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Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server และ Internet Explorer เปนเครื่องหมายการคา
หรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ
ชื่อตราสินคาหรือชื่อผลิตภัณฑเปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของบริษัทผูเปนเจาของชื่อและสินคาเหลานั้น
ภาพหนาจอสินคา Microsoft ไดรับการตีพิมพซา้ํ โดยการอนุญาตจาก Microsoft Corporation
สําหรับขอมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับสิทธิ์การใชงาน ใหดูที่ เกี่ยวกับสิทธิ์การใชงาน
ในคูม ือนี้ ขอมูลดานความปลอดภัยจะมีสัญลักษณดังกลาวนํา
กรุณาอานและปฏิบัติตามคําสัง่ กอนดําเนินการขัน้ ตอนที่จาํ เปน

ขอมูลที่ถูกเก็บไวในฮารดดิสกของเครื่องอาจสูญหายหากฮารดดิสกมีปญหา
ฟูจิ ซีร็อกซ จะไมรับผิดชอบกรณีเกิดความเสียหายใดๆ ทั้งทางตรงหรือทางออมอันสืบเนือ่ งมาจากการสูญหายของขอมูล
ฟูจิ ซีร็อกซ จะไมรับผิดชอบกรณีเครื่องไดรับความเสียหายจากการติดคอมพิวเตอรไวรัสหรือการถูกแฮ็ก

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

คํานํา

กอนใชเครือง

ขอบคุณทีเ่ ลือกใช DocuCentre S2520/S2320 (ซึง่ ตอจากนี้จะเรียกวา "เครื่อง")
คูมือนี้จะอธิบายถึงวิธีการใชเครื่องและขอควรระวังทีค่ วรปฏิบัติตามในระหวางการใชเครือง
โปรดแนใจวาคุณไดอา นคูมือนี้กอนการใชเครื่องเพื่อใหใชประโยชนจากเครื่องใหไดมากทีส่ ุดและเพื่อการใชงานอยางมีประสิทธิภาพ
คูมือจะอธิบายโดยเขาใจวา
คุณมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพแวดลอมการใชงานคอมพิวเตอรสวนบุคคลที่ใชและสภาพแวดลอมระบบเครือขายแลว
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของคอมพิวเตอรสวนบุคคลที่ใชและความรูพื้นฐานและการปฏิบัติการของสภาพแวดลอมระบบเครือขา
ย ใหดูที่คูมือที่แนบมาพรอมกับคอมพิวเตอรสวนบุคคล, ระบบปฏิบัติการ และระบบเครือขาย
หลังจากอานคูมอื เสร็จแลว ควรเก็บคูมือนี้ไวในทีๆ่ เหมาะสมเพื่อประโยชนในการอางอิงอยางรวดเร็ว
คูมือนี้จะมีประโยชนในกรณีที่คุณลืมวิธีใชเครื่องหรือเมื่อเกิดปญหาขึน้ กับเครื่อง

1
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ประเภทของคูมือ

ประเภทของคูมือ
คูมอื ตอไปนี้จะแนบมาพรอมกับเครื่อง

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

กอนใชเครือง

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

1

 วิธีใชไดรเวอรพิมพ
วิธีใชจะอธิบายถึงคุณลักษณะการพิมพและการใชงาน

คูมื่อสําหรับอุปกรณเ สริม
มีอุปกรณเสริมสําหรับเครื่องนี้ อุปกรณเสริมจะมาพรอมกับคูมอื การติดตั้งทีม่ ีขอมูลเกี่ยวกับการติดตั้งผลิตภัณฑและรายละเอียดอื่นๆ
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1 กอนใชเครื่อง

การใชคูมือนี้
คูมือนี้สําหรับผูใชงานเครื่องครั้งแรก คูมืออธิบายถึงการใชงานขัน้ พื้นฐานของคุณลักษณะการทําสําเนา การพิมพ และการสแกน

สวนประกอบของคูมือนี้
เนื้อหาของคูมือนี้แบงออกเปนบทตางๆ ดังนี้:

กอนใชเครือง

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

1

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

สัญญา
z

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

: ขอมูลสําคัญที่ควรอาน

หมายเหตุ

: ขอมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับการทํางานหรือคุณลักษณะ

การใชคูมือนี้
z

สัญลักษณตางๆ ทีใ่ ชในคูมือนี้:
"

"

:

z
z

[

]

:

z
z

z

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

>

ปุม

:

<

>

แปน

:

z

แปนตางๆ บนแปนพิมพของเครื่องคอมพิวเตอร

:

z

แสดงลําดับขั้นตอนการเขาถึงการทํางานของแผงควบคุม
ตัวอยางเชน: เมื่อคุณเห็นขั้นตอน "เลือก [เครื่องมือ] > [ตั้งคาการทําสําเนา]"
นั่นหมายความวาคุณตองทําการเลือก [เครื่องมือ] แลวเลือก [ตั้งคาการทําสําเนา]
แสดงลําดับขั้นตอนการเขาถึงฟงกชั่นการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร
ตัวอยางเชน: เมื่อคุณเห็นขั้นตอน "หากตองการคนหาไฟลและโฟลเดอร ใหคลิก [Start] >
[Search] > [For Files or Folders]" นั่นหมายความวา คุณตองทําการคลิก [Start], คลิก [Search]
และคลิก [For Files or Folders] เพื่อคนหาไฟลและโฟลเดอร

z

แนวการพิมพของเอกสารหรือกระดาษที่อธิบายไวในคูมือนี้มีดังนี้:
,

z

การวางเอกสารหรือกระดาษตามแนวตั้งเมื่อมองจากทางดานหนาของเครื่อง

z

การวางเอกสารหรือกระดาษตามแนวนอนเมือ่ มองจากทางดานหนาของเครื่อง

,ปอนตามดานยาว (LEF):

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

ทิศทางการฟดึกระดาษ

ปอนขอบสัน้ (SEF):

ทิศทางการฟดึกระดาษ
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กอนใชเครือง

<

>

z

การอางอิงถึงขอความที่กลาวไปแลวในคูมือนี้
ชื่อของคุณลักษณะ, ขอความบนหนาจอ และขอความที่ปอน

1

1 กอนใชเครื่อง

คูมือความปลอดภัย
กอนการใชผลิตภัณฑ โปรดอาน "คูมือความปลอดภัย" อยางถี่ถวนเพื่อการใชงานอยางปลอดภัย
ผลิตภัณฑและวัสดุที่แนะนําไดรับการทดสอบและเปนไปตามขอกําหนดดานความปลอดภัย
รวมทั้งไดรับการรับรองจากหนวยงานดานความปลอดภัยและสอดคลองตามมาตรฐานสิ่งแวดลอม
โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้เพื่อการใชงานอยางปลอดภัย

กอนใชเครือง

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

1

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

ขอควรระวัง

ระวังวัตถุไว

ระวังการระ

ระวังไฟฟา

ระวังพืน้ ผิว

ระวังเครื่อง

ระวังนิ้วมือ

: เครื่องหมายสําหรับหามกระทํา โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําการใชงานดวยความระมัดระวัง
เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทําที่อาจกอใหเกิดอันตรายขึ้นได

หาม

หามจุดไฟ

หามสัมผัส

หามใชในห

หามสัมผัส

หามติดตั้งไ

หามสัมผัสขณะ

: เครื่องหมายสําหรับรายการที่บังคับใหตองปฏิบัติตาม
โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําการใชงานดวยความระมัดระวัง เพื่อการปฏิบตั ิในสิ่งที่จําเปนตอการใชงานเครื่อง

คําแนะนําก
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ตอสายดิน/

คูมือความปลอดภัย

ความปลอดภัยในการใชไฟฟา

ผลิตภัณฑนี้ใชแหลงจายพลังงานไฟฟาในการทํางานดังที่แสดงไวบนแผนปายแสดงขอมูลของผลิตภัณฑ
โปรดปรึกษาบริษทั ผูใหบริการดานพลังงานไฟฟาในพืน้ ทีข่ องคุณเพือ่ ตรวจสอบวาแหลงจายพลังงานไฟฟาตรงกับขอกําหนดการใชหรือไม

เสียบสายไฟโดยตรงเขากับเตารับที่มีสายดิน เพื่อปองกันการเกิดความรอนสูงเกินขนาดและเหตุไฟไหม หามใชสายไฟตอพวง
ตัวปรับตอทีม่ ีหลายเตารับ หรืออุปกรณเชื่อมตอแบบหลายหัว
โปรดปรึกษาตัวแทนฟูจิซีร็อกซในพื้นที่ของคุณเพื่อตรวจสอบวาเตารับมีสายดินหรือไม

กอนใชเครือง

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

ใหตอผลิตภัณฑเขากับวงจรยอย
หรือเตารับที่มีขนาดหนวยของกระแสไฟฟาและแรงดันไฟฟามากกวาขนาดที่กาํ หนดไวกับผลิตภัณฑ
โปรดดูขนาดกระแสไฟฟาและแรงดันทีก่ ําหนดสําหรับผลิตภัณฑนี้ทแี่ ผนปายขอมูลบนแผงดานหลัง

1

หามสัมผัสกับสายไฟเมื่อมือเปยกน้ํา อาจทําใหถูกไฟช็อตได

หามวางวัตถุใดๆ ทับสายไฟ

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

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

การติดตั้งเครื่อง
กอนใชเครือง

หามติดตั้งเครื่องกีดขวางทางเดินหรือวางทับสายไฟ การเสียดสี หรือน้ําหนักทีก่ ดทับมากเกินไป
อาจทําใหเกิดความรอนและอาจเปนสาเหตุทาํ ใหเกิดไฟช็อตหรือไฟไหมได

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

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

1100.9
325.9

595

100

1460.2

1

400

376.8

กอนใชเครือง

583.4

100

80

(หนวย: มม)

หามวางผลิตภัณฑในลักษณะเอียงมากกวา 10 องศา มิฉะนั้น
ผลิตภัณฑอาจลมลงเสียหายและอาจจะเปนอันตรายตอผูใชงานได

ดานหนา

ขวา
ดานหนา

ดานหลัง

ซาย
ขวา

ดานหลัง

10 °

ซาย

10 ° 10 °

10 °

ใหลอ็ คลอของผลิตภัณฑนี้หลังจากการติดตั้งเสมอ มิฉะนั้น อาจทําใหผลิตภัณฑลม ลงเลื่อนและทําใหเกิดการบาดเจ็บ

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

ความปลอดภัยในการใชงาน
กอนใชเครือง

ขัน้ ตอนการบํารุงรักษาผลิตภัณฑของผูควบคุมไดอธิบายไวในคูมอื ผูใชทมี่ าพรอมกับผลิตภัณฑ
หามกระทําขั้นตอนการบํารุงรักษาอื่นใดที่นอกเหนือไปจากที่ไดอธิบายไวในคูมือ

1

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

หามพยายามนํากระดาษที่ติดอยูในบริเวณทีล่ ึกมากออกจากผลิตภัณฑ
โดยเฉพาะอยางยิ่งกระดาษที่พันหุม ฟวเซอรหรือลูกกลิง้ ความรอน มิฉะนั้น อาจทําใหเกิดการบาดเจ็บหรือผิวหนังไหมได
ใหปดสวิตชเครื่องทันทีและติดตอตัวแทนฟูจิซีร็อกซในพื้นที่ของคุณ

กอนใชเครือง

เปดใชงานเซฟตี้ลอ็ กชนิดไฟฟาและเครื่องกลไวโดยตลอด ติดตั้งเซฟตี้อินเตอรล็อกใหหา งจากวัสดุที่มีคุณสมบัติเปนแมเหล็ก
วัสดุที่มีคุณสมบัติเปนแมเหล็กอาจสงผลทําใหผลิตภัณฑทาํ งานขึ้นเองโดยทีเ่ ราไมไดเปดและอาจเปนสาเหตุทาํ ใหเกิดการบาดเ
จ็บหรือไฟช็อต

1

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

วัสดุสิ้นเปลือง

จัดเก็บวัสดุสิ้นเปลืองตามคําแนะนําทีใ่ หบนบรรจุภัณฑหรือหีบหอ

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

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

กอนใชเครือง

1
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ตําแหนงของปายแจงเตือนและขอควรระวัง
โปรดทําตามคําแนะนําทีแ่ สดงไวบนผลิตภัณฑหรือทีแจงมาพรอมกับผลิตภัณฑ
เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากการถูกไฟไหมหรือไฟช็อต หามสัมผัสบริเวณที่แสดงคําวา "High Temperature" หรือ "High Voltage"

กอนใชเครือง

1
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ขอบังคับ
การกระจายคลื่นวิทยุ (Class A)

กอนใชเครือง

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

เอกสารรับรองความปลอดภัยผลิตภัณฑ (UL, CB)

1

ผลิตภัณฑนี้ไดรับการรับรองจากหนวยงานโดยใชมาตรฐานความปลอดภัยดังที่แสดงไว
หนวยงาน

มาตรฐาน

TUV

IEC60950-1:ed. 2

สภาพแวดลอม
z

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

เกี่ยวกับสิทธิ์การใชงาน

เกี่ยวกับสิทธิ์การใชงาน
เนื้อหาสวนนี้อธิบายถึงขอมูลเกี่ยวกับสิทธิการใชงาน โปรดอานใหถี่ถวน

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

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that
the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

กอนใชเครือง

All rights reserved

1
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE
OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale,
use or other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder.

FreeBSD
This product contains the part of FreeBSD codes.
The FreeBSD Copyright
Copyright 1994-2006 The FreeBSD Project. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE FREEBSD PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE FREEBSD PROJECT OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE
USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
The views and conclusions contained in the software and documentation are those of the authors and should not be interpreted as
representing official policies, either expressed or implied, of the FreeBSD Project.

MD5
Copyright (C) 1991-2, RSA Data Security, Inc. Created 1991. All rights reserved.
License to copy and use this software is granted provided that it is identified as the "RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest
Algorithm" in all material mentioning or referencing this software or this function.
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License is also granted to make and use derivative works provided that such works are identified as "derived from the RSA Data
Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm" in all material mentioning or referencing the derived work.
RSA Data Security, Inc. makes no representations concerning either the merchantability of this software or the suitability of this
software for any particular purpose.
It is provided "as is" without express or implied warranty of any kind.
These notices must be retained in any copies of any part of this documentation and/or software.

กอนใชเครือง

1
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ขอความสงวนสิทธิ์ทางกฎหมาย

ขอความสงวนสิทธิ์ทางกฎหมาย

กอนใชเครือง

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

1
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1 กอนใชเครื่อง

กอนใชเครือง

1
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2 การตั้งคาสภาพแวดลอม
เนื้อหาในบทนี้อธิบายเกี่ยวกับสภาพแวดลอมการใชงานของเครื่อง
หมายเหตุ

z
z
z
z
z
z
z

• คุณอาจไมจําเปนตองตั้งคาสภาพแวดลอมตามที่อธิบายไวนกี้ ับเครื่องบางรุน
ใหทําการตัง้ คาในกรณีที่มีการเพิ่มอุปกรณเสริมที่จาํ เปนตองมีการตัง้ คาการทํางาน โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาเพื่อขอขอมูลเพิ่มเติม
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2 การตั้งคาสภาพแวดลอม

สภาพแวดลอมที่รองรับ
เนื้อหาในบทนี้อธิบายถึงการตั้งคาระบบการทํางานทีจ่ ําเปนเพื่อใชคุณลักษณะการพมิ พและสแกนของเครื่องมัลติฟงั กชนั่

คุณลักษณะการพิมพ
สามารถเชื่อมตอเครื่องเขากับคอมพิวเตอรโดยตรงเพื่อใชเปนเครื่องพิมพเฉพาะที่
หรือเชื่อมตอเขากับเครือขายเพือ่ ใชเปนเครื่องพิมพเครือขายได

การตังคาสภาพแวดลอม

Local Connection USB

2

Network Connection LPD /
Port9100

 การใชงานเปนเครือ่ งพิมพเฉพาะที่
ใชสายเคเบิล USB เพื่อเชื่อมตอเครื่องเขากับคอมพิวเตอร
 การใชงานเปนเครือ่ งพิมพเครือขาย
พิมพจากคอมพิวเตอรทเี่ ชื่อมตอเครือขายโดยใชโปรโตคอล TCP/IP protocol
หากตองการใชเครื่องเปนเครื่องพิมพเครือขาย คุณจําเปนตองเปดใชงานพอรตเพื่อใชสาํ หรับการพิมพ
z LPD: เปดใชงานการตั้งคานี้เมื่อใชพอรต LPD
z Port9100: เปดใชงานการตั้งคานี้เมื่อใชพอรต Port9100
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการตั้ง TCP/IP ใหดูที่ "การตั้งคาสภาพแวดลอมของเครือขาย" (P.34)
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการเปดใชงานพอรตการสื่อสาร ใหดูที่ "การเปดใชงานพอรตการสื่อสารเพื่อนํามาใชงาน" (P.37)

คุณลักษณะการสแกน
เครื่องรองรับฟงกชนั่ การสแกนดังตอไปนี้:
 การเชื่อมตอ USB
 สแกนโดยแอพพลิเคชันของเครื่องคอมพิวเตอร
ใชการเชื่อมตอดวย USB เพื่อนําเขาขอมูลการสแกนมาที่เครื่องคอมพิวเตอรดวยแอพพลิเคชันที่เขากันไดกับ TWAIN หรือ Windows Image
Acquisition (WIA)
หากตองการใชฟงกชนั นี้ คุณตองติดตั้งโปรแกรมควบคุมการสแกนจากสื่อ (ซอฟตแวร/คูมือผลิตภัณฑ)
หมายเหตุ

• หากตองการติดตัง้ โปรแกรมควบคุมการสแกน ใหปฏิบัตติ ามคําแนะนําที่อยูใน "คูมือ (HTML)" ในสื่อ (ซอฟตแวร/คูมอื ผลิตภัณฑ)

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีใชคณ
ุ ลักษณะนี้ ใหดูที่ "การโหลดขอมูลที่สแกนโดยใชแอพพลิเคชั่นคอมพิวเตอร" (P.115)

 การเชื่อมตอเครือขาย
 สแกนโดยแอพพลิเคชันของเครื่องคอมพิวเตอร
ใชเครือขาย TWAIN (SOAP) เพื่อนําเขาขอมูลการสแกนมาทีเ่ ครื่องคอมพิวเตอรดวยแอพพลิเคชันทีเ่ ขากันไดกับ TWAIN หรือ Windows
Image Acquisition (WIA)
หากตองการใชฟงกชนั นี้ คุณตองติดตั้งโปรแกรมควบคุมการสแกนจากสื่อ (ซอฟตแวร/คูมือผลิตภัณฑ)
หมายเหตุ

• หากตองการติดตัง้ โปรแกรมควบคุมการสแกน ใหปฏิบัตติ ามคําแนะนําที่อยูใน "คูมือ (HTML)" ในสื่อ (ซอฟตแวร/คูมอื ผลิตภัณฑ)

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีใชคณ
ุ ลักษณะนี้ ใหดูที่ "การโหลดขอมูลที่สแกนโดยใชแอพพลิเคชั่นคอมพิวเตอร" (P.115)
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สภาพแวดลอมที่รองรับ
 สแกนไปยังอีเมล
ใชโปรโตคอล SMTP เพือ่ สงเอกสารทีส่ แกนจากเครื่องในรูปแบบสิ่งที่แนบมากับอีเมล
หากตองการสงขอมูลการสแกนในรูปแบบสิ่งทีแ่ นบมากับอีเมล คุณจําเปนตองเปดใชงานพอรต SMTP
(คาที่ตั้งจากโรงงาน: เปดใชงาน)
ฟงกชั่นนี้ยังสามารถใชเพื่อปอนหัวขอและเนื้อหาของอีเมล และการตั้งคาเซิรฟเวอร SMTP ทีใชเมื่อสงอีเมลเปนที่อยูของผูรับ
(อีเมลแอดเดรสของผูดูแลระบบ) สําหรับการแจงเตือนใหทราบทางอีเมลเมือ่ มีขอผิดพลาดในการสงเกิดขึ้น

การตังคาสภาพแวดลอม

สําหรับขอมูลเกีย่ วกับวิธีการเปดใชงานพอรต SMTP ใหดูที่ "การเปดใชงานพอรตการสื่อสารเพื่อนํามาใชงาน" (P.37)
สําหรับขอมูลเกีย่ วกับวิธีการตั้งคาเซิรฟเวอร SMTP ใหดูที่ "การตั้งคาเซิรฟเวอร SMTP" (P.39)
สําหรับขอมูลเกีย่ วกับวิธีการปอนหัวขอและเนื้อหาของอีเมล ใหดูที่ "การตั้งคาหัวขอและเนื้อหาของอีเมล" (P.40)
สําหรับขอมูลเกีย่ วกับวิธีการตั้งอีเมลแอดเดรสของผูดูแลระบบ ใหดูที่ "Administrator's E-mail Address" (P.45)
สําหรับขอมูลเกีย่ วกับวิธีใชคุณลักษณะนี้ ใหดูที่ "การสงขอมูลที่สแกนไปยังคอมพิวเตอรโดยอยูในรูปแบบไฟลแนบอีเมล - อีเมล" (P.116)

 สแกนไปยังคอมพิวเตอร (เครือขาย)
ใชโพรโตคอล SMB เพื่อสงขอมูลที่สแกนแลวจากเครื่องตรงเขาสูคอมพิวเตอร
หากตองการบันทึกขอมูลการสแกนบนคอมพิวเตอร คุณจําเปนตองเปดใชงานพอรต SMB กอน
(คาที่ตั้งจากโรงงาน: เปดใชงาน)
สําหรับขอมูลเกีย่ วกับวิธีการเปดใชงานพอรต SMB ใหดูที่ "การเปดใชงานพอรตการสื่อสารเพื่อนํามาใชงาน" (P.37)
สําหรับขอมูลเกีย่ วกับวิธีการใชคุณลักษณะนี้ ใหดูที่ "การสงขอมูลที่สแกนโดยตรงจากเครื่องไปสูคอมพิวเตอร" (P.118)

2
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2 การตั้งคาสภาพแวดลอม

สายเคเบิลอินเทอรเฟส
เมือ่ เชื่อมตอเครื่องเขากับคอมพิวเตอรโดยตรง ใหใช USB อินเทอรเฟส และเมื่อเชื่อมตอเครื่องเขากับเครือขาย ใหใช Ethernet อินเทอรเฟส

การใช USB อินเทอรเฟส
เครื่องนี้รองรับ USB อินเทอรเฟส 2.0
เมือ่ ตองการเชือ่ มตอ USB อินเทอรเฟส:

การตังคาสภาพแวดลอม

1

ใหกดสวิตชเปดปดเครื่องมาที่ตําแหนง [ ] เพื่อปดการทํางานของเครื่อง
หมายเหตุ

• ตรวจสอบวา ผังหนาจอแสดงสถานะของเครือ่ งดับแลว

2
2

ตอสายเคเบิล USB เขากับชองเสียบ USB อินเทอรเฟส 2.0

3
4

ตอปลายอีกดานหนึ่งของสายเคเบิล USB เขากับคอมพิวเตอร
ใหกดสวิตชเปดปดเครื่องมาที่ตําแหนง [ | ] เพื่อเปดการทํางานของเครื่อง

การใช Ethernet อินเทอรเฟส
เครื่องนี้รองรับ Ethernet อินเทอรเฟส 100BASE-TX และ 10BASE-T
เมือ่ ตองการเชือ่ มตอ Ethernet อินเทอรเฟส:

1
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ใหกดสวิตชเปดปดเครื่องมาที่ตําแหนง [ ] เพื่อปดการทํางานของเครื่อง

สายเคเบิลอินเทอรเฟส
หมายเหตุ

2

ตอสายเคเบิลเครือขายเขากับชองชองเสียบ Ethernet อินเทอรเฟส
หมายเหตุ

• เตรียมสายเคเบิลที่เหมาะสมกับการเชื่อมตอ
หากตองการเปลี่ยนสายเคเบิล ใหติดตอศูนยบริการลูกคา

การตังคาสภาพแวดลอม

3

• ตรวจสอบวา ผังหนาจอแสดงสถานะของเครื่องดับแลว

ใหกดสวิตชเปดปดเครื่องมาทีต่ ําแหนง [ | ] เพือ่ เปดการทํางานของเครื่อง

2
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2 การตั้งคาสภาพแวดลอม

การตั้งคาสภาพแวดลอมของเครือขาย
เนื้อหาในบทนี้อธิบายเกี่ยวกับวิธีการตั้งคาทีจ่ ําเปนเพือ่ การใชงานโปรโตคอล TCP/IP
หมายเหตุ

• เครือ่ งรองรับ IPv6 แอดเดรสในสภาพแวดลอมของเครือขาย IPv6 สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดทู ี่ "การตัง้ คา IP แอดเดรส (IPv6)" (P.34)

การตั้งคา IP แอดเดรส (IPv4)
การตังคาสภาพแวดลอม

หากตองการใชโปรโตคอล TCP/IP คุณตองตั้ง IP แอดเดรสของเครื่องกอน
ตามคาเริ่มตน เครื่องจะถูกตั้งใหรับ IP แอดเดรสของเครื่องโดยอัตโนมัติ
คานี้จะทําการตั้ง IP แอดเดรสของเครื่องโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเชื่อมตอเครื่องเขากับเครือขายทีม่ ีเซิรฟเวอร DHCP
พิมพ System Settings Report เพื่อตรวจสอบวาไดตั้ง IP แอดเดรสของเครื่องเรียบรอยแลวหรือไม
นอกจากนี้ คุณยังสามารถตรวจสอบ IP แอดเดรสไดจากวิธีการตอไปนี้เชนกัน:
z จากหนาจอ [Machine Status]
z จากการใชรายการเมนูการกําหนดคุณสมบัติหลัก
z จากการใช CentreWare Internet Services
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการพิมพ System Settings Report ใหดูที่ "การพิมพรายงาน/รายการ" (P.157)
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบจากหนาจอ [Machine Status] ใหดูที่ "การตรวจสอบ IP แอดเดรสของเครื่อง" (P.154)
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบโดยใชเครื่องมือ ใหดูที่ "การตั้งคาเครือคาย" (P.140)
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบโดยใช CentreWare Internet Services ใหดูที่ "TCP/IP (Connectivity > Protocols)" (P.46)

2

หากยังไมมีการตั้ง IP แอดเดรสของเครื่อง ใหดําเนินการตั้ง IP แอดเดรสโดยใช โปรแกรมการเขาถึงการตั้งคาเครื่องพิมพสําหรับการตั้งคา IP
แอดเดรสทีอ่ ยูในสื่อ (ซอฟตแวร/คูมือผลิตภัณฑ) หรือใชแผงควบคุมเพื่อเปลี่ยนการตั้งคา [รับที่อยู IP] ใหเปน [Static]
หมายเหตุ

• หากเครือขายมีเซิรฟเวอร DHCP อยู อาจสงผลให IP แอดเดรสของเครื่องเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นจึงควรทําการตรวจสอบแอดเดรสเปนระยะๆ
• เครือ่ งสามารถรับขอมูลแอดเดรสไดโดยอัตโนมัติโดยการใชเซิรฟเวอร BOOTP หรือ RARP หากตองการใชเซิรฟเวอร BOOTP หรือ RARP เพื่อรับ IP
แอดเดรสของเครื่อง ใหใชแผงควบคุมเพื่อเปลี่ยนการตัง้ คา [Get IP Address] มาเปน [BOOTP] หรือ [RARP]

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการใชโปรแกรม โปรแกรมการเขาถึงการตั้งคาเครื่องพิมพสําหรับการตั้งคาที่อยู IP ใหดูที่ "การใชโปรแกรม
โปรแกรมการเขาถึงการตั้งคาเครื่องพิมพสําหรับการตั้งคาที่อยู IP" (P.35)
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการตั้ง IP แอดเดรสจากแผงควบคุม ใหดูที่ "การตั้งคาเครือคาย" (P.140)

การตั้งคา IP แอดเดรส (IPv6)
เครื่องรองรับ IPv6 แอดเดรสในสภาพแวดลอมของเครือขาย IPv6
คาเริ่มตนของ IP แอดเดรสของเครื่องคือ IPv4 หากตองการใชเครื่องในสภาพแวดลอมของเครือขาย IPv6 ใหตั้งประเภทของ IP แอดเดรสเปน
IPv6 หรือทั้งสองประเภท เครื่องจะทําการตั้งเปน IPv6 แอดเดรสโดยอัตโนมัติหลังการรีสตารทเครื่อง
พิมพ System Settings Report เพื่อตรวจสอบ IPv6 แอดเดรส
นอกจากนี้ คุณยังสามารถตรวจสอบ IP แอดเดรสไดจากวิธีการตอไปนี้เชนกัน:
z จากหนาจอ [Machine Status]
z จากการใชรายการเมนูการกําหนดคุณสมบัติหลัก
z จากการใช CentreWare Internet Services
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการพิมพ System Settings Report ใหดูที่ "การพิมพรายงาน/รายการ" (P.157)
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบจากหนาจอ [Machine Status] ใหดูที่ "การตรวจสอบ IP แอดเดรสของเครื่อง" (P.154)
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบโดยใชเครื่องมือ ใหดูที่ "การตั้งคาเครือคาย" (P.140)
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบโดยใช CentreWare Internet Services ใหดูที่ "TCP/IP (Connectivity > Protocols)" (P.46)

คุณสามารถตั้ง IPv6 แอดเดรสแบบถาวรสําหรับเครื่องโดยใชวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังนี้:
z
ใชโปรแกรม โปรแกรมการเขาถึงการตั้งคาเครื่องพิมพสําหรับการตั้งคาทีอ่ ยู IP
z ใชแผงควบคุมเพื่อตั้งคาดวยตัวเอง เขาสูโหมด System Administration จากเมนู [เครื่องมือ] ใหเลือก [การตั้งคาเครือขาย] >
[การตั้งคาโหมด IP] ตั้งคา [การตั้งคาโหมด IP] เปน [IPv6] หรือ [Dual Stack]. จากเมนู [IPv6] ใหตั้ง [ตั้ง IPv6] เปน [เปดใชงาน]
จากนั้นใหปอน IP แอดเดรสในชอง [ทีอ่ ยู IP]
z ใช CentreWare Internet Services เพื่อทําการตั้งคาดวยตนเอง ใหพิมพ System Settings Report
ออกมาเพื่อตรวจดูแอดเดรสทีต่ ั้งไวโดยอัตโนมัติ จากนั้นใชแอดเดรสนั้นเพือ่ เขาใช CentreWare Internet Services
จากแท็บ [Properties] ใหเลือก [Connectivity] > [Protocols] > [TCP/IP] > [IP Mode] แลวตังคา [IP Mode] ใหเปน [IPv6] หรือ [Dual
Stack] คุณสามารถใส IPv6 แอดเดรสไดดวยตนเองหากไดเลือก [Enabled] ใน [Enable Manual Address] ภายใต [IPv6] เอาไวแลว
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการใชโปรแกรม โปรแกรมการเขาถึงการตั้งคาเครื่องพิมพสําหรับการตั้งคาที่อยู IP ใหดูที่ "การใชโปรแกรม
โปรแกรมการเขาถึงการตั้งคาเครื่องพิมพสําหรับการตั้งคาที่อยู IP" (P.35)
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการตั้ง IP แอดเดรสจากแผงควบคุม ใหดูที่ "การตั้งคาเครือคาย" (P.140)
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การตั้งคาสภาพแวดลอมของเครือขาย
สําหรับขอมูลวิธีการตั้งคาจาก CentreWare Internet Services ใหดูที่ "รายการการตั้งคาบน CentreWare Internet Services" (P.44)

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

• กอนการใชโปรแกรม โปรแกรมการเขาถึงการตั้งคาเครือ่ งพิมพสาํ หรับการตัง้ คาที่อยู IP ใหตรวจสอบกอนวาเครื่องไมไดอยูระหวางการใชงาน
หรือกําลังอยูในโหมดผูด ูแลระบบ

ใสสื่อ (ซอฟตแวร/คูมือผลิตภัณฑ) ลงในคอมพิวเตอร
จากนั้นตัวเปดใชจะเริ่มทํางานโดยอัตโนมัติ

2

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

การตังคาสภาพแวดลอม

1

2

3

ตรวจดูใหแนใจวาไดเชื่อมตอสายเคเบิลเครือขายกับเครื่อง
ไวเรียบรอยดีแลว จึงคลิก [ถัดไป]

4

รายชื่อ IP แอดเดรสและ Mac แอดเดรสทีใ่ ชไดจะปรากฏขึน้ บนหนาจอ
ใหเลือกรายการทีต่ องการ และคลิก [ถัดไป]
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หากคุณมี IP แอดเดรสของเครื่องไวอยูแลว ใหคลิก [Enter IP Address]
และปอน IP แอดเดรสลงในหนาตางที่ปรากฏขึน้

ดําเนินการตั้งคาขั้นสูงตามความจําเปน แลวจึงคลิก [ถัดไป]

6

หลังการยืนยันขอมูลทีป่ รากฏแลว ใหคลิก [Apply]
ระบบจะนําคาทีก่ ําหนดไวมาใช

7

คลิก [เสร็จสิ้น] เพื่อออกจากโปรแกรม
โปรแกรมการเขาถึงการตั้งคาเครื่องพิมพสําหรับการตั้งคาที่อยู IP
เมือ่ การตั้งคาเสร็จสมบูรณแลวระบบจะทําการรีสตารทเครื่องโดยอัตโ
นมัติ

8

หลังเสร็จสิ้นกระบวนการกําหนดคาแลว ใหทาํ การยืนยัน IP แอดเดรสที่กาํ หนดโดยใชวิธีการใดวิธีการหนึ่งตอไปนี้

การตังคาสภาพแวดลอม

5

2

z
z
z
z

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

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการพิมพ System Settings Report ใหดูที่ "การพิมพรายงาน/รายการ" (P.157)
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบจากหนาจอ [Machine Status] ใหดูที่ "การตรวจสอบ IP แอดเดรสของเครื่อง" (P.154)
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบโดยใชเครื่องมือ ใหดูที่ "การตั้งคาเครือคาย" (P.140)
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบโดยใช CentreWare Internet Services ใหดูที่ "TCP/IP (Connectivity > Protocols)" (P.46)
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การเปดใชงานพอรตการสื่อสารเพื่อนํามาใชงาน

การเปดใชงานพอรตการสื่อสารเพื่อนํามาใชงาน
ใช CentreWare Internet Services เพื่อเปดใชงานพอรตการสื่อสารทีค่ ุณตองการใช
คุณสามารถเปดใชงานพอรตตางๆ ไดดังนี้:
Port

คําอธิบาย
เปดใชงานพอรตนี้เมื่อใชโปรโตคอล SNMP (ใชสําหรับการทํางานตางๆ เชน
โหลดขอมูลของเครื่องไปที่โปรแกรมควบคุมการพิมพ)

SMB

เปดใชงานพอรตนี้เมื่อใชสแกนไปยังคอมพิวเตอร (เครือขาย)

LPD

เปดใชงานพอรตนี้เมื่อพิมพดวย LPD

Port9100

เปดใชงานพอรตนี้เมื่อพิมพดวย Port9100

Send E-mail

เปดใชงานพอรตนี้เพื่อสงอีเมล

เครือขาย TWAIN

เปดใชงานพอรตนี้เพื่อสแกนโดยใชแอพพลิเคชันของพีซี

การตังคาสภาพแวดลอม

SNMP

สําหรับขอมูลเกีย่ วกับวิธีการตั้งคาจาก CentreWare Internet Services ใหดูที่ "รายการการตั้งคาบน CentreWare Internet Services" (P.44)

2

เมื่อตองการเปดใชงานพอรตการสื่อสาร:

1

ใหเริ่ม CentreWare Internet Services
สําหรับขอมูลเกีย่ วกับวิธีเริ่ม CentreWare Internet Services ใหดูที่ "การเริ่ม CentreWare Internet Services" (P.43)

2

คลิกแท็บ [Properties]

3

เลือก [Connectivity] จากเมนูทางดานซาย
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4

คลิก [Port Settings]
และทําเครื่องหมายหนาพอรตที่ตองการ

5

คลิก [Apply]
หมายเหตุ

การตังคาสภาพแวดลอม

2

38

• รีสตารทเครือ่ งเพื่อเปดใชงานคาที่ตั้งใหม

การตั้งคาฟงกชั่นการสงอีเมล

การตั้งคาฟงกชั่นการสงอีเมล
การตั้งคาเซิรฟเวอร SMTP
ใชเซิรฟเวอร SMTP เพื่อสงอีเมล
ใช CentreWare Internet Services เพื่อตั้งคาเซิรฟเวอร SMTP
รายการการตั้งคาจะแสดงไวในตารางดานลางนี้
คําอธิบาย

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

ใสหมายเลขพอรตของเซิรฟเวอร SMTP (คาระหวาง 1 ถึง 65535)

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

เลือก [None] หรือ [SMTP AUTH] เพื่อแสดงวาจะตองรับรองความถูกตอง SMTP หรือไมเมื่อสงอีเมล

การตังคาสภาพแวดลอม

รายการ

Login Name

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

2

Password

ใชในการปอนรหัสผานรับรองความถูกตองสําหรับเซิรฟเวอร SMTP (อักขระแบบ ASCII code ระหวาง
1 ถึง 64 ตัว)

Retype Password

ยืนยันรหัสผานรับรองความถูกตองเซิรฟเวอร SMTP ที่คุณปอนโดยปอนใหมอกี ครั้งที่นี่

หมายเหตุ

• หากคุณเลือก [None] สําหรับ [Login Credentials for the Machine to access the SMTP Server to send automated e-mails]
คุณไมจาํ เปนตองปอนขอมูลในชอง [Login Name], [Password] และ [Retype Password]

วิธีการตั้งคา:

1

เริ่ม CentreWare Internet Services
สําหรับขอมูลเกีย่ วกับวิธีเริ่ม CentreWare Internet Services ใหดูที่ "การเริ่ม CentreWare Internet Services" (P.43)

2

คลิกแท็บ [Properties]

3

เลือก [Connectivity] > [Protocols] จากเมนูทางดานซาย
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4

คลิก [SMTP Server] และปอนการตั้งคา

5

คลิก [Apply]

การตังคาสภาพแวดลอม

การตั้งคาหัวขอและเนื้อหาของอีเมล

2

เมือ่ สงเอกสารการสแกนเปนสิ่งทีแ่ นบมากับอีเมล คุณสามารถใสหวั ขอและเนื้อหาของอีเมลได
ใช CentreWare Internet Services ในการตั้งคา
รายการการตั้งคาจะแสดงไวในตารางดานลางนี้
รายการ

คําอธิบาย

เรื่อง

ปอนอักขระแบบ ASCII code ไมเกิน 128 ตัว (คาเริ่มตน: Scan Data from (machine model
name))

ขอความ

ปอนอักขระแบบ ASCII code ไมเกิน 256 ตัว

หมายเหตุ

• หากตองการสงอีเมล คุณจําเปนตองตัง้ อีเมลแอดเดรสของผูดูแลระบบกอน คุณจะไมสามารถสงอีเมลไดหากไมไดทําการตัง้ คานี้
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการตั้งอีเมลแอดเดรสของผูดแู ลระบบ ใหดทู ี่ "Administrator's E-mail Address" (P.45)

วิธีการตั้งคา:

1

เริ่ม CentreWare Internet Services
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีเริ่ม CentreWare Internet Services ใหดูที่ "การเริ่ม CentreWare Internet Services" (P.43)

2

40

คลิกแท็บ [Properties]

การตั้งคาฟงกชั่นการสงอีเมล
จากเมนูทางดานซาย ใหเลือก [Services] > [E-mail]

4

คลิก [Defaults] และใส [Subject], [Message] และ
[Maximum Attachment Size]

การตังคาสภาพแวดลอม

3

2
5

คลิก [Apply]
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การใช CentreWare Internet Services
CentreWare Internet Services
ใช CentreWare Internet Services เมื่อตองการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาตางๆ
ผานเว็บเบราวเซอรบนคอมพิวเตอรทเี่ ชื่อมตอกับสภาพแวดลอมของเครือขาย TCP/IP
• จําเปนตองตัง้ IP แอดเดรสของเครือ่ งดวยเชนกัน สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการตัง้ คา IP แอดเดรส ใหดูที่ "การตั้งคาสภาพแวดลอมของเครือขาย"
(P.34)
• เมื่อเปลี่ยนการตั้งคาโดยใช CentreWare Internet Services เครื่องควรอยูในโหมดพรอมใชงานหรือโหมดประหยัดพลังงาน

หมายเหตุ

การตังคาสภาพแวดลอม

2

สภาพแวดลอมที่รองรับและการตั้งคา
 ระบบปฏิบัติการและเว็บเบราวเซอร
การทํางานของ CentreWare Internet Services รองรับการทํางานกับเว็บเบราวเซอรตอไปนี้:
ระบบปฏิบัติการ

เว็บเบราวเซอร

Windows® 8

Windows Internet Explorer® 10

Windows® Server® 2012

Windows Internet Explorer® 10

Windows® 7

Windows Internet Explorer® 8

Windows Vista®

Windows Internet Explorer® 7

Windows XP®

Windows Internet Explorer® 6 SP2, Mozilla Firefox® 3.x, Netscape 7.1 Navigator

 การตั้งคาเว็บเบราวเซอร
แนะนําใหระบุแอดเดรสของเครื่องในเว็บเบราวเซอร
หมายเหตุ

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

คุณจําเปนตองทําการตั้งคาเว็บเบราวเซอรอื่นๆ เพื่อให CentreWare Internet Services ทํางานไดอยางถูกตอง
ขั้นตอนตอไปนี้เปนขั้นตอนสําหรับ Internet Explorer 6.0

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

การใช CentreWare Internet Services

การเริ่ม CentreWare Internet Services
เมื่อตองการเริ่ม CentreWare Internet Services:

1
2

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

z

การตังคาสภาพแวดลอม

z

ตัวอยาง IP แอดเดรส (IPv6)

ตัวอยาง URL

2
หมายเหตุ

• หากใชเครือขาย DNS (Domain Name System) และมีการลงทะเบียนชือโฮสตในเซิรฟ เวอรชื่อโดเมนแลว
คุณจะสามารถใชอินเทอรเน็ตแอดเดรสที่รวมชือ่ โฮสตและชื่อโดเมนเพื่อเขาใชเครือ่ งได ตัวอยางเชน ถาชื่อโฮสตคือ "myhost" และชื่อโดเมนคือ
"example.com" อินเทอรเน็ตแอดเดรสจะเปน "myhost.example.com"
• เมื่อระบุหมายเลขพอรต ใหเติมเครื่องหมาย ":" และหมายเลขพอรตหลัง IP แอดเดรส หรืออินเทอรเน็ตแอดเดรส
• บางเว็บเบราวเซอรอาจไมอนุญาตใหปอ น IPv6 แอดเดรสดวยตนเอง
• ไมรองรับ HTTPS
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รายการการตั้งคาบน CentreWare Internet Services
ตารางดานลางแสดงรายการเมนูบนหนาจอ CentreWare Internet Services
หมายเหตุ

• คุณจะตองมีชื่อผูใ ชและรหัสผานเพื่อเปลี่ยนการตัง้ คา สําหรับ ID ผูใช "11111" และรหัสผาน "x-admin" เปนคาที่ตั้งไวจากโรงงาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยน ID ผูใชและรหัสผาน ใหดทู ี่ "การใช CentreWare Internet Services" (P.42) "System Administrator Settings
(Security)" (P.53)
• คุณจะไมสามารถเขาสูโหมดผูด ูแลระบบจากคอมพิวเตอรในกรณีที่แผงควบคุมของเครื่องถูกใชอยู, เครื่องอยูในโหมดผูดแู ลระบบ,
มีงานที่กําลังดําเนินการ หากคุณไมสามารถเขาสูโหมดผูดแู ลระบบ ใหรอประมาณ 5 นาที แลวจึงลองใหมอีกครั้ง
เนื่องจากงานบางงานอาจยังคงมีการทํางานตอเนื่องภายในระบบ และโปรดทราบวาคุณจะไมสามารถใชแผงควบคุมของเครื่องไดขณะ
ที่คอมพิวเตอรกาํ ลังดําเนินการเขาสูโหมดผูดูแลระบบเชนกัน

การตังคาสภาพแวดลอม

แท็บ

รายการเมนู

Properties

ดูทหี่ นา:
P.45

Description

P.45

General Setup

2

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

Support

IP Filtering

P.52

System Administrator Settings

P.53
P.53

Support
Address Book
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-

P.53
P.54

View All Names

P.54

Common Tasks

P.55

การใช CentreWare Internet Services
แท็บ

รายการเมนู
Add New Name
Management

P.55
P.55

Import Data

P.55

Export Data

P.55

Delete All Names

P.55

การตังคาสภาพแวดลอม

สิ่งสําคัญ

ดูที่หนา:

• ไมสามารถใชอักขระแบบไบตคูใน CentreWare Internet Services (ยกเวนใน Address Book)

แท็บ [Properties]
Description
 Machine Model

2

ชื่อผลิตภัณฑจะปรากฎ
 Serial Number
หมายเลขผลิตภัณฑจะปรากฏ
 Machine Name
คุณสามารถกรอกชื่อเครื่องพิมพ (สูงสุด 32 อักษรรหัส ASCII ยกเวนเครื่องหมายทวิภาค (:), เสมอภาค (=), เครืองหมายแอต (@)
หรือดอกจัน (*) ซึ่งไมสนับสนุน) (คามาตรฐาน: "DocuCentre S2520" หรือ "DocuCentre S2320")
 Location
คุณสามารถใสสถานที่ตั้งของเครื่อง (อักขระแบบ ASCII code ไมเกิน 255 ตัว)
 Contact Person
คุณสามารถใสขอมูลของบุคคลที่สามารถติดตอได (อักขระรหัส ASCII ไมเกิน 255 ตัว)
 Administrator's E-mail Address
คุณสามารถใสอีเมลแอดเดรสของผูดูแลระบบ (ไมเกิน 128 อักขระ)
จําเปนตองกรอกขอมูลนี้เพือ่ สงอีเมล
 Comment
คุณสามารถใสขอคิดเห็นที่มตี อเครื่อง (อักขระแบบ ASCII code ไมเกิน 255 ตัว)
 ปุม [นําไปใช]
คุณสามารถนําการเปลี่ยนแปลงไปใชดวยการกดปุมนี้

ตัวนับการใชงาน (การตั้งคาทั่วไป)
คุณสามารถตรวจสอบจํานวนรวมของหนาทีพ่ ิมพสําหรับแตละบริการ

Power Saver Settings (General Setup)
หมายเหตุ

• ไมสามารถปดใชงานโหมดใชพลังงานต่าํ หรือ โหมดพักเครื่องได

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

Port Settings (Connectivity)
 Port
คุณสามารถเปดใชงานหรือปดใชงานพอรตการสื่อสาร คุณสามารถเลือกจาก SNMP, SMB, LPD, Port9100, สงอีเมล และ เครือขาย TWAIN
เปดใชงานแตละพอรตโดยการทําเครื่องหมายที่กลองกาเครื่องหมาย

การตังคาสภาพแวดลอม

 ปุม [นําไปใช]
คุณสามารถนําการเปลี่ยนแปลงไปใชดวยการกดปุมนี้
หมายเหตุ

• รีบูตเครื่องเพื่อเปดใชงานคาที่ตงั้ ใหม

Ethernet (Connectivity > Physical Connections)
 Rated Speed
คุณสามารถกําหนดความเร็วของพอรต Ethernet ไดโดยเลือกจาก Auto, 10 Mbps Half-Duplex, 10 Mbps Full-Duplex, 100 Mbps HalfDuplex หรือ 100 Mbps Full-Duplex (คาเริ่มตน: Auto)

2

 MAC Address
MAC แอดเดรสของเครื่องจะปรากฎขึน้
 ปุม [นําไปใช]
คุณสามารถนําการเปลี่ยนแปลงไปใชดวยการกดปุมนี้
หมายเหตุ

• รีบูตเครื่องเพื่อเปดใชงานคาที่ตงั้ ใหม

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

z

z

Protocol
[Enabled] จะปรากฎขึ้น
Physical Connection
[Ethernet] จะปรากฎขึ้น
Host Name
คุณสามารถตั้งชื่อโฮสตโดยใชอักขระที่เปนตัวอักษรและตัวเลขแบบไบตเดี่ยวหรือเครื่องหมายยัติภงั ค (-) จํานวน 1 ถึง 32 ตัว
(คาเริ่มตน: ตัวเลข 16 ตัวสุดทายของ MAC แอดเดรส)

หมายเหตุ
z

z
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• ไมสามารถใชเครือ่ งหมายยัติภังค (-) เปนอักขระตัวแรกหรือตัวสุดทายได

IPv4
- IP Address Resolution:
คุณสามารถกําหนดวิธีรับ IP Address, Subnet Mask และ Gateway Address ไดโดยเลือกจาก STATIC, DHCP, BOOTP, RARP หรือ
DHCP/Autonet (คาเริ่มตน: DHCP/Autonet)
- IP Address:
คุณสามารถระบุ IP แอดเดรสไดเมือ่ เลือก [STATIC] สําหรับ [IP Address Resolution]
- Subnet Mask:
คุณสามารถระบุซับเน็ตมาสกไดเมื่อเลือก [STATIC] สําหรับ [IP Address Resolution]
- Gateway Address:
คุณสามารถระบุเกตเวยแอดเดรสไดเมือ่ เลือก [STATIC] สําหรับ
[IP Address Resolution]
IPv6
- Enable Manual Address:
คุณสามารถทําเครื่องหมายที่กลองกาเครื่องหมายนี้เพื่อใส IP แอดเดรสและเกตเวยแอดเดรสโดยตรงได (คาเริ่มตน: Off)

การใช CentreWare Internet Services

 Domain Name
ใชเพื่อใสชื่อโดเมน DNS (ไมเกิน 255 อักขระ)
 DNS Configuration
z

z

z

z

z

z

z

z

IPv4
- Obtain DNS Server Address Automatically:
ใหทาํ เครื่องหมายที่กลองกาเครื่องหมายนี้เพือขอรับแอดเดรสของเซิรฟเวอร DNS อัตโนมัติโดยใช DHCP
เมือ่ คุณตั้งคาวิธีการรับแอดเดรสของเซิรฟเวอร DNS เปน DHCP คุณตองตั้งวิธีการรับ IP แอดเดรสเปน DHCP
- Preferred DNS Server:
ใชเพื่อใสแอดเดรสของเซิรฟเวอร DNS ดวยตนเอง
- Alternate DNS Server 1-2:
ใชเพื่อใสแอดเดรสอื่นของเซิรฟเวอร DNS ดวยตนเอง
IPv6
- Obtain IPv6 DNS Server Address Automatically:
ใหทาํ เครื่องหมายที่กลองกาเครื่องหมายนี้เพือขอรับแอดเดรสของเซิรฟเวอร DNS อัตโนมัติโดยใช DHCP
- Preferred DNS Server:
ใชเพื่อใสแอดเดรสของเซิรฟเวอร DNS ดวยตนเอง
- Alternate DNS Server 1-2:
ใชเพื่อใสแอดเดรสอื่นของเซิรฟเวอร DNS ดวยตนเอง
Dynamic DNS Registration (IPv4)
ตั้งการอัพเดตไดนามิกสําหรับเซิรฟเวอร IPv4 DNS ใหทาํ เครื่องหมายที่ชอง [Enabled]
เพื่อเปดใชงานการอัพเดตไดนามิกสําหรับเซิรฟเวอร DNS และทําเครื่องหมายที่ชอง [Overwrite]
เพื่อเปดใชงานการอัพเดตไดนามิกสําหรับขอมูลในเซิรฟเวอรฐานขอมูล DNS
Dynamic DNS Registration (IPv6)
ตั้งการอัพเดตไดนามิกสําหรับเซิรฟเวอร IPv6 DNS ใหทาํ เครื่องหมายที่ชอง [Enabled]
เพื่อเปดใชงานการอัพเดตไดนามิกสําหรับเซิรฟเวอร DNS และทําเครื่องหมายที่ชอง [Overwrite]
เพื่อเปดใชงานการอัพเดตไดนามิกสําหรับขอมูลในเซิรฟเวอรฐานขอมูล DNS
Generate Domain Search List Automatically
ใหทําเครื่องหมายชอง [Enabled] เพื่อสรางรายการคนหาโดเมนโดยอัตโนมัติ
Domain Name 1-3
ใชในการใสชอื่ โดเมนที่จะใชในการคนหา (ไมเกิน 255 อักขระ)
Connection Time-Out
ใหกําหนดเวลาทีแ่ สดงการหมดเวลาเชื่อมตอเมื่อทําการคนหาโดเมน (ระหวาง 1 ถึง 60 วินาที) (คาเริ่มตน: 1)
DNS Resolution via IPv6 First
ใหทําเครื่องหมายชอง [Enabled] เพื่อกําหนดลําดับความสําคัญของ IPv6 สําหรับการแกปญหาชื่อ DNS เมื่อชอง [IP mode] ถูกตั้งใหเปน
[Dual Stack] (คาเริ่มตน: On)

 ปุม [นําไปใช]
กดปุมนี้เพื่อยืนยันการตั้งคาทีป่ อน
หมายเหตุ

• ใหรีสตารทเครือ่ งเพื่อเริ่มใชคาที่ตั้งใหมนี้

SNMP Configuration (Connectivity > Protocols)
คุณสามารถกําหนดโปรโตคอล SNMP ได
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- IP Address:
คุณสามารถระบุ IP แอดเดรสไดเมื่อทําเครื่องหมายที่กลองกาเครื่องหมาย [Enable Manual Address]
- Automatically Configured Address 1:
IPv6 แอดเดรสจะปรากฎโดยอัตโนมัติ
- Link-Local Address:
Link-Local แอดเดรสจะปรากฎโดยอัตโนมัติ
- Gateway Address:
คุณสามารถระบุเกตเวยแอดเดรสไดเมื่อทําเครื่องหมายทีก่ ลองกาเครื่องหมาย [Enable Manual Address]
- Automatically Configured Gateway Address:
Automatically Configured Gateway Address จะปรากฎโดยอัตโนมัติ

2
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 General
z

z

การตังคาสภาพแวดลอม

SNMP Port Status
คุณสามารถทําเครื่องหมายที่ชอง [Enabled] เพื่อใช SNMP (คาเริ่มตน: On)
Edit SNMP v1/v2c Properties button
คุณสามารถตั้งคา SNMP v1/v2c ขั้นสูงไดดวยการกดที่ปุมนี้ (คาเริ่มตน: On)
- Community Name (Read Only):
คุณสามารถใสชอื่ ชุมชนเพื่อขอรับ (อักขระแบบ ASCII code ไมเกิน 32 ตัว) (คาเริ่มตน: เวนวาง (public))
- Community Name (Read/Write):
คุณสามารถใสชอื่ ชุมชนเพื่อขอรับ/เขียนชือ่ (อักขระแบบ ASCII code ไมเกิน 32 ตัว) (คาเริ่มตน: เวนวาง (private))
- Trap Community Name:
คุณสามารถใสชอื่ ชุมชนเพื่อแจงเตือนการเปนกับดัก (อักขระแบบ ASCII code ไมเกิน 32 ตัว) (คาเริ่มตน: เวนวาง (SNMP_trap))
- System Administrator's Login ID:
คุณสามารถปอนขอมูลทีเ่ กี่ยวของกับบุคคลทีด่ ูแลเรื่องการบํารุงรักษาเครื่อง (อักขระแบบ ASCII code ไมเกิน 127 ตัว)(คาเริ่มตน:
เวนวาง)

 Authentication Failure Generic Traps
คุณสามารถทําเครื่องหมายเลือก [Enabled] เพื่อสงการแจงเตือนถึงความลมเหลวในการแจงเตือนการเปนกับดัก
เมือ่ มีความพยายามในการใชชื่อชุมชนทีไ่ มถูกตองทีไ่ มไดลงทะเบียนไวในเครื่อง (คาเริ่มตน: On)

2

 ปุม [ขั้นสูง]
คุณสามารถตั้งคาตอไปนี้ไดโดยการกดทีป่ ุมนี้:
z ปุม [เพิ่มแอดเดรส UDP IPv4]
คุณสามารถเพิม่ แอดเดรสของผูรับสําหรับการแจงเตือนกับดัก UDP IPv4 ไดโดยการกดที่ปุมนี้
- IP Address:
คุณสามารถระบุ IP แอดเดรสสําหรับรายการ
- UDP Port Number:
คุณสามารถใสหมายเลขพอรต UDP สําหรับรายการ (คาระหวาง 1 ถึง 65535)
- SNMP Version:
คุณสามารถระบุเวอรชนั่ ของ SNMP เปน [v1] หรือ [v2c] (คาเริ่มตน: SNMP v1)
- Trap Community Name:
คุณสามารถปอนชื่อชุมชนที่เปนกับดักสําหรับรายการ (อักขระแบบ ASCII code ไมเกิน 32 ตัว) (คาเริ่มตน: SNMP_trap)
- Trap to be Received:
คุณสามารถตั้งไดวาจะสงการแจงเตือนของกิจกรรม [Print], [Cold Start] และ [Authentication Failure] หรือไม
z ปุม [เพิ่มแอดเดรส UDP IPv6]
คุณสามารถเพิม่ แอดเดรสของผูรับสําหรับการแจงเตือนกับดัก UDP IPv6 ไดโดยการกดที่ปุมนี้
- IP Address:
คุณสามารถระบุ IP แอดเดรสสําหรับรายการ
- UDP Port Number:
คุณสามารถใสหมายเลขพอรต UDP สําหรับรายการ (คาระหวาง 1 ถึง 65535)
- SNMP Version:
คุณสามารถระบุเวอรชนั่ ของ SNMP เปน [v1] หรือ [v2c] (คาเริ่มตน: SNMP v1)
- Trap Community Name:
คุณสามารถปอนชื่อชุมชนที่เปนกับดักสําหรับรายการ (อักขระแบบ ASCII code ไมเกิน 32 ตัว) (คาเริ่มตน: SNMP_trap)
- Trap to be Received:
คุณสามารถตั้งไดวาจะสงการแจงเตือนของกิจกรรม
[Print], [Cold Start] และ [Authentication Failure] หรือไม
z ปุม [ลบ]
คุณสามารถลบกับดักที่ระบุไวสําหรับ IP แอดเดรสของผูรับการแจงเตือนกับดักไดโดยการกดที่ปุมนี้
z
ปุม [แกไข]
คุณสามารถแสดงขอมูลการแจงเตือนสําหรับกับดักที่กาํ ลังใช คุณสามารถกําหนดไดวาจะใหสงการแจงเตือนสําหรับกิจกรรมใด
 ปุม [นําไปใช]
คุณสามารถนําการเปลี่ยนแปลงไปใชดวยการกดปุมนี้
หมายเหตุ
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• รีบูตเครื่องเพื่อเปดใชงานคาที่ตงั้ ใหม

การใช CentreWare Internet Services
Microsoft Networking (Connectivity > Protocols)
คุณสามารถตั้งคาโปรโตคอล SMB และเซิรฟเวอร WINS ได
 Filing Destination
z

z

การตังคาสภาพแวดลอม

z

SMB Port Status
คุณสามารถทําเครื่องหมายที่ชอง [Enabled] เพื่อใช SMB (คาเริ่มตน: On)
Physical Connection
[Ethernet] จะปรากฎขึน้
Transport
[TCP/IP] จะปรากฎขึน้

 Server Information (WINS Server)
หมายเหตุ
z

z

z

z

• แสดงเมือ่ ตัง้ คา [IP Mode] เปน [IPv4] หรือ [Dual Stack]

โปรโตคอล
แสดง [Enabled]
Obtain WINS Server Address Automatically
คุณสามารถทําเครื่องหมายในกลองกาเครื่องหมายนี้เพื่อขอรับแอดเดรสของเซิรฟเวอร WINS อัตโนมัติโดยใช DHCP
เมื่อคุณตั้งคาวิธีการรับแอดเดรสของเซิรฟเวอร WINS เปน DHCP คุณตองตั้งวิธีการรับ IP แอดเดรสเปน [DHCP] (คาเริ่มตน: ON)
Primary Server IP Address & Port
คุณสามารถตั้งคาแอดเดรสของเซิรฟเวอร WINS หลักได
Secondary Server IP Address & Port
คุณสามารถตั้งคาแอดเดรสของเซิรฟเวอร WINS รองได

2

 ปุม [นําไปใช]
คุณสามารถนําการเปลี่ยนแปลงไปใชดวยการกดปุมนี้
หมายเหตุ

• รีบูตเครื่องเพื่อเปดใชงานคาที่ตงั้ ใหม

LPD (Connectivity > Protocols)
คุณสามารถกําหนดโปรโตคอล LPD ได
 General
z

z

z

z

z

LPD Port Status
คุณสามารถทําเครื่องหมายที่ชอง [Enabled] เพื่อใช LPD (คาเริ่มตน: On)
Physical Connection
[Ethernet] จะปรากฎขึน้
Port Number
คุณสามารถกําหนดหมายเลขพอรต LPD (คาระหวาง 1 ถึง 65535) ตองกําหนดหมายเลขเฉพาะสําหรับแตละพอรต (คาเริ่มตน: 515)
Connection Time-Out
สามารถระบุเวลาทีเ่ ครื่องจะรอกอนยกเลิกการเชื่อมตอเมื่อไมมีการทํางานใดๆ (ระหวาง 2 ถึง 3600 วินาที) (คาเริ่มตน: 60)
Maximum Connections per Port
แสดงจํานวนสูงสุดของการเชื่อมตอ

 ปุม [นําไปใช]
คุณสามารถนําการเปลี่ยนแปลงไปใชดวยการกดปุมนี้
หมายเหตุ

• รีบูตเครื่องเพื่อเปดใชงานคาที่ตงั้ ใหม

Port9100 (Connectivity > Protocols)
คุณสามารถกําหนด Port9100 ได
 General
z

Port9100 Port Status
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2 การตั้งคาสภาพแวดลอม

z

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

 Port Information
z

การตังคาสภาพแวดลอม

z

z

z

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

 ปุม [นําไปใช]

2

คุณสามารถนําการเปลี่ยนแปลงไปใชดวยการกดปุมนี้
หมายเหตุ

• รีบูตเครื่องเพื่อเปดใชงานคาที่ตงั้ ใหม

SMTP Server (Connectivity > Protocols)
คุณสามารถกําหนดเซิรฟเวอร SMTP ได
 Required Information
z

z

z

z

z

z

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
คุณสามารถตั้งหมายเลขพอรตทีใ่ ชโดยเซิรฟเวอร SMTP เพื่อสงอีเมล (คาระหวาง 1 ถึง 65535) (คาเริ่มตน: 25)
Login Credentials for the Machine to access the SMTP Server to send automated e-mails
คุณสามารถตั้งวิธีการรับรองความถูกตองเมือ่ ทำการสงอีเมลโดย SMTP โดยเลือก [None] หรือ [SMTP AUTH] (คาเริมตน: None)
Login Name
สําหรับเซิรฟเวอร SMTP ที่ตองรับรองความถูกตอง ใหปอนอีเมลแอดเดรสของผูใช SMTP ทีต่ องรับรองความถูกตอง (อักขระแบบ ASCII
code ระหวาง 1 ถึง 64 ตัว) สามารถปลอยวางไดหากไมตองรับรองความถูกตอง SMTP
Password
คุณสามารถปอนรหัสผานรับรองความถูกตอง (อักขระแบบ ASCII code ระหวาง 1 ถึง 64 ตัว)
สามารถปลอยวางไดหากไมตองรับรองความถูกตอง SMTP
Retype Password
คุณสามารถยืนยันรหัสผานรับรองความถูกตองที่คุณปอนเขาไปโดยปอนใหมอีกครั้งทีน่ ี่

 ปุม [นําไปใช]
คุณสามารถนําการเปลี่ยนแปลงไปใชดวยการกดปุมนี้

HTTP (Connectivity > Protocols)
คุณสามารถกําหนดโปรโตคอล HTTP ได
 Configuration
z

z

z
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Connection
[Enabled] จะปรากฎขึ้น
Physical Connection
[Ethernet] จะปรากฎขึ้น
Keep Alive Timeout
เวลาทีแ่ จงการหมดเวลาการเชือ่ มตอจะปรากฎขึ้น

การใช CentreWare Internet Services
z

z

z

Port Number
คุณสามารถกําหนดหมายเลขพอรตที่ใชสําหรับการสือสาร HTTP (คาระหวาง 1 ถึง 65535)
ตองกําหนดหมายเลขเฉพาะสําหรับแตละพอรต (คาเริ่มตน: 80)
Connection Time-Out
กําหนดเวลาทีแ่ สดงการหมดเวลาเชื่อมตอเปน 1 ถึง 255 วินาที (คาเริ่มตน: 30)
Title
คุณสามารถเลือกหัวขอทีแ่ สดงบนเบราวเซอรใหเปน [บริการอินเตอรเน็ต] หรือ [รุนของเครื่องพิมพ - IP แอดเดรส] ได

การตังคาสภาพแวดลอม

 ปุม [นําไปใช]
คุณสามารถนําการเปลี่ยนแปลงไปใชดวยการกดปุมนี้
หมายเหตุ

• รีบูตเครื่องเพื่อเปดใชงานคาที่ตงั้ ใหม

เครือขาย TWAIN
คุณสามารถกําหนดโปรโตคอลเครือขาย TWAIN ได
 Configuration
z

z

z

สถานะพอรตเครือขาย TWAIN
[เปดใชงาน] จะปรากฏขึ้น
Physical Connection
[อีเธอรเน็ต] จะปรากฏขึ้น
Connection Time-Out
กําหนดเวลาทีแ่ สดงการหมดเวลาเชื่อมตอเปน 1 ถึง 255 วินาที (คาเริ่มตน: 30)

2

 ปุม [นําไปใช]
คุณสามารถนําการเปลี่ยนแปลงไปใชดวยการกดปุมนี้
หมายเหตุ

• รีบูตเครื่องเพื่อเปดใชงานคาที่ตงั้ ใหม

Defaults (Services > E-mail)
 General
z

z

z

Subject (คาเริ่มตน: Scan Data from "model name")
คุณสามารถใสหัวขออีเมล (อักขระรหัส ASCII ไมเกิน 128 ตัว)
Message
คุณสามารถใสเนื้อหาอีเมล (อักขระรหัส ASCII ไมเกิน 256 ตัว)
Maximum Attached Size (คาเริ่มตน: 20MB)
คุณสามารถตั้งคาขนาดไฟลไดระหวาง 2 ถึง 20 MB เพือแนบไปกับอีเมล

 ปุม [นําไปใช]
คุณสามารถนําการเปลี่ยนแปลงไปใชดวยการกดปุมนี้
หมายเหตุ

• รีบูตเครื่องเพื่อเปดใชงานคาที่ตงั้ ใหม

Job Template (Services > Scan)
 Network Scanning
z

z

Color Mode
คุณสามารถตั้งคาโหมดสแกนไดจาก [Black & White] หรือ [Color] (คาเริ่มตน: Black & White)
Original Type
คุณสามารถกําหนดชนิดของตนฉบับใหเหมาะกับขอมูลสแกนไดจาก [Text], [Photo & Text] หรือ [Photo] (คาเริ่มตน: Text)

 Advanced Settings
z

Lighten/Darken
คุณสามารถกําหนดความเขมไดหาระดับ (คาเริ่มตน: Normal)
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2 การตั้งคาสภาพแวดลอม
z

z

z

z

การตังคาสภาพแวดลอม

Sharpness
คุณสามารถกําหนดความคมชัดไดหาระดับ (คาเริ่มตน: Normal)
Background Suppression
คุณสามารถเลือก [Enabled] เพื่อเปดใชงานการลบพื้นหลังได (คาเริ่มตน: On)
Background Suppression Level
คุณสามารถตั้งคาระดับการลบพื้นหลังไดหา ระดับ (คาเริ่มตน: Normal)
Resolution
คุณสามารถกําหนดความละเอียดในการสแกนไดจาก [200x200dpi], [300x300dpi], [400x400dpi] หรือ [600x600dpi]
(คาเริ่มตน: 200x200dpi)

หมายเหตุ
z

• เมื่อมีการตัง้ คา [Color Mode] ใหเปน [Color] และเลือกความละเอียดไวที่ [400x400 dpi] หรือ [600x600dpi] แลวนั้น ระบบจะตั้ง [Color Mode]
ใหเปน [Black & White] โดยอัตโนมัติ

Image Compression
คุณสามารถกําหนดการบีบอัดภาพไดหา ระดับ (คาเริ่มตน: Standard)

 Layout Adjustment
z

2

Edge Erase
คุณสามารถกําหนดคาการลบกรอบไดระหวาง 0 ถึง 10 มม.
เพื่อลบกรอบเงาสีดําที่เกิดขึน้ ตามขอบกระดาษจากเมื่อสแกนโดยเปดฝาครอบเอกสารตนฉบับไว (คาเริ่มตน: 2 มม.)

 Filing Options
z

File Format
ในโหมดสี คุณสามารถกําหนดรูปแบบไฟลสําหรับขอมูลการสแกนไดจาก [JPEG] หรือ [PDF] (คาเริ่มตน: PDF)
ในโหมดขาวดํา คุณสามารถกําหนดรูปแบบไฟลสําหรับขอมูลการสแกนไดจาก [TIFF] หรือ [PDF] (คาเริ่มตน: PDF)

IP Filtering (Security)
คุณสามารถจํากัด IP แอดเดรสทีร่ องรับได
 IPv4 Filtering
z

z

z

z

z

IP Filtering
คุณสามารถทําเครื่องหมายเลือก [Enabled] เพื่อใชการกรอง IP (คาเริ่มตน: Off)
IP Filter Rule List
IPv4 แอดเดรสทีอ่ นุญาตใหเขาใชจะปรากฏขึน้
ปุม [เพิ่ม]
หนาจอเพิ่มกฎการกรอง IPv4 จะปรากฏขึ้น โดยสามารถเพิ่ม IPv4 แอดเดรสทีอ่ นุญาตใหเขาใชไดไมเกิน 10 รายการ
- ทีอ่ ยู IP ของแหลงที่มา:
คุณสามารถตั้งที่อยู IP ที่เขาถึงได (คามาตรฐาน: 0.0.0.0)
- IP Mask ของแหลงที่มา:
คุณสามารถตั้งความยาวของอักษรนําของที่อยู IP ทีเขาถึงได (คามาตรฐาน: 0)
ปุม [แกไข]
หนาจอเพิ่มกฎการกรอง IPv4 จะปรากฏขึ้น คุณสามารถแกไข IPv4 แอดเดรสทีอ่ นุญาตใหเขาใชได
- Source IP Address:
คุณสามารถกําหนด IP แอดเดรสที่อนุญาตใหเขาใช
- Source IP Mask:
คุณสามารถกําหนดความยาวคําเติมหนาของ IP แอดเดรสที่อนุญาตใหเขาใช (คาเริ่มตน: 0)
ปุม [ลบ]
คุณสามารถลบ IPv4 แอดเดรสที่อนุญาตใหเขาใช

 IPv6 Filtering
z

z
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IP Filtering
คุณสามารถทําเครื่องหมายเลือก [Enabled] เพื่อใชการกรอง IP (คาเริ่มตน: Off)
IP Filter Rule List

การใช CentreWare Internet Services

z

z

การตังคาสภาพแวดลอม

z

IPv6 แอดเดรสที่อนุญาตใหเขาใชจะปรากฏขึน้
ปุม [เพิ่ม]
หนาจอเพิ่มกฎการกรอง IPv6 จะปรากฏขึ้น โดยสามารถเพิ่มแอดเดรส IPv6 ที่อนุญาตใหเขาใชไดไมเกิน 10 รายการ
- Source IP Address:
คุณสามารถกําหนด IP แอดเดรสทีอ่ นุญาตใหเขาใช
- Source IP Mask:
คุณสามารถกําหนดความยาวคําเติมหนาของ IP แอดเดรสที่อนุญาตใหเขาใช (คาเริ่มตน: 0)
ปุม [แกไข]
หนาจอเพิ่มกฎการกรอง IPv6 จะปรากฏขึ้น คุณสามารถแกไข IPv6 แอดเดรสที่อนุญาตใหเขาใชได
- Source IP Address:
คุณสามารถกําหนด IP แอดเดรสทีอ่ นุญาตใหเขาใช (คาเริ่มตน: 0.0.0.0)
- Source IP Mask:
คุณสามารถกําหนดความยาวคําเติมหนาของ IP แอดเดรสที่อนุญาตใหเขาใช (คาเริ่มตน: 0)
ปุม [ลบ]
คุณสามารถลบ IPv6 ทีอ่ นุญาตใหเขาใชโดยการกดปุมนี้

 ปุม [นําไปใช]

2

คุณสามารถนําการเปลี่ยนแปลงไปใชดวยการกดปุมนี้
หมายเหตุ

• รีบูตเครื่องเพื่อเปดใชงานคาที่ตงั้ ใหม

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

z

z

z

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

 ปุม [นําไปใช]
คุณสามารถนําการเปลี่ยนแปลงไปใชดวยการกดปุมนี้

แท็บ [Support]
ลิงกไปยังขอมูลสนับสนุนจะปรากฎขึน้ เปลีย่ นแปลงการตั้งคาลิงกได

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

แท็บ [Address Book]
การตังคาสภาพแวดลอม

รายการขอมูลตําแหนงที่ตั้งสําหรับเอกสารการสแกนทีเ่ ก็บไวจะปรากฎขึน้
คุณสามารถลงทะเบียนอีเมลและเซิรฟเวอรแอดเดรสไดทั้งหมด 30 รายการ

ดูเซิรฟเวอร/อีเมลแอดเดรสทัง้ หมด
 Address Number
หมายเลขทีล่ งทะเบียนไวสําหรับอีเมลหรือเซิรฟเวอรแอดเดรส (ตัวเลข 4 หลัก) จะปรากฏขึ้น
 Name

2

ชื่อทีล่ งทะเบียนไวสําหรับอีเมลหรือเซิรฟเวอรแอดเดรสจะปรากฏขึน้
 Address Type
ที่อยูที่ลงทะเบียนไวจะปรากฏขึ้น
 Actions
แกไข/ลบขอมูลที่อยู
z
Edit
แกไขขอมูลทีอ่ ยูทเี่ ลือกไว
z
Delete
ลบทีอ่ ยูทเี่ ลือกไว
 Common Settings
z

z

Speed Dial
หมายเลขทีอ่ ยูทลี่ งทะเบียนไวจะปรากฏขึน้ (ไมสามารถเปลี่ยนแปลงแกไขได)
Name
ใสชื่อของที่อยูที่จะลงทะเบียนโดยใชอักขระแบบ ASCII code หรือ UTF-8 ไดไมเกิน 18 ตัว

หมายเหตุ
z

z

z

z

• อักขระที่ปอนตองตรงกับการตั้งคาภาษาที่ระบุไวในเครือ่ ง มิฉะนั้นขอความจะผิดเพี้ยน อักขระบางตัวอาจแสดงไดไมถูกตอง

Address Type
สามารถเลือกชนิดของทีอ่ ยู (อีเมลหรือเซิรฟเวอร) ได
E-mail Address (E-Mail only)
สามารถปอนอีเมลแอดเดรสเปนอักขระแบบ ASCII code แบบตัวอักษรหรือสัญลักษณไดไมเกิน 64 ตัว
Server Name/IP Address (Server only)
สามารถปอนชื่อ DNS (FQDN) ของเซิรฟเวอร, IP แอดเดรส หรือชือ่ NetBIOS (สําหรับ SMB เทานั้น) 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

• อักขระที่ปอนตองตรงกับการตั้งคาภาษาที่ระบุไวในเครือ่ ง มิฉะนั้นขอความจะผิดเพี้ยน อักขระบางตัวอาจแสดงไดไมถูกตอง

 Detailed Settings (Server Only)
z

Server Path
สามารถปอนพาธไดเรกทอรีการจัดเก็บโดยใชอักขระแบบ ASCII code แบบตัวอักษร, ตัวเลข, ชองวาง และ UTF-8 ไดไมเกิน 96 ตัว

หมายเหตุ
z
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• อักขระที่ปอนตองตรงกับการตั้งคาภาษาที่ระบุไวในเครือ่ ง มิฉะนั้นขอความจะผิดเพี้ยน อักขระบางตัวอาจแสดงไดไมถูกตอง

User Name

การใช CentreWare Internet Services

z

z

z

z

Common Tasks

การตังคาสภาพแวดลอม

z

สามารถปอนอักขระแบบ ASCII code แบบตัวอักษร, ตัวเลข และชองวางไดไมเกิน 96 ตัว
Password
ปอนรหัสผานสําหรับ SMB โดยใชอกั ขระแบบ ASCII code แบบตัวเลข, สัญลักษณ และชองวางไดไมเกิน 32 ตัว
Password
ยืนยันรหัสผานสําหรับ SMB อีกครั้ง
Port Number
เลือกวาจะระบุหมายเลขพอรตทีใ่ ชสําหรับโปรโตคอลถายโอนทีจ่ ะลงทะเบียนหรือไม หากตองการระบุหมายเลขพอรต ใหเลือก [Enter
Number] และใหใสคาระหวาง 139, 445, 5000 ถึง 65535
ปุม [นําไปใช]
คลิกปุมนี้เพื่อยืนยันการตั้งคาทีป่ อน
ปุม [เลิกทํา]
คลิกปุมนี้เพื่อยกเลิกการตั้งคาที่ปอน

 Add New Name
z

z

z

2

Speed Dial
เลือกวาจะระบุหมายเลขโทรดวนที่จะลงทะเบียนหรือไม หากตองการระบุหมายเลขโทรดวน ใหเลือก [Specify Preferred Address
Number] และปอนหมายเลขโทรดวนที่คุณตองการลงทะเบียนลงไป และหากไมไดเลือก [Specify Preferred Address Number] ไว
ระบบจะทําการเลือกหมายเลขโทรดวนใหโดยอัตโนมัติ
Name
ใสชื่อของที่อยูที่จะลงทะเบียนโดยใชอกั ขระแบบ ASCII code หรือ UTF-8 ไดไมเกิน 16 ตัว
Address Type
เลือกชนิดของที่อยูทลี่ งทะเบียน (อีเมล หรือ เซิรฟเวอร)

Management
 Import Data
นําเขาไฟลสมุดรายชือ่ ของเครื่องอื่นๆ (*.dat)
หมายเหตุ
z

• หากมีการแกไขขอมูลที่นาํ เขา การสงออกขอมูลอาจมีปญหา

Address Book File
ระบุไฟลสมุดรายชื่อทีต่ องการนําเขา (*.dat) คลิกปุม [Browse...] เพื่อเลือกไฟล (*.dat) ที่จะนําเขาจากกลองโตตอบที่แสดงบนหนาจอ

 Export Data
ดาวนโหลดไฟลสมุดรายชื่อ (*.dat)
 ลบเซิรฟเวอร/อีเมลแอดเดรสทั้งหมด
ลบขอมูลที่อยูทงั้ หมด
หมายเหตุ

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

การตังคาสภาพแวดลอม

2

FX DocuCentre S2520/S2320

คําอธิบาย
คลิก [โปรแกรมควบคุมการพิมพ] ในเมนู [หนาหลัก] ของสื่อ (ซอฟตแวร/คูมือผลิตภัณฑ)
เพื่อเริ่มการติดตั้ง
โปรแกรมควบคุมการพิมพมาตรฐานจะแปลงขอมูลที่สรางโดยซอฟตแวรแอปพลิเคชันเปนภาพกอ
นสงไปยังเครื่องพิมพ

หากตองการติดตั้งโปรแกรมควบคุมการพิมพ ใหปฏิบัติตามคําแนะนําโดยคลิก "คูมอื (HTML)" บนแท็บ [เอกสารประกอบ] ในสื่อ
(ซอฟตแวร/คูมอื ผลิตภัณฑ)

การติดตั้งโปรแกรมควบคุมการสแกน
ใชการเชื่อมตอ USB เขากับคอมพิวเตอรเพื่อโหลดขอมูลทีไ่ ปไวที่คอมพิวเตอรโดยตรง
สื่อ (ซอฟตแวร/คูมือผลิตภัณฑ) มาพรอมกับโปรแกรมควบคุมการสแกนทีเ่ ขากันไดกับ TWAIN และ Windows Image Acquisition (WIA)
แอพพลิเคชัน

คําอธิบาย

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

• รองรับแอพพลิเคชันที่เขากันไดกับ TWAIN แบบ 32 บิตเทานั้น

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ที่หว ขอ "การโหลดขอมูลที่สแกนโดยใชแอพพลิเคชัน่ คอมพิวเตอร"
(P.115).

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

• ไมสามารถใชคุณลักษณะนีบ้ นระบบเครือขายได

การถอนการติดตั้ง
 การถอนการติดตั้งโปรแกรมควบคุมการพิมพ
หากตองการถอนการติดตั้งโปรแกรมควบคุมการพิมพ ใหใชเครื่องมือถอนการติดตั้งในสื่อ (ซอฟตแวร/คูมอื ผลิตภัณฑ)
ปฏิบัติตามคําแนะนําทีอ่ ยูใน "คูมือ (HTML)" ในสื่อ (ซอฟตแวร/คูมือผลิตภัณฑ)
 การถอนการติดตั้งซอฟตแวรอื่น
หากตองการถอนการติดตั้งซอฟตแวรอื่นๆ ทีต่ ิดตั้งจากสื่อ (ซอฟตแวร/คูมอื ผลิตภัณฑ) ใหอานไฟล Readme ของแอปพลิเคชัน ไฟล
Readme สามารถเปดไดจาก "ขอมูลผลิตภัณฑ (HTML)" ในสื่อ (ซอฟตแวร/คูมอื ผลิตภัณฑ)
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เนื้อหาในบทนี้แสดงรายชื่อสวนประกอบแตละชิน้ ของเครื่อง พรอมทั้งอธิบายวิธีการใชงานขัน้ พืน้ ฐานตางๆ เชน วิธีเปด/ปดเครื่อง
และการใชแผงควบคุม
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z โหมดประหยัดพลังงาน....................................................................................................................................................... 63
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สวนประกอบตางๆ ของเครื่อง
เนื้อหาในบทนี้อธิบายเกี่ยวกับสวนประกอบตางๆ ของเครื่องและฟงกชั่นการทํางานของสวนประกอบเหลานั้น

ดานหนา ฝงซาย

1

ภาพรวมของผลิตภัณฑ

2
3
4

13

5

3

6
12

7

11

8

10
9

หมายเ
ลข

สวนประกอบ

คําอธิบาย

1

Document cover

เพื่อใหตนฉบับอยูกับที่ขณะทํางาน

2

Document glass

สําหรับวางเอกสารตนฉบับลงบนเครื่อง

3

Control panel

ประกอบดวยปุม ตางๆ, ตัวชี้ขอ มูลที่มีไฟ LED และหนาจอที่ใชเพื่อการดําเนินการตางๆ ของเครื่อง
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ที่หว ขอ "แผงควบคุม" (P.65).

4

Center tray

งานทําสําเนาและงานพิมพจะออกมาทางนี้ โดยคว่าํ หนาลง

5

Front cover

เปดฝาครอบนี้เพื่อเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง

6

Tray 1 (ถาดมาตรฐาน)

บรรจุกระดาษที่นี่

7

Tray 2
(One Tray Module)
(อุปกรณเสริม)

ถาดอุปกรณเสริม บรรจุกระดาษที่นี่

8

Tray 3, 4
(Two Tray Module)
(อุปกรณเสริม)

ถาดอุปกรณเสริม บรรจุกระดาษที่นี่

9

Locking casters

ใหล็อคลอของเครื่อง หลังจากยายเครื่องมาไวในตําแหนงที่ติดตั้งแลว

10

Two tray module cover [C]

เปดฝาครอบนี้เพื่อนํากระดาษที่ติดออกจาก Tray 3 หรือ Tray 4

11

One tray module cover [B]

เปดฝาครอบนี้เพื่อนํากระดาษที่ติดออกจาก Tray 2

12

ถาด 5 (บายพาส)

บรรจุกระดาษที่นี่ ถาดนี้สามารถยืดออกได

58

สวนประกอบตางๆ ของเครื่อง
หมายเ
ลข
13

สวนประกอบ
Left cover [A]

คําอธิบาย
เปดฝาครอบนี้เพื่อนํากระดาษที่ติดออก
หมายเหตุ

• หากเครื่องทํางานปกติ ฝาครอบจะลอคอยู หากจะเปิดฝาครอบตองแนใจวา
ไดออกจากโหมดพักเครื่องและปดสวิตชเครื่องเรียบรอยแลว

ดานหลัง ฝงขวา

ภาพรวมของผลิตภัณฑ

5
4
1
2

3

3

หมายเ
ลข

สวนประกอบ

คําอธิบาย

1

Power switch

กดสวิตชเพื่อเปดและปดเครื่อง
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูที่ "แหลงจายไฟ" (P.62)

2

Power cord connector

ตอสายไฟ

3

Adjusting foot

ปองกันเครื่องพลิกคว่ํา เคลื่อนยายเครื่องไปยังตําแหนงที่จะติดตั้ง
และหมุนตัวปรับนี้ตามเข็มนาฬิกาจนกระทั่งตัวปรับแตะกับพื้น

4

USB 2.0 interface connector (Type B)

ตอสายเคเบิล USB 2.0

5

10BASE-T/100BASE-TX interface
connector

ตอเขากับสายเคเบิลเครือขาย

59

3 ภาพรวมของผลิตภัณฑ

ภายในเครื่อง

1

3

2

ภาพรวมของผลิตภัณฑ

3
หมายเ
ลข

สวนประกอบ

คําอธิบาย

1

Toner cartridge

บรรจุผงหมึก (ผงที่ใชในการสรางภาพพิมพ)

2

Drum cartridge

บรรจุตัวนําแสง

3

Fusing unit

อัดผงหมึกลงบนกระดาษ
สิ่งสําคัญ
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• หามสัมผัสฟวเซอรเนื่องจากวัสดุมีความรอน

สวนประกอบตางๆ ของเครื่อง

อุปกรณปอนเอกสารอัตโนมัติแบบดูเพล็กซ

1

2

3

4

7

ภาพรวมของผลิตภัณฑ

5
6

หมายเ
ลข

สวนประกอบ

1

Document feeder cover

เปดฝาครอบนี้เพื่อนํากระดาษที่ติดออก

2

Inner cover

เปดฝาครอบนี้เพื่อนํากระดาษที่ติดออก

3

Document guides

จัดขอบของเอกสารใหตรง

4

Document feeder tray

ปอนเอกสารที่นี่

5

Document stopper

ปองกันเอกสารที่ไดหลนจากเครื่อง

6

Document output tray

เอกสารที่ไดจะออกมาทางนี้

7

Narrow glass strip

สแกนเอกสารที่โหลดเขาเครื่อง

หมายเหตุ

3

คําอธิบาย

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

1

ใหกดสวิตชเปดปดเครื่องมาที่ตําแหนง [ | ] เพื่อเปดการทํางานของเครื่อง
หมายเหตุ

ภาพรวมของผลิตภัณฑ

• หากมีขอความ "โปรดรอ" แสดงวาเครือ่ งกําลังทําการอุนเครือ่ งอยู
คุณจะไมสามารถใชเครื่องไดในระหวางการอุนเครือ่ ง
• ตรวจดูใหแนใจวา สายไฟเชื่อมตอกับเครื่องและเตารับเรียบรอยแลว

3
การปดสวิตชเครื่อง
ตอไปนี้จะเปนการอธิบายวิธีการปดสวิตชเครือง

1
2
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สิ่งสําคัญ

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

หมายเหตุ

• เมื่อตองการเปดสวิตชเครื่องอีกครัง้ หลังจากที่ไดปดสวิตชไป ใหรออยางนอย 10 วินาทีภายหลังหนาจอดับลง

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

โหมดประหยัดพลังงาน

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

ภาพรวมของผลิตภัณฑ

 Sleep Mode
โหมดพักเครื่องจะลดการใชพลังงานใหเหลือนอยที่สุดดวยการตัดกระแสไฟฟาทีเ่ ขาสูสวนประกอบทัง้ หมดยกเวนชุดควบคุม
เวลาอุนเครื่องในโหมดพักเครื่องจะนานกวาในโหมดใชพลังงานต่ํา
สิ่งสําคัญ

• เครื่องจะไมเขาโหมดพักเครือ่ งเมื่อเกิดขอผิดพลาดใดๆ (นอกจากกรณีตลับหมึกหมดหรือลูกดรัมหมดอายุ)

การเขาสูโหมดประหยัดพลังงาน
เมื่อเครื่องเขาสูโหมดประหยัดพลังงาน หนาจอจะดับลง และปุม
<ระบบประหยัดพลังงาน> บนแผงควบคุมจะสวางขึน้
เมื่อเครื่องอยูในโหมดประหยัดพลังงาน

ปุม <ระบบประหยัดพลังงาน>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

3

C

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

• การใชพลังงานของเครือ่ งมีผลตออายุการใชงานของฟวเซอร
การตั้งใหเครื่องรอเปนเวลานานกอนการเขาสูโหมดประหยัดพลังงานจะทําใหฟวเซอรทํางานตลอดเวลา
และเปนสาเหตุทําใหตองเปลี่ยนชุดฟวเซอรบอยขึ้น หรือตองเปลี่ยนชุดฟวเซอรกอนกําหนด โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาหากตองการขอมูลเพิ่มเติม

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งชวงเวลาสําหรับโหมดใชพลังงานต่ําและ/หรือโหมดพักเครื่อง ใหดูที่ "Power Saver Settings (General Setup)"
(P.45)

การออกจากโหมดประหยัดพลังงาน
รายละเอียดดานลางนี้อธิบายวิธีการปดใชงานโหมดประหยัดพลังงาน
เครื่องจะออกจากโหมดประหยัดพลังงาน และไฟของปุม <ระบบประหยัดพลังงาน> จะดับลงทันทีทมี่ ีการ:
 ออกจากโหมดพลังงานต่ํา
z รับงาน
z กดปุม <ระบบประหยัดพลังงาน>
z เขาสูโหมดผูดูแลระบบจากเครื่องคอมพิวเตอร
z กดปุมใดๆ บนแผงควบคุม
z ใสถาดเขาหรือดึงถาดออก
z เปดหรือปดฝาครอบเอกสาร
z เปดหรือปดฝาครอบใดๆ ของเครื่อง
z ใสเอกสารที่ตัวปอนเอกสาร
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 ออกจากโหมดพักเครื่อง
z
รับงาน
z
กดปุม <ระบบประหยัดพลังงาน>
z เขาสูโหมดผูดูแลระบบจากเครื่องคอมพิวเตอร

ภาพรวมของผลิตภัณฑ

3

64

แผงควบคุม

แผงควบคุม
ดูชื่อและฟงกชั่นของสวนประกอบตางๆ บนแผงควบคุมไดจากรายการดานลางนี้
1

2

3

หมายเล
ข

22

21

20

56

19 18

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

17

สวนประกอบ

10

11
12
13

C

16

15 14

ปุม <ทําสําเนา>

กดปุม นี้เพื่อใชฟงกชนั่ การทําสําเนา เมื่อเลือกฟงกชั่นการทําสําเนาแลว ไฟที่ปมุ <ทําสําเนา> จะสวางขึน้
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูที่ "ทําสําเนา" (P.93)

2

ปุม <ถายบัตรประจําตัว>

กดปุม นี้เพื่อใชฟงกชนั่ การถายบัตรประจําตัว เมื่อเลือกฟงกชั่นการถายบัตรประจําตัวแลว ไฟที่ปุม
<ถายบัตรประจําตัว> จะสวางขึ้น
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูที่ "ถายบัตรประจําตัว" (P.100)

3

หนาจอ

แสดงเมนูการดําเนินการและขอความสถานะเครื่อง

4

ปุม <สถานะของงาน>

ใชเพื่อตรวจสอบ/ยกเลิกงานปจจุบนั และงานที่รอดําเนินการ

5

ปุม <

><

><

>

3

ฟงกชั่น

1

><
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24 23

4

ใชเพื่อเลือกเมนูและรายการเมนูที่แสดงบนหนาจอ และเพื่อเปลี่ยนการตั้งคา
หมายเหตุ

• ปุม <

> จะเปนการเลือกรายการเมนูกอนหนา

• ปุม <

> จะเปนการเลือกรายการเมนูถัดไป

• ปุม <

> จะเปนการเลื่อนขึ้นไปยังหนาจอเมนูถัดไป

• ปุม <

> จะเปนการยอนกลับไปที่หนาจอเมนูกอนหนา

6

ปุม <ตกลง>

กดปุม นี้และปุมลูกศรเพื่อเปลี่ยนการตั้งคา
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูที่ "เกี่ยวกับ Quick-Buttons" (P.66)

7

ปุม <ล็อกอิน/เอาท>

กดปุม นี้เพื่อเขาหรือออกจากโหมด System Administration หรือโหมด Account ปุม <ล็อกอิน/ล็อกเอาต>
จะสวางขึน้ เมื่อเครื่องเขาสูโหมด System Administration

8

แปนตัวเลข

ใชเพื่อใสตัวเลข (เชน จํานวนสําเนา) หรือขอความ

9

ปุม <สถานะเครื่อง>

กดปุม นี้เมื่อตองการพิมพรายงานหรือเพื่อตรวจสอบขอมูลตางๆ ของเครื่อง เชน สถานะของวัสดุสิ้นเปลือง และ IP
แอดเดรสของเครื่อง

10

ปุม <ระบบประหยัดพลังงาน>

ไฟของปุมนี้จะสวางขึ้นเมื่อเครื่องเขาสูโหมดประหยัดพลังงาน
เพื่อเปนการประหยัดการใชพลังงานของเครื่องเมื่อไมมีการใชงานในชวงระยะเวลาหนึ่ง
และคุณสามารถกดปุมนี้เพื่อเขาสูหรือออกจากโหมดประหยัดพลังงานไดเชนกัน

11

ปุม <หยุด>

กดปุม นี้เพื่อยกเลิกงานปจจุบันหรืองานที่มีขอผิดพลาด

12

ปุม <รีเซ็ต>

กดปุม นี้เพื่อรีเซ็ตการตั้งคาที่ปรากฎของแตละคุณลักษณะกลับเปนคาเริ่มตน หรือลางตัวเลขที่ปอ นไวออกไป
การตั้งคาจะกลับไปสูแบบเดิมเหมือนกับตอนเปดเครื่อง

13

ปุม <เริ่ม>

กดปุม นี้เพื่อเริ่มตนงานสแกนเอกสารหรือยืนยันการตั้งคาแตละคา

65

3 ภาพรวมของผลิตภัณฑ

หมายเล
ข

ภาพรวมของผลิตภัณฑ

3

สวนประกอบ

ฟงกชั่น

14

ไฟแสดงสถานะ <ขอผิดพลาด>

กะพริบเมื่อเกิดขอผิดพลาดในระบบ
ไฟแสดงสถานะนี้จะติดสวางขึน้ เมื่อมีปญหาอื่นที่ไมใชขอผิดพลาดของระบบเกิดขึน้ ซึ่งรวมไปถึงกระดาษติด
และกระดาษหมดดวย

15

ไฟแสดงสถานะ <ขอมูล>

ไฟจะกะพริบเมื่อเครื่องสงหรือรับขอมูลไปยังหรือมาจากไคลเอนต
ไฟแสดงสถานะจะติดสวางเมื่อมีขอมูลเก็บอยูในหนวยความจําของเครื่อง

16

ปุม <ลาง>

กดปุมนี้เพื่อลบคาที่เปนตัวเลขคาหนึ่งที่คุณปอนเขาไป

17

ปุม <สมุดรายชื่อ>

กดปุมนี้เพื่อแสดงรายชื่อผูรับที่ลงทะเบียนไวในสมุดรายชือ่ เมื่อจะสงขอมูลทางอีเมลหรือเครือขาย

18

ปุม <ยอนกลับ>

กลับไปที่หนาจอกอนหนานี้

19

ปุม <จํานวนหนาตอดาน> (Quick-Button)

กดปุมนี้เพื่อแสดงหนาจอการตั้งคาสําหรับฟงกชันจํานวนหนาตอดานที่ทําใหสามารถเลือกการทําสําเนาหลายหนาข
องเอกสารในหนาเดียวสําหรับคุณลักษณะการทําสําเนา

20

ปุม <จัดชุด/ความละเอียด>
(Quick-Button)

กดปุมนี้เพื่อแสดงหนาจอการตั้งคาฟงกชั่นการจัดชุด หรือฟงกชั่นความละเอียด
คุณจะสามารถเปลี่ยนวิธีการสั่งพิมพสําหรับการทําสําเนา และเปลี่ยนความละเอียดสําหรับการสแกนไดที่นี่
ปุม ไฟจะสวางขึ้นเมื่อใชฟงกชั่นนี้

21

ปุม <2 ดาน>
(Quick-Button)

กดปุมนี้เพื่อแสดงหนาจอการตั้งคาฟงกชั่น 2 ดาน คุณจะสามารถเลือกใหเครื่องทําการพิมพ 2
ดานสําหรับการทําสําเนาหรือการสแกนทั้งสองดานได
ปุม ไฟจะสวางขึ้นเมื่อใชฟงกชั่นนี้

22

ปุม <ชนิดของตนฉบับ>
(Quick-Button)

กดปุมนี้เพื่อแสดงหนาจอการตั้งคาฟงกชั่นชนิดของตนฉบับ
คุณจะสามารถเปลี่ยนชนิดของเอกสารตนฉบับสําหรับการทําสําเนา, การถายบัตรประจําตัว และการสแกนไดที่นี่
ปุม ไฟจะสวางขึ้นเมื่อใชฟงกชั่นนี้

23

ปุม <เขมขึ้น/จางลง>
(Quick-Button)

กดปุมนี้เพื่อแสดงหนาจอการตั้งคาฟงกชั่น เขมขึน้ /จางลง คุณจะสามารถปรับคาความเขมจางสําหรับการทําสําเนา,
การถายบัตรประจําตัว และการสแกนไดที่นี่ และยังเปนการตั้งคาการประหยัดหมึกพิมพสําหรับการทําสําเนาดวย
ปุม ไฟจะสวางขึ้นเมื่อใชฟงกชั่นนี้

24

ปุม <สแกน>

กดเพื่อใชฟงกชั่นสแกน เมื่อเลือกใชฟงกชันสแกน ไฟแสดงสถานะปุม <สแกน> จะทํางาน
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูที่"สแกน" (P.111)
หมายเหตุ

• อาจไมมบี างปุมอยูในเครือ่ งบางรุน แตหากคุณเพิ่มอุปกรณเสริมบางอยาง คุณจะสามารถใชปุมเหลานัน้ ได สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา

เกี่ยวกับ Quick-Buttons
การกดปุม Quick-Button จะชวยใหคุณสามารถ:
z เขาไปทีห
่ นาจอการตั้งคาไดเร็วขึน้ และชวยในการตรวจสอบคาทีต่ ั้งไวในปจจุบัน
z ยายตัวเลือกจากรายการหนึ่งไปยังอีกรายการหนึงไดโดยงายดวยการกดปุมเพียงปุมเดียว
และเมื่อระบบไดทําการปรับใชคาที่ตั้งใหมแลว ไอคอนสําหรับรายการนั้นๆ ก็จะปรับเปลีย่ นไปตามหนาจอโดยอัตโนมัติ
z
เพียง 2 วินาทีหลังจากที่กดปุม หนาจอการตั้งคาก็จะปดลงและรายการที่เลือกไวก็จะถูกนํามาปรับใชตามตองการ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนระยะเวลาที่แสดงหนาจอการตั้งคา ใหดูที่ "เวลาหนาจอปุมลัด" (P.160)

ขอสะดวกใชสําหรับปุม Quick-Buttons:
z สามารถกดปุมตอไปไดเรื่อยๆ เพื่อดูคาที่ตองการ
z สามารถหยุดการกดปุมไดทันทีเมื่อพบคาทีต
่ องการแลว
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แผงควบคุม
เมื่อคุณเริ่มคุนเคยกับการใชงานปุม Quick-Button นีแลว คุณก็จะสามารถเปลี่ยนการตั้งคาไดโดยงาย อยางไรก็ตามคุณยังคงสามารถใชปุม
<ตกลง> หรือปุมลูกศรเพื่อเปลี่ยนการตั้งคาไดหากจําเปน แตเราไมแนะนําวิธีการนี้
Quick-Buttons

ไอคอน

ภาพรวมของผลิตภัณฑ
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ตัวอยาง) ทําสําเนา > ชนิดของตนฉบับ

ขั้นตอนการทํางานของ Quick-Button โดยกดเพียงปุมเดียว:
ระบบจะนําคาที่ตั้งใหมมาใชเมื่อ:
-2 วินาทีผานไปหลังการกดปุม และ หนาจอการตั้งคา Quick-Button
ปดลง

ภาพรวมของผลิตภัณฑ

คาปจจุบัน
[ขอความ]

- กดปุม Quick-Button อันอื่น
- กดปุม <เริม่ > เครื่องจะเริ่มงาน เชน ทําสําเนา ในโหมดการทํา สําเนา
สําหรับโหมดสแกน การกด <สมุดรายชื่อ> คุณจะสามารถเปลี่ยน
-ที่อยูไ ดโดยการกดปุมเพียงปุมเดียวตอเนื่องกัน

3
คาที่เลือกใหม
[ภาพและขอความ]

2 วินาที
ระบบจะนําตัวเลือก [ภาพและขอความ]
มาใชโดยอัตโนมัติ
คาที่เลือกใหม
[ภาพ]

* หนาจอการตั้งคา Quick-Button จะปด
ลงภายใน 2 วินาทีหลังจากที่กดปุม และ
ระบบจะนําการตั้งคาใหมมาใช

เกี่ยวกับไอคอนที่แสดงบนหนาจอ
ในสวนนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไอคอนที่แสดงอยูบนหนาจอและฟงกชั่นที่สามารถใชงานไดสําหรับแตละคุณลักษณะ
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แผงควบคุม

ฟงกชั่น

ID Card
Copy

Scan

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

-

-

ภาพ

ใช

ใช

ใช

ภาพและขอความ

ใช

ใช

ใช

ขอความ

ใช

ใช

ใช

1 J 1 ดาน

ใช

-

-

1 J 2 ดาน

ใช

-

-

2 J 1 ดาน

ใช

-

-

2 J 2 ดาน

ใช

-

-

ปด

-

-

ใช

พลิกตามดานยาว

-

-

ใช

พลิกตามดานกวาง

-

-

ใช

111

ปด

ใช

-

-

123

เปด

ใช

-

-

123

เปด (หมุน)

ใช

-

-

100

200 x 100

-

-

-

200

200 x 200

-

-

ใช

300

300 x 300

-

-

ใช

400

400 x 400

-

-

ใช

600

600 x 600

-

-

ใช

เขมขึ้น/จางลง

ชนิดของตนฉบับ

2 ดาน

Collated

ความละเอียด

รายการ

ภาพรวมของผลิตภัณฑ

Copy

ไอคอน

3
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ฟงกชั่น
จํานวนหนาตอดาน

ภาพรวมของผลิตภัณฑ

3
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ไอคอน

รายการ

Copy

ID Card
Copy

Scan

1

Off

ใช

-

-

2

2 หนา

ใช

-

-

4

4 หนา

ใช

-

-

เกี่ยวกับหนาจอเริ่มตน

เกี่ยวกับหนาจอเริ่มตน
ในหนาจอ [หนาจอเริ่มตน] คุณสามารถเปลีย่ นหนาจอเริ่มตนได — หนาจอที่ปรากฏในชวงเวลาตางๆ เชน
เมื่อเปดเครื่องและหลังจากออกจากโหมดประหยัดพลังงาน

การตั้งคาหนาจอเริ่มตน
คุณสามารถเลือกหนาจอทําสําเนาหรือหนาจอสแกนในหนาจอเริ่มตนได
หมายเหตุ

1

• ไมสามารถตั้งคาบางหนาจอไดสาํ หรับเครื่องบางรุน

กดปุม <ล็อกอิน/ล็อกเอาต>

ปุม <ล็อกอิน/เอาท>

2

4

5

7

8

ภาพรวมของผลิตภัณฑ

1

0

3

หนาจอใหใสรหัสผานจะปรากฏขึน้
หมายเหตุ

2

• รหัสผานเริม่ ตนจะตัง้ ไวเปน "11111" (เลข "1" หาตัว)

ใชแปนตัวเลขเพื่อปอนรหัสผาน จากนั้นกดปุม <ตกลง>
หมายเหตุ

• ปุม <ล็อกอิน/เอาท> จะสวางขึน้ เมื่อเครื่องเขาสูโหมดผูดแู ลระบบ

3

เลือก [ตั้งคาระบบ] แลวกดปุม <ตกลง>

4

เลือก [การตั้งคาอื่นๆ] แลวกดปุม <ตกลง>
หมายเหตุ

5

• เลือก <

> หรือ <

> เพื่อเลื่อนหนาจอขึ้นหรือลง

เลือก [Default Display] แลวกดปุม <ตกลง>
หมายเหตุ

• เลือก <

> หรือ <

> เพื่อเลื่อนหนาจอขึ้นหรือลง
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เลือกหนาจอเริ่มตนทีต่ องการ จากนั้นกดปุม <ตกลง>

โหมดบัญชี

โหมดบัญชี
เนื้อหาในสวนนี้อธิบายเกี่ยวกับโหมดบัญชีทแี่ ตกตางกันสามโหมดทีเ่ ครื่องมีเพื่อใชจัดการบัญชีใหไดอยางมีประสิทธิภาพสําหรับงานทําสําเ
นา และวิธีล็อกอินเขาเครื่อง

ประเภทของโหมดบัญชี
ในการตั้งคาระบบ คุณจะสามารถเลือกประเภทของโหมดบัญชีไดประเภทใดประเภทหนึ่งดังตอไปนี้: โหมดไมมีบัญชี , โหมดหนึ่งบัญชี หรือ
โหมดหลายบัญชี
สําหรับขอมูลเกีย่ วกับวิธีการเลือกโหมดบัญชีในการตั้งคาระบบ ใหดูที่ "การควบคุมผูใช" (P.148)
z

z

ภาพรวมของผลิตภัณฑ

z

โหมดไมมีบัญชี
ไมมีการตั้งรหัสผานใดในเครื่องเมือ่ อยูในโหมดไมมีบัญชี เพื่อใหผูใชทุกคนสามารถทํางานตางๆ บนเครื่องได
โหมดหนึ่งบัญชี
จะมีการตั้งรหัสผานหนึ่งรหัสไวทเี่ ครื่องสําหรับการใชโหมดหนึ่งบัญชีนี้
และผูใชที่มีรหัสผานนี้เทานั้นที่จะสามารถใชงานการทําสําเนาจากเครื่องได
โหมดหลายบัญชี
ในโหมดหลายบัญชีนี้ จะสามารถกําหนดบัญชีผูใชไดมากถึง 30 บัญชี
ซึ่งคุณจะสามารถตั้งรหัสผานสําหรับบัญชีผูใชแตละรายไดตามตองการ
ผูใชจะตองปอนหมายเลขบัญชีและรหัสผานของตนเองเพื่อล็อกอินเขาเครื่อง
สวนผูดูแลระบบจะสามารถจํากัดปริมาณการทําสําเนาสําหรับบัญชีผูใชแตละราย
และยังสามารถเรียกดูจาํ นวนการทําสําเนาทั้งหมดของบัญชีผูใชแตละรายไดอีกดวย

3

การล็อกอินเขาสูเครื่องในโหมดหนึ่งบัญชี
ขั้นตอนตอไปนี้อธิบายวิธีล็อกอินเขาสูเครืองเมื่อเครื่องอยูในโหมดหนึ่งบัญชี
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูที่ "การควบคุมผูใช" (P.148)

1

หนาจอใหใสรหัสผานจะปรากฏขึน้

2

ใชแปนตัวเลขเพื่อปอนรหัสผาน จากนั้นกดปุม <ตกลง>
หากรหัสผานที่ปอนเขาไปนั้นถูกตอง เครื่องก็จะเขาสูโหมดการทําสําเนา
หมายเหตุ

• รหัสผานนีจ้ ะเปนรหัสเดียวกันกับรหัสที่ใชสำหรับการเขาสูโหมดผูดแู ลร
ะบบจากแผงควบคุม สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดทู ี่
"เขาสูโ หมดผูดูแลระบบ" (P.130)

ไฟของปุม <ล็อกอิน/เอาท> จะสวางขึน้ เมื่อคุณล็อกอินเขาเครื่อง
หมายเหตุ

• คุณไมจาํ เปนตองล็อกอินเขาสูเครื่องสําหรับงานสแกนหรืองานพิมพ
หากตองการล็อกเอาทออกจากเครื่อง ใหกดปุม <ล็อกอิน/เอาท>
อีกครัง้

ปุม <ล็อกอิน/เอาท>

1

2

4

5

7

8
0

การล็อกอินเขาสูเครื่องในโหมดหลายบัญชี
ขั้นตอนตอไปนี้อธิบายวิธีล็อกอินเขาสูเครืองเมื่อเครื่องอยูในโหมดหลายบัญชี
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูที่ "การควบคุมผูใช" (P.148)
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ภาพรวมของผลิตภัณฑ

1

เลือกผูใชทตี่ องการ

2

หนาจอใหใสรหัสผานจะปรากฏขึน้

3

ใชแปนตัวเลขเพื่อปอนรหัสผานของบัญชีผูใชรายนั้น แลวจึงกดปุม <ตกลง>
หากรหัสผานที่ปอนเขาไปนั้นถูกตอง เครื่องก็จะเขาสูโหมดการทําสําเนา
หมายเหตุ

• รหัสผานนี้จะเปนรหัสเดียวกันกับรหัสที่ใชสำหรับการเขาสูโหมดผูด ูแลร
ะบบจากแผงควบคุม สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูที่
"เขาสูโหมดผูดแู ลระบบ" (P.130)

3
ไฟของปุม <ล็อกอิน/เอาท> จะสวางขึน้ เมื่อคุณล็อกอินเขาเครื่อง
หมายเหตุ

• คุณไมจาํ เปนตองล็อกอินเขาสูเครื่องสําหรับงานสแกนหรืองานพิมพ
หากตองการล็อกเอาทออกจากเครื่อง ใหกดปุม <ล็อกอิน/เอาท>
อีกครั้ง

ปุม <ล็อกอิน/เอาท>

1

2

4

5

7

8
0
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การปอนขอความ

การปอนขอความ
การใชงานในบางขัน้ ตอนจะมีหนาจอการปอนขอความปรากฏขึ้น เนื้อหาสวนนี้อธิบายเกีย่ วกับวิธีการปอนขอความ
คุณสามารถปอนตัวเลข, ตัวอักษร และสัญลักษณได
ใชแปนตัวเลขเพื่อปอนขอความ ชนิดของตัวอักษรที่คุณสามารถเลือกไดจะแตกตางกันไปตามเมนู
ปุม

ชื่อ, อีเมลแอดเดรส (และอื่นๆ)
(ชุดตัวอักษรที่คุณสามารถปอนการเ
ปลี่ยนแปลงไดดวยการกดปุม แตละปุ
ม)

1

@ J : J . (จุด) J / J 1 J @ (สลับกลับไปเริ่มตน)

2

a J b J c J A J B J C J 2 J a (สลับกลับไปเริ่มตน)

3

d J e J f J D J E J F J 3 J d (สลับกลับไปเริ่มตน)

4

g J h J i J G J H J I J 4 J g (สลับกลับไปเริ่มตน)

5

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

6

m J n J o J M J N J O J 6 J m (สลับกลับไปเริ่มตน)

7

p J r J s J Q J R J S J 7 J p (สลับกลับไปเริ่มตน)

8

t J u J v J T J U J V J 8 J t (สลับกลับไปเริ่มตน)

9

w J x J y J z J W J X J Y J Z J 9 J w (สลับกลับไปเริ่มตน)

0

0

*

- (ยัติภังค) J _ J ~ J - (สลับกลับไปเริ่มตน)

#

@ J . (จุด) J (ชองวาง) J \ J _ J ! J " J # J $ J % J & J ' J ~
J^J|J`J:JJ?J,J+J-J/J=J(J)J[J]J
{ J } J < J > J @ (สลับกลับไปเริ่มตน)

1

: J1 J กลับสู :

2

A JB JC J 2 J กลับสู A

3

D J E J F J 3 J กลับสู D

IP แอดเดรส เปนตน
(ปอนไดเฉพาะตัวเลขเทานั้นสําหรับ
ปุม 4 ถึง 9 และ 0)

ตัวอักษรที่คุณสามารถปอนได

ภาพรวมของผลิตภัณฑ

รายการเมนูตัวอยาง

3
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การกําหนดคาอุปกรณเสริม
คุณสามารถดึงขอมูลการกําหนดคาของเครื่องไปทีโปรแกรมควบคุมการพิมพไดเมื่อติดตั้งอุปกรณเสริมชุดเครือขาย
ใหอัพเดตขอมูลการกําหนดคาของเครื่องเมื่อมีการเปลีย่ นแปลงใดๆ เกี่ยวกับอุปกรณเสริม

เมือ่ ใช Ethernet อินเทอรเฟส
คุณสามารถโหลดการกําหนดคาอุปกรณเสริมของเครืองมาไวที่โปรแกรมควบคุมการพิมพได
หมายเหตุ

• เปดใชพอรต SNMP เมื่อเลือกใชคุณลักษณะนี้ (คาเริ่มตน: เปดใชงาน)
• หากคุณไมสามารถดึงขอมูลการกําหนดคาของเครื่องหรือไมสามารถใชชองเสียบสาย USB ได ใหใสขอมูลการกําหนดคาของเครื่องดวยตนเอง
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหคลิก [Help] บนหนาจอเพื่อดูขอมูลวิธีใช

ปฏิบัติตามขัน้ ตอนดังตอไปนี้เพื่อทําการกําหนดคาอุปกรณเสริม

ภาพรวมของผลิตภัณฑ

1

จากเมนู [Start] ของคอมพิวเตอร ใหเลือก [Printer and Faxes] เพื่อแสดงคุณสมบัติของเครื่องพิมพที่ตองการ
หมายเหตุ

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

2

คลิกทีแ่ ท็บ [การกําหนดคา]

3

คลิก [การตั้งคาแบบ 2 ทิศทาง...]

4

คลิก [Get Information from Printer]

3
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การกําหนดคาอุปกรณเสริม
 หากมีหนาจอ [คนหาเครื่องพิมพ] ปรากฏขึ้น
แสดงวาขอมูลของเครื่องไมไดถูกโหลดมาไวทโี ปรแกรมควบคุมการพิมพ ใหปฏิบัติตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1) เลือก [ระบุทอี่ ยู(A)] แลวคลิก [ถัดไป]

ภาพรวมของผลิตภัณฑ

2) ปอนชื่อเครื่องพิมพหรือ IP แอดเดรสลงในชอง
[ชือ่ เครื่องพิมพ หรือ IP แอดเดรส(I)]
3) คลิก [เสร็จสิ้น]

3

5

คลิก [ตกลง]
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ภาพรวมของผลิตภัณฑ

3
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4 การบรรจุกระดาษ
เนื้อหาในบทนี้อธิบายเกี่ยวกับกระดาษทีส่ ามารถนํามาใชกบั เครื่องได, ขอควรระวังเมื่อใชกระดาษ และวิธีบรรจุกระดาษลงในถาด
z
ชนิดของกระดาษ ................................................................................................................................................................ 80
z การบรรจุกระดาษ............................................................................................................................................................... 85
z การเปลีย
่ นขนาดกระดาษ................................................................................................................................................... 88
z
การเปลีย่ นการตั้งคากระดาษ............................................................................................................................................. 90

4 การบรรจุกระดาษ

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

หามใชกระดาษที่สามารถนําไฟฟาไดเชน กระดาษโอริกามิ กระดาษคารบอน หรือกระดาษเคลือบทีเ่ ปนตัวนําไฟฟาหรือความรอนไดดี
เมื่อมีกระดาษติดในเครื่อง อาจเปนสาเหตุทําใหเกิดไฟช็อตและไฟไหมได
สิ่งสําคัญ

• ความชื้นที่เกิดจากน้าํ , ฝน หรือไอน้าํ อาจทําใหภาพที่พิมพออกมาจางลงได โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาหากตองการขอมูลเพิ่มเติม

น้ําหนักกระดาษที่รองรับและจํานวนแผนกระดาษ
การบรรจุกระดาษ

ถาดกระดาษ

4

น้ําหนักพื้นฐาน/น้ําหนักกระดาษหนึ่งรีม

ปริมาณที่บรรจุได*

ชนิดของกระดาษ

Tray 1 (มาตรฐาน)

60 ถึง 90 แกรม
น้ําหนักกระดาษหนึ่งรีม: 51.6 - 77.4 กก.

250 *1 แผน
(สูงสุด 27 มม.)

กระดาษบาง (60-63
แกรม)
ธรรมดา 1 (64-74 แกรม)
ธรรมดา 2 (75-90 แกรม)

Tray 2
(One Tray Module)
(อุปกรณเสริม)
ถาด 3, 4
(โมดูลสองถาด)
(อุปกรณเสริม)

60 ถึง 216 แกรม
น้ําหนักกระดาษหนึ่งรีม: 51.6 - 186 กก.

แตละถาด 500 *1 แผน
(สูงสุด 54 มม.)

Tray 5 (ถาดบายพาส)

60 ถึง 216 แกรม
น้ําหนักกระดาษหนึ่งรีม: 51.6 - 186 กก.

100 *2 แผน
(สูงสุด 10 มม.)

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

*1 : เมื่อใชกระดาษ 80 แกรม
*2 : เมื่อใชกระดาษมาตรฐานของฟูจิ ซีร็อกซ

สิ่งสําคัญ

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

หมายเหตุ

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

 ขนาดของกระดาษที่รองรับ:
z
z

80

สูงสุด: A3, 11 x 17" (ที่ไมใชขนาดมาตรฐาน: 297 x 432 มม.)
ต่ําสุด: A5 (ทีไ่ มใชขนาดมาตรฐาน: 98 x 127 มม.)

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

ชนิดของกระดาษที่รองรับ
กระดาษมาตรฐาน
เมื่อตองการพิมพหรือทําสําเนาโดยใชกระดาษทัว่ ไป (กระดาษธรรมดา) ควรใชกระดาษทีไ่ ดมาตรฐานดังตอไปนี้
เพื่อไดผลงานที่คมชัดและมีคุณภาพมากที่สุด

P paper

น้ําหนักพื้นฐาน
(แกรม)

ชนิดของกระดา
ษ

64

ธรรมดา 1

หมายเหตุ / มาตรการแกไข
กระดาษธรรมดาเหมาะสําหรับเอกสารภายใ
นของสํานักงาน

การบรรจุกระดาษ

ชือ่ กระดาษ

4

Semi Standard Paper
นอกจากกระดาษมาตรฐานแลว ยังสามารถใชกระดาษตอไปนี้ได
ชือ่ กระดาษ
Performer +

Business +

Professional

น้ําหนักพื้นฐาน
(แกรม)

ชนิดของกระดา
ษ

หมายเหตุ / มาตรการแกไข

70

ธรรมดา 2

-

80

ธรรมดา 2

-

70

ธรรมดา 1

-

80

ธรรมดา 2

-

70

ธรรมดา 1

-

80

ธรรมดา 2

-
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กระดาษที่ใชได
นอกจากกระดาษมาตรฐาน/กึ่งมาตรฐานแลว ยังสามารถใชกระดาษตอไปนี้ได
น้ําหนักพื้นฐาน
(แกรม)

ชนิดของกระดา
ษ

หมายเหตุ / มาตรการแกไข

Ncolor209

209

Extra-HW

-

DocuPaper Black

70

ธรรมดา 1

-

Performer+

80

ธรรมดา 2

กอนทําสําเนาหรือพิมพ
ใหคลี่เกลี่ยปกกระดาษใหเรียบรอยแลวจึงใสเ
ขาไปในถาด

Laserprint

80

ธรรมดา 2

-

Green Wrap (Recycle)

80

ธรรมดา 2

-

Recycled Pure+ (Recycle)

80

ธรรมดา 2

-

Xplore

70

ธรรมดา 1

-

Xcite

80

ธรรมดา 2

-

Xceed

70

ธรรมดา 1

-

Xceed

80

ธรรมดา 2

-

ASTRO EXTRA

70

ธรรมดา 1

-

ASTRO EXTRA

80

ธรรมดา 2

-

Xpress

70

ธรรมดา 1

-

Colotech+

90

ธรรมดา 2

-

100

กระดาษหนา

-

ECO Enviroguard Paper

80

ธรรมดา 2

-

Colotech+

120

กระดาษหนา

-

160

กระดาษหนา

-

200

Extra-HW

-

Recycled Supreme

80

ธรรมดา 2

-

A-paper

75

ธรรมดา 2

-

H-paper

80

ธรรมดา 2

-

K-paper

80

ธรรมดา 2

-

PAPER ONE COPIER PAPER

70

ธรรมดา 1

-

PAPER ONE All Purpose

80

ธรรมดา 2

-

DOUBLE A

80

ธรรมดา 2

-

WARRIOR

70

ธรรมดา 1

-

Performar

80

ธรรมดา 2

-

Professional

80

ธรรมดา 2

-

Xerox Undertones Several Colours

80

ธรรมดา 2

-

Recycled Pure (Recycle)

80

ธรรมดา 2

-

PREMIER FSC

80

ธรรมดา 2

-

Van Hawk paper

70

ธรรมดา 1

-

80

ธรรมดา 2

-

80

ธรรมดา 2

-

ชื่อกระดาษ

การบรรจุกระดาษ

4

Colotech Plus

82

ชนิดของกระดาษ
ชนิดของกระดา
ษ

หมายเหตุ / มาตรการแกไข

Nappco paper

80

ธรรมดา 2

-

J Paper

82

ธรรมดา 2

-

JD Paper

98

Heavyweight

-

PaperOne

70

ธรรมดา 1

-

80

ธรรมดา 2

-

X'treme Platinum

80

ธรรมดา 2

-

Attitude

70

ธรรมดา 1

-

LQ-PAPER

80

ธรรมดา 2

-

RECYCLE Paper
SHIH-TZU

70

ธรรมดา 1

-

DOUBLE A

80

ธรรมดา 2

-

Roxy Paper

80

ธรรมดา 2

-

การบรรจุกระดาษ

น้ําหนักพื้นฐาน
(แกรม)

ชือ่ กระดาษ

กระดาษที่ไมควรใช

4

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

การจัดเก็บและการจัดการกระดาษ
 ขอควรระวังในการจัดเก็บกระดาษ
z ใหจัดเก็บกระดาษไวภายในตูหรือพื้นทีแ
่ หง กระดาษที่ดูดซับความชื้นเขาไปอาจทําใหเกิดปญหากระดาษติด
และอาจทําใหภาพทีพ่ ิมพออกมามีคุณภาพต่ําได
z ในกรณีทแ
ี่ กะหอกระดาษแลวและใชกระดาษไมหมด ควรหอและเก็บกระดาษที่เหลือไว
ขอแนะนําใหเก็บกระดาษที่เหลือไวในหอเพื่อปองกันความชืน้
z เก็บกระดาษไวบนพื้นผิวที่เรียบเพื่อปองกันกระดาษงอหรือเสียรูปทรง
 โปรดทําตามคําแนะนําตอไปนี้เมือ่ บรรจุกระดาษลงในถาดกระดาษ
z กรีดกระดาษที่อยูในปกกอนการบรรจุลงถาด
z หามใชกระดาษทีม
่ ีรอยยน หรือมีรอยยับ
z
หามใชกระดาษทีม่ วน หรือโคงงอ
z หามบรรจุกระดาษหลายๆ ขนาดรวมกันลงในถาด
z พยายามอยาแตะกระดาษดานที่จะใชพิมพ เนื่องจากน้ํามันจากผิวหนังของคุณอาจติดบนกระดาษ
ซึ่งอาจสงผลกระทบตอคุณภาพของงานพิมพ หากหลีกเลี่ยงไมไดใหสวมปลอกนิ้วมือ ถุงมือ หรือใชวิธีอนื่ ๆ
เพื่อหุมนิ้วกอนแตะสื่อที่จะใชพิมพ
z
แนะนําใหใชวิธีปอนในแนว LEF สําหรับการปอนกระดาษหนาลงในถาด 5 (บายพาส) หากปอนกระดาษไมเขา
โปรดงอสวนบนของขอบกระดาษดานทีจ่ ะปอนเขาเครื่องขึ้นเล็กนอย
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4 การบรรจุกระดาษ
z

z

การบรรจุกระดาษ

4
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หามบรรจุกระดาษเกินขีดที่กาํ หนดไวในถาด 1 ถึง ถาด 5
เนื่องจากการบรรจุกระดาษเกินขีดที่กาํ หนดไวอาจกอใหเกิดปญหากระดาษติดได
เมื่อใสกระดาษ กระดาษหนา/Extra-HW ลงในถาด 5 และเปนสาเหตุทาํ ใหกระดาษติด
ใหลดปริมาณกระดาษหรือพลิกดานกระดาษในถาด 5

การบรรจุกระดาษ

การบรรจุกระดาษ
เนื้อหาในสวนนี้อธิบายถึงวิธีบรรจุกระดาษลงในถาด
 ชนิดของกระดาษทีบ่ รรจุลงไปในถาด
เครื่องจะตรวจหาขนาดและแนวการพิมพของกระดาษที่ใสเขาไปในถาดโดยอัตโนมัติ แตคุณจําเปนตองตั้งคาชนิดของกระดาษดวยตนเอง
คาเริ่มตนของชนิดของกระดาษในแตละถาดคือ กระดาษธรรมดา 1
ใหเปลี่ยนการตั้งคาชนิดของกระดาษใหมเมื่อมีการบรรจุกระดาษชนิดอื่นเขาไป
คุณสามารถตั้งคากระดาษทีไ่ มใชขนาดมาตรฐานใหเปนกระดาษ [Custom Size] ในถาด 5 (ถาดบายพาส) ได
สําหรับขอมูลเกีย่ วกับวิธีการเปลี่ยนการตั้งคาชนิดของกระดาษ ใหดูที่ "การเปลี่ยนการตั้งคากระดาษ" (P.90)

หมายเหตุ

• ถาด 2 ถึงถาด 4 เปนอุปกรณเสริม
• เมื่อกระดาษเกิดหมดในขณะที่เครือ่ งกําลังทําสําเนาหรือพิมพ ระบบจะทําการเลือกใชถาดถัดไปที่มีขนาดกระดาษและแนวการพิมพที่เหมือนกัน
หรือเลือกเอาถาดที่คุณตั้งความสําคัญไวในลําดับถัดไปมาใชแทน
แตหากถาดดังกลาวมีการบรรจุกระดาษที่มขี นาดและแนวการพิมพที่ไมเหมือนกับที่ใชงานอยู หรือไมมกี ระดาษอยูในถาด
เครื่องจะหยุดการพิมพไวจนกวาจะมีการบรรจุกระดาษแทนการสลับไปใชกระดาษจากถาดอื่น (ฟงกชั่นการเลือกถาดกระดาษโดยอัตโนมัติ)

4

สําหรับขอมูลเกีย่ วกับการตั้งคาการเลือกถาดกระดาษโดยอัตโนมัติ ใหดูที่ "เลือกกระดาษอัตโนมัติ" (P.134)

การบรรจุกระดาษในถาด 1 ถึง 4 (อุปกรณเสริม)
ขอมูลตอไปนี้อธิบายขั้นตอนการบรรจุกระดาษในถาด 1 ถึงถาด 4
เมื่อกระดาษเกิดหมดในขณะที่เครื่องกําลังทําสําเนาหรือพิมพอยู และรหัสขอผิดพลาดปรากฏขึ้นบนแผนผังแสดงสถานะเครื่อง
ใหเติมกระดาษลงในถาด เครื่องจะกลับมาทําสําเนาหรือพิมพงานตอโดยอัตโนมัติเมื่อเติมกระดาษแลว
หมายเหตุ

• กรีดกระดาษกอนบรรจุลงในถาด วิธีนี้จะชวยปองกันปญหากระดาษติดกันและลดปญหากระดาษติดในเครือ่ ง

สําหรับขอมูลเกีย่ วกับวิธีการเปลี่ยนขนาดกระดาษและแนวการพิมพ ใหดูที่ "การเปลี่ยนขนาดกระดาษสําหรับถาด 1 ถึงถาด 4" (P.88)

1

ดึงถาดออกมาจนสุด

สิ่งสําคัญ

การบรรจุกระดาษ

 การเลือกกระดาษอัตโนมัติ
เมื่อตองการพิมพงาน ใหระบุการตั้งคาในหนาจอโปรแกรมควบคุมการพิมพโดยเลือก [เลือกอัตโนมัติ] สําหรับ [เลือกจากถาด] ในหัวขอ
[กระดาษ] ในแท็บ [กระดาษ/เอาทพุต] เครื่องจะทําการเลือกถาดกระดาษทีต่ รงกับขนาดและแนวการพิมพของเอกสารทีร่ ะบุใหโดยอัตโนมัติ
ฟงกชั่นนี้เรียกวา การเลือกถาดกระดาษโดยอัตโนมัติ
หากตองการเปดใชงานการเลือกถาดกระดาษโดยอัตโนมัติเมื่อทําสําเนา ใหตั้ง [Paper Supply] เปน [Auto]
ฟงกชั่นการเลือกถาดกระดาษโดยอัตโนมัตินี้จะเลือกถาดกระดาษตามลําดับจากถาด 1 > ถาด 2 > ถาด 3 > ถาด 4 > ถาด 5
ตามลําดับในกรณีที่มีถาดกระดาษที่ใชไดมากกวาหนึ่งถาด

• อยาดึงถาดกระดาษออกขณะที่เครื่องกําลังทําสําเนาหรือพิมพอยู
• เพื่อปองกันกระดาษติดหรือขอผิดพลาดในการบรรจุกระดาษ
หามใสกระดาษที่มีขนาดหรือชนิดตางๆ
กันปนกับกระดาษที่เหลืออยูในถาด
• การดึงถาดกระดาษทั้งหมดออกมาพรอมๆ
กันอาจทําใหเครื่องเอียงหรือลม และอาจทําใหไดรับบาดเจ็บได
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2

สําหรับถาด 1 ใหกดแผนเหล็กลงไปจนสุด

3

บรรจุกระดาษโดยหงายดานที่จะใชทําสําเนาหรือพิมพขนึ้
จัดขอบดานบนของกระดาษใหชดิ กับฝงซายของถาด
สิ่งสําคัญ

การบรรจุกระดาษ

4

คอยๆ ดันถาดเขาไปจนสุด
สิ่งสําคัญ

4

• หามใสกระดาษสูงเกินกวาเสนระดับการเติมสูงสุด
เพราะอาจทําใหกระดาษติดคางในเครือ่ งหรือเครืองทํางานผิดปกติ
• หามวางกระดาษหรือวัตถุอื่นใดลงในพื้นที่วางทางดานขวาของถาด 1
ถึงถาด 4
เพราะอาจทําใหเกิดปญหากระดาษติดหรือเครื่องทำงานขัดของได

• ใหดนั เขาไปชาๆ เนื่องจากเครื่องอาจทํางานขัดของไดหากดันถาดแรงเกินไป

การบรรจุกระดาษในถาด 5 (ถาดบายพาส)
เมือ่ สั่งพิมพหรือทําสําเนาบนกระดาษที่ไมสามารถกําหนดใหอยูในถาด 1 ถึงถาด 4 ได ก็ใหใชถาด 5 (ถาดบายพาส)
แทนขอมูลตอไปนี้อธิบายขั้นตอนการใสกระดาษลงในถาด 5 (ถาดบายพาส) สําหรับการพิมพ ใหระบุการตังคาบนแท็บ [กระดาษ/
เอาทพุต] โดยใชโปรแกรมควบคุมการพิมพ และระบุชนิดของกระดาษทีจ่ ะใสลงในเครื่อง

1

สิ่งสําคัญ

• เพื่อปองกันปญหากระดาษติดหรือขอผิดพลาดในการบรรจุกระดาษ ไมควรนํากระดาษออกจากหอจนกวาจะถึงเวลาที่จําเปนตองใช

หมายเหตุ

• กรีดกระดาษกอนบรรจุลงในถาด วิธีนี้จะชวยปองกันปญหากระดาษติดกันและลดปญหากระดาษติดในเครื่อง
• เมื่อบรรจุกระดาษลงในถาด 5 (บายพาส) แลว ระบบจะทําการเลือกถาด 5 (บายพาส) โดยอัตโนมัติ
และหนาจอการตั้งคาสําหรับขนาดและชนิดของกระดาษจะปรากฏขึ้น สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดทู ี่ "ถาดกระดาษ" (P.106)

เปดถาด 5 (ถาดบายพาส)
หมายเหตุ

2

บรรจุกระดาษโดยคว่ําดานที่จะทําสําเนาหรือพิมพลง
และสอดกระดาษเขาไปจนกระทั่งขอบกระดาษแตะกับชองทางปอนกระดา
ษ
สิ่งสําคัญ
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• หากจําเปน ใหดึงถาดสวนขยายออก ดึงถาดสวนขยายออกมาเบาๆ

• หามบรรจุกระดาษที่มีชนิดตางกันลงในถาดเดียวกัน
• ไมควรบรรจุกระดาษเกินเสนบอกระดับเติมสูงสุด
เพราะอาจทําใหเกิดปญหากระดาษติดหรือเครื่องทำงานขัดของได
• เครือ งอาจไมสามารถปอนหรือสรางงานพิมพทมี คี ุณภาพตามทีตอ งการไ
ดหากใชกระดาษหนาบางชนิด

การบรรจุกระดาษ

3

คอยๆ เลื่อนตัวปรับกระดาษใหชิดพอดีกบั กระดาษที่ใสเขาไป

4

เริ่มการทําสําเนาหรือพิมพ

การบรรจุกระดาษ

4
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4 การบรรจุกระดาษ

การเปลี่ยนขนาดกระดาษ
เนื้อหาสวนนี้อธิบายวิธีเปลี่ยนขนาดกระดาษในถาด 1 ถึง 4
สิ่งสําคัญ

• หามบรรจุกระดาษที่มีขนาดตางกันลงในถาดเดียวกัน

หมายเหตุ

• ชนิดของกระดาษในถาด 1 ถึงถาด 4 ถูกตัง้ คาไวกอนแลว ตามปกติถาด 1 ถึงถาด 4 จะถูกกําหนดไวเปนกระดาษธรรมดา 1
เมื่อเปลี่ยนชนิดของกระดาษ ใหเปลี่ยนการตั้งคาคุณภาพกระดาษดวยเพื่อใหตรงกับชนิดของกระดาษที่ใสเขาไปเพื่อคงไวซื่งคุณภาพสําหรับการพิมพ
สําหรับขอมูลวิธีการตั้งคาคุณภาพกระดาษ ใหดูที่ "การเปลี่ยนการตั้งคากระดาษ" (P.90)

การเปลี่ยนขนาดกระดาษสําหรับถาด 1 ถึงถาด 4
รายละเอียดตอไปนี้อธิบายขั้นตอนการเปลี่ยนขนาดกระดาษในถาด 1 ถึงถาด 4

1

ดึงถาดออกมาจนสุด
สิ่งสําคัญ

การบรรจุกระดาษ

4

2
3

นํากระดาษที่อยูในถาดออกมา

4

บีบกานปรับแนวกระดาษ
และเลื่อนกานปรับแนวกระดาษใหชิดกับขอบกระดาษ

5

บรรจุกระดาษโดยหงายดานที่จะใชทําสําเนาหรือพิมพขนึ้
จัดขอบดานบนของกระดาษใหชดิ กับฝงซายของถาด

สําหรับถาด 1 ใหกดแผนเหล็กลงไปจนสุด

สิ่งสําคัญ

6

• ไมควรบรรจุกระดาษเกินเสนบอกระดับเติมสูงสุด
เพราะอาจทําใหเกิดปญหากระดาษติดหรือเครื่องทำงานขัดของได

คอยๆ ดันถาดเขาไปจนสุด
สิ่งสําคัญ
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• อยาดึงถาดกระดาษออกขณะที่เครือ่ งกําลังทําสําเนาหรือพิมพอยู
• เพื่อปองกันกระดาษติดหรือขอผิดพลาดในการบรรจุกระดาษ
หามใสกระดาษที่มีขนาดหรือชนิดตางๆ
กันปนกับกระดาษที่เหลืออยูในถาด

• ใหดนั เขาไปชาๆ เนื่องจากเครื่องอาจทํางานขัดของไดหากดันถาดแรงเกินไป

การเปลี่ยนขนาดกระดาษ
หมายเหตุ

• ติดสติ๊กเกอรระบุขนาดกระดาษที่ดา นหนาของถาด

การบรรจุกระดาษ

4

89

4 การบรรจุกระดาษ

การเปลี่ยนการตั้งคากระดาษ
เนื้อหาในบทนี้อธิบายถึงวิธีการเปลีย่ นการตั้งคาชนิดของกระดาษสําหรับถาดกระดาษ
ชนิดของกระดาษในถาด 1 ถึงถาด 4 ถูกตั้งคาไวกอนแลว ตามปกติถาด 1 ถึงถาด 4 จะถูกกําหนดไวเปนกระดาษธรรมดา 1
เพื่อคงคุณภาพการพิมพไวใหเหมือนเดิม หากมีการเปลีย่ นคุณภาพของกระดาษในถาด
คุณจําเปนตองเปลีย่ นคาเริ่มตนของคุณภาพกระดาษสําหรับถาดนั้นๆ ดวยเพื่อใหตรงกับกระดาษใหมทใี่ ช
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูที่ "ชนิดของกระดาษที่รองรับ" (P.81)
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการตั้งคาขนาดกระดาษสําหรับถาด 5 ใหดูที่ "ถาด 5" (P.134)

1

กดปุม <ล็อกอิน/ล็อกเอาต>

ปุม <ล็อกอิน/เอาท>

1

2

4

5

7

8

การบรรจุกระดาษ

0

2

ใชแปนตัวเลขเพื่อปอนรหัสผาน จากนั้นกดปุม <ตกลง>
หมายเหตุ

• รหัสผานเริ่มตนจะตั้งไวเปน "11111" (เลข "1" หาตัว)
• ปุม <ล็อกอิน/เอาท> จะสวางขึ้นเมื่อเครื่องเขาสูโหมดผูด ูแลระบบ

4
3

เลือก [ตั้งคาระบบ] แลวกดปุม <ตกลง>

4

เลือก [การตั้งคาถาดกระดาษ] แลวกดปุม <ตกลง>
หมายเหตุ

> หรือ <

> เพื่อเลื่อนหนาจอขึ้นหรือลง

5

เลือก [ตั้งคาถาด] จากนั้นกดปุม <ตกลง>

6

เลือกถาดกระดาษที่ตองการ จากนั้นกดปุม <ตกลง>

7

เลือก [ชนิดกระดาษ] จากนั้นกดปุม <ตกลง>
หมายเหตุ
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• เลือก <

• หากคุณเลือกถาด 5 (ถาดบายพาส) แลว คุณจะเห็น [Paper Size] และ
[ชนิดกระดาษ] ปรากฏขึ้นบนหนาจอ
และหากตองการเปลี่ยนขนาดกระดาษ ใหเลือก [ขนาดกระดาษ]

การเปลี่ยนการตั้งคากระดาษ

8

เลือกชนิดกระดาษที่ตองการ จากนั้นกดปุม <ตกลง>

9

กดปุม <ล็อกอิน/เอาท> บนแผงควบคุม
หมายเหตุ

• ไฟปุม <ล็อกอิน/เอาท> จะหายไปเมื่อออกจากโหมดผูด ูแลระบบ

การบรรจุกระดาษ

4
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4 การบรรจุกระดาษ

การบรรจุกระดาษ

4
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5 ทําสําเนา
เนื้อหาในบทนี้อธิบายฟงกชนั่ และการใชงานการทําสําเนา
z
ภาพรวมของการใชงานการทําสําเนา ................................................................................................................................. 94
z การดําเนินการที่เกิดขึ้นขณะทําสําเนา................................................................................................................................ 99
z ถายบัตรประจําตัว .............................................................................................................................................................100
z
การตั้งคาการทําสําเนาขั้นสูง ............................................................................................................................................102
z การจัดการกระดาษสําเนาดวยการทําบัญชี ......................................................................................................................110

5 ทําสําเนา

ภาพรวมของการใชงานการทําสําเนา
ลําดับงานขั้นพื้นฐานในการใชงานการทําสําเนา
โดยรวมถึงการใสเอกสารเขาไปในเครื่องและการตั้งคาขัน้ สูงจะเปนไปตามรายละเอียดดานลางนี้

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

ตัวปอนเอกสาร

ทำสำเนา

 ขนาดเอกสารที่รองรับ
คุณสามารถใสกระดาษขนาดมาตรฐานลงในตัวปอนเอกสารได
เครื่องจะตรวจจับขนาดเอกสารไดโดยอัตโนมัติเมื่อมีการวางเอกสารบนตัวปอนเอกสาร
เครื่องจะตรวจจับขนาดเอกสารมาตรฐานตอไปนี้ไดโดยอัตโนมัติ: A5 , A4 , A4 , A3 , B5 , B5 , B4
10.5" , 8.5 x 11" , 8.5 x 11" , 8.5 x 13" *, 8.5 x 14" *, 11 x 17" , 16K * และ 8K *

5

หมายเหตุ

, 7.25 x

• เครือ่ งสามารถตรวจพบขนาดเอกสารที่มีเครื่องหมายดอกจันโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ขนึ้ อยูกับการตังคา
คุณสามารถเลือกขนาดของเอกสารขนาดใดขนาดหนึ่งดังตอไปนี้ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูที่ "เปลี่ยนขนาด Legal สําหรับ DADF" (P.135) และ
"เลือกขนาด 8K/16K" (P.135)
- 8.5 x 14"
(คาเริม่ ตน) หรือ 8.5 x 13"
- [จีน (8K/16K)] (คาเริม่ ตน) หรือ [ไตหวัน (8K/16K)]
• เมื่อใสเอกสารตนฉบับแบบสองดานลงในตัวปอนเอกสาร ใหตรวจสอบอีกครั้งวาไดตั้งคา [Original - Binding Position] ไวเรียบรอยแลว

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

110 แผน

กระดาษธรรมดา (50 ถึง 80 แกรม)

110 แผน

กระดาษหนา (81 - 128 แกรม)

75 แผน

สิ่งสําคัญ

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

ปฏิบัติตามขัน้ ตอนขางลางนี้เพื่อวางเอกสารลงบนตัวปอนเอกสาร
คุณสามารถวางกระดาษแผนเดียวหรือหลายแผนได

1

94

จํานวนแผน

ดึงคลิปหนีบหรือลวดเย็บกระดาษออกจากเอกสารกอนที่จะใสลงในตัวปอนเอกสาร

ภาพรวมของการใชงานการทําสําเนา
ใสเอกสารเขาไปตรงกลางของตัวปอนเอกสาร โดยใหดานที่จะทําสําเนา
(หรือดานหนาของเอกสารทีม่ ี 2 ดาน) หงายขึ้น

3

จัดตัวนําเอกสารใหตรงกับแตละดานของเอกสาร

4

เปดตัวกั้นเอกสาร

ทำสำเนา

2

5

กระจกวางเอกสารตนฉบับ
 ขนาดเอกสารทีร่ องรับการตรวจจับอัตโนมัติ
เครื่องจะตรวจจับขนาดเอกสารโดยอัตโนมัติเมื่อตั้งคา [Original Size] ใหเปน [Auto]
ระบบจะตรวจหาเอกสารที่มีขนาดมาตรฐานดังตอไปนี้โดยอัตโนมัติ: A3
17" , 8.5 x 11" , 8K , 16K และ 16K

, B4

, A4 , A4

, B5 , B5

, A5

สิ่งสําคัญ

• เมื่อทําสําเนาเอกสารหลายชุด ขนาดของเอกสารแผนแรกจะถูกกําหนดใหเปนขนาดที่ใชสาํ หรับการทําสําเนาเอกสารทั้งหมด

หมายเหตุ

• เครื่องจะเลือกถาดที่บรรจุกระดาษที่เหมาะสมกับขนาดของเอกสารและอัตราสวนการยอขยายที่ระบุไวโดยอัตโนมัติ

, 11 x

 ขนาดเอกสารทีร่ องรับ
คุณสามารถเลือกขนาดของเอกสารขนาดใดขนาดหนึ่งดังตอไปนี้จาก [Original Size]
A5 , A4 , A4 , A3 , B5 , B5 , B4
11 x 17" , 16K , 16K และ 8K
หมายเหตุ

, 7.25 x 10.5" , 8.5 x 11"

, 8.5 x 11" , 8.5 x 13"

, 8.5 x 14"

,

• เมื่อตัง้ คา [Original Size] เปน [Auto]
หนาจอขอผิดพลาดจะปรากฏขึ้นหากคุณวางเอกสารตนฉบับที่ไมใชขนาดมาตรฐานลงบนกระจกวางเอกสารตนฉบับ ในกรณีเชนนี้
ใหเลือกขนาดเอกสารดวยตนเองโดยเลือก [Original Size] จากรายการเมนู
งานพิมพอาจจะมีขนาดใหญเกินไปสําหรับกระดาษนันหรืออาจมีเงาที่ขอบกระดาษได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขนาดเอกสารที่เลือก
• คุณสามารถเลือกขนาดกระดาษแบบกําหนดเองที่ระบุสำหรับถาด 5 (Bypass) สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูที่ "ถาด 5" (P.134)

หามออกแรงกดเอกสารที่หนามากเกินไปบนกระจกวางตนฉบับเพราะอาจทําใหกระจกวางตนฉบับแตกและเป็นเหตุทาํ ใหบาดเจ็บ
ปฏิบัติตามขั้นตอนขางลางนี้เพื่อวางเอกสารลงบนกระจกวางเอกสารตนฉบับ
คุณสามารถวางเอกสารแผนเดียวหรือเอกสารทีเ่ ขาเลม เชน หนังสือ ลงบนกระจกวางเอกสารตนฉบับได
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5 ทําสําเนา

1

เปดฝาครอบเอกสาร
สิ่งสําคัญ

• ขณะใชกระจกวางเอกสารตนฉบับ
ดูใหแนใจวาไดปดฝาครอบเอกสารแลวหลังจากเสร็จสิ้นงานทําสําเนาข
องคุณ

ทำสำเนา

2

วางเอกสารในลักษณะคว่ําหนาลง
และจัดแนวเอกสารนั้นใหชิดมุมซายบนของกระจกวางเอกสาร

3

ปดฝาครอบเอกสาร

5

การตั้งคาขั้นสูง
หมายเหตุ

• การตัง้ คาอาจแสดงตางกันไปตามรุน ของเครื่อง
• คุณอาจตองปอนรหัสผานเพื่อใชคุณลักษณะการทำสําเนา ใหขอรหัสผานจากผูดแู ลระบบ

1

กดปุม <ทําสําเนา>

2

ดําเนินการตั้งคาขั้นสูงตามความจําเปน
ใหดูที่ "การตั้งคาการทําสําเนาขั้นสูง" (P.102)

ใสจํานวนที่ตองการทําสําเนา
คุณสามารถปอนจํานวนสําเนาไดระหวาง 1 - 999 ชุด
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ปุม <ทําสําเนา>

ภาพรวมของการใชงานการทําสําเนา

1

ใชแปนตัวเลขในการปอนจํานวนสําเนาที่ตองการ

แป้ นพิมพ์ตัวเลข

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

C

คาทีป่ อนจะปรากฏขึน้ บนหนาจอ

หมายเหตุ

• ในกรณีที่ปอนจํานวนสําเนาผิดใหกดปุม <C> แลวทําการปอน
จํานวนสําเนาใหมอีกครั้ง

ปุม <C> (ลาง)
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ทำสำเนา

1

C

5
เริ่มการทําสําเนา
1

กดปุม <เริ่ม>

ปุม <เริ่ม$gt;

สิ่งสําคัญ

• หากใชตวั ปอนเอกสาร
หามกดเอกสารนั้นลงขณะที่ระบบกําลังปอนเอกสารดังกลาวเขาไปในเค
รื่อง

หมายเหตุ

• ในกรณีที่เกิดปญหา
รหัสขอผิดพลาดจะปรากฎขึ้นบนแผนผังแสดงสถานะเครือ่ ง
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูที่ "รหัสขอผิดพลาด" (P.200)
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การวางเอกสารลงบนกระจกวางเอกสารตนฉบับ
 การทําสําเนาเอกสารดวยกระดาษทีไ่ มใชขนาดมาตรฐาน
หนาจอขอผิดพลาดจะปรากฏขึ้นหากคุณวางเอกสารตนฉบับทีไ่ มใชขนาดมา
ตรฐานลงบนกระจกวางเอกสารตนฉบับ ในกรณีเชนนี้
ใหเลือกขนาดเอกสารดวยตนเองโดยเลือก [Original Size] จากรายการเมนู
หมายเหตุ

• งานพิมพอาจจะมีขนาดใหญเกินไปสําหรับกระดาษนันหรืออาจมีเงาทีขอบ
กระดาษได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขนาดเอกสารที่เลือก

 การทําสําเนาเอกสารหลายชุด
คุณสามารถทําสําเนาเอกสารหลายชุดไดโดยใชการทํางานที่เริ่มตนเพียงครั้งเดียวทีม่ ีการตั้งคาดังตอไปนี้:
z จัดชุด: เปด
z 2 ดาน: 1 J 2 ดาน, 2 J 2 ดาน
z จํานวนหนาตอดาน: 2 หนา หรือ 4 หนา
z ถายบัตรประจําตัว
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1) หลังจากอานเอกสารหนาแรกแลว ขอความ [ใสตนฉบับถัดไปของคุณ]
จะปรากฎขึ้น วางเอกสารหนาตอไปลงในเครื่อง
2) เลือก [ตกลง (สแกน)] แลวกดปุม <ตกลง>
หมายเหตุ

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

การหมุนภาพอัตโนมัติ
คุณลักษณะการทําสําเนาสามารถรองรับฟงกชั่น Auto Rotation หรือการหมุนภาพอัตโนมัติ
ที่ซงึ่ เครื่องจะทําการพิมพหนาเอกสารการสแกนใหพอดีกับหนากระดาษสําเนาดวยการหมุนภาพสแกนโดยอัตโนมัติแมวาแนวการพิมพของ
เอกสารตนฉบับจะแตกตางจากแนวของกระดาษทีใ่ สไวในถาดก็ตาม
คุณสามารถใชคุณลักษณะนี้ไดในกรณีตอไปนี้:
z
ตั้งการเลือกถาดกระดาษไวเปนแบบอัตโนมัติ
z ตั้งอัตราสวนการยอ-ขยายไวที่ อัตโนมัติ
z
ตั้งอัตราสวนการยอ-ขยายไวที่ 100% และทั้งเอกสารตนฉบับและกระดาษทําสําเนาเปนขนาดเดียวกัน
z
ใชฟงกชั่น "จํานวนหนาตอดาน"
หากไมมีการตั้งเงื่อนไขดังกลาวไวสําหรับการทําสําเนา ระบบจะไมสามารถใชฟงกชั่นการหมุนภาพอัตโนมัตินี้ได
ซึง่ อาจสงผลใหบางสวนของภาพขาดหายไป

ทำสำเนา

5
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การดําเนินการที่เกิดขึ้นขณะทําสําเนา

การดําเนินการที่เกิดขึ้นขณะทําสําเนา
ขณะที่เครื่องกําลังทําสําเนา คุณสามารถยกเลิกงานที่กาํ ลังดําเนินการในปจจุบันและตรวจสอบหรือยกเลิกงานทีร่ อดําเนินการได

การยกเลิกงานทําสําเนาปจจุบัน
การยกเลิกงานทําสําเนาที่กาํ ลังดําเนินการในปจจุบัน:

1

กดปุม <หยุด>

ปุม <หยุด>
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ปฏิบัติตามขั้นตอนขางลางนี้เพื่อตรวจสอบสถานะของงานทําสําเนาที่กาํ ลังดําเนินการในปจจุบันหรือสถานะของงานทําสําเนาทีก่ ําลังรอใหเ
ริ่มตนขึน้ (งานที่รอดําเนินการ)
หมายเหตุ

1

• คุณสามารถยกเลิกงานที่กําลังดําเนินการในปจจุบันหรืองานที่รอดําเนินการได
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดําเนินการในหนาจองาน ใหดูที่"การยกเลิกงานปจจุบัน" (P.165)

กดปุม <สถานะของงาน>

ทำสำเนา

การตรวจสอบสถานะงาน

5
ปุม <สถานะของงาน>
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ตรวจสอบสถานะงาน

3

หลังจากตรวจสอบสถานะของงาน ใหกดปุม <สถานะของงาน> จนกระทั่งหนาจอ [ทําสําเนา] ปรากฏขึน้
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ถายบัตรประจําตัว
คุณสามารถทําสําเนาบัตรประจําตัว (นามบัตร, บัตรประจําตัวพนักงาน และอื่นๆ) ลงบนหนากระดาษแผนเดียวได
กดปุม <ถายบัตรประจําตัว> เพื่อเปดใชงานคุณลักษณะนี้
แนวการวางบนกระจกวางตนฉ
สําเนาเอกสาร
ดานหนา

ดานหลัง

วางบัตรประจําตัวในตําแหนง

ดานหนา

ดานหลัง

ทำสำเนา

5

สิ่งสําคัญ

• วางบัตรประจําตัวในตําแหนงแนวตั้ง

หมายเหตุ

• ระบบจะทําการตัง้ [Reduce/Enlarge] ไวที่ [100%] โดยอัตโนมัติ คุณสามารถเปลี่ยนอัตราสวนการยอขยายไดดว ยตนเอง

ปฏิบัติตามขัน้ ตอนขางลางนี้เพื่อใชคุณลักษณะการถายบัตรประจําตัว

1

วางบัตรในลักษณะคว่ําหนาลงโดยใหหา งออกจากมุมดานซายบนของกระจกวางเอกสารเล็กนอย
แลวปดฝาครอบเอกสาร
การวางบัตรใกลกับมุมของกระจกวางเอกสารตนฉบับมากเกินไปอาจทําใหเ
ครื่องไมสามารถถายสําเนาขอบของบัตรไดอยางเหมาะสม

2

กดปุม <ถายบัตรประจําตัว>
หมายเหตุ

3

• สําหรับความชวยเหลือเพิ่มเติม
ใหดาํ เนินการตามคําแนะนําการถายบัตรประจําตัวทีปรากฏบนหนาจอ
• หากตองการทําสําเนาบัตรประจําตัวโดยใหมีขอบทั้งสี่ดา น ใหเลือก
[Photo & Text] หรือ [Photo] จากปุม <ชนิดของตนฉบับ>

เปลีย่ นตัวเลือกไดตามความจําเปน
และสามารถตั้งคาตอไปนี้ไดเชนกัน:
z ปรับความเขมของเอกสาร - กดปุม <เขมขึน
้ /จางลง>
z ชนิดของตนฉบับ - กดปุม <ชนิดของตนฉบับ>
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูที่ "การตั้งคาการทําสําเนาขัน้ สูง" (P.102)

100

ไฟที่ปุม <ถายบัตรประจําตัว> สวางขึ้น

ถายบัตรประจําตัว
 เมื่อทําสําเนาบัตรประชาชนหลายใบ
1) เลือก [จํานวนการด]

2) เลือกจํานวนบัตรและวางบัตรประชาชนตามที่ปรากฏบนหนาจอ
หมายเหตุ

4

• หนาจอจะแตกตางกันไป
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับแนวการจัดวางกระดาษที่ตั้งไวสาํ หรับถาด

กดปุม <เริ่ม>

ปุม <เริ่ม>
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ทำสำเนา

1

C

หากตองการหยุดการสแกนและพิมพเพียงดานเดียวของบัตร ใหเลือก
[Cancel] จากนั้นกดปุม <ตกลง>

5

หากตองการใหดําเนินการสแกนอีกดานของบัตรตอ
ใหวางอีกดานของบัตรในลักษณะคว่ําหนาลงโดยใหหางออกจากมุมดานซายบนของกระจกวางเอกสารตนฉบับเล็กนอย
แลวปดฝาครอบเอกสาร

6

เลือก [Continue] และกดปุม <ตกลง>
เพื่อเริ่มการพิมพสองดานสําหรับบัตรประจําตัว

5
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การตั้งคาการทําสําเนาขั้นสูง
สวนนี้จะอธิบายรายการทั้งหมดทีค่ ุณสามารถตั้งคาไดสําหรับฟงกชั่นการทําสําเนา
รายการการตั้งคา

ทำสำเนา

5

ใหดูที่
หนา:

คําอธิบาย

เขมขึ้น/จางลง*1

ปรับความเขมในการทําสําเนา

P.103

ชนิดของตนฉบับ*1*2

ตั้งคาชนิดเอกสาร

P.103

2 ดาน*1

ใชในการเลือกการทําสําเนาแบบหนึ่งดานหรือสองดาน

P.104

จัดชุด

ตั้งคาวิธีการพิมพเมื่อทําสําเนาหลายชุด

P.105

จํานวนหนาตอดาน

ใชสําหรับการถายสําเนาเอกสารหลายหนาบนหนาเดียว

P.105

ถาดกระดาษ*1

ตั้งคาถาดกระดาษที่จะใช

P.106

ยอ/ขยาย*1

ตั้งคาสัดสวนการยอหรือการขยาย

P.106

ขนาดตนฉบับ*2

ตั้งคาขนาดกระดาษ

P.107

ตนฉบับ - ตําแหนงเย็บเลม

ตําแหนงการเย็บเลมสําหรับเอกสารตนฉบับ

P.108

สําเนา - ตําแหนงเย็บเลม

ตําแหนงการเย็บเลมสําหรับเอกสารที่ได

P.108

ลบขอบ*1*2

ตั้งคาสําหรับฟงกชั่นการลบขอบที่ใชเพื่อกําจัดเงา

P.108

หมายเหตุ

• *1 คุณสามารถเปลี่ยนแปลงคาเริม่ ตนของฟงกชั่นการทําสําเนาได
• *2 คุณสามารถเปลี่ยนแปลงคาเริม่ ตนของฟงกชั่นการถายบัตรประจําตัวได

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาเริ่มตนทีสามารถเปลี่ยนแปลงไดและวิธีการเปลี่ยนแปลงคาเหลานั้น ใหดูที่ "การตั้งคาทําสําเนา" (P.142) และ
"การตั้งคาถายบัตรประจําตัว" (P.144)
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1

กดปุม <ทําสําเนา>

2

เลือกรายการการตั้งคาที่ตองการตามความจําเปน

ปุม <ทําสําเนา>

การตั้งคาการทําสําเนาขั้นสูง

เขมขึ้น/จางลง
คุณสามารถตั้งคาความเขมไดจากทั้งหมดหาระดับ ยิ่งตําแหนงของ หางออกไปทางซายมากขึ้น สําเนาก็จะยิ่งเขมขึ้น
แตหากยิ่งหางออกไปทางขวามากขึ้น สําเนาก็จะยิงจางลง และโหมดประหยัดหมึกพิมพ

1

กดปุม <เขมขึน้ /จางลง>

2

ตัวเลือกระดับความสวางและการประหยัดหมึกพิมพจะเปลี่ยนไปทุก
ครั้งทีม่ ีการกดปุม <เขมขึน้ /จางลง> และจะปรับใชตัวเลือกเหลานี้ไดเมือ่
กลับสูหนาหลักโดยที่ไมไดกดปุม <ตกลง>
คุณสามารถเปลี่ยนระยะเวลาทีแ่ สดงหนาจอการตัง้ คาได

ปุม <เขมขึ้น/จางลง>

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนระยะเวลาที่แสดงหนาจอการตั้งคา ใหดูที่
"เวลาหนาจอปุมลัด" (P.160)

ทำสำเนา

 เขมขึน้ +2
ระบบจะทําสําเนาโดยใหมีความเขมมากที่สุด ใชการตั้งคานี้ในการสแกนเอกสารตนฉบับที่มีเนื้อความที่จางมาก
 เขมขึน้ +1

5

ระบบจะทําสําเนาโดยใหมีความเขมปานกลาง ใชการตั้งคานี้ในการสแกนเอกสารตนฉบับที่มีเนื้อความที่คอนขางจาง
 ปกติ
ระบบจะทําสําเนาโดยใหมีความเขมระดับเดียวกันกับเอกสารตนฉบับ
 จางลง +1
ระบบจะทําสําเนาโดยใหมีความจางลงเล็กนอย ใชการตั้งคานี้ในการสแกนเอกสารตนฉบับทีม่ ีเนื้อความที่คอนขางเขม
 จางลง +2
ระบบจะทําสําเนาโดยใหมีความจางลงมาก ใชการตั้งคานี้ในการสแกนเอกสารตนฉบับทีม่ ีเนื้อความที่เขมมาก
 ตัวประหยัดหมึกพิมพ
ทําสําเนาโดยใชปริมาณหมึกพิมพทนี่ อยลงดวยการตั้งคาดังตอไปนี้
z เขมขึ้น/จางลง: จางลง +2
z
ความคมชัด: คมชัด +2
z ชนิดของตนฉบับ: รูปภาพและขอความ
สิ่งสําคัญ

• ไมสามารถเลือกตัวประหยัดหมึกพิมพสาํ หรับการถายบัตรประจําตัวได

ชนิดของตนฉบับ
คุณสามารถกําหนดชนิดของตนฉบับใหเหมาะกับการทำสําเนาได
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1

กดปุม <ชนิดของตนฉบับ>

2

ตัวเลือกชนิดของตนฉบับจะเปลี่ยนไปทุกครั้งทีมีการกดปุม
<ชนิดของตนฉบับ>
และจะปรับใชตัวเลือกนี้ไดเมื่อกลับสูหนาหลักโดยทีไ่ มไดกดปุม <ตกลง>
คุณสามารถเปลี่ยนระยะเวลาที่แสดงหนาจอการตั้งคาได

ปุม <ชนิดของตนฉบับ>

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนระยะเวลาที่แสดงหนาจอการตั้งคา ใหดูที่
"เวลาหนาจอปุมลัด" (P.160)

 ขอความ
ตัวเลือกนี้เหมาะสําหรับเอกสารทีม่ ีสีขาวดําชัดเจน เชน ขอความ

ทำสำเนา

 ภาพและขอความ
ตัวเลือกนี้เหมาะสําหรับเอกสารทีม่ ีทั้งรูปภาพและขอความ
 ภาพ

5

ตัวเลือกนี้เหมาะสําหรับเอกสารทีม่ ีแตภาพ

2 ดาน
คุณสามารถกําหนดใหสแกนเอกสาร 1 หนา หรือ 2 หนา หรือทําสําเนาลงบนกระดาษหนึ่งหนาหรือทั้งสองหนาได
หมายเหตุ

• คุณสามารถเลือก [2J1 ดาน] หรือ [2J2 ดาน] ไดเมื่อวางเอกสารตนฉบับลงในตัวปอนเอกสาร
• เมื่อวางเอกสารตนฉบับลงบนกระจกวางเอกสารตนฉบับ คุณจะสามารถเลือกไดเพียง [1J1 ดาน] หรือ [1J2 ดาน] เทานัน้
• [1J2 Sided] และ [2J2 Sided] สามารถใชไดแตเฉพาะกับคุณภาพกระดาษแบบ [Lightweight], [Plain 1] และ [Plain 2] เทานัน้

1

กดปุม <2 ดาน>

2

ตัวเลือกวิธีการทําสําเนาจะเปลี่ยนไปทุกครั้งทีมีการกดปุม <2 ดาน>
และจะปรับใชตัวเลือกนี้ไดเมื่อกลับสูหนาหลักโดยทีไ่ มไดกดปุม <ตกลง>
คุณสามารถเปลี่ยนระยะเวลาที่แสดงหนาจอการตั้งคาได

ปุม <2 ดาน>

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนระยะเวลาที่แสดงหนาจอการตั้งคา ใหดูที่
"เวลาหนาจอปุมลัด" (P.160)

 1J1 ดาน
ทําสําเนาเอกสารตนฉบับหนึ่งหนาลงบนกระดาษหนึ่งหนา จะไดสําเนาลักษณะเดียวกันกับเอกสารตนฉบับ
 1J2 ดาน
ทําสําเนาเอกสาร 1 ดานบนกระดาษทั้งสองดาน
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การตั้งคาการทําสําเนาขั้นสูง
 2J1 ดาน
ทําสําเนาเอกสาร 2 ดานบนกระดาษดานเดียว
 2J2 ดาน
ทําสําเนาเอกสารตนฉบับสองดานลงบนกระดาษทัง้ สองดาน ก็จะไดสําเนาลักษณะเดียวกันกับเอกสารตนฉบับ

จัดชุด
คุณสามารถกําหนดวิธีการสั่งพิมพสําหรับการทําสําเนาและจัดเรียงเอกสารเปนชุดๆ

1

กดปุม <จัดชุด/ความละเอียด>

2

ตัวเลือกวิธีการทําสําเนาจะเปลี่ยนไปทุกครั้งทีมีการกดปุม <จัดชุด/
ความละเอียด>
และจะปรับใชตัวเลือกนี้ไดเมือ่ กลับสูหนาหลักโดยที่ไมไดกดปุม <ตกลง>
คุณสามารถเปลี่ยนระยะเวลาทีแ่ สดงหนาจอการตัง้ คาได

ทำสำเนา

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนระยะเวลาที่แสดงหนาจอการตั้งคา ใหดูที่
"เวลาหนาจอปุมลัด" (P.160)

5

ปุม <จัดชุด/ความละเอียด>

 ปด
เครื่องจะไมจดั เรียงลําดับชุดสําเนา เครื่องจะทำสําเนาเอกสารทั้งหมดกอนทําสําเนาเอกสารถัดไป
 เปด
เครื่องจะทําสําเนาเอกสารและจัดเรียงลําดับหนาเปนชุดๆ ตามจํานวนทีก่ ําหนดไว เมื่อใสเอกสารเขาไปในตัวปอนเอกสารแลว
อุปกรณดังกลาวจะเปดทํางานโดยอัตโนมัติ (สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งคาเปนปดทํางานไดดวยตนเอง)
 เปด (หมุน)
เครื่องจะทําสําเนาเอกสารและจัดเรียงลําดับหนาเปนชุดๆ สลับไขวกันระหวางแนวตั้งและแนวนอน
z ใชกระดาษขนาด A4, B5, Letter หรือ 16K ที่มแ
ี นวการพิมพเหมือนเอกสารตนฉบับ

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

1

สิ่งสําคัญ

• วางเอกสารตนฉบับลงในแนวตัง้
• เมื่อใสเอกสารตนฉบับ 2 ดานลงในตัวปอนเอกสาร ใหดใู หแนใจวาไดตั้ง [ตนฉบับ - ตําแหนงเย็บเลม] ไวถูกตองแลว

หมายเหตุ

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

กดปุม <จํานวนหนาตอดาน>

ปุม <จํานวนหนาตอดาน>
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2

เลือกรายการที่ตองการ จากนั้นกดปุม <ตกลง>
 ปด
ปดใชงานคุณลักษณะ จํานวนหนาตอดาน
 2 หนา
ทําสําเนาเอกสาร 2 หนา ลงบนกระดาษหนาเดียว
 4 หนา
ทําสําเนาเอกสาร 4 หนา ลงบนกระดาษหนาเดียว

ถาดกระดาษ
คุณสามารถกําหนดถาดกระดาษที่ตองการสําหรับการทำสําเนาได

ทำสำเนา

1

เลือก [ถาดกระดาษ] จากนั้นกดปุม <ตกลง>

2

เลือกถาดกระดาษที่ตองการ จากนั้นกดปุม <ตกลง>

5

 อัตโนมัติ
เครื่องจะเลือกถาดกระดาษทีเ่ หมาะสมโดยอัตโนมัติตามขนาดเอกสาร
 ถาด 1 ถึง ถาด 4
เลือกถาดกระดาษที่ติดตั้งไวขนึ้ มาหนึ่งถาด
หมายเหตุ

• [ถาด 2] ถึง [ถาด 4] จะแสดงขึ้นมาเมือ่ ติดตั้งถาดกระดาษที่เปนอุปกรณเสริม

 ถาด 5
เลือกขนาดกระดาษและชนิดกระดาษ
ขนาดกระดาษจะเปนกระดาษขนาดมาตรฐานและขนาดที่ตั้งไวลวงหนา
(ขนาดที่กาํ หนดเอง 1 ถึง 6)
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขนาดที่ตั้งไวลวงหนา ใหดูที่ "ถาด 5" (P.134)

เลือก [กําหนดขนาดเอง]
เพื่อตั้งคาขนาดสําหรับกระดาษที่ไมใชขนาดมาตรฐาน
คุณสามารถตั้งคาทิศทาง Y (แนวตั้ง) ไดระหวาง 127 ถึง 297 มม.
(เพิ่มขึ้นทีละ 1 มม.) และทิศทาง X (แนวนอน) ไดระหวาง 98 ถึง 432 มม.
(เพิ่มขึ้นทีละ 1 มม.)

ยอ/ขยาย
คุณสามารถกําหนดอัตราสวนการยอ-ขยายในการทําสําเนาได

1

106

เลือก [ยอ/ขยาย] จากนั้นกดปุม <ตกลง>

การตั้งคาการทําสําเนาขั้นสูง

2

เลือกสัดสวนการยอ/ขยาย จากนั้นกดปุม <ตกลง>
 100%
เครื่องจะทําสําเนาทีม่ ีขนาดเดียวกับเอกสารตนฉบับดังกลาว
• ใชแปนตัวเลขหรือปุม < > และ < > เพื่อตั้งคาอัตราสวนการยอ/
ขยายตามที่ตอ งการ คุณสามารถปอนคาระหวาง 25 ถึง 400%
(เพิ่มทีละ 1%)

หมายเหตุ

 อัตโนมัติ
เครื่องจะตั้งคาอัตราสวนการขยายที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติดวยการคํานวณขนาดเอกสารและขนาดกระดาษทีร่ ะบุไวใน [Paper Supply]
เพื่อใหเอกสารมีขนาดพอดีกับหนานั้น
 อัตราสวนการยอ-ขยายคงที่
เครื่องจะยอ/ขยายขนาดสําเนาตามอัตราสวนการยอ/ขยายที่เลือก
 XXX% ที่ตั้งไวลวงหนา
เครื่องจะทําสําเนาทีม่ ีขนาดเดียวกับเอกสารตนฉบับดังกลาว
• คาที่แสดงขึ้นมาเปนอัตราสวนการยอ/ขยายที่ตั้งไวลวงหนานั้นจะเปนคาที่ตั้งไวจาก [เครื่องมือ] > [ตั้งคาการทําสําเนา] > [พรีเซ็ตยอ/ขยาย]
ในโหมดผูดูแลระบบ

หมายเหตุ

ทำสำเนา

ตารางการขยายภาพ
เมื่อคุณทําสําเนาโดยใชการยอ/ขยายสําเนาจากเอกสารตนฉบับที่มีขนาดมาตรฐานลงบนกระดาษขนาดมาตรฐาน
ใหใชอัตราสวนการทําสําเนาดังตอไปนี้

5

ทําสําเนา
/
เอกสาร

A5

B5

A4

B4

A3

A5

100%

122%

141%

172%

200%

B5

81%

100%

115%

141%

163%

A4

70%

86%

100%

122%

141%

B4

57%

70%

81%

100%

115%

A3

50%

61%

70%

86%

100%

ขนาดตนฉบับ
คุณสามารถกําหนดขนาดและแนวการพิมพของเอกสารตนฉบับ
หมายเหตุ

• งานพิมพอาจจะมีขนาดใหญเกินไปสําหรับกระดาษนันหรืออาจมีเงาที่ขอบกระดาษได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขนาดเอกสารที่เลือก

1

เลือก [ขนาดตนฉบับ] จากนั้นกดปุม <ตกลง>

2

เลือกขนาดของเอกสารตนฉบับ จากนั้นกดปุม <ตกลง>
 อัตโนมัติ
เครื่องจะตรวจจับขนาดเอกสารโดยอัตโนมัติจากขนาดมาตรฐานที่รองรับทั้ง
หลาย
 ขนาดเอกสารคงที่ (คาที่ตั้งไวลว งหนา)
เลือกขนาดของเอกสารที่ใสเขาไป
หมายเหตุ

• ระบบจะตั้งคา [ขนาดตนฉบับ] เปน [อัตโนมัต]ิ โดยอัตโนมัตเิ มือ่ ใสเอกสารเขาไปในตัวปอนเอกสาร
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 กําหนดขนาดเอง
เลือก [Custom Size] เพื่อตั้งคาขนาดเอกสารทีไ่ มไดมาตรฐาน คุณสามารถตั้งคาทิศทาง Y (แนวตั้ง) ไดระหวาง 86 ถึง 297 มม.
(เพิ่มขึ้นทีละ 1 มม.) และทิศทาง X (แนวนอน) ไดระหวาง 86 ถึง 432 มม. (เพิม่ ขึ้นทีละ 1 มม.)

ตนฉบับ - ตําแหนงเย็บเลม
คุณสามารถตั้งคาตําแหนงการเขาเลมเอกสาร

1

เลือก [ตนฉบับ - ตําแหนงเย็บเลม] จากนั้นกดปุม <ตกลง>

2

เลือกตําแหนงการเขาเลม จากนั้นกดปุม <ตกลง>
 พลิกตามดานยาว
เขาเลมตามดานยาวของเอกสารในทิศทางการวางแนวตั้ง
 พลิกตามดานยาว

ทำสำเนา

เขาเลมตามดานสั้นของเอกสารในทิศทางการวางแนวนอน

สําเนา - ตําแหนงเย็บเลม

5

คุณสามารถตั้งคาตําแหนงการเขาเลมสําเนาที่สงออกมา

1

เลือก [ตนฉบับ - ตําแหนงเย็บเลม] จากนั้นกดปุม <ตกลง>

2

เลือกตําแหนงการเขาเลม จากนั้นกดปุม <ตกลง>
 พลิกตามดานยาว
เขาเลมตามดานยาวของเอกสารในทิศทางการวางแนวตั้ง
 พลิกตามดานยาว
เขาเลมตามดานสั้นของเอกสารในทิศทางการวางแนวนอน

Edge Erase
คุณสามารถกําหนดใหลบเงาดําทีเ่ กิดขี้นรอบขอบกระดาษเมื่อทําสําเนาโดยเปดฝาครอบเอกสารตนฉบับไว
หรือเมื่อทําสําเนาเอกสารเย็บเลม
คุณสามารถกําหนดคาไดระหวาง 0 ถึง 40 มม. (เพิ่มขึ้นทีละ 1 มม.) สําหรับคุณลักษณะการลบขอบ
หมายเหตุ

1
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• คาที่ตงั้ ไวสาํ หรับการลบขอบนี้จะนํามาใชกับการลบขอบทั้งสี่ดา นของเอกสาร
• การลบกรอบถูกตัง้ คาตางหากสําหรับการถายบัตรประจําตัว สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดทู ี่ "Edge Erase" (P.144)

เลือก [ลบขอบ] จากนั้นกดปุม <ตกลง>

การตั้งคาการทําสําเนาขั้นสูง

2

ใชแปนตัวเลขเพื่อปอนคา จากนั้นกดปุม <ตกลง>

ทำสำเนา

5
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การจัดการกระดาษสําเนาดวยการทําบัญชี
คุณสามารถจัดการการทําสําเนาสําหรับผูใชไดมากถึง 30 ราย
คุณสามารถตั้งรหัสผานและจํานวนสูงสุดที่จะอนุญาตใหผูใชแตละรายทําสําเนาได
รายการตางๆ ที่สามารถใชไดกับการทําบัญชีมดี ังนี้
z แสดง/ตั้งคารหัสผาน
z
แสดงจํานวนรวมของงานทีท่ ําสําเนา
z แสดง/กําหนดจํานวนสูงสุดทีอ
่ นุญาตใหทําสําเนาได
z ลบจํานวนทัง
้ หมด
การเปดใชงานการทําบัญชี: "การควบคุมผูใช" (P.148)
รายการที่สามารถใชไดกับการทําบัญชี: "การจัดการผูใช" (P.148)

การใชงานเมื่อใชคุณลักษณะการทําสําเนา
ขั้นตอนการทํางานจะแตกตางไปตามโหมดบัญชีทคี่ ุณใช
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูที่ "โหมดบัญชี" (P.73)

การตรวจสอบจํานวนรวมของงานที่ทําสําเนา
ทำสำเนา

เครื่องพิมพสามารถแสดงจํานวนรวมของงานทีผ่ ูใชแตละรายไดทําสําเนาไปแลว
และจํานวนสูงสุดของงานที่ผูใชแตละรายไดรับอนุญาตใหทาํ สําเนาได
สามารถใชฟง กชั่นนี้กบั การจัดการการทําสําเนา
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูที่ "การจัดการผูใช" (P.148)

5
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บทนี้จะอธิบายเกี่ยวกับฟงกชั่นการสแกน
z
z
z
z
z
z

ขัน้ ตอนการสแกน .............................................................................................................................................................112
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ขั้นตอนการสแกน
ผังแสดงขัน้ ตอนการใชงานขั้นพื้นฐานของการสแกนรวมถึงการวางเอกสารตนฉบับลงในเครื่องและการตั้งคาขัน้ สูง มีรายละเอียดดังตอไปนี้

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

ตัวปอนเอกสาร

สแกน

 ขนาดเอกสารที่รองรับ
คุณสามารถใสกระดาษขนาดมาตรฐานลงในตัวปอนเอกสารได
เครื่องจะตรวจจับขนาดเอกสารไดโดยอัตโนมัติเมื่อมีการวางเอกสารบนตัวปอนเอกสาร
เครื่องจะตรวจจับขนาดเอกสารมาตรฐานตอไปนี้ไดโดยอัตโนมัติ: A5 , A4 , A4 , A3 , B5 , B5 , B4
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

, 7.25 x

• ขนาดเอกสารที่มเี ครื่องหมายดอกจันจะสามารถตรวจจับไดโดยอัตโนมัติทั้งนี้ขึ้นอยูกับการตั้งคา คุณสามารถเลือกขนาดเอกสารอื่นๆ
ขนาดใดขนาดหนึ่งตอไปนี้ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดทู ี่ "เปลี่ยนขนาด Legal สําหรับ DADF" (P.135) และ "เลือกขนาด 8K/16K" (P.135)
- 8.5 x 14"
(คาเริม่ ตน) หรือ 8.5 x 13"
- [จีน (8K/16K)] หรือ [ไตหวัน (8K/16K)]
• เมื่อใสเอกสารซึ่งประกอบดวยหนาที่มีขนาดแตกตางกันเขาไปในเครื่อง เครื่องจะใชเอกสารทีมีขนาดใหญสุดในการสแกนเอกสาร
• เมื่อใสเอกสารตนฉบับ 2 ดานลงในตัวปอนเอกสาร ใหดูใหแนใจวาไดตงั้ [2 ดาน] ไวถูกตองแลว ถาไมไดกาํ หนดไวและตองแกไขแนวของการสแกน
ใหหมุนในคอมพิวเตอรของคุณ

6

 ขนาดเอกสารที่เลือกไดในโปรแกรมควบคุมการสแกน
A5 , A4 , A4 , A3
8.5 x 13" , 8.5 x 14"

, B5 , B5 , B4 , 5.5 x 8.5"
, 11 x 17" , 16K และ 8K

, 5.5 x 8.5" , 7.25 x 10.5" , 8.5 x 11"

, 8.5 x 11" ,

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

จํานวนแผน

กระดาษบาง (38 - 49 แกรม)

110 แผน

กระดาษธรรมดา (50 - 80 แกรม)

110 แผน

กระดาษหนา (81 - 128 แกรม)

75 แผน

สิ่งสําคัญ

• เพื่อเปนการหลีกเลี่ยงกระดาษติด ใหใชกระจกวางเอกสารสําหรับเอกสารที่มีหลายขนาดปนกัน มีรอยพับ มีรอยยน เปนเอกสารตัดแปะ
กระดาษที่มวนงอ หรือกระดาษแบบแผนรองคารบอน หากคุณสามารถทําใหเอกสารที่มวนงอนั้นกลายเปนแผนเรียบได
คุณจะสามารถใชเอกสารนั้นได

ปฏิบัติตามขัน้ ตอนขางลางนี้เพื่อวางเอกสารลงบนตัวปอนเอกสาร
คุณสามารถวางกระดาษแผนเดียวหรือหลายแผนได

1
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ดึงคลิปหนีบหรือลวดเย็บกระดาษออกจากเอกสารกอนที่จะใสลงในตัวปอนเอกสาร

ขั้นตอนการสแกน

2

ใสเอกสารเขาไปตรงกลางของตัวปอนเอกสาร โดยใหดานที่จะสแกน
(หรือดานหนาของเอกสารทีม่ ี 2 ดาน) หงายขึ้น

3

จัดตัวนําเอกสารใหตรงกับแตละดานของเอกสาร

4

เปดตัวกั้นเอกสาร

สแกน

6
กระจกวางเอกสารตนฉบับ
 ขนาดเอกสารทีร่ องรับการตรวจจับอัตโนมัติ
เครื่องจะตรวจจับขนาดเอกสารโดยอัตโนมัติเมื่อตั้งคา [Original Size] ใหเปน [Auto]
ระบบจะตรวจหาเอกสารที่มีขนาดมาตรฐานดังตอไปนี้โดยอัตโนมัติ: A3
17" , 8.5 x 11" , 8K , 16K และ 16K

, B4

, A4 , A4

, B5 , B5

, A5

, 11 x

 ขนาดเอกสารตนฉบับที่รองรับ
คุณสามารถเลือกขนาดของเอกสารขนาดใดขนาดหนึ่งดังตอไปนี้จาก [Original Size]
A3
8K

, B4 , A4 , A4
, 16K และ 16K

หมายเหตุ

, B5 , B5

, A5

, 11 x 17"

, 8.5 x 14"

, 8.5 x 13"

, 8.5 x 11" , 8.5 x 11"

,

• เมื่อตัง้ คา [Original Size] เปน [Auto]
หนาจอขอผิดพลาดจะปรากฏขึ้นหากคุณวางเอกสารตนฉบับที่ไมใชขนาดมาตรฐานลงบนกระจกวางเอกสารตนฉบับ ในกรณีเชนนี้
ใหเลือกขนาดเอกสารดวยตนเองโดยเลือก [Original Size] จากรายการเมนู
งานพิมพอาจจะมีขนาดใหญเกินไปสําหรับกระดาษนันหรืออาจมีเงาที่ขอบกระดาษได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขนาดเอกสารที่เลือก

 ขนาดเอกสารทีเ่ ลือกไดในโปรแกรมควบคุมการสแกน
A5 , A4 , A4 , A3
8.5 x 14" *, 11 x 17"

, B5 , B5 , B4
, 16K และ 8K

, 5.5 x 8.5"

, 7.25 x 10.5" , 8.5 x 11"

, 8.5 x 11" , 8.5 x 13"

,

หามออกแรงกดเอกสารที่หนามากเกินไปบนกระจกวางตนฉบับ อาจทําใหกระจกวางตนฉบับแตกได และเปนเหตุทาํ ใหบาดเจ็บ
ปฏิบัติตามขั้นตอนขางลางนี้เพื่อวางเอกสารลงบนกระจกวางเอกสารตนฉบับ
คุณสามารถวางเอกสารแผนเดียวหรือเอกสารทีเ่ ขาเลม เชน หนังสือ ลงบนกระจกวางเอกสารตนฉบับได
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1

เปดฝาครอบเอกสาร
สิ่งสําคัญ

• เมื่อใชกระจกวางเอกสาร
จะตองแนใจวาไดปดฝาครอบเอกสารแลวหลังจากเสร็จสิ้นงานสแกนขอ
งคุณ

2

วางเอกสารในลักษณะคว่ําหนาลง
และจัดแนวเอกสารนั้นใหชิดมุมซายบนของกระจกวางเอกสาร

3

ปดฝาครอบเอกสาร

สแกน

6
การใชคุณลักษณะการสแกน
คุณสามารถเลือกคุณลักษณะการสแกนไดจากรายการดังตอไปนี้
ฟงกชั่นการสแกน

รายละเอียด

ดูที่หนา

การใชแอพพลิเคชัน

เครือขาย/USB

ขอมูลการสแกนที่โหลดลงในคอมพิวเตอรโดย
ใชแอพพลิเคชันที่เขากันไดกับ TWAIN หรือ
Windows Image Acquisition (WIA)

P.115

อีเมล

เครือขาย/USB

ระบบจะสงขอมูลที่สแกนไปยังคอมพิวเตอรโด
ยอยูในรูปแบบไฟลแนบอีเมล

P.116

สแกนไปยังคอมพิวเตอร
(เครือขาย/USB)

เครือขาย/USB

ขอมูลที่สแกนถูกสงตอโดยตรงจากเครื่องไปสู
คอมพิวเตอร

P.118

หมายเหตุ

114

การเชื่อมตอ

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

การโหลดขอมูลที่สแกนโดยใชแอพพลิเคชั่นคอมพิวเตอร

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

• ติดตั้งโปรแกรมควบคุมการสแกนเพื่อใชงานฟงกชนั่ นี้ สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธกี ารติดตั้งโปรแกรมควบคุมการสแกน ใหดูที่
"การติดตัง้ โปรแกรมควบคุมการสแกน" (P.56)
• รายการตัง้ คาอาจแตกตางกันไปโดยขึน้ อยูกับแอพพลิเคชันที่เขากันไดกับ TWAIN และ Windows Image Acquisition (WIA) ที่ใชอยู
• รองรับแอปพลิเคชันแบบ 32 บิตเทานั้น

ปฏิบัติตามขั้นตอนขางลางนี้เพื่อดําเนินการ

1

วางเอกสารลงบนเครื่อง
ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบับ" (P.112)

2
3
4
5

เปดใชงานแอพพิเคชั่นในคอมพิวเตอรของคุณ
เลือกรายการสําหรับการเลือกเครื่องสแกน (ทีม่ า)
เลือก [FX DocuCentre S2320/S2520]
เปลี่ยนตัวเลือกไดตามความจําเปน
หมายเหตุ

6

• สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟงกชนั การสแกน ใหคลิก [Help] บนหนาจอเพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับวิธีใช

คลิก [สแกน]

สแกน

6
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การสงขอมูลที่สแกนไปยังคอมพิวเตอรโดยอยูในรูปแบบไฟลแนบอีเมล - อีเมล
ฟงกชั่นนี้ชวยใหคุณสามารถสงขอมูลที่สแกนทางอีเมลได คุณสามารถสงขอมูลทีส่ แกนในรูปแบบ PDF หรีอ TIFF ขาวดํา
หรือขอมูลทีส่ แกนในรูปแบบ PDF หรีอ JPEG แบบสีเขาสูอีเมลหนึ่งๆได
การสงขอมูลทางอีเมล ใชเครือขาย (SMTP) หรือ USB
คุณสามารถเลือกไดเฉพาะอีเมลแอดเดรสจากสมุดรายชื่อ คุณจะตองลงทะเบียนอีเมลแอดเดรสโดยใช CentreWare Internet Services
ไวลว งหนา สามารถลงทะเบียนอีเมลแอดเดรสและเซิรฟเวอร SMB รวมทั้งหมดไดไมเกิน 30 รายการ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CentreWare Internet Services ใหดูที่ "การใช CentreWare Internet Services" (P.42)
หมายเหตุ

• สามารถสงขอมูลไดมากถึง 20 MB
• หากเกิดขอผิดพลาดระหวางการสง ระบบจะสงรายงานขอผิดพลาดไปยังอีเมลแอดเดรสของผูดูแลระบบภายหลังการสงไปที่เซิรฟ เวอร SMTP
เสร็จสมบูรณ
• เมื่อใสเอกสารตนฉบับ 2 ดานเขาไปในตัวปอนเอกสาร ใหตรวจดูใหแนใจวาไดตั้งคา [2 Sided] ไวเรียบรอยแลว
หากไมไดระบุไวและจําเปนตองปรับแนวการสแกน คุณตองหมุนภาพจากเครือ่ งคอมพิวเตอรของคุณ

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

ปฏิบัติตามขัน้ ตอนขางลางนี้เพื่อสงอีเมลขอมูลที่สแกน

1

ใสเอกสารเขาไปในเครื่อง
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการวางเอกสารตนฉบับ โปรดดูที่ "การวางเอกสารตนฉบับ" (P.112)

2

กดปุม <สแกน>

ปุม <สแกน>

สแกน

6
หมายเหตุ

3

• จากหนาจอ
คุณสามารถใชแปนตัวเลขเพื่อใสผูรับที่ลงทะเบียนไวในรูปแบบตัวเลขส
องหลัก จากนั้นใหไปที่ขั้นตอนที่ 5

กดปุม <สมุดรายชื่อ>

ปุม <สมุดรายชื่อ>

1

2

4

5

7

8
0

4

เลือกผูรับทีต่ องการ จากนั้นกดปุม <ตกลง>
หมายเหตุ
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• คุณยังสามารถปอนผูร ับในรูปแบบตัวเลขสองหลักเพื่อไปยังผูรับที่กําหน
ดไดโดยตรงอีกดวย
• หากตองการตรวจสอบอีเมลแอดเดรสที่ลงทะเบียนไวสาํ หรับผูรับ
ใหเลือกผูรบั นั้นและกดปุม <#> เมือ่ คุณตรวจสอบที่อยูแลว ใหกดปุม
<ตกลง>

การสงขอมูลที่สแกนไปยังคอมพิวเตอรโดยอยูในรูปแบบไฟลแนบอีเมล - อีเมล

5

ดําเนินการตั้งคาขัน้ สูงตามความจําเปน
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคาขัน้ สูง ใหดูที่ "การตั้งคาเครื่องสแกนขั้นสูง"
(P.121)

6

กดปุม <เริ่ม>
หากไมมีการระบุผูรับ หนาจอสมุดรายชื่อจะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ

ปุม <เริ่ม>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

C

• คุณยังสามารถกําหนดใหมหี นาจอการยืนยันขอมูลผูรบั ปรากฏขึ้นไดอีก
ดวย สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดทู ี่ "ยืนยันผูรับ" (P.147)

สแกน

6

117

6 สแกน

การสงขอมูลที่สแกนโดยตรงจากเครื่องไปสูคอมพิวเตอร
ฟงกชั่นนี้ชวยใหคุณสงขอมูลที่สแกนโดยตรงจากเครื่องไปสูคอมพิวเตอรได คุณสามารถสงขอมูลทีส่ แกนในรูปแบบ PDF หรีอ TIFF ขาวดํา
หรือขอมูลทีส่ แกนในรูปแบบ PDF หรีอ JPEG แบบสี ไปสูคอมพิวเตอรเครื่องใดเครื่องหนึ่งได
สามารถใชเครือขาย (SMB) ในการสงขอมูลได
คุณสามารถเลือกไดเฉพาะการสงตอคอมพิวเตอรจาก Address Book คุณจะตองลงทะเบียนที่อยูคอมพิวเตอรโดยใช CentreWare Internet
Services ไวลว งหนา สามารถลงทะเบียนอีเมลแอดเดรสและเซิรฟเวอร SMB รวมทัง้ หมดไดไมเกิน 30 รายการ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CentreWare Internet Services ใหดูที่ "การใช CentreWare Internet Services" (P.42)
หมายเหตุ

• หากตองการสงตอขอมูลที่สแกน คุณจะตองสรางโฟลเดอรที่ใชรว มกันเสียกอนเพื่อใชในการบันทึกขอมูลบนเครือ่ งคอมพิวเตอร
แลวตัง้ คาสิทธิ์ในการเขียนสําหรับโฟลเดอรทใี ชรวมกันนั้น
• หากคุณสงตอไฟลขอมูลซึ่งมีชื่อเดียวกับไฟลที่มอี ยูแลวในโฟลเดอรที่ใชรวมกัน ไฟลใหมจะแทนที่ไฟลเดิม
• สามารถสแกนขอมูลไปยังคอมพิวเตอร (เครือขาย) ไดสงู สุด 20 MB หากมีปริมาณขอมูลเกิน 20 MB
คุณสามารถเลือกไดวาจะตองการยกเลิกงานหรือสงเพียงสวนหนึ่ง (ปริมาณขอมูลที่สแกนอาจแตกตางกันไป
ทั้งนีโ้ ดยขึ้นอยูกับเนื้อหากราฟฟกในเอกสารตนฉบับ, โหมดการสแกน และความละเอียด)
• หากเกิดขอผิดพลาดของเครือขาย หรือการเชื่อมตอของเครื่องหรือของคอมพิวเตอรเกิดขึ้นในระหวางการสง
ขอมูลในสวนของไฟลที่สงไปแลวจะถูกบันทึกไวในเครือ่ ง หากตองการลบไฟลดงั กลาวทิ้ง ตองลบทิ้งดวยตนเอง
• เมื่อใสเอกสารตนฉบับ 2 ดานเขาไปในตัวปอนเอกสาร ใหตรวจดูใหแนใจวาไดตั้งคา [2 Sided] ไวเรียบรอยแลว
หากไมไดระบุไวและจําเปนตองปรับแนวการสแกน คุณตองหมุนภาพจากเครือ่ งคอมพิวเตอรของคุณ

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

การสงตอขอมูลทีส่ แกนไปยังคอมพิวเตอรในเครือขาย:

1

ใสเอกสารเขาไปในเครื่อง
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการวางเอกสารตนฉบับ โปรดดูที่ "การวางเอกสารตนฉบับ" (P.112)

สแกน

2

กดปุม <สแกน>

ปุม <สแกน>

6

หมายเหตุ

3

• จากหนาจอ
คุณสามารถใชแปนตัวเลขเพื่อใสผูรับที่ลงทะเบียนไวในรูปแบบตัวเลขส
องหลัก จากนั้นใหไปที่ขั้นตอนที่ 5

กดปุม <สมุดรายชื่อ>

ปุม <สมุดรายชื่อ>

1

2

4

5

7

8
0

4

เลือกที่อยูทตี่ องการ จากนั้นกดปุม <ตกลง>
หมายเหตุ
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• คุณยังสามารถปอนหมายเลขเครืองทีลงทะเบียนไวในรูปแบบตัวเลขสอง
หลักเพื่อไปยังเครือ่ งคอมพิวเตอรที่กาํ หนดไดโดยตรงอีกดวย
• หากตองการตรวจสอบที่อยูที่ลงทะเบียนไวสําหรับคอมพิวเตอร
ใหเลือกที่อยูนั้นแลวกดปุม <#> เมื่อคุณตรวจสอบที่อยูแลว ใหกดปุม
<ตกลง>

การสงขอมูลที่สแกนโดยตรงจากเครื่องไปสูคอมพิวเตอร

5

ดําเนินการตั้งคาขัน้ สูงตามความจําเปน
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคาขัน้ สูง ใหดูที่ "การตั้งคาเครื่องสแกนขั้นสูง"
(P.121)

6

กดปุม <เริ่ม>
หากไมระบุทอี่ ยูเครื่องคอมพิวเตอร หนาจอสมุดรายชื่อจะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ

ปุม <เริ่ม>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

C

• คุณยังสามารถกําหนดใหมหี นาจอการยืนยันขอมูลผูรบั ปรากฏขึ้นไดอีก
ดวย สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดทู ี่ "ยืนยันผูรับ" (P.147)

สแกน

6

119

6 สแกน

การใชงานระหวางการสแกน
ขณะทีเ่ ครื่องกําลังสแกนเอกสาร คุณสามารถยกเลิกงานทีก่ ําลังดําเนินการอยูและตรวจสอบหรือยกเลิกงานทีก่ ําลังรอดําเนินการได

การยกเลิกงานสแกนปจจุบัน
เพื่อยกเลิกงานที่กาํ ลังสแกนอยู:
 บนตัวเครื่อง

1

กดปุม <หยุด>

ปุม <หยุด>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

C

 บนตัวเครื่อง

1

กด [Cancel] บนหนาจอขณะกําลังสแกน

สแกน

การตรวจสอบสถานะงาน

6

การตรวจสอบสถานะของงานสแกนที่กาํ ลังดําเนินการอยูหรือกอนหนานี้
หมายเหตุ

1

• คุณสามารถยกเลิกงานสแกนที่กาํ ลังดําเนินการอยูได
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดําเนินการในหนาจองาน ใหดทู ี่"การยกเลิกงานปจจุบัน" (P.165)

กดปุม <สถานะของงาน>

ปุม <สถานะของงาน>

1

2

4

5

7

8
0
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2

ตรวจสอบสถานะงาน

3

หลังจากตรวจสอบสถานะของงานแลว ใหกดปุม <ตกลง>

การตั้งคาเครื่องสแกนขั้นสูง

การตั้งคาเครื่องสแกนขั้นสูง
มีการใหคาํ อธิบายเกี่ยวกับรายการซึ่งสามารถตังคาไดสําหรับ [PC (Network)] และ [E-mail]
รายการการตั้งคา

ดูที่หนา

เขมขึน้ /จางลง*

ปรับความเขมในการสแกน

P.121

ชนิดของตนฉบับ*

ตั้งคาชนิดเอกสาร

P.122

2 ดาน

ตั้งคาเอกสารเปนแบบหนึ่งดานหรือสองดาน

P.123

ความละเอียด*

ตั้งคาความละเอียดในการสแกน

P.123

โหมดสี*

ตั้งโหมดสี

P.123

รูปแบบไฟล*

ตั้งคารูปแบบไฟล

P.124

ขนาดตนฉบับ*

ตั้งคาขนาดกระดาษ

P.124

หมายเหตุ

1

คําอธิบาย

• * คุณสามารถเปลี่ยนแปลงคาเริม่ ตนของฟงกชนั่ ได
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาเริ่มตนทีสามารถเปลี่ยนแปลงไดและวิธีการเปลี่ยนแปลงคาเหลานั้น ใหดูที่ "ตั้งคาสแกน" (P.145)

กดปุม <สแกน>

ปุม <สแกน>

สแกน

6
2

หลังจากระบุผูรับหรือที่อยูของเครื่องคอมพิวเตอรแลว
ใหเลือกรายการการตั้งคาทีต่ องการ
สําหรับขอมูลเกีย่ วกับการระบุอีเมลผูรับ ใหดูที่
"การสงขอมูลที่สแกนไปยังคอมพิวเตอรโดยอยูในรูปแบบไฟลแนบอีเมล - อีเมล"
(P.116)
สําหรับขอมูลเกีย่ วกับการระบุที่อยูของเครื่องคอมพิวเตอร ใหดูที่
"การสงขอมูลที่สแกนโดยตรงจากเครื่องไปสูคอมพิวเตอร" (P.118)

เขมขึ้น/จางลง
คุณสามารถตั้งคาความเขมไดจากทั้งหมดหาระดับ ยิ่งตําแหนงของ
แตหากยิ่งหางออกไปทางขวามากขึ้น สําเนาจะยิ่งจางลง

1

กดปุม <เขมขึน้ /จางลง>

หางออกไปทางซายมากขึน้ สําเนาจะยิ่งเขมขึ้น

ปุม <เขมขึน้ /จางลง>
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2

ตัวเลือกระดับความสวางและการประหยัดหมึกพิมพจะเปลีย่ นไปทุก
ครั้งทีม่ ีการกดปุม <เขมขึน้ /จางลง> และจะปรับใชตัวเลือกเหลานี้ไดเมื่อ
กลับสูหนาหลักโดยทีไ่ มไดกดปุม <ตกลง>
คุณสามารถเปลี่ยนระยะเวลาที่แสดงหนาจอการตั้งคาได
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนระยะเวลาที่แสดงหนาจอการตั้งคา ใหดูที่
"เวลาหนาจอปุมลัด" (P.160)

 เขมขึ้น +2
สแกนดวยความเขมมากที่สุด ใชการตั้งคานี้ในการสแกนเอกสารทีม่ ีองคประกอบเนื้อหาจาง
 เขมขึ้น +1
สแกนดวยความเขมคอนขางมาก ใชการตั้งคานี้ในการสแกนเอกสารทีม่ ีองคประกอบเนื้อหาคอนขางจาง
 ปกติ
สแกนดวยความเขมระดับเดียวกับเอกสาร
 จางลง +1
สแกนดวยความเขมคอนขางนอย ใชการตั้งคานีในการสแกนเอกสารที่มีองคประกอบเนื้อหาคอนขางเขม
 จางลง +2
สแกนดวยความเขมนอยทีส่ ุด ใชการตั้งคานี้ในการสแกนเอกสารที่มีองคประกอบเนื้อหาเขม

สแกน

ชนิดของตนฉบับ
คุณสามารถกําหนดชนิดของตนฉบับใหเหมาะกับขอมูลสแกนได
หมายเหตุ

6

• เมื่อมีการตัง้ คา [Color Mode] ใหเปน [Color] และคุณภาพของภาพสําหรับ [Text] และ [Photo] เทียบเทากับ [Photo & Text]

1

กดปุม <ชนิดของตนฉบับ>

2

ตัวเลือกชนิดของตนฉบับจะเปลี่ยนไปทุกครั้งทีมีการกดปุม
<ชนิดของตนฉบับ>
และจะปรับใชตัวเลือกนี้ไดเมื่อกลับสูหนาหลักโดยทีไ่ มไดกดปุม <ตกลง>
คุณสามารถเปลี่ยนระยะเวลาที่แสดงหนาจอการตั้งคาได
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนระยะเวลาที่แสดงหนาจอการตั้งคา ใหดูที่
"เวลาหนาจอปุมลัด" (P.160)

 ขอความ (คาเริม่ ตน)
ตัวเลือกนี้เหมาะสําหรับเอกสารทีม่ ีสีขาวดําชัดเจน เชน ขอความ
 ภาพและขอความ
ตัวเลือกนี้เหมาะสําหรับเอกสารทีม่ ีทั้งรูปภาพและขอความ
 ภาพ
ตัวเลือกนี้เหมาะสําหรับเอกสารทีม่ ีแตภาพ

122

ปุม <ชนิดของตนฉบับ>

การตั้งคาเครื่องสแกนขั้นสูง

2 ดาน
คุณสามารถตั้งคาเพื่อสแกนเอกสารแบบ 1 ดานหรือ 2 ดานได

1

กดปุม <2 ดาน>

2

ตัวเลือกวิธีการทําสําเนาจะเปลี่ยนไปทุกครั้งทีมีการกดปุม <2 ดาน>
และจะปรับใชตัวเลือกนี้ไดเมือ่ กลับสูหนาหลักโดยที่ไมไดกดปุม <ตกลง>
คุณสามารถเปลี่ยนระยะเวลาทีแ่ สดงหนาจอการตัง้ คาได

ปุม <2 ดาน>

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนระยะเวลาที่แสดงหนาจอการตั้งคา ใหดูที่
"เวลาหนาจอปุมลัด" (P.160)

 ปด
เลือก [Off] สําหรับเอกสารดานเดียว
 พลิกตามดานยาว

สแกน

สแกนเอกสารในแนวตั้งและพลิกหนาดานขาง
 พลิกตามดานกวาง

6

สแกนเอกสารในแนวนอนและพลิกหนาดานขาง

ความละเอียด
ตั้งคาความละเอียดในการสแกน โดยคุณสามารถเลือกความละเอียดไดดังนี้ คือ 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi หรือ
600 x 600 dpi

1

กดปุม <จัดชุด/ความละเอียด>

2

ตัวเลือกความละเอียดจะเปลี่ยนไปทุกครั้งทีม่ กี ารกดปุม <จัดชุด/
ความละเอียด>
และจะปรับใชตัวเลือกนี้ไดเมือ่ กลับสูหนาหลักโดยที่ไมไดกดปุม <ตกลง>
คุณสามารถเปลี่ยนระยะเวลาทีแ่ สดงหนาจอการตัง้ คาได

ปุม <จัดชุด/ความละเอียด>

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนระยะเวลาที่แสดงหนาจอการตั้งคา ใหดูที่
"เวลาหนาจอปุมลัด" (P.160)

โหมดสี
ตั้งโหมดสี
หมายเหตุ

• เมื่อมีการตั้งคา [รูปแบบไฟล] ใหเปน [TIFF] ในโหมด [ขาวดํา] การเปลี่ยนโหมดสีเปน [สี] จะทําใหการตังคา [รูปแบบไฟล] เปลี่ยนเปน [PDF]
• เมื่อมีการตั้งคา [รูปแบบไฟล] ใหเปน [JPEG] ในโหมด [สี] การเปลี่ยนโหมดสีเปน [ขาวดํา] จะทําใหการตั งคา [รูปแบบไฟล] เปลี่ยนเปน [PDF]
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6 สแกน

1

เลือก [โหมดสี] จากนั้นกดปุม <ตกลง>

2

เลือกโหมดสีที่ตองการ จากนั้นกดปุม <ตกลง>
 ขาวดํา
ใชในการสแกนเอกสารในรูปแบบขาวดํา
ระบบจะแปลงขอมูลทีส่ แกนใหอยูในรูปแบบ PDF หรือ TIFF
 สี
ใชในการสแกนเอกสารในรูปแบบสี ระบบจะแปลงขอมูลทีส่ แกนใหอยูในรูปแบบ PDF หรือ JPEG

รูปแบบไฟล
ตั้งคารูปแบบไฟลของขอมูลทีส่ แกน
ชื่อไฟลจะถูกบันทึกไวในรูปแบบ "YYMMDDHHMMSS"
เลือก [รูปแบบไฟล] จากนั้นกดปุม <ตกลง>

2

เลือกโหมดการสแกนที่ตองการ จากนั้นกดปุม <ตกลง>

สแกน

1

6

 PDF (คาเริ่มตน)
รองรับทัง้ [ขาวดํา] และ [สี]
 TIFF
เลือกรายการนี้ไดเมื่อเลือก [ขาวดํา] ในโหมดสี
 JPEG
เลือกรายการนี้ไดเมื่อเลือก [สี] ในโหมดสี

ขนาดตนฉบับ
คุณสามารถกําหนดขนาดและแนวการพิมพของเอกสารตนฉบับ

1

เลือก [ขนาดตนฉบับ] จากนั้นกดปุม <ตกลง>

2

เลือกขนาดของเอกสารตนฉบับ จากนั้นกดปุม <ตกลง>
 อัตโนมัติ
เครื่องจะตรวจจับขนาดเอกสารโดยอัตโนมัติจากขนาดมาตรฐานทีร่ องรับ
 ขนาดเอกสารคงที่ (คาที่ตั้งไวลวงหนา)
เลือกขนาดของเอกสารที่ใสเขาไป
หมายเหตุ
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• ระบบจะตั้งคา [ขนาดตนฉบับ] เปน [อัตโนมัต]ิ โดยอัตโนมัตเิ มื่อใสเอกสารเขาไปในตัวปอนเอกสาร

7 พิมพ
เนื้อหาในบทนี้อธิบายเกี่ยวกับวิธีการพิมพเอกสารโดยใชโปรแกรมควบคุมการพิมพ
z
ฟงกชันหลักของโปรแกรมควบคุมการพิมพ ......................................................................................................................126
z การพิมพ ...........................................................................................................................................................................127
z การใชงานระหวางการพิมพ ..............................................................................................................................................128

7 พิมพ

ฟงกชันหลักของโปรแกรมควบคุมการพิมพ
เนื้อหาในสวนนี้อธิบายเกี่ยวกับฟงกชันหลักๆ ของโปรแกรมควบคุมการพิมพทใี่ ชในการพิมพ
จําเปนตองทําการติดตั้งโปรแกรมควบคุมการพิมพกอ นเริ่มใชงาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งโปรแกรมควบคุมการพิมพ ใหดูที่ "การติดตั้ง โปรแกรมควบคุมการพิมพ/โปรแกรมควบคุมการสแกน" (P.56)
หมายเหตุ

• สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟงกชันการพิมพ ใหคลิก [วิธีใช] บนหนาจอเพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับวิธีใช
• ฟงกชันบางอยางที่ปรากฏอยูในแท็บ [Options] ของหนาจอ [Properties]
จะสามารถใชไดเมื่อขอมูลตัวเลือกที่ตดิ ตั้งนั้นถูกโหลดไปเก็บไวในโปรแกรมควบคุมการพิมพแลวเทานั้น ฟงกชั่นตางๆ ที่ปดใชงานอยูจะไมปรากฏขึ้น
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการตั้งคาขอมูลอุปกรณเสริม ใหดทู ี่ "การกําหนดคาอุปกรณเสริม" (P.76)

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

พิมพ

 คําอธิบายประกอบ
ใสขอคิดเห็น วันที่ และเลขหนาลงบนขอมูลการพิมพ

7
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การพิมพ

การพิมพ
สวนนี้จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการพิมพเอกสาร
ขั้นตอนทีใ่ ชในการพิมพอาจแตกตางกันไปตามแอพพลิเคชันทีค่ ุณใชงานอยู โปรดดูขั้นตอนตางๆ
ที่ระบุไวในคูมือการใชแอพพลิเคชันของคุณ
ขั้นตอนตอไปนี้คือขัน้ ตอนทีใ่ ชในหนาจอโปรแกรมควบคุมการพิมพของ [FX DocuCentre S2520/S2320]

1
2

3

เลือก [Print] จากเมนู [File] ของแอปพลิเคชัน
เลือก [FX DocuCentre XXXXX]
XXXXX: แสดงเปน "S2520" หรือ "S2320" ขึ้นอยูกับรุนของเครือ่ งของคุณ
กด [Properties] เพื่อเปลี่ยนตัวเลือกตางๆ ตามตองการ
หมายเหตุ

• สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟงกชนั การพิมพ
ใหคลิก [วิธีใช]
บนหนาจอเพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับวิธีใช

คลิก [OK]

5

คลิก [OK] ในกลองโตตอบ [Print]

พิมพ

4

7
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7 พิมพ

การใชงานระหวางการพิมพ
คุณสามารถยกเลิกงานทีก่ ําลังพิมพในปจจุบันได

การหยุดงานพิมพ
หากตองการยกเลิกงานที่กาํ ลังพิมพในปจจุบัน:
 บนตัวเครื่อง

1

กดปุม <หยุด>

ปุม <หยุด>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

 บนตัวเครื่อง

1
2
พิมพ

7
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ดับเบิลคลิกทีไ่ อคอนเครื่องพิมพ

บนแถบรายการที่อยูมุมขวาลางของหนาจอ

เลือกชื่อเอกสารทีต่ องการจะยกเลิก แลวกดแปน<ลบ>
ถาไมมีเอกสารปรากฏอยูบนหนาตาง คุณสามารถยกเลิกงานดวยตนเองไดจากบนเครื่อง

C

8 เครื่องมือ
คุณลักษณะของเครื่องพิมพจะถูกตั้งไวเปนคาเริ่มตนมาจากโรงงาน
แตคุณสามารถปรับแตงการตั้งคาเหลานี้ใหตรงกับสภาพแวดลอมการทํางานของคุณได
คุณสามารถทําการเปลีย่ นแปลงการตั้งคาไดจากหนาจอ [Tools] ในโหมดผูดูแลระบบ
หมายเหตุ

• การตั้งคาบางรายการอาจไมสามารถแสดงผลไดในเครือ่ งบางรุน อาจจําเปนตองใชอุปกรณเสริม สำหรับขอมูลเพิ่มเติม
โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา

เนื้อหาในบทนี้อธิบายเกี่ยวกับฟงกชันที่คุณสามารถใชในการเปลี่ยนแปลงการตั้งคา พรอมทั้งรายละเอียดขั้นตอนตางๆ ในการตั้งคา
z ขัน
้ ตอนการตั้งคาระบบ.....................................................................................................................................................130
z รายการเมนูการกําหนดคุณสมบัติหลักทีแ
่ สดงอยูในโหมดผูดูแลระบบ ............................................................................132
z
ตั้งคาระบบ .......................................................................................................................................................................134
z การตั้งคาเครือคาย ...........................................................................................................................................................140
z การตั้งคาทําสําเนา ...........................................................................................................................................................142
z
การตั้งคาถายบัตรประจําตัว .............................................................................................................................................144
z ตั้งคาสแกน.......................................................................................................................................................................145
z การจัดการผูใช ..................................................................................................................................................................148

8 เครื่องมือ

ขั้นตอนการตั้งคาระบบ
ภาพรวมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาเริ่มตนของเครื่อง
สิ่งสําคัญ

• หากมีงานที่กําลังดําเนินการหรือรอดําเนินการอยู คุณจะไมสามารถเขาสูโหมดผูดูแลระบบได และ หากคุณไมสามารถเขาสูโหมดผูด ูแลระบบ
ใหรอประมาณ 5 นาที แลวจึงลองใหมอีกครั้ง เนื่องจากงานบางงานอาจยังคงมีการทํางานตอเนื่องภายในระบบ
• ขณะที่อยูในโหมดผูด ูแลระบบ คุณจะไมสามารถใชงานรายการตอไปนี้ได
- การรับงานพิมพ และเริ่มการพิมพหรือสแกน

เขาสูโหมดผูดูแลระบบ
1

กด ปุม <ล็อกอิน/ล็อกเอาต>

ปุม <ล็อกอิน/เอาท>

1

2

4

5

7

8
0

หนาจอใหใสรหัสผานจะปรากฏขึน้
หมายเหตุ

เครืองมือ

2

• รหัสผานเริ่มตนจะตั้งไวเปน "11111" (เลข "1" หาตัว)
• รหัสผานสามารถเปลี่ยนได
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนรหัสผาน ใหดทู ี่ "ผูดแู ลระบบ
รหัสผาน" (P.138)"ผูดแู ลระบบ รหัสผาน" (P.138)"ผูดแู ลระบบ
รหัสผาน" (P.138)

ใชแปนตัวเลขเพื่อปอนรหัสผาน จากนั้นกดปุม <ตกลง> หนาจอ [Tools]
จะปรากฏขึ้น
หมายเหตุ

• ปุม <ล็อกอิน/เอาท> จะสวางขึ้นเมื่อเครื่องเขาสูโหมดผูด ูแลระบบ

8
ตั้งคาฟงกชั่น
1

กดปุม < > และ < > เพื่อเลือกรายการที่จะตั้งคา
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการการตั้งคา ใหดูที่
"รายการเมนูการกําหนดคุณสมบัติหลักที่แสดงอยูในโหมดผูดูแลระบบ" (P.132)

2

กดปุม <ตกลง>
หมายเหตุ

3

ทําซ้าํ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ตามความจําเปนเพื่อตั้งคาฟงกชนั่ ทีต่ องการทัง้ หมด
หมายเหตุ
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• หากตองการกลับสูหนาจอ [Tools] ใหกดปุม <รีเซ็ต>
หากตองการกลับสูหนาจอกอนหนา ใหกดปุม <ยอนกลับ> หรือ < >

• รายการการตั้งคาบางรายการกําหนดใหตองปอนคาตัวเลขโดยใชแปนตัวเลข

ขั้นตอนการตั้งคาระบบ

ออกจากโหมดผูดูแลระบบ
1

กดปุม <ล็อกอิน/เอาท>
หมายเหตุ

• หากมีการตั้งคาใดที่จําเปนตองทําการรีบูตเครื่องเพื่อใชคาที่ตงั้ ใหม
ก็ใหทําการรีบูตเครื่องตามขอความที่ปรากฏ
• ไฟที่ปุม <ล็อกอิน/เอาท> จะดับลงเมื่อเครื่องออกจากโหมดผูดแู ลระบบ

ปุม <ล็อกอิน/ล็อกเอาต>

1

2

4

5

7

8
0

เครืองมือ

8
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8 เครื่องมือ

รายการเมนูการกําหนดคุณสมบัติหลักที่แสดงอยูในโหมดผูดูแลระบบ
ตารางขางลางนี้จะแสดงรายการการตั้งคาเริ่มตนซึ่งคุณสามารถเปลีย่ นแปลงได
รายการที่แสดงเหลานี้จะแตกตางกันไปขึน้ อยูกับการกําหนดคาของเครื่องคุณ
รายการการตั้งคา
ตั้งคาระบบ

P.134

การตั้งคาถาดกระดาษ

ใชในการตั้งคาชนิดของกระดาษสําหรับถาดกระดาษ

P.134

การตั้งคาวัสดุสิ้นเปลือง

ใชในการตั้งคาหนาจอแสดงคําเตือนสําหรับวัสดุสิ้นเปลือง

P.135

การตั้งคาภูมิภาคและเวลา

ใชในการตั้งคาภูมิภาคในการใชงานเครื่องและนาฬิการะบบ

P.135

การตั้งคาอืน่ ๆ

ใชในการตั้งคาระบบอื่นๆ

P.138

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

ใชในการตั้งคาคุณสมบัติการทําสําเนา

P.142

สวางขึ้น/เขมขึ้น

ใชในการตั้งคาเริ่มตนของความเขมของสําเนา

P.142

ชนิดของตนฉบับ

ใชในการตั้งคาเริ่มตนของชนิดของตนฉบับ

P.142

2 ดาน

ใชในการตั้งคาเริ่มตนสําหรับการทําสําเนา 2 ดาน

P.142

ถาดกระดาษ

ใชในการตั้งคาถาดกระดาษเริ่มตนสําหรับการทําสําเนา

P.142

การยอ/ขยาย

ใชในการตั้งอัตราสวนการยอขยายเริ่มตน

P.143

ลบขอบ

ใชในการตั้งคาเริ่มตนสําหรับ ลบขอบ

P.143

ความคมชัด

ใชในการตั้งระดับความคมชัด

P.143

การลบพื้นหลัง

ใชในการตั้งคาวาจะลบพื้นหลังของภาพหรือไม

P.143

พื้นหลัง ระดับการลบ

ใชในการตั้งระดับการลบพื้นหลัง

P.143

ตั้งคายอ/ขยายลวงหนา

ใชในการตั้งคาการยอ/ขยายลวงหนา

P.143

จัดชุดอัตโนมัติ

ใชในการตั้งคาการหมุนเมื่อเลือก จัดชุด สําหรับวิธีการพิมพออก

P.143

ใชในการตั้งคาถายบัตรประจําตัว

P.144

ชนิดของตนฉบับ

ใชในการตั้งคาเริ่มตนสําหรับชนิดของตนฉบับ

P.144

จํานวนบัตร

ใชในการตั้งจํานวนบัตรที่จะทําสําเนา

P.144

ลบขอบ

ใชในการตั้งคาของ ลบขอบ

P.144

ใชในการตั้งคาคุณสมบัติการสแกน

P.145

สวางขึ้น/เขมขึ้น

ใชในการตั้งคาเริ่มตนของความเขมของการสแกน

P.145

ชนิดของตนฉบับ

ใชในการตั้งคาเริ่มตนของชนิดของตนฉบับ

P.145

ความละเอียด

ใชในการตั้งคาเริ่มตนของความละเอียดของการสแกน

P.145

โหมดสี

ใชในการตั้งคาโหมดสีสําหรับการสแกน

P.145

รูปแบบไฟล (ขาวดํา)

ใชในการตั้งคารูปแบบไฟลของขอมูลขาวดําที่สแกน

P.145

รูปแบบไฟล (สี)

ใชในการตั้งคารูปแบบไฟลของขอมูลสีที่สแกน

P.146

ขนาดตนฉบับ

ใชในการกําหนดขนาดและแนวของเอกสาร

P.146

การตั้งคาทําสําเนา

เครืองมือ

การตั้งคาถายบัตรประจําตัว

ตั้งคาสแกน
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ดูที่หนา:

ใชในการตั้งคาระบบ

การตั้งคาเครือคาย

8

คําอธิบาย

รายการเมนูการกําหนดคุณสมบัติหลักที่แสดงอยูในโหมดผูดูแลระบบ
รายการการตั้งคา

คําอธิบาย

ดูที่หนา:

การลบพื้นหลัง

ใชในการตั้งคาวาจะลบพื้นหลังของภาพหรือไม

P.146

พื้นหลัง ระดับการลบ

ใชในการตั้งระดับการลบพื้นหลัง

P.146

การบีบอัดภาพ

ใชในการตั้งอัตราการบีบอัดสําหรับการสแกน

P.146

ความคมชัด

ใชในการตั้งระดับความคมชัด

P.146

ลบขอบ

ใชในการตั้งคาของ ลบขอบ

P.147

ขนาดไฟลแนบสูงสุด

ใชในการกําหนดขนาดไฟลสูงสุดสําหรับไฟลแนบ

P.147

การยืนยันการรับ

ใชในการตั้งคาวาจะยืนยันขอมูลผูรับกอนสงหรือไม

P.147

ใชในการจํากัดผูใชที่อนุญาตใหใชฟงกชันทำสําเนา

P.148

การควบคุมผูใช

ใชในการจํากัดการใชฟงกชันทําสําเนา

P.148

ยืนยัน/แกไข

ใชในการตั้งคาวาจะรีเซ็ตจํานวนการทําสําเนาทังหมดหรือไม

P.148

รีเซ็ตจํานวนการทําสําเนา

ใชในการตั้งรหัสผานของผูใชและจํานวนสูงสุดที่อนุญาตใหทําสําเนาได P.150

การจัดการผูใช

เครืองมือ

8
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ตั้งคาระบบ
ใชในการตั้งคาระบบ
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการแสดงหนาจอ [System Settings] ใหดูที่ "ขัน้ ตอนการตั้งคาระบบ" (P.130)

การตั้งคาถาดกระดาษ
การตัง้ คาถาดกระดาษ
การตั้งคาถาดกระดาษจะตั้งคาชนิดของกระดาษ (คุณภาพกระดาษ) สําหรับถาดกระดาษแตละถาด
การตั้งคาถาดกระดาษยังใชในการตั้งคาขนาดกระดาษสําหรับถาดกระดาษ 5
เพื่อรักษาคุณภาพการพิมพไวเชนเดิมหลังจากเปลีย่ นคุณภาพของกระดาษในถาด
ใหเปลี่ยนการตั้งคาเริ่มตนของคุณภาพกระดาษของถาดใหตรงกับกระดาษใหม
หมายเหตุ

• [ถาด 2] ถึง [ถาด 4] จะแสดงขึ้นมาเมือ่ ติดตั้งถาดกระดาษที่เปนอุปกรณเสริม

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการแสดงหนาจอ [ตั้งคาถาด] ใหดูที่ "ขัน้ ตอนการตั้งคาระบบ" (P.130)

 ถาด 1
z

ชนิดของกระดาษ
ตั้งคาชนิด (คุณภาพ) ของกระดาษในถาด 1
คุณสามารถเลือก [ธรรมดา 1], [ธรรมดา 2] หรือ [กระดาษบาง]
[ธรรมดา 1] เปนคาทีต่ ั้งจากโรงงาน
 ถาด 2 ถึงถาด 4
z

เครืองมือ

ชนิดของกระดาษ
ตั้งคาชนิด (คุณภาพ) ของกระดาษในถาด 2 ถึงถาด 4 (ถาดทีเ่ ปนอุปกรณเสริม)
คุณสามารถเลือก [ธรรมดา 1], [ธรรมดา 2], [กระดาษหนา], [Extra-HW] หรือ [กระดาษบาง]
 ถาด 5
z

8

z

ขนาดกระดาษ
ตั้งคาขนาดของกระดาษในถาด 5 (บายพาส)
คุณสามารถเลือก [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> คุณสามารถตั้งคากระดาษทีไ่ มใชขนาดมาตรฐาน (X
(แนวนอน) 98 ถึง 432 มม. และ Y (แนวตั้ง) 127 ถึง 297 มม.)
[A4 (297 x 210 มม.)] เปนคาทีต่ ั้งจากโรงงาน
ชนิดของกระดาษ
ตั้งคาชนิด (คุณภาพ) ของกระดาษในถาด 5 (บายพาส)
คุณสามารถเลือก [ธรรมดา 1], [ธรรมดา 2], [กระดาษหนา], [Extra-HW] หรือ [กระดาษบาง]
[ธรรมดา 1] เปนคาทีต่ ั้งจากโรงงาน

เลือกกระดาษอัตโนมัติ
ตั้งคาถาดทีจ่ ะใชสําหรับการเลือกถาดกระดาษโดยอัตโนมัติ
หมายเหตุ

• ถาด 1 จะถูกรวมไวในรายการนี้โดยอัตโนมัติ

 ถาด 2 ถึง 4
ตั้งคาถาดแตละถาดที่ตองการใหรวมอยูในการเลือกถาดกระดาษโดยอัตโนมัติ
คุณสามารถเลือก [เปด] หรือ [ปด] ได
[เปด] เปนคาที่ตั้งจากโรงงาน
หมายเหตุ
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• [ถาด 2] ถึง [ถาด 4] จะแสดงขึ้นมาเมือ่ ติดตั้งถาดกระดาษที่เปนอุปกรณเสริม

ตั้งคาระบบ
การตั้งคาขนาดกระดาษ
ใชในการกําหนดขนาดของกระดาษที่จะตรวจจับโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใชเอกสารขนาดมาตรฐาน
หรือตั้งคาใหเครื่องตรวจจับขนาดของเอกสาร
คุณสามารถเลือกจาก [ชุดลําดับ A/B (8K/16K)], [หนวยเปนนิ้ว (8 x 14")], [ชุดลําดับ A/B (8 x 13")] หรือ [หนวยเปนนิ้ว (8 x 13.4")]
[ชุดลําดับ A/B (8K/16K)] เปนคาที่ตั้งจากโรงงาน

เปลี่ยนขนาด Legal สําหรับ DADF
ใชในการตั้งคาตัวเลือกขนาดเอกสารที่เครื่องจะสามารถตรวจจับไดโดยอัตโนมัติในตัวปอนเอกสาร
คุณสามารถเลือกไดจาก [8.5 x 13" ] หรือ [8.5 x 14" ]
[8.5 x 14" ] เปนคาทีต่ ั้งจากโรงงาน

เลือกขนาด 8K/16K
ใชในการตั้งคาตัวเลือกขนาดเอกสารที่เครื่องจะสามารถตรวจจับไดโดยอัตโนมัติในตัวปอนเอกสาร
คุณสามารถเลือกจาก [จีน (8K/16K)] หรือ [ไตหวัน(8K/16K)]
[จีน (8K/16K)] เปนคาที่ตั้งจากโรงงาน

การตั้งคาวัสดุสิ้นเปลือง
แสดงการเตือนผงหมึก
ใชในการตั้งคาวาจะใหแสดงขอความบนหนาจอบอยแคไหนเมื่อใกลถึงเวลาเปลีย่ นตลับหมึกแลว
คุณสามารถเลือกไดจาก [ปด], [ขณะเริ่มทํางาน] หรือ [ขณะลางอัตโนมัติ]
[ขณะเริ่มทํางาน] เปนคาที่ตั้งจากโรงงาน

แสดงการเตือนดรัม

เครืองมือ

ใชในการตั้งคาวาจะใหแสดงขอความบนหนาจอบอยแคไหนเมื่อใกลถึงเวลาเปลีย่ นตลับลูกดรัมแลว
คุณสามารถเลือกไดจาก [ปด], [ขณะเริ่มทํางาน] หรือ [ขณะลางอัตโนมัติ]
[ขณะเริ่มทํางาน] เปนคาที่ตั้งจากโรงงาน

แสดงคําเตือนดรัม
ใชในการตั้งคาวาจะใหแสดงขอความบนหนาจอบ อยแคไหนเมื่อตลับลูกดรัมสิ้นสุดอายุการใชงานแลว
คุณสามารถเลือกไดจาก [ปด], [ขณะเริ่มทํางาน] หรือ [ขณะลางอัตโนมัติ]
[ขณะลางอัตโนมัติ] เปนคาทีต่ ั้งจากโรงงาน

8

การตั้งคาภูมิภาคและเวลา
ภูมิภาค
ตั้งคาภูมิภาคในการใชงานเครื่อง
คุณสามารถเลือกจาก [ออสเตรเลีย], [จีน], [ไตหวัน], [ฮองกง], [อินโดนีเซีย], [เกาหลี], [มาเลเซีย], [นิวซีแลนด], [ฟลิปปนส], [สิงคโปร],
[เวียดนาม] หรือ [ไทย]
[ออสเตรเลีย] เปนคาที่ตั้งจากโรงงาน
สิ่งสําคัญ

• หากคุณเปลี่ยนแปลงการตัง้ คา [ภูมิภาค] หลังจากที่คุณเริม่ ตนใชเครื่องแลว ระบบจะรีเซ็ตการตั้งคาทั้งหมด ใหเปลี่ยนการตั้งคา [ภูมิภาค]
ดวยความระมัดระวัง

ปฏิบัติตามขั้นตอนขางลางนี้เพื่อดําเนินการตั้งคา

1

ในหนาจอ [การตั้งคาภูมิภาคและเวลา] ใหเลือก [ภูมิภาค]

2

กดปุม <ตกลง>
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3

เลือกภูมภิ าคของคุณ จากนั้นกดปุม <ตกลง>

4

เลือก [ใช (ตองรีสตารท)] จากนั้นกดปุม <ตกลง>
รีสตารทเครื่อง (ปดสวิตชเครื่องแลวเปดขึน้ มาอีกครั้ง)

ตั้งเวลารีเซ็ตอัตโนมัติ
ใชในการตั้งคาระยะเวลาทีใ่ หเครื่องรอกอนการกลับสูหนาจอเริ่มตนโดยอัต
โนมัติเมื่อไมมีการดําเนินการใดๆ
คุณสามารถเลือกไดดังนี้ คือ [15 วินาที], [30 วินาที], [45 วินาที], [1 นาที],
[2 นาที], [3 นาที] หรือ [4 นาที]
[45 วินาที] เปนคาที่ตั้งจากโรงงาน

ตั้งเวลาพิมพอัตโนมัติ
ใชในการตั้งคาระยะเวลาทีเ่ ครื่องรอหลังจากสั่งงานแผงควบคุม ใสกระดาษลงในตัวปอนกระดาษ หรือปดถาดกระดาษ
จนกระทั่งเริ่มพิมพโดยอัตโนมัติ
คุณสามารถตั้งคาไดระหวาง 1 - 240 วินาที (เพิม่ ทีละ 1 วินาที)
[10 วินาที] เปนคาที่ตั้งจากโรงงาน

ตั้งประหยัดพลังงาน
ใชในการตั้งคาสําหรับฟงกชันการประหยัดพลังงาน
 โหมดใชพลังงานต่ํา

เครืองมือ

ตั้งคาระยะเวลาที่ใหเครื่องรอกอนการเขาสูโหมดใชพลังงานต่ํา
คุณสามารถตั้งคาไดระหวาง 1 ถึง 60 นาที (เพิ่มขึนทีละ 1 นาที)
เครื่องจะไมปดการทํางานโดยสมบูรณในโหมดใชพลังงานต่ํานี้
แตโหมดนี้จะสรางสมดุลระหวางการใชพลังงานตกั บเวลาอุนเครื่องในชวงสั้นๆ
โดยการควบคุมอุณหภูมิของฟวเซอรใหอยูในระดับกึง่ กลางระหวางอุณหภูมิเมื่อปดเครื่องกับอุณหภูมเิ มื่อเครื่อง "พรอมทํางาน"
[1 นาที] เปนคาทีต่ ั้งจากโรงงาน

8

 โหมดพัก
ใชสาํ หรับตั้งเวลาทีเ่ ครื่องจะตองรอกอนเปลียนจากโหมดพลังงานต่ําไปเปนโหมดพักเครื่อง
คุณสามารถตั้งคาไดระหวาง 1 ถึง 239 นาที (เพิ่มขึนทีละ 1 นาที)
โหมดพักเครื่องจะลดการใชพลังงานใหเหลือนอยที่สุดดวยการตัดกระแสไฟฟาที่เขาสูสวนประกอบทั้งหมดยกเวนชุดควบคุม
เวลาอุนเครื่องในโหมดพักเครื่องจะนานกวาในโหมดใชพลังงานต่ํา
[1 นาที] เปนคาทีต่ ั้งจากโรงงาน

เวลารอ
มีการตั้งคาระยะเวลาที่จะรอตามการดําเนินการที่แสดงรายการไวขา งลางนี้เมื่อมีการวางเอกสารบนกระจกวางเอกสารตนฉบับและกําลังอัพ
โหลด
z ระยะเวลาที่ผานพนไปจนกระทั่งการดําเนินการถัดไปเสร็จสมบูรณเมื่อปรากฏวาไมมีการเพิ่มเอกสารใดเขาไปแลว
[30 วินาที] เปนคาที่ตั้งจากโรงงาน
คุณสามารถเลือกไดดังนี้ คือ [20 วินาที], [30 วินาที], [60 วินาที] หรือ [90 วินาที]

ตั้งเวลายกเลิกงาน
ใชในการตั้งคาวาจะใหระบบยกเลิกงานโดยอัตโนมัติหรือไมเมื่อมีขอ ผิดพลาดของงานเกิดขึน้
คุณสามารถเลือก [เปด] หรือ [ปด] ได หากเลือก [เปด] คุณจะสามารถตั้งคาไดระหวาง 60 - 5940 วินาที (เพิ มขึ้นทีละ 1 วินาที)
[600 วินาที] เปนคาทีต่ ั้งจากโรงงาน

นาฬิกา
ตั้งเวลาบนนาฬิกาของเครื่อง รายการนี้จะตั้งคาเวลาที่ใชในการพิมพเวลาปจจุบันบนรายการและรายงาน
หมายเหตุ
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• เมื่อตั้งเวลาเปนครัง้ แรก ใหตงั้ คา [รูปแบบวันที่] และ [รูปแบบเวลา] กอน

ตั้งคาระบบ
ปฏิบัติตามขั้นตอนขางลางนี้เพื่อดําเนินการตั้งคา
 วันที่และเวลา
ตั้งคาวันทีแ่ ละเวลาปจจุบัน

1

ในหนา [ตั้งคาระบบ] ใหเลือก [การตั้งคาภูมิภาคและเวลา] แลวกดปุม
<ตกลง>

2

เลือก [นาฬิกา] แลวกดปุม <ตกลง>

3

เลือก [วันที่และเวลา] จากนั้นกดปุม <ตกลง>

4

ตั้งวันที่
ใชแปนตัวเลข (ปุม 0 - 9) ในการปอนวันที่

เครืองมือ

ตัวอยาง: หากตองการปอนวันที่ 18 มิถุนายน 2014 ใหกด
<2><0><1><4> <0><6> <1><8>
หมายเหตุ

5
6

กดปุม <ตกลง>
ตั้งคาเวลาปจจุบัน
ใชแปนตัวเลข (ปุม 0 - 9) ในการปอนเวลา
หมายเหตุ

7
8

8

• ปอนวันที่ตามรูปแบบการแสดงผลที่ตงั้ ไวใน [รูปแบบวันที่]
• กดปุม < > และ < > เพื่อเลื่อนเคอรเซอร

• ปอนเวลาในรูปแบบการแสดงผล (12 หรือ 24 ชั่วโมง) ที่ตั้งคาไวใน
[รูปแบบเวลา]
เมื่อตัง้ [รูปแบบเวลา] เปน [12H] ใหปอนคาระหวาง [1:00] ถึง
[12:59]
เมื่อตัง้ [รูปแบบเวลา] เปน [24H] ใหปอนคาระหวาง [0:00] ถึง
[23:59]
• กดปุม < > และ < > เพื่อเลื่อนเคอรเซอร

กดปุม <ตกลง>
ตรวจสอบการตั้งคา จากนั้นกดปุม <ตกลง>
หนาจอยืนยันจะปรากฏขึ้น
 รูปแบบวันที่
ตั้งคารูปแบบวันที่
คุณสามารถเลือกไดจาก [ปป/ดด/วว], [ดด/วว/ปป] หรือ [วว/ดด/ปป]
[ปป/ดด/วว] เปนคาที่ตั้งจากโรงงาน
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8 เครื่องมือ

1

ในหนาจอ [นาฬิกา] ใหเลือก [รูปแบบวันที]่ จากนั้นกดปุม <ตกลง>

2

เลือกรูปแบบการแสดงวันที่ทตี่ องการ จากนั้นกดปุม <ตกลง>

 รูปแบบเวลา
ตั้งคารูปแบบเวลา
คุณสามารถเลือกไดจาก [12H] หรือ [24H]
[24H] เปนคาที่ตั้งจากโรงงาน

1

ในหนาจอ [นาฬิกา] ใหเลือก [รูปแบบเวลา] จากนั้นกดปุม <ตกลง>

2

เลือกรูปแบบการแสดงเวลาที่ตองการ จากนั้นกดปุม <ตกลง>

เครืองมือ

8
การตั้งคาอื่นๆ
ผูดูแลระบบ รหัสผาน
ใชในการตั้งรหัสผานสําหรับเขาสูโหมด System Administration
คุณสามารถปอนตัวเลขไดระหวาง 4 - 6 ตัวตั้งแตเลข 0 - 9
[11111] (เลข "1" หาตัว) เปนคาทีต่ ั้งจากโรงงาน
ปฏิบัติตามขัน้ ตอนขางลางนี้เพื่อดําเนินการตั้งคา

1

ในหนา [ตั้งคาระบบ] ใหเลือก [การตั้งคาอืน่ ๆ] แลวกดปุม <ตกลง>
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการแสดงหนาจอ [เครืองมือ] ใหดูที่
"ขัน้ ตอนการตั้งคาระบบ" (P.130)

2
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เลือก [ผูดูแลระบบ รหัสผาน] แลวกดปุม <ตกลง>

ตั้งคาระบบ

3

ปอนรหัสผานที่ตองการในชองรหัสผานใหม
หมายเหตุ

4

• รหัสผานที่ปอนจะปรากฏขึ้นเปนเครื่องหมายดอกจัน (*)

กดปุม <ตกลง>

ซอมบํารุง
ใชเพื่อรีเซ็ตตัวนับสําหรับอะไหลทดแทนที่ตองเปลี่ยนตามระยะเวลาโดยตัวแทนฟูจิ ซีร็อกซในพื้นที่ของคุณ
สิ่งสําคัญ

• ใหใชฟงกชั่นเหลานี้เฉพาะในกรณีที่จาํ เปนเทานัน้

เก็บบันทึกการทํางาน
ใชในการตั้งคาวาจะใหระบบบันทึกงานทําสําเนาและงานสแกนจาก USB ไวใน Job History Reports หรือไม
คุณสามารถเลือก [เปด] หรือ [ปด] ได
[ปด] เปนคาที่ตั้งจากโรงงาน

หนาจอเริม่ ตน
หนาจอ [หนาจอเริ่มตน] จะอนุญาตใหคุณเปลี่ยนแปลงหนาจอเริ่มตน ซึ่งเปนหนาจอที่แสดงขึน้ มาเมื่อเปดเครื่อง
และหลังออกจากโหมดประหยัดพลังงาน คุณสามารถเลือกหนาจอ [ทําสําเนา] หรือ [สแกน] เปนหนาจอเริ่มตน
[Copy] เปนคาที่ตั้งจากโรงงาน
หมายเหตุ

• ไมสามารถตั้งคาบางหนาจอไดสาํ หรับเครื่องบางรุน

ปฏิบัติตามขั้นตอนขางลางนี้เพื่อเปลี่ยนหนาจอเริ่มตน

1

สําหรับขอมูลเกีย่ วกับวิธีการแสดงหนาจอ [Default Display] ใหดูที่
"ขั้นตอนการตั้งคาระบบ" (P.130)

เครืองมือ

2

ในหนาจอ [Default Display]
ใหเลือกหนาจอที่ตองการใชเปนหนาจอเริ่มตน

กดปุม <ตกลง>

8

เขาสูโหมดประหยัดพลังงานหลังงานเสร็จสิ้น
ใชในการตั้งคาวาจะเขาสูโหมดใชพลังงานตำหลังจากงานพิมพเสร็จไปแลว 10 วินาทีหรือไม
คุณสามารถเลือก [ปด] หรือ [เปด] ได
[ปด] เปนคาที่ตั้งจากโรงงาน
หมายเหตุ

• เครื่องจะปฏิบัตติ ามการตั้งคาตั้งเวลาใชพลังงานต่าํ เมื่อเลือก [ปด]
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การตั้งคาเครือคาย
ใชในการตั้งคาสภาพแวดลอมของเครือขาย
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการแสดงหนาจอ [การตั้งคาเครือขาย] ใหดูที่ "ขั้นตอนการตั้งคาระบบ" (P.130)

ความละเอียดของ IPv4 แอดเดรส
ตั้งคา IPv4

ขอรับ IP แอดเดรส
กําหนดวิธีการทีใ่ ชในการขอรับ IP แอดเดรส, ซับเน็ตมาสก และเกตเวยแอดเดรส
 DHCP/AutoNet
ขอรับ IP แอดเดรส, ซับเน็ตมาสก และเกตเวยแอดเดรสจากเซิรฟเวอร DHCP โดยอัตโนมัติ
หากการติดตอสื่อสารกับเซิรฟเวอร DHCP ลมเหลว ระบบจะเปดใชงานฟงกชั่น AutoIP เพื่อจัดสรร IP แอดเดรส (169.254.xxx.xxx)
หากมีการติดตอสื่อสารกับเซิรฟเวอร DHCP อีกครังในภายหลัง จะไดรับการตั้งคาจากเซิรฟเวอร DHCP อีกครั้ง
 Static
ใช IP แอดเดรส, ซับเน็ตมาสก และเกตเวยแอดเดรสเดิมเสมอ
 DHCP
ขอรับ IP แอดเดรส, ซับเน็ตมาสก และเกตเวยแอดเดรสจากเซิรฟเวอร DHCP โดยอัตโนมัติ
 BOOTP
ขอรับ IP แอดเดรส, Subnet Mask และเกตเวยแอดเดรส จากเซิรฟเวอร BOOTP โดยอัตโนมัติ

เครืองมือ

8

 RARP
ขอรับ IP แอดเดรสจากเซิรฟเวอร RARP โดยอัตโนมัติ

IP แอดเดรส
เมือ่ ตั้งคา [รับที่อยู IP] เปน [Static] จะมีการตั้งคา IP แอดเดรสโดยการปอนขอมูลดวยตนเองจากแปนตัวเลข
หมายเหตุ

• ปอน IP แอดเดรสในรูปแบบ xxx.xxx.xxx.xxx โดยที่ "xxx" แตละชุดมีคาระหวาง 0 ถึง 255

 ซับเน็ตมาสก
เมือ่ ตั้งคา [รับที่อยู IP] เปน [Static] จะมีการตั้งคาซับเน็ตมาสกโดยการปอนขอมูลดวยตนเองจากแปนตัวเลข
หมายเหตุ

• ปอนซับเน็ตมาสกในรูปแบบ xxx.xxx.xxx.xxx โดยที่ "xxx" แตละชุดมีคาระหวาง 0 ถึง 255

 เกตเวยแอดเดรส
เมือ่ ตั้งคา [รับที่อยู IP] เปน [Static] จะมีการตั้งคาเกตเวยแอดเดรสโดยการปอนขอมูลดวยตนเองจากแปนตัวเลข
หมายเหตุ

• ปอนเกตเวยแอดเดรสในรูปแบบ xxx.xxx.xxx.xxx โดยที่ "xxx" แตละชุดมีคาระหวาง 0 ถึง 255

ความละเอียดของ IPv6 แอดเดรส
ตั้งคา IPv6
 ตั้งคา IPv6
ตั้งคาวาจะใช IPv6 หรือไม
คุณสามารถเลือก [ปดใชงาน] หรือ [เปดใชงาน] ได
[ปดใชงาน] เปนคาทีต่ ั้งจากโรงงาน
 IP แอดเดรส
ใชแปนตัวเลขในการปอน IP แอดเดรส
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การตั้งคาเครือคาย
 เลขนําหนา
ใชแปนตัวเลขในการปอนเลขนําหนา IP แอดเดรส (ระหวาง 1 ถึง 128)
 เกตเวยแอดเดรส
ใชแปนตัวเลขในการปอนเกตเวยแอดเดรส

การตั้งคาโหมด IP
ตั้งคาโหมดการดําเนินการ TCP/IP
[IPv4] เปนคาทีต่ ั้งจากโรงงาน
 Dual Stack
เลือกการตั้งคานี้เมื่อใชเครื่องในสภาพแวดลอมที่ใชทั้ง IPv4 และ IPv6
 IPv4
เลือกการตั้งคานี้เมื่อใชเครื่องในสภาพแวดลอม IPv4
 IPv6
เลือกการตั้งคานี้เมื่อใชเครื่องในสภาพแวดลอม IPv6

อัตราความเร็วของอีเธอรเน็ต
คุณสามารถเลือกไดดังนี้ คือ [อัตโนมัติ], [10BASE-T Half], [10BASE-T Full], [100BASE-TX Half] หรือ [100BASE-TX Full]
[อัตโนมัติ] เปนคาที่ตั้งจากโรงงาน

เครืองมือ

การตั้งคาตัวกรอง IP
ตั้งคาวาจะจํากัด IP แอดเดรสทีส่ ามารถเขาถึงเครื่องไดหรือไม
หมายเหตุ

• ตัวกรอง IP เปนฟงกชนั่ ที่ใชในการระงับการพิมพโดยใช TCP/IP
• ระบบจะเปดใชงานการตัง้ คานี้หลังจากรีสตารทเครือ่ ง

8

IPv4
ตั้งคาวาจะจํากัด IPv4 แอดเดรสซึ่งสามารถเขาถึงเครื่องไดหรือไม เมือ่ เปดใชงานการตั้งคานี้ คุณจะสามารถลงทะเบียน IP แอดเดรส/
ซับเน็ตมาสกที่จะรองรับไดมากถึง 10 รายการ

IPv6
ตั้งคาวาจะจํากัด IPv6 แอดเดรสซึ่งสามารถเขาถึงเครื่องไดหรือไม เมือ่ เปดใชงานการตั้งคานี้ คุณจะสามารถลงทะเบียน IP แอดเดรส/
ซับเน็ตมาสกที่จะรองรับไดมากถึง 10 รายการ
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การตั้งคาทําสําเนา
ใชในการตั้งคาคุณสมบัติการทําสําเนา
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการแสดงหนาจอ [ตั้งคาการทําสําเนา] ใหดูที่ "ขัน้ ตอนการตั้งคาระบบ" (P.130)

เขมขึ้น/จางลง
ตั้งคาเริ่มตนสําหรับความเขมในการทําสําเนาทีแสดงใน [เขมขึน้ /จางลง]
คุณสามารถเลือก [เขมขึน้ +2], [เขมขึ้น +1], [ปกติ], [จางลง +1], [จางลง +2] หรือ [ตัวประหยัดหมึกพิมพ]
[ปกติ] จะตั้งคาความเขมในการทําสําเนาไวที่ระดับใกลเคียงกับเอกสารตนฉบับ, [Dark +2] จะตั้งคาความเขมที่สูงกวาเอกสารตนฉบับ สวน
[Light +2] จะตั้งคาความเขมทีน่ อยลง
[Toner Saver] จะกําหนดคาสําหรับแตละคุณลักษณะไวเพื่อประหยัดการใชหมึกพิมพ [Lighten/Darken]: Lighten +2, [Sharpness]:
Sharpen +2 และ [Original Type]: Photo& Text
[ปกติ] เปนคาทีต่ ั้งจากโรงงาน

ชนิดของตนฉบับ
ตั้งคาเริ่มตนที่แสดงสําหรับ [ชนิดของตนฉบับ]
การตั้งคานี้จะปรับลักษณะเฉพาะในการทําสําเนาใหเหมาะสมที่สุดสําหรับชนิดเอกสารทีร่ ะบุไว
[ขอความ] เปนคาที่ตั้งจากโรงงาน
 ขอความ
ตั้งคาเมือ่ ทําสําเนาเอกสารทีม่ ีความแตกตางของสีดําและสีขาวอยางชัดเจน เชน เอกสารขอความ
 ภาพและขอความ

เครืองมือ

ตั้งคาเมือ่ ทําสําเนาเอกสารทีม่ ีทั้งขอความและรูปภาพ
 ภาพ
ตั้งคาเมือ่ ทําสําเนารูปภาพ

8
2 ดาน
ตั้งคาเริ่มตนที่แสดงสําหรับ [2 ดาน]
[1J1 Sided] เปนคาที่ตั้งจากโรงงาน
 1 J 1 ดาน
ตั้งคานี้เมื่อทําสําเนาเอกสารดานเดียวบนดานเดียวของกระดาษหนึ่งแผน
 2 J 1 ดาน
ตั้งคานี้เมื่อทําสําเนาเอกสารสองดานบนดานเดียวของกระดาษหนึ่งแผน
 1 J 2 ดาน
ตั้งคานี้เมื่อทําสําเนาเอกสารดานเดียวบนทัง้ สองดานของกระดาษหนึ่งแผน
 2 J 2 ดาน
ตั้งคานี้เมื่อทําสําเนาเอกสารสองดานบนทั้งสองดานของกระดาษหนึ่งแผน

ถาดกระดาษ
ตั้งคาถาดกระดาษที่แสดงใน [ถาดกระดาษ] เลือกถาดกระดาษเริ่มตนทีจ่ ะใชสําหรับการทําสําเนา
[อัตโนมัติ] เปนคาที่ตั้งจากโรงงาน
หมายเหตุ

142

• [ถาด 2], [ถาด 3] และ [ถาด 4] จะแสดงขึ้นมาเมื่อติดตั้งถาดกระดาษที่เปนอุปกรณเสริม
• เครือ่ งจะเลือกถาดกระดาษที่ไดตั้งคาสําหรับการเลือกถาดอัตโนมัตไิ วเปน [เปด] เพื่อใชในการทําสําเนาเมื่อเลือก [อัตโนมัติ]
และหากมีถาดกระดาษที่สามารถใชงานไดตามเงื่อนไขมากกวาหนึ่งถาด เครื่องจะเลือกถาดกระดาษทีมีลาํ ดับความสําคัญสูงสุดมาใชในการทําสําเนา

การตั้งคาทําสําเนา
อยางไรก็ตามถาดที่มีการตัง้ คาคุณภาพหรือขนาดกระดาษที่ไมสอดคลองกับฟงกชนั่ การทําสําเนา 2 ดานจะถูกขามไป ลําดับความสําคัญของถาดคือ
ถาด 1 > ถาด 2 > ถาด 3 > ถาด 4 > ถาด 5
• หากมีการตั้งคาถาดกระดาษที่เปนอุปกรณเสริมไวเปนคาเริ่มตน คาเริ่มตนจะเปลี่ยนกลับไปเปน [Auto] หากมีการถอดถาดนั้นออก

ยอ/ขยาย
ตั้งคาเริ่มตนที่แสดงสําหรับ [ยอ/ขยาย]
คุณสามารถเลือกไดดังนี้ คือ [100%], [อัตโนมัติ], [50% A3JA5], [70% A3JA4, B4JB5], [81% B4JA4, B5JA5], [86%
A3JB4, A4JB5], [115% B4JA3, B5JA4], [122% A4JB4, A5JB5], [141% A4JA3, B5JB4], [200% A5JA3, 5.5
x 8.5"J11 x 17"] หรือ [Preset XXX%]
[อัตโนมัติ] เปนคาที่ตั้งจากโรงงาน
หมายเหตุ

• คาที่แสดงสําหรับ [Preset XXX%] เปนคาที่ลงทะเบียนไวสําหรับ [Reduce/Enlarge Preset] ใน [Copy Settings]
• เมื่อตัง้ คาเปน [อัตโนมัติ] เครื่องจะยอหรือขยายขนาดเอกสารใหพอดีกับขนาดกระดาษที่ระบุไวเมื่อทําสําเนา

ลบขอบ
ตั้งคาเริ่มตนที่แสดงสําหรับ [ลบขอบ] การตั้งคาสําหรับรายการเมนูนี้จะลบเงาดําทีเ่ กิดขึ้นรอบๆ
ขอบกระดาษเมื่อทําสําเนาโดยเปดฝาครอบเอกสารทิง้ ไว
คุณสามารถตั้งคาไดระหวาง 0 ถึง 40 มม. (เพิ่มขึ้นทีละ 1 มม.)
[2 มม.] เปนคาทีต่ ั้งจากโรงงาน

Sharpness
คุณสามารถเลือกไดดังนี้คือ [นุมนวล +2], [นุมนวล +1], [ปกติ], [คมชัด +1] หรือ [คมชัด +2]
[ปกติ] จะตั้งความคมชัดไวทรี่ ะดับมาตรฐาน; [นุมนวล +2] จะตั้งคาทีน่ อยลง; [คมชัด +2] จะตั้งคาที่สูงขึ้น
[ปกติ] เปนคาที่ตั้งจากโรงงาน

เครืองมือ

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

ลบพื้นหลัง
ตั้งคาวาจะลบสีพื้นหลังของเอกสารหรือไม
คุณสามารถเลือก [ปด] หรือ [เปด] ได
[เปด] เปนคาทีต่ ั้งจากโรงงาน
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สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูที่ [ตั้งคาสแกน] > "Background Suppression" (P.146)

ระดับการ ลบพื้นหลัง
กําหนดระดับการลบพื้นหลังที่ใชเมื่อตั้งคา [ลบพื้นหลัง] เปน [เปด] ใน [ตั้งคาการทําสําเนา]
คุณสามารถเลือกไดดังนี้คือ [ต่ํา], [ปกติ], [สูงขึน้ +1], [สูงขึ้น +2] และ [สูงขึน้ +3] คา [ปกติ] เปนระดับมาตรฐานของการลบพื้นหลัง, [ต่ํา]
เปนคาการลบพื้นหลังระดับต่ําสุด สวน [สูงขึ้น +3] จะเปนคาการลบพื้นหลังระดับสูงสุด
[ปกติ] เปนคาที่ตั้งจากโรงงาน
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูที่ [ตั้งคาสแกน] > "ระดับการ ลบพื้นหลัง" (P.146)

พรีเซ็ตยอ/ขยาย
ใชในการตั้งคายอ/ขยายลวงหนาโดยการเลือก [ทำสําเนา] > [ยอ/ขยาย] ใน [ตั้งคาเริ่มตน]
คุณสามารถตั้งคาไดระหวาง 25 - 400% (เพิ่มขึ้นทีละ 1%)
[400%] เปนคาทีต่ ั้งจากโรงงาน
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูที่ [ตั้งคาเริ่มต น] > [ทําสําเนา] > "ยอ/ขยาย" (P.143)

จัดชุดอัตโนมัติ
ตั้งคาการหมุนภาพเมื่อใชฟง กชั่นการจัดชุดหรือไมเมื่อใสเอกสารตนฉบับลงในตัวปอนเอกสาร
คุณสามารถเลือก [หามหมุน] หรือ [หมุน] ได
[Do Not Rotate] เปนคาทีต่ ั้งจากโรงงาน
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การตั้งคาถายบัตรประจําตัว
ตั้งคาเริ่มตนสําหรับการทําสําเนาบัตรประจําตัวขั้นสูงทีแ่ สดงเมื่อกดปุม <ถายบัตรประจําตัว> ของแผงควบคุม

ชนิดของตนฉบับ
ตั้งคาเริ่มตนที่แสดงสําหรับ [ชนิดของตนฉบับ]
การตั้งคานี้จะปรับลักษณะเฉพาะในการทําสําเนาใหเหมาะสมที่สุดสําหรับชนิดเอกสารทีร่ ะบุไว
[ขอความ] เปนคาที่ตั้งจากโรงงาน
 ขอความ
ตั้งคาเมือ่ ทําสําเนาเอกสารทีม่ ีความแตกตางของสีดําและสีขาวอยางชัดเจน เชน เอกสารขอความ
 ภาพและขอความ
ตั้งคาเมือ่ ทําสําเนาเอกสารทีม่ ีทั้งขอความและรูปภาพ
 ภาพ
ตั้งคาเมือ่ ทําสําเนารูปภาพ

จํานวนบัตร
ตั้งจํานวนบัตรประจําตัวทีจ่ ะทําสําเนา
คุณสามารถเลือก [1 การด] หรือ [2 การด]
[1 การด] เปนคาที่ตั้งจากโรงงาน

เครืองมือ

Edge Erase
ตั้งคาเริ่มตนที่แสดงสําหรับ [ลบขอบ] การตั้งคาสําหรับรายการเมนูนี้จะลบเงาดําทีเ่ กิดขึ้นรอบๆ
ขอบกระดาษเมื่อทําสําเนาโดยเปดฝาครอบเอกสารทิ้งไว
คุณสามารถเลือกคาไดระหวาง 0 ถึง 10 มม. (เพิม่ ขึ้นทีละ 1 มม.)
[3 มม.] เปนคาที่ตั้งจากโรงงาน
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ตั้งคาสแกน

ตั้งคาสแกน
ใชในการตั้งคาฟงกชั่นการสแกน
หมายเหตุ

• สามารถตัง้ คาตอไปนี้ไดสาํ หรับฟงกชั่นสแกนไปยังอีเมลและสแกนไปยังคอมพิวเตอร (เครือขาย/USB) สําหรับการตั้งคาแอพพลิเคชั่น TWAIN และ
Windows Image Acquisition (WIA) นัน้ จะใชการตั้งคาที่คุณไดระบุไวกับแอพพลิเคชัน่

สําหรับขอมูลเกีย่ วกับวิธีการแสดงหนาจอ [ตั้งคาสแกน] ใหดูที่ "ขั้นตอนการตั้งคาระบบ" (P.130)

เขมขึ้น/จางลง
ตั้งคาความเขมในการสแกนเริ่มตนสําหรับ [เขมขึน้ /จางลง]
คุณสามารถเลือก [เขมขึน้ +2], [เขมขึ้น +1], [ปกติ], [จางลง +1] หรือ [จางลง +2]
[ปกติ] จะตั้งคาความเขมในการสแกนไวที่ระดับใกลเคียงกับเอกสารตนฉบับ, [เขมขึน้ +2] จะตั้งคาความเขมที่สูงกวาเอกสารตนฉบับ สวน
[จางลง +2] จะตั้งคาความเขมที่นอยลง
[Normal] เปนคาที่ตั้งจากโรงงาน

ชนิดของตนฉบับ
ตั้งคาเริ่มตนที่แสดงสําหรับ [ชนิดของตนฉบับ] การตั้งคานี้จะปรับลักษณะเฉพาะในการสแกนใหเหมาะสมทีส่ ุดสําหรับชนิดเอกสารที่ระบุไว
[ขอความ] เปนคาทีต่ ั้งจากโรงงาน
หมายเหตุ

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

 ขอความ
ตั้งคาเมื่อสแกนเอกสารทีม่ ีความแตกตางอยางมากระหวางสีดํากับสีขาว เชน เอกสารชนิดขอความ
 ภาพและขอความ

เครืองมือ

ตั้งคาเมื่อสแกนเอกสารทีม่ ีทั้งขอความและรูปภาพ
 ภาพ
ตั้งคาเมื่อสแกนรูปภาพ
หมายเหตุ
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• ระบบจะปดใชงานรายการนี้หากมีการตัง้ [โหมดสี] ใหเปน [ขาวดํา] และจะเปดใชงานไดเมือ่ ตัง้ [โหมดสี] เปน [สี]

ความละเอียด
ตั้งคาความละเอียดในการสแกนเริ่มตนทีแ่ สดงสำหรับ [ความละเอียด]
คุณสามารถเลือกไดดังนี้ คือ [200 dpi], [300 dpi], [400 dpi] หรือ [600 dpi]
[200 dpi] เปนคาทีต่ ั้งจากโรงงาน

โหมดสี
ตั้งคาโหมดสีเริ่มตนทีใ่ ชในการสแกน (รายการทีแ่ สดงสําหรับ [โหมดสี])
[ขาวดํา] เปนคาทีต่ ั้งจากโรงงาน
 ขาวดํา
สแกนเอกสารเปนเอกสารขาวดํา
 สี
สแกนเอกสารเปนเอกสารสี

รูปแบบไฟล (ขาวดํา)
ตั้งคารูปแบบไฟลเริ่มตนทีใ่ ชสําหรับการสแกนเปนภาพขาวดํา
[PDF] เปนคาที่ตั้งจากโรงงาน
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 PDF
บันทึกเอกสารที่สแกนแลวในรูปแบบไฟล PDF
 TIFF
บันทึกเอกสารที่สแกนแลวในรูปแบบไฟล TIFF

รูปแบบไฟล (สี)
ตั้งคารูปแบบไฟลเริ่มตนทีใ่ ชสําหรับการสแกนเปนภาพสี
[PDF] เปนคาที่ตั้งจากโรงงาน
 PDF
บันทึกเอกสารที่สแกนแลวในรูปแบบไฟล PDF
 JPEG
บันทึกเอกสารที่สแกนแลวในรูปแบบไฟล JPEG

ขนาดตนฉบับ
ตั้งคาเริ่มตนที่แสดงสําหรับ [ขนาดตนฉบับ]
คุณสามารถเลือก [อัตโนมัติ], [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.)] เปนคาทีต่ ั้งจากโรงงาน

เครืองมือ

Background Suppression
ตั้งคาเริ่มตนที่แสดงสําหรับ [ลบพืน้ หลัง] ตั้งคาวาจะลบสีพื้นหลังของเอกสารหรือไม
คุณสามารถเลือก [ปด] หรือ [เปด] ได
[เปด] เปนคาที่ตั้งจากโรงงาน

8

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูที่ [ตั้งคาการทําสำเนา] > "ลบพื้นหลัง" (P.143)

ระดับการ ลบพื้นหลัง
ตั้งคาระดับการลบพื้นหลังทีใ่ ชเมื่อตั้งคา [ลบพื้นหลัง] เปน [เปด] ใน [ตั้งคาสแกน] ระบบจะเปิดใชงานการตั้งคานี้เมื่อสแกนเอกสารขาวดํา
คุณสามารถเลือกไดดังนี้คือ [ต่ํา], [ปกติ], [สูงขึ้น +1], [สูงขึ้น +2] และ [สูงขึน้ +3] คา [ปกติ] เปนระดับมาตรฐานของการลบพื้นหลัง, [ต่ํา]
เปนคาการลบพื้นหลังระดับต่ําสุด สวน [สูงขึน้ +3] จะเปนคาการลบพื้นหลังระดับสูงสุด
[ปกติ] เปนคาทีต่ ั้งจากโรงงาน
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูที่ [ตั้งคาการทําสำเนา] > "ระดับการ ลบพื้นหลัง" (P.143)

การบีบอัดภาพ
ใชในการตั้งคาอัตราสวนการบีบอัดไฟลเมื่อสแกนตนฉบับ
คุณสามารถเลือกไดดังนี้คือ [สูงขึ้น +2], [สูงขึ้น +1], [ปกติ], [ต่ําลง -1] หรือ [ต่ําลง -2] คา [สูงขึน้ +2]
คืออัตราสวนการบีบอัดไฟลระดับสูงสุด สวน [ตำลง -2] คืออัตราสวนการบีบอัดไฟลระดับต่ําสุด
[ปกติ] เปนคาทีต่ ั้งจากโรงงาน
หมายเหตุ

• การเลือก [Higher+2] จะชวยยอขนาดไฟลแตความละเอียดของภาพก็จะถูกลดตามไปดวย

ความคมชัด
ตั้งคาความคมชัดเริ่มตนที่แสดงสําหรับ [ความคมชัด]
คุณสามารถเลือกไดดังนี้คือ [นุมนวล +2], [นุมนวล +1], [ปกติ], [คมชัด +1] หรือ [คมชัด +2]
[ปกติ] จะตั้งความคมชัดไวที่ระดับมาตรฐาน; [นุมนวล +2] จะตั้งคาทีน่ อยลง; [คมชัด +1] จะตั้งคาทีส่ ูงขึน้
[ปกติ] เปนคาทีต่ ั้งจากโรงงาน
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ตั้งคาสแกน
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูที่ [ตั้งคาการทําสำเนา] > "Sharpness" (P.143)

ลบขอบ
ตั้งคาเริ่มตนที่แสดงสําหรับ [ลบขอบ] การตั้งคาสําหรับรายการเมนูนี้จะลบเงาดําทีเ่ กิดขึ้นรอบๆ
ขอบกระดาษเมื่อทําสําเนาโดยเปดฝาครอบเอกสารทิง้ ไว
คุณสามารถตั้งคาไดระหวาง 0 - 10 มม. (เพิ่มขึน้ ทีละ 1 มม.)
[2 มม.] เปนคาทีต่ ั้งจากโรงงาน
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูที่ [ตั้งคาเริ่มตน] > [ID Card Copy] > "Edge Erase" (P.144)

ขนาดไฟลแนบสูงสุด
ตั้งคาขนาดไฟลสูงสุดสําหรับไฟลแนบอีเมล
คุณสามารถตั้งคาไดระหวาง 2 ถึง 20 MB (เพิ่มขึน้ ทีละ 1 MB)
[20 MB] เปนคาทีต่ ั้งจากโรงงาน

ยืนยันผูรับ
ตั้งคาวาจะยืนยันขอมูลผูรับกอนการสงขอมูลหรือไม
คุณสามารถเลือก [เปด] หรือ [ปด] ได
[ปด] เปนคาที่ตั้งจากโรงงาน

เครืองมือ

8
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การจัดการผูใช
เมือ่ เลือก [มัลติเพิล] ภายใตการควบคุมผูใช
คุณจะสามารถจัดการกับจํานวนการทําสําเนาที่ใชไดสําหรับผูใชหนึ่งรายหรือหนึ่งกลุม ไดโดยใชระบบบัญชี
ใชในการตั้งคารหัสผานและจํานวนสูงสุดของงานที่ไดรับอนุญาตสําหรับการทําสําเนา
ตลอดจนใชในการตรวจสอบจํานวนรวมของงานทีท่ าํ สําเนาสําหรับผูใชแตละรายหรือแตละกลุม
และยังใชในการรีเซ็ตจํานวนรวมของงานที่ทาํ สําเนาสําหรับผูใชและกลุมทั้งหมดในครั้งเดียวอีกดวย

การควบคุมผูใช
ใชในการจํากัดผูใชที่อนุญาตใหใชคุณสมบัติการทําสําเนา
เมือ่ เปดใชงานการตั้งคานี้ ผูใชตองปอนรหัสผานเพื่อใชคุณสมบัติการทําสําเนา
[ปด] เปนคาทีต่ ั้งจากโรงงาน

ปด
ผูใชไดรับอนุญาตใหใชคุณสมบัติการทําสําเนาโดยไมตองปอนรหัสผาน

ซิงเกิล
ผูใชตองปอนรหัสผานทีก่ ําหนดรหัสเดียวเพื่อใชคุณสมบัติการทําสําเนา ใชรหัสผานของผูดูแลระบบ
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการตั้งรหัสผาน ใหดูที่ "รหัสผานของผูดูแลระบบ" (หนา 60)

มัลติเพิล
เลือกการตั้งคานี้เมื่อจัดการจํานวนกระดาษถายสําเนาตามผูใชหรือกลุมโดยใชการทําบัญชี
คุณสามารถตั้งรหัสผานและจํานวนสูงสุดของการทําสําเนาที่อนุญาตสําหรับการทําสําเนาของแตละผูใชหรือกลุม

ยืนยัน/แกไข
เครืองมือ

คุณสามารถจัดการกับการใชกระดาษสําเนาใหผูใชไดมากถึง 30 รายหรือกลุม ([ผูใช 01] ถึง [ผูใช 30]) โดยใชการทําบัญชี
คุณสามารถตั้งคารหัสผานและจํานวนสูงสุดของสําเนาที่ไดรับอนุญาตใหแกผูใชตั้งแตรายที่ [ผูใช 01] ถึง [ผูใช 30]
หมายเหตุ

• ผูใชแตละรายสามารถตรวจสอบจํานวนรวมของงานทีตนทําสําเนาและจํานวนงานสูงสุดที่ตนไดรับอนุญาตได
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบขอมูลการทําสําเนาของผูใช ใหดูที่ "การตรวจสอบจํานวนรวมของงานที่ทําสําเนา" (P.110)

8
ปฏิบัติตามขัน้ ตอนขางลางนี้เพื่อดําเนินการ

1

ในหนาจอ [เครื่องมือ] ใหเลือก [การจัดการผูใช] จากนั้นกดปุม <ตกลง>
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการแสดงหนาจอ [เครืองมือ] ใหดูที่
"ขัน้ ตอนการตั้งคาระบบ" (P.130)
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2

เลือก [ควบคุมผูใช] แลวกดปุม <ตกลง>

3

เลือก [มัลติเพิล] แลวกดปุม <ตกลง>

การจัดการผูใช

4

เลือก [ยืนยัน/แกไข] จากนั้นกดปุม <ตกลง>

5

เลือกผูใชทจี่ ะแสดงหรือตั้งคา จากนั้นกดปุม <ตกลง>
หมายเหตุ

• คุณยังสามารถปอนหมายเลขผูใชที่ลงทะเบียนไวในรูปแบบตัวเลขสองห
ลักเพื่อไปยังผูใชที่กําหนดไดโดยตรงอีกดวย

รหัสผานล็อกอิน
ใชในการแสดงหรือตั้งคารหัสผานทีใ่ ชในการล็อกอินเขาเครื่อง
หมายเหตุ

1

• คุณสามารถปอนตัวเลขไดระหวาง 4 - 6 ตัวตัง้ แตเลข 0 - 9

เลือก [รหัสผานล็อกอิน] จากนั้นกดปุม <ตกลง>

รหัสผานปจจุบันจะแสดงขึ้นมา
หมายเหตุ

• หากตองการเปลี่ยนรหัสผาน ใหกดปุม <C> (ลาง)
เพื่อลบรหัสผานปจจุบัน
จากนั้นใหใชแปนตัวเลขเพื่อปอนรหัสผานอันใหม

เครืองมือ

2

กดปุม <ตกลง>

8
จํานวนการทําสําเนา
แสดงจํานวนรวมของงานที่ผูใชไดทาํ ไปแลวในปจจุบัน

1

กด [จํานวนการทําสําเนา]

2

ตรวจสอบคา จากนั้นกดปุม <ยอนกลับ>

จํากัดทําสําเนา (หนวย: หนา)
ใชในการแสดงผลหรือตั้งคาจํานวนสูงสุดของงานที่ผูใชไดรับอนุญาตใหทาํ ส
ำเนาได

1

กด [จํากัดทําสําเนา (หนวย: หนา)]
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8 เครื่องมือ

2

หากตองการเปลี่ยนคา
ใหใชแปนตัวเลขในการปอนจํานวนสูงสุดสําหรับงานทีไ่ ดรับอนุญาต
หมายเหตุ

3

• คุณสามารถตัง้ คาไดระหวาง 0 ถึง 255 (หนวย: 1,000 สําเนา)
สําหรับจํานวนสูงสุดของงานที่ไดรับอนุญาต
หากตองการปดใชงานขอจํากัดเกี่ยวกับจํานวนสูงสุดของสําเนา
ใหตงั้ คาเปน 0
• ระบบจะรีเซ็ตจํานวนรวมงานปจจุบันของผูใชเปน 0
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนสูงสุดของงานที่ไดรบั อนุญาต

กดปุม <ตกลง>

รีเซ็ตจํานวนการทําสําเนา
คุณสามารถเลือกวาจะรีเซ็ตจํานวนรวมของงานที่ทำสําเนาสําหรับผูใชทลี่ งทะเบียนไวทงั้ หมด กลาวคือ User01 ถึง User30
ในครั้งเดียวหรือไม ใหคลิก [Yes] เพื่อรีเซ็ตจํานวนรวมของงานที่ทาํ สําเนาเปน 0
ปฏิบัติตามขัน้ ตอนขางลางนี้เพื่อดําเนินการ

1

ในหนาจอ [เครื่องมือ] ใหเลือก [การจัดการผูใช] จากนั้นกดปุม <ตกลง>
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการแสดงหนาจอ [เครืองมือ] ใหดูที่
"ขัน้ ตอนการตั้งคาระบบ" (P.130)

เครืองมือ

8
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2

เลือก [รีเซ็ตจํานวนการทําสําเนา] จากนั้นกดปุม <ตกลง>

3

เลือก [ใช] จากนั้นกดปุม <ตกลง>

9 สถานะเครื่อง
เนื้อหาในบทนี้อธิบายวิธีการตรวจสอบขอมูลพืน้ ฐานและสถานะของเครื่อง
หมายเหตุ

z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

• รายการที่คุณสามารถตรวจสอบไดอาจจะแตกตางกันในบางรุน สามารถตรวจสอบรายการเหลานี้ไดหากคุณเพิ่มอุปกรณเสริมบางประเภท
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา

การตรวจสอบวัสดุสิ้นเปลือง.............................................................................................................................................152
การเลือกภาษา .................................................................................................................................................................153
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9 สถานะเครื่อง

การตรวจสอบวัสดุสิ้นเปลือง
หนาจอ [Machine Status] จะแสดงสถานะของวัสดุสิ้นเปลือง เชน ตลับหมึกและตลับลูกดรัม
ปฏิบัติตามขัน้ ตอนขางลางนี้เพื่อตรวจสอบสถานะของวัสดุสิ้นเปลือง

1

กดปุม <สถานะเครื่อง>

ปุม <สถานะเครื่อง>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

C

 Toner Status

สถานะเครือง

แสดงสถานะตลับหมึก
z
[OK]
ยังไมจําเปนตองมีการเปลี่ยนทดแทน
z [Reorder]
ยังไมจําเปนตองมีการเปลี่ยนในตอนนี้ แตอาจตองเปลี่ยนใหมในเร็วๆ นี้ ใหเตรียมตลับหมึกอันใหมสํารองไว
z [Replace Soon]
จะตองเปลี่ยนใหมในเร็วๆ นี้
z
[Replace Now]
ตองเปลี่ยนทันที
z [Error]
มีขอ ผิดพลาดของตลับหมึกเกิดขึน้
 Drum Status

9

แสดงสถานะตลับลูกดรัม
z
[OK]
ยังไมจําเปนตองมีการเปลี่ยนทดแทน
z [Reorder]
ยังไมจําเปนตองมีการเปลี่ยนในตอนนี้ แตอาจตองเปลี่ยนใหมในเร็วๆ นี้ ใหเตรียมตลับลูกดรัมอันใหมสํารองไว
z [Replace Soon]
จะตองเปลี่ยนใหมในเร็วๆ นี้
z [Replace Now]
ตองเปลี่ยนทันที
z [Error]
มีขอ ผิดพลาดของตลับลูกดรัมเกิดขึ้น
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การเลือกภาษา

การเลือกภาษา
สําหรับภาษาอินเทอรเฟสผูใชทแี่ สดงบนแผงควบคุม คุณสามารถเลือกไดสามภาษา คือ อังกฤษ, จีนประยุกต หรือเกาหลี
หมายเหตุ

• ภาษาเริ่มตนอาจแตกตางกันไปขึ้นอยูกับภูมิภาคที่ซื้อสินคา

ปฏิบัติตามขั้นตอนขางลางนี้เพื่อเลือกภาษา

1

กดปุม <สถานะเครื่อง>

2

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

3
4

เลือกภาษาทีแ่ สดงจากหนาจอ [ภาษา(Language)]

ปุม <สถานะเครื่อง>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

C

กดปุม <ตกลง>

สถานะเครือง

9
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9 สถานะเครื่อง

การตรวจสอบ IP แอดเดรสของเครื่อง
คุณสามารถแสดง IPv6 หรือ IPv4 แอดเดรสของเครื่องได

1

สถานะเครือง

9
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กดปุม <สถานะเครื่อง>

2

ในหนาจอ [Machine Status] ใหเลือก [ทีอ่ ยู IP]

3

IP แอดเดรสของเครื่องจะปรากฏ

ปุม <สถานะเครื่อง>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

C

การตรวจสอบขอมูลบัญชีผูใช

การตรวจสอบขอมูลบัญชีผูใช
คุณสามารถตรวจสอบจํานวนการแสดงผลที่ทาํ สําเนาทัง้ หมดของผูใชและจํานวนการแสดงผลสูงสุดที่ผูใชไดรับอนุญาตใหทําสําเนา

1

กดปุม <สถานะเครื่อง>

2

ในหนาจอ [สถานะเครื่อง] ใหเลือก [ขอมูลบัญชีผใู ช]

3

ตรวจสอบรายการทีต่ องการ

ปุม <สถานะเครื่อง>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

C

สถานะเครือง

9
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9 สถานะเครื่อง

การตรวจสอบมิเตอร
หนาจอ [ขอมูลการเก็บเงิน] จะแสดงจํานวนหนากระดาษทีพ่ ิมพจากเครื่องทั้งหมด แบงเปนรายการตางๆ ดังนี้:
รายการ

คําอธิบาย

รหัสผลิตภัณฑ

รหัสผลิตภัณฑของเครื่อง

หมายเลขซีเรียล

หมายเลขผลิตภัณฑของเครื่อง

มิเตอร 1

จํานวนรวมของหนาที่พิมพสําหรับการทําสําเนา, การพิมพ

มิเตอร 2

จํานวนรวมของหนาที่ทําสําเนา

มิเตอร 3

จํานวนรวมของหนาที่พิมพ

มิเตอร 5*

จํานวนหนาที่พิมพทั้งหมดจากการทําสําเนา, การพิมพที่มีกระดาษขนาดใหญ นอกเหนือจากมิเตอร
1 ถึง 4

หมายเหตุ

• Meter 5 จะไมแสดงขึ้นหากไมมีการตั้งคาโหมดกระดาษขนาดใหญ

ปฏิบัติตามขัน้ ตอนขางลางนี้เพื่อเรียกดูขอ มูลบนหนาจอ [ขอมูลการเก็บเงิน]

1

กดปุม <สถานะเครื่อง>

สถานะเครือง

2

เลือก [ขอมูลการเก็บเงิน] จากนั้นกดปุม <ตกลง>

3

เลือกรายการที่จะตรวจสอบยืนยัน

9
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ปุม <สถานะเครื่อง>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

C

การพิมพรายงาน/รายการ

การพิมพรายงาน/รายการ
เครื่องสามารถพิมพรายงาน/รายการไดดังตอไปนี:
รายงาน/รายการ

คําอธิบาย

System Settings Report

พิมพการกําหนดคาฮารดแวรของเครื่อง, IP แอดเดรส, ขอมูลเวอรชัน, จํานวนหนาที่พิมพตามแตละฟงกชัน,
สถานะของวัสดุสิ้นเปลือง, รายการที่สามารถตั้งคาไดดวย CentreWare Internet Service
และคาของรายการเหลานี้

Service Settings Report

พิมพรายการที่สามารถตั้งคาไดจากแผงควบคุมในโหมดผูดูแลระบบ

Job History Report

แสดงผลการดําเนินงาน พิมพผลลัพธของงานลาสุด (สูงสุด 50 งาน)
หมายเหตุ

• เมื่อ Job History มีจํานวนเกิน 50 งาน งานใหมแตละงานจะแทนที่งานเกาที่สุดในประวัติดงั กลาว
• ในบางกรณี ขอผิดพลาดของหนาที่เกิดขึ้นในระหวางการพิมพงานทั้งหลายแบบตอเนื่อง
(งานหนาเดียว) อันเนื่องมาจากกระดาษติดและปญหาอื่นๆ อาจจะไมสามารถลงทะเบียนใน Page
Error History ได

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการตั้งคาเครื่องใหพิมพ Job History Report โดยอัตโนมัติ ใหดูที่
"เก็บบันทึกการทํางาน" (P.139)
Error History Report

พิมพขอ มูลเกีย่ วกับขอผิดพลาดที่เกิดขึน้ ในเครื่องพิมพ ระบบจะบันทึกขอผิดพลาดมากถึง 42
รายการตามลําดับจากใหมที่สุดไปหาเกาที่สุด
บันทึกขอมูลเกีย่ วกับกระดาษติดหรือขอผิดพลาดที่คลายกันไดมากถึง 10 รายการ
หมายเหตุ

• Error History อาจจะบันทึกขอผิดพลาดไดนอ ยกวา 42 รายการ
หากประวัติดงั กลาวมีขอ ผิดพลาดที่มีปริมาณขอมูลมาก เมื่อ Error History
มีจาํ นวนขอมูลเกินความจุสงู สุดแลว
ขอผิดพลาดใหมที่บันทึกไวแตละรายการจะแทนที่ขอผิดพลาดที่เกาที่สุด

พิมพขอ มูลเกีย่ วกับจํานวนหนาทั้งหมดที่พิมพโดยแตละฟงกชั่น
สําหรับโหมดหลายบัญชีระบบจะทําการพิมพจํานวนงานทําสําเนาทั้งหมดและจํานวนสูงสุดที่อนุญาตใหผูใชแตล
ะรายใชดวย

Address Book

พิมพขอ มูลเกีย่ วกับอีเมลและที่อยูเซิรฟเวอรที่ลงทะเบียนไว

หมายเหตุ

สถานะเครือง

Job Counter Report

• รายการที่พิมพจะแตกตางกันไปตามการตั้งคาของเครื่อง

ปฏิบัติตามขั้นตอนขางลางนี้เพื่อพิมพรายงานหรือรายการ

1

9

กดปุม <สถานะเครื่อง>

2

เลือก [รายงานการพิมพ] จากนั้นกดปุม <ตกลง>

3

เลือกรายงานหรือรายการที่จะพิมพ จากนั้นกดปุม <ตกลง>
หมายเหตุ

ปุม <สถานะเครื่อง>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

C

• หากตองการยกเลิกการพิมพขณะที่งานกําลังพิมพอยู ใหกดปุม <หยุด>
แลวเลือก [Yes] บนหนาจอยืนยัน
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9 สถานะเครื่อง

แสดงขอมูลการแจงเตือน
คุณสามารถกําหนดไดวาจะใหแสดงหนาจอการแจงเตือนหรือไม
ตามคาเริ่มตน เครื่องจะถูกตั้งใหแสดงการแจงเตือน

1

สถานะเครือง

9
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กดปุม <สถานะเครื่อง>

2

เลือก [หนาจอแจงเตือน] จากนั้นกดปุม <ตกลง>

3

หากตองการปดใชงานคําแนะนํา ใหเลือก [Off] จากนั้นกดปุม <ตกลง>

ปุม <สถานะเครื่อง>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

C

แสดงคําแนะนําการถายบัตรประจําตัว

แสดงคําแนะนําการถายบัตรประจําตัว
คุณสามารถกําหนดไดวาจะใหแสดงคําแนะนําเกี่ยวกับคุณลักษณะการถายบัตรประจําตัวหรือไม
ตามคาเริ่มตน เครื่องจะถูกตั้งใหแสดงคําแนะนำ

1

กดปุม <สถานะเครื่อง>

2

เลือก [จอแนะนําบัตรประจําตัว] จากนั้นกดปุม <ตกลง>

3

หากตองการปดใชงานคําแนะนํา ใหเลือก [Off] จากนั้นกดปุม <ตกลง>

ปุม <สถานะเครื่อง>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

C

สถานะเครือง

- ตัวอยางคําแนะนําสําหรับการถายบัตรประจําตัว -

9
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9 สถานะเครื่อง

เวลาหนาจอปุมลัด
คุณสามารถตั้งเวลาสําหรับหนาจอการตั้งคาที่จะแสดงขึ้นเมื่อกดปุม Quick Button
คาเริ่มตนของเวลาที่ตั้งไวคือ 2 วินาที

1

สถานะเครือง

9

160

กดปุม <สถานะเครื่อง>

2

เลือก [เวลาหนาจอปุมลัด] และกดปุม <ตกลง>

3

เลือกระยะเวลาที่ตองการ จากนั้นกดปุม <ตกลง>

ปุม <สถานะเครื่อง>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

C

เวอรชันเฟรมแวร

เวอรชันเฟรมแวร
คุณสามารถตรวจสอบเวอรชันเฟรมแวรของเครื่องได

1

กดปุม <สถานะเครื่อง>

2

เลือก [เฟรมแวรเวอรชัน] แลวกดปุม <ตกลง>

3

เลือกรายการที่จะตรวจสอบยืนยัน
หมายเหตุ

ปุม <สถานะเครื่อง>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

C

• รายการที่ปรากฏจะแตกตางกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับรุนที่ใช

สถานะเครือง

9
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สถานะเครือง

9
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10 สถานะของงาน
บทนี้จะอธิบายวิธีการตรวจสอบสถานะของงานปจจุบันหรืองานทีร่ อดําเนินการและวิธีการยกเลิกงาน
หมายเหตุ
z
z

• การตั้งคาบางรายการไมสามารถแสดงผลไดในบางรุน รายการเหลานี้จะแสดงขึ้นมาหากคุณเพิ่มอุปกรณเสริมบางประเภท สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา

การตรวจสอบงานปจจุบัน/งานทีร่ อดําเนินการ................................................................................................................164
การยกเลิกงานปจจุบัน ......................................................................................................................................................165

10 สถานะของงาน

การตรวจสอบงานปจจุบัน/งานที่รอดําเนินการ
คุณสามารถตรวจสอบสถานะของงานปจจุบันและงานทีรอดําเนินการดังตอไปนี้ได:
z
งานพิมพ งานสแกนปจจุบัน
z งานพิมพทร
ี่ อดําเนินการ
หมายเหตุ

1

• ระบบจะไมแสดงงานที่เสร็จสมบูรณแลว

กดปุม ปุม <สถานะของงาน>

ปุม <สถานะของงาน>

1

2

4

5

7

8
0

2

สถานะของงาน

10

164

ใชในการตรวจสอบงาน

การยกเลิกงานปจจุบัน

การยกเลิกงานปจจุบัน
1

กดปุม <สถานะของงาน>

ปุม <สถานะของงาน>

1

2

4

5

7

8
0

2

เลือกงานปจจุบัน

3

กดปุม <หยุด>
สิ่งสําคัญ

ปุม <หยุด>

• คุณอาจจะไมสามารถยกเลิกงานได
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสถานะของการประมวลผลงาน
• หากกําลังใชเครื่องเปนเครื่องพิมพที่ไมไดเชือ่ มตอเครือขาย
อาจจะใชเวลาระยะหนึ่งในการยกเลิกงานนั้น
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดของงานพิมพที่กําลังดําเนินการ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

C

สถานะของงาน

10
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10 สถานะของงาน

สถานะของงาน

10
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11 การบํารุงรักษา
เนื้อหาในบทนี้อธิบายเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลืองและวิธีทาํ ความสะอาดเครื่อง
z
การเปลีย่ นวัสดุสิ้นเปลือง..................................................................................................................................................168
z การทําความสะอาดเครื่อง ................................................................................................................................................177

11 การบํารุงรักษา

การเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง
วัสดุสิ้นเปลืองตอไปนี้ จัดใหมาพรอมกับเครือง
เราขอแนะนําใหใชวัสดุสิ้นเปลืองตอไปนี้เนื่องจากวัสดุดังกลาวผลิตขึน้ โดยสอดคลองกับขอมูลจําเพาะของเครื่อง
ชนิดของวัสดุสิ้นเปลือง/
อะไหลทดแทนทีต่ องเปลี่ยนตามกําหนด

รหัสผลิตภัณฑ

ปริมาณ/กลอง

ความจุมาตรฐานตลับหมึก

CT202384

1ชิ้น/กลอง

ตลับลูกดรัม

CT351075

1ชิ้น/กลอง

หมายเหตุ

z

z

• เราขอแนะนําใหทานสํารองวัสดุสนิ้ เปลือง/อะไหลทดแทนที่ตองเปลี่ยนตามเวลาไวใหพรอมเสมอ

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

การบำรุงรักษา

z

เก็บตลับลูกดรัมและตลับหมึกใหหางจากมือเด็ก ถาผงหมึกเขาปากเด็กโดยไมไดตั้งใจ ใหบวนผงหมึกทิ้ง กลั้วลางปากดวยน้าํ
ดื่มน้ําและรีบพบแพทยทันที

z

เมื่อเปลี่ยนตลับลูกดรัมและตลับเก็บหมึก โปรดระวังไมใหผงหมึกหก กรณีที่ผงหมึกหก โปรดหลีกเลีย่ งการสัมผัสกับเสื้อผา, ผิวหนัง,
ดวงตา และปาก รวมไปถึงการสูดดม

z

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

 การจัดการวัสดุสิ้นเปลือง/อะไหลทดแทนที่ตองเปลี่ยนตามเวลา
z
อยาเก็บกลองบรรจุวัสดุสิ้นเปลือง/อะไหลทดแทนที่ตองเปลี่ยนตามเวลาไวในลักษณะที่ตั้งตรง
z หากยังไมถึงเวลาใช ไมควรแกะกลองบรรจุวัสดุสิ้นเปลือง/อะไหลทดแทนทีต
่ องเปลีย่ นตามเวลา
และใหหลีกเลี่ยงการจัดเก็บวัสดุสิ้นเปลือง/อะไหลทดแทนที่ตองเปลี่ยนตามเวลาในสถานที่ตอไปนี้:
- ในบริเวณทีม่ ีอุณหภูมิและความชื้นสูง
- ใกลอุปกรณกาํ เนิดความรอน
- สถานทีท่ ี่แสงแดดสงถึงโดยตรง
- บริเวณทีเ่ ต็มไปดวยฝุนละออง
z ขณะใชวัสดุสิ้นเปลือง/อะไหลทดแทน ใหอานขอควรระวังในการใชงานอยางละเอียด
ขอควรระวังในการใชงานมักจะติดอยูบนตัวผลิตภัณฑหรือบรรจุภัณฑ หรือมีการแนบแผนขอควรระวังไวในบรรจุภณ
ั ฑเหลานั้น
z เราขอแนะนําใหคุณสํารองวัสดุสิ้นเปลือง/อะไหลทดแทนที่ตองเปลี่ยนตามเวลาไวใหพรอมเสมอ
z โปรดเตรียมรหัสผลิตภัณฑของคุณไวใหพรอมเมือทําการติดตอศูนยบริการลูกคาของเราเพื่อสังซือ
้ วัสดุสิ้นเปลือง/
อะไหลทดแทนทีต่ องเปลีย่ นตามเวลา
z
การใชวัสดุสิ้นเปลือง/อะไหลทดแทนที่ไมไดแนะนําโดยฟูจิ ซีร็อกซ อาจทําใหเครื่องเสื่อมคุณภาพและลดประสิทธิภาพการทํางานลงได
ดังนั้นใหใชเฉพาะวัสดุสิ้นเปลือง/อะไหลทดแทนที่แนะนําโดยฟูจิ ซีร็อกซเทานั้น

11

 การตรวจสอบสถานะของวัสดุสิ้นเปลือง
คุณสามารถตรวจสอบสถานะของวัสดุสิ้นเปลืองไดบนหนาจอ [Machine Status]
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ "การตรวจสอบวัสดุสิ้นเปลือง" (P.152)
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การเปลี่ยนตลับหมึก
ขอความขางลางนี้จะปรากฏขึ้นในหนาจอแผงควบคุมเมื่อมีผงหมึกเหลืออยูนอย ปฏิบัติตามคําแนะนําในขอความนี้เพื่อดําเนินการทีจ่ ําเปน
รหัสขอผิดพลาด

ขอความ

การดําเนินการที่จําเปน

หมึกพิมพใกลหมด
สั่งกลองหมึกพิมพใหม

จําเปนตองเปลี่ยนตลับหมึกหลังจากใชงานไปแลวประมาณ 2,500
หนา* โปรดเตรียมตลับหมึกสํารองไวใหพรอม
สิ่งสําคัญ

093-406

• หามเปลี่ยนตลับหมึกภายใตเงื่อนไขนี้
หากคุณเปลี่ยนตลับหมึกภายใตเงื่อนไขนี้
ไฟของไอคอนของตลับหมึกจะยังคงสวางอยู
• หากคุณใชตลับหมึกทีใหมากับเครืองหรือตลับหมึกตลับ
หมึกความจุตา่ํ
ไฟของไอคอนตลับหมึกจะยังไมสวางขึ้นในตอนนี้

093-400

หมึกพิมพกําลังจะหมด
เปลี่ยนกลองหมึกพิมพโดยเร็ว

จําเปนตองเปลี่ยนตลับหมึกหลังจากใชงานไปแลวประมาณ 100
หนา* โปรดเตรียมตลับหมึกสํารองไวใหพรอม

093-912

หมึกพิมพหมด
เปลี่ยนกลองหมึกพิมพ

หากไฟแสดงสถานะขอผิดพลาดสวางขึน้ และจะตองเปลี่ยนตลับหมึก
ใหม ใหทําการเปลี่ยนตลับหมึก

* : คาอายุการใชงานที่แสดงจะเปนจํานวนรวมของการใชกระดาษ A4 แบบ LEF (
ขนาดกระดาษ, ชนิดกระดาษ และสภาพแวดลอมในการใชงานของเครื่อง

สิ่งสําคัญ

1

) คาดังกลาวเปนคาประมาณการและจะแตกตางกันไปตามเงื่อนไขตางๆ เชน เนื้อหาที่พิมพ,

• เมื่อคุณเปลี่ยนตลับหมึก ผงหมึกอาจหกและเลอะพืนได เราขอแนะนําใหวางกระดาษรองกับพื้นกอน
• การใชตลับหมึกที่ไมไดแนะนําโดยฟูจิ ซีรอ็ กซอาจทําใหเครื่องเสื่อมคุณภาพและลดประสิทธิภาพการทํางานลงได
ใหใชเฉพาะตลับหมึกที่แนะนําโดยฟูจิ ซีรอ็ กซเทานั้น
• หากปริมาณผงหมึกที่เหลืออยูระดับต่าํ เครื่องอาจหยุดการพิมพและมีรหัสขอผิดพลาดปรากฏขึ้น
ในกรณีนี้ใหเปลี่ยนตลับหมึกเพื่อใหเครื่องดำเนินการทําสําเนาหรือพิมพตอ
• ใหเปดสวิตชเครือ่ งไวขณะเปลี่ยนตลับหมึก
• ความเขมของสําเนาหรืองานพิมพอาจจะลดลงเล็กนอยหลังจากที่ขอความ "Toner Near Empty. Reorder a toner cardtridge"
ปรากฏขึ้นบนแผงควบคุม
• หากคุณใชตลับหมึกที่เคยใชงานมาแลว ขอความที่ระบุวา "Toner Near Empty. Reorder a toner cardtridge" อาจปรากฏขึ้นอีก
และจํานวนหนาที่สามารถทําสําเนาหรือพิมพไดอาจจะแตกตางออกไปเปนอยางมาก

ตรวจดูใหแนใจวาเครื่องไมไดทาํ งานอยู และเปดฝาครอบดานหนาขึ้น

การบำรุงรักษา

11
2

ยึดที่จับตลับหมึกไวและยกขึน้ เล็กนอย
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3

คอยๆ ดึงตลับหมึกออกจากตัวเครื่อง

หามทิ้งตลับหมึกลงในเปลวไฟ ผงหมึกทีเ่ หลืออยูในตลับหมึกอาจลุกติดไฟและทําใหเกิดการบาดเจ็บจากไฟไหมหรือการระเบิด
ถาคุณมีตลับหมึกที่ใชหมดแลวซึ่งตองการกําจัดทิง้ โปรดติดตอตัวแทนฟูจิ ซีร็อกซในพื้นทีของคุณเพื่อใหกาํ จัดทิง้ วัสดุ
สิ่งสําคัญ

4

แกะหอบรรจุภัณฑของตลับหมึกอันใหม เขยาขึน้ /ลงและซาย/ขวาเบาๆ
10 ครั้ง
สิ่งสําคัญ

5

การบำรุงรักษา

11

170

• คอยๆ ดึงตลับหมึกออกมาชาๆ มิฉะนั้นผงหมึกอาจหกออกจากตัวตลับ
• สงคืนตลับหมึกที่ใชแลวแกตวั แทนฟูจิ ซีร็อกซในพื้นที่ของคุณ

• หามแตะที่ชัตเตอร

วางตลับหมึกโดยใหลูกศร (K) หงายขึน้
แลวสอดตลับหมึกนั้นเขาไปใหลึกทีส่ ุด

การเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง

6

ปดฝาครอบดานหนา
หมายเหตุ

• ถาฝาครอบดานหนาปดไมสนิท
รหัสขอผิดพลาดจะปรากฏขึ้นและเครื่องจะหยุดการทํางานคางไว

การบำรุงรักษา
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การเปลี่ยนตลับลูกดรัม
ขอความขางลางนี้จะปรากฏขึ้นในหนาจอแผงควบคุมเมื่อตลับลูกดรัมใกลสิ้นสุดอายุการใชงาน
ปฏิบัติตามคําแนะนําในขอความนี้เพื่อดําเนินการตามที่จาํ เปน
รหัสขอผิดพลาด

ขอความ

การดําเนินการที่จําเปน

091-440

ตลับดรัมใกลหมดอายุใชงาน
ตลับดรัมใกลหมดอายุ
สั่งซื้อตลับดรัมใหม

จะตองเปลี่ยนตลับลูกดรัมหลังจากการใชงานประมาณ 4,000
หนา* เตรียมตลับลูกดรัมสํารองไวใหพรอม

091-402
091-441

ตลับดรัมใกลหมดอายุใชงาน
ตลับดรัมใกลหมดอายุ
เปลี่ยนตลับดรัมใหมโดยเร็ว

จําเปนตองเปลี่ยนตลับลูกดรัมหลังจากใชงานไปแลวประมาณ
1,000 หนา* โปรดเตรียมตลับลูกดรัมสํารองไวใหพรอม

091-430

ตลับดรัมหมดอายุใชงาน
เปลี่ยนตลับดรัม

เมื่อไฟที่ไอคอนขอผิดพลาดสวางขึน้
และจะตองเปลี่ยนตลับลูกดรัมใหม ใหทําการเปลียนตลับลูกดรัม

091-401

ตลับดรัมใกลหมดอายุใชงาน
คุณภาพของภาพอาจมีปญ
 หา
แนะนําใหเปลี่ยนตลับดรัม

เมื่อไฟที่ไอคอนขอผิดพลาดสวางขึน้ แสดงวาหมดเวลารับประกันคุณ
ภาพของภาพของตลับลูกดรัม

091-406

ตลับดรัมหมดอายุใชงาน
อาจเกิดปญหาที่เครื่อง
เปลี่ยนตลับดรัม

เมื่อไฟที่ไอคอนขอผิดพลาดสวางขึน้ แสดงวาหมดเวลารับประกันปร
ะสิทธิภาพของตลับลูกดรัม

091-424

ตลับดรัมหมดอายุใชงาน
เครื่องกําลังจะเกิดปญหา
เปลี่ยนตลับดรัมทันที

เมื่อไฟที่ไอคอนขอผิดพลาดสวางขึน้ แสดงวาเครื่องตรวจพบความล
มเหลวอันเนื่องมาจากการใชตลับลูกดรัมที่เครืองไมรองรับ
เปลี่ยนตลับลูกดรัมทันที

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

สิ่งสําคัญ

• การใชตลับลูกดรัมที่ฟูจิ ซีร็อกซไมไดแนะนําใหใชอาจจะลดคุณภาพของงานที่สง ออกมาจากเครืองหรือประสิทธิภาพของเครือ่ งลงได
ใหใชตลับลูกดรัมที่ฟูจิ ซีร็อกซแนะนําใหใชกับเครื่องนี้ทุกครั้ง

หมายเหตุ

• หามมิใหตลับลูกดรัมโดนแสงแดดโดยตรงหรือโดนแสงจาจากหลอดฟลูออเรสเซนตภายในอาคาร หามสัมผัสหรือขูดขีดผิวลูกดรัม
เพราะการปฏิบัติเชนนี้อาจจะสงผลตอคุณภาพงานพิมพได

การบำรุงรักษา

1

ตรวจดูใหแนใจวาเครื่องไมไดทาํ งานอยู และเปดฝาครอบดานหนาขึ้น

2

เปดถาด 5 (1) และตอมาในขณะทีย่ กคันงาง (2) ไว ใหคอยๆ
เปดฝาครอบดานบนซาย (3)

11
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3

คลายสกรูสองตัวทวนเข็มนาฬิกา (1) และคอยๆ เลือ่ นตลับลูกดรัม (2)
ออกมา

4

กดดานลางของตลับลูกดรัมคางไวตามที่ปรากฏในภาพ และคอยๆ
ดึงตลับลูกดรัมออกจากเครื่อง

5

นําตลับลูกดรัมใหมออกจากกลอง แลวใสตลับลูกดรัมที่ใชแลวลงในถุงพลาสติกทีใ่ หมาและวางลงในกลอง
สิ่งสําคัญ

• อยาวางตลับลูกดรัมใหมในตําแหนงตัง้ ขึ้น
• สงคืนตลับลูกดรัมที่ใชแลวแกตัวแทนฟูจิ ซีร็อกซในพื้นที่ของคุณ

ลอกแผนปองกันออกจากตลับลูกดรัมใหม

7

ใสตลับลูกดรัมใหม

การบำรุงรักษา

6

11

8

ไขสกรูสองตัวตามเข็มนาฬิกาใหแนน
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9

10

ลอกแถบปองกันของตลับลูกดรัม

ปดฝาครอบดานหนา

หมายเหตุ

11

คอยๆ ปดฝาครอบดานบนซายและถาด 5

การบำรุงรักษา

หมายเหตุ

12

• ถาฝาครอบดานหนาปดไมสนิท รหัสขอผิดพลาดจะปรากฏขึ้นและเครือ่ งจะหยุดการทํางานคางไว

• ถาฝากครอบดานบนซายปดไมสนิท รหัสขอผิดพลาดจะปรากฏขึ้นและเครื่องจะหยุดการทํางานคางไว

กด ปุม <ล็อกอิน/ล็อกเอาต>

11

ปุม <ล็อกอิน/ล็อกเอาต>

1

2

4

5

7

8
0

13

ใชแปนตัวเลขเพื่อปอนรหัสผาน จากนั้นกดปุม <ตกลง>
หมายเหตุ
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• รหัสผานเริ่มตนจะตั้งไวเปน "11111" (เลข "1" หาตัว)
• ปุม <ล็อกอิน/เอาท> จะสวางขึ้นเมื่อเครื่องเขาสูโหมดผูด ูแลระบบ

การเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง

14

เลือก [ตั้งคาระบบ] แลวกดปุม <ตกลง>

15

เลือก [การตั้งคาอื่นๆ] แลวกดปุม <ตกลง>

16

เลือก [ซอมบํารุง] จากนั้นกดปุม <ตกลง>

17

ปอน [950807] โดยใชแปนตัวเลข แลวกดปุม <เริ่ม>

ปุม <เริ่ม$gt;

กดปุม <เริ่ม>

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

C

Drum Cartridge
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1

668

The NVM value is cleared now.
MaintenancAre You Sure?A...
MaintYes: Start No: Clear AllA...
ปุม <เริ่ม>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

C
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19

กดปุม <ล็อกอิน/ล็อกเอาต>
หมายเหตุ

• หากมีการตัง้ คาใดที่จําเปนตองทําการรีบูตเครื่องเพื่อใชคาที่ตั้งใหม
ก็ใหทําการรีบูตเครือ่ งตามขอความที่ปรากฏ
• ไฟที่ปุม <ล็อกอิน/เอาท> จะดับลงเมื่อเครื่องออกจากโหมดผูด ูแลระบบ

ปุม <ล็อกอิน/ล็อกเอาต>

1

2

4

5

7

8
0
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การทําความสะอาดเครื่อง

การทําความสะอาดเครื่อง
สวนนี้จะอธิบายวิธีการทําความสะอาดเครื่อง เชน ตัวเครื่องดานนอก, ฝาครอบเอกสาร, ตัวปอนเอกสาร และกระจกวางเอกสารตนฉบับ

เมื่อทําความสะอาดผลิตภัณฑ ใหใชอุปกรณทาํ ความสะอาดทีก่ ําหนดไวเฉพาะ
อุปกรณทาํ ความสะอาดอื่นๆ อาจสงผลใหประสิทธิภาพในการทํางานของผลิตภัณฑลดลง หามใชสเปรยทาํ ความสะอาด
มิฉะนั้นอาจทําใหเกิดการลุกติดไฟและเกิดการระเบิดขึ้นได

ใหปดสวิตชเครื่องและถอดปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อทําความสะอาดเครื่อง การเปดเขาถึงภายในเครื่องที่ไดรับกระแสไฟฟา
อาจทําใหถูกไฟช็อตได

การทําความสะอาดตัวเครื่องดานนอก
ตอไปนี้จะเปนการอธิบายวิธีการทําความสะอาดตัวเครื่องดานนอก
สิ่งสําคัญ

1

2

• หามใชเบนซิน, ทินเนอรผสมสี, ของเหลวระเหยอื่นๆ หรือสเปรยไลแมลงฉีดพนบนตัวเครื่อง เพราะอาจทําใหฝาครอบตางๆ เปลี่ยนสี บิดเบี้ยว
หรือเกิดรอยราวขึ้นได
• การทําความสะอาดเครื่องดวยน้ําในปริมาณมากเกินไปอาจจะทําใหเครื่องทํางานผิดปกติ หรือทําใหเอกสารเสียหายไดในระหวางการทําสําเนา,
การสแกน

ใชผานุมชุบน้ําบิดใหแหงพอหมาดๆ แลวเช็ดทีตัวเครื่องดานนอก
สิ่งสําคัญ

• หามใชสารทําความสะอาดอื่นๆ
ที่นอกเหนือจากน้ําหรือผงซักฟอกที่มีฤทธิ์เปนกลาง

หมายเหตุ

• หากไมสามารถกําจัดสิ่งสกปรกออกไดอยางงายดาย
ใหเช็ดตัวเครือ่ งเบาๆ ดวยผานุมชุบน้าํ หมาดๆ
และผงซักฟอกที่มีฤทธิ์เปนกลางในปริมาณนอยๆ

เช็ดน้ําสวนเกินออกดวยผานุมแหง

การบำรุงรักษา

การทําความสะอาดฝาครอบเอกสารและกระจกวางเอกสารตนฉบับ
ถาฝาทับกระดาษและกระจกรองตนฉบับเริ่มมีคราบเปรอะเปอน อาจทําใหมีรอยดางดําปรากฏบนกระดาษสําเนาหรือกระดาษสแกน
และตัวเครื่องอาจไมสามารถตรวจจับขนาดกระดาษไดอยางถูกตอง
เพื่อใหแนใจวากระดาษสําเนาจะสะอาดตลอดเวลา ใหทาํ ความสะอาดฝาครอบเอกสารและกระจกวางเอกสารตนฉบับประมาณเดือนละครั้ง
สิ่งสําคัญ

1

• หามใชเบนซิน, ทินเนอรผสมสี หรือตัวทําละลายอินทรียอื่นๆ เพราะกระทําเชนนั้นอาจสรางความเสียหายใหกับสี หรือสีเคลือบบนชิ้นสวนตางๆ
ของเครื่องที่เปนพลาสติกได
• การทําความสะอาดเครื่องดวยน้ําในปริมาณมากเกินไปอาจจะทําใหเครื่องทํางานผิดปกติ
หรือทําใหเอกสารเสียหายไดในระหวางการทําสําเนาหรือการสแกน

เช็ดฝาครอบเอกสารดวยผานุมชุบน้ําพอหมาดๆ
เพื่อกําจัดสิ่งสกปรกออกไป จากนั้นใหเช็ดดวยผานุมแหง
สิ่งสําคัญ

• หามใชสารทําความสะอาดอื่นๆ
ที่นอกเหนือจากน้ําหรือผงซักฟอกที่มีฤทธิ์เปนกลาง

หมายเหตุ

• หากไมสามารถกําจัดสิ่งสกปรกออกไดอยางงายดาย
ใหเช็ดฝาครอบเอกสารดวยผานุมชุบน้าํ หมาดๆ
และผงซักฟอกที่มีฤทธิ์เปนกลางในปริมาณนอยๆ
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2

เช็ดกระจกวางเอกสารตนฉบับดวยผานุมชุบน้ําพอหมาดๆ
เพื่อกําจัดสิ่งสกปรกออกไป จากนั้นใหเช็ดดวยผานุมแหง
สิ่งสําคัญ

• หามใชสารทําความสะอาดอื่นๆ
ที่นอกเหนือจากน้าํ หรือผงซักฟอกที่มีฤทธิ์เปนกลาง

หมายเหตุ

• หากไมสามารถกําจัดสิ่งสกปรกออกไดอยางงายดาย
ใหเช็ดกระจกวางเอกสารตนฉบับดวยผานุมชุบนำหมาดๆ
และผงซักฟอกที่มีฤทธิ์เปนกลางในปริมาณนอยๆ

การทําความสะอาดตัวกดเอกสารและแถบกระจก
ถาตัวอัดกระดาษและสายรัดกระจก เริ่มมีคราบเปรอะเปอน อาจทําใหมีรอยางดําปรากฏบนกระดาษสําเนาหรือกระดาษสแกน
และตัวเครื่องอาจไมสามารถตรจจับขนาดกระดาษไดอยางถูกตอง
เพื่อใหแนใจวากระดาษสําเนาจะสะอาดตลอดเวลา ใหทําความสะอาดตัวกดเอกสารและแถบกระจกประมาณเดือนละครั้ง
สิ่งสําคัญ

1

2

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

เช็ดตัวกดเอกสารดวยผานุมชุบน้าํ พอหมาดๆ เพื่อกําจัดสิ่งสกปรกออกไป
จากนั้นใหเช็ดดวยผานุมแหง
สิ่งสําคัญ

• หามกดฟลมแรงเกินไปเพราะอาจทําใหเกิดความเสียหายได
• หามใชสารทําความสะอาดอื่นๆ
ที่นอกเหนือจากน้าํ หรือผงซักฟอกที่มีฤทธิ์เปนกลาง

หมายเหตุ

• หากไมสามารถกําจัดสิ่งสกปรกออกไดอยางงายดาย
ใหเช็ดตัวกดเอกสารดวยผานุมชุบน้าํ หมาดๆ
และผงซักฟอกที่มีฤทธิ์เปนกลางในปริมาณนอยๆ

การบำรุงรักษา

เช็ดแถบแทงแกวดวยผานุมชุบน้ําพอหมาดๆ เพื่อกําจัดสิ่งสกปรกออกไป
จากนั้นใหเช็ดดวยผานุมแหง
สิ่งสําคัญ

• หามใชสารทําความสะอาดอื่นๆ
ที่นอกเหนือจากน้าํ หรือผงซักฟอกที่มีฤทธิ์เปนกลาง

หมายเหตุ

• หากไมสามารถกําจัดสิ่งสกปรกออกไดอยางงายดาย
ใหเช็ดแถบแทงแกวดวยผานุมชุบน้ําหมาดๆ
และผงซักฟอกที่มีฤทธิ์เปนกลางในปริมาณนอยๆ

11
การทําความสะอาดลูกกลิ้งตัวปอนเอกสาร
ถาลูกกลิง้ อุปกรณปอนกระดาษเริ่มมีคราบเปรอะเปอน รอยดางดําอาจปรากฏบนกระดาษสําเนาหรือกระดาษสแกน
และอาจทําใหเกิดกระดาษติดได
เพื่อใหแนใจวากระดาษสําเนาสะอาดตลอดเวลา ใหทาํ ความสะอาดลูกกลิ้งตัวปอนเอกสารประมาณเดือนละครั้ง
สิ่งสําคัญ
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• หามใชเบนซิน, ทินเนอรผสมสี หรือตัวทําละลายอินทรียอื่นๆ เพราะการกระทําเชนนั้นอาจสรางความเสียหายใหกับสี หรือสีเคลือบบนชิน้ สวนตางๆ
ของเครื่องที่เปนพลาสติกได
• การทําความสะอาดเครื่องดวยน้าํ ในปริมาณมากเกินไปอาจจะทําใหเครื่องทํางานผิดปกติ
หรือทําใหเอกสารเสียหายไดในระหวางการทําสําเนาหรือการสแกน
การทําความสะอาดเครื่องดวยน้าํ ในปริมาณมากเกินไปอาจจะทําใหเครื่องทํางานผิดปกติ หรือทําใหเอกสารเสียหายในระหวางการทําสําเนา,
การสแกน หรือการแฟกซ

การทําความสะอาดเครื่อง

1

ยกสลักฝาครอบดานบนของตัวปอนเอกสารขึน จนกวาฝานัน จะเปดออกทัง หมด
หมายเหตุ

2

3

• เมื่อเปดฝาครอบเต็มที่แลว ฝาครอบจะอยูในตําแหนงที่มั่นคง
ใหเปดฝาครอบเบาๆ

ใหเช็ดดวยผานุมชุบน้ําพอหมาดๆ ขณะที่หมุนลูกกลิ้ง
สิ่งสําคัญ

• หามใชสารทําความสะอาดอื่นๆ
ที่นอกเหนือจากน้ําหรือผงซักฟอกที่มีฤทธิ์เปนกลาง
• ใชผาชุบน้าํ บิดใหหมาดๆ เพื่อปองกันไมใหนำ หยดไปในเครื่อง
หากน้าํ หยดลงไปในเครื่องอาจทําใหเครือ่ งทํางานผิดปกติได

หมายเหตุ

• หากไมสามารถกําจัดสิ่งสกปรกออกไดอยางงายดาย
ใหเช็ดตัวลูกกลิ้งดวยผานุมชุบน้าํ หมาดๆ
และผงซักฟอกที่มีฤทธิ์เปนกลางในปริมาณนอยๆ

ปดฝาครอบตัวปอนเอกสารใหสนิท และตรวจดูวาไมมีชองวางระหวางดานขางทีอ่ ยูใกลหรือไกลจากฝาและตัวปอนเอกสาร

การบำรุงรักษา
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12 การแกไขปญหา
บทนี้จะอธิบายแนวทางการแกไขปญหาตางๆ ทีค่ ุณอาจจะพบจากเครื่องนี้
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12 การแกไขปญหา

การแกไขปญหา
เนื้อหาในสวนนี้อธิบายถึงปญหาที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องและการแกปญหา
ปฏิบัติตามขัน้ ตอนการแกไขปญหาดานลางเพื่อแกปญหา

มีปญหาเกิดขึ้นกับการทํางานของเครื่อง

[การแกไข]

ใหดูที่ "ปญหาของเครื่อง" (P.183)

ใช
ไมใช
ขอความจะปรากฏขึ้น

[สาเหตุ]
ไมใช

ใช

[การแกไข]

มีกระดาษหรือเอกสารติดหรือไม
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับกระดาษติด ใหดูที่ "กระดาษติด" (P.210)
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับเอกสารติด ใหดูที่ "เอกสารติด" (P.216)

ไมใช

คุณภาพของภาพไมดี
ไมใช

ใหดูที่ "รหัสขอผิดพลาด" (P.200)

[การแกไข]

ใหดูที่ "ปญหาคุณภาพของภาพ" (P.185)

[การแกไข]

ใหดูที่ "ปญหาการทําสําเนา" (P.189)

[การแกไข]

ใหดูที่ "ปญหาของเครื่องพิมพ" (P.191)

[การแกไข]

ใหดูที่ "ปญหาการสแกน" (P.192)

[การแกไข]

ใหดูที่ "ปญหาที่เกี่ยวของกับเครือขาย" (P.195)

ใช

มีปญหาเกิดขึ้นเมื่อใชฟงกชั่นการสแกน
ไมใช

[การแกไข]

ใช

มีปญหาเกิดขึ้นเมื่อใชฟงกชั่นการพิมพ
ไมใช

มีรหัสขอผิดพลาดปรากฏขึ้นหรือไม

ใช

มีปญหาเกิดขึ้นเมื่อใชฟงกชั่นการทําสําเนา
ไมใช

[สาเหตุ]

ใช

ปญหาดานเครือขาย
ใช

การแกไขปัญหา

หากคุณปฏิบัติตามขั้นตอนขางตนแลวแตยังไมสามารถแกปญหาขอผิดพลาดได โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา
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ปญหาของเครื่อง

ปญหาของเครื่อง
ตรวจสอบสถานะของเครื่องอีกครั้ง ถาคุณสงสัยวาเครื่องทํางานผิดปกติ
อาการ
ไมไดเปดสวิตซเครื่อง

สาเหตุที่เปนไปได

วิธีการแกไข

เปดสวิตซเครื่องหรือไม

สวิตซเครื่องเปด
ใหดูที่ "แหลงจายไฟ" (P.62)

เสียบปลั๊กไฟเขากับเตารับไวแนนดีหรือไม

ปดสวิตซเครื่อง
และตรวจสอบใหแนใจวาไดเสียบปลั๊กไฟเขากับเตารับไวแนนดีแลว
จากนั้นจึงเปดสวิตซเครื่อง

สายไฟหลุดออกจากตัวเครื่องหรือไม
เตาเสียบจายไฟปกติดีหรือไม

ลองเสียบปลั๊กเครื่องใชไฟฟาอื่นเขากับเตารับ
เพื่อตรวจสอบวาแหลงจายไฟทํางานปกติ

ไฟแสดงสถานะ
<ขอผิดพลาด> กะพริบขึ้น

ระบบการทํางานของเครื่องหรือสวนประกอบ
ที่ติดตั้งไวอาจมีปญหา

ปดสวิตซเครื่องและเปดใหมอีกครั้ง ถาปญหายังคงอยู
โปรดติดตอศูนยบริการลูกคา

ไฟแสดงสถานะ
<ขอผิดพลาด> สวางขึ้น

มีกระดาษหรือเอกสารติดหรือไม

นํากระดาษหรือเอกสารที่ติดออก
ใหดูที่ "กระดาษติด" (P.210)
ใหดูที่ "เอกสารติด" (P.216)

ฝาครอบดานหนาของเครื่องหรือฝาครอบอื่นเ ปฏิบัติตามตามคําแนะนําในรหัสขอผิดพลาดที่ปรากฏขึ้นเพื่อดําเนินก
ปดอยูหรือไม
ารตามที่จําเปน
ใหดูที่ "รหัสขอผิดพลาด" (P.200)
ปุมไฟ <ระบบประหยัดพลังงาน>
สวางขึ้นหรือไม

เครื่องอยูในโหมดประหยัดพลังงาน กดปุม <ระบบประหยัดพลังงาน>
ของแผงควบคุมเพื่อปดโหมดประหยัดพลังงาน

ไมสามารถพิมพได
หรือทําสําเนาได

มีรหัสขอผิดพลาดปรากฏขึน้ บนหนาจอแผงค
วบคุมหรือไม

ปฏิบัติตามตามคําแนะนําในรหัสขอผิดพลาดที่ปรากฏขึ้นเพื่อดําเนินก
ารตามที่จําเปน
ใหดูที่ "รหัสขอผิดพลาด" (P.200)

เสียบปลั๊กไฟเรียบรอยแลวหรือไม

ปดสวิตซเครื่อง
และตรวจสอบใหแนใจวาไดเสียบปลั๊กไฟเขากับเตารับไวแนนดีแลว
จากนั้นจึงเปดสวิตซเครื่อง

สายเคเบิลอินเตอรเฟสเชือ่ มตอดีหรือไม

ตรวจดูการเชือ่ มตอของสายเคเบิลอินเตอรเฟส
ใหดูที่ "สายเคเบิลอินเทอรเฟส" (P.32)

ตั้งสภาพแวดลอมของเครื่องคอมพิวเตอรไวถู
กตองหรือไม

ตรวจดูสภาพแวดลอมของเครื่องคอมพิวเตอร เชน
การตั้งคาโปรแกรมควบคุมการพิมพ

พอรตที่เกีย่ วของมีสถานะเปน [Enabled]
หรือไม

ตรวจสอบสถานะของพอรตที่จะใช จากนั้นตั้งคาสถานะของพอรตไปที่
[Enabled]
ใหดูที่ "การเปดใชงานพอรตการสื่อสารเพื่อนํามาใชงาน" (P.37)

ไฟแสดงสถานะ <ขอมูล>
ไมติดสวางขึ้นแมวาคุณจะสั่
งใหเครื่องพิมพงานแลว

ไมสามารถพิมพไดแมจะมีค มีขนาดกระดาษที่ระบุอยูในถาดแลวหรือไม
ำสั่งงานพิมพไปที่ถาด 5
(บายพาส) แลวก็ตาม

ปฏิบัติตามตามคําแนะนําในรหัสขอผิดพลาดที่ปรากฏขึ้นเพื่อใสขนาด
กระดาษที่ถูกตอง และลองใหมอีกครั้ง
ใหดูที่ "รหัสขอผิดพลาด" (P.200)
ใหดูที่ "การบรรจุกระดาษในถาด 5 (ถาดบายพาส)" (P.86)

คุณภาพการพิมพไมดี

อาจมีปญ
 หาคุณภาพของภาพเกิดขึ้น

ดําเนินการตามที่จําเปน ที่ไดอธิบายไวใน "ปญหาคุณภาพของภาพ"
ใหดูที่ "ปญหาคุณภาพของภาพ" (P.185)

ไมสามารถใสถาดหรือเอาถ
าดออกได

คุณเปดฝาครอบหรือปดสวิตซเครื่องในระหวา อยาออกแรงเพื่อใสถาดหรือเอาถาดออก ปดสวิตชเครื่อง ทิ้งไว 2-3
งการพิมพหรือไม
วินาทีแลวเปดใหม
ลองใสถาดหรือเอาถาดออกอีกครั้งเมื่อเครื่องพรอมทํางาน

ไมสามารถทําสําเนาตามขน กระจกวางเอกสารตนฉบับหรือฝาครอบเอกส
าดที่ระบุได
ารสกปรกหรือไม

ทําความสะอาดกระจกวางเอกสารตนฉบับหรือฝาครอบเอกสาร
ใหดูที่ "การทําความสะอาดฝาครอบเอกสารและกระจกวางเอกสารตนฉบับ"
(P.177)

เอกสารตนฉบับเปนแผนใสหรือเปนสื่อที่โปรง ใชกระจกวางเอกสารเพื่อทําสําเนา
แสงมากหรือไม
แลวใชแผนกระดาษสีขาววางทับที่ดานบนของเอกสาร

183

การแกไขปัญหา

หนาจอดับมืด

12

12 การแกไขปญหา

อาการ

สาเหตุที่เปนไปได
วางเอกสารลงในตําแหนงที่ถูกตองหรือไม
ใสเอกสารตนฉบับถูกตองหรือไม

วิธีการแกไข
วางเอกสารใหถูกตอง
ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบับ" (P.94)

ตั้งตําแหนงของตัวนําเอกสารที่อยูบนตัวปอนเ จัดตัวนําเอกสารใหถูกตอง
อกสารไวถูกตองหรือไม
ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบับ" (P.94)

กระดาษติดหรือมีรอยยนบ
อยๆ

เอกสารที่พับอยูหรือไม

ปรับเอกสารใหเรียบแบนและวางลงอีกครั้ง
ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบับ" (P.94)

บรรจุกระดาษในถาดไวอยางถูกตองหรือไม

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

ใสถาดอยางถูกตองหรือไมล

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

กระดาษชื้นหรือไม

ใหเปลี่ยนกระดาษใหม

กระดาษมวนงอหรือไม

พลิกดานกระดาษในถาด หรือเปลี่ยนกระดาษใหม

ตั้งคากระดาษและถาดไวถูกตองหรือไม

ตั้งคากระดาษใหถูกตองตรงกับกระดาษที่บรรจุเขาไป
ใหดูที่ "การเปลี่ยนขนาดกระดาษสําหรับถาด 1 ถึงถาด 4" (P.88)

มีเศษกระดาษฉีกขาดหรือมีวัตถุแปลกปลอม
ติดคางในเครื่องหรือไม

เปดฝาครอบของเครื่อง
หรือดึงถาดออกเพื่อนําเอาเศษกระดาษหรือวัตถุแปลกปลอมที่ติดคาง
ในเครื่องออกไป
ใหดูที่ "กระดาษติด" (P.210)

มีกระดาษที่ไมใชขนาดมาตรฐานอยูในถาดหรื ใหเปลี่ยนเปนกระดาษที่มีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดของเครื่อง
อไม
ใหดูที่ "ชนิดของกระดาษ" (P.80)

การแกไขปัญหา

ตัวปอนเอกสารไมดึงเอกสา
ร

12

มีการบรรจุกระดาษเกินระดับการเติมสูงสุดใ
นถาดหรือไม

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

ตั้งตัวนํากระดาษไวถูกตองหรือไม

บรรจุกระดาษใหถูกตอง และจัดตัวนํากระดาษใหตรงกับกระดาษ
ใหดูที่ "การบรรจุกระดาษในถาด 1 ถึง 4 (อุปกรณเสริม)" (P.85)
ใหดูที่ "การบรรจุกระดาษในถาด 5 (ถาดบายพาส)" (P.86)

เปนกระดาษที่ตัดอยางประณีตหรือไม

กระดาษบางชนิดอาจไมถูกตัดออกมาอยางประณีต
ใหกรีดกระดาษกอนการบรรจุลงถาด

เอกสารมีขนาดเล็กหรือไม

ขนาดต่ําสุดของเอกสารที่สามารถบรรจุลงในตัวปอนเอกสารไดคอื
A5

รหัสขอผิดพลาดจะปรากฏขึ้ ตรวจสอบตําแหนงตัวนํากระดาษของถาด 5
นเมื่อบรรจุกระดาษในถาด (บายพาส)
5 (บายพาส) และกดปุม
<เริ่ม>

ปรับตัวนํากระดาษใหอยูในตําแหนงที่ถูกตอง
ใหดูที่ "รหัสขอผิดพลาด" (P.200)
ใหดูที่ "การบรรจุกระดาษในถาด 5 (ถาดบายพาส)" (P.86)

เอกสารมักจะติดบอยๆ

บรรจุเอกสารในตัวปอนเอกสารอยางถูกตองหรือไม
ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบับ" (P.94)

ใชชนิดเอกสารที่เหมาะสมหรือไม
คุณกําลังใชเอกสารที่มีรูปทรงผิดปกติ,
นามบัตร, แผนใส
หรือเอกสารที่บางมากหรือไม

ขอบของเอกสารพับ

184

มีปายกาว, คลิปเสียบกระดาษ
หรือเทปกาวบนเอกสารหรือไม

ลอกปายกาว, คลิปเสียบกระดาษ
หรือเทปกาวบนเอกสารออกกอนทําสําเนา

ตัวนําเอกสารใหอยูในตําแหนงที่ถูกตองหรือไ
ม

ปรับตัวนําเอกสารใหอยูในตําแหนงที่ถูกตอง
ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบับ" (P.94)

มีเศษชิ้นสวนของกระดาษติดคางอยูในตัวปอ
นเอกสารหรือไม

เปดฝาครอบตัวปอนเอกสารและตรวจดูดานใน
ใหดูที่ "เอกสารติด" (P.216)

เอกสารมวนงอหรือไม

ดัดสวนที่มวนงอของเอกสารใหเรียบและใสเอกสารเขาไปอีกครั้ง

ปญหาคุณภาพของภาพ

ปญหาคุณภาพของภาพ
หากคุณภาพของภาพทีพ่ ิมพออกมาไมดี ใหใชตารางดานลางนี้เพื่อหาสาเหตุที่นาจะเปนไปไดและดําเนินการตามที่จําเปน
หากคุณภาพของภาพยังไมดีขนึ้ ภายหลังการดําเนินการ โปรดติดตอศูนยบริการลูกคา
อาการ
สําเนาสกปรก

สาเหตุที่เปนไปได

วิธีการแกไข

กระจกวางเอกสารตนฉบับหรือฝาครอบเอกส
ารสกปรกหรือไม

ทําความสะอาดกระจกวางเอกสารตนฉบับหรือฝาครอบเอกสาร
ใหดูที่ "การทําความสะอาดฝาครอบเอกสารและกระจกวางเอกสารตนฉบับ"
(P.177)

เอกสารเปนประเภทโปรงแสง เชน
เปนแผนใสหรือไม

เมื่อทําสําเนาเอกสารที่โปรงแสงมากๆ
สิ่งสกปรกบนเอกสารอาจปรากฏขึ้นในสําเนา
ใหวางแผนกระดาษสีขาวทับบนบนเอกสารกอนการทําสําเนา

เปนเอกสารที่เปนกระดาษสี มีลักษณะหยาบ
หรือเปนพิมพเขียวหรือไม

ใหปรับความเขมของสําเนา
หรือลบสีพื้นหลังของกระดาษออกกอนการทําสําเนา
ใหดูที่ "เขมขึน้ /จางลง" (P.103)
ใหดูที่ "ลบพื้นหลัง" (P.143)

เอกสารเปนกระดาษพิมพมันวาวหรือไม

กระดาษพิมพมันวาวจะติดบนกระจกวางเอกสารตนฉบับไดงา ย
และเงาจะคลายกับสิ่งสกปรกบนสําเนา
ใหวางแผนใสหรือฟลมแผนใสใตเอกสารกอนการทําสําเนา

เสนสีดําปรากฏขึน้ บนสําเน
า

แถบแทงแกวของตัวปอนเอกสารสกปรกหรือไ ใหทําความสะอาดแถบแทงแกว
ม
ใหดทู ี่ "การทําความสะอาดตัวกดเอกสารและแถบกระจก" (P.178)

สําเนามืดเกินไป

ตั้งคาความเขมของสําเนาไวมากเกินไปหรือไ
ม

สําเนาจางเกินไป

เอกสารมีสีจางหรือไม

ใหปรับความเขมของสําเนา
ใหดูที่ "เขมขึน้ /จางลง" (P.103)

ตั้งคาความเขมของสําเนาไวนอยเกินไปหรือไ
ม
บรรจุกระดาษใหถูกตอง และจัดตัวนํากระดาษใหตรงกับกระดาษ
ใหดูที่ "การบรรจุกระดาษในถาด 1 ถึง 4 (อุปกรณเสริม)" (P.85)
ใหดูที่ "การบรรจุกระดาษในถาด 5 (ถาดบายพาส)" (P.86)

สําเนาเลื่อนตําแหนงหรือ
โกงงอ

วางเอกสารถูกตองแลวหรือไม

วางเอกสารใหถูกตอง
ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบับ" (P.94)

บรรจุกระดาษในถาดไวอยางถูกตองหรือไม

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

หากใชถาด 5 (บายพาส)
คุณไดบรรจุกระดาษโดยใหสัมผัสกับตัวนํากร
ะดาษแลวหรือไม

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

ตัวนําเอกสารของตัวปอนเอกสารอยูในตําแห
นงที่ถูกตองหรือไม

วางเอกสารใหถูกตอง เลื่อนตัวนําเอกสารมาใหติดกับขอบของเอกสาร
ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบับ" (P.94)

คุณติดตั้งถาดแนนหรือไม

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

กระดาษชื้นหรือไม

กระดาษที่เปยกชืน้ อาจเปนสาเหตุใหสําเนาขาดหายไป
หรือสําเนาไมชัดเจน ใหเปลี่ยนเปนกระดาษที่เพิ่งแกะจากหอ

กระดาษในถาดพับหรือยนหรือไม

เอาแผนที่มีปญ
 หาออกไป
หรือเปลี่ยนใหมเปนกระดาษที่เพิ่งแกะจากหอ

คุณทําสําเนาเอกสารที่มีการตัดแปะหรือมีรอ
ยพับหรือไม

สวนที่ตัดแปะหรือมีรอยพับของเอกสารอาจไมไดสัมผัสกระจกวางเอก
สารตนฉบับอยางเหมาะสม
ใหวางตั้งกระดาษสีขาวทับที่ดานบนของเอกสารเพื่อที่จะทําใหเอกสาร
สัมผัสกับกระจกวางตนฉบับ

สําเนามีสวนที่ขาดหายไป

การแกไขปัญหา

สําเนาเคลื่อนออกจากตําแห บรรจุกระดาษในตําแหนงที่ถูกตองหรือไม
นง
เชน
ขอบบนของกระดาษเลื่อนออกไปจากมุมถาด
หรือไม

12
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12 การแกไขปญหา

อาการ

สาเหตุที่เปนไปได

วิธีการแกไข
เมื่อขยายสําเนาเอกสาร
อัตราการขยายบางขนาดอาจทําใหเกิดแถบลายเสน
ใหปรับแกอัตราการขยายสําเนาใหม
ใหดูที่ "ยอ/ขยาย" (P.106)

เอกสารที่พิมพออกมาจาง
(ซีด ไมชัดเจน)

กระดาษชื้น

ใหเปลี่ยนเปนกระดาษใหม

ตลับลูกดรัมเสื่อมสภาพหรือเสียหาย

ใหเปลี่ยนตลับลูกดรัม
ใหดูที่ "การเปลี่ยนตลับลูกดรัม" (P.172)

หมึกในตลับหมึกหมด

ใหเปลี่ยนตลับหมึก
ใหดูที่ "การเปลี่ยนตลับหมึก" (P.169)

จุดสีดําปรากฏขึ้นบนสําเนา

ตลับลูกดรัมเสื่อมสภาพหรือเสียหาย

ใหเปลี่ยนตลับลูกดรัม
โปรดดูที่ "การเปลี่ยนตลับลูกดรัม" (P.172)

เสนสีดําหรือสีปรากฏบนงา
นพิมพ

ตลับลูกดรัมเสื่อมสภาพหรือเสียหาย

ใหเปลี่ยนตลับลูกดรัม
ใหดูที่ "การเปลี่ยนตลับลูกดรัม" (P.172)

แถบแทงแกวสกปรก

ใหทําความสะอาดแถบแทงแกว
ใหดูที่ "การทําความสะอาดตัวกดเอกสารและแถบกระจก" (P.178)

เสนทางการปอนกระดาษสกปรก

พิมพหลายๆ แผน

ตลับลูกดรัมเสื่อมสภาพหรือเสียหาย

ใหเปลี่ยนตลับลูกดรัม
ใหดูที่ "การเปลี่ยนตลับลูกดรัม" (P.172)

การแกไขปัญหา

มีแถบลายเสนปรากฏอยูบน คุณกําลังจะพยายามขยายสําเนาเอกสารดวย
สําเนา
อัตราการขยายที่ใหญเกินไปหรือไม

12
มีสิ่งสกปรกปรากฏขึน้ ซ้ําๆ
สม่ําเสมอบนงานพิมพ

ทิศทางการปอนกระดาษ
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ปญหาคุณภาพของภาพ
อาการ

สาเหตุที่เปนไปได

มีจุดสีขาวปรากฏขึ้นในพื้นที่ กระดาษไมเหมาะสม
ของการพิมพทึบสีดํา
ตลับลูกดรัมเสื่อมสภาพหรือเสียหาย

ผงหมึกจากงานพิมพลอกติ
ดบนนิ้ว
ผงหมึกไมติดบนกระดาษ
กระดาษเปอนผงหมึก

บรรจุชนิดกระดาษที่ถูกตอง
ใหเปลี่ยนตลับลูกดรัม
ใหดูที่ "การเปลี่ยนตลับลูกดรัม" (P.172)

กระดาษชื้น

ใหเปลี่ยนเปนกระดาษใหม

กระดาษไมเหมาะสม

บรรจุชนิดกระดาษที่ถูกตอง

งานพิมพออกมาเปนสีดําทั้ง ตลับลูกดรัมเสื่อมสภาพหรือเสียหาย
หมด

ใหเปลี่ยนตลับลูกดรัม
ใหดูที่ "การเปลี่ยนตลับลูกดรัม" (P.172)

อาจเกิดปญหาแหลงจายไฟฟาแรงสูงขัดของ

โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา

เครื่องดึงกระดาษเขาไปหลายแผนในคราวเดี
ยวกัน (ดึงกระดาษซอน)

กรีดกระดาษกอนใสเขาไป

หมึกในตลับหมึกหมด

ใหเปลี่ยนตลับหมึก
ใหดูที่ "การเปลี่ยนตลับหมึก" (P.169)

การแกไขปัญหา

งานพิมพออกมาวางเปลา

วิธีการแกไข

12

อาจเกิดปญหาไฟฟาขัดของหรือแหลงจายไฟฟ โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา
าแรงสูงขัดของ

มีพื้นที่สีขาว ลายเสนสีขาว กระดาษชื้น
หรือลายเสนสีอยูบนงานพิม
กระดาษไมเหมาะสม
พที่ออกมา

ใหเปลี่ยนเปนกระดาษใหม
บรรจุชนิดกระดาษที่ถูกตอง
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12 การแกไขปญหา

อาการ
งานพิมพโดยรวมออกมาสีจ
าง

กระดาษยน

สาเหตุที่เปนไปได

วิธีการแกไข

บรรจุกระดาษซึ่งเปนชนิดและขนาดที่ถูกตองในถาด 5 (บายพาส)
เมื่อใชถาด 5 (บายพาส) ในการพิมพ
ขนาดกระดาษที่ระบุไวในโปรแกรมควบคุมกา โปรดดูที่ "การบรรจุกระดาษในถาด 5 (ถาดบายพาส)" (P.86)
รพิมพจะไมตรงกับชนิดและขนาดของกระดา
ษที่บรรจุเขาไปจริง
เครื่องดึงกระดาษเขาไปหลายแผนในคราวเดี
ยวกัน

กรีดกระดาษกอนใสเขาไป

กระดาษไมเหมาะสม

ใหเปลี่ยนเปนกระดาษใหม

มีการเพิ่มกระดาษเขาไปในกระดาษที่โหลด
กระดาษชื้น

ขอความอานไดไมชดั

กระดาษไมเหมาะสม

ใหเปลี่ยนเปนกระดาษใหม

มีการเพิ่มกระดาษเขาไปในกระดาษที่โหลด
กระดาษชื้น

มีรอยขาวหรือรอยสีในแนว ตลับลูกดรัมเสื่อมสภาพหรือเสียหาย
ดิ่ง

การแกไขปัญหา

หมึกในตลับหมึกหมด

ใหเปลี่ยนตลับลูกดรัม
ใหดูที่ "การเปลี่ยนตลับลูกดรัม" (P.172)
ใหเปลี่ยนตลับหมึก
ใหดูที่ "การเปลี่ยนตลับหมึก" (P.169)

12
ทิศทางการปอนกระดาษ
งานพิมพออกมาเอียง

188

ตัวนํากระดาษของถาดไมอยูในตําแหนงที่ถูกต จัดกระดาษใหตรงทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง
อง
ใหดูที่ "การบรรจุกระดาษในถาด 1 ถึง 4 (อุปกรณเสริม)" (P.85)
ใหดูที่ "การบรรจุกระดาษในถาด 5 (ถาดบายพาส)" (P.86)

ปญหาการทําสําเนา

ปญหาการทําสําเนา
เนื้อหาในสวนนี้จะเปนวิธีการแกไขปญหาสําหรับปญหาตางๆ ทีค่ ุณอาจพบเมื่อใชคุณลักษณะการทําสําเนา

ไมสามารถทําสําเนาได
ตารางดานลางแสดงวิธีแกไขที่เปนไปได เมื่อคุณไมสามารถทําสําเนาได
อาการ
เครื่องไมดึงเอกสารเขาตัวป
อนเอกสาร

สาเหตุที่เปนไปได

วิธีการแกไข

เอกสารมีขนาดเล็กเกินไป

ขนาดต่ําสุดของเอกสารที่สามารถบรรจุลงในตัวปอนเอกสารไดคือ
A5

ไมใชชนิดของเอกสารที่รองรับ

ตัวปอนเอกสารไมรองรับเอกสารที่งอ, นามบัตร, แผนใส,
เอกสารบาง
หรือเอกสารที่มีปา ยกาว คลิปกระดาษ หรือเทปติดมาดวย
ใหดูที่ "ชนิดของกระดาษ" (P.80)

ตัวนําเอกสารอยูในตําแหนงที่ไมถูกตอง

ปรับตัวนําเอกสารใหตรงกับขนาดของเอกสาร

มีเศษเอกสารติดคางอยูในตัวปอนเอกสาร

เปดฝาครอบของตัวปอนเอกสาร แลวนําเศษเอกสารออก
ใหดูที่ "เอกสารติด" (P.216)

คุณไดใสเอกสารที่มีขนาดตางๆ ปนกัน

คุณไมสามารถใสเอกสารที่มีขนาดตางๆ ปนกันได

ปญหาเอกสารสําเนา
ตารางดานลางแสดงวิธีการแกไขทีเ่ ปนไปได เมื่อเกิดปญหาขึน้ กับเอกสารสําเนา
อาการ
สําเนาสกปรก

สาเหตุที่เปนไปได

วิธีการแกไข

ฝาครอบเอกสารหรือกระจกวางเอกสารตนฉบั ใหทําความสะอาดฝาครอบเอกสารหรือกระจกวางเอกสารตนฉบับ
บสกปรก
ใหดูที่ "การทําความสะอาดฝาครอบเอกสารและกระจกวางเอกสารตนฉบับ"
(P.177)

เปนเอกสารที่เปนกระดาษสี มีลักษณะหยาบ
หรือเปนพิมพเขียว

การแกไขปัญหา

เอกสารตนฉบับเปนแผนใสหรือเปนสื่อที่โปรง เมื่อทําสําเนาเอกสารที่โปรงแสงมากๆ
แสงมาก
สิ่งสกปรกบนเอกสารอาจปรากฏขึ้นในสําเนา
ใหวางแผนกระดาษสีขาวทับบนบนเอกสารกอนการทําสําเนา
สีพื้นหลังของกระดาษจะถูกทําสําเนาไปดวย
ใหปรับความเขมของการทําสําเนา, คุณภาพของภาพ
หรือระบุการลบพื้นหลังกอนที่จะทําสําเนา

เอกสารจะถูกพิมพลงบนกระดาษพิมพมันวาว กระดาษพิมพมันวาวจะติดบนกระจกวางเอกสารตนฉบับไดงา ย
และเงาจะคลายกับสิ่งสกปรกบนสําเนา
ใหวางแผนใสหรือฟลมแผนใสใตเอกสารกอนการทําสําเนา
สําเนามืดหรือจางเกินไป

ปรับความเขมของสําเนาไมถูกตอง

ใหปรับความเขมของสําเนา
ใหดูที่ "เขมขึน้ /จางลง" (P.103)

เอกสารมีสีจาง

ใหปรับความเขมของสําเนา
ใหดูที่ "เขมขึน้ /จางลง" (P.103)

12

การตั้งคาคุณภาพของภาพสําหรับเอกสารไมถู ถาขอความสีดําของงานพิมพที่ออกมาจางมากเกินไป ใหตั้งคา
กตอง
[Original Type] เปน [Text]
ใหดูที่ "ชนิดของตนฉบับ" (P.103)
สําเนาเคลื่อนออกจากตําแห กระดาษที่อยูในถาดวางไมตรง
นง

การจัดเรียงตั้งกระดาษใหตรงกอนใสลงถาดจะทําใหสวบบนของกระด
าษตรงกันกับมุมบนของถาด

สําเนามีสวนที่ขาดหายไป

กระดาษชื้น

กระดาษที่เปยกชืน้ อาจเปนสาเหตุใหสําเนาขาดหายไป
หรือสําเนาไมชัดเจน ใหเปลี่ยนเปนกระดาษที่เพิ่งแกะจากหอ

กระดาษในถาดพับหรือยน

เอาแผนที่มีปญ
 หาออกไป
หรือเปลี่ยนใหมเปนกระดาษที่เพิ่งแกะจากหอ
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อาการ

สาเหตุที่เปนไปได
เอกสารถูกตัดแปะหรือพับ

วิธีการแกไข
สวนที่ตัดแปะหรือมีรอยพับของเอกสารอาจไมไดสัมผัสกระจกวางเอก
สารตนฉบับอยางเหมาะสม
ใหวางตั้งกระดาษสีขาวทับที่ดานบนของเอกสารเพื่อที่จะทําใหเอกสาร
สัมผัสกับกระจกวางตนฉบับ

มีแถบลายเสนปรากฏอยูบน อัตราการขยายเอกสารมากเกินไป
สําเนา

เมื่อขยายสําเนาเอกสาร
อัตราการขยายบางขนาดอาจทําใหเกิดแถบลายเสน
ใหปรับแกอัตราการขยายสําเนาใหม
ใหดูที่ "ยอ/ขยาย" (P.106)

สําเนาเลื่อนตําแหนงหรือ
โกงงอ

คุณวางเอกสารไมถูกตอง

วางเอกสารใหถูกตอง
ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบับ" (P.94)

ตัวนําเอกสารของตัวปอนเอกสารอยูในตําแห
นงที่ไมถูกตอง

วางเอกสารใหถูกตอง เลื่อนตัวนําเอกสารมาใหติดกับขอบของเอกสาร

คุณติดตั้งถาดไมแนน

ติดตั้งถาดโดยการใสถาดใหเขาไปจนสุด

ตัวนําเอกสารของถาดบายพาสอยูในตําแหนง
ที่ไมถูกตอง

วางเอกสารใหถูกตอง เลื่อนตัวนําเอกสารมาใหติดกับขอบของเอกสาร

ขนาดเอกสารไมถูกตอง

ตรวจดูวาไดตั้งคาขนาดเอกสารไวถูกตองหรือไม
ใหดูที่ "ขนาดตนฉบับ" (P.107)

ขนาดกระดาษไมถูกตอง

ตรวจดูวาไดตั้งคาขนาดกระดาษไวถูกตองหรือไม
ใหดูที่ "การเปลี่ยนการตั้งคากระดาษ" (P.90)

สําเนาไมใชขนาดที่ตองการ

ฝาครอบเอกสารหรือกระจกวางเอกสารสกปร ใหทําความสะอาดฝาครอบเอกสารหรือกระจกวางเอกสารตนฉบับ
ก
ใหดทู ี่ "การทําความสะอาดฝาครอบเอกสารและกระจกวางเอกสารตนฉบับ"
(P.177)
เอกสารตนฉบับเปนแผนใสหรือเปนสื่อที่โปรง วางแผนกระดาษสีขาวทับบนเอกสารกอนที่จะทําสําเนา
แสงมาก
ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบับ" (P.94)

การแกไขปัญหา
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เอกสารเคลื่อนออกจากตําแหนงเล็กนอย

วางเอกสารใหถูกตอง
ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบับ" (P.94)

ตัวนําเอกสารของตัวปอนเอกสารอยูในตําแห
นงที่ไมถูกตอง

วางเอกสารใหถูกตอง เลื่อนตัวนําเอกสารมาใหติดกับขอบของเอกสาร
ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบับ" (P.94)

เอกสารยับ

ปรับเอกสารใหเรียบแบนและวางลงอีกครั้ง
ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบับ" (P.94)

เอกสารมีขนาดใหญเกินกวาพื้นที่ที่สามารถจะ ปรับลดอัตราสวนการยอ/ขยายเพื่อลดขนาดของสําเนาลงเล็กนอย
พิมพ

ปญหาของเครื่องพิมพ

ปญหาของเครื่องพิมพ
ไมสามารถพิมพได
ตารางดานลางแสดงวิธีแกไขที่เปนไปได เมื่อคุณไมสามารถพิมพได
อาการ

สาเหตุที่เปนไปได

ขอมูลยังคงคางอยูในไอคอน ไมไดเปดสวิตซของเครื่อง
เครื่องพิมพ

วิธีการแกไข
เปดสวิตซเครื่อง
ใหดูที่ "แหลงจายไฟ" (P.62)

ไมไดเชื่อมตอสายเคเบิลของเครื่องคอมพิวเต
อร

ใหเชื่อมตอสายเคเบิลของเครื่องคอมพิวเตอร

ไมไดเชื่อมตอสายเคเบิลของเครื่อง

ใหเชื่อมตอสายเคเบิลของเครื่อง
ใหดูที่ "สายเคเบิลอินเทอรเฟส" (P.32)

เกิดขอผิดพลาดขึ้นในเครื่อง

ตรวจสอบขอมูลความผิดพลาดและดําเนินการตามที่จำเปน

มีปญ
 หาเกิดขึ้นกับการเชื่อมตอเครือขายของค ใหติดตอผูดูแลระบบเครือขายของคุณ
อมพิวเตอรกับเครื่อง

ขอมูลถูกสงไปยังเครื่องแลว

พอรตไมไดถูกเปดใชงาน

เปดใชงานพอรต
ใหดูที่ "การเปดใชงานพอรตการสื่อสารเพื่อนํามาใชงาน" (P.37)

เครื่องเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรหลายตัว

รอสักครูแลวลองพิมพอีกครั้ง

ยังไมไดบรรจุกระดาษ

ใหบรรจุกระดาษ

ไมมีกระดาษสําหรับขนาดที่กําหนด

บรรจุกระดาษตามขนาดที่กําหนด
ใหดูที่ "การบรรจุกระดาษ" (P.85)

เกิดขอผิดพลาดขึ้นในเครื่อง

ตรวจสอบขอมูลความผิดพลาดและดําเนินการตามที่จำเปน

การดําเนินงานถูกหยุดไวชั่วคราว

เลือกจากหนาจอวาจะยกเลิกงานหรือไม

ปญหางานพิมพที่ออกมา
ตารางดานลางแสดงวิธีการแกไขทีเ่ ปนไปไดของปญหางานพิมพทอี่ อกมา
สาเหตุที่เปนไปได

วิธีการแกไข

งานพิมพที่ออกมามีขนาดก
ระดาษผิด

บรรจุกระดาษขนาดที่ผิดในถาดที่กําหนดไว

เปลี่ยนขนาดกระดาษที่อยูในถาด
หรือเปลี่ยนตัวเลือกการพิมพเพื่อที่จะใชถาดที่มีขนาดกระดาษที่กําหน
ด

ภาพที่ขอบของกระดาษขาด
หายไป

เอกสารมีขนาดใหญเกินกวาพื้นที่การพิมพขอ
งเครื่อง

ขยายพื้นที่การพิมพของเครื่องหรือลดพื้นที่การพิมพของเอกสารลง

การตั้งคาที่ระบุไวในตัวเลือ
กการพิมพถูกปดใชงาน

เครื่องใชโปรแกรมควบคุมการพิมพของเครื่อง ติดตั้งโปรแกรมควบคุมการพิมพของเครื่อง
รุนอื่นอยู
ไมไดติดตั้งตัวเลือก

คอมพิวเตอรไมไดกําลังใชโ ตรวจสอบอีกครั้งวาโปรแกรมควบคุมการพิม
ปรแกรมควบคุมการพิมพที่ใ พบนคอมพิวเตอรนั้นเปนโปรแกรมที่ใหมาพร
อมกับเครื่องหรือไม
หมาพรอมกับเครื่อง
(กําลังใชโปรแกรมควบคุมก
ารพิมพของบริษัทอืน่ )

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

ไมสามารถสแกนได
ตารางดานลางแสดงวิธีแกไขที่เปนไปได เมือ่ คุณไมสามารถสแกนได
อาการ
เครื่องไมดึงเอกสารเขาตัวป
อนเอกสาร

สาเหตุที่เปนไปได

วิธีการแกไข

เอกสารมีขนาดเล็กเกินไป

ขนาดต่ําสุดของเอกสารที่สามารถบรรจุลงในตัวปอนเอกสารไดคอื
A5

ไมใชชนิดของเอกสารที่รองรับ

ตัวปอนเอกสารไมรองรับเอกสารที่งอ, นามบัตร, แผนใส,
เอกสารบาง หรือ
เอกสารที่มีปายกาว คลิปกระดาษ หรือเทปติดมาดวย
ใหดูที่ "ชนิดของกระดาษ" (P.80)

ตัวนําเอกสารอยูในตําแหนงที่ไมถูกตอง

ปรับตัวนําเอกสารใหตรงกับขนาดของเอกสาร
ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบับ" (P.112)

มีเศษเอกสารติดคางอยูในตัวปอนเอกสาร

เปดฝาครอบของตัวปอนเอกสาร แลวนําเศษเอกสารออก
ใหดูที่ "เอกสารติด" (P.216)

ไมสามารถโหลดขอมูลการสแกนไปยังคอมพิวเตอรได
ตารางดานลางแสดงวิธีแกไขที่เปนไปได เมือ่ คุณไมสามารถโหลดขอมูลการสแกนไปยังคอมพิวเตอรได
อาการ
ไมพบเครื่องสแกน

การแกไขปัญหา
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สาเหตุที่เปนไปได

วิธีการแกไข

ไมไดเปดสวิตซของเครื่อง

เปดสวิตซเครื่อง
ใหดูที่ "แหลงจายไฟ" (P.62)

ไมไดเชื่อมตอสายเคเบิล USB
ของเครื่องคอมพิวเตอร

เชือ่ มตอสายเคเบิล USB ของเครื่องคอมพิวเตอรอีกครั้ง
ใหดูที่ "สายเคเบิลอินเทอรเฟส" (P.32)

ไมไดเชื่อมตอสายเคเบิล USB ของเครื่อง

เชือ่ มตอสายเคเบิล USB ของเครื่องอีกครั้ง
ใหดูที่ "สายเคเบิลอินเทอรเฟส" (P.32)

ไมสามารถโหลดขอมูลจากเ ยังไมไดติดตั้งโปรแกรมควบคุมการสแกน
ครื่องสแกนไดเนื่องจากขอผิ
ดพลาดในการสื่อสาร
TWAIN

ติดตั้งโปรแกรมควบคุมการสแกน

หยุดการทํางานขณะกําลังอ
านขอมูล

ลดคาความละเอียด แลวลองโหลดขอมูลใหมอกี ครัง

ขนาดไฟลใหญเกินไปหรือไม

ปญหาการสแกน

ไมสามารถสงขอมูลที่สแกนลงในอีเมลได
ตารางขางลางนี้จะแสดงรายการของแนวทางแกไขปัญหาที่เปนไปไดเมื่อคุณไมสามารถสงเอกสารที่สแกนแลวเปนอีเมลได
อาการ
ไมสามารถสงอีเมลได

สาเหตุที่เปนไปได
ปอนอีเมลแอดเดรสไมถูกตอง

วิธีการแกไข
ตรวจสอบอีเมลแอดเดรสที่ปอน

ขนาดขอมูลเกินขีดจํากัดสูงสุดสําหรับอีเมลขา ลดคาความละเอียดลง และลดขนาดไฟลแนบ
ออกแลว
ใหดูท่ี "ความละเอียด" (P.123)
ใหดูที่ "ขนาดไฟลแนบสูงสุด" (P.147)
ยังไมไดตั้งพอรต [Send E-mail] ไปที่
[Enabled]

ตรวจสอบการตั้งคาพอรตสําหรับสงอีเมล
ใหดูที่ "Required Information" (P.50)

ยังไมไดลงทะเบียนอีเมลแอดเดรสสําหรับเครื่
อง

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

การตั้งคาเซิรฟเวอร SMTP
ที่ลงทะเบียนไมถูกตอง

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

การรับรองความถูกตองสําหรับเซิรฟเวอร
SMTP ไมถูกตอง

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

ชื่อล็อกอินที่ลงทะเบียนสําหรับเซิรฟเวอร
SMTP ไมถูกตอง

สําหรับเซิรฟเวอร SMTP
ที่ตองรับรองความถูกตองนั้นจําเปนตองลงทะเบียนอีเมลแอดเดรสขอ
งผูใ ชดวย ใหตรวจสอบชื่อล็อกอินที่ลงทะเบียน
ใหดูที่ "SMTP Server (Connectivity > Protocols)" (P.50)

รหัสผานการล็อกอินสําหรับเซิรฟเวอร SMTP
ไมถูกตอง

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

ไมสามารถสงตอเอกสารที่สแกนผานเครือขาย (SMB) ได
ตารางขางลางนี้จะแสดงรายการของแนวทางแกไขปัญหาที่เปนไปได เมื่อคุณไมสามารถสงตอเอกสารทีส่ แกนผานเครือขายได
อาการ

สาเหตุที่เปนไปได

ตรวจสอบการตั้งคาเซิรฟเวอร

การแกไขปัญหา

ไมสามารถสงตอขอมูลที่สแ ปอนเซิรฟเวอรถูกตองแลวหรือไม
กนไปยังคอมพิวเตอรเครือข
ปอนตําแหนงที่ตั้งในการจัดเก็บขอมูลถูกตอง
ายได
แลวหรือไม

วิธีการแกไข

ตรวจสอบการตั้งคาตําแหนงที่ตั้งในการจัดเก็บขอมูล

ตรวจสอบการตั้งคาชื่อที่ใชรวมกัน
หากมีการเลือก SMB ไว
ใหดูวาไดปอนชื่อที่ใชรวมกันถูกตองแลวหรือไ
ม

12

หากมีการเลือก SMB (ชื่อยอ UNC) ไว
ตรวจสอบการตั้งคาตําแหนงที่ตั้งในการจัดเก็บขอมูล
ใหดูวาไดปอนตําแหนงที่ตั้งในการจัดเก็บขอมู
ลถูกตองแลวหรือไม
ปอนชื่อที่ใชเขาสูระบบถูกตองแลวหรือไม

ตรวจสอบการตั้งคาชื่อที่ใชเขาสูระบบ

ปอนรหัสผานถูกตองแลวหรือไม

ตรวจสอบการตั้งคารหัสผาน

เมื่อสงตอขอมูลไปยัง Windows Server 2003 ตั้งคาเวลาเดียวกันทั้งในเครื่องและใน Windows
หรือ Windows Server 2008
การตั้งคาเวลาในเครื่องและใน Windows
ตรงกันหรือไม
ปฏิบัติตามขั้นตอนขางลางนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งคาการเขาถึงเครื
เมื่อใช Windows Server 2003, Windows
อขาย
Server 2008 หรือ Windows XP
มีผูใชที่ไมมีรหัสผานพยายามสงตอขอมูลโดยใ 1. เริม่ ตนใชงาน Windows แลวเลือก [Control Panel] >
ช SMB หรือไม
[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
ตารางดานลางนี้แสดงวิธีแกปญหาทีเ่ ปนไปไดสําหรับปญหาคุณภาพของภาพจากขอมูลการสแกน
อาการ
ภาพสแกนสกปรก

สาเหตุที่เปนไปได

วิธีการแกไข

ฝาครอบเอกสารหรือกระจกวางเอกสารตนฉบั ใหทําความสะอาดฝาครอบเอกสารหรือกระจกวางเอกสารตนฉบับ
บสกปรก
ใหดทู ี่ "การทําความสะอาดฝาครอบเอกสารและกระจกวางเอกสารตนฉบับ"
(P.177)
เอกสารตนฉบับเปนแผนใสหรือเปนสื่อที่โปรง เมื่อสแกนเอกสารที่โปรงแสงมากๆ
แสงมาก
สิ่งสกปรกบนเอกสารอาจปรากฏขึน้ ในสําเนา
ใหวางแผนกระดาษสีขาวทับบนบนเอกสารกอนการสแกน

ภาพมืดหรือจางเกินไป

เปนเอกสารที่เปนกระดาษสี มีลักษณะหยาบ
หรือเปนพิมพเขียว

ปรับความเขมของการสแกน หรือคุณภาพของภาพกอนที่จะสแกน

เอกสารการสแกนจะถูกพิมพลงบนกระดาษพิ
มพมันวาว

กระดาษพิมพมันวาวจะติดบนกระจกวางเอกสารตนฉบับไดงา ย
และเงาจะคลายกับสิ่งสกปรกบนภาพสแกน
ใหวางแผนใสหรือฟลมแผนใสใตเอกสารกอนการสแกน

ปรับความเขมการสแกนไมถูกตอง

ใหปรับความเขมการสแกนใหม

ชนิดของตนฉบับไมเหมาะสม

เลือกชนิดของตนฉบับใหเหมาะสมกับเอกสาร

มีสวนที่ขาดหายไปของภาพ เอกสารถูกตัดแปะหรือพับ

สวนที่ตัดแปะหรือมีรอยพับของเอกสารอาจไมไดสัมผัสกระจกวางเอก
สารตนฉบับอยางเหมาะสม
ใหวางตั้งกระดาษสีขาวทับที่ดานบนของเอกสารเพื่อที่จะทําใหเอกสาร
สัมผัสกับกระจกวางตนฉบับ

ภาพที่ออกมาไมใชขนาดที่ต ฝาครอบเอกสารหรือกระจกวางเอกสารตนฉบั ใหทําความสะอาดฝาครอบเอกสารหรือกระจกวางเอกสารตนฉบับ
องการ
บสกปรก
ใหดูที่ "การทําความสะอาดฝาครอบเอกสารและกระจกวางเอกสารตนฉบับ"
(P.177)
เอกสารตนฉบับเปนแผนใสหรือเปนสื่อที่โปรง วางแผนกระดาษสีขาวทับบนเอกสารกอนที่จะสแกน
แสงมาก

การแกไขปัญหา
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เอกสารเคลื่อนออกจากตําแหนงเล็กนอย

วางเอกสารใหถูกตอง
ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบับ" (P.112)

ตัวนําเอกสารของตัวปอนเอกสารอยูในตําแห
นงที่ไมถูกตอง

วางเอกสารใหถูกตอง เลื่อนตัวนําเอกสารมาใหติดกับขอบของเอกสาร
ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบับ" (P.112)

เอกสารยับ

ปรับเอกสารใหเรียบแบนและวางลงอีกครั้ง
ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบับ" (P.112)

ภาพไมมีสี

[Color Mode] ถูกตั้งเปน [Black & White]

เลือก [Color]

ภาพมีลักษณะหยาบ

มีการตั้งคาความละเอียดต่ําไว

ตั้งคาความละเอียดใหสูงขึ้น
ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบับ" (P.112)

ปญหาที่เกี่ยวของกับเครือขาย

ปญหาที่เกี่ยวของกับเครือขาย
ในสวนนี้จะเปนการแสดงแนวทางแกไขปญหาทีเ่ กี่ยวของกับเครือขาย

ปญหาในการใช TCP/IP (LPD/Port9100)
ตารางดานลางนี้แสดงสาเหตุทเี่ ปนไปไดสําหรับปญหาที่เกิดขึน้ เมื่อใช TCP/IP (LPD/Port9100) วิธีการทีใ่ ชตรวจสอบ
และการดําเนินการทีจ่ ําเปน
 ไมสามารถพิมพได
สาเหตุที่เปนไปได
ไมไดตั้งคา IP แอดเดรสที่ถูกตอง

วิธีการตรวจสอบ

วิธีการแกไข

ใหผูดูแลระบบเครือขายตรวจสอบวา IP
แอดเดรสของเครื่องถูกตองหรือไม

ตั้ง IP แอดเดรสที่ถูกตองในเครื่อง

มีความลมเหลวที่ไมสามารถแกไขไดเกิดขึน้ ระห ตรวจดูวา มีขอผิดพลาดปรากฏในหนาจอบนแผ
วางดําเนินการงานพิมพ
งควบคุมหรือไม

ปดสวิตชเครื่อง รอจนกวาหนาจอจะดับสนิท
แลวจึงเปดสวิตชเครื่องอีกครั้ง

โปรโตคอลที่เลือกนั้นเขากันกันไมไดกับเครืองค ตรวจสอบโปรโตคอลที่เลือก
อมพิวเตอร

เลือกโปรโตคอลที่เขากันไดกับเครื่องคอมพิวเต
อร

รูปแบบขอมูลของขอมูลงานพิมพที่เครื่องกําลังพ
ยายามประมวลผลไมตรงกับรูปแบบขอมูลของง
านพิมพที่สงมาจากคอมพิวเตอร

ปดขอมูลสงออกของ Ctrl-D
-

 ปญหาเกี่ยวกับงานพิมพที่ออกมา
วิธีการตรวจสอบ

วิธีการแกไข

คอมพิวเตอรไมไดกําลังใชโปรแกรมควบคุมการ
พิมพที่ใหมาพรอมกับเครื่อง
(กําลังใชโปรแกรมควบคุมการพิมพของบริษัทอื่
น)

ยืนยันวาโปรแกรมควบคุมการพิมพบนคอมพิวเ
ตอรนั้นเปนโปรแกรมที่ใหมาพรอมกับเครื่องหรื
อไม

บนคอมพิวเตอร
เลือกโปรแกรมควบคุมการพิมพที่ใหมาพรอมกั
บเครื่อง
หากโปรแกรมควบคุมการพิมพไมอยูในรายการ
สําหรับเลือก
ใหติดตั้งโปรแกรมควบคุมการพิมพแลวเลือกโป
รแกรมนั้น
การทํางานจะไมอาจรับประกันไดหากใชโปรแก
รมควบคุมการพิมพของบริษัทอืน่

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

การแกไขปัญหา

สาเหตุที่เปนไปได

วิธีการแกไข
เครื่องทํางานปกติหรือไม
ตรวจดูวาสวิตชเครื่องเปดอยู
[Internet Services] ทํางานอยูหรือไม
พิมพ System Settings Report ออกมาแลวตรวจดูวา
ปอนที่อยูอนิ เตอรเน็ตถูกตองแลวหรือไม
ตรวจสอบที่อยูอินเทอรเน็ตอีกครั้ง หากคุณยังไมสามารถเชือ่ มตอไปที่ CentreWare Internet
Services ได ใหลองเชื่อมตอโดยใช IP แอดเดรส
คุณใช Proxy Server อยูหรือไม
เครื่องไมสามารถเชื่อมตอกับ Proxy Server บางตัวได ดังนั้นหามใช
ใหตั้งเว็บเบราวเซอรของคุณเปน [Not using proxy server] หรือตั้งที่อยูที่คุณกําลังใชใหเปน [Not
using proxy server]
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อาการ
ขอความ "Please wait" ยังปรากฏอยู

วิธีการแกไข
ใหรอสักครู
ถาเงือ่ นไขยังคงอยู ใหกดปุม [Refresh]
ถาเงือ่ นไขยังคงอยู ใหดูวาเครื่องทํางานปกติหรือไม

ไมมีอะไรเกิดขึน้ หลังจากกดปุม [Refresh]

คุณใชเว็บเบราวเซอรที่รองรับหรือไม
ใหดูที่ "การใช CentreWare Internet Services" (P.42)
กรอบดานขวาไมไดถูกอัพเดตหลังจากที่เลือกรา
เพื่อตรวจสอบวาเว็บเบราวเซอรของคุณเปนชนิดที่รองรับหรือไม
ยการเมนูจากกรอบดานซาย
หนาจอแสดงผลมีการแยกสวน

เปลี่ยนขนาดของหนาตางเว็บเบราวเซอรของคุณ

ไมอัพเดตหนาจอแสดงผล

กด [Refresh]

ไมมีอะไรเกิดขึน้ หลังจากกดปุม [Apply]

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

รหัสผานถูกตองหรือไม
เมื่อคุณคลิก [Apply] ขอความเชน
"เซิรฟเวอรกลับมาใชไมไดหรือใหการตอบสนอง รหัสผานที่คุณปอนเพื่อยืนยันไมตรงกัน โปรดใสรหัสผานใหมอีกครั้ง
ที่ไมเขาใจ" หรือ "ไมมีขอ มูล"
รีสตารทเครื่องอีกครั้ง
จะปรากฏขึ้นบนเบราวเซอร

ปญหาที่เกิดขึ้นกับฟงกชั่นอีเมล
รายการตอไปนี้แสดงแนวทางแกไขปญหาที่เปนไปไดซึ่งคุณอาจจะประสบเมื่อไมสามารถสงอีเมลได
อาการ
ไมสามารถสงอีเมลได

วิธีการแกไข
ตั้งคา [Send E-mail] เปน [Enabled] หรือไม
ดําเนินการตั้งคาตางๆ เชน แอดเดรสของเซิรฟเวอร SMTP ถูกตองแลวหรือไม
คุณปอนอีเมลแอดเดรสผูรับถูกตองแลวหรือไม

การแกไขปัญหา

เซิรฟเวอร SMTP ทํางานอยางถูกตองหรือไม
ตรวจสอบกับผูดูแลระบบเครือขายของคุณ
ตั้งคาอีเมลแอดเดรสของผูดูแลระบบแลวหรือไม
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ปญหาที่เกี่ยวของกับเครือขาย

ปญหาการเชื่อมตออินเทอรเน็ต / อินทราเน็ต
ตารางดานลางแสดงสาเหตุและวิธีแกไขสําหรับปญหาที่อาจเกิดขึน้ เมื่อเชือ่ มตอกับอินเตอรเน็ตหรืออินทราเน็ต

ไมสามารถเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตหรืออินทราเน็ต
สาเหตุที่เปนไปได

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

ไมไดตั้งคาเกตเวย IP แอดเดรสที่ถูกตอง

ปอนเกตเวย IP แอดเดรสที่ถูกตองเมื่อเชือ่ มตอกับ Proxy Server
หรือเว็บเซิรฟเวอรผานทางเกตเวย IP

ตั้งคาซับเน็ตมาสกไวไมถูกตอง

ตั้งคาซับเน็ตมาสกใหถูกตองเพื่อใหตรงกับสภาพแวดลอมที่กาํ ลังใชงาน

ไมไดตั้งคาแอดเดรสของเซิรฟเวอร DNS
ที่ถูกตอง

ตรวจสอบแอดเดรสของเซิรฟเวอร DNS

เซิรฟเวอร DNS
ที่เลือกไมสามารถแกปญหาแอดเดรสได

ใหเลือกเซิรฟเวอร DNS ที่สามารถแกปญ
 หาแอดเดรสได
z เมื่อเชื่อมตอผาน Proxy Server
ใหตั้ง IP แอดเดรสของเซิรฟเวอร DNS ที่สามารถแกปญหาแอดเดรสของ Proxy Server ได
z เมื่อไมไดเชื่อมตอผาน Proxy Server
ใหตั้ง IP แอดเดรสของเซิรฟเวอร DNS ที่สามารถแกปญหาแอดเดรสปลายทางได

การตั้งคาของแอดเดรสที่ไมไดใช Proxy Server
นั้นไมถูกตอง

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

เซิรฟเวอรที่เชื่อมตอหรือ Proxy Server
ใชงานไมได

ตรวจสอบวาเซิรฟเวอรหรือ Proxy Server ที่เชื่อมตอนั้นทํางานเปนปกติหรือไม

สายเคเบิลเครือขายหลุดหรือชํารุด

ตรวจดูการเชื่อมตอของสายเคเบิลเครือขาย
ควรใชสภาพแวดลอมแบบแขนงตนไมเพื่อสรางสภาพแวดลอมเครือขายที่ทนทานตอการขาดการเ
ชือ่ มตอ

ไมสามารถสื่อสารไดเนื่องจากเซิรฟเวอรโหลด

รอสักครูแลวลองเขาถึงเซิรฟเวอรอีกครั้ง

เกิดขอผิดพลาด แตไมปรากฏบนแผงควบคุม

ขอผิดพลาดที่เกิดขึน้ ในขณะที่ประมวลผลกระบวนการพื้นหลังจะไมปรากฏบแผงควบคุม ใหพิมพ
Job History Report ออกมาเพื่อตรวจดูผลการดําเนินการ

ไมสามารถเชื่อมตอไดเนื่องจากการจํากัดการเข
าถึงที่ตั้งไวใน Proxy Server, ไฟรวอลล
หรือเว็บเซิรฟเวอร

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

12

ไมสามารถเชื่อมตอไปยังเว็บเซิรฟเวอรที่ตอ งการได
อาการ

การแกไขปัญหา

ไมไดตั้งคา IP แอดเดรสที่ถูกตอง

วิธีการแกไข

เครื่องไมไดถูกกําหนดใหใช Proxy Server

หากไมไดมีการตั้งคาเครื่องใหใช Proxy Server ในสภาพแวดลอมที่ใช Proxy Server
คุณจะไมสามารถเชือ่ มตอไปยังเว็บเซิรฟเวอรที่ตองการได ใหตั้งคาเครื่องใหใช Proxy Server

มีการตั้งคาใหเครื่องใช Proxy Server
แมวาสภาพแวดลอมของเครื่องจะไมมีการใช
Proxy Server ก็ตาม

อยาตั้งคาใหเครื่องใช Proxy Server ในสภาพแวดลอมที่ไมมีความจําเปนตองใช (เชน อินทราเน็ต)

ไมไดตั้งคาแอดเดรสของ Proxy Server ที่ถูกตอง หากมีการตั้งคาเครื่องใหใช Proxy Server
คุณจะไมสามารถเชือ่ มตอไปยังเว็บเซิรฟเวอรที่ตองการไดหากใสแอดเดรสของ Proxy Server ผิด
ใหใสแอดเดรสของ Proxy Server ใหถูกตอง
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อาการ
ไมสามารถเชื่อมตอไดเนื่องจากชื่อผูใชและรหัส
ผานไมถูกตองเมื่อตองรับรองความถูกตองจาก
Proxy Server

วิธีการแกไข
ตั้งคาชื่อผูใชและรหัสผานในเครื่องที่ Proxy Server จะอนุญาตการเชื่อมตอ

ปญหาการเชื่อมตอ IPv4 หรือ IPv6
ตารางดานลางแสดงสาเหตุและวิธีแกไขสําหรับปญหาที่อาจเกิดขึน้ เมื่อเชื่อมตอกับ IPv4 หรือ IPv6 แอดเดรส

ไมสามารถเชื่อมตอไปยัง IPv4 แอดเดรสได
อาการ

วิธีการแกไข

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

ไมสามารถเชื่อมตอไปยัง IPv6 แอดเดรสได
อาการ

วิธีการแกไข

ไมสามารถเขาถึงเครื่องดวยการระบุแอดเดรสข
องลิงคเฉพาะที่ได

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

ไมสามารถติดตอสื่อสารไดกบั ระบบปฏิบัติการ
Windows ที่รองรับ IPv6

ตั้งแอดเดรสถาวรในระบบปฏิบัติการ Windows ที่รองรับ IPv6

การคนหาอุปกรณภายนอกเราเตอรทํางานไมถู
กตอง

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

ไมสามารถพิมพในสภาพแวดลอม IPv6 ได

การแกไขปัญหา

อาการ

วิธีการแกไข

ไมสามารถที่จะใชเครื่องพิมพ Windows
ที่ใชรวมกันจากระบบปฏิบตั ิการ Windows
ที่รองรับ IPv6 ในสภาพแวดลอมเครือขาย IPv6
ที่ไมมีเซิรฟเวอร DNS

ลงทะเบียนชือ่ คอมพิวเตอรของเครื่องในไฟล "hosts" ในระบบปฏิบตั ิการ Windows ที่รองรับ IPv6
ตัวอยาง:
ลงทะเบียนชือ่ ในไฟล
C:\Windows\system32\driver\etc\hosts

12
ไมสามารถสแกนไดในสภาพแวดลอม IPv6
อาการ

วิธีการแกไข

บริการสงตอไฟลจะขัดของเมื่อกําหนดแอดเดรส กําหนดที่อยูสวนกลาง
แบบลิงกเฉพาะที่ไวเทานั้น
ระบุ IPv6
ในสภาพแวดลอมเครือขาย IPv6
แอดเดรสโดยตรงบนเซิรฟเวอรในการจัดเก็บขอมูลสําหรับบริการสแกนไปยังคอมพิวเตอร
ที่ไมมีเซิรฟเวอร DNS
การดําเนินการสงตอไฟลจะขัดของเมื่อคุณระบุชื่ (เครือขาย) SMB
อคอมพิวเตอรบนเซิรฟเวอรในการจัดเก็บขอมูล
สําหรับบริการสแกนไปยังคอมพิวเตอร
(เครือขาย) เทานั้น
เครื่องจะไมทํางานอยางถูกตองเมื่อใช IPv6
แอดเดรสรูปแบบ Literal
ในการระบุอีเมลแอดเดรสสําหรับบริการอีเมล
ตัวอยาง:
csw@[ipv6:2001:db8::1]
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เมื่อใชสภาพแวดลอม IPv6 ใหใชเซิรฟเวอร DSN และระบุอีเมลแอดเดรสในรูปแบบ FQDN

ปญหาที่เกี่ยวของกับเครือขาย
ปญหา IPv6 อื่นๆ
อาการ
ไมไดปอน IPv6
แอดเดรสไวอยางถูกตองในบันทึกงาน

วิธีการแกไข
ใช IPv4

การแกไขปัญหา

12

199

12 การแกไขปญหา

รหัสขอผิดพลาด
สวนนี้จะอธิบายถึงรหัสทีแ่ สดงขอผิดพลาด
ขอความแสดงขอผิดพลาดและรหัสขอผิดพลาด (xxx-xxx)
จะแสดงขึน้ มาหากการพิมพยุติลงอยางผิดปกติอันเนื่องมาจากขอผิดพลาดหรือมีความผิดปกติเกิดขึน้ ในเครื่อง
โปรดดูรหัสขอผิดพลาดในตารางตอไปนี้เพื่อแกไขปญหา
สิ่งสําคัญ

• หากรหัสขอผิดพลาดแสดงขึ้นมา ขอมูลการพิมพใดๆ ที่คางอยูในเครื่องและขอมูลที่จัดเก็บไวในหนวยความจําของเครือ่ งอาจสูญหายได

หากรหัสขอผิดพลาดแสดงขึ้นมาโดยเปนรหัสที่ไมไดแสดงรายการไวในตารางตอไปนี้
หรือหากคุณไมสามารถแกไขขอผิดพลาดไดแมจะปฏิบัติตามคําแนะนําทีอ่ ธิบายไวในตารางนั้นแลวก็ตาม ใหติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา
หมายเลขโทรศัพทจะอยูบนปายหรือบัตรทีแ่ นบติดกับเครื่อง
รหัสขอผิดพลาด
003-500

สาเหตุและวิธีการแกไข
[สาเหตุ]

เมื่อใชฟงกชั่นหลายหนาตอหนึ่งดาน งานที่พิมพออกมาจะมีขนาดไมพอดีกับสัดสวนการยอ/
ขยายที่กําหนดไว

[วิธีการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวเปลี่ยนแปลงการตังคา
003-754

[สาเหตุ]

มีขอผิดพลาด IPS เกิดขึ้น

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

[สาเหตุ]

เมื่อยอ/ขยายเอกสารที่สแกนแลวใหพอดีกับขนาดกระดาษที่ระบุไว อัตราสวนการยอ/
ขยายจะเกินจากชวงที่อนุญาต

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

[สาเหตุ]

ตั้งคาเอกสารที่มีขนาดไมไดมาตรฐานไวในตัวปอนเอกสาร

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

[สาเหตุ]

ตั้งคาเอกสารที่มีขนาดไมไดมาตรฐานไวในกระจกวางเอกสาร

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

[สาเหตุ]

เมื่อเลือก [Auto] ในสวน [Paper Supply] สําหรับงานทําสําเนา
จะสามารถทําสําเนาเอกสารที่สแกนซึ่งมีขนาดใหญกวาขนาดกระดาษได

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

[สาเหตุ]

เกินจํานวนหนาสูงสุดที่สามารถสแกนไดแลวในระหวางงานทําสําเนา/สแกน

การแกไขปัญหา

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

[สาเหตุ]

ขนาดภาพจะใหญเกินไปเมื่อขยาย/ยอขนาดเอกสารทีสแกนซึ่งไมตรงกับแนวการจัดวางของกระดาษ

[วิธีการแกไข] ใชวิธีใดวิธีหนึ่งตอไปนี้
z ลดการขยายลงดวย [Reduce/Enlarge]
z
เปลี่ยนแปลงแนวการจัดวางของกระดาษหรือเอกสาร

12
004-345

[สาเหตุ]

มีขอผิดพลาดเกิดขึ้น

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเครื่อง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเครื่อง
หากขอความเดิมแสดงขึน้ มาอีกครั้ง โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา
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รหัสขอผิดพลาด
รหัสขอผิดพลาด
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

สาเหตุและวิธีการแกไข
[สาเหตุ]

มีเอกสารติดขัดเกิดขึ้นในตัวปอนเอกสาร

[วิธีการแกไข] นําเอกสารที่ติดออก
ใหดูที่ "เอกสารติด" (P.216)

005-210
005-275
005-280

[สาเหตุ]

005-305

[สาเหตุ]

มีขอ ผิดพลาดเกิดขึน้ ในตัวปอนเอกสาร

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเครื่อง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเครื่อง
หากขอความเดิมแสดงขึ้นมาอีกครั้ง โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา
ฝาครอบดานซายของตัวปอนเอกสารเปดอยู

[วิธีการแกไข] ปดฝาครอบดานซายของตัวปอนเอกสาร
005-500

[สาเหตุ]

มีขอ ผิดพลาดเกิดขึน้ ในตัวปอนเอกสาร

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเครื่อง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเครื่อง
005-907
005-908
005-913
005-940

[สาเหตุ]

มีเอกสารติดขัดเกิดขึ้นในตัวปอนเอกสาร

[วิธีการแกไข] นําเอกสารที่ติดออก
ใหดูที่ "เอกสารติด" (P.216)
[สาเหตุ]

มีขอ ผิดพลาดเกิดขึน้ ในตัวปอนเอกสาร

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

[สาเหตุ]

มีขอ ผิดพลาดเกี่ยวกับขนาดเอกสารไมตรงกันเกิดขึ้นในตัวปอนเอกสาร

[วิธีการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวยกเลิกงานนั้น
[สาเหตุ]

การแกไขปัญหา

007-270

ถาด 1 ทํางานขัดของ

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

[สาเหตุ]

ถาด 2 ทํางานขัดของ
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[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเครื่อง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเครื่อง
หากขอความเดียวกันนี้ปรากฏขึ้นอีก โปรดติดตอศูนยบริการลูกคา
คุณสามารถใชถาดอื่นนอกจากถาด 2
007-272

[สาเหตุ]

ถาด 3 ทํางานขัดของ

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเครื่อง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเครื่อง
หากขอความเดิมแสดงขึ้นมาอีกครั้ง โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา
คุณสามารถใชถาดอื่นนอกเหนือจากถาด 3 ได
007-273

[สาเหตุ]

ถาด 4 ทํางานขัดของ

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเครื่อง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเครื่อง
หากขอความเดิมแสดงขึ้นมาอีกครั้ง โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา
คุณสามารถใชถาดอื่นนอกเหนือจากถาด 4 ได
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รหัสขอผิดพลาด

สาเหตุและวิธีการแกไข

010-311
010-312
010-320
010-327
010-379
010-392

[สาเหตุ]

010-602

[สาเหตุ]

มีขอผิดพลาดเกิดขึ้น

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเครื่อง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเครื่อง
หากขอความเดิมแสดงขึน้ มาอีกครั้ง โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา

เซ็นเซอรวัดอุณหภูมิของเครื่องตรวจพบความผิดปกติ

[วิธีการแกไข] เครื่องจะกลับมาใชงานไดตามเดิมโดยอัตโนมัติเมื่อเครื่องเย็นลงแลว โปรดรอสักครูแลวลองอีกครั้ง
มีขอผิดพลาดเกิดขึ้น

016-214
016-346
016-372

[สาเหตุ]

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

[สาเหตุ]

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเครื่อง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเครื่อง

016-570

[สาเหตุ]

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเครื่อง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเครื่อง
หากขอความเดิมแสดงขึน้ มาอีกครั้ง โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา
มีขอผิดพลาดเกิดขึ้น

มีขอผิดพลาดทางการติดตอสื่อสารเกิดขึน้ ขณะพิมพ

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

[สาเหตุ]

มีขอผิดพลาดทางการติดตอสื่อสารเกิดขึน้ ในระหวางการประมวลผลงานพิมพ

[วิธีการแกไข] เครื่องจะกลับมาใชงานไดตามเดิมโดยอัตโนมัติ โปรดรอสักครูแลวลองอีกครั้ง
016-598

[สาเหตุ]

หนาอีเมลมีขนาดใหญเกินขนาดขอความสูงสุดเนื่องจากการแบงหนา

[วิธีการแกไข] กดปุม <เริ่ม> บนแผงควบคุมเพื่อทําซ้ําการดําเนินการนี้ หรือกดปุม <หยุด>
เพื่อยกเลิกการดําเนินการนี้
016-742
016-744

[สาเหตุ]

มีขอผิดพลาดเกิดขึ้น

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเครื่อง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเครื่อง
016-749

[สาเหตุ]

มีขอผิดพลาดเกิดขึ้น

[วิธีการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวยกเลิกงานนั้น

การแกไขปัญหา

016-759

[สาเหตุ]

ไดมีการปอนการตั้งคาสําหรับจํานวนสูงสุดของสำเนาที่ไดรับอนุญาตไวและครบกําหนดตามนั้นแลว
หรือมีการเขาสูระบบโดยผูใชที่ทําสําเนาครบกำหนดจํานวนสูงสุดแลว

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

[สาเหตุ]

มีขอผิดพลาดเกิดขึ้นบนเครือขาย

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

[สาเหตุ]

พื้นที่หนวยความจําของเซิรฟเวอร SMTP สําหรับอีเมลขาเขาเต็ม

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

[สาเหตุ]

ไมสามารถสงอีเมลไดเนื่องจากแอดเดรสไมถูกตอง

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

[สาเหตุ]

สรางขอมูลอีเมลไมสําเร็จ

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

[สาเหตุ]

มีการยกเลิกงาน

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

[สาเหตุ]

ไมสามารถแกไขชื่อเซิรฟเวอร SMTP ไดเมื่อสงอีเมล

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

สาเหตุและวิธีการแกไข
[สาเหตุ]

เครื่องไมสามารถสงขอมูลไดเมื่อดําเนินการฟังกชั่นสแกนไปยังคอมพิวเตอร (เครือขาย)
หรือสแกนไปยังอีเมล

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

[สาเหตุ]

มีพารามิเตอรในการพิมพที่ไมถูกตองรวมอยูในขอมูลการพิมพของแอพพลิเคชัน
หรือขอมูลการพิมพและการตั้งคาการพิมพอาจจะไมตรงกัน

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

[สาเหตุ]

หนวยความจํา EPC เต็ม

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

[สาเหตุ]

หนวยความจําเต็มขณะที่สแกนหนาแรกดวยบริการสแกนไปยังคอมพิวเตอร

[วิธีการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวยกเลิกงานนั้น
016-985

[สาเหตุ]

ขนาดเอกสารแนบที่ใชกบั บริการสแกนไปยังอีเมลมีขนาดเกินขนาดสูงสุด

[วิธีการแกไข] กดปุม <เริ่ม> บนแผงควบคุมเพื่อทําซ้ําการดําเนินการนี้ หรือกดปุม <หยุด>
เพื่อยกเลิกการดําเนินการนี้
017-745

[สาเหตุ]

เกินขนาดในการจัดเก็บสูงสุดโดยใช SMB ของบริการสแกนไปยังคอมพิวเตอรแลว

[วิธีการแกไข] กดปุม <เริ่ม> บนแผงควบคุมเพื่อทําซ้ําการดําเนินการนี้ หรือกดปุม <หยุด>
เพื่อยกเลิกการดําเนินการนี้
024-365

[สาเหตุ]

มีขอ ผิดพลาดเกิดขึน้

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเครื่อง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเครื่อง
หากขอความเดียวกันนี้ปรากฏขึ้นอีก โปรดติดตอศูนยบริการลูกคา
024-910

[สาเหตุ]

ขนาดกระดาษที่ตั้งคาไวสําหรับถาด 1 และขนาดกระดาษที่ระบุไวสําหรับงานนั้นไมตรงกัน

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

[สาเหตุ]

ขนาดกระดาษที่ตั้งคาไวสําหรับถาด 2 และขนาดกระดาษที่ระบุไวสําหรับงานนั้นไมตรงกัน

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

[สาเหตุ]

ขนาดกระดาษที่ตั้งคาไวสําหรับถาด 3 และขนาดกระดาษที่ระบุไวสําหรับงานนั้นไมตรงกัน

024-913

[สาเหตุ]

ขนาดกระดาษที่ตั้งคาไวสําหรับถาด 4 และขนาดกระดาษที่ระบุไวสําหรับงานนั้นไมตรงกัน

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

[สาเหตุ]

ขนาดกระดาษที่ตั้งคาไวสําหรับถาด 5 และขนาดกระดาษที่ระบุไวสําหรับงานนั้นไมตรงกัน

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

[สาเหตุ]

ไมมีกระดาษในถาด 1 และไมสามารถเลือกถาดอื่นได

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

[สาเหตุ]

มีขอ ผิดพลาดเกิดขึน้ ในถาด 1

[วิธีการแกไข] ยืนยันวามีการปรับตัวนํากระดาษใหตรงกับขนาดกระดาษที่รองรับในถาด 1
024-947

[สาเหตุ]

มีขอ ผิดพลาดเกิดขึน้ ในถาด 2

[วิธีการแกไข] ยืนยันวามีการปรับตัวนํากระดาษใหตรงกับขนาดกระดาษที่รองรับในถาด 2
024-948

[สาเหตุ]

มีขอ ผิดพลาดเกิดขึน้ ในถาด 3

[วิธีการแกไข] ยืนยันวามีการปรับตัวนํากระดาษใหตรงกับขนาดกระดาษที่รองรับในถาด 3
024-949

[สาเหตุ]

การแกไขปัญหา

[วิธีการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุมเพื่อยกเลิกงานนั้น หรือเปลี่ยนแปลงกระดาษเปนขนาดกระดาษที่ระบุไว

มีขอ ผิดพลาดเกิดขึน้ ในถาด 4

[วิธีการแกไข] ยืนยันวามีการปรับตัวนํากระดาษใหตรงกับขนาดกระดาษที่รองรับในถาด 4
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รหัสขอผิดพลาด
024-950

สาเหตุและวิธีการแกไข
[สาเหตุ]

ไมมีกระดาษในถาด 1 และไมสามารถเลือกถาดอืน่ ได

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

[สาเหตุ]

ไมมีกระดาษในถาด 2 และไมสามารถเลือกถาดอืน่ ได

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

[สาเหตุ]

ไมมีกระดาษในถาด 3 และไมสามารถเลือกถาดอืน่ ได

[วิธีการแกไข] บรรจุกระดาษเพิ่มเติม หรือกดปุม <หยุด> บนแผงควบคุมเพื่อยกเลิกงานนั้น
024-953

[สาเหตุ]

ไมมีกระดาษในถาด 4 และไมสามารถเลือกถาดอืน่ ได

[วิธีการแกไข] บรรจุกระดาษเพิ่มเติม หรือกดปุม <หยุด> บนแผงควบคุมเพื่อยกเลิกงานนั้น
024-954

[สาเหตุ]

ไมมีกระดาษในถาด 5 และไมสามารถเลือกถาดอืน่ ได

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

[สาเหตุ]

ตัวนํากระดาษอยูในตําแหนงที่ไมสนับสนุนในถาด 5

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

[สาเหตุ]

ไมไดใสถาด 1 หรือตัวนําแนวกระดาษอยูในตําแหนงที่ไมรองรับ

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

[สาเหตุ]

ไมไดใสถาด 2 หรือตัวนําแนวกระดาษอยูในตําแหนงที่ไมรองรับ

[วิธีการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวใสถาด 2 หรือตรวจสอบตําแหนงของตัวนํากระดาษ
024-961

[สาเหตุ]

ไมไดใสถาด 3 หรือตัวนําแนวกระดาษอยูในตําแหนงที่ไมรองรับ

[วิธีการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวใสถาด 3 หรือตรวจสอบตําแหนงของตัวนํากระดาษ
024-962

[สาเหตุ]

ไมไดใสถาด 4 หรือตัวนําแนวกระดาษอยูในตําแหนงที่ไมรองรับ

[วิธีการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวใสถาด 4 หรือตรวจสอบตําแหนงของตัวนํากระดาษ
024-965

[สาเหตุ]

ไมไดบรรจุกระดาษที่ระบุไวสําหรับงานนั้นลงในถาดใดเลย

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

[สาเหตุ]

การแกไขปัญหา

มีความพยายามเลือกถาดโดยอัตโนมัติทั้งๆ ที่ถาดทั้งหมดยกเวนถาด 5 (บายพาส)
เปนถาดที่เลือกไมไดสําหรับการเลือกอัตโนมัติ

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

[สาเหตุ]

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

[วิธีการแกไข] ยืนยันขอมูลการพิมพ แลวลองพิมพอีกครั้ง
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026-737

[สาเหตุ]

มีขอผิดพลาดทางเครือขายเกิดขึ้น

[วิธีการแกไข] ปรึกษาผูดูแลระบบเครือขายของคุณวาเครือขายหรือเซิรฟเวอรมีปญ
 หาใดๆ หรือไม
027-518

[สาเหตุ]

เขาสูระบบของปลายทางการสงตอไมสําเร็จ

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

[สาเหตุ]

ใชอักขระที่ไมถูกตองหรือไมพบพาธที่ระบุไว

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

[สาเหตุ]

ไมสามารถเขียนไดในปลายทางการสงตอ

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

[สาเหตุ]

ไมสามารถเขียนขอมูลลงในโฟลเดอรที่ใชรวมกันไดเนื่องจากฮารดดิสกของคอมพิวเตอรเต็ม

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

สาเหตุและวิธีการแกไข
[สาเหตุ]

ชื่อเซิรฟเวอร SMB (NetBIOS) ไมถูกตอง

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

[สาเหตุ]

รับรองความถูกตองของเซิรฟเวอร SMTP ไมสําเร็จ

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

[สาเหตุ]

มีขอ ผิดพลาดเกิดขึน้ ในถาด 3 หรือถาด 4

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเครื่อง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเครื่อง
หากขอความเดิมแสดงขึ้นมาอีกครั้ง โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา
042-325

[สาเหตุ]

มีขอ ผิดพลาดเกิดขึน้

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเครื่อง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเครื่อง
หากขอความเดิมแสดงขึ้นมาอีกครั้ง โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา
042-400

[สาเหตุ]

ตัวกรองกลิ่นสิ้นสุดอายุใชงานแลว

[วิธีการแกไข] ติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา
042-614

[สาเหตุ]

มีขอ ผิดพลาดเกิดขึน้

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเครื่อง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเครื่อง
045-310

[สาเหตุ]

มีขอ ผิดพลาดเกิดขึน้

[วิธีการแกไข] นํากระดาษที่ติดออกแลว
ใหดูที่ "กระดาษติด" (P.210)
045-313
047-218
061-321
061-325

[สาเหตุ]

062-277

[สาเหตุ]

มีขอ ผิดพลาดเกิดขึน้

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเครื่อง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเครื่อง
หากขอความเดิมแสดงขึ้นมาอีกครั้ง โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา
มีขอ ผิดพลาดเกิดขึน้ ในตัวปอนเอกสาร

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเครื่อง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเครื่อง
หากขอความเดิมแสดงขึ้นมาอีกครั้ง โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา
[สาเหตุ]

ฝาครอบเอกสารเปดอยู

การแกไขปัญหา

062-300

[วิธีการแกไข] ลดระดับฝาครอบเอกสาร
062-311

[สาเหตุ]

มีขอ ผิดพลาดเกิดขึน้

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

[สาเหตุ]

071-105

[สาเหตุ]
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มีขอ ผิดพลาดเกิดขึน้

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเครื่อง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเครื่อง
หากขอความเดิมแสดงขึ้นมาอีกครั้ง โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา

มีขอ ผิดพลาดเกิดขึน้ ในฝาครอบดานซาย [A] หรือถาด 1

[วิธีการแกไข] นํากระดาษที่ติดออก
ใหดูที่ "กระดาษติด" (P.210)
072-102

[สาเหตุ]

มีขอ ผิดพลาดเกิดขึน้ ในฝาครอบ One Tray Module [B] หรือถาด 2

[วิธีการแกไข] นํากระดาษที่ติดออก
ใหดูที่ "กระดาษติด" (P.210)
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รหัสขอผิดพลาด
072-105

สาเหตุและวิธีการแกไข
[สาเหตุ]

มีกระดาษติดในฝาครอบ One Tray Module [B]

[วิธีการแกไข] นํากระดาษที่ติดออก
ใหดูที่ "กระดาษติด" (P.210)
072-210
072-212
072-215
072-461
072-470

[สาเหตุ]

073-102

[สาเหตุ]

มีขอผิดพลาดเกิดขึ้นในถาด 2 (One Tray Module)

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเครื่อง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเครื่อง
หากขอความเดิมแสดงขึน้ มาอีกครั้ง โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา

มีกระดาษติดในฝาครอบ Two Tray Module [C] หรือถาด 3

[วิธีการแกไข] นํากระดาษที่ติดออก
ใหดูที่ "กระดาษติด" (P.210)
073-104

[สาเหตุ]

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

[วิธีการแกไข] นํากระดาษที่ติดออก
ใหดูที่ "กระดาษติด" (P.210)
073-105

[สาเหตุ]

มีกระดาษติดในฝาครอบ One Tray Module [B]

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

[สาเหตุ]

มีขอผิดพลาดเกิดขึ้นในถาด 3 (Two Tray Module)

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

[สาเหตุ]

มีกระดาษติดในฝาครอบ Two Tray Module [C] หรือถาด 4

[วิธีการแกไข] นํากระดาษที่ติดออก
ใหดูที่ "กระดาษติด" (P.210)
074-104

[สาเหตุ]

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

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

การแกไขปัญหา

074-105

[สาเหตุ]

มีกระดาษติดในฝาครอบ One Tray Module [B]

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

[สาเหตุ]

มีขอผิดพลาดเกิดขึ้นในถาด 4 (Two Tray Module)

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

[สาเหตุ]

077-129

[สาเหตุ]

มีกระดาษติดในฝาครอบดานซาย [A]

[วิธีการแกไข] นํากระดาษที่ติดออก
ใหดูที่ "กระดาษติด" (P.210)
มีกระดาษติดในฝาครอบดานซาย [A]

[วิธีการแกไข] นํากระดาษที่ติดออก
ใหดูที่ "กระดาษติด" (P.210)
077-211

[สาเหตุ]

มีขอผิดพลาดเกิดขึ้นใน Two Tray Module

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

สาเหตุและวิธีการแกไข
[สาเหตุ]

มีขอ ผิดพลาดเกิดขึน้ ใน One Tray Module

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเครื่อง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเครื่อง
หากขอความเดิมแสดงขึ้นมาอีกครั้ง โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา
077-300

[สาเหตุ]

ฝาครอบดานหนาเปดอยู

[วิธีการแกไข] ปดฝาครอบดานหนา
077-301

[สาเหตุ]

ฝาครอบ [A] เปดอยู

[วิธีการแกไข] ปดฝาครอบดานซาย [A]
077-305

[สาเหตุ]

ฝาครอบ Two Tray Module [C] เปดอยู

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

[สาเหตุ]

ฝาครอบ One Tray Module [B] เปดอยู

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

[สาเหตุ]

มีกระดาษติดในฝาครอบดานซาย [A]

[วิธีการแกไข] นํากระดาษที่ติดออก
ใหดูที่ "กระดาษติด" (P.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]

มีขอ ผิดพลาดเกิดขึน้

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเครื่อง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเครื่อง
หากขอความเดิมแสดงขึ้นมาอีกครั้ง โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา
091-401

[สาเหตุ]

จําเปนตองเปลี่ยนตลับลูกดรัมโดยเร็ว

การแกไขปัญหา

[วิธีการแกไข] เปลี่ยนตลับลูกดรัมโดยเร็ว
091-402

[สาเหตุ]

จําเปนตองเปลี่ยนตลับลูกดรัมโดยเร็ว

[วิธีการแกไข] เปลี่ยนตลับลูกดรัม
โปรดดูที่ "การเปลี่ยนตลับลูกดรัม" (P.172)
091-406

[สาเหตุ]

ตลับลูกดรัมสิ้นสุดอายุใชงานแลว
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[วิธีการแกไข] เปลี่ยนตลับลูกดรัม โปรดติดตอตัวแทนฟูจิ ซีร็อกซหรือตัวแทนจําหนายในเขตพื้นที่ของคุณ
091-424

[สาเหตุ]

ตลับลูกดรัมสิ้นสุดอายุใชงานแลว

[วิธีการแกไข] เปลี่ยนตลับลูกดรัมทันที โปรดติดตอตัวแทนฟูจิซี ร็อกซหรือตัวแทนจําหนายในเขตพื้นที่ของคุณ
โปรดดูที่ "การเปลี่ยนตลับลูกดรัม" (P.172)
091-430

[สาเหตุ]

ตลับลูกดรัมสิ้นสุดอายุใชงานแลว

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเครื่อง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเครื่อง
หากขอความเดิมแสดงขึ้นมาอีกครั้ง โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา
โปรดดูที่ "การเปลี่ยนตลับลูกดรัม" (P.172)
091-440

[สาเหตุ]

จําเปนตองเปลี่ยนตลับลูกดรัมโดยเร็ว

[วิธีการแกไข] เตรียมตลับลูกดรัมใหมไวใหพรอม
โปรดดูที่ "การเปลี่ยนตลับลูกดรัม" (P.172)
091-441

[สาเหตุ]

จําเปนตองเปลี่ยนตลับลูกดรัมโดยเร็ว

[วิธีการแกไข] เปลี่ยนตลับลูกดรัม โปรดติดตอตัวแทนฟูจิ ซีร็อกซหรือตัวแทนจําหนายในเขตพื้นที่ของคุณ
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รหัสขอผิดพลาด
091-914
091-915
091-916
091-921

สาเหตุและวิธีการแกไข
[สาเหตุ]

มีขอผิดพลาดเกิดขึ้นกับตลับลูกดรัม

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเครื่อง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเครื่อง
หากขอความเดิมแสดงขึน้ มาอีกครั้ง โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา
[สาเหตุ]

มีขอผิดพลาดเกิดขึ้นกับตลับลูกดรัม

[วิธีการแกไข] เปลี่ยนตลับลูกดรัม โปรดติดตอตัวแทนฟูจิ ซีร็อกซหรือตัวแทนจําหนายในเขตพื้นที่ของคุณ
092-660

[สาเหตุ]

มีขอผิดพลาดของตลับลูกดรัมเกิดขึ้น

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเครื่อง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเครื่อง
092-661

[สาเหตุ]

คาอุณหภูมิ SNR (ใน CRU) อยูนอกชวง

[วิธีการแกไข] เปลี่ยนชุดเซ็นเซอรใหมแลวปดสวิตชเครื่อง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเครื่อง
092-668

[สาเหตุ]

คา ATC SNR (ในตลับลูกดรัม) อยูนอกชวง

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเครื่อง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเครื่อง
092-910

[สาเหตุ]

มีขอผิดพลาดเกิดขึ้น

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเครื่อง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเครื่อง
093-312

[สาเหตุ]

มีขอผิดพลาดเกิดขึ้นกับตลับหมึก

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

[สาเหตุ]

ไมมีผงหมึกเหลืออยูแลวในตลับหมึก

[วิธีการแกไข] เปลี่ยนตลับหมึก
093-406

[สาเหตุ]

จําเปนตองเปลี่ยนตลับหมึกโดยเร็ว

[วิธีการแกไข] เตรียมตลับหมึกใหมไวใหพรอม
093-912

[สาเหตุ]

ไมมีผงหมึกเหลืออยูแลวในตลับหมึก

[วิธีการแกไข] เปลี่ยนตลับหมึก
093-956

[สาเหตุ]

ไมมีผงหมึกเหลืออยูแลวในตลับหมึก

การแกไขปัญหา

[วิธีการแกไข] แกะซีลบนตลับลูกดรัมออก
093-959

[สาเหตุ]

มีขอผิดพลาดเกิดขึ้นกับตลับลูกดรัม

[วิธีการแกไข] เปลี่ยนตลับลูกดรัม โปรดติดตอตัวแทนฟูจิ ซีร็อกซหรือตัวแทนจําหนายในเขตพื้นที่ของคุณ
ใหดูที่ "การเปลี่ยนตลับหมึก" (P.169)

12

116-317
116-321
116-323

[สาเหตุ]

116-324

[สาเหตุ]

มีขอผิดพลาดเกิดขึ้น

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเครื่อง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเครื่อง
หากขอความเดิมแสดงขึน้ มาอีกครั้ง โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา
มีขอผิดพลาดเกิดขึ้น

[วิธีการแกไข] เครื่องจะทําการกูคืนโดยอัตโนมัติ รอสักครู และลองอีกครั้ง
116-334
116-377
116-390

[สาเหตุ]

116-747

[สาเหตุ]

มีขอผิดพลาดเกิดขึ้น

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเครื่อง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเครื่อง
ถาขอความเดียวกันนี้ปรากฏขึ้นอีก โปรดติดตอศูนยบริการลูกคา
ไมสามารถสแกนไดเสร็จสมบูรณเนื่องจากบริเวณการสแกนเล็กเกินไป

[วิธีการแกไข] ลดคาการลบขอบลงหรือลดอัตราสวนการขยายภาพลง
117-319
117-320
117-321
117-329
117-332
123-314

208

[สาเหตุ]

มีขอผิดพลาดเกิดขึ้น

[วิธีการแกไข] ปดสวิตชเครื่อง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอดับลง แลวจึงเปดเครื่อง
หากขอความเดิมแสดงขึน้ มาอีกครั้ง โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา

รหัสขอผิดพลาด
รหัสขอผิดพลาด
127-396

สาเหตุและวิธีการแกไข
[สาเหตุ]

สรางขอมูลอีเมลไมสําเร็จ

[วิธีการแกไข] กดปุม <หยุด> บนแผงควบคุม แลวลองอีกครั้ง

การแกไขปัญหา
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กระดาษติด
สวนนี้จะอธิบายถึงขัน้ ตอนในการนํากระดาษทีต่ ิดออก
เมือ่ มีกระดาษติด เครื่องจะหยุดทํางานและเสียงเตือนจะดังขึ้น และจะมีขอความปรากฏขึ้นในหนาจอ
นํากระดาษที่ติดอยูออกอยางระมัดระวังโดยไมใหฉีกขาด หามมิใหมีเศษกระดาษใดๆ ติดคางอยูในเครื่อง
หมายเหตุ

• หากขอความแสดงกระดาษติดยังคงแสดงขึ้นมาหลังจากที่คุณไดนาํ กระดาษนั้นออกมาแลว แสดงวายังมีกระดาษติดอยูในสวนอื่นของเครื่อง
ใหปฏิบัติตามคําแนะนําในขอความนี้เพื่อดําเนินการที่จาํ เปน
• หลังจากนํากระดาษที่ตดิ อยูออกแลว งานทําสําเนาจะดําเนินการตอโดยอัตโนมัติ
• งานพิมพจะดําเนินการตอโดยอัตโนมัตจิ ากหนาทีกําลังพิมพกอนหนาที่จะเกิดกระดาษติด
• ขณะที่เครือ่ งกําลังทําสําเนาโดยใชตวั ปอนเอกสารโดยไมเรียงชุดสําเนาที่สงออกมา
(หมายความวาตัวปอนเอกสารดังกลาวปอนและสแกนเอกสารครั้งละหนึ่งแผน) หากมีกระดาษติดในเครือง
เครือ่ งจะดําเนินการตอโดยทําสําเนาของเอกสารที่สแกนไปแลวโดยอัตโนมัติหลังจากที่นาํ กระดาษทีต่ ิดอยูออกแลว อยางไรก็ตาม
ในกรณีที่มีเอกสารเหลืออยู คุณจะตองกดปุม <เริ่ม> อีกครัง้ เพื่ออนุญาตใหตวั ปอนเอกสารนั้นปอนและสแกนเอกสารสวนที่เหลือตามที่บรรจุไว

ถาคุณตองการดึงถาดออกเพื่อนํากระดาษที่ติดออก โปรดติดตอตัวแทนฟูจิ ซีร็อกซในพื้นที่ของคุณ หามดึงถาดออก
มิฉะนั้นอาจทําใหไดรับบาดเจ็บ

หามนํากระดาษที่ติดลึกอยูภายในผลิตภัณฑออกมา โดยเฉพาะกระดาษที่พนั หุม ฟวเซอรหรือลูกกลิงความรอน
ไมเชนนั้นอาจทําใหเกิดการบาดเจ็บหรือผิวหนังไหมได ใหปดการใชงานผลิตภัณฑทันทีและติดตอตัวแทน Fuji Xerox ในพืน้ ทีข่ องคุณ
รหัสขอผิดพลา
ด

บริเวณที่จะตรวจสอบ/
ขัน้ ตอนการตรวจสอบ

ดูทหี่ นา:

การแกไขปัญหา

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
แลวเอากระดาษที่ติดออก

1. ฝาครอบดานซาย [A]
2. ถาด 5

P.211
P.214

12
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ขอความ

กระดาษติด
รหัสขอผิดพลา
ด

ขอความ

077-101

กระดาษติดที่ฝาครอบ A
เปดฝาครอบ A และนํากระดาษออก

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
077-905
077-906

สิ่งสําคัญ

บริเวณที่จะตรวจสอบ/
ขั้นตอนการตรวจสอบ

ดูที่หนา:

ฝาครอบดานซาย [A]

P.211

กระดาษติดที่ฝาครอบ B
เปดฝาครอบ B และนํากระดาษออก

ฝาครอบ One Tray Module [B]

P.212

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

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

กระดาษติดในฝาครอบดานซาย [A]
ปฏิบัติตามขั้นตอนขางลางนี้เพื่อนํากระดาษทีติดอยูภายในฝาครอบดานซายของเครื่องออกมา
สิ่งสําคัญ

1

• เมื่อนํากระดาษออกมาแลว อาจจะมีภาพบนสายพานสงของเครื่อง (สายพานฟลมสีดาํ ) ภายในฝาครอบดานซาย หามสัมผัสสายพานสงนั้น
คุณภาพของภาพอาจไดรบั ผลกระทบหรือสายพานสงอาจเกิดความเสียหายได และจําเปนตองเปลี่ยนใหม

การแกไขปัญหา

เปดถาด 5 (1) และตอมาในขณะทีย่ กคันงาง (2) ไว ใหคอยๆ
เปดฝาครอบดานบนซาย (3)

12
 ถากระดาษติดรอบชุดฟวเซอร
1) ใหดึงสลักลง
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2) นํากระดาษทีต่ ิดออก
หมายเหตุ

• อยาใหมีเศษกระดาษตกคางอยูในเครือ่ ง

3) นําสลักกลับสูตําแหนงเดิม
 ถากระดาษติดภายในฝาครอบซาย
1) ถากระดาษติดอยูในตําแหนงแสดงในแผนภาพ ใหดึงกระดาษทีต่ ิดขึ้น

2) ถากระดาษติดอยูในตําแหนงแสดงในแผนภาพ ใหดึงกระดาษทีต่ ิดขึ้น

การแกไขปัญหา

2

กดตรงกลางของฝาครอบดานซาย ปดอยางชาๆ และยกถาด 5 (บายพาส)
ขึ้น

12
กระดาษติดในฝาครอบ One Tray Module [B]
ปฏิบัติตามขัน้ ตอนขางลางนี้เพื่อนํากระดาษทีติดอยูภายในฝาครอบ One Tray Module ของเครื่องออกมา

212

กระดาษติด

1

ดึงคันงางออก แลวคอยๆ เปดฝาครอบ One Tray Module

2

นํากระดาษทีต่ ิดออก
หมายเหตุ

3

• กระดาษอาจติดอยูในสวนที่ยากจะมองเห็น
ใหตรวจสอบอยางละเอียดเพื่อหากระดาษที่ติด
• หากกระดาษฉีกขาด
ใหตรวจสอบจนแนใจวาไมมีเศษกระดาษติดคางอยูในเครือ่ ง

ปดฝาครอบ One Tray Module เบาๆ

กระดาษติดในฝาครอบ Two Tray Module [C]
1

การแกไขปัญหา

ปฏิบัติตามขั้นตอนขางลางนี้เพื่อนํากระดาษทีติดอยูภายในฝาครอบ Two Tray Module ออกมา
ดึงคันงางออก แลวคอยๆ เปดฝาครอบ Two Tray Module

12
2

นํากระดาษทีต่ ิดขัดออก
หมายเหตุ

• กระดาษอาจติดอยูในสวนที่ยากจะมองเห็น
ใหตรวจสอบอยางละเอียดเพื่อหากระดาษที่ติด
• หากกระดาษฉีกขาด
ใหตรวจสอบจนแนใจวาไมมีเศษกระดาษติดคางอยูในเครือ่ ง
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3

คอยๆ ปดฝาครอบ Two Tray Module

กระดาษติดในถาด 1 ถึง 4
ปฏิบัติตามขัน้ ตอนขางลางนี้เพื่อนํากระดาษทีติดอยูในถาด 1 ถึง 4 ออก

1

เอากระดาษติดออกโดยดูที่:
z

ถาด 1: "กระดาษติดในฝาครอบดานซาย [A]" (P.211)
ถาด 2 (อุปกรณเสริม): "กระดาษติดในฝาครอบ One Tray Module [B]" (P.212)
z
ถาด 3 ถึง 4 (อุปกรณเสริม): "กระดาษติดในฝาครอบ Two Tray Module [C]" (P.213)
ถาไมสามารถเอากระดาษทีต่ ิดออกได ใหดึงถาดออกมา
z

2

สิ่งสําคัญ

3

• การดึงถาดออกหลังจากที่กระดาษติดโดยไมตรวจสอบตําแหนงที่เกิดกา
รติดอาจทําใหกระดาษฉีกขาดและติดคางภายในเครืองได
เพื่อเปนการปองกันมิใหอุปกรณเสียหาย
ใหตรวจสอบตําแหนงที่มีกระดาษติดกอนที่จะพยายามนํากระดาษเหลา
นั้นออก

นํากระดาษที่ติดออก
หมายเหตุ

• หากกระดาษฉีกขาด
ใหตรวจสอบจนแนใจวาไมมเี ศษกระดาษติดคางอยูในเครือ่ ง

การแกไขปัญหา

12

4

คอยๆ ดันถาดเขาไปจนสุด

กระดาษติดในถาด 5 (บายพาส)
ปฏิบัติตามขัน้ ตอนขางลางนี้เพื่อนํากระดาษทีติดอยูในถาด 5 (บายพาส) ออก

1
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เอากระดาษติดออกโดยดูที่ "กระดาษติดในฝาครอบดานซาย [A]" (P.211)

กระดาษติด

2

3
4

ตรวจสอบดานใน (รอบทางเขาตัวปอนกระดาษ) ของถาด 5 (บายพาส)
และนํากระดาษที่ติดออกมา
สิ่งสําคัญ

• ถาใสกระดาษเขาไปหลายแผน
ใหเอากระดาษทั้งหมดออกขณะที่เคลียรกระดาษ

หมายเหตุ

• หากกระดาษฉีกขาด
ใหตรวจสอบจนแนใจวาไมมีเศษกระดาษติดคางอยูในเครือ่ ง

ถาบรรจุกระดาษหลายแผน ใหจัดมุมของกระดาษทีเ่ อาออกใหตรง
ใสกระดาษโดยใหดานทีจ่ ะพิมพคว่ําลง
จัดขอบบนของกระดาษใหสัมผัสกับชองทางการปอนกระดาษ

การแกไขปัญหา

12
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เอกสารติด
หากเอกสารติดอยูในตัวปอนเอกสาร เครื่องจะหยุดการทํางาน
และขอความแสดงขอผิดพลาดอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้จะปรากฏขึ้นบนหนาจอ
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

ปฏิบัติตามขัน้ ตอนดานลางเพื่อเอาเอกสารทีต่ ิดออก

1

ดึงที่จับดานหนาของฝาครอบตัวปอนเอกสารขึน้
และเปดฝาครอบตัวปอนเอกสารออกจนสุด
หมายเหตุ

• ฝาครอบจะยังคงอยูในตําแหนงเมื่อเปดจนเต็มที ใหเปดฝาครอบเบาๆ

การแกไขปัญหา

2

ถาเอกสารตนฉบับยังไมถูกดึงเขาไปในตัวปอนเอกสาร ใหนําเอกสารออก

3

ถาไมพบเอกสาร ใหหมุนปุมเพื่อปอนเอกสารขึน้ ดานบน
แลวนําเอกสารออกมา

12

สิ่งสําคัญ
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• ถาเอกสารยังไมถกู ดึงเขาไปในตัวปอนเอกสาร
ใหดงึ เอกสารออกมาตรงๆ เอกสารอาจฉีกขาด

เอกสารติด

4

ถาไมพบเอกสาร ใหยกทีจ่ ับขึ้นเพื่อเปดฝาครอบดานในออก

5

หมุนปุมหมุนเพื่อปอนเอกสารขึ้นดานบน แลวนําเอกสารออกมา

หมายเหตุ

6
7
8
9

• ถาเอกสารยังไมถูกดึงเขาไปในตัวปอนเอกสาร ใหดึงเอกสารออกมาตรงๆ เอกสารอาจฉีกขาด

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

การแกไขปัญหา

10
11

ดาม

เลื่อนถาดตัวปอนเอกสารกลับเขาตําแหนงเดิมอยางระมัดระวัง
ตรวจดูใหแนใจวาเอกสารตนฉบับไมฉีกขาด, ไมมีรอยยับ หรือรอยพับ
จากนั้นใหปอนเอกสารใหมอีกครั้งเพื่อใหงานเสร็จสมบูรณ
หลังจากนําเอกสารที่ติดออกแลว ใหดําเนินการดังนี้:
ทําสําเนา:
ปอนเอกสารทีย่ ังไมไดสแกนใหมอีกครั้งรวมทังหนาทีต่ ิดนั้นดวย
สแกน (อีเมล/คอมพิวเตอร(เครือขาย)):
ใหปอนเอกสารทัง้ หมดใหมอีกครั้ง
หากระบบไดสงขอมูลการสแกนไปแลว
ก็ใหปอนเฉพาะเอกสารที่ยังไมไดสแกนรวมทั้งหนาทีต่ ิดนั้นดวย
สแกน (TWAIN/WIA (Windows Image Acquisition)):
ใหปอนเอกสารทีย่ ังไมไดสแกนใหมอกี ครั้ง รวมทั้งหนาที่ติดนั้นดวย
หมายเหตุ

12

• เอกสารตนฉบับที่มีรอยยนหรือพับ อาจเปนสาเหตุใหเอกสารติดหรือตนฉบับเสียหายได ใหใชเอกสารตนฉบับที่ขาด ยับ
หรือถูกพับกับกระจกวางเอกสารตนฉบับเทานั้น
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12 การแกไขปญหา

การแกไขปัญหา
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13 ภาคผนวก
ในบทนี้จะอธิบายเกี่ยวกับขอมูลจําเพาะของเครือง, สวนประกอบที่เปนอุปกรณเสริม และ หมายเหตุและขอจํากัด
z
ขอมูลจําเพาะ....................................................................................................................................................................220
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หมายเหตุและขอจํากัด......................................................................................................................................................227
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ขอมูลจําเพาะ
เนื้อหาในสวนนี้จะอธิบายเกี่ยวกับขอมูลจําเพาะหลักๆ ของเครื่อง
โปรดทราบวาขอมูลจําเพาะและรูปลักษณของผลิตภัณฑอาจเปลีย่ นไปโดยไมแจงใหทราบลวงหนา
 ฟงกชั่นพืน้ ฐาน / ฟงกชั่นการทําสําเนา
ชนิด

เดสกท็อป

ความจุหนวยความจํา

512 MB

ความจุฮารดดิสก

-

ความละเอียดในการสแกน

600 x 600 dpi

ความละเอียดในการพิมพ

600 x 600 dpi

Halftone

เกรยสเกล 256 เฉด

เวลาอุนเครื่อง

ไมเกิน 19 วินาที
สิ่งสําคัญ

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

น้ําหนักกระดาษ

ถาด 1 (มาตรฐาน): 60 - 90 แกรม
ถาด 2 ถึง 4 (อุปกรณเสริม): 60 - 216 แกรม
ถาด 5 (บายพาส): 60 - 216 แกรม
สิ่งสําคัญ

ภาคผนวก

13
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• ณ อุณหภูมิหอง 20 องศาเซลเซียส

• ใหใชกระดาษที่ฟูจิ ซีร็อกซแนะนํา การทําสําเนาอาจไมสามารถดําเนินการไดอยางถูกตองทั้งนี้ขึ้นอยูกับเงื่อนไข

เวลาในการทําสําเนาแผนแรก

กระจกวางตนฉบับ: ไมเกิน 6.5 วินาที (A4 )
ตัวปอนเอกสาร: ไมเกิน 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% (เพิ่มทีละ 1%)

13 ภาคผนวก

ขนาดกระดาษ

เชนเดียวกับฟงกชั่นพื้นฐาน/ฟงกชั่นการทําสำเนา

ความเร็วในการพิมพตอเนื่อง

เชนเดียวกับฟงกชั่นพื้นฐาน/ฟงกชั่นการทําสำเนา
สิ่งสําคัญ

• ความเร็วในการพิมพอาจลดลงอันเนื่องมาจากการปรับคุณภาพของภาพ
และความเร็วในการพิมพยังอาจลดลงขึ้นอยูกับเอกสารที่ใช

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

อินเทอรเฟส

• สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับระบบปฏิบัตกิ ารเวอรชั่นลาสุดที่รองรับ โปรดดูที่เว็บไซตของฟูจิ ซีรอ็ กซ

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

 ฟงกชันการสแกน

ภาคผนวก

ประเภท

เครื่องสแกนสี

ขนาดตนฉบับ

เชนเดียวกับฟงกชันพื้นฐาน/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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ขอมูลจําเพาะ
โปรแกรมควบคุมก อินเทอรเฟส
ารสแกน
ระบบปฏิบตั ิการที่
สนับสนุน

สแกนไปยังคอมพิ
วเตอร

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

โปรโตคอล

TCP/IP (SMB)

ระบบปฏิบตั ิการที่
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

โปรโตคอล

TCP/IP (ระบุตัวตนของ SMTP)

รูปแบบไฟล

ขาวดําไบนารี: PDF/TIFF
สี: PDF/JPEG

ภาคผนวก

สแกนไปยังอีเมล

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

13

*1 : ความเร็วในการสแกนอาจตางกันไปขึ้นอยูกับเอกสาร
*2 : WIA ยอมาจาก Windows Image Acquisition
*3 : โปรดดูที่เว็บไซตของฟูจิซีร็อกซสําหรับระบบปฏิบัติการทีส่ นับสนุนลาสุด

 อุปกรณปอนเอกสารอัตโนมัติแบบดูเพล็กซ
ประเภท

อุปกรณปอ นเอกสารอัตโนมัติแบบดูเพล็กซ
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ขนาดตนฉบับ/น้ําหนักกระดาษ

ความจุ

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

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

 หนวยงานพิมพแบบดูเพล็กซ
ขนาดกระดาษ

น้ําหนักกระดาษ

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

• การใชถาดบายพาส เมือ่ ใชกระดาษ 91 - 110 แกรม

 One Tray Module (อุปกรณเสริม)
ขนาดกระดาษ

เชนเดียวกับฟงกชั่นพื้นฐาน/ฟงกชั่นการทําสำเนา

น้ําหนักกระดาษ

500 แผน x 1 ถาด
หมายเหตุ

ขนาด/น้ําหนัก

• เมื่อใชกระดาษ 80 แกรม

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

 Two Tray Module (อุปกรณเสริม)
ขนาดกระดาษ

เชนเดียวกับฟงกชั่นพื้นฐาน/ฟงกชั่นการทําสำเนา

น้ําหนักกระดาษ

500 แผน x 2 ถาด
หมายเหตุ

ขนาด/น้ําหนัก

ภาคผนวก
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• เมื่อใชกระดาษ 80 แกรม

กวาง 635 x ลึก 610 x สูง 393 มม., 31 กก.

พื้นที่ที่พิมพได

พื้นที่ที่พิมพได
พื้นที่ที่พมิ พไดตามมาตรฐานเปนพื้นที่ของหนาในระยะ 4.0 มม. จากขอบดานบน, ดานลาง, ดานซาย และดานขวาของกระดาษ
พื้นที่ที่พมิ พไดจริงอาจจะแตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับเครื่องพิมพ (พล็อตเตอร) และภาษาทีใ่ ชควบคุม

บริเวณที%พิมพได

บริเวณที%พิมพไดและรอ
งรับการพิมพ

ทิศทางกระดาษเขา

ภาคผนวก

13

225

13 ภาคผนวก

อุปกรณเสริม
ตารางตอไปนี้จะแสดงใหเห็นอุปกรณเสริมที่มีจาํ หนาย โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาเพื่อสั่งซื้ออุปกรณเสริมเหลานี้
ชื่อผลิตภัณฑ
One Tray Module

ถาดซึ่งสามารถบรรจุกระดาษได 500 แผน (เมื่อใชกระดาษ 80 แกรม)

Two Tray Module

ชุดที่มีสองถาดซึ่งสามารถบรรจุกระดาษได 500 แผนตอถาด (เมื่อใชกระดาษ 80 แกรม)
โมดูลนี้จะใชงานไดเฉพาะในกรณีที่ไดติดตั้ง One Tray Module แลวเทานั้น

ตูใสกระดาษ

แทนวางพิเศษที่ใชเพื่อยึดเครื่องกับพื้น ซึ่งมีชองจัดเก็บกระดาษดวย
สามารถใชแทนวางนี้ตอเมื่อไดติดตั้ง One Tray Module แลว

ตัวล็อคถาด

จะล็อคถาดที่อยูในเครื่อง

ชุดแปลสําหรับ VI

แผงควบคุมที่มีภาษาเวียดนาม ฉลากรหัสขอผิดพลาด
และคูมือการใชงานขัน้ พื้นฐานเปนภาษาเวียดนาม

ชุดแปลสําหรับ TH

แผงควบคุมที่มีภาษาไทย ฉลากรหัสขอผิดพลาด และคูมือการใชงานขั้นพื้นฐานเปนภาษาไทย

หมายเหตุ

ภาคผนวก
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คําอธิบาย

• อุปกรณเสริมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
• โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาเพื่อขอทราบรายละเอียดลาสุด

หมายเหตุและขอจํากัด

หมายเหตุและขอจํากัด
เนื้อหาในสวนนี้อธิบายถึงหมายเหตุและขอจํากัดทีจ่ ะสังเกตไดในขณะใชเครื่อง

หมายเหตุและขอจํากัดในการใชเครื่อง
 หมายเหตุเกี่ยวกับการปดสวิตชเครื่อง
หลังจากที่ปดสวิตชเครื่องแลว เครื่องจะใชเวลาสักครูในการปดกระบวนการทํางานตางๆ ภายใน
และโปรดทราบวาภายหลังการปดสวิตชเครื่องและเปดใหมในทันทีกอนที่หนาจอจะดับลงนั้นจะไมไดทาํ ใหเครื่องสามารถเริ่มงานไดทันที
ดังนั้นกอนเปดสวิตชเครื่องทุกครั้งจึงควรตรวจดูวาหนาจอเครื่องดับสนิทแลว
 การติดตั้งและการเคลื่อนยายเครื่อง
z โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาหรือชางของฟูจิ ซีร็อกซกอนเคลือ
่ นยายเครื่อง
z
หามเขยาเครื่องในขณะที่เครื่องทํางานอยู
z ระวังนิ้วขณะปดฝาครอบเอกสาร
z หามวางวัตถุอยูใกลพัดลมระบายความรอน
 รหัสตัวอักขระ
ในการสงขอมูลจากคอมพิวเตอร หากมีอกั ขระที่เครื่องไมรองรับรวมอยูในชื่อไฟลดวยแลว อักขระหลานี้อาจจะแสดงผลไมถูกตอง
สามารถใชไดเฉพาะอักขระ ASCII เทานั้น
 ฮารดดิสก
คุณไมสามารถติดตั้งฮารดดิสกลงในผลิตภัณฑนี้ได
 Job History Report
หากชื่อไฟลเอาทพตุ มีอักขระอืน่ ทีไ่ มใชอกั ขระที่เปนตัวอักษรและตัวเลข ชื่อไฟลดังกลาวจะแสดงใน Job History Report ไมถูกตอง

ภาคผนวก

 ผลของงานพิมพที่ได
z
คุณลักษณะการจัดเรียงเพื่อเปลี่ยนทิศทางกระดาษสําหรับแตละชุดจะลดประสิทธิภาพที่เกี่ยวของกับการจัดเรียงตามปกติ
z
ขึ้นอยูกับชนิดของสื่อที่ใช อาจมีรอยลูกกลิ้งปรากฏตามทิศทางการสแกน
หรืออาจมีสวนประกอบของหมึกพิมพเกาะติดอยูบนกระดาษในระหวางการพิมพ 2 ดาน
หรือเมื่อมีการเปลี่ยนจุดรับเอกสารในระหวางที่กําลังพิมพงานตอเนื่อง
z
อาจมีหยดน้ําอาจเกาะติดกับกระดาษงานพิมพทันทีหลังจากทีเ่ ปดเครื่อง
z
ทั้งนี้ขนึ้ อยูกับชนิดของสื่อที่ใช อาจมีรอยลูกกลิ้งยางหรือรอยขูดขีดปรากฏตามทิศทางการสแกน
z อาจมีรอยหยักปรากฏขึ้นตามทิศทางการสแกนเมื่อพิมพงานจํานวนมากในสภาพแวดลอมที่มีความชื้นตำ
z อาจมีสีตางๆ ปรากฏขึ้นใตภาพทีม
่ ีสีเขมเมื่อพิมพงานในสภาพแวดลอมที่มีอุณหภูมแิ ละความชืนต่ํา
z อาจมีจุดสีขาวเล็กๆ ปรากฏที่ดานหลังของกระดาษเมื่อพิมพงานในสภาพแวดลอมทีม
่ ีความชื้นต่ํา
 ตัวปอนเอกสาร
ระหวางที่เครื่องอยูในโหมดพัก เครื่องจะตรวจไมพบเอกสารที่วางอยูในตัวปอนเอกสาร

13

หมายเหตุและขอจํากัดในการใชคุณลักษณะการทําสําเนา
 คุณลักษณะการทําสําเนา
เครื่องไมมีฟงกชั่น Improves Fit
 ถายบัตรประจําตัว
ดานหนาและดานหลังของบัตรประจําตัวที่ทาํ สําเนาจะถูกพิมพลงบนพื้นที่ตรงกลางครึ่งบนและครึ่งลางของแผนกระดาษ
ยกเวนในกรณีตอไปนี้:
z เมื่อบัตรประจําตัวมีขนาดใหญกวาขนาดมาตรฐานที่สามารถพิมพไดในคุณลักษณะการถายบัตรประจําตัว
ภาพทีพ่ ิมพออกมาอาจไมอยูตรงกึ่งกลางกระดาษ
z เมื่อบัตรประจําตัวมีขนาดใหญกวาขนาดมาตรฐานที่สามารถพิมพไดในคุณลักษณะการถายบัตรประจําตัว
ระบบอาจทําการตัดสวนหนึ่งของภาพออก
z ขอบของภาพสําเนาบัตรประจําตัวอาจถูกตัดออกหากใชการตัดขอบ
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 เกี่ยวกับหนวยความจํา
หากหนวยความจําของเครื่องไมเพียงพอขณะทําสําเนาแบบจัดชุด เครื่องจะพิมพเฉพาะงานที่กาํ ลังสแกนขอมูลออกมา
 การหมุนภาพอัตโนมัติ
หากใชเอกสารตนฉบับทีม่ ีความยาวมากกวา 297 มม. เครื่องจะไมสามารถใชฟงกชั่นการหมุนภาพอัตโนมัติได (เวนแตมีการใชฟง กชั่น
"จํานวนหนาตอดาน")

หมายเหตุและขอจํากัดเกี่ยวกับการใชคุณลักษณะการพิมพ
 การสงออกเอกสารทีม่ ีการปอนเปนแผนยาว
ระบบไมรองรับการสงออกเอกสารทีม่ ีการปอนเปนแผนยาว
 งานพิมพขณะที่กําลังใชงานแผงควบคุม
การประมวลผลหรือความเร็วในการสงออกงานพิมพอาจจะลดลงในกรณีตอไปนี้:
z
เมื่อใชแผงควบคุมในระหวางดําเนินการงานพิมพ
z เมื่อสถานะของงานพิมพแสดงขึน
้ มาในหนาจอ [Job Status]
z แมวามีการกําหนดคาโปรแกรมควบคุมการพิมพเพือขามหนาเปลา เครื่องจะพิมพหนาเปลาที่มีอักขระสีขาว อักขระบรรทัดใหม
และอักขระชองวาง
 เมื่อผลของงานพิมพที่ไดแตกตางจากการตั้งคา
ในกรณีตอไปนี้ หนวยความจําทีไ่ มเพียงพอสําหรับบัฟเฟอรพักขอมูลอาจสงผลใหไมไดรับงานพิมพตามทีร่ ะบุไว
z ระบบสั่งพิมพงานพิมพแบบ 2 ดานลงบนดานเดียว
z
ระบบยุติงาน (หากไมสามารถเขียนขอมูลลงในบัฟเฟอรพักขอมูลได ระบบจะยุติงานดังกลาวรวมทั้งหนานั้นดวย)
 ตัวนับงานสําหรับการพิมพ 2 ดาน
เมือ่ สั่งพิมพงานพิมพแบบ 2 ดาน จะสามารถแทรกแผนกระดาษเปลาเขาไปไดโดยอัตโนมัติเพื่อปรับหนา ทัง้ นี้ขนึ้ อยูกบั แอพพลิเคชันทีใ่ ช
และตัวนับงานจะนับแผนกระดาษเปลาที่แทรกเขาไปดวยแอพพลิเคชันนี้เชนกัน
 การยกเลิกงานพิมพโดยอัตโนมัติ
ระบบจะยกเลิกงานหากมีการทํางานผิดปกติเกิดขึ้นในเครื่องหรือไมไดมีการติดตั้งถาดที่เลือกไว

หมายเหตุและขอจํากัดเกี่ยวกับการใชคุณลักษณะการสแกน
เนื้อหาในสวนนี้อธิบายถึงหมายเหตุและขอจํากัดที่จะสังเกตไดขณะใชคุณลักษณะการสแกน
สําหรับหมายเหตุและขอจํากัดเกี่ยวกับโปรแกรมควบคุมการสแกน ใหดูที่ขอ มูล "Readme" บนสื่อ (ซอฟตแวร/คูมือผลิตภัณฑ) ที่มาพรอมกับเครื่อง

 ขอจํากัดเรื่องขีดความสามารถในการสแกน
ขีดความสามารถสูงสุดในการสแกนสําหรับหนึ่งหนาคือ 297 x 432 มม. สําหรับขนาดมาตรฐาน A3 หรือ 11 x 17 นิ้ว
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หมายเหตุและขอจํากัด
 ขอมูลอางอิงดานเครือขายเกี่ยวกับสภาพแวดลอมแบบ SMB
z
หากคุณกําหนดคาทรัพยากรที่ใชรวมกันนอกเหนือจากโฟลเดอรทใี่ ชรวมกัน (เชน เครื่องพิมพทใี ชรวมกัน) เปนจํานวนมากกวา 256
รายการ ทรัพยากรทีใ่ ชรวมกันนอกเหนือจากโฟลเดอรที่ใชรวมกันอาจจะแสดงขึ้นมาในรายการโฟลเดอรทใี่ ชรวมกัน
z การตั้งคาเครือขาย (เชน ชื่อเวิรกกรุป, ชื่อเซิรฟเวอร และชือ
่ ที่ใชรวมกัน) ทีแ่ สดงขึ้นมาในรายการอาจจะไมแสดงผลเปนตัวอักษร
z หากปลายทางที่ลงทะเบียนไวของ SMB ไมถูกตอง งานจะไมสิ้นสุดลงโดยการกดปุม <หยุด> หลังจากทีท
่ าํ การยายการสงขอมูลตอ
งานจะสิ้นสุดเมือ่ รหัสขอผิดพลาด "026-737" ปรากฏขึน้
 รูปแบบการบีบอัดภาพสแกน
z รูปแบบการบีดอัดสําหรับการสแกนไปยังคอมพิวเตอร (เครือขาย) และการสแกนไปยังอีเมลคือ รูปแบบ PDF และ TIFF
สําหรับภาพขาวดํา และรูปแบบ PDF และ JPEG สําหรับภาพสี
 การรับรองความถูกตองของอีเมล
z คุณลักษณะอีเมลจะรองรับเฉพาะการรับรองความถูกตองของ SMTP เทานั้น
 ขอมูลจําเพาะของผูร ับอีเมล
z คุณลักษณะอีเมลไมรองรับขอมูลจําเพาะของผูรับหลายราย
 การใชตอเนื่องของแอพลิเคชันที่เขากันไดกับคอมพิวเตอร (USB) และ Windows Image Acquisition (WIA) พรอมกัน
z หากคุณพยายามทีจ
่ ะทํางานบนแอพพลิเคชันทีเ่ ขากันไดกับ Windows Image Acquisition (WIA) ในขณะที่ปุม Manager ยังทํางานอยู
ระบบจะมีขอความเตือนวาเครื่องไมสามารถดําเนินการสแกนไปยังคอมพิวเตอรได หากตองการรีสตารทเครื่องและลองใหมอีกครั้ง
ใหปดแอพพลิเคชันที่เขากันไดกับ Windows Image Acquisition (WIA) กอน
 สมุดรายชื่อ
z เมื่อมีการลงทะเบียนทีอ
่ ยูโดยใช CentreWare Internet Services เราขอแนะนําใหใชสายเคเบลแบบไขว Ethernet
สําหรับการเชื่อมตอระหวางเครื่องกับคอมพิวเตอรเพื่อปองกันทีอ่ ยูอเี มลของคุณไมใหถูกดักจับขอมูลบนเครือขาย
ทั้งนี้เนื่องจากเครื่องไมรองรับ SSL
z 2-byte UTF-8 จะรองรับ Server Path และชื่อทีใ
่ ชรวมกันของเซิรฟเวอร SMB รวมถึงชื่อทีจ่ ะลงทะเบียนไวในสมุดรายชือ่
อยางไรก็ตามระบบจะไมสามารถแสดงภาษาอื่นที่นอกเหนือจากภาษาเกาหลีและภาษาจีนประยุกตบนหนาจอของเครื่องได
 การยกเลิกงานสแกน
คุณไมสามารถหยุดงานโดยการกดปุม <หยุด> ในระหวางการสงขอมูลโดยการสแกน (SMB/อีเมล) ตัวอยางเชน
เมื่อถอดสายเคเบิลเครือขายหรือเมื่อการสงขอมูลเสร็จสมบูรณแลว
 โปรแกรมควบคุมการสแกน
การใชแอพพลิเคชันที่เขากันไดกบั TWAIN รวมกับโปรแกรมควบคุม Windows Image Acquisition (WIA) อาจยกเลิกการสแกน
ในกรณีนี้ ใหสแกนดวยโปรแกรมควบคุม TWAIN

หมายเหตุและขอจํากัดในการเชื่อมตออินเทอรเน็ตหรืออินทราเน็ต

 CentreWare Internet Services
z ขอความสําหรับการเลือกภาษาอาจไมสามารถแสดงไดอยางถูกตอง ทั้งนี้ขน
ึ้ อยูกับการตั้งคาเบราวเซอร
z หากการเลือกภาษาใน CentreWare Internet Services แตกตางจากการตั้งคาภาษาที่ระบุในเครื่อง ขอความที่ปอนใน CentreWare
Internet Services จะแสดงในเครื่องไมถูกตอง จําเปนตองจับคูการตั้งคาภาษาทัง้ สองใหตรงกัน
z
แท็บอาจไมสามารถแสดงไดอยางถูกตองเมื่อมีเบราวเซอรจาํ นวนมากทีพ่ ยายามเขาถึง CentreWare Internet Services ในเวลาเดียวกัน
หรือเพราะสภาพของเครือขาย ในกรณีนี้โปรดรีเฟรชหนาจอ
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 การเชื่อมตออินเทอรเน็ต / อินทราเน็ต
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเว็บเซิรฟเวอร, แอพพลิเคชันเซิรฟเวอร, Proxy Server และไฟรวอลล
ซึ่งอาจทําใหไมสามารถเชื่อมตอเขาอินเทอรเน็ตหรืออินทราเน็ตได
ในการเชื่อมตออินเทอรเน็ตหรืออินทราเน็ตโดยใชแอพพลิเคชันเซิรฟเวอร, Proxy หรือไฟรวอลล ของบุคคลที่สาม
จะตองเปนไปตามขอกําหนดตอไปนี้คือ:
z
ซอฟทแวรจะตองทํางานบนระบบปฏิบัติการ Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008
R2, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 หรือ Windows 2012 R2
z RFC2617: การตรวจสอบสิทธิ์การเขาถึง HTTP: การตรวจสอบสิทธิ์การเขาถึงในระดับพื้นฐานและระดับการใชงานตองผานการรับรอง
(รองรับเฉพาะการตรวจสอบสิทธิ์การเขาถึงในระดับพื้นฐานเทานั้น แตจะไมรองรับการตรวจสอบสิทธิการเขาถึงในระดับอื่นๆ)
z รองรับ GET/CONNECT/POST
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z

จํานวนล็อกอินสูงสุดทีก่ ําหนดคาใน CentreWare Internet Services
จะแตกตางจากจํานวนทีอ่ นุญาตจริงของการลมเหลวในการรับรองความถูกตองที่เขาถึงผาน Internet Explorer
ปญหาดังกลาวจะไมเกิดขึ้นใน Firefox และ Google Chrome

หมายเหตุและขอจํากัดขณะปฏิบัติการจากเครื่องคอมพิวเตอร
 ระบบปฏิบัติการที่รองรับ
ระบบปฏิบัติการทีร่ องรับอาจแตกตางกันไปขึน้ อยูกับฟงกชนั่ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูที่ "ขอมูลจําเพาะ" (P.220)
สิ่งสําคัญ

• สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับระบบปฏิบัตกิ ารเวอรชนั่ ลาสุดที่รองรับ ใหดูที่เว็บไซตของฟูจิ ซีร็อกซ

หมายเหตุและขอจํากัดในการใช SMB
สวนนี้จะอธิบายถึงหมายเหตุและขอจํากัดที่ตองสังเกตเมื่อใช SMB
 การกําหนดคาบนเครื่อง
z
ระบบจะจัดการ IP แอดเดรสสําหรับทัง้ ระบบ ใหกาํ หนดคาการตั้งคาหลังจากปรึกษาผูดูแลระบบเครือขายของคุณแลวเทานั้น
z
อาจจําเปนตองใชการตั้งคาซับเน็ตมาสกและเกตเวยแอดเดรส ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมของเครือขาย
โปรดปรึกษาผูดูแลระบบเครือขายของคุณแลวกําหนดคาการตั้งคาทีจ่ ําเปน
 การกําหนดคาบนคอมพิวเตอร
z ระบบจะจัดการ IP แอดเดรสสําหรับทัง
้ ระบบ ใหกาํ หนดคาการตั้งคาหลังจากปรึกษาผูดูแลระบบเครือขายของคุณแลวเทานั้น
z
เมื่อตั้งคาเครือขาย เชน IP แอดเดรส พรอมดวยโฮสตที่ใชภายใต Network Information Service (NIS) โปรดปรึกษาผูดูแลระบบ NIS
ของคุณ
 การตรวจสอบความถูกตองของ SMB
เมือ่ ใช IP แอดเดรสหรือชือ่ โฮสตในการกําหนดเซิรฟเวอรรับรองความถูกตองสําหรับการรับรองความถูกตองของ SMB
แมวาชื่อโดเมนจะไมถูกตอง แตการตรวจสอบความถูกตองจะดําเนินการสําเร็จหากปอนชื่อผูใชและรหัสผานทีถ่ ูกตอง
 ไฟลในคอมพิวเตอร
z หากเกิดขอผิดพลาดของเครือขาย หรือการเชื่อมตอของเครื่องหรือของคอมพิวเตอรเกิดขึน
้ ในระหวางการสง SMB
ขอมูลในสวนของไฟลทสี่ งไปแลวจะถูกบันทึกไวในเครื่อง หากตองการลบไฟลดังกลาวทิง้ ตองลบทิง้ ดวยตนเอง
z หากในคอมพิวเตอรมไ
ี ฟลที่ใชชื่อเดียวกันอยูกอนแลว ไฟลทอี่ ยูในคอมพิวเตอรจะถูกเขียนทับดวยไฟลที่สงจากเครื่องแทน

หมายเหตุและขอจํากัดในการใช TCP/IP (LPD/Port9100)
สวนนี้จะอธิบายถึงหมายเหตุและขอจํากัดที่ตองสังเกตเมื่อใช TCP/IP (LPD/Port9100)

ภาคผนวก

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

• คุณสามารถใชแผงควบคุมของเครื่องเพื่อทําการยกเลิกการพิมพสาํ หรับขอมูลงานพิมพปจจุบันในบัฟเฟอรรบั ขอมูลของเครือ่ งได
แตไมใชงานพิมพของขอมูลการพิมพที่ยังคางอยู

 ขอจํากัดในการติดตอสื่อสารโดย IP แอดเดรส
หากมีการลงทะเบียน IPv4/IPv6 แอดเดรสซึง่ อนุญาตการติดตอสื่อสารในเครื่อง คุณจะไมสามารถติดตอสื่อสารกับแอดเดรสทีล่ งทะเบียนไว
ในกรณีนี้ ใหระบุ IPv4/IPv6 แอดเดรสถาวรในโฮสต และตังแอดเดรสเดียวบนเครื่องใหเปนแอดเดรสที่อนุญาตการติดตอสื่อสาร
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หมายเหตุและขอจํากัด

หมายเหตุและขอจํากัดในการเชื่อมตอ IPv6
สวนนี้จะอธิบายถึงหมายเหตุและขอจํากัดทีต่ องสังเกตเมื่อใชการเชือ่ มตอ IPv6
z คุณสามารถใชไดเฉพาะระบบปฏิบัติการเวอรชั่นตอไปนี้สําหรับการพิมพงานในสภาพแวดลอม IPv6:
- Windows XP
- Windows Vista
- Windows 7
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 R2
- Windows 8
- Windows Server 2012
สิ่งสําคัญ
z

z

ระบบไมรองรับคุณลักษณะบางอยางของ SMB (หากคุณพยายามใชบริการดวยชื่อ NetBIOS
การติดตอสื่อสารอาจจะใชงานไมไดในสภาพแวดลอมบางอยาง)
ไมรองรับ IPv6-in-IPv4-tunneling ในตัวเครื่องพิมพเอง

สิ่งสําคัญ
z
z

z

z

z

z

z

z

z

• หากตัง้ [IP Mode] เปน [IPv6] แลว IPv6-inIPv4-tunneling จะไมสามารถปฏิบัตงิ านได

ปญหาการสื่อสารอาจเกิดขึ้นขณะทีม่ ีเราทเตอรหลายตัวอยูในเครือขายยอยเดียวกัน
การตั้งคาเครือขายของเซิรฟเวอร DNS หรือเซิรฟเวอรใดๆ
ที่ใชงานโดยเครื่องนั้นอาจกอใหเกิดปญหาประสิทธิภาพการทํางานในขณะใชบริการตางๆ ในสภาพแวดลอมแบบ Dual Stack
การตั้งคา IPv6 แอดเดรสและที่เซิรฟเวอร DNS ของ IPv6 โดยอัตโนมัติอาจใชไมได
"แอดเดรส IPv6 ที่ไมพรอมใชงาน" หมายถึง แอดเดรสภายในไซต (fec0::) หรือแอดเดรสที่ใชคํานําหนาเอกสารประกอบของ IPv6
(2001:db8::/32)
ขอมูล DNS ของ IPv4 บางครั้งสามารถนํามาใชโดยตรงหลังจากที่เครื่องเริ่มทํางาน ถาโหมดการทํางานของ IP ดังกลาวนั้นเปนแบบ Dual
Stack ขอมูล DNS จะตั้งคาใหกับ IPv4 และ IPv6 ทัง้ คู และตัวเครื่องจะมีการสื่อสารกับอุปกรณทตี่ ั้งคาไวโดยใช FQDN
แอดเดรสทีแ่ สดงเปน IP แอดเดรสของเครื่องอาจเปลียนแปลง
ตัวอยางเชน ในโหมด Dual Stack ทั้ง IPv4 แอดเดรสหรือ IPv6 แอดเดรสอาจไมปรากฏขึ้น หรือ IPv6
แอดเดรสทีแ่ ตกตางกันอาจปรากฏขึน้
เมื่อเปดใชงาน IPv6 และปดใชงาน IPv4 ในเครื่อง
คุณจะไมสามารถระบุตําแหนงในการจัดเก็บสําหรับคุณลักษณะการเรียกดูของฟงกชั่นการสแกนไปยังคอมพิวเตอร (SMB) ได
ในกรณีตอไปนี้ เครื่องอาจไมสามารถระบุไดวาเปนแอดเดรสสําหรับอุปกรณเดียวกันหรือไม
ดังนั้นจึงอาจไมสามารถทําการตรวจสอบสถานะ (Ipq) หรือยกเลิกคําสั่ง (Iprm) สําหรับงานพิมพของผูใชที่ดําเนินงานโดย LPD
- ขณะปฏิบัติการพรอมกันใน IPv4 และ IPv6 แอดเดรสทีม่ ีโฮสตเดียวกัน
- ขณะปฏิบัติการพรอมกันใน IPv6 แอดเดรสหลายแอดเดรสที่มีโฮสตเดียวกัน
IPv6 แอดเดรสอาจไมไดรับการบันทึกไวอยางถูกตองในบันทึกงาน ใหใชเครือขาย IPv4 สําหรับการบันทึกงานที่ถูกตอง
เมื่อคนหาอุปกรณภายนอกเราเตอรผาน SMB ใหระบุแอดเดรสโดยตรง
ระบบจะรองรับการกระจายขอมูลแบบหลายผูรับเฉพาะในลิงคเฉพาะที่ (FF02::1) เทานั้น
ในสภาพแวดลอมเครือขาย IPv6 ทีไ่ มมีเซิรฟเวอร DNS
การรับรองความถูกตองจะลมเหลวเมือ่ คุณระบุชือคอมพิวเตอรในการตั้งคาเซิรฟเวอร SMB สําหรับการรับรองความถูกตองของ SMB
ใหระบุ IPv6 แอดเดรสเปนชือ่ คอมพิวเตอรสําหรับการรับรองความถูกตองเซิรฟเวอร
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