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1 ก่อนใช้เครือ่ ง

เนื้ อหาในบทนี้ อธิบายถึงวิธีการใช้ค่มู ือนี้ รวมถึงคู่มือปลอดภัย และที่คณ
ุ ควรอ่านก่อนใช้เครื่อง


บทนํา ..............................................................................................................................12



ประเภทของคู่มือ .............................................................................................................13



การใช้ค่มู ือ ......................................................................................................................14



คู่มือความปลอดภัย .........................................................................................................16



ข้อบังคับ ..........................................................................................................................25



สภาพแวดล้อม ................................................................................................................25



เกี่ยวกับใบอนุ ญาตให้ใช้สิทธิ์ ...........................................................................................26



ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ....................................................................................................29

1 ก่อนใช้เครื่อง

บทนํา

ก อนใช เครื อง

ขอขอบคุ ณที่ เลื อกใช ผลิ ตภั ณฑ  DocuCentre S2010/S1810 ซึ่ งต อจากนี้ จะเรี ยกวา " เครื่ อง "
โปรดอา นคู มื อผู ใช ฉบั บนี้ โดยละเอี ยดเพื่ อใหส ามารถติ ดตั้ ง ใช งาน และดู แลรั กษาผลิ ตภั ณฑใ
หมี้ ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
โปรดเก็ บคู มื อผู ใช นี้ ไวใ กล กั บผลิ ตภั ณฑเ พื่ อใช อา
งอิ งในอนาคตในกรณี ที่ ผู ใช ประสบป ญหาและต องการคําแนะนํา
คู มื อนี้ อธิ บายภายใต สมมติ ฐานวา
คุณมีความรูพื้นฐานในเรื่องการใชงานทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอรสวนบุคคลและความรูเกี่ยวกับการทํางา
นระบบเน็ ตเวิ ร ค
ผู ใช สามารถอา นคู มื อใน

1
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ประเภทของคู่มือ

ประเภทของคู่มือ
คู่มือต่อไปนี้ จะให้มาพร้อมกับเครื่อง

คู่มือที่มากับเครื่อง
(Driver CD Kit)

คู่มือนี้ อธิบายถึงวิธีการใช้คุณลักษณะการทําสเนา การพิมพ์ และการสแกน รวมถึงวิธีการตั้งกระดาษ
วิธีการบํารุงรักษาประจําวัน การตั้งค่าสถานะเครื่ อง การแก้ไขปั ญหา และการจัดตั้งเครือข่าย
คู่มือการทํางานเบื้ องต้น

1

(คู่มือเล่มเล็ก)

่ ถึงการทําสําเนา การพิมพ์และการสแกนขั้นพื้ นฐานของเครื่อง
คู่มือนี้ ให้รายละเอียดการอ้างอิงอยา◌งยอ่
คู่มือ

ก อนใช เครื อง

คู่มือผูใ้ ช้ (คู่มือเล่มนี้ )

(HTML)

คู่มือดังกล่าวอธิบายถึงขั้นตอนการติดตั้งและการกําหนดค่าไดรเวอร์พมิ พแ
ละระบบการทํางานของเครื่องพิมพ์ คู่มือนี้ รวมอยู่ใน Driver CD Kit
วิธีใช้ไดรเวอร์พิมพ์

ธิบายถึงคุณลักษณะและการทํางานของการพิมพ์

คูมื่อสําหรับอุปกร ณเ ส ริม
ผูใ้ ช้สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมสําหรั
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1 ก่อนใช้เครื่อง

การใช้ค่มู ือ
คู่มือนี้ สําหรับผูใ้ ช้งานเครื่องครั้งแรก
คู่มืออธิบายถึงการใช้งานขั้นพื้ นฐานของคุณลักษณะการทําสําเนา การพิมพ์ และการสแกน
ก อนใช เครื อง

ส่วนประกอบของคู่มือ
เนื้ อหาของขอ้ มูลแบ่งออกเป็ นบทๆดังนี้
1 ก่อนใช้เครื่อง
อธิบายวิธีใช้ค่มู ือนี้ พร้อมแสดงข้อมูลใบอนุ ญาตให้ใช้สิทธิ์
2 การตัง้ ค่าระบบการทํางาน
อธิบายถึงระบบการทํางานที่จาํ เป็ นสําหรับการใช้เครื่อง
3 ภาพรวมของผลิตภัณฑ์
อธิบายถึงอชิ้ นส่วนต่างๆ ของเครื่อง รวมถึงการทํางานขั้นพื้ นฐาน เช่ วิธีเปิ ดและปิ ดเครื่อง
วิธีใช้คุณลักษณะประหยัดพลังงาน และวิธีใช้CentreWare Internet Services
4 การป้อนกระดาษ
อธิบายถึงกระดาษชนิ ดต่างๆ และสื่องานพิมพอ์นๆ ที่คุณสามารถใช้กบั เครื่อง
และธีป้อนกระดาษลงในถาดใส่กระดาษ
5 การทําสําเนา
อธิบายถึงการใช้งานขั้นพื้ นฐานและคุณลักษณะการทําสําเนา
6 การสแกน
อธิบายถึงการใช้งานขั้นพื้ นฐานและคุณลักษณะการสแกน
7 การพิมพ์
อธิบายถึงการทํางานพื้ นฐานของการพิมพ์
8 เครื่องมือ
อธิบายถึงโหมด System Administration และวิธีเปลี่ยนแปลงการตงค่าเริ่มตน้
9 สถานะของเครื่อง
อธิบายถึงวิธีการตรวจสอบข้อบกพร่องที่เกิดขึ้ นในเครื่องและการพิมพ์รายงานต่างๆ
10 การบํารุงรักษา
อธิบายถึงวิธีเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลืองและวิธีทาํ ความสะอาดเครื่อง
11 การแก้ไขปั ญหา
อธิบายถึงขั้นตอนการแก้ไขปั ญหาเพื่อแก้ไขปั ญหาที่เกิดกับเครื่อง
12 ภาคผนวก
อธิบายถึงข้อกําหนดเฉพาะของเครื่อง อุปกรณ์เสริม และข้อควรระวังและข้อจํากัดในการใช้เครื่อง

1
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การใช้ค่มู ือ

วิธีนาํ เสนอ


ตัวอย่างภาพหน้าจอและภาพประกอบที่ปรากฎในคู่มือนี้ จะแตกต่างกันตามการกําหนดค่าของเครื่อง
และอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้ง
รายละเอียดบางอย่างที่ปรากฎบนหน้าจออาจไไม่ปรากฎบนการกําหนดค่าในเครื่องของคุณ
ขั้นตอนในคู่มือนี้ อาจแตกต่างกันตามไดรเวอร์และซอร์ฟแวร์ยทู ิลิตี้ที่ใช้นื่องจากการอัพเกรด



สําหรับในเอกสารนี้ คําว่า "คอมพิวเตอร์" หมายถึงคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือเวิรค์ สเตชัน่



คําต่างๆ ต่อไปนี้ จะปรากฎในคู่มือ:

ก อนใช เครื อง



ขอ้ ควรระวัง : ข้อมูลสําคัญที่ควรอ่าน

1

หมายเหตุ : ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทํางานหรือคุณลักษณะ


สัญลักษณ์ต่างๆ ต่อไปนี้ จะปรากฎในคู่มือ:
" "

:



การอ้างอิงถึงข้อความที่กล่าวไปแล้วในคู่มือ
ชื่อของซีดีรอม และข้อความบนหน้าจอและข้อความที่ป้อน



[ ]



:




ชื่อโฟลเดอร์ ไฟล์ แอปพลิเคชัน ปุ่ มหรือเมนู ที่ปรากฎบนหน้าจอ
ชื่อของเมนู คําสัง่ กล่องข้อความที่ปรากฎบนหน้าจอคอมพิวเตร์และปุ่ มต่างๆ
รวมถึงชื่อของเมนู

< > ปุ่ ม

:



ปุ่ มต่างๆ ของเครื่องมัลติฟงั กช์ นบนแผงควบคุม

< > แป้น

:



แป้นพิมพ์ของ์เครื่องคอมพิวเตอร์

>

:



แสดงลําดับขั้นตอนการเข้าถึงฟงั กช์ นการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร์
เช่น: เมื่อเห็น "ค้นหาไฟล์หรือแฟม้ กด [Start] > [Search] >[For Files or
Folders]"
หมายถึงใหท้ ตามลําดับขั้นตอน โดยกด [Start] > [Search] > [For Files or
Folders] เพื่อ
เริ่มการค้นหาไฟล์หรือแฟม้ ที่ตอ้ งการ

คําอธิ บายเรื่ องแนวการวางกระดาษหรื อเอกสารตน ฉบั บ :

ป้อนขอบยาว (LEF):
ป้อนขอบสั้น (SEF):



การวางกระดาษแนวตั้งจากมุมมองด้านหน้าเครื่อง



การวางกระดาษแนวนอนจากมุมมองด้านหน้าเครื่อง

ตัวอยา่ งการวางกระดาษแนวตัง

ทิศทางการฟดึ กระดาษ

ตัวอยา่ งการวางกระดาษแนวนอน

ทิศทางการฟดึ กระดาษ
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1 ก่อนใช้เครื่อง

คู่มือความปลอดภัย

ก อนใช เครื อง

ก่อนการใช้ผลิตภัณฑ์ โปรดอ่าน "คู่มือความปลอดภัย" อย่างถี่ถว้ นเพื่อกาใช้งานอย่างปลอดภัย
ผลิตภัณฑ์และวัสดุที่แนะนําได้รบั การทดสอบและเป็ นไปตามข้อกําหนดด้านควมปลอดภัย
รวมทั้งได้รบั การรับรองจากหน่ วยงานด้านความปลอดภัยและสอดคลองตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
โปรดปฏิบตั ิตามคําแนะนําต่อไปนี้ เพื่อการใช้งนอย่างปลอดภัย
คําเตือน
การดัดแปลงแก้ไขใดๆ ที่ไม่ได้รบั อนุ ญาต รวมถึงการเพิ่มฟั งก์ชนั ใหม่หรอการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมใดๆ
อาจไม่ได้รบั การคุม้ ครองตามการประกนผลิตภัณฑ์
โปรดติดต่อตัวแทนฟูจิซีร็อกซ์ในพื้ นที่ของคุณเพื่อขอข้อมลเพิ่มเติม

1

โปรดปฏิบตั ิตามคําแนะนําแจ้งเตือนที่ปรากฎบนผลิตภัณฑ์นี้ สัญลักษณ์คาํ เตือนต่างๆ
มีความหมายดังต่อไปนี้ :
ࡤࡨࡐࡌ࡚ࡩ࡙

ใช้สาํ หรับรายการที่ ถ้าไม่ปฏิบตั ิตามคําแนะนําอย่างเคร่ งครัด อาจเป็ นอัตรายถึงแก่ชีวิต
หรือก่อให้เกิดการบาดเจ็บสาหัส หรือการบาดเจ็บสาหัสท่อาจทําให้เสียชีวิตได้
และมีโอกาสที่จะเกิดอันตรายสูง

࠻ࡪࡳࡌࡤࡐ

ใช้สาํ หรับรายการที่ ถ้าไม่ปฏิบตั ิตามคําแนะนอย่างเคร่ งครัด
อาจก่อให้กิดการบาดเจ็บสาหัสหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้

ࡳࡌࡤࡐ

ใช้สาํ หรับรายการที่ ถ้าไม่ปฏิบตั ิตามคําแนะนําอย่างเคร่งครัด
อาจทําให้ผใ้ ช้ได้รบั บาดเจ็บหรือทําให้เครื่องชํารุดเสียหาย
: เครื่องหมายสําหรับการใช้หรือดําเนิ นการกับเครื่ องที่ควรได้รบั การใส่จปฏิบัติ
โปรดปฏิบตั ิตามคําแนะนําการใช้งานด้วยความระมัดระวัง

ข้อควรระวัง ระวังวัตถุไว ระวังการระ ระวังไฟฟ้ า ระวังพื้ นผิว ระวังเครื่อง ระวังนิ้ วมือ
: เครื่องหมายสําหรับห้ามกระทํา
โปรดปฏิบตั ิตามคําแนะนําการใช้งานด้วยความะมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทําที่อ
าจก่อให้เกิดอันตรายได้

ห้าม

ห้ามจุดไฟ ห้ามสัมผัส ห้ามใช้ในห้ ห้ามสัมผัส ห้ามติดตั้งไ ห้ามสัมผัสขณะ

: เครื่องหมายสําหรับรายการที่บังคับให้ตอ้ งปฏิบตั ิตาม
โปรดปฏิบตั ิตามคแนะนําการใช้งานด้วยความระมัดระวัง
เพื่อการปฏิบัติในสิ่งที่จาํ เป็ นต่การใช้งานเครื่อง

คําแนะนําก ถอดปลั๊กอ ต่อสายดิน/
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คู่มือความปลอดภัย

ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
࠻ࡪࡳࡌࡤࡐ

ห้ามวางวัตถุใดๆ ทับสายไฟ

ให้เก็บอุปกรณ์ต่อสายไฟไว้ไม่ให้มีฝ่ ุนเกาะ
สภาพแวดล้อมที่มีฝ่ ุนมากและชื้ นอาจหน่ วงกระแสไฟฟ้ าในอุปกรณ์เชื่อมต่อ
อาจทําให้เกิดความร้อนจนอาจเป็ นเหตุทาํ ให้เกิดไฟฟ้ าช็อตหรือไฟไหม้ได้
เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากไฟฟ้ าช็อตและไฟไหม้
โปรดใช้สายไฟที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์หรือสายไฟที่ฟูจิซีร็อกซ์กาํ หนดไว้ให้ใช้
สายไฟนี้ ใช้เฉพาะสําหรับผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น ห้ามนําไปใช้กบั ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
ห้ามทําการดัดแปลงหรือทําให้สายไฟชํารุด
สายไฟที่ชาํ รุดหือการดัดแปลงสายไฟอาจทําให้เกิดความร้อนจนอาจเป็ นเหตุทาํ ให้เกิดไฟช็อ
ตหรือไฟไหม้ได้
ถ้าสายไฟชํารุดหรือฉนวนหุม้ สายไฟฉีกขาด
โปรดติดต่อตัวแทนฟูจิซีร็อกซ์ในพื้ นที่ของคุณเพื่อเปลี่ยนสายไฟ
ห้ามใช้สายไฟที่ชาํ รุดหรือมีฉนวนหุม้ สายไฟฉีกขาดเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟช็อตหรือไฟไ
หม้
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ก อนใช เครื อง

ผลิตภัณฑ์นี้ใช้แหล่งพลังงานไฟฟ้ าในการทํางานดังที่แสดงไว้บนแผ่นป้ายสดงข้อมูลของผลิตภัณฑ์
โปรดปรึกษาบริษัทผูใ้ ห้บริการด้านพลังงานไฟฟ้ ในพื้ นที่ของคุณเพือ่ ตรวจสอบว่าแหล่งจ่ายไฟฟ้ าตรงกั
บข้อกําหนดการใช้รือไม่
คําเตือน: ต่อผลิตภัณฑ์นี้เข้ากับวงจรป้องกันไฟรัว่ ระบบสายดิน
ปลั๊กไฟของผลิตภัณฑ์นี้เป็ นชนิ ดที่มีสายดินในตัว สามารถใช้ได้กบั เต้ารับที่มีสายดินเท่านั้น
ซึ่งเป็ นคุณสมบัติหนึ่ งในด้านความปลอดภัย ถ้าม่สามารถเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับได้
โปรดติดต่อช่างไฟฟ้ าเพื่อเปลี่นเต้ารับ เพือ่ ป้ องกันอันตรายจากไฟช็อต
ห้ามใช้ตวั ปรับต่อปลั๊กที่ไม่ีสายดิน ต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับเต้ารับที่ไม่มีข้วั สายดิน
การต่อสื่อนํากระแสไฟฟ้ าลงดินอย่างไม่ถูกต้องอาจทําให้เกิดไฟช็อตได้
เสียบสายไฟโดยตรงเข้ากับเต้ารับที่มีสายดิน
เพื่อป้องกันการเกิดความ้อนสูงเกินขนาดและเหตุไฟไหม้ ห้ามใช้สายต่อพ่วง
ตัวปรับต่อที่มหี ลายหัวรับ หรืออุปกรณ์เชื่อมต่อแบบหลายหัว
โปรดปรึกษาตัวแทนฟูจิซีร็อกซ์ในพื้ นที่ของคุณเพื่อตรวจสอบว่าเต้ารับมีสายดินหรือไม่
ให้ต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับวงจรย่อย
หรือเต้ารับที่ขนาดหน่ วยของกระแสไฟฟ้ าและแรงดันไฟฟ้ ามากกว่าขนาดที่กาํ หนดไว้กบั ผลิต
ภัณฑ์
โปรดดูขนาดกระแสไฟฟ้ าและแรงดันที่กาํ หนดสําหรับผลิตภัณฑ์นี้ที่แผ่นป้ายข้อมูลบนแผงด้
านลัง
ห้ามสัมผัสกับสายไฟเมื่อมือเปี ยกนํ้า อาจทําให้ถูกไฟช็อตได้

1

1 ก่อนใช้เครื่อง

ࡳࡌࡤࡐ

ก อนใช เครื อง

ปิ ดสวิตช์และแหล่งจ่ายไฟฟ้ าหลักที่อยู่ในตัวเครื่องภายในฝาครอบด้านห้า
และถอดปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อทําความสะอาดเครื่อง
การเปิ ดเข้าถึงภายในเครื่องขณะเครื่องทํางานอาจทําให้ถูกไฟช็อตได้
ห้ามถอดปลั๊กหรือเสียบปลั๊กเครื่องเข้าไปใหม่โดยที่สวิตช์แหล่งจ่ายไฟ้ าหลักมีไฟเข้าและสวิต
ช์เครื่องยังคงเปิ ดอยู่
การเสียบและการถอดปลักอุปกรณ์เชื่อมต่อที่มีกระแสไฟฟ้ าอยู่อาจทําให้ปลั๊กได้รบั ความเสีย
หยและเกิดความร้อน และอาจเป็ นสาเหตุทาํ ให้เกิดไฟไหม้
เมื่อต้องการถอดปลั๊กของเครื่องออก ควรดึงที่ตวั ปลัก๊ อย่าดึงที่สายไ
มิฉะนั้นอาจทําให้เกิดความเสียหายต่อสายไฟและอาจทําให้เกิดไฟช็อตหรือฟไหม้
ปิ ดสวิตช์และถอดปลั๊กเครื่องออกทุกครั้งเมื่อไม่มีการใช้งานในช่วงสุสปั ดาห์หรือช่วงวันหยุดร
ะยะยาว การเสียบปลั๊กเครื่องทิ้ งไว้เป็ นเวลานาน โดยไม่ได้ใช้งาน
อาจเป็ นสาเหตุทาํ ให้ฉนวนเสื่อมสภาพและทําให้เกิดไฟ็ อตหรือไฟไหม้ได้
ควรปิ ดสวิตช์เครื่องและตรวจสอบเดือนละครั้งว่า
เสียบสายไฟเข้ากับเต้ารับไว้แน่ นดีหรือไม่
ปลั๊กไม่รอ้ นเกินไป ไม่เป็ นสนิ ม หรือคดงอ
ไม่มีฝ่ ุนเกาะที่ปลั๊กและเต้ารับ และ
สายไฟไม่มีรอยชํารุดหรือเสื่อมสภาพ

1






ถ้าคุณสังเกตเห็นสิ่งใดผิดปรกติ โปรดปิ ดสวิตช์และถอดปลั๊กของเครื่องออกก่อน
แล้วติดต่อตัวแทนฟูจิซีร็อกซ์ในพื้ นที่ของคุณ

การติดตั้งเครื่อง
࠻ࡪࡳࡌࡤࡐ

ห้ามติดตั้งเครื่องกีดขวางทางเดินหรือวางทับสายไฟ การเสียดสี
หรือนํ้านักที่กดทับมากเกินไป
อาจทําให้เกิดความร้อนและอาจเป็ นสาเหตุทาํ ให้เกิดไฟช็อตหรือไฟไหม้ได้
ࡳࡌࡤࡐ

ห้ามติดตั้งเครื่องบนพื้ นที่ต่อไปนี้ :
ใกล้กบั เครื่องทําความร้อนหรือแหล่งพลังงานความร้อนอื่นๆ
ใกล้กบั วัสดุที่ติดไฟได้ง่าย เช่น ม่าน
ในบริเวณที่มีสภาพแวดล้อมที่รอ้ น ชื้ น มีฝ่ ุนมาก หรืออากาศถ่ายเทไม่สะดวก
สถานที่ๆ แสงแดดส่องถึงโดยตรง
ใกล้กบั อุปกรณ์หุงต้มอาหาร หรือเครื่องทําความชื้ น
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คู่มือความปลอดภัย

ก อนใช เครื อง

ผลิตภัณฑ์นี้มีน้ําหนัก 36 กก (รุ่นที่มีอุปกรณ์ป้อนเอกสาร) เมื่อทําการเคลื่อนย้าย
ควรใช้ทีมเคลื่อนย้ายที่มีมากกว่าสองคนขึ้ นไป
เพื่อหลกเลี่ยงความผิดพลาดหรือการบาดเจ็บจากการเคลื่อนย้าย
เมื่อทําการยกผลิตภัณฑ์นี้ [คนหนึ่ งจับที่ดา้ นล◌่างของถาด Bypass
ท่พบั อยู่ทางด้านซ้ายของผลิตภัณฑ์
และอีกคนหนึ่ งจับที่ที่จบั ของผลิตภณฑ์ที่อยู่ทางด้านขวาของผลิตภัณฑ์]
ห้ามยกผลิตภัณฑ์โดยจับหรือยึดเกาะบริเวณอื่นๆ ทั้งนี้
เพื่อป้องกันมิให้ผลิตภัณฑ์หลุดตกลงมา
อันจะเปนเหตุให้เกิดอาการปวดหลังหรือการบาดเจ็บ

1

ติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้บนพื้ นที่เรียบและแข็งแรงที่สามารถรองรับนํ้าหนักด้ มิฉะนั้น
ถ้าติดตั้งผลิตภัณฑ์ในลักษณะเอียง อาจทําให้ผลิตภัณฑ์ลม้ ลและทําให้เกิดการบาดเจ็บ
ให้ติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้ในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี
ห้ามปิ ดกั้นช่องทางระบายอากาศออกของผลิตภัณฑ์
เว้นช่องว่างรอบๆ เครื่องไว้เล็กน้อย เพื่อการระบายอากาศและเข้าถึงปล๊ก
ให้ถอดปลั๊กผลิตภัณฑ์ออกถ้าสังเกตเห็นว่ามีอาการผิดปรกติใดๆ เกิดข้น
สําหรับอุปกรณ์ป้อนเอกสารอัตโนมัติแบบดูเพล็กซ์
1100.9
595

100

391

1460

569

100

325.9

400

80

(หน่ วย: มม)
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ห้ามวางผลิตภัณฑ์ในลักษณะเอียงมากกว่า 10 องศา มิฉะนั้น
ผลิตภัณฑ์อาจล้มงเสียหายและอาจจะเป็ นอันตรายต่อผูใ้ ช้งานได้

ࡋࡼࡩࡐࡢࡐࡼࡩ

ก อนใช เครื อง

10 °

1

ࡋࡼࡩࡐࡢࡐࡼࡩ
ࡋࡼࡩࡐࡢࡨ࠾

ࡋࡼࡩࡐࡢࡨ࠾

࠹࡞ࡩ

ࡂࡼࡩ࡙
࠹࡞ࡩ

10 ° 10 °

ࡂࡼࡩ࡙

10 °

ล็อกล้อของผลิตภัณฑ์เสมอหลังจากเสร็จสิ้ นการติดตั้ง มิฉะนั้น
ผลิตภัณอ์ าจล้มลงหรือเลื่อนและทําให้เกิดการบาดเจ็บ

ในการเก็บรวมสายไฟและสายเคเบิลไว้ให้เรียบร้อย
ให้ใช้เข็มขัดรัดสายไฟและอุปกรณ์รดั สายไฟแบบท่อเกลียวที่ฟูจิซีร็อกซ์จดั หาให้ มิฉะนั้น
อาจป็ นสาเหตุทาํ ให้เกิดการชํารุดขึ้ นกับเครื่อง
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คู่มือความปลอดภัย

࠻ࡐࡤࡻࡐࡹ

ความปลอดภัยในการใช้งาน

ก อนใช เครื อง

เพื่อรักษาประสิทธิภาพการทํางานและสภาพของเครื่ องให้ดี
ให้ติดตั้งและใช้งานเครื่องในสภาพแวดล้อมดังต่อไปนี้ ไว้เสมอ:
อุณหภูมิ: 10 - 32C
ความชื้ น: 35 - 85%
เมื่อเครื่องอยู่ในห้องที่มีอากาศเย็นและเปลี่ยนเป็ นร้อนขึ้ นอย่างรวเร็วด้วยเครื่องทําความร้อน
ความชื้ นภายในเครื่องอาจลดลงและเป็ นสาเหตทําให้บางส่วนบนงานพิมพ์หายไป

1
࠻ࡪࡳࡌࡤࡐ

ขั้นตอนการบํารุงรักษาผลิตภัณฑ์ของผูค้ วบคุมได้อธิ บายไว้ในคู่มือผูใ้ ช้ที่มาพร้อมกับผลิตภัณ
ฑ์ ห้ามกระทําขั้นตอนการบํารุงรักษาอื่นใดที่นอกหนื อไปจากที่ได้อธิบายไว้ในคู่มือ
การออกแบบในด้านความปลอดภัยสําหรับผลิตภัณฑ์น้ ี ป้องกันมิให้ผคู ้ วบคุมข้าถึงบริเวณที่เ
ป็ นอันตราย โดยจะมีฝาครอบหรือส่วนปิ ดกั้นบริเวณที่เนอันตรายไว้
ซึ่งผูค้ วบคุมจะไม่สามารถเข้าถึงได้ ซึ่ งต้องใช้อุปกรณ์ในการถอดออก
เพื่อป้องกันไฟช็อตและการบาดเจ็บ ห้ามถอดฝาปิ ดหรือส่วนปิ กั้นเครื่องออกโดยเด็ดขาด
เพื่อลดความเสี่ยงจากเหตุไฟฟ้ าช็อตและไฟไหม้
ให้ปิดสวิตช์และถอดปลั๊กเครื่องออกทันทีเมื่อมีสภาวะดังต่อไปนี้ เกิดขึ้ น จากนั้น
ให้ติดต่อตัแทนฟูจิซีร็อกซ์ในพื้ นที่ของคุณ
มีควันออกมาจากผลิตภัณฑ์หรือพื้ นผิวผลิตภัณฑ์รอ้ นผิดปรกติ
มีเสียงรบกวนหรือกลิ่นผิดปรกติออกมาจากผลิตภัณฑ์
สายไฟมีรอยชํารุดหรือเสื่อมสภาพ
วงจรตัดกระแสไฟฟ้ า ฟิ วส์ หรืออุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยทํางานแจ้งเตือน
ของเหลวหกใส่ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์เปี ยกนํ้า
เกิดความเสียหายขึ้ นกับส่วนใดส่วนหนึ่ งของผลิตภัณฑ์








ห้ามใส่วตั ถุใดๆ เข้าไปในรูหรือช่องใดช่องหนึ่ งของผลิตภัณฑ์นี้
ห้ามวางสิ่งใดๆ ต่อไปนี้ ไว้บนผลิตภัณฑ์:
ภาชนะบรรจุของเหลว เช่น แจกันดอกไม้ หรือถ้วยกาแฟ
ชิ้ นส่วนโลหะ เช่น ลวดเย็บกระดาษ หรือที่หนี บกระดาษ
วัตถุที่มีน้ําหนักมาก





ถ้าของเหลวหกใส่หรือชิ้ นส่วนโลหะหล่นเข้าไปในผลิตภัณฑ์
อาจเป็ นสาเหตุทาํ ให้เกิดไฟช็อตหรือไฟไหม้ได้
ห้ามใช้กระดาษที่สามารถนําไฟฟ้ าได้เช่น กระดาษโอริกามิ กระดาษคาร์บอน
หือกระดาษเคลือบที่เป็ นตัวนําไฟฟ้ าหรือความร้อนได้ดี เมื่อมีกระดาษติดนเครื่อง
อาจเป็ นสาเหตุทาํ ให้เกิดไฟช็อตและไฟไหม้ได้

21

1 ก่อนใช้เครื่อง

ก อนใช เครื อง

เมื่อทําความสะอาดผลิตภัณฑ์ ให้ใช้อุปกรณ์ทาํ ความสะอาดที่กาํ หนดไว้เฉพาะ
อุปกรณ์ทาํ ความสะอาดอื่นๆ อาจส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทํางานของผลิตภัฑล์ ดลง
ห้ามใช้สเปรย์ทาํ ความสะอาด มิฉะนั้นอาจทําให้เกิดการลุกติดไฟและกิดการระเบิดขึ้ นได้
ถ้าคุณต้องการดึงถาดออกเพือ่ นํากระดาษที่ติดออก
โปรดติดต่อตัวแทนฟูจิซีร็อกซ์ในพื้ นที่ของคุณ ห้ามดึงถาดออก
มิฉะนั้นอาจทําให้ได้รบั บาดเจ็บ
ห้ามเล่นซีดีรอมที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์กบั เครื่ องเล่นเสียง ให้ใช้กบั เครื่องเล่นซีดีรอมเท่านั้น
มิฉะนั้น เสียงดังอาจทําความเสียหายให้กบั ครื่องเล่นเสียงหรือเป็ นอันตรายต่อหูของคุณ
ความปลอดภัยจากลําแสงเลเซอร์
ข้อควรระวัง: การใช้งานหรือการดัดแปลงใดๆ ที่นอกเหนื อไปจากที่แสดงไว้ใคู่มือการทํางาน
อาจทําให้เกิดอันตรายจากการได้รบั แสงจ้า
อันจะส่งผลทําให้เกิดการบาดเจ็บจากไฟไหม้หรื อสู ญเสี ยการมองเห็น
ผลิตภัณฑ์นี้ได้รบั การทดสอบแล้วและเป็ นไปตามข้อกําหนด Class 1 Laser Equipment
ตามมาตรฐานสากล IEC60825 และไม่มีอนั ตรายจากแสงจ้า
ผลิตภัณฑ์นี้จะไม่ปล่อยแสงจ้าทีเป็ นอันตรายออกมา
เนื่ องจากมีการทํางานของอุปกรณ์และฝาปิ ดป้องกันแสงที่จาํ กัดลําแสงทั้งหมดที่ปล่อยออกม
าในระหว่างการทํางานหรือเมื่อทําขั้นตอนงานบํารุงรักษา

1

ࡳࡌࡤࡐ

เปิ ดใช้งานเซฟตี้ ล็อกชนิ ดไฟฟ้ าและเครื่องกลไว้โดยตลอด
ติดตั้งเซฟตี้ อินเตอร์ล็อกให้ห่างจากวัสดุที่มีคุณสมบัติเป็ นแม่เหล็ก
วัสดุที่มีคุสมบัติเป็ นแม่เหล็กอาจส่งผลทําให้ผลิตภัณฑ์ทาํ งานขึ้ นเองโดยที่เราไม่ได้เปิ ดและอ
าจเป็ นสาเหตุทาํ ให้เกิด
การบาดเจ็บหรือไฟช็อต
ห้ามพยายามนํากระดาษที่ติดอยู่ในบริเวณที่ลึกมากออกจากผลิตภัณฑ์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระดาษที่พนั หุม้ ฟิ วเซอร์หรื อลูกกลิ้ งความร้อน มิฉะนั้น
าจทําให้เกิดการบาดเจ็บหรือผิวหนังไหม้ได้
ให้ปิดสวิตช์เครื่องทันทีแะติดต่อตัวแทนฟูจิซีร็อกซ์ในพื้ นที่ของคุณ
ห้ามออกแรงกดเอกสารที่หนามากเกินไปบนกระจกวางต้นฉบับ
อาจทําให้กระจกวางต้นฉบับแตกได้ และเป็ นเหตุทาํ ให้บาดเจ็บ
ควรจัดให้มีการระบายอากาศที่ดีในระหว่างการใช้งานเครื่องเป็ นเวลานาน
หรือเมื่อทําสําเนาจํานวนมาก เนื่ องจากกลิ่น เช่น
โอโซนในห้องที่มอี ากาศถ่ายเทไม่สะดวกอาจส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศภายในสํานักงาน
จัดให้มีการถ่ายเทอากาศอย่างเหมาะสม
เพือ่ ให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ให้ท้งั ความสบายและความปลอดภัย
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คู่มือความปลอดภัย

วัสดุสนเปลื
ิ้
อง
࠻ࡪࡳࡌࡤࡐ

จัดเก็บวัสดุสิ้นเปลืองตามคําแนะนําที่ให้บนบรรจุภณ
ั ฑ์หรือหีบห่อ

ࡳࡌࡤࡐ

เก็บชุดลูกดรัม (หรือลูกดรัม) และตลับหมึกให้พน้ มือเด็ก ถ้าเด็กกลืนผงหึกโดยไม่ต้งั ใจ
ให้บว้ นผงหมึกทิ้ ง กลั้วล้างปากด้วยนํ้า ดื่มนํ้าและรีบพบแพทย์ทนั ที
เมื่อเปลี่ยนชุดลูกดรัม (หรือลูกดรัม) และตลับหมึก ระวังอย่าให้หมึกหก ทกครั้งที่หมึกหก
ควรหลีกเลี่ยงมิให้หมึกสัมผัสกับเสื้ อผ้า ผิวหนัง ดวตา และปาก รวมทั้งการสูดดมเข้าไป
ถ้าหมึกหกลงบนผิวหนังหรือเสื้ อผ้า ให้ลา้ งออกด้วยสบู่และนํ้า
ถ้าผงหมึกเข้าตา ให้ลา้ งตาด้วยนํ้าสะอาดในปริมาณมากๆ เป็ นเวลาอย่างน้อ 15
นาทีจนอาการระคายเคืองหายไป และให้ปรึกษาแพทย์ในกรณีจาํ เป็ น
ถ้าหายใจเอาผงหมึกเข้าไป ให้ยา้ ยไปอยู่ในที่ๆ อากาศปลอดโปร่งและกลั้วา้ งปากด้วยนํ้า
ถ้าผงหมึกเข้าปาก ให้บว้ นผงหมึกทิ้ ง กลั้วล้างปากด้วยนํ้า
ดื่มนํ้าเป็ นจนวนมากและรีบพบแพทย์ทนั ที
ความปลอดภัยในการใช้งานฟิ วเซอร์
เมื่อต้องการเคลื่อนย้ายฟิ วเซอร์ โปรดปิ ดสวิตช์และรอประมาณ 40 นาที เพื่อให้เครื่องเย็นลง
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ใช้ไม้กวาดหรือผ้าชุบนํ้าเช็ดผงหมึกที่หก ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดทําความสะอาดผงหมึกที่หก
เนื่ องจากผงหมึกอาจติดไฟหากเกิดประกายไฟขึ้ นภายในเครื่องดูดฝุ่นและเป็ นสาเหตุทาํ ให้เ
กิดการระเบิดขึ้ นได้ ถ้ามีผงหมึกหกเลอะเทอะเป็ นจํานวนมาก
โปรดติดต่อตัวแทนฟูจิซีร็อกซ์ในพื้ นที่ของคุณ
ห้ามทิ้ งตลับหมึกลงในเปลวไฟ
ผงหมึกที่เหลืออยู่ในตลับหมึกอาจลุกติดไฟและทําให้เกิดการบาดเจ็บจากไฟไหม้หรือการระเ
บิด
ถ้าคุณมีตลับหมึกที่ใช้หมดแล้วซึ่งต้องการกําจัดทิ้ ง
โปรดติดต่อตัวแทนฟูจิซีร็อกซ์ในพื้ นที่ของคุณเพื่อให้กาํ จัดทิ้ งวัสดุ

1

1 ก่อนใช้เครื่อง

ตําแหน่งของป้ายแจ้งเตือนและข้อควรระวัง
โปรดทําตามคําแนะนําที่แสดงไว้บนผลิตภัณฑ์หรือที่แจ้งมาพร้อมกับผลิตภัณ์
เพือ่ หลีกเลี่ยงอันตรายจากการถูกไฟไหม้หรือไฟช็อต ห้ามสัมผัสบริเวณที่แสดงคําว่า "High
Temperature" หรือ "High Voltage"

ก อนใช เครื อง

1
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ข้อบังคับ

ข้อบังคับ

การกระจายคลื่นวิทยุ (Class A)

เอกสารรับรองความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ (UL, CB)
ผลิตภัณฑ์นี้ได้รบั การรับรองจากหน่ วยงานโดยใช้มาตรฐานความปลอดภัยดังแี่ สดงไว้
มาตรฐาน
หน่ วยงาน
TUV
IEC60950-1:ed. 2

สภาพแวดล้อม
ในด้านการป้องกันสภาพแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ฟูจิซีร็อกซ์ได้นําอุปกรณ์ที่ลูกค้าส่งคืนมาใช้งานใหม่อีกครั้ง ตลับหมึก รือตลับเก็บหมึก และลูกดรัม
(โฟโตรีเซ็ปเตอร์) เพื่อนําไปใช้ทาํ ชิ้ นส่วนี ไซเคิล วัสดุรีไซเคิล หรือเพื่อการแปรรูปเป็ นพลังงาน
จําเป็ นต้องมีการกําจัดทิ้ งที่เหมาะสมสําหรับตลับหมึกและลูกดรัมที่ใช้หดแล้ว
ไม่ควรเปิ ดหีบห่อบรรจุตลับหมึก ควรนําส่งคืนให้แก่ตวั แทนฟูจิซี็อกซ์ในพื้ นที่ของคุณ
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ผลิตภัณฑ์นี้ได้รบั การทดสอบและเป็ นไปตามข้อจํากัดสําหรับอุปกรณ์ดิจิตอ Class A
ตามมาตรฐานสากลของ Electromagnetic Interference (CISPR Publ. 22) และ
Radiocommunications Act 1992 ในประเทศออสเตรเลีย/นิ วซีแลนด์
ข้อจํากัดดังกล่าวได้รบั การออกแบบมาด้วยเหตุผลเพื่อป้องกันการรบกวนของสัญญาณจากเครื่องมือที่
ติดตั้งใช้งานภายในสภาพแวดล้อมชิงพาณิชย์ ผลิตภัณฑ์นี้ สร้าง ใช้
และสามารถปล่อยพลังงานสัญญาณวิทยุ ซึ่งถ้าไม่ได้มีการติดตั้ง
และใช้งานอย่างไม่สอดคล้องกับข้อแนะนําที่ให้ไว้ อาจทําให้รบกวนการสื่อสารของคลื่นวิทยุ
การใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ในบิเวณที่พกั อาศัยอาจทําให้เกิดการรบกวนสัญญาณ ซึ่งในกรณีนี้
ผูใ้ ช้จาํ เปนต้องดําเนิ นการแก้ไขโดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง
การปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์นี้โดยไม่ได้รบั อนุ ญาตจากฟูจิซีรอกซ์
อาจทําให้ผใู ้ ช้ถูกเพิกถอนสิทธิ์การใช้งานอุปกรณ์นี้ได้

1
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เกี่ยวกับใบอนุญาตให้ใช้สิทธิ์
เนื้ อหาส่วนนี้ อธิบายถึงข้อมูลเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ โปรดอ่านให้ถี่ถว้ น
Libcurl
COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE
ก อนใช เครื อง

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

1

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

FreeBSD
This product contains the part of FreeBSD codes.
The FreeBSD Copyright
Copyright 1994-2006 The FreeBSD Project. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are
permitted provided that the following conditions are met:
Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE FREEBSD PROJECT "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FREEBSD
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เกี่ยวกับใบอนุ ญาตให้ใช้สิทธิ์
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.

ก อนใช เครื อง

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.

WIDE DHCP Client

1

WIDE Project DHCP Implementation
Copyright (c) 1995 Akihiro Tominaga
Copyright (c) 1995 WIDE Project
All rights reserved.
Permission to use, copy, modify and distribute this software and its documentation is
hereby granted, provided only with the following conditions are satisfied:
1. Both the copyright notice and this permission notice appear in all copies of the
software, derivative works or modified versions, and any portions thereof, and that
both notices appear in supporting documentation.
2. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the
following acknowledgement:
This product includes software developed by WIDE Project and its contributors.
3. Neither the name of WIDE Project nor the names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE DEVELOPER ''AS IS'' AND WIDE
PROJECT DISCLAIMS ANY LIABILITY OF ANY KIND FOR ANY DAMAGES
WHATSOEVER RESULTING FROM THE USE OF THIS SOFTWARE. ALSO, THERE
IS NO WARRANTY IMPLIED OR OTHERWISE, NOR IS SUPPORT PROVIDED.
Feedback of the results generated from any improvements or extensions made to this
software would be much appreciated.
Any such feedback should be sent to:
Akihiro Tominaga
WIDE Project
Keio University, Endo 5322, Kanagawa, Japan
(E-mail: dhcp-dist@wide.ad.jp)
WIDE project has the rights to redistribute these changes.
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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.

ก อนใช เครื อง

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.

1

It is provided "as is" without express or implied warranty of any kind.
These notices must be retained in any copies of any part of this documentation and/or
software.
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ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การทําสําเนาหรือการพิมพ์เอกสารเบางชนิ ดอาจถือวา
เป็ นการกระทําที่เข้าข่ายผิดกฎหมายในประเทศของคุณ
ซึ่งอาจมีการกําหนดบทลงโทษเป็ นการปรับเงินหรือจําคุกได้หากพิสจู น์แล้วว่ามีความผิดจริง
ต่อไปนี้ คือตัวอย่างรายการที่อาจผิดกฎหมายหากทําสําเนาหรือการพมิ พ์นประเทศของคุณ
เงินตรา



ธนบัตรและเช็ค



พันธบัตรและหลักทรัพย์ของธนาคารและรัฐบาล



หนังสือเดินทางและบัตรประจําตัวประชาชน



วัสดุหรือเครื่องหมายการค้าที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รบั ความยินยอมจากจ้าของ



ดวงตราไปรษณียแ์ ละเอกสารอื่นๆ ที่เปลี่ยนมือได้

ก อนใช เครื อง



1

รายการข้างต้นไม่ได้ครอบคลุมทุกสิ่งที่กฎหมายระบุไว้และขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดในความสมบูรณ์หรื อ
ความ
ถูกต้องของรายการเหล่านั้น หากมีขอ้ สงสัยประการใดโปรดติดต่อที่ปรึกษากฎหมาย
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2 การตัง้ ค่าระบบการทํางาน

เนื้ อหาในบทนี้ อธิบายถึระบบการทํางานในการทํางานของเครื่อง
หมายเหตุ •อาจไม่จาํ เป็ นต้องตั้งค่าระบบการทํางานตามที่อธิ บายไว้กบั เครื่องบางรุ่นควร
ตั้งค่าในกรณีที่มกี ารเพิ่มเติมอุปกรณ์เสริมที่ตอ้ งมีการตั้งค่าในการทํางาน
โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพมิ่ เติม



ระบบการทํางานที่รองรับ ................................................................................................32
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2 การตั้งค่าระบบการทํางาน

ระบบการทํางานที่รองรับ
เนื้ อหาในบทนี้ อธิบายถึงการตั้งค่าระบบการทํางานที่จาํ เป็ นเพื่อใช้คุณลักษณะการพมิ
พ์และสแกนของเครื่องมัลติฟงั ก์ชนั ่
การตั งค าระบบการทำงาน

คุณลักษณะการพิมพ์
ต่อเครื่องมัลติฟงั ก์ชนั ่ นี้ เข้ากับคอมพิวเตอร์ได้โดยตรงเพื่อใช้เป็ น local printer
หรือต่อเข้ากับเครือข่ายเพื่อใช้เป็ นnetwork printer

2
ࡳࡁࡻࡤࡘࡌࡻࡤࡳࡒࡺࡐORFDOSULQWHUࡓࡻࡩࡐ86%

ࡳࡁࡻࡤࡘࡌࡻࡤࡳࡒࡺࡐQHWZRUNSULQWHUࡓࡻࡩࡐࡳ࠻࡚ࡤ࠹ࡻࡩ࡙
/3'3RUW

 การใช้งานเป็ น

local printer

ใช้สายเคเบิล USB เพือ่ ต่อเครื่องมัลติฟงั ก์ชนั ่ เข้ากับคอมพวิ เตอร์โดยตรง
 การใช้งานเป็ น

network printer

เชื่อมต่อคอมพวิ เตอร์ผ่านโปรโตคอล TCP/IP
และจําเป็ นต้องเปิ ดใช้พอร์ตสําหรับการพมิ พใ นกรณีที่ตอ้ งการทํางานพมิ พผ์ านเครือข่าย


LPD:
เปิ ดใช้งานการตั้งค่านี้ เมื่อใช้พอร์ต LPD



Port9100:
เปิ ดใช้งานการตั้งค่านี้ เมื่อใช้พอร์ต Port9100

หมายเหตุ •จําเป็ นต้องติดตั้ง การตั้งระบบการทํางานของเครือข่าย

สําหรับข้อมูลวิธีการตั้งค่า TCP/IP โปรดดูที่หวั ข้อ "การตั้งระบบการทํางานของเครือข่าย" (P.36)
สําหรับข้อมูลวิธีการเปิ ดใช้งานพอร์ตการสื่อสาร โปรดดูที่ "การเปิ ดใช้งานพอร์ตการสื่อสาร" (P.38)
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ระบบการทํางานที่รองรับ

คุณลักษณะการสแกน
เครี่องรองรับคุณลักษณะการสแกนโดยใช้การเชื่อมต่อโดย USB
สําคัญ

•ไมร่ องรับการสแกนผ่านเครือขา ยอีเทอรเ น็ ต

การตั งค าระบบการทำงาน

ใช้คุณลักษณะนี้ ได้เพื่อโหลดข้อมูลการสแกนจากแอปพลิเคชันที่เข้ากันกับ TWAIN หรือ WIA
ที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์
หลังจากตั้งค่าการสแกนบนหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้ว
คุณสามารถสแกนเอกสารใและดูตวั อย่างงานได้จากหน้าจอคอมพิวเตอร์
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หวั ข้อ "การโหลดข้อมูลการสแกนโดยแอปพลิเคชันที่ใช้ได้กบั เครื่องพีซี" (P.118)

2
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2 การตั้งค่าระบบการทํางาน

สายเคเบิลอินเทอร์เฟส
ใช้ USB อินเทอร์เฟส เมื่อต่อเครื่องมัลติฟังก์ชน่ั เข้ากับคอมพิวเตอร์โดยตรงหรือใช้
อีเทอร์เน็ ตอินเทอร์เฟสเมื่อต่อเครื่องมัลติฟังก์ชน่ั เข้ากับเครือข่าย
การตั งค าระบบการทำงาน

การใช้USB อินเทอร์เฟส
เครื่องมัลติฟงั ก์ชนั ่ นี้ รองรับอินเทอร์เฟสUSB 1.1/2.0
ในกรณีตอ้ งการต่อสายเคเบิล USB:

2

1 กดสวิตช์เปิ ดปิ ดเครื่องมาที่ตาํ แหน่ ง [ ]

เพื่อปิ ดการทํางานของเครื่อง
หมายเหตุ •ตรวจสอบว่า
หน้าจอแผนผังแสดงสถานะของเครื่องดับ

2 เสียมสาย USB เข้าไปในช่องเสียบสาย USB 1.1/2.0

3 ต่อปลายอีกด้านหนึ่ งของสายเคเบิล USB

เข้ากับคอมพิวเตอร์
4 กดสวิตช์เปิ ดปิ ดเครื่องมาที่ตาํ แหน่ ง [ | ]

เพื่อเปิ ดการทํางานของเครื่อง
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สายเคเบิลอินเทอร์เฟส

การใช้อินเทอร์เฟสของ Ethernet
เครื่องมัลติฟงักช์ นั ่ นี้ รองรับอินเทอร์เฟส 100BASE-TX และ 10BASE-T Ethernet
สําคัญ

•อินเทอร์เฟสของอีเทอร์เน็ ตสามารถใช้ได้เมือ่ ติดตั้งชุดการพิมพ์บนเครือข่ายแบบง่ายบนเครื่อง

หากต้องการต่ออินเทอร์เฟสของ Ethernet:
การตั งค าระบบการทำงาน

1 กดสวิตช์เปิ ดปิ ดเครื่องมาที่ตาํ แหน่ ง [ ]

เพื่อปิ ดการทํางานของเครื่อง
หมายเหตุ •ตรวจสอบว่า
หน้าจอแผนผังแสดงสถานะของเครื่องดับ

2

2 ต่อสายเคเบิลเครือข่ายเข้ากับช่องต่ออินเทอร์เฟสของ

Ethernet
หมายเหตุ •เตรียมสายเคเบิลที่เหมาะสมกับกาเชื่อมต่อ
หากต้องการเปลี่ยนสายเคเบิล ติดต่อศูนยบ์
ริการลูกค้าฟูจิซีร็อกซ์

3 กดสวิตช์เปิ ดปิ ดเครื่องมาที่ตาํ แหน่ ง [ | ]

เพื่อเปิ ดการทํางานของเครื่อง
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2 การตั้งค่าระบบการทํางาน

การตั้งระบบการทํางานของเครือข่าย
เนื้ อหาในบทนี้ อธิบายถึงวิธีต้งั ค่าเพื่อใช้โปรโตคอล TCP/IP
หมายเหตุ •เครื่องมัลติฟงั ก์ชนั ่ นี้ รองรับระบบการทํางาน IPv6 สําหรับข้อมูลเพมิ่ เติม โปรดดูที่หวั ข้อ "การตั้งค่าIP Address
(IPv6)" (P.36)
การตั งค าระบบการทำงาน

การตั้งค่าIP Address (IPv4)
หากต้องการใช้โปรโตคอล TCP/IP คุณต้องตั้งไอพีแอดเดรสของเครื่อง
ตามค่าเริ่มต้นนั้น เครื่องจะถูกตั้งให้รบั IP Address ของเครื่องโดยอัตโนมัติ
มื่อต่อเครืองเข้ากับDHCP server
ให้ System Settings Report การตั้งค่าระบบเพื่อตรวจสอบว่าได้ต้งั IP
Addressของเครืองเรียบร้อยแล้วหรือไม่
ในกรณีที่ยงั ไม่ได้ต้งั IP Address คุณสามารถติดตั้งได้บนแผงควบคุม

2

หมายเหตุ •ควรตรวจสอบIP Address ป็ นระยะๆ เพราะ IP Address สอาจเปลี่ยนแปลงได้หาใช้ DHCP server
•เครื่องรับข้อมูลแอดเดรสได้โดยอัตโนมัติโดยใช้ BOOTP หรือ RARP server

สําหรับข้อมูลวิธีการ System Settings Report การตั้งค่าระบบโปรดดูที่หวั ข้อ "การพิมพ์ Reports" (P.146)
สําหรับข้อมูลวิธีการตั้งไอพีแอดเดรสจากแผงควบคุม โปรดดูที่หวั ข้อ "การตั้งค่าเครือค่าย" (P.135)
หลังจากการตั้งค่าโปรแกรมหมายเลข 1008 ถึง 1020 พิมพ์System Settings
Reportและตรวจสอบการตั้งค่าที่ได้นําไปใช้

การตั้งค่าIP Address (IPv6)
เครื่องมัลติฟงั ก์ชนั ่ นี้ รองรับระบบการทํางาน IPv6
ค่าเริ่มต้นกําหนดให้ประเภทไอพีแอดเดรสของเครื่ องคือ IPv4 หค่าเริ่มต้นของ IP Address
จะถูกกําหนดให้รบั เป็ น IPv4 หากต้องการใช้เครือข่าย IPv6
ให้ต้งั ค่าประเภท IP Addressให้เป็ น IPv6 หรือกําหนดให้เป็ นทั้ง 2 ประเภท เครื่องจะทํา
การตั้ง IP Address ให้ใหม่หลังจากทําการรีสตาร์ท (สามารถตรวจสอบ IP Address จากราย
งานการตั้งค่าระบบ)
พิมพ์System Settings Reportเพื่อตรวจสอบ IPv6
คุณสามารถใช้วธิ ีการใดต่อไปนี้ เพื่อตั้IPv6 แบบถาวรสําหรับเครื่อง:
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ใช้แผงควบคุมเพื่อตั้งค่ดว้ ยตัวเอง

การตั้งระบบการทํางานของเครือข่าย


เข้าระบบ CentreWare Internet Services ด้วย ที่ได้มาจากSystem Settings Report
จากแท็บ [Properties] ให้เลือก [Connectivity] > [Protocols] > [TCP/IP] > [IP Mode] ตั้ง [IP Mode]
เป็ น [IPv6] หรือ [Dual Stack] อาจเลือกป้อน IPv6 ได้ดว้ ยตัเองหากมีการทําเครื่องหมายหน้าหัวข้อ
[Enable Manual Address] ใต้ [IPv6]

การตั งค าระบบการทำงาน

สําหรับข้อมูลวิธีการพิมพ์ System Settings Report โปรดดูที่หวั ข้อ "การพิมพ์ Reports" (P.146)
สําหรับข้อมูลวิธีการตั้งค่ CentreWare Internet Services โปรดดูที่หวั ข้อ "รายการการตั้งค่าบน CentreWare Internet
Services" (P.42)

2

37

2 การตั้งค่าระบบการทํางาน

การเปิ ดใช้งานพอร์ตการสื่อสาร
ใช้CentreWare Internet Services เพื่อเปิ ดใช้งานพอร์ ตการสื่อสารที่ตอ้ งการนํามาใช้
โดยพอร์ตที่สามารถนํามาใช้มีดงั นี้ :

การตั งค าระบบการทำงาน

พอร์ต

คําอธิบาย

SNMP

เปิ ดใช้งานพอร์ตนี้ เมื่อใช้โปรโตคอล SNMP (ใช้สาํ หรับการทํางานต่างๆ เช่น
โหลดข้อมูลของเครื่องไปไว้ที่ไดรเวอร์พิมพ์)

LPD

เปิ ดใช้งานพอร์ตนี้ เมื่อพิมพ์ดว้ ย LPD

Port9100

เปิ ดใช้งานพอร์ตนี้ เมื่อพิมพ์ดว้ ย Port9100

สําหรับข้อมูลวิธีการตั้งค่CentreWare Internet Services โปรดดูที่หวั ข้อ "รายการการตั้งค่าบน CentreWare Internet
Services" (P.42)

2

หากต้องการเปิ ดใช้งานพอร์ตการสื่อสาร:
1 เปิ ด CentreWare Internet Services
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หวั ข้อ "การติดตั้งไดรเวอร์พิมพ์/ไดรเวอร์สแกน" (P.53)

2 คลิกแท็บ [Properties]

3 เลือก [Connectivity] จากเมนู ทางด้านซ้าย
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การเปิ ดใช้งานพอร์ตการสื่อสาร

4 คลิก [Port Settings]

และทําเครื่องหมายหน้าพอร์ตที่ตอ้ งการ
5 คลิก [Apply]
หมายเหตุ •รีสตาร์ทเครื่องเพอื่ เริ่มใช้งาม

การตั งค าระบบการทำงาน

2
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2 การตั้งค่าระบบการทํางาน

การใช้ CentreWare Internet Services

CentreWare Internet Services
การตั งค าระบบการทำงาน

ใช้ CentreWare Internet Services
เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่างๆผ่านเว็บเบราเซอร์บนคอมพวิ เตอร์
หมายเหตุ •ต้องใช้ Simple Network Print Kit เพื่อใช้คุณลักษณะนี้ และต้องตั้ง IP Addressของเครื่องด้วย วิธี IP
Addressโปรตดูที่ "การตั้งระบบการทํางานของเครือข่าย" (P.36)
•เมื่อเปลี่ยนการตั้งค่าโดยใช้ CentreWare Internet Services ได้เมออยูใ นโหมดพก
เครื่องแต่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าใดๆ

2

ระบบการทํางานและการตั้งค่าที่รองรับ
 ระบบปฏิบต
ั ิการและเว็บเบราว์เซอร์

CentreWare Internet Services ได้รบั การรับรองให้ทาํ งานกับเว็บเบราว์เซอร์ต่อไปนี้ :
ระบบปฏิบตั กิ าร

เว็บเบราว์เซอร์

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

 การตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์

ควรระบุแอดเดรสของเครื่องไว้ในเว็บเบราว์เซอร
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การใช้ CentreWare Internet Services
หมายเหตุ •หากระบุแอดเดรสของเครื่องผ่าน proxy server อาจจะทําให้การทํางานช้าลง หากเกิดปั ญหาเหล่านี้ ให้กาํ หนด IP
Address ของเครื่องในเว็บเบราว์เซอร์และหลีกเลี่ยงการใช้งานผ่าน proxy server

ควรตั้งค่าการทํางานบนเว็บเบราวเ ซอร์อื่นๆสําหรับใช้งาน CentreWare Internet Services เพอื่
การใช้งานอยา งเหมาะสม
ขั้นตอนต่อไปนี้ เป็ นขั้นตอนสําหรับ Internet Explorer 6.0

5 คลิก [OK]

การตั งค าระบบการทำงาน

1 จากเมนู [Tools] ให้เลือก [Internet Options]

6 คลิก [OK] ในกล่องโต้ตอบ [Internet Options]

2

2 ในแท็บ [General] ให้คลิก [Settings] ใต้ [Temporary Internet Files]
3 ในกล่องโต้ตอบ [Settings] ให้เลือก [Check for newer versions of stored pages:]
4 เลือก [Every visit to the page] หรือ [Every time you start Internet Explorer]

การเริ่มต้นใช้งาน CentreWare Internet Services
เริ่มต้น CentreWare Internet Services
1 เปิ ดคอมพิวเตอร์และเว็บเบราว์เซอร์
2 ในแถบแอดเดรส ให้ป้อน IP Addressหรือ URL ของเครื่อง และกด<Enter>

CentreWare Internet Services จะปรากฎบนหน้าจอ


ตัวอย่างการระบุแอดเดรส (IPv4)



ตัวอย่างการระบุแอดเดรส (IPv6)



ตัวอย่างการระบุ URL

หมายเหตุ •หากใช้ DNS และมีการลงทะเบียนชื่อโฮสต์แล้วให้ระบุชื่อโฮสต์ตามด้วย DNS เพอื่ เข้าเครื่องได้ทนั ที่
ตัวอย่างเช่น ถ้าชื่อโฮสต์คือ "myhost" และชื่อโดเมนคือ "example.com" ที่อยูอ่ ินเทอร์เน็ ตจะเป็ น
"myhost.example.com"
•ให้เติมเครื่องหมาย ":" และหมายเลขพอร์ตหลัง IP Address หรือ Internet Services
•บางเว็บเบราว์เซอร์อาจไม่อนุ ญาตให้ป้อน IPv6
•ไม่รองรับ HTTPS
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รายการการตั้งค่าบน CentreWare Internet Services
ตารางด้านล่างแสดงรายการเมนู บนหน้าจอ CentreWare Internet Services

การตั งค าระบบการทำงาน

หมายเหตุ •จําเป็ นต้องระบุ user ID และ passcode เพือ่ เปลี่ยนแปลงการต◌ั◌้งค่าต่างๆ ค่าที่ต้งั มาจากโรงงานคือ user ID :
11111 และ passcode : x-admin สําหรับข้อมูลการเปลี่ยนuser IDและpasscode โปรดดูที่หวั ข้อ "System
Administrator Settings (Security)" (P.51)
•คุณไม่สามารภเข้าสู่โหมดผูด้ ูแลระบบจากเครื่องคอมพิวเตอร์ขณะที่แผงควบคุมของเครื่องถ่ายเอกสารถูกใช้อยู่ห
รือเครื่องถ่ายเอกสารอยู่ในโหมดผูด้ ูแลระบบหรื อมีงานที่กาํ ลังดําเนิ นการอยูห่ รือมีงานที่รอดําเนิ นการ
คุณไม่สามารถใช้แผงควบคุมของเครื่องถ่ายเอกสารขณะที่กาํ ลังเข้าสู่โหมดผูด้ ูแลระบบจากเครื่องคอมพิวเตอร์

แท็บ

รายการเมนู

Properties

P.43
Description

2

P.43

General Setup

-

Energy Saver Settings

P.43

Internet Services Settings

P.44

Connectivity

Port Settings
Physiscal Connections
Ethernet
Protocols

P.44

TCP/IP

P.45

SNMP Configuration

P.46

LPD

P.47

Port9100

P.48

HTTP

P.49
-

IP Filtering

P.49

System Administrator Settings

P.51

Support

P.52
Support
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P.44

-

Security

สําคัญ

ที่หน้า:

•ไม่สามารถใช้อกั ขระ2-byte ในระบบ CentreWare Internet Services

P.52

การใช้ CentreWare Internet Services

แท็บ [Properties]
Description
Machine

Model

Serical

การตั งค าระบบการทำงาน

ชื่อผลิตภัณฑ์จะปรากฎ
Number

หมายเลขประจําเครื่องของผลิตภัณฑ์จะปรากฎ
Machine

Name

สามารถป้อนชื่อเครื่องพิมพ์ (อักขระรหัส ASCII จํานวน 1 ถึง 32 ตัว ยกเว้นเครื่องหมาย (:), (=),
(@), (*) ที่ไม่สามารถใช้ได้

2

Location

สามารถระบุสถานที่ต้งั ของเครื่อง (อักขระรหัส ASCII ไม่เกิน 255 ตัว)
Contact Person

สามารถป้อนข้อมูลของบุคคลที่สามารถติดต่อได้ (อักขระรหัส ASCII ไม่เกิน 255 ตัว)
Administrator’s E-mail Address

สามารถป้อนอีเมล์ของผูด้ ูแลระบบ (อักขระไม่เกิน 128 ตัว)
Comment

สามารถป้อนข้อคิดเห็นที่มีต่อเครื่อง (อักขระรหัส ASCII ไม่เกิน 255 ตัว)
ปุ่ ม

Apply

กดปุ่ มนี้ เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆข้างต้น

Energy Saver Settings (General Setup)
Time to

Low Power Mode

สามารถกําหนดช่วงเวลาตั้งแต่การใช้งานครั้งสุดท้ายจนกระทัง่ เครื่อเข้าสู่โหมด Low Power
(ค่าเริ่มต้น: 1) สามารถตั้งค่าระหว่าง 1 ถึง 60 นาที
Time to

Sleep Mode

สามารถกําหนดช่วงเวลาตั้งแต่เครื่องเข้าสู่โหมดพลังงานตํา่ จนกระทัเ่ ครื่องเข้าสู่โหมด (ค่าเริ่ มต้น: 1)
สามารถตั้งค่าระหว่าง 1 และ 239 นาที
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 ปุ่ ม

Apply

กดปุ่ มนี้ เพอื่ ยืนยันการตั้งค่าและใช้งาน

Internet Services Settings (General Setup)
 Display
การตั งค าระบบการทำงาน

2

Language

สามารถเปลี่ยนภาษาที่ปรากฎบนหน้าจอ คุณสามารถเลือกภาษาอังกฤษ ภาษาจีน(Simplified)
ภาษาจีน(Traditional)หรือภาษาเกาหลี (ค่าเริ่มต้น: English)
 ปุ่ ม

Apply

กดปุ่ มนี้ เพอื่ ยืนยันการตั้งค่าและใช้งาน

Port Settings (Connectivity)
 Port

สามารถเปิ ดหรือปิ ดใช้งานพอร์ตการสื่อสาร SNMP, LPD และ Port9100
โดยทําเคร่องหมายหน้าพอร์ตทีตอ้ งการ
 ปุ่ ม

Apply

กดปุ่ มนี้ เพอื่ ยืนยันการตั้งค่าและใช้งาน
หมายเหตุ •มีผลหลังจากรีสตาร์ทเครือ่ ง

Ethernet (Connectivity > Physical Connections)
 Rated

Speed

สามารถกําหนดความเร็วของพอร์ตอีเธอร์เน็ ต โดย เลือกจาก Auto, 10 Mbps Half-Duplex, 10 Mbps
Full-Duplex, 100 Mbps Half-Duplex หรือ 100 Mbps Full-Duplex (ค่าเริ่มต้น: Auto)


MAC Address
แอดเดรส MAC ของเครื่องจะปรากฎ

 ปุ่ ม

Apply

กดปุ่ มนี้ เพอื่ ยืนยันการตั้งค่าและใช้งาน
หมายเหตุ •มีผลหลังจากรีสตาร์ทเครือ่ ง
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TCP/IP (Connectivity > Protocol)
IP

Mode

สามารถกําหนดโหมดการทํางานของ IP โดยลือกจาก Dual Stack, IPv4 หรือ IPv6 หากต้องการใช้ท้งั
IPv4 และ IPv6 ให้เลือก Dual Stack (ค่าเริ่มต้น: IPv4)



การตั งค าระบบการทำงาน

General

Protocol
คําว่า [Enabled] จะปรากฎขึ้ น



Physical Connection
คําว่า [Ethernet] จะปรากฎขึ้ น



2

Host Name
สามารถตั้งชื่อโฮสต์โดยใช้อกั ขระที่เป็ นตัวอักษรและตัวเลขแบบ1-byteหรือเครื่องหมายขีดกลาง
(-) ได้ถึง 32 ตัว

หมายเหตุ •ไม่สามารถใช้เครื่องหมายขีดกลาง (-) เป็ นอักขระตัวแรกหรือตัวสุดท้าย


IPv4
- IP Address Resolution:
คุณสามารถกําหนดวิธีIP Address, Subnet Mask และ Gateway Address โดยรับแอดแดรสจาก
STATIC, DHCP, BOOTP, RARP หรือ DHCP/AutoNetor (ค่าเริ่มต้น: DHCP/Autonet)
- IP Address:
สามารถระบุ IP Addressเมื่อได้เลือก [STATIC] สําหรับ [IP Address Resolution]
- Subnet Mask:
สามารถระบุ Subnet Mask กเมื่อเลือก [STATIC] สําหรับ [IP Address Resolution]
- Gateway Address:
สามารถระบุ Gateway Address เมื่อเลือก [STATIC] สําหรับ
[IP Address Resolution]



IPv6
- Enable Manual Address:
ป้ อน IP Address และ Gateway ได้โดยตรง(ค่าเริ่ มต้น: Off)
- IP Address:
สามารถป้อน ID Addressมื่อเมื่อทําการเลือก [Enable Manual Address]
- Automatically Configured Address1:
แอดเดรส IPv6 งจะปรากฎโดยอัตโนมัติ
- Link-Local Address:
แอดเดรสแบบLink-Localจะปรากฎโดยอัตโนมัติ
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- Gateway Address:
สามารถป้อนGateway Address เมื่อทําการเลือก[Enable Manual Address]
- Automatically Configured Gateway Address
Gateway Address ะปรากฎโดยอัตโนมัติ

SNMP Configuration (Connectivity > Protocol)
การตั งค าระบบการทำงาน

คุณสามารถกําหนดโปรโตคอล SNMP
 General


SNMP Port Status
ามารถลือก [Enabled] เพื่อใช้ SNMP (ค่าเริ่มต้น: On)

2



ปุ่ ม Edit SNMP v1/v2c Properties
สามารถตั้งค่า SNMP v1/v2c ขั้นสูงได้ดว้ ยการกดที่ปุ่มนี้
- Community Name (Read Only):
สามารถป้อน Community Name (อักขระรหัส ASCII ไม่เกิน 32 ตัว) (ค่าเริ่มต้น: ว่าง (ระบุ))
- Community Name (Read/Write):
สามารถป้อน Community Name ชนที่จะรับ/เขียน (อักขระรหัส ASCII ไม่เกิน 32 ตัว)
(ค่าเริ่มต้น: ว่าง (ไม่ระบุ))
- Trap Community Name:
สามารถป้อน Community Nameเพื่อแจ้งเตือนการเป็ นกับดัก (อักขระรหัส ASCII ไม่กิน 32 ตัว)
(ค่าเริ่มต้น: ว่าง (SNMP_trap))
- System Administrator’s Login ID:
สามารถป้อนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ดูแลเรื่องการบํารุงรักษาเครื่อง (อักขระรหัส ASCII
ไม่เกิน 127 ตัว) (ค่าเริ่มต้น: ว่าง)

 Authentication Failure

Generic Traps

สามารถทําเครื่องหมายเลือก [Enabled]
เพื่อส่งการแจ้งเตือนถึงความล้มเหลในการพิสูจน์ยืนยันเมือ่ มีความพยายามใช้ Community Name
ในการลงทะเบียนเข้าตัวเครื่อง
(ค่าเริ่มต้น: On)
 ปุ่ ม

Advanced

สามารถตั้งค่าต่อไปนี้ ได้ดว้ ยการกดที่ปุ่มนี้ :


ปุ่ ม Add UDP IPv4 Address
คุณสามารถเพิ่มแอดเดรสของผูร้ บั สําหรับการแจ้งเตือน Trap UDP IPv4 ได้ดว้ ยการกดที่ปุ่มนี้
- IP Address:
เพอื่ ป้อน IP Address
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ปุ่ ม Add UDP IPv6 Address
สามารถเพิ่มแอดเดรสของผูร้ บั สําหรับการแจ้งเตือนกับดัก UDP IPv6 ได้ดว้ ยการกดที่ปุ่มนี้

2

- IP Address:
เพอื่ ป้อน IP Address สําหรับรายการ
- UDP Port Number:
สามารถกําหนดหมายเลขพอร์ต UDP (ค่าระหว่าง 1 ถึง 65535)
- SNMP Version:
สามารถระบุเวอร์ชนั ่ ของ SNMP เป็ น [v1] หรือ [v2c] (ค่าเริ่มต้น: v1)
- Trap Community Name:
สามารถป้อน Trap Community Name (อักขระรหัส ASCII ระหวา ง 1 ถึง 32 ตัว) (ค่าเริ่มต้น:
SNMP_trap)
- Trap to be Received:
สามารถตั้งว่าจะส่งการแจ้งเตือนของการ
[Print], [Cold Start] และ [Authentication Failure] หรือไม่


ปุ่ ม Delete
สามารถลบกับดักที่ระบุไว้สาํ หรับ IP Address ของผูร้ บั การแจ้งเตือนกับดักได้ดว้ ยการกดที่ปุ่มนี้



ปุ่ ม Edit
สามารถแสดงข้อมูลการแจ้งเตือนสําหรับกับดักที่กาํ ลังใช้

ปุ่ ม

การตั งค าระบบการทำงาน

- UDP Port Number:
สามารถกําหนดหมายเลขพอร์ต UDP (ค่าระหว่าง 1ถึง 65535)
- SNMP Version:
สามารถระบุเวอร์ชนั ่ ของ SNMP เป็ น [v1] หรือ [v2c] (ค่าเริ่ มต้น: v1)
- Trap Community Name:
สามารถป้อน Trap Community Name (อักขระรหัส ASCII ระหว่าง 1 ถึง 32 ตั ว ) (ค่าเริ่มต้น:
SNMP_trap)
- Trap to be Received:
สามารถตั้งว่าจะส่งการแจ้งเตือนของการ [Print], [Cold Start] และ [Authentication Failure]
หรือไม่

Apply

กดปุ่ มนี้ เพอื่ ยืนยันการตั้งค่าและใช้งาน
หมายเหตุ •มีผลหลังจากรีสตาร์ทเครื่อง

LPD (Connectivity > Protocol)
สามารถกําหนดพอร์ต LPD
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 General


LPD Port Status
สามารถทําเครื่องหมายเลือก [Enabled] เพื่อใช้ LPD (ค่าเริ่มต้น: On)



Physical Connection

การตั งค าระบบการทำงาน

คําว่า [Ethernet] จะปรากฎขึ้ น


Port Number
สามารถกําหนดหมายเลขพอร์ต LPD (ค่าระหว่าง 1 ถึง 65535)
ต้องกําหนดหมายเลขเฉพาะสําหรับแต่ละพอร์ต (ค่าเริ่มต้น: 515)



Connection Time-Out
สามารถระบุเวลาที่เครื่องจะรอก่อนยกเลิกการเชื่อมต่อเมื่อไม่มีการทํางานใดๆ (ระหว่าง 2 ถึง
3600 วินาที) (ค่าเริ่มต้น: 60)

2


Maximum Connections per Port
จํานวนสูงสุดของการเชื่อมต่อจะปรากฎ

 ปุ่ ม

Apply

กดปุ่ มนี้ เพอื่ ยืนยันการตั้งค่าและใช้งาน
หมายเหตุ •มีผลหลังจากรีสตาร์ทเครือ่ ง่

Port9100 (Connectivity > Protocol)
สามารถตั้ง Port9100
 General


Port9100 Port Status
สามารถทําเครื่องหมายเลือก [Enabled] เพื่อใช้ Port9100 (ค่าเริ่มต้น: On)



Physichal Connection
คําว่า [Ethernet] จะปรากฎขึ้ น

 Port


Information

TCP Port Number
สามารถกําหนดหมายเลขพอร์ต Port9100 (ระหว่าง 1 ถึง 65535)
ต้องกําหนดหมายเลขเฉพาะสําหรับแต่ละพอร์ต (ค่าเริ่ มต้น: 9100)



Maximum Connections per Port
แสดงการเชื่อมต่อจํานวนสูงสุด
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End of Job Timeout
สามารถระบุเวลาที่เครื่องจะรอก่อนยกเลิกการเชื่อมต่อเมื่อไม่มีการทํางานใดๆ (ระหว่าง 2 ถึง
3600 วินาที) (ค่าเริ่มต้น: 60)



PDL Switching
คําว่า [Enabled] จะปรากฎขึ้ น
การตั งค าระบบการทำงาน

ปุ่ ม

Apply

กดปุ่ มนี้ เพอื่ ยืนยันการตั้งค่าและใช้งาน
หมายเหตุ •มีผลหลังจากรีสตาร์ทเครื่อง

HTTP (Connectivity > Protocol)

2

คุณสามารถกําหนดโปรโตคอล HTTP
Configuration


Connection
คําว่า [Enabled] จะปรากฎขึ้ น



Physical Connection
คําว่า [Ethernet] จะปรากฎขึ้ น



Keep Alive Timeout
เวลาที่แจ้งการหมดเวลาการเชื่อมต่อจะปรากฎขึ้น



Port Number
สามารถกําหนดหมายเลขพอร์ตที่นํามาใช้สาํ หรับการสื่ อสารด้วย HTTP (ค่าระหว่าง 1 ถึง 65535)
ต้องกําหนดหมายเลขเฉพาะสําหรับแต่ละพอร์ต (ค่าเริ่มต้น: 80)



Connection Time-Out
กําหนดเวลาที่แสดงการหมดเวลาเชื่อมต่อเป็ น 1 ถึง 255 วินาที (ค่าเริ่มต้น: 30)

ปุ่ ม

Apply

กดปุ่ มนี้ เพอื่ ยืนยันการตั้งค่าและใช้งาน
หมายเหตุ •มีผลหลังจากรีสตาร์ทเครื่อง

IP Filtering (Security)
สามารถจํากัด IP Address ที่รองรับ
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 IPv4


Filtering

IP Filtering
สามารถทําเครื่องหมายเลือก [Enabled] เพื่อใช้การกรอง IP (ค่าเริ่มต้น: Off)



ช่องทําเครื่องหมายที่เลือก Edit/Delete

การตั งค าระบบการทำงาน

สามารถเลือกการกรอง IP ที่จะแก้ไข/ลบ


IP Filter Rule List
IPv4 ที่อนุ ญาตให้เข้าใช้จะปรากฎขึ้ น



ปุ่ ม Add
หน้าจอเพิ่มกฎการกรอง IPv4 จะปรากฎขึ้ น โดยสามารถเพิ่มแอดเดรส IPv4 ที่อนุ ญาตให้เข้าใช้ ได้
ไม่เกิน 10 รายการ

2

- Source IP Address:
สามารถกําหนด IP Address ที่อนุ ญาตให้เข้าใช้
- Source IP Mask:
สามารถกําหนดความยาวคําเติมหน้าของ IP Adress ที่อนุ ญาตให้เข้าใช้ (ค่าเริ่มต้น: 0)


ปุ่ ม Edit
การแก้ไขกฎการกรอง IPv4 จะปรากฎขึ้ น ท่านสามารถแก้ไขแอดเดรส IPv4 ที่อนุ ญาตให้เข้าใช้
- Source IP Address:
ท่านสามารถกําหนด IP Address ที่อนุ ญาตให้เข้าใช้
- Source IP Mask:
สามารถกําหนดความยาวคําเติมหน้าของ IP Address อนุ ญาตให้เข้าใช้ (ค่าเริ่มต้น: 0)



ปุ่ ม Delete
สามารถลบแอดเดรส IPv4 ที่อนุ ญาตให้เข้าใช้โดยการกดปุ่ มนี้

 IPv6


Filtering

IP Filtering
สามารถทําเครื่องหมายเลือก [Enabled] เพื่อใช้การกรอง IP (ค่าเริ่มต้น: Off)



ช่องทําเครื่องหมายที่เลือก Edit/Delete
สามารถเลือกการกรอง IP ที่จะแก้ไข/ลบด้วยการทําเครื่องหมายหน้า IP



IP Filter Rule List
IPv6 ที่อนุ ญาตให้เข้าใช้จะปรากฎขึ้ น
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การใช้ CentreWare Internet Services


ปุ่ ม Add
หน้าจอเพิ่มกฎการกรอง IPv6 จะปรากฎขึ้ น โดยสามารถเพิ่มแอดเดรส IPv6 ที่อนุ ญาตให้เข้าใช้ ได้
ไม่เกิน 10 รายการ



การตั งค าระบบการทำงาน

- Source IP Address:
สามารถกําหนด IP Address ที่อนุ ญาตให้เข้าใช้
- Source IP Mask:
สามารถกําหนดความยาวคําเติมหน้าของ IP Address ที่อนุ ญาตให้เข้าใช้ (ค่าเริ่มต้น: 0)
ปุ่ ม Edit
การแก้ไขกฎการกรอง IPv6 จะปรากฎขึ้ น ท่านสามารถแก้ไขแอดเดรส IPv4 ที่อนุ ญาตให้เข้าใช้
- Source IP Address:
สามารถกําหนด IP Address ที่อนุ ญาตให้เข้าใช้
- Source IP Mask:
สามารถกําหนดความยาวคําเติมหน้าของ IP Address อนุ ญาตให้เข้าใช้(ค่าเริ่มต้น: 0)


2

ปุ่ ม Delete
สามารถลบ IPv6 ที่อนุ ญาตให้เข้าใช้โดยการกดปุ่ มนี

ปุ่ ม

Apply

กดปุ่ มนี้ เพอื่ ยืนยันการตั้งค่าและใช้งาน
หมายเหตุ •มีผลหลังจากรีสตาร์ทเครื่อง

System Administrator Settings (Security)
สามารถตั้ง ID ผูใ้ ช้และpasscodeของผูด้ ูแลระบบ
System


Administrator Settings

Administrator’s Login ID
สามารถป้อน ID ของผูด้ ูแลระบบ (อักขระรหัส ASCII ระหว่าง 1 ถึง 32 ตัวอักษร
ไม่รวมเครื่องหมาย (+) (;) (< >) (") (?) ([ ]) (') ({ }) (\) และ(:) ที่ไม่สามารถนํามาใช้ได้)
(ค่าเริ่มต้น: 11111)



Administrator’s Passcode
สามารถป้อนรหัสยืนยันของผูด้ ูแลระบบ (อักขระรหัส ASCII ระหว่าง 4 ถึง 12 ตัว
หรือทิ้ งไว้วา่ งเปล่า)(ค่าเริ่มต้น: x-admin)



Retype Administrator’s Passcode
คุณจําเป็ นต้องป้อนรหัสยืนยันของผูด้ ูแลระบบที่ได้ป้อนไปอีกครั้ง
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2 การตั้งค่าระบบการทํางาน


Maximum Login Attempts
การเข้าสู่ระบบจะถูกปฎิเสธในกรณีที่ผดู ้ ูแลระบบใส่ ID ผิดซํ้ากันเกินจํานวนที่ได้ต้งั ค่าไว้
สามารถ จะบุจาํ นวนรว่าง 0 ถึง10 (หากต้องการปิ ดการตั้งค่านี้ ใหร้ ะบุเป็ น 0)
ระบบจะรีเซ็ตจํานวนครั้งการป้อนให้ตามค่าที่เปลี่ยนเมื่อมีการรีสตาร์ทเครื่อง (ค่าเริ่มต้น: 5)

การตั งค าระบบการทำงาน

 ปุ่ ม

Apply

กดปุ่ มนี้ เพอื่ ยืนยันการตั้งค่าและใช้งาน

แท็บ [Support]
ลิงก์ไปยังข้อมูลสนับสนุ นจะปรากฎขึ้ น เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าลิงก์ได้

2
Support

 ปุ่ ม

Change Settings

คุณสามารถเปลี่ยนลิงก์ไปยังข้อมูลสนับสนุ นได้ดว้ ยการกดที่ปุ่มนี้


Name
คุณสามารถป้อนชื่อลิงก์ (อักขระรหัส ASCII ระหว่าง 1 ถึง 63 ตัว)



URL
คุณสามารถป้อนที่อยู่ลิงก์ ( อั กขระที่ เป นตั วอั กษรและตั วเลขระหว าง 1 ถึง 63 ตัว รวมสัญลักษณ์
(@) (%) (.) (:) (/) (-) (~) (?) (&))

 ปุ่ ม

Apply

กดปุ่ มนี้ เพอื่ ยืนยันการตั้งค่าและใช้งาน
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การติดตั้งไดรเวอร์พิมพ์/ไดรเวอร์สแกน

การติดตั้งไดรเวอร์พิมพ์/ไดรเวอร์สแกน
การติดตั้งไดรเวอร์พิมพ์

ชื่อไดรเวอร์พิมพ์
FX DocuCentre XXXXX

คําอธิบาย
คลิก [Print Driver] ในรายการ [Main] ของ Driver CD Kit
เพื่อเริ่มต้นการติดตั้ง
ไดรเวอร์พิมพ์มาตรฐาน
แปลงข้อมูลที่สร้างจากซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันออกมาเป็ นภาพก่อนส่งภาพเ
หล่านั้ นไป
ที่เครื่องพิมพ์

XXXXX: แสดงเป็ น "S2010" หรือ "S1810" โดยขึ้ นอยูก่ บั รุ่นของเครื่องของ

หากต้องการติดตั้งไดรเวอร์พิมพ์ ให้ทาํ ตามคําแนะนําของเอกสารประกอบซีดีรอม CD-ROM
Documentation (HTML)

การติดตั้งไดรเวอร์สแกน
ใช้การเชื่อมต่อ USB เข้ากับคอมพิวเตอร์พอื่ โหลดข้อมูลที่ไปไว้ที่คอมพิวเตอร์ โดยตรง
Driver CD Kit สแกนที่มาพร้อมกับไดรเวอร์ สามารถใช้กบั TWAIN และ WIA
แอปพลิเคชัน
ไดรเวอร์สแกนที่ใช้ได้กบั TWAIN และ
WIA

คําอธิบาย
คลิก [Print Driver] ในรายการ [Main] ของ Driver CD Kit
เพื่อเริ่มต้นการติดตั้ง
ใช้คุณลักษณะนี้ ได้เพื่อโหลดข้อมูลการสแกนจากแอปพลิเคชันที่เข้ากันกั
บ TWAIN หรือ WIA ที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์
หมายเหตุ

• แอปพลิเคชัน่ ถูกรองรับเป็ นบบ 32 บิตเท่านั้น

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หวั ข้อ
"การโหลดข้อมูลการสแกนโดยแอปพลิเคชันที่ใช้ได้กบั เครื่องพีซี"
(P.118)

หากต้องการติดตั้งไดรเวอร์สแกน ให้ทาํ ตามคําแนะนําของเอกสารประกอบซีดีรอม CD-ROM
Documentation (HTML)
ควรรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ทนั ทีหลังจากติดตั้งไดรเวอร์สแกน
หมายเหตุ •ไม่สามารถใช้คุณลักษณะนี้ บนระบบเครือข่าย
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การตั งค าระบบการทำงาน

หากต้องการใช้เครื่องเพอื่ทาํ งานพิมพ์ ต้องติดตั้งไดรเวอร์พมิ พ์จาก Driver CD Kit ก่อน

2

2 การตั้งค่าระบบการทํางาน

การถอนการติดตั้ง
 การถอนการติดตัง้ ไดรเวอร์พิมพ์

หากต้องการถอนการติดตั้ง ให้ใช้เครื่องมือถอนการติดตั้งบนด Driver CD Kit
ทําตามคําแนะนําของเอกสารประกอบซีดีรอม CD-ROM Documentation (HTML)
การตั งค าระบบการทำงาน

 การถอนการติดตัง้ ซอฟต์แวร์อื่น

หากต้องการถอนการติดตั้งซอฟแวร์อื่น ๆ ที่ติดตั้งจาก Driver CD Kit โปรดอ่านไฟล์ Readme ของแอพพลิเคชัน
ไฟล์ Readme สามารถเปิ ดได้จาก Product Information (HTML) ในซีดีรอม

2
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3 ภาพรวมของผลิตภัณฑ์

เนื้ อหาในบทนี้ แสดงรายชื่อส่วนประกอบแต่ละอย่างของเครื่อง
พร้อมอธิบายถึงการทํางานพื้ นฐานต่างๆ รวมถึงวิธีเปิ ด/ปิ ดเครื่องและใช้แผงควบคุม


ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่อง.........................................................................................56



แหล่งจ่ายไฟ ....................................................................................................................60



โหมดการประหยัดพลังงาน.............................................................................................61



แผงควบคุม .....................................................................................................................63



สถานะของเครื่อง.............................................................................................................66



โหมด Account ................................................................................................................69



การกําหนดค่าอุปกรณ์เสริม ............................................................................................74

3 ภาพรวมของผลิตภัณฑ์

ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่อง
เนื้ อหาในบทนี้ อธิบายถึงส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องและคุณลักษณะของส่วนประกอบเหล่านั้น
ด้านหน้า ฝั ่งซาย

ภาพรวมของผลิ ตภั ณฑ

1
2
3

3

4

12

5
6
11

7
8

10
9

หมา
ยเลข

ส่วนประกอบ

คําอธิบาย

1

ฝาทับกระดาษ

เพอื่ ใหต้ นฉบับอยูกบั ่ ที่ขณะทํางาน

2

กระจกวางต้นฉบับ

สําหรับวางต้นฉบับ

3

แผงควบคุม

ประกอบด้วยปุ่ มต่างๆ เครื่องหมายที่แสดงด้วยไฟ LED
และแผนผั งแสดงสถานะของครื่ องที่ ใช สําหรั บการทำงานต างๆ

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม ที่หว้ ขอ้ "แผงควบคุม" (P.63)
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4

ที่รบั สําเนากลางเครื่อง

สําเนาและงานพิมพ์จะออกมาทางนี้ โดยควํา่ หน้าลง

5

ฝาครอบด้านหน้า

เปิ ดฝาครอบนี้ เพื่อเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง

6

ถาดกระดาษที่ 1 (ถาดมาตรฐาน) ใช้วางกระดาษเพอื่ ทําสําเนาและงานพมิ พ์

7

ถาดกระดาษที่ 2
(ถาด One Tray Module)
(อุปกรณ์เสริม)

ใช้วางกระดาษเพอื่ ทําสําเนาและงานพมิ พ ? (อุปกรณ์เสริม)

ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่อง

หมา
ยเลข

ส่วนประกอบ

คําอธิบาย

ตูใ้ ส่กระดาษ

ยึดเครื่องไว้บนพื้ น เป็ นช่องจัดเก็บกระดาษ จําเป็ นต่อเมื่อมีการติดตั้งเครื่อง One Tray
Module

9

ตัวล็อกล้อ

ล็อคล้อของเครื่อง ◌ี◌้หลังจากย้ายเครื่องมาไว้ในตําแหน่ งที่จะติดตั้ง

10

ฝาครอบถาด One tray module
[B]

เปิ ดฝาครอบนี้ เพื่อนํากระดาษที่ติดออกจากถาด 2

11

ถาดกระดาษที่ Bypass

ป้อนกระดาษที่นี่ ยืดถาดนี้ ได้

12

ฝาครอบด้านซ้าย [A]

เปิ ดฝาครอบนี้ เพื่อนํากระดาษที่ติดออก
หมายเหตุ •หากเครื่องทํางานปกติ ฝาครอบจะล๊อคอยู่
หากจะเปิ ดฝาครอบต้องแน่ ใจว่าได้ออกจากโหมดพักเครื่องและปิ ดการทํางานของเ
ครื่อง

ภาพรวมของผลิ ตภั ณฑ

8

3
ด้านหลัง ฝั ่งขวา

5
4
1
2

3

หมา
ยเลข

ส่วนประกอบ

คําอธิบาย

1

สวิตช์เปิ ดปิ ดเครื่อง

สลับเพื่อเปิ ดและปิ ดเครื่อง
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หวั ข้อ "แหล่งจ่ายไฟ" (P.60)

2

ขั้วต่อสายไฟ

ต่อสายไฟ

3

ฐานปรับ

ป้องกันเครื่องพลิกควํา่ เลื่อนเครื่องไปยังตําแหน่ งที่จะติดตั้ง
กําหนดตัวปรับนี้ ตามเข็มนาฬิกาจนกระทัง่ ตัวปรับแตะกับพื้ น
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3 ภาพรวมของผลิตภัณฑ์

หมา
ยเลข

ส่วนประกอบ

คําอธิบาย

4

ช่องเสียบสาย USB 1.1/2.0
(Type B)

เพื่อเชื่อมต่อการทํางานผ่านสาย USB 1.1/2.0

5

ช่องต่ออินเทอร์เฟส 10BASE-T/ เพอื่ เชื่อมต่อการทํางานผ่านเคเบิลเครือข่าย
100BASE-TX
หมายเหตุ •ใช้ช่องต่ออินเทอร์เฟส 10BASE-T/100BASE-TX เมื่อติดตั้ง
ชุดการพิมพ์บนเครือข่ายแบบง่าย (อุปกรณ์เสริม)

ภาพรวมของผลิ ตภั ณฑ

ภายใน

3
1

3

2

หมา
ยเลข

ส่วนประกอบ

คําอธิบาย

1

ตลับหมึก

บรรจุผงหมึก

2

ตลับลูกดรัม

บรรจุตวั นําแสง

3

ฟิ วเซอร์

รวมผงหมึกลงบนกระดาษ
สําคั ญ

58

• หา มสั มผั สฟวิ เซอร เนื่ องจากวั สดุ มี ความร อน

ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่อง

อุปกรณ์ป้อนเอกสารอัตโนมัตแิ บบดูเพล็กซ์

1

2

3

4

ภาพรวมของผลิ ตภั ณฑ

5

7

6

3
หมา
ยเลข

ส่วนประกอบ

คําอธิบาย

1

ฝาครอบอุปกรณ์ป้อนเอกสาร

เปิ ดฝาครอบนี้ เพื่อนํากระดาษที่ติดออก

2

ฝาครอบด้านใน

เปิ ดฝาครอบนี้ เพื่อนํากระดาษที่ติดออก

3

ตัวนําเอกสาร

ปรับขอบของเอกสาร

4

ถาดของอุปกรณ์ป้อนเอกสาร

ป้อนเอกสารที่นี่

5

ตัวหยุดเอกสาร

ป้องกันงานพิมพ์หล่นจากเครื่อง

6

ถาดของอุปกรณ์รบั เอกสารออก

งานพิมพ์จะออกมาทางนี้

7

แท่งแก้วทรงแคบ

สแกนเอกสารที่โหลดเข้าเครื่อง

หมายเหตุ •ในคู่มอื นี้ จะเรียกชื่ออุปกรณ์ป้อนเอกสารอัตโนมัติแบบดูเพล็กซ์วา่ "อปกรณ์ป้อนกระดาษ"
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แหล่งจ่ายไฟ
การเปิ ดเครื่อง
เครื่องจะพร้อมใช้งานภายใน 30 วินาที แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้ นอยู่กบั การตั้งค่าเครื่อง
ควรปิ ดเครื่องเมื่อสิ้ นสุดการใช้งานในแต่ละวันหรือในกรณีไม่ได้ใช้เครื่องเป็ นเวลานาน
1 กดสวิตช์เปิ ดปิ ดไปยังตําแหน่ ง [ | ]
ภาพรวมของผลิ ตภั ณฑ

เพื่อเปิ ดการทํางานของเครื่อง

3

หมายเหตุ •ขณะที่อยู่ในโหมดอุ่นเครื่อง
แผนผังแสดงสถานะของเครื่องจะปรากฎเหมือนกับภ
าพทางด้านขวา
และจะไม่สามารถเปิ ดเข้าไปภายในเครื่องขณะที่กาํ ลั
งอุ่นเครื่อง
•ตรวจดูให้แน่ ใจว่าสปลั๊กไฟและสายไฟเชือ่ มต่ออย่างเ
หมาะสม

การปิ ดเครื่อง
สําคัญ

•ห้ามปิ ดการทํางานของเครื่องในสถานการณ์ต่อไปนี้
•ขณะที่กาํ ลังรับข้อมูล
•ขณะที่กาํ ลังพิมพ์งาน
•ขณะที่กาํ ลังทําสําเนางาน
•ขณะที่กาํ ลังสแกนงาน
•เมื่อปิ ดการทํางานของเครื่อง ให้รอ 5 วินาทีหลังจากงานพิมพ์ออกมาแล้ว

หมายเหตุ •เมื่อเปิ ดการทํางานของเครื่องหลังจากปิ ด ให้รอ 10 วินาทีหลังจากหน้าจอดับลงื

1 ก่อนปิ ดเครื่อง ต้องแน่ ใจว่าเครื่องได้ทาํ สําเนาหรือพิมพ์งานทั้งหมดเสร็จแล้ว และต้องแน่ ใจว่า

เครื่องหมาย <ข้อมูล> ไม่ติดสว่าง
2 กดสวิตช์ไปยังตําแหน่ ง [ ]

เพื่อปิ ดการทํางานของเครื่อง
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โหมดการประหยัดพลังงาน

โหมดการประหยัดพลังงาน
เครื่องมีคุณลักษณะการประหยัดพลังงานที่จะตัดกระแสไฟฟ้ าที่เข้าสู่ตเั ครื่องโดยอัตโนมัติหากเครื่องไ
ม่ได้รบั สําเนาหรือข้อมูลงานพิมพ์ภายในระยะเวลาที่แน่ นอน
โหมดการประหยัดพลังงานแบ่งออกเป็ นสองโหมด: โหมดlow powerและโหมดพกัเครื่อง
โหมดlow

power
ภาพรวมของผลิ ตภั ณฑ

กําลังไฟในเครื่องจะไม่ถูกตัดลงโดยสมบูรณ์ในโหมดlow power
แต่โหมดนี้ จะสร้างสมดุลระหว่างการใช้พลังงานตกับเวลาอุ่นเครื่องสั้นๆ
ด้วยการควบคุมอุณหภูมิของฟิ วเซอร์มาอยู่ในระด◌ับกึ่งกลางระหว่างอุณหภูมิที่ปิดเครื่องและอุณหภูมิเมื่
อเครื่อง "พร้อม"
โหมดพักเครื่อง

โหมดพักเครื่องจะลดการใช้พลังงานให้เหลือน้อยที่สุดด้วยการตัดกระแสไฟฟาาที่เข้าสู่ส่วนประกอบทั้ง
หมดยกเว้นชุดควบคุม เวลาอุ่นเครื่องในโหดพักเครื่องจะนานกว่าในโหมดใช้พลังงานตํา่

การเข้าสูโ่ หมดการประหยัดพลังงาน
ะปุ่ ม <ระบบประหยัดพลังงาน>
บนแผงควบคุมจะติดสว่างเมือ่ เครื่องอยู่ในโโหมดประห
ยัดพลังงาน

ปุ่ ม <ระบบประหยัดพลังงาน>

สามารถกําหนดช่วงเวลาที่ตอ้ งการให้เครื่องเข้าโหมด
low power หรือ โหมดพักเครื่องได้
โดยโหมดใlow powerจะถูกตั้งเป็ น [1 min.]
และโหมดพักเครื่องถูกตั้งเป็ น [1 min.]
ตั้งแต่วนั ที่จดั ส่งออกมาจากโรงงาน หากทิ้ งเครื่ องไว้โดยไม่ได้ใช้ครื่อ 1 นาที
เครื่องจะสลับมาอยู่ที่โหมดใlow power
และเข้าสู่โหมดพักเครื่องหากปล่อยเครื่องทิ้ งไว้นานออกไปอีกหนึ่ งนาที
คุณสามารถตั้งเวลาให้เครื่องรอก่อนจะเข้าสู่โหมดlow powerโหมดได้ระหว่าง 1 ถึง 60 นาที
และเวลาก่อนเข้าสู่โหมดพักเครื่อง ได้ระหว่าง 1 ถึง 239 นาที
สําคัญ

•การใช้พลังงานของเครื่องมีผลต่ออายุการใช้งานของฟิ วเซอร์
การตั้งให้เครื่องใช้เวลานานในการเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานจะทําให้ฟิวเซอร์ทาํ งานตลอดเวลา
และเป็ นสาเหตุทาํ ให้ตอ้ งเปลี่ยนฟิ วเซอร์ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมวิธีต้ังช่วงเวลาสําหรับโหมดlow powerและ/หรือโหมดพักเครื่อง โปรดดูที่หวั ข้อ "รายการ
System Administrator Program" (P.129) และ "Energy Saver Settings (General Setup)" (P.43)
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การออกจากโหมดประหยัดพลังงาน
รายละเอียดด้านล่างนี้ อธิบายวิธีปิดใช้งานโหมดการประหยัดพลังงาน
เมื่อเครื่องออกจากโหมดประหยัดพลังงาน ไฟของปุ่ ม <ระบบประหยัดพลังงาน> จะดับลง
 ออกจากโหมดพลังงานตํา่

ภาพรวมของผลิ ตภั ณฑ



ขณะเครื่องกําลังรับงาน



กดปุ่ ม "ประหยัดพลังงาน"



การเข้าสูโ้ หมดผูด้ ูแลระบบจากเครื่องคอมพิวเตอร์

 ออกจากโหมดพักเครื่อง

3
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กําลังรับงาน



กดปุ่ ม "ประหยัดพลังงาน"



เข้าสู่โหมดผูด้ ูแลระบบจากเครื่องคอมพิวเตอร์



กดปุ่ มใดก็ได้บนแผงควบคุม



ใส่ถาดหรือดึงถาดออก



เปิ ดหรือปิ ดฝาครอบเอกสาร



เปิ ดหรือปิ ดฝาครอบใดๆของเครื่อง

แผงควบคุม

แผงควบคุม
ชื่อและฟั งก์ชนั ของส่วนประกอบต่างๆ บนแผงควบคุม
1

2

3

4

5

6

ภาพรวมของผลิ ตภั ณฑ

23
22
21

7
8
9

20
19

หมา
ยเลข

ส่วนประกอบ

18 17

16

15 14 13

12 11

3

10

คําอธิบาย

1

ปุ่ ม <2 ด้าน>

กดปุ่ มนี้ เพื่อเลือกทําสําเนาหน้าเดียวหรือสองหน้า
โดยปกติไฟจะไม่ติดสว่างซึ่งเครื่องจะกําหนดค่าให้ทาํ สําเนา (one-sided -> one sided)
โดยอัตโนมัติ
การกดปุ่ มแต่ละครั้งไฟจะเลื่อนไปทางขวาและแสดงค่าให้ผใู้ ช้เลือกตามลําดับ (one-sided
-> one sided) ->
[one-sided -> two sided] -> [two-sided -> two-sided] -> [two-sided -> onesided] หลังจากนั้ นไฟจะดับลง
และค่าการทําสําเนาจะกลับไปเป็ น (one-sided -> one-sided)
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหวั ข้อ "2 ด้าน" (P.107)

2

ปุ่ ม <ถ่ายบัตรประจําตัว>

กดปุ่ มนี้ เพื่อใช้คุณลักษณะการทําสําเนาบัตรประชาชนหน้าหลังในครั้งเดียว
ไฟจะติดสว่างเมื่อมีการเลือกทํางานคุณลัก ษณะนี้
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหวั ข้อ "ถ่ายบัตรประจําตัว" (P.106)

3

ปุ่ ม <ขนาดต้นฉบับ>

กดปุ่ มนี้ เพื่อระบุขนาดของงานสแกนและแนวการจัดวางกระดาษเมื่อใช้กระจกวางต้
เมื่อป้อนกระดาษที่ชุดป้อนกระดาษอัตโนมัติ
เครื่องจะทําการตั้งขนาดของงานสแกนให้โดยอัตโนมัติ
เมื่อกดปุ่ มแต่ละครั้งขนาดของงานสแกนจะเปลี่ยนไปบนแผงผังแสดงสถานะเครื่อง
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหวั ข้อ "ขนาดต้นฉบับ" (P.104)

4

แผงปุ่ มตัวเลข

กดปุ่ มตัวเลขพื่อป้อนตัวเลข เช่น จํานวนรวมสําเนา
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หมา
ยเลข

ส่วนประกอบ

คําอธิบาย

ปุ่ ม <ล็อกอิน/ล็อกเอาต์>

กดปุ่ มนี้ เพื่อเข้าหรือออกจากโหมดการดูแลระบบ ปุ่ ม <ล็อกอิน/ล็อกเอาต์>
จะสว่างขึ้ นเมื่อมีการเข้าไปยังโหมด System Adnimistration
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหวั ข้อ "เข้าสู่โหมด System Administration" (P.126)

6

ปุ่ ม <ระบบประหยัดพลังงาน>

ไฟจะสว่างขึ้ นเมื่อกดปุ่ มประหยัดพลังงานและหากต้องการกลับมาใช้งานอีกครั้งให้กดปุ่ ม
<ระบบประหยัดพลังงาน> เพื่อออกจากโหมดประหยัดพล◌ังงาน
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหวั ข้อ "โหมดการประหยัดพลังงาน" (P.61)

7

ปุ่ ม <หยุด>

กดปุ่ มนี้ เพื่อยกเลิกงานปั จจุบันหรืองานที่มีขอ้ ผิดพลาด

8

ปุ่ ม <รีเซ็ต>

กดปุ่ มนี้ เพื่อรีเซ็ตการตั้งค่าที่ใช้อยู่ในแต่ละคุณลักษณะให้
กลับไปเป็ นค่าเริ่มต้นหรือเมื่อต้องการยกเลิกตัวเลขที่ได้ป้อนไว้

9

ปุ่ ม <เริ่ม>

กดปุ่ มนี้ เพื่อเริ่มต้นงานสแกนเอกสารหรือยืนยันการตั้งค่าที่เลือกไว้

10

ไฟแสดงสถานะ <ข้อผิดพลาด>

กระพริบเมื่อเกิดข้อผิดพลาดภายในระบบ
และจะติดสว่างเมื่อเกิดข้อผิดพลาดอื่นๆ ที่ไม่ใช่ขอ้ ผิดพลาดของระบบ เช่น
กระดาษติดหรือกระดาษหมด

11

ไฟแสดงสถานะ <ข้อมูล>

กระพริบขณะที่เครื่องส่งหรือรับข้อมูลจากเครื่ องมัลติฟงั ก์ชนั ่

12

ปุ่ ม <ต้นฉบับชุดสุดท้าย>

กดปุ่ มนี้ เมื่อเสร็จสิ้ นการสแกนเอกสาร
ปุ่ มนี้ จะกะกระพริบขณะที่เครื่องกําลังสแกนเอกสารและสว่างเมื่อเครื่องกําลังรอสแกนเอก
สารแผ่นถัดไป

13

ปุ่ ม <C> (ลบ)

กดปุ่ มนี้ เมื่อต้องการลบตัวเลขที่ป้อนไว้

14

ปุ่ ม <ถาดกระดาษ>

กดปุ่ มนี้ เพื่อเลือกถาดกระดาษที่ตอ้ งการ
เครื่องหมายระบุถาดที่เลือกบนแผนผังแสดงสถานะเครื่องจะเลื่อนไปทางขวาทุกครั้งที่มีกา
รกดปุ่ ม
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหวั ข้อ "ถาดกระดาษ" (P.100)

15

ปุ่ ม <ขนาด (กดค้าง 2 วินาที)>

กดปุ่ มนี้ เพื่อเลือกขนาด และแนวการจัดวางกระดาษในถาด
โดยขนาดและแนวการจัดวางกระดาษจะเปลี่ยนไปทุกครั้งที่มีการกดปุ่ ม
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหวั ข้อ "การกําหนดขนาดกระดาษ" (P.89)

16

แผนผังแสดงสถานะเครื่อง
(ภาพจําลอง)

แสดงตําแหน่ งข้อผิดพลาด สถานะเครื่องและการตั้งค่าอื่นๆ
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหวั ข้อ "สถานะของเครื่อง" (P.66)

17

ปุ่ ม <การย่อ/ขยาย>

กดปุ่ มนี้ เพื่อเลือกอัตราส่วนการย่อ-ขยาย
สัญลักษณ์ย่อ/
ขยายข้างอัตราส่วนการย่อขยายที่ติดตั้งไว้จะเลื่อนไปอย่างอัตราส่วนการย่อขยายถัดไปแล
ะอัตราส่วนการย่อขยายบนแผนผังสถานะเครื่องจะเปลี่ยนทุกครั้งที่กดปุ่ มนี้
สําหรับข้อมูลเพมิ่ เติม โปรดดูหวั ข้อ"การย่อ/ขยาย" (P.102)

18

ปุ่ ม <ระบุอตั ราส่วนการย่อ-ขยาย> กดปุ่ มนี้ เพื่อระบุอตั ราส่วนการย่อ-ขยายเอกสารตั้งแต่ 25% ถึง 400%
โดยอัตราส่วนการซูมจะเพิ่มขึ้ นครั้งละ 1%
อัตราส่วนการย่อขยายจะเพิ่มขึ้ นทุกครั้งที่กดปุ่ มนี้
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หวั ข้อ "การย่อ/ขยาย" (P.102)

ภาพรวมของผลิ ตภั ณฑ

5

3
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แผงควบคุม

หมา
ยเลข

ส่วนประกอบ

คําอธิบาย

เครื่องหมาย <ประหยัดหมึกพิมพ์> ไฟของไฟสัญลักษณ์ <Toner Saver> จะสว่างในโหมดประหยัดผงหมึก
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หวั ข้อ "สว่างขึ้ น / เข้มขึ้ น" (P.105)

20

ปุ่ ม <สว่างขึ้ น / เข้มขึ้ น>

กดปุ่ มนี้ เพื่อเลือกระดับความเข้มของสําเนา
ไฟแสดงระดับความเข้ม/
จางบนแผงผังแสดงสถานะเครื่องจะเลื่อนไปทางขวาเมื่อกดปุ่ มแต่ละครั้ง
หากกดปุ่ มนี้ ขณะที่ไฟสัญลักษณ์ดา้ นขวาสุด (โหมดประหยัดผงหมึก) สว่างอยู่
ไฟจะเลื่อนกลับไปที่สญ
ั ลักษณ์ดา้ นซ้ายสุด
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหวั ข้อ "สว่างขึ้ น / เข้มขึ้ น" (P.105)

21

ปุ่ ม <ประเภทต้นฉบับ>

กดปุ่ มนี้ เพื่อเลือกประเภทของต้นฉบับ
เมื่อกดปุ่ มแต่ละครั้ง ประเภทของต้นเลือกจะเลือนไปทางขวาตามลํ
◌่
าดับ
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหวั ข้อ "ประเภทต้นฉบับ" (P.104)

22

ปุ่ ม <เรียงหน้า>

กดปุ่ มนี้ เพื่อจัดชุดสําเนาตามเอกสารต้นฉบับ
เลือกการจัดชุดสําเนาเป็ นชุดๆ (Stacking) หรือการจัดเรี ยงตามลําดับข้อมูล (Sorting)
โดยการกดปุ่ ม
เมื่อวางต้นฉบับลงในอุปกรณ์ป้อนเอกสารคุณลักษณะนี้ จะถูกใช้งานโดยอัตโนมัติ
สําหรับข้อมุลเพิ่มเติม โปรดดูหวั ข้อ "เรียงหน้า" (P.101)

23

ปุ่ ม <จํานวนหน้าต่อด้าน>

กดปุ่ มนี้ เพื่อเลือกทําสําเนา 2/4 หน้าในกระดาษหน้าเดียว
โดยปกติไฟจะไม่ติดสว่างซึ่งหมายถึงสําเนาจะออกมาตามแบบต้นฉบับ
การกดปุ่ มแต่ละครั้งไฟจะเลื่อนไป
ทางขวาและแสดงค่าให้ผใู้ ช้เลือกตามลําดับ [Off] -> [2-up] -> [4-up]
หลังจากนั้นไฟจะดับและกลับไป [Off]
ในกรณีผใู้ ช้เลือกการทําสําเนา 2 หรือ 4 หน้าในกระดาษหน้าเดียว
แผนผังแสดงสถานะการเครื่องจะแสดงขนาด
และการจัดวางแนวกระดาษที่เรากําหนด
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหวั ข้อ "จํานวนหน้าต่อด้าน" (P.108)

ภาพรวมของผลิ ตภั ณฑ

19

3

หมายเหตุ •บางปุ่ มที่ปรากฎอาจไม่มีในผลิตภัณฑ์บางรุ่น ยกเว้นแต่มกี ารติดตั้งอุปกรณ์เสริม
โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของฟูจิซีร็อกซ์หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
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สถานะของเครื่อง
แผนผังสถานะเครื่อง (เลียนแบบ) ประกอบด้วยเนื้ อหาดังต่อไปนี้ เพื่อแสดงสถานะเครื่อง

เนื้ อหาในส่วนนี้ แสดงคําอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับแต่ละเครื่องหมายทีอยู่บนแผนผังแสดงสถานะขอ
งเครื่อง (ภาพจําลอง)

ภาพรวมของผลิ ตภั ณฑ

1

2

3

4

5

3
อัตโนมัติ
6

7

หมา
ยเลข

66

ส่วนประกอบ

คําอธิบาย

1

เครื่องหมายชี้ การการย่อ/
ขยายเอกสาร

แสดงอัตราส่วนการย่อ-ขยายเอกสารที่เลือก

2

ไฟแสดงสถานะเอกสาร

เครื่องหมายนี้ จะสว่างขึ้ นเมื่อมีการป้อนกระดาษที่ชุดป้อนกระดาษอัตโนมัติหรือกรณีที่มีเ
อกสารต้นฉบับติด

3

พื้ นที่แสดงการการย่อ/
ขยายเอกสาร

แสดงอัตราส่วนการการย่อ/ขยายที่ระบุต้งั แต่ 25% 400%
เมื่อเลือกการตรวจจับอัตโนมัติ คําว่า [Aut] จะปรากฎขึ้ น
และยังแสดงจํานวนรวมของหน้าที่ทาํ สําเนา ID ผูใ้ ช้/ID ผูด้ ูแลระบบ หมายเลขโปรแกรม
และประเภทของงาน ([Prt] สําหรับงานพิมพ์ [Scn] สําหรับงานสแกน และ [Err]
สําหรับงานที่มีขอ้ ผิดพลาด)

4

พื้ นที่แสดงสําเนาทั้งหมด

แสดงจํานวนหน้าที่ทาํ สําเนา
และยังแสดงหมายเลขโปรแกรมหรือรหัสข้อผิดพลาด

5

พื้ นที่แสดงขนาดต้นฉบับ(ขนาดต้ แสดงขนาดและแนวการจัดวางเอกสารงานต้นฉบับที่ระบุไว้ดว้ ยปุ่ ม <ขนาดต้นฉบับ>
นฉบับ)
เมื่อใช้กระจกวงต้นฉบับ
เมื่อวางต้นฉบับลงในอุปกรณ์ป้อนเอกสารการตรวจพบแบบอัตโนมัติจะถูกตั้งโดยอัตโนมัติ
และ [Aut] จะปรากฎ

สถานะของเครื่อง

6

พื้ นที่แสดงขนาดกระดาษ

แสดงขนาดและการจัดวางกระดาษที่ป้อนลงในถาดกระดาษที่เลือก
เมื่อเลือกการตรวจจับอัตโนมัติ คําว่า [Aut] จะปรากฎขึ้ น

7

เครื่องหมายถาดกระดาษ

แสดงถาดกระดาษที่เลือก
ในกรณีเลือกงการตรวจจับอัตโนมัติ เครื่องหมายจะสว่างขึ้ นทุกถาด
และยังระบุถึงถาดกระดาษที่เกิดปั ญหากระดาษติด

เครื่องหมายบ่งชี้
ภาพรวมของผลิ ตภั ณฑ

ตลับหมึก

ในกรณีที่หมึกใกล้หมด
ไฟจะติดสว่างเพื่อเตือนให้เปลี่ยนตลับหมึกและจะไม่มีรหัสข้อผิดพลาดใดๆปรากฎ
ไฟสัญลักษณ์จะกระพริบเมื่อจําเป็ นต้องเปลี่ยนตลับหมึกทันที
กรุณาเปลี่ยนตลับหมึกอันใหม่รหัสข้อผิดพลาด
[J-1] บนหน้าจอ

3

สําหรับข้อมูลวิธีเปลี่ยนตลับหมึก โปรดดูที่ "การเปลี่ยนตลับหมึก" (P.153)
ตลับลูกดรัม

ในกรณีที่หมึกใกล้หมด ไฟสัญลักษณ์จะกระพริบเมือจํ
◌่ าเป็ นต้องเปลี่ยนตลับลูกดรัมทันที
กรุณาเปลี่ยนตลับลูกดรัมอันใหม่รหัสข้อผิดพลาด [J4] บนหน้าจอ
สําหรับข้อมูลวิธีเปลี่ยนตลับลูกดรัม โปรดดูที่ "การเปลี่ยนตลับลูกดรัม" (P.157)
กระดาษหมด

ไฟติดสว่างเมื่อไม่มีกระดาษอยู่ในถาดกระดาษ
กระดาษ

/ เอกสารต้นฉบับติด

ไฟจะติดสว่างเมื่อกระดาษหรือเอกสารติดอยู่ในเครื่อง
โปรดตรวจสอบรหัสข้อผิดพลาดที่ปรากฎบนแผนผังแสดงสถานะเครื่อง และอ่านข้อมูล
เพมิ่ เติมที่หวั ข้อ "กระดาษติด" (P.197) หรือ "เอกสารต้นฉบับติด"
(P.203)และทําตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อนํากระดาษหรือเอกสารที่ติดอยู่ออก
ข้อผิดพลาด

ไฟจะติดสว่างเมื่อถาดกระดาษไม่ทาํ งาน หมึกในตลับหมึกหมด
หรือเมื่อตลับลูกดรัมหมดอายุการใช้งาน
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 เกระพริบ

- พื้ นที่

เมื่อกระดาษ/เอกสารติดขัดหรือมีฝาเปิ ดอยู่ไฟสัญลักษณ์ในตําแหน่ งนั้นๆ
จะกระพริบในลักษณะดังต่อไปนี้
ฝาครอบด้านซ้าย [A]

ฝาครอบถาด (สําหรับ
One tray module)

ถาด 2

ถาด Bypass

ชุดป้อนต้นฉบับอัตโน
มัติ

ภาพรวมของผลิ ตภั ณฑ

ฝาครอบด้านหน้า

3

เมื่อเกิดปั ญหากระดาษหรือเอกสารต้นฉบับติด [

68

] จะปรากฎขึ้ น

ถาด 1

โหมด Account

โหมด Account
เนื้ อหาในบทนี้ อธิบายถึงโหมดการพมิ พแ บบเข้ารหัสซึ่งผูใ้ ช้สามารถเลือกใช้เพอื่
ควบคุมการจัดการเครื่องได้อยา งมีประสิทธิภาพในการทําสําเนาและการล็อกอินเข้า

ประเภทของโหมด Account

สําหรับข้อมูลวิธีเลือกโหมดบัญชีในการตั้งค่าระบบ โปรดดูที่หวั ข้อ "การตั้งค่าโหมดบัญชี" (P.133)
โหมดไม่มีบญ
ั ชี

No Account

3

ไม่มีการตั้งpasscodeใดในเครื่องเมื่ออยู่ในโหมดNo Accountเพือ่ ให้ผใู ้ ช้ทุกคนทํางานต่างๆ
บนเครื่องได้
โหมดหนึ่ งบัญชี

Single Account

ตั้งpasscodeหนึ่ งชุดไว้บนเครื่องในโหมดหนึ่ ง Account
เฉพาะผู ที่ มีpasscode เท านั้ นที่ สามารถสั่ งทําสําเนาบนเครื่ อง

สําคัญ

•ไม่จาํ เป็ นต้องป้อนpasscodeสําหรับงานพิมพ์หรืองานสแกน

โหมดหลายบัญชี

Multiple Account

ตั้งบัญชีผใู ้ ช้ได้สูงสุด 10 บัญชีไว้บนเครื่องในโหมดหลาย Account
และสามาถตั้งpasscodeที่ตอ้ งการสําหรับบัญชีผใู ้ ช้แต่ละบัญชี
ผูใ้ ช้ตอ้ งระบุมายหมายเลขผูใ้ ช้และpasscodeของตัวเองเพื่อล็อกเข้าสู่เครื่อง
ผูด้ ูแลระบบสามารถกําหนดจํานวนการทําสําเนาของแต่ละบัญชี รวมถึงปรับเปลี่ยนและตรวจสอบ
จํานวนการใช้งานได้
สําคัญ

ภาพรวมของผลิ ตภั ณฑ

คุณสามารถสามารถใช้โหมด Account ในการตั้งค่าระบบ โดยเลือกใช้โหมด No Account, โหมดหนึ่ ง
Account, โหมดหลาย Account

•ไม่จาํ เป็ นต้องป้อนpasscodeสําหรับงานพิมพ์หรืองานสแกน
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การเข้าสูเ่ ครื่องในโหมดหนึ่งบัญชี Single Account
ขั้นตอนต่อไปนี้ อธิบายวิธีเข้าสู่เครื่องเมื่อเครื่องอยู่ในโหมดนึ่ งบัญชี Single Account
สัญลักษณ์ [ _ _ _ _ _ _ ] จะปรากฎที่แผงผังแสดงสถานะการทํางานของเครื่อง
เมื่ออยู่ในโหมดหนึ่ งบัญชี Single Account Mode
สําหรับข้อมูลเพมิ่ เติมในการเลือก Account Mode โปรดดูหวั ข้อ
"การตั้งค่าโหมดบัญชี" (P.133)
ภาพรวมของผลิ ตภั ณฑ

1 ป้อนpasscodeโดยกดตัวเลขจากปุ่ มกดตัวเลข

ปุ่ มกดตัวเลข

หมายเหตุ •รหัสเป็ นอันเดียวกันกับรหัสของผูด้ ูแลระบบ
รหัสใช้สาํ หรับการเข้าโหมดผูด้ ูแลระบบจากแผงควบ
คุม สําหรับรายละเอียดเพิม่ เติมโปรดดูที่บท
"เข้าสู่โหมด System Administration" (P.126)

3

เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย เครื่องหมาย [ _ _ _ _ _
_]จะปรากฎบนหน้าจอแทนเลขแต่ละหลักของ
passcode แทนตัวเลขที่แท้จริงที่ถูกป้อน

2 กดปุ่ ม <เริ่ม> เพื่อยืนยัน passcode ที่ป้อน

70

ปุ่ ม <เริ่ม>

โหมด Account

หากป้อนpasscodeถูกต้อง
เครื่องจะเข้าสู่โหมดทําสําเนา และ [1]
จะปรากฎบนแผนผังแสดงสถานะของเครื่อง

ภาพรวมของผลิ ตภั ณฑ

ปุ่ ม <ล็อกอิน/ล็อกเอาต์>
จะติดสว่างในขณะที่คุณล็อกเข้าสู่เครื่อง

ปุ่ ม <ล็อกอิน/ล็อกเอาต์>

หมายเหตุ •ไม่จาํ เป็ นต้องล็อกเข้าสู่เครื่ องสําหรับงานสแกนหรืองา
นพิมพ์
•หากต้องการออกจากโหมดการทํางาน ให้กดปุ่ ม
<ล็อกอิน/ล็อกเอาต์> อีกครั้ง

3
การเข้าสูเ่ ครื่องในโหมดหลายบัญชี Multiple Account
ขั้นตอนต่อไปนี้ อธิบายวิธีเข้าสู่เครื่องเมือ่ เครื่องอยู่ในโหมดลายบัญชี Multiple Account
สัญลักษณ์ [Id _ _]
จะกระพริบบนแผงผังแสดงสถานะการทํางานของเครื่อง
สําหรับข้อมูลเพมิ่ เติมในการเลือก Account Mode โปรดดูหวั ข้อ
"การตั้งค่าโหมดบัญชี" (P.133)

1 ป้อน passcode โดยกดตัวเลขจากปุ่ มกดตัวเลขี

ปุ่ มกดตัวเลข
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3 ภาพรวมของผลิตภัณฑ์

หมายเลขบัญชีที่ป้อนจะปรากฎบนแผนผังแสดงสถานะ
ของเครื่อง

ภาพรวมของผลิ ตภั ณฑ

2 กดปุ่ ม <เริ่ม> เพื่อยืนยันหมายเลขบัญชีที่ป้อน

ปุ่ ม <เริ่ม>

3
[ _ _ _ _ _ _ ] ปรากฏบนแผนผังสถานะเครื่อง

3 ป้อน passcode

ให้ตรงกับหมายเลขบัญชีโดยกดตัวเลขจากปุ่ มกดตัวเลข

เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย เเคยัติภงั ค์
จะปรากฎบนหน้าจอแทนเลขแต่ละหลักของ passcode
แทนตัวเลขที่แท้จริงที่ถูกป้อน
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ปุ่ มกดตัวเลข

โหมด Account

4 กดปุ่ ม <เริ่ม> เพื่อยืนยัน passcode ที่ป้อน

ปุ่ ม <เริ่ม>

ภาพรวมของผลิ ตภั ณฑ

หากป้อน passcode ถูกต้อง
เครื่องจะเข้าสู่โหมดทําสําเนา และ [1]
จะปรากฎบนแผนผังแสดงสถานะของเครื่อง

3
ปุ่ ม <ล็อกอิน/ล็อกเอาต์>
จะติดสว่างในขณะที่คุณล็อกเข้าสู่เครื่อง

ปุ่ ม <ล็อกอิน/ล็อกเอาต์>

หมายเหตุ •ไม่จาํ เป็ นต้องล็อกเข้าสู◌เครื
่ องสํ
◌่ าหรับงานสแกนหรืองา
นพิมพ์
•หากต้องการออกจากโหมดการทํางาน ให้กดปุ่ ม
<ล็อกอิน/ล็อกเอาต์> อีกครั้ง
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การกําหนดค่าอุปกรณ์เสริม
เมื่อติดตั้ง Simple Network Print Kit (เลือกซื้ อ)
คุณสามารถดึงข้อมูลการตั้งค่าเครื่องเข้าสู่ไดรเวอร์การพิมพ์
อัพเดทข้อมูลของการตั้งค่าเครื่องเมื่อมีส่วนประกอบแบบเลือกซื้ อถูกเปลี่ยนแปลง

เมื่อใช้อินเทอร์เฟสของ
ภาพรวมของผลิ ตภั ณฑ

คุณสามารถโหลดการตั้งค่าแบบเลือกของเครื่องเข้าไดรเวอร์พิมพ์ได้โดยอัตโนมัติ
หมายเหตุ •คุณลักษณะนี้ ใช้ได้กบั เครื่องบางรุน่ เท่านั้น ในกรณีที่ตอ้ งการใช้งานโปรดติดต่อศูนยบ์ ริการดูแลลูกค้าเพอื่
ติดตั้งอุปกรณ์เสริม ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของเราหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
•เปิ ดใช้พอร์ต SNMP เมือ่ เลือกใช้คุณลักษณะนี้ (ค่าการใช้ถูกกําหนดจากโรงงาน)
•หากคุณไม่สามารถดึงข้อมูลการตั้งค่าเครื่องหรื อไม่สามารภใช้ช่องเสียบสาย USB
กรุณาตั้งข้อมูลค่าเครื่องด้วยตนเอง สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมกด [Help] บนจอเพือ่ ให้ขอ้ มูลวิธีใช้ปรากฏ

3
ขั้นตอนการกําหนดค่าอุปกรณ์เสริม
1 จากเมนู [Start] ของคอมพิวเตอร์ ให้เลือก [Printer and Faxes]

เพื่อแสดงคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์ที่ตอ้ งการ
หมายเหตุ •ระบบปฏิบตั ิการบางระบบแสดงคําว่า [Printer] หรือ [Devices and Printers] แทนคําว่า [Printer and Faxes]

2 เลือก [Options]

3 เลือก [Get Information from Printer]
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การกําหนดค่าอุปกรณ์เสริม
หากปรากฎคําว่า

[Printer Searching Method]

แสดงว่าข้อมูลของเครื่องไม่ถูกโหลดมาไว้ที่ไดรเวอร์พิมพ์ ให้ทาํ ตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไปนี้
1) เลือก [Specify Address] และกด [Next]

ภาพรวมของผลิ ตภั ณฑ

2) ป้อนชื่ อเครื่ องพิมพ์หรือไอพีแอดเดรสลง
ในช่อง [Printer Name or IP Address]

3

3) กด [Finish]

4 กด [OK]
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3 ภาพรวมของผลิตภัณฑ์

ภาพรวมของผลิ ตภั ณฑ

3
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4 การป้อนกระดาษ

เนื้ อหาในบทนี้ อธิบายถึงกระดาษที่สามารถนํามาใช้กบั เครื่อง ข้อควรระวังเมื่อใช้กระดาษ
และวิธีป้อนกระดาษลงในถาดกระดาษ
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4 การป้อนกระดาษ

ประเภทของกระดาษ
ชนิ ดและประเภทของกระดาษที่ไมเหมาะสมอาจทําใหเกิดปั ญหากระดาษติด งานพิมพท์
มีคุณภาพตํา่ หรืออาจะสง่ ผล
ใหเครื่ องมัลติฟงั ก์ชนั ่ ทํางานผิดปรกติ
เพื่อใหไดง้ านพิมพท์ มีคุณภาพสูงสุด ควรใชก้ ระดาษที่ฟจู ิซีร็อกซแนะนําเทานั้น
หากตอ้ งการใชก้ ระดาษประเภทอื่นนอกเหนื อจากทีแนะนํา โปรดติดตอ่ ศูนยบ์ ริการลูกคา
ของฟูจิซีร็อกซ์
คําเตือน
ห้ามใช้กระดาษที่สามารถนําไฟฟ้ าได้เช่น กระดาษคาร์บอน กระดาษเคลือบที่เป็ นตัวนําไฟฟ้ าหรือความร้อนได้ดี
การป อนกระดาษ

เพอื่ หลี กเลี่ ยงการเกิ ดไฟช็ อตหรื อไฟไหม ในกรณีเ กิ ดกระดาษติ ดในตั วเครื่ อง

สําคัญ

•ความชื้ นที่เกิดจากนํ้า ฝนหรือไอนํ้าอาจทําให้ภาพที่พมิ พ์ออกมาจางได้
โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิม่ เติม

นักหนักและปริมาณกระดาษที่ถาดรองรับ

4
นํ้าหนักพื้ นฐาน/
นํ้าหนักกระดาษหนึ่งรีม

ถาดกระดาษ

ปริมาณที่รองรับ

ถาด 1 (มาตรฐาน)

60 ถึง 90 แกรม
250 แผ่น *1
นํ้ าหนักกระดาษหนึ่ งรีม: 51.6 - 77.4 กก. (ไม่เกิน 27 มม.)

ถาด 2
(One Tray Module
(อุปกรณ์เสริม))

60 ถึง 90 แกรม
500 แผ่น *1
นํ้าหนักกระดาษหนึ่ งรีม: 51.6 - 77.4 กก. (ไม่เกิน 54 มม.)

ถาด Bypass

60 ถึง 110 แกรม
100 แผ่น *2
นํ้ าหนักกระดาษหนึ่ งรีม: 51.6 - 94.6 กก. (ไม่เกิน 10 มม.)

*1: เมื่อใช้กระดาษ 80 แกรม
*2

: เมื่อใช้กระดาษมาตรฐานของ Fuji Xerox

สําคัญ

•อการเลือกประเภทและขนาดของกระดาษบนไดรเวอร์การพมิ พไ
ม่ตรงกับประเภทและขนาดของกระดาษที่อยู่ใน
ถาดกระดาษอาจะส่งผลให้เกิดปั ญหากระดาษติดได้
ควรเลือกขนาด ประเภท และถาดกระดาษให้ถูกตอ้ งเผื่อให้ไดผ้ ลลัพธท์ สูงสุด

หมายเหตุ •นํ้าหนักพื้ นฐานคือนํ้าหนักของกระดาษขนาด 1 m2 จํานวนหนึ่ งแผ่น
•นํ้าหนักกระดาษงรีมคือนํ้าหนักของกระดาษขนาด duodecimo (788 × 1,091 มม.) จํานวน 1,000 แผน
 ขนาดกระดาษที่รองรับ
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ขนาดใหญ่สุด A3, 11 × 17"



ถาด 1 และ 2: B5 ถาดเลื่อนเอกสาร: A5, 5.5 x 8.5"

ประเภทของกระดาษ
ดูDuplexing

(การพิมพ์สองด้าน)

กระดาษประเภทต่อไปนี้ รองรับการพิมพ์สองด้านอัตโนมัติ:
ประเภทของกระดาษ (แกรม)
กระดาษที่มีน้ําหนักเบา Lightweight (60 ถึง 63 แกรม)
กระดาษทัว่ ไป Plain (64 ถึง 90 แกรม)
กระดาษที่มีความหนา Heavyweight (91 ถึง 110 แกรม) *ใช้กบั ถาด
Bypass เท่านั้น

การป อนกระดาษ

ประเภทของกระดาษที่รองรับ
Standard Paper
เมื่อต้องการพิมพห์ รือทําสําเนาโดยใช้กระดาษทัว่ ไป
ควรใช้กระดาษดังต่อไปนี้ เพื่อได้ผลงานที่คมชัดและมีคุณภาพ

ชื่อกระดาษ
กระดาษธรรมดา P paper

นํ้าหนักพื้ นฐาน ประเภทของ
(แกรม)
กระดาษ
64

ธรรมดา

4
การใช้งาน
กระดาษธรรมดาเหมาะสําหรับเอก
สารภายในของสํานักงาน

Semi Standard Paper
นอกจากกระดาษมาตรฐานแล้ว ยังสามารถใช้กระดาษต่อไปนี้

ชื่อกระดาษ

นํ้าหนักพื้ นฐาน ประเภทของ
(แกรม)
กระดาษ

การใช้งาน

Colotech +

90

ธรรมดา

คลี่กระดาษก่อนบรรจุลงในถาดกระ
ดาษ

Laserprint

80

ธรรมดา

—

Performer

70

ธรรมดา

80

ธรรมดา

คลี่กระดาษก่อนบรรจุลงในถาดกระ
ดาษ

80

ธรรมดา

Business

คลี่กระดาษก่อนบรรจุลงในถาดกระ
ดาษ
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ชื่อกระดาษ
Express

ธรรมดา

—

80

ธรรมดา

—

75

ธรรมดา

—

80

ธรรมดา

—

70

ธรรมดา

—

80

ธรรมดา

—

70

ธรรมดา

—

80

ธรรมดา

—

Professional

80

ธรรมดา

—

Colotech Idol

80

ธรรมดา

—

Premier

80

ธรรมดา

—

Xplore

70

ธรรมดา

คลี่กระดาษก่อนบรรจุลงในถาดกระ
ดาษ

Xcite

80

ธรรมดา

คลี่กระดาษก่อนบรรจุลงในถาดกระ
ดาษ

Xceed

70

ธรรมดา

—

80

ธรรมดา

—

70

ธรรมดา

—

80

ธรรมดา

—

Xpress

70

ธรรมดา

—

Xtra

75

ธรรมดา

—

80

ธรรมดา

—

ECO Enviroguard Paper

75

ธรรมดา

—

Explorer

70

ธรรมดา

—

75

ธรรมดา

—

80

ธรรมดา

—

A-paper

75

ธรรมดา

—

H-paper

80

ธรรมดา

—

Vellum Paper

80

ธรรมดา

—

Diplomat

80

ธรรมดา

—

PAPER ONE COPIER PAPER

70

ธรรมดา

—

Business +

DocuPaper
การป อนกระดาษ

ASTRO EXTRA

80

การใช้งาน

70

Performer +

4

นํ้าหนักพื้ นฐาน ประเภทของ
(แกรม)
กระดาษ

ประเภทของกระดาษ

ชื่อกระดาษ

นํ้าหนักพื้ นฐาน ประเภทของ
(แกรม)
กระดาษ

การใช้งาน

90

ธรรมดา

—

PaperOne

80

ธรรมดา

—

XeroxOne

80

ธรรมดา

—

X'treme Platinum

80

ธรรมดา

—

Attitude

70

ธรรมดา

—

PerfectPrint

80

ธรรมดา

—

LQ-PAPER

80

ธรรมดา

—

Horizon

70

ธรรมดา

—

80

ธรรมดา

—

70

ธรรมดา

—

80

ธรรมดา

—

80

ธรรมดา

—

Office

Paper One (แพ็คเกจ: สีฟ้า)

การป อนกระดาษ

Colour Impression◌ี

4

กระดาษที่ใช้ได้
นอกจากกระดาษมาตรฐาน/กึ่งมาตรฐานแล้ว ยังสามารถใช้กระดาษต่อไปนี้

ชื่อกระดาษ

นํ้าหนักพื้ นฐาน ประเภทของ
(แกรม)
กระดาษ

การใช้งาน

DocuPaper Black

70

ธรรมดา

—

Laserprint

80

ธรรมดา

—

Green Wrap (รีไซเคิล)

80

ธรรมดา

—

Recycled Pure+ (รีไซเคิล)

80

ธรรมดา

—

Performa Plus

70

ธรรมดา

—

Colotech Idol

100

นํ้าหนั กมาก

—

Recycled Supreme
(รีไซเคิล)

80

ธรรมดา

—

K-paper

75

ธรรมดา

—

80

ธรรมดา

—

กระดาษ J

82

ธรรมดา

—

กระดาษ JD

98

ธรรมดา

—

PAPER ONE เอนกประสงค์

80

ธรรมดา

—

DOUBLE A

80

ธรรมดา

—

XEROX ONE

80

ธรรมดา

—
81

4 การป้อนกระดาษ

ชื่อกระดาษ

การป อนกระดาษ

70

ธรรมดา

—

Performer

80

ธรรมดา

คลี่กระดาษออกก่อนโหลดเข้าไปในถ
าดกระดาษอีกครั้งก่อนทําสําเนาหรือ
สัง่ ิมพ์

Professional

80

ธรรมดา

—

Xerox Undertones หลายสี

80

ธรรมดา

—

Recycled Pure (รีไซเคิล)

80

ธรรมดา

—

Colotech+

90

ธรรมดา

—

100

นํ้าหนักมาก

—

70

ธรรมดา

—

80

ธรรมดา

—

70

ธรรมดา

—

80

ธรรมดา

—

กระดาษรีไซเคิล
SHIH-TZU

70

ธรรมดา

—

Double A

80

ธรรมดา

—

Paper Roxy

80

ธรรมดา

—

Qinghe (รีไซเคิล)

80

ธรรมดา

—

Star (แพ็คเกจ: สีสม้ )

70

ธรรมดา

—

Star

80

ธรรมดา

—

PaperOne

82

การใช้งาน

WARRIOR

paper Van Hawk

4

นํ้าหนักพื้ นฐาน ประเภทของ
(แกรม)
กระดาษ

ประเภทของกระดาษ

กระดาษที่ไม่ควรใช้
การใชกระดาษนอกเหนือจากที่แนะนําอาจะเปนสาเหตุใหเกิดปญหากระดาษติดหรือทําใหเ ครื่องขัดของ เพอื่
ป องกั นป ญหาข างต นโปรดใช กระดาษที่ ฟู จิ ซี ร็ อกซ แนะนําและหลี กเลี่ ยงการใช กระดาษดั งต อไปนี้

กระดาษที่ยน่ มีรอยพบั หรือม้วนงอ



กระดาษที่เคยพิมพ์กบั เครื่องพิมพ์หรือเครื่องถ่ายเอกสารอื่นมาแล้ว



กระดาษที่ย่น มีรอยพับหรือเป็ นริ้ ว



ซองจดหมายที่ไม่เรียบหรือมีตวั เกีย่ ว



กระดาษสีที่มีผิวมัน



กระดาษที่มีผิวหยาบ เช่น เยื่อกระดาษหรือกระดาษสา



กระดาษที่ถูกเจาะ



กระดาษโปร่งใส

การป อนกระดาษ



4
การจัดเก็บและการจัดการกระดาษ
โข้อควรระมัดระวังในการจัดเก็บกระดาษ






จัดเก็บกระดาษไว้ภายในตูห้ รือพื้ นที่แห้ง
กระดาษที่ดูดซับความชื้ นอาจทําให้เกิดปั ญหากระดาษติดและภาพที่พิมพ์ออกมามีคุณภาพตํา่
ในกรณีที่แกะห่อกระดาษแล้วและใช้กระดาษไม่หมด ควรหอ่ กระดาษกลับใหอ้ ยูในสภาพเดิมเพอื่
ป้องกันความชื้ น
เก็บกระดาษไว้บนพื้ นผิวที่เรียบเพื่อป้องกันกระดาษงอหรือเสียรูปทรง

โปรดทําตามคําแนะนําต่อไปนี้ เมื่อป้อนกระดาษใส่ถาดกระดาษ


กรีดกระดาษที่อยูในปึ กอยางดีเพอื่ ป้องกันไม่ใหก้ ระดาษติด



ห้ามใช้กระดาษที่ยน่ หรือมีรอยพบั



ห้ามใช้กระดาษที่มว้ นงอหรือโค้ง



ห้ามป้อนกระดาษที่มีขนาดต่างๆ กันลงในถาด



ระวังไม่แตะกระดาษด้านที่จะใช้พิมพ์ นํ้ามันจากผิวหนังของคุณอาจติดอกระดาษ์
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของงานพิมพ์ หากหลีกเลี่ยงไม่ได้
ต้องแน่ ใจว่าได้ใช้ปลอกสวมนิ้ วมือ ถุงมือหรือวธี อื่นๆ เพื่อหุม้ นิ้ วก่อนแตะสื่อที่จะใช้พิมพ์



แนะนําให้ใช้ LEF เพื่อใช้ป้อนกระดาษหนาจากถาด Bypass หากป้อนกระดาษไม่เข้า
โปรดงอส่วนบนของขอบกระดาษด้านที่จะป้อนเข้าเครื่อง
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4 การป้อนกระดาษ

การป้อนกระดาษ
เนื้ อหาในส่วนนี้ อธิบายถึงวิธีป้อนกระดาษในถาดกระดาษ
 การเลือกถาดกระดาษโดยอัตโนมัติ

การป อนกระดาษ

เมื่อต้องการทํางานพมิ พ์ใตั้งค่าบนหไดรเวอร์พมิ พ์ดว้ ยการเลือก [Auto Paper Select] ในห้วข้อ [Paper
Tray] ในแท็บ [Paper/Output]
เครื่องจะเลือกถาดกระดาษที่ตรงกับขนาดและการวางเอกสารที่ระบุให้โดยอัตโนมัติ
ฟั งก์ชนั นี้ เรียกว่าการเลือกถาดกระดาษโดยอัตโนมัติ
เมื่อต้องการทําสําเนา ให้เลือก [Aut] โดยกดปุ่ ม <ถาดกระดาษ>
ฟั งก์ชนั การเลือกถาดกระดาษโดยอัตโนมัติจะเลือกถาดกระดาษตามลําดับจากถาด 1 > ถาด 2
ตามลําดับในกรณีที่มีถาดกระดาษที่ตรงกันมากกว่าหนึ่ งถาด
หมายเหตุ •ไม่สามารถเลือกถาด Bypass ในฟั งก์ชนั การเลือกถาดกระดาษอัตโนมัติ
•ถาด 2 เป็ นอุปกรณ์เสริม
•เมื่อกระดาษเกิดหมดในขณะที่เครื่องกําลังทําสําเนาหรือพิมพ์
ให้เลือกถาดที่มกี ระดาษขนาดและแนวการวางกระดาษเหมือนกันกับที่กาํ ลังใช้ทาํ สเนาหรือทํางานพิมพ
และดําเนิ นงานต่อไป(คุณลักษณะสลับถาดกระดาษโดยอตโนมัติ)

4

การป้อนกระดาษในถาด 1 และ 2 (อุปกรณ์เสริม)
รายละเอียดต่อไปนี้ อธิบายขั้นตอนการป้อนกระดาษในถาด 1 และ 2
เมื่อกระดาษเกิดหมดในขณะที่เครื่องกําลังทําสําเนาหรือพิมพ์
และรหัสข้อผิดพลาดปรากฎบนแผนผังแสดงสถานะของเครื่อง ให้เติมกระดาษลงในถาด
เครื่องจะกลับมาทําสําเนาหรือพิมพ์งานต่อโดยอัตโนมัติเมื่อเติมกระดาษแล้ว
หมายเหตุ •คลี่กระดาษออกก่อนป้อนกระดาษลงในถาด
วิธีนี้จะช่วยป้องกันปั ญหากระดาษติดกันและลดป◌ัญหากระดาษติดในเครื่อง

สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนค่าของขนาดหรือการจัดวางกระดาษใถาด
โปรดดูที่"การเปลี่ยนขนาดกระดาษสําหรับถาด 1 และ 2" (P.87)

1 ดึงถาดออกมาจนสุด
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การป้อนกระดาษ
สําคัญ

•ขอย่าดึงถาดกระดาษออกขณะที่เครื่องกําลังทําสําเนาหรือ
การพิมพ์

•เพื่อป้องกันกระดาษติดขัดหรือข้อผิดพลาดในการป้อ
นกระดาษ
อย่ป้อนกระดาษที่มีขนาดหรือประเภทแตกต่างกันปน
กับระดาษที่เหลืออยู่ในถาด
•การดึงถาดกระดาษทั้งหมดออกมาพร้อมๆ
กันอาจทําให้เครื่องเอียงหรือล้ม
และอาจเป็ นเหตุให้ได้รบั บาดเจ็บได้

2 สําหรับถาดหนึ่ ง กดแผ่นเหล็กลงไปให้สุด

การป อนกระดาษ

3 ป้อนกระดาษลงในถาดโดยหงายด้านทจะทสําเนาหรือพิม

พ์ขนและวางกระดาษให้
ึ้
ชิดกับขอบด้านซ้ายของถ
สําคัญ

4

•ห้ามบรรจุระดาษสูงเกินเส้นบอกระดับสูงสุด (MAX)
เพราะอาจทําให้เกิดปั ญหากระดาษติดหรือเครื่องทําง
านขัดข้องได้
•ห้ามวางกระดาษหรือวัตถุอื่นใดลงในพื้ นที่วา่ งทางด้า
นขวาของถาด 1 หรือ 2
เพราะอาจทําให้เกิดปั ญหากระดาษติดหรือเครื่องทงา
นขัดข้องได้

4 ดันถาดบรรจุกระดาษกลับเข้าที่
สําคัญ

•เควรดันถาดเข้าไปอย่างช้าๆ การดันถาดเร็วเกินไปอาจะทําให้เครือ่ งชํารุดได้
•กดถาดเข้าไปจนสุดเพื่อป้องกันกระดาษติดขัด

การป้อนกระดาษที่ถาด Bypass
ในกรณีที่ตอ้ งการทํางานพิมพ์หรือทําสําเนาบนกระดาษที่ไม่สามารถป้อนในถาด 1 หรือ 2 ได้
ให้ป้อนกระดาษที่ถาด Bypass และตั้งค่าการพิมพ์ดงั ต่อไปนี้ สําหรับการพิมพ์งาน ให้ต้งั ค่าจากแท็บ
[Paper/Output] ผ่านทางไดรเวอร์พิมพ์ และระบุประเภทของกระดาษที่จะป้อนลงในเครื่อง
สําคัญ

•ป้องกันปั ญหากระดาษติดหรือข้อผิดพลาดในการป้อนกระดาษได้ดว้ ยการไม่นําระดาษออกจากห่อจนกว่าจะจําเ
ป็ นต้องใช้

หมายเหตุ •คลี่กระดาษก่อนบรรจุลงในถาดกระดาษวิธีนี้จะช่วยป้องกันปั ญหากระดาษติดกันและลดปั ญหากระดาษต◌ิดในเค
รื่อง
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1 เปิ ดถาด Bypass
หมายเหตุ •หากจําเป็ น ให้ดึงถาดเสริมออกมา
โปรดดึงด้วยความระมัดระวัง

2 ป้อนกระดาษโดยควํา่ ด้านที่จะทําสําเนาหรือพิมพ์ลง

สอดกระดาษเข้าไปจนกระทัง่ ขอบกระดาษ
แตะกับช่องทางป้อนกระดาษ
สําคัญ
การป อนกระดาษ

4

•ห้ามป้อนกระดาษหลายๆ ประเภทรวมกันลงในถาด
•ห้ามเติมกระดาษสูงเกินเส้นบอกระดับเติมสูงสุด
เพราะอาจทําให้เกิดปั ญหากระดาษติดหรือเครื่องทําง
านขัดข้องได้
•เครื่องอาจไม่สามารถป้อนหรือสร้างงานพิมพ์ที่มคี ุณ
ภาพตาม ที่ตอ้ งการได้หากใช้กระดาษheavyweight

3 ค่อยๆ

เลื่อนตัวปรับกระดาษให้ชิดพอดีกบั กระดาษที่ป้อนเข้าเ
ครื่อง

4 ทําสําเนาหรือทํางานพิมพ์
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การเปลี่ยนขนาดกระดาษ

การเปลี่ยนขนาดกระดาษ
เนื้ อหาส่วนนี้ อธิบายวิธีเปลี่ยนขนาดกระดาษในถาด 1 และ 2
สําคัญ

•ห้ามป้อนกระดาษหลายๆ ขนาดรวมกันลงในถาด

หมายเหตุ •เมือ่ คุณเปลี่ยนขนาดและการวางกระดาษในถาด ให้เปลี่ยนการตั้งค่าขนาดกระดาษให้ตรงกับกระดาษในถาด
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการเปลี่ยนขนาดและการจัดวางกระดาษ โปรดดูหวั ข้อ"การกําหนดขนาดกระดาษ"
(P.89)

การเปลี่ยนขนาดกระดาษสําหรับถาด 1 และ 2
การป อนกระดาษ

รายละเอียดต่อไปนี้ อธิบายขั้นตอนการเปลี่ยนขนาดกระดาษในถาด 1 และ 2
1 ดึงถาดออกมาจนสุด
สําคัญ

•ขอย่าดึงถาดกระดาษออกขณะที่เครื่องกําลังทําสําเนา
หรือการพิมพ์
•เเพื่อป้องกันกระดาษติดขัดหรือข้อผิดพลาดในการป้อ
นกระดาษอย่ป้อกระดาษที่มขี นาดหรือประเภทแตกต่
างกันปนปนกับกระดาษที่เหลืออยู่ในถาด

4

2 นํากระดาษที่เหลืออยู่ในถาดออกมา
3 สําหรับถาด 1 กดแผ่นเหล็กลงไปให้สุด

4 ป้อนกระดาษลง

ในถาดโดยหงายด้านที่จะทําสําเนาหรือพิมพ์ขึ้นและวาง
กระดาษให้ชิดกับขอบด้านซ้ายของถาด
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5

ดันถาดบรรจุกระดาษกลับเข้าที่
สําคัญ

•ห้ควรดันถาดเข้าไปอย่างช้าๆ
การดันถาดเร็วเกินไปอาจะทําให้เครื่องชํารุดได้

6 ค่อยๆ ดันถาดเข้าไปจนถาดหยุดเอง
สําคัญ

•เมื่อดันถาด ให้ดนั เข้าไปช้าๆ เครื่องอาจทํางานขัดข้องได้หากดันถาดเข้ไปแรงเกินไป

หมายเหตุ •ติดสติ๊กเกอร์ระบุขนาดกระดาษที่ดา้ นหน้าถาด
การป อนกระดาษ

7 การตั้งค่าขนาดกระดาษ
โปรดดูที่"การกําหนดขนาดกระดาษ" (P.89)

4
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การกําหนดขนาดกระดาษ

การกําหนดขนาดกระดาษ
เนื้ อหาส่วนนี้ อธิบายวิธีกาํ หนดขนาดกระดาษและการวางกระดาษในถาด 1 และ 2
หลังจากป้อนกระดาษลงในถาดแล้ว ต้องแน่ ใจว่าได้กาํ หนดขนาดและการวางกระดาษที่เมนู เครื่อง
หมายเหตุ •คุณไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าขณะที่เครื่องกลังดําเนนการงาน

1 กดปุ่ ม <ถาดกระดาษ>

ปุ่ ม <ถาดกระดาษ>

เพื่อเลือกถาดป้อนกระดาษที่ตอ้ งการระบุขนาดกระดา
ษ

2 กดปุ่ ม <ขนาด (กดค้าง 2 วินาที)>

การป อนกระดาษ

ถาดที่เลือกไว้จะสว่างขึ้ นพร้อมกับ
ขนาดและการวางแนวกระดาษจะปรากฎบนแผนผังแส
ดงสถานะเครื่อง
ปุ่ ม <ขนาด (กดค้าง 2 วินาที)>

จนกระทัง่ ขนาดกระดาษในพื้ นที่แสดงขนาดกระดาษเริ่
มกระพริบ

4

ขนาดกระดาษในพื้ นที่แสดงขนาดกระดาษจะกะพริบแ
ละเครื่องจะเข้าสู่โหมดกรตั้งค่าขนาดกระดาษ

3 กดปุ่ ม <ขนาด (กดค้าง 2 วินาที)>

เพื่อเลือกขนาดและการวางกระดาษที่ป้อนลงในถาดกระดาษที่เลือกที่เลือก
ขนาดและการวางกระดาษที่เลือกจะปรากฎในแผนผังแสดงสถานะของเขียนติดกันเครื่อง
ปุ่ ม <เริ่ม> จะสว่างและกระพริบในระหว่างการตั้งค่า
4 กดปุ่ ม <เริ่ม> เพื่อยืนยันการตั้งค่า

หากต้องการออกจากโหมดการตั้งค่าขนาดกระดาษโดยไม่บนั ทึกการตั้งค่า ให้กดปุ่ ม <รีเซ็ต> หรือปุ่ ม
<หยุด>
สําคัญ

•ต้องแน่ ใจว่าได้กดปุ่ ม <เริ่ม> ไม่เช่นนั้น
การตั้ค่าขนาดและการวางกระดาษจะถูกยกเลิกและเครือ่ งจะใช้การตั้งค่าเดิม
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4 การป้อนกระดาษ

การกําหนดประเภทกระดาษ
เนื้ อหาในบทนี้ อธิบายถึงวิธีกาํ หนดประเภทกระดาษที่ป้อนเข้าถาด
ประเภทกระดาษถูกกําหนดให้เป็ นประเภทมาตรฐานในคาเริ่ มต้น
หากป้อนกระดาษประเภทแตกต่างข้าถาด
โปรดเปลี่ยนค่าประเภทกระดาษตามประเภทที่ป้อนในถาดเพื่อรักษาคุณภาพการพิมพ์
โปรดดูที่หวั ข้อ "ประเภทของกระดาษที่รองรับ" (P.79)

1 เข้าสู่โหมด System Administration
โปรดดูที่หวั ข้อ "เข้าสู่โหมด System Administration" (P.126)

2 กดหมายเลขโปรแกรมของถาดที่ตอ้ งการยืนยัน
การป อนกระดาษ

หมายเลขโปรแกรม

4

รายการ

500

ถาด 1

501

ถาด 2

502

ถาด Bypass

ค าป จจุ บั นจะปรากฏ

3 กดปุ่ ม <Size (กด 2 วินาที่)> เพื่อเริ่มเปลี่ยนค่า
4 ป้อนหมายเลขโปรแกรมของกลุ่มที่ตอ้ งการตรวจสอบ กดปุ่ ม <เริ่ม>

หมายเลขโปรแกรม

รายการ

0

ธรรมดา

2

มีความหนา

5

มีน้ําหนั กเบา

หลังจากตัวเลขโปรแกรมกระพริบสองครั้งค่าใหม่ได้ถูก
ยืนยัน
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การกําหนดประเภทกระดาษ

5 เมื่อเสร็จสิ้ นการตรวจสอบแล้ว ให้กดปุ่ ม <ล็อกอน/ล็อกเอาต์> แล้วจึงออกจากโหมด System

Administration
หมายเหตุ •เมือ่ ออกจากโหมด System Administration ไฟที่ปุ่ม <ล็อกอิน/ล็อกเอาต์> จะดับลง

การป อนกระดาษ

4
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4 การป้อนกระดาษ

การป อนกระดาษ

4
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5 การทําสําเนา

เนื้ อหาในบทนี้ อธิบายถึงคุณลักษณะและการทํางานของการทําสําเนา


ขั้นตอนการทําสําเนา.......................................................................................................94



ระหว่างดําเนิ นการทําสําเนา ...........................................................................................99



ค่าปรับแต่งการทําสําเนาขั้นสูง..................................................................................... 100



การใช้โหมดบัญชีในการบริหารการทําสําเนา .............................................................. 111

5 การทําสําเนา

ขั้นตอนการทําสําเนา
เนื้ อหาในส่วนนี้ อธิบายขั้นตอนพื้ นฐานในการทําสําเนา

การวางเอกสารต้นฉบับ
การป้อนเอกสารมีสองวิธีคือ
 ผ่านชุดป้อนต้นฉบับอัตโนมัติ

การทำสำเนา



แผ่นเดียว



หลายแผ่น

 ผ่านกระจกวางต้นฉบับ

5



แผ่นเดียว



เอกสารในรูปเล่ม เช่น หนังสือ

ชุดป้อนต้นฉบับอัตโนมัติ
 ขนาดเอกสารต้นฉบับที่รองรับ

ท่านสามารถวางกระดาษขนาดมาตรฐานได้ในอุปกรณ์ป◌้อนกระดาษ
เมื่อวางกระดาษลงบนชุดป้อนต้นฉบับอัตโนมัติ เครื่องะตรวจจับขนาดกระดาษได้โดยอัตโนมัติ
ขนาดกระดาษที่ตรวจจับได้อตั โนมัติมีดงั นี้ A5 , A4 , A4 , A3 , B5 , B5 , B4 , 8.5 ×
11" , 8.5 × 11" , 8.5 × 13" , 8.5 × 14" , 11 × 17" , 16K , 16K และ 8K
หมายเหตุ •คุณสามารถเลือกขนาดเอกสารทางเลือกดังต่อไปนี้ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่
"การตั้งค่าโหมดบัญชี" (P.133)
•8.5 × 13" หรือ 8.5 × 13.4"
•8.5 × 13" หรือ 8.5 × 14"
•B5 หรือ 16K
 ชนิ ดของกระดาษที่รองรับ

(นํ้าหนัก)

เอกสารที่มีน้ําหนักตั้งแต่ 38 - 128 แกรม (50 - 128 แกรม สําหรับเอกสาร 2 หน้า)
สามารถวางลงในชุดป้อนตันฉบับอัตโนมัติและทําการสแกนได้

94

ขั้นตอนการทําสําเนา
ปริ มาณการรองรั บกระดาษบนชุ ดป อนต นฉบั บอั ตโนมัติ

ประเภทเอกสาร (แกรม)

จํานวนแผ่น

มีน้ํ าหนั กเบา (38 ถึง 49 แกรม)

110 แผ่น

ธรรมดา (50 ถึง 80 แกรม)

110 แผ่น

มีความหนา (81 ถึง 128 แกรม)
*เฉพาะถาด Bypass เท่านั้น

75 แผ่น

สําคัญ

•เพื่อหลีกเลี่ยงกระดาษติดขัดให้ใช้กระจกวางต้นฉบับกับเอกสารที่มีรอยพับหรือรอยย่น เอกสารตัดแปะ
เอกสารที่มรี อยหยัก หรือกระดาษคาร์บอน
หากคุณสามารถทําให้ตน้ ฉบับที่มว้ นเรียบลงได้คุณก็จะสามารถทําสําเนาได้

ในการใช้ชุดป้อนต้นฉบับอัตโนมัติ โปรดปฏิบตั ิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
สามารถวางกระดาษได้แผ่นเดียวหรือหลายแผ่น
การทำสำเนา

1 ดึงที่หนี บกระดาษหรือลวดเย็บกระดาษออกจากต้นฉบับก่อนวางในอุปกรณ์ป้อนเอกสาร
2 วางต้นฉบับลงตรงวนกลางของชุดป้อนต้นฉบับอัตโนมัตโ ิ

ดยหงายด้านที่จะทําสําเนาขึ้ น (รวมถึงกรณีตน้ ฉบับมี
2 หน้า)

5

หมายเหตุ •ไฟแสดงสถานะเอกสารสว่างจะขึ้ นเมื่อวางต้นฉบั
บลงไป ถ้าไฟแสดงสถานะนั้ นไม่สว่าง
ให้วางต้นฉบับใหม่อีกครั้ง

3

สว่างขึ้ น

จั ดต นฉบั บด วยตั วปรั บขนาดกระดาษให เท ากั นทุ กหน า

95

5 การทําสําเนา

4 เปิ ดตัวหยุดเอกสาร

กระจกวางต้นฉบับ
 ขนาดเอกสารต้นฉบับที่รองรับ

การทำสำเนา

ท่านสามารถเลือกขนาดของเอกสารขนาดใดขนาดหนึ่ งดังต่อไปนี้ เมื่อต้องการใช้กระจกวางต้นฉบับอัต
โนมัติ
A5 , A4 , A4 , A3 , B5 , B5 , B4 , 8.5 × 11" , 8.5 × 11" , 8.5 × 13" , 8.5
× 14" , 11 × 17" , 16K , 16K และ 8K
หมายเหตุ •การตรวจจับอัตโนมัติจะไม่ทาํ งานเมื่อใช้กระจกวางต้นฉบับ
การตั้งค่าขนาดและการวางแนวของกระดาษ โปรดดูที่หวั ข้อ "ขนาดต้นฉบับ" (P.104)

5
เตือน
ห้ามออกแรงกดเอกสารที่หนามากเกินไปบนกระจกวางต้นฉบับเพราะ อาจทําให้กระจกวางต้นฉบับแตกได้
และเป็ นเหตุทาํ ให้บาดเจ็บ

ในการวางกระดาษลงบนกระจกวางต้นฉบับ โปรดปฎบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
สามารถวางเอกสารแผ่นเดียวหรือเอกสารที่เป็ นรูปเล่มเช่น หนังสือ ลงบนระจกวางต้นฉบับ
1 เปิ ดฝาทับกระดาษ
สําคัญ

2
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• ดูให้แน่ ใจว่าได้ปิดฝาทับกระดาษหลังเสร็จสิ้ นการทําสําเนา

วางตนฉบับใหชิดมุมบนซายของกระจกโดยคว่ําหนาเอกสารลง

ขั้นตอนการทําสําเนา

3 ปิ ดฝาทับกระดาษ
หมายเหตุ •โปรดตั้งค่าขนาดและการจัดวางของเอกสารหากจ
ะใช้กระจกวางต้นฉบับ
โปรดดูที่ "ขนาดต้นฉบับ" (P.104)

การตั้งค่าการใช้งานขั้นสูง
หมายเหตุ •การตั้งค่าอาจต่างกันไปตามรุ่นเครื่องมัลติฟั ก์ชนั ่
•ท่านอาจจะต้องป้อนpasscodeสําหรับใช้คุณลักษณะการทําสําเนา ให้ขอpasscodeจากผูด้ ูแลระบบของท่าน
การทำสำเนา

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าปรับแต่งขั้นสู ง โปรดดูที่หวั ข้อ"ค่าปรับแต่งการทําสําเนาขั้นสูง" (P.100)
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้อนpasscodeโปรดดูที่ "เข้าสู่โหมด System Administration" (P.126)

5
การป้อนจํานวนสําเนา
ท่านสามารถป้อนจํานวนสําเนาได้ระหว่าง 1 - 999ชุด
1 ป้อนจํานวนสําเนาทีตอ้ งการโดยกดตัวเลขจากปุมกดตัวเล

แป้นพิมพ์ตวั เลข

ข

ค่าที่ป้อนจะปรากฏอยู่ในแผนผังแสดงสถานะเครื่องพิม
พ์
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5 การทําสําเนา
หมายเหตุ •ในกรณีที่ป้อนจํานวนสําเนาผิดให้กดปุ่ ม <C>
แล้วทําการป้อน จํานวนสําเนาใหม่อีกครั้ง

ปุ่ ม <C> (ล้าง)

เริ่มต้นการทําสําเนา
1 กดปุ่ ม <เริ่ม>
สําคัญ

ปุ่ ม <เริ่ม>

•ห้ามกดเอกสารขณะที่เอกสารกําลังทํางานที่ชุดป้อนต้
นฉบับอัตโนมัติ

การทำสำเนา

หมายเหตุ •ในกรณีที่เกิดปั ญหา
รหัสข้อผิดพลาดจะปรากฎขึ้ นบนแผนผังแสดงสถ
านะของเครื่องพิมพ์สาํ หรับข้อมูลเพิ่มเติม
โปรดดูที่หวั ข้อ "รหัสข้อผิดพลาด" (P.190)

5
การวางกระดาษลงบนกระจกวางต้นฉบับ
 การทําสําเนาเอกสารหลายงานในครั้งเดียว

ให้โหลดเอกสารต้นฉบับเพิ่มไป ไฟที่ปุ่ม <ต้นฉบับชุดสุดท้าย> จะกระพริบสว่างขึ้ น


เรียงหน้า: On



2 หน้า: 1  2 หน้า, 2  2 ด้าน



จํานวนหน้าต่อด้าน: 2 หน้า หรือ 4 หน้า



ถ่ายบัตรประจําตัว: เปิ ด

ในกรณีนี้กดปุ่ ม <ต้นฉบับชุดสุดท้าย> หลังการสแกนเอกสารชิ้ นสุดท้ายเพื่อเริ่มการทําสําเนา
1 หลังจากที่สแกนเอกสารต้นฉบับครบแล้ว ให้กดปุ่ ม

<ต้นฉบับชุดสุดท้าย> เพื่อเริ่มทําสําเนา
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ปุ่ ม <ต้นฉบับชุดสุดท้าย>

ระหว่างดําเนิ นการทําสําเนา

ระหว่างดําเนินการทําสําเนา
ท่านสามารถหยุดงานการทําสําเนาปั จจุบนั ไว้ได้

การหยุดงานการทําสําเนา
การยกเลิกงานการทําสําเนาปั จจุบนั ทําได้โดย
1 กดปุ่ ม <หยุด>

ปุ่ ม <หยุด>

การทำสำเนา

5
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5 การทําสําเนา

ค่าปรับแต่งการทําสําเนาขั้นสูง
เนื้ อหาในส่วนนี้ อธิบายค่าปรับแต่งทั้งหมดที่ท่านสามารถตั้งค่าคุณลัษณะของการทําสําเนาได้
รายการค่าปรับแต่ง

การทำสำเนา

5

ดู
ที่หน้า:

คําอธิบาย

ถาดกระดาษ

เพื่อเลือกถาดกระดาษที่ตอ้ งการ

P.100

เรียงหน้า

เพื่อจัดชุดสําเนาตามเอกสารต้นฉบับ

P.101

การย่อ/ขยาย

เพื่อเลือกอัตราส่วนการย่อ-ขยาย

P.102

ขนาดต้นฉบับ

เพื่อระบุขนาดและแนวกระดาษของงานสแกน

P.104

ประเภทต้นฉบับ

เพื่อเลือกประเภทของต้นฉบับ

P.104

สว่างขึ้ น / เข้มขึ้ น

เพื่อเลือกระดับความเข้มของสําเนา

P.105

ถ่ายบัตรประจําตัว

เพื่อทําสําเนาบัตรประชาชนหน้าหลังในครั้งเดียว

P.106

2 ด้าน

เพื่อเลือกทําสําเนาหน้าเดียวหรือสองหน้า

P.107

จํานวนหน้าต่อด้าน

เพื่อเลือกทําสําเนา 2/4 หน้าในกระดาษหน้าเดียว

P.108

ความคมชัด*

เพื่อปรับความคมชัดของภาพ

P.109

ปรับคุณภาพของพนื้ หลังของสําเนา*

ื้
เพื่อปรับคุณภาพพื้ นหลังของสําเนาที่มีพนสี

P.109

การลบขอบกระดาษ*

เพื่อลบขอบสําเนา

P.109

การมุนอัตโนมัติ

เพื่อหมุนข้อมูลที่ถูกสแกนขณะทําสําเนา

P.110

* สําหรับคุณลักษณะที่มีสญ
ั ลักษณ์ "*" คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าในโหมดผูด้ ูแลระบบ
หมายเหตุ •ค่าเริ่มต้นของรายการด้านบนสามารถปรับเปลี่ยนได้
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการเปลี่ยนแปลงค่าปรับแต่ง และวิธีเปลี่ยนค่าปรับแต่ง โปรดดูที่หวั ข้อ"รายการ
System Administrator Program" (P.129)

ถาดกระดาษ
การกําหนดถาดกระดาษที่ตอ้ งการทําสําเนา
1 กดปุ่ ม <ถาดกระดาษ>

เพื่อเลือกถาดกระดาษที่ตอ้ งการ
ไฟแสดงถาดที่เลือกจะสว่างขึ้ นบนแผงผังแสดงสถานะเ
ครื่องพมิ พ์
รวมถึงขนาดและแนวการวางของกระดาษจะปรากฎบน
หน้าจอ
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ปุ่ ม <ถาดกระดาษ>

ค่าปรับแต่งการทําสําเนาขั้นสูง
Aut (การเลือกกระดาษโดยอัตโนมัติ)

เครื่องพิมพ์จะระบุถาดที่เหมาะสมให้โดยอัตโนมัติขณะวางกระดาษลงในชุดป้อนต้นฉบับอัตโนมัติหรือ
เมื่อมีการระบุขนาดกระดาษ
หมายเหตุ •ขณะใช้การเลือกกระดาษโดยอัตโนมัติ คุณไม่สามารถตั้งอัตราส่วนการย่อขยายอัตโนมัติได้้
ถาด

1, ถาด 2 และ ถาด Bypass

ไฟแสดงสถานะจะย้ายไปยังถาดที่เลือกทุกๆ ครั้งท◌ี◌่กดปุ่ ม <ถาดกระดาษ>
หมายเหตุ •ถาด2 เป็ นอุปกรณ์เสริม

เรียงหน้า
ท่านสามารถกําหนดวิธีการสัง่ พิมพ์สาํ หรับการทําสําเนาชุดเอกสารหลายฉบับ
เพื่อเลือกวิธีการสัง่ พิมพ์ตามที่ตอ้ งการ

การทำสำเนา

1 กดปุ่ ม <เรียงหน้า>

ปุ่ ม <เรียงหน้า>

5

Off

(ไฟทุกดวงจะดับ)

ยกเลิกกาจัดชุดสําเนา เครื่องจะพิมพ์จาํ นวนสําเนาที่กาํ หนดและจัดเรียงแผ่นตามหน้า
On

เครื่องพิมพ์จะสัง่ พิมพ์สาํ เนาที่เรียงเข้าไปเป็ นชุดๆ
ที่มีการจัดเรียงตามลําดับหน้าในการทําสําเนา
เมื่อวางเอกสารในอุปกรณ์ป้อนเอกสาร อุปกรณ์ดงั กล่าวจะทํางานโดยอัตโนมัติ
คุณสามารถปิ ดการตั้งค่านี้
2 เมื่อเอกสารถูกสแกนกดปุ่ ม <ต้นฉบับชุดสุดท้าย>
ปุ่ ม <ต้นฉบับชุดสุดท้าย>
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การย่อ/ขยาย
สําหรับกําหนดอัตราส่วนการย่อ-ขยายในการทําสําเนา
1 กดปุ่ ม <การย่อ/ขยาย> เพื่อเลือกอัตราส่วนในการย่อ-

ปุ่ ม <การย่อ/ขยาย>

ขยาย
ในแผนผังแสดงสถานะเครื่องพิมพ์
อัตราส่วนที่เลือกจะปรากฏขึ้ นบนหน้าจอ การย่อ/
ขยาย
 100%

เครื่องพิมพ์ทาํ สําเนาในขนาดเดียวกันกับเอกสารต้นฉบับ
 Aut

(อัตราส่วนการย่อขยายอัตโนมัติ)

การทำสำเนา

เครื่องพิมพ์จะกําหนดอัตราส่วนการย่อขยายที่เหมาะสมให้โดยอัตโนมัติดว้ ยการคํานวณจากขนาดของเอกสารต้นฉบับและขนาดของกระดาษ
ที่ระบุไว้เพื่อที่จะทําให้เอกสารต้นฉบับมีขนาดพอดีกบั หน้า
หมายเหตุ •เคุณสามารถเลือกอัตราส่วนการย่อขยายโดยเลือกจากอัตราส่วนการย่อขยายที่ติดตั้งไว้แล้ว

5

 Fixed zoom

ratio

การกําหนดอัตราส่วนการย่อ-ขยายได้โดยเลือกจากอัตราส่วนที่กาํ หนดไว้ล่วงหน้า


Preset zoom ratio (Custom)
การตั้งค่าอัตราส่วนการย่อ-ขยายโดยกําหนดเองในโหมด System Administration

 ระบุอต
ั ราส่วนการย่อ-ขยาย

<Variable zoom ratio>

การกําหนดอัตราส่วนในการย่อ-ขยายตามที่ตอ้ งการ โดยสามารถตั้งค่าได้ต้งั แต่ 25% ถึง 200%
โดยอัตราส่วนการ
ยอ่-ขยายจะเพมิ่ ขึ้ นครั้งละ 1%
ปุ่ ม <ระบุอตั ราส่วนการย่อ-ขยาย>
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ค่าปรับแต่งการทําสําเนาขั้นสูง

ตารางการขยายภาพ
ตารางแสดงอัตราส่วนการยอ่-ขยายเอกสาร

การทําสําเนา
/
เอกสาร

A5

B5

A4

B4

A3

A5

100%

122%

141%

174%

200%

B5

81%

100%

115%

141%

163%

A4

70%

86%

100%

122%

141%

B4

58%

70%

81%

100%

115%

A3

50%

61%

70%

86%

100%
การทำสำเนา

5
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ขนาดต้นฉบับ
การกําหนดขนาดและแนวการวางของต้นฉบับ
โปรดตรวจดูให้แน่ ใจว่าได้กาํ หนดขนาดและแนวของกระดาษหลังจากวางเอกสารบนกระจกวางต้นฉบั
บแล้ว
สําคัญ

•หากขนาดเอกสารใหญ่กว่าขนาดดั้งเดิมภาพอาจจะถูกตัดออก กรุณาเลือกขนาดเอกสารที่เหมาะสม

1 กดปุ่ ม <ขนาดต้นฉบับ> เพื่อเลือกขนาดกระดาษ

ปุ่ ม <ขนาดต้นฉบับ>

แนวการวางของต้นฉบับ
ขนาดและการวางแนวกระดาษที่เลือกจะปรากฏบนหน้
าจอแสดงสถานะของเครื่องพมิ พ์

การทำสำเนา

 ขนาดเอกสารคงที่

(Preset)

การกําหนดขนาดของเอกสารต้นฉบับไว้ล่วงหน้า
โดยขนาดและการวางแนวกระดาษจะเปลี่ยนไปทุกรั้งที่กดปุ่ ม <ขนาดต้นฉบับ>
 ไม่ได้แสดง (พื้ นที่แสดงขนาดต้นฉบับว่างเปล่า) (ขนาดเอกสารที่คาดหวัง)

5

เครื่องพิมพ์จะเลือกพื้ นที่การสแกนที่เหมาะสมให้โดยอัตโนมัติจากขนาดกระดาษที่ระ
บุและอัตราส่วนการย่อ-ขยาย
ขณะที่ใช้กระจกวางต้นฉบับ
 Aut

(การตรวจขนาดเอกสารอัตโนมัต)ิ

เครื่องพมิ พจ์
ะตรวจจับขนาดได้โดยอัตโนมัติจากขนาดกระดาษมาตรฐานเมื่อมีการวางเอกสารบนชุดป้อนต้นฉบับอั
ตโนมัติ

ประเภทต้นฉบับ
การระบุประเภทของต้นฉบับเพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพของสําเนา
1 กดปุ่ ม <ประเภทต้นฉบับ>

เพื่อเลือกชนิ ดกเลือกประเภทของต้นฉบับ
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ปุ่ ม <ขนาดต้นฉบับ>

ค่าปรับแต่งการทําสําเนาขั้นสูง
Text(ค่าเริ่มต้น)
เหมาะสําหรั บเอกสารต นฉบั บที่ มี ความแตกต างของสี ดําและสี ขาวอย างชั ดเจนเช น
เอกสารที่ มี ตั วหนั งสื อเป นส วนใหญ

Photo &

Text

เหมาะสําหรับเอกสารต้นฉบับที่มีท้งั ตัวหนังสือและภาพ
Photo

เหมาะสําหรับเอกสารที่มีภาพเป็ นส่วนใหญ่

สว่างขึ้ น / เข้มขึ้ น
การกําหนดระดับความเข้มของสําเนา โดยสามารถกําหนดได้ถึง
คุณสามารถตั้งค่าโหมดประหยัดหมึก

การทำสำเนา

1 กดปุ่ ม <สว่างขึ้ น / เข้มขึ้ น>

ระดับ (ซ้าย - เข้ม / ขวา - อ่อน)

ปุ่ ม <สว่างขึ้ น / เข้มขึ้ น>

เพื่อเลือกระดับความเข้มของสําเนา
Dark

+2

5
ทําสําเนาที่มีความเข้มที่สุด
ใช้การตั้งค่านี้ ในการสแกนเอกสารต้นฉบับที่มีความจา
งมาก
Dark

+1

ทําสําเนาที่มีความเข้มปานกลาง ใช้การตั้งค่านี้ ในการสแกนเอกสารต้นฉบับที่มีเนื้ อความค่อนข้างจาง
Normal

ทําสําเนาที่มีความเข้มระดับเดียวกันกับต้นฉบับ
Light +1

ทําสําเนาที่มีความสว่างปานกลาง ใช้การตั้งค่านี้ในการสแกนเอกสารต้นฉบับที่มีขอ้ ความค่อนข้างเข้ม
Light +2

ทําสําเนาที่มีความสว่างที่สุด ใช้การตั้งค่านี้ในการสแกนเอกสารต้นฉบับที่มคี วามเข้มมาก
Toner

saver

ทําสําเนาโดยใช้หมึกน้อยลงโดยการใช้ค่าดังต่อไปนี้


เพิ่ม/ลดความสว่าง: ความสว่าง +2



ความคมชัดของภาพ: ความชัดเจน +2



ประเภทดัง่ เดิม: ภาพและตัวหนังสือ( ไม่ควรเปลี่ยนค่า)
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ถ่ายบัตรประจําตัว
คุณสามารถถ่ายสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (หรือนามบัตร บัตรประจําตัวพนักงาน ฯลฯ)
หน้าหลังบนกระดาษด้านเดียว
กดปุ่ ม <ถ่ายบัตรประจําตัว> เพื่อเปิ ดใช้งานคุณลักษณะนี้
แนวการวางบนกระจกวางต้นฉบับ

เอกสารต้นฉบับ
ด้านหน้า

ด้านหน้า

สำเนาเอกสาร

ด้านหลัง

ด้านหลัง

การทำสำเนา

สําคัญ

•วางบัตรประจําตัวในตําแหน่ งแนวตั้ง

หมายเหตุ •เมื่อตั้งค่า [ถ่ายบัตรประจําตัว] ไว้ที่ [On] ค่า [การย่อ/ขยาย] จะตั้งเป็ น [100%] ดยอัตโนมัต

ขั้นตอนการใช้คุณลักษณะการทําสําเนาบัตรประชาชนหน้าหลังในครั้งเดียวขั้นตอนทั้งหมดด้านล่างเพื่
อใช้คุณลักษณะ ถ่ายบัตรประจําตัว

5
1

วางบัตรประจําตัวประชาชนคว่าํ ลงบนมุมบนซายของกระจก
วางต นฉบั บแล วป ดฝาทั บกระดาษ

การวางบัตรประจําตัวใกล้ขอบของกระจกวางต้นฉบับม
ากเกินไปอาจทําให้ขอบของบัตรไม่ถูกถ่ายสําเนาอย่างส
มบูรณ์

2 กดปุ่ ม <ถ่ายบัตรประจําตัว>

ปุ่ ม <ถ่ายบัตรประจําตัว>

ไฟที่ปุ่ม <ถ่ายบัตรประจําตัว> สว่างขึ้ น

3 กดปุ่ ม <ถาดกระดาษ> เพื่อเลือกถาด

ไฟสัญลักษณ์ถาดที่เลือกส่วางอยู่บนแผนผังสถานะเครื่
อง
และขนาดและการจัดวางของกระดาษปรากฏบนจอแส
ดงขนาดกระดาษ

106

ปุ่ ม <ถาดกระดาษ>

ค่าปรับแต่งการทําสําเนาขั้นสูง

4 กดปุ่ ม <เริ่ม>

ปุ่ ม <เริ่ม>

เมื่อเสร็จสิ้ นการสแกนหนึ่ งหน้าแล้ว ปุ่ ม <เริ่ม>
จะกระพริบสว่างขึ้ น

5 หงายอีกด้านของบัตรประจําตัวประชาชนลงบนมุมบนซ้ายด้านในของกระจกวางต้นฉบับแล้วปิ ดฝาทับกร

ะดาษ
6 กดปุ่ ม <เริ่ม>

2 ด้าน
การทำสำเนา

การกําหนดให้สแกนเอกสาร 1 หน้า หรือ 2 หน้า
หรือทําสําเนาบนกระดาษจากหนึ่ งหน้าหรือทั้งสองหน้า
1 กดปุ่ ม <2 ด้าน>

ปุ่ ม <2 ด้าน>

5

เพื่อเลือกวิธีการทําสําเนาตามที่ตอ้ งการ

11

ด้าน

เอกสารต้นฉบับ 1 หน้าลงบนสําเนา 1 หน้า (ได้สาํ เนาแบบเดียวกับเอกสารต้นฉบับ)
12 ด้าน
เอกสารต้นฉบับ 1 หน้า 2 แผ่น บนสําเนา 1 แผ่น 2 ด้าน (หน้า-หลัง)
22 ด้าน
เอกสารต้นฉบับสองด้าน (หน้า-หลัง) 1 แผ่นลงบนสําเนา 1 แผ่น สองด้าน (หน้า-หลัง)
21 ด้าน
ถา ยหน า / หลั งต นฉบั บ ลงสําเนา 2 แผ นและกลั บหั วสำเนาแผ นที่ 2

ขั้นตอนนี้ จําเป็ นเมื่อปุ่ ม <ต้นฉบับชุดสุดท้าย> กระพริบอยู่
เปลี่ยนการตั้งค่าด้านเย็บเล่มและวางเอกสารในแนวนอนเพื่อที่จะทําสําเนาแบบ 12
ด้านหรือ 21 ด้านสําหรับการเย็บเล่มด้านสั้น
สําเนาต้นฉบับที่จะเย็บเล่มด้านสั้นจะไม่ถูกต้องหากเอกสารหรือกระดาษถูกวางในแนวตั้งห
รือหากใช้คุณลักษณะ "จํานวนหน้าต่อด้าน"
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2

เมือ
่ วางเอกสารลงบนกระจกวางต้นฉบับค่าการทําสําเนา

ปุ่ ม <ต้นฉบับชุดสุดท้าย>

[12 ด้าน] หรือ [22 ด้าน] จะถูกเลือก
จากนั้นเครื่องจะทําการสแกนเอกสารต้นฉบับเมื่อเสร็จ
สมบูรณ์แล้วให้กดปุ่ ม <ต้นฉบับชุดสุดท้าย>
ขั้นตอนนี้ จําเป็ นเมื่อปุ่ ม <ต้นฉบับชุดสุดท้าย>
กระพริบอยู่

จํานวนหน้าต่อด้าน

การทำสำเนา

การทําสําเนาเอกสาร 2 หรือ 4 หน้าในกระดาษหน้าเดียว
การเลือก [จํานวนหน้าต่อด้าน] จะกําหนดอัตราส่วนการย่อขยายให้พอดีกบั หน้ากระดาษโดยอัตโนมัติ
สําคัญ

•วางเอกสารต้นฉบับในชิดขอบด้านบน

หมายเหตุ •การตั้งค่า จํานวนหน้าต่อด้าน จะกําหนดค่า [การย่อ/ขยาย] ให้เป็ นอัตโนมัติิ
•กาการย่อ/ขยายจะถูกปรับให้อยูใ่ นช่วง 25% ถึง 400% โดยอัตโนมัติ

5

1 กดปุ่ ม <จํานวนหน้าต่อด้าน>

เพื่อเลือกวิธีการทําสําเนาตามที่ตอ้ งการ

ปุ่ ม <จํานวนหน้าต่อด้าน>

Off

ปิ ดใช้งานคุณลักษณะ จํานวนหน้าต่อด้าน
2

จํานวนหน้า

พื่อทําสําเนาเอกสาร 2 หน้าลงบนกระดาษหน้าเดียว
4

จํานวนหน้า

พื่อทําสําเนาเอกสาร 4 หน้าลงบนกระดาษหน้าเดียว
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ค่าปรับแต่งการทําสําเนาขั้นสูง

2 เมือวางเอกสารลงบนกระจกวางต้นฉบับและเสร็จสินการส

ปุ่ ม <ต้นฉบับชุดสุดท้าย>

แกนแล้วให้ กดปุ่ ม <ต้นฉบับชุดสุดท้าย>
ขั้นตอนนี้ จําเป็ นเมื่อปุ่ ม <ต้นฉบับชุดสุดท้าย>
กระพริบอยู่

ความคมชัด
การทำสำเนา

สามารถปรับความคมชัดของภาพได้ 5 ระดับ
สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้ ทั้งหมดได้ในโหมด System Administration
สําหรับข้อมูลเพิม่ เติม โปรดดูที่หวั ข้อ "การตั้งค่าคุณลักษณะ" (P.141)

5
ปรับคุณภาพของพนื้ หลังของสําเนา
เพื่อปรับคุณภาพพื้ นหลังของสําเนาที่มีพื้นสี
คุณลักษณะที่กาํ หนดสําหรับการลบขอบกระดาษใช้ได้กบั ทั้ง 4 ขอบของเอกสาร
ท่านสามารถตั้งค่าการจํากัดพื้ นหลังได้ในโหมด System Administration สําหรับข้อมูลเพิมเติม
โปรดดูที่หวั ข้อ "การตั้งค่าคุณลักษณะ" (P.141)

การลบขอบกระดาษ
สามารถลบขอบกระดาษหากทําสําเนาขณะเปิ ดฝาครอบเอกสารหรือทําเนาเอกสารเป็ นเล่ม
สามารถกําหนดค่าระหว่าง 0 ถึง 50 มม. (เพิ่มขึ้ นทีละ 1 มม.)
สําหรับคุณลักษณะการลบขอบกระดาษ
หมายเหตุ •คุณลักษณะที่กาํ หนดสําหรับการลบขอบกระดาษใช้ได้กบั ทั้ง 4 ขอบของเอกสาร
•การลบกรอบถูกตั้งค่าต่างหากสําหรับการทําสําเนาบัตรประจําตัว

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หวั ข้อ "การตั้งค่าคุณลักษณะ" (P.141)
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5 การทําสําเนา

การมุนอัตโนมัติ
คุณสามารถหมุนข้อมูลที่สแกนแล็วเมื่อทําสําเนาเอกสารที่มีการจัดวางแตก่างจากการจัดวางของกระด
าษที่ป้อนในาถาด
สามารถกําหนดคุณลักษณะในกรณีดงั ต่อไปนี้
-การเลือกถาดกระดาษถูกตั้งใว้ที่อตั โนมัติ
-ค่าเริ่ มต้นของอัตราส่ วนการย่อ-ขยายคืออัตโนมัติ
-อัตราส่ วนการย่อ-ขยายคือ 100% และทั้งเอกสารต้นฉบับและกระดาษที่ป้อนในถาด
ให้แน่ ใจว่าได้กาํ หนดขนาดและการวางแนวของเอกสารหากจะใช้กระจกวางต้นฉบบ

การทำสำเนา

5
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การใช้โหมดบัญชีในการบริหารการทําสําเนา

การใช้โหมดบัญชีในการบริหารการทําสําเนา
สามารถบริหารการทําสําเนาให้กบั ผูใ้ ช้ได้ถึง 10 ราย
โดยสามารถตั้งpasscodeและแสดงจํานวนสําเนาสูงสุดที่อนุ ญาตให้ผใู ้ ช้แต่ละราย
บัญชีรายการต่างๆ ที่สามารถใช้ได้กบั Accounting มีดงั นี้


แสดงและตั้งค่า password



แสดงจํานวนรวมการทําสําเนา



กําหนดจํานวนการทําสําเนาให้ผใู ้ ช้



ลบจํานวนทั้งหมด
การทำสำเนา

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดบัญชี โปรดดูที่หวั ข้อ "การตั้งค่าโหมดบัญชี" (P.133)

การทํางานในขณะใช้คณ
ุ ลักษณะ Copy

5

ขั้ นตอนการทํางานจะแตกต างไปตามโหมดบั ญชี ที่ ใช

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หวั ข้อ "โหมด Account" (P.69)

111

5 การทําสําเนา

การทำสำเนา

5
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6 การสแกนเอกสาร

เนื้ อหาในบทนี้ อธิบายถึงคุณลักษณะการสแกน


ขั้นตอนการสแกน......................................................................................................... 114



การโหลดข้อมูลการสแกนโดยแอปพลิเคชันที่ใช้ได้กบั เครื่องพีซี................................... 118



ระหว่างดําเนิ นการทําสําเนา ........................................................................................ 119

6 การสแกนเอกสาร

ขั้นตอนการสแกน
ผังแสดงขั้นตอนการทํางานขั้นพื้ นฐานของการสแกนรวมถึงการวางเอกสารต้นฉบับลงในเครื่องและกา
รตั้งค่าปรับแต่งขั้นสูงตามรายละเอียด ด้านล่าง
สําคัญ

•เครื่องรองรับคุณลักษณะการสแกนโดยใช้การเชื่อมต่อ USB การสแกนโดยใช้เครื่อข่ายไม่ถูกรองรับ
•การสแกนแบบ monochrome binary เท่านั้น่

การวางเอกสารต้นฉบับ
การโหลดเอกสารมีสองวิธีดงั ต่อไปนี้
 ชุดป้อนกระดาษ
การสแกนเอกสาร



แผ่นเดียว



หลายแผ่น

 กระจกวางต้นฉบับ

6



แผ่นเดียว



เอกสารที่เข้าเล่ม เช่น หนังสือ

อุปกรณ์ป้อนกระดาษ
 ขนาดเอกสารที่รองรับ

ท่านสามารถวางกระดาษขนาดมาตรฐานได้ในชุดป้ อนกระดาษ
เมื่อวางกระดาษลงในชุดป้อนกระดาษแล้ว เครื่องจะตรวจพบขนาดกระดาษได้โดยอัตโนมัติ
โดยจะตรวจพบกระดาษขนาดดังต่อไปนี้ ได้โดยอัตโนมัติ A5 , A4 , A4 , A3 , B5 , B5 ,
B4 , 8.5 × 11" , 8.5 × 11" , 8.5 × 13" , 8.5 × 14" , 11 × 17" , 16K ,
16K และ 8K
หมายเหตุ •คุณสามารถเลือกขนาดเอกสารทางเลือกดังต่อไปนี้ "การตั้งค่าเครือค่าย" (P.135)
•8.5 × 13" หรือ 8.5 × 13.4"
•8.5 × 13" หรือ 8.5 × 14"
•B5 หรือ 16K
 ขนาดเอกสารที่เลือกได้ในไดรเวอร์การสแกน

A3 (297 × 420 มม.), A4 (210 × 297 มม.), A5 (148 × 210 มม.), B4 (257 × 364 มม.), B5
(182 × 257 มม.), 8.5 × 11", 8.5 × 14", 11 × 17", 7.25 × 10.5", และ Custom.
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ขั้นตอนการสแกน
ชนิ ดของกระดาษที่รองรับ (นํ้าหนัก)

เอกสารที่มีน้ําหนักตั้งแต่ 38 - 128 แกรม (50 - 128 แกรม สําหรับเอกสาร 2 หน้า)
สามารถวางลงในชุดป้อนกระดาษและทําการสแกนได้ นอกจากนั้น
ชุดป้อนเอกสารสามารถรับจํานวนแผ่นได้ดงั ต่อไปน
ประเภทเอกสาร (แกรม)

จํานวนแผ่น

นํ้าหนั กเบา (38 ถึง 49 แกรม)

110 จํานวนแผ่น

ธรรมดา (50 ถึง 80 แกรม)

110 จํานวนแผ่น

มีความหนา(81 ถึง 128 แกรม)
*ถาด Bypass เท่านั้น

75 จํานวนแผ่น

สําคัญ

•เพื่อหลีกเลี่ยงกระดาษติดขัดให้ใช้กระจกวางต้นฉบับกับเอกสารที่มีรอยพับหรือรอยย่น เอกสารตัดแปะ
เอกสารที่มรี อยหยัก หรือกระดาษคาร์บอน
หากคุณสามารถทําให้ตน้ ฉบับที่มว้ นเรียบลงได้คุณก็จะสามารถทําสําเนาได้
การสแกนเอกสาร

ในการวางกระดาษลงในชุดป้อนกระดาษ ให้ปฏิบตั ิตามขั้นตอนทั้งหมดด้านล่างนี้
สามารถวางกระดาษได้แผ่นเดียวหรือหลายแผ่น

6

1 ดึงคลิปหนี บหรือลวดเย็บกระดาษออกจากเอกสารต้นฉบับก่อนวางลงในชุดป้อนกระดาษ
2 วางต้นฉบับลงในส่วนกลางของชุดป้อนกระดาษ

โดยหงายด้านที่จะสแกนขึ้ น
(หรือพื้ นผิวด้านหน้าของต้นฉบับสองหน้า)

หมายเหตุ •ไฟแสดงสถานะเอกสารสว่างจะขึ้นเมื่อวางต้นฉบับลงไ
ป ถ้าไฟแสดงสถานะนั้นไม่สว่าง
ให้วางต้นฉบับใหม่อีกครั้ง

ไฟสว่างขึ้ น
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6 การสแกนเอกสาร

3 จัดต้นฉบับให้วางไปในทิศทางของต้นฉบับแต่ละหน◌้า

4 เปิ ดตัวกั้นกระดาษ

การสแกนเอกสาร

กระจกวางต้นฉบับ
 ขนาดเอกสารที่รองรับ

ขนาดเอกสารที่รองรับ ขนาดใหญ่สุดคือ 297 × 432 มม

6

 ขนาดเอกสารที่เลือกได้ในไดรเวอร์การสแกน

A3 (297 × 420 มม.), A4 (210 × 297 มม.), A5 (148 × 210 มม.), B4 (257 × 364 มม.),
B5 (182 × 257 มม.), 8.5 × 11", 8.5 × 14", 11 × 17", 7.25 × 10.5", และ Custom.
เตือน
ห้ามออกแรงกดเอกสารที่หนามากเกินไปบนกระจกวางต้นฉบับ อาจทําให้กระจกวางต้นฉบับแตกได้
และเป็ นเหตุทาํ ให้บาดเจ็บ

ในการวางกระดาษลงบนกระจกวางต้นฉบับ ให้ปฏิบตั ิตามขั้นตอนทั้งหมดด้านล่างนี้
ท่านสามารถวางเอกสารแผ่นเดียวหรือเอกสารที่เข้าเล่ม เช่น หนังสือ ลงบนกระจกวางต้นฉบับ
1 เปิ ดฝาทับกระดาษ
สําคัญ
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•ขณะใช้กระจกวางต้นฉบับ
ดูให้แน่ ใจว่าได้ปิดฝาทับกระดาษไว้หลังเสร็จงานสแก
นเอกสาร

ขั้นตอนการสแกน

2 วางเอกสารต้นฉบับควํา่ หน้า

และจัดให้อยู่ในแนวชิดมุมบนซ้ายของกระจก
วางต้นฉบับ

3 ปิ ดฝาทับกระดาษ

การสแกนเอกสาร

การใช้คณ
ุ ลักษณะการสแกน
คุณลักษณะการสแกนมีให้ใช้งานขณะใช้แอพพลเคชัน
คุณลักษณะการสแกน
การใช้แอพพลิเคชัน

สําคัญ

6

รายละเอียด

ดูที่หน้า

ข้อมูลการสแกนจะถูกโหลดเข้าไปเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเต
อร์โดยใช้แอปพิเคชัน TWAIN-compatible

P.118

•เครื่องรองรับคุณลักษณะการสแกนโดยใช้การเชื่อมต่อ USB การสแกนโดยใช้เครื่อข่ายไม่ถูกรองรับ
•การสแกนแบบ monochrome binary เท่านั้น่

หมายเหตุ •ชื่อไฟล์ของข้อมูลที่สแกนนั้นจะปรากฏขึ้ นในรูปแบบ [YYMMDDHHMMSS.extension] อยู่ในแบบ YY = ปี
(ตัวเลข 4 หลัก), MM = เดือน (ตัวเเลข 2 หลัก), DD = วัน (ตัวเลข 2 หลัก), HH = ชัว่ โมง (ตัวลข 2 หลัก),
MM = นาที (ตัวเลข 2 หลัก) และ SS = วินาที (ตัวเเลข 2 หลัก)
•ในบางกรณี ขนาดของภาพที่สแกนได้น้ันอาจมีขนาดใหญ่กว่าขนาดของต้นฉบับเล็กน้อย
ซึ่งเกิดขึ้ นเนื่ องจากความผิดพลาดในการประมวลผลในส่วนขอบภาพ
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การโหลดข้อมูลการสแกนโดยแอปพลิเคชันที่ใช้ได้กบั เครื่องพีซี
คุณลักษณะนี้ สามารถโหลดข้อมูลการสแกนจากแอปพล◌ิเคชันที่ใช้กบั TWAIN หรือ WIA
ที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์
ท่านสามารถตั้งเงื่อนไขการโหลดอกสารได้จากหน้าจอของเครื่องพีซีที่จะช่วยให้ท่านสามารถโหลดเอก
สารต้นฉบับในขณะตรวจสอบผลการสแกนบนหน้าจอเครืองพี
◌่ ซี
หมายเหตุ •ติดตั้งไดรเวอร์สแกนเพื่อใช้ฟังก์ชนั ่ นี้ สําหรับข้อมูลวิธีการติดตั้งไดรเวอร์สแกน โปรดดูที่
"การติดตั้งไดรเวอร์สแกน" (P.53)
•รายการทั้งหมดที่ท่านกําหนดจะแตกต่างกันตามแอปพลิเคชัน TWAIN-compatible และ WIA-compatible
ที่ท่านกําลังใช้งาน
•รองรับแอปพลิเคชันแบบ 32 บิตเท่านั้น

ปฏิบตั ิตามขั้นตอนทั้งหมดด้านล่างเพื่อดําเนิ นการ
1 วางต้นฉบับลงไปบนเครื่อง
การสแกนเอกสาร

สําหรับข้อมูลวิธีวางกระดาษ โปรดดูที่ "การวางเอกสารต้นฉบับ" (P.114)

2 เริ่มต้นแอปพลิเคชันเพื่อใช้ขอ้ มูลที่ทาํ การโหลด
3 จากเมนู [File] ให้เลือกรายการสําหรับเลือกเครื่องสแกน (Source)
4 เลือก [FX DocuCentre S1810/S2010]

6

5 ระบุค่าปรับแต่ง กรณีที่จาํ เป็ น
หมายเหตุ •สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมกดปุ่ ม [Help]
ที่ปรากฎบนภาพหน้าจอเพือ่ แสดง
ข้อมูล Help

6 คลิก [Scan]

118

ระหว่างดําเนิ นการทําสําเนา

ระหว่างดําเนินการทําสําเนา
ท่านสามารถหยุดงานการทําสําเนาปั จจุบนั ไว้ได้

การหยุดงานการทําสําเนา
การยกเลิกงานการทําสําเนาปั จจุบนั ทําได้โดย:
บนเครื่อง

1 กดปุ่ ม <หยุด>

ปุ่ ม <หยุด>

การสแกนเอกสาร

บนเครื่องคอมพิวเตอร

6

1 กด [Cancel] บนจอแสดดงผลขณะสแกน์
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6 การสแกนเอกสาร

การสแกนเอกสาร

6
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7 การพิมพ์เอกสาร
เนื้ อหาในบทนี้ อธิบายวิธีการพิมพ์เอกสารโดยใช้ไดรเวอร์ การพิมพ์
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7 การพิมพ์เอกสาร

ฟั งก์ชั ่นหลักสําหรับการพิมพ์
เนื้ อหาในส่วนนี้ อธิบายถึงฟั งก์ชนั ของไดรเวอร◌์การพิมพ์สาํ คัญๆ ที่ใช้ในการพิมพ์งาน
ไดรเวอร์การพิมพ์ตอ้ งถูกติดตั้งก่อนใช้งาน
สําหรับข้อมูลวิธีการติดตั้งไดรเวอร์สแกน โปรดดูที่ "การติดตั้งไดรเวอร์พิมพ์/ไดรเวอร์สแกน" (P.53)
หมายเหตุ •สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับฟั งก์ชนั การพิมพ์งาน คลิก [Help] ในหน้าจอไดรเวอเครื่องพิมพ์เพือ่ แสดงข้อมล Help
•ฟั งก์ชนั บางอย่างที่ปรากฏอยูใ่ นแท็บ [Options] ของหนาจอ [Properties]
จะสามารถใช้ได้เมื่อข้อมูลตัวเลือกที่ติดตั้งนั้นถูกโหลดไปเก็บไว้ในไดรเวอร์การพิมพ์แล้วเเท่านั้น ฟั งก์ชนั ต่างๆ
ที่ปิดใช้งานอยู่จะไม่ปรากฏขึ้ น
สําหรับข้อมูลวิธีการติดตั้งไดรเวอร์สแกน โปร ดดู ที่ "การกําหนดค่าอุปกรณ์เสริม" (P.74)
 Multiple-Up

พิมพ์เอกสารหลายหน้าลงไปบนเอกสารหน้าเดียว
2

ด้าน Print

การพิ มพ เอกสาร

พิมพ์ลงในกระดาษทั้งสองสองหน้า
 Poster

ขยายข้อมูลการพิมพ์จากหนึ่ งหน้าไปยังขนาดที่ระบุและสัง่ พิมพ์ลงบนกระดาษหลายแผ่น และนํามาจดั
เรียงต่อกันใหเ ท่าขนาดโปสเตอร์

7

 Booklet

การพิมพ์สองหน้าที่ประกอบกับการจัดเรียงหน้าไปพร้อมกันทําให้สามารถทําสําเนาเป็ นเล่มหนังสือแล
ะเรียงตามลําดับหน้าได้ถูกต้อง
 Watermarks

พิมพ์คาํ ว่า 'Confidential' หรือคําอื่นๆ ที่ต้งั เอาไว้ล่วงหน้าอยู่ดา้ นบนของข้อมูลการพิมพ์
 Mixed

Document

พิมพ์เอกสารที่มีท้งั หน้าในแนวตั้งและแนวนอน หรือหน้าที่มีขนาดต่างกัน
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การพิมพ์เอกสาร

การพิมพ์เอกสาร
เนื้ อหาในส่วนนี้ อธิบายถึงวิธีการพิมพ์เอกสาร
ขั้นตอนที่ใช้ในการพิมพ์จะแตกต่างกันตามแอปพลิเคชันที่ท่านกําลังใช้งานอยู่
โปรดดูข้นั ตอนเฉพาะในคู่มืออการใช้แอปพลิเคชันของท่าน
ขั้นตอนทั้งหมดด้านล่างนี้ คือการทํางานที่ใช้ใน [FX DocuCentre S2010] หน้าจอไดรเวอร์การพิมพ์
1 เลือก [Print] จากเมนู [File] ของแอปพลิเคชัน
2 เลือก [FX DocuCentre XXXXX]

XXXXX: แสดงเป็ น "S2010" หรือ "S1810" โดยขึ้ นอยู่กบั รุ่นของเครื่องของ
3 กด [Properties] เพือ่ เปลี่ยนตัวเลือกอื่นตามต้องการ

เลือกค่าปรับแต่งตามที่ตอ้ งการ
การพิ มพ เอกสาร

หมายเหตุ •สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับฟั งก์ชนั ่ การพิมพ์
งาน คลิ๊ก [Help]
ในหน้าจอไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เพือ่ แส
ดงข้อมูล

4 คลิก [OK]

7
5 คลิก [OK] ในกล่องโต้ตอบ [Print]
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7 การพิมพ์เอกสาร

การดําเนินงานขณะพิมพ์
คุณสามารถหยุดงานพิมพ์ปัจจุบนั

การหยุดงานพิมพ์
หากจะยกเลิกงานพิมพ์ปัจจุบนั
 บนเครื่อง

1 กดปุ่ ม <หยุด>

ปุ่ ม <หยุด>

การพิ มพ เอกสาร

 บนเครื่องคอมพิวเตอร์

7

1 การดับเบิลคลิกไฟสัญลักษณ์พิมพ์

ที่แถบงานในมุมล่างขวาของจอ

2 เลือกชื่อเอกสารที่คุณต้องการยกเลิกและกดปุ่ ม <Delete>

ถ้าไม่มีเอกสารปรากฎบนหน้าต่าง คุณสามารถยกเลิกงานด้วยตนเองบนเครื่อง

124

8 เครือ่ งมือ

แต่ละคุณลักษณะของเครื่องพิมพ์ต้งั ตามการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน (เริ่มต้น)
แต่สามารถปรับแต่งการตั้งค่าเหล่านี้ ให้ตรงกับสภาพแวดล้อการการทํางานได้
นอกจากนั้นยังสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหา ทั้ งหมด ได้ในโหมด System Administration
หมายเหตุ •การตั้งค่าบางอย่างไม่สามารถที่จะแสดงได้ในเครื่องบางรุ่น จึงจําเป็ นจะต้องใช้ส่วนประกอบเสริ ม
ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของเราหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

เนื้ อหาในบทนี้ อธิบายฟั งก์ชนั การทํางานที่ท่านสามารถทําการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าได้
พร้อมทั้งมีรายละเอียดของขั้นตอนในการตั้งค่ามาให้


ขั้นตอนการตั้งค่าระบบ ................................................................................................ 126
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8 เครื่องมือ

ขั้นตอนการตั้งค่าระบบ
เนื้ อหาในส่วนนี้ อธิบายถึงภาพรวมของวิธีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเเริ่มต้นของเครื่องและวิธีตรวจสอ
บข้อมูลรายละเอียดของเครื่อง
สําคัญ

•หากมีงานที่กาํ ลังดําเนิ นการอยู่หรือมีงานที่รอดําเนิ นการคุณจะไม่สามารถเข้าสู่โหมดผูด้ แู ลระบบได้
•ขณะอยูใ่ นโหมดผูด้ ูแลระบบการดําเนิ นการดังต่อไปนี้ ไม่สามารถกระทําได้
•รับงานพิมพ์และเริ่มการพิมพ์หรืองานสแกน

เข้าสูโ่ หมด System Administration
1 กดปุ่ ม <ล็อกอิน/ล็อกเอาต์> ค้างไว้นานกว่า 4

ปุ่ ม <ล็อกอิน/ล็อกเอาต์>

วินาทีจนกระทัง่ หน้าจอด้านล่างปรากฏขึ้ น

เครื องมื อ

8

2 ใช้แป้นพิมพ์ตวั เลขสําหรับป้อนpasscode จากนั้นให้กดปุ่ ม <เริ่ม>
หมายเหตุ •passcodeเริ่มต้นจะตั้งเป็ น "11111" (เลข "1" จํานวน 5 หลัก)
•เปลี่ยนแปลงpasscodeได้
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ "รายการ System Administrator Program" (P.129)
•ไฟที่ปุ่ม <ล็อกอิน/ล็อกเอาต์> จะสว่างขึ้ นเมือ่ เครื่องเข้า สู โหมด System Administration

126

ขั้นตอนการตั้งค่าระบบ

หน้าจอป้อนหมายเลขโปรแกรมจะปรากฏขึ้ นและแสดง
ให้เห็นอักษรตัว [P]

เครื องมื อ

8
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8 เครื่องมือ

เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า
1 ใช้แป้นพิมพ์ตวั เลขเพื่อป้อนหมายเลขโปรแกรม

แป้นพิมพ์ตวั เลข

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ "รายการ System
Administrator Program" (P.129)

เครื องมื อ

2 กดปุ่ ม <เริ่ม> เพื่อยืนยันค่าที่ป้อน

8
ออกจากโหมด System Administration
1 กดปุ่ ม <ล็อกอิน/ล็อกเอาต์>
หมายเหตุ •ไฟที่ปุ่ม <ล็อกอิน/ล็อกเอาต์>
จะดับลงเมื่อเครื่องพิมพ์ออกจากโหมด System
Administration

128

ปุ่ ม <ล็อกอิน/ล็อกเอาต์>

รายการ System Administrator Program

รายการ System Administrator Program
เนื้ อหาในส่วนนี้ อธิบายถึงการตั้งค่าระบบที่สามารถทําโปรแกรมได้บนเครื่องพิมพ์

การตั้งค่านาฬิกา
หมายเหตุ •ค่าจะสามารถใช้งานได้เมือ่ ติดตั้ง Simple Network Print Kit
• เมือ
่ ตั้งค่านาฬิการะบบเป็ นครั้งแรกกรุณาตั้ง [รูปแบบวันที่] และ [รูปแบบเวลา] ด้วย

หมายเลขโปร
แกรม

รายการเมนู

คําอธิบาย

ค่า
(*: การตัง้ ค่าเริ่มต้น)

1

ปี

ตั้งปี ในนาฬิการะบบของเครื่องพิมพ์ 2010* - 2031

2

เดือน

ตั้งเดือนในนาฬิการะบบของเครื่องพิ 1* - 12
มพ์

3

วัน

ตั้งวันในนาฬิการะบบของเครื่องพิมพ์ 1* - 31

4

ชัว่ โมง

ตั้งชัว่ โมงในนาฬิการะบบของเครื่อง
พิมพ์

5

นาที

ตั้งนาทีในนาฬิการะบบของเครื่องพิม 0* - 59
พ์

6

รูปแบบวันที่

ตั้งรูปแบบแสดงวันที่

0: YYMMDD*
1: MMDDYY
2: DDMMYY

7

รูปแบบเวลา

ตั้งรูปแบบแสดงเวลา

0: 12h
1: 24h*

0* - 23
เครื องมื อ

8
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8 เครื่องมือ

การตั้งค่าระบบ
ค่า
หมายเลขโปร
รายการเมนู
คําอธิบาย
(*: การตั้งค่าเริ่มต้น)
แกรม
100
เครื่องจับเวลาโหมดใ ตั้งจํานวนเวลาให้เครื่องพิมพ์รอก่อน 1* - 60 นาที
ช้พลังงานตํา่
ที่จะเข้าโหมด Low Power
ท่านสามารถตั้งค่าระหว่าง 1 ถึง 60
นาที (เพิ่มครั้งละ 1 นาที)
กําลังไฟในเครื่องจะไม่ถูกตัดลงโดยส
มบูรณ์ในโหมดLow Power
แต่โหมดนี้ จะสร้างสมดุลระหว่างการ
ใช้พลังงาน ำกับเวลาอุ่นเครื่องสั้นๆ
ด้วยการควบคุมอุณหภูมิของฟิ วเซอร์
มาอยู่ในระดับกึ่งกลางระหว่างอุอุณห
ภูมิเมื่อปิ ดเครื่องและอุณหภูมิ
เมื่อเครื่อง "พร้อม"

เครื่องจับเวลาโหมด ตั้งระยะเวลาที่เครื่องจะเข้าสู่โหมดพั 1* - 239 นาที
พักเครื่อง
กเครื่องหลังจากอยูใ่ นโหมดใช้พลังงา
นตํา่
ท่านสามารถตั้งค่าระหว่าง 1 และ
239 นาที (เพิ่มครั้งละ 1 นาที)
โหมดพักเครื่องจะลดการใช้พลังงาน
ให้เหลือน้อยที่สุดด้วยการตัดกระแสไ
ฟฟ้ าที่เข้าสู่ส่วนประกอบทั้ง
หมดยกเว้นชุดควบคุม
เวลาอุ่นเครื่องในโหมด
Sleepจะนานกว่าใน โหมดโหมด
Low Power

102

เครื่องจับเวลา Auto ตั้งจํานวนเวลาให้เครื่องพิมพ์คา้ งหน้
Reset
าจอเดิมไว้ก่อนที่จะกลับไปที่
หน้าจอแสดงผลเริ่มต้นโดยอัตโนมัติเ
มื่อไม่มีการใช้งานใดๆ

103

เครื่องจับเวลา Auto ตั้งระยะเวลาให้เครื่องพิมพ์รอหลังจากด 1 - 240 วินาที
เนิ นงานอย่างเช่นการใช้แผงควบคุม
Print
(ค่าเริ่มต้น: 10 วินาที)

เครื องมื อ

101

8

การป้อนเอกสารหรือนําเอกสารออกจา
กอุปกรณ์ป้อนเอกสาร
การดึงถาดออกหรือการใส่ถาด
จนกระทั้งเริ่มพิมพ์งานโดยอัตโนมัติ
ท่านสามารถตั้งค่าระหว่าง 1 และ 240
นาที (เพิ่มครั้งละ 1 นาที)
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0: 15 วินาที
1: 30 วินาที
2: 45 วินาที*
3: 1 นาที
4: 2 นาที
5: 3 นาที
6: 4 นาที

รายการ System Administrator Program

หมายเลขโปร
แกรม

รายการเมนู

คําอธิบาย

ค่า
(*: การตัง้ ค่าเริ่มต้น)
1: 20 วินาที
2: 30 วินาที*
3: 60 วินาที
4: 90 นาที

104

เครื่องจับเวลา Auto ตั้งจํานวนเวลาให้เครื่องพิมพ์รอก่อน
Scan Complete
ที่จะประมวงานถัดไปเมื่อกําหนดค่าไ
ม่มีการบรรจุกระดาษ
เพิ่มเติมลงในเครื่องเมื่อใช้กระจกรอ
งกระดาษ

105

เครื่องจับเวลา Job
Cancel

กําหนดเวลาที่เครื่องจะรอก่อนที่จะย 0: ไม่ถูกต้อง
กเลิกทุกงานอัตอัตโนมัติสาํ หรับงาน 60 - 5940 วินาที
ที่หยุดชัว่ คราวหลังเกิดข้อผิดพลาด (ค่าเริ่มต้น: 600 วินาที)

106

เครื่องจับเวลา Job
Done

ตั้งจํานวนเวลาที่หน้าจอแสดงผลการ 1 - 10 วินาที
เสร็จงานจะปรากฏขึ้ นบนแผงควบคุ (ค่าเริ่มต้น: 3 วินาที)
มหลังการเสร็จงาน

202

รายงานทิศทางงาน
พิมพ์ดว้ ยตนเอง

เลือกรายงานที่จะให้พิมพ์

206

Paper Class

การเลือกชุดขนาดกระดาษที่จะนํามา 2: Inch Series
ใช้
3: AB Series (8 × 13")
4: AB Series (18K/16K)*
5: AB Series (8 × 13"/8 × 14")

207

หน้าจอแสดงข้อผิดพ ตั้งความถี่ในการแสดงรหัสข้อผิดพล 0: ไม่แสดงผล
ลาดจากการเปลี่ยน าดเมื่อถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนตลับลู 1: เมื่อสับสวิตช์เครื่องพิมพ์ให้ ON
ตลับลูกดรัม
กดรัม
และ OFF*
หมายเหตุ •เมื่อต้องการออกจากหน้า 2: เมื่อเการจับเวลาเสร็จสิ้ น Auto
จอที่มรี หัส ข้อผิดพลาด Reset

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

208

หน้าจอแสดงข้อผิดพ ตั้งความถี่ในการแสดงรหัสข้อผิดพล 0: ไม่แสดงผล
ลาดจากอายุการใช้ง าดเมื่อหมดอายุการใช้งานตลับลูกด 1: เมื่อสับสวิตช์เครื่องพิมพ์ให้ ON
านตลับลูกดรัม
รัม
และ OFF
หมายเหตุ •เมื่อต้องการออกจากหน้า 2: เมื่อหมดเวลาที่ต้งั ไว้ใน Auto
จอที่มรี หัส ข้อผิดพลาด Reset*
ให้กดปุ่ มใดๆ
บนแผงควบคุม

209

หน้าจอแสดงข้อผิดพ ตั้งความถี่ในการแสดงรหัสข้อผิดพล 0: ไม่แสดงผล
ลาดจากการเปลี่ยน าดเมื่อถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนตลับห 1: เมื่อสับสวิตช์เครื่องพิมพ์ให้ ON
ตลับหมึก
มึก
และ OFF*
หมายเหตุ •เมื่อต้องการออกจากหน้า 2: เมื่อหมดเวลาที่ต้งั ไว้ใน Auto
จอที่มรี หัส ข้อผิดพลาด Reset
ให้กดปุ่ มใดๆ
บนแผงควบคุม

131

เครื องมื อ

ให้กดปุ่ มใดๆ
บนแผงควบคุม

8

8 เครื่องมือ

หมายเลขโปร
แกรม

เครื องมื อ

8

132

รายการเมนู

คําอธิบาย

ค่า
(*: การตั้งค่าเริ่มต้น)

210

ตัวเลือกขนาดเอกสา ตั้งค่าขนาดเอกสารที่สามารถตรวจพ เมื่อ 4 ถูกตั้ง:
ร (1)
บเมื่อโปรแกรมหมายเลข 206
0: 8.5 × 13" *
ถูกตั้งเป็ น 4 หรือ 5
1: 8.5 × 13"
2: 8.5 × 13.4"
เมื่อ 5 ถูกตั้ง:
0: 8.5 × 14" *
1: 8.5 × 13"
2: 8.5 × 14"

211

ตัวเลือกขนาดเอกสา ตั้งค่าขนาดเอกสารที่สามารถตรวจพ 0: B5 *
ร (2)
บเมื่อโปรแกรมหมายเลข 206
1: B5
ถูกตั้งเป็ น 5
2: 16K

400

ตั้งตัวเลขหลักที่ 1
ตัวเลขหลักที่ 1
ในpasscodeของผูด้ ู ในpasscodeของผูด้ ูแลระบบ
แลระบบ

0-9
(ค่าเริ่มต้น:1)

401

ตัวเลขหลักที่ 2
ตั้งตัวเลขหลักที่ 2
ในpasscodeของผูด้ ู ในpasscodeของผูด้ ูแลระบบ
แลระบบ

0-9
(ค่าเริ่มต้น:1)

402

ตั้งตัวเลขหลักที่ 3
ตัวเลขหลักที่ 3
ในpasscodeของผูด้ ู ในpasscodeของผูด้ ูแลระบบ
แลระบบ

0-9
(ค่าเริ่มต้น:1)

403

ตัวเลขหลักที่ 4
ตั้งตัวเลขหลักที่ 4
ในpasscodeของผูด้ ู ในpasscodeของผูด้ ูแลระบบ
แลระบบ

0-9
(ค่าเริ่มต้น:1)

404

ตั้งตัวเลขหลักที่ 5
ตัวเลขหลักที่ 5
ในpasscodeของผูด้ ู ในpasscodeของผูด้ ูแลระบบ
แลระบบ

1-10 (เมื่อpasscodeเป็ นตัวเลข 4
หลัก กดตัวเลข 10) (ค่าเริ่มต้น:
1)

405

ตัวเลขหลักที่ 6
ตั้งตัวเลขหลักที่ 6
ในpasscodeของผูด้ ู ในpasscodeของผูด้ ูแลระบบ
แลระบบ

1-10 (เมื่อpasscodeเป็ นตัวเลข 5
หลัก กดตัวเลข 10) (ค่าเริ่มต้น:
10)

500

ชนิ ดกระดาษในถาด ตั้งชนิ ดกระดาษในถาด 1
1

0: ธรรมดา*
5: มีน้ําหนั กเบา

501

ชนิ ดกระดาษในถาด ตั้งชนิ ดกระดาษในถาด 2
2

0: ธรรมดา*
5: มีน้ําหนั กเบา

502

ชนิ ดกระดาษในถาด ตั้งชนิ ดกระดาษในถาด Bypass
Bypass

0: ธรรมดา*
2: มีความหนา
5: มีน้ําหนั กเบา

900

รุ่นเฟิ ร์มแวร์ของตัวค แสดงเวอร์ชนั เฟิ ร์มแวร์ของตัวควบคุ
วบคุม
ม

-

รายการ System Administrator Program

หมายเลขโปร
แกรม

รายการเมนู

คําอธิบาย

ค่า
(*: การตัง้ ค่าเริ่มต้น)

901

รุ่นเฟิ ร์มแวร์ของ UI

แสดงเวอร์ชนั เฟิ ร์มแวร์ของแผงหน้า
ปั ด UI

-

Firmware Version of แสดงเวอร์ชนั เฟิ ร์มแวร์ของอุปกรณ์ป้
DADF
อนกระดาษ

-

7000

Copy Counter

แสดงจํานวนหน้าทั้งหมดที่ทาํ สําเนา

-

7001

Print Counter

แสดงจํานวนหน้าทั้งหมดที่พิมพ์

-

902

การตั้งค่าโหมดบัญชี
หมายเลขโปร
แกรม

รายการเมนู

คําอธิบาย

ค่า
(*: การตัง้ ค่าเริ่มต้น)

203

โหมด Account

600

ลบสําเนาของทุกบัญ ล้างการนั บสําเนาของทุกบัญชี
ชี

601

passcode
ของบัญชีหมายเลข
1

ระบุ passcode ของบัญชีเลขที่ 1
โดยใช้ตวั เลขสามหลัก

4-ตัวเลข 6 หลัก
(ค่าเริ่มต้น: 0001)

เครื องมื อ

602

passcode
ของบัญชีหมายเลข
2

ระบุ passcode ของบัญชีเลขที่ 2
โดยใช้ตวั เลขสามหลัก

4-ตัวเลข 6 หลัก
(ค่าเริ่มต้น: 0002)

8

603

passcode
ของบัญชีหมายเลข
3

ระบุ passcode ของบัญชีเลขที่ 3
โดยใช้ตวั เลขสามหลัก

4 - ตัวเลข 6 หลัก
(ค่าเริ่มต้น: 0003)

604

passcode
ของบัญชีหมายเลข
4

ระบุ passcode ของบัญชีเลขที่ 4
โดยใช้ตวั เลขสามหลัก

4 - ตัวเลข 6 หลัก
(ค่าเริ่มต้น: 0004)

605

passcode
ของบัญชีหมายเลข
5

ระบุ passcode ของบัญชีเลขที่ 5
โดยใช้ตวั เลขสามหลัก

4 - ตัวเลข 6 หลัก
(ค่าเริ่มต้น: 0005)

606

passcode
ของบัญชีหมายเลข
6

ระบุ passcode ของบัญชีเลขที่ 6
โดยใช้ตวั เลขสามหลัก

4 - ตัวเลข 6 หลัก
(ค่าเริ่มต้น: 0006)

607

passcode
ของบัญชีหมายเลข
7

ระบุ passcode ของบัญชีเลขที่ 7
โดยใช้ตวั เลขสามหลัก

4 - ตัวเลข 6 หลัก
(ค่าเริ่มต้น: 0007)

เลือกโหมดบัญชีของเครื่องพิมพ์
โปรดดูที่ "โหมด Account" (P.69)

0: โหมดบัญชีอิสระ*
1: โหมดบัญชีเดียว
2: โหมดหลายบัญชี
0: ห้ามเคลียร์*
1: เคลียร์
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8 เครื่องมือ

หมายเลขโปร
แกรม

เครื องมื อ

8

คําอธิบาย

ค่า
(*: การตั้งค่าเริ่มต้น)

608

passcode
ของบัญชีหมายเลข
8

ระบุ passcode ของบัญชีเลขที่ 8
โดยใช้ตัวเลขสามหลัก

4 - ตัวเลข 6 หลัก
(ค่าเริ่มต้น: 0008)

609

passcode
ของบัญชีหมายเลข
9

ระบุ passcode ของบัญชีเลขที่ 9
โดยใช้ตัวเลขสามหลัก

4 - ตัวเลข 6 หลัก
(ค่าเริ่มต้น: 0009)

610

passcode
ของบัญชีหมายเลข
10

ระบุ passcode ของบัญชีเลขที่ 10
โดยใช้ตัวเลขสามหลัก

4 - ตัวเลข 6 หลัก
(ค่าเริ่มต้น: 0010)

611

บัญชีเลขที่ 1
Copy Job Limit

ระบุจาํ นวนหน้าสูงสุดที่ยอมให้ทาํ สํา 0 (ไม่จาํ กัดจํานวน)* - 255 (1 =
เนาของบัญชี เลขที่ 1
1000)

612

บัญชีเลขที่ 2
Copy Job Limit

ระบุจาํ นวนหน้าสูงสุดที่ยอมให้ทาํ สํา 0 (ไม่จาํ กัดจํานวน)* - 255 (1 =
เนาของบัญชี เลขที่ 2
1000)

613

บัญชีเลขที่ 3
Copy Job Limit

ระบุจาํ นวนหน้าสูงสุดที่ยอมให้ทาํ สํา 0 (ไม่จาํ กัดจํานวน)* - 255 (1 =
เนาของบัญชี เลขที่ 3
1000)

614

บัญชีเลขที่ 4
Copy Job Limit

ระบุจาํ นวนหน้าสูงสุดที่ยอมให้ทาํ สํา 0 (ไม่จาํ กัดจํานวน)* - 255 (1 =
เนาของบัญชี เลขที่ 4
1000)

615

บัญชีเลขที่ 5
Copy Job Limit

ระบุจาํ นวนหน้าสูงสุดที่ยอมให้ทาํ สํา 0 (ไม่จาํ กัดจํานวน)* - 255 (1 =
เนาของบัญชี เลขที่ 5
1000)

616

บัญชีเลขที่ 6
Copy Job Limit

ระบุจาํ นวนหน้าสูงสุดที่ยอมให้ทาํ สํา 0 (ไม่จาํ กัดจํานวน)* - 255 (1 =
เนาของบัญชี เลขที่ 6
1000)

617

บัญชีเลขที่ 7
Copy Job Limit

ระบุจาํ นวนหน้าสูงสุดที่ยอมให้ทาํ สํา 0 (ไม่จาํ กัดจํานวน)* - 255 (1 =
เนาของบัญชี เลขที่ 7
1000)

618

บัญชีเลขที่ 8
Copy Job Limit

ระบุจาํ นวนหน้าสูงสุดที่ยอมให้ทาํ สํา 0 (ไม่จาํ กัดจํานวน)* - 255 (1 =
เนาของบัญชี เลขที่ 8
1000)

619

บัญชีเลขที่ 9
Copy Job Limit

ระบุจาํ นวนหน้าสูงสุดที่ยอมให้ทาํ สํา 0 (ไม่จาํ กัดจํานวน)* - 255 (1 =
เนาของบัญชี เลขที่ 9
1000)

620

บัญชีเลขที่ 10
Copy Job Limit

ระบุจาํ นวนหน้าสูงสุดที่ยอมให้ทาํ สํา 0 (ไม่จาํ กัดจํานวน)* - 255 (1 =
เนาของบัญชี เลขที่ 10
1000)

7002

บัญชีเลขที่ 1
Copy Count

แสดงจํานวนสําเนาทั้งหมดที่สงั ่ พิมพ์
ภายใต้บญ
ั ชี เลขที่ 1

-

บัญชีเลขที่ 2
Copy Count

แสดงจํานวนสําเนาทั้งหมดที่สงั ่ พิมพ์
ภายใต้บญ
ั ชี เลขที่ 2

-

บัญชีเลขที่ 3
Copy Count

แสดงจํานวนสําเนาทั้งหมดที่สงั ่ พิมพ์
ภายใต้บญ
ั ชี เลขที่ 3

-

บัญชีเลขที่ 4
Copy Count

แสดงจํานวนสําเนาทั้งหมดที่สงั ่ พิมพ์
ภายใต้บญ
ั ชี เลขที่ 4

-

7003
7004
7005
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รายการเมนู

รายการ System Administrator Program

หมายเลขโปร
แกรม
7006
7007
7008
7009
7010
7011

คําอธิบาย

ค่า
(*: การตัง้ ค่าเริ่มต้น)

บัญชีเลขที่ 5
Copy Count

แสดงจํานวนสําเนาทั้งหมดที่สงั ่ พิมพ์
ภายใต้บัญชี เลขที่ 5

-

บัญชีเลขที่ 6
Copy Count

แสดงจํานวนสําเนาทั้งหมดที่สงั ่ พิมพ์
ภายใต้บัญชี เลขที่ 6

-

บัญชีเลขที่ 7
Copy Count

แสดงจํานวนสําเนาทั้งหมดที่สงั ่ พิมพ์
ภายใต้บัญชี เลขที่ 7

-

บัญชีเลขที่ 8
Copy Count

แสดงจํานวนสําเนาทั้งหมดที่สงั ่ พิมพ์
ภายใต้บัญชี เลขที่ 8

-

บัญชีเลขที่ 9
Copy Count

แสดงจํานวนสําเนาทั้งหมดที่สงั ่ พิมพ์
ภายใต้บัญชี เลขที่ 9

-

บัญชีเลขที่ 10
Copy Count

แสดงจํานวนสําเนาทั้งหมดที่สงั ่ พิมพ์
ภายใต้บัญชี เลขที่ 10

-

รายการเมนู

การตั้งค่าเครือค่าย

หมายเลขโปร
แกรม

รายการเมนู

คําอธิบาย

เครื องมื อ

หมายเหตุ •ค่าดังกล่าวจะมีให้ใช้เมือ่ ติดตั้ง Simple Network Print Kit

ค่า
(*: การตัง้ ค่าเริ่มต้น)

1006

Ethernet Speed

ตั้งความเร็วในการสื่อสาร

17: 10BASE-T Half
18: 100BASE-TX Half
33: 10BASE-T Full
34: 100BASE-TX Full
127: Auto*

1007

โหมด IP

ตั้งชนิ ดของ TCP/IP

4: IPv4*
6: IPv6
10: IPv4 และ IPv6 ทั้งคู่

1008

ขอไอพีแอดเดรส

ตั้งวิธีการเรียกอพีแอดเดรส, subnet 1: RARP
mask และที่อยู่เกตเวย์
2: DHCP
4: BOOTP
8: DHCP ที่มี AutoIP*
16: ตั้งค่าด้วยตนเอง

1009

0* - 255
ตั้งไอพีแอดเดรส 1 ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุ่มที่ 1
บน IPv4 ด้วยตนเอง ในไอพีแอดเดรสของเครื่องพิมพ์โดยใ
ช้ IPv4

1010

ตั้งไอพีแอดเดรส 2 ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุ่มที่ 2
0* - 255
บน IPv4 ด้วยตนเอง ในไอพีแอดเดรสของเครื่องพิมพ์โดยใ
ช้ IPv4

8

135

8 เครื่องมือ

หมายเลขโปร
แกรม

คําอธิบาย

ค่า
(*: การตั้งค่าเริ่มต้น)

เครื องมื อ

1011

ตั้งไอพีแอดเดรส 3 ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุ่มที่ 3
0* - 255
บน IPv4 ด้วยตนเอง ในไอพีแอดเดรสของเครื่องพิมพ์โดยใ
ช้ IPv4

1012

ตั้งไอพีแอดเดรส 4 ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุ่มที่ 4
0* - 255
บน IPv4 ด้วยตนเอง ในไอพีแอดเดรสของเครื่องพิมพ์โดยใ
ช้ IPv4

1013

ตั้ง Subnet Mask 1 ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุ่มที่ 1 ใน 0* - 255
บน IPv4 ด้วยตนเอง subnet mask ของเครื่องพิมพ์โดยใช้
IPv4

1014

ตั้ง Subnet Mask 2 ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุ่มที่ 2 ใน 0* - 255
บน IPv4 ด้วยตนเอง subnet mask ของเครื่องพิมพ์โดยใช้
IPv4

1015

ตั้ง Subnet Mask 3 ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุ่มที่ 3 ใน 0* - 255
บน IPv4 ด้วยตนเอง subnet mask ของเครื่องพิมพ์โดยใช้
IPv4

1016

ตั้ง Subnet Mask 4 ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุ่มที่ 4 ใน 0* - 255
บน IPv4 ด้วยตนเอง subnet mask ของเครื่องพิมพ์โดยใช้
IPv4

1017

0* - 255
ตั้งที่อยู่เกตเวย์ 1
ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุ่มที่ 1
บน IPv4 ด้วยตนเอง ในที่อยู่เกตเวย์ของเครื่องพิมพ์โดยใช้
IPv4

1018

ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุ่มที่ 2
ตั้งที่อยู่เกตเวย์ 2
0* - 255
บน IPv4 ด้วยตนเอง ในที่อยู่เกตเวย์ของเครื่องพิมพ์โดยใช้
IPv4

1019

0* - 255
ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุ่มที่ 3
ตั้งที่อยู่เกตเวย์ 3
บน IPv4 ด้วยตนเอง ในที่อยู่เกตเวย์ของเครื่องพิมพ์โดยใช้
IPv4

1020

ตั้งที่อยู่เกตเวย์ 4
ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุ่มที่ 4
0* - 255
บน IPv4 ด้วยตนเอง ในที่อยู่เกตเวย์ของเครื่องพิมพ์โดยใช้
IPv4

1021

ตัวกรองไอพีบน
IPv4

1022

อนุ ญาตให้ไอพีแอดเ ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุ่มที่ 1
ดรส (1) - 1 เข้าถึง ในไอพีแอดเดรส (1) - 1
IPv4
ที่อนุ ญาตให้เข้าถึง IPv4

0* - 255

1023

อนุ ญาตให้ไอพีแอดเ ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุ่มที่ 2
ดรส (1) - 2 เข้าถึง ในไอพีแอดเดรส (1) - 2
IPv4
ที่อนุ ญาตให้เข้าถึง IPv4

0* - 255

8
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0: ไม่มีการควบคุมการเข้าถึง
IPv4*
1: ใช้การควบคุมการเข้าถึง IPv4
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อนุ ญาตให้ไอพีแอดเ ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุ่มที่ 3
ดรส (1) - 3 เข้าถึง ในไอพีแอดเดรส (1) - 3
IPv4
ที่อนุ ญาตให้เข้าถึง IPv4

0* - 255

1025

อนุ ญาตให้ไอพีแอดเ ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุ่มที่ 4
ดรส (1) - 4 เข้าถึง ในไอพีแอดเดรส (1) - 4
IPv4
ที่อนุ ญาตให้เข้าถึง IPv4

0* - 255

1026

ความยาวบิตมาสก์ค ตั้งความยาวบิตของมาสก์ควบคุมกา 0* - 32
วบคุมการเข้าถึง
รเข้าถึง IPv4 (1)
IPv4 (1)

1030

อนุ ญาตให้ไอพีแอดเ ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุ่มที่ 1 ใน
ดรส (2) - 1 เข้าถึง Subnet Mask (2) - 1
IPv4
ที่อนุ ญาตให้เข้าถึง IPv4

0* - 255

1031

อนุ ญาตให้ไอพีแอดเ ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุ่มที่ 2 ใน
ดรส (2) - 2 เข้าถึง Subnet Mask (2) - 2
IPv4
ที่อนุ ญาตให้เข้าถึง IPv4

0* - 255

1032

อนุ ญาตให้ไอพีแอดเ ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุ่มที่ 3 ใน
ดรส (2) - 3 เข้าถึง Subnet Mask (2) - 3
IPv4
ที่อนุ ญาตให้เข้าถึง IPv4

0* - 255

1033

อนุ ญาตให้ไอพีแอดเ ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุ่มที่ 4 ใน
ดรส (2) - 4 เข้าถึง Subnet Mask (2) - 4
IPv4
ที่อนุ ญาตให้เข้าถึง IPv4

0* - 255

เครื องมื อ

1024

8

1034

ความยาวบิตมาสก์ค ตั้งความยาวบิตของมาสก์ควบคุมกา 0* - 32
วบคุมการเข้าถึง
รเข้าถึง IPv4 (2)
IPv4 (2)

1038

อนุ ญาตให้ไอพีแอดเ ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุ่มที่ 1
ดรส (3) - 1 เข้าถึง ในไอพีแอดเดรส (3) - 1
IPv4
ที่อนุ ญาตให้เข้าถึง IPv4

0* - 255

1039

อนุ ญาตให้ไอพีแอดเ ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุ่มที่ 2
ดรส (3) - 2 เข้าถึง ในไอพีแอดเดรส (3) - 2
IPv4
ที่อนุ ญาตให้เข้าถึง IPv4

0* - 255

1040

อนุ ญาตให้ไอพีแอดเ ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุ่มที่ 3
ดรส (3) - 3 เข้าถึง ในไอพีแอดเดรส (3) - 3
IPv4
ที่อนุ ญาตให้เข้าถึง IPv4

0* - 255

1041

อนุ ญาตให้ไอพีแอดเ ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุ่มที่ 4
ดรส (3) - 4 เข้าถึง ในไอพีแอดเดรส (3) - 4
ที่อนุ ญาตให้เข้าถึง IPv4
IPv4

0* - 255

1042

ความยาวบิตมาสก์ค ตั้งความยาวบิตของมาสก์ควบคุมกา 0* - 32
วบคุมการเข้าถึง
รเข้าถึง IPv4 (3)
IPv4 (3)
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เครื องมื อ

1046

อนุ ญาตให้ไอพีแอดเ ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุ่มที่ 1
ดรส (4) - 1 เข้าถึง ในไอพีแอดเดรส (4) - 1
IPv4
ที่อนุ ญาตให้เข้าถึง IPv4

0* - 255

1047

อนุ ญาตให้ไอพีแอดเ ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุ่มที่ 2
ดรส (4) - 2 เข้าถึง ในไอพีแอดเดรส (4) - 2
IPv4
ที่อนุ ญาตให้เข้าถึง IPv4

0* - 255

1048

อนุ ญาตให้ไอพีแอดเ ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุ่มที่ 3
ดรส (4) - 3 เข้าถึง ในไอพีแอดเดรส (4) - 3
IPv4
ที่อนุ ญาตให้เข้าถึง IPv4

0* - 255

1049

อนุ ญาตให้ไอพีแอดเ ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุ่มที่ 4
ดรส (4) - 4 เข้าถึง ในไอพีแอดเดรส (4) - 4
ที่อนุ ญาตให้เข้าถึง IPv4
IPv4

0* - 255

1050

ความยาวบิตมาสก์ค ตั้งความยาวบิตของมาสก์ควบคุมกา 0* - 32
วบคุมการเข้าถึง
รเข้าถึง IPv4 (4)
IPv4 (4)

1054

อนุ ญาตให้ไอพีแอดเ ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุ่มที่ 1
ดรส (5) - 1 เข้าถึง ในไอพีแอดเดรส (5) - 1
IPv4
ที่อนุ ญาตให้เข้าถึง IPv4

0* - 255

1055

อนุ ญาตให้ไอพีแอดเ ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุ่มที่ 2
ดรส (5) - 2 เข้าถึง ในไอพีแอดเดรส (5) - 2
IPv4
ที่อนุ ญาตให้เข้าถึง IPv4

0* - 255

1056

อนุ ญาตให้ไอพีแอดเ ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุ่มที่ 3
ดรส (5) - 3 เข้าถึง ในไอพีแอดเดรส (5) - 3
ที่อนุ ญาตให้เข้าถึง IPv4
IPv4

0* - 255

1057

อนุ ญาตให้ไอพีแอดเ ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุ่มที่ 4
ดรส (5) - 4 เข้าถึง ในไอพีแอดเดรส (5) - 4
IPv4
ที่อนุ ญาตให้เข้าถึง IPv4

0* - 255

1058

ความยาวบิตมาสก์ค ตั้งความยาวบิตของมาสก์ควบคุมกา 0* - 32
รเข้าถึง IPv4 (5)
วบคุมการเข้าถึง
IPv4 (5)

1062

อนุ ญาตให้ไอพีแอดเ ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุ่มที่ 1
ดรส (6) - 1 เข้าถึง ในไอพีแอดเดรส (6) - 1
IPv4
ที่อนุ ญาตให้เข้าถึง IPv4

0* - 255

1063

อนุ ญาตให้ไอพีแอดเ ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุ่มที่ 2
ดรส (6) - 2 เข้าถึง ในไอพีแอดเดรส (6) - 2
ที่อนุ ญาตให้เข้าถึง IPv4
IPv4

0* - 255

1064

อนุ ญาตให้ไอพีแอดเ ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุ่มที่ 3
ดรส (6) - 3 เข้าถึง ในไอพีแอดเดรส (6) - 3
IPv4
ที่อนุ ญาตให้เข้าถึง IPv4

0* - 255

8
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อนุ ญาตให้ไอพีแอดเ ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุ่มที่ 4
ดรส (6) - 4 เข้าถึง ในไอพีแอดเดรส (6) - 4
IPv4
ที่อนุ ญาตให้เข้าถึง IPv4

0* - 255

1066

ความยาวบิตมาสก์ค ตั้งความยาวบิตของมาสก์ควบคุมกา 0* - 32
วบคุมการเข้าถึง
รเข้าถึง IPv4 (6)
IPv4 (6)

1070

อนุ ญาตให้ไอพีแอดเ ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุ่มที่ 1
ดรส (7) - 1 เข้าถึง ในไอพีแอดเดรส (7) - 1
ที่อนุ ญาตให้เข้าถึง IPv4
IPv4

0* - 255

1071

อนุ ญาตให้ไอพีแอดเ ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุ่มที่ 2
ดรส (7) - 2 เข้าถึง ในไอพีแอดเดรส (7) - 2
IPv4
ที่อนุ ญาตให้เข้าถึง IPv4

0* - 255

1072

อนุ ญาตให้ไอพีแอดเ ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุ่มที่ 3
ดรส (7) - 3 เข้าถึง ในไอพีแอดเดรส (7) - 3
IPv4
ที่อนุ ญาตให้เข้าถึง IPv4

0* - 255

1073

อนุ ญาตให้ไอพีแอดเ ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุ่มที่ 4
ดรส (7) - 4 เข้าถึง ในไอพีแอดเดรส (7) - 4
ที่อนุ ญาตให้เข้าถึง IPv4
IPv4

0* - 255

1074

ความยาวบิตมาสก์ค ตั้งความยาวบิตของมาสก์ควบคุมกา 0* - 32
วบคุมการเข้าถึง
รเข้าถึง IPv4 (7)
IPv4 (7)

1078

อนุ ญาตให้ไอพีแอดเ ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุ่มที่ 1
ดรส (8) - 1 เข้าถึง ในไอพีแอดเดรส (8) - 1
ที่อนุ ญาตให้เข้าถึง IPv4
IPv4

0* - 255

1079

อนุ ญาตให้ไอพีแอดเ ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุ่มที่ 2
ดรส (8) - 2 เข้าถึง ในไอพีแอดเดรส (8) - 2
IPv4
ที่อนุ ญาตให้เข้าถึง IPv4

0* - 255

1080

อนุ ญาตให้ไอพีแอดเ ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุ่มที่ 3
ดรส (8) - 3 เข้าถึง ในไอพีแอดเดรส (8) - 3
ที่อนุ ญาตให้เข้าถึง IPv4
IPv4

0* - 255

1081

อนุ ญาตให้ไอพีแอดเ ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุ่มที่ 4
ดรส (8) - 4 เข้าถึง ในไอพีแอดเดรส (8) - 4
IPv4
ที่อนุ ญาตให้เข้าถึง IPv4

0* - 255

1082

ความยาวบิตมาสก์ค ตั้งความยาวบิตของมาสก์ควบคุมกา 0* - 32
รเข้าถึง IPv4 (8)
วบคุมการเข้าถึง
IPv4 (8)

1086

อนุ ญาตให้ไอพีแอดเ ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุ่มที่ 1
ดรส (9) - 1 เข้าถึง ในไอพีแอดเดรส (9) - 1
IPv4
ที่อนุ ญาตให้เข้าถึง IPv4

เครื องมื อ

1065

8
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1087

อนุ ญาตให้ไอพีแอดเ ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุ่มที่ 2
ดรส (9) - 2 เข้าถึง ในไอพีแอดเดรส (9) - 2
IPv4
ที่อนุ ญาตให้เข้าถึง IPv4

0* - 255

1088

อนุ ญาตให้ไอพีแอดเ ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุ่มที่ 3
ดรส (9) - 3 เข้าถึง ในไอพีแอดเดรส (9) - 3
IPv4
ที่อนุ ญาตให้เข้าถึง IPv4

0* - 255

1089

อนุ ญาตให้ไอพีแอดเ ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุ่มที่ 4
ดรส (9) - 4 เข้าถึง ในไอพีแอดเดรส (9) - 3
IPv4
ที่อนุ ญาตให้เข้าถึง IPv4

0* - 255

1090

ความยาวบิตมาสก์ค ตั้งความยาวบิตของมาสก์ควบคุมกา 0* - 32
วบคุมการเข้าถึง
รเข้าถึง IPv4 (9)
IPv4 (9)

1094

อนุ ญาตให้ไอพีแอดเ ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุ่มที่ 1
ดรส (10) - 1
ในไอพีแอดเดรส (10) - 1
เข้าถึง IPv4
ที่อนุ ญาตให้เข้าถึง IPv4

0* - 255

1095

อนุ ญาตให้ไอพีแอดเ ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุ่มที่ 2
ดรส (10) - 2
ในไอพีแอดเดรส (10) - 2
ที่อนุ ญาตให้เข้าถึง IPv4
เข้าถึง IPv4

0* - 255

1096

อนุ ญาตให้ไอพีแอดเ ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุ่มที่ 3
ดรส (10) - 3
ในไอพีแอดเดรส (10) - 3
เข้าถึง IPv4
ที่อนุ ญาตให้เข้าถึง IPv4

0* - 255

1097

อนุ ญาตให้ไอพีแอดเ ตั้งตัวเลข 8 บิตของเลขกลุ่มที่ 4
ในไอพีแอดเดรส (10) - 4
ดรส (10) - 4
ที่อนุ ญาตให้เข้าถึง IPv4
เข้าถึง IPv4

0* - 255

1098

ความยาวบิตมาสก์ค ตั้งความยาวบิตของมาสก์ควบคุมกา 0* - 32
วบคุมการเข้าถึง
รเข้าถึง IPv4 (10)
IPv4 (10)

1103

สถานะพอร์ต SNMP ตั้งสถานะเริ่มต้นของพอร์ต SNMP

1104

สถานะพอร์ต LPD

ตั้งสถานะเริ่มต้นของพอร์ต LPD

0: ปิ ดใช้งานแล้ว
1: เปิ ดใช้งานแล้ว*

1105

พอร์ตสถานะ Port
9100

ตั้งสถานะเริ่มต้นของพอร์ต Port
9100

0: ปิ ดใช้งานแล้ว
1: เปิ ดใช้งานแล้ว*

1106

สถานะเริ่มต้นการบ ตั้งสถานะเริ่มต้นใน Centreware
ริการอินเทอร์เน็ ตขอ Internet Services
ง Centreware

0: ปิ ดใช้งานแล้ว
1: เปิ ดใช้งานแล้ว*

8
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รายการเมนู

0: ปิ ดใช้งานแล้ว
1: เปิ ดใช้งานแล้ว*

รายการ System Administrator Program

การตั้งค่าคุณลักษณะ
หมายเลขโปร
แกรม

รายการเมนู

คําอธิบาย

ค่า
(*: การตัง้ ค่าเริ่มต้น)

ถาดกระดาษ
(การทําสําเนา)

ตั้งค่าถาดเริ่มต้น

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

3002

การย่อ/ขยาย
(การทําสําเนา)

ตั้งอัตราส่วนการย่อ-ขยายเริ่มต้น

0: อัตโนมัติ
1: 50.0%
2: 70.7%
3: 100.0%*
4: 141.4%
5: 200.0%
6: ตั้งล่วงหน้า

3003

การลบขอบกระดาษ ตั้งจํานวน การลบขอบกระดาษ
(การทําสําเนา)

0 - 50 มม.
(ค่าเริ่มต้น:2 มม.)

3004

ประเภทต้นฉบับ
(การทําสําเนา)

ตั้งค่าเริ่มต้นของ [ประเภทต้นฉบับ]

1: ข้อความ*
2: ข้อความ & ภาพถ่าย
3: ภาพถ่าย

3005

สว่างขึ้ น / เข้มขึ้ น
(การทําสําเนา)

ตั้งค่าเริ่มต้นของ [สว่างขึ้ น / เข้มขึ้ น] 0: เบา +2
1: เบา +1
2: ปกติ*
3: มืด +1
4: มืด +2
5: ประหยัดหมึกพิมพ์

3006

ความคมชัด
(การทําสําเนา)

ตั้งค่าความคมชัด

3007

ปรับคุณภาพของพนื้ ตั้งค่าลดสีพนหลั
ื้ งของกระดาษหรือไ 0: Off
หลังของสําเนา
ม่
1: On*
(การทําสําเนา)

เครื องมื อ

3000

8

0: อ่อน+2
1: อ่อน +1
2: ปกติ*
3: ความคม +1
4: ความคม +2
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8 เครื่องมือ

หมายเลขโปร
แกรม
3008

รายการเมนู
ขนาดกระดาษ
(การทําสําเนา)

คําอธิบาย

ค่า
(*: การตั้งค่าเริ่มต้น)

ตั้งค่าเริ่มต้นของขนาดเอกสารเมื่อโป 1: 11 × 17"
รแกรมหมายเลข 206 ถูกตั้งค่าเป็ น 2: A3
2.
5: B4
6: 8.5 × 14"
7: 8.5 × 13"
9: A4
10: 8.5 × 11"
14: B5
16: 8.5 × 11" *
17: 5.5 × 8.5"
18: A4 *
19: A5
23: B5
134: ขนาดเอกสารที่คาดหวัง

เครื องมื อ

ตั้งค่าเริ่มต้นของขนาดเอกสารเมื่อโป 1: 11 × 17"
รแกรมหมายเลข 206 ถูกตั้งค่าเป็ น 2: A3
3.
5: B4
6: 8.5 × 14"
7: 8.5 × 13"
9: A4
10: 8.5 × 11"
14: B5
16: 8.5 × 11" *
18: A4
19: A5
23: B5
56: 8.5 × 13.4"
134: ขนาดเอกสารที่คาดหวัง

8
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หมายเลขโปร
แกรม

รายการเมนู

3008

ขนาดกระดาษ
(อย่างต่อเนื่ อง) (การทําสําเนา)

คําอธิบาย

ค่า
(*: การตัง้ ค่าเริ่มต้น)

ตั้งค่าเริ่มต้นของขนาดเอกสารเมื่อโป 1: 11 × 17"
รแกรมหมายเลข 206 ถูกตั้งค่าเป็ น 2: A3
4
3: 8K
5: B4
6: 8.5 × 14"
7: 8.5 × 13"
9: A4
10: 8.5 × 11"
11: 16K
14: B5
16: 8.5 × 11"
18: A4 *
19: A5
20: 16K
23: B5
134: ขนาดเอกสารที่คาดหวัง

3009

2 ด้าน
(การทําสําเนา)

ตั้งการตั้งค่าเริ่มต้นของ [2 ด้าน]

3010

Preset Zoom Ratio ตั้งอัตราส่วนการตั้งค่าย่อ(การทําสําเนา)
ขยายล่วงหน้า
ท่านสามารถตั้งค่าระหว่าง 25 และ
400% (เพิ่มครั้งละ 1%)

เครื องมื อ

ตั้งค่าเริ่มต้นของขนาดเอกสารเมื่อโป 1: 11 × 17"
รแกรมหมายเลข 206 ถูกตั้งค่าเป็ น 2: A3
5
5: B4
6: 8.5 × 14"
7: 8.5 × 13"
9: A4
10: 8.5 × 11"
14: B5
16: 8.5 × 11"
18: A4 *
19: A5
23: B5
134: ขนาดเอกสารที่คาดหวัง

8

0: 1 -> 1*
1: 1 -> 2
2: 2 -> 1
3: 2 -> 2
25 - 400%
(ค่าเริ่มต้น:81%)
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8 เครื่องมือ

หมายเลขโปร
แกรม

รายการเมนู

คําอธิบาย

เครื องมื อ

3011

ปรับคุณภาพของพนื้ ตั้งค่าระดับคุณภาพของพื้ นหลังของส
หลังของสําเนา Level เนา ([ปรับคุณภาพของพนื้
(การทําสําเนา)
หลังของสําเนา)
(โปรมแกรมหมายเลข: 3007)
เมื่อคุณลักษณะถูกตั้งเป็ น ON
คุณลักษะนี้ สามารถใช้ได้เมื่อสแกนเ
อกสารภาพขาว-ดํา

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

3012

การลบขอบกระดาษ ตั้งจระยะของ การลบขอบกระดาษ
ถ่ายบัตรประจําตัว สําหรับคุณลักษณะ
ถ่ายบัตรประจําตัว
(การทําสําเนา)

0 - 10 มม.
(ค่าเริ่มต้น: 2 มม.)

3013

Scanning Size for ตั้งขนาด (ด้านหนึ่ งของตาราง)
86 - 297 มม.
ถ่ายบัตรประจําตัว เมือ่ สแกนเอกสารโดยใช้คุณลักษณะ (ค่าเริ่มต้น:100 มม.)
(ด้านหนึ่ งของตาราง ถ่ายบัตรประจําตัว
)

3014

3: การเย็บเล่มด้านยาว*
ด้านที่ถูกเย็บเล่มสํา กําหนดด้านเย็บเล่มเมื่อเอกสารแ
4: การเย็บเล่มด้านสั้น
หรับการทําสําเนาห ละกระดาษ ได้ต้งั ค่าแล้ว เมื่อ
น้าหลัง
"จํานวนหน้าต่อด้าน"
ถูกเลือกค่าการเย็บเล่มด้านยาวจะถู
กติดตั้ง

4000

ความคมชัด
(การสแกน)

4002

ปรับคุณภาพของพนื้ ตั้งค่าการลดระดับสีของฟั งก์ชนั ่ ยกเลิ
หลังของสําเนา Level กสีพื้นหลัง (ปรับคุณภาพของพนื้
หลังของสําเนา )
(การทําสําเนา)
เมื่อคุณลักษณะนี้ ถูกตั้งให้ ON
คุณลักษะนี้ สามารถใช้ได้เมื่อสแกนเ
อกสารภาพขาว-ดํา

ตั้งค่าความคมชัด

8
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ค่า
(*: การตั้งค่าเริ่มต้น)

0: Soft +2
1: Soft +1
2: Normal*
3: Sharp +1
4: Sharp +2
0: Level1
1: Level2*
2: Level3
3: Level4
4: Level5

9 สถานะของเครือ่ ง
เนื้ อหาในบทนี้ อธิบายถึงคุณลักษณะที่ให้ไว้เพื่อตรวจสอบสถานะของเครื่อง


การพิมพ์ Reports ........................................................................................................ 146
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9 สถานะของเครื่อง

การพิมพ์ Reports
เครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์รายงาน:
Report

คําอธิบาย

System Settings Report

พิมพ์การกําหนดค่าฮาร์ดแวร์ของเครื่อง ข้อมูลรุ่ น สถานะการสิ้ นเปลือง
จํานวนหน้าที่พิมพ์ตามคุณลักษณะแต่ละอย่าง
รายการที่สามารถรายการที่ถกู ตั้งมาจาก CentreWare Internet Services
และค่าบต่างๆ

Service Settings Report

พิมพ์รายการทั้งหมดที่สามารถตั้งค่าได้จากแผงควบคุมในโหมด System
Administration

Job History Report

แสดงผลการปฏิบัติงาน พิมพ์งงานปั จจุบันล่าสุด (จํานวนทั้งหมด 10 งาน)
หมายเหตุ •เมือ่ มีประวัติงานเกินกว่า 10 งาน
งานใหม่แต่ละงานจะแทนที่งานที่เก่าทีสุดในประวัติ
•เมือ่ งานหน้าเดียวถูกพิมพ์ต่อเนื่ อง
ข้อมูลข้อผิดพลาดของหน้าที่ติดขัดอาจไม่ถูกบันทึก

Error History Report
สถานะของเครื อง

พิมพ์ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับข้อผิดพลาดที่ถกู เก็บเป็ นประวัติไว้ในเครื่องพิมพ์
ข้อผิดพลาดจะถูกบันทึกตามลําดับจากใหม่ที่สุดไปเก่าที่สุดได้ถึง 42 ข้อ
สามารถบันทึกข้อมูลกระดาษติดหรือข้อผิดพลาดทีคล้
◌่ ายกันได้ท้งั สิ้ น 10 ข้อมูล
หมายเหตุ •กรณีที่ขอ้ ผิดพลาดมีจาํ นวนข้อมูลมาก อาจจะบันทึกข้อผิดพลาดได้น้อยกว่า
42 ข้อ เมือ่ ประวัติขอ้ ผิดพลาดมีจาํ นวนเกินขีดความสามารถในการบันทึก
ข้อผิดพลาดใหม่ๆ แต่ละข้อที่บนั ทึกไว้จะแทนที่ขอ้ ผิดพลาดข้อแรกสุด

9

Job Counter Report

พิมพ์จาํ นวนหน้าทั้งหมดที่พิมพ์ตามคุณลักษณะแต่ละรายการพร้อมการนับจํานวน
เช่น
จํานวนสําเนาทั้งหมดและจํานวนสําเนาสูงสุดที่อนุ ญาตให้ผใู้ ช้แต่ละคนที่ใช้โหมด
multiple account

หมายเหตุ •รายการต่างๆ ที่พิมพ์จะแตกต่างกันตามการตั้งค่าของเครื่อง

ปฏิบตั ิตามขั้นตอนทั้งหมดด้านล่างในการพิมพ์รายงาน
1 เข้าสู่โหมด System Administration
โปรดดูที่"เข้าสู่โหมด System Administration" (P.126)

2 ป้อนหมายเลขโปรแกรม "202" และกดปุ่ ม <เริ่ม>
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การพิมพ์ Reports

3 ป้อนจํานวนรายงานที่ตอ้ งการพิมพ์แล้วกดปุ่ ม <เริ่ ม>

จํานวน

คําอธิบาย

1

System Settings Report

2

Service Settings Report

3

Job History Report

4

Error History Report

5

Job Counter Report

หมายเหตุ •หากต้องการหยุดงานพิมพ์ปัจจุบนั ให้กดปุ่ ม <หยุด>

เมื่อเสร็จสิ้ นการพิมพ์งานนั้นแล้ว
แผนภาพแสดงสถานะของเครื่องจะปรากฏขึ้ น
ดังที่แสดงในรูปขวามือ
สถานะของเครื อง

9

4 เมื่อสิ้ นสุดการพิมพ์ ให้กดปุ่ ม <ล็อกอิน/ล็อกเอาต์> เพื่อออกจากโหมด System Administration
หมายเหตุ •เมือ่ ออกจากโหมด System Administration ไฟที่ปุ่ม <ล็อกอิน/ล็อกเอาต์> จะดับลง

การตรวจสอบจํานวนงาน
ท่านสามารถตรวจสอบจํานวนหน้าที่พิมพ์โดยเครื่องพิมพ์ใต้คาํ ว่า "Counter" ในขข้อมูลที่ได้จาก
System Settings Report
Total

Impressions

จํานวนหน้ารวมทั้งหมดที่พิมพ์หรือที่ทาํ สําเนาจะปรากฏขึ้ น
Copied

Impressions

จํานวนหน้าทั้งหมดที่ทาํ สําเนาจะปรากฏขึ้ น
Printed

Impressions

จํานวนหน้าทั้งหมดที่พิมพ์จะปรากฏขึ้ น
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9 สถานะของเครื่อง

การตรวจสอบวัสดุสิ้นเปลือง
ท่านสามารถตรวจสอบสถานะของวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ตลับหมึกและตลับลูกดรัมโดยเลือกคําว่า
"Consumables" ซึ่งเป็ นข้อมูลที่ได้จาก System Settings Report
 Toner

Status

แสดงสถานะตลับหมึก


[OK]
ปั จจุบนั ยังไม่จาํ เป็ นต้องมีการเปลี่ยนใหม่ทดแทน





[Reorder]
ปั จจุบนั ยังไม่จาํ เป็ นต้องมีการเปลี่ยนใหม่ทดแทน แต่ตลับลูกดรัมจะต้องเปลี่ยนใหม่ในเร็วๆ นี้ควร
ตรวจดูให้แน่ ใจว่ามีตลับหมึกส้ าํ รอง
[Replace Soon]
ควรเปลี่ยนตลับทันที

 Drum

Status

แสดงสถานะตลับลูกดรัม
สถานะของเครื อง



[OK]
ปั จจุบนั ยังไม่จาํ เป็ นต้องมีการเปลี่ยนใหม่ทดแทน



9


[Reorder]
ปั จจุบนั ยังไม่จาํ เป็ นต้องมีการเปลี่ยนใหม่ทดแทน แต่ตลับลูกดรัมจะต้องเปลี่ยนใหม่ในเร็วๆ นี้
ควรมีตลับลูกดรัมสํารอง
[Replace Soon]
ควรเปลี่ยนตลับทันที



[Replace Now]
จะต้องเปลี่ยนตลับลูกดรัมชุดใหม่เดี๋ยวนี้
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การตรวจสอบจํานวนการแสดงผลที่ทาํ สําเนา
เครื่องพิมพ์จะสามารถแสดงจํานวนการแสดงผลทั้งหมดของผูใ้ ช้แต่ละรายที่ดท้ าํ สําเนาและจํานวนการ
แสดงผลทั้งหมดที่ผใู ้ ช้แต่ละรายได้ทาํ สําเนาไว้แะการแสดงผลจํานวนสูงสุดของผูใ้ ช้แต่ละรายที่ได้รบั อ
นุ ญาตให้ทาํ สําเนา
คุณลักษณะนี้ นํามาใช้ได้ในโหมด Multiple Account เพือ่ จัดการชุดการใช้กระดาษในการถ่ายสําเนา
Accounting for copy paper: "การใช้โหมดบัญชีในการบริหารการทําสําเนา" (P.111)

เพื่อตรวจสอบและปฏิบตั ิตามขั้นตอนทั้งหมดด้านล่าง
1 เข้าสู่โหมด System Administration
โปรดดูที่ "เข้าสู่โหมด System Administration" (P.126)

2 ป้อนหมายเลขโปรแกรมของกลุ่มที่ท่านต้องการตรวจสอบ กดปุ่ ม <เริ่ม>
การแสดงผลที่ทาํ สําเนา

หมายเลขโปรแกรม

คําอธิบาย
การแสดงผลที่ทาํ สําเนาโดยผูใ้ ช้รายที่ 1

7003

การแสดงผลที่ทาํ สําเนาโดยผูใ้ ช้รายที่ 2

7004

การแสดงผลที่ทาํ สําเนาโดยผูใ้ ช้รายที่ 3

7005

การแสดงผลที่ทาํ สําเนาโดยผูใ้ ช้รายที่ 4

7006

การแสดงผลที่ทาํ สําเนาโดยผูใ้ ช้รายที่ 5

7007

การแสดงผลที่ทาํ สําเนาโดยผูใ้ ช้รายที่ 6

7008

การแสดงผลที่ทาํ สําเนาโดยผูใ้ ช้รายที่ 7

7009

การแสดงผลที่ทาํ สําเนาโดยผูใ้ ช้รายที่ 8

7010

การแสดงผลที่ทาํ สําเนาโดยผูใ้ ช้รายที่ 9

7011

การแสดงผลที่ทาํ สําเนาโดยผูใ้ ช้รายที่ 10

สถานะของเครื อง

7002

9

ขีดจํากัดสําเนา

หมายเลขโปรแกรม

คําอธิบาย

611

ขีดจํากัดสําเนาเฉพาะผูใ้ ช้รายที่ 1

612

ขีดจํากัดสําเนาเฉพาะผูใ้ ช้รายที่ 2

613

ขีดจํากัดสําเนาเฉพาะผูใ้ ช้รายที่ 3

614

ขีดจํากัดสําเนาเฉพาะผูใ้ ช้รายที่ 4

615

ขีดจํากัดสําเนาเฉพาะผูใ้ ช้รายที่ 5

616

ขีดจํากัดสําเนาเฉพาะผูใ้ ช้รายที่ 6

149

9 สถานะของเครื่อง

หมายเลขโปรแกรม

คําอธิบาย

617

ขีดจํากัดสําเนาเฉพาะผูใ้ ช้รายที่ 7

618

ขีดจํากัดสําเนาเฉพาะผูใ้ ช้รายที่ 8

619

ขีดจํากัดสําเนาเฉพาะผูใ้ ช้รายที่ 9

620

ขีดจํากัดสําเนาเฉพาะผูใ้ ช้รายที่ 10

3 ตรวจสอบค่าที่ปรากฏ
หมายเหตุ •คุณสามารถมองเห็นตัวเลขลําดับถัดไปโดยการกดปุ่ ม
<เริ่ม> เมื่อสัญลักษณ์สามเหลี่ยมปรากฏขึ้ น
•กดปุ่ ม <หยุด>
เพื่อกลับไปสู่จอป้อนหมายเลขโปรแกรม

4 เมื่อเสร็จสิ้ นการตรวจสอบแล้ว ให้กดปุ่ ม <ล็อกอ◌ิน/ล็อกเอาต์> แล้วจึงออกจากโหมด System

Administration
หมายเหตุ •เมื่อออกจากโหมด System Administration ไฟที่ปุ่ม <ล็อกอิน/ล็อกเอาต์> จะดับลง
สถานะของเครื อง

9
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เนื้ อหาในบทนี้ อธิบายถึงวิธีเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลืองและวิธีทาํ ควาสะอาดดเครื่อง
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การเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง
วัสดุสิ้นเปลืองและอะไหล่ทดแทนเต่อไปนี้ จดั ให้มาพร้อมกับเครือง
เราขอแนะนําให้ใช้วสั ดุสิ้นเปลืองต่อไปนี้ เมือ่ มีการผลิตตรงตามเคุณสมบัติฉพาะของเครื่องพิมพ์
ชนิดของวัสดุสิ้นเปลือง/
อะไหล่ทดแทนเ

รหัสผลิตภัณฑ์

ปริมาณ/กล่อง

ตลับหมึก

CT201911

หนึ่ งหน่ วย/กล่อง

ตลับลูกดรัม

CT350972

หนึ่ งหน่ วย/กล่อง

สําคัญ

•ตัวแทนบริการจะเปลี่ยนตลับลูกดรัมให้ท่าน โปรดติดต่อตัวแทนฟูจซิ ีร็อกซ์หรือตัวแทนขาย

หมายเหตุ •เราขอแนะนําให้ท่านสํารองวัสดุสิ้นเปลือง/อะไหล่ทดแทนไว้ให้พร้อมเสมอ

คําเตือน


ใช้ไม้กวาดหรือผ้าชุบนํ้าเช็ดผงหมึกที่หก ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดทําความสะอาดผงหมึกที่หก
เนื่ องจากผงหมึกอาจติดไฟหากเกิดประกายไฟขึ้ นภายในเครื่องดูดฝุ่นและเป็ นสาเหตุทําให้เกิดการระเบิดขึ้ นได้
ถ้ามีผงหมึกหกเลอะเทอะเป็ นจํานวนมาก โปรดติดต่อตัวแทนฟูจิซีร็อกซ์ในพื้ นที่ของคุณ



ห้ามทิ้ งตลับหมึกลงในเปลวไฟ ผงหมึกที่เหลืออยูใ่ นตลับหมึกอาจลุกติดไฟและทําให้เกิดการบาดเจ็บจากไฟไหม้หรือการระเบิด
ถ้าคุณมีตลับหมึกที่ใช้หมดแล้วซึ่งต้องการกําจัดทิ้ง โปรดติดต่อตัวแทนฟูจิซีร็อกซ์ในพื้ นที่ของคุณเพื่อให้กาํ จัดทิ้ งวัสดุ

การบำรุ งรั กษา

เตือน

10



เก็บตลับลูกดรัมและตลับหมึกให้พน้ มือเด็ก ถ้าเด็กกลืนผงหมึกโดยไม่ต้งั ใจ ให้บว้ นผงหมึกทิ้ ง กลั้วล้างปากด้วยนํ้าเปล่า
ดื่มนํ้าและให้ปรึกษาแพทย์ทันที



ขณะเปลี่ยนตลับลูกดรัมและตลับหมึก ระวังอย่าให้หมึกหก ทุกครั้งที่หมึกหก ควรหลีกเลี่ยงมิให้หมึกส◌ัมผัสกับเสื้ อผ้า ผิวหนัง ดวงตา
และปาก รวมท้งการสูดดมเข้าไป



ถ้าหมึกหกลงบนผิวหนังหรือเสื้ อผ้า ให้ลา้ งออกด้วยสบู่และนํ้า ถ้าผงหมึกเข้าตา ให้ลา้ งตาด้วยนํ้าสะอาดในปริมาณมากๆ
เป็ นเวลาอย่างน้อย 15 นาทีจนอาการระคายเคืองหายไป และให้ปรึกษาแพทย์ในกรณีจาํ เป็ น ถ้าหายใจเอาผงหมึกเข้าไป
ให้ยา้ ยไปอยูใ่ นที่ๆ อากาศปลอดโปร่งและกลั้วล้างปากด้วยนํ้า ถ้าผงหมึกเข้าปาก ให้บว้ นผงหมึกทิ้ง กลั้วล้างปากด้วยนํ้า
ดื่มนํ้าเป็ นจํานวนและรีบพบแพทย์ทนั ที

 การจัดการวัสดุสิ้นเปลือง/อะไหล่ทดแทนเ
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ไม่เก็บกล่องบรรจุวสั ดุสิ้นเปลือง/อะไหล่ทดแทนไว้ในสภาพที่ต้งั ตรง



ไม่แกะกล่องบรรจุวสั ดุสิ้นเปลือง/อะไหล่ทดแทนเป็ นระยะก่อนใช้งาน
หลีกเลี่ยงการจัดเก็บวัสดุสิ้นเปลือง/อะไหล่ทดแทนเในตําแหน่ งที่ต้งั ต่อไปนี้คือ
- ในตําแหน่ งที่มีอุณหภูมิและความชื้ นสูง
- ใกล้อุปกรณ์การให้กาํ เนิ ดความร้อน
- ในบริเวณที่สมั ผัสกับแสงแดดโดยตรง
- บริเวณที่เต็มไปด้วยฝุ่นละออง

การเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง


ขณะใช้วสั ดุสิ้นเปลือง/อะไหล่ทดแทนเ โปรดอ่านข้อควรระวังในการใช้งานอย่างละเอียดรอบรอบ
ข้อควรระวังในการใช้งานจะมีคาํ แนะนําปิ ดไว้ที่ตวั ผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภณ
ั ฑ์
หรือแนบแผ่นข้อควรระวังไว้ในบรรจุภณ
ั ฑ์เล่านั้นแล้ว



เราขอแนะนําให้ท่านสํารองวัสดุสิ้นเปลือง/
อะไหล่ทดแทนเป็ นระยะเก็บเอาไว้ในคลังพัสดุให้พร้อมเสมอ



ขณะโทรเข้าศูนย์บริการลูกค้าของเราเพื่อสัง่ ซอวัสดุสิ้นไหล่ทดแทนเป็ นระยะ
ให้เตรียมรหัสผลิตภัณฑ์เหล่านั้นไว้ให้พร้อม



การใช้วสั ดุสิ้นเปลือง/
อะไหล่ทดแทนเที่ไม่ได้แนะนําโดยฟูจิซีร็อกซ์อาจทําให้เครื่องเสื่อมคุณภาพและลดประสิทธิภาพกา
รทํางานลงได้ ดังนั้น ให้ใช้เฉพาะวัสดุสิ้นเปลือง/อะไหล่ทดแทนเที่แนะนําโดยฟูจิซีร็อกซ์เท่านั้น

การตรวจเช็คสภาพของวัสดุสิ้นเปลือง

ท่านสามารถตรวจเช็คสภาพของวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ ได้
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ "การตรวจสอบวัสดุสิ้นเปลือง" (P.148)

การเปลี่ยนตลับหมึก

รหัสข้อผิดพล
าด

แผนผังแสดงสถานะเครื่อง

ไฟสว่างขึ้ น

การดําเนินการที่จาํ เป็ น
เมื่อไฟที่ไอคอนตลับหมึกนั้ นสว่าง
จําเป็ นต้องเปลี่ยนตลับหมึกหลังจากพิมพ์งา
นได้ประมาณ 2,500 หน้า*1
เตรียมตลับหมึกสํารองไว้ให้พร้อม

-

153

การบำรุ งรั กษา

รหัสข้อผิดพลาดและไอคอนต่อไปนี้ จะปรากฏอยู่ในแผนภาพแสดงสถานะเครื่องขณะที่ระดับผงหมึกที่เ
หลืออยู่น้ันเริ่มลดลง

10
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รหัสข้อผิดพล
าด

แผนผังแสดงสถานะเครื่อง

ไฟสว่างขึ้ น

การดําเนินการที่จาํ เป็ น
เมื่อไฟที่ไอคอนตลับหมึกนั้นสว่าง
(ไฟกระพริบเป็ นเวลา 3 วินาที)
จําเป็ นต้องเปลี่ยนตลับหมึกหลังจากพิมพ์งา
นได้ประมาณ 100 หน้า*1
เตรียมตลับหมึกสํารองไว้ให้พร้อม

-

การกระพริบ

เมื่อรหัสข้อผิดพลาดปรากฏขึ้ น
ไฟสัญลักษณ์ตลับหมึกเริ่มกระพริบและไฟรหั
สข้อผิดพลาดสว่าง
จําเป็ นต้องเปลี่ยนตลับหมึกใหม่

การบำรุ งรั กษา

*1 จํานวนหน้าที่เหลือสําหรับงานทําสําเนาหรืองานพิมพ์ ประเมินจากกระดาษ A4 LEF
ค่าดังกล่าวเป็ นค่าประมาณการและแตกต่างกันขึ้ นกับเงื่อนไขต่างๆ อาทิ เนื้ อหาที่พิมพ์ ขนาดกระดาษ ชนิ ดกระดาษ
และสภาพแวดล้อมการปฏิบตั ิงานของเครื่อง

10

สําคัญ
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•เมื่อท่านเปลี่ยนตลับหมึก ผงหมึกอาจหกและทําให้พนเลอะเทอะ
ื้
เราขอแนะนําให้วางกระดาษรองไปบนพื้นก่อน
•การใช้ตลับหมึกที่ไม่ได้แนะนําโดยฟูจิซีร็อกซ์อาจทําให้เครื่องเสื่อมคุณภาพและลดประสิทธิภาพการทํางานลงได้
ใช้เฉพาะตลับหมึกที่แนะนําโดยฟูจิซีร็อกซ์เท่านั้น
•ขณะที่ปริมาณผงหมึกที่เหลืออยูร่ ะดับตํ่า เครื่ องอาจหยุดการพิมพ์และแสดงรหัสข้อผิดพลาด ถ้าเกิดกรณีนี้ขึ้ น
ให้เปลี่ยนตลับหมึกเพื่อให้เครื่องทํางาน
•สวิทซ์เครื่องอยู่ที่ ON ขณะเปลี่ยนตลับหมึก

การเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง

ปฏิบตั ิตามขั้นตอนทั้งหมดด้านล่างเพื่อทําการเปลี่ยนตลับหมึก
1 ตรวจดูให้แน่ ใจว่าเครื่องไม่ได้ทาํ งานอยู่

และเปิ ดฝาครอบด้านหน้าขึ้ น

2 ยึดที่จบั ตลับหมึกไว้และยกขึ้ นเล็กน้อย

3 ค่อยๆ ดึงตลับหมึกออกจากตัวเครื่อง

การบำรุ งรั กษา

คําเตือน

10

ห้ามทิ้ งตลับหมึกลงในเปลวไฟ
ผงหมึกที่เหลืออยู่ในตลับหมึกอาจลุกติดไฟและทําให้เกิดการบาดเจ็บจากไฟไหม้หรือการระเบิด
ถ้ามีตลับหมึกที่ใช้หมดแล้วและต้องการกําจัดทิ้ ง โปรดติดต่อตัวแทนฟูจิซีร็อกซ์เพื่อให้นําไปกําจัดทิ้ ง
สําคัญ

•ค่อยๆ ดึงตลับหมึกออกมาช้าๆ มิฉะนั้นแล้วผงหมึกอาจหกออกจากตัวตลับ
•ควรส่งตลับหมึกที่ใช้แล้วกลับคืนให้แก่ตวั แทนฟูจิซีร็อกซ์ในพื้ นที่ของคุณ

4 แกะห่อบรรจุภณ
ั ฑ์ตลับหมึกใหม่ และเขย่าขึ้ น/ลงเบาๆ

และเขย่าซ้าย/ขวา 10 ครั้ง
สําคัญ

•ห้ามแตะที่ปุ่มชัตเตอร์

155

10 การบํารุงรักษา

5 วางตลับหมึกในทิศทางที่มีลกู ศร () ขึ้ น

และใส่ตลับหมึกให้เข้าที่

6 ปิ ดฝาครอบด้านหน้า
หมายเหตุ •ถ้าฝาครอบด้านหน้าปิ ดไม่สนิ ท
รหัสข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้ นและเครื่องพิมพ์จะยหยุ
ดการทํางานชัว่ คราว

การบำรุ งรั กษา

10
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การเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง

การเปลี่ยนตลับลูกดรัม
รหัสข้อผิดพลาดและไอคอนต่อไปนี้ จะปรากฏขึ้ นในแผนภาพแสดงสถานะของเครืองพิมพ์เมื่อตลับลูกด
รัมใกล้จะหมดอายุการใช้งาน
โปรดติดต่อตัวแทนฟูจิซีร็อกซ์หรือตัวแทนขายเพื่อให้เปลี่ยนตลับลูกดรัม
รหัสข้อผิดพล
าด

แผนผังแสดงสถานะเครื่อง

ไฟสว่างขึ้ น

การดําเนินการที่จาํ เป็ น
เมื่อไฟสัญลักษณ์ตลับลูกดรัมสว่าง
จะต้องเปลี่ยนตลับลูกดรัมใหม่หลังจากพิมพ์
งานได้ประมาณ 4,000 หน้า*1
กรุณาเตรียมตลับลูกดรัมเปลี่ยนใหม่

-

-

การบำรุ งรั กษา

ไฟสว่างขึ้ น

เมื่อไฟสัญลักษณ์ตลับหมึกสว่าง
(ไฟกระพริบเป็ นเวลา 3 วินาที)
จําเป็ นต้องเปลี่ยนตลับหมึกใหม่หลังจากพิม
พ์งานได้ประมาณ 1000 หน้า*1
กรุณาเตรียมตลับลูกดรัมเปลี่ยนใหม่

10

กระพริบ

เมื่อรหัสข้อผิดพลาดปรากฏขึ้ น
ไฟที่สญ
ั ลักษณ์ตลับหมึกจะเริ่มกระพริบ
และไฟที่รหัสข้อผิดพลาดจะสว่าง
จําเป็ นต้องเปลี่ยนตลับลูกดรัมใหม่
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*1 ผลผลิตจากหน้าที่เหลือสําหรับงานทําสําเนา/งานพิมพ์จะสามารถใช้งานได้ต่อเมื่อมีการใช้ LEF ( ) บนกระดาษ A4
ค่าดังกล่าวเป็ นค่าประมาณการและแตกต่างกันขึ้ นกับเงื่อนไขต่างๆ อาทิ เนื้ อหาที่พิมพ์ ขนาดกระดาษ ชนิ ดกระดาษ
และสภาพแวดล้อมการปฏิบตั ิงานของเครื่อง

สําคัญ

•การใช้ตลับลูกดรัมที่ไม่แนะนําโดยฟูจิซีร็อกซ์อาจทําให้คุณภาพของภาพแลประสิทธิภาพการทํางานลดลงได้
ใช้เฉพาะตลับลูกดรัมที่แนะนําโดยฟูจซิ ีร็กซ์เท่านั้น

หมายเหตุ •อย่าให้ตลับลูกดรัมสัมผัสแสงแดดโดยตรงหรือแสงไฟแรงๆ จากแสงไฟนี ออนภายในอาคาร
ห้ามสัมผัสหรือทํารอยขีดข่วนบนพื้ นผิวของดรัม เพราะการกระทําเชนนั้นอาจส่งผลต่อการพิมพ์ที่ไม่เป็ นที่พอใจ

การบำรุ งรั กษา
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การทําความสะอาดเครื่อง

การทําความสะอาดเครื่อง
เนื้ อหาในส่วนนี้ อธิบายวิธีทาํ ความสะอาดเครื่องพิมพ์ เช่น ตัวเครื่องดานนอก ฝาทับกระดาษ
อุปกรณ์ป้อนกระดาษ และกระจกรองต้นฉบับ
คําเตือน
เมื่อทําความสะอาดผลิตภัณฑ์ ให้ใช้อุปกรณ์ทาํ ความสะอาดที่กาํ หนดไว้เฉพาะ
อุปกรณ์ทาํ ความสะอาดอื่นๆ อาจส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทํางานของผลิตภัณฑ์ลดลง
ห้ามใช้สเปรย์ทาํ ความสะอาด มิฉะนั้ นอาจทําให้เกิดการลุกติดไฟและกิดการระเบิดขึ้ นได้

เตือน
ปิ ดสวิตช์ไฟและถอดปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อทําความสะอาดเครื่อง
การเปิ ดเข้าถึงภายในเครื่องขณะเครื่องทํางานอาจทําให้ถูกไฟช็อตได้

การทําความสะอาดตัวเครื่องด้านนอก
เนื้ อหาต่อไปนี้ อธิบายถึงวิธีทาํ ความสะอาดตัวเครื่องด้านนอก
สําคัญ

1 เช็ดตัวเครืองด้านนอกด้วยผ้านุมชุบนําบิดใหแห้งพอหมาด

10

ๆ
สําคัญ

การบำรุ งรั กษา

•ห้ามใช้เบนซิน ทินเนอร์ผสมสี หรือของเหลวระเหยอื่นๆ หรือสเปรย์ไล่แมลงีดพ่นบนตัวเครื่อง
เพราะอาจทําให้ฝาครอบต่างๆ เปลี่ยนสี บิดเบี้ ยว หรือีรอยร้าวได้
•การทําความสะอาดตัวเครื่องด้วยนํ้าจํานวนมากเกินไปอาจทําให้ตวั เครื่องทําานผิดพลาดหรือสร้างความเสียหาย
กับเอกสารในระหว่างการทําสําเนา

•ห้ามใช้สารทําความสะอาดอื่นๆ
นอกเหนื อจากนํ้าหรือผงซักฟอกที่มีฤทธิ์เป็ นกลาง

หมายเหตุ •ถ้าท่านไม่สามารถกําจัดฝุ่นละอองได้อย่างง่ายดาย
ให้เช็ดตัวเครื่องเบาๆ
ด้วยผ้านุ่ มชุบนํ้าผงซักฟอกที่มีฤทธิ์เป็ นกลางในปริมา
ณน้อยๆ

2 เช็ดนํ้าส่วนเกินออกด้วยผ้านุ่ ม

การทําความสะอาดฝาทับกระดาษและกระจกรองต้นฉบับ
ถ้าฝาทับกระดาษและกระจกรองต้นฉบับเริ่มมีคราบเปรอะเปื้ อน
อาจทําให้มีรอยด่างดําปรากฏบนกระดาษสําเนาหรือกระดาษสแกน
และตัวเครื่องอาจไม่สามารถตรวจจับขนาดกระดาษได้อย่างถูกต้อง
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เพื่อให้แน่ ใจว่ากระดาษสําเนาสะอาดตลอดเวลา
ให้ทาํ ความสะอาดฝาทับกระดาษและกระจกรองต้นฉบับประมาณเดือนละครั้ง
สําคัญ

•ห้ามใช้เบนซิน ทินเนอร์ผสมสี หรือตัวทําละลายอินทรียอ์ ื่นๆ
เพราะการกระทําเช่นนั้นอาจสร้างความเสียหายให้กบั สีหรือสีเคลือบบนชิ้ นส่วนพลาสติต่างๆ
•การทําความสะอาดตัวเครื่องด้วยนํ้าจํานวนมากเกินไปอาจทําให้ตวั เครื่องทําานผิดพลาดหรือสร้างความเสียหาย
กับเอกสารในระหว่างการทําสําเนาหรือการแกน

1 เช็ดฝาทับกระดาษด้วยผ้านุ่ มชุบนํ้าพอหมาดๆ

เพื่อกําจัดสิ่งสกปรก
สําคัญ

•ห้ามใช้สารทําความสะอาดอื่นๆ
นอกเหนื อจากนํ้าหรือผงซักฟอกที่มฤี ทธิ์เป็ นกลาง

หมายเหตุ •ถ้าท่านไม่สามารถกําจัดสิ่งสกปรกออกได้อย่างง่ายดา
ย ให้เช็ดตัวเครื่องเบาๆ
ด้วยผ้านุ่ มชุบนํ้าผงซักฟอกที่มฤี ทธิ์เป็ นกลางในปริมา
ณน้อยๆ

2 เช็ดกระจกรองต้นฉบับด้วยผ้านุ่ มชุบนํ้าพอหมาดๆ

เพื่อกําจัดสิ่งสกปรกออกไป
จากนั้นให้เช็ดด้วยผ้านุ่มแห้ง
สําคัญ

•ห้ามใช้สารทําความสะอาดอื่นใดนอกเหนื อจากนํ้าหรื
อผงซักฟอกที่มีฤทธิ์เปนกลาง

การบำรุ งรั กษา

หมายเหตุ •ถ้าท่านไม่สามารถกําจัดสิ่งสกปรกออกได้อย่างง่ายดา
ย ให้เช็ดตัวเครื่องเบาๆ
ด้วยผ้านุ่ มชุบนํ้าผงซักฟอกที่มฤี ทธิ์เป็ นกลางในปริมา
ณน้อยๆ

10 การทําความสะอาดที่อดั กระดาษและสายรัดกระจก
ถ้าตัวอัดกระดาษและสายรัดกระจก เริ่มมีคราบเปรอะเปื้ อน
อาจทําให้มีรอย่างดําปรากฏบนกระดาษสําเนาหรือกระดาษสแกน
และตัวเครื่องอาจไม่สามารถตรจจับขนาดกระดาษได้อย่างถูกต้อง
เพื่อให้แน่ ใจว่ากระดาษสําเนาสะอาดตลอดเวลา
ให้ทาํ ความสะอาดที่อดั กระดาษและสายรัดกระจกประมาณเดือนละครั้ง
สําคัญ
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•ห้ามใช้เบนซิน ทินเนอร์ผสมสี หรือตัวทําละลายอินทรียอ์ ื่นๆ
เพราะการกระทําเช่นนั้นอาจสร้างความเสียหายให้กบั สีหรือสีเคลือบบนชิ้ นส่วนพลาสติต่างๆ
•การทําความสะอาดตัวเครื่องด้วยนํ้าจํานวนมากเกินไปอาจทําให้ตวั เครื่องทําานผิดพลาดหรือสร้างความเสียหาย
กับเอกสารในระหว่างการทําสําเนา หรือการแกน

การทําความสะอาดเครื่อง

1 เช็ดที่อดั กระดาษด้วยผ้านุ่ มชุบนํ้าพอหมาดๆ

เพื่อกําจัดสิ่งสกปรก จากนันให้เช็ดด้วยผ้านุ่ มแห้ง
สําคัญ

•ห้ามกดฟิ ล์มแรงเกินไปเพราะอาจทําให้เกิดความเสี ย
หายได้งา่ ย
•ห้ามใช้สารทําความสะอาดอื่นๆ
นอกเหนื อจากนํ้าหรือผงซักฟอกที่มีฤทธิ์เป็ นกลาง

หมายเหตุ •ถ้าท่านไม่สามารถกําจัดสิ่งสกปรกออกได้อย่างง่ายดา
ย ให้เช็ดที่อดั กระดาษเบาๆ
ด้วยผ้านุ่ มชุบนํ้าผงซักฟอกที่มีฤทธิ์เป็ นกลางในปริมาณน้อยๆ

2 เช็ดสายรัดกระจกด้วยผ้านุ่ มชุบนํ้าพอหมาดๆ

เพื่อกําจัดสิ่งสกปรกออกไป จกนั้นให้เช็ดด้วยผ้านุ่ มแห้ง
สําคัญ

•ห้ามใช้สารทําความสะอาดอื่นๆ
นอกเหนื อจากนํ้าหรือผงซักฟอกที่มีฤทธิ์เป็ นกลาง

หมายเหตุ •ถ้าท่านไม่สามารถกําจัดสิ่งสกปรกออกได้อย่างง่ายดา
ย ให้เช็ดสายรัดกระจกแคบเบาๆ
ด้วยผ้านุ่ มชุบนํ้าผงซักฟอกที่มีฤทธิ์เป็ นกลางในปริมา
ณน้อยๆ

การบำรุ งรั กษา
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การทําความสะอาดลูกกลิ้ งอุของชุดต้นฉบับอัตโนมัติ
ถ้าลูกกลิ้ งอุปกรณ์ป้อนกระดาษเริ่มมีคราบเปรอะเปื้ อน
รอยด่างดําอาจปรากฏบนกระดาษสําเนาหรือกระดาษสแกน และอาจทําให้เกิดกระดาษติดได้
เพื่อให้แน่ ใจว่ากระดาษสําเนาสะอาดตลอดเวลา
ให้ทาํ ความสะอาดลูกกลิ้ งอุปกรณ์ป้อนประมาณเดือนละครั้ง
สําคัญ

•ห้ามใช้เบนซิน ทินเนอร์ผสมสี หรือตัวทําละลายอินทรียอ์ ื่นๆ
เพราะกระทําเช่นช่นนั้นอาจสร้างความเสียหายให้กบั สีหรือสีเคลือบบนชิ้ นส่วนพลาสติต่างๆ
•การทําความสะอาดตัวเครื่องด้วยนํ้าจํานวนมากเกินไป
อาจทําให้ตวั เครื่องทํางานผิดพลาดหรือสร้างความเสียหายกับเอกสารในระหว่างการทําสําเนา การสแกน
หรือการพิมพ์งาน

1 ยกสลักฝาครอบด้านบนของอุปกรณ์ป้อนกระดาษและเปิ ด

ฝาครอบมาให้สุด (ตามรูป)
หมายเหตุ •ให้เปิ ดฝาครอบเบาๆ และเมือ่ เปิ ดสุดแล้ว
ฝาครอบจะอยูค่ า้ งไว้

2 ขณะที่หมุนลูกกลิ้ ง ให้เช็ดด้วยผ้านุ่ มชุบนํ้าพอหมาดๆ
สําคัญ
การบำรุ งรั กษา

•ห้ามใช้สารทําความสะอาดอื่นๆ
นอกเหนื อจากนํ้าหรือผงซักฟอกที่มฤี ทธิ์เป็ นกลาง
•ใช้ผา้ ชุบนํ้าบิดพอหมาดๆ
เพื่อป้องกันไม่ให้หยดนํ้าตกลงไปในเครื่อง
ถ้านํ้าหยดลงไปในเครื่อง
อาจทําให้เครื่องทํางานผิดปกติได้

หมายเหตุ •ถ้าท่านไม่สามารถกําจัดสิ่งสกปรกออกได้อย่างง่ายดา
ย ให้เช็ดลูกกลิ้ งเบาๆ
ด้วยผ้านุ่ มชุบนํ้าผงซักฟอกที่มฤี ทธิ์เป็ นกลางในปริมาณน้อยๆ

10

3 ปิ ดฝาครอบอุปกรณ์ป้อนกระดาษจนกว่าจะคลิกเข้าที่

แล้วยืนยันว่าไม่มีช่องว่างระหว่างฝาครอบด้านที่อยู่ใกล้หรือไกลกับอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
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11 การแก้ไขปั ญหา

การแก้ไขปั ญหา
เนื้ อหาในส่วนนี้ อธิบายถึงปั ญหาที่อาจเกิดขึ้ นกับเครื่องและการแก้ปัหา
ปฏิบตั ิตามขั้นตอนการแก้ไขปั ญหาด้านล่างเพื่อการแก้ปัญหา
เครื่องไม่สามารถทํางานได้อย่างเหมาะสม
ไม ใช

การกระทํา โปรดดูที่ "ปั ญหาเครื่อง" (P.165)

ใช่

รหัสข้อผิดพลาดปรากฏขึ้ น

สาเหตุ

ใช่

มีกระดาษหรือเอกสารติดอยู่หรือไม่
สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับกระดาษติด โปรดดูที่ "กระดาษติด"
การกระทํา (P.197)
การกระทํา สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารติด โปรดดูที่ "เอกสารต้นฉบับติด"
(P.203)
ไม่ใช่
สาเหตุ รหัสข้อผิดพลาดปรากฏขึ้ นหรือไม่
การกระทํา โปรดดูที่ "รหัสข้อผิดพลาด" (P.190)

ไม ใช

คุณภาพของภาพไม่ดี

การกระทํา โปรดดูที่ "ปั ญหาคุณภาพของภาพ" (P.169)
ไม ใช

ใช่

ปั ญหาในระหว่างการทําสําเนา
ไม ใช

การกระทํา โปรดดูที่ "มีปัญหาในการทําสําเนา" (P.175)

ใช่

ปั ญหาในระหว่างการพิมพ์
การแก ไขปั ญหา

ไม ใช

การกระทํา โปรดดูที่ "ปั ญหาเครื่องพิมพ์" (P.179)

ใช่

ปั ญหาในระหว่างการสแกน
ไม ใช

การกระทํา โปรดดูที่ "ปั ญหาการสแกน" (P.181)

ใช่

ปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย

การกระทํา โปรดดูที่ "ปั ญหาเครือข่าย" (P.184)

ใช่

11
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ปั ญหาเครื่อง

ปั ญหาเครื่อง
ตรวจสอบสถานะของเครื่องอีกครั้ง ถ้าคุณสงสัยว่าผิดปกติ
อาการ

สาเหตุที่เป็ นไปได้

ไม่ได้เปิ ดสวิตซ์เครื่อง เปิ ดสวิตซ์แล้วหรือไม่

วิธีการแก้ไข
เปิ ดสวิตซ์เครื่อง
โปรดดูที่ "แหล่งจ่ายไฟ" (P.60)

สายเคเบิลของเครื่องพีซีไม่เชื่อมต่อ ปิ กการทํางานข
องเครื่องและตรวจสอบให้แน่ ใจว่าปลั๊กไฟถูกเสียบอย่า
สายเคเบิลของเครื่องไม่เชื่อมต่อ
งอย่างปลอดภัย
เต้าเสียบได้จ่ายไฟ AC
อย่างถูกต้องหรือไม่
ไฟแสดงสถานะ
<ข้อผิดพลาด>
กระพริบ

เชื่อมต่อเครื่องอื่นเข้ากับเต้าเสียบ
เพื่อตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ

ระบบการทํางานของเครื่องหรือส่ว ปิ ดสวิตช์ไฟ แล้วเปิ ดอีกครั้งหนึ่ ง ถ้าปั ญหายังคงอยู่
นประกอบที่ติดตั้งอาจมีปัญหา
โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า

ไฟแสดงสถานะ
กระดาษหรือเอกสารที่ติดขัดหรือไ นํ ากระดาษหรือเอกสารที่ติดออก
<ข้อผิดพลาด> ติดอยู่ ม่
โปรดดูที่ "กระดาษติด" (P.197)
โปรดดูที่ "เอกสารต้นฉบับติด" (P.203)
ฝาครอบด้านหน้าของเครื่องหรือฝา ปฏิบัติตามคําแนะนําในรหัสข้อผิดพลาด
ครอบอื่นขยับให้พอดีเปิ ดอยู่หรือไม่ โปรดดูที่ "รหัสข้อผิดพลาด" (P.190)
ไฟที่ปุ่ม <ระบบประหยัดพลังงาน> เครื่องอยูใ่ นโหมดประหยัดพลังงาน กดปุ่ ม
ติดหรือไม่
<ระบบประหยัดพลังงาน> ที่แผงควบคุม
เพื่อออกจากโหมดการประหยัดพลังงาน

ไม่สามารถพิมพ์
หรือทําสําเนา

มีรหัสข้อผิดพลาดที่ปรากฏในจอแ ปฏิบัติตามตามคําแนะนําในรหัสข้อผิดพลาด
สดงผลที่ขยับให้พอดีแผงควบคุมห โปรดดูที่ "รหัสข้อผิดพลาด" (P.190)
รือไม่

ไฟแสดงสถานะ
<ข้อมูล> ไม่ติดไฟ
ขณะสัง่ พมิ พ์

สายไฟเชื่อมต่อหรือไม่

ปิ ดสวิตช์ไฟ และตรวจสอบให้แน่ ใจว่า
เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบไฟให้แน่ น จากนั้น
เปิ ดสวิตซ์เครื่อง

สายอินเตอร์เฟสเชื่อมต่อหรือไม่

ตรวจดูการเชื่อมต่อของสายอินเตอร์เฟส
โปรดดูที่ "สายเคเบิลอินเทอร์เฟส" (P.34)

การแก ไขปั ญหา

จอแสดงผลเป็ นสีมืด

11

ตั้งสภาพแวดล้อมของเครื่องคอมพิ ตรวจสอบสภาพแวดล้อมของคอมพิวเตอร์
วเตอร์ไว้ถขู ณะสัง่ พมิ พ์ตอ้ งหรือไม่ เช่นการตั้งค่าโปรแกรมควบคุมการพิมพ์
พอร์ตที่เกี่ยวข้องสถานะเป็ น
[Enabled] หรือไม่

ตรวจสอบสถานะของพอร์ตที่จะใช้
จากนั้นตั้งค่าสถานะของพอร์ตที่ [Enabled]
โปรดดูที่ "การเปิ ดใช้งานพอร์ตการสื่อสาร" (P.38)
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อาการ

สาเหตุที่เป็ นไปได้

ไม่สามารถที่จะพิมพ์ง ขนาดกระดาษที่กาํ หนดวางอยูใ่ นถ
านพิมพ์
าดหรือไม่
แม้จะมีคาํ สัง่ ถึงถาด
Bypass

วิธีการแก้ไข
ทําตามคําแนะนําในรหัสข้อผิดพลาดที่แสดง
และวางกระดาษที่มีขนาดกระดาษที่ถกู ต้อง
แล้วลองใหม่อีกครั้ง
โปรดดูที่ "รหัสข้อผิดพลาด" (P.190)
โปรดดูที่ "การป้อนกระดาษที่ถาด Bypass" (P.85)

คุณภาพของสิ่งพิมพ์ไ อาจจะเกิดปั ญหาคุณภาพของภาพ ดําเนิ นการตามที่จาํ เป็ น ที่ได้อธิบายไว้ใน
ม่ดี
"ปั ญหาคุณภาพของภาพ"
โปรดดูที่ "ปั ญหาคุณภาพของภาพ" (P.169)
ไม่สามารถที่จะแทรก คุณเปิ ดฝาหรือปิ ดสวิตซ์เครื่องในร อย่าออกแรงเพื่อใส่หรือเอาถาดออก
หรือขยับให้พอดีถาด ะหว่างการพิมพ์หรือไม่
ปิ ดสวิทซ์เครื่องทิ้ งไว้ 2-3 วินาที
ออก
และเปิ ดเมือ่ เครื่องพร้อมทํางาน
ให้ทดลองใส่ถาดหรือเอาถาดออก
ไม่สามารถทําสําเนาไ กระจกรองต้นฉบับหรือฝาครอบเอ ทําความสะอาดกระจกรองต้นฉบับหรือฝาครอบเอกส
ด้ในขนาดที่ระบุ
กสารสกปรกหรือไม่
ารที่สกปรก
โปรดดูที่
"การทําความสะอาดฝาทับกระดาษและกระจกรองต้น
ฉบับ" (P.159)
เอกสารเป็ นสื่อที่โปร่งใสหรือโปร่งแ ใช้กระจกรองต้นฉบับเพื่อทําสําเนาเอกสาร
สงมากหรือไม่
วางแผ่นกระดาษสีขาวที่ดา้ นบนของเอกสาร
วางเอกสารลงในตําแหน่ งที่ถกู ต้อง วางต้นฉบับให้ถูกต้อง
หรือไม่
โปรดดูที่ "การวางเอกสารต้นฉบับ" (P.94)
การแก ไขปั ญหา

บรรจุเอกสารอย่างถูกต้องหรือไม่
ไกด์วนําเอกสารบนอุปกรณ์ป้อนเอ เรียงตัวนําเอกสารอย่างถูกต้องหรือไม่
กสารในตําแหน่ งที่ถูกต้องหรือไม่ โปรดดูที่ "การวางเอกสารต้นฉบับ" (P.94)
เป็ นเอกสารที่พบั หรือไม่
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กรีดเอกสารจนเรียบและวางไว้อย่างถูกต้องอีกครั้ง
โปรดดูที่ "การวางเอกสารต้นฉบับ" (P.94)

ปั ญหาเครื่อง

อาการ

สาเหตุที่เป็ นไปได้

กระดาษติดหรือมีรอ บรรจุกระดาษในถาดอย่างถูกต้อง
ยย่นขยับให้พอดีบ่อย หรือไม่
ๆ

วิธีการแก้ไข
ป้อนกระดาษอย่างถูกต้อง
โปรดดูที่ "การป้อนกระดาษในถาด 1 และ 2
(อุปกรณ์เสริม)" (P.84)

ใส่ถาดอย่างถูกต้องหรือไม่

ใส่ถาดอย่างถูกต้อง โดยผลักดันเข้าไปจนสุด
โปรดดูที่ "การป้อนกระดาษในถาด 1 และ 2
(อุปกรณ์เสริม)" (P.84)

กระดาษชื้ นหรือไม่

เปลี่ยนเป็ นกระดาษใหม่

กระดาษโก่งหรือไม่

พลิกกลับกระดาษในถาด
หรือเปลี่ยนแทนที่ดว้ ยกระดาษใหม่

ตั้งค่ากระดาษและถาดอย่างถูกต้อง ตั้งค่ากระดาษอย่างถูกต้อง ให้ตรงกับกระดาษที่บรรจุ
หรือไม่
โปรดดูที่ "การเปลี่ยนขนาดกระดาษสําหรับถาด 1
และ 2" (P.87)
ชิ้ นฉีกขาดของกระดาษหลงเหลืออ
ยู่
หรือมีวตั ถุแปลกปลอมในเครื่องหรื
อไม่

เปิ ดฝาครอบของเครื่อง
หรือดึงถาดออกเพื่อเอากระดาษที่ฉีกหรือวัตถุแปลกป
ลอมออกไป
โปรดดูที่ "กระดาษติด" (P.197)

กระดาษที่ไม่ได้มาตรฐานอยู่ในถา แทนที่ดว้ ยกระดาษที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกําหนดข
ดหรือไม่
องเครื่อง
โปรดดูที่ "ประเภทของกระดาษ" (P.78)

ไกด์ปรับกระดาษอยู่ในตําแหนง่
ที่งถูกต้องหรือไม่

บรรจุกระดาษอย่างถูกต้อง
จัดไกด์ปรับกระดาษให้สอดคล้องกับกระดาษ
โปรดดูที่ "การป้อนกระดาษในถาด 1 และ 2
(อุปกรณ์เสริม)" (P.84)
โปรดดูที่ "การป้อนกระดาษที่ถาด Bypass" (P.85)

เป็ นกระดาษที่ตดั อย่างประณีตหรือ กระดาษบางชนิ ดอาจจะไม่ถูกตัดออกมาอย่างประณีต
ไม่
บรรจุกระดาษหลังจากคลี่ได้ดีแล้ว
ชุดป้อนเอกสารไม่ดึง เอกสารมีขนาดเล็กหรือไม่
เอกสาร
เข้าไป

ขนาดเล็กสุดของเอกสารที่สามารถบรรจุลงในอุปกรณ์
ป้ อนเอกสารคือ A5

รหัสข้อผิดพลาดปรา ตรวจสอบตําแหน่ งของกระดาษที่ถ ปรัไกด์ปรับกระดาษไปยังตําแหน่ งที่ถูกต้อง
าด Bypass
กฏ
โปรดดูที่ "รหัสข้อผิดพลาด" (P.190)
ขึ้ นหลังจากบรรจุกระ
โปรดดูที่ "การป้อนกระดาษที่ถาด Bypass" (P.85)
ดาษ ในถาด Bypass
และกดปุ่ มปุ่ ม <เริ่ม>
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บรรจุกระดาษเกินระดับการเติมสูง บรรจุกระดาษในถาดเพื่อที่จะไม่เกินระดับการเติมสู งสุ
สุดในถาดหรือไม่
ด
โปรดดูที่ "การป้อนกระดาษในถาด 1 และ 2
(อุปกรณ์เสริม)" (P.84)
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อาการ

สาเหตุที่เป็ นไปได้

วิธีการแก้ไข

เอกสารมักจะติดบ่อย ใช้เอกสารที่เหมาะสมหรือไม่
บรรจุเอกสารที่เหมาะสมเข้าในอุปกรณ์ป้อนเอกสารอ
ๆ
คุณกําลังใช้เอกสารที่มีรปู ทรงผิดป ย่างถูกต้อง
โปรดดูท่ี "การวางเอกสารต้นฉบับ" (P.94)
กติ นามบัตร
แผ่นใสหรือเอกสารบางหรือไม่
มีป้ายกาว คลิปเสียบกระดาษ
หรือเทปกาวบนเอกสารหรือไม่

ลอกป้ายกาว คลิปเสียบกระดาษ
หรือเทปกาวบนเอกสารออกก่อนทําสําเนา

ไกด์ปรับเอกสารในตําแหน่ งที่ถกู ต้ ปรับตําแหน่ งตัวนําเอกสาร
องหรือ ไม่
โปรดดูที่ "การวางเอกสารต้นฉบับ" (P.94)
ชิ้ นส่วนของกระดาษฉีกขาดยังเหลื
ออยู่ใน
อุปกรณ์ป้อนเอกสารหรือไม่
ขอบของเอกสารถูกพั เอกสารโก่งหรือไม่
บ

การแก ไขปั ญหา
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เปิ ดฝาครอบอุปกรณ์ป้อนเอกสารและตรวจดูภายใน
โปรดดูที่ "เอกสารต้นฉบับติด" (P.203)
ดัดส่วนโก่งให้เรียบและบรรจุเอกสารอีกครั้ง

ปั ญหาคุณภาพของภาพ

ปั ญหาคุณภาพของภาพ
หากคุณภาพของภาพที่พิมพ์ออกมาไม่ดี ให้ใช้ตารางด้านล่างนี้ เพือ่ หาสาเหตุที่น่าจะเป็ นส่วนใหญ่
และดําเนิ นการตามที่จาํ เป็ น
หากคุณภาพของภาพยังคงแย่หลังจากการดําเนิ นการ ให้ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
อาการ
สําเนาสกปรก

สาเหตุที่เป็ นไปได้

วิธีการแก้ไข

กระจกรองต้นฉบับหรือฝาครอ ทําความสะอาดกระจกรองต้นฉบับหรือฝาครอบเอกสารที่
บเอกสารสกปรกหรือไม่
สกปรก
โปรดดูที่
"การทําความสะอาดฝาทับกระดาษและกระจกรองต้นฉบั
บ" (P.159)
เอกสารเป็ นประเภทโปร่งใสดัง เมื่อทําสําเนาเอกสารโปร่งแสงสูง
กล่าว
สิ่งสกปรกบนเอกสารปรากฏขึ้ นในสําเนา
เช่นเป็ นสื่อแบบแผ่นใสหรือไม่ ให้วางแผ่นกระดาษสีขาวบนเอกสารก่อนที่จะทําสําเนา
เป็ นเอกสารที่เป็ นกระดาษสี
หรือหยาบ
หรือเป็ นพิมพ์เขียวหรือไม่

ปรับความเข้มของสําเนา
หรือเอาสีพนหลั
ื้ งกระดาษออกก่อนที่จะทําสําเนา
โปรดดูที่ "สว่างขึ้ น / เข้มขึ้ น" (P.105)

เส้นสีดาํ ปรากฏอยู่ใน แถบกระจกด้านแคบของอุปกร ทําความสะอาดแถบกระจกด้านแคบ
สําเนา
ณ์ป้อน เอกสารสกปรกหรือไม่ โปรดดูที่
"การทําความสะอาดที่อดั กระดาษและสายรัดกระจก"
(P.160)
สําเนามีสีมืดเกินไป

ตั้งความอยู่ที่ค่าสูงสุดหรือไม่

สําเนามีสีจางเกินไปห เอกสารมีสีจางหรือไม่
รือไม่
ตั้งความเข้มอยูท่ ี่ค่าต่สุดาํ หรือ
ไม่
สําเนาเคลื่อนออกจาเ บรรจุกระดาษในตําแหน่ งที่ถูก
ล็กน้อย
ต้อง
เช่นขอบนํากระดาษเลื่อนออกไ
ปจากมุมของถาดหรือไม่

การแก ไขปั ญหา

เอกสารเป็ นกระดาษพิมพ์แบบ กระดาษเคลือบมันติดบนกระจกรองต้นฉบับได้ง่าย
มันหรือ ไม่
และเงาที่เกิดจากการสะท้อนของแสงไฟ
จะทําให้สาํ เนาเป็ นรอยสกปรก
วางแผ่นใสหรือฟิ ล์มแผ่นใสใต้เอกสารก่อนที่จะทําสําเนา

11

ปรับความเข้มของสําเนา
โปรดดูที่ "สว่างขึ้ น / เข้มขึ้ น" (P.105)

บรรจุกระดาษอย่างถูกต้อง
และเรียงติดตัวปรับกระดาษให้สอดคล้องกับกระดาษ
โปรดดูที่ "การป้อนกระดาษในถาด 1 และ 2
(อุปกรณ์เสริม)" (P.84)
โปรดดูที่ "การป้อนกระดาษที่ถาด Bypass" (P.85)

169

11 การแก้ไขปั ญหา

อาการ

สาเหตุที่เป็ นไปได้

วิธีการแก้ไข

สําเนาเลื่อนตําแหน่ ง วางเอกสารอย่างถูกต้องหรือไม่ วางเอกสารให้ถกู ต้อง
หรืงอ
โปรดดูที่ "การวางเอกสารต้นฉบับ" (P.94)
บรรจุกระดาษในถาดอย่างถูกต้ บรรจุกระดาษอย่างถูกต้อง
องหรือ ไม่
โปรดดูที่ "การป้อนกระดาษในถาด 1 และ 2
(อุปกรณ์เสริม)" (P.84)
ถ้าใช้ถาด Bypass
วางกระดาษให้พอดี
กับไกด์ปรับกระดาษหรือไม่

บรรจุกระดาษอย่างถูกต้อง
โปรดดูที่ "การป้อนกระดาษที่ถาด Bypass" (P.85)

ไกด์นําเอกสารของชุดป้อนเอก วางเอกสารอย่างถูกต้อง
สารอยู่ในตําแหน่ งที่ถูกต้องหรื ย้ายตัวปรับกระดาษให้สมั ผัสกับขอบของเอกสาร
อไม่
โปรดดูที่ "การวางเอกสารต้นฉบับ" (P.94)
คุณติดตั้งถาดอย่างมัน่ คงหรือไ ติดตั้งถาดโดยการเสียบให้เข้าไปที่เครื่องได้จนเต็มที่
ม่
โปรดดูที่ "การป้อนกระดาษในถาด 1 และ 2
(อุปกรณ์เสริม)" (P.84)
สําเนาปรากฏส่วนที่ข กระดาษชื้ นหรือไม่
าดหายไป

กระดาษที่เปี ยกชื้ นจะทําให้มีส่วนที่ขาดหายไป
หรือให้สาํ เนาที่ไม่ชดั เจน
เปลี่ยนเป็ นกระดาษจากห่อที่ยงั ไม่เปิ ด

กระดาษในถาดมีรอยพับหรือร เอาแผ่นที่มีปัญหาใดๆ ออกไป
อยย่น หรือไม่
หรือแทนที่ดว้ ยกระดาษจากห่อที่ยงั ไม่เปิ ด
การแก ไขปั ญหา

คุณทําสําเนาเอกสารที่ตดั และแ ส่วนตัดและแปะหรือรอยพับของเอกสารอาจไม่ได้สัมผัสก
ปะหรือมีรอยพับหรือไม่
ระจกรองต้น ฉบับย่างเหมาะสม
วางกระดาษสีขาวซ้อนกันหลายแผ่นที่ดา้ น
บนของเอกสาร
เพื่อที่จะทําให้สมั ผัสกับกระจกรองต้นฉบับ
แถบลายเส้นปรากฏอ คุณพยายามทําสําเนาขนา
เมื่อทําสําเนาที่ขยายขนาด
ด้วยอัตราการขยายมากเกินไป อัตราการขยายบางขนาดทําให้เกิดแถบลายเส้น
ยูใ่ น สําเนา
หรือไม่
ปรับแก้อตั ราการขยายเมื่อทําสําเนา
โปรดดูที่ "การย่อ/ขยาย" (P.102)

11
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ปั ญหาคุณภาพของภาพ

อาการ

สาเหตุที่เป็ นไปได้

วิธีการแก้ไข

พิมพ์ออกมาจาง (ซีด กระดาษเปี ยกชื้ น
เปลี่ยนเป็ นกระดาษใหม่
ไม่ชดั เจน)
ตลับลูกดรัมได้เสื่อมสภาพหรือเสีย เปลี่ยนตลับลูกดรัมเป็ นตลับใหม่
หาย
โปรดดูที่ "การเปลี่ยนตลับลูกดรัม" (P.157)
ตลับหมึกไม่มีผงหมึก

เปลี่ยนตลับหมึกเป็ นตลับใหม่
โปรดดูที่ "การเปลี่ยนตลับหมึก" (P.153)

จุดดําปรากฏอยู่ในสํา ตลับลูกดรัมได้เสื่อมสภาพหรือเสีย เปลี่ยนตลับลูกดรัมเป็ นตลับใหม่
หาย
เนา
โปรดดูที่ "การเปลี่ยนตลับลูกดรัม" (P.157)

เส้นสีดาํ หรือสีปรากฏ ตลับลูกดรัมเสื่อมสภาพหรือเสียหา เปลี่ยนตลับลูกดรัมเป็ นตลับใหม่
ในงานพิมพ์
ย
โปรดดูที่ "การเปลี่ยนตลับลูกดรัม" (P.157)
แถบกระจกด้านแคบสกปรก

การแก ไขปั ญหา

ทําความสะอาดแถบกระจกด้านแคบ
โปรดดูที่
"การทําความสะอาดที่อดั กระดาษและสายรัดกระจก"
(P.160)

11

สิ่งปรากฏในช่วงสมํา่ เ เส้นทางป้อนกระดาษสกปรก
พิมพ์หลายๆ แผ่น
สมอในงานพิมพ์
ตลับลูกดรัมเสื่อมสภาพหรือเสียหา เปลี่ยนตลับลูกดรัมเป็ นตลับใหม่
ย
โปรดดูที่ "การเปลี่ยนตลับลูกดรัม" (P.157)

ทิศทางการป้อ
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อาการ

สาเหตุที่เป็ นไปได้

วิธีการแก้ไข

จุดสีขาวปรากฏขึ้ นใน กระดาษไม่มีความเหมาะสม
บรรจุกระดาษให้ถกู ชนิ ด
พื้ นที่ของการพิมพ์ทึบ ตลับลูกดรัมเสื่อมสภาพหรือเสียหา เปลี่ยนตลับลูกดรัมเป็ นตลับใหม่
สีดาํ
ย
โปรดดูที่ "การเปลี่ยนตลับลูกดรัม" (P.157)

พิมพ์ออกมาเป็ นริ้ ว กระดาษเปี ยกชื้ น
ผงหมึกไม่ถูกหลอมจน กระดาษไม่มีความเหมาะสม
ติดกับกระดาษ
กระดาษปนเปื้ อนด้ว
ยผงห มึก

เปลี่ยนเป็ นกระดาษใหม่
บรรจุกระดาษให้ถกู ชนิ ด

กระดาษพิมพ์ออกมา ตลับลูกดรัมเสื่อมสภาพหรือเสียหา เปลี่ยนตลับลูกดรัมเป็ นตลับใหม่
ทั้ง หมดเป็ นสีดาํ
ย
โปรดดูที่ "การเปลี่ยนตลับลูกดรัม" (P.157)
การแก ไขปั ญหา

แหล่งจ่ายไฟแรงดันสูงอาจจะชํารุด ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า

11
กระดาษไม่พิมพ์อะไร เครื่องดึงกระดาษหลายแผ่นพร้อม กรีดและคลี่ซอ้ นกระดาษอย่างทัว่ ถึงก่อนที่จะบรรจุ
ออก มาเลย
กัน
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ตลับหมึกไม่มีผงหมึก

เปลี่ยนตลับหมึกเป็ นตลับใหม่
โปรดดูที่ "การเปลี่ยนตลับหมึก" (P.153)

อาจจะเกิดไฟฟ้ าขัดข้องหรือแหลง่
จ่ายไฟแรงสูงชํารุด

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า

ปั ญหาคุณภาพของภาพ

อาการ

สาเหตุที่เป็ นไปได้

พิมพ์ออกเป็ นพื้ นที่สีข กระดาษเปี ยกชื้ น
าว หรือลายเส้นสีขาว กระดาษไม่มีความเหมาะสม
หรือสี

วิธีการแก้ไข
เปลี่ยนเป็ นกระดาษใหม่
บรรจุกระดาษให้ถูกชนิ ด

กระดาษพิมพ์ออกมา ในกรณีพิมพ์ออกที่ถาด Bypass
บรรจุกระดาษชนิ ดและขนาดที่ถูกต้องที่ในถาด
จางทั้งหมด
ขนาดกระดาษที่ระบุอยู่
Bypass
ในไดรเวอร์ไม่ตรงกับกระดาษที่วาง โปรดดูที่ "การป้อนกระดาษที่ถาด Bypass" (P.85)
อยูท่ ี่ถาด Bypass
เครื่องดึงกระดาษหลายแผ่นพร้อม กรีดและคลี่ซอ้ นกระดาษอย่างทัว่ ถึงก่อนที่จะบรรจุ
กัน

กระดาษย่น

กระดาษไม่มีความเหมาะสม

เปลี่ยนเป็ นกระดาษใหม่

เติมกระดาษเข้ากับกระดาษที่บรรจุ
ไว้
กระดาษเปี ยกชื้ น
การแก ไขปั ญหา

ข้อความอ่านได้ไม่ชดั กระดาษไม่มีความเหมาะสม

เปลี่ยนเป็ นกระดาษใหม่

เติมกระดาษเข้ากับกระดาษที่บรรจุ
ไว้

11

กระดาษเปี ยกชื้ น
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อาการ

สาเหตุที่เป็ นไปได้

วิธีการแก้ไข

มีรอยขาวหรือสีในแน ตลับลูกดรัมเสื่อมสภาพหรือเสียหา เปลี่ยนตลับลูกดรัมเป็ นตลับใหม่
วดิ่ง
ย
โปรดดูที่ "การเปลี่ยนตลับลูกดรัม" (P.157)
ตลับหมึกไม่มีผงหมึก

เปลี่ยนตลับหมึกเป็ นตลับใหม่
โปรดดูที่ "การเปลี่ยนตลับหมึก" (P.153)

向้ อ
ทิศทางการป

งานพิมพ์ออกมาเบ้

การแก ไขปั ญหา

11
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ตัวปรับกระดาษของถาดไม่อยู่ในตํา จัดกระดาษในแนวนอนและแนวตั้งอย่างถูกต้อง
แหน่ งที่ถูกต้อง
โปรดดูที่ "การป้อนกระดาษในถาด 1 และ 2
(อุปกรณ์เสริม)" (P.84)
โปรดดูที่ "การป้อนกระดาษที่ถาด Bypass" (P.85)

มีปัญหาในการทําสําเนา

มีปัญหาในการทําสําเนา
เนื้ อหาในตอนนี้ จะให้วธิ ีการแก้ไขปั ญหาต่างๆ ที่คุณอาจพบเมื่อทําสําเนา

ไม่สามารถทําสําเนา
ตารางด้านล่างแสดงวิธีการแก้ไขที่เป็ นไปได้ เมื่อคุณพบปั ญหาที่จะทําสําเนา
อาการ
เอกสารไม่ถูกดึงเข้า
ชุดป้อนเอกสาร
อย่างถูกต้อง

สาเหตุที่เป็ นไปได้
เอกสารมีขนาดเล็กเกินไป

วิธีการแก้ไข
ขนาดตํา่ สุดของเอกสารที่สามารถบรรจุลงในอุชุดป◌้อน
เอกสารคือ A5

เครื่องไม่ได้รองรับเอกสารประเภท อุปกรณ์ป้อนเอกสารไม่สนับสนุ นเอกสารที่งอ
นั้ น
นามบัตร แผ่นใส เอกสารบาง
เอกสารที่มีวตั ถุแนบหรือติดมาด้วยและเอกสารที◌่
มีคลิปกระดาษหรือเทปติดมาด้วย
โปรดดูที่ "ประเภทของกระดาษ" (P.78)
ไกด์ปรับเอกสารอยู่ไม่ตรงกับขนาด จัดไกด์ปรับเอกสารให้ตรงกับขนาดของเอกสาร
ของเอกสาร
เปิ ดฝาครอบซ้ายของอุปกรณ์ป้อนเอกสาร
แล้วนําเศษกระดาษออกไป
โปรดดูที่ "เอกสารต้นฉบับติด" (P.203)

คุณได้วางเอกสารหลายหน้าโดยที่
มีขนาดแตก ต่างกัน

คุณไม่สามารถวางเอกสารที่มีหน้าขนาดแตกต่างกัน

การแก ไขปั ญหา

มีเศษเอกสารติดอยู่ในถาดป้อนเอ
กสาร

11
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ปั ญหาการทําสําเนา
ตารางด้านล่างแสดงวิธีการแก้ไขที่เป็ นไปได้ เมื่อเกิดปั ญหาขึ้ นกับการผลิตสําเนา
อาการ
สําเนาสกปรก

สาเหตุที่เป็ นไปได้

วิธีการแก้ไข

กระจกวางต้นฉบับหรืออุปกรณ์ป้อ ทําความสะอาดกระจกรองต้นฉบับหรือฝาครอบเอกส
นเอกสาร สกปรก
าร
โปรดดูที่
"การทําความสะอาดฝาทับกระดาษและกระจกรองต้น
ฉบับ" (P.159)
เอกสารเป็ นสื่อที่โปร่งใสหรือโปร่งแ เมื่อทําสําเนาเอกสารโปร่งแสงสูง
สงมาก
สิ่งสกปรกบนเอกสารปรากฏขึ้ นในสําเนา
ให้วางแผ่นกระดาษสีขาวบนเอกสารก่อนที่จะทําสําเน
า
เอกสารเป็ นกระดาษสี หรือหยาบ
หรือเป็ นพิมพ์เขียว

สีพนหลั
ื้ งของกระดาษจะถูกทําสําเนา
ปรับความเข้มของการทําสําเนา หรือคุณภาพงภาพ
หรือระบุการจํากัดพื้ นหลังก่อนที่จะทําสําเนา

เอกสารจะถูกพิมพ์ลงบนกระดาษพิ กระดาษเคลือบมันติดบนกระจกรองต้นฉบับได้ง่าย
มพ์มนั วาว
และเงาจะคล้ายกับสิ่งสกปรกบนสําเนา
วางแผ่นใสหรือฟิ ล์มแผ่นใสใต้เอกสารก่อนที่จะทําสําเ
นา

การแก ไขปั ญหา

สําเนามืดเกินไปหรือ ปรับความเข้มอย่างไม่ถูกต้อง
จาง เกินไป
เอกสารมีสีจาง

ปรับความเข้มของสําเนา
โปรดดูที่ "สว่างขึ้ น / เข้มขึ้ น" (P.105)
ปรับความเข้มของสําเนา
โปรดดูที่ "สว่างขึ้ น / เข้มขึ้ น" (P.105)

ตั้งค่าคุณภาพของภาพสําหรับเอกส ถ้าสําเนาของข้อความสีดาํ จางมากเกินไป ตั้งค่า
ารอย่างไม่ถูกต้อง
[ประเภทต้นฉบับ] ไปที่ [Text]
โปรดดูที่ "ประเภทต้นฉบับ" (P.104)

11

สําเนาเคลื่อนออกจา เรียงกระดาษในถาดอย่างบกพร่อง จัดซ้อนกระดาษและบรรจุเพื่อที่ขอบของกระดาษจะต
กตํา แหน่ งเล็กน้อย
รงกับมุมด้าน หน้าของถาด

176

มีปัญหาในการทําสําเนา

อาการ
สําเนาปรากฏส่วนที่
ขาดหายไป

สาเหตุที่เป็ นไปได้
กระดาษเปี ยกชื้ น

วิธีการแก้ไข
กระดาษที่เปี ยกชื้ นจเป็ นสาเหตุให้สาํ เนาขาดหายไป
หรือสําเนาไม่ชดั เจน ใหเ
ปลี่ยนเป็ นกระดาษจากห่อที่ยงั ไม่เปิ ด

กระดาษในถาดมีรอยพับหรือรอยย่ เอาแผ่นที่มีปัญหาใดๆ ออกไป
น
หรือแทนที่ดว้ ยกระดาษจากห่อที่ยงั ไม่เปิ ด
เอกสารถูกตัดและแปะ หรือถูกจีบ

ส่วนตัดและแปะวางหรือรอยพับของเอกสารอาจไม่ได้
สัมผัสกระจกรองต้นฉบับย่างเหมาะสม
วางกระดาษสีขาวซ้อนกันหลายแผ่นที่ดา้ นบนของเอก
สาร เพื่อที่จะทําให้สมั ผัสกับกระจกรองต้นฉบับ

การตั้งค่าขนาดเอกสารผิดพลาด

ตรวจสอบว่าขนาดเอกสารถูกตั้งอย่างถูกต้อง
โปรดดูที่ "ขนาดต้นฉบับ" (P.104)

การตั้งค่าขนาดกระดาษผิดพลาด

ตรวจสอบว่าขนาดกระดาษถูกตั้งอย่างถูกต้อง
โปรดดูที่ "การกําหนดขนาดกระดาษ" (P.89)

แถบลายเส้นปรากฏอ อัตราการขยายเอกสารมากเกินไป เมื่อทําสําเนาที่ขยายขนาด
ยู่ใน สําเนา
อัตราการขยายบางขนาดทําให้เกิดแถบลายเส้น
ปรับแก้อตั ราการขยายเมื่อทําสําเนา
โปรดดูที่ "การย่อ/ขยาย" (P.102)
สําเนาเลื่อนตําแหน่ ง คุณไม่ได้วางเอกสารอย่างถูกต้อง
หรือ โก่งงอ

วางเอกสารให้ถูกต้อง
โปรดดูที่ "การวางเอกสารต้นฉบับ" (P.94)

คุณไม่ได้ติดตั้งถาดอย่างมัน่ คง

ติดตั้งถาดโดยการเสียบให้เข้าไปที่เครื่องได้จนเต็มที่

ไกด์ปรับกระดาษของถาดเ Bypass วางเอกสารอย่างถูกต้อง
อยูผ่ ิดทิศทาง
ย้ายตัวปรับกระดาษให้สมั ผัสกับขอบของเอกสาร

การแก ไขปั ญหา

ไกด์เอกสารของชุดป้อนเอกสารอยู่ วางเอกสารอย่างถูกต้อง
ใน ทิศทางผิด
ย้ายไกด์ปรับกระดาษให้สมั ผัสกับขอบของเอกสาร

11
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11 การแก้ไขปั ญหา

อาการ

สาเหตุที่เป็ นไปได้

วิธีการแก้ไข

สําเนาไม่ได้ขนาดที่ต ้ กระจกวางต้นฉบับหรืออุปกรณ์ป้อ ทําความสะอาดกระจกรองต้นฉบับหรือฝาครอบเอกส
องการ
นเอกสกปรก
าร
โปรดดูที่
"การทําความสะอาดฝาทับกระดาษและกระจกรองต้น
ฉบับ" (P.159)
เอกสารเป็ นสื่อที่โปร่งใสหรือโปร่งแ วางแผ่นกระดาษสีขาวบนเอกสารก่อนที่จะทําสําเนา
สงมาก
เอกสารเคลื่อนออกจากตําแหน่ งเล็ วางเอกสารให้ถูกต้อง
กน้อย
โปรดดูที่ "การวางเอกสารต้นฉบับ" (P.94)
ไกดนํ์าเอกสารของอุชุดป้อนเอกสา วางเอกสารอย่างถูกต้อง
รอยู่ใน ทิศทางที่ไมถู่กตอ้ ง
ย้ายตัวปรับกระดาษให้สมั ผัสกับขอบของเอกสาร
โปรดดูที่ "การวางเอกสารต้นฉบับ" (P.94)
เอกสารถูกจีบ

กรีดเอกสารจนเรียบและวางไว้อย่างถูกต้องอีกครั้ง
โปรดดูที่ "การวางเอกสารต้นฉบับ" (P.94)

การตั้งค่าขนาดเอกสารผิดพลาด

ตรวจสอบว่าขนาดเอกสารถูกตั้งอย่างถูกต้อง
โปรดดูที่ "ขนาดต้นฉบับ" (P.104)

การตั้งค่าขนาดกระดาษผิดพลาด

ตรวจสอบว่าขนาดกระดาษถูกตั้งอย่างถูกต้อง
โปรดดูที่ "การกําหนดขนาดกระดาษ" (P.89)

ขอบของสําเนาถูกตัด เอกสารใหญ่เกินกว่าพื้ นที่ที่สามาร ปรับลดอัตราส่วนลด/
ออก
ถจะพิมพ์
ขยายเพื่อลดขนาดของสําเนาเสียเล็กน้อย
การแก ไขปั ญหา
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การตั้งค่าขนาดเอกสารผิดพลาด

ตรวจสอบว่าขนาดเอกสารถูกตั้งอย่างถูกต้อง
โปรดดูที่ "ขนาดต้นฉบับ" (P.104)

การตั้งค่าขนาดกระดาษผิดพลาด

ตรวจสอบว่าขนาดกระดาษถูกตั้งอย่างถูกต้อง
โปรดดูที่ "การกําหนดขนาดกระดาษ" (P.89)

ปั ญหาเครื่องพิมพ์

ปั ญหาเครื่องพิมพ์
เนื้ อหาในตอนนี้ จะให้วธิ ีการแก้ไขปั ญหาต่างๆ ที่คุณอาจพบเมื่อพิมพ์เอกสาร

ไม่สามารถพิมพ์
ตารางด้านล่างแสดงวิธีการแก้ไขที่เป็ นไปได้ เมื่อคุณไม่สามารถที่จะทําพิมพ์เอกสาร
อาการ

สาเหตุที่เป็ นไปได้

วิธีการแก้ไข

ข้อมูลยังคา
สายเคเบิลของเครื่องพีซีไม่เชื่อมต่อ เปิ ดสวิตซ์ไฟของเครื่อง
งคงอยูใ่ นไอคอนเครื่ อง
โปรดดูที่ "แหล่งจ่ายไฟ" (P.60)
พิมพ์

สายเคเบิลของเครื่องพีซีไม่เชื่อมต่อ เชื่อมต่อสายเคเบิลของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
สายเคเบิลของเครื่องไม่เชื่อมต่อ

เชื่อมต่อสายเคเบิลของเครื่อง
โปรดดูที่ "สายเคเบิลอินเทอร์เฟส" (P.34)

เกิดข้อผิดพลาดในเครื่อง

ตรวจสอบข้อมูลความผิดพลาดและดําเนิ นการตามที่จ
เป็ น

มีปัญหาที่เกิดขึ้ นในเครือข่ายการเชื่ ติดต่อผูด้ ูแลระบบเครือข่ายของคุณ
อมต่อ
เครื่องคอมพิวเตอร์กบั เครื่อง
เปิ ดใช้งานพอร์ต
โปรดดูที่ "การเปิ ดใช้งานพอร์ตการสื่อสาร" (P.38)

เครื่องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หลา รอสักครู่แล้วลองพิมพ์อีกครั้ง
ยตัว
ข้อมูลถูกส่งไปยังเครื่ กระดาษไม่ได้รบั การบรรจุ
องแล้ว
ไม่มีกระดาษในขนาดที่กาํ หนด

เกิดข้อผิดพลาดในเครื่อง

การแก ไขปั ญหา

พอร์ตไม่ได้ถูกเปิ ดใช้งาน

11

บรรจุกระดาษ
บรรจุกระดาษในขนาดที่กาํ หนด
โปรดดูที่ "การป้อนกระดาษ" (P.84)
ตรวจสอบข้อมูลความผิดพลาดและดําเนิ นการตามที่จ
เป็ น

การประมวลผลของงานได้ถกู หยุดไ ใช้หน้าจอเพื่อเลือกว่าจะยกเลิกงานหรือไม่
ว้ชวั ่ คราว
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11 การแก้ไขปั ญหา

ปั ญหาผลผลิตพิมพ์
ตารางด้านล่างแสดงวิธีการแก้ไขที่เป็ นไปได้ของปั ญหาที่เกิดขึ้ นกับงาพิมพ์
อาการ

สาเหตุที่เป็ นไปได้

วิธีการแก้ไข

พิมพ์บนกระดาษผิดข กระดาษขนาดที่ผิดถูกบรรจุในถาด เปลี่ยนขนาดของกระดาษในถาด
นาด
ที่ระบุไว้
หรือเปลี่ยนแปลงตัวเลือกการพิมพ์ที่จะใช้ถาดที่มีขนา
ดกระดาษที่กาํ หนด

การแก ไขปั ญหา

11
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ภาพที่ขอบของกระดา เอกสารเกินกว่าพื้ นที่ที่สามารถจะ
ษได้ขาดหายไป
พิมพ์ของใหญ่

ขยายพื้ นที่การพิมพ์ของเครื่องหรือลดพื้ นที่การพิมพ์ข
องเอกสาร

การตั้งค่าที่ระบุไว้ในไ ใช้ไดรเวอร์ของเครื่องรุ่นอื่น
ดรเวอร์ถูกปิ ดใช้งาน ไม่ได้ติดตั้งตัวเลือก

ติดตั้งไดรเวอร์ของเครื่อง

คอมพิวเตอร์ไม่ได้ใช้ไ ยืนยันว่าไดรเวอร์การพิมพ์ในคอม
ดรเวอร์
พิวเตอร์มาพร้อมกับเครื่องหรือไม่
การพิมพ์ที่มาพร้อมกั
บเครื่อง
(ใช้ไดรเวอร์การพิมพ์
ของบริษัทอื่น)

ที่คอมพิวเตอร์ เลือกไดรเวอร์การพิมพ์ที่มาพร้อมกับ
เครื่อง ถ้าไดรเวอร์การพิมพ์ไม่อยูใ่ นรายการสํา
หรับการเลือก ติดตั้งโไดรเวอร์การพิมพ์และเลือกเ
การทํางานจะไม่แน่ นอนถ้าใช้โไดรเวอร์ริมพ์ของบริษัท
อื่น

ตรวจสอบตัวเลือกการติดตั้งในเครื่องแล้ว
เลือกรายการอีกใน [Items] ภายใต้ [Options]
ในโไดรเวอร์

ปั ญหาการสแกน

ปั ญหาการสแกน
เนื้ อหาในตอนนี้ จะให้วธิ ีการแก้ไขปั ญหาต่างๆ ที่คุณอาจพบเมื่อสแกนเอกสาร

ไม่สามารถที่จะสแกน
ตารางด้านล่างแสดงวิธีการแก้ไขที่เป็ นไปได้ เมื่อคุณไม่สามารถที่จะสแกนเอกสาร
อาการ

สาเหตุที่เป็ นไปได้

ชุดป้อนเอกสารไม่ดึง เอกสารมีขนาดเล็กเกินไป
เอกสาร
เข้าไปสแกน
เครื่องไม่ได้สนั บสนุ นเอกสารประเ
ภทนั้น

ไกด์นําอกสารไม่ตรงทิศทาง

วิธีการแก้ไข
ขนาดตํา่ สุดของเอกสารที่สามารถบรรจุลงในชุดป้ อนเ
อกสารคือ A5
อุปกรณ์ป้อนเอกสารไม่สนับสนุ นเอกสารที่งอ
นามบัตร แผ่นใส เอกสารบาง
เอกสารที่มีวตั ถุแนบหรือติดมาด้วยงอและเอกสารที่
มีคลิปกระดาษหรือเทปติดมาด้วย
โปรดดูที่ "ประเภทของกระดาษ" (P.78)
จัดไกด์นําเอกสารอย่างถูกต้อง
เพื่อให้ตรงกับขนาดของเอกสาร
โปรดดูที่ "การวางเอกสารต้นฉบับ" (P.114)
การแก ไขปั ญหา

มีเศษเอกสารติดอยู่ในชุดป้อนเอก เปิ ดฝาครอบซ้ายของอุปกรณ์ป้อนเอกสาร
สาร
แล้วนําเศษกระดาษออกไป
โปรดดูที่ "เอกสารต้นฉบับติด" (P.203)

11

ไม่สามารถอ่านข้อมูลสแกนไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์
ตารางด้านล่างแสดงวิธีการแก้ไขที่เป็ นไปได้
เมื่อคุณไม่สามารถที่จะอ่านเอกสารที่สแกนไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์
อาการ
ไม่สามารถหาเครื่อง
สแกนเนอร์

สาเหตุที่เป็ นไปได้

วิธีการแก้ไข

ไม่ได้เปิ ดสวิตซ์ของเครื่อง

เปิ ดสวิตซ์ไฟของเครื่อง
โปรดดูที่ "แหล่งจ่ายไฟ" (P.60)

สายเคเบิล USB ของ PC
ตัดการเชื่อมต่อ

เชื่อมต่อสายเคเบิล USB
ของเครื่องคอมพิวเตอร์อีกครั้ง
โปรดดูที่ "สายเคเบิลอินเทอร์เฟส" (P.34)

สายเคเบิล USB
ของเครื่องตัดการเชื่อมต่อ

เชื่อมต่อสายเคเบิล USB ของเครื่อง
โปรดดูที่ "สายเคเบิลอินเทอร์เฟส" (P.34)
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อาการ

การแก ไขปั ญหา
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สาเหตุที่เป็ นไปได้

วิธีการแก้ไข

ไม่สามารถโหลดข้อมู ไม่ได้ติดตั้งสื่อสารการสแกน
ลจากเครื่องสแกนเน
อร์เนื่ องจากข้อผิดพล
าดในการสื่อสารTWAI
N

ติดตั้งไดรเวอร์การสแกน

หยุดการทํางานขณะ
กําลังอ่านข้อมูล

ลดค่าความละเอียดงานสแกน แล้วลองสแกนอีกครั้ง

ขนาดไฟล์ใหญ่เกินไปหรือไม่

ปั ญหาการสแกน

ปั ญหาคุณภาพของานสแกน
ตารางด้านล่างนี้ แสดงวิธีแก้ปัญหาที่เป็ นไปได้ต่อคุณภาพของภาพจากการแกนข้อมูล
อาการ
ภาพที่สแกนสกปรก

สาเหตุที่เป็ นไปได้

วิธีการแก้ไข

กระจกวางต้นฉบับหรือชุดป้อนเอก ทําความสะอาดกระจกรองต้นฉบับหรือฝาปิ ดเอกสาร
สาสกปรก
โปรดดูที่
"การทําความสะอาดฝาทับกระดาษและกระจกรองต้น
ฉบับ" (P.159)
เอกสารเป็ นสื่อที่โปร่งใสหรือโปร่งแ เมื่อสแกนเอกสารโปร่งแสงมาก
สงมาก
สิ่งสกปรกบนเอกสารจะปรากฏขึ้ นในภาพสแกน
วางแผ่นกระดาษสีขาวบนเอกสารก่อนที่จะสแกน
เอกสารเป็ นกระดาษสี หรือหยาบ
หรือเป็ นพิมพ์เขียว

ปรับความเข้มหรือคุณภาพของภาพก่อนการสแกน

เอกสารสแกนถูกพิมพ์ลงบนกระดา กระดาษเคลือบมันติดบนกระจกรองต้นฉบับได้ง่าย
ษพิมพ์มนั วาว
และเงาจะคล้ายกับสิ่งสกปรกบนภาพสแกน
วางแผ่นใสหรือฟิ ล์มแผ่นใสใต้เอกสารก่อนที่จะสแกน
ภาพมืดหรือจางเกินไ ไม่ได้ปรับเปลี่ยนความเข้มที่สแกน ปรับความเข้มที่สแกน
ป
อย่างถูก ต้อง
ประเภทของต้นฉบับไม่เหมาะสม
มีส่วนที่ขาดหายไปใน เอกสารถูกตัดและแปะ หรือถูกจีบ
ภาพ

เลือกประเภทที่เหมาะสมของต้นฉบับเอกสาร

ภาพไม่ได้ขนาดที่ตอ้ ง กระจกวางต้นฉบับหรือชุดป้อนเอก ทําความสะอาดกระจกรองต้นฉบับหรือฝาปิ ดอกสาร
การ
สารปิ ด
โปรดดูที่
"การทําความสะอาดฝาทับกระดาษและกระจกรองต้น
ฉบับ" (P.159)
เอกสารเป็ นสื่อที่โปร่งใสหรือโปร่งแ วางแผ่นกระดาษสีขาวบนเอกสารก่อนที่จะสแกน
สงมาก
เอกสารเคลื่อนออกจากตําแหน่ งเล็ วางเอกสารให้ถูกต้อง
กน้อย
โปรดดูที่ "การวางเอกสารต้นฉบับ" (P.114)
ไกด์นํานําเอกสารของอุปกรณ์ป้อนเ วางเอกสารอย่างถูกต้อง
อกสารอยู่ในทิศทางผิด
ย้ายไกด์ปรับปรับกระดาษให้สมั ผัสกับขอบของเอกสา
ร
โปรดดูที่ "การวางเอกสารต้นฉบับ" (P.114)

ภาพเป็ นเม็ดเล็ก

เอกสารถูกจีบ

กรีดเอกสารจนเรียบและวางไว้อย่างถูกต้องอีกครั้ง

ตั้งค่าความละเอียดตํา่

ตั้งความละเอียดสูง
โปรดดูที่ "การวางเอกสารต้นฉบับ" (P.114)
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ส่วนตัดและแปะวางหรือรอยพับของเอกสารอาจไม่ได้
สัมผัสกระจกรองต้นฉบับอย่างเหมาะสม
วางกระดาษสีขาวซ้อนกันหลายแผ่นที่ดา้ นบนของเอก
สาร เพื่อที่จะทําให้สมั ผัสกับกระจกรองต้นฉบับ
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ปั ญหาเครือข่าย
ข้อความในส่วนนี้ จะให้การแก้ไขที่เป็ นไปได้ต่อปั ญหาของเครือข่าย

ปั ญหาในการใช้ TCP/IP (LPD/Port9100)
ตารางด้านล่างแสดงสาเหตุที่เป็ นไปได้สาํ หรับปั ญหาที่เกิดขึ้ นเมื่อใช้ TCP/IP (LPD/Port9100)
วิธีการที่ใช้ตรวจสอบ และการดําเนิ นการที่จาํ เป็ น
 ไม่สามารถพิมพ์

สาเหตุที่เป็ นไปได้
ไม่ได้ต้งั ค่าที่อยู่ IP ที่ถูกต้อง

วิธีการตรวจสอบ

วิธีการแก้ไข

ให้ผดู้ ูแลระบบเครือข่ายตรวจสอบว่า ตั้งที่อยู่ IP ที่ถูกต้องในเครื่อง
ที่อยู่ IP ของเครื่องถูกต้องหรือไม่

ปิ ดสวิตซ์ไฟของเครื่อง
ตรวจดูว่า
งานพิมพ์ที่ส่งจาก
เครื่องคอมพิวเตอร์ลม้ เหลวที่ไม่สาม มีขอ้ ผิดพลาดที่ปรากฏในจอแสดงผล รอจนกว่าหน้าจอจะปิ ดสมบูรณ์
แล้วเปิ ดเครื่องอีกครั้ง
ารถกูค้ ืนได้เกิดขึ้ นรระหว่างางการปร ที่แผงควบคุมหรือไม่
ะมวลผลงานพิมพ์
โปรโตคอลที่เลือกนั้ นเข้ากันกันไม่ได้ ตรวจสอบโปรโตคอลที่เลือก
กับเครื่ อง คอมพิวเตอร์
การแก ไขปั ญหา
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เลือกโปรโตคอลที่เข้ากันได้กบั เครื่อง
คอมพิวเตอร์

ปั ญหาเครือข่าย

ปั ญหาการใช้ CentreWare Internet Services
ตารางด้านล่างแสดงวิธีการแก้ไขที่เป็ นไปได้ต่อปั ญหาที่คุณอาจพบเมื่อใช้ CentreWare Internet
Service
อาการ
ไม่สามารถใช้ CentreWare Internet
Services

วิธีการแก้ไข
เครื่องทํางานตามปกติหรือไม่
ตรวจสอบว่าแหล่งจ่ายไฟของเครื่องเปิ ดหรือไม่
[Internet Services] ทํางานอยู่หรือไม่
พิมพ์รายงาน System Settings Report และตรวจสอบ
ป้อนที่อยู่อินเตอร์เน็ ตอย่างถูกต้องหรือไม่
ตรวจสอบที่อยู่อินเทอร์เน็ ตอีกครั้ง หากคุณยังไม่ใช้ CentreWare Internet
Services ลองเชื่อมต่อโดยการป้อนที่อยู่ IP
คุณใช้เซิรฟ์ เวอร์พร็อกซี่หรือไม่
เครื่องไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิรฟ์ เวอร์พร็อกซี่บางตัว ดังนั้นหา◌้
มใช้พร็อกซี่เซิรฟ์ เวอร์น้ั ตั้งเว็บเบราเซอร์ของคุณที่ [Not using proxy server]
หรือตั้งที่อยูท่ ีคุณกําลังใช้ให้เป็ น [Not using proxy server]

ข้อความ "Please wait" ยังปรากฏอยู่ ให้รอสักครู่
ถ้าเงื่อนไขยังคงมีอยู่ ให้กดปุ่ ม [Refresh]
ถ้าเงื่อนไขยังคงอยู่ ตรวจสอบว่าเครื่องทํางานตามปกติหรือไม่
ไม่มีอะไรเกิดขึ้ นหลังจากกดปุ่ ม
[Refresh]

หน้าจอแสดงผลมีการแยกส่วน

เปลี่ยนขนาดของหน้าต่างเว็บเบราเซอร์ของคุณ

ไม่ปรับปรุงจอแสดงผล

กดปุ่ ม [Refresh]

ไม่มีอะไรเกิดขึ้ นหลังจากกดปุ่ ม
[Apply]

ค่าที่ป้อนถูกต้องหรือไม่
ถ้าคุณป้อนค่านอกพิสยั
ระบบจะเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติเพื่อให้มีค่าอยูในพิ
◌่ สยั

การแก ไขปั ญหา

คุณใช้เว็บเบราเซอร์ที่สนับสนุ นหรือไม่
ดูว่า "การใช้ CentreWare Internet Services"
กรอบด้านขวาไม่ได้รบั การปรับปรุงห (P.40)เว็บเบราว์เซอร์ของคุณเป็ นประเภทที่สนับสนุ นหรือไม่
ลังจากที่
เลือกรายการเมนูจากกรอบด้านซ้าย
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ตอนนี้ คุณใช้ หรือเพิ่งจะใช้แผงควบคุมของเครื่องหรือไม่
เมื่อตั้งค่า Auto Reset การตั้งค่าที่ทาํ โดยบริการอินเทอร์เน็ ต CentreWare
Internet Services จะใช้ไม่ได้จนกว่าจะผ่านเวลาที่ต้งั ค่าไว้ก่อน ให้รอสักครู่
เครื่องอยู่ในโหมดประหยัดพลังงานหรือไม่
ยกเลิกโหมดประหยัดพลังงาน และลองอีกครั้ง
เมื่อคุณคลิก [Apply] ข้อความเช่น
"เซิรฟ์ เวอร์กลับมาไม่ได้ผลหรือให้กา
รตอบสนองที่ไม่เข้าใจ" หรือ
"ไม่มีขอ้ มูล" ปรากฏบนเบราว์เซอร์

passcodeถูกต้องหรือไม่
รใส่passcodeครั้งที่สองเพื่อยืนยัน อาจจะไม่ตรงกับครั้งแรก
ให้ใส่รหัสที่ถูกต้องอีกครั้ง
เปิ ดเครื่องอีกครั้ง

185
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ปั ญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต/อินทราเน็ต
ตารางด้านล่างแสดงสาเหตุและวิธีแก้ไขสําหรับปั ญหาที่อาจเกิดขึ้ นเมื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์ เน็ตหรืออิน
ทราเน็ ต

ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต
สาเหตุที่เป็ นไปได้

วิธีการแก้ไข

ไม่ได้ต้งั ค่าที่อยู่ IP อย่างถูกต้อง

ตรวจสอบที่อยู่อินเทอร์เน็ ต หากที่อยู่ IP ไม่ได้รับการตั้งค่าอย่างถูกตอ้ง
ระบุที่อยู่ถาวรหรือใช้ DHCP หรือ Autonet เพื่อแก้ไขทีอยู
◌่ ่ IP

ไม่ได้ต้งั ค่าที่อยูเ่ กตเวย์ IP
อย่างถูกต้อง

ป้อนที่อยู่เกตเวย์ IP
อย่างถูกต้องเมื่อเชื่อมต่อกับเซิรฟ์ เวอร์พร็อกซี่หรือเว็บเซิรฟ์ เวอร์ผ่านทางเก
ตเวย์ IP

ไม่ได้ต้งั ค่า Subnet mask
อย่างถูกต้อง

ตั้งค่า Subnet mask อย่างถูกต้อง
เพื่อให้ตรงกับสภาพแวดล้อมในการใช้งาน

ไม่ได้ต้งั ค่าที่อยูเ่ ซิรฟ์ เวอร์ DNS
อย่างถูกต้อง

ตรวจสอบที่อยู่ของเซิรฟ์ เวอร์ DNS

เซิรฟ์ เวอร์ DNS
ที่เลือกไม่สามารถแก้ปัญหาที่อยู่ได้

เลือกเซิรฟ์ เวอร์ DNS ที่สามารถแก้ปัญหาที่อยู่
เมื่อเชื่อมต่อผ่านพร็อกซี่เซิรฟ์ เวอร์
ตั้งที่อยู่ IP ของเซิรฟ์ เวอร์ DNS ที่สามารถแก้ไขที่อยูข่ องพร็อกซี่เซิรเ์ วอร์
เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อผ่านพร็อกซี่เซิรฟ์ เวอร์
ตั้งที่อยู่ IP ของเซิรฟ์ เวอร์ DNS ที่สามารถแก้ไขที่อยูป่ ลายทาง
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การตั้งค่าของที่อยู่ที่ไม่ได้ใช้พร็อกซี่เ ยืนยันเฉพาะที่อยู่ที่ไม่ได้ใช้พร็อกซี่เซิรฟ์ เวอร์เท่านั้นที่ถูกระบุ
ซิรฟ์ เวอร์ไม่ถกู ต้อง
แม้ว่าที่อยูท่ ี่ไม่ผ่านพร็อกซี่เซิรฟ์ เวอร์ถ◌ูกระบุโดยใช้ FQDN
แต่เซิรฟ์ เวอร์ถูกเข้าถึงโดยผ่าน IP เซิรฟ์ เวอร์ที่กาํ หนดไว้น้ั นก็จะไม่เกี่ยวข้อง
ตั้งค่าที่อยู่ไม่ให้ใช้พร็อกซี่เซิรฟ์ เวอร์
ในทํานองเดียวกัน แม้ว่าที่อยู่ที่ระบุโดยตรงจะไม่ใช้พร็อกซี่เซิรฟ์ เวอร์
แต่เซิรฟ์ เวอร์มีการเข้าถึงด้วย FQDN เซิรฟ์ เวอร์ที่กาํ หนดไว้ก็จะไม่เกี่ยวข้อง
ให้ต้งั IP ไม่ให้ใช้พร็อกซี่เซิรฟ์ เวอร์ดว้ ย FQDN
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เซิรฟ์ เวอร์หรือเซิรฟ์ เวอร์พร็อกซี่ที่เชื่ ตรวจสอบว่า
อมต่อปิ ด ทํางาน
เซิรฟ์ เวอร์หรือเซิรฟ์ เวอร์พร็อกซี่ ที่เชื่อมต่อปิ ดที่ทาํ งานทํางานเป็ นปกติหรือไ
ม่
สายเคเบิลเครือข่ายถูกตัดหรือชํารุด ตรวจดูการเชื่อมต่อของสายเคเบิลเครือข่าย
ควรใช้สภาพแวดล้อมแบบแขนงต้นไม้
เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมเครือข่ายที่ทนทานต่อการขาดการเชื่อมต่อ
ไม่สามารถที่จะสื่อสารเนื่ องจากเซิรฟ์ รอสักครู่แล้วลองเข้าถึงเซิรฟ์ เวอร์อีกครั้ง
เวอร์โหลด
เกิดข้อผิดพลาด
แต่ไม่ปรากฏบนแผงควบคุม
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ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้ นในขณะที่ประมวลผลกระบวนการพื้ นหลังจะไม่ปรากฏ
บแผงควบคุม Job History Report งานเพื่อที่จะตรวจสอบผลการดเนิ นการ

ปั ญหาเครือข่าย

สาเหตุที่เป็ นไปได้

วิธีการแก้ไข

ไม่สามารถเชื่อมต่อเนื่ องจากการจํากั ประเภทของข้อจํากัดการเข้าถึงมีการระบุไว้ดา้ นล่าง
ดการเข้า
ตรวจสอบการตั้งค่าจํากัดการเข้าถึง
ถึงการตั้งค่าในพร็อกซีเซิรฟ์ เวอร์
ข้อจํากัดของที่อยู่ (port)
ไฟร์วอลล์หรือเว็บเซิรฟ์ เวอร์
ข้อจํากัดของ SSL
ข้อจํากัดการเข้าถึงของผูใ้ ช้ (หรือระดับอํานาจการเข้าถึง)
ข้อจํากัดเนื้ อหา
ข้อจํากัด Scheme (เช่น ข้อจํากัดในการใช้ HTTP)
ข้อจํากัดของขนาดข้อมูลส่งต่อ
ข้อจํากัดของวิธีการ (เช่น ข้อจํากัดในการใช้ POST)
ข้อจํากัดที่ส่วนหัวของ HTTP
(เช่น การเข้าถึงที่อนุ ญาตในเบราเซอร์บางอย่าเท่านั้น)
ข้อจํากัดเวลา (เช่น อนุ ญาตให้ใช้เฉพาะในบ่างช่วงเวลาที่แน่ นอน)











ไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังเว็บเซิรฟ์ เวอร์ที่ตอ้ งการ
อาการ

วิธีการแก้ไข

เครื่องไม่ได้ถูกกําหนดให้ใช้พร็อกซี่เ
ซิรฟ์ เวอร์

ถ้าเครื่องไม่ได้ถกู กําหนดให้ใช้พร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ในสภาพแวดล้อมที่ใช้พร็อก
ซี่เซิรฟ์ เวอร์ คุณไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังเว็บเซิรฟ์ เวอร์ทีตอ้ งการ
ตั้งค่าเครื่องเพื่อใช้พร็อกซี่เซิรฟ์ เวอร์

ไม่ได้ต้งั ค่าที่อยู่ของพร็อกซี่เซิรฟ์ เวอร์ ถ้าเครื่องมีการตั้งค่าการใช้พร็อกซี่เซิรฟ์ เวอร์
อย่างถูก ต้อง
คุณจะไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังเว็บเซิรฟ์ เวอร์ที่ตอ้ งการ
หากไม่ได้ต้งั ค่าที่อยูเ่ ซิรฟ์ เวอร์พร็อกซี่อย่างถูกต้อง
ตั้งที่อยู่ของพร็อกซี่เซิรฟ์ เวอร์อย่างถูกต้อง

การแก ไขปั ญหา

เครื่องมีการตั้งค่าใช้พร็อกซี่เซิรฟ์ เวอ อย่าตั้งค่าเครื่องที่จะใช้พร็อกซี่เซิรฟ์ เวอร์ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ตองใช้พร็อก
ร์
ซี่เซิรฟ์ เวอร์ (เช่นอินทราเน็ ต)
แม้ว่าสภาพแวดล้อมไม่ได้ใช้พร็อกซี่เ
ซิรฟ์ เวอร์

11

ไม่สามารถเชื่อมต่อได้เนื่ องจากuser ตั้งuser IDและpasscodeในเครื่องที่พร็อกซี่ เซิ ร์ฟเวอร์จะอนุ ญาตเชื่อมต่อ
IDหรือpasscodeไม่ถกู ต้องเเมื่อพร็อ
กซี่เซิรฟ์ เวอร์ตอ้ งตรวจ สอบสิทธิ์
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ปั ญหาการเชื่อมต่อ IPv4 หรือ IPv6
ตารางด้านล่างแสดงสาเหตุและวิธีแก้ไขสําหรับปั ญหาที่อาจเกิดขึ้ นเมื่อเชื่อมต่อกับที่อยู่บน IPv4 หรือ
IPv6

ไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังที่อยู่ IPv4
อาการ

วิธีการแก้ไข

เมื่อป้อนที่อยู่ IPv4
ห้ามใส่ 0 ข้างหน้า
เครื่องไม่ทาํ งานอย่างถูกต้องเมื่อ 0
ถูกเพิ่มเข้าไปในส่วนหน้าของค่าที่อยู
เช่น192.168.010.033

ไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังที่อยู่ IPv6
อาการ

วิธีการแก้ไข

ไม่สามารถเข้าถึงเครื่องด้วยการระบุ ผนวกขอบเขต ID ไปยังที่อยู่ลิงค์เฉพาะที่
ที่อยูล่ ิงค์เฉพาะที่
ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้ Internet Explorer 7 ใน Windows Vista
ในการเข้าถึงเครื่องโดยระบุ fe80::203:baff:fe48:9010
ผนวกหมายเลขเชื่อมต่อเฉพาะที่ของอีเธอร์เน็ ตอะแดปเตอร์ในระบบปฏิบตั ิ
การWindows Vista (เช่น 8) เป็ นขอบเขต ID (ตัวอย่างเช่น ป้อน
fe80::203:baff:fe48:9010%8)
การแก ไขปั ญหา

ไม่สามารถที่จะสื่อสารกับระบบปฏิบั ตั้งที่อยูค่ งที่ในระบบปฏิบตั ิการ Windows ที่สนับสนุ น IPv6
ติการ Windows ที่สนับสนุ น IPv6
การค้นหาอุปกรณ์ภายนอกเราเตอร์ เมื่อไปนอกเราเตอร์ในการค้นหา SMB ใส่ที่อยู่ของผูร้ บั โดยตรง
ทํางานไม่ถกู ต้อง
ระบบสนั บสนุ น Multicastingใช้ ในการเชื่อมโยงภายในเฉพาะที่เท่านั้ น
(FF02::1)

11

ไม่สามารถพิมพ์ในสภาพแวดล้อม IPv6
อาการ
ไม่สามารถที่จะใช้เครื่องพิมพ์
Windows
ที่ใช้ร่วมกันจากระบบปฏิบัติการ
Windows สนั บสนุ น IPv6
ในสภาพแวดล้อมเครือข่าย IPv6
ที่ไม่มีเซิรฟ์ เวอร์ DNS
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วิธีการแก้ไข
ลงทะเบียนชื่อคอมพิวเตอร์ของเครื่องในแฟ้ ม "hosts" ในระบบปฏิบตั ิการ
Windows สนั บสนุ นIPv6
ตัวอย่าง:
ลงทะเบียนชื่อในแฟ้ ม C:\Windows\system32\driver\etc\hosts

ปั ญหาเครือข่าย

ปั ญหาอื่นๆ ของ IPv6
อาการ
ไม่ได้กรอกที่อยู่ IPv6
ไว้อย่างถูกต้องในบันทึกงาน

วิธีการแก้ไข
ใช้ IPv4

การแก ไขปั ญหา
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รหัสข้อผิดพลาด
ข้อความส่วนนี้ จะอธิบายรหัสข้อผิดพลาด
รหัสข้อผิดพลาด (X-X) หรือ (XXX-XXX)
จะกระพริบหากการพิมพ์หยุดอย่างผิดปกติเนื่ องจากข้อผิดพลาดหรือความผิดปกติที่เกิดขึ้ นในเคร◌ือง
 แสดงตัวอย่างของรหัสข้อผิดพลาด

โปรดดูรหัสข้อผิดพลาดในตารางต่อไป เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้ น
สําคัญ

•หากรหัสข้อผิดพลาดปรากฏ
ข้อมูลการพิมพ์ที่เหลืออยู่ในเครื่องและข้อมูลที่เก็บไว้ในหน่ วยความจําของเครื่องจะไม่ปลอดภัย

การแก ไขปั ญหา

หากไม่ได้ระบุรหัสข้อผิดพลาดที่ปรากฏไว้ในตารางต่อไปนี้
หรือถ้าคุณไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดแม้จะทําตามคําแนะนําที่อธิบายไว้ในตาราง
ให้ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า หมายเลขติดต่อจะถูกพิมพ์บนฉลากหรือบัตรที่แนบมากับเครื่อง
หมายเหตุ •หากรหัสข้อผิดพลาดสองหลัก (X-X) ปรากฏขึ้ น คุณสามารถดูกลุ่มรหัสข้อผิดพลาดหกหลัก (XXX-XXX)
โดยการกดปุ่ ม
หมายเหตุ •<ถ่ายบัตรประจําตัว> ค้างไว้

11
 รหัสข้อผิดพลาด

ข้อผิดพลาด
รหัส

(X-X)
สาเหตุ
เอกสารติดขัดในอุปกรณ์ป้อนเอกสาร

วิธีการแก้ไข
นํากระดาษที่ติดขัดออก
โปรดดูที่ "เอกสารต้นฉบับติด" (P.203)

ขนาดเอกสารที่บรรจุในอุปกรณ์ป้อนเอกสารไ การวางกระดาษลงบนกระจกวางต้นฉบับ
ม่ได้ถูกรองรับ
โปรดดูที่ "เอกสารต้นฉบับติด" (P.203)
ถ้าเอกสารติด นํากระดาษที่ติดออก
โปรดดูที่ "เอกสารต้นฉบับติด" (P.203)
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รหัสข้อผิดพลาด

ข้อผิดพลาด
รหัส

สาเหตุ

วิธีการแก้ไข

ไม่สามารถตรวจพบขนาดเอกสาร

ตรวจสอบดังต่อไปนี้ :
-มีแต่เอกสารเท่านั้นที่วางบนอุปกรณ์ป้อนเอกสาร
- ฐานปรับเอกสารตรงกับต้นฉบับ
- เอกสารทุกฉบับมีขนาดเดี่ยวกัน
เอกสารที่มีขนาดแตกต่างกันไม่สามารถบรรจุ
ได้ในเวลาเดี่ยวกัน หากเอกสารต้นฉบับมี
ขนาดแตกต่างกันกรุณาใช้กระจกวางต้นฉบับ
หากจะดําเนิ นงานต่อ
บรรจุเอกสารที่ยงั ไม่ได้ทาํ สําเนาหรือสแกนแล
ะกดปุ่ ม <เริ่ม>
โปรดดูที่ "การวางเอกสารต้นฉบับ" (P.94)

ฝาอุปกรณ์ป้อนเอกสารเปิ ดอยู่

ปิ ดฝาครอบ

มีถาดที่ยงั ไม่มีการเลือกโดยอัตโนมัติ
ก่อนอื่นเลือกถาดที่ตอ้ งการจากถาดที่มีไฟสัญ
หรือไม่มีขนาดที่เหมาะสมของกระดาษในถาด ลักษณ์สว่างอยู่โดยกดปุ่ ม <ถาดกระดาษ>
ที่เลือก
และดึงถาดที่เลือกออก
ถัดไปบรรจุกระดาษที่มีขนาดและทิศทางตรง
กับที่ปรากฏในพื้ นที่แสดงขนาดกระดาษของแ
ผนผังงสถานะเครื่องและกดปุ่ ม <เริ่ม>
เมื่อต้องการยกเลิกงานให้กดปุ่ ม <หยุด>
โปรดดูที่ "การป้อนกระดาษ" (P.84)
บรรจุหรือบรรจุกระดาษลงในถาด 1 อีก
โปรดดูที่ "การป้อนกระดาษในถาด 1 และ 2
(อุปกรณ์เสริม)" (P.84)

กระดาษหมดในถาด 2

บรรจุหรือบรรจุกระดาษลงในถาด 2
โปรดดูที่ "การป้อนกระดาษในถาด 1 และ 2
(อุปกรณ์เสริม)" (P.84)

กระดาษหมดในถาด Bypass

บรรจุหรือบรรจุกระดาษลงในถาด 5 (ถาด
Bypass) อีก
โปรดดูที่ "การป้อนกระดาษที่ถาด Bypass"
(P.85)
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กระดาษหมดในถาด 1
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ข้อผิดพลาด
รหัส

การแก ไขปั ญหา

สาเหตุ

วิธีการแก้ไข

ขนาดและทิศทางของกระดาษที่บรรจุในถาด
1 ไม่ตรงกับค่าที่ระบุในเครื่อง

ตรวจสอบขนาดกระดาษและทิศทางในแผนผั
งแสดงสถานะเครื่องให้ตรงกระดาษในถาด 1
และบรรจุกระดาษโดยปรับตัวปรับกระดาษ
โปรดดูที่ "การป้อนกระดาษในถาด 1 และ 2
(อุปกรณ์เสริม)" (P.84)
เมื่อเปลี่ยนการตั้งค่าของขนาดและการจัดวาง
ของกระดาษ, ยกเลิกงานก่อนโดยการกดปุ่ ม
<หยุด>
โปรดดูที่
"การเปลี่ยนขนาดกระดาษสําหรับถาด 1 และ
2" (P.87)

ขนาดและทิศทางของกระดาษที่บรรจุในถาด
2 ไม่ตรงกับค่าที่ระบุในเครื่อง

ตรวจสอบขนาดกระดาษและทิศทางในแผนผั
งแสดงสถานะเครื่องให้ตรงกระดาษในถาด 2
และบรรจุกระดาษโดยปรับตัวปรับกระดาษ
"การป้อนกระดาษในถาด 1 และ 2
(อุปกรณ์เสริม)" (P.84).
เมื่อเปลี่ยนการตั้งค่าของขนาดและการจัดวาง
ของกระดาษ, ยกเลิกงานก่อนโดยการกดปุ่ ม
<หยุด>
โปรดดูท่ี
"การเปลี่ยนขนาดกระดาษสําหรับถาด 1 และ
2" (P.87)

ขนาดและทิศทางของกระดาษที่บรรจุในถาด
Bypass ไม่ตรงกับค่าที่ระบุในเครื่อง

ตรวจสอบขนาดกระดาษและทิศทางในแผนผั
งแสดงสถานะเครื่องให้ตรงกระดาษในถาดลื่อ
นกระดาษ
และบรรจุกระดาษโดยปรับตัวปรับกระดาษ
"การป้อนกระดาษที่ถาด Bypass" (P.85).
เมื่อเปลี่ยนการตั้งค่าของขนาดและการจัดวาง
ของกระดาษ, ยกเลิกงานก่อนโดยการกดปุ่ ม
<หยุด>
โปรดดูที่ "การป้อนกระดาษที่ถาด Bypass"
(P.85)

ขณะที่ทาํ สําเนาโดยการใช้ท่านลักษณะ
"จํานวนหน้าต่อด้าน" อัตราส่วนการย่อขยายที่พอเหมาะสําหรับการจัดวางหน้าที่ระบุ
บนกระดาษอยูใ่ นช่วง 25-400%

กดปุ่ ม <หยุด>
เปลี่ยนอัตราส่วนการย่อขยายให้พอเหมาะกับการจัดวางบนกระดาษ
จัดวางต้ฉบับ และกดปุ่ ม <เริ่ม>
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กระดาษติดขัดภายในฝาครอบซ้ายของเครื่อง เปิ ดฝาครอบซ้ายของเครื่อง
แล้วนํากระดาษที่ติดออก
โปรดดูที่ "E-1:
กระดาษติดขัดภายในฝาครอบด้านซ้าย[A]"
(P.198)

192

รหัสข้อผิดพลาด

ข้อผิดพลาด
รหัส

สาเหตุ

วิธีการแก้ไข
เปิ ดฝาโมดูลถาดหนึ่ งและนํากระดาษที่ติดออ
ก
โปรดดูที่ "E-2:
กระดาษติดภายในฝาครอบเครื่องโมดูลหนึ่ งถ
าด[B]" (P.199)

กระดาษติดขัดในถาด 1

นํากระดาษที่ติดออก
โปรดดูที่ "E-3: กระดาษติดในถาด 1"
(P.200)

กระดาษติดขัดในถาด 2

นํากระดาษที่ติดออก
โปรดดูที่ "E-4: กระดาษติดในถาด 2"
(P.201)

กระดาษติดขัดในถาด Bypass

นํ ากระดาษที่ติดออก
โปรดดูที่ "E-5: กระดาษติดในถาด Bypass"
(P.201)

ฝาครอบซ้ายของเครื่องเปิ ดอยู่

ปิ ดฝาครอบ
โปรดดูที่ "ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่อง"
(P.56)

ฝาครอบด้านหน้าของเครื่องเปิ ดอยู่

ปิ ดฝาครอบด้านหน้า
โปรดดูที่ "ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่อง"
(P.56)

ฝาโมดูลถาดหนึ่ งของเครื่องเปิ ดอยู่

ปิ ดฝาครอบด้านหน้า
โปรดดูที่ "ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่อง"
(P.56)

การใช้ค่าปั จจุบันจะทําให้ภาพถูกตัดออกไป

วางเอกสารในแนวนอนและกดปุ่ ม <เริ่ม>
สําคัญ

การแก ไขปั ญหา

กระดาษติดขัดภายในฝาโมดูลถาดหนึ่ ง

•ขณะใช้อุปกรณ์ป้อนเอกสาร
บรรจุเอกสารทุกฉบับในอุปชุดป้อน
เอกสารโดยที่ไม่เปิ ดดฝาครอบต้นฉ
บับ

การทําความเย็นภายในเครื่อง.
เริ่มทํางานโดยอัตโนมัติ

ไม่ควรเปิ ดฝาใดๆ ของเครื่อง

หมึกหมด

เปลี่ยนตลับหมึก
โปรดดูที่ "การเปลี่ยนตลับหมึก" (P.153)

ต้องเปลี่ยนตลับลูกดรัม

ปิ ดการทํางานของเครื่อง รอ 10 วินาที
หลังหน้าจอปิ ด
แล้วเปิ ดการทํางานของเครื่องใหม่
ถ้าหน้าจอไม่ปิด ให้เปลี่ยนตลับลูกดรัม
โปรดดูที่ "การเปลี่ยนตลับลูกดรัม" (P.157)

ตลับลูกดรัมมีตาํ หนิ

เปลี่ยนตลับลูกดรัม
โปรดดูที่ "การเปลี่ยนตลับลูกดรัม" (P.157)
193
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ข้อผิดพลาด
รหัส

สาเหตุ

วิธีการแก้ไข

ถึงขีดจํากัดการทําสําเนาสูงสุดในขณะที่ต้งั ค่า กดปุ่ ม <หยุด> และติดต่อผูด้ ูแลระบบ
จํากัดไว้ นอกจากนี้
ผูใ้ ช้ที่ถึงค่าการทําสําเนาสูงสุดได้ล็อกอินเข◌้าสู่
เครื่อง

 รหัสข้อผิดพลาด

ข้อผิดพลาด
รหัส

การแก ไขปั ญหา

11
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หน่ วยความจําเต็ม

เปลี่ยนการตั้งค่าและลองใหม่อีกครั้ง

งานถูกยกเลิก

เปลี่ยนการตั้งค่าและลองใหม่อีกครั้ง

XXX-XXX
สาเหตุ

วิธีการแก้ไข

004-345

เกิดข้อผิดพลาดขึ้ น

ปิ ดการทํางานของเครื่อง ให้แน่ ใจว่าจอว่าง
แล้วเปิ ดการทํางานของเครื่อง

005-210

เกิดข้อผิดพลาดขึ้ น

ปิ ดการทํางานของเครื่อง ให้แน่ ใจว่าจอว่าง
แล้วเปิ ดการทํางานของเครื่องถ้ารหัสข้อข้อผิด
พลาดปรากฏขึ้ นอีกครั้ง
กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้า

005-275

เกิดข้อผิดพลาดขึ้ น

ปิ ดการทํางานของเครื่อง ให้แน่ ใจว่าจอว่าง
แล้วเปิ ดการทํางานของเครื่อง

005-280

เกิดข้อผิดพลาดขึ้ น

ปิ ดการทํางานของเครื่อง ให้แน่ ใจว่าจอว่าง
แล้วเปิ ดการทํางานของเครื่อง
ถ้ารหัสข้อผิดพลาดปรากฏขึ้ นอีกครั้ง
กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้า

005-500

เกิดข้อผิดพลาดขึ้ น

ปิ ดการทํางานของเครื่อง ให้แน่ ใจว่าจอว่าง
แล้วเปิ ดการทํางานของเครื่อง

005-940

เกิดข้อผิดพลาดในอุปกรณ์ป้อนเอกสาร

เมื่อทําสําเนาเสร็จสิ้ น
ให้ดาํ เนิ นการเรื่องใดเรื่องหนึ่ งดังต่อไปนี้ :
กดปุ่ มใดก็ได้บนแผงควบคุม เริ่มงานใหม่
หรือรอจนกระทัง่ เครื่องหมดเวลาจ ะ แก้ขอ้ ผิด
พลาด

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

เกิดข้อผิดพลาดขึ้ น

ปิ ดการทํางานของเครื่อง
ให้แน่ ใจว่าจอดับสนิ ท
แล้วเปิ ดการทํางานของเครื่อง
ถ้ารหัสข้อข้อผิดพลาดปรากฏขึ้ นอีกครั้ง
กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้า

รหัสข้อผิดพลาด

ข้อผิดพลาด
รหัส

สาเหตุ

วิธีการแก้ไข

016-500
016-501
016-502
016-504
016-571
016-742
016-744

เกิดข้อผิดพลาดขึ้ น

ปิ ดการทํางานของเครื่อง
ให้แน่ ใจว่าจอดับสนิ ท
แล้วเปิ ดการทํางานของเครื่อง

016-776

งานถูกยกเลิก

เปลี่ยนการตั้งค่าและพยายามใหม่อีกครั้ง

041-210
041-211

เกิดข้อผิดพลาดขึ้ น

ปิ ดการทํางานของเครื่อง
ให้แน่ ใจว่าจอดับสนิ ท
แล้วเปิ ดการทํางานของเครื่อง
ถ้ารหัสข้อผิดพลาดปรากฏขึ้ นอีกครั้ง
กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้า

042-325
042-400
042-608
042-614
045-313
061-321
061-325

การแก ไขปั ญหา

062-277
062-311
062-360
062-371
062-380
062-386
062-389
062-396

11

072-210
072-212
072-215
077-212
077-214
091-440

แจ้งเตือนตลับลูกดรัมใกล้หมดอายุ

091-441

แจ้งเตือนตลับลูกดรัมใกล้หมดอายุ

เตรียมตลับลูกดรัมสํารองไว้ให้พร้อม

195
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ข้อผิดพลาด
รหัส

สาเหตุ

092-660
092-668

ค่า ATC SNR (ใน ตลับลูกดรัม)
อยู่นอกช่วงที่กาํ หนด

092-661

ค่าอุณหภูมิ SNR (ใน ตลับลูกดรัม)
อยู่นอกช่วงที่กาํ หนด

092-910

เกิดข้อผิดพลาดขึ้ น

วิธีการแก้ไข
ปิ ดการทํางานของเครื่อง
ให้แน่ ใจว่าหน้าจอดับสนิ ท
และเปิ ดการทํางานของเครื่องใหม่
ถ้ารหัสข้อผิดพลาดแบบเดิมปรากฎขึ้ นอีกครั้ง
กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้า

093-312

การแก ไขปั ญหา

11
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093-400

ผงหมึกหมด

เปลี่ยนตลับหมึก
โปรดดูที่ "การเปลี่ยนตลับหมึก" (P.153)

093-406

ใกล้เวลาเปลี่ยนตลับหมึก

เตรียมตลับหมึกสํารองไว้ให้พร้อม

116-321
116-323
116-334
116-377

เกิดข้อผิดพลาดขึ้ น

ปิ ดการทํางานของเครื่อง
ให้แน่ ใจว่าจอดับสนิ ท
แล้วเปิ ดการทํางานของเครื่อง
ถ้ารหัสข้อผิดพลาดปรากฏขึ้ นอีกครั้ง
กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้า

116-747

ไม่สามารถสแกนเสร็จสิ้ นเพราะพื้ นที่การสแก ลดค่าของการลบขอบหรือลดอัคราส่วนการย่
นเล็กเกิดไป
อขยาย
โปรดดูที่ "การย่อ/ขยาย" (P.102)

117-326
117-327

เกิดข้อผิดพลาดขึ้ น

123-314

เกิดข้อผิดพลาดขึ้ น

ปิ ดการทํางานของเครื่อง
ให้แน่ ใจว่าจอดับสนิ ท
แล้วเปิ ดการทํางานของเครื่อง
ถ้ารหัสข้อผิดพลาดปรากฏขึ้ นอีกครั้ง
กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้า

กระดาษติด

กระดาษติด
ข้อความในส่วนนี้ จะอธิบายถึงขั้นตอนการแก้ไขกระดาษติด
เมื่อกระดาษติดในเครื่อง เครื่องจะหยุดการทํางาน ไฟแสดงสถานะจะสว่างและรหัสข้อผิดพลาด
จะปรากฏบนแผนผังแสดงสถานะเครื่องซึ่งจะบอกถึงขั้นตอนการแก้ไขเมื่อกระดาษติด
การเคลียร์กระดาษที่ติดควรทําอย่างระมัดระวังโดยไม่ให้กระดาษฉีกขาดและอย่าให้
ค้างอยู่ภายในเครื่อง
หมายเหตุ •ถ้ารหัสข้อผิดพลาดยังคงแสดงอยู่ หลังจากที่เคล◌ียร์กระดาษที่ติดออกมาแล้ว
อาจเป็ นไปได้วา่ ยังมีกระดาษติดอยู่ที่ส่วนอืน่ ของเครื่อง หรือเศษกระดาษเล็กๆ ยังคงติดอยู่
กรณีนี้ให้ดูที่แผนผังแสดงสถานะเครื่อง และรหัสข้อผิดพลาดจากนั้นให้เคลียร์ กระดาษที่ติดออกให้หมด
•หลังจากเคลียร์กระดาษที่ติดออก งานทําสําเนาจะดําเนิ นการต่อไปโดยอัตโนมัติ
•งานพิมพ์จะพิมพ์ต่อโดยอัตโนมัติหลังจากเคลียร◌์การดาษติดแล้ว
•ขณะที่ทาํ งานทําสําเนาโดยใช้ชุดป้อนเอกสารโดยไม่เรียงสําเนาที่ออกมา (หมายความว่า
ให้เครื่องทําสําเนาและสแกนครั้งละแผ่น) ถ้ากระดาษติดเกิด
เครื่องจะทําสําเนาของเอกสารที่สแกนให้โดยอัตโนมัติ หลังจากเอากระดาษที่ติดออกแล้ว
แต่สาํ หรับเอกสารที่เหลือ คุณต้องกดปุ่ ม <เริ่ม>
อีกครั้งเพื่อช่วยให้ชุดป้อนเอกสารได้ป้อนและสแกนเอกสารส่วนที่เหลือ

คําเตือน
ถ้าคุณต้องการดึงถาดออกเพื่อนํากระดาษที่ติดออก โปรดติดต่อตัวแทนฟูจิซีร็อกซ์ในพื้ นที่ของคุณ ห้ามดึงถาดออก
มิฉะนั้นอาจทําให้บาดเจ็บได้
การแก ไขปั ญหา

เตือน
อย่าพยายามนํากระดาษที่ติดอยู่ในบริเวณที่ลึกของผลิตภัณฑ์ออกมา
โดยเฉพาะอย่างยิง่ กระดาษที่พนั หุม้ ฟิ วเซอร์หรื อลูกกลิ้ งความร้อน มิฉะนั้ น อาจทําให้บาดเจ็บหรือผิวหนั งไหม้ได้
ให้ปิดสวิตช์เครื่องทันทีและติดต่อตัวแทนฟูจิซีร็อกซ์ในพื้ นที่ของคุณ
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ข้อความในส่วนนี้ จะอธิบายถึงขั้นตอนที่จะเอากระดาษที่ติดออกจากตําแหน่ งต่างๆดังต่อไปนี้
ข้อความต่อไปนี้ แสดงให้เห็นส่วนอ้างอิงสําหรับขั้นตอนการแก้ไขกระดาษติดในแต่ละตําแหน่ ง
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E-5: กระดาษติดในถาด Bypass ............................................................................................................. 201
สําคัญ

•หากดึงถาดออกหลังจากที่กระดาษติดโดยไม่ตรวจสอบตําแหน่ งที่ติดขัดอยู่
อาจทําให้กระดาษขาดและตกค้างภายในเครื่อง เพื่อป้องกันอุปกรณ์เสียหาย
ตรวจสอบตําแหน่ งองกระดาษที่ติดก่อนที่จะแก้ไข
•ภาพแสดงกระดาษติดจะไม่หายไปถ้ากระดายังมีกระดาษขาดติดอยูท่ ี่เครื่อง
•เปิ ดเครื่องไว้ขณะที่กาํ ลังเคลียร์กระดาษติด ถ้าปิ ดเครื่องจะเป็ นการลบข้อมูลที่เก็บไว้ที่เครื่อง
•อย่าสัมผัสชิ้ นส่วนภายในเครื่อง อาจส่งผลให้การพิมพ์ผิดพลาดได้
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E-1: กระดาษติดขัดภายในฝาครอบด้านซ้าย[A]
ทําตามขั้นตอนด้านล่างเพืเ่ คลียร์กระดาษติดที่อยู่ภายในฝาครอบด้านซ้ายของเครื่อง
สําคัญ

•เมื่อเคลียร์กระดาษ อาจจะมีภาพบนสายพานส่งของเครื่อง (สายพานฟิ ลม์ สีดาํ ) ที่อยูภ่ ายในฝาครอบด้านซ้าย
ห้ามแตะที่สายพานส่ง คุณภาพของภาพอาจจะได้รบั ผลกระทบหรือสายพานส่งอาจจะเกิดความเสียหาย
และจําเป็ นต้องเปลี่ยนใหม่

1 เปิ ดถาด Bypass (1) แล้วในขณะที่ยกคันง้างขึ้น (2)

เปิ ดฝาครอบด้านบนซ้ายเบาๆ (3)

ถ้ากระดาษติดขัดรอบตัวฟิ วเซอร์
1) ดึงสลักลง

การแก ไขปั ญหา

2) นํากระดาษที่ติดออก
หมายเหตุ •อย่าให้เศษกระดาษขาดตกค้างอยู่ในเครือ่ ง

11

3) นําสลักกลับสู่ตาํ แหน่ งเดิม
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ถ้ากระดาษติดขัดงภายในฝาครอบซ้าย
1) ถ้ากระดาษติดอยู่ในตําแหน่ งแสดงในแผนภาพ
ดึงกระดาษที่ติดขึ้ น

2) ถ้ากระดาษติดอยู่ในตําแหน่ งแสดงในแผนภาพ
ดึงกระดาษที่ติดขึ้ น

2 กดตรงกลางของฝาครอบ ปิ ดอย่างช้าๆ และยกถาด

Bypass

การแก ไขปั ญหา

E-2: กระดาษติดภายในฝาครอบเครื่องโมดูลหนึ่งถาด[B]

11

ทําตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อถอดกระดาษติดที่ชดั เจนภายในฝาครอบเครื่องโมดูลหนึ่ งถาด
1 ดึงคันง้าง

และเปิ ดฝาด้านล่างของฝาครอบเครื่องโมดูลหนึ่ งถาดอ
ย่างช้าๆ
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2 นํากระดาษที่ติดออก
หมายเหตุ •กระดาษอาจติดอยูใ่ นส่วนที่ยากจะมองเห็น
•ตรวจสอบอย่างละเอียดเพือ่ หากระดาษที่ติด
•หากกระดาษฉีกขาด
ตรวจสอบเพื่อให้แน่ ใจว่าไม่มีเศษกระดาษเหลืออยู่ใน
เครื่อง

3 ปิ ดฝาครอบถาดเครื่องโมดูลหนึ่ งถาดเบาๆ

E-3: กระดาษติดในถาด 1
ทําตามขั้นตอนด้านล่างเพือ่ เคลียร์กระดาษติดในถาด 1 ออกไป
1 เอากระดาษติดออกโดยดูที่ "E-1: กระดาษติดขัดภายในฝาครอบด้านซ้าย[A]" (P.198)
2 ถ้าไม่สามารถเอากระดาษที่ติดออกได้ ให้ดึงถาด 1

ออกมา
สําคัญ
การแก ไขปั ญหา

•หากดึงถาดออกหลังจากที่กระดาษติดโดยไม่ตรวจสอ
บตําแหน่ งที่ติดขัดอยู่
อาจทําให้กระดาษขาดและตกค้างภายในเครื่อง
เพื่อป้องกันการวิบตั ิของอุปกรณ์
ตรวจสอบตําแหน่ งของกระดาษบนหน้าจอก่อนที่จะแ
ก้ไข

3 นํากระดาษที่ติดออก

11

ถ้าถาดว่างให้บรรจุกระดาษ
หมายเหตุ •หากกระดาษฉีกขาด
ตรวจสอบเพื่อให้แน่ ใจว่าไม่มีเศษเหลืออยูใ่ นเครื่อง

4 ค่อยๆ ดันถาดเข้าไปจนถาดปิ ดสนิ ท
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E-4: กระดาษติดในถาด 2
ทําตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเอากระดาษติดในถาด 2 ออกไป
1 เอากระดาษติดออกโดยดูที่ "E-2: กระดาษติดภายในฝาครอบเครื่องโมดูลหนึ่ งถาด[B]" (P.199)
2 ถ้าไม่สามารถเอากระดาษที่ติดออกได้ ให้ดึงถาด 2

ออกมา
สําคัญ

•หากดึงถาดออกหลังจากที่กระดาษติดโดยไม่ตรวจสอ
บตําแหน่ งที่ติดขัดอยู่
อาจทําให้กระดาษขาดและตกค้างภายในเครื่อง
เพื่อป้องกันเสียหายอุปกรณ์
ตรวจสอบตําแหน่ งของกระดาษบนหน้าจอก่อนที่จะแ
ก้ไข

3 นํากระดาษที่ติดออก

ถ้าถาดว่างให้บรรจุกระดาษ
หมายเหตุ •หากกระดาษฉีกขาด
ตรวจสอบเพื่อให้แน่ ใจว่าไม่มเี ศษกระดาษเหลืออยูใ่ น
เครื่อง

4 ค่อยๆ ดันถาดเข้าไปจนถาดปิ ดสนิ ท

การแก ไขปั ญหา

11
E-5: กระดาษติดในถาด Bypass
ทําตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเอากระดาษติดในถาด Bypass ออก
1 เอากระดาษติดออกโดยดูที่ "E-1: กระดาษติดขัดภายในฝาครอบด้านซ้าย[A]" (P.198)
2 ตรวจสอบด้านใน (รอบช่องทางป้อนกระดาษ)

ของถาด Bypass และเคลียร์กระดาษที่ติดออก
สําคัญ

•ถ้าบรรจุกระดาษหลายแผ่น
ให้เอากระดาษทั้งหมดออก ขณะที่เคลียร์กระดาษ

หมายเหตุ •หากกระดาษฉีกขาด
ตรวจสอบเพื่อให้แน่ ใจว่าไม่มเี ศษกระดาษกระดาษเห
ลืออยู่ในเครื่อง
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3 ถ้าบรรจุกระดาษหลายแผ่น ค่อยๆดึงที่มุมของกระดาษที่ติด
4 ใส่กระดาษโดยให้ดา้ นที่จะพิมพ์ควํา่ ลง

ปรับเพื่อให้มุมกระดาษสัมผัสแตะกับช่องทางป้อนกระ
ดาษ

การแก ไขปั ญหา

11
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เอกสารต้นฉบับติด

เอกสารต้นฉบับติด
หากเอกสารต้นฉบับติดในชุดป้อนเอกสาร เครื่องจะหยุดทํางานและรหัสข้อผิดพลาด [A-1], [A2-2],
[A-3]จะปรากฏในจอแสดงผล
ไฟแสดงสถานะจะสว่างบนแผนผังแสดงสถานะเครื่อง
ขั้นตอนต่อไปจะอธิบายถึงวิธีการแก้ไขเอกสารต้นฉบับที่ติดบนชุดป้อนเอกสาร
ทําตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเอาเอกสารที่ติดออกไป
1 ดึงที่จบั ด้านหน้าของฝาครอบชุดป้อนเอกสาร

และเปิ ดฝาครอบชุดป้อนเอกสารจนสุด
หมายเหตุ •ฝาครอบจะยังคงอยูใ่ นตําแหน่ งเมือ่ เปิ ดจนเต็มที่
ให้เปิ ดฝาครอบเบาๆ

2 ถ้าเอกสารต้นฉบับยังไม่ถกู ดึงเข้าไปในชุดป้อนเอกสารให้

นําเอกสารออก

การแก ไขปั ญหา

3 ถ้าไม่พบเอกสาร

ด้าม

ให้ยกที่จบั ขึ้ นเพือ่ เปิ ดฝาครต้นฉบับอบด้านใน

11

4 ปิ ดฝาด้านในของอุปกรณ์ป้อนเอกสาร
5 ปิ ดฝาครอบของชุดป้อนเอกสาให้สนิ ที่

และตรวจดูวา่ ไม่มีช่องว่างระหว่างด้านข้างที่อยู่ใกล้หรือไกลจากฝาและชุดป้อนเอกสาร
6 ถ้าไม่พบเอกสารต้นฉบับ ยกชุดป้อนเอกสาขึ้นอย่างระมัดระวัง หากมีเอกสารต้นฉบับติดอยู่
ให้เคลียร์ออกและปิ ดชุดป้อนเอกสาร
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7 หากคุณไม่พบเอกสารต้นฉบับในขั้นตอนที่ 6

ให้ยกถาดชุดป้อนเอกสารและเคลียร์เอกสารออก

8 ย้ายชุดป้อนเอกสารเข้าที่ตาํ แหน่ งเดิมอย่างระมดระวัง
9 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารต้นฉบับไม่ฉกี ขาดหรือมีรอย

พับแล้วป้อนเอกสารที่ไม่ได้ทาํ สําเนาหรือสแกนดังกล่า
วใหม่อีกครั้ง
หมายเหตุ •เอกสารต้นฉบับที่มีรอยย่นหรือพับ
อาจทําให้เอกสารต้นฉบับนั้นติดหรือเสียหายได้
เอกสารต้นฉบับที่ขาด ยับ หรือถูกพับ
ให้วางบนกระจกรองต้นฉบับเสมอ

10 กดปุ่ ม <เริ่ม> เพื่อทําสําเนา

สําหรับการสแกนโปรดใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อเริ่มต้นการสแกนใหม่

การแก ไขปั ญหา

11
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เนื้ อหาในบทนี้ อธิบายถึงรายละเอียดทางเทคนิ ค
หมายเหตุขอ้ จํากัดส่วนประกอบเสริมและข้อควรระวัง
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รายละเอียดทางเทคนิ ค

ความเร็วการถ่ายสําเนาต่อเนื่ อ <DocuCentre S2010>
ง
ถาดบรรจุกระดาษ 1 และ 2: สําเนา 1 หน้าต่อเนื่ อง/ไม่มีการย่อ-ขยายภาพ
A4 , B5 : 20 แผ่น/นาที
A4:
15 แผ่น/นาที
B5, B4:
12 แผ่น/นาที
A3:
10 แผ่น/นาที
ถาดบรรจุกระดาษ 1 และ 2: สําเนา 2 หน้าต่อเนื่ อง/ไม่มีการย่อ-ขยายภาพ
A4 , B5 : 13.1 แผ่น/นาที
A4:
8.7 แผ่น/นาที
B4:
7.9 แผ่น/นาที
B5, A3:
7.2 แผ่น/นาที
<DocuCentre S1810>
ถาดบรรจุกระดาษ 1 และ 2: สําเนา 1 หน้าต่อเนื่ อง/ไม่มีการย่อ-ขยายภาพ
A4 , B5 : 18 แผ่น/นาที
A4:
14 แผ่น/นาที
B5, B4:
12 แผ่น/นาที
A3:
10 แผ่น/นาที
ถาดบรรจุกระดาษ 1 และ 2: สําเนา 2 หน้าต่อเนื่ อง/ไม่มีการย่อ-ขยายภาพ
A4 , B5 : 13.1 แผ่น/นาที
A4:
8.7 แผ่น/นาที
B4:
7.9 แผ่น/นาที
B5, A3:
7.1 แผ่น/นาที
สําคัญ

•ความเร็วอาจจะลดลงเนื่ องจากการปรับคุณภาพของภาพ
•ความเร็วเหล่านี้ คือความเร็วที่ใช้กบั กระดาษพันธบัตร กระดาษธรรมดา
แลกระดาษรีไซเคิล
ประสิทธิภาพการพิมพ์สามารถปรับเปลี่ยนได้ขึ้นอยูก่ บั นิ ดของกระดาษที่ใช้

350 แผ่น (ถาด 1 (250 แผ่น *1) + ถาด
Bypass (100 แผ่น *2))
เสริม:
500 แผ่น *1(One Tray Module)
ขนาดที่ใหญ่ที่สุด: 850 แผ่น (มาตรฐาน + เสริม)
มาตรฐาน:

สําคัญ

การถ่ายสําเนาต่อเนื่ อง

12

• *1: เมือ่ ใช้กระดาษ 80 แกรม
• *2: เมือ่ ใช้กระดาษมาตรฐานของ Fuji Xerox

999 แผ่น
สําคัญ

ความจุถาดกระดาษงานพิมพ์

ภาคผนวก

ความจุถาดกระดาษเปล่า

•เครื่องพิมพ์อาจหยุดชัว่ คราวเพื่อทําการป้องกันภาพสัน่ ไหว

250 แผ่น (A4)
สําคัญ

•เมื่อใช้กระดาษ 80 แกรม

แหล่งจ่ายไฟ

AC 220 - 240 V ±10%, 8A, 50/60 Hz ±3%

อัตราการใช้ไฟ

AC 220 V: ไม่เกิน 1.76 kW
AC 240 V: ไม่เกิน 1.92 kW
โห 2.8 W หรือน้อย
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ขนาด

กว้าง 595 มม. x ลึก 569 มม. x สูง 496 มม. (พร้อมฝาปิ ดกระดาษ)
กว้าง 595 มม. x ลึก 569 มม. x สูง 581 มม. (พร้อมอุปกรณ์ป้อนกระดาษ)

นํ้าหนักเครื่อง

30 กก. (สําหรับรุ่นฝาปิ ดกระดาษ)
36 กก. (สําหรับรุ่นติดตั้งชุดป้อนกระดาษ)
สําคัญ

ข้อกําหนดพื้ นที่

•ไม่รวมตลับหมึก

กว้าง 947 มม. x ลึก 569 มม. (พร้อมฝาปิ ดกระดาษ)
กว้าง 972 มม. x ลึก 569 มม. (พร้อมอุปกรณ์ป้อนกระดาษ)
สําคัญ

•ถาด Bypass ถูกดึงออกมาสุด

 ฟั งก์ชั ่นการพิมพ์

ชนิ ด

ติดตั้งในตัว

ผลผลิตขนาดกระดาษ

เช่นเดียวกับฟั งก์ชนั พื้ นฐาน/ฟั งก์ชนั การถ่ายสําเนา

ความเร็วการพิมพ์ที่ต่อเนื่ อง

เช่นเดียวกับฟั งก์ชนั ่ พื้ นฐาน/ฟั งก์ชนั ่ การถ่ายสําเนา
สําคัญ

•ความเร็วในการพิมพ์อาจลดลงเนื่ องจากการปรับคุณภาพของภาพ
ความเร็วในการพิมพ์ยงั อาจลดลงขึ้ นอยูก่ บั เอกสารที่ใช้

ความละเอียดของงานพิมพ์:
600 × 600 dpi
ความละเอียดการประมวลผลข้อมูล: 600 × 600 dpi

PDL

HBPL

โปรโตคอล

การเชื่อมต่อเครือข่าย:TCP/IP v4/v6 (lpd, Port9100)

ระบบปฏิบตั ิการ

Microsoft® Windows® XP,
Microsoft® Windows Server® 2003,
Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition,
Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Edition,
Microsoft® Windows Vista®,
Microsoft® Windows Vista® x64,
Microsoft® Windows Server® 2008,
Microsoft® Windows Server® 2008 x64 Edition,
Microsoft® Windows® 7,
Microsoft® Windows® 7 x64,
Microsoft® Windows Server® 2008 R2

ภาคผนวก

ความละเอียดการพิมพ์

12

สําคัญ

ความสามารถในการเชื่อมต่อ

•สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับระบบปฏิบตั ิการ (OS) ที่รองรับรุ่นล่าสุด
โปรดดูที่เว็บไซต์ของฟูจิซีร็อกซ์

USB 1.1/2.0, อีเธอร์เน็ ต 100BASE-TX/10BASE-T (อุปกรณ์เสริม)

 ฟั งก์ชั ่นการสแกน
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ชนิ ด

เครื่องสแกนภาพขาว-ดํา

ขนาดกระดาษต้นฉบับ

เช่นเดียวกับฟั งก์ชนั ฟั งก์ชนั ่ /ฟั งก์ชนั ่ การถ่ายสําเนา

รายละเอียดทางเทคนิ ค
600 × 600 dpi, 400 × 400 dpi,
300 × 300 dpi, 200 × 200 dpi

ความละเอียดการสแกน

ภาพขาว-ดํา

ระดับสี

อินพุต / เอาต์พุตแบบขาวดํา 8-บิต

ความเร็วในการสแกน

ภาพขาว-ดํา

18 แผ่น/นาที

ด้วยกระดาษฟูจิซีร็อกซ์ขนาดมาตรฐาน (A4 ), ที่ 200 dpi
โดยใช้ไดรเวอร์ TWAIN (USB)
สําคัญ

•ความเร็วในการสแกนแตกต่างกนขึนอยูกบั ประเภทและชนิ ดขอ
งบเอกสารต่างๆ

ความสามารถในการเชื่อมต่อ

USB 1.1/2.0

ไดรเวอร์ TWAIN
(USB)

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,
Microsoft® Windows Server® 2008,
Microsoft® Windows Server® 2008 x64 Edition,
Microsoft® Windows® 7,
Microsoft® Windows® 7 x64,
Microsoft® Windows Server® 2008 R2

ระบบปฏิบตั ิการ

สําคัญ

•สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับระบบปฏิบตั ิการ (OS)
ที่รองรับรุ่นล่าสุด โปรดดูที่เว็บไซต์ของฟูจซิ ีร็อกซ์

อุปกรณ์ป้อนเอกสารอัตโนมัติแบบดูเพล็กซ์

อุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติแบบดูเพล็กซ์

ขนาดกระดาษต้นฉบับ

สูงสุด:
A3, 11 × 17"
ตํา่ สุด:
A5
38 - 128 แกรม (2 หน้า: 50 - 128 แกรม)

ความจุ

110 แผ่น
เมื่อใช้กระดาษ 80 แกรม

ความเร็วในการป้อน

23 แผ่น/นาที (A4 , 1 หน้า)

ขนาด/นํ้าหนัก

กว้าง 540 × ลึก 492 × สูง 95 มม. 6.3 กก.

ภาคผนวก

ชนิ ด
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 หน่วยงานพิมพ์แบบดูเพล็กซ์

ขนาดกระดาษ

เช่นเดียวกับฟั งก์ชนั การถ่ายสําเนา

นํ้าหนักกระดาษ

60 - 110 แกรม
หมายเหตุ •การใช้ถาด Bypass เมือ่ ใช้กระดาษ 91 - 110 gsm

ภาคผนวก
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บริเวณที่พิมพ์ได้

บริเวณที่พิมพ์ได้
บริเวณที่สามารถพิมพ์ได้คือบริเวณพื้ นที่ในระยะ 4.0 มม. ห่างจากขอบด้านบน ด้านล่าง
ด้านซ้ายและขวาของกระดาษ บริเวณที่พิมพ์ได้จริงอาจแตกต่างกันขึ้ นอยู่กบั เครื่องพิมพ์
และภาษาการพิมพ์ที่ใช้ควบคุม

4 มม.
บริเวณที%พิมพ์ได้
4 มม.

ทิศทางกระดาษเข้า

บริเวณที%พิมพ์ได้
และรองรับการพิมพ์

4 มม.

4 มม.

ภาคผนวก
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อุปกรณ์เสริม
ตารางต่อไปนี้ จะแสดงให้เห็นอุปกรณ์เสริมที่มีจาํ หน่ าย
ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าเพื่อสั่งซื้ ออุปกรณ์เสริ มเหล่านี้
ชื่อผลิตภัณฑ์

คําอธิบาย

ชุดการพิมพ์บนเครือข่ายแบบง่าย

ชุดสําหรับการใช้เครื่องพิมพ์นี้ในสภาพแวดล้อมเครือข่าย
ชุดที่ท่านต้องการนั้นแตกต่างกันขึ้ นอยูก่ บั รุ่ นที่กาํ ลังใช้งานอยู่
ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

One Tray Module

สามารถบรรจุกระดาษ 500 แผ่น (เมื่อใช้กระดาษ 80 แกรม)

แท่นวาง

แท่นวางพิเศษที่ใช้เพื่อยึดเครื่องกับพื้ น รวมช่องจัดเก็บกระดาษ
ใช้แนวางนี้ เฉพาะเมื่อติดตั้งถาด One Tray Module แล้ว

หมายเหตุ •อุปกรณ์เสริมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
•ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าเพือ่ ขอทราบรายละเอียดล่าสุด

ภาคผนวก
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หมายเหตุและข้อจํากัด
เนื้ อหาในส่วนนี้ อธิบายถึงหมายเหตุและข้อจํากัดที่จะสังเกตได้ในขณะใช้เครื่อง

หมายเหตุและข้อจํากัดเกี่ยวกับการใช้เครื่อง
หมายเหตุเกี่ยวกับการปิ ดสวิตช์ไฟ

หลังจากที่ปิดเครื่องแล้ว เครื่องจะทําการปิ ดกระบวนการทํางานต่างๆ ภายในชัว่ ขณะ
หลังจากที่ปิดเครื่องแล้วและอเปิ ดใหม่อีกครั้งก่อนที่หน้าจอแสดงผลจะหายไป
เครื่องจะไม่เริ่มทํางานทันที ก่อนเปิ ดเครื่องควรให้หน้าจอดับสนิ ทก่อนทุกครั้ง
การติดตัง้ และการเคลื่อนย้ายเครื่อง


ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าหรือช่างฟูจิ ซีร็อกซ์ก่อนเคลื่อนย้ายเครื่อง



ห้ามเขย่าเครื่องในขณะที่เครื่องทํางานอยู่



ระวังนิ้ วขณะปิ ดฝาทับกระดาษ



ห้ามวางวัตถุอยู่ใกล้พดั ลมระบายความร้อน

รหัสตัวอักขระ

ในการส่งผ่านข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ถ้ามีการส่งตัวอักขระที่เครื่องไม่รองรับ
ตัวอักขระอาจไม่แสดงให้เห็น้อย่างถูกต้อง สามารถใช้ได้เฉพาะอักขระ ASCII เท่านั้น
ฮาร์ดดิสก์

ท่านไม่สามารถติดตั้งฮาร์ดดิสก์ลงในผลิตภัณฑ์นี้ได้
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คุณภาพงานพิมพ์อาจจะเปลี่ยนขึ้ นอยู่กบ
ั ปั จจัยเหล่านี้

ขึ้ นอยูกบั ่ ประเภทของสื่อที่ใช้ อาจจะมีรอยลูกยางปรากฎบนงานพิมพห์ ลังจากใช้การสแกนกอ่
นหนา นั้น หรือมีแว็กซต์ ดอยูก่ ระดาษระหวา งพิมพ2 หนา
หรือมีการเปลี่ยนปลายทางงานพิมพร์ ะหวา งการพิมพต์ อ่ เนื่ อง 2
หน้าหรือเมื่อมีการเปลี่ยนปลายทางงานพิมพ์นระหว่างการพิมพ์ที่ต่อเนื่ อง

12

หยดนํ้าอาจเกาะติดกับกระดาษพิมพ์ทนั ทีหลังจากที่เปิ ดเครื่อง



ทั้งนี้ จะขึ้ นกับชนิ ดของสื่อที่ใช้
รอยลูกกลิ้ งเจาะรูและรอยขีดข่วนเล็กน้อยอาจเกิดขึ้นในทิศทางการสแกน



ระหว่างการพิมพ์สองหน้าด้วยกระดาษเคลือบ อาจมีรอยหยักปรากฏขึ้ นด้านหลังของกระดาษ



ความไม่สมําเสมอของเส้นอาจเกิดขึนตามทิ
◌้
ศทางการสแกนของการพิมพจํานวนมากในสภาพแวดล้อ
มที่มีความชื้ นตํา่



สีต่างๆ อาจ่ปรากฏอยู่ดา้ นล่หลังของงานพิมพ์ทีมี◌่ความเขม้ มากงสําหรับการพิมพ์ในอุณหภูมิตาํ ่
หรือสภาพแวดล้อมที่มีความชื้ นตํา่
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อาจมีจดุ สีขาวขนาดเล็กปรากฏขึนภายในภาพด้
◌้
านหลังของานพิมพ์สาํ หรับการพิมพ์งานในสภาพแวด
ล้อมที่มีความชื้ นตํา่

 อุปกรณ์ป้อนเอกสาร

เครื่องตรวจไม่พบเอกสารที่วางอยู่ในถาดป้อนเอกสารระหว่างอยู่ในโหมดพ้ก

หมายเหตุและข้อจํากัดเกี่ยวกับการใช้คณ
ุ ลักษณะการถ่ายสําเนา
 คุณลักษณะการถ่ายสําเนา

เครื่องพิมพ์ไม่ได้ให้ฟังก์ชนั ่ Fit ที่พฒ
ั นาให้ดีขึ้น
 ถ่ายบัตรประจําตัว

ด้านหน้าและหลังของบัตรประจําตัวที่ถ่ายสําเนาจะถูกพิมพ์บนพื้ นที่บนและล่างจากจุดกลางของกระด
าษยกเว้นในกรณีดงั ต่อไปนี้


เมื่อขนาดของบัตรประจําตัวใหญ่กว่าขนาดพิมพ์มาตราฐานของคุณลักษณะ
ถ่ายบัตรประจําตัวสําเนาจะไม่ถูกพิมพ์จากจุดกลางของกระดาษ



เมื่อขนาดของบัตรประจําตัวใหญ่กว่าขนาดพิมพ์มาตราฐานของคุณลักษณะ ถ่ายบัตรประจําตัว
บางส่วนของภาพสําเนาอาจถูกตัด



ขอบของภาพสําเนาบัตรประจําตัวอาจถูกตัดหากใช้การตัดขอบ

 เกี่ยวกับหน่วยความจํา

ภาคผนวก

หากหน่ วยความจําของเครื่องไม่เพียงพอขณะทําสําเนาแบบเรียงชุด
เครื่องจะผลิตเฉพาะข้อมูลเอกสารที่กาํ ลังสแกนอยู่

หมายเหตุและข้อจํากัดเกี่ยวกับการใช้คณ
ุ ลักษณะการพิมพ์
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 งานพิมพ์ของกระดาษที่ป้อนที่มีขนาดยาว

ไม่รองรับงานพิมพ์ของกระดาษที่ป้อนที่มีขนาดยาว
 งานพิมพ์ในขณะแผงควบคุมนั้นอยูร่ ะหว่างการทํางาน

การประมวลผลงานพิมพ์หรือความเร็วของงานพิมพ์ที่ออกมาอาจจะลดลงในกรณีต่อไปนี้ คือ


ขณะที่แผงควบคุมนั้นทํางานอยู่ในระหว่างเครื่องพิมพ์งาน์

 ขณะที่ผลการพิมพ์แตกต่างจากการตั้งค่า

เช่นเดียวกับในกรณีต่อไปนี้
หน่ วยความจําไม่เพียงพอสําหรับบัฟเฟอร์เก็บหน้าที่พิมพ์อาจก่อให้เกิดผลการพิมพ์ไม่พิมพ์งานตามที่
ระบุ
214
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งานพิมพ์แบบ 2 หน้าพิมพ์ลงในหนึ่ งหน้า



งานที่ถูกยกเลิก
(ถ้าไม่สามารถบันทึกลงในบัฟเฟอร์งานนั้นและหน้าที่กาํ ลังพิมพ์จะถูกยกเลิกหน้านั้นจะถูกยกเลิก)

ตัวนับงานจะนับการพิมพ์แบบ 2

หน้า

ขณะพิมพ์งานพิมพ์แบบ 2 หน้า
(ขึ้ นกับแอพพลิเคชัน่ ที่ใช้งานกระดาษเปล่าสามารถถูกแทรกเข้าไปโดยอัตโนมัติทาํ ใหมี้ การปรับจํานว
นหน้า) สามาถแทรกแผ่นกระดาษเปล่าเข้าไปปรับจํานวนหน้าโดยอัตโนมัติ
และนับจํานวนหน้านั้นเข้าไปด้วย
พิมพ์สองด้าน

เมื่อดําเนิ นการพิมพ์สองด้านกับเครื่องที่ไม่ตดตั
◌ิ ้ง Duplex Output Unit เครื่องจะพิมพ์เฉพาะด้านเดี่ยว
ในกรณีนี้การวางแนวกระดาษอาจจะไม่เหมือนอย่างที่คาดไว้a
รหัสข้อผิดพลาด

ข้อผิดพลาด "E-1" เกิดขึ้ นเมื่อกระดาษติดขัดเพราะการตั้งค่าขนาดกระดาษไม่ได้ระบุอย่างถูกต้อง
โปรดดูที่ขอ้ ผิดพลาดรหัส "C-7" และตรวจสอบการตั้งค่าขนาดกระดาษ โปรดดูที่ "รหัสข้อผิดพลาด"
(P.190)

หมายเหตุและข้อจํากัดเกี่ยวกับการใช้คณ
ุ ลักษณะการสแกน
เนื้ อหาในส่วนนี้ อธิบายถึงหมายเหตุและข้อจํากัดที่จะสังเกตใช้ในขณะใชคุณลักษณะการสแกน
สําหรับข้อสังเกตและข้อจํากัดในไดรเวอร์สแกน ให้ดูขอ้ มูล "Readme" ในแผ่น CD-ROM สําหรับไดรเวอร์ชุด Driver
CD Kit ที่มาพร้อมกับเครื่อง

ขีดความสามารถสูงสุดในการสแกนสําหรับหนึ่ งหน้าคือ 297 × 432 มม. สําหรับขนาดมาตรฐาน A3
หรือ 11 × 17 นิ้ ว
การรองรับเครือข่าย

การสแกนผ่านเครือข่ายไม่ถูกรองรับ

หมายเหตุและข้อจํากัดในขณะเชื่อมต่ออินเทอร์เเน็ตหรืออินทราเน็ต
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ ต/อินทราเน็ ต

ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั เว็บเซิรฟ์ เวอร์ แอพพลิเคชันเซิรฟ์ เวอร์ พร็อกซี่เซิรฟ์ เวอร์ และไฟร์ วอลล์
ซึ่งอาจทําให้ไม่สามารถเชื่อมต่อเข้าอินเทอร์เน็ ตหรืออินทราเน็ ตได้

215

ภาคผนวก

ข้อจํากัดเรื่องขีดความสามารถในการสแกน
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ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ ตหรืออินทราเน็ ตโดยใช้แอพพลิเคชันเซิรฟ์ เวอร์ พร็อกซี่ หรือไฟร์วอลล์
ของบุคคลที่สาม จะต้องเป็ นไปตามข้อกําหนดต่อไปนี้ คือ


ซอฟต์แวร์ดงั กล่าวต้องทํางานบนระบบปฏิบตั ิการ Windows XP, Windows Server 2003, Windows
Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Vista หรือ Windows 7



RFC2617: การตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึง HTTP:
การตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงในระดับพื้ นฐานและระดับการใช้งานต้องผ่านการรับรอง
(รองรับเฉพาะการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงในระดับพื้ นฐานเท่านั้น
แต่จะไม่รองรับการตรวจสอบสิ ทธิ การเข้าถึงในระดับอื่นๆ)



การสนับสนุ นวิธีการ GET/CONNECT/POST

 CentreWare




Internet Services

ข้อความสําหรับการเลือกภาษาอาจไม่สามารถแสดงได้อย่างถูกต้อง
ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั การตั้งค่าเบราว์เซอร์
แท็บอาจไม่สามารถแสดงได้อย่างถูกต้องเมื่อมีเบราว์เซอร์จาํ นวนมากที่พยายามเข้าถึง
CentreWare Internet Services ในเวลาเดี่ยวกันหรือเพราะสภาพของเครือข่าย
ในกรณีนี้โปรดรีเฟรชหน้าจอ

หมายเหตุและข้อจํากัดในขณะปฏิบตั กิ ารจากเครื่องคอมพิวเตอร์
 ระบบปฏิบต
ั ิการ

(OS) ที่รองรับ

ภาคผนวก

ระบบปฏิบตั ิการที่รองรับอาจแตกต่างกันขึ้ นกับฟั งก์ชนั การทํางาน สําหรับข้อมูลเพิม่ เติม โปรดดู ที่
"รายละเอียดทางเทคนิ ค" (P.206)
สําคัญ

•สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับระบบปฎิบตั ิการล่าสุดที◌ถู่ กรองรับ กรุณาดูที่ เว็บไซต์บริษัท ฟูจิซีร็อคซ์ (ประเทศไทย)
จํากัด

12
หมายเหตุและข้อจํากัดการใช้ TCP/IP (LPD/Port9100)
เนื้ อหาในส่วนนี้ อธิบายถึงหมายเหตุและข้อจํากัดที่จะสังเกตได้ในขณะใช้ TCP/IP (LPD/Port9100)
 การกําหนดค่าในเครื่อง
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ไอพีแอดเดรสจะถูกจัดการให้กบั ระบบทั้งหมด
ให้กาํ หนดการตั้งค่าหลังจากที่ได้ปรึกษากับผูด้ ูแลระบบเครือข่าย



การตั้งค่า subnet mask และที่อยู่เกตเวย์อาจจะต้องขึ้ นกับสภาพแวดล้อมของเครือข่ายนั้น
ให้ปรึกษาผูด้ ูแลระบบเครือข่ายและกําหนดค่าตามที่ระบุ

หมายเหตุและข้อจํากัด
การกําหนดค่าในเครื่องคอมพิวเตอร์


ไอพีแอดเดรสจะถูกจัดการให้กบั ระบบทั้งหมด
ให้กาํ หนดการตั้งค่าหลังจากที่ได้ปรึกษากับผูด้ ูแลระบบเครือข่ายแล้วเท่านั้น



ขณะตั้งค่าระบบเครือข่าย เช่น ไอพีแอดเดรสพร้อมด้วยโฮสต์ที่ใช้งานภายใต้ Network Information
Service (NIS) ให้ปรึกษาผูด้ ูแลระบบ NIS

ขณะพิมพ์งาน
เมื่อทานเปลี่ยนไอพีแอดเดรสของคอมพิวเตอรหรือชื่อคอมพิวเตอร คําถามและกระบวนการยกเลิกต่าง ๆ

ที่ส่งมาจากเครื่องพิมพ์จะไม่ถูกดําเนิ นการอย่างถูกต้องอีกต่อไป
ดังนั้นให้ปิดและเปิ ดเครื่องเมื่อไม่มีขอ้ มูลงานพิมพ์ในบัฟเฟอร์รบั ข้อมูล
หมายเหตุ •ท่านสามารถใช้แผงควบคุมของเครื่องทําการยกเลิกการพิมพ์ของข้อมูลงานพิมพ์ปัจจุบนั ในบัฟเฟอร์รบั ข้อมูลของ
เครื่องพิมพ์แต่จะไม่พิมพ์งานที่ยงั ค้างอยู่

หมายเหตุและข้อจํากัดในการเชื่อมต่อ IPv6
เนื้ อหาในส่วนนี้ อธิบายถึงหมายเหตุและข้อจํากัดที่จะสังเกตได้ในขณะใช้การเชื่อมต่อ IPv6


ท่านสามารถใช้ได้เฉพาะระบบปฏิบตั ิการเวอร์ชนั ่ ต่อไปนี้ สําหรับพิมพ์งานในสภาพแวดล้อม IPv6
- Windows XP
- Windows Vista
- Windows 7
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 R2

สําคัญ

ไม่รองรับ IPv6-in-IPv4-tunneling ในตัวเครื่องพิมพ์เอง

สําคัญ
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•ต้องติดตั้ง IPv6 สําหรับเครื่องพีซีดว้ ยระบบปฏิบตั ิการ Windows XP

•ถ้า [IP Mode] ตั้งให้เป็ น [IPv6] แล้ว IPv6-inIPv4-tunneling จะไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้

12

ปั ญหาการสื่อสารอาจเกิดขึ้ นขณะที่มีเราท์เตอร์หลายตัวอยู่ในเครือข่ายย่อยเดียวกัน
การตั้งค่าเครือข่ายของเซิรฟ์ เวอร์ DNS หรือเซิ ร์ฟเวอร์ใดๆ
ที่ใช้งานโดยเครื่องนั้นอาจก่อให้เกิดปั ญหาประสิทธิภาพการทํางานในขณะใช้บริการต่างๆ
ในสภาพแวดล้อมแบบ Dual Stack
การตั้งค่า IPv6 และที่เซิรฟ์ เวอร์ DNS ของ IPv6 โดยอัตโนมัติอาจใช้ไม่ได้
"IPv6 ที่ไม่พร้อมใช้งาน" หมายถึง ที่อยู่ภายในไซต์ (fec0::)
หรือที่ใช้คาํ นําหน้าเอกสารประกอบของ IPv6 (2001:db8::/32)



ข้อมูล DNS ของ IPv4
บางครั้งสามารถนํามาใช้โดยตรงหลังจากที่เครื่องเริ่มทํางานถ้าโหมดการทํางานของ IP
ดังกล่าวนั้นเป็ นแบบ Dual Stack ข้อมูล DNS จะตั้งค่าให้กบั IPv4 และ IPv6 ทั้งคู่
และตัวเครื่องจะมีการสื่อสารกับอุปกรณ์ที่ต้งั ค่าไว้โดยใช้ FQDN
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ที่อยู่ที่แสดงเป็ นไอพีแอดเดรสของเครื่องอาจเปลี่ยนแปลง
ตัวอย่างเช่น ในโหมด Dual Stack ทั้งที่อยู่ IPv4 หรือที่อยู่ IPv6 อาจไม่ปรากฏขึ้ น หรือที่อยู่ IPv6
ที่แตกต่างกันอาจปรากฏขึ้ น
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ในกรณีต่อไปนี้ เครื่องอาจไม่สามารถระบุได้ว่าเป็ นที่อยูส่ าํ หรับอุปกรณ์เดียวกันหรือไม่
ดังนั้นจึงอาจไม่สามารถทําการตรวจสอบสถานะ (Ipq) หรื อยกลิกคําสัง่ (Iprm)
สําหรับงานพิมพ์ของผูใ้ ช้ที่ดาํ เนิ นงานโดย LPD
- ขณะปฏิบตั ิการพร้อมกันในที่อยู่ IPv4 และ IPv6 ที่มีโฮสต์เดียวกัน
- ขณะปฏิบตั ิการพร้อมกันในที่อยู่ IPv6 หลายที่อยู่ที่มีโฮสต์เดียวกัน
ที่อยู่ IPv6 อาจไม่ได้รบั การบันทึกไว้อย่างถูกต้องในบันทึกงาน ใช้เครือข่าย IPv4
สําหรับการบันทึกงานที่ถูกต้อง
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