชุด: เปด
z
2 ดาน: 1 J 2 ดาน, 2 J 2 ดาน
z
จํานวนหนาตอดาน: 2 หนา หรือ 4 หนา
z ถายบัตรประจําตัว: เปด
ในกรณีนี้กดปุม <ตนฉบับชุดสุดทาย> หลังการสแกนเอกสารชิ้นสุดทายเพื่อเริ่มการทําสําเนา

1

หลังจากที่สแกนเอกสารตนฉบับครบแลว ใหกดปุม <ตนฉบับชุดสุดทาย>
เพื่อเริ่มทําสําเนา

ปุม <ตนฉบับชุดสุดทาย>
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5

5 ทําสําเนา

การดําเนินการที่เกิดขึ้นขณะทําสําเนา
ทานสามารถหยุดงานการทําสําเนาปจจุบันไวได

การยกเลิกงานทําสําเนาปจจุบัน
การยกเลิกงานทําสําเนาที่กาํ ลังดําเนินการในปจจุบัน:

1

ทำสำเนา

5

82

กดปุม <หยุด>

ปุม <หยุด>

การตั้งคาการทําสําเนาขั้นสูง

การตั้งคาการทําสําเนาขั้นสูง
เนื้อหาในสวนนี้อธิบายคาปรับแตงทั้งหมดทีท่ านสามารถตั้งคาคุณลัษณะของการทําสําเนาได
รายการคาปรับแตง

คําอธิบาย

ดู
ทีห่ นา:

เพื่อเลือกถาดกระดาษที่ตองการ

P.84

จัดเรียงแลว

เพื่อจัดชุดสําเนาตามเอกสารตนฉบับ

P.84

การยอ/ขยาย

เพื่อเลือกอัตราสวนการยอ-ขยาย

P.85

ขนาดตนฉบับ

เพื่อระบุขนาดและแนวกระดาษของงานสแกน

P.86

ประเภทตนฉบับ

เพื่อเลือกประเภทของตนฉบับ

P.86

สวางขึ้น / เขมขึ้น

เพื่อเลือกระดับความเขมของสําเนา

P.87

ถายบัตรประจําตัว

เพื่อทําสําเนาบัตรประชาชนหนาหลังในครั้งเดียว

P.87

2 ดาน

เพื่อเลือกทําสําเนาหนาเดียวหรือสองหนา

P.89

จํานวนหนาตอดาน

เพื่อเลือกทําสําเนา 2/4 หนาในกระดาษหนาเดียว

P.83

ความคมชัด*

เพื่อปรับความคมชัดของภาพ

P.90

ปรับคุณภาพของพนื้ หลังของสําเนา*

เพื่อปรับคุณภาพพื้นหลังของสําเนาที่มีพื้นสี

P.90

ลบขอบ*

เพื่อลบขอบสําเนา

P.90

การมุนอัตโนมัติ

เพื่อหมุนขอมูลที่ถูกสแกนขณะทําสําเนา

P.90

ทำสำเนา

ถาดกระดาษ

5

* : * สําหรับคุณลักษณะที่มีสญ
ั ลักษณ "*" คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคาในโหมดผูดูแลระบบ

หมายเหตุ

• คาเริม่ ตนของรายการดานบนสามารถปรับเปลี่ยนได
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการตั้งคา โปรดดูที่ "รายการ System Administrator Program" (P.106)

หนาตอดาน
ใชการตั้งคานี้สําหรับการทําสําเนาเอกสาร 2 หรือ 4 หนาลงบนกระดาษหนาเดียว
การเลือก [Pages per Side] จะกําหนดอัตราสวนการยอ/ขยายใหพอดีกับหนากระดาษโดยอัตโนมัติ

1

สิ่งสําคัญ

• วางเอกสารตนฉบับในชิดขอบดานบน

หมายเหตุ

• การตั้งคา [หนาตอดาน] จะกําหนดคาการยอ/ขยายใหเปนอัตโนมัติ
• ระบบจะปรับการยอ/ขยายใหอยูภายในชวง 25 ถึง 400% โดยอัตโนมัติ

กดปุม <จํานวนหนาตอดาน> เพื่อเลือกวิธีการทําสำเนาตามที่ตองการ

ปุม <จํานวนหนาตอดาน>

83

5 ทําสําเนา

Off
ปดใชงานคุณลักษณะ จํานวนหนาตอดาน
2 จํานวนหนา
พื่อทําสําเนาเอกสาร 2 หนาลงบนกระดาษหนาเดียว
4 จํานวนหนา
พื่อทําสําเนาเอกสาร 4 หนาลงบนกระดาษหนาเดียว

2เมือวางเอกสารลงบนกระจกวางตนฉบับและเสร็จสินการสแก
นแลวให กดปุม <ตนฉบับชุดสุดทาย>
ขั้นตอนนี้จําเปนเมือ่ ปุม <ตนฉบับชุดสุดทาย> กระพริบอยู

ปุม <ตนฉบับชุดสุดทาย>

ถาดกระดาษ
ทำสำเนา

คุณสามารถกําหนดถาดกระดาษที่ตองการสําหรับการทำสําเนาได

1

5

กดปุม <ถาดกระดาษ> เพื่อเลือกถาดกระดาษที่ตองการ
ไฟแสดงถาดทีเ่ ลือกจะสวางขึ้นบนแผงผังแสดงสถานะเครื่องพมิ
พรวมถึงขนาดและแนวการวางของกระดาษจะปรากฎบนหนาจอ
หมายเหตุ

ปุม <ถาดกระดาษ>

• คุณสามารถซอนขนาดตนฉบับและขนาดกระดาษทีไมไดใชจากแผนผังแ
สดงสถานะเครือ่ ง สําหรับการตั้งคา ใหดูที่ "การตัง้ คาระบบ" (P.106)

 Aut (การเลือกกระดาษโดยอัตโนมัติ)
เครื่องพิมพจะระบุถาดทีเ่ หมาะสมใหโดยอัตโนมัติขณะวางกระดาษลงในชุดปอนตนฉบับอัตโนมัติหรือเมื่อมีการระบุขนาดกระดาษ
หมายเหตุ

• ขณะใชการเลือกกระดาษโดยอัตโนมัติ คุณไมสามารถตั้งอัตราสวนการยอขยายอัตโนมัติได

 ถาด 1, ถาด 2 และ ถาด Bypass
ไฟแสดงสถานะจะยายไปยังถาดที่เลือกทุกๆ ครั้งที่กดปุม <ถาดกระดาษ>
หมายเหตุ

• ถาด2 เปนอุปกรณเสริม

จัดเรียงแลว
ทานสามารถกําหนดวิธีการสั่งพิมพสําหรับการทําสำเนาชุดเอกสารหลายฉบับ

1
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กดปุม <เรียงหนา> เพื่อเลือกวิธีการสั่งพิมพตามทีต่ องการ

ปุม <เรียงหนา>

การตั้งคาการทําสําเนาขั้นสูง
Off (ไฟทุกดวงจะดับ)
ยกเลิกกาจัดชุดสําเนา เครื่องจะพิมพจํานวนสําเนาที่กาํ หนดและจัดเรียงแผนตามหนา
On
เครื่องพิมพจะสั่งพิมพสําเนาทีเ่ รียงเขาไปเปนชุดๆ
ที่มกี ารจัดเรียงตามลําดับหนาในการทําสําเนาเมือวางเอกสารในอุปกรณปอนเอกสาร
อุปกรณดังกลาวจะทํางานโดยอัตโนมัติ

2

เมื่อเอกสารถูกสแกนกดปุม <ตนฉบับชุดสุดทาย>

คุณสามารถปดการตั้งคานี้

ปุม <ตนฉบับชุดสุดทาย>

ยอ/ขยาย
คุณสามารถกําหนดอัตราสวนการยอ-ขยายในการทําสําเนาได
กดปุม <การยอ/ขยาย> เพือ่ เลือกอัตราสวนในการยอ-ขยาย
ในแผนผังแสดงสถานะเครื่อง
อัตราสวนการยอขยายที่เลือกจะปรากฏขึน้ บนหนาจอการยอ/ขยาย

ทำสำเนา

1

ปุม <การยอ/ขยาย>

1

5

เครื่องพิมพทาํ สําเนาในขนาดเดียวกันกับเอกสารตนฉบับ
 Aut% (อัตราสวนการยอขยายอัตโนมัติ)
เครื่องพิมพจะกําหนดอัตราสวนการยอขยายที่เหมาะสมใหโดยอัตโนมัติดวยการคํานวณจากขนาดของเอกสารตนฉ
บับและขนาดของกระดาษที่ระบุไวเพือ่ ที่จะทําใหเอกสารตนฉบับมีขนาดพอ
ดีกับหนา
หมายเหตุ

• เคุณสามารถเลือกอัตราสวนการยอขยายโดยเลือกจากอัตราสวนการยอขยายที่ตดิ ตั้งไวแลว

 Fixed zoom ratio
การกําหนดอัตราสวนการยอ-ขยายไดโดยเลือกจากอัตราสวนทีก่ ําหนดไวลวงหนา


Preset zoom ratio (Custom)
การตั้งคาอัตราสวนการยอ-ขยายโดยกําหนดเองในโหมด System Administration

 ระบุอัตราสวนการยอ-ขยาย <Variable zoom ratio>
การกําหนดอัตราสวนในการยอ-ขยายตามที่ตองการ
โดยสามารถตั้งคาไดตั้งแต 25% ถึง 200% โดยอัตราสวนการยอขยายจะเพมิ่ ขึน้ ครั้งละ 1%

ปุม <ระบุอัตราสวนการยอ-ขยาย>
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ตารางการขยายภาพ
เมือ่ คุณทําสําเนาโดยใชการยอ/ขยายสําเนาจากเอกสารตนฉบับที่มขี นาดมาตรฐานลงบนกระดาษขนาดมาตรฐาน
ใหใชอัตราสวนการทําสําเนาดังตอไปนี้
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%

ขนาดตนฉบับ
การกําหนดขนาดและแนวการวางของตนฉบับ
โปรดตรวจดูใหแนใจวาไดกาํ หนดขนาดและแนวของกระดาษหลังจากวางเอกสารบนกระจกวางตนฉบับแลว

ทำสำเนา

1

สิ่งสําคัญ

• หากขนาดเอกสารใหญกวาขนาดดัง้ เดิมภาพอาจจะถูกตัดออก กรุณาเลือกขนาดเอกสารที่เหมาะสม

หมายเหตุ

• คุณสามารถซอนขนาดตนฉบับและขนาดกระดาษที่ไมไดใชจากแผนผังแสดงสถานะเครื่อง สําหรับการตัง้ คา ใหดูที่ "การตั้งคาระบบ" (P.106)

กดปุม <ขนาดตนฉบับ> เพื่อเลือกขนาดกระดาษ
แนวการวางของตนฉบับ
ขนาดและการวางแนวกระดาษทีเ่ ลือกจะปรากฏบนหนาจอแสดงสถานะของ
เครื่องพมิ พ

5

ปุม <ขนาดตนฉบับ>

 ขนาดเอกสารคงที่ (Preset)
การกําหนดขนาดของเอกสารตนฉบับไวลว งหนา
โดยขนาดและการวางแนวกระดาษจะเปลี่ยนไปทุกรั้งที่กดปุม <ขนาดตนฉบับ>
 ไมไดแสดง (พื้นที่แสดงขนาดตนฉบับวางเปลา) (ขนาดเอกสารที่คาดหวัง)
เครื่องพิมพจะเลือกพื้นที่การสแกนทีเ่ หมาะสมใหโดยอัตโนมัติจากขนาดกระดาษที่ระบุและอัตราสวนการยอ-ขยาย

ขณะที่ใชกระจกวางตนฉบับ
 Aut (การตรวจขนาดเอกสารอัตโนมัติ)
เครื่องพมิ พจ ะตรวจจับขนาดไดโดยอัตโนมัติจากขนาดกระดาษมาตรฐานเมือ่ มีการวางเอกสารบนชุดปอนตนฉบับอัตโนมัติ

ประเภทตนฉบับ
การระบุประเภทของตนฉบับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสําเนา

1
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กดปุม <ประเภทตนฉบับ> เพื่อเลือกชนิดกเลือกประเภทของตนฉบับ

ปุม <ขนาดตนฉบับ>

การตั้งคาการทําสําเนาขั้นสูง
ขอความ
เหมาะสําหรับเอกสารตนฉบับทีม่ ีความแตกตางของสีดําและสีขาวอยางชัดเจนเชน เอกสารที่มีตัวหนังสือเปนสวนใหญ
ภาพ&ขอความ
เหมาะสําหรับเอกสารตนฉบับทีม่ ีทั้งตัวหนังสือและภาพ
ภาพ
เหมาะสําหรับเอกสารทีม่ ีภาพเปนสวนใหญ

สวางขึ้น / เขมขึ้น
คุณสามารถกําหนดความเขมขนไดหาระดับ ตําแหนงทางซายของ
คุณสามารถตั้งคาโหมดประหยัดหมึก

1

กดปุม <สวางขึน้ / เขมขึน้ > เพือ่ เลือกระดับความเขมของสําเนา

จะทําใหสําเนาเขมขึน้ สวนทางขวาจะทําใหจางลง

ปุม <สวางขึ้น / เขมขึ้น>

 เขมขึน้ +2
ทําสําเนาที่มีความเขมทีส่ ุด
ใชการตั้งคานี้ในการสแกนเอกสารตนฉบับทีม่ คี วามจางมาก

ทำสำเนา

 เขมขึน้ +1
ทําสําเนาที่มีความเขมปานกลาง
ใชการตั้งคานี้ในการสแกนเอกสารตนฉบับทีม่ เี นื้อความคอนขางจาง

5

 Normal
ทําสําเนาที่มีความเขมระดับเดียวกันกับตนฉบับ
 จางลง +1
ทําสําเนาที่มีความสวางปานกลาง ใชการตั้งคานีในการสแกนเอกสารตนฉบับทีม่ ีขอ ความคอนขางเขม
 จางลง +2
ทําสําเนาที่มีความสวางที่สุด ใชการตั้งคานีใ้ นการสแกนเอกสารตนฉบับทีม่ ีความเขมมาก
 ตัวประหยัดหมึกพิมพ
ทําสําเนาโดยใชหมึกนอยลงโดยการใชคาดังตอไปนี้
z
ปรับความเขม/จาง: จางลง +2
z ความคมชัด: ทําใหคมชัดขึน
้ +2
z ชนิดของตนฉบับ: ภาพและขอความ (ไมควรเปลี่ยนแปลง)

ถายบัตรประจําตัว
คุณสามารถถายสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (หรือนามบัตร บัตรประจําตัวพนักงาน ฯลฯ) หนาหลังบนกระดาษดานเดียว
อัตราสวนการยอขยายจะถูกกําหนดไวที่ 100% ตามคาเริ่มตน แตคุณสามารถเปลี่ยนคาได
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กดปุม <ถายบัตรประจําตัว> เพื่อเปดใชงานคุณลักษณะนี้
แนวการวางบนกระจกวางตนฉบับ
ดานหนา

สําเนาเอกสาร

ดานหลัง

วางบัตรประจําตัวในตําแหนงแนวตั้ง
ดานหนา

ดานหลัง

ทำสำเนา

สิ่งสําคัญ

• วางบัตรประจําตัวในตําแหนงแนวตั้ง

หมายเหตุ

• เมื่อตั้งคา [ถายบัตรประจําตัว] ไวที่ [On] คา [การยอ/ขยาย] จะตั้งเปน [100%] ดยอัตโนมัต

ขั้นตอนการใชคุณลักษณะการทําสําเนาบัตรประชาชนหนาหลังในครั้งเดียวขัน้ ตอนทั้งหมดดานลางเพื่อใชคุณลักษณะ ถายบัตรประจําตัว

1

วางบัตรในลักษณะคว่ําหนาลงโดยใหหา งออกจากมุมดานซายบนของ
กระจกรองตนฉบับอยางนอย 5 มม. แลวปดฝาครอบเอกสาร
การวางบัตรประจําตัวใกลขอบของกระจกวางตนฉบับมากเกินไปอาจทําใหข
อบของบัตรไมถูกถายสําเนาอยางสมบูรณ

2

กดปุม <ถายบัตรประจําตัว>
ไฟที่ปุม <ถายบัตรประจําตัว> สวางขึ้น

3

กดปุม <ขนาดตนฉบับ> จนกระทั่งคุณเลือกจํานวนบัตรทีต่ องการ

5

หมายเหตุ

• คุณสามารถตัง้ จํานวนบัตรลวงหนา

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งจํานวนบัตรลวงหนา ใหดูที่
"การตั้งคาคุณลักษณะ" (P.115)
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ไฟทีป่ ุม <ถายบัตรประจําตัว> สวางขึ้น

ปุม <ขนาดตนฉบับ>

การตั้งคาการทําสําเนาขั้นสูง
เมื่อสแกน 1 การด:
ไมมีภาพ

เมื่อสแกน 2 การด:

กดปุม <ถาดกระดาษ> เพื่อเลือกถาด
ไฟสัญลักษณถาดทีเ่ ลือกสวางอยูบนแผนผังสถานะเครื่อง
และขนาดและการจัดวางของกระดาษปรากฏบนจอแสดงขนาดกระดาษ

5

กดปุม <เริ่ม>
เมื่อเสร็จสิ้นการสแกนหนึ่งหนาแลว ปุม <เริม่ > จะกระพริบสวางขึน้

6

หงายอีกดานของบัตรประจําตัวประชาชนลงบนมุมบนซายดานในของกระจกว
างตนฉบับแลวปดฝาทับกระดาษ

7

กดปุม <เริ่ม>

ทำสำเนา

4

ปุม <ถาดกระดาษ>

5

ปุม <เริ่ม>

2 ดาน
การกําหนดใหสแกนเอกสาร 1 หนา หรือ 2 หนา หรือทําสำเนาบนกระดาษจากหนึ่งหนาหรือทัง้ สองหนา

1

กดปุม <2 ดาน> เพื่อเลือกวิธีการทําสําเนาตามที่ตองการ

ปุม <2 ดาน>
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1J1 ดาน
เอกสารตนฉบับ 1 หนาลงบนสําเนา 1 หนา (ไดสําเนาแบบเดียวกับเอกสารตนฉบับ)
1J 2 ดาน
เอกสารตนฉบับ 1 หนา 2 แผน บนสําเนา 1 แผน 2 ดาน (หนา-หลัง)
2J2 ดาน
เอกสารตนฉบับสองดาน (หนา-หลัง) 1 แผนลงบนสําเนา 1 แผน สองดาน (หนา-หลัง)
2J1 ดาน
ถา ยหนา/หลังตนฉบับ ลงสําเนา 2 แผนและกลับหัวสำเนาแผนที่ 2ขัน้ ตอนนี้จําเปนเมื่อปุม <ตนฉบับชุดสุดทาย> กระพริบอยู
เปลีย่ นการตั้งคาดานเย็บเลมและวางเอกสารในแนวนอนเพื่อที่จะทําสําเนาแบบ 1 J 2 ดานหรือ 2 J 1
ดานสําหรับการเย็บเลมดานสั้น
สําเนาตนฉบับที่จะเย็บเลมดานสั้นจะไมถูกตองหากเอกสารหรือกระดาษถูกวางในแนวตั้งหรือหากใชคุณลักษณะ
"จํานวนหนาตอดาน"
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูที่ "การตั้งคาคุณลักษณะ" (P.115)

2

ทำสำเนา

เมือ่ วางเอกสารลงบนกระจกวางตนฉบับคาการทําสําเนา [1J2 ดาน]
หรือ [2J2 ดาน] จะถูกเลือก
จากนั้นเครื่องจะทําการสแกนเอกสารตนฉบับเมื่อเสร็จสมบูรณแลวใหกดปุ
ม <ตนฉบับชุดสุดทาย> ขั้นตอนนี้จําเปนเมือ่ ปุม <ตนฉบับชุดสุดทาย>
กระพริบอยู
ขั้นตอนนี้จําเปนเมือ่ ปุม <ตนฉบับชุดสุดทาย> กระพริบอยู

ปุม <ตนฉบับชุดสุดทาย>

5
ความคมชัด
สามารถปรับความคมชัดของภาพได 5 ระดับ
สามารถเปลีย่ นแปลงการตั้งคาเหลานี้ทั้งหมดไดในโหมด System Administration สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หวั ขอ "รายการ System
Administrator Program" (P.106)

ปรับคุณภาพของพนื้ หลังของสําเนา
เพื่อปรับคุณภาพพื้นหลังของสําเนาทีม่ ีพื้นสี
คุณลักษณะที่กาํ หนดสําหรับการลบขอบกระดาษใชไดกับทัง้ 4 ขอบของเอกสาร
ทานสามารถตั้งคาการจํากัดพื้นหลังไดในโหมด System Administration สําหรับขอมูลเพิมเติม โปรดดูที่หวั ขอ "รายการ System
Administrator Program" (P.106)

ลบขอบ
สามารถลบขอบกระดาษหากทําสําเนาขณะเปดฝาครอบเอกสารหรือทําเนาเอกสารเปนเลม
คุณสามารถกําหนดคาไดระหวาง 0 ถึง 40 มม. (เพิ่มขึ้นทีละ 1 มม.) สําหรับคุณลักษณะการลบขอบ
หมายเหตุ

• คาที่ตงั้ ไวสาํ หรับการลบขอบนี้จะนํามาใชกับการลบขอบทั้งสี่ดา นของเอกสาร
• การลบกรอบถูกตัง้ คาตางหากสําหรับการทําสําเนาบัตรประจําตัว

คุณสามารถตั้งคาการลบขอบในโหมดผูดูแลระบบ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูที่ "รายการ System Administrator Program" (P.106)

การมุนอัตโนมัติ
คุณสามารถหมุนขอมูลที่สแกนแล็วเมือ่ ทําสําเนาเอกสารที่มีการจัดวางแตกางจากการจัดวางของกระดาษที่ปอนในาถาด
สามารถกําหนดคุณลักษณะในกรณีดังตอไปนี้
-การเลือกถาดกระดาษถูกตั้งใวที่อัตโนมัติ
-คาเริ่มตนของอัตราสวนการยอ-ขยายคืออัตโนมัติ
-อัตราสวนการยอ-ขยายคือ 100% และทั้งเอกสารตนฉบับและกระดาษทีป่ อนในถาด
ใหแนใจวาไดกาํ หนดขนาดและการวางแนวของเอกสารหากจะใชกระจกวางตนฉบบ
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การจัดการกระดาษสําเนาดวยการทําบัญชี

การจัดการกระดาษสําเนาดวยการทําบัญชี
สามารถบริหารการทําสําเนาใหกับผูใชไดถึง 10 ราย
คุณสามารถตั้งรหัสผานและจํานวนสูงสุดที่จะอนุญาตใหผูใชแตละรายทําสําเนาได
รายการตางๆ ทีส่ ามารถใชไดกับการทําบัญชีมีดงั นี้
z แสดง/ตั้งคารหัสผาน
z
แสดงจํานวนรวมของงานที่ทาํ สําเนา
z แสดง/กําหนดจํานวนสูงสุดที่อนุญาตใหทา
ํ สําเนาได
z ลบจํานวนทั้งหมด
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดบัญชี โปรดดูที่หัวขอ "การตั้งคาโหมดบัญชี" (P.109)

การใชงานเมื่อใชคุณลักษณะการทําสําเนา
ขั้นตอนการทํางานจะแตกตางไปตามโหมดบัญชีที่คณ
ุ ใช
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูที่ "โหมดบัญชี" (P.59)

ทำสำเนา

5
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5 ทําสําเนา

ทำสำเนา

5
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6 สแกน
บทนี้จะอธิบายเกี่ยวกับฟงกชั่นการสแกน
z
z
z

ขัน้ ตอนการสแกน ............................................................................................................................................................... 94
การโหลดขอมูลที่สแกนโดยใชแอพพลิเคชั่นคอมพิวเตอร ................................................................................................... 97
การใชงานระหวางการสแกน .............................................................................................................................................. 98

6 สแกน

ขั้นตอนการสแกน
ผังแสดงขัน้ ตอนการใชงานขั้นพื้นฐานของการสแกนรวมถึงการวางเอกสารตนฉบับลงในเครื่องและการตั้งคาขัน้ สูง มีรายละเอียดดังตอไปนี้
สิ่งสําคัญ

• เครือ่ งรองรับคุณลักษณะการสแกนโดยใชการเชือ่ มตอ USB การสแกนโดยใชเครือ่ ขายไมถูกรองรับ

การวางเอกสารตนฉบับ
การโหลดตนฉบับเอกสารมีสองวิธีดังตอไปนี้:
 ตัวปอนเอกสาร
z แผนเดียว
z หลายแผน
 กระจกวางเอกสาร
z แผนเดียว
z เอกสารเขาเลม เชน หนังสือ

ตัวปอนเอกสาร

สแกน

 ขนาดเอกสารที่รองรับ
คุณสามารถใสกระดาษขนาดมาตรฐานลงในตัวปอนเอกสารได
เครื่องจะตรวจจับขนาดเอกสารไดโดยอัตโนมัติเมื่อมีการวางเอกสารบนตัวปอนเอกสาร
เครื่องจะตรวจจับขนาดเอกสารมาตรฐานตอไปนี้ไดโดยอัตโนมัติ: 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

6

• เครือ่ งสามารถตรวจจับขนาดเอกสารที่มเี ครื่องหมายดอกจันโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการตั้งคา
คุณสามารถเลือกขนาดของเอกสารขนาดใดขนาดหนึ่งดังตอไปนี้ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูที่ "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"
11" , 8.5 × 13" , 8.5 × 14" , 11 × 17" , 16K และ 8K

, 8.5 ×

 ชนิดของกระดาษที่รองรับ (น้ําหนัก)
สามารถวางเอกสารทีม่ ีน้ําหนักตั้งแต 38 - 128 แกรม (50 - 128 แกรม สําหรับเอกสาร 2 หนา)
ลงในตัวปอนเอกสารและทําการสแกนได
ตัวปอนเอกสารรองรับกระดาษตามปริมาณตอไปนี้
ชนิดของเอกสาร (แกรม)

จํานวนแผน

กระดาษบาง (38 - 49 แกรม)

110 แผน

กระดาษธรรมดา (50 - 80 แกรม)

110 แผน

กระดาษหนา (81 - 128 แกรม)

75 แผน

สิ่งสําคัญ

• เพื่อเปนการหลีกเลี่ยงกระดาษติด ใหใชกระจกวางเอกสารสําหรับเอกสารที่มีหลายขนาดปนกัน มีรอยพับ มีรอยยน เปนเอกสารตัดแปะ
กระดาษที่มวนงอ หรือกระดาษแบบแผนรองคารบอน หากคุณสามารถทําใหเอกสารที่มวนงอนั้นกลายเปนแผนเรียบได
คุณจะสามารถใชเอกสารนั้นได

ปฏิบัติตามขัน้ ตอนขางลางนี้เพื่อวางเอกสารลงบนตัวปอนเอกสาร
คุณสามารถวางกระดาษแผนเดียวหรือหลายแผนได

1
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ดึงคลิปหนีบหรือลวดเย็บกระดาษออกจากเอกสารกอนที่จะใสลงในตัวปอนเอกสาร

ขั้นตอนการสแกน

2

ใสเอกสารเขาไปตรงกลางของตัวปอนเอกสาร โดยใหดานที่จะสแกน
(หรือดานหนาของเอกสารทีม่ ี 2 ดาน) หงายขึ้น

หมายเหตุ

• ไฟแสดงสถานะเอกสารจะสวางขึ้นเมื่อวางเอกสารลงในตัวปอนเอกสาร
ถาไฟแสดงสถานะนั้นไมสวาง ใหวางเอกสารอีกครั้ง
ไฟสวางขึ้น

3

จัดตัวนําเอกสารใหตรงกับแตละดานของเอกสาร

สแกน

6

4

เปดตัวกั้นเอกสาร

กระจกวางเอกสารตนฉบับ
 ขนาดเอกสารตนฉบับที่รองรับ
ขนาดเอกสารทีร่ องรับ ขนาดใหญสุดคือ 297 × 432 มม.
 ขนาดเอกสารทีเ่ ลือกไดในโปรแกรมควบคุมการสแกน
A5 , A4 , A4 , A3 , B5 , B5 , B4 , 5.5 x 8.5"
13" , 8.5 × 14" *, 11 × 17" , 16K และ 8K

, 7.25 x 10.5" , 8.5 × 11"

, 8.5 × 11" , 8.5 ×

หามออกแรงกดเอกสารที่หนามากเกินไปบนกระจกวางตนฉบับ อาจทําใหกระจกวางตนฉบับแตกได และเปนเหตุทาํ ใหบาดเจ็บ
ปฏิบัติตามขั้นตอนขางลางนี้เพื่อวางเอกสารลงบนกระจกวางเอกสารตนฉบับ
คุณสามารถวางเอกสารแผนเดียวหรือเอกสารทีเ่ ขาเลม เชน หนังสือ ลงบนกระจกวางเอกสารตนฉบับได
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6 สแกน

1

เปดฝาครอบเอกสาร

สิ่งสําคัญ

• เมื่อใชกระจกวางเอกสาร จะตองแนใจวาไดปดฝาครอบเอกสารแลวหลังจากเสร็จสิ้นงานสแกนของคุณ

2

วางเอกสารในลักษณะคว่ําหนาลง
และจัดแนวเอกสารนั้นใหชิดมุมซายบนของกระจกวางเอกสาร

3

ปดฝาครอบเอกสาร

สแกน

6

การใชคุณลักษณะการสแกน
คุณสามารถเลือกคุณลักษณะการสแกนไดจากรายการดังตอไปนี้
คุณลักษณะการสแกนมีใหใชงานขณะใ
ชแอพพลเคชัน
คุณลักษณะการสแกน
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รายละเอียด

ดูที่หนา

ขอมูลการสแกนจะถูกโหลดเขาไปเก็บไวในเครื่อง
คอมพิวเตอรโดยใชแอปพิเคชัน TWAINcompatible

"การโหลดขอมูลที่สแกนโดยใชแอพพลิเคชั่นค
อมพิวเตอร" (P.97)

สิ่งสําคัญ

• การใชแอพพลิเคชันเครือ่ งรองรับคุณลักษณะการสแกนโดยใชการเชือ่ มตอ USB การสแกนโดยใชเครื่อขายไมถูกรองรับ

หมายเหตุ

• ฟงกชั่นบางอยางอาจจะใชงานไมไดในเครือ่ งบางรุน สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา
• ชื่อไฟลของขอมูลที่สแกนจะแสดงในรูปแบบ [YYMMDDHHMMSS.extension] โดยที่ YY = ป (เลข 4 หลัก), MM = เดือน (เลข 2 หลัก), DD = วัน
(เลข 2 หลัก), HH = ชั่วโมง (เลข 2 หลัก), MM = นาที (เลข 2 หลัก) และ SS = วินาที (เลข 2 หลัก)
• ขนาดของภาพที่สแกนแลวนั้นอาจจะมีขนาดใหญกวาขนาดเอกสารเล็กนอยในบางกรณี
ลักษณะเชนนี้เกิดขึ้นจากสวนเผื่อความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการประมวลผล

การโหลดขอมูลที่สแกนโดยใชแอพพลิเคชั่นคอมพิวเตอร

การโหลดขอมูลทีส่ แกนโดยใชแอพพลิเคชั่นคอมพิวเตอร
สามารถใชคุณลักษณะนี้ในการโหลดขอมูลการสแกนจากแอพพลิเคชันทีเ่ ขากันไดกับ TWAIN หรือ Windows Image Acquisition (WIA)
ที่ติดตั้งอยูบนคอมพิวเตอร คุณยังสามารถตั้งเงื่อนไขการโหลดเอกสารไดจากหนาจอของเครื่องคอมพิวเตอรซึ่งจะชวยใหคุณสามารถโหลด
เอกสารตนฉบับไดในขณะตรวจสอบผลการสแกนบนหนาจอแสดงตัวอยางดวย
ฟงกชั่นนี้ใชการเชื่อมตอ USB
หมายเหตุ

• ติดตั้งโปรแกรมควบคุมการสแกนเพื่อใชงานฟงกชนั่ นี้ สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธกี ารติดตั้งโปรแกรมควบคุมการสแกน ใหดูที่
"การติดตัง้ โปรแกรมควบคุมการสแกน" (P.45)
• รายการตัง้ คาอาจแตกตางกันไปโดยขึน้ อยูกับแอพพลิเคชันที่เขากันไดกับ TWAIN และ Windows Image Acquisition (WIA) ที่ใชอยู
• รองรับแอปพลิเคชันแบบ 32 บิตเทานั้น

ปฏิบัติตามขั้นตอนขางลางนี้เพื่อดําเนินการ

1

วางเอกสารลงบนเครื่อง
ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบับ" (P.94)

2
3
4
5

เปดใชงานแอพพิเคชั่นในคอมพิวเตอรของคุณ
เลือกรายการสําหรับการเลือกเครื่องสแกน (ทีม่ า)
เลือก [FX DocuCentre S2011]
เปลี่ยนตัวเลือกไดตามความจําเปน
หมายเหตุ

6

• สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟงกชนั การสแกน ใหคลิก [Help] บนหนาจอเพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับวิธีใช

คลิก [สแกน]

สแกน

6
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6 สแกน

การใชงานระหวางการสแกน
ทานสามารถหยุดงานการทําสําเนาปจจุบันไวได

การยกเลิกงานสแกนปจจุบัน
เพื่อยกเลิกงานที่กาํ ลังสแกนอยู:
 บนตัวเครื่อง

1

กดปุม <หยุด>

 บนตัวเครื่อง

1
สแกน

6
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กด [Cancel] บนหนาจอขณะกําลังสแกน

ปุม <หยุด>

7 พิมพ
เนื้อหาในบทนี้อธิบายเกี่ยวกับวิธีการพิมพเอกสารโดยใชโปรแกรมควบคุมการพิมพ
z
ฟงกชันหลักของโปรแกรมควบคุมการพิมพ ......................................................................................................................100
z การพิมพ ...........................................................................................................................................................................101
z การใชงานระหวางการพิมพ ..............................................................................................................................................102

7 พิมพ

ฟงกชันหลักของโปรแกรมควบคุมการพิมพ
เนื้อหาในสวนนี้อธิบายเกี่ยวกับฟงกชันหลักๆ ของโปรแกรมควบคุมการพิมพทใี่ ชในการพิมพ
จําเปนตองทําการติดตั้งโปรแกรมควบคุมการพิมพกอ นเริ่มใชงาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งโปรแกรมควบคุมการพิมพ ใหดูที่ "การติดตั้ง โปรแกรมควบคุมการพิมพ/โปรแกรมควบคุมการสแกน" (P.45)
หมายเหตุ

• สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟงกชันการพิมพ ใหคลิก [วิธีใช] บนหนาจอเพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับวิธีใช
• ฟงกชันบางอยางที่ปรากฏอยูในแท็บ [Options] ของหนาจอ [Properties]
จะสามารถใชไดเมื่อขอมูลตัวเลือกที่ตดิ ตั้งนั้นถูกโหลดไปเก็บไวในโปรแกรมควบคุมการพิมพแลวเทานั้น ฟงกชั่นตางๆ ที่ปดใชงานอยูจะไมปรากฏขึ้น
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการตั้งคาขอมูลอุปกรณเสริม ใหดทู ี่ "การกําหนดคาอุปกรณเสริม" (P.63)

 จํานวนหนาตอแผน
เปนการพิมพเอกสารหลายหนาลงไปบนเอกสารหนาเดียว
 พิมพ 2 ดาน
การพิมพลงในกระดาษทัง้ สองดานของแตละแผน
 โปสเตอร
เปนการขยายขอมูลการพิมพจากหนึ่งหนาไปยังขนาดที่ระบุและสั่งพิมพลงบนหลายหนา ใชในการทำโปสเตอร
 การจัดวางหนา Booklet
เปนการพิมพสองดานทีป่ ระกอบกับการจัดชุดเรียงหนาไปพรอมกัน
ทําใหสามารถทําสําเนาเปนเลมหนังสือและเรียงตามลําดับหนาไดถูกตอง
 ลายน้ํา
เปนการพิมพคําวา 'Confidential' หรือคําอื่นๆ ทีม่ ีการตั้งเอาไวลวงหนาใหปรากฏอยูดานบนของขอมูลการพิมพ

พิมพ

 คําอธิบายประกอบ
ใสขอคิดเห็น วันที่ และเลขหนาลงบนขอมูลการพิมพ

7

100

การพิมพ

การพิมพ
สวนนี้จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการพิมพเอกสาร
ขั้นตอนทีใ่ ชในการพิมพอาจแตกตางกันไปตามแอพพลิเคชันทีค่ ุณใชงานอยู โปรดดูขั้นตอนตางๆ
ที่ระบุไวในคูมือการใชแอพพลิเคชันของคุณ
ขั้นตอนตอไปนี้คือขัน้ ตอนทีใ่ ชในหนาจอไดรเวอรการพิมพของ [FX DocuCentre S2011]

1
2

3

เลือก [Print] จากเมนู [File] ของแอปพลิเคชัน
เลือก [FX DocuCentre XXXXX]
XXXXX: แสดงเปน "S2011"
กด [Properties] เพื่อเปลี่ยนตัวเลือกตางๆ ตามตองการ

พิมพ

หมายเหตุ

4
5

• สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟงกชนั การพิมพ ใหคลิก [วิธีใช] บนหนาจอเพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับวิธีใช

7

คลิก [OK]
คลิก [OK] ในกลองโตตอบ [Print]
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7 พิมพ

การใชงานระหวางการพิมพ
คุณสามารถยกเลิกงานทีก่ ําลังพิมพในปจจุบันได

การหยุดงานพิมพ
หากตองการยกเลิกงานที่กาํ ลังพิมพในปจจุบัน:
 บนตัวเครื่อง

1

กดปุม <หยุด>

ปุม <หยุด>

 บนตัวเครื่อง

1
2
พิมพ

7
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ดับเบิลคลิกทีไ่ อคอนเครื่องพิมพ

บนแถบรายการที่อยูมุมขวาลางของหนาจอ

เลือกชื่อเอกสารทีต่ องการจะยกเลิก แลวกดแปน<ลบ>
ถาไมมีเอกสารปรากฏอยูบนหนาตาง คุณสามารถยกเลิกงานดวยตนเองไดจากบนเครื่อง

8 เครื่องมือ
แตละคุณลักษณะของเครื่องพิมพตั้งตามการตั้งคาเริ่มตนจากโรงงาน (เริ่มตน)
แตสามารถปรับแตงการตั้งคาเหลานี้ใหตรงกับสภาพแวดลอการการทํางานได
นอกจากนั้นยังสามารถเปลีย่ นแปลงการตั้งคาเหาทั้งหมดไดในโหมด System Administration
หมายเหตุ

• การตั้งคาบางรายการอาจไมสามารถแสดงผลไดในเครือ่ งบางรุน อาจจําเปนตองใชอุปกรณเสริม สำหรับขอมูลเพิ่มเติม
โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา

เนื้อหาในบทนี้อธิบายเกี่ยวกับฟงกชันที่คุณสามารถใชในการเปลี่ยนแปลงการตั้งคา พรอมทั้งรายละเอียดขั้นตอนตางๆ ในการตั้งคา
z ขัน
้ ตอนการตั้งคาระบบ.....................................................................................................................................................104
z รายการ System Administrator Program.........................................................................................................................106

8 เครื่องมือ

ขั้นตอนการตั้งคาระบบ
เนื้อหาในสวนนี้อธิบายถึงภาพรวมของวิธีการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาเเริ่มตนของเครื่องและวิธีตรวจสอบขอมูลรายละเอียดของเครื่อง
สิ่งสําคัญ

• หากมีงานที่กําลังดําเนินการอยูหรือมีงานที่รอดําเนินการคุณจะไมสามารถเขาสูโหมดผูดูแลระบบได
• ขณะที่อยูในโหมดผูด ูแลระบบ คุณจะไมสามารถใชงานรายการตอไปนี้ได
- การรับงานพิมพ และเริ่มการพิมพหรือสแกน

เขาสูโหมดผูดูแลระบบ
กดปุม <ล็อกอิน/ล็อกเอาต> คางไวนานกวา 4
วินาทีจนกระทัง่ หนาจอดานลางปรากฏขึน้

2

ใชแปนพิมพตัวเลขสําหรับปอนpasscode จากนั้นใหกดปุม <เริ่ม>

เครืองมือ

1

8
หมายเหตุ

• passcodeเริ่มตนจะตั้งเปน "11111" (เลข "1" จํานวน 5 หลัก)
• เปลี่ยนแปลงpasscodeได
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ "การตัง้ คาระบบ" (P.106)
• ไฟที่ปุม <ล็อกอิน/ล็อกเอาต> จะสวางขึ้นเมื่อเครือ่ งเขาสูโหมด System Administration

หนาจอปอนหมายเลขโปรแกรมจะปรากฏขึ้นและแสดงใหเห็นอักษรตัว [P]

104

ปุม <ล็อกอิน/ล็อกเอาต>

ขั้นตอนการตั้งคาระบบ

เปลีย่ นแปลงการตั้งคา
1

ใชแปนพิมพตัวเลขเพื่อปอนหมายเลขโปรแกรม

แปนพิมพตัวเลข

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ "รายการ System Administrator Program"
(P.106)

2

กดปุม <เริ่ม> เพือ่ ยืนยันคาที่ปอน

ออกจากโหมดผูดูแลระบบ
กดปุม <ล็อกอิน/ล็อกเอาต>
หมายเหตุ

เครืองมือ

1

ปุม <ล็อกอิน/ล็อกเอาต>

• ไฟที่ปุม <ล็อกอิน/ล็อกเอาต> จะดับลงเมือ่ เครืองพิมพออกจากโหมด
System Administration

8
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8 เครื่องมือ

รายการ System Administrator Program
เนื้อหาในสวนนี้อธิบายถึงการตั้งคาระบบที่สามารถทําโปรแกรมไดบนเครื่องพิมพ

การตั้งคานาฬิกา
หมายเหตุ

• เมื่อตั้งคานาฬิการะบบเปนครั้งแรกกรุณาตั้ง [รูปแบบวันที่] และ [รูปแบบเวลา] ดวย

หมายเลขโปรแ
กรม

รายการเมนู

คา
(*: การตั้งคาเริม่ ตน)

คําอธิบาย

1

ป

ตั้งปในนาฬิการะบบของเครื่องพิมพ

2010* - 2031

2

เดือน

ตั้งเดือนในนาฬิการะบบของเครื่องพิมพ

1* - 12

3

วัน

ตั้งวันในนาฬิการะบบของเครื่องพิมพ

1* - 31

4

ชั่วโมง

ตั้งชั่วโมงในนาฬิการะบบของเครื่องพิมพ

0* - 23

5

นาที

ตั้งนาทีในนาฬิการะบบของเครื่องพิมพ

0* - 59

6

รูปแบบวันที่

ตั้งรูปแบบแสดงวันที่

0: YYMMDD*
1: MMDDYY
2: DDMMYY

7

รูปแบบเวลา

ตั้งรูปแบบแสดงเวลา

0: 12h
1: 24h*

การตั้งคาระบบ
เครืองมือ

หมายเลขโปรแ
กรม

8
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รายการเมนู

คําอธิบาย

คา
(*: การตั้งคาเริม่ ตน)

100

เครื่องจับเวลาโหมดใชพลังง ตั้งจํานวนเวลาใหเครื่องพิมพรอกอนที่จะเขาโห 0: ไมถูกตอง
านต่ํา
มด Low Power
1* - 60 นาที
ทานสามารถตั้งคาระหวาง 1 ถึง 60 นาที
(เพิ่มครั้งละ 1 นาที)
กําลังไฟในเครื่องจะไมถูกตัดลงโดยสมบูรณในโ
หมดLow Power
แตโหมดนี้จะสรางสมดุลระหวางการใชพลังงา
นํากับเวลาอุน เครื่องสั้นๆ
ดวยการควบคุมอุณหภูมิของฟวเซอรมาอยูในร
ะดับกึง่ กลางระหวางอุอณ
ุ หภูมิเมื่อปดเครื่องแล
ะอุณหภูมิ เมื่อเครื่อง "พรอม"

101

เครื่องจับเวลาโหมดพักเครื่
อง

ตั้งระยะเวลาที่เครื่องจะเขาสูโหมดพักเครื่องหลั 0: ไมถูกตอง
1* - 239 นาที
งจากอยูในโหมดใชพลังงานต่ํา
ทานสามารถตั้งคาระหวาง 1 และ 239 นาที
(เพิ่มครั้งละ 1 นาที)
โหมดพักเครื่องจะลดการใชพลังงานใหเหลือน
อยที่สุดดวยการตัดกระแสไฟฟาที่เขาสูสวนประ
กอบทั้ง หมดยกเวนชุดควบคุม
เวลาอุน เครื่องในโหมด Sleepจะนานกวาใน
โหมดโหมด Low Power

102

ตั้งเวลา Auto Clear

ตั้งจํานวนเวลาใหเครื่องพิมพคางหนาจอเดิมไว
กอนที่จะกลับไปที่
หนาจอแสดงผลเริ่มตนโดยอัตโนมัติเมื่อไมมีกา
รใชงานใดๆ

0: 15 วินาที
1: 30 วินาที
2: 45 วินาที*
3: 1 นาที
4: 2 นาที
5: 3 นาที
6: 4 นาที

รายการ System Administrator Program
หมายเลขโปรแ
กรม

รายการเมนู

คา
(*: การตั้งคาเริ่มตน)

คําอธิบาย

103

เครื่องจับเวลา Auto Print

ตั้งระยะเวลาใหเครื่องพิมพรอหลังจากดเนินงา 1 - 240 วินาที
(คาเริ่มตน: 10 วินาที)
นอยางเชนการใชแผงควบคุม
การปอนเอกสารหรือนําเอกสารออกจากอุปกร
ณปอ นเอกสาร การดึงถาดออกหรือการใสถาด
จนกระทั้งเริ่มพิมพงานโดยอัตโนมัติ
คุณสามารถตั้งคาไดระหวาง 1 - 240 วินาที
(เพิ่มขึ้นทีละ 1 วินาที)

104

เครื่องจับเวลา Auto Scan
Complete

ตั้งจํานวนเวลาใหเครื่องพิมพรอกอนที่จะประม
วงานถัดไปเมื่อกําหนดคาไมมีการบรรจุกระดา
ษ
เพิ่มเติมลงในเครื่องเมื่อใชกระจกรองกระดาษ

1: 20 วินาที
2: 30 วินาที*
3: 60 วินาที
4: 90 นาที

105

เครื่องจับเวลา Job Cancel

กําหนดเวลาที่เครื่องจะรอกอนที่จะยกเลิกทุกง
านอัตอัตโนมัติสําหรับงานที่หยุดชั่วคราวหลังเ
กิดขอผิดพลาด

0: ไมถูกตอง
60 - 5940 วินาที
(คาเริ่มตน: 600 วินาที)

106

เครื่องจับเวลา Job Done

ตั้งคาระยะเวลาที่หนาจอแสดงผลการเสร็จงาน 1 - 10 วินาที
จะปรากฏขึ้นบนแผงควบคุมหลังจากเสร็จงาน (คาเริ่มตน: 3 วินาที)

107

โหมดใชพลังงานต่ําหลังจาก ตั้งคาวาจะเขาสูโหมดใชพลังงานต่ําทันทีหลังจ
งานพิมพ
ากเครื่องจับเวลา Job Done หมดเวลาหรือไม

108

เก็บบันทึกการทํางาน

ตั้งคาวาจะเก็บบันทึกการทํางานของการทําสําเ 0: ไมมีบนั ทึก*
1: บันทึก
นาและสแกน (USB) หรือไม

202

รายงานทิศทางงานพิมพดว
ยตนเอง

เลือกรายงานที่จะใหพิมพ

Paper Class

การเลือกชุดขนาดกระดาษที่จะนํามาใช

207

หนาจอแสดงขอผิดพลาดจา ตั้งความถี่ในการแสดงรหัสขอผิดพลาดเมื่อถึงเ
กการเปลี่ยนตลับลูกดรัม
วลาที่จะตองเปลี่ยนตลับลูกดรัม
หมายเหตุ

เครืองมือ

206

0:
ปฏิบัติตามเครื่องจับเวลาโหมดใชพลังงานต่ํา*
1:
เมื่อตั้งคาตัวตั้งเวลาโหมดประหยัดไฟใหถูกตอ
ง
เครื่องจะเขาสูโหมดประหยัดไฟทันทีหลังจากเ
ครื่องจับเวลา Job Done หมดเวลา

1: System Settings Report*
2: Service Settings Report
3: Job History Report
4: Error History Report
5: Job Counter Report

8

2: Inch Series
3: AB Series (8 × 13")
4: ชุดลําดับ A/B (8K/16K)*
5: AB Series (8 × 13"/8 × 14")

0: ไมแสดงผล
1: เมื่อสับสวิตชเครื่องพิมพให ON และ OFF*
• เมือตองการออกจากหนาจอทีมี 2: เมื่อการจับเวลาเสร็จสิ้น Auto Reset
รหัส ขอผิดพลาด ใหกดปุมใดๆ
บนแผงควบคุม

208

หนาจอแสดงขอผิดพลาดจา ตั้งความถี่ในการแสดงรหัสขอผิดพลาดเมื่อหม 0: ไมแสดงผล
กอายุการใชงานตลับลูกดรั ดอายุการใชงานตลับลูกดรัม
1: เมื่อสับสวิตชเครื่องพิมพให ON และ OFF
ม
หมายเหตุ
• เมือตองการออกจากหนาจอทีมี 2: เมือ่ หมดเวลาที่ตั้งไวใน Auto Reset*
รหัส ขอผิดพลาด ใหกดปุมใดๆ
บนแผงควบคุม

209

หนาจอแสดงขอผิดพลาดจา ตั้งความถี่ในการแสดงรหัสขอผิดพลาดเมื่อถึงเ
กการเปลี่ยนตลับหมึก
วลาที่จะตองเปลี่ยนตลับหมึก
หมายเหตุ

0: ไมแสดงผล
1: เมื่อสับสวิตชเครื่องพิมพให ON และ OFF*
• เมือตองการออกจากหนาจอทีมี 2: เมื่อหมดเวลาที่ตั้งไวใน Auto Reset
รหัส ขอผิดพลาด ใหกดปุมใดๆ
บนแผงควบคุม

212

การเปลี่ยนขนาด Legal
สําหรับ DADF

ตั้งคาขนาด Legal
สําหรับตัวปอนเอกสารเมื่อโปรแกรมหมายเลข
206 ถูกตั้งคาเปน 4

0: 8.5 x 13"
2: 8.5 x 14"

213

การเปลี่ยนขนาด 8K/16K

การเปลี่ยนขนาด 8K/16K
ตามภูมิภาคในการใชงานเครื่อง

0: จีน*
1: ไตหวัน

*

107

8 เครื่องมือ

หมายเลขโปรแ
กรม

รายการเมนู

คําอธิบาย

เครืองมือ

300

การแสดงที่จํากัดของขนาด
กระดาษ/เอกสาร

ตั้งวาจะจํากัดการแสดงขนาดกระดาษ/
เอกสารในแผนผังแสดงสถานะเครื่องหรือไม

0: (ไมจํากัดจํานวน)*
1: A5

301

การแสดงที่จํากัดของขนาด
กระดาษ/เอกสาร

ตั้งวาจะจํากัดการแสดงขนาดกระดาษ/
เอกสารในแผนผังแสดงสถานะเครื่องหรือไม

0: (ไมจํากัดจํานวน)*
1: A4

302

การแสดงที่จํากัดของขนาด
กระดาษ/เอกสาร

ตั้งวาจะจํากัดการแสดงขนาดกระดาษ/
เอกสารในแผนผังแสดงสถานะเครื่องหรือไม

0: (ไมจํากัดจํานวน)*
1: A3

303

การแสดงที่จํากัดของขนาด
กระดาษ/เอกสาร

ตั้งวาจะจํากัดการแสดงขนาดกระดาษ/
เอกสารในแผนผังแสดงสถานะเครื่องหรือไม

0: (ไมจํากัดจํานวน)*
1: B5

304

การแสดงที่จํากัดของขนาด
กระดาษ/เอกสาร

ตั้งวาจะจํากัดการแสดงขนาดกระดาษ/
เอกสารในแผนผังแสดงสถานะเครื่องหรือไม

0: (ไมจํากัดจํานวน)*
1: B4

305

การแสดงที่จํากัดของขนาด
กระดาษ/เอกสาร

ตั้งวาจะจํากัดการแสดงขนาดกระดาษ/
เอกสารในแผนผังแสดงสถานะเครื่องหรือไม

0: (ไมจํากัดจํานวน)*
1: 5.5 x 8.5

306

การแสดงที่จํากัดของขนาด
กระดาษ/เอกสาร

ตั้งวาจะจํากัดการแสดงขนาดกระดาษ/
เอกสารในแผนผังแสดงสถานะเครื่องหรือไม

0: (ไมจํากัดจํานวน)*
1: 7.25 x 10.5

307

การแสดงที่จํากัดของขนาด
กระดาษ/เอกสาร

ตั้งวาจะจํากัดการแสดงขนาดกระดาษ/
เอกสารในแผนผังแสดงสถานะเครื่องหรือไม

0: (ไมจํากัดจํานวน)*
1: 8.5 x 11

308

การแสดงที่จํากัดของขนาด
กระดาษ/เอกสาร

ตั้งวาจะจํากัดการแสดงขนาดกระดาษ/
เอกสารในแผนผังแสดงสถานะเครื่องหรือไม

0: (ไมจํากัดจํานวน)*
1: 8.5 x 13

309

การแสดงที่จํากัดของขนาด
กระดาษ/เอกสาร

ตั้งวาจะจํากัดการแสดงขนาดกระดาษ/
เอกสารในแผนผังแสดงสถานะเครื่องหรือไม

0: (ไมจํากัดจํานวน)*
1: 8.5 x 14

310

การแสดงที่จํากัดของขนาด
กระดาษ/เอกสาร

ตั้งวาจะจํากัดการแสดงขนาดกระดาษ/
เอกสารในแผนผังแสดงสถานะเครื่องหรือไม

0: (ไมจํากัดจํานวน)*
1: 11 x 17

311

การแสดงที่จํากัดของขนาด
กระดาษ/เอกสาร

ตั้งวาจะจํากัดการแสดงขนาดกระดาษ/
เอกสารในแผนผังแสดงสถานะเครื่องหรือไม

0: (ไมจํากัดจํานวน)*
1: 16K

312

การแสดงที่จํากัดของขนาด
กระดาษ/เอกสาร

ตั้งวาจะจํากัดการแสดงขนาดกระดาษ/
เอกสารในแผนผังแสดงสถานะเครื่องหรือไม

0: (ไมจํากัดจํานวน)*
1: 8K

313

การแสดงที่จํากัดของขนาด
กระดาษ/เอกสาร

ตั้งวาจะจํากัดการแสดงขนาดกระดาษ/
เอกสารในแผนผังแสดงสถานะเครื่องหรือไม

0: (ไมจํากัดจํานวน)*
1: 8.5 x 13.4

314

การแสดงที่จํากัดของขนาด
กระดาษ/เอกสาร

ตั้งวาจะจํากัดการแสดงขนาดกระดาษ/
เอกสารในแผนผังแสดงสถานะเครื่องหรือไม

0: (ไมจํากัดจํานวน)*
1: กําหนดขนาดเอง

8

หมายเหตุ

108

คา
(*: การตั้งคาเริม่ ตน)

• จะไมมคี วามแตกตางถึงแมวา มีก
ารเปลี่ยนแปลงการตัง้ คานี้

400

ตัวเลขหลักที่ 1
ในpasscodeของผูดูแลระบ
บ

ตั้งตัวเลขหลักที่ 1
ในpasscodeของผูดูแลระบบ

0-9
(คาเริ่มตน:1)

401

ตัวเลขหลักที่ 2
ในpasscodeของผูดูแลระบ
บ

ตั้งตัวเลขหลักที่ 2
ในpasscodeของผูดูแลระบบ

0-9
(คาเริ่มตน:1)

402

ตัวเลขหลักที่ 3
ในpasscodeของผูดูแลระบ
บ

ตั้งตัวเลขหลักที่ 3
ในpasscodeของผูดูแลระบบ

0-9
(คาเริ่มตน:1)

403

ตัวเลขหลักที่ 4
ในpasscodeของผูดูแลระบ
บ

ตั้งตัวเลขหลักที่ 4
ในpasscodeของผูดูแลระบบ

0-9
(คาเริ่มตน:1)

404

ตัวเลขหลักที่ 5
ในpasscodeของผูดูแลระบ
บ

ตั้งตัวเลขหลักที่ 5
ในpasscodeของผูดูแลระบบ

1-10 (เมื่อpasscodeเปนตัวเลข 4 หลัก
กดตัวเลข 10)
(คาเริ่มตน: 1)

405

ตัวเลขหลักที่ 6
ในpasscodeของผูดูแลระบ
บ

ตั้งตัวเลขหลักที่ 6
ในpasscodeของผูดูแลระบบ

1-10 (เมื่อpasscodeเปนตัวเลข 5 หลัก
กดตัวเลข 10)
(คาเริ่มตน: 10)

รายการ System Administrator Program
หมายเลขโปรแ
กรม

รายการเมนู

คา
(*: การตั้งคาเริ่มตน)

คําอธิบาย

ชนิดกระดาษในถาด 1

ตั้งชนิดกระดาษในถาด 1

0: ธรรมดา 1
1: ธรรมดา 2
5: มีน้ําหนักเบา

501

ชนิดกระดาษในถาด 2

ตั้งชนิดกระดาษในถาด 2

0: ธรรมดา 1
1: ธรรมดา 2
2: กระดาษหนา
3: Extra-HW
5: มีน้ําหนักเบา

502

ชนิดกระดาษในถาดBypass ตั้งชนิดกระดาษในถาด Bypass

0: ธรรมดา 1
1: ธรรมดา 2
2: กระดาษหนา
3: Extra-HW
5: มีน้ําหนักเบา

511

การตั้งคาการเลือกกระดาษ ตั้งคาการเลือกกระดาษ/ถาดอัตโนมัติในถาด
/ถาดอัตโนมัติในถาด 2
2

0: ปด
1: เปด*

512

การตั้งคาการเลือกกระดาษ ตั้งคาการเลือกกระดาษ/
ถาดอัตโนมัติในถาดบายพาส
/
ถาดอัตโนมัติในถาดบายพา
ส

0: ปด
1: เปด*

900

รุนเฟรมแวรของตัวควบคุม

แสดงเวอรชันเฟรมแวรของตัวควบคุม

-

901

รุนเฟรมแวรของแผง UI

แสดงเวอรชันเฟรมแวรของแผงหนาปด UI

-

902

Firmware Version of DADF

แสดงเวอรชันเฟรมแวรของอุปกรณปอ นกระดา
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

เลือกภูมิภาคในการใชงานเครื่อง

เครืองมือ

500

8
36: ออสเตรเลีย*
156: จีน
158: ไตหวัน
344: ฮองกง
360: อินโดนีเซีย
410: เกาหลี
458: มาเลเซีย
554: นิวซีแลนด
608: ฟลิปปนส
702: สิงคโปร
704: เวียดนาม
764: ไทย

การตั้งคาโหมดบัญชี
หมายเลขโปรแ
กรม
203

รายการเมนู
โหมด Account

คําอธิบาย
เลือกโหมดบัญชีของเครื่องพิมพ
โปรดดูที่ "โหมดบัญชี" (P.59)

คา
(*: การตั้งคาเริ่มตน)
0: โหมดบัญชีอิสระ*
1: โหมดบัญชีเดียว
2: โหมดหลายบัญชี

109

8 เครื่องมือ

หมายเลขโปรแ
กรม

เครืองมือ

คําอธิบาย

600

ลบสําเนาของทุกบัญชี

ลางการนับสําเนาของทุกบัญชี

0: หามเคลียร*
1: เคลียร

601

passcode
ของบัญชีหมายเลข 1

ระบุ passcode ของบัญชีเลขที่ 1
โดยใชตัวเลขสามหลัก

4-ตัวเลข 6 หลัก
(คาเริ่มตน: 0001)

602

passcode
ของบัญชีหมายเลข 2

ระบุ passcode ของบัญชีเลขที่ 2
โดยใชตัวเลขสามหลัก

4-ตัวเลข 6 หลัก
(คาเริ่มตน: 0002)

603

passcode
ของบัญชีหมายเลข 3

ระบุ passcode ของบัญชีเลขที่ 3
โดยใชตัวเลขสามหลัก

4 - ตัวเลข 6 หลัก
(คาเริ่มตน: 0003)

604

passcode
ของบัญชีหมายเลข 4

ระบุ passcode ของบัญชีเลขที่ 4
โดยใชตัวเลขสามหลัก

4 - ตัวเลข 6 หลัก
(คาเริ่มตน: 0004)

605

passcode
ของบัญชีหมายเลข 5

ระบุ passcode ของบัญชีเลขที่ 5
โดยใชตัวเลขสามหลัก

4 - ตัวเลข 6 หลัก
(คาเริ่มตน: 0005)

606

passcode
ของบัญชีหมายเลข 6

ระบุ passcode ของบัญชีเลขที่ 6
โดยใชตัวเลขสามหลัก

4 - ตัวเลข 6 หลัก
(คาเริ่มตน: 0006)

607

passcode
ของบัญชีหมายเลข 7

ระบุ passcode ของบัญชีเลขที่ 7
โดยใชตัวเลขสามหลัก

4 - ตัวเลข 6 หลัก
(คาเริ่มตน: 0007)

608

passcode
ของบัญชีหมายเลข 8

ระบุ passcode ของบัญชีเลขที่ 8
โดยใชตัวเลขสามหลัก

4 - ตัวเลข 6 หลัก
(คาเริ่มตน: 0008)

609

passcode
ของบัญชีหมายเลข 9

ระบุ passcode ของบัญชีเลขที่ 9
โดยใชตัวเลขสามหลัก

4 - ตัวเลข 6 หลัก
(คาเริ่มตน: 0009)

610

passcode
ของบัญชีหมายเลข 10

ระบุ passcode ของบัญชีเลขที่ 10
โดยใชตัวเลขสามหลัก

4 - ตัวเลข 6 หลัก
(คาเริ่มตน: 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

แสดงจํานวนสําเนาทั้งหมดที่สั่งพิมพภายใตบั
ญชี เลขที่ 1

-

7102

บัญชีเลขที่ 2
Copy Count

แสดงจํานวนสําเนาทั้งหมดที่สั่งพิมพภายใตบั
ญชี เลขที่ 2

-

7103

บัญชีเลขที่ 3
Copy Count

แสดงจํานวนสําเนาทั้งหมดที่สั่งพิมพภายใตบั
ญชี เลขที่ 3

-

8
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7104

บัญชีเลขที่ 4
Copy Count

แสดงจํานวนสําเนาทั้งหมดที่สั่งพิมพภายใตบั
ญชี เลขที่ 4

-

7105

บัญชีเลขที่ 5
Copy Count

แสดงจํานวนสําเนาทั้งหมดที่สั่งพิมพภายใตบั
ญชี เลขที่ 5

-

7106

บัญชีเลขที่ 6
Copy Count

แสดงจํานวนสําเนาทั้งหมดที่สั่งพิมพภายใตบั
ญชี เลขที่ 6

-

7107

บัญชีเลขที่ 7
Copy Count

แสดงจํานวนสําเนาทั้งหมดที่สั่งพิมพภายใตบั
ญชี เลขที่ 7

-

7108

บัญชีเลขที่ 8
Copy Count

แสดงจํานวนสําเนาทั้งหมดที่ส่งั พิมพภายใตบั
ญชี เลขที่ 8

-

7109

บัญชีเลขที่ 9
Copy Count

แสดงจํานวนสําเนาทั้งหมดที่สั่งพิมพภายใตบั
ญชี เลขที่ 9

-

7110

บัญชีเลขที่ 10
Copy Count

แสดงจํานวนสําเนาทั้งหมดที่สั่งพิมพภายใตบั
ญชี เลขที่ 10

-

คําอธิบาย

คา
(*: การตั้งคาเริ่มตน)

การตั้งคาเครือคาย
หมายเลขโปรแ
กรม

รายการเมนู
Ethernet Speed

ตั้งความเร็วในการสื่อสาร

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
ในไอพีแอดเดรสของเครื่องพิมพโดยใช IPv4

0* - 255

1010

ตั้งไอพีแอดเดรส 2 บน
IPv4 ดวยตนเอง

ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุมที่ 2
ในไอพีแอดเดรสของเครื่องพิมพโดยใช IPv4

0* - 255

1011

ตั้งไอพีแอดเดรส 3 บน
IPv4 ดวยตนเอง

ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุมที่ 3
ในไอพีแอดเดรสของเครื่องพิมพโดยใช IPv4

0* - 255

1012

ตั้งไอพีแอดเดรส 4 บน
IPv4 ดวยตนเอง

ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุมที่ 4
ในไอพีแอดเดรสของเครื่องพิมพโดยใช IPv4

0* - 255

1013

ตั้ง Subnet Mask 1 บน
IPv4 ดวยตนเอง

ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุมที่ 1 ใน subnet
mask ของเครื่องพิมพโดยใช IPv4

0* - 255

1014

ตั้ง Subnet Mask 2 บน
IPv4 ดวยตนเอง

ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุมที่ 2 ใน subnet
mask ของเครื่องพิมพโดยใช IPv4

0* - 255

1015

ตั้ง Subnet Mask 3 บน
IPv4 ดวยตนเอง

ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุมที่ 3 ใน subnet
mask ของเครื่องพิมพโดยใช IPv4

0* - 255

1016

ตั้ง Subnet Mask 4 บน
IPv4 ดวยตนเอง

ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุมที่ 4 ใน subnet
mask ของเครื่องพิมพโดยใช IPv4

0* - 255

เครืองมือ

1006

8
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1017

ตั้งที่อยูเกตเวย 1 บน IPv4
ดวยตนเอง

ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุมที่ 1
ในที่อยูเกตเวยของเครื่องพิมพโดยใช IPv4

0* - 255

1018

ตั้งที่อยูเกตเวย 2 บน IPv4
ดวยตนเอง

ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุมที่ 2
ในที่อยูเกตเวยของเครื่องพิมพโดยใช IPv4

0* - 255

1019

ตั้งที่อยูเกตเวย 3 บน IPv4
ดวยตนเอง

ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุมที่ 3
ในที่อยูเกตเวยของเครื่องพิมพโดยใช IPv4

0* - 255

1020

ตั้งที่อยูเกตเวย 4 บน IPv4
ดวยตนเอง

ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุมที่ 4
ในที่อยูเกตเวยของเครื่องพิมพโดยใช IPv4

0* - 255

1021

ตัวกรองไอพีบน IPv4

ตั้งคาวาจะใช IPv4
เฉพาะเมื่อเชื่อมตอเขากับเครื่องพิมพ

0: ไมมีการควบคุมการเขาถึง IPv4*
1: ใชการควบคุมการเขาถึง IPv4

1022

อนุญาตใหไอพีแอดเดรส
(1) - 1 เขาถึง IPv4

ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุมที่ 1
ในไอพีแอดเดรส (1) - 1 ที่อนุญาตใหเขาถึง
IPv4

0* - 255

1023

อนุญาตใหไอพีแอดเดรส
(1) - 2 เขาถึง IPv4

ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุมที่ 2
ในไอพีแอดเดรส (1) - 2 ที่อนุญาตใหเขาถึง
IPv4

0* - 255

1024

อนุญาตใหไอพีแอดเดรส
(1) - 3 เขาถึง IPv4

ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุมที่ 3
ในไอพีแอดเดรส (1) - 3 ที่อนุญาตใหเขาถึง
IPv4

0* - 255

1025

อนุญาตใหไอพีแอดเดรส
(1) - 4 เขาถึง IPv4

ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุมที่ 4
ในไอพีแอดเดรส (1) - 4 ที่อนุญาตใหเขาถึง
IPv4

0* - 255

เครืองมือ

1026

ความยาวบิตมาสกควบคุมก ตั้งความยาวบิตของมาสกควบคุมการเขาถึง
ารเขาถึง IPv4 (1)
IPv4 (1)

0* - 32

1030

อนุญาตใหไอพีแอดเดรส
(2) - 1 เขาถึง IPv4

ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุมที่ 1 ใน Subnet
Mask (2) - 1 ที่อนุญาตใหเขาถึง IPv4

0* - 255

8

1031

อนุญาตใหไอพีแอดเดรส
(2) - 2 เขาถึง IPv4

ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุมที่ 2 ใน Subnet
Mask (2) - 2 ที่อนุญาตใหเขาถึง IPv4

0* - 255

1032

อนุญาตใหไอพีแอดเดรส
(2) - 3 เขาถึง IPv4

ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุมที่ 3 ใน Subnet
Mask (2) - 3 ที่อนุญาตใหเขาถึง IPv4

0* - 255

1033

อนุญาตใหไอพีแอดเดรส
(2) - 4 เขาถึง IPv4

ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุมที่ 4 ใน Subnet
Mask (2) - 4 ที่อนุญาตใหเขาถึง IPv4

0* - 255

1034

ความยาวบิตมาสกควบคุมก ตั้งความยาวบิตของมาสกควบคุมการเขาถึง
ารเขาถึง IPv4 (2)
IPv4 (2)

0* - 32

1038

อนุญาตใหไอพีแอดเดรส
(3) - 1 เขาถึง IPv4

ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุมที่ 1
ในไอพีแอดเดรส (3) - 1 ที่อนุญาตใหเขาถึง
IPv4

0* - 255

1039

อนุญาตใหไอพีแอดเดรส
(3) - 2 เขาถึง IPv4

ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุมที่ 2
ในไอพีแอดเดรส (3) - 2 ที่อนุญาตใหเขาถึง
IPv4

0* - 255

1040

อนุญาตใหไอพีแอดเดรส
(3) - 3 เขาถึง IPv4

ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุมที่ 3
ในไอพีแอดเดรส (3) - 3 ที่อนุญาตใหเขาถึง
IPv4

0* - 255

1041

อนุญาตใหไอพีแอดเดรส
(3) - 4 เขาถึง IPv4

ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุมที่ 4
ในไอพีแอดเดรส (3) - 4 ที่อนุญาตใหเขาถึง
IPv4

0* - 255

1042

ความยาวบิตมาสกควบคุมก ตั้งความยาวบิตของมาสกควบคุมการเขาถึง
IPv4 (3)
ารเขาถึง IPv4 (3)
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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 ตั้งความยาวบิตของมาสกควบคุมการเขาถึง
ารเขาถึง IPv4 (4)
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 ตั้งความยาวบิตของมาสกควบคุมการเขาถึง
IPv4 (5)
ารเขาถึง 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 ตั้งความยาวบิตของมาสกควบคุมการเขาถึง
ารเขาถึง IPv4 (6)
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

เครืองมือ

1046

8
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รายการเมนู

ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุมที่ 4
ในไอพีแอดเดรส (7) - 4 ที่อนุญาตใหเขาถึง
IPv4

0* - 255

เครืองมือ

1073

อนุญาตใหไอพีแอดเดรส
(7) - 4 เขาถึง IPv4

1074

ความยาวบิตมาสกควบคุมก ตั้งความยาวบิตของมาสกควบคุมการเขาถึง
ารเขาถึง IPv4 (7)
IPv4 (7)

0* - 32

1078

อนุญาตใหไอพีแอดเดรส
(8) - 1 เขาถึง IPv4

ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุมที่ 1
ในไอพีแอดเดรส (8) - 1 ที่อนุญาตใหเขาถึง
IPv4

0* - 255

1079

อนุญาตใหไอพีแอดเดรส
(8) - 2 เขาถึง IPv4

ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุมที่ 2
ในไอพีแอดเดรส (8) - 2 ที่อนุญาตใหเขาถึง
IPv4

0* - 255

1080

อนุญาตใหไอพีแอดเดรส
(8) - 3 เขาถึง IPv4

ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุมที่ 3
ในไอพีแอดเดรส (8) - 3 ที่อนุญาตใหเขาถึง
IPv4

0* - 255

1081

อนุญาตใหไอพีแอดเดรส
(8) - 4 เขาถึง IPv4

ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุมที่ 4
ในไอพีแอดเดรส (8) - 4 ที่อนุญาตใหเขาถึง
IPv4

0* - 255

1082

ความยาวบิตมาสกควบคุมก ตั้งความยาวบิตของมาสกควบคุมการเขาถึง
ารเขาถึง IPv4 (8)
IPv4 (8)

0* - 32

1086

อนุญาตใหไอพีแอดเดรส
(9) - 1 เขาถึง IPv4

ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุมที่ 1
ในไอพีแอดเดรส (9) - 1 ที่อนุญาตใหเขาถึง
IPv4

0* - 255

1087

อนุญาตใหไอพีแอดเดรส
(9) - 2 เขาถึง IPv4

ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุมที่ 2
ในไอพีแอดเดรส (9) - 2 ที่อนุญาตใหเขาถึง
IPv4

0* - 255

1088

อนุญาตใหไอพีแอดเดรส
(9) - 3 เขาถึง IPv4

ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุมที่ 3
ในไอพีแอดเดรส (9) - 3 ที่อนุญาตใหเขาถึง
IPv4

0* - 255

1089

อนุญาตใหไอพีแอดเดรส
(9) - 4 เขาถึง IPv4

ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุมที่ 4
ในไอพีแอดเดรส (9) - 3 ที่อนุญาตใหเขาถึง
IPv4

0* - 255

1090

ความยาวบิตมาสกควบคุมก ตั้งความยาวบิตของมาสกควบคุมการเขาถึง
ารเขาถึง IPv4 (9)
IPv4 (9)

1094

อนุญาตใหไอพีแอดเดรส
(10) - 1 เขาถึง IPv4

ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุมที่ 1
0* - 255
ในไอพีแอดเดรส (10) - 1 ที่อนุญาตใหเขาถึง
IPv4

1095

อนุญาตใหไอพีแอดเดรส
(10) - 2 เขาถึง IPv4

0* - 255
ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุมที่ 2
ในไอพีแอดเดรส (10) - 2 ที่อนุญาตใหเขาถึง
IPv4

1096

อนุญาตใหไอพีแอดเดรส
(10) - 3 เขาถึง IPv4

0* - 255
ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุมที่ 3
ในไอพีแอดเดรส (10) - 3 ที่อนุญาตใหเขาถึง
IPv4

1097

อนุญาตใหไอพีแอดเดรส
(10) - 4 เขาถึง IPv4

ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุมที่ 4
0* - 255
ในไอพีแอดเดรส (10) - 4 ที่อนุญาตใหเขาถึง
IPv4

1098

ความยาวบิตมาสกควบคุมก ตั้งความยาวบิตของมาสกควบคุมการเขาถึง
ารเขาถึง IPv4 (10)
IPv4 (10)

0* - 32

1103

สถานะพอรต SNMP

ตั้งสถานะเริ่มตนของพอรต SNMP

0: ปดใชงานแลว
1: เปดใชงานแลว*

1104

สถานะพอรต LPD

ตั้งสถานะเริ่มตนของพอรต LPD

0: ปดใชงานแลว
1: เปดใชงานแลว*

8
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คา
(*: การตั้งคาเริม่ ตน)

คําอธิบาย

0* - 32

รายการ System Administrator Program
หมายเลขโปรแ
กรม

รายการเมนู

คา
(*: การตั้งคาเริ่มตน)

คําอธิบาย

1105

พอรตสถานะ Port 9100

ตั้งสถานะเริ่มตนของพอรต Port 9100

0: ปดใชงานแลว
1: เปดใชงานแลว*

1106

สถานะเริ่มตนการบริการอิ
นเทอรเน็ตของ Centreware
Internet Services

ตั้งสถานะเริ่มตนใน Centreware Internet
Services

0: ปดใชงานแลว
1: เปดใชงานแลว*

การตั้งคาคุณลักษณะ
หมายเลขโปรแ
กรม

รายการเมนู

คา
(*: การตั้งคาเริ่มตน)

คําอธิบาย

กระดาษที่ใช
(การทําสําเนา)

ตั้งคาถาดเริ่มตน

0: อัตโนมัติ
1: ถาด 1*
2: ถาด 2
5: ถาด Bypass

3001

จัดชุด (การทําสําเนา)

การตั้งคาเริ่มตนคือ ไมจัดชุด

0: ไมจัดชุด*

3002

การยอ/ขยาย
(การทําสําเนา)

ตั้งอัตราสวนการยอ-ขยายเริ่มตน

0: 100%
1: 50.0%
2: 70.7%
3: 141.4%
4: 200.0%
254: ตั้งคาลวงหนา
255: อัตโนมัติ*

3003

ลบขอบ (การทําสําเนา)

ตั้งจํานวนการลบขอบ

0 - 40 มม.
(คาเริ่มตน:2 มม.)

3004

ประเภทตนฉบับ
(การทําสําเนา)

ตั้งคาเริ่มตนของ [ประเภทตนฉบับ]

1: ขอความ*
2: ขอความ & ภาพถาย
3: ภาพถาย

3005

สวางขึ้น / เขมขึ้น
(การทําสําเนา)

ตั้งคาเริ่มตนของ [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

ปรับคุณภาพของพนื้
หลังของสําเนา
(การทําสําเนา)

ตั้งคาลดสีพื้นหลังของกระดาษหรือไม

0: Off
1: On*

เครืองมือ

3000

8

115

8 เครื่องมือ

หมายเลขโปรแ
กรม
3008

เครืองมือ

3008
(อยางตอเนื่อง)

8
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รายการเมนู
ขนาดกระดาษ
(การทําสําเนา)

ขนาดกระดาษ
(การทําสําเนา)

คําอธิบาย

คา
(*: การตั้งคาเริม่ ตน)

ตั้งคาเริ่มตนของขนาดเอกสารเมื่อโปรแกรมห
มายเลข 206 ถูกตั้งคาเปน 2 (หนวยเปนนิ้ว)

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

ตั้งคาเริ่มตนของขนาดเอกสารเมื่อโปรแกรมห
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

ตั้งคาเริ่มตนของขนาดเอกสารเมื่อโปรแกรมห
มายเลข 206 ถูกตั้งคาเปน 4 (ชุดลําดับ AB
(8K/16K))

1: 11 x 17"
2: A3
3: 8K (จีน)
4: 8K (ไตหวัน)
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

ตั้งคาเริ่มตนของขนาดเอกสารเมื่อโปรแกรมห
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

รายการ System Administrator Program
หมายเลขโปรแ
กรม

รายการเมนู

คําอธิบาย

คา
(*: การตั้งคาเริ่มตน)

2 ดาน (การทําสําเนา)

ตั้งการตั้งคาเริ่มตนของ [2 ดาน]

0: 1 J 1*
1: 1 J 2
2: 2 J 1
3: 2 J 2

3010

Preset Zoom Ratio
(การทําสําเนา)

ตั้งอัตราสวนการตั้งคายอ-ขยายลวงหนา
ทานสามารถตั้งคาระหวาง 25 และ 400%
(เพิ่มครั้งละ 1%)

25 - 400%
(คาเริ่มตน:81%)

3011

ปรับคุณภาพของพนื้
หลังของสําเนา Level
(การทําสําเนา)

ตั้งคาระดับคุณภาพของพื้นหลังของสเนา
([ปรับคุณภาพของพนื้ หลังของสําเนา)
(โปรมแกรมหมายเลข: 3007)
เมื่อคุณลักษณะถูกตั้งเปน ON
คุณลักษะนี้สามารถใชไดเมื่อสแกนเอกสารภา
พขาว-ดํา

0: Level1
1: Level2*
2: Level3
3: Level4
4: Level5

3012

การลบขอบ
ถายบัตรประจําตัว
(การทําสําเนา)

ตั้งระยะของ การลบขอบ สําหรับคุณลักษณะ
ถายบัตรประจําตัว

0 - 10 มม.
(คาเริ่มตน: 3 มม.)

3013

พื้นที่สแกนสําหรับถายบัตร
ประจําตัว
(ดานหนึ่งของตาราง)

ตั้งคาพื้นที่เมื่อสแกนเอกสารโดยใชคุณสมบัติก 1: การสแกน 1 การด*
ารถายบัตรประจําตัว
2: การสแกน 2 การด

3015

ดานที่ถูกเย็บเลมสําหรับกา
รทําสําเนาหนาหลัง
(เอกสาร)

ตั้งคาขนาดขอบสําหรับเย็บเลมเมื่อเอกสาร
ไดรับการตั้งคาแลว เมื่อเลือก
"จํานวนหนาตอดาน" แลว
ขอบยาวสําหรับเย็บเลมก็จะไดรับการตั้งคา

3: การเย็บเลมดานยาว*
4: การเย็บเลมดานสั้น

3016

ดานที่ถูกเย็บเลมสําหรับกา
รทําสําเนาหนาหลัง
(กระดาษ)

ตั้งคาขนาดขอบสําหรับเย็บเลมเมื่อกระดาษได
รับการตั้งคาแลว เมื่อเลือก
"จํานวนหนาตอดาน" แลว
ขอบยาวสําหรับเย็บเลมก็จะไดรับการตั้งคา

3: การเย็บเลมดานยาว*
4: การเย็บเลมดานสั้น

3017

ประเภทเอกสารเริ่มตนสําห
รับถายบัตรประจําตัว

ตั้งประเภทเอกสารสําหรับถายบัตรประจําตัว

1: ขอความ*
2: ขอความและภาพ
3: ภาพ

เครืองมือ

3009

8
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8 เครื่องมือ

เครืองมือ

8
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9 สถานะเครื่อง
เนื้อหาในบทนี้อธิบายถึงคุณลักษณะที่ใหไวเพื่อตรวจสอบสถานะของเครื่อง
หมายเหตุ

z
z

• รายการที่คุณสามารถตรวจสอบไดอาจจะแตกตางกันในบางรุน สามารถตรวจสอบรายการเหลานี้ไดหากคุณเพิ่มอุปกรณเสริมบางประเภท
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา

การพิมพ Reports.............................................................................................................................................................120
การตรวจสอบจํานวนการแสดงผลทีท่ าํ สําเนา...................................................................................................................122

9 สถานะเครื่อง

การพิมพ Reports
เครื่องพิมพสามารถพิมพรายงาน:
Report

คําอธิบาย

System Settings Report

พิมพการกําหนดคาฮารดแวรของเครื่อง ขอมูลรุน สถานะการสิ้นเปลือง
จํานวนหนาที่พิมพตามคุณลักษณะแตละอยาง รายการที่สามารถรายการที่ถูกตั้งมาจาก CentreWare Internet
Services และคาบตางๆ

Service Settings Report

พิมพรายการทั้งหมดที่สามารถตั้งคาไดจากแผงควบคุมในโหมด System Administration

Job History Report

แสดงผลการปฏิบตั ิงาน พิมพงงานปจจุบันลาสุด (จํานวนทั้งหมด 10 งาน)
หมายเหตุ

• เมื่อมีประวัตงิ านเกินกวา 10 งาน งานใหมแตละงานจะแทนที่งานที่เกาทีสุดในประวัติ
• เมื่องานหนาเดียวถูกพิมพตอเนื่อง ขอมูลขอผิดพลาดของหนาที่ตดิ ขัดอาจไมถูกบันทึก

Error History Report

พิมพขอมูลที่เกี่ยวของกับขอผิดพลาดที่ถูกเก็บเปนประวัติไวในเครื่องพิมพ
ขอผิดพลาดจะถูกบันทึกตามลําดับจากใหมที่สุดไปเกาที่สุดไดถึง 42 ขอ
สามารถบันทึกขอมูลกระดาษติดหรือขอผิดพลาดทีคลายกันไดทั้งสิ้น 10 ขอมูล
หมายเหตุ

Job Counter Report

หมายเหตุ

• กรณีที่ขอผิดพลาดมีจํานวนขอมูลมาก อาจจะบันทึกขอผิดพลาดไดนอยกวา 42 ขอ
เมื่อประวัติขอ ผิดพลาดมีจาํ นวนเกินขีดความสามารถในการบันทึก ขอผิดพลาดใหมๆ
แตละขอที่บันทึกไวจะแทนที่ขอ ผิดพลาดขอแรกสุด

พิมพจํานวนหนาทั้งหมดที่พิมพตามคุณลักษณะแตละรายการพรอมการนับจํานวน เชน
จํานวนสําเนาทั้งหมดและจํานวนสําเนาสูงสุดที่อนุญาตใหผูใชแตละคนที่ใชโหมด multiple account

• รายการตางๆ ที่พิมพจะแตกตางกันตามการตัง้ คาของเครือ่ ง

ปฏิบัติตามขัน้ ตอนทั้งหมดดานลางในการพิมพรายงาน

สถานะเครือง

1

เขาสูโหมด System Administration
โปรดดูที่ "เขาสูโหมดผูดูแลระบบ" (P.104)

2
3

ปอนหมายเลขโปรแกรม "202" และกดปุม <เริ่ม>
ปอนจํานวนรายงานทีต่ องการพิมพแลวกดปุม <เริ่ม>

9
จํานวน
1

System Settings Report

2

Service Settings Report

3

Job History Report

4

Error History Report

5

Job Counter Report

หมายเหตุ

120

คําอธิบาย

• หากตองการหยุดงานพิมพปจจุบัน ใหกดปุม <หยุด>

การพิมพ Reports
เมื่อเสร็จสิ้นการพิมพงานนั้นแลว
แผนภาพแสดงสถานะของเครื่องจะปรากฏขึน้ ดังที่แสดงในรูปขวามือ

4

เมื่อสิ้นสุดการพิมพ ใหกดปุม <ล็อกอิน/ล็อกเอาต> เพื่อออกจากโหมด System Administration
หมายเหตุ

• เมื่อออกจากโหมด System Administration ไฟที่ปุม <ล็อกอิน/ล็อกเอาต> จะดับลง

การตรวจสอบจํานวนงาน
ทานสามารถตรวจสอบจํานวนหนาทีพ่ ิมพโดยเครื่องพิมพใตคาํ วา "Counter" ในขขอมูลที่ไดจาก System Settings Report
 Total Impressions
จํานวนหนารวมทัง้ หมดที่พิมพหรือที่ทาํ สําเนาจะปรากฏขึ้น
 Copied Impressions
จํานวนหนาทั้งหมดทีท่ ําสําเนาจะปรากฏขึน้
 Printed Impressions
จํานวนหนาทั้งหมดทีพ่ ิมพจะปรากฏขึ้น

ทานสามารถตรวจสอบสถานะของวัสดุสิ้นเปลือง เชน ตลับหมึกและตลับลูกดรัมโดยเลือกคําวา "Consumables" ซึงเปนขอมูลทีไ่ ดจาก
System Settings Report

สถานะเครือง

การตรวจสอบวัสดุสิ้นเปลือง

 Toner Status
แสดงสถานะตลับหมึก
z
[OK]
ปจจุบันยังไมจาํ เปนตองมีการเปลีย่ นใหมทดแทน
z [Reorder]
ปจจุบันยังไมจาํ เปนตองมีการเปลีย่ นใหมทดแทน แตตลับลูกดรัมจะตองเปลี่ยนใหมในเร็วๆ นีควร ตรวจดูใหแนใจวามีตลับหมึกส ํารอง
z [Replace Soon]
ควรเปลีย่ นตลับทันที
 Drum Status
แสดงสถานะตลับลูกดรัม
[OK]
ปจจุบันยังไมจาํ เปนตองมีการเปลีย่ นใหมทดแทน
z [Reorder]
ปจจุบันยังไมจาํ เปนตองมีการเปลีย่ นใหมทดแทน แตตลับลูกดรัมจะตองเปลี่ยนใหมในเร็วๆ นี ควรมีตลับลูกดรัมสํารอง
z [Replace Soon]
ควรเปลีย่ นตลับทันที
z
[Replace Now]
จะตองเปลีย่ นตลับลูกดรัมชุดใหมเดี๋ยวนี้
z
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9 สถานะเครื่อง

การตรวจสอบจํานวนการแสดงผลที่ทําสําเนา
เครื่องพิมพจะสามารถแสดงจํานวนการแสดงผลทั้งหมดของผูใชแตละรายทีด่ ทาํ สําเนาและจํานวนการแสดงผลทั้งหมดทีผ่ ูใชแตละรายไดทํา
สําเนาไวแะการแสดงผลจํานวนสูงสุดของผูใชแตละรายทีไ่ ดรับอนุญาตใหทาํ สําเนา
คุณสมบัตินี้สามารถใชไดในโหมด Multiple Account เพื่อจัดการกระดาษถายสําเนา
Accounting for copy paper: "การจัดการกระดาษสําเนาดวยการทําบัญชี" (P.91)

เพื่อตรวจสอบและปฏิบัติตามขั้นตอนทั้งหมดดานลาง

1

เขาสูโหมด System Administration
โปรดดูที่ "เขาสูโหมดผูดูแลระบบ" (P.104)

2

ปอนหมายเลขโปรแกรมของกลุม ที่ทา นตองการตรวจสอบ กดปุม <เริ่ม>
 การแสดงผลที่ทําสําเนา
หมายเลขโปรแกรม

คําอธิบาย

สถานะเครือง

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

 ขีดจํากัดสําเนา

9

หมายเลขโปรแกรม

122

คําอธิบาย

611

ขีดจํากัดสําเนาเฉพาะผูใชรายที่ 1

612

ขีดจํากัดสําเนาเฉพาะผูใชรายที่ 2

613

ขีดจํากัดสําเนาเฉพาะผูใชรายที่ 3

614

ขีดจํากัดสําเนาเฉพาะผูใชรายที่ 4

615

ขีดจํากัดสําเนาเฉพาะผูใชรายที่ 5

616

ขีดจํากัดสําเนาเฉพาะผูใชรายที่ 6

617

ขีดจํากัดสําเนาเฉพาะผูใชรายที่ 7

618

ขีดจํากัดสําเนาเฉพาะผูใชรายที่ 8

619

ขีดจํากัดสําเนาเฉพาะผูใชรายที่ 9

620

ขีดจํากัดสําเนาเฉพาะผูใชรายที่ 10

การตรวจสอบจํานวนการแสดงผลที่ทําสําเนา

3ตรวจสอบคาที่ปรากฏ
หมายเหตุ•คุณสามารถเห็นคาถัดไปไดโดยกดปุม <เริม่ ตน> เมื่อ
•กดปุม <หยุด> เพื่อกลับไปสูจอปอนหมายเลขโปรแกรม

4

ปรากฎขึ้น

เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบแลว ใหกดปุม <ล็อกอิน/ล็อกเอาต> แลวจึงออกจากโหมด System Administration
หมายเหตุ

• เมื่อออกจากโหมด System Administration ไฟที่ปุม <ล็อกอิน/ล็อกเอาต> จะดับลง

สถานะเครือง

9
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9 สถานะเครื่อง

สถานะเครือง

9
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10 การบํารุงรักษา
เนื้อหาในบทนี้อธิบายเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลืองและวิธีทาํ ความสะอาดเครื่อง
z
การเปลีย่ นวัสดุสิ้นเปลือง..................................................................................................................................................126
z การทําความสะอาดเครื่อง ................................................................................................................................................135

10 การบํารุงรักษา

การเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง
วัสดุสิ้นเปลืองตอไปนี้ จัดใหมาพรอมกับเครือง
เราขอแนะนําใหใชวัสดุสิ้นเปลืองตอไปนี้เนื่องจากวัสดุดังกลาวผลิตขึน้ โดยสอดคลองกับขอมูลจําเพาะของเครื่อง
ชนิดของวัสดุสิ้นเปลือง/
อะไหลทดแทนทีต่ องเปลี่ยนตามกําหนด

รหัสผลิตภัณฑ

ปริมาณ/กลอง

ความจุมาตรฐานตลับหมึก

CT202384

1ชิ้น/กลอง

ตลับลูกดรัม

CT351075

1ชิ้น/กลอง

หมายเหตุ

z

z

การบำรุงรักษา

10

• เราขอแนะนําใหทานสํารองวัสดุสนิ้ เปลือง/อะไหลทดแทนที่ตองเปลี่ยนตามเวลาไวใหพรอมเสมอ

หามใชเครื่องดูดฝุนดูดทําความสะอาดผงหมึกทีหกและผงหมึกที่ตกคางอยูบนเครื่อง ตลับหมึก หรือตลับเก็บหมึก
เนื่องจากผงหมึกอาจติดไฟหากเกิดประกายไฟขึน้ ภายในเครื่องดูดฝุนและอาจเปนสาเหตุทาํ ใหเกิดการระเบิดขึ้นได
ใหใชไมกวาดหรือผาชุบน้าํ ทําความสะอาดผงหมึกที่หก หากคุณทําผงหมึกหกเปนปริมาณมาก โปรดติดตอตัวแทนของ Fuji Xerox
ในพื้นที่ของคุณ
หามทิง้ ตลับหมึกลงในเปลวไฟ ผงหมึกที่เหลืออยูในตลับหมึกอาจลุกติดไฟและทําใหเกิดการบาดเจ็บจากไฟไหมหรือการระเบิด
ถาคุณมีตลับหมึกที่ใชหมดแลวซึง่ ตองการกําจัดทิ้ง โปรดติดตอตัวแทนฟูจิ ซีร็อกซในพื้นทีของคุณเพือ่ ใหกาํ จัดทิ้งวัสดุ

z

เก็บตลับลูกดรัมและตลับหมึกใหหางจากมือเด็ก ถาผงหมึกเขาปากเด็กโดยไมไดตั้งใจ ใหบวนผงหมึกทิ้ง กลั้วลางปากดวยน้าํ
ดื่มน้ําและรีบพบแพทยทันที

z

เมื่อเปลี่ยนตลับลูกดรัมและตลับเก็บหมึก โปรดระวังไมใหผงหมึกหก กรณีที่ผงหมึกหก โปรดหลีกเลีย่ งการสัมผัสกับเสื้อผา, ผิวหนัง,
ดวงตา และปาก รวมไปถึงการสูดดม

z

ถาหมึกหกลงบนผิวหนังหรือเสื้อผา ใหลางออกดวยสบูและน้ํา ถาผงหมึกเขาตา ใหลา งตาดวยนำสะอาดในปริมาณมากๆ
เปนเวลาอยางนอย 15 นาทีจนอาการระคายเคืองหายไป และรีบพบแพทยทนั ที ถาหายใจเอาผงหมึกเขาไป ใหยายไปอยูในทีๆ่
อากาศปลอดโปรงและกลัว้ ลางปากดวยน้ํา ถาผงหมึกเขาปาก ใหบวนผงหมึกทิง้ กลั้วลางปากดวยน้ํา
ดื่มน้ําเปนจํานวนมากและรีบพบแพทยทันที

 การจัดการวัสดุสิ้นเปลือง/อะไหลทดแทนที่ตองเปลี่ยนตามเวลา
z
อยาเก็บกลองบรรจุวัสดุสิ้นเปลือง/อะไหลทดแทนที่ตองเปลี่ยนตามเวลาไวในลักษณะที่ตั้งตรง
z หากยังไมถึงเวลาใช ไมควรแกะกลองบรรจุวัสดุสิ้นเปลือง/อะไหลทดแทนทีต
่ องเปลีย่ นตามเวลา
และใหหลีกเลี่ยงการจัดเก็บวัสดุสิ้นเปลือง/อะไหลทดแทนที่ตองเปลี่ยนตามเวลาในสถานที่ตอไปนี้:
- ในบริเวณทีม่ ีอุณหภูมิและความชื้นสูง
- ใกลอุปกรณกาํ เนิดความรอน
- สถานทีท่ ี่แสงแดดสงถึงโดยตรง
- บริเวณทีเ่ ต็มไปดวยฝุนละออง
z ขณะใชวัสดุสิ้นเปลือง/อะไหลทดแทน ใหอานขอควรระวังในการใชงานอยางละเอียด
ขอควรระวังในการใชงานมักจะติดอยูบนตัวผลิตภัณฑหรือบรรจุภัณฑ หรือมีการแนบแผนขอควรระวังไวในบรรจุภณ
ั ฑเหลานั้น
z เราขอแนะนําใหคุณสํารองวัสดุสิ้นเปลือง/อะไหลทดแทนที่ตองเปลี่ยนตามเวลาไวใหพรอมเสมอ
z โปรดเตรียมรหัสผลิตภัณฑของคุณไวใหพรอมเมือทําการติดตอศูนยบริการลูกคาของเราเพื่อสังซือ
้ วัสดุสิ้นเปลือง/
อะไหลทดแทนทีต่ องเปลีย่ นตามเวลา
z
การใชวัสดุสิ้นเปลือง/อะไหลทดแทนที่ไมไดแนะนําโดยฟูจิ ซีร็อกซ อาจทําใหเครื่องเสื่อมคุณภาพและลดประสิทธิภาพการทํางานลงได
ดังนั้นใหใชเฉพาะวัสดุสิ้นเปลือง/อะไหลทดแทนที่แนะนําโดยฟูจิ ซีร็อกซเทานั้น
 การตรวจสอบสถานะของวัสดุสิ้นเปลือง
ทานสามารถตรวจเช็คสภาพของวัสดุสิ้นเปลืองตางๆ ได
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ "การตรวจสอบวัสดุสิ้นเปลือง" (P.121)
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การเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง

การเปลี่ยนตลับหมึก
รหัสขอผิดพลาดและไอคอนตอไปนี้จะปรากฏอยูในแผนภาพแสดงสถานะเครื่องขณะที่ระดับผงหมึกที่เหลืออยูนั้นเริ่มลดลง
รหัสขอผิดพลาด

แผนผังแสดงสถานะเครื่อง

การดําเนินการที่จําเปน
เมื่อไฟที่ไอคอนตลับหมึกนั้นสวาง
จําเปนตองเปลี่ยนตลับหมึกหลังจากพิมพงานไดประมาณ 2,500
หนา*1เตรียมตลับหมึกสํารองไวใหพรอม

ไฟสวางขึ้น

-

เมื่อไฟที่ไอคอนตลับหมึกนั้นสวาง (ไฟกระพริบเปนเวลา 3 วินาที)
จําเปนตองเปลี่ยนตลับหมึกหลังจากพิมพงานไดประมาณ 100
หนา*1เตรียมตลับหมึกสํารองไวใหพรอม
ไฟสวางขึ้น

-

การบำรุงรักษา

เมื่อรหัสขอผิดพลาดปรากฏขึน้
ไฟสัญลักษณตลับหมึกเริ่มกะพริบและไฟรหัสขอผิดพลาดสวาง
จําเปนตองเปลี่ยนตลับหมึกใหม เปลี่ยนตลับหมึก
กระพริบ

10
* : คาอายุการใชงานที่แสดงจะเปนจํานวนรวมของการใชกระดาษ A4 แบบ LEF (
ขนาดกระดาษ, ชนิดกระดาษ และสภาพแวดลอมในการใชงานของเครื่อง

สิ่งสําคัญ

) คาดังกลาวเปนคาประมาณการและจะแตกตางกันไปตามเงื่อนไขตางๆ เชน เนื้อหาที่พิมพ,

• เมื่อคุณเปลี่ยนตลับหมึก ผงหมึกอาจหกและเลอะพืนได เราขอแนะนําใหวางกระดาษรองกับพื้นกอน
• การใชตลับหมึกที่ไมไดแนะนําโดยฟูจิ ซีรอ็ กซอาจทําใหเครื่องเสื่อมคุณภาพและลดประสิทธิภาพการทํางานลงได
ใหใชเฉพาะตลับหมึกที่แนะนําโดยฟูจิ ซีรอ็ กซเทานั้น
• หากปริมาณผงหมึกที่เหลืออยูระดับต่าํ เครื่องอาจหยุดการพิมพและมีรหัสขอผิดพลาดปรากฏขึ้น
ในกรณีนี้ใหเปลี่ยนตลับหมึกเพื่อใหเครื่องดำเนินการทําสําเนาหรือพิมพตอ
• ใหเปดสวิตชเครือ่ งไวขณะเปลี่ยนตลับหมึก

ปฏิบัติตามขั้นตอนทั้งหมดดานลางเพื่อทําการเปลี่ยนตลับหมึก
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10 การบํารุงรักษา

1

ตรวจดูใหแนใจวาเครื่องไมไดทาํ งานอยู และเปดฝาครอบดานหนาขึ้น

2

ยึดทีจ่ ับตลับหมึกไวและยกขึ้นเล็กนอย

3

คอยๆ ดึงตลับหมึกออกจากตัวเครื่อง

การบำรุงรักษา

10
หามทิ้งตลับหมึกลงในเปลวไฟ ผงหมึกทีเ่ หลืออยูในตลับหมึกอาจลุกติดไฟและทําใหเกิดการบาดเจ็บจากไฟไหมหรือการระเบิด
ถาคุณมีตลับหมึกที่ใชหมดแลวซึ่งตองการกําจัดทิง้ โปรดติดตอตัวแทนฟูจิ ซีร็อกซในพื้นทีของคุณเพื่อใหกาํ จัดทิง้ วัสดุ
สิ่งสําคัญ

4

แกะหอบรรจุภัณฑของตลับหมึกอันใหม เขยาขึน้ /ลงและซาย/ขวาเบาๆ
10 ครั้ง
สิ่งสําคัญ
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• คอยๆ ดึงตลับหมึกออกมาชาๆ มิฉะนั้นผงหมึกอาจหกออกจากตัวตลับ
• สงคืนตลับหมึกที่ใชแลวแกตวั แทนฟูจิ ซีร็อกซในพื้นที่ของคุณ

• หามแตะที่ชัตเตอร

การเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง

5

วางตลับหมึกโดยใหลกู ศร (K) หงายขึ้น
แลวสอดตลับหมึกนั้นเขาไปใหลึกทีส่ ุด

6

ปดฝาครอบดานหนา

การบำรุงรักษา

หมายเหตุ

• ถาฝาครอบดานหนาปดไมสนิท รหัสขอผิดพลาดจะปรากฏขึ้นและเครื่องจะหยุดการทํางานคางไว

10
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การเปลี่ยนตลับลูกดรัม
รหัสขอผิดพลาดและไอคอนตอไปนี้จะปรากฏขึ้นในแผนภาพแสดงสถานะของเครืองพิมพเมื่อตลับลูกดรัมใกลจะหมดอายุการใชงาน
รหัสขอผิดพลาด

แผนผังแสดงสถานะเครื่อง

การดําเนินการที่จําเปน
เมื่อสัญลักษณตลับลูกดรัมสวางขึ้น
จะตองเปลี่ยนตลับลูกดรัมหลังจากการใชงานประมาณ 4,000
หนา* เตรียมตลับลูกดรัมสํารองไวใหพรอม

ไฟสวางขึ้น

-

เมื่อสัญลักษณตลับลูกดรัมสวางขึ้น (กระพริบสามวินาที)
จะตองเปลี่ยนตลับลูกดรัมหลังจากการใชงานประมาณ 1,000
หนา* เตรียมตลับลูกดรัมสํารองไวใหพรอม
ไฟสวางขึ้น

-

การบำรุงรักษา

เมื่อรหัสขอผิดพลาดปรากฏขึ้น
ไฟที่สัญลักษณตลับหมึกจะเริ่มกระพริบ
และไฟที่รหัสขอผิดพลาดจะสวาง
จําเปนตองเปลี่ยนตลับลูกดรัมใหม
กระพริบ

10
* : คาอายุการใชงานทีแ่ สดงจะเปนจํานวนรวมของกระดาษขนาด A4 ( ) ที่สามารถพิมพได อายุการใชงานทีเ่ หลืออยูจริงจะแตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับขนาดและแนวการพิมพของกระดาษ,
จํานวนหนาที่พิมพตอเนื่องกัน และสภาพแวดลอมในการใชงานของเครื่อง ใหใชตัวเลขขางตนเปนเพียงแนวทางเทานั้น
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สิ่งสําคัญ

• การใชตลับลูกดรัมที่ฟูจิ ซีร็อกซไมไดแนะนําใหใชอาจจะลดคุณภาพของงานที่สง ออกมาจากเครืองหรือประสิทธิภาพของเครือ่ งลงได
ใหใชตลับลูกดรัมที่ฟูจิ ซีร็อกซแนะนําใหใชกับเครื่องนี้ทุกครั้ง

หมายเหตุ

• หามมิใหตลับลูกดรัมโดนแสงแดดโดยตรงหรือโดนแสงจาจากหลอดฟลูออเรสเซนตภายในอาคาร หามสัมผัสหรือขูดขีดผิวลูกดรัม
เพราะการปฏิบัติเชนนี้อาจจะสงผลตอคุณภาพงานพิมพได

การเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง
ตรวจดูใหแนใจวาเครื่องไมไดทาํ งานอยู และเปดฝาครอบดานหนาขึ้น

2

เปดถาด Bypass (1) และตอมาในขณะที่ยกคันงาง (2) ไว ใหคอยๆ
เปดฝาครอบดานบนซาย (3)

3

คลายสกรูสองตัวทวนเข็มนาฬิกา (1) และคอยๆ เลือ่ นตลับลูกดรัม (2)
ออกมา

4

กดดานลางของตลับลูกดรัมคางไวตามที่ปรากฏในภาพ และคอยๆ
ดึงตลับลูกดรัมออกจากเครื่อง

การบำรุงรักษา

1

10

5

นําตลับลูกดรัมใหมออกจากกลอง แลวใสตลับลูกดรัมที่ใชแลวลงในถุงพลาสติกทีใ่ หมาและวางลงในกลอง
สิ่งสําคัญ

6

• อยาวางตลับลูกดรัมใหมในตําแหนงตัง้ ขึ้น
• สงคืนตลับลูกดรัมที่ใชแลวแกตัวแทนฟูจิ ซีร็อกซในพื้นที่ของคุณ

ลอกแผนปองกันออกจากตลับลูกดรัมใหม
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7

ใสตลับลูกดรัมใหม

8

ไขสกรูสองตัวตามเข็มนาฬิกาใหแนน

9

ลอกแถบปองกันของตลับลูกดรัม

การบำรุงรักษา

10

ปดฝาครอบดานหนา

10

หมายเหตุ

11

คอยๆ ปดฝาครอบดานบนซายและถาด Bypass

หมายเหตุ

12
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• ถาฝาครอบดานหนาปดไมสนิท รหัสขอผิดพลาดจะปรากฏขึ้นและเครือ่ งจะหยุดการทํางานคางไว

• ถาฝากครอบดานบนซายปดไมสนิท รหัสขอผิดพลาดจะปรากฏขึ้นและเครื่องจะหยุดการทํางานคางไว

เขาสูโหมดผูดูแลระบบ

การเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง
โปรดดูที่ "เขาสูโหมดผูดูแลระบบ" (P.104)

13

ปอนหมายเลขโปรแกรม "8000" และกดปุม <เริ่ม>

ปุม <เริ่ม>

14

ปอนคา [950807] และกดปุม <เริ่ม>

การบำรุงรักษา

ปุม <เริ่ม>

10
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15

ในหนาจอยืนยัน ใหกดปุม <เริ่ม>

ปุม <เริ่ม>

เมือ่ การเริ่มตนเสร็จสมบูรณ หนาจอสิ้นสุดจะปรากฏขึ้น

การบำรุงรักษา

10
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การทําความสะอาดเครื่อง

การทําความสะอาดเครื่อง
สวนนี้จะอธิบายวิธีการทําความสะอาดเครื่อง เชน ตัวเครื่องดานนอก, ฝาครอบเอกสาร, ตัวปอนเอกสาร และกระจกวางเอกสารตนฉบับ

เมื่อทําความสะอาดผลิตภัณฑ ใหใชอุปกรณทาํ ความสะอาดทีก่ ําหนดไวเฉพาะ
อุปกรณทาํ ความสะอาดอื่นๆ อาจสงผลใหประสิทธิภาพในการทํางานของผลิตภัณฑลดลง หามใชสเปรยทาํ ความสะอาด
มิฉะนั้นอาจทําใหเกิดการลุกติดไฟและเกิดการระเบิดขึ้นได

ใหปดสวิตชเครื่องและถอดปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อทําความสะอาดเครื่อง การเปดเขาถึงภายในเครื่องที่ไดรับกระแสไฟฟา
อาจทําใหถูกไฟช็อตได

การทําความสะอาดตัวเครื่องดานนอก
ตอไปนี้จะเปนการอธิบายวิธีการทําความสะอาดตัวเครื่องดานนอก
สิ่งสําคัญ

1

ใชผานุมชุบน้ําบิดใหแหงพอหมาดๆ แลวเช็ดทีตัวเครื่องดานนอก

การบำรุงรักษา

2

• หามใชเบนซิน, ทินเนอรผสมสี, ของเหลวระเหยอื่นๆ หรือสเปรยไลแมลงฉีดพนบนตัวเครื่อง เพราะอาจทําใหฝาครอบตางๆ เปลี่ยนสี บิดเบี้ยว
หรือเกิดรอยราวขึ้นได
• การทําความสะอาดตัวเครื่องดวยน้าํ ในปริมาณมาหเกินไปอาจทําใหตัวเครื่องทํางานผิดพลาดหรือสรางความเสียหายกับเอกสารในระหวางการทําสําเ
นา การสแกน หรือการพิมพงาน

สิ่งสําคัญ

• หามใชสารทําความสะอาดอื่นๆ ที่นอกเหนือจากน้ําหรือผงซักฟอกที่มีฤทธิเ์ ปนกลาง

หมายเหตุ

• หากไมสามารถกําจัดสิ่งสกปรกออกไดอยางงายดาย ใหเช็ดตัวเครื่องเบาๆ ดวยผานุมชุบน้าํ หมาดๆ และผงซักฟอกที่มีฤทธิ์เปนกลางในปริมาณนอยๆ

เช็ดน้ําสวนเกินออกดวยผานุมแหง

การทําความสะอาดฝาครอบเอกสารและกระจกวางเอกสารตนฉบับ
ถาฝาทับกระดาษและกระจกรองตนฉบับเริ่มมีคราบเปรอะเปอน อาจทําใหมีรอยดางดําปรากฏบนกระดาษสําเนาหรือกระดาษสแกน
และตัวเครื่องอาจไมสามารถตรวจจับขนาดกระดาษไดอยางถูกตอง
เพื่อใหแนใจวากระดาษสําเนาจะสะอาดตลอดเวลา ใหทาํ ความสะอาดฝาครอบเอกสารและกระจกวางเอกสารตนฉบับประมาณเดือนละครั้ง
สิ่งสําคัญ

• หามใชเบนซิน, ทินเนอรผสมสี หรือตัวทําละลายอินทรียอื่นๆ เพราะกระทําเชนนั้นอาจสรางความเสียหายใหกับสี หรือสีเคลือบบนชิ้นสวนตางๆ
ของเครื่องที่เปนพลาสติกได
• การทําความสะอาดเครื่องดวยน้ําในปริมาณมากเกินไปอาจจะทําใหเครื่องทํางานผิดปกติ
หรือทําใหเอกสารเสียหายไดในระหวางการทําสําเนาหรือการสแกน
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1

2

เช็ดฝาครอบเอกสารดวยผานุมชุบน้าํ พอหมาดๆ
เพื่อกําจัดสิ่งสกปรกออกไป จากนั้นใหเช็ดดวยผานุมแหง

สิ่งสําคัญ

• หามใชสารทําความสะอาดอื่นๆ ที่นอกเหนือจากน้าํ หรือผงซักฟอกที่มีฤทธิ์เปนกลาง

หมายเหตุ

• หากไมสามารถกําจัดสิ่งสกปรกออกไดอยางงายดาย ใหเช็ดฝาครอบเอกสารดวยผานุมชุบน้าํ หมาดๆ
และผงซักฟอกที่มีฤทธิ์เปนกลางในปริมาณนอยๆ

เช็ดกระจกวางเอกสารตนฉบับดวยผานุมชุบน้ําพอหมาดๆ
เพื่อกําจัดสิ่งสกปรกออกไป จากนั้นใหเช็ดดวยผานุมแหง

สิ่งสําคัญ

• หามใชสารทําความสะอาดอื่นๆ ที่นอกเหนือจากน้าํ หรือผงซักฟอกที่มีฤทธิ์เปนกลาง

หมายเหตุ

• หากไมสามารถกําจัดสิ่งสกปรกออกไดอยางงายดาย ใหเช็ดกระจกวางเอกสารตนฉบับดวยผานุมชุบน้าํ หมาดๆ
และผงซักฟอกที่มีฤทธิ์เปนกลางในปริมาณนอยๆ

การทําความสะอาดตัวกดเอกสารและแถบกระจก
การบำรุงรักษา

ถาตัวอัดกระดาษและสายรัดกระจก เริ่มมีคราบเปรอะเปอน อาจทําใหมีรอยางดําปรากฏบนกระดาษสําเนาหรือกระดาษสแกน
และตัวเครื่องอาจไมสามารถตรจจับขนาดกระดาษไดอยางถูกตอง
เพื่อใหแนใจวากระดาษสําเนาจะสะอาดตลอดเวลา ใหทําความสะอาดตัวกดเอกสารและแถบกระจกประมาณเดือนละครั้ง
สิ่งสําคัญ

10
1
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• หามใชเบนซิน, ทินเนอรผสมสี หรือตัวทําละลายอินทรียอื่นๆ เพราะกระทําเชนนั้นอาจสรางความเสียหายใหกับสี หรือสีเคลือบบนชิ้นสวนตางๆ
ของเครื่องที่เปนพลาสติกได
• การทําความสะอาดตัวเครือ่ งดวยน้าํ จํานวนมากเกินไปอาจทําใหตัวเครื่องทําานผิดพลาดหรือสรางความเสียหายกับเอกสารในระหวางการทําสําเนา
หรือการแกน

เช็ดตัวกดเอกสารดวยผานุมชุบน้าํ พอหมาดๆ เพื่อกําจัดสิ่งสกปรกออกไป
จากนั้นใหเช็ดดวยผานุมแหง

สิ่งสําคัญ

• หามกดฟลมแรงเกินไปเพราะอาจทําใหเกิดความเสียหายได
• หามใชสารทําความสะอาดอื่นๆ ที่นอกเหนือจากน้าํ หรือผงซักฟอกที่มีฤทธิ์เปนกลาง

หมายเหตุ

• หากไมสามารถกําจัดสิ่งสกปรกออกไดอยางงายดาย ใหเช็ดตัวกดเอกสารดวยผานุมชุบน้ําหมาดๆ และผงซักฟอกที่มีฤทธิ์เปนกลางในปริมาณนอยๆ

การทําความสะอาดเครื่อง

2

เช็ดแถบแทงแกวดวยผานุมชุบน้าํ พอหมาดๆ เพือ่ กําจัดสิ่งสกปรกออกไป
จากนั้นใหเช็ดดวยผานุมแหง

สิ่งสําคัญ

• หามใชสารทําความสะอาดอื่นๆ ที่นอกเหนือจากน้ําหรือผงซักฟอกที่มีฤทธิเ์ ปนกลาง

หมายเหตุ

• หากไมสามารถกําจัดสิ่งสกปรกออกไดอยางงายดาย ใหเช็ดแถบแทงแกวดวยผานุมชุบน้ําหมาดๆ และผงซักฟอกที่มีฤทธิ์เปนกลางในปริมาณนอยๆ

การทําความสะอาดลูกกลิ้งตัวปอนเอกสาร
ถาลูกกลิ้งอุปกรณปอนกระดาษเริ่มมีคราบเปรอะเปอน รอยดางดําอาจปรากฏบนกระดาษสําเนาหรือกระดาษสแกน
และอาจทําใหเกิดกระดาษติดได
เพื่อใหแนใจวากระดาษสําเนาสะอาดตลอดเวลา ใหทําความสะอาดลูกกลิง้ ตัวปอนเอกสารประมาณเดือนละครั้ง
สิ่งสําคัญ

1

ยกสลักฝาครอบดานบนของตัวปอนเอกสารขึน จนกวาฝานัน จะเปดออกทัง หมด

3

การบำรุงรักษา

หมายเหตุ

2

• หามใชเบนซิน, ทินเนอรผสมสี หรือตัวทําละลายอินทรียอื่นๆ เพราะการกระทําเชนนั้นอาจสรางความเสียหายใหกับสี หรือสีเคลือบบนชิ้นสวนตางๆ
ของเครื่องที่เปนพลาสติกได
• การทําความสะอาดเครื่องดวยน้ําในปริมาณมากเกินไปอาจจะทําใหเครื่องทํางานผิดปกติ
หรือทําใหเอกสารเสียหายไดในระหวางการทําสําเนาหรือการสแกน

• เมื่อเปดฝาครอบเต็มที่แลว ฝาครอบจะอยูในตําแหนงที่มั่นคง ใหเปดฝาครอบเบาๆ

ใหเช็ดดวยผานุมชุบน้ําพอหมาดๆ ขณะที่หมุนลูกกลิ้ง

10

สิ่งสําคัญ

• หามใชสารทําความสะอาดอื่นๆ ที่นอกเหนือจากน้ําหรือผงซักฟอกที่มีฤทธิเ์ ปนกลาง
• ใชผาชุบน้าํ บิดใหหมาดๆ เพื่อปองกันไมใหนำ หยดไปในเครื่อง หากน้ําหยดลงไปในเครือ่ งอาจทําใหเครือ่ งทํางานผิดปกติได

หมายเหตุ

• หากไมสามารถกําจัดสิ่งสกปรกออกไดอยางงายดาย ใหเช็ดตัวลูกกลิ้งดวยผานุมชุบน้ําหมาดๆ และผงซักฟอกที่มีฤทธิ์เปนกลางในปริมาณนอยๆ

ปดฝาครอบตัวปอนเอกสารใหสนิท และตรวจดูวาไมมีชองวางระหวางดานขางทีอ่ ยูใกลหรือไกลจากฝาและตัวปอนเอกสาร
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การบำรุงรักษา
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11 การแกไขปญหา

การแกไขปญหา
เนื้อหาในสวนนี้อธิบายถึงปญหาที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องและการแกปญหา
ปฏิบัติตามขัน้ ตอนการแกไขปญหาดานลางเพื่อแกปญหา

เครื่องไมสามารถทํางานไดอยางเหมาะสม

การกระทํา ใหดูที่ "ปญหาของเครื่อง" (P.141)
ใช

ไมใช
รหัสขอผิดพลาดปรากฏขึ้น
ไมใช

สาเหตุ
ใช

มีกระดาษหรือเอกสารติดอยูหรือไม

การกระทํา สําหรับรายละเอียดเกีย่ วกับกระดาษติด โปรดดูที่ "กระดาษติด" (P.167).
สําหรับรายละเอียดเกีย่ วกับเอกสารติด โปรดดูที่ "เอกสารติด" (P.172).
ไมใช
สาเหตุ

รหัสขอผิดพลาดปรากฏขึ้นหรือไม

การกระทํา โปรดดูที่ "รหัสขอผิดพลาด" (P.156).

การกระทํา โปรดดูที่ "ปญหาคุณภาพของภาพ" (P.143).

คุณภาพของภาพไมดี
ไมใช

ใช

ปญหาในระหวางการทําสําเนา
ไมใช

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

ปญหาในระหวางการพิมพ
ไมใช

การกระทํา โปรดดูที่ "ปญหาของเครื่องพิมพ" (P.149).
ใช

ปญหาในระหวางการสแกน
ไมใช

การกระทํา โปรดดูที่ "ปญหาการสแกน" (P.150).
ใช
การกระทํา โปรดดูที่ "ปญหาที่เกีย่ วของกับเครือขาย" (P.152).

ปญหาที่เกี่ยวของกับเครือขาย

การแกไขปัญหา

ใช

หากคุณปฏิบัติตามขั้นตอนขางตนแลวแตยังไมสามารถแกปญหาขอผิดพลาดได โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา
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ปญหาของเครื่อง

ปญหาของเครื่อง
ตรวจสอบสถานะของเครื่องอีกครั้ง ถาคุณสงสัยวาเครื่องทํางานผิดปกติ
อาการ
ไมไดเปดสวิตซเครื่อง

สาเหตุที่เปนไปได

วิธีการแกไข

เปดสวิตซเครื่องหรือไม

สวิตซเครื่องเปด
ใหดูที่ "แหลงจายไฟ" (P.52)

เสียบปลั๊กไฟเขากับเตารับไวแนนดีหรือไม

ปดสวิตซเครื่อง
และตรวจสอบใหแนใจวาไดเสียบปลั๊กไฟเขากับเตารับไวแนนดีแลว
จากนั้นจึงเปดสวิตซเครื่อง

สายไฟหลุดออกจากตัวเครื่องหรือไม
เตาเสียบจายไฟปกติดีหรือไม

ลองเสียบปลั๊กเครื่องใชไฟฟาอื่นเขากับเตารับ
เพื่อตรวจสอบวาแหลงจายไฟทํางานปกติ

ไฟแสดงสถานะ
<ขอผิดพลาด> กะพริบขึ้น

ระบบการทํางานของเครื่องหรือสวนประกอบ
ที่ติดตั้งไวอาจมีปญหา

ปดสวิตซเครื่องและเปดใหมอีกครั้ง ถาปญหายังคงอยู
โปรดติดตอศูนยบริการลูกคา

ไฟแสดงสถานะ
<ขอผิดพลาด> สวางขึ้น

มีกระดาษหรือเอกสารติดหรือไม

นํากระดาษหรือเอกสารที่ติดออก
ใหดูที่ "กระดาษติด" (P.167)
ใหดูที่ "เอกสารติด" (P.172)

ฝาครอบดานหนาของเครื่องหรือฝาครอบอื่นเ ปฏิบัติตามตามคําแนะนําในรหัสขอผิดพลาดที่ปรากฏขึ้นเพื่อดําเนินก
ปดอยูหรือไม
ารตามที่จําเปน
ใหดูที่ "รหัสขอผิดพลาด" (P.156)
ปุมไฟ <ระบบประหยัดพลังงาน>
สวางขึ้นหรือไม

เครื่องอยูในโหมดประหยัดพลังงาน กดปุม <ระบบประหยัดพลังงาน>
ของแผงควบคุมเพื่อปดโหมดประหยัดพลังงาน

ไมสามารถพิมพได
หรือทําสําเนาได

มีรหัสขอผิดพลาดปรากฏขึน้ บนหนาจอแผงค
วบคุมหรือไม

ปฏิบัติตามตามคําแนะนําในรหัสขอผิดพลาดที่ปรากฏขึ้นเพื่อดําเนินก
ารตามที่จําเปน
ใหดูที่ "รหัสขอผิดพลาด" (P.156)

เสียบปลั๊กไฟเรียบรอยแลวหรือไม

ปดสวิตซเครื่อง
และตรวจสอบใหแนใจวาไดเสียบปลั๊กไฟเขากับเตารับไวแนนดีแลว
จากนั้นจึงเปดสวิตซเครื่อง

สายเคเบิลอินเตอรเฟสเชือ่ มตอดีหรือไม

ตรวจดูการเชือ่ มตอของสายเคเบิลอินเตอรเฟส
ใหดูที่ "สายเคเบิลอินเทอรเฟส" (P.29)

ตั้งสภาพแวดลอมของเครื่องคอมพิวเตอรไวถู
กตองหรือไม

ตรวจดูสภาพแวดลอมของเครื่องคอมพิวเตอร เชน
การตั้งคาโปรแกรมควบคุมการพิมพ

พอรตที่เกีย่ วของมีสถานะเปน [Enabled]
หรือไม

ตรวจสอบสถานะของพอรตที่จะใช จากนั้นตั้งคาสถานะของพอรตไปที่
[Enabled]
ใหดูที่ "การเปดใชงานพอรตการสื่อสารเพื่อนํามาใชงาน" (P.34)

ไฟแสดงสถานะ <ขอมูล>
ไมติดสวางขึ้นแมวาคุณจะสั่
งใหเครื่องพิมพงานแลว

การแกไขปัญหา

หนาจอดับมืด

ไมสามารถที่จะพิมพงานพิม มีขนาดกระดาษที่ระบุอยูในถาดแลวหรือไม
พ แมจะมีคําสั่งถึงถาด
Bypass

ปฏิบัติตามตามคําแนะนําในรหัสขอผิดพลาดที่ปรากฏขึ้นเพื่อใสขนาด
กระดาษที่ถูกตอง และลองใหมอีกครั้ง
ใหดูที่ "รหัสขอผิดพลาด" (P.156)
ใหดูที่ "การปอนกระดาษที่ถาด Bypass" (P.71)

คุณภาพการพิมพไมดี

อาจมีปญ
 หาคุณภาพของภาพเกิดขึ้น

ดําเนินการตามที่จําเปน ที่ไดอธิบายไวใน "ปญหาคุณภาพของภาพ"
ใหดูที่ "ปญหาคุณภาพของภาพ" (P.143)

ไมสามารถใสถาดหรือเอาถ
าดออกได

คุณเปดฝาครอบหรือปดสวิตซเครื่องในระหวา อยาออกแรงเพื่อใสถาดหรือเอาถาดออก ปดสวิตชเครื่อง ทิ้งไว 2-3
งการพิมพหรือไม
วินาทีแลวเปดใหม
ลองใสถาดหรือเอาถาดออกอีกครั้งเมื่อเครื่องพรอมทํางาน

ไมสามารถทําสําเนาตามขน กระจกวางเอกสารตนฉบับหรือฝาครอบเอกส
าดที่ระบุได
ารสกปรกหรือไม

ทําความสะอาดกระจกวางเอกสารตนฉบับหรือฝาครอบเอกสาร
ใหดทู ี่ "การทําความสะอาดฝาครอบเอกสารและกระจกวางเอกสารตนฉบับ"
(P.135)

เอกสารตนฉบับเปนแผนใสหรือเปนสื่อที่โปรง ใชกระจกวางเอกสารเพื่อทําสําเนา
แสงมากหรือไม
แลวใชแผนกระดาษสีขาววางทับที่ดานบนของเอกสาร
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อาการ

สาเหตุที่เปนไปได

ไมสามารถทําสําเนาตามขน วางเอกสารลงในตําแหนงที่ถูกตองหรือไม
าดที่ระบุได

วิธีการแกไข
วางเอกสารใหถูกตอง
ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบับ" (P.78)

ใสเอกสารตนฉบับถูกตองหรือไม
ตั้งตําแหนงของตัวนําเอกสารที่อยูบนตัวปอนเ จัดตัวนําเอกสารใหถูกตอง
อกสารไวถูกตองหรือไม
ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบับ" (P.78)

กระดาษติดหรือมีรอยยนบ
อยๆ

เอกสารที่พับอยูหรือไม

ปรับเอกสารใหเรียบแบนและวางลงอีกครั้ง
ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบับ" (P.78)

บรรจุกระดาษในถาดไวอยางถูกตองหรือไม

บรรจุกระดาษใหถูกตอง
โปรดดูที่ "การปอนกระดาษในถาด 1 และ 2 (อุปกรณเสริม)"
(P.70)

ใสถาดอยางถูกตองหรือไมล

ใสถาดใหถูกตองโดยดันถาดเขาไปจนสุด
โปรดดูที่ "การปอนกระดาษในถาด 1 และ 2 (อุปกรณเสริม)"
(P.70)

กระดาษชื้นหรือไม

ใหเปลี่ยนกระดาษใหม

กระดาษมวนงอหรือไม

พลิกดานกระดาษในถาด หรือเปลี่ยนกระดาษใหม

ตั้งคากระดาษและถาดไวถูกตองหรือไม

ตั้งคากระดาษใหถูกตองตรงกับกระดาษที่บรรจุเขาไป
โปรดดูที่ "การเปลี่ยนขนาดกระดาษสําหรับถาด 1 และ 2" (P.73)

มีเศษกระดาษฉีกขาดหรือมีวัตถุแปลกปลอม
ติดคางในเครื่องหรือไม

เปดฝาครอบของเครื่อง
หรือดึงถาดออกเพื่อนําเอาเศษกระดาษหรือวัตถุแปลกปลอมที่ติดคาง
ในเครื่องออกไป
ใหดูที่ "กระดาษติด" (P.167)

มีกระดาษที่ไมใชขนาดมาตรฐานอยูในถาดหรื ใหเปลี่ยนเปนกระดาษที่มีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดของเครื่อง
อไม
ใหดูที่ "ชนิดของกระดาษ" (P.66)

การแกไขปัญหา
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ตัวปอนเอกสารไมดึงเอกสา
ร

มีการบรรจุกระดาษเกินระดับการเติมสูงสุดใ
นถาดหรือไม

บรรจุกระดาษในถาดโดยไมใหเกินระดับการเติมสูงสุด
โปรดดูที่ "การปอนกระดาษในถาด 1 และ 2 (อุปกรณเสริม)"
(P.70)

ตั้งตัวนํากระดาษไวถูกตองหรือไม

บรรจุกระดาษใหถูกตอง และจัดตัวนํากระดาษใหตรงกับกระดาษ
ใหดูที่ "การปอนกระดาษในถาด 1 และ 2 (อุปกรณเสริม)" (P.70)
ใหดูที่ "การปอนกระดาษที่ถาด Bypass" (P.71)

เปนกระดาษที่ตัดอยางประณีตหรือไม

กระดาษบางชนิดอาจไมถูกตัดออกมาอยางประณีต
ใหกรีดกระดาษกอนการบรรจุลงถาด

เอกสารมีขนาดเล็กหรือไม

ขนาดต่ําสุดของเอกสารที่สามารถบรรจุลงในตัวปอนเอกสารไดคอื
A5

เขาไปรหัสขอผิดพลาดปราก ตรวจสอบตําแหนงของกระดาษที่ถาด Bypass ปรับตัวนํากระดาษใหอยูในตําแหนงที่ถูกตอง
ฏ ขึน้ หลังจากบรรจุกระดาษ
ใหดทู ี่ "รหัสขอผิดพลาด" (P.156)
ในถาด Bypass
ใหดูท่ี "การปอนกระดาษที่ถาด Bypass" (P.71)
และกดปุมปุม <เริ่ม>
เอกสารมักจะติดบอยๆ

ใชชนิดเอกสารที่เหมาะสมหรือไม
คุณกําลังใชเอกสารที่มีรูปทรงผิดปกติ,
นามบัตร, แผนใส
หรือเอกสารที่บางมากหรือไม

ขอบของเอกสารพับ
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บรรจุเอกสารในตัวปอนเอกสารอยางถูกตองหรือไม
ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบับ" (P.78)

มีปายกาว, คลิปเสียบกระดาษ
หรือเทปกาวบนเอกสารหรือไม

ลอกปายกาว, คลิปเสียบกระดาษ
หรือเทปกาวบนเอกสารออกกอนทําสําเนา

ตัวนําเอกสารใหอยูในตําแหนงที่ถูกตองหรือไ
ม

ปรับตัวนําเอกสารใหอยูในตําแหนงที่ถูกตอง
ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบับ" (P.78)

มีเศษชิ้นสวนของกระดาษติดคางอยูในตัวปอ
นเอกสารหรือไม

เปดฝาครอบตัวปอนเอกสารและตรวจดูดานใน
ใหดูที่ "เอกสารติด" (P.172)

เอกสารมวนงอหรือไม

ดัดสวนที่มวนงอของเอกสารใหเรียบและใสเอกสารเขาไปอีกครั้ง

ปญหาคุณภาพของภาพ

ปญหาคุณภาพของภาพ
หากคุณภาพของภาพทีพ่ ิมพออกมาไมดี ใหใชตารางดานลางนี้เพื่อหาสาเหตุที่นาจะเปนไปไดและดําเนินการตามที่จําเปน
หากคุณภาพของภาพยังไมดีขนึ้ ภายหลังการดําเนินการ โปรดติดตอศูนยบริการลูกคา
อาการ
สําเนาสกปรก

สาเหตุที่เปนไปได

วิธีการแกไข

กระจกวางเอกสารตนฉบับหรือฝาครอบเอกส
ารสกปรกหรือไม

ทําความสะอาดกระจกวางเอกสารตนฉบับหรือฝาครอบเอกสาร
ใหดทู ี่ "การทําความสะอาดฝาครอบเอกสารและกระจกวางเอกสารตนฉบับ"
(P.135)

เอกสารเปนประเภทโปรงแสง เชน
เปนแผนใสหรือไม

เมื่อทําสําเนาเอกสารที่โปรงแสงมากๆ
สิ่งสกปรกบนเอกสารอาจปรากฏขึ้นในสําเนา
ใหวางแผนกระดาษสีขาวทับบนบนเอกสารกอนการทําสําเนา

เปนเอกสารที่เปนกระดาษสี มีลักษณะหยาบ
หรือเปนพิมพเขียวหรือไม

ใหปรับความเขมของสําเนา
หรือลบสีพื้นหลังของกระดาษออกกอนการทําสําเนา
ใหดูที่ "สวางขึน้ / เขมขึน้ " (P.87)

เอกสารเปนกระดาษพิมพมันวาวหรือไม

กระดาษพิมพมันวาวจะติดบนกระจกวางเอกสารตนฉบับไดงา ย
และเงาจะคลายกับสิ่งสกปรกบนสําเนา
ใหวางแผนใสหรือฟลมแผนใสใตเอกสารกอนการทําสําเนา

เสนสีดําปรากฏขึน้ บนสําเน
า

แถบแทงแกวของตัวปอนเอกสารสกปรกหรือไ ใหทําความสะอาดแถบแทงแกว
ม
ใหดทู ี่ "การทําความสะอาดตัวกดเอกสารและแถบกระจก" (P.136)

สําเนามืดเกินไป

ตั้งคาความเขมของสําเนาไวมากเกินไปหรือไ
ม

สําเนาจางเกินไป

เอกสารมีสีจางหรือไม

ใหปรับความเขมของสําเนา
ใหดูที่ "สวางขึน้ / เขมขึน้ " (P.87)

ตั้งคาความเขมของสําเนาไวนอยเกินไปหรือไ
ม
บรรจุกระดาษใหถูกตอง และจัดตัวนํากระดาษใหตรงกับกระดาษ
ใหดูที่ "การปอนกระดาษในถาด 1 และ 2 (อุปกรณเสริม)" (P.70)
ใหดูที่ "การปอนกระดาษที่ถาด Bypass" (P.71)

สําเนาเลื่อนตําแหนงหรือ
โกงงอ

วางเอกสารถูกตองแลวหรือไม

วางเอกสารใหถูกตอง
ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบับ" (P.78)

บรรจุกระดาษในถาดไวอยางถูกตองหรือไม

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

11

ถาใชถาด Bypass
บรรจุกระดาษใหถูกตอง
วางกระดาษใหพอดีกบั ไกดปรับกระดาษหรือไ ใหดูท่ี "การปอนกระดาษที่ถาด Bypass" (P.71)
ม

สําเนามีสวนที่ขาดหายไป

การแกไขปัญหา

สําเนาเคลื่อนออกจากตําแห บรรจุกระดาษในตําแหนงที่ถูกตองหรือไม
นง
เชน
ขอบบนของกระดาษเลื่อนออกไปจากมุมถาด
หรือไม

ตัวนําเอกสารของตัวปอนเอกสารอยูในตําแห
นงที่ถูกตองหรือไม

วางเอกสารใหถูกตอง เลื่อนตัวนําเอกสารมาใหติดกับขอบของเอกสาร
ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบับ" (P.78)

คุณติดตั้งถาดแนนหรือไม

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

กระดาษชื้นหรือไม

กระดาษที่เปยกชืน้ อาจเปนสาเหตุใหสําเนาขาดหายไป
หรือสําเนาไมชัดเจน ใหเปลี่ยนเปนกระดาษที่เพิ่งแกะจากหอ

กระดาษในถาดพับหรือยนหรือไม

เอาแผนที่มีปญ
 หาออกไป
หรือเปลี่ยนใหมเปนกระดาษที่เพิ่งแกะจากหอ

คุณทําสําเนาเอกสารที่มีการตัดแปะหรือมีรอ
ยพับหรือไม

สวนที่ตัดแปะหรือมีรอยพับของเอกสารอาจไมไดสัมผัสกระจกวางเอก
สารตนฉบับอยางเหมาะสม
ใหวางตั้งกระดาษสีขาวทับที่ดานบนของเอกสารเพื่อที่จะทําใหเอกสาร
สัมผัสกับกระจกวางตนฉบับ
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อาการ

สาเหตุที่เปนไปได

วิธีการแกไข
เมื่อขยายสําเนาเอกสาร
อัตราการขยายบางขนาดอาจทําใหเกิดแถบลายเสน
ใหปรับแกอัตราการขยายสําเนาใหม
ใหดูที่ "ยอ/ขยาย" (P.85)

เอกสารที่พิมพออกมาจาง
(ซีด ไมชัดเจน)

กระดาษชื้น

ใหเปลี่ยนเปนกระดาษใหม

ตลับลูกดรัมเสื่อมสภาพหรือเสียหาย

ใหเปลี่ยนตลับลูกดรัม
ใหดูที่ "การเปลี่ยนตลับลูกดรัม" (P.130)

หมึกในตลับหมึกหมด

ใหเปลี่ยนตลับหมึก
ใหดูที่ "การเปลี่ยนตลับหมึก" (P.127)

จุดสีดําปรากฏขึ้นบนสําเนา

ตลับลูกดรัมเสื่อมสภาพหรือเสียหาย

ใหเปลี่ยนตลับลูกดรัม
โปรดดูที่ "การเปลี่ยนตลับลูกดรัม" (P.130)

เสนสีดําหรือสีปรากฏบนงา
นพิมพ

ตลับลูกดรัมเสื่อมสภาพหรือเสียหาย

ใหเปลี่ยนตลับลูกดรัม
ใหดูที่ "การเปลี่ยนตลับลูกดรัม" (P.130)

แถบแทงแกวสกปรก

ใหทําความสะอาดแถบแทงแกว
ใหดูที่ "การทําความสะอาดตัวกดเอกสารและแถบกระจก" (P.136)

เสนทางการปอนกระดาษสกปรก

พิมพหลายๆ แผน

ตลับลูกดรัมเสื่อมสภาพหรือเสียหาย

ใหเปลี่ยนตลับลูกดรัม
ใหดูที่ "การเปลี่ยนตลับลูกดรัม" (P.130)

การแกไขปัญหา

มีแถบลายเสนปรากฏอยูบน คุณกําลังจะพยายามขยายสําเนาเอกสารดวย
สําเนา
อัตราการขยายที่ใหญเกินไปหรือไม

11

มีสิ่งสกปรกปรากฏขึน้ ซ้ําๆ
สม่ําเสมอบนงานพิมพ

ทิศทางการปอนกระดาษ
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ปญหาคุณภาพของภาพ
อาการ

สาเหตุที่เปนไปได

มีจุดสีขาวปรากฏขึ้นในพื้นที่ กระดาษไมเหมาะสม
ของการพิมพทึบสีดํา
ตลับลูกดรัมเสื่อมสภาพหรือเสียหาย

ผงหมึกจากงานพิมพลอกติ
ดบนนิ้ว
ผงหมึกไมติดบนกระดาษ
กระดาษเปอนผงหมึก

บรรจุชนิดกระดาษที่ถูกตอง
ใหเปลี่ยนตลับลูกดรัม
ใหดูที่ "การเปลี่ยนตลับลูกดรัม" (P.130)

กระดาษชื้น

ใหเปลี่ยนเปนกระดาษใหม

กระดาษไมเหมาะสม

บรรจุชนิดกระดาษที่ถูกตอง

งานพิมพออกมาเปนสีดําทั้ง ตลับลูกดรัมเสื่อมสภาพหรือเสียหาย
หมด

ใหเปลี่ยนตลับลูกดรัม
ใหดูที่ "การเปลี่ยนตลับลูกดรัม" (P.130)

อาจเกิดปญหาแหลงจายไฟฟาแรงสูงขัดของ

โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา

เครื่องดึงกระดาษเขาไปหลายแผนในคราวเดี
ยวกัน (ดึงกระดาษซอน)

กรีดกระดาษกอนใสเขาไป

หมึกในตลับหมึกหมด

ใหเปลี่ยนตลับหมึก
ใหดูที่ "การเปลี่ยนตลับหมึก" (P.127)

การแกไขปัญหา

งานพิมพออกมาวางเปลา

วิธีการแกไข

11

อาจเกิดปญหาไฟฟาขัดของหรือแหลงจายไฟฟ โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา
าแรงสูงขัดของ

มีพื้นที่สีขาว ลายเสนสีขาว กระดาษชื้น
หรือลายเสนสีอยูบนงานพิม
กระดาษไมเหมาะสม
พที่ออกมา

ใหเปลี่ยนเปนกระดาษใหม
บรรจุชนิดกระดาษที่ถูกตอง
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11 การแกไขปญหา

อาการ
งานพิมพโดยรวมออกมาสีจ
าง

กระดาษยน

สาเหตุที่เปนไปได

วิธีการแกไข

กระดาษไมมีความเหมาะสมในกรณีพิมพออก ในไดรเวอรไมตรงกับกระดาษที่วางอยูที่ถาด Bypass
ที่ถาด Bypass ขนาดกระดาษที่ระบุอยู
โปรดดูที่ "การปอนกระดาษที่ถาด Bypass" (P.71)
เครื่องดึงกระดาษเขาไปหลายแผนในคราวเดี
ยวกัน

กรีดกระดาษกอนใสเขาไป

กระดาษไมเหมาะสม

ใหเปลี่ยนเปนกระดาษใหม

มีการเพิ่มกระดาษเขาไปในกระดาษที่โหลด
กระดาษชื้น

ขอความอานไดไมชดั

กระดาษไมเหมาะสม

ใหเปลี่ยนเปนกระดาษใหม

มีการเพิ่มกระดาษเขาไปในกระดาษที่โหลด
กระดาษชื้น

การแกไขปัญหา

มีรอยขาวหรือรอยสีในแนว ตลับลูกดรัมเสื่อมสภาพหรือเสียหาย
ดิ่ง
หมึกในตลับหมึกหมด

ใหเปลี่ยนตลับลูกดรัม
ใหดูที่ "การเปลี่ยนตลับลูกดรัม" (P.130)
ใหเปลี่ยนตลับหมึก
ใหดูที่ "การเปลี่ยนตลับหมึก" (P.127)

11
ทิศทางการปอนกระดาษ
งานพิมพออกมาเอียง
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ตัวนํากระดาษของถาดไมอยูในตําแหนงที่ถูกต จัดกระดาษใหตรงทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง
อง
โปรดดูที่ "การปอนกระดาษในถาด 1 และ 2 (อุปกรณเสริม)"
(P.70)
ใหดูที่ "การปอนกระดาษที่ถาด Bypass" (P.71)

ปญหาการทําสําเนา

ปญหาการทําสําเนา
เนื้อหาในสวนนี้จะเปนวิธีการแกไขปญหาสําหรับปญหาตางๆ ทีค่ ุณอาจพบเมื่อใชคุณลักษณะการทําสําเนา

ไมสามารถทําสําเนาได
ตารางดานลางแสดงวิธีแกไขที่เปนไปได เมื่อคุณไมสามารถทําสําเนาได
อาการ
เครื่องไมดึงเอกสารเขาตัวป
อนเอกสาร

สาเหตุที่เปนไปได

วิธีการแกไข

เอกสารมีขนาดเล็กเกินไป

ขนาดต่ําสุดของเอกสารที่สามารถบรรจุลงในตัวปอนเอกสารไดคือ
A5

ไมใชชนิดของเอกสารที่รองรับ

ตัวปอนเอกสารไมรองรับเอกสารที่งอ, นามบัตร, แผนใส,
เอกสารบาง
หรือเอกสารที่มีปา ยกาว คลิปกระดาษ หรือเทปติดมาดวย
ใหดูที่ "ชนิดของกระดาษ" (P.66)

ตัวนําเอกสารอยูในตําแหนงที่ไมถูกตอง

ปรับตัวนําเอกสารใหตรงกับขนาดของเอกสาร

มีเศษเอกสารติดคางอยูในตัวปอนเอกสาร

เปดฝาครอบของตัวปอนเอกสาร แลวนําเศษเอกสารออก
ใหดูที่ "เอกสารติด" (P.172)

คุณไดใสเอกสารที่มีขนาดตางๆ ปนกัน

คุณไมสามารถใสเอกสารที่มีขนาดตางๆ ปนกันได

ปญหาเอกสารสําเนา
ตารางดานลางแสดงวิธีการแกไขทีเ่ ปนไปได เมื่อเกิดปญหาขึน้ กับเอกสารสําเนา
อาการ
สําเนาสกปรก

สาเหตุที่เปนไปได

วิธีการแกไข

ฝาครอบเอกสารหรือกระจกวางเอกสารตนฉบั ใหทําความสะอาดฝาครอบเอกสารหรือกระจกวางเอกสารตนฉบับ
บสกปรก
ใหดทู ี่ "การทําความสะอาดฝาครอบเอกสารและกระจกวางเอกสารตนฉบับ"
(P.135)

การแกไขปัญหา

เอกสารตนฉบับเปนแผนใสหรือเปนสื่อที่โปรง เมื่อทําสําเนาเอกสารที่โปรงแสงมากๆ
แสงมาก
สิ่งสกปรกบนเอกสารอาจปรากฏขึ้นในสําเนา
ใหวางแผนกระดาษสีขาวทับบนบนเอกสารกอนการทําสําเนา
เปนเอกสารที่เปนกระดาษสี มีลักษณะหยาบ
หรือเปนพิมพเขียว

สีพื้นหลังของกระดาษจะถูกทําสําเนาไปดวย
ใหปรับความเขมของการทําสําเนา, คุณภาพของภาพ
หรือระบุการลบพื้นหลังกอนที่จะทําสําเนา

11

เอกสารจะถูกพิมพลงบนกระดาษพิมพมันวาว กระดาษพิมพมันวาวจะติดบนกระจกวางเอกสารตนฉบับไดงา ย
และเงาจะคลายกับสิ่งสกปรกบนสําเนา
ใหวางแผนใสหรือฟลมแผนใสใตเอกสารกอนการทําสําเนา
สําเนามืดหรือจางเกินไป

ปรับความเขมของสําเนาไมถูกตอง

ใหปรับความเขมของสําเนา
ใหดูที่ "สวางขึน้ / เขมขึน้ " (P.87)

เอกสารมีสีจาง

ใหปรับความเขมของสําเนา
ใหดูที่ "สวางขึน้ / เขมขึน้ " (P.87)

การตั้งคาคุณภาพของภาพสําหรับเอกสารไมถู ถาขอความสีดําของงานพิมพที่ออกมาจางมากเกินไป ใหตั้งคา
กตอง
[Original Type] เปน [Text]
ใหดูที่ "ประเภทตนฉบับ" (P.86)
สําเนาเคลื่อนออกจากตําแห กระดาษที่อยูในถาดวางไมตรง
นง

การจัดเรียงตั้งกระดาษใหตรงกอนใสลงถาดจะทําใหสวบบนของกระด
าษตรงกันกับมุมบนของถาด

สําเนามีสวนที่ขาดหายไป

กระดาษชื้น

กระดาษที่เปยกชืน้ อาจเปนสาเหตุใหสําเนาขาดหายไป
หรือสําเนาไมชัดเจน ใหเปลี่ยนเปนกระดาษที่เพิ่งแกะจากหอ

กระดาษในถาดพับหรือยน

เอาแผนที่มีปญ
 หาออกไป
หรือเปลี่ยนใหมเปนกระดาษที่เพิ่งแกะจากหอ
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อาการ
สําเนามีสวนที่ขาดหายไป

สาเหตุที่เปนไปได

วิธีการแกไข

เอกสารถูกตัดแปะหรือพับ

สวนที่ตัดแปะหรือมีรอยพับของเอกสารอาจไมไดสัมผัสกระจกวางเอก
สารตนฉบับอยางเหมาะสม
ใหวางตั้งกระดาษสีขาวทับที่ดานบนของเอกสารเพื่อที่จะทําใหเอกสาร
สัมผัสกับกระจกวางตนฉบับ

การตั้งคาขนาดเอกสารผิดพลาด

ตรวจสอบวาขนาดเอกสารถูกตั้งอยางถูกตอง
ใหดูที่ "ขนาดตนฉบับ" (P.86)

การตั้งคาขนาดกระดาษผิดพลาด

ตรวจสอบวาขนาดกระดาษถูกตั้งอยางถูกตอง
ใหดูที่ "การกําหนดขนาดกระดาษ" (P.75)

มีแถบลายเสนปรากฏอยูบน อัตราการขยายเอกสารมากเกินไป
สําเนา

เมื่อขยายสําเนาเอกสาร
อัตราการขยายบางขนาดอาจทําใหเกิดแถบลายเสน
ใหปรับแกอัตราการขยายสําเนาใหม
ใหดูที่ "ยอ/ขยาย" (P.85)

สําเนาเลื่อนตําแหนงหรือ
โกงงอ

คุณวางเอกสารไมถูกตอง

วางเอกสารใหถูกตอง
ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบับ" (P.78)

ตัวนําเอกสารของตัวปอนเอกสารอยูในตําแห
นงที่ไมถูกตอง

วางเอกสารใหถูกตอง เลื่อนตัวนําเอกสารมาใหติดกับขอบของเอกสาร

คุณติดตั้งถาดไมแนน

ติดตั้งถาดโดยการใสถาดใหเขาไปจนสุด

ตัวนําเอกสารของถาดบายพาสอยูในตําแหนง
ที่ไมถูกตอง

วางเอกสารใหถูกตอง เลื่อนตัวนําเอกสารมาใหติดกับขอบของเอกสาร

ขนาดเอกสารไมถูกตอง

ตรวจดูวาไดตั้งคาขนาดเอกสารไวถูกตองหรือไม
ใหดูที่ "ขนาดตนฉบับ" (P.86)

ขนาดกระดาษไมถูกตอง

ตรวจดูวาไดตั้งคาขนาดกระดาษไวถูกตองหรือไม
ใหดูที่ "การกําหนดขนาดกระดาษ" (P.75)

สําเนาไมใชขนาดที่ตองการ

ฝาครอบเอกสารหรือกระจกวางเอกสารสกปร ใหทําความสะอาดฝาครอบเอกสารหรือกระจกวางเอกสารตนฉบับ
ก
ใหดทู ี่ "การทําความสะอาดฝาครอบเอกสารและกระจกวางเอกสารตนฉบับ"
(P.135)

การแกไขปัญหา

เอกสารตนฉบับเปนแผนใสหรือเปนสื่อที่โปรง วางแผนกระดาษสีขาวทับบนเอกสารกอนที่จะทําสําเนา
แสงมาก
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ขอบของสําเนาถูกตัดออก
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เอกสารเคลื่อนออกจากตําแหนงเล็กนอย

วางเอกสารใหถูกตอง
ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบับ" (P.78)

ตัวนําเอกสารของตัวปอนเอกสารอยูในตําแห
นงที่ไมถูกตอง

วางเอกสารใหถูกตอง เลื่อนตัวนําเอกสารมาใหติดกับขอบของเอกสาร
ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบับ" (P.78)

เอกสารยับ

ปรับเอกสารใหเรียบแบนและวางลงอีกครั้ง
ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบับ" (P.78)

การตั้งคาขนาดเอกสารผิดพลาด

ตรวจสอบวาขนาดเอกสารถูกตั้งอยางถูกตอง
ใหดูที่ "ขนาดตนฉบับ" (P.86)

การตั้งคาขนาดเอกสารผิดพลาด

ตรวจสอบวาขนาดเอกสารถูกตั้งอยางถูกตอง
ใหดูที่ "การกําหนดขนาดกระดาษ" (P.75)

เอกสารมีขนาดใหญเกินกวาพื้นที่ที่สามารถจะ ปรับลดอัตราสวนการยอ/ขยายเพื่อลดขนาดของสําเนาลงเล็กนอย
พิมพ
การตั้งคาขนาดเอกสารผิดพลาด

ตรวจสอบวาขนาดเอกสารถูกตั้งอยางถูกตอง
ใหดูที่ "ขนาดตนฉบับ" (P.86)

การตั้งคาขนาดกระดาษผิดพลาด

ตรวจสอบวาขนาดกระดาษถูกตั้งอยางถูกตอง
ใหดูที่ "การกําหนดขนาดกระดาษ" (P.75)

ปญหาของเครื่องพิมพ

ปญหาของเครื่องพิมพ
เนื้อหาในตอนนี้จะใหวิธีการแกไขปญหาตางๆ ที่คุณอาจพบเมื่อพิมพเอกสาร

ไมสามารถพิมพได
ตารางดานลางแสดงวิธีแกไขที่เปนไปได เมื่อคุณไมสามารถพิมพได
อาการ

สาเหตุที่เปนไปได

ขอมูลยังคงคางอยูในไอคอน ไมไดเปดสวิตซของเครื่อง
เครื่องพิมพ

วิธีการแกไข
เปดสวิตซเครื่อง
ใหดูที่ "แหลงจายไฟ" (P.52)

ไมไดเชื่อมตอสายเคเบิลของเครื่องคอมพิวเต
อร

ใหเชื่อมตอสายเคเบิลของเครื่องคอมพิวเตอร

ไมไดเชื่อมตอสายเคเบิลของเครื่อง

ใหเชื่อมตอสายเคเบิลของเครื่อง
ใหดูที่ "สายเคเบิลอินเทอรเฟส" (P.29)

เกิดขอผิดพลาดขึ้นในเครื่อง

ตรวจสอบขอมูลความผิดพลาดและดําเนินการตามที่จำเปน

มีปญ
 หาเกิดขึ้นกับการเชื่อมตอเครือขายของค ใหติดตอผูดูแลระบบเครือขายของคุณ
อมพิวเตอรกับเครื่อง

ขอมูลถูกสงไปยังเครื่องแลว

พอรตไมไดถูกเปดใชงาน

เปดใชงานพอรต
ใหดูที่ "การเปดใชงานพอรตการสื่อสารเพื่อนํามาใชงาน" (P.34)

เครื่องเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรหลายตัว

รอสักครูแลวลองพิมพอีกครั้ง

ยังไมไดบรรจุกระดาษ

ใหบรรจุกระดาษ

ไมมีกระดาษสําหรับขนาดที่กําหนด

บรรจุกระดาษตามขนาดที่กําหนด
ใหดูที่ "การบรรจุกระดาษ" (P.70)

เกิดขอผิดพลาดขึ้นในเครื่อง

ตรวจสอบขอมูลความผิดพลาดและดําเนินการตามที่จำเปน

การดําเนินงานถูกหยุดไวชั่วคราว

เลือกจากหนาจอวาจะยกเลิกงานหรือไม

การแกไขปัญหา

ปญหางานพิมพที่ออกมา
ตารางดานลางแสดงวิธีการแกไขทีเ่ ปนไปไดของปญหางานพิมพทอี่ อกมา
อาการ

สาเหตุที่เปนไปได

วิธีการแกไข

งานพิมพที่ออกมามีขนาดก
ระดาษผิด

บรรจุกระดาษขนาดที่ผิดในถาดที่กําหนดไว

เปลี่ยนขนาดกระดาษที่อยูในถาด
หรือเปลี่ยนตัวเลือกการพิมพเพื่อที่จะใชถาดที่มีขนาดกระดาษที่กําหน
ด

ภาพที่ขอบของกระดาษขาด
หายไป

เอกสารมีขนาดใหญเกินกวาพื้นที่การพิมพขอ
งเครื่อง

ขยายพื้นที่การพิมพของเครื่องหรือลดพื้นที่การพิมพของเอกสารลง

การตั้งคาที่ระบุไวในตัวเลือ
กการพิมพถูกปดใชงาน

เครื่องใชโปรแกรมควบคุมการพิมพของเครื่อง ติดตั้งโปรแกรมควบคุมการพิมพของเครื่อง
รุนอื่นอยู
ไมไดติดตั้งตัวเลือก

คอมพิวเตอรไมไดกําลังใชโ ตรวจสอบอีกครั้งวาโปรแกรมควบคุมการพิม
ปรแกรมควบคุมการพิมพที่ใ พบนคอมพิวเตอรนั้นเปนโปรแกรมที่ใหมาพร
อมกับเครื่องหรือไม
หมาพรอมกับเครื่อง
(กําลังใชโปรแกรมควบคุมก
ารพิมพของบริษัทอืน่ )

ตรวจสอบตัวเลือกที่ติดตั้งในเครื่อง จากนั้นใหเลือกรายการใน
[Items] ภายใต [Options] ในโปรแกรมควบคุมการพิมพอกี ครั้ง
บนคอมพิวเตอร
เลือกโปรแกรมควบคุมการพิมพที่ใหมาพรอมกับเครื่อง
หากโปรแกรมควบคุมการพิมพไมอยูในรายการสําหรับเลือก
ใหติดตั้งโปรแกรมควบคุมการพิมพแลวเลือกโปรแกรมนั้น
การทํางานจะไมอาจรับประกันไดหากใชโปรแกรมควบคุมการพิมพขอ
งบริษทั อื่น
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ปญหาการสแกน
ในสวนนี้จะเปนการแสดงแนวทางแกไขปญหาตางๆ อาจพบเมือ่ ใชคุณลักษณะการสแกน

ไมสามารถสแกนได
ตารางดานลางแสดงวิธีแกไขที่เปนไปได เมือ่ คุณไมสามารถสแกนได
อาการ
เครื่องไมดึงเอกสารเขาตัวป
อนเอกสาร

สาเหตุที่เปนไปได

วิธีการแกไข

เอกสารมีขนาดเล็กเกินไป

ขนาดต่ําสุดของเอกสารที่สามารถบรรจุลงในตัวปอนเอกสารไดคอื
A5

ไมใชชนิดของเอกสารที่รองรับ

ตัวปอนเอกสารไมรองรับเอกสารที่งอ, นามบัตร, แผนใส,
เอกสารบาง หรือ
เอกสารที่มีปายกาว คลิปกระดาษ หรือเทปติดมาดวย
ใหดูที่ "ชนิดของกระดาษ" (P.66)

ตัวนําเอกสารอยูในตําแหนงที่ไมถูกตอง

ปรับตัวนําเอกสารใหตรงกับขนาดของเอกสาร
ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบับ" (P.94)

มีเศษเอกสารติดคางอยูในตัวปอนเอกสาร

เปดฝาครอบของตัวปอนเอกสาร แลวนําเศษเอกสารออก
ใหดูที่ "เอกสารติด" (P.172)

ไมสามารถโหลดขอมูลการสแกนไปยังคอมพิวเตอรได
ตารางดานลางแสดงวิธีแกไขที่เปนไปได เมือ่ คุณไมสามารถโหลดขอมูลการสแกนไปยังคอมพิวเตอรได
อาการ
ไมพบเครื่องสแกน

การแกไขปัญหา
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สาเหตุที่เปนไปได

วิธีการแกไข

ไมไดเปดสวิตซของเครื่อง

เปดสวิตซเครื่อง
ใหดูที่ "แหลงจายไฟ" (P.52)

ไมไดเชื่อมตอสายเคเบิล USB
ของเครื่องคอมพิวเตอร

เชือ่ มตอสายเคเบิล USB ของเครื่องคอมพิวเตอรอีกครั้ง
ใหดูที่ "สายเคเบิลอินเทอรเฟส" (P.29)

ไมไดเชื่อมตอสายเคเบิล USB ของเครื่อง

เชือ่ มตอสายเคเบิล USB ของเครื่องอีกครั้ง
ใหดูที่ "สายเคเบิลอินเทอรเฟส" (P.29)

ไมสามารถโหลดขอมูลจากเ ยังไมไดติดตั้งโปรแกรมควบคุมการสแกน
ครื่องสแกนไดเนื่องจากขอผิ
ดพลาดในการสื่อสาร
TWAIN

ติดตั้งโปรแกรมควบคุมการสแกน

หยุดการทํางานขณะกําลังอ
านขอมูล

ลดคาความละเอียด แลวลองโหลดขอมูลใหมอกี ครัง

ขนาดไฟลใหญเกินไปหรือไม

ปญหาการสแกน

ปญหาคุณภาพของภาพสแกน
ตารางดานลางนี้แสดงวิธีแกปญหาที่เปนไปไดสําหรับปญหาคุณภาพของภาพจากขอมูลการสแกน
อาการ
ภาพสแกนสกปรก

สาเหตุที่เปนไปได

วิธีการแกไข

ฝาครอบเอกสารหรือกระจกวางเอกสารตนฉบั ใหทําความสะอาดฝาครอบเอกสารหรือกระจกวางเอกสารตนฉบับ
บสกปรก
ใหดทู ี่ "การทําความสะอาดฝาครอบเอกสารและกระจกวางเอกสารตนฉบับ"
(P.135)
เอกสารตนฉบับเปนแผนใสหรือเปนสื่อที่โปรง เมื่อสแกนเอกสารที่โปรงแสงมากๆ
แสงมาก
สิ่งสกปรกบนเอกสารอาจปรากฏขึ้นในสําเนา
ใหวางแผนกระดาษสีขาวทับบนบนเอกสารกอนการสแกน

ภาพมืดหรือจางเกินไป

เปนเอกสารที่เปนกระดาษสี มีลักษณะหยาบ
หรือเปนพิมพเขียว

ปรับความเขมของการสแกน หรือคุณภาพของภาพกอนที่จะสแกน

เอกสารการสแกนจะถูกพิมพลงบนกระดาษพิ
มพมันวาว

กระดาษพิมพมันวาวจะติดบนกระจกวางเอกสารตนฉบับไดงา ย
และเงาจะคลายกับสิ่งสกปรกบนภาพสแกน
ใหวางแผนใสหรือฟลมแผนใสใตเอกสารกอนการสแกน

ปรับความเขมการสแกนไมถูกตอง

ใหปรับความเขมการสแกนใหม

ชนิดของตนฉบับไมเหมาะสม

เลือกชนิดของตนฉบับใหเหมาะสมกับเอกสาร

มีสวนที่ขาดหายไปของภาพ เอกสารถูกตัดแปะหรือพับ

สวนที่ตัดแปะหรือมีรอยพับของเอกสารอาจไมไดสัมผัสกระจกวางเอก
สารตนฉบับอยางเหมาะสม
ใหวางตั้งกระดาษสีขาวทับที่ดานบนของเอกสารเพื่อที่จะทําใหเอกสาร
สัมผัสกับกระจกวางตนฉบับ

ภาพที่ออกมาไมใชขนาดที่ต ฝาครอบเอกสารหรือกระจกวางเอกสารตนฉบั ใหทําความสะอาดฝาครอบเอกสารหรือกระจกวางเอกสารตนฉบับ
องการ
บสกปรก
ใหดูที่
"การทําความสะอาดฝาครอบเอกสารและกระจกวางเอกสารตนฉบับ"
(P.135)
เอกสารตนฉบับเปนแผนใสหรือเปนสื่อที่โปรง วางแผนกระดาษสีขาวทับบนเอกสารกอนที่จะสแกน
แสงมาก
วางเอกสารใหถูกตอง
ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบับ" (P.94)

ตัวนําเอกสารของตัวปอนเอกสารอยูในตําแห
นงที่ไมถูกตอง

วางเอกสารใหถูกตอง เลื่อนตัวนําเอกสารมาใหติดกับขอบของเอกสาร
ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบับ" (P.94)

เอกสารยับ

ปรับเอกสารใหเรียบแบนและวางลงอีกครั้ง

ภาพไมมีสี

[Color Mode] ถูกตั้งเปน [Black & White]

เลือก [Color]

ภาพมีลักษณะหยาบ

มีการตั้งคาความละเอียดต่ําไว

ตั้งคาความละเอียดใหสูงขึน้
ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบับ" (P.94)

การแกไขปัญหา

เอกสารเคลื่อนออกจากตําแหนงเล็กนอย
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ปญหาที่เกี่ยวของกับเครือขาย
ในสวนนี้จะเปนการแสดงแนวทางแกไขปญหาทีเ่ กี่ยวของกับเครือขาย

ปญหาในการใช TCP/IP (LPD/Port9100)
ตารางดานลางนี้แสดงสาเหตุที่เปนไปไดสําหรับปญหาที่เกิดขึน้ เมื่อใช TCP/IP (LPD/Port9100) วิธีการที่ใชตรวจสอบ
และการดําเนินการที่จาํ เปน
 ไมสามารถพิมพได
สาเหตุที่เปนไปได
ไมไดตั้งคา IP แอดเดรสที่ถูกตอง

วิธีการตรวจสอบ

วิธีการแกไข

ใหผูดูแลระบบเครือขายตรวจสอบวา IP
แอดเดรสของเครื่องถูกตองหรือไม

ตั้ง IP แอดเดรสที่ถูกตองในเครื่อง

มีความลมเหลวที่ไมสามารถแกไขไดเกิดขึ้นระห ตรวจดูวามีขอผิดพลาดปรากฏในหนาจอบนแผ
วางดําเนินการงานพิมพ
งควบคุมหรือไม

ปดสวิตชเครื่อง รอจนกวาหนาจอจะดับสนิท
แลวจึงเปดสวิตชเครื่องอีกครั้ง

โปรโตคอลที่เลือกนั้นเขากันกันไมไดกับเครืองค ตรวจสอบโปรโตคอลที่เลือก
อมพิวเตอร

เลือกโปรโตคอลที่เขากันไดกับเครื่องคอมพิวเต
อร

ปญหาเกี่ยวกับการใช CentreWare Internet Services
ตารางดานลางนี้แสดงวิธีการแกไขทีเ่ ปนไปไดตอปญหาทีค่ ุณอาจพบเมื่อใช CentreWare Internet Services
อาการ
ไมสามารถเชื่อมตอไปที่ CentreWare Internet
Services ได

วิธีการแกไข
เครื่องทํางานปกติหรือไม
ตรวจดูวา สวิตชเครื่องเปดอยู
[Internet Services] ทํางานอยูหรือไม
พิมพ System Settings Report ออกมาแลวตรวจดูวา

การแกไขปัญหา

ปอนที่อยูอินเตอรเน็ตถูกตองแลวหรือไม
ตรวจสอบที่อยูอินเทอรเน็ตอีกครั้ง หากคุณยังไมสามารถเชื่อมตอไปที่ CentreWare Internet
Services ได ใหลองเชื่อมตอโดยใช IP แอดเดรส
คุณใช Proxy Server อยูหรือไม
เครื่องไมสามารถเชื่อมตอกับ Proxy Server บางตัวได ดังนั้นหามใช
ใหตั้งเว็บเบราวเซอรของคุณเปน [Not using proxy server] หรือตั้งที่อยูที่คุณกําลังใชใหเปน [Not
using proxy server]

11
ขอความ "Please wait" ยังปรากฏอยู

ใหรอสักครู
ถาเงือ่ นไขยังคงอยู ใหกดปุม [Refresh]
ถาเงือ่ นไขยังคงอยู ใหดูวาเครื่องทํางานปกติหรือไม

ไมมีอะไรเกิดขึน้ หลังจากกดปุม [Refresh]

คุณใชเว็บเบราวเซอรที่รองรับหรือไม
ใหดูที่ "การใช CentreWare Internet Services" (P.36)
กรอบดานขวาไมไดถูกอัพเดตหลังจากที่เลือกรา
เพื่อตรวจสอบวาเว็บเบราวเซอรของคุณเปนชนิดที่รองรับหรือไม
ยการเมนูจากกรอบดานซาย
หนาจอแสดงผลมีการแยกสวน

เปลี่ยนขนาดของหนาตางเว็บเบราวเซอรของคุณ

ไมอัพเดตหนาจอแสดงผล

กด [Refresh]

ไมมีอะไรเกิดขึน้ หลังจากกดปุม [Apply]

คาที่ปอ นนั้นถูกตองหรือไม
ถาคุณปอนคาที่อยูนอกเหนือขอบเขต ระบบจะเปลี่ยนเปนคาที่อยูในขอบเขตโดยอัตโนมัติ
ตอนนี้คุณกําลังใช หรือเพิ่งไดใชแผงควบคุมของเครื่องหรือไม
เมื่อตั้งคา Auto Reset การตั้งคาที่ทําโดย CentreWare Internet Services
จะใชไมไดจนกวาจะผานเวลาที่ตั้งคาไวกอ น ใหรอสักครู
เครื่องอยูในโหมดประหยัดพลังงานหรือไม
ยกเลิกโหมดประหยัดพลังงาน และลองอีกครั้ง
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ปญหาที่เกี่ยวของกับเครือขาย
อาการ

วิธีการแกไข

รหัสผานถูกตองหรือไม
เมื่อคุณคลิก [Apply] ขอความเชน
"เซิรฟเวอรกลับมาใชไมไดหรือใหการตอบสนอง รหัสผานที่คุณปอนเพื่อยืนยันไมตรงกัน โปรดใสรหัสผานใหมอีกครั้ง
ที่ไมเขาใจ" หรือ "ไมมีขอมูล"
รีสตารทเครื่องอีกครั้ง
จะปรากฏขึน้ บนเบราวเซอร

การแกไขปัญหา
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ปญหาการเชื่อมตออินเทอรเน็ต / อินทราเน็ต
ตารางดานลางแสดงสาเหตุและวิธีแกไขสําหรับปญหาที่อาจเกิดขึน้ เมื่อเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ตหรืออินทราเน็ต

ไมสามารถเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตหรืออินทราเน็ต
สาเหตุที่เปนไปได

วิธีการแกไข

การแกไขปัญหา

ไมไดตั้งคา IP แอดเดรสที่ถูกตอง

ตรวจสอบการตั้งคา IP แอดเดรส หากไมไดตั้ง IP แอดเดรสอยางถูกตอง ใหระบุ IP แอดเดรสถาวร
หรือใช DHCP หรือ Autonet เพื่อแกไข IP แอดเดรส

ไมไดตั้งคาเกตเวย IP แอดเดรสที่ถูกตอง

ปอนเกตเวย IP แอดเดรสที่ถูกตองเมื่อเชื่อมตอกับ Proxy Server
หรือเว็บเซิรฟเวอรผานทางเกตเวย IP

ตั้งคาซับเน็ตมาสกไวไมถูกตอง

ตั้งคาซับเน็ตมาสกใหถูกตองเพื่อใหตรงกับสภาพแวดลอมที่กาํ ลังใชงาน

ไมไดตั้งคาแอดเดรสของเซิรฟเวอร DNS
ที่ถูกตอง

ตรวจสอบแอดเดรสของเซิรฟเวอร DNS

เซิรฟเวอร DNS
ที่เลือกไมสามารถแกปญ
 หาแอดเดรสได

ใหเลือกเซิรฟเวอร DNS ที่สามารถแกปญหาแอดเดรสได
z เมื่อเชือ
่ มตอผาน Proxy Server
ใหตั้ง IP แอดเดรสของเซิรฟเวอร DNS ที่สามารถแกปญ
 หาแอดเดรสของ Proxy Server ได
z เมื่อไมไดเชือ
่ มตอผาน Proxy Server
ใหตั้ง IP แอดเดรสของเซิรฟเวอร DNS ที่สามารถแกปญ
 หาแอดเดรสปลายทางได

การตั้งคาของแอดเดรสที่ไมไดใช Proxy Server
นั้นไมถูกตอง

ใหตรวจดูอีกครั้งวาไดตั้งเฉพาะแอดเดรสที่ไมไดใช Proxy Server แลวหรือไม และแมวาจะใช FQDN
ระบุแอดเดรสโดยไมไดผาน Proxy Server แตหากมีการเขาใชเซิรฟเวอรโดยตรงโดยใช IP
แอดเดรส เซิรฟเวอรที่ลงทะเบียนจะไมไดรับการยกเวน ใหตั้งแอดเดรสที่ไมใช Proxy Server
ในทํานองเดียวกัน แมวาคุณจะระบุแอดเดรสที่ไมไดใช Proxy Server โดยตรง
แตถาเซิรฟเวอรมีการเขาถึงดวย FQDN เซิรฟเวอรที่ลงทะเบียนจะไมไดรับการยกเวน ใหตั้ง IP
แอดเดรสดวย FQDN และไมตองใช Proxy Server

เซิรฟเวอรที่เชื่อมตอหรือ Proxy Server
ใชงานไมได

ตรวจสอบวาเซิรฟเวอรหรือ Proxy Server ที่เชือ่ มตอนั้นทํางานเปนปกติหรือไม

สายเคเบิลเครือขายหลุดหรือชํารุด

ตรวจดูการเชื่อมตอของสายเคเบิลเครือขาย
ควรใชสภาพแวดลอมแบบแขนงตนไมเพื่อสรางสภาพแวดลอมเครือขายที่ทนทานตอการขาดการเ
ชื่อมตอ

ไมสามารถสื่อสารไดเนื่องจากเซิรฟเวอรโหลด

รอสักครูแลวลองเขาถึงเซิรฟเวอรอีกครั้ง

เกิดขอผิดพลาด แตไมปรากฏบนแผงควบคุม

ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นในขณะที่ประมวลผลกระบวนการพื้นหลังจะไมปรากฏบแผงควบคุม ใหพิมพ
Job History Report ออกมาเพื่อตรวจดูผลการดําเนินการ

ไมสามารถเชื่อมตอไดเนื่องจากการจํากัดการเข
าถึงที่ตั้งไวใน Proxy Server, ไฟรวอลล
หรือเว็บเซิรฟเวอร

ประเภทของขอจํากัดการเขาถึงมีตามที่ระบุไวดานลางนี้ ตรวจสอบการตั้งคาจํากัดการเขาถึง
z ขอจํากัดของแอดเดรส (พอรต)
z ขอจํากัดของ SSL
z ขอจํากัดการเขาถึงของผูใช (หรือระดับอํานาจการเขาถึง)
z
บล็อกเนื้อหา
z ขอจํากัดของวิธีการ (เชน ขอจํากัดในการใช HTTP)
z ขอจํากัดของขนาดขอมูลสงตอ
z ขอจํากัดของวิธีการ (เชน ขอจํากัดในการใช POST)
z
ขอจํากัดที่สวนหัวของ HTTP (เชน การเขาถึงที่อนุญาตในเบราวเซอรบางอยางเทานั้น)
z ขอจํากัดดานเวลา (เชน อนุญาตใหใชเฉพาะในบางชวงเวลาที่แนนอน)

11

ไมสามารถเชื่อมตอไปยังเว็บเซิรฟ
 เวอรที่ตองการได
อาการ

วิธีการแกไข

เครื่องไมไดถูกกําหนดใหใช Proxy Server

หากไมไดมีการตั้งคาเครื่องใหใช Proxy Server ในสภาพแวดลอมที่ใช Proxy Server
คุณจะไมสามารถเชื่อมตอไปยังเว็บเซิรฟเวอรที่ตองการได ใหตั้งคาเครื่องใหใช Proxy Server

มีการตั้งคาใหเครื่องใช Proxy Server
แมวา สภาพแวดลอมของเครื่องจะไมมีการใช
Proxy Server ก็ตาม

อยาตั้งคาใหเครื่องใช Proxy Server ในสภาพแวดลอมที่ไมมีความจําเปนตองใช (เชน อินทราเน็ต)

ไมไดตั้งคาแอดเดรสของ Proxy Server ที่ถูกตอง หากมีการตั้งคาเครื่องใหใช Proxy Server
คุณจะไมสามารถเชื่อมตอไปยังเว็บเซิรฟเวอรที่ตองการไดหากใสแอดเดรสของ Proxy Server ผิด
ใหใสแอดเดรสของ Proxy Server ใหถูกตอง
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ปญหาที่เกี่ยวของกับเครือขาย
อาการ
ไมสามารถเชื่อมตอไดเนื่องจากชื่อผูใชและรหัส
ผานไมถูกตองเมื่อตองรับรองความถูกตองจาก
Proxy Server

วิธีการแกไข
ตั้งคาชือ่ ผูใชและรหัสผานในเครื่องที่ Proxy Server จะอนุญาตการเชือ่ มตอ

ปญหาการเชื่อมตอ IPv4 หรือ IPv6
ตารางดานลางแสดงสาเหตุและวิธีแกไขสําหรับปญหาที่อาจเกิดขึน้ เมื่อเชือ่ มตอกับ IPv4 หรือ IPv6 แอดเดรส

ไมสามารถเชื่อมตอไปยัง IPv4 แอดเดรสได
อาการ

วิธีการแกไข

เมื่อปอน IPv4 แอดเดรส การเพิ่ม 0
หามใส 0 ขางหนาคาแอดเดรส
เขาไปในสวนหนาของคาแอดเดรสจะทําใหเครื่อ
งจะไมสามารถทํางานไดอยางถูกตอง เชน
192.0.2.014

ไมสามารถเชื่อมตอไปยัง IPv6 แอดเดรสได
อาการ

วิธีการแกไข

ไมสามารถเขาถึงเครื่องดวยการระบุแอดเดรสข
องลิงคเฉพาะที่ได

ผนวกขอบเขต ID ไปยังแอดเดรสของลิงคเฉพาะที่
ตัวอยางเชน เมื่อใช Internet Explorer 7 ใน Windows Vista เพื่อเขาใชเครื่องโดยระบุ
fe80::203:baff:fe48:9010 ผนวกหมายเลขเชือ่ มตอเฉพาะที่ของ Ethernet
อะแดปเตอรในระบบปฏิบัติการ Windows Vista (เชน 8) เปนขอบเขต ID (ตัวอยางเชน ปอน
fe80::203:baff:fe48:9010%8)

ไมสามารถติดตอสื่อสารไดกบั ระบบปฏิบัติการ
Windows ที่รองรับ IPv6

ตั้งแอดเดรสถาวรในระบบปฏิบัติการ Windows ที่รองรับ IPv6

การคนหาอุปกรณภายนอกเราเตอรทํางานไมถู
กตอง

เมื่อออกไปนอกเราเตอรในการคนหา SMB ใหใสที่อยูของผูรับโดยตรง
ระบบจะรองรับ Multicasting ในลิงคเฉพาะที่เทานั้น (FF02::1)

การแกไขปัญหา

ไมสามารถพิมพในสภาพแวดลอม IPv6 ได
อาการ

วิธีการแกไข

ไมสามารถที่จะใชเครื่องพิมพ Windows
ที่ใชรวมกันจากระบบปฏิบัติการ Windows
ที่รองรับ IPv6 ในสภาพแวดลอมเครือขาย IPv6
ที่ไมมีเซิรฟเวอร DNS

ลงทะเบียนชื่อคอมพิวเตอรของเครื่องในไฟล "hosts" ในระบบปฏิบัติการ Windows ที่รองรับ IPv6
ตัวอยาง:
ลงทะเบียนชื่อในไฟล
C:\Windows\system32\driver\etc\hosts

อาการ

วิธีการแกไข

ปญหา IPv6 อื่นๆ

ไมไดปอน IPv6
แอดเดรสไวอยางถูกตองในบันทึกงาน

ใช IPv4
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รหัสขอผิดพลาด
สวนนี้จะอธิบายถึงรหัสทีแ่ สดงขอผิดพลาด
รหัสขอผิดพลาด (X-X) หรือ (XXX-XXX)
จะกระพริบหากการพิมพหยุดอยางผิดปกติเนื่องจากขอผิดพลาดหรือความผิดปกติที่เกิดขึ้นในเครือง
 แสดงตัวอยางของรหัสขอผิดพลาด

โปรดดูรหัสขอผิดพลาดในตารางตอไปนี้เพื่อแกไขปญหา
สิ่งสําคัญ

• หากรหัสขอผิดพลาดแสดงขึ้นมา ขอมูลการพิมพใดๆ ที่คางอยูในเครื่องและขอมูลที่จัดเก็บไวในหนวยความจําของเครือ่ งอาจสูญหายได

หากรหัสขอผิดพลาดแสดงขึ้นมาโดยเปนรหัสที่ไมไดแสดงรายการไวในตารางตอไปนี้
หรือหากคุณไมสามารถแกไขขอผิดพลาดไดแมจะปฏิบัติตามคําแนะนําทีอ่ ธิบายไวในตารางนั้นแลวก็ตาม ใหติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา
หมายเลขโทรศัพทจะอยูบนปายหรือบัตรทีแ่ นบติดกับเครื่อง
หมายเหตุ

การแกไขปัญหา
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• หากรหัสขอผิดพลาดสองหลัก (X-X) ปรากฏขึ้น คุณสามารถดูกลุมรหัสขอผิดพลาดหกหลัก (XXX-XXX) โดยการกดปุม <ถายบัตรประจําตัว> คางไว

รหัสขอผิดพลาด
 รหัสขอผิดพลาด (X-X)
ขอผิดพลาด รหัส

สาเหตุ
เอกสารติดขัดในอุปกรณปอนเอกสาร

วิธีการแกไข
นํากระดาษที่ติดขัดออก
โปรดดูที่ "เอกสารติด" (P.172).

ขนาดเอกสารที่บรรจุในอุปกรณปอ นเอกสารไ การวางกระดาษลงบนกระจกวางตนฉบับ
มไดถูกรองรับ
โปรดดูที่ "เอกสารติด" (P.172).
ถาเอกสารติด นํากระดาษที่ติดออก
โปรดดูที่ "เอกสารติด" (P.172).
ไมสามารถตรวจพบขนาดเอกสาร

ตรวจสอบดังตอไปนี้:
-มีแตเอกสารเทานั้นที่วางบนอุปกรณปอนเอกสาร
- ฐานปรับเอกสารตรงกับตนฉบับ
- เอกสารทุกฉบับมีขนาดเดี่ยวกัน
เอกสารที่มีขนาดแตกตางกันไมสามารถบรรจุไดในเวลาเดี่ยวกัน
หากเอกสารตนฉบับมี ขนาดแตกตางกันกรุณาใชกระจกวางตนฉบับ
ขนาดแตกตางกันกรุณาใชกระจกวางตนฉบับ หากจะดำเนินงานตอ
หากจะดําเนินงานตอ
บรรจุเอกสารที่ยังไมไดทําสําเนาหรือสแกนและกดปุม <เริ่ม>
โปรดดูที่ "การวางเอกสารตนฉบับ" (P.78).

ฝาอุปกรณปอนเอกสารเปดอยู

ปดฝาครอบ
โปรดดูที่ "สวนประกอบตางๆ ของเครื่อง" (P.48).

กอนอื่นเลือกถาดที่ตองการจากถาดที่มีไฟสัญลักษณสวางอยูโดยกดปุ
มีถาดที่ยังไมมีการเลือกโดยอัตโนมัติ
หรือไมมีขนาดที่เหมาะสมของกระดาษในถาด ม <ถาดกระดาษ> และดึงถาดที่เลือกออก
ที่เลือก
ถัดไปบรรจุกระดาษที่มีขนาดและทิศทางตรงกับที่ปรากฏในพื้นที่แสด
งขนาดกระดาษของแผนผังงสถานะเครื่องและกดปุม <เริ่ม>
เมื่อตองการยกเลิกงานใหกดปุม <หยุด>
โปรดดูที่ "การบรรจุกระดาษ" (P.65).
บรรจุหรือบรรจุกระดาษลงในถาด 1 อีก
โปรดดูที่ "การปอนกระดาษในถาด 1 และ 2 (อุปกรณเสริม)"
(P.70)

กระดาษหมดในถาด 2

บรรจุหรือบรรจุกระดาษลงในถาด 2
โปรดดูที่ "การปอนกระดาษในถาด 1 และ 2 (อุปกรณเสริม)"
(P.70)

กระดาษหมดในถาด Bypass

บรรจุหรือบรรจุกระดาษลงในถาด 5 (ถาด Bypass) อีก
โปรดดูที่ "การปอนกระดาษที่ถาด Bypass" (P.71)

ขนาดและทิศทางของกระดาษที่บรรจุในถาด
1 ไมตรงกับคาที่ระบุในเครื่อง

ตรวจสอบขนาดกระดาษและทิศทางในแผนผังแสดงสถานะเครื่องใหต
รงกระดาษในถาด 1 และบรรจุกระดาษโดยปรับตัวปรับกระดาษ
โปรดดูที่ "การปอนกระดาษในถาด 1 และ 2 (อุปกรณเสริม)"
(P.70)
เมื่อเปลี่ยนการตั้งคาของขนาดและการจัดวางของกระดาษ,
ยกเลิกงานกอนโดยการกดปุม <หยุด>
โปรดดูที่ "การเปลี่ยนขนาดกระดาษสําหรับถาด 1 และ 2" (P.73)

ขนาดและทิศทางของกระดาษที่บรรจุในถาด
2 ไมตรงกับคาที่ระบุในเครื่อง

ตรวจสอบขนาดกระดาษและทิศทางในแผนผังแสดงสถานะเครื่องใหต
รงกระดาษในถาด 2 และบรรจุกระดาษโดยปรับตัวปรับกระดาษ
โปรดดูที่ "การปอนกระดาษในถาด 1 และ 2 (อุปกรณเสริม)"
(P.70)
เมื่อเปลี่ยนการตั้งคาของขนาดและการจัดวางของกระดาษ,
ยกเลิกงานกอนโดยการกดปุม <หยุด>
โปรดดูที่ "การเปลี่ยนขนาดกระดาษสําหรับถาด 1 และ 2" (P.73)

การแกไขปัญหา

กระดาษหมดในถาด 1
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ขอผิดพลาด รหัส

สาเหตุ

วิธีการแกไข

ขนาดและทิศทางของกระดาษที่บรรจุในถาด
Bypass ไมตรงกับคาที่ระบุในเครื่อง

ตรวจสอบขนาดกระดาษและทิศทางในแผนผังแสดงสถานะเครื่องใหต
รงกระดาษในถาดลื่อนกระดาษ
และบรรจุกระดาษโดยปรับตัวปรับกระดาษ
โปรดดูที่ "การปอนกระดาษที่ถาด Bypass" (P.71)
เมื่อเปลี่ยนการตั้งคาของขนาดและการจัดวางของกระดาษ,
ยกเลิกงานกอนโดยการกดปุม <หยุด>
โปรดดูที่ "การเปลี่ยนขนาดกระดาษสําหรับถาด 1 และ 2" (P.73)

กดปุม <หยุด>
ขณะที่ทําสําเนาโดยการใชทานลักษณะ
"จํานวนหนาตอดาน" อัตราสวนการยอเปลี่ยนอัตราสวนการยอ-ขยายใหพอเหมาะกับการจัดวางบนกระดาษ
ขยายที่พอเหมาะสําหรับการจัดวางหนาที่ระบุ จัดวางตฉบับ และกดปุม <เริ่ม>
บนกระดาษอยูในชวง 25-400%

การแกไขปัญหา

กระดาษติดขัดภายในฝาครอบซายของเครื่อง

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

กระดาษติดขัดภายในฝาโมดูลถาดหนึ่ง

เปดฝาโมดูลถาดหนึ่งและนํากระดาษที่ติดออก
โปรดดูที่ "E-2: กระดาษติดภายในฝาครอบเครื่องโมดูลหนึ่งถาด[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)

ฝาครอบซายของเครื่องเปดอยู

ปดฝาครอบ
โปรดดูที่ "สวนประกอบตางๆ ของเครื่อง" (P.48).

ฝาครอบดานหนาของเครื่องเปดอยู

ปดฝาครอบดานหนา
โปรดดูที่ "สวนประกอบตางๆ ของเครื่อง" (P.48).

ฝาโมดูลถาดหนึ่งของเครื่องเปดอยู

ปดฝาครอบดานหนา
โปรดดูที่ "สวนประกอบตางๆ ของเครื่อง" (P.48).

การใชคาปจจุบันจะทําใหภาพถูกตัดออกไป

วางเอกสารในแนวนอนและกดปุม <เริ่ม>
สิ่งสําคัญ
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• ขณะใชอุปกรณปอนเอกสาร
บรรจุเอกสารทุกฉบับในอุปชุดปอนเอกสารโดยที่ไมเปด
ดฝาครอบตนฉบับ

การทําความเย็นภายในเครื่อง.
เริ่มทํางานโดยอัตโนมัติ

ไมควรเปดฝาใดๆ ของเครื่อง

หมึกหมด

เปลี่ยนตลับหมึก
โปรดดูที่ "การเปลี่ยนตลับหมึก" (P.127).

ตองเปลี่ยนตลับลูกดรัม

ปดการทํางานของเครื่อง รอ 10 วินาที หลังหนาจอปด
แลวเปดการทํางานของเครื่องใหม
ถาหนาจอไมปด ใหเปลี่ยนตลับลูกดรัม
โปรดดูที่ "การเปลี่ยนตลับลูกดรัม" (P.130).

ตลับลูกดรัมมีตําหนิ

เปลี่ยนตลับลูกดรัม
โปรดดูที่ "การเปลี่ยนตลับลูกดรัม" (P.130).

ถึงขีดจํากัดการทําสําเนาสูงสุดในขณะที่ตั้งคา กดปุม <หยุด> และติดตอผูดูแลระบบ
จํากัดไว นอกจากนี้
ผูใชที่ถึงคาการทําสําเนาสูงสุดไดล็อกอินเขาสู
เครื่อง
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หนวยความจําเต็ม

เปลี่ยนการตั้งคาและลองใหมอีกครั้ง

งานถูกยกเลิก

เปลี่ยนการตั้งคาและลองใหมอีกครั้ง

รหัสขอผิดพลาด

รหัสขอผิดพลาด
003-500

สาเหตุและวิธีการแกไข
[สาเหตุ]

เมื่อใชฟงกชั่นหลายหนาตอหนึ่งดาน งานที่พิมพออกมาจะมีขนาดไมพอดีกับสัดสวนการยอ/
ขยายที่กําหนดไว

[วิธีการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวเปลี่ยนแปลงการตังคา
003-795

[สาเหตุ]

เมื่อยอ/ขยายเอกสารที่สแกนแลวใหพอดีกับขนาดกระดาษที่ระบุไว อัตราสวนการยอ/
ขยายจะเกินจากชวงที่อนุญาต

[วิธีการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวเปลี่ยนแปลงการตังคา
003-942

[สาเหตุ]

ตั้งคาเอกสารที่มีขนาดไมไดมาตรฐานไวในตัวปอนเอกสาร

[วิธีการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวตรวจดูเอกสาร
003-956

[สาเหตุ]

ตั้งคาเอกสารที่มีขนาดไมไดมาตรฐานไวในกระจกวางเอกสาร

[วิธีการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวตรวจดูเอกสาร
003-963

[สาเหตุ]

เมื่อเลือก [Auto] ในสวน [Paper Supply] สําหรับงานทําสําเนา
จะสามารถทําสําเนาเอกสารที่สแกนซึ่งมีขนาดใหญกวาขนาดกระดาษได

[วิธีการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวเปลี่ยนแปลงการตังคา
003-972

[สาเหตุ]

เกินจํานวนหนาสูงสุดที่สามารถสแกนไดแลวในระหวางงานทําสําเนา/สแกน

[วิธีการแกไข] กดปุม <เริ่ม> ของแผงควบคุมเพื่อทําซ้ําการดําเนินการนี้ หรือกดปุม <หยุด>
เพื่อยกเลิกการดําเนินการนี้
003-973

[สาเหตุ]

ขนาดภาพจะใหญเกินไปเมื่อขยาย/ยอขนาดเอกสารทีสแกนซึ่งไมตรงกับแนวการจัดวางของกระดาษ

[วิธีการแกไข] ใชวธิ ีใดวิธีหนึ่งตอไปนี้
z ลดการขยายลงดวย [Reduce/Enlarge]
z
เปลี่ยนแปลงแนวการจัดวางของกระดาษหรือเอกสาร
004-345

[สาเหตุ]

มีขอ ผิดพลาดเกิดขึน้

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเครื่อง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเครื่อง
หากขอความเดิมแสดงขึ้นมาอีกครั้ง โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา

005-210
005-275
005-280
005-305

[สาเหตุ]

การแกไขปัญหา

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

มีเอกสารติดขัดเกิดขึ้นในตัวปอนเอกสาร

[วิธีการแกไข] นําเอกสารที่ติดออก
ใหดูที่ "เอกสารติด" (P.172)

11

[สาเหตุ]

มีขอ ผิดพลาดเกิดขึน้ ในตัวปอนเอกสาร

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเครื่อง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเครื่อง
หากขอความเดิมแสดงขึ้นมาอีกครั้ง โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา
[สาเหตุ]

ฝาครอบดานซายของตัวปอนเอกสารเปดอยู

[วิธีการแกไข] ปดฝาครอบดานซายของตัวปอนเอกสาร
005-500

[สาเหตุ]

มีขอ ผิดพลาดเกิดขึน้ ในตัวปอนเอกสาร

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเครื่อง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเครื่อง
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11 การแกไขปญหา

รหัสขอผิดพลาด

สาเหตุและวิธีการแกไข

005-907
005-908
005-913

[สาเหตุ]

005-940

[สาเหตุ]

มีเอกสารติดขัดเกิดขึ้นในตัวปอนเอกสาร

[วิธีการแกไข] นําเอกสารที่ติดออก
ใหดูที่ "เอกสารติด" (P.172)
มีขอผิดพลาดเกิดขึ้นในตัวปอนเอกสาร

[วิธีการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม และวางเอกสารลงในตัวปอนเอกสารอีกครั้ง
005-948

[สาเหตุ]

มีขอผิดพลาดเกีย่ วกับขนาดเอกสารไมตรงกันเกิดขึ้นในตัวปอนเอกสาร

[วิธีการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวยกเลิกงานนั้น
007-270

[สาเหตุ]

ถาด 1 ทํางานขัดของ

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเครื่อง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเครื่อง
หากขอความเดิมแสดงขึน้ มาอีกครั้ง โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา
คุณสามารถใชถาดอื่นนอกเหนือจากถาด 1 ได
007-271

[สาเหตุ]

ถาด 2 ทํางานขัดของ

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเครื่อง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเครื่อง
หากขอความเดียวกันนี้ปรากฏขึ้นอีก โปรดติดตอศูนยบริการลูกคา
คุณสามารถใชถาดอื่นนอกจากถาด 2
010-311
010-312
010-320
010-327
010-379
010-392

[สาเหตุ]

010-602

[สาเหตุ]

มีขอผิดพลาดเกิดขึ้น

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเครื่อง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเครื่อง
หากขอความเดิมแสดงขึน้ มาอีกครั้ง โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา

เซ็นเซอรวัดอุณหภูมิของเครื่องตรวจพบความผิดปกติ

[วิธีการแกไข] เครื่องจะกลับมาใชงานไดตามเดิมโดยอัตโนมัติเมื่อเครื่องเย็นลงแลว โปรดรอสักครูแลวลองอีกครั้ง
016-372

[สาเหตุ]

มีขอผิดพลาดเกิดขึ้น

การแกไขปัญหา

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเครื่อง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเครื่อง
หากขอความเดิมแสดงขึน้ มาอีกครั้ง โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา

11

[สาเหตุ]

มีขอผิดพลาดเกิดขึ้น

016-500
016-501
016-502
016-504

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเครื่อง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเครื่อง

016-570

[สาเหตุ]

มีขอผิดพลาดทางการติดตอสื่อสารเกิดขึน้ ขณะพิมพ

[วิธีการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวยกเลิกงานนั้น
016-571

[สาเหตุ]

มีขอผิดพลาดทางการติดตอสื่อสารเกิดขึน้ ในระหวางการประมวลผลงานพิมพ

[วิธีการแกไข] เครื่องจะกลับมาใชงานไดตามเดิมโดยอัตโนมัติ โปรดรอสักครูแลวลองอีกครั้ง
016-742
016-744

[สาเหตุ]

มีขอผิดพลาดเกิดขึ้น

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเครื่อง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเครื่อง
016-749

[สาเหตุ]

มีขอผิดพลาดเกิดขึ้น

[วิธีการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวยกเลิกงานนั้น
016-759

[สาเหตุ]

ไดมีการปอนการตั้งคาสําหรับจํานวนสูงสุดของสำเนาที่ไดรับอนุญาตไวและครบกําหนดตามนั้นแลว
หรือมีการเขาสูระบบโดยผูใชที่ทําสําเนาครบกำหนดจํานวนสูงสุดแลว

[วิธีการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวยกเลิกงานนั้น
016-764

[สาเหตุ]

มีขอผิดพลาดเกิดขึ้นบนเครือขาย

[วิธีการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวยกเลิกงานนั้น
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รหัสขอผิดพลาด
รหัสขอผิดพลาด
016-765
016-766

สาเหตุและวิธีการแกไข
[สาเหตุ]

พื้นที่หนวยความจําของเซิรฟเวอร SMTP สําหรับอีเมลขาเขาเต็ม

[วิธีการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวยกเลิกงานนั้น
016-767

[สาเหตุ]

ไมสามารถสงอีเมลไดเนื่องจากแอดเดรสไมถูกตอง

[วิธีการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวยกเลิกงานนั้น
016-768

[สาเหตุ]

สรางขอมูลอีเมลไมสําเร็จ

[วิธีการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวยกเลิกงานนั้น
016-776

[สาเหตุ]

มีการยกเลิกงาน

[วิธีการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวยกเลิกงานนั้น
016-781

[สาเหตุ]

ไมสามารถแกไขชื่อเซิรฟเวอร SMTP ไดเมื่อสงอีเมล

[วิธีการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวยกเลิกงานนั้น
016-791

[สาเหตุ]

เครื่องไมสามารถสงขอมูลไดเมื่อดําเนินการฟังกชั่นสแกนไปยังคอมพิวเตอร (เครือขาย)
หรือสแกนไปยังอีเมล

[วิธีการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวยกเลิกงานนั้น
016-799

[สาเหตุ]

มีพารามิเตอรในการพิมพที่ไมถูกตองรวมอยูในขอมูลการพิมพของแอพพลิเคชัน
หรือขอมูลการพิมพและการตั้งคาการพิมพอาจจะไมตรงกัน

[วิธีการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวยกเลิกงานนั้น
016-981

[สาเหตุ]

หนวยความจํา EPC เต็ม

[วิธีการแกไข] กดปุม <เริ่ม> บนแผงควบคุมเพื่อทําซ้ําการดําเนินการนี้ หรือกดปุม <หยุด>
เพื่อยกเลิกการดําเนินการนี้
016-982

[สาเหตุ]

หนวยความจําเต็มขณะที่สแกนหนาแรกดวยบริการสแกนไปยังคอมพิวเตอร

[วิธีการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวยกเลิกงานนั้น
024-365

[สาเหตุ]

มีขอ ผิดพลาดเกิดขึน้

024-910

[สาเหตุ]

ขนาดกระดาษที่ตั้งคาไวสําหรับถาด 1 และขนาดกระดาษที่ระบุไวสําหรับงานนั้นไมตรงกัน

[วิธีการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุมเพื่อยกเลิกงานนั้น หรือเปลี่ยนแปลงกระดาษเปนขนาดกระดาษที่ระบุไว
024-911

[สาเหตุ]

ขนาดกระดาษที่ตั้งคาไวสําหรับถาด 2 และขนาดกระดาษที่ระบุไวสําหรับงานนั้นไมตรงกัน

[วิธีการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุมเพื่อยกเลิกงานนั้น หรือเปลี่ยนแปลงกระดาษเปนขนาดกระดาษที่ระบุไว
024-912

[สาเหตุ]

ขนาดกระดาษที่ตั้งคาไวสําหรับถาด 3 และขนาดกระดาษที่ระบุไวสําหรับงานนั้นไมตรงกัน

[วิธีการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุมเพื่อยกเลิกงานนั้น หรือเปลี่ยนแปลงกระดาษเปนขนาดกระดาษที่ระบุไว
024-913

[สาเหตุ]

ขนาดกระดาษที่ตั้งคาไวสําหรับถาด 4 และขนาดกระดาษที่ระบุไวสําหรับงานนั้นไมตรงกัน

[วิธีการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุมเพื่อยกเลิกงานนั้น หรือเปลี่ยนแปลงกระดาษเปนขนาดกระดาษที่ระบุไว
024-915

[สาเหตุ]

ขนาดกระดาษที่ตั้งคาไวสําหรับถาดบายพาสและขนาดกระดาษที่ระบุไวสําหรับงานนั้นไมตรงกัน

[วิธีการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุมเพื่อยกเลิกงานนั้น หรือเปลี่ยนแปลงกระดาษเปนขนาดกระดาษที่ระบุไว
024-950

[สาเหตุ]

ไมมีกระดาษในถาด 1 และไมสามารถเลือกถาดอื่นได

[วิธีการแกไข] บรรจุกระดาษเพิ่มเติม หรือกดปุม <หยุด> บนแผงควบคุมเพื่อยกเลิกงานนั้น
024-946

[สาเหตุ]

มีขอ ผิดพลาดเกิดขึน้ ในถาด 1

[วิธีการแกไข] ยืนยันวามีการปรับตัวนํากระดาษใหตรงกับขนาดกระดาษที่รองรับในถาด 1
024-947

[สาเหตุ]

การแกไขปัญหา

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเครื่อง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเครื่อง
หากขอความเดียวกันนี้ปรากฏขึ้นอีก โปรดติดตอศูนยบริการลูกคา

มีขอ ผิดพลาดเกิดขึน้ ในถาด 2

[วิธีการแกไข] ยืนยันวามีการปรับตัวนํากระดาษใหตรงกับขนาดกระดาษที่รองรับในถาด 2
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รหัสขอผิดพลาด
024-950

สาเหตุและวิธีการแกไข
[สาเหตุ]

ไมมีกระดาษในถาด 1 และไมสามารถเลือกถาดอืน่ ได

[วิธีการแกไข] บรรจุกระดาษเพิ่มเติม หรือกดปุม <หยุด> บนแผงควบคุมเพื่อยกเลิกงานนั้น
024-951

[สาเหตุ]

ไมมีกระดาษในถาด 2 และไมสามารถเลือกถาดอืน่ ได

[วิธีการแกไข] บรรจุกระดาษเพิ่มเติม หรือกดปุม <หยุด> บนแผงควบคุมเพื่อยกเลิกงานนั้น
024-952

[สาเหตุ]

ไมมีกระดาษในถาด 3 และไมสามารถเลือกถาดอืน่ ได

[วิธีการแกไข] บรรจุกระดาษเพิ่มเติม หรือกดปุม <หยุด> บนแผงควบคุมเพื่อยกเลิกงานนั้น
024-958

[สาเหตุ]

ตัวนํากระดาษอยูในตําแหนงที่ไมสนับสนุนในถาดบายพาส

[วิธีการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม หรือตรวจสอบตําแหนงของตัวนํากระดาษ
024-959

[สาเหตุ]

ไมไดใสถาด 1 หรือตัวนําแนวกระดาษอยูในตําแหนงที่ไมรองรับ

[วิธีการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวใสถาด 1 หรือตรวจสอบตําแหนงของตัวนํากระดาษ
024-960

[สาเหตุ]

ไมไดใสถาด 2 หรือตัวนําแนวกระดาษอยูในตําแหนงที่ไมรองรับ

[วิธีการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวใสถาด 2 หรือตรวจสอบตําแหนงของตัวนํากระดาษ
024-965

[สาเหตุ]

ไมไดบรรจุกระดาษที่ระบุไวสําหรับงานนั้นลงในถาดใดเลย

[วิธีการแกไข] บรรจุกระดาษที่ระบุไว หรือกดปุม <หยุด> บนแผงควบคุมเพื่อยกเลิกงานนั้น
024-966

[สาเหตุ]

มีความพยายามเลือกถาดโดยอัตโนมัติทั้งๆ ที่ถาดทั้งหมดยกเวนถาด 5 (บายพาส)
เปนถาดที่เลือกไมไดสําหรับการเลือกอัตโนมัติ

[วิธีการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวลองอีกครั้ง
024-718

[สาเหตุ]

ใชพารามิเตอรการพิมพที่ไมเขากัน โดยมีความไมเขากันของการผสมผสานคุณลักษณะที่ระบุไว เชน
ขนาดเอกสาร, ขนาดกระดาษ, ถาดกระดาษ, การพิมพ 2 ดาน และถาดรับเอกสาร

[วิธีการแกไข] ยืนยันขอมูลการพิมพ แลวลองพิมพอีกครั้ง
026-737

[สาเหตุ]

มีขอผิดพลาดทางเครือขายเกิดขึ้น

[วิธีการแกไข] ปรึกษาผูดูแลระบบเครือขายของคุณวาเครือขายหรือเซิรฟเวอรมีปญ
 หาใดๆ หรือไม

การแกไขปัญหา

027-518

[สาเหตุ]

เขาสูระบบของปลายทางการสงตอไมสําเร็จ

[วิธีการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวยกเลิกงานนั้น
027-520

[สาเหตุ]

ใชอักขระที่ไมถูกตองหรือไมพบพาธที่ระบุไว

[วิธีการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวยกเลิกงานนั้น
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027-522

[สาเหตุ]

ไมสามารถเขียนไดในปลายทางการสงตอ

[วิธีการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวยกเลิกงานนั้น
027-528

[สาเหตุ]

ไมสามารถเขียนขอมูลลงในโฟลเดอรที่ใชรวมกันไดเนื่องจากฮารดดิสกของคอมพิวเตอรเต็ม

[วิธีการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวลบขอมูลใดๆ ที่ไมจําเปนออกเพื่อใหมีพื้นที่วา งบนฮารดดิสก
027-543

[สาเหตุ]

ชื่อเซิรฟเวอร SMB (NetBIOS) ไมถูกตอง

[วิธีการแกไข] ตรวจสอบวาชื่อเซิรฟเวอรของเซิรฟเวอร SMB ถูกตองหรือไม หรือกดปุม <หยุด>
บนแผงควบคุมเพื่อยกเลิกงานนั้น
027-779

[สาเหตุ]

รับรองความถูกตองของเซิรฟเวอร SMTP ไมสําเร็จ

[วิธีการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวยกเลิกงานนั้น
041-210
041-211

[สาเหตุ]

มีขอผิดพลาดเกิดขึ้นในถาด 3 หรือถาด 4

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเครื่อง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเครื่อง
หากขอความเดิมแสดงขึน้ มาอีกครั้ง โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา
042-325

[สาเหตุ]

มีขอผิดพลาดเกิดขึ้น

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเครื่อง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเครื่อง
หากขอความเดิมแสดงขึน้ มาอีกครั้ง โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา
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รหัสขอผิดพลาด
042-400

สาเหตุและวิธีการแกไข
[สาเหตุ]

ตัวกรองกลิ่นสิ้นสุดอายุใชงานแลว

[วิธีการแกไข] ติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา
042-614

[สาเหตุ]

มีขอ ผิดพลาดเกิดขึน้

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเครื่อง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเครื่อง
045-310

[สาเหตุ]

มีขอ ผิดพลาดเกิดขึน้

[วิธีการแกไข] นํากระดาษที่ติดออกแลว
ใหดูที่ "กระดาษติด" (P.167)
[สาเหตุ]

มีขอ ผิดพลาดเกิดขึน้

045-313
047-218
061-321
061-325

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเครื่อง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเครื่อง
หากขอความเดิมแสดงขึ้นมาอีกครั้ง โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา

062-277

[สาเหตุ]

มีขอ ผิดพลาดเกิดขึน้ ในตัวปอนเอกสาร

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเครื่อง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเครื่อง
หากขอความเดิมแสดงขึ้นมาอีกครั้ง โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา
062-311

[สาเหตุ]

มีขอ ผิดพลาดเกิดขึน้

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเครื่อง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเครื่อง
หากขอความเดิมแสดงขึ้นมาอีกครั้ง โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา
062-360
062-371
062-380
062-386
062-389
062-393
062-396

[สาเหตุ]

071-105

[สาเหตุ]

มีขอ ผิดพลาดเกิดขึน้

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเครื่อง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเครื่อง
หากขอความเดิมแสดงขึ้นมาอีกครั้ง โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา

มีขอ ผิดพลาดเกิดขึน้ ในฝาครอบดานซาย [A] หรือถาด 1

072-102

[สาเหตุ]

การแกไขปัญหา

[วิธีการแกไข] นํากระดาษที่ติดออก
ใหดูที่ "กระดาษติด" (P.167)
มีขอ ผิดพลาดเกิดขึน้ ในฝาครอบ One Tray Module [B] หรือถาด 2

[วิธีการแกไข] นํากระดาษที่ติดออก
ใหดูที่ "กระดาษติด" (P.167)
072-105

[สาเหตุ]

11

มีกระดาษติดในฝาครอบ One Tray Module [B]

[วิธีการแกไข] นํากระดาษที่ติดออก
ใหดูที่ "กระดาษติด" (P.167)
[สาเหตุ]

มีขอ ผิดพลาดเกิดขึน้ ในถาด 2 (One Tray Module)

072-210
072-212
072-215
072-461
072-470

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเครื่อง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเครื่อง
หากขอความเดิมแสดงขึ้นมาอีกครั้ง โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา

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)
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รหัสขอผิดพลาด
073-105

สาเหตุและวิธีการแกไข
[สาเหตุ]

มีกระดาษติดในฝาครอบ One Tray Module [B]

[วิธีการแกไข] นํากระดาษที่ติดออก
ใหดูที่ "กระดาษติด" (P.167)
073-210

[สาเหตุ]

มีขอผิดพลาดเกิดขึ้นในถาด 3 (Two Tray Module)

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเครื่อง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเครื่อง
หากขอความเดิมแสดงขึน้ มาอีกครั้ง โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา
074-101
074-103

[สาเหตุ]

มีกระดาษติดในฝาครอบ Two Tray Module [C] หรือถาด 4

[วิธีการแกไข] นํากระดาษที่ติดออก
ใหดูที่ "กระดาษติด" (P.167)
074-104

[สาเหตุ]

มีกระดาษติดในฝาครอบ One Tray Module [B] หรือฝาครอบ Two Tray Module [C]

[วิธีการแกไข] นํากระดาษที่ติดออก
ใหดูที่ "กระดาษติด" (P.167)
074-105

[สาเหตุ]

มีกระดาษติดในฝาครอบ One Tray Module [B]

[วิธีการแกไข] นํากระดาษที่ติดออก
ใหดูที่ "กระดาษติด" (P.167)
074-210

[สาเหตุ]

มีขอผิดพลาดเกิดขึ้นในถาด 4 (Two Tray Module)

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเครื่อง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเครื่อง
หากขอความเดิมแสดงขึน้ มาอีกครั้ง โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา
075-135
077-101
077-103
077-104
077-106

[สาเหตุ]

077-129

[สาเหตุ]

มีกระดาษติดในฝาครอบดานซาย [A]

[วิธีการแกไข] นํากระดาษที่ติดออก
ใหดูที่ "กระดาษติด" (P.167)
มีกระดาษติดในฝาครอบดานซาย [A]

การแกไขปัญหา

[วิธีการแกไข] นํากระดาษที่ติดออก
ใหดูที่ "กระดาษติด" (P.167)
077-211

[สาเหตุ]

มีขอผิดพลาดเกิดขึ้นใน Two Tray Module

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเครื่อง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเครื่อง
หากขอความเดิมแสดงขึน้ มาอีกครั้ง โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา
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077-212

[สาเหตุ]

มีขอผิดพลาดเกิดขึ้นใน One Tray Module

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเครื่อง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเครื่อง
หากขอความเดิมแสดงขึน้ มาอีกครั้ง โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา
077-300

[สาเหตุ]

ฝาครอบดานหนาเปดอยู

[วิธีการแกไข] ปดฝาครอบดานหนา
077-301

[สาเหตุ]

ฝาครอบ [A] เปดอยู

[วิธีการแกไข] ปดฝาครอบดานซาย [A]
077-305

[สาเหตุ]

ฝาครอบ Two Tray Module [C] เปดอยู

[วิธีการแกไข] ปดฝาครอบ Two Tray Module [C]
077-309

[สาเหตุ]

ฝาครอบ One Tray Module [B] เปดอยู

[วิธีการแกไข] ปดฝาครอบ One Tray Module [B]
077-900
077-901

[สาเหตุ]

มีกระดาษติดในฝาครอบดานซาย [A]

[วิธีการแกไข] นํากระดาษที่ติดออก
ใหดูที่ "กระดาษติด" (P.167)
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077-904

สาเหตุและวิธีการแกไข
[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]

มีขอ ผิดพลาดเกิดขึน้

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเครื่อง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเครื่อง
หากขอความเดิมแสดงขึ้นมาอีกครั้ง โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา
091-401

[สาเหตุ]

จําเปนตองเปลี่ยนตลับลูกดรัมโดยเร็ว

[วิธีการแกไข] เปลี่ยนตลับลูกดรัมโดยเร็ว
091-402

[สาเหตุ]

จําเปนตองเปลี่ยนตลับลูกดรัมโดยเร็ว

[วิธีการแกไข] เปลี่ยนตลับลูกดรัม
โปรดดูที่ "การเปลี่ยนตลับลูกดรัม" (P.130)
091-406

[สาเหตุ]

ตลับลูกดรัมสิ้นสุดอายุใชงานแลว

[วิธีการแกไข] เปลี่ยนตลับลูกดรัม โปรดติดตอตัวแทนฟูจิ ซีร็อกซหรือตัวแทนจําหนายในเขตพื้นที่ของคุณ
091-424

[สาเหตุ]

ตลับลูกดรัมสิ้นสุดอายุใชงานแลว

[วิธีการแกไข] เปลี่ยนตลับลูกดรัมทันที โปรดติดตอตัวแทนฟูจิซี ร็อกซหรือตัวแทนจําหนายในเขตพื้นที่ของคุณ
โปรดดูที่ "การเปลี่ยนตลับลูกดรัม" (P.130)
091-430

[สาเหตุ]

ตลับลูกดรัมสิ้นสุดอายุใชงานแลว

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเครื่อง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเครื่อง
หากขอความเดิมแสดงขึ้นมาอีกครั้ง โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา
โปรดดูที่ "การเปลี่ยนตลับลูกดรัม" (P.130)
[สาเหตุ]

การแกไขปัญหา

091-440

จําเปนตองเปลี่ยนตลับลูกดรัมโดยเร็ว

[วิธีการแกไข] เตรียมตลับลูกดรัมใหมไวใหพรอม
โปรดดูที่ "การเปลี่ยนตลับลูกดรัม" (P.130)
091-441

[สาเหตุ]

จําเปนตองเปลี่ยนตลับลูกดรัมโดยเร็ว

[วิธีการแกไข] เปลี่ยนตลับลูกดรัม โปรดติดตอตัวแทนฟูจิ ซีร็อกซหรือตัวแทนจําหนายในเขตพื้นที่ของคุณ
091-914
091-915
091-916

[สาเหตุ]

091-921

[สาเหตุ]

11

มีขอ ผิดพลาดเกิดขึน้ กับตลับลูกดรัม

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเครื่อง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเครื่อง
หากขอความเดิมแสดงขึ้นมาอีกครั้ง โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา
มีขอ ผิดพลาดเกิดขึน้ กับตลับลูกดรัม

[วิธีการแกไข] เปลี่ยนตลับลูกดรัม โปรดติดตอตัวแทนฟูจิ ซีร็อกซหรือตัวแทนจําหนายในเขตพื้นที่ของคุณ
092-660

[สาเหตุ]

มีขอ ผิดพลาดของตลับลูกดรัมเกิดขึน้

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเครื่อง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเครื่อง
092-661

[สาเหตุ]

คาอุณหภูมิ SNR (ใน CRU) อยูนอกชวง

[วิธีการแกไข] เปลี่ยนชุดเซ็นเซอรใหมแลวปดสวิตชเครื่อง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเครื่อง
092-668

[สาเหตุ]

คา ATC SNR (ในตลับลูกดรัม) อยูนอกชวง

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเครื่อง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเครื่อง
092-910

[สาเหตุ]

มีขอ ผิดพลาดเกิดขึน้

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเครื่อง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเครื่อง
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รหัสขอผิดพลาด
093-312

สาเหตุและวิธีการแกไข
[สาเหตุ]

มีขอผิดพลาดเกิดขึ้นกับตลับหมึก

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเครื่อง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเครื่อง
หากขอความเดิมแสดงขึน้ มาอีกครั้ง โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา
093-400

[สาเหตุ]

ไมมีผงหมึกเหลืออยูแลวในตลับหมึก

[วิธีการแกไข] เปลี่ยนตลับหมึก
093-406

[สาเหตุ]

จําเปนตองเปลี่ยนตลับหมึกโดยเร็ว

[วิธีการแกไข] เตรียมตลับหมึกใหมไวใหพรอม
093-912

[สาเหตุ]

ไมมีผงหมึกเหลืออยูแลวในตลับหมึก

[วิธีการแกไข] เปลี่ยนตลับหมึก
093-956

[สาเหตุ]

ไมมีผงหมึกเหลืออยูแลวในตลับหมึก

[วิธีการแกไข] แกะซีลบนตลับลูกดรัมออก
093-959

[สาเหตุ]

มีขอผิดพลาดเกิดขึ้นกับตลับลูกดรัม

[วิธีการแกไข] เปลี่ยนตลับลูกดรัม โปรดติดตอตัวแทนฟูจิ ซีร็อกซหรือตัวแทนจําหนายในเขตพื้นที่ของคุณ
ใหดูที่ "การเปลี่ยนตลับหมึก" (P.127)
116-317
116-321
116-323

[สาเหตุ]

116-324

[สาเหตุ]

มีขอผิดพลาดเกิดขึ้น

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเครื่อง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเครื่อง
หากขอความเดิมแสดงขึน้ มาอีกครั้ง โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา
มีขอผิดพลาดเกิดขึ้น

[วิธีการแกไข] เครื่องจะทําการกูคืนโดยอัตโนมัติ รอสักครู และลองอีกครั้ง

การแกไขปัญหา

116-334
116-377
116-390

[สาเหตุ]

116-747

[สาเหตุ]

มีขอผิดพลาดเกิดขึ้น

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเครื่อง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเครื่อง
ถาขอความเดียวกันนี้ปรากฏขึ้นอีก โปรดติดตอศูนยบริการลูกคา
ไมสามารถสแกนไดเสร็จสมบูรณเนื่องจากบริเวณการสแกนเล็กเกินไป

[วิธีการแกไข] ลดคาการลบขอบลงหรือลดอัตราสวนการขยายภาพลง
127-396

[สาเหตุ]

สรางขอมูลอีเมลไมสําเร็จ

[วิธีการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวลองอีกครั้ง

11
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กระดาษติด
สวนนี้จะอธิบายถึงขั้นตอนในการนํากระดาษทีต่ ิดออก
เมื่อกระดาษติดในเครื่อง เครื่องจะหยุดการทํางาน
ไฟแสดงสถานะจะสวางและรหัสขอผิดพลาดจะปรากฏบนแผนผังแสดงสถานะเครื่องซึ่งจะบอกถึงขั้นตอนการแกไขเมื่อกระดาษติด
นํากระดาษทีต่ ิดอยูออกอยางระมัดระวังโดยไมใหฉีกขาด หามมิใหมีเศษกระดาษใดๆ ติดคางอยูในเครื่อง
หมายเหตุ

• ถารหัสขอผิดพลาดยังคงแสดงอยู หลังจากที่เคลียรกระดาษที่ติดออกมาแลว อาจเปนไปไดวายังมีกระดาษติดอยูที่สวนอื่นของเครื่อง
หรือเศษกระดาษเล็กๆ ยังคงติดอยู กรณีนี้ใหดทู ี่แผนผังแสดงสถานะเครือ่ ง และรหัสขอผิดพลาดจากนั้นใหเคลียร กระดาษที่ตดิ ออกใหหมด
• หลังจากนํากระดาษที่ติดอยูออกแลว งานทําสําเนาจะดําเนินการตอโดยอัตโนมัติ
• งานพิมพจะดําเนินการตอโดยอัตโนมัติจากหนาทีกําลังพิมพกอนหนาที่จะเกิดกระดาษติด
• ขณะที่เครื่องกําลังทําสําเนาโดยใชตวั ปอนเอกสารโดยไมเรียงชุดสําเนาที่สงออกมา
(หมายความวาตัวปอนเอกสารดังกลาวปอนและสแกนเอกสารครัง้ ละหนึ่งแผน) หากมีกระดาษติดในเครือง
เครื่องจะดําเนินการตอโดยทําสําเนาของเอกสารที่สแกนไปแลวโดยอัตโนมัตหิ ลังจากที่นํากระดาษที่ติดอยูออกแลว อยางไรก็ตาม
ในกรณีที่มเี อกสารเหลืออยู คุณจะตองกดปุม <เริ่ม> อีกครั้งเพื่ออนุญาตใหตวั ปอนเอกสารนั้นปอนและสแกนเอกสารสวนที่เหลือตามที่บรรจุไว

ถาคุณตองการดึงถาดออกเพื่อนํากระดาษทีต่ ิดออก โปรดติดตอตัวแทนฟูจิ ซีร็อกซในพื้นที่ของคุณ หามดึงถาดออก
มิฉะนั้นอาจทําใหไดรับบาดเจ็บ

หามนํากระดาษทีต่ ิดลึกอยูภายในผลิตภัณฑออกมา โดยเฉพาะกระดาษที่พันหุม ฟวเซอรหรือลูกกลิงความรอน
ไมเชนนั้นอาจทําใหเกิดการบาดเจ็บหรือผิวหนังไหมได ใหปดการใชงานผลิตภัณฑทันทีและติดตอตัวแทน Fuji Xerox ในพื้นทีข่ องคุณ
ในสวนนี้คือขั้นตอนในการนํากระดาษที่ติดออกจากตําแหนงดังตอไปนี้
E-1: กระดาษติดขัดภายในฝาครอบดานซาย[A] .........................................................................................................................................167
E-2: กระดาษติดภายในฝาครอบเครื่องโมดูลหนึ่งถาด[B]...........................................................................................................................169
E-3: กระดาษติดในถาด 1 ..........................................................................................................................................................................169
E-4: กระดาษติดในถาด 2 ..........................................................................................................................................................................170
E-5: กระดาษติดในถาด Bypass.................................................................................................................................................................171
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สิ่งสําคัญ

• การดึงถาดออกหลังจากที่กระดาษติดโดยไมตรวจสอบตําแหนงที่เกิดการติดอาจทําใหกระดาษฉีกขาดและติดคางภายในเครื่องได
เพื่อเปนการปองกันมิใหอุปกรณเสียหาย ใหตรวจสอบตําแหนงที่มีกระดาษติดกอนที่จะพยายามนํากระดาษเหลานั้นออก
• หนาจอแสดงผลกระดาษติดจะไมหายไปหากยังมีกระดาษฉีกขาดและติดคางอยูในเครือ่ ง
• เมื่อนํากระดาษที่ตดิ อยูออกมาแลว ปลอยใหเครื่องเปดทํางานทิ้งไว การปดสวิตชเครื่องจะลบขอมูลที่จัดเก็บไวในหนวยความจําของเครือ่ ง
• หามสัมผัสชิ้นสวนภายในเครื่อง เพราะอาจสงผลใหเกิดขอผิดพลาดในการพิมพได

11
E-1: กระดาษติดขัดภายในฝาครอบดานซาย[A]
ปฏิบัติตามขั้นตอนขางลางนี้เพื่อนํากระดาษทีติดอยูภายในฝาครอบดานซายของเครื่องออกมา
สิ่งสําคัญ

1

• เมื่อนํากระดาษออกมาแลว อาจจะมีภาพบนสายพานสงของเครื่อง (สายพานฟลมสีดาํ ) ภายในฝาครอบดานซาย หามสัมผัสสายพานสงนั้น
คุณภาพของภาพอาจไดรบั ผลกระทบหรือสายพานสงอาจเกิดความเสียหายได และจําเปนตองเปลี่ยนใหม
• "E-1" จะปรากฎขึ้นหากคุณเริม่ ถายสําเนาหรือพิมพโดยที่ถาดรองกระดาษเปดอยูเล็กนอย
ตรวจดูใหแนใจวาถาดรองกระดาษปดสนิทแลวเมือบรรจุกระดาษหรือนํากระดาษที่ติดออกมา

เปดถาด Bypass (1) แลวในขณะทีย่ กคันงางขึ้น (2)
เปดฝาครอบดานบนซายเบาๆ (3)
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 ถากระดาษติดรอบชุดฟวเซอร
1) ใหดึงสลักลง

2) นํากระดาษทีต่ ิดออก

หมายเหตุ

• อยาใหมีเศษกระดาษตกคางอยูในเครือ่ ง

3) นําสลักกลับสูตําแหนงเดิม
 ถากระดาษติดภายในฝาครอบซาย
1) ถากระดาษติดอยูในตําแหนงแสดงในแผนภาพ ใหดึงกระดาษทีต่ ิดขึ้น
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11

2) ถากระดาษติดอยูในตําแหนงแสดงในแผนภาพ ใหดึงกระดาษทีต่ ิดขึ้น
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2

กดตรงกลางของฝาครอบ ปดอยางชาๆ และยกถาด Bypass

E-2: กระดาษติดภายในฝาครอบเครื่องโมดูลหนึ่งถาด[B]
ปฏิบัติตามขั้นตอนขางลางนี้เพื่อนํากระดาษทีติดอยูภายในฝาครอบ One Tray Module ของเครื่องออกมา

1

ดึงคันงางออก แลวคอยๆ เปดฝาครอบ One Tray Module

2

นํากระดาษทีต่ ิดออก

การแกไขปัญหา

หมายเหตุ

• กระดาษอาจติดอยูในสวนที่ยากจะมองเห็น ใหตรวจสอบอยางละเอียดเพื่อหากระดาษที่ตดิ
• หากกระดาษฉีกขาด ใหตรวจสอบจนแนใจวาไมมีเศษกระดาษติดคางอยูในเครื่อง

11
3

ปดฝาครอบ One Tray Module เบาๆ

E-3: กระดาษติดในถาด 1
ทําตามขัน้ ตอนดานลางเพื่อเคลียรกระดาษติดในถาด 1 ออกไป
สิ่งสําคัญ

1

• "E-3" จะปรากฎขึ้นหากคุณเริม่ ถายสําเนาหรือพิมพโดยที่ถาดรองกระดาษเปดอยูเล็กนอย
ตรวจดูใหแนใจวาถาดรองกระดาษปดสนิทแลวเมือบรรจุกระดาษหรือนํากระดาษที่ติดออกมา

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

ถาไมสามารถเอากระดาษทีต่ ิดออกได ใหดึงถาดออกมา

สิ่งสําคัญ

3

นํากระดาษที่ติดออก

หมายเหตุ

4

• การดึงถาดออกหลังจากที่กระดาษติดโดยไมตรวจสอบตําแหนงที่เกิดการติดอาจทําใหกระดาษฉีกขาดและติดคางภายในเครือ่ งได
เพื่อเปนการปองกันมิใหอุปกรณเสียหาย ใหตรวจสอบตําแหนงที่มีกระดาษติดกอนที่จะพยายามนํากระดาษเหลานั้นออก

• หากกระดาษฉีกขาด ใหตรวจสอบจนแนใจวาไมมีเศษกระดาษติดคางอยูในเครื่อง

คอยๆ ดันถาดเขาไปจนสุด

การแกไขปัญหา

E-4: กระดาษติดในถาด 2
ทําตามขัน้ ตอนดานลางเพื่อเอากระดาษติดในถาด 2 ออกไป

11
1
2

เอากระดาษติดออกโดยดูที่ "E-2: กระดาษติดภายในฝาครอบเครื่องโมดูลหนึ่งถาด[B]" (P.169)
ถาไมสามารถเอากระดาษทีต่ ิดออกได ใหดึงถาด 2 ออกมา
สิ่งสําคัญ
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• หากดึงถาดออกหลังจากที่กระดาษติดโดยไมตรวจสอบตําแหนงที่ติดขัด
อยู อาจทําใหกระดาษขาดและตกคางภายในเครื่อง
เพื่อปองกันเสียหายอุปกรณ
ตรวจสอบตําแหนงของกระดาษบนหนาจอกอนที่จะแกไข

กระดาษติด

3

นํากระดาษทีต่ ิดอยูออกมา
หมายเหตุ

4

• หากกระดาษฉีกขาด
ตรวจสอบเพื่อใหแนใจวาไมมีเศษกระดาษกระดาษเหลืออยูในเครื่อง

คอยๆ ดันถาดเขาไปจนถาดปดสนิท

E-5: กระดาษติดในถาด Bypass
ทําตามขัน้ ตอนดานลางเพื่อเอากระดาษติดในถาด Bypass ออก

1
2

ตรวจสอบดานใน (รอบชองทางปอนกระดาษ) ของถาด Bypass
และเคลียรกระดาษทีต่ ิดออก
สิ่งสําคัญ

• ถาใสกระดาษเขาไปหลายแผน
ใหเอากระดาษทั้งหมดออกขณะที่เคลียรกระดาษ

หมายเหตุ

• หากกระดาษฉีกขาด
ใหตรวจสอบจนแนใจวาไมมีเศษกระดาษติดคางอยูในเครือ่ ง

การแกไขปัญหา

3
4

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

ถาบรรจุกระดาษหลายแผน ใหจัดมุมของกระดาษทีเ่ อาออกใหตรง

11

ใสกระดาษโดยใหดานทีจ่ ะพิมพคว่ําลง
จัดขอบบนของกระดาษใหสัมผัสกับชองทางการปอนกระดาษ
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เอกสารติด
หากเอกสารตนฉบับติดในชุดปอนเอกสาร เครื่องจะหยุดทํางานและรหัสขอผิดพลาด [A-1], [A2-2], [A3]จะปรากฏในจอแสดงผลไฟแสดงสถานะจะสวางบนแผนผังแสดงสถานะเครื่อง
ขั้นตอนตอไปจะอธิบายถึงวิธีการแกไขเอกสารตนฉบับที่ติดบนชุดปอนเอกสาร
ปฏิบัติตามขัน้ ตอนดานลางเพื่อเอาเอกสารทีต่ ิดออก

1

ดึงที่จับดานหนาของฝาครอบตัวปอนเอกสารขึน้
และเปดฝาครอบตัวปอนเอกสารออกจนสุด

หมายเหตุ

• ฝาครอบจะยังคงอยูในตําแหนงเมื่อเปดจนเต็มที ใหเปดฝาครอบเบาๆ

2

ถาเอกสารตนฉบับยังไมถูกดึงเขาไปในตัวปอนเอกสาร ใหนําเอกสารออก

3

ถาไมพบเอกสาร ใหหมุนปุมเพื่อปอนเอกสารขึน้ ดานบน
แลวนําเอกสารออกมา

การแกไขปัญหา

11
สิ่งสําคัญ

4
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• ถาเอกสารยังไมถกู ดึงเขาไปในตัวปอนเอกสาร ใหดึงเอกสารออกมาตรงๆ เอกสารอาจฉีกขาด

ถาไมพบเอกสาร ใหยกที่จับขึ้นเพือ่ เปดฝาครอบดานในออก

ดาม

เอกสารติด

5

หมุนปุมหมุนเพื่อปอนเอกสารขึ้นดานบน แลวนําเอกสารออกมา

หมายเหตุ

6
7
8
9

10
11

• ถาเอกสารยังไมถูกดึงเขาไปในตัวปอนเอกสาร ใหดึงเอกสารออกมาตรงๆ เอกสารอาจฉีกขาด

ปดฝาครอบดานในของตัวปอนเอกสาร
ปดฝาครอบตัวปอนเอกสารใหสนิท และตรวจดูวาไมมีชองวางระหวางดานขางทีอ่ ยูใกลหรือไกลจากฝาและตัวปอนเอกสาร
ถาไมพบเอกสารตนฉบับ ใหคอยๆ ยกตัวปอนเอกสารขึน้ อยางระมัดระวัง หากมีเอกสารติดอยู ใหเอาออกและปดตัวปอนเอกสาร
หากคุณไมพบเอกสารตามขั้นตอนที่ 8
ใหยกถาดตัวปอนเอกสารขึน้ และเอาเอกสารออก

เลื่อนถาดตัวปอนเอกสารกลับเขาตําแหนงเดิมอยางระมัดระวัง
ตรวจดูใหแนใจวาเอกสารตนฉบับไมฉีกขาด, ไมมีรอยยับ หรือรอยพับ
จากนั้นใหปอนเอกสารใหมอีกครั้งเพื่อใหงานเสร็จสมบูรณ

การแกไขปัญหา

11

หลังจากนําเอกสารที่ติดออกแลว ใหดําเนินการดังนี้:
ทําสําเนา:
ปอนเอกสารทีย่ ังไมไดสแกนใหมอีกครั้งรวมทังหนาทีต่ ิดนั้นดวย
สแกน (TWAIN/WIA (Windows Image Acquisition)):
ใหปอนเอกสารทีย่ ังไมไดสแกนใหมอกี ครั้ง รวมทั้งหนาที่ติดนั้นดวย
หมายเหตุ

• เอกสารตนฉบับที่มีรอยยนหรือพับ อาจเปนสาเหตุใหเอกสารติดหรือตนฉบับเสียหายได ใหใชเอกสารตนฉบับที่ขาด ยับ
หรือถูกพับกับกระจกวางเอกสารตนฉบับเทานั้น
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การแกไขปัญหา

11
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ในบทนี้จะอธิบายเกี่ยวกับขอมูลจําเพาะของเครือง, สวนประกอบที่เปนอุปกรณเสริม และ หมายเหตุและขอจํากัด
z
ขอมูลจําเพาะ....................................................................................................................................................................176
z พืน
้ ทีท่ ี่พิมพได ...................................................................................................................................................................180
z อุปกรณเสริม.....................................................................................................................................................................181
z
หมายเหตุและขอจํากัด......................................................................................................................................................182

ขอมูลจําเพาะ
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)

น้ําหนัก

27 กก. (รวมฝาปด)
33 กก. (รวมตัวปอนเอกสาร)
สิ่งสําคัญ

ขอกําหนดพื้นที่

• ไมรวมตลับหมึก

กวาง 947 × ลึก 584 มม. (รวมฝาปด)
กวาง 947 × ลึก 584 มม. (รวมตัวปอนเอกสารและหนวยงานพิมพแบบดูเพล็กซ)
สิ่งสําคัญ

• ถาด Bypass ถูกดึงออกมาสุด

 ฟงกชั่นการพิมพ
ชนิด

ติดตั้งในตัว

ขนาดกระดาษ

เชนเดียวกับฟงกชั่นพื้นฐาน/ฟงกชั่นการทําสำเนา

ความเร็วในการพิมพตอเนื่อง

เชนเดียวกับฟงกชั่นพื้นฐาน/ฟงกชั่นการทําสำเนา
สิ่งสําคัญ

• ความเร็วในการพิมพอาจลดลงอันเนื่องมาจากการปรับคุณภาพของภาพ
และความเร็วในการพิมพยังอาจลดลงขึ้นอยูกับเอกสารที่ใช

ความละเอียดของเอกสารที่ได:
600 × 600 dpi
ความละเอียดในการประมวลผลขอมูล: 600 × 600 dpi

PDL

HBPL

โปรโตคอล

การเชื่อมตอเครือขาย: TCP/IP (lpd, Port9100)

ระบบปฏิบัติการระบบปฏิบตั ิการ

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

อินเทอรเฟส

ภาคผนวก

ความละเอียดในการพิมพ

12

• สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับระบบปฏิบัตกิ ารเวอรชนั่ ลาสุดที่รองรับ โปรดดูที่เว็บไซตของฟูจิ ซีร็อกซ

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

 ฟงกชั่นการสแกน
ชนิด

เครื่องสแกนสี

ขนาดตนฉบับ

เชนเดียวกับฟงกชันฟงกชั่น/ฟงกชั่นการถายสําเนา

ความละเอียดในการสแกน

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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ความเร็วในการสแกน

ขาวดํา: 23 แผน/นาที (300 dpi)
สี: 14 แผน/นาที (300 dpi)
เอกสารมาตรฐานคือ ISO IEC24734 (A4
สิ่งสําคัญ

• ความเร็วในการสแกนแตกตางกนขึนอยูกับประเภทและชนิดของบเอกสารตางๆ

อินเทอรเฟส

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

โปรแกรมควบคุมก โปรโตคอล
ารสแกน

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

ระบบปฏิบัติการ

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

รูปแบบไฟล

, แผนแรก, โปรแกรมควบคุมการสแกน (USB 2.0))

• สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับระบบปฏิบัตกิ าร (OS) ทีรองรับรุนลาสุด โปรดดูที่เว็บไซตของฟูจิซีร็อกซ

ขาวดําไบนารี: PDF/TIFF/DocuWorks
สี: PDF/JPEG/DocuWorks

* : WIA ยอมาจาก Windows Image Acquisition

 อุปกรณปอนเอกสารอัตโนมัติแบบดูเพล็กซ

ภาคผนวก

ประเภท

อุปกรณปอ นเอกสารอัตโนมัติแบบดูเพล็กซ

ขนาดตนฉบับ/น้ําหนักกระดาษ

สูงสุด: A3, 11 × 17"
ต่ําสุด: A5
38 - 128 แกรม (2 ดาน: 50 - 128 แกรม)

ความจุ

12

110 แผน
สิ่งสําคัญ

• เมื่อใชกระดาษ 80 แกรม

ความเร็วในการปอน

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

ขนาด/น้ําหนัก

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

 หนวยงานพิมพแบบดูเพล็กซ
ขนาดกระดาษ

น้ําหนักกระดาษ

สูงสุด: A3, 11 × 17"
ต่ําสุด: A5, B5
60 - 110 แกรม
หมายเหตุ

• การใชถาดบายพาส เมือ่ ใชกระดาษ 91 - 110 แกรม

 One Tray Module (อุปกรณเสริม)
ขนาดกระดาษ

178

เชนเดียวกับฟงกชั่นพื้นฐาน/ฟงกชั่นการทําสำเนา

ขอมูลจําเพาะ
น้ําหนักกระดาษ

500 แผน x 1 ถาด
หมายเหตุ

ขนาด/น้ําหนัก

• เมื่อใชกระดาษ 80 แกรม

กวาง 540 x ลึก 523 x สูง 117 มม., 11 กก.

ภาคผนวก

12
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พื้นที่ที่พิมพได
พื้นที่ทพี่ ิมพไดตามมาตรฐานเปนพื้นที่ของหนาในระยะ 4.0 มม. จากขอบดานบน, ดานลาง, ดานซาย และดานขวาของกระดาษ
พื้นที่ทพี่ ิมพไดจริงอาจจะแตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกบั เครื่องพิมพ (พล็อตเตอร) และภาษาที่ใชควบคุม

บริเวณที%พิมพได

บริเวณที%พิมพไดและรอ
งรับการพิมพ

ทิศทางกระดาษเขา

ภาคผนวก

12
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อุปกรณเสริม

อุปกรณเสริม
ตารางตอไปนี้จะแสดงใหเห็นอุปกรณเสริมที่มจี าํ หนาย โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาเพื่อสั่งซื้ออุปกรณเสริมเหลานี้
ชื่อผลิตภัณฑ

คําอธิบาย

One Tray Module

ถาดซึ่งสามารถบรรจุกระดาษได 500 แผน (เมื่อใชกระดาษ 80 แกรม)

ตูใสกระดาษ

แทนวางพิเศษที่ใชเพื่อยึดเครื่องกับพื้น ซึ่งมีชอ งจัดเก็บกระดาษดวย
สามารถใชแทนวางนี้ตอเมื่อไดติดตั้ง One Tray Module แลว

ตัวล็อคถาด

จะล็อคถาดที่อยูในเครื่อง

ชุดแปลสําหรับ VI

แผงควบคุมที่มีภาษาเวียดนาม ฉลากรหัสขอผิดพลาด
และคูมือการใชงานขั้นพื้นฐานเปนภาษาเวียดนาม

ชุดแปลสําหรับ TH

แผงควบคุมที่มีภาษาไทย ฉลากรหัสขอผิดพลาด และคูมือการใชงานขัน้ พื้นฐานเปนภาษาไทย

หมายเหตุ

• อุปกรณเสริมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตอ งแจงใหทราบลวงหนา
• โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาเพื่อขอทราบรายละเอียดลาสุด

ภาคผนวก
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หมายเหตุและขอจํากัด
เนื้อหาในสวนนี้อธิบายถึงหมายเหตุและขอจํากัดที่จะสังเกตไดในขณะใชเครื่อง

หมายเหตุและขอจํากัดในการใชเครื่อง
 หมายเหตุเกี่ยวกับการปดสวิตชเครือ่ ง
หลังจากที่ปดสวิตชเครื่องแลว เครื่องจะใชเวลาสักครูในการปดกระบวนการทํางานตางๆ ภายใน
และโปรดทราบวาภายหลังการปดสวิตชเครื่องและเปดใหมในทันทีกอนที่หนาจอจะดับลงนั้นจะไมไดทาํ ใหเครื่องสามารถเริ่มงานไดทนั ที
ดังนั้นกอนเปดสวิตชเครื่องทุกครั้งจึงควรตรวจดูวาหนาจอเครื่องดับสนิทแลว
 การติดตั้งและการเคลือ่ นยายเครือ่ ง
z โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาหรือชางของฟูจิ ซีร็อกซกอ
 นเคลือ่ นยายเครื่อง
z
หามเขยาเครื่องในขณะทีเ่ ครื่องทํางานอยู
z ระวังนิ้วขณะปดฝาครอบเอกสาร
z หามวางวัตถุอยูใกลพด
ั ลมระบายความรอน
 รหัสตัวอักขระ
ในการสงขอมูลจากคอมพิวเตอร หากมีอักขระที่เครื่องไมรองรับรวมอยูในชื่อไฟลดวยแลว อักขระหลานี้อาจจะแสดงผลไมถูกตอง
สามารถใชไดเฉพาะอักขระ ASCII เทานั้น
 ฮารดดิสก
คุณไมสามารถติดตั้งฮารดดิสกลงในผลิตภัณฑนี้ได

ภาคผนวก

 ผลของงานพิมพที่ได
z
ขึน้ อยูกับชนิดของสื่อที่ใช อาจมีรอยลูกกลิ้งปรากฏตามทิศทางการสแกน
หรืออาจมีสวนประกอบของหมึกพิมพเกาะติดอยูบนกระดาษในระหวางการพิมพ 2 ดาน
หรือเมื่อมีการเปลีย่ นจุดรับเอกสารในระหวางที่กาํ ลังพิมพงานตอเนื่อง
z อาจมีหยดน้ําอาจเกาะติดกับกระดาษงานพิมพทันทีหลังจากทีเ่ ปดเครื่อง
z
ทัง้ นี้ขนึ้ อยูกับชนิดของสื่อที่ใช อาจมีรอยลูกกลิง้ ยางหรือรอยขูดขีดปรากฏตามทิศทางการสแกน
z ทัง
้ นี้จะขึน้ กับชนิดของสื่อทีใ่ ช รอยลูกกลิ้งเจาะรูและรอยขีดขวนเล็กนอยอาจเกิดขึน้ ในทิศทางการสแกน
z อาจมีรอยหยักปรากฏขึน
้ ตามทิศทางการสแกนเมือ่ พิมพงานจํานวนมากในสภาพแวดลอมที่มคี วามชื้นตำ
z อาจมีสีตางๆ ปรากฏขึ้นใตภาพที่มีสีเขมเมื่อพิมพงานในสภาพแวดลอมที่มีอณ
ุ หภูมิและความชืนต่ํา
z
อาจมีจดุ สีขาวเล็กๆ ปรากฏทีด่ านหลังของกระดาษเมื่อพิมพงานในสภาพแวดลอมที่มีความชืน้ ต่ํา

12

 ตัวปอนเอกสาร
ระหวางทีเ่ ครื่องอยูในโหมดพัก เครื่องจะตรวจไมพบเอกสารทีว่ างอยูในตัวปอนเอกสาร

หมายเหตุและขอจํากัดในการใชคุณลักษณะการทําสําเนา
 คุณลักษณะการทําสําเนา
เครื่องไมมีฟงกชั่น Improves Fit
 ถายบัตรประจําตัว
ดานหนาและดานหลังของบัตรประจําตัวทีท่ ําสําเนาจะถูกพิมพลงบนพื้นทีต่ รงกลางครึ่งบนและครึง่ ลางของแผนกระดาษ
ยกเวนในกรณีตอไปนี้:
z
เมื่อบัตรประจําตัวมีขนาดใหญกวาขนาดมาตรฐานที่สามารถพิมพไดในคุณลักษณะการถายบัตรประจําตัว
ภาพที่พิมพออกมาอาจไมอยูตรงกึ่งกลางกระดาษ
z เมื่อบัตรประจําตัวมีขนาดใหญกวาขนาดมาตรฐานที่สามารถพิมพไดในคุณลักษณะการถายบัตรประจําตัว
ระบบอาจทําการตัดสวนหนึ่งของภาพออก
z ขอบของภาพสําเนาบัตรประจําตัวอาจถูกตัดออกหากใชการตัดขอบ
 เกี่ยวกับหนวยความจํา
หากหนวยความจําของเครื่องไมเพียงพอขณะทําสําเนาแบบจัดชุด เครื่องจะพิมพเฉพาะงานที่กาํ ลังสแกนขอมูลออกมา
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หมายเหตุและขอจํากัดเกี่ยวกับการใชคุณลักษณะการพิมพ
 การสงออกเอกสารที่มกี ารปอนเปนแผนยาว
ระบบไมรองรับการสงออกเอกสารที่มกี ารปอนเปนแผนยาว
 งานพิมพขณะทีก่ ําลังใชงานแผงควบคุม
การประมวลผลหรือความเร็วในการสงออกงานพิมพอาจจะลดลงในกรณีตอไปนี้:
z
เมื่อใชแผงควบคุมในระหวางดําเนินการงานพิมพ
 เมือ่ ผลของงานพิมพทไี่ ดแตกตางจากการตั้งคา
ในกรณีตอไปนี้ หนวยความจําทีไ่ มเพียงพอสําหรับบัฟเฟอรพักขอมูลอาจสงผลใหไมไดรับงานพิมพตามทีร่ ะบุไว
z ระบบสั่งพิมพงานพิมพแบบ 2 ดานลงบนดานเดียว
z ระบบยุติงาน (หากไมสามารถเขียนขอมูลลงในบัฟเฟอรพักขอมูลได ระบบจะยุติงานดังกลาวรวมทัง
้ หนานั้นดวย)
 ตัวนับงานจะนับการพิมพแบบ 2 หนา
เมื่อสั่งพิมพงานพิมพแบบ 2 ดาน จะสามารถแทรกแผนกระดาษเปลาเขาไปไดโดยอัตโนมัติเพื่อปรับหนา ทั้งนี้ขนึ้ อยูกับแอพพลิเคชันที่ใช
และตัวนับงานจะนับแผนกระดาษเปลาทีแ่ ทรกเขาไปดวยแอพพลิเคชันนี้เชนกัน
 รหัสขอผิดพลาด
ขอผิดพลาด "E-1" เกิดขึ้นเมือ่ กระดาษติดขัดเพราะการตั้งคาขนาดกระดาษไมไดระบุอยางถูกตอง โปรดดูที่ขอ ผิดพลาดรหัส "C-7"
และตรวจสอบการตั้งคาขนาดกระดาษ
โปรดดูที่ "รหัสขอผิดพลาด" (P.156).

หมายเหตุและขอจํากัดเกี่ยวกับการใชคุณลักษณะการสแกน
เนื้อหาในสวนนี้อธิบายถึงหมายเหตุและขอจํากัดทีจ่ ะสังเกตไดขณะใชคุณลักษณะการสแกน
สําหรับหมายเหตุและขอจํากัดเกี่ยวกับโปรแกรมควบคุมการสแกน ใหดูที่ขอมูล "Readme" บนสื่อ (ซอฟตแวร/คูมือผลิตภัณฑ) ที่มาพรอมกับเครื่อง

 ขอจํากัดเรือ่ งขีดความสามารถในการสแกน
ขีดความสามารถสูงสุดในการสแกนสําหรับหนึ่งหนาคือ 297 × 432 มม. สําหรับขนาดมาตรฐาน A3 หรือ 11 × 17 นิ้ว
 การรองรับเครือขาย
การสแกนผานเครือขายไมถูกรองรับ
 โปรแกรมควบคุมการสแกน
การใชแอพพลิเคชันที่เขากันไดกบั TWAIN รวมกับโปรแกรมควบคุม Windows Image Acquisition (WIA) อาจยกเลิกการสแกน ในกรณีนี้
ใหสแกนดวยโปรแกรมควบคุม TWAIN

ภาคผนวก

หมายเหตุและขอจํากัดในการเชื่อมตออินเทอรเน็ตหรืออินทราเน็ต
 การเชื่อมตออินเทอรเน็ต / อินทราเน็ต
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเว็บเซิรฟเวอร, แอพพลิเคชันเซิรฟเวอร, Proxy Server และไฟรวอลล
ซึ่งอาจทําใหไมสามารถเชื่อมตอเขาอินเทอรเน็ตหรืออินทราเน็ตได
ในการเชื่อมตออินเทอรเน็ตหรืออินทราเน็ตโดยใชแอพพลิเคชันเซิรฟเวอร, Proxy หรือไฟรวอลล ของบุคคลที่สาม
จะตองเปนไปตามขอกําหนดตอไปนี้คือ:
z
ซอฟทแวรจะตองทํางานบนระบบปฏิบัติการ 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
z RFC2617: การตรวจสอบสิทธิ์การเขาถึง HTTP: การตรวจสอบสิทธิ์การเขาถึงในระดับพื้นฐานและระดับการใชงานตองผานการรับรอง
(รองรับเฉพาะการตรวจสอบสิทธิ์การเขาถึงในระดับพื้นฐานเทานั้น แตจะไมรองรับการตรวจสอบสิทธิการเขาถึงในระดับอื่นๆ)
z
รองรับ GET/CONNECT/POST
 CentreWare Internet Services
z
ขอความสําหรับการเลือกภาษาอาจไมสามารถแสดงไดอยางถูกตอง ทั้งนี้ขนึ้ อยูกับการตั้งคาเบราวเซอร
z แท็บอาจไมสามารถแสดงไดอยางถูกตองเมื่อมีเบราวเซอรจา
ํ นวนมากทีพ่ ยายามเขาถึง CentreWare Internet Services ในเวลาเดียวกัน
หรือเพราะสภาพของเครือขาย ในกรณีนี้โปรดรีเฟรชหนาจอ
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หมายเหตุและขอจํากัดขณะปฏิบัติการจากเครื่องคอมพิวเตอร
 ระบบปฏิบัติการที่รองรับ
ระบบปฏิบัติการทีร่ องรับอาจแตกตางกันไปขึน้ อยูกับฟงกชนั่ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูที่ "ขอมูลจําเพาะ" (P.176)
สิ่งสําคัญ

• สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับระบบปฏิบัตกิ ารเวอรชนั่ ลาสุดที่รองรับ ใหดูที่เว็บไซตของฟูจิ ซีร็อกซ

หมายเหตุและขอจํากัดในการใช TCP/IP (LPD/Port9100)
สวนนี้จะอธิบายถึงหมายเหตุและขอจํากัดที่ตองสังเกตเมื่อใช TCP/IP (LPD/Port9100)
 การกําหนดคาบนเครื่อง
z ระบบจะจัดการ IP แอดเดรสสําหรับทัง
้ ระบบ ใหกาํ หนดคาการตั้งคาหลังจากปรึกษาผูดูแลระบบเครือขายของคุณแลวเทานั้น
z อาจจําเปนตองใชการตั้งคาซับเน็ตมาสกและเกตเวยแอดเดรส ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมของเครือขาย
โปรดปรึกษาผูดูแลระบบเครือขายของคุณแลวกําหนดคาการตั้งคาทีจ่ ําเปน
 การกําหนดคาบนคอมพิวเตอร
z ระบบจะจัดการ IP แอดเดรสสําหรับทัง
้ ระบบ ใหกาํ หนดคาการตั้งคาหลังจากปรึกษาผูดูแลระบบเครือขายของคุณแลวเทานั้น
z
เมื่อตั้งคาเครือขาย เชน IP แอดเดรส พรอมดวยโฮสตที่ใชภายใต Network Information Service (NIS) โปรดปรึกษาผูดูแลระบบ NIS
ของคุณ
 ขณะพิมพงาน
เมือ่ คุณเปลี่ยน IP แอดเดรสของคอมพิวเตอรหรือชือคอมพิวเตอร คํารองและกระบวนการยกเลิกตาง ๆ
ที่สงมาจากเครื่องพิมพจะไมถูกดําเนินการไดอยางถูกตองอีกตอไป
ดังนั้นใหปดสวิตชเครื่องและเปดเครื่องใหมเมือ่ ไมมีขอมูลงานพิมพในบัฟเฟอรรับขอมูล
หมายเหตุ

• คุณสามารถใชแผงควบคุมของเครื่องเพื่อทําการยกเลิกการพิมพสาํ หรับขอมูลงานพิมพปจจุบันในบัฟเฟอรรบั ขอมูลของเครือ่ งได
แตไมใชงานพิมพของขอมูลการพิมพที่ยังคางอยู

หมายเหตุและขอจํากัดในการเชื่อมตอ IPv6

ภาคผนวก

สวนนี้จะอธิบายถึงหมายเหตุและขอจํากัดที่ตองสังเกตเมื่อใชการเชื่อมตอ IPv6
z
คุณสามารถใชไดเฉพาะระบบปฏิบัติการเวอรชั่นตอไปนี้สําหรับการพิมพงานในสภาพแวดลอม IPv6:
- Windows XP
- Windows Vista
- Windows 7
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 R2
- Windows 8
- Windows Server 2012
สิ่งสําคัญ

12

z

ไมรองรับ IPv6-in-IPv4-tunneling ในตัวเครื่องพิมพเอง

สิ่งสําคัญ
z
z

z

z

z
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• ตองติดตั้ง IPv6 สําหรับคอมพิวเตอรที่มีระบบปฏิบัติการ Windows XP

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

ปญหาการสื่อสารอาจเกิดขึน้ ขณะที่มีเราทเตอรหลายตัวอยูในเครือขายยอยเดียวกัน
การตั้งคาเครือขายของเซิรฟเวอร DNS หรือเซิรฟเวอรใดๆ
ทีใ่ ชงานโดยเครื่องนั้นอาจกอใหเกิดปญหาประสิทธิภาพการทํางานในขณะใชบริการตางๆ ในสภาพแวดลอมแบบ Dual Stack
การตั้งคา IPv6 แอดเดรสและที่เซิรฟเวอร DNS ของ IPv6 โดยอัตโนมัติอาจใชไมได
"แอดเดรส IPv6 ทีไ่ มพรอมใชงาน" หมายถึง แอดเดรสภายในไซต (fec0::) หรือแอดเดรสที่ใชคํานําหนาเอกสารประกอบของ IPv6
(2001:db8::/32)
ขอมูล DNS ของ IPv4 บางครั้งสามารถนํามาใชโดยตรงหลังจากที่เครื่องเริ่มทํางาน ถาโหมดการทํางานของ IP ดังกลาวนั้นเปนแบบ Dual
Stack ขอมูล DNS จะตั้งคาใหกับ IPv4 และ IPv6 ทั้งคู และตัวเครื่องจะมีการสื่อสารกับอุปกรณที่ตั้งคาไวโดยใช FQDN
แอดเดรสที่แสดงเปน IP แอดเดรสของเครื่องอาจเปลียนแปลง
ตัวอยางเชน ในโหมด Dual Stack ทั้ง IPv4 แอดเดรสหรือ IPv6 แอดเดรสอาจไมปรากฏขึน้ หรือ IPv6
แอดเดรสที่แตกตางกันอาจปรากฏขึ้น

หมายเหตุและขอจํากัด
z

z

ในกรณีตอไปนี้ เครื่องอาจไมสามารถระบุไดวาเปนแอดเดรสสําหรับอุปกรณเดียวกันหรือไม
ดังนั้นจึงอาจไมสามารถทําการตรวจสอบสถานะ (Ipq) หรือยกเลิกคําสั่ง (Iprm) สําหรับงานพิมพของผูใชที่ดําเนินงานโดย LPD
- ขณะปฏิบัติการพรอมกันใน IPv4 และ IPv6 แอดเดรสทีม่ ีโฮสตเดียวกัน
- ขณะปฏิบัติการพรอมกันใน IPv6 แอดเดรสหลายแอดเดรสที่มีโฮสตเดียวกัน
IPv6 แอดเดรสอาจไมไดรับการบันทึกไวอยางถูกตองในบันทึกงาน ใหใชเครือขาย IPv4 สําหรับการบันทึกงานที่ถูกตอง
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