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

เป็นเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนหรือเคร่ืองหมายการคาของ

Microsoft Corporation ในสหรฐัอเมริกาและ/หรือประเทศอ่ืนๆ
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เหล่าน้ัน

ภาพหน้าจอสินคา้ Microsoft ดถู้กตีพิมพโ์ดยไดรั้บอนุญาติจาก Microsoft Corporation

สาํหรบัขอ้มลูใบอนุญาต กรุณาอ่านบทเกี่ยวกบัใบอนุญาต

XEROX การออกแบบการเช่ือมต่อ และ CentreWare 

เป็นเคร่ืองหมายการคา้หรือเคร่ือหมายการคา้จดทะเบียนของบริษัทซีร็อกซค์อรเ์ปอร์เรชนัในสหรัฐ หรือ บริษัท ฟจิู ซีร็อกซ ์

จาํกดั

ในคู่มือน้ีท่านจะพบกบัสญัลกัษณ์ดา้นความปลอดภยั เพื่อเตือนใหท ้านระวงัอนัตรายระหวางการใชง้าน  

กรุณาอ่านและปฏิบติัตาคาํแนะนําก่อนดาํเนินการเพ่ือความปลอดภยัในการใชง้าน

ขอ้มลูท่ีถูกเก็บไวใ้นฮารด์ดิสกข์องเคร่ืองอาจสูญหายหากมีปัญหากบัฮาดดิสก ์บริษัท ฟจิู ซีร็อกซ ์จาํกดั 

จะไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดความเสียหายโดยตรงหรือทางออ้มท่ีเกิดข้ึนจากการสูญหายของขอ้มลู

บริษัท ฟจิู ซีร็อกซ ์จาํกดั จะไม่รบัผิดชอบกรณีเคร่ืองไดร้บัความเสียหายจากการติดคอมพิวเตอรไ์วรสัหรือการุถูกแฮ็ก

ขอ้มูลทางดา้นกฎหมาย:

1.บริษัทขอสงวนสิทธ์ิทั้งหมด หา้มมิใหมี้การทาํซํ้ า ถ่ายโอนขอ้มลู เผยแพร่ หรือจดัเก็บส่วนใดส่วนหน่ึงหร◌ือทั้งหมด 

ของเน้ือหาภายในคู่มือน้ี โดยไม่ไดร้บัอนุญาตและยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากทางบริษัท

2.เน้ือหาในขอ้มลูอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า

3.ทางบริษัทยนิดีรบัฟง ัขอ้ความคิดเห็นหากพบขอ้สงสยั ตกหล่น หรือผิดพลาดในคู่มือน้ี

4.อย่าพยายามดาํเนินขั้นตอนใด นอกเหนือจากท่ีระบุในคู่มือ การใชง้านใดๆ 

ท่ีไม่ไดร้บัอนุญาตอาจก่อใหเ้กิดขอ้บกพร่องหรืออุบติัเหตุ บริษัท ฟจิู ซีร็อกซ ์จาํกดั 

จะไม่รบัผิดชอบกรณีท่ีเกิดปัญหาจากการใชง้านอุปกรณ์ท่ีไม่ไดร้บัอนุญาต

การส่งออกสินคาน่ีถูกควบคุมอย่างเคร่ครดัภายใตก้ฏหมายเก่ียวกบัการแลกปล่ียนและการคา้ระหวา่งประเทศของประเทศญ่ีปุ่
นและ/หรือขอ้บงัคับควบคุมการส่งออกของประเทศสหรฐั
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1

บทนาํ

ขอขอบคุ ณท่ี เลื อกใช ผลิ ตภั ณฑ  DocuCentre S2010/S1810 ซึ่ งต อจากน้ี จะเรี ยกวา " เครื่ อง "
โปรดอา นคู มื อผู ใช ฉบับน้ี โดยละเอี ยดเพื่ อใหส ามารถติ ดตั้ ง ใช งาน และดูแลรั กษาผลิ ตภัณฑใ  
หมี้ ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
โปรดเก็ บคู มื อผู ใช น้ี ไวใ กล กั บผลิ ตภั ณฑเ พื่ อใช อา 
งอิ งในอนาคตในกรณี ท่ี ผู ใช ประสบป ญหาและต องการคําแนะนํา
คู มื อน้ี อธิ บายภายใต สมมติ ฐานวา
คุณมีความรูพื้นฐานในเรื่องการใชงานท่ัวไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอรสวนบุคคลและความรูเกี่ยวกับการทํางา
นระบบเน็ ตเวิ ร ค
ผู ใช สามารถอา นคู มื อใน



ประเภทของคู่มือ

13

ก อนใช เคร ื อง

1

ประเภทของคู่มือ

คู่มือต่อไปน้ีจะใหม้าพรอ้มกบัเคร่ือง

คู่มือที่มากบัเครื่อง

คู่มือผูใ้ช ้(คู่มือเล่มน้ี) (Driver CD Kit)

คู่มือน้ีอธิบายถึงวธีิการใชคุ้ณลกัษณะการทาํสเนา การพิมพ ์และการสแกน รวมถึงวิธีการตั้งกระดาษ 

วิธีการบาํรุงรกัษาประจาํวนั การตั้งค่าสถานะเคร่ือง การแกไ้ขปัญหา และการจดัตั้งเครือข่าย 

คู่มือการทาํงานเบ้ืองตน้ (คู่มือเลม่เล็ก)

คู่มือน้ีใหร้ายละเอียดการอา้งอิงอยา◌่งยอ่ถึงการทาํสาํเนา การพิมพแ์ละการสแกนขั้นพื้ นฐานของเครื่อง

คู่มือ (HTML)

คู่มือดงักล่าวอธิบายถึงขั้นตอนการติดตั้งและการกาํหนดค่าไดรเวอรพ์มิ พแ 
ละระบบการทาํงานของเคร่ืองพิมพ ์คู่มือน้ีรวมอยู่ใน Driver CD Kit

วิธีใชไ้ดรเวอรพิ์มพ์

ธิบายถึงคุณลกัษณะและการทาํงานของการพิมพ์

คูม่ือสาํหรบัอุปกร ณเ ส รมิ

 ผูใ้ชส้ามารถติดตั้งอุปกรณเ์สริมสาํหรั
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1

การใชคู้่มือ

คู่มือน้ีสาํหรบัผูใ้ชง้านเครื่องครั้งแรก 

คู่มืออธิบายถึงการใชง้านขั้นพื้ นฐานของคุณลกัษณะการทาํสาํเนา การพิมพ ์และการสแกน

สว่นประกอบของคู่มือ

เน้ือหาของขอ ้มลูแบ่งออกเป็นบทๆดงัน้ี

1 ก่อนใชเ้คร่ือง

อธิบายวธีิใชคู้่มือน้ี พรอ้มแสดงขอ้มลูใบอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธ์ิ

2 การตัง้ค่าระบบการทาํงาน

อธิบายถึงระบบการทาํงานท่ีจาํเป็นสาํหรบัการใชเ้ครื่อง

3 ภาพรวมของผลิตภณัฑ์

อธิบายถึงอชิ้ นส่วนต่างๆ ของเครื่อง รวมถึงการทาํงานขั้นพื้ นฐาน เช่ วธีิเปิดและปิดเครื่อง 

วธีิใชคุ้ณลกัษณะประหยดัพลงังาน และวธีิใชC้entreWare Internet Services

4 การป้อนกระดาษ

อธิบายถึงกระดาษชนิดต่างๆ และส่ืองานพิมพอน์ๆ ท่ีคุณสามารถใชก้บัเครื่อง 

และธีป้อนกระดาษลงในถาดใส่กระดาษ

5 การทาํสาํเนา

อธิบายถึงการใชง้านขั้นพื้ นฐานและคุณลกัษณะการทาํสาํเนา

6 การสแกน

อธิบายถึงการใชง้านขั้นพื้ นฐานและคุณลกัษณะการสแกน

7 การพิมพ์

อธิบายถึงการทาํงานพื้ นฐานของการพิมพ์

8 เคร่ืองมือ

อธิบายถึงโหมด System Administration และวธีิเปล่ียนแปลงการตงค่าเริ่มตน้

9 สถานะของเคร่ือง

อธิบายถึงวธีิการตรวจสอบขอ้บกพร่องท่ีเกิดขึ้ นในเครื่องและการพิมพร์ายงานต่างๆ 

10 การบาํรุงรกัษา

อธิบายถึงวธีิเปล่ียนวสัดุส้ินเปลืองและวธีิทาํความสะอาดเครื่อง

11 การแกไ้ขปัญหา

อธิบายถึงขั้นตอนการแกไ้ขปัญหาเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดกบัเครื่อง

12 ภาคผนวก

อธิบายถึงขอ้กาํหนดเฉพาะของเคร่ือง อุปกรณเ์สริม และขอ้ควรระวงัและขอ้จาํกดัในการใชเ้ครื่อง
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1

วิธีนาํเสนอ

 ตวัอย่างภาพหน้าจอและภาพประกอบท่ีปรากฎในคู่มือน้ีจะแตกต่างกนัตามการกาํหนดค่าของเครื่อง 
และอุปกรณเ์สริมท่ีติดตั้ง 

รายละเอียดบางอย่างท่ีปรากฎบนหน้าจออาจไไม่ปรากฎบนการกาํหนดค่าในเครื่องของคุณ

 ขั้นตอนในคู่มือน้ีอาจแตกต่างกนัตามไดรเวอรแ์ละซอรฟ์แวรย์ทิูลิต้ีท่ีใชน่ื้องจากการอพัเกรด

 สาํหรบัในเอกสารน้ี คาํวา่ "คอมพิวเตอร"์ หมายถึงคอมพิวเตอรส่์วนบุคคลหรือเวริค์สเตชัน่

 คาํต่างๆ ต่อไปน้ีจะปรากฎในคู่มือ:

ขอ ้ควรระวงั : ขอ้มลูสาํคญัท่ีควรอ่าน

หมายเหตุ  : ขอ้มลูเพิ่มเติมเกี่ยวกบัการทาํงานหรือคุณลกัษณะ

 สญัลกัษณต่์างๆ ต่อไปน้ีจะปรากฎในคู่มือ:

 คําอธิ บายเรื่ องแนวการวางกระดาษหรื อเอกสารตน ฉบั บ :

"   " :  การอา้งอิงถึงขอ้ความท่ีกล่าวไปแลว้ในคู่มือ

 ช่ือของซีดีรอม และขอ้ความบนหน้าจอและขอ้ความท่ีป้อน

[   ] :  ช่ือโฟลเดอร ์ไฟล ์แอปพลิเคชนั ปุ่มหรือเมนูท่ีปรากฎบนหน้าจอ

 ช่ือของเมนู คาํสัง่ กล่องขอ้ความท่ีปรากฎบนหน้าจอคอมพิวเตรแ์ละปุ่มต่างๆ

รวมถึงช่ือของเมนู

<   > ปุ่ม :  ปุ่มต่างๆ ของเคร่ืองมลัติฟง ักช์ นบนแผงควบคุม

<   > แป้น :  แป้นพิมพข์องเ์คร่ืองคอมพิวเตอร์

> :  แสดงลาํดบัขั้นตอนการเขา้ถึงฟง ักช ์นการทาํงานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์
เช่น: เม่ือเห็น "คน้หาไฟล์หรือแฟม ้ กด [Start] > [Search] >[For Files or

Folders]"

หมายถึงใหท ้ตามลาํดบัขั้นตอน โดยกด [Start] > [Search] > [For Files or

Folders] เพื่อ

เร่ิมการคน้หาไฟล์หรือแฟม ้ท่ีตอ้งการ

  ป้อนขอบยาว (LEF):  การวางกระดาษแนวตั้งจากมุมมองดา้นหน้าเคร่ือง

  ป้อนขอบสั้น (SEF):  การวางกระดาษแนวนอนจากมุมมองดา้นหน้าเคร่ือง

ทิศทางการฟดึ กระดาษ ทิศทางการฟดึ กระดาษ

ตัวอยา่ งการวางกระดาษแนวตัง ตัวอยา่ งการวางกระดาษแนวนอน
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คู่มือความปลอดภยั

ก่อนการใชผ้ลิตภณัฑ ์โปรดอ่าน "คู่มือความปลอดภยั" อย่างถ่ีถว้นเพื่อกาใชง้านอย่างปลอดภยั

ผลิตภณัฑแ์ละวสัดุท่ีแนะนําไดร้บัการทดสอบและเป็นไปตามขอ้กาํหนดดา้นควมปลอดภยั 

รวมทั้งไดร้บัการรบัรองจากหน่วยงานดา้นความปลอดภยัและสอดคลองตามมาตรฐานส่ิงแวดลอ้ม 

โปรดปฏิบติัตามคาํแนะนําต่อไปน้ีเพื่อการใชง้นอย่างปลอดภยั

โปรดปฏิบติัตามคาํแนะนําแจง้เตือนท่ีปรากฎบนผลิตภณัฑน้ี์ สญัลกัษณค์าํเตือนต่างๆ 

มีความหมายดงัต่อไปน้ี:

คาํเตือน

การดดัแปลงแกไ้ขใดๆ ท่ีไม่ไดร้บัอนุญาต รวมถึงการเพิ่มฟังกช์นัใหม่หรอการเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์เสริมใดๆ 

อาจไม่ไดร้บัการคุม้ครองตามการประกนผลิตภณัฑ ์

โปรดติดต่อตวัแทนฟจิูซีร็อกซใ์นพื้ นท่ีของคุณเพ่ือขอขอ้มลเพิ่มเติม

ใชส้าํหรบัรายการท่ี ถา้ไม่ปฏิบติัตามคาํแนะนาํอยา่งเคร่งครัด อาจเป็นอตัรายถึงแก่ชีวิต 

หรือก่อใหเ้กิดการบาดเจ็บสาหสั หรือการบาดเจ็บสาหสัท่อาจทาํใหเ้สียชีวิตได ้

และมีโอกาสท่ีจะเกิดอนัตรายสูง

ใชส้าํหรบัรายการท่ี ถา้ไม่ปฏิบติัตามคาํแนะนอย่างเคร่งครดั 

อาจก่อใหก้ิดการบาดเจ็บสาหสัหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้

ใชส้าํหรบัรายการท่ี ถา้ไม่ปฏิบติัตามคาํแนะนําอยา่งเคร่งครดั 

อาจทาํใหผ้ใ้ชไ้ดร้บับาดเจ็บหรือทาํใหเ้คร่ืองชาํรุดเสียหาย

: เคร่ืองหมายสาํหรบัการใชห้รือดาํเนินการกบัเคร่ืองท่ีควรไดร้บัการใส่จปฏิบัติ 

โปรดปฏิบติัตามคาํแนะนําการใชง้านดว้ยความระมดัระวงั

: เคร่ืองหมายสาํหรบัหา้มกระทาํ 

โปรดปฏิบติัตามคาํแนะนําการใชง้านดว้ยความะมดัระวงัเพื่อหลีกเล่ียงการกระทาํท่ีอ

าจก่อใหเ้กิดอนัตรายได้

: เคร่ืองหมายสาํหรบัรายการท่ีบังคบัใหต้อ้งปฏิบติัตาม 

โปรดปฏิบติัตามคแนะนําการใชง้านดว้ยความระมดัระวงั 

เพื่อการปฏิบัติในส่ิงท่ีจาํเป็นต่การใชง้านเคร่ือง

ขอ้ควรระวงั ระวงัวตัถุไว ระวงัการระ ระวงัไฟฟ้า ระวงัพื้ นผิว ระวงัเคร่ือง ระวงัน้ิวมือ

หา้ม หา้มจุดไฟ หา้มสมัผัส หา้มใชใ้นห้ หา้มสมัผัส หา้มติดตั้งไ หา้มสมัผสัขณะ

คาํแนะนําก ถอดปลั๊กอ ต่อสายดิน/
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ความปลอดภยัในการใชไ้ฟฟ้า

ผลิตภณัฑน้ี์ใชแ้หล่งพลงังานไฟฟ้าในการทาํงานดงัท่ีแสดงไวบ้นแผ่นป้ายสดงขอ้มลูของผลิตภณัฑ ์

โปรดปรึกษาบริษัทผูใ้หบ้ริการดา้นพลงังานไฟฟ้ในพื้ นท่ีของคุณเพือ่ตรวจสอบว่าแหล่งจ่ายไฟฟ้าตรงกั

บขอ้กาํหนดการใชร้ือไม่

คาํเตือน: ต่อผลิตภณัฑน้ี์เขา้กบัวงจรป้องกนัไฟรัว่ระบบสายดิน

ปลั๊กไฟของผลิตภณัฑน้ี์เป็นชนิดท่ีมีสายดินในตวั สามารถใชไ้ดก้บัเตา้รบัท่ีมีสายดินเท่าน้ัน 

ซ่ึงเป็นคุณสมบติัหน่ึงในดา้นความปลอดภยั ถา้ม่สามารถเสียบปลั๊กเขา้กบัเตา้รบัได ้

โปรดติดต่อช่างไฟฟ้าเพื่อเปล่ีนเตา้รบั เพือ่ป้องกนัอนัตรายจากไฟช็อต 

หา้มใชต้วัปรบัต่อปลั๊กท่ีไม่ีสายดิน ต่อผลิตภณัฑเ์ขา้กบัเตา้รบัท่ีไม่มีขั้วสายดิน

การต่อส่ือนํากระแสไฟฟ้าลงดินอย่างไม่ถูกตอ้งอาจทาํใหเ้กิดไฟช็อตได้

เสียบสายไฟโดยตรงเขา้กบัเตา้รบัท่ีมีสายดิน  

เพื่อป้องกนัการเกิดความอ้นสูงเกินขนาดและเหตุไฟไหม ้ห้ามใชส้ายต่อพ่วง 
ตวัปรบัต่อท่ีมหีลายหวัรบั หรืออุปกรณเ์ชื่อมต่อแบบหลายหวั 
โปรดปรึกษาตวัแทนฟูจิซีร็อกซใ์นพื้ นท่ีของคุณเพื่อตรวจสอบวา่เตา้รบัมีสายดินหรือไม่

ใหต่้อผลิตภณัฑเ์ขา้กบัวงจรย่อย 

หรือเตา้รบัท่ีขนาดหน่วยของกระแสไฟฟ้าและแรงดนัไฟฟ้ามากกวา่ขนาดท่ีกาํหนดไวก้บัผลิต
ภณัฑ ์

โปรดดูขนาดกระแสไฟฟ้าและแรงดนัท่ีกาํหนดสาํหรบัผลิตภณัฑน้ี์ท่ีแผ่นป้ายขอ้มลูบนแผงด้

านลงั

หา้มสมัผสักบัสายไฟเมื่อมือเปียกน้ํา  อาจทาํใหถู้กไฟช็อตได้

หา้มวางวตัถุใดๆ ทบัสายไฟ

ใหเ้ก็บอุปกรณต่์อสายไฟไวไ้ม่ใหม้ีฝุ่นเกาะ 

สภาพแวดลอ้มท่ีมีฝุ่นมากและชื้ นอาจหน่วงกระแสไฟฟ้าในอุปกรณเ์ชื่อมต่อ 

อาจทาํใหเ้กิดความรอ้นจนอาจเป็นเหตุทาํใหเ้กิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหมไ้ด้

เพื่อหลีกเล่ียงอนัตรายจากไฟฟ้าช็อตและไฟไหม ้

โปรดใชส้ายไฟท่ีมาพรอ้มกบัผลิตภณัฑห์รือสายไฟท่ีฟูจิซีร็อกซก์าํหนดไวใ้หใ้ช ้

สายไฟน้ีใชเ้ฉพาะสาํหรบัผลิตภณัฑน้ี์เท่าน้ัน หา้มนาํไปใชก้บัผลิตภณัฑอ่ื์นๆ

หา้มทาํการดดัแปลงหรือทาํใหส้ายไฟชาํรุด 

สายไฟท่ีชาํรุดหือการดดัแปลงสายไฟอาจทาํใหเ้กิดความรอ้นจนอาจเป็นเหตุทาํใหเ้กิดไฟช็อ

ตหรือไฟไหมไ้ด้

ถา้สายไฟชาํรุดหรือฉนวนหุม้สายไฟฉีกขาด 

โปรดติดต่อตวัแทนฟูจิซีร็อกซใ์นพื้ นท่ีของคุณเพื่อเปล่ียนสายไฟ 

หา้มใชส้ายไฟท่ีชาํรุดหรือมีฉนวนหุม้สายไฟฉีกขาดเพื่อป้องกนัอนัตรายจากไฟช็อตหรือไฟไ

หม้
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ปิดสวติชแ์ละแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลกัท่ีอยู่ในตวัเคร่ืองภายในฝาครอบดา้นหา้ 

และถอดปลั๊กออกทุกคร้ังเมื่อทาํความสะอาดเครื่อง 
การเปิดเขา้ถึงภายในเคร่ืองขณะเครื่องทาํงานอาจทาํใหถู้กไฟช็อตได้

หา้มถอดปลั๊กหรือเสียบปลั๊กเครื่องเขา้ไปใหม่โดยท่ีสวติชแ์หล่งจ่ายไฟ้าหลกัมีไฟเขา้และสวติ

ชเ์ครื่องยงัคงเปิดอยู่ 

การเสียบและการถอดปลกัอุปกรณเ์ชื่อมต่อท่ีมีกระแสไฟฟ้าอยู่อาจทาํใหป้ลั๊กไดร้บัความเสีย

หยและเกิดความรอ้น และอาจเป็นสาเหตุทาํใหเ้กิดไฟไหม้

เมื่อตอ้งการถอดปลั๊กของเครื่องออก ควรดึงท่ีตวัปลัก๊ อย่าดึงท่ีสายไ 
มิฉะน้ันอาจทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อสายไฟและอาจทาํใหเ้กดิไฟช็อตหรือฟไหม้

ปิดสวติชแ์ละถอดปลั๊กเครื่องออกทุกครั้งเมื่อไม่มีการใชง้านในช่วงสุสปัดาหห์รือช่วงวนัหยุดร

ะยะยาว  การเสียบปลั๊กเครื่องท้ิงไวเ้ป็นเวลานาน โดยไม่ไดใ้ชง้าน 

อาจเป็นสาเหตุทาํใหฉ้นวนเส่ือมสภาพและทาํใหเ้กิดไฟ็อตหรือไฟไหมไ้ด้

ควรปิดสวติชเ์ครื่องและตรวจสอบเดือนละครั้งว่า

 เสียบสายไฟเขา้กบัเตา้รบัไวแ้น่นดีหรือไม่

 ปลั๊กไม่รอ้นเกินไป ไม่เป็นสนิม หรือคดงอ

 ไม่มีฝุ่นเกาะท่ีปลั๊กและเตา้รบั และ

 สายไฟไม่มีรอยชาํรุดหรือเส่ือมสภาพ

ถา้คุณสงัเกตเห็นส่ิงใดผิดปรกติ โปรดปิดสวติชแ์ละถอดปลั๊กของเครื่องออกก่อน 

แลว้ติดต่อตวัแทนฟูจิซีร็อกซใ์นพื้ นท่ีของคุณ

การติดตั้งเคร่ือง

หา้มติดตั้งเครื่องกีดขวางทางเดินหรือวางทบัสายไฟ  การเสียดสี 

หรือน้ํานักท่ีกดทบัมากเกินไป 

อาจทาํใหเ้กิดความรอ้นและอาจเป็นสาเหตุทาํใหเ้กิดไฟช็อตหรือไฟไหมไ้ด้

หา้มติดตั้งเครื่องบนพื้ นท่ีต่อไปน้ี:

 ใกลก้บัเครื่องทาํความรอ้นหรือแหล่งพลงังานความรอ้นอ่ืนๆ

 ใกลก้บัวสัดุท่ีติดไฟไดง้่าย เช่น ม่าน

 ในบริเวณท่ีมีสภาพแวดลอ้มท่ีรอ้น ชื้ น มีฝุ่นมาก หรืออากาศถ่ายเทไม่สะดวก

 สถานท่ีๆ แสงแดดส่องถึงโดยตรง

 ใกลก้บัอุปกรณห์ุงตม้อาหาร หรือเครื่องทาํความช้ืน



คู่มือความปลอดภยั

19

ก อนใช เคร ื อง

1

ผลิตภณัฑน้ี์มีน้ําหนัก 36 กก (รุ่นท่ีมีอุปกรณป้์อนเอกสาร) เมื่อทาํการเคล่ือนยา้ย 

ควรใชที้มเคล่ือนยา้ยท่ีมีมากกวา่สองคนขึ้ นไป 

เพื่อหลกเล่ียงความผิดพลาดหรือการบาดเจ็บจากการเคล่ือนยา้ย

เมื่อทาํการยกผลิตภณัฑน้ี์ [คนหน่ึงจบัท่ีดา้นล◌่างของถาด Bypass 

ท่พบัอยู่ทางดา้นซา้ยของผลิตภณัฑ ์

และอีกคนหน่ึงจบัท่ีท่ีจบัของผลิตภณฑท่ี์อยู่ทางดา้นขวาของผลิตภณัฑ]์ 

หา้มยกผลิตภณัฑโ์ดยจบัหรือยึดเกาะบริเวณอ่ืนๆ ทั้งน้ี 

เพื่อป้องกนัมิใหผ้ลิตภณัฑห์ลุดตกลงมา 

อนัจะเปนเหตุใหเ้กิดอาการปวดหลงัหรือการบาดเจบ็

ติดตั้งผลิตภณัฑน้ี์บนพื้ นท่ีเรียบและแข็งแรงท่ีสามารถรองรบัน้ําหนักด ้มิฉะน้ัน 

ถา้ติดตั้งผลิตภณัฑใ์นลกัษณะเอียง อาจทาํใหผ้ลิตภณัฑล์ม้ลและทาํใหเ้กิดการบาดเจ็บ

ใหติ้ดตั้งผลิตภณัฑน้ี์ในบริเวณท่ีมีอากาศถ่ายเทไดดี้ 

หา้มปิดกั้นช่องทางระบายอากาศออกของผลิตภณัฑ ์

เวน้ช่องวา่งรอบๆ เครื่องไวเ้ล็กนอ้ย เพื่อการระบายอากาศและเขา้ถึงปล๊ก 

ใหถ้อดปลั๊กผลิตภณัฑอ์อกถา้สงัเกตเห็นวา่มีอาการผิดปรกติใดๆ เกิดขน้

                      สาํหรบัอุปกรณป้์อนเอกสารอตัโนมติัแบบดูเพล็กซ์

                         (หน่วย: มม)
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หา้มวางผลิตภณัฑใ์นลกัษณะเอียงมากกวา่ 10 องศา มิฉะนั้น 

ผลิตภณัฑอ์าจลม้งเสียหายและอาจจะเป็นอนัตรายต่อผูใ้ชง้านได้

ล็อกลอ้ของผลิตภณัฑเ์สมอหลงัจากเสร็จส้ินการติดตั้ง มิฉะน้ัน 

ผลิตภณัอ์าจลม้ลงหรือเล่ือนและทาํใหเ้กดิการบาดเจ็บ

ในการเก็บรวมสายไฟและสายเคเบิลไวใ้หเ้รียบรอ้ย 

ใหใ้ชเ้ข็มขดัรดัสายไฟและอุปกรณร์ดัสายไฟแบบท่อเกลียวท่ีฟูจิซีร็อกซจ์ดัหาให ้ มิฉะน้ัน 

อาจป็นสาเหตุทาํใหเ้กิดการชาํรุดขึ้ นกบัเครื่อง

10 °10 ° 10 ° 10 °
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เพื่อรกัษาประสิทธิภาพการทาํงานและสภาพของเคร่ืองใหดี้ 

ใหติ้ดตั้งและใชง้านเครื่องในสภาพแวดลอ้มดงัต่อไปน้ีไวเ้สมอ: 

อุณหภมูิ: 10 - 32C

ความชื้ น: 35 - 85%

เมื่อเครื่องอยู่ในหอ้งท่ีมีอากาศเย็นและเปล่ียนเป็นรอ้นขึ้ นอย่างรวเร็วดว้ยเครื่องทาํความรอ้น 

ความชื้ นภายในเคร่ืองอาจลดลงและเป็นสาเหตทาํใหบ้างส่วนบนงานพิมพห์ายไป

ความปลอดภยัในการใชง้าน

ขั้นตอนการบาํรุงรกัษาผลิตภณัฑข์องผูค้วบคุมไดอ้ธิบายไวใ้นคู่มือผูใ้ชท่ี้มาพรอ้มกบัผลิตภณั
ฑ ์หา้มกระทาํขั้นตอนการบาํรุงรกัษาอ่ืนใดท่ีนอกหนือไปจากท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นคู่มือ

การออกแบบในดา้นความปลอดภยัสาํหรบัผลิตภณัฑน้ี์ป้องกนัมิใหผู้ค้วบคุมขา้ถึงบริเวณท่ีเ
ป็นอนัตราย โดยจะมีฝาครอบหรือส่วนปิดกั้นบริเวณท่ีเนอนัตรายไว ้
ซ่ึงผูค้วบคุมจะไม่สามารถเขา้ถึงได ้ซ่ึงตอ้งใชอุ้ปกรณใ์นการถอดออก 

เพื่อป้องกนัไฟช็อตและการบาดเจ็บ หา้มถอดฝาปิดหรือส่วนปิกั้นเครื่องออกโดยเด็ดขาด

เพื่อลดความเส่ียงจากเหตุไฟฟ้าช็อตและไฟไหม ้

ใหปิ้ดสวิตชแ์ละถอดปลั๊กเครื่องออกทนัทีเมื่อมีสภาวะดงัต่อไปน้ีเกิดขึ้ น จากน้ัน 

ใหติ้ดต่อตแัทนฟูจิซีร็อกซใ์นพื้ นท่ีของคุณ

 มีควนัออกมาจากผลิตภณัฑห์รือพื้ นผิวผลิตภณัฑร์อ้นผิดปรกติ

 มีเสียงรบกวนหรือกล่ินผิดปรกติออกมาจากผลิตภณัฑ์

 สายไฟมีรอยชาํรุดหรือเส่ือมสภาพ

 วงจรตดักระแสไฟฟ้า ฟิวส ์หรืออุปกรณเ์พื่อความปลอดภยัทาํงานแจง้เตือน

 ของเหลวหกใส่ผลิตภณัฑ์

 ผลิตภณัฑเ์ปียกน้ํา

 เกิดความเสียหายขึ้ นกบัส่วนใดส่วนหน่ึงของผลิตภณัฑ์

หา้มใส่วตัถุใดๆ เขา้ไปในรหูรือช่องใดช่องหน่ึงของผลิตภณัฑน้ี์

หา้มวางส่ิงใดๆ ต่อไปน้ีไวบ้นผลิตภณัฑ:์

 ภาชนะบรรจุของเหลว เช่น แจกนัดอกไม ้หรือถว้ยกาแฟ

 ชิ้ นส่วนโลหะ เช่น ลวดเย็บกระดาษ หรือท่ีหนีบกระดาษ

 วตัถุท่ีมีน้ําหนักมาก

ถา้ของเหลวหกใส่หรือชิ้ นส่วนโลหะหล่นเขา้ไปในผลิตภณัฑ ์

อาจเป็นสาเหตุทาํใหเ้กิดไฟช็อตหรือไฟไหมไ้ด้

หา้มใชก้ระดาษท่ีสามารถนําไฟฟ้าไดเ้ช่น กระดาษโอริกามิ กระดาษคารบ์อน 

หือกระดาษเคลือบท่ีเป็นตวันําไฟฟ้าหรือความรอ้นไดดี้ เมื่อมีกระดาษติดนเครื่อง 

อาจเป็นสาเหตุทาํใหเ้กิดไฟช็อตและไฟไหมไ้ด้
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เมื่อทาํความสะอาดผลิตภณัฑ ์ใหใ้ชอุ้ปกรณท์าํความสะอาดท่ีกาํหนดไวเ้ฉพาะ 

อุปกรณท์าํความสะอาดอ่ืนๆ อาจส่งผลใหป้ระสิทธิภาพในการทาํงานของผลิตภฑัล์ดลง 

หา้มใชส้เปรยท์าํความสะอาด มิฉะน้ันอาจทาํใหเ้กิดการลุกติดไฟและกิดการระเบิดขึ้ นได้

ถา้คุณตอ้งการดึงถาดออกเพือ่นํากระดาษท่ีติดออก 

โปรดติดต่อตวัแทนฟูจิซีร็อกซใ์นพื้ นท่ีของคุณ  หา้มดึงถาดออก 

มิฉะน้ันอาจทาํใหไ้ดร้บับาดเจ็บ 

หา้มเล่นซีดีรอมท่ีมาพรอ้มกบัผลิตภณัฑก์บัเคร่ืองเล่นเสียง ใหใ้ชก้บัเคร่ืองเล่นซีดีรอมเท่าน้ัน 

มิฉะน้ัน เสียงดงัอาจทาํความเสียหายใหก้บัครื่องเล่นเสียงหรือเป็นอนัตรายต่อหขูองคุณ

ความปลอดภยัจากลาํแสงเลเซอร์

ขอ้ควรระวงั: การใชง้านหรือการดดัแปลงใดๆ ท่ีนอกเหนือไปจากท่ีแสดงไวใ้คู่มือการทาํงาน 

อาจทาํใหเ้กิดอนัตรายจากการไดร้บัแสงจา้ 

อนัจะส่งผลทาํใหเ้กิดการบาดเจ็บจากไฟไหมห้รือสูญเสียการมองเห็น

ผลิตภณัฑน้ี์ไดร้บัการทดสอบแลว้และเป็นไปตามขอ้กาํหนด Class 1 Laser Equipment 

ตามมาตรฐานสากล IEC60825 และไม่มีอนัตรายจากแสงจา้ 

ผลิตภณัฑน้ี์จะไม่ปล่อยแสงจา้ทีเป็นอนัตรายออกมา 

เน่ืองจากมีการทาํงานของอุปกรณแ์ละฝาปิดป้องกนัแสงท่ีจาํกดัลาํแสงทั้งหมดท่ีปล่อยออกม
าในระหวา่งการทาํงานหรือเมื่อทาํขั้นตอนงานบาํรุงรกัษา

เปิดใชง้านเซฟต้ีล็อกชนิดไฟฟ้าและเครื่องกลไวโ้ดยตลอด 

ติดตั้งเซฟต้ีอินเตอรล็์อกใหห้่างจากวสัดุท่ีมีคุณสมบติัเป็นแม่เหล็ก  

วสัดุท่ีมีคุสมบติัเป็นแม่เหล็กอาจส่งผลทาํใหผ้ลิตภณัฑท์าํงานขึ้ นเองโดยท่ีเราไม่ไดเ้ปิดและอ

าจเป็นสาเหตุทาํใหเ้กิด

การบาดเจ็บหรือไฟช็อต

หา้มพยายามนํากระดาษท่ีติดอยู่ในบริเวณท่ีลึกมากออกจากผลิตภณัฑ ์

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระดาษท่ีพนัหุม้ฟิวเซอรห์รือลกูกล้ิงความรอ้น มิฉะน้ัน 

าจทาํใหเ้กิดการบาดเจ็บหรือผิวหนังไหมไ้ด ้ 

ใหปิ้ดสวติชเ์ครื่องทนัทีแะติดต่อตวัแทนฟูจิซีร็อกซใ์นพื้ นท่ีของคุณ

หา้มออกแรงกดเอกสารท่ีหนามากเกนิไปบนกระจกวางตน้ฉบบั 

อาจทาํใหก้ระจกวางตน้ฉบบัแตกได ้และเป็นเหตุทาํใหบ้าดเจ็บ

ควรจดัใหม้ีการระบายอากาศท่ีดีในระหวา่งการใชง้านเครื่องเป็นเวลานาน 

หรือเมื่อทาํสาํเนาจาํนวนมาก  เน่ืองจากกล่ิน เช่น 

โอโซนในหอ้งท่ีมอีากาศถ่ายเทไม่สะดวกอาจส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศภายในสาํนักงาน

จดัใหม้ีการถ่ายเทอากาศอย่างเหมาะสม 

เพือ่ใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มท่ีใหท้ั้งความสบายและความปลอดภยั
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วสัดสุิ้ นเปลือง

จดัเก็บวสัดุส้ินเปลืองตามคาํแนะนําท่ีใหบ้นบรรจุภณัฑห์รือหีบห่อ

ใชไ้มก้วาดหรือผา้ชุบน้ําเช็ดผงหมึกท่ีหก หา้มใชเ้ครื่องดูดฝุ่นดูดทาํความสะอาดผงหมึกท่ีหก 

เน่ืองจากผงหมึกอาจติดไฟหากเกิดประกายไฟขึ้ นภายในเคร่ืองดูดฝุ่นและเป็นสาเหตุทาํใหเ้

กิดการระเบิดขึ้ นได ้ถา้มีผงหมึกหกเลอะเทอะเป็นจาํนวนมาก 

โปรดติดต่อตวัแทนฟูจิซีร็อกซใ์นพื้ นท่ีของคุณ

หา้มท้ิงตลบัหมึกลงในเปลวไฟ 

ผงหมึกท่ีเหลืออยู่ในตลบัหมึกอาจลุกติดไฟและทาํใหเ้กิดการบาดเจ็บจากไฟไหมห้รือการระเ
บิด 

ถา้คุณมีตลบัหมึกท่ีใชห้มดแลว้ซ่ึงตอ้งการกาํจดัท้ิง 
โปรดติดต่อตวัแทนฟูจิซีร็อกซใ์นพื้ นท่ีของคุณเพื่อใหก้าํจดัท้ิงวสัดุ

เก็บชุดลกูดรมั (หรือลกูดรมั) และตลบัหมึกใหพ้น้มือเด็ก ถา้เด็กกลืนผงหึกโดยไม่ตั้งใจ 

ใหบ้ว้นผงหมึกท้ิง กลั้วลา้งปากดว้ยน้ํา ด่ืมนํ้าและรีบพบแพทยท์นัที

เมื่อเปล่ียนชุดลกูดรมั (หรือลกูดรมั) และตลบัหมึก ระวงัอย่าใหห้มึกหก ทกครั้งท่ีหมึกหก 

ควรหลีกเล่ียงมิใหห้มึกสมัผสักบัเส้ือผา้ ผิวหนัง ดวตา และปาก รวมทั้งการสดูดมเขา้ไป

ถา้หมึกหกลงบนผิวหนังหรือเส้ือผา้ ใหล้า้งออกดว้ยสบู่และน้ํา 

ถา้ผงหมึกเขา้ตา ใหล้า้งตาดว้ยน้ําสะอาดในปริมาณมากๆ เป็นเวลาอย่างน้อ 15 

นาทีจนอาการระคายเคืองหายไป และใหป้รึกษาแพทยใ์นกรณีจาํเป็น

ถา้หายใจเอาผงหมึกเขา้ไป ใหย้า้ยไปอยู่ในท่ีๆ อากาศปลอดโปร่งและกลั้วา้งปากดว้ยน้ํา

ถา้ผงหมึกเขา้ปาก ใหบ้ว้นผงหมึกท้ิง กลั้วลา้งปากดว้ยน้ํา 

ด่ืมน้ําเป็นจนวนมากและรีบพบแพทยท์นัที

ความปลอดภยัในการใชง้านฟิวเซอร์

เมื่อตอ้งการเคล่ือนยา้ยฟิวเซอร ์โปรดปิดสวติช์และรอประมาณ 40 นาที เพื่อใหเ้ครื่องเย็นลง
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ตาํแหน่งของป้ายแจง้เตือนและขอ้ควรระวงั

โปรดทาํตามคาํแนะนําท่ีแสดงไวบ้นผลิตภณัฑห์รือท่ีแจง้มาพรอ้มกบัผลิตภณั์

เพือ่หลีกเล่ียงอนัตรายจากการถูกไฟไหมห้รือไฟช็อต หา้มสมัผสับริเวณท่ีแสดงคาํว่า "High 

Temperature" หรือ "High Voltage"
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ขอ้บงัคบั

การกระจายคล่ืนวิทยุ (Class A)

ผลิตภณัฑน้ี์ไดร้บัการทดสอบและเป็นไปตามขอ้จาํกดัสาํหรบัอุปกรณดิ์จิตอ Class A  

ตามมาตรฐานสากลของ Electromagnetic Interference (CISPR Publ. 22) และ 

Radiocommunications Act 1992 ในประเทศออสเตรเลีย/นิวซีแลนด ์ 

ขอ้จาํกดัดงักล่าวไดร้บัการออกแบบมาดว้ยเหตุผลเพื่อป้องกนัการรบกวนของสญัญาณจากเคร่ืองมือท่ี
ติดตั้งใชง้านภายในสภาพแวดลอ้มชิงพาณิชย ์ผลิตภณัฑน้ี์ สรา้ง ใช ้

และสามารถปล่อยพลงังานสญัญาณวทิยุ ซ่ึงถา้ไม่ไดม้ีการติดตั้ง 

และใชง้านอย่างไม่สอดคลอ้งกบัขอ้แนะนําท่ีใหไ้ว ้อาจทาํใหร้บกวนการส่ือสารของคล่ืนวทิยุ 

การใชง้านผลิตภณัฑน้ี์ในบิเวณท่ีพกัอาศยัอาจทาํใหเ้กิดการรบกวนสญัญาณ ซ่ึงในกรณีน้ี 

ผูใ้ชจ้าํเปนตอ้งดาํเนินการแกไ้ขโดยรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายดว้ยตนเอง 

การปรบัเปล่ียนหรือดดัแปลงผลิตภณัฑน้ี์โดยไมไ่ดร้บัอนุญาตจากฟูจิซีรอกซ ์

อาจทาํใหผู้ใ้ชถู้กเพกิถอนสิทธ์ิการใชง้านอุปกรณน้ี์ได ้

เอกสารรบัรองความปลอดภยัผลิตภณัฑ ์(UL, CB)

ผลิตภณัฑน้ี์ไดร้บัการรบัรองจากหน่วยงานโดยใชม้าตรฐานความปลอดภยัดงัีแ่สดงไว ้

หน่วยงาน มาตรฐาน

TUV IEC60950-1:ed. 2

สภาพแวดลอ้ม

ในดา้นการป้องกนัสภาพแวดลอ้มและการใชท้รพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

ฟูจิซีร็อกซไ์ดนํ้าอุปกรณท่ี์ลูกคา้ส่งคืนมาใชง้านใหม่อีกครั้ง ตลบัหมึก รือตลบัเก็บหมึก และลูกดรัม 

(โฟโตรีเซ็ปเตอร)์ เพื่อนําไปใชท้าํชิ้ นส่วนีไซเคิล วสัดุรีไซเคิล หรือเพื่อการแปรรปูเป็นพลงังาน

จาํเป็นตอ้งมีการกาํจดัท้ิงท่ีเหมาะสมสาํหรบัตลบัหมึกและลูกดรมัท่ีใชห้ดแลว้  

ไม่ควรเปิดหีบห่อบรรจุตลบัหมึก ควรนําส่งคืนใหแ้ก่ตวัแทนฟูจิซ็ีอกซใ์นพื้ นท่ีของคุณ



1 ก่อนใชเ้คร่ือง

26

ก อนใช เคร ื อง

1

เก่ียวกบัใบอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธ์ิ

เน้ือหาส่วนน้ีอธิบายถึงขอ้มลูเกี่ยวกบัการอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธ์ิ โปรดอ่านใหถ่ี้ถว้น

Libcurl

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE

 

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

 

All rights reserved.

 

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

 

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, 
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND 
NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE 
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES 
OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR 
OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE 
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

 

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in 
advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software 
without prior written authorization of the copyright holder.

FreeBSD

This product contains the part of FreeBSD codes.

The FreeBSD Copyright 

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

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

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

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of 
conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials 
provided with the distribution. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE FREEBSD PROJECT "AS IS" AND ANY 
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE 
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FREEBSD 
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PROJECT OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, 
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS 
OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS 
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, 
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING 
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS 
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

The views and conclusions contained in the software and documentation are those of 
the authors and should not be interpreted as representing official policies, either 
expressed or implied, of the FreeBSD Project.

WIDE DHCP Client

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.

License is also granted to make and use derivative works provided that such works are 
identified as "derived from the RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest 
Algorithm" in all material mentioning or referencing the derived work.

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

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

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

การทาํสาํเนาหรือการพิมพเ์อกสารเบางชนิดอาจถือวา 

เป็นการกระทาํท่ีเขา้ข่ายผิดกฎหมายในประเทศของคุณ 

ซ่ึงอาจมีการกาํหนดบทลงโทษเป็นการปรบัเงินหรือจาํคุกไดห้ากพิสจูน์แลว้ว่ามีความผิดจริง 

ต่อไปน้ีคือตวัอย่างรายการท่ีอาจผิดกฎหมายหากทาํสาํเนาหรือการพมิ พน์ประเทศของคุณ

 เงินตรา

 ธนบตัรและเช็ค

 พนัธบตัรและหลกัทรพัยข์องธนาคารและรฐับาล

 หนังสือเดินทางและบตัรประจาํตวัประชาชน

 วสัดุหรือเครื่องหมายการคา้ท่ีมีลิขสิทธ์ิโดยไม่ไดร้บัความยินยอมจากจา้ของ

 ดวงตราไปรษณียแ์ละเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเปล่ียนมือได้

รายการขา้งตน้ไม่ไดค้รอบคลุมทุกส่ิงท่ีกฎหมายระบุไวแ้ละขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดในความสมบรูณ์หรือ
ความ

ถูกตอ้งของรายการเหล่าน้ัน หากมีขอ้สงสยัประการใดโปรดติดต่อท่ีปรึกษากฎหมาย
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2 การตัง้ค่าระบบการทาํงาน

เน้ือหาในบทน้ีอธิบายถึระบบการทาํงานในการทาํงานของเคร่ือง

หมายเหตุ •อาจไม่จาํเป็นตอ้งตั้งคา่ระบบการทาํงานตามท่ีอธิบายไวก้บัเครื่องบางรุ่นควร 
ตั้งคา่ในกรณีท่ีมกีารเพิ่มเติมอุปกรณเ์สริมท่ีตอ้งมีการตั้งค่าในการทาํงาน 

โปรดติดต่อศูนยบ์รกิารลกูคา้หากตอ้งการขอ้มูลเพมิ ่เติม
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ระบบการทาํงานท่ีรองรบั

เน้ือหาในบทน้ีอธิบายถึงการตั้งค่าระบบการทาํงานท่ีจาํเป็นเพื่อใชคุ้ณลกัษณะการพมิ 

พแ์ละสแกนของเครื่องมลัติฟง ักช์ัน่

คณุลกัษณะการพิมพ์

ต่อเครื่องมลัติฟง ักช์ัน่น้ีเขา้กบัคอมพิวเตอรไ์ดโ้ดยตรงเพื่อใชเ้ป็น local printer 

หรือต่อเขา้กบัเครือข่ายเพื่อใชเ้ป็นnetwork printer

การใชง้านเป็น local printer

ใชส้ายเคเบิล USB เพือ่ต่อเครื่องมลัติฟง ักช์ัน่เขา้กบัคอมพว ิเตอรโ์ดยตรง

การใชง้านเป็น network printer

เชื่อมต่อคอมพว ิเตอรผ่์านโปรโตคอล TCP/IP

และจาํเป็นตอ้งเปิดใชพ้อรต์สาํหรบัการพมิ พใ นกรณีท่ีตอ้งการทาํงานพมิ พผ ์านเครือข่าย

 LPD:

เปิดใชง้านการตั้งค่าน้ีเมื่อใชพ้อรต์ LPD

 Port9100:

เปิดใชง้านการตั้งค่าน้ีเมื่อใชพ้อรต์ Port9100

หมายเหตุ •จาํเป็นตอ้งติดตั้ง การตั้งระบบการทาํงานของเครอืขา่ย 

สาํหรบัขอ้มลูวิธีการตั้งค่า TCP/IP โปรดดูท่ีหวัขอ้ "การตั้งระบบการทาํงานของเครือข่าย" (P.36)

สาํหรบัขอ้มลูวิธีการเปิดใชง้านพอรต์การส่ือสาร โปรดดูท่ี "การเปิดใชง้านพอรต์การส่ือสาร" (P.38)
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คณุลกัษณะการสแกน

เครี่องรองรบัคุณลกัษณะการสแกนโดยใชก้ารเชื่อมต่อโดย USB

สาํคญั •ไมร่ องรบัการสแกนผ่านเครือขา ยอีเทอรเ น็ต

ใชคุ้ณลกัษณะน้ีไดเ้พื่อโหลดขอ้มลูการสแกนจากแอปพลิเคชนัท่ีเขา้กนักบั TWAIN หรือ WIA 

ท่ีติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์

หลงัจากตั้งค่าการสแกนบนหน้าจอคอมพิวเตอรแ์ลว้ 

คุณสามารถสแกนเอกสารใและดูตวัอย่างงานไดจ้ากหน้าจอคอมพิวเตอร์

สาํหรบัขอ้มลูเพิ่มเติม โปรดดูท่ีหวัขอ้ "การโหลดขอ้มลูการสแกนโดยแอปพลิเคชนัท่ีใชไ้ดก้บัเคร่ืองพีซี" (P.118)
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สายเคเบิลอินเทอรเ์ฟส

ใช ้USB อินเทอรเ์ฟส เมื่อต่อเครื่องมลัติฟังกช์ัน่เขา้กบัคอมพิวเตอรโ์ดยตรงหรือใช ้

อีเทอรเ์น็ตอินเทอรเ์ฟสเมื่อต่อเครื่องมลัติฟังกช์ัน่เขา้กบัเครือข่าย

การใชU้SB อินเทอรเ์ฟส

เครื่องมลัติฟง ักช์ัน่น้ีรองรบัอินเทอรเ์ฟสUSB 1.1/2.0

ในกรณีตอ้งการต่อสายเคเบิล USB:

1 กดสวติชเ์ปิดปิดเครื่องมาท่ีตาํแหน่ง [ ] 
เพื่อปิดการทาํงานของเคร่ือง 

หมายเหตุ •ตรวจสอบวา่ 

หน้าจอแผนผงัแสดงสถานะของเครื่องดบั

2 เสียมสาย USB เขา้ไปในช่องเสียบสาย USB 1.1/2.0  

3 ต่อปลายอีกดา้นหน่ึงของสายเคเบิล USB 

เขา้กบัคอมพิวเตอร ์

4 กดสวติชเ์ปิดปิดเครื่องมาท่ีตาํแหน่ง [ | ] 

เพื่อเปิดการทาํงานของเคร่ือง 
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การใชอิ้นเทอรเ์ฟสของ Ethernet

เครื่องมลัติฟงกัช์ัน่น้ีรองรบัอินเทอรเ์ฟส 100BASE-TX และ 10BASE-T Ethernet

สาํคญั • อินเทอรเ์ฟสของอีเทอรเ์น็ตสามารถใชไ้ดเ้มือ่ติดตั้งชุดการพมิพบ์นเครือข่ายแบบงา่ยบนเครื่อง

หากตอ้งการต่ออินเทอรเ์ฟสของ Ethernet:

1 กดสวติชเ์ปิดปิดเครื่องมาท่ีตาํแหน่ง [ ] 
เพื่อปิดการทาํงานของเคร่ือง 

หมายเหตุ •ตรวจสอบวา่ 

หนา้จอแผนผังแสดงสถานะของเครื่องดบั

2 ต่อสายเคเบิลเครือข่ายเขา้กบัช่องต่ออินเทอรเ์ฟสของ 

Ethernet 

หมายเหตุ • เตรียมสายเคเบิลท่ีเหมาะสมกบักาเชื่อมต่อ 

หากตอ้งการเปล่ียนสายเคเบลิ ติดต่อศูนยบ ์

ริการลูกคา้ฟูจิซีร็อกซ์

3 กดสวติชเ์ปิดปิดเครื่องมาท่ีตาํแหน่ง [ | ] 

เพื่อเปิดการทาํงานของเคร่ือง 
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การตั้งระบบการทาํงานของเครือขา่ย

เน้ือหาในบทน้ีอธิบายถึงวธีิตั้งค่าเพื่อใชโ้ปรโตคอล TCP/IP

หมายเหตุ • เครื่องมลัติฟง ักช์ัน่น้ีรองรบัระบบการทาํงาน IPv6 สาํหรบัขอ้มูลเพมิ ่เติม โปรดดูท่ีหวัขอ้ "การตั้งค่าIP Address 

(IPv6)" (P.36)

การตั้งคา่IP Address (IPv4)

หากตอ้งการใชโ้ปรโตคอล TCP/IP คุณตอ้งตั้งไอพีแอดเดรสของเครื่อง

ตามค่าเริ่มตน้น้ัน เครื่องจะถูกตั้งใหร้บั IP Address ของเครื่องโดยอตัโนมติั

มื่อต่อเครืองเขา้กบัDHCP server

ให ้System Settings Report การตั้งค่าระบบเพื่อตรวจสอบวา่ไดต้ั้งIP 

Addressของเครืองเรียบรอ้ยแลว้หรือไม่

ในกรณีท่ียงัไม่ไดต้ั้ง IP Address คุณสามารถติดตั้งไดบ้นแผงควบคุม

หมายเหตุ •ควรตรวจสอบIP Address ป็นระยะๆ เพราะ IP Address สอาจเปล่ียนแปลงไดห้าใช ้DHCP server  

• เครื่องรบัขอ้มลูแอดเดรสไดโ้ดยอตัโนมติัโดยใช ้BOOTP หรือ RARP server

สาํหรบัขอ้มลูวิธีการ System Settings Report การตั้งค่าระบบโปรดดูท่ีหวัขอ้ "การพิมพ ์Reports" (P.146)

สาํหรบัขอ้มลูวิธีการตั้งไอพีแอดเดรสจากแผงควบคุม โปรดดูท่ีหวัขอ้ "การตั้งค่าเครือค่าย" (P.135)

หลงัจากการตั้งค่าโปรแกรมหมายเลข 1008 ถึง 1020 พิมพS์ystem Settings 

Reportและตรวจสอบการตั้งค่าท่ีไดนํ้าไปใช้

การตั้งคา่IP Address (IPv6)

เครื่องมลัติฟง ักช์ัน่น้ีรองรบัระบบการทาํงาน IPv6

ค่าเริ่มตน้กาํหนดใหป้ระเภทไอพีแอดเดรสของเคร่ืองคือ IPv4 หค่าเริ่มตน้ของ IP Address 

จะถูกกาํหนดใหร้บัเป็น IPv4 หากตอ้งการใชเ้ครือข่าย IPv6

ใหต้ั้งค่าประเภท IP Addressใหเ้ป็น IPv6 หรือกาํหนดให้เป็นทั้ง 2 ประเภท เครื่องจะทาํ

การตั้ง IP Address ใหใ้หม่หลงัจากทาํการรีสตารท์ (สามารถตรวจสอบ IP Address จากราย

งานการตั้งค่าระบบ) 

พิมพS์ystem Settings Reportเพื่อตรวจสอบ IPv6

คุณสามารถใชว้ธีิการใดต่อไปน้ีเพื่อตั้IPv6 แบบถาวรสาํหรบัเครื่อง:

 ใชแ้ผงควบคุมเพื่อตั้งค่ดว้ยตวัเอง 
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 เขา้ระบบ CentreWare Internet Services ดว้ย ท่ีไดม้าจากSystem Settings Report

จากแท็บ [Properties] ใหเ้ลือก [Connectivity] > [Protocols] > [TCP/IP] > [IP Mode] ตั้ง [IP Mode] 

เป็น [IPv6] หรือ [Dual Stack] อาจเลือกป้อน IPv6 ไดด้ว้ยตเัองหากมกีารทาํเครื่องหมายหน้าหวัขอ้ 

[Enable Manual Address] ใต ้[IPv6] 

สาํหรบัขอ้มลูวิธีการพิมพ ์System Settings Report โปรดดูท่ีหวัขอ้ "การพิมพ ์Reports" (P.146)

สาํหรบัขอ้มลูวิธีการตั้งค่ CentreWare Internet Services โปรดดูท่ีหวัขอ้ "รายการการตั้งค่าบน CentreWare Internet 

Services" (P.42)
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การเปิดใชง้านพอรต์การส่ือสาร

ใชC้entreWare Internet Services เพื่อเปิดใชง้านพอร์ตการส่ือสารท่ีตอ้งการนํามาใช้

โดยพอรต์ท่ีสามารถนํามาใชม้ีดงัน้ี:

สาํหรบัขอ้มลูวิธีการตั้งค่CentreWare Internet Services โปรดดูท่ีหวัขอ้ "รายการการตั้งค่าบน CentreWare Internet 

Services" (P.42)

หากตอ้งการเปิดใชง้านพอรต์การส่ือสาร:

1 เปิด CentreWare Internet Services

สาํหรบัขอ้มลูเพิ่มเติม โปรดดูท่ีหวัขอ้ "การติดตั้งไดรเวอรพ์ิมพ/์ไดรเวอรส์แกน" (P.53)

2 คลิกแท็บ [Properties] 

3 เลือก [Connectivity] จากเมนูทางดา้นซา้ย 

พอรต์ คาํอธิบาย

SNMP เปิดใชง้านพอรต์น้ีเม่ือใชโ้ปรโตคอล SNMP (ใชส้าํหรับการทาํงานต่างๆ เช่น 

โหลดขอ้มลูของเคร่ืองไปไวท่ี้ไดรเวอรพ์ิมพ)์

LPD เปิดใชง้านพอรต์น้ีเม่ือพิมพด์ว้ย LPD

Port9100 เปิดใชง้านพอรต์น้ีเม่ือพิมพด์ว้ย Port9100
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4 คลิก [Port Settings] 

และทาํเครื่องหมายหน้าพอรต์ท่ีตอ้งการ 

5 คลิก [Apply] 

หมายเหตุ •รีสตารท์เคร่ืองเพอ่ื เริ่มใชง้าม
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การใช ้CentreWare Internet Services

CentreWare Internet Services

ใช ้CentreWare Internet Services 

เมื่อตอ้งการเปล่ียนแปลงการตั้งค่าต่างๆผ่านเว็บเบราเซอรบ์นคอมพว ิเตอร์

หมายเหตุ •ตอ้งใช ้Simple Network Print Kit เพื่อใชคุ้ณลกัษณะน้ี และตอ้งตั้ง IP Addressของเคร่ืองดว้ย วธีิ IP 

Addressโปรตดูท่ี "การตั้งระบบการทาํงานของเครือขา่ย" (P.36)

• เมื่อเปล่ียนการตั้งค่าโดยใช ้CentreWare Internet Services ไดเ้มออยใู นโหมดพก 

เครื่องแต่ไมส่ามารถปรบัเปล่ียนการตั้งค่าใดๆ

ระบบการทาํงานและการตั้งค่าที่รองรบั

ระบบปฏิบตัิการและเว็บเบราวเ์ซอร์

CentreWare Internet Services ไดร้บัการรบัรองใหท้าํงานกบัเว็บเบราวเ์ซอรต่์อไปน้ี:

การตั้งค่าเว็บเบราวเ์ซอร์

ควรระบุแอดเดรสของเคร่ืองไวใ้นเว็บเบราวเ์ซอร

ระบบปฏิบตักิาร เว็บเบราวเ์ซอร์

Windows
®
 7 Windows Internet Explorer

®
 8

Windows
 
Vista

®
Windows Internet Explorer 7

Windows
 
XP Windows Internet Explorer 6 SP2, Mozilla Firefox

®
 3.x, Netscape 7.1 

Navigator
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หมายเหตุ •หากระบุแอดเดรสของเครื่องผ่าน proxy server อาจจะทาํใหก้ารทาํงานชา้ลง หากเกิดปัญหาเหล่าน้ีให้กาํหนด IP 

Address ของเคร่ืองในเว็บเบราวเ์ซอรแ์ละหลีกเล่ียงการใชง้านผ่าน proxy server

ควรตั้งค่าการทาํงานบนเว็บเบราวเ ซอรอ่ื์นๆสาํหรับใชง้าน CentreWare Internet Services เพอ่ื 

การใชง้านอยา งเหมาะสม

ขั้นตอนต่อไปน้ีเป็นขั้นตอนสาํหรบั Internet Explorer 6.0

1 จากเมนู [Tools] ใหเ้ลือก [Internet Options]

2 ในแท็บ [General] ใหค้ลิก [Settings] ใต ้[Temporary Internet Files]

3 ในกล่องโตต้อบ [Settings] ใหเ้ลือก [Check for newer versions of stored pages:]

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

5 คลิก [OK]

6 คลิก [OK] ในกล่องโตต้อบ [Internet Options]

การเร่ิมตน้ใชง้าน CentreWare Internet Services

เริ่มตน้ CentreWare Internet Services

1 เปิดคอมพิวเตอรแ์ละเว็บเบราวเ์ซอร์

2 ในแถบแอดเดรส ใหป้้อน IP Addressหรือ URL ของเคร่ือง และกด<Enter>

CentreWare Internet Services จะปรากฎบนหนา้จอ

 ตวัอย่างการระบุแอดเดรส (IPv4) 

 ตวัอย่างการระบุแอดเดรส (IPv6)

 ตวัอย่างการระบุ URL

หมายเหตุ •หากใช ้DNS และมีการลงทะเบียนชื่อโฮสตแ์ลว้ใหร้ะบชุื่อโฮสตต์ามดว้ย DNS เพอ่ื เขา้เครื่องไดท้นั ที่  

ตวัอย่างเช่น ถา้ชื่อโฮสตค์ือ "myhost" และชื่อโดเมนคือ "example.com" ท่ีอยูอิ่นเทอรเ์น็ตจะเป็น 

"myhost.example.com"

•ใหเ้ติมเครื่องหมาย ":" และหมายเลขพอรต์หลงั IP Address หรือ Internet Services

•บางเว็บเบราวเ์ซอรอ์าจไมอ่นุญาตใหป้้อน IPv6

•ไมร่องรบั HTTPS
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รายการการตั้งค่าบน CentreWare Internet Services

ตารางดา้นล่างแสดงรายการเมนูบนหน้าจอ CentreWare Internet Services

หมายเหตุ •จาํเป็นตอ้งระบ ุuser ID และ passcode เพือ่เปล่ียนแปลงการต◌ั◌้งค่าต่างๆ ค่าท่ีตั้งมาจากโรงงานคอื user ID : 

11111 และ passcode : x-admin สาํหรบัขอ้มลูการเปล่ียนuser IDและpasscode โปรดดูท่ีหวัขอ้ "System 

Administrator Settings (Security)" (P.51)

• คุณไม่สามารภเขา้สู่โหมดผูดู้แลระบบจากเคร่ืองคอมพิวเตอรข์ณะท่ีแผงควบคุมของเครื่องถ่ายเอกสารถูกใชอ้ยู่ห

รือเคร่ืองถ่ายเอกสารอยู่ในโหมดผูดู้แลระบบหรือมีงานท่ีกาํลงัดาํเนินการอยูห่รือมีงานท่ีรอดาํเนินการ 
คุณไม่สามารถใชแ้ผงควบคุมของเครื่องถ่ายเอกสารขณะท่ีกาํลงัเขา้สู่โหมดผูดู้แลระบบจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์

สาํคญั •ไม่สามารถใชอ้กัขระ2-byte ในระบบ CentreWare Internet Services

แท็บ รายการเมนู ท่ีหนา้:

Properties P.43

Description P.43

General Setup -

Energy Saver Settings P.43

Internet Services Settings P.44

Connectivity -

Port Settings P.44

Physiscal Connections -

Ethernet P.44

Protocols -

TCP/IP P.45

SNMP Configuration P.46

LPD P.47

Port9100 P.48

HTTP P.49

Security -

IP Filtering P.49

System Administrator Settings P.51

Support P.52

Support P.52
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แท็บ [Properties]

Description

Machine Model

ชื่อผลิตภณัฑจ์ะปรากฎ

Serical Number

หมายเลขประจาํเครื่องของผลิตภณัฑจ์ะปรากฎ

Machine Name

สามารถป้อนชื่อเครื่องพิมพ ์(อกัขระรหสั ASCII จาํนวน 1 ถึง 32 ตวั ยกเวน้เครื่องหมาย (:), (=), 

(@), (*) ท่ีไม่สามารถใชไ้ด้

Location

สามารถระบุสถานท่ีตั้งของเครื่อง (อกัขระรหสั ASCII ไม่เกิน 255 ตวั)

Contact Person

สามารถป้อนขอ้มลูของบุคคลท่ีสามารถติดต่อได ้(อกัขระรหสั ASCII ไม่เกิน 255 ตวั)

Administrator’s E-mail Address

สามารถป้อนอีเมลข์องผูดู้แลระบบ (อกัขระไม่เกิน 128 ตวั)

Comment

สามารถป้อนขอ้คิดเห็นท่ีมีต่อเครื่อง (อกัขระรหสั ASCII ไม่เกิน 255 ตวั)

ปุ่ม Apply

กดปุ่มน้ีเมื่อตอ้งการเปล่ียนแปลงค่าต่างๆขา้งตน้

Energy Saver Settings (General Setup)

Time to Low Power Mode

สามารถกาํหนดช่วงเวลาตั้งแต่การใชง้านครั้งสุดทา้ยจนกระทัง่เครื่อเขา้สู่โหมด Low Power 

(ค่าเริ่มตน้: 1) สามารถตั้งค่าระหว่าง 1 ถึง 60 นาที

Time to Sleep Mode

สามารถกาํหนดช่วงเวลาตั้งแต่เครื่องเขา้สู่โหมดพลงังานตํา่จนกระทัเ่ครื่องเขา้สู่โหมด (ค่าเร่ิมตน้: 1) 

สามารถตั้งค่าระหวา่ง 1 และ 239 นาที
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ปุ่ม Apply

กดปุ่มน้ีเพอ่ื ยืนยนัการตั้งค่าและใชง้าน

Internet Services Settings (General Setup)

Display Language

สามารถเปล่ียนภาษาท่ีปรากฎบนหนา้จอ คุณสามารถเลือกภาษาองักฤษ ภาษาจีน(Simplified) 

ภาษาจีน(Traditional)หรือภาษาเกาหลี (ค่าเริ่มตน้: English)

ปุ่ม Apply

กดปุ่มน้ีเพอ่ื ยืนยนัการตั้งค่าและใชง้าน

Port Settings (Connectivity)

Port

สามารถเปิดหรอืปิดใชง้านพอร์ตการส่ือสาร SNMP, LPD และ Port9100 

โดยทาํเคร่องหมายหนา้พอรต์ทีตอ้งการ

ปุ่ม Apply

กดปุ่มน้ีเพอ่ื ยืนยนัการตั้งค่าและใชง้าน

หมายเหตุ •มผีลหลงัจากรีสตารท์เครือ่ง

Ethernet (Connectivity > Physical Connections)

Rated Speed

สามารถกาํหนดความเร็วของพอรต์อีเธอรเ์น็ต โดย เลือกจาก Auto, 10 Mbps Half-Duplex, 10 Mbps 

Full-Duplex, 100 Mbps Half-Duplex หรือ 100 Mbps Full-Duplex (ค่าเริ่มตน้: Auto)

 MAC Address

แอดเดรส MAC ของเคร่ืองจะปรากฎ

ปุ่ม Apply

กดปุ่มน้ีเพอ่ื ยืนยนัการตั้งค่าและใชง้าน

หมายเหตุ •มผีลหลงัจากรีสตารท์เครือ่ง
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TCP/IP (Connectivity > Protocol)

IP Mode

สามารถกาํหนดโหมดการทาํงานของ IP โดยลือกจาก Dual Stack, IPv4 หรือ IPv6 หากตอ้งการใชท้ั้ง 

IPv4 และ IPv6 ใหเ้ลือก Dual Stack (ค่าเริ่มตน้: IPv4)

General

 Protocol

คาํวา่ [Enabled] จะปรากฎขึ้ น

 Physical Connection

คาํวา่ [Ethernet] จะปรากฎขึ้ น

 Host Name

สามารถตั้งชื่อโฮสตโ์ดยใชอ้กัขระท่ีเป็นตวัอกัษรและตวัเลขแบบ1-byteหรือเครื่องหมายขีดกลาง 

(-) ไดถึ้ง 32 ตวั

หมายเหตุ •ไมส่ามารถใชเ้ครื่องหมายขีดกลาง (-) เป็นอกัขระตวัแรกหรอืตวัสุดทา้ย 

 IPv4

- IP Address Resolution:

คุณสามารถกาํหนดวธีิIP Address, Subnet Mask และ Gateway Address โดยรบัแอดแดรสจาก 

STATIC, DHCP, BOOTP, RARP หรือ DHCP/AutoNetor (ค่าเริ่มตน้: DHCP/Autonet)

- IP Address:

สามารถระบุ IP Addressเมื่อไดเ้ลือก [STATIC] สาํหรบั [IP Address Resolution]

- Subnet Mask:

สามารถระบุ Subnet Mask กเมื่อเลือก [STATIC] สาํหรบั [IP Address Resolution]

- Gateway Address:

สามารถระบุ Gateway Address เมื่อเลือก [STATIC] สาํหรบั 

[IP Address Resolution]

 IPv6

- Enable Manual Address:

ป้อน IP Address และ Gateway ไดโ้ดยตรง(ค่าเร่ิมตน้: Off) 

- IP Address:

สามารถป้อน ID Addressมื่อเมื่อทาํการเลือก [Enable Manual Address]

- Automatically Configured Address1:

แอดเดรส IPv6 งจะปรากฎโดยอตัโนมติั 

- Link-Local Address:

แอดเดรสแบบLink-Localจะปรากฎโดยอตัโนมติั



2 การตั้งค่าระบบการทาํงาน

46

การต ั งค าระบบการทำงาน

2

- Gateway Address:

สามารถป้อนGateway Address เมื่อทาํการเลือก[Enable Manual Address]

- Automatically Configured Gateway Address

Gateway Address ะปรากฎโดยอตัโนมติั

SNMP Configuration (Connectivity > Protocol)

คุณสามารถกาํหนดโปรโตคอล SNMP

General

 SNMP Port Status

ามารถลือก [Enabled] เพื่อใช ้SNMP (ค่าเริ่มตน้: On) 

 ปุ่ม Edit SNMP v1/v2c Properties

สามารถตั้งค่า SNMP v1/v2c ขั้นสงูไดด้ว้ยการกดท่ีปุ่มน้ี

- Community Name (Read Only):

สามารถป้อน Community Name (อกัขระรหสั ASCII ไม่เกิน 32 ตวั) (ค่าเริ่มตน้: วา่ง (ระบุ))

- Community Name (Read/Write):

สามารถป้อน Community Name ชนท่ีจะรบั/เขียน (อกัขระรหสั ASCII ไม่เกิน 32 ตวั) 

(ค่าเริ่มตน้: ว่าง (ไม่ระบุ))

- Trap Community Name:

สามารถป้อน Community Nameเพื่อแจง้เตือนการเป็นกบัดกั (อกัขระรหสั ASCII ไม่กิน 32 ตวั) 

(ค่าเริ่มตน้: วา่ง (SNMP_trap))

- System Administrator’s Login ID:

สามารถป้อนขอ้มลูท่ีเกี่ยวขอ้งกบับุคคลท่ีดูแลเรื่องการบาํรุงรกัษาเครื่อง (อกัขระรหสั ASCII 

ไม่เกิน 127 ตวั) (ค่าเริ่มตน้: วา่ง)

Authentication Failure Generic Traps 

สามารถทาํเครื่องหมายเลือก [Enabled] 

เพื่อส่งการแจง้เตือนถึงความลม้เหลในการพสิูจน์ยืนยนัเมือ่มีความพยายามใช ้Community Name 

ในการลงทะเบียนเขา้ตวัเคร่ือง

(ค่าเริ่มตน้: On) 

ปุ่ม Advanced

สามารถตั้งค่าต่อไปน้ีไดด้ว้ยการกดท่ีปุ่มน้ี:

 ปุ่ม Add UDP IPv4 Address

คุณสามารถเพิ่มแอดเดรสของผูร้บัสาํหรบัการแจง้เตือน Trap UDP IPv4 ไดด้ว้ยการกดท่ีปุ่มน้ี

- IP Address:

เพอ่ื ป้อน IP Address
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- UDP Port Number:

สามารถกาํหนดหมายเลขพอรต์ UDP (ค่าระหวา่ง 1ถึง 65535)

- SNMP Version:

สามารถระบุเวอรช์ัน่ของ SNMP เป็น [v1] หรือ [v2c] (ค่าเร่ิมตน้: v1)

- Trap Community Name:

สามารถป้อน Trap Community Name (อกัขระรหสั ASCII ระหวา่ง 1 ถึง 32 ตั ว ) (ค่าเริ่มตน้: 

SNMP_trap)

- Trap to be Received:

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

หรือไม่

 ปุ่ม Add UDP IPv6 Address

สามารถเพิ่มแอดเดรสของผูร้บัสาํหรบัการแจง้เตือนกบัดกั UDP IPv6 ไดด้ว้ยการกดท่ีปุ่มน้ี

- IP Address:

เพอ่ื ป้อน IP Address สาํหรบัรายการ

- UDP Port Number:

สามารถกาํหนดหมายเลขพอรต์ UDP (ค่าระหวา่ง 1 ถึง 65535)

- SNMP Version:

สามารถระบุเวอรช์ัน่ของ SNMP เป็น [v1] หรือ [v2c] (ค่าเร่ิมตน้: v1)

- Trap Community Name:

สามารถป้อน Trap Community Name (อกัขระรหสั ASCII ระหวา ง 1 ถึง 32 ตวั) (ค่าเริ่มตน้: 

SNMP_trap)

- Trap to be Received:

สามารถตั้งวา่จะส่งการแจง้เตือนของการ

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

 ปุ่ม Delete

สามารถลบกบัดกัท่ีระบุไวส้าํหรบั IP Address ของผูร้บัการแจง้เตือนกบัดกัไดด้ว้ยการกดท่ีปุ่มน้ี

 ปุ่ม Edit

สามารถแสดงขอ้มลูการแจง้เตือนสาํหรบักบัดกัท่ีกาํลงัใช ้

ปุ่ม Apply

กดปุ่มน้ีเพอ่ื ยืนยนัการตั้งค่าและใชง้าน

หมายเหตุ •มีผลหลงัจากรีสตารท์เคร่ือง

LPD (Connectivity > Protocol)

สามารถกาํหนดพอรต์ LPD
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General

 LPD Port Status

สามารถทาํเครื่องหมายเลือก [Enabled] เพื่อใช ้LPD (ค่าเร่ิมตน้: On) 

 Physical Connection

คาํวา่ [Ethernet] จะปรากฎขึ้ น 

 Port Number

สามารถกาํหนดหมายเลขพอรต์ LPD (ค่าระหวา่ง 1 ถึง 65535) 

ตอ้งกาํหนดหมายเลขเฉพาะสาํหรบัแต่ละพอรต์ (ค่าเร่ิมตน้: 515)

 Connection Time-Out

สามารถระบุเวลาท่ีเครื่องจะรอก่อนยกเลิกการเช่ือมต่อเมื่อไม่มีการทาํงานใดๆ (ระหวา่ง 2 ถึง 

3600 วนิาที) (ค่าเริ่มตน้: 60)

 Maximum Connections per Port

จาํนวนสงูสุดของการเชื่อมต่อจะปรากฎ

ปุ่ม Apply

กดปุ่มน้ีเพอ่ื ยืนยนัการตั้งค่าและใชง้าน

หมายเหตุ •มผีลหลงัจากรีสตารท์เครือ่ง่

Port9100 (Connectivity > Protocol)

สามารถตั้ง Port9100 

General

 Port9100 Port Status

สามารถทาํเครื่องหมายเลือก [Enabled] เพื่อใช ้Port9100 (ค่าเริ่มตน้: On) 

 Physichal Connection

คาํวา่ [Ethernet] จะปรากฎขึ้ น

Port Information

 TCP Port Number

สามารถกาํหนดหมายเลขพอรต์ Port9100 (ระหวา่ง 1 ถึง 65535)

ตอ้งกาํหนดหมายเลขเฉพาะสาํหรบัแต่ละพอรต์ (ค่าเร่ิมตน้: 9100)

 Maximum Connections per Port

แสดงการเชื่อมต่อจาํนวนสงูสุด
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 End of Job Timeout

สามารถระบุเวลาท่ีเครื่องจะรอก่อนยกเลิกการเช่ือมต่อเมื่อไม่มีการทาํงานใดๆ (ระหวา่ง 2 ถึง 

3600 วนิาที) (ค่าเริ่มตน้: 60)

 PDL Switching

คาํวา่ [Enabled] จะปรากฎขึ้ น

ปุ่ม Apply

กดปุ่มน้ีเพอ่ื ยืนยนัการตั้งค่าและใชง้าน

หมายเหตุ •มีผลหลงัจากรีสตารท์เคร่ือง

HTTP (Connectivity > Protocol)

คุณสามารถกาํหนดโปรโตคอล HTTP

Configuration

 Connection

คาํวา่ [Enabled] จะปรากฎขึ้ น

 Physical Connection

คาํวา่ [Ethernet] จะปรากฎขึ้ น

 Keep Alive Timeout

เวลาท่ีแจง้การหมดเวลาการเชื่อมต่อจะปรากฎข้ึน

 Port Number

สามารถกาํหนดหมายเลขพอรต์ท่ีนํามาใชส้าํหรบัการส่ือสารดว้ย HTTP (ค่าระหวา่ง 1 ถึง 65535)  

ตอ้งกาํหนดหมายเลขเฉพาะสาํหรบัแต่ละพอรต์ (ค่าเร่ิมตน้: 80)

 Connection Time-Out

กาํหนดเวลาท่ีแสดงการหมดเวลาเชื่อมต่อเป็น 1 ถึง 255 วนิาที (ค่าเริ่มตน้: 30) 

ปุ่ม Apply

กดปุ่มน้ีเพอ่ื ยืนยนัการตั้งค่าและใชง้าน

หมายเหตุ •มีผลหลงัจากรีสตารท์เคร่ือง

IP Filtering (Security)

สามารถจาํกดั IP Address ท่ีรองรบั
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IPv4 Filtering

 IP Filtering

สามารถทาํเครื่องหมายเลือก [Enabled] เพื่อใชก้ารกรอง IP (ค่าเริ่มตน้: Off) 

 ช่องทาํเครื่องหมายท่ีเลือก Edit/Delete

สามารถเลือกการกรอง IP ท่ีจะแกไ้ข/ลบ 

 IP Filter Rule List

IPv4 ท่ีอนุญาตใหเ้ขา้ใชจ้ะปรากฎขึ้ น

 ปุ่ม Add

หน้าจอเพิ่มกฎการกรอง IPv4 จะปรากฎขึ้ น  โดยสามารถเพิ่มแอดเดรส IPv4 ท่ีอนุญาตใหเ้ขา้ใช ้ได ้

ไม่เกิน 10 รายการ

- Source IP Address: 

สามารถกาํหนด IP Address ท่ีอนุญาตใหเ้ขา้ใช ้

- Source IP Mask: 

สามารถกาํหนดความยาวคาํเติมหน้าของ IP Adress ท่ีอนุญาตใหเ้ขา้ใช ้(ค่าเริ่มตน้: 0)

 ปุ่ม Edit

การแกไ้ขกฎการกรอง IPv4 จะปรากฎขึ้ น ท่านสามารถแกไ้ขแอดเดรส IPv4 ท่ีอนุญาตใหเ้ขา้ใช ้

- Source IP Address: 

ท่านสามารถกาํหนด IP Address ท่ีอนุญาตใหเ้ขา้ใช ้

- Source IP Mask: 

สามารถกาํหนดความยาวคาํเติมหน้าของ IP Address อนุญาตให้เขา้ใช ้(ค่าเริ่มตน้: 0)

 ปุ่ม Delete

สามารถลบแอดเดรส IPv4 ท่ีอนุญาตใหเ้ขา้ใชโ้ดยการกดปุ่มน้ี

IPv6 Filtering

 IP Filtering

สามารถทาํเครื่องหมายเลือก [Enabled] เพื่อใชก้ารกรอง IP (ค่าเริ่มตน้: Off)

 ช่องทาํเครื่องหมายท่ีเลือก Edit/Delete

สามารถเลือกการกรอง IP ท่ีจะแกไ้ข/ลบดว้ยการทาํเครื่องหมายหน้า IP

 IP Filter Rule List

IPv6 ท่ีอนุญาตใหเ้ขา้ใชจ้ะปรากฎขึ้ น
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 ปุ่ม Add

หน้าจอเพ่ิมกฎการกรอง IPv6 จะปรากฎข้ึน  โดยสามารถเพ่ิมแอดเดรส IPv6 ท่ีอนุญาตใหเ้ขา้ใช ้ได ้

ไมเ่กิน 10 รายการ

- Source IP Address: 

สามารถกาํหนด IP Address ท่ีอนุญาตใหเ้ขา้ใช ้

- Source IP Mask: 

สามารถกาํหนดความยาวคาํเติมหนา้ของ IP Address ท่ีอนุญาตใหเ้ขา้ใช ้(ค่าเริ่มตน้: 0)

 ปุ่ม Edit

การแกไ้ขกฎการกรอง IPv6 จะปรากฎขึ้ น ท่านสามารถแกไ้ขแอดเดรส IPv4 ท่ีอนุญาตใหเ้ขา้ใช ้

- Source IP Address: 

สามารถกาํหนด IP Address ท่ีอนุญาตใหเ้ขา้ใช ้

- Source IP Mask:

สามารถกาํหนดความยาวคาํเติมหนา้ของ IP Address อนุญาตใหเ้ขา้ใช(้ค่าเริ่มตน้: 0)

 ปุ่ม Delete

สามารถลบ IPv6 ท่ีอนุญาตใหเ้ขา้ใชโ้ดยการกดปุ่มนี

ปุ่ม Apply

กดปุ่มน้ีเพอ่ื ยืนยนัการตั้งค่าและใชง้าน

หมายเหตุ •มีผลหลงัจากรีสตารท์เคร่ือง

System Administrator Settings (Security)

สามารถตั้ง ID ผูใ้ชแ้ละpasscodeของผูดู้แลระบบ

System Administrator Settings

 Administrator’s Login ID

สามารถป้อน ID ของผูดู้แลระบบ (อกัขระรหสั ASCII ระหวา่ง 1 ถึง 32 ตวัอกัษร 

ไม่รวมเคร่ืองหมาย (+) (;) (< >) (") (?) ([ ])  (') ({ }) (\) และ(:) ท่ีไม่สามารถนํามาใชไ้ด)้ 

(ค่าเริ่มตน้: 11111)

 Administrator’s Passcode

สามารถป้อนรหสัยืนยนัของผูดู้แลระบบ (อกัขระรหสั ASCII ระหว่าง 4 ถึง 12 ตวั 

หรือท้ิงไวว้า่งเปล่า)(ค่าเริ่มตน้: x-admin)

 Retype Administrator’s Passcode

คุณจาํเป็นตอ้งป้อนรหสัยืนยนัของผูดู้แลระบบท่ีไดป้้อนไปอีกครั้ง
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 Maximum Login Attempts

การเขา้สู่ระบบจะถูกปฎิเสธในกรณีท่ีผูดู้แลระบบใส่ ID ผิดซํ้ากนัเกินจาํนวนท่ีไดต้ั้งค่าไว ้

สามารถ จะบุจาํนวนรวา่ง 0 ถึง10 (หากตอ้งการปิดการตั้งค่าน้ีใหร ้ะบุเป็น 0)

ระบบจะรีเซ็ตจาํนวนครั้งการป้อนใหต้ามค่าท่ีเปล่ียนเมื่อมีการรีสตารท์เครื่อง (ค่าเริ่มตน้: 5) 

ปุ่ม Apply

กดปุ่มน้ีเพอ่ื ยืนยนัการตั้งค่าและใชง้าน

แท็บ [Support]

ลิงกไ์ปยงัขอ้มลูสนับสนุนจะปรากฎขึ้ น เปล่ียนแปลงการตั้งค่าลิงกไ์ด้

Support

ปุ่ม Change Settings

คุณสามารถเปล่ียนลิงกไ์ปยงัขอ้มลูสนับสนุนไดด้ว้ยการกดท่ีปุ่มน้ี

 Name

คุณสามารถป้อนชื่อลิงก ์(อกัขระรหสั ASCII ระหวา่ง 1 ถึง 63 ตวั) 

 URL

คุณสามารถป้อนท่ีอยู่ลิงก ์(อักขระท่ีเปนตัวอักษรและตัวเลขระหวาง 1 ถึง 63 ตวั รวมสญัลกัษณ ์

(@) (%) (.) (:) (/) (-) (~) (?) (&))

ปุ่ม Apply

กดปุ่มน้ีเพอ่ื ยืนยนัการตั้งค่าและใชง้าน
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การติดตั้งไดรเวอรพิ์มพ/์ไดรเวอรส์แกน

การตดิตั้งไดรเวอรพิ์มพ์

หากตอ้งการใชเ้ครื่องเพอ่ืทาํงานพิมพ ์ตอ้งติดตั้งไดรเวอรพ์มิพจ์าก Driver CD Kit ก่อน

หากตอ้งการติดตั้งไดรเวอรพ์ิมพ ์ใหท้าํตามคาํแนะนําของเอกสารประกอบซีดีรอม CD-ROM 

Documentation (HTML)

การตดิตั้งไดรเวอรส์แกน

ใชก้ารเชื่อมต่อ USB เขา้กบัคอมพิวเตอรพ์ือ่โหลดขอ้มลูท่ีไปไวท่ี้คอมพิวเตอร์โดยตรง
Driver CD Kit สแกนท่ีมาพร้อมกบัไดรเวอร์สามารถใชก้บั TWAIN และ WIA 

หากตอ้งการติดตั้งไดรเวอรส์แกน ใหท้าํตามคาํแนะนาํของเอกสารประกอบซีดีรอม CD-ROM 

Documentation (HTML)

ควรรีสตารท์คอมพิวเตอรท์นัทีหลงัจากติดตั้งไดรเวอรส์แกน

หมายเหตุ •ไมส่ามารถใชคุ้ณลกัษณะน้ีบนระบบเครือข่าย

ช่ือไดรเวอรพิ์มพ์ คาํอธิบาย

FX  DocuCentre XXXXX คลิก [Print Driver] ในรายการ [Main] ของ Driver CD Kit 

เพื่อเร่ิมตน้การติดตั้ง

ไดรเวอรพ์ิมพม์าตรฐาน 

แปลงขอ้มลูท่ีสรา้งจากซอฟตแ์วรแ์อปพลิเคชนัออกมาเป็นภาพก่อนส่งภาพเ

หล่าน้ันไป

ท่ีเคร่ืองพิมพ ์

XXXXX: แสดงเป็น "S2010" หรือ "S1810" โดยข้ึนอยูก่บัรุ่นของเคร่ืองของ

แอปพลิเคชนั คาํอธิบาย

ไดรเวอรส์แกนท่ีใชไ้ดก้บั TWAIN และ 

WIA

คลิก [Print Driver] ในรายการ [Main] ของ Driver CD Kit 

เพื่อเร่ิมตน้การติดตั้ง

ใชคุ้ณลกัษณะน้ีไดเ้พื่อโหลดขอ้มลูการสแกนจากแอปพลิเคชนัท่ีเขา้กนักั

บ TWAIN หรือ WIA ท่ีติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ • แอปพลิเคชัน่ถูกรองรบัเป็นบบ 32 บิตเท่าน้ัน

สาํหรบัขอ้มลูเพิ่มเติม โปรดดูท่ีหวัขอ้ 

"การโหลดขอ้มลูการสแกนโดยแอปพลิเคชนัท่ีใชไ้ดก้บัเคร่ืองพีซี" 

(P.118) 
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การถอนการติดตั้ง

การถอนการติดตัง้ไดรเวอรพิ์มพ์

หากตอ้งการถอนการติดตั้ง ใหใ้ชเ้ครื่องมือถอนการติดตั้งบนด Driver CD Kit 

ทาํตามคาํแนะนําของเอกสารประกอบซีดีรอม CD-ROM Documentation (HTML)

การถอนการติดตัง้ซอฟตแ์วรอ่ื์น

หากตอ้งการถอนการติดตั้งซอฟแวรอ่ื์น ๆ  ท่ีติดตั้งจาก Driver CD Kit โปรดอ่านไฟล ์Readme ของแอพพลิเคชนั 

ไฟล ์Readme สามารถเปิดไดจ้าก Product Information (HTML)  ในซีดีรอม
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สว่นประกอบตา่งๆ ของเคร่ือง

เน้ือหาในบทน้ีอธิบายถึงส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องและคุณลกัษณะของส่วนประกอบเหล่าน้ัน

ดา้นหนา้ ฝัง่ซาย

หมา

ยเลข
สว่นประกอบ คาํอธิบาย

1 ฝาทบักระดาษ เพอ่ื ใหต ้นฉบบัอยกูับ่ท่ีขณะทาํงาน

2 กระจกวางตน้ฉบับ สาํหรบัวางตน้ฉบับ

3 แผงควบคุม ประกอบดว้ยปุ่มต่างๆ เคร่ืองหมายท่ีแสดงดว้ยไฟ LED 

และแผนผั งแสดงสถานะของครื่ องท่ี ใช สําหรั บการทำงานต างๆ

สาํหรบัขอ้มลูเพิ่มเติม ท่ีหว ้ขอ ้"แผงควบคุม" (P.63)

4 ท่ีรบัสาํเนากลางเคร่ือง สาํเนาและงานพิมพจ์ะออกมาทางน้ี โดยควํา่หน้าลง

5 ฝาครอบดา้นหน้า เปิดฝาครอบน้ีเพื่อเปล่ียนวสัดุส้ินเปลือง

6 ถาดกระดาษท่ี 1 (ถาดมาตรฐาน) ใชว้างกระดาษเพอ่ื ทาํสาํเนาและงานพมิ พ์

7 ถาดกระดาษท่ี 2

(ถาด One Tray Module)

(อุปกรณ์เสริม)

ใชว้างกระดาษเพอ่ื ทาํสาํเนาและงานพมิ พ ? (อุปกรณ์เสริม)

2

4

1

11

12

10

3

5

7

8    

6

9
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ดา้นหลงั ฝัง่ขวา

8 ตูใ้ส่กระดาษ ยึดเคร่ืองไวบ้นพื้ น เป็นช่องจดัเก็บกระดาษ จาํเป็นต่อเม่ือมีการติดตั้งเคร่ือง One Tray 

Module

9 ตวัล็อกลอ้ ล็อคลอ้ของเคร่ือง ◌ี◌้หลงัจากยา้ยเคร่ืองมาไวใ้นตาํแหน่งท่ีจะติดตั้ง

10 ฝาครอบถาด One tray module 

[B]

เปิดฝาครอบน้ีเพื่อนํากระดาษท่ีติดออกจากถาด 2

11 ถาดกระดาษท่ี Bypass ป้อนกระดาษท่ีน่ี ยืดถาดน้ีได้

12 ฝาครอบดา้นซา้ย [A] เปิดฝาครอบน้ีเพื่อนํากระดาษท่ีติดออก

หมายเหตุ •หากเครื่องทาํงานปกติ ฝาครอบจะล๊อคอยู ่

หากจะเปิดฝาครอบตอ้งแน่ใจว่าไดอ้อกจากโหมดพกัเครื่องและปิดการทาํงานของเ

ครื่อง

หมา

ยเลข
ส่วนประกอบ คาํอธิบาย

1 สวติชเ์ปิดปิดเคร่ือง สลบัเพื่อเปิดและปิดเคร่ือง

สาํหรบัขอ้มลูเพิ่มเติม โปรดดูท่ีหวัขอ้ "แหล่งจ่ายไฟ" (P.60)

2 ขั้วต่อสายไฟ ต่อสายไฟ

3 ฐานปรบั ป้องกนัเคร่ืองพลิกควํา่ เล่ือนเคร่ืองไปยงัตาํแหน่งท่ีจะติดตั้ง 

กาํหนดตวัปรบัน้ีตามเข็มนาฬิกาจนกระทัง่ตัวปรับแตะกบัพื้ น

หมา

ยเลข
ส่วนประกอบ คาํอธิบาย

3

4

5

1
2
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ภายใน

4 ช่องเสียบสาย USB 1.1/2.0 

(Type B)

เพื่อเช่ือมต่อการทาํงานผ่านสาย USB 1.1/2.0

5 ช่องต่ออินเทอรเ์ฟส 10BASE-T/

100BASE-TX

เพอ่ื เช่ือมต่อการทาํงานผ่านเคเบิลเครือข่าย

หมายเหตุ •ใชช้่องต่ออินเทอรเ์ฟส 10BASE-T/100BASE-TX เมื่อติดตั้ง 

ชุดการพมิพบ์นเครือข่ายแบบงา่ย  (อุปกรณ์เสริม)

หมา

ยเลข
สว่นประกอบ คาํอธิบาย

1 ตลบัหมึก บรรจุผงหมึก

2 ตลบัลกูดรมั บรรจุตวันําแสง

3 ฟิวเซอร์ รวมผงหมึกลงบนกระดาษ 

สําคั ญ • หา มสั มผั สฟว ิเซอร เนื่ องจากวั สดุ มี ความร อน

หมา

ยเลข
สว่นประกอบ คาํอธิบาย

13

2
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อุปกรณป้์อนเอกสารอตัโนมตัแิบบดเูพล็กซ์

หมายเหตุ •ในคู่มอืน้ี จะเรียกชื่ออุปกรณ์ป้อนเอกสารอตัโนมติัแบบดูเพล็กซว์า่ "อปกรณ์ป้อนกระดาษ"

หมา

ยเลข
ส่วนประกอบ คาํอธิบาย

1 ฝาครอบอุปกรณ์ป้อนเอกสาร เปิดฝาครอบน้ีเพื่อนํากระดาษท่ีติดออก

2 ฝาครอบดา้นใน เปิดฝาครอบน้ีเพื่อนํากระดาษท่ีติดออก

3 ตวันําเอกสาร ปรบัขอบของเอกสาร

4 ถาดของอุปกรณป้์อนเอกสาร ป้อนเอกสารท่ีน่ี

5 ตวัหยุดเอกสาร ป้องกนังานพิมพห์ล่นจากเคร่ือง

6 ถาดของอุปกรณร์บัเอกสารออก งานพิมพจ์ะออกมาทางน้ี

7 แท่งแกว้ทรงแคบ สแกนเอกสารท่ีโหลดเขา้เคร่ือง

5

6

7 

1 3 42
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แหล่งจา่ยไฟ

การเปิดเคร่ือง

เครื่องจะพรอ้มใชง้านภายใน 30 วนิาที แต่อาจมีการเปล่ียนแปลงโดยขึ้ นอยู่กบัการตั้งค่าเคร่ือง 

ควรปิดเครื่องเมื่อส้ินสุดการใชง้านในแต่ละวนัหรือในกรณีไม่ไดใ้ชเ้ครื่องเป็นเวลานาน

1 กดสวติชเ์ปิดปิดไปยงัตาํแหน่ง [ | ] 

เพื่อเปิดการทาํงานของเคร่ือง

หมายเหตุ •ขณะท่ีอยู่ในโหมดอุ่นเครื่อง 

แผนผงัแสดงสถานะของเคร่ืองจะปรากฎเหมอืนกบัภ

าพทางดา้นขวา 

และจะไมส่ามารถเปิดเขา้ไปภายในเครื่องขณะท่ีกาํลั
งอุ่นเครื่อง
•ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่สปลั๊กไฟและสายไฟเชือ่มต่ออย่างเ

หมาะสม

การปิดเคร่ือง

สาํคญั •หา้มปิดการทาํงานของเคร่ืองในสถานการณ์ต่อไปน้ี

•ขณะท่ีกาํลงัรบัขอ้มลู

•ขณะท่ีกาํลงัพมิพง์าน

•ขณะท่ีกาํลงัทาํสาํเนางาน

•ขณะท่ีกาํลงัสแกนงาน

• เมื่อปิดการทาํงานของเครื่อง ใหร้อ 5 วนิาทีหลงัจากงานพิมพอ์อกมาแลว้

หมายเหตุ • เมื่อเปิดการทาํงานของเครื่องหลงัจากปิด ใหร้อ 10 วนิาทีหลงัจากหน้าจอดบัลงื

1 ก่อนปิดเครื่อง ตอ้งแน่ใจวา่เครื่องไดท้าํสาํเนาหรือพิมพง์านทั้งหมดเสร็จแลว้ และตอ้งแน่ใจวา่ 

เครื่องหมาย <ขอ้มลู> ไม่ติดสวา่ง

2 กดสวติชไ์ปยงัตาํแหน่ง [ ] 
เพื่อปิดการทาํงานของเคร่ือง
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โหมดการประหยดัพลงังาน

เครื่องมีคุณลกัษณะการประหยดัพลงังานท่ีจะตดักระแสไฟฟ้าท่ีเขา้สู่ตเัครื่องโดยอตัโนมติัหากเครื่องไ

ม่ไดร้บัสาํเนาหรือขอ้มลูงานพิมพภ์ายในระยะเวลาท่ีแน่นอน

โหมดการประหยดัพลงังานแบ่งออกเป็นสองโหมด: โหมดlow powerและโหมดพกเัครื่อง

โหมดlow power

กาํลงัไฟในเครื่องจะไม่ถูกตดัลงโดยสมบรูณใ์นโหมดlow power 

แต่โหมดน้ีจะสรา้งสมดุลระหวา่งการใชพ้ลงังานตกบัเวลาอุ่นเครื่องสั้นๆ 

ดว้ยการควบคุมอุณหภมูิของฟิวเซอรม์าอยู่ในระด◌ับกึ่งกลางระหวา่งอุณหภมูิท่ีปิดเครื่องและอุณหภมูิเมื่

อเครื่อง "พรอ้ม"

โหมดพกัเคร่ือง

โหมดพกัเครื่องจะลดการใชพ้ลงังานใหเ้หลือน้อยท่ีสุดดว้ยการตดักระแสไฟฟาาท่ีเขา้สู่ส่วนประกอบทั้ง

หมดยกเวน้ชุดควบคุม เวลาอุ่นเครื่องในโหดพกัเครื่องจะนานกวา่ในโหมดใชพ้ลงังานตํา่  

การเขา้สูโ่หมดการประหยดัพลงังาน

ะปุ่ม <ระบบประหยดัพลงังาน> 

บนแผงควบคุมจะติดสว่างเมือ่เครื่องอยู่ในโโหมดประห

ยดัพลงังาน

สามารถกาํหนดช่วงเวลาท่ีตอ้งการใหเ้ครื่องเขา้โหมด 

low power หรือ โหมดพกัเครื่องได้

โดยโหมดใlow powerจะถูกตั้งเป็น [1 min.] 

และโหมดพกัเครื่องถูกตั้งเป็น [1 min.] 

ตั้งแต่วนัท่ีจดัส่งออกมาจากโรงงาน หากท้ิงเคร่ืองไวโ้ดยไม่ไดใ้ชค้รื่อ 1 นาที 

เครื่องจะสลบัมาอยู่ท่ีโหมดใlow power 

และเขา้สู่โหมดพกัเครื่องหากปล่อยเครื่องท้ิงไวน้านออกไปอีกหน่ึงนาที

คุณสามารถตั้งเวลาใหเ้ครื่องรอก่อนจะเขา้สู่โหมดlow powerโหมดไดร้ะหวา่ง 1 ถึง 60 นาที 

และเวลาก่อนเขา้สู่โหมดพกัเครื่อง ไดร้ะหวา่ง 1 ถึง 239 นาที

สาํคญั •การใชพ้ลงังานของเครื่องมีผลต่ออายุการใชง้านของฟิวเซอร ์

การตั้งใหเ้ครื่องใชเ้วลานานในการเขา้สู่โหมดประหยดัพลงังานจะทาํใหฟิ้วเซอรท์าํงานตลอดเวลา

และเป็นสาเหตุทาํใหต้อ้งเปล่ียนฟิวเซอร ์โปรดติดต่อศูนยบ์ริการลูกคา้หากตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติม

สาํหรบัขอ้มลูเพิ่มเติมวิธีตั้งช่วงเวลาสาํหรบัโหมดlow powerและ/หรือโหมดพกัเคร่ือง โปรดดูท่ีหวัขอ้ "รายการ 

System Administrator Program" (P.129) และ "Energy Saver Settings (General Setup)" (P.43)

    ปุ่ม <ระบบประหยดัพลงังาน>
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การออกจากโหมดประหยดัพลงังาน

รายละเอียดดา้นล่างน้ีอธิบายวธีิปิดใชง้านโหมดการประหยดัพลงังาน

เมื่อเครื่องออกจากโหมดประหยดัพลงังาน ไฟของปุ่ม <ระบบประหยดัพลงังาน> จะดบัลง

ออกจากโหมดพลงังานต ํา่

 ขณะเครื่องกาํลงัรบังาน

 กดปุ่ม "ประหยดัพลงังาน"

 การเขา้สูโ้หมดผูดู้แลระบบจากเครื่องคอมพิวเตอร์

ออกจากโหมดพกัเคร่ือง

 กาํลงัรบังาน

 กดปุ่ม "ประหยดัพลงังาน"

 เขา้สู่โหมดผูดู้แลระบบจากเคร่ืองคอมพวิเตอร์

 กดปุ่มใดก็ไดบ้นแผงควบคุม

 ใส่ถาดหรือดึงถาดออก

 เปิดหรือปิดฝาครอบเอกสาร

 เปิดหรือปิดฝาครอบใดๆของเครื่อง
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แผงควบคมุ

ชื่อและฟังกช์นัของส่วนประกอบต่างๆ บนแผงควบคุม

หมา

ยเลข
ส่วนประกอบ คาํอธิบาย

1 ปุ่ม <2 ดา้น> กดปุ่มน้ีเพื่อเลือกทาํสาํเนาหน้าเดียวหรือสองหน้า

โดยปกติไฟจะไม่ติดสว่างซ่ึงเคร่ืองจะกาํหนดค่าใหท้าํสาํเนา (one-sided -> one sided) 

โดยอัตโนมติั

การกดปุ่มแต่ละครั้งไฟจะเล่ือนไปทางขวาและแสดงค่าใหผู้ใ้ชเ้ลือกตามลาํดบั (one-sided 

-> one sided) ->

[one-sided -> two sided] -> [two-sided -> two-sided] -> [two-sided -> one-

sided] หลงัจากน้ันไฟจะดบัลง

และค่าการทาํสาํเนาจะกลบัไปเป็น (one-sided -> one-sided)

สาํหรบัขอ้มลูเพิ่มเติม โปรดดูหวัขอ้ "2 ดา้น" (P.107)

2 ปุ่ม <ถ่ายบตัรประจาํตัว> กดปุ่มน้ีเพื่อใชคุ้ณลกัษณะการทาํสาํเนาบตัรประชาชนหน้าหลงัในครั้งเดียว

ไฟจะติดสว่างเม่ือมีการเลือกทาํงานคุณลกั ษณะน้ี

สาํหรบัขอ้มลูเพิ่มเติม โปรดดูหวัขอ้ "ถ่ายบตัรประจาํตัว" (P.106)

3 ปุ่ม <ขนาดตน้ฉบับ> กดปุ่มน้ีเพื่อระบุขนาดของงานสแกนและแนวการจดัวางกระดาษเม่ือใชก้ระจกวางต้

เม่ือป้อนกระดาษท่ีชุดป้อนกระดาษอัตโนมติั 

เคร่ืองจะทาํการตั้งขนาดของงานสแกนใหโ้ดยอตัโนมติั

เม่ือกดปุ่มแต่ละครั้งขนาดของงานสแกนจะเปล่ียนไปบนแผงผังแสดงสถานะเคร่ือง

สาํหรบัขอ้มลูเพิ่มเติม โปรดดูหวัขอ้ "ขนาดตน้ฉบับ" (P.104)

4 แผงปุ่มตวัเลข กดปุ่มตวัเลขพื่อป้อนตัวเลข เช่น จาํนวนรวมสาํเนา

2 3 4 5 6

7
8
9
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5 ปุ่ม <ล็อกอิน/ล็อกเอาต์> กดปุ่มน้ีเพื่อเขา้หรือออกจากโหมดการดูแลระบบ ปุ่ม <ล็อกอิน/ล็อกเอาต>์ 

จะสว่างขึ้ นเม่ือมีการเขา้ไปยงัโหมด System Adnimistration

สาํหรบัขอ้มลูเพิ่มเติม โปรดดูหวัขอ้ "เขา้สู่โหมด System Administration" (P.126)

6 ปุ่ม <ระบบประหยดัพลงังาน> ไฟจะสว่างขึ้ นเม่ือกดปุ่มประหยดัพลงังานและหากตอ้งการกลบัมาใชง้านอีกครั้งใหก้ดปุ่ม 

<ระบบประหยดัพลงังาน> เพื่อออกจากโหมดประหยดัพล◌ังงาน

สาํหรบัขอ้มลูเพิ่มเติม โปรดดูหวัขอ้ "โหมดการประหยดัพลงังาน" (P.61)

7 ปุ่ม <หยุด> กดปุ่มน้ีเพื่อยกเลิกงานปัจจุบันหรืองานท่ีมีขอ้ผิดพลาด 

8 ปุ่ม <รีเซ็ต> กดปุ่มน้ีเพื่อรีเซ็ตการตั้งค่าท่ีใชอ้ยู่ในแต่ละคุณลักษณะให ้

กลบัไปเป็นค่าเร่ิมตน้หรือเม่ือตอ้งการยกเลิกตวัเลขท่ีไดป้้อนไว ้

9 ปุ่ม <เร่ิม> กดปุ่มน้ีเพื่อเร่ิมตน้งานสแกนเอกสารหรือยนืยนัการตั้งค่าท่ีเลือกไว ้

10 ไฟแสดงสถานะ <ขอ้ผิดพลาด> กระพริบเม่ือเกิดขอ้ผิดพลาดภายในระบบ

และจะติดสว่างเม่ือเกิดขอ้ผิดพลาดอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ขอ้ผิดพลาดของระบบ เช่น 

กระดาษติดหรือกระดาษหมด

11 ไฟแสดงสถานะ <ขอ้มลู> กระพริบขณะท่ีเคร่ืองส่งหรือรบัขอ้มลูจากเคร่ืองมลัติฟง ักช์ัน่

12 ปุ่ม <ตน้ฉบบัชุดสุดทา้ย> กดปุ่มน้ีเม่ือเสร็จส้ินการสแกนเอกสาร

ปุ่มน้ีจะกะกระพริบขณะท่ีเคร่ืองกาํลงัสแกนเอกสารและสว่างเม่ือเคร่ืองกาํลงัรอสแกนเอก

สารแผ่นถัดไป

13 ปุ่ม <C> (ลบ) กดปุ่มน้ีเม่ือตอ้งการลบตวัเลขท่ีป้อนไว ้

14 ปุ่ม <ถาดกระดาษ> กดปุ่มน้ีเพื่อเลือกถาดกระดาษท่ีตอ้งการ

เคร่ืองหมายระบุถาดท่ีเลือกบนแผนผงัแสดงสถานะเคร่ืองจะเล่ือนไปทางขวาทุกครั้งท่ีมีกา

รกดปุ่ม

สาํหรบัขอ้มลูเพิ่มเติม โปรดดูหวัขอ้ "ถาดกระดาษ" (P.100)

15 ปุ่ม <ขนาด (กดคา้ง 2 วินาที)> กดปุ่มน้ีเพื่อเลือกขนาด และแนวการจดัวางกระดาษในถาด

โดยขนาดและแนวการจดัวางกระดาษจะเปล่ียนไปทุกครั้งท่ีมีการกดปุ่ม

สาํหรบัขอ้มลูเพิ่มเติม โปรดดูหวัขอ้ "การกาํหนดขนาดกระดาษ" (P.89)

16 แผนผังแสดงสถานะเคร่ือง 

(ภาพจาํลอง)

แสดงตาํแหน่งขอ้ผิดพลาด สถานะเคร่ืองและการตั้งค่าอ่ืนๆ

สาํหรบัขอ้มลูเพิ่มเติม โปรดดูหวัขอ้ "สถานะของเคร่ือง" (P.66)

17 ปุ่ม <การย่อ/ขยาย> กดปุ่มน้ีเพื่อเลือกอตัราส่วนการย่อ-ขยาย

สญัลักษณ์ย่อ/

ขยายขา้งอตัราส่วนการยอ่ขยายท่ีติดตั้งไวจ้ะเล่ือนไปอย่างอตัราส่วนการย่อขยายถัดไปแล

ะอตัราส่วนการย่อขยายบนแผนผังสถานะเคร่ืองจะเปล่ียนทุกครั้งท่ีกดปุ่มน้ี

สาํหรบัขอ้มลูเพม่ิ เติม โปรดดูหวัขอ้"การย่อ/ขยาย" (P.102)

18 ปุ่ม <ระบุอตัราส่วนการยอ่-ขยาย> กดปุ่มน้ีเพื่อระบุอตัราส่วนการย่อ-ขยายเอกสารตั้งแต่ 25% ถึง 400% 

โดยอตัราส่วนการซมูจะเพิ่มขึ้ นครั้งละ 1%

อตัราส่วนการย่อขยายจะเพิ่มข้ึนทุกครั้งท่ีกดปุ่มน้ี

สาํหรบัขอ้มลูเพิ่มเติม โปรดดูท่ีหวัขอ้ "การยอ่/ขยาย" (P.102)

หมา

ยเลข
สว่นประกอบ คาํอธิบาย
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หมายเหตุ •บางปุ่มท่ีปรากฎอาจไมม่ีในผลิตภณัฑบ์างรุ่น ยกเวน้แต่มกีารติดตั้งอุปกรณ์เสริม 

โปรดติดต่อศนูยบ์ริการลูกคา้ของฟูจิซีร็อกซห์ากตอ้งการขอ้มลูเพิ่มเติม

19 เคร่ืองหมาย <ประหยดัหมึกพิมพ>์ ไฟของไฟสญัลกัษณ์ <Toner Saver> จะสวา่งในโหมดประหยดัผงหมึก

สาํหรบัขอ้มลูเพิ่มเติม โปรดดูท่ีหวัขอ้ "สว่างข้ึน / เขม้ข้ึน" (P.105)

20 ปุ่ม <สวา่งข้ึน / เขม้ขึ้ น> กดปุ่มน้ีเพื่อเลือกระดบัความเขม้ของสาํเนา

ไฟแสดงระดับความเขม้/

จางบนแผงผงัแสดงสถานะเคร่ืองจะเล่ือนไปทางขวาเม่ือกดปุ่มแต่ละครั้ง

หากกดปุ่มน้ีขณะท่ีไฟสญัลกัษณ์ดา้นขวาสุด (โหมดประหยดัผงหมึก) สว่างอยู ่

ไฟจะเล่ือนกลบัไปท่ีสญัลกัษณ์ดา้นซา้ยสุด

สาํหรบัขอ้มลูเพิ่มเติม โปรดดูหวัขอ้ "สว่างข้ึน / เขม้ขึ้ น" (P.105)

21 ปุ่ม <ประเภทตน้ฉบับ> กดปุ่มน้ีเพื่อเลือกประเภทของตน้ฉบับ

เม่ือกดปุ่มแต่ละครั้ง ประเภทของตน้เลือกจะเลื◌่อนไปทางขวาตามลาํดบั

สาํหรบัขอ้มลูเพิ่มเติม โปรดดูหวัขอ้ "ประเภทตน้ฉบบั" (P.104)

22 ปุ่ม <เรียงหน้า> กดปุ่มน้ีเพื่อจดัชุดสาํเนาตามเอกสารตน้ฉบบั

เลือกการจดัชุดสาํเนาเป็นชุดๆ (Stacking) หรือการจดัเรียงตามลาํดบัขอ้มลู (Sorting) 

โดยการกดปุ่ม

เม่ือวางตน้ฉบบัลงในอุปกรณ์ป้อนเอกสารคุณลักษณะน้ีจะถูกใชง้านโดยอตัโนมติั

สาํหรบัขอ้มุลเพิ่มเติม โปรดดูหวัขอ้ "เรียงหน้า" (P.101)

23 ปุ่ม <จาํนวนหน้าต่อดา้น> กดปุ่มน้ีเพื่อเลือกทาํสาํเนา 2/4 หน้าในกระดาษหน้าเดียว

โดยปกติไฟจะไม่ติดสว่างซ่ึงหมายถึงสาํเนาจะออกมาตามแบบตน้ฉบบั 

การกดปุ่มแต่ละครั้งไฟจะเล่ือนไป

ทางขวาและแสดงค่าใหผู้ใ้ชเ้ลือกตามลาํดบั [Off] -> [2-up] -> [4-up] 

หลงัจากน้ันไฟจะดบัและกลบัไป [Off]

ในกรณีผูใ้ชเ้ลือกการทาํสาํเนา 2 หรือ 4 หน้าในกระดาษหน้าเดียว 

แผนผังแสดงสถานะการเคร่ืองจะแสดงขนาด

และการจดัวางแนวกระดาษท่ีเรากาํหนด

สาํหรบัขอ้มลูเพิ่มเติม โปรดดูหวัขอ้ "จาํนวนหน้าต่อดา้น" (P.108)

หมา

ยเลข
ส่วนประกอบ คาํอธิบาย
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สถานะของเครื่อง

แผนผงัสถานะเคร่ือง (เลียนแบบ) ประกอบดว้ยเน้ือหาดงัต่อไปน้ีเพ่ือแสดงสถานะเคร่ือง

เน้ือหาในส่วนน้ีแสดงคาํอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกบัแต่ละเครื่องหมายทีอยู่บนแผนผงัแสดงสถานะขอ

งเครื่อง (ภาพจาํลอง)

หมา

ยเลข
สว่นประกอบ คาํอธิบาย

1 เคร่ืองหมายช้ีการการย่อ/

ขยายเอกสาร

แสดงอตัราส่วนการย่อ-ขยายเอกสารท่ีเลือก

2 ไฟแสดงสถานะเอกสาร เคร่ืองหมายน้ีจะสวา่งข้ึนเม่ือมีการป้อนกระดาษท่ีชุดป้อนกระดาษอตัโนมติัหรือกรณีท่ีมีเ

อกสารตน้ฉบับติด

3 พื้ นท่ีแสดงการการย่อ/

ขยายเอกสาร

แสดงอตัราส่วนการการย่อ/ขยายท่ีระบุตั้งแต่ 25% 400%

เม่ือเลือกการตรวจจบัอตัโนมติั คาํว่า [Aut] จะปรากฎข้ึน

และยงัแสดงจาํนวนรวมของหน้าท่ีทาํสาํเนา ID ผูใ้ช/้ID ผูดู้แลระบบ หมายเลขโปรแกรม 

และประเภทของงาน ([Prt] สาํหรบังานพิมพ ์[Scn] สาํหรบังานสแกน และ [Err] 

สาํหรบังานท่ีมีขอ้ผิดพลาด)

4 พื้ นท่ีแสดงสาํเนาทั้งหมด แสดงจาํนวนหน้าท่ีทาํสาํเนา

และยงัแสดงหมายเลขโปรแกรมหรือรหสัขอ้ผิดพลาด

5 พื้ นท่ีแสดงขนาดตน้ฉบับ(ขนาดต้

นฉบบั)

แสดงขนาดและแนวการจดัวางเอกสารงานตน้ฉบบัท่ีระบุไวด้ว้ยปุ่ม <ขนาดตน้ฉบบั> 

เม่ือใชก้ระจกวงตน้ฉบับ 

เม่ือวางตน้ฉบับลงในอุปกรณ์ป้อนเอกสารการตรวจพบแบบอัตโนมติัจะถูกตั้งโดยอตัโนมติั

และ [Aut] จะปรากฎ

อัตโนมัติ

32 4

7

1

5

6
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เคร่ืองหมายบง่ช้ี

ตลบัหมึก

ในกรณีท่ีหมึกใกลห้มด 

ไฟจะติดสวา่งเพื่อเตือนใหเ้ปล่ียนตลบัหมึกและจะไม่มีรหสัขอ้ผิดพลาดใดๆปรากฎ

ไฟสญัลกัษณจ์ะกระพริบเมื่อจาํเป็นตอ้งเปล่ียนตลบัหมึกทนัที 

กรุณาเปล่ียนตลบัหมึกอนัใหม่รหสัขอ้ผิดพลาด

[J-1] บนหนา้จอ

สาํหรบัขอ้มลูวิธีเปล่ียนตลบัหมึก โปรดดูท่ี "การเปล่ียนตลบัหมึก" (P.153)

ตลบัลูกดรมั

ในกรณีท่ีหมึกใกลห้มด ไฟสญัลกัษณจ์ะกระพริบเมื◌่อจาํเป็นตอ้งเปล่ียนตลบัลูกดรมัทนัที 

กรุณาเปล่ียนตลบัลูกดรมัอนัใหม่รหสัขอ้ผิดพลาด [J4] บนหน้าจอ

สาํหรบัขอ้มลูวิธีเปล่ียนตลบัลกูดรมั โปรดดูท่ี "การเปล่ียนตลบัลกูดรมั" (P.157) 

กระดาษหมด

ไฟติดสวา่งเมื่อไม่มีกระดาษอยู่ในถาดกระดาษ

กระดาษ / เอกสารตน้ฉบบัติด 

ไฟจะติดสวา่งเมื่อกระดาษหรือเอกสารติดอยู่ในเครื่อง  

โปรดตรวจสอบรหสัขอ้ผิดพลาดท่ีปรากฎบนแผนผงัแสดงสถานะเครื่อง และอ่านขอ้มลู

เพมิ่ เติมท่ีหวัขอ้ "กระดาษติด" (P.197) หรือ "เอกสารตน้ฉบบัติด" 

(P.203)และทาํตามขั้นตอนท่ีเหมาะสมเพื่อนํากระดาษหรือเอกสารท่ีติดอยู่ออก

ขอ้ผิดพลาด

ไฟจะติดสวา่งเมื่อถาดกระดาษไม่ทาํงาน หมึกในตลบัหมึกหมด 

หรือเมื่อตลบัลูกดรมัหมดอายุการใชง้าน

6 พื้ นท่ีแสดงขนาดกระดาษ แสดงขนาดและการจดัวางกระดาษท่ีป้อนลงในถาดกระดาษท่ีเลือก 

เม่ือเลือกการตรวจจบัอัตโนมติั คาํว่า [Aut] จะปรากฎข้ึน

7 เคร่ืองหมายถาดกระดาษ แสดงถาดกระดาษท่ีเลือก

ในกรณีเลือกงการตรวจจบัอัตโนมติั เคร่ืองหมายจะสว่างขึ้ นทุกถาด

และยงัระบุถึงถาดกระดาษท่ีเกิดปัญหากระดาษติด
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เกระพริบ - พ้ืนท่ี 

เมื่อกระดาษ/เอกสารติดขดัหรือมีฝาเปิดอยู่ไฟสญัลกัษณใ์นตาํแหน่งน้ันๆ 

จะกระพริบในลกัษณะดงัต่อไปน้ี

เมื่อเกิดปัญหากระดาษหรือเอกสารตน้ฉบบัติด [  ] จะปรากฎขึ้ น

ฝาครอบดา้นหนา้ ฝาครอบดา้นซา้ย [A]
ฝาครอบถาด (สาํหรบั 

One tray module)
ถาด 1

ถาด 2 ถาด Bypass
ชุดป้อนตน้ฉบบัอตัโน

มตัิ
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โหมด Account

เน้ือหาในบทน้ีอธิบายถึงโหมดการพมิ พแ บบเขา้รหสัซ่ึงผูใ้ชส้ามารถเลือกใชเ้พอ่ื 

ควบคุมการจดัการเคร่ืองไดอ้ยา งมีประสิทธิภาพในการทาํสาํเนาและการล็อกอินเขา้

ประเภทของโหมด Account

คุณสามารถสามารถใชโ้หมด Account ในการตั้งค่าระบบ โดยเลือกใชโ้หมด No Account, โหมดหน่ึง 

Account, โหมดหลาย Account

สาํหรบัขอ้มลูวิธีเลือกโหมดบญัชีในการตั้งค่าระบบ โปรดดูท่ีหวัขอ้ "การตั้งค่าโหมดบัญชี" (P.133)

โหมดไม่มีบญัชี No Account

ไม่มีการตั้งpasscodeใดในเครื่องเมื่ออยู่ในโหมดNo Accountเพือ่ใหผู้ใ้ชทุ้กคนทาํงานต่างๆ 

บนเครื่องได้

โหมดหน่ึงบญัชี Single Account

ตั้งpasscodeหน่ึงชุดไวบ้นเคร่ืองในโหมดหน่ึง Account 

เฉพาะผู ท่ี มีpasscode เท าน้ั นท่ี สามารถสั่ งทําสําเนาบนเครื่ อง 

สาํคญั •ไมจ่าํเป็นตอ้งป้อนpasscodeสาํหรบังานพิมพห์รืองานสแกน

โหมดหลายบญัชี Multiple Account

ตั้งบญัชีผูใ้ชไ้ดสู้งสุด 10 บญัชีไวบ้นเครื่องในโหมดหลาย Account 

และสามาถตั้งpasscodeท่ีตอ้งการสาํหรบับญัชีผูใ้ชแ้ต่ละบญัชี 

ผูใ้ชต้อ้งระบุมายหมายเลขผูใ้ชแ้ละpasscodeของตวัเองเพื่อล็อกเขา้สู่เครื่อง 

ผูดู้แลระบบสามารถกาํหนดจาํนวนการทาํสาํเนาของแต่ละบญัชี รวมถึงปรบัเปล่ียนและตรวจสอบ

จาํนวนการใชง้านได้

สาํคญั •ไมจ่าํเป็นตอ้งป้อนpasscodeสาํหรบังานพิมพห์รืองานสแกน
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การเขา้สูเ่คร่ืองในโหมดหน่ึงบญัชี Single Account

ขั้นตอนต่อไปน้ีอธิบายวธีิเขา้สู่เครื่องเมื่อเครื่องอยู่ในโหมดน่ึงบญัชี Single Account

สญัลกัษณ ์[ _ _ _ _ _ _ ] จะปรากฎท่ีแผงผงัแสดงสถานะการทาํงานของเคร่ือง

เมื่ออยู่ในโหมดหน่ึงบญัชี Single Account Mode 

สาํหรบัขอ้มลูเพม่ิ เติมในการเลือก Account Mode โปรดดหูวัขอ้ 

"การตั้งค่าโหมดบญัชี" (P.133)

1 ป้อนpasscodeโดยกดตวัเลขจากปุ่มกดตวัเลข

หมายเหตุ •รหสัเป็นอนัเดียวกนักบัรหสัของผูดู้แลระบบ 

รหสัใชส้าํหรบัการเขา้โหมดผูดู้แลระบบจากแผงควบ

คุม สาํหรบัรายละเอียดเพิม่เติมโปรดดูท่ีบท 

"เขา้สู่โหมด System Administration" (P.126)

เพื่อเหตุผลดา้นความปลอดภยั เครื่องหมาย [ _ _ _ _ _ 

_]จะปรากฎบนหน้าจอแทนเลขแต่ละหลกัของ 

passcode แทนตวัเลขท่ีแทจ้ริงท่ีถูกป้อน

2 กดปุ่ม <เริ่ม> เพื่อยืนยนั passcode ท่ีป้อน

    ปุ่มกดตัวเลข

         ปุ่ม <เร่ิม>
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หากป้อนpasscodeถูกตอ้ง 

เครื่องจะเขา้สู่โหมดทาํสาํเนา และ [1] 

จะปรากฎบนแผนผงัแสดงสถานะของเคร่ือง

ปุ่ม <ล็อกอิน/ล็อกเอาต>์ 

จะติดสว่างในขณะท่ีคุณล็อกเขา้สู่เครื่อง

หมายเหตุ •ไมจ่าํเป็นตอ้งล็อกเขา้สู่เคร่ืองสาํหรบังานสแกนหรืองา
นพิมพ์

•หากตอ้งการออกจากโหมดการทาํงาน ใหก้ดปุ่ ม 

<ล็อกอิน/ล็อกเอาต>์ อีกครั้ง

การเขา้สูเ่คร่ืองในโหมดหลายบญัชี Multiple Account

ขั้นตอนต่อไปน้ีอธิบายวธีิเขา้สู่เครื่องเมือ่เครื่องอยู่ในโหมดลายบญัชี Multiple Account

สญัลกัษณ ์[Id _ _] 

จะกระพริบบนแผงผงัแสดงสถานะการทาํงานของเคร่ือง

สาํหรบัขอ้มลูเพม่ิ เติมในการเลือก Account Mode โปรดดหูวัขอ้ 

"การตั้งค่าโหมดบญัชี" (P.133)

1 ป้อน passcode โดยกดตวัเลขจากปุ่มกดตวัเลขี 

     ปุ่ม <ล็อกอิน/ล็อกเอาต>์

        ปุ่มกดตวัเลข
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หมายเลขบญัชีท่ีป้อนจะปรากฎบนแผนผงัแสดงสถานะ

ของเครื่อง 

2 กดปุ่ม <เริ่ม> เพื่อยืนยนัหมายเลขบญัชีท่ีป้อน

[ _ _ _ _ _ _ ] ปรากฏบนแผนผงัสถานะเครื่อง

3 ป้อน passcode 

ใหต้รงกบัหมายเลขบญัชีโดยกดตวัเลขจากปุ่มกดตวัเลข

เพื่อเหตุผลดา้นความปลอดภยั เเคยติัภงัค ์

จะปรากฎบนหน้าจอแทนเลขแต่ละหลกัของ passcode 

แทนตวัเลขท่ีแทจ้ริงท่ีถูกป้อน

        ปุ่ม <เร่ิม>

      ปุ่มกดตวัเลข
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4 กดปุ่ม <เริ่ม> เพื่อยืนยนั passcode ท่ีป้อน

หากป้อน passcode ถูกตอ้ง 

เครื่องจะเขา้สู่โหมดทาํสาํเนา และ [1] 

จะปรากฎบนแผนผงัแสดงสถานะของเคร่ือง

ปุ่ม <ล็อกอิน/ล็อกเอาต>์ 

จะติดสว่างในขณะท่ีคุณล็อกเขา้สู่เครื่อง

หมายเหตุ •ไมจ่าํเป็นตอ้งล็อกเขา้ส◌ู่เครื◌่องสาํหรบังานสแกนหรืองา

นพิมพ์

•หากตอ้งการออกจากโหมดการทาํงาน ใหก้ดปุ่ ม 

<ล็อกอิน/ล็อกเอาต>์ อีกครั้ง

         ปุ่ม <เร่ิม>

      ปุ่ม <ล็อกอิน/ล็อกเอาต>์
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การกาํหนดค่าอปุกรณเ์สริม

เมื่อติดตั้ง Simple Network Print Kit (เลือกซ้ือ) 

คุณสามารถดึงขอ้มลูการตั้งค่าเครื่องเขา้สู่ไดรเวอรก์ารพิมพ์

อพัเดทขอ้มลูของการตั้งค่าเคร่ืองเมื่อมีส่วนประกอบแบบเลือกซ้ือถูกเปล่ียนแปลง 

เม่ือใชอิ้นเทอรเ์ฟสของ

คุณสามารถโหลดการตั้งค่าแบบเลือกของเครื่องเขา้ไดรเวอรพ์ิมพไ์ดโ้ดยอตัโนมติั
หมายเหตุ • คุณลกัษณะน้ีใชไ้ดก้บัเครื่องบางรุน่เท่าน้ัน ในกรณีท่ีตอ้งการใชง้านโปรดติดต่อศูนยบ ์ริการดูแลลกูคา้เพอ่ื 

ติดตั้งอุปกรณเ์สริม ติดต่อศูนยบ์ริการลูกคา้ของเราหากตอ้งการขอ้มลูเพิ่มเติม

• เปิดใชพ้อรต์ SNMP เมือ่เลือกใชคุ้ณลกัษณะน้ี (ค่าการใชถู้กกาํหนดจากโรงงาน)

•หากคุณไมส่ามารถดึงขอ้มลูการตั้งคา่เครื่องหรือไมส่ามารภใชช้่องเสียบสาย USB 

กรุณาตั้งขอ้มูลค่าเครื่องดว้ยตนเอง สาํหรบัขอ้มลูเพิ่มเติมกด  [Help] บนจอเพือ่ใหข้อ้มลูวธีิใชป้รากฏ

ขั้นตอนการกาํหนดค่าอุปกรณเ์สริม

1 จากเมนู [Start] ของคอมพิวเตอร ์ใหเ้ลือก [Printer and Faxes] 

เพื่อแสดงคุณสมบติัของเครื่องพิมพท่ี์ตอ้งการ

หมายเหตุ •ระบบปฏิบติัการบางระบบแสดงคาํวา่ [Printer] หรือ [Devices and Printers] แทนคาํวา่ [Printer and Faxes]

2 เลือก [Options]

3 เลือก [Get Information from Printer] 
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หากปรากฎคาํว่า [Printer Searching Method] 

แสดงวา่ขอ้มลูของเคร่ืองไม่ถูกโหลดมาไวท่ี้ไดรเวอรพ์ิมพ ์ใหท้าํตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไปน้ี

1) เลือก [Specify Address] และกด [Next] 

2) ป้อนช่ือเคร่ืองพิมพห์รือไอพแีอดเดรสลง
ในช่อง [Printer Name or IP Address]

3) กด [Finish]

4 กด [OK]
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ประเภทของกระดาษ

ชนิดและประเภทของกระดาษท่ีไมเหมาะสมอาจทาํใหเกิดปัญหากระดาษติด งานพิมพท ์

มีคุณภาพตํา่หรืออาจะสง่ ผล
ใหเคร่ืองมลัติฟง ักช์ัน่ทาํงานผิดปรกติ
เพื่อใหไดง ้านพิมพท ์มีคุณภาพสงูสุด ควรใชก ้ระดาษท่ีฟจิูซีร็อกซแนะนาํเทานั้น
หากตอ ้งการใชก ้ระดาษประเภทอ่ืนนอกเหนือจากทีแนะนาํ โปรดติดตอ่ ศนูยบ ์ริการลกูคา 
ของฟูจิซีร็อกซ์

สาํคญั •ความชื้ นท่ีเกิดจากน้ํา ฝนหรือไอน้ําอาจทาํใหภ้าพที่พมิพอ์อกมาจางได ้

โปรดติดต่อศูนยบ์ริการลูกคา้หากตอ้งการขอ้มูลเพิม่เติม

นักหนักและปริมาณกระดาษท่ีถาดรองรบั

สาํคญั •อการเลือกประเภทและขนาดของกระดาษบนไดรเวอรก์ารพม ิพไ 
มต่รงกบัประเภทและขนาดของกระดาษท่ีอยู่ใน

ถาดกระดาษอาจะส่งผลใหเ้กิดปัญหากระดาษติดได้

ควรเลือกขนาด ประเภท และถาดกระดาษใหถู้กตอ ้งเผ่ือใหไ้ดผ ้ลลพัธท ์สูงสุด

หมายเหตุ • น้ําหนักพื้ นฐานคอืน้ําหนักของกระดาษขนาด 1 m
2
  จาํนวนหน่ึงแผ่น

• น้ําหนักกระดาษงรีมคือน้ําหนักของกระดาษขนาด duodecimo (788 × 1,091 มม.) จาํนวน 1,000 แผน

ขนาดกระดาษท่ีรองรบั

 ขนาดใหญ่สุด  A3, 11 × 17"

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

คาํเตือน

หา้มใชก้ระดาษท่ีสามารถนําไฟฟ้าไดเ้ช่น กระดาษคารบ์อน กระดาษเคลือบท่ีเป็นตวันําไฟฟ้าหรือความรอ้นไดดี้ 

เพอ่ื หลี กเล่ี ยงการเกิ ดไฟช็ อตหรื อไฟไหม ในกรณ ีเ กิ ดกระดาษติ ดในตั วเครื่ อง

ถาดกระดาษ
นํ้าหนักพ้ืนฐาน/

นํ้าหนักกระดาษหน่ึงรีม
ปริมาณท่ีรองรบั

ถาด 1 (มาตรฐาน) 60 ถึง 90 แกรม

น้ําหนักกระดาษหน่ึงรีม: 51.6 - 77.4 กก.

250 แผ่น 
*1

 (ไม่เกิน 27 มม.)

ถาด 2

 (One Tray Module 

(อุปกรณ์เสริม))

60 ถึง 90 แกรม

น้ําหนักกระดาษหน่ึงรีม: 51.6 - 77.4 กก.

500 แผ่น 
*1

 (ไม่เกิน 54 มม.)

ถาด Bypass 60 ถึง 110 แกรม

น้ําหนักกระดาษหน่ึงรีม: 51.6 - 94.6 กก.

100 แผ่น 
*2

 (ไม่เกิน 10 มม.)

*1
: เมื่อใชก้ระดาษ 80 แกรม

*2
: เมื่อใชก้ระดาษมาตรฐานของ Fuji Xerox 
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ดูDuplexing (การพิมพส์องดา้น)

กระดาษประเภทต่อไปน้ีรองรบัการพิมพส์องดา้นอตัโนมติั:

ประเภทของกระดาษท่ีรองรบั

Standard Paper 

เมื่อตอ้งการพิมพห ์รือทาํสาํเนาโดยใชก้ระดาษทัว่ไป 

ควรใชก้ระดาษดงัต่อไปน้ีเพื่อไดผ้ลงานท่ีคมชดัและมีคุณภาพ

Semi Standard Paper

นอกจากกระดาษมาตรฐานแลว้ ยงัสามารถใชก้ระดาษต่อไปน้ี

ประเภทของกระดาษ (แกรม)

กระดาษท่ีมีน้ําหนักเบา Lightweight (60 ถึง 63 แกรม)

กระดาษทัว่ไป Plain (64 ถึง 90 แกรม)

กระดาษท่ีมีความหนา Heavyweight (91 ถึง 110 แกรม) *ใชก้บัถาด 

Bypass เท่าน้ัน

ช่ือกระดาษ
นํ้าหนักพ้ืนฐาน

(แกรม)

ประเภทของ

กระดาษ
การใชง้าน

กระดาษธรรมดา  P paper 64 ธรรมดา กระดาษธรรมดาเหมาะสาํหรบัเอก

สารภายในของสาํนักงาน

ช่ือกระดาษ
นํ้าหนักพ้ืนฐาน

(แกรม)

ประเภทของ

กระดาษ
การใชง้าน

Colotech + 90 ธรรมดา คล่ีกระดาษก่อนบรรจุลงในถาดกระ

ดาษ

Laserprint 80 ธรรมดา —

Performer 70 ธรรมดา คล่ีกระดาษก่อนบรรจุลงในถาดกระ

ดาษ
80 ธรรมดา

Business 80 ธรรมดา คล่ีกระดาษก่อนบรรจุลงในถาดกระ

ดาษ
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Express 70 ธรรมดา —

80 ธรรมดา —

Performer + 75 ธรรมดา —

80 ธรรมดา —

Business + 70 ธรรมดา —

80 ธรรมดา —

DocuPaper 70 ธรรมดา —

80 ธรรมดา —

Professional 80 ธรรมดา —

Colotech Idol 80 ธรรมดา —

Premier 80 ธรรมดา —

Xplore 70 ธรรมดา คล่ีกระดาษก่อนบรรจุลงในถาดกระ

ดาษ

Xcite 80 ธรรมดา คล่ีกระดาษก่อนบรรจุลงในถาดกระ

ดาษ

Xceed 70 ธรรมดา —

80 ธรรมดา —

ASTRO EXTRA 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 —

ช่ือกระดาษ
นํ้าหนักพ้ืนฐาน

(แกรม)

ประเภทของ

กระดาษ
การใชง้าน
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กระดาษที่ใชไ้ด้

นอกจากกระดาษมาตรฐาน/กึ่งมาตรฐานแลว้ ยงัสามารถใชก้ระดาษต่อไปน้ี

Colour Impression◌ี 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 —

Office 70 ธรรมดา —

80 ธรรมดา —

Paper One (แพ็คเกจ: สีฟ้า) 80 ธรรมดา —

ช่ือกระดาษ
นํ้าหนักพ้ืนฐาน

(แกรม)

ประเภทของ

กระดาษ
การใชง้าน

DocuPaper Black 70 ธรรมดา —

Laserprint 80 ธรรมดา —

Green Wrap (รีไซเคิล) 80 ธรรมดา —

Recycled Pure+ (รีไซเคิล) 80 ธรรมดา —

Performa Plus 70 ธรรมดา —

Colotech Idol 100 น้ําหนักมาก —

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 —

ช่ือกระดาษ
นํ้าหนักพ้ืนฐาน

(แกรม)

ประเภทของ

กระดาษ
การใชง้าน
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WARRIOR 70 ธรรมดา —

Performer 80 ธรรมดา คล่ีกระดาษออกก่อนโหลดเขา้ไปในถ

าดกระดาษอีกครั้งก่อนทาํสาํเนาหรือ

สังิ่มพ์

Professional 80 ธรรมดา —

Xerox Undertones - 

หลายสี

80 ธรรมดา —

Recycled Pure (รีไซเคิล) 80 ธรรมดา —

Colotech+ 90 ธรรมดา —

100 น้ําหนักมาก —

paper Van Hawk 70 ธรรมดา —

80 ธรรมดา —

PaperOne 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 —

ช่ือกระดาษ
นํ้าหนักพ้ืนฐาน

(แกรม)

ประเภทของ

กระดาษ
การใชง้าน
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กระดาษท่ีไม่ควรใช้

การใชกระดาษนอกเหนือจากท่ีแนะนําอาจะเปนสาเหตุใหเกิดปญหากระดาษติดหรือทําใหเ ครื่องขัดข อง เพอื ่
ป องกันปญหาข างตนโปรดใช กระดาษที่ ฟู จิ ซี ร็ อกซ แนะนําและหลีกเลี่ ยงการใชกระดาษดังต อไปน ้ี
 กระดาษท่ียน่ มีรอยพบ ัหรือมว้นงอ

 กระดาษท่ีเคยพิมพก์บัเครื่องพิมพห์รือเครื่องถ่ายเอกสารอ่ืนมาแลว้

 กระดาษท่ีย่น มีรอยพบัหรือเป็นริ้ ว

 ซองจดหมายท่ีไม่เรียบหรือมีตวัเกีย่ว

 กระดาษสีท่ีมีผิวมนั

 กระดาษท่ีมีผิวหยาบ เช่น เยื่อกระดาษหรือกระดาษสา

 กระดาษท่ีถูกเจาะ

 กระดาษโปร่งใส

การจดัเก็บและการจดัการกระดาษ

โขอ้ควรระมดัระวงัในการจดัเก็บกระดาษ

 จดัเก็บกระดาษไวภ้ายในตูห้รือพื้ นท่ีแหง้ 

กระดาษท่ีดูดซบัความชื้ นอาจทาํใหเ้กิดปัญหากระดาษติดและภาพท่ีพิมพอ์อกมามีคุณภาพตํา่

 ในกรณีท่ีแกะห่อกระดาษแลว้และใชก้ระดาษไม่หมด ควรหอ่ กระดาษกลบัใหอ ้ยใูนสภาพเดิมเพอ่ื 

ป้องกนัความชื้ น

 เก็บกระดาษไวบ้นพื้ นผิวท่ีเรียบเพื่อป้องกนักระดาษงอหรือเสียรูปทรง

โปรดทาํตามคาํแนะนาํตอ่ไปน้ีเม่ือป้อนกระดาษใส่ถาดกระดาษ

 กรีดกระดาษท่ีอยใูนปึกอยางดีเพอ่ื ป้องกนัไม่ใหก ้ระดาษติด

 หา้มใชก้ระดาษท่ียน่ หรือมีรอยพบ ั

 หา้มใชก้ระดาษท่ีมว้นงอหรือโคง้ 

 หา้มป้อนกระดาษท่ีมีขนาดต่างๆ กนัลงในถาด

 ระวงัไม่แตะกระดาษดา้นท่ีจะใชพ้ิมพ ์น้ํามนัจากผิวหนังของคุณอาจติดอกระดาษ์ 

ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของงานพิมพ ์หากหลีกเล่ียงไม่ได ้

ตอ้งแน่ใจวา่ไดใ้ชป้ลอกสวมน้ิวมือ ถุงมือหรือวธีอ่ืนๆ เพื่อหุม้น้ิวก่อนแตะส่ือท่ีจะใชพ้ิมพ ์

 แนะนําใหใ้ช ้LEF เพื่อใชป้้อนกระดาษหนาจากถาด Bypass หากป้อนกระดาษไม่เขา้ 

โปรดงอส่วนบนของขอบกระดาษดา้นท่ีจะป้อนเขา้เครื่อง
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เน้ือหาในส่วนน้ีอธิบายถึงวธีิป้อนกระดาษในถาดกระดาษ

การเลือกถาดกระดาษโดยอตัโนมตัิ

เมื่อตอ้งการทาํงานพมิ พใ์ตั้งค่าบนหไดรเวอรพ์มิพด์ว้ยการเลือก [Auto Paper Select] ในหว้ขอ้ [Paper 

Tray] ในแท็บ [Paper/Output] 

เครื่องจะเลือกถาดกระดาษท่ีตรงกบัขนาดและการวางเอกสารท่ีระบุใหโ้ดยอตัโนมติั 

ฟังกช์นัน้ีเรียกวา่การเลือกถาดกระดาษโดยอตัโนมติั

เมื่อตอ้งการทาํสาํเนา ใหเ้ลือก [Aut] โดยกดปุ่ม <ถาดกระดาษ>

ฟังกช์นัการเลือกถาดกระดาษโดยอตัโนมติัจะเลือกถาดกระดาษตามลาํดบัจากถาด 1 > ถาด 2 

ตามลาํดบัในกรณีท่ีมีถาดกระดาษท่ีตรงกนัมากกวา่หน่ึงถาด

หมายเหตุ •ไม่สามารถเลือกถาด Bypass ในฟังกช์นัการเลือกถาดกระดาษอตัโนมติั

•ถาด 2 เป็นอุปกรณ์เสริม

• เมื่อกระดาษเกิดหมดในขณะท่ีเครื่องกาํลงัทาํสาํเนาหรือพิมพ ์

ใหเ้ลือกถาดท่ีมกีระดาษขนาดและแนวการวางกระดาษเหมอืนกนักบัท่ีกาํลงัใชท้าํสเนาหรือทาํงานพิมพ 

และดาํเนินงานต่อไป(คุณลกัษณะสลบัถาดกระดาษโดยอตโนมติั) 

การป้อนกระดาษในถาด 1 และ 2 (อุปกรณเ์สริม)

รายละเอียดต่อไปน้ีอธิบายขั้นตอนการป้อนกระดาษในถาด 1 และ 2

เมื่อกระดาษเกดิหมดในขณะท่ีเครื่องกาํลงัทาํสาํเนาหรือพิมพ ์

และรหสัขอ้ผิดพลาดปรากฎบนแผนผงัแสดงสถานะของเคร่ือง ใหเ้ติมกระดาษลงในถาด 

เครื่องจะกลบัมาทาํสาํเนาหรือพมิพง์านต่อโดยอตัโนมติัเมื่อเติมกระดาษแลว้

หมายเหตุ •คล่ีกระดาษออกก่อนป้อนกระดาษลงในถาด 

วธีิน้ีจะช่วยป้องกนัปัญหากระดาษติดกนัและลดป◌ัญหากระดาษติดในเครื่อง

สาํหรบัรายละเอียดเกี่ยวกบัการเปล่ียนค่าของขนาดหรือการจดัวางกระดาษใถาด 

โปรดดูท่ี"การเปล่ียนขนาดกระดาษสาํหรบัถาด 1 และ 2" (P.87)

1 ดึงถาดออกมาจนสุด 
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สาํคญั •ขอยา่ดึงถาดกระดาษออกขณะท่ีเคร่ืองกาํลงัทําสาํเนาหรือ

การพิมพ์

• เพื่อป้องกนักระดาษติดขดัหรือขอ้ผิดพลาดในการป้อ

นกระดาษ 

อย่ป้อนกระดาษท่ีมีขนาดหรือประเภทแตกต่างกนัปน

กบัระดาษท่ีเหลืออยู่ในถาด

•การดึงถาดกระดาษทั้งหมดออกมาพรอ้มๆ 

กนัอาจทาํใหเ้ครื่องเอียงหรือลม้ 

และอาจเป็นเหตุใหไ้ดร้บับาดเจ็บได้

2 สาํหรบัถาดหน่ึง กดแผ่นเหล็กลงไปใหสุ้ด

3 ป้อนกระดาษลงในถาดโดยหงายดา้นทจะทสาํเนาหรือพมิ
พข์ึ้ นและวางกระดาษใหช้ิดกบัขอบดา้นซา้ยของถ 

สาํคญั •หา้มบรรจรุะดาษสงูเกินเสน้บอกระดบัสงูสุด (MAX) 

เพราะอาจทาํใหเ้กิดปัญหากระดาษติดหรือเครื่องทาํง
านขดัขอ้งได้
•หา้มวางกระดาษหรือวตัถุอ่ืนใดลงในพื้ นท่ีวา่งทางดา้

นขวาของถาด 1 หรือ 2 

เพราะอาจทาํใหเ้กิดปัญหากระดาษติดหรือเครื่องทงา
นขดัขอ้งได้

4 ดนัถาดบรรจุกระดาษกลบัเขา้ท่ี

สาํคญั • เควรดนัถาดเขา้ไปอยา่งชา้ๆ การดนัถาดเร็วเกินไปอาจะทาํใหเ้คร่ืองชาํรุดได้

•กดถาดเขา้ไปจนสุดเพื่อป้องกนักระดาษติดขดั

การป้อนกระดาษท่ีถาด Bypass

ในกรณีท่ีตอ้งการทาํงานพิมพห์รือทาํสาํเนาบนกระดาษท่ีไม่สามารถป้อนในถาด 1 หรือ 2 ได ้

ใหป้้อนกระดาษท่ีถาด Bypass และตั้งค่าการพิมพด์งัต่อไปน้ีสาํหรบัการพิมพง์าน ใหต้ั้งค่าจากแท็บ 

[Paper/Output] ผ่านทางไดรเวอรพ์ิมพ ์และระบุประเภทของกระดาษท่ีจะป้อนลงในเครื่อง

สาํคญั • ป้องกนัปัญหากระดาษติดหรือขอ้ผิดพลาดในการป้อนกระดาษไดด้ว้ยการไมนํ่าระดาษออกจากห่อจนกว่าจะจาํเ

ป็นตอ้งใช ้

หมายเหตุ •คล่ีกระดาษก่อนบรรจุลงในถาดกระดาษวธีิน้ีจะช่วยป้องกนัปัญหากระดาษติดกนัและลดปัญหากระดาษต◌ิดในเค

รื่อง
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1 เปิดถาด Bypass 

หมายเหตุ •หากจาํเป็น ใหดึ้งถาดเสริมออกมา 

โปรดดึงดว้ยความระมดัระวงั

2 ป้อนกระดาษโดยควํา่ดา้นท่ีจะทาํสาํเนาหรือพิมพล์ง 

สอดกระดาษเขา้ไปจนกระทัง่ขอบกระดาษ 

แตะกบัช่องทางป้อนกระดาษ 

สาํคญั •หา้มป้อนกระดาษหลายๆ ประเภทรวมกนัลงในถาด

•หา้มเติมกระดาษสูงเกินเสน้บอกระดบัเติมสูงสุด 

เพราะอาจทาํใหเ้กิดปัญหากระดาษติดหรอืเครื่องทาํง
านขดัขอ้งได้
• เครื่องอาจไมส่ามารถป้อนหรือสรา้งงานพมิพท่ี์มคุีณ

ภาพตาม ท่ีตอ้งการไดห้ากใชก้ระดาษheavyweight

3 ค่อยๆ 

เล่ือนตวัปรบักระดาษใหช้ิดพอดีกบักระดาษท่ีป้อนเขา้เ

ครื่อง 

4 ทาํสาํเนาหรือทาํงานพิมพ์
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เน้ือหาส่วนน้ีอธิบายวธีิเปล่ียนขนาดกระดาษในถาด 1 และ 2

สาํคญั •หา้มป้อนกระดาษหลายๆ ขนาดรวมกนัลงในถาด

หมายเหตุ • เมือ่คุณเปล่ียนขนาดและการวางกระดาษในถาด ใหเ้ปล่ียนการตั้งค่าขนาดกระดาษใหต้รงกบักระดาษในถาด 

สาํหรบัขอ้มลูเพิ่มเติมในการเปล่ียนขนาดและการจดัวางกระดาษ โปรดดหูวัขอ้"การกาํหนดขนาดกระดาษ" 

(P.89)

การเปล่ียนขนาดกระดาษสาํหรบัถาด 1 และ 2

รายละเอียดต่อไปน้ีอธิบายขั้นตอนการเปล่ียนขนาดกระดาษในถาด 1 และ 2

1 ดึงถาดออกมาจนสุด 

สาํคญั •ขอย่าดึงถาดกระดาษออกขณะท่ีเครื่องกาํลงัทาํสาํเนา

หรือการพมิพ์

• เเพื่อป้องกนักระดาษติดขดัหรือขอ้ผิดพลาดในการป้อ

นกระดาษอยป้่อกระดาษท่ีมขีนาดหรือประเภทแตกต่

างกนัปนปนกบักระดาษท่ีเหลืออยู่ในถาด

2 นํากระดาษท่ีเหลืออยู่ในถาดออกมา

3 สาํหรบัถาด 1 กดแผ่นเหล็กลงไปใหสุ้ด

4 ป้อนกระดาษลง 

ในถาดโดยหงายดา้นท่ีจะทาํสาํเนาหรือพมิพข์ึ้ นและวาง

กระดาษใหช้ิดกบัขอบดา้นซา้ยของถาด
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5  ดนัถาดบรรจุกระดาษกลบัเขา้ท่ี 

สาํคญั •หค้วรดนัถาดเขา้ไปอย่างชา้ๆ 

การดนัถาดเร็วเกินไปอาจะทาํใหเ้คร่ืองชาํรุดได้

6 ค่อยๆ ดนัถาดเขา้ไปจนถาดหยุดเอง

สาํคญั • เมื่อดนัถาด ใหด้นัเขา้ไปชา้ๆ เครื่องอาจทาํงานขดัขอ้งไดห้ากดนัถาดเขไ้ปแรงเกินไป

หมายเหตุ • ติดสต๊ิกเกอรร์ะบุขนาดกระดาษท่ีดา้นหน้าถาด

7 การตั้งค่าขนาดกระดาษ 

โปรดดูท่ี"การกาํหนดขนาดกระดาษ" (P.89)
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เน้ือหาส่วนน้ีอธิบายวธีิกาํหนดขนาดกระดาษและการวางกระดาษในถาด 1 และ 2 

หลงัจากป้อนกระดาษลงในถาดแลว้ ตอ้งแน่ใจวา่ไดก้าํหนดขนาดและการวางกระดาษท่ีเมนูเครื่อง

หมายเหตุ • คุณไมส่ามารถเปล่ียนการตั้งค่าขณะท่ีเคร่ืองกลงัดาํเนนการงาน

1 กดปุ่ม <ถาดกระดาษ> 

เพื่อเลือกถาดป้อนกระดาษท่ีตอ้งการระบุขนาดกระดา

ษ

  ถาดท่ีเลือกไวจ้ะสวา่งขึ้ นพรอ้มกบั

ขนาดและการวางแนวกระดาษจะปรากฎบนแผนผงัแส

ดงสถานะเคร่ือง

2 กดปุ่ม <ขนาด (กดคา้ง 2 วนิาที)> 

จนกระทัง่ขนาดกระดาษในพื้ นท่ีแสดงขนาดกระดาษเร่ิ

มกระพริบ

ขนาดกระดาษในพื้ นท่ีแสดงขนาดกระดาษจะกะพริบแ

ละเคร่ืองจะเขา้สู่โหมดกรตั้งค่าขนาดกระดาษ

3 กดปุ่ม <ขนาด (กดคา้ง 2 วนิาที)> 

เพื่อเลือกขนาดและการวางกระดาษท่ีป้อนลงในถาดกระดาษท่ีเลือกท่ีเลือก

ขนาดและการวางกระดาษท่ีเลือกจะปรากฎในแผนผงัแสดงสถานะของเขียนติดกนัเครื่อง

ปุ่ม <เริ่ม> จะสวา่งและกระพริบในระหวา่งการตั้งค่า

4 กดปุ่ม <เริ่ม> เพื่อยืนยนัการตั้งค่า 

หากตอ้งการออกจากโหมดการตั้งค่าขนาดกระดาษโดยไม่บนัทึกการตั้งค่า ใหก้ดปุ่ม <รีเซ็ต> หรือปุ่ม 

<หยุด>

สาํคญั •ตอ้งแน่ใจวา่ไดก้ดปุ่ ม <เริ่ม> ไมเ่ช่นน้ัน 

การตั้ค่าขนาดและการวางกระดาษจะถูกยกเลิกและเคร่ืองจะใชก้ารตั้งค่าเดิม

                 ปุ่ม <ถาดกระดาษ>

       ปุ่ม  <ขนาด (กดคา้ง 2 วินาที)>
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การกาํหนดประเภทกระดาษ

เน้ือหาในบทน้ีอธิบายถึงวธีิกาํหนดประเภทกระดาษท่ีป้อนเขา้ถาด

ประเภทกระดาษถูกกาํหนดใหเ้ป็นประเภทมาตรฐานในคาเร่ิมตน้ 

หากป้อนกระดาษประเภทแตกต่างขา้ถาด 

โปรดเปล่ียนค่าประเภทกระดาษตามประเภทท่ีป้อนในถาดเพื่อรกัษาคุณภาพการพิมพ์
โปรดดูท่ีหวัขอ้ "ประเภทของกระดาษท่ีรองรบั" (P.79)

1 เขา้สู่โหมด System Administration

โปรดดูท่ีหวัขอ้ "เขา้สู่โหมด System Administration" (P.126) 

2 กดหมายเลขโปรแกรมของถาดท่ีตอ้งการยืนยนั

ค าป จจุ บั นจะปรากฏ

3 กดปุ่ม <Size (กด 2 วนิาท่ี)> เพื่อเริ่มเปล่ียนค่า

4 ป้อนหมายเลขโปรแกรมของกลุ่มท่ีตอ้งการตรวจสอบ กดปุ่ม <เริ่ม> 

หลงัจากตวัเลขโปรแกรมกระพริบสองครั้งค่าใหม่ไดถู้ก

ยืนยนั

หมายเลขโปรแกรม รายการ

500 ถาด 1

501 ถาด 2

502 ถาด Bypass

หมายเลขโปรแกรม รายการ

0 ธรรมดา

2 มีความหนา

5 มีน้ําหนักเบา
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5 เมื่อเสร็จส้ินการตรวจสอบแลว้ ใหก้ดปุ่ม <ล็อกอน/ล็อกเอาต>์ แลว้จึงออกจากโหมด System 

Administration

หมายเหตุ • เมือ่ออกจากโหมด System Administration ไฟท่ีปุ่ ม <ล็อกอิน/ล็อกเอาต>์ จะดบัลง
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ขั้นตอนการทาํสาํเนา

เน้ือหาในส่วนน้ีอธิบายขั้นตอนพื้ นฐานในการทาํสาํเนา 

การวางเอกสารตน้ฉบบั

การป้อนเอกสารมีสองวธีิคือ

ผ่านชุดป้อนตน้ฉบบัอตัโนมตัิ

 แผ่นเดียว

 หลายแผ่น

ผ่านกระจกวางตน้ฉบบั

 แผ่นเดียว

 เอกสารในรูปเล่ม เช่น หนังสือ

ชุดป้อนตน้ฉบบัอตัโนมตัิ

ขนาดเอกสารตน้ฉบบัท่ีรองรบั

ท่านสามารถวางกระดาษขนาดมาตรฐานไดใ้นอุปกรณป์◌้อนกระดาษ

เมื่อวางกระดาษลงบนชุดป้อนตน้ฉบบัอตัโนมติั เครื่องะตรวจจบัขนาดกระดาษไดโ้ดยอตัโนมติั 

ขนาดกระดาษท่ีตรวจจบัไดอ้ตัโนมติัมีดงัน้ี 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 •คุณสามารถเลือกขนาดเอกสารทางเลือกดงัต่อไปน้ี สาํหรบัขอ้มลูเพิ่มเติม โปรดดท่ีู 
"การตั้งค่าโหมดบญัชี" (P.133)

•8.5 × 13"   หรือ 8.5 × 13.4"

•8.5 × 13"  หรือ 8.5 × 14"  

•B5  หรือ 16K

ชนิดของกระดาษท่ีรองรบั (นํ้าหนัก)

เอกสารท่ีมีน้ําหนักตั้งแต่ 38 - 128 แกรม (50 - 128 แกรม สาํหรบัเอกสาร 2 หน้า) 

สามารถวางลงในชุดป้อนตนัฉบบัอตัโนมติัและทาํการสแกนได้
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ปริ มาณการรองรั บกระดาษบนชุ ดป อนต นฉบั บอั ตโนม ัติ

สาํคญั • เพื่อหลีกเล่ียงกระดาษติดขดัใหใ้ชก้ระจกวางตน้ฉบบักบัเอกสารท่ีมีรอยพบัหรือรอยยน่ เอกสารตัดแปะ 

เอกสารท่ีมรีอยหยกั หรือกระดาษคารบ์อน 

หากคุณสามารถทาํใหต้น้ฉบบัท่ีมว้นเรียบลงไดคุ้ณก็จะสามารถทาํสาํเนาได้

ในการใชชุ้ดป้อนตน้ฉบบัอตัโนมติั โปรดปฏิบติัตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี

สามารถวางกระดาษไดแ้ผ่นเดียวหรือหลายแผ่น

1 ดึงท่ีหนีบกระดาษหรือลวดเย็บกระดาษออกจากตน้ฉบบัก่อนวางในอุปกรณป้์อนเอกสาร

2 วางตน้ฉบบัลงตรงวนกลางของชุดป้อนตน้ฉบบัอตัโนมติั โ

ดยหงายดา้นท่ีจะทาํสาํเนาขึ้ น (รวมถึงกรณีตน้ฉบบัม ี

2 หน้า)

หมายเหตุ •ไฟแสดงสถานะเอกสารสว่างจะข้ึนเม่ือวางตน้ฉบั

บลงไป ถา้ไฟแสดงสถานะน้ันไม่สว่าง 

ใหว้างตน้ฉบับใหม่อีกครั้ง

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

ประเภทเอกสาร (แกรม) จาํนวนแผ่น

มีน้ําหนักเบา (38 ถึง 49 แกรม) 110 แผ่น

ธรรมดา (50 ถึง 80 แกรม) 110 แผ่น

มีความหนา (81 ถึง 128 แกรม) 

*เฉพาะถาด Bypass เท่าน้ัน

75 แผ่น

สวา่งขึ้ น
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4 เปิดตวัหยุดเอกสาร 

กระจกวางตน้ฉบบั

ขนาดเอกสารตน้ฉบบัท่ีรองรบั

ท่านสามารถเลือกขนาดของเอกสารขนาดใดขนาดหน่ึงดงัต่อไปน้ีเมื่อตอ้งการใชก้ระจกวางตน้ฉบบัอตั

โนมติั

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 •การตรวจจบัอตัโนมติัจะไม่ทาํงานเม่ือใชก้ระจกวางตน้ฉบบั 

การตั้งค่าขนาดและการวางแนวของกระดาษ โปรดดูท่ีหวัขอ้ "ขนาดตน้ฉบบั" (P.104) 

ในการวางกระดาษลงบนกระจกวางตน้ฉบบั โปรดปฎบติัตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี

สามารถวางเอกสารแผ่นเดียวหรือเอกสารท่ีเป็นรปูเล่มเช่น หนังสือ ลงบนระจกวางตน้ฉบบั

1 เปิดฝาทบักระดาษ 

สาํคัญ • ดูใหแ้น่ใจวา่ไดปิ้ดฝาทับกระดาษหลงัเสร็จส้ินการทาํสาํเนา

2 วางตนฉบับใหชิดมุมบนซายของกระจกโดยคว่ําหนาเอกสารลง

เตือน

หา้มออกแรงกดเอกสารท่ีหนามากเกินไปบนกระจกวางตน้ฉบบัเพราะ อาจทาํใหก้ระจกวางตน้ฉบับแตกได ้

และเป็นเหตุทาํใหบ้าดเจ็บ
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3 ปิดฝาทบักระดาษ 

หมายเหตุ •โปรดตั้งค่าขนาดและการจดัวางของเอกสารหากจ

ะใชก้ระจกวางตน้ฉบบั

โปรดดูท่ี "ขนาดตน้ฉบบั" (P.104)

การตั้งค่าการใชง้านขั้นสูง

หมายเหตุ •การตั้งค่าอาจต่างกนัไปตามรุ่นเคร่ืองมลัติฟั กช์ัน่

• ท่านอาจจะตอ้งป้อนpasscodeสาํหรบัใชคุ้ณลกัษณะการทาํสาํเนา ใหข้อpasscodeจากผูดู้แลระบบของท่าน

สาํหรบัขอ้มลูเพิ่มเติมเกี่ยวกบัค่าปรบัแต่งขั้นสูง โปรดดูท่ีหวัขอ้"ค่าปรบัแต่งการทาํสาํเนาขั้นสูง" (P.100)

สาํหรบัขอ้มลูเพิ่มเติมเกี่ยวกบัการป้อนpasscodeโปรดดูท่ี "เขา้สู่โหมด System Administration" (P.126)

การป้อนจาํนวนสาํเนา

ท่านสามารถป้อนจาํนวนสาํเนาไดร้ะหวา่ง 1 - 999ชุด

1 ป้อนจาํนวนสาํเนาทีตอ้งการโดยกดตวัเลขจากปุมกดตวัเล

ข 

ค่าท่ีป้อนจะปรากฏอยู่ในแผนผงัแสดงสถานะเคร่ืองพมิ

พ์

        แป้นพิมพต์วัเลข
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หมายเหตุ •ในกรณีท่ีป้อนจาํนวนสาํเนาผิดใหก้ดปุ่ม <C> 

แลว้ทาํการป้อน จาํนวนสาํเนาใหม่อีกครั้ง 

เร่ิมตน้การทาํสาํเนา

1 กดปุ่ม <เริ่ม> 

สาํคญั •หา้มกดเอกสารขณะท่ีเอกสารกาํลงัทาํงานท่ีชุดป้อนต้

นฉบบัอตัโนมติั

หมายเหตุ •ในกรณีท่ีเกิดปัญหา 

รหสัขอ้ผิดพลาดจะปรากฎขึ้ นบนแผนผังแสดงสถ

านะของเคร่ืองพิมพส์าํหรบัขอ้มลูเพิ่มเติม 

โปรดดูท่ีหวัขอ้ "รหสัขอ้ผิดพลาด" (P.190)

การวางกระดาษลงบนกระจกวางตน้ฉบบั

การทาํสาํเนาเอกสารหลายงานในครั้งเดียว

ใหโ้หลดเอกสารตน้ฉบบัเพิ่มไป ไฟท่ีปุ่ม <ตน้ฉบบัชุดสุดทา้ย> จะกระพริบสว่างขึ้ น

 เรียงหน้า: On

 2 หน้า: 1  2 หน้า, 2  2 ดา้น

 จาํนวนหนา้ต่อดา้น: 2 หน้า หรือ 4 หนา้

 ถ่ายบตัรประจาํตวั: เปิด

ในกรณีน้ีกดปุ่ม <ตน้ฉบบัชุดสุดทา้ย> หลงัการสแกนเอกสารชิ้ นสุดทา้ยเพื่อเริ่มการทาํสาํเนา

1 หลงัจากท่ีสแกนเอกสารตน้ฉบบัครบแลว้ ใหก้ดปุ่ม 

<ตน้ฉบบัชุดสุดทา้ย> เพื่อเริ่มทาํสาํเนา

ปุ่ม <C> (ลา้ง)

       ปุ่ม <เร่ิม>

          ปุ่ม <ตน้ฉบบัชุดสุดทา้ย>
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ระหว่างดาํเนินการทาํสาํเนา

ท่านสามารถหยุดงานการทาํสาํเนาปัจจุบนัไวไ้ด้

การหยุดงานการทาํสาํเนา

การยกเลิกงานการทาํสาํเนาปัจจุบนั ทาํไดโ้ดย

1 กดปุ่ม <หยุด> 
          ปุ่ม <หยุด>
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ค่าปรบัแตง่การทาํสาํเนาขั้นสูง

เน้ือหาในส่วนน้ีอธิบายค่าปรบัแต่งทั้งหมดท่ีท่านสามารถตั้งค่าคุณลษัณะของการทาํสาํเนาได้

* สาํหรบัคุณลกัษณะท่ีมีสญัลกัษณ ์"*" คุณสามารถเปล่ียนการตั้งค่าในโหมดผูดู้แลระบบ 

หมายเหตุ •ค่าเร่ิมตน้ของรายการดา้นบนสามารถปรบัเปล่ียนได้

สาํหรบัขอ้มลูเพิ่มเติมในการเปล่ียนแปลงค่าปรบัแต่ง และวธีิเปล่ียนค่าปรบัแต่ง โปรดดูท่ีหวัขอ้"รายการ 

System Administrator Program" (P.129)

ถาดกระดาษ

การกาํหนดถาดกระดาษท่ีตอ้งการทาํสาํเนา

1 กดปุ่ม <ถาดกระดาษ> 

เพื่อเลือกถาดกระดาษท่ีตอ้งการ

ไฟแสดงถาดท่ีเลือกจะสว่างขึ้ นบนแผงผงัแสดงสถานะเ

ครื่องพมิ พ์

รวมถึงขนาดและแนวการวางของกระดาษจะปรากฎบน

หน้าจอ

รายการค่าปรบัแตง่ คาํอธิบาย
ดู

ท่ีหนา้:

ถาดกระดาษ เพื่อเลือกถาดกระดาษท่ีตอ้งการ P.100

เรียงหน้า เพื่อจดัชุดสาํเนาตามเอกสารตน้ฉบับ P.101

การย่อ/ขยาย เพื่อเลือกอตัราส่วนการย่อ-ขยาย P.102

ขนาดตน้ฉบบั เพื่อระบุขนาดและแนวกระดาษของงานสแกน P.104

ประเภทตน้ฉบบั เพื่อเลือกประเภทของตน้ฉบบั P.104

สว่างข้ึน / เขม้ขึ้ น เพื่อเลือกระดบัความเขม้ของสาํเนา P.105

ถ่ายบตัรประจาํตวั เพื่อทาํสาํเนาบัตรประชาชนหน้าหลงัในครั้งเดียว P.106

2 ดา้น เพื่อเลือกทาํสาํเนาหน้าเดียวหรือสองหน้า P.107

จาํนวนหน้าต่อดา้น เพื่อเลือกทาํสาํเนา 2/4 หน้าในกระดาษหน้าเดียว P.108

ความคมชดั* เพื่อปรบัความคมชดัของภาพ P.109

ปรบัคุณภาพของพน้ื หลงัของสาํเนา* เพื่อปรบัคุณภาพพื้ นหลงัของสาํเนาท่ีมีพื้ นสี P.109

การลบขอบกระดาษ* เพื่อลบขอบสาํเนา P.109

การมุนอตัโนมติั เพื่อหมุนขอ้มลูท่ีถูกสแกนขณะทาํสาํเนา P.110

           ปุ่ม <ถาดกระดาษ>
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Aut (การเลือกกระดาษโดยอตัโนมตัิ)

เครื่องพิมพจ์ะระบุถาดท่ีเหมาะสมใหโ้ดยอตัโนมติัขณะวางกระดาษลงในชุดป้อนตน้ฉบบัอตัโนมติัหรือ
เมื่อมีการระบุขนาดกระดาษ

หมายเหตุ •ขณะใชก้ารเลือกกระดาษโดยอตัโนมติั คุณไม่สามารถตั้งอัตราส่วนการย่อขยายอัตโนมติัได้้

ถาด 1, ถาด 2 และ ถาด Bypass

ไฟแสดงสถานะจะยา้ยไปยงัถาดท่ีเลือกทุกๆ ครั้งท◌ี◌่กดปุ่ม <ถาดกระดาษ>

หมายเหตุ •ถาด2 เป็นอุปกรณ์เสริม

เรียงหนา้

ท่านสามารถกาํหนดวธีิการสัง่พิมพส์าํหรบัการทาํสาํเนาชุดเอกสารหลายฉบบั

1 กดปุ่ม <เรียงหน้า> 

เพื่อเลือกวธีิการสัง่พมิพต์ามท่ีตอ้งการ 

Off (ไฟทุกดวงจะดบั)

ยกเลิกกาจดัชุดสาํเนา เครื่องจะพิมพจ์าํนวนสาํเนาท่ีกาํหนดและจดัเรียงแผ่นตามหน้า

On

เครื่องพิมพจ์ะสัง่พิมพส์าํเนาท่ีเรียงเขา้ไปเป็นชุดๆ 

ท่ีมีการจดัเรียงตามลาํดบัหน้าในการทาํสาํเนา

เมื่อวางเอกสารในอุปกรณป้์อนเอกสาร อุปกรณด์งักล่าวจะทาํงานโดยอตัโนมติั                                                                                

คุณสามารถปิดการตั้งค่าน้ี

2 เมื่อเอกสารถูกสแกนกดปุ่ม  <ตน้ฉบบัชุดสุดทา้ย>

ปุ่ม <เรียงหน้า>

         ปุ่ม <ตน้ฉบบัชุดสุดทา้ย>



5 การทาํสาํเนา

102

การทำสำเนา

5

การยอ่/ขยาย

สาํหรบักาํหนดอตัราส่วนการย่อ-ขยายในการทาํสาํเนา

1 กดปุ่ม <การย่อ/ขยาย> เพื่อเลือกอตัราส่วนในการยอ่-

ขยาย 

ในแผนผงัแสดงสถานะเครื่องพิมพ ์

อตัราส่วนท่ีเลือกจะปรากฏขึ้ นบนหน้าจอ การย่อ/

ขยาย

100%

เครื่องพิมพท์าํสาํเนาในขนาดเดียวกนักบัเอกสารตน้ฉบบั

Aut (อตัราส่วนการยอ่ขยายอตัโนมตัิ)

เครื่องพิมพจ์ะกาํหนดอตัราส่วนการย่อ-

ขยายท่ีเหมาะสมใหโ้ดยอตัโนมติัดว้ยการคาํนวณจากขนาดของเอกสารตน้ฉบบัและขนาดของกระดาษ

ท่ีระบุไวเ้พื่อท่ีจะทาํใหเ้อกสารตน้ฉบบัมีขนาดพอดีกบัหนา้

หมายเหตุ •เคุณสามารถเลือกอัตราส่วนการย่อขยายโดยเลือกจากอตัราส่วนการย่อขยายท่ีติดตั้งไวแ้ลว้

Fixed zoom ratio

การกาํหนดอตัราส่วนการย่อ-ขยายไดโ้ดยเลือกจากอตัราส่วนท่ีกาํหนดไวล่้วงหน้า

 Preset zoom ratio (Custom)

การตั้งค่าอตัราส่วนการย่อ-ขยายโดยกาํหนดเองในโหมด System Administration

ระบุอตัราส่วนการยอ่-ขยาย <Variable zoom ratio> 

การกาํหนดอตัราส่วนในการย่อ-ขยายตามท่ีตอ้งการ โดยสามารถตั้งค่าไดต้ั้งแต่ 25% ถึง 200% 

โดยอตัราส่วนการ

ยอ่-ขยายจะเพมิ่ ขึ้ นครั้งละ 1%

ปุ่ม <การย่อ/ขยาย>

ปุ่ม <ระบุอตัราส่วนการยอ่-ขยาย>
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ตารางการขยายภาพ 

ตารางแสดงอตัราส่วนการยอ่-ขยายเอกสาร

การทาํสาํเนา

/

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%
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ขนาดตน้ฉบบั

การกาํหนดขนาดและแนวการวางของตน้ฉบบั

โปรดตรวจดูใหแ้น่ใจวา่ไดก้าํหนดขนาดและแนวของกระดาษหลงัจากวางเอกสารบนกระจกวางตน้ฉบั

บแลว้

สาํคญั •หากขนาดเอกสารใหญ่กวา่ขนาดดั้งเดิมภาพอาจจะถูกตดัออก กรุณาเลือกขนาดเอกสารท่ีเหมาะสม

1 กดปุ่ม <ขนาดตน้ฉบบั> เพื่อเลือกขนาดกระดาษ

แนวการวางของตน้ฉบบั 

ขนาดและการวางแนวกระดาษท่ีเลือกจะปรากฏบนหน้

าจอแสดงสถานะของเครื่องพมิ พ์

ขนาดเอกสารคงท่ี (Preset)

การกาํหนดขนาดของเอกสารตน้ฉบบัไวล่้วงหนา้ 
โดยขนาดและการวางแนวกระดาษจะเปล่ียนไปทุกรั้งท่ีกดปุ่ม <ขนาดตน้ฉบบั>

ไม่ไดแ้สดง (พ้ืนท่ีแสดงขนาดตน้ฉบบัว่างเปลา่) (ขนาดเอกสารท่ีคาดหวงั) 

เคร่ืองพิมพจ์ะเลือกพื้ นท่ีการสแกนท่ีเหมาะสมใหโ้ดยอตัโนมติัจากขนาดกระดาษท่ีระ

บุและอตัราส่วนการยอ่-ขยาย

ขณะที่ใชก้ระจกวางตน้ฉบบั

Aut (การตรวจขนาดเอกสารอตัโนมตั)ิ

เครื่องพมิ พจ ์

ะตรวจจบัขนาดไดโ้ดยอตัโนมติัจากขนาดกระดาษมาตรฐานเมื่อมีการวางเอกสารบนชุดป้อนตน้ฉบบัอั

ตโนมติั

ประเภทตน้ฉบบั

การระบุประเภทของตน้ฉบบัเพือ่เพิ่มประสิทธิภาพของสาํเนา

1 กดปุ่ม <ประเภทตน้ฉบบั> 

เพื่อเลือกชนิดกเลือกประเภทของตน้ฉบบั

                  ปุ่ม <ขนาดตน้ฉบบั>

ปุ่ม <ขนาดตน้ฉบบั>
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Text(ค่าเร่ิมตน้)

เหมาะสําหรั บเอกสารต นฉบั บท่ี มี ความแตกต างของสี ดําและสี ขาวอย างชั ดเจนเช น 
เอกสารท่ี มี ตั วหนั งสื อเป นส วนใหญ

Photo & Text

เหมาะสาํหรบัเอกสารตน้ฉบบัท่ีมีทั้งตวัหนังสือและภาพ

Photo

เหมาะสาํหรบัเอกสารท่ีมีภาพเป็นส่วนใหญ่

สว่างข้ึน / เขม้ข้ึน

การกาํหนดระดบัความเขม้ของสาํเนา โดยสามารถกาํหนดไดถึ้ง  ระดบั (ซา้ย - เขม้ / ขวา - อ่อน)

คุณสามารถตั้งค่าโหมดประหยดัหมึก

1 กดปุ่ม <สวา่งขึ้ น / เขม้ขึ้ น> 

เพื่อเลือกระดบัความเขม้ของสาํเนา 

Dark +2

ทาํสาํเนาท่ีมีความเขม้ท่ีสุด 

ใชก้ารตั้งค่าน้ีในการสแกนเอกสารตน้ฉบบัท่ีมีความจา

งมาก 

Dark +1

ทาํสาํเนาท่ีมีความเขม้ปานกลาง ใชก้ารตั้งค่าน้ีในการสแกนเอกสารตน้ฉบบัท่ีมีเน้ือความค่อนขา้งจาง

Normal

ทาํสาํเนาท่ีมีความเขม้ระดบัเดียวกนักบัตน้ฉบบั

Light +1

ทาํสาํเนาท่ีมีความสวา่งปานกลาง ใชก้ารตั้งค่าน้ีในการสแกนเอกสารตน้ฉบบัท่ีมีขอ้ความค่อนขา้งเขม้ 

Light +2

ทาํสาํเนาท่ีมีความสวา่งท่ีสุด ใชก้ารตั้งค่าน้ีในการสแกนเอกสารตน้ฉบบัท่ีมคีวามเขม้มาก

Toner saver

ทาํสาํเนาโดยใชห้มึกน้อยลงโดยการใชค่้าดงัต่อไปน้ี

 เพิ่ม/ลดความสวา่ง: ความสวา่ง +2 

 ความคมชดัของภาพ: ความชดัเจน +2

 ประเภทดัง่เดิม: ภาพและตวัหนังสือ( ไม่ควรเปล่ียนค่า)

ปุ่ม <สว่างขึ้ น / เขม้ขึ้ น>
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ถ่ายบตัรประจาํตวั

คุณสามารถถ่ายสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน  (หรือนามบตัร บตัรประจาํตวัพนักงาน ฯลฯ) 

หน้าหลงับนกระดาษดา้นเดียว

กดปุ่ม <ถ่ายบตัรประจาํตวั> เพื่อเปิดใชง้านคุณลกัษณะน้ี

สาํคญั •วางบตัรประจาํตวัในตาํแหน่งแนวตั้ง

หมายเหตุ •เม่ือตั้งค่า [ถ่ายบัตรประจาํตวั] ไวท่ี้ [On] ค่า [การยอ่/ขยาย] จะตั้งเป็น [100%] ดยอตัโนมตั

ขั้นตอนการใชคุ้ณลกัษณะการทาํสาํเนาบตัรประชาชนหน้าหลงัในครั้งเดียวขั้นตอนทั้งหมดดา้นล่างเพื่

อใชคุ้ณลกัษณะ ถ่ายบตัรประจาํตวั

1 วางบตัรประจาํตวัประชาชนคว่าํลงบนมมุบนซายของกระจก
วางต นฉบั บแล วป ดฝาทั บกระดาษ  

การวางบตัรประจาํตวัใกลข้อบของกระจกวางตน้ฉบบัม

ากเกินไปอาจทาํใหข้อบของบตัรไม่ถูกถ่ายสาํเนาอยา่งส
มบรูณ์

2 กดปุ่ม <ถ่ายบตัรประจาํตวั>

ไฟท่ีปุ่ม <ถ่ายบตัรประจาํตวั> สว่างขึ้ น 

3 กดปุ่ม  <ถาดกระดาษ> เพื่อเลือกถาด                                         

ไฟสญัลกัษณถ์าดท่ีเลือกส่วางอยู่บนแผนผงัสถานะเครื่

อง 

และขนาดและการจดัวางของกระดาษปรากฏบนจอแส

ดงขนาดกระดาษ

เอกสารต้นฉบับ

ด้านหน้า

ด้านหลัง

แนวการวางบนกระจกวางต้นฉบับ  สำเนาเอกสาร

ด้านหน้า ด้านหลัง

ปุ่ม <ถ่ายบตัรประจาํตวั>

                   ปุ่ม <ถาดกระดาษ>
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4 กดปุ่ม <เริ่ม> 

เมื่อเสร็จส้ินการสแกนหน่ึงหน้าแลว้ ปุ่ม <เริ่ม> 

จะกระพริบสวา่งขึ้ น

5 หงายอีกดา้นของบตัรประจาํตวัประชาชนลงบนมุมบนซา้ยดา้นในของกระจกวางตน้ฉบบัแลว้ปิดฝาทบักร

ะดาษ 

6 กดปุ่ม <เริ่ม> 

2 ดา้น

การกาํหนดใหส้แกนเอกสาร 1 หน้า หรือ 2 หนา้ 

หรือทาํสาํเนาบนกระดาษจากหน่ึงหน้าหรือทั้งสองหนา้

1 กดปุ่ม <2 ดา้น> 

เพื่อเลือกวธีิการทาํสาํเนาตามท่ีตอ้งการ 

11 ดา้น

เอกสารตน้ฉบบั 1 หน้าลงบนสาํเนา 1 หน้า (ไดส้าํเนาแบบเดียวกบัเอกสารตน้ฉบบั)

12 ดา้น

เอกสารตน้ฉบบั 1 หน้า 2 แผ่น บนสาํเนา 1 แผ่น 2 ดา้น (หนา้-หลงั)

22 ดา้น

เอกสารตน้ฉบบัสองดา้น (หนา้-หลงั) 1 แผ่นลงบนสาํเนา 1 แผ่น สองดา้น (หน้า-หลงั)

21 ดา้น
ถา ยหน า / หลั งต นฉบั บ ลงสําเนา 2 แผ นและกลั บหั วสำเนาแผ นที ่2
ขั้นตอนน้ีจาํเป็นเมื่อปุ่ม <ตน้ฉบบัชุดสุดทา้ย> กระพริบอยู่

เปล่ียนการตั้งค่าดา้นเย็บเล่มและวางเอกสารในแนวนอนเพื่อท่ีจะทาํสาํเนาแบบ 12 

ดา้นหรือ 21 ดา้นสาํหรบัการเย็บเล่มดา้นสั้น
สาํเนาตน้ฉบบัท่ีจะเย็บเล่มดา้นสั้นจะไม่ถูกตอ้งหากเอกสารหรือกระดาษถูกวางในแนวตั้งห

รือหากใชคุ้ณลกัษณะ "จาํนวนหน้าต่อดา้น"

        ปุ่ม <เร่ิม>

ปุ่ม <2 ดา้น>
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2 เมือ่วางเอกสารลงบนกระจกวางตน้ฉบบัค่าการทาํสาํเนา 
[12 ดา้น] หรือ  [22 ดา้น] จะถูกเลือก 

จากน้ันเครื่องจะทาํการสแกนเอกสารตน้ฉบบัเมื่อเสร็จ

สมบรูณแ์ลว้ใหก้ดปุ่ม <ตน้ฉบบัชุดสุดทา้ย> 

ขั้นตอนน้ีจาํเป็นเมื่อปุ่ม <ตน้ฉบบัชุดสุดทา้ย> 

กระพริบอยู่

จาํนวนหนา้ตอ่ดา้น

การทาํสาํเนาเอกสาร 2 หรือ 4 หน้าในกระดาษหน้าเดียว

การเลือก [จาํนวนหน้าต่อดา้น] จะกาํหนดอตัราส่วนการย่อ-

ขยายใหพ้อดีกบัหน้ากระดาษโดยอตัโนมติั

สาํคญั •วางเอกสารตน้ฉบบัในชิดขอบดา้นบน

หมายเหตุ •การตั้งค่า จาํนวนหน้าต่อดา้น จะกาํหนดค่า [การย่อ/ขยาย] ใหเ้ป็นอตัโนมติิั

•กาการย่อ/ขยายจะถูกปรบัใหอ้ยูใ่นช่วง 25% ถึง 400% โดยอตัโนมติั

1 กดปุ่ม <จาํนวนหน้าต่อดา้น> 

เพื่อเลือกวธีิการทาํสาํเนาตามท่ีตอ้งการ 

Off

ปิดใชง้านคุณลกัษณะ จาํนวนหนา้ต่อดา้น

2 จาํนวนหนา้

พื่อทาํสาํเนาเอกสาร 2 หน้าลงบนกระดาษหนา้เดียว

4 จาํนวนหนา้

พื่อทาํสาํเนาเอกสาร 4 หน้าลงบนกระดาษหน้าเดียว 

          ปุ่ม <ตน้ฉบบัชุดสุดทา้ย>

ปุ่ม <จาํนวนหนา้ต่อดา้น>
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2 เมอืวางเอกสารลงบนกระจกวางตน้ฉบบัและเสร็จสินการส

แกนแลว้ให ้ กดปุ่ม  <ตน้ฉบบัชุดสุดทา้ย>                     

ขั้นตอนน้ีจาํเป็นเมื่อปุ่ม <ตน้ฉบบัชุดสุดทา้ย> 

กระพริบอยู่

ความคมชดั

สามารถปรบัความคมชดัของภาพได ้5 ระดบั 

สามารถเปล่ียนแปลงการตั้งค่าเหล่าน้ีทั้งหมดไดใ้นโหมด System Administration 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เติม โปรดดูท่ีหวัขอ้ "การตั้งค่าคุณลกัษณะ" (P.141)

ปรบัคณุภาพของพน้ื หลงัของสาํเนา

เพื่อปรบัคุณภาพพื้ นหลงัของสาํเนาท่ีมีพื้ นสี 

คุณลกัษณะท่ีกาํหนดสาํหรบัการลบขอบกระดาษใชไ้ดก้บัทั้ง 4 ขอบของเอกสาร

ท่านสามารถตั้งค่าการจาํกดัพื้ นหลงัไดใ้นโหมด System Administration สาํหรบัขอ้มลูเพิมเติม 

โปรดดูท่ีหวัขอ้ "การตั้งค่าคุณลกัษณะ" (P.141)

การลบขอบกระดาษ

สามารถลบขอบกระดาษหากทาํสาํเนาขณะเปิดฝาครอบเอกสารหรือทาํเนาเอกสารเป็นเล่ม

สามารถกาํหนดค่าระหวา่ง 0 ถึง 50 มม. (เพิ่มขึ้ นทีละ 1 มม.) 

สาํหรบัคุณลกัษณะการลบขอบกระดาษ

หมายเหตุ •คุณลกัษณะท่ีกาํหนดสาํหรบัการลบขอบกระดาษใชไ้ดก้บัทั้ง 4 ขอบของเอกสาร

•การลบกรอบถูกตั้งค่าต่างหากสาํหรบัการทาํสาํเนาบตัรประจาํตวั

 สาํหรบัขอ้มลูเพิ่มเติม โปรดดูท่ีหวัขอ้ "การตั้งค่าคุณลกัษณะ" (P.141)

        ปุ่ม <ตน้ฉบบัชุดสุดทา้ย>
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การมุนอตัโนมตัิ

คุณสามารถหมุนขอ้มลูท่ีสแกนแล็วเมื่อทาํสาํเนาเอกสารท่ีมีการจดัวางแตก่างจากการจดัวางของกระด

าษท่ีป้อนในาถาด

สามารถกาํหนดคุณลกัษณะในกรณีดงัต่อไปน้ี

-การเลือกถาดกระดาษถูกตั้งใวท่ี้อตัโนมติั

-ค่าเร่ิมตน้ของอตัราส่วนการยอ่-ขยายคืออตัโนมติั

-อตัราส่วนการยอ่-ขยายคือ 100% และทั้งเอกสารตน้ฉบบัและกระดาษท่ีป้อนในถาด 

ใหแ้น่ใจวา่ไดก้าํหนดขนาดและการวางแนวของเอกสารหากจะใชก้ระจกวางตน้ฉบบ
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การใชโ้หมดบญัชีในการบริหารการทาํสาํเนา

สามารถบริหารการทาํสาํเนาใหก้บัผูใ้ชไ้ดถึ้ง 10 ราย 

โดยสามารถตั้งpasscodeและแสดงจาํนวนสาํเนาสงูสุดท่ีอนุญาตใหผู้ใ้ชแ้ต่ละราย

บญัชีรายการต่างๆ ท่ีสามารถใชไ้ดก้บั Accounting มีดงัน้ี 

 แสดงและตั้งค่า password

 แสดงจาํนวนรวมการทาํสาํเนา

 กาํหนดจาํนวนการทาํสาํเนาใหผู้ใ้ช ้

 ลบจาํนวนทั้งหมด

สาํหรบัขอ้มลูเพิ่มเติมเกี่ยวกบัโหมดบญัชี โปรดดูท่ีหวัขอ้ "การตั้งค่าโหมดบัญชี" (P.133)

การทาํงานในขณะใชค้ณุลกัษณะ Copy

ข้ั นตอนการทํางานจะแตกต างไปตามโหมดบั ญชี ท่ี ใช  
สาํหรบัขอ้มลูเพิ่มเติม โปรดดูท่ีหวัขอ้ "โหมด Account" (P.69)
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ขั้นตอนการสแกน

ผงัแสดงขั้นตอนการทาํงานขั้นพื้ นฐานของการสแกนรวมถึงการวางเอกสารตน้ฉบบัลงในเครื่องและกา

รตั้งค่าปรบัแต่งขั้นสงูตามรายละเอียด ดา้นล่าง

สาํคญั • เครื่องรองรบัคุณลกัษณะการสแกนโดยใชก้ารเช่ือมต่อ USB  การสแกนโดยใชเ้คร่ือขา่ยไมถู่กรองรบั

•การสแกนแบบ monochrome binary เท่าน้ัน่

การวางเอกสารตน้ฉบบั

การโหลดเอกสารมีสองวธีิดงัต่อไปน้ี

ชุดป้อนกระดาษ

 แผ่นเดียว

 หลายแผ่น

กระจกวางตน้ฉบบั

 แผ่นเดียว

 เอกสารท่ีเขา้เล่ม เช่น หนังสือ

อุปกรณป้์อนกระดาษ

ขนาดเอกสารท่ีรองรบั

ท่านสามารถวางกระดาษขนาดมาตรฐานไดใ้นชุดป้อนกระดาษ

เมื่อวางกระดาษลงในชุดป้อนกระดาษแลว้ เครื่องจะตรวจพบขนาดกระดาษไดโ้ดยอตัโนมติั 

โดยจะตรวจพบกระดาษขนาดดงัต่อไปน้ีไดโ้ดยอตัโนมติั 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 • คุณสามารถเลือกขนาดเอกสารทางเลือกดงัต่อไปน้ี "การตั้งคา่เครือค่าย" (P.135)

•8.5 × 13"   หรือ 8.5 × 13.4"

•8.5 × 13"  หรือ 8.5 × 14"  

•B5   หรือ 16K  

ขนาดเอกสารท่ีเลือกไดใ้นไดรเวอรก์ารสแกน

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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ชนิดของกระดาษท่ีรองรบั (นํ้าหนัก)

เอกสารท่ีมีน้ําหนักตั้งแต่ 38 - 128 แกรม (50 - 128 แกรม สาํหรบัเอกสาร 2 หน้า) 

สามารถวางลงในชุดป้อนกระดาษและทาํการสแกนได ้นอกจากน้ัน

ชุดป้อนเอกสารสามารถรบัจาํนวนแผ่นไดด้งัต่อไปน 

สาํคญั • เพื่อหลีกเล่ียงกระดาษติดขดัใหใ้ชก้ระจกวางตน้ฉบบักบัเอกสารท่ีมีรอยพบัหรือรอยยน่ เอกสารตัดแปะ 

เอกสารท่ีมรีอยหยกั หรือกระดาษคารบ์อน 

หากคุณสามารถทาํใหต้น้ฉบบัท่ีมว้นเรียบลงไดคุ้ณก็จะสามารถทาํสาํเนาได้

ในการวางกระดาษลงในชุดป้อนกระดาษ ใหป้ฏิบติัตามขั้นตอนทั้งหมดดา้นล่างน้ี

สามารถวางกระดาษไดแ้ผ่นเดียวหรือหลายแผ่น

1 ดึงคลิปหนีบหรือลวดเย็บกระดาษออกจากเอกสารตน้ฉบบัก่อนวางลงในชุดป้อนกระดาษ

2 วางตน้ฉบบัลงในส่วนกลางของชุดป้อนกระดาษ 

โดยหงายดา้นท่ีจะสแกนข้ึน 

(หรือพื้ นผิวดา้นหน้าของตน้ฉบบัสองหนา้) 

หมายเหตุ •ไฟแสดงสถานะเอกสารสวา่งจะข้ึนเม่ือวางตน้ฉบบัลงไ
ป ถา้ไฟแสดงสถานะน้ันไมส่วา่ง 

ใหว้างตน้ฉบบัใหมอี่กคร้ัง

ประเภทเอกสาร (แกรม) จาํนวนแผ่น

น้ําหนักเบา (38 ถึง 49 แกรม) 110 จาํนวนแผ่น

ธรรมดา (50 ถึง 80 แกรม) 110 จาํนวนแผ่น

มีความหนา(81 ถึง 128 แกรม) 

*ถาด Bypass เท่าน้ัน

75 จาํนวนแผ่น

 ไฟสวา่งข้ึน
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3 จดัตน้ฉบบัใหว้างไปในทิศทางของตน้ฉบบัแต่ละหน◌้า 

4 เปิดตวักั้นกระดาษ 

กระจกวางตน้ฉบบั

ขนาดเอกสารท่ีรองรบั

ขนาดเอกสารท่ีรองรบั ขนาดใหญ่สุดคือ 297 × 432 มม

ขนาดเอกสารท่ีเลือกไดใ้นไดรเวอรก์ารสแกน

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.

ในการวางกระดาษลงบนกระจกวางตน้ฉบบั ใหป้ฏิบติัตามขั้นตอนทั้งหมดดา้นล่างน้ี

ท่านสามารถวางเอกสารแผ่นเดียวหรือเอกสารท่ีเขา้เล่ม เช่น หนังสือ ลงบนกระจกวางตน้ฉบบั

1 เปิดฝาทบักระดาษ 

สาํคญั •ขณะใชก้ระจกวางตน้ฉบบั 

ดูใหแ้น่ใจวา่ไดปิ้ดฝาทบักระดาษไวห้ลงัเสร็จงานสแก

นเอกสาร

เตือน

หา้มออกแรงกดเอกสารท่ีหนามากเกินไปบนกระจกวางตน้ฉบบั อาจทาํใหก้ระจกวางตน้ฉบบัแตกได ้

และเป็นเหตุทาํใหบ้าดเจ็บ
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2 วางเอกสารตน้ฉบบัควํา่หน้า 

และจดัใหอ้ยู่ในแนวชิดมุมบนซา้ยของกระจก

วางตน้ฉบบั 

3 ปิดฝาทบักระดาษ 

การใชค้ณุลกัษณะการสแกน

คุณลกัษณะการสแกนมีใหใ้ชง้านขณะใชแ้อพพลเคชนั

สาํคญั • เคร่ืองรองรบัคุณลกัษณะการสแกนโดยใชก้ารเช่ือมต่อ USB  การสแกนโดยใชเ้ครื่อข่ายไมถู่กรองรบั

•การสแกนแบบ monochrome binary เท่าน้ัน่

หมายเหตุ •ชื่อไฟลข์องขอ้มลูท่ีสแกนน้ันจะปรากฏขึ้ นในรูปแบบ [YYMMDDHHMMSS.extension] อยู่ในแบบ YY = ปี 

(ตวัเลข 4 หลกั), MM = เดือน (ตวัเเลข 2 หลกั), DD = วนั (ตวัเลข 2 หลกั), HH = ชัว่โมง (ตวัลข 2 หลกั), 

MM = นาที (ตวัเลข 2 หลกั) และ SS = วนิาที (ตวัเเลข 2 หลกั)

•ในบางกรณี ขนาดของภาพท่ีสแกนไดน้ั้นอาจมขีนาดใหญ่กวา่ขนาดของตน้ฉบบัเล็กน้อย 

ซ่ึงเกิดขึ้ นเน่ืองจากความผิดพลาดในการประมวลผลในส่วนขอบภาพ 

คุณลกัษณะการสแกน รายละเอียด ดูท่ีหนา้

การใชแ้อพพลิเคชนั ขอ้มลูการสแกนจะถูกโหลดเขา้ไปเก็บไวใ้นเคร่ืองคอมพิวเต

อรโ์ดยใชแ้อปพิเคชนั TWAIN-compatible

P.118
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การโหลดขอ้มูลการสแกนโดยแอปพลิเคชนัท่ีใชไ้ดก้บัเคร่ืองพีซี 

คุณลกัษณะน้ีสามารถโหลดขอ้มลูการสแกนจากแอปพล◌ิเคชนัท่ีใชก้บั TWAIN หรือ WIA 

ท่ีติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร ์

ท่านสามารถตั้งเงื่อนไขการโหลดอกสารไดจ้ากหน้าจอของเครื่องพีซีท่ีจะช่วยใหท่้านสามารถโหลดเอก

สารตน้ฉบบัในขณะตรวจสอบผลการสแกนบนหน้าจอเครื◌่องพีซี

หมายเหตุ • ติดตั้งไดรเวอรส์แกนเพื่อใชฟั้งกช์ัน่น้ี  สาํหรบัขอ้มลูวธีิการติดตั้งไดรเวอรส์แกน โปรดดูท่ี 
"การติดตั้งไดรเวอรส์แกน" (P.53) 

•รายการทั้งหมดท่ีท่านกาํหนดจะแตกต่างกนัตามแอปพลิเคชนั TWAIN-compatible และ WIA-compatible 

ท่ีท่านกาํลงัใชง้าน

•รองรบัแอปพลิเคชนัแบบ 32 บิตเท่าน้ัน

ปฏิบติัตามขั้นตอนทั้งหมดดา้นล่างเพื่อดาํเนินการ

1 วางตน้ฉบบัลงไปบนเครื่อง

สาํหรบัขอ้มลูวิธีวางกระดาษ โปรดดูท่ี "การวางเอกสารตน้ฉบบั" (P.114)

2 เริ่มตน้แอปพลิเคชนัเพื่อใชข้อ้มลูท่ีทาํการโหลด

3 จากเมนู [File] ใหเ้ลือกรายการสาํหรบัเลือกเครื่องสแกน (Source)

4 เลือก [FX DocuCentre S1810/S2010]

5 ระบุค่าปรบัแต่ง กรณีท่ีจาํเป็น 

หมายเหตุ •สาํหรบัขอ้มูลเพิ่มเติมกดปุ่ ม [Help] 

ท่ีปรากฎบนภาพหน้าจอเพือ่แสดง

ขอ้มูล Help

6 คลิก [Scan]
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ระหว่างดาํเนินการทาํสาํเนา

ท่านสามารถหยุดงานการทาํสาํเนาปัจจุบนัไวไ้ด้

การหยุดงานการทาํสาํเนา

การยกเลิกงานการทาํสาํเนาปัจจุบนั ทาํไดโ้ดย:

บนเคร่ือง

1 กดปุ่ม <หยุด>                          

บนเคร่ืองคอมพิวเตอร

1 กด  [Cancel] บนจอแสดดงผลขณะสแกน์

         ปุ่ม <หยุด>
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ฟังกช์ัน่หลกัสาํหรบัการพิมพ์

เน้ือหาในส่วนน้ีอธิบายถึงฟังกช์นัของไดรเวอร◌์การพิมพส์าํคญัๆ ท่ีใชใ้นการพิมพง์าน 

ไดรเวอรก์ารพิมพต์อ้งถูกติดตั้งก่อนใชง้าน

สาํหรบัขอ้มลูวิธีการติดตั้งไดรเวอรส์แกน โปรดดูท่ี "การติดตั้งไดรเวอรพ์ิมพ/์ไดรเวอรส์แกน" (P.53)

หมายเหตุ •สาํหรบัขอ้มูลเก่ียวกบัฟังกช์นัการพิมพง์าน คลิก [Help] ในหน้าจอไดรเวอเคร่ืองพมิพเ์พือ่แสดงขอ้มล Help

• ฟังกช์นับางอย่างท่ีปรากฏอยูใ่นแท็บ [Options] ของหนาจอ [Properties] 

จะสามารถใชไ้ดเ้มื่อขอ้มูลตวัเลือกท่ีติดตั้งน้ันถูกโหลดไปเก็บไวใ้นไดรเวอรก์ารพิมพแ์ลว้เเท่าน้ัน ฟังกช์นัต่างๆ 

ท่ีปิดใชง้านอยู่จะไมป่รากฏขึ้ น

สาํหรบัขอ้มูลวิธีการติดตั้งไดรเวอรส์แกน โปร ดดู ท่ี "การกาํหนดค่าอุปกรณเ์สริม" (P.74)

Multiple-Up

พิมพเ์อกสารหลายหน้าลงไปบนเอกสารหน้าเดียว

2 ดา้น Print

พิมพล์งในกระดาษทั้งสองสองหน้า

Poster

ขยายขอ้มลูการพิมพจ์ากหน่ึงหน้าไปยงัขนาดท่ีระบุและสัง่พมิพล์งบนกระดาษหลายแผ่น และนํามาจด ั

เรียงต่อกนัใหเ ท่าขนาดโปสเตอร์

Booklet

การพิมพส์องหน้าท่ีประกอบกบัการจดัเรียงหน้าไปพรอ้มกนัทาํใหส้ามารถทาํสาํเนาเป็นเล่มหนังสือแล

ะเรียงตามลาํดบัหนา้ไดถู้กตอ้ง

Watermarks

พิมพค์าํวา่ 'Confidential' หรือคาํอ่ืนๆ ท่ีตั้งเอาไวล่้วงหน้าอยู่ดา้นบนของขอ้มลูการพิมพ์

Mixed Document

พิมพเ์อกสารท่ีมีทั้งหนา้ในแนวตั้งและแนวนอน หรือหน้าท่ีมีขนาดต่างกนั
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การพิมพเ์อกสาร

เน้ือหาในส่วนน้ีอธิบายถึงวธีิการพิมพเ์อกสาร

ขั้นตอนท่ีใชใ้นการพิมพจ์ะแตกต่างกนัตามแอปพลิเคชนัท่ีท่านกาํลงัใชง้านอยู่ 
โปรดดูขั้นตอนเฉพาะในคู่มืออการใชแ้อปพลิเคชนัของท่าน

ขั้นตอนทั้งหมดดา้นล่างน้ีคือการทาํงานท่ีใชใ้น [FX DocuCentre S2010] หนา้จอไดรเวอรก์ารพิมพ์

1 เลือก [Print] จากเมนู [File] ของแอปพลิเคชนั

2 เลือก [FX DocuCentre XXXXX]

XXXXX: แสดงเป็น "S2010" หรือ "S1810" โดยขึ้ นอยู่กบัรุ่นของเครื่องของ

3 กด [Properties] เพือ่เปล่ียนตวัเลือกอ่ืนตามตอ้งการ

เลือกค่าปรบัแต่งตามท่ีตอ้งการ 

หมายเหตุ •สาํหรบัขอ้มลูเก่ียวกบัฟังกช์ัน่การพิมพ์

งาน คล๊ิก [Help] 

ในหน้าจอไดรเวอรเ์ครื่องพิมพเ์พือ่แส

ดงขอ้มูล

4 คลิก [OK]

5 คลิก [OK] ในกล่องโตต้อบ [Print]                                                                              
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การดาํเนินงานขณะพิมพ์

คุณสามารถหยุดงานพิมพปั์จจุบนั

การหยุดงานพิมพ์

หากจะยกเลิกงานพิมพปั์จจุบนั

บนเคร่ือง

1 กดปุ่ม <หยุด>

บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์

1 การดบัเบิลคลิกไฟสญัลกัษณพ์ิมพ ์ ท่ีแถบงานในมุมล่างขวาของจอ

2 เลือกชื่อเอกสารท่ีคุณตอ้งการยกเลิกและกดปุ่ม <Delete> 

ถา้ไม่มีเอกสารปรากฎบนหน้าต่าง คุณสามารถยกเลิกงานดว้ยตนเองบนเคร่ือง

                 ปุ่ ม <หยุด>



8 เครือ่งมือ

แต่ละคุณลกัษณะของเครื่องพมิพต์ั้งตามการตั้งค่าเริ่มตน้จากโรงงาน (เริ่มตน้) 

แต่สามารถปรบัแต่งการตั้งค่าเหล่าน้ีใหต้รงกบัสภาพแวดลอ้การการทาํงานได ้

นอกจากน้ันยงัสามารถเปล่ียนแปลงการตั้งค่าเหา ท้ั งหมด ไดใ้นโหมด System Administration

หมายเหตุ •การตั้งคา่บางอยา่งไมส่ามารถท่ีจะแสดงไดใ้นเครื่องบางรุ่น จึงจาํเป็นจะตอ้งใชส่้วนประกอบเสริม 

ติดต่อศนูยบ์ริการลูกคา้ของเราหากตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติม

เน้ือหาในบทน้ีอธิบายฟังกช์นัการทาํงานท่ีท่านสามารถทาํการเปล่ียนแปลงการตั้งค่าได ้

พรอ้มทั้งมีรายละเอียดของขั้นตอนในการตั้งค่ามาให้

 ขั้นตอนการตั้งค่าระบบ ................................................................................................ 126

 รายการ System Administrator Program .................................................................... 129
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ขั้นตอนการตั้งค่าระบบ

เน้ือหาในส่วนน้ีอธิบายถึงภาพรวมของวธีิการเปล่ียนแปลงการตั้งค่าเเริ่มตน้ของเครื่องและวธีิตรวจสอ

บขอ้มลูรายละเอียดของเครื่อง

สาํคญั •หากมีงานท่ีกาํลงัดาํเนินการอยู่หรือมงีานท่ีรอดาํเนินการคุณจะไมส่ามารถเขา้สู่โหมดผูด้แูลระบบได้

•ขณะอยูใ่นโหมดผูดู้แลระบบการดาํเนินการดงัต่อไปน้ีไม่สามารถกระทาํได้

•รบังานพิมพแ์ละเริ่มการพิมพห์รืองานสแกน

เขา้สูโ่หมด System Administration

1 กดปุ่ม <ล็อกอิน/ล็อกเอาต>์ คา้งไวน้านกว่า 4 

วนิาทีจนกระทัง่หน้าจอดา้นล่างปรากฏขึ้ น

2 ใชแ้ป้นพิมพต์วัเลขสาํหรบัป้อนpasscode จากน้ันใหก้ดปุ่ม <เริ่ม> 

หมายเหตุ •passcodeเริ่มตน้จะตั้งเป็น "11111" (เลข "1" จาํนวน 5 หลกั)

• เปล่ียนแปลงpasscodeได ้

สาํหรบัขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี "รายการ System Administrator Program" (P.129)

•ไฟท่ีปุ่ ม <ล็อกอิน/ล็อกเอาต>์ จะสวา่งขึ้ นเมือ่เครื่องเขา้ สู โหมด System Administration

          ปุ่ม <ล็อกอิน/ล็อกเอาต>์
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หน้าจอป้อนหมายเลขโปรแกรมจะปรากฏขึ้ นและแสดง

ใหเ้ห็นอกัษรตวั [P]



8 เคร่ืองมือ

128

เคร ื องม ือ

8

เปล่ียนแปลงการตั้งค่า

1 ใชแ้ป้นพิมพต์วัเลขเพื่อป้อนหมายเลขโปรแกรม

สาํหรบัขอ้มลูเพิ่มเติม โปรดดูท่ี "รายการ System 

Administrator Program" (P.129)

2 กดปุ่ม <เริ่ม> เพื่อยืนยนัค่าท่ีป้อน

ออกจากโหมด System Administration

1 กดปุ่ม <ล็อกอิน/ล็อกเอาต>์ 

หมายเหตุ •ไฟท่ีปุ่ ม <ล็อกอิน/ล็อกเอาต>์ 

จะดบัลงเมื่อเคร่ืองพิมพอ์อกจากโหมด System 

Administration

     แป้นพิมพต์วัเลข

       ปุ่ม <ล็อกอิน/ล็อกเอาต>์
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รายการ System Administrator Program

เน้ือหาในส่วนน้ีอธิบายถึงการตั้งค่าระบบท่ีสามารถทาํโปรแกรมไดบ้นเครื่องพิมพ์

การตั้งค่านาฬิกา

หมายเหตุ •ค่าจะสามารถใชง้านไดเ้มือ่ติดตั้ง Simple Network Print Kit

• เมือ่ตั้งคา่นาฬิการะบบเป็นครั้งแรกกรุณาตั้ง [รปูแบบวนัท่ี] และ [รปูแบบเวลา] ดว้ย

หมายเลขโปร

แกรม
รายการเมนู คาํอธิบาย

ค่า

(*: การตัง้ค่าเร่ิมตน้)

1 ปี ตั้งปีในนาฬิการะบบของเคร่ืองพิมพ์ 2010* - 2031

2 เดือน ตั้งเดือนในนาฬิการะบบของเคร่ืองพิ

มพ์

1* - 12

3 วนั ตั้งวนัในนาฬิการะบบของเคร่ืองพิมพ์ 1* - 31

4 ชัว่โมง ตั้งชัว่โมงในนาฬิการะบบของเคร่ือง

พิมพ์

0* - 23

5 นาที ตั้งนาทีในนาฬิการะบบของเคร่ืองพิม

พ์

0* - 59

6 รูปแบบวนัท่ี ตั้งรูปแบบแสดงวนัท่ี 0: YYMMDD*

1: MMDDYY

2: DDMMYY

7 รูปแบบเวลา ตั้งรูปแบบแสดงเวลา 0: 12h

1: 24h*
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การตั้งคา่ระบบ

หมายเลขโปร

แกรม
รายการเมนู คาํอธิบาย

ค่า

(*: การตั้งค่าเร่ิมตน้)

100 เคร่ืองจบัเวลาโหมดใ

ชพ้ลงังานตํา่

ตั้งจาํนวนเวลาใหเ้คร่ืองพิมพร์อก่อน

ท่ีจะเขา้โหมด Low Power

ท่านสามารถตั้งค่าระหว่าง 1 ถึง 60 

นาที (เพิ่มครั้งละ 1 นาที)

กาํลงัไฟในเคร่ืองจะไม่ถูกตดัลงโดยส

มบรูณ์ในโหมดLow Power 

แต่โหมดน้ีจะสรา้งสมดุลระหว่างการ

ใชพ้ลงังาน ำกับเวลาอุ่นเคร่ืองสั้นๆ 

ดว้ยการควบคุมอุณหภูมิของฟิวเซอร์

มาอยู่ในระดบักึ่งกลางระหว่างอุอุณห

ภูมิเม่ือปิดเคร่ืองและอุณหภมิู 

เม่ือเคร่ือง "พรอ้ม"

1* - 60 นาที

101 เคร่ืองจบัเวลาโหมด

พกัเคร่ือง

ตั้งระยะเวลาท่ีเคร่ืองจะเขา้สู่โหมดพั

กเคร่ืองหลงัจากอยูใ่นโหมดใชพ้ลงังา

นตํา่

ท่านสามารถตั้งค่าระหว่าง 1 และ 

239 นาที (เพิ่มครั้งละ 1 นาที)

โหมดพกัเคร่ืองจะลดการใชพ้ลงังาน

ใหเ้หลือน้อยท่ีสุดดว้ยการตดักระแสไ

ฟฟ้าท่ีเขา้สู่ส่วนประกอบทั้ง 
หมดยกเวน้ชุดควบคุม 

เวลาอุ่นเคร่ืองในโหมด 

Sleepจะนานกว่าใน โหมดโหมด 

Low Power

1* - 239 นาที

102 เคร่ืองจบัเวลา Auto 

Reset

ตั้งจาํนวนเวลาใหเ้คร่ืองพิมพค์า้งหน้

าจอเดิมไวก้่อนท่ีจะกลบัไปท่ี 

หน้าจอแสดงผลเร่ิมตน้โดยอตัโนมติัเ

ม่ือไม่มีการใชง้านใดๆ

0: 15 วินาที

1: 30 วินาที

2: 45 วินาที*

3: 1 นาที

4: 2 นาที

5: 3 นาที

6: 4 นาที

103 เคร่ืองจบัเวลา Auto 

Print

ตั้งระยะเวลาใหเ้ครื่องพมิพร์อหลงัจากด

เนินงานอย่างเช่นการใชแ้ผงควบคุม 

การป้อนเอกสารหรอืนําเอกสารออกจา

กอุปกรณป้์อนเอกสาร 

การดึงถาดออกหรือการใส่ถาด 

จนกระทั้งเริ่มพมิพง์านโดยอตัโนมติั

ท่านสามารถตั้งค่าระหวา่ง 1 และ 240 

นาที (เพิ่มครั้งละ 1 นาที)

1 - 240 วินาที

(ค่าเร่ิมตน้: 10 วินาที)
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104 เคร่ืองจบัเวลา Auto 

Scan Complete

ตั้งจาํนวนเวลาใหเ้คร่ืองพิมพร์อก่อน

ท่ีจะประมวงานถดัไปเม่ือกาํหนดค่าไ

ม่มีการบรรจุกระดาษ 

เพิ่มเติมลงในเคร่ืองเม่ือใชก้ระจกรอ

งกระดาษ

1: 20 วินาที

2: 30 วินาที*

3: 60 วินาที

4: 90 นาที

105 เคร่ืองจบัเวลา Job 

Cancel

กาํหนดเวลาท่ีเคร่ืองจะรอก่อนท่ีจะย

กเลิกทุกงานอตัอตัโนมติัสาํหรบังาน

ท่ีหยุดชัว่คราวหลงัเกิดขอ้ผิดพลาด

0: ไม่ถูกตอ้ง

60 - 5940 วินาที

(ค่าเร่ิมตน้: 600 วินาที)

106 เคร่ืองจบัเวลา Job 

Done

ตั้งจาํนวนเวลาท่ีหน้าจอแสดงผลการ

เสร็จงานจะปรากฏขึ้ นบนแผงควบคุ

มหลงัการเสร็จงาน

1 - 10 วินาที

(ค่าเร่ิมตน้: 3 วินาที)

202 รายงานทิศทางงาน

พิมพด์ว้ยตนเอง

เลือกรายงานท่ีจะใหพ้ิมพ์ 1: System Settings Report*

2: Service Settings Report

3: Job History Report

4: Error History Report

5: Job Counter Report

206 Paper Class การเลือกชุดขนาดกระดาษท่ีจะนํามา

ใช ้

2: Inch Series

3: AB Series (8 × 13")

4: AB Series (18K/16K)*

5: AB Series (8 × 13"/8 × 14")

207 หน้าจอแสดงขอ้ผิดพ

ลาดจากการเปล่ียน

ตลบัลกูดรมั

ตั้งความถ่ีในการแสดงรหสัขอ้ผิดพล

าดเม่ือถึงเวลาท่ีจะตอ้งเปล่ียนตลบัลู

กดรมั

หมายเหตุ • เมื่อตอ้งการออกจากหน้า

จอท่ีมรีหสั ขอ้ผิดพลาด 

ใหก้ดปุ่ มใดๆ 

บนแผงควบคุม

0: ไม่แสดงผล

1: เม่ือสบัสวิตชเ์คร่ืองพิมพใ์ห ้ON 

และ OFF*

2: เม่ือเการจบัเวลาเสร็จส้ิน Auto 

Reset 

208 หน้าจอแสดงขอ้ผิดพ

ลาดจากอายุการใชง้

านตลบัลกูดรมั

ตั้งความถ่ีในการแสดงรหสัขอ้ผิดพล

าดเม่ือหมดอายุการใชง้านตลบัลกูด

รมั

หมายเหตุ • เมื่อตอ้งการออกจากหน้า

จอท่ีมรีหสั ขอ้ผิดพลาด 

ใหก้ดปุ่ มใดๆ 

บนแผงควบคุม

0: ไม่แสดงผล

1: เม่ือสบัสวิตชเ์คร่ืองพิมพใ์ห ้ON 

และ OFF

2: เม่ือหมดเวลาท่ีตั้งไวใ้น Auto 

Reset*

209 หน้าจอแสดงขอ้ผิดพ

ลาดจากการเปล่ียน

ตลบัหมึก

ตั้งความถ่ีในการแสดงรหสัขอ้ผิดพล

าดเม่ือถึงเวลาท่ีจะตอ้งเปล่ียนตลบัห

มึก

หมายเหตุ • เมื่อตอ้งการออกจากหน้า

จอท่ีมรีหสั ขอ้ผิดพลาด 

ใหก้ดปุ่ มใดๆ 

บนแผงควบคุม

0: ไม่แสดงผล

1: เม่ือสบัสวิตชเ์คร่ืองพิมพใ์ห ้ON 

และ OFF*

2: เม่ือหมดเวลาท่ีตั้งไวใ้น Auto 

Reset

หมายเลขโปร

แกรม
รายการเมนู คาํอธิบาย

ค่า

(*: การตัง้ค่าเร่ิมตน้)
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210 ตวัเลือกขนาดเอกสา

ร (1) 

ตั้งค่าขนาดเอกสารท่ีสามารถตรวจพ

บเม่ือโปรแกรมหมายเลข 206 

ถูกตั้งเป็น 4 หรือ 5

เม่ือ 4 ถูกตั้ง:

0:  8.5 × 13" *

1:  8.5 × 13"

2:  8.5 × 13.4"

เม่ือ 5 ถูกตั้ง:

0:  8.5 × 14"  *

1:  8.5 × 13"

2:  8.5 × 14"

211 ตวัเลือกขนาดเอกสา

ร (2) 

ตั้งค่าขนาดเอกสารท่ีสามารถตรวจพ

บเม่ือโปรแกรมหมายเลข 206 

ถูกตั้งเป็น 5

0: B5 *

1: B5

2: 16K

400 ตวัเลขหลกัท่ี 1 

ในpasscodeของผูดู้

แลระบบ

ตั้งตวัเลขหลกัท่ี 1 

ในpasscodeของผูดู้แลระบบ

0 - 9

(ค่าเร่ิมตน้:1)

401 ตวัเลขหลกัท่ี 2 

ในpasscodeของผูดู้

แลระบบ

ตั้งตวัเลขหลกัท่ี 2 

ในpasscodeของผูดู้แลระบบ

0 - 9

(ค่าเร่ิมตน้:1)

402 ตวัเลขหลกัท่ี 3 

ในpasscodeของผูดู้

แลระบบ

ตั้งตวัเลขหลกัท่ี 3 

ในpasscodeของผูดู้แลระบบ

0 - 9

(ค่าเร่ิมตน้:1)

403 ตวัเลขหลกัท่ี 4 

ในpasscodeของผูดู้

แลระบบ

ตั้งตวัเลขหลกัท่ี 4 

ในpasscodeของผูดู้แลระบบ

0 - 9

(ค่าเร่ิมตน้:1)

404 ตวัเลขหลกัท่ี 5 

ในpasscodeของผูดู้

แลระบบ

ตั้งตวัเลขหลกัท่ี 5 

ในpasscodeของผูดู้แลระบบ

1-10 (เม่ือpasscodeเป็นตวัเลข 4 

หลกั กดตวัเลข 10) (ค่าเร่ิมตน้: 

1)

405 ตวัเลขหลกัท่ี 6 

ในpasscodeของผูดู้

แลระบบ

ตั้งตวัเลขหลกัท่ี 6 

ในpasscodeของผูดู้แลระบบ

1-10 (เม่ือpasscodeเป็นตวัเลข 5 

หลกั กดตวัเลข 10) (ค่าเร่ิมตน้: 

10)

500 ชนิดกระดาษในถาด 

1

ตั้งชนิดกระดาษในถาด 1 0: ธรรมดา*

5: มีน้ําหนักเบา

501 ชนิดกระดาษในถาด 

2

ตั้งชนิดกระดาษในถาด 2 0: ธรรมดา*

5: มีน้ําหนักเบา

502 ชนิดกระดาษในถาด

Bypass

ตั้งชนิดกระดาษในถาด Bypass 0: ธรรมดา*

2: มีความหนา

5: มีน้ําหนักเบา

900 รุ่นเฟิรม์แวรข์องตวัค

วบคุม

แสดงเวอรช์นัเฟิรม์แวรข์องตวัควบคุ

ม
-

หมายเลขโปร

แกรม
รายการเมนู คาํอธิบาย

ค่า

(*: การตั้งค่าเร่ิมตน้)
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การตั้งค่าโหมดบญัชี

901 รุ่นเฟิรม์แวรข์อง UI แสดงเวอรช์นัเฟิรม์แวรข์องแผงหน้า

ปัด UI
-

902 Firmware Version of 

DADF

แสดงเวอรช์นัเฟิรม์แวรข์องอุปกรณ์ป้

อนกระดาษ
-

7000 Copy Counter แสดงจาํนวนหน้าทั้งหมดท่ีทาํสาํเนา -

7001 Print Counter แสดงจาํนวนหน้าทั้งหมดท่ีพิมพ์ -

หมายเลขโปร

แกรม
รายการเมนู คาํอธิบาย

ค่า

(*: การตัง้ค่าเร่ิมตน้)

203 โหมด Account เลือกโหมดบญัชีของเคร่ืองพิมพ์

โปรดดูท่ี "โหมด Account" (P.69)

0: โหมดบญัชีอิสระ*

1: โหมดบญัชีเดียว

2: โหมดหลายบัญชี

600 ลบสาํเนาของทุกบัญ

ชี

ลา้งการนับสาํเนาของทุกบญัชี 0: หา้มเคลียร*์

1: เคลียร์

601 passcode 

ของบญัชีหมายเลข 

1

ระบุ passcode ของบัญชีเลขท่ี 1 

โดยใชต้วัเลขสามหลกั

4-ตวัเลข 6 หลัก

(ค่าเร่ิมตน้: 0001)

602 passcode 

ของบญัชีหมายเลข 

2

ระบุ passcode ของบัญชีเลขท่ี 2 

โดยใชต้วัเลขสามหลกั

4-ตวัเลข 6 หลัก

(ค่าเร่ิมตน้: 0002)

603 passcode 

ของบญัชีหมายเลข 

3

ระบุ passcode ของบัญชีเลขท่ี 3 

โดยใชต้วัเลขสามหลกั

4 - ตวัเลข 6 หลกั

(ค่าเร่ิมตน้: 0003)

604 passcode 

ของบญัชีหมายเลข 

4

ระบุ passcode ของบัญชีเลขท่ี 4 

โดยใชต้วัเลขสามหลกั

4 - ตวัเลข 6 หลกั

(ค่าเร่ิมตน้: 0004)

605 passcode 

ของบญัชีหมายเลข 

5

ระบุ passcode ของบัญชีเลขท่ี 5 

โดยใชต้วัเลขสามหลกั

4 - ตวัเลข 6 หลกั

(ค่าเร่ิมตน้: 0005)

606 passcode 

ของบญัชีหมายเลข 

6

ระบุ passcode ของบัญชีเลขท่ี 6 

โดยใชต้วัเลขสามหลกั

4 - ตวัเลข 6 หลกั

(ค่าเร่ิมตน้: 0006)

607 passcode 

ของบญัชีหมายเลข 

7

ระบุ passcode ของบัญชีเลขท่ี 7 

โดยใชต้วัเลขสามหลกั

4 - ตวัเลข 6 หลกั

(ค่าเร่ิมตน้: 0007)

หมายเลขโปร

แกรม
รายการเมนู คาํอธิบาย

ค่า

(*: การตัง้ค่าเร่ิมตน้)
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608 passcode 

ของบัญชีหมายเลข 

8

ระบุ passcode ของบญัชีเลขท่ี 8 

โดยใชต้ัวเลขสามหลกั

4 - ตัวเลข 6 หลกั

(ค่าเร่ิมตน้: 0008)

609 passcode 

ของบัญชีหมายเลข 

9

ระบุ passcode ของบญัชีเลขท่ี 9 

โดยใชต้ัวเลขสามหลกั

4 - ตัวเลข 6 หลกั

(ค่าเร่ิมตน้: 0009)

610 passcode 

ของบัญชีหมายเลข 

10

ระบุ passcode ของบญัชีเลขท่ี 10 

โดยใชต้ัวเลขสามหลกั

4 - ตัวเลข 6 หลกั

(ค่าเร่ิมตน้: 0010)

611 บญัชีเลขท่ี 1

Copy Job Limit

ระบุจาํนวนหน้าสูงสุดท่ียอมใหท้าํสาํ

เนาของบัญชี เลขท่ี 1

0 (ไม่จาํกดัจาํนวน)* - 255 (1 = 

1000)

612 บญัชีเลขท่ี 2

Copy Job Limit

ระบุจาํนวนหน้าสูงสุดท่ียอมใหท้าํสาํ

เนาของบัญชี เลขท่ี 2

0 (ไม่จาํกดัจาํนวน)* - 255 (1 = 

1000)

613 บญัชีเลขท่ี 3

Copy Job Limit

ระบุจาํนวนหน้าสูงสุดท่ียอมใหท้าํสาํ

เนาของบัญชี เลขท่ี 3

0 (ไม่จาํกดัจาํนวน)* - 255 (1 = 

1000)

614 บญัชีเลขท่ี 4

Copy Job Limit

ระบุจาํนวนหน้าสูงสุดท่ียอมใหท้าํสาํ

เนาของบัญชี เลขท่ี 4

0 (ไม่จาํกดัจาํนวน)* - 255 (1 = 

1000)

615 บญัชีเลขท่ี 5

Copy Job Limit

ระบุจาํนวนหน้าสูงสุดท่ียอมใหท้าํสาํ

เนาของบัญชี เลขท่ี 5

0 (ไม่จาํกดัจาํนวน)* - 255 (1 = 

1000)

616 บญัชีเลขท่ี 6

Copy Job Limit

ระบุจาํนวนหน้าสูงสุดท่ียอมใหท้าํสาํ

เนาของบัญชี เลขท่ี 6

0 (ไม่จาํกดัจาํนวน)* - 255 (1 = 

1000)

617 บญัชีเลขท่ี 7

Copy Job Limit

ระบุจาํนวนหน้าสูงสุดท่ียอมใหท้าํสาํ

เนาของบัญชี เลขท่ี 7

0 (ไม่จาํกดัจาํนวน)* - 255 (1 = 

1000)

618 บญัชีเลขท่ี 8

Copy Job Limit

ระบุจาํนวนหน้าสูงสุดท่ียอมใหท้าํสาํ

เนาของบัญชี เลขท่ี 8

0 (ไม่จาํกดัจาํนวน)* - 255 (1 = 

1000)

619 บญัชีเลขท่ี 9

Copy Job Limit

ระบุจาํนวนหน้าสูงสุดท่ียอมใหท้าํสาํ

เนาของบัญชี เลขท่ี 9

0 (ไม่จาํกดัจาํนวน)* - 255 (1 = 

1000)

620 บญัชีเลขท่ี 10

Copy Job Limit

ระบุจาํนวนหน้าสูงสุดท่ียอมใหท้าํสาํ

เนาของบัญชี เลขท่ี 10

0 (ไม่จาํกดัจาํนวน)* - 255 (1 = 

1000)

7002 บญัชีเลขท่ี 1

Copy Count

แสดงจาํนวนสาํเนาทั้งหมดท่ีสัง่พิมพ์

ภายใตบ้ญัชี เลขท่ี 1
-

7003 บญัชีเลขท่ี 2

Copy Count

แสดงจาํนวนสาํเนาทั้งหมดท่ีสัง่พิมพ์

ภายใตบ้ญัชี เลขท่ี 2
-

7004 บญัชีเลขท่ี 3

Copy Count

แสดงจาํนวนสาํเนาทั้งหมดท่ีสัง่พิมพ์

ภายใตบ้ญัชี เลขท่ี 3
-

7005 บญัชีเลขท่ี 4

Copy Count

แสดงจาํนวนสาํเนาทั้งหมดท่ีสัง่พิมพ์

ภายใตบ้ญัชี เลขท่ี 4
-

หมายเลขโปร

แกรม
รายการเมนู คาํอธิบาย

ค่า

(*: การตั้งค่าเร่ิมตน้)
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การตั้งค่าเครือค่าย

หมายเหตุ •ค่าดงักล่าวจะมีใหใ้ชเ้มือ่ติดตั้ง Simple Network Print Kit 

7006 บัญชีเลขท่ี 5

Copy Count

แสดงจาํนวนสาํเนาทั้งหมดท่ีสัง่พิมพ์

ภายใตบ้ัญชี เลขท่ี 5
-

7007 บัญชีเลขท่ี 6

Copy Count

แสดงจาํนวนสาํเนาทั้งหมดท่ีสัง่พิมพ์

ภายใตบ้ัญชี เลขท่ี  6
-

7008 บัญชีเลขท่ี 7

Copy Count

แสดงจาํนวนสาํเนาทั้งหมดท่ีสัง่พิมพ์

ภายใตบ้ัญชี เลขท่ี  7
-

7009 บัญชีเลขท่ี 8

Copy Count

แสดงจาํนวนสาํเนาทั้งหมดท่ีสัง่พิมพ์

ภายใตบ้ัญชี เลขท่ี  8
-

7010 บัญชีเลขท่ี 9

Copy Count

แสดงจาํนวนสาํเนาทั้งหมดท่ีสัง่พิมพ์

ภายใตบ้ัญชี เลขท่ี  9
-

7011 บัญชีเลขท่ี 10

Copy Count

แสดงจาํนวนสาํเนาทั้งหมดท่ีสัง่พิมพ์

ภายใตบ้ัญชี เลขท่ี 10
-

หมายเลขโปร

แกรม
รายการเมนู คาํอธิบาย

ค่า

(*: การตัง้ค่าเร่ิมตน้)

1006 Ethernet Speed ตั้งความเร็วในการส่ือสาร 17: 10BASE-T Half

18: 100BASE-TX Half

33: 10BASE-T Full

34: 100BASE-TX Full

127: Auto*

1007 โหมด IP ตั้งชนิดของ TCP/IP 4: IPv4*

6: IPv6

10: IPv4 และ IPv6 ทั้งคู่

1008 ขอไอพีแอดเดรส ตั้งวิธีการเรียกอพีแอดเดรส, subnet 

mask และท่ีอยู่เกตเวย์

1: RARP

2: DHCP

4: BOOTP

8: DHCP ท่ีมี AutoIP*

16: ตั้งค่าดว้ยตนเอง

1009 ตั้งไอพีแอดเดรส 1 

บน IPv4 ดว้ยตนเอง

ตั้งตวัเลข 8 บิตของเลขกลุ่มท่ี 1 

ในไอพีแอดเดรสของเคร่ืองพิมพโ์ดยใ

ช ้IPv4

0* - 255

1010 ตั้งไอพีแอดเดรส 2 

บน IPv4 ดว้ยตนเอง

ตั้งตวัเลข 8 บิตของเลขกลุ่มท่ี 2 

ในไอพีแอดเดรสของเคร่ืองพิมพโ์ดยใ

ช ้IPv4

0* - 255

หมายเลขโปร

แกรม
รายการเมนู คาํอธิบาย

ค่า

(*: การตัง้ค่าเร่ิมตน้)
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1011 ตั้งไอพีแอดเดรส 3 

บน IPv4 ดว้ยตนเอง

ตั้งตวัเลข 8 บิตของเลขกลุ่มท่ี 3 

ในไอพีแอดเดรสของเคร่ืองพิมพโ์ดยใ

ช ้IPv4

0* - 255

1012 ตั้งไอพีแอดเดรส 4 

บน IPv4 ดว้ยตนเอง

ตั้งตวัเลข 8 บิตของเลขกลุ่มท่ี 4 

ในไอพีแอดเดรสของเคร่ืองพิมพโ์ดยใ

ช ้IPv4

0* - 255

1013 ตั้ง Subnet Mask 1 

บน IPv4 ดว้ยตนเอง

ตั้งตวัเลข 8 บิตของเลขกลุ่มท่ี 1 ใน 

subnet mask ของเคร่ืองพิมพโ์ดยใช ้

IPv4

0* - 255

1014 ตั้ง Subnet Mask 2 

บน IPv4 ดว้ยตนเอง

ตั้งตวัเลข 8 บิตของเลขกลุ่มท่ี 2 ใน 

subnet mask ของเคร่ืองพิมพโ์ดยใช ้

IPv4

0* - 255

1015 ตั้ง Subnet Mask 3 

บน IPv4 ดว้ยตนเอง

ตั้งตวัเลข 8 บิตของเลขกลุ่มท่ี 3 ใน 

subnet mask ของเคร่ืองพิมพโ์ดยใช ้

IPv4

0* - 255

1016 ตั้ง Subnet Mask 4 

บน IPv4 ดว้ยตนเอง

ตั้งตวัเลข 8 บิตของเลขกลุ่มท่ี 4 ใน 

subnet mask ของเคร่ืองพิมพโ์ดยใช ้

IPv4

0* - 255

1017 ตั้งท่ีอยู่เกตเวย ์1 

บน IPv4 ดว้ยตนเอง

ตั้งตวัเลข 8 บิตของเลขกลุ่มท่ี 1 

ในท่ีอยู่เกตเวยข์องเคร่ืองพิมพโ์ดยใช ้

IPv4

0* - 255

1018 ตั้งท่ีอยู่เกตเวย ์2 

บน IPv4 ดว้ยตนเอง

ตั้งตวัเลข 8 บิตของเลขกลุ่มท่ี 2 

ในท่ีอยู่เกตเวยข์องเคร่ืองพิมพโ์ดยใช ้

IPv4

0* - 255

1019 ตั้งท่ีอยู่เกตเวย ์3 

บน IPv4 ดว้ยตนเอง

ตั้งตวัเลข 8 บิตของเลขกลุ่มท่ี 3 

ในท่ีอยู่เกตเวยข์องเคร่ืองพิมพโ์ดยใช ้

IPv4

0* - 255

1020 ตั้งท่ีอยู่เกตเวย ์4 

บน IPv4 ดว้ยตนเอง

ตั้งตวัเลข 8 บิตของเลขกลุ่มท่ี 4 

ในท่ีอยู่เกตเวยข์องเคร่ืองพิมพโ์ดยใช ้

IPv4

0* - 255

1021 ตวักรองไอพีบน 

IPv4

ตั้งค่าว่าจะใช ้IPv4 

เฉพาะเม่ือเช่ือมต่อเขา้กบัเคร่ืองพิม

พ์

0: ไม่มีการควบคุมการเขา้ถึง 

IPv4*

1: ใชก้ารควบคุมการเขา้ถึง IPv4

1022 อนุญาตใหไ้อพีแอดเ

ดรส (1) - 1 เขา้ถึง 

IPv4

ตั้งตวัเลข 8 บิตของเลขกลุ่มท่ี 1 

ในไอพีแอดเดรส (1) - 1 

ท่ีอนุญาตใหเ้ขา้ถึง IPv4

0* - 255

1023 อนุญาตใหไ้อพีแอดเ

ดรส (1) - 2 เขา้ถึง 

IPv4

ตั้งตวัเลข 8 บิตของเลขกลุ่มท่ี 2 

ในไอพีแอดเดรส (1) - 2 

ท่ีอนุญาตใหเ้ขา้ถึง IPv4

0* - 255

หมายเลขโปร

แกรม
รายการเมนู คาํอธิบาย

ค่า

(*: การตั้งค่าเร่ิมตน้)
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1024 อนุญาตใหไ้อพีแอดเ

ดรส (1) - 3 เขา้ถึง 

IPv4

ตั้งตวัเลข 8 บิตของเลขกลุ่มท่ี 3 

ในไอพีแอดเดรส (1) - 3 

ท่ีอนุญาตใหเ้ขา้ถึง IPv4

0* - 255

1025 อนุญาตใหไ้อพีแอดเ

ดรส (1) - 4 เขา้ถึง 

IPv4

ตั้งตวัเลข 8 บิตของเลขกลุ่มท่ี 4 

ในไอพีแอดเดรส (1) - 4 

ท่ีอนุญาตใหเ้ขา้ถึง IPv4

0* - 255

1026 ความยาวบิตมาสกค์

วบคุมการเขา้ถึง 

IPv4 (1)

ตั้งความยาวบิตของมาสกค์วบคุมกา

รเขา้ถึง IPv4 (1)

0* - 32

1030 อนุญาตใหไ้อพีแอดเ

ดรส (2) - 1 เขา้ถึง 

IPv4

ตั้งตวัเลข 8 บิตของเลขกลุ่มท่ี 1 ใน 

Subnet Mask (2) - 1 

ท่ีอนุญาตใหเ้ขา้ถึง IPv4

0* - 255

1031 อนุญาตใหไ้อพีแอดเ

ดรส (2) - 2 เขา้ถึง 

IPv4

ตั้งตวัเลข 8 บิตของเลขกลุ่มท่ี 2 ใน 

Subnet Mask (2) - 2 

ท่ีอนุญาตใหเ้ขา้ถึง IPv4

0* - 255

1032 อนุญาตใหไ้อพีแอดเ

ดรส (2) - 3 เขา้ถึง 

IPv4

ตั้งตวัเลข 8 บิตของเลขกลุ่มท่ี 3 ใน 

Subnet Mask (2) - 3 

ท่ีอนุญาตใหเ้ขา้ถึง IPv4

0* - 255

1033 อนุญาตใหไ้อพีแอดเ

ดรส (2) - 4 เขา้ถึง 

IPv4

ตั้งตวัเลข 8 บิตของเลขกลุ่มท่ี 4 ใน 

Subnet Mask (2) - 4 

ท่ีอนุญาตใหเ้ขา้ถึง IPv4

0* - 255

1034 ความยาวบิตมาสกค์

วบคุมการเขา้ถึง 

IPv4 (2)

ตั้งความยาวบิตของมาสกค์วบคุมกา

รเขา้ถึง IPv4 (2)

0* - 32

1038 อนุญาตใหไ้อพีแอดเ

ดรส (3) - 1 เขา้ถึง 

IPv4

ตั้งตวัเลข 8 บิตของเลขกลุ่มท่ี 1 

ในไอพีแอดเดรส (3) - 1 

ท่ีอนุญาตใหเ้ขา้ถึง IPv4

0* - 255

1039 อนุญาตใหไ้อพีแอดเ

ดรส (3) - 2 เขา้ถึง 

IPv4

ตั้งตวัเลข 8 บิตของเลขกลุ่มท่ี 2 

ในไอพีแอดเดรส (3) - 2 

ท่ีอนุญาตใหเ้ขา้ถึง IPv4

0* - 255

1040 อนุญาตใหไ้อพีแอดเ

ดรส (3) - 3 เขา้ถึง 

IPv4

ตั้งตวัเลข 8 บิตของเลขกลุ่มท่ี 3 

ในไอพีแอดเดรส (3) - 3 

ท่ีอนุญาตใหเ้ขา้ถึง IPv4

0* - 255

1041 อนุญาตใหไ้อพีแอดเ

ดรส (3) - 4 เขา้ถึง 

IPv4

ตั้งตวัเลข 8 บิตของเลขกลุ่มท่ี 4 

ในไอพีแอดเดรส (3) - 4 

ท่ีอนุญาตใหเ้ขา้ถึง IPv4

0* - 255

1042 ความยาวบิตมาสกค์

วบคุมการเขา้ถึง 

IPv4 (3)

ตั้งความยาวบิตของมาสกค์วบคุมกา

รเขา้ถึง IPv4 (3)

0* - 32

หมายเลขโปร

แกรม
รายการเมนู คาํอธิบาย

ค่า

(*: การตัง้ค่าเร่ิมตน้)
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1046 อนุญาตใหไ้อพีแอดเ

ดรส (4) - 1 เขา้ถึง 

IPv4

ตั้งตวัเลข 8 บิตของเลขกลุ่มท่ี 1 

ในไอพีแอดเดรส (4) - 1 

ท่ีอนุญาตใหเ้ขา้ถึง IPv4

0* - 255

1047 อนุญาตใหไ้อพีแอดเ

ดรส (4) - 2 เขา้ถึง 

IPv4

ตั้งตวัเลข 8 บิตของเลขกลุ่มท่ี 2 

ในไอพีแอดเดรส (4) - 2 

ท่ีอนุญาตใหเ้ขา้ถึง IPv4

0* - 255

1048 อนุญาตใหไ้อพีแอดเ

ดรส (4) - 3 เขา้ถึง 

IPv4

ตั้งตวัเลข 8 บิตของเลขกลุ่มท่ี 3 

ในไอพีแอดเดรส (4) - 3 

ท่ีอนุญาตใหเ้ขา้ถึง IPv4

0* - 255

1049 อนุญาตใหไ้อพีแอดเ

ดรส (4) - 4 เขา้ถึง 

IPv4

ตั้งตวัเลข 8 บิตของเลขกลุ่มท่ี 4 

ในไอพีแอดเดรส (4) - 4 

ท่ีอนุญาตใหเ้ขา้ถึง IPv4

0* - 255

1050 ความยาวบิตมาสกค์

วบคุมการเขา้ถึง 

IPv4 (4)

ตั้งความยาวบิตของมาสกค์วบคุมกา

รเขา้ถึง IPv4 (4)

0* - 32

1054 อนุญาตใหไ้อพีแอดเ

ดรส (5) - 1 เขา้ถึง 

IPv4

ตั้งตวัเลข 8 บิตของเลขกลุ่มท่ี 1 

ในไอพีแอดเดรส (5) - 1 

ท่ีอนุญาตใหเ้ขา้ถึง IPv4

0* - 255

1055 อนุญาตใหไ้อพีแอดเ

ดรส (5) - 2 เขา้ถึง 

IPv4

ตั้งตวัเลข 8 บิตของเลขกลุ่มท่ี 2 

ในไอพีแอดเดรส (5) - 2 

ท่ีอนุญาตใหเ้ขา้ถึง IPv4

0* - 255

1056 อนุญาตใหไ้อพีแอดเ

ดรส (5) - 3 เขา้ถึง 

IPv4

ตั้งตวัเลข 8 บิตของเลขกลุ่มท่ี 3 

ในไอพีแอดเดรส (5) - 3 

ท่ีอนุญาตใหเ้ขา้ถึง IPv4

0* - 255

1057 อนุญาตใหไ้อพีแอดเ

ดรส (5) - 4 เขา้ถึง 

IPv4

ตั้งตวัเลข 8 บิตของเลขกลุ่มท่ี 4 

ในไอพีแอดเดรส (5) - 4 

ท่ีอนุญาตใหเ้ขา้ถึง IPv4

0* - 255

1058 ความยาวบิตมาสกค์

วบคุมการเขา้ถึง 

IPv4 (5)

ตั้งความยาวบิตของมาสกค์วบคุมกา

รเขา้ถึง IPv4 (5)

0* - 32

1062 อนุญาตใหไ้อพีแอดเ

ดรส (6) - 1 เขา้ถึง 

IPv4

ตั้งตวัเลข 8 บิตของเลขกลุ่มท่ี 1 

ในไอพีแอดเดรส (6) - 1 

ท่ีอนุญาตใหเ้ขา้ถึง IPv4

0* - 255

1063 อนุญาตใหไ้อพีแอดเ

ดรส (6) - 2 เขา้ถึง 

IPv4

ตั้งตวัเลข 8 บิตของเลขกลุ่มท่ี 2 

ในไอพีแอดเดรส (6) - 2 

ท่ีอนุญาตใหเ้ขา้ถึง IPv4

0* - 255

1064 อนุญาตใหไ้อพีแอดเ

ดรส (6) - 3 เขา้ถึง 

IPv4

ตั้งตวัเลข 8 บิตของเลขกลุ่มท่ี 3 

ในไอพีแอดเดรส (6) - 3 

ท่ีอนุญาตใหเ้ขา้ถึง IPv4

0* - 255

หมายเลขโปร

แกรม
รายการเมนู คาํอธิบาย

ค่า

(*: การตั้งค่าเร่ิมตน้)
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1065 อนุญาตใหไ้อพีแอดเ

ดรส (6) - 4 เขา้ถึง 

IPv4

ตั้งตวัเลข 8 บิตของเลขกลุ่มท่ี 4 

ในไอพีแอดเดรส (6) - 4 

ท่ีอนุญาตใหเ้ขา้ถึง IPv4

0* - 255

1066 ความยาวบิตมาสกค์

วบคุมการเขา้ถึง 

IPv4 (6)

ตั้งความยาวบิตของมาสกค์วบคุมกา

รเขา้ถึง IPv4 (6)

0* - 32

1070 อนุญาตใหไ้อพีแอดเ

ดรส (7) - 1 เขา้ถึง 

IPv4

ตั้งตวัเลข 8 บิตของเลขกลุ่มท่ี 1 

ในไอพีแอดเดรส (7) - 1 

ท่ีอนุญาตใหเ้ขา้ถึง IPv4

0* - 255

1071 อนุญาตใหไ้อพีแอดเ

ดรส (7) - 2 เขา้ถึง 

IPv4

ตั้งตวัเลข 8 บิตของเลขกลุ่มท่ี 2 

ในไอพีแอดเดรส (7) - 2 

ท่ีอนุญาตใหเ้ขา้ถึง IPv4

0* - 255

1072 อนุญาตใหไ้อพีแอดเ

ดรส (7) - 3 เขา้ถึง 

IPv4

ตั้งตวัเลข 8 บิตของเลขกลุ่มท่ี 3 

ในไอพีแอดเดรส (7) - 3 

ท่ีอนุญาตใหเ้ขา้ถึง IPv4

0* - 255

1073 อนุญาตใหไ้อพีแอดเ

ดรส (7) - 4 เขา้ถึง 

IPv4

ตั้งตวัเลข 8 บิตของเลขกลุ่มท่ี 4 

ในไอพีแอดเดรส (7) - 4 

ท่ีอนุญาตใหเ้ขา้ถึง IPv4

0* - 255

1074 ความยาวบิตมาสกค์

วบคุมการเขา้ถึง 

IPv4 (7)

ตั้งความยาวบิตของมาสกค์วบคุมกา

รเขา้ถึง IPv4 (7)

0* - 32

1078 อนุญาตใหไ้อพีแอดเ

ดรส (8) - 1 เขา้ถึง 

IPv4

ตั้งตวัเลข 8 บิตของเลขกลุ่มท่ี 1 

ในไอพีแอดเดรส (8) - 1 

ท่ีอนุญาตใหเ้ขา้ถึง IPv4

0* - 255

1079 อนุญาตใหไ้อพีแอดเ

ดรส (8) - 2 เขา้ถึง 

IPv4

ตั้งตวัเลข 8 บิตของเลขกลุ่มท่ี 2 

ในไอพีแอดเดรส (8) - 2 

ท่ีอนุญาตใหเ้ขา้ถึง IPv4

0* - 255

1080 อนุญาตใหไ้อพีแอดเ

ดรส (8) - 3 เขา้ถึง 

IPv4

ตั้งตวัเลข 8 บิตของเลขกลุ่มท่ี 3 

ในไอพีแอดเดรส (8) - 3 

ท่ีอนุญาตใหเ้ขา้ถึง IPv4

0* - 255

1081 อนุญาตใหไ้อพีแอดเ

ดรส (8) - 4 เขา้ถึง 

IPv4

ตั้งตวัเลข 8 บิตของเลขกลุ่มท่ี 4 

ในไอพีแอดเดรส (8) - 4 

ท่ีอนุญาตใหเ้ขา้ถึง IPv4

0* - 255

1082 ความยาวบิตมาสกค์

วบคุมการเขา้ถึง 

IPv4 (8)

ตั้งความยาวบิตของมาสกค์วบคุมกา

รเขา้ถึง IPv4 (8)

0* - 32

1086 อนุญาตใหไ้อพีแอดเ

ดรส (9) - 1 เขา้ถึง 

IPv4

ตั้งตวัเลข 8 บิตของเลขกลุ่มท่ี 1 

ในไอพีแอดเดรส (9) - 1 

ท่ีอนุญาตใหเ้ขา้ถึง IPv4

0* - 255

หมายเลขโปร

แกรม
รายการเมนู คาํอธิบาย

ค่า

(*: การตัง้ค่าเร่ิมตน้)
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1087 อนุญาตใหไ้อพีแอดเ

ดรส (9) - 2 เขา้ถึง 

IPv4

ตั้งตวัเลข 8 บิตของเลขกลุ่มท่ี 2 

ในไอพีแอดเดรส (9) - 2 

ท่ีอนุญาตใหเ้ขา้ถึง IPv4

0* - 255

1088 อนุญาตใหไ้อพีแอดเ

ดรส (9) - 3 เขา้ถึง 

IPv4

ตั้งตวัเลข 8 บิตของเลขกลุ่มท่ี 3 

ในไอพีแอดเดรส (9) - 3 

ท่ีอนุญาตใหเ้ขา้ถึง IPv4

0* - 255

1089 อนุญาตใหไ้อพีแอดเ

ดรส (9) - 4 เขา้ถึง 

IPv4

ตั้งตวัเลข 8 บิตของเลขกลุ่มท่ี 4 

ในไอพีแอดเดรส (9) - 3 

ท่ีอนุญาตใหเ้ขา้ถึง IPv4

0* - 255

1090 ความยาวบิตมาสกค์

วบคุมการเขา้ถึง 

IPv4 (9)

ตั้งความยาวบิตของมาสกค์วบคุมกา

รเขา้ถึง IPv4 (9)

0* - 32

1094 อนุญาตใหไ้อพีแอดเ

ดรส (10) - 1 

เขา้ถึง IPv4

ตั้งตวัเลข 8 บิตของเลขกลุ่มท่ี 1 

ในไอพีแอดเดรส (10) - 1 

ท่ีอนุญาตใหเ้ขา้ถึง IPv4

0* - 255

1095 อนุญาตใหไ้อพีแอดเ

ดรส (10) - 2 

เขา้ถึง IPv4

ตั้งตวัเลข 8 บิตของเลขกลุ่มท่ี 2 

ในไอพีแอดเดรส (10) - 2 

ท่ีอนุญาตใหเ้ขา้ถึง IPv4

0* - 255

1096 อนุญาตใหไ้อพีแอดเ

ดรส (10) - 3 

เขา้ถึง IPv4

ตั้งตวัเลข 8 บิตของเลขกลุ่มท่ี 3 

ในไอพีแอดเดรส (10) - 3 

ท่ีอนุญาตใหเ้ขา้ถึง IPv4

0* - 255

1097 อนุญาตใหไ้อพีแอดเ

ดรส (10) - 4 

เขา้ถึง IPv4

ตั้งตวัเลข 8 บิตของเลขกลุ่มท่ี 4 

ในไอพีแอดเดรส (10) - 4 

ท่ีอนุญาตใหเ้ขา้ถึง IPv4

0* - 255

1098 ความยาวบิตมาสกค์

วบคุมการเขา้ถึง 

IPv4 (10)

ตั้งความยาวบิตของมาสกค์วบคุมกา

รเขา้ถึง IPv4 (10)

0* - 32

1103 สถานะพอรต์ SNMP ตั้งสถานะเร่ิมตน้ของพอรต์ SNMP 0: ปิดใชง้านแลว้

1: เปิดใชง้านแลว้*

1104 สถานะพอรต์ LPD ตั้งสถานะเร่ิมตน้ของพอรต์ LPD 0: ปิดใชง้านแลว้

1: เปิดใชง้านแลว้*

1105 พอรต์สถานะ Port 

9100

ตั้งสถานะเร่ิมตน้ของพอรต์ Port 

9100

0: ปิดใชง้านแลว้

1: เปิดใชง้านแลว้*

1106 สถานะเร่ิมตน้การบ

ริการอินเทอรเ์น็ตขอ

ง Centreware

ตั้งสถานะเร่ิมตน้ใน Centreware 

Internet Services

0: ปิดใชง้านแลว้

1: เปิดใชง้านแลว้*

หมายเลขโปร

แกรม
รายการเมนู คาํอธิบาย

ค่า

(*: การตั้งค่าเร่ิมตน้)
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การตั้งค่าคณุลกัษณะ

หมายเลขโปร

แกรม
รายการเมนู คาํอธิบาย

ค่า

(*: การตัง้ค่าเร่ิมตน้)

3000 ถาดกระดาษ 

(การทาํสาํเนา)

ตั้งค่าถาดเร่ิมตน้ 0: อตัโนมติั

1: ถาด 1*

2: ถาด 2

5: ถาด Bypass

3002 การย่อ/ขยาย 

(การทาํสาํเนา)

ตั้งอตัราส่วนการยอ่-ขยายเร่ิมตน้ 0: อตัโนมติั

1: 50.0%

2: 70.7%

3: 100.0%*

4: 141.4%

5: 200.0%

6: ตั้งล่วงหน้า

3003 การลบขอบกระดาษ 

(การทาํสาํเนา)

ตั้งจาํนวน การลบขอบกระดาษ 0 - 50 มม.

(ค่าเร่ิมตน้:2 มม.)

3004 ประเภทตน้ฉบบั 

(การทาํสาํเนา)

ตั้งค่าเร่ิมตน้ของ [ประเภทตน้ฉบับ] 1: ขอ้ความ*

2: ขอ้ความ & ภาพถ่าย

3: ภาพถ่าย

3005 สว่างข้ึน / เขม้ข้ึน 

(การทาํสาํเนา)

ตั้งค่าเร่ิมตน้ของ [สวา่งข้ึน / เขม้ขึ้ น] 0: เบา +2

1: เบา +1

2: ปกติ*

3: มืด +1

4: มืด +2

5: ประหยดัหมึกพิมพ์

3006 ความคมชดั 

(การทาํสาํเนา)

ตั้งค่าความคมชดั 0: อ่อน+2

1: อ่อน +1

2: ปกติ*

3: ความคม +1

4: ความคม +2

3007 ปรบัคุณภาพของพน้ื 

หลงัของสาํเนา 

(การทาํสาํเนา)

ตั้งค่าลดสีพื้ นหลังของกระดาษหรือไ

ม่

0: Off

1: On*
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3008 ขนาดกระดาษ 

(การทาํสาํเนา)

ตั้งค่าเร่ิมตน้ของขนาดเอกสารเม่ือโป

รแกรมหมายเลข 206 ถูกตั้งค่าเป็น 

2.

1: 11 × 17"

2: A3

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: ขนาดเอกสารท่ีคาดหวงั

ตั้งค่าเร่ิมตน้ของขนาดเอกสารเม่ือโป

รแกรมหมายเลข 206 ถูกตั้งค่าเป็น 

3.

1: 11 × 17"

2: A3

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: ขนาดเอกสารท่ีคาดหวงั

หมายเลขโปร

แกรม
รายการเมนู คาํอธิบาย

ค่า

(*: การตั้งค่าเร่ิมตน้)
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3008

(อยา่งต่อเน่ือง)

ขนาดกระดาษ 

(การทาํสาํเนา)

ตั้งค่าเร่ิมตน้ของขนาดเอกสารเม่ือโป

รแกรมหมายเลข 206 ถูกตั้งค่าเป็น 

4

1: 11 × 17"

2: A3

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: ขนาดเอกสารท่ีคาดหวงั

ตั้งค่าเร่ิมตน้ของขนาดเอกสารเม่ือโป

รแกรมหมายเลข 206 ถูกตั้งค่าเป็น 

5

1: 11 × 17"

2: A3

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: ขนาดเอกสารท่ีคาดหวงั

3009 2 ดา้น 

(การทาํสาํเนา)

ตั้งการตั้งค่าเร่ิมตน้ของ [2 ดา้น] 0: 1 -> 1*

1: 1 -> 2

2: 2 -> 1

3: 2 -> 2

3010 Preset Zoom Ratio 

(การทาํสาํเนา)

ตั้งอตัราส่วนการตั้งค่ายอ่-

ขยายล่วงหน้า 

ท่านสามารถตั้งค่าระหว่าง 25 และ 

400% (เพิ่มครั้งละ 1%)

25 - 400%

(ค่าเร่ิมตน้:81%)

หมายเลขโปร

แกรม
รายการเมนู คาํอธิบาย

ค่า

(*: การตัง้ค่าเร่ิมตน้)
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3011 ปรบัคุณภาพของพน้ื 

หลงัของสาํเนา Level 

(การทาํสาํเนา)

ตั้งค่าระดบัคุณภาพของพื้ นหลงัของส

เนา ([ปรบัคุณภาพของพน้ื 

หลงัของสาํเนา) 

(โปรมแกรมหมายเลข: 3007) 

เม่ือคุณลกัษณะถกูตั้งเป็น ON 

คุณลกัษะน้ีสามารถใชไ้ดเ้ม่ือสแกนเ

อกสารภาพขาว-ดาํ

0: Level1

1: Level2*

2: Level3

3: Level4

4: Level5

3012 การลบขอบกระดาษ 

ถ่ายบตัรประจาํตวั 

(การทาํสาํเนา)

ตั้งจระยะของ การลบขอบกระดาษ 

สาํหรบัคุณลกัษณะ 

ถ่ายบตัรประจาํตวั

0 - 10 มม.

(ค่าเร่ิมตน้: 2 มม.)

3013 Scanning Size for 

ถ่ายบตัรประจาํตวั 

(ดา้นหน่ึงของตาราง

)

ตั้งขนาด (ดา้นหน่ึงของตาราง) 

เม่ือสแกนเอกสารโดยใชคุ้ณลกัษณะ 

ถ่ายบตัรประจาํตวั

86 - 297 มม.

(ค่าเร่ิมตน้:100 มม.)

3014 ดา้นท่ีถูกเย็บเล่มสาํ

หรบัการทาํสาํเนาห

น้าหลงั

กาํหนดดา้นเย็บเล่มเม่ือเอกสารแ

ละกระดาษ ไดต้ั้งค่าแลว้ เม่ือ 

"จาํนวนหน้าต่อดา้น" 

ถูกเลือกค่าการเย็บเล่มดา้นยาวจะถู

กติดตั้ง

3: การเย็บเล่มดา้นยาว*

4: การเย็บเล่มดา้นสั้น

4000 ความคมชดั 

(การสแกน)

ตั้งค่าความคมชดั 0: Soft +2

1: Soft +1

2: Normal*

3: Sharp +1

4: Sharp +2

4002 ปรบัคุณภาพของพน้ื 

หลงัของสาํเนา Level 

(การทาํสาํเนา)

ตั้งค่าการลดระดบัสีของฟังกช์ัน่ยกเลิ

กสีพื้ นหลงั (ปรบัคุณภาพของพน้ื 

หลงัของสาํเนา ) 

เม่ือคุณลกัษณะน้ีถูกตั้งให ้ON 

คุณลกัษะน้ีสามารถใชไ้ดเ้ม่ือสแกนเ

อกสารภาพขาว-ดาํ

0: Level1

1: Level2*

2: Level3

3: Level4

4: Level5

หมายเลขโปร

แกรม
รายการเมนู คาํอธิบาย

ค่า

(*: การตั้งค่าเร่ิมตน้)
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การพิมพ ์Reports

เครื่องพิมพส์ามารถพิมพร์ายงาน:

หมายเหตุ •รายการต่างๆ ท่ีพิมพจ์ะแตกต่างกนัตามการตั้งคา่ของเครื่อง

ปฏิบติัตามขั้นตอนทั้งหมดดา้นล่างในการพมิพร์ายงาน

1 เขา้สู่โหมด System Administration

โปรดดูท่ี"เขา้สู่โหมด System Administration" (P.126)

2 ป้อนหมายเลขโปรแกรม "202" และกดปุ่ม <เริ่ม>

Report คาํอธิบาย

System Settings Report พิมพก์ารกาํหนดค่าฮารด์แวรข์องเคร่ือง ขอ้มูลรุ่น สถานะการส้ินเปลือง 

จาํนวนหน้าท่ีพิมพต์ามคุณลกัษณะแต่ละอยา่ง 

รายการท่ีสามารถรายการท่ีถกูตั้งมาจาก CentreWare Internet Services 

และค่าบต่างๆ

Service Settings Report พิมพร์ายการทั้งหมดท่ีสามารถตั้งค่าไดจ้ากแผงควบคุมในโหมด System 

Administration

Job History Report แสดงผลการปฏิบัติงาน พิมพง์งานปัจจุบันล่าสุด (จาํนวนทั้งหมด 10 งาน)

หมายเหตุ • เมือ่มีประวติังานเกินกวา่ 10 งาน 

งานใหมแ่ต่ละงานจะแทนท่ีงานท่ีเก่าทีสุดในประวติั

• เมือ่งานหน้าเดียวถูกพิมพต่์อเน่ือง 

ขอ้มลูขอ้ผิดพลาดของหน้าท่ีติดขดัอาจไม่ถูกบนัทึก

Error History Report พิมพข์อ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้ผิดพลาดท่ีถกูเก็บเป็นประวติัไวใ้นเคร่ืองพิมพ ์

ขอ้ผิดพลาดจะถูกบันทึกตามลาํดบัจากใหม่ท่ีสุดไปเก่าท่ีสุดไดถึ้ง 42 ขอ้ 

สามารถบนัทึกขอ้มลูกระดาษติดหรือขอ้ผิดพลาดที◌่คลา้ยกนัไดท้ั้งส้ิน 10 ขอ้มลู

หมายเหตุ •กรณีท่ีขอ้ผิดพลาดมจีาํนวนขอ้มลูมาก อาจจะบนัทึกขอ้ผิดพลาดไดน้้อยกวา่ 

42 ขอ้ เมือ่ประวติัขอ้ผิดพลาดมีจาํนวนเกินขดีความสามารถในการบนัทึก 

ขอ้ผิดพลาดใหม่ๆ แต่ละขอ้ท่ีบนัทึกไวจ้ะแทนท่ีขอ้ผิดพลาดขอ้แรกสุด

Job Counter Report พิมพจ์าํนวนหน้าทั้งหมดท่ีพิมพต์ามคุณลกัษณะแต่ละรายการพรอ้มการนับจาํนวน 

เช่น 

จาํนวนสาํเนาทั้งหมดและจาํนวนสาํเนาสูงสุดท่ีอนุญาตใหผู้ใ้ชแ้ต่ละคนท่ีใชโ้หมด 

multiple account
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3 ป้อนจาํนวนรายงานท่ีตอ้งการพิมพแ์ลว้กดปุ่ม <เร่ิม>

หมายเหตุ •หากตอ้งการหยุดงานพิมพปั์จจุบนั ใหก้ดปุ่ ม <หยุด>

เมื่อเสร็จส้ินการพิมพง์านน้ันแลว้ 

แผนภาพแสดงสถานะของเครื่องจะปรากฏขึ้ น 

ดงัท่ีแสดงในรปูขวามือ

4 เมื่อส้ินสุดการพมิพ ์ใหก้ดปุ่ม <ล็อกอิน/ล็อกเอาต>์ เพื่อออกจากโหมด System Administration

หมายเหตุ • เมือ่ออกจากโหมด System Administration ไฟท่ีปุ่ ม <ล็อกอิน/ล็อกเอาต>์ จะดบัลง

การตรวจสอบจาํนวนงาน

ท่านสามารถตรวจสอบจาํนวนหน้าท่ีพิมพโ์ดยเคร่ืองพิมพใ์ตค้าํวา่ "Counter" ในขขอ้มลูท่ีไดจ้าก 

System Settings Report

Total Impressions

จาํนวนหน้ารวมทั้งหมดท่ีพิมพห์รือท่ีทาํสาํเนาจะปรากฏขึ้ น

Copied Impressions

จาํนวนหน้าทั้งหมดท่ีทาํสาํเนาจะปรากฏขึ้ น

Printed Impressions

จาํนวนหน้าทั้งหมดท่ีพิมพจ์ะปรากฏขึ้ น

จาํนวน คาํอธิบาย

1 System Settings Report

2 Service Settings Report

3 Job History Report

4 Error History Report

5 Job Counter Report
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การตรวจสอบวสัดสุิ้ นเปลือง

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะของวสัดุส้ินเปลือง เช่น ตลบัหมึกและตลบัลกูดรมัโดยเลือกคาํวา่ 

"Consumables" ซ่ึงเป็นขอ้มลูท่ีไดจ้าก System Settings Report

Toner Status

แสดงสถานะตลบัหมึก

 [OK]

ปัจจุบนัยงัไม่จาํเป็นตอ้งมีการเปล่ียนใหม่ทดแทน

 [Reorder]

ปัจจุบนัยงัไม่จาํเป็นตอ้งมีการเปล่ียนใหม่ทดแทน แต่ตลบัลูกดรมัจะตอ้งเปล่ียนใหม่ในเร็วๆ น้ีควร 
ตรวจดูใหแ้น่ใจวา่มีตลบัหมึกส้าํรอง

 [Replace Soon]

ควรเปล่ียนตลบัทนัที 

Drum Status

แสดงสถานะตลบัลูกดรมั 

 [OK]

ปัจจุบนัยงัไม่จาํเป็นตอ้งมีการเปล่ียนใหม่ทดแทน

 [Reorder]

ปัจจุบนัยงัไม่จาํเป็นตอ้งมีการเปล่ียนใหม่ทดแทน แต่ตลบัลูกดรมัจะตอ้งเปล่ียนใหม่ในเร็วๆ น้ี  
ควรมีตลบัลูกดรมัสาํรอง

 [Replace Soon]

ควรเปล่ียนตลบัทนัที

 [Replace Now]

จะตอ้งเปล่ียนตลบัลูกดรมัชุดใหม่เด๋ียวน้ี
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การตรวจสอบจาํนวนการแสดงผลท่ีทาํสาํเนา

เครื่องพิมพจ์ะสามารถแสดงจาํนวนการแสดงผลทั้งหมดของผูใ้ชแ้ต่ละรายท่ีดท้าํสาํเนาและจาํนวนการ

แสดงผลทั้งหมดท่ีผูใ้ชแ้ต่ละรายไดท้าํสาํเนาไวแ้ะการแสดงผลจาํนวนสูงสุดของผูใ้ชแ้ต่ละรายท่ีไดร้บัอ

นุญาตใหท้าํสาํเนา

คุณลกัษณะน้ีนํามาใชไ้ดใ้นโหมด Multiple Account เพือ่จดัการชุดการใชก้ระดาษในการถ่ายสาํเนา 

Accounting for copy paper: "การใชโ้หมดบัญชีในการบริหารการทาํสาํเนา" (P.111)

เพื่อตรวจสอบและปฏิบติัตามขั้นตอนทั้งหมดดา้นล่าง

1 เขา้สู่โหมด System Administration 

โปรดดูท่ี "เขา้สู่โหมด System Administration" (P.126)

2 ป้อนหมายเลขโปรแกรมของกลุ่มท่ีท่านตอ้งการตรวจสอบ กดปุ่ม <เริ่ม>

การแสดงผลท่ีทาํสาํเนา

ขีดจาํกดัสาํเนา

หมายเลขโปรแกรม คาํอธิบาย

7002 การแสดงผลท่ีทาํสาํเนาโดยผูใ้ชร้ายท่ี 1

7003 การแสดงผลท่ีทาํสาํเนาโดยผูใ้ชร้ายท่ี 2

7004 การแสดงผลท่ีทาํสาํเนาโดยผูใ้ชร้ายท่ี 3

7005 การแสดงผลท่ีทาํสาํเนาโดยผูใ้ชร้ายท่ี 4

7006 การแสดงผลท่ีทาํสาํเนาโดยผูใ้ชร้ายท่ี 5

7007 การแสดงผลท่ีทาํสาํเนาโดยผูใ้ชร้ายท่ี 6

7008 การแสดงผลท่ีทาํสาํเนาโดยผูใ้ชร้ายท่ี 7

7009 การแสดงผลท่ีทาํสาํเนาโดยผูใ้ชร้ายท่ี 8

7010 การแสดงผลท่ีทาํสาํเนาโดยผูใ้ชร้ายท่ี 9

7011 การแสดงผลท่ีทาํสาํเนาโดยผูใ้ชร้ายท่ี 10

หมายเลขโปรแกรม คาํอธิบาย

611 ขีดจาํกดัสาํเนาเฉพาะผูใ้ชร้ายท่ี 1

612 ขีดจาํกดัสาํเนาเฉพาะผูใ้ชร้ายท่ี 2

613 ขีดจาํกดัสาํเนาเฉพาะผูใ้ชร้ายท่ี 3

614 ขีดจาํกดัสาํเนาเฉพาะผูใ้ชร้ายท่ี 4

615 ขีดจาํกดัสาํเนาเฉพาะผูใ้ชร้ายท่ี 5

616 ขีดจาํกดัสาํเนาเฉพาะผูใ้ชร้ายท่ี 6
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3 ตรวจสอบค่าท่ีปรากฏ

หมายเหตุ • คุณสามารถมองเห็นตวัเลขลาํดบัถดัไปโดยการกดปุ่ ม 

<เริ่ม> เมื่อสญัลกัษณ์สามเหล่ียมปรากฏขึ้ น

•กดปุ่ ม <หยุด>  

เพื่อกลบัไปสู่จอป้อนหมายเลขโปรแกรม

4 เมื่อเสร็จส้ินการตรวจสอบแลว้ ใหก้ดปุ่ม <ล็อกอ◌ิน/ล็อกเอาต>์ แลว้จึงออกจากโหมด System 

Administration

หมายเหตุ • เมื่อออกจากโหมด System Administration ไฟท่ีปุ่ ม <ล็อกอิน/ล็อกเอาต>์ จะดบัลง

617 ขีดจาํกดัสาํเนาเฉพาะผูใ้ชร้ายท่ี 7

618 ขีดจาํกดัสาํเนาเฉพาะผูใ้ชร้ายท่ี 8

619 ขีดจาํกดัสาํเนาเฉพาะผูใ้ชร้ายท่ี 9

620 ขีดจาํกดัสาํเนาเฉพาะผูใ้ชร้ายท่ี 10

หมายเลขโปรแกรม คาํอธิบาย
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การเปล่ียนวสัดส้ิุนเปลือง

วสัดุส้ินเปลืองและอะไหล่ทดแทนเต่อไปน้ีจดัใหม้าพรอ้มกบัเครือง 
เราขอแนะนําใหใ้ชว้สัดุส้ินเปลืองต่อไปน้ีเมือ่มีการผลิตตรงตามเคุณสมบติัฉพาะของเคร่ืองพมิพ์

สาํคญั •ตวัแทนบริการจะเปล่ียนตลบัลกูดรมัใหท่้าน โปรดติดต่อตวัแทนฟูจซีิร็อกซห์รือตวัแทนขาย

หมายเหตุ • เราขอแนะนําใหท่้านสาํรองวสัดุส้ินเปลือง/อะไหล่ทดแทนไวใ้หพ้รอ้มเสมอ

การจดัการวสัดส้ิุนเปลือง/อะไหล่ทดแทนเ

 ไม่เก็บกล่องบรรจุวสัดุส้ินเปลือง/อะไหล่ทดแทนไวใ้นสภาพท่ีตั้งตรง

 ไม่แกะกล่องบรรจุวสัดุส้ินเปลือง/อะไหล่ทดแทนเป็นระยะก่อนใชง้าน 

หลีกเล่ียงการจดัเก็บวสัดุส้ินเปลือง/อะไหล่ทดแทนเในตาํแหน่งท่ีตั้งต่อไปน้ีคือ

- ในตาํแหน่งท่ีมีอุณหภมูิและความชื้ นสูง

- ใกลอุ้ปกรณก์ารใหก้าํเนิดความรอ้น

- ในบริเวณท่ีสมัผสักบัแสงแดดโดยตรง

- บริเวณท่ีเต็มไปดว้ยฝุ่นละออง

ชนิดของวสัดุส้ินเปลือง/

อะไหลท่ดแทนเ
รหสัผลิตภณัฑ์ ปริมาณ/กลอ่ง

ตลบัหมึก CT201911 หน่ึงหน่วย/กล่อง

ตลบัลกูดรมั CT350972 หน่ึงหน่วย/กล่อง

คาํเตือน

 ใชไ้มก้วาดหรือผา้ชุบน้ําเช็ดผงหมึกท่ีหก หา้มใชเ้คร่ืองดูดฝุ่นดูดทําความสะอาดผงหมึกท่ีหก 

เน่ืองจากผงหมึกอาจติดไฟหากเกิดประกายไฟข้ึนภายในเคร่ืองดดูฝุ่นและเป็นสาเหตุทําใหเ้กิดการระเบิดข้ึนได ้

ถา้มีผงหมึกหกเลอะเทอะเป็นจาํนวนมาก โปรดติดต่อตวัแทนฟจูิซีร็อกซใ์นพื้ นท่ีของคุณ

 หา้มท้ิงตลบัหมึกลงในเปลวไฟ ผงหมึกท่ีเหลืออยูใ่นตลบัหมึกอาจลุกติดไฟและทําใหเ้กิดการบาดเจบ็จากไฟไหมห้รือการระเบิด 

ถา้คุณมีตลบัหมึกท่ีใชห้มดแลว้ซ่ึงตอ้งการกาํจดัท้ิง โปรดติดต่อตวัแทนฟจูิซีร็อกซใ์นพื้ นท่ีของคุณเพื่อใหก้าํจดัท้ิงวสัดุ

เตือน

 เก็บตลบัลกูดรมัและตลบัหมึกใหพ้น้มือเด็ก ถา้เด็กกลืนผงหมึกโดยไม่ตั้งใจ ใหบ้ว้นผงหมึกท้ิง กลั้วลา้งปากดว้ยน้ําเปล่า 

ด่ืมน้ําและใหป้รึกษาแพทยท์ันที

 ขณะเปล่ียนตลบัลกูดรมัและตลบัหมึก ระวงัอยา่ให้หมึกหก ทุกครั้งท่ีหมึกหก ควรหลีกเล่ียงมิใหห้มึกส◌ัมผสักบัเส้ือผา้ ผิวหนัง ดวงตา 

และปาก รวมทง้การสดูดมเขา้ไป

 ถา้หมึกหกลงบนผิวหนังหรือเส้ือผา้ ใหล้า้งออกดว้ยสบู่และน้ํา ถา้ผงหมึกเขา้ตา ใหล้า้งตาดว้ยน้ําสะอาดในปริมาณมากๆ 

เป็นเวลาอยา่งน้อย 15 นาทีจนอาการระคายเคืองหายไป และใหป้รึกษาแพทยใ์นกรณีจาํเป็น ถา้หายใจเอาผงหมึกเขา้ไป 

ใหย้า้ยไปอยูใ่นท่ีๆ อากาศปลอดโปร่งและกลั้วลา้งปากดว้ยน้ํา ถา้ผงหมึกเขา้ปาก ใหบ้ว้นผงหมึกท้ิง กลั้วลา้งปากดว้ยน้ํา 
ด่ืมน้ําเป็นจาํนวนและรีบพบแพทยท์นัที
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 ขณะใชว้สัดุส้ินเปลือง/อะไหล่ทดแทนเ โปรดอ่านขอ้ควรระวงัในการใชง้านอย่างละเอียดรอบรอบ 

ขอ้ควรระวงัในการใชง้านจะมีคาํแนะนําปิดไวท่ี้ตวัผลิตภณัฑห์รือบรรจุภณัฑ ์

หรือแนบแผ่นขอ้ควรระวงัไวใ้นบรรจุภณัฑเ์ล่านั้นแลว้

 เราขอแนะนําใหท่้านสาํรองวสัดุส้ินเปลือง/

อะไหล่ทดแทนเป็นระยะเก็บเอาไวใ้นคลงัพสัดุใหพ้รอ้มเสมอ

 ขณะโทรเขา้ศนูยบ์ริการลูกคา้ของเราเพื่อสัง่ซอวสัดุส้ินไหล่ทดแทนเป็นระยะ 

ใหเ้ตรียมรหสัผลิตภณัฑเ์หล่าน้ันไวใ้หพ้รอ้ม

 การใชว้สัดุส้ินเปลือง/

อะไหล่ทดแทนเท่ีไม่ไดแ้นะนําโดยฟูจิซีร็อกซอ์าจทาํใหเ้ครื่องเส่ือมคุณภาพและลดประสิทธิภาพกา

รทาํงานลงได ้ดงัน้ัน ใหใ้ชเ้ฉพาะวสัดุส้ินเปลือง/อะไหล่ทดแทนเท่ีแนะนําโดยฟูจิซีร็อกซเ์ท่าน้ัน

การตรวจเช็คสภาพของวสัดุส้ินเปลือง

ท่านสามารถตรวจเช็คสภาพของวสัดุส้ินเปลืองต่างๆ ได้

สาํหรบัขอ้มลูเพิ่มเติม โปรดดูท่ี "การตรวจสอบวสัดุส้ินเปลือง" (P.148)

การเปล่ียนตลบัหมึก

รหสัขอ้ผิดพลาดและไอคอนต่อไปน้ีจะปรากฏอยู่ในแผนภาพแสดงสถานะเครื่องขณะท่ีระดบัผงหมึกท่ีเ

หลืออยู่น้ันเริ่มลดลง

รหสัขอ้ผิดพล

าด
แผนผงัแสดงสถานะเคร่ือง การดาํเนินการท่ีจาํเป็น

-

เม่ือไฟท่ีไอคอนตลบัหมึกน้ันสว่าง 

จาํเป็นตอ้งเปล่ียนตลบัหมึกหลงัจากพิมพง์า

นไดป้ระมาณ 2,500 หน้า
*1

 

เตรียมตลบัหมึกสาํรองไวใ้หพ้รอ้ม
  ไฟสวา่งข้ึน
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*1 จาํนวนหน้าท่ีเหลือสาํหรบังานทาํสาํเนาหรืองานพิมพ ์ประเมินจากกระดาษ A4 LEF 

ค่าดงักล่าวเป็นค่าประมาณการและแตกต่างกนัขึ้ นกบัเง่ือนไขต่างๆ อาทิ เน้ือหาท่ีพิมพ ์ขนาดกระดาษ ชนิดกระดาษ 

และสภาพแวดลอ้มการปฏิบติังานของเคร่ือง

สาํคญั • เมื่อท่านเปล่ียนตลบัหมกึ ผงหมกึอาจหกและทาํใหพ้ื้ นเลอะเทอะ เราขอแนะนําใหว้างกระดาษรองไปบนพ้ืนก่อน
•การใชต้ลบัหมึกท่ีไม่ไดแ้นะนําโดยฟูจิซีร็อกซอ์าจทาํใหเ้ครื่องเส่ือมคุณภาพและลดประสิทธิภาพการทาํงานลงได ้

ใชเ้ฉพาะตลบัหมึกท่ีแนะนําโดยฟูจิซีร็อกซเ์ท่านั้น
•ขณะท่ีปริมาณผงหมกึท่ีเหลืออยูร่ะดบัตํ่า เคร่ืองอาจหยุดการพิมพแ์ละแสดงรหสัขอ้ผิดพลาด ถา้เกิดกรณีน้ีขึ้ น 

ใหเ้ปล่ียนตลบัหมึกเพื่อใหเ้ครื่องทาํงาน

•สวิทซเ์คร่ืองอยู่ท่ี ON ขณะเปล่ียนตลบัหมกึ

-

เม่ือไฟท่ีไอคอนตลบัหมึกน้ันสวา่ง 

(ไฟกระพริบเป็นเวลา 3 วินาที) 

จาํเป็นตอ้งเปล่ียนตลบัหมึกหลงัจากพิมพง์า

นไดป้ระมาณ 100 หน้า
*1

 

เตรียมตลบัหมึกสาํรองไวใ้หพ้รอ้ม

เม่ือรหสัขอ้ผิดพลาดปรากฏขึ้ น 

ไฟสญัลกัษณ์ตลบัหมึกเร่ิมกระพริบและไฟรหั

สขอ้ผิดพลาดสวา่ง 

จาํเป็นตอ้งเปล่ียนตลบัหมึกใหม่

รหสัขอ้ผิดพล

าด
แผนผงัแสดงสถานะเคร่ือง การดาํเนินการท่ีจาํเป็น

  ไฟสวา่งข้ึน

 การกระพริบ
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ปฏิบติัตามขั้นตอนทั้งหมดดา้นล่างเพื่อทาํการเปล่ียนตลบัหมึก

1 ตรวจดูใหแ้น่ใจว่าเคร่ืองไม่ไดท้าํงานอยู่ 

และเปิดฝาครอบดา้นหนา้ขึ้ น 

2 ยึดท่ีจบัตลบัหมึกไวแ้ละยกข้ึนเล็กน้อย 

3 ค่อยๆ ดึงตลบัหมึกออกจากตวัเคร่ือง 

สาํคญั •ค่อยๆ ดึงตลบัหมกึออกมาชา้ๆ มฉิะน้ันแลว้ผงหมกึอาจหกออกจากตวัตลบั

•ควรส่งตลบัหมกึท่ีใชแ้ลว้กลบัคืนใหแ้ก่ตวัแทนฟจูิซีร็อกซใ์นพื้ นท่ีของคุณ

4 แกะห่อบรรจุภณัฑต์ลบัหมึกใหม่ และเขย่าขึ้ น/ลงเบาๆ 

และเขย่าซา้ย/ขวา 10 ครั้ง 

สาํคญั •หา้มแตะท่ีปุ่ มชตัเตอร์

คาํเตือน

หา้มท้ิงตลบัหมึกลงในเปลวไฟ 

ผงหมึกท่ีเหลืออยู่ในตลบัหมึกอาจลุกติดไฟและทาํใหเ้กิดการบาดเจ็บจากไฟไหมห้รือการระเบิด

ถา้มีตลับหมึกท่ีใชห้มดแลว้และตอ้งการกาํจดัท้ิง โปรดติดต่อตวัแทนฟจิูซีร็อกซเ์พื่อใหนํ้าไปกาํจดัท้ิง
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5 วางตลบัหมึกในทิศทางท่ีมีลกูศร () ขึ้ น 

และใส่ตลบัหมึกใหเ้ขา้ท่ี 

6 ปิดฝาครอบดา้นหน้า 

หมายเหตุ •ถา้ฝาครอบดา้นหน้าปิดไมส่นิท 

รหสัขอ้ผิดพลาดจะปรากฏขึ้ นและเครื่องพิมพจ์ะยหยุ

ดการทาํงานชัว่คราว
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การเปล่ียนตลบัลกูดรมั

รหสัขอ้ผิดพลาดและไอคอนต่อไปน้ีจะปรากฏขึ้ นในแผนภาพแสดงสถานะของเครืองพิมพเ์มื่อตลบัลูกด
รัมใกลจ้ะหมดอายุการใชง้าน

โปรดติดต่อตวัแทนฟูจิซีร็อกซห์รือตวัแทนขายเพื่อใหเ้ปล่ียนตลบัลกูดรมั

รหสัขอ้ผิดพล

าด
แผนผงัแสดงสถานะเคร่ือง การดาํเนินการท่ีจาํเป็น

-

เม่ือไฟสญัลกัษณต์ลบัลกูดรมัสว่าง 

จะตอ้งเปล่ียนตลบัลูกดรมัใหม่หลงัจากพิมพ์

งานไดป้ระมาณ 4,000 หน้า
*1

 

กรุณาเตรียมตลบัลกูดรมัเปล่ียนใหม่

-

เม่ือไฟสญัลกัษณต์ลบัหมึกสว่าง 

(ไฟกระพริบเป็นเวลา 3 วนิาที) 

จาํเป็นตอ้งเปล่ียนตลบัหมึกใหม่หลงัจากพิม

พง์านไดป้ระมาณ 1000 หน้า
*1

 

กรุณาเตรียมตลบัลกูดรมัเปล่ียนใหม่

เม่ือรหสัขอ้ผิดพลาดปรากฏขึ้ น 

ไฟท่ีสญัลกัษณ์ตลบัหมึกจะเร่ิมกระพริบ 

และไฟท่ีรหสัขอ้ผิดพลาดจะสว่าง 

จาํเป็นตอ้งเปล่ียนตลบัลกูดรมัใหม่

   ไฟสวา่งข้ึน

   ไฟสวา่งข้ึน

   กระพริบ
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*1 ผลผลิตจากหนา้ท่ีเหลือสาํหรบังานทาํสาํเนา/งานพิมพจ์ะสามารถใชง้านไดต่้อเม่ือมีการใช ้LEF ( ) บนกระดาษ A4 

ค่าดงักล่าวเป็นค่าประมาณการและแตกต่างกนัขึ้ นกบัเง่ือนไขต่างๆ อาทิ เน้ือหาท่ีพิมพ ์ขนาดกระดาษ ชนิดกระดาษ 

และสภาพแวดลอ้มการปฏบิติังานของเคร่ือง

สาํคญั •การใชต้ลบัลูกดรมัท่ีไมแ่นะนําโดยฟจูิซีร็อกซอ์าจทาํใหคุ้ณภาพของภาพแลประสิทธิภาพการทาํงานลดลงได ้

ใชเ้ฉพาะตลบัลูกดรมัท่ีแนะนําโดยฟูจซีิร็กซเ์ทา่นั้น

หมายเหตุ •อย่าใหต้ลบัลูกดรมัสมัผสัแสงแดดโดยตรงหรอืแสงไฟแรงๆ จากแสงไฟนีออนภายในอาคาร 

หา้มสมัผัสหรือทาํรอยขดีขว่นบนพื้ นผิวของดรมั เพราะการกระทาํเชนน้ันอาจส่งผลต่อการพิมพท่ี์ไม่เป็นท่ีพอใจ
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การทาํความสะอาดเคร่ือง

เน้ือหาในส่วนน้ีอธิบายวธีิทาํความสะอาดเครื่องพิมพ ์เช่น ตวัเคร่ืองดานนอก ฝาทบักระดาษ 

อุปกรณป้์อนกระดาษ และกระจกรองตน้ฉบบั

การทาํความสะอาดตวัเคร่ืองดา้นนอก

เน้ือหาต่อไปน้ีอธิบายถึงวธีิทาํความสะอาดตวัเครื่องดา้นนอก

สาํคญั •หา้มใชเ้บนซิน ทินเนอรผ์สมสี หรือของเหลวระเหยอื่นๆ หรือสเปรยไ์ล่แมลงดีพ่นบนตวัเคร่ือง 

เพราะอาจทาํใหฝ้าครอบต่างๆ เปล่ียนสี บิดเบี้ ยว หรือีรอยรา้วได้

•การทาํความสะอาดตวัเคร่ืองดว้ยน้ําจาํนวนมากเกินไปอาจทาํใหต้วัเคร่ืองทาํานผิดพลาดหรือสรา้งความเสียหาย

กบัเอกสารในระหว่างการทาํสาํเนา

1 เช็ดตวัเครอืงดา้นนอกดว้ยผา้นุมชุบนําบิดใหแหง้พอหมาด
ๆ 

สาํคญั •หา้มใชส้ารทาํความสะอาดอ่ืนๆ 

นอกเหนือจากน้ําหรือผงซกัฟอกท่ีมีฤทธ์ิเป็นกลาง

หมายเหตุ •ถา้ท่านไม่สามารถกาํจดัฝุ่นละอองไดอ้ย่างง่ายดาย 

ใหเ้ช็ดตวัเคร่ืองเบาๆ 

ดว้ยผา้นุ่มชุบน้ําผงซกัฟอกท่ีมีฤทธ์ิเป็นกลางในปริมา

ณน้อยๆ

2 เช็ดน้ําส่วนเกนิออกดว้ยผา้นุ่ม

การทาํความสะอาดฝาทบักระดาษและกระจกรองตน้ฉบบั

ถา้ฝาทบักระดาษและกระจกรองตน้ฉบบัเริ่มมีคราบเปรอะเป้ือน 

อาจทาํใหม้ีรอยด่างดาํปรากฏบนกระดาษสาํเนาหรือกระดาษสแกน 

และตวัเคร่ืองอาจไม่สามารถตรวจจบัขนาดกระดาษไดอ้ย่างถูกตอ้ง

คาํเตือน

เม่ือทาํความสะอาดผลิตภณัฑ ์ใหใ้ชอุ้ปกรณ์ทาํความสะอาดท่ีกาํหนดไวเ้ฉพาะ

อุปกรณท์าํความสะอาดอ่ืนๆ อาจส่งผลใหป้ระสิทธิภาพในการทาํงานของผลิตภณัฑล์ดลง 

หา้มใชส้เปรยท์าํความสะอาด มิฉะน้ันอาจทาํใหเ้กิดการลุกติดไฟและกิดการระเบิดข้ึนได้

เตือน

ปิดสวิตชไ์ฟและถอดปลั๊กออกทุกครั้งเม่ือทาํความสะอาดเคร่ือง 

การเปิดเขา้ถึงภายในเคร่ืองขณะเคร่ืองทาํงานอาจทาํใหถู้กไฟช็อตได้
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เพื่อใหแ้น่ใจวา่กระดาษสาํเนาสะอาดตลอดเวลา 

ใหท้าํความสะอาดฝาทบักระดาษและกระจกรองตน้ฉบบัประมาณเดือนละครั้ง

สาํคญั •หา้มใชเ้บนซิน ทินเนอรผ์สมสี หรือตวัทาํละลายอินทรียอ่ื์นๆ 

เพราะการกระทาํเช่นน้ันอาจสรา้งความเสียหายใหก้บัสีหรือสีเคลือบบนชิ้ นส่วนพลาสติต่างๆ

•การทาํความสะอาดตวัเคร่ืองดว้ยน้ําจาํนวนมากเกินไปอาจทาํใหต้วัเคร่ืองทาํานผิดพลาดหรือสรา้งความเสียหาย

กบัเอกสารในระหวา่งการทาํสาํเนาหรือการแกน

1 เช็ดฝาทบักระดาษดว้ยผา้นุ่มชุบน้ําพอหมาดๆ 

เพื่อกาํจดัส่ิงสกปรก 

สาํคญั •หา้มใชส้ารทาํความสะอาดอื่นๆ 

นอกเหนือจากน้ําหรือผงซกัฟอกท่ีมฤีทธ์ิเป็นกลาง

หมายเหตุ •ถา้ท่านไมส่ามารถกาํจดัส่ิงสกปรกออกไดอ้ยา่งงา่ยดา

ย ใหเ้ช็ดตวัเคร่ืองเบาๆ 

ดว้ยผา้นุ่มชุบน้ําผงซกัฟอกท่ีมฤีทธ์ิเป็นกลางในปรมิา

ณน้อยๆ

2 เช็ดกระจกรองตน้ฉบบัดว้ยผา้นุ่มชุบน้ําพอหมาดๆ 

เพื่อกาํจดัส่ิงสกปรกออกไป 

จากน้ันใหเ้ช็ดดว้ยผา้นุ่มแหง้ 

สาํคญั •หา้มใชส้ารทาํความสะอาดอื่นใดนอกเหนือจากน้ําหรื
อผงซกัฟอกท่ีมีฤทธ์ิเปนกลาง

หมายเหตุ •ถา้ท่านไมส่ามารถกาํจดัส่ิงสกปรกออกไดอ้ยา่งงา่ยดา

ย ใหเ้ช็ดตวัเคร่ืองเบาๆ 

ดว้ยผา้นุ่มชุบน้ําผงซกัฟอกท่ีมฤีทธ์ิเป็นกลางในปรมิา

ณน้อยๆ

การทาํความสะอาดที่อดักระดาษและสายรดักระจก

ถา้ตวัอดักระดาษและสายรดักระจก เริ่มมีคราบเปรอะเป้ือน 

อาจทาํใหม้ีรอย่างดาํปรากฏบนกระดาษสาํเนาหรือกระดาษสแกน 

และตวัเคร่ืองอาจไม่สามารถตรจจบัขนาดกระดาษไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

เพื่อใหแ้น่ใจวา่กระดาษสาํเนาสะอาดตลอดเวลา 

ใหท้าํความสะอาดท่ีอดักระดาษและสายรดักระจกประมาณเดือนละครั้ง

สาํคญั •หา้มใชเ้บนซิน ทินเนอรผ์สมสี หรือตวัทาํละลายอินทรียอ่ื์นๆ 

เพราะการกระทาํเช่นน้ันอาจสรา้งความเสียหายใหก้บัสีหรือสีเคลือบบนชิ้ นส่วนพลาสติต่างๆ

•การทาํความสะอาดตวัเคร่ืองดว้ยน้ําจาํนวนมากเกินไปอาจทาํใหต้วัเคร่ืองทาํานผิดพลาดหรือสรา้งความเสียหาย

กบัเอกสารในระหวา่งการทาํสาํเนา หรือการแกน
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1 เช็ดท่ีอดักระดาษดว้ยผา้นุ่มชุบน้ําพอหมาดๆ 

เพื่อกาํจดัส่ิงสกปรก จากนันใหเ้ช็ดดว้ยผา้นุ่มแหง้ 

สาํคญั •หา้มกดฟิลม์แรงเกินไปเพราะอาจทาํใหเ้กิดความเสีย
หายไดง้า่ย
•หา้มใชส้ารทาํความสะอาดอ่ืนๆ 

นอกเหนือจากน้ําหรือผงซกัฟอกท่ีมีฤทธ์ิเป็นกลาง

หมายเหตุ •ถา้ท่านไม่สามารถกาํจดัส่ิงสกปรกออกไดอ้ย่างงา่ยดา

ย ใหเ้ช็ดท่ีอดักระดาษเบาๆ 

ดว้ยผา้นุ่มชุบน้ําผงซกัฟอกท่ีมีฤทธ์ิเป็นกลางในปริมาณนอ้ยๆ

2 เช็ดสายรดักระจกดว้ยผา้นุ่มชุบน้ําพอหมาดๆ 

เพื่อกาํจดัส่ิงสกปรกออกไป จกน้ันใหเ้ช็ดดว้ยผา้นุ่มแหง้ 

สาํคญั •หา้มใชส้ารทาํความสะอาดอ่ืนๆ 

นอกเหนือจากน้ําหรือผงซกัฟอกท่ีมีฤทธ์ิเป็นกลาง

หมายเหตุ •ถา้ท่านไม่สามารถกาํจดัส่ิงสกปรกออกไดอ้ย่างงา่ยดา

ย ใหเ้ช็ดสายรดักระจกแคบเบาๆ 

ดว้ยผา้นุ่มชุบน้ําผงซกัฟอกท่ีมีฤทธ์ิเป็นกลางในปริมา

ณน้อยๆ
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การทาํความสะอาดลกูกล้ิงอุของชุดตน้ฉบบัอตัโนมัติ

ถา้ลูกกล้ิงอุปกรณป้์อนกระดาษเริ่มมีคราบเปรอะเป้ือน 

รอยด่างดาํอาจปรากฏบนกระดาษสาํเนาหรือกระดาษสแกน และอาจทาํใหเ้กิดกระดาษติดได้

เพื่อใหแ้น่ใจวา่กระดาษสาํเนาสะอาดตลอดเวลา 

ใหท้าํความสะอาดลกูกล้ิงอุปกรณป้์อนประมาณเดือนละครั้ง

สาํคญั •หา้มใชเ้บนซิน ทินเนอรผ์สมสี หรือตวัทาํละลายอินทรียอ่ื์นๆ 

เพราะกระทาํเช่นช่นน้ันอาจสรา้งความเสียหายใหก้บัสีหรือสีเคลือบบนชิ้ นส่วนพลาสติต่างๆ

•การทาํความสะอาดตวัเคร่ืองดว้ยน้ําจาํนวนมากเกินไป 

อาจทาํใหต้วัเครื่องทาํงานผิดพลาดหรือสรา้งความเสียหายกบัเอกสารในระหวา่งการทาํสาํเนา การสแกน 

หรือการพิมพง์าน

1 ยกสลกัฝาครอบดา้นบนของอุปกรณป้์อนกระดาษและเปิด

ฝาครอบมาใหสุ้ด (ตามรปู)

หมายเหตุ •ใหเ้ปิดฝาครอบเบาๆ และเมือ่เปิดสุดแลว้ 

ฝาครอบจะอยูค่า้งไว ้

2 ขณะท่ีหมุนลูกกล้ิง ใหเ้ช็ดดว้ยผา้นุ่มชุบน้ําพอหมาดๆ 

สาํคญั •หา้มใชส้ารทาํความสะอาดอื่นๆ 

นอกเหนือจากน้ําหรือผงซกัฟอกท่ีมฤีทธ์ิเป็นกลาง

•ใชผ้า้ชุบน้ําบิดพอหมาดๆ 

เพื่อป้องกนัไมใ่หห้ยดน้ําตกลงไปในเคร่ือง 

ถา้น้ําหยดลงไปในเคร่ือง 

อาจทาํใหเ้ครื่องทาํงานผิดปกติได้

หมายเหตุ •ถา้ท่านไมส่ามารถกาํจดัส่ิงสกปรกออกไดอ้ยา่งงา่ยดา

ย ใหเ้ช็ดลูกกล้ิงเบาๆ 

ดว้ยผา้นุ่มชุบน้ําผงซกัฟอกท่ีมฤีทธ์ิเป็นกลางในปรมิาณน้อยๆ

3 ปิดฝาครอบอุปกรณป้์อนกระดาษจนกวา่จะคลิกเขา้ท่ี 
แลว้ยืนยนัวา่ไม่มีช่องว่างระหวา่งฝาครอบดา้นท่ีอยู่ใกลห้รือไกลกบัอุปกรณป้์อนกระดาษ
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การแกไ้ขปัญหา

เน้ือหาในส่วนน้ีอธิบายถึงปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้ นกบัเครื่องและการแกปั้หา

ปฏิบติัตามขั้นตอนการแกไ้ขปัญหาดา้นล่างเพื่อการแกปั้ญหา

ถา้ไม่สามารถแกไ้ขขอ้ผิดพลาดไดแ้หลงัจากขั้นตอนปฏิบติัตามขา้งตน้แลว ้ใหติ้ดต่อศนูยบ์ริการลกูคา้

เคร่ืองไม่สามารถทาํงานไดอ้ย่างเหมาะสม การกระทาํ โปรดดูท่ี "ปัญหาเครื่อง" (P.165)

 ไมใช   ใช่

รหสัขอ้ผิดพลาดปรากฏขึ้ น สาเหตุ มีกระดาษหรือเอกสารติดอยู่หรือไม่

 ไมใช

  ใช่

การกระทาํ

การกระทาํ

สาํหรบัรายละเอียดเก่ียวกบักระดาษติด โปรดดูท่ี "กระดาษติด" 

(P.197)

สาํหรบัรายละเอียดเก่ียวกบัเอกสารติด โปรดดูท่ี "เอกสารตน้ฉบบัติด" 

(P.203)

 ไมใ่ช่

สาเหตุ รหสัขอ้ผิดพลาดปรากฏขึ้ นหรือไม่

การกระทาํ โปรดดูท่ี "รหสัขอ้ผิดพลาด" (P.190)

คุณภาพของภาพไม่ดี การกระทาํ โปรดดูท่ี "ปัญหาคุณภาพของภาพ" (P.169)

 ไมใช   ใช่

ปัญหาในระหว่างการทาํสาํเนา การกระทาํ โปรดดูท่ี "มปัีญหาในการทาํสาํเนา" (P.175)

 ไมใช   ใช่

ปัญหาในระหว่างการพิมพ์ การกระทาํ โปรดดูท่ี "ปัญหาเครื่องพิมพ"์ (P.179)

 ไมใช   ใช่

ปัญหาในระหว่างการสแกน การกระทาํ โปรดดูท่ี "ปัญหาการสแกน" (P.181)

 ไมใช   ใช่

ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเครือข่าย การกระทาํ โปรดดูท่ี "ปัญหาเครือขา่ย" (P.184)

  ใช่
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ปัญหาเคร่ือง

ตรวจสอบสถานะของเคร่ืองอีกครั้ง ถา้คุณสงสยัวา่ผิดปกติ

อาการ สาเหตท่ีุเป็นไปได้ วิธีการแกไ้ข

ไม่ไดเ้ปิดสวติซเ์คร่ือง เปิดสวิตซแ์ลว้หรือไม่ เปิดสวิตซเ์คร่ือง

โปรดดูท่ี "แหล่งจ่ายไฟ" (P.60)

สายเคเบิลของเคร่ืองพีซีไม่เช่ือมต่อ ปิกการทาํงานข 

องเคร่ืองและตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าปลั๊กไฟถูกเสียบอย่า

งอยา่งปลอดภยั

สายเคเบิลของเคร่ืองไม่เช่ือมต่อ

เตา้เสียบไดจ่้ายไฟ AC 

อยา่งถูกตอ้งหรือไม่

เช่ือมต่อเคร่ืองอ่ืนเขา้กบัเตา้เสียบ 

เพื่อตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ

ไฟแสดงสถานะ 

<ขอ้ผิดพลาด> 

กระพริบ

ระบบการทาํงานของเคร่ืองหรือส่ว

นประกอบท่ีติดตั้งอาจมีปัญหา

ปิดสวติชไ์ฟ แลว้เปิดอีกครั้งหน่ึง ถา้ปัญหายงัคงอยู่ 

โปรดติดต่อศนูยบ์ริการลกูคา้

ไฟแสดงสถานะ 

<ขอ้ผิดพลาด> ติดอยู่

กระดาษหรือเอกสารท่ีติดขดัหรือไ

ม่

นํากระดาษหรือเอกสารท่ีติดออก

โปรดดูท่ี "กระดาษติด" (P.197)

โปรดดูท่ี "เอกสารตน้ฉบบัติด" (P.203)

ฝาครอบดา้นหน้าของเคร่ืองหรือฝา

ครอบอ่ืนขยบัใหพ้อดีเปิดอยู่หรือไม่ 

ปฏิบัติตามคาํแนะนําในรหสัขอ้ผิดพลาด 

โปรดดูท่ี "รหสัขอ้ผิดพลาด" (P.190)

จอแสดงผลเป็นสีมืด ไฟท่ีปุ่ม <ระบบประหยดัพลงังาน> 

ติดหรือไม่

เคร่ืองอยูใ่นโหมดประหยดัพลงังาน กดปุ่ม 

<ระบบประหยดัพลงังาน> ท่ีแผงควบคุม 

เพื่อออกจากโหมดการประหยดัพลงังาน

ไม่สามารถพิมพ์

หรือทาํสาํเนา

มีรหสัขอ้ผิดพลาดท่ีปรากฏในจอแ

สดงผลท่ีขยบัใหพ้อดีแผงควบคุมห

รือไม่

ปฏิบัติตามตามคาํแนะนําในรหสัขอ้ผิดพลาด 

โปรดดูท่ี "รหสัขอ้ผิดพลาด" (P.190)

สายไฟเช่ือมต่อหรือไม่ ปิดสวติชไ์ฟ และตรวจสอบใหแ้น่ใจว่า 

เสียบปลั๊กไฟเขา้กบัเตา้เสียบไฟใหแ้น่น จากน้ัน 

เปิดสวิตซเ์คร่ือง

ไฟแสดงสถานะ 

<ขอ้มลู> ไม่ติดไฟ 

ขณะสัง่พมิ พ์

สายอินเตอรเ์ฟสเช่ือมต่อหรือไม่ ตรวจดูการเช่ือมต่อของสายอินเตอรเ์ฟส

โปรดดูท่ี "สายเคเบิลอินเทอรเ์ฟส" (P.34)

ตั้งสภาพแวดลอ้มของเคร่ืองคอมพิ

วเตอรไ์วถ้ขูณะสัง่พมิ พต์อ้งหรือไม่

ตรวจสอบสภาพแวดลอ้มของคอมพิวเตอร ์

เช่นการตั้งค่าโปรแกรมควบคุมการพิมพ์

พอรต์ท่ีเก่ียวขอ้งสถานะเป็น 

[Enabled] หรือไม่

ตรวจสอบสถานะของพอรต์ท่ีจะใช ้

จากน้ันตั้งค่าสถานะของพอรต์ท่ี [Enabled]

โปรดดูท่ี "การเปิดใชง้านพอรต์การส่ือสาร" (P.38)
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ไม่สามารถท่ีจะพิมพง์

านพิมพ ์

แมจ้ะมีคาํสัง่ถึงถาด 

Bypass

ขนาดกระดาษท่ีกาํหนดวางอยูใ่นถ

าดหรือไม่

ทาํตามคาํแนะนําในรหสัขอ้ผิดพลาดท่ีแสดง 

และวางกระดาษท่ีมีขนาดกระดาษท่ีถกูตอ้ง 

แลว้ลองใหม่อีกครั้ง

โปรดดูท่ี "รหสัขอ้ผิดพลาด" (P.190)

โปรดดูท่ี "การป้อนกระดาษท่ีถาด Bypass" (P.85)

คุณภาพของส่ิงพิมพไ์

ม่ดี

อาจจะเกิดปัญหาคุณภาพของภาพ ดาํเนินการตามท่ีจาํเป็น ท่ีไดอ้ธิบายไวใ้น 

"ปัญหาคุณภาพของภาพ"

โปรดดูท่ี "ปัญหาคุณภาพของภาพ" (P.169)

ไม่สามารถท่ีจะแทรก

หรือขยบัใหพ้อดีถาด

ออก

คุณเปิดฝาหรือปิดสวิตซเ์คร่ืองในร

ะหว่างการพิมพห์รือไม่

อย่าออกแรงเพื่อใส่หรือเอาถาดออก 

ปิดสวิทซเ์คร่ืองท้ิงไว ้2-3 วินาที 

และเปิดเม่ือเคร่ืองพรอ้มทาํงาน

ใหท้ดลองใส่ถาดหรือเอาถาดออก

ไม่สามารถทาํสาํเนาไ

ดใ้นขนาดท่ีระบุ

กระจกรองตน้ฉบับหรือฝาครอบเอ

กสารสกปรกหรือไม่

ทาํความสะอาดกระจกรองตน้ฉบบัหรือฝาครอบเอกส

ารท่ีสกปรก
โปรดดูท่ี 

"การทาํความสะอาดฝาทับกระดาษและกระจกรองตน้

ฉบบั" (P.159)

เอกสารเป็นส่ือท่ีโปร่งใสหรือโปร่งแ

สงมากหรือไม่

ใชก้ระจกรองตน้ฉบับเพื่อทาํสาํเนาเอกสาร 

วางแผ่นกระดาษสีขาวท่ีดา้นบนของเอกสาร

วางเอกสารลงในตาํแหน่งท่ีถกูตอ้ง

หรือไม่

วางตน้ฉบบัใหถู้กตอ้ง 

โปรดดูท่ี "การวางเอกสารตน้ฉบับ" (P.94)

บรรจุเอกสารอย่างถูกตอ้งหรือไม่

ไกดว์นําเอกสารบนอุปกรณ์ป้อนเอ

กสารในตาํแหน่งท่ีถูกตอ้งหรือไม่

เรียงตัวนําเอกสารอย่างถูกตอ้งหรือไม่

โปรดดูท่ี "การวางเอกสารตน้ฉบับ" (P.94)

เป็นเอกสารท่ีพบัหรือไม่ กรีดเอกสารจนเรียบและวางไวอ้ยา่งถูกตอ้งอีกคร้ัง

โปรดดูท่ี "การวางเอกสารตน้ฉบับ" (P.94)

อาการ สาเหตท่ีุเป็นไปได้ วิธีการแกไ้ข
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กระดาษติดหรือมีรอ

ยย่นขยบัใหพ้อดีบ่อย

ๆ

บรรจุกระดาษในถาดอย่างถูกตอ้ง

หรือไม่

ป้อนกระดาษอย่างถูกตอ้ง

โปรดดูท่ี "การป้อนกระดาษในถาด 1 และ 2 

(อุปกรณเ์สริม)" (P.84)

ใส่ถาดอย่างถูกตอ้งหรือไม่ ใส่ถาดอย่างถูกตอ้ง โดยผลกัดนัเขา้ไปจนสุด

โปรดดูท่ี "การป้อนกระดาษในถาด 1 และ 2 

(อุปกรณเ์สริม)" (P.84)

กระดาษช้ืนหรือไม่ เปล่ียนเป็นกระดาษใหม่

กระดาษโก่งหรือไม่ พลิกกลบักระดาษในถาด 

หรือเปล่ียนแทนท่ีดว้ยกระดาษใหม่

ตั้งค่ากระดาษและถาดอยา่งถูกตอ้ง

หรือไม่

ตั้งค่ากระดาษอย่างถกูตอ้ง ใหต้รงกบักระดาษท่ีบรรจุ

โปรดดูท่ี "การเปล่ียนขนาดกระดาษสาํหรบัถาด 1 

และ 2" (P.87)

ช้ินฉีกขาดของกระดาษหลงเหลืออ

ยู่ 

หรือมีวตัถุแปลกปลอมในเคร่ืองหรื

อไม่

เปิดฝาครอบของเคร่ือง 

หรือดึงถาดออกเพื่อเอากระดาษท่ีฉีกหรือวตัถุแปลกป

ลอมออกไป

โปรดดูท่ี "กระดาษติด" (P.197)

กระดาษท่ีไม่ไดม้าตรฐานอยู่ในถา

ดหรือไม่

แทนท่ีดว้ยกระดาษท่ีมีคุณสมบติัตรงตามขอ้กาํหนดข

องเคร่ือง

โปรดดูท่ี "ประเภทของกระดาษ" (P.78)

บรรจุกระดาษเกินระดบัการเติมสงู

สุดในถาดหรือไม่

บรรจุกระดาษในถาดเพื่อท่ีจะไม่เกินระดับการเติมสูงสุ
ด

โปรดดูท่ี "การป้อนกระดาษในถาด 1 และ 2 

(อุปกรณเ์สริม)" (P.84)

ไกดป์รบักระดาษอยู่ในตาํแหนง่ 

ท่ีงถูกตอ้งหรือไม่

บรรจุกระดาษอยา่งถูกตอ้ง 

จดัไกดป์รบักระดาษใหส้อดคลอ้งกบักระดาษ

โปรดดูท่ี "การป้อนกระดาษในถาด 1 และ 2 

(อุปกรณเ์สริม)" (P.84)

โปรดดูท่ี "การป้อนกระดาษท่ีถาด Bypass" (P.85)

เป็นกระดาษท่ีตดัอยา่งประณีตหรือ

ไม่

กระดาษบางชนิดอาจจะไม่ถูกตดัออกมาอย่างประณีต 

บรรจุกระดาษหลงัจากคล่ีไดดี้แลว้

ชุดป้อนเอกสารไม่ดึง

เอกสาร

เขา้ไป

เอกสารมีขนาดเล็กหรือไม่ ขนาดเล็กสุดของเอกสารท่ีสามารถบรรจุลงในอุปกรณ์
ป้อนเอกสารคือ A5

รหสัขอ้ผิดพลาดปรา

กฏ 

ขึ้ นหลงัจากบรรจุกระ

ดาษ ในถาด Bypass 

และกดปุ่มปุ่ม <เร่ิม>

ตรวจสอบตาํแหน่งของกระดาษท่ีถ

าด Bypass

ปรไักดป์รบักระดาษไปยงัตาํแหน่งท่ีถูกตอ้ง

โปรดดูท่ี "รหสัขอ้ผิดพลาด" (P.190)

โปรดดูท่ี "การป้อนกระดาษท่ีถาด Bypass" (P.85)

อาการ สาเหตท่ีุเป็นไปได้ วิธีการแกไ้ข



11 การแกไ้ขปัญหา

168

การแก ไขป ัญ
หา

11

เอกสารมกัจะติดบ่อย

ๆ

ใชเ้อกสารท่ีเหมาะสมหรือไม่ บรรจุเอกสารท่ีเหมาะสมเขา้ในอุปกรณ์ป้อนเอกสารอ

ย่างถูกตอ้ง

โปรดดูท่ี "การวางเอกสารตน้ฉบับ" (P.94)

คุณกาํลงัใชเ้อกสารท่ีมีรปูทรงผิดป

กติ นามบัตร 

แผ่นใสหรือเอกสารบางหรือไม่

มีป้ายกาว คลิปเสียบกระดาษ 

หรือเทปกาวบนเอกสารหรือไม่

ลอกป้ายกาว คลิปเสียบกระดาษ 

หรือเทปกาวบนเอกสารออกก่อนทาํสาํเนา

ไกดป์รบัเอกสารในตาํแหน่งท่ีถกูต้

องหรือ ไม่

ปรบัตาํแหน่งตัวนําเอกสาร

โปรดดูท่ี "การวางเอกสารตน้ฉบับ" (P.94)

ช้ินส่วนของกระดาษฉีกขาดยงัเหลื

ออยู่ใน 

อุปกรณป้์อนเอกสารหรือไม่

เปิดฝาครอบอุปกรณ์ป้อนเอกสารและตรวจดูภายใน 

โปรดดูท่ี "เอกสารตน้ฉบับติด" (P.203)

ขอบของเอกสารถูกพั

บ

เอกสารโก่งหรือไม่ ดดัส่วนโก่งใหเ้รียบและบรรจุเอกสารอีกครั้ง

อาการ สาเหตท่ีุเป็นไปได้ วิธีการแกไ้ข
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ปัญหาคณุภาพของภาพ

หากคุณภาพของภาพท่ีพิมพอ์อกมาไม่ดี ใหใ้ชต้ารางดา้นล่างน้ีเพือ่หาสาเหตุท่ีน่าจะเป็นส่วนใหญ่ 

และดาํเนินการตามท่ีจาํเป็น

หากคุณภาพของภาพยงัคงแย่หลงัจากการดาํเนินการ ใหติ้ดต่อศนูยบ์ริการลูกคา้

อาการ สาเหตท่ีุเป็นไปได้ วิธีการแกไ้ข

สาํเนาสกปรก กระจกรองตน้ฉบบัหรือฝาครอ

บเอกสารสกปรกหรือไม่

ทาํความสะอาดกระจกรองตน้ฉบับหรือฝาครอบเอกสารท่ี
สกปรก

โปรดดูท่ี 

"การทาํความสะอาดฝาทับกระดาษและกระจกรองตน้ฉบั

บ" (P.159)

เอกสารเป็นประเภทโปร่งใสดงั

กล่าว 

เช่นเป็นส่ือแบบแผ่นใสหรือไม่

เม่ือทาํสาํเนาเอกสารโปร่งแสงสงู 

ส่ิงสกปรกบนเอกสารปรากฏข้ึนในสาํเนา 

ใหว้างแผ่นกระดาษสีขาวบนเอกสารก่อนท่ีจะทาํสาํเนา

เป็นเอกสารท่ีเป็นกระดาษสี 

หรือหยาบ 

หรือเป็นพิมพเ์ขียวหรือไม่

ปรบัความเขม้ของสาํเนา 

หรือเอาสีพื้ นหลงักระดาษออกก่อนท่ีจะทาํสาํเนา

โปรดดูท่ี "สวา่งข้ึน / เขม้ขึ้ น" (P.105)

เอกสารเป็นกระดาษพิมพแ์บบ

มนัหรือ ไม่

กระดาษเคลือบมนัติดบนกระจกรองตน้ฉบบัไดง่้าย 

และเงาท่ีเกิดจากการสะทอ้นของแสงไฟ 

จะทาํใหส้าํเนาเป็นรอยสกปรก

วางแผ่นใสหรือฟิลม์แผ่นใสใตเ้อกสารก่อนท่ีจะทาํสาํเนา

เสน้สีดาํปรากฏอยู่ใน

สาํเนา

แถบกระจกดา้นแคบของอุปกร

ณ์ป้อน เอกสารสกปรกหรือไม่

ทาํความสะอาดแถบกระจกดา้นแคบ

โปรดดูท่ี 

"การทาํความสะอาดท่ีอดักระดาษและสายรดักระจก" 

(P.160)

สาํเนามีสีมืดเกินไป ตั้งความอยู่ท่ีค่าสงูสุดหรือไม่ ปรบัความเขม้ของสาํเนา

โปรดดูท่ี "สวา่งข้ึน / เขม้ขึ้ น" (P.105)สาํเนามีสีจางเกินไปห

รือไม่

เอกสารมีสีจางหรือไม่

ตั้งความเขม้อยูท่ี่ค่าต่สุดาํหรือ 

ไม่

สาํเนาเคล่ือนออกจาเ

ล็กน้อย

บรรจุกระดาษในตาํแหน่งท่ีถูก

ตอ้ง 

เช่นขอบนํากระดาษเล่ือนออกไ

ปจากมุมของถาดหรือไม่

บรรจุกระดาษอย่างถูกตอ้ง 

และเรียงติดตวัปรบักระดาษใหส้อดคลอ้งกบักระดาษ

โปรดดูท่ี "การป้อนกระดาษในถาด 1 และ 2 

(อุปกรณ์เสริม)" (P.84)

โปรดดูท่ี "การป้อนกระดาษท่ีถาด Bypass" (P.85)
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สาํเนาเล่ือนตาํแหน่ง

หรืงอ

วางเอกสารอย่างถูกตอ้งหรือไม่ วางเอกสารใหถ้กูตอ้ง

โปรดดูท่ี "การวางเอกสารตน้ฉบบั" (P.94)

บรรจุกระดาษในถาดอย่างถูกต้

องหรือ ไม่

บรรจุกระดาษอย่างถูกตอ้ง

โปรดดูท่ี "การป้อนกระดาษในถาด 1 และ 2 

(อุปกรณ์เสริม)" (P.84)

ถา้ใชถ้าด Bypass 

วางกระดาษใหพ้อดี

กบัไกด์ปรบักระดาษหรือไม่

บรรจุกระดาษอย่างถูกตอ้ง

โปรดดูท่ี "การป้อนกระดาษท่ีถาด Bypass" (P.85)

ไกดนํ์าเอกสารของชุดป้อนเอก

สารอยู่ในตาํแหน่งท่ีถูกตอ้งหรื

อไม่

วางเอกสารอย่างถูกตอ้ง 

ยา้ยตวัปรบักระดาษใหส้มัผัสกบัขอบของเอกสาร

โปรดดูท่ี "การวางเอกสารตน้ฉบบั" (P.94)

คุณติดตั้งถาดอย่างมัน่คงหรือไ

ม่

ติดตั้งถาดโดยการเสียบใหเ้ขา้ไปท่ีเคร่ืองไดจ้นเต็มท่ี

โปรดดูท่ี "การป้อนกระดาษในถาด 1 และ 2 

(อุปกรณ์เสริม)" (P.84)

สาํเนาปรากฏส่วนท่ีข

าดหายไป

กระดาษช้ืนหรือไม่ กระดาษท่ีเปียกช้ืนจะทาํใหมี้ส่วนท่ีขาดหายไป 

หรือใหส้าํเนาท่ีไม่ชดัเจน 

เปล่ียนเป็นกระดาษจากห่อท่ียงัไม่เปิด

กระดาษในถาดมีรอยพบัหรือร

อยย่น หรือไม่

เอาแผ่นท่ีมีปัญหาใดๆ ออกไป 

หรือแทนท่ีดว้ยกระดาษจากห่อท่ียงัไม่เปิด

คุณทาํสาํเนาเอกสารท่ีตดัและแ

ปะหรือมีรอยพบัหรือไม่

ส่วนตดัและแปะหรือรอยพบัของเอกสารอาจไม่ไดส้ัมผสัก
ระจกรองตน้ ฉบบัย่างเหมาะสม 

วางกระดาษสีขาวซอ้นกนัหลายแผ่นท่ีดา้น 

บนของเอกสาร 

เพื่อท่ีจะทาํใหส้มัผัสกบักระจกรองตน้ฉบบั

แถบลายเสน้ปรากฏอ

ยูใ่น สาํเนา

คุณพยายามทาํสาํเนาขนา 

ดว้ยอตัราการขยายมากเกินไป

หรือไม่

เม่ือทาํสาํเนาท่ีขยายขนาด 

อตัราการขยายบางขนาดทาํใหเ้กิดแถบลายเสน้ 

ปรบัแกอ้ตัราการขยายเม่ือทาํสาํเนา

โปรดดูท่ี "การย่อ/ขยาย" (P.102)

อาการ สาเหตท่ีุเป็นไปได้ วิธีการแกไ้ข
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อาการ สาเหตท่ีุเป็นไปได้ วิธีการแกไ้ข

พิมพอ์อกมาจาง (ซีด 

ไม่ชดัเจน)

กระดาษเปียกช้ืน เปล่ียนเป็นกระดาษใหม่

ตลบัลกูดรมัไดเ้ส่ือมสภาพหรือเสีย

หาย

เปล่ียนตลบัลกูดรมัเป็นตลบัใหม่

โปรดดูท่ี "การเปล่ียนตลบัลกูดรมั" (P.157)

ตลบัหมึกไม่มีผงหมึก เปล่ียนตลบัหมึกเป็นตลบัใหม่

โปรดดูท่ี "การเปล่ียนตลบัหมึก" (P.153)

จุดดาํปรากฏอยู่ในสาํ

เนา

ตลบัลกูดรมัไดเ้ส่ือมสภาพหรือเสีย

หาย

เปล่ียนตลบัลกูดรมัเป็นตลบัใหม่

โปรดดูท่ี "การเปล่ียนตลบัลกูดรมั" (P.157)

เสน้สีดาํหรือสีปรากฏ

ในงานพิมพ์

ตลบัลกูดรมัเส่ือมสภาพหรือเสียหา

ย

เปล่ียนตลบัลกูดรมัเป็นตลบัใหม่

โปรดดูท่ี "การเปล่ียนตลบัลกูดรมั" (P.157)

แถบกระจกดา้นแคบสกปรก ทาํความสะอาดแถบกระจกดา้นแคบ

โปรดดูท่ี 

"การทาํความสะอาดท่ีอดักระดาษและสายรดักระจก" 

(P.160)

ส่ิงปรากฏในช่วงสมํา่เ

สมอในงานพิมพ์

เสน้ทางป้อนกระดาษสกปรก พิมพห์ลายๆ แผ่น

ตลบัลกูดรมัเส่ือมสภาพหรือเสียหา

ย

เปล่ียนตลบัลกูดรมัเป็นตลบัใหม่

โปรดดูท่ี "การเปล่ียนตลบัลกูดรมั" (P.157)

ทิศทางการป้อ
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จุดสีขาวปรากฏขึ้ นใน

พื้ นท่ีของการพิมพทึ์บ

สีดาํ

กระดาษไม่มีความเหมาะสม บรรจุกระดาษใหถ้กูชนิด

ตลบัลกูดรมัเส่ือมสภาพหรือเสียหา

ย

เปล่ียนตลบัลกูดรมัเป็นตลบัใหม่

โปรดดูท่ี "การเปล่ียนตลบัลกูดรมั" (P.157)

พิมพอ์อกมาเป็นร้ิว

ผงหมึกไมถู่กหลอมจน

ติดกบักระดาษ

กระดาษปนเป้ือนดว้

ยผงห มึก

กระดาษเปียกช้ืน เปล่ียนเป็นกระดาษใหม่

กระดาษไม่มีความเหมาะสม บรรจุกระดาษใหถ้กูชนิด

กระดาษพิมพอ์อกมา

ทั้ง หมดเป็นสีดาํ

ตลบัลกูดรมัเส่ือมสภาพหรือเสียหา

ย

เปล่ียนตลบัลกูดรมัเป็นตลบัใหม่

โปรดดูท่ี "การเปล่ียนตลบัลกูดรมั" (P.157)

แหล่งจ่ายไฟแรงดนัสูงอาจจะชาํรุด ติดต่อศนูยบ์ริการลกูคา้

กระดาษไม่พิมพอ์ะไร

ออก มาเลย

เคร่ืองดึงกระดาษหลายแผ่นพรอ้ม

กนั

กรีดและคล่ีซอ้นกระดาษอย่างทัว่ถึงก่อนท่ีจะบรรจุ

ตลบัหมึกไม่มีผงหมึก เปล่ียนตลบัหมึกเป็นตลบัใหม่

โปรดดูท่ี "การเปล่ียนตลบัหมึก" (P.153)

อาจจะเกิดไฟฟ้าขดัขอ้งหรือแหลง่ 

จ่ายไฟแรงสูงชาํรุด

ติดต่อศนูยบ์ริการลกูคา้

อาการ สาเหตท่ีุเป็นไปได้ วิธีการแกไ้ข
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พิมพอ์อกเป็นพื้ นท่ีสีข

าว หรือลายเสน้สีขาว 

หรือสี

กระดาษเปียกช้ืน เปล่ียนเป็นกระดาษใหม่

กระดาษไม่มีความเหมาะสม บรรจุกระดาษใหถู้กชนิด

กระดาษพิมพอ์อกมา

จางทั้งหมด

ในกรณีพิมพอ์อกท่ีถาด Bypass 

ขนาดกระดาษท่ีระบุอยู่

ในไดรเวอรไ์ม่ตรงกบักระดาษท่ีวาง

อยูท่ี่ถาด Bypass

บรรจุกระดาษชนิดและขนาดท่ีถูกตอ้งท่ีในถาด 

Bypass

โปรดดูท่ี "การป้อนกระดาษท่ีถาด Bypass" (P.85)

เคร่ืองดึงกระดาษหลายแผ่นพรอ้ม

กนั

กรีดและคล่ีซอ้นกระดาษอย่างทัว่ถึงก่อนท่ีจะบรรจุ

กระดาษย่น กระดาษไม่มีความเหมาะสม เปล่ียนเป็นกระดาษใหม่

เติมกระดาษเขา้กบักระดาษท่ีบรรจุ

ไว ้

กระดาษเปียกช้ืน

ขอ้ความอ่านไดไ้ม่ชดั กระดาษไม่มีความเหมาะสม เปล่ียนเป็นกระดาษใหม่

เติมกระดาษเขา้กบักระดาษท่ีบรรจุ

ไว ้

กระดาษเปียกช้ืน

อาการ สาเหตท่ีุเป็นไปได้ วิธีการแกไ้ข
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มีรอยขาวหรือสีในแน

วด่ิง

ตลบัลกูดรมัเส่ือมสภาพหรือเสียหา

ย

เปล่ียนตลบัลกูดรมัเป็นตลบัใหม่

โปรดดูท่ี "การเปล่ียนตลบัลกูดรมั" (P.157)

ตลบัหมึกไม่มีผงหมึก เปล่ียนตลบัหมึกเป็นตลบัใหม่

โปรดดูท่ี "การเปล่ียนตลบัหมึก" (P.153)

งานพิมพอ์อกมาเบ้ ตวัปรบักระดาษของถาดไม่อยู่ในตาํ

แหน่งท่ีถูกตอ้ง

จดักระดาษในแนวนอนและแนวตั้งอยา่งถูกตอ้ง

โปรดดูท่ี "การป้อนกระดาษในถาด 1 และ 2 

(อุปกรณ์เสริม)" (P.84)

โปรดดูท่ี "การป้อนกระดาษท่ีถาด Bypass" (P.85)

อาการ สาเหตท่ีุเป็นไปได้ วิธีการแกไ้ข

向ทิศทางการป้อ
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มีปัญหาในการทาํสาํเนา

เน้ือหาในตอนน้ีจะใหว้ธีิการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีคุณอาจพบเมื่อทาํสาํเนา

ไม่สามารถทาํสาํเนา 

ตารางดา้นล่างแสดงวธีิการแกไ้ขท่ีเป็นไปได ้เม่ือคุณพบปัญหาท่ีจะทาํสาํเนา

อาการ สาเหตท่ีุเป็นไปได้ วิธีการแกไ้ข

เอกสารไม่ถูกดึงเขา้

ชุดป้อนเอกสาร

อย่างถกูตอ้ง

เอกสารมีขนาดเล็กเกินไป ขนาดตํา่สุดของเอกสารท่ีสามารถบรรจุลงในอุชุดป◌้อน

เอกสารคือ A5

เคร่ืองไม่ไดร้องรบัเอกสารประเภท

น้ัน

อุปกรณ์ป้อนเอกสารไม่สนับสนุนเอกสารท่ีงอ 

นามบัตร แผ่นใส เอกสารบาง

เอกสารท่ีมีวตัถุแนบหรือติดมาดว้ยและเอกสารที◌่ 

มีคลิปกระดาษหรือเทปติดมาดว้ย

โปรดดูท่ี "ประเภทของกระดาษ" (P.78)

ไกดป์รบัเอกสารอยู่ไม่ตรงกบัขนาด

ของเอกสาร

จดัไกดป์รบัเอกสารใหต้รงกบัขนาดของเอกสาร

มีเศษเอกสารติดอยู่ในถาดป้อนเอ

กสาร

เปิดฝาครอบซา้ยของอุปกรณ์ป้อนเอกสาร 

แลว้นําเศษกระดาษออกไป 

โปรดดูท่ี "เอกสารตน้ฉบบัติด" (P.203)

คุณไดว้างเอกสารหลายหน้าโดยท่ี

มีขนาดแตก ต่างกนั

คุณไม่สามารถวางเอกสารท่ีมีหน้าขนาดแตกต่างกนั
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ปัญหาการทาํสาํเนา

ตารางดา้นล่างแสดงวธีิการแกไ้ขท่ีเป็นไปได ้เม่ือเกิดปัญหาขึ้ นกบัการผลิตสาํเนา

อาการ สาเหตท่ีุเป็นไปได้ วิธีการแกไ้ข

สาํเนาสกปรก กระจกวางตน้ฉบบัหรืออุปกรณ์ป้อ

นเอกสาร สกปรก

ทาํความสะอาดกระจกรองตน้ฉบบัหรือฝาครอบเอกส

าร

โปรดดูท่ี 

"การทาํความสะอาดฝาทับกระดาษและกระจกรองตน้

ฉบบั" (P.159)

เอกสารเป็นส่ือท่ีโปร่งใสหรือโปร่งแ

สงมาก

เม่ือทาํสาํเนาเอกสารโปร่งแสงสูง 

ส่ิงสกปรกบนเอกสารปรากฏข้ึนในสาํเนา 

ใหว้างแผ่นกระดาษสีขาวบนเอกสารก่อนท่ีจะทาํสาํเน

า

เอกสารเป็นกระดาษสี หรือหยาบ 

หรือเป็นพิมพเ์ขียว

สีพื้ นหลงัของกระดาษจะถูกทาํสาํเนา 

ปรบัความเขม้ของการทาํสาํเนา หรือคุณภาพงภาพ 

หรือระบุการจาํกดัพื้ นหลงัก่อนท่ีจะทาํสาํเนา

เอกสารจะถูกพิมพล์งบนกระดาษพิ

มพม์นัวาว

กระดาษเคลือบมนัติดบนกระจกรองตน้ฉบบัไดง่้าย 

และเงาจะคลา้ยกบัส่ิงสกปรกบนสาํเนา 

วางแผ่นใสหรือฟิลม์แผ่นใสใตเ้อกสารก่อนท่ีจะทาํสาํเ
นา

สาํเนามืดเกินไปหรือ

จาง เกินไป

ปรบัความเขม้อย่างไม่ถูกตอ้ง ปรบัความเขม้ของสาํเนา

โปรดดูท่ี "สว่างข้ึน / เขม้ข้ึน" (P.105)

เอกสารมีสีจาง ปรบัความเขม้ของสาํเนา

โปรดดูท่ี "สว่างข้ึน / เขม้ข้ึน" (P.105)

ตั้งค่าคุณภาพของภาพสาํหรบัเอกส

ารอย่างไม่ถูกตอ้ง

ถา้สาํเนาของขอ้ความสีดาํจางมากเกินไป ตั้งค่า 

[ประเภทตน้ฉบับ] ไปท่ี [Text]

โปรดดูท่ี "ประเภทตน้ฉบบั" (P.104)

สาํเนาเคล่ือนออกจา

กตาํ แหน่งเล็กน้อย

เรียงกระดาษในถาดอยา่งบกพร่อง จดัซอ้นกระดาษและบรรจุเพื่อท่ีขอบของกระดาษจะต

รงกบัมุมดา้น หน้าของถาด
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สาํเนาปรากฏส่วนท่ี 

ขาดหายไป

กระดาษเปียกช้ืน กระดาษท่ีเปียกช้ืนจเป็นสาเหตุใหส้าํเนาขาดหายไป 

หรือสาํเนาไม่ชดัเจน ใหเ 

ปล่ียนเป็นกระดาษจากห่อท่ียงัไม่เปิด

กระดาษในถาดมีรอยพบัหรือรอยย่

น

เอาแผ่นท่ีมีปัญหาใดๆ ออกไป 

หรือแทนท่ีดว้ยกระดาษจากห่อท่ียงัไม่เปิด

เอกสารถูกตัดและแปะ หรือถูกจีบ ส่วนตัดและแปะวางหรือรอยพบัของเอกสารอาจไม่ได้
สัมผสักระจกรองตน้ฉบับย่างเหมาะสม 

วางกระดาษสีขาวซอ้นกนัหลายแผ่นท่ีดา้นบนของเอก

สาร เพื่อท่ีจะทาํใหส้มัผัสกบักระจกรองตน้ฉบบั

การตั้งค่าขนาดเอกสารผิดพลาด ตรวจสอบว่าขนาดเอกสารถูกตั้งอย่างถูกตอ้ง                   

โปรดดูท่ี  "ขนาดตน้ฉบับ" (P.104)

การตั้งค่าขนาดกระดาษผิดพลาด ตรวจสอบว่าขนาดกระดาษถูกตั้งอย่างถกูตอ้ง                   

โปรดดูท่ี "การกาํหนดขนาดกระดาษ" (P.89)

แถบลายเสน้ปรากฏอ

ยู่ใน สาํเนา

อัตราการขยายเอกสารมากเกินไป เม่ือทาํสาํเนาท่ีขยายขนาด 

อัตราการขยายบางขนาดทาํใหเ้กิดแถบลายเสน้ 

ปรบัแกอ้ตัราการขยายเม่ือทาํสาํเนา

โปรดดูท่ี "การยอ่/ขยาย" (P.102)

สาํเนาเล่ือนตาํแหน่ง

หรือ โก่งงอ

คุณไม่ไดว้างเอกสารอย่างถูกตอ้ง วางเอกสารใหถู้กตอ้ง

โปรดดูท่ี "การวางเอกสารตน้ฉบบั" (P.94)

ไกดเ์อกสารของชุดป้อนเอกสารอยู่

ใน ทิศทางผิด

วางเอกสารอย่างถูกตอ้ง 

ยา้ยไกดป์รบักระดาษใหส้มัผัสกบัขอบของเอกสาร

คุณไม่ไดติ้ดตั้งถาดอย่างมัน่คง ติดตั้งถาดโดยการเสียบใหเ้ขา้ไปท่ีเคร่ืองไดจ้นเต็มท่ี

ไกดป์รบักระดาษของถาดเ Bypass 

อยูผิ่ดทิศทาง

วางเอกสารอย่างถูกตอ้ง 

ยา้ยตัวปรบักระดาษใหส้มัผสักบัขอบของเอกสาร

อาการ สาเหตท่ีุเป็นไปได้ วิธีการแกไ้ข
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สาํเนาไม่ไดข้นาดท่ีต้

องการ

กระจกวางตน้ฉบบัหรืออุปกรณ์ป้อ

นเอกสกปรก

ทาํความสะอาดกระจกรองตน้ฉบบัหรือฝาครอบเอกส

าร

โปรดดูท่ี 

"การทาํความสะอาดฝาทับกระดาษและกระจกรองตน้

ฉบบั" (P.159)

เอกสารเป็นส่ือท่ีโปร่งใสหรือโปร่งแ

สงมาก

วางแผ่นกระดาษสีขาวบนเอกสารก่อนท่ีจะทาํสาํเนา

เอกสารเคล่ือนออกจากตาํแหน่งเล็

กน้อย

วางเอกสารใหถู้กตอ้ง

โปรดดูท่ี "การวางเอกสารตน้ฉบับ" (P.94)

ไกดน์ําเอกสารของอุชุดป้อนเอกสา

รอยู่ใน ทิศทางท่ีไมถู่กตอ ้ง

วางเอกสารอย่างถกูตอ้ง 

ยา้ยตวัปรบักระดาษใหส้มัผัสกบัขอบของเอกสาร

โปรดดูท่ี "การวางเอกสารตน้ฉบับ" (P.94)

เอกสารถูกจีบ กรีดเอกสารจนเรียบและวางไวอ้ยา่งถูกตอ้งอีกคร้ัง
โปรดดูท่ี "การวางเอกสารตน้ฉบับ" (P.94)

การตั้งค่าขนาดเอกสารผิดพลาด ตรวจสอบว่าขนาดเอกสารถูกตั้งอย่างถูกตอ้ง                   

โปรดดูท่ี  "ขนาดตน้ฉบบั" (P.104)

การตั้งค่าขนาดกระดาษผิดพลาด ตรวจสอบว่าขนาดกระดาษถูกตั้งอย่างถูกตอ้ง                   

โปรดดูท่ี "การกาํหนดขนาดกระดาษ" (P.89)

ขอบของสาํเนาถูกตดั

ออก

เอกสารใหญ่เกินกว่าพื้ นท่ีท่ีสามาร

ถจะพิมพ์

ปรบัลดอัตราส่วนลด/

ขยายเพื่อลดขนาดของสาํเนาเสียเล็กน้อย

การตั้งค่าขนาดเอกสารผิดพลาด ตรวจสอบว่าขนาดเอกสารถูกตั้งอย่างถูกตอ้ง                   

โปรดดูท่ี  "ขนาดตน้ฉบบั" (P.104)

การตั้งค่าขนาดกระดาษผิดพลาด ตรวจสอบว่าขนาดกระดาษถูกตั้งอย่างถูกตอ้ง                   

โปรดดูท่ี "การกาํหนดขนาดกระดาษ" (P.89)

อาการ สาเหตท่ีุเป็นไปได้ วิธีการแกไ้ข
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ปัญหาเคร่ืองพิมพ์

เน้ือหาในตอนน้ีจะใหว้ธีิการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีคุณอาจพบเมื่อพิมพเ์อกสาร

ไม่สามารถพิมพ์

ตารางดา้นล่างแสดงวธีิการแกไ้ขท่ีเป็นไปได ้เม่ือคุณไม่สามารถท่ีจะทาํพิมพเ์อกสาร

อาการ สาเหตท่ีุเป็นไปได้ วิธีการแกไ้ข

ขอ้มูลยงัคา 
งคงอยูใ่นไอคอนเคร่ือง
พิมพ์

สายเคเบิลของเคร่ืองพีซีไม่เช่ือมต่อ เปิดสวิตซไ์ฟของเคร่ือง

โปรดดูท่ี "แหล่งจ่ายไฟ" (P.60)

สายเคเบิลของเคร่ืองพีซีไม่เช่ือมต่อ เช่ือมต่อสายเคเบิลของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

สายเคเบิลของเคร่ืองไม่เช่ือมต่อ เช่ือมต่อสายเคเบิลของเคร่ือง

โปรดดูท่ี "สายเคเบิลอินเทอรเ์ฟส" (P.34)

เกิดขอ้ผิดพลาดในเคร่ือง ตรวจสอบขอ้มลูความผิดพลาดและดาํเนินการตามท่ีจ
เป็น

มีปัญหาท่ีเกิดขึ้ นในเครือข่ายการเช่ื

อมต่อ 

เคร่ืองคอมพิวเตอรก์บัเคร่ือง

ติดต่อผูดู้แลระบบเครือข่ายของคุณ

พอรต์ไม่ไดถู้กเปิดใชง้าน เปิดใชง้านพอรต์

โปรดดูท่ี "การเปิดใชง้านพอรต์การส่ือสาร" (P.38)

เคร่ืองเช่ือมต่อกบัคอมพิวเตอรห์ลา

ยตวั

รอสกัครู่แลว้ลองพิมพอี์กครั้ง

ขอ้มลูถกูส่งไปยงัเคร่ื

องแลว้

กระดาษไม่ไดร้บัการบรรจุ บรรจุกระดาษ

ไม่มีกระดาษในขนาดท่ีกาํหนด บรรจุกระดาษในขนาดท่ีกาํหนด

โปรดดูท่ี "การป้อนกระดาษ" (P.84)

เกิดขอ้ผิดพลาดในเคร่ือง ตรวจสอบขอ้มลูความผิดพลาดและดาํเนินการตามท่ีจ
เป็น

การประมวลผลของงานไดถ้กูหยุดไ

วช้ัว่คราว

ใชห้น้าจอเพื่อเลือกวา่จะยกเลิกงานหรือไม่
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ปัญหาผลผลิตพิมพ์

ตารางดา้นล่างแสดงวธีิการแกไ้ขท่ีเป็นไปไดข้องปัญหาท่ีเกิดขึ้ นกบังาพิมพ์

อาการ สาเหตท่ีุเป็นไปได้ วิธีการแกไ้ข

พิมพบ์นกระดาษผิดข

นาด

กระดาษขนาดท่ีผิดถูกบรรจุในถาด

ท่ีระบุไว ้

เปล่ียนขนาดของกระดาษในถาด 

หรือเปล่ียนแปลงตวัเลือกการพิมพท่ี์จะใชถ้าดท่ีมีขนา
ดกระดาษท่ีกาํหนด

ภาพท่ีขอบของกระดา

ษไดข้าดหายไป

เอกสารเกินกว่าพื้ นท่ีท่ีสามารถจะ

พิมพข์องใหญ่

ขยายพื้ นท่ีการพิมพข์องเคร่ืองหรือลดพื้ นท่ีการพิมพข์

องเอกสาร

การตั้งค่าท่ีระบุไวใ้นไ

ดรเวอรถ์ูกปิดใชง้าน

ใชไ้ดรเวอรข์องเคร่ืองรุ่นอ่ืน ติดตั้งไดรเวอรข์องเคร่ือง

ไม่ไดติ้ดตั้งตวัเลือก ตรวจสอบตัวเลือกการติดตั้งในเคร่ืองแลว้ 

เลือกรายการอีกใน [Items] ภายใต ้[Options] 

ในโไดรเวอร์

คอมพิวเตอรไ์ม่ไดใ้ชไ้

ดรเวอร ์

การพิมพท่ี์มาพรอ้มกั

บเคร่ือง 

(ใชไ้ดรเวอรก์ารพิมพ์

ของบริษัทอ่ืน)

ยืนยนัว่าไดรเวอรก์ารพิมพใ์นคอม

พิวเตอรม์าพรอ้มกบัเคร่ืองหรือไม่

ท่ีคอมพิวเตอร ์เลือกไดรเวอรก์ารพิมพท่ี์มาพรอ้มกบั 

เคร่ือง ถา้ไดรเวอรก์ารพิมพไ์ม่อยูใ่นรายการสาํ 

หรบัการเลือก ติดตั้งโไดรเวอรก์ารพิมพแ์ละเลือกเ

การทาํงานจะไม่แน่นอนถา้ใชโ้ไดรเวอรริ์มพข์องบริษัท

อ่ืน
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ปัญหาการสแกน

เน้ือหาในตอนน้ีจะใหว้ธีิการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีคุณอาจพบเมื่อสแกนเอกสาร

ไม่สามารถที่จะสแกน

ตารางดา้นล่างแสดงวธีิการแกไ้ขท่ีเป็นไปได ้เม่ือคุณไม่สามารถท่ีจะสแกนเอกสาร

ไม่สามารถอา่นขอ้มูลสแกนไปยงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์

ตารางดา้นล่างแสดงวธีิการแกไ้ขท่ีเป็นไปได ้

เม่ือคุณไม่สามารถท่ีจะอ่านเอกสารท่ีสแกนไปยงัเครื่องคอมพวิเตอร์

อาการ สาเหตท่ีุเป็นไปได้ วิธีการแกไ้ข

ชุดป้อนเอกสารไม่ดึง

เอกสาร

เขา้ไปสแกน

เอกสารมีขนาดเล็กเกินไป ขนาดตํา่สุดของเอกสารท่ีสามารถบรรจุลงในชุดป้อนเ
อกสารคือ A5

เคร่ืองไม่ไดส้นับสนุนเอกสารประเ

ภทน้ัน

อุปกรณ์ป้อนเอกสารไม่สนับสนุนเอกสารท่ีงอ 

นามบัตร แผ่นใส เอกสารบาง 

เอกสารท่ีมีวตัถุแนบหรือติดมาดว้ยงอและเอกสารท่ี 

มีคลิปกระดาษหรือเทปติดมาดว้ย

โปรดดูท่ี "ประเภทของกระดาษ" (P.78)

ไกดนํ์าอกสารไม่ตรงทิศทาง จดัไกดนํ์าเอกสารอยา่งถูกตอ้ง 

เพื่อใหต้รงกบัขนาดของเอกสาร

โปรดดูท่ี "การวางเอกสารตน้ฉบบั" (P.114)

มีเศษเอกสารติดอยู่ในชุดป้อนเอก

สาร

เปิดฝาครอบซา้ยของอุปกรณ์ป้อนเอกสาร 

แลว้นําเศษกระดาษออกไป 

โปรดดูท่ี "เอกสารตน้ฉบบัติด" (P.203)

อาการ สาเหตท่ีุเป็นไปได้ วิธีการแกไ้ข

ไม่สามารถหาเคร่ือง

สแกนเนอร์

ไม่ไดเ้ปิดสวิตซข์องเคร่ือง เปิดสวิตซไ์ฟของเคร่ือง

โปรดดูท่ี "แหล่งจ่ายไฟ" (P.60)

สายเคเบิล USB ของ PC 

ตัดการเช่ือมต่อ

เช่ือมต่อสายเคเบิล USB 

ของเคร่ืองคอมพิวเตอรอี์กครั้ง

โปรดดูท่ี "สายเคเบิลอินเทอรเ์ฟส" (P.34)

สายเคเบิล USB 

ของเคร่ืองตดัการเช่ือมต่อ

เช่ือมต่อสายเคเบิล USB ของเคร่ือง

โปรดดูท่ี "สายเคเบิลอินเทอรเ์ฟส" (P.34)
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ไม่สามารถโหลดขอ้มู

ลจากเคร่ืองสแกนเน

อรเ์น่ืองจากขอ้ผิดพล

าดในการส่ือสารTWAI

N

ไม่ไดติ้ดตั้งส่ือสารการสแกน ติดตั้งไดรเวอรก์ารสแกน

หยุดการทาํงานขณะ

กาํลงัอ่านขอ้มลู

ขนาดไฟลใ์หญ่เกินไปหรือไม่ ลดค่าความละเอียดงานสแกน แลว้ลองสแกนอีกครั้ง

อาการ สาเหตท่ีุเป็นไปได้ วิธีการแกไ้ข
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ปัญหาคณุภาพของานสแกน

ตารางดา้นล่างน้ีแสดงวธีิแกปั้ญหาท่ีเป็นไปไดต่้อคุณภาพของภาพจากการแกนขอ้มลู

อาการ สาเหตท่ีุเป็นไปได้ วิธีการแกไ้ข

ภาพท่ีสแกนสกปรก กระจกวางตน้ฉบับหรือชุดป้อนเอก

สาสกปรก

ทาํความสะอาดกระจกรองตน้ฉบบัหรือฝาปิดเอกสาร

โปรดดูท่ี 

"การทาํความสะอาดฝาทับกระดาษและกระจกรองตน้

ฉบับ" (P.159)

เอกสารเป็นส่ือท่ีโปร่งใสหรือโปร่งแ

สงมาก

เม่ือสแกนเอกสารโปร่งแสงมาก 

ส่ิงสกปรกบนเอกสารจะปรากฏขึ้ นในภาพสแกน 

วางแผ่นกระดาษสีขาวบนเอกสารก่อนท่ีจะสแกน

เอกสารเป็นกระดาษสี หรือหยาบ 

หรือเป็นพิมพเ์ขียว

ปรบัความเขม้หรือคุณภาพของภาพก่อนการสแกน

เอกสารสแกนถูกพิมพล์งบนกระดา

ษพิมพม์นัวาว

กระดาษเคลือบมนัติดบนกระจกรองตน้ฉบับไดง่้าย 

และเงาจะคลา้ยกบัส่ิงสกปรกบนภาพสแกน 

วางแผ่นใสหรือฟิล์มแผ่นใสใตเ้อกสารก่อนท่ีจะสแกน

ภาพมืดหรือจางเกินไ

ป

ไม่ไดป้รบัเปล่ียนความเขม้ท่ีสแกน

อยา่งถูก ตอ้ง

ปรบัความเขม้ท่ีสแกน

ประเภทของตน้ฉบับไม่เหมาะสม เลือกประเภทท่ีเหมาะสมของตน้ฉบบัเอกสาร

มีส่วนท่ีขาดหายไปใน

ภาพ

เอกสารถูกตัดและแปะ หรือถูกจีบ ส่วนตัดและแปะวางหรือรอยพบัของเอกสารอาจไม่ได้
สัมผสักระจกรองตน้ฉบบัอยา่งเหมาะสม 

วางกระดาษสีขาวซอ้นกนัหลายแผ่นท่ีดา้นบนของเอก

สาร เพื่อท่ีจะทาํใหส้มัผัสกบักระจกรองตน้ฉบบั

ภาพไม่ไดข้นาดท่ีตอ้ง

การ

กระจกวางตน้ฉบับหรือชุดป้อนเอก

สารปิด

ทาํความสะอาดกระจกรองตน้ฉบบัหรือฝาปิดอกสาร

โปรดดูท่ี 

"การทาํความสะอาดฝาทับกระดาษและกระจกรองตน้

ฉบับ" (P.159)

เอกสารเป็นส่ือท่ีโปร่งใสหรือโปร่งแ

สงมาก

วางแผ่นกระดาษสีขาวบนเอกสารก่อนท่ีจะสแกน

เอกสารเคล่ือนออกจากตาํแหน่งเล็

กน้อย

วางเอกสารใหถู้กตอ้ง

โปรดดูท่ี "การวางเอกสารตน้ฉบบั" (P.114)

ไกดนํ์านําเอกสารของอุปกรณ์ป้อนเ

อกสารอยู่ในทิศทางผิด

วางเอกสารอย่างถูกตอ้ง 

ยา้ยไกดป์รบัปรบักระดาษใหส้มัผัสกบัขอบของเอกสา

ร

โปรดดูท่ี "การวางเอกสารตน้ฉบบั" (P.114)

เอกสารถูกจีบ กรีดเอกสารจนเรียบและวางไวอ้ย่างถกูตอ้งอีกคร้ัง

ภาพเป็นเม็ดเล็ก ตั้งค่าความละเอียดตํา่ ตั้งความละเอียดสูง 

โปรดดูท่ี "การวางเอกสารตน้ฉบบั" (P.114)
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ปัญหาเครือข่าย

ขอ้ความในส่วนน้ีจะใหก้ารแกไ้ขท่ีเป็นไปไดต่้อปัญหาของเครือข่าย

ปัญหาในการใช ้TCP/IP  (LPD/Port9100)

ตารางดา้นล่างแสดงสาเหตุท่ีเป็นไปไดส้าํหรบัปัญหาท่ีเกิดขึ้ นเมื่อใช ้TCP/IP (LPD/Port9100) 

วธีิการท่ีใชต้รวจสอบ และการดาํเนินการท่ีจาํเป็น

ไม่สามารถพิมพ์

สาเหตท่ีุเป็นไปได้ วิธีการตรวจสอบ วิธีการแกไ้ข

ไม่ไดต้ั้งค่าท่ีอยู ่IP ท่ีถูกตอ้ง ใหผู้ดู้แลระบบเครือข่ายตรวจสอบวา่

ท่ีอยู่ IP ของเคร่ืองถูกตอ้งหรือไม่

ตั้งท่ีอยู่ IP ท่ีถูกตอ้งในเคร่ือง

งานพิมพท่ี์ส่งจาก

เคร่ืองคอมพิวเตอรล์ม้เหลวท่ีไม่สาม

ารถกูคื้นไดเ้กิดข้ึนรระหว่างางการปร

ะมวลผลงานพิมพ์

ตรวจดูว่า 

มีขอ้ผิดพลาดท่ีปรากฏในจอแสดงผล

ท่ีแผงควบคุมหรือไม่

ปิดสวิตซไ์ฟของเคร่ือง 

รอจนกวา่หน้าจอจะปิดสมบูรณ์ 

แลว้เปิดเคร่ืองอีกครั้ง

โปรโตคอลท่ีเลือกน้ันเขา้กนักนัไม่ได้

กบัเคร่ือง คอมพิวเตอร์
ตรวจสอบโปรโตคอลท่ีเลือก เลือกโปรโตคอลท่ีเขา้กนัไดก้บัเคร่ือง 

คอมพิวเตอร์
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ปัญหาการใช ้CentreWare Internet Services

ตารางดา้นล่างแสดงวธีิการแกไ้ขท่ีเป็นไปไดต่้อปัญหาท่ีคุณอาจพบเมื่อใช ้CentreWare Internet 

Service

อาการ วิธีการแกไ้ข

ไม่สามารถใช ้CentreWare Internet 

Services

เคร่ืองทาํงานตามปกติหรือไม่

ตรวจสอบว่าแหล่งจ่ายไฟของเคร่ืองเปิดหรือไม่

[Internet Services] ทาํงานอยู่หรือไม่

พิมพร์ายงาน System Settings Report และตรวจสอบ

ป้อนท่ีอยู่อินเตอรเ์น็ตอย่างถูกตอ้งหรือไม่

ตรวจสอบท่ีอยู่อินเทอรเ์น็ตอีกครั้ง หากคุณยงัไม่ใช ้CentreWare Internet 

Services ลองเช่ือมต่อโดยการป้อนท่ีอยู่ IP

คุณใชเ้ซิรฟ์เวอรพ์ร็อกซ่ีหรือไม่

เคร่ืองไม่สามารถเช่ือมต่อกบัเซิรฟ์เวอรพ์ร็อกซ่ีบางตวั ดงัน้ันหา◌้ 

มใชพ้ร็อกซ่ีเซิรฟ์เวอรน้ั์ ตั้งเว็บเบราเซอร์ของคุณท่ี [Not using proxy server] 

หรือตั้งท่ีอยูที่คุณกาํลงัใชใ้หเ้ป็น [Not using proxy server]

ขอ้ความ "Please wait" ยงัปรากฏอยู่ ใหร้อสกัครู่

ถา้เง่ือนไขยงัคงมีอยู่ ใหก้ดปุ่ม [Refresh]

ถา้เง่ือนไขยงัคงอยู่ ตรวจสอบว่าเคร่ืองทาํงานตามปกติหรือไม่

ไม่มีอะไรเกิดข้ึนหลงัจากกดปุ่ม 

[Refresh]

คุณใชเ้ว็บเบราเซอรท่ี์สนับสนุนหรือไม่

ดูว่า "การใช ้CentreWare Internet Services" 

(P.40)เว็บเบราวเ์ซอรข์องคุณเป็นประเภทท่ีสนับสนุนหรือไม่
กรอบดา้นขวาไม่ไดร้บัการปรบัปรุงห

ลงัจากท่ี 

เลือกรายการเมนูจากกรอบดา้นซา้ย

หน้าจอแสดงผลมีการแยกส่วน เปล่ียนขนาดของหน้าต่างเว็บเบราเซอรข์องคุณ

ไม่ปรบัปรุงจอแสดงผล กดปุ่ม [Refresh]

ไม่มีอะไรเกิดข้ึนหลงัจากกดปุ่ม 

[Apply]

ค่าท่ีป้อนถกูตอ้งหรือไม่

ถา้คุณป้อนค่านอกพิสยั 

ระบบจะเปล่ียนไปโดยอตัโนมติัเพื่อใหมี้ค่าอย◌ู่ในพิสยั

ตอนน้ีคุณใช ้หรือเพิ่งจะใชแ้ผงควบคุมของเคร่ืองหรือไม่

เม่ือตั้งค่า Auto Reset การตั้งค่าท่ีทาํโดยบริการอินเทอรเ์น็ต CentreWare 

Internet Services จะใชไ้ม่ไดจ้นกวา่จะผ่านเวลาท่ีตั้งค่าไวก้่อน ใหร้อสกัครู่

เคร่ืองอยู่ในโหมดประหยดัพลงังานหรือไม่

ยกเลิกโหมดประหยดัพลงังาน และลองอีกครั้ง

เม่ือคุณคลิก [Apply] ขอ้ความเช่น 

"เซิรฟ์เวอรก์ลบัมาไม่ไดผ้ลหรือใหก้า

รตอบสนองท่ีไม่เขา้ใจ" หรือ 

"ไม่มีขอ้มลู" ปรากฏบนเบราวเ์ซอร์

passcodeถูกตอ้งหรือไม่

รใส่passcodeครั้งท่ีสองเพื่อยืนยนั อาจจะไม่ตรงกบัครั้งแรก 

ใหใ้ส่รหสัท่ีถูกตอ้งอีกครั้ง

เปิดเคร่ืองอีกครั้ง
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ปัญหาการเช่ือมตอ่อินเทอรเ์น็ต/อินทราเน็ต

ตารางดา้นล่างแสดงสาเหตุและวธีิแกไ้ขสาํหรบัปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้ นเมื่อเชื่อมต่อกบัอินเทอร์เน็ตหรืออิน
ทราเน็ต

ไม่สามารถเช่ือมตอ่กบัอินเทอรเ์น็ตหรอือินทราเน็ต

สาเหตท่ีุเป็นไปได้ วิธีการแกไ้ข

ไม่ไดต้ั้งค่าท่ีอยู ่IP อย่างถูกตอ้ง ตรวจสอบท่ีอยู่อินเทอรเ์น็ต หากท่ีอยู่ IP ไม่ไดรั้บการตั้งค่าอยา่งถูกตอง้ 
ระบุท่ีอยู่ถาวรหรือใช ้DHCP หรือ Autonet เพื่อแกไ้ขที◌่อยู่ IP

ไม่ไดต้ั้งค่าท่ีอยูเ่กตเวย ์IP 

อย่างถูกตอ้ง

ป้อนท่ีอยู่เกตเวย ์IP 

อยา่งถูกตอ้งเม่ือเช่ือมต่อกบัเซิรฟ์เวอรพ์ร็อกซ่ีหรือเว็บเซิรฟ์เวอรผ่์านทางเก

ตเวย ์IP

ไม่ไดต้ั้งค่า Subnet mask 

อย่างถูกตอ้ง

ตั้งค่า Subnet mask อยา่งถูกตอ้ง 

เพื่อใหต้รงกบัสภาพแวดลอ้มในการใชง้าน

ไม่ไดต้ั้งค่าท่ีอยูเ่ซิรฟ์เวอร ์DNS 

อย่างถูกตอ้ง

ตรวจสอบท่ีอยู่ของเซิรฟ์เวอร ์DNS

เซิรฟ์เวอร ์DNS 

ท่ีเลือกไม่สามารถแกปั้ญหาท่ีอยู่ได้

เลือกเซิรฟ์เวอร ์DNS ท่ีสามารถแกปั้ญหาท่ีอยู่

 เม่ือเช่ือมต่อผ่านพร็อกซ่ีเซิรฟ์เวอร์

ตั้งท่ีอยู่ IP ของเซิรฟ์เวอร ์DNS ท่ีสามารถแกไ้ขท่ีอยูข่องพร็อกซ่ีเซิรเ์วอร์
 เม่ือไม่ไดเ้ช่ือมต่อผ่านพร็อกซ่ีเซิรฟ์เวอร์

ตั้งท่ีอยู่ IP ของเซิรฟ์เวอร ์DNS ท่ีสามารถแกไ้ขท่ีอยูป่ลายทาง

การตั้งค่าของท่ีอยู่ท่ีไม่ไดใ้ชพ้ร็อกซ่ีเ

ซิรฟ์เวอรไ์ม่ถกูตอ้ง

ยืนยนัเฉพาะท่ีอยู่ท่ีไม่ไดใ้ชพ้ร็อกซ่ีเซิรฟ์เวอรเ์ท่าน้ันท่ีถูกระบุ

แมว้่าท่ีอยูท่ี่ไม่ผ่านพร็อกซ่ีเซิรฟ์เวอรถ์◌ูกระบุโดยใช ้FQDN

แต่เซิรฟ์เวอรถ์ูกเขา้ถึงโดยผ่าน IP เซิรฟ์เวอรท่ี์กาํหนดไวน้ั้นก็จะไม่เก่ียวขอ้ง

ตั้งค่าท่ีอยู่ไม่ใหใ้ชพ้ร็อกซ่ีเซิรฟ์เวอร์

ในทาํนองเดียวกนั แมว้่าท่ีอยู่ท่ีระบุโดยตรงจะไม่ใชพ้ร็อกซ่ีเซิรฟ์เวอร์

แต่เซิรฟ์เวอรมี์การเขา้ถึงดว้ย FQDN เซิรฟ์เวอรท่ี์กาํหนดไวก็้จะไม่เก่ียวขอ้ง

ใหต้ั้ง IP ไม่ใหใ้ชพ้ร็อกซ่ีเซิรฟ์เวอรด์ว้ย FQDN

เซิรฟ์เวอรห์รือเซิรฟ์เวอรพ์ร็อกซ่ีท่ีเช่ื

อมต่อปิด ทาํงาน

ตรวจสอบว่า 

เซิรฟ์เวอรห์รือเซิรฟ์เวอรพ์ร็อกซ่ีท่ีเช่ือมต่อปิดท่ีทาํงานทาํงานเป็นปกติหรือไ
ม่

สายเคเบิลเครือข่ายถกูตดัหรือชาํรุด ตรวจดูการเช่ือมต่อของสายเคเบิลเครือข่าย 

ควรใชส้ภาพแวดลอ้มแบบแขนงตน้ไม ้

เพื่อสรา้งสภาพแวดลอ้มเครือข่ายท่ีทนทานต่อการขาดการเช่ือมต่อ

ไม่สามารถท่ีจะส่ือสารเน่ืองจากเซิรฟ์

เวอรโ์หลด

รอสกัครู่แลว้ลองเขา้ถึงเซิรฟ์เวอรอี์กครั้ง

เกิดขอ้ผิดพลาด 

แต่ไม่ปรากฏบนแผงควบคุม

ขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนในขณะท่ีประมวลผลกระบวนการพ้ืนหลงัจะไม่ปรากฏ

บแผงควบคุม Job History Report งานเพื่อท่ีจะตรวจสอบผลการดเนินการ
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ไม่สามารถเช่ือมต่อไปยงัเว็บเซิรฟ์เวอรท์ี่ตอ้งการ

ไม่สามารถเช่ือมต่อเน่ืองจากการจาํกั

ดการเขา้ 

ถึงการตั้งค่าในพร็อกซีเซิรฟ์เวอร ์

ไฟรว์อลลห์รือเว็บเซิรฟ์เวอร์

ประเภทของขอ้จาํกดัการเขา้ถึงมีการระบุไวด้า้นล่าง 

ตรวจสอบการตั้งค่าจาํกดัการเขา้ถึง

 ขอ้จาํกดัของท่ีอยู่ (port)

 ขอ้จาํกดัของ SSL

 ขอ้จาํกดัการเขา้ถึงของผูใ้ช ้(หรือระดบัอาํนาจการเขา้ถึง)

 ขอ้จาํกดัเน้ือหา

 ขอ้จาํกดั Scheme (เช่น ขอ้จาํกดัในการใช ้HTTP)

 ขอ้จาํกดัของขนาดขอ้มลูส่งต่อ

 ขอ้จาํกดัของวิธีการ (เช่น ขอ้จาํกดัในการใช ้POST)

 ขอ้จาํกดัท่ีส่วนหวัของ HTTP 

(เช่น การเขา้ถึงท่ีอนุญาตในเบราเซอรบ์างอย่าเท่านั้น)

 ขอ้จาํกดัเวลา (เช่น อนุญาตใหใ้ชเ้ฉพาะในบ่างช่วงเวลาท่ีแน่นอน)

อาการ วิธีการแกไ้ข

เคร่ืองไม่ไดถู้กกาํหนดใหใ้ชพ้ร็อกซ่ีเ

ซิรฟ์เวอร์

ถา้เคร่ืองไม่ไดถ้กูกาํหนดใหใ้ชพ้ร็อกซ่ีเซิร์ฟเวอรใ์นสภาพแวดลอ้มท่ีใชพ้ร็อก

ซ่ีเซิรฟ์เวอร ์คุณไม่สามารถเช่ือมต่อไปยงัเว็บเซิรฟ์เวอรที์ตอ้งการ 

ตั้งค่าเคร่ืองเพื่อใชพ้ร็อกซ่ีเซิรฟ์เวอร์

เคร่ืองมีการตั้งค่าใชพ้ร็อกซ่ีเซิรฟ์เวอ

ร ์

แมว้่าสภาพแวดลอ้มไม่ไดใ้ชพ้ร็อกซ่ีเ

ซิรฟ์เวอร์

อย่าตั้งค่าเคร่ืองท่ีจะใชพ้ร็อกซ่ีเซิรฟ์เวอรใ์นสภาพแวดลอ้มท่ีไม่ตองใชพ้ร็อก

ซ่ีเซิรฟ์เวอร ์(เช่นอินทราเน็ต)

ไม่ไดต้ั้งค่าท่ีอยู่ของพร็อกซ่ีเซิรฟ์เวอร์

อย่างถกู ตอ้ง

ถา้เคร่ืองมีการตั้งค่าการใชพ้ร็อกซ่ีเซิรฟ์เวอร ์

คุณจะไม่สามารถเช่ือมต่อไปยงัเว็บเซิรฟ์เวอรท่ี์ตอ้งการ 

หากไม่ไดต้ั้งค่าท่ีอยูเ่ซิรฟ์เวอรพ์ร็อกซ่ีอย่างถูกตอ้ง 

ตั้งท่ีอยู่ของพร็อกซ่ีเซิรฟ์เวอรอ์ย่างถูกตอ้ง

ไม่สามารถเช่ือมต่อไดเ้น่ืองจากuser 

IDหรือpasscodeไม่ถกูตอ้งเเม่ือพร็อ

กซ่ีเซิรฟ์เวอรต์อ้งตรวจ สอบสิทธ์ิ

ตั้งuser IDและpasscodeในเคร่ืองท่ีพร็อกซ่ีเซิร์ฟเวอรจ์ะอนุญาตเช่ือมต่อ

สาเหตท่ีุเป็นไปได้ วิธีการแกไ้ข
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ปัญหาการเช่ือมตอ่ IPv4 หรือ IPv6

ตารางดา้นล่างแสดงสาเหตุและวธีิแกไ้ขสาํหรบัปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้ นเมื่อเชื่อมต่อกบัท่ีอยู่บน IPv4 หรือ 

IPv6

ไม่สามารถเช่ือมตอ่ไปยงัที่อยู ่IPv4

ไม่สามารถเช่ือมตอ่ไปยงัที่อยู ่IPv6

ไม่สามารถพิมพใ์นสภาพแวดลอ้ม IPv6

อาการ วิธีการแกไ้ข

เม่ือป้อนท่ีอยู่ IPv4 

เคร่ืองไม่ทาํงานอย่างถูกตอ้งเม่ือ 0 

ถกูเพิ่มเขา้ไปในส่วนหน้าของค่าท่ีอย ู

เช่น192.168.010.033

หา้มใส่ 0 ขา้งหน้า

อาการ วิธีการแกไ้ข

ไม่สามารถเขา้ถึงเคร่ืองดว้ยการระบุ

ท่ีอยูลิ่งคเ์ฉพาะท่ี

ผนวกขอบเขต ID ไปยงัท่ีอยู่ลิงคเ์ฉพาะท่ี

ตัวอยา่งเช่น เม่ือใช ้Internet Explorer 7 ใน Windows Vista 

ในการเขา้ถึงเคร่ืองโดยระบุ fe80::203:baff:fe48:9010 

ผนวกหมายเลขเช่ือมต่อเฉพาะท่ีของอีเธอรเ์น็ตอะแดปเตอรใ์นระบบปฏิบติั

การWindows Vista (เช่น 8) เป็นขอบเขต ID (ตวัอย่างเช่น ป้อน 

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

ไม่สามารถท่ีจะส่ือสารกบัระบบปฏิบั

ติการ Windows ท่ีสนับสนุน IPv6

ตั้งท่ีอยูค่งท่ีในระบบปฏิบติัการ Windows ท่ีสนับสนุน IPv6

การคน้หาอุปกรณ์ภายนอกเราเตอร์

ทาํงานไม่ถกูตอ้ง

เม่ือไปนอกเราเตอรใ์นการคน้หา SMB ใส่ท่ีอยู่ของผูร้บัโดยตรง

ระบบสนับสนุน Multicastingใช ้ในการเช่ือมโยงภายในเฉพาะท่ีเท่าน้ัน 

(FF02::1)

อาการ วิธีการแกไ้ข

ไม่สามารถท่ีจะใชเ้คร่ืองพิมพ ์

Windows 

ท่ีใชร่้วมกนัจากระบบปฏิบัติการ 

Windows สนับสนุน IPv6 

ในสภาพแวดลอ้มเครือข่าย IPv6 

ท่ีไม่มีเซิรฟ์เวอร ์DNS

ลงทะเบียนช่ือคอมพิวเตอรข์องเคร่ืองในแฟ้ม "hosts" ในระบบปฏิบติัการ 

Windows สนับสนุนIPv6

ตัวอยา่ง:

ลงทะเบียนช่ือในแฟ้ม C:\Windows\system32\driver\etc\hosts
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ปัญหาอ่ืนๆ ของ IPv6

อาการ วิธีการแกไ้ข

ไม่ไดก้รอกท่ีอยู ่IPv6 

ไวอ้ยา่งถูกตอ้งในบนัทึกงาน

ใช ้IPv4



11 การแกไ้ขปัญหา

190

การแก ไขป ัญ
หา

11

รหสัขอ้ผิดพลาด

ขอ้ความส่วนน้ีจะอธิบายรหสัขอ้ผิดพลาด

รหสัขอ้ผิดพลาด (X-X) หรือ (XXX-XXX) 

จะกระพริบหากการพิมพห์ยุดอย่างผิดปกติเน่ืองจากขอ้ผิดพลาดหรือความผิดปกติท่ีเกิดขึ้ นในเคร◌ือง

แสดงตวัอยา่งของรหสัขอ้ผิดพลาด

             

โปรดดูรหสัขอ้ผิดพลาดในตารางต่อไป เพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้ น
สาํคญั •หากรหสัขอ้ผิดพลาดปรากฏ 

ขอ้มูลการพมิพท่ี์เหลืออยู่ในเครื่องและขอ้มลูท่ีเก็บไวใ้นหน่วยความจาํของเครื่องจะไม่ปลอดภยั

หากไม่ไดร้ะบุรหสัขอ้ผิดพลาดท่ีปรากฏไวใ้นตารางต่อไปน้ี 

หรือถา้คุณไม่สามารถแกไ้ขขอ้ผิดพลาดแมจ้ะทาํตามคาํแนะนําท่ีอธิบายไวใ้นตาราง 

ใหติ้ดต่อศนูยบ์ริการลูกคา้ หมายเลขติดต่อจะถูกพิมพบ์นฉลากหรือบตัรท่ีแนบมากบัเครื่อง

หมายเหตุ •หากรหสัขอ้ผิดพลาดสองหลกั (X-X) ปรากฏขึ้ น คุณสามารถดูกลุ่มรหสัขอ้ผิดพลาดหกหลกั  (XXX-XXX) 

โดยการกดปุ่ ม 

หมายเหตุ •<ถ่ายบตัรประจาํตวั> คา้งไว ้

รหสัขอ้ผิดพลาด (X-X)

ขอ้ผิดพลาด

รหสั
สาเหตุ วิธีการแกไ้ข

เอกสารติดขดัในอุปกรณป้์อนเอกสาร นํากระดาษท่ีติดขดัออก

โปรดดูท่ี "เอกสารตน้ฉบบัติด" (P.203)

ขนาดเอกสารท่ีบรรจุในอุปกรณป้์อนเอกสารไ

ม่ไดถู้กรองรบั

การวางกระดาษลงบนกระจกวางตน้ฉบบั

โปรดดูท่ี "เอกสารตน้ฉบบัติด" (P.203)

ถา้เอกสารติด นํากระดาษท่ีติดออก

โปรดดูท่ี "เอกสารตน้ฉบบัติด" (P.203)
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ไม่สามารถตรวจพบขนาดเอกสาร ตรวจสอบดังต่อไปน้ี:                                  

-มีแต่เอกสารเท่าน้ันท่ีวางบนอุปกรณป้์อนเอกสาร                                                  

- ฐานปรบัเอกสารตรงกบัตน้ฉบบั                 

- เอกสารทุกฉบบัมีขนาดเด่ียวกนั 

เอกสารท่ีมีขนาดแตกต่างกนัไม่สามารถบรรจุ

ไดใ้นเวลาเด่ียวกนั หากเอกสารตน้ฉบบัมี 

ขนาดแตกต่างกนักรุณาใชก้ระจกวางตน้ฉบบั                                             

หากจะดาํเนินงานต่อ 

บรรจุเอกสารท่ียงัไม่ไดท้าํสาํเนาหรือสแกนแล

ะกดปุ่ม <เร่ิม>

โปรดดูท่ี "การวางเอกสารตน้ฉบับ" (P.94)

ฝาอุปกรณ์ป้อนเอกสารเปิดอยู่ ปิดฝาครอบ

มีถาดท่ียงัไม่มีการเลือกโดยอตัโนมติั 

หรือไม่มีขนาดท่ีเหมาะสมของกระดาษในถาด

ท่ีเลือก

ก่อนอ่ืนเลือกถาดท่ีตอ้งการจากถาดท่ีมีไฟสญั

ลกัษณ์สว่างอยู่โดยกดปุ่ม <ถาดกระดาษ> 

และดึงถาดท่ีเลือกออก                   

ถดัไปบรรจุกระดาษท่ีมีขนาดและทิศทางตรง

กบัท่ีปรากฏในพื้ นท่ีแสดงขนาดกระดาษของแ

ผนผงังสถานะเคร่ืองและกดปุ่ม <เร่ิม>

เม่ือตอ้งการยกเลิกงานใหก้ดปุ่ม <หยุด>

โปรดดูท่ี "การป้อนกระดาษ" (P.84)

กระดาษหมดในถาด 1 บรรจุหรือบรรจุกระดาษลงในถาด 1 อีก

โปรดดูท่ี "การป้อนกระดาษในถาด 1 และ 2 

(อุปกรณ์เสริม)" (P.84)

กระดาษหมดในถาด 2 บรรจุหรือบรรจุกระดาษลงในถาด 2

โปรดดูท่ี "การป้อนกระดาษในถาด 1 และ 2 

(อุปกรณ์เสริม)" (P.84)

กระดาษหมดในถาด Bypass บรรจุหรือบรรจุกระดาษลงในถาด 5  (ถาด 

Bypass) อีก

โปรดดูท่ี "การป้อนกระดาษท่ีถาด Bypass" 

(P.85)

ขอ้ผิดพลาด

รหสั
สาเหตุ วิธีการแกไ้ข
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ขนาดและทิศทางของกระดาษท่ีบรรจุในถาด 

1 ไม่ตรงกบัค่าท่ีระบุในเคร่ือง

ตรวจสอบขนาดกระดาษและทิศทางในแผนผั

งแสดงสถานะเคร่ืองใหต้รงกระดาษในถาด 1 

และบรรจุกระดาษโดยปรบัตวัปรบักระดาษ

โปรดดูท่ี "การป้อนกระดาษในถาด 1 และ 2 

(อุปกรณเ์สริม)" (P.84)

เม่ือเปล่ียนการตั้งค่าของขนาดและการจดัวาง

ของกระดาษ, ยกเลิกงานก่อนโดยการกดปุ่ม 

<หยุด>

โปรดดูท่ี 

"การเปล่ียนขนาดกระดาษสาํหรบัถาด 1 และ 

2" (P.87)

ขนาดและทิศทางของกระดาษท่ีบรรจุในถาด 

2 ไม่ตรงกบัค่าท่ีระบุในเคร่ือง

ตรวจสอบขนาดกระดาษและทิศทางในแผนผั

งแสดงสถานะเคร่ืองใหต้รงกระดาษในถาด 2 

และบรรจุกระดาษโดยปรบัตวัปรบักระดาษ

"การป้อนกระดาษในถาด 1 และ 2 

(อุปกรณเ์สริม)" (P.84).

เม่ือเปล่ียนการตั้งค่าของขนาดและการจดัวาง

ของกระดาษ, ยกเลิกงานก่อนโดยการกดปุ่ม 

<หยุด>

โปรดดูท่ี 

"การเปล่ียนขนาดกระดาษสาํหรบัถาด 1 และ 

2" (P.87)

ขนาดและทิศทางของกระดาษท่ีบรรจุในถาด 

Bypass ไม่ตรงกบัค่าท่ีระบุในเคร่ือง

ตรวจสอบขนาดกระดาษและทิศทางในแผนผั

งแสดงสถานะเคร่ืองใหต้รงกระดาษในถาดล่ือ

นกระดาษ 

และบรรจุกระดาษโดยปรบัตวัปรบักระดาษ

"การป้อนกระดาษท่ีถาด Bypass" (P.85).

เม่ือเปล่ียนการตั้งค่าของขนาดและการจดัวาง

ของกระดาษ, ยกเลิกงานก่อนโดยการกดปุ่ม 

<หยุด>

โปรดดูท่ี "การป้อนกระดาษท่ีถาด Bypass" 

(P.85)

ขณะท่ีทาํสาํเนาโดยการใชท่้านลกัษณะ 

"จาํนวนหน้าต่อดา้น" อัตราส่วนการย่อ-

ขยายท่ีพอเหมาะสาํหรบัการจดัวางหน้าท่ีระบุ

บนกระดาษอยูใ่นช่วง 25-400%

กดปุ่ม <หยุด>

เปล่ียนอตัราส่วนการยอ่-

ขยายใหพ้อเหมาะกบัการจดัวางบนกระดาษ 

จดัวางตฉ้บบั และกดปุ่ม <เร่ิม> 

กระดาษติดขดัภายในฝาครอบซา้ยของเคร่ือง เปิดฝาครอบซา้ยของเคร่ือง 

แลว้นํากระดาษท่ีติดออก

โปรดดูท่ี "E-1: 

กระดาษติดขดัภายในฝาครอบดา้นซา้ย[A]" 

(P.198)

ขอ้ผิดพลาด

รหสั
สาเหตุ วิธีการแกไ้ข
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กระดาษติดขดัภายในฝาโมดูลถาดหน่ึง เปิดฝาโมดูลถาดหน่ึงและนํากระดาษท่ีติดออ

ก

โปรดดูท่ี "E-2: 

กระดาษติดภายในฝาครอบเคร่ืองโมดูลหน่ึงถ

าด[B]" (P.199)

กระดาษติดขดัในถาด 1 นํากระดาษท่ีติดออก

โปรดดูท่ี "E-3: กระดาษติดในถาด 1" 

(P.200)

กระดาษติดขดัในถาด 2 นํากระดาษท่ีติดออก

โปรดดูท่ี "E-4: กระดาษติดในถาด 2" 

(P.201)

กระดาษติดขดัในถาด Bypass นํากระดาษท่ีติดออก

โปรดดูท่ี "E-5: กระดาษติดในถาด Bypass" 

(P.201)

ฝาครอบซา้ยของเคร่ืองเปิดอยู่ ปิดฝาครอบ

โปรดดูท่ี "ส่วนประกอบต่างๆ ของเคร่ือง" 

(P.56)

ฝาครอบดา้นหน้าของเคร่ืองเปิดอยู่ ปิดฝาครอบดา้นหน้า

โปรดดูท่ี "ส่วนประกอบต่างๆ ของเคร่ือง" 

(P.56)

ฝาโมดูลถาดหน่ึงของเคร่ืองเปิดอยู่ ปิดฝาครอบดา้นหน้า

โปรดดูท่ี "ส่วนประกอบต่างๆ ของเคร่ือง" 

(P.56)

การใชค่้าปัจจุบันจะทาํใหภ้าพถกูตดัออกไป วางเอกสารในแนวนอนและกดปุ่ม <เร่ิม>

สาํคญั •ขณะใชอุ้ปกรณ์ป้อนเอกสาร 

บรรจเุอกสารทุกฉบบัในอุปชุดป้อน

เอกสารโดยท่ีไมเ่ปิดดฝาครอบตน้ฉ

บบั

การทาํความเย็นภายในเคร่ือง. 

เร่ิมทาํงานโดยอตัโนมติั

ไม่ควรเปิดฝาใดๆ ของเคร่ือง

หมึกหมด เปล่ียนตลบัหมึก

โปรดดูท่ี "การเปล่ียนตลบัหมึก" (P.153)

ตอ้งเปล่ียนตลบัลกูดรมั ปิดการทาํงานของเคร่ือง รอ 10 วินาที 

หลังหน้าจอปิด 

แลว้เปิดการทาํงานของเคร่ืองใหม่

ถา้หน้าจอไม่ปิด ใหเ้ปล่ียนตลบัลกูดรมั

โปรดดูท่ี "การเปล่ียนตลบัลกูดรมั" (P.157)

ตลบัลกูดรมัมีตาํหนิ เปล่ียนตลบัลกูดรมั

โปรดดูท่ี "การเปล่ียนตลบัลกูดรมั" (P.157)

ขอ้ผิดพลาด

รหสั
สาเหตุ วิธีการแกไ้ข



11 การแกไ้ขปัญหา

194

การแก ไขป ัญ
หา

11

รหสัขอ้ผิดพลาด XXX-XXX

ถึงขีดจาํกดัการทาํสาํเนาสูงสุดในขณะท่ีตั้งค่า

จาํกดัไว ้นอกจากน้ี 

ผูใ้ชท่ี้ถึงค่าการทาํสาํเนาสูงสุดไดล็้อกอินเข◌้าสู่

เคร่ือง

กดปุ่ม <หยุด> และติดต่อผูดู้แลระบบ

หน่วยความจาํเต็ม เปล่ียนการตั้งค่าและลองใหม่อีกครั้ง

งานถูกยกเลิก เปล่ียนการตั้งค่าและลองใหม่อีกครั้ง

ขอ้ผิดพลาด

รหสั
สาเหตุ วิธีการแกไ้ข

004-345 เกิดขอ้ผิดพลาดขึ้ น ปิดการทาํงานของเคร่ือง ใหแ้น่ใจวา่จอว่าง 

แลว้เปิดการทาํงานของเคร่ือง

005-210 เกิดขอ้ผิดพลาดขึ้ น ปิดการทาํงานของเคร่ือง ใหแ้น่ใจวา่จอว่าง 

แลว้เปิดการทาํงานของเคร่ืองถา้รหสัขอ้ขอ้ผิด

พลาดปรากฏข้ึนอีกครั้ง 

กรุณาติดต่อศนูยบ์ริการลกูคา้

005-275 เกิดขอ้ผิดพลาดขึ้ น ปิดการทาํงานของเคร่ือง ใหแ้น่ใจวา่จอว่าง 

แลว้เปิดการทาํงานของเคร่ือง

005-280 เกิดขอ้ผิดพลาดขึ้ น ปิดการทาํงานของเคร่ือง ใหแ้น่ใจวา่จอว่าง 

แลว้เปิดการทาํงานของเคร่ือง 

ถา้รหสัขอ้ผิดพลาดปรากฏขึ้ นอีกครั้ง 

กรุณาติดต่อศนูยบ์ริการลกูคา้

005-500 เกิดขอ้ผิดพลาดขึ้ น ปิดการทาํงานของเคร่ือง ใหแ้น่ใจวา่จอว่าง 

แลว้เปิดการทาํงานของเคร่ือง

005-940 เกิดขอ้ผิดพลาดในอุปกรณ์ป้อนเอกสาร เม่ือทาํสาํเนาเสร็จส้ิน 

ใหด้าํเนินการเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงดงัต่อไปน้ี : 

กดปุ่มใดก็ไดบ้นแผงควบคุม เร่ิมงานใหม่ 

หรือรอจนกระทัง่เคร่ืองหมดเวลาจะ แกข้อ้ผิด

พลาด

010-311

010-312

010-320

010-327

010-392

เกิดขอ้ผิดพลาดขึ้ น ปิดการทาํงานของเคร่ือง 

ใหแ้น่ใจว่าจอดบัสนิท 

แลว้เปิดการทาํงานของเคร่ือง 

ถา้รหสัขอ้ขอ้ผิดพลาดปรากฏข้ึนอีกครั้ง 

กรุณาติดต่อศนูยบ์ริการลกูคา้

ขอ้ผิดพลาด

รหสั
สาเหตุ วิธีการแกไ้ข
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016-500

016-501

016-502

016-504

016-571

016-742

016-744

เกิดขอ้ผิดพลาดขึ้ น ปิดการทาํงานของเคร่ือง 

ใหแ้น่ใจว่าจอดบัสนิท

แลว้เปิดการทาํงานของเคร่ือง

016-776 งานถูกยกเลิก เปล่ียนการตั้งค่าและพยายามใหม่อีกครั้ง

041-210

041-211

เกิดขอ้ผิดพลาดขึ้ น ปิดการทาํงานของเคร่ือง 

ใหแ้น่ใจว่าจอดบัสนิท 

แลว้เปิดการทาํงานของเคร่ือง 

ถา้รหสัขอ้ผิดพลาดปรากฏข้ึนอีกครั้ง 

กรุณาติดต่อศนูยบ์ริการลกูคา้

042-325

042-400

042-608

042-614

045-313

061-321

061-325

062-277

062-311

062-360

062-371

062-380

062-386

062-389

062-396

072-210

072-212

072-215

077-212

077-214

091-440 แจง้เตือนตลบัลูกดรมัใกลห้มดอายุ เตรียมตลบัลกูดรมัสาํรองไวใ้หพ้รอ้ม

091-441 แจง้เตือนตลบัลูกดรมัใกลห้มดอายุ

ขอ้ผิดพลาด

รหสั
สาเหตุ วิธีการแกไ้ข
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092-660

092-668

ค่า ATC SNR (ใน ตลบัลกูดรมั) 

อยู่นอกช่วงท่ีกาํหนด

ปิดการทาํงานของเคร่ือง 

ใหแ้น่ใจว่าหน้าจอดบัสนิท 

และเปิดการทาํงานของเคร่ืองใหม่ 

ถา้รหสัขอ้ผิดพลาดแบบเดิมปรากฎข้ึนอีกครั้ง 

กรุณาติดต่อศนูยบ์ริการลกูคา้

092-661 ค่าอุณหภูมิ SNR (ใน ตลบัลกูดรมั) 

อยู่นอกช่วงท่ีกาํหนด

092-910 เกิดขอ้ผิดพลาดขึ้ น

093-312

093-400 ผงหมึกหมด เปล่ียนตลบัหมึก

โปรดดูท่ี "การเปล่ียนตลบัหมึก" (P.153)

093-406 ใกลเ้วลาเปล่ียนตลบัหมึก เตรียมตลบัหมึกสาํรองไวใ้หพ้รอ้ม

116-321

116-323

116-334

116-377

เกิดขอ้ผิดพลาดขึ้ น ปิดการทาํงานของเคร่ือง 

ใหแ้น่ใจว่าจอดบัสนิท 

แลว้เปิดการทาํงานของเคร่ือง 

ถา้รหสัขอ้ผิดพลาดปรากฏขึ้ นอีกครั้ง 

กรุณาติดต่อศนูยบ์ริการลกูคา้

116-747 ไม่สามารถสแกนเสร็จส้ินเพราะพื้ นท่ีการสแก

นเล็กเกิดไป 

ลดค่าของการลบขอบหรือลดอคัราส่วนการย่

อขยาย                       

โปรดดูท่ี "การยอ่/ขยาย" (P.102)

117-326

117-327

เกิดขอ้ผิดพลาดขึ้ น ปิดการทาํงานของเคร่ือง 

ใหแ้น่ใจว่าจอดบัสนิท 

แลว้เปิดการทาํงานของเคร่ือง 

ถา้รหสัขอ้ผิดพลาดปรากฏขึ้ นอีกครั้ง 

กรุณาติดต่อศนูยบ์ริการลกูคา้

123-314 เกิดขอ้ผิดพลาดขึ้ น

ขอ้ผิดพลาด

รหสั
สาเหตุ วิธีการแกไ้ข
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กระดาษติด

ขอ้ความในส่วนน้ีจะอธิบายถึงขั้นตอนการแกไ้ขกระดาษติด

เมื่อกระดาษติดในเครื่อง เครื่องจะหยุดการทาํงาน ไฟแสดงสถานะจะสวา่งและรหสัขอ้ผิดพลาด

จะปรากฏบนแผนผงัแสดงสถานะเครื่องซ่ึงจะบอกถึงขั้นตอนการแกไ้ขเมื่อกระดาษติด

การเคลียรก์ระดาษท่ีติดควรทาํอย่างระมดัระวงัโดยไม่ใหก้ระดาษฉีกขาดและอย่าให ้

คา้งอยู่ภายในเครื่อง

หมายเหตุ •ถา้รหสัขอ้ผิดพลาดยงัคงแสดงอยู่ หลงัจากท่ีเคล◌ียรก์ระดาษท่ีติดออกมาแลว้ 

อาจเป็นไปไดว้า่ยงัมกีระดาษติดอยู่ท่ีส่วนอ่ืนของเครื่อง หรือเศษกระดาษเล็กๆ ยงัคงติดอยู่ 

กรณีน้ีใหดู้ท่ีแผนผงัแสดงสถานะเครื่อง และรหสัขอ้ผิดพลาดจากน้ันใหเ้คลียร ์กระดาษท่ีติดออกใหห้มด

•หลงัจากเคลียรก์ระดาษท่ีติดออก งานทาํสาํเนาจะดาํเนินการต่อไปโดยอตัโนมติั 

•งานพมิพจ์ะพิมพต่์อโดยอตัโนมติัหลงัจากเคลียร◌์การดาษติดแลว้

•ขณะท่ีทาํงานทาํสาํเนาโดยใชชุ้ดป้อนเอกสารโดยไมเ่รยีงสาํเนาท่ีออกมา (หมายความวา่ 

ใหเ้คร่ืองทาํสาํเนาและสแกนครั้งละแผ่น) ถา้กระดาษติดเกิด 

เคร่ืองจะทาํสาํเนาของเอกสารท่ีสแกนใหโ้ดยอตัโนมติั หลงัจากเอากระดาษท่ีติดออกแลว้ 
แต่สาํหรบัเอกสารท่ีเหลือ คุณตอ้งกดปุ่ ม <เร่ิม> 

อีกครั้งเพื่อช่วยใหชุ้ดป้อนเอกสารไดป้้อนและสแกนเอกสารส่วนที่เหลือ

ขอ้ความในส่วนน้ีจะอธิบายถึงขั้นตอนท่ีจะเอากระดาษท่ีติดออกจากตาํแหน่งต่างๆดงัต่อไปน้ี

ขอ้ความต่อไปน้ีแสดงใหเ้ห็นส่วนอา้งอิงสาํหรบัขั้นตอนการแกไ้ขกระดาษติดในแต่ละตาํแหน่ง

E-1: กระดาษติดขดัภายในฝาครอบดา้นซา้ย[A] ...................................................................................... 198

E-2: กระดาษติดภายในฝาครอบเคร่ืองโมดูลหน่ึงถาด[B] ....................................................................... 199

E-3: กระดาษติดในถาด 1....................................................................................................................... 200

E-4: กระดาษติดในถาด 2....................................................................................................................... 201

E-5: กระดาษติดในถาด Bypass ............................................................................................................. 201

สาํคญั •หากดึงถาดออกหลงัจากท่ีกระดาษติดโดยไม่ตรวจสอบตาํแหน่งท่ีติดขดัอยู่ 

อาจทาํใหก้ระดาษขาดและตกคา้งภายในเครื่อง เพื่อป้องกนัอุปกรณเ์สียหาย 

ตรวจสอบตาํแหน่งองกระดาษท่ีติดก่อนท่ีจะแกไ้ข

•ภาพแสดงกระดาษติดจะไม่หายไปถา้กระดายงัมกีระดาษขาดติดอยูท่ี่เครื่อง

• เปิดเครื่องไวข้ณะท่ีกาํลงัเคลียรก์ระดาษติด ถา้ปิดเครื่องจะเป็นการลบขอ้มูลท่ีเก็บไวท่ี้เครื่อง

•อย่าสมัผสัชิ้ นส่วนภายในเคร่ือง อาจส่งผลใหก้ารพมิพผิ์ดพลาดได้

คาํเตือน

ถา้คุณตอ้งการดึงถาดออกเพื่อนํากระดาษท่ีติดออก โปรดติดต่อตวัแทนฟูจิซีร็อกซใ์นพื้ นท่ีของคุณ หา้มดึงถาดออก 

มิฉะน้ันอาจทาํใหบ้าดเจ็บได้

เตือน

อย่าพยายามนํากระดาษท่ีติดอยู่ในบริเวณท่ีลึกของผลิตภณัฑอ์อกมา 

โดยเฉพาะอย่างยิง่กระดาษท่ีพนัหุม้ฟิวเซอรห์รือลกูกล้ิงความรอ้น มิฉะน้ัน อาจทาํใหบ้าดเจ็บหรือผิวหนังไหมไ้ด ้

ใหปิ้ดสวิตชเ์คร่ืองทันทีและติดต่อตวัแทนฟูจิซีร็อกซ์ในพื้ นท่ีของคุณ
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E-1: กระดาษตดิขดัภายในฝาครอบดา้นซา้ย[A]

ทาํตามขั้นตอนดา้นล่างเพืเ่คลียรก์ระดาษติดท่ีอยู่ภายในฝาครอบดา้นซา้ยของเครื่อง

สาํคญั • เมื่อเคลียรก์ระดาษ อาจจะมีภาพบนสายพานส่งของเคร่ือง (สายพานฟิลม์สีดาํ) ท่ีอยูภ่ายในฝาครอบดา้นซา้ย 

หา้มแตะท่ีสายพานส่ง คุณภาพของภาพอาจจะไดร้บัผลกระทบหรือสายพานส่งอาจจะเกิดความเสียหาย 

และจาํเป็นตอ้งเปล่ียนใหม่

1 เปิดถาด Bypass (1) แลว้ในขณะท่ียกคนังา้งข้ึน (2) 

เปิดฝาครอบดา้นบนซา้ยเบาๆ (3)

ถา้กระดาษตดิขดัรอบตวัฟิวเซอร์

1) ดึงสลกัลง

2) นํากระดาษท่ีติดออก 

หมายเหตุ •อย่าใหเ้ศษกระดาษขาดตกคา้งอยู่ในเครือ่ง

3) นําสลกักลบัสู่ตาํแหน่งเดิม
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ถา้กระดาษติดขดังภายในฝาครอบซา้ย

1) ถา้กระดาษติดอยู่ในตาํแหน่งแสดงในแผนภาพ 

ดึงกระดาษท่ีติดขึ้ น

2) ถา้กระดาษติดอยู่ในตาํแหน่งแสดงในแผนภาพ

ดึงกระดาษท่ีติดขึ้ น

2 กดตรงกลางของฝาครอบ ปิดอย่างชา้ๆ และยกถาด 

Bypass 

E-2: กระดาษติดภายในฝาครอบเคร่ืองโมดลูหน่ึงถาด[B]

ทาํตามขั้นตอนดา้นล่างเพื่อถอดกระดาษติดท่ีชดัเจนภายในฝาครอบเคร่ืองโมดูลหน่ึงถาด

1 ดึงคนังา้ง 

และเปิดฝาดา้นล่างของฝาครอบเครื่องโมดูลหน่ึงถาดอ

ย่างชา้ๆ 
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2 นํากระดาษท่ีติดออก 

หมายเหตุ •กระดาษอาจติดอยูใ่นส่วนท่ียากจะมองเห็น

•ตรวจสอบอย่างละเอียดเพือ่หากระดาษท่ีติด

•หากกระดาษฉีกขาด 

ตรวจสอบเพื่อใหแ้น่ใจวา่ไมม่ีเศษกระดาษเหลืออยู่ใน

เครื่อง

3 ปิดฝาครอบถาดเคร่ืองโมดูลหน่ึงถาดเบาๆ

E-3: กระดาษตดิในถาด 1

ทาํตามขั้นตอนดา้นล่างเพือ่เคลียรก์ระดาษติดในถาด 1 ออกไป

1 เอากระดาษติดออกโดยดูท่ี "E-1: กระดาษติดขดัภายในฝาครอบดา้นซา้ย[A]" (P.198)

2 ถา้ไม่สามารถเอากระดาษท่ีติดออกได ้ใหดึ้งถาด 1 

ออกมา 

สาํคญั •หากดึงถาดออกหลงัจากท่ีกระดาษติดโดยไมต่รวจสอ

บตาํแหน่งท่ีติดขดัอยู ่

อาจทาํใหก้ระดาษขาดและตกคา้งภายในเคร่ือง 

เพื่อป้องกนัการวบิติัของอุปกรณ์ 

ตรวจสอบตาํแหน่งของกระดาษบนหน้าจอก่อนท่ีจะแ

กไ้ข

3 นํากระดาษท่ีติดออก 

ถา้ถาดวา่งใหบ้รรจุกระดาษ

หมายเหตุ •หากกระดาษฉีกขาด 

ตรวจสอบเพื่อใหแ้น่ใจวา่ไมม่ีเศษเหลืออยูใ่นเคร่ือง

4 ค่อยๆ ดนัถาดเขา้ไปจนถาดปิดสนิท
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E-4: กระดาษติดในถาด 2

ทาํตามขั้นตอนดา้นล่างเพื่อเอากระดาษติดในถาด 2 ออกไป

1 เอากระดาษติดออกโดยดูท่ี "E-2: กระดาษติดภายในฝาครอบเคร่ืองโมดูลหน่ึงถาด[B]" (P.199)

2 ถา้ไม่สามารถเอากระดาษท่ีติดออกได ้ใหดึ้งถาด 2 

ออกมา 

สาํคญั •หากดึงถาดออกหลงัจากท่ีกระดาษติดโดยไม่ตรวจสอ

บตาํแหน่งท่ีติดขดัอยู่ 

อาจทาํใหก้ระดาษขาดและตกคา้งภายในเครื่อง 

เพื่อป้องกนัเสียหายอุปกรณ์ 

ตรวจสอบตาํแหน่งของกระดาษบนหน้าจอก่อนท่ีจะแ

กไ้ข

3 นํากระดาษท่ีติดออก 

ถา้ถาดวา่งใหบ้รรจุกระดาษ

หมายเหตุ •หากกระดาษฉีกขาด 

ตรวจสอบเพื่อใหแ้น่ใจวา่ไม่มเีศษกระดาษเหลืออยูใ่น

เคร่ือง

4 ค่อยๆ ดนัถาดเขา้ไปจนถาดปิดสนิท

E-5: กระดาษติดในถาด Bypass

ทาํตามขั้นตอนดา้นล่างเพื่อเอากระดาษติดในถาด Bypass ออก

1 เอากระดาษติดออกโดยดูท่ี "E-1: กระดาษติดขดัภายในฝาครอบดา้นซา้ย[A]" (P.198)

2 ตรวจสอบดา้นใน (รอบช่องทางป้อนกระดาษ) 

ของถาด Bypass และเคลียรก์ระดาษท่ีติดออก 

สาํคญั •ถา้บรรจกุระดาษหลายแผ่น 

ใหเ้อากระดาษทั้งหมดออก ขณะท่ีเคลียรก์ระดาษ

หมายเหตุ •หากกระดาษฉีกขาด 

ตรวจสอบเพื่อใหแ้น่ใจวา่ไม่มเีศษกระดาษกระดาษเห

ลืออยู่ในเครื่อง
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3 ถา้บรรจุกระดาษหลายแผ่น ค่อยๆดึงท่ีมุมของกระดาษท่ีติด

4 ใส่กระดาษโดยใหด้า้นท่ีจะพิมพค์วํา่ลง 

ปรบัเพื่อใหมุ้มกระดาษสมัผสัแตะกบัช่องทางป้อนกระ

ดาษ 
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เอกสารตน้ฉบบัติด

หากเอกสารตน้ฉบบัติดในชุดป้อนเอกสาร เครื่องจะหยุดทาํงานและรหสัขอ้ผิดพลาด [A-1], [A2-2], 

[A-3]จะปรากฏในจอแสดงผล

ไฟแสดงสถานะจะสวา่งบนแผนผงัแสดงสถานะเคร่ือง

ขั้นตอนต่อไปจะอธิบายถึงวธีิการแกไ้ขเอกสารตน้ฉบบัท่ีติดบนชุดป้อนเอกสาร

ทาํตามขั้นตอนดา้นล่างเพื่อเอาเอกสารท่ีติดออกไป

1 ดึงท่ีจบัดา้นหน้าของฝาครอบชุดป้อนเอกสาร 

และเปิดฝาครอบชุดป้อนเอกสารจนสุด

หมายเหตุ •ฝาครอบจะยงัคงอยูใ่นตาํแหน่งเมือ่เปิดจนเต็มท่ี 
ให้เปิดฝาครอบเบาๆ

2 ถา้เอกสารตน้ฉบบัยงัไมถ่กูดึงเขา้ไปในชุดป้อนเอกสารให้

นําเอกสารออก

3 ถา้ไม่พบเอกสาร 

ใหย้กท่ีจบัขึ้ นเพือ่เปิดฝาครตน้ฉบบัอบดา้นใน 

4 ปิดฝาดา้นในของอุปกรณป้์อนเอกสาร

5 ปิดฝาครอบของชุดป้อนเอกสาใหส้นิท่ี 

และตรวจดูวา่ไม่มีช่องวา่งระหวา่งดา้นขา้งท่ีอยู่ใกลห้รือไกลจากฝาและชุดป้อนเอกสาร

6 ถา้ไม่พบเอกสารตน้ฉบบั ยกชุดป้อนเอกสาข้ึนอย่างระมดัระวงั หากมีเอกสารตน้ฉบบัติดอยู่ 
ใหเ้คลียรอ์อกและปิดชุดป้อนเอกสาร

ด้าม
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7 หากคุณไม่พบเอกสารตน้ฉบบัในขั้นตอนท่ี 6 

ใหย้กถาดชุดป้อนเอกสารและเคลียรเ์อกสารออก

8 ยา้ยชุดป้อนเอกสารเขา้ท่ีตาํแหน่งเดิมอย่างระมดระวงั

9 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เอกสารตน้ฉบบัไมฉี่กขาดหรอืมรีอย

พบัแลว้ป้อนเอกสารท่ีไม่ไดท้าํสาํเนาหรือสแกนดงักล่า

วใหม่อีกครั้ง

หมายเหตุ • เอกสารตน้ฉบบัท่ีมีรอยย่นหรือพบั 

อาจทาํใหเ้อกสารตน้ฉบบัน้ันติดหรือเสียหายได ้

เอกสารตน้ฉบบัท่ีขาด ยบั หรือถูกพบั 

ใหว้างบนกระจกรองตน้ฉบบัเสมอ

10 กดปุ่ม <เริ่ม> เพื่อทาํสาํเนา                    

สาํหรบัการสแกนโปรดใชเ้ครื่องคอมพิวเตอรข์องคุณเพื่อเริ่มตน้การสแกนใหม่
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ความเร็วการถ่ายสาํเนาต่อเน่ือ

ง

<DocuCentre S2010>

ถาดบรรจุกระดาษ 1 และ 2: สาํเนา 1 หน้าต่อเน่ือง/ไม่มีการยอ่-ขยายภาพ

A4 , B5 : 20 แผ่น/นาที

A4: 15 แผ่น/นาที

B5, B4: 12 แผ่น/นาที

A3: 10 แผ่น/นาที

ถาดบรรจุกระดาษ 1 และ 2: สาํเนา 2 หน้าต่อเน่ือง/ไม่มีการยอ่-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: สาํเนา 1 หน้าต่อเน่ือง/ไม่มีการยอ่-ขยายภาพ

A4 , B5 : 18 แผ่น/นาที

A4: 14 แผ่น/นาที

B5, B4: 12 แผ่น/นาที

A3: 10 แผ่น/นาที

ถาดบรรจุกระดาษ 1 และ 2: สาํเนา 2 หน้าต่อเน่ือง/ไม่มีการยอ่-ขยายภาพ

A4 , B5 : 13.1 แผ่น/นาที

A4: 8.7 แผ่น/นาที

B4: 7.9 แผ่น/นาที

B5, A3: 7.1 แผ่น/นาที

สาํคญั •ความเร็วอาจจะลดลงเน่ืองจากการปรบัคุณภาพของภาพ

•ความเร็วเหล่าน้ีคือความเร็วท่ีใชก้บักระดาษพนัธบตัร กระดาษธรรมดา 
แลกระดาษรีไซเคิล 

ประสิทธิภาพการพิมพส์ามารถปรบัเปล่ียนไดข้ึ้ นอยูก่บันิดของกระดาษท่ีใช ้

ความจุถาดกระดาษเปล่า มาตรฐาน: 350 แผ่น (ถาด 1 (250 แผ่น 
*1

) + ถาด

Bypass (100 แผ่น 
*2

))

เสริม: 500 แผ่น 
*1

(One Tray Module)

ขนาดท่ีใหญ่ท่ีสุด: 850 แผ่น (มาตรฐาน + เสริม)

สาํคญั •  
*1

: เมือ่ใชก้ระดาษ 80 แกรม

•  
*2

: เมือ่ใชก้ระดาษมาตรฐานของ Fuji Xerox

การถ่ายสาํเนาต่อเน่ือง 999 แผ่น

สาํคญั • เครื่องพมิพอ์าจหยุดชัว่คราวเพื่อทาํการป้องกนัภาพสัน่ไหว

ความจุถาดกระดาษงานพิมพ์ 250 แผ่น (A4)

สาํคญั • เมื่อใชก้ระดาษ 80 แกรม

แหล่งจ่ายไฟ AC 220 - 240 V ±10%, 8A, 50/60 Hz ±3%

อตัราการใชไ้ฟ AC 220 V: ไม่เกิน 1.76 kW

AC 240 V: ไม่เกิน 1.92 kW

โห 2.8 W หรือน้อย
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ฟังกช์ัน่การพิมพ์

ฟังกช์ัน่การสแกน

ขนาด กวา้ง 595 มม. x ลึก 569 มม. x สงู 496 มม. (พรอ้มฝาปิดกระดาษ)

กวา้ง 595 มม. x ลึก 569 มม. x สงู 581 มม. (พรอ้มอุปกรณป้์อนกระดาษ)

น้ําหนักเคร่ือง 30 กก. (สาํหรบัรุ่นฝาปิดกระดาษ)

36 กก. (สาํหรบัรุ่นติดตั้งชุดป้อนกระดาษ)

สาํคญั •ไมร่วมตลบัหมกึ

ขอ้กาํหนดพื้ นท่ี กวา้ง 947 มม. x ลึก 569 มม. (พรอ้มฝาปิดกระดาษ)

กวา้ง 972 มม. x ลึก 569 มม. (พรอ้มอุปกรณป้์อนกระดาษ)

สาํคญั •ถาด Bypass ถูกดึงออกมาสุด

ชนิด ติดตั้งในตัว

ผลผลิตขนาดกระดาษ เช่นเดียวกบัฟังกช์นัพื้ นฐาน/ฟังกช์นัการถ่ายสาํเนา

ความเร็วการพิมพท่ี์ต่อเน่ือง เช่นเดียวกบัฟังกช์ัน่พื้ นฐาน/ฟังกช์ัน่การถ่ายสาํเนา

สาํคญั •ความเร็วในการพมิพอ์าจลดลงเน่ืองจากการปรบัคุณภาพของภาพ 

ความเร็วในการพมิพย์งัอาจลดลงขึ้ นอยูก่บัเอกสารท่ีใช้

ความละเอียดการพิมพ์ ความละเอียดของงานพิมพ:์ 600 × 600 dpi

ความละเอียดการประมวลผลขอ้มลู: 600 × 600 dpi

PDL HBPL

โปรโตคอล การเช่ือมต่อเครือข่าย:TCP/IP v4/v6 (lpd, Port9100)

ระบบปฏิบติัการ 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 

สาํคญั •สาํหรบัรายละเอียดเก่ียวกบัระบบปฏิบติัการ (OS) ท่ีรองรบัรุ่นล่าสุด 

โปรดดูท่ีเว็บไซตข์องฟูจิซีร็อกซ์

ความสามารถในการเช่ือมต่อ USB 1.1/2.0, อีเธอรเ์น็ต 100BASE-TX/10BASE-T (อุปกรณ์เสริม)

ชนิด เคร่ืองสแกนภาพขาว-ดาํ

ขนาดกระดาษตน้ฉบบั เช่นเดียวกบัฟังกช์นัฟังกช์ัน่/ฟังกช์ัน่การถ่ายสาํเนา
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อุปกรณป้์อนเอกสารอตัโนมตัิแบบดเูพล็กซ์

ความละเอียดการสแกน ภาพขาว-ดาํ 600 × 600 dpi, 400 × 400 dpi,

300 × 300 dpi, 200 × 200 dpi

ระดบัสี อินพุต / เอาตพ์ุตแบบขาวดาํ 8-บิต

ความเร็วในการสแกน ภาพขาว-ดาํ 18 แผ่น/นาที

ดว้ยกระดาษฟูจิซีร็อกซข์นาดมาตรฐาน (A4 ), ท่ี 200 dpi 

โดยใชไ้ดรเวอร ์TWAIN (USB)

สาํคญั •ความเร็วในการสแกนแตกต่างกนขนึอยกูบัประเภทและชนิดขอ

งบเอกสารต่างๆ

ความสามารถในการเช่ือมต่อ USB 1.1/2.0

ไดรเวอร ์TWAIN 

(USB) 

ระบบปฏิบติัการ 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

สาํคญั •สาํหรบัรายละเอียดเก่ียวกบัระบบปฏิบติัการ (OS) 

ท่ีรองรบัรุ่นล่าสุด โปรดดูท่ีเว็บไซตข์องฟูจซีิร็อกซ์

ชนิด อุปกรณ์ป้อนกระดาษอตัโนมติัแบบดูเพล็กซ์

ขนาดกระดาษตน้ฉบับ สงูสุด: A3, 11 × 17"

ตํา่สุด: A5

38 - 128 แกรม (2 หน้า: 50 - 128 แกรม)

ความจุ 110 แผ่น

เม่ือใชก้ระดาษ 80 แกรม

ความเร็วในการป้อน 23 แผ่น/นาที (A4 , 1 หน้า)

ขนาด/น้ําหนัก กวา้ง 540 × ลึก 492 × สงู 95 มม. 6.3 กก.
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หน่วยงานพิมพแ์บบดเูพล็กซ์

ขนาดกระดาษ เช่นเดียวกบัฟังกช์นัการถ่ายสาํเนา

น้ําหนักกระดาษ 60 - 110 แกรม

หมายเหตุ •การใชถ้าด Bypass เมือ่ใชก้ระดาษ 91 - 110 gsm 
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บริเวณท่ีพิมพไ์ด้

บริเวณท่ีสามารถพิมพไ์ดคื้อบริเวณพื้ นท่ีในระยะ 4.0 มม. ห่างจากขอบดา้นบน ดา้นล่าง 

ดา้นซา้ยและขวาของกระดาษ บริเวณท่ีพิมพไ์ดจ้ริงอาจแตกต่างกนัขึ้ นอยู่กบัเครื่องพมิพ ์

และภาษาการพิมพท่ี์ใชค้วบคุม

บริเวณที%พิมพ์ได้
และรองรับการพิมพ์

บริเวณที%พิมพ์ได้

4 มม.4 มม.

4 มม.

4 มม.

ทิศทางกระดาษเข้า
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อปุกรณเ์สริม

ตารางต่อไปน้ีจะแสดงใหเ้ห็นอุปกรณเ์สริมท่ีมีจาํหน่าย 

ติดต่อศนูยบ์ริการลกูคา้เพื่อสั่งซ้ืออุปกรณ์เสริมเหล่าน้ี

หมายเหตุ • อุปกรณเ์สริมอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า
• ติดต่อศูนยบ์รกิารลกูคา้เพือ่ขอทราบรายละเอียดล่าสุด

ช่ือผลิตภณัฑ์ คาํอธิบาย

ชุดการพิมพบ์นเครือข่ายแบบง่าย ชุดสาํหรบัการใชเ้คร่ืองพิมพน้ี์ในสภาพแวดลอ้มเครือข่าย 

ชุดท่ีท่านตอ้งการน้ันแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัรุ่นท่ีกาํลงัใชง้านอยู่ 
ติดต่อศนูยบ์ริการลกูคา้พื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม 

One Tray Module สามารถบรรจุกระดาษ 500 แผ่น (เม่ือใชก้ระดาษ 80 แกรม)

แท่นวาง แท่นวางพิเศษท่ีใชเ้พื่อยึดเคร่ืองกบัพื้ น รวมช่องจดัเก็บกระดาษ 

ใชแ้นวางน้ีเฉพาะเม่ือติดตั้งถาด One Tray Module แลว้
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หมายเหตแุละขอ้จาํกดั

เน้ือหาในส่วนน้ีอธิบายถึงหมายเหตุและขอ้จาํกดัท่ีจะสงัเกตไดใ้นขณะใชเ้ครื่อง

หมายเหตแุละขอ้จาํกดัเก่ียวกบัการใชเ้คร่ือง

หมายเหตเุก่ียวกบัการปิดสวิตชไ์ฟ

หลงัจากท่ีปิดเครื่องแลว้ เครื่องจะทาํการปิดกระบวนการทาํงานต่างๆ ภายในชัว่ขณะ 

หลงัจากท่ีปิดเครื่องแลว้และอเปิดใหม่อีกครั้งก่อนท่ีหน้าจอแสดงผลจะหายไป 

เครื่องจะไม่เริ่มทาํงานทนัที ก่อนเปิดเครื่องควรใหห้น้าจอดบัสนิทก่อนทุกครั้ง

การติดตัง้และการเคล่ือนยา้ยเคร่ือง

 ติดต่อศนูยบ์ริการลูกคา้หรือช่างฟูจิ ซีร็อกซก์่อนเคล่ือนยา้ยเครื่อง

 หา้มเขย่าเครื่องในขณะท่ีเครื่องทาํงานอยู่

 ระวงัน้ิวขณะปิดฝาทบักระดาษ

 หา้มวางวตัถุอยู่ใกลพ้ดัลมระบายความรอ้น

รหสัตวัอกัขระ

ในการส่งผ่านขอ้มลูจากเครื่องคอมพิวเตอร ์ถา้มีการส่งตวัอกัขระท่ีเครื่องไม่รองรบั

ตวัอกัขระอาจไม่แสดงใหเ้ห็น้อย่างถูกตอ้ง สามารถใชไ้ดเ้ฉพาะอกัขระ ASCII เท่าน้ัน

ฮารด์ดิสก์

ท่านไม่สามารถติดตั้งฮารด์ดิสกล์งในผลิตภณัฑน้ี์ได้

คุณภาพงานพิมพอ์าจจะเปลี่ยนข้ึนอยู่กบัปัจจยัเหลา่น้ี

 ขึ้ นอยกูับ่ประเภทของส่ือท่ีใช ้อาจจะมีรอยลกูยางปรากฎบนงานพิมพห ์ลงัจากใชก้ารสแกนกอ่ 

นหนา น้ัน หรือมีแว็กซต ์ดอยกู่ ระดาษระหวา งพิมพ2 หนา 

หรือมกีารเปล่ียนปลายทางงานพิมพร ์ะหวา งการพิมพต ์อ่ เน่ือง 2 

หน้าหรือเมื่อมีการเปล่ียนปลายทางงานพิมพน์ระหวา่งการพิมพท่ี์ต่อเน่ือง 

 หยดน้ําอาจเกาะติดกบักระดาษพิมพท์นัทีหลงัจากท่ีเปิดเครื่อง 
 ทั้งน้ีจะขึ้ นกบัชนิดของส่ือท่ีใช ้

รอยลกูกล้ิงเจาะรแูละรอยขีดข่วนเล็กนอ้ยอาจเกิดข้ึนในทิศทางการสแกน 

 ระหวา่งการพมิพส์องหน้าดว้ยกระดาษเคลือบ อาจมีรอยหยกัปรากฏขึ้ นดา้นหลงัของกระดาษ

 ความไม่สมาํเสมอของเสน้อาจเกิดข◌้ึนตามทิศทางการสแกนของการพมิพจาํนวนมากในสภาพแวดลอ้

มท่ีมีความชื้ นตํา่

 สีต่างๆ อาจ่ปรากฏอยู่ดา้นล่หลงัของงานพิมพที์◌่มีความเขม ้มากงสาํหรบัการพิมพใ์นอุณหภมูิตํา่ 

หรือสภาพแวดลอ้มท่ีมีความชื้ นตํา่  
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 อาจมจุีดสีขาวขนาดเล็กปรากฏข◌้ึนภายในภาพดา้นหลงัของานพมิพส์าํหรบัการพมิพง์านในสภาพแวด

ลอ้มท่ีมีความชื้ นตํา่

อุปกรณป้์อนเอกสาร

เครื่องตรวจไม่พบเอกสารท่ีวางอยู่ในถาดป้อนเอกสารระหวา่งอยู่ในโหมดพก้ 

หมายเหตแุละขอ้จาํกดัเก่ียวกบัการใชค้ณุลกัษณะการถ่ายสาํเนา

คุณลกัษณะการถ่ายสาํเนา

เครื่องพิมพไ์ม่ไดใ้หฟั้งกช์ัน่ Fit ท่ีพฒันาใหดี้ขึ้ น

ถ่ายบตัรประจาํตวั

ดา้นหน้าและหลงัของบตัรประจาํตวัท่ีถ่ายสาํเนาจะถูกพิมพบ์นพื้ นท่ีบนและล่างจากจุดกลางของกระด

าษยกเวน้ในกรณีดงัต่อไปน้ี  

 เมื่อขนาดของบตัรประจาํตวัใหญ่กวา่ขนาดพมิพม์าตราฐานของคุณลกัษณะ 

ถ่ายบตัรประจาํตวัสาํเนาจะไม่ถูกพิมพจ์ากจุดกลางของกระดาษ

 เมื่อขนาดของบตัรประจาํตวัใหญ่กวา่ขนาดพมิพม์าตราฐานของคุณลกัษณะ ถ่ายบตัรประจาํตวั 

บางส่วนของภาพสาํเนาอาจถูกตดั

 ขอบของภาพสาํเนาบตัรประจาํตวัอาจถูกตดัหากใชก้ารตดัขอบ 

เก่ียวกบัหน่วยความจาํ

หากหน่วยความจาํของเครื่องไม่เพียงพอขณะทาํสาํเนาแบบเรียงชุด 

เครื่องจะผลิตเฉพาะขอ้มลูเอกสารท่ีกาํลงัสแกนอยู่

หมายเหตแุละขอ้จาํกดัเก่ียวกบัการใชค้ณุลกัษณะการพิมพ์

งานพิมพข์องกระดาษท่ีป้อนท่ีมีขนาดยาว

ไม่รองรบังานพิมพข์องกระดาษท่ีป้อนท่ีมีขนาดยาว

งานพิมพใ์นขณะแผงควบคมุนั้นอยูร่ะหว่างการทาํงาน

การประมวลผลงานพิมพห์รือความเร็วของงานพิมพท่ี์ออกมาอาจจะลดลงในกรณีต่อไปน้ีคือ
 ขณะท่ีแผงควบคุมน้ันทาํงานอยู่ในระหวา่งเครื่องพิมพง์าน์

ขณะท่ีผลการพิมพแ์ตกตา่งจากการตั้งค่า

เช่นเดียวกบัในกรณีต่อไปน้ี 

หน่วยความจาํไม่เพยีงพอสาํหรบับฟัเฟอรเ์ก็บหน้าท่ีพิมพอ์าจก่อใหเ้กิดผลการพิมพไ์ม่พิมพง์านตามท่ี

ระบุ
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 งานพมิพแ์บบ 2 หน้าพมิพล์งในหน่ึงหน้า

 งานท่ีถูกยกเลิก 

(ถา้ไม่สามารถบนัทึกลงในบฟัเฟอรง์านน้ันและหน้าท่ีกาํลงัพิมพจ์ะถูกยกเลิกหน้าน้ันจะถูกยกเลิก)

ตวันับงานจะนับการพิมพแ์บบ 2 หนา้

ขณะพมิพง์านพิมพแ์บบ 2 หน้า 

(ขึ้ นกบัแอพพลิเคชัน่ท่ีใชง้านกระดาษเปล่าสามารถถูกแทรกเขา้ไปโดยอตัโนมติัทาํใหมี้ การปรบัจาํนว

นหน้า)  สามาถแทรกแผ่นกระดาษเปล่าเขา้ไปปรบัจาํนวนหน้าโดยอตัโนมติั 

และนับจาํนวนหน้าน้ันเขา้ไปดว้ย

พิมพส์องดา้น

เมื่อดาํเนินการพิมพส์องดา้นกบัเครื่องท่ีไม่ต◌ิดตั้ง Duplex Output Unit เครื่องจะพิมพเ์ฉพาะดา้นเด่ียว 

ในกรณีน้ีการวางแนวกระดาษอาจจะไม่เหมือนอย่างท่ีคาดไวa้

รหสัขอ้ผิดพลาด

ขอ้ผิดพลาด "E-1" เกิดขึ้ นเมื่อกระดาษติดขดัเพราะการตั้งค่าขนาดกระดาษไม่ไดร้ะบุอย่างถูกตอ้ง 

โปรดดูท่ีขอ้ผิดพลาดรหสั "C-7" และตรวจสอบการตั้งค่าขนาดกระดาษ โปรดดูท่ี "รหสัขอ้ผิดพลาด" 

(P.190)

หมายเหตแุละขอ้จาํกดัเก่ียวกบัการใชค้ณุลกัษณะการสแกน

เน้ือหาในส่วนน้ีอธิบายถึงหมายเหตุและขอ้จาํกดัท่ีจะสงัเกตใชใ้นขณะใชคุณลกัษณะการสแกน

สาํหรบัขอ้สงัเกตและขอ้จาํกดัในไดรเวอรส์แกน ใหดู้ขอ้มลู "Readme" ในแผ่น CD-ROM สาํหรบัไดรเวอรชุ์ด Driver 

CD Kit ท่ีมาพรอ้มกบัเคร่ือง

ขอ้จาํกดัเร่ืองขีดความสามารถในการสแกน

ขีดความสามารถสงูสุดในการสแกนสาํหรบัหน่ึงหน้าคือ 297 × 432 มม. สาํหรบัขนาดมาตรฐาน A3 

หรือ 11 × 17 น้ิว

การรองรบัเครือข่าย

การสแกนผ่านเครือข่ายไม่ถูกรองรบั

หมายเหตแุละขอ้จาํกดัในขณะเช่ือมตอ่อินเทอรเ์เน็ตหรืออินทราเน็ต

การเช่ือมตอ่อินเทอรเ์น็ต/อินทราเน็ต

ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัเว็บเซิรฟ์เวอร ์แอพพลิเคชนัเซิรฟ์เวอร ์พร็อกซ่ีเซิรฟ์เวอร ์และไฟร์วอลล ์
ซ่ึงอาจทาํใหไ้ม่สามารถเชื่อมต่อเขา้อินเทอรเ์น็ตหรืออินทราเน็ตได้
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ในการเชื่อมต่ออินเทอรเ์น็ตหรืออินทราเน็ตโดยใชแ้อพพลิเคชนัเซิรฟ์เวอร ์พร็อกซ่ี หรือไฟรว์อลล ์

ของบุคคลท่ีสาม จะตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดต่อไปน้ีคือ
 ซอฟตแ์วรด์งักล่าวตอ้งทาํงานบนระบบปฏิบติัการ Windows XP, Windows Server 2003, Windows 

Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Vista หรือ Windows 7

 RFC2617: การตรวจสอบสิทธ์ิการเขา้ถึง HTTP: 

การตรวจสอบสิทธ์ิการเขา้ถึงในระดบัพื้ นฐานและระดบัการใชง้านตอ้งผ่านการรบัรอง 

(รองรบัเฉพาะการตรวจสอบสิทธ์ิการเขา้ถึงในระดบัพื้ นฐานเท่าน้ัน 

แต่จะไม่รองรบัการตรวจสอบสิทธิการเขา้ถึงในระดบัอ่ืนๆ)

 การสนับสนุนวธีิการ GET/CONNECT/POST

CentreWare Internet Services

 ขอ้ความสาํหรบัการเลือกภาษาอาจไม่สามารถแสดงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัการตั้งค่าเบราวเ์ซอร์

 แท็บอาจไม่สามารถแสดงไดอ้ย่างถูกตอ้งเมื่อมีเบราวเ์ซอรจ์าํนวนมากท่ีพยายามเขา้ถึง 

CentreWare Internet Services ในเวลาเด่ียวกนัหรือเพราะสภาพของเครือข่าย 

ในกรณีน้ีโปรดรีเฟรชหน้าจอ

หมายเหตแุละขอ้จาํกดัในขณะปฏิบตักิารจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์

ระบบปฏิบตัิการ (OS) ท่ีรองรบั

ระบบปฏิบติัการท่ีรองรบัอาจแตกต่างกนัขึ้ นกบัฟังกช์นัการทาํงาน สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เติม โปรดดู ท่ี 

"รายละเอียดทางเทคนิค" (P.206)

สาํคญั •สาํหรบัขอ้มูลเก่ียวกบัระบบปฎิบติัการล่าสุดที◌่ถูกรองรบั กรุณาดูท่ี เว็บไซตบ์ริษัท ฟจูิซีร็อคซ ์(ประเทศไทย) 

จาํกดั

หมายเหตแุละขอ้จาํกดัการใช ้TCP/IP (LPD/Port9100)

เน้ือหาในส่วนน้ีอธิบายถึงหมายเหตุและขอ้จาํกดัท่ีจะสงัเกตไดใ้นขณะใช ้TCP/IP (LPD/Port9100)

การกาํหนดค่าในเคร่ือง

 ไอพแีอดเดรสจะถูกจดัการใหก้บัระบบทั้งหมด 

ให้กาํหนดการตั้งค่าหลงัจากท่ีไดป้รึกษากบัผูดู้แลระบบเครือข่าย

 การตั้งค่า subnet mask และท่ีอยู่เกตเวยอ์าจจะตอ้งขึ้ นกบัสภาพแวดลอ้มของเครือข่ายน้ัน 

ใหป้รึกษาผูดู้แลระบบเครือข่ายและกาํหนดค่าตามท่ีระบุ
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การกาํหนดค่าในเคร่ืองคอมพิวเตอร์

 ไอพีแอดเดรสจะถูกจดัการใหก้บัระบบทั้งหมด 
ใหก้าํหนดการตั้งค่าหลงัจากท่ีไดป้รึกษากบัผูดู้แลระบบเครือข่ายแลว้เท่าน้ัน

 ขณะตั้งค่าระบบเครือข่าย เช่น ไอพีแอดเดรสพรอ้มดว้ยโฮสตท่ี์ใชง้านภายใต ้Network Information 

Service (NIS) ใหป้รึกษาผูดู้แลระบบ NIS

ขณะพิมพง์าน

เมื่อทานเปลี่ยนไอพีแอดเดรสของคอมพิวเตอรหร ือช่ือคอมพิวเตอร คาํถามและกระบวนการยกเลิกต่าง ๆ  

ท่ีส่งมาจากเครื่องพิมพจ์ะไม่ถูกดาํเนินการอยา่งถูกตอ้งอีกต่อไป 

ดงัน้ันใหปิ้ดและเปิดเครื่องเมื่อไม่มีขอ้มลูงานพมิพใ์นบฟัเฟอรร์บัขอ้มลู

หมายเหตุ • ท่านสามารถใชแ้ผงควบคุมของเครื่องทาํการยกเลิกการพมิพข์องขอ้มลูงานพิมพปั์จจบุนัในบฟัเฟอรร์บัขอ้มลูของ

เคร่ืองพิมพแ์ต่จะไมพ่ิมพง์านท่ียงัคา้งอยู ่

หมายเหตแุละขอ้จาํกดัในการเช่ือมตอ่ IPv6

เน้ือหาในส่วนน้ีอธิบายถึงหมายเหตุและขอ้จาํกดัท่ีจะสงัเกตไดใ้นขณะใชก้ารเชื่อมต่อ IPv6

 ท่านสามารถใชไ้ดเ้ฉพาะระบบปฏิบติัการเวอรช์ัน่ต่อไปน้ีสาํหรบัพิมพง์านในสภาพแวดลอ้ม IPv6

- Windows XP

- Windows Vista

- Windows 7

- Windows Server 2008

- Windows Server 2008 R2

สาํคญั •ตอ้งติดตั้ง IPv6 สาํหรบัเครื่องพซีีดว้ยระบบปฏิบติัการ Windows XP 

 ไม่รองรบั IPv6-in-IPv4-tunneling ในตวัเคร่ืองพิมพเ์อง

สาํคญั •ถา้ [IP Mode] ตั้งใหเ้ป็น [IPv6] แลว้ IPv6-inIPv4-tunneling จะไม่สามารถปฏิบติังานได้

 ปัญหาการส่ือสารอาจเกิดขึ้ นขณะท่ีมีเราทเ์ตอร์หลายตวัอยู่ในเครือข่ายย่อยเดียวกนั
 การตั้งค่าเครือข่ายของเซิรฟ์เวอร ์DNS หรือเซิร์ฟเวอรใ์ดๆ 

ท่ีใชง้านโดยเคร่ืองน้ันอาจก่อใหเ้กิดปัญหาประสิทธิภาพการทาํงานในขณะใชบ้ริการต่างๆ 

ในสภาพแวดลอ้มแบบ Dual Stack

 การตั้งค่า IPv6 และท่ีเซิรฟ์เวอร ์DNS ของ IPv6 โดยอตัโนมติัอาจใชไ้ม่ได้

"IPv6 ท่ีไม่พรอ้มใชง้าน" หมายถึง ท่ีอยู่ภายในไซต ์(fec0::) 

หรือท่ีใชค้าํนําหนา้เอกสารประกอบของ IPv6 (2001:db8::/32)

 ขอ้มลู DNS ของ IPv4 

บางครั้งสามารถนํามาใชโ้ดยตรงหลงัจากท่ีเครื่องเริ่มทาํงานถา้โหมดการทาํงานของ IP 

ดงักล่าวน้ันเป็นแบบ Dual Stack ขอ้มลู DNS จะตั้งค่าใหก้บั IPv4 และ IPv6 ทั้งคู่ 

และตวัเครื่องจะมีการส่ือสารกบัอุปกรณท่ี์ตั้งค่าไวโ้ดยใช ้FQDN
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 ท่ีอยู่ท่ีแสดงเป็นไอพีแอดเดรสของเครื่องอาจเปล่ียนแปลง

ตวัอย่างเช่น ในโหมด Dual Stack ทั้งท่ีอยู่ IPv4 หรือท่ีอยู่ IPv6 อาจไม่ปรากฏขึ้ น หรือท่ีอยู่ IPv6 

ท่ีแตกต่างกนัอาจปรากฏขึ้ น

 ในกรณีต่อไปน้ี เครื่องอาจไมส่ามารถระบุไดว้่าเป็นท่ีอยูส่าํหรบัอุปกรณเ์ดียวกนัหรือไม่ 
ดงัน้ันจึงอาจไม่สามารถทาํการตรวจสอบสถานะ (Ipq) หรือยกลิกคาํสัง่ (Iprm) 

สาํหรบังานพิมพข์องผูใ้ชท่ี้ดาํเนินงานโดย LPD

- ขณะปฏิบติัการพรอ้มกนัในท่ีอยู่ IPv4 และ IPv6 ท่ีมีโฮสตเ์ดียวกนั

- ขณะปฏิบติัการพรอ้มกนัในท่ีอยู่ IPv6 หลายท่ีอยู่ท่ีมีโฮสตเ์ดียวกนั

 ท่ีอยู่ IPv6 อาจไม่ไดร้บัการบนัทึกไวอ้ย่างถูกตอ้งในบนัทึกงาน ใชเ้ครือข่าย IPv4 

สาํหรบัการบนัทึกงานท่ีถูกตอ้ง
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