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ในญี่ปุนและ/หรือประเทศอ่ืนๆ 

CentreWare เปนเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนหรือเคร่ืองหมายการคาของ Xerox Corporation ในญีปุ่นและ/หรือประเทศอ่ืนๆ

DocuWorks เปนเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนหรือเคร่ืองหมายการคาของ Fuji Xerox Co., Ltd.

ในคูมือนี้ ขอมูลดานความปลอดภัยจะมีสัญลักษณดังกลาวนาํ 

กรุณาอานและปฏิบัติตามคาํสัง่กอนดาํเนนิการขัน้ตอนท่ีจาํเปน

ขอมูลท่ีถูกเก็บไวในฮารดดิสกของเครื่องอาจสูญหายหากฮารดดิสกมีปญหา 

ฟูจิ ซรี็อกซ จะไมรับผิดชอบกรณีเกิดความเสียหายใดๆ ท้ังทางตรงหรอืทางออมอันสบืเนือ่งมาจากการสูญหายของขอมูล
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ส่ิงสําคัญ

1.ขอสงวนสิทธิท้ั์งหมดในคูมือนี้ สงวนสิทธิ์คูมือนี้ตามพระราชบัญญตัิลิขสทิธิ์ หามทําสาํเนาหรือดัดแปลงคูมือ 

หรือสวนใดสวนหนึ่งในคูมือโดยมิไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากผูจัดพิมพ

2.อาจมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแกไขเนื้อหาบางสวนในคูมือนีโ้ดยมิไดมีการแจงใหทราบลวงหนา

3. เรายนิดีรับคาํแนะนาํและตชิมเก่ียวกับขอความกํากวม ขอผิดพลาด ขอละเลย หรือหนาบางหนาท่ีขาดหายไป

4.หามพยายามกระทําข้ันตอนใดๆ กับเครื่องท่ีนอกเหนือไปจากท่ีแสดงไวในคูมือนี้ 

การดาํเนินการท่ีไมไดรับอนุญาตอาจเปนเหตุให เกิดขอผิดพลาดหรืออุบตัิเหตุ ซึง่ทาง ฟจูิ ซีร็อกซ จะไมรับผิดชอบตอปญหาใดๆ 

ท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําท่ีไมไดรับอนุญาตใหกระทํา

การสงออกผลิตภัณฑนี้อยูภายใตการควบคุมอยางเครงครดัตามกฏหมายเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

และการคาระหวางประเทศของประเทศญีปุ่น และ/หรือตามกฏขอบังคับควบคุมการสงออกของประเทศสหรัฐอเมริกา
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คํานํา

ขอบคุณทีเ่ลือกใช DocuCentre S2520/S2320 (ซึง่ตอจากน้ีจะเรียกวา "เคร่ือง")

คูมือน้ีจะอธิบายถึงวิธีการใชเคร่ืองและขอควรระวังทีค่วรปฏิบัติตามในระหวางการใชเครื อง 

โปรดแนใจวาคุณไดอานคูมือน้ีกอนการใชเคร่ืองเพื่อใหใชประโยชนจากเคร่ืองใหไดมากทีสุ่ดและเพื่อการใชงานอยางมีประสิทธิภาพ

คูมือจะอธิบายโดยเขาใจวา 

คุณมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพแวดลอมการใชงานคอมพิวเตอรสวนบุคคลที่ใชและสภาพแวดลอมระบบเครือขายแลว 

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของคอมพิวเตอรสวนบุคคลที่ใชและความรูพื้นฐานและการปฏ ิบัติการของสภาพแวดลอมระบบเครือขา

ย ใหดูที่คูมือที่แนบมาพรอมกับคอมพวิเตอรส วนบุคคล, ระบบปฏิบัติการ และระบบเครือขาย

หลงัจากอานคูมอืเสร็จแลว ควรเก็บคูมือน้ีไวในที่ๆ  เหมาะสมเพื่อประโยชนในการอางองิอยางรวดเร็ว 

คูมือน้ีจะมีประโยชนในกรณทีี่คุณลืมวิธีใชเคร่ืองหรือเมื่อเกิดปญหาขึน้กับเคร่ือง
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ประเภทของคูมือ

คูมอืตอไปนี้จะแนบมาพรอมกับเคร่ือง

คูมือที่มากับเครือ่ง

คูมือผูใช (คูมอืนี้)

คูมอืน้ีอธิบายถึงวิธีการใชคุณลักษณะการทาํสำเนา, การพิมพ และการสแกน รวมถึงวิธีการต้ังกระดาษ, วิธีการบํารุงรักษาประจาํวัน, 

การต้ังคาสถานะเคร่ือง, การแกไขปญหา และการต ั้งคาเครือขาย คูมอืน้ีอยูในส่ือ (ซอฟตแวร /คูมือผลติภณัฑ)

คูมือการทํางานเบ้ืองตน (Booklet)

คูมอืน้ีใหรายละเอียดการอางอิงอยางรวดเร็วถึงการใชงานขั้นพื้นฐาน, การบํารุงรักษาประจาํวัน และการแกไขปญหาสําหรับเคร่ือง 

คูมอืน้ีอยูในส่ือ (ซอฟตแวร/คูมือผลติภณัฑ )

คูมือ (HTML)

คูมอืดังกลาวอธิบายถึงขั้นตอนการติดต้ังและการกาํหนดคาสําหรับโปรแกรมควบคุมการพิมพและสภาพแวดลอมของเคร่ืองพิมพ 

คูมอืน้ีอยูในส่ือ (ซอฟตแวร/คูมือผลติภณัฑ )

วิธีใชไดรเวอรพิมพ

วิธีใชจะอธิบายถึงคุณลักษณะการพิมพและการใช งาน

คูมื่อสําหรับอุปกรณเ สรมิ

มีอุปกรณเสริมสําหรับเคร่ืองน้ี อุปกรณเสริมจะมาพรอมกับคูมอืการติดต้ังทีม่ีขอมลูเกี่ยวกับการติดต้ังผลิตภัณฑและรายละเอียดอื่นๆ
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การใชคูมือน้ี

คูมือน้ีสําหรับผูใชงานเคร่ืองคร้ังแรก คูม ืออธิบายถึงการใชงานขัน้พื้นฐานของคุณลักษณะการทาํสําเนา การพมิพ และการสแกน

สวนประกอบของคูมือนี้

เน้ือหาของคูมือน้ีแบงออกเปนบทตางๆ ดังน้ี:

1 กอนใชเครื่อง

อธิบายวิธีการใชคูมือน้ี พรอมแสดงขอมูลเกี ยวกับใบอนุญาตหรือขอตกลงการใชงาน

2 การตั้งคาสภาพแวดลอม

อธิบายเกี่ยวกับสภาพแวดลอมที่จาํเปนสําหรับการใชเคร่ือง

3 ภาพรวมของผลติภัณฑ

อธิบายเกี่ยวกับชือ่ชิ้นสวนตางๆ ของเคร่ือง รวมถึงการใชงานขั้นพื้นฐาน เชน วิธีเปด-ปดเคร่ือง, วิธีใชคุณลกัษณะการประหยัดพลังงาน 

และวิธีใช CentreWare Internet Services

4 การบรรจุกระดาษ

อธิบายเกี่ยวกับกระดาษชนิดตางๆ และส่ือส่ิงพิมพอื่นๆ ที่คุณสามารถใชกบัเคร่ืองได รวมถึงวิธีการบรรจุกระดาษลงในถาด

5 ทําสําเนา

อธิบายเกี่ยวกับการใชงานขัน้พื้นฐานและคุณลักษณะการทาํสําเนา

6 สแกน

อธิบายเกี่ยวกับการใชงานขัน้พื้นฐานและคุณลักษณะการสแกน

7 พิมพ

อธิบายเกี่ยวกับการใชงานการพิมพขั้นพื้นฐาน

8 เครื่องมือ

อธิบายเกี่ยวกับโหมดผูดูแลระบบ รวมถึงวิธีการเปลี่ยนการต้ังคาเร่ิมตน

9 สถานะเครือ่ง

อธิบายเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบขอบกพรองที่เกิดขึน้กับเคร่ืองและการพมิพรายงานตางๆ

10 สถานะของงาน

อธิบายเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบสถานะของงานและวิธีการลบงาน

11 การบํารุงรักษา

อธิบายเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนวัสดุส้ินเปลืองและวิธีทาํความสะอาดเคร่ือง

12 การแกไขปญหา

อธิบายเกี่ยวกับขัน้ตอนการแกไขปญหาเพื่อแกปญหาทีเ่กิดขึ้นกับเคร่ือง

13 ภาคผนวก

อธิบายเกี่ยวกับขอมูลจําเพาะของเคร่ือง, อุปกรณเสริมตางๆ และขอควรระวัง/ขอจาํกัดในการใชเคร่ือง

สัญญา

ตัวอยางภาพหนาจอและภาพประกอบทีป่รากฎในคูม ือน้ีอาจแตกตางกนัไปตามการกาํหนดคาของเคร่ืองและอุปกรณเสริมทีไ่ดติดต้ัง 

รายละเอียดบางอยางที่ปรากฎบนภาพหนาจออาจไมปรากฎหรือไมสามารถใชงานได ทั้งน้ีขึน้อยูก ับการกําหนดคาในเคร่ืองของคุณ

ขัน้ตอนตางๆ ในคูมือน้ีอาจแตกตางกันไปตามโปรแกรมควบคุมและซอฟตแวรยูทิลต้ีิทีใ่ชอันเน ื่องมาจากการอัพเกรด

สําหรับในเอกสารน้ี คําวา "คอมพวิเตอร" หมายถึง คอมพวิเตอรสวนบุคคลหรือเวิรกสเตชั่น

คําศัพทตางๆ ทีใ่ชในคูมือน้ี:

ส่ิงสําคัญ : ขอมลูสําคัญที่ควรอาน

หมายเหตุ : ขอมลูเพิม่เติมเกี่ยวกับการทาํงานหรือคุณลักษณะ



การใชคูมือน้ี

15

ก
 อ
น
ใ
ช

 เค
ร
 ื อ
ง

1

สัญลกัษณตางๆ ทีใ่ชในคูมือน้ี:

แนวการพิมพของเอกสารหรือกระดาษที่อธิบายไวในคูมือน้ีมีดังน้ี:

"            " : การอางอิงถึงขอความที่กลาวไปแลวในคูมือน ี้

ชื่อของคุณลักษณะ, ขอความบนหนาจอ และขอความท ี่ปอน

[             ] : ชื่อโฟลเดอร, ไฟล, แอพพลิเคชนั, ปุมหรือเมนูท ีปรากฎบนหนาจอ

ชื่อของเมนู, คําส่ัง, หนาตาง หรือกลองโตตอบท ี่ปรากฎบนหนาจอคอมพิวเตอรและปุมตางๆ 

รวมถึงชื่อเมนู

<            > ปุม : ปุมตางๆ บนแผงควบคุมของเคร่ือง

<            > แปน : แปนตางๆ บนแปนพิมพของเคร่ืองคอมพิวเตอร

> : แสดงลาํดับขั้นตอนการเขาถึงการทาํงานของแผงควบคุม

ตัวอยางเชน: เมื่อคุณเหน็ขั้นตอน "เลือก [เคร่ืองมือ] > [ต้ังคาการทาํสําเนา]" 

น่ันหมายความวาคุณตองทาํการเลอืก [เคร่ืองมอื] แลวเลือก [ต้ังคาการทาํสําเนา]

แสดงลาํดับขั้นตอนการเขาถึงฟงกชั่นการทํางานของเคร่ืองคอมพิวเตอร

ตัวอยางเชน: เมื่อคุณเหน็ขั้นตอน "หากตองการค นหาไฟลและโฟลเดอร ใหคลิก [Start] > 

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

และคลกิ [For Files or Folders] เพื่อคนหาไฟลและโฟลเดอร

, ,ปอนตามดานยาว (LEF):
การวางเอกสารหรือกระดาษตามแนวต้ังเมื่อมองจากทางดานหนาของเคร่ือง

, ,ปอนตามดานกวาง 

(SEF):

การวางเอกสารหรือกระดาษตามแนวนอนเมือ่มองจากทางดานหนาของเคร่ือง

  ปอนขอบยาว (LEF):

ทิศทางการฟดึกระดาษ

  ปอนขอบสัน้ (SEF):

ทศิทางการฟดึกระดาษ
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คูมือความปลอดภัย

กอนการใชผลติภณัฑ โปรดอาน "คูมือความปลอดภ ัย" อยางถ่ีถวนเพื่อการใชงานอยางปลอดภัย

ผลิตภัณฑและวัสดุที่แนะนําไดรับการทดสอบและเปนไปตามขอกาํหนดดานความปลอดภยั 

รวมทั้งไดรับการรับรองจากหนวยงานดานความปลอดภัยและสอดคลองตามมาตรฐานสิ่งแวดลอม 

โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้เพื่อการใชงานอยางปลอดภยั

โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําแจงเตือนทีป่รากฏบนผลติภณัฑน้ี สัญลักษณคําเตือนตางๆ มีความหมายดังตอไปน้ี:

การดัดแปลงแกไขใดๆ ที่ไมไดรับอนุญาต รวมถึงการเพิ่มฟงกชันใหมหรือการเชื่อมตอกับอุปกรณเสริมใดๆ 

อาจไมไดรับการคุมครองตามการประกันผลิตภัณฑ  โปรดติดตอตัวแทนฟูจิซีร็อกซในพื้นที่ของคุณเพื่อขอขอมลูเพิ่มเติม

ใชสําหรับรายการที่ ถาไมปฏิบตัิตามคําแนะนําอย างเครงครัด อาจเปนอันตรายถึงแกชวีิต 

หรือกอใหเกิดการบาดเจ็บสาหัส หรือการบาดเจ็บสาหัสที่อาจทําใหเสียชวีิตได และมีโอกาสที่จะเกิดอันตรายสูง

ใชสําหรับรายการที่ ถาไมปฏิบตัิตามคําแนะนําอย างเครงครัด 

อาจกอใหเกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือถึงขัน้เสียชีวิตได

ใชสําหรับรายการที่ ถาไมปฏิบตัิตามคําแนะนําอย างเครงครัด 

อาจทําใหผูใชไดรับบาดเจ็บหรือทําใหเคร่ืองชาํรุดเสียหาย

: เคร่ืองหมายสําหรับการใชหรือดําเนินการกับเคร ื่องที่ควรไดรับการใสใจปฏบิัติ 

โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําการใชงานดวยความระมัดระวัง เพ่ือการใชงานเคร่ืองอยางปลอดภัย

: เคร่ืองหมายสําหรับหามกระทํา โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําการใชงานดวยความระมัดระวัง 

เพ่ือหลีกเล่ียงการกระทําที่อาจกอใหเกดิอันตรายขึ้นได

: เคร่ืองหมายสําหรับรายการที่บังคับใหตองปฏบิัติตาม 

โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําการใชงานดวยความระมัดระวัง เพ่ือการปฏิบตัิในส่ิงที่จําเปนตอการใช งานเคร่ือง

ขอควรระวัง ระวังวัตถุไว ระวังการระ ระวังไฟฟา ระวังพืน้ผิว ระวังเครื่อง ระวังน้ิวมือ

หาม หามจุดไฟ หามสมัผัส หามใชในห หามสมัผัส หามติดต้ังไ หามสัมผัสขณะ

คําแนะนําก ถอดปลั๊กอ ตอสายดิน/
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ความปลอดภัยในการใชไฟฟา

ผลิตภัณฑน้ีใชแหลงจายพลงังานไฟฟาในการทาํงานดังที่แสดงไวบนแผนปายแสดงขอมูลของผลิตภัณฑ 

โปรดปรึกษาบริษทัผูใหบริการดานพลังงานไฟฟาในพืน้ทีข่องคุณเพือ่ตรวจสอบวาแหลงจายพลังงานไฟฟาตรงกับขอกาํหนดการใชหรือไม

คําเตือน:ตอผลิตภัณฑน้ีเขากับวงจรปองกันไฟร ั่วระบบสายดิน

ปลั๊กไฟของผลิตภัณฑน้ีเปนชนิดที่มีสายดินในตัว สามารถใชไดกับเตารับที่มสีายดินเทาน้ัน 

ซึ่งเปนคุณสมบัติหน่ึงในดานความปลอดภยั ถาไมสามารถเสียบปลั๊กเขากับเตารับได โปรดติดต อชางไฟฟาเพื่อเปลี่ยนเตารับ 

เพื่อปองกนัอันตรายจากไฟช็อต หามใชตัวปรับต อปลั๊กทีไ่มมีสายดิน ตอผลิตภัณฑเขากับเตารับทีไ่มมีขั้วสายดิน

การตอส่ือนํากระแสไฟลงดินอยางไมถูกตองอาจทำใหเกิดไฟชอ็ตได

เสียบสายไฟโดยตรงเขากับเตารับที่มีสายดิน  เพื่อปองกันการเกิดความรอนสูงเกินขนาดและเหต ุไฟไหม หามใชสายไฟตอพวง 

ตัวปรับตอทีม่ีหลายเตารับ หรืออปุกรณเชื่อมตอแบบหลายหัว 

โปรดปรึกษาตัวแทนฟูจิซีร็อกซในพื้นที่ของคุณเพื่อตรวจสอบวาเตารับมีสายดินหรือไม

ใหตอผลติภณัฑเขากบัวงจรยอย 

หรือเตารับที่มีขนาดหนวยของกระแสไฟฟาและแรงดันไฟฟามากกวาขนาดที่กาํหนดไวกับผลิตภัณฑ 

โปรดดูขนาดกระแสไฟฟาและแรงดันทีก่ําหนดสําหรับผลิตภัณฑน้ีทีแ่ผนปายขอมลูบนแผงดานหลงั

หามสัมผัสกับสายไฟเมื่อมอืเปยกนํ้า อาจทําใหถ ูกไฟช็อตได

หามวางวัตถุใดๆ ทับสายไฟ

ใหเก็บอุปกรณตอสายไฟไวไมใหมีฝุนเกาะสภาพแวดลอมที่มฝุีนมากและชื้นอาจหนวงกระแสไฟฟาในอุปกรณเชือ่มตอ 

อาจทาํใหเกิดความรอนและเปนสาเหตุของไฟไหมได

เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากไฟฟาชอ็ตและไฟไหม โปรดใชสายไฟทีม่าพรอมกับผลิตภัณฑ หรือสายไฟทีฟู่จิซีร็อกซกาํหนดไว 

ใหใช

สายไฟน้ีใชเฉพาะสําหรับผลิตภัณฑน้ีเทาน้ัน ห ามนําไปใชกับผลิตภัณฑอื่นๆ

หามทาํการดัดแปลงหรือทาํใหสายไฟชาํรุด  สายไฟที ชาํรุดหรือการดัดแปลงสายไฟ 

อาจทาํใหเกิดความรอนจนอาจเปนเหตุทาํใหเกิดไฟช็อตหรือไฟไหมได

ถาสายไฟชาํรุดหรือฉนวนหุมสายไฟฉีกขาด โปรดติดตอตัวแทนฟูจิซร็ีอกซในพื้นที่ของคุณเพื่อเปลีย่นสายไฟ 

หามใชสายไฟที่ชาํรุดหรือมีฉนวนหุมสายไฟฉีกขาดเพื่อปองกนัอันตรายจากไฟช็อตและไฟไหม

ใหปดสวิตชเคร่ืองและถอดปลัก๊ออกทกุคร้ังเม ื่อทาํความสะอาดเคร่ือง การเปดเขาถึงภายในเคร ื่องทีไ่ดรับกระแสไฟฟา 

อาจทาํใหถูกไฟชอ็ตได

หามถอดปลั๊กหรือเสียบปลั๊กเคร่ืองเขาไปใหมเมื่อสวิตชเคร่ืองยังคงเปดอยู 

การเสียบและถอดปลั๊กอุปกรณเชื่อมตอที่มีกระแสไฟฟาอยู อาจทาํใหปลัก๊ไดรับความเสียหายและเกดิความรอน 

และอาจเปนสาเหตุทาํใหเกิดไฟไหม

เมือ่ตองการถอดปลัก๊ของเคร่ืองออก ควรดึงที่ต ัวปลัก๊ อยาดึงที่สายไฟ 

มิฉะน้ันอาจทาํใหเกิดความเสียหายตอสายไฟและอาจทําใหเกดิไฟช็อตหรือไฟไหม

ปดสวิตชและถอดปลั๊กเคร่ืองออกเมื่อไมใชงานในชวงสุดสัปดาหหรือวันหยุดยาว
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การติดตั้งเคร่ือง

ควรปดสวิตชเคร่ืองและตรวจสอบเดือนละคร้ังวา

เสียบสายไฟเขากบัเตารับไวแนนดีหรือไม

ปลัก๊ไมรอนเกินไป ไมเปนสนิม หรือคดงอ

ไมมีฝุนเกาะทีป่ลัก๊และเตารับ และ

สายไฟไมมีรอยชาํรุดหรือเส่ือมสภาพ

ถาคุณสังเกตเห็นส่ิงใดผิดปรกติ โปรดปดสวิตชและถอดปลั๊กของเคร่ืองออกกอน แลวติดตอตัวแทนฟูจิซร็ีอกซในพื้นทีข่องคุณ

หามติดต้ังเคร่ืองกีดขวางทางเดินหรือวางทบัสายไฟ  การเสียดสี หรือนํ้าหนักทีก่ดทบัมากเกินไป 

อาจทาํใหเกิดความรอนและอาจเปนสาเหตุทาํใหเก ิดไฟช็อตหรือไฟไหมได

หามติดต้ังเคร่ืองบนพื้นที่ตอไปน้ี:

ใกลกบัเคร่ืองทาํความรอนหรือแหลงพลังงานความรอนอื่นๆ

ใกลกบัวัสดุทีติ่ดไฟไดงาย เชน มาน

ในบริเวณทีม่ีสภาพแวดลอมทีร่อน ชื้น มีฝุนมาก หรืออากาศถายเทไมสะดวก

สถานที่ๆ  แสงแดดสองถึงโดยตรง

ใกลกบัอุปกรณหงุตมอาหาร หรือเคร่ืองทาํความช ื้น

ผลติภณัฑน้ีหนัก 33 กก. เมื่อเคลือ่นยายเคร่ือง 

ใหใชกาํลังคนต้ังแตสามคนขึน้ไปเพื่อปองกันการจัดการทีผิ่ดพลาดหรือการบาดเจ็บ

เมื่อทาํการยกผลิตภัณฑน้ี ใหสองคนจับทีด่านล างของถาดบายพาสทีพ่ับอยูทางดานซายของผลิตภัณฑ 

และอกีคนหน่ึงจบัตรงที่จับทีอ่ยูทางดานขวาของผลิตภัณฑ  หามยกผลิตภัณฑโดยจบัหรือยึดเกาะที่บริเวณอื่นๆ ทัง้น้ี 

เพื่อปองกันมิใหผลติภณัฑหลดุตกลงมา อันจะเป ็นเหตุใหเกดิอาการปวดหลงัหรือการบาดเจ็บ

ติดต้ังผลิตภัณฑน้ีบนพื้นที่เรียบและแขง็แรงที่สามารถรองรับนํ้าหนักผลิตภัณฑได มิฉะน้ัน ถาติดต้ังผลิตภัณฑในลกัษณะเอียง 

อาจทาํใหผลิตภัณฑลมลงและทําใหเกิดการบาดเจ็บ

ใหติดต้ังผลิตภัณฑน้ีในบริเวณที่มอีากาศถายเทไดดี หามปดกั้นชองทางระบายอากาศออกของผลิตภัณฑ 

เวนชองวางรอบๆ เคร่ืองไวเลก็นอย เพือ่การระบายอากาศและเขาถึงปลั๊ก 

ใหถอดปลัก๊ผลิตภัณฑออกถาสังเกตเหน็วามีอาการผิดปรกติใดๆ เกิดขึ้น
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สาํหรับอุปกรณปอนเอกสารอัตโนมัติแบบดูเพล็กซ 

(หนวย: มม)
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หามวางผลติภณัฑในลักษณะเอียงมากกวา 10 องศา ม ิฉะน้ัน 

ผลติภณัฑอาจลมลงเสียหายและอาจจะเปนอันตรายตอผูใชงานได
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ดานหนา

ดานหลัง

ดานหนา ดานหลัง

ขวา

ขวา

ซาย ซาย

ใหลอ็คลอของผลติภณัฑน้ีหลงัจากการติดต้ังเสมอ มฉิะน้ัน อาจทาํใหผลิตภัณฑลมลงเลื่อนและทาํใหเกิดการบาดเจ็บ

ในการเก็บรวมสายไฟและสายเคเบิลไวใหเรียบรอย 

ใหใชเขม็ขัดรัดสายไฟและอุปกรณรัดสายไฟแบบท อเกลียวทีฟู่จิซีร็อกซจัดหาให  มิฉะน้ัน 

อาจเปนสาเหตุทาํใหเกดิการชํารุดขึ้นกับเคร่ือง
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อ่ืนๆ

ความปลอดภัยในการใชงาน

เพื่อรักษาประสิทธิภาพการทาํงานและสภาพของเครื องใหดี ใหติดต้ังและใชงานเคร่ืองในสภาพแวดลอมดังตอไปน้ีไวเสมอ: 

อุณหภูมิ: 10 - 32 องศาเซลเซียล

ความชื้น: 15 - 85%

เมื่อเคร่ืองอยูในหองที่มีอากาศเย็นและเปลี ยนเปนรอนขึน้อยางรวดเร็วดวยเคร่ืองทําความรอน 

ความชื้นภายในเคร่ืองอาจลดลงและเปนสาเหตุทําใหบางสวนบนงานพิมพหายไป

ขัน้ตอนการบํารุงรักษาผลิตภัณฑของผูควบคุมได อธิบายไวในคูมอืผูใชทีม่าพรอมกับผลิตภัณฑ 

หามกระทาํขั้นตอนการบํารุงรักษาอื่นใดที่นอกเหนือไปจากที่ไดอธิบายไวในคูมือ

การออกแบบในดานความปลอดภัยสําหรับผลิตภัณฑนี ปองกันมิใหผูควบคุมเขาถึงบริเวณที่เปนอ ันตราย 

โดยจะมีฝาครอบหรือสวนปดกั้นบริเวณที่เปนอันตรายไว ซึ่งผูควบคุมจะไมสามารถเขาถึงได ซึง่ตองใชอุปกรณในการถอดออก 

เพื่อปองกันไฟช็อตและการบาดเจ็บ หามถอดฝาปดหรือสวนปดกั้นเคร่ืองออกโดยเด็ดขาด

เพื่อลดความเส่ียงจากเหตุไฟฟาช็อตและไฟไหม ใหปดสวิตชและถอดปลั๊กเคร่ืองออกทันทีเมื่อม ีสภาวะดังตอไปน้ีเกดิขึน้ 

จากน้ัน ใหติดตอตัวแทนฟูจิซร็ีอกซในพื้นทีข่องคุณ

มคีวันออกมาจากผลติภณัฑหรือพื้นผิวผลติภณัฑรอนผิดปรกติ

มเีสียงรบกวนหรือกลิ่นผิดปรกติออกมาจากผลติภณัฑ

สายไฟมรีอยชาํรุดหรือเส่ือมสภาพ

วงจรตัดกระแสไฟฟา ฟวส หรืออปุกรณเพื่อความปลอดภยัทาํงานแจงเตือน

ของเหลวหกใสผลติภณัฑ

ผลติภณัฑเปยกนํ้า

เกิดความเสียหายขึน้กบัสวนใดสวนหน่ึงของผลิตภัณฑ

หามใสวัตถุใดๆ เขาไปในรูหรือชองใดชองหน่ึงของผลติภณัฑน้ี

หามวางส่ิงใดๆ ตอไปน้ีไวบนผลติภณัฑ:

ภาชนะบรรจุของเหลว เชน แจกันดอกไม หรือถวยกาแฟ

ชิน้สวนโลหะ เชน ลวดเย็บกระดาษ หรือทีห่นีบกระดาษ

วัตถุทีม่ีนํ้าหนักมาก

ถาของเหลวหกใสหรือชิ้นสวนโลหะหลนเขาไปในผลติภณัฑ อาจเปนสาเหตุทาํใหเกดิไฟช็อตหรือไฟไหมได

หามใชกระดาษที่สามารถนําไฟฟาไดเชน กระดาษโอริกามิ กระดาษคารบอน 

หรือกระดาษเคลือบทีเ่ปนตัวนําไฟฟาหรือความรอนไดดี เมือ่มีกระดาษติดในเคร่ือง 

อาจเปนสาเหตุทาํใหเกิดไฟช็อตและไฟไหมได

เมื่อทาํความสะอาดผลิตภัณฑ ใหใชอุปกรณทาํความสะอาดทีก่ําหนดไวเฉพาะ อุปกรณทาํความสะอาดอื่นๆ 

อาจสงผลใหประสิทธิภาพในการทาํงานของผลิตภัณฑ ลดลง หามใชสเปรยทาํความสะอาด 

มิฉะน้ันอาจทาํใหเกิดการลุกติดไฟและเกิดการระเบิดขึ้นได

ถาคุณตองการดึงถาดออกเพือ่นํากระดาษทีติ่ดออก โปรดติดตอตัวแทนฟูจิซีร็อกซในพื้นที่ของคุณ  หามดึงถาดออก 

มิฉะน้ันอาจทาํใหไดรับบาดเจ็บ

หามเลนซดีีรอมทีม่าพรอมกับผลิตภัณฑกับเคร ื่องเลนเสียง ใหใชกบัเคร่ืองเลนซีดีรอมเทาน้ัน มิฉะน้ัน 

เสียงดังอาจทาํความเสียหายใหกับเคร่ืองเลนเส ียงหรือเปนอันตรายตอหขูองคุณ
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วัสดุสิ้นเปลือง

ความปลอดภยัในดานรังสีเลเซอร

ขอควรระวัง:การใชงานหรือการดัดแปลงใดๆ ที่นอกเหนือไปจากที่แสดงไวในคูมือการทาํงาน 

อาจทาํใหเกิดอันตรายจากการไดรับแสงจา อันจะส งผลทําใหเกดิการบาดเจ็บจากไฟไหมหรือสูญเสียการมองเห็น

ผลิตภัณฑน้ีไดรับการทดสอบแลวและเปนไปตามข อกาํหนด Class 1 Laser Equipment ตามมาตรฐานสากล IEC60825 

และไมมอีันตรายจากแสงจา ผลิตภัณฑน้ีจะไมปล อยแสงจาที่เปนอันตรายออกมา 

เน่ืองจากมกีารทาํงานของอุปกรณและฝาปดปองกันแสงเพื่อจาํกัดลาํแสงทั้งหมดทีป่ลอยออกมาในระหวางการทาํงานหรือเมื่อ

ทาํขั้นตอนงานบํารุงรักษา

เปดใชงานเซฟต้ีลอ็กชนิดไฟฟาและเครื่องกลไว โดยตลอด ติดต้ังเซฟต้ีอินเตอรล็อกใหหางจากวัสดุที่มีคุณสมบัติเปนแมเหลก็ 

วัสดุที่มีคุณสมบัติเปนแมเหล็กอาจสงผลทาํให ผลิตภัณฑทาํงานขึ้นเองโดยทีเ่ราไมไดเปดและอาจเปนสาเหตุทาํใหเกิดการบาดเ

จ็บหรือไฟช็อต

หามพยายามนํากระดาษที่ติดอยูในบริเวณทีล่ึกมากออกจากผลิตภัณฑ 

โดยเฉพาะอยางย่ิงกระดาษที่พันหุมฟวเซอรหร ือลูกกลิง้ความรอน  มิฉะน้ัน อาจทาํใหเกิดการบาดเจ็บหรือผิวหนังไหมได  

ใหปดสวิตชเคร่ืองทันทแีละติดตอตัวแทนฟูจิซีร็อกซในพื้นที่ของคุณ

หามออกแรงกดเอกสารทีห่นามากเกนิไปบนกระจกวางตนฉบับ อาจทาํใหกระจกวางตนฉบับแตกได 

และเปนเหตุทําใหบาดเจ็บ

ควรจัดใหมีการระบายอากาศที่ดีในระหวางการใช งานเคร่ืองเปนเวลานาน หรือเมื่อทาํสําเนาจํานวนมาก  เน่ืองจากกลิ่น เชน 

โอโซนในหองที่มีอากาศถายเทไมสะดวกอาจสงผลกระทบตอสภาพอากาศภายในสํานักงาน 

จัดใหมกีารถายเทอากาศอยางเหมาะสม เพื่อใหเกิดสภาพแวดลอมที่ใหทัง้ความสบายและความปลอดภัย

จัดเก็บวัสดุส้ินเปลอืงตามคําแนะนําทีใ่หบนบรรจุภัณฑหรือหีบหอ

หามใชเคร่ืองดูดฝุนดูดทาํความสะอาดผงหมึกท ีหกและผงหมึกทีต่กคางอยูบนเคร่ือง ตลบัหมึก หรือตลับเก็บหมึก

เน่ืองจากผงหมึกอาจติดไฟหากเกิดประกายไฟขึน้ภายในเคร่ืองดูดฝุนและอาจเปนสาเหตุทาํใหเกิดการระเบิดขึ้นได

ใหใชไมกวาดหรือผาชุบนํ้าเช็ดผงหมึกออกแทน ถ ามผีงหมึกหกเลอะเทอะเปนจํานวนมาก 

โปรดติดตอตัวแทนฟูจิซีร็อกซในพื้นที่ของคุณ

หามทิง้ตลบัหมึกลงในเปลวไฟ 

ผงหมึกที่เหลืออยูในตลับหมึกอาจลุกติดไฟและทำใหเกิดการบาดเจ็บจากไฟไหมหรือการระเบิด

ถาคุณมตีลบัหมึกทีใ่ชหมดแลวซึ่งตองการกาํจ ัดทิ้ง โปรดติดตอตัวแทนฟูจซิีร็อกซในพื้นที่ของคุณเพื่อใหกําจดัทิง้วัสดุ

ขอควรระวัง: ถาเปลีย่นไปใชแบตเตอร่ีที่ไมใชชนิดทีก่ําหนด อาจทาํใหเกิดการระเบิดได 

โปรดกาํจัดทิง้แบตเตอร่ีใชแลวตามวิธีที่แนะนำไว

เก็บตลับลูกดรัมและตลับหมึกใหหางจากมือเด็ก ถาผงหมึกเขาปากเด็กโดยไมไดต้ังใจ ใหบวนผงหมึกทิ้ง กลั้วลางปากดวยนํ้า 

ด่ืมนํ้าและรีบพบแพทยทันที

เมือ่เปลี่ยนชุดลกูดรัมและตลบัหมึก ระวังอยาใหหมึกหก ทกุคร้ังทีห่มึกหก ควรหลกีเลีย่งมิให หมกึสัมผัสกับเส้ือผา ผิวหนัง 

ดวงตา และปาก รวมทั้งการสูดดมเขาไป
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ถาหมึกหกลงบนผิวหนังหรือเส้ือผา ใหลางออกด วยสบูและนํ้า

ถาผงหมึกเขาตา ใหลางตาดวยนํ้าสะอาดในปริมาณมากๆ เปนเวลาอยางนอย 15 นาทจีนอาการระคายเคืองหายไป 

และรีบพบแพทยทนัที

ถาหายใจเอาผงหมึกเขาไป ใหยายไปอยูในที่ๆ อากาศปลอดโปรงและกลัว้ลางปากดวยนํ้า

ถาผงหมึกเขาปาก ใหบวนผงหมกึทิ้ง กลั้วลางปากดวยนํ้า ด่ืมนํ้าเปนจํานวนมากและรีบพบแพทยท ันที

ความปลอดภยัในการใชงานฟวเซอร

เมื่อตองการเคลือ่นยายฟวเซอร โปรดปดสวิตช และรอประมาณ 40 นาท ีเพื่อใหเคร่ืองเย็นลง
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ตําแหนงของปายแจงเตือนและขอควรระวัง

โปรดทาํตามคําแนะนําทีแ่สดงไวบนผลติภณัฑหรือท ีแจงมาพรอมกับผลิตภัณฑ

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

การกระจายคลื่นวิทยุ (Class A)

ผลิตภัณฑน้ีไดรับการทดสอบและเปนไปตามขอจํากัดสําหรับอุปกรณดิจิตอล Class A ตามมาตรฐานสากลของ Electromagnetic 

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

ขอจํากัดน้ีไดรับการออกแบบมาดวยเหตุผลเพือ่ปองกนัการรบกวนของสัญญาณทีเ่ปนอันตรายเมื่อติดต้ังใชงานผลิตภัณฑภายในสํานักงาน 

ผลิตภัณฑน้ี สราง ใช และสามารถปลอยพลงังานในรูปของความถ่ีคลืน่วิทยุ ซึ่งถาไมไดมีการต ิดต้ัง 

หรือใชงานอยางไมสอดคลองกับทีแ่นะนําไวในเอกสารการใชงานสําหรับลกูคา อาจทาํใหรบกวนการส ื่อสารของคลื่นวิทยุ 

การใชงานผลิตภัณฑน้ีในบริเวณที่พกัอาศัยอาจทาํใหเกิดการรบกวนสัญญาณ ซึ่งในกรณีน้ี 

ผูใชจาํเปนตองดําเนินการแกไขโดยรับผิดชอบค าใชจายดวยตนเอง

การปรับเปลีย่นหรือดัดแปลงผลิตภัณฑน้ีโดยไมไดรับอนุญาตจากฟูจิซีร็อกซ อาจทาํใหผูใชถูกเพิกถอนสิทธ์ิการใชงานอปุกรณน้ีได

เอกสารรับรองความปลอดภัยผลิตภัณฑ (UL, CB)

ผลิตภัณฑน้ีไดรับการรับรองจากหนวยงานโดยใช มาตรฐานความปลอดภยัดังที่แสดงไว

สภาพแวดลอม

ในดานการปองกันสภาพแวดลอมและการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ฟูจิซร็ีอกซไดนําอุปกรณทีลู่กคาสงคืนมาใชงานใหมอีกคร้ัง 

ตลับหมกึ และลูกดรัม เพื่อนําไปใชทําชิน้สวนรีไซเคิล วัสดุรีไซเคิล หรือเพื่อการแปรรูปเปนพลงังาน

จาํเปนตองมกีารกาํจัดทิ้งที่เหมาะสมสําหรับ ตลับหมึก และลูกดรัม ที่ไมตองการแลว หามเปด ตล ับหมึก และลกูดรัม 

ใหนําสงคืนแกตัวแทนฟูจซิีร็อกซในพื้นที่ของคุณ

หนวยงาน มาตรฐาน

TUV IEC60950-1:ed. 2
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เก่ียวกับสิทธ์ิการใชงาน

เน้ือหาสวนน้ีอธิบายถึงขอมูลเกี่ยวกบัสิทธิ การใชงาน โปรดอานใหถ่ีถวน

Libcurl

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE

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

All rights reserved

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

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

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

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

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

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

OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

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

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

FreeBSD

This product contains the part of FreeBSD codes.

The FreeBSD Copyright 

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

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

are met: 

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

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

documentation and/or other materials provided with the distribution. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MD5

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

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

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

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

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

software for any particular purpose.

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

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

การทาํสําเนาหรือการพมิพเอกสารบางชนิดอาจถือวาเปนการกระทําทีเ่ขาขายผิดกฎหมายในประเทศของคุณ 

โดยอาจระวางโทษปรับหรือจาํคุกแกผูที่ฝาฝนกฎหมายน้ี 

ตอไปนี้เปนตัวอยางรายการทาํสําเนาหรือพิมพท ี่อาจเขาขายผิดกฎหมายของประเทศของคุณ 

เงินตรา

ธนบัตรและเช็ค

พันธบัตรธนาคารและรัฐบาล รวมทั้งเอกสารหุน

หนังสือเดินทางและบัตรประจาํตัวตางๆ

เอกสารลิขสิทธ์ิหรือเคร่ืองหมายการคาซึ่งไมไดรับอนุญาตจากผูเปนเจาของ

ตราไปรษณียากรและตราสารเปลี่ยนมอื

รายการขางตนอาจไมครอบคลุมทกุส่ิงทีก่ฎหมายระบุไว 

รวมทัง้ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดในความสมบูรณหร ือความถูกตองของรายการเหลาน้ัน หากมีขอสงสัยประการใด 

โปรดติดตอที่ปรึกษากฎหมายของคุณ
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หมายเหตุ • คุณอาจไมจําเปนตองตั้งคาสภาพแวดลอมตามท่ีอธิบายไวนีกั้บเครื่องบางรุน 

ใหทําการตัง้คาในกรณท่ีีมีการเพ่ิมอุปกรณเสริมท่ีจาํเปนตองมีการตัง้คาการทํางาน โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาเพ่ือขอขอมูลเพ่ิมเติม

สภาพแวดลอมที่รองรับ ...................................................................................................................................................... 30

สายเคเบิลอินเทอรเฟส ....................................................................................................................................................... 32

การต้ังคาสภาพแวดลอมของเครือขาย ................................................................................................................................ 34

การเปดใชงานพอรตการส่ือสารเพื่อนํามาใชงาน................................................................................................................ 37

การต้ังคาฟงกชัน่การสงอีเมล ............................................................................................................................................. 39

การใช CentreWare Internet Services ............................................................................................................................... 42

การติดต้ัง โปรแกรมควบคุมการพิมพ/โปรแกรมควบค ุมการสแกน ................................................................................... 56



2 การตั้งคาสภาพแวดลอม

30

ก
า
ร
ต

 ั ง
ค

 า
ส
ภ
า
พ
แ
ว
ด
ล
 อ
ม

2

สภาพแวดลอมที่รองรับ

เน้ือหาในบทน้ีอธิบายถึงการต้ังคาระบบการทาํงานทีจ่ําเปนเพื่อใชคุณลักษณะการพมิ พและสแกนของเคร่ืองมลัติฟงั กชัน่

คุณลักษณะการพิมพ

สามารถเชื่อมตอเคร่ืองเขากับคอมพิวเตอรโดยตรงเพื่อใชเปนเคร่ืองพิมพเฉพาะที่ 

หรือเชื่อมตอเขากบัเครือขายเพือ่ใชเปนเคร่ืองพิมพเครือขายได

การใชงานเปนเครือ่งพิมพเฉพาะที่

ใชสายเคเบิล USB เพื่อเชื่อมตอเคร่ืองเขากับคอมพิวเตอร

การใชงานเปนเครือ่งพิมพเครือขาย

พิมพจากคอมพิวเตอรทีเ่ชื่อมตอเครือขายโดยใชโปรโตคอล TCP/IP protocol

หากตองการใชเคร่ืองเปนเคร่ืองพิมพเครือขาย คุณจําเปนตองเปดใชงานพอรตเพื่อใชสําหรับการพิมพ

LPD: เปดใชงานการต้ังคาน้ีเมื่อใชพอรต LPD

Port9100: เปดใชงานการต้ังคาน้ีเมื่อใชพอรต Port9100

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการตั้ง TCP/IP ใหดูที่ "การตั้งคาสภาพแวดลอมของเครือขาย" (P.34)

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการเปดใชงานพอรตการส่ือสาร ใหดูที่ "การเปดใชงานพอรตการส่ือสารเพ่ือนํามาใชงาน" (P.37)

คุณลักษณะการสแกน

เคร่ืองรองรับฟงกชัน่การสแกนดังตอไปนี้:

การเชื่อมตอ USB

สแกนโดยแอพพลิเคชันของเครื่องคอมพิวเตอร

ใชการเชื่อมตอดวย USB เพื่อนําเขาขอมูลการสแกนมาที่เคร่ืองคอมพิวเตอรดวยแอพพลเิคชันที่เขากันไดกับ TWAIN หรือ Windows Image 

Acquisition (WIA)

หากตองการใชฟงกชนัน้ี คุณตองติดต้ังโปรแกรมควบคุมการสแกนจากส่ือ (ซอฟตแวร/คูมือผลิตภ ัณฑ)

หมายเหตุ • หากตองการติดตัง้โปรแกรมควบคุมการสแกน ใหปฏิบัตติามคําแนะนาํท่ีอยูใน "คูมือ (HTML)" ในสื่อ (ซอฟต แวร/คูมอืผลิตภัณฑ)

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีใชคณุลักษณะน้ี ใหดูที่ "การโหลดขอมูลที่สแกนโดยใชแอพพลิเคชั่นคอมพิวเตอร" (P.115)

การเชื่อมตอเครอืขาย

สแกนโดยแอพพลิเคชันของเครื่องคอมพิวเตอร

ใชเครือขาย TWAIN (SOAP) เพื่อนําเขาขอมูลการสแกนมาทีเ่คร่ืองคอมพิวเตอรดวยแอพพลิเคชันทีเ่ขากันไดกับ TWAIN หรือ Windows 

Image Acquisition (WIA)

หากตองการใชฟงกชนัน้ี คุณตองติดต้ังโปรแกรมควบคุมการสแกนจากส่ือ (ซอฟตแวร/คูมือผลิตภ ัณฑ)

หมายเหตุ • หากตองการติดตัง้โปรแกรมควบคุมการสแกน ใหปฏิบัตติามคําแนะนาํท่ีอยูใน "คูมือ (HTML)" ในสื่อ (ซอฟต แวร/คูมอืผลิตภัณฑ)

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีใชคณุลักษณะน้ี ใหดูที่ "การโหลดขอมูลที่สแกนโดยใชแอพพลิเคชั่นคอมพิวเตอร" (P.115)

Network Connection    LPD / 

Port9100

Local Connection USB
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สแกนไปยังอีเมล

ใชโปรโตคอล SMTP เพือ่สงเอกสารทีส่แกนจากเคร่ืองในรูปแบบส่ิงที่แนบมากับอีเมล

หากตองการสงขอมูลการสแกนในรูปแบบส่ิงทีแ่นบมากบัอเีมล คุณจาํเปนตองเปดใชงานพอรต SMTP

(คาที่ต้ังจากโรงงาน: เปดใชงาน)

ฟงกชั่นน้ียังสามารถใชเพื่อปอนหัวขอและเน้ือหาของอีเมล และการต้ังคาเซิรฟเวอร SMTP ที ใชเมื่อสงอีเมลเปนที่อยูของผูรับ 

(อีเมลแอดเดรสของผูดูแลระบบ) สําหรับการแจงเต ือนใหทราบทางอีเมลเมือ่มีขอผิดพลาดในการสงเกิดขึ้น

สําหรับขอมูลเกีย่วกับวธีิการเปดใชงานพอรต SMTP ใหดูที่ "การเปดใชงานพอรตการส่ือสารเพ่ือนํามาใชงาน" (P.37)

สําหรับขอมูลเกีย่วกับวธีิการตั้งคาเซิรฟเวอร SMTP ใหดูที่ "การตั้งคาเซิรฟเวอร SMTP" (P.39)

สําหรับขอมูลเกีย่วกับวธีิการปอนหัวขอและเน ื้อหาของอเีมล ใหดูที่ "การตั้งคาหัวขอและเน้ือหาของอเีมล" (P.40)

สําหรับขอมูลเกีย่วกับวธีิการตั้งอเีมลแอดเดรสของผูดูแลระบบ ใหดูที่ "Administrator's E-mail Address" (P.45)

สําหรับขอมูลเกีย่วกับวธีิใชคุณลักษณะน้ี ใหดูที่ "การสงขอมูลที่สแกนไปยังคอมพิวเตอรโดยอยูในรูปแบบไฟลแนบอีเมล - อีเมล" (P.116)

สแกนไปยังคอมพิวเตอร (เครือขาย)

ใชโพรโตคอล SMB เพื่อสงขอมูลที่สแกนแลวจากเคร่ืองตรงเขาสูคอมพิวเตอร

หากตองการบันทกึขอมูลการสแกนบนคอมพิวเตอร ค ุณจาํเปนตองเปดใชงานพอรต SMB กอน

(คาที่ต้ังจากโรงงาน: เปดใชงาน)

สําหรับขอมูลเกีย่วกับวธีิการเปดใชงานพอรต SMB ใหดูที่ "การเปดใชงานพอรตการส่ือสารเพ่ือนํามาใชงาน" (P.37)

สําหรับขอมูลเกีย่วกับวธีิการใชคุณลักษณะน้ี ใหดูที่ "การสงขอมูลที่สแกนโดยตรงจากเคร่ืองไปสูคอมพิวเตอร" (P.118)
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สายเคเบิลอินเทอรเฟส

เมือ่เชื่อมตอเคร่ืองเขากับคอมพิวเตอรโดยตรง ใหใช USB อินเทอรเฟส และเมื่อเชื่อมตอเคร่ืองเขากบัเครือขาย ใหใช Ethernet อินเทอรเฟส 

การใช USB อินเทอรเฟส

เคร่ืองน้ีรองรับ USB อินเทอรเฟส 2.0

เมือ่ตองการเชือ่มตอ USB อินเทอรเฟส:

1 ใหกดสวิตชเปดปดเคร่ืองมาที่ตําแหนง [ ] เพื่อปดการทาํงานของเคร่ือง

หมายเหตุ • ตรวจสอบวา ผังหนาจอแสดงสถานะของเครือ่งดับแล ว

2 ตอสายเคเบิล USB เขากับชองเสียบ USB อินเทอรเฟส 2.0

3 ตอปลายอีกดานหน่ึงของสายเคเบิล USB เขากับคอมพิวเตอร

4 ใหกดสวิตชเปดปดเคร่ืองมาที่ตําแหนง [ | ] เพื่อเปดการทาํงานของเคร่ือง

การใช Ethernet อินเทอรเฟส

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

เมือ่ตองการเชือ่มตอ Ethernet อินเทอรเฟส:

1 ใหกดสวิตชเปดปดเคร่ืองมาที่ตําแหนง [ ] เพื่อปดการทาํงานของเคร่ือง 
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หมายเหตุ • ตรวจสอบวา ผงัหนาจอแสดงสถานะของเครื่องดับแล ว

2 ตอสายเคเบิลเครือขายเขากบัชองชองเสียบ Ethernet อินเทอรเฟส

หมายเหตุ • เตรียมสายเคเบิลท่ีเหมาะสมกับการเชื่อมตอ 

หากตองการเปล่ียนสายเคเบิล ใหติดตอศูนยบรกิารลูกคา

3 ใหกดสวิตชเปดปดเคร่ืองมาทีตํ่าแหนง [ | ] เพือ่เปดการทาํงานของเคร่ือง
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การตั้งคาสภาพแวดลอมของเครือขาย

เน้ือหาในบทน้ีอธิบายเกี่ยวกับวิธีการต้ังคาทีจ่ําเปนเพือ่การใชงานโปรโตคอล TCP/IP

หมายเหตุ • เครือ่งรองรับ IPv6 แอดเดรสในสภาพแวดลอมของเครือขาย IPv6 สาํหรบัขอมลูเพ่ิมเตมิ ใหดท่ีู "การตัง้คา IP แอดเดรส (IPv6)" (P.34)

การตั้งคา IP แอดเดรส (IPv4)

หากตองการใชโปรโตคอล TCP/IP คุณตองต้ัง IP แอดเดรสของเคร่ืองกอน

ตามคาเร่ิมตน เคร่ืองจะถูกต้ังใหรับ IP แอดเดรสของเคร่ืองโดยอัตโนมัติ

คาน้ีจะทาํการต้ัง IP แอดเดรสของเคร่ืองโดยอัตโนมัติเมื่อมกีารเชื่อมตอเคร่ืองเขากบัเครือข ายทีม่ีเซริฟเวอร DHCP

พิมพ System Settings Report เพื่อตรวจสอบวาไดต้ัง IP แอดเดรสของเคร่ืองเรียบรอยแลวหรือไม

นอกจากน้ี คุณยังสามารถตรวจสอบ IP แอดเดรสไดจากวิธีการตอไปน้ีเชนกัน:

จากหนาจอ [Machine Status]

จากการใชรายการเมนูการกําหนดคุณสมบัติหลัก

จากการใช CentreWare Internet Services

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการพิมพ System Settings Report ให ดูที่ "การพิมพรายงาน/รายการ" (P.157)

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบจากหนาจอ [Machine Status] ใหดูที่ "การตรวจสอบ IP แอดเดรสของเคร่ือง" (P.154)

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบโดยใชเคร่ืองมือ ใหดูที่ "การตั้งคาเครือคาย" (P.140)

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบโดยใช CentreWare Internet Services ใหดูที่ "TCP/IP (Connectivity > Protocols)" (P.46)

หากยังไมมีการต้ัง IP แอดเดรสของเคร่ือง ใหดําเนินการต้ัง IP แอดเดรสโดยใช โปรแกรมการเขาถึงการต้ังคาเคร่ืองพิมพสําหรับการต้ังคา IP 

แอดเดรสทีอ่ยูในส่ือ (ซอฟตแวร/คูมือผลิตภัณฑ) หรือใชแผงควบคุมเพื่อเปลี่ยนการต้ังคา [รับที่อยู IP] ใหเปน [Static]

หมายเหตุ • หากเครือขายมีเซิรฟเวอร DHCP อยู อาจสงผลให IP แอดเดรสของเครื่องเปล่ียนแปลงไป ดงันั้นจึงควรทําการตรวจสอบแอดเดรสเปนระยะๆ  

• เครือ่งสามารถรบัขอมลูแอดเดรสไดโดยอัตโนมัต ิโดยการใชเซิรฟเวอร BOOTP หรอื RARP หากตองการใชเซิรฟเวอร BOOTP หรือ RARP เพ่ือรับ IP 

แอดเดรสของเครื่อง ใหใชแผงควบคุมเพ่ือเปล่ียนการตัง้คา [Get IP Address] มาเปน [BOOTP] หรอื [RARP]

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการใชโปรแกรม โปรแกรมการเขาถึงการตั้งคาเคร่ืองพิมพสําหรับการตั้งคาที่อยู IP ใหดูที่ "การใชโปรแกรม 

โปรแกรมการเขาถึงการตั้งคาเคร่ืองพิมพสําหร ับการต้ังคาที่อยู IP" (P.35)

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการตั้ง IP แอดเดรสจากแผงควบคุม ใหดูที่ "การตั้งคาเครือคาย" (P.140)

การตั้งคา IP แอดเดรส (IPv6)

เคร่ืองรองรับ IPv6 แอดเดรสในสภาพแวดลอมของเครือขาย IPv6

คาเร่ิมตนของ IP แอดเดรสของเคร่ืองคือ IPv4 หากตองการใชเคร่ืองในสภาพแวดลอมของเครือขาย IPv6 ให ต้ังประเภทของ IP แอดเดรสเปน 

IPv6 หรือทั้งสองประเภท เคร่ืองจะทาํการต้ังเปน IPv6 แอดเดรสโดยอตัโนมัติหลงัการรีสตารทเคร่ือง 

พิมพ System Settings Report เพื่อตรวจสอบ IPv6 แอดเดรส

นอกจากน้ี คุณยังสามารถตรวจสอบ IP แอดเดรสไดจากวิธีการตอไปน้ีเชนกัน:

จากหนาจอ [Machine Status]

จากการใชรายการเมนูการกําหนดคุณสมบัติหลัก

จากการใช CentreWare Internet Services

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการพิมพ System Settings Report ให ดูที่ "การพิมพรายงาน/รายการ" (P.157)

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบจากหนาจอ [Machine Status] ใหดูที่ "การตรวจสอบ IP แอดเดรสของเคร่ือง" (P.154)

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบโดยใชเคร่ืองมือ ใหดูที่ "การตั้งคาเครือคาย" (P.140)

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบโดยใช CentreWare Internet Services ใหดูที่ "TCP/IP (Connectivity > Protocols)" (P.46)

คุณสามารถต้ัง IPv6 แอดเดรสแบบถาวรสําหรับเคร่ืองโดยใชวิธีการใดวิธีการหน่ึงดังน้ี:

ใชโปรแกรม โปรแกรมการเขาถึงการต้ังคาเคร่ืองพิมพสําหรับการต้ังคาทีอ่ยู IP

ใชแผงควบคุมเพื่อต้ังคาดวยตัวเอง เขาสูโหมด System Administration จากเมนู [เคร่ืองมือ] ใหเลือก [การต้ังคาเครือขาย] > 

[การต้ังคาโหมด IP] ต้ังคา [การต้ังคาโหมด IP] เปน [IPv6] หรือ [Dual Stack]. จากเมนู [IPv6] ใหต้ัง [ต้ัง IPv6] เปน [เปดใชงาน] 

จากน้ันใหปอน IP แอดเดรสในชอง [ทีอ่ยู IP]

ใช CentreWare Internet Services เพื่อทาํการต้ังคาดวยตนเอง ใหพ ิมพ System Settings Report 

ออกมาเพ่ือตรวจดูแอดเดรสทีต้ั่งไวโดยอัตโนมัติ จากน้ันใชแอดเดรสน้ันเพือ่เขาใช CentreWare Internet Services 

จากแท็บ [Properties] ใหเลือก [Connectivity] > [Protocols] > [TCP/IP] > [IP Mode] แลวตั งคา [IP Mode] ใหเปน [IPv6] หรือ [Dual 

Stack] คุณสามารถใส IPv6 แอดเดรสไดดวยตนเองหากไดเล ือก [Enabled] ใน [Enable Manual Address] ภายใต [IPv6] เอาไวแลว 

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการใชโปรแกรม โปรแกรมการเขาถึงการตั้งคาเคร่ืองพิมพสําหรับการตั้งคาที่อยู IP ใหดูที่ "การใชโปรแกรม 

โปรแกรมการเขาถึงการตั้งคาเคร่ืองพิมพสําหร ับการต้ังคาที่อยู IP" (P.35)

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการตั้ง IP แอดเดรสจากแผงควบคุม ใหดูที่ "การตั้งคาเครือคาย" (P.140)
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สําหรับขอมูลวธีิการตั้งคาจาก CentreWare Internet Services ใหด ูที่ "รายการการตั้งคาบน CentreWare Internet Services" (P.44)

การใชโปรแกรม โปรแกรมการเขาถึงการตั้งคาเคร ื่องพิมพสําหรับการตั้งคาที่อยู IP

ในบทน้ีจะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการกาํหนด IP แอดเดรสโดยใช โปรแกรมการเขาถึงการต้ังคาเคร่ืองพมิพสําหรับการต้ังคาที่อยู IP ทีอ่ยูในส่ือ 

(ซอฟตแวร/คูมือผลติภณัฑ)

สิ่งสําคญั • กอนการใชโปรแกรม โปรแกรมการเขาถึงการตั้งคาเครือ่งพิมพสาํหรับการตัง้คาท่ีอยู IP ใหตรวจสอบกอนวาเครื่องไมไดอยูระหวางการใชงาน 

หรอืกําลังอยูในโหมดผูดูแลระบบ

1 ใสส่ือ (ซอฟตแวร/คูมือผลิตภัณฑ) ลงในคอมพิวเตอร

จากน้ันตัวเปดใชจะเร่ิมทาํงานโดยอตัโนมัติ 

2 ในแทบ็ [Admin Tools] ใหเลือก 

[เร่ิมโปรแกรมการเขาถึงการต้ังคาเคร่ืองพิมพ สําหรับการต้ังคาที่อยู IP] 

จาก Administration Tools และคลกิ [เร่ิม]

โปรแกรม 

โปรแกรมการเขาถึงการต้ังคาเคร่ืองพิมพสําหร ับการต้ังคาที่อยู IP 

จะเร่ิมทาํงาน

3 ตรวจดูใหแนใจวาไดเชื่อมตอสายเคเบิลเครือขายกับเคร่ือง

ไวเรียบรอยดีแลว จึงคลิก [ถัดไป]

4 รายชื่อ IP แอดเดรสและ Mac แอดเดรสทีใ่ชไดจะปรากฏขึน้บนหนาจอ 

ใหเลือกรายการทีต่องการ และคลิก [ถัดไป]
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หากคุณมี IP แอดเดรสของเคร่ืองไวอยูแลว ใหคล ิก [Enter IP Address] 

และปอน IP แอดเดรสลงในหนาตางที่ปรากฏขึน้

5 ดําเนินการต้ังคาขั้นสูงตามความจําเปน แลวจึงคลิก [ถัดไป]

6 หลงัการยืนยันขอมูลทีป่รากฏแลว ใหคลกิ [Apply]

ระบบจะนําคาทีก่ําหนดไวมาใช

7 คลิก [เสร็จส้ิน] เพื่อออกจากโปรแกรม 

โปรแกรมการเขาถึงการต้ังคาเคร่ืองพิมพสําหร ับการต้ังคาที่อยู IP

เมือ่การต้ังคาเสร็จสมบูรณแลวระบบจะทาํการร ีสตารทเคร่ืองโดยอัตโ

นมัติ

8 หลงัเสร็จส้ินกระบวนการกําหนดคาแลว ใหทาํการย ืนยัน IP แอดเดรสที่กาํหนดโดยใชวิธีการใดวิธีการหน่ึงตอไปน้ี

จากการพิมพ System Settings Report

จากหนาจอ [Machine Status]

จากการใชรายการเมนูการกําหนดคุณสมบัติหลัก

จากการใช CentreWare Internet Services

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการพิมพ System Settings Report ให ดูที่ "การพิมพรายงาน/รายการ" (P.157)

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบจากหนาจอ [Machine Status] ใหดูที่ "การตรวจสอบ IP แอดเดรสของเคร่ือง" (P.154)

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบโดยใชเคร่ืองมือ ใหดูที่ "การตั้งคาเครือคาย" (P.140)

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบโดยใช CentreWare Internet Services ใหดูที่ "TCP/IP (Connectivity > Protocols)" (P.46)
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การเปดใชงานพอรตการสื่อสารเพื่อนํามาใชงาน

ใช CentreWare Internet Services เพื่อเปดใชงานพอรตการส่ือสารทีคุ่ณตองการใช

คุณสามารถเปดใชงานพอรตตางๆ ไดดังน้ี:

สําหรับขอมูลเกีย่วกับวธีิการตั้งคาจาก CentreWare Internet Services ใหดูที่ "รายการการตั้งคาบน CentreWare Internet Services" (P.44)

เมื่อตองการเปดใชงานพอรตการส่ือสาร:

1 ใหเร่ิม CentreWare Internet Services

สําหรับขอมูลเกีย่วกับวธีิเร่ิม CentreWare Internet Services ใหดูที่ "การเร่ิม CentreWare Internet Services" (P.43)

2 คลกิแทบ็ [Properties] 

3 เลือก [Connectivity] จากเมนูทางดานซาย

Port คําอธิบาย

SNMP เปดใชงานพอรตน้ีเม่ือใชโปรโตคอล SNMP (ใชสําหร ับการทํางานตางๆ เชน 

โหลดขอมูลของเคร่ืองไปที่โปรแกรมควบคุมการพิมพ)

SMB เปดใชงานพอรตน้ีเม่ือใชสแกนไปยังคอมพิวเตอร (เครือขาย)

LPD เปดใชงานพอรตน้ีเม่ือพิมพดวย LPD

Port9100 เปดใชงานพอรตน้ีเม่ือพิมพดวย Port9100

Send E-mail เปดใชงานพอรตน้ีเพ่ือสงอีเมล

เครือขาย TWAIN เปดใชงานพอรตน้ีเพ่ือสแกนโดยใชแอพพลิเคช ันของพีซี
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4 คลิก [Port Settings] 

และทาํเคร่ืองหมายหนาพอรตที่ตองการ 

5 คลิก [Apply] 

หมายเหตุ • รีสตารทเครือ่งเพ่ือเปดใชงานคาท่ีตั้งใหม 
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การตั้งคาฟงกช่ันการสงอีเมล

การตั้งคาเซิรฟเวอร SMTP

ใชเซิรฟเวอร SMTP เพื่อสงอีเมล

ใช CentreWare Internet Services เพื่อต้ังคาเซริฟเวอร SMTP

รายการการต้ังคาจะแสดงไวในตารางดานลางน้ี

หมายเหตุ • หากคุณเลือก [None] สาํหรบั [Login Credentials for the Machine to access the SMTP Server to send automated e-mails] 

คุณไมจาํเปนตองปอนขอมลูในชอง [Login Name], [Password] และ [Retype Password]

วิธีการต้ังคา:

1 เร่ิม CentreWare Internet Services

สําหรับขอมูลเกีย่วกับวธีิเร่ิม CentreWare Internet Services ใหดูที่ "การเร่ิม CentreWare Internet Services" (P.43)

2 คลกิแทบ็ [Properties]

3 เลือก [Connectivity] > [Protocols] จากเมนูทางดานซาย

รายการ คําอธิบาย

SMTP Server IP Address/Host Name ปอน IP แอดเดรสของเซิรฟเวอร SMTP ในรูปแบบ IPv4 หรือ IPv6 แอดเดรส หรือในรูปแบบ FQDN

(อกัขระไมเกิน 256 ตัว)

Port Number for sending 

E-mail

ใสหมายเลขพอรตของเซิรฟเวอร SMTP (คาระหวาง 1 ถ ึง 65535)

Login Credentials for the Machine to 

access the SMTP Server to send 

automated e-mails

เลือก [None] หรือ [SMTP AUTH] เพ่ือแสดงวาจะตองรับรองความถูกตอง SMTP หรือไมเม่ือสงอีเมล

Login Name ใชในการปอนชื่อเขาระบบเซิรฟเวอร SMTP (อักขระแบบ ASCII code ระหวาง 1 ถึง 64 ตัว)

Password ใชในการปอนรหัสผานรับรองความถูกตองสําหรับเซิรฟเวอร SMTP (อักขระแบบ ASCII code ระหวาง 

1 ถึง 64 ตัว)

Retype Password ยืนยันรหัสผานรับรองความถูกตองเซิรฟเวอร SMTP ที่คุณปอนโดยปอนใหมอกีคร้ังที่น่ี
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4 คลิก [SMTP Server] และปอนการต้ังคา

5 คลิก [Apply] 

การตั้งคาหัวขอและเนื้อหาของอีเมล

เมือ่สงเอกสารการสแกนเปนส่ิงทีแ่นบมากับอีเมล คุณสามารถใสหวัขอและเน้ือหาของอีเมลได

ใช CentreWare Internet Services ในการต้ังคา

รายการการต้ังคาจะแสดงไวในตารางดานลางน้ี

หมายเหตุ • หากตองการสงอีเมล คุณจาํเปนตองตัง้อีเมลแอดเดรสของผูดูแลระบบกอน คุณจะไมสามารถสงอีเมลไดหากไมไดทําการตัง้คานี้ 

สาํหรบัขอมูลเก่ียวกับวิธีการตั้งอีเมลแอดเดรสของผูดแูลระบบ ใหดท่ีู "Administrator's E-mail Address" (P.45) 

วิธีการต้ังคา:

1 เร่ิม CentreWare Internet Services

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีเร่ิม CentreWare Internet Services ใหดูที่ "การเร่ิม CentreWare Internet Services" (P.43)

2 คลิกแทบ็ [Properties] 

รายการ คําอธิบาย

เร่ือง ปอนอักขระแบบ ASCII code ไมเกนิ  128 ตัว (คาเร่ิมตน: Scan Data from (machine model

name))

ขอความ ปอนอักขระแบบ ASCII code ไมเกนิ 256 ตัว
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3 จากเมนูทางดานซาย ใหเลอืก [Services] > [E-mail] 

4 คลกิ [Defaults] และใส [Subject], [Message] และ 

[Maximum Attachment Size]

5 คลกิ [Apply]
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การใช CentreWare Internet Services

CentreWare Internet Services

ใช CentreWare Internet Services เมื่อตองการเปลี่ยนแปลงการต้ังคาตางๆ 

ผานเว็บเบราวเซอรบนคอมพิวเตอรทีเ่ชื่อมตอกบัสภาพแวดลอมของเครือขาย TCP/IP

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

(P.34)

• เมื่อเปล่ียนการตั้งคาโดยใช CentreWare Internet Services เครื่องควรอยูในโหมดพรอมใชงานหรือโหมดประหยัดพล ังงาน

สภาพแวดลอมที่รองรับและการตั้งคา

ระบบปฏิบัติการและเว็บเบราวเซอร

การทาํงานของ CentreWare Internet Services รองรับการทาํงานกับเว็บเบราวเซอรตอไปน้ี:

การตั้งคาเว็บเบราวเซอร

แนะนําใหระบุแอดเดรสของเคร่ืองในเว็บเบราวเซอร

หมายเหตุ • หากระบุแอดเดรสของเครื่องผาน Proxy Server อาจจะทําใหการทํางานชาลงหรอืหนาจอไมแสดงผล หากเกิดปญหาเหลานี้ใหกําหนด IP 

แอดเดรสของเครื่องในเว็บเบราวเซอร และหลีกเล ี่ยงการใชงานผาน Proxy Server สําหรับวิธีการตั้งคา ใหดท่ีู คูมือของเว็บเบราวเซอร

คุณจําเปนตองทาํการต้ังคาเว็บเบราวเซอรอื่นๆ เพื่อให CentreWare Internet Services ทาํงานไดอยางถูกตอง

ขั้นตอนตอไปนี้เปนขั้นตอนสําหรับ Internet Explorer 6.0

1 จากเมนู [Tools] ใหเลอืก [Internet Options]

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

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

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

5 คลิก [OK]

6 คลิก [OK] ในกลองโตตอบ [Internet Options]

ระบบปฏิบัติการ เว็บเบราวเซอร

Windows
®

 8 Windows Internet Explorer
®

 10

Windows
®

 Server
®

 2012 Windows Internet Explorer
®

 10

Windows
®

 7 Windows Internet Explorer
®

 8

Windows Vista
®

Windows Internet Explorer
®

 7

Windows XP
®

Windows Internet Explorer
®

 6 SP2, Mozilla Firefox
®

 3.x, Netscape 7.1 Navigator
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การเร่ิม CentreWare Internet Services

เมื่อตองการเร่ิม CentreWare Internet Services:

1 เปดคอมพวิเตอรและเว็บเบราวเซอร

2 ในแถบแอดเดรสของเว็บเบราวเซอร ใหปอน IP แอดเดรสหรือ URL ของเคร่ือง และกดแปน <Enter>

CentreWare Internet Services จะปรากฎบนหนาจอ

ตัวอยาง IP แอดเดรส (IPv4) 

ตัวอยาง IP แอดเดรส (IPv6)

ตัวอยาง URL

หมายเหตุ • หากใชเครือขาย DNS (Domain Name System) และมีการลงทะเบียนช ือโฮสตในเซิรฟเวอรชื่อโดเมนแลว 

คุณจะสามารถใชอินเทอรเน็ตแอดเดรสท่ีรวมชือ่โฮสตและชื่อโดเมนเพ่ือเขาใชเครือ่งได ตัวอยางเชน ถาชื่อโฮสตคือ "myhost" และชื่อโดเมนคือ 

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

• เมื่อระบุหมายเลขพอรต ใหเติมเครื่องหมาย ":" และหมายเลขพอรตหลัง IP แอดเดรส หรืออินเทอรเน็ตแอดเดรส

• บางเว็บเบราวเซอรอาจไมอนุญาตใหปอน IPv6 แอดเดรสดวยตนเอง

• ไมรองรับ HTTPS
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รายการการตั้งคาบน CentreWare Internet Services

ตารางดานลางแสดงรายการเมนูบนหนาจอ CentreWare Internet Services

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

สาํหรบัขอมูลเก่ียวกับวิธีการเปล่ียน ID ผูใชและรหัสผาน ใหดท่ีู "การใช CentreWare Internet Services" (P.42) "System Administrator Settings 

(Security)" (P.53)

• คุณจะไมสามารถเขาสูโหมดผูดูแลระบบจากคอมพ ิวเตอรในกรณีท่ีแผงควบคุมของเครื่องถูกใชอย ู, เครื่องอยูในโหมดผูดแูลระบบ, 

มีงานท่ีกําลังดาํเนินการ หากคุณไมสามารถเขาสู โหมดผูดแูลระบบ ใหรอประมาณ 5 นาที แลวจึงลองใหมอีกครั้ง 

เนื่องจากงานบางงานอาจยังคงมีการทํางานตอเนื่องภายในระบบ และโปรดทราบวาคุณจะไมสามารถใชแผงควบคุมของเครื่องไดขณะ

ท่ีคอมพิวเตอรกําลังดาํเนินการเขาสูโหมดผูด ูแลระบบเชนกัน

แทบ็ รายการเมนู ดูทีห่นา:

Properties P.45

Description P.45

General Setup -

ตัวนับการใชงาน P.45

Power Saver Settings P.45

Connectivity -

Port Settings P.46

Physical Connections -

Ethernet P.46

Protocols -

TCP/IP P.46

SNMP Configuration P.47

Microsoft Networking P.49

LPD P.49 (Connectivity > 

Protocols)

Port9100 P.49

SMTP Server P.50

HTTP P.50

เครือขาย TWAIN P.51

Services -

Email -

Defaults P.51

Scan -

Job Template P.51

Security -

IP Filtering P.52

System Administrator Settings P.53

Support P.53

Support P.53

Address Book P.54

View All Names P.54

Common Tasks P.55
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สิ่งสําคญั • ไมสามารถใชอักขระแบบไบตคูใน CentreWare Internet Services (ยกเวนใน Address Book)

แท็บ [Properties]

Description

Machine Model

ชื่อผลิตภัณฑจะปรากฎ

Serial Number

หมายเลขผลิตภัณฑจะปรากฏ

Machine Name

คุณสามารถกรอกชื่อเคร่ืองพิมพ (สูงสุด 32 อักษรรหัส ASCII ยกเวนเคร่ืองหมายทวิภาค (:), เสมอภาค (=), เครื องหมายแอต (@) 

หรือดอกจัน (*) ซึ่งไมสนับสนุน) (คามาตรฐาน: "DocuCentre S2520" หรือ "DocuCentre S2320")

Location

คุณสามารถใสสถานที่ต้ังของเคร่ือง (อักขระแบบ ASCII code ไมเกิน 255 ตัว)

Contact Person

คุณสามารถใสขอมูลของบุคคลที่สามารถติดตอได  (อักขระรหัส ASCII ไมเกิน 255 ตัว)

Administrator's E-mail Address

คุณสามารถใสอีเมลแอดเดรสของผูดูแลระบบ (ไมเกิน 128 อักขระ)

จําเปนตองกรอกขอมูลน้ีเพือ่สงอีเมล

Comment

คุณสามารถใสขอคิดเห็นที่มตีอเคร่ือง (อักขระแบบ ASCII code ไมเกิน 255 ตัว)

ปุม [นําไปใช]

คุณสามารถนําการเปลี่ยนแปลงไปใชดวยการกดปุมน้ี

ตัวนับการใชงาน (การตั้งคาทั่วไป)

คุณสามารถตรวจสอบจาํนวนรวมของหนาทีพ่ิมพสําหร ับแตละบริการ

Power Saver Settings (General Setup)

หมายเหตุ • ไมสามารถปดใชงานโหมดใชพลังงานต่าํ หรือ โหมดพักเครื่องได

Time to Low Power Mode

คุณสามารถกําหนดชวงเวลาต้ังแตการใชงานคร้ังสุดทายจนกระทัง่เครื่องเขาสูโหมดใชพลงังานตํ่า สามารถต้ังคาระหวาง 1 ถึง 60 นาที 

(คาเร่ิมตน: 1)

Time to Sleep Mode

คุณสามารถกําหนดชวงเวลาต้ังแตเคร่ืองเขาสูโหมดใชพลงังานตํ่าจนกระทั่งเครื่องเขาสูโหมดพักเคร่ือง สามารถต้ังคาระหวาง 1 ถึง 239 

นาท ี(คาเร่ิมตน: 1)

Add New Name P.55

Management P.55

Import Data P.55

Export Data P.55

Delete All Names P.55

แท็บ รายการเมนู ดูที่หนา:
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ปุม [นําไปใช]

คุณสามารถนําการเปลี่ยนแปลงไปใชดวยการกดปุมน้ี

Port Settings (Connectivity)

Port

คุณสามารถเปดใชงานหรือปดใชงานพอรตการส่ือสาร คุณสามารถเลือกจาก SNMP, SMB, LPD, Port9100, สงอีเมล และ เครือขาย TWAIN 

เปดใชงานแตละพอรตโดยการทาํเคร่ืองหมายที่กลองกาเคร่ืองหมาย

ปุม [นําไปใช]

คุณสามารถนําการเปลี่ยนแปลงไปใชดวยการกดปุมน้ี

หมายเหตุ • รีบูตเครื่องเพ่ือเปดใชงานคาท่ีตัง้ใหม

Ethernet (Connectivity > Physical Connections)

Rated Speed

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

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

MAC Address

MAC แอดเดรสของเคร่ืองจะปรากฎขึน้

ปุม [นําไปใช]

คุณสามารถนําการเปลี่ยนแปลงไปใชดวยการกดปุมน้ี

หมายเหตุ • รีบูตเครื่องเพ่ือเปดใชงานคาท่ีตัง้ใหม

TCP/IP (Connectivity > Protocols)

IP Mode

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

Stack (คาเร่ิมตน: IPv4)

General

Protocol

[Enabled] จะปรากฎขึ้น

Physical Connection

[Ethernet] จะปรากฎขึ้น

Host Name

คุณสามารถต้ังชื่อโฮสตโดยใชอักขระที่เปนตัวอกัษรและตัวเลขแบบไบตเด่ียวหรือเคร่ืองหมายยัติภงัค (-) จาํนวน 1 ถึง 32 ตัว 

(คาเร่ิมตน: ตัวเลข 16 ตัวสุดทายของ MAC แอดเดรส)

หมายเหตุ • ไมสามารถใชเครือ่งหมายยัติภังค (-) เปนอักขระตวัแรกหรือตวัสุดทายได 

IPv4

- IP Address Resolution:

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

DHCP/Autonet (คาเร่ิมตน: DHCP/Autonet)

- IP Address:

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

- Subnet Mask:

คุณสามารถระบุซับเน็ตมาสกไดเมื่อเลือก [STATIC] สําหรับ [IP Address Resolution]

- Gateway Address:

คุณสามารถระบุเกตเวยแอดเดรสไดเมือ่เลือก [STATIC] สําหรับ 

[IP Address Resolution]

IPv6

- Enable Manual Address:

คุณสามารถทาํเคร่ืองหมายที่กลองกาเคร่ืองหมายน้ีเพื่อใส IP แอดเดรสและเกตเวยแอดเดรสโดยตรงได (คาเร่ิมตน: Off)
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- IP Address:

คุณสามารถระบุ IP แอดเดรสไดเมื่อทาํเคร่ืองหมายท ี่กลองกาเคร่ืองหมาย [Enable Manual Address]

- Automatically Configured Address 1:

IPv6 แอดเดรสจะปรากฎโดยอัตโนมัติ 

- Link-Local Address:

Link-Local แอดเดรสจะปรากฎโดยอัตโนมัติ

- Gateway Address:

คุณสามารถระบุเกตเวยแอดเดรสไดเมื่อทาํเคร่ืองหมายทีก่ลองกาเคร่ืองหมาย [Enable Manual Address]

- Automatically Configured Gateway Address:

Automatically Configured Gateway Address จะปรากฎโดยอัตโนมัติ

Domain Name

ใชเพื่อใสชื่อโดเมน DNS (ไมเกนิ 255 อักขระ)

DNS Configuration

IPv4

- Obtain DNS Server Address Automatically:

ใหทาํเคร่ืองหมายที่กลองกาเคร่ืองหมายน้ีเพื อขอรับแอดเดรสของเซริฟเวอร DNS อัตโนมัติโดยใช DHCP 

เมือ่คุณต้ังคาวิธีการรับแอดเดรสของเซิรฟเวอร DNS เปน DHCP คุณตองต้ังวิธีการรับ IP แอดเดรสเปน DHCP

- Preferred DNS Server:

ใชเพื่อใสแอดเดรสของเซริฟเวอร DNS ดวยตนเอง

- Alternate DNS Server 1-2:

ใชเพื่อใสแอดเดรสอื่นของเซริฟเวอร DNS ดวยตนเอง

IPv6

- Obtain IPv6 DNS Server Address Automatically:

ใหทาํเคร่ืองหมายที่กลองกาเคร่ืองหมายน้ีเพื อขอรับแอดเดรสของเซริฟเวอร DNS อัตโนมัติโดยใช DHCP

- Preferred DNS Server:

ใชเพื่อใสแอดเดรสของเซริฟเวอร DNS ดวยตนเอง

- Alternate DNS Server 1-2:

ใชเพื่อใสแอดเดรสอื่นของเซริฟเวอร DNS ดวยตนเอง

Dynamic DNS Registration (IPv4)

ต้ังการอัพเดตไดนามิกสําหรับเซิรฟเวอร IPv4 DNS ใหทาํเคร่ืองหมายที่ชอง [Enabled] 

เพื่อเปดใชงานการอัพเดตไดนามิกสําหรับเซิรฟเวอร DNS และทาํเคร่ืองหมายที่ชอง [Overwrite] 

เพื่อเปดใชงานการอัพเดตไดนามิกสําหรับขอมูลในเซริฟเวอรฐานขอมูล DNS

Dynamic DNS Registration (IPv6)

ต้ังการอัพเดตไดนามิกสําหรับเซิรฟเวอร IPv6 DNS ใหทาํเคร่ืองหมายที่ชอง [Enabled] 

เพื่อเปดใชงานการอัพเดตไดนามิกสําหรับเซิรฟเวอร DNS และทาํเคร่ืองหมายที่ชอง [Overwrite] 

เพื่อเปดใชงานการอัพเดตไดนามิกสําหรับขอมูลในเซริฟเวอรฐานขอมูล DNS

Generate Domain Search List Automatically

ใหทําเคร่ืองหมายชอง [Enabled] เพื่อสรางรายการคนหาโดเมนโดยอัตโนมัติ

Domain Name 1-3

ใชในการใสชือ่โดเมนที่จะใชในการคนหา (ไมเกนิ 255 อักขระ)

Connection Time-Out

ใหกําหนดเวลาทีแ่สดงการหมดเวลาเชื่อมตอเมื่อทําการคนหาโดเมน (ระหวาง 1 ถึง 60 วินาที) (คาเร่ิมตน: 1)

DNS Resolution via IPv6 First

ใหทําเคร่ืองหมายชอง [Enabled] เพื่อกาํหนดลําดับความสําคัญของ IPv6 สําหรับการแกปญหาชื่อ DNS เมื่อชอง [IP mode] ถูกต้ังใหเปน 

[Dual Stack] (คาเร่ิมตน: On)

ปุม [นําไปใช]

กดปุมน้ีเพื่อยืนยันการต้ังคาทีป่อน

หมายเหตุ • ใหรีสตารทเครือ่งเพ่ือเริ่มใชคาท่ีตั้งใหมนี้

SNMP Configuration (Connectivity > Protocols)

คุณสามารถกําหนดโปรโตคอล SNMP ได
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General

SNMP Port Status

คุณสามารถทาํเคร่ืองหมายที่ชอง [Enabled] เพื่อใช SNMP (คาเร่ิมตน: On)

Edit SNMP v1/v2c Properties button

คุณสามารถต้ังคา SNMP v1/v2c ขั้นสูงไดดวยการกดที่ป ุมน้ี (คาเร่ิมตน: On)

- Community Name (Read Only):

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

- Community Name (Read/Write):

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

- Trap Community Name:

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

- System Administrator's Login ID:

คุณสามารถปอนขอมูลทีเ่กี่ยวของกับบุคคลทีดู่แลเร่ืองการบํารุงรักษาเคร่ือง (อกัขระแบบ ASCII code ไมเกิน 127 ตัว)(คาเร่ิมตน: 

เวนวาง)

Authentication Failure Generic Traps

คุณสามารถทาํเคร่ืองหมายเลือก [Enabled] เพื่อสงการแจงเตือนถึงความลมเหลวในการแจงเตือนการเปนกับดัก 

เมือ่มีความพยายามในการใชชื่อชุมชนทีไ่มถูกตองทีไ่มไดลงทะเบียนไวในเคร่ือง (คาเร่ิมตน: On)

ปุม [ขั้นสูง]

คุณสามารถต้ังคาตอไปน้ีไดโดยการกดทีปุ่มน ี้:

ปุม [เพิ่มแอดเดรส UDP IPv4]

คุณสามารถเพิม่แอดเดรสของผูรับสําหรับการแจงเตือนกับดัก UDP IPv4 ไดโดยการกดที่ปุมน้ี

- IP Address:

คุณสามารถระบุ IP แอดเดรสสําหรับรายการ

- UDP Port Number:

คุณสามารถใสหมายเลขพอรต UDP สําหรับรายการ (คาระหวาง 1 ถึง 65535)

- SNMP Version:

คุณสามารถระบุเวอรชัน่ของ SNMP เปน [v1] หรือ [v2c] (คาเร่ิมตน: SNMP v1)

- Trap Community Name:

คุณสามารถปอนชื่อชุมชนที่เปนกับดักสําหรับรายการ (อักขระแบบ ASCII code ไมเกิน 32 ตัว) (คาเร่ิมตน: SNMP_trap)

- Trap to be Received:

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

ปุม [เพิ่มแอดเดรส UDP IPv6]

คุณสามารถเพิม่แอดเดรสของผูรับสําหรับการแจงเตือนกับดัก UDP IPv6 ไดโดยการกดที่ปุมน้ี

- IP Address:

คุณสามารถระบุ IP แอดเดรสสําหรับรายการ

- UDP Port Number:

คุณสามารถใสหมายเลขพอรต UDP สําหรับรายการ (คาระหวาง 1 ถึง 65535)

- SNMP Version:

คุณสามารถระบุเวอรชัน่ของ SNMP เปน [v1] หรือ [v2c] (คาเร่ิมตน: SNMP v1)

- Trap Community Name:

คุณสามารถปอนชื่อชุมชนที่เปนกับดักสําหรับรายการ (อักขระแบบ ASCII code ไมเกิน 32 ตัว) (คาเร่ิมตน: SNMP_trap)

- Trap to be Received:

คุณสามารถต้ังไดวาจะสงการแจงเตือนของกิจกรรม

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

ปุม [ลบ]

คุณสามารถลบกับดักที่ระบุไวสําหรับ IP แอดเดรสของผูรับการแจงเตือนกับดักไดโดยการกดที่ปุมน้ี

ปุม [แกไข]

คุณสามารถแสดงขอมูลการแจงเตือนสําหรับกับดักที่กาํลังใช คุณสามารถกาํหนดไดวาจะใหสงการแจงเตือนสําหรับกิจกรรมใด

ปุม [นําไปใช]

คุณสามารถนําการเปลี่ยนแปลงไปใชดวยการกดปุมน้ี

หมายเหตุ • รีบูตเครื่องเพ่ือเปดใชงานคาท่ีตัง้ใหม
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Microsoft Networking (Connectivity > Protocols)

คุณสามารถต้ังคาโปรโตคอล SMB และเซริฟเวอร WINS ได

Filing Destination

SMB Port Status

คุณสามารถทาํเคร่ืองหมายที่ชอง [Enabled] เพื่อใช SMB (คาเร่ิมตน: On)

Physical Connection

[Ethernet] จะปรากฎขึน้

Transport

[TCP/IP] จะปรากฎขึน้

Server Information (WINS Server)

หมายเหตุ • แสดงเมือ่ตัง้คา [IP Mode] เปน [IPv4] หรอื [Dual Stack]

โปรโตคอล

แสดง [Enabled]

Obtain WINS Server Address Automatically

คุณสามารถทาํเคร่ืองหมายในกลองกาเคร่ืองหมายน ี้เพื่อขอรับแอดเดรสของเซิรฟเวอร WINS อัตโนมัต ิโดยใช DHCP 

เมื่อคุณต้ังคาวิธีการรับแอดเดรสของเซริฟเวอร WINS เปน DHCP คุณตองต้ังวิธีการรับ IP แอดเดรสเปน [DHCP] (คาเร่ิมตน: ON)

Primary Server IP Address & Port

คุณสามารถต้ังคาแอดเดรสของเซริฟเวอร WINS หลกัได

Secondary Server IP Address & Port

คุณสามารถต้ังคาแอดเดรสของเซริฟเวอร WINS รองได

ปุม [นําไปใช]

คุณสามารถนําการเปลี่ยนแปลงไปใชดวยการกดปุมน้ี

หมายเหตุ • รีบูตเครื่องเพ่ือเปดใชงานคาท่ีตัง้ใหม

LPD (Connectivity > Protocols)

คุณสามารถกําหนดโปรโตคอล LPD ได

General

LPD Port Status

คุณสามารถทาํเคร่ืองหมายที่ชอง [Enabled] เพื่อใช LPD (คาเร่ิมตน: On)

Physical Connection

[Ethernet] จะปรากฎขึน้

Port Number

คุณสามารถกําหนดหมายเลขพอรต LPD (คาระหวาง 1 ถึง 65535) ตองกาํหนดหมายเลขเฉพาะสําหรับแตละพอรต (คาเร่ิมตน: 515)

Connection Time-Out

สามารถระบุเวลาทีเ่คร่ืองจะรอกอนยกเลกิการเช ื่อมตอเมื่อไมมีการทาํงานใดๆ (ระหวาง 2 ถึง 3600 ว ินาที) (คาเร่ิมตน: 60)

Maximum Connections per Port

แสดงจาํนวนสูงสุดของการเชื่อมตอ

ปุม [นําไปใช]

คุณสามารถนําการเปลี่ยนแปลงไปใชดวยการกดปุมน้ี

หมายเหตุ • รีบูตเครื่องเพ่ือเปดใชงานคาท่ีตัง้ใหม

Port9100 (Connectivity > Protocols)

คุณสามารถกําหนด Port9100 ได

General

Port9100 Port Status
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คุณสามารถทาํเคร่ืองหมายที่ชอง [Enabled] เพื่อใช Port9100 (คาเร่ิมตน: On)

Physical Connection

[Ethernet] จะปรากฎขึ้น

Port Information

TCP Port Number

คุณสามารถกาํหนดหมายเลขพอรตของ Port9100 (คาระหวาง 1 ถึง 65535)

คุณตองกําหนดหมายเลขเฉพาะสําหรับแตละพอรต (คาเร่ิมตน: 9100)

Maximum Connections per Port

แสดงจํานวนสูงสุดของการเชื่อมตอ

End of Job Timeout

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

PDL Switching

[Enabled] จะปรากฎขึ้น

ปุม [นําไปใช]

คุณสามารถนําการเปลี่ยนแปลงไปใชดวยการกดปุมน้ี

หมายเหตุ • รีบูตเครื่องเพ่ือเปดใชงานคาท่ีตัง้ใหม

SMTP Server (Connectivity > Protocols)

คุณสามารถกําหนดเซิรฟเวอร SMTP ได

Required Information

SMTP Server IP Address/Host Name

ปอน IP แอดเดรสของเซิรฟเวอร SMTP ในรูปแบบ IPv4 หรือ IPv6 แอดเดรส หรือในรูปแบบ FQDN (อักขระไมเกิน 256 ตัว)

Port Number for Sending E-mail

คุณสามารถต้ังหมายเลขพอรตทีใ่ชโดยเซิรฟเวอร SMTP เพื่อสงอีเมล (คาระหวาง 1 ถึง 65535) (คาเร่ิมตน: 25)

Login Credentials for the Machine to access the SMTP Server to send automated e-mails

คุณสามารถต้ังวิธีการรับรองความถูกตองเมือ่ทำการสงอีเมลโดย SMTP โดยเลอืก [None] หรือ [SMTP AUTH] (คาเริ มตน: None)

Login Name

สําหรับเซิรฟเวอร SMTP ที่ตองรับรองความถูกตอง ใหปอนอีเมลแอดเดรสของผูใช SMTP ทีต่องรับรองความถูกตอง (อักขระแบบ ASCII 

code ระหวาง 1 ถึง 64 ตัว) สามารถปลอยวางไดหากไมต องรับรองความถูกตอง SMTP

Password

คุณสามารถปอนรหัสผานรับรองความถูกตอง (อักขระแบบ ASCII code ระหวาง 1 ถึง 64 ตัว) 

สามารถปลอยวางไดหากไมตองรับรองความถูกตอง SMTP

Retype Password

คุณสามารถยืนยันรหัสผานรับรองความถูกตองที่คุณปอนเขาไปโดยปอนใหมอีกคร้ังทีน่ี่

ปุม [นําไปใช]

คุณสามารถนําการเปลี่ยนแปลงไปใชดวยการกดปุมน้ี

HTTP (Connectivity > Protocols)

คุณสามารถกําหนดโปรโตคอล HTTP ได

Configuration

Connection

[Enabled] จะปรากฎขึ้น

Physical Connection

[Ethernet] จะปรากฎขึ้น

Keep Alive Timeout

เวลาทีแ่จงการหมดเวลาการเชือ่มตอจะปรากฎขึ้น
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Port Number

คุณสามารถกําหนดหมายเลขพอรตที่ใชสําหรับการสื อสาร HTTP (คาระหวาง 1 ถึง 65535) 

ตองกําหนดหมายเลขเฉพาะสําหรับแตละพอรต (คาเร ิ่มตน: 80)

Connection Time-Out

กําหนดเวลาทีแ่สดงการหมดเวลาเชื่อมตอเปน 1 ถึง 255 วินาที (คาเร่ิมตน: 30)

Title

คุณสามารถเลอืกหัวขอทีแ่สดงบนเบราวเซอรใหเปน [บริการอินเตอรเน็ต] หรือ [รุนของเคร่ืองพ ิมพ - IP แอดเดรส] ได

ปุม [นําไปใช]

คุณสามารถนําการเปลี่ยนแปลงไปใชดวยการกดปุมน้ี

หมายเหตุ • รีบูตเครื่องเพ่ือเปดใชงานคาท่ีตัง้ใหม

เครอืขาย TWAIN

คุณสามารถกําหนดโปรโตคอลเครือขาย TWAIN ได

Configuration

สถานะพอรตเครือขาย TWAIN

[เปดใชงาน] จะปรากฏขึ้น

Physical Connection

[อีเธอรเน็ต] จะปรากฏขึ้น

Connection Time-Out

กําหนดเวลาทีแ่สดงการหมดเวลาเชื่อมตอเปน 1 ถึง 255 วินาที (คาเร่ิมตน: 30)

ปุม [นําไปใช]

คุณสามารถนําการเปลี่ยนแปลงไปใชดวยการกดปุมน้ี

หมายเหตุ • รีบูตเครื่องเพ่ือเปดใชงานคาท่ีตัง้ใหม

Defaults (Services > E-mail)

General

Subject (คาเร่ิมตน: Scan Data from "model name")

คุณสามารถใสหัวขออเีมล (อักขระรหสั ASCII ไมเกิน 128 ตัว)

Message

คุณสามารถใสเน้ือหาอเีมล (อักขระรหสั ASCII ไมเก ิน 256 ตัว)

Maximum Attached Size (คาเร่ิมตน: 20MB)

คุณสามารถต้ังคาขนาดไฟลไดระหวาง 2 ถึง 20 MB เพื อแนบไปกับอีเมล

ปุม [นําไปใช]

คุณสามารถนําการเปลี่ยนแปลงไปใชดวยการกดปุมน้ี

หมายเหตุ • รีบูตเครื่องเพ่ือเปดใชงานคาท่ีตัง้ใหม

Job Template (Services > Scan)

Network Scanning

Color Mode

คุณสามารถต้ังคาโหมดสแกนไดจาก [Black & White] หรือ [Color] (คาเร่ิมตน: Black & White)

Original Type

คุณสามารถกําหนดชนิดของตนฉบับใหเหมาะกับขอม ูลสแกนไดจาก [Text], [Photo & Text] หรือ [Photo] (คาเร่ิมตน: Text)

Advanced Settings

Lighten/Darken

คุณสามารถกําหนดความเขมไดหาระดับ (คาเร่ิมต น: Normal)
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Sharpness

คุณสามารถกาํหนดความคมชัดไดหาระดับ (คาเร่ิมตน: Normal)

Background Suppression

คุณสามารถเลอืก [Enabled] เพื่อเปดใชงานการลบพื้นหลงัได (คาเร่ิมตน: On)

Background Suppression Level

คุณสามารถต้ังคาระดับการลบพื้นหลงัไดหาระด ับ (คาเร่ิมตน: Normal)

Resolution

คุณสามารถกาํหนดความละเอียดในการสแกนไดจาก [200x200dpi], [300x300dpi], [400x400dpi] หรือ [600x600dpi] 

(คาเร่ิมตน: 200x200dpi)

หมายเหตุ • เมื่อมีการตัง้คา [Color Mode] ใหเปน [Color] และเลือกความละเอียดไวท่ี [400x400 dpi] หรอื [600x600dpi] แลวนั้น ระบบจะต ั้ง [Color Mode] 

ใหเปน [Black & White] โดยอัตโนมัติ

Image Compression

คุณสามารถกาํหนดการบีบอัดภาพไดหาระดับ (คาเร ิ่มตน: Standard)

Layout Adjustment

Edge Erase

คุณสามารถกาํหนดคาการลบกรอบไดระหวาง 0 ถึง 10 มม. 

เพื่อลบกรอบเงาสีดําที่เกดิขึน้ตามขอบกระดาษจากเมื่อสแกนโดยเปดฝาครอบเอกสารตนฉบับไว (คาเร่ิมตน: 2 มม.)

Filing Options

File Format

ในโหมดสี คุณสามารถกําหนดรูปแบบไฟลสําหรับขอมลูการสแกนไดจาก [JPEG] หรือ [PDF] (คาเร่ิมตน: PDF)

ในโหมดขาวดํา คุณสามารถกําหนดรูปแบบไฟลสําหรับขอมูลการสแกนไดจาก [TIFF] หรือ [PDF] (คาเร่ิมตน: PDF)

IP Filtering (Security)

คุณสามารถจํากดั IP แอดเดรสทีร่องรับได

IPv4 Filtering

IP Filtering

คุณสามารถทาํเคร่ืองหมายเลอืก [Enabled] เพื่อใชการกรอง IP (คาเร่ิมตน: Off)

IP Filter Rule List

IPv4 แอดเดรสทีอ่นุญาตใหเขาใชจะปรากฏขึน้

ปุม [เพิ่ม]

หนาจอเพิ่มกฎการกรอง IPv4 จะปรากฏขึ้น โดยสามารถเพิ่ม IPv4 แอดเดรสทีอ่นุญาตใหเขาใชไดไมเกิน 10 รายการ

- ทีอ่ยู IP ของแหลงที่มา: 

คุณสามารถต้ังที่อยู IP ที่เขาถึงได (คามาตรฐาน: 0.0.0.0)

- IP Mask ของแหลงที่มา: 

คุณสามารถต้ังความยาวของอักษรนําของที่อยู IP ที เขาถึงได (คามาตรฐาน: 0)

ปุม [แกไข]

หนาจอเพิ่มกฎการกรอง IPv4 จะปรากฏขึ้น คุณสามารถแกไข IPv4 แอดเดรสทีอ่นุญาตใหเขาใชได

- Source IP Address: 

คุณสามารถกาํหนด IP แอดเดรสที่อนุญาตใหเขาใช

- Source IP Mask:

คุณสามารถกาํหนดความยาวคําเติมหนาของ IP แอดเดรสท ี่อนุญาตใหเขาใช (คาเร่ิมตน: 0)

ปุม [ลบ]

คุณสามารถลบ IPv4 แอดเดรสที่อนุญาตใหเขาใช

IPv6 Filtering

IP Filtering

คุณสามารถทาํเคร่ืองหมายเลอืก [Enabled] เพื่อใชการกรอง IP (คาเร่ิมตน: Off)

IP Filter Rule List
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IPv6 แอดเดรสที่อนุญาตใหเขาใชจะปรากฏขึน้

ปุม [เพิ่ม]

หนาจอเพิ่มกฎการกรอง IPv6 จะปรากฏขึ้น โดยสามารถเพิ่มแอดเดรส IPv6 ที่อนุญาตใหเขาใชไดไมเกิน 10 รายการ

- Source IP Address: 

คุณสามารถกาํหนด IP แอดเดรสทีอ่นุญาตใหเขาใช

- Source IP Mask:

คุณสามารถกาํหนดความยาวคําเติมหนาของ IP แอดเดรสท ี่อนุญาตใหเขาใช (คาเร่ิมตน: 0)

ปุม [แกไข]

หนาจอเพิ่มกฎการกรอง IPv6 จะปรากฏขึ้น คุณสามารถแกไข IPv6 แอดเดรสที่อนุญาตใหเขาใชได

- Source IP Address: 

คุณสามารถกาํหนด IP แอดเดรสทีอ่นุญาตใหเขาใช (ค าเร่ิมตน: 0.0.0.0)

- Source IP Mask:

คุณสามารถกาํหนดความยาวคําเติมหนาของ IP แอดเดรสท ี่อนุญาตใหเขาใช (คาเร่ิมตน: 0)

ปุม [ลบ]

คุณสามารถลบ IPv6 ทีอ่นุญาตใหเขาใชโดยการกดปุมน้ี

ปุม [นําไปใช]

คุณสามารถนําการเปลี่ยนแปลงไปใชดวยการกดปุมน้ี

หมายเหตุ • รีบูตเครื่องเพ่ือเปดใชงานคาท่ีตัง้ใหม

System Administrator Settings (Security)

คุณสามารถต้ัง ID ผูใชและรหสัผานของผูดูแลระบบ

System Administrator Settings

Administrator's Login ID

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

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

Administrator's Passcode

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

Retype Administrator's Passcode

คุณจําเปนตองปอนรหสัผานของผูดูแลระบบอีกคร้ัง

Maximum Login Attempts

คุณจะไมสามารถเขาสูระบบไดในกรณีที่ใส ID ผู ใชของผูดูแลระบบผิดซ้าํๆ กันเกินจาํนวนคร้ังท ี่ไดต้ังคาไว

สามารถระบุจาํนวนไดระหวาง 0 ถึง 10 คร้ัง และหากต องการปดการต้ังคาน้ี ใหระบุเปน 0

ระบบจะทําการรีเซต็จาํนวนคร้ังของความลมเหลวในการพยายามเขาระบบใหมเมื่อคุณเขาระบบไดสําเร็จหรือเมื่อมกีารรีสตารทเคร่ือง 

(คาเร่ิมตน: 5)

ปุม [นําไปใช]

คุณสามารถนําการเปลี่ยนแปลงไปใชดวยการกดปุมน้ี

แท็บ [Support]

ลิงกไปยังขอมูลสนับสนุนจะปรากฎขึน้ เปลีย่นแปลงการต้ังคาลงิกได

Support

ปุม [เปลี่ยนการตั้งคา]

คุณสามารถเปลี่ยนลิงกไปยังขอมูลสนับสนุนไดดวยการกดที่ปุมน้ี

Name

คุณสามารถปอนชื่อลิงก (อกัขระแบบ ASCII code ระหวาง 1 ถึง 63 ตัว)

URL
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คุณสามารถปอนที่อยูลิงก (อกัขระที่เปนตัวอ ักษรและตัวเลขระหวาง 1 ถึง 63 ตัว

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

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

ปุม [นําไปใช]

คุณสามารถนําการเปลี่ยนแปลงไปใชดวยการกดปุมน้ี

แท็บ [Address Book]

รายการขอมลูตําแหนงที่ต้ังสําหรับเอกสารการสแกนทีเ่ก็บไวจะปรากฎขึน้

คุณสามารถลงทะเบียนอีเมลและเซริฟเวอรแอดเดรสไดทั้งหมด 30 รายการ

ดูเซิรฟเวอร/อีเมลแอดเดรสทัง้หมด

Address Number

หมายเลขทีล่งทะเบียนไวสําหรับอีเมลหรือเซิรฟเวอรแอดเดรส (ตัวเลข 4 หลกั) จะปรากฏขึ้น

Name

ชื่อทีล่งทะเบียนไวสําหรับอีเมลหรือเซิรฟเวอรแอดเดรสจะปรากฏขึน้

Address Type

ที่อยูที่ลงทะเบียนไวจะปรากฏขึ้น

Actions

แกไข/ลบขอมูลที่อยู

Edit

แกไขขอมลูทีอ่ยูทีเ่ลือกไว 

Delete

ลบทีอ่ยูทีเ่ลอืกไว

Common Settings

Speed Dial

หมายเลขทีอ่ยูทีล่งทะเบียนไวจะปรากฏขึน้ (ไม สามารถเปลี่ยนแปลงแกไขได) 

Name

ใสชื่อของที่อยูที่จะลงทะเบียนโดยใชอักขระแบบ ASCII code หรือ UTF-8 ไดไมเกิน 18 ตัว

หมายเหตุ • อักขระท่ีปอนตองตรงกับการตั้งคาภาษาท่ีระบ ุไวในเครือ่ง มิฉะนั้นขอความจะผิดเพ้ียน อักขระบางตัวอาจแสดงไดไมถูกตอง

Address Type

สามารถเลือกชนิดของทีอ่ยู (อเีมลหรือเซริฟเวอร) ได

E-mail Address (E-Mail only)

สามารถปอนอีเมลแอดเดรสเปนอักขระแบบ ASCII code แบบตัวอักษรหรือสัญลกัษณไดไมเกิน 64 ตัว

Server Name/IP Address (Server only)

สามารถปอนชื่อ DNS (FQDN) ของเซริฟเวอร, IP แอดเดรส หร ือชือ่ NetBIOS (สําหรับ SMB เทาน้ัน) ในรูปแบบอักขระแบบ ASCII code 

แบบตัวอักษรหรือสัญลักษณ (.-: (สัญลักษณสามตัวนี )) ไดสูงสุด 64 ตัว

Shared Name (Server only)

สามารถปอนอักขระแบบ ASCII code แบบตัวอักษร, ตัวเลข, ชองวาง และ UTF-8 ไดไมเกิน 32 ตัว

หมายเหตุ • อักขระท่ีปอนตองตรงกับการตั้งคาภาษาท่ีระบ ุไวในเครือ่ง มิฉะนั้นขอความจะผิดเพ้ียน อักขระบางตัวอาจแสดงไดไมถูกตอง

Detailed Settings (Server Only)

Server Path

สามารถปอนพาธไดเรกทอรีการจดัเก็บโดยใชอักขระแบบ ASCII code แบบตัวอักษร, ตัวเลข, ชองวาง และ UTF-8 ไดไมเกนิ 96 ตัว

หมายเหตุ • อักขระท่ีปอนตองตรงกับการตั้งคาภาษาท่ีระบ ุไวในเครือ่ง มิฉะนั้นขอความจะผิดเพ้ียน อักขระบางตัวอาจแสดงไดไมถูกตอง

User Name
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สามารถปอนอักขระแบบ ASCII code แบบตัวอกัษร, ตัวเลข และชองวางไดไมเกิน 96 ตัว

Password

ปอนรหสัผานสําหรับ SMB โดยใชอกัขระแบบ ASCII code แบบต ัวเลข, สัญลักษณ และชองวางไดไมเกิน 32 ตัว

Password

ยืนยันรหสัผานสําหรับ SMB อีกคร้ัง

Port Number

เลอืกวาจะระบุหมายเลขพอรตทีใ่ชสําหรับโปรโตคอลถายโอนทีจ่ะลงทะเบียนหรือไม หากตองการระบุหมายเลขพอรต ใหเลือก [Enter 

Number] และใหใสคาระหวาง 139, 445, 5000 ถึง 65535

ปุม [นําไปใช]

คลิกปุมน้ีเพื่อยืนยันการต้ังคาทีป่อน

ปุม [เลิกทาํ]

คลิกปุมน้ีเพื่อยกเลิกการต้ังคาที่ปอน

Common Tasks

Add New Name

Speed Dial

เลอืกวาจะระบุหมายเลขโทรดวนที่จะลงทะเบียนหรือไม หากตองการระบุหมายเลขโทรดวน ใหเลือก [Specify Preferred Address 

Number] และปอนหมายเลขโทรดวนที่คุณตองการลงทะเบ ียนลงไป และหากไมไดเลือก [Specify Preferred Address Number] ไว 

ระบบจะทําการเลือกหมายเลขโทรดวนใหโดยอตัโนมัติ

Name

ใสชื่อของที่อยูที่จะลงทะเบียนโดยใชอกัขระแบบ ASCII code หรือ UTF-8 ไดไมเกนิ 16 ตัว

Address Type

เลอืกชนิดของที่อยูทีล่งทะเบียน (อเีมล หรือ เซิรฟเวอร)

Management

Import Data

นําเขาไฟลสมุดรายชือ่ของเคร่ืองอื่นๆ (*.dat)

หมายเหตุ • หากมกีารแกไขขอมูลท่ีนาํเขา การสงออกขอมูลอาจมีปญหา

Address Book File

ระบุไฟลสมุดรายชื่อทีต่องการนําเขา (*.dat) คลกิป ุม [Browse...] เพื่อเลอืกไฟล (*.dat) ที่จะนําเขาจากกลองโตตอบที่แสดงบนหนาจอ

Export Data

ดาวนโหลดไฟลสมุดรายชื่อ (*.dat)

ลบเซิรฟเวอร/อีเมลแอดเดรสทั้งหมด

ลบขอมลูที่อยูทัง้หมด

หมายเหตุ • กดปุมนี้เพ่ือนาํการตั้งคาท่ีปอนไปใช
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การติดตั้ง โปรแกรมควบคุมการพิมพ/โปรแกรมควบค ุมการสแกน

การติดตั้งโปรแกรมควบคุมการพิมพ

หากตองการใชเคร่ืองเพื่อทาํงานพิมพ ตองติดต ั้งโปรแกรมควบคุมการพิมพจากส่ือ (ซอฟตแวร/คู มือผลิตภัณฑ) กอน

ส่ือ (ซอฟตแวร/คูมือผลติภณัฑ) มีโปรแกรมควบค ุมการพิมพตอไปน้ี

หากตองการติดต้ังโปรแกรมควบคุมการพิมพ ใหปฏ ิบัติตามคําแนะนําโดยคลิก "คูมอื (HTML)" บนแท็บ [เอกสารประกอบ] ในส่ือ 

(ซอฟตแวร/คูมอืผลิตภัณฑ)

การติดตั้งโปรแกรมควบคุมการสแกน

ใชการเชื่อมตอ USB เขากบัคอมพวิเตอรเพื่อโหลดขอมลูทีไ่ปไวที่คอมพิวเตอรโดยตรง

ส่ือ (ซอฟตแวร/คูมือผลติภณัฑ) มาพรอมกับโปรแกรมควบคุมการสแกนทีเ่ขากนัไดกับ TWAIN และ Windows Image Acquisition (WIA) 

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

(ซอฟตแวร/คูมอืผลิตภัณฑ)

ควรรีสตารทคอมพิวเตอรทันทีหลังจากติดต้ังโปรแกรมควบคุมการสแกน

หมายเหตุ • ไมสามารถใชคุณลักษณะนีบ้นระบบเครือขายได

การถอนการติดตั้ง

การถอนการติดตั้งโปรแกรมควบคุมการพิมพ

หากตองการถอนการติดต้ังโปรแกรมควบคุมการพิมพ  ใหใชเคร่ืองมือถอนการติดต้ังในส่ือ (ซอฟตแวร/คูมอืผลิตภัณฑ) 

ปฏิบัติตามคําแนะนําทีอ่ยูใน "คูมือ (HTML)" ในส่ือ (ซอฟตแวร/คูมือผลิตภัณฑ)

การถอนการติดตั้งซอฟตแวรอื่น

หากตองการถอนการติดต้ังซอฟตแวรอื่นๆ ทีติ่ดต้ังจากส่ือ (ซอฟตแวร/คูมอืผลิตภัณฑ) ใหอานไฟล Readme ของแอปพลิเคชัน ไฟล 

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

ชื่อโปรแกรมควบคุมการพมิพ คําอธิบาย

FX DocuCentre S2520/S2320 คลิก [โปรแกรมควบคุมการพิมพ] ในเมนู [หนาหลัก] ของส่ือ (ซอฟตแวร/คูมือผลิตภัณฑ) 

เพ่ือเร่ิมการติดตั้ง 

โปรแกรมควบคุมการพิมพมาตรฐานจะแปลงขอมูลที่สรางโดยซอฟตแวรแอปพลิเคชันเปนภาพกอ

นสงไปยังเคร่ืองพิมพ 

แอพพลเิคชัน คําอธิบาย

โปรแกรมควบคุมการสแกนที่เขากนัไดกบั 

TWAIN และ Windows Image Acquisition (WIA)

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

เพ่ือเร่ิมการติดตั้ง

สามารถใชฟงกชั่นน้ีเพ่ือโหลดขอมูลการสแกนจากแอพพลิเคชันที่เขากันไดกับ TWAIN หรือ 

Windows Image Acquisition (WIA) ที่ติดตั้งอยูในเคร่ืองคอมพิวเตอร

หมายเหตุ • รองรับแอพพลิเคชันท่ีเขากันไดกับ TWAIN แบบ 32 บิตเทานั้น 

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ที่หว ขอ "การโหลดขอมูลที่สแกนโดยใชแอพพลิเคชัน่คอมพิวเตอร" 

(P.115).
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สวนประกอบตางๆ ของเคร่ือง

เน้ือหาในบทน้ีอธิบายเกี่ยวกับสวนประกอบตางๆ ของเคร่ืองและฟงกชั่นการทาํงานของสวนประกอบเหลาน้ัน

ดานหนา ฝงซาย

2

4

1

13

12

3

5

7

8    

9    

6

11

10

หมายเ

ลข
สวนประกอบ คําอธิบาย

1 Document cover เพ่ือใหตนฉบบัอยูกับที่ขณะทํางาน

2 Document glass สําหรับวางเอกสารตนฉบบัลงบนเคร่ือง

3 Control panel ประกอบดวยปุมตางๆ, ตัวชี้ขอมูลที่มีไฟ LED และหนาจอที่ใชเพ่ือการดําเนินการตางๆ ของเคร่ือง

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ที่หว ขอ "แผงควบคุม" (P.65).

4 Center tray งานทําสําเนาและงานพิมพจะออกมาทางน้ี โดยคว่าํหน าลง

5 Front cover เปดฝาครอบน้ีเพ่ือเปล่ียนวัสดุส้ินเปลือง

6 Tray 1 (ถาดมาตรฐาน) บรรจุกระดาษที่น่ี

7 Tray 2

(One Tray Module)

(อุปกรณเสริม)

ถาดอุปกรณเสริม บรรจุกระดาษที่น่ี

8 Tray 3, 4

(Two Tray Module)

(อุปกรณเสริม)

ถาดอุปกรณเสริม บรรจุกระดาษที่น่ี

9 Locking casters ใหล็อคลอของเคร่ือง หลังจากยายเคร่ืองมาไวในตําแหนงที่ติดตั้งแลว

10 Two tray module cover [C] เปดฝาครอบน้ีเพ่ือนํากระดาษที่ติดออกจาก Tray 3 หร ือ Tray 4

11 One tray module cover [B] เปดฝาครอบน้ีเพ่ือนํากระดาษที่ติดออกจาก Tray 2

12 ถาด 5 (บายพาส) บรรจุกระดาษที่น่ี ถาดน้ีสามารถยืดออกได
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ดานหลัง ฝงขวา

13 Left cover [A] เปดฝาครอบน้ีเพ่ือนํากระดาษที่ติดออก

หมายเหตุ • หากเครื่องทํางานปกติ ฝาครอบจะลอคอยู หากจะเป ิดฝาครอบตองแนใจวา 

ไดออกจากโหมดพักเครื่องและปดสวิตชเครื่องเรียบรอยแลว

หมายเ

ลข
สวนประกอบ คําอธิบาย

5

3

4

1
2

หมายเ

ลข
สวนประกอบ คําอธิบาย

1 Power switch กดสวติชเพ่ือเปดและปดเคร่ือง

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ใหดูที่ "แหลงจายไฟ" (P.62)

2 Power cord connector ตอสายไฟ

3 Adjusting foot ปองกันเคร่ืองพลิกคว่ํา เคล่ือนยายเคร่ืองไปย ังตําแหนงที่จะติดตั้ง 

และหมุนตัวปรับน้ีตามเข็มนาฬิกาจนกระทั่งตัวปรับแตะกับพ้ืน

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

5 10BASE-T/100BASE-TX interface 

connector

ตอเขากบัสายเคเบลิเครือขาย
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ภายในเคร่ือง

13

2

หมายเ

ลข
สวนประกอบ คําอธิบาย

1 Toner cartridge บรรจุผงหมึก (ผงที่ใชในการสรางภาพพิมพ)

2 Drum cartridge บรรจุตัวนําแสง

3 Fusing unit อดัผงหมึกลงบนกระดาษ 

สิ่งสําคัญ • หามสัมผัสฟวเซอรเนื่องจากวัสดุมีความรอน
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อุปกรณปอนเอกสารอตัโนมัติแบบดูเพล็กซ

หมายเหตุ • ในคูมือนี้จะเรียกชือ่อุปกรณปอนเอกสารอัตโนมัตแิบบดูเพล็กซวา "ตัวปอนเอกสาร"

5

6

7 

1 3 42

หมายเ

ลข
สวนประกอบ คําอธิบาย

1 Document feeder cover เปดฝาครอบน้ีเพ่ือนํากระดาษที่ติดออก

2 Inner cover เปดฝาครอบน้ีเพ่ือนํากระดาษที่ติดออก

3 Document guides จัดขอบของเอกสารใหตรง

4 Document feeder tray ปอนเอกสารที่น่ี

5 Document stopper ปองกันเอกสารที่ไดหลนจากเคร่ือง

6 Document output tray เอกสารที่ไดจะออกมาทางน้ี

7 Narrow glass strip สแกนเอกสารที่โหลดเขาเคร่ือง
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แหลงจายไฟ

การเปดสวิตชเคร่ือง

ตอไปน้ีจะเปนการอธิบายวิธีการเปดสวิตชเคร ื่อง

หลงัเปดใชงาน เคร่ืองจะใชเวลาอุนเคร่ืองไม เกิน 19 วินาทีเพื่อใหพรอมที่จะถายสําเนาหรือพมิพเอกสาร อาจใชเวลานานกวาปกติ 

ขึ้นอยูกับการกําหนดคาของอุปกรณ

ควรปดเคร่ืองเมื่อส้ินสุดการใชงานในแตละวันหรือในกรณีที่ไมไดใชเคร่ืองเปนเวลานาน

1 ใหกดสวิตชเปดปดเคร่ืองมาที่ตําแหนง [ | ] เพื่อเปดการทาํงานของเคร่ือง

หมายเหตุ • หากมีขอความ "โปรดรอ" แสดงวาเครือ่งกําลังทําการอุนเครือ่งอยู 

คุณจะไมสามารถใชเครื่องไดในระหวางการอุนเครือ่ง

• ตรวจดูใหแนใจวา สายไฟเชื่อมตอกับเครื่องและเตารับเรยีบรอยแลว

การปดสวติชเคร่ือง

ตอไปน้ีจะเปนการอธิบายวิธีการปดสวิตชเครื อง

สิ่งสําคัญ • หามปดการทํางานของเครื่องในสถานการณตอไปนี  หากปดสวิตชเครือ่ง อาจทําใหขอมูลการดาํเนินการหายไป

- ขณะท่ีกําลังรับขอมูล

- ขณะท่ีกําลังพิมพงาน

- ขณะท่ีกําลังทําสาํเนางาน

- ขณะท่ีกําลังสแกนงาน

• เมื่อตองการปดสวิตชเครื่อง ควรรออยางนอย 5 วินาทีหลังจากเอกสารออกมาแลว

หมายเหตุ • เมื่อตองการเปดสวิตชเครื่องอีกครัง้หลังจากท่ีไดปดสวิตชไป ใหรออยางนอย 10 วินาทีภายหลังหนาจอดับลง

1 กอนปดสวิตชเคร่ือง ตรวจสอบแนใจวาเคร่ืองไดทาํสําเนาหรือพิมพงานทัง้หมดเสร็จแลว และตองแนใจวา ไฟของปุม <ขอมูล> ดับลงแลว

2 กดสวิตชเปดปดเคร่ืองมาที่ตําแหนง [ ] เพื่อปดการทาํงานของเครื่อง
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โหมดประหยัดพลังงาน

เคร่ืองมีฟงกชันการประหยัดพลังงานซึ่งสามารถตัดกระแสไฟฟาทีเ่ขาสูตัวเคร่ืองไดโดยอัตโนมัติหากเคร่ืองไมไดรับขอมูลงานทาํสําเนาหร ือ

ขอมูลงานพมิพภายในระยะเวลาที่กาํหนด

โหมดประหยัดพลังงานแบงออกเปนสองโหมด: Low Power Mode และ Sleep Mode

Low Power Mode

เคร่ืองจะไมปดการทํางานโดยสมบูรณในโหมดใชพลังงานตํ่าน้ี 

แตโหมดน้ีจะสรางสมดุลระหวางการใชพลังงานตำกับเวลาอุนเคร่ืองในชวงส้ันๆ 

โดยการควบคุมอณุหภมูิของฟวเซอรใหอยูในระด ับกึ่งกลางระหวางอุณหภูมิเมือ่ปดสวิตชเครื องกับอุณหภูมิเมื่อเคร่ือง "พรอมทาํงาน"

Sleep Mode

โหมดพักเคร่ืองจะลดการใชพลงังานใหเหลือนอยที่สุดดวยการตัดกระแสไฟฟาทีเ่ขาสูสวนประกอบทัง้หมดยกเวนชดุควบคุม 

เวลาอุนเคร่ืองในโหมดพักเคร่ืองจะนานกวาในโหมดใชพลังงานตํ่า 

สิ่งสําคญั • เครื่องจะไมเขาโหมดพักเครือ่งเมื่อเกิดขอผ ิดพลาดใดๆ (นอกจากกรณีตลับหมึกหมดหรือลูกดรัมหมดอายุ)

การเขาสูโหมดประหยัดพลังงาน

เมื่อเคร่ืองเขาสูโหมดประหยัดพลังงาน หนาจอจะดับลง และปุม 

<ระบบประหยัดพลังงาน> บนแผงควบคุมจะสวางขึน้ 

เมื่อเคร่ืองอยูในโหมดประหยัดพลงังาน

คุณสามารถกําหนดชวงเวลาที่ตองการใหเคร่ืองเขา Low Power/Sleep Mode ได

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

เคร่ืองจะเปลีย่นเปนโหมดประหยัดไฟ ถาไมมกีารใชงานเคร่ืองอีกหน่ึงนาท ีเคร่ืองจะเปลีย่นเปนโหมดพัก

คุณสามารถต้ังเวลาใหเคร่ืองรอกอนจะเขาสูโหมดใชพลังงานตํ่าระหวาง 1 ถึง 60 นาท ีและเวลารอก อนเขาสูโหมดพักเคร่ือง ไดระหวาง 1 

ถึง 239 นาที

สิ่งสําคญั • การใชพลังงานของเครือ่งมีผลตออายุการใชงานของฟวเซอร 

การตั้งใหเครื่องรอเปนเวลานานกอนการเขาส ูโหมดประหยัดพลังงานจะทําใหฟวเซอรทํางานตลอดเวลา 

และเปนสาเหตุทําใหตองเปล่ียนชุดฟวเซอรบอยขึ้น หรือตองเปล่ียนชุดฟวเซอรกอนกําหนด โปรดตดิตอศูนยบริการลูกคาหากตองการขอมลูเพ ิ่มเตมิ

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัวิธีการตั้งชวงเวลาสําหรับโหมดใชพลังงานต่ําและ/หรือโหมดพักเคร่ือง ใหดูที่ "Power Saver Settings (General Setup)" 

(P.45)

การออกจากโหมดประหยัดพลังงาน

รายละเอียดดานลางน้ีอธิบายวิธีการปดใชงานโหมดประหยัดพลงังาน

เคร่ืองจะออกจากโหมดประหยัดพลังงาน และไฟของปุ ม <ระบบประหยัดพลังงาน> จะดับลงทันทีทีม่ีการ:

ออกจากโหมดพลังงานตํ่า

รับงาน

กดปุม <ระบบประหยัดพลงังาน>

เขาสูโหมดผูดูแลระบบจากเครื่องคอมพวิเตอร

กดปุมใดๆ บนแผงควบคุม

ใสถาดเขาหรือดึงถาดออก

เปดหรือปดฝาครอบเอกสาร

เปดหรือปดฝาครอบใดๆ ของเคร่ือง

ใสเอกสารที่ตัวปอนเอกสาร

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 # C

ปุม <ระบบประหยัดพลงังาน>
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ออกจากโหมดพักเครื่อง

รับงาน

กดปุม <ระบบประหยัดพลังงาน>

เขาสูโหมดผูดูแลระบบจากเคร่ืองคอมพิวเตอร
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แผงควบคุม

ดูชื่อและฟงกชั่นของสวนประกอบตางๆ บนแผงควบคุมไดจากรายการดานลางน้ี

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 # C

12
13

1415161718192022 212324

1 2 3 4 5 7 8 9    10

11

6

หมายเล

ข
สวนประกอบ ฟงกชั่น

1 ปุม <ทําสําเนา> กดปุมน้ีเพ่ือใชฟงกชัน่การทําสําเนา เม่ือเล ือกฟงกชั่นการทําสําเนาแลว ไฟที่ปุม <ทําสําเนา> จะสวางขึน้

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ใหดูที่ "ทําสําเนา" (P.93)

2 ปุม <ถายบัตรประจําตัว> กดปุมน้ีเพ่ือใชฟงกชัน่การถายบัตรประจําต ัว เม่ือเลือกฟงกชั่นการถายบตัรประจําตัวแลว ไฟที่ปุม 

<ถายบัตรประจําตัว> จะสวางขึ้น

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ใหดูที่ "ถายบัตรประจําตัว" (P.100)

3 หนาจอ แสดงเมนูการดําเนินการและขอความสถานะเคร่ือง

4 ปุม <สถานะของงาน> ใชเพ่ือตรวจสอบ/ยกเลิกงานปจจุบนัและงานที่รอดําเนินการ

5 ปุม < >< >< >< > ใชเพ่ือเลือกเมนูและรายการเมนูที่แสดงบนหนาจอ และเพ่ือเปล่ียนการตั้งคา

หมายเหตุ • ปุม < > จะเปนการเลือกรายการเมนูกอนหนา

• ปุม < > จะเปนการเลือกรายการเมนูถัดไป

• ปุม < > จะเปนการเลื่อนขึ้นไปยังหนาจอเมนูถัดไป

• ปุม < > จะเปนการยอนกลับไปท่ีหนาจอเมนูกอนหน า

6 ปุม <ตกลง> กดปุมน้ีและปุมลูกศรเพ่ือเปล่ียนการตั้งคา

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ใหดูที่ "เกี่ยวกบั Quick-Buttons" (P.66)

7 ปุม <ล็อกอิน/เอาท> กดปุมน้ีเพ่ือเขาหรือออกจากโหมด System Administration หรือโหมด Account ปุม <ล็อกอิน/ล็อกเอาต> 

จะสวางขึน้เม่ือเคร่ืองเขาสูโหมด System Administration

8 แปนตัวเลข ใชเพ่ือใสตัวเลข (เชน จํานวนสําเนา) หรือขอความ

9 ปุม <สถานะเคร่ือง> กดปุมน้ีเม่ือตองการพิมพรายงานหรือเพ่ือตรวจสอบขอมูลตางๆ ของเคร่ือง เชน สถานะของวัสด ุส้ินเปลือง และ IP 

แอดเดรสของเคร่ือง

10 ปุม <ระบบประหยัดพลังงาน> ไฟของปุมน้ีจะสวางขึ้นเม่ือเคร่ืองเขาสูโหมดประหยัดพลังงาน 

เพ่ือเปนการประหยัดการใชพลังงานของเคร่ืองเม่ือไมมีการใชงานในชวงระยะเวลาหน่ึง 

และคุณสามารถกดปุมน้ีเพ่ือเขาสูหรือออกจากโหมดประหยัดพลังงานไดเชนกัน

11 ปุม <หยุด> กดปุมน้ีเพ่ือยกเลิกงานปจจุบันหรืองานที่มีขอผิดพลาด

12 ปุม <รีเซ็ต> กดปุมน้ีเพ่ือรีเซ็ตการตั้งคาที่ปรากฎของแต ละคุณลักษณะกลับเปนคาเร่ิมตน หรือลางตัวเลขที่ปอนไวออกไป 

การตั้งคาจะกลับไปสูแบบเดิมเหมือนกับตอนเปดเคร่ือง

13 ปุม <เร่ิม> กดปุมน้ีเพ่ือเร่ิมตนงานสแกนเอกสารหรือยืนย ันการตั้งคาแตละคา
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หมายเหตุ • อาจไมมบีางปุมอยูในเครือ่งบางรุน แตหากคุณเพ่ิมอุปกรณเสริมบางอยาง คุณจะสามารถใชปุมเหลานัน้ได สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม 

โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา

เก่ียวกับ Quick-Buttons

การกดปุม Quick-Button จะชวยใหคุณสามารถ:

เขาไปทีห่นาจอการต้ังคาไดเร็วขึน้และชวยในการตรวจสอบคาทีต้ั่งไวในปจจุบัน

ยายตัวเลือกจากรายการหน่ึงไปยังอีกรายการหนึ งไดโดยงายดวยการกดปุมเพียงปุมเดียว 

และเมื่อระบบไดทําการปรับใชคาที่ต้ังใหมแล ว ไอคอนสําหรับรายการน้ันๆ ก็จะปรับเปลีย่นไปตามหนาจอโดยอัตโนมติั

เพียง 2 วินาทหีลงัจากที่กดปุม หนาจอการต้ังคาก็จะปดลงและรายการที่เลอืกไวก็จะถูกนํามาปร ับใชตามตองการ

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัการเปล่ียนระยะเวลาที่แสดงหนาจอการต้ังคา ใหดูที่ "เวลาหนาจอปุมลัด" (P.160)

ขอสะดวกใชสําหรับปุม Quick-Buttons:

สามารถกดปุมตอไปไดเร่ือยๆ เพื่อดูคาที่ตองการ

สามารถหยุดการกดปุมไดทันทีเมื่อพบคาทีต่องการแลว

14 ไฟแสดงสถานะ <ขอผิดพลาด> กะพริบเม่ือเกิดขอผิดพลาดในระบบ

ไฟแสดงสถานะน้ีจะติดสวางขึน้เม่ือมีปญหาอื่นที่ไมใชขอผิดพลาดของระบบเกิดขึน้ ซ่ึงรวมไปถึงกระดาษติด 

และกระดาษหมดดวย

15 ไฟแสดงสถานะ <ขอมูล> ไฟจะกะพริบเม่ือเคร่ืองสงหรือรับขอมูลไปยังหรือมาจากไคลเอนต 

ไฟแสดงสถานะจะติดสวางเม่ือมีขอมูลเก็บอยูในหนวยความจําของเคร่ือง

16 ปุม <ลาง> กดปุมน้ีเพ่ือลบคาที่เปนตัวเลขคาหน่ึงที่คุณปอนเขาไป

17 ปุม <สมุดรายชื่อ> กดปุมน้ีเพ่ือแสดงรายชื่อผูรับที่ลงทะเบยีนไวในสมุดรายชือ่เม่ือจะสงขอมูลทางอเีมลหร ือเครือขาย

18 ปุม <ยอนกลับ> กลับไปที่หนาจอกอนหนาน้ี

19 ปุม <จํานวนหนาตอดาน> (Quick-Button) กดปุมน้ีเพ่ือแสดงหนาจอการตั้งคาสําหรับฟงกชันจํานวนหนาตอดานที่ทําใหสามารถเลือกการทําสําเนาหลายหนาข

องเอกสารในหนาเดียวสําหรับคุณลักษณะการทําสําเนา

20 ปุม <จัดชุด/ความละเอียด>

(Quick-Button)

กดปุมน้ีเพ่ือแสดงหนาจอการตั้งคาฟงกชั่นการจัดชุด หรือฟงกชั่นความละเอยีด 

คุณจะสามารถเปล่ียนวิธีการสั่งพิมพสําหรับการทําสําเนา และเปล่ียนความละเอียดสําหรับการสแกนได ที่น่ี

ปุมไฟจะสวางขึ้นเม่ือใชฟงกชั่นน้ี

21 ปุม <2 ดาน>

(Quick-Button)

กดปุมน้ีเพ่ือแสดงหนาจอการตั้งคาฟงกชั่น 2 ดาน คุณจะสามารถเลือกใหเคร่ืองทําการพิมพ 2 

ดานสําหรับการทําสําเนาหรือการสแกนทั้งสองดานได

ปุมไฟจะสวางขึ้นเม่ือใชฟงกชั่นน้ี

22 ปุม <ชนิดของตนฉบับ>

(Quick-Button)

กดปุมน้ีเพ่ือแสดงหนาจอการตั้งคาฟงกชั่นชนิดของตนฉบับ 

คุณจะสามารถเปล่ียนชนิดของเอกสารตนฉบบัสําหรับการทําสําเนา, การถายบัตรประจําตัว และการสแกนได ที่น่ี 

ปุมไฟจะสวางขึ้นเม่ือใชฟงกชั่นน้ี

23 ปุม <เขมขึ้น/จางลง>

(Quick-Button)

กดปุมน้ีเพ่ือแสดงหนาจอการตั้งคาฟงกชั่น เขมขึน้/จางลง คุณจะสามารถปรับคาความเขมจางสําหรับการทําสําเนา, 

การถายบัตรประจําตัว และการสแกนไดที่น่ี และย ังเปนการตั้งคาการประหยัดหมึกพิมพสําหรับการทําสําเนาดวย

ปุมไฟจะสวางขึ้นเม่ือใชฟงกชั่นน้ี

24 ปุม <สแกน> กดเพ่ือใชฟงกชั่นสแกน เม่ือเลือกใชฟงกชั นสแกน ไฟแสดงสถานะปุม <สแกน> จะทํางาน

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ใหดูที่"สแกน" (P.111)

หมายเล

ข
สวนประกอบ ฟงกชั่น
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เมื่อคุณเร่ิมคุนเคยกับการใชงานปุม Quick-Button นี แลว คุณก็จะสามารถเปลี่ยนการต้ังคาไดโดยงาย อยางไรก็ตามคุณยังคงสามารถใชปุม 

<ตกลง> หรือปุมลูกศรเพื่อเปลี่ยนการต้ังคาไดหากจาํเปน แตเราไมแนะนําวิธีการน้ี

Quick-Buttons ไอคอน
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เก่ียวกับไอคอนที่แสดงบนหนาจอ

ในสวนน้ีจะอธิบายเกี่ยวกบัไอคอนที่แสดงอยูบนหนาจอและฟงกชั่นที่สามารถใชงานไดสําหรับแตละคุณลักษณะ

ตัวอยาง) ทําสําเนา > ชนิดของตนฉบับ

คาปจจบุัน

[ขอความ]

คาท่ีเลือกใหม

[ภาพและขอความ]

คาท่ีเลือกใหม

[ภาพ]

ระบบจะนาํตัวเลือก [ภาพและขอความ] 

มาใชโดยอัตโนมัติ

หนาจอการตั้งคา Quick-Button จะปด 

ลงภายใน 2 วินาทีหลงัจากท่ีกดปุม และ 

ระบบจะนาํการตั้งคาใหมมาใช

2 วินาที

ข้ันตอนการทํางานของ Quick-Button โดยกดเพียงปุมเดียว:

ระบบจะนาํคาท่ีตั้งใหมมาใชเม่ือ:

-

-

-

-

2 วินาทีผานไปหลังการกดปุม และ หนาจอการตั้งค า Quick-Button 

ปดลง

กดปุม Quick-Button อันอ่ืน

กดปุม <เริม่> เครื่องจะเร่ิมงาน เชน ทําสาํเนา ในโหมดการทํา สาํเนา

สาํหรับโหมดสแกน การกด <สมุดรายชื่อ> คณุจะสามารถเปลี่ยน 

ท่ีอยูไดโดยการกดปุมเพยีงปุมเดียวตอเนื่องกัน

*
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ฟงกชั่น ไอคอน รายการ Copy
ID Card 

Copy
Scan

เขมขึ้น/จางลง เขมขึ้น +2 ใช ใช ใช

เขมขึ้น +1 ใช ใช ใช

ปกติ ใช ใช ใช

จางลง +1 ใช ใช ใช

จางลง +2 ใช ใช ใช

ตัวประหยัดหมึกพิมพ ใช - -

ชนิดของตนฉบับ ภาพ ใช ใช ใช

ภาพและขอความ ใช ใช ใช

ขอความ ใช ใช ใช

2 ดาน 1  1 ดาน ใช - -

1  2 ดาน ใช - -

2  1 ดาน ใช - -

2  2 ดาน ใช - -

ปด - - ใช

พลิกตามดานยาว - - ใช

พลิกตามดานกวาง - - ใช

Collated ปด ใช - -

เปด ใช - -

เปด (หมุน) ใช - -

ความละเอียด 200 x 100 - - -

200 x 200 - - ใช

300 x 300 - - ใช

400 x 400 - - ใช

600 x 600 - - ใช

111

123

123

100

200

300

400

600
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จํานวนหนาตอดาน Off ใช - -

2 หนา ใช - -

4 หนา ใช - -

ฟงกชั่น ไอคอน รายการ Copy
ID Card 

Copy
Scan

1
2

4
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เก่ียวกับหนาจอเร่ิมตน

ในหนาจอ [หนาจอเร่ิมตน] คุณสามารถเปลีย่นหนาจอเร่ิมตนได — หนาจอที่ปรากฏในชวงเวลาตางๆ เชน 

เมื่อเปดเคร่ืองและหลังจากออกจากโหมดประหยัดพลังงาน 

การตั้งคาหนาจอเร่ิมตน

คุณสามารถเลือกหนาจอทาํสําเนาหรือหนาจอสแกนในหนาจอเร่ิมตนได

หมายเหตุ • ไมสามารถตั้งคาบางหนาจอไดสาํหรบัเครื่องบางรุน 

1 กดปุม <ลอ็กอิน/ลอ็กเอาต>

หนาจอใหใสรหัสผานจะปรากฏขึน้ 

หมายเหตุ • รหัสผานเริม่ตนจะตัง้ไวเปน "11111" (เลข "1" หาตวั)

2 ใชแปนตัวเลขเพื่อปอนรหสัผาน จากน้ันกดปุม <ตกลง>

หมายเหตุ • ปุม <ล็อกอิน/เอาท> จะสวางขึน้เมื่อเครื่องเขาสูโหมดผูดแูลระบบ

3 เลือก [ต้ังคาระบบ] แลวกดปุม <ตกลง>

4 เลือก [การต้ังคาอื่นๆ] แลวกดปุม <ตกลง>

หมายเหตุ • เลือก < > หรือ < > เพ่ือเล่ือนหนาจอขึ้นหรอืลง

5 เลือก [Default Display] แลวกดปุม <ตกลง>

หมายเหตุ • เลือก < > หรือ < > เพ่ือเล่ือนหนาจอขึ้นหรอืลง

1 2

4 5

7 8

0

ปุม <ล็อกอิน/เอาท>
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6 เลอืกหนาจอเร่ิมตนทีต่องการ จากน้ันกดปุม <ตกลง>
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โหมดบัญชี

เน้ือหาในสวนน้ีอธิบายเกี่ยวกับโหมดบัญชทีีแ่ตกตางกนัสามโหมดทีเ่คร่ืองมีเพื่อใชจัดการบัญชีใหไดอยางมีประสิทธิภาพสําหรับงานทาํสําเ

นา และวิธีล็อกอินเขาเคร่ือง

ประเภทของโหมดบัญชี

ในการต้ังคาระบบ คุณจะสามารถเลอืกประเภทของโหมดบัญชีไดประเภทใดประเภทหน่ึงดังตอไปน้ี: โหมดไมมีบัญชี , โหมดหน่ึงบัญช ีหรือ 

โหมดหลายบัญชี

สําหรับขอมูลเกีย่วกับวธีิการเลือกโหมดบัญชใีนการตั้งคาระบบ ใหดูที่ "การควบคุมผูใช" (P.148)

โหมดไมมีบัญชี 

ไมมีการต้ังรหสัผานใดในเคร่ืองเมือ่อยูในโหมดไมมีบัญช ีเพื่อใหผูใชทุกคนสามารถทาํงานตางๆ บนเคร่ืองได

โหมดหน่ึงบัญชี 

จะมีการต้ังรหัสผานหน่ึงรหัสไวทีเ่คร่ืองสําหรับการใชโหมดหน่ึงบัญชีน้ี 

และผูใชที่มีรหัสผานน้ีเทาน้ันที่จะสามารถใชงานการทําสําเนาจากเคร่ืองได

โหมดหลายบัญชี

ในโหมดหลายบัญชีน้ี จะสามารถกําหนดบัญชผูีใชไดมากถึง 30 บัญชี 

ซึ่งคุณจะสามารถต้ังรหสัผานสําหรับบัญชีผูใช แตละรายไดตามตองการ 

ผูใชจะตองปอนหมายเลขบัญชีและรหสัผานของตนเองเพ่ือล็อกอินเขาเคร่ือง 

สวนผูดูแลระบบจะสามารถจํากดัปริมาณการทาํสําเนาสําหรับบัญชีผูใชแตละราย 

และยังสามารถเรียกดูจาํนวนการทาํสําเนาทั้งหมดของบัญชีผูใชแตละรายไดอีกดวย

การล็อกอินเขาสูเครื่องในโหมดหนึ่งบัญชี

ขั้นตอนตอไปนี้อธิบายวิธีล็อกอินเขาสูเครื องเมื่อเคร่ืองอยูในโหมดหน่ึงบัญชี

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ใหดูที่ "การควบคุมผูใช" (P.148)

1 หนาจอใหใสรหัสผานจะปรากฏขึน้

2 ใชแปนตัวเลขเพื่อปอนรหสัผาน จากน้ันกดปุม <ตกลง>

หากรหัสผานที่ปอนเขาไปน้ันถูกตอง เคร่ืองก ็จะเขาสูโหมดการทําสําเนา

หมายเหตุ • รหัสผานนีจ้ะเปนรหัสเดยีวกันกับรหัสท่ีใชสำหรับการเขาสูโหมดผูดแูลร

ะบบจากแผงควบคุม สาํหรับขอมลูเพ่ิมเตมิ ใหดทู ี่ 

"เขาสูโหมดผูดูแลระบบ" (P.130)

ไฟของปุม <ล็อกอิน/เอาท> จะสวางขึน้เมื่อคุณล็อกอินเขาเคร่ือง

หมายเหตุ • คุณไมจาํเปนตองล็อกอินเขาสูเครื่องสาํหรับงานสแกนหรืองานพิมพ

หากตองการล็อกเอาทออกจากเครื่อง ใหกดปุม <ล็อกอิน/เอาท> 

อีกครัง้

การล็อกอินเขาสูเครื่องในโหมดหลายบัญชี

ขั้นตอนตอไปนี้อธิบายวิธีล็อกอินเขาสูเครื องเมื่อเคร่ืองอยูในโหมดหลายบัญชี

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ใหดูที่ "การควบคุมผูใช" (P.148)

1 2

4 5

7 8

0

ปุม <ล็อกอิน/เอาท>
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1 เลอืกผูใชทีต่องการ

2 หนาจอใหใสรหัสผานจะปรากฏขึน้

3 ใชแปนตัวเลขเพื่อปอนรหัสผานของบัญชผูีใช รายน้ัน แลวจึงกดปุม <ตกลง>

หากรหสัผานที่ปอนเขาไปน้ันถูกตอง เคร่ืองก ็จะเขาสูโหมดการทาํสําเนา

หมายเหตุ • รหัสผานนี้จะเปนรหัสเดียวกันกับรหัสท่ีใชสำหรับการเขาสูโหมดผูดูแลร

ะบบจากแผงควบคุม สาํหรับขอมูลเพ่ิมเตมิ ใหดูท ี่ 

"เขาสูโหมดผูดแูลระบบ" (P.130)

ไฟของปุม <ลอ็กอิน/เอาท> จะสวางขึน้เมื่อคุณลอ็กอินเขาเคร่ือง

หมายเหตุ • คุณไมจาํเปนตองล็อกอินเขาสูเครื่องสําหรับงานสแกนหรอืงานพิมพ

หากตองการล็อกเอาทออกจากเครื่อง ใหกดปุม <ล็อกอิน/เอาท> 

อีกครั้ง 1 2

4 5

7 8

0

ปุม <ล็อกอิน/เอาท>
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การปอนขอความ

การใชงานในบางขัน้ตอนจะมีหนาจอการปอนขอความปรากฏขึ้น เน้ือหาสวนน้ีอธิบายเกีย่วกับวิธ ีการปอนขอความ

คุณสามารถปอนตัวเลข, ตัวอักษร และสัญลักษณได

ใชแปนตัวเลขเพื่อปอนขอความ ชนิดของตัวอกัษรที่คุณสามารถเลือกไดจะแตกตางกันไปตามเมนู

รายการเมนูตัวอยาง ปุม ตัวอักษรที่คุณสามารถปอนได

ชื่อ, อีเมลแอดเดรส (และอื่นๆ) 

(ชุดตัวอกัษรที่คุณสามารถปอนการเ

ปล่ียนแปลงไดดวยการกดปุมแตละปุ

ม)

1 @  :  . (จุด)  /  1  @ (สลับกลับไปเร่ิมตน)

2 a  b  c  A  B  C  2  a (สลับกลับไปเร่ิมตน)

3 d  e  f  D  E  F  3  d (สลับกลับไปเร่ิมตน)

4 g  h  i  G  H  I  4  g (สลับกลับไปเร่ิมตน)

5 j  k  l  J  K  L  5  j (สลับกลับไปเร่ิมตน)

6 m  n  o  M  N  O  6  m (สลับกลับไปเร่ิมตน)

7 p  r  s  Q  R  S  7  p (สลับกลับไปเร่ิมตน)

8 t  u  v  T  U  V  8  t (สลับกลับไปเร่ิมตน) 

9 w  x  y  z  W  X  Y  Z  9  w (สลับกลับไปเร่ิมตน)

0 0

* - (ยัติภังค)  _  ~  - (สลับกลับไปเร่ิมตน)

# @  . (จุด)  (ชองวาง)  \  _  !  "  #  $  %  &  '  ~ 

 ^  |  `  :   ?  ,  +  -  /  =  (  )  [  ]  

{  }  <  >  @ (สลับกลับไปเร่ิมตน)

IP แอดเดรส เปนตน 

(ปอนไดเฉพาะตัวเลขเทาน้ันสําหรับ

ปุม 4 ถึง 9 และ 0)

1 : 1  กลับสู :

2 A B C  2  กลับสู A

3 D  E  F  3  กลับสู D
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การกําหนดคาอุปกรณเสริม

คุณสามารถดึงขอมูลการกาํหนดคาของเคร่ืองไปท ีโปรแกรมควบคุมการพมิพไดเมื่อติดต้ังอุปกรณ เสริมชุดเครือขาย 

ใหอัพเดตขอมูลการกาํหนดคาของเคร่ืองเมื่อมีการเปลีย่นแปลงใดๆ เกี่ยวกับอุปกรณเสริม

เมือ่ใช Ethernet อินเทอรเฟส

คุณสามารถโหลดการกาํหนดคาอุปกรณเสริมของเครื องมาไวที่โปรแกรมควบคุมการพิมพได

หมายเหตุ • เปดใชพอรต SNMP เมื่อเลือกใชคุณลักษณะนี้ (คาเริ่มตน: เปดใชงาน)

• หากคุณไมสามารถดงึขอมูลการกําหนดคาของเครื่องหรือไมสามารถใชชองเสียบสาย USB ได ใหใสขอมูลการกําหนดคาของเครื่องดวยตนเอง 

สาํหรบัขอมูลเพ่ิมเติม ใหคลิก [Help] บนหนาจอเพ่ือดูขอมูลวิธีใช

ปฏิบัติตามขัน้ตอนดังตอไปนี้เพื่อทาํการกําหนดคาอุปกรณเสริม

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

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

2 คลิกทีแ่ท็บ [การกาํหนดคา]

3 คลิก [การต้ังคาแบบ 2 ทิศทาง...] 

4 คลิก [Get Information from Printer] 
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หากมีหนาจอ [คนหาเครื่องพิมพ] ปรากฏขึ้น

แสดงวาขอมูลของเคร่ืองไมไดถูกโหลดมาไวท ีโปรแกรมควบคุมการพิมพ ใหปฏิบัติตามขั้นตอนด ังตอไปน้ี

1) เลือก [ระบุทีอ่ยู(A)] แลวคลิก [ถัดไป]

2) ปอนชื่อเคร่ืองพิมพหรือ IP แอดเดรสลงในชอง 

[ชือ่เคร่ืองพิมพ หรือ IP แอดเดรส(I)]

3) คลกิ [เสร็จส้ิน]

5 คลกิ [ตกลง]
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4 การบรรจุกระดาษ

เน้ือหาในบทนี้อธิบายเกี่ยวกับกระดาษทีส่ามารถนํามาใชกบัเคร่ืองได, ขอควรระวังเมื่อใชกระดาษ และวิธีบรรจุกระดาษลงในถาด
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ชนิดของกระดาษ

ในสวนน้ีจะอธิบายเกี่ยวกบัชนิดของกระดาษที่สามารถใชไดกับเคร่ือง

การใชกระดาษอื่นที่ไมแนะนําใหใชอาจสงผลให เกดิกระดาษติด, คุณภาพการพิมพทีล่ดลง, เคร่ืองทาํงานผิดปกติ 

หรือเกิดความเสียหายขึน้กับเคร่ืองได เพื่อให ไดงานพิมพทีม่ีคุณภาพสูงสุด ควรใชกระดาษที ฟูจิ ซีร็อกซแนะนําเทาน้ัน

หากคุณตองการใชกระดาษอื่นที่ไมใชกระดาษที ฟูจ ิซร็ีอกซแนะนํา โปรดติดตอศูนยบริการลกูคาของเรา

สิ่งสําคัญ • ความชื้นท่ีเกิดจากน้าํ, ฝน หรือไอน้าํอาจทําใหภาพท่ีพิมพออกมาจางลงได โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาหากตองการขอมลูเพ่ิมเติม

น้ําหนักกระดาษที่รองรับและจํานวนแผนกระดาษ

*1 : เม่ือใชกระดาษ 80 แกรม

*2 : เม่ือใชกระดาษมาตรฐานของฟูจิ ซีร็อกซ

สิ่งสําคัญ • เครือ่งอาจมีปญหากระดาษติดไดหากคุณสั่งพิมพ บนกระดาษชนิดตางๆ ปนกัน หรือสั่งพิมพโดยใชกระดาษท่ีมีขนาด/

ชนิดตางไปจากท่ีเลือกไวในโปรแกรมควบคุมการพ ิมพ หรอืสั่งพิมพจากถาดท่ีไมรองรับกระดาษที บรรจุเขาไป ใหเลือกกระดาษท่ีมขีนาด, ชนิด 

และถาดท่ีถูกตองเพ่ืองานพิมพท่ีสมบูรณแบบ

หมายเหตุ • น้าํหนักพ้ืนฐานคือน้าํหนกัของกระดาษขนาด 1 ตารางเมตรจาํนวนหนึ่งแผน

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

ขนาดของกระดาษที่รองรับ:

สูงสุด: A3, 11 x 17" (ที่ไมใชขนาดมาตรฐาน: 297 x 432 มม.)

ตํ่าสุด: A5 (ทีไ่มใชขนาดมาตรฐาน: 98 x 127 มม.)

หามใชกระดาษที่สามารถนําไฟฟาไดเชน กระดาษโอริกามิ กระดาษคารบอน หรือกระดาษเคลือบทีเ่ปนตัวนําไฟฟาหรือความรอนไดดี 

เมื่อมีกระดาษติดในเคร่ือง อาจเปนสาเหตุทําใหเกิดไฟช็อตและไฟไหมได

ถาดกระดาษ นํ้าหนักพื้นฐาน/น้ําหนักกระดาษหน่ึงรีม ปริมาณที่บรรจุได
* ชนิดของกระดาษ

Tray 1 (มาตรฐาน) 60 ถึง 90 แกรม

นํ้าหนักกระดาษหน่ึงรีม: 51.6 - 77.4 กก.

250 
*1 
แผน

(สูงสุด 27 มม.)

กระดาษบาง (60-63 

แกรม)

ธรรมดา 1 (64-74 แกรม)

ธรรมดา 2 (75-90 แกรม)

Tray 2

 (One Tray Module)

 (อุปกรณเสริม)

ถาด 3, 4

(โมดูลสองถาด)

(อปุกรณเสริม)

60 ถึง 216 แกรม

นํ้าหนักกระดาษหน่ึงรีม: 51.6 - 186 กก.

แตละถาด 
500 *1

 แผน

 (สูงสุด 54 มม.)

กระดาษบาง (60-63 

แกรม)

ธรรมดา 1 (64-74 แกรม)

ธรรมดา 2 (75-90 แกรม)

กระดาษหนา (91-169 

แกรม)

กระดาษหนาแบบพิเศษ 

(170-216 แกรม)
Tray 5 (ถาดบายพาส) 60 ถึง 216 แกรม

นํ้าหนักกระดาษหน่ึงรีม: 51.6 - 186 กก.

100 
*2 
แผน

(สูงสุด 10 มม.)
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ดูเพลก็ซ (การพิมพสองดาน)

กระดาษประเภทตอไปนี้รองรับการพิมพสองดานอตัโนมัติ:

ชนิดของกระดาษที่รองรับ

กระดาษมาตรฐาน

เมื่อตองการพิมพหรือทําสําเนาโดยใชกระดาษทัว่ไป (กระดาษธรรมดา) ควรใชกระดาษทีไ่ดมาตรฐานดังตอไปน้ี 

เพื่อไดผลงานที่คมชัดและมีคุณภาพมากที่สุด

Semi Standard Paper

นอกจากกระดาษมาตรฐานแลว ยังสามารถใชกระดาษตอไปน้ีได

ชนิดของกระดาษ (คุณภาพ)

Lightweight (60 ถึง 63 แกรม)

Plain 1 (64 ถึง 74 แกรม)

Plain 2 (75 ถึง 90 แกรม)

ชือ่กระดาษ
น้ําหนักพื้นฐาน 

(แกรม)

ชนิดของกระดา

ษ
หมายเหตุ / มาตรการแกไข

P paper 64 ธรรมดา 1 กระดาษธรรมดาเหมาะสําหรับเอกสารภายใ

นของสํานักงาน

ชือ่กระดาษ
น้ําหนักพื้นฐาน 

(แกรม)

ชนิดของกระดา

ษ
หมายเหตุ / มาตรการแกไข

Performer + 70 ธรรมดา 2 -

80 ธรรมดา 2 -

Business + 70 ธรรมดา 1 -

80 ธรรมดา 2 -

Professional 70 ธรรมดา 1 -

80 ธรรมดา 2 -
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กระดาษที่ใชได

นอกจากกระดาษมาตรฐาน/กึ่งมาตรฐานแลว ยังสามารถใชกระดาษตอไปน้ีได

ชื่อกระดาษ
น้ําหนักพื้นฐาน 

(แกรม)

ชนิดของกระดา

ษ
หมายเหตุ / มาตรการแกไข

Ncolor209 209 Extra-HW -

DocuPaper Black 70 ธรรมดา 1 -

Performer+ 80 ธรรมดา 2 กอนทําสําเนาหรือพิมพ 

ใหคล่ีเกล่ียปกกระดาษใหเรียบรอยแลวจึงใส เ

ขาไปในถาด

Laserprint 80 ธรรมดา 2 -

Green Wrap (Recycle) 80 ธรรมดา 2 -

Recycled Pure+ (Recycle) 80 ธรรมดา 2 -

Xplore 70 ธรรมดา 1 -

Xcite 80 ธรรมดา 2 -

Xceed 70 ธรรมดา 1 -

Xceed 80 ธรรมดา 2 -

ASTRO EXTRA 70 ธรรมดา 1 -

ASTRO EXTRA 80 ธรรมดา 2 -

Xpress 70 ธรรมดา 1 -

Colotech+ 90 ธรรมดา 2 -

100 กระดาษหนา -

ECO Enviroguard Paper 80 ธรรมดา 2 -

Colotech+ 120 กระดาษหนา -

160 กระดาษหนา -

200 Extra-HW -

Recycled Supreme 80 ธรรมดา 2 -

A-paper 75 ธรรมดา 2 -

H-paper 80 ธรรมดา 2 -

K-paper 80 ธรรมดา 2 -

PAPER ONE COPIER PAPER 70 ธรรมดา 1 -

PAPER ONE All Purpose 80 ธรรมดา 2 -

DOUBLE A 80 ธรรมดา 2 -

WARRIOR 70 ธรรมดา 1 -

Performar 80 ธรรมดา 2 -

Professional 80 ธรรมดา 2 -

Xerox Undertones - 

Several Colours

80 ธรรมดา 2 -

Recycled Pure (Recycle) 80 ธรรมดา 2 -

PREMIER FSC 80 ธรรมดา 2 -

Van Hawk paper 70 ธรรมดา 1 -

80 ธรรมดา 2 -

Colotech Plus 80 ธรรมดา 2 -
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กระดาษที่ไมควรใช

การใชกระดาษอืน่ทีฟู่จิ ซีร็อกซไมไดแนะนําอาจทาํใหเกิดปญหากระดาษติดหรือเคร่ืองทํางานขัดของได โปรดใชกระดาษที่ฟูจิ 

ซีร็อกซแนะนํา

กระดาษทีช่ื้น หรือเปยก

กระดาษทีเ่คยพิมพกับเคร่ืองพิมพหรือเคร่ืองถายเอกสารอื่นมาแลว

กระดาษทีย่น รอยพับ หรือเปนร้ิว

ซองจดหมายทีไ่มเรียบหรือมีตัวเกี่ยว

กระดาษสีที่มผิีวมัน

กระดาษทีม่ีผิวหยาบ เชน เย่ือกระดาษ หรือกระดาษสา

กระดาษเจาะรู

แผนใส

การจัดเก็บและการจัดการกระดาษ

ขอควรระวังในการจัดเก็บกระดาษ

ใหจัดเก็บกระดาษไวภายในตูหรือพื้นทีแ่หง กระดาษที่ดูดซบัความชื้นเขาไปอาจทาํใหเกิดปญหากระดาษติด 

และอาจทาํใหภาพทีพ่ิมพออกมามคุีณภาพตํ่าได

ในกรณีทีแ่กะหอกระดาษแลวและใชกระดาษไมหมด ควรหอและเกบ็กระดาษที่เหลือไว 

ขอแนะนําใหเกบ็กระดาษที่เหลือไวในหอเพื่อปองกันความช้ืน

เก็บกระดาษไวบนพื้นผิวที่เรียบเพื่อปองกนักระดาษงอหรือเสียรูปทรง

โปรดทําตามคําแนะนําตอไปน้ีเมือ่บรรจุกระดาษลงในถาดกระดาษ

กรีดกระดาษที่อยูในปกกอนการบรรจลุงถาด

หามใชกระดาษทีม่ีรอยยน หรือมีรอยยับ

หามใชกระดาษทีม่วน หรือโคงงอ

หามบรรจุกระดาษหลายๆ ขนาดรวมกันลงในถาด

พยายามอยาแตะกระดาษดานที่จะใชพิมพ เน่ืองจากนํ้ามันจากผิวหนังของคุณอาจติดบนกระดาษ 

ซึ่งอาจสงผลกระทบตอคุณภาพของงานพิมพ หากหลีกเลี่ยงไมไดใหสวมปลอกน้ิวมือ ถุงมอื หรือใช วิธีอืน่ๆ 

เพื่อหุมน้ิวกอนแตะส่ือที่จะใชพิมพ 

แนะนําใหใชวิธีปอนในแนว LEF สําหรับการปอนกระดาษหนาลงในถาด 5 (บายพาส) หากปอนกระดาษไมเขา 

โปรดงอสวนบนของขอบกระดาษดานทีจ่ะปอนเขาเคร่ืองขึ้นเลก็นอย

Nappco paper 80 ธรรมดา 2 -

J Paper 82 ธรรมดา 2 -

JD Paper 98 Heavyweight    -

PaperOne 70 ธรรมดา 1 -

80 ธรรมดา 2 -

X'treme Platinum 80 ธรรมดา 2 -

Attitude 70 ธรรมดา 1 -

LQ-PAPER 80 ธรรมดา 2 -

RECYCLE Paper 

SHIH-TZU

70 ธรรมดา 1 -

DOUBLE A 80 ธรรมดา 2 -

Roxy Paper 80 ธรรมดา 2 -

ชือ่กระดาษ
น้ําหนักพื้นฐาน 

(แกรม)

ชนิดของกระดา

ษ
หมายเหตุ / มาตรการแกไข
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หามบรรจุกระดาษเกินขีดที่กาํหนดไวในถาด 1 ถึง ถาด 5 

เน่ืองจากการบรรจุกระดาษเกินขีดที่กาํหนดไวอาจกอใหเกดิปญหากระดาษติดได

เมื่อใสกระดาษ กระดาษหนา/Extra-HW ลงในถาด 5 และเปนสาเหตุทาํใหกระดาษติด 

ใหลดปริมาณกระดาษหรือพลิกดานกระดาษในถาด 5
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การบรรจุกระดาษ

เน้ือหาในสวนน้ีอธิบายถึงวิธีบรรจุกระดาษลงในถาด

ชนิดของกระดาษทีบ่รรจุลงไปในถาด

เคร่ืองจะตรวจหาขนาดและแนวการพิมพของกระดาษท ี่ใสเขาไปในถาดโดยอตัโนมัติ แตคุณจาํเปนตองต้ังคาชนิดของกระดาษดวยตนเอง 

คาเร่ิมตนของชนิดของกระดาษในแตละถาดคือ กระดาษธรรมดา 1 

ใหเปลี่ยนการต้ังคาชนิดของกระดาษใหมเมื่อม ีการบรรจุกระดาษชนิดอื่นเขาไป 

คุณสามารถต้ังคากระดาษทีไ่มใชขนาดมาตรฐานใหเปนกระดาษ [Custom Size] ในถาด 5 (ถาดบายพาส) ได 

สําหรับขอมูลเกีย่วกับวธีิการเปล่ียนการตั้งค าชนิดของกระดาษ ใหดูที่ "การเปล่ียนการตั้งคากระดาษ" (P.90)

การเลือกกระดาษอัตโนมัติ

เมื่อตองการพิมพงาน ใหระบุการต้ังคาในหนาจอโปรแกรมควบคุมการพมิพโดยเลอืก [เลือกอัตโนม ัติ] สําหรับ [เลอืกจากถาด] ในหัวขอ 

[กระดาษ] ในแทบ็ [กระดาษ/เอาทพุต] เคร่ืองจะทาํการเลอืกถาดกระดาษทีต่รงกับขนาดและแนวการพิมพของเอกสารทีร่ะบุใหโดยอัตโนมัติ 

ฟงกชั่นน้ีเรียกวา การเลือกถาดกระดาษโดยอัตโนมติั

หากตองการเปดใชงานการเลอืกถาดกระดาษโดยอัตโนมัติเมื่อทําสําเนา ใหต้ัง [Paper Supply] เปน [Auto]

ฟงกชั่นการเลือกถาดกระดาษโดยอัตโนมัติน้ีจะเลอืกถาดกระดาษตามลาํดับจากถาด 1 > ถาด 2 > ถาด 3 > ถาด 4 > ถาด 5 

ตามลาํดับในกรณีที่มีถาดกระดาษที่ใชไดมากกวาหน่ึงถาด

หมายเหตุ • ถาด 2 ถึงถาด 4 เปนอุปกรณเสริม

• เมื่อกระดาษเกิดหมดในขณะท่ีเครือ่งกําลังทําสาํเนาหรือพิมพ ระบบจะทําการเลือกใชถาดถัดไปท่ีมีขนาดกระดาษและแนวการพิมพท่ีเหมอืนกัน 

หรอืเลือกเอาถาดท่ีคุณตั้งความสาํคัญไวในลําดบัถัดไปมาใชแทน 

แตหากถาดดังกลาวมีการบรรจุกระดาษท่ีมขีนาดและแนวการพิมพท่ีไมเหมือนกับท่ีใชงานอยู หร ือไมมกีระดาษอยูในถาด 

เครื่องจะหยุดการพิมพไวจนกวาจะมกีารบรรจุกระดาษแทนการสลับไปใชกระดาษจากถาดอ่ืน (ฟงกช ั่นการเลือกถาดกระดาษโดยอัตโนมตัิ) 

สําหรับขอมูลเกีย่วกับการตั้งคาการเลือกถาดกระดาษโดยอัตโนมัติ ใหดูที่ "เลือกกระดาษอัตโนมัติ" (P.134)

การบรรจุกระดาษในถาด 1 ถึง 4 (อุปกรณเสริม)

ขอมูลตอไปน้ีอธิบายขั้นตอนการบรรจุกระดาษในถาด 1 ถึงถาด 4

เมื่อกระดาษเกิดหมดในขณะที่เคร่ืองกําลงัทาํสําเนาหรือพิมพอยู และรหัสขอผิดพลาดปรากฏขึ้นบนแผนผังแสดงสถานะเคร่ือง 

ใหเติมกระดาษลงในถาด เคร่ืองจะกลบัมาทาํสําเนาหรือพิมพงานตอโดยอัตโนมัติเมื่อเติมกระดาษแล ว

หมายเหตุ • กรดีกระดาษกอนบรรจุลงในถาด วิธีนี้จะชวยปองกันปญหากระดาษตดิกันและลดปญหากระดาษตดิในเครือ่ง

สําหรับขอมูลเกีย่วกับวธีิการเปล่ียนขนาดกระดาษและแนวการพิมพ ใหดูที่ "การเปล่ียนขนาดกระดาษสําหรับถาด 1 ถึงถาด 4" (P.88)

1 ดึงถาดออกมาจนสุด

สิ่งสําคญั • อยาดงึถาดกระดาษออกขณะท่ีเครื่องกําลังทําสาํเนาหรือพิมพอยู

• เพ่ือปองกันกระดาษตดิหรือขอผิดพลาดในการบรรจุกระดาษ 

หามใสกระดาษท่ีมีขนาดหรือชนิดตางๆ 

กันปนกับกระดาษท่ีเหลืออยูในถาด

• การดึงถาดกระดาษท้ังหมดออกมาพรอมๆ 

กันอาจทําใหเครื่องเอียงหรอืลม และอาจทําใหได รับบาดเจ็บได
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2 สําหรับถาด 1 ใหกดแผนเหลก็ลงไปจนสุด

3 บรรจกุระดาษโดยหงายดานที่จะใชทําสําเนาหรือพิมพขึน้ 

จัดขอบดานบนของกระดาษใหชดิกับฝงซายของถาด

สิ่งสําคัญ • หามใสกระดาษสูงเกินกวาเสนระดับการเตมิสูงสุด 

เพราะอาจทําใหกระดาษติดคางในเครือ่งหรือเครื องทํางานผิดปกติ

• หามวางกระดาษหรือวัตถุอ่ืนใดลงในพ้ืนท่ีวางทางดานขวาของถาด 1 

ถึงถาด 4 

เพราะอาจทําใหเกิดปญหากระดาษตดิหรือเครื่องทำงานขัดของได

4 คอยๆ ดันถาดเขาไปจนสุด

สิ่งสําคัญ • ใหดนัเขาไปชาๆ เนื่องจากเครื่องอาจทํางานขัดของไดหากดันถาดแรงเกินไป

การบรรจุกระดาษในถาด 5 (ถาดบายพาส)

เมือ่ส่ังพิมพหรือทาํสําเนาบนกระดาษที่ไมสามารถกาํหนดใหอยูในถาด 1 ถึงถาด 4 ได ก็ใหใชถาด 5 (ถาดบายพาส) 

แทนขอมูลตอไปนี้อธิบายขั้นตอนการใสกระดาษลงในถาด 5 (ถาดบายพาส) สําหรับการพิมพ ใหระบุการตั งคาบนแทบ็ [กระดาษ/

เอาทพุต] โดยใชโปรแกรมควบคุมการพิมพ และระบุชนิดของกระดาษทีจ่ะใสลงในเคร่ือง

สิ่งสําคัญ • เพ่ือปองกันปญหากระดาษติดหรอืขอผิดพลาดในการบรรจุกระดาษ ไมควรนาํกระดาษออกจากหอจนกวาจะถึงเวลาท่ีจําเปนตองใช

หมายเหตุ • กรีดกระดาษกอนบรรจุลงในถาด วิธีนี้จะชวยปองกันปญหากระดาษติดกันและลดปญหากระดาษติดในเครื่อง

• เมื่อบรรจุกระดาษลงในถาด 5 (บายพาส) แลว ระบบจะทําการเลือกถาด 5 (บายพาส) โดยอัตโนมัต ิ

และหนาจอการตั้งคาสาํหรบัขนาดและชนิดของกระดาษจะปรากฏขึ้น สาํหรับขอมลูเพ่ิมเตมิ ใหดท่ีู "ถาดกระดาษ" (P.106)

1 เปดถาด 5 (ถาดบายพาส)

หมายเหตุ • หากจําเปน ใหดึงถาดสวนขยายออก ดึงถาดสวนขยายออกมาเบาๆ

2 บรรจกุระดาษโดยควํ่าดานที่จะทาํสําเนาหรือพิมพลง 

และสอดกระดาษเขาไปจนกระทั่งขอบกระดาษแตะกบัช องทางปอนกระดา

ษ

สิ่งสําคัญ • หามบรรจุกระดาษท่ีมีชนดิตางกันลงในถาดเดียวกัน

• ไมควรบรรจุกระดาษเกินเสนบอกระดับเติมสงูสดุ 

เพราะอาจทําใหเกิดปญหากระดาษตดิหรือเครื่องทำงานขัดของได

• เครื องอาจไมสามารถปอนหรอืสรางงานพิมพที มคุีณภาพตามที ตองการไ

ดหากใชกระดาษหนาบางชนิด
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3 คอยๆ เลื่อนตัวปรับกระดาษใหชิดพอดีกบักระดาษที่ใสเขาไป

4 เร่ิมการทาํสําเนาหรือพิมพ
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การเปล่ียนขนาดกระดาษ

เน้ือหาสวนน้ีอธิบายวิธีเปลี่ยนขนาดกระดาษในถาด 1 ถึง 4

สิ่งสําคัญ • หามบรรจุกระดาษท่ีมีขนาดตางกันลงในถาดเดียวกัน

หมายเหตุ • ชนิดของกระดาษในถาด 1 ถึงถาด 4 ถูกตัง้คาไวกอนแลว ตามปกติถาด 1 ถึงถาด 4 จะถูกกําหนดไวเปนกระดาษธรรมดา 1 

เมื่อเปล่ียนชนิดของกระดาษ ใหเปล่ียนการตั้งค าคุณภาพกระดาษดวยเพ่ือใหตรงกับชนดิของกระดาษท่ีใสเขาไปเพ่ือคงไวซ่ืงคุณภาพสาํหรับการพิมพ 

สาํหรบัขอมูลวิธีการตั้งคาคุณภาพกระดาษ ใหดูท่ี "การเปล่ียนการตั้งคากระดาษ" (P.90)

การเปลี่ยนขนาดกระดาษสําหรับถาด 1 ถึงถาด 4

รายละเอียดตอไปนี้อธิบายขั้นตอนการเปลี่ยนขนาดกระดาษในถาด 1 ถึงถาด 4

1 ดึงถาดออกมาจนสุด

สิ่งสําคัญ • อยาดึงถาดกระดาษออกขณะท่ีเครือ่งกําลังทําสาํเนาหรือพิมพอยู

• เพ่ือปองกันกระดาษติดหรือขอผดิพลาดในการบรรจุกระดาษ 

หามใสกระดาษท่ีมีขนาดหรือชนิดตางๆ 

กันปนกับกระดาษท่ีเหลืออยูในถาด

2 นํากระดาษที่อยูในถาดออกมา

3 สําหรับถาด 1 ใหกดแผนเหลก็ลงไปจนสุด

4 บีบกานปรับแนวกระดาษ 

และเลื่อนกานปรับแนวกระดาษใหชิดกับขอบกระดาษ

5 บรรจกุระดาษโดยหงายดานที่จะใชทําสําเนาหรือพิมพขึน้ 

จัดขอบดานบนของกระดาษใหชดิกับฝงซายของถาด

สิ่งสําคัญ • ไมควรบรรจุกระดาษเกินเสนบอกระดับเติมสงูสดุ 

เพราะอาจทําใหเกิดปญหากระดาษตดิหรือเครื่องทำงานขัดของได

6 คอยๆ ดันถาดเขาไปจนสุด

สิ่งสําคัญ • ใหดนัเขาไปชาๆ เนื่องจากเครื่องอาจทํางานขัดของไดหากดันถาดแรงเกินไป
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หมายเหตุ • ติดสติ๊กเกอรระบุขนาดกระดาษท่ีดานหนาของถาด
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การเปล่ียนการตั้งคากระดาษ

เน้ือหาในบทน้ีอธิบายถึงวิธีการเปลีย่นการต้ังคาชนิดของกระดาษสําหรับถาดกระดาษ

ชนิดของกระดาษในถาด 1 ถึงถาด 4 ถูกต้ังคาไวกอนแลว ตามปกติถาด 1 ถึงถาด 4 จะถูกกําหนดไวเปนกระดาษธรรมดา 1 

เพื่อคงคุณภาพการพิมพไวใหเหมือนเดิม หากมีการเปลีย่นคุณภาพของกระดาษในถาด 

คุณจําเปนตองเปลีย่นคาเร่ิมตนของคุณภาพกระดาษสําหรับถาดน้ันๆ ดวยเพื่อใหตรงกับกระดาษใหมทีใ่ช

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ใหดูที่ "ชนิดของกระดาษที่รองรับ" (P.81) 

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการตั้งคาขนาดกระดาษสําหรับถาด 5 ใหดูที่ "ถาด 5" (P.134)

1 กดปุม <ล็อกอิน/ล็อกเอาต>

2 ใชแปนตัวเลขเพื่อปอนรหัสผาน จากน้ันกดปุม <ตกลง>

หมายเหตุ • รหัสผานเริ่มตนจะตั้งไวเปน "11111" (เลข "1" หาตัว)

• ปุม <ล็อกอิน/เอาท> จะสวางขึ้นเมื่อเครื่องเขาสูโหมดผูดูแลระบบ

3 เลอืก [ต้ังคาระบบ] แลวกดปุม <ตกลง>

4 เลอืก [การต้ังคาถาดกระดาษ] แลวกดปุม <ตกลง>

หมายเหตุ • เลือก < > หรอื < > เพ่ือเล่ือนหนาจอขึ้นหรือลง

5 เลอืก [ต้ังคาถาด] จากน้ันกดปุม <ตกลง>

6 เลอืกถาดกระดาษที่ตองการ จากน้ันกดปุม <ตกลง>

7 เลอืก [ชนิดกระดาษ] จากน้ันกดปุม <ตกลง>

หมายเหตุ • หากคุณเลือกถาด 5 (ถาดบายพาส) แลว คุณจะเห็น [Paper Size] และ 

[ชนิดกระดาษ] ปรากฏขึ้นบนหนาจอ 

และหากตองการเปล่ียนขนาดกระดาษ ใหเลือก [ขนาดกระดาษ]

1 2

4 5

7 8

0

ปุม <ลอ็กอิน/เอาท>
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8 เลือกชนิดกระดาษที่ตองการ จากน้ันกดปุม <ตกลง>

9 กดปุม <ลอ็กอิน/เอาท> บนแผงควบคุม

หมายเหตุ • ไฟปุม <ล็อกอิน/เอาท> จะหายไปเมื่อออกจากโหมดผูดูแลระบบ
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ภาพรวมของการใชงานการทําสําเนา

ลาํดับงานขั้นพื้นฐานในการใชงานการทาํสําเนา 

โดยรวมถึงการใสเอกสารเขาไปในเคร่ืองและการต ั้งคาขัน้สูงจะเปนไปตามรายละเอียดดานลางน ี้ 

การวางเอกสารตนฉบับ

การโหลดตนฉบับเอกสารมีสองวิธีดังตอไปนี้:

ตัวปอนเอกสาร

แผนเดียว

หลายแผน

กระจกวางเอกสารตนฉบับ

แผนเดียว

เอกสารเขาเลม เชน หนังสือ

ตัวปอนเอกสาร

ขนาดเอกสารที่รองรับ

คุณสามารถใสกระดาษขนาดมาตรฐานลงในตัวปอนเอกสารได

เคร่ืองจะตรวจจับขนาดเอกสารไดโดยอัตโนมัติเม ื่อมีการวางเอกสารบนตัวปอนเอกสาร 

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

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

หมายเหตุ • เครือ่งสามารถตรวจพบขนาดเอกสารท่ีมีเครื่องหมายดอกจันโดยอัตโนมัต ิท้ังนี้ขึน้อยูกับการตั งคา 

คุณสามารถเลือกขนาดของเอกสารขนาดใดขนาดหน่ึงด ังตอไปนี ้สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ใหดูท่ี "เปล่ียนขนาด Legal สาํหรับ DADF" (P.135) และ 

"เลือกขนาด 8K/16K" (P.135)

-  8.5 x 14"  (คาเริม่ตน) หรอื 8.5 x 13"

-  [จีน (8K/16K)] (คาเริม่ตน) หรือ [ไตหวัน (8K/16K)]

• เมื่อใสเอกสารตนฉบับแบบสองดานลงในตัวปอนเอกสาร ใหตรวจสอบอีกครั้งวาไดตั้งคา [Original - Binding Position] ไวเรียบรอยแลว

ชนิดของกระดาษที่รองรับ (น้ําหนัก)

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

ลงในตัวปอนเอกสารและทําการสแกนได 

ปริมาณการรองรับกระดาษบนตัวปอนเอกสาร

สิ่งสําคัญ • เพ่ือหลีกเล่ียงการเกิดปญหากระดาษติด ใหใชกระจกวางเอกสารตนฉบับสาํหรับเอกสารท่ีมหีลายขนาดปนกัน มรีอยพับ มีรอยยน 

เปนเอกสารตัดแปะ กระดาษท่ีมวนงอ หรือกระดาษท ี่มีแผนรองคารบอน หากคุณสามารถทําใหเอกสารที มวนงอนัน้กลายเปนแผนเรียบได 

คุณก็สามารถใชเอกสารนั้นได

ปฏิบัติตามขัน้ตอนขางลางน้ีเพื่อวางเอกสารลงบนตัวปอนเอกสาร

คุณสามารถวางกระดาษแผนเดียวหรือหลายแผนได

1 ดึงคลปิหนีบหรือลวดเย็บกระดาษออกจากเอกสารกอนที่จะใสลงในตัวปอนเอกสาร

ชนิดของเอกสาร (แกรม) จํานวนแผน

กระดาษบาง (38 ถึง 49 แกรม) 110 แผน

กระดาษธรรมดา (50 ถึง 80 แกรม) 110 แผน

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

(หรือดานหนาของเอกสารทีม่ี 2 ดาน) หงายขึ้น

3 จัดตัวนําเอกสารใหตรงกับแตละดานของเอกสาร

4 เปดตัวกั้นเอกสาร 

กระจกวางเอกสารตนฉบับ

ขนาดเอกสารทีร่องรบัการตรวจจับอัตโนมัติ

เคร่ืองจะตรวจจับขนาดเอกสารโดยอัตโนมัติเมื่อต้ังคา [Original Size] ใหเปน [Auto]

ระบบจะตรวจหาเอกสารที่มีขนาดมาตรฐานดังตอไปน ี้โดยอัตโนมัติ: A3 , B4 , A4 , A4 , B5 , B5 , A5 , 11 x 

17" , 8.5 x 11" , 8K , 16K และ 16K

สิ่งสําคญั • เมื่อทําสําเนาเอกสารหลายชุด ขนาดของเอกสารแผนแรกจะถูกกําหนดใหเปนขนาดท่ีใชสาํหรับการทําสาํเนาเอกสารท้ังหมด

หมายเหตุ • เครื่องจะเลือกถาดท่ีบรรจุกระดาษท่ีเหมาะสมกับขนาดของเอกสารและอัตราสวนการยอขยายท่ีระบุไวโดยอัตโนมัติ

ขนาดเอกสารทีร่องรบั

คุณสามารถเลือกขนาดของเอกสารขนาดใดขนาดหน่ึงด ังตอไปน้ีจาก [Original Size]

A5 , A4 , A4 , A3 , B5 , B5 , B4 , 7.25 x 10.5" , 8.5 x 11" , 8.5 x 11" , 8.5 x 13" , 8.5 x 14" , 

11 x 17" , 16K , 16K  และ 8K

หมายเหตุ • เมื่อตัง้คา [Original Size] เปน [Auto] 

หนาจอขอผิดพลาดจะปรากฏขึ้นหากคุณวางเอกสารต นฉบับท่ีไมใชขนาดมาตรฐานลงบนกระจกวางเอกสารตนฉบับ ในกรณีเชนนี ้

ใหเลือกขนาดเอกสารดวยตนเองโดยเลือก [Original Size] จากรายการเมนู 

งานพิมพอาจจะมีขนาดใหญเกินไปสาํหรบักระดาษน ันหรืออาจมีเงาท่ีขอบกระดาษได ท้ังนี้ขึ้นอยู กับขนาดเอกสารท่ีเลือก

• คุณสามารถเลือกขนาดกระดาษแบบกําหนดเองท่ีระบุสำหรบัถาด 5 (Bypass) สาํหรบัขอมูลเพ่ิมเติม ใหดูท่ี "ถาด 5" (P.134)

ปฏิบัติตามขั้นตอนขางลางน้ีเพื่อวางเอกสารลงบนกระจกวางเอกสารตนฉบับ

คุณสามารถวางเอกสารแผนเดียวหรือเอกสารทีเ่ขาเลม เชน หนังสือ ลงบนกระจกวางเอกสารตนฉบับได

หามออกแรงกดเอกสารที่หนามากเกินไปบนกระจกวางตนฉบับเพราะอาจทาํใหกระจกวางตนฉบับแตกและเป ็นเหตุทาํใหบาดเจ็บ
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1 เปดฝาครอบเอกสาร

สิ่งสําคัญ • ขณะใชกระจกวางเอกสารตนฉบับ 

ดูใหแนใจวาไดปดฝาครอบเอกสารแลวหลังจากเสร็จสิ้นงานทําสาํเนาข

องคุณ

2 วางเอกสารในลกัษณะควํ่าหนาลง 

และจัดแนวเอกสารน้ันใหชิดมุมซายบนของกระจกวางเอกสาร

3 ปดฝาครอบเอกสาร 

การตั้งคาข้ันสูง

หมายเหตุ • การตัง้คาอาจแสดงตางกันไปตามรุนของเครื่อง

• คุณอาจตองปอนรหัสผานเพ่ือใชคุณลักษณะการทำสาํเนา ใหขอรหัสผานจากผูดแูลระบบ

1 กดปุม <ทําสําเนา> 

2 ดําเนินการต้ังคาขั้นสูงตามความจําเปน

ใหดูที่ "การตั้งคาการทําสําเนาขั้นสูง" (P.102)

ใสจํานวนที่ตองการทําสําเนา

คุณสามารถปอนจํานวนสําเนาไดระหวาง 1 - 999 ชุด

ปุม <ทาํสําเนา>
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1 ใชแปนตัวเลขในการปอนจาํนวนสําเนาที่ตองการ 

คาทีป่อนจะปรากฏขึน้บนหนาจอ

หมายเหตุ • ในกรณท่ีีปอนจํานวนสําเนาผิดใหกดปุม <C> แลวทําการปอน 

จํานวนสาํเนาใหมอีกครั้ง 

เร่ิมการทําสําเนา

1 กดปุม <เร่ิม> 

สิ่งสําคญั • หากใชตวัปอนเอกสาร 

หามกดเอกสารนั้นลงขณะท่ีระบบกําลังปอนเอกสารดงักลาวเขาไปในเค

รื่อง

หมายเหตุ • ในกรณท่ีีเกิดปญหา 

รหัสขอผดิพลาดจะปรากฎขึ้นบนแผนผงัแสดงสถานะเครือ่ง 

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ใหดูท่ี "รหัสขอผิดพลาด" (P.200)

การวางเอกสารลงบนกระจกวางเอกสารตนฉบบั

การทําสําเนาเอกสารดวยกระดาษทีไ่มใชขนาดมาตรฐาน

หนาจอขอผิดพลาดจะปรากฏขึ้นหากคุณวางเอกสารต นฉบับทีไ่มใชขนาดมา

ตรฐานลงบนกระจกวางเอกสารตนฉบับ ในกรณีเชนน้ี 

ใหเลือกขนาดเอกสารดวยตนเองโดยเลือก [Original Size] จากรายการเมนู

หมายเหตุ • งานพิมพอาจจะมีขนาดใหญเกินไปสาํหรบักระดาษน ันหรืออาจมเีงาที ขอบ

กระดาษได ท้ังนี้ขึ้นอยูกับขนาดเอกสารท่ีเลือก

การทําสําเนาเอกสารหลายชุด

คุณสามารถทําสําเนาเอกสารหลายชุดไดโดยใชการทาํงานที่เร่ิมตนเพียงคร้ังเดียวทีม่ีการต้ังคาดังตอไปน้ี:

จัดชุด: เปด

2 ดาน: 1  2 ดาน, 2  2 ดาน

จํานวนหนาตอดาน: 2 หนา หรือ 4 หนา

ถายบัตรประจาํตัว

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 # C

แป้นพมิพต์ัวเลข

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 # C

ปุม <C> (ลาง)

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 # C

ปุม <เริ่ม$gt;
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1) หลงัจากอานเอกสารหนาแรกแลว ขอความ [ใสตนฉบับถัดไปของคุณ] 

จะปรากฎขึ้น วางเอกสารหนาตอไปลงในเคร่ือง 

2) เลอืก [ตกลง (สแกน)] แลวกดปุม <ตกลง>

หมายเหตุ • หากไมมีหนาอ่ืน ใหเลือก [ยกเลิก (พิมพ)] แลวกดปุม <ตกลง>

การหมุนภาพอัตโนมัติ

คุณลักษณะการทําสําเนาสามารถรองรับฟงกชั่น Auto Rotation หรือการหมุนภาพอตัโนมัติ 

ที่ซึง่เครื่องจะทาํการพิมพหนาเอกสารการสแกนใหพอดีกับหนากระดาษสําเนาดวยการหมุนภาพสแกนโดยอตัโนมัติแมวาแนวการพิมพของ

เอกสารตนฉบับจะแตกตางจากแนวของกระดาษทีใ่สไวในถาดก็ตาม

คุณสามารถใชคุณลกัษณะน้ีไดในกรณีตอไปน้ี:

ต้ังการเลือกถาดกระดาษไวเปนแบบอัตโนมัติ

ต้ังอัตราสวนการยอ-ขยายไวที่ อัตโนมัติ

ต้ังอัตราสวนการยอ-ขยายไวที่ 100% และทั้งเอกสารตนฉบับและกระดาษทาํสําเนาเปนขนาดเดียวกัน

ใชฟงกชั่น "จํานวนหนาตอดาน"

หากไมมีการต้ังเง่ือนไขดังกลาวไวสําหรับการทําสําเนา ระบบจะไมสามารถใชฟงกชั่นการหมุนภาพอัตโนมัติน้ีได 

ซึง่อาจสงผลใหบางสวนของภาพขาดหายไป
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การดําเนินการที่เกิดข้ึนขณะทําสําเนา

ขณะที่เคร่ืองกาํลังทาํสําเนา คุณสามารถยกเลิกงานที่กาํลังดําเนินการในปจจุบันและตรวจสอบหรือยกเลกิงานทีร่อดําเนินการได

การยกเลิกงานทําสําเนาปจจุบัน

การยกเลิกงานทาํสําเนาที่กาํลังดําเนินการในปจจบัุน:

1 กดปุม <หยุด> 

การตรวจสอบสถานะงาน

ปฏิบัติตามขั้นตอนขางลางน้ีเพื่อตรวจสอบสถานะของงานทาํสําเนาที่กาํลังดําเนินการในปจจุบันหรือสถานะของงานทําสําเนาทีก่ําลงัรอใหเ

ร่ิมตนขึน้ (งานที่รอดําเนินการ)

หมายเหตุ • คุณสามารถยกเลิกงานท่ีกําลังดาํเนินการในปจจุบ ันหรืองานท่ีรอดาํเนินการได 

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการดาํเนินการในหนาจองาน ใหดูท่ี"การยกเลิกงานปจจุบัน" (P.165) 

1 กดปุม <สถานะของงาน>

2 ตรวจสอบสถานะงาน

3 หลงัจากตรวจสอบสถานะของงาน ใหกดปุม <สถานะของงาน> จนกระทั่งหนาจอ [ทาํสําเนา] ปรากฏขึน้

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 # C

ปุม <หยุด>

1 2

4 5

7 8

0

ปุม <สถานะของงาน>
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ถายบัตรประจําตัว

คุณสามารถทาํสําเนาบัตรประจาํตัว (นามบัตร, บัตรประจาํตัวพนักงาน และอื่นๆ) ลงบนหนากระดาษแผนเดียวได

กดปุม <ถายบัตรประจาํตัว> เพื่อเปดใชงานคุณลกัษณะน้ี

สิ่งสําคัญ • วางบัตรประจําตวัในตาํแหนงแนวตั้ง 

หมายเหตุ • ระบบจะทําการตัง้ [Reduce/Enlarge] ไวท่ี [100%] โดยอัตโนมตัิ ค ุณสามารถเปล่ียนอัตราสวนการยอขยายไดดวยตนเอง

ปฏิบัติตามขัน้ตอนขางลางน้ีเพื่อใชคุณลกัษณะการถายบัตรประจาํตัว

1 วางบัตรในลักษณะควํ่าหนาลงโดยใหหางออกจากมุมดานซายบนของกระจกวางเอกสารเลก็นอย 

แลวปดฝาครอบเอกสาร

การวางบัตรใกลกับมุมของกระจกวางเอกสารตนฉบับมากเกนิไปอาจทาํใหเ

คร่ืองไมสามารถถายสําเนาขอบของบัตรไดอยางเหมาะสม

2 กดปุม <ถายบัตรประจาํตัว>

หมายเหตุ • สาํหรบัความชวยเหลือเพ่ิมเตมิ 

ใหดาํเนินการตามคําแนะนาํการถายบัตรประจาํตัวที ปรากฏบนหนาจอ

• หากตองการทําสาํเนาบัตรประจําตวัโดยใหมีขอบท้ังสี่ดาน ใหเลือก 

[Photo & Text] หรอื [Photo] จากปุม <ชนิดของตนฉบับ>

3 เปลีย่นตัวเลอืกไดตามความจําเปน

และสามารถต้ังคาตอไปนี้ไดเชนกัน:

ปรับความเขมของเอกสาร - กดปุม <เขมขึน้/จางลง>

ชนิดของตนฉบับ - กดปุม <ชนิดของตนฉบับ>

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ใหดูที่ "การตั้งคาการทําสําเนาขัน้สูง" (P.102)

วางบัตรประจําตัวในตําแหนง

ดานหนา

ดานหลัง

ดานหนา

แนวการวางบนกระจกวางตนฉ
สําเนาเอกสาร

ดานหลัง

ไฟที่ปุม <ถายบัตรประจําตัว> สวางขึ้น 
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เมื่อทําสําเนาบัตรประชาชนหลายใบ

1) เลือก [จาํนวนการด]

2) เลือกจํานวนบัตรและวางบัตรประชาชนตามที่ปรากฏบนหนาจอ

หมายเหตุ • หนาจอจะแตกตางกันไป 

ท้ังนี้ขึ้นอยูกับแนวการจัดวางกระดาษท่ีตั้งไวสาํหรับถาด

4 กดปุม <เร่ิม>

หากตองการหยุดการสแกนและพิมพเพียงดานเดียวของบัตร ใหเลอืก 

[Cancel] จากน้ันกดปุม <ตกลง>

5 หากตองการใหดําเนินการสแกนอีกดานของบัตรตอ 

ใหวางอีกดานของบัตรในลกัษณะควํ่าหนาลงโดยให หางออกจากมุมดานซายบนของกระจกวางเอกสารตนฉบับเลก็นอย 

แลวปดฝาครอบเอกสาร 

6 เลือก [Continue] และกดปุม <ตกลง> 

เพื่อเร่ิมการพมิพสองดานสําหรับบัตรประจาํตัว

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 # C

ปุม <เริ่ม>
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การตั้งคาการทําสําเนาข้ันสูง

สวนน้ีจะอธิบายรายการทั้งหมดทีคุ่ณสามารถต้ังคาไดสําหรับฟงกชั่นการทาํสําเนา

หมายเหตุ •
*1 

คุณสามารถเปล่ียนแปลงคาเริม่ตนของฟงกชั่นการทําสาํเนาได

•
*2 

คุณสามารถเปล่ียนแปลงคาเริม่ตนของฟงกชั่นการถายบัตรประจําตวัได

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัคาเร่ิมตนที สามารถเปล่ียนแปลงไดและวิธีการเปล่ียนแปลงค าเหลาน้ัน ใหดูที่ "การตั้งคาทําสําเนา" (P.142) และ 

"การตั้งคาถายบัตรประจําตัว" (P.144)

1 กดปุม <ทําสําเนา>

2 เลอืกรายการการต้ังคาที่ตองการตามความจําเปน

รายการการตั้งคา คําอธิบาย
ใหดูที่

หนา:

เขมขึ้น/จางลง
*1 ปรับความเขมในการทําสําเนา P.103

ชนิดของตนฉบับ
*1*2 ตั้งคาชนิดเอกสาร P.103

2 ดาน
*1 ใชในการเลือกการทําสําเนาแบบหน่ึงดานหรือสองด าน P.104

จัดชุด ตั้งคาวธีิการพิมพเม่ือทําสําเนาหลายชุด P.105

จํานวนหนาตอดาน ใชสําหรับการถายสําเนาเอกสารหลายหนาบนหนาเด ียว P.105

ถาดกระดาษ
*1 ตั้งคาถาดกระดาษท่ีจะใช P.106

ยอ/ขยาย
*1 ตั้งคาสัดสวนการยอหรือการขยาย P.106

ขนาดตนฉบับ
*2 ตั้งคาขนาดกระดาษ P.107

ตนฉบับ - ตําแหนงเย็บเลม ตําแหนงการเย็บเลมสําหรับเอกสารตนฉบบั P.108

สําเนา - ตําแหนงเย็บเลม ตําแหนงการเย็บเลมสําหรับเอกสารที่ได P.108

ลบขอบ
*1*2 ตั้งคาสําหรับฟงกชั่นการลบขอบท่ีใชเพ่ือกาํจัดเงา P.108

ปุม <ทาํสําเนา>
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เขมข้ึน/จางลง

คุณสามารถต้ังคาความเขมไดจากทั้งหมดหาระด ับ ย่ิงตําแหนงของ  หางออกไปทางซายมากขึ้น สําเนาก็จะย่ิงเขมขึ้น 

แตหากย่ิงหางออกไปทางขวามากขึ้น สําเนาก็จะยิ งจางลง และโหมดประหยัดหมึกพิมพ

1 กดปุม <เขมขึน้/จางลง>

2 ตัวเลอืกระดับความสวางและการประหยัดหมึกพิมพ จะเปลี่ยนไปทกุ

คร้ังทีม่ีการกดปุม <เขมขึน้/จางลง> และจะปรับใชตัวเลือกเหลาน้ีไดเมือ่

กลับสูหนาหลกัโดยที่ไมไดกดปุม <ตกลง>

คุณสามารถเปลี่ยนระยะเวลาทีแ่สดงหนาจอการต้ังคาได

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัการเปล่ียนระยะเวลาที่แสดงหนาจอการตั้งคา ใหดูที่ 

"เวลาหนาจอปุมลัด" (P.160)

เขมขึน้ +2

ระบบจะทาํสําเนาโดยใหมีความเขมมากที่สุด ใชการต้ังคาน้ีในการสแกนเอกสารตนฉบับที่มีเน้ือความที่จางมาก

เขมขึน้ +1

ระบบจะทาํสําเนาโดยใหมีความเขมปานกลาง ใชการต ั้งคาน้ีในการสแกนเอกสารตนฉบับที่มีเน้ือความที่คอนขางจาง

ปกติ

ระบบจะทาํสําเนาโดยใหมีความเขมระดับเดียวกนัก ับเอกสารตนฉบับ

จางลง +1

ระบบจะทาํสําเนาโดยใหมีความจางลงเลก็นอย ใชการต้ังคาน้ีในการสแกนเอกสารตนฉบับทีม่ีเน้ือความที่คอนขางเขม

จางลง +2

ระบบจะทาํสําเนาโดยใหมีความจางลงมาก ใชการต้ังคาน้ีในการสแกนเอกสารตนฉบับทีม่ีเน้ือความท ี่เขมมาก

ตัวประหยัดหมึกพิมพ

ทาํสําเนาโดยใชปริมาณหมกึพิมพทีน่อยลงดวยการต้ังคาดังตอไปน้ี

เขมขึ้น/จางลง: จางลง +2

ความคมชัด: คมชัด +2

ชนิดของตนฉบับ: รูปภาพและขอความ

สิ่งสําคญั • ไมสามารถเลือกตัวประหยัดหมึกพิมพสาํหรบัการถ ายบัตรประจําตวัได

ชนิดของตนฉบับ

คุณสามารถกําหนดชนิดของตนฉบับใหเหมาะกับการทำสําเนาได

ปุม <เขมขึ้น/จางลง>
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1 กดปุม <ชนิดของตนฉบับ>

2 ตัวเลือกชนิดของตนฉบับจะเปลี่ยนไปทกุคร้ังท ีมีการกดปุม 

<ชนิดของตนฉบับ> 

และจะปรับใชตัวเลอืกน้ีไดเมื่อกลบัสูหนาหลักโดยทีไ่มไดกดปุม <ตกลง>

คุณสามารถเปลี่ยนระยะเวลาที่แสดงหนาจอการต้ังคาได

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัการเปล่ียนระยะเวลาที่แสดงหนาจอการต้ังคา ใหดูที่ 

"เวลาหนาจอปุมลัด" (P.160)

ขอความ

ตัวเลือกน้ีเหมาะสําหรับเอกสารทีม่ีสีขาวดําชัดเจน เชน ขอความ

ภาพและขอความ

ตัวเลือกน้ีเหมาะสําหรับเอกสารทีม่ีทั้งรูปภาพและขอความ

ภาพ

ตัวเลือกน้ีเหมาะสําหรับเอกสารทีม่ีแตภาพ

2 ดาน

คุณสามารถกําหนดใหสแกนเอกสาร 1 หนา หรือ 2 หนา หรือทาํสําเนาลงบนกระดาษหนึ่งหนาหรือทั้งสองหนาได

หมายเหตุ • คุณสามารถเลือก [2 1 ดาน] หรือ [2 2 ดาน] ไดเมื่อวางเอกสารตนฉบับลงในตัวปอนเอกสาร

• เมื่อวางเอกสารตนฉบับลงบนกระจกวางเอกสารตนฉบับ คุณจะสามารถเลือกไดเพียง [1 1 ดาน] หรือ [1 2 ดาน] เทานัน้

• [1 2 Sided] และ [2 2 Sided] สามารถใชไดแตเฉพาะกับคุณภาพกระดาษแบบ [Lightweight], [Plain 1] และ [Plain 2] เทานัน้

1 กดปุม <2 ดาน>

2 ตัวเลือกวิธีการทาํสําเนาจะเปลี่ยนไปทกุคร้ังท ีมีการกดปุม <2 ดาน> 

และจะปรับใชตัวเลอืกน้ีไดเมื่อกลบัสูหนาหลักโดยทีไ่มไดกดปุม <ตกลง>

คุณสามารถเปลี่ยนระยะเวลาที่แสดงหนาจอการต้ังคาได

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัการเปล่ียนระยะเวลาที่แสดงหนาจอการต้ังคา ใหดูที่ 

"เวลาหนาจอปุมลัด" (P.160)

1 1 ดาน

ทาํสําเนาเอกสารตนฉบับหน่ึงหนาลงบนกระดาษหน่ึงหนา จะไดสําเนาลกัษณะเดียวกันกับเอกสารตนฉบ ับ

1 2 ดาน

ทาํสําเนาเอกสาร 1 ดานบนกระดาษทั้งสองดาน

ปุม <ชนิดของตนฉบับ>

ปุม <2 ดาน>
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2 1 ดาน

ทาํสําเนาเอกสาร 2 ดานบนกระดาษดานเดียว

2 2 ดาน

ทาํสําเนาเอกสารตนฉบับสองดานลงบนกระดาษทัง้สองดาน กจ็ะไดสําเนาลักษณะเดียวกันกับเอกสารตนฉบับ

จัดชุด

คุณสามารถกําหนดวิธีการส่ังพิมพสําหรับการทาํสําเนาและจัดเรียงเอกสารเปนชดุๆ

1 กดปุม <จัดชุด/ความละเอียด>

2 ตัวเลอืกวิธีการทาํสําเนาจะเปลี่ยนไปทกุคร้ังท ีมีการกดปุม <จัดชุด/

ความละเอียด> 

และจะปรับใชตัวเลอืกน้ีไดเมือ่กลับสูหนาหลกัโดยที่ไมไดกดปุม <ตกลง>

คุณสามารถเปลี่ยนระยะเวลาทีแ่สดงหนาจอการต้ังคาได

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัการเปล่ียนระยะเวลาที่แสดงหนาจอการตั้งคา ใหดูที่ 

"เวลาหนาจอปุมลัด" (P.160)

ปด

เคร่ืองจะไมจดัเรียงลาํดับชุดสําเนา เคร่ืองจะทำสําเนาเอกสารทั้งหมดกอนทําสําเนาเอกสารถัดไป

เปด

เคร่ืองจะทาํสําเนาเอกสารและจดัเรียงลาํดับหนาเปนชุดๆ ตามจํานวนทีก่ําหนดไว เมื่อใสเอกสารเข าไปในตัวปอนเอกสารแลว 

อุปกรณดังกลาวจะเปดทาํงานโดยอัตโนมัติ (สามารถเปลี่ยนแปลงการต้ังคาเปนปดทาํงานไดดวยตนเอง)

เปด (หมุน)

เคร่ืองจะทาํสําเนาเอกสารและจดัเรียงลาํดับหนาเปนชุดๆ สลับไขวกันระหวางแนวต้ังและแนวนอน

ใชกระดาษขนาด A4, B5, Letter หรือ 16K ที่มแีนวการพิมพเหม ือนเอกสารตนฉบับ

หนาตอดาน

ใชการต้ังคาน้ีสําหรับการทาํสําเนาเอกสาร 2 หรือ 4 หนาลงบนกระดาษหนาเดียว

การเลือก [Pages per Side] จะกําหนดอัตราสวนการยอ/ขยายใหพอดีกับหนากระดาษโดยอัตโนมัติ

สิ่งสําคญั • วางเอกสารตนฉบับลงในแนวตัง้

• เมื่อใสเอกสารตนฉบับ 2 ดานลงในตวัปอนเอกสาร ใหดใูหแนใจวาไดตั้ง [ตนฉบับ - ตาํแหนงเย็บเลม] ไวถูกตองแลว 

หมายเหตุ • การตั้งคา [หนาตอดาน] จะกําหนดคาการยอ/ขยายใหเปนอัตโนมัติ

• ระบบจะปรับการยอ/ขยายใหอยูภายในชวง 25 ถึง 400% โดยอัตโนมัติ

1 กดปุม <จาํนวนหนาตอดาน>

ปุม <จัดชุด/ความละเอียด>

ปุม <จํานวนหนาตอดาน>
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2 เลอืกรายการที่ตองการ จากน้ันกดปุม <ตกลง>

ปด

ปดใชงานคุณลกัษณะ จํานวนหนาตอดาน

2 หนา

ทาํสําเนาเอกสาร 2 หนา ลงบนกระดาษหนาเดียว

4 หนา

ทาํสําเนาเอกสาร 4 หนา ลงบนกระดาษหนาเดียว

ถาดกระดาษ

คุณสามารถกําหนดถาดกระดาษที่ตองการสําหรับการทำสําเนาได

1 เลอืก [ถาดกระดาษ] จากน้ันกดปุม <ตกลง> 

2 เลอืกถาดกระดาษที่ตองการ จากน้ันกดปุม <ตกลง>

อัตโนมัติ

เคร่ืองจะเลือกถาดกระดาษทีเ่หมาะสมโดยอัตโนมัติตามขนาดเอกสาร

ถาด 1 ถึง ถาด 4

เลอืกถาดกระดาษที่ติดต้ังไวขึน้มาหน่ึงถาด

หมายเหตุ • [ถาด 2] ถึง [ถาด 4] จะแสดงขึ้นมาเมือ่ติดตั้งถาดกระดาษท่ีเปนอุปกรณเสริม

ถาด 5

เลอืกขนาดกระดาษและชนิดกระดาษ

ขนาดกระดาษจะเปนกระดาษขนาดมาตรฐานและขนาดที่ต้ังไวลวงหนา 

(ขนาดที่กาํหนดเอง 1 ถึง 6)

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัขนาดที่ตั้งไว ลวงหนา ใหดูที่ "ถาด 5" (P.134)

เลอืก [กําหนดขนาดเอง] 

เพื่อต้ังคาขนาดสําหรับกระดาษที่ไมใชขนาดมาตรฐาน 

คุณสามารถต้ังคาทิศทาง Y (แนวต้ัง) ไดระหวาง 127 ถึง 297 มม. 

(เพิ่มขึ้นทลีะ 1 มม.) และทศิทาง X (แนวนอน) ไดระหวาง 98 ถึง 432 มม. 

(เพิ่มขึ้นทลีะ 1 มม.)

ยอ/ขยาย

คุณสามารถกําหนดอัตราสวนการยอ-ขยายในการทําสําเนาได

1 เลอืก [ยอ/ขยาย] จากน้ันกดปุม <ตกลง>
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2 เลือกสัดสวนการยอ/ขยาย จากน้ันกดปุม <ตกลง>

100%

เคร่ืองจะทาํสําเนาทีม่ีขนาดเดียวกับเอกสารตนฉบับดังกลาว

หมายเหตุ • ใชแปนตัวเลขหรือปุม < > และ < > เพ่ือตั้งคาอัตราสวนการยอ/

ขยายตามท่ีตองการ คุณสามารถปอนคาระหวาง 25 ถ ึง 400% 

(เพ่ิมทีละ 1%)

อัตโนมตัิ

เคร่ืองจะต้ังคาอตัราสวนการขยายที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติดวยการคํานวณขนาดเอกสารและขนาดกระดาษทีร่ะบุไวใน [Paper Supply] 

เพื่อใหเอกสารมีขนาดพอดีกับหนาน้ัน

อัตราสวนการยอ-ขยายคงที่

เคร่ืองจะยอ/ขยายขนาดสําเนาตามอัตราสวนการยอ/ขยายที่เลือก

XXX% ที่ตั้งไวลวงหนา

เคร่ืองจะทาํสําเนาทีม่ีขนาดเดียวกับเอกสารตนฉบับดังกลาว

หมายเหตุ • คาท่ีแสดงขึ้นมาเปนอัตราสวนการยอ/ขยายท่ีต ั้งไวลวงหนานั้นจะเปนคาท่ีตั้งไวจาก [เครื่องมือ] > [ตั้งคาการทําสําเนา] > [พรเีซ็ตยอ/ขยาย] 

ในโหมดผูดูแลระบบ

ตารางการขยายภาพ

เมื่อคุณทาํสําเนาโดยใชการยอ/ขยายสําเนาจากเอกสารตนฉบับที่มีขนาดมาตรฐานลงบนกระดาษขนาดมาตรฐาน 

ใหใชอัตราสวนการทาํสําเนาดังตอไปนี้

ขนาดตนฉบับ

คุณสามารถกําหนดขนาดและแนวการพิมพของเอกสารตนฉบับ

หมายเหตุ • งานพิมพอาจจะมีขนาดใหญเกินไปสาํหรบักระดาษน ันหรืออาจมีเงาท่ีขอบกระดาษได ท้ังนี้ขึ้นอยู กับขนาดเอกสารท่ีเลือก

1 เลือก [ขนาดตนฉบับ] จากน้ันกดปุม <ตกลง>

2 เลือกขนาดของเอกสารตนฉบับ จากน้ันกดปุม <ตกลง>

อัตโนมตัิ

เคร่ืองจะตรวจจับขนาดเอกสารโดยอัตโนมัติจากขนาดมาตรฐานที่รองรับทั้ง

หลาย

ขนาดเอกสารคงที่ (คาที่ตั้งไวลวงหนา)

เลือกขนาดของเอกสารที่ใสเขาไป

หมายเหตุ • ระบบจะตั้งคา [ขนาดตนฉบับ] เปน [อัตโนมัต]ิ โดยอัตโนมัตเิมือ่ใสเอกสารเขาไปในตัวปอนเอกสาร

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%
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กําหนดขนาดเอง

เลอืก [Custom Size] เพื่อต้ังคาขนาดเอกสารทีไ่มไดมาตรฐาน คุณสามารถต้ังคาทิศทาง Y (แนวต้ัง) ไดระหว าง 86 ถึง 297 มม. 

(เพิ่มขึ้นทลีะ 1 มม.) และทศิทาง X (แนวนอน) ไดระหวาง 86 ถึง 432 มม. (เพิม่ขึ้นทีละ 1 มม.)

ตนฉบับ - ตําแหนงเย็บเลม

คุณสามารถต้ังคาตําแหนงการเขาเลมเอกสาร

1 เลอืก [ตนฉบับ - ตําแหนงเย็บเลม] จากน้ันกดปุม <ตกลง>

2 เลอืกตําแหนงการเขาเลม จากน้ันกดปุม <ตกลง>

พลกิตามดานยาว

เขาเลมตามดานยาวของเอกสารในทิศทางการวางแนวต้ัง

พลกิตามดานยาว

เขาเลมตามดานส้ันของเอกสารในทศิทางการวางแนวนอน

สําเนา - ตําแหนงเย็บเลม

คุณสามารถต้ังคาตําแหนงการเขาเลมสําเนาที่ส งออกมา

1 เลอืก [ตนฉบับ - ตําแหนงเย็บเลม] จากน้ันกดปุม <ตกลง>

2 เลอืกตําแหนงการเขาเลม จากน้ันกดปุม <ตกลง>

พลกิตามดานยาว

เขาเลมตามดานยาวของเอกสารในทิศทางการวางแนวต้ัง

พลกิตามดานยาว

เขาเลมตามดานส้ันของเอกสารในทศิทางการวางแนวนอน

Edge Erase

คุณสามารถกําหนดใหลบเงาดําทีเ่กิดขี้นรอบขอบกระดาษเมื่อทาํสําเนาโดยเปดฝาครอบเอกสารตนฉบับไว 

หรือเมื่อทาํสําเนาเอกสารเย็บเลม

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

หมายเหตุ • คาท่ีตัง้ไวสาํหรบัการลบขอบนี้จะนาํมาใชกับการลบขอบท้ังสี่ดานของเอกสาร

• การลบกรอบถกูตัง้คาตางหากสาํหรับการถายบัตรประจาํตัว สาํหรับขอมูลเพ่ิมเตมิ ใหดท่ีู "Edge Erase" (P.144)

1 เลอืก [ลบขอบ] จากน้ันกดปุม <ตกลง>
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2 ใชแปนตัวเลขเพื่อปอนคา จากน้ันกดปุม <ตกลง>
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การจัดการกระดาษสําเนาดวยการทําบัญชี

คุณสามารถจัดการการทาํสําเนาสําหรับผูใชไดมากถึง 30 ราย 

คุณสามารถต้ังรหสัผานและจาํนวนสูงสุดที่จะอนุญาตใหผูใชแตละรายทาํสําเนาได

รายการตางๆ ที่สามารถใชไดกับการทาํบัญชีมดัีงน้ี 

แสดง/ต้ังคารหัสผาน

แสดงจํานวนรวมของงานทีท่ําสําเนา

แสดง/กาํหนดจํานวนสูงสุดทีอ่นุญาตใหทําสําเนาได  

ลบจาํนวนทัง้หมด 

การเปดใชงานการทําบญัชี: "การควบคุมผูใช" (P.148)

รายการที่สามารถใชไดกับการทําบัญชี: "การจัดการผูใช" (P.148)

การใชงานเมื่อใชคุณลกัษณะการทําสําเนา

ขั้นตอนการทํางานจะแตกตางไปตามโหมดบัญชีทีคุ่ณใช

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ใหดูที่ "โหมดบญัช"ี (P.73)

การตรวจสอบจํานวนรวมของงานที่ทําสําเนา

เคร่ืองพิมพสามารถแสดงจํานวนรวมของงานทีผู่ใชแตละรายไดทําสําเนาไปแลว 

และจาํนวนสูงสุดของงานที่ผูใชแตละรายไดรับอนุญาตใหทาํสําเนาได

สามารถใชฟงกชั่นน้ีกบัการจัดการการทาํสําเนา

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ใหดูที่ "การจัดการผูใช" (P.148)
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ข้ันตอนการสแกน

ผังแสดงขัน้ตอนการใชงานขั้นพื้นฐานของการสแกนรวมถึงการวางเอกสารตนฉบับลงในเคร่ืองและการต้ังคาขัน้สูง มีรายละเอยีดดังตอไปนี้

การวางเอกสารตนฉบับ

การโหลดตนฉบับเอกสารมีสองวิธีดังตอไปนี้:

ตัวปอนเอกสาร

แผนเดียว

หลายแผน

กระจกวางเอกสาร

แผนเดียว

เอกสารเขาเลม เชน หนังสือ

ตัวปอนเอกสาร

ขนาดเอกสารที่รองรับ

คุณสามารถใสกระดาษขนาดมาตรฐานลงในตัวปอนเอกสารได

เคร่ืองจะตรวจจับขนาดเอกสารไดโดยอัตโนมัติเม ื่อมีการวางเอกสารบนตัวปอนเอกสาร 

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

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

หมายเหตุ • ขนาดเอกสารท่ีมเีครื่องหมายดอกจันจะสามารถตรวจจับไดโดยอัตโนมัติท้ังนี้ขึ้นอยูกับการตั้งคา คุณสามารถเลือกขนาดเอกสารอ่ืนๆ 

ขนาดใดขนาดหนึ่งตอไปนี้ สาํหรบัขอมูลเพ่ิมเติม ใหดท่ีู "เปล่ียนขนาด Legal สําหรับ DADF" (P.135) และ "เลือกขนาด 8K/16K" (P.135)

-  8.5 x 14"  (คาเริม่ตน) หรอื 8.5 x 13"

-  [จีน (8K/16K)] หรือ [ไตหวัน (8K/16K)]

• เมื่อใสเอกสารซ่ึงประกอบดวยหนาท่ีมีขนาดแตกตางกันเขาไปในเครื่อง เครื่องจะใชเอกสารที มีขนาดใหญสุดในการสแกนเอกสาร

• เมื่อใสเอกสารตนฉบับ 2 ดานลงในตวัปอนเอกสาร ใหดูใหแนใจวาไดตัง้ [2 ดาน] ไวถูกตองแลว ถาไมไดกําหนดไวและตองแกไขแนวของการสแกน 

ใหหมุนในคอมพิวเตอรของคุณ

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 x 11" , 8.5 x 11" , 

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

ชนิดของกระดาษที่รองรับ (น้ําหนัก)

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

ลงในตัวปอนเอกสารและทําการสแกนได

ตัวปอนเอกสารรองรับกระดาษตามปริมาณตอไปน้ี

สิ่งสําคัญ • เพ่ือเปนการหลีกเล่ียงกระดาษตดิ ใหใชกระจกวางเอกสารสําหรับเอกสารท่ีมีหลายขนาดปนกัน มีรอยพับ มีรอยยน เปนเอกสารตดัแปะ 

กระดาษท่ีมวนงอ หรือกระดาษแบบแผนรองคารบอน หากคุณสามารถทําใหเอกสารท่ีมวนงอนั้นกลายเปนแผนเรยีบได 

คุณจะสามารถใชเอกสารนั้นได

ปฏิบัติตามขัน้ตอนขางลางน้ีเพื่อวางเอกสารลงบนตัวปอนเอกสาร

คุณสามารถวางกระดาษแผนเดียวหรือหลายแผนได

1 ดึงคลปิหนีบหรือลวดเย็บกระดาษออกจากเอกสารกอนที่จะใสลงในตัวปอนเอกสาร

ชนิดของเอกสาร (แกรม) จํานวนแผน

กระดาษบาง (38 - 49 แกรม) 110 แผน

กระดาษธรรมดา (50 - 80 แกรม) 110 แผน

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

(หรือดานหนาของเอกสารทีม่ี 2 ดาน) หงายขึ้น 

3 จัดตัวนําเอกสารใหตรงกับแตละดานของเอกสาร

4 เปดตัวกั้นเอกสาร 

กระจกวางเอกสารตนฉบับ

ขนาดเอกสารทีร่องรบัการตรวจจับอัตโนมัติ

เคร่ืองจะตรวจจับขนาดเอกสารโดยอัตโนมัติเมื่อต้ังคา [Original Size] ใหเปน [Auto]

ระบบจะตรวจหาเอกสารที่มีขนาดมาตรฐานดังตอไปน ี้โดยอัตโนมัติ: A3 , B4 , A4 , A4 , B5 , B5 , A5 , 11 x 

17" , 8.5 x 11" , 8K , 16K และ 16K

ขนาดเอกสารตนฉบับที่รองรับ

คุณสามารถเลือกขนาดของเอกสารขนาดใดขนาดหน่ึงด ังตอไปน้ีจาก [Original Size]

A3 , B4 , A4 , A4 , B5 , B5 , A5 , 11 x 17" , 8.5 x 14" , 8.5 x 13" , 8.5 x 11" , 8.5 x 11" , 

8K , 16K  และ 16K

หมายเหตุ • เมื่อตัง้คา [Original Size] เปน [Auto] 

หนาจอขอผิดพลาดจะปรากฏขึ้นหากคุณวางเอกสารต นฉบับท่ีไมใชขนาดมาตรฐานลงบนกระจกวางเอกสารตนฉบับ ในกรณีเชนนี ้

ใหเลือกขนาดเอกสารดวยตนเองโดยเลือก [Original Size] จากรายการเมนู 

งานพิมพอาจจะมีขนาดใหญเกินไปสาํหรบักระดาษน ันหรืออาจมีเงาท่ีขอบกระดาษได ท้ังนี้ขึ้นอยู กับขนาดเอกสารท่ีเลือก

ขนาดเอกสารทีเ่ลือกไดในโปรแกรมควบคุมการสแกน

A5 , A4 , A4 , A3 , B5 , B5 , B4 , 5.5 x 8.5" , 7.25 x 10.5" , 8.5 x 11" , 8.5 x 11" , 8.5 x 13" , 

8.5 x 14" *, 11 x 17" , 16K  และ 8K

ปฏิบัติตามขั้นตอนขางลางน้ีเพื่อวางเอกสารลงบนกระจกวางเอกสารตนฉบับ

คุณสามารถวางเอกสารแผนเดียวหรือเอกสารทีเ่ขาเลม เชน หนังสือ ลงบนกระจกวางเอกสารตนฉบับได

หามออกแรงกดเอกสารที่หนามากเกินไปบนกระจกวางตนฉบับ อาจทาํใหกระจกวางตนฉบับแตกได และเปนเหตุทาํใหบาดเจ็บ
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1 เปดฝาครอบเอกสาร

สิ่งสําคัญ • เมื่อใชกระจกวางเอกสาร 

จะตองแนใจวาไดปดฝาครอบเอกสารแลวหลังจากเสร็จสิ้นงานสแกนขอ

งคุณ

2 วางเอกสารในลกัษณะควํ่าหนาลง 

และจัดแนวเอกสารน้ันใหชิดมุมซายบนของกระจกวางเอกสาร 

3 ปดฝาครอบเอกสาร

การใชคุณลักษณะการสแกน

คุณสามารถเลอืกคุณลักษณะการสแกนไดจากรายการด ังตอไปน้ี

หมายเหตุ • ฟงกชั่นบางอยางอาจจะใชงานไมไดในเครือ่งบางรุน สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดติดตอศูนย บริการลูกคาของเรา

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

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

• ขนาดของภาพท่ีสแกนแลวนั้นอาจจะมีขนาดใหญกวาขนาดเอกสารเล็กนอยในบางกรณี 

ลักษณะเชนนี้เกิดขึ้นจากสวนเผื่อความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดจากการประมวลผล 

ฟงกชั่นการสแกน การเชื่อมตอ รายละเอียด ดูที่หนา

การใชแอพพลิเคชนั เครือขาย/USB ขอมูลการสแกนที่โหลดลงในคอมพิวเตอรโดย

ใชแอพพลิเคชันที่เขากันไดกับ TWAIN หรือ 

Windows Image Acquisition (WIA)

P.115

อเีมล เครือขาย/USB ระบบจะสงขอมูลที่สแกนไปยังคอมพิวเตอรโด

ยอยูในรูปแบบไฟลแนบอเีมล

P.116

สแกนไปยังคอมพิวเตอร 

(เครือขาย/USB)

เครือขาย/USB ขอมูลที่สแกนถูกสงตอโดยตรงจากเคร่ืองไปสู

คอมพิวเตอร

P.118
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การโหลดขอมูลทีส่แกนโดยใชแอพพลิเคช่ันคอมพวิเตอร

สามารถใชคุณลกัษณะน้ีในการโหลดขอมูลการสแกนจากแอพพลิเคชันทีเ่ขากันไดกับ TWAIN หรือ Windows Image Acquisition (WIA) 

ที่ติดต้ังอยูบนคอมพิวเตอร คุณยังสามารถต้ังเง่ือนไขการโหลดเอกสารไดจากหนาจอของเคร่ืองคอมพิวเตอรซึ่งจะชวยใหคุณสามารถโหลด 

เอกสารตนฉบับไดในขณะตรวจสอบผลการสแกนบนหนาจอแสดงตัวอยางดวย

สามารถใชเครือขาย TWAIN (SOAP) หรือ USB กบัฟงกชั่นน้ีได

หมายเหตุ • ติดตั้งโปรแกรมควบคุมการสแกนเพ่ือใชงานฟงกชัน่นี้ สาํหรับขอมลูเก่ียวกับวิธกีารติดตั้งโปรแกรมควบคุมการสแกน ใหดูท่ี 

"การตดิตัง้โปรแกรมควบคุมการสแกน" (P.56) 

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

• รองรบัแอปพลิเคชันแบบ 32 บิตเทานั้น

ปฏิบัติตามขั้นตอนขางลางน้ีเพื่อดําเนินการ

1 วางเอกสารลงบนเคร่ือง

ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบับ" (P.112)

2 เปดใชงานแอพพิเคชั่นในคอมพิวเตอรของคุณ

3 เลือกรายการสําหรับการเลือกเคร่ืองสแกน (ทีม่า)

4 เลือก [FX DocuCentre S2320/S2520]

5 เปลี่ยนตัวเลอืกไดตามความจาํเปน 

หมายเหตุ • สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับฟงกชนัการสแกน ใหคลิก [Help] บนหนาจอเพ่ือแสดงขอมูลเก่ียวกับวิธีใช

6 คลกิ [สแกน]
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การสงขอมูลที่สแกนไปยังคอมพิวเตอรโดยอยูในรูปแบบไฟลแนบอีเมล - อีเมล

ฟงกชั่นน้ีชวยใหคุณสามารถสงขอมูลที่สแกนทางอีเมลได คุณสามารถสงขอมูลทีส่แกนในรูปแบบ PDF หรีอ TIFF ขาวดํา 

หรือขอมูลทีส่แกนในรูปแบบ PDF หรีอ JPEG แบบสีเขาส ูอีเมลหน่ึงๆได

การสงขอมูลทางอีเมล ใชเครือขาย (SMTP) หรือ USB

คุณสามารถเลอืกไดเฉพาะอีเมลแอดเดรสจากสมดุรายชื่อ คุณจะตองลงทะเบียนอเีมลแอดเดรสโดยใช CentreWare Internet Services 

ไวลวงหนา สามารถลงทะเบียนอีเมลแอดเดรสและเซริฟเวอร SMB รวมทั้งหมดไดไมเกิน 30 รายการ

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกบั CentreWare Internet Services ใหดูที่ "การใช CentreWare Internet Services" (P.42) 

หมายเหตุ • สามารถสงขอมูลไดมากถึง 20 MB

• หากเกิดขอผิดพลาดระหวางการสง ระบบจะสงรายงานขอผิดพลาดไปยังอีเมลแอดเดรสของผูดูแลระบบภายหลังการสงไปท่ีเซิรฟเวอร SMTP 

เสร็จสมบูรณ

• เมื่อใสเอกสารตนฉบับ 2 ดานเขาไปในตวัปอนเอกสาร ใหตรวจดูใหแนใจวาไดตั้งคา [2 Sided] ไวเร ียบรอยแลว 

หากไมไดระบุไวและจําเปนตองปรับแนวการสแกน คุณตองหมุนภาพจากเครือ่งคอมพิวเตอรของคุณ

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเลือกรูปแบบ TIFF หรือ JPEG ใหดูที่ "รูปแบบไฟล" (P.124)

ปฏิบัติตามขัน้ตอนขางลางน้ีเพื่อสงอเีมลข อมูลที่สแกน

1 ใสเอกสารเขาไปในเคร่ือง

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการวางเอกสารตนฉบับ โปรดดูที่ "การวางเอกสารตนฉบับ" (P.112)

2 กดปุม <สแกน>

หมายเหตุ • จากหนาจอ 

คุณสามารถใชแปนตัวเลขเพ่ือใสผูรับท่ีลงทะเบียนไวในรูปแบบตวัเลขส

องหลัก จากนั้นใหไปท่ีขั้นตอนท่ี 5

3 กดปุม <สมุดรายชื่อ>

4 เลอืกผูรับทีต่องการ จากน้ันกดปุม <ตกลง>

หมายเหตุ • คุณยังสามารถปอนผูรับในรูปแบบตัวเลขสองหลักเพ่ือไปยังผูรับท่ีกําหน

ดไดโดยตรงอีกดวย

• หากตองการตรวจสอบอีเมลแอดเดรสท่ีลงทะเบียนไวสาํหรับผูรับ 

ใหเลือกผูรบันั้นและกดปุม <#> เมือ่คุณตรวจสอบท่ีอยูแลว ใหกดปุม 

<ตกลง>

ปุม <สแกน>

1 2

4 5

7 8

0

ปุม <สมุดรายชื่อ>



การสงขอมูลท่ีสแกนไปยังคอมพิวเตอรโดยอยูในรูปแบบไฟลแนบอีเมล - อีเมล

117

ส
แ
ก
น

6

5 ดําเนินการต้ังคาขัน้สูงตามความจาํเปน

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัการตั้งคาขัน้สูง ใหดูที่ "การตั้งคาเคร่ืองสแกนขั้นสูง" 

(P.121)

6 กดปุม <เร่ิม>

หากไมมีการระบุผูรับ หนาจอสมุดรายชื่อจะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ • คุณยังสามารถกําหนดใหมหีนาจอการยืนยันขอมูลผูรบัปรากฏขึ้นไดอีก

ดวย สาํหรบัขอมลูเพ่ิมเติม ใหดท่ีู "ยืนยันผูรับ" (P.147)

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 # C

    ปุม <เริ่ม> 
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การสงขอมูลที่สแกนโดยตรงจากเครื่องไปสูคอมพิวเตอร

ฟงกชั่นน้ีชวยใหคุณสงขอมูลที่สแกนโดยตรงจากเคร่ืองไปสูคอมพิวเตอรได คุณสามารถสงข อมูลทีส่แกนในรูปแบบ PDF หรีอ TIFF ขาวดํา 

หรือขอมูลทีส่แกนในรูปแบบ PDF หรีอ JPEG แบบสี ไปสูคอมพิวเตอรเคร่ืองใดเคร่ืองหน่ึงได

สามารถใชเครือขาย (SMB) ในการสงขอมูลได

คุณสามารถเลอืกไดเฉพาะการสงตอคอมพิวเตอรจาก Address Book คุณจะตองลงทะเบียนที่อยูคอมพิวเตอรโดยใช CentreWare Internet 

Services ไวลวงหนา สามารถลงทะเบียนอีเมลแอดเดรสและเซิรฟเวอร SMB รวมทัง้หมดไดไมเกิน 30 รายการ

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกบั CentreWare Internet Services ใหดูที่ "การใช CentreWare Internet Services" (P.42) 

หมายเหตุ • หากตองการสงตอขอมูลท่ีสแกน คุณจะตองสรางโฟลเดอรท่ีใชรวมกันเสียกอนเพ่ือใชในการบ ันทึกขอมูลบนเครือ่งคอมพิวเตอร 

แลวตัง้คาสิทธิ์ในการเขียนสาํหรับโฟลเดอรที ใชรวมกันนั้น

• หากคุณสงตอไฟลขอมลูซ่ึงมชีื่อเดยีวกับไฟล ท่ีมอียูแลวในโฟลเดอรท่ีใชรวมกัน ไฟลใหมจะแทนท่ีไฟลเดิม

• สามารถสแกนขอมลูไปยังคอมพิวเตอร (เครือขาย) ไดสงูสดุ 20 MB หากมปีรมิาณขอมลูเกิน 20 MB 

คุณสามารถเลือกไดวาจะตองการยกเลิกงานหรือส งเพียงสวนหนึ่ง (ปริมาณขอมูลท่ีสแกนอาจแตกต างกันไป 

ท้ังนีโ้ดยขึ้นอยูกับเนื้อหากราฟฟกในเอกสารตนฉบับ, โหมดการสแกน และความละเอียด)

• หากเกิดขอผิดพลาดของเครือขาย หรือการเชื่อมต อของเครื่องหรือของคอมพิวเตอรเกิดขึ้นในระหวางการสง 

ขอมูลในสวนของไฟลท่ีสงไปแลวจะถูกบันทึกไวในเครือ่ง หากตองการลบไฟลดงักลาวท้ิง ตองลบท้ิงดวยตนเอง

• เมื่อใสเอกสารตนฉบับ 2 ดานเขาไปในตวัปอนเอกสาร ใหตรวจดูใหแนใจวาไดตั้งคา [2 Sided] ไวเร ียบรอยแลว 

หากไมไดระบุไวและจําเปนตองปรับแนวการสแกน คุณตองหมุนภาพจากเครือ่งคอมพิวเตอรของคุณ

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเลือกรูปแบบ TIFF หรือ JPEG ใหดูที่ "รูปแบบไฟล" (P.124)

การสงตอขอมูลทีส่แกนไปยังคอมพิวเตอรในเคร ือขาย:

1 ใสเอกสารเขาไปในเคร่ือง

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการวางเอกสารตนฉบับ โปรดดูที่ "การวางเอกสารตนฉบับ" (P.112)

2 กดปุม <สแกน>

หมายเหตุ • จากหนาจอ 

คุณสามารถใชแปนตัวเลขเพ่ือใสผูรับท่ีลงทะเบียนไวในรูปแบบตวัเลขส

องหลัก จากนั้นใหไปท่ีขั้นตอนท่ี 5

3 กดปุม <สมุดรายชื่อ>

4 เลอืกที่อยูทีต่องการ จากน้ันกดปุม <ตกลง>

หมายเหตุ • คุณยังสามารถปอนหมายเลขเครื องที ลงทะเบียนไวในรูปแบบตวัเลขสอง

หลักเพ่ือไปยังเครือ่งคอมพิวเตอรท่ีกําหนดไดโดยตรงอีกดวย

• หากตองการตรวจสอบท่ีอยูท่ีลงทะเบียนไวสําหร ับคอมพิวเตอร 

ใหเลือกท่ีอยูนั้นแลวกดปุม <#> เมื่อคุณตรวจสอบท่ีอยูแลว ใหกดปุม 

<ตกลง>

ปุม <สแกน>

1 2

4 5

7 8

0

ปุม <สมุดรายชื่อ>
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5 ดําเนินการต้ังคาขัน้สูงตามความจาํเปน

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัการตั้งคาขัน้สูง ใหดูที่ "การตั้งคาเคร่ืองสแกนขั้นสูง" 

(P.121)

6 กดปุม <เร่ิม>

หากไมระบุทีอ่ยูเคร่ืองคอมพวิเตอร หนาจอสม ุดรายชื่อจะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ • คุณยังสามารถกําหนดใหมหีนาจอการยืนยันขอมูลผูรบัปรากฏขึ้นไดอีก

ดวย สาํหรบัขอมลูเพ่ิมเติม ใหดท่ีู "ยืนยันผูรับ" (P.147)

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 # C

ปุม <เริ่ม>
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การใชงานระหวางการสแกน

ขณะทีเ่คร่ืองกําลงัสแกนเอกสาร คุณสามารถยกเลิกงานทีก่ําลงัดําเนินการอยูและตรวจสอบหรือยกเลกิงานทีก่ําลงัรอดําเนินการได

การยกเลิกงานสแกนปจจุบัน

เพื่อยกเลิกงานที่กาํลังสแกนอยู:

บนตัวเครื่อง

1 กดปุม <หยุด> 

บนตัวเครื่อง

1 กด [Cancel] บนหนาจอขณะกาํลังสแกน

การตรวจสอบสถานะงาน

การตรวจสอบสถานะของงานสแกนที่กาํลังดําเนินการอยูหรือกอนหนาน้ี

หมายเหตุ • คุณสามารถยกเลิกงานสแกนท่ีกําลังดาํเนินการอยูได

สาํหรบัขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการดาํเนินการในหนาจองาน ใหดท่ีู"การยกเลิกงานปจจุบัน" (P.165) 

1 กดปุม <สถานะของงาน>

2 ตรวจสอบสถานะงาน

3 หลงัจากตรวจสอบสถานะของงานแลว ใหกดปุม <ตกลง>

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 # C

ปุม <หยุด>

1 2

4 5

7 8

0

ปุม <สถานะของงาน>



การตั้งคาเคร่ืองสแกนขั้นสูง
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การตั้งคาเคร่ืองสแกนข้ันสูง

มีการใหคําอธิบายเกี่ยวกับรายการซึ่งสามารถตั งคาไดสําหรับ [PC (Network)] และ [E-mail]

หมายเหตุ • * คุณสามารถเปล่ียนแปลงคาเริม่ตนของฟงกชัน่ได

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับคาเริ่มตนที สามารถเปล่ียนแปลงไดและวิธีการเปล่ียนแปลงค าเหลานั้น ใหดูท่ี "ตั้งคาสแกน" (P.145)

1 กดปุม <สแกน>

2 หลงัจากระบุผูรับหรือที่อยูของเคร่ืองคอมพวิเตอรแลว 

ใหเลือกรายการการต้ังคาทีต่องการ

สําหรับขอมูลเกีย่วกับการระบุอีเมลผูรับ ใหดูที่ 

"การสงขอมูลที่สแกนไปยังคอมพิวเตอรโดยอยูในรูปแบบไฟลแนบอีเมล - อีเมล" 

(P.116)

สําหรับขอมูลเกีย่วกับการระบุที่อยูของเคร่ืองคอมพิวเตอร ใหดูที่ 

"การสงขอมูลที่สแกนโดยตรงจากเคร่ืองไปสูคอมพิวเตอร" (P.118)

เขมข้ึน/จางลง

คุณสามารถต้ังคาความเขมไดจากทั้งหมดหาระด ับ ย่ิงตําแหนงของ  หางออกไปทางซายมากขึน้ สําเนาจะย่ิงเขมขึ้น 

แตหากย่ิงหางออกไปทางขวามากขึ้น สําเนาจะย่ิงจางลง

1 กดปุม <เขมขึน้/จางลง>

รายการการตั้งคา คําอธิบาย ดูที่หนา

เขมขึน้/จางลง* ปรับความเขมในการสแกน P.121

ชนิดของตนฉบบั* ตั้งคาชนิดเอกสาร P.122

2 ดาน ตั้งคาเอกสารเปนแบบหน่ึงดานหรือสองดาน P.123

ความละเอียด* ตั้งคาความละเอยีดในการสแกน P.123

โหมดสี* ตั้งโหมดสี P.123

รูปแบบไฟล* ตั้งคารูปแบบไฟล P.124

ขนาดตนฉบับ* ตั้งคาขนาดกระดาษ P.124

ปุม <สแกน>

ปุม <เขมขึน้/จางลง>
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2 ตัวเลือกระดับความสวางและการประหยัดหมึกพิมพ จะเปลีย่นไปทุก

คร้ังทีม่ีการกดปุม <เขมขึน้/จางลง> และจะปรับใชตัวเลอืกเหลาน้ีไดเมื่อ

กลบัสูหนาหลกัโดยทีไ่มไดกดปุม <ตกลง>

คุณสามารถเปลี่ยนระยะเวลาที่แสดงหนาจอการต้ังคาได

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัการเปล่ียนระยะเวลาที่แสดงหนาจอการต้ังคา ใหดูที่ 

"เวลาหนาจอปุมลัด" (P.160)

เขมขึ้น +2

สแกนดวยความเขมมากที่สุด ใชการต้ังคาน้ีในการสแกนเอกสารทีม่ีองคประกอบเน้ือหาจาง

เขมขึ้น +1

สแกนดวยความเขมคอนขางมาก ใชการต้ังคาน้ีในการสแกนเอกสารทีม่ีองคประกอบเน้ือหาคอนขางจาง

ปกติ

สแกนดวยความเขมระดับเดียวกับเอกสาร

จางลง +1

สแกนดวยความเขมคอนขางนอย ใชการต้ังคานี ในการสแกนเอกสารที่มีองคประกอบเน้ือหาคอนข างเขม

จางลง +2

สแกนดวยความเขมนอยทีสุ่ด ใชการต้ังคาน้ีในการสแกนเอกสารที่มีองคประกอบเน้ือหาเขม

ชนิดของตนฉบับ

คุณสามารถกําหนดชนิดของตนฉบับใหเหมาะกับขอม ูลสแกนได

หมายเหตุ • เมื่อมีการตัง้คา [Color Mode] ใหเปน [Color] และคุณภาพของภาพสาํหรบั [Text] และ [Photo] เทียบเทากับ [Photo & Text]

1 กดปุม <ชนิดของตนฉบับ>

2 ตัวเลือกชนิดของตนฉบับจะเปลี่ยนไปทกุคร้ังท ีมีการกดปุม 

<ชนิดของตนฉบับ> 

และจะปรับใชตัวเลอืกน้ีไดเมื่อกลบัสูหนาหลักโดยทีไ่มไดกดปุม <ตกลง>

คุณสามารถเปลี่ยนระยะเวลาที่แสดงหนาจอการต้ังคาได

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัการเปล่ียนระยะเวลาที่แสดงหนาจอการต้ังคา ใหดูที่ 

"เวลาหนาจอปุมลัด" (P.160)

ขอความ (คาเริม่ตน)

ตัวเลือกน้ีเหมาะสําหรับเอกสารทีม่ีสีขาวดําชัดเจน เชน ขอความ

ภาพและขอความ

ตัวเลือกน้ีเหมาะสําหรับเอกสารทีม่ีทั้งรูปภาพและขอความ

ภาพ

ตัวเลือกน้ีเหมาะสําหรับเอกสารทีม่ีแตภาพ

ปุม <ชนิดของตนฉบับ>
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2 ดาน

คุณสามารถต้ังคาเพื่อสแกนเอกสารแบบ 1 ดานหรือ 2 ดานได

1 กดปุม <2 ดาน>

2 ตัวเลอืกวิธีการทาํสําเนาจะเปลี่ยนไปทกุคร้ังท ีมีการกดปุม <2 ดาน> 

และจะปรับใชตัวเลอืกน้ีไดเมือ่กลับสูหนาหลกัโดยที่ไมไดกดปุม <ตกลง>

คุณสามารถเปลี่ยนระยะเวลาทีแ่สดงหนาจอการต้ังคาได

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัการเปล่ียนระยะเวลาที่แสดงหนาจอการตั้งคา ใหดูที่ 

"เวลาหนาจอปุมลัด" (P.160)

ปด

เลือก [Off] สําหรับเอกสารดานเดียว

พลิกตามดานยาว

สแกนเอกสารในแนวต้ังและพลกิหนาดานขาง

พลิกตามดานกวาง

สแกนเอกสารในแนวนอนและพลกิหนาดานขาง

ความละเอียด

ต้ังคาความละเอยีดในการสแกน โดยคุณสามารถเลือกความละเอียดไดดังน้ี คือ 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi หรือ 

600 x 600 dpi

1 กดปุม <จัดชุด/ความละเอียด>

2 ตัวเลอืกความละเอียดจะเปลี่ยนไปทกุคร้ังทีม่กีารกดปุม <จัดชุด/

ความละเอียด> 

และจะปรับใชตัวเลอืกน้ีไดเมือ่กลับสูหนาหลกัโดยที่ไมไดกดปุม <ตกลง>

คุณสามารถเปลี่ยนระยะเวลาทีแ่สดงหนาจอการต้ังคาได

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัการเปล่ียนระยะเวลาที่แสดงหนาจอการตั้งคา ใหดูที่ 

"เวลาหนาจอปุมลัด" (P.160)

โหมดสี

ต้ังโหมดสี

หมายเหตุ • เมื่อมกีารตั้งคา [รูปแบบไฟล] ใหเปน [TIFF] ในโหมด [ขาวดาํ] การเปล่ียนโหมดสีเปน [สี] จะทําใหการตั งคา [รูปแบบไฟล] เปล่ียนเปน [PDF] 

• เมื่อมกีารตั้งคา [รูปแบบไฟล] ใหเปน [JPEG] ในโหมด [ส]ี การเปล่ียนโหมดสีเปน [ขาวดาํ] จะทําใหการต ั งคา [รูปแบบไฟล] เปล่ียนเปน [PDF]

ปุม <2 ดาน>

ปุม <จัดชุด/ความละเอียด>
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1 เลอืก [โหมดสี] จากน้ันกดปุม <ตกลง>

2 เลอืกโหมดสีที่ตองการ จากน้ันกดปุม <ตกลง>

ขาวดํา

ใชในการสแกนเอกสารในรูปแบบขาวดํา 

ระบบจะแปลงขอมูลทีส่แกนใหอยูในรูปแบบ PDF หรือ TIFF

สี

ใชในการสแกนเอกสารในรูปแบบสี ระบบจะแปลงขอมูลทีส่แกนใหอยูในรูปแบบ PDF หรือ JPEG

รูปแบบไฟล

ต้ังคารูปแบบไฟลของขอมูลทีส่แกน

ชื่อไฟลจะถูกบันทึกไวในรูปแบบ "YYMMDDHHMMSS"

1 เลอืก [รูปแบบไฟล] จากน้ันกดปุม <ตกลง>

2 เลอืกโหมดการสแกนที่ตองการ จากน้ันกดปุม <ตกลง>

PDF (คาเริ่มตน)

รองรับทัง้ [ขาวดํา] และ [สี]

TIFF

เลอืกรายการนี้ไดเมื่อเลอืก [ขาวดํา] ในโหมดสี

JPEG

เลอืกรายการนี้ไดเมื่อเลอืก [สี] ในโหมดสี

ขนาดตนฉบับ

คุณสามารถกําหนดขนาดและแนวการพิมพของเอกสารตนฉบับ

1 เลอืก [ขนาดตนฉบับ] จากน้ันกดปุม <ตกลง>

2 เลอืกขนาดของเอกสารตนฉบับ จากน้ันกดปุม <ตกลง>

อัตโนมัติ

เคร่ืองจะตรวจจับขนาดเอกสารโดยอัตโนมัติจากขนาดมาตรฐานทีร่องรับ

ขนาดเอกสารคงท่ี (คาที่ตั้งไวลวงหนา)

เลอืกขนาดของเอกสารที่ใสเขาไป

หมายเหตุ • ระบบจะตั้งคา [ขนาดตนฉบับ] เปน [อัตโนมัต]ิ โดยอัตโนมัตเิมื่อใสเอกสารเขาไปในตวัปอนเอกสาร
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ฟงกชันหลักของโปรแกรมควบคุมการพิมพ

เน้ือหาในสวนน้ีอธิบายเกี่ยวกับฟงกชันหลักๆ ของโปรแกรมควบคุมการพิมพทีใ่ชในการพิมพ 

จาํเปนตองทาํการติดต้ังโปรแกรมควบคุมการพิมพกอนเร่ิมใชงาน

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งโปรแกรมควบคุมการพิมพ ใหดูที่ "การติดตั้ง โปรแกรมควบคุมการพิมพ/โปรแกรมควบค ุมการสแกน" (P.56)

หมายเหตุ • สาํหรบัขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับฟงกชันการพิมพ ใหคลิก [วิธีใช] บนหนาจอเพ่ือแสดงขอมลูเก่ียวกับวิธีใช

• ฟงกชันบางอยางท่ีปรากฏอยูในแท็บ [Options] ของหน าจอ [Properties] 

จะสามารถใชไดเมื่อขอมูลตวัเลือกท่ีตดิตั้งนั้นถูกโหลดไปเก็บไวในโปรแกรมควบคุมการพิมพแลวเทานั้น ฟงกชั่นตางๆ ท่ีปดใชงานอยูจะไมปรากฏขึ้น

สาํหรบัขอมูลเก่ียวกับวิธีการตั้งคาขอมลูอุปกรณเสริม ใหดท่ีู "การกําหนดคาอุปกรณเสริม" (P.76) 

จํานวนหนาตอแผน

เปนการพิมพเอกสารหลายหนาลงไปบนเอกสารหนาเดียว

พมิพ 2 ดาน

เปนการพิมพลงในกระดาษทั้งสองดานของแตละแผ น

โปสเตอร

เปนการขยายขอมูลการพิมพจากหน่ึงหนาไปยังขนาดที่ระบุและส่ังพิมพลงบนหลายหนา ใชในการทำโปสเตอร

การจัดวางหนา Booklet

เปนการพิมพสองดานทีป่ระกอบกับการจดัชุดเรียงหนาไปพรอมกัน 

ทาํใหสามารถทําสําเนาเปนเลมหนังสือและเรียงตามลาํดับหนาไดถูกตอง

ลายนํ้า

เปนการพิมพคําวา 'Confidential' หรือคําอื่นๆ ทีม่ีการต ั้งเอาไวลวงหนาใหปรากฏอยูดานบนของขอมูลการพิมพ

คําอธิบายประกอบ

ใสขอคิดเหน็ วันที ่และเลขหนาลงบนขอมูลการพิมพ
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การพิมพ

สวนน้ีจะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการพิมพเอกสาร

ขั้นตอนทีใ่ชในการพิมพอาจแตกตางกันไปตามแอพพลิเคชันทีคุ่ณใชงานอยู โปรดดูขั้นตอนตางๆ 

ที่ระบุไวในคูมือการใชแอพพลิเคชันของคุณ

ขั้นตอนตอไปนี้คือขัน้ตอนทีใ่ชในหนาจอโปรแกรมควบคุมการพิมพของ [FX DocuCentre S2520/S2320]

1 เลือก [Print] จากเมนู [File] ของแอปพลิเคชัน

2 เลือก [FX DocuCentre XXXXX]

XXXXX: แสดงเปน "S2520" หรือ "S2320" ขึ้นอยูกับรุนของเคร่ืองของคุณ

3 กด [Properties] เพื่อเปลี่ยนตัวเลอืกตางๆ ตามตองการ

หมายเหตุ • สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับฟงกชนัการพิมพ 

ใหคลิก [วิธีใช] 

บนหนาจอเพ่ือแสดงขอมูลเก่ียวกับวิธีใช

4 คลกิ [OK]

5 คลกิ [OK] ในกลองโตตอบ [Print]                                                                              
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การใชงานระหวางการพิมพ

คุณสามารถยกเลิกงานทีก่ําลงัพมิพในปจจุบันได 

การหยุดงานพิมพ

หากตองการยกเลิกงานที่กาํลังพิมพในปจจุบัน:

บนตัวเครื่อง

1 กดปุม <หยุด>

บนตัวเครื่อง

1 ดับเบิลคลิกทีไ่อคอนเคร่ืองพิมพ  บนแถบรายการที่อยูมุมขวาลางของหนาจอ

2 เลอืกชื่อเอกสารทีต่องการจะยกเลิก แลวกดแปน<ลบ> 

ถาไมมีเอกสารปรากฏอยูบนหนาตาง คุณสามารถยกเลกิงานดวยตนเองไดจากบนเคร่ือง

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 # C

ปุม <หยุด>



8 เครื่องมือ

คุณลักษณะของเคร่ืองพิมพจะถูกต้ังไวเปนคาเร่ิมตนมาจากโรงงาน 

แตคุณสามารถปรับแตงการต้ังคาเหลาน้ีใหตรงกบัสภาพแวดลอมการทาํงานของคุณได 

คุณสามารถทําการเปลีย่นแปลงการต้ังคาไดจากหน าจอ [Tools] ในโหมดผูดูแลระบบ

หมายเหตุ • การตั้งคาบางรายการอาจไมสามารถแสดงผลไดในเครือ่งบางรุน อาจจําเปนตองใชอุปกรณเสรมิ สำหรบัขอมูลเพ่ิมเติม 

โปรดตดิตอศูนยบรกิารลูกคาของเรา

เน้ือหาในบทนี้อธิบายเกี่ยวกับฟงกชันที่คุณสามารถใชในการเปลี่ยนแปลงการต้ังคา พรอมทั้งรายละเอียดขั้นตอนตางๆ ในการต้ังคา

ขัน้ตอนการต้ังคาระบบ .....................................................................................................................................................130

รายการเมนูการกําหนดคุณสมบัติหลักทีแ่สดงอยูในโหมดผูดูแลระบบ ............................................................................132

ต้ังคาระบบ .......................................................................................................................................................................134

การต้ังคาเครือคาย ...........................................................................................................................................................140

การต้ังคาทาํสําเนา ...........................................................................................................................................................142

การต้ังคาถายบัตรประจําตัว .............................................................................................................................................144

ต้ังคาสแกน .......................................................................................................................................................................145

การจัดการผูใช ..................................................................................................................................................................148
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ข้ันตอนการต้ังคาระบบ

ภาพรวมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนแปลงการต้ังคาเร่ิมตนของเคร่ือง

สิ่งสําคัญ • หากมีงานท่ีกําลังดาํเนินการหรือรอดาํเนินการอยู  คุณจะไมสามารถเขาสูโหมดผูดูแลระบบได  และ หากคุณไมสามารถเขาสูโหมดผูดูแลระบบ 

ใหรอประมาณ 5 นาที แลวจึงลองใหมอีกครั้ง เนื่องจากงานบางงานอาจยังคงมีการทํางานตอเนื่องภายในระบบ

• ขณะท่ีอยูในโหมดผูดูแลระบบ คุณจะไมสามารถใช งานรายการตอไปนี้ได

- การรับงานพิมพ และเริ่มการพิมพหรือสแกน

เขาสูโหมดผูดูแลระบบ

1 กด ปุม <ลอ็กอิน/ลอ็กเอาต> 

หนาจอใหใสรหัสผานจะปรากฏขึน้

หมายเหตุ • รหัสผานเริ่มตนจะตั้งไวเปน "11111" (เลข "1" หาตัว)

• รหัสผานสามารถเปลี่ยนได 

สาํหรบัขอมูลเก่ียวกับวิธีการเปล่ียนรหัสผาน ใหดท่ีู "ผูดแูลระบบ 

รหัสผาน" (P.138)"ผูดแูลระบบ รหัสผาน" (P.138)"ผูดแูลระบบ 

รหัสผาน" (P.138)

2 ใชแปนตัวเลขเพื่อปอนรหัสผาน จากน้ันกดปุม <ตกลง> หนาจอ [Tools] 

จะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ • ปุม <ล็อกอิน/เอาท> จะสวางขึ้นเมื่อเครื่องเขาสูโหมดผูดูแลระบบ

ตั้งคาฟงกช่ัน

1 กดปุม < > และ < > เพื่อเลือกรายการที่จะต้ังคา

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัรายการการตั้งคา ใหดูที่ 

"รายการเมนูการกาํหนดคุณสมบตัิหลักที่แสดงอยูในโหมดผูดูแลระบบ" (P.132) 

2 กดปุม <ตกลง>

หมายเหตุ • หากตองการกลับสูหนาจอ [Tools] ใหกดปุม <รีเซ็ต>

หากตองการกลับสูหนาจอกอนหนา ใหกดปุม <ยอนกลับ> หรือ < >

3 ทาํซ้าํขั้นตอนที ่1 และ 2 ตามความจาํเปนเพื่อต้ังค าฟงกชัน่ทีต่องการทัง้หมด

หมายเหตุ • รายการการตั้งคาบางรายการกําหนดใหตองปอนคาตัวเลขโดยใชแปนตวัเลข

1 2

4 5

7 8

0

ปุม <ล็อกอิน/เอาท>
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ออกจากโหมดผูดูแลระบบ

1 กดปุม <ลอ็กอิน/เอาท> 

หมายเหตุ • หากมกีารตั้งคาใดท่ีจําเปนตองทําการรบีูตเคร ื่องเพ่ือใชคาท่ีตัง้ใหม 

ก็ใหทําการรีบูตเครื่องตามขอความท่ีปรากฏ

• ไฟท่ีปุม <ล็อกอิน/เอาท> จะดับลงเมื่อเครื่องออกจากโหมดผูดแูลระบบ
1 2

4 5

7 8

0

ปุม <ล็อกอิน/ล็อกเอาต>
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รายการเมนูการกําหนดคุณสมบัติหลักที่แสดงอยูในโหมดผูดูแลระบบ

ตารางขางลางน้ีจะแสดงรายการการต้ังคาเร่ิมตนซึ่งคุณสามารถเปลีย่นแปลงได 

รายการที่แสดงเหลาน้ีจะแตกตางกันไปขึน้อยูกับการกาํหนดคาของเคร่ืองคุณ

รายการการตั้งคา คําอธิบาย ดูที่หนา:

ตั้งคาระบบ ใชในการตั้งคาระบบ P.134

การตั้งคาถาดกระดาษ ใชในการตั้งคาชนิดของกระดาษสําหรับถาดกระดาษ P.134

การตั้งคาวสัดุส้ินเปลือง ใชในการตั้งคาหนาจอแสดงคําเตือนสําหรับวัสดุส้ินเปลือง P.135

การตั้งคาภูมิภาคและเวลา ใชในการตั้งคาภูมิภาคในการใชงานเคร่ืองและนาฬิการะบบ P.135

การตั้งคาอืน่ๆ ใชในการตั้งคาระบบอื่นๆ P.138

การตั้งคาเครือคาย ใชในการตั้งคาสภาพแวดลอมของเครือขาย P.140

ความละเอียดของ IPv4 แอดเดรส ใชในการตั้งคา IPv4 P.140

ความละเอียดของ IPv6 แอดเดรส ใชในการตั้งคา IPv6 P.140

การตั้งคาโหมด IP ใชในการตั้งคาโหมด IP P.141

อัตราความเร็วของอีเธอรเน็ต ใชในการตั้งคาความเร็วในการสง P.141

การตั้งคาตัวกรอง IP ใชในการตั้งคา IPv6 P.141

การตั้งคาทําสําเนา ใชในการตั้งคาคุณสมบัติการทําสําเนา P.142

สวางขึ้น/เขมขึ้น ใชในการตั้งคาเร่ิมตนของความเขมของสําเนา P.142

ชนิดของตนฉบับ ใชในการตั้งคาเร่ิมตนของชนิดของตนฉบับ P.142

2 ดาน ใชในการตั้งคาเร่ิมตนสําหรับการทําสําเนา 2 ดาน P.142

ถาดกระดาษ ใชในการตั้งคาถาดกระดาษเร่ิมตนสําหรับการทําสําเนา P.142

การยอ/ขยาย ใชในการตั้งอัตราสวนการยอขยายเร่ิมตน P.143

ลบขอบ ใชในการตั้งคาเร่ิมตนสําหรับ ลบขอบ P.143

ความคมชัด ใชในการตั้งระดับความคมชัด P.143

การลบพ้ืนหลัง ใชในการตั้งคาวาจะลบพ้ืนหลังของภาพหรือไม P.143

พ้ืนหลัง ระดับการลบ ใชในการตั้งระดับการลบพ้ืนหลัง P.143

ตั้งคายอ/ขยายลวงหนา ใชในการตั้งคาการยอ/ขยายลวงหนา P.143

จัดชุดอัตโนมัติ ใชในการตั้งคาการหมุนเม่ือเลือก จัดชุด สําหร ับวิธีการพิมพออก P.143

การตั้งคาถายบัตรประจําตัว ใชในการตั้งคาถายบตัรประจําตัว P.144

ชนิดของตนฉบับ ใชในการตั้งคาเร่ิมตนสําหรับชนิดของตนฉบับ P.144

จํานวนบัตร ใชในการตั้งจํานวนบัตรที่จะทําสําเนา P.144

ลบขอบ ใชในการตั้งคาของ ลบขอบ P.144

ตั้งคาสแกน ใชในการตั้งคาคุณสมบัติการสแกน P.145

สวางขึ้น/เขมขึ้น ใชในการตั้งคาเร่ิมตนของความเขมของการสแกน P.145

ชนิดของตนฉบับ ใชในการตั้งคาเร่ิมตนของชนิดของตนฉบับ P.145

ความละเอียด ใชในการตั้งคาเร่ิมตนของความละเอยีดของการสแกน P.145

โหมดสี ใชในการตั้งคาโหมดสีสําหรับการสแกน P.145

รูปแบบไฟล (ขาวดํา) ใชในการตั้งคารูปแบบไฟลของขอมูลขาวดําที่สแกน P.145

รูปแบบไฟล (สี) ใชในการตั้งคารูปแบบไฟลของขอมูลสีที่สแกน P.146

ขนาดตนฉบับ ใชในการกาํหนดขนาดและแนวของเอกสาร P.146
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การลบพ้ืนหลัง ใชในการตั้งคาวาจะลบพ้ืนหลังของภาพหรือไม P.146

พ้ืนหลัง ระดับการลบ ใชในการตั้งระดับการลบพ้ืนหลัง P.146

การบีบอัดภาพ ใชในการตั้งอตัราการบีบอัดสําหรับการสแกน P.146

ความคมชัด ใชในการตั้งระดับความคมชัด P.146

ลบขอบ ใชในการตั้งคาของ ลบขอบ P.147

ขนาดไฟลแนบสูงสุด ใชในการกําหนดขนาดไฟลสูงสุดสําหรับไฟลแนบ P.147

การยืนยันการรับ ใชในการตั้งคาวาจะยืนยันขอมูลผูรับกอนส งหรือไม P.147

การจัดการผูใช ใชในการจํากัดผูใชที่อนุญาตใหใชฟงกชันทำสําเนา P.148

การควบคุมผูใช ใชในการจํากัดการใชฟงกชันทําสําเนา P.148

ยืนยัน/แกไข ใชในการตั้งคาวาจะรีเซ็ตจํานวนการทําสําเนาทั งหมดหรือไม P.148

รีเซ็ตจํานวนการทําสําเนา ใชในการตั้งรหัสผานของผูใชและจํานวนสูงสุดที่อนุญาตใหทําสําเนาได P.150

รายการการตั้งคา คําอธิบาย ดูที่หนา:
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ตั้งคาระบบ

ใชในการต้ังคาระบบ

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการแสดงหนาจอ [System Settings] ใหดูที่ "ขัน้ตอนการตั้งคาระบบ" (P.130) 

การตั้งคาถาดกระดาษ

การตัง้คาถาดกระดาษ

การต้ังคาถาดกระดาษจะต้ังคาชนิดของกระดาษ (ค ุณภาพกระดาษ) สําหรับถาดกระดาษแตละถาด 

การต้ังคาถาดกระดาษยังใชในการต้ังคาขนาดกระดาษสําหรับถาดกระดาษ 5

เพื่อรักษาคุณภาพการพิมพไวเชนเดิมหลังจากเปลีย่นคุณภาพของกระดาษในถาด 

ใหเปลี่ยนการต้ังคาเร่ิมตนของคุณภาพกระดาษของถาดใหตรงกับกระดาษใหม

หมายเหตุ • [ถาด 2] ถึง [ถาด 4] จะแสดงขึ้นมาเมือ่ติดตั้งถาดกระดาษท่ีเปนอุปกรณเสริม

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการแสดงหนาจอ [ตั้งคาถาด] ใหดูที่ "ขัน้ตอนการตั้งคาระบบ" (P.130)

ถาด 1

ชนิดของกระดาษ

ต้ังคาชนิด (คุณภาพ) ของกระดาษในถาด 1

คุณสามารถเลอืก [ธรรมดา 1], [ธรรมดา 2] หรือ [กระดาษบาง]

[ธรรมดา 1] เปนคาทีต้ั่งจากโรงงาน

ถาด 2 ถึงถาด 4

ชนิดของกระดาษ

ต้ังคาชนิด (คุณภาพ) ของกระดาษในถาด 2 ถึงถาด 4 (ถาดทีเ่ปนอุปกรณเสริม)

คุณสามารถเลอืก [ธรรมดา 1], [ธรรมดา 2], [กระดาษหนา], [Extra-HW] หรือ [กระดาษบาง]

ถาด 5

ขนาดกระดาษ

ต้ังคาขนาดของกระดาษในถาด 5 (บายพาส)

คุณสามารถเลอืก [A3  (297 x 420 มม.)], [A4  (297 x 210 มม.)], [A4  (210 x 297 มม.)], [B4  (257 x 364 มม.)], 

[B5  (257 x 182 มม.)], [B5  (182 x 257 มม.)], [8K  (267x388 มม.)],[8K  (270 x 390 มม.)], [16K  (267 x 

194 มม.)], [16K  (270 x 195 มม.)], [A5  (148 x 210 มม.)], [11 x 17" ], [8.5 x 14" ], [8.5 x 13" ], [8.5 x 

11" ], [8.5 x 11" ], [ขนาดกําหนดเอง 1] - [ขนาดกําหนดเอง 6]

ถาคุณเลือก [ขนาดกําหนดเอง 1] - [ขนาดกําหนดเอง 6] และกดปุม <ตกลง> คุณสามารถต้ังคากระดาษทีไ่มใชขนาดมาตรฐาน (X 

(แนวนอน) 98 ถึง 432 มม. และ Y (แนวต้ัง) 127 ถึง 297 มม.)

[A4  (297 x 210 มม.)] เปนคาทีต้ั่งจากโรงงาน

ชนิดของกระดาษ

ต้ังคาชนิด (คุณภาพ) ของกระดาษในถาด 5 (บายพาส)

คุณสามารถเลอืก [ธรรมดา 1], [ธรรมดา 2], [กระดาษหนา], [Extra-HW] หรือ [กระดาษบาง]

[ธรรมดา 1] เปนคาทีต้ั่งจากโรงงาน

เลือกกระดาษอัตโนมัติ

ต้ังคาถาดทีจ่ะใชสําหรับการเลือกถาดกระดาษโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ • ถาด 1 จะถูกรวมไวในรายการนี้โดยอัตโนมัติ

ถาด 2 ถึง 4

ต้ังคาถาดแตละถาดที่ตองการใหรวมอยูในการเลอืกถาดกระดาษโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถเลอืก [เปด] หรือ [ปด] ได

[เปด] เปนคาที่ต้ังจากโรงงาน

หมายเหตุ • [ถาด 2] ถึง [ถาด 4] จะแสดงขึ้นมาเมือ่ติดตั้งถาดกระดาษท่ีเปนอุปกรณเสริม
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การตั้งคาขนาดกระดาษ

ใชในการกาํหนดขนาดของกระดาษที่จะตรวจจบัโดยอตัโนมัติเมื่อคุณใชเอกสารขนาดมาตรฐาน 

หรือต้ังคาใหเคร่ืองตรวจจับขนาดของเอกสาร

คุณสามารถเลือกจาก [ชุดลําดับ A/B (8K/16K)], [หนวยเปนน้ิว (8 x 14")], [ชุดลาํดับ A/B (8 x 13")] หรือ [หนวยเปนน้ิว (8 x 13.4")]

[ชุดลาํดับ A/B (8K/16K)] เปนคาที่ต้ังจากโรงงาน

เปล่ียนขนาด Legal สําหรบั DADF

ใชในการต้ังคาตัวเลือกขนาดเอกสารที่เคร่ืองจะสามารถตรวจจับไดโดยอัตโนมัติในตัวปอนเอกสาร

คุณสามารถเลือกไดจาก [8.5 x 13" ] หรือ [8.5 x 14" ]

[8.5 x 14" ] เปนคาทีต้ั่งจากโรงงาน

เลือกขนาด 8K/16K

ใชในการต้ังคาตัวเลือกขนาดเอกสารที่เคร่ืองจะสามารถตรวจจับไดโดยอัตโนมัติในตัวปอนเอกสาร

คุณสามารถเลือกจาก [จนี (8K/16K)] หรือ [ไตหวัน(8K/16K)]

[จีน (8K/16K)] เปนคาที่ต้ังจากโรงงาน

การตั้งคาวัสดุสิ้นเปลือง

แสดงการเตือนผงหมกึ

ใชในการต้ังคาวาจะใหแสดงขอความบนหนาจอบ อยแคไหนเมื่อใกลถึงเวลาเปลีย่นตลับหมกึแลว

คุณสามารถเลือกไดจาก [ปด], [ขณะเร่ิมทาํงาน] หรือ [ขณะลางอัตโนมติั]

[ขณะเร่ิมทาํงาน] เปนคาที่ต้ังจากโรงงาน

แสดงการเตือนดรมั

ใชในการต้ังคาวาจะใหแสดงขอความบนหนาจอบ อยแคไหนเมื่อใกลถึงเวลาเปลีย่นตลับลูกดรัมแลว

คุณสามารถเลือกไดจาก [ปด], [ขณะเร่ิมทาํงาน] หรือ [ขณะลางอัตโนมติั]

[ขณะเร่ิมทาํงาน] เปนคาที่ต้ังจากโรงงาน

แสดงคําเตอืนดรัม

ใชในการต้ังคาวาจะใหแสดงขอความบนหนาจอบ  อยแคไหนเมื่อตลับลูกดรัมส้ินสุดอายุการใชงานแลว

คุณสามารถเลือกไดจาก [ปด], [ขณะเร่ิมทาํงาน] หรือ [ขณะลางอัตโนมติั]

[ขณะลางอัตโนมติั] เปนคาทีต้ั่งจากโรงงาน

การตั้งคาภูมิภาคและเวลา

ภูมิภาค

ต้ังคาภูมิภาคในการใชงานเคร่ือง

คุณสามารถเลือกจาก [ออสเตรเลยี], [จีน], [ไตหวัน], [ฮ องกง], [อินโดนีเซีย], [เกาหลี], [มาเลเซีย], [นิวซแีลนด], [ฟลิปปนส], [สิงคโปร], 

[เวียดนาม] หรือ [ไทย]

[ออสเตรเลีย] เปนคาที่ต้ังจากโรงงาน

สิ่งสําคญั • หากคุณเปล่ียนแปลงการตัง้คา [ภูมิภาค] หลังจากท ี่คุณเริม่ตนใชเครื่องแลว ระบบจะรีเซ็ตการต ั้งคาท้ังหมด ใหเปล่ียนการตั้งคา [ภูมิภาค] 

ดวยความระมัดระวัง

ปฏิบัติตามขั้นตอนขางลางน้ีเพื่อดําเนินการต ั้งคา

1 ในหนาจอ [การต้ังคาภูมิภาคและเวลา] ใหเลอืก [ภ ูมิภาค]

2 กดปุม <ตกลง>
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3 เลอืกภูมภิาคของคุณ จากน้ันกดปุม <ตกลง>

4 เลอืก [ใช (ตองรีสตารท)] จากน้ันกดปุม <ตกลง>

รีสตารทเคร่ือง (ปดสวิตชเคร่ืองแลวเปดขึน้มาอีกคร้ัง) 

ตั้งเวลารีเซต็อัตโนมตัิ

ใชในการต้ังคาระยะเวลาทีใ่หเคร่ืองรอกอนการกลบัสูหนาจอเร่ิมตนโดยอัต

โนมัติเมื่อไมมีการดําเนินการใดๆ

คุณสามารถเลอืกไดดังน้ี คือ [15 วินาที], [30 วินาที], [45 วินาที], [1 นาท]ี, 

[2 นาที], [3 นาท]ี หรือ [4 นาท]ี

[45 วินาท]ี เปนคาที่ต้ังจากโรงงาน

ตั้งเวลาพิมพอัตโนมตัิ

ใชในการต้ังคาระยะเวลาทีเ่คร่ืองรอหลังจากส ั่งงานแผงควบคุม ใสกระดาษลงในตัวปอนกระดาษ หรือปดถาดกระดาษ 

จนกระทั่งเร่ิมพิมพโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถต้ังคาไดระหวาง 1 - 240 วินาที (เพิม่ทีละ 1 วินาที)

[10 วินาท]ี เปนคาที่ต้ังจากโรงงาน

ตั้งประหยัดพลังงาน

ใชในการต้ังคาสําหรับฟงกชันการประหยัดพลงังาน

โหมดใชพลงังานต่ํา

ต้ังคาระยะเวลาที่ใหเคร่ืองรอกอนการเขาสู โหมดใชพลังงานตํ่า

คุณสามารถต้ังคาไดระหวาง 1 ถึง 60 นาที (เพิ่มขึ นทลีะ 1 นาท)ี

เคร่ืองจะไมปดการทาํงานโดยสมบูรณในโหมดใชพลังงานตํ่าน้ี 

แตโหมดน้ีจะสรางสมดุลระหวางการใชพลงังานต กั บเวลาอุนเคร่ืองในชวงส้ันๆ 

โดยการควบคุมอุณหภูมิของฟวเซอรใหอยูในระด ับกึง่กลางระหวางอุณหภูมิเมื่อปดเคร่ืองกบัอุณหภูมเิมื่อเคร่ือง "พรอมทํางาน"

[1 นาที] เปนคาทีต้ั่งจากโรงงาน

โหมดพัก

ใชสําหรับต้ังเวลาทีเ่คร่ืองจะตองรอกอนเปลี ยนจากโหมดพลงังานตํ่าไปเปนโหมดพักเคร่ือง

คุณสามารถต้ังคาไดระหวาง 1 ถึง 239 นาที (เพิ่มขึ นทีละ 1 นาที)

โหมดพักเคร่ืองจะลดการใชพลงังานใหเหลือนอยที่สุดดวยการตัดกระแสไฟฟาที่เขาสูสวนประกอบทั้งหมดยกเวนชุดควบคุม 

เวลาอุนเคร่ืองในโหมดพักเคร่ืองจะนานกวาในโหมดใชพลงังานตํ่า

[1 นาที] เปนคาทีต้ั่งจากโรงงาน

เวลารอ

มีการต้ังคาระยะเวลาที่จะรอตามการดําเนินการท ี่แสดงรายการไวขางลางน้ีเมื่อมีการวางเอกสารบนกระจกวางเอกสารตนฉบับและกาํลังอัพ

โหลด

ระยะเวลาที่ผานพนไปจนกระทั่งการดําเนินการถัดไปเสร็จสมบูรณเมื่อปรากฏวาไมมีการเพิ่มเอกสารใดเขาไปแลว

[30 วินาท]ี เปนคาที่ต้ังจากโรงงาน

คุณสามารถเลอืกไดดังน้ี คือ [20 วินาท]ี, [30 วินาที], [60 วินาท]ี หรือ [90 วินาที]

ตั้งเวลายกเลิกงาน

ใชในการต้ังคาวาจะใหระบบยกเลกิงานโดยอัตโนมัติหรือไมเมื่อมีขอผิดพลาดของงานเกดิขึน้

คุณสามารถเลอืก [เปด] หรือ [ปด] ได หากเลือก [เปด] คุณจะสามารถต้ังคาไดระหวาง 60 - 5940 วินาที (เพิ  มขึ้นทีละ 1 วินาที)

[600 วินาที] เปนคาทีต้ั่งจากโรงงาน

นาฬิกา

ต้ังเวลาบนนาฬิกาของเครื่อง รายการน้ีจะต้ังคาเวลาที่ใชในการพมิพเวลาปจจุบันบนรายการและรายงาน

หมายเหตุ • เมื่อตั้งเวลาเปนครัง้แรก ใหตัง้คา [รูปแบบว ันท่ี] และ [รปูแบบเวลา] กอน
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ปฏิบัติตามขั้นตอนขางลางน้ีเพื่อดําเนินการต ั้งคา

วันที่และเวลา

ต้ังคาวันทีแ่ละเวลาปจจุบัน

1 ในหนา [ต้ังคาระบบ] ใหเลอืก [การต้ังคาภมูิภาคและเวลา] แลวกดปุม 

<ตกลง>

2 เลือก [นาฬิกา] แลวกดปุม <ตกลง>

3 เลือก [วันที่และเวลา] จากน้ันกดปุม <ตกลง>

4 ต้ังวันที่

ใชแปนตัวเลข (ปุม 0 - 9) ในการปอนวันที่

ตัวอยาง: หากตองการปอนวันที ่18 มิถุนายน 2014 ใหกด 

<2><0><1><4> <0><6> <1><8>

หมายเหตุ • ปอนวันท่ีตามรูปแบบการแสดงผลท่ีตัง้ไวใน [รปูแบบวันท่ี] 

• กดปุม < > และ < > เพ่ือเล่ือนเคอรเซอร 

5 กดปุม <ตกลง>

6 ต้ังคาเวลาปจจุบัน

ใชแปนตัวเลข (ปุม 0 - 9) ในการปอนเวลา

หมายเหตุ • ปอนเวลาในรูปแบบการแสดงผล (12 หรอื 24 ชั่วโมง) ท่ีตั้งคาไวใน 

[รูปแบบเวลา]

เมื่อตัง้ [รูปแบบเวลา] เปน [12H] ใหปอนคาระหวาง [1:00] ถึง 

[12:59] 

เมื่อตัง้ [รูปแบบเวลา] เปน [24H] ใหปอนคาระหวาง [0:00] ถึง 

[23:59]

• กดปุม < > และ < > เพ่ือเล่ือนเคอรเซอร

7 กดปุม <ตกลง>

8 ตรวจสอบการต้ังคา จากน้ันกดปุม <ตกลง>

หนาจอยืนยันจะปรากฏขึ้น

รูปแบบวันที่

ต้ังคารูปแบบวันที่

คุณสามารถเลือกไดจาก [ปป/ดด/วว], [ดด/วว/ปป] หรือ [วว/ดด/ปป]

[ปป/ดด/วว] เปนคาที่ต้ังจากโรงงาน
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1 ในหนาจอ [นาฬิกา] ใหเลือก [รูปแบบวันที]่ จากน้ันกดปุม <ตกลง>

2 เลอืกรูปแบบการแสดงวันที่ทีต่องการ จากน้ันกดปุม <ตกลง>

รูปแบบเวลา

ต้ังคารูปแบบเวลา

คุณสามารถเลอืกไดจาก [12H] หรือ [24H]

[24H] เปนคาที่ต้ังจากโรงงาน

1 ในหนาจอ [นาฬิกา] ใหเลือก [รูปแบบเวลา] จากน้ันกดปุม <ตกลง>

2 เลอืกรูปแบบการแสดงเวลาที่ตองการ จากน้ันกดปุ ม <ตกลง>

การตั้งคาอื่นๆ

ผูดูแลระบบ รหัสผาน

ใชในการต้ังรหัสผานสําหรับเขาสูโหมด System Administration

คุณสามารถปอนตัวเลขไดระหวาง 4 - 6 ตัวต้ังแตเลข 0 - 9

[11111] (เลข "1" หาตัว) เปนคาทีต้ั่งจากโรงงาน

ปฏิบัติตามขัน้ตอนขางลางน้ีเพื่อดําเนินการต ั้งคา

1 ในหนา [ต้ังคาระบบ] ใหเลอืก [การต้ังคาอืน่ๆ] แลวกดปุม <ตกลง>

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการแสดงหนาจอ [เครื องมือ] ใหดูที่ 

"ขัน้ตอนการตั้งคาระบบ" (P.130)

2 เลอืก [ผูดูแลระบบ รหสัผาน] แลวกดปุม <ตกลง>
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3 ปอนรหสัผานที่ตองการในชองรหัสผานใหม

หมายเหตุ • รหัสผานท่ีปอนจะปรากฏขึ้นเปนเครื่องหมายดอกจัน (*)

4 กดปุม <ตกลง>

ซอมบํารุง

ใชเพื่อรีเซ็ตตัวนับสําหรับอะไหลทดแทนที่ตองเปลี่ยนตามระยะเวลาโดยตัวแทนฟูจิ ซีร็อกซในพ ื้นที่ของคุณ

สิ่งสําคญั • ใหใชฟงกชั่นเหลานี้เฉพาะในกรณท่ีีจาํเปนเทานัน้

เก็บบันทึกการทํางาน

ใชในการต้ังคาวาจะใหระบบบันทึกงานทาํสําเนาและงานสแกนจาก USB ไวใน Job History Reports หรือไม

คุณสามารถเลือก [เปด] หรือ [ปด] ได

[ปด] เปนคาที่ต้ังจากโรงงาน

หนาจอเริม่ตน

หนาจอ [หนาจอเร่ิมตน] จะอนุญาตใหคุณเปลี่ยนแปลงหนาจอเร่ิมตน ซึ่งเปนหนาจอที่แสดงขึน้มาเมื่อเปดเคร่ือง 

และหลงัออกจากโหมดประหยัดพลงังาน คุณสามารถเลอืกหนาจอ [ทาํสําเนา] หรือ [สแกน] เปนหนาจอเร่ิมตน

[Copy] เปนคาที่ต้ังจากโรงงาน

หมายเหตุ • ไมสามารถตั้งคาบางหนาจอไดสาํหรบัเครื่องบางรุน 

ปฏิบัติตามขั้นตอนขางลางน้ีเพื่อเปลี่ยนหนาจอเร่ิมตน

1 ในหนาจอ [Default Display] 

ใหเลือกหนาจอที่ตองการใชเปนหนาจอเร่ิมต น

สําหรับขอมูลเกีย่วกับวธีิการแสดงหนาจอ [Default Display] ใหดูที่ 

"ขั้นตอนการต้ังคาระบบ" (P.130) 

2 กดปุม <ตกลง>

เขาสูโหมดประหยดัพลังงานหลังงานเสร็จส้ิน

ใชในการต้ังคาวาจะเขาสูโหมดใชพลงังานตำหลังจากงานพิมพเสร็จไปแลว 10 วินาทหีรือไม

คุณสามารถเลือก [ปด] หรือ [เปด] ได

[ปด] เปนคาที่ต้ังจากโรงงาน

หมายเหตุ • เครื่องจะปฏิบัตติามการตั้งคาตั้งเวลาใชพลังงานต่าํ เมื่อเลือก [ปด]
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การตั้งคาเครือคาย

ใชในการต้ังคาสภาพแวดลอมของเครือขาย

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการแสดงหนาจอ [การต ั้งคาเครือขาย] ใหดูที่ "ขั้นตอนการต้ังคาระบบ" (P.130)

ความละเอียดของ IPv4 แอดเดรส

ต้ังคา IPv4

ขอรับ IP แอดเดรส

กาํหนดวิธีการทีใ่ชในการขอรับ IP แอดเดรส, ซบัเน็ตมาสก และเกตเวยแอดเดรส

DHCP/AutoNet

ขอรับ IP แอดเดรส, ซบัเน็ตมาสก และเกตเวยแอดเดรสจากเซริฟเวอร DHCP โดยอตัโนมัติ

หากการติดตอส่ือสารกับเซริฟเวอร DHCP ลมเหลว ระบบจะเปดใชงานฟงกชั่น AutoIP เพื่อจดัสรร IP แอดเดรส (169.254.xxx.xxx) 

หากมกีารติดตอส่ือสารกบัเซิรฟเวอร DHCP อีกครั งในภายหลัง จะไดรับการต้ังคาจากเซิรฟเวอร DHCP อีกคร้ัง

Static

ใช IP แอดเดรส, ซับเน็ตมาสก และเกตเวยแอดเดรสเด ิมเสมอ

DHCP

ขอรับ IP แอดเดรส, ซบัเน็ตมาสก และเกตเวยแอดเดรสจากเซริฟเวอร DHCP โดยอตัโนมัติ

BOOTP

ขอรับ IP แอดเดรส, Subnet Mask และเกตเวยแอดเดรส จากเซริฟเวอร BOOTP โดยอัตโนมัติ

RARP

ขอรับ IP แอดเดรสจากเซิรฟเวอร RARP โดยอัตโนมัติ

IP แอดเดรส

เมือ่ต้ังคา [รับที่อยู IP] เปน [Static] จะมกีารต้ังคา IP แอดเดรสโดยการปอนขอมูลดวยตนเองจากแปนตัวเลข

หมายเหตุ • ปอน IP แอดเดรสในรปูแบบ xxx.xxx.xxx.xxx โดยท่ี "xxx" แตละชดุม ีคาระหวาง 0 ถึง 255

ซับเน็ตมาสก

เมือ่ต้ังคา [รับที่อยู IP] เปน [Static] จะมกีารต้ังคาซบัเน็ตมาสกโดยการปอนขอมลูดวยตนเองจากแปนตัวเลข

หมายเหตุ • ปอนซับเน็ตมาสกในรูปแบบ xxx.xxx.xxx.xxx โดยท่ี "xxx" แตละชุดมคีาระหวาง 0 ถึง 255

เกตเวยแอดเดรส

เมือ่ต้ังคา [รับที่อยู IP] เปน [Static] จะมกีารต้ังคาเกตเวยแอดเดรสโดยการปอนขอมูลดวยตนเองจากแปนตัวเลข

หมายเหตุ • ปอนเกตเวยแอดเดรสในรูปแบบ xxx.xxx.xxx.xxx โดยท่ี "xxx" แตละชุดมีคาระหวาง 0 ถึง 255

ความละเอียดของ IPv6 แอดเดรส

ต้ังคา IPv6

ตั้งคา IPv6

ต้ังคาวาจะใช IPv6 หรือไม

คุณสามารถเลอืก [ปดใชงาน] หรือ [เปดใชงาน] ได

[ปดใชงาน] เปนคาทีต้ั่งจากโรงงาน

IP แอดเดรส

ใชแปนตัวเลขในการปอน IP แอดเดรส 
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เลขนําหนา

ใชแปนตัวเลขในการปอนเลขนําหนา IP แอดเดรส (ระหวาง 1 ถึง 128)

เกตเวยแอดเดรส

ใชแปนตัวเลขในการปอนเกตเวยแอดเดรส

การตั้งคาโหมด IP

ต้ังคาโหมดการดําเนินการ TCP/IP

[IPv4] เปนคาทีต้ั่งจากโรงงาน

Dual Stack

เลือกการต้ังคาน้ีเมื่อใชเคร่ืองในสภาพแวดล อมที่ใชทั้ง IPv4 และ IPv6

IPv4

เลือกการต้ังคาน้ีเมื่อใชเคร่ืองในสภาพแวดล อม IPv4

IPv6

เลือกการต้ังคาน้ีเมื่อใชเคร่ืองในสภาพแวดล อม IPv6

อัตราความเร็วของอีเธอรเน็ต

คุณสามารถเลือกไดดังน้ี คือ [อัตโนมัติ], [10BASE-T Half], [10BASE-T Full], [100BASE-TX Half] หรือ [100BASE-TX Full]

[อัตโนมัติ] เปนคาที่ต้ังจากโรงงาน

การตั้งคาตัวกรอง IP

ต้ังคาวาจะจํากดั IP แอดเดรสทีส่ามารถเขาถึงเคร่ืองไดหรือไม

หมายเหตุ • ตัวกรอง IP เปนฟงกชัน่ท่ีใชในการระงับการพิมพโดยใช TCP/IP 

• ระบบจะเปดใชงานการตัง้คานี้หลังจากรีสตารทเครือ่ง

IPv4

ต้ังคาวาจะจํากดั IPv4 แอดเดรสซึ่งสามารถเขาถึงเคร่ืองไดหรือไม เมือ่เปดใชงานการต้ังคาน ี้ คุณจะสามารถลงทะเบียน IP แอดเดรส/

ซับเน็ตมาสกที่จะรองรับไดมากถึง 10 รายการ

IPv6

ต้ังคาวาจะจํากดั IPv6 แอดเดรสซึ่งสามารถเขาถึงเคร่ืองไดหรือไม เมือ่เปดใชงานการต้ังคาน ี้ คุณจะสามารถลงทะเบียน IP แอดเดรส/

ซับเน็ตมาสกที่จะรองรับไดมากถึง 10 รายการ
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การตั้งคาทําสําเนา

ใชในการต้ังคาคุณสมบัติการทาํสําเนา

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการแสดงหนาจอ [ตั้งคาการทําสําเนา] ใหดูที่ "ขัน้ตอนการตั้งคาระบบ" (P.130) 

เขมข้ึน/จางลง

ต้ังคาเร่ิมตนสําหรับความเขมในการทาํสําเนาที แสดงใน [เขมขึน้/จางลง]

คุณสามารถเลอืก [เขมขึน้ +2], [เขมขึ้น +1], [ปกติ], [จางลง +1], [จางลง +2] หรือ [ตัวประหยัดหมกึพิมพ]

[ปกติ] จะต้ังคาความเขมในการทาํสําเนาไวที่ระด ับใกลเคียงกบัเอกสารตนฉบับ, [Dark +2] จะต้ังคาความเขมที่สูงกวาเอกสารตนฉบับ สวน 

[Light +2] จะต้ังคาความเขมทีน่อยลง

[Toner Saver] จะกาํหนดคาสําหรับแตละคุณลักษณะไวเพื่อประหยัดการใชหมกึพิมพ [Lighten/Darken]: Lighten +2, [Sharpness]: 

Sharpen +2 และ [Original Type]: Photo& Text

[ปกติ] เปนคาทีต้ั่งจากโรงงาน

ชนิดของตนฉบับ

ต้ังคาเร่ิมตนที่แสดงสําหรับ [ชนิดของตนฉบับ] 

การต้ังคาน้ีจะปรับลักษณะเฉพาะในการทาํสําเนาใหเหมาะสมที่สุดสําหรับชนิดเอกสารทีร่ะบุไว

[ขอความ] เปนคาที่ต้ังจากโรงงาน

ขอความ

ต้ังคาเมือ่ทําสําเนาเอกสารทีม่ีความแตกตางของสีดําและสีขาวอยางชัดเจน เชน เอกสารขอความ

ภาพและขอความ

ต้ังคาเมือ่ทําสําเนาเอกสารทีม่ีทั้งขอความและรูปภาพ

ภาพ

ต้ังคาเมือ่ทําสําเนารูปภาพ

2 ดาน

ต้ังคาเร่ิมตนที่แสดงสําหรับ [2 ดาน]

[1 1 Sided] เปนคาที่ต้ังจากโรงงาน

1  1 ดาน

ต้ังคาน้ีเมื่อทาํสําเนาเอกสารดานเดียวบนดานเดียวของกระดาษหน่ึงแผน

2  1 ดาน

ต้ังคาน้ีเมื่อทาํสําเนาเอกสารสองดานบนดานเด ียวของกระดาษหน่ึงแผน

1  2 ดาน

ต้ังคาน้ีเมื่อทาํสําเนาเอกสารดานเดียวบนทัง้สองดานของกระดาษหน่ึงแผน

2  2 ดาน

ต้ังคาน้ีเมื่อทาํสําเนาเอกสารสองดานบนทั้งสองดานของกระดาษหน่ึงแผน

ถาดกระดาษ

ต้ังคาถาดกระดาษที่แสดงใน [ถาดกระดาษ] เลอืกถาดกระดาษเร่ิมตนทีจ่ะใชสําหรับการทาํสําเนา

[อัตโนมัติ] เปนคาที่ต้ังจากโรงงาน

หมายเหตุ • [ถาด 2], [ถาด 3] และ [ถาด 4] จะแสดงขึ้นมาเมื่อติดตั้งถาดกระดาษท่ีเปนอุปกรณเสริม

• เครือ่งจะเลือกถาดกระดาษท่ีไดตั้งคาสําหรับการเลือกถาดอัตโนมัตไิวเปน [เปด] เพ่ือใชในการทําสําเนาเมื่อเลือก [อัตโนมัติ] 

และหากมีถาดกระดาษท่ีสามารถใชงานไดตามเงื่อนไขมากกวาหนึ่งถาด เครื่องจะเลือกถาดกระดาษที มีลาํดับความสาํคัญสูงสุดมาใชในการทําสาํเนา 
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อยางไรก็ตามถาดท่ีมีการตัง้คาคุณภาพหรอืขนาดกระดาษท่ีไมสอดคลองกับฟงกชัน่การทําสาํเนา 2 ดานจะถูกขามไป ลําดบัความสําคัญของถาดคือ 

ถาด 1 > ถาด 2 > ถาด 3 > ถาด 4 > ถาด 5

• หากมกีารตั้งคาถาดกระดาษท่ีเปนอุปกรณเสริมไวเปนคาเริ่มตน คาเริ่มตนจะเปลี่ยนกลับไปเปน [Auto] หากมีการถอดถาดนั้นออก

ยอ/ขยาย

ต้ังคาเร่ิมตนที่แสดงสําหรับ [ยอ/ขยาย]

คุณสามารถเลือกไดดังน้ี คือ [100%], [อัตโนมัติ], [50% A3 A5], [70% A3 A4, B4 B5], [81% B4 A4, B5 A5], [86% 

A3 B4, A4 B5], [115% B4 A3, B5 A4], [122% A4 B4, A5 B5], [141% A4 A3, B5 B4], [200% A5 A3, 5.5 

x 8.5" 11 x 17"] หรือ [Preset XXX%]

[อัตโนมัติ] เปนคาที่ต้ังจากโรงงาน

หมายเหตุ • คาท่ีแสดงสาํหรบั [Preset XXX%] เปนคาท่ีลงทะเบียนไวสําหรับ [Reduce/Enlarge Preset] ใน [Copy Settings]

• เมื่อตัง้คาเปน [อัตโนมตัิ] เครื่องจะยอหรือขยายขนาดเอกสารใหพอดีกับขนาดกระดาษท่ีระบุไวเมื่อทําสําเนา

ลบขอบ

ต้ังคาเร่ิมตนที่แสดงสําหรับ [ลบขอบ] การต้ังคาสําหรับรายการเมนูน้ีจะลบเงาดําทีเ่กิดขึ้นรอบๆ 

ขอบกระดาษเมื่อทาํสําเนาโดยเปดฝาครอบเอกสารทิง้ไว

คุณสามารถต้ังคาไดระหวาง 0 ถึง 40 มม. (เพิ่มขึ้นทลีะ 1 มม.)

[2 มม.] เปนคาทีต้ั่งจากโรงงาน

Sharpness

คุณสามารถเลือกไดดังน้ีคือ [นุมนวล +2], [นุมนวล +1], [ปกติ], [คมชัด +1] หรือ [คมชัด +2]

[ปกติ] จะต้ังความคมชัดไวทีร่ะดับมาตรฐาน; [นุมนวล +2] จะต้ังคาทีน่อยลง; [คมชดั +2] จะต้ังคาที่ส ูงขึ้น

[ปกติ] เปนคาที่ต้ังจากโรงงาน

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ใหดูที่ [ตั้งคาสแกน] > "ความคมชัด" (P.146) 

ลบพื้นหลัง

ต้ังคาวาจะลบสีพื้นหลงัของเอกสารหรือไม

คุณสามารถเลือก [ปด] หรือ [เปด] ได

[เปด] เปนคาทีต้ั่งจากโรงงาน

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ใหดูที่ [ตั้งคาสแกน] > "Background Suppression" (P.146) 

ระดับการ ลบพื้นหลัง

กําหนดระดับการลบพื้นหลงัที่ใชเมื่อต้ังคา [ลบพื้นหลงั] เปน [เปด] ใน [ต้ังคาการทาํสําเนา]

คุณสามารถเลือกไดดังน้ีคือ [ตํ่า], [ปกติ], [สูงขึน้ +1], [สูงขึ้น +2] และ [สูงขึน้ +3] คา [ปกติ] เปนระดับมาตรฐานของการลบพื้นหลงั, [ตํ่า] 

เปนคาการลบพื้นหลงัระดับตํ่าสุด สวน [สูงขึ้น +3] จะเปนคาการลบพื้นหลังระดับสูงสุด 

[ปกติ] เปนคาที่ต้ังจากโรงงาน

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ใหดูที่ [ตั้งคาสแกน] > "ระดับการ ลบพ้ืนหลัง" (P.146) 

พรีเซ็ตยอ/ขยาย

ใชในการต้ังคายอ/ขยายลวงหนาโดยการเลือก [ทำสําเนา] > [ยอ/ขยาย] ใน [ต้ังคาเร่ิมตน]

คุณสามารถต้ังคาไดระหวาง 25 - 400% (เพิ่มขึ้นทีละ 1%)

[400%] เปนคาทีต้ั่งจากโรงงาน

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ใหดูที่ [ตั้งคาเร่ิมต  น] > [ทําสําเนา] > "ยอ/ขยาย" (P.143)

จัดชุดอัตโนมัติ

ต้ังคาการหมุนภาพเมื่อใชฟงกชั่นการจดัชุดหรือไมเมื่อใสเอกสารตนฉบับลงในตัวปอนเอกสาร

คุณสามารถเลือก [หามหมุน] หรือ [หมุน] ได

[Do Not Rotate] เปนคาทีต้ั่งจากโรงงาน
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การตั้งคาถายบัตรประจําตัว

ต้ังคาเร่ิมตนสําหรับการทําสําเนาบัตรประจําตัวขั้นสูงทีแ่สดงเมื่อกดปุม <ถายบัตรประจาํตัว> ของแผงควบคุม

ชนิดของตนฉบับ

ต้ังคาเร่ิมตนที่แสดงสําหรับ [ชนิดของตนฉบับ] 

การต้ังคาน้ีจะปรับลักษณะเฉพาะในการทาํสําเนาใหเหมาะสมที่สุดสําหรับชนิดเอกสารทีร่ะบุไว

[ขอความ] เปนคาที่ต้ังจากโรงงาน

ขอความ

ต้ังคาเมือ่ทําสําเนาเอกสารทีม่ีความแตกตางของสีดําและสีขาวอยางชัดเจน เชน เอกสารขอความ

ภาพและขอความ

ต้ังคาเมือ่ทําสําเนาเอกสารทีม่ีทั้งขอความและรูปภาพ

ภาพ

ต้ังคาเมือ่ทําสําเนารูปภาพ

จํานวนบัตร

ต้ังจํานวนบัตรประจําตัวทีจ่ะทําสําเนา

คุณสามารถเลอืก [1 การด] หรือ [2 การด]

[1 การด] เปนคาที่ต้ังจากโรงงาน

Edge Erase

ต้ังคาเร่ิมตนที่แสดงสําหรับ [ลบขอบ] การต้ังคาสําหรับรายการเมนูน้ีจะลบเงาดําทีเ่กิดขึ้นรอบๆ 

ขอบกระดาษเมื่อทาํสําเนาโดยเปดฝาครอบเอกสารทิ้งไว

คุณสามารถเลอืกคาไดระหวาง 0 ถึง 10 มม. (เพิม่ขึ้นทีละ 1 มม.)

[3 มม.] เปนคาที่ต้ังจากโรงงาน
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ตั้งคาสแกน

ใชในการต้ังคาฟงกชั่นการสแกน

หมายเหตุ • สามารถตัง้คาตอไปนี้ไดสาํหรบัฟงกชั่นสแกนไปยังอีเมลและสแกนไปยังคอมพิวเตอร (เครือขาย/USB) สาํหรบัการตั้งคาแอพพลิเคชั่น TWAIN และ 

Windows Image Acquisition (WIA) นัน้ จะใชการตั้งคาท่ีคุณไดระบไุวกับแอพพลิเคชัน่

สําหรับขอมูลเกีย่วกับวธีิการแสดงหนาจอ [ตั้งคาสแกน] ใหดูที่ "ขั้นตอนการตั้งคาระบบ" (P.130) 

เขมข้ึน/จางลง

ต้ังคาความเขมในการสแกนเร่ิมตนสําหรับ [เขมขึน้/จางลง]

คุณสามารถเลือก [เขมขึน้ +2], [เขมขึ้น +1], [ปกติ], [จางลง +1] หรือ [จางลง +2]

[ปกติ] จะต้ังคาความเขมในการสแกนไวที่ระดับใกลเคียงกับเอกสารตนฉบับ, [เขมขึน้ +2] จะต้ังคาความเขมที่สูงกวาเอกสารตนฉบับ สวน 

[จางลง +2] จะต้ังคาความเขมที่นอยลง

[Normal] เปนคาที่ต้ังจากโรงงาน

ชนิดของตนฉบับ

ต้ังคาเร่ิมตนที่แสดงสําหรับ [ชนิดของตนฉบับ] การต้ังคาน้ีจะปรับลักษณะเฉพาะในการสแกนใหเหมาะสมทีสุ่ดสําหรับชนิดเอกสารที่ระบุไว

[ขอความ] เปนคาทีต้ั่งจากโรงงาน

หมายเหตุ • เมื่อมกีารตั้งคา [โหมดสี] ใหเปน [สี] และคุณภาพของภาพสําหรับ [ขอความ] และ [ภาพ] เทียบเทากับ [ภาพและขอความ]

ขอความ

ต้ังคาเมื่อสแกนเอกสารทีม่ีความแตกตางอยางมากระหวางสีดํากับสีขาว เชน เอกสารชนิดขอความ

ภาพและขอความ

ต้ังคาเมื่อสแกนเอกสารทีม่ีทั้งขอความและรูปภาพ

ภาพ

ต้ังคาเมื่อสแกนรูปภาพ

หมายเหตุ • ระบบจะปดใชงานรายการนี้หากมีการตัง้ [โหมดส]ี ใหเปน [ขาวดาํ] และจะเปดใชงานไดเมือ่ตัง้ [โหมดสี] เปน [สี] 

ความละเอียด

ต้ังคาความละเอยีดในการสแกนเริ่มตนทีแ่สดงสำหรับ [ความละเอยีด]

คุณสามารถเลือกไดดังน้ี คือ [200 dpi], [300 dpi], [400 dpi] หรือ [600 dpi]

[200 dpi] เปนคาทีต้ั่งจากโรงงาน

โหมดสี

ต้ังคาโหมดสีเร่ิมตนทีใ่ชในการสแกน (รายการทีแ่สดงสําหรับ [โหมดสี])

[ขาวดํา] เปนคาทีต้ั่งจากโรงงาน

ขาวดํา

สแกนเอกสารเปนเอกสารขาวดํา

สี

สแกนเอกสารเปนเอกสารสี

รูปแบบไฟล (ขาวดํา)

ต้ังคารูปแบบไฟลเร่ิมตนทีใ่ชสําหรับการสแกนเปนภาพขาวดํา

[PDF] เปนคาที่ต้ังจากโรงงาน
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PDF

บันทึกเอกสารที่สแกนแลวในรูปแบบไฟล PDF

TIFF

บันทึกเอกสารที่สแกนแลวในรูปแบบไฟล TIFF

รูปแบบไฟล (สี)

ต้ังคารูปแบบไฟลเร่ิมตนทีใ่ชสําหรับการสแกนเปนภาพสี

[PDF] เปนคาที่ต้ังจากโรงงาน

PDF

บันทึกเอกสารที่สแกนแลวในรูปแบบไฟล PDF

JPEG

บันทึกเอกสารที่สแกนแลวในรูปแบบไฟล JPEG

ขนาดตนฉบับ

ต้ังคาเร่ิมตนที่แสดงสําหรับ [ขนาดตนฉบับ]

คุณสามารถเลอืก [อัตโนมติั], [A3  (297 x 420 มม.)], [A4  (297 x 210 มม.)], [A4  (210 x 297 มม.)], [B4  (257 x 364 

มม.)], [B5  (257 x 182 มม.)], [B5  (182 x 257 มม.)], [8K  (267 x 388 มม.)], [8K  (270 x 390 มม.)], [16K  (267 

x 194 มม.)], [16K  (270 x 195 มม.)], [A5  (148 x 210 มม.)], [11 x 17" ], [8.5 x 14" ], [8.5 x 13" ], [8.5 x 11" ] 

หรือ [8.5 x 11" ]

[A4  (297 x 210 มม.)] เปนคาทีต้ั่งจากโรงงาน

Background Suppression

ต้ังคาเร่ิมตนที่แสดงสําหรับ [ลบพืน้หลัง] ต้ังคาวาจะลบสีพื้นหลงัของเอกสารหรือไม

คุณสามารถเลอืก [ปด] หรือ [เปด] ได

[เปด] เปนคาที่ต้ังจากโรงงาน

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ใหดูที่ [ตั้งคาการทําสำเนา] > "ลบพ้ืนหลัง" (P.143)

ระดับการ ลบพื้นหลัง

ต้ังคาระดับการลบพื้นหลงัทีใ่ชเมื่อต้ังคา [ลบพื้นหลงั] เปน [เปด] ใน [ต้ังคาสแกน] ระบบจะเป ิดใชงานการต้ังคาน้ีเมื่อสแกนเอกสารขาวดํา

คุณสามารถเลอืกไดดังน้ีคือ [ตํ่า], [ปกติ], [สูงขึ้น +1], [สูงขึ้น +2] และ [สูงขึน้ +3] คา [ปกติ] เปนระดับมาตรฐานของการลบพื้นหลงั, [ตํ่า] 

เปนคาการลบพื้นหลังระดับตํ่าสุด สวน [สูงขึน้ +3] จะเปนคาการลบพื้นหลังระดับสูงสุด

[ปกติ] เปนคาทีต้ั่งจากโรงงาน

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ใหดูที่ [ตั้งคาการทําสำเนา] > "ระดับการ ลบพ้ืนหลัง" (P.143)

การบีบอัดภาพ

ใชในการต้ังคาอตัราสวนการบีบอัดไฟลเมื่อสแกนตนฉบับ

คุณสามารถเลอืกไดดังน้ีคือ [สูงขึ้น +2], [สูงขึ้น +1], [ปกติ], [ตํ่าลง -1] หรือ [ตํ่าลง -2] คา [สูงขึน้ +2] 

คืออัตราสวนการบีบอัดไฟลระดับสูงสุด สวน [ตำลง -2] คืออัตราสวนการบีบอัดไฟลระดับตํ่าสุด

[ปกติ] เปนคาทีต้ั่งจากโรงงาน

หมายเหตุ • การเลือก [Higher+2] จะชวยยอขนาดไฟลแตความละเอียดของภาพก็จะถูกลดตามไปดวย

ความคมชัด

ต้ังคาความคมชัดเร่ิมตนที่แสดงสําหรับ [ความคมชดั]

คุณสามารถเลอืกไดดังน้ีคือ [นุมนวล +2], [นุมนวล +1], [ปกติ], [คมชัด +1] หรือ [คมชดั +2]

[ปกติ] จะต้ังความคมชัดไวที่ระดับมาตรฐาน; [นุมนวล +2] จะต้ังคาทีน่อยลง; [คมชัด +1] จะต้ังคาทีส่ ูงขึน้

[ปกติ] เปนคาทีต้ั่งจากโรงงาน
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สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ใหดูที่ [ตั้งคาการทําสำเนา] > "Sharpness" (P.143)

ลบขอบ

ต้ังคาเร่ิมตนที่แสดงสําหรับ [ลบขอบ] การต้ังคาสําหรับรายการเมนูน้ีจะลบเงาดําทีเ่กิดขึ้นรอบๆ 

ขอบกระดาษเมื่อทาํสําเนาโดยเปดฝาครอบเอกสารทิง้ไว

คุณสามารถต้ังคาไดระหวาง 0 - 10 มม. (เพิ่มขึน้ทลีะ 1 มม.)

[2 มม.] เปนคาทีต้ั่งจากโรงงาน

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ใหดูที่ [ตั้งคาเร่ิมต น] > [ID Card Copy] > "Edge Erase" (P.144)

ขนาดไฟลแนบสูงสุด

ต้ังคาขนาดไฟลสูงสุดสําหรับไฟลแนบอีเมล

คุณสามารถต้ังคาไดระหวาง 2 ถึง 20 MB (เพิ่มขึน้ท ีละ 1 MB)

[20  MB] เปนคาทีต้ั่งจากโรงงาน

ยืนยันผูรับ

ต้ังคาวาจะยืนยันขอมูลผูรับกอนการสงขอมลูหรือไม

คุณสามารถเลือก [เปด] หรือ [ปด] ได

[ปด] เปนคาที่ต้ังจากโรงงาน
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การจัดการผูใช

เมือ่เลือก [มัลติเพิล] ภายใตการควบคุมผูใช 

คุณจะสามารถจัดการกับจาํนวนการทาํสําเนาที่ใชได สําหรับผูใชหน่ึงรายหรือหน่ึงกลุมไดโดยใช ระบบบัญชี  

ใชในการต้ังคารหสัผานและจาํนวนสูงสุดของงานที่ไดรับอนุญาตสําหรับการทาํสําเนา 

ตลอดจนใชในการตรวจสอบจํานวนรวมของงานทีท่าํสําเนาสําหรับผูใชแตละรายหรือแตละกลุม 

และยังใชในการรีเซต็จาํนวนรวมของงานที่ทาํสําเนาสําหรับผูใชและกลุมทั้งหมดในครั้งเดียวอีกดวย

การควบคุมผูใช

ใชในการจาํกัดผูใชที่อนุญาตใหใชคุณสมบัติการทาํสําเนา

เมือ่เปดใชงานการต้ังคาน้ี ผูใชตองปอนรหสัผานเพื่อใชคุณสมบัติการทาํสําเนา

[ปด] เปนคาทีต้ั่งจากโรงงาน

ปด

ผูใชไดรับอนุญาตใหใชคุณสมบัติการทาํสําเนาโดยไมตองปอนรหัสผาน

ซิงเกิล

ผูใชตองปอนรหัสผานทีก่ําหนดรหัสเดียวเพื่อใชคุณสมบัติการทาํสําเนา ใชรหัสผานของผูดูแลระบบ

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการตั้งรหัสผาน ใหดูที่ "รหัสผานของผูดูแลระบบ" (หนา 60)

มัลตเิพิล

เลอืกการต้ังคาน้ีเมื่อจัดการจํานวนกระดาษถายสําเนาตามผูใชหรือกลุมโดยใชการทําบัญชี 

คุณสามารถต้ังรหสัผานและจาํนวนสูงสุดของการทาํสําเนาที่อนุญาตสําหรับการทาํสําเนาของแตละผูใช หรือกลุม

ยืนยัน/แกไข

คุณสามารถจัดการกบัการใชกระดาษสําเนาใหผูใช ไดมากถึง 30 รายหรือกลุม ([ผูใช 01] ถึง [ผูใช 30]) โดยใชการทําบัญชี 

คุณสามารถต้ังคารหัสผานและจํานวนสูงสุดของสําเนาที่ไดรับอนุญาตใหแกผูใชต้ังแตรายที่ [ผูใช 01] ถึง [ผูใช 30]

หมายเหตุ • ผูใชแตละรายสามารถตรวจสอบจํานวนรวมของงานที ตนทําสาํเนาและจาํนวนงานสงูสดุท่ีตนไดรับอนญุาตได 

สาํหรบัขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับวิธีการตรวจสอบขอมูลการทําสาํเนาของผูใช ใหดูท่ี "การตรวจสอบจํานวนรวมของงานท่ีทําสาํเนา" (P.110) 

ปฏิบัติตามขัน้ตอนขางลางน้ีเพื่อดําเนินการ

1 ในหนาจอ [เคร่ืองมือ] ใหเลือก [การจัดการผูใช] จากน้ันกดปุม <ตกลง>

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการแสดงหนาจอ [เครื องมือ] ใหดูที่ 

"ขัน้ตอนการตั้งคาระบบ" (P.130)

2 เลอืก [ควบคุมผูใช] แลวกดปุม <ตกลง> 

3 เลอืก [มัลติเพิล] แลวกดปุม <ตกลง>



การจัดการผูใช

149

เค
ร
 ื อ
ง
ม

 ือ

8

4 เลือก [ยืนยัน/แกไข] จากน้ันกดปุม <ตกลง>

5 เลือกผูใชทีจ่ะแสดงหรือต้ังคา จากน้ันกดปุม <ตกลง>

หมายเหตุ • คุณยังสามารถปอนหมายเลขผูใชท่ีลงทะเบียนไว ในรูปแบบตวัเลขสองห

ลักเพ่ือไปยังผูใชท่ีกําหนดไดโดยตรงอีกดวย

รหัสผานล็อกอิน

ใชในการแสดงหรือต้ังคารหัสผานทีใ่ชในการล ็อกอินเขาเคร่ือง

หมายเหตุ • คุณสามารถปอนตวัเลขไดระหวาง 4 - 6 ตัวตัง้แตเลข 0 - 9

1 เลือก [รหสัผานล็อกอนิ] จากน้ันกดปุม <ตกลง>

รหัสผานปจจุบันจะแสดงขึ้นมา

หมายเหตุ • หากตองการเปล่ียนรหัสผาน ใหกดปุม <C> (ลาง) 

เพ่ือลบรหัสผานปจจุบัน 

จากนั้นใหใชแปนตัวเลขเพ่ือปอนรหัสผานอันใหม

2 กดปุม <ตกลง>

จํานวนการทําสําเนา

แสดงจาํนวนรวมของงานที่ผูใชไดทาํไปแลวในปจจุบัน

1 กด [จาํนวนการทําสําเนา]

2 ตรวจสอบคา จากน้ันกดปุม <ยอนกลับ>

จํากัดทําสําเนา (หนวย: หนา)

ใชในการแสดงผลหรือต้ังคาจาํนวนสูงสุดของงานท ี่ผูใชไดรับอนุญาตใหทาํส

ำเนาได

1 กด [จาํกัดทาํสําเนา (หนวย: หนา)]
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2 หากตองการเปลี่ยนคา 

ใหใชแปนตัวเลขในการปอนจาํนวนสูงสุดสําหรับงานทีไ่ดรับอนุญาต

หมายเหตุ • คุณสามารถตัง้คาไดระหวาง 0 ถึง 255 (หนวย: 1,000 สาํเนา) 

สาํหรบัจํานวนสูงสุดของงานท่ีไดรับอนุญาต 

หากตองการปดใชงานขอจํากัดเก่ียวกับจาํนวนสูงสุดของสาํเนา 

ใหตัง้คาเปน 0

• ระบบจะรีเซ็ตจํานวนรวมงานปจจุบันของผูใชเปน 0 

เมื่อมีการเปล่ียนแปลงจํานวนสูงสุดของงานท่ีได รบัอนุญาต

3 กดปุม <ตกลง>

รีเซ็ตจํานวนการทําสําเนา

คุณสามารถเลอืกวาจะรีเซต็จาํนวนรวมของงานที่ทำสําเนาสําหรับผูใชทีล่งทะเบียนไวทัง้หมด กลาวคือ User01 ถึง User30 

ในคร้ังเดียวหรือไม ใหคลกิ [Yes] เพื่อรีเซต็จาํนวนรวมของงานที่ทาํสําเนาเปน 0

ปฏิบัติตามขัน้ตอนขางลางน้ีเพื่อดําเนินการ

1 ในหนาจอ [เคร่ืองมือ] ใหเลือก [การจัดการผูใช] จากน้ันกดปุม <ตกลง>

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการแสดงหนาจอ [เครื องมือ] ใหดูที่ 

"ขัน้ตอนการตั้งคาระบบ" (P.130)

2 เลอืก [รีเซ็ตจํานวนการทาํสําเนา] จากน้ันกดปุม <ตกลง>

3 เลอืก [ใช] จากน้ันกดปุม <ตกลง>
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การตรวจสอบวัสดุสิ้นเปลือง

หนาจอ [Machine Status] จะแสดงสถานะของวัสดุส้ินเปลือง เช น ตลับหมึกและตลบัลูกดรัม

ปฏิบัติตามขัน้ตอนขางลางน้ีเพื่อตรวจสอบสถานะของวัสดุส้ินเปลือง

1 กดปุม <สถานะเคร่ือง> 

Toner Status

แสดงสถานะตลับหมึก

[OK]

ยังไมจําเปนตองมีการเปลี่ยนทดแทน

[Reorder]

ยังไมจําเปนตองมีการเปลี่ยนในตอนน้ี แตอาจต องเปลี่ยนใหมในเร็วๆ น้ี ใหเตรียมตลบัหมึกอ ันใหมสํารองไว

[Replace Soon]

จะตองเปลี่ยนใหมในเร็วๆ น้ี 

[Replace Now]

ตองเปลี่ยนทันที

[Error]

มีขอผิดพลาดของตลบัหมึกเกิดขึน้

Drum Status

แสดงสถานะตลับลูกดรัม 

[OK]

ยังไมจําเปนตองมีการเปลี่ยนทดแทน

[Reorder]

ยังไมจําเปนตองมีการเปลี่ยนในตอนน้ี แตอาจต องเปลี่ยนใหมในเร็วๆ น้ี ใหเตรียมตลบัลกูดร ัมอนัใหมสํารองไว

[Replace Soon]

จะตองเปลี่ยนใหมในเร็วๆ น้ี 

[Replace Now]

ตองเปลี่ยนทันที

[Error]

มีขอผิดพลาดของตลบัลูกดรัมเกิดขึ้น

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 # C

ปุม <สถานะเครื่อง>
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การเลือกภาษา

สําหรับภาษาอินเทอรเฟสผูใชทีแ่สดงบนแผงควบค ุม คุณสามารถเลือกไดสามภาษา คือ อังกฤษ, จีนประยุกต หรือเกาหลี

หมายเหตุ • ภาษาเริ่มตนอาจแตกตางกันไปขึ้นอยูกับภูมิภาคท่ีซ้ือสินคา

ปฏิบัติตามขั้นตอนขางลางน้ีเพื่อเลือกภาษา

1 กดปุม <สถานะเคร่ือง>

2 ในหนาจอ [Machine Status] ใหเลือก [ภาษา(Language)]

3 เลือกภาษาทีแ่สดงจากหนาจอ [ภาษา(Language)]

4 กดปุม <ตกลง>

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 # C

ปุม <สถานะเครื่อง>
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การตรวจสอบ IP แอดเดรสของเครื่อง

คุณสามารถแสดง IPv6 หรือ IPv4 แอดเดรสของเคร่ืองได

1 กดปุม <สถานะเคร่ือง>

2 ในหนาจอ [Machine Status] ใหเลอืก [ทีอ่ยู IP]

3 IP แอดเดรสของเคร่ืองจะปรากฏ

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 # C

ปุม <สถานะเครื่อง>
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การตรวจสอบขอมูลบัญชีผูใช

คุณสามารถตรวจสอบจาํนวนการแสดงผลที่ทาํสําเนาทัง้หมดของผูใชและจํานวนการแสดงผลสูงสุดที่ผูใชไดรับอนุญาตใหทําสําเนา

1 กดปุม <สถานะเคร่ือง>

2 ในหนาจอ [สถานะเคร่ือง] ใหเลือก [ขอมูลบัญชีผู ใช]

3 ตรวจสอบรายการทีต่องการ 

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 # C

ปุม <สถานะเครื่อง>
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การตรวจสอบมิเตอร

หนาจอ [ขอมลูการเก็บเงิน] จะแสดงจาํนวนหนากระดาษทีพ่ิมพจากเคร่ืองทั้งหมด แบงเปนรายการตางๆ ดังน้ี:

หมายเหตุ • Meter 5 จะไมแสดงขึ้นหากไมมีการตั้งคาโหมดกระดาษขนาดใหญ

ปฏิบัติตามขัน้ตอนขางลางน้ีเพื่อเรียกดูขอมูลบนหนาจอ [ขอมลูการเก็บเงิน]

1 กดปุม <สถานะเคร่ือง> 

2 เลอืก [ขอมูลการเก็บเงิน] จากน้ันกดปุม <ตกลง>

3 เลอืกรายการที่จะตรวจสอบยืนยัน

รายการ คําอธิบาย

รหัสผลิตภัณฑ รหัสผลิตภัณฑของเคร่ือง

หมายเลขซีเรียล หมายเลขผลิตภัณฑของเคร่ือง

มิเตอร 1 จํานวนรวมของหนาที่พิมพสําหรับการทําสําเนา, การพิมพ

มิเตอร 2 จํานวนรวมของหนาที่ทําสําเนา

มิเตอร 3 จํานวนรวมของหนาที่พิมพ

มิเตอร 5* จํานวนหนาที่พิมพทั้งหมดจากการทําสําเนา, การพิมพที่มีกระดาษขนาดใหญ นอกเหนือจากมิเตอร 

1 ถึง 4

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 # C

ปุม <สถานะเครื่อง>
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การพิมพรายงาน/รายการ

เคร่ืองสามารถพิมพรายงาน/รายการไดดังตอไปนี :

หมายเหตุ • รายการท่ีพิมพจะแตกตางกันไปตามการตั้งคาของเครื่อง

ปฏิบัติตามขั้นตอนขางลางน้ีเพื่อพิมพรายงานหรือรายการ

1 กดปุม <สถานะเคร่ือง>

2 เลือก [รายงานการพิมพ] จากน้ันกดปุม <ตกลง>

3 เลือกรายงานหรือรายการที่จะพิมพ จากน้ันกดปุม <ตกลง>

หมายเหตุ • หากตองการยกเลิกการพิมพขณะท่ีงานกําลังพิมพอยู ใหกดปุม <หยุด> 

แลวเลือก [Yes] บนหนาจอยืนยัน

รายงาน/รายการ คําอธิบาย

System Settings  Report พิมพการกําหนดคาฮารดแวรของเคร่ือง, IP แอดเดรส, ขอมูลเวอรชัน, จํานวนหนาที่พิมพตามแตละฟงกชัน, 

สถานะของวัสดุส้ินเปลือง, รายการที่สามารถต้ังคาไดดวย CentreWare Internet Service 

และคาของรายการเหลาน้ี

Service Settings Report พิมพรายการที่สามารถตั้งคาไดจากแผงควบคุมในโหมดผูดูแลระบบ

Job History Report แสดงผลการดําเนินงาน พิมพผลลัพธของงานลาสุด (สูงสุด 50 งาน)

หมายเหตุ • เมื่อ Job History มจีํานวนเกิน 50 งาน งานใหมแตละงานจะแทนท่ีงานเกาท่ีสุดในประวัติดงักลาว

• ในบางกรณี ขอผิดพลาดของหนาท่ีเกิดขึ้นในระหว างการพิมพงานท้ังหลายแบบตอเนื่อง 

(งานหนาเดียว) อันเนื่องมาจากกระดาษติดและปญหาอ่ืนๆ อาจจะไมสามารถลงทะเบียนใน Page 

Error History ได

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการตั้งคาเคร่ืองใหพิมพ Job History Report โดยอัตโนมัติ ใหดูที่ 

"เก็บบนัทึกการทํางาน" (P.139) 

Error History Report พิมพขอมูลเกีย่วกับขอผิดพลาดที่เกิดขึน้ในเคร่ืองพิมพ ระบบจะบันทึกขอผิดพลาดมากถึง 42 

รายการตามลําดับจากใหมที่สุดไปหาเกาที่สุด 

บันทึกขอมูลเกีย่วกบักระดาษติดหรือขอผิดพลาดที่คลายกนัไดมากถึง 10 รายการ 

หมายเหตุ • Error History อาจจะบันทึกขอผิดพลาดไดนอยกวา 42 รายการ 

หากประวัติดงักลาวมีขอผิดพลาดท่ีมีปริมาณขอมูลมาก เมื่อ Error History 

มีจาํนวนขอมูลเกินความจุสงูสดุแลว 

ขอผิดพลาดใหมท่ีบันทึกไวแตละรายการจะแทนท ี่ขอผิดพลาดท่ีเกาท่ีสุด

Job Counter Report พิมพขอมูลเกีย่วกับจํานวนหนาทั้งหมดที่พิมพ โดยแตละฟงกชั่น 

สําหรับโหมดหลายบัญชีระบบจะทําการพิมพจํานวนงานทําสําเนาทั้งหมดและจํานวนสูงสุดที่อนุญาตใหผูใชแตล

ะรายใชดวย

Address Book พิมพขอมูลเกีย่วกับอเีมลและที่อยูเซิรฟเวอรที่ลงทะเบียนไว

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 # C

ปุม <สถานะเครื่อง>
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แสดงขอมูลการแจงเตือน

คุณสามารถกําหนดไดวาจะใหแสดงหนาจอการแจงเตือนหรือไม

ตามคาเร่ิมตน เคร่ืองจะถูกต้ังใหแสดงการแจงเตือน

1 กดปุม <สถานะเคร่ือง>

2 เลอืก [หนาจอแจงเตือน] จากน้ันกดปุม <ตกลง>

3 หากตองการปดใชงานคําแนะนํา ใหเลือก [Off] จากน้ันกดปุม <ตกลง>

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 # C

ปุม <สถานะเครื่อง>
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แสดงคําแนะนําการถายบัตรประจําตัว

คุณสามารถกําหนดไดวาจะใหแสดงคําแนะนําเกี่ยวก ับคุณลกัษณะการถายบัตรประจาํตัวหรือไม

ตามคาเร่ิมตน เคร่ืองจะถูกต้ังใหแสดงคําแนะนำ

1 กดปุม <สถานะเคร่ือง>

2 เลือก [จอแนะนําบัตรประจําตัว] จากน้ันกดปุม <ตกลง>

3 หากตองการปดใชงานคําแนะนํา ใหเลือก [Off] จากน้ันกดปุม <ตกลง>

- ตัวอยางคําแนะนําสําหรับการถายบัตรประจาํตัว -

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 # C

ปุม <สถานะเครื่อง>
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เวลาหนาจอปุมลัด

คุณสามารถต้ังเวลาสําหรับหนาจอการต้ังคาที่จะแสดงขึ้นเมื่อกดปุม Quick Button

คาเร่ิมตนของเวลาที่ต้ังไวคือ 2 วินาที

1 กดปุม <สถานะเคร่ือง>

2 เลอืก [เวลาหนาจอปุมลัด] และกดปุม <ตกลง>

3 เลอืกระยะเวลาที่ตองการ จากน้ันกดปุม <ตกลง>

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 # C

ปุม <สถานะเครื่อง>
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เวอรชันเฟรมแวร

คุณสามารถตรวจสอบเวอรชันเฟรมแวรของเคร่ืองได

1 กดปุม <สถานะเคร่ือง>

2 เลือก [เฟรมแวรเวอรชัน] แลวกดปุม <ตกลง>

3 เลือกรายการที่จะตรวจสอบยืนยัน

หมายเหตุ • รายการท่ีปรากฏจะแตกตางกันไป ท้ังนี้ขึ้นอยูกับรุนท่ีใช

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 # C

ปุม <สถานะเครื่อง>
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10 สถานะของงาน

บทน้ีจะอธิบายวิธีการตรวจสอบสถานะของงานปจจบัุนหรืองานทีร่อดําเนินการและวิธีการยกเลิกงาน

หมายเหตุ • การตั้งคาบางรายการไมสามารถแสดงผลไดในบางร ุน รายการเหลานี้จะแสดงขึ้นมาหากคุณเพ่ิมอุปกรณเสริมบางประเภท สาํหรบัขอมูลเพ่ิมเติม 

โปรดตดิตอศูนยบรกิารลูกคาของเรา

การตรวจสอบงานปจจุบัน/งานทีร่อดําเนินการ................................................................................................................164

การยกเลกิงานปจจบัุน......................................................................................................................................................165
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การตรวจสอบงานปจจุบัน/งานที่รอดําเนินการ

คุณสามารถตรวจสอบสถานะของงานปจจุบันและงานที รอดําเนินการดังตอไปน้ีได:

งานพิมพ งานสแกนปจจุบัน

งานพิมพทีร่อดําเนินการ

หมายเหตุ • ระบบจะไมแสดงงานท่ีเสรจ็สมบูรณแลว

1 กดปุม ปุม <สถานะของงาน>

2 ใชในการตรวจสอบงาน

1 2

4 5

7 8

0

ปุม <สถานะของงาน>
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การยกเลิกงานปจจุบัน

1 กดปุม <สถานะของงาน>

2 เลือกงานปจจุบัน

3 กดปุม <หยุด>

สิ่งสําคญั • คุณอาจจะไมสามารถยกเลิกงานได 

ท้ังนี้ขึ้นอยูกับสถานะของการประมวลผลงาน 

• หากกําลังใชเครื่องเปนเครื่องพิมพท่ีไมไดเชือ่มตอเครือขาย 

อาจจะใชเวลาระยะหนึ่งในการยกเลิกงานนั้น 

ท้ังนี้ขึ้นอยูกับชนิดของงานพิมพท่ีกําลังดาํเนินการ 

1 2

4 5

7 8

0

ปุม <สถานะของงาน>

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 # C

ปุม <หยุด>
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การเปล่ียนวัสดุสิ้นเปลือง

วัสดุส้ินเปลอืงตอไปน้ี จัดใหมาพรอมกับเครื อง 

เราขอแนะนําใหใชวัสดุส้ินเปลืองตอไปนี้เน่ืองจากวัสดุดังกลาวผลติขึน้โดยสอดคลองกับขอมูลจาํเพาะของเคร่ือง

หมายเหตุ • เราขอแนะนําใหทานสํารองวัสดุสิน้เปลือง/อะไหลทดแทนท่ีตองเปลี่ยนตามเวลาไวใหพรอมเสมอ

การจัดการวัสดุสิ้นเปลอืง/อะไหลทดแทนที่ตองเปลี่ยนตามเวลา

อยาเก็บกลองบรรจุวัสดุส้ินเปลือง/อะไหลทดแทนที่ตองเปลี่ยนตามเวลาไวในลักษณะที่ต้ังตรง

หากยังไมถึงเวลาใช ไมควรแกะกลองบรรจวัุสดุส้ินเปลอืง/อะไหลทดแทนทีต่องเปลีย่นตามเวลา 

และใหหลีกเลี่ยงการจัดเกบ็วัสดุส้ินเปลือง/อะไหลทดแทนที่ตองเปลี่ยนตามเวลาในสถานที่ตอไปน้ี:

- ในบริเวณทีม่ีอุณหภูมิและความชื้นสูง

- ใกลอุปกรณกาํเนิดความรอน

- สถานทีท่ี่แสงแดดสงถึงโดยตรง

- บริเวณทีเ่ต็มไปดวยฝุนละออง

ขณะใชวัสดุส้ินเปลอืง/อะไหลทดแทน ใหอานขอควรระวังในการใชงานอยางละเอียด 

ขอควรระวังในการใชงานมักจะติดอยูบนตัวผลติภณัฑหรือบรรจุภัณฑ หรือมีการแนบแผนขอควรระวังไวในบรรจุภณัฑเหลาน้ัน

เราขอแนะนําใหคุณสํารองวัสดุส้ินเปลือง/อะไหลทดแทนที่ตองเปลี่ยนตามเวลาไวใหพรอมเสมอ

โปรดเตรียมรหัสผลิตภัณฑของคุณไวใหพรอมเม ือทาํการติดตอศูนยบริการลูกคาของเราเพื่อสั งซือ้วัสดุส้ินเปลอืง/

อะไหลทดแทนทีต่องเปลีย่นตามเวลา

การใชวัสดุส้ินเปลือง/อะไหลทดแทนที่ไมไดแนะนําโดยฟูจิ ซีร็อกซ อาจทําใหเคร่ืองเส่ือมคุณภาพและลดประสิทธิภาพการทาํงานลงได 

ดังน้ันใหใชเฉพาะวัสดุส้ินเปลือง/อะไหลทดแทนที่แนะนําโดยฟูจิ ซีร็อกซเทาน้ัน

การตรวจสอบสถานะของวัสดุสิ้นเปลือง

คุณสามารถตรวจสอบสถานะของวัสดุส้ินเปลอืงไดบนหนาจอ [Machine Status]

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ "การตรวจสอบวัสดุส้ินเปลือง" (P.152)

ชนิดของวัสดุสิ้นเปลือง/

อะไหลทดแทนทีต่องเปลี่ยนตามกําหนด
รหัสผลิตภัณฑ ปรมิาณ/กลอง

ความจุมาตรฐานตลับหมึก CT202384 1ชิ้น/กลอง

ตลับลูกดรัม CT351075 1ชิ้น/กลอง

หามใชเคร่ืองดูดฝุนดูดทําความสะอาดผงหมึกที หกและผงหมึกที่ตกคางอยูบนเคร่ือง ตลับหมึก หรือตลับเก็บหมึก 

เน่ืองจากผงหมกึอาจติดไฟหากเกิดประกายไฟขึน้ภายในเคร่ืองดูดฝุนและอาจเปนสาเหตุทาํใหเกิดการระเบิดขึ้นได 

ใหใชไมกวาดหรือผาชบุนํ้าทําความสะอาดผงหมึกที่หก หากคุณทาํผงหมึกหกเปนปริมาณมาก โปรดติดต อตัวแทนของ Fuji Xerox 

ในพื้นที่ของคุณ

หามทิง้ตลบัหมึกลงในเปลวไฟ  ผงหมกึที่เหลืออย ูในตลับหมกึอาจลุกติดไฟและทาํใหเกิดการบาดเจ ็บจากไฟไหมหรือการระเบิด 

ถาคุณมีตลับหมึกที่ใชหมดแลวซึง่ตองการกาํจ ัดทิ้ง โปรดติดตอตัวแทนฟูจ ิซร็ีอกซในพื้นท ีของคุณเพือ่ใหกาํจัดทิ้งวัสดุ

เก็บตลับลูกดรัมและตลับหมึกใหหางจากมือเด็ก ถาผงหมึกเขาปากเด็กโดยไมไดต้ังใจ ใหบวนผงหมึกทิ้ง กลั้วลางปากดวยนํ้า 

ด่ืมนํ้าและรีบพบแพทยทันที

เมื่อเปลี่ยนตลับลกูดรัมและตลบัเก็บหมึก โปรดระวังไมใหผงหมึกหก กรณีที่ผงหมึกหก โปรดหลีกเลีย่งการสัมผัสกับเส้ือผา, ผิวหนัง, 

ดวงตา และปาก รวมไปถึงการสูดดม

ถาหมึกหกลงบนผิวหนังหรือเส้ือผา ใหลางออกด วยสบูและนํ้า ถาผงหมึกเขาตา ใหลางตาดวยนำสะอาดในปริมาณมากๆ 

เปนเวลาอยางนอย 15 นาทจีนอาการระคายเคืองหายไป และรีบพบแพทยทนัท ีถาหายใจเอาผงหมึกเขาไป ใหยายไปอยูในที่ๆ  

อากาศปลอดโปรงและกลัว้ลางปากดวยนํ้า ถาผงหม ึกเขาปาก ใหบวนผงหมึกทิง้ กลั้วลางปากดวยนํ้า 

ด่ืมนํ้าเปนจํานวนมากและรีบพบแพทยทันที
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การเปลี่ยนตลับหมึก

ขอความขางลางน้ีจะปรากฏขึ้นในหนาจอแผงควบคุมเมื่อมีผงหมกึเหลืออยูนอย ปฏิบัติตามคําแนะนําในขอความน้ีเพื่อดําเนินการทีจ่ําเปน

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

ขนาดกระดาษ, ชนิดกระดาษ และสภาพแวดลอมในการใชงานของเครื่อง

สิ่งสําคญั • เมื่อคุณเปล่ียนตลับหมึก ผงหมกึอาจหกและเลอะพื นได เราขอแนะนาํใหวางกระดาษรองกับพ้ืนกอน

• การใชตลับหมึกท่ีไมไดแนะนาํโดยฟูจิ ซีรอ็กซอาจทําใหเครื่องเสื่อมคุณภาพและลดประสทิธิภาพการทํางานลงได 

ใหใชเฉพาะตลับหมึกท่ีแนะนาํโดยฟูจิ ซีรอ็กซเทานั้น

• หากปรมิาณผงหมึกท่ีเหลืออยูระดบัต่าํ เครื่องอาจหยุดการพิมพและมีรหัสขอผิดพลาดปรากฏขึ้น 

ในกรณนีี้ใหเปล่ียนตลับหมึกเพ่ือใหเครื่องดำเนินการทําสาํเนาหรือพิมพตอ

• ใหเปดสวิตชเครือ่งไวขณะเปล่ียนตลับหมึก

• ความเขมของสําเนาหรอืงานพิมพอาจจะลดลงเล็กนอยหลังจากท่ีขอความ "Toner Near Empty. Reorder a toner cardtridge" 

ปรากฏขึ้นบนแผงควบคุม 

• หากคุณใชตลับหมึกท่ีเคยใชงานมาแลว ขอความท ี่ระบุวา "Toner Near Empty. Reorder a toner cardtridge" อาจปรากฏขึ้นอีก 

และจํานวนหนาท่ีสามารถทําสาํเนาหรือพิมพไดอาจจะแตกตางออกไปเปนอยางมาก

1 ตรวจดูใหแนใจวาเคร่ืองไมไดทาํงานอยู และเปดฝาครอบดานหนาขึ้น 

2 ยึดที่จับตลับหมกึไวและยกขึน้เล็กนอย

รหัสขอผิดพลาด ขอความ การดําเนินการที่จําเปน

093-406

หมึกพิมพใกลหมด

ส่ังกลองหมึกพิมพใหม

จําเปนตองเปล่ียนตลับหมึกหลังจากใชงานไปแลวประมาณ 2,500 

หนา
*
 โปรดเตรียมตลับหมึกสํารองไวใหพรอม

สิ่งสําคัญ • หามเปลี่ยนตลับหมึกภายใตเง่ือนไขนี้ 

หากคุณเปล่ียนตลับหมกึภายใตเง่ือนไขนี้ 

ไฟของไอคอนของตลับหมึกจะยังคงสวางอยู

• หากคุณใชตลับหมกึที ใหมากับเครื องหรอืตลับหมกึตลับ

หมึกความจุต่าํ 

ไฟของไอคอนตลับหมกึจะยังไมสวางขึ้นในตอนนี้

093-400
หมึกพิมพกําลังจะหมด

เปล่ียนกลองหมึกพิมพโดยเร็ว

จําเปนตองเปล่ียนตลับหมึกหลังจากใชงานไปแลวประมาณ 100 

หนา
*
 โปรดเตรียมตลับหมึกสํารองไวใหพรอม

093-912
หมึกพิมพหมด

เปล่ียนกลองหมึกพิมพ

หากไฟแสดงสถานะขอผิดพลาดสวางขึน้และจะตองเปล่ียนตลับหมึก

ใหม ใหทําการเปล่ียนตลับหมึก
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3 คอยๆ ดึงตลับหมกึออกจากตัวเคร่ือง

สิ่งสําคัญ • คอยๆ ดึงตลับหมึกออกมาชาๆ มิฉะนั้นผงหมกึอาจหกออกจากตัวตลับ

• สงคืนตลับหมกึท่ีใชแลวแกตวัแทนฟูจิ ซีร็อกซในพ้ืนท่ีของคุณ

4 แกะหอบรรจุภัณฑของตลับหมกึอันใหม เขยาขึน้/ลงและซาย/ขวาเบาๆ  

10 คร้ัง 

สิ่งสําคัญ • หามแตะท่ีชัตเตอร

5 วางตลับหมึกโดยใหลูกศร ( ) หงายขึน้ 

แลวสอดตลบัหมึกน้ันเขาไปใหลึกทีสุ่ด

หามทิ้งตลับหมกึลงในเปลวไฟ  ผงหมึกทีเ่หลอือย ูในตลบัหมึกอาจลุกติดไฟและทาํใหเกดิการบาดเจ ็บจากไฟไหมหรือการระเบิด

ถาคุณมีตลับหมึกที่ใชหมดแลวซึ่งตองการกําจ ัดทิง้ โปรดติดตอตัวแทนฟูจิ ซีร็อกซในพื้นท ีของคุณเพื่อใหกาํจัดทิง้วัสดุ
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6 ปดฝาครอบดานหนา

หมายเหตุ • ถาฝาครอบดานหนาปดไมสนิท 

รหัสขอผดิพลาดจะปรากฏขึ้นและเครื่องจะหยุดการทํางานคางไว



11 การบํารุงรักษา

172

ก
า
ร
บ
ำ
ร
 ุง
ร
 ัก
ษ
า

11

การเปลี่ยนตลับลูกดรัม

ขอความขางลางน้ีจะปรากฏขึ้นในหนาจอแผงควบคุมเมื่อตลับลูกดรัมใกลส้ินสุดอายุการใชงาน 

ปฏิบัติตามคําแนะนําในขอความน้ีเพื่อดําเนินการตามที่จาํเปน

* : คาอายุการใชงานทีแ่สดงจะเปนจํานวนรวมของกระดาษขนาด A4 ( ) ที่สามารถพมิพได อายุการใชงานทีเ่หลืออยูจริงจะแตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับขนาดและแนวการพิมพของกระดาษ, 

จํานวนหนาที่พิมพตอเน่ืองกัน และสภาพแวดลอมในการใชงานของเครื่อง ใหใชตัวเลขขางตนเปนเพียงแนวทางเทาน้ัน

สิ่งสําคัญ • การใชตลับลูกดรมัท่ีฟูจิ ซีร็อกซไมไดแนะนาํใหใชอาจจะลดคุณภาพของงานท่ีสงออกมาจากเคร ืองหรือประสิทธิภาพของเครือ่งลงได 

ใหใชตลับลูกดรมัท่ีฟูจิ ซีร็อกซแนะนําใหใชกับเครื่องนี้ทุกครั้ง

หมายเหตุ • หามมิใหตลับลูกดรัมโดนแสงแดดโดยตรงหรือโดนแสงจาจากหลอดฟลูออเรสเซนตภายในอาคาร หามสัมผ ัสหรือขูดขีดผิวลูกดรัม 

เพราะการปฏิบัติเชนนี้อาจจะสงผลตอคุณภาพงานพิมพได

1 ตรวจดูใหแนใจวาเคร่ืองไมไดทาํงานอยู และเปดฝาครอบดานหนาขึ้น 

2 เปดถาด 5 (1) และตอมาในขณะทีย่กคันงาง (2) ไว ใหค อยๆ 

เปดฝาครอบดานบนซาย (3)

รหัสขอผิดพลาด ขอความ การดําเนินการที่จําเปน

091-440

ตลับดรัมใกลหมดอายุใชงาน

ตลับดรัมใกลหมดอายุ

ส่ังซ้ือตลับดรัมใหม

จะตองเปล่ียนตลับลูกดรัมหลังจากการใชงานประมาณ 4,000 

หนา* เตรียมตลับลูกดรัมสํารองไวใหพรอม

091-402

091-441

ตลับดรัมใกลหมดอายุใชงาน

ตลับดรัมใกลหมดอายุ

เปล่ียนตลับดรัมใหมโดยเร็ว

จําเปนตองเปล่ียนตลับลูกดรัมหลังจากใชงานไปแลวประมาณ 

1,000 หนา* โปรดเตรียมตลับลูกดรัมสํารองไวใหพรอม

091-430
ตลับดรัมหมดอายุใชงาน

เปล่ียนตลับดรัม

เม่ือไฟที่ไอคอนขอผิดพลาดสวางขึน้ 

และจะตองเปล่ียนตลับลูกดรัมใหม ใหทําการเปลี ยนตลับลูกดรัม

091-401

ตลับดรัมใกลหมดอายุใชงาน

คณุภาพของภาพอาจมีปญหา

แนะนําใหเปล่ียนตลับดรัม

เม่ือไฟที่ไอคอนขอผิดพลาดสวางขึน้แสดงวาหมดเวลารับประกนัคุณ

ภาพของภาพของตลับลูกดรัม

091-406

ตลับดรัมหมดอายุใชงาน

อาจเกดิปญหาที่เคร่ือง

เปล่ียนตลับดรัม

เม่ือไฟที่ไอคอนขอผิดพลาดสวางขึน้แสดงวาหมดเวลารับประกนัปร

ะสิทธิภาพของตลับลูกดรัม

091-424

ตลับดรัมหมดอายุใชงาน

เคร่ืองกําลังจะเกิดปญหา

เปล่ียนตลับดรัมทันที

เม่ือไฟที่ไอคอนขอผิดพลาดสวางขึน้แสดงวาเคร่ืองตรวจพบความล

มเหลวอนัเน่ืองมาจากการใชตลับลูกดรัมที่เครื องไมรองรับ 

เปล่ียนตลับลูกดรัมทันที 
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3 คลายสกรูสองตัวทวนเข็มนาฬิกา (1) และคอยๆ เลือ่นตลับลกูดรัม (2) 

ออกมา

4 กดดานลางของตลับลกูดรัมคางไวตามที่ปรากฏในภาพ และคอยๆ 

ดึงตลับลูกดรัมออกจากเคร่ือง

5 นําตลบัลูกดรัมใหมออกจากกลอง แลวใสตลับลูกดรัมที่ใชแลวลงในถุงพลาสติกทีใ่หมาและวางลงในกลอง 

สิ่งสําคญั • อยาวางตลับลูกดรัมใหมในตาํแหนงตัง้ขึ้น

• สงคืนตลับลูกดรมัท่ีใชแลวแกตัวแทนฟูจิ ซีร ็อกซในพ้ืนท่ีของคุณ

6 ลอกแผนปองกันออกจากตลบัลกูดรัมใหม

7 ใสตลบัลูกดรัมใหม

8 ไขสกรูสองตัวตามเข็มนาฬิกาใหแนน
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9 ลอกแถบปองกันของตลบัลกูดรัม

10 ปดฝาครอบดานหนา

หมายเหตุ • ถาฝาครอบดานหนาปดไมสนิท รหัสขอผดิพลาดจะปรากฏขึ้นและเครือ่งจะหยุดการทํางานคางไว

11 คอยๆ ปดฝาครอบดานบนซายและถาด 5

หมายเหตุ • ถาฝากครอบดานบนซายปดไมสนทิ รหัสขอผิดพลาดจะปรากฏขึ้นและเครื่องจะหยุดการทํางานคางไว

12 กด ปุม <ลอ็กอิน/ลอ็กเอาต> 

13 ใชแปนตัวเลขเพื่อปอนรหัสผาน จากน้ันกดปุม <ตกลง>

หมายเหตุ • รหัสผานเริ่มตนจะตั้งไวเปน "11111" (เลข "1" หาตัว)

• ปุม <ล็อกอิน/เอาท> จะสวางขึ้นเมื่อเครื่องเขาสูโหมดผูดูแลระบบ

1 2

4 5

7 8

0

ปุม <ล็อกอิน/ล็อกเอาต>
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14 เลือก [ต้ังคาระบบ] แลวกดปุม <ตกลง>

15 เลือก [การต้ังคาอื่นๆ] แลวกดปุม <ตกลง>

16 เลือก [ซอมบํารุง] จากน้ันกดปุม <ตกลง>

17 ปอน [950807] โดยใชแปนตัวเลข แลวกดปุม <เร่ิม>

18 กดปุม <เร่ิม>

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 # C

ปุม <เริ่ม$gt;

MaintenancAre You Sure?A...

Drum Cartridge            668      

  The NVM value is cleared now.

MaintYes: Start   No: Clear AllA...

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 # C

ปุม <เริ่ม>
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19 กดปุม <ล็อกอิน/ล็อกเอาต> 

หมายเหตุ • หากมีการตัง้คาใดท่ีจําเปนตองทําการรีบูตเคร ื่องเพ่ือใชคาท่ีตั้งใหม 

ก็ใหทําการรบีูตเครือ่งตามขอความท่ีปรากฏ

• ไฟท่ีปุม <ล็อกอิน/เอาท> จะดับลงเมื่อเครื่องออกจากโหมดผูดูแลระบบ
1 2

4 5

7 8

0

ปุม <ล็อกอิน/ล็อกเอาต>
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การทําความสะอาดเคร่ือง

สวนน้ีจะอธิบายวิธีการทาํความสะอาดเคร่ือง เชน ตัวเคร่ืองดานนอก, ฝาครอบเอกสาร, ตัวปอนเอกสาร และกระจกวางเอกสารตนฉบับ

การทําความสะอาดตัวเคร่ืองดานนอก

ตอไปนี้จะเปนการอธิบายวิธีการทาํความสะอาดตัวเคร่ืองดานนอก

สิ่งสําคญั • หามใชเบนซิน, ทินเนอรผสมสี, ของเหลวระเหยอ่ืนๆ หรอืสเปรยไลแมลงฉีดพนบนตวัเครื่อง เพราะอาจทําใหฝาครอบตางๆ เปล่ียนสี บิดเบี้ยว 

หรอืเกิดรอยราวขึ้นได

• การทําความสะอาดเครื่องดวยน้ําในปริมาณมากเกินไปอาจจะทําใหเครื่องทํางานผิดปกต ิหรอืทําใหเอกสารเสยีหายไดในระหวางการทําสาํเนา, 

การสแกน

1 ใชผานุมชุบนํ้าบิดใหแหงพอหมาดๆ แลวเช็ดท ีตัวเคร่ืองดานนอก

สิ่งสําคญั • หามใชสารทําความสะอาดอ่ืนๆ 

ท่ีนอกเหนือจากน้ําหรือผงซักฟอกท่ีมีฤทธิ์เปนกลาง

หมายเหตุ • หากไมสามารถกําจัดสิ่งสกปรกออกไดอยางงายดาย 

ใหเช็ดตัวเครือ่งเบาๆ ดวยผานุมชบุน้าํหมาดๆ 

และผงซักฟอกท่ีมีฤทธิ์เปนกลางในปรมิาณนอยๆ

2 เช็ดนํ้าสวนเกนิออกดวยผานุมแหง

การทําความสะอาดฝาครอบเอกสารและกระจกวางเอกสารตนฉบับ

ถาฝาทับกระดาษและกระจกรองตนฉบับเร่ิมมคีราบเปรอะเปอน อาจทาํใหมีรอยดางดําปรากฏบนกระดาษสําเนาหรือกระดาษสแกน 

และตัวเคร่ืองอาจไมสามารถตรวจจบัขนาดกระดาษไดอยางถูกตอง

เพื่อใหแนใจวากระดาษสําเนาจะสะอาดตลอดเวลา ใหทาํความสะอาดฝาครอบเอกสารและกระจกวางเอกสารต นฉบับประมาณเดือนละคร้ัง

สิ่งสําคญั • หามใชเบนซิน, ทินเนอรผสมสี หรือตวัทําละลายอินทรียอ่ืนๆ เพราะกระทําเชนนั้นอาจสรางความเส ียหายใหกับสี หรอืสีเคลือบบนชิ้นสวนตางๆ 

ของเครื่องท่ีเปนพลาสติกได

• การทําความสะอาดเครื่องดวยน้ําในปริมาณมากเกินไปอาจจะทําใหเครื่องทํางานผิดปกต ิ

หรอืทําใหเอกสารเสียหายไดในระหวางการทําสาํเนาหรือการสแกน

1 เช็ดฝาครอบเอกสารดวยผานุมชุบนํ้าพอหมาดๆ 

เพื่อกาํจัดส่ิงสกปรกออกไป จากน้ันใหเชด็ดวยผ านุมแหง

สิ่งสําคญั • หามใชสารทําความสะอาดอ่ืนๆ 

ท่ีนอกเหนือจากน้ําหรือผงซักฟอกท่ีมีฤทธิ์เปนกลาง

หมายเหตุ • หากไมสามารถกําจัดสิ่งสกปรกออกไดอยางงายดาย 

ใหเช็ดฝาครอบเอกสารดวยผานุมชุบน้าํหมาดๆ 

และผงซักฟอกท่ีมีฤทธิ์เปนกลางในปรมิาณนอยๆ

เมื่อทาํความสะอาดผลิตภัณฑ ใหใชอุปกรณทาํความสะอาดทีก่ําหนดไวเฉพาะ 

อุปกรณทาํความสะอาดอื่นๆ อาจสงผลใหประสิทธิภาพในการทํางานของผลติภณัฑลดลง หามใชสเปรยทาํความสะอาด 

มฉิะน้ันอาจทําใหเกดิการลุกติดไฟและเกิดการระเบิดขึ้นได

ใหปดสวิตชเคร่ืองและถอดปลั๊กออกทุกคร้ังเม ื่อทาํความสะอาดเคร่ือง การเปดเขาถึงภายในเคร ื่องที่ไดรับกระแสไฟฟา 

อาจทาํใหถูกไฟช็อตได
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2 เช็ดกระจกวางเอกสารตนฉบับดวยผานุมชุบนํ้าพอหมาดๆ 

เพื่อกําจัดส่ิงสกปรกออกไป จากน้ันใหเช็ดดวยผ านุมแหง

สิ่งสําคัญ • หามใชสารทําความสะอาดอ่ืนๆ 

ท่ีนอกเหนอืจากน้าํหรอืผงซักฟอกท่ีมีฤทธิ์เปนกลาง

หมายเหตุ • หากไมสามารถกําจัดสิ่งสกปรกออกไดอยางงายดาย 

ใหเช็ดกระจกวางเอกสารตนฉบับดวยผานุมชบุนำหมาดๆ 

และผงซักฟอกท่ีมีฤทธิ์เปนกลางในปรมิาณนอยๆ

การทําความสะอาดตัวกดเอกสารและแถบกระจก

ถาตัวอัดกระดาษและสายรัดกระจก เร่ิมมคีราบเปรอะเปอน อาจทาํใหมีรอยางดําปรากฏบนกระดาษสําเนาหรือกระดาษสแกน 

และตัวเคร่ืองอาจไมสามารถตรจจับขนาดกระดาษได อยางถูกตอง

เพื่อใหแนใจวากระดาษสําเนาจะสะอาดตลอดเวลา ใหทําความสะอาดตัวกดเอกสารและแถบกระจกประมาณเด ือนละคร้ัง

สิ่งสําคัญ • หามใชเบนซิน, ทินเนอรผสมสี หรือตัวทําละลายอินทรยีอ่ืนๆ เพราะกระทําเชนนั้นอาจสรางความเส ียหายใหกับสี หรือสีเคลือบบนชิ้นสวนตางๆ 

ของเครื่องท่ีเปนพลาสติกได

• การทําความสะอาดตัวเครือ่งดวยน้าํจํานวนมากเกินไปอาจทําใหตัวเครื่องทําานผิดพลาดหรือสรางความเสียหายกับเอกสารในระหวางการทําสาํเนา 

หรือการแกน

1 เช็ดตัวกดเอกสารดวยผานุมชบุนํ้าพอหมาดๆ เพื่อกําจัดส่ิงสกปรกออกไป 

จากน้ันใหเช็ดดวยผานุมแหง

สิ่งสําคัญ • หามกดฟลมแรงเกินไปเพราะอาจทําใหเกิดความเส ียหายได

• หามใชสารทําความสะอาดอ่ืนๆ 

ท่ีนอกเหนอืจากน้าํหรอืผงซักฟอกท่ีมีฤทธิ์เปนกลาง

หมายเหตุ • หากไมสามารถกําจัดสิ่งสกปรกออกไดอยางงายดาย 

ใหเช็ดตัวกดเอกสารดวยผานุมชบุน้าํหมาดๆ 

และผงซักฟอกท่ีมีฤทธิ์เปนกลางในปรมิาณนอยๆ

2 เช็ดแถบแทงแกวดวยผานุมชุบนํ้าพอหมาดๆ เพื่อกาํจัดส่ิงสกปรกออกไป 

จากน้ันใหเช็ดดวยผานุมแหง

สิ่งสําคัญ • หามใชสารทําความสะอาดอ่ืนๆ 

ท่ีนอกเหนอืจากน้าํหรอืผงซักฟอกท่ีมีฤทธิ์เปนกลาง

หมายเหตุ • หากไมสามารถกําจัดสิ่งสกปรกออกไดอยางงายดาย 

ใหเช็ดแถบแทงแกวดวยผานุมชบุน้ําหมาดๆ 

และผงซักฟอกท่ีมีฤทธิ์เปนกลางในปรมิาณนอยๆ

การทําความสะอาดลูกกลิ้งตัวปอนเอกสาร

ถาลกูกลิง้อุปกรณปอนกระดาษเร่ิมมีคราบเปรอะเปอน รอยดางดําอาจปรากฏบนกระดาษสําเนาหรือกระดาษสแกน 

และอาจทาํใหเกิดกระดาษติดได

เพื่อใหแนใจวากระดาษสําเนาสะอาดตลอดเวลา ใหทาํความสะอาดลูกกลิ้งตัวปอนเอกสารประมาณเดือนละคร้ัง

สิ่งสําคัญ • หามใชเบนซิน, ทินเนอรผสมสี หรือตัวทําละลายอินทรยีอ่ืนๆ เพราะการกระทําเชนนั้นอาจสรางความเสียหายใหกับสี หรือสีเคลือบบนชิน้สวนตางๆ 

ของเครื่องท่ีเปนพลาสติกได

• การทําความสะอาดเครื่องดวยน้าํในปรมิาณมากเกินไปอาจจะทําใหเครื่องทํางานผดิปกติ 

หรือทําใหเอกสารเสียหายไดในระหวางการทําสาํเนาหรือการสแกน

การทําความสะอาดเครื่องดวยน้าํในปรมิาณมากเกินไปอาจจะทําใหเครื่องทํางานผดิปกติ หรือทําใหเอกสารเสียหายในระหวางการทําสําเนา, 

การสแกน หรอืการแฟกซ
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1 ยกสลกัฝาครอบดานบนของตัวปอนเอกสารข ึนจนกวาฝานั นจะเปดออกท ังหมด

หมายเหตุ • เมื่อเปดฝาครอบเตม็ท่ีแลว ฝาครอบจะอยูในตาํแหนงท่ีมั่นคง 

ใหเปดฝาครอบเบาๆ

2 ใหเช็ดดวยผานุมชุบนํ้าพอหมาดๆ ขณะที่หมุนลกูกลิ้ง 

สิ่งสําคญั • หามใชสารทําความสะอาดอ่ืนๆ 

ท่ีนอกเหนือจากน้ําหรือผงซักฟอกท่ีมีฤทธิ์เปนกลาง

• ใชผาชบุน้าํบิดใหหมาดๆ เพ่ือปองกันไมใหนำหยดไปในเครื่อง 

หากน้าํหยดลงไปในเครื่องอาจทําใหเครือ่งทํางานผ ิดปกติได

หมายเหตุ • หากไมสามารถกําจัดสิ่งสกปรกออกไดอยางงายดาย 

ใหเช็ดตัวลูกกล้ิงดวยผานุมชุบน้าํหมาดๆ 

และผงซักฟอกท่ีมีฤทธิ์เปนกลางในปรมิาณนอยๆ

3 ปดฝาครอบตัวปอนเอกสารใหสนิท และตรวจดูวาไม มีชองวางระหวางดานขางทีอ่ยูใกลหรือไกลจากฝาและตัวปอนเอกสาร
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การแกไขปญหา

เน้ือหาในสวนน้ีอธิบายถึงปญหาที่อาจเกิดขึ้นกับเคร่ืองและการแกปญหา

ปฏิบัติตามขัน้ตอนการแกไขปญหาดานลางเพื่อแกปญหา

หากคุณปฏิบัติตามขั้นตอนขางตนแลวแตยังไมสามารถแกปญหาขอผิดพลาดได โปรดติดตอศูนยบริการลกูคาของเรา

มีปญหาเกดิขึ้นกบัการทํางานของเคร่ือง

ใช

[การแกไข] ใหดูที่ "ปญหาของเคร่ือง" (P.183) 

ไมใช

ขอความจะปรากฏขึ้น [สาเหตุ] มีกระดาษหรือเอกสารติดหรือไม

ไมใช ใช [การแกไข] สําหรับขอมูลเกี่ยวกบักระดาษติด ใหดูที่ "กระดาษติด" (P.210) 

สําหรับขอมูลเกี่ยวกบัเอกสารติด ใหดูที่ "เอกสารติด" (P.216)

            ไมใช

[สาเหตุ] มีรหัสขอผิดพลาดปรากฏขึ้นหรือไม

[การแกไข] ใหดูที่ "รหัสขอผิดพลาด" (P.200) 

คุณภาพของภาพไมดี [การแกไข] ใหดูที่ "ปญหาคุณภาพของภาพ" (P.185)

ไมใช ใช

มีปญหาเกดิขึ้นเม่ือใชฟงกชั่นการทําสําเนา [การแกไข] ใหดูที่ "ปญหาการทําสําเนา" (P.189)

ไมใช ใช

มีปญหาเกดิขึ้นเม่ือใชฟงกชั่นการพิมพ [การแกไข] ใหดูที่ "ปญหาของเคร่ืองพิมพ" (P.191)

ไมใช ใช

มีปญหาเกดิขึ้นเม่ือใชฟงกชั่นการสแกน [การแกไข] ใหดูที่ "ปญหาการสแกน" (P.192)

ไมใช ใช

ปญหาดานเครือขาย [การแกไข] ใหดูที่ "ปญหาท่ีเกี่ยวของกับเครือขาย" (P.195)

ใช
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ปญหาของเคร่ือง

ตรวจสอบสถานะของเคร่ืองอกีคร้ัง ถาคุณสงสัยวาเคร่ืองทาํงานผิดปกติ

อาการ สาเหตุที่เปนไปได วิธีการแกไข

ไมไดเปดสวิตซเคร่ือง เปดสวิตซเคร่ืองหรือไม สวิตซเคร่ืองเปด

ใหดูที่ "แหลงจายไฟ" (P.62)

เสียบปล๊ักไฟเขากับเตารับไวแนนดีหรือไม ปดสวติซเคร่ือง 

และตรวจสอบใหแนใจวาไดเสียบปล๊ักไฟเขากบัเตารับไวแนนดีแลว 

จากน้ันจึงเปดสวิตซเคร่ือง
สายไฟหลุดออกจากตัวเคร่ืองหรือไม

เตาเสียบจายไฟปกติดีหรือไม ลองเสียบปล๊ักเคร่ืองใชไฟฟาอื่นเขากบัเตารับ 

เพ่ือตรวจสอบวาแหลงจายไฟทํางานปกติ

ไฟแสดงสถานะ 

<ขอผิดพลาด> กะพริบขึ้น

ระบบการทํางานของเคร่ืองหรือสวนประกอบ

ที่ติดตั้งไวอาจมีปญหา

ปดสวติซเคร่ืองและเปดใหมอีกคร้ัง ถาปญหายังคงอยู 

โปรดติดตอศูนยบริการลูกคา

ไฟแสดงสถานะ 

<ขอผิดพลาด> สวางขึ้น

มีกระดาษหรือเอกสารติดหรือไม นํากระดาษหรือเอกสารที่ติดออก

ใหดูที่ "กระดาษติด" (P.210) 

ใหดูที่ "เอกสารติด" (P.216) 

ฝาครอบดานหนาของเคร่ืองหรือฝาครอบอื่นเ

ปดอยูหรือไม

ปฏบิัติตามตามคําแนะนําในรหัสขอผิดพลาดที่ปรากฏขึ้นเพ่ือดําเนินก

ารตามที่จําเปน

ใหดูที่ "รหัสขอผิดพลาด" (P.200) 

หนาจอดับมืด ปุมไฟ <ระบบประหยัดพลังงาน> 

สวางขึ้นหรือไม

เคร่ืองอยูในโหมดประหยัดพลังงาน กดปุม <ระบบประหยัดพลังงาน> 

ของแผงควบคุมเพ่ือปดโหมดประหยัดพลังงาน

ไมสามารถพิมพได

หรือทําสําเนาได

มีรหัสขอผิดพลาดปรากฏขึน้บนหนาจอแผงค

วบคุมหรือไม

ปฏบิัติตามตามคําแนะนําในรหัสขอผิดพลาดที่ปรากฏขึ้นเพ่ือดําเนินก

ารตามที่จําเปน

ใหดูที่ "รหัสขอผิดพลาด" (P.200) 

เสียบปล๊ักไฟเรียบรอยแลวหรือไม ปดสวติซเคร่ือง 

และตรวจสอบใหแนใจวาไดเสียบปล๊ักไฟเขากบัเตารับไวแนนดีแลว 

จากน้ันจึงเปดสวิตซเคร่ือง

ไฟแสดงสถานะ <ขอมูล> 

ไมติดสวางขึ้นแมวาคุณจะส่ั

งใหเคร่ืองพิมพงานแลว

สายเคเบิลอินเตอรเฟสเชือ่มตอดีหรือไม ตรวจดูการเชือ่มตอของสายเคเบิลอินเตอรเฟส

ใหดูที่ "สายเคเบิลอินเทอรเฟส" (P.32)

ตั้งสภาพแวดลอมของเคร่ืองคอมพิวเตอรไวถู

กตองหรือไม

ตรวจดูสภาพแวดลอมของเคร่ืองคอมพิวเตอร เชน 

การตั้งคาโปรแกรมควบคุมการพิมพ

พอรตที่เกีย่วของมีสถานะเปน [Enabled] 

หรือไม

ตรวจสอบสถานะของพอรตที่จะใช จากน้ันตั้งคาสถานะของพอรตไปที่ 

[Enabled]

ใหดูที่ "การเปดใชงานพอรตการส่ือสารเพ่ือนํามาใชงาน" (P.37)

ไมสามารถพิมพไดแมจะมีค

ำส่ังงานพิมพไปที่ถาด 5 

(บายพาส) แลวก็ตาม

มีขนาดกระดาษที่ระบอุยูในถาดแลวหรือไม ปฏบิัติตามตามคําแนะนําในรหัสขอผิดพลาดที่ปรากฏขึ้นเพ่ือใสขนาด

กระดาษที่ถูกตอง และลองใหมอีกคร้ัง

ใหดูที่ "รหัสขอผิดพลาด" (P.200) 

ใหดูที่ "การบรรจุกระดาษในถาด 5 (ถาดบายพาส)" (P.86)

คุณภาพการพิมพไมดี อาจมีปญหาคุณภาพของภาพเกิดขึ้น ดําเนินการตามที่จําเปน ที่ไดอธิบายไวใน "ปญหาคุณภาพของภาพ"

ใหดูที่ "ปญหาคุณภาพของภาพ" (P.185)

ไมสามารถใสถาดหรือเอาถ

าดออกได

คุณเปดฝาครอบหรือปดสวิตซเคร่ืองในระหวา

งการพิมพหรือไม

อยาออกแรงเพ่ือใสถาดหรือเอาถาดออก ปดสวติชเคร่ือง ทิ้งไว 2-3 

วินาทีแลวเปดใหม 

ลองใสถาดหรือเอาถาดออกอีกคร้ังเม่ือเคร่ืองพรอมทํางาน

ไมสามารถทําสําเนาตามขน

าดที่ระบไุด

กระจกวางเอกสารตนฉบับหรือฝาครอบเอกส

ารสกปรกหรือไม

ทําความสะอาดกระจกวางเอกสารตนฉบับหรือฝาครอบเอกสาร

ใหดูที่ "การทาํความสะอาดฝาครอบเอกสารและกระจกวางเอกสารตนฉบับ" 

(P.177)

เอกสารตนฉบับเปนแผนใสหรือเปนส่ือที่โปรง

แสงมากหรือไม

ใชกระจกวางเอกสารเพ่ือทําสําเนา 

แลวใชแผนกระดาษสีขาววางทับที่ดานบนของเอกสาร
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วางเอกสารลงในตําแหนงที่ถูกตองหรือไม วางเอกสารใหถูกตอง

ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบบั" (P.94)
ใสเอกสารตนฉบับถูกตองหรือไม

ตั้งตําแหนงของตัวนําเอกสารที่อยูบนตัวปอนเ

อกสารไวถูกตองหรือไม

จัดตัวนําเอกสารใหถูกตอง

ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบบั" (P.94)

เอกสารที่พับอยูหรือไม ปรับเอกสารใหเรียบแบนและวางลงอีกคร้ัง

ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบบั" (P.94)

กระดาษติดหรือมีรอยยนบ

อยๆ

บรรจุกระดาษในถาดไวอยางถูกตองหรือไม บรรจุกระดาษใหถูกตอง

ใหดูที่ "การบรรจกุระดาษในถาด 1 ถึง 4 (อุปกรณเสริม)" (P.85)

ใสถาดอยางถูกตองหรือไมล ใสถาดใหถูกตองโดยดันถาดเขาไปจนสุด

ใหดูที่ "การบรรจกุระดาษในถาด 1 ถึง 4 (อุปกรณเสริม)" (P.85)

กระดาษชื้นหรือไม ใหเปล่ียนกระดาษใหม

กระดาษมวนงอหรือไม พลิกดานกระดาษในถาด หรือเปล่ียนกระดาษใหม

ตั้งคากระดาษและถาดไวถูกตองหรือไม ตั้งคากระดาษใหถูกตองตรงกบักระดาษที่บรรจเุขาไป

ใหดูที่ "การเปล่ียนขนาดกระดาษสําหรับถาด 1 ถึงถาด 4" (P.88)

มีเศษกระดาษฉีกขาดหรือมีวัตถุแปลกปลอม

ติดคางในเคร่ืองหรือไม

เปดฝาครอบของเคร่ือง 

หรือดึงถาดออกเพ่ือนําเอาเศษกระดาษหรือวตัถุแปลกปลอมที่ติดคาง

ในเคร่ืองออกไป

ใหดูที่ "กระดาษติด" (P.210)

มีกระดาษที่ไมใชขนาดมาตรฐานอยูในถาดหรื

อไม

ใหเปล่ียนเปนกระดาษที่มีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดของเคร่ือง

ใหดูที่ "ชนิดของกระดาษ" (P.80)

มีการบรรจุกระดาษเกินระดับการเติมสูงสุดใ

นถาดหรือไม

บรรจุกระดาษในถาดโดยไมใหเกินระดับการเติมสูงสุด

ใหดูที่ "การบรรจกุระดาษในถาด 1 ถึง 4 (อุปกรณเสริม)" (P.85)

ตั้งตัวนํากระดาษไวถูกตองหรือไม บรรจุกระดาษใหถูกตอง และจัดตัวนํากระดาษใหตรงกับกระดาษ

ใหดูที่ "การบรรจกุระดาษในถาด 1 ถึง 4 (อุปกรณเสริม)" (P.85)

ใหดูที่ "การบรรจกุระดาษในถาด 5 (ถาดบายพาส)" (P.86)

เปนกระดาษที่ตัดอยางประณีตหรือไม กระดาษบางชนิดอาจไมถูกตัดออกมาอยางประณีต 

ใหกรีดกระดาษกอนการบรรจุลงถาด

ตัวปอนเอกสารไมดึงเอกสา

ร

เอกสารมีขนาดเล็กหรือไม ขนาดต่ําสุดของเอกสารที่สามารถบรรจลุงในตัวปอนเอกสารไดคอื 

A5

รหัสขอผิดพลาดจะปรากฏขึ้

นเม่ือบรรจุกระดาษในถาด 

5 (บายพาส) และกดปุม 

<เร่ิม>

ตรวจสอบตําแหนงตัวนํากระดาษของถาด 5 

(บายพาส)

ปรับตัวนํากระดาษใหอยูในตําแหนงที่ถูกตอง

ใหดูที่ "รหัสขอผิดพลาด" (P.200) 

ใหดูที่ "การบรรจกุระดาษในถาด 5 (ถาดบายพาส)" (P.86)

เอกสารมักจะติดบอยๆ ใชชนิดเอกสารที่เหมาะสมหรือไม บรรจุเอกสารในตัวปอนเอกสารอยางถูกตองหรือไม

ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบบั" (P.94)
คุณกําลังใชเอกสารที่มีรูปทรงผิดปกติ, 

นามบัตร, แผนใส 

หรือเอกสารที่บางมากหรือไม

มีปายกาว, คลิปเสียบกระดาษ 

หรือเทปกาวบนเอกสารหรือไม

ลอกปายกาว, คลิปเสียบกระดาษ 

หรือเทปกาวบนเอกสารออกกอนทําสําเนา

ตัวนําเอกสารใหอยูในตําแหนงที่ถูกตองหรือไ

ม

ปรับตัวนําเอกสารใหอยูในตําแหนงที่ถูกตอง

ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบบั" (P.94)

มีเศษชิ้นสวนของกระดาษติดคางอยูในตัวปอ

นเอกสารหรือไม

เปดฝาครอบตัวปอนเอกสารและตรวจดูดานใน

ใหดูที่ "เอกสารติด" (P.216) 

ขอบของเอกสารพับ เอกสารมวนงอหรือไม ดัดสวนที่มวนงอของเอกสารใหเรียบและใสเอกสารเขาไปอกีคร้ัง

อาการ สาเหตุที่เปนไปได วิธีการแกไข
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ปญหาคุณภาพของภาพ

หากคุณภาพของภาพทีพ่ิมพออกมาไมดี ใหใชตารางดานลางน้ีเพื่อหาสาเหตุที่นาจะเปนไปไดและดําเนินการตามที่จําเปน

หากคุณภาพของภาพยังไมดีขึน้ภายหลังการดําเนินการ โปรดติดตอศูนยบริการลูกคา

อาการ สาเหตุที่เปนไปได วิธีการแกไข

สําเนาสกปรก กระจกวางเอกสารตนฉบับหรือฝาครอบเอกส

ารสกปรกหรือไม

ทําความสะอาดกระจกวางเอกสารตนฉบับหรือฝาครอบเอกสาร

ใหดูที่ "การทาํความสะอาดฝาครอบเอกสารและกระจกวางเอกสารตนฉบับ" 

(P.177)

เอกสารเปนประเภทโปรงแสง เชน 

เปนแผนใสหรือไม

เม่ือทําสําเนาเอกสารที่โปรงแสงมากๆ 

ส่ิงสกปรกบนเอกสารอาจปรากฏขึ้นในสําเนา 

ใหวางแผนกระดาษสีขาวทับบนบนเอกสารกอนการทําสําเนา

เปนเอกสารที่เปนกระดาษสี มีลักษณะหยาบ 

หรือเปนพิมพเขียวหรือไม

ใหปรับความเขมของสําเนา 

หรือลบสีพ้ืนหลังของกระดาษออกกอนการทําสําเนา

ใหดูที่ "เขมขึน้/จางลง" (P.103) 

ใหดูที่ "ลบพ้ืนหลัง" (P.143)

เอกสารเปนกระดาษพิมพมันวาวหรือไม กระดาษพิมพมันวาวจะติดบนกระจกวางเอกสารตนฉบ ับไดงาย 

และเงาจะคลายกับส่ิงสกปรกบนสําเนา 

ใหวางแผนใสหรือฟลมแผนใสใตเอกสารกอนการทําสําเนา

เสนสีดําปรากฏขึน้บนสําเน

า

แถบแทงแกวของตัวปอนเอกสารสกปรกหรือไ

ม

ใหทําความสะอาดแถบแทงแกว

ใหดูที่ "การทําความสะอาดตัวกดเอกสารและแถบกระจก" (P.178) 

สําเนามืดเกินไป ตั้งคาความเขมของสําเนาไวมากเกนิไปหรือไ

ม

ใหปรับความเขมของสําเนา

ใหดูที่ "เขมขึน้/จางลง" (P.103) 

สําเนาจางเกินไป เอกสารมีสีจางหรือไม

ตั้งคาความเขมของสําเนาไวนอยเกินไปหรือไ

ม

สําเนาเคล่ือนออกจากตําแห

นง

บรรจุกระดาษในตําแหนงที่ถูกตองหรือไม 

เชน 

ขอบบนของกระดาษเล่ือนออกไปจากมุมถาด

หรือไม

บรรจุกระดาษใหถูกตอง และจัดตัวนํากระดาษใหตรงกบักระดาษ

ใหดูที่ "การบรรจุกระดาษในถาด 1 ถึง 4 (อุปกรณเสริม)" (P.85)

ใหดูที่ "การบรรจุกระดาษในถาด 5 (ถาดบายพาส)" (P.86)

สําเนาเล่ือนตําแหนงหรือ 

โกงงอ

วางเอกสารถูกตองแลวหรือไม วางเอกสารใหถูกตอง

ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบบั" (P.94)

บรรจุกระดาษในถาดไวอยางถูกตองหรือไม บรรจุกระดาษใหถูกตอง

ใหดูที่ "การบรรจุกระดาษในถาด 1 ถึง 4 (อุปกรณเสริม)" (P.85)

หากใชถาด 5 (บายพาส) 

คุณไดบรรจุกระดาษโดยใหสัมผสักบัตัวนํากร

ะดาษแลวหรือไม

บรรจุกระดาษใหถูกตอง

ใหดูที่ "การบรรจุกระดาษในถาด 5 (ถาดบายพาส)" (P.86)

ตัวนําเอกสารของตัวปอนเอกสารอยูในตําแห

นงที่ถูกตองหรือไม

วางเอกสารใหถูกตอง เล่ือนตัวนําเอกสารมาใหติดกบัขอบของเอกสาร

ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบบั" (P.94)

คุณติดตั้งถาดแนนหรือไม ติดตั้งถาดโดยการใสถาดใหเขาไปจนสุด

ใหดูที่ "การบรรจุกระดาษในถาด 1 ถึง 4 (อุปกรณเสริม)" (P.85)

สําเนามีสวนที่ขาดหายไป กระดาษชื้นหรือไม กระดาษที่เปยกชืน้อาจเปนสาเหตุใหสําเนาขาดหายไป 

หรือสําเนาไมชัดเจน ใหเปล่ียนเปนกระดาษที่เพ ิ่งแกะจากหอ

กระดาษในถาดพับหรือยนหรือไม เอาแผนที่มีปญหาออกไป 

หรือเปล่ียนใหมเปนกระดาษที่เพ่ิงแกะจากหอ

คุณทําสําเนาเอกสารที่มีการตัดแปะหรือมีรอ

ยพับหรือไม

สวนที่ตัดแปะหรือมีรอยพับของเอกสารอาจไมไดสัมผสักระจกวางเอก

สารตนฉบับอยางเหมาะสม 

ใหวางตั้งกระดาษสีขาวทับที่ดานบนของเอกสารเพ่ือที่จะทําใหเอกสาร

สัมผัสกับกระจกวางตนฉบับ
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มีแถบลายเสนปรากฏอยูบน

สําเนา

คุณกําลังจะพยายามขยายสําเนาเอกสารดวย

อัตราการขยายที่ใหญเกินไปหรือไม

เม่ือขยายสําเนาเอกสาร 

อตัราการขยายบางขนาดอาจทําใหเกดิแถบลายเสน 

ใหปรับแกอัตราการขยายสําเนาใหม

ใหดูที่ "ยอ/ขยาย" (P.106) 

เอกสารที่พิมพออกมาจาง 

(ซีด ไมชัดเจน) 

กระดาษชื้น ใหเปล่ียนเปนกระดาษใหม

ตลับลูกดรัมเส่ือมสภาพหรือเสียหาย ใหเปล่ียนตลับลูกดรัม

ใหดูที่ "การเปล่ียนตลับลูกดรัม" (P.172) 

หมึกในตลับหมึกหมด ใหเปล่ียนตลับหมึก

ใหดูที่ "การเปล่ียนตลับหมึก" (P.169) 

จุดสีดําปรากฏขึ้นบนสําเนา ตลับลูกดรัมเส่ือมสภาพหรือเสียหาย ใหเปล่ียนตลับลูกดรัม

โปรดดูที่ "การเปล่ียนตลับลูกดรัม" (P.172) 

เสนสีดําหรือสีปรากฏบนงา

นพิมพ

ตลับลูกดรัมเส่ือมสภาพหรือเสียหาย ใหเปล่ียนตลับลูกดรัม

ใหดูที่ "การเปล่ียนตลับลูกดรัม" (P.172) 

แถบแทงแกวสกปรก ใหทําความสะอาดแถบแทงแกว

ใหดูที่ "การทําความสะอาดตัวกดเอกสารและแถบกระจก" (P.178) 

มีส่ิงสกปรกปรากฏขึน้ซํ้าๆ 

สมํ่าเสมอบนงานพิมพ

ทิศทางการปอนกระดาษ

เสนทางการปอนกระดาษสกปรก พิมพหลายๆ แผน

ตลับลูกดรัมเส่ือมสภาพหรือเสียหาย ใหเปล่ียนตลับลูกดรัม

ใหดูที่ "การเปล่ียนตลับลูกดรัม" (P.172) 

อาการ สาเหตุที่เปนไปได วิธีการแกไข
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มีจุดสีขาวปรากฏขึ้นในพ้ืนที่

ของการพิมพทึบสีดํา

กระดาษไมเหมาะสม บรรจุชนิดกระดาษที่ถูกตอง

ตลับลูกดรัมเส่ือมสภาพหรือเสียหาย ใหเปล่ียนตลับลูกดรัม

ใหดูที่ "การเปล่ียนตลับลูกดรัม" (P.172) 

ผงหมึกจากงานพิมพลอกติ

ดบนน้ิว

ผงหมึกไมติดบนกระดาษ

กระดาษเปอนผงหมึก

กระดาษชื้น ใหเปล่ียนเปนกระดาษใหม

กระดาษไมเหมาะสม บรรจุชนิดกระดาษที่ถูกตอง

งานพิมพออกมาเปนสีดําทั้ง

หมด

ตลับลูกดรัมเส่ือมสภาพหรือเสียหาย ใหเปล่ียนตลับลูกดรัม

ใหดูที่ "การเปล่ียนตลับลูกดรัม" (P.172) 

อาจเกิดปญหาแหลงจายไฟฟาแรงสูงขัดของ โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา

งานพิมพออกมาวางเปลา เคร่ืองดึงกระดาษเขาไปหลายแผนในคราวเดี

ยวกัน (ดึงกระดาษซอน)

กรีดกระดาษกอนใสเขาไป

หมึกในตลับหมึกหมด ใหเปล่ียนตลับหมึก

ใหดูที่ "การเปล่ียนตลับหมึก" (P.169) 

อาจเกิดปญหาไฟฟาขัดของหรือแหลงจายไฟฟ

าแรงสูงขัดของ

โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา

มีพ้ืนที่สีขาว ลายเสนสีขาว 

หรือลายเสนสีอยูบนงานพิม

พที่ออกมา

กระดาษชื้น ใหเปล่ียนเปนกระดาษใหม

กระดาษไมเหมาะสม บรรจุชนิดกระดาษที่ถูกตอง

อาการ สาเหตุที่เปนไปได วิธีการแกไข
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งานพิมพโดยรวมออกมาสีจ

าง

เม่ือใชถาด 5 (บายพาส) ในการพิมพ 

ขนาดกระดาษที่ระบุไวในโปรแกรมควบคุมกา

รพิมพจะไมตรงกับชนิดและขนาดของกระดา

ษที่บรรจุเขาไปจริง

บรรจุกระดาษซ่ึงเปนชนิดและขนาดที่ถูกตองในถาด 5 (บายพาส)

โปรดดูที่ "การบรรจุกระดาษในถาด 5 (ถาดบายพาส)" (P.86)

เคร่ืองดึงกระดาษเขาไปหลายแผนในคราวเดี

ยวกัน

กรีดกระดาษกอนใสเขาไป

กระดาษยน กระดาษไมเหมาะสม ใหเปล่ียนเปนกระดาษใหม

มีการเพ่ิมกระดาษเขาไปในกระดาษที่โหลด

กระดาษชื้น

ขอความอานไดไมชดั กระดาษไมเหมาะสม ใหเปล่ียนเปนกระดาษใหม

มีการเพ่ิมกระดาษเขาไปในกระดาษที่โหลด

กระดาษชื้น

มีรอยขาวหรือรอยสีในแนว

ดิ่ง

ทิศทางการปอนกระดาษ

ตลับลูกดรัมเส่ือมสภาพหรือเสียหาย ใหเปล่ียนตลับลูกดรัม

ใหดูที่ "การเปล่ียนตลับลูกดรัม" (P.172) 

หมึกในตลับหมึกหมด ใหเปล่ียนตลับหมึก

ใหดูที่ "การเปล่ียนตลับหมึก" (P.169) 

งานพิมพออกมาเอยีง ตัวนํากระดาษของถาดไมอยูในตําแหนงที่ถูกต

อง

จัดกระดาษใหตรงทั้งในแนวนอนและแนวต้ัง

ใหดูที่ "การบรรจกุระดาษในถาด 1 ถึง 4 (อุปกรณเสริม)" (P.85)

ใหดูที่ "การบรรจกุระดาษในถาด 5 (ถาดบายพาส)" (P.86)

อาการ สาเหตุที่เปนไปได วิธีการแกไข
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ปญหาการทําสําเนา

เน้ือหาในสวนน้ีจะเปนวิธีการแกไขปญหาสําหร ับปญหาตางๆ ทีคุ่ณอาจพบเมื่อใชคุณลักษณะการทาํสําเนา

ไมสามารถทําสําเนาได

ตารางดานลางแสดงวิธีแกไขที่เปนไปได เมื่อคุณไมสามารถทาํสําเนาได

ปญหาเอกสารสําเนา

ตารางดานลางแสดงวิธีการแกไขทีเ่ปนไปได เม ื่อเกิดปญหาขึน้กบัเอกสารสําเนา

อาการ สาเหตุที่เปนไปได วิธีการแกไข

เคร่ืองไมดึงเอกสารเขาตัวป

อนเอกสาร

เอกสารมีขนาดเล็กเกินไป ขนาดตํ่าสุดของเอกสารที่สามารถบรรจุลงในตัวปอนเอกสารไดคือ 

A5

ไมใชชนิดของเอกสารที่รองรับ ตัวปอนเอกสารไมรองรับเอกสารที่งอ, นามบตัร, แผ นใส, 

เอกสารบาง

หรือเอกสารที่มีปายกาว คลิปกระดาษ หรือเทปติดมาดวย

ใหดูที่ "ชนิดของกระดาษ" (P.80)

ตัวนําเอกสารอยูในตําแหนงที่ไมถูกตอง ปรับตัวนําเอกสารใหตรงกับขนาดของเอกสาร

มีเศษเอกสารติดคางอยูในตัวปอนเอกสาร เปดฝาครอบของตัวปอนเอกสาร แลวนําเศษเอกสารออก

ใหดูที่ "เอกสารติด" (P.216) 

คุณไดใสเอกสารที่มีขนาดตางๆ ปนกัน คุณไมสามารถใสเอกสารที่มีขนาดตางๆ ปนกันได

อาการ สาเหตุที่เปนไปได วิธีการแกไข

สําเนาสกปรก ฝาครอบเอกสารหรือกระจกวางเอกสารตนฉบั

บสกปรก

ใหทําความสะอาดฝาครอบเอกสารหรือกระจกวางเอกสารตนฉบับ

ใหดูที่ "การทาํความสะอาดฝาครอบเอกสารและกระจกวางเอกสารตนฉบับ" 

(P.177)

เอกสารตนฉบับเปนแผนใสหรือเปนส่ือที่โปรง

แสงมาก

เม่ือทําสําเนาเอกสารที่โปรงแสงมากๆ 

ส่ิงสกปรกบนเอกสารอาจปรากฏขึ้นในสําเนา 

ใหวางแผนกระดาษสีขาวทับบนบนเอกสารกอนการทําสําเนา

เปนเอกสารที่เปนกระดาษสี มีลักษณะหยาบ 

หรือเปนพิมพเขียว

สีพ้ืนหลังของกระดาษจะถูกทําสําเนาไปดวย 

ใหปรับความเขมของการทําสําเนา, คุณภาพของภาพ 

หรือระบุการลบพ้ืนหลังกอนที่จะทําสําเนา

เอกสารจะถูกพิมพลงบนกระดาษพิมพมันวาว กระดาษพิมพมันวาวจะติดบนกระจกวางเอกสารตนฉบ ับไดงาย 

และเงาจะคลายกับส่ิงสกปรกบนสําเนา 

ใหวางแผนใสหรือฟลมแผนใสใตเอกสารกอนการทําสําเนา

สําเนามืดหรือจางเกินไป ปรับความเขมของสําเนาไมถูกตอง ใหปรับความเขมของสําเนา

ใหดูที่ "เขมขึน้/จางลง" (P.103) 

เอกสารมีสีจาง ใหปรับความเขมของสําเนา

ใหดูที่ "เขมขึน้/จางลง" (P.103)

การตั้งคาคุณภาพของภาพสําหรับเอกสารไมถู

กตอง

ถาขอความสีดําของงานพิมพที่ออกมาจางมากเกินไป ใหตั้งคา 

[Original Type] เปน [Text]

ใหดูที่ "ชนิดของตนฉบบั" (P.103)

สําเนาเคล่ือนออกจากตําแห

นง

กระดาษที่อยูในถาดวางไมตรง การจัดเรียงตั้งกระดาษใหตรงกอนใสลงถาดจะทําใหสวบบนของกระด

าษตรงกันกับมุมบนของถาด

สําเนามีสวนที่ขาดหายไป กระดาษชื้น กระดาษที่เปยกชืน้อาจเปนสาเหตุใหสําเนาขาดหายไป 

หรือสําเนาไมชัดเจน ใหเปล่ียนเปนกระดาษที่เพ ิ่งแกะจากหอ

กระดาษในถาดพับหรือยน เอาแผนที่มีปญหาออกไป 

หรือเปล่ียนใหมเปนกระดาษที่เพ่ิงแกะจากหอ
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เอกสารถูกตัดแปะหรือพับ สวนที่ตัดแปะหรือมีรอยพับของเอกสารอาจไมไดสัมผัสกระจกวางเอก

สารตนฉบับอยางเหมาะสม 

ใหวางตั้งกระดาษสีขาวทับที่ดานบนของเอกสารเพ่ือที่จะทําใหเอกสาร

สัมผัสกับกระจกวางตนฉบับ

มีแถบลายเสนปรากฏอยูบน

สําเนา

อัตราการขยายเอกสารมากเกนิไป เม่ือขยายสําเนาเอกสาร 

อตัราการขยายบางขนาดอาจทําใหเกดิแถบลายเสน 

ใหปรับแกอัตราการขยายสําเนาใหม

ใหดูที่ "ยอ/ขยาย" (P.106) 

สําเนาเล่ือนตําแหนงหรือ 

โกงงอ

คุณวางเอกสารไมถูกตอง วางเอกสารใหถูกตอง

ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบบั" (P.94)

ตัวนําเอกสารของตัวปอนเอกสารอยูในตําแห

นงที่ไมถูกตอง

วางเอกสารใหถูกตอง เล่ือนตัวนําเอกสารมาใหติดกับขอบของเอกสาร

คุณติดตั้งถาดไมแนน ติดตั้งถาดโดยการใสถาดใหเขาไปจนสุด

ตัวนําเอกสารของถาดบายพาสอยูในตําแหนง

ที่ไมถูกตอง

วางเอกสารใหถูกตอง เล่ือนตัวนําเอกสารมาใหติดกับขอบของเอกสาร

ขนาดเอกสารไมถูกตอง ตรวจดูวาไดตั้งคาขนาดเอกสารไวถูกตองหรือไม

ใหดูที่ "ขนาดตนฉบบั" (P.107)

ขนาดกระดาษไมถูกตอง ตรวจดูวาไดตั้งคาขนาดกระดาษไวถูกตองหรือไม

ใหดูที่ "การเปล่ียนการตั้งคากระดาษ" (P.90)

สําเนาไมใชขนาดที่ตองการ ฝาครอบเอกสารหรือกระจกวางเอกสารสกปร

ก

ใหทําความสะอาดฝาครอบเอกสารหรือกระจกวางเอกสารตนฉบบั

ใหดูที่ "การทาํความสะอาดฝาครอบเอกสารและกระจกวางเอกสารตนฉบับ" 

(P.177)

เอกสารตนฉบบัเปนแผนใสหรือเปนส่ือที่โปรง

แสงมาก

วางแผนกระดาษสีขาวทับบนเอกสารกอนที่จะทําสําเนา

ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบบั" (P.94)

เอกสารเคล่ือนออกจากตําแหนงเล็กนอย วางเอกสารใหถูกตอง

ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบบั" (P.94)

ตัวนําเอกสารของตัวปอนเอกสารอยูในตําแห

นงที่ไมถูกตอง

วางเอกสารใหถูกตอง เล่ือนตัวนําเอกสารมาใหติดกับขอบของเอกสาร

ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบบั" (P.94)

เอกสารยับ ปรับเอกสารใหเรียบแบนและวางลงอีกคร้ัง

ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบบั" (P.94)

ขอบของสําเนาถูกตัดออก เอกสารมีขนาดใหญเกนิกวาพ้ืนที่ที่สามารถจะ

พิมพ

ปรับลดอัตราสวนการยอ/ขยายเพ่ือลดขนาดของสําเนาลงเล็กนอย

อาการ สาเหตุที่เปนไปได วิธีการแกไข
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ปญหาของเคร่ืองพิมพ

ไมสามารถพิมพได

ตารางดานลางแสดงวิธีแกไขที่เปนไปได เมื่อคุณไมสามารถพมิพได

ปญหางานพิมพที่ออกมา

ตารางดานลางแสดงวิธีการแกไขทีเ่ปนไปไดของปญหางานพิมพทีอ่อกมา

อาการ สาเหตุที่เปนไปได วิธีการแกไข

ขอมูลยังคงคางอยูในไอคอน

เคร่ืองพิมพ

ไมไดเปดสวิตซของเคร่ือง เปดสวติซเคร่ือง

ใหดูที่ "แหลงจายไฟ" (P.62)

ไมไดเชื่อมตอสายเคเบลิของเคร่ืองคอมพิวเต

อร

ใหเชื่อมตอสายเคเบลิของเคร่ืองคอมพิวเตอร

ไมไดเชื่อมตอสายเคเบลิของเคร่ือง ใหเชื่อมตอสายเคเบลิของเคร่ือง

ใหดูที่ "สายเคเบิลอินเทอรเฟส" (P.32)

เกิดขอผิดพลาดขึ้นในเคร่ือง ตรวจสอบขอมูลความผิดพลาดและดําเนินการตามที่จำเปน

มีปญหาเกิดขึ้นกับการเชื่อมตอเครือขายของค

อมพิวเตอรกับเคร่ือง

ใหติดตอผูดูแลระบบเครือขายของคณุ

พอรตไมไดถูกเปดใชงาน เปดใชงานพอรต

ใหดูที่ "การเปดใชงานพอรตการส่ือสารเพ่ือนํามาใชงาน" (P.37)

เคร่ืองเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรหลายตัว รอสักครูแลวลองพิมพอีกคร้ัง

ขอมูลถูกสงไปยังเคร่ืองแลว ยังไมไดบรรจุกระดาษ ใหบรรจุกระดาษ

ไมมีกระดาษสําหรับขนาดที่กําหนด บรรจุกระดาษตามขนาดที่กําหนด

ใหดูที่ "การบรรจุกระดาษ" (P.85)

เกิดขอผิดพลาดขึ้นในเคร่ือง ตรวจสอบขอมูลความผิดพลาดและดําเนินการตามที่จำเปน

การดําเนินงานถูกหยุดไวชั่วคราว เลือกจากหนาจอวาจะยกเลิกงานหรือไม

อาการ สาเหตุที่เปนไปได วิธีการแกไข

งานพิมพที่ออกมามีขนาดก

ระดาษผิด

บรรจุกระดาษขนาดท่ีผิดในถาดที่กําหนดไว เปล่ียนขนาดกระดาษท่ีอยูในถาด 

หรือเปล่ียนตัวเลือกการพิมพเพ่ือที่จะใชถาดที่มีขนาดกระดาษที่กําหน

ด

ภาพที่ขอบของกระดาษขาด

หายไป

เอกสารมีขนาดใหญเกนิกวาพ้ืนที่การพิมพขอ

งเคร่ือง

ขยายพ้ืนที่การพิมพของเคร่ืองหรือลดพ้ืนที่การพิมพของเอกสารลง

การตั้งคาที่ระบไุวในตัวเลือ

กการพิมพถูกปดใชงาน

เคร่ืองใชโปรแกรมควบคุมการพิมพของเคร่ือง

รุนอื่นอยู

ติดตั้งโปรแกรมควบคุมการพิมพของเคร่ือง

ไมไดติดตั้งตัวเลือก ตรวจสอบตัวเลือกที่ติดตั้งในเคร่ือง จากน้ันให เลือกรายการใน 

[Items] ภายใต [Options] ในโปรแกรมควบคุมการพิมพอกีคร้ัง

คอมพิวเตอรไมไดกําลังใชโ

ปรแกรมควบคุมการพิมพที่ใ

หมาพรอมกับเคร่ือง 

(กําลังใชโปรแกรมควบคุมก

ารพิมพของบริษัทอืน่)

ตรวจสอบอีกคร้ังวาโปรแกรมควบคุมการพิม

พบนคอมพิวเตอรน้ันเปนโปรแกรมที่ใหมาพร

อมกับเคร่ืองหรือไม

บนคอมพิวเตอร 

เลือกโปรแกรมควบคุมการพิมพที่ใหมาพรอมกบัเคร่ือง 

หากโปรแกรมควบคุมการพิมพไมอยูในรายการสําหร ับเลือก 

ใหติดตั้งโปรแกรมควบคุมการพิมพแลวเลือกโปรแกรมน้ัน 

การทํางานจะไมอาจรับประกันไดหากใชโปรแกรมควบคุมการพิมพขอ

งบริษทัอื่น
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ปญหาการสแกน

ในสวนน้ีจะเปนการแสดงแนวทางแกไขปญหาตางๆ อาจพบเมือ่ใชคุณลกัษณะการสแกน

ไมสามารถสแกนได

ตารางดานลางแสดงวิธีแกไขที่เปนไปได เมือ่คุณไมสามารถสแกนได

ไมสามารถโหลดขอมูลการสแกนไปยังคอมพิวเตอรได

ตารางดานลางแสดงวิธีแกไขที่เปนไปได เมือ่คุณไมสามารถโหลดขอมูลการสแกนไปยังคอมพิวเตอรได

อาการ สาเหตุที่เปนไปได วิธีการแกไข

เคร่ืองไมดึงเอกสารเขาตัวป

อนเอกสาร

เอกสารมีขนาดเล็กเกินไป ขนาดต่ําสุดของเอกสารที่สามารถบรรจลุงในตัวปอนเอกสารไดคอื 

A5

ไมใชชนิดของเอกสารที่รองรับ ตัวปอนเอกสารไมรองรับเอกสารที่งอ, นามบัตร, แผ นใส, 

เอกสารบาง หรือ

เอกสารที่มีปายกาว คลิปกระดาษ หรือเทปติดมาดวย

ใหดูที่ "ชนิดของกระดาษ" (P.80)

ตัวนําเอกสารอยูในตําแหนงที่ไมถูกตอง ปรับตัวนําเอกสารใหตรงกบัขนาดของเอกสาร

ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบบั" (P.112)

มีเศษเอกสารติดคางอยูในตัวปอนเอกสาร เปดฝาครอบของตัวปอนเอกสาร แลวนําเศษเอกสารออก

ใหดูที่ "เอกสารติด" (P.216) 

อาการ สาเหตุที่เปนไปได วิธีการแกไข

ไมพบเคร่ืองสแกน ไมไดเปดสวิตซของเคร่ือง เปดสวิตซเคร่ือง

ใหดูที่ "แหลงจายไฟ" (P.62)

ไมไดเชื่อมตอสายเคเบิล USB 

ของเคร่ืองคอมพิวเตอร

เชือ่มตอสายเคเบลิ USB ของเคร่ืองคอมพิวเตอรอีกคร้ัง

ใหดูที่ "สายเคเบิลอินเทอรเฟส" (P.32)

ไมไดเชื่อมตอสายเคเบิล USB ของเคร่ือง เชือ่มตอสายเคเบลิ USB ของเคร่ืองอีกคร้ัง

ใหดูที่ "สายเคเบิลอินเทอรเฟส" (P.32)

ไมสามารถโหลดขอมูลจากเ

คร่ืองสแกนไดเน่ืองจากขอผิ

ดพลาดในการสื่อสาร 

TWAIN

ยังไมไดติดตั้งโปรแกรมควบคุมการสแกน ติดตั้งโปรแกรมควบคุมการสแกน

หยุดการทํางานขณะกําลังอ

านขอมูล

ขนาดไฟลใหญเกนิไปหรือไม ลดคาความละเอียด แลวลองโหลดขอมูลใหมอกีครั ง
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ไมสามารถสงขอมูลที่สแกนลงในอีเมลได

ตารางขางลางน้ีจะแสดงรายการของแนวทางแกไขป ัญหาที่เปนไปไดเมื่อคุณไมสามารถสงเอกสารท ี่สแกนแลวเปนอีเมลได

ไมสามารถสงตอเอกสารที่สแกนผานเครือขาย (SMB) ได

ตารางขางลางน้ีจะแสดงรายการของแนวทางแกไขป ัญหาที่เปนไปได เมื่อคุณไมสามารถสงตอเอกสารทีส่แกนผานเครือขายได

อาการ สาเหตุที่เปนไปได วิธีการแกไข

ไมสามารถสงอีเมลได ปอนอีเมลแอดเดรสไมถูกตอง ตรวจสอบอเีมลแอดเดรสที่ปอน

ขนาดขอมูลเกินขีดจํากัดสูงสุดสําหรับอีเมลขา

ออกแลว

ลดคาความละเอียดลง และลดขนาดไฟลแนบ 

ใหดูที่ "ความละเอียด" (P.123) 

ใหดูที่ "ขนาดไฟลแนบสูงสุด" (P.147)

ยังไมไดตั้งพอรต [Send E-mail] ไปที่ 

[Enabled]

ตรวจสอบการต้ังคาพอรตสําหรับสงอเีมล

ใหดูที่ "Required Information" (P.50)

ยังไมไดลงทะเบียนอเีมลแอดเดรสสําหรับเคร่ื

อง

ปอนอีเมลแอดเดรสของผูดูแลระบบ

ใหดูที่ "Administrator's E-mail Address" (P.45)

การตั้งคาเซิรฟเวอร SMTP 

ที่ลงทะเบียนไมถูกตอง

ตรวจสอบการต้ังคาเซิรฟเวอร SMTP

ใหดูที่ "SMTP Server (Connectivity > Protocols)" (P.50)

การรับรองความถูกตองสําหรับเซิรฟเวอร 

SMTP ไมถูกตอง

ตรวจสอบวธีิการรับรองความถูกตองสําหรับเซิรฟเวอร SMTP

ใหดูที่ "SMTP Server (Connectivity > Protocols)" (P.50)

ชื่อล็อกอินที่ลงทะเบียนสําหรับเซิรฟเวอร 

SMTP ไมถูกตอง

สําหรับเซิรฟเวอร SMTP 

ที่ตองรับรองความถูกตองน้ันจําเปนตองลงทะเบียนอเีมลแอดเดรสขอ

งผูใชดวย  ใหตรวจสอบชื่อล็อกอนิที่ลงทะเบียน

ใหดูที่ "SMTP Server (Connectivity > Protocols)" (P.50)

รหัสผานการล็อกอินสําหรับเซิรฟเวอร SMTP 

ไมถูกตอง 

ตรวจสอบรหัสผานของผูใชที่ระบตุัวตน

ใหดูที่ "SMTP Server (Connectivity > Protocols)" (P.50)

อาการ สาเหตุที่เปนไปได วิธีการแกไข

ไมสามารถสงตอขอมูลที่สแ

กนไปยังคอมพิวเตอรเครือข

ายได

ปอนเซิรฟเวอรถูกตองแลวหรือไม ตรวจสอบการต้ังคาเซิรฟเวอร

ปอนตําแหนงที่ตั้งในการจัดเก็บขอมูลถูกตอง

แลวหรือไม

ตรวจสอบการต้ังคาตําแหนงที่ตั้งในการจัดเก็บขอมูล

หากมีการเลือก SMB ไว 

ใหดูวาไดปอนชื่อที่ใชรวมกันถูกตองแลวหรือไ

ม

ตรวจสอบการต้ังคาชื่อที่ใชรวมกนั

หากมีการเลือก SMB (ชื่อยอ UNC) ไว 

ใหดูวาไดปอนตําแหนงที่ตั้งในการจัดเก็บขอมู

ลถูกตองแลวหรือไม

ตรวจสอบการต้ังคาตําแหนงที่ตั้งในการจัดเก็บขอมูล

ปอนชื่อที่ใชเขาสูระบบถูกตองแลวหรือไม ตรวจสอบการต้ังคาชื่อที่ใชเขาสูระบบ

ปอนรหัสผานถูกตองแลวหรือไม ตรวจสอบการต้ังคารหัสผาน

เม่ือสงตอขอมูลไปยัง Windows Server 2003 

หรือ Windows Server 2008 

การตั้งคาเวลาในเคร่ืองและใน Windows 

ตรงกันหรือไม

ตั้งคาเวลาเดียวกันทั้งในเคร่ืองและใน Windows

เม่ือใช Windows Server 2003, Windows 

Server 2008 หรือ Windows XP 

มีผูใชที่ไมมีรหัสผานพยายามสงตอขอมูลโดยใ

ช SMB หรือไม

ปฏบิัติตามขั้นตอนขางลางน้ีเพ่ือเปล่ียนแปลงการตั้งคาการเขาถึงเครื

อขาย

1. เร่ิมตนใชงาน Windows แลวเลือก [Control Panel] > 

[Administrative Tools] > [Local Security Policy]

2. เลือก [Security Settings] > [Local Policies] > [Security Options] 

3. ตั้งคา [Account: Limit local account use of blank passcodes 

to console logon only] เปน [Disabled]
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ปญหาคุณภาพของภาพสแกน

ตารางดานลางน้ีแสดงวิธีแกปญหาทีเ่ปนไปได สําหรับปญหาคุณภาพของภาพจากขอมลูการสแกน

อาการ สาเหตุที่เปนไปได วิธีการแกไข

ภาพสแกนสกปรก ฝาครอบเอกสารหรือกระจกวางเอกสารตนฉบั

บสกปรก

ใหทําความสะอาดฝาครอบเอกสารหรือกระจกวางเอกสารตนฉบบั

ใหดูที่ "การทาํความสะอาดฝาครอบเอกสารและกระจกวางเอกสารตนฉบับ" 

(P.177)

เอกสารตนฉบบัเปนแผนใสหรือเปนส่ือที่โปรง

แสงมาก

เม่ือสแกนเอกสารที่โปรงแสงมากๆ 

ส่ิงสกปรกบนเอกสารอาจปรากฏขึน้ในสําเนา 

ใหวางแผนกระดาษสีขาวทับบนบนเอกสารกอนการสแกน

เปนเอกสารที่เปนกระดาษสี มีลักษณะหยาบ 

หรือเปนพิมพเขียว

ปรับความเขมของการสแกน หรือคุณภาพของภาพกอนท ี่จะสแกน

เอกสารการสแกนจะถูกพิมพลงบนกระดาษพิ

มพมันวาว

กระดาษพิมพมันวาวจะติดบนกระจกวางเอกสารตนฉบ ับไดงาย 

และเงาจะคลายกับส่ิงสกปรกบนภาพสแกน 

ใหวางแผนใสหรือฟลมแผนใสใตเอกสารกอนการสแกน

ภาพมืดหรือจางเกนิไป ปรับความเขมการสแกนไมถูกตอง ใหปรับความเขมการสแกนใหม

ชนิดของตนฉบับไมเหมาะสม เลือกชนิดของตนฉบับใหเหมาะสมกับเอกสาร

มีสวนที่ขาดหายไปของภาพ เอกสารถูกตัดแปะหรือพับ สวนที่ตัดแปะหรือมีรอยพับของเอกสารอาจไมไดสัมผัสกระจกวางเอก

สารตนฉบับอยางเหมาะสม 

ใหวางตั้งกระดาษสีขาวทับที่ดานบนของเอกสารเพ่ือที่จะทําใหเอกสาร

สัมผัสกับกระจกวางตนฉบับ

ภาพที่ออกมาไมใชขนาดที่ต

องการ

ฝาครอบเอกสารหรือกระจกวางเอกสารตนฉบั

บสกปรก

ใหทําความสะอาดฝาครอบเอกสารหรือกระจกวางเอกสารตนฉบบั

ใหดูที่ "การทาํความสะอาดฝาครอบเอกสารและกระจกวางเอกสารตนฉบับ" 

(P.177)

เอกสารตนฉบบัเปนแผนใสหรือเปนส่ือที่โปรง

แสงมาก

วางแผนกระดาษสีขาวทับบนเอกสารกอนที่จะสแกน

เอกสารเคล่ือนออกจากตําแหนงเล็กนอย วางเอกสารใหถูกตอง

ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบบั" (P.112)

ตัวนําเอกสารของตัวปอนเอกสารอยูในตําแห

นงที่ไมถูกตอง

วางเอกสารใหถูกตอง เล่ือนตัวนําเอกสารมาใหติดกับขอบของเอกสาร

ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบบั" (P.112)

เอกสารยับ ปรับเอกสารใหเรียบแบนและวางลงอีกคร้ัง

ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบบั" (P.112)

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

ภาพมีลักษณะหยาบ มีการตั้งคาความละเอียดต่ําไว ตั้งคาความละเอียดใหสูงขึ้น

ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบบั" (P.112)
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ปญหาที่เก่ียวของกับเครือขาย

ในสวนน้ีจะเปนการแสดงแนวทางแกไขปญหาทีเ่ก ี่ยวของกับเครือขาย

ปญหาในการใช TCP/IP (LPD/Port9100)

ตารางดานลางน้ีแสดงสาเหตุทีเ่ปนไปไดสําหรับปญหาที่เกดิขึน้เมื่อใช TCP/IP (LPD/Port9100) วิธีการทีใ่ชตรวจสอบ 

และการดําเนินการทีจ่ําเปน

ไมสามารถพิมพได

ปญหาเก่ียวกับงานพิมพที่ออกมา

ปญหาเก่ียวกับการใช CentreWare Internet Services

ตารางดานลางน้ีแสดงวิธีการแกไขทีเ่ปนไปได ตอปญหาทีคุ่ณอาจพบเมื่อใช CentreWare Internet Services

สาเหตุที่เปนไปได วิธีการตรวจสอบ วธีิการแกไข

ไมไดตั้งคา IP แอดเดรสที่ถูกตอง ใหผูดูแลระบบเครือขายตรวจสอบวา IP 

แอดเดรสของเคร่ืองถูกตองหรือไม

ตั้ง IP แอดเดรสที่ถูกตองในเคร่ือง

มีความลมเหลวที่ไมสามารถแกไขไดเกิดขึน้ระห

วางดําเนินการงานพิมพ

ตรวจดูวามีขอผิดพลาดปรากฏในหนาจอบนแผ

งควบคุมหรือไม

ปดสวิตชเคร่ือง รอจนกวาหนาจอจะดับสนิท 

แลวจึงเปดสวิตชเคร่ืองอีกคร้ัง

โปรโตคอลที่เลือกน้ันเขากันกันไมไดกับเครื องค

อมพิวเตอร

ตรวจสอบโปรโตคอลท่ีเลือก เลือกโปรโตคอลที่เขากันไดกับเคร่ืองคอมพิวเต

อร

รูปแบบขอมูลของขอมูลงานพิมพที่เคร่ืองกําลังพ

ยายามประมวลผลไมตรงกบัรูปแบบขอมูลของง

านพิมพที่สงมาจากคอมพิวเตอร -

ปดขอมูลสงออกของ Ctrl-D

สาเหตุที่เปนไปได วิธีการตรวจสอบ วธีิการแกไข

คอมพิวเตอรไมไดกําลังใชโปรแกรมควบคุมการ

พิมพที่ใหมาพรอมกับเคร่ือง 

(กําลังใชโปรแกรมควบคมุการพิมพของบริษัทอื่

น)

ยืนยันวาโปรแกรมควบคุมการพิมพบนคอมพิวเ

ตอรน้ันเปนโปรแกรมที่ใหมาพรอมกับเคร่ืองหรื

อไม

บนคอมพิวเตอร 

เลือกโปรแกรมควบคุมการพิมพที่ใหมาพรอมกั

บเคร่ือง 

หากโปรแกรมควบคุมการพิมพไมอยูในรายการ

สําหรับเลือก 

ใหติดตั้งโปรแกรมควบคุมการพิมพแลวเลือกโป

รแกรมน้ัน 

การทํางานจะไมอาจรับประกันไดหากใชโปรแก

รมควบคุมการพิมพของบริษัทอืน่

อาการ วธีิการแกไข

ไมสามารถเชื่อมตอไปที่ CentreWare Internet 

Services ได

เคร่ืองทํางานปกติหรือไม

ตรวจดูวาสวิตชเคร่ืองเปดอยู

[Internet Services] ทํางานอยูหรือไม

พิมพ System Settings Report ออกมาแลวตรวจดูวา

ปอนที่อยูอนิเตอรเน็ตถูกตองแลวหรือไม

ตรวจสอบที่อยูอินเทอรเน็ตอีกคร้ัง หากคุณยังไมสามารถเชือ่มตอไปท่ี  CentreWare Internet 

Services ได ใหลองเชื่อมตอโดยใช IP แอดเดรส

คุณใช Proxy Server อยูหรือไม

เคร่ืองไมสามารถเชื่อมตอกบั Proxy Server บางตัวได ด ังน้ันหามใช 

ใหตั้งเวบ็เบราวเซอรของคุณเปน [Not using proxy server] หร ือตั้งที่อยูที่คุณกําลังใชใหเปน [Not 

using proxy server]
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ปญหาที่เกิดข้ึนกับฟงกช่ันอเีมล

รายการตอไปน้ีแสดงแนวทางแกไขปญหาที่เปนไปไดซึ่งคุณอาจจะประสบเมื่อไมสามารถสงอีเมลได 

ขอความ "Please wait" ยังปรากฏอยู ใหรอสักครู

ถาเงือ่นไขยังคงอยู ใหกดปุม [Refresh]

ถาเงือ่นไขยังคงอยู ใหดูวาเคร่ืองทํางานปกต ิหรือไม

ไมมีอะไรเกิดขึน้หลังจากกดปุม [Refresh] คุณใชเว็บเบราวเซอรที่รองรับหรือไม

ใหดูที่ "การใช CentreWare Internet Services" (P.42) 

เพ่ือตรวจสอบวาเว็บเบราวเซอรของคุณเปนชนิดที่รองรับหรือไม
กรอบดานขวาไมไดถูกอัพเดตหลังจากที่เลือกรา

ยการเมนูจากกรอบดานซาย

หนาจอแสดงผลมีการแยกสวน เปล่ียนขนาดของหนาตางเว็บเบราวเซอรของคุณ

ไมอัพเดตหนาจอแสดงผล กด [Refresh]

ไมมีอะไรเกิดขึน้หลังจากกดปุม [Apply] คาที่ปอนน้ันถูกตองหรือไม

ถาคุณปอนคาที่อยูนอกเหนือขอบเขต ระบบจะเปล ี่ยนเปนคาที่อยูในขอบเขตโดยอัตโนมัติ

ตอนน้ีคุณกําลังใช หรือเพ่ิงไดใชแผงควบคุมของเคร่ืองหรือไม

เม่ือตั้งคา Auto Reset การตั้งคาที่ทําโดย CentreWare Internet Services 

จะใชไมไดจนกวาจะผานเวลาที่ตั้งคาไวกอน ใหรอสักครู

เคร่ืองอยูในโหมดประหยัดพลังงานหรือไม

ยกเลิกโหมดประหยัดพลังงาน และลองอีกคร้ัง

เม่ือคุณคลิก [Apply] ขอความเชน 

"เซิรฟเวอรกลับมาใชไมไดหรือใหการตอบสนอง

ที่ไมเขาใจ" หรือ "ไมมีขอมูล" 

จะปรากฏขึ้นบนเบราวเซอร

รหัสผานถูกตองหรือไม

รหัสผานที่คุณปอนเพ่ือยืนยันไมตรงกัน โปรดใสรหัสผานใหมอีกคร้ัง

รีสตารทเคร่ืองอกีคร้ัง

อาการ วิธีการแกไข

ไมสามารถสงอเีมลได ตั้งคา [Send E-mail] เปน [Enabled] หรือไม

ดําเนินการตั้งคาตางๆ เชน แอดเดรสของเซิรฟเวอร SMTP ถูกตองแลวหรือไม

คุณปอนอเีมลแอดเดรสผูรับถูกตองแลวหรือไม 

เซิรฟเวอร SMTP ทํางานอยางถูกตองหรือไม

ตรวจสอบกับผูดูแลระบบเครือขายของคุณ

ตั้งคาอีเมลแอดเดรสของผูดูแลระบบแลวหรือไม

อาการ วิธีการแกไข
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ปญหาการเช่ือมตออินเทอรเน็ต / อินทราเน็ต

ตารางดานลางแสดงสาเหตุและวิธีแกไขสําหรับปญหาที่อาจเกดิขึน้เมื่อเชือ่มตอกับอินเตอรเน็ตหรืออนิทราเน็ต

ไมสามารถเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตหรืออินทราเน็ต

ไมสามารถเชื่อมตอไปยังเว็บเซิรฟเวอรที่ตองการได

สาเหตุที่เปนไปได วธีิการแกไข

ไมไดตั้งคา IP แอดเดรสที่ถูกตอง ตรวจสอบการต้ังคา IP แอดเดรส หากไมไดตั้ง IP แอดเดรสอยางถูกตอง ใหระบ ุIP แอดเดรสถาวร 

หรือใช DHCP หรือ Autonet เพ่ือแกไข IP แอดเดรส

ไมไดตั้งคาเกตเวย IP แอดเดรสที่ถูกตอง ปอนเกตเวย IP แอดเดรสท่ีถูกตองเม่ือเชือ่มตอกับ Proxy Server 

หรือเวบ็เซิรฟเวอรผานทางเกตเวย IP

ตั้งคาซับเน็ตมาสกไวไมถูกตอง ตั้งคาซับเน็ตมาสกใหถูกตองเพ่ือใหตรงกบัสภาพแวดลอมที่กาํลังใชงาน

ไมไดตั้งคาแอดเดรสของเซิรฟเวอร DNS 

ที่ถูกตอง

ตรวจสอบแอดเดรสของเซิรฟเวอร DNS

เซิรฟเวอร DNS 

ที่เลือกไมสามารถแกปญหาแอดเดรสได

ใหเลือกเซิรฟเวอร DNS ที่สามารถแกปญหาแอดเดรสได

เม่ือเชื่อมตอผาน Proxy Server

ใหตั้ง IP แอดเดรสของเซิรฟเวอร DNS ที่สามารถแกปญหาแอดเดรสของ Proxy Server ได

เม่ือไมไดเชื่อมตอผาน Proxy Server

ใหตั้ง IP แอดเดรสของเซิรฟเวอร DNS ที่สามารถแกปญหาแอดเดรสปลายทางได

การตั้งคาของแอดเดรสที่ไมไดใช Proxy Server 

น้ันไมถูกตอง

ใหตรวจดูอีกคร้ังวาไดตั้งเฉพาะแอดเดรสท่ีไมไดใช Proxy Server แลวหรือไม และแมวาจะใช FQDN 

ระบุแอดเดรสโดยไมไดผาน Proxy Server แตหากมีการเขาใชเซิรฟเวอรโดยตรงโดยใช IP 

แอดเดรส เซิรฟเวอรที่ลงทะเบยีนจะไมไดรับการยกเวน ใหตั้งแอดเดรสท่ีไมใช Proxy Server

ในทาํนองเดียวกนั แมวาคุณจะระบแุอดเดรสที่ไมไดใช Proxy Server โดยตรง 

แตถาเซิรฟเวอรมีการเขาถึงดวย FQDN เซิรฟเวอรที่ลงทะเบียนจะไมไดรับการยกเวน ใหตั้ง IP 

แอดเดรสดวย FQDN และไมตองใช Proxy Server

เซิรฟเวอรที่เชื่อมตอหรือ Proxy Server 

ใชงานไมได

ตรวจสอบวาเซิรฟเวอรหรือ Proxy Server ที่เชื่อมตอน ั้นทํางานเปนปกติหรือไม

สายเคเบลิเครือขายหลุดหรือชํารุด ตรวจดูการเชื่อมตอของสายเคเบลิเครือขาย 

ควรใชสภาพแวดลอมแบบแขนงตนไมเพ่ือสรางสภาพแวดลอมเครือขายที่ทนทานตอการขาดการเ

ชือ่มตอ

ไมสามารถส่ือสารไดเน่ืองจากเซิรฟเวอรโหลด รอสักครูแลวลองเขาถึงเซิรฟเวอรอีกคร้ัง

เกดิขอผิดพลาด แตไมปรากฏบนแผงควบคุม ขอผิดพลาดที่เกิดขึน้ในขณะท่ีประมวลผลกระบวนการพื้นหลังจะไมปรากฏบแผงควบคุม ใหพิมพ 

Job History Report ออกมาเพ่ือตรวจดูผลการดําเนินการ

ไมสามารถเชื่อมตอไดเน่ืองจากการจํากดัการเข 

าถึงที่ตั้งไวใน Proxy Server, ไฟรวอลล 

หรือเว็บเซิรฟเวอร

ประเภทของขอจํากัดการเขาถึงมีตามที่ระบุไวด านลางน้ี ตรวจสอบการตั้งคาจํากดัการเขาถึง

ขอจํากัดของแอดเดรส (พอรต)

ขอจํากัดของ SSL

ขอจํากัดการเขาถึงของผูใช (หรือระดับอาํนาจการเขาถึง)

บล็อกเน้ือหา

ขอจํากัดของวิธีการ (เชน ขอจํากดัในการใช HTTP)

ขอจํากัดของขนาดขอมูลสงตอ

ขอจํากัดของวิธีการ (เชน ขอจํากดัในการใช POST)

ขอจํากัดที่สวนหัวของ HTTP (เชน การเขาถึงที่อน ุญาตในเบราวเซอรบางอยางเทาน้ัน)

ขอจํากัดดานเวลา (เชน อนุญาตใหใชเฉพาะในบางชวงเวลาท่ีแนนอน)

อาการ วธีิการแกไข

เคร่ืองไมไดถูกกาํหนดใหใช Proxy Server หากไมไดมีการตั้งคาเคร่ืองใหใช Proxy Server ในสภาพแวดลอมที่ใช Proxy Server 

คุณจะไมสามารถเชือ่มตอไปยังเวบ็เซิรฟเวอรที่ตองการได ใหตั้งคาเคร่ืองใหใช Proxy Server

มีการตั้งคาใหเคร่ืองใช Proxy Server 

แมวาสภาพแวดลอมของเคร่ืองจะไมมีการใช 

Proxy Server กต็าม

อยาตั้งคาใหเคร่ืองใช Proxy Server ในสภาพแวดลอมท ี่ไมมีความจําเปนตองใช (เชน อินทราเน็ต)

ไมไดตั้งคาแอดเดรสของ Proxy Server ที่ถูกตอง หากมีการตั้งคาเคร่ืองใหใช Proxy Server 

คุณจะไมสามารถเชือ่มตอไปยังเวบ็เซิรฟเวอรที่ตองการไดหากใสแอดเดรสของ Proxy Server ผิด 

ใหใสแอดเดรสของ Proxy Server ใหถูกตอง
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ปญหาการเช่ือมตอ IPv4 หรือ IPv6

ตารางดานลางแสดงสาเหตุและวิธีแกไขสําหรับปญหาที่อาจเกิดขึน้เมื่อเชื่อมตอกับ IPv4 หรือ IPv6 แอดเดรส

ไมสามารถเชื่อมตอไปยัง IPv4 แอดเดรสได

ไมสามารถเชื่อมตอไปยัง IPv6 แอดเดรสได

ไมสามารถพิมพในสภาพแวดลอม IPv6 ได

ไมสามารถสแกนไดในสภาพแวดลอม IPv6

ไมสามารถเช่ือมตอไดเน่ืองจากชื่อผูใชและรหัส

ผานไมถูกตองเม่ือตองรับรองความถูกตองจาก 

Proxy Server

ตั้งคาชื่อผูใชและรหัสผานในเคร่ืองที่ Proxy Server จะอนุญาตการเชื่อมตอ

อาการ วิธีการแกไข

เม่ือปอน IPv4 แอดเดรส การเพ่ิม 0 

เขาไปในสวนหนาของคาแอดเดรสจะทําใหเคร่ือ

งจะไมสามารถทํางานไดอยางถูกตอง เชน 

192.0.2.014

หามใส 0 ขางหนาคาแอดเดรส

อาการ วิธีการแกไข

ไมสามารถเขาถึงเคร่ืองดวยการระบุแอดเดรสข

องลิงคเฉพาะที่ได 

ผนวกขอบเขต ID ไปยังแอดเดรสของลิงคเฉพาะที่

ตัวอยางเชน เม่ือใช Internet Explorer 7 ใน Windows Vista เพ่ือเขาใชเคร่ืองโดยระบุ 

fe80::203:baff:fe48:9010 ผนวกหมายเลขเชื่อมตอเฉพาะที่ของ Ethernet 

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

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

ไมสามารถติดตอส่ือสารไดกบัระบบปฏิบัติการ 

Windows ที่รองรับ IPv6

ตั้งแอดเดรสถาวรในระบบปฏิบัติการ Windows ที่รองรับ IPv6

การคนหาอุปกรณภายนอกเราเตอรทํางานไมถู

กตอง

เม่ือออกไปนอกเราเตอรในการคนหา SMB ใหใสที่อยูของผูรับโดยตรง

ระบบจะรองรับ Multicasting ในลิงคเฉพาะที่เทาน้ัน (FF02::1)

อาการ วิธีการแกไข

ไมสามารถท่ีจะใชเคร่ืองพิมพ Windows 

ที่ใชรวมกนัจากระบบปฏิบตัิการ Windows 

ที่รองรับ IPv6 ในสภาพแวดลอมเครือขาย IPv6 

ที่ไมมีเซิรฟเวอร DNS

ลงทะเบียนชือ่คอมพิวเตอรของเคร่ืองในไฟล "hosts" ในระบบปฏิบตัิการ Windows ที่รองรับ IPv6

ตัวอยาง:

ลงทะเบียนชือ่ในไฟล

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

อาการ วิธีการแกไข

บริการสงตอไฟลจะขัดของเม่ือกําหนดแอดเดรส

แบบลิงกเฉพาะที่ไวเทาน้ัน

กําหนดที่อยูสวนกลาง

ในสภาพแวดลอมเครือขาย IPv6 

ที่ไมมีเซิรฟเวอร DNS 

การดําเนินการสงตอไฟลจะขดัของเม่ือคุณระบุชื่

อคอมพิวเตอรบนเซิรฟเวอรในการจัดเก็บขอมูล

สําหรับบริการสแกนไปยังคอมพิวเตอร 

(เครือขาย) เทาน้ัน

ระบ ุIPv6 

แอดเดรสโดยตรงบนเซิรฟเวอรในการจัดเกบ็ขอมูลสําหรับบริการสแกนไปยังคอมพิวเตอร 

(เครือขาย) SMB

เคร่ืองจะไมทํางานอยางถูกตองเม่ือใช IPv6 

แอดเดรสรูปแบบ Literal 

ในการระบอุีเมลแอดเดรสสําหรับบริการอีเมล

ตัวอยาง:

csw@[ipv6:2001:db8::1]

เม่ือใชสภาพแวดลอม IPv6 ใหใชเซิรฟเวอร DSN และระบุอีเมลแอดเดรสในรูปแบบ FQDN

อาการ วิธีการแกไข
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ปญหา IPv6 อ่ืนๆ

อาการ วธีิการแกไข

ไมไดปอน IPv6 

แอดเดรสไวอยางถูกตองในบันทึกงาน

ใช IPv4
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รหัสขอผิดพลาด

สวนน้ีจะอธิบายถึงรหัสทีแ่สดงขอผิดพลาด

ขอความแสดงขอผิดพลาดและรหสัขอผิดพลาด (xxx-xxx) 

จะแสดงขึน้มาหากการพิมพยุติลงอยางผิดปกติอันเน่ืองมาจากขอผิดพลาดหรือมีความผิดปกติเกดิขึน้ในเคร่ือง

โปรดดูรหสัขอผิดพลาดในตารางตอไปนี้เพื่อแกไขปญหา

สิ่งสําคัญ • หากรหัสขอผดิพลาดแสดงขึ้นมา ขอมูลการพิมพใดๆ ท่ีคางอยูในเครื่องและขอมูลท่ีจัดเก็บไวในหนวยความจําของเครือ่งอาจสูญหายได

หากรหสัขอผิดพลาดแสดงขึ้นมาโดยเปนรหัสที่ไม ไดแสดงรายการไวในตารางตอไปน้ี 

หรือหากคุณไมสามารถแกไขขอผิดพลาดไดแมจะปฏิบัติตามคําแนะนําทีอ่ธิบายไวในตารางน้ันแลวก็ตาม ใหติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา 

หมายเลขโทรศัพทจะอยูบนปายหรือบัตรทีแ่นบติดกับเคร่ือง

รหัสขอผิดพลาด สาเหตุและวิธีการแกไข

003-500 [สาเหตุ] เม่ือใชฟงกชั่นหลายหนาตอหน่ึงดาน งานที่พิมพออกมาจะมีขนาดไมพอดีกับสัดสวนการยอ/

ขยายที่กําหนดไว

[วธีิการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวเปล่ียนแปลงการตั งคา

003-754 [สาเหตุ] มีขอผิดพลาด IPS เกดิขึ้น 

[วธีิการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวยกเลิกงานน้ัน

003-795 [สาเหตุ] เม่ือยอ/ขยายเอกสารที่สแกนแลวใหพอดีกับขนาดกระดาษที่ระบไุว อตัราสวนการยอ/

ขยายจะเกนิจากชวงที่อนุญาต 

[วธีิการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวเปล่ียนแปลงการตั งคา

003-942 [สาเหตุ] ตั้งคาเอกสารที่มีขนาดไมไดมาตรฐานไวในตัวปอนเอกสาร

[วธีิการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวตรวจดูเอกสาร

003-956 [สาเหตุ] ตั้งคาเอกสารที่มีขนาดไมไดมาตรฐานไวในกระจกวางเอกสาร

[วธีิการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวตรวจดูเอกสาร

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

จะสามารถทําสําเนาเอกสารที่สแกนซ่ึงมีขนาดใหญกวาขนาดกระดาษได

[วธีิการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวเปล่ียนแปลงการตั งคา

003-972 [สาเหตุ] เกินจํานวนหนาสูงสุดที่สามารถสแกนไดแลวในระหวางงานทําสําเนา/สแกน

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

เพ่ือยกเลิกการดําเนินการน้ี 

003-973 [สาเหตุ] ขนาดภาพจะใหญเกินไปเม่ือขยาย/ยอขนาดเอกสารที สแกนซ่ึงไมตรงกับแนวการจัดวางของกระดาษ

[วธีิการแกไข] ใชวิธีใดวิธีหน่ึงตอไปน้ี

ลดการขยายลงดวย [Reduce/Enlarge]

เปล่ียนแปลงแนวการจัดวางของกระดาษหรือเอกสาร

004-345 [สาเหตุ] มีขอผิดพลาดเกดิขึ้น

[วธีิการแกไข] ปดสวิตชเคร่ือง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเคร่ือง 

หากขอความเดิมแสดงขึน้มาอีกคร้ัง โปรดติดตอศ ูนยบริการลูกคาของเรา
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005-122

005-123

005-125

005-131

005-132

005-134

005-135

005-136

005-139

005-145

005-147

005-196

005-197

005-198

005-199

[สาเหตุ] มีเอกสารติดขัดเกดิขึ้นในตัวปอนเอกสาร

[วิธีการแกไข] นําเอกสารที่ติดออก

ใหดูที่ "เอกสารติด" (P.216) 

005-210

005-275

005-280

[สาเหตุ] มีขอผิดพลาดเกิดขึน้ในตัวปอนเอกสาร

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเคร่ือง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเคร่ือง 

หากขอความเดิมแสดงขึ้นมาอีกคร้ัง โปรดติดตอศ ูนยบริการลูกคาของเรา

005-305 [สาเหตุ] ฝาครอบดานซายของตัวปอนเอกสารเปดอยู

[วิธีการแกไข] ปดฝาครอบดานซายของตัวปอนเอกสาร

005-500 [สาเหตุ] มีขอผิดพลาดเกิดขึน้ในตัวปอนเอกสาร

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเคร่ือง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเคร่ือง

005-907

005-908

005-913

[สาเหตุ] มีเอกสารติดขัดเกดิขึ้นในตัวปอนเอกสาร

[วิธีการแกไข] นําเอกสารที่ติดออก

ใหดูที่ "เอกสารติด" (P.216) 

005-940 [สาเหตุ] มีขอผิดพลาดเกิดขึน้ในตัวปอนเอกสาร

[วิธีการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม และวางเอกสารลงในตัวป อนเอกสารอีกคร้ัง

005-948 [สาเหตุ] มีขอผิดพลาดเกี่ยวกบัขนาดเอกสารไมตรงกันเกิดขึ้นในตัวปอนเอกสาร

[วิธีการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวยกเลิกงานน้ัน

007-270 [สาเหตุ] ถาด 1 ทํางานขดัของ

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเคร่ือง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเคร่ือง 

หากขอความเดิมแสดงขึ้นมาอีกคร้ัง โปรดติดตอศ ูนยบริการลูกคาของเรา 

คุณสามารถใชถาดอื่นนอกเหนือจากถาด 1 ได

007-271 [สาเหตุ] ถาด 2 ทํางานขดัของ

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเคร่ือง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเคร่ือง 

หากขอความเดียวกันน้ีปรากฏขึ้นอีก โปรดติดตอศูนยบริการลูกคา 

คุณสามารถใชถาดอื่นนอกจากถาด 2

007-272 [สาเหตุ] ถาด 3 ทํางานขดัของ

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเคร่ือง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเคร่ือง 

หากขอความเดิมแสดงขึ้นมาอีกคร้ัง โปรดติดตอศ ูนยบริการลูกคาของเรา 

คุณสามารถใชถาดอื่นนอกเหนือจากถาด 3 ได

007-273 [สาเหตุ] ถาด 4 ทํางานขดัของ

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเคร่ือง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเคร่ือง 

หากขอความเดิมแสดงขึ้นมาอีกคร้ัง โปรดติดตอศ ูนยบริการลูกคาของเรา 

คุณสามารถใชถาดอื่นนอกเหนือจากถาด 4 ได

รหัสขอผิดพลาด สาเหตุและวธีิการแกไข
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010-311

010-312

010-320

010-327

010-379

010-392

[สาเหตุ] มีขอผิดพลาดเกดิขึ้น

[วธีิการแกไข] ปดสวิตชเคร่ือง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเคร่ือง 

หากขอความเดิมแสดงขึน้มาอีกคร้ัง โปรดติดตอศ ูนยบริการลูกคาของเรา

010-602 [สาเหตุ] เซ็นเซอรวัดอุณหภูมิของเคร่ืองตรวจพบความผิดปกติ

[วธีิการแกไข] เคร่ืองจะกลับมาใชงานไดตามเดิมโดยอัตโนมัติเม่ือเคร่ืองเย็นลงแลว โปรดรอสักครูแลวลองอ ีกคร้ัง

016-214

016-346

016-372

[สาเหตุ] มีขอผิดพลาดเกดิขึ้น

[วธีิการแกไข] ปดสวิตชเคร่ือง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเคร่ือง 

หากขอความเดิมแสดงขึน้มาอีกคร้ัง โปรดติดตอศ ูนยบริการลูกคาของเรา

016-500

016-501

016-502

016-504

[สาเหตุ] มีขอผิดพลาดเกดิขึ้น

[วธีิการแกไข] ปดสวิตชเคร่ือง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเคร่ือง 

016-570 [สาเหตุ] มีขอผิดพลาดทางการติดตอส่ือสารเกิดขึน้ขณะพ ิมพ

[วธีิการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวยกเลิกงานน้ัน

016-571 [สาเหตุ] มีขอผิดพลาดทางการติดตอส่ือสารเกิดขึน้ในระหวางการประมวลผลงานพิมพ

[วธีิการแกไข] เคร่ืองจะกลับมาใชงานไดตามเดิมโดยอัตโนมัติ โปรดรอสักครูแลวลองอกีคร้ัง

016-598 [สาเหตุ] หนาอีเมลมีขนาดใหญเกนิขนาดขอความสูงสุดเน ื่องจากการแบงหนา

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

เพ่ือยกเลิกการดําเนินการน้ี

016-742

016-744

[สาเหตุ] มีขอผิดพลาดเกดิขึ้น

[วธีิการแกไข] ปดสวิตชเคร่ือง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเคร่ือง

016-749 [สาเหตุ] มีขอผิดพลาดเกดิขึ้น

[วธีิการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวยกเลิกงานน้ัน

016-759 [สาเหตุ] ไดมีการปอนการตั้งคาสําหรับจํานวนสูงสุดของสำเนาที่ไดรับอนุญาตไวและครบกําหนดตามน้ันแลว 

หรือมีการเขาสูระบบโดยผูใชที่ทําสําเนาครบกำหนดจํานวนสูงสุดแลว

[วธีิการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวยกเลิกงานน้ัน 

016-764 [สาเหตุ] มีขอผิดพลาดเกดิขึ้นบนเครือขาย

[วธีิการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวยกเลิกงานน้ัน

016-765

016-766

[สาเหตุ] พ้ืนที่หนวยความจําของเซิรฟเวอร SMTP สําหรับอีเมลขาเขาเต็ม

[วธีิการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวยกเลิกงานน้ัน

016-767 [สาเหตุ] ไมสามารถสงอีเมลไดเน่ืองจากแอดเดรสไมถูกตอง

[วธีิการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวยกเลิกงานน้ัน

016-768 [สาเหตุ] สรางขอมูลอีเมลไมสําเร็จ

[วธีิการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวยกเลิกงานน้ัน

016-776 [สาเหตุ] มีการยกเลิกงาน

[วธีิการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวยกเลิกงานน้ัน

016-781 [สาเหตุ] ไมสามารถแกไขชื่อเซิรฟเวอร SMTP ไดเม่ือสงอ ีเมล

[วธีิการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวยกเลิกงานน้ัน

รหัสขอผิดพลาด สาเหตุและวิธีการแกไข
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016-791 [สาเหตุ] เคร่ืองไมสามารถสงขอมูลไดเม่ือดําเนินการฟ ังกชั่นสแกนไปยังคอมพิวเตอร (เครือขาย) 

หรือสแกนไปยังอีเมล

[วิธีการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวยกเลิกงานน้ัน

016-799 [สาเหตุ] มีพารามิเตอรในการพิมพที่ไมถูกตองรวมอยูในขอมูลการพิมพของแอพพลิเคชัน 

หรือขอมูลการพิมพและการตั้งคาการพิมพอาจจะไมตรงกนั

[วิธีการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวยกเลิกงานน้ัน

016-981 [สาเหตุ] หนวยความจํา EPC เต็ม 

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

เพ่ือยกเลิกการดําเนินการน้ี 

016-982 [สาเหตุ] หนวยความจําเต็มขณะที่สแกนหนาแรกดวยบริการสแกนไปยังคอมพิวเตอร

[วิธีการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวยกเลิกงานน้ัน

016-985 [สาเหตุ] ขนาดเอกสารแนบท่ีใชกบับริการสแกนไปยังอีเมลมีขนาดเกินขนาดสูงสุด

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

เพ่ือยกเลิกการดําเนินการน้ี

017-745 [สาเหตุ] เกินขนาดในการจัดเกบ็สูงสุดโดยใช SMB ของบริการสแกนไปยังคอมพิวเตอรแลว

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

เพ่ือยกเลิกการดําเนินการน้ี

024-365 [สาเหตุ] มีขอผิดพลาดเกิดขึน้

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเคร่ือง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเคร่ือง 

หากขอความเดียวกันน้ีปรากฏขึ้นอีก โปรดติดตอศูนยบริการลูกคา

024-910 [สาเหตุ] ขนาดกระดาษที่ตั้งคาไวสําหรับถาด 1 และขนาดกระดาษท่ีระบไุวสําหรับงานน้ันไมตรงกนั

[วิธีการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุมเพ่ือยกเลิกงานน้ัน หร ือเปล่ียนแปลงกระดาษเปนขนาดกระดาษที่ระบุไว

024-911 [สาเหตุ] ขนาดกระดาษที่ตั้งคาไวสําหรับถาด 2 และขนาดกระดาษท่ีระบไุวสําหรับงานน้ันไมตรงกนั

[วิธีการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุมเพ่ือยกเลิกงานน้ัน หร ือเปล่ียนแปลงกระดาษเปนขนาดกระดาษที่ระบุไว

024-912 [สาเหตุ] ขนาดกระดาษที่ตั้งคาไวสําหรับถาด 3 และขนาดกระดาษท่ีระบไุวสําหรับงานน้ันไมตรงกนั 

[วิธีการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุมเพ่ือยกเลิกงานน้ัน หร ือเปล่ียนแปลงกระดาษเปนขนาดกระดาษที่ระบุไว

024-913 [สาเหตุ] ขนาดกระดาษที่ตั้งคาไวสําหรับถาด 4 และขนาดกระดาษท่ีระบไุวสําหรับงานน้ันไมตรงกนั 

[วิธีการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุมเพ่ือยกเลิกงานน้ัน หร ือเปล่ียนแปลงกระดาษเปนขนาดกระดาษที่ระบุไว

024-915 [สาเหตุ] ขนาดกระดาษที่ตั้งคาไวสําหรับถาด 5 และขนาดกระดาษท่ีระบไุวสําหรับงานน้ันไมตรงกนั 

[วิธีการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุมเพ่ือยกเลิกงานน้ัน หร ือเปล่ียนแปลงกระดาษเปนขนาดกระดาษที่ระบุไว

024-950 [สาเหตุ] ไมมีกระดาษในถาด 1 และไมสามารถเลือกถาดอื่นได 

[วิธีการแกไข] บรรจุกระดาษเพ่ิมเติม หรือกดปุม <หยุด> บนแผงควบคมุเพ่ือยกเลิกงานน้ัน

024-946 [สาเหตุ] มีขอผิดพลาดเกิดขึน้ในถาด 1

[วิธีการแกไข] ยืนยันวามีการปรับตัวนํากระดาษใหตรงกับขนาดกระดาษที่รองรับในถาด 1

024-947 [สาเหตุ] มีขอผิดพลาดเกิดขึน้ในถาด 2

[วิธีการแกไข] ยืนยันวามีการปรับตัวนํากระดาษใหตรงกับขนาดกระดาษที่รองรับในถาด 2

024-948 [สาเหตุ] มีขอผิดพลาดเกิดขึน้ในถาด 3

[วิธีการแกไข] ยืนยันวามีการปรับตัวนํากระดาษใหตรงกับขนาดกระดาษที่รองรับในถาด 3

024-949 [สาเหตุ] มีขอผิดพลาดเกิดขึน้ในถาด 4

[วิธีการแกไข] ยืนยันวามีการปรับตัวนํากระดาษใหตรงกับขนาดกระดาษที่รองรับในถาด 4

รหัสขอผิดพลาด สาเหตุและวธีิการแกไข
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024-950 [สาเหตุ] ไมมีกระดาษในถาด 1 และไมสามารถเลือกถาดอืน่ได 

[วธีิการแกไข] บรรจุกระดาษเพ่ิมเติม หรือกดปุม <หยุด> บนแผงควบคุมเพ่ือยกเลิกงานน้ัน

024-951 [สาเหตุ] ไมมีกระดาษในถาด 2 และไมสามารถเลือกถาดอืน่ได 

[วธีิการแกไข] บรรจุกระดาษเพ่ิมเติม หรือกดปุม <หยุด> บนแผงควบคุมเพ่ือยกเลิกงานน้ัน

024-952 [สาเหตุ] ไมมีกระดาษในถาด 3 และไมสามารถเลือกถาดอืน่ได 

[วธีิการแกไข] บรรจุกระดาษเพ่ิมเติม หรือกดปุม <หยุด> บนแผงควบคุมเพ่ือยกเลิกงานน้ัน

024-953 [สาเหตุ] ไมมีกระดาษในถาด 4 และไมสามารถเลือกถาดอืน่ได 

[วธีิการแกไข] บรรจุกระดาษเพ่ิมเติม หรือกดปุม <หยุด> บนแผงควบคุมเพ่ือยกเลิกงานน้ัน

024-954 [สาเหตุ] ไมมีกระดาษในถาด 5 และไมสามารถเลือกถาดอืน่ได 

[วธีิการแกไข] บรรจุกระดาษเพ่ิมเติม หรือกดปุม <หยุด> บนแผงควบคุมเพ่ือยกเลิกงานน้ัน

024-958 [สาเหตุ] ตัวนํากระดาษอยูในตําแหนงที่ไมสนับสนุนในถาด 5

[วธีิการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม หรือตรวจสอบตําแหนงของตัวนํากระดาษ

024-959 [สาเหตุ] ไมไดใสถาด 1 หรือตัวนําแนวกระดาษอยูในตําแหนงที่ไมรองรับ

[วธีิการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวใสถาด 1 หรือตรวจสอบตําแหนงของตัวนํากระดาษ

024-960 [สาเหตุ] ไมไดใสถาด 2 หรือตัวนําแนวกระดาษอยูในตําแหนงที่ไมรองรับ 

[วธีิการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวใสถาด 2 หรือตรวจสอบตําแหนงของตัวนํากระดาษ

024-961 [สาเหตุ] ไมไดใสถาด 3 หรือตัวนําแนวกระดาษอยูในตําแหนงที่ไมรองรับ 

[วธีิการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวใสถาด 3 หรือตรวจสอบตําแหนงของตัวนํากระดาษ

024-962 [สาเหตุ] ไมไดใสถาด 4 หรือตัวนําแนวกระดาษอยูในตําแหนงที่ไมรองรับ 

[วธีิการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวใสถาด 4 หรือตรวจสอบตําแหนงของตัวนํากระดาษ

024-965 [สาเหตุ] ไมไดบรรจุกระดาษที่ระบุไวสําหรับงานน้ันลงในถาดใดเลย 

[วธีิการแกไข] บรรจุกระดาษที่ระบุไว หรือกดปุม <หยุด> บนแผงควบคุมเพ่ือยกเลิกงานน้ัน

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

เปนถาดที่เลือกไมไดสําหรับการเลือกอัตโนมัต ิ

[วธีิการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวลองอกีคร้ัง

024-718 [สาเหตุ] ใชพารามิเตอรการพิมพที่ไมเขากนั โดยมีความไมเขากันของการผสมผสานคุณลักษณะที่ระบไุว เชน 

ขนาดเอกสาร, ขนาดกระดาษ, ถาดกระดาษ, การพิมพ 2 ดาน และถาดรับเอกสาร

[วธีิการแกไข] ยืนยันขอมูลการพิมพ แลวลองพิมพอีกคร้ัง

026-737 [สาเหตุ] มีขอผิดพลาดทางเครือขายเกิดขึ้น

[วธีิการแกไข] ปรึกษาผูดูแลระบบเครือขายของคุณวาเครือขายหรือเซิรฟเวอรมีปญหาใดๆ หรือไม

027-518 [สาเหตุ] เขาสูระบบของปลายทางการสงตอไมสําเร็จ

[วธีิการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวยกเลิกงานน้ัน

027-520 [สาเหตุ] ใชอักขระที่ไมถูกตองหรือไมพบพาธที่ระบุไว 

[วธีิการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวยกเลิกงานน้ัน

027-522 [สาเหตุ] ไมสามารถเขียนไดในปลายทางการสงตอ

[วธีิการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวยกเลิกงานน้ัน

027-528 [สาเหตุ] ไมสามารถเขียนขอมูลลงในโฟลเดอรที่ใชรวมก ันไดเน่ืองจากฮารดดิสกของคอมพิวเตอรเต็ม

[วธีิการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวลบขอมูลใดๆ ที่ไม จําเปนออกเพ่ือใหมีพ้ืนที่วางบนฮารดดิสก

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

[วิธีการแกไข] ตรวจสอบวาชื่อเซิรฟเวอรของเซิรฟเวอร SMB ถูกตองหรือไม หรือกดปุม <หยุด> 

บนแผงควบคุมเพ่ือยกเลิกงานน้ัน

027-779 [สาเหตุ] รับรองความถูกตองของเซิรฟเวอร SMTP ไมสําเร็จ

[วิธีการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวยกเลิกงานน้ัน

041-210

041-211

[สาเหตุ] มีขอผดิพลาดเกิดขึน้ในถาด 3 หรือถาด 4

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเคร่ือง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเคร่ือง 

หากขอความเดิมแสดงขึ้นมาอีกคร้ัง โปรดติดตอศ ูนยบริการลูกคาของเรา

042-325 [สาเหตุ] มีขอผิดพลาดเกิดขึน้

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเคร่ือง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเคร่ือง 

หากขอความเดิมแสดงขึ้นมาอีกคร้ัง โปรดติดตอศ ูนยบริการลูกคาของเรา

042-400 [สาเหตุ] ตัวกรองกล่ินส้ินสุดอายุใชงานแลว

[วิธีการแกไข] ติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา

042-614 [สาเหตุ] มีขอผิดพลาดเกิดขึน้

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเคร่ือง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเคร่ือง

045-310 [สาเหตุ] มีขอผิดพลาดเกิดขึน้

[วิธีการแกไข] นํากระดาษที่ติดออกแลว

ใหดูที่ "กระดาษติด" (P.210)

045-313

047-218

061-321

061-325

[สาเหตุ] มีขอผิดพลาดเกิดขึน้

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเคร่ือง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเคร่ือง 

หากขอความเดิมแสดงขึ้นมาอีกคร้ัง โปรดติดตอศ ูนยบริการลูกคาของเรา

062-277 [สาเหตุ] มีขอผิดพลาดเกิดขึน้ในตัวปอนเอกสาร

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเคร่ือง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเคร่ือง 

หากขอความเดิมแสดงขึ้นมาอีกคร้ัง โปรดติดตอศ ูนยบริการลูกคาของเรา

062-300 [สาเหตุ] ฝาครอบเอกสารเปดอยู 

[วิธีการแกไข] ลดระดับฝาครอบเอกสาร

062-311 [สาเหตุ] มีขอผิดพลาดเกิดขึน้

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเคร่ือง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเคร่ือง 

หากขอความเดิมแสดงขึ้นมาอีกคร้ัง โปรดติดตอศ ูนยบริการลูกคาของเรา

062-360

062-371

062-380

062-386

062-389

062-393

062-396

[สาเหตุ] มีขอผิดพลาดเกิดขึน้

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเคร่ือง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเคร่ือง 

หากขอความเดิมแสดงขึ้นมาอีกคร้ัง โปรดติดตอศ ูนยบริการลูกคาของเรา

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

[วิธีการแกไข] นํากระดาษที่ติดออก

ใหดูที่ "กระดาษติด" (P.210)

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

[วิธีการแกไข] นํากระดาษที่ติดออก

ใหดูที่ "กระดาษติด" (P.210)

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

[วธีิการแกไข] นํากระดาษที่ติดออก

ใหดูที่ "กระดาษติด" (P.210)

072-210

072-212

072-215

072-461

072-470 

[สาเหตุ] มีขอผิดพลาดเกดิขึ้นในถาด 2 (One Tray Module)

[วธีิการแกไข] ปดสวิตชเคร่ือง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเคร่ือง 

หากขอความเดิมแสดงขึน้มาอีกคร้ัง โปรดติดตอศ ูนยบริการลูกคาของเรา

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

[วธีิการแกไข] นํากระดาษที่ติดออก

ใหดูที่ "กระดาษติด" (P.210)

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

[วธีิการแกไข] นํากระดาษที่ติดออก

ใหดูที่ "กระดาษติด" (P.210)

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

[วธีิการแกไข] นํากระดาษที่ติดออก

ใหดูที่ "กระดาษติด" (P.210)

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

[วธีิการแกไข] ปดสวิตชเคร่ือง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเคร่ือง 

หากขอความเดิมแสดงขึน้มาอีกคร้ัง โปรดติดตอศ ูนยบริการลูกคาของเรา

074-101

074-103

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

[วธีิการแกไข] นํากระดาษที่ติดออก

ใหดูที่ "กระดาษติด" (P.210)

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

[วธีิการแกไข] นํากระดาษที่ติดออก

ใหดูที่ "กระดาษติด" (P.210)

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

[วธีิการแกไข] นํากระดาษที่ติดออก

ใหดูที่ "กระดาษติด" (P.210)

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

[วธีิการแกไข] ปดสวิตชเคร่ือง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเคร่ือง 

หากขอความเดิมแสดงขึน้มาอีกคร้ัง โปรดติดตอศ ูนยบริการลูกคาของเรา

075-135

077-101

077-103

077-104

077-106

[สาเหตุ] มีกระดาษติดในฝาครอบดานซาย [A] 

[วธีิการแกไข] นํากระดาษที่ติดออก

ใหดูที่ "กระดาษติด" (P.210)

077-129 [สาเหตุ] มีกระดาษติดในฝาครอบดานซาย [A]

[วธีิการแกไข] นํากระดาษที่ติดออก

ใหดูที่ "กระดาษติด" (P.210)

077-211 [สาเหตุ] มีขอผิดพลาดเกดิขึ้นใน Two Tray Module

[วธีิการแกไข] ปดสวิตชเคร่ือง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเคร่ือง 

หากขอความเดิมแสดงขึน้มาอีกคร้ัง โปรดติดตอศ ูนยบริการลูกคาของเรา

รหัสขอผิดพลาด สาเหตุและวิธีการแกไข
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077-212 [สาเหตุ] มีขอผิดพลาดเกิดขึน้ใน One Tray Module

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเคร่ือง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเคร่ือง 

หากขอความเดิมแสดงขึ้นมาอีกคร้ัง โปรดติดตอศ ูนยบริการลูกคาของเรา

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.210)

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

[วิธีการแกไข] นํากระดาษที่ติดออก

ใหดูที่ "กระดาษติด" (P.210)

077-905

077-906

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

[วิธีการแกไข] นํากระดาษที่ติดออก

ใหดูที่ "กระดาษติด" (P.210)

091-313 [สาเหตุ] มีขอผิดพลาดเกิดขึน้

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเคร่ือง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเคร่ือง 

หากขอความเดิมแสดงขึ้นมาอีกคร้ัง โปรดติดตอศ ูนยบริการลูกคาของเรา

091-401 [สาเหตุ] จําเปนตองเปล่ียนตลับลูกดรัมโดยเร็ว

[วิธีการแกไข] เปล่ียนตลับลูกดรัมโดยเร็ว

091-402 [สาเหตุ] จําเปนตองเปล่ียนตลับลูกดรัมโดยเร็ว

[วิธีการแกไข] เปล่ียนตลับลูกดรัม

โปรดดูที่ "การเปล่ียนตลับลูกดรัม" (P.172) 

091-406 [สาเหตุ] ตลับลูกดรัมส้ินสุดอายุใชงานแลว

[วิธีการแกไข] เปล่ียนตลับลูกดรัม โปรดติดตอตัวแทนฟูจิ ซีร็อกซหรือตัวแทนจําหนายในเขตพ้ืนที่ของคุณ

091-424 [สาเหตุ] ตลับลูกดรัมส้ินสุดอายุใชงานแลว

[วิธีการแกไข] เปล่ียนตลับลูกดรัมทันที โปรดติดตอตัวแทนฟูจิซี ร็อกซหรือตัวแทนจําหนายในเขตพ้ืนที่ของคุณ

โปรดดูที่ "การเปล่ียนตลับลูกดรัม" (P.172) 

091-430 [สาเหตุ] ตลับลูกดรัมส้ินสุดอายุใชงานแลว

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเคร่ือง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเคร่ือง 

หากขอความเดิมแสดงขึ้นมาอีกคร้ัง โปรดติดตอศ ูนยบริการลูกคาของเรา

โปรดดูที่ "การเปล่ียนตลับลูกดรัม" (P.172) 

091-440 [สาเหตุ] จําเปนตองเปล่ียนตลับลูกดรัมโดยเร็ว

[วิธีการแกไข] เตรียมตลับลูกดรัมใหมไวใหพรอม

โปรดดูที่ "การเปล่ียนตลับลูกดรัม" (P.172) 

091-441 [สาเหตุ] จําเปนตองเปล่ียนตลับลูกดรัมโดยเร็ว

[วิธีการแกไข] เปล่ียนตลับลูกดรัม โปรดติดตอตัวแทนฟูจิ ซีร็อกซหรือตัวแทนจําหนายในเขตพ้ืนที่ของคุณ

รหัสขอผิดพลาด สาเหตุและวธีิการแกไข
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091-914

091-915

091-916

[สาเหตุ] มีขอผิดพลาดเกดิขึ้นกบัตลับลูกดรัม

[วธีิการแกไข] ปดสวิตชเคร่ือง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเคร่ือง 

หากขอความเดิมแสดงขึน้มาอีกคร้ัง โปรดติดตอศ ูนยบริการลูกคาของเรา

091-921 [สาเหตุ] มีขอผิดพลาดเกดิขึ้นกบัตลับลูกดรัม

[วธีิการแกไข] เปล่ียนตลับลูกดรัม โปรดติดตอตัวแทนฟูจิ ซีร็อกซหรือตัวแทนจําหนายในเขตพ้ืนที่ของคุณ

092-660 [สาเหตุ] มีขอผิดพลาดของตลับลูกดรัมเกดิขึ้น

[วธีิการแกไข] ปดสวิตชเคร่ือง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเคร่ือง 

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

[วธีิการแกไข] เปล่ียนชุดเซ็นเซอรใหมแลวปดสวติชเคร่ือง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเคร่ือง

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

[วธีิการแกไข] ปดสวิตชเคร่ือง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเคร่ือง

092-910 [สาเหตุ] มีขอผิดพลาดเกดิขึ้น

[วธีิการแกไข] ปดสวิตชเคร่ือง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเคร่ือง

093-312 [สาเหตุ] มีขอผิดพลาดเกดิขึ้นกบัตลับหมึก

[วธีิการแกไข] ปดสวิตชเคร่ือง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเคร่ือง 

หากขอความเดิมแสดงขึน้มาอีกคร้ัง โปรดติดตอศ ูนยบริการลูกคาของเรา

093-400 [สาเหตุ] ไมมีผงหมึกเหลืออยูแลวในตลับหมึก

[วธีิการแกไข] เปล่ียนตลับหมึก

093-406 [สาเหตุ] จําเปนตองเปล่ียนตลับหมึกโดยเร็ว

[วธีิการแกไข] เตรียมตลับหมึกใหมไวใหพรอม

093-912 [สาเหตุ] ไมมีผงหมึกเหลืออยูแลวในตลับหมึก 

[วธีิการแกไข] เปล่ียนตลับหมึก

093-956 [สาเหตุ] ไมมีผงหมึกเหลืออยูแลวในตลับหมึก 

[วธีิการแกไข] แกะซีลบนตลับลูกดรัมออก

093-959 [สาเหตุ] มีขอผิดพลาดเกดิขึ้นกบัตลับลูกดรัม

[วธีิการแกไข] เปล่ียนตลับลูกดรัม โปรดติดตอตัวแทนฟูจิ ซีร็อกซหรือตัวแทนจําหนายในเขตพ้ืนที่ของคุณ

ใหดูที่ "การเปล่ียนตลับหมึก" (P.169) 

116-317

116-321

116-323

[สาเหตุ] มีขอผิดพลาดเกดิขึ้น

[วธีิการแกไข] ปดสวิตชเคร่ือง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเคร่ือง 

หากขอความเดิมแสดงขึน้มาอีกคร้ัง โปรดติดตอศ ูนยบริการลูกคาของเรา

116-324 [สาเหตุ] มีขอผิดพลาดเกดิขึ้น

[วธีิการแกไข] เคร่ืองจะทําการกูคืนโดยอตัโนมัติ รอสักครู และลองอีกคร้ัง

116-334

116-377

116-390

[สาเหตุ] มีขอผิดพลาดเกดิขึ้น

[วธีิการแกไข] ปดสวิตชเคร่ือง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเคร่ือง 

ถาขอความเดียวกนัน้ีปรากฏขึ้นอกี โปรดติดตอศูนยบริการลูกคา

116-747 [สาเหตุ] ไมสามารถสแกนไดเสร็จสมบูรณเน่ืองจากบริเวณการสแกนเล็กเกนิไป

[วธีิการแกไข] ลดคาการลบขอบลงหรือลดอัตราสวนการขยายภาพลง

117-319

117-320

117-321

117-329

117-332

123-314

[สาเหตุ] มีขอผิดพลาดเกดิขึ้น

[วธีิการแกไข] ปดสวิตชเคร่ือง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเคร่ือง 

หากขอความเดิมแสดงขึน้มาอีกคร้ัง โปรดติดตอศ ูนยบริการลูกคาของเรา

รหัสขอผิดพลาด สาเหตุและวิธีการแกไข
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127-396 [สาเหตุ] สรางขอมูลอีเมลไมสําเร็จ

[วิธีการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวลองอีกคร้ัง

รหัสขอผิดพลาด สาเหตุและวธีิการแกไข
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กระดาษติด

สวนน้ีจะอธิบายถึงขัน้ตอนในการนํากระดาษทีติ่ดออก

เมือ่มีกระดาษติด เคร่ืองจะหยุดทาํงานและเสียงเตือนจะดังขึ้น และจะมีขอความปรากฏขึ้นในหนาจอ

นํากระดาษที่ติดอยูออกอยางระมัดระวังโดยไมใหฉีกขาด หามมิใหมีเศษกระดาษใดๆ ติดคางอยูในเคร่ือง

หมายเหตุ • หากขอความแสดงกระดาษติดยังคงแสดงขึ้นมาหลังจากท่ีคุณไดนาํกระดาษนั้นออกมาแลว แสดงวายังม ีกระดาษตดิอยูในสวนอ่ืนของเครื่อง 

ใหปฏิบัติตามคําแนะนาํในขอความนี้เพ่ือดาํเนินการท่ีจาํเปน

• หลังจากนาํกระดาษท่ีตดิอยูออกแลว งานทําสาํเนาจะดาํเนินการตอโดยอัตโนมัติ

• งานพิมพจะดาํเนนิการตอโดยอัตโนมัตจิากหนาที กําลังพิมพกอนหนาท่ีจะเกิดกระดาษติด

• ขณะท่ีเครือ่งกําลังทําสาํเนาโดยใชตวัปอนเอกสารโดยไมเรียงชุดสาํเนาท่ีสงออกมา 

(หมายความวาตัวปอนเอกสารดงักลาวปอนและสแกนเอกสารครั้งละหนึ่งแผน) หากมีกระดาษติดในเครื อง 

เครือ่งจะดาํเนินการตอโดยทําสําเนาของเอกสารท่ีสแกนไปแลวโดยอัตโนมตัิหลังจากท่ีนาํกระดาษท่ีติดอยูออกแลว อยางไรก็ตาม 

ในกรณีท่ีมีเอกสารเหลืออยู คุณจะตองกดปุม <เริ่ม> อีกครัง้เพ่ืออนุญาตใหตวัปอนเอกสารนั้นปอนและสแกนเอกสารสวนท่ีเหลือตามท่ีบรรจุไว 

ถาคุณตองการดึงถาดออกเพื่อนํากระดาษที่ติดออก โปรดติดตอตัวแทนฟูจิ ซีร็อกซในพื้นที่ของค ุณ หามดึงถาดออก 

มิฉะน้ันอาจทาํใหไดรับบาดเจ็บ

หามนํากระดาษที่ติดลกึอยูภายในผลติภณัฑออกมา โดยเฉพาะกระดาษที่พนัหุมฟวเซอรหรือลูกกล ิงความรอน 

ไมเชนน้ันอาจทาํใหเกิดการบาดเจ็บหรือผิวหนังไหมได ใหปดการใชงานผลติภณัฑทันทีและติดตอตัวแทน Fuji Xerox ในพืน้ทีข่องคุณ

รหัสขอผิดพลา

ด 
ขอความ

บรเิวณที่จะตรวจสอบ/

ขัน้ตอนการตรวจสอบ
ดูทีห่นา:

071-105 กระดาษติดในถาด 1

ตรวจสอบถาด 1

เปดฝาครอบ A และนํากระดาษออก

1. ฝาครอบดานซาย [A]

2. ถาด 1

P.211

P.214

072-102 กระดาษติดในถาด 2

ตรวจสอบถาด 2

เปดฝาครอบ B และนํากระดาษออก

1. ฝาครอบ One Tray Module [B]

2. ถาด 2

P.212

P.214

072-105 กระดาษติดที่ฝาครอบ B

เปดฝาครอบ B และนํากระดาษออก

ฝาครอบ One Tray Module [B] P.212

073-102 กระดาษติดในถาด 3

ตรวจสอบถาด 3

เปดฝาครอบ C และนํากระดาษออก

1. ฝาครอบ Two Tray Module [C]

2. ถาด 3

P.213

P.214

073-104 กระดาษติดที่ฝาครอบ B และ C

เปดฝาครอบ B และฝาครอบ C 

แลวนํากระดาษออก

1. ฝาครอบ One Tray Module [B]

2. ฝาครอบ Two Tray Module [C]

P.212

P.213

073-105 กระดาษติดที่ฝาครอบ B

เปดฝาครอบ B และนํากระดาษออก

ฝาครอบ One Tray Module [B] P.213

074-101

074-102

กระดาษติดในถาด 4

ตรวจสอบถาด 4

เปดฝาครอบ C และนํากระดาษออก

1. ฝาครอบ Two Tray Module [C]

2. ถาด 4

P.213

P.214

074-104 กระดาษติดที่ฝาครอบ B และ C

เปดฝาครอบ B และฝาครอบ C 

แลวนํากระดาษออก

1. ฝาครอบ One Tray Module [B]

2. ฝาครอบ Two Tray Module [C]

P.212

P.213

074-105 กระดาษติดที่ฝาครอบ B

เปดฝาครอบ B และนํากระดาษออก

ฝาครอบ One Tray Module [B] P.212

075-135 กระดาษติดในถาด 5

นํากระดาษออกจากถาด 5 

แลวเอากระดาษท่ีติดออก

1. ฝาครอบดานซาย [A]

2. ถาด 5

P.211

P.214
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สิ่งสําคญั • การดึงถาดออกหลังจากท่ีกระดาษตดิโดยไมตรวจสอบตาํแหนงท่ีเกิดการติดอาจทําใหกระดาษฉีกขาดและติดคางภายในเครื่องได 

เพ่ือเปนการปองกันมิใหอุปกรณเสียหาย ใหตรวจสอบตาํแหนงท่ีมีกระดาษติดกอนท่ีจะพยายามนาํกระดาษเหลานั้นออก

• หนาจอแสดงผลกระดาษติดจะไมหายไปหากยังมีกระดาษฉีกขาดและตดิคางอยูในเครือ่ง

• เมื่อนาํกระดาษท่ีตดิอยูออกมาแลว ปลอยใหเคร ื่องเปดทํางานท้ิงไว การปดสวิตชเครื่องจะลบขอมูลท่ีจัดเก็บไวในหนวยความจําของเครือ่ง

• หามสัมผสัชิ้นสวนภายในเครื่อง เพราะอาจสงผลใหเกิดขอผิดพลาดในการพิมพได

กระดาษติดในฝาครอบดานซาย [A]

ปฏิบัติตามขั้นตอนขางลางน้ีเพื่อนํากระดาษท ีติดอยูภายในฝาครอบดานซายของเคร่ืองออกมา

สิ่งสําคญั • เมื่อนาํกระดาษออกมาแลว อาจจะมีภาพบนสายพานสงของเครื่อง (สายพานฟลมสีดาํ) ภายในฝาครอบดานซาย หามสัมผัสสายพานสงนั้น 

คุณภาพของภาพอาจไดรบัผลกระทบหรือสายพานสงอาจเกิดความเสยีหายได และจําเปนตองเปล่ียนใหม

1 เปดถาด 5 (1) และตอมาในขณะทีย่กคันงาง (2) ไว ใหค อยๆ 

เปดฝาครอบดานบนซาย (3)

ถากระดาษติดรอบชุดฟวเซอร

1) ใหดึงสลกัลง

077-101 กระดาษติดที่ฝาครอบ A

เปดฝาครอบ A และนํากระดาษออก

ฝาครอบดานซาย [A] P.211

077-103

077-104

077-106

กระดาษติด

เปดฝาครอบ A และนํากระดาษออก

077-129 กระดาษติดที่ Duplex Module

เปดฝาครอบ A และนํากระดาษออก

077-900 กระดาษติดที่ฝาครอบ A

เปดฝาครอบ A และนํากระดาษออก

077-901 กระดาษติด

เปดฝาครอบ A และนํากระดาษออก

077-904 กระดาษติดที่ฝาครอบ B

เปดฝาครอบ B และนํากระดาษออก

ฝาครอบ One Tray Module [B] P.212

077-905

077-906

กระดาษติดที่ฝาครอบ B และ C

เปดฝาครอบ B และฝาครอบ C 

แลวนํากระดาษออก

1. ฝาครอบ One Tray Module [B]

2. ฝาครอบ Two Tray Module [C]

P.212

P.213

รหัสขอผิดพลา

ด 
ขอความ

บรเิวณที่จะตรวจสอบ/

ขั้นตอนการตรวจสอบ
ดูที่หนา:



12 การแกไขปญหา

212

ก
า
ร
แ
ก
 ไ
ข
ป

 ัญ
ห
า

12

2) นํากระดาษทีติ่ดออก

หมายเหตุ • อยาใหมีเศษกระดาษตกคางอยูในเครือ่ง

3) นําสลักกลบัสูตําแหนงเดิม

ถากระดาษติดภายในฝาครอบซาย

1) ถากระดาษติดอยูในตําแหนงแสดงในแผนภาพ ใหดึงกระดาษทีติ่ดขึ้น

2) ถากระดาษติดอยูในตําแหนงแสดงในแผนภาพ ใหดึงกระดาษทีติ่ดขึ้น

2 กดตรงกลางของฝาครอบดานซาย ปดอยางชาๆ และยกถาด 5 (บายพาส) 

ขึ้น

กระดาษติดในฝาครอบ One Tray Module [B]

ปฏิบัติตามขัน้ตอนขางลางน้ีเพื่อนํากระดาษท ีติดอยูภายในฝาครอบ  One Tray Module  ของเคร่ืองออกมา
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1 ดึงคันงางออก แลวคอยๆ เปดฝาครอบ One Tray Module

2 นํากระดาษทีติ่ดออก

หมายเหตุ • กระดาษอาจติดอยูในสวนท่ียากจะมองเห็น 

ใหตรวจสอบอยางละเอียดเพ่ือหากระดาษท่ีติด

• หากกระดาษฉีกขาด 

ใหตรวจสอบจนแนใจวาไมมีเศษกระดาษตดิคางอย ูในเครือ่ง

3 ปดฝาครอบ One Tray Module เบาๆ

กระดาษติดในฝาครอบ Two Tray Module [C]

ปฏิบัติตามขั้นตอนขางลางน้ีเพื่อนํากระดาษท ีติดอยูภายในฝาครอบ Two Tray Module ออกมา

1 ดึงคันงางออก แลวคอยๆ เปดฝาครอบ Two Tray Module

2 นํากระดาษทีติ่ดขัดออก

หมายเหตุ • กระดาษอาจติดอยูในสวนท่ียากจะมองเห็น 

ใหตรวจสอบอยางละเอียดเพ่ือหากระดาษท่ีติด

• หากกระดาษฉีกขาด 

ใหตรวจสอบจนแนใจวาไมมีเศษกระดาษตดิคางอย ูในเครือ่ง
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3 คอยๆ ปดฝาครอบ Two Tray Module

กระดาษติดในถาด 1 ถึง 4

ปฏิบัติตามขัน้ตอนขางลางน้ีเพื่อนํากระดาษท ีติดอยูในถาด 1 ถึง 4 ออก

1 เอากระดาษติดออกโดยดูที่:

ถาด 1: "กระดาษติดในฝาครอบดานซาย [A]" (P.211)

ถาด 2 (อุปกรณเสริม): "กระดาษติดในฝาครอบ One Tray Module [B]" (P.212)

ถาด 3 ถึง 4 (อปุกรณเสริม): "กระดาษติดในฝาครอบ Two Tray Module [C]" (P.213)

2 ถาไมสามารถเอากระดาษทีติ่ดออกได ใหดึงถาดออกมา

สิ่งสําคัญ • การดงึถาดออกหลังจากท่ีกระดาษติดโดยไมตรวจสอบตาํแหนงท่ีเกิดกา

รตดิอาจทําใหกระดาษฉีกขาดและตดิคางภายในเครื องได 

เพ่ือเปนการปองกันมิใหอุปกรณเสียหาย 

ใหตรวจสอบตาํแหนงท่ีมีกระดาษติดกอนท่ีจะพยายามนํากระดาษเหลา

นั้นออก

3 นํากระดาษที่ติดออก

หมายเหตุ • หากกระดาษฉีกขาด 

ใหตรวจสอบจนแนใจวาไมมเีศษกระดาษติดคางอย ูในเครือ่ง

4 คอยๆ ดันถาดเขาไปจนสุด

กระดาษติดในถาด 5 (บายพาส)

ปฏิบัติตามขัน้ตอนขางลางน้ีเพื่อนํากระดาษท ีติดอยูในถาด 5 (บายพาส) ออก

1 เอากระดาษติดออกโดยดูที่ "กระดาษติดในฝาครอบดานซาย [A]" (P.211)
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2 ตรวจสอบดานใน (รอบทางเขาตัวปอนกระดาษ) ของถาด 5 (บายพาส) 

และนํากระดาษที่ติดออกมา

สิ่งสําคญั • ถาใสกระดาษเขาไปหลายแผน 

ใหเอากระดาษท้ังหมดออกขณะท่ีเคลียรกระดาษ

หมายเหตุ • หากกระดาษฉีกขาด 

ใหตรวจสอบจนแนใจวาไมมีเศษกระดาษตดิคางอย ูในเครือ่ง

3 ถาบรรจุกระดาษหลายแผน ใหจัดมมุของกระดาษทีเ่อาออกใหตรง

4 ใสกระดาษโดยใหดานทีจ่ะพิมพควํ่าลง 

จัดขอบบนของกระดาษใหสัมผัสกบัชองทางการปอนกระดาษ
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เอกสารติด

หากเอกสารติดอยูในตัวปอนเอกสาร เคร่ืองจะหยุดการทาํงาน 

และขอความแสดงขอผิดพลาดอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ีจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ

ปฏิบัติตามขัน้ตอนดานลางเพื่อเอาเอกสารทีต่ ิดออก

1 ดึงที่จับดานหนาของฝาครอบตัวปอนเอกสารขึน้ 

และเปดฝาครอบตัวปอนเอกสารออกจนสุด

หมายเหตุ • ฝาครอบจะยังคงอยูในตาํแหนงเมื่อเปดจนเตม็ที  ใหเปดฝาครอบเบาๆ

2 ถาเอกสารตนฉบับยังไมถูกดึงเขาไปในตัวปอนเอกสาร ใหนําเอกสารออก

3 ถาไมพบเอกสาร ใหหมุนปุมเพื่อปอนเอกสารขึน้ดานบน 

แลวนําเอกสารออกมา

สิ่งสําคัญ • ถาเอกสารยังไมถกูดงึเขาไปในตัวปอนเอกสาร 

ใหดงึเอกสารออกมาตรงๆ เอกสารอาจฉีกขาด

รหัสขอผิดพลาด ขอความ

005-122

005-123

005-125

005-131

005-132

005-134

005-135

005-136

005-139

005-145

005-147

005-196

005-198

005-199

005-907

005-908

005-913

กระดาษติดในตัวปอนเอกสาร

เปดฝาครอบตัวปอนเอกสารและนํากระดาษออกมา

005-197 ขนาดตนฉบับที่ใชงานไมได

เปดฝาครอบตัวปอนเอกสารและนํากระดาษออกมา
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4 ถาไมพบเอกสาร ใหยกทีจ่ับขึ้นเพื่อเปดฝาครอบดานในออก

5 หมุนปุมหมุนเพื่อปอนเอกสารขึ้นดานบน แลวนําเอกสารออกมา

หมายเหตุ • ถาเอกสารยังไมถูกดึงเขาไปในตัวปอนเอกสาร ใหดึงเอกสารออกมาตรงๆ เอกสารอาจฉีกขาด

6 ปดฝาครอบดานในของตัวปอนเอกสาร

7 ปดฝาครอบตัวปอนเอกสารใหสนิท และตรวจดูวาไม มีชองวางระหวางดานขางทีอ่ยูใกลหรือไกลจากฝาและตัวปอนเอกสาร

8 ถาไมพบเอกสารตนฉบับ ใหคอยๆ ยกตัวปอนเอกสารขึน้อยางระมัดระวัง หากมเีอกสารติดอยู ใหเอาออกและปดตัวปอนเอกสาร

9 หากคุณไมพบเอกสารตามขั้นตอนที ่8 

ใหยกถาดตัวปอนเอกสารขึน้และเอาเอกสารออก

10 เลื่อนถาดตัวปอนเอกสารกลบัเขาตําแหนงเดิมอย างระมัดระวัง

11 ตรวจดูใหแนใจวาเอกสารตนฉบับไมฉีกขาด, ไมมีรอยยับ หรือรอยพับ 

จากน้ันใหปอนเอกสารใหมอีกคร้ังเพื่อใหงานเสร็จสมบูรณ

หลงัจากนําเอกสารที่ติดออกแลว ใหดําเนินการดังน้ี:

ทาํสําเนา: 

ปอนเอกสารทียั่งไมไดสแกนใหมอีกคร้ังรวมท ังหนาทีติ่ดน้ันดวย

สแกน (อีเมล/คอมพิวเตอร(เครือขาย)): 

ใหปอนเอกสารทัง้หมดใหมอีกคร้ัง

หากระบบไดสงขอมูลการสแกนไปแลว 

ก็ใหปอนเฉพาะเอกสารที่ยังไมไดสแกนรวมทั้งหนาทีติ่ดน้ันดวย

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

ใหปอนเอกสารทียั่งไมไดสแกนใหมอกีคร้ัง รวมทั้งหนาที่ติดน้ันดวย

หมายเหตุ • เอกสารตนฉบับท่ีมีรอยยนหรอืพับ อาจเปนสาเหต ุใหเอกสารติดหรอืตนฉบับเสียหายได ใหใชเอกสารตนฉบับท่ีขาด ยับ 

หรอืถูกพับกับกระจกวางเอกสารตนฉบับเทานั้น

ดาม
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ขอมูลจําเพาะ

เน้ือหาในสวนน้ีจะอธิบายเกี่ยวกับขอมลูจาํเพาะหลักๆ ของเคร่ือง 

โปรดทราบวาขอมูลจาํเพาะและรูปลักษณของผลติภ ัณฑอาจเปลีย่นไปโดยไมแจงใหทราบลวงหนา

ฟงกชั่นพืน้ฐาน / ฟงกชั่นการทําสําเนา

ชนิด เดสกท็อป

ความจุหนวยความจํา 512 MB

ความจุฮารดดิสก -

ความละเอียดในการสแกน 600 x 600 dpi

ความละเอียดในการพิมพ 600 x 600 dpi

Halftone เกรยสเกล 256 เฉด

เวลาอุนเคร่ือง ไมเกิน 19 วินาที

สิ่งสําคญั • ณ อุณหภูมิหอง 20 องศาเซลเซียส

ขนาดตนฉบับ ขนาดสูงสุดคือ 297 x 432 มม. (A3, 11 x 17") สําหรับทั้งแผนกระดาษและหนังสือ

ขนาดกระดาษ สูงสุด: 297 x 432 มม., A3, 11 x 17"

ต่ําสุด:  A5 (ถาด 5 (บายพาส): 127 x 98 มม.)

ความกวางเผื่อสวนขอบภาพ: สูงสุด 4 มม. จากดานบน, ดานขวา และดานซาย และ 4 มม.จากทางดานลาง

นํ้าหนักกระดาษ ถาด 1 (มาตรฐาน): 60 - 90 แกรม

ถาด 2 ถึง 4 (อปุกรณเสริม): 60 - 216 แกรม

ถาด 5 (บายพาส): 60 - 216 แกรม

สิ่งสําคญั • ใหใชกระดาษท่ีฟูจิ ซีร็อกซแนะนาํ การทําสําเนาอาจไมสามารถดาํเนินการไดอยางถูกตองท้ังนี้ขึ้นอยูกับเง่ือนไข

เวลาในการทําสําเนาแผนแรก กระจกวางตนฉบับ: ไมเกิน 6.5 วนิาที (A4 )

ตัวปอนเอกสาร: ไมเกนิ 11 วินาที (A4 )

การยอ/การขยาย ขนาดตอขนาด   1:1 ± 0.8%

% ตั้งคาลวงหนา:50.0%, 70.7%, 81.6%, 86.6%, 100%, 115.4%, 122.5%, 141.4%, 200.0%

% แปรผัน: 25% - 400% (เพ่ิมทีละ 1%)
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ฟงกชันการสแกน

ขนาดกระดาษ เชนเดียวกับฟงกชั่นพ้ืนฐาน/ฟงกชั่นการทําสำเนา

ความเร็วในการพิมพตอเน่ือง เชนเดียวกับฟงกชั่นพ้ืนฐาน/ฟงกชั่นการทําสำเนา

สิ่งสําคัญ • ความเร็วในการพิมพอาจลดลงอันเนื่องมาจากการปรบัคุณภาพของภาพ 

และความเรว็ในการพิมพยังอาจลดลงขึ้นอยูกับเอกสารท่ีใช

ความละเอียดในการพิมพ ความละเอียดของเอกสารที่ได:                    600 x 600 dpi

ความละเอียดในการประมวลผลขอมูล:   600 x 600 dpi

PDL มาตรฐาน: FX HBPL (Host Based Print Language)

โปรโตคอล การเชื่อมตอเครือขาย: TCP/IP (lpd, Port9100)

ระบบปฏิบัติการระบบปฏิบัติการ 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 • สาํหรับรายละเอียดเก่ียวกับระบบปฏิบัตกิารเวอร ชั่นลาสุดท่ีรองรับ โปรดดท่ีูเว็บไซตของฟูจ ิ ซีรอ็กซ

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

ประเภท เคร่ืองสแกนสี

ขนาดตนฉบับ เชนเดียวกับฟงกชันพ้ืนฐาน/ฟงกชันทําสําเนา

ความละเอียดในการสแกน ขาวดํา/สี: 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 

      300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi

ความเร็วในการสแกนเดิม
* <DocuCentre S2520>

ขาวดํา: 28 แผน/นาที (300 dpi)

สี: 14 แผน/นาที (300 dpi)

<DocuCentre S2320>

ขาวดํา: 25 แผน/นาที (300 dpi)

สี: 14 แผน/นาที (300 dpi)

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

อินเทอรเฟส USB 2.0, อีเธอรเน็ต 100BASE-TX/10BASE-T
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*1 :ความเร็วในการสแกนอาจตางกันไปขึ้นอยูกับเอกสาร

*2 : WIA ยอมาจาก Windows Image Acquisition

*3 : โปรดดูที่เว็บไซตของฟูจิซีร็อกซสําหรับระบบปฏิบัติการทีส่นับสนุนลาสุด

อุปกรณปอนเอกสารอัตโนมัติแบบดูเพลก็ซ

โปรแกรมควบคุมก

ารสแกน 

อนิเทอรเฟส USB 2.0 (TWAIN,WIA1.0/WIA2.0)
*2

, TCP/IP (TWAIN)

ระบบปฏิบตัิการที่

สนับสนุน

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

รูปแบบไฟล ขาวดําไบนารี: PDF/TIFF/DocuWorks

สี: PDF/JPEG/DocuWorks

สแกนไปยังคอมพิ

วเตอร 

โปรโตคอล TCP/IP (SMB)

ระบบปฏิบตัิการที่

สนับสนุน

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

รูปแบบไฟล ขาวดําไบนารี: PDF/TIFF/DocuWorks

สี: PDF/JPEG/DocuWorks

สแกนไปยังอเีมล โปรโตคอล TCP/IP (ระบุตัวตนของ SMTP)

รูปแบบไฟล ขาวดําไบนารี: PDF/TIFF

สี: PDF/JPEG

ประเภท อุปกรณปอนเอกสารอัตโนมัติแบบดูเพล็กซ
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หนวยงานพิมพแบบดูเพล็กซ

One Tray Module (อุปกรณเสริม)

Two Tray Module (อุปกรณเสรมิ)

ขนาดตนฉบับ/นํ้าหนักกระดาษ สูงสุด: A3, 11 x 17"

ต่ําสุด: A5

38 - 128 แกรม (2 ดาน: 50 - 128 แกรม)

ความจุ 110 แผน

สิ่งสําคัญ • เมื่อใชกระดาษ 80 แกรม

ความเร็วในการปอน <DocuCentre S2520>

25 แผน/นาที (A4 , 1 ดาน), 18 หนา/นาที (A4 , 2 ดาน)

<DocuCentre S2320>

23 แผน/นาที (A4 , 1 ดาน), 17 หนา/นาที (A4 , 2 ดาน)

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

ขนาดกระดาษ สูงสุด: A3, 11 x 17"

ต่ําสุด: A5, B5

นํ้าหนักกระดาษ 60 - 110 แกรม

หมายเหตุ • การใชถาดบายพาส เมือ่ใชกระดาษ 91 - 110 แกรม

ขนาดกระดาษ เชนเดียวกับฟงกชั่นพ้ืนฐาน/ฟงกชั่นการทําสำเนา

นํ้าหนักกระดาษ 500 แผน x 1 ถาด

หมายเหตุ • เมื่อใชกระดาษ 80 แกรม

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

ขนาดกระดาษ เชนเดียวกับฟงกชั่นพ้ืนฐาน/ฟงกชั่นการทําสำเนา

นํ้าหนักกระดาษ 500 แผน x 2 ถาด

หมายเหตุ • เมื่อใชกระดาษ 80 แกรม

ขนาด/นํ้าหนัก กวาง 635 x ลึก 610 x สูง 393 มม., 31 กก.
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พื้นที่ที่พิมพได

พื้นที่ที่พมิพไดตามมาตรฐานเปนพื้นที่ของหนาในระยะ 4.0 มม. จากขอบดานบน, ดานลาง, ดานซาย และดานขวาของกระดาษ 

พื้นที่ที่พมิพไดจริงอาจจะแตกตางกันไปโดยข ึ้นอยูกับเคร่ืองพิมพ (พล็อตเตอร) และภาษาทีใ่ชควบคุม

ทิศทางกระดาษเขา

บริเวณที%พิมพได

บริเวณที%พิมพไดและรอ

งรับการพิมพ
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อุปกรณเสริม

ตารางตอไปน้ีจะแสดงใหเหน็อุปกรณเสริมที่มีจาํหนาย โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาเพื่อส่ังซื้ออุปกรณเสริมเหลาน้ี

หมายเหตุ • อุปกรณเสริมอาจมีการเปล่ียนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

• โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาเพ่ือขอทราบรายละเอียดลาสุด

ชื่อผลิตภัณฑ คําอธิบาย

One Tray Module ถาดซ่ึงสามารถบรรจุกระดาษได 500 แผน (เม่ือใชกระดาษ 80 แกรม)

Two Tray Module ชุดที่มีสองถาดซ่ึงสามารถบรรจุกระดาษได 500 แผนตอถาด (เม่ือใชกระดาษ 80 แกรม) 

โมดูลน้ีจะใชงานไดเฉพาะในกรณีที่ไดติดตั้ง One Tray Module แลวเทาน้ัน

ตูใสกระดาษ แทนวางพิเศษที่ใชเพ่ือยึดเคร่ืองกับพ้ืน ซ่ึงมีชองจัดเก็บกระดาษดวย 

สามารถใชแทนวางน้ีตอเม่ือไดติดตั้ง One Tray Module แลว

ตัวล็อคถาด จะล็อคถาดที่อยูในเคร่ือง

ชดุแปลสําหรับ VI แผงควบคุมที่มีภาษาเวียดนาม ฉลากรหัสขอผิดพลาด 

และคูมือการใชงานขัน้พ้ืนฐานเปนภาษาเวยีดนาม

ชดุแปลสําหรับ TH แผงควบคุมที่มีภาษาไทย ฉลากรหัสขอผิดพลาด และคูมือการใชงานขั้นพ้ืนฐานเปนภาษาไทย
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หมายเหตุและขอจํากัด

เน้ือหาในสวนน้ีอธิบายถึงหมายเหตุและขอจาํกดัทีจ่ะสังเกตไดในขณะใชเคร่ือง

หมายเหตุและขอจํากัดในการใชเคร่ือง

หมายเหตุเก่ียวกับการปดสวิตชเครื่อง

หลงัจากที่ปดสวิตชเคร่ืองแลว เคร่ืองจะใชเวลาสักครูในการปดกระบวนการทาํงานตางๆ ภายใน 

และโปรดทราบวาภายหลงัการปดสวิตชเคร่ืองและเปดใหมในทันทกีอนที่หนาจอจะดับลงน้ันจะไม ไดทาํใหเคร่ืองสามารถเร่ิมงานไดทันท ี

ดังน้ันกอนเปดสวิตชเคร่ืองทุกคร้ังจึงควรตรวจดูวาหนาจอเคร่ืองดับสนิทแลว

การติดตั้งและการเคลื่อนยายเครื่อง

โปรดติดตอศูนยบริการลกูคาหรือชางของฟูจิ ซ ีร็อกซกอนเคลือ่นยายเคร่ือง

หามเขยาเคร่ืองในขณะที่เคร่ืองทาํงานอยู

ระวังน้ิวขณะปดฝาครอบเอกสาร

หามวางวัตถุอยูใกลพัดลมระบายความรอน

รหัสตัวอักขระ

ในการสงขอมูลจากคอมพิวเตอร หากมีอกัขระที่เคร่ืองไมรองรับรวมอยูในชื่อไฟลดวยแลว อักขระหลาน้ีอาจจะแสดงผลไมถูกตอง 

สามารถใชไดเฉพาะอักขระ ASCII เทาน้ัน

ฮารดดิสก

คุณไมสามารถติดต้ังฮารดดิสกลงในผลิตภัณฑน ี้ได

Job History Report

หากชื่อไฟลเอาทพตุมีอักขระอืน่ทีไ่มใชอกัขระที่เปนตัวอักษรและตัวเลข ชื่อไฟลดังกลาวจะแสดงใน Job History Report ไมถูกตอง

ผลของงานพิมพที่ได

คุณลักษณะการจดัเรียงเพื่อเปลี่ยนทศิทางกระดาษสําหรับแตละชุดจะลดประสิทธิภาพที่เกี่ยวของกบัการจัดเรียงตามปกติ

ขึ้นอยูกับชนิดของส่ือที่ใช อาจมรีอยลูกกลิ้งปรากฏตามทิศทางการสแกน 

หรืออาจมสีวนประกอบของหมึกพิมพเกาะติดอยูบนกระดาษในระหวางการพิมพ 2 ดาน 

หรือเมื่อมีการเปลี่ยนจุดรับเอกสารในระหวางท ี่กําลงัพิมพงานตอเน่ือง 

อาจมีหยดนํ้าอาจเกาะติดกับกระดาษงานพิมพทันทีหลังจากทีเ่ปดเคร่ือง 

ทั้งน้ีขึน้อยูกับชนิดของส่ือที่ใช อาจมีรอยลกูกลิ้งยางหรือรอยขดูขดีปรากฏตามทศิทางการสแกน 

อาจมีรอยหยักปรากฏขึ้นตามทิศทางการสแกนเมื่อพ ิมพงานจาํนวนมากในสภาพแวดลอมที่มีความชื้นตำ

อาจมีสีตางๆ ปรากฏขึ้นใตภาพทีม่ีสีเขมเมื่อพิมพงานในสภาพแวดลอมที่มีอุณหภูมแิละความชื นตํ่า  

อาจมีจุดสีขาวเล็กๆ ปรากฏที่ดานหลังของกระดาษเมื่อพิมพงานในสภาพแวดลอมทีม่ีความชื้นตํ่า 

ตัวปอนเอกสาร

ระหวางที่เคร่ืองอยูในโหมดพัก เคร่ืองจะตรวจไมพบเอกสารที่วางอยูในตัวปอนเอกสาร

หมายเหตุและขอจํากัดในการใชคุณลักษณะการทําสําเนา

คุณลักษณะการทําสําเนา

เคร่ืองไมมีฟงกชั่น Improves Fit

ถายบัตรประจําตัว

ดานหนาและดานหลังของบัตรประจาํตัวที่ทาํสําเนาจะถูกพิมพลงบนพื้นที่ตรงกลางคร่ึงบนและคร่ึงลางของแผนกระดาษ 

ยกเวนในกรณตีอไปนี้:

เมื่อบัตรประจําตัวมีขนาดใหญกวาขนาดมาตรฐานท ี่สามารถพิมพไดในคุณลักษณะการถายบัตรประจําตัว 

ภาพทีพ่ิมพออกมาอาจไมอยูตรงกึ่งกลางกระดาษ

เมื่อบัตรประจําตัวมีขนาดใหญกวาขนาดมาตรฐานท ี่สามารถพิมพไดในคุณลักษณะการถายบัตรประจําตัว 

ระบบอาจทาํการตัดสวนหน่ึงของภาพออก

ขอบของภาพสําเนาบัตรประจาํตัวอาจถูกตัดออกหากใช การตัดขอบ
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เก่ียวกับหนวยความจํา

หากหนวยความจาํของเคร่ืองไมเพยีงพอขณะทําสําเนาแบบจัดชุด เคร่ืองจะพิมพเฉพาะงานที่กาํลังสแกนขอมลูออกมา

การหมุนภาพอัตโนมตัิ

หากใชเอกสารตนฉบับทีม่ีความยาวมากกวา 297 มม. เคร่ืองจะไมสามารถใชฟงกชั่นการหมุนภาพอัตโนมัติได (เวนแตมีการใชฟงกชั่น 

"จาํนวนหนาตอดาน")

หมายเหตุและขอจํากัดเก่ียวกับการใชคุณลักษณะการพิมพ

การสงออกเอกสารทีม่ีการปอนเปนแผนยาว

ระบบไมรองรับการสงออกเอกสารทีม่ีการปอนเปนแผนยาว

งานพิมพขณะที่กําลังใชงานแผงควบคุม

การประมวลผลหรือความเร็วในการสงออกงานพมิพอาจจะลดลงในกรณีตอไปน้ี:

เมื่อใชแผงควบคุมในระหวางดําเนินการงานพิมพ

เมื่อสถานะของงานพิมพแสดงขึน้มาในหนาจอ [Job Status]

แมวามีการกาํหนดคาโปรแกรมควบคุมการพิมพเพื อขามหนาเปลา เคร่ืองจะพิมพหนาเปลาที่มีอักขระสีขาว อักขระบรรทัดใหม 

และอกัขระชองวาง

เมื่อผลของงานพิมพที่ไดแตกตางจากการตั้งคา

ในกรณีตอไปน้ี หนวยความจําทีไ่มเพียงพอสําหรับบัฟเฟอรพักขอมูลอาจสงผลใหไมไดรับงานพิมพตามทีร่ะบุไว

ระบบส่ังพิมพงานพิมพแบบ 2 ดานลงบนดานเดียว

ระบบยุติงาน (หากไมสามารถเขียนขอมูลลงในบัฟเฟอรพักขอมูลได ระบบจะยุติงานดังกลาวรวมทั้งหนาน้ันดวย)

ตัวนับงานสําหรับการพมิพ 2 ดาน

เมือ่ส่ังพิมพงานพิมพแบบ 2 ดาน จะสามารถแทรกแผนกระดาษเปลาเขาไปไดโดยอตัโนมัติเพื่อปรับหนา ทัง้น้ีขึน้อยูกบัแอพพลิเคชนัทีใ่ช 

และตัวนับงานจะนับแผนกระดาษเปลาที่แทรกเขาไปดวยแอพพลเิคชันน้ีเชนกัน

การยกเลกิงานพิมพโดยอัตโนมัติ

ระบบจะยกเลิกงานหากมีการทาํงานผิดปกติเกิดขึ้นในเคร่ืองหรือไมไดมีการติดต้ังถาดที่เลือกไว

หมายเหตุและขอจํากัดเก่ียวกับการใชคุณลักษณะการสแกน

เน้ือหาในสวนน้ีอธิบายถึงหมายเหตุและขอจาํกัดที่จะสังเกตไดขณะใชคุณลักษณะการสแกน

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

ขอจํากัดเรื่องขีดความสามารถในการสแกน

ขีดความสามารถสูงสุดในการสแกนสําหรับหน่ึงหนาคือ 297 x 432 มม. สําหรับขนาดมาตรฐาน A3 หรือ 11 x 17 น้ิว
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ขอมลูอางอิงดานเครือขายเก่ียวกับสภาพแวดล อมแบบ SMB

หากคุณกาํหนดคาทรัพยากรที่ใชรวมกนันอกเหนือจากโฟลเดอรทีใ่ชรวมกัน (เชน เคร่ืองพิมพท ีใชรวมกัน) เปนจํานวนมากกวา 256 

รายการ ทรัพยากรทีใ่ชรวมกันนอกเหนือจากโฟลเดอรที่ใชรวมกนัอาจจะแสดงขึ้นมาในรายการโฟลเดอรทีใ่ชรวมกัน

การต้ังคาเครือขาย (เชน ชื่อเวิรกกรุป, ชื่อเซริฟเวอร และชือ่ที่ใชรวมกัน) ทีแ่สดงขึ้นมาในรายการอาจจะไมแสดงผลเปนตัวอักษร

หากปลายทางที่ลงทะเบียนไวของ SMB ไมถูกตอง งานจะไมส้ินสุดลงโดยการกดปุม <หยุด> หลังจากทีท่าํการยายการสงขอมูลตอ 

งานจะส้ินสุดเมือ่รหัสขอผิดพลาด "026-737" ปรากฏขึน้

รปูแบบการบีบอัดภาพสแกน

รูปแบบการบีดอดัสําหรับการสแกนไปยังคอมพิวเตอร  (เครือขาย) และการสแกนไปยังอีเมลคือ รูปแบบ PDF และ TIFF 

สําหรับภาพขาวดํา และรูปแบบ PDF และ JPEG สําหรับภาพสี 

การรับรองความถูกตองของอีเมล

คุณลักษณะอีเมลจะรองรับเฉพาะการรับรองความถูกตองของ SMTP เทาน้ัน

ขอมลูจําเพาะของผูรับอีเมล

คุณลักษณะอีเมลไมรองรับขอมูลจําเพาะของผูร ับหลายราย

 การใชตอเน่ืองของแอพลเิคชันที่เขากันไดกับคอมพิวเตอร (USB) และ Windows Image Acquisition (WIA) พรอมกัน

หากคุณพยายามทีจ่ะทาํงานบนแอพพลิเคชนัทีเ่ขาก ันไดกับ Windows Image Acquisition (WIA) ในขณะที่ปุม Manager ยังทาํงานอยู 

ระบบจะมีขอความเตือนวาเคร่ืองไมสามารถดําเน ินการสแกนไปยังคอมพิวเตอรได หากตองการรีสตารทเคร่ืองและลองใหมอีกคร้ัง 

ใหปดแอพพลิเคชันที่เขากันไดกับ Windows Image Acquisition (WIA) กอน

 สมุดรายชื่อ

เมื่อมีการลงทะเบียนทีอ่ยูโดยใช CentreWare Internet Services เราขอแนะนําใหใชสายเคเบลแบบไขว Ethernet 

สําหรับการเชื่อมตอระหวางเคร่ืองกบัคอมพิวเตอรเพื่อปองกนัทีอ่ยูอเีมลของคุณไมใหถูกดักจบัขอมูลบนเครือขาย 

ทั้งน้ีเน่ืองจากเคร่ืองไมรองรับ SSL

2-byte UTF-8 จะรองรับ Server Path และชื่อทีใ่ชรวมกันของเซิรฟเวอร SMB รวมถึงชื่อทีจ่ะลงทะเบียนไวในสมุดรายชือ่ 

อยางไรก็ตามระบบจะไมสามารถแสดงภาษาอื่นที่นอกเหนือจากภาษาเกาหลแีละภาษาจีนประยุกตบนหนาจอของเคร่ืองได

การยกเลิกงานสแกน

คุณไมสามารถหยุดงานโดยการกดปุม <หยุด> ในระหวางการสงขอมูลโดยการสแกน (SMB/อีเมล) ตัวอยางเช น 

เมื่อถอดสายเคเบิลเครือขายหรือเมื่อการสงขอมูลเสร็จสมบูรณแลว

โปรแกรมควบคุมการสแกน

การใชแอพพลิเคชันที่เขากันไดกบั TWAIN รวมกับโปรแกรมควบคุม Windows Image Acquisition (WIA) อาจยกเลิกการสแกน

ในกรณีน้ี ใหสแกนดวยโปรแกรมควบคุม TWAIN

หมายเหตุและขอจํากัดในการเช่ือมตออินเทอรเน ็ตหรืออนิทราเน็ต

การเชื่อมตออินเทอรเน็ต / อินทราเน็ต

ทั้งน้ีขึ้นอยูกับเว็บเซิรฟเวอร, แอพพลิเคช ันเซริฟเวอร, Proxy Server และไฟรวอลล 

ซึ่งอาจทาํใหไมสามารถเชื่อมตอเขาอินเทอรเน็ตหรืออินทราเน็ตได

ในการเชื่อมตออินเทอรเน็ตหรืออินทราเน็ตโดยใชแอพพลิเคชันเซิรฟเวอร, Proxy หรือไฟรวอลล ของบุคคลที่สาม 

จะตองเปนไปตามขอกําหนดตอไปนี้คือ:

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

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

RFC2617: การตรวจสอบสิทธ์ิการเขาถึง HTTP: การตรวจสอบสิทธ์ิการเขาถึงในระดับพื้นฐานและระดับการใชงานตองผานการรับรอง 

(รองรับเฉพาะการตรวจสอบสิทธ์ิการเขาถึงในระดับพื้นฐานเทาน้ัน แตจะไมรองรับการตรวจสอบสิทธิการเขาถึงในระดับอื่นๆ)

รองรับ GET/CONNECT/POST

CentreWare Internet Services

ขอความสําหรับการเลือกภาษาอาจไมสามารถแสดงได อยางถูกตอง ทั้งน้ีขึน้อยูกับการต้ังคาเบราวเซอร

หากการเลอืกภาษาใน CentreWare Internet Services แตกตางจากการต้ังคาภาษาที่ระบุในเคร่ือง ขอความที่ปอนใน CentreWare 

Internet Services จะแสดงในเคร่ืองไมถูกตอง จาํเปนตองจับคูการต้ังคาภาษาทัง้สองใหตรงกนั

แทบ็อาจไมสามารถแสดงไดอยางถูกตองเมื่อมีเบราวเซอรจาํนวนมากทีพ่ยายามเขาถึง CentreWare Internet Services ในเวลาเดียวกนั 

หรือเพราะสภาพของเครือขาย ในกรณีน้ีโปรดรีเฟรชหนาจอ
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จาํนวนล็อกอินสูงสุดทีก่ําหนดคาใน CentreWare Internet Services 

จะแตกตางจากจาํนวนทีอ่นุญาตจริงของการลมเหลวในการรับรองความถูกตองที่เขาถึงผาน Internet Explorer 

ปญหาดังกลาวจะไมเกิดขึ้นใน Firefox และ Google Chrome

หมายเหตุและขอจํากัดขณะปฏิบัติการจากเคร่ืองคอมพิวเตอร

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

ระบบปฏิบัติการทีร่องรับอาจแตกตางกันไปขึน้อยูกับฟงกชัน่ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูท ี่ "ขอมูลจําเพาะ" (P.220) 

สิ่งสําคัญ • สาํหรบัรายละเอียดเก่ียวกับระบบปฏิบัตกิารเวอร ชัน่ลาสุดท่ีรองรับ ใหดูท่ีเว็บไซตของฟูจิ ซีร็อกซ

หมายเหตุและขอจํากัดในการใช SMB

สวนน้ีจะอธิบายถึงหมายเหตุและขอจาํกัดที่ตองสังเกตเมื่อใช SMB

การกําหนดคาบนเครื่อง

ระบบจะจัดการ IP แอดเดรสสําหรับทัง้ระบบ ใหกาํหนดคาการต้ังคาหลงัจากปรึกษาผูดูแลระบบเครือข ายของคุณแลวเทาน้ัน

อาจจาํเปนตองใชการต้ังคาซับเน็ตมาสกและเกตเวยแอดเดรส ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมของเครือขาย 

โปรดปรึกษาผูดูแลระบบเครือขายของคุณแลวกําหนดคาการต้ังคาทีจ่ําเปน

การกําหนดคาบนคอมพิวเตอร

ระบบจะจัดการ IP แอดเดรสสําหรับทัง้ระบบ ใหกาํหนดคาการต้ังคาหลงัจากปรึกษาผูดูแลระบบเครือข ายของคุณแลวเทาน้ัน

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

ของคุณ

การตรวจสอบความถูกตองของ SMB

เมือ่ใช IP แอดเดรสหรือชือ่โฮสตในการกาํหนดเซิร ฟเวอรรับรองความถูกตองสําหรับการรับรองความถูกตองของ SMB 

แมวาชื่อโดเมนจะไมถูกตอง แตการตรวจสอบความถูกตองจะดําเนินการสําเร็จหากปอนชื่อผูใชและรหัสผานทีถู่กตอง

ไฟลในคอมพิวเตอร

หากเกิดขอผิดพลาดของเครือขาย หรือการเชื่อมต อของเคร่ืองหรือของคอมพวิเตอรเกดิขึน้ในระหวางการสง SMB 

ขอมูลในสวนของไฟลทีส่งไปแลวจะถูกบันทึกไวในเคร่ือง หากตองการลบไฟลดังกลาวทิง้ ตองลบทิง้ดวยตนเอง

หากในคอมพิวเตอรมไีฟลที่ใชชื่อเดียวกันอยู กอนแลว ไฟลทีอ่ยูในคอมพวิเตอรจะถูกเขียนทับดวยไฟลที่สงจากเคร่ืองแทน  

หมายเหตุและขอจํากัดในการใช TCP/IP (LPD/Port9100)

สวนน้ีจะอธิบายถึงหมายเหตุและขอจาํกัดที่ตองสังเกตเมื่อใช TCP/IP (LPD/Port9100)

การกําหนดคาบนเครื่อง

ระบบจะจัดการ IP แอดเดรสสําหรับทัง้ระบบ ใหกาํหนดคาการต้ังคาหลงัจากปรึกษาผูดูแลระบบเครือข ายของคุณแลวเทาน้ัน

อาจจาํเปนตองใชการต้ังคาซับเน็ตมาสกและเกตเวยแอดเดรส ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมของเครือขาย 

โปรดปรึกษาผูดูแลระบบเครือขายของคุณแลวกําหนดคาการต้ังคาทีจ่ําเปน

การกําหนดคาบนคอมพิวเตอร

ระบบจะจัดการ IP แอดเดรสสําหรับทัง้ระบบ ใหกาํหนดคาการต้ังคาหลงัจากปรึกษาผูดูแลระบบเครือข ายของคุณแลวเทาน้ัน

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

ของคุณ

ขณะพิมพงาน

เมือ่คุณเปลี่ยน IP แอดเดรสของคอมพิวเตอรหรือชื อคอมพิวเตอร  คํารองและกระบวนการยกเลิกตาง ๆ 

ที่สงมาจากเคร่ืองพิมพจะไมถูกดําเนินการไดอยางถูกตองอกีตอไป 

ดังน้ันใหปดสวิตชเคร่ืองและเปดเคร่ืองใหม เมือ่ไมมีขอมูลงานพิมพในบัฟเฟอรรับขอมูล

หมายเหตุ • คุณสามารถใชแผงควบคุมของเครื่องเพ่ือทําการยกเลิกการพิมพสาํหรับขอมลูงานพิมพปจจุบันในบ ัฟเฟอรรบัขอมลูของเครือ่งได 

แตไมใชงานพิมพของขอมูลการพิมพท่ียังคางอยู 

ขอจํากัดในการติดตอสื่อสารโดย IP แอดเดรส

หากมกีารลงทะเบียน IPv4/IPv6 แอดเดรสซึง่อนุญาตการติดตอส่ือสารในเคร่ือง คุณจะไมสามารถติดตอส่ือสารกับแอดเดรสทีล่งทะเบียนไว 

ในกรณีน้ี ใหระบุ IPv4/IPv6 แอดเดรสถาวรในโฮสต และตั งแอดเดรสเดียวบนเคร่ืองใหเปนแอดเดรสที่อนุญาตการติดตอส่ือสาร
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หมายเหตุและขอจํากัดในการเช่ือมตอ IPv6

สวนน้ีจะอธิบายถึงหมายเหตุและขอจาํกัดทีต่องสังเกตเมื่อใชการเชือ่มตอ IPv6

คุณสามารถใชไดเฉพาะระบบปฏิบัติการเวอรชั่นตอไปน้ีสําหรับการพิมพงานในสภาพแวดลอม IPv6:

- Windows XP

- Windows Vista

- Windows 7

- Windows Server 2008

- Windows Server 2008 R2

- Windows 8

- Windows Server 2012

สิ่งสําคญั • ตองตดิตัง้ IPv6 สาํหรับคอมพิวเตอรท่ีมีระบบปฏิบ ัติการ Windows XP 

ระบบไมรองรับคุณลกัษณะบางอยางของ SMB (หากคุณพยายามใชบริการดวยชื่อ NetBIOS 

การติดตอส่ือสารอาจจะใชงานไมไดในสภาพแวดล อมบางอยาง)

ไมรองรับ IPv6-in-IPv4-tunneling ในตัวเคร่ืองพิมพเอง

สิ่งสําคญั • หากตัง้ [IP Mode] เปน [IPv6] แลว IPv6-inIPv4-tunneling จะไมสามารถปฏบิัตงิานได

ปญหาการส่ือสารอาจเกิดขึ้นขณะทีม่ีเราทเตอร หลายตัวอยูในเครือขายยอยเดียวกัน

การต้ังคาเครือขายของเซริฟเวอร DNS หรือเซิร ฟเวอรใดๆ 

ที่ใชงานโดยเครื่องน้ันอาจกอใหเกดิปญหาประสิทธิภาพการทาํงานในขณะใชบริการตางๆ ในสภาพแวดลอมแบบ Dual Stack

การต้ังคา IPv6 แอดเดรสและที่เซริฟเวอร DNS ของ IPv6 โดยอัตโนมติัอาจใชไมได

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

(2001:db8::/32)

ขอมลู DNS ของ IPv4 บางคร้ังสามารถนํามาใชโดยตรงหลังจากที่เคร่ืองเร่ิมทาํงาน ถาโหมดการทาํงานของ IP ดังกลาวน้ันเปนแบบ Dual 

Stack ขอมูล DNS จะต้ังคาใหกับ IPv4 และ IPv6 ทัง้คู และต ัวเคร่ืองจะมีการส่ือสารกบัอุปกรณทีต้ั่งคาไวโดยใช FQDN

แอดเดรสทีแ่สดงเปน IP แอดเดรสของเคร่ืองอาจเปลี ยนแปลง

ตัวอยางเชน ในโหมด Dual Stack ทั้ง IPv4 แอดเดรสหรือ IPv6 แอดเดรสอาจไมปรากฏขึ้น หรือ IPv6 

แอดเดรสทีแ่ตกตางกันอาจปรากฏขึน้

เมื่อเปดใชงาน IPv6 และปดใชงาน IPv4 ในเคร่ือง 

คุณจะไมสามารถระบุตําแหนงในการจัดเกบ็สําหรับคุณลกัษณะการเรียกดูของฟงกชั่นการสแกนไปยังคอมพิวเตอร (SMB) ได

ในกรณีตอไปน้ี เคร่ืองอาจไมสามารถระบุไดวาเปนแอดเดรสสําหรับอุปกรณเดียวกันหรือไม 

ดังน้ันจึงอาจไมสามารถทาํการตรวจสอบสถานะ (Ipq) หร ือยกเลกิคําส่ัง (Iprm) สําหรับงานพิมพของผูใชที่ดําเนินงานโดย LPD

- ขณะปฏิบัติการพรอมกันใน IPv4 และ IPv6 แอดเดรสทีม่ีโฮสตเดียวกนั

- ขณะปฏิบัติการพรอมกันใน IPv6 แอดเดรสหลายแอดเดรสที่มีโฮสตเดียวกัน

IPv6 แอดเดรสอาจไมไดรับการบันทึกไวอยางถูกตองในบันทกึงาน ใหใชเครือขาย IPv4 สําหรับการบันท ึกงานที่ถูกตอง

เมื่อคนหาอุปกรณภายนอกเราเตอรผาน SMB ใหระบ ุแอดเดรสโดยตรง 

ระบบจะรองรับการกระจายขอมูลแบบหลายผูรับเฉพาะในลงิคเฉพาะที่ (FF02::1) เทาน้ัน

ในสภาพแวดลอมเครือขาย IPv6 ทีไ่มมีเซริฟเวอร DNS 

การรับรองความถูกตองจะลมเหลวเมือ่คุณระบุชื อคอมพิวเตอรในการต้ังคาเซริฟเวอร SMB สําหรับการรับรองความถูกตองของ SMB 

ใหระบุ IPv6 แอดเดรสเปนชือ่คอมพิวเตอรสําหรับการรับรองความถูกตองเซิรฟเวอร
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