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Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server และ Internet Explorer เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการคาของ Microsoft
Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ
PCL เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Hewlett-Packard Corporation
ชือ่ ตราสินคาหรือชื่อผลิตภัณฑเปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของบริษัทผูเปนเจาของชื่อและสินคาเหลานั้น
ภาพหนาจอสินคา Microsoft ไดรับการตีพิมพซ้ําโดยการอนุญาตจาก Microsoft Corporation
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์การใชงาน ใหดูที่ เกีย่ วกับสิทธิ์การใชงาน
ในคูมือนี้ ขอมูลดานความปลอดภัยจะมีสัญลักษณดังกลาวนํา
กรุณาอานและปฏิบัติตามคําสั่งกอนดําเนินการขั้นตอนที่จําเปน

เนื่องจากเครื่องทําสําเนามีคุณสมบัติที่ออกแบบมาเพื่อปองกันการปลอมแปลงเอกสารบางอยาง
จึงอาจทําใหเกิดเหตุการณที่สําเนาหรือภาพที่สแกนไมเปนไปตามผลลัพธที่ตองการ

ฟูจิ ซีร็อกซ จะไมรับผิดชอบกรณีเครื่องไดรับความเสียหายจากการติดคอมพิวเตอรไวรัสหรือการถูกแฮ็ก

สิ่งสําคัญ
1. ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในคูมือนี้ สงวนสิทธิ์คมู ือนี้ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ หามทําสําเนาหรือดัดแปลงคูมือ หรือสวนใดสวนหนึ่งในคูมือ
โดยมิไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากผูจดั พิมพ
2. อาจมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแกไขเนื้อหาบางสวนในคูมือนี้โดยมิไดมีการแจงใหทราบลวงหนา
3. เรายินดีรับคําแนะนําและติชมเกีย่ วกับขอความกํากวม ขอผิดพลาด ขอละเลย หรือหนาบางหนาที่ขาดหายไป
4. หามพยายามกระทําขั้นตอนใดๆ กับเครื่องที่นอกเหนือไปจากที่แสดงไวในคูมือนี้ การดําเนินการที่ไมไดรับอนุญาตอาจเปนเหตุใหเกิดขอผิดพลาดหรืออุบัติเหตุ
ซึ่งทาง ฟูจิ ซีร็อกซ จะไมรับผิดชอบตอปญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทําที่ไมไดรับอนุญาตใหกระทํา
การสงออกผลิตภัณฑนี้อยูภายใตการควบคุมอยางเครงครัดตามกฏหมายเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
และการคาระหวางประเทศของประเทศญี่ปนุ และ/หรือตามกฏขอบังคับควบคุมการสงออกของประเทศสหรัฐอเมริกา
XEROX, สัญลักษณโลกแหงการเชือ่ มโยง, PDF Bridge และ CentreWare เปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Xerox Corporation
ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ Fuji Xerox Co., Ltd.
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1 กอนใชเครื่อง

คํานํา

กอนใชเครือง

ขอบคุณทีเ่ ลือกใช DocuCentre SC2020 (ซึ่งตอจากนี้จะเรียกวา "เครื่อง")
คูมือนี้จะอธิบายถึงวิธีการใชเครื่องและขอควรระวังทีค่ วรปฏิบัติตามในระหวางการใชเครือง
โปรดแนใจวาคุณไดอา นคูมือนี้กอนการใชเครื่องเพื่อใหใชประโยชนจากเครื่องใหไดมากทีส่ ุดและเพื่อการใชงานอยางมีประสิทธิภาพ
คูมอื จะอธิบายโดยเขาใจวา
คุณมีความรูพนื้ ฐานเกีย่ วกับสภาพแวดลอมการใชงานคอมพิวเตอรสว นบุคคลทีใ่ ชและสภาพแวดลอมระบบเครือขายแลว
สําหรับขอมูลเกีย่ วกับสภาพแวดลอมของคอมพิวเตอรสวนบุคคลที่ใชและความรูพื้นฐานและการปฏิบัติการของสภาพแวดลอมระบบเครือขาย
ใหดูทคี่ ูมอื ที่แนบมาพรอมกับคอมพิวเตอรสวนบุคคล, ระบบปฏิบัติการ และระบบเครือขาย
หลังจากอานคูมอื เสร็จแลว ควรเก็บคูมือนี้ไวในทีๆ่ เหมาะสมเพื่อประโยชนในการอางอิงอยางรวดเร็ว
คูมือนี้จะมีประโยชนในกรณีที่คุณลืมวิธีใชเครื่องหรือเมื่อเกิดปญหาขึน้ กับเครื่อง
เมื่อคุณใชเครื่องนี้ ขอแนะนําใหคุณเปลีย่ นรหัสผานของผูดูแลระบบทันทีหลังจากที่ติดตั้งเครื่อง
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลีย่ นรหัสผาน ใหดูที่ "ฟงกชันล็อคแผง" (P.186)
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ประเภทของคูมือ

ประเภทของคูมือ
คูมอื ตอไปนี้จะแนบมาพรอมกับเครื่อง

คูมือที่มากับเครือ่ ง
 คูมือผูใช (คูมอื เลมนี้) (Driver CD Kit)
คูมอื นี้อธิบายถึงวิธีการใชคุณลักษณะการทําสำเนา, การพิมพ, การแฟกซ และการสแกน รวมถึงวิธีการตั้งกระดาษ,
วิธีการบํารุงรักษาประจําวัน, การตั้งคาสถานะเครื่อง, การแกไขปญหา และการตั้งคาเครือขาย

กอนใชเครือง

 คูมือการทํางานเบื้องตน (Booklet) (Driver CD Kit)
คูมอื นี้ใหรายละเอียดการอางอิงอยางรวดเร็วถึงการใชงานขั้นพื้นฐาน, การบํารุงรักษาประจําวัน และการแกไขปญหาสําหรับเครื่อง
 คูมือ (HTML)
คูมอื ดังกลาวอธิบายถึงขั้นตอนการติดตั้งและการกําหนดคาสําหรับโปรแกรมควบคุมการพิมพและสภาพแวดลอมของเครื่องพิมพ
โดยคูมอื นี้จะรวมอยูกับ Driver CD Kit

1

 วิธีใชไดรเวอรพิมพ
วิธีใชจะอธิบายถึงคุณลักษณะการพิมพและการใชงาน
 คําแนะนําสําหรับอุปกรณเสริม
มีอุปกรณเสริมที่ใชไดสาํ หรับเครื่องนี้
อุปกรณเสริมจะมาพรอมกับคูมอื ขั้นตอนการติดตั้งทีใ่ หขอ มูลเกี่ยวกับวิธีการตั้งคาผลิตภัณฑและรายละเอียดอื่นๆ
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1 กอนใชเครื่อง

การใชคูมือนี้
คูมือนี้มีไวสาํ หรับผูทใี่ ชงานเครื่องเปนครั้งแรก คูมือจะอธิบายถึงการใชงานขัน้ พื้นฐานของคุณลักษณะการทําสําเนา, การแฟกซ, การสแกน
และการพิมพ

สวนประกอบของคูมือนี้
เนื้อหาของคูมือนี้แบงออกเปนบทตางๆ ดังนี้:

กอนใชเครือง

 1 กอนใชเครื่อง
อธิบายวิธีการใชคูมือนี้ พรอมแสดงขอมูลเกียวกับใบอนุญาตหรือขอตกลงการใชงาน
 2 การตั้งคาสภาพแวดลอม
อธิบายเกี่ยวกับสภาพแวดลอมที่จาํ เปนสําหรับการใชเครื่อง
 3 ภาพรวมของผลิตภัณฑ
อธิบายชื่อของชิ้นสวนของเครื่อง ตลอดจนการทํางานขั้นพื้นฐาน เชน วิธีเปด-ปดเครื่อง และวิธีใชคุณลักษณะประหยัดพลังงาน

1

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

สัญญา






สิ่งสําคัญ

: ขอมูลสําคัญทีค่ วรอาน

หมายเหตุ

: ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทํางานหรือคุณลักษณะ

สัญลักษณตางๆ ทีใ่ ชในคูมือนี้:
"

"

:




[

]

:






การอางอิงถึงขอความที่กลาวไปแลวในคูมือนี้
ชื่อของซีดีรอม, คุณลักษณะ, ขอความบนหนาจอ และขอความที่ปอน
ชื่อโฟลเดอร, ไฟล, แอพพลิเคชัน, ปุมหรือเมนูทปี่ รากฎบนหนาจอ
ชื่อของเมนู, คําสั่ง, หนาตาง หรือกลองโตตอบที่ปรากฎบนหนาจอคอมพิวเตอรและปุมตางๆ
รวมถึงชื่อเมนู
ปุมตางๆ บนแผงควบคุมของเครื่อง

<

>

ปุม

:

<

>

แปน

:



แปนตางๆ บนแปนพิมพของเครื่องคอมพิวเตอร

:



แสดงลําดับขั้นตอนการเขาถึงการทํางานของแผงควบคุม
ตัวอยางเชน เมื่อคุณเห็นขัน้ ตอน "เลือก [เครื่องมือ] > [ตั้งคาเริ่มตน] > [ทําสําเนา]"
นั่นหมายความวาคุณตองทําการเลือก [เครื่องมือ], เลือก [ตั้งคาเริ่มตน] และเลือก [ทําสําเนา]
แสดงลําดับขั้นตอนการเขาถึงฟงกชั่นการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร
ตัวอยางเชน: เมื่อคุณเห็นขั้นตอน "หากตองการคนหาไฟลและโฟลเดอร ใหคลิก [เริ่ม] >
[คนหา] > [แฟมหรือโฟลเดอร]" นั่นหมายความวา คุณตองทําการคลิก [เริ่ม], คลิก [คนหา]
และคลิก [แฟมหรือโฟลเดอร] เพื่อคนหาไฟลและโฟลเดอร

>





กอนใชเครือง



ตัวอยางภาพหนาจอและภาพประกอบที่ปรากฎในคูมือนี้อาจแตกตางกันไปตามการกําหนดคาของเครื่องและอุปกรณเสริมที่ไดติดตั้ง
รายละเอียดบางอยางที่ปรากฎบนภาพหนาจออาจไมปรากฎหรือไมสามารถใชงานได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการกําหนดคาในเครื่องของคุณ
ขั้นตอนตางๆ ในคูมือนี้อาจแตกตางกันไปตามโปรแกรมควบคุมและซอฟตแวรยูทิลิตี้ที่ใชอันเนื่องมาจากการอัพเกรด
ในคูมือนี้ "คอมพิวเตอร" หมายถึงคอมพิวเตอรสวนบุคคลหรือเวิรกสเตชัน่
คําศัพทตางๆ ที่ใชในคูมือนี้:

แนวการพิมพของเอกสารหรือกระดาษที่อธิบายไวในคูมือนี้มีดังนี้:


การวางเอกสารหรือกระดาษตามแนวตั้งเมื่อมองจากทางดานหนาของเครื่อง



การวางเอกสารหรือกระดาษตามแนวนอนเมือ่ มองจากทางดานหนาของเครื่อง

,แนวตั้ง (P)
,แนวนอน (L)
การวางแนวในแนวตั้ง

ทิศทางการฟดกระดาษ

การวางแนวในแนวนอน

ทิศทางการฟดกระดาษ
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1 กอนใชเครื่อง

คูมือความปลอดภัย
กอนการใชผลิตภัณฑ โปรดอาน "คูมือความปลอดภัย" อยางถี่ถวนเพื่อการใชงานอยางปลอดภัย
ผลิตภัณฑและวัสดุที่แนะนําไดรับการทดสอบและเปนไปตามขอกําหนดดานความปลอดภัย
รวมทั้งไดรับการรับรองจากหนวยงานดานความปลอดภัยและสอดคลองตามมาตรฐานสิ่งแวดลอม
โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้เพื่อการใชงานอยางปลอดภัย

กอนใชเครือง

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

1

ใชสําหรับรายการที่ ถาไมปฏิบัติตามคําแนะนําอยางเครงครัด อาจกอใหเกิดการบาดเจ็บสาหัส หรือถึงขั้นเสียชีวติ
ได
ใชสําหรับรายการที่ ถาไมปฏิบตั ิตามคําแนะนําอยางเครงครัด อาจทําใหผูใชไดรับบาดเจ็บ หรือทําใหเครื่องชํารุด
เสียหาย
: เครื่องหมายสําหรับการใชหรือดําเนินการกับเครื่องที่ควรไดรับการใสใจปฏิบัติ
โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําการใชงานดวยความระมัดระวัง เพื่อการใชงานเครื่องอยางปลอดภัย

ระวังอันตราย

ระวังวัสดุไวไฟ

ระวังการระเบิด

ระวังไฟฟาแรงสูง ระวังพื้นผิววัสดุมีค ระวังเครื่องกําลั
วามรอน
งทํางาน

ระวังนิ้วมือ

: เครื่องหมายสําหรับหามกระทํา
โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําการใชงานดวยความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทําที่อาจกอใหเกิดอันตรายขึ้นได

หาม

หามจุดไฟ

หามสัมผัส

หามใชในหองน้ํา

หามถอดชิ้นสวน หามติดตั้งไวใกลที่ หามสัมผัสเมือ่ มือเปยกน้าํ
ผลิตภัณฑ
เปยกชื้น

:เครื่องหมายสําหรับรายการที่บงั คับใหตองปฏิบัติตามโปรดปฏิบัติตามคําแนะนําการใชงานดวยความระมัดร
ะวัง เพื่อการปฏิบัติในสิ่งที่จําเปนตอการใชงานเครื่อง

คําแนะนําการใชงาน ถอดปลัก๊ ออก

16

ตอสายดิน

คูมือความปลอดภัย

ความปลอดภัยในการใชไฟฟา

ผลิตภัณฑนี้ใชแหลงจายพลังงานไฟฟาในการทํางานดังที่แสดงไวบนแผนปายแสดงขอมูลของผลิตภัณฑ
โปรดปรึกษาบริษทั ผูใหบริการดานพลังงานไฟฟาในพืน้ ทีข่ องคุณเพือ่ ตรวจสอบวาแหลงจายพลังงานไฟฟาตรงกับขอกําหนดการใชหรือไม

เสียบสายไฟโดยตรงเขากับเตารับที่มีสายดิน เพื่อปองกันการเกิดความรอนสูงเกินขนาดและเหตุไฟไหม หามใชสายไฟตอพวง
ตัวปรับตอทีม่ ีหลายเตารับ หรืออุปกรณเชื่อมตอแบบหลายหัว
โปรดปรึกษาตัวแทนฟูจิซีร็อกซในพื้นที่ของคุณเพื่อตรวจสอบวาเตารับมีสายดินหรือไม
ใหตอผลิตภัณฑเขากับวงจรยอย
หรือเตารับที่มีขนาดหนวยของกระแสไฟฟาและแรงดันไฟฟามากกวาขนาดที่กาํ หนดไวกับผลิตภัณฑ
โปรดดูขนาดกระแสไฟฟาและแรงดันทีก่ ําหนดสําหรับผลิตภัณฑนี้ทแี่ ผนปายขอมูลบนแผงดานหลัง

กอนใชเครือง

คําเตือน: ตอผลิตภัณฑนี้เขากับวงจรปองกันไฟรั่วระบบสายดิน
ปลั๊กไฟของผลิตภัณฑนี้เปนชนิดที่มีสายดินในตัว สามารถใชไดกับเตารับที่มสี ายดินเทานั้น
ซึ่งเปนคุณสมบัติหนึ่งในดานความปลอดภัย ถาไมสามารถเสียบปลั๊กเขากับเตารับได โปรดติดตอชางไฟฟาเพื่อเปลี่ยนเตารับ
เพื่อปองกันอันตรายจากไฟช็อต หามใชตัวปรับตอปลั๊กทีไ่ มมีสายดินตอผลิตภัณฑเขากับเตารับทีไ่ มมีขวั้ สายดิน
การตอสื่อนํากระแสไฟลงดินอยางไมถูกตองอาจทำใหเกิดไฟช็อตได

1

หามสัมผัสกับสายไฟเมื่อมือเปยกน้ํา อาจทําใหถูกไฟช็อตได

หามวางวัตถุใดๆ ทับสายไฟ

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

ใหปดสวิตชเครื่องและถอดปลัก๊ ออกทุกครั้งเมื่อทําความสะอาดเครื่อง การเปดเขาถึงภายในเครื่องทีไ่ ดรับกระแสไฟฟา
อาจทําใหถูกไฟช็อตได
หามถอดปลั๊กหรือเสียบปลั๊กเครื่องเขาไปใหมเมื่อสวิตชเครื่องยังคงเปดอยู
การเสียบและถอดปลั๊กอุปกรณเชื่อมตอที่มีกระแสไฟฟาอยู อาจทําใหปลัก๊ ไดรับความเสียหายและเกิดความรอน
และอาจเปนสาเหตุทาํ ใหเกิดไฟไหม
เมือ่ ตองการถอดปลัก๊ ของเครื่องออก ควรดึงที่ตัวปลัก๊ อยาดึงที่สายไฟ
มิฉะนั้นอาจทําใหเกิดความเสียหายตอสายไฟและอาจทําใหเกิดไฟช็อตหรือไฟไหม
ปดสวิตชและถอดปลั๊กเครื่องออก (เชน ฟงกชันแฟกซ) เมื่อไมมีการใชงานในชวงสุดสัปดาหหรือชวงวันหยุดระยะยาว
เครื่องจะไมสามารถรับแฟกซไดในขณะทีส่ วิตชเครื่องยังปดอยู
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ควรปดสวิตชเครื่องและตรวจสอบเดือนละครั้งวา

เสียบสายไฟเขากับเตารับไวแนนดีหรือไม
 ปลัก
๊ ไมรอนเกินไป ไมเปนสนิม หรือคดงอ

ไมมีฝุนเกาะทีป่ ลัก๊ และเตารับ และ

สายไฟไมมีรอยชํารุดหรือเสื่อมสภาพ
ถาคุณสังเกตเห็นสิ่งใดผิดปรกติ โปรดปดสวิตชและถอดปลั๊กของเครื่องออกกอน แลวติดตอตัวแทนฟูจิซรี ็อกซในพื้นทีข่ องคุณ

การติดตั้งเครื่อง
กอนใชเครือง

หามติดตั้งเครื่องกีดขวางทางเดินหรือวางทับสายไฟ การเสียดสี หรือน้ําหนักที่กดทับมากเกินไป
อาจทําใหเกิดความรอนและอาจเปนสาเหตุทาํ ใหเกิดไฟช็อตหรือไฟไหมได

1
หามติดตั้งเครื่องบนพื้นที่ตอไปนี้:

ใกลกบั เครื่องทําความรอนหรือแหลงพลังงานความรอนอื่นๆ

ใกลกบั วัสดุทตี่ ิดไฟไดงาย เชน มาน
 ในบริเวณทีม
่ ีสภาพแวดลอมทีร่ อน ชื้น มีฝุนมาก หรืออากาศถายเทไมสะดวก
 สถานทีๆ
่ แสงแดดสองถึงโดยตรง
 ใกลกบ
ั อุปกรณหงุ ตมอาหาร หรือเครื่องทําความชื้น
ติดตั้งผลิตภัณฑนี้บนพื้นที่เรียบและแข็งแรงที่สามารถรองรับ น้ําหนัก 71 kg ได มิฉะนั้น ถาติดตั้งผลิตภัณฑในลักษณะเอียง
อาจทําใหผลิตภัณฑลม ลงและทําใหเกิดการบาดเจ็บ
ใหติดตั้งผลิตภัณฑนี้ในบริเวณที่มอี ากาศถายเทไดดี หามปดกั้นชองทางระบายอากาศออกของผลิตภัณฑ
เวนชองวางรอบๆ เครื่องไวเล็กนอย เพือ่ การระบายอากาศและเขาถึงปลั๊ก
ใหถอดปลัก๊ ผลิตภัณฑออกถาสังเกตเห็นวามีอาการผิดปรกติใดๆ เกิดขึ้น
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สําหรับอุปกรณปอนเอกสารอัตโนมัติแบบดูเพล็กซและ One Tray Module

สําหรับอุปกรณปอนเอกสารอัตโนมัติแบบดูเพล็กซ

1101

1101
595

100

595

100
100

326

326

กอนใชเครือง

1

400

400

412

417

1498

1503

586

586

100

80

80

(หนวย: มม)

(หนวย: มม)

หามวางผลิตภัณฑในลักษณะเอียงมากกวา 10 องศา มิฉะนั้น
ผลิตภัณฑอาจลมลงเสียหายและอาจจะเปนอันตรายตอผูใชงานได

ดานหนา

ขวา
ดานหนา

10 °

ดานหลัง

ดานหลัง

ซาย

10 °

10 °

ซาย
ขวา

10 °

ในการเก็บรวมสายไฟและสายเคเบิลไวใหเรียบรอย
ใหใชเข็มขัดรัดสายไฟและอุปกรณรัดสายไฟแบบทอเกลียวทีฟ่ ูจิซีร็อกซจัดหาให มิฉะนั้น
อาจเปนสาเหตุทาํ ใหเกิดการชํารุดขึ้นกับเครื่อง

อื่นๆ
เพื่อรักษาประสิทธิภาพการทํางานและสภาพของเครื่องใหดี ใหติดตั้งและใชงานเครื่องในสภาพแวดลอมดังตอไปนี้ไวเสมอ:
อุณหภูมิ: 10 - 32 องศาเซลเซียล
ความชื้น: 15 - 85%
เมื่อเครื่องอยูในหองทีม่ ีอากาศเย็นและเปลียนเปนรอนขึน้ อยางรวดเร็วดวยเครื่องทําความรอน
ความชื้นภายในเครื่องอาจลดลงและเปนสาเหตุทาํ ใหบางสวนบนงานพิมพหายไป

ความปลอดภัยในการใชงาน

ขั้นตอนการบํารุงรักษาผลิตภัณฑของผูควบคุมไดอธิบายไวในคูมือผูใชที่มาพรอมกับผลิตภัณฑ
หามกระทําขั้นตอนการบํารุงรักษาอืน่ ใดทีน่ อกเหนือไปจากทีไ่ ดอธิบายไวในคูมือ
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การออกแบบในดานความปลอดภัยสําหรับผลิตภัณฑนี้ปองกันมิใหผูควบคุมเขาถึงบริเวณที่เปนอันตราย
โดยจะมีฝาครอบหรือสวนปดกั้นบริเวณที่เปนอันตรายไว ซึ่งผูควบคุมจะไมสามารถเขาถึงได ซึง่ ตองใชอุปกรณในการถอดออก
เพื่อปองกันไฟช็อตและการบาดเจ็บ หามถอดฝาปดหรือสวนปดกั้นเครื่องออกโดยเด็ดขาด

กอนใชเครือง

เพื่อลดความเสี่ยงจากเหตุไฟฟาช็อตและไฟไหม ใหปดสวิตชและถอดปลั๊กเครื่องออกทันทีเมื่อมีสภาวะดังตอไปนี้เกิดขึน้
จากนั้น ใหติดตอตัวแทนฟูจิซรี ็อกซในพื้นที่ของคุณ
 มีควันออกมาจากผลิตภัณฑหรือพื้นผิวผลิตภัณฑรอนผิดปรกติ
 มีเสียงรบกวนหรือกลิ่นผิดปรกติออกมาจากผลิตภัณฑ

สายไฟมีรอยชํารุดหรือเสื่อมสภาพ
 วงจรตัดกระแสไฟฟา ฟวส หรืออุปกรณเพื่อความปลอดภัยทํางานแจงเตือน
 ของเหลวหกใสผลิตภัณฑ

ผลิตภัณฑเปยกน้ํา
 เกิดความเสียหายขึน
้ กับสวนใดสวนหนึ่งของผลิตภัณฑ
หามใสวัตถุใดๆ เขาไปในรูหรือชองใดชองหนึ่งของผลิตภัณฑนี้
หามวางสิ่งใดๆ ตอไปนี้ไวบนผลิตภัณฑ:
 ภาชนะบรรจุของเหลว เชน แจกันดอกไม หรือถวยกาแฟ
 ชิน
้ สวนโลหะ เชน ลวดเย็บกระดาษ หรือทีห่ นีบกระดาษ

วัตถุทมี่ ีน้ําหนักมาก
ถาของเหลวหกใสหรือชิ้นสวนโลหะหลนเขาไปในผลิตภัณฑ อาจเปนสาเหตุทาํ ใหเกิดไฟช็อตหรือไฟไหมได

1

หามใชกระดาษที่สามารถนําไฟฟาไดเชน กระดาษโอริกามิ กระดาษคารบอน
หรือกระดาษเคลือบทีเ่ ปนตัวนําไฟฟาหรือความรอนไดดี เมือ่ มีกระดาษติดในเครื่อง
อาจเปนสาเหตุทาํ ใหเกิดไฟช็อตและไฟไหมได
เมื่อทําความสะอาดผลิตภัณฑ ใหใชอุปกรณทาํ ความสะอาดทีก่ ําหนดไวเฉพาะ อุปกรณทาํ ความสะอาดอื่นๆ
อาจสงผลใหประสิทธิภาพในการทํางานของผลิตภัณฑลดลง หามใชสเปรยทาํ ความสะอาด
มิฉะนั้นอาจทําใหเกิดการลุกติดไฟและเกิดการระเบิดขึ้นได
ถาคุณตองการดึงถาดออกเพือ่ นํากระดาษทีต่ ิดออก โปรดติดตอตัวแทนฟูจิซีร็อกซในพื้นที่ของคุณ หามดึงถาดออก
มิฉะนั้นอาจทําใหไดรับบาดเจ็บ
หามเลนซีดีรอมทีม่ าพรอมกับผลิตภัณฑกับเครื่องเลนเสียง ใหใชกบั เครื่องเลนซีดีรอมเทานั้น มิฉะนั้น
เสียงดังอาจทําความเสียหายใหกับเครื่องเลนเสียงหรือเปนอันตรายตอหูของคุณ

โปรดทําตามคําแนะนําที่แสดงไวบนผลิตภัณฑหรือทีแจงมาพรอมกับผลิตภัณฑ
เพื่อหลีกเลีย่ งอันตรายจากการถูกไฟไหมหรือไฟช็อต หามสัมผัสบริเวณที่แสดงคําวา "High Temperature" หรือ "High Voltage"
เปดใชงานเซฟตี้ลอ็ กชนิดไฟฟาและเครื่องกลไวโดยตลอด ติดตั้งเซฟตี้อินเตอรลอ็ กใหหางจากวัสดุที่มีคุณสมบัติเปนแมเหล็ก
วัสดุที่มีคุณสมบัติเปนแมเหล็กอาจสงผลทําใหผลิตภัณฑทาํ งานขึน้ เองโดยทีเ่ ราไมไดเปดและอาจเปนสาเหตุทาํ ใหเกิดการบาด
เจ็บหรือไฟช็อต
หามพยายามนํากระดาษทีต่ ิดอยูในบริเวณที่ลึกมากออกจากผลิตภัณฑ
โดยเฉพาะอยางยิ่งกระดาษทีพ่ ันหุมฟวเซอรหรือลูกกลิ้งความรอน มิฉะนั้น อาจทําใหเกิดการบาดเจ็บหรือผิวหนังไหมได
ใหปดสวิตชเครื่องทันทีและติดตอตัวแทนฟูจิซีร็อกซในพื้นทีข่ องคุณ
หามออกแรงกดเอกสารที่หนามากเกินไปบนกระจกวางตนฉบับ อาจทําใหกระจกวางตนฉบับแตกได
และเปนเหตุทาํ ใหบาดเจ็บ
ถาตองการเคลือ่ นยายผลิตภัณฑนี้ไปยังตําแหนงอื่น โปรดติดตอตัวแทนฟูจิซีร็อกซในพื้นที่ของคุณ
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คูมือความปลอดภัย
ควรจัดใหมีการระบายอากาศที่ดีในระหวางการใชงานเครื่องเปนเวลานาน หรือเมื่อทําสําเนาจํานวนมาก เนื่องจากกลิ่น เชน
โอโซนในหองที่มีอากาศถายเทไมสะดวกอาจสงผลกระทบตอสภาพอากาศภายในสํานักงาน
จัดใหมกี ารถายเทอากาศอยางเหมาะสม เพื่อใหเกิดสภาพแวดลอมที่ใหทงั้ ความสบายและความปลอดภัย

วัสดุสิ้นเปลือง

จัดเก็บวัสดุสิ้นเปลืองตามคําแนะนําทีใ่ หบนบรรจุภัณฑหรือหีบหอ

กอนใชเครือง

หามใชเครื่องดูดฝุนดูดทําความสะอาดผงหมึกทีหกและผงหมึกทีต่ กคางอยูบนเครื่อง ตลับหมึก หรือตลับเก็บหมึก
เนื่องจากผงหมึกอาจติดไฟหากเกิดประกายไฟขึน้ ภายในเครื่องดูดฝุนและอาจเปนสาเหตุทาํ ใหเกิดการระเบิดขึ้นได
ใหใชไมกวาดหรือผาชุบน้าํ เช็ดผงหมึกออกแทน ถามีผงหมึกหกเลอะเทอะเปนจํานวนมาก
โปรดติดตอตัวแทนฟูจซิ ีร็อกซในพื้นที่ของคุณ

1

หามทิง้ ตลับหมึกลงในเปลวไฟ
ผงหมึกที่เหลืออยูในตลับหมึกอาจลุกติดไฟและทำใหเกิดการบาดเจ็บจากไฟไหมหรือการระเบิด
ถาคุณมีตลับหมึกทีใ่ ชหมดแลวซึ่งตองการกําจัดทิ้ง โปรดติดตอตัวแทนฟูจซิ ีร็อกซในพื้นที่ของคุณเพื่อใหกําจัดทิง้ วัสดุ
หามทิง้ ตลับเก็บกากหมึกลงในเปลวไฟ ผงหมึกอาจลุกติดไฟและทําใหเกิดการบาดเจ็บจากไฟไหมหรือการระเบิด
ถาคุณมีตลับเก็บกากหมึกที่ใชหมดแลวซึ่งตองการกําจัดทิง้ โปรดติดตอตัวแทนฟูจิซรี ็อกซในพื้นทีข่ องคุณเพื่อใหกาํ จัดทิ้งวัสดุ

เก็บชุดลูกดรัม (หรือลูกดรัม) และตลับหมึกใหพนมือเด็ก ถาเด็กกลืนผงหมึกโดยไมตั้งใจ ใหบวนผงหมึกทิง้
กลัว้ ลางปากดวยน้ํา ดื่มน้าํ และรีบพบแพทยทันที
เมือ่ เปลี่ยนชุดลูกดรัม (หรือลูกดรัม) และตลับหมึก ระวังอยาใหหมึกหก ทุกครั้งที่หมึกหก
ควรหลีกเลีย่ งมิใหหมึกสัมผัสกับเสื้อผา ผิวหนัง ดวงตา และปาก รวมทั้งการสูดดมเขาไป
ถาหมึกหกลงบนผิวหนังหรือเสื้อผา ใหลางออกดวยสบูและน้ํา
ถาผงหมึกเขาตา ใหลา งตาดวยน้ําสะอาดในปริมาณมากๆ เปนเวลาอยางนอย 15 นาทีจนอาการระคายเคืองหายไป
และรีบพบแพทยทันที
ถาหายใจเอาผงหมึกเขาไป ใหยายไปอยูในที่ๆ อากาศปลอดโปรงและกลั้วลางปากดวยน้ํา
ถาผงหมึกเขาปาก ใหบวนผงหมึกทิ้ง กลั้วลางปากดวยน้าํ ดื่มน้ําเปนจํานวนมากและรีบพบแพทยทันที
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ตําแหนงของปายแจงเตือนและขอควรระวัง
โปรดทําตามคําแนะนําที่แสดงไวบนผลิตภัณฑหรือทีแจงมาพรอมกับผลิตภัณฑ
เพื่อหลีกเลีย่ งอันตรายจากการถูกไฟไหมหรือไฟช็อต หามสัมผัสบริเวณที่แสดงคําวา "High Temperature" หรือ "High Voltage"

กอนใชเครือง

1
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ขอบังคับ

ขอบังคับ
การกระจายคลืน่ วิทยุ (Class A)

สภาพแวดลอม




ในดานการปองกันสภาพแวดลอมและการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ฟูจิซรี ็อกซไดนําอุปกรณที่ลกู คาสงคืนมาใชงานใหมอีกครั้ง
ตลับหมึก ขวดผงหมึกเสีย และตลับลูกดรัม เพื่อนําไปใชทําชิ้นสวนรีไซเคิล วัสดุรีไซเคิล หรือเพื่อการแปรรูปเปนพลังงาน
จําเปนตองมีการกําจัดทิง้ ที่เหมาะสมสําหรับ ตลับหมึก ขวดผงหมึกเสีย และตลับลูกดรัม ที่ไมตองการแลว หามเปด ตลับหมึก
ขวดผงหมึกเสีย และตลับลูกดรัม ใหนําสงคืนแกตัวแทนฟูจิซีร็อกซในพื้นที่ของคุณ
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กอนใชเครือง

ผลิตภัณฑนี้ไดรับการทดสอบและเปนไปตามขอจํากัดสําหรับอุปกรณดิจิตอล Class A ตามมาตรฐานสากลของ Electromagnetic
Interference (CISPR Publ. 22) และ Radiocommunications Act 1992 ในประเทศออสเตรเลีย/นิวซีแลนด
ขอจํากัดนี้ไดรับการออกแบบมาดวยเหตุผลเพื่อปองกันการรบกวนของสัญญาณที่เปนอันตรายเมือ่ ติดตั้งใชงานผลิตภัณฑภายในสํานักงาน
ผลิตภัณฑนี้ สราง ใช และสามารถปลอยพลังงานในรูปของความถี่คลื่นวิทยุ ซึง่ ถาไมไดมีการติดตั้ง
หรือใชงานอยางไมสอดคลองกับทีแ่ นะนําไวในเอกสารการใชงานสําหรับลูกคา อาจทําใหรบกวนการสื่อสารของคลื่นวิทยุ
การใชงานผลิตภัณฑนี้ในบริเวณที่พักอาศัยอาจทําใหเกิดการรบกวนสัญญาณ ซึง่ ในกรณีนี้
ผูใชจาํ เปนตองดําเนินการแกไขโดยรับผิดชอบคาใชจายดวยตนเอง
การปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลงผลิตภัณฑนี้โดยไมไดรับอนุญาตจากฟูจิซีร็อกซ อาจทําใหผูใชถกู เพิกถอนสิทธิ์การใชงานอุปกรณนี้ได

1

1 กอนใชเครื่อง

เกี่ยวกับสิทธิ์การใชงาน
เนื้อหาสวนนี้อธิบายถึงขอมูลเกีย่ วกับสิทธิการใชงาน โปรดอานใหถี่ถวน

JPEG Code
Our printer software uses some of the codes defined by the Independent JPEG Group.

Libcurl
กอนใชเครือง

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

1

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

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

WIDE DHCP Client
WIDE Project DHCP Implementation
Copyright (c) 1995 Akihiro Tominaga
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เกี่ยวกับสิทธิ์การใชงาน
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.

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.

กอนใชเครือง

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.

1
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.

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.

ICC Profile Header
Copyright (c) 1994-1996 SunSoft, Inc.Rights Reserved
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files
(the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge,
publish distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do
so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
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 NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SUNSOFT, INC. OR ITS PARENT COMPANY 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.
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1 กอนใชเครื่อง

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

JPEG Library

กอนใชเครือง

Independent JPEG Group's free JPEG software
------------------------------------------This package contains C software to implement JPEG image encoding, decoding,and transcoding. JPEG is a standardized
compression method for full-colorand gray-scale images.
The distributed programs provide conversion between JPEG "JFIF" format and image files in PBMPLUS PPM/PGM, GIF, BMP, and
Targa file formats. Thecore compression and decompression library can easily be reused in other programs, such as image viewers.
The package is highly portable C code; we have tested it on many machines ranging from PCs to Crays.
We are releasing this software for both noncommercial and commercial use. Companies are welcome to use it as the basis for
JPEG-related products. We do not ask a royalty, although we do ask for an acknowledgement in product literature (see the README
file in the distribution for details). We hope to make this software industrial-quality --- although, as with anything that's free, we
offer no warranty and accept no liability.For more information, contact jpeg-info@jpegclub.org.

1
Contents of this directory
------------------------------------------jpegsrc.vN.tar.gz contains source code, documentation, and test files for release N in Unix format.jpegsrN.zip contains source code,
documentation, and test files for release N in Windows format.jpegaltui.vN.tar.gz contains source code for an alternate user interface
for cjpeg/djpeg in Unix format.jpegaltuiN.zip contains source code for an alternate user interface for cjpeg/djpeg in Windows
format.wallace.ps.gz is a PostScript file of Greg Wallace's introductory article about JPEG. This is an update of the article that
appeared in the April 1991 Communications of the ACM.jpeg.documents.gz tells where to obtain the JPEG standard and documents
about JPEG-related file formats.jfif.ps.gz is a PostScript file of the JFIF (JPEG File Interchange Format) format specification.jfif.txt.gz
is a plain text transcription of the JFIF specification; it's missing a figure, so use the PostScript version if you
can.TIFFTechNote2.txt.gz is a draft of the proposed revisions to TIFF 6.0's JPEG support.pm.errata.gz is the errata list for the first
printing of the textbook "JPEG Still Image Data Compression Standard" by Pennebaker and Mitchell.
jdosaobj.zip contains pre-assembled object files for JMEMDOSA.ASM. If you want to compile the IJG code for MS-DOS, but don't
have an assembler,these files may be helpful.

Math Library
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====================================================
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ขอความสงวนสิทธิ์ทางกฎหมาย

ขอความสงวนสิทธิ์ทางกฎหมาย

กอนใชเครือง

การทําสําเนาหรือการพิมพเอกสารบางชนิดอาจถือวาเปนการกระทําทีเ่ ขาขายผิดกฎหมายในประเทศของคุณ
โดยอาจระวางโทษปรับหรือจําคุกแกผูที่ฝาฝนกฎหมายนี้
ตอไปนี้เปนตัวอยางรายการทําสําเนาหรือพิมพที่อาจเขาขายผิดกฎหมายของประเทศของคุณ

เงินตรา
 ธนบัตรและเช็ค
 พันธบัตรธนาคารและรัฐบาล รวมทั้งเอกสารหุน

หนังสือเดินทางและบัตรประจําตัวประชาชน
 เอกสารลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการคาซึ่งไมไดรับอนุญาตจากผูเปนเจาของ

ตราไปรษณียากรและตราสารเปลี่ยนมือ
รายการขางตนอาจไมครอบคลุมทุกสิ่งทีก่ ฎหมายระบุไว
รวมทัง้ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดในความสมบูรณหรือความถูกตองของรายการเหลานั้น หากมีขอสงสัยประการใด
โปรดติดตอที่ปรึกษากฎหมายของคุณ

1

27

1 กอนใชเครื่อง

กอนใชเครือง

1
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2 การตั้งคาสภาพแวดลอม
เนื้อหาในบทนี้อธิบายเกี่ยวกับสภาพแวดลอมการใชงานของเครื่อง
หมายเหตุ







• สําหรับขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณเสริมสําหรับการตั้งคาบางอยางในบทนี้ โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา

สภาพแวดลอมที่รองรับ ...................................................................................................................................................... 30
สายเคเบิลอินเทอรเฟส ....................................................................................................................................................... 32
การตั้งคาสภาพแวดลอมของเครือขาย................................................................................................................................ 34
การเปดใชงานพอรตการสื่อสารเพื่อนํามาใชงาน................................................................................................................ 39
การใช CentreWare Internet Services ............................................................................................................................... 40
การติดตั้ง โปรแกรมควบคุมการพิมพ/โปรแกรมควบคุมการสแกน ................................................................................... 42

2 การตั้งคาสภาพแวดลอม

สภาพแวดลอมที่รองรับ
สวนนี้จะอธิบายการตั้งคาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมทีจ่ ําเปนในการใชงานคุณลักษณะการพิมพ สแกน และแฟกซของเครื่อง

คุณลักษณะการพิมพ
สามารถเชื่อมตอเครื่องเขากับคอมพิวเตอรโดยตรงเพื่อใชเปนเครื่องพิมพเฉพาะที่
หรือเชื่อมตอเขากับเครือขายเพือ่ ใชเปนเครื่องพิมพเครือขายได

การตังคาสภาพแวดลอม

การเชือ่ มตอ USB กับตัวเครื่อง

การเชือ่ มตอเครือขาย LPD /
Port9100

2
 การใชงานเปนเครือ่ งพิมพเฉพาะที่

ใชสายเคเบิล USB เพื่อเชื่อมตอเครื่องเขากับคอมพิวเตอร
 การใชงานเปนเครือ่ งพิมพเครือขาย
พิมพจากคอมพิวเตอรทเี่ ชื่อมตอเครือขายโดยใชโปรโตคอล TCP/IP protocol
หากตองการใชเครื่องเปนเครื่องพิมพเครือขาย คุณจําเปนตองเปดใชงานพอรตเพื่อใชสาํ หรับการพิมพ

LPD: เปดใชงานการตั้งคานี้เมื่อใชพอรต LPD
 Port9100: เปดใชงานการตั้งคานี้เมื่อใชพอรต Port9100
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการตั้ง TCP/IP ใหดูที่ "การตั้งคาสภาพแวดลอมของเครือขาย" (P.34)
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการเปดใชงานพอรตการสื่อสาร ใหดูที่ "การเปดใชงานพอรตการสื่อสารเพื่อนํามาใชงาน" (P.39)

คุณลักษณะการสแกน
เครื่องรองรับฟงกชนั่ การสแกนดังตอไปนี้:
 การเชื่อมตอ USB
 สแกนโดยแอพพลิเคชันของเครื่องคอมพิวเตอร
ใชการเชื่อมตอ USB เพื่อนําเขาขอมูลสแกนในคอมพิวเตอร
หากตองการใชฟงกชนั่ นี้ คุณจําเปนตองติดตังโปรแกรมควบคุมการสแกนจากซีดีรอม Driver CD Kit กอน
หมายเหตุ

• หากตองการติดตัง้ โปรแกรมควบคุมการสแกน ใหปฏิบัตติ ามคําแนะนําที่อยูในคูมือ (ไฟล HTML) ในซีดีรอม

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการใชคุณลักษณะนี้ ใหดูที่ "การสแกนไปยังคอมพิวเตอร" (P.119)

 การเชื่อมตอเครือขาย
 สแกนไปยังอีเมล
ใชโปรโตคอล SMTP เพื่อสงเอกสารที่สแกนจากเครื่องในรูปแบบสิ่งที่แนบมากับอีเมล
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการใชคุณลักษณะนี้ ใหดูที่ "การสงอีเมลที่มีไฟลสแกน" (P.132)

 สแกนไปยังคอมพิวเตอร (เครือขาย)
ใชโปรโตคอล SMB หรือ SMB เพื่อบันทึกเอกสารทีส่ แกนจากเครื่องลงในโฟลเดอรทวั่ ไปที่สรางไวบนคอมพิวเตอรเครือขาย
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการใชคุณลักษณะนี้ ใหดูที่ "การใชเครื่องสแกนบนเครือขาย" (P.123)
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สภาพแวดลอมที่รองรับ

คุณลักษณะการแฟกซ
เครื่องรองรับเครือขายการสื่อสารสําหรับการสงแฟกซตอไปนี้:
 Public switched telephone network (PSTN)

Private branch exchanges (PBX)
คุณยังจะตองตั้งคาใน [ภูมิภาค] และ [วันที่และเวลา] เพื่อใชฟงกชั่นแฟกซในเครื่องนี้
นอกจากนี้ ในภูมิภาคสวนใหญ คุณจะตองทําตามกฎหมายในการระบุหมายเลขแฟกซของคุณบนแฟกซทคี่ ุณสงอีกดวย
หมายเหตุ

• ตัวเลือกนี้ใชงานได เมื่อมีการติดตัง้ ชุดอุปกรณแฟกซ (เสริม)

การตังคาสภาพแวดลอม

สําหรับขอมูลเกีย่ วกับวิธีการตั้งคาภูมิภาค ใหดูที่ "ภูมิภาค" (P.151)
สําหรับขอมูลเกีย่ วกับวิธีการตั้งคาวันที่และเวลา ใหดูที่ "วันที่และเวลา" (P.158)
สําหรับขอมูลเกีย่ วกับวิธีการตั้งคาหมายเลขแฟกซ ใหดูที่ "หมายเลขแฟกซ" (P.151)

2
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2 การตั้งคาสภาพแวดลอม

สายเคเบิลอินเทอรเฟส
เมือ่ เชื่อมตอเครื่องเขากับคอมพิวเตอรโดยตรง ใหใช USB อินเทอรเฟส และเมื่อเชื่อมตอเครื่องเขากับเครือขาย ใหใช Ethernet อินเทอรเฟส

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

การตังคาสภาพแวดลอม

1

ใหกดสวิตชเปดปดเครื่องมาที่ตําแหนง [ ] เพื่อปดการทํางานของเครื่อง
หมายเหตุ

• ตรวจสอบวา ผังหนาจอแสดงสถานะของเครือ่ งดับแลว

2
2

เสียบสาย USB เขากับพอรต USB

3
4

ตอปลายอีกดานหนึ่งของสายเคเบิล USB เขากับคอมพิวเตอร
ใหกดสวิตชเปดปดเครื่องมาที่ตําแหนง [ | ] เพือ่ เปดการทํางานของเครื่อง

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

1

ใหกดสวิตชเปดปดเครื่องมาที่ตําแหนง [ ] เพื่อปดการทํางานของเครื่อง
หมายเหตุ
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• ตรวจสอบวา ผังหนาจอแสดงสถานะของเครือ่ งดับแลว

สายเคเบิลอินเทอรเฟส

2

เสียบสายเคเบิลเครือขายเขากับพอรตอีเธอรเน็ต
หมายเหตุ

การตังคาสภาพแวดลอม

3

• เตรียมสายเคเบิลที่เหมาะสมกับการเชื่อมตอ
หากตองการเปลี่ยนสายเคเบิล ใหติดตอศูนยบริการลูกคา

ใหกดสวิตชเปดปดเครื่องมาทีต่ ําแหนง [ | ] เพือ่ เปดการทํางานของเครื่อง

2
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2 การตั้งคาสภาพแวดลอม

การตั้งคาสภาพแวดลอมของเครือขาย
เนื้อหาในบทนี้อธิบายเกี่ยวกับวิธีการตั้งคาทีจ่ ําเปนเพือ่ การใชงานโปรโตคอล TCP/IP
หมายเหตุ

• เครือ่ งรองรับ IPv6 แอดเดรสในสภาพแวดลอมของเครือขาย IPv6 สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดทู ี่ "การตัง้ คา IP แอดเดรส (IPv6)" (P.36)

 การกําหนดคาบนเครื่อง

การตังคาสภาพแวดลอม

2



ระบบจะจัดการ IP แอดเดรสสําหรับทัง้ ระบบ ใหกาํ หนดคาการตั้งคาหลังจากปรึกษาผูดูแลระบบเครือขายของคุณแลวเทานั้น



อาจจําเปนตองใชการตั้งคาซับเน็ตมาสกและเกตเวยแอดเดรส ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมของเครือขาย โปรดปรึกษาผูดูแลระบบ
เครือขายของคุณแลวกําหนดคาการตั้งคาทีจ่ ําเปน

 การกําหนดคาบนคอมพิวเตอร


ระบบจะจัดการ IP แอดเดรสสําหรับทัง้ ระบบ ใหกาํ หนดคาการตั้งคาหลังจากปรึกษาผูดูแลระบบเครือขายของคุณแลวเทานั้น



เมื่อตั้งคาเครือขาย เชน IP แอดเดรส พรอมดวยโฮสตที่ใชภายใต Network Information Service (NIS) โปรดปรึกษาผูดูแลระบบ NIS
ของคุณ

การตั้งคา IP แอดเดรส (IPv4)
หากตองการใชโปรโตคอล TCP/IP คุณตองตั้ง IP แอดเดรสของเครื่องกอน
ตามคาเริ่มตน เครื่องจะถูกตั้งใหรับ IP แอดเดรสของเครื่องโดยอัตโนมัติ
คานี้จะทําการตั้ง IP แอดเดรสของเครื่องโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเชื่อมตอเครื่องเขากับเครือขายทีม่ ีเซิรฟเวอร DHCP
พิมพ System Settings Report เพื่อตรวจสอบวา IP แอดเดรสของเครื่องไดรับการตั้งคาไวแลวหรือไม
นอกจากนี้ คุณยังสามารถตรวจสอบ IP แอดเดรสไดจากวิธีการตอไปนี้เชนกัน:
 บนชองขอความของหนาจอสัมผัส
 จากหนาจอ [เกี่ยวกับ MFP นี้]
 การใช CentreWare Internet Services
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการพิมพ System Settings Report ใหดูที่ "การพิมพรายงาน/รายการ" (P.204)
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับชองขอความของหนาจอสัมผัส โปรดดู "หนาจอสัมผัส - หนาจอหนาหลัก" (P.51)
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบจากหนาจอ [เกี่ยวกับ MFP นี้] ใหดูที่"การตรวจสอบ IP แอดเดรสของเครื่อง" (P.202)
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีตรวจสอบดวย CentreWare Internet Services ใหดูที่วิธีใชออนไลนของ CentreWare Internet Services
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การตั้งคาสภาพแวดลอมของเครือขาย
หากยังไมมีการตั้งทีอ่ ยู IP ของเครื่อง ใหดําเนินการตั้งที่อยู IP โดยใชโปรแกรมการเขาถึงการตั้งคาเครื่องพิมพสําหรับการตั้งคาทีอ่ ยู IP
ที่อยูใน Driver CD Kit ใชแผงควบคุมเพือ่ เปลี่ยนการตังคา [รับที่อยู IP] ใหเปน [แผง] หรือใช CentreWare Internet Services
โปรแกรมการเขาถึงการตั้งคาเครื่องพิมพสาํ หรับการตั้งคาที่อยู IP

แผงควบคุม

การตังคาสภาพแวดลอม

CentreWare Internet Services

2

หมายเหตุ

• หากเครือขายมีเซิรฟเวอร DHCP อยู อาจสงผลให IP แอดเดรสของเครือ่ งเปลี่ยนแปลงไป ดังนัน้ จึงควรทําการตรวจสอบแอดเดรสเปนระยะๆ
• เครื่องสามารถรับขอมูลแอดเดรสไดโดยอัตโนมัติโดยการใชเซิรฟเวอร BOOTP หรือ RARP หากตองการใชเซิรฟ เวอร BOOTP หรือ RARP เพื่อรับ IP
แอดเดรสของเครื่อง ใหใชแผงควบคุมเพื่อเปลี่ยนการตัง้ คา [รับที่อยู IP] มาเปน [BOOTP] หรือ [RARP]

สําหรับขอมูลเกีย่ วกับวิธีใชโปรแกรมการเขาถึงการตั้งคาเครื่องพิมพสําหรับการตั้งคาที่อยู IP โปรดดู "การใชโปรแกรม
โปรแกรมการเขาถึงการตั้งคาเครื่องพิมพสําหรับการตั้งคาที่อยู IP" (P.36)
สําหรับขอมูลเกีย่ วกับวิธีการตั้งคา IP แอดเดรสจากแผงควบคุม ใหดูที่ "TCP/IP" (P.148)
สําหรับขอมูลเกีย่ วกับวิธีการตั้งคาที่อยู IP โดยใช CentreWare Internet Services ใหดูที่วธิ ีใชออนไลนของ CentreWare Internet Services
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2 การตั้งคาสภาพแวดลอม

การตั้งคา IP แอดเดรส (IPv6)
เครื่องรองรับ IPv6 แอดเดรสในสภาพแวดลอมของเครือขาย IPv6
คาเริ่มตนของ IP แอดเดรสของเครื่องคือ IPv4 หากตองการใชเครื่องในสภาพแวดลอมของเครือขาย IPv6 ใหตั้งประเภทของ IP แอดเดรสเปน
IPv6 หรือทั้งสองประเภท เครื่องจะทําการตั้งเปน IPv6 แอดเดรสโดยอัตโนมัติหลังการรีสตารทเครื่อง
พิมพ System Settings Report เพื่อตรวจสอบ IPv6 แอดเดรส
นอกจากนี้ คุณยังสามารถตรวจสอบ IP แอดเดรสไดจากวิธีการตอไปนี้เชนกัน:

จากหนาจอ [เกี่ยวกับ MFP นี้]
 จากการใช CentreWare Internet Services

การตังคาสภาพแวดลอม

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการพิมพ System Settings Report ใหดูที่ "การพิมพรายงาน/รายการ" (P.204)
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบจากหนาจอ [เกี่ยวกับ MFP นี้] ใหดูที่"การตรวจสอบ IP แอดเดรสของเครื่อง" (P.202)
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีตรวจสอบดวย CentreWare Internet Services ใหดูที่วิธีใชออนไลนของ CentreWare Internet Services

คุณสามารถตั้ง IPv6 แอดเดรสแบบถาวรสําหรับเครื่องโดยใชวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังนี้:

ใชโปรแกรมการเขาถึงการตั้งคาเครื่องพิมพสำหรับการตั้งคาที่อยู IP

ใชแผงควบคุมเพื่อตั้งคาดวยตนเอง กดปุม <สถานะเครื่อง> จากแท็บ[เครื่องมือ] ใหเลือก [การตั้งคาของผูดูแลระบบ] > [เครือขาย] >
[อีเธอรเน็ต] > [โหมด IP] ตั้งคา [โหมด IP] ไวที่ [โหมด IPv6] หรือ [Dual Stack]

ใช CentreWare Internet Services ในการตั้งคาดวยตนเอง พิมพ System Settings Report
เพื่อตรวจสอบวาแอดเดรสถูกตั้งคาไวโดยอัตโนมัติ จากนั้นใชแอดเดรสในการเขาถึง CentreWare Internet Services
จากแท็บ [คุณสมบัติ] ใหเลือก [การตั้งคาโพรโทคอล] > [TCP/IP] > [โหมด IP] ตั้งคา [โหมด IP] ไวที่ [IPv6] หรือ [Dual Stack]
สามารถปอนแอดเดรส IPv6 ดวยคนเองได ถาตั้งคา [รับที่อยู IP] ไวที่ [กําหนดดวยตนเอง]

2

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีใชโปรแกรมการเขาถึงการตั้งคาเครื่องพิมพสําหรับการตั้งคาที่อยู IP โปรดดู "การใชโปรแกรม
โปรแกรมการเขาถึงการตั้งคาเครื่องพิมพสําหรับการตั้งคาที่อยู IP" (P.36)
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการตั้งคา IP แอดเดรสจากแผงควบคุม ใหดูที่ "TCP/IP" (P.148)
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีสรางการตั้งคาจาก CentreWare Internet Services ใหดูที่วิธีใชออนไลนของ CentreWare Internet Services

การใชโปรแกรม โปรแกรมการเขาถึงการตั้งคาเครื่องพิมพสําหรับการตั้งคาที่อยู IP
ในบทนี้จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการกําหนด IP แอดเดรสโดยใชโปรแกรม โปรแกรมการเขาถึงการตั้งคาเครื่องพิมพสําหรับการตั้งคาที่อยู IP
ที่อยูใน Driver CD Kit CD-ROM
สิ่งสําคัญ
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• กอนที่จะใชโปรแกรม Printer Setup Utility for Setting IP Address ใหตรวจสอบกอนวาเครือ่ งไมไดอยูระหวางการใชงาน

1

ใส Driver CD Kit CD-ROM ลงในคอมพิวเตอร
จากนั้นตัวเปดใชจะเริ่มทํางานโดยอัตโนมัติ

2

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

การตั้งคาสภาพแวดลอมของเครือขาย
ตรวจดูใหแนใจวาไดเชื่อมตอสายเคเบิลเครือขายกับเครื่องไว
เรียบรอยดีแลว จึงคลิก [ตอไป]

4

รายชื่อ IP แอดเดรสและ Mac แอดเดรสทีใ่ ชไดจะปรากฏขึน้ บนหนาจอ
ใหเลือกรายการทีต่ องการ และคลิก [ตอไป]

การตังคาสภาพแวดลอม

3

2

หากคุณมี IP แอดเดรสของเครื่องไวอยูแลว ใหคลิก [ปอน IP แอดเดรส]
และปอน IP แอดเดรสลงในหนาตางที่ปรากฏขึน้

5

ดําเนินการตั้งคาขัน้ สูงตามความจําเปน แลวจึงคลิก [ตอไป]
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การตังคาสภาพแวดลอม

6

หลังการยืนยันขอมูลทีป่ รากฏแลว ใหคลิก [นําไปใช]
ระบบจะนําคาทีก่ ําหนดไวมาใช

7

คลิก [เสร็จ] เพื่อออกจากโปรแกรม
โปรแกรมการเขาถึงการตั้งคาเครื่องพิมพสําหรับการตั้งคาที่อยู IP
เมือ่ การตั้งคาเสร็จสมบูรณแลวระบบจะทําการรีสตารทเครื่องโดย
อัตโนมัติ

8

หลังเสร็จสิ้นกระบวนการกําหนดคาแลว ใหทาํ การยืนยัน IP แอดเดรสที่กาํ หนดโดยใชวิธีการใดวิธีการหนึ่งตอไปนี้

2
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สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการพิมพ System Settings Report ใหดูที่ "การพิมพรายงาน/รายการ" (P.204)
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบจากหนาจอเกี่ยวกับ MFP นี้ ใหดูที่ "การตรวจสอบ IP แอดเดรสของเครื่อง" (P.202)
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีตรวจสอบโดยใช CentreWare Internet Services ใหดูที่ วิธีใชแบบออนไลนของ CentreWare Internet Services

การเปดใชงานพอรตการสื่อสารเพื่อนํามาใชงาน

การเปดใชงานพอรตการสื่อสารเพื่อนํามาใชงาน
ใช CentreWare Internet Services เพื่อเปดใชงานพอรตการสื่อสารทีค่ ุณตองการใช
คุณสามารถเปดใชงานพอรตตางๆ ไดดังนี้:
Port

คําอธิบาย
เลือก [เปดใชงานแลว] เพื่อใชพอรต LPD

Port9100

เลือก [เปดใชงานแลว] เพื่อใชพอรต Port9100

IPP

เลือก [เปดใชงานแลว] เพื่อใชพอรต IPP

การพิมพ WSD*

เลือก [เปดใชงานแลว] เพื่อใชพอรต WSD* Print

การสแกน WSD*

เลือก [เปดใชงานแลว] เพื่อใชพอรต WSD* Scan

FTP

เลือก [เปดใชงานแลว] เพื่อใชพอรต FTP

Bonjour

เลือก [เปดใชงานแลว] เพื่อใช Bonjour

Telnet

เลือก [เปดใชงานแลว] เพื่อใช Telnet

SNMP

เลือก [เปดใชงานแลว] เพื่อใช SNMP

อัปเดตสมุดรายชื่อ

เลือก [เปดใชงานแลว] เพื่อใชอัปเดตสมุดรายชือ

StatusMessenger

เลือก [เปดใชงานแลว] เพื่อใช StatusMessenger

SNTP

เลือก [เปดใชงานแลว] เพื่อใช SNTP

การตังคาสภาพแวดลอม

LPD

2

* : WSD ยอมาจาก Web Services on Devices (การบริการเว็บบนอุปกรณ)

สําหรับขอมูลเกีย่ วกับวิธีสรางการตั้งคาจาก CentreWare Internet Services ใหดูที่วธิ ีใชออนไลนของ CentreWare Internet Services
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การใช CentreWare Internet Services
CentreWare Internet Services
ใช CentreWare Internet Services เมื่อตองการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาตางๆ
ผานเว็บเบราวเซอรบนคอมพิวเตอรทเี่ ชื่อมตอกับสภาพแวดลอมของเครือขาย TCP/IP
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีใช CentreWare Internet Services ใหดูที่วิธีใชออนไลนของ CentreWare Internet Services
• จําเปนตองตัง้ IP แอดเดรสของเครือ่ งดวยเชนกัน สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการตัง้ คา IP แอดเดรส ใหดูที่ "การตั้งคาสภาพแวดลอมของเครือขาย"
(P.34)
• เมื่อทําการเปลี่ยนแปลงการตัง้ คาใดๆ โดยใช CentreWare Internet Services เครือ่ งควรอยูในสถานะสแตนดบายหรือโหมดประหยัดพลังงาน

หมายเหตุ

การตังคาสภาพแวดลอม

2

*: WSD ยอมาจาก Web Services on Devices (การบริการเว็บบนอุปกรณ)

สภาพแวดลอมที่รองรับและการตั้งคา
 ระบบปฏิบัติการและเว็บเบราวเซอร
การทํางานของ CentreWare Internet Services รองรับการทํางานกับเว็บเบราวเซอรตอไปนี้:
ระบบปฏิบัติการ

เว็บเบราวเซอร

Windows® 8.1

Windows® Internet Explorer® 11

Windows® 8

Windows® Internet Explorer® 10

Windows® 7

Windows® Internet Explorer® 8

Windows Vista®

Windows® Internet Explorer® 7

Windows® XP

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

 การตั้งคาเว็บเบราวเซอร
แนะนําใหระบุแอดเดรสของเครื่องในเว็บเบราวเซอร
หมายเหตุ

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

คุณจําเปนตองทําการตั้งคาเว็บเบราวเซอรอนื่ ๆ เพื่อให CentreWare Internet Services ทํางานไดอยางถูกตอง
ขั้นตอนตอไปนี้เปนขั้นตอนสําหรับ Internet Explorer 6.0

1
2
3
4
5
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จากเมนู [เครื่องมือ] ใหเลือก [ตัวเลือกอินเทอรเน็ต]
ในแท็บ [ทัว่ ไป] ใหคลิก [การตั้งคา] ใต [แฟมอินเทอรเน็ตชั่วคราว]
ในกลองโตตอบ [การตั้งคา] ใหเลือก [ตรวจหารุนที่ใหมกวาของเพจทีเ่ ก็บไว:]
เลือก [Every visit to the page] หรือ [Every time you start Internet Explorer]
คลิก [ตกลง]

การใช CentreWare Internet Services

6

คลิก [ตกลง] ในกลองโตตอบ [ตัวเลือกอินเทอรเน็ต]

การเริ่ม CentreWare Internet Services
เมื่อตองการเริ่ม CentreWare Internet Services:

1
2

เปดคอมพิวเตอรและเว็บเบราวเซอร



ตัวอยาง IP แอดเดรส (IPv6)



ตัวอยาง URL

การตังคาสภาพแวดลอม

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

2

หมายเหตุ

• หากใชเครือขาย DNS (Domain Name System) และมีการลงทะเบียนชือโฮสตในเซิรฟ เวอรชื่อโดเมนแลว
คุณจะสามารถใชอินเทอรเน็ตแอดเดรสที่รวมชือ่ โฮสตและชื่อโดเมนเพื่อเขาใชเครือ่ งได ตัวอยางเชน ถาชื่อโฮสตคือ "myhost" และชื่อโดเมนคือ
"example.com" อินเทอรเน็ตแอดเดรสจะเปน "myhost.example.com"
• เมื่อระบุหมายเลขพอรต ใหเติมเครื่องหมาย ":" และหมายเลขพอรตหลัง IP แอดเดรส หรืออินเทอรเน็ตแอดเดรส
• บางเว็บเบราวเซอรอาจไมอนุญาตใหปอน IPv6 แอดเดรสดวยตนเอง
• ไมรองรับ HTTPS
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การติดตั้ง โปรแกรมควบคุมการพิมพ/โปรแกรมควบคุมการสแกน
การติดตั้งโปรแกรมควบคุมการพิมพ
หากตองการใชเครื่องเพื่อทํางานพิมพ ตองติดตั้งโปรแกรมควบคุมการพิมพจาก Driver CD Kit CD-ROM กอน
ในซีดีรอมจะมีโปรแกรมควบคุมการพิมพตอไปนี้
ชื่อโปรแกรมควบคุมการพิมพ

การตังคาสภาพแวดลอม

2

FX DocuCentre SC2020

คําอธิบาย
คลิก [โปรแกรมควบคุมการแฟกซ/พิมพ] ในเมนู [Print/Fax Driver] ของ Driver CD Kit
เพื่อเริ่มการติดตั้ง
โปรแกรมควบคุมการพิมพมาตรฐานจะแปลงขอมูลทีส่ รางโดยซอฟตแวรแอพพลิเคชันเปนภาพกอ
นที่จะสงไปยังเครื่อง

หากตองการติดตั้งโปรแกรมควบคุมการพิมพ ใหปฏิบัติตามคําแนะนําโดยคลิก "เอกสารประกอบซีดีรอม (HTML)" บนแท็บ
[Documentation] ใน Driver CD Kit ที่อยูในซีดีรอม

การติดตั้งโปรแกรมควบคุมการสแกน
ใชการเชื่อมตอ USB เขากับคอมพิวเตอรเพื่อโหลดขอมูลทีไ่ ปไวที่คอมพิวเตอรโดยตรง
Driver CD Kit CD-ROM มาพรอมกับโปรแกรมควบคุมการสแกนที่เขากันไดกับ TWAIN และ Windows Imaging Acquisition (WIA)
แอพพลิเคชัน

คําอธิบาย

โปรแกรมควบคุมการสแกนที่เขากันไดกบั
TWAIN และ Windows Imaging Acquisition
(WIA)

คลิก [โปรแกรมควบคุมการสแกน] ในเมนู [Main] ของ Driver CD Kit เพื่อเริ่มการติดตั้ง
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูที่ "การสแกนไปยังคอมพิวเตอร" (P.119)

เครื่องมือแกไขสมุดรายชือ่

เลือก [ติดตั้ง Fax Utility] ในเมนู [User Tools] ของ Driver CD Kit และคลิกปุม [เริ่ม]
เพื่อเริ่มการติดตั้ง
ใชเพื่อลงทะเบียนผูรับสําหรับการสงเอกสารทางแฟกซ
คุณสามารถเลือกผูร ับหากคุณลงทะเบียนขอมูลยังเครื่องมือแกไขสมุดรายชื่อและบันทึกลงในเครื่อง
คุณยังสามารถเรียกดูหมายเลขผูรับแฟกซที่ลงทะเบียนไวในเครื่องพิมพ หรือใช CentreWare
Internet Services ไดดวยเชนกัน
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการการตั้งคา ใหดูที่ ขอมูลวิธีใชของ Address Book Editor

หากตองการติดตั้งโปรแกรมควบคุมการพิมพ ใหปฏิบัติตามคําแนะนําโดยคลิก "เอกสารประกอบซีดีรอม (HTML)" บนแท็บ
[Documentation] ใน Driver CD Kit ที่อยูในซีดีรอม
ควรรีสตารทคอมพิวเตอรทันทีหลังจากติดตั้งโปรแกรมควบคุมการสแกน
หมายเหตุ

• ไมสามารถใชคุณลักษณะนีบ้ นระบบเครือขายได

การถอนการติดตั้ง
 การถอนการติดตั้งโปรแกรมควบคุมการพิมพ
หากตองการถอนการติดตั้งโปรแกรมควบคุมการพิมพ ใหใชเครื่องมือถอนการติดตั้งใน Driver CD Kit CD-ROM และปฏิบัติตามคําแนะนําใน
"เอกสารประกอบซีดีรอม (HTML)" ที่อยูในซีดีรอม
 การถอนการติดตั้งซอฟตแวรอื่น
หากตองการถอนการติดตั้งซอฟตแวรอื่นๆ ทีต่ ิดตั้งจาก Driver CD Kit CD-ROM ใหอานไฟล Readme ของแอพพลิเคชัน ไฟล Readme
สามารถเปดไดจาก "ขอมูลผลิตภัณฑ (HTML)" ในซีดีรอม
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สวนประกอบตางๆ ของเครื่อง
เนื้อหาในบทนี้อธิบายเกี่ยวกับสวนประกอบตางๆ ของเครื่องและฟงกชั่นการทํางานของสวนประกอบเหลานั้น

ดานหนา ฝงซาย

ภาพรวมของผลิตภัณฑ

1
2
3
4

10

3

5
6
9

7

8

หมายเลข

สวนประกอบ

คําอธิบาย

1

ฝาครอบแกวเอกสาร

เพื่อใหตนฉบับอยูกับที่ขณะทํางาน

2

Document glass

สําหรับวางเอกสารตนฉบับลงบนเครื่อง

3

Control panel

ประกอบดวยปุมตางๆ ไฟ LED และหนาจอสัมผัสที่ใชในการทํางานของเครื่อง
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูที่ "แผงควบคุม" (P.50)

4

ถาดขวาบน

งานทําสําเนาและงานพิมพจะออกมาทางนี้ โดยคว่ําหนาลง

5

Front cover

เปดฝาครอบนี้เพื่อเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง

6

ถาด 1 (ถาดมาตรฐาน)

บรรจุกระดาษที่นี่

7

ถาด 2
(One Tray Module)
(อุปกรณเสริม)

ถาดอุปกรณเสริม บรรจุกระดาษที่นี่

8

ฝาครอบดานซาย[B]

เปดฝาครอบนี้เพื่อนํากระดาษที่ติดออกจาก Tray 2

9

ถาด 5 (บายพาส)

บรรจุกระดาษที่นี่ ถาดนี้สามารถยืดออกได

10

ฝาครอบดานซาย[A]

เปดฝาครอบนี้เพื่อนํากระดาษที่ติดออก
หมายเหตุ

44

• หากเครื่องทํางานปกติ ฝาครอบจะลอคอยู หากจะเปิดฝาครอบตองแนใจวา
ไดออกจากโหมดพักเครื่องและปดสวิตชเครือ่ งเรียบรอยแลว

สวนประกอบตางๆ ของเครื่อง

ดานหลัง ฝงขวา

1
2

ภาพรวมของผลิตภัณฑ

3
4

5
6

3
หมายเลข

สวนประกอบ

คําอธิบาย

1

พอรตอีเธอรเน็ต

เชื่อมตอสายเครือขาย

2

พอรต USB

เชื่อมตอสาย USB 2.0

3

Power switch

กดสวิตชเพื่อเปดและปดเครื่อง
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูที่ "แหลงจายไฟ" (P.48)

4

Power cord connector

ตอสายไฟ

5

TEL

เชื่อมตอกับอุปกรณโทรศัพท
หามเสียบอุปกรณใดๆ (ระบบแฟกซ) นอกเหนือจากโทรศัพท

6

LINE 1

ใชขวั้ ตอนี้สําหรับเชือ่ มตอกับสายโทรศัพท
หมายเหตุ

• สามารถใชขั้วตอ LINE 1 และ TEL ไดก็ตอ เมื่อมีการติดตั้งชุดอุปกรณแฟกซ (เสริม)
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ภายในเครื่อง

1
2
3
4
10

ภาพรวมของผลิตภัณฑ

5
6
7
8
9

3
หมายเลข

สวนประกอบ

คําอธิบาย

1

ตลับหมึกสีเหลือง [Y]

มีหมึกพิมพสีเหลือง (ผงหมึกที่ใชสรางภาพ)

2

ตลับหมึกสีมวงแดง [M]

มีหมึกพิมพสีมวงแดง (ผงหมึกที่ใชสรางภาพ)

3

ตลับหมึกสีน้ําเงินเขียว [C]

มีหมึกพิมพสีน้ําเงินเขียว (ผงหมึกที่ใชสรางภาพ)

4

ตลับหมึกสีดํา [K]

มีหมึกพิมพสีดํา (ผงหมึกที่ใชสรางภาพ)

5

ตลับลูกดรัมสีเหลือง [R4]

ประกอบดวยตัวนําแสงสําหรับหมึกพิมพสีเหลือง

6

ตลับลูกดรัมสีมวงแดง [R3]

ประกอบดวยตัวนําแสงสําหรับหมึกพิมพสีมวงแดง

7

ตลับลูกดรัมสีน้ําเงินเขียว [R2]

ประกอบดวยตัวนําแสงสําหรับหมึกพิมพสีน้ําเงินเขียว

8

ตลับลูกดรัมสีดํา [R1]

ประกอบดวยตัวนําแสงสําหรับหมึกพิมพสีดํา

9

ที่เก็บเศษหมึกพิมพ [R5]

เก็บเศษหมึกพิมพ

10

Fusing unit

อัดผงหมึกลงบนกระดาษ
สิ่งสําคัญ
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• หามสัมผัสฟวเซอรเนื่องจากวัสดุมีความรอน

สวนประกอบตางๆ ของเครื่อง

อุปกรณปอนเอกสารอัตโนมัติแบบดูเพล็กซ

1

2

3

4

5

7

หมายเลข

สวนประกอบ

คําอธิบาย

1

ฝาครอบดานบนของตัวปอนเอกสาร

เปดฝาครอบนี้เพื่อนํากระดาษที่ติดออก

2

Inner cover

เปดฝาครอบนี้เพื่อนํากระดาษที่ติดออก

3

Document guides

จัดขอบของเอกสารใหตรง

4

Document feeder tray

ปอนเอกสารที่นี่

5

Document stopper

ปองกันเอกสารที่ไดหลนจากเครื่อง

6

Document output tray

เอกสารที่ไดจะออกมาทางนี้

7

Narrow glass strip

สแกนเอกสารที่โหลดเขาเครื่อง

หมายเหตุ

ภาพรวมของผลิตภัณฑ

6

3

• ในคูมือนี้จะเรียกชือ่ อุปกรณปอนเอกสารอัตโนมัตแิ บบดูเพล็กซวา "ตัวปอนเอกสาร"
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แหลงจายไฟ
การเปดสวิตชเครื่อง
ตอไปนี้จะเปนการอธิบายวิธีการเปดสวิตชเครื่อง
เครื่องนี้ใชเวลาประมาณ ไมเกิน 39 วินาที เพือ่ อุนเครื่องและพรอมที่จะถายสําเนา พิมพหรือแฟกซ หลังจากทีเ่ ปดเครื่อง
ซึ่งอาจใชเวลานานกวาปกติเล็กนอย ขึ้นอยูกับการกําหนดคาอุปกรณ
ควรปดเครื่องเมื่อสิ้นสุดการใชงานในแตละวันหรือในกรณีที่ไมไดใชเครื่องเปนเวลานาน

1

ใหกดสวิตชเปดปดเครื่องมาที่ตําแหนง [ | ] เพือ่ เปดการทํางานของเครื่อง
หมายเหตุ

ภาพรวมของผลิตภัณฑ

• ขอความ "กําลังดําเนินการตามลําดับในการเปดเครือง"
บงชี้วาเครื่องกําลังอุนเครือ่ งอยู
เครือ่ งจะไมสามารถเขาใชงานไดในขณะที่กําลังอุนเครื่องอยู
• ตรวจดูใหแนใจวา สายไฟเชื่อมตอกับเครื่องและเตารับเรียบรอยแลว

3
การปดสวิตชเครื่อง
ตอไปนี้จะเปนการอธิบายวิธีการปดสวิตชเครือง

48

สิ่งสําคัญ

• หามปดการทํางานของเครื่องในสถานการณตอไปนี หากปดสวิตชเครือ่ ง อาจทําใหขอมูลการดําเนินการหายไป
- ขณะที่กําลังรับขอมูล
- ขณะที่กําลังพิมพงาน
- ขณะที่กําลังทําสําเนางาน
- ขณะที่กําลังสแกนงาน
• เมื่อตองการปดสวิตชเครื่อง ควรรออยางนอย 10 วินาทีหลังจากเอกสารออกมาแลว

หมายเหตุ

• เมื่อตองการเปดสวิตชเครื่องอีกครัง้ หลังจากที่ไดปดสวิตชไป ใหรออยางนอย 15 วินาทีภายหลังหนาจอดับลง

1

กอนที่จะปดสวิตชเครื่อง ตรวจสอบใหแนใจวาเครื่องไดทาํ การถายสําเนาหรือพิมพงานทัง้ หมดเสร็จแลว จากนั้น ใหตรวจสอบวาไฟ LED
<ขอมูล> ไมสวางขึ้น

2

กดสวิตชเปดปดเครื่องมาที่ตําแหนง [ ] เพื่อปดการทํางานของเครื่อง

โหมดประหยัดพลังงาน

โหมดประหยัดพลังงาน
เครื่องมีการติดตั้งฟงกชนั ประหยัดพลังงานซึงสามารถตัดกระแสไฟฟาทีเ่ ขาสูตัวเครื่องไดโดยอัตโนมัติ
หากเครื่องไมไดรับขอมูลงานการถายสําเนาหรือการพิมพภายในระยะเวลาที่กาํ หนด
โหมดประหยัดพลังงานมีอยูสองโหมด ดังนี้ โหมดพลังงานใกลหมดและโหมดหยุดทํางาน
 โหมดพลังงานใกลหมด
เครื่องจะไมปดการทํางานโดยสมบูรณในโหมดใชพลังงานต่ํานี้
แตโหมดนี้จะสรางสมดุลระหวางการใชพลังงานตกั บเวลาอุนเครื่องในชวงสั้นๆ
โดยการควบคุมอุณหภูมิของฟวเซอรใหอยูในระดับกึ่งกลางระหวางอุณหภูมิเมือ่ ปดสวิตชเครืองกับอุณหภูมิเมื่อเครื่อง "พรอมทํางาน"

ภาพรวมของผลิตภัณฑ

 โหมดหยุดทํางาน
โหมดพักเครื่องจะลดการใชพลังงานใหเหลือนอยที่สุดดวยการตัดกระแสไฟฟาทีเ่ ขาสูสวนประกอบทัง้ หมดยกเวนชุดควบคุม
เวลาอุนเครื่องในโหมดพักเครื่องจะนานกวาในโหมดใชพลังงานต่ํา

การเขาสูโหมดประหยัดพลังงาน
หนาจอจะดับลง และปุม <ระบบประหยัดพลังงาน> ของแผงควบคุมจะสวางขึ้น
เมื่อเครื่องอยูในโหมดประหยัดพลังงาน
คุณสามารถกําหนดชวงเวลาที่ตองการใหเครื่องเขาโหมดพลังงานใกลหมด/
หยุดทํางานได
โหมดพลังงานใกลหมดถูกตั้งคาเริ่มตนเปน 1
นาทีและโหมดหยุดทํางานถูกตั้งคาเปน 0 นาที
คุณสามารถตั้งคาเวลาที่เครื่องรอ กอนที่จะเขาสูโหมดพลังงานใกลหมดไดตั้งแต
1 ถึง 150 นาที และเวลาทีเ่ ครื่องรอกอนที่จะเขาสูโหมดหยุดทํางานไดตั้งแต 0
ถึง 60 นาที
สิ่งสําคัญ

ปุม <ระบบประหยัดพลังงาน>

3

• เวลาในการจายพลังงานใหแกเครื่องมีผลตออายุการใชงานของชุดฟวเซอร
การตั้งคาใหเครื่องรอเปนเวลานานกอนที่จะเขาสูโหมดประหยัดพลังงานทําใหเปดเครื่องเปนเวลานาน และทําใหอาจตองเปลี่ยนชุดฟวเซอรบอยขึ้น
ซึ่งอาจทําใหตองเปลี่ยนชุดฟวเซอรกอนกําหนด โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาหากตองการขอมูลเพิ่มเติม

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งคาชวงเวลาสําหรับโหมดใชพลังงานต่ําและ/หรือโหมดพักเครื่อง ใหดูที่"ประหยัดพลังงาน" (P.157)

การออกจากโหมดประหยัดพลังงาน
รายละเอียดดานลางนี้อธิบายวิธีการปดใชงานโหมดประหยัดพลังงาน
เครื่องจะออกจากโหมดประหยัดพลังงานดวยเงื่อนไขตอไปนี้:
• หลังจากออกจากโหมดประหยัดพลังงานในบางเงื่อนไข เครื่องยังคงปดหนาจอสัมผัสไวเพื่อประหยัดพลังงาน
หนาจอสัมผัสจะเปดเมื่อตรงกับเงื่อนไขที่ระบุดว ยดอกจัน
การกดปุม <ระบบประหยัดพลังงาน>*

หมายเหตุ






ปอบอัพหนาจอสัมผัสโดยการดึงออกและดันเขาถาด 1* (สําหรับโหมดพลังงานใกลหมด)
ตรวจพบขอผิดพลาดของเครื่อง*
เริ่มการทํางานของเครื่องใหม
กําลังรับงาน
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แผงควบคุม
ดูชื่อและฟงกชั่นของสวนประกอบตางๆ บนแผงควบคุมไดจากรายการดานลางนี้

1

2

3 4

5

6

ภาพรวมของผลิตภัณฑ
13 12

3

หมายเลข
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11

10 9 8

สวนประกอบ

7

ฟงกชั่น

1

หนาจอสัมผัส

แสดงเมนูการดําเนินการและขอความสถานะเครื่อง

2

แปนตัวเลข

กดปุม เหลานี้เพื่อใสตัวเลข (เชน จํานวนสําเนา) หรือขอความ

3

ปุม <หยุดงานชั่วคราว>

กดเพื่อแทรกหยุดระหวางหมายเลขขณะปอนหมายเลขของผูรับ

4

ปุม <รีเซ็ต>

กดปุม นี้เพื่อรีเซ็ตการตั้งคาที่ปรากฎของแตละคุณลักษณะกลับเปนคาเริ่มตน หรือลางตัวเลขที่ปอ นไวออกไป
การตั้งคาจะกลับไปสูแบบเดิมเหมือนกับตอนเปดเครื่อง

5

ปุม <ระบบประหยัดพลังงาน>

สวางขึ้นเมื่อเครื่องเชาสูโหมดประหยัดพลังงานเพื่อประหยัดพลังงาน เมื่อเครื่องไมไดทํางานชัว่ ขณะ
คุณสามารถกดปุมนี้เพื่อเขาหรือออกจากโหมดประหยัดพลังงาน

6

ปุม <หยุด>

กดปุม นี้เพื่อยกเลิกงานปจจุบันหรืองานที่มีขอ ผิดพลาด

7

ปุม <เริ่ม>

กดปุม นี้เพื่อเริ่มตนงานสแกนเอกสารหรือยืนยันการตั้งคาแตละคา

8

ไฟ LED <ขอผิดพลาด>

กะพริบเมื่อเกิดขอผิดพลาดในระบบ
ไฟแสดงสถานะนี้จะติดสวางขึ้นเมื่อมีปญ
 หาอืน่ ที่ไมใชขอผิดพลาดของระบบเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงกระดาษติด
และกระดาษหมดดวย

9

ไฟ LED <ขอมูล>

ไฟจะกะพริบเมื่อเครื่องสงหรือรับขอมูลไปยังหรือมาจากไคลเอนต
ไฟแสดงสถานะนี้จะติดสวางขึ้นเมื่อมีการจัดเก็บขอมูลในหนวยความจําของเครื่องขณะกําลังรอพิมพแฟกซที่รับเขามา

10

ปุม <C> (ลาง)

กดปุม นี้เพื่อลบคาที่เปนตัวเลขคาหนึ่งที่คุณปอนเขาไป

11

ปุม <สถานะเครื่อง>

กดปุม นี้เพื่อพิมพรายงาน และตรวจสอบขอมูลเครื่อง เชน สถานะของวัสดุสิ้นเปลืองและ IP แอดเดรสของเครื่อง

12

ปุม <สถานะของงาน>

ใชเพื่อตรวจสอบ/ยกเลิกงานปจจุบนั และงานที่รอดําเนินการ

13

ปุม <หนาหลัก>

กดปุม นี้เพื่อแสดงหนาจอหนาหลัก

แผงควบคุม

หนาจอสัมผัส - หนาจอหนาหลัก
หัวขอนี้จะอธิบายชองและปุมบนหนาจอหนาหลัก ซึ่งแสดงโดยการกดปุม <หนาหลัก>
ชองขอความ

ไอคอนสถานะหมึกพิมพ

ปุมฟงกชัน
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ชองขอความ
แสดงสถานะของเครื่องพิมพ ขอความขอผิดพลาด และทีอ่ ยู IP ที่กาํ หนดใหกบั เครื่องพิมพ
ไอคอนสถานะหมึกพิมพ
แสดงสภาพของหมึกพิมพเปนหกระดับ (ระดับหมึกพิมพสาํ หรับแตละสี: 100%, 80%, 60%, 40%, 20%, 0%)
การเลือกไอคอนนี้จะแสดงแท็บ [ซัพพลาย]
ปุมฟงกชัน
อนุญาตใหตั้งคาคุณลักษณะสําหรับฟงกชัน เชน [ทําสําเนา], [อีเมล], [สแกนไปยัง], [แฟกซ] และ [ถายบัตรประจําตัว]

หมายเหตุ

3

• หากการตั้งคา [การล็อกบริการ] สําหรับฟงกชนั ถูกตั้งเปน [เปดใชงานแลว] ฟงกชันจะถูกปดใชงานและเมนูสาํ หรับฟงกชันจะไมปรากฏบนหนาจอ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ "จํากัดการเขาใชการถายสําเนา, แฟกซ และสแกน" (P.190)
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Auditron
Auditron มีฟงกชั่นการตรวจสอบความถูกตองที่สามารถตั้งคาขีดจํากัดวาจะสามารถใชกระบวนการใดไดบาง
รวมทั้งการจัดการบัญชีที่สามารถใชในการควบคุมการใชงานไดโดยขึน้ อยูกับการตรวจสอบความถูกตอง
ภาพประกอบตอไปนี้แสดงใหเห็นวิธีที่เครื่องทำงานรวมกับพิมพ Auditron
คุณยังสามารถจํากัดฟงกชันการสําเนาโดยใชการทำสําเนา Auditron
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทําสําเนา Auditron โปรดดูหัวขอ "ทําสําเนา Auditron" (P.163)
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพ Auditron โปรดดูหัวขอ "พิมพ Auditron" (P.163)
ผูใชที่ลงทะเบียน B
ผูใชที่ลงทะเบียน A

ภาพรวมของผลิตภัณฑ

สามารถพิมพหนาสีหรือ
ขาวดําไดสูงสุด 9,000
หนา

3

สามารถพิมพหนาขาวดํา
ไดสูงสุด 10,000 หนา
ไมสามารถพิมพไดถา ไมใชผูใชที่ลง
ทะเบียน
หรือถาหนาทีพ่ ิมพออกมาเกินขีดจํากัด

พิมพรายงานบัญชี
รายงานบัญชีอางอิงสําหรับผูใชที่ลง
ทะเบียนแตละราย

ผูดูแลระบบ C

ผูใชปกติ D

หมายเหตุ
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• คุณสามารถกําหนดคาการตั้งคา Auditron ของเครื่องดวย CentreWare Internet Services สําหรับขอมูลเพิ่มเติมใหดทู ี่วิธีใช CentreWare Internet
Services
• ในการพิมพโดยใช Auditron คุณตองตัง้ โปรแกรมควบคุมการพิมพ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูที่วิธีใชโปรแกรมควบคุมการพิมพ

การปอนอักขระ

การปอนอักขระ
ในสวนนี้จะอธิบายถึงวิธีการใชแปนพิมพที่ปรากฏบนแผงควบคุมและปุมตัวเลข

การใชแปนพิมพที่ปรากฏขึ้นบนแผงควบคุม
ในระหวางการดําเนินการ หนาจอสําหรับการปอนขอความจะปรากฏขึ้นเปนบางครั้ง รายละเอียดดานลางนี้อธิบายวิธีการปอนขอความ
หมายเหตุ

• คุณสามารถเลือกรูปแบบแปนพิมพจาก QWERTY, AZERTY และ QWERTZ สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการเลือกรูปแบบแปนพิมพ ใหดูที่
"รูปแบบแปนพิมพ" (P.185)

AZERTY

ภาพรวมของผลิตภัณฑ

QWERTY

QWERTZ

คุณสามารถปอนอักขระตอไปนี้ได: ตัวเลข ตัวอักษร และสัญลักษณ
รายการ

3

คําอธิบาย

การปอนตัวอักษรและตัวเลข

ในการปอนตัวอักษรตัวพิมพใหญ ใหเลือก
อีกครั้ง

การปอนสัญลักษณ

เลือก

การปอนชองวาง

เลือก

การลบอักขระ

เลือก

ถาตองการใหกลับไปเปนตัวอักษรตัวพิมพเล็ก ใหเลือก

เพื่อลบอักขระทีละตัว

การใชปุมตัวเลข
ในขณะทีค่ ุณทํางานตางๆ คุณอาจจําเปนตองปอนตัวเลข ตัวอยางเชน เมือ่ คุณระบุปริมาณของสําเนา
หรือเมือ่ คุณปอนหมายเลขแฟกซโดยตรง

อักขระทีใ่ ชได
คุณสามารถปอนอักขระดังตอไปนี้โดยใชปุมตัวเลข: 0 ถึง 9, * และ #

การเปลี่ยนตัวเลข
ถาคุณปอนตัวเลขผิด กดปุม <รีเซ็ต> เพื่อลบตัวเลขหรือตัวอักษรตัวสุดทาย จากนั้น ปอนตัวเลขทีถ่ ูกตอง

53

3 ภาพรวมของผลิตภัณฑ

การกําหนดคาอุปกรณเสริม
คุณสามารถดึงขอมูลการกําหนดคาของเครื่องไปทีโปรแกรมควบคุมการพิมพไดเมื่อติดตั้งอุปกรณเสริมชุดเครือขาย
ใหอัพเดตขอมูลการกําหนดคาของเครื่องเมื่อมีการเปลีย่ นแปลงใดๆ เกี่ยวกับอุปกรณเสริม

เมือ่ ใช Ethernet อินเทอรเฟส
คุณสามารถโหลดการกําหนดคาตัวเลือกของเครื่องไปยังโปรแกรมควบคุมการพิมพโดยทําตามขัน้ ตอนตอไปนี้
หมายเหตุ

• เปดใชพอรต SNMP เมื่อเลือกใชคุณลักษณะนี้ (คาเริ่มตน: เปดใชงาน)
• หากคุณไมสามารถดึงขอมูลการกําหนดคาของเครื่องหรือไมสามารถใชชองเสียบสาย USB ได ใหใสขอ มูลการกําหนดคาของเครื่องดวยตนเอง
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหคลิก [วิธีใช] บนหนาจอเพื่อดูขอ มูลวิธีใช

ภาพรวมของผลิตภัณฑ

ขั้นตอนตอไปนี้จะใชโปรแกรมควบคุมการพิมพ Windows 7 และ PCL 6 เปนตัวอยาง
ขั้นตอนจะแตกตางกันออกไปโดยขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการและโปรแกรมควบคุมการพิมพ

1
2
3

เลือก [เริ่ม] > [อุปกรณและเครื่องพิมพ]

4

คลิก [การตั้งคาแบบ 2 ทิศทาง]

5

คลิก [หาขอมูลจากเครื่องพิมพ]

คลิกขวาที่ไอคอนเครื่องพิมพของ DocuCentre SC2020 แลวเลือก [คุณสมบัติเครื่องพิมพ]
คลิกทีแ่ ท็บ [การกําหนดคา]

3
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การกําหนดคาอุปกรณเสริม
 หากมีหนาจอ [Printer Searching Method] ปรากฏขึ้น
แสดงวาขอมูลของเครื่องไมไดถูกโหลดมาไวทโี ปรแกรมควบคุมการพิมพ ใหปฏิบัติตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1) เลือก [Specify Address] แลวคลิก [ถัดไป]

ภาพรวมของผลิตภัณฑ

2) ปอนชื่อเครื่องพิมพหรือ IP แอดเดรสลงในชอง [Printer
Name or IP Address]
3) คลิก [เสร็จสิ้น]

3

6

คลิก [ตกลง]
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โหมดระบายความรอน
เครื่องเขาสูโหมดระบายความรอนถาอุณหภูมิภายในสูงเกินไป ระหวางการทํางานของโหมดนี้ หนาจอตอไปนี้จะแสดงบนหนาจอสัมผัส
หนาจอ A

หนาจอ B

ภาพรวมของผลิตภัณฑ

หนาจอนี้จะหายไปเมื่ออุณหภูมิภายในเย็นตัวลง รอจนกระทั่งหนาจอหายไป
หากอุณหภูมิหองสูงเกินไป ใหลดอุณหภูมิของหองเนื่องจากอาจใชเวลานานกวาเครื่องจะเย็นตัวลง
สิ่งสําคัญ

3
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• สําหรับหนาจอ A: ระหวางโหมดระบายความรอน พัดลมภายในเครื่องยังคงระบายความรอน
หามเปดฝาปดดานหนาหรือปดเครื่องระหวางอยูในโหมดนี้
• สําหรับหนาจอ B: ระหวางที่อยูในโหมดระบายความรอน เปดฝาปดที่แสดงบนหนาจอเพื่อลดเวลาในการระบายความรอน

4 การบรรจุกระดาษ
เนื้อหาในบทนี้อธิบายเกี่ยวกับกระดาษทีส่ ามารถนํามาใชกบั เครื่องได, ขอควรระวังเมื่อใชกระดาษ และวิธีบรรจุกระดาษลงในถาด

ชนิดของกระดาษ ................................................................................................................................................................ 58
 การบรรจุกระดาษ............................................................................................................................................................... 62
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4 การบรรจุกระดาษ

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

หามใชกระดาษที่สามารถนําไฟฟาไดเชน กระดาษโอริกามิ กระดาษคารบอน หรือกระดาษเคลือบทีเ่ ปนตัวนําไฟฟาหรือความรอนไดดี
เมื่อมีกระดาษติดในเครื่อง อาจเปนสาเหตุทําใหเกิดไฟช็อตและไฟไหมได
สิ่งสําคัญ

• ความชื้นที่เกิดจากน้าํ , ฝน หรือไอน้าํ อาจทําใหภาพที่พิมพออกมาจางลงได โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาหากตองการขอมูลเพิ่มเติม

น้ําหนักกระดาษที่รองรับและจํานวนแผนกระดาษ
การบรรจุกระดาษ

ถาดกระดาษ

4

น้ําหนักพื้นฐาน/น้ําหนักกระดาษหนึ่งรีม

ปริมาณที่บรรจุได*

ชนิดของกระดาษ

ถาด 1 (มาตรฐาน)

60-90 แกรม
น้ําหนักกระดาษหนึ่งรีม: 51.6 - 77.4 กก.

250 แผน*1
(สูงสุด 27 มม.)

กระดาษธรรมดา (60-90
แกรม)

ถาด 2
(One Tray Module)
(อุปกรณเสริม)

60-256 แกรม
น้ําหนักกระดาษหนึ่งรีม: 51.6 - 220.1 กก.

500 แผน*1
(สูงสุด 54 มม.)

ถาด 5 (บายพาส)

60-216 แกรม
น้ําหนักกระดาษหนึ่งรีม: 51.6 - 185.7 กก.

100 แผน*2
(สูงสุด 10 มม.)

กระดาษธรรมดา (60-90
แกรม)
กระดาษปอนด (90-105
แกรม)
กระดาษหนา (106-169
แกรม)
กระดาษหนาพิเศษ (170256 แกรม)

*1 : เมื่อใชกระดาษ 80 แกรม
*2 : เมื่อใชกระดาษมาตรฐานของฟูจิ ซีร็อกซ

สิ่งสําคัญ

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

หมายเหตุ

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

 ขนาดของกระดาษที่รองรับ:



สูงสุด: A3, 11 x 17" (ขนาดไมมาตรฐาน: 297 x 432 มม.)
ต่ําสุด: A5 (ขนาดไมมาตรฐาน: 89 x 98 มม.)

 ดูเพล็กซ (การพิมพสองดาน)
กระดาษประเภทตอไปนี้รองรับการพิมพสองดานอัตโนมัติ:
ชนิดของกระดาษ (คุณภาพ)
กระดาษธรรมดา (60-90 แกรม)
กระดาษปอนด (90-105 แกรม)
กระดาษหนา (106-169 แกรม)
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ชนิดของกระดาษที่รองรับ
Standard Paper
เมื่อตองการพิมพหรือทําสําเนาโดยใชกระดาษทัว่ ไป (กระดาษธรรมดา) ควรใชกระดาษทีไ่ ดมาตรฐานดังตอไปนี้
เพื่อไดผลงานที่คมชัดและมีคุณภาพมากที่สุด
ชนิดของกระดาษ

หมายเหตุ / มาตรการแกไข

P paper

64

ธรรมดา

กระดาษธรรมดาเหมาะสําหรับเอกสารภายใน
ของสํานักงาน

Colotech +

90

กระดาษปอนด

กอนการทําสําเนาหรือการพิมพ
ใหกรีดกระดาษใหเรียบรอยกอนและใสเขาไปใ
นถาดอีกครั้ง

A paper

75

ธรรมดา

กอนการทําสําเนาหรือการพิมพ
ใหกรีดกระดาษใหเรียบรอยกอนและใสเขาไปใ
นถาดอีกครั้ง

Diplomat

80

ธรรมดา

หามทิ้งกระดาษโดยไมปดผนึกในสภาพแวดลอ
มที่มีความชื้นสูง

Semi Standard Paper
นอกจากกระดาษมาตรฐานแลว ยังสามารถใชกระดาษตอไปนี้ได

4

น้ําหนักพื้นฐาน
(แกรม)

ชนิดของกระดาษ

หมายเหตุ / มาตรการแกไข

70

ธรรมดา

-

80

ธรรมดา

-

70

ธรรมดา

กอนการทําสําเนาหรือการพิมพ
ใหกรีดกระดาษใหเรียบรอยกอนและใสเขาไปใ
นถาดอีกครั้ง

75

ธรรมดา

-

80

ธรรมดา

กอนการทําสําเนาหรือการพิมพ
ใหกรีดกระดาษใหเรียบรอยกอนและใสเขาไปใ
นถาดอีกครั้ง

70

ธรรมดา

หามทิ้งกระดาษโดยไมปดผนึกในสภาพแวดลอ
มที่มีความชื้นสูง

80

ธรรมดา

กอนการทําสําเนาหรือการพิมพ
ใหกรีดกระดาษใหเรียบรอยกอนและใสเขาไปใ
นถาดอีกครั้ง

H-paper

80

ธรรมดา

กอนการทําสําเนาหรือการพิมพ
ใหกรีดกระดาษใหเรียบรอยกอนและใสเขาไปใ
นถาดอีกครั้ง

PAPER ONE COPIER PAPER

70

ธรรมดา

-

LQ-PAPER

80

ธรรมดา

-

ชื่อกระดาษ
Performer +

Business +

Professional

กระดาษที่ใชได
นอกจากกระดาษมาตรฐาน/กึ่งมาตรฐานแลว ยังสามารถใชกระดาษตอไปนี้ได
ชื่อกระดาษ
Copy Pilot

การบรรจุกระดาษ

น้ําหนักพื้นฐาน
(แกรม)

ชื่อกระดาษ

น้ําหนักพื้นฐาน
(แกรม)

ชนิดของกระดาษ

หมายเหตุ / มาตรการแกไข

70

ธรรมดา

-

80

ธรรมดา

-

59

4 การบรรจุกระดาษ

น้ําหนักพืน้ ฐาน
(แกรม)

ชนิดของกระดาษ

หมายเหตุ / มาตรการแกไข

Kool Print

80

ธรรมดา

-

Le Copy

70

ธรรมดา

-

80

ธรรมดา

-

DocuPaper Black

70

ธรรมดา

-

DocuPaper

80

ธรรมดา

กอนการทําสําเนาหรือการพิมพ
ใหกรีดกระดาษใหเรียบรอยกอนและใสเขาไปใ
นถาดอีกครั้ง

White Label

80

ธรรมดา

-

Xerox Green Label

70

ธรรมดา

-

K-paper

75

ธรรมดา

-

80

ธรรมดา

-

J Paper

82

ธรรมดา

-

JD Paper

98

กระดาษปอนด

-

PAPER ONE All Purpose

80

ธรรมดา

-

DOUBLE A

80

ธรรมดา

-

XEROX ONE

80

ธรรมดา

-

WARRIOR

70

ธรรมดา

-

Van Hawk paper

70

ธรรมดา

กอนการทําสําเนาหรือการพิมพ
ใหกรีดกระดาษใหเรียบรอยกอนและใสเขาไปใ
นถาดอีกครั้ง

80

ธรรมดา

-

J Paper

82

ธรรมดา

-

JD Paper

98

กระดาษปอนด

-

Quality

70

ธรรมดา

-

Double A

80

ธรรมดา

-

Roxy Paper

80

ธรรมดา

-

Colotech +

120

กระดาษหนา

-

160

กระดาษหนา

-

ชื่อกระดาษ

การบรรจุกระดาษ

4

กระดาษที่ไมควรใช
การใชกระดาษอื่นที่ฟูจิ ซีร็อกซไมไดแนะนําอาจทําใหเกิดปญหากระดาษติดหรือเครื่องทํางานขัดของได โปรดใชกระดาษที่ฟูจิ
ซีร็อกซแนะนํา
 กระดาษที่ชื้น หรือเปยก
 กระดาษที่เคยพิมพกับเครื่องพิมพหรือเครื่องถายเอกสารอื่นมาแลว
 กระดาษที่ยน รอยพับ หรือเปนริ้ว
 ซองจดหมายทีไ
่ มเรียบหรือมีตัวเกี่ยว
 กระดาษสีทม
ี่ ีผิวมัน
 กระดาษที่มีผิวหยาบ เชน เยื่อกระดาษ หรือกระดาษสา
 กระดาษเจาะรู
 แผนใส
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ชนิดของกระดาษ

การจัดเก็บและการจัดการกระดาษ
 ขอควรระวังในการจัดเก็บกระดาษ
 ใหจัดเก็บกระดาษไวภายในตูหรือพื้นทีแ
่ หง กระดาษที่ดูดซับความชื้นเขาไปอาจทําใหเกิดปญหากระดาษติด
และอาจทําใหภาพทีพ่ ิมพออกมามีคุณภาพต่ําได
 ในกรณีทแ
ี่ กะหอกระดาษแลวและใชกระดาษไมหมด ควรหอและเก็บกระดาษที่เหลือไว
ขอแนะนําใหเก็บกระดาษที่เหลือไวในหอเพื่อปองกันความชืน้

เก็บกระดาษไวบนพื้นผิวที่เรียบเพื่อปองกันกระดาษงอหรือเสียรูปทรง

การบรรจุกระดาษ

 โปรดทําตามคําแนะนําตอไปนี้เมือ่ บรรจุกระดาษลงในถาดกระดาษ
 กรีดกระดาษที่อยูในปกกอนการบรรจุลงถาด

หามใชกระดาษทีม่ ีรอยยน หรือมีรอยยับ
 หามใชกระดาษทีม
่ วน หรือโคงงอ
 หามบรรจุกระดาษหลายๆ ขนาดรวมกันลงในถาด

พยายามอยาแตะกระดาษดานที่จะใชพิมพ เนื่องจากน้ํามันจากผิวหนังของคุณอาจติดบนกระดาษ
ซึ่งอาจสงผลกระทบตอคุณภาพของงานพิมพ หากหลีกเลี่ยงไมไดใหสวมปลอกนิ้วมือ ถุงมือ หรือใชวิธีอนื่ ๆ
เพื่อหุมนิ้วกอนแตะสื่อที่จะใชพิมพ
 ขอแนะนําใหวางแนวในแนวตั้งสําหรับสื่อกระดาษหนาที่ปอนจากถาด 5 (บายพาส) หากปอนไมเขา
ใหงอสวนบนของขอบกระดาษดานที่จะปอนเขาเครื่อง
 หามบรรจุกระดาษเกินขีดที่กา
ํ หนดไวในถาด 1 ถึง ถาด 5
เนื่องจากการบรรจุกระดาษเกินขีดทีก่ ําหนดไวอาจกอใหเกิดปญหากระดาษติดได
 เมื่อใสกระดาษ กระดาษหนา/Extra-HW ลงในถาด 5 และเปนสาเหตุทําใหกระดาษติด
ใหลดปริมาณกระดาษหรือพลิกดานกระดาษในถาด 5

4
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การบรรจุกระดาษ
เนื้อหาในสวนนี้อธิบายถึงวิธีบรรจุกระดาษลงในถาด
 ชนิดของกระดาษที่บรรจุลงไปในถาด
เครื่องจะตรวจจับขนาดและการวางแนวของกระดาษทีบรรจุในถาด แตจะตองตั้งคาประเภทกระดาษดวยตนเอง
การตั้งคาเริ่มตนของประเภทกระดาษของแตละถาดดือกระดาษธรรมดา เปลีย่ นการตั้งคาประเภทกระดาษ เมื่อบรรจุกระดาษตางประเภท
คุณยังสามารถตั้งคาขนาดกระดาษทีไ่ มมาตรฐานเปนกระดาษ [ขนาดแบบกําหนดเอง] ในถาด 5 (บายพาส) และถาด 2 (เสริม)
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนการตั้งคาชนิดของกระดาษ ใหดูที่ "การเปลี่ยนการตั้งคากระดาษ" (P.66)

การบรรจุกระดาษ

 การเลือกถาดกระดาษโดยอัตโนมัติ
เมือ่ ตองการพิมพงาน ใหระบุการตั้งคาในหนาจอโปรแกรมควบคุมการพิมพโดยเลือก [เลือกอัตโนมัติ] สําหรับ [เลือกจากถาด] ในหัวขอ
[กระดาษ] ในแท็บ [กระดาษ/เอาทพุต] เครื่องจะทําการเลือกถาดกระดาษที่ตรงกับขนาดและแนวการพิมพของเอกสารที่ระบุใหโดยอัตโนมัติ
ฟงกชั่นนี้เรียกวา การเลือกถาดกระดาษโดยอัตโนมัติ
หากตองการเปดใชงานการเลือกถาดกระดาษโดยอัตโนมัติเมื่อทําสําเนา ใหตั้ง [เลือกถาด] เปน [อัตโนมัติ]
ฟงกชั่นการเลือกกระดาษอัตโนมัติจะเลือกถาดตามลําดับ จากถาด 5 (บายพาส) > ถาด 1 > ถาด 2
ถามีถาดกระดาษมากกวาหนึ่งถาดทีต่ รงกัน คุณสามารถเปลี่ยนลําดับความสําคัญของถาดกระดาษโดยการตั้งคา
[ลําดับความสําคัญของถาดกระดาษ]

4

หมายเหตุ

• ใชงานถาด 2 ไดก็ตอเมือ่ มีการติดตัง้ One Tray Module (เสริม)
• เมื่อใชถาด 5 (บายพาส) จะไมสามารถตรวจพบขนาดกระดาษโดยอัตโนมัติ ระบุการตัง้ คากระดาษจากหนาจอสัมผัส
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการตั้งคา โปรดดูที "ถาด 5 (บายพาส)" (P.181)

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคา [ลําดับความสําคัญของถาดกระดาษ] โปรดดูที่ "ลําดับความสําคัญของถาดกระดาษ" (P.184)

การบรรจุกระดาษในถาด 1 และ 2
ขอมูลตอไปนี้อธิบายขัน้ ตอนในการบรรจุกระดาษในถาด 1 และ 2
เมือ่ กระดาษเกิดหมดในขณะที่เครื่องกําลังทําสําเนาหรือพิมพอยู และรหัสขอผิดพลาดปรากฏขึน้ บนแผนผังแสดงสถานะเครื่อง
ใหเติมกระดาษลงในถาด เครื่องจะกลับมาทําสําเนาหรือพิมพงานตอโดยอัตโนมัติเมื่อเติมกระดาษแลว
หมายเหตุ

• กรีดกระดาษกอนบรรจุลงในถาด วิธีนี้จะชวยปองกันปญหากระดาษติดกันและลดปญหากระดาษติดในเครื่อง

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนขนาดกระดาษและแนวการพิมพ ใหดูที่ "การเปลี่ยนขนาดกระดาษสําหรับถาด 1 และ 2" (P.65)

1

ดึงถาดออกมาจนสุด

สิ่งสําคัญ
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• อยาดึงถาดกระดาษออกขณะที่เครือ่ งกําลังทําสําเนาหรือพิมพอยู
• เพื่อปองกันกระดาษติดหรือขอผิดพลาดในการบรรจุกระดาษ
หามใสกระดาษที่มีขนาดหรือชนิดตางๆ
กันปนกับกระดาษที่เหลืออยูในถาด
• การดึงถาดกระดาษทั้งหมดออกมาพรอมๆ
กันอาจทําใหเครือ่ งเอียงหรือลม และอาจทําใหไดรับบาดเจ็บได

การบรรจุกระดาษ

2

สําหรับถาด 1 ใหกดแผนเหล็กลงไปจนสุด

3

บรรจุกระดาษโดยหงายดานที่จะใชทาํ สําเนาหรือพิมพขึ้น
จัดขอบดานบนของกระดาษใหชิดกับฝงซายของถาด
สิ่งสําคัญ

การบรรจุกระดาษ

4

• ไมควรบรรจุกระดาษเกินเสนบอกระดับเติมสูงสุด
เพราะอาจทําใหเกิดปญหากระดาษติดหรือเครื่องทำงานขัดของได
• หามวางกระดาษหรือวัตถุใดๆ ในชองวางทางดานขวาของถาด 1 และ
2 เพราะอาจทําใหกระดาษติดหรือเครื่องทํางานผิดพลาด

คอยๆ ดันถาดเขาไปจนสุด
สิ่งสําคัญ

• ใหดันเขาไปชาๆ เนื่องจากเครือ่ งอาจทํางานขัดของไดหากดันถาดแรงเกินไป

4
การบรรจุกระดาษในถาด 5 (บายพาส)
เมื่อพิมพหรือถายสําเนาดวยกระดาษทีไ่ มสามารถวางไวในถาด 1 และ 2 ได ใหใชถาด 5
(บายพาส)ขอมูลตอไปนี้อธิบายขัน้ ตอนในการบรรจุกระดาษในถาด 5 (บายพาส) สําหรับการพิมพ ระบุการตังคาบนแท็บ [กระดาษ/
เอาทพตุ ] โดยใชโปรแกรมควบคุมการพิมพ ระบุประเภทกระดาษที่จะบรรจุดวย

1

สิ่งสําคัญ

• เพื่อปองกันปญหากระดาษติดหรือขอผิดพลาดในการบรรจุกระดาษ ไมควรนํากระดาษออกจากหอจนกวาจะถึงเวลาที่จําเปนตองใช

หมายเหตุ

• กรีดกระดาษกอนบรรจุลงในถาด วิธีนี้จะชวยปองกันปญหากระดาษติดกันและลดปญหากระดาษติดในเครือ่ ง

เปดถาด 5 (บายพาส)
หมายเหตุ

2

• หากจําเปน ใหดงึ ถาดสวนขยายออก ดึงถาดสวนขยายออกมาเบาๆ

บรรจุกระดาษโดยคว่าํ ดานทีจ่ ะทําสําเนาหรือพิมพลง
และสอดกระดาษเขาไปจนกระทัง่ ขอบกระดาษแตะกับชองทางปอนกระดาษ
สิ่งสําคัญ

• หามบรรจุกระดาษที่มีชนิดตางกันลงในถาดเดียวกัน
• ไมควรบรรจุกระดาษเกินเสนบอกระดับเติมสูงสุด
เพราะอาจทําใหเกิดปญหากระดาษติดหรือเครื่องทำงานขัดของได
• เครืองอาจไมสามารถปอนหรือสรางงานพิมพทีมคี ุณภาพตามทีตอ งการ
ไดหากใชกระดาษหนาบางชนิด
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การบรรจุกระดาษ

4
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3

คอยๆ เลื่อนตัวปรับกระดาษใหชิดพอดีกับกระดาษที่ใสเขาไป

4

เริ่มการทําสําเนาหรือพิมพ

การเปลี่ยนขนาดกระดาษ

การเปลี่ยนขนาดกระดาษ
ในสวนนี้จะอธิบายถึงเปลีย่ นขนาดกระดาษในถาด 1 และ 2
สิ่งสําคัญ

• หามบรรจุกระดาษที่มีขนาดตางกันลงในถาดเดียวกัน

หมายเหตุ

• ขนาดกระดาษจะกําหนดคาไวลวงหนาสําหรับถาด 1 และ 2 โดยปกติแลว [ธรรมดา] จะตั้งคาไวสาํ หรับถาด เมือ่ เปลี่ยนไปใชกระดาษตางชนิดกัน
ใหเปลี่ยนการตั้งคาคุณภาพกระดาษเพื่อใหตรงกับชนิดของกระดาษที่จะบรรจุ เพื่อใหคุณสามารถรักษาคุณภาพการพิมพระดับสูงได
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนการตั้งคาคุณภาพของกระดาษ ใหดูที่"การเปลี่ยนการตัง้ คากระดาษ" (P.66)

การเปลี่ยนขนาดกระดาษสําหรับถาด 1 และ 2
ขอมูลตอไปนี้อธิบายขั้นตอนการบรรจุกระดาษในถาด 1 และ 2

1

ดึงถาดออกมาจนสุด
สิ่งสําคัญ

2
3

นํากระดาษทีอ่ ยูในถาดออกมา

4

บีบกานปรับแนวกระดาษ
และเลือ่ นกานปรับแนวกระดาษใหชิดกับขอบกระดาษ

5

บรรจุกระดาษโดยหงายดานที่จะใชทาํ สําเนาหรือพิมพขึ้น
จัดขอบดานบนของกระดาษใหชิดกับฝงซายของถาด

4

สําหรับถาด 1 ใหกดแผนเหล็กลงไปจนสุด

สิ่งสําคัญ

6

การบรรจุกระดาษ

• อยาดึงถาดกระดาษออกขณะที่เครื่องกําลังทําสําเนาหรือพิมพอยู
• เพื่อปองกันกระดาษติดหรือขอผิดพลาดในการบรรจุกระดาษ
หามใสกระดาษที่มีขนาดหรือชนิดตางๆ
กันปนกับกระดาษที่เหลืออยูในถาด

• ไมควรบรรจุกระดาษเกินเสนบอกระดับเติมสูงสุด
เพราะอาจทําใหเกิดปญหากระดาษติดหรือเครื่องทำงานขัดของได

คอยๆ ดันถาดเขาไปจนสุด
สิ่งสําคัญ

• ใหดันเขาไปชาๆ เนื่องจากเครือ่ งอาจทํางานขัดของไดหากดันถาดแรงเกินไป

หมายเหตุ

• ติดสติ๊กเกอรระบุขนาดกระดาษที่ดา นหนาของถาด
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การเปลี่ยนการตั้งคากระดาษ
เนื้อหาในบทนี้อธิบายถึงวิธีการเปลีย่ นการตั้งคาชนิดของกระดาษสําหรับถาดกระดาษ
ขนาดกระดาษจะกําหนดคาไวลว งหนาสําหรับถาด 1 และ 2 โดยปกติแลว [ธรรมดา] จะตั้งคาไวสําหรับถาด
เพื่อคงคุณภาพการพิมพไวใหเหมือนเดิม หากมีการเปลีย่ นคุณภาพของกระดาษในถาด
คุณจําเปนตองเปลีย่ นคาเริ่มตนของคุณภาพกระดาษสําหรับถาดนั้นๆ ดวยเพื่อใหตรงกับกระดาษใหมทใี่ ช
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูที่ "ชนิดของกระดาษที่รองรับ" (P.59)
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการตั้งคาขนาดกระดาษสําหรับถาด 5 ใหดูที่ "ถาด 5 (บายพาส)" (P.181)

การบรรจุกระดาษ

1

กดปุม <สถานะเครื่อง>

2

เลือกแท็บ [เครื่องมือ]

3

เลือก [จัดการถาดกระดาษ] > [กาตั้งคาถาด]

4

เลือกถาดกระดาษที่ตองการ

5

เลือก [ชนิด] แลวเลือกชนิดกระดาษที่ตองการ

4

หมายเหตุ

6
7
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• หากคุณเลือกถาด 5 (บายพาส) [ขนาด] และ [ชนิด] ก็จะปรากฏขึน้
ถาตองการเปลี่ยนขนาดกระดาษ ใหเลือก [ขนาด]
เพื่อใชขนาดกระดาษที่ไมมาตรฐาน ตัง้ คา [ขนาด] เปน
[ขนาดแบบกําหนดเอง] จากนั้นระบุขนาดกระดาษ
• หากใชซองที่ไมใชซองขนาดมาตรฐาน ระบุขนาดโดยไมรวมสวนพับใน
[ขนาดแบบกําหนดเอง]

เลือกชนิดกระดาษที่ตองการ
เลือก [OK]

ปุม <สถานะเครื่อง>

5 ทําสําเนา
เนื้อหาในบทนี้อธิบายฟงกชนั่ และการใชงานการทําสําเนา

ภาพรวมของการใชงานการทําสําเนา ................................................................................................................................. 68
 การดําเนินการที่เกิดขึ้นขณะทําสําเนา................................................................................................................................ 73
 ถายบัตรประจําตัว ............................................................................................................................................................... 74

การตั้งคาการทําสําเนาขั้นสูง .............................................................................................................................................. 76

5 ทําสําเนา

ภาพรวมของการใชงานการทําสําเนา
สวนนี้จะอธิบายลําดับงานขัน้ พื้นฐานในการใชงานการทําสําเนา ซึง่ รวมถึงการใสเอกสารเขาไปในเครื่องและการตั้งคาขัน้ สูง

การวางเอกสารตนฉบับ
การโหลดตนฉบับเอกสารมีสองวิธีดังตอไปนี้:
 ตัวปอนเอกสาร
 แผนเดียว
 หลายแผน
 กระจกวางเอกสารตนฉบับ
 แผนเดียว

เอกสารเขาเลม เชน หนังสือ

ตัวปอนเอกสาร

ทำสำเนา

 ขนาดเอกสารที่รองรับ
คุณสามารถใสกระดาษขนาดมาตรฐานลงในตัวปอนเอกสารได
เมือ่ ใสเอกสารลงในตัวปอนเอกสารแลว เครื่องจะตรวจหาขนาดกระดาษโดยอัตโนมัติ
ระบบจะตรวจหาเอกสารที่มขี นาดมาตรฐานดังตอไปนี้โดยอัตโนมัติ: A3 , B4 , A4 , A4 , B5 , B5
17" , 8.5 x 14" *, 8.5 x 13" *, 8.5 x 11" , 8.5 x 11" , 8K , 16K และ 16K *
หมายเหตุ

5

*, A5

, 11 x

• สามารถตรวจพบขนาดเอกสารที่มีเครื่องหมายดอกจันโดยอัตโนมัตโิ ดยขึ้นกับการตั้งคา คุณสามารถเลือกขนาดของเอกสารอื่นๆ
ขนาดใดขนาดหนึ่งดังตอไปนี้ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู "ตรวจพบขนาดตนฉบับ" (P.158)
- B5 (คาเริ่มตน) หรือ 16K
- 8.5 x 14" (คาเริ่มตน) หรือ 8.5 x 13"
• เมื่อใสเอกสารตนฉบับ 2 ดานลงในตัวปอนเอกสาร โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดตงั้ [การเขาเลมของตนฉบับ] ไวถูกตองแลว

 ประเภทเอกสารที่รองรับ (น้ําหนัก)
เอกสารที่มนี ้ําหนักตั้งแต 38-128 แกรม (50-128 แกรมสําหรับเอกสาร 2 หนา) สามารถวางไวในตัวปอนเอกสารและสแกนได
ปริมาณการรองรับกระดาษบนตัวปอนเอกสาร
ชนิดของเอกสาร (แกรม)
กระดาษบาง (38-80 แกรม)

110 แผน

กระดาษหนา (81-128 แกรม)

75 แผน

สิ่งสําคัญ

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

ปฏิบัติตามขัน้ ตอนขางลางนี้เพื่อวางเอกสารลงบนตัวปอนเอกสาร
คุณสามารถวางกระดาษแผนเดียวหรือหลายแผนได

1
2
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จํานวนแผน

ดึงคลิปหนีบหรือลวดเย็บกระดาษออกจากเอกสารกอนที่จะใสลงในตัวปอนเอกสาร
ใสเอกสารเขาไปตรงกลางของตัวปอนเอกสาร โดยใหดานที่จะทําสําเนา
(หรือดานหนาของเอกสารทีม่ ี 2 ดาน) หงายขึ้น

ภาพรวมของการใชงานการทําสําเนา

3

จัดตัวนําเอกสารใหตรงกับแตละดานของเอกสาร

4

เปดตัวกั้นเอกสาร

ทำสำเนา

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

, B4

5

, A4 , A4

, B5 , B5

, A5

สิ่งสําคัญ

• เมื่อทําสําเนาเอกสารหลายชุด ขนาดของเอกสารแผนแรกจะถูกกําหนดใหเปนขนาดที่ใชสาํ หรับการทําสําเนาเอกสารทั้งหมด

หมายเหตุ

• เครื่องจะเลือกถาดที่บรรจุกระดาษที่เหมาะสมกับขนาดของเอกสารและอัตราสวนการยอขยายที่ระบุไวโดยอัตโนมัติ

, 11 x

 ขนาดเอกสารทีร่ องรับ
คุณสามารถเลือกขนาดของเอกสารขนาดใดขนาดหนึ่งดังตอไปนี้จาก [ขนาดตนฉบับ]
A3
8K

, B4 , A4 , A4
16K และ16K

หมายเหตุ

, B5 , B5

, A5

, 11 x 17"

, 8.5 x 14"

, 8.5 x 13"

, 8.5 x 11" , 8.5 x 11"

,

• คุณสามารถเลือกขนาดกระดาษที่กําหนดเองสําหรับถาด 5 (บายพาส) ไดโดยใชการตัง้ คาถาด สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดทู ี่ "ถาด 5 (บายพาส)"
(P.181)

หามออกแรงกดเอกสารที่หนามากเกินไปบนกระจกวางตนฉบับเพราะอาจทําใหกระจกวางตนฉบับแตกและเป็นเหตุทาํ ใหบาดเจ็บ
ปฏิบัติตามขั้นตอนขางลางนี้เพื่อวางเอกสารลงบนกระจกวางเอกสารตนฉบับ
คุณสามารถวางเอกสารแผนเดียวหรือเอกสารทีเ่ ขาเลม เชน หนังสือ ลงบนกระจกวางเอกสารตนฉบับได

1

เปดฝาครอบกระจกวางเอกสาร
สิ่งสําคัญ

• เมื่อใชฝาครอบกระจกวางเอกสาร ใหปดฝาครอบกระจกวางเอกสาร
หลังจากที่ถายสําเนาเสร็จแลว
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2

วางเอกสารในลักษณะคว่ําหนาลง
และจัดแนวเอกสารนั้นใหชิดมุมซายบนของกระจกวางเอกสาร

3

ปดฝาครอบกระจกวางเอกสาร

ทำสำเนา

การตั้งคาขั้นสูง
หมายเหตุ

5

• คุณอาจตองปอนรหัสผานเพื่อใชคุณลักษณะการทำสําเนา ใหขอรหัสผานจากผูดแู ลระบบ

1

กดปุม <หนาหลัก>

2

เลือก [ทําสําเนา]

3

ดําเนินการตั้งคาขั้นสูงตามความจําเปน
ใหดูที่ "การตั้งคาการทําสําเนาขั้นสูง" (P.76)
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ปุม <หนาหลัก>

ภาพรวมของการใชงานการทําสําเนา

ใสจํานวนที่ตองการทําสําเนา
คุณสามารถเลือกคาระหวาง 1 กับ 999 สําหรับจํานวนสําเนา

1

ใชแปนตัวเลขในการปอนจํานวนสําเนาที่ตองการ

แปนตัวเลข

คาทีป่ อนจะปรากฏขึน้ บนหนาจอ

ทำสำเนา

หมายเหตุ

• หากคุณปอนคาผิดพลาด ใหกดปุม <C> (ลาง) แลวปอนคาอีกครัง้
ปุม <C> (ลาง)

5

เริ่มการทําสําเนา
1

กดปุม <เริ่ม>

ปุม <เริ่ม>

สิ่งสําคัญ

• หากใชตัวปอนเอกสาร
หามกดเอกสารนั้นลงขณะที่ระบบกําลังปอนเอกสารดังกลาวเขาไปใน
เครื่อง

หมายเหตุ

• ในกรณีที่เกิดปญหา
รหัสขอผิดพลาดจะปรากฎขึ้นบนแผนผังแสดงสถานะเครือ่ ง
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูที่ "รหัสขอผิดพลาด" (P.244)

การวางเอกสารลงบนกระจกวางเอกสารตนฉบับ
 การทําสําเนาเอกสารหลายชุด
คุณสามารถทําสําเนาเอกสารหลายชุดไดโดยใชการทํางานที่เริ่มตนเพียงครั้งเดียวทีม่ ีการตั้งคาดังตอไปนี้:
 การจัดชุด: จัดชุด

การทําสําเนาแบบ 2 ดาน: 1  2 ดาน/2  2 ดาน
 พิมพหลายหนาในหนาเดียว: 2 ขึน
้ ไป
 ถายบัตรประจําตัว
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เมือ่ วางเอกสารไวบนกระจกวางเอกสาร หนาจอจะแสดงขอความแจงใหคุณวางหนาอีกหนาหนึ่ง ถาคุณตองการวางเอกสารใหม
ใหเปลี่ยนเอกสารใหม จากนั้นเลือก [สแกนอีกหนา] เมื่อคุณวางเอกสารเสร็จแลว ใหเลือก [เสร็จสิ้น พิมพเดี๋ยวนี้]

การหมุนภาพอัตโนมัติ
คุณลักษณะการทําสําเนาสามารถรองรับฟงกชั่นการหมุนอัตโนมัติหรือการหมุนภาพอัตโนมัติ
ที่ซงึ่ เครื่องจะทําการพิมพหนาเอกสารการสแกนใหพอดีกับหนากระดาษสําเนาดวยการหมุนภาพสแกนโดยอัตโนมัติแมวาแนวการพิมพของ
เอกสารตนฉบับจะแตกตางจากแนวของกระดาษทีใ่ สไวในถาดก็ตาม
คุณสามารถใชคุณลักษณะนี้ไดในกรณีตอไปนี้:

ตั้งการเลือกถาดกระดาษไวเปนแบบอัตโนมัติ
 ตั้งอัตราสวนการยอ-ขยายไวที่ อัตโนมัติ
 ตั้งอัตราสวนการยอ-ขยายไวที่ 100% และทั้งเอกสารตนฉบับและกระดาษทําสําเนาเปนขนาดเดียวกัน

ใชฟงกชั่น "พิมพหลายหนาในหนาเดียว"
หากไมมกี ารตั้งเงื่อนไขดังกลาวไวสําหรับการทําสําเนา ระบบจะไมสามารถใชฟงกชนั่ การหมุนภาพอัตโนมัตินี้ได
ซึ่งอาจสงผลใหบางสวนของภาพขาดหายไป

ทำสำเนา

5

72

การดําเนินการที่เกิดขึ้นขณะทําสําเนา

การดําเนินการที่เกิดขึ้นขณะทําสําเนา
ขณะที่เครื่องกําลังทําสําเนา คุณสามารถยกเลิกงานที่กาํ ลังดําเนินการในปจจุบันและตรวจสอบหรือยกเลิกงานทีร่ อดําเนินการได

การยกเลิกงานทําสําเนาปจจุบัน
การยกเลิกงานทําสําเนาที่กาํ ลังดําเนินการในปจจุบัน:

1

กดปุม <หยุด>

ปุม <หยุด>

ปฏิบัติตามขั้นตอนขางลางนี้เพื่อตรวจสอบสถานะของงานทําสําเนาที่กําลังดําเนินการในปจจุบันหรือสถานะของงานทําสําเนาที่กําลังรอให
เริ่มตนขึ้น (งานที่รอดําเนินการ)
หมายเหตุ

• คุณสามารถยกเลิกงานที่กําลังดําเนินการในปจจุบันหรืองานที่รอดําเนินการได
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดําเนินการในหนาจองาน ใหดูที่"การยกเลิกงานปจจุบัน" (P.208)

1

กดปุม <สถานะของงาน>

2

ตรวจสอบสถานะงาน

ทำสำเนา

การตรวจสอบสถานะงาน

5

ปุม <สถานะของงาน>
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ถายบัตรประจําตัว
คุณสามารถทําสําเนาบัตรประจําตัว (นามบัตร, บัตรประจําตัวพนักงาน และอื่นๆ) ลงบนหนากระดาษแผนเดียวได
เลือก [ถายบัตรประจําตัว] เพื่อใชคุณลักษณะนี้
วางบัตรประจําตัวในตําแหนงแนวตั้ง

แนวการวางบนกระจกวางตนฉบับ

ดานหนา
ดานหนา

ดานหลัง

ดานหลัง

สิ่งสําคัญ

• วางบัตรประจําตัวในตําแหนงแนวตั้ง

ปฏิบัติตามขัน้ ตอนขางลางนี้เพื่อใชคุณลักษณะการถายบัตรประจําตัว

ทำสำเนา

1

คว่ําบัตรประจําตัวลงใหหางจากมุมซายบนของกระจกวางเอกสารอยางนอย
5 มม. แลวปดฝาครอบกระจกวางเอกสาร
การวางบัตรใกลกับมุมของกระจกวางเอกสารตนฉบับมากเกินไปอาจทําให
เครื่องไมสามารถถายสําเนาขอบของบัตรไดอยางเหมาะสม

2

กดปุม <หนาหลัก>

5

หมายเหตุ

• สําหรับความชวยเหลือเพิ่มเติม ใหดาํ เนินการตามคําแนะนําการถายบัตรประจําตัวที่ปรากฏบนหนาจอ

3

เลือก [ถายบัตรประจําตัว]

4

เปลีย่ นตัวเลือกไดตามความจําเปน




แท็บ [ถายบัตรประจําตัว]
- สีงานพิมพ
- เลือกถาด
แท็บ [คุณภาพ]
- เขมขึน้ /จางลง
- ความคมชัด
- ความอิ่มของสี
- การระงับพื้นหลังแบบอัตโนมัติ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูที่ "การตั้งคาการทําสําเนาขัน้ สูง" (P.76)
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สําเนาเอกสาร

ถายบัตรประจําตัว

5

กดปุม <เริ่ม>

6

เพื่อสแกนอีกดานหนึ่งของบัตรประจําตัว ใหคว่ําอีกดานหนึ่งของบัตรประจําตัวใหหางจากมุมซายบนของกระจกวางเอกสารเล็กนอย
แลวปดฝาครอบกระจกวางเอกสาร

7

เลือก [สแกนดานที่ 2]

ปุม <เริ่ม>

ทำสำเนา

5
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การตั้งคาการทําสําเนาขั้นสูง
สวนนี้จะอธิบายรายการทั้งหมดทีค่ ุณสามารถตั้งคาไดสําหรับฟงกชั่นการทําสําเนา
แท็บ

รายการการตั้งคา

ทําสําเนา

คุณภาพ

ทำสำเนา

งานพิมพ

5
หมายเหตุ
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จุดประสงค

ใหดูที่
หนา:

สีงานพิมพ

เพื่อเลือกโหมดการคัดลอกแบบสีหรือขาวดํา

P.77

เลือกถาด

เพื่อเลือกถาด

P.77

ยอ/ขยาย

เพื่อยอหรือขยายขนาดของภาพที่ทําสําเนา

P.78

การทําสําเนาแบบ 2 ดาน

เพื่อทําสําเนาสองดานโดยมีตําแหนงการเขาเลมที่ระบุไว

P.79

เขมขึ้น/จางลง

เพื่อปรับความคมชัดในการทําสําเนาใหสวางกวาหรือเขมกวาตน
ฉบับ

P.80

ชนิดของตนฉบับ

เพื่อเลือกคุณภาพของภาพสําเนา

P.81

ความคมชัด

เพื่อปรับความคมชัดใหภาพที่ทาํ สําเนาคมชัดขึน้ หรือคมชัดนอยกวา P.81
ตนฉบับ

ความอิม่ ของสี

เพื่อปรับปริมาณของสีของสําเนาเพื่อทําใหสีเขมขึ้นหรือออนกวาตน P.82
ฉบับ

การระงับพื้นหลังแบบอัตโนมัติ

เพื่อลบฉากหลังของตนฉบับลงและเพิ่มคุณภาพขอความบนสําเนา

P.82

การจัดชุด

เพื่อจัดเรียงงานที่ทําสําเนา

P.83

ขนาดตนฉบับ

เพื่อเลือกขนาดเอกสารคาเริ่มตน

P.83

พิมพหลายหนาในหนาเดียว

เพื่อพิมพภาพตนฉบับสองภาพใหพอดีบนกระดาษหนึ่งแผน

P.85

ลบขอบ

เพื่อระบุระยะขอบดานบนและดานลางของสําเนา

P.85

• สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาเริม่ ตนทีสามารถเปลี่ยนแปลงได และวิธีการเปลี่ยน โปรดดู "คาเริ่มตนการทําสําเนา" (P.170)

1

กดปุม <หนาหลัก>

2

เลือก [ทําสําเนา]

3

เลือกรายการการตั้งคาที่ตองการตามตองการ

ปุม <หนาหลัก>

การตั้งคาการทําสําเนาขั้นสูง

สีงานพิมพ
เพื่อเลือกโหมดการคัดลอกแบบสีหรือขาวดํา

1

เลือก [สีงานพิมพ] บนแท็บ [ทําสําเนา]

2

เลือก [ทุกสี] หรือ [ขาวดํา] จากนั้นเลือก [OK]

ทำสำเนา

หมายเหตุ

• สําเนาสีจะมีการรักษาปลอดภัยดวยรหัสผาน ถาการตั้งคา [การล็อกบริการ] สําหรับ [ทําสําเนา] ถูกตั้งคาไวที่ [เปด] (รหัสผานสีที่ถูกล็อค)
ถาคุณตั้งคา [สีงานพิมพ] ไวที่ [ทุกสี] และการตัง้ คา [การล็อกบริการ] สําหรับ [ทําสําเนา] ถูกตัง้ คาไวที่ [เปด] (รหัสผานสีที่ถูกล็อค)
คุณจะตองปอนรหัสผานสี่หลักหลังจากที่กดปุม <เริ่ม>

5
เลือกถาด
เพื่อเลือกถาด

1

เลือก [เลือกถาด] บนแท็บ [ทําสําเนา]

2

เลือกการตั้งคาที่ตองการ จากนั้นเลือก [OK]

หมายเหตุ

• คาที่เปนตัวหนาคือการตั้งคาเมนูเริ่มตนจากโรงงาน

Auto

กระดาษถูกปอนจากถาดที่เลือกไวโดยอัตโนมัติ

ถาด 5 (บายพาส)

ปอนกระดาษจากถาด 5 (บายพาส)

ถาด 1

ปอนกระดาษจากถาด 1

ถาด 2

ปอนกระดาษจากถาด 2

หมายเหตุ

• [ถาด 2] ใชงานไดก็ตอ เมื่อมีการติดตั้ง One Tray Module (เสริม)
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• หาก [ตัวเลือกใดก็ได] ถูกแสดงเปนขนาดกระดาษและชนิดในถาด 5 (บายพาส) คุณสามารถเลือกขนาดกระดาษและชนิดจากเมนูนี้

ยอ/ขยาย
เพื่อยอหรือขยายขนาดของภาพทีท่ าํ สําเนาตั้งแต 25 ถึง 400% เมื่อคุณทําสําเนาเอกสารตนฉบับจากกระจกวางเอกสารหรือตัวปอนเอกสาร
หมายเหตุ

• เมื่อคุณทําสําเนาแบบลดขนาด เสนสีดาํ อาจปรากฏขึน้ ที่ดา นลางของสําเนาของคุณ

1

เลือก [ยอ/ขยาย] บนแท็บ [ทําสําเนา]

2

เลือกการตั้งคาที่ตองการ จากนั้นเลือก [OK]

ทำสำเนา

5
 ซีรีส มม.
หมายเหตุ

• คาที่เปนตัวหนาคือการตั้งคาเมนูเริม่ ตนจากโรงงาน

100%
Auto%
50%
A3  A5
70%
A3  A4, B4  B5
81%
B4  A4, B5  A5
86%
A3  B4, A4  B5
115%
B4  A3, B5  A4
122%
A4  B4, A5  B5
141%
A4  A3, B5  B4
200%
A5  A3

 ซีรีส นิ้ว
100%
Auto%
64%
8.5 x 11 นิ้ว  5.5 x 8.5 นิ้ว
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70%
A3  A4, B4  B5
78%
8.5 x 14 นิ้ว  8.5 x 11 นิ้ว
94%
A3  11 x 17 นิ้ว, A4  8.5 x 11 นิ้ว
129%
8.5 x 11 นิ้ว  11 x 17 นิ้ว
141%
A4  A3, B5  B4
180%
4 x 6 นิ้ว  8.5 x 11 นิ้ว
200%
A5  A3
หมายเหตุ

ทําสําเนา

• คุณยังสามารถระบุคาแบบเพิ่มขึน้ ไดทีละ 1% ตั้งแต 25 ถึง 400 โดยเลือก [
ดูตารางตอไปนี้สาํ หรับอัตราสวนการยอ-ขยายที่เฉพาะเจาะจง

] หรือ [

] หรือปอนคาโดยใชปุมตัวเลข

B5

A4

B4

A3

A5

100%

122%

141%

172%

200%

B5

81%

100%

115%

141%

163%

A4

70%

86%

100%

122%

141%

B4

57%

70%

81%

100%

115%

A3

50%

61%

70%

86%

100%

ทำสำเนา

A5

ตนฉบับ

5

การทําสําเนาแบบ 2 ดาน
เพื่อทําสําเนาสองดานโดยมีตําแหนงการเขาเลมที่ระบุไว

1

เลือก [การทําสําเนาแบบ 2 ดาน] บนแท็บ [ทําสําเนา]

2

เลือกการตั้งคาที่ตองการ จากนั้นเลือก [OK]
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หมายเหตุ

• คาที่เปนตัวหนาคือการตั้งคาเมนูเริม่ ตนจากโรงงาน

1  1 ดาน
1  2 ดาน

เลือก 1 ดานหรือ 2 ดาน
และระบุตําแหนงการเขาเลมสําหรับสําเนา 2 ดาน
การเขาเลมของงานพิมพ

การเขาเลมตามยาว
การเขาเลมตามกวาง

2  1 ดาน

การเขาเลมของตนฉบับ

การเขาเลมตามยาว

2  2 ดาน

การเขาเลมตามกวาง

เมือ่ คุณใชกระจกวางเอกสารและมีการตั้งคาไวที่ [1  2 ดาน] หรือ [2  2 ดาน]
จอแสดงผลจะแจงใหคุณปอนอีกหนาหนึ่งหลังจากที่กดปุม <เริ่ม>
1) หากคุณตองการวางเอกสารใหม แทนที่เอกสารดวยเอกสารใหม จากนั้นเลือก [ทําตอ] หรือกดปุม <เริ่ม>
2) หากคุณเสร็จสิ้นการคัดลอก ใหเลือก [พิมพเดี๋ยวนี้]
หมายเหตุ

• เมื่อคุณใชตวั ปอนเอกสารในการถายสําเนาทั้งสองดานของเอกสาร ตําแหนงที่พิมพของดานหนาและดานหลังของเอกสารอาจแตกตางกันได
หากขนาดในการตั้งคาขนาดเอกสารไมตรงกับขนาดของเอกสาร ในกรณีดังกลาว ใหตงั้ คา [ขนาดตนฉบับ] ใหเปนขนาดเดียวกันกับเอกสาร

เขมขึ้น/จางลง
เพื่อปรับความคมชัดในการทําสําเนาใหสวางกวาหรือเขมกวาตนฉบับ

ทำสำเนา

1

เลือกแท็บ [คุณภาพ] จากนั้นเลือก [เขมขึน้ /จางลง]

2

เลือกระดับที่ตองการบน [เขมขึ้น/จางลง] จากนั้นเลือก [OK]
คุณสามารถเลือกระดับความคมชัดไดเจ็ดระดับระหวาง [เขมขึ้น] และ
[จางลง]
การเลือกเซลลทดี่ านซายของแถบจะทําใหความคมชัดของเอกสารเขมขึ้น
และการเลือกเซลลที่ดานขวาของแถบจะทําใหความคมชัดของเอกสารจางล
ง

5

หมายเหตุ

เขมขึน้ +3

• คาที่เปนตัวหนาคือการตั้งคาเมนูเริม่ ตนจากโรงงาน

ทํางานไดดีกับเอกสารสีสวางหรือรอยดินสอจางๆ

เขมขึน้ +2
เขมขึน้ +1
ปกติ

ทํางานไดดีกับเอกสารที่พิมพตามปกติหรือเอกสารที่พิมพออกมา

จางลง +1

ทํางานไดดีกับเอกสารสีสวาง

จางลง +2
จางลง +3
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ชนิดของตนฉบับ
เพื่อเลือกคุณภาพของภาพสําเนา

1

เลือกแท็บ [คุณภาพ] จากนั้นเลือก [ชนิดของตนฉบับ]

2

เลือกการตั้งคาที่ตองการ จากนั้นเลือก [OK]

ทำสำเนา

หมายเหตุ

• คาที่เปนตัวหนาคือการตั้งคาเมนูเริ่มตนจากโรงงาน

ภาพ&ขอความ

ใชสําหรับเอกสารที่มีภาพถายและขอความ

ขอความ

ใชสําหรับเอกสารที่มีขอความ

ภาพ

ใชสําหรับเอกสารที่มีภาพถาย

5

ความคมชัด
เพื่อปรับความคมชัดใหภาพที่ทาํ สําเนาคมชัดขึ้นหรือคมชัดนอยกวาตนฉบับ

1

เลือกแท็บ [คุณภาพ] จากนั้นเลือก [ความคมชัด]

2

เลือกการตั้งคาที่ตองการ จากนั้นเลือก [OK]

หมายเหตุ

• คาที่เปนตัวหนาคือการตั้งคาเมนูเริ่มตนจากโรงงาน

คมชัด

ทําใหภาพสําเนาคมชัดมากกวาตนฉบับ

ปกติ

ความคมชัดของสีของภาพจะเหมือนตนฉบับ

นุมนวล

ทําใหภาพสําเนาคมชัดนอยกวาตนฉบับ
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ความอิ่มของสี
เพื่อปรับปริมาณของสีของการทําสําเนาเพื่อใหสีเขมขึ้นหรือออนกวาตนฉบับ

1

เลือกแท็บ [คุณภาพ] จากนั้นเลือก [ความอิม่ ของสี]

2

เลือกการตั้งคาที่ตองการ จากนั้นเลือก [OK]

ทำสำเนา

หมายเหตุ

5

• คาที่เปนตัวหนาคือการตั้งคาเมนูเริม่ ตนจากโรงงาน

สีสด

ทําใหภาพสําเนาคมชัดมากกวาตนฉบับ

ปกติ

ความคมชัดของสีของภาพจะเหมือนตนฉบับ

พาสเทล

ทําใหภาพสําเนาคมชัดนอยกวาตนฉบับ

การระงับพื้นหลังแบบอัตโนมัติ
เพื่อลบฉากหลังของตนฉบับลงและเพิ่มคุณภาพขอความบนสําเนา
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1

เลือกแท็บ [คุณภาพ] จากนั้นเลือก [การระงับพื้นหลังแบบอัตโนมัติ]

2

เลือก [เปด] จากนั้นเลือก [OK]

การตั้งคาการทําสําเนาขั้นสูง

การจัดชุด
เพื่อจัดเรียงงานทีท่ ําสําเนา ตัวอยางเชน ถาคุณทําสําเนาสองชุดของเอกสารที่มสี ามหนา
เอกสารที่มีสามหนาหนึ่งชุดที่สมบูรณก็จะถูกพิมพออกมาและตามดวยเอกสารทีส่ มบูรณชดุ ทีส่ อง

1

เลือกแท็บ [งานพิมพ] จากนั้นเลือก [การจัดชุด]

2

เลือกการตั้งคาที่ตองการ จากนั้นเลือก [OK]

ทำสำเนา

หมายเหตุ

• คาที่เปนตัวหนาคือการตั้งคาเมนูเริ่มตนจากโรงงาน

อัตโนมัติ

มีเฉพาะเอกสารที่บรรจุจากตัวปอนเอกสารที่จะถูกทําสําเนาตามลําดับการจัดชุด

จัดชุด

ทําสําเนาตามลําดับการจัดชุด

ไมจัดชุด

ไมทําสําเนาตามลําดับการจัดชุด

5

เมื่อคุณใชกระจกวางเอกสารและมีการตั้งคาไวที่ [จัดชุด] จอแสดงผลจะแจงใหคุณปอนอีกหนาหนึ่งหลังจากที่กดปุม <เริ่ม>
1) ถาคุณตองการวางเอกสารใหม ใหเปลีย่ นเอกสารใหม จากนั้นเลือก [ทําตอ] หรือกดปุม <เริ่ม>
2) หากคุณถายสําเนาเสร็จแลว ใหเลือก [พิมพเดี๋ยวนี้]

ขนาดตนฉบับ
เพื่อเลือกขนาดเอกสารคาเริ่มตน

1

เลือกแท็บ [งานพิมพ] จากนั้นเลือก [ขนาดตนฉบับ]

2

เลือกการตั้งคาที่ตองการ จากนั้นเลือก [OK]
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 ซีรีส มม.
หมายเหตุ

• คาที่เปนตัวหนาคือการตั้งคาเมนูเริม่ ตนจากโรงงาน

Auto
A3 (297 x 420 มม.)
B4 (257 x 364 มม.)
A4 (297 x 210 มม.)
A4 (210 x 297 มม.)
B5 (257 x 182 มม.)
B5 (182 x 257 มม.)
A5 (148 x 210 มม.)
8K (270 x 390 มม.)
16K (270 x 195 มม.)
16K (195 x 270 มม.)

ทำสำเนา

Tabloid (11 x 17 นิ้ว)
Legal (8.5 x 14 นิ้ว)
Folio (8.5 x 13 นิ้ว)

5

Letter (8.5 x 11 นิ้ว)
Letter (8.5 x 11 นิ้ว)

 ซีรีส นิ้ว
Auto
Tabloid (11 x 17 นิ้ว)
Legal (8.5 x 14 นิ้ว)
Folio (8.5 x 13 นิ้ว)
Letter (8.5 x 11 นิ้ว)
Letter (8.5 x 11 นิ้ว)
A3 (297 x 420 มม.)
B4 (257 x 364 มม.)
A4 (297 x 210 มม.)
A4 (210 x 297 มม.)
B5 (257 x 182 มม.)
B5 (182 x 257 มม.)
A5 (148 x 210 มม.)
8K (270 x 390 มม.)
16K (270 x 195 มม.)
16K (195 x 270 มม.)
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พิมพหลายหนาในหนาเดียว
เพื่อพิมพภาพตนฉบับสองภาพใหพอดีบนกระดาษหนึ่งแผน

1

เลือกแท็บ [งานพิมพ] จากนั้นเลือก [จํานวนหนาตอดาน]

2

เลือกการตั้งคาที่ตองการ จากนั้นเลือก [OK]

ทำสำเนา

• คาที่เปนตัวหนาคือการตั้งคาเมนูเริ่มตนจากโรงงาน

หมายเหตุ

ปด

ไมพิมพแบบจํานวนหนาตอดาน

2 ขึ้นไป

ลดหนาตนฉบับใหพอดีบนกระดาษหนึ่งแผนโดยอัตโนมัติ

5

ลบขอบ
เพื่อระบุระยะขอบดานบนและดานลางของสําเนา
• คาที่เปนตัวหนาคือการตั้งคาเมนูเริ่มตนจากโรงงาน

หมายเหตุ

1

เลือกแท็บ [งานพิมพ] จากนั้นเลือก [ลบขอบ]

2

เลือก [

] หรือ [

] หรือใชปุมตัวเลขเพื่อปอนคาทีตองการ

Top / Bottom

2 มม. (0.1 นิ้ว)
0  50 มม. (0.0  2.0 นิ้ว)

ระบุคาครั้งละ 1 มม. (0.1 นิ้ว)

Left / Right

2 มม. (0.1 นิ้ว)
0  50 มม. (0.0  2.0 นิ้ว)

ระบุคาครั้งละ 1 มม. (0.1 นิ้ว)
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Middle

ทำสำเนา

5

86

0 มม. (0 นิ้ว)
0  50 มม. (0.0  2.0 นิ้ว)

ระบุคาครั้งละ 1 มม. (0.1 นิ้ว)

6 แฟกซ
บทนี้จะอธิบายฟงกชั่นแฟกซ
หมายเหตุ
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6 แฟกซ

ภาพรวมของการดําเนินการแฟกซ
สวนนี้จะอธิบายการไหลของการแฟกซขนั้ พื้นฐานรวมทั้งการวางเอกสารในเครื่อง การตั้งคาที่อยูของผูรับ และการตั้งคาขัน้ สูง
สิ่งสําคัญ

• คุณตองตัง้ คารายการ [ภูมิภาค] และ [วันที่และเวลา] เพื่อใชคุณลักษณะแฟกซ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูที่"ภูมิภาค" (P.151) และ "วันที่และเวลา"
(P.158)

การวางเอกสารตนฉบับ
การวางตนฉบับเอกสารมีสองวิธีดังตอไปนี้:
 ตัวปอนเอกสาร
 แผนเดียว
 หลายแผน
 กระจกวางเอกสารตนฉบับ

แผนเดียว
 เอกสารเขาเลม เชน หนังสือ

ตัวปอนเอกสาร

แฟกซ

 ขนาดเอกสารที่รองรับ
คุณสามารถใสกระดาษขนาดมาตรฐานลงในตัวปอนเอกสารได
เมือ่ วางเอกสารบนตัวปอนเอกสาร เครื่องจะตรวจจับขนาดเอกสารโดยอัตโนมัติ เอกสารขนาดมาตรฐานตอไปนี้จะถูกตรวจจับโดยอัตโนมัติ
A3 , B4 , A4 , A4 , B5 , B5 *, A5 , 11 x 17 นิ้ว , 8.5 x 14 นิ้ว *, 8.5 x 13 นิ้ว *, 8.5 x 11 นิ้ว ,
8.5 x 11 นิ้ว , 8K , 16K และ 16K *
ขนาดเอกสารสูงสุดทีร่ องรับคือ 297 x 431.8 มม. (ยาว)

6

หมายเหตุ

• สามารถตรวจพบขนาดเอกสารที่มีเครื่องหมายดอกจันโดยอัตโนมัตโิ ดยขึ้นกับการตั้งคา คุณสามารถเลือกขนาดของเอกสารอื่นๆ
ขนาดใดขนาดหนึ่งดังตอไปนี้ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู "ตรวจพบขนาดตนฉบับ" (P.158)
- B5 (คาเริ่มตน) หรือ 16K
- 8.5 x 14" (คาเริ่มตน) หรือ 8.5 x 13"
• เมื่อใสเอกสารซึ่งประกอบดวยหนาที่มีขนาดแตกตางกันเขาไปในเครื่อง เครื่องจะใชเอกสารทีมีขนาดใหญสุดในการสแกนเอกสาร
• ขนาดกระดาษสําหรับการสงแฟกซจะแตกตางไปจากขนาดเอกสารที่รองรับการตรวจจับอัตโนมัติ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูที่ "ขนาดตนฉบับ"
(P.97)

 ชนิดของกระดาษที่รองรับ (น้ําหนัก)
เอกสารที่มนี ้ําหนักตั้งแต 38-128 แกรม (50-128 แกรมสําหรับเอกสาร 2 หนา) สามารถวางไวในตัวปอนเอกสารและสแกนได
ปริมาณการรองรับกระดาษบนตัวปอนเอกสาร
ชนิดของเอกสาร (แกรม)
กระดาษบาง (38-80 แกรม)

110 แผน

กระดาษหนา (81-128 แกรม)

75 แผน

สิ่งสําคัญ

• เพื่อเปนการหลีกเลี่ยงกระดาษติด ใหใชกระจกวางเอกสารสําหรับเอกสารที่มีหลายขนาดปนกัน มีรอยพับ มีรอยยน เปนเอกสารตัดปะ
กระดาษที่มวนงอ หรือกระดาษแบบแผนรองคารบอน หากคุณสามารถทําใหเอกสารที่มวนงอนั้นกลายเปนแผนเรียบได
คุณจะสามารถใชเอกสารนั้นได

ปฏิบัติตามขัน้ ตอนขางลางนี้เพื่อวางเอกสารลงบนตัวปอนเอกสาร
คุณสามารถใสกระดาษแผนเดียวหรือหลายแผนได

1

88

จํานวนแผน

ดึงคลิปหนีบหรือลวดเย็บกระดาษใดออกจากเอกสารกอนที่จะใสลงในตัวปอนเอกสาร

ภาพรวมของการดําเนินการแฟกซ

2

ใสเอกสารเขาไปตรงกลางของตัวปอนเอกสาร โดยใหดานที่จะสแกน
(หรือดานหนาของเอกสารทีม่ ี 2 ดาน) หงายขึ้น

3

จัดตัวนําเอกสารใหตรงกับแตละดานของเอกสาร

4

เปดตัวกั้นเอกสาร

แฟกซ

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

, B4

, A4 , A4

 ขนาดเอกสารทีร่ องรับ
คุณสามารถเลือกขนาดของเอกสารขนาดใดขนาดหนึ่งดังตอไปนี้จาก [ขนาดตนฉบับ]
A3 , B4 , A4 , B5 , A5 , 8K , 11 x 17 นิ้ว , 8.5 x 14 นิ้ว
สิ่งสําคัญ

, B5 , B5

,8.5 x 13 นิ้ว

, A5

, 11 x

และ 8.5 x 11

• ขนาดกระดาษสําหรับการสงแฟกซจะแตกตางไปจากขนาดเอกสารที่รองรับการตรวจจับอัตโนมัติ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดทู ี่ "ขนาดตนฉบับ"
(P.97)

หามออกแรงกดเอกสารที่หนามากเกินไปบนกระจกวางเอกสารตนฉบับ อาจทําใหกระจกวางเอกสารตนฉบับแตกได
และเปนเหตุทาํ ใหบาดเจ็บ
ปฏิบัติตามขั้นตอนขางลางนี้เพื่อวางเอกสารลงบนกระจกวางเอกสารตนฉบับ
คุณสามารถวางเอกสารแผนเดียวหรือเอกสารทีเ่ ขาเลม เชน หนังสือ ลงบนกระจกวางเอกสารตนฉบับได
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1

เปดฝาครอบกระจกวางเอกสาร
สิ่งสําคัญ

• เมื่อใชฝาครอบกระจกวางเอกสาร ใหปดฝาครอบกระจกวางเอกสาร
หลังจากที่ถายสําเนาเสร็จแลว

2

วางเอกสารในลักษณะคว่ําหนาลง
และจัดแนวเอกสารนั้นใหชิดมุมซายบนของกระจกวางเอกสาร

3

ปดฝาครอบกระจกวางเอกสาร

แฟกซ

6
การระบุผูรับ
ปฏิบัติตามขัน้ ตอนขางลางนี้เพื่อระบุผูรับแฟกซ
สิ่งสําคัญ

1
2

กดปุม <หนาหลัก>
เลือก [แฟกซ]
หมายเหตุ

90

• ตรวจสอบผูรบั กอนการสงแฟกซ

• คุณตองปอนการตัง้ คา [ภูมิภาค] เพื่อใชคุณลักษณะแฟกซ
ถามีขอความที่ขอใหคุณตั้งคาภูมิภาคปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือก [แฟกซ]
ใหตงั้ ภูมิภาคของคุณ
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการตั้งคา ใหดทู ี่ "ภูมภิ าค" (P.151)

ปุม <หนาหลัก>

ภาพรวมของการดําเนินการแฟกซ
 การใชแปนตัวเลข
เมื่อตองการปอนหมายเลขแฟกซของผูรับโดยตรง:
1) ใชแปนตัวเลขเพื่อปอนหมายเลขของผูรับแฟกซ
หมายเหตุ

• หากตองการลบหมายเลขที่ปอน ใหกดปุม <C> (ลาง)
• คุณสามารถปอนหมายเลขแฟกซไดยาวถึง 50 หลัก

 การใชฟงกชั่นหมายเลขโทรดวน
เพื่อระบุผูรับแฟกซโดยการปอนหมายเลขโทรด
200)
(001
ทีถึวล่ งนงทะเบียนไวในสมุดรายชื่อ:
1) เลือกปุม [ ]
2) ใชแปนตัวเลขเพื่อปอนหมายเลขโทรดวน
หมายเหตุ

• หากตองการลบหมายเลขที่ปอน ใหกดปุม <C> (ลาง)

แฟกซ

 การใชสมุดรายชื่อ

6

หากตองการเลือกหมายเลขแฟกซ ใหเลือกปุม [
] แลวเลือกรายการตอไปนี้
 สมุดรายชื่อของอุปกรณ - บุคคล: เลือกหมายเลขแฟกซแตละหมายเลข จากนั้นเลือก [OK]
 สมุดรายชื่อของอุปกรณ - กลุม
 : เลือกหมายโทรกลุม จากนั้นเลือก [OK]

คนหาสมุดรายชื่อของเครือขาย - กลุม : คนหาและเลือกหมายเลขแฟกซจากเซิรฟเวอร LDAP แลวเลือก [OK]
หมายเหตุ

• หมายเลขแฟกซตองลงทะเบียนกอนที่คุณจะสามารถเลือกสมุดรายชื่อได
• ถาคุณใชสมุดรายชื่อของเซิรฟเวอร LDAP จะตองตั้งคา [สมุดรายชื่อเซิรฟเวอรของแฟกซ] ไปที่ [เปด] สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
ใหดูที่"สมุดรายชื่อเซิรฟเวอรของแฟกซ" (P.161)

หมายเหตุ

• คุณอาจตองปอนรหัสผานเพื่อใชคุณลักษณะการทำสําเนา ใหขอรหัสผานจากผูดแู ลระบบ

การตั้งคาขั้นสูง
1

ดําเนินการตั้งคาขัน้ สูงตามความจําเปน
ตัวอยาง: การตั้งคาในแท็บ [ตัวเลือก]
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคาขัน้ สูง โปรดดูที่ "การตั้งคาแฟกซขั้นสูง"
(P.95)
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การเริ่มตนงานแฟกซ
1

กดปุม <เริ่ม>

ปุม <เริ่ม>

สิ่งสําคัญ

• หากใสเอกสารเขาไปในตัวปอนเอกสารแลว
หามกดเอกสารนัน้ ลงขณะทีม่ กี ารปอนเอกสารดังกลาวผานไปตามเครือ่ ง

หมายเหตุ

• จํานวนหนาสูงสุดที่สามารถสแกนไดสาํ หรับคําสั่งสแกนครั้งเดียวคือ:
- 100 หนา สําหรับกระจกวางเอกสาร
- 165 หนาสําหรับตัวปอนเอกสาร (1 ดาน)
- 330 หนาสําหรับตัวปอนเอกสาร (2 ดาน)
จํานวนหนาถูกจํากัดเมื่อหนวยความจําสําหรับงานแฟกซสะสมถึงขีดจํา
กัดของเครื่อง
• หากมีปญหาเกิดขึ้น ขอความแสดงขอผิดพลาดจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ
ใหปฏิบัติตามคําแนะนําในขอความนั้นเพื่อแกไขปญหาดังกลาว

เมือ่ สงแฟกซของเอกสารหลายชุด
เมือ่ วางเอกสารไวบนกระจกวางเอกสาร หนาจอจะแสดงขอความแจงใหคุณวางหนาอีกหนาหนึ่ง ถาคุณตองการวางเอกสารใหม
ใหเปลี่ยนเอกสารใหม จากนั้นเลือก [สแกนอีกหนา] เมื่อคุณวางเอกสารเสร็จแลว ใหเลือก [เสร็จสิ้น แฟกซเดี๋ยวนี้]

แฟกซ

6
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การทํางานระหวางการแฟกซ (สงแฟกซ)

การทํางานระหวางการแฟกซ (สงแฟกซ)
คุณสามารถยกเลิกแฟกซทกี่ ําลังสงอยูและตรวจสอบหรือยกเลิกงานทีร่ อดําเนินการได

การยกเลิกแฟกซที่กําลังสง
การยกเลิกแฟกซที่กาํ ลังสงในปจจุบัน:

1

กดปุม <หยุด>

ปุม <หยุด>

การตรวจสอบสถานะงาน

หมายเหตุ

แฟกซ

ปฏิบัติตามขั้นตอนขางลางนี้เพื่อตรวจสอบสถานะของงานแฟกซที่กาํ ลังดําเนินการอยูหรือสถานะของงานแฟกซทกี่ ําลังรอ
(งานที่รอดําเนินการ)
• คุณสามารถยกเลิกงานแฟกซที่กําลังดําเนินการอยูหรืองานแฟกซที่กาํ ลังรอดําเนินการได
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดําเนินการในหนาจองาน ใหดูที่ "การยกเลิกงานแฟกซที่รอดําเนินการ" (P.209)

1

กดปุม <สถานะของงาน>

2

เลือกงานแฟกซ

3

ตรวจสอบสถานะงาน

6

ปุม <สถานะของงาน>
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การทํางานระหวางการแฟกซ (รับแฟกซ)
คุณสามารถยกเลิกแฟกซทกี่ ําลังรับอยูได

การยกเลิกแฟกซที่กําลังรับ
หากตองการยกเลิกแฟกซทกี่ ําลังรับอยู

1

กดปุม <หยุด>

2

เลือกงานแฟกซทคี่ ุณตองการยกเลิก แลวเลือก [ลบ]



ปุม <หยุด>

เลือก [ยกเลิก] เมือ่ คุณตองการยกเลิกการสั่งพิมพ และบันทึกขอมูลที่ไดรับ
เลือก [ลบงานพิมพ] เมื่อคุณตองการยกเลิกการสั่งพิมพ และลบขอมูลทีไ่ ดรับ

หมายเหตุ

• คุณยังสามารถยกเลิกแฟกซที่รับเขาจากหนาจอ [งานปจจุบัน] ไดเชนกัน

แฟกซ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนาจองานปจจุบันใหดูที่ "การยกเลิกงานปจจุบนั " (P.208)

6
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การตั้งคาแฟกซขั้นสูง

การตั้งคาแฟกซขั้นสูง
สวนนี้จะอธิบายเกี่ยวกับรายการทั้งหมดทีค่ ุณสามารถตั้งคาไดสําหรับฟงกชั่นแฟกซ
แท็บ

รายการการตั้งคา

แฟกซ

ตัวเลือก

หมายเหตุ

1

จุดประสงค

ดู
หนา:

เขมขึ้น/จางลง

เพื่อปรับความคมชัดในการทําสําเนาใหสวางกวาหรือเขมกวาตน
ฉบับ

P.96

ความละเอียด

เพื่อตั้งคาความละเอียดในการสแกน

P.96

วางหู

เพื่อสงหรือรับแฟกซดวยตนเอง

P.97

การสแกน 2 ดาน

เพื่อถายสําเนาสองดานดวยตําแหนงการเขาเลมที่ระบุไว

P.97

ขนาดตนฉบับ

เพื่อกําหนดขนาดเอกสาร

P.97

การสงดีเลย

เพื่อสงแฟกซในเวลาที่ระบุ

P.98

การรับการหยั่งสัญญาณ

เพื่อสงคําสั่งใหกบั เครื่องทางไกลเพื่อรับเอกสารที่บนั ทึกไวบนนั้น

P.99

หนาปก

การแนบใบปะหนากับแฟกซ

P.99

• สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาเริ่มตนทีสามารถเปลี่ยนแปลงได และวิธีการเปลี่ยน โปรดดู "คาเริม่ ตนของแฟกซ" (P.179)

กดปุม <หนาหลัก>

ปุม <หนาหลัก>

แฟกซ

6
2

เลือก [แฟกซ]

3

เปลี่ยนตัวเลือกไดตามความจําเปน
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เขมขึ้น/จางลง
คุณสามารถตั้งคาความทึบแสงไดเจ็ดระดับ

1

เลือก [เขมขึ้น/จางลง] บนแท็บ [แฟกซ]

2

เลือกระดับความทึบแสง จากนั้นเลือก [OK]
 เขมขึ้น +1 +2 และ +3
สรางสําเนาทีม่ ีความทึบแสงแบบเขม
ใชการตั้งคานี้เพือ่ สแกนเอกสารที่มีวัตถุสีออน
 ปกติ
ระบบจะทําสําเนาโดยใหมคี วามเขมระดับเดียวกันกับเอกสารตนฉบับ
 จางลง +1 +2 และ +3

แฟกซ

สรางสําเนาทีม่ ีความทึบแสงแบบจาง ใชการตั้งคานี้เพื่อสแกนเอกสารทีม่ ีวัตถุสีเขม

ความละเอียด

6

ตั้งคาความละเอียดในการสแกน

1

เลือก [ความละเอียด] บนแท็บ [แฟกซ]

2

เลือกความละเอียด จากนั้นเลือก [OK]
 มาตรฐาน
เหมาะสําหรับเอกสารทีม่ ีตัวอักษรขนาดปกติ
 ละเอียด
เหมาะสําหรับเอกสารทีม่ ีตัวอักษรขนาดเล็กหรือเสนบาง
หรือเอกสารทีพ่ ิมพโดยใชเครื่องพิมพดอทเมทริกซ
 ความละเอียดสูงสุด
เหมาะสําหรับเอกสารทีม่ ีรายละเอียดสูงมาก โหมด Super Fine (ความละเอียดสูง)
จะเปดใชงานเฉพาะในกรณีทเี่ ครื่องระยะไกลสนับสนุนความละเอียดสูงมากดวย
หมายเหตุ

• แฟกซที่สแกนในโหมดความละเอียดสูงจะสงโดยใชความละเอียดสูงสุดที่อุปกรณดานรับสนับสนุน

 ภาพ
เหมาะสําหรับเอกสารทีม่ ีภาพถาย
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การตั้งคาแฟกซขั้นสูง

วางหู
ใชฟงกชนั่ นี้เพือ่ สงหรือรับแฟกซดวยตนเอง
สําหรับขอมูลเกีย่ วกับวิธีการสงแฟกซดวยตนเอง ใหดูที่ "การสงแฟกซดวยตนเอง" (P.100)
สําหรับขอมูลเกีย่ วกับวิธีการรับแฟกซดวยตนเอง ใหดูที่ "การรับแฟกซดวยตนเองในโหมด TEL" (P.105) หรือ
"การรับแฟกซดวยตนเองโดยใชโทรศัพทภายนอก" (P.105)

การสแกน 2 ดาน
คุณสามารถตั้งคาเพื่อสแกนแบบ 1 ดานหรือ 2 ดานได

1

เลือก [การสแกน 2 ดาน] บนแท็บ [แฟกซ]

2

เลือกวิธีการทําสําเนา จากนั้นเลือก [OK]
 1 ดาน

แฟกซ

เลือก [1 ดาน] สําหรับเอกสารดานเดียว
 2 ดาน
เลือก [2 ดาน] สําหรับเอกสารสองดาน
คุณสามารถเลือกขอบที่จะเขาเลมจากรายการตอไปนี้

การเขาเลมตามยาว

การเขาเลมตามกวาง

6

ขนาดตนฉบับ
ตั้งคาขนาดของเอกสารสําหรับการสงแฟกซ ระบบจะระบุขนาดการสงขอมูลโดยอัตโนมัติตามขนาดเอกสาร

1

เลือกแท็บ [ตัวเลือก] จากนั้นเลือก [ขนาดตนฉบับ]

2

เลือกขนาดเอกสาร จากนั้นเลือก [OK]
 Auto
หากเอกสารเปนขนาดมาตรฐาน เครื่องจะตรวจจับขนาดเอกสารโดย
อัตโนมัติ
ระบบจะกําหนดขนาดของกระดาษทีใ่ ชในการสงแฟกซตามขนาดของเอกสาร
ทีต่ รวจพบ
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ขนาดเอกสาร
ขนาดที่วางบนกระจกวางเอกสารตนฉบับ
A5

, B5

8.5 x 11"

, A4
, 16K

, A4

, 8.5 x 11"

*

,

, 16K

A5

, B5

, B5

11"

*, 8.5 x 11"

, A4

*

, A4

, B5

A3

, 11 x 17"

* : รูปภาพของเอกสาร A4

, 8K

และ 8.5 x 11"

A3

, 8.5 x

A4

, 16K

B4

B4

หมายเหตุ

*

ขนาดที่ใสในตัวปอนเอกสาร

ขนาดกระดาษ
แฟกซถูกสงเปน

B4
, 11 x 17"

, 8K

, 16K

A3

จะถูกหมุนไป 90 องศาและถูกสงเปนเอกสาร A4

• หนาจอการเลือกขนาดเอกสารจะปรากฏขึ้นหากเครือ่ งไมสามารถตรวจหาขนาดของเอกสารที่วางอยูบนกระจกวางเอกสารตนฉบับได
ใหเลือกขนาดเอกสารที่ตองการ ทั้งนี้งานพิมพอาจจะมีขนาดใหญเกินไปสําหรับกระดาษนั้นหรืออาจมีเงาที่ขอบกระดาษได
ทั้งนีข้ ึ้นอยูกับขนาดเอกสารที่เลือก
• ตัวปอนเอกสารจะไมรองรับเอกสารที่ไมใชขนาดมาตรฐาน

 ขนาดเอกสารคงที่ (คาที่ตั้งไวลวงหนา)
คุณสามารถกําหนดขนาดของเอกสารตนฉบับจากเอกสารที่วางลงไปโดยเลือกจากขนาดกระดาษทีก่ ําหนดไวลวงหนาได

การสงดีเลย
แฟกซ

ใชเพื่อสงเอกสารที่เก็บไวในเครื่องในเวลาที่กําหนด
หมายเหตุ

6

1

เลือกแท็บ [ตัวเลือก] จากนั้นเลือก [การสงดีเลย]

2

เลือก [เปด]
หมายเหตุ

3
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• คุณสามารถระบุเวลาไดในชวงระหวาง 00:00 ถึง 23:59 (หรือระหวาง 1:00 ถึง 12:59PM เมื่อมีการตัง้ คานาฬิกาแบบ 12 ชั่วโมง)
• คุณไมสามารถระบุวันได

• เลือก [ปด] เพื่อปดใชงานฟงกชั่นนี้

ใชปุมกดตัวเลขเพื่อปอนเวลา แลวเลือก [OK]

การตั้งคาแฟกซขั้นสูง

การรับการหยั่งสัญญาณ
คุณสามารถรับแฟกซจากเครื่องแฟกซระยะไกลได ในเวลาที่คุณตองการ

1

เลือกแท็บ [ตัวเลือก] จากนั้นเลือก [การรับการหยังสัญญาณ]

2

เลือก [เปด] จากนั้นเลือก [OK]

แฟกซ

หนาปก
คุณสามารถแนบใบปะหนาไปกับแฟกซได

1

เลือกแท็บ [ตัวเลือก] จากนั้นเลือก [หนาปก]

2

เลือก [เปด] จากนั้นเลือก [OK]

6
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การสงแฟกซดวยตนเอง
ในสวนนี้จะอธิบายถึงวิธีการสงแฟกซดวยตนเอง

1
2

ใสเอกสารเขาไปในเครื่อง

3

เลือก [แฟกซ]

4

ปรับความละเอียดของเอกสารใหเหมาะสมกับความตองการในการแฟกซของคุณ

กดปุม <หนาหลัก>

ปุม <หนาหลัก>

แฟกซ

6

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูที่ "ความละเอียด" (P.96)
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูที่ "เขมขึ้น/จางลง" (P.96)

5

เลือก [วางหู] จากนั้นเลือก [การสงดวยตนเอง]
หมายเหตุ

6

ปอนหมายเลขแฟกซระยะไกลของของโดยใชปุมตัวเลข
คุณยังสามารถเลือกผูรับโดยใชหมายเลขโทรดวนหรือสมุดรายชื่อได
หมายเหตุ

7

• คุณสามารถปอนหมายเลขแฟกซโดยใชแปนสิบหมายเลข * และ #
• การกดปุม <หยุดงานชั่วคราว> ทําใหสามารถปอนการหยุดพักในหมายเลขแฟกซได
• การปอน "=" ในหมายเลขแฟกซชว ยใหสามารถตรวจจับโทนเสียงการโทรได
• การปอน ":" ชวยใหคุณสามารถสลับประเภทของการโทรออกจาก แบบหมุน (DP) ไปเปน แบบกด (PB) ได

กดปุม <เริ่ม> เพื่อเริ่มตนการสงแฟกซ
หมายเหตุ
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• สามารถเลือก [วางหู] เมือ่ ตั้งคา [ขนาดตนฉบับ] เปนคาอื่นที่ไมใช [อัตโนมัต]ิ

• การกดปุม <หยุด> ทําใหคุณสามารถยกเลิกงานแฟกซไดตลอดเวลาในขณะที่กําลังสงแฟกซ

การสงแฟกซแบบหนวงเวลา

การสงแฟกซแบบหนวงเวลา
โหมดการเริ่มตนทีด่ ีเลยสามารถใชในการบันทึกเอกสารทีส่ แกนไวเพือ่ สงในเวลาที่กาํ หนดได
เพื่อใชประโยชนจากอัตราคาโทรทางไกลทีถ่ ูกกวา

1
2

ใสเอกสารเขาไปในเครื่อง

3

เลือก [แฟกซ]

4

ปรับความละเอียดของเอกสารใหเหมาะสมกับความตองการในการแฟกซของคุณ

กดปุม <หนาหลัก>

ปุม <หนาหลัก>

แฟกซ

6

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูที่ "ความละเอียด" (P.96)
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูที่ "เขมขึน้ /จางลง" (P.96)

5

เลือกแท็บ [ตัวเลือก] จากนั้นเลือก [การสงดีเลย]

6

เลือก [เปด]
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7

ปอนเวลาเริ่มตนโดยใชปุมตัวเลข แลวเลือก [OK]

8

เลือกแท็บ [แฟกซ]

9

ปอนหมายเลขของผูรับโดยใชปุมตัวเลข
คุณยังสามารถใชหมายเลขโทรดวนหรือหมายเลขโทรแบบกลุมไดดวย

แฟกซ

6

10

กดปุม <เริ่ม> เพื่อสแกนขอมูล
เมือ่ เปดใชงานโหมดการเริ่มตนทีด่ ีเลยเครืองก็จะเก็บเอกสารทีจ่ ะแฟกซทั้งหมดไวในหนวยความจํา และสงไปในเวลาที่กาํ หนด
หลังจากที่สงแฟกซในโหมดการเริ่มตนที่ดีเลยเสร็จสมบูรณแลว ขอมูลในหนวยความจําก็จะถูกลางออก
หมายเหตุ
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• ถาคุณปดและเปดเครือ่ ง เอกสารที่เก็บไวก็จะถูกสงทันทีที่เปดใชงานเครื่อง

การสงแฟกซจากโปรแกรมควบคุมการพิมพ (Direct Fax)

การสงแฟกซจากโปรแกรมควบคุมการพิมพ (Direct Fax)
คุณสามารถสงแฟกซจากคอมพิวเตอรที่ใชระบบปฏิบัติการ Microsoft® Windows® หรือ Mac OS®X ไดโดยใชโปรแกรมควบคุมการพิมพ
หมายเหตุ

1
2
3

• มีเฉพาะแฟกซสขี าวดําเทานั้นที่สามารถสงโดยใช Direct Fax ได
• ชื่อของกลองโตตอบและปุมอาจจะแตกตางจากที่ระบุไวในขั้นตอนตอไป ซึ่งขึ้นอยูกับแอพพลิเคชันที่คุณใช
• สําหรับ Windows จะมีการติดตั้งโปรแกรมควบคุมการพิมพสําหรับแฟกซไวกับโปรแกรมควบคุมการพิมพ PCL 6
• คุณตองติดตั้งโปรแกรมควบคุมการพิมพสําหรับแฟกซเมื่อตองการใชคุณลักษณะนี้กับ Mac OS X เพื่อติดตัง้ โปรแกรมควบคุมแฟกซ เรียกใช Driver CD
Kit บน Mac OS X จากนั้นเปดโฟลเดอร [MacOSX] เปดโฟลเดอร [10.5-] โดยขึ้นอยูกับรุนของ Mac OS X ที่คุณใชงานอยู ดับเบิลคลิก [FX
DocuCentre SC2020.dmg] จากนั้นทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อติดตั้งโปรแกรมควบคุมการพิมพสาํ หรับแฟกซ

เปดไฟลที่คุณตองการสงดวยแฟกซ
เปดกลองโตตอบการพิมพจากแอพพลิเคชัน จากนั้นเลือกชื่อเครื่องพิมพของคุณ
คลิก [กําหนดลักษณะ] ใน Windows หรือเลือก [FAX Setting] ใน Mac OS X
สําหรับ Windows:

แฟกซ

6
สําหรับ Mac OS X:

4

ระบุการตั้งคาแฟกซ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูทวี่ ิธีใชโปรแกรมควบคุมการพิมพ
หมายเหตุ

• สําหรับ Windows โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดตงั้ [ประเภทของงาน] เปน [แฟกซ]
• การตั้งคาที่ทําไวที่นี่จะมีผลกับงานแฟกซเดียวเทานั้น

สําหรับ Windows:
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สําหรับ Mac OS X:

5

สําหรับ Windows คลิก [ตกลง] เพื่อปดกลองโตตอบ [กําหนดลักษณะการพิมพ] แลวคลิก [พิมพ]
กลองโตตอบ [การตั้งคาผูรับ] จะปรากฏขึ้น
สําหรับ Mac OS X คลิก [พิมพ] กลองโตตอบ [Set / Check Fax Transmission] จะปรากฏขึน้
สําหรับ Windows:

แฟกซ

6
สําหรับ Mac OS X:

6

ระบุปลายทางสําหรับผูรับดวยวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการระบุปลายทาง
ใหดูทวี่ ิธีใชโปรแกรมควบคุมการพิมพ
1) ปอนชือ่ และหมายเลขแฟกซโดยตรง
2) เลือกหมายเลขแฟกซจากสมุดรายชื่อ
 ดูสมุดรายชือ
่ : แสดงรายการของหมายเลขแฟกซที่บันทึกไวในไฟลทรี่ ะบุไวสําหรับ [My Address Book file]
 นําเขาและเพิ่มไฟล (Windows เทานั้น): ชวยใหคุณสามารถเลือกไฟลแหลงที่มา เชน ไฟล CSV ไฟล WAB, MAPI หรือเซิรฟเวอร LDAP
(สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเซิรฟเวอร LDAP ใหดู "สมุดรายชื่อเซิรฟเวอรของแฟกซ" (P.161))
หมายเหตุ

104

• ใส รหัสผานใน Windows [รหัสผาน] หรือ [Password] ใน Mac OS Xในพื้นที่ [Authorization] กอนสงแฟกซ ถาบริการแฟกซถูกล็อคดวยรหัสผาน

การรับแฟกซ

การรับแฟกซ
สวนนี้จะอธิบายเกี่ยวกับโหมดการรับแฟกซ และวิธีการอื่นในการรับแฟกซ

เกี่ยวกับโหมดการรับ
หมายเหตุ

• ในการใชโหมด TEL/FAX หรือโหมด Ans/FAX ใหเสียบโทรศัพทภายนอกหรือเครื่องตอบรับเขากับขั้วตอ TEL ที่ดา นหลังของเครื่อง

เมื่อหนวยความจําเต็ม คุณจะไมสามารถรับแฟกซแบบอัตโนมัติได ใชโทรศัพทภายนอกเพื่อรับแฟกซดวยตนเอง
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ "การรับแฟกซดวยตนเองโดยใชโทรศัพทภายนอก" (P.105)

การบรรจุกระดาษสําหรับรับแฟกซ
คําแนะนําสําหรับการโหลดกระดาษในถาดกระดาษจะเหมือนกันทัง้ หมด ไมวาคุณจะพิมพ สงแฟกซ หรือทําสําเนา
ยกเวนวาแฟกซจะสามารถพิมพไดเฉพาะในกระดาษขนาด Letter, A4 หรือ Legal เทานั้น

การรับแฟกซแบบอัตโนมัติ:โหมดแฟกซ
เครื่องจะถูกตั้งคาลวงหนามาจากโรงงานไวทโี หมด FAX
ถาคุณไดรับแฟกซ เครื่องก็จะเขาสูโหมด FAX โดยอัตโนมัติหลังจากระยะเวลาทีก่ ําหนด และทําการรับแฟกซ
เมื่อตองการเปลี่ยนชวงเวลาที่เครื่องจะเขาสูโหมด FAX หลังจากไดรับการโทรเขา ใหดูที่ "คาเริ่มตนขาเขา" (P.152)

การรับแฟกซดวยตนเองในโหมด TEL

การรับแฟกซดวยตนเองในโหมด TEL/FAX หรือโหมด Ans/FAX
ในการใชโหมด TEL/FAX หรือโหมด Ans/FAX คุณตองเสียบโทรศัพทภายนอกเขากับขั้วตอ TEL ที่ดานหลังของเครือง
ถาผูโทรฝากขอความไว เครื่องตอบรับก็จะเก็บขอความไวตามปกติ ถาเครื่องไดยินเสียงสัญญาณแฟกซในสาย ก็จะเริ่มรับแฟกซโดยอัตโนมัติ
หมายเหตุ

• หากคุณตั้งคาเครื่องใหเปนโหมด Ans/FAX และเครือ่ งตอบรับของคุณปดอยู หรือเครื่องตอบรับไมมีการเชื่อมตอกับเครือ่ ง เครื่องก็จะเขาสูโหมด FAX
โดยอัตโนมัติหลังจากถึงเวลาที่กาํ หนดไวลวงหนา

การรับแฟกซดวยตนเองโดยใชโทรศัพทภายนอก
คุณลักษณะนี้ทาํ งานไดดีที่สุด เมือ่ คุณใชโทรศัพทภายนอกทีเ่ ชื่อมตอกับขัว้ ตอ TEL ทีด่ านหลังของเครื่อง
คุณสามารถรับแฟกซจากคนที่คุณกําลังคุยดวยในสายโทรศัพทภายนอกโดยไมจําเปนตองไปทีเ่ ครื่อง
เมื่อคุณไดรับสายบนโทรศัพทภายนอกและไดยินเสียงสัญญาณแฟกซ ใหกดปุมสองหลักบนโทรศัพทภายนอก หรือเลือก [การรับดวยตนเอง]
ใน [วางหู] จากนั้นกด ปุม <เริ่ม>
เครื่องจะรับเอกสาร
คอยๆ กดปุมตามลําดับ ถาคุณยังคงไดยินเสียงสัญญาณแฟกซจากเครื่องระยะไกลอยู ใหลองกดปุมสองหลักอีกครั้ง
รหัสการรับระยะไกลถูกตั้งคามาจากโรงงานไวที [ปด] คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลขสองหลักตามสิ่งทีคุณเลือกได
สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนรหัส ใหดูที่"การรับระยะไกล" (P.155)
หมายเหตุ

• ตั้งคาระบบการโทรของโทรศัพทภายนอกของคุณไวที่ DTMF

การรับแฟกซโดยใชโหมด DRPD
การตรวจจับรูปแบบของเสียงเรียกเขาทีไ่ มซา้ํ กัน (DRPD)
เปนบริการของบริษัทโทรศัพทซงึ่ ทําใหผูใชสามารถใชสายโทรศัพทสายเดียวในการตอบหมายเลขโทรศัพทตางๆ ไดจํานวนมาก
หมายเลขใดๆ ซึง่ ผูอนื่ ใชโทรหาคุณจะถูกระบุโดยรูปแบบเสียงเรียกเขาทีแ่ ตกตางกัน ซึ่งจะประกอบดวยชุดตางๆ
ของเสียงเรียกเขาทัง้ ยาวและสั้น
กอนการใชตัวเลือก DRPD จะตองติดตั้งบริการเสียงเรียกเขาที่ไมซา้ํ กันบนสายโทรศัพทโดยบริษัทโทรศัพทกอ น เมื่อตองการตั้งคา DRPD
คุณจะตองใชสายโทรศัพทอื่นในที่ตั้งของคุณ หรือมีคนชวยกดหมายเลขแฟกซของคุณจากภายนอก
การตั้งคา DRPD:
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แฟกซ

คุณสามารถรับแฟกซไดโดยการยกหูโทรศัพทภายนอก แลวกดรหัสการรับทางไกล (ดูที่ "การรับระยะไกล" (P.155)) หรือโดยการเลือก
[การรับดวยตนเอง] ใน [วางหู] (คุณสามารถไดยินเสียงหรือเสียงโทนของแฟกซจากเครื่องระยะไกล) แลวกดปุม <เริ่ม>
เครื่องจะเริ่มรับแฟกซและกลับไปยังโหมดพรอมใชงานเมื่อรับเรียบรอยแลว

6

6 แฟกซ

กดปุม <สถานะเครื่อง>

2

เลือกแท็บ [เครื่องมือ] จากนั้นเลือก [การตั้งคาของผูดูแลระบบ]

3

เลือก [การตั้งคาแฟกซ]

4

เลือก [การตั้งคาสายแฟกซ]

5

เลือก [
DRPD]

6

เลือกรูปแบบทีต่ องการ แลวเลือก [OK]

7

รีบูตเครื่องดวยการปดเครื่อง แลวเปดใหมอกี ครั้ง

แฟกซ

1

6
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] จนกวา [รูปแบบ DRPD] จะปรากฏขึน้ แลวเลือก [รูปแบบ

ปุม <สถานะเครื่อง>

การรับแฟกซ

การรับแฟกซในหนวยความจํา
เนื่องจากเครื่องเปนอุปกรณที่ทาํ งานไดหลายอยางพรอมกัน จึงสามารถรับแฟกซไดในขณะทีค่ ุณกําลังทําสําเนาหรือพิมพอยู
ถาคุณไดรับแฟกซในขณะที่คุณกําลังทําสําเนา พิมพ หรือกระดาษหรือหมึกกําลังหมด เครื่องก็จะจัดเก็บแฟกซที่เขามาไวในหนวยความจํา
เครื่องจะพิมพแฟกซโดยอัตโนมัติทันทีที่คุณเสร็จสิ้น การทําสําเนา พิมพ หรือใสตลับหมึกใหมแลว

แฟกซ

6
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วิธีอื่นๆ ในการแฟกซ
ในสวนนี้จะอธิบายถึงวิธีการใชโหมดการรับทีป่ ลอดภัย เครื่องตอบรับ และโมเด็มคอมพิวเตอร

การใช โหมดการรับที่อยางปลอดภัย
คุณอาจตองการปองกันไมใหผูอื่นเขาถึงแฟกซที่คุณไดรับโดยไมไดรับอนุญาต คุณสามารถเปดโหมดแฟกซอยางปลอดภัยโดยใชตัวเลือก
[รับแบบปลอดภัย] เพื่อจํากัดการพิมพแฟกซทั้งหมดทีไ่ ดรับเมื่อไมมผี ูใชเครื่อง ในโหมดการรับอยางปลอดภัย
แฟกซที่เขามาทั้งหมดจะอยูในหนวยความจํา เมือโหมดปดการทํางาน แฟกซใดๆ ทีถ่ ูกเก็บไวก็จะถูกพิมพออกมา
หมายเหตุ

• กอนดําเนินการ ใหตรวจสอบวา [การล็อกแผง] ถูกเปิดใชงานแลว

เมือ่ ตองการเปดใชโหมดการรับอยางปลอดภัย:

แฟกซ

1

กดปุม <สถานะเครื่อง>

2

เลือกแท็บ [เครื่องมือ] จากนั้นเลือก [การตั้งคาของผูดูแลระบบ]

3

เลือก [การตั้งคาแฟกซ]

4

เลือก [คาเริ่มตนขาเขา]

6
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ปุม <สถานะเครื่อง>

วิธีอื่นๆ ในการแฟกซ
เลือก [รับแบบปลอดภัย]

6

เลือก [ชุดการรับแบบปลอดภัย]

7

เลือก [เปดใชงาน] จากนั้นเลือก [OK]

8

ปอนรหัสผานสี่หลักโดยใชปุมตัวเลข จากนั้นเลือก [OK]
เพื่อกลับไปทีร่ ะดับบนสุดของเมนูระบบ กดปุม <รีเซ็ต>
เมื่อไดรับแฟกซในโหมดการรับอยางปลอดภัย
เครื่องก็จะจัดเก็บลงในหนวยความจํา และหนาจอ [งานปจจุบัน] ก็จะแสดง
[รับแบบปลอดภัย] เพื่อแจงใหคุณทราบวามีแฟกซทเี่ ก็บไว

แฟกซ

5

6

เมื่อตองการพิมพเอกสารทีไ่ ดรบั :

1

กดปุม <สถานะของงาน>

2
3

เลือก [การรับแฟกซแบบปลอดภัย]

ปุม <สถานะของงาน>

ปอนรหัสผาน จากนั้นเลือก [OK]
แฟกซที่เก็บไวในหนวยความจําจะถูกพิมพออกมา
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เมือ่ ตองการปดใชโหมดการรับอยางปลอดภัย:

1

เขาไปทีเ่ มนู [ชุดการรับแบบปลอดภัย] โดยทําตามขันตอน 1 ถึง 6
ใน"เมื่อตองการเปดใชโหมดการรับอยางปลอดภัย:" (P.108):

2

เลือก [ปดใชงาน] จากนั้นเลือก [OK]
เพื่อกลับไปที่ระดับบนสุดของเมนูระบบ กดปุม <รีเซ็ต>

การใช การรับแฟกซ:เครื่องตอบรับ
แฟกซ

6
Line
อุปกรณตอบรับโทรศัพท
ไปยังแจ็คตอบนผนัง

โทรศัพท
เครื่อง

คุณสามารถเชื่อมตออุปกรณตอบรับโทรศัพท (Telephone Answering Device - TAD) กับดานหลังของตัวเครื่องไดโดยตรง
ตามที่แสดงไวดานบน
 ตั้งคาเครื่องไปที่ [โหมด Ans/FAX] และ ตั้งคา [รับอัตโนมัติ Ans/Fax] เพื่อระบุเวลาสําหรับ TAD

เมื่อ TAD รับสายแลว เครื่องก็จะตรวจสอบและใชสายถาไดรับสัญญาณแฟกซแลว จากนั้นจะเริ่มรับแฟกซ
 หากอุปกรณตอบรับปดอยู เครื่องก็จะเขาสูโหมด FAX โดยอัตโนมัติหลังจากทีเ่ สียงเรียกเขาดังตามชวงเวลาที่กา
ํ หนดไวลวงหนา

หากคุณตอบรับสายและไดยินสัญญาณแฟกซ เครื่องจะรับสายแฟกซถาคุณ
เลือก [การรับดวยตนเอง] ใน [วางหู] (คุณสามารถไดยินเสียงหรือเสียงโทนของแฟกซจากเครื่องระยะไกล) แลวกดปุม <เริ่ม>
และวางสายของเครื่องรับ
หรือ
กดรหัสการรับระยะไกลสองหลัก และวางสายของเครือ่ งรับ
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วิธีอื่นๆ ในการแฟกซ

การใช โมเด็มคอมพิวเตอร

Line
อุปกรณตอบรับโทรศัพท

โทรศัพท

ไปยังอินเทอรเน็ต คอมพิวเตอร
เครื่อง

ถาคุณตองการใชโมเด็มคอมพิวเตอรของคุณสําหรับการสงแฟกซหรือการเชื่อมตออินเทอรเน็ตผานสายโทรศัพท
ใหเชื่อมตอโมเด็มคอมพิวเตอรกับ TAD โดยตรงทีด่ านหลังของตัวเครื่อง ดังที่แสดงไวขางตน

ตั้งคาเครื่องไปที่ [โหมด Ans/FAX] และ ตั้งคา [รับอัตโนมัติ Ans/Fax] เพื่อระบุเวลาสําหรับ TAD

ปดคุณลักษณะการรับแฟกซของโมเด็มคอมพิวเตอร
 อยาใชโมเด็มคอมพิวเตอรหากเครื่องกําลังสงหรือรับแฟกซอยู
 ทําตามคําแนะนําทีม
่ าพรอมกับโมเด็มคอมพิวเตอรของคุณและแอพพลิเคชันแฟกซ เพื่อสงแฟกซผานโมเด็มคอมพิวเตอร

แฟกซ

6
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รายงานกิจกรรมแฟกซ
Fax Activity Report จะทําใหคุณตรวจสอบไดวา การดําเนินการสงและรับแฟกซเปนไปตามปกติหรือไม
สําหรับการสงหรือรับแฟกซแตละครั้ง รายงานเหลานี้จะบันทึกชื่อผูสงหรือผูรับและผล/สถานะการสงไว
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการพิมพรายงานการใชแฟกซ ใหดูที่ "การพิมพรายงาน/รายการ" (P.204).

รายการ
Sent

คําอธิบาย

No.

หมายเลขผลิตภัณฑของแฟกซขาออกแตละรายการ

Job#

หมายเลขเอกสารที่จะแนบทายเขาไปโดยอัตโนมัตเิ มื่อไดรับงานแฟกซ

Remote Terminal

ขอมูลผูสงตามลําดับความสําคัญดังตอไปนี้:
1. ชื่อที่ลงทะเบียนในหมายเลขโทรดวน
(เฉพาะในกรณีที่ผูรับมีหมายเลขโทรดวนที่ลงทะเบียนไว)
2. หมายเลขโทรศัพทที่ใชเมื่อมีการโทรออกดวยตัวเลขทั้งหมด
3. ID ระยะไกล
4. โหมดการสื่อสาร
ID ระยะไกลคือ หมายเลขโทรศัพทที่ผรู ับสงมาให

แฟกซ

Start Time

เวลาที่เริ่มสง
สําหรับแฟกซแบบกระจายขอมูล จะหมายถึงเวลาที่การสงครั้งแรกเริ่มตนขึ้น

Dura.

ระยะเวลาที่จําเปนตองใชนับตั้งแตเริ่มตนจนกระทั่งสิ้นสุดการสง สําหรับแฟกซแบบกระจายขอมูล
ระยะเวลานี้หมายถึงเวลารวมในการสงสําหรับผูรับทั้งหมด

Pages

จํานวนหนาที่สง
จํานวนทางดานซายของเครื่องหมายทับ (/) เปนจํานวนหนาที่สงตามปกติ
จํานวนทางดานขวาของเครื่องหมายทับ (/) เปนจํานวนรวมของหนาที่สแกนแลว
คานี้จะเวนวางไวสําหรับแฟกซแบบกระจายขอมูล

Mode

โหมดที่ใชสําหรับการรับสง
G3, SG3, ECM, *G3, *SG3, *ECM (เครื่องหมายดอกจันระบุวาขอมูลที่รับสงถูกแปลงเปนขาวดํา)
หรือวางเปลา (ไมมีขอ มูล)

Contents

เนื้อหาในการสง
Resend (แฟกซที่สงแลว), Broadcast (การเผยแพรแฟกซ), Forward (แฟกซที่สงตอ) หรือวางเปลา
(การสงปกติ)

Result

ผลการสง
Done (จบลงปกติ), Busy (สายผูรับไมวา งหรือเกินจํานวนครั้งของการโทรซ้ํา), Auto Resend
(งานถูกตั้งคาเปนสงซ้ํา และจํานวนการสงซ้ําอยูภายในกําหนด), Cancelled (งานถูกยกเลิก), Conf.
Partner (ปลายทางไมสามารถรับงาน), Send Again (จํานวนการสงซำเกินกําหนด), XXX-XXX
(ขอผิดพลาดในการสื่อสาร)

6




Received

"Cancelled" หมายความวาผูใชไดยกเลิกงานนั้นแลว
"XXX-XXX" คือ รหัสขอผิดพลาด

Total

จํานวนหนาทั้งหมดที่สง

No.

หมายเลขลําดับของแฟกซขาเขาแตละรายการ

Job#

หมายเลขเอกสารที่จะแนบทายเขาไปโดยอัตโนมัตเิ มื่อไดรับงานแฟกซ

Remote Terminal

ขอมูลผูสงตามลําดับความสําคัญดังตอไปนี้:
1. ID ระยะไกล
2. โหมดการสื่อสาร
ID ระยะไกลเปนหมายเลขโทรศัพทของผูสง
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Start Time

เวลาที่ไดรับแฟกซขาเขา

Dura.

ระยะเวลาที่ตองใชตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดการสง

Pages

จํานวนหนาที่ไดรับ

รายงานกิจกรรมแฟกซ

Received

รายการ

คําอธิบาย

Mode

โหมดที่ใชสําหรับการรับสง
G3, SG3, ECM, *G3, *SG3, *ECM (เครื่องหมายดอกจันระบุวาขอมูลทีร่ ับสงถูกแปลงเปนขาวดํา)
หรือวางเปลา (ไมมีขอมูล)

Contents

เนื้อหาในการสง
การโพลล (การโพลลระยะไกลขาเขา) สงตอ (สงตอแฟกซ) [blank] (การสงปกติ)

Result

ผลการสง
Done (จบลงปกติ), Print Queue (งานที่ไดรับปกติจะไมถูกพิมพ), Deleted
(งานที่ไดรับปกติจะถูกลบออกกอนการพิมพ), Cancelled (ผูใชยกเลิกงาน), Receive Again
(ขอผิดพลาดในการรับ), Fwd Wait (งานกําลังรอที่จะสงตอ), Fwd Doing (งานกําลังถูกสงตอ), Fwd
Done (สงตองานเรียบรอยแลว), XXX-XXX (ขอผิดพลาดการรับสง)


Total

"XXX-XXX" คือ รหัสขอผิดพลาด

จํานวนหนาทั้งหมดที่รับ

แฟกซ

6
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6 แฟกซ

แฟกซ

6

114

7 สแกน
บทนี้อธิบายฟงกชั่นการพิมพ
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การตั้งคาเครื่องสแกนขัน้ สูง ..............................................................................................................................................135

7 สแกน

ขั้นตอนการสแกน
สวนนี้จะอธิบายลําดับงานขัน้ พื้นฐานในการใชงานการทําสแกน ซึง่ รวมถึงการใสเอกสารเขาไปในเครื่องและการตั้งคาขั้นสูง

การวางเอกสารตนฉบับ
การโหลดตนฉบับเอกสารมีสองวิธีดังตอไปนี้:
 ตัวปอนเอกสาร
 แผนเดียว
 หลายแผน
 กระจกวางเอกสาร
 แผนเดียว

เอกสารเขาเลม เชน หนังสือ

ตัวปอนเอกสาร
 ขนาดเอกสารที่รองรับ
คุณสามารถใสกระดาษขนาดมาตรฐานลงในตัวปอนเอกสารได
เมือ่ วางเอกสารบนตัวปอนเอกสาร เครื่องจะตรวจจับขนาดเอกสารโดยอัตโนมัติ เอกสารขนาดมาตรฐานตอไปนี้จะถูกตรวจจับโดยอัตโนมัติ
A3 , B4 , A4 , A4 , B5 , B5 *, A5 , 11 x 17 นิ้ว , 8.5 x 14 นิ้ว *, 8.5 x 13 นิ้ว *, 8.5 x 11 นิ้ว ,
8.5 x 11 นิ้ว , 8K , 16K และ 16K *
หมายเหตุ

สแกน

7

• สามารถตรวจพบขนาดเอกสารที่มีเครื่องหมายดอกจันโดยอัตโนมัตโิ ดยขึ้นกับการตั้งคา คุณสามารถเลือกขนาดของเอกสารอื่นๆ
ขนาดใดขนาดหนึ่งดังตอไปนี้ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู "ตรวจพบขนาดตนฉบับ" (P.158)
- B5 (คาเริ่มตน) หรือ 16K
- 8.5 x 14" (คาเริ่มตน) หรือ 8.5 x 13"
• เมื่อใสเอกสารซึ่งประกอบดวยหนาที่มีขนาดแตกตางกันเขาไปในเครื่อง เครื่องจะใชเอกสารทีมีขนาดใหญสุดในการสแกนเอกสาร
• เมื่อใสเอกสารตนฉบับ 2 ดานลงในตัวปอนเอกสาร โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดตงั้ [การสแกน 2 ดาน] ไวถูกตองแลว
หากไมระบุและจําเปนตองแกไขการวางแนวที่สแกน ใหหมุนบนคอมพิวเตอรของคุณ
• สําหรับการสแกนไปยังแอปพลิเคชันบนไคลเอ็นต ขนาดเอกสารจะไมถูกตรวจพบโดยอัตโนมัติ ระบุขนาดเอกสารดวยตนเอง

 ขนาดเอกสารที่เลือกไดในโปรแกรมควบคุมการสแกน
A3 (297 x 420 มม.), A4 (210 x 297 มม.), A5 (148 x 210 มม.), B4 (257 x 364 มม.), B5 (182 x 257 มม.), 8.5 x 11", 8.5
x 14", 11 x 17", 7.25 x 10.5" และกําหนดเอง
 ชนิดของกระดาษที่รองรับ (น้ําหนัก)
เอกสารที่มนี ้ําหนักตั้งแต 38-128 แกรม (50-128 แกรมสําหรับเอกสาร 2 หนา) สามารถวางไวในตัวปอนเอกสารและสแกนได
ตัวปอนเอกสารสามารถรองรับจํานวนแผนกระดาษไดดังตอไปนี้
ชนิดของเอกสาร (แกรม)

จํานวนแผน

กระดาษบาง (38-80 แกรม)

110 แผน

กระดาษหนา (81-128 แกรม)

75 แผน

สิ่งสําคัญ

• เพื่อเปนการหลีกเลี่ยงกระดาษติด ใหใชกระจกวางเอกสารสําหรับเอกสารที่มีหลายขนาดปนกัน มีรอยพับ มีรอยยน เปนเอกสารตัดแปะ
กระดาษที่มวนงอ หรือกระดาษแบบแผนรองคารบอน หากคุณสามารถทําใหเอกสารที่มวนงอนั้นกลายเปนแผนเรียบได
คุณจะสามารถใชเอกสารนั้นได

ปฏิบัติตามขัน้ ตอนขางลางนี้เพื่อวางเอกสารลงบนตัวปอนเอกสาร
คุณสามารถวางกระดาษแผนเดียวหรือหลายแผนได

1
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ดึงคลิปหนีบหรือลวดเย็บกระดาษออกจากเอกสารกอนที่จะใสลงในตัวปอนเอกสาร

ขั้นตอนการสแกน

2

ใสเอกสารเขาไปตรงกลางของตัวปอนเอกสาร โดยใหดานที่จะสแกน
(หรือดานหนาของเอกสารทีม่ ี 2 ดาน) หงายขึ้น

3

จัดตัวนําเอกสารใหตรงกับแตละดานของเอกสาร

4

เปดตัวกั้นเอกสาร

สแกน

7
กระจกวางเอกสารตนฉบับ
 ขนาดเอกสารทีร่ องรับการตรวจจับอัตโนมัติ
เครื่องจะตรวจจับขนาดเอกสารโดยอัตโนมัติเมื่อตั้งคา [ขนาดตนฉบับ] ใหเปน [Auto]
ระบบจะตรวจหาเอกสารที่มีขนาดมาตรฐานดังตอไปนี้โดยอัตโนมัติ: A3
17" , 8.5 x 11" , 8K , 16K และ 16K

, B4

, A4 , A4

, B5 , B5

, A5

, 11 x

 ขนาดเอกสารตนฉบับที่รองรับ
คุณสามารถเลือกขนาดของเอกสารขนาดใดขนาดหนึ่งดังตอไปนี้จาก [ขนาดตนฉบับ]
A3 , B4 , A4 , A4
x 11 นิ้ว , 8K , 16K
หมายเหตุ

, B5 , B5
และ 16K

, A5

, 11 x 17 นิ้ว

, 8.5 x 14 นิ้ว

, 8.5 x 13 นิ้ว

, 8.5 x 11 นิ้ว , 8.5

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

 ขนาดเอกสารทีเ่ ลือกไดในโปรแกรมควบคุมการสแกน
A3 (297 x 420 มม.), A4 (210 x 297 มม.), A5 (148 x 210 มม.), B4 (257 x 364 มม.), B5 (182 x 257 มม.), 8.5 x 11", 8.5
x 14", 11 x 17", 7.25 x 10.5" และกําหนดเอง

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

1

เปดฝาครอบกระจกวางเอกสาร
สิ่งสําคัญ

• เมื่อใชฝาครอบกระจกวางเอกสาร ใหปดฝาครอบกระจกวางเอกสาร
หลังจากที่ทําการสแกนเสร็จสิ้น

2

วางเอกสารในลักษณะคว่ําหนาลง
และจัดแนวเอกสารนั้นใหชิดมุมซายบนของกระจกวางเอกสาร

3

ปดฝาครอบกระจกวางเอกสาร

สแกน

7
การใชคุณลักษณะการสแกน
คุณสามารถเลือกคุณลักษณะการสแกนไดจากรายการดังตอไปนี้
ฟงกชั่นการสแกน
การสแกนไปยังคอมพิวเตอร

P.119

การใชเครื่องสแกนบนเครือขาย

P.123

สงอีเมลที่มีภาพจากการสแกน

P.131

หมายเหตุ
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ดูที่หนา

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

การสแกนไปยังคอมพิวเตอร

การสแกนไปยังคอมพิวเตอร
ในสวนนี้จะอธิบายถึงวิธีการสแกนเอกสารไปยังคอมพิวเตอร

การสแกน จากแผงควบคุม - WSD Scan
ถาเครื่องเชือ่ มตอกับคอมพิวเตอรผานเครือขายโดยใช WSD (Web Services on Devices) คุณจะสามารถใชฟงกชนั่ WSD Scan
เพื่อสงภาพทีส่ แกนไปยังคอมพิวเตอรได
ขั้นตอนตอไปนี้จะใช Windows 7 เปนตัวอยาง
• เมื่อตองการใช WSD Scan คุณจําเปนตองตัง้ คาการเชื่อมตอโดยใช WSD
• รองรับ WSD* เฉพาะบน Windows Vista®, Windows 7 และ Windows 8

หมายเหตุ

* : WSD ยอมาจาก Web Services on Devices (การบริการเว็บบนอุปกรณ)

การตั้งคาเครือ่ งพิมพสําหรับ WSD Scan
ตั้งคาเครื่องและคอมพิวเตอรสาํ หรับการเชื่อมตอโดยใช WSD
 การตรวจสอบการตั้งคาของเครื่องพิมพ
เมื่อตองการใชฟงกชนั่ WSD Scan จะตองตั้งคา [การสแกน WSD] ไวที่ [เปดใชงาน] สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่"โพรโทคอล" (P.149)
 การตั้งคาคอมพิวเตอร
• สําหรับ Windows 8 คอมพิวเตอรจะเชื่อมตอกับเครื่องโดยอัตโนมัติโดยใช WSD ไมจาํ เปนตองติดตัง้ เครืองดวยตนเอง

หมายเหตุ


สําหรับ Windows 7:

1
2

คลิก [เริ่ม] > [คอมพิวเตอร] > [เครือขาย]

1
2
3

คลิก [เริ่ม] > [เครือขาย]

สแกน

คลิกขวาที่ไอคอนสําหรับเครื่อง จากนั้นคลิก [ติดตั้ง]
เครื่องจะเชื่อมตอโดยใช WSD
 สําหรับ Windows Vista:

7

คลิกขวาที่ไอคอนสําหรับเครื่อง จากนั้นคลิก [ติดตั้ง]
คลิก [ทําตอ]
เครื่องจะเชื่อมตอโดยใช WSD

ขั้นตอนสําหรับ WSD Scan

1
2
3
4
5
6
7

ใสเอกสารเขาไปในเครื่อง
กดปุม <หนาหลัก>
เลือก [สแกน ไปยัง]
เลือก [WSD]
เลือก [

] จนกวาคอมพิวเตอรทคี่ ุณตองการสงงานสแกนจะปรากฏขึน้ แลวเลือกคอมพิวเตอรนั้น

เลือก [เหตุการณ] และระบุชนิดของการสแกน เชน [สแกน] และ [สแกนไปยังอีเมล]
กดปุม <เริ่ม> เพือ่ เริ่มตนการสงไฟลทสี่ แกน
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การสแกนโดยใช โปรแกรมควบคุมการพิมพ TWAIN
เครื่องนี้รองรับโปรแกรมควบคุมการพิมพ TWAIN สําหรับการสแกนภาพ ขั้นตอนตอไปนี้จะใช Windows 7 เปนตัวอยาง
กระบวนการจะแตกตางออกไปโดยขึ้นกับระบบปฏิบัติการและรุนของ Microsoft Office
หมายเหตุ

• ตรวจสอบใหแนใจวาเชื่อมตอเครื่องกับคอมพิวเตอรผานทางสาย USB

ขั้นตอนในการสแกนภาพตอไปนี้จะใช Clip Organizer เปนตัวอยาง

1
2
3
4
5
6

ใสเอกสารเขาไปในเครื่อง
คลิก [เริ่ม] > [โปรแกรมทั้งหมด] > [Microsoft Office] > [เครื่องมือ Microsoft Office 2010] > [Microsoft Clip Organizer]
คลิก [แฟม] > [เพิม่ คลิปลงใน Organizer] > [จากสแกนเนอรหรือกลอง]
ในกลองโตตอบ [แทรกรูปภาพจากสแกนเนอรหรือกลอง] ภายใต [อุปกรณ] ใหเลือกอุปกรณของคุณ
คลิก [แทรกแบบกําหนดเอง]
เลือกการตั้งคาการสแกนของคุณ และคลิก [ดูภาพตัวอยาง] เพื่อแสดงภาพตัวอยาง
หมายเหตุ

• [ดูภาพตัวอยาง] จะเปนสีเทาและปดใชงานเมือ่ คุณเลือก [ตัวปอนเอกสาร] จาก [สแกนจาก]
• ภาพประกอบอาจแตกตางกันไปตามระบบปฏิบัตกิ ารทีแตกตางกัน

สแกน

7
7
8
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เลือกคุณสมบัติทตี่ องการจาก [คุณภาพรูป] และแท็บ [ตัวเลือกของภาพ]
คลิก [สแกน] เพื่อเริ่มสแกน
ไฟลภาพที่สแกนจะถูกสรางขึ้น

การสแกนไปยังคอมพิวเตอร

การสแกนโดยใชโปรแกรมควบคุมการพิมพ WIA
เครื่องนี้ยังรองรับโปรแกรมควบคุม Windows Image Acquisition (WIA) สําหรับการสแกนภาพ WIA เปนหนึ่งในองคประกอบมาตรฐานที่
Windows XP และระบบปฏิบัติการรุนใหมกวามีให และสามารถทํางานรวมกับกลองดิจิตอลและเครื่องสแกนได โปรแกรมควบคุมการพิมพ
WIA จะแตกตางจากโปรแกรมควบคุมการพิมพ TWAIN
เพราะสามารถชวยใหคุณสามารถสแกนภาพและจัดการกับภาพเหลานั้นไดอยางงายดายโดยไมตองใชซอฟตแวรเพิ่มเติม
หมายเหตุ

• ตรวจสอบใหแนใจวาเชือ่ มตอเครื่องกับคอมพิวเตอรผานทางสาย USB
• โปรแกรมควบคุมการพิมพ Windows Image Acquisition (WIA) ไดรับการสนับสนุนเฉพาะใน Windows

เมื่อตองการสแกนภาพจากซอฟตแวรการวาดภาพ

1
2

ใสเอกสารเขาไปในเครื่อง
เริ่มซอฟตแวรการวาดภาพ เชน Paint สําหรับ Windows
หมายเหตุ

3

• เมื่อคุณใช Windows Vista ใหใช Windows Photo Gallery แทน Paint
• เมื่อใชแอพพลิเคชันที่ใช WIA 2.0 เชน [โทรสารและการสแกนของ Windows] ใน Windows Vista, Windows 7 และ Windows 8
จะสามารถเลือกตัวเลือก [ถาดปอน (สแกนทั้งสองดาน)] สําหรับการสแกนแบบดูเพล็กซ (สองดาน) ได

คลิก [ระบายสี] > [จากสแกนเนอรหรือกลอง] (คลิก [แฟม] > [จากสแกนเนอรหรือกลอง] fสําหรับ Windows XP, Windows Server 2003,
Windows Server 2008 และ Windows Vista)
หนาตาง [สแกนโดยใช FX DC SC2020 (WIA - USB)] จะปรากฏขึ้น
หมายเหตุ

• ภาพประกอบอาจแตกตางกันไปตามระบบปฏิบัติการทีแตกตางกัน

สแกน

7
4

เลือก [ตัวปอนเอกสาร] หรือ [แบบระนาบ] ใน [แหลงกระดาษ]
หมายเหตุ

5
6
7
8
9

• เลือก [ตัวปอนเอกสาร] เมื่อคุณตองการสแกนเอกสารที่ปอนอยูในตัวปอนเอกสาร เลือก [แบบระนาบ]
เมื่อคุณตองการสแกนเอกสารที่ปอนอยูในกระจกวางเอกสาร

เลือกการตั้งคาการสแกนของคุณและคลิก [ปรับคุณภาพของรูปภาพที่สแกน] เพื่อแสดงกลองโตตอบ [คุณสมบัติขนั้ สูง]
เลือกคุณสมบัติที่ตองการรวมทัง้ ความสวางและความคมชัด จากนั้นคลิก [ตกลง]
คลิก [สแกน] เพื่อเริ่มสแกน
คลิก [บันทึก] จากเมนู [ระบายสี]
ปอนชือ่ ภาพและเลือกรูปแบบไฟลและปลายทางที่จะบันทึกภาพ

การสแกนภาพจากแผงควบคุม
หมายเหตุ

1
2
3
4

ใสเอกสารเขาไปในเครื่อง
คลิก [เริ่ม] > [แผงควบคุม] > [เครื่องพิมพและฮารดแวรอื่น] > [สแกนเนอรและกลอง]
ดับเบิลคลิกไอคอนเครื่องสแกน
[Scanner and Camera Wizard] จะเริ่มทํางาน
คลิก [Next] เพื่อแสดงหนา [Choose Scanning Preferences]
หมายเหตุ

5
6

• คุณลักษณะนี้จะไดรับการสนับสนุนบน Windows Server 2003 และ Windows XP เทานั้น

• ภาพหนาจออาจแตกตางกันไปขึน้ อยูกับระบบปฏิบัตกิ ารแตละอยาง

เลือกประเภททีค่ ุณตองการของภาพ แหลงกระดาษ และขนาดกระดาษ แลวคลิก [Next].
ปอนชือ่ ภาพ เลือกรูปแบบไฟล และระบุตําแหนงทีตองการบันทึกเอกสารที่สแกน
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7
8

สแกน

7
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คลิก [Next] เพื่อเริ่มสแกน
ทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อแกไขภาพหลังจากทีท่ าํ สําเนาไปยังคอมพิวเตอรของคุณ

การใชเครื่องสแกนบนเครือขาย

การใชเครื่องสแกนบนเครือขาย
ในสวนนี้จะอธิบายวิธีการใชเครื่องเครื่องสแกนบนเครือขาย
หมายเหตุ

• คุณลักษณะนี้ไมตองใชโปรแกรมควบคุมการพิมพสาํ หรับการสแกนบนเครือขาย

ภาพรวม
คุณสมบัติสแกนลงเซิรฟเวอร/
คอมพิวเตอรทาํ ใหคุณสามารถสแกนเอกสารและสงเอกสารทีส่ แกนแลวไปยังคอมพิวเตอรเครือขายผานโพรโทคอล FTP หรือ SMB
คอมพิวเตอร
เซิรฟเวอร FTP

สแกน
การใช FTP

การใช SMB

คอมพิวเตอร

หมายเหตุ



• Windows Server 2003, Windows XP, Mac OS X 10.5 จะรองรับเฉพาะ IPv4
• สําหรับ Mac OS X จะตองมีบัญชีผูใชที่ใชรวมกัน
• Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9
• Windows Server 2003
• Windows Server 2008
• Windows Server 2008 R2
• Windows Server 2012
• Windows Server 2012 R2
• Windows XP
• Windows Vista
• Windows 7
• Windows 8
• Windows 8.1

การใช FTP
การถายโอนขอมูลผาน FTP จะตองใชเซิรฟเวอรใดเซิรฟเวอรหนึ่งตอไปนี้และบัญชีสําหรับเซิรฟเวอร FTP
(ชื่อในการเขาสูระบบและรหัสผาน)

หมายเหตุ

• Windows Server 2003, Windows XP, Windows Vista, Mac OS X 10.5 จะรองรับเฉพาะ IPv4
• Windows XP
บริการ FTP ของ Microsoft Internet Information Services 5.1
• Windows Server 2003
บริการ FTP ของ Microsoft Internet Information Services 6.0
• Windows Vista, Windows Server 2008
บริการ FTP ของ Microsoft Internet Information Services 7.0
• Windows 7, Windows Server 2008 R2
บริการ FTP ของ Microsoft Internet Information Services 7.5
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คุณสามารถเลือกชนิดของเซิรฟเวอรและระบุปลายทางในการจัดเก็บเอกสารทีส่ แกนดวย CentreWare Internet Services หรือ Address
Book Editor
รายการตอไปนี้จะตองใชคุณลักษณะสแกนไปยังเซิรฟเวอร/คอมพิวเตอร

การใช SMB
ในการถายโอนขอมูลผาน SMB คอมพิวเตอรของคุณตองทํางานในระบบปฏิบัติการใดระบบหนึ่งตอไปนี้ซึ่งมีโฟลเดอรที่ใชรวมกัน

7

7 สแกน
• Windows 8, Windows Server 2012
บริการ FTP ของ Microsoft Internet Information Services 8.0
• Windows 8.1, Windows Server 2012 R2
บริการ FTP ของ Microsoft Internet Information Services 8.5
• Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9
บริการ FTP ของ Mac OS X

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการกําหนดคาบริการ FTP โปรดติดตอผูดูแลระบบของคุณ
กระบวนการดานลางนี้จะตองใชคุณลักษณะสแกนไปยังเซิรฟเวอร/คอมพิวเตอร
 สําหรับ SMB:
ขั้นตอน

กระบวนการ

ดูทหี่ นา

1

การตั้งคาชื่อและรหัสผานในการเขาสูระบบ (SMB เทานั้น)

P.124

2

การสรางโฟลเดอรที่ใชรวมกัน (SMB เทานั้น)

P.124

3

การตั้งคาปลายทางโดยใชสมุดรายชื่อ

P.126

4

การสงไฟลที่สแกนบนเครือขาย

P.130

 สําหรับ FTP:
ขั้นตอน

กระบวนการ

ดูทหี่ นา

1

การตั้งคาปลายทางโดยใชสมุดรายชื่อ

P.126

2

การสงไฟลที่สแกนบนเครือขาย

P.130

สแกน

การตั้งคาชื่อและรหัสผานในการเขาสูระบบ (SMB เทานั้น)

7

คุณลักษณะสแกนไปยังเซิรฟเวอร/
คอมพิวเตอรกําหนดใหตองใชบัญชีผูใชสําหรับการเขาสูระบบที่มรี หัสผานที่ถูกตองและไมมกี ารเวนวางสําหรับการตรวจสอบความถูกตอง
ยืนยันชื่อผูใชและรหัสผานในการเขาสูระบบ
หากคุณไมไดใชรหัสผานเพื่อเขาสูระบบผูใชของคุณ คุณจะตองสรางรหัสผานบนบัญชีผูใชสําหรับการเขาสูระบบของคุณ
ขั้นตอนตอไปนี้จะใช Windows 7 เปนตัวอยาง ขั้นตอนจะแตกตางกันออกไปโดยขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการ

1
2
3
4

คลิก [เริ่ม] > [แผงควบคุม]
คลิก [บัญชีผูใชและความปลอดภัยของครอบครัว]
คลิก [บัญชีผูใช]
คลิก [สรางรหัสผานสําหรับบัญชีผูใชของคุณ] และเพิ่มรหัสผานสําหรับบัญชีผูใชสําหรับการเขาสูระบบ

การสรางโฟลเดอรที่ใชรวมกัน (SMB เทานั้น)
แบงปนโฟลเดอรในการจัดเก็บเอกสารที่สแกนโดยใชขั้นตอนตอไปนี้
ขั้นตอนตอไปนี้จะใช Windows 7 เปนตัวอยาง ขั้นตอนจะแตกตางกันออกไปโดยขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการ

1
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สรางโฟลเดอรในไดเรกทอรีที่ตองการบนคอมพิวเตอรของคุณ (ตัวอยางชื่อโฟลเดอร: MyShare)

การใชเครื่องสแกนบนเครือขาย

2

คลิกขวาที่โฟลเดอร แลวเลือก [คุณสมบัติ]

3

คลิกแท็บ [การใชรวมกัน] แลวคลิก [การใชรวมกันขัน้ สูง]
สําหรับ Windows Vista เมื่อกลองโตตอบ [การควบคุมบัญชีผูใช] ปรากฏขึ้น ใหคลิก [ทําตอ]
เลือกกลองกาเครื่องหมาย [ใชโฟลเดอรนี้รวมกัน]

4
5

ปอนชือ่ ที่ใชรวมกันในกลอง [ชื่อที่ใชรวมกัน]
หมายเหตุ

• จดบันทึกชือ่ ที่ใชรวมกันนี้ไว เพราะคุณจะตองใชชื่อนี้ในขั้นตอนการตัง้ คาตอไป

สแกน

7
6
7
8

คลิก [สิทธิ] เพื่อสรางการอนุญาตการเขียนสําหรับโฟลเดอรนี้

9

คลิก [ตกลง]

คลิก [เพิ่ม]
คนหาชือ่ ผูในการเขาสูระบบโดยคลิก [ขั้นสูง] หรือปอนชื่อผูในการเขาสูระบบในกลอง [ใสชื่อวัตถุเพื่อเลือก] และคลิก [ตรวจสอบชื่อ]
เพื่อยืนยัน (ตัวอยางชื่อผูในการเขาสูระบบ: [MySelf]).
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10

คลิกชื่อผูในการเขาสูระบบที่คุณเพิ่งปอนไป เลือกกลองกาเครื่องหมาย [ควบคุมทัง้ หมด]
ซึ่งจะใหคุณไดรับอนุญาตใหสามารถสงเอกสารลงในโฟลเดอรนี้ได
หมายเหตุ

11
12
13

• อยาใช [Everyone] เปนชื่อผูในการเขาสูระบบ

คลิก [ตกลง]
คลิก [ตกลง] เพื่อออกจากกลองโตตอบ [การใชรวมกันขั้นสูง]
คลิก [ปด]
หมายเหตุ

• การเพิ่มโฟลเดอรยอยและสรางโฟลเดอรใหมในโฟลเดอรที่ใชรวมกันที่คุณสรางไว
ตัวอยาง: ชื่อโฟลเดอร: MyShare ชื่อโฟลเดอรระดับทีสอง: MyPic ชื่อโฟลเดอรระดับที่สาม: John
ตอนนี้คุณจะเห็น MyShare\MyPic\John ในไดเรกทอรีของคุณ

หลังจากที่คุณสรางโฟลเดอร "การตั้งคาปลายทางโดยใชสมุดรายชื่อ" (P.126)

สแกน

การตั้งคาปลายทางโดยใชสมุดรายชื่อ
คุณสามารถกําหนดคาการตั้งคาของเครื่องเพื่อใชคุณลักษณะสแกนไปยังเซิรฟเวอร/คอมพิวเตอรดวย CentreWare Internet Services หรือ
Address Book Editor ได
ขั้นตอนตอไปนี้จะใช Windows 7 เปนตัวอยาง ขั้นตอนจะแตกตางกันออกไปโดยขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการ
กอนที่จะเริ่มตั้งคาปลายทาง ตองแนใจวาคุณมี IP แอดเดรส ทีค่ ุณตองการ เชน ของเครื่องและของคอมพิวเตอร

7

การใช CentreWare Internet Services

1
2
3
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เรียกใชงานเว็บเบราวเซอรของคุณ
ปอน IP แอดเดรส ของเครื่องในแถบที่อยู และกดปุม <Enter>
หนาเว็บของเครื่องจะปรากฏขึ้น
คลิกแท็บ [สมุดรายชื่อ]
ถาตองใชชื่อผูใชและรหัสผาน ใหปอนชื่อผูใชและรหัสผานทีถ่ ูกตอง

การใชเครื่องสแกนบนเครือขาย
หมายเหตุ

4
5

• ชื่อผูใ ชเริ่มตนคือ "11111" และรหัสผานเริ่มตนคือ "x-admin"

ใน [การสแกนในเครือขาย (คอมพิวเตอร/เซิรฟเวอร)] ใหคลิก [สมุดรายชื่อของคอมพิวเตอร/เซิรฟเวอร]
เลือกหมายเลขที่ไมไดใช และคลิก [เพิ่ม]

สแกน

7

หนา [เพิ่มที่อยูการสแกนเครือขาย] จะปรากฏขึน้
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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ในการเติมในชองตางๆ ใหปอนขอมูลดังตอไปนี:
1

ชื่อ (ที่แสดงบนเครื่องพิมพ)

ปอนชื่อที่จดจํางายที่คุณตองการใหปรากฏบน [สมุดรายชือ่ ของคอมพิวเตอร/เซิรฟเวอร]

2

ชนิดเซิรฟเวอร

เลือก [SMB] ถาคุณเก็บเอกสารในโฟลเดอรที่ใชรวมกันของคอมพิวเตอรของคุณ
เลือก [FTP] ถาคุณใชเซิรฟเวอร FTP

3

ที่อยูโฮสต (IP แอดเดรส
หรือชื่อ DNS)

ปอนชื่อเซิรฟเวอรหรือ IP แอดเดรสของคอมพิวเตอรของคุณ หรือเซิรฟเวอร FTP ที่คุณใชรวมกัน
ตัวอยางไดแก:
 สําหรับ [SMB]:
ชื่อเซิรฟเวอร: myhost
IP แอดเดรส: 192.168.1.100
 สําหรับ [FTP]:
ชื่อเซิรฟเวอร: myhost.example.com
(myhost: ชื่อโฮสต example.com: ชื่อโดเมน)
IP แอดเดรส: 192.168.1.100

4

หมายเลขพอรต

ปอนหมายเลขพอรต ถาคุณไมแนใจ คุณสามารถปอนคาเริ่มตน 139 สําหรับ SMB และ 21 สําหรับ FTP
ได

5

ชื่อเขาสูระบบ
(หากโฮสตขอใหใส)

ปอนชื่อบัญชีผูใชที่สามารถเขาถึงโฟลเดอรที่ใชรวมกันในคอมพิวเตอรหรือเซิรฟเวอร FTP ของคุณ

6

รหัสผานเขาสูระบบ

ปอนรหัสผานที่ตรงกับชื่อในการเขาสูระบบขางตน
หมายเหตุ

7

ปอนรหัสผานใหม

ปอนรหัสผานของคุณอีกครั้ง

8

ชื่อของไดเรกทอรีที่ใชรวมกัน

สําหรับ [SMB] เทานั้น
บนระบบปฏิบัติการ Windows
ใหปอนชื่อในการใชรวมกันของโฟลเดอรที่จะเก็บเอกสารที่สแกนในคอมพิวเตอรของผูรับ
บนระบบปฏิบัติการ Mac OS X ใหปอนชื่อของโฟลเดอรทจี ะเก็บเอกสารที่สแกนในคอมพิวเตอรของผูรับ

9

ซับไดเรกทอรีพาธ
(ตัวเลือกเสริม)

สําหรับ [SMB]
ใหเวนวางไวถาตองการจัดเก็บเอกสารที่สแกนในโฟลเดอรที่ใชรวมกันโดยตรงโดยไมตองสรางโฟลเดอรยอ
ยใดๆ
ในการจัดเก็บเอกสารที่สแกนในโฟลเดอรที่คุณสรางขึ้นภายใตโฟลเดอรที่ใชรวมกัน
ใหปอนเสนทางดังตอไปนี้
ตัวอยาง: ชื่อโฟลเดอรที่ใชรวมกัน: "MyShare" ชื่อโฟลเดอรระดับที่สอง: "MyPic" ชือ่ โฟลเดอรระดับที่สาม:
"John"
ตอนนี้คุณจะเห็น "MyShare\MyPic\John" ในไดเรกทอรีของคุณ

สแกน

7

• รหัสผานที่เวนวางไวไมสามารถใชไดในคุณลักษณะสแกนไปยังเซิรฟเวอร
ตรวจสอบใหแนใจวาคุณมีรหัสผานที่ถูกตองสําหรับบัญชีผูใชสาํ หรับการเขาสูร ะบบ (โปรดดู
"การตั้งคาชื่อและรหัสผานในการเขาสูระบบ (SMB เทานั้น)" (P.124)
สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มรหัสผานในบัญชีผูใชสาํ หรับการเขาสูระบบ)

MyShare (ชือ่ โฟลเดอรที่ใชรวมกัน)
MyPic
John

ในกรณีนี้ ใหปอนรายการตอไปนี้
Server Path: \MyPic\John
สําหรับ [FTP]
ปอน Server Path ในการจัดเก็บเอกสารที่สแกน

หลังจากที่คุณกําหนดคาการตั้งคาแลว ใหไปที่ "การสงไฟลที่สแกนบนเครือขาย" (P.130)

การใช Address Book Editor
ขั้นตอนตอไปนี้จะใช Windows 7 เปนตัวอยาง

1

คลิก [เริ่ม] > [โปรแกรมทั้งหมด] > [Fuji Xerox] > [DocuCentre SC2020] > [เครืองมือแกไขสมุดรายชื่อ]
หนาตาง [เลือกอุปกรณ] จะปรากฏขึน้
หมายเหตุ

2
3
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• หากหนาตาง [เครื่องมือแกไขสมุดรายชื่อ] ปรากฏขึ้น ใหไปที่ขั้นตอนที่ 4

เลือกเครื่องพิมพของคุณจากรายการ
คลิก [ตกลง]

การใชเครื่องสแกนบนเครือขาย

4

คลิก [เครื่องมือ] > [ใหม (สมุดรายชื่อของเครื่อง)] > [เซิรฟเวอร]

กลองโตตอบ [ที่อยูเซิรฟเวอร ] จะปรากฏขึ้น

สแกน

1
2
3

7

4
5
6
7
8
9
10

ในการเติมในชองตางๆ ใหปอนขอมูลดังตอไปนี:
1

ชือ่

ปอนชื่อที่จดจํางายที่คุณตองการใหปรากฏบนสมุดรายชื่อ

2

ชนิดเซิรฟเวอร

เลือก [คอมพิวเตอร (SMB)] ถาคุณเก็บเอกสารในโฟลเดอรที่ใชรวมกันของคอมพิวเตอรของคุณ
เลือก [เซิรฟเวอร (FTP)] ถาคุณใชเซิรฟเวอร FTP

3

ตัวชวยสรางการตัง้ คาของคอม การคลิกปุม นี้จะเปดหนาจอตัวชวยสรางซึ่งจะชวยคุณดําเนินการในหลายขั้นตอน
พิวเตอร
เมื่อคุณเสร็จสิ้นขั้นตอนตางๆ ในตัวชวยสราง การตั้งคาสําหรับ [ที่อยูเซิรฟเวอร ]
ก็จะถูกกําหนดคาโดยอัตโนมัติ

4

ชือ่ เซิรฟเวอร/IP แอดเดรส

ปอนชื่อเซิรฟเวอรหรือ IP แอดเดรสของคอมพิวเตอรของคุณ หรือเซิรฟเวอร FTP ที่คุณใชรวมกัน
ตัวอยางไดแก:

สําหรับ [คอมพิวเตอร (SMB)]:
ชือ่ เซิรฟเวอร: myhost
IP แอดเดรส: 192.168.1.100
 สําหรับ [เซิรฟเวอร (FTP)]:
ชือ่ เซิรฟเวอร: myhost.example.com
(myhost: ชื่อโฮสต example.com: ชือ่ โดเมน)
IP แอดเดรส: 192.168.1.100
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5

ชื่อที่ใชรวมกัน

ปอนชื่อของโฟลเดอรที่ใชรวมกันบนคอมพิวเตอรของผูรับ สําหรับ SMB เทานั้น

6

พาธ

สําหรับ [คอมพิวเตอร (SMB)]
ใหเวนวางไวถาตองการจัดเก็บเอกสารทีส่ แกนในโฟลเดอรที่ใชรวมกันโดยตรงโดยไมตอ งสรางโฟลเดอรยอย
ใดๆ
ในการจัดเก็บเอกสารที่สแกนในโฟลเดอรที่คุณสรางขึ้นภายใตโฟลเดอรที่ใชรวมกัน
ใหปอนเสนทางดังตอไปนี้
ตัวอยาง: ชื่อโฟลเดอรที่ใชรวมกัน: "MyShare" ชื่อโฟลเดอรระดับที่สอง: "MyPic" ชือ่ โฟลเดอรระดับที่สาม:
"John"
ตอนนี้คุณจะเห็น "MyShare\MyPic\John" ในไดเรกทอรีของคุณ
MyShare (ชือ่ โฟลเดอรที่ใชรวมกัน)
MyPic
John

ในกรณีนี้ ใหปอนรายการตอไปนี้
เสนทาง: \MyPic\John
สําหรับ [เซิรฟเวอร (FTP)]
ปอนเสนทางในการจัดเก็บเอกสารที่สแกน
7

ชื่อล็อกอิน

ปอนชื่อบัญชีผูใชที่สามารถเขาถึงโฟลเดอรที่ใชรวมกันในคอมพิวเตอรหรือเซิรฟเวอร FTP ของคุณ

8

รหัสผานเขาสูระบบ

ปอนรหัสผานที่ตรงกับชื่อในการเขาสูระบบขางตน
หมายเหตุ

สแกน

7

• รหัสผานที่เวนวางไวไมสามารถใชไดในคุณลักษณะสแกนไปยังเซิรฟเวอร
ตรวจสอบใหแนใจวาคุณมีรหัสผานที่ถูกตองสําหรับบัญชีผูใชสาํ หรับการเขาสูร ะบบ (โปรดดู
"การตั้งคาชื่อและรหัสผานในการเขาสูระบบ (SMB เทานั้น)" (P.124)
สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มรหัสผานในบัญชีผูใชสาํ หรับการเขาสูระบบ)

9

ยืนยันรหัสผานเขาสูระบบ

ปอนรหัสผานของคุณอีกครั้ง

10

หมายเลขพอรต

ปอนหมายเลขพอรต ถาคุณไมแนใจ คุณสามารถปอนคาเริ่มตน 139 สําหรับ SMB และ 21 สําหรับ FTP
ได

หลังจากที่คุณกําหนดคาการตั้งคาแลว ใหไปที่ "การสงไฟลที่สแกนบนเครือขาย" (P.130)

การสงไฟลที่สแกนบนเครือขาย
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1
2
3
4
5
6
7

ใสเอกสารเขาไปในเครื่อง

8

กดปุม <เริ่ม> เพื่อเริ่มตนการสงไฟลทสี่ แกน

กดปุม <หนาหลัก>
เลือก [สแกนไปยัง]
เลือก [เครือขาย]
เลือก [

] จนกวาทีอ่ ยูทตี่ องการจะปรากฏขึ้น แลวเลือกทีอ่ ยูนั้น

เลือก [ตกลง]
ระบุตัวเลือกการสแกน เชน [สีงานพิมพ], [ความละเอียด], [การสแกน 2 ดาน] และ [รูปแบบไฟล] บนแท็บ [สแกนไปยังเครือขาย],
[คุณภาพ] และ [ตัวเลือก] สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูท"ี่ รูปแบบไฟล" (P.175)

การสงอีเมลที่มีภาพจากการสแกน

การสงอีเมลที่มีภาพจากการสแกน
ในการสงอีเมลทแี่ นบมากับภาพที่สแกนจากเครื่อง ใหทาํ ตามขัน้ ตอนดานลาง
 ตั้งคาสมุดรายชื่ออีเมลแอดเดรสผาน CentreWare Internet Services สําหรับขอมูลเพิม
่ เติม ใหดูที่ "การลงทะเบียนทีอ่ ยูอีเมลใหม"
(P.131).

การตั้งคาอีเมล
1
2

จาก CentreWare Internet Services คลิก [คุณสมบัติ]
คลิก [อีเมล]

สแกน

7
*: WSD ยอมาจาก Web Services on Devices (การบริการเว็บบนอุปกรณ)

3

ระบุการตั้งคาของอีเมลดังตอไปนี้:
[ที่อยูเซิรฟเวอร SMTP]: ปอน IP แอดเดรส ของเซิรฟเวอรอีเมล
[การระบุตัวตนการสงอีเมล]: ระบุ [ไมถูกตอง] เพือเปดใชงานเซิรฟเวอรอเี มล
หมายเหตุ

4

• หากเกิดขอผิดพลาดรวมถึงมี 016-506 หรือ 016-764 ปรากฏขึน้ ใหติดตอผูด ูแลเซิรฟเวอรของคุณสําหรับการตั้งคาของ
[การระบุตวั ตนการสงอีเมล]

คลิก [นําไปใช]

การลงทะเบียนที่อยูอีเมลใหม
ขั้นตอนตอไปนี้จะใช Windows 7 เปนตัวอยาง

1
2

เรียกใชงานเว็บเบราวเซอรของคุณ
ปอน IP แอดเดรส ของเครื่องในแถบทีอ่ ยู และกดปุม <Enter>
หนาเว็บของเครื่องจะปรากฏขึ้น
หมายเหตุ

• สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบ IP แอดเดรส ของเครื่อง ใหดูที่ "การตรวจสอบ IP แอดเดรสของเครื่อง" (P.202)
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3

คลิกแท็บ [สมุดรายชื่อ]
ถาตองใชชื่อผูใชและรหัสผาน ใหปอนชื่อผูใชและรหัสผานทีถ่ ูกตอง
หมายเหตุ

4
5

• ชื่อผูใชเริ่มตนคือ "11111" และรหัสผานเริม่ ตนคือ "x-admin"

คลิก [สมุดรายชือ่ อีเมลแอดเดรส]

สแกน

6

เลือกหมายเลขทีไ่ มไดใช และคลิก [เพิ่ม]
หนา [เพิ่มอีเมลแอดเดรส] จะปรากฏขึน้
ปอนชื่อในชอง [ชื่อ] และที่อยูอีเมลในชอง [อีเมลแอดเดรส]

7

คลิกปุม [นําไปใช]

7

การสงอีเมลที่มีไฟลสแกน
1
2
3

132

ใสเอกสารเขาไปในเครื่อง
กดปุม <หนาหลัก>
เลือก [อีเมล]

การสงอีเมลที่มีภาพจากการสแกน

4

5

ระบุผูรับจากรายการตอไปนี้ จากนั้นเลือก [ตกลง]:
[ผูรับใหม]: ปอนที่อยูอีเมลโดยตรง
[สมุดรายชื่อ]: เลือกจากประเภทตอไปนี้ของสมุดรายชือ่ :
 [สมุดรายชือ
่ ของอุปกรณ - บุคคล]: เลือกทีอ่ ยูอเี มลทลี่ งทะเบียนไวในสมุดรายชื่อ
 [สมุดรายชือ
่ ของอุปกรณ - กลุม]: เลือกกลุม ของที่อยูอีเมลที่ลงทะเบียนไวในสมุดรายชือ่

[คนหาสมุด รายชื่อของเครือขาย]: เลือกทีอ่ ยูอีเมลจากสมุดรายชือ่ ของเซิรฟเวอร LDAP
เลือกผูรับทีค่ ุณระบุจาก [ผูรับใหม] เพื่อลบหรือแกไขผูรับ
เลือกผูรับทีค่ ุณระบุจาก [สมุดรายชื่อ] เพื่อลบหรือดูรายละเอียดของผูรับ นอกจากนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนอีเมลเพื่อสรางสําเนาลับ
ระบุตัวเลือกการสแกน เชน [สีงานพิมพ], [ความละเอียด], [การสแกน 2 ดาน] และ [รูปแบบไฟล] บนแท็บ [คุณภาพ] และ [ตัวเลือก]
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูที่"รูปแบบไฟล" (P.175)
หมายเหตุ

6

• ผูใชจะตองลงทะเบียนในสมุดรายชื่ออีเมลกอนที่คุณจะสามารถเลือก [สมุดรายชือ่ ] บนแผงควบคุมได
• ถาคุณใชสมุดรายชื่อของเซิรฟเวอร LDAP จะตองตั้งคา [สมุดรายชื่อเซิรฟเวอรของอีเมล] ไปที่ [เปด] สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
ใหดูที่"สมุดรายชื่อเซิรฟเวอรอีเมล" (P.161)

กดปุม <เริ่ม> เพือ่ สงอีเมล

สแกน

7
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7 สแกน

การทํางานระหวางการสแกน
ขณะทีเ่ ครื่องกําลังสแกนเอกสาร คุณสามารถยกเลิกงานทีก่ ําลังดําเนินการอยูและตรวจสอบหรือยกเลิกงานทีก่ ําลังรอดําเนินการได

การยกเลิกงานสแกนปจจุบัน
เพื่อยกเลิกงานที่กาํ ลังสแกนอยู:
 บนตัวเครื่อง

1

กดปุม <หยุด>

ปุม <หยุด>

 บนตัวเครื่อง

1

เลือก [ลบ] บนหนาจอทีป่ รากฏขณะกําลังสแกน

สแกน

การตรวจสอบสถานะงาน
การตรวจสอบสถานะของงานสแกนที่กาํ ลังดําเนินการอยูหรือกอนหนานี้
หมายเหตุ

7

134

• คุณสามารถยกเลิกงานสแกนที่กาํ ลังดําเนินการอยูไ ด
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดําเนินการในหนาจองาน ใหดทู ี่"การยกเลิกงานปจจุบัน" (P.208)

1

กดปุม <สถานะของงาน>

2

ตรวจสอบสถานะงาน

ปุม <สถานะของงาน>

การตั้งคาเครื่องสแกนขั้นสูง

การตั้งคาเครื่องสแกนขั้นสูง
สวนนี้จะอธิบายเกี่ยวกับฟงกชันชั้นสูงที่คุณสามารถตั้งคาไดสาํ หรับคุณลักษณะการสแกน
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคา โปรดดูที่ "คาเริ่มตนการสแกน" (P.175)


สแกนไปยังอีเมล
แท็บ

รายการการตั้งคา

คุณภาพ

ตัวเลือก

ใหดูที่
หนา:

สีงานพิมพ

เพื่อเลือกโหมดการสแกนแบบสีหรือขาวดํา

P.175

ความละเอียด

เพื่อปรับความละเอียดของภาพที่สแกน

P.175

เขมขึ้น/จางลง

เพือปรับคอนทราสตในการทํารูปภาพทีสแกนใหจางลงหรือเขมขึน กว
าตนฉบับ

P.177

ความคมชัด

เพื่อปรับความคมชัดในการทํารูปภาพที่สแกนใหคมชัดกวาหรือนุม P.177
นวลกวาตนฉบับ

คอนทราสต

เพื่อปรับปริมาณของสีเพื่อทําใหคอนทราสตของสีเขมขึ้นหรือจางลง P.177
กวาตนฉบับ

การระงับพื้นหลังอัตโนมัติ

เพื่อขจัดพื้นหลังของเอกสารดั้งเดิมเพื่อปรับปรุงขอความบนรูปภาพ P.177
ที่สแกน

การสแกน 2 ดาน

เพื่อสแกนแผนกระดาษทั้งสองดาน

P.177

รูปแบบไฟล

เพื่อระบุรูปแบบไฟล

P.175

ขนาดตนฉบับ

เพื่อเลือกขนาดขนาดเอกสารเริ่มตน

P.176

ลบขอบ

เพื่อระบุขอบบนและลางของรูปภาพที่สแกน

P.178

ชื่อไฟล

เพื่อระบุการตั้งคาอยางละเอียดสําหรับชื่อไฟล

P.178

สแกน



จุดประสงค

7

สแกนไปยังเครือขาย
แท็บ

รายการการตั้งคา

สแกนไปยังเครื
อขาย

คุณภาพ

ตัวเลือก

หมายเหตุ

จุดประสงค

ใหดูที่
หนา:

สีงานพิมพ

เพื่อเลือกโหมดการสแกนแบบสีหรือขาวดํา

P.175

ความละเอียด

เพื่อปรับความละเอียดของภาพที่สแกน

P.175

รูปแบบไฟล

เพื่อระบุรูปแบบไฟล

P.175

การสแกน 2 ดาน

เพื่อสแกนแผนกระดาษทั้งสองดาน

P.177

เขมขึ้น/จางลง

เพือปรับคอนทราสตในการทํารูปภาพทีสแกนใหจางลงหรือเขมขึน กว
าตนฉบับ

P.177

ความคมชัด

เพื่อปรับความคมชัดในการทํารูปภาพที่สแกนใหคมชัดกวาหรือนุม P.177
นวลกวาตนฉบับ

คอนทราสต

เพื่อปรับปริมาณของสีเพื่อทําใหคอนทราสตของสีเขมขึ้นหรือจางลง P.177
กวาตนฉบับ

การระงับพื้นหลังอัตโนมัติ

เพื่อขจัดพื้นหลังของเอกสารดั้งเดิมเพื่อปรับปรุงขอความบนรูปภาพ P.177
ที่สแกน

ขนาดตนฉบับ

เพื่อเลือกขนาดขนาดเอกสารเริ่มตน

P.176

ลบขอบ

เพื่อระบุขอบบนและลางของรูปภาพที่สแกน

P.178

ชื่อไฟล

เพื่อระบุการตั้งคาอยางละเอียดสําหรับชื่อไฟล

P.178

สรางโฟลเดอร

เพือ ระบุวา จะสรางโฟลเดอรเมือ ทําการบันทึกรูปภาพทีส แกนหรือไม

P.179

• สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาเริ่มตนทีสามารถเปลี่ยนแปลงได และวิธีการเปลี่ยน โปรดดู "คาเริม่ ตนการสแกน" (P.175)
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7 สแกน

สแกน

7
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8 พิมพ
ในบทนี้จะอธิบายถึงวิธีการพิมพโดยใชโปรแกรมควบคุมการพิมพ

ฟงกชั่นโปรแกรมควบคุมการพิมพที่สําคัญ .......................................................................................................................138
 การพิมพ ...........................................................................................................................................................................139
 การดําเนินงานในระหวางการพิมพ...................................................................................................................................140

8 พิมพ

ฟงกชั่นโปรแกรมควบคุมการพิมพทสี่ ําคัญ
สวนนี้จะอธิบายถึงฟงกชั่นควบคุมการพิมพทสี ําคัญทีใ่ ชสําหรับการพิมพ จะตองติดตั้งโปรแกรมควบคุมการพิมพกอนการใชงาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งโปรแกรมควบคุมการพิมพ ใหดูที่ "การติดตั้ง โปรแกรมควบคุมการพิมพ/โปรแกรมควบคุมการสแกน" (P.42)
หมายเหตุ

• สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟงกชั่นการพิมพ ใหคลิกที่ [วิธีใช] ในหนาจอโปรแกรมควบคุมการพิมพเพื่อดูขอ มูลวิธีใช
• มีฟงกชนั่ บางอยางที่เพิ่มขอมูลสวนประกอบที่ตดิ ตัง้ ไปยังโปรแกรมควบคุมการพิมพจากหนาจอ [คุณสมบัติ] ภายใตแท็บ [ตัวเลือก]
ซึ่งเปนสิ่งจําเปนในการทําใหฟงกชั่นนี้ใชงานได ฟงกชนั่ ตางๆ ที่ปดใชงานอยูจะไมปรากฏขึน้
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งคาขอมูลตัวเลือก ใหดูที่ "การกําหนดคาอุปกรณเสริม" (P.54)

 Multiple-Up
พิมพเอกสารหลายหนาในหนาเดียว
 พิมพ 2 ดาน
พิมพทงั้ สองดานของแตละหนา
 โปสเตอร
เปนการขยายขอมูลการพิมพจากหนึ่งหนาไปยังขนาดที่ระบุและสั่งพิมพลงบนหลายหนา ใชในการทำโปสเตอรขนาดใหญ
 Booklet
การพิมพแบบ 2 ดานรวมกับการเรียงหนา เพื่อเปดใชงานการสราง Booklet ดวยลําดับหนาที่ถูกตอง
 ลายน้ํา
พิมพ 'ขอมูลลับ' หรือสตริงอักขระที่กาํ หนดไวลว งหนาที่ดานบนของขอมูลการพิมพ
 เอกสารตางๆ ปนกัน
พิมพเอกสารทีม่ ีหนาทั้งแนวตั้งและแนวนอน หรือหนาเว็บที่มขี นาดทีแ่ ตกตางกัน

พิมพ

8

138

การพิมพ

การพิมพ
สวนนี้จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการพิมพเอกสาร
ขั้นตอนทีใ่ ชในการพิมพจะแตกตางกันตามแอพพลิเคชันทีค่ ุณใช ดูคูมอื การใชงานแอพพลิเคชันของคุณสําหรับขั้นตอนที่เฉพาะเจาะจง
ขั้นตอนขางลางนี้เปนการดําเนินการทีใ่ ชในหนาจอโปรแกรมควบคุมการพิมพ [FX DocuCentre SC2020]

1
2
3

เลือก [พิมพ] จากเมนู [ไฟล] ของแอพพลิเคชัน
เลือก [FX DocuCentre SC2020 PCL 6]
คลิก [คุณสมบัติ] เพื่อตั้งคาขั้นสูงตามตองการ
หมายเหตุ

• สําหรับรายละเอียดเพิมเติมเกียวกับฟงกชนั การพิมพ
ใหคลิกที่ [วิธีใช]
ในหนาจอโปรแกรมควบคุมการพิมพเพื่อดูขอมูลวิธี
ใช

4

คลิก [ตกลง]

5

คลิก [ตกลง] ในกลองโตตอบ [พิมพ]

พิมพ

8

139

8 พิมพ

การดําเนินงานในระหวางการพิมพ
คุณสามารถยกเลิกงานพิมพในปจจุบันได

การหยุดงานพิมพ
การยกเลิกงานพิมพทกี่ ําลังดําเนินการในปจจุบัน:
 บนตัวเครื่อง

1

กดปุม <หยุด> หรือเลือก [ลบ] บนหนาจอสัมผัส

 บนตัวเครื่อง

1
2
พิมพ

8

140

ดับเบิลคลิกทีไ่ อคอนเครื่องพิมพ

ที่อยูบนแถบงานที่มมุ ลางขวาของหนาจอ

เลือกชื่อเอกสารทีค่ ุณตองการยกเลิก แลวกดปุม <Delete>
ถาไมมีเอกสารปรากฏอยูบนหนาตาง คุณสามารถยกเลิกงานดวยตนเองไดจากบนเครื่อง

ปุม <หยุด>

9 เครื่องมือ
ฟงกชั่นแตละอยางของเครื่องพิมพจะถูกตั้งไวเปนคาเริ่มตนมาจากโรงงาน (เริ่มแรก)
แตคุณสามารถปรับแตงการตั้งคาเหลานี้ใหตรงกับสภาพแวดลอมการทํางานของคุณได คุณสามารถเปลีย่ นการตั้งคาใน [เครื่องมือ]
หมายเหตุ

• การตั้งคาบางรายการอาจไมสามารถแสดงผลไดในเครือ่ งบางรุน อาจจําเปนตองใชอุปกรณเสริม สำหรับขอมูลเพิ่มเติม
โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา

บทนี้จะอธิบายฟงกชั่นที่คุณสามารถทําการเปลียนแปลงการตั้งคาสําหรับ
 การทําความเขาใจเมนูของเครื่อง......................................................................................................................................142
 ฟงกชันล็อคแผง ................................................................................................................................................................186

จํากัดการเขาใชการถายสําเนา, แฟกซ และสแกน ............................................................................................................190
 การตั้งคาตัวเลือกประหยัดพลังงาน ..................................................................................................................................193
 เกี่ยวกับคุณลักษณะการทํางานพรอมกัน ..........................................................................................................................195

การรีเซ็ตกลับเปนคาเริ่มตนโรงงาน..................................................................................................................................196

9 เครื่องมือ

การทําความเขาใจเมนูของเครื่อง
เมือ่ เชื่อมตอเครื่องเขากับเครือขายและใชงานไดสําหรับผูใชจํานวนหนึ่ง จะสามารถจํากัดการเขาถึง [การตั้งคาผูดูแลระบบ] ได
ซึ่งปองกันไมใหผูใชรายอื่นใชแผงควบคุมเปลีย่ นคาเริ่มตนของผูใชที่กาํ หนดโดยผูใชระบบโดยไมไดตั้งใจ
อยางไรก็ตาม คุณสามารถใชโปรแกรมควบคุมการพิมพของคุณเพื่อแทนทีค่ าเริ่มตนของผูใช และเลือกการตั้งคาสําหรับงานพิมพแตละชิ้นได

รายงาน/รายการ
ใชเมนู [รายงาน/รายการ] เพื่อพิมพรายงานและรายการประเภทตางๆ
หมายเหตุ

• สามารถพิมพรายงานและรายการที่มีเครื่องหมายดอกจันตอเมื่อมีการติดตั้งชุดอุปกรณแฟกซ (เสริม) แลวเทานั้น

ตั้งคาระบบ
จุดประสงค:
ในการพิมพรายการคาเริ่มตนของผูใชปจจุบัน ตัวเลือกที่ติดตั้ง จํานวนหนวยความจําการพิมพทตี่ ิดตั้ง และสถานะของซัพพลายเครื่อง

การตัง้ คาแผง
จุดประสงค:
เพื่อพิมพรายการอยางละเอียดของการตั้งคาทังหมดบนเมนูแผงควบคุม

รายการแบบอักษรของ PCL
จุดประสงค:
เพื่อพิมพตัวอยางแบบอักษร PCL ทีใ่ ชได

ประวัตงิ าน
จุดประสงค:
เพื่อพิมพรายการอยางละเอียดของงานพิมพ งานสำเนา งานแฟกซ หรืองานสแกนทีไ่ ดรับการประมวลผล รายการนี้มีงานลาสุด 20 งาน

ประวัตขิ อผิดพลาด

เครืองมือ

จุดประสงค:
เพื่อพิมพรายการอยางละเอียดของปญหากระดาษติดและขอผิดพลาดรายแรง

มิเตอรเครือ่ งพิมพ
จุดประสงค:
เพื่อพิมพรายงานสําหรับจํานวนรวมของหนาที่พิมพ

9
หนาตัวอยาง

จุดประสงค:
เพื่อพิมพหนาสําหรับการทดสอบสี

ตัวตรวจสอบโพรโทคอล
จุดประสงค:
เพื่อพิมพรายการอยางละเอียดของโปรโตคอลที่ถูกตรวจสอบ

สมุดรายชื่อแฟกซ*
จุดประสงค:
เพื่อพิมพรายการของรายชื่อของแฟกซทงั้ หมดทีเก็บไวเปนขอมูลสมุดรายชื่อของแฟกซ

สมุดรายชื่ออีเมลแอดเดรส
จุดประสงค:
เพื่อพิมพรายการของรายชื่อของอีเมลทัง้ หมดทีเก็บไวเปนขอมูลสมุดรายชื่อของอีเมล

ที่อยูเซิรฟ
 เวอร
จุดประสงค:
เพื่อพิมพรายการขอทีอ่ ยูเซิรฟเวอรทงั้ หมดที่เก็บไวเปนขอมูลที่อยูเซิรฟเวอร
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การทําความเขาใจเมนูของเครื่อง
การใชแฟกซ*
จุดประสงค:
เพื่อพิมพรายงานของแฟกซที่คุณเพิ่งไดรับหรือสง

รอการแฟกซ*
จุดประสงค:
เพื่อพิมพรายการสถานะของแฟกซที่คงคางอยู

มิเตอรการเรียกเก็บเงิน
จุดประสงค:
เพื่อตรวจสอบจํานวนหนาที่พิมพทั้งหมด (รวมทัง้ จํานวนหนาของเอกสารที่ถายสําเนาและเอกสารแฟกซทไี่ ดรับ)
คา:
มิเตอร1

แสดงจํานวนรวมของการพิมพสี

มิเตอร2

แสดงจํานวนรวมของการพิมพขาวดํา

มิเตอร3

แสดงจํานวนรวมของการพิมพสีขนาดใหญ

มิเตอร4

แสดงจํานวนรวมของการพิมพสีและขาวดํา (Meter 1 + Meter 2)

การตั้งคาผูดูแลระบบ
ใชเมนู [การตั้งคาผูดูแลระบบ] เพื่อกําหนดคาคุณลักษณะตางๆ ของเครื่อง

สมุดรายชือ่ แฟกซ
ใชเมนู [สมุดรายชื่อแฟกซ] เพื่อกําหนดคาการตั้งคาของแตละบุคคลและของกลุม

เครืองมือ

 บุคคล
จุดประสงค:
สามารถเก็บหมายเลขโทรออกบอยไดถึง 200 หมายเลขในทีต่ ั้งของแตละบุคคล
 กลุม
จุดประสงค:
เพื่อสรางกลุมในปลายทางการแฟกซ และบันทึกไวภายใตรหัสการโทรสองหลัก สามารถบันทึกรหัสการโทรไดสูงสุดหกกลุม

9

การตั้งคา PCL
ใชเมนู [การตั้งคา PCL] เพื่อเปลี่ยนการตั้งคาเครื่องที่สงผลเฉพาะงานที่ใชภาษาเครื่องพิมพเลียนแบบ PCL
หมายเหตุ

• คาที่เปนตัวหนาคือการตั้งคาเมนูเริ่มตนจากโรงงาน

 ถาดกระดาษ
จุดประสงค:
เพื่อระบุถาดกระดาษเริ่มตน
คา:
อัตโนมัติ
ถาด 5 (บายพาส)
ถาด 1
ถาด 2*
* : [ถาด 2] ใชงานไดก็ตอเมื่อมีการติดตั้ง One Tray Module (เสริม)

 ขนาดงานพิมพ
จุดประสงค:
เพื่อระบุขนาดกระดาษเริ่มตน
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9 เครื่องมือ

คา:
ซีรีส มม.
A3 (297 x 420 มม.)*
B4(257 x 364 มม.)
A4 (210 x 297 มม.)
B5 (182 x 257 มม.)
A5 (148 x 210 มม.)
8K (270 x 390 มม.)
16K (195 x 270 มม.)
Tabloid (11 x 17")
Legal (8.5 x 14")
Folio (8.5 x 13")
Letter (8.5 x 11")
ขนาดแบบกําหนดเอง

ยาว (x)

297 มม.

ระบุความยาวของกระดาษในขนาด
ที่กําหนดเอง

98-432 มม.
กวาง (y)

210 มม.

ระบุความกวางของกระดาษในขนา
ดที่กําหนดเอง

89-297 มม.
* : คาเริ่มตนสําหรับ [ขนาดงานพิมพ] จะแตกตางกันไปตามโรงงานในแตละภูมิภาค

เครืองมือ

ซีรีส นิ้ว
Tabloid (11 x 17")*

9

Legal (8.5 x 14")
Folio (8.5 x 13")
Letter (8.5 x 11")
A3 (297 x 420 มม.)
B4 (257 x 364 มม.)
A4 (210 x 297 มม.)
B5 (182 x 257 มม.)
A5 (148 x 210 มม.)
8K (270 x 390 มม.)
16K (195 x 270 มม.)
ขนาดแบบกําหนดเอง

ยาว (x)

11.7 นิ้ว

ระบุความยาวของกระดาษในขนาด
ที่กําหนดเอง

3.9-17.0 นิ้ว
กวาง (y)

8.3 นิ้ว

ระบุความกวางของกระดาษในขนาด
ทีก่ าํ หนดเอง

3.5-11.7 นิ้ว
* : คาเริ่มตนสําหรับ [ขนาดงานพิมพ] จะแตกตางกันไปตามโรงงานในแตละภูมิภาค

หมายเหตุ
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• การเลือก [ขนาดแบบกําหนดเอง] สําหรับขนาดกระดาษจะมีการแจงใหคุณปอนความยาวและความกวางที่กําหนดเอง

การทําความเขาใจเมนูของเครื่อง
• หากใชซองที่ไมใชซองขนาดมาตรฐาน ระบุขนาดโดยไมรวมสวนพับใน [ขนาดแบบกําหนดเอง]

 การวางแนว
จุดประสงค:
เพื่อระบุวิธีการวางแนวขอความและกราฟกในหนา
คา:
แนวตั้ง

พิมพขอความและกราฟกขนานไปกับขอบดานสั้นของกระดาษ

แนวนอน

พิมพขอความและกราฟกขนานไปกับขอบดานยาวของกระดาษ

 พิมพ 2 ดาน
จุดประสงค:
เพื่อระบุวาตองการพิมพทั้งสองดานของแผนกระดาษหรือไม
คา:
1 ดาน
2 ดาน

ระยะขอบในการเขาเลม

-

ตั้งคาโดยเพิ่มขึ้นทีละ 1

พลิกตามยาว

พิมพทั้งสองดานของแผนกระดาษที่จะเขาเลมตามขอบดานยาว

พลิกตามกวาง

พิมพทั้งสองดานของแผนกระดาษที่จะเขาเลมตามขอบดานสั้น

 แบบอักษร
จุดประสงค:
เพื่อระบุแบบอักษรเริ่มตนจากแบบอักษรที่บันทึกไวในเครื่อง
คา:
LetterGothic

CourierPS

CG Times It

LetterGothic It

CourierPS Ob

CG Times Bd

LetterGothic Bd

CourierPS Bd

CG Times BdIt

Albertus Md

CourierPS BdOb

Univers Md

Albertus XBd

SymbolPS

Univers MdIt

Clarendon Cd

Palatino Roman

Univers Bd

Coronet

Palatino It

Univers BdIt

Marigold

Palatino Bd

Univers MdCd

Arial

Palatino BdIt

Univers MdCdIt

Arial It

ITCBookman Lt

Univers BdCd

Arial Bd

ITCBookman LtIt

Univers BdCdIt

Arial BdIt

ITCBookmanDm

AntiqueOlv

Times New

ITCBookmanDm It

AntiqueOlv It

Times New It

HelveticaNr

AntiqueOlv Bd

Times New Bd

HelveticaNr Ob

CG Omega

Times New BdIt

HelveticaNr Bd

CG Omega It

Symbol

HelveticaNrBdOb

CG Omega Bd

Wingdings

N C Schbk Roman

CG Omega BdIt

Line Printer

N C Schbk It

GaramondAntiqua

Times Roman

N C Schbk Bd

Garamond Krsv

Times It

N C Schbk BdIt

Garamond Hlb

Times Bd

ITC A G Go Bk

GaramondKrsvHlb

Times BdIt

ITC A G Go BkOb

เครืองมือ

CG Times

9
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9 เครื่องมือ

Courier

Helvetica

ITC A G Go Dm

Courier It

Helvetica Ob

ITC A G Go DmOb

Courier Bd

Helvetica Bd

ZapfC MdIt

Courier BdIt

Helvetica BdOb

ZapfDingbats

ROMAN-8

WIN L1

ISO-6

ISO L1

WIN L2

ISO-11

ISO L2

WIN L5

ISO-15

ISO L5

DESKTOP

ISO-17

ISO L6

PS TEXT

ISO-21

PC-8

MC TEXT

ISO-60

PC-8 DN

MS PUB

ISO-69

PC-775

MATH-8

WIN 3.0

PC-850

PS MATH

WINBALT

PC-852

PI FONT

SYMBOL

PC-1004

LEGAL

WINGDINGS

PC-8 TK

ISO-4

DNGBTSMS

 ชุดสัญลักษณ
จุดประสงค:
เพื่อระบุสัญลักษณทตี่ ั้งไวสําหรับตัวอักษรที่ระบุ
คา:

เครืองมือ

 ขนาดตัวอักษร
จุดประสงค:
เพื่อระบุขนาดแบบอักษรสําหรับแบบอักษรการพิมพทสี่ ามารถปรับขนาดได ภายในชวงของ 4.00 ถึง 50.00 คาเริ่มตนคือ 12.00
ขนาดแบบอักษรหมายถึงความสูงของอักขระในแบบอักษร หนึ่งพอยตจะเทากับประมาณ 1/72 นิ้ว

9

หมายเหตุ

• เมนู [ขนาดตัวอักษร] จะปรากฏขึน้ สําหรับแบบอักษรการพิมพเทานัน้

 ระยะหางตัวอักษร
จุดประสงค:
เพื่อระบุระยะหางของแบบอักษรสําหรับแบบอักษรที่เวนระยะแบบโมโนซึ่งสามารถปรับขนาดได ภายในชวงของ 6.00 ถึง 24.00
คาเริ่มตนคือ 10.00
ระยะหางของแบบอักษรหมายถึงจํานวนของอักขระทีเ่ วนระยะคงที่แบบนิ้วในแนวนอน
สําหรับแบบอักษรทีเ่ วนระยะแบบโมโนซึ่งไมมีกาํ หนดเวลา ระยะหางจะปรากฏขึน้ แตไมสามารถเปลียนแปลงได
หมายเหตุ

• เมนู [ระยะหางตัวอักษร] จะปรากฏขึ้นสําหรับแบบอักษรที่เวนระยะแบบคงที่หรือแบบโมโนเทานั้น

 เสนรูปแบบ
จุดประสงค:
เพื่อกําหนดจํานวนบรรทัดในหนา
คา:
64*(มม. ซีรีส)/
60*(นิ้วซีรีส)

ตั้งคาโดยเพิ่มขึ้นทีละ 1

5-128
* : บอกถึงคาเริ่มตนจากโรงงานในแตละภูมิภาค

เครื่องจะกําหนดปริมาณของชองวางระหวางแตละบรรทัด (ระยะหางของบรรทัดแนวตั้ง) ตามรายการเมนู [เสนรูปแบบ] และ [การวางแนว]
เลือก [เสนรูปแบบ] และ [การวางแนว] ที่ถูกตอง กอนเปลีย่ น [เสนรูปแบบ]
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูที่ "การวางแนว" (P.145)
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การทําความเขาใจเมนูของเครื่อง
 ปริมาณ
จุดประสงค:
เพื่อกําหนดคาเริ่มตนของปริมาณการพิมพภายในชวง 1 ถึง 999 คาเริ่มตนคือ 1
(ตั้งคาจํานวนสําเนาที่ตองการสําหรับงานเฉพาะจากโปรแกรมควบคุมการพิมพ
คาทีเ่ ลือกจากโปรแกรมควบคุมการพิมพจะแทนคาที่เลือกจากแผงควบคุมเสมอ)
 การปรับคุณภาพรูปภาพ
จุดประสงค:
เพื่อระบุวาจะเปดใชงานคุณสมบัติ Image Enhance หรือไม ซึ่งจะทําใหเสนเขตระหวางสีดําและสีขาวเรียบขึ้น
เพื่อลดขอบหยักและปรับปรุงลักษณะที่ปรากฏ
คา:
ปด

ปดการใชงานคุณสมบัติ Image Enhance

เปด

เปดการใชงานคุณสมบัติ Image Enhance

 Hex Dump
จุดประสงค:
เพื่อชวยในการแยกแหลงที่มาของปญหางานพิมพ เมือ่ เลือก [Hex Dump]
ขอมูลทั้งหมดทีส่ งไปยังเครื่องก็จะถูกพิมพในแบบฐานสิบหกและการแสดงอักขระ รหัสควบคุมจะไมถูกสั่งงาน
คา:
ปดใชงาน

ปดการใชงานคุณสมบัติ Hex Dump

เปดใชงาน

เปดการใชงานคุณสมบัติ Hex Dump

 โหมดฉบับราง
จุดประสงค:
เพื่อประหยัดหมึกพิมพโดยการพิมพในโหมดราง คุณภาพการพิมพจะลดลงเมื่อคุณพิมพในโหมดราง
คา:
ไมพิมพในโหมดราง

เปดใชงาน

พิมพในโหมดราง

เครืองมือ

ปดใชงาน

 การสิ้นสุดบรรทัด
จุดประสงค:
ในการเพิ่มคําสั่งยกเลิกบรรทัด
คา:

9

ปด

ไมเพิ่มคําสั่งยกเลิกบรรทัด
CR=CR, LF=LF, FF=FF

Add-LF

ไมเพิ่มคําสั่ง LF
CR=CR-LF, LF=LF, FF=FF

Add-CR

ไมเพิ่มคําสั่ง CR
CR=CR, LF=CR-LF, FF=CR-FF

CR-XX

เพิ่มคําสั่ง CR และ LF
CR=CR-LF, LF=CR-LF, FF=CR-FF

 สีงานพิมพ
จุดประสงค:
เพื่อระบุโหมดสีใหเปนสีหรือขาวดํา การตั้งคานี้จะใชสําหรับงานพิมพทไี่ มไดระบุโหมดการพิมพ
คา:
สีขาวดํา

พิมพในโหมดขาวดํา

สี

พิมพในโหมดสี
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 เพิกเฉยตอการเลือ่ นหนา
จุดประสงค:
เพื่อระบุวาจะไมเวนหนาวางทีม่ ีเฉพาะรหัสควบคุม Form Feed
คา:
ปด

ปดการใชงานคุณสมบัติเวน Form Feed

เปด

เปดการใชงานคุณสมบัติเวน Form Feed

การตัง้ คาเครือขาย
ใชเมนู [การตั้งคาเครือขาย] เพื่อเปลีย่ นการตั้งคาเครื่องที่สงผลตองานทีส่ งไปยังเครื่องผานเครือขาย
หมายเหตุ

• คาที่เปนตัวหนาคือการตั้งคาเมนูเริม่ ตนจากโรงงาน

 อีเธอรเน็ต
จุดประสงค:
เพื่อยืนยันหรือระบุการตั้งคาเครือขาย

โหมด IP
จุดประสงค:
เพื่อกําหนดคาโหมด IP
คา:
Dual Stack

ใชทั้ง IPv4 และ IPv6 เพื่อกําหนดIP แอดเดรส

IPv4

ใชทั้ง IPv4 เพื่อกําหนดIP แอดเดรส

IPv6

ใชทั้ง IPv6 เพื่อกําหนดIP แอดเดรส



เครืองมือ

TCP/IP
จุดประสงค:
เพื่อกําหนดคาโหมด TCP/IP
คา:

รับที่อยู IP

DHCP / AutoIP

ตั้งคาIP แอดเดรส โดยอัตโนมัติ คาสุมที่อยูในชวง "169.254.1.0"
ถึง "169.254.254.255" ที่ไมไดใชงานในเครือขายในขณะนี้
จะมีการตั้งคาใหเปนIP แอดเดรส ซับเน็ตมาสกจะถูกกําหนดใหเปน
"255.255.0.0"

BOOTP

ตั้งคาIP แอดเดรส โดยใช BOOTP

RARP

ตั้งคาIP แอดเดรส โดยใช RARP

DHCP

ตั้งคาIP แอดเดรส โดยใช DHCP

แผง

ใชตัวเลือกนี้เมื่อคุณตองการตั้งIP แอดเดรส
ดวยตนเองบนแผงควบคุม

9
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ที่อยู IP

เมื่อ IP แอดเดรส ถูกตั้งคาดวยตนเอง IP
ก็จะถูกจัดสรรไปยังเครื่องโดยใชรูปแบบ"nnn.nnn.nnn.nnn" Octet
แตละรายการที่ทําใหเกิด "nnn.nnn.nnn.nnn" จะเปนคาที่อยูในชวง
"0" ถึง "254" "127" และคาใดๆ ที่อยูในชวง "224" ถึง "254"
จะไมสามารถระบุสําหรับ Octet แรกของที่อยูเกตเวยได

ซับเน็ตมาสก

เมื่อ IP แอดเดรส ถูกตั้งคาดวยตนเอง
ซับเน็ตมาสกก็จะถูกระบุโดยใชรูปแบบ"nnn.nnn.nnn.nnn" Octet
แตละรายการที่ทําใหเกิด "nnn.nnn.nnn.nnn" จะเปนคาที่อยูในชวง
"0" ถึง "255" "255.255.255.255"
จะไมสามารถระบุเปนซับเน็ตมาสกได

ที่อยูเกตเวย

เมื่อ IP แอดเดรส ถูกตั้งคาดวยตนเอง
ที่อยูเกตเวยก็จะถูกระบุโดยใชรูปแบบ"nnn.nnn.nnn.nnn" Octet
แตละรายการที่ทําใหเกิด "nnn.nnn.nnn.nnn" จะเปนคาที่อยูในชวง
"0" ถึง "254" "127" และคาใดๆ ที่อยูในชวง "224" ถึง "254"
จะไมสามารถระบุสําหรับ Octet แรกของที่อยูเกตเวยได

การทําความเขาใจเมนูของเครื่อง


IPsec

หมายเหตุ

• คุณลักษณะ IPsec ใชงานไดก็ตอ เมื่อเปดใชงาน IPsec บน CentreWare Internet Services

จุดประสงค:
ปดการใชงาน IPsec
คา:
ปดการใชงาน


ปดการใชงาน IPsec

ความเร็วในการเชื่อมตอ

หมายเหตุ

• คุณลักษณะความเร็วในการเชือ่ มตอใชงานไดก็ตอเมื่อเครื่องถูกเชือ่ มตอโดยใชเครือขาย

จุดประสงค:
เพื่อระบุความเร็วในการสื่อสารและการตั้งคาดูเพล็กซของอีเธอรเน็ต การเปลี่ยนแปลงจะมีผลหลังจากทีเ่ ครื่องถูกปดแลว
และเปดใหมอีกครั้ง
คา:
อัตโนมัติ

ตรวจหาการตั้งคาอีเธอรเน็ตโดยอัตโนมัติ

10BASE-T Half

ใช 10BASE-T Half-duplex

10BASE-T Full

ใช 10BASE-T Full-duplex

100BASE-TX Half

ใช 100BASE-TX Half-duplex

100BASE-TX Full

ใช 100BASE-TX Full-duplex

 โพรโทคอล
จุดประสงค:
เมื่อตองการเปดหรือปดการใชงานโปรโตคอลแตละรายการ การเปลี่ยนแปลงจะมีผลหลังจากทีเ่ ครื่องถูกปดแลว และเปดใหมอีกครั้ง
คา:

พอรต 9100

FTP

IPP

การพิมพ WSD

การสแกน WSD

SNMP UDP

StatusMessenger

บริการอินเทอรเน็ต

เครืองมือ

LPD

ปดการใชงาน

ปดการใชงานพอรต Line Printer Daemon (LPD)

เปดใชงาน

เปดใชงานพอรต LPD

ปดการใชงาน

ปดใชงานพอรต Port9100

เปดใชงาน

เปดใชงานพอรต Port9100

ปดการใชงาน

ปดใชงานพอรต FTP

เปดใชงาน

เปดใชงานพอรต FTP

ปดการใชงาน

ปดใชงานพอรต IPP

เปดใชงาน

เปดใชงานพอรต IPP

ปดการใชงาน

ปดใชงานการพิมพ WSD

เปดใชงาน

เปดใชงานการพิมพ WSD

ปดการใชงาน

ปดใชงาน WSD scan

เปดใชงาน

เปดใชงาน WSD scan

ปดการใชงาน

ปดใชงานพอรต Simple Network Management Protocol (SNMP)
UDP

เปดใชงาน

เปดใชงานพอรต SNMP UDP

ปดการใชงาน

ปดการใชงานคุณลักษณะ Status Messenger

เปดใชงาน

เปดการใชงานคุณลักษณะ Status Messenger

ปดการใชงาน

ปดการใชงานการเขาถึง CentreWare Internet Services
ที่ฝงตัวอยูในเครื่อง

เปดใชงาน

เปดการใชงานการเขาถึง CentreWare Internet Services
ที่ฝงตัวอยูในเครื่อง
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Bonjour (mDNS)

Telnet

อัปเดตสมุดรายชื่อ

HTTP-SSL/TLS*

ปดการใชงาน

ปดใชงาน Bonjour (mDNS)

เปดใชงาน

เปดใชงาน Bonjour (mDNS)

ปดการใชงาน

ปดการใชงาน Telnet

เปดใชงาน

เปดการใชงาน Telnet

ปดการใชงาน

ปดการใชงาน Update Address Book

เปดใชงาน

เปดการใชงาน Update Address Book

ปดการใชงาน

ปดการใชงาน HTTP-SSL/TLS

เปดใชงาน

เปดใชงาน HTTP-SSL/TLS

* : [HTTP-SSL/TLS] ใชงานไดก็ตอเมื่อใบรับรองถูกสรางขึ้นดวย CentreWare Internet Services สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการสรางใบรับรอง ใหดูที่วิธีใชออนไลนของ CentreWare Internet
Services

หมายเหตุ

• WSD ยอมาจาก Web Services on Devices (การบริการเว็บบนอุปกรณ)

 การตั้งคาขั้นสูง
จุดประสงค:
เพื่อระบุการตั้งคาเครือขาย

ตัวกรอง IP
หมายเหตุ

• คุณสมบัติตวั กรอง IP จะใชไดเฉพาะเมื่อ [โพรโทคอล] ถูกตั้งไวที่ [LPD] หรือ [พอรต 9100]

จุดประสงค:
เพื่อบล็อกขอมูลทีไ่ ดรับจาก IP แอดเดรสบางตัวผานเครือขาย คุณสามารถตั้งคาไดไมเกินหา IP แอดเดรส
การเปลีย่ นแปลงจะมีผลหลังจากทีป่ ดเครื่องและเปดใหมอีกครั้ง
คา:
n (n คือ 1-5)

ที่อยู IP

ตั้งคา IP แอดเดรส สําหรับตัวกรอง n

ซับเน็ตมาสก

ตั้งคามาสกที่อยูสําหรับตัวกรอง n

เครืองมือ

โหมด

9



ไมไดดําเนินการอยู

ปดการใชงานคุณสมบัติตัวกรอง IP สําหรับตัวกรอง n

ยอมรับ

ยอมรับการเขาถึงจาก IP แอดเดรส ที่ระบุไว

ปฏิเสธ

ปฏิเสธการเขาถึงจาก IP แอดเดรส ที่ระบุไว

802.1x

หมายเหตุ

• คุณลักษณะ 802.1x จะใชไดเฉพาะเมื่อเครื่องมีการเชื่อมตอโดยใชสาย LAN และการรับรองความถูกตอง 802.1x ถูกเปดใชงานโดยใช CentreWare
Internet Services สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการตั้งคา 802.1x ใหดทู ี่วิธีใชแบบออนไลนของ CentreWare Internet Services

จุดประสงค:
การปดใชงานการตรวจสอบความถูกตอง 802.1x การเปลียนแปลงจะมีผลหลังจากทีเ่ ครื่องถูกปดแลว และเปดใหมอีกครั้ง
คา:
ปดใชงาน

ปดใชงาน 802.1x.

 รีเซ็ตการตั้งคาเครือขาย
จุดประสงค:
เพื่อตั้งคาเริ่มตนของขอมูลเครือขายที่เก็บไวในหนวยความจําแบบลบไมได (NVM) หลังจากทีเ่ รียกใชฟงกชนั่ นี้และรีบูตเครื่องแลว
การตั้งคาเครือขายทั้งหมดจะถูกรีเซ็ตกลับไปยังคาเริ่มตน
คา:
รีเซ็ต

 ลบใบรับรองทั้งหมด
จุดประสงค:
เพื่อลบใบรับรองทัง้ หมด
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ตั้งคาเริ่มตนของขอมูลเครือขายที่จัดเก็บใน NVM

การทําความเขาใจเมนูของเครื่อง
การตั้งคาแฟกซ
ใชเมนูการตั้งคาแฟกซในการกําหนดคาการตั้งคาแฟกซขั้นพื้นฐาน
หมายเหตุ

• คาที่เปนตัวหนาคือการตั้งคาเมนูเริ่มตนจากโรงงาน

 การตั้งคาสายแฟกซ
จุดประสงค:
เพื่อกําหนดคาการตั้งคาพื้นฐานสําหรับสายแฟกซ

หมายเลขแฟกซ
จุดประสงค:
เพื่อตั้งคาหมายเลขแฟกซของเครื่อง ซึ่งจะถูกพิมพลงบนสวนหัวของขอความแฟกซ

ภูมิภาค
จุดประสงค:
เพื่อเลือกภูมิภาคทีจ่ ะใชงานเครื่อง
คา:
ไมรูจัก
ออสเตรเลีย
จีน
ฮองกง
อินโดนีเซีย
มาเลเซีย
นิวซีแลนด
ฟลิปปนส
สิงคโปร

เครืองมือ

เกาหลีใต
ไทย
เวียดนาม




9

ชื่อบริษัท
จุดประสงค:
เพื่อตั้งชื่อผูสงที่จะพิมพบนสวนหัวของแฟกซ
ชนิดสาย
จุดประสงค:
เพื่อเลือกชนิดสายเริ่มตน
คา:

PSTN

ใช PSTN

PBX

ใช PBX



เครื่องตรวจสอบสาย
จุดประสงค:
เพื่อตั้งคาระดับเสียงของการตรวจสอบสาย ซึ่งจะตรวจสอบการสงโดยใชเสียงผานลําโพงภายในจนกวาจะทําการเชือ่ มตอ
คา:

ปด

ปดเสียงของการตรวจสอบสาย

ต่ําสุด

ตั้งคาเสียงของการตรวจสอบสายใหต่ําสุด

ปานกลาง

ตั้งคาเสียงของการตรวจสอบสายใหอยูที่ปานกลาง
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สูงสุด


ตั้งคาเสียงของการตรวจสอบสายใหสูงสุด

รูปแบบ DRPD
จุดประสงค:
เพื่อใหหมายเลขที่แยกตางหากสําหรับการรับสงแฟกซที่มีรูปแบบการเรียกเฉพาะ
คา:

รูปแบบ 1-7

DRPD คือบริการที่ใหบริการโดยบริษัทโทรศัพทบางแหง
บริษทั โทรศัพทของคุณเปนผูระบุรูปแบบ DRPD รูปแบบที่ใหมากับเครื่องแสดงอยูที่ดานลางนี้

รูปแบบ 1

รูปแบบ 2

รูปแบบ 3

รูปแบบ 4

รูปแบบ 5

รูปแบบ 6

เครืองมือ

รูปแบบ 7

9

ถามบริษัทโทรศัพทของคุณวาคุณตองเลือกรูปแบบใดเพื่อใชบริการนี้ ตัวอยางเชน รูปแบบ 7
เปนรูปแบบเสียงเรียกเขาเฉพาะตัวของ FaxAbility ประเทศนิวซีแลนด โดยที่จะดัง 400 ms หยุด
800 ms ดัง 400 ms และหยุด 1400 ms รูปแบบนี้จะซ้ําไปเรื่อยๆ
เครื่องนี้จะตอบสนองตอทํานองการเตือนเฉพาะตัว DA4 ในนิวซีแลนดเทานั้น


Extel Hook Threshold
จุดประสงค:
เพื่อเลือกเกณฑการตรวจจับปุมวางสายโทรศัพทภายนอกสําหรับสภาวะทีไ่ มไดใชงานสายโทรศัพท
คา:

ต่ํากวา

กําหนดเกณฑการตรวจจับปุมวางสายโทรศัพทภายนอกไวที่ระดับต่ําลง

ปกติ

กําหนดเกณฑการตรวจจับปุมวางสายโทรศัพทภายนอกไวที่ระดับปกติ

สูงกวา

กําหนดเกณฑการตรวจจับปุมวางสายโทรศัพทภายนอกไวที่ระดับสูงขึ้น

 คาเริ่มตนขาเขา
จุดประสงค:
เพื่อกําหนดคาการตั้งคาแฟกซเขา
 โหมดการรับ
จุดประสงค:
สําหรับเลือกคาเริ่มตนโหมดการรับแฟกซ
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การทําความเขาใจเมนูของเครื่อง
คา:
โหมด TEL

ปดการรับแฟกซอัตโนมัติ คุณสามารถรับแฟกซไดโดยการยกหูโทรศัพทภายนอกขึน้
และกดรหัสรับระยะไกล หรือเลือก [การรับดวยตนเอง] ใน [วางหู] ถึง [เปด]
(คุณจะไดยินเสียงหรือสัญญาณแฟกซจากเครื่องระยะไกล) จากนั้นกดปุม <เริ่ม>
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ [การรับดวยตนเอง] โปรดดูที่"การรับแฟกซดวยตนเองในโหมด TEL"
(P.105)

โหมด FAX

รับแฟกซอตั โนมัติ

โหมด TEL/FAX

เมื่อเครื่องไดรับแฟกซเขา โทรศัพทภายนอกจะดังตามเวลาที่กาํ หนดไวใน [TEL/FAX รับอัตโนมัติ]
จากนั้นเครื่องจะรับแฟกซโดยอัตโนมัติ ถาสายที่ไดรับไมไดใชแฟกซ
เครื่องจะสงเสียงเตือนจากลําโพงภายใน เพื่อระบุวาสายที่เขาเปนโทรศัพท

โหมด Ans/FAX

เครื่องจะสามารถใชสายโทรศัพทรวมกับเครื่องตอบรับอัตโนมัติได ในโหมดนี้
เครื่องจะตรวจสอบสัญญาณแฟกซ และจะรับสายถาพบสัญญาณแฟกซ
ถาการสื่อสารโทรศัพทในภูมิภาคของคุณเปนแบบอนุกรม จะไมสามารถใชงานโหมดนี้ได

โหมด DRPD

กอนจะใชตัวเลือก ตรวจจับรูปแบบเสียงสัญญาณเฉพาะ (DRPD)
บริษทั โทรศัพทจะตองติดตั้งบริการเสียงสัญญาณไวบนสายโทรศัพทของคุณกอน
หลังจากที่บริษทั โทรศัพทใหหมายเลขตางหากสําหรับการสงแฟกซโดยมีรูปแบบสัญญาณเสียงเฉพาะ
ใหกําหนดการตั้งคาแฟกซตามรูปแบบสัญญาณเสียงเฉพาะนั้น



ระดับความดังของเสียงเรียก
จุดประสงค:
ในการตั้งคาระดับเสียงเรียกเขา ซึง่ จะระบุวาสายเขานั้นเปนโทรศัพท โดยจะทํางานผานลําโพงภายในเมื่อตั้งคา [โหมดการรับ] เปน
[โหมด TEL/FAX]
คา:
ปดเสียงเรียกเขา

ต่ําสุด

ตั้งคาระดับเสียงเรียกเขาเปนระดับต่ําสุด

กลาง

ตั้งคาระดับเสียงเรียกเขาเปนระดับกลาง

สูงสุด

ตั้งคาระดับเสียงเรียกเขาเปนระดับสูงสุด



เครืองมือ

ปด

การตั้งคาการรับแฟกซอัตโนมัติ
จุดประสงค:
เพื่อกําหนดการตั้งคารับแฟกซอัตโนมัติ
คา:

รับแฟกซอัตโนมัติ

9
ตั้งชวงเวลาที่เครื่องจะเปลี่ยนเปนโหมดรับแฟกซ
หลังจากไดรับสายเขา จะสามารถตั้งคาไดโดยเพิ่มลดทีละ 1 วินาที

0
0-255

TEL/FAX รับอัตโนมัติ

6
0-255

รับอัตโนมัติ Ans/Fax

21
0-255



ตั้งชวงเวลาที่เครื่องจะเปลี่ยนเปนโหมดรับแฟกซ
หลังจากที่โทรศัพทภายนอกไดรับสายเขา
จะสามารถตั้งคาไดโดยเพิ่มลดทีละ 1 วินาที
ตั้งชวงเวลาที่เครื่องจะเปลี่ยนเปนโหมดรับแฟกซ
หลังจากที่เครื่องตอบรับภายนอกไดรับสายเขา
จะสามารถตั้งคาไดโดยเพิ่มลดทีละ 1 วินาที

ตัวกรองแฟกซขยะ
จุดประสงค:
เพื่อปฏิเสธแฟกซทไี่ มพึงประสงค โดยเลือกรับเฉพาะแฟกซจากหมายเลขแฟกซที่ลงทะเบียนไวในสมุดรายชื่อแฟกซ
คา:

ปด

ไมปฏิเสธแฟกซที่สงมาจากหมายเลขที่ไมพึงประสงค

เปด

ปฏิเสธแฟกซที่สงมาจากหมายเลขที่ไมพึงประสงค
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รับแบบปลอดภัย

หมายเหตุ

• จะสามารถใชงานคุณลักษณะรับอยางปลอดภัยไดเฉพาะเมื่อตัง้ คา [ชุดการล็อกแผง] เปน [เปดใชงาน]

จุดประสงค:
เพื่อระบุวาจะตองใชรหัสผานในการรับแฟกซหรือไม และเพื่อตั้งคาหรือเปลี่ยนรหัสผาน
คา:
ชุดการรับแบบปลอดภัย

เปลี่ยนรหัสผาน*

ปดใชงาน

ไมตองใชรหัสผานในการรับแฟกซ

เปดใชงาน

ตองใชรหัสผานในการรับแฟกซ

0000-9999

ตั้งคาหรือเปลี่ยนรหัสผานที่ตองใชในการรับแฟกซ

* : จะสามารถใชรายการนี้ไดเฉพาะเมื่อตั้งคา [ชุดการรับแบบปลอดภัย] เปน [เปดใชงาน]


การตั้งคาการสงตอ

หมายเหตุ

• จะสามารถใชงานคุณลักษณะ [พิมพและอีเมล] ไดเฉพาะเมือ่ ลงทะเบียนขอมูลอีเมล และที่อยูอีเมลสําหรับสงตอไว สําหรับขอมูลบนอีเมล
โปรดดูที่"การตัง้ คาอีเมล" (P.131) และสําหรับขอมูลเกี่ยวกับที่อยูอีเมลสาํ หรับสงตอ โปรดดูที่วิธีใชบริการอินเทอรเน็ต CentreWare ออนไลน
• คุณลักษณะ [สงตอไปยังเซิรฟเวอร] และ [พิมพและสงตอไปยังเซิรฟเวอร]
ใชงานไดก็ตอเมือ่ ลงทะเบียนขอมูลเกี่ยวกับโฟลเดอรรว มและเซิรฟเวอรในการตัง้ คาสงตอไปยังเซิรฟเวอร
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับโฟลเดอรรวมและเซิรฟเวอร ใหดูที่"การใชเครื่องสแกนบนเครือขาย" (P.123)
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคาสงตอไปยังเซิรฟ เวอร ใหดทู ี่วิธีใชออนไลนของ CentreWare Internet Services

จุดประสงค:
เพื่อตั้งคาวาจะสงตอแฟกซขาเขาไปยังปลายทางที่กาํ หนดหรือไม
คา:
ปด

ไมสงตอแฟกซขาเขา

สงตอ

สงตอแฟกซขาเขาไปยังปลายทางที่กาํ หนด
พิมพแฟกซขาเขาถาเกิดขอผิดพลาดขึ้นระหวางการรับสง

พิมพและสงตอ

-

เครืองมือ

กําลังสงตอหมายเลข

9

ระบุหมายเลขแฟกซของปลายทางที่จะสงตอแฟกซขาเขา

พิมพและอีเมล

พิมพแฟกซขาเขาและสงตอไปยังที่อยูอีเมลที่กาํ หนดดวย

สงตอไปยังเซิรฟเวอร

สงตอแฟกซขาเขาไปยังเซิรฟเวอรที่กาํ หนด

พิมพและสงตอไปยังเซิรฟเวอร

พิมพแฟกซขาเขาและสงตอไปยังเซิรฟเวอรทีกําหนดดวย



รับขนาด
จุดประสงค:
เพื่อจํากัดขนาดกระดาษทีพ่ ิมพแฟกซขาเขา
คา:

อัตโนมัติ

เครื่องจะพิมพแฟกซขาเขาดวยการเลือกถาดที่มีกระดาษขนาดที่ถูกตอง

A4

เครื่องจะจํากัดแฟกซขาเขาใหเปนขนาด A4 (ความกวาง 210 มม.)

A4/B4

เครื่องจะจํากัดแฟกซขาเขาใหเปนขนาด A4 (ความกวาง 210 มม.) และขนาด B4 (ความกวาง 257
มม.)

A4/B4/A3

เครื่องจะจํากัดแฟกซขาเขาใหเปนขนาด A4 (ความกวาง 210 มม.) และขนาด B4 (ความกวาง 257
มม.) และขนาด A3 (ความวาง 297 มม.)
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พิมพแฟกซขาเขาและสงตอไปยังปลายทางที่กําหนดดวย

พิมพ 2 ดาน
จุดประสงค:
เพื่อตั้งคาการพิมพแบบดูเพล็กซสําหรับแฟกซ
คา:

ปด

ไมทําการพิมพแบบดูเพล็กซ

เปด

ทําการพิมพแบบดูเพล็กซ

การทําความเขาใจเมนูของเครื่อง


การรับระยะไกล
จุดประสงค:
เพื่อรับแฟกซโดยกดรหัสการรับระยะไกลบนโทรศัพทภายนอก หลังจากยกหูโทรศัพท
คา:
ไมรับแฟกซโดยการกดรหัสการรับระยะไกลบนโทรศัพทภายนอก

ปด
เปด

เสียงการรับระยะไกล



รับแฟกซโดยการกดรหัสการรับระยะไกลบนโทรศัพทภายนอก
ระบุสัญญาณสองหลักเพื่อเริ่มตนการรับระยะไกล

ละทิ้งขนาด
จุดประสงค:
เพื่อตั้งคาเครื่องจักรใหทงิ้ ภาพหรือขอความใดๆ ที่ดานลางสุดของหนาแฟกซ เมื่อขนาดทัง้ หนาไมพอดีกบั กระดาษที่ออกมา
คา:

ปด

พิมพภาพสวนเกินหรือขอความที่ดานลางของหนาแฟกซโดยไมทิ้ง

เปด

ทิ้งภาพหรือขอความสวนเกิน

การลดอัตโนมัติ

ลดขนาดหนาแฟกซโดยอัตโนมัติ เพื่อใหพอดีขนาดกระดาษที่เหมาะสม

 คาเริ่มตนการสง
จุดประสงค:
เพื่อกําหนดการตั้งคาในการสงแฟกซ

การตั้งคาการโทรซ้ําอัตโนมัติ
จุดประสงค:
เพื่อกําหนดการตั้งคาสําหรับการโทรซ้าํ อัตโนมัติ
คา:
ตั้งคาจํานวนการโทรซ้ําที่จะดําเนินการ
ในขณะที่หมายเลขแฟกซปลายทางไมวา ง ถาคุณปอน 0
เครื่องจะไมโทรซ้ํา จะสามารถตั้งคาไดโดยเพิ่มลดทีละ 1 ครั้ง

3
0-9

ชวงโทรซ้ํา

เครืองมือ

หมายเลขการโทรซ้ํา

9

กําหนดการเวนชวงระหวางการโทรซ้ํา
จะสามารถตั้งคาไดโดยเพิ่มลดทีละ 1 นาที

1
1-15

ตัวจับชวงเวลา

ตั้งคาชวงเวลาระหวางการสงซ้ํา จะสามารถตั้งคาไดโดยเพิ่มลดทีละ 1
วินาที

8
3-255



ชนิดการโทร
จุดประสงค:
เพื่อเลือกประเภทการโทร
คา:

PB

ใชการโทรแบบโทนเสียง

DP (10PPS)

ตั้งคา DP (10PPS) (แบบหมุน 10 พัลสตอวินาที) เปนประเภทการโทร

DP (20PPS)

ตั้งคา DP (20PPS) (แบบหมุน 20 พัลสตอวินาที) เปนประเภทการโทร



การโทรแบบใสคํานําหนา
จุดประสงค:
เพื่อเลือกวาจะตั้งคาหมายเลขนําการโทรหรือไม
คา:

ปด

-

ไมตั้งคาหมายเลขนําการโทร
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เปด

เบอรโทรแบบใสคํานําหนา



ไมแนบใบปะหนากับแฟกซ

เปด

แนบใบปะหนากับแฟกซ

สงหัวกระดาษ
จุดประสงค:
เพื่อพิมพขอ มูลของผูสงไวบนสวนหัวของแฟกซ
คา:

ปด

ไมพิมพขอมูลของผูสงบนสวนหัวของแฟกซ

เปด

พิมพขอมูลของผูสงบนสวนหัวของแฟกซ



เครืองมือ

9

ตั้งคาหมายเลขนําการโทรสูงสุดหาหลัก
เครื่องจะกดหมายเลขนี้กอนตามดวยหมายเลขโทรอัตโนมัติใดๆ
สวนนี้จะเปนประโยชนในการเขาใชงาน Private Automatic Branch
Exchange (PABX)

หนาปกของแฟกซ
จุดประสงค:
เพื่อตั้งคาวาจะแนบใบปะหนากับแฟกซหรือไม
คา:

ปด



ตั้งคาหมายเลขนําการโทร

ECM
จุดประสงค:
เพื่อตั้งคาวาจะใชงานหรือไมใชงานโหมดแกไขขอผิดพลาด (ECM) ในการใชงาน ECM เครื่องระยะไกลจะตองสนับสนุน ECM ดวย
คา:

ปด

ไมใชงาน ECM

เปด

ใชงาน ECM



ความเร็วของโมเด็ม
จุดประสงค:
เพื่อปรับความเร็วแฟกซโมเด็ม ในขณะทีเ่ กิดขอผิดพลาดในการสงหรือรับแฟกซ
คา:

2.4 Kbps
4.8 Kbps
9.6 Kbps
14.4 Kbps
33.6 Kbps
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แสดงผูรบั แฟกซแบบกําหนดเอง
จุดประสงค:
เพื่อตั้งคาวาจะแสดงหมายเลขแฟกซของผูรับบนหนาจอสงแฟกซ ขณะสงแฟกซแบบแมนนวลหรือไม
คา:

ปด

ไมแสดงหมายเลขแฟกซขณะสงแฟกซแบบแมนนวล

เปด

แสดงหมายเลขแฟกซเมื่อสงแฟกซแบบแมนนวล

การทําความเขาใจเมนูของเครื่อง
 รายงานแฟกซ
จุดประสงค:
เพื่อกําหนดการตั้งคาสําหรับรายงานแฟกซ
 การใชแฟกซ
จุดประสงค:
เพื่อตั้งคาวาจะพิมพราบงานการใชงานแฟกซเมื่อครบทุกๆ 50 ครั้งของการสื่อสารแฟกซขาเขาและขาออกหรือไม
คา:
พิมพอัตโนมัติ

พิมพรายงานการใชงานแฟกซโดยอัตโนมัติทุกๆ 50 ครั้งของการสื่อสารแฟกซขาเขาและขาออก

ไมมีการพิมพอตั โนมัติ

ไมพิมพรายงานการใชงานแฟกซโดยอัตโนมัติทุกๆ 50 ครั้งของการสื่อสารแฟกซขาเขาและขาออก



การสงแฟกซ
จุดประสงค:
เพื่อตั้งคาวาจะพิมพผลการสงหลังจากสงแฟกซหรือไม
คา:

พิมพเสมอ

พิมพรายงานการสงหลังจากสงแฟกซทุกครั้ง

พิมพเมื่อมีขอผิดพลาด

พิมพรายงานการสงเฉพาะเมื่อเกิดขอผิดพลาด

ปดใชงานการพิมพ

ไมพิมพรายงานการสงหลังจากสงแฟกซ



การเผยแพรแฟกซ
จุดประสงค:
เพื่อตั้งคาวาจะพิมพผลการสงหลังจากสงแฟกซไปยังหลายๆ ปลายทางหรือไม
คา:
พิมพรายงานการกระจายทุกครั้งหลังจากแฟกซแบบกระจายขอมูล

พิมพเมื่อมีขอผิดพลาด

พิมพรายงานการกระจายเฉพาะเมื่อเกิดขอผิดพลาด

ปดใชงานการพิมพ

ไมพิมพรายงานการกระจายหลังจากแฟกซแบบกระจายขอมูลไปยังหลายปลายทาง



เครืองมือ

พิมพเสมอ

9

แฟกซโปรโตคอล
จุดประสงค:
เพื่อตั้งคาวาจะพิมพรายงานการตรวจสอบโปรโตคอลหรือไม ซึ่งจะชวยเหลือคุณในการระบุสาเหตุของปญหาการสื่อสาร
คา:

พิมพเสมอ

พิมพรายงานการตรวจสอบโปรโตคอลทุกครั้งหลังสงแฟกซ

พิมพเมื่อมีขอผิดพลาด

พิมพรายงานการตรวจสอบโปรโตคอลเฉพาะเมื่อเกิดขอผิดพลาดขึ้น

ปดใชงานการพิมพ

ไมพิมพรายงานการตรวจสอบโปรโตคอล

ตั้งคาระบบ
ใช [การตั้งคาระบบ] เพือ่ กําหนดคาคุณลักษณะตางๆ ของเครื่อง
หมายเหตุ

• คาที่เปนตัวหนาคือการตั้งคาเมนูเริ่มตนจากโรงงาน

 ทั่วไป
จุดประสงค:
เพื่อกําหนดการตั้งคาทัว่ ไปของเครื่อง
 ประหยัดพลังงาน
จุดประสงค:
เพื่อระบุเวลาในการเปลี่ยนเปนโหมดประหยัดพลังงาน
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คา:
ตัวจับเวลาพลังงานใกลหมด

ระบุเวลาที่เครื่องใชในการเขาสูโหมดใชพลังงานต่ําหลังจากที่ทํางาน
เสร็จ

1 min
1-150 min

การตั้งเวลาหยุดทํางาน

ระบุเวลาที่เครื่องใชในการเขาสูโหมดพักเครื่องหลังจากเขาสูโหมดใช
พลังงานต่ํา

0 min
0-60 min



เมื่อคุณระบุ 1 นาทีสําหรับ [ตัวจับเวลาพลังงานใกลหมด] เครื่องจะเขาสูโหมดประหยัดพลังงานหลังจากเสร็จงานแลว 1 นาที
ซึง่ ใชพลังงานนอยลงมาก แตใชเวลาอุน เครื่องนานขึ้น ระบุ 1 นาที หากเครื่องใชวงจรไฟฟารวมกับไฟหองและคุณสังเกตเห็นไฟกะพริบ
เลือกคาที่สูงไว หากใชงานเครื่องอยางสม่าํ เสมอ ในสถานการณสวนใหญ จะทําใหเครื่องพรอมทำงานโดยใชเวลาอุนเครื่องต่ําสุด
เลือกคาระหวาง 1 ถึง 60 นาทีสําหรับ [ตัวจับเวลาพลังงานใกลหมด]
หากคุณตองการความสมดุลระหวางการใชพลังงานกับเวลาอุนเครื่องที่สั้นลง
เครื่องจะกลับสูโหมดสแตนดบายจากโหมดประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัติ เมือ่ ไดรับขอมูลจากคอมพิวเตอรหรือเครื่องแฟกซทางไกล
ในขณะที่ยังคงปดหนาจอสัมผัสเพื่อประหยัดพลังงาน การกดปุม <ระบบประหยัดพลังงาน>
บนแผงควบคุมเปลี่ยนสถานะของเครื่องเปนโหมดสแตนดบายและเปดหนาจอสัมผัส
วันที่และเวลา
จุดประสงค:
เพื่อระบุรูปแบบวันที่และเวลา
คา:

โซนเวลา

ตั้งคาโซนเวลา

วันที่
รูปแบบ

-

ตั้งคาวันที่ตามการตั้งคา [รูปแบบ]

ปปปป/ดด/วว

ตั้งคารูปแบบวันที่

วว/ดด/ปปปป
ดด/วว/ปปปป

เครืองมือ

เวลา
รูปแบบ

9



-

ตั้งคาเวลา

12 ชั่วโมง

ตั้งคาเวลาในรูปแบบ 12 ชัว่ โมง

24 ชั่วโมง

ตั้งคาเวลาในรูปแบบ 24 ชัว่ โมง

ขนาด
จุดประสงค:
เพื่อระบุหนวยวัดเริ่มตนทีแ่ สดงถัดจากคาตัวเลขบนแผงควบคุม
คา:

มิลลิเมตร (มม.)

เลือกมิลลิเมตรเปนหนวยวัดเริ่มตน

นิ้ว(")

เลือกนิ้วเปนหนวยวัดเริ่มตน



ตรวจพบขนาดตนฉบับ
จุดประสงค:
เพื่อระบุขนาดกระดาษที่จะตรวจจับโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณใชเอกสารขนาดมาตรฐานหรือเครื่องถูกกำหนดใหตรวจจับขนาดเอกสาร

หมายเหตุ

• การตัง้ คาจะสงผลตอการสแกนจากตัวปอนเอกสารเทานั้น

คา:
การตั้งคาขนาดกระดาษ
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ชนิด A/B (8K/16K)

ตรวจจับเอกสารซีรีส A/B โดยอัตโนมัติ

ชนิดนิ้ว

ตรวจจับเอกสารซีรีสนิ้วโดยอัตโนมัติ

การทําความเขาใจเมนูของเครื่อง
สลับขนาดกระดาษ 1

สลับขนาดกระดาษ 2



8.5 x 13 นิ้ว

กําหนด 8.5 x 13
นิ้วเปนขนาดเอกสารสํารองที่สามารถตรวจจับไดอยางอัตโนมัติ

8.5 x 14 นิ้ว

กําหนด 8.5 x 14
นิ้วเปนขนาดเอกสารสํารองที่สามารถตรวจจับไดอยางอัตโนมัติ

B5

กําหนด B5
เปนขนาดเอกสารสํารองที่สามารถตรวจจับไดอยางอัตโนมัติ

16K

กําหนด 16K
เปนขนาดเอกสารสํารองที่สามารถตรวจจับไดอยางอัตโนมัติ

แสดงความสวาง
จุดประสงค:
เพื่อปรับความสวางของหนาจอของแผงควบคุม
คา:
ตั้งคาความสวาง 10 ระดับ โดยที่ 10 คือสวางที่สุด

5
1-10


เสียง
จุดประสงค:
เพื่อกําหนดการตั้งคาโทนที่เครื่องจะสงเสียงในระหวางการทํางาน หรือเมื่อมีขอ ความเตือนปรากฏขึน้
คา:

เสียงการเลือกแผง

ปด

ไมสงเสียงเมื่ออินพุตแผงควบคุมถูกตอง

เบา

สงเสียงเมื่อการปอนแผงควบคุมถูกตอง

ปกติ

เสียงการเตือนของแผง

ปด

ไมสงเสียงเมื่อการปอนแผงควบคุมถูกตอง

เบา

สงเสียงเมื่อการปอนแผงควบคุมถูกไมตอง

เครืองมือ

เสียงดัง

9

ปกติ
เสียงดัง
เสียงเครื่องพรอมใชงาน

ปด

ไมสงเสียงเมื่อเครื่องพรอมทํางาน

เบา

สงเสียงเมื่อเครื่องพรอมทํางาน

ปกติ
เสียงดัง
เสียงของงานทําสําเนา

ปด

ไมสงเสียงเมื่องานคัดลอกเสร็จสมบูรณ

เบา

สงเสียงเมื่องานคัดลอกเสร็จสมบูรณ

ปกติ
เสียงดัง
เสียงของงานที่ไมใชทําสําเนา

ปด

ไมสงเสียงเมื่องานอื่นที่ไมใชคัดลอกเสร็จสมบูรณ

เบา

สงเสียงเมื่องานอื่นที่ไมใชคัดลอกเสร็จสมบูรณ

ปกติ
เสียงดัง
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เสียงขอผิดพลาด

ปด

ไมสงเสียงเมื่องานสิ้นสุดลงแบบผิดปกติ

เบา

สงเสียงเมื่องานสิ้นสุดลงแบบผิดปกติ

ปกติ
เสียงดัง
โทนการเตือน

ปด

ไมสงเสียงเมื่อเกิดปญหา

เบา

สงเสียงเมื่อเกิดปญหา

ปกติ
เสียงดัง
กระดาษหมด

ปด

ไมสงเสียงเมื่อกระดาษในเครื่องหมด

เบา

สงเสียงเมื่อกระดาษในเครื่องหมด

ปกติ
เสียงดัง
แจงเตือนหมึกใกลหมด

ปด

ไมสงเสียงเมื่อผงหมึกอยูในระดับต่ํา

เบา

สงเสียงเมื่อผงหมึกอยูในระดับต่ํา

ปกติ
เสียงดัง
เตือน Auto Clear

ปด

ไมสงเสียง 5 วินาที กอนเครื่องทําการลางอัตโนมัติ

เบา

สงเสียง 5 วินาที กอนเครื่องทําการลางอัตโนมัติ

ปกติ
เสียงดัง

เครืองมือ

โทนเสียงทั้งหมด

ปด

ไมใชงานโทนเสียงเตือนทั้งหมด

เบา

ตั้งคาระดับเสียงของโทนเสียงเตือนทั้งหมดพรอมกัน

ปกติ
เสียงดัง

9


ปด

ไมแสดงขอความเตือนเมื่อผงหมึกอยูในระดับตำ

เปด

แสดงขอความเตือนเมื่อผงหมึกอยูในระดับต่ํา



การปลุกเครื่องแบบยกหู
จุดประสงค:
เพื่อระบุวาเครื่องจะตื่นจากโหมดพลังงานต่ําหรือโหมดหลับหรือไม เมือ่ คุณยกหูของโทรศัพทภายนอก
คา:

ปด

ไมตื่นจากโหมดพลังงานต่ําหรือโหมดหลับหรือไม เมื่อคุณยกหูของโทรศัพทภายนอก

เปด

ตื่นจากโหมดพลังงานต่ําหรือโหมดหลับหรือไม เมือคุณยกหูของโทรศัพทภายนอก
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ขอความแจงเตือนหมึกใกลหมด
จุดประสงค:
เพื่อระบุวาจะแสดงขอความเตือนเมื่อผงหมึกอยูในระดับต่ําหรือไม
คา:

ประวัติงานพิมพอัตโนมัติ
จุดประสงค:
เพื่อพิมพรายงานประวัติงานหลังจากทุกๆ 20 งาน

การทําความเขาใจเมนูของเครื่อง
คา:
ปด

ไมพิมพรายงานประวัติงานโดยอัตโนมัติ

เปด

พิมพรายงานประวัติงานโดยอัตโนมัติ



สามารถพิมพรายงานประวัติงานไดโดยใชเมนู [รายงาน/รายการ]
สมุดรายชื่อเซิรฟ
 เวอรของแฟกซ
จุดประสงค:
เพื่อระบุวาจะคนหาหมายเลขโทรศัพทจากสมุดรายชื่อของเซิรฟเวอร LDAP หรือไม
คา:

ปด

ไมคนหาหมายเลขโทรศัพทจากสมุดรายชื่อของเซิรฟเวอร LDAP

เปด

คนหาหมายเลขโทรศัพทจากสมุดรายชื่อของเซิรฟเวอร LDAP

หมายเหตุ


• คุณสามารถคนหาหมายเลขโทรศัพทไดเฉพาะจากสมุดรายชื่อทองถิ่น เมื่อตั้งคา [สมุดรายชือ่ เซิรฟเวอรของแฟกซ] เปน [ปด]

สมุดรายชื่อเซิรฟ
 เวอรอีเมล
จุดประสงค:
เพื่อระบุวาจะคนหาที่อยูอีเมลจากสมุดรายชือของเซิรฟเวอร LDAP หรือไม
คา:

ปด

ไมคนหาที่อยูอเี มลจากสมุดรายชือ่ ของเซิรฟเวอร LDAP

เปด

คนหาที่อยูอีเมลจากสมุดรายชื่อของเซิรฟเวอร LDAP

หมายเหตุ


ตัวชวยสรางขณะเปดเครื่อง
จุดประสงค:
เพื่อดําเนินการตั้งคาเบื้องตนสําหรับเครื่อง
ขนาดอีเมลสูงสุด
จุดประสงค:
เพื่อระบุขนาดอีเมลสูงสุด
คา:

ขนาดอีเมลสูงสุด

เครืองมือ



• คุณสามารถคนหาที่อยูอีเมลไดเฉพาะจากสมุดรายชื่อทองถิ่นเทานั้น เมื่อตั้งคา [E-mail Server Address Book] เปน [ปด]

9

2048 KB
50-16384 KB

 การตั้งเวลา
จุดประสงค:
เพื่อกําหนดการตั้งคาตัวตั้งเวลา
 แผงควบคุม
จุดประสงค:
เพื่อรีเซ็ตการตั้งคาโดยอัตโนมัติสําหรับ ทําสําเนา สแกน แฟกซ อีเมล หรือพิมพ กลับเปนการตั้งคาเริ่มตน
และกลับเขาสูโหมดสแตนดบาย หลังจากที่คุณไมไดระบุการตั้งคาใดๆ ตามเวลาที่กาํ หนด
คา:
45 วินาที
1 นาที
2 นาที
3 นาที
4 นาที
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หมดเวลาขอผิดพลาด
จุดประสงค:
เพื่อระบุเวลาทีเ่ ครื่องจะรอ กอนที่จะยกเลิกงานซึง่ หยุดทํางานอยางผิดปกติ งานพิมพจะถูกยกเลิกหากเกินกําหนดหมดเวลา
คา:

ปด

ไมใชงานหมดเวลาผิดพลาด

เปด

60 sec

ตั้งคาเวลาที่เครื่องจะรอ
กอนที่จะยกเลิกงานซึ่งหยุดทํางานอยางผิดปกติ

3-300 sec

 การตั้งคางานพิมพ
จุดประสงค:
เพื่อกําหนดการตั้งคาที่เกี่ยวกับงานทีอ่ อกมาจากเครื่อง
 ขนาดกระดาษเริ่มตน
จุดประสงค:
เพื่อระบุขนาดกระดาษเริ่มตน
คา:
A4*
8.5 x 11*
* : คาเริ่มตนสําหรับ [ขนาดกระดาษเริ่มตน] จะแตกตางกันไป โดยขึ้นอยูกับคาเริ่มตนโรงงานของแตละภูมิภาค


เครืองมือ

9

รหัสการพิมพ
จุดประสงค:
เพื่อระบุตําแหนงทีจ่ ะพิมพ ID ผูใช
คา:

ปด

ไมพิมพ ID ผูใช

ซายบน

พิมพ ID ผูใชไวดานซายบนของหนา

ขวาบน

พิมพ ID ผูใชไวดานขวาบนของหนา

ดานซายลาง

พิมพ ID ผูใชไวดานซายลางของหนา

ดานขวาลาง

พิมพ ID ผูใชไวดานขวาลางของหนา

หมายเหตุ


• เมื่อคุณพิมพบนกระดาษขนาด DL อาจไมสามารถพิมพบางสวนของ ID ผูใชไดอยางถูกตอง

พิมพขอความ
จุดประสงค:
เพื่อระบุวาเครื่องจะสงออกขอมูล PDL ซึง่ เครืองไมสนับสนุนเปนขอความหรือไม เมื่อเครื่องไดรับขอมูล
ขอมูลขอความจะถูกพิมพบนกระดาษขนาด A4 หรือ Letter
คา:

ปด

ไมพิมพขอมูลที่ไดรับ

เปด

พิมพขอมูลที่ไดรับเปนขอมูลขอความ



แผนแบนเนอร

หมายเหตุ

• คุณลักษณะแผนแบนเนอรใชงานไดก็ตอ เมื่อมีการติดตั้ง One Tray Module (เสริม) บนเครื่อง

จุดประสงค:
เพื่อระบุตําแหนงของแผนแบนเนอร และระบุถาดทีจ่ ะโหลดแผนแบนเนอร
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คา:
ตําแหนงแทรก

ระบุถาด



ปด

ไมพิมพแผนแบนเนอร

หนา

ใสกอนหนาแรกของทุกสําเนา

กลับ

ใสหลังหนาสุดทายของทุกสําเนา

หนาและหลัง

ใสกอนหนาแรกของทุกสําเนา และหลังหนาสุดทายของทุกสําเนา

ถาด 5 (บายพาส)

โหลดแผนแบนเนอรในถาด 5 (บายพาส)

ถาด 1

โหลดแผนแบนเนอรในถาด 1

ถาด 2

โหลดแผนแบนเนอรในถาด 2

ถาดสํารอง
จุดประสงค:
ระบุวาจะใชกระดาษขนาดอื่นหรือไม เมื่อกระดาษที่โหลดในถาดที่ระบุไมตรงกับการตั้งคาขนาดกระดาษของงานปจจุบัน
คา:

ปด

ไมยอมรับการแทนดวยขนาดในถาด

ขนาดที่ใหญกวา

แทนดวยกระดาษขนาดที่ใหญที่สุดถัดไป เมื่อไมมีขนาดกระดาษที่ใหญกวา
เครื่องจะแทนที่ดวยกระดาษขนาดที่ใกลเคียงทีสุด

ขนาดที่ใกลเคียงที่สุด

แทนที่ดวยกระดาษที่ขนาดใกลเคียงที่สุด

ใชถาดบายพาส

แทนที่ดวยกระดาษจากถาด 5 (บายพาส)



ปดใชงาน

ไมพิมพบนทั้งสองดานของหัวจดหมาย

เปดใชงาน

พิมพบนทั้งสองดานของหัวจดหมาย

เครืองมือ

หัวจดหมาย 2 ดาน
จุดประสงค:
เพื่อระบุวาจะพิมพทงั้ สองดานเมื่อใชงานหัวจดหมายหรือไม
คา:

9


รายงานการพิมพ 2 ดาน
จุดประสงค:
เพื่อระบุวาตองการพิมพรายงานบนทัง้ สองดานของแผนกระดาษหรือไม
คา:

1 ดาน

พิมพรายงานดานหนึ่งของแผนกระดาษ

2 ดาน

พิมพรายงานบนทั้งสองดานของแผนกระดาษ



ทําสําเนา Auditron
จุดประสงค:
เพื่อระบุวาจะจํากัดฟงกชั่นถายสําเนาทีส่ ามารถใชไดตอผูใชแตละรายดวยการตรวจสอบสิทธิ์ Auditron หรือไม
คา:

ปด

ไมจํากัดฟงกชันตามการตรวจสอบสิทธิ์ Auditron

เปด

จํากัดฟงกชนั ตามการตรวจสอบสิทธิ์ Auditron



พิมพ Auditron
จุดประสงค:
เพื่อระบุวาจะจํากัดฟงกชั่นการพิมพทสี่ ามารถใชไดตอผูใชแตละรายดวยการตรวจสอบสิทธิ์ Auditron หรือไม
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คา:
ปด

ไมจํากัดฟงกชันตามการตรวจสอบสิทธิ์ Auditron

เปด

จํากัดฟงกชันตามการตรวจสอบสิทธิ์ Auditron



พิมพโดยไมมบี ัญชีผูใช
จุดประสงค:
เพื่อระบุวาจะอนุญาตใหทาํ การพิมพขอมูลโดยไมมขี อมูลการตรวจสอบสิทธิ์หรือไม
คา:

ปด

ไมอนุญาตใหผูใชที่ไมมีบัญชีพิมพขอมูล

เปด

อนุญาตใหผูใชที่ไมมีบัญชีพิมพขอมูล



พิมพสีเปนขาวดําโดยอัตโนมัติ
จุดประสงค:
เพื่อระบุวาจะเปลีย่ นสีของงานพิมพทรี่ องขอใหพิมพสีเปนขาวดําโดยอัตโนมัติ
คา:

ปด

พิมพงานพิมพสีตามที่รองขอ

เปด

พิมพงานพิมพสีเปนขาวดํา



การปรับเทียบ
จุดประสงค:
เพื่อสอบเทียบสีอัตโนมัติเมื่อความสามารถในการพิมพสําหรับความเขมหรือสีในสําเนาและสิ่งพิมพมีคุณภาพลดลง
ทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อสอบเทียบสีสําหรับสําเนาและงานพิมพ

หมายเหตุ

เครืองมือ

9

• สําหรับงานสําเนา เมื่อตั้งคา [สีงานพิมพ] เปน [ขาวดํา] จะไมใชการสอบเทียบ
• ระหวางการสอบเทียบ เครื่องจะไมสามารถรรับงานพิมพและแฟกซ หรือการสงและการรับขอมูลผานเครือขาย
และเครื่องไมสามารถเขาสูโหมดประหยัดพลังงานได
• สําหรับ [การปรับเทียบเปาหมาย] เลือกจาก [ทําสําเนา/พิมพ], [ทําสําเนา], [พิมพ] และ [ไมมี] หากไมไดเลือก [ทําสําเนา/พิมพ] สําหรับ
[การปรับเทียบเปาหมาย] การสอบเทียบจะใชไมไดสาํ หรับโหมดที่ไมไดแสดงใน [การปรับเทียบเปาหมาย]
• หากไมมีการปรับเทียบสีแมวาจะดําเนินการปรับเทียบอัตโนมัติแลวก็ตาม โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา

ซอมบํารุง
ใชเมนู [การดูแลรักษา] เพื่อเริ่มตนใชงานหนวยความจํา NV (ลบไมได) กําหนดการตั้งคาการปรับคุณภาพกระดาษธรรมดา
และกําหนดการตั้งคาการรักษาความปลอดภัย
หมายเหตุ

• คาที่เปนตัวหนาคือการตั้งคาเมนูเริม่ ตนจากโรงงาน

 ปรับประเภทกระดาษ
จุดประสงค:
เพื่อระบุการตั้งคาความหนาทึบของกระดาษ
คา:
ธรรมดา

กระดาษบาง
กระดาษหนา

สติกเกอร

กระดาษบาง
กระดาษหนา

 ปรับชุดสายพาน
จุดประสงค:
เพื่อปรับตั้งความคลาดเคลือ่ นในการสง เมื่อเกิดภาพซอนขึน้ (ภาพซอนอาจเปนภาพของหนากอนหนา
หรือสวนหนึ่งของหนาทีก่ ําลังพิมพอยูในปจจุบัน)
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คา:
หากปรากฏภาพลางๆ ใหลองลดคา

0
(จางลง) -5 ถึง +5 (เขมขึ้น)

 ปรับ BTR ที่สอง
จุดประสงค:
เพื่อระบุการปรับแรงดันไฟฟาของมวนการสงสําหรับกระดาษแตละประเภท
การตั้งคาเริ่มตนอาจไมใหงานที่ออกมาที่ดีที่สุดสําหรับกระดาษทุกประเภท หากคุณพบจุดดางดำบนงานพิมพ ใหลองเพิ่มแรงดันไฟฟา
หากคุณพบจุดสีขาวบนงานพิมพ ใหลองลดแรงดันไฟฟา
หมายเหตุ

• คุณภาพการพิมพจะเปลี่ยนแปลงตามคาของการตั้งคาที่คุณเลือกสําหรับรายการนี้

คา:
กระดาษธรรมดา (60-90 gsm)

0
-5 ถึง +10

กระดาษปอนด (90-105 gsm)

0
-5 ถึง +10

รีไซเคิล (60-89 gsm)

0
-5 ถึง +10

กระดาษหนา (HW)
(106-169 gsm)

0
-5 ถึง +10

กระดาษหนาพิเศษ
(170-256 gsm)

0
-5 ถึง +10

กลอส (106-169 gsm)

0

กระดาษหนาแบบกลอส
(170-256 gsm)

เครืองมือ

-5 ถึง +10
0
-5 ถึง +10
สติกเกอร (106-256 gsm)

9

0
-5 ถึง +10

ไปรษณียบัตร

0
-5 ถึง +10

ซอง

0
-5 ถึง +10
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 ปรับการจัดแนว
จุดประสงค:
เพื่อปรับการจัดแนวของภาพที่พิมพ
คา:
ปรับ Regi นํา/ดานขาง

ถาด 5
(บายพาส)

Regi นํา (X)

0.0 มม.
-2.0 ถึง 2.0 มม.

Regi ดานขาง (Y)

0.0 มม.
-2.0 ถึง 2.0 มม.

ถาด 1

Regi นํา (X)

0.0 มม.
-2.0 ถึง 2.0 มม.

Regi ดานขาง (Y)

0.0 มม.
-2.0 ถึง 2.0 มม.

ถาด 2*

Regi นํา (X)

0.0 มม.
-2.0 ถึง 2.0 มม.

Regi ดานขาง (Y)

0.0 มม.
-2.0 ถึง 2.0 มม.

ปรับ Regi นํา/ดานขาง

ชุดโมดูลการพิมพสองดาน

Regi นํา (X)

0.0 มม.
-2.0 ถึง 2.0 มม.

Regi ดานขาง (Y)

0.0 มม.
-2.0 ถึง 2.0 มม.

ปรับความเหลี่ยม

ความเหลี่ยม

0.0 มม.

เครืองมือ

-1.0 ถึง 1.0 มม.
* : ใชงาน [ถาด 2] ไดตอเมื่อมีการติดตั้ง One Tray Module (เสริม) แลวเทานั้น

 การลงทะเบียนอัตโนมัติ
จุดประสงค:
เพื่อปรับตั้งการลงทะเบียนสีโดยอัตโนมัติ

9

 ปรับความเขมอยางเร็ว
จุดประสงค:
เพื่อทําการปรับความเขมอยางเร็ว
 เริ่มตน NVM
จุดประสงค:
เพื่อเริ่มใชงานหนวยความจําลบไมได (NV) สําหรับพารามิเตอรระบบ ขอมูลสุดรายชือ่ สําหรับแฟกซ หรือขอมูลสมุดรายชื่อสําหรับสแกน
หลังจากเรียกใชงานฟงกชันนี้ และรีบูทเครื่อง พารามิเตอรเมนูหรือขอมูล ยกเวนพารามิเตอรสําหรับเครือขาย
จะถูกรีเซ็ตกลับเปนคาเริ่มตนจากโรงงาน
คา:
การตั้งคาแฟกซ

เริ่มตน

เริ่มใชงานรายการหมายเลขแฟกซในสมุดรายชือ่

ตั้งคาสแกน

เริ่มตน

เริ่มชงานรายการที่อยูอีเมลและเซิรฟเวอรในสมุดรายชื่อ

ตั้งคาระบบ

เริ่มตน

เริ่มใชงานพารามิเตอรระบบ

 เริ่มตนมิเตอรการพิมพ
จุดประสงค:
เพื่อเริ่มใชงานมิเตอรเครื่องพิมพของเครื่อง เมื่อเริ่มใชงานมิเตอรเครื่องพิมพ จํานวนมิเตอรจะถูกรีเซ็ตเปนศูนย
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คา:
เริ่มตน

เริ่มใชงานมิเตอรเครื่องพิมพ

 ผงหมึกทีไ่ มใชของแท
จุดประสงค:
เพื่อใชตลับผงหมึกของผูผลิตรายอื่น
หมายเหตุ

• การใชตลับหมึกที่ไมใช Fuji Xerox อาจสรางความเสียหายอยางรุนแรงตอเครื่อง
การรับประกันไมคุมครองความเสียหายที่เกิดขึนจากการใชตลับหมึกที่ไมใช Fuji Xerox

คา:
ปด

ไมใชตลับผงหมึกของผูผลิตรายอื่น

เปด

ใชตลับผงหมึกของผูผลิตรายอื่น

 ปรับความสูง
จุดประสงค:
เพื่อระบุความสูงของที่ตั้งซึ่งติดตั้งเครื่องไว
ปรากฏการณคายประจุของตัวนําภาพถาย จะแตกตางกันตามแรงดันของชั้นบรรยากาศ
ใหดําเนินการปรับตั้งโดยระบุความสูงของที่ตั้งซึ่งใชงานเครื่อง
หมายเหตุ

• การตั้งคาความสูงที่ไมถูกตอง อาจสงผลใหเกิดปญหาเชน คุณภาพการพิมพที่ไมดี และการแสดงระดับผงหมึกที่ไมถกู ตอง

คา:
ตั้งคาความสูงของที่ตั้งซึ่งติดตั้งเครื่องไว

0 ม.
1000 ม.
2000 ม.
3000 ม.
4000 ม.

เครืองมือ

5000 ม.

 ลางประวัติงานพิมพ
จุดประสงค:
เพื่อลางประวัติงานของงานทีเ่ สร็จทั้งหมด

9

 ปรับหนาจอสัมผัส
จุดประสงค:
เพื่อปรับเทียบแผงควบคุม

การตั้งคาแบบปลอดภัย
ใชเมนู [การตั้งคาแบบปลอดภัย] เพือ่ ตั้งคารหัสผานในการจํากัดการเขาใชงานเมนู สวนนี้จะปองกันการเปลีย่ นแปลงรายการตางๆ
โดยไมไดตั้งใจ
หมายเหตุ

• คาที่เปนตัวหนาคือการตั้งคาเมนูเริ่มตนจากโรงงาน

 การล็อกแผง
จุดประสงค:
เพื่อตั้งคาการเขาใชงาน [การตั้งคาผูดูแลระบบ] แบบจํากัด โดยใชรหัสผาน และเพื่อตั้งคาหรือเปลี่ยนรหัสผาน
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ "ฟงกชันล็อคแผง" (P.186)

คา:
ชุดการล็อกแผง

เปลี่ยนรหัสผาน*

ปดใชงาน

ไมใชการปองกันดวยรหัสผานกับ [การตั้งคาผูดูแลระบบ]

เปดใชงาน

ใชงานการปองกันดวยรหัสผานกับ [การตั้งคาผูดูแลระบบ]

0000-9999

ตั้งคาหรือเปลี่ยนรหัสผานที่จําเปนตองใชในการเขาใชงาน
[การตั้งคาผูดูแลระบบ]

* : จะสามารถใชรายการนี้ไดเฉพาะเมื่อตั้งคา [ชุดการล็อกแผง] เปน [เปดใชงาน]
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 การล็อกบริการ
หมายเหตุ

• คุณลักษณะล็อคบริการจะใชงานไดเฉพาะเมื่อตั้งคา [ชุดการล็อกแผง] เปน [เปดใชงาน]

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูหัวขอ "จํากัดการเขาใชการถายสําเนา, แฟกซ และสแกน" (P.190)

จุดประสงค:
เพื่อระบุวาจะใชงานหรือไมใชงานแตละบริการของเครื่อง หรือเพื่อกําหนดใหมีรหัสผานในการใชบริการ
คา:
ทําสําเนา

อีเมล

แฟกซ

สงผานแฟกซไดรเวอร

สแกนไปยังเครือขาย

เครืองมือ

สแกนไปยัง WSD*

9

สแกน PC

ถายบัตรประจําตัว

เปดใชงานแลว

ใชงานบริการทําสําเนา

รหัสผานถูกล็อก

ใชงานบริการทําสําเนา แตตองมีรหัสผานในการใชบริการ

รหัสผานสีถูกล็อก

ใชงานบริการทําสําเนาสี แตตองมีรหัสผาน

ปดใชงานอยู

ไมใชงานบริการทําสําเนา

เปดใชงานแลว

ใชงานบริการอีเมล

รหัสผานถูกล็อก

ใชงานบริการอีเมล แตตองมีรหัสผานในการใชบริการ

ปดใชงานอยู

ไมใชงานบริการอีเมล

เปดใชงานแลว

ใชงานบริการแฟกซ

รหัสผานถูกล็อก

ใชงานบริการแฟกซ แตตองมีรหัสผานในการสงแฟกซ
(ไมจําเปนตองใชรหัสผานในการรับแฟกซเขา)

ปดใชงานอยู

ปดใชงานบริการแฟกซ (เครื่องจะไมสงหรือรับแฟกซ)

เปดใชงาน

ใชงานบริการสงผานแฟกซไดรเวอร

ปดการใชงาน

ไมใชงานบริการสงผานแฟกซไดรเวอร

ใชงาน

ใชงานบริการสแกนลงบนเครือขาย

ล็อครหัสผาน

ใชงานบริการสแกนลงบนเครือขาย แตตองมีรหัสผานในการใชบริการ

ไมใชงาน

ไมใชงานบริการสแกนลงบนเครือขาย

ใชงาน

เปดใชงานบริการสแกนไปยัง WSD

ล็อครหัสผาน

เปดใชงานบริการสแกนไปยัง WSD แตตองมีรหัสผานในการใชบริการ

ปดการใชงาน

ปดใชงานบริการสแกนไปยัง WSD

ใชงาน

ใชงานบริการสแกน PC

ล็อครหัสผาน

ใชงานบริการสแกน PC แตตองมีรหัสผานในการใชบริการ

ไมใชงาน

ไมใชงานบริการสแกน PC

เปดใชงาน

ใชงานบริการถายบัตรประจําตัว

ปดการใชงาน

ไมใชงานบริการถายบัตรประจําตัว

* : WSD ยอมาจาก Web Services on Devices (การบริการเว็บบนอุปกรณ)

 แกไขอีเมลจากฟลด
จุดประสงค:
เพื่อระบุวาจะใชงานการแกไขตนทางการสงเมือคุณใชสแกนไปยังอีเมลหรือไม
คา:
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ปดใชงาน

ไมใชงานการแกไขตนทางการสง

เปดใชงาน

ใชงานการแกไขตนทางการสง

การทําความเขาใจเมนูของเครื่อง
 ยืนยันผูรบั
หมายเหตุ

• ถาเมนู [ยืนยันผูร ับ] ถูกตั้งคาเปน [ยืนยันผูรบั ] จะสามารถเลือกผูรับจากสมุดรายชื่อเทานั้น คุณไมสามารถปอนที่อยูหรือหมายเลขแฟกซไดโดยตรง

จุดประสงค:
เพื่อระบุวาจะยืนยันผูรับกอนการสงแฟกซหรือสแกนหรือไม
คา:
ไมมีการยืนยัน

ไมแสดงหนาจอเพื่อยืนยันผูรับซ้ํากอนสงงานจริง

ยืนยันผูรับ

แสดงหนาจอยืนยันผูรับซ้ํากอนสงงานจริง

 การกรองโดเมน
หมายเหตุ

• ตั้งคาโดเมนจากการกรองโดเมน SMTP บน CentreWare Internet Services

จุดประสงค:
เพื่อระบุวาจะสงอีเมลไปยังโดเมนทีก่ ําหนดเทานั้นหรือไม
คา:
ปดใชงาน

ไมใชงานการกรองโดเมน

เปดใชงาน

อนุญาตใหสงอีเมลไปยังโดเมนที่กําหนดเทานั้น

 การดาวนโหลดซอฟตแวร
จุดประสงค:
เพื่อใชงานหรือไมใชงานการดาวนโหลดการปรับปรุงเฟรมแวร
คา:
ปดใชงาน

ไมใชงานการปรับปรุงเฟรมแวร

เปดใชงาน

ใชงานการปรับปรุงเฟรมแวร

เครืองมือ

 แสดงขอมูลเครือขาย
จุดประสงค:
เพื่อแสดงหรือซอนขอมูลเครือขายในฟลดขอความของหนาจอหนาหลัก
คา:

9
แสดงแอดเดรส IPv4

แสดงแอดเดรส IPv4 ของเครื่องในหนาจอ <หนาหลัก>

แสดงชื่อโฮสต

แสดงชื่อโฮสตของเครื่องในหนาจอหนาหลัก

ซอนขอมูลเครือขาย

ไมแสดงขอมูลเครือขายในหนาจอหนาหลัก

 การพยายามลงชื่อเขาระบบ
หมายเหตุ

• คุณลักษณะจํานวนการล็อกอินจะใชงานไดเฉพาะเมือตั้งคา [ชุดการล็อกแผง] เปน [เปดใชงาน]

จุดประสงค:
เพื่อระบุจาํ นวนของการปอนขอมูลทีผ่ ิดพลาดทีอ่ นุญาต ขณะที่คุณล็อกอินเปนผูดูแลระบบในเมนู [การตั้งคาผูดูแลระบบ] และ [รายงาน/
รายการ]
คา:
ไมอนุญาตใหผูดูแลระบบล็อกอิน
หลังจากปอนขอมูลผิดพลาดหนึ่งครั้ง

ปด
เปด

5

ตั้งคาจํานวนครั้งที่ปอ นขอมูลผิดพลาดได เมือผูดูแลระบบล็อกอิน

1-10
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ตั้งคาเริ่มตน
ใชเมนู [ตั้งคาเริ่มตน] เพื่อปรับเปลี่ยนคาเริ่มตนสําหรับเมนูการถายสําเนา สแกนหรือแฟกซ

คาเริม่ ตนการทําสําเนา
จุดประสงค:
เพื่อปรับเปลี่ยนคาเริ่มตนของเมนูทาํ สําเนา
หมายเหตุ

• คาที่เปนตัวหนาคือการตั้งคาเมนูเริม่ ตนจากโรงงาน

 สีงานพิมพ
จุดประสงค:
เพื่อเลือกการทําสําเนาสีหรือขาวดํา
คา:
ทุกสี

ทําสําเนาในโหมดสี

ขาวดํา

ทําสําเนาในโหมดขาวดํา

 เลือกถาด
จุดประสงค:
เพื่อระบุถาดอินพุต
คา:
Auto

กระดาษถูกปอนจากถาดที่เลือกไวโดยอัตโนมัติ

ถาด 5 (บายพาส)

ปอนกระดาษจากถาด 5 (บายพาส)

ถาด 1

ปอนกระดาษจากถาด 1

ถาด 2*

ปอนกระดาษจากถาด 2

เครืองมือ

* : [ถาด 2] ใชงานไดก็ตอเมื่อมีการติดตั้ง One Tray Module (เสริม)

 การจัดชุด
จุดประสงค:
เพื่อจัดเรียงงานทําสําเนา
คา:

9

อัตโนมัติ

เลือกโหมดงานที่ออกมาสําหรับงานทําสําเนาโดยอัตโนมัติ

จัดชุด

จัดเรียงงานทําสําเนา

ไมจัดชุด

ไมจัดเรียงงานทําสําเนา

 ยอ/ขยาย
จุดประสงค:
เพื่อตั้งคาเริ่มตนอัตราสวนการยอ/ขยายสําเนา
คา:
ซีรีส มม.
100%
Auto%
50% A3  A5
70% A3  A4, B4  B5
81% B4  A4, B5  A5
86% A3  B4, A4  B5
115% B4  A3, B5  A4
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122% A4  B4, A5  B5
141% A4  A3, B5  B4
200% A5  A3

ซีรสี  นิ้ว
100%
Auto%
64% 8.5 x 11"  5.5 x 8.5"
70% A3  A4, B4  B5
78% 8.5 x 14"  8.5 x 11"
94% A3  11 x 17", A4  8.5 x 11"
129% 8.5 x 11"  8.5 x 14"
141% A4  A3, B5  B4
180% 4 x 6"  8.5 x 11"
200% A5  A3
หมายเหตุ

• และคุณสามารถใชแปนตัวเลขเพื่ออินพุตอัตราสวนการยอ-ขยายจาก 25% ถึง 400% หรือเลือก [
] เพื่อขยายอัตราสวนการยอ-ขยาย
หรือเลือก [
] เพื่อลดอัตราสวนการยอ-ขยายทีละ 1%
• จะสามารถใชรายการนี้ไดเฉพาะเมื่อตัง้ คา [พิมพหลายหนาในหนาเดียว] เปน [ปด] หรือ [กําหนดดวยตนเอง]

เครืองมือ

 ขนาดตนฉบับ
จุดประสงค:
เพื่อระบุขนาดเอกสารเริ่มตน
คา:
ซีรสี  มม.

9

Auto
A3 (297 x 420 มม.)
B4 (257 x 364 มม.)
A4 (297 x 210 มม.)
A4 (210 x 297 มม.)
B5 (257 x 182 มม.)
B5 (182 x 257 มม.)
A5 (148 x 210 มม.)
8K (270 x 390 มม.)
16K (270 x 195 มม.)
16K (195 x 270 มม.)
Tabloid (11 x 17")
Legal (8.5 x 14")
Folio (8.5 x 13")
Letter (8.5 x 11")
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Letter (8.5 x 11")

ซีรีส นิ้ว
Auto
Tabloid (11 x 17")
Legal (8.5 x 14")
Folio (8.5 x 13")
Letter (8.5 x 11")
Letter (8.5 x 11")
A3 (297 x 420 มม.)
B4 (257 x 364 มม.)
A4 (297 x 210 มม.)
A4 (210 x 297 มม.)
B5 (257 x 182 มม.)
B5 (182 x 257 มม.)
A5 (148 x 210 มม.)
8K (270 x 390 มม.)
16K (270 x 195 มม.)

เครืองมือ

16K (195 x 270 มม.)
หมายเหตุ

• เมื่อเลือก [อัตโนมัติ] เครื่องจะถือวาขนาดเอกสารคือขนาดของสื่อการพิมพที่บรรจุอยูในถาด 1 หรือถาด 5 (บายพาส)

 ชนิดของตนฉบับ
จุดประสงค:
เพื่อเลือกคุณภาพของภาพสําเนา
คา:

9

ภาพ& ขอความ

เหมาะกับเอกสารที่มีทั้งขอความและภาพ/โทนสีเทา

ขอความ

เหมาะสําหรับเอกสารที่มีขอความ

ภาพ

เหมาะสําหรับเอกสารที่มีภาพ

 เขมขึ้น/จางลง
จุดประสงค:
เพื่อตั้งคาขนาดความทึบแสงของสําเนาเริ่มตน
คา:
เขมขึน้ +3

ทําใหสําเนามืดกวาตนฉบับ ไดผลดีกบั งานพิมพสีออนหรือรอยดินสอจางๆ

เขมขึน้ +2
เขมขึน้ +1
ปกติ

ไดผลดีกับเอกสารประเภทมาตรฐานหรือเอกสารพิมพ

จางลง +1

ทําใหสําเนาสวางกวาตนฉบับ ไดผลดีกับงานพิมพสีเขม

จางลง +2
จางลง +3
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 ความคมชัด
จุดประสงค:
เพื่อตั้งคาระดับความคมชัด
คา:
คมชัด

ทําใหสําเนามีความคมชัดมากกวาตนฉบับ

ปกติ

ไมทําใหสําเนาคมชัดขึ้นหรือคมชัดนอยกวาตนฉบับ

นุมนวล

ทําใหสําเนาคมชัดนอยกวาตนฉบับ

 ความอิ่มของสี
จุดประสงค:
เพื่อตั้งคาระดับความอิม่ ตัวสีเริ่มตน
คา:
สีสด

เพิ่มความอิ่มตัวสีเพื่อใหสีของสําเนาสวางขึ้น

ปกติ

ความอิ่มตัวสีเทากับตนฉับ

พาสเทล

ลดความอิ่มตัวสีเพื่อใหสีของสําเนาออนลง

 การระงับพื้นหลังแบบอัตโนมัติ
จุดประสงค:
เพื่อลบฉากหลังของตนฉบับลงและเพิ่มคุณภาพขอความบนสําเนา
คา:
ปด

ไมลบฉากหลัง

เปด

ลบฉากหลังของตนฉบับลงและเพิ่มคุณภาพขอความบนสําเนา

เครืองมือ

 ระดับการระงับพื้นหลังแบบอัตโนมัติ
จุดประสงค:
เพื่อระบุระดับการลบฉากหลังเริ่มตน
คา:
ปกติ

ตั้งคาระดับการลบฉากหลังเปน [ปกติ]

สูงกวา

ตั้งคาระดับการลบฉากหลังเปน [สูงกวา]

สูงที่สุด

ตั้งคาระดับการลบฉากหลังเปน [สูงที่สุด]

9

 ความสมดุลความเขมของสี
จุดประสงค:
เพื่อระบุระดับสมดุลสีเริ่มตนภายในชวง -3 ถึง +3
คา:
สีเหลือง

ชาโดว

0

ตั้งคาระดับสมดุลสีของเหลืองทึบต่ํา

-3 ถึง +3
มิดโทน

0

ตั้งคาระดับสมดุลสีของเหลืองทึบกลาง

-3 ถึง +3
ไฮไลท

0

ตั้งคาระดับสมดุลสีของเหลืองทึบสูง

-3 ถึง +3
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สีมาเจนตา

ชาโดว

ตั้งคาระดับสมดุลสีของมวงแดงทึบต่ํา

0
-3 ถึง +3

มิดโทน

ตั้งคาระดับสมดุลสีของมวงแดงทึบกลาง

0
-3 ถึง +3

ไฮไลท

ตั้งคาระดับสมดุลสีของมวงแดงทึบสูง

0
-3 ถึง +3

สีไซแอน

ชาโดว

ตั้งคาระดับสมดุลสีของน้ําเงินเขียวทึบต่ํา

0
-3 ถึง +3

มิดโทน

ตั้งคาระดับสมดุลสีของน้ําเงินเขียวทึบกลาง

0
-3 ถึง +3

ไฮไลท

ตั้งคาระดับสมดุลสีของน้ําเงินเขียวทึบสูง

0
-3 ถึง +3

สีดํา

ชาโดว

ตั้งคาระดับสมดุลสีของดําทึบต่ํา

0
-3 ถึง +3

มิดโทน

ตั้งคาระดับสมดุลสีของดําทึบกลาง

0
-3 ถึง +3

ไฮไลท

ตั้งคาระดับสมดุลสีของดําทึบสูง

0
-3 ถึง +3

เครืองมือ

 การทําสําเนาแบบ 2 ดาน
จุดประสงค:
เพื่อพิมพบนทั้งสองดานของแผนกระดาษ
คา:
1  1 ดาน

พิมพบนดานหนึ่งของแผนกระดาษ

1  2 ดาน

9

-

พิมพตนฉบับแบบหนึ่งดานบนทั้งสองดานของแผนกระดาษ

การเขาเลมของงานพิมพ การเขาเลมตามยาว

พิมพทั้งสองดานของแผนกระดาษที่จะเขาเลมตามขอบดานยาว

การเขาเลมตามกวาง

พิมพทั้งสองดานของแผนกระดาษที่จะเขาเลมตามขอบดานสั้น

2  1 ดาน

การเขาเลมของตนฉบับ

2  2 ดาน

พิมพตนฉบับแบบสองดานบนดานเดียวของแผนกระดาษ
การเขาเลมตามยาว

พิมพทั้งสองดานของแผนกระดาษที่จะเขาเลมตามขอบดานยาว

การเขาเลมตามกวาง

พิมพทั้งสองดานของแผนกระดาษที่จะเขาเลมตามขอบดานสั้น

การเขาเลมของตนฉบับ

พิมพตนฉบับแบบสองดานบนทั้งสองดานของแผนกระดาษ
การเขาเลมตามยาว

พิมพทั้งสองดานของแผนกระดาษที่จะเขาเลมตามขอบดานยาว

การเขาเลมตามกวาง

พิมพทั้งสองดานของแผนกระดาษที่จะเขาเลมตามขอบดานสั้น

 พิมพหลายหนาในหนาเดียว
จุดประสงค:
เพื่อพิมพหนาตนฉบับสองหนาใหพอดีบนกระดาษหนึ่งแผน
คา:
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ปด

ไมพิมพแบบจํานวนหนาตอดาน

2 ขึ้นไป

ลดหนาตนฉบับใหพอดีบนกระดาษหนึ่งแผนโดยอัตโนมัติ

การทําความเขาใจเมนูของเครื่อง
 ลบขอบ
จุดประสงค:
เพื่อระบุคาของการเวนระยะดานบนและดานลาง
คา:
Top / Bottom

ตั้งคาโดยเพิ่มหรือลดทีละ 0.1 นิ้ว (1 มม.)

0.1 นิ้ว (2 มม.)
0.0-2.0 นิ้ว (0-50 มม.)

Left / Right

ตั้งคาโดยเพิ่มหรือลดทีละ 0.1 นิ้ว (1 มม.)

0.1 นิ้ว (2 มม.)
0.0-2.0 นิ้ว (0-50 มม.)

Middle

ตั้งคาโดยเพิ่มหรือลดทีละ 0.1 นิ้ว (1 มม.)

0 นิ้ว (0 มม.)
0.0-2.0 นิ้ว (0-50 มม.)

คาเริ่มตนการสแกน
เพื่อปรับเปลี่ยนคาเริ่มตนสําหรับเมนู [สแกน] และคาเริ่มตนเมนู [อีเมล]
หมายเหตุ

• คาที่เปนตัวหนาคือการตั้งคาเมนูเริ่มตนจากโรงงาน

 รูปแบบไฟล
จุดประสงค:
เพื่อระบุรูปแบบไฟลในการบันทึกภาพที่สแกน
คา:
PDF
TIFF แบบหลายหนา
TIFF (1 ไฟลตอหนา)
JPEG (1 ไฟลตอหนา)

เครืองมือ

XDW

 สีงานพิมพ
จุดประสงค:
เพื่อระบุวาจะสแกนเปนสี ขาวดํา หรือเทา
คา:

9

สี

สแกนเปนสี

ขาวดํา

สแกนเปนขาวดํา

เกรยสเกล

สแกนเปนสีเทา

 ความละเอียด
จุดประสงค:
เพื่อระบุความละเอียดในการสแกนเริ่มตน
คา:
200 dpi
300 dpi
400 dpi
600 dpi
หมายเหตุ

• ไมสามารถเลือก [600 dpi] ได เมื่อ [สีงานพิมพ] ถูกตัง้ คาเปน [สี]
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 ขนาดตนฉบับ
จุดประสงค:
เพื่อระบุขนาดเอกสารเริ่มตน
คา:
ซีรีส มม.
Auto
A3 (297 x 420 มม.)
B4 (257 x 364 มม.)
A4 (297 x 210 มม.)
A4 (210 x 297 มม.)
B5 (257 x 182 มม.)
B5 (182 x 257 มม.)
A5 (148 x 210 มม.)
8K (270 x 390 มม.)
16K (270 x 195 มม.)
16K (195 x 270 มม.)
Tabloid (11 x 17")
Legal (8.5 x 14")
Folio (8.5 x 13")

เครืองมือ

Letter (8.5 x 11")
Letter (8.5 x 11")

9

ซีรีส นิ้ว
Auto
Tabloid (11 x 17")
Legal (8.5 x 14")
Folio (8.5 x 13")
Letter (8.5 x 11")
Letter (8.5 x 11")
A3 (297 x 420 มม.)
B4 (257 x 364 มม.)
A4 (297 x 210 มม.)
A4 (210 x 297 มม.)
B5 (257 x 182 มม.)
B5 (182 x 257 มม.)
A5 (148 x 210 มม.)
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การทําความเขาใจเมนูของเครื่อง
8K (270 x 390 มม.)
16K (270 x 195 มม.)
16K (195 x 270 มม.)

 การสแกน 2 ดาน
จุดประสงค:
เพื่อสแกนทัง้ สองดานของแผนกระดาษ
คา:
สแกนดานหนึ่งของเอกสาร

1 ดาน
2 ดาน

การเขาเลมของตนฉบับ* การเขาเลมตามยาว

สแกนทั้งสองดานของเอกสารที่จะเขาเลมตามขอบยาว

การเขาเลมตามกวาง

สแกนทั้งสองดานของเอกสารที่จะเขาเลมตามขอบสั้น

* : จะสามารถใชรายการนี้ไดเฉพาะเมื่อตั้งคา [การสแกน 2 ดาน] เปน [2 ดาน] ในเมนู [คาเริ่มตนการสแกน]

 เขมขึ้น/จางลง
จุดประสงค:
เพื่อตั้งคาระดับความทึบของการสแกนเริ่มตน
คา:
เขมขึ้น +3

ทําใหภาพที่สแกนสีเขมกวาตนฉบับ ไดผลดีกับงานพิมพสีออนหรือรอยดินสอจางๆ

เขมขึ้น +2
เขมขึ้น +1
ปกติ

ไดผลดีกบั เอกสารประเภทมาตรฐานหรือเอกสารพิมพ

จางลง +1

ทําใหภาพที่สแกนสีออ นกวาตนฉบับ ไดผลดีกับงานพิมพสีเขม

เครืองมือ

จางลง +2
จางลง +3

 ความคมชัด
จุดประสงค:
เพื่อตั้งคาระดับความคมชัด
คา:

9

คมชัด

ทําใหภาพที่สแกนคมกวาตนฉบับ

ปกติ

ไมทําใหภาพที่สแกนคมชัดขึ้นหรือคมชัดนอยกวาตนฉบับ

นุมนวล

ทําใหภาพที่สแกนคมชัดนอยกวาตนฉบับ

 คอนทราสต
จุดประสงค:
เพื่อปรับปริมาณของสีใหคอนทราสตของสีเขมหรือสวางกวาตนฉบับ
คา:
มากขึ้น

ปรับปริมาณสีเพื่อใหคอนทราสตของสีเขมกวาตนฉบับ

ปกติ

ไมปรับปริมาณของสีใหคอนทราสตของสีเขมหรือสวางกวาตนฉบับ

นอยลง

ปรับปริมาณสีเพื่อใหคอนทราสตของสีสวางกวาตนฉบับ

 การระงับพื้นหลังแบบอัตโนมัติ
จุดประสงค:
เพื่อลบฉากหลังของตนฉบับและเพิ่มคุณภาพขอความบนภาพที่สแกน
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คา:
ปด

ไมลบฉากหลัง

เปด

ลบฉากหลังของตนฉบับลงและเพิ่มคุณภาพขอความบนภาพที่สแกน

 ระดับการระงับพื้นหลังแบบอัตโนมัติ
จุดประสงค:
เพื่อระบุระดับการลบฉากหลังเริ่มตน
คา:
ปกติ

ตั้งคาระดับการลบฉากหลังเปน [ปกติ]

สูงกวา

ตั้งคาระดับการลบฉากหลังเปน [สูงกวา]

สูงที่สุด

ตั้งคาระดับการลบฉากหลังเปน [สูงที่สุด]

 ลบขอบ
จุดประสงค:
เพื่อระบุคาของการเวนระยะดานบนและดานลาง
คา:
Top / Bottom

ตั้งคาโดยเพิ่มหรือลดทีละ 0.1 นิ้ว (1 มม.)

0.1 นิ้ว (2 มม.)
0.0-2.0 นิ้ว (0-50 มม.)

Left / Right

ตั้งคาโดยเพิ่มหรือลดทีละ 0.1 นิ้ว (1 มม.)

0.1 นิ้ว (2 มม.)
0.0-2.0 นิ้ว (0-50 มม.)

Middle

ตั้งคาโดยเพิ่มหรือลดทีละ 0.1 นิ้ว (1 มม.)

0 นิ้ว (0 มม.)
0.0-2.0 นิ้ว (0-50 มม.)

เครืองมือ

 รูปแบบไฟล TIFF
จุดประสงค:
เพื่อระบุรูปแบบไฟล TIFF เริ่มตน
คา:

9

TIFF V6

ตั้งคารูปแบบไฟล TIFF เริ่มตนเปน TIFF V6

TTN2

ตั้งคารูปแบบไฟล Tiff เริ่มตนเปน TTN2

 คุณภาพ/ขนาดไฟล
จุดประสงค:
เพื่อระบุคุณภาพ/ขนาดไฟล
คา:
เล็ก

ตั้งคาคุณภาพ/ขนาดไฟลเปน [เล็ก]

ปกติ

ตั้งคาคุณภาพ/ขนาดไฟลเปน [ปกติ]

ใหญ

ตั้งคาคุณภาพ/ขนาดไฟลเปน [ใหญ]

 ชื่อไฟล
จุดประสงค:
เพื่อระบุวาจะเพิ่มคํานําหนาหรือคําตอทายชื่อไฟล
คา:
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อัตโนมัติ

ไมเพิ่มคํานําหนาหรือคําตอทายชื่อไฟล

เพิ่มคํานําหนา

เพิ่มคํานําหนาชื่อไฟล

เพิ่มคําตอทาย

เพิ่มคําตอทายชื่อไฟล

การทําความเขาใจเมนูของเครื่อง
 สรางโฟลเดอร
จุดประสงค:
เพื่อระบุวาจะสรางโฟลเดอรขณะบันทึกภาพที่สแกนหรือไม
คา:
ปด

ไมสรางโฟลเดอรขณะบันทึกภาพที่สแกน

เปด

สรางโฟลเดอรขณะบันทึกภาพที่สแกน

คาเริ่มตนของแฟกซ
จุดประสงค:
เพื่อปรับเปลี่ยนคาเริ่มตนสําหรับเมนู [แฟกซ]
หมายเหตุ

• ไมสามารถใชบริการแฟกซไดจนกวาคุณจะตั้งคารหัสภูมิภาคใน [ภูมิภาค]
• คาที่เปนตัวหนาคือการตั้งคาเมนูเริ่มตนจากโรงงาน

 ความละเอียด
จุดประสงค:
เพื่อระบุความละเอียดการสแกนในการปรับปรุงคุณภาพงานที่ออกมา
คา:
มาตรฐาน

เหมาะสําหรับเอกสารที่มีตัวอักษรขนาดปกติ

ละเอียด

เหมาะสําหรับเอกสารที่มีตัวอักษรขนาดเล็กหรือเสนบาง
หรือเอกสารที่พิมพโดยใชเครื่องพิมพดอทเมทริกซ

ความละเอียดสูงสุด

เหมาะสําหรับเอกสารที่มีรายละเอียดสูงมาก
จะเปดใชงานเฉพาะในกรณีที่เครื่องระยะไกลสนับสนุนโหมดความละเอียดสูงดวยเชนกัน
ดูหมายเหตุดานลาง

ภาพ

เหมาะสําหรับเอกสารที่มีภาพถาย
• แฟกซที่สแกนในโหมดความละเอียดสูงจะสงโดยใชความละเอียดสูงสุดที่อุปกรณดานรับสนับสนุน

เครืองมือ

หมายเหตุ

 การสแกน 2 ดาน
จุดประสงค:
เพื่อสแกนทัง้ สองดานของแผนกระดาษ

2 ดาน

9

สแกนดานหนึ่งของเอกสาร

1 ดาน
การเขาเลมของตนฉบับ* การเขาเลมตามยาว

สแกนทั้งสองดานของเอกสารที่จะเขาเลมตามขอบยาว

การเขาเลมตามกวาง

สแกนทั้งสองดานของเอกสารที่จะเขาเลมตามขอบสั้น

* : จะสามารถใชรายการนี้ไดเฉพาะเมื่อตั้งคา [การสแกน 2 ดาน] เปน [การพิมพ 2 ดาน] ในเมนู [คาเริ่มตนการสแกน]

 เขมขึ้น/จางลง
จุดประสงค:
เพื่อปรับความทึบใหสําเนาสีออนหรือเขมกวาตนฉบับ
คา:
เขมขึ้น +3

ไดผลดีกบั งานพิมพสีออนหรือรอยดินสอจางๆ

เขมขึ้น +2
เขมขึ้น +1
ปกติ

ไดผลดีกบั เอกสารประเภทมาตรฐานหรือเอกสารพิมพ

จางลง +1

ไดผลดีกบั งานพิมพสีเขม

จางลง +2
จางลง +3
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 ขนาดตนฉบับ
จุดประสงค:
เพื่อระบุขนาดเอกสารเริ่มตน
คา:
ซีรีส มม.
Auto
A3 (297 x 420 มม.)
B4 (257 x 364 มม.)
A4 (210 x 297 มม.)
B5 (182 x 257 มม.)
A5 (148 x 210 มม.)
8K (270 x 390 มม.)
Tabloid (11 x 17")
Legal (8.5 x 14")
Folio (8.5 x 13")
Letter (8.5 x 11")

ซีรีสนิ้ว
Auto
Tabloid (11 x 17")

เครืองมือ

Legal (8.5 x 14")

9

Letter (8.5 x 11")

Folio (8.5 x 13")

A3 (297 x 420 มม.)
B4 (257 x 364 มม.)
A4 (210 x 297 มม.)
B5 (182 x 257 มม.)
A5 (148 x 210 มม.)
8K (270 x 390 มม.)

 การสงดีเลย
จุดประสงค:
คุณลักษณะนี้ทําใหสามารถระบุเวลาเริ่มการรับสงแฟกซได เมื่อโหมด [การสงดีเลย] ถูกเปดใชงาน
เครื่องจะจัดเก็บเอกสารทั้งหมดทีจ่ ะแฟกซในหนวยความจํา แลวสงไปตามเวลาที่ระบุ หลังจากทีก่ ารแฟกซในโหมด [การสงดีเลย]
เสร็จสิ้นแลว ขอมูลในหนวยความจําจะถูกลางออก
คา:
21:00/9:00 PM

ระบุเวลาเริ่มตนสงแฟกซเมื่อทําการสงแฟกซตามเวลาที่กําหนด

0:00 - 23:59 /
1:00 - 12:59 AM/PM
หมายเหตุ
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• สามารถจัดเก็บงานแฟกซดีเลยไดสูงสุด 19 งานในเครือ่ ง

การทําความเขาใจเมนูของเครื่อง

จัดการถาดกระดาษ
ใชเมนู [จัดการถาดกระดาษ] เพื่อกําหนดสื่อการพิมพที่โหลดไวในถาด 1 และถาด 2
หมายเหตุ

• คาที่เปนตัวหนาคือการตั้งคาเมนูเริ่มตนจากโรงงาน

กาตั้งคาถาด
จุดประสงค:
เพื่อกําหนดการตั้งคาถาด
 ถาด 5 (บายพาส)
จุดประสงค:
เพื่อระบุกระดาษที่โหลดในถาด 5 (บายพาส)
คา:
แสดงการเตือนของถาด

ปอนเครื่องหมายถูกเพื่อแสดงขอความปอปอัพทีจะแจงใหตั้งคาประเภทและขนาด เมื่อโหลดกระดาษลงในถาด 5
(บายพาส) คาเริ่มตนจากโรงงานคือ (เลือก)

ใชการตั้งคาไดรเวอรสํา
หรับงานพิมพ

ปอนเครื่องหมายถูกเพื่อใชขนาดและประเภทที่ตั้งคาไวบนโปรแกรมควบคุมการพิมพ คาเริ่มตนจากโรงงานคือปด (วาง)

ขนาด
(ซีรี่ส มม.)

A3 (297 x 420 มม.)*
B4 (257 x 364 มม.)
A4 (297 x 210 มม.)
A4 (210 x 297 มม.)
B5 (257 x 182 มม.)
B5 (182 x 257 มม.)
A5 (148 x 210 มม.)

เครืองมือ

8K (270 x 390 มม.)
16K (270 x 195 มม.)
16K (195 x 270 มม.)

9

Tabloid (11 x 17")
Legal (8.5 x 14")
Folio (8.5 x 13")
Letter (8.5 x 11")
Letter (8.5 x 11")
ขนาดแบบกําหนดเอง

ยาว (x)

210 มม.

ระบุความยาวของกระดาษในขนาดที่กาํ หนด
เอง

98-432 มม.
กวาง (y)

297 มม.

ระบุความกวางของกระดาษในขนาดที่กํา
หนดเอง

89-297 มม.
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ขนาด
(ซีรี่ส นิ้ว)

Tabloid (11 x 17")*
Legal (8.5 x 14")
Folio (8.5 x 13")
Letter (8.5 x 11")
Letter (8.5 x 11")
A3 (297 x 420 มม.)
B4 (257 x 364 มม.)
A4 (297 x 210 มม.)
A4 (210 x 297 มม.)
B5 (257 x 182 มม.)
B5 (182 x 257 มม.)
A5 (148 x 210 มม.)
8K (270 x 390 มม.)
16K (270 x 195 มม.)
16K (195 x 270 มม.)
ขนาดแบบกําหนดเอง

ยาว (x)

8.3 นิ้ว

ระบุความยาวของกระดาษในขนาดทีก่ าํ หนด
เอง

3.9-17.0 นิ้ว
กวาง (y)

11.7 นิ้ว

เครืองมือ

3.5-11.7 นิ้ว

9
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ระบุความกวางของกระดาษในขนาดที่กํา
หนดเอง

การทําความเขาใจเมนูของเครื่อง
ชนิด

กระดาษธรรมดา (60-90 gsm)
กระดาษธรรมดาใชซ้ํา
กระดาษปอนด (90-105 gsm)
กระดาษปอนดใชซ้ํา
รีไซเคิล (60-89 gsm)
รีไซเคิลใชซ้ํา
กระดาษเจาะรู (60-89 gsm)
หัวจดหมาย (60-89 gsm)
กระดาษหนา (HW) (106-169 gsm)
HW ใชซ้ํา
กระดาษหนาพิเศษ (X-HW) (170-256 gsm)
X-HW ใชซ้ํา
กลอส (106-169 gsm)
กลอสใชซ้ํา
กระดาษหนาแบบกลอส (170-256 gsm)
กลอส HW ใชซ้ํา
สติกเกอร (106-256 gsm)
พรีพริ้นต (60-89 gsm)
กระดาษสี (60-89 gsm)
ไปรษณียบัตร

เครืองมือ

ไปรษณียบัตรใชซ้ํา
ซอง
* : คาเริ่มตนสําหรับ [ขนาด] จะแตกตางกันไป โดยขึ้นอยูกับคาเริ่มตนโรงงานของแตละภูมิภาค

 ถาด 1
จุดประสงค:
เพื่อระบุกระดาษที่โหลดในถาด 1
คา:
แสดงการเตือนของถาด

ปอนเครื่องหมายถูกเพื่อแสดงขอความปอปอัพทีจะแจงใหตั้งคาประเภท เมื่อโหลดกระดาษลงในถาด 1
คาเริ่มตนจากโรงงานคือ (เลือก)

ชนิด

กระดาษธรรมดา (60-90 gsm)

9

กระดาษธรรมดาใชซ้ํา
รีไซเคิล (60-89 gsm)
รีไซเคิลใชซ้ํา
กระดาษเจาะรู (60-89 gsm)
หัวจดหมาย (60-89 gsm)
พรีพริ้นต (60-89 gsm)
กระดาษสี (60-89 gsm)

 ถาด 2
หมายเหตุ

• ถาด 2 ใชงานไดก็ตอ เมื่อมีการติดตัง้ One Tray Module (เสริม)

จุดประสงค:
เพื่อระบุกระดาษที่โหลดในถาด 2
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คา:
แสดงการเตือนของถาด

ปอนเครื่องหมายถูกเพื่อแสดงขอความปอปอัพทีจะแจงใหตั้งคาประเภทและขนาด เมื่อโหลดกระดาษลงในถาด 2
คาเริ่มตนจากโรงงานคือ (เลือก)

ขนาด

ตรวจหาอัตโนมัติ
ขนาดแบบกําหนดเอง

ยาว (x)

210 มม.
(8.3 นิ้ว)

ระบุความยาวของกระดาษในขนาดที่กํา
หนดเอง

182-432 มม.
(7.2-17.0 นิ้ว)
กวาง (y)

297 มม.
(11.7 นิ้ว)

ระบุความกวางของกระดาษในขนาดที่กาํ
หนดเอง

140-297 มม.
(5.5-11.7 นิ้ว)
ชนิด

กระดาษธรรมดา (60-90 gsm)
กระดาษธรรมดาใชซ้ํา
กระดาษปอนด (90-105 gsm)
กระดาษปอนดใชซ้ํา
รีไซเคิล (60-89 gsm)
รีไซเคิลใชซ้ํา
กระดาษเจาะรู (60-89 gsm)
หัวจดหมาย (60-89 gsm)
กระดาษหนา (HW) (106-169 gsm)
HW ใชซ้ํา

เครืองมือ

กระดาษหนาพิเศษ (X-HW) (170-256 gsm)
X-HW ใชซ้ํา
กลอส (106-169 gsm)
กลอสใชซ้ํา

9

กระดาษหนาแบบกลอส (170-256 gsm)
กลอส HW ใชซ้ํา
สติกเกอร (106-256 gsm)
พรีพริ้นต (60-89 gsm)
กระดาษสี (60-89 gsm)
ไปรษณียบัตร
ไปรษณียบัตรใชซ้ํา
หมายเหตุ

• หากใชซองที่ไมใชซองขนาดมาตรฐาน ระบุขนาดโดยไมรวมสวนพับใน [ขนาดแบบกําหนดเอง]

ลําดับความสําคัญของถาดกระดาษ
จุดประสงค:
เพื่อตั้งคาลําดับความสําคัญของถาดกระดาษสําหรับการเลือกถาดอัตโนมัติ หากโหลดกระดาษในขนาดและชนิดเดียวกันไวในถาดกระดาษ
เครื่องจะเลือกถาดกระดาษตามลําดับความสําคัญนี้
คา:
1 อันดับหนึ่ง
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ถาด 5 (บายพาส)

ตั้งคาถาด 5 (บายพาส) เปนลําดับแรก

ถาด 1

ตั้งคาถาด 1 เปนลําดับแรก

ถาด 2

ตั้งคาถาด 2 เปนลําดับแรก

การทําความเขาใจเมนูของเครื่อง
2 อันดับสอง

3 อันดับสาม

ถาด 5 (บายพาส)

ตั้งคาถาด 5 (บายพาส) เปนลําดับสอง

ถาด 1

ตั้งคาถาด 1 เปนลําดับสอง

ถาด 2

ตั้งคาถาด 2 เปนลําดับสอง

ถาด 5 (บายพาส)

ตั้งคาถาด 5 (บายพาส) เปนลําดับสาม

ถาด 1

ตั้งคาถาด 1 เปนลําดับสาม

ถาด 2

ตั้งคาถาด 2 เปนลําดับสาม

หมายเหตุ

• [ถาด 2] และ [3 อันดับสาม] ใชงานไดก็ตอ เมื่อมีการติดตัง้ One Tray Module (เสริม)
• ชื่อถาดกระดาษจะไมปรากฏในเมนูลําดับหลังจากเลือกไปแลวหนึ่งครั้ง

หมายเหตุ

• คาที่เปนตัวหนาคือการตั้งคาเมนูเริ่มตนจากโรงงาน

การตั้งคาภาษา
ภาษาของแผง
จุดประสงค:
เพื่อกําหนดภาษาของขอความบนแผงควบคุม
คา:
(อังกฤษ)
(จีนประยุกต)
(เกาหลี)
(ภาษาเวียดนาม)

เครืองมือ

ไทย

รูปแบบแปนพิมพ
จุดประสงค:
เพื่อเลือกเคาโครงแปนพิมพบนแผงควบคุม
คา:

9

QWERTY
AZERTY
QWERTZ
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ฟงกชันล็อคแผง
คุณลักษณะนี้จะปองกันไมใหบุคคลที่ไมไดรับอนุญาตทําการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาที่ผูดูแลตั้งไว อยางไรก็ตาม
คุณสามารถเลือกการตั้งคาสําหรับแตละงานพิมพไดโดยใชไดรเวอรการพิมพ
หมายเหตุ

• การไมใชงานเมนูแผงควบคุม จะไมปองกันการเขาใชงานเมนู [การพิมพแบบปลอดภัย], [พิมพตวั อยาง] และ [กาตั้งคาถาด]

การใชงานล็อคแผง
กดปุม <สถานะเครื่อง>

2

เลือกแท็บ [เครื่องมือ]

3

เลือก [การตั้งคาของผูดูแลระบบ]

4

เลือก [การตั้งคาแบบปลอดภัย]

5

เลือก [การล็อกแผง]

เครืองมือ

1

9
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ปุม <สถานะเครื่อง>

ฟงกชันล็อคแผง

6

เลือก [ชุดการล็อกแผง]

7

เลือก [เปดใชงาน] จากนั้นเลือก [OK]

8

ปอนรหัสผานใหม จากนั้นเลือก [OK]
หมายเหตุ

ปอนรหัสผานซ้าํ เพื่อยืนยันรหัสผานทีค่ ุณปอน จากนั้นเลือก [OK]

เครืองมือ

9

• คาเริม่ ตนรหัสผานแผงจากโรงงานคือ 0000
• โปรดอยาลืมรหัสผาน
ขั้นตอนที่อธิบายดานลางจะชวยใหคุณสามารถรีเซ็ตรหัสผานได
แตการตั้งคาสําหรับสมุดรายชื่อจะถูกลางดวย
- ปดเครื่อง จากนั้น ขณะที่กดปุม <สถานะเครื่อง> คางไว
ใหเปดเครือ่ ง
• หากคุณเปลี่ยนรหัสผานในขณะที่ [ชุดการล็อกแผง] เปน [เปดใชงาน]
ใหดาํ เนินการตามขัน้ ตอนที่ 1 ถึง 3 ปอนรหัสผานปัจจุบัน
จากนั้นเลือก [OK] ดําเนินการขั้นตอนที่ 4 และ 5 เลือก
[เปลี่ยนรหัสผาน] จากนัน้ เลือก [OK] ปอนรหัสผานปัจจุบัน จากนั้นเลือก [OK] ดําเนินการขั้นตอนที่ 8 และ 9 การทําเชนนีจ้ ะเปนการเปลี่ยนรหัสผาน

9

การไมใชงานล็อคแผง
1

กดปุม <สถานะเครื่อง>

ปุม <สถานะเครื่อง>
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9 เครื่องมือ

2

เลือกแท็บ [เครื่องมือ]

3

เลือก [การตั้งคาของผูดูแลระบบ]

4

ปอนรหัสผาน จากนั้นเลือก [OK]
หมายเหตุ

• คาเริ่มตนรหัสผานแผงจากโรงงานคือ 0000

เลือก [การตั้งคาแบบปลอดภัย]

6

เลือก [การล็อกแผง]

7

เลือก [ชุดการล็อกแผง]

เครืองมือ

5

9
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ฟงกชันล็อคแผง

8

เลือก [ปดใชงาน] จากนั้นเลือก [OK]

9

ปอนรหัสผานปจจุบัน จากนั้นเลือก [OK]

เครืองมือ

9
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จํากัดการเขาใชการถายสําเนา, แฟกซ และสแกน
การเปดใชงานตัวเลือกล็อกการถายสําเนา ล็อกแฟกซและล็อกการสแกน เปนการจํากัดสิทธิ์เขาใชการถายสําเนา การแฟกซและการสแกน
ดวยการกําหนดใหปอนรหัสผานกอนทําการถายสําเนา สแกน แฟกซหรือพิมพ
ยกตัวอยางการล็อกแฟกซ ขัน้ ตอนตอไปนี้อธิบายวิธีเปดใชงานหรือปดใชงานตัวเลือก
ใชขนั้ ตอนเดียวกันนี้เพือ่ เปดใชงานหรือปดใชงานล็อกการถายสําเนาหรือล็อกการสแกน
หมายเหตุ

• ไมสามารถใชคุณสมบัติการล็อกบริการไดพรอมกันกับคุณลักษณะถายสําเนา Auditron

กดปุม <สถานะเครื่อง>

2

เลือกแท็บ [เครื่องมือ]

3

เลือก [การตั้งคาของผูดูแลระบบ]

4

เลือก [การตั้งคาแบบปลอดภัย]

5

เลือก [การล็อกแผง]

เครืองมือ

1

9
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ปุม <สถานะเครื่อง>

จํากัดการเขาใชการถายสําเนา, แฟกซ และสแกน

6

เลือก [ชุดการล็อกแผง]

7

เลือก [เปดใชงาน] จากนั้นเลือก [OK]

8

ปอนรหัสผานใหมดวยแปนตัวเลข จากนั้นเลือก [OK]

9

ปอนรหัสผานซ้าํ จากนั้นเลือก [OK]
• รหัสผานเริม่ ตนคือ0000

เครืองมือ

หมายเหตุ

9
10

เลือก [

11

เลือก [การล็อกบริการ]

] หนึ่งครั้ง
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12

เลือก [แฟกซ]






เครืองมือ

9
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เปดใชงานแลว
รหัสผานถูกล็อก
รหัสผานสีถูกล็อก (ใชงานไดสําหรับล็อกการถายสําเนาเทานั้น)
ปดใชงานอยู

การตั้งคาตัวเลือกประหยัดพลังงาน

การตั้งคาตัวเลือกประหยัดพลังงาน
คุณสามารถตั้งคาประหยัดพลังงานสําหรับเครื่อง เครื่องเปลีย่ นเปนโหมดระบบประหยัดพลังงานภายหลังเวลาที่ระบุ
หมายเหตุ

• หากตัง้ คา [ชุดการล็อกแผง] เปน [เปดใชงาน] คุณจะตองปอนรหัสผานสี่หลักเพื่อเขาสูเมนู [การตัง้ คาของผูดูแลระบบ]

การกําหนดระบบประหยัดพลังงาน:

1

กดปุม <สถานะเครื่อง>

2

เลือกแท็บ [เครื่องมือ]

3

เลือก [การตั้งคาของผูดูแลระบบ]

ปุม <สถานะเครื่อง>

เครืองมือ

9
4

เลือก [การตั้งคาระบบ]

5

เลือก [ทัว่ ไป]
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9 เครื่องมือ

เครืองมือ

9
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6

เลือก [ประหยัดพลังงาน]

7

เลือก [ตัวจับเวลาพลังงานใกลหมด] หรือ [การตั้งเวลาหยุดทํางาน]

8

เลือก [ ] หรือ [ ] หรือปอนคาทีต่ องการดวยแปนตัวเลข
จากนั้นเลือก [OK]
คุณสามารถเลือก 1-150 นาทีสําหรับ [ตัวจับเวลาพลังงานใกลหมด] หรือ
0-60 นาทีสําหรับ [การตั้งเวลาหยุดทํางาน]

9

ในการกลับไปยังหนาจอกอนหนา ใหเลือก [

]

เกี่ยวกับคุณลักษณะการทํางานพรอมกัน

เกี่ยวกับคุณลักษณะการทํางานพรอมกัน
คุณลักษณะนี้ทาํ ใหสามารถเริ่มงานพรอมกันไดในขณะที่งานแฟกซกําลังทํางาน ซึ่งทําไดโดยการแสดงหนาจอหนาหลักเปนระยะ
และเปลีย่ นเปนฟงกชั่นอื่นที่สามารถทํางานไดพรอมกัน เชน การถายสําเนาหรือการสแกน

1

ในขณะทีเ่ ครื่องกําลังสงหรือรับแฟกซ ใหกดปุม <หนาหลัก>

2
3

เลือกเมนู [ทําสําเนา] หรือ [สแกน]

ปุม <หนาหลัก>

หลังจากตั้งคาตัวเลือกทําสําเนาหรือสแกน ใหกดปุม <เริ่ม>

เครืองมือ

9
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9 เครื่องมือ

การรีเซ็ตกลับเปนคาเริ่มตนโรงงาน
หลังจากเรียกใชงานฟงกชันนี้และรีบูตเครื่อง สมุดรายชือ่ หรือพารามิเตอรเมนูทงั้ หมด ยกเวนพารามิเตอรสาํ หรับเครือขาย
จะถูกรีเซ็ตกลับเปนคาเริ่มตน
กดปุม <สถานะเครื่อง>

2

เลือกแท็บ [เครื่องมือ]

3

เลือก [การตั้งคาของผูดูแลระบบ]

4

เลือก [การดูแลรักษา]

5

เลือก [เริ่มตน NVM]

เครืองมือ

1

9
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ปุม <สถานะเครื่อง>

การรีเซ็ตกลับเปนคาเริ่มตนโรงงาน

6

เลือกการตั้งคาที่ตองการ

7

เลือก [เริ่มตน]
เครื่องจะรีสตารทโดยอัตโนมัติเพื่อใชการตั้งคา

เครืองมือ

9
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9 เครื่องมือ

เครืองมือ

9

198

10 สถานะเครื่อง
เนื้อหาในบทนี้อธิบายวิธีการตรวจสอบขอมูลพืน้ ฐานและสถานะของเครื่อง
หมายเหตุ







• รายการที่คุณสามารถตรวจสอบไดอาจจะแตกตางกันในบางรุน สามารถตรวจสอบรายการเหลานี้ไดหากคุณเพิ่มอุปกรณเสริมบางประเภท
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา

การตรวจสอบวัสดุสิ้นเปลือง.............................................................................................................................................200
การเลือกภาษา .................................................................................................................................................................201
การตรวจสอบ IP แอดเดรสของเครื่อง ..............................................................................................................................202
การตรวจสอบมิเตอร.........................................................................................................................................................203
การพิมพรายงาน/รายการ................................................................................................................................................204

10 สถานะเครื่อง

การตรวจสอบวัสดุสิ้นเปลือง
หนาจอสถานะเครื่องแสดงสถานะของวัสดุสิ้นเปลือง เชน ตลับหมึกและตลับลูกดรัม
ปฏิบัติตามขัน้ ตอนขางลางนี้เพื่อตรวจสอบสถานะของวัสดุสิ้นเปลือง

1

กดปุม <สถานะเครื่อง>

2

เลือกแท็บ [ซัพพลาย]

ปุม <สถานะเครื่อง>

 ซัพพลาย
แสดงสถานะของตลับผงหมึกและวัสดุอื่น ๆ
[K]
แสดงเปอรเซ็นตของผงหมึกสีดําที่เหลืออยู
 [C]
แสดงเปอรเซ็นตของผงหมึกสีน้ําเงินเขียวที่เหลืออยู

[M]
แสดงเปอรเซ็นตของผงหมึกสีมวงแดงทีเ่ หลืออยู

[Y]
แสดงเปอรเซ็นตของผงหมึกสีเหลืองที่เหลืออยู
 [วัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ]
แสดงสถานะของตลับหมึก ที่เก็บเศษหมึกพิมพ สายพานสง มวนสงความคลาดเคลือ่ นที่สอง ชุดฟวเซอร และชุดผูพัฒนา


สถานะเครือง

10

200

การเลือกภาษา

การเลือกภาษา
สําหรับภาษาอินเทอรเฟสผูใชทแี่ สดงบนแผงควบคุม คุณสามารถเลือกไดหาภาษา คือ อังกฤษ จีนประยุกต เกาหลี เวียดนาม และไทย
หมายเหตุ

• ภาษาเริ่มตนอาจแตกตางกันไปขึ้นอยูกับภูมิภาคที่ซื้อสินคา

ปฏิบัติตามขั้นตอนขางลางนี้เพื่อเลือกภาษา
กดปุม <สถานะเครื่อง>

2

เลือกแท็บ [เครื่องมือ]

3

เลือก [การตั้งคาภาษา]

4

เลือก [ภาษาของแผง]

5

เลือกภาษาการแสดงผลจากหนาจอ [ภาษาของแผง]

6

เลือก [OK]

ปุม <สถานะเครื่อง>

สถานะเครือง

1

10
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10 สถานะเครื่อง

การตรวจสอบ IP แอดเดรสของเครื่อง
คุณสามารถแสดง IPv6 หรือ IPv4 แอดเดรสของเครื่องได

สถานะเครือง

10

202

1

กดปุม <สถานะเครื่อง>

2

เลือก [เกี่ยวกับ MFP นี้]

3

เลือกแท็บ [เครือขาย]

4

IP แอดเดรสของเครื่องจะปรากฏ

ปุม <สถานะเครื่อง>

การตรวจสอบมิเตอร

การตรวจสอบมิเตอร
หนาจอมิเตอรการเรียกเก็บเงินแสดงจํานวนหนาที่พิมพทงั้ หมด (รวมทั้งจํานวนหนาของเอกสารทีถ่ ายสําเนาและเอกสารแฟกซที่ไดรับ)
รายการ

คําอธิบาย

มิเตอร1

แสดงจํานวนรวมของการพิมพสี

มิเตอร2

แสดงจํานวนรวมของการพิมพขาวดํา

มิเตอร3

แสดงจํานวนรวมของการพิมพสีขนาดใหญ

มิเตอร4

แสดงจํานวนรวมของการพิมพสีและขาวดํา (มิเตอร 1 + มิเตอร 2)

ปฏิบัติตามขั้นตอนขางลางนี้เพื่อเรียกดูขอมูลบนหนาจอมิเตอรการเรียกเก็บเงิน

1

กดปุม <สถานะเครื่อง>

2

เลือก [มิเตอรการเรียกเก็บเงิน]

ปุม <สถานะเครื่อง>

สถานะเครือง

10
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10 สถานะเครื่อง

การพิมพรายงาน/รายการ
เครื่องสามารถพิมพรายงาน/รายการไดดังตอไปนี้:
สามารถพิมพรายงานและรายการทีม่ ีเครื่องหมายดอกจันตอเมื่อมีการติดตั้งชุดอุปกรณแฟกซ (เสริม) แลวเทานั้น
รายงาน/รายการ

จุดประสงค

ตั้งคาระบบ

ในการพิมพรายการคาเริ่มตนของผูใชปจ จุบัน ตัวเลือกที่ติดตั้ง จํานวนหนวยความจําการพิมพที่ติดตั้ง
และสถานะของซัพพลายเครื่อง

การตั้งคาแผง

เพื่อพิมพรายการอยางละเอียดของการตั้งคาทังหมดบนเมนูแผงควบคุม

รายการแบบอักษรของ PCL

เพื่อพิมพตัวอยางแบบอักษร PCL ที่ใชได

ประวัติงาน

เพื่อพิมพรายการอยางละเอียดของงานพิมพ งานสำเนา งานแฟกซ หรืองานสแกนที่ไดรับการประมวลผล
รายการนี้มีงานลาสุด 20 งาน

ประวัติขอผิดพลาด

เพื่อพิมพรายการอยางละเอียดของปญหากระดาษติดและขอผิดพลาดรายแรง

มิเตอรเครื่องพิมพ

เพื่อพิมพรายงานสําหรับจํานวนรวมของหนาที่พิมพ

หนาตัวอยาง

เพื่อพิมพหนาสําหรับการทดสอบสี

ตัวตรวจสอบโพรโทคอล

เพื่อพิมพรายการอยางละเอียดของโปรโตคอลที่ถูกตรวจสอบ

สมุดรายชื่อแฟกซ*

เพื่อพิมพรายการของรายชื่อของแฟกซทั้งหมดทีเก็บไวเปนขอมูลสมุดรายชือ่ ของแฟกซ

สมุดรายชื่ออีเมลแอดเดรส

เพื่อพิมพรายการของรายชื่อของอีเมลทั้งหมดทีเก็บไวเปนขอมูลสมุดรายชื่อของอีเมล

ที่อยูเซิรฟเวอร

เพื่อพิมพรายการขอที่อยูเซิรฟเวอรทั้งหมดที่เก็บไวเปนขอมูลที่อยูเซิรฟเวอร

การใชแฟกซ*

เพื่อพิมพรายงานของแฟกซที่คุณเพิ่งไดรับหรือสง

รอการแฟกซ*

เพื่อพิมพรายการสถานะของแฟกซที่คงคางอยู

ปฏิบัติตามขัน้ ตอนขางลางนี้เพื่อพิมพรายงานหรือรายการ

สถานะเครือง

1

กดปุม <สถานะเครื่อง>

2

เลือก [รายงาน/รายการ]

10

204

ปุม <สถานะเครื่อง>

การพิมพรายงาน/รายการ

3

เลือกรายงานหรือรายการที่จะพิมพ จากนั้นเลือก [พิมพ]
หมายเหตุ

• ในการยกเลิกการพิมพในขณะที่กาํ ลังพิมพงาน กดปุม <หยุด>

สถานะเครือง

10

205

10 สถานะเครื่อง

สถานะเครือง

10
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11 สถานะของงาน
บทนี้จะอธิบายวิธีการตรวจสอบสถานะของงานปจจุบันหรืองานทีร่ อดําเนินการและวิธีการยกเลิกงาน
หมายเหตุ


• ไมสามารถแสดงการตั้งคาบางอยางเมื่อไมไดติดตั้งชุดอุปกรณแฟกซ (ตัวเลือก) สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา

การตรวจสอบงานปจจุบัน/งานทีร่ อดําเนินการ................................................................................................................208

11 สถานะของงาน

การตรวจสอบงานปจจุบัน/งานที่รอดําเนินการ
คุณสามารถตรวจสอบสถานะของงานปจจุบันและงานทีรอดําเนินการดังตอไปนี้ได:
 งานพิมพ งานสแกน หรืองานแฟกซปจจุบัน
 งานพิมพทร
ี่ อดําเนินการ

งานแฟกซที่รอดําเนินการสง
หมายเหตุ

• ระบบจะไมแสดงงานที่เสร็จสมบูรณแลว

1

กดปุม ปุม <สถานะของงาน>

2

ใชในการตรวจสอบงาน

ปุม <สถานะของงาน>

การตรวจสอบงานแฟกซที่เก็บสํารองไว
หากแฟกซขาออกใดถูกจองไว คุณสามารถตรวจสอบไดดวยการเลือก [งานแฟกซ (กําลังรอสง)]

1
2

กดปุม ปุม <สถานะของงาน>
เลือก [งานแฟกซ (กําลังรอสง)]
รายชื่อของงานแฟกซทสี่ ํารองไวจะปรากฏขึน้

การยกเลิกงานปจจุบัน
สถานะของงาน

1
2

กดปุม <สถานะของงาน>

3

เลือก [ลบ]

เลือกงานปจจุบัน

11

สิ่งสําคัญ

208

• คุณอาจจะไมสามารถยกเลิกงานได
ทั้งนีข้ ึ้นอยูกับสถานะของการประมวลผลงาน
• หากกําลังใชเครื่องเปนเครื่องพิมพที่ไมไดเชื่อมตอเครือขาย
อาจจะใชเวลาระยะหนึ่งในการยกเลิกงานนั้น
ทั้งนีข้ ึ้นอยูกับชนิดของงานพิมพที่กาํ ลังดําเนินการ

การตรวจสอบงานปจจุบัน/งานที่รอดําเนินการ

การยกเลิกงานแฟกซที่รอดําเนินการ
งานแฟกซทรี่ อดําเนินการชนิดเดียวที่สามารถยกเลิกไดคืองานแฟกซที่เก็บสํารองไว

1
2
3
4

กดปุม <สถานะของงาน>
เลือก [งานแฟกซ (กําลังรอสง)]
เลือกงานแฟกซทเี่ ก็บสํารองไว
เลือก [ลบ]
สิ่งสําคัญ

• คุณอาจจะไมสามารถยกเลิกงานได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสถานะของการประมวลผลงาน

สถานะของงาน

11
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การเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง
วัสดุสิ้นเปลืองตอไปนี้ จัดใหมาพรอมกับเครือง
เราขอแนะนําใหใชวัสดุสิ้นเปลืองตอไปนี้เนื่องจากวัสดุดังกลาวผลิตขึน้ โดยสอดคลองกับขอมูลจําเพาะของเครื่อง
ชนิดของวัสดุสิ้นเปลือง/
อะไหลทดแทนทีต่ องเปลี่ยนตามกําหนด

รหัสผลิตภัณฑ

ปริมาณ/กลอง

ตลับหมึก K

CT202246

1ชิ้น/กลอง

ตลับหมึก C

CT202247

1ชิ้น/กลอง

ตลับหมึก M

CT202248

1ชิ้น/กลอง

ตลับหมึก Y

CT202249

1ชิ้น/กลอง

ที่เก็บเศษหมึกพิมพ

CWAA0869

1ชิ้น/กลอง

ตลับลูกดรัม CMYK

CT351053

1ชิ้น/กลอง

หมายเหตุ
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• เราขอแนะนําใหทานสํารองวัสดุสนิ้ เปลือง/อะไหลทดแทนที่ตองเปลี่ยนตามเวลาไวใหพรอมเสมอ
• ขึ้นกับสัญญาของคุณ การสั่งหมึกพิมพอาจแตกตางกัน สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอตัวแทน Fuji Xerox หรือตัวแทนฝายขายในทองถิ่น

หามใชเครื่องดูดฝุนดูดทําความสะอาดผงหมึกทีหกและผงหมึกที่ตกคางอยูบนเครื่อง ตลับหมึก หรือตลับเก็บหมึก
เนื่องจากผงหมึกอาจติดไฟหากเกิดประกายไฟขึน้ ภายในเครื่องดูดฝุนและอาจเปนสาเหตุทาํ ใหเกิดการระเบิดขึ้นได
ใหใชไมกวาดหรือผาชุบน้าํ เช็ดผงหมึกออกแทน ถามีผงหมึกหกเลอะเทอะเปนจํานวนมาก โปรดติดตอตัวแทนฟูจิ
ซีร็อกซในพื้นที่ของคุณ
หามทิง้ ตลับหมึกลงในเปลวไฟ ผงหมึกที่เหลืออยูในตลับหมึกอาจลุกติดไฟและทําใหเกิดการบาดเจ็บจากไฟไหมหรือการระเบิด
ถาคุณมีตลับหมึกที่ใชหมดแลวซึง่ ตองการกําจัดทิ้ง โปรดติดตอตัวแทนฟูจิ ซีร็อกซในพื้นทีของคุณเพือ่ ใหกาํ จัดทิ้งวัสดุ



หามทิง้ ตลับเก็บกากหมึกลงในเปลวไฟ ผงหมึกอาจลุกติดไฟและทําใหเกิดการบาดเจ็บจากไฟไหมหรือการระเบิด
ถาคุณมีตลับเก็บกากหมึกทีใ่ ชหมดแลวซึ่งตองการกําจัดทิ้ง โปรดติดตอตัวแทนฟูจซิ ีร็อกซในพื้นที่ของคุณเพื่อใหกําจัดทิง้ วัสดุ



เก็บชุดลูกดรัม (หรือลูกดรัม) และตลับหมึกใหพนมือเด็ก ถาเด็กกลืนผงหมึกโดยไมตั้งใจ ใหบวนผงหมึกทิง้ กลัว้ ลางปากดวยน้ํา
ดื่มน้ําและรีบพบแพทยทันที



เมื่อเปลี่ยนชุดลูกดรัม (หรือลูกดรัม) และตลับหมึก ระวังอยาใหหมึกหก ทุกครั้งที่หมึกหก ควรหลีกเลี่ยงมิใหหมึกสัมผัสกับเสื้อผา
ผิวหนัง ดวงตา และปาก รวมทั้งการสูดดมเขาไป



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

 การจัดการวัสดุสิ้นเปลือง/อะไหลทดแทนที่ตองเปลี่ยนตามเวลา
 อยาเก็บกลองบรรจุวัสดุสิ้นเปลือง/อะไหลทดแทนที่ตองเปลี่ยนตามเวลาไวในลักษณะที่ตั้งตรง
 หากยังไมถึงเวลาใช ไมควรแกะกลองบรรจุวัสดุสิ้นเปลือง/อะไหลทดแทนทีต
่ องเปลีย่ นตามเวลา
และใหหลีกเลี่ยงการจัดเก็บวัสดุสิ้นเปลือง/อะไหลทดแทนที่ตองเปลี่ยนตามเวลาในสถานที่ตอไปนี้:
- ในบริเวณทีม่ ีอุณหภูมิและความชื้นสูง
- ใกลอุปกรณกาํ เนิดความรอน
- สถานทีท่ ี่แสงแดดสงถึงโดยตรง
- บริเวณทีเ่ ต็มไปดวยฝุนละออง

ขณะใชวัสดุสิ้นเปลือง/อะไหลทดแทน ใหอานขอควรระวังในการใชงานอยางละเอียด
ขอควรระวังในการใชงานมักจะติดอยูบนตัวผลิตภัณฑหรือบรรจุภัณฑ หรือมีการแนบแผนขอควรระวังไวในบรรจุภณ
ั ฑเหลานั้น
 เราขอแนะนําใหคุณสํารองวัสดุสิ้นเปลือง/อะไหลทดแทนที่ตองเปลี่ยนตามเวลาไวใหพรอมเสมอ
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โปรดเตรียมรหัสผลิตภัณฑของคุณไวใหพรอมเมือทําการติดตอศูนยบริการลูกคาของเราเพื่อสังซือ้ วัสดุสิ้นเปลือง/
อะไหลทดแทนที่ตองเปลี่ยนตามเวลา
การใชวัสดุสิ้นเปลือง/อะไหลทดแทนที่ไมไดแนะนําโดยฟูจิ ซีร็อกซ อาจทําใหเครื่องเสื่อมคุณภาพและลดประสิทธิภาพการทํางานลงได
ดังนั้นใหใชเฉพาะวัสดุสิ้นเปลือง/อะไหลทดแทนทีแ่ นะนําโดยฟูจิ ซีร็อกซเทานั้น

 การตรวจสอบสถานะของวัสดุสิ้นเปลือง
คุณสามารถตรวจสอบสถานะของวัสดุสิ้นเปลืองไดบนหนาจอ [ซัพพลาย]
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูที่ "การตรวจสอบวัสดุสิ้นเปลือง" (P.200)

การเปลี่ยนตลับหมึก
ขอความขางลางนี้จะปรากฏขึ้นในหนาจอแผงควบคุมเมื่อมีผงหมึกเหลืออยูนอย ปฏิบัติตามคําแนะนําในขอความนี้เพื่อดําเนินการทีจ่ ําเปน
ขอความ

สั่งซื้อผงหมึก: XXXX*1

ผงหมึกหมด
เปดฝาครอบหนา
จากนั้นเปลี่ยนผงหมึก XXXX

จํานวนหนาที่เหลือ*2
ตลับหมึกพิมพที่ใหมาดวย: 600
หนา (K), 750 หนา (Y/M/C)
ตลับหมึกพิมพที่เปลี่ยน: 2,700
หนา (K), 900 หนา (Y/M/C)
-

สถานะเครือ่ งและการดําเนินการ
ระดับผงหมึกในตลับต่ํา เตรียมตลับใหม

ผงหมึกในตลับหมดแลว เปลี่ยนตลับผงหมึก

*1 : คําเตือนนี้ปรากฏขึ้นก็ตอเมื่อใชตลับหมึก Fuji Xerox เทานั้น ([ผงหมึกทีไ่ มใชของแท] ถูกตั้งคาเปน [ปด])
*2 : จํานวนหนาที่เหลือแตกตางกัน ขึ้นอยูกับสภาพการพิมพ เนื้อหาของเอกสาร และความถี่ของการเปิด/ปดเครือ่ ง

สิ่งสําคัญ

1

• เมื่อวางตลับผงหมึกใชแลวบนพื้นหรือโตะ ใหใชแผนกระดาษสองสามแผนรองใตตลับผงหมึก เพื่อปองกันผงหมึกที่อาจหก
• หามใชตลับหมึกเกาซ้ํา เมื่อคุณเอาออกจากเครืองแลว การกระทําดังกลาวอาจลดทอนคุณภาพการพิมพได
• หามเขยาหรือทุบตลับผงหมึกใชแลว ผงหมึกที่เหลืออาจหกได
• เราขอแนะนําใหคุณใชตลับผงหมึกใหหมดภายในหนึงป หลังจากที่นําเอาออกจากบรรจุภัณฑ

ตรวจดูใหแนใจวาเครื่องไมไดทาํ งานอยู และเปดฝาครอบดานหนาขึ้น
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K
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M

Y
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2

ยึดทีจ่ ับตลับหมึกไวและยกขึ้นเล็กนอย

3

คอยๆ ดึงตลับหมึกออกจากตัวเครื่อง

หามทิ้งตลับหมึกลงในเปลวไฟ ผงหมึกทีเ่ หลืออยูในตลับหมึกอาจลุกติดไฟและทําใหเกิดการบาดเจ็บจากไฟไหมหรือการระเบิด
ถาคุณมีตลับหมึกที่ใชหมดแลวซึ่งตองการกําจัดทิง้ โปรดติดตอตัวแทนฟูจิ ซีร็อกซในพื้นทีของคุณเพื่อใหกาํ จัดทิง้ วัสดุ
สิ่งสําคัญ

4

แกะหอบรรจุภัณฑของตลับหมึกอันใหม เขยาขึน้ /ลงและซาย/ขวาเบาๆ
10 ครั้ง
สิ่งสําคัญ

การบำรุงรักษา

5

12
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• คอยๆ ดึงตลับหมึกออกมาชาๆ มิฉะนั้นผงหมึกอาจหกออกจากตัวตลับ
• สงคืนตลับหมึกที่ใชแลวแกตวั แทนฟูจิ ซีร็อกซในพื้นที่ของคุณ

• หามแตะที่ชัตเตอร

วางตลับหมึกโดยใหลูกศร () หงายขึน้
แลวสอดตลับหมึกนั้นเขาไปใหลึกทีส่ ุด

การเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง

6

ปดฝาครอบดานหนา
หมายเหตุ

• ถาฝาครอบดานหนาปดไมสนิท
รหัสขอผิดพลาดจะปรากฏขึ้นและเครื่องจะหยุดการทํางานคางไว

การเปลี่ยนที่เก็บเศษหมึกพิมพ [R5]
ที่เก็บเศษหมึกพิมพจะเก็บหมึกพิมพทใี่ ชแลวไว ขอความตอไปนี้จะแสดงบนหนาจอสัมผัสตามสถานะของที่เก็บเศษหมึกพิมพ
ทําตามขอความ
ขอความ
ถังทิ้งผงหมึกหมดอายุการใชงาน
เปดฝาครอบดานหนา
จากนั้นเปลี่ยนถังทิ้ง ผงหมึก [R5]

จํานวนหนาที่เหลือ*
1000 หนา

สถานะเครือ่ งและการดําเนินการ
ที่เก็บเศษหมึกพิมพใกลหมดอายุ จัดเตรียมชุดใหม

* : จํานวนหนาทีเ่ หลือแตกตางกัน ขึ้นอยูกับสภาพการพิมพ เนื้อหาของเอกสาร และความถี่ของการเปด/ปดเครื่อง



หามใชเครื่องดูดฝุนดูดทําความสะอาดผงหมึกทีหกและผงหมึกทีต่ กคางอยูบนเครื่อง ตลับหมึก หรือตลับเก็บหมึก
เนื่องจากผงหมึกอาจติดไฟหากเกิดประกายไฟขึ้นภายในเครื่องดูดฝุนและอาจเปนสาเหตุทําใหเกิดการระเบิดขึน้ ได
ใหใชไมกวาดหรือผาชุบน้ําเช็ดผงหมึกออกแทน ถามีผงหมึกหกเลอะเทอะเปนจํานวนมาก
โปรดติดตอตัวแทนฟูจิซรี ็อกซในพื้นทีข่ องคุณ



หามทิ้งตลับหมึกลงในเปลวไฟ ผงหมึกที่เหลืออยูในตลับหมึกอาจลุกติดไฟและทําใหเกิดการบาดเจ็บจากไฟไหมหรือการระเบิด
ถาคุณมีตลับหมึกที่ใชหมดแลวซึ่งตองการกําจัดทิง้ โปรดติดตอตัวแทนฟูจิซีร็อกซในพื้นทีข่ องคุณเพื่อใหกาํ จัดทิ้งวัสดุ

สิ่งสําคัญ
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1

• หามสัมผัสชิ้นสวนฟองน้าํ สีเทาที่ดา นหลังของที่เก็บเศษหมึกพิมพ
มิเชนนั้น หมึกพิมพอาจเปอนมือคุณ
• หากคุณเปลี่ยนที่เก็บเศษหมึกพิมพ หมึกพิมพอาจหกและเปอนพื้น เราแนะนําใหปูกระดาษบนพื้นกอน
• จําเปนตองทิ้งที่เก็บเศษหมึกพิมพที่ใชแลวอยางเหมาะสม สงคืนที่เก็บเศษหมึกพิมพเกาใหกับศูนยบริการลูกคาของเรา
• Fuji Xerox ไมแนะนําการใชที่เก็บเศษหมึกพิมพที่ใชแลว ซึ่งอาจลดคุณภาพของรูปภาพและประสิทธิภาพ ใชที่เก็บเศษหมึกพิมพที่ Fuji Xerox
แนะนําเทานั้น

ตรวจดูใหแนใจวาเครื่องไมไดทาํ งานอยู และเปดฝาครอบดานหนาขึ้น

12
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2

บิดคันล็อกทวนเข็มนาฬิกา

3

ปลดล็อกทีเ่ ก็บเศษหมึกพิมพ แลวดึงออก โดยถือตรงๆ
เพื่อไมใหเศษหมึกพิมพกระเด็นออกมา
หมายเหตุ

• ระวังอยาใหเศษหมึกพิมพหยดลงมาขณะนําออก

• หลังจากที่เอาที่เก็บเศษหมึกพิมพออกแลว
หามสัมผัสชิ้นสวนที่แสดงในภาพ
หมึกพิมพอาจทําใหมือสกปรกหรือเปรอะเปอนได

สิ่งสําคัญ

• หามวางกลองเศษหมึกพิมพโดยเอียงขาง
เนื่องจากอาจทําใหหมึกพิมพทาํ งานผิดพลาดหรือหมึกพิมพหก

การบำรุงรักษา

12

4

เตรียมทีเ่ ก็บเศษหมึกพิมพใหม
หมายเหตุ

216

• นําภาชนะบรรจุใหมออกจากกลองลวงหนา

การเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง

5

ติดตั้งทีเ่ ก็บเศษหมึกพิมพใหม แลวล็อกไว

6

บิดคันล็อกตามเข็มนาฬิกา แลวปดฝาครอบดานหนา

7

ใสที่เก็บเศษหมึกพิมพที่ใชแลวลงในถุงพลาสติกทีใ่ หมา

8

ใชมือทั้งสองวางภาชนะใสหมึกพิมพใชแลวลงในกลองวาง
สิ่งสําคัญ

• สงคืนที่เก็บเศษหมึกพิมพเกาใหกับศูนยบริการลูกคาของเรา

การบำรุงรักษา

12
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การเปลี่ยนตลับลูกดรัม
ขอความขางลางนี้จะปรากฏขึ้นในหนาจอแผงควบคุมเมื่อตลับลูกดรัมใกลสิ้นสุดอายุการใชงาน
ปฏิบัติตามคําแนะนําในขอความนี้เพื่อดําเนินการตามที่จาํ เปน
• เมื่อเปลี่ยนตลับลูกดรัม ใหดคู ําแนะนําในการเปลี่ยนที่ใหมากับกลองบรรจุวัสดุสิ้นเปลืองใหมแตละกลอง

สิ่งสําคัญ

ขอความ
สั่งซื้อลูกดรัม XXXX ใหม
สั่งซื้อลูกดรัม XXXX
เปลี่ยนลูกดรัม XXXX

จํานวนหนาที่เหลือ*

สถานะเครือ่ งและการดําเนินการ

สีดํา: ประมาณ 2,000 หนา
สีอนื่ นอกจากสีดํา: ประมาณ 1,600 หนา

ตลับดรัมใกลหมดอายุ เตรียมตลับใหม

สีดํา: ประมาณ 600 หนา
สีอนื่ นอกจากสีดํา: ประมาณ 500 หนา

ถึงเวลาเปลี่ยนตลับลูกดรัมดวน

-

ตลับลูกดรัมถึงเวลาสิ้นสุดอายุใชงานแลว
เปลี่ยนตลับลูกดรัมเกาดวยตลับใหม

* : จํานวนหนาที่เหลือแตกตางกัน ขึ้นอยูกับสภาพการพิมพ เนื้อหาของเอกสาร และความถี่ของการเปด/ปดเครื่อง

การบำรุงรักษา
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สิ่งสําคัญ

• การใชตลับลูกดรัมที่ฟูจิ ซีร็อกซไมไดแนะนําใหใชอาจจะลดคุณภาพของงานที่สง ออกมาจากเครืองหรือประสิทธิภาพของเครือ่ งลงได
ใหใชตลับลูกดรัมที่ฟูจิ ซีร็อกซแนะนําใหใชกับเครื่องนี้ทุกครั้ง

หมายเหตุ

• หามมิใหตลับลูกดรัมโดนแสงแดดโดยตรงหรือโดนแสงจาจากหลอดฟลูออเรสเซนตภายในอาคาร หามสัมผัสหรือขูดขีดผิวลูกดรัม
เพราะการปฏิบัติเชนนี้อาจจะสงผลตอคุณภาพงานพิมพได

การทําความสะอาดเครื่อง

การทําความสะอาดเครื่อง
หัวขอนี้อธิบายวิธีการทําความสะอาดเครื่อง เชน ตัวเครื่องดานนอก ฝาครอบกระจกวางเอกสาร ตัวปอนเอกสาร และกระจกวางเอกสาร

เมื่อทําความสะอาดผลิตภัณฑ ใหใชอุปกรณทาํ ความสะอาดทีก่ ําหนดไวเฉพาะ
อุปกรณทาํ ความสะอาดอื่นๆ อาจสงผลใหประสิทธิภาพในการทํางานของผลิตภัณฑลดลง หามใชสเปรยทาํ ความสะอาด
มิฉะนั้นอาจทําใหเกิดการลุกติดไฟและเกิดการระเบิดขึ้นได

ใหปดสวิตชเครื่องและถอดปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อทําความสะอาดเครื่อง การเปดเขาถึงภายในเครื่องที่ไดรับกระแสไฟฟา
อาจทําใหถูกไฟช็อตได

การทําความสะอาดตัวเครื่องดานนอก
ตอไปนี้จะเปนการอธิบายวิธีการทําความสะอาดตัวเครื่องดานนอก
สิ่งสําคัญ

1

2

• หามใชเบนซิน, ทินเนอรผสมสี, ของเหลวระเหยอื่นๆ หรือสเปรยไลแมลงฉีดพนบนตัวเครื่อง เพราะอาจทําใหฝาครอบตางๆ เปลี่ยนสี บิดเบี้ยว
หรือเกิดรอยราวขึ้นได
• การทําความสะอาดเครื่องดวยน้ําในปริมาณมากเกินไปอาจทําใหเครื่องทํางานผิดปกติ หรือทําใหเอกสารเสียหายในระหวางการทําสําเนาได

ใชผานุมชุบน้ําบิดใหแหงพอหมาดๆ แลวเช็ดทีตัวเครื่องดานนอก
สิ่งสําคัญ

• หามใชสารทําความสะอาดอื่นๆ
ที่นอกเหนือจากน้ําหรือผงซักฟอกที่มีฤทธิ์เปนกลาง

หมายเหตุ

• หากไมสามารถกําจัดสิ่งสกปรกออกไดอยางงายดาย
ใหเช็ดตัวเครือ่ งเบาๆ ดวยผานุมชุบน้าํ หมาดๆ
และผงซักฟอกที่มีฤทธิ์เปนกลางในปริมาณนอยๆ

เช็ดน้ําสวนเกินออกดวยผานุมแหง

การบำรุงรักษา

การทําความสะอาดภายในเครื่อง (หัวพิมพ LED)
ตอไปนี้จะเปนการอธิบายวิธีการทําความสะอาดภายใน (หัวพิมพ LED) ของเครื่อง
โดยปกติจะทําความสะอาดหัวพิมพ LED เมื่อคุณเปลีย่ นตลับลูกดรัม อยางไรก็ตาม หากคุณมีปญหาดานคุณภาพเชน
แถบสีขาวหรือสีอื่นปรากฏบนสําเนาหรืองานพิมพ ใหทาํ ความสะอาดหัวพิมพ LED
สิ่งสําคัญ

1

• ทําความสะอาดหัวพิมพ LED ทุกครั้งเมื่อคุณเปลี่ยนตลับลูกดรัม

12
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2

บิดคันล็อกทวนเข็มนาฬิกา

3

ปลดล็อกทีเ่ ก็บเศษหมึกพิมพ แลวดึงออก โดยถือตรงๆ
เพื่อไมใหเศษหมึกพิมพหกออกมา
หมายเหตุ

• ระวังอยาใหเศษหมึกพิมพหยดลงมาขณะนําออก

• หลังจากที่เอาที่เก็บเศษหมึกพิมพออกแลว
หามสัมผัสชิ้นสวนที่แสดงในภาพ
หมึกพิมพอาจทําใหมือสกปรกหรือเปรอะเปอนได

สิ่งสําคัญ

• หามวางกลองเศษหมึกพิมพโดยเอียงขาง
เนื่องจากอาจทําใหหมึกพิมพทาํ งานผิดพลาดหรือหมึกพิมพหก

การบำรุงรักษา

12

4
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ถอดแถบทําความสะอาดออกจากดานหลังของฝาปดดานหนา
จากนั้นทําความสะอาดหัวพิมพ LED
แตละหัวหนึ่งครั้งดวยแถบทําความสะอาด
ใสแถบทําความสะอาดกลับเขาไปยังแตละชองจนกวาจะหยุด
และเลื่อนแถบกลับมาอยางชาๆ

การทําความสะอาดเครื่อง

5

คืนแถบทําความสะอาดกลับไปยังดานหลังของฝาปดดานหนา

6

ติดตั้งทีเ่ ก็บเศษหมึกพิมพ แลวล็อกไว

7

บิดคันล็อกตามเข็มนาฬิกา แลวปดฝาครอบดานหนา
หมายเหตุ

• ถาฝาครอบดานหนาปดไมสนิท
รหัสขอผิดพลาดจะปรากฏขึ้นและเครื่องจะหยุดการทํางานคางไว

การทําความสะอาดหนาจอสัมผัส
ขอมูลตอไปนี้อธิบายวิธีการทําความสะอาดหนาจอสัมผัส

การบำรุงรักษา

1

เช็ดเฉพาะสวน LCD
ดวยผานุมชุบน้ํายาลางที่มีฤทธิ์เปนกลางหรือแอลกอฮอล
สิ่งสําคัญ

• เมื่อคุณชุบผานุมดวยน้าํ ยาลางที่มีฤทธิ์เป็นกลางหรือแอลกอฮอล
อยาใหของเหลวสวนเกินหยดลงจากผา
หากชุบผาดวยของเหลวมากเกินไป ใหบิดผาเบาๆ กอนที่จะเช็ดสวน
LCD
• หามใชของเหลวที่ระเหยงายเช็ดเครื่อง เชน
เบนซินและทินเนอรผสมสีหรือสารไลแมลง
เพราะอาจทําใหตัวเครื่องดานนอกเปลี่ยนสี ผิดรูป หรือมีรอยแตกได
• การทําความสะอาดหนาจอสัมผัสดวยแรงทีมากเกินไปอาจทําใหหนาจอ
เสียหายได ใหเช็ดหนาจอเบาๆ

12

การทําความสะอาดฝาครอบกระจกวางเอกสารและกระจกวางเอกสาร
หากฝาครอบกระจกวางเอกสารและกระจกวางเอกสารเปรอะเปอน รอยดางอาจจะปรากฏขึ้นบนสําเนา แฟกซ หรือเอกสารทีส่ แกน
และอาจทําใหเครื่องตรวจจับขนาดกระดาษไดไมถูกตอง
เพื่อใหไดรับสําเนาทีส่ ะอาดทุกครั้ง ใหทาํ ความสะอาดฝาครอบกระจกวางเอกสารและกระจกวางเอกสารประมาณเดือนละครั้ง
สิ่งสําคัญ

• หามใชเบนซิน, ทินเนอรผสมสี หรือตัวทําละลายอินทรียอื่นๆ เพราะกระทําเชนนั้นอาจสรางความเสียหายใหกับสี หรือสีเคลือบบนชิ้นสวนตางๆ
ของเครื่องที่เปนพลาสติกได
• การทําความสะอาดเครื่องดวยน้ําในปริมาณมากเกินไปอาจจะทําใหเครื่องทํางานผิดปกติ หรือทําใหเอกสารเสียหายในระหวางการทําสําเนา,
การสแกน หรือการแฟกซ
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1

2

เช็ดฝาครอบกระจกวางเอกสารดวยผานุมชุบน้ําพอหมาดๆ
เพื่อกําจัดสิ่งสกปรกออกไป จากนั้นใหเช็ดดวยผานุมแหง
สิ่งสําคัญ

• หามใชสารทําความสะอาดอื่นๆ
ที่นอกเหนือจากน้าํ หรือผงซักฟอกที่มีฤทธิ์เปนกลาง

หมายเหตุ

• หากไมสามารถกําจัดสิ่งสกปรกออกไดโดยงาย
ใหเช็ดฝาครอบกระจกวางเอกสารดวยผานุมชุบน้าํ หมาดๆ
และน้าํ ยาลางที่มีฤทธิ์เปนกลางในปริมาณเล็กนอย

เช็ดกระจกวางเอกสารตนฉบับดวยผานุมชุบน้ําพอหมาดๆ
เพื่อกําจัดสิ่งสกปรกออกไป จากนั้นใหเช็ดดวยผานุมแหง
สิ่งสําคัญ

• หามใชสารทําความสะอาดอื่นๆ
ที่นอกเหนือจากน้าํ หรือผงซักฟอกที่มีฤทธิ์เปนกลาง

หมายเหตุ

• หากไมสามารถกําจัดสิ่งสกปรกออกไดอยางงายดาย
ใหเช็ดกระจกวางเอกสารตนฉบับดวยผานุมชุบน้ําหมาดๆ
และผงซักฟอกที่มีฤทธิ์เปนกลางในปริมาณนอยๆ

การทําความสะอาดตัวกดเอกสารและแถบกระจก
หากตัวกดเอกสารและแถบกระจกเปรอะเปอน รอยดางอาจจะปรากฏขึน้ ในกระดาษสําเนา, แฟกซ หรือเอกสารทีส่ แกน
และอาจทําใหเครื่องตรวจจับขนาดกระดาษไดไมถูกตอง
เพื่อใหแนใจวากระดาษสําเนาจะสะอาดตลอดเวลา ใหทําความสะอาดตัวกดเอกสารและแถบกระจกประมาณเดือนละครั้ง
สิ่งสําคัญ

1

• หามใชเบนซิน, ทินเนอรผสมสี หรือตัวทําละลายอินทรียอื่นๆ เพราะกระทําเชนนั้นอาจสรางความเสียหายใหกับสี หรือสีเคลือบบนชิ้นสวนตางๆ
ของเครื่องที่เปนพลาสติกได
• การทําความสะอาดเครื่องดวยน้าํ ในปริมาณมากเกินไปอาจทําใหเครือ่ งทํางานผิดปกติ
หรือทําใหเอกสารเสียหายในระหวางการทําสําเนาหรือสแกนได

เช็ดตัวกดเอกสารดวยผานุมชุบน้าํ พอหมาดๆ เพือ่ กําจัดสิ่งสกปรกออกไป
จากนั้นใหเช็ดดวยผานุมแหง

การบำรุงรักษา

สิ่งสําคัญ

• หามกดฟลมแรงเกินไปเพราะอาจทําใหเกิดความเสียหายได
• หามใชสารทําความสะอาดอื่นๆ
ที่นอกเหนือจากน้าํ หรือผงซักฟอกที่มีฤทธิ์เปนกลาง

หมายเหตุ

• หากไมสามารถกําจัดสิ่งสกปรกออกไดอยางงายดาย
ใหเช็ดตัวกดเอกสารดวยผานุมชุบน้าํ หมาดๆ
และผงซักฟอกที่มีฤทธิ์เปนกลางในปริมาณนอยๆ
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เช็ดแถบแทงแกวดวยผานุมชุบน้ําพอหมาดๆ เพื่อกําจัดสิ่งสกปรกออกไป
จากนั้นใหเช็ดดวยผานุมแหง
สิ่งสําคัญ

• หามใชสารทําความสะอาดอื่นๆ
ที่นอกเหนือจากน้าํ หรือผงซักฟอกที่มีฤทธิ์เปนกลาง

หมายเหตุ

• หากไมสามารถกําจัดสิ่งสกปรกออกไดอยางงายดาย
ใหเช็ดแถบแทงแกวดวยผานุมชุบน้ําหมาดๆ
และผงซักฟอกที่มีฤทธิ์เปนกลางในปริมาณนอยๆ

การทําความสะอาดเครื่อง

การทําความสะอาดลูกกลิ้งตัวปอนเอกสาร
หากลูกกลิ้งของตัวปอนเอกสารเปรอะเปอน รอยดางอาจจะปรากฏขึ้นในกระดาษสําเนา เอกสารแฟกซ หรือเอกสารที่สแกน
และกระดาษติดขัดอาจจะเกิดขึ้นได
เพื่อใหแนใจวากระดาษสําเนาสะอาดตลอดเวลา ใหทําความสะอาดลูกกลิง้ ตัวปอนเอกสารประมาณเดือนละครั้ง
สิ่งสําคัญ

1

ยกสลักฝาครอบดานบนของตัวปอนเอกสารขึน จนกวาฝานัน จะเปดออกทัง หมด
หมายเหตุ

2

3

• หามใชเบนซิน, ทินเนอรผสมสี หรือตัวทําละลายอินทรียอื่นๆ เพราะการกระทําเชนนั้นอาจสรางความเสียหายใหกับสี หรือสีเคลือบบนชิ้นสวนตางๆ
ของเครื่องที่เปนพลาสติกได
• การทําความสะอาดเครื่องดวยน้ําในปริมาณมากเกินไปอาจจะทําใหเครื่องทํางานผิดปกติ หรือทําใหเอกสารเสียหายไดในระหวางการทําสําเนา
การสแกน การแฟกซ หรือการพิมพ

• เมื่อเปดฝาครอบเต็มที่แลว ฝาครอบจะอยูในตําแหนงที่มั่นคง
ใหเปดฝาครอบเบาๆ

ใหเช็ดดวยผานุมชุบน้ําพอหมาดๆ ขณะที่หมุนลูกกลิ้ง
สิ่งสําคัญ

• หามใชสารทําความสะอาดอื่นๆ
ที่นอกเหนือจากน้ําหรือผงซักฟอกที่มีฤทธิ์เปนกลาง
• ใชผาชุบน้าํ บิดใหหมาดๆ เพื่อปองกันไมใหนำ หยดไปในเครื่อง
หากน้าํ หยดลงไปในเครื่องอาจทําใหเครือ่ งทํางานผิดปกติได

หมายเหตุ

• หากไมสามารถกําจัดสิ่งสกปรกออกไดอยางงายดาย
ใหเช็ดตัวลูกกลิ้งดวยผานุมชุบน้าํ หมาดๆ
และผงซักฟอกที่มีฤทธิ์เปนกลางในปริมาณนอยๆ

ปดฝาครอบตัวปอนเอกสารใหสนิท และตรวจดูวาไมมีชองวางระหวางดานขางทีอ่ ยูใกลหรือไกลจากฝาและตัวปอนเอกสาร

การบำรุงรักษา
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การจัดการเครื่อง
หัวขอนี้อธิบายวิธีการตรวจสอบสถานะเครื่องโดยใช CentreWare Internet Services หรือคุณลักษณะ Status Messenger

การตรวจสอบหรือการจัดการเครื่องดวย CentreWare Internet Services
เมือ่ ติดตั้งเครื่องในระบบการทํางานแบบ TCP/IP คุณสามารถใช CentreWare Internet Services เพื่อตรวจสอบสถานะของเครื่อง
ปริมาณที่เหลือของวัสดุสิ้นเปลือง และกระดาษทีบรรจุอยูในเครื่อง คุณสามารถใช CentreWare Internet Services
เพื่อกําหนดคาการตั้งคาเครื่องไดดวย
• เมื่อใชเครื่องเปนเครื่องพิมพประจําที่ คุณจะไมสามารถใช CentreWare Internet Services ได

หมายเหตุ

การเริ่ม CentreWare Internet Services
ใชขนั้ ตอนตอไปนี้ในการเริ่ม CentreWare Internet Services

1
2

เรียกใชงานเว็บเบราวเซอรของคุณ
ปอนที่อยู IP ในชองที่อยูของเบราเซอร จากนันกดปุม Enter
หนาจอ CentreWare Internet Services จะปรากฏขึน้
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการที่สามารถตั้งคาไดในแตละหนาจอ CentreWare Internet Services ใหคลิกที่ปุม [วิธีใช] เพื่อแสดงวิธีใชออนไลน

ตัวสงขอความสถานะ
เมือ่ เชื่อมตอกับสิ่งแวดลอมแบบเครือขายทีส่ ามารถสงและรับอีเมลได
เครื่องสามารถสงรายงานอีเมลไปยังอีเมลแอดเดรสที่ระบุไดโดยมีขอ มูลตอไปนี้

การตั้งคาเครือขายและสถานะเครื่อง
 สถานะขอผิดพลาดซึ่งเกิดขึน
้ กับเครื่อง

การตัง้ คาสภาพแวดลอมอีเมล
เปดใชงาน CentreWare Internet Services บนแท็บ [คุณสมบัติ] กําหนดคาการตั้งคาตอไปนี้ตามสิ่งแวดลอมอีเมลของคุณ
หลังจากการกําหนดคาการตั้งคาบนแตละหนาจอแลว คลิก [นําไปใช] แลวปด/เปดเครื่องทุกครั้งเพื่อรีบูต สําหรับขอมูลสําหรับแตละรายการ
ใหดูทวี่ ิธีใชออนไลนสําหรับ CentreWare Internet Services
รายการ
รหัสผาน StatusMessenger

การบำรุงรักษา

สถานะพอรต
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รายการที่จะกําหนดคา

คําอธิบาย

อีเมลแอดเดรส ของผูรับ

กําหนดอีเมลแอดเดรสที่จะสงประกาศเกีย่ วกับการเปลี่ยนแปลงในสถานะ
เครื่องหรือขอผิดพลาด

รายการการแจงเตือน

ตั้งคาเนื้อหาของการแจงเตือนที่จะสงในอีเมล

StatusMessenger

เลือก [เปดใชงานแลว]

การจัดการเครื่อง
รายการ

รายการที่จะกําหนดคา

คําอธิบาย

เลือกการตั้งคาที่เหมาะสมสําหรับการสงและรับอีเมล
การตั้งคาโพรโทคอล > อีเมล อีเมลแอดเดรสของเครื่อง
ที่อยูเซิรฟเวอร SMTP
หมายเลขพอรตของเซิรฟเวอร SMTP
การระบุตัวตนการสงอีเมล
ชื่อล็อกอิน
รหัสผาน
สถานะการเชื่อมตอเซิรฟเวอร SMTP
ที่อยูเซิรฟเวอร POP3
พอรตเซิรฟเวอร POP3
หมายเลข
ชื่อล็อกอิน
รหัสผาน
ชวงเวลาการตรวจสอบเซิรฟเวอร
POP3
การตั้งคา APOP
สถานะการเชื่อมตอเซิรฟเวอร POP3
อีเมลแอดเดรสที่ไดรับอนุญาต

เมื่อตั้งคาสิทธิ์ในการตรวจสอบขอมูลและเปลียนการตั้งคาสําหรับอีเมลแอด
เดรส ใหปอ นอีเมลแอดเดรสที่ไดรับอนุญาตใหรับอีเมลได
หากไมไดปอนที่อยูใดๆ เครื่องจะรับอีเมลจากผูใชทุกราย

รหัสผาน StatusMessenger

เมื่อตั้งคารหัสผานเพื่อเขาใชเครื่อง (ทั้งอานอยางเดียวและอาน/เขียน)
ปอนรหัสผานในฟลด [รหัสผาน]

การตรวจสอบสถานะเครือ่ งพิมพดวยอีเมล
หัวขอนี้อธิบายขอควรระวังเมื่อสงอีเมลไปยังเครื่องเพือ่ ตรวจสอบสถานะเครื่อง

คุณสามารถระบุหัวเรื่องใดๆ สําหรับอีเมล เมื่อตรวจสอบสถานะเครื่องหรือเปลี่ยนการตั้งคาของเครื่อง
 ใชคําสั่งทีอ
่ ธิบายในสวนถัดไป เพื่อสรางขอความในอีเมล
 คําสั่งที่สามารถใชไดในขอความอีเมล
ใชแตละคําสั่งตามกฎตอไปนี้:
เริ่มตนทุกคําสั่งดวย “#” และระบุคําสั่ง #Password ไวที่ดานบนสุดของอีเมล
 เครื่องจะไมสนใจบรรทัดคําสั่งที่ไมมี “#”

เขียนบรรทัดละหนึ่งคําสั่ง และคั่นระหวางแตละคําสั่งและพารามิเตอรดวยการเวนวรรคหรือจุดตั้งระยะ
เมื่อเขียนคําสั่งเดียวกันซ้าํ กันสองครั้งขึน้ ไปในหนึ่งอีเมล เครื่องจะไมสนใจคําสั่งที่สองเปนตนไป


#Password

พารามิเตอร
รหัสผาน

คําอธิบาย
ใชคําสั่งนี้ที่ดานบนสุดของอีเมล
เมื่อตั้งคารหัสผานสําหรับการอานอยางเดียวไว คุณสามารถขามคําสั่งนี้ได
เมื่อไมไดตั้งคารหัสผาน

#NetworkInfo

-

ตั้งคานี้เมื่อคุณตองการตรวจสอบรายการการตังคาเครือขาย

#Status

-

ตั้งคานี้เมื่อคุณตองการตรวจสอบสถานะเครื่อง

 ตัวอยางคําสั่ง


เมื่อรหัสผานแบบอานอยางเดียวเปน “ronly” และเพื่อตรวจสอบสถานะเครื่อง:
#Password ronly
#Status
#NetworkInfo

225

การบำรุงรักษา

คําสั่ง
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13 การแกไขปญหา
บทนี้จะอธิบายแนวทางการแกไขปญหาตางๆ ทีค่ ุณอาจจะพบจากเครื่องนี้














การแกไขปญหา ................................................................................................................................................................228
ปญหาของเครื่อง...............................................................................................................................................................229
ปญหาคุณภาพของภาพ ....................................................................................................................................................232
ปญหาการทําสําเนา..........................................................................................................................................................236
ปญหาของเครื่องพิมพ .......................................................................................................................................................238
ปญหาของแฟกซ ...............................................................................................................................................................239
ปญหาการสแกน...............................................................................................................................................................241
ปญหาเกี่ยวกับยูทลิ ิตี้โปรแกรมควบคุมการสแกน/เครื่องพิมพ .........................................................................................243
รหัสขอผิดพลาด................................................................................................................................................................244
กระดาษติด .......................................................................................................................................................................251
เอกสารติด ........................................................................................................................................................................255
การขอความชวยเหลือ ......................................................................................................................................................257
โหมดของปลอม ................................................................................................................................................................258

13 การแกไขปญหา

การแกไขปญหา
เนื้อหาในสวนนี้อธิบายถึงปญหาที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องและการแกปญหา
ปฏิบัติตามขัน้ ตอนการแกไขปญหาดานลางเพื่อแกปญหา

มีปญหาเกิดขึ้นกับการทํางานของเครื่อง

[การแกไข]

ใหดูที่ "ปญหาของเครื่อง" (P.229) .

ใช
ไมใช
ขอความจะปรากฏขึ้น

[สาเหตุ]
ไมใช

ใช

[การแกไข]

มีกระดาษหรือเอกสารติดหรือไม
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับกระดาษติด ใหดูที่ "กระดาษติด" (P.251)
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับเอกสารติด ใหดูที่ "เอกสารติด" (P.255)

ไมใช

คุณภาพของภาพไมดี
ไมใช

[การแกไข]

ใหดูที่ "ปญหาคุณภาพของภาพ" (P.232)

[การแกไข]

ใหดูที่ "ปญหาการทําสําเนา" (P.236)

[การแกไข]

ใหดูที่ "ปญหาของเครื่องพิมพ" (P.238)

[การแกไข]

ใหดูที่ "ปญหาของแฟกซ" (P.239)

[การแกไข]

ใหดูที่ "ปญหาการสแกน" (P.241)

ใช

มีปญหาเกิดขึ้นเมื่อใชฟงกชั่นการสแกน
ไมใช

ใหดูที่ "รหัสขอผิดพลาด" (P.244)

ใช

มีปญหาเกิดขึ้นเมื่อใชฟงกชั่นแฟกซ
ไมใช

[การแกไข]

ใช

มีปญหาเกิดขึ้นเมื่อใชฟงกชั่นการพิมพ
ไมใช

มีรหัสขอผิดพลาดปรากฏขึ้นหรือไม

ใช

มีปญหาเกิดขึ้นเมื่อใชฟงกชั่นการทําสําเนา
ไมใช

[สาเหตุ]

ใช

ปญหาเกีย่ วกับยูทิลิตีโปรแกรมควบคุมการสแกน/
เครื่องพิมพ

[การแกไข]

ดูที่ "ปญหาเกีย่ วกับยูทิลิตี้โปรแกรมควบคุมการสแกน/เครื่องพิมพ" (P.243)

การแกไขปัญหา

ใช

หากคุณปฏิบัติตามขั้นตอนขางตนแลวแตยังไมสามารถแกปญหาขอผิดพลาดได โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา
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ปญหาของเครื่อง

ปญหาของเครื่อง
ตรวจสอบสถานะของเครื่องอีกครั้ง ถาคุณสงสัยวาเครื่องทํางานผิดปกติ
อาการ
ไมไดเปดสวิตซเครื่อง

สาเหตุที่เปนไปได

วิธีการแกไข

เปดสวิตซเครื่องหรือไม

สวิตซเครื่องเปด
ใหดูที่ "แหลงจายไฟ" (P.48)

เสียบปลั๊กไฟเขากับเตารับไวแนนดีหรือไม

ปดสวิตซเครื่อง
และตรวจสอบใหแนใจวาไดเสียบปลั๊กไฟเขากับเตารับไวแนนดีแลว
จากนั้นจึงเปดสวิตซเครื่อง

สายไฟหลุดออกจากตัวเครื่องหรือไม
เตาเสียบจายไฟปกติดีหรือไม

ลองเสียบปลั๊กเครื่องใชไฟฟาอื่นเขากับเตารับ
เพื่อตรวจสอบวาแหลงจายไฟทํางานปกติ

ไฟ LED <ขอผิดพลาด>
กะพริบ

ระบบการทํางานของเครื่องหรือสวนประกอบ
ที่ติดตั้งไวอาจมีปญหา

ปดสวิตซเครื่องและเปดใหมอีกครั้ง ถาปญหายังคงอยู
โปรดติดตอศูนยบริการลูกคา

ไฟ LED <ขอผิดพลาด>
สวาง

มีกระดาษหรือเอกสารติดหรือไม

นํากระดาษหรือเอกสารที่ติดออก
ใหดูที่ "กระดาษติด" (P.251)
ใหดทู ี่ "เอกสารติด" (P.255)

ฝาครอบดานหนาของเครื่องหรือฝาครอบอื่น
เปดอยูหรือไม

ปฏิบัติตามตามคําแนะนําในรหัสขอผิดพลาดที่ปรากฏขึ้นเพื่อดําเนิน
การตามที่จําเปน
ใหดูที่ "รหัสขอผิดพลาด" (P.244)

หนาจอดับมืด

ปุม <ระบบประหยัดพลังงาน> สวางหรือไม

เครื่องอยูในโหมดประหยัดพลังงาน กดปุม <ระบบประหยัดพลังงาน>
ของแผงควบคุม เพื่อปดโหมดประหยัดพลังงาน

ไมสามารถพิมพได
หรือทําสําเนาได

มีรหัสขอผิดพลาดปรากฏขึน้ บนหนาจอแผง
ควบคุมหรือไม

ปฏิบัติตามตามคําแนะนําในรหัสขอผิดพลาดที่ปรากฏขึ้นเพื่อดําเนิน
การตามที่จําเปน
ใหดูที่ "รหัสขอผิดพลาด" (P.244)

เสียบปลั๊กไฟเรียบรอยแลวหรือไม

ปดสวิตซเครื่อง
และตรวจสอบใหแนใจวาไดเสียบปลั๊กไฟเขากับเตารับไวแนนดีแลว
จากนั้นจึงเปดสวิตซเครื่อง

ไฟ LED <ขอมูล> ไมสวางขึ้น สายเคเบิลอินเตอรเฟสเชือ่ มตอดีหรือไม
แมวาคุณจะไดสั่งเครื่องให
พิมพแลว
ตั้งสภาพแวดลอมของเครื่องคอมพิวเตอรไวถกู
ตองหรือไม

ตรวจดูการเชือ่ มตอของสายเคเบิลอินเตอรเฟส
ใหดูที่ "สายเคเบิลอินเทอรเฟส" (P.32)
ตรวจดูสภาพแวดลอมของเครื่องคอมพิวเตอร เชน
การตั้งคาโปรแกรมควบคุมการพิมพ
ตรวจสอบสถานะของพอรตที่จะใช จากนั้นตั้งคาสถานะของพอรตไปที่
[เปดใชงานแลว]
ใหดูที่ "การเปดใชงานพอรตการสื่อสารเพื่อนํามาใชงาน" (P.39)

ไมสามารถพิมพไดแมจะมี
คําสั่งงานพิมพไปที่ถาด 5
(บายพาส) แลวก็ตาม

มีขนาดกระดาษที่ระบุอยูในถาดแลวหรือไม

ปฏิบัติตามตามคําแนะนําในรหัสขอผิดพลาดที่ปรากฏขึ้นเพื่อใสขนาด
กระดาษที่ถูกตอง และลองใหมอีกครั้ง
ใหดูที่ "รหัสขอผิดพลาด" (P.244)
ใหดูที่ "การบรรจุกระดาษในถาด 5 (บายพาส)" (P.63)

คุณภาพการพิมพไมดี

อาจมีปญ
 หาคุณภาพของภาพเกิดขึ้น

ไมสามารถใสถาดหรือเอา
ถาดออกได

คุณเปดฝาครอบหรือปดสวิตซเครื่องในระหวาง อยาออกแรงเพื่อใสถาดหรือเอาถาดออก ปดสวิตชเครื่อง ทิ้งไว 2-3
การพิมพหรือไม
วินาทีแลวเปดใหม
ลองใสถาดหรือเอาถาดออกอีกครั้งเมื่อเครื่องพรอมทํางาน

ดําเนินการตามที่จําเปน ที่ไดอธิบายไวใน "ปญหาคุณภาพของภาพ"
ใหดูที่ "ปญหาคุณภาพของภาพ" (P.232)
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พอรตที่เกีย่ วของมีสถานะเปน
[เปดใชงานแลว] หรือไม

13

13 การแกไขปญหา

อาการ
ไมสามารถทําสําเนาตาม
ขนาดที่ระบุได

สาเหตุที่เปนไปได

วิธีการแกไข

กระจกวางเอกสารหรือฝาครอบกระจกวางเอก ทําความสะอาดกระจกวางเอกสารหรือฝาครอบกระจกวางเอกสาร
สารสกปรกหรือไม
ใหดทู ี่
"การทําความสะอาดฝาครอบกระจกวางเอกสารและกระจกวางเอกสา
ร" (P.221)
เอกสารตนฉบับเปนแผนใสหรือเปนสื่อที่โปรง ใชกระจกวางเอกสารเพื่อทําสําเนา
แสงมากหรือไม
แลวใชแผนกระดาษสีขาววางทับที่ดานบนของเอกสาร
วางเอกสารลงในตําแหนงที่ถูกตองหรือไม
ใสเอกสารตนฉบับถูกตองหรือไม

วางเอกสารใหถูกตอง
ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบับ" (P.68)

ตั้งตําแหนงของตัวนําเอกสารที่อยูบนตัวปอนเ จัดตัวนําเอกสารใหถูกตอง
อกสารไวถูกตองหรือไม
ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบับ" (P.68)

กระดาษติดหรือมีรอยยน
บอยๆ

เอกสารที่พับอยูหรือไม

ปรับเอกสารใหเรียบแบนและวางลงอีกครั้ง
ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบับ" (P.68)

บรรจุกระดาษในถาดไวอยางถูกตองหรือไม

บรรจุกระดาษใหถูกตอง
ใหดูที่ "การบรรจุกระดาษในถาด 1 และ 2" (P.62)

ใสถาดอยางถูกตองหรือไมล

ใสถาดใหถูกตองโดยดันถาดเขาไปจนสุด
ใหดูที่ "การบรรจุกระดาษในถาด 1 และ 2" (P.62)

กระดาษชื้นหรือไม

ใหเปลี่ยนกระดาษใหม

กระดาษมวนงอหรือไม

พลิกดานกระดาษในถาด หรือเปลี่ยนกระดาษใหม

ตั้งคากระดาษและถาดไวถูกตองหรือไม

กําหนดการตั้งคากระดาษใหถูกตองใหตรงกับกระดาษที่บรรจุอยู
ใหดูที่ "การเปลี่ยนขนาดกระดาษสําหรับถาด 1 และ 2" (P.65)

มีเศษกระดาษฉีกขาดหรือมีวัตถุแปลกปลอม
ติดคางในเครื่องหรือไม

เปดฝาครอบของเครื่อง
หรือดึงถาดออกเพื่อนําเอาเศษกระดาษหรือวัตถุแปลกปลอมที่ติดคาง
ในเครื่องออกไป
ใหดูที่ "กระดาษติด" (P.251)

มีกระดาษที่ไมใชขนาดมาตรฐานอยูในถาด
หรือไม

ใหเปลี่ยนเปนกระดาษที่มีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดของเครื่อง
ใหดูที่ "ชนิดของกระดาษ" (P.58)

มีการบรรจุกระดาษเกินระดับการเติมสูงสุดใน บรรจุกระดาษในถาดโดยไมใหเกินระดับการเติมสูงสุด
ถาดหรือไม
ใหดูท่ี "การบรรจุกระดาษในถาด 1 และ 2" (P.62)

การแกไขปัญหา

ตั้งตัวนํากระดาษไวถูกตองหรือไม

บรรจุกระดาษใหถูกตอง และจัดตัวนํากระดาษใหตรงกับกระดาษ
ใหดูที่ "การบรรจุกระดาษในถาด 1 และ 2" (P.62)
ใหดูที่ "การบรรจุกระดาษในถาด 5 (บายพาส)" (P.63)

เปนกระดาษที่ตัดอยางประณีตหรือไม

กระดาษบางชนิดอาจไมถูกตัดออกมาอยางประณีต
ใหกรีดกระดาษกอนการบรรจุลงถาด

ตัวปอนเอกสารไมดงึ เอกสาร เอกสารมีขนาดเล็กหรือไม

13
รหัสขอผิดพลาดปรากฏขึ้น
เมื่อบรรจุกระดาษในถาด 5
(บายพาส) และกดปุม
<เริ่ม>
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ตรวจสอบตําแหนงตัวนํากระดาษของถาด 5
(บายพาส)

ขนาดต่ําสุดของเอกสารที่สามารถบรรจุลงในตัวปอนเอกสารไดคอื
A5
ปรับตัวนํากระดาษใหอยูในตําแหนงที่ถูกตอง
ใหดูที่ "รหัสขอผิดพลาด" (P.244)
ใหดูที่ "การบรรจุกระดาษในถาด 5 (บายพาส)" (P.63)

ปญหาของเครื่อง
อาการ
เอกสารมักจะติดบอยๆ

สาเหตุที่เปนไปได
ใชชนิดเอกสารที่เหมาะสมหรือไม
คุณกําลังใชเอกสารที่มีรูปทรงผิดปกติ,
นามบัตร, แผนใส
หรือเอกสารที่บางมากหรือไม

วิธีการแกไข
บรรจุเอกสารในตัวปอนเอกสารอยางถูกตองหรือไม
ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบับ" (P.68)

มีปา ยกาว, คลิปเสียบกระดาษ
หรือเทปกาวบนเอกสารหรือไม

ลอกปายกาว, คลิปเสียบกระดาษ
หรือเทปกาวบนเอกสารออกกอนทําสําเนา

ตัวนําเอกสารใหอยูในตําแหนงที่ถูกตองหรือ
ไม

ปรับตัวนําเอกสารใหอยูในตําแหนงที่ถูกตอง
ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบับ" (P.68)

มีเศษชิน้ สวนของกระดาษติดคางอยูในตัวปอน เปดฝาครอบดานบนของตัวปอนเอกสารและตรวจสอบภายใน
เอกสารหรือไม
ใหดูที่ "เอกสารติด" (P.255)
ขอบของเอกสารพับ

เอกสารมวนงอหรือไม

ดัดสวนที่มวนงอของเอกสารใหเรียบและใสเอกสารเขาไปอีกครั้ง

การแกไขปัญหา
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ปญหาคุณภาพของภาพ
หากคุณภาพของภาพทีพ่ ิมพออกมาไมดี ใหใชตารางดานลางนี้เพื่อหาสาเหตุทนี่ าจะเปนไปไดและดําเนินการตามที่จาํ เปน
หากคุณภาพของภาพยังไมดีขึ้นภายหลังการดําเนินการ โปรดติดตอศูนยบริการลูกคา
อาการ
สําเนาสกปรก

สาเหตุที่เปนไปได

วิธีการแกไข

กระจกวางเอกสารหรือฝาครอบกระจกวางเอก ทําความสะอาดกระจกวางเอกสารหรือฝาครอบกระจกวางเอกสาร
สารสกปรกหรือไม
ใหดูที่
"การทําความสะอาดฝาครอบกระจกวางเอกสารและกระจกวางเอกสา
ร" (P.221)
เอกสารเปนประเภทโปรงแสง เชน
เปนแผนใสหรือไม

เมื่อถายสําเนาเอกสารที่มีความโปรงแสงสูง
สิ่งสกปรกบนฝาครอบกระจกวางเอกสารปรากฏขึ้นในสำเนา
วางแผนกระดาษสีขาวทับบนเอกสารกอนที่จะทําสําเนา

เปนเอกสารที่เปนกระดาษสี มีลักษณะหยาบ
หรือเปนพิมพเขียวหรือไม

ใหปรับความเขมของสําเนา
หรือลบสีพื้นหลังของกระดาษออกกอนการทําสําเนา
ใหดูที่ "เขมขึ้น/จางลง" (P.80)
ดูที่ "การระงับพื้นหลังแบบอัตโนมัติ" (P.173)

เอกสารเปนกระดาษพิมพมันวาวหรือไม

กระดาษพิมพมันวาวจะติดบนกระจกวางเอกสารตนฉบับไดงา ย
และเงาจะคลายกับสิ่งสกปรกบนสําเนา
ใหวางแผนใสหรือฟลมแผนใสใตเอกสารกอนการทําสําเนา

เสนสีดาํ ปรากฏขึน้ บนสําเนา แถบแทงแกวของตัวปอนเอกสารสกปรกหรือไม ใหทําความสะอาดแถบแทงแกว
ใหดูที่ "การทําความสะอาดตัวกดเอกสารและแถบกระจก" (P.222)
สําเนามืดเกินไป

ตัง้ คาความเขมของสําเนาไวมากเกินไปหรือไม

สําเนาจางเกินไป

เอกสารมีสีจางหรือไม

ใหปรับความเขมของสําเนา
ใหดูที่ "เขมขึ้น/จางลง" (P.80)

ตัง้ คาความเขมของสําเนาไวนอ ยเกินไปหรือไม
บรรจุกระดาษในตําแหนงที่ถูกตองหรือไม
เชน
ขอบบนของกระดาษเลื่อนออกไปจากมุมถาด
หรือไม

บรรจุกระดาษใหถูกตอง และจัดตัวนํากระดาษใหตรงกับกระดาษ
ใหดูที่ "การบรรจุกระดาษในถาด 1 และ 2" (P.62)
ใหดูที่ "การบรรจุกระดาษในถาด 5 (บายพาส)" (P.63)

สําเนาเลื่อนตําแหนงหรือ
โกงงอ

วางเอกสารถูกตองแลวหรือไม

วางเอกสารใหถูกตอง
ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบับ" (P.68)

บรรจุกระดาษในถาดไวอยางถูกตองหรือไม

บรรจุกระดาษใหถูกตอง
ใหดูที่ "การบรรจุกระดาษในถาด 1 และ 2" (P.62)

หากใชถาด 5 (บายพาส)
คุณไดบรรจุกระดาษโดยใหสัมผัสกับตัวนํา
กระดาษแลวหรือไม

บรรจุกระดาษใหถูกตอง
ใหดูที่ "การบรรจุกระดาษในถาด 5 (บายพาส)" (P.63)

ตัวนําเอกสารของตัวปอนเอกสารอยูในตําแห
นงที่ถูกตองหรือไม

วางเอกสารใหถูกตอง เลื่อนตัวนําเอกสารมาใหติดกับขอบของเอกสาร
ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบับ" (P.68)

คุณติดตั้งถาดแนนหรือไม

ติดตั้งถาดโดยการใสถาดใหเขาไปจนสุด
ใหดูที่ "การบรรจุกระดาษในถาด 1 และ 2" (P.62)

การแกไขปัญหา

สําเนาเคลื่อนออกจากตํา
แหนง

13

-

สําเนามีสวนที่ขาดหายไป

คุณสามารถปรับการจัดแนวของภาพที่พิมพ
โปรดดูที่ "ปรับการจัดแนว" (P.166)

กระดาษชื้นหรือไม

กระดาษที่เปยกชื้นอาจเปนสาเหตุใหสําเนาขาดหายไป
หรือสําเนาไมชัดเจน ใหเปลี่ยนเปนกระดาษที่เพิ่งแกะจากหอ

กระดาษในถาดพับหรือยนหรือไม

เอาแผนที่มีปญหาออกไป
หรือเปลี่ยนใหมเปนกระดาษที่เพิ่งแกะจากหอ

คุณทําสําเนาเอกสารทีม่ ีการตัดแปะหรือมีรอย สวนที่ตัดแปะหรือมีรอยพับของเอกสารอาจไมไดสัมผัสกระจกวางเอก
พับหรือไม
สารตนฉบับอยางเหมาะสม
ใหวางตั้งกระดาษสีขาวทับที่ดานบนของเอกสารเพื่อที่จะทําใหเอกสาร
สัมผัสกับกระจกวางตนฉบับ
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ปญหาคุณภาพของภาพ
อาการ

สาเหตุที่เปนไปได

วิธีการแกไข

มีแถบลายเสนปรากฏอยูบน คุณกําลังจะพยายามขยายสําเนาเอกสารดวย
สําเนา
อัตราการขยายที่ใหญเกินไปหรือไม

เมื่อขยายสําเนาเอกสาร
อัตราการขยายบางขนาดอาจทําใหเกิดแถบลายเสน
ใหปรับแกอตั ราการขยายสําเนาใหม
ใหดูที่ "ยอ/ขยาย" (P.78)

เอกสารที่พิมพออกมาจาง
(ซีด ไมชัดเจน)

กระดาษชื้น

ใหเปลี่ยนเปนกระดาษใหม

ตลับลูกดรัมเสื่อมสภาพหรือเสียหาย

ใหเปลี่ยนตลับลูกดรัม
ใหดูที่ "การเปลี่ยนตลับลูกดรัม" (P.218)

หมึกในตลับหมึกหมด

ใหเปลี่ยนตลับหมึก
ใหดูที่ "การเปลี่ยนตลับหมึก" (P.213)

ตลับลูกดรัมเสื่อมสภาพหรือเสียหาย

ใหเปลี่ยนตลับลูกดรัม
โปรดดูที่ "การเปลี่ยนตลับลูกดรัม" (P.218)

จุดสีดําปรากฏขึ้นบนสําเนา

เสนสีดาํ หรือสีปรากฏบนงาน ตลับลูกดรัมเสื่อมสภาพหรือเสียหาย
พิมพ
แถบแทงแกวสกปรก

ใหเปลี่ยนตลับลูกดรัม
ใหดูที่ "การเปลี่ยนตลับลูกดรัม" (P.218)
ใหทําความสะอาดแถบแทงแกว
ใหดูที่ "การทําความสะอาดตัวกดเอกสารและแถบกระจก" (P.222)

การแกไขปัญหา

13
มีสิ่งสกปรกปรากฏขึ้นซ้ําๆ
สม่ําเสมอบนงานพิมพ

เสนทางการปอนกระดาษสกปรก

พิมพหลายๆ แผน

ตลับลูกดรัมเสื่อมสภาพหรือเสียหาย

ใหเปลี่ยนตลับลูกดรัม
ใหดูที่ "การเปลี่ยนตลับลูกดรัม" (P.218)

ทิศทางการปอนกระดาษ
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อาการ

สาเหตุที่เปนไปได

มีจุดสีขาวปรากฏขึ้นในพื้นที่ กระดาษไมเหมาะสม
ของการพิมพทึบสีดํา
ตลับลูกดรัมเสื่อมสภาพหรือเสียหาย

วิธีการแกไข
บรรจุชนิดกระดาษที่ถูกตอง
ใหเปลี่ยนตลับลูกดรัม
ใหดูที่ "การเปลี่ยนตลับลูกดรัม" (P.218)

ผงหมึกจากงานพิมพลอกติด กระดาษชื้น
บนนิ้ว
กระดาษไมเหมาะสม
ผงหมึกไมติดบนกระดาษ
กระดาษเปอ นผงหมึก

บรรจุชนิดกระดาษที่ถูกตอง

งานพิมพออกมาเปนสีดําทั้ง ตลับลูกดรัมเสื่อมสภาพหรือเสียหาย
หมด

ใหเปลี่ยนตลับลูกดรัม
ใหดูที่ "การเปลี่ยนตลับลูกดรัม" (P.218)

งานพิมพออกมาวางเปลา

ใหเปลี่ยนเปนกระดาษใหม

การแกไขปัญหา

อาจเกิดปญหาแหลงจายไฟฟาแรงสูงขัดของ

โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา

เครื่องดึงกระดาษเขาไปหลายแผนในคราว
เดียวกัน (ดึงกระดาษซอน)

กรีดกระดาษกอนใสเขาไป

หมึกในตลับหมึกหมด

ใหเปลี่ยนตลับหมึก
ใหดูที่ "การเปลี่ยนตลับหมึก" (P.213)

อาจเกิดปญหาไฟฟาขัดของหรือแหลงจายไฟ
ฟาแรงสูงขัดของ

โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา

13
กระดาษชื้น
มีพนื ทีส ขี าว ลายเสนสีขาว
หรือลายเสนสีอยูบ นงานพิมพ
กระดาษไมเหมาะสม
ทีอ อกมา
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ใหเปลี่ยนเปนกระดาษใหม
บรรจุชนิดกระดาษที่ถูกตอง

ปญหาคุณภาพของภาพ
อาการ
งานพิมพโดยรวมออกมาสี
จาง

กระดาษยน

สาเหตุที่เปนไปได

วิธีการแกไข

บรรจุกระดาษซึ่งเปนชนิดและขนาดที่ถูกตองในถาด 5 (บายพาส)
เมื่อใชถาด 5 (บายพาส) ในการพิมพ
ขนาดกระดาษทีร่ ะบุไวในโปรแกรมควบคุมการ ใหดูท่ี "การบรรจุกระดาษในถาด 5 (บายพาส)" (P.63)
พิมพจะไมตรงกับชนิดและขนาดของกระดาษ
ทีบ่ รรจุเขาไปจริง
เครื่องดึงกระดาษเขาไปหลายแผนในคราว
เดียวกัน

กรีดกระดาษกอนใสเขาไป

กระดาษไมเหมาะสม

ใหเปลี่ยนเปนกระดาษใหม

มีการเพิ่มกระดาษเขาไปในกระดาษที่โหลด
กระดาษชื้น

ขอความอานไดไมชัด

กระดาษไมเหมาะสม

ใหเปลี่ยนเปนกระดาษใหม

มีการเพิ่มกระดาษเขาไปในกระดาษที่โหลด
กระดาษชื้น

มีรอยขาวหรือรอยสีใน
แนวดิ่ง

ตลับลูกดรัมเสื่อมสภาพหรือเสียหาย

ใหเปลี่ยนตลับลูกดรัม
ใหดูที่ "การเปลี่ยนตลับลูกดรัม" (P.218)

หมึกในตลับหมึกหมด

ใหเปลี่ยนตลับหมึก
ใหดูที่ "การเปลี่ยนตลับหมึก" (P.213)

การแกไขปัญหา

13

ทิศทางการปอนกระดาษ
งานพิมพออกมาเอียง

ตัวนํากระดาษของถาดไมอยูในตําแหนงที่ถูก
ตอง

จัดกระดาษใหตรงทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง
ใหดูที่ "การบรรจุกระดาษในถาด 1 และ 2" (P.62)
ใหดูที่ "การบรรจุกระดาษในถาด 5 (บายพาส)" (P.63)

การลงทะเบียนสีออกจากกา การลงทะเบียนสีจะถูกยายโดยการติดตั้งเครื่อ ปรับการลงทะเบียนสี
รจัดตําแหนง
งหรือเปลี่ยนสวนประกอบตางๆ
โปรดดูที่ "การลงทะเบียนอัตโนมัต"ิ (P.166)
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ปญหาการทําสําเนา
เนื้อหาในสวนนี้จะเปนวิธีการแกไขปญหาสําหรับปญหาตางๆ ทีค่ ุณอาจพบเมื่อใชคุณลักษณะการทําสําเนา

ไมสามารถทําสําเนาได
ตารางดานลางแสดงวิธีแกไขที่เปนไปได เมือ่ คุณไมสามารถทําสําเนาได
อาการ
เครื่องไมดึงเอกสารเขาตัว
ปอนเอกสาร

สาเหตุที่เปนไปได

วิธีการแกไข

เอกสารมีขนาดเล็กเกินไป

ขนาดต่ําสุดของเอกสารที่สามารถบรรจุลงในตัวปอนเอกสารไดคอื
A5

ไมใชชนิดของเอกสารที่รองรับ

ตัวปอนเอกสารไมรองรับเอกสารที่งอ, นามบัตร, แผนใส,
เอกสารบาง
หรือเอกสารที่มีปายกาว คลิปกระดาษ หรือเทปติดมาดวย
ใหดูที่ "ชนิดของกระดาษ" (P.58)

ตัวนําเอกสารอยูในตําแหนงที่ไมถูกตอง

ปรับตัวนําเอกสารใหตรงกับขนาดของเอกสาร

มีเศษเอกสารติดคางอยูในตัวปอนเอกสาร

เปดฝาครอบดานบนของตัวปอนเอกสารและนําเศษเอกสารที่ติดอยู
ออก
ใหดูที่ "เอกสารติด" (P.255)

คุณไดใสเอกสารที่มีขนาดตางๆ ปนกัน

คุณไมสามารถใสเอกสารที่มีขนาดตางๆ ปนกันได

ปญหาเอกสารสําเนา
ตารางดานลางแสดงวิธีการแกไขที่เปนไปได เมื่อเกิดปญหาขึน้ กับเอกสารสําเนา
อาการ
สําเนาสกปรก

สาเหตุที่เปนไปได

วิธีการแกไข

ฝาครอบกระจกวางเอกสารหรือกระจกวางเอก ทําความสะอาดฝาครอบกระจกวางเอกสารหรือกระจกวางเอกสาร
สารสกปรก
ใหดูที่
"การทําความสะอาดฝาครอบกระจกวางเอกสารและกระจกวางเอกสา
ร" (P.221)
เอกสารตนฉบับเปนแผนใสหรือเปนสื่อที่โปรง เมื่อถายสําเนาเอกสารที่มีความโปรงแสงสูง
แสงมาก
สิ่งสกปรกบนฝาครอบกระจกวางเอกสารปรากฏขึ้นในสำเนา
วางแผนกระดาษสีขาวทับบนเอกสารกอนที่จะทําสําเนา

การแกไขปัญหา

เปนเอกสารที่เปนกระดาษสี มีลักษณะหยาบ
หรือเปนพิมพเขียว

สีพื้นหลังของกระดาษจะถูกทําสําเนาไปดวย
ใหปรับความเขมของการทําสําเนา, คุณภาพของภาพ
หรือระบุการลบพื้นหลังกอนที่จะทําสําเนา

เอกสารจะถูกพิมพลงบนกระดาษพิมพมันวาว กระดาษพิมพมันวาวจะติดบนกระจกวางเอกสารตนฉบับไดงา ย
และเงาจะคลายกับสิ่งสกปรกบนสําเนา
ใหวางแผนใสหรือฟลมแผนใสใตเอกสารกอนการทําสําเนา

13
สําเนามืดหรือจางเกินไป

สําเนาเคลื่อนออกจากตํา
แหนง
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ปรับความเขมของสําเนาไมถูกตอง

ใหปรับความเขมของสําเนา
ใหดูที่ "เขมขึ้น/จางลง" (P.80)

เอกสารมีสีจาง

ใหปรับความเขมของสําเนา
ใหดูที่ "เขมขึ้น/จางลง" (P.80)

การตั้งคาคุณภาพของภาพสําหรับเอกสารไม
ถูกตอง

ถาขอความสีดําของงานพิมพที่ออกมาจางมากเกินไป ใหตั้งคา
[ชนิดของตนฉบับ] เปน [ขอความ]
ใหดูที่ "ชนิดของตนฉบับ" (P.81)

กระดาษที่อยูในถาดวางไมตรง

การจัดเรียงตั้งกระดาษใหตรงกอนใสลงถาดจะทําใหสวบบนของ
กระดาษตรงกันกับมุมบนของถาด

ปญหาการทําสําเนา
อาการ
สําเนามีสวนที่ขาดหายไป

สาเหตุที่เปนไปได

วิธีการแกไข

กระดาษชื้น

กระดาษที่เปยกชืน้ อาจเปนสาเหตุใหสําเนาขาดหายไป
หรือสําเนาไมชัดเจน ใหเปลี่ยนเปนกระดาษที่เพิ่งแกะจากหอ

กระดาษในถาดพับหรือยน

เอาแผนที่มีปญ
 หาออกไป
หรือเปลี่ยนใหมเปนกระดาษที่เพิ่งแกะจากหอ

เอกสารถูกตัดแปะหรือพับ

สวนที่ตัดแปะหรือมีรอยพับของเอกสารอาจไมไดสัมผัสกระจกวางเอก
สารตนฉบับอยางเหมาะสม
ใหวางตั้งกระดาษสีขาวทับที่ดานบนของเอกสารเพื่อที่จะทําใหเอกสาร
สัมผัสกับกระจกวางตนฉบับ

มีแถบลายเสนปรากฏอยูบน อัตราการขยายเอกสารมากเกินไป
สําเนา

เมื่อขยายสําเนาเอกสาร
อัตราการขยายบางขนาดอาจทําใหเกิดแถบลายเสน
ใหปรับแกอตั ราการขยายสําเนาใหม
ใหดูที่ "ยอ/ขยาย" (P.78)

สําเนาเลื่อนตําแหนงหรือ
โกงงอ

คุณวางเอกสารไมถูกตอง

วางเอกสารใหถูกตอง
ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบับ" (P.68)

ตัวนําเอกสารของตัวปอนเอกสารอยูในตํา
แหนงที่ไมถูกตอง

วางเอกสารใหถูกตอง เลื่อนตัวนําเอกสารมาใหติดกับขอบของเอกสาร

คุณติดตั้งถาดไมแนน

ติดตั้งถาดโดยการใสถาดใหเขาไปจนสุด

ตัวนํากระดาษของถาด 5 (บายพาส)
ไมตรงแนว

วางเอกสารใหถูกตอง เลื่อนตัวนําเอกสารมาใหติดกับขอบของเอกสาร

ขนาดเอกสารไมถูกตอง

ตรวจดูวาไดตั้งคาขนาดเอกสารไวถูกตองหรือไม
ใหดูที่ "ขนาดตนฉบับ" (P.83)

ขนาดกระดาษไมถูกตอง

ตรวจดูวาไดตั้งคาขนาดกระดาษไวถูกตองหรือไม
ใหดูที่ "การเปลี่ยนการตั้งคากระดาษ" (P.66)

สําเนาไมใชขนาดที่ตองการ

ฝาครอบกระจกวางเอกสารหรือกระจกวางเอก ทําความสะอาดฝาครอบกระจกวางเอกสารหรือกระจกวางเอกสาร
สารสกปรก
ใหดูที่
"การทําความสะอาดฝาครอบกระจกวางเอกสารและกระจกวางเอกสา
ร" (P.221)
เอกสารตนฉบับเปนแผนใสหรือเปนสื่อที่โปรง วางแผนกระดาษสีขาวทับบนเอกสารกอนที่จะทําสําเนา
แสงมาก
ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบับ" (P.68)
วางเอกสารใหถูกตอง
ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบับ" (P.68)

ตัวนําเอกสารของตัวปอนเอกสารอยูในตําแห
นงที่ไมถูกตอง

วางเอกสารใหถูกตอง เลื่อนตัวนําเอกสารมาใหติดกับขอบของเอกสาร
ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบับ" (P.68)

เอกสารยับ

ปรับเอกสารใหเรียบแบนและวางลงอีกครั้ง
ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบับ" (P.68)

เอกสารมีขนาดใหญเกินกวาพื้นที่ที่สามารถจะ ปรับลดอัตราสวนการยอ/ขยายเพื่อลดขนาดของสําเนาลงเล็กนอย
พิมพ
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ขอบของสําเนาถูกตัดออก

เอกสารเคลื่อนออกจากตําแหนงเล็กนอย
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ปญหาของเครื่องพิมพ
ไมสามารถพิมพได
ตารางดานลางแสดงวิธีแกไขที่เปนไปได เมือ่ คุณไมสามารถพิมพได
อาการ

สาเหตุที่เปนไปได

ขอมูลยังคงคางอยูในไอคอน ไมไดเปดสวิตซของเครื่อง
เครื่องพิมพ

ขอมูลถูกสงไปยังเครื่องแลว

วิธีการแกไข
เปดสวิตซเครื่อง
ใหดูที่ "แหลงจายไฟ" (P.48)

ไมไดเชือ มตอสายเคเบิลของเครืองคอมพิวเตอร

ใหเชื่อมตอสายเคเบิลของเครื่องคอมพิวเตอร

ไมไดเชื่อมตอสายเคเบิลของเครื่อง

ใหเชื่อมตอสายเคเบิลของเครื่อง
ใหดูที่ "สายเคเบิลอินเทอรเฟส" (P.32)

เกิดขอผิดพลาดขึ้นในเครื่อง

ตรวจสอบขอมูลความผิดพลาดและดําเนินการตามที่จำเปน

มีปญหาเกิดขึ้นกับการเชื่อมตอเครือขายของ
คอมพิวเตอรกับเครื่อง

ใหติดตอผูดูแลระบบเครือขายของคุณ

พอรตไมไดถูกเปดใชงาน

เปดใชงานพอรต
ใหดูที่ "การเปดใชงานพอรตการสื่อสารเพื่อนํามาใชงาน" (P.39)

เครื่องเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรหลายตัว

รอสักครูแลวลองพิมพอีกครั้ง

ยังไมไดบรรจุกระดาษ

ใหบรรจุกระดาษ

ไมมีกระดาษสําหรับขนาดที่กาํ หนด

บรรจุกระดาษตามขนาดที่กําหนด
ใหดูที่ "การบรรจุกระดาษ" (P.62)

เกิดขอผิดพลาดขึ้นในเครื่อง

ตรวจสอบขอมูลความผิดพลาดและดําเนินการตามที่จำเปน

การดําเนินงานถูกหยุดไวชั่วคราว

เลือกจากหนาจอวาจะยกเลิกงานหรือไม

ปญหางานพิมพที่ออกมา
ตารางดานลางแสดงวิธีการแกไขที่เปนไปไดของปญหางานพิมพทอี่ อกมา
อาการ

การแกไขปัญหา
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สาเหตุที่เปนไปได

งานพิมพที่ออกมามีขนาด
กระดาษผิด

บรรจุกระดาษขนาดที่ผิดในถาดที่กําหนดไว

ภาพที่ขอบของกระดาษขาด
หายไป

เอกสารมีขนาดใหญเกินกวาพืน้ ทีก่ ารพิมพของ ขยายพื้นที่การพิมพของเครื่องหรือลดพื้นที่การพิมพของเอกสารลง
เครื่อง

การตั้งคาที่ระบุไวในตัวเลือ
กการพิมพถูกปดใชงาน

เครื่องใชโปรแกรมควบคุมการพิมพของเครื่อง ติดตั้งโปรแกรมควบคุมการพิมพของเครื่อง
รุนอื่นอยู
ไมไดติดตั้งตัวเลือก

คอมพิวเตอรไมไดกําลังใช ตรวจสอบอีกครั้งวาโปรแกรมควบคุมการพิมพ
โปรแกรมควบคุมการพิมพที่ บนคอมพิวเตอรนั้นเปนโปรแกรมทีใ่ หมา
พรอมกับเครือ่ งหรือไม
ใหมาพรอมกับเครื่อง
(กําลังใชโปรแกรมควบคุม
การพิมพของบริษัทอื่น)
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วิธีการแกไข
เปลีย่ นขนาดกระดาษที่อยูใ นถาด
หรือเปลี่ยนตัวเลือกการพิมพเพื่อทีจ่ ะใชถาดทีม่ ีขนาดกระดาษทีก่ าํ หนด

ตรวจสอบตัวเลือกที่ติดตั้งในเครื่อง จากนั้นใหเลือกรายการใน
[รายการ] ภายใต [ตัวเลือก] ในโปรแกรมควบคุมการพิมพอีกครั้ง
บนคอมพิวเตอร
เลือกโปรแกรมควบคุมการพิมพทใี่ หมาพรอมกับเครือ่ ง
หากโปรแกรมควบคุมการพิมพไมอยูใ นรายการสําหรับเลือก
ใหตดิ ตัง้ โปรแกรมควบคุมการพิมพแลวเลือกโปรแกรมนัน้
การทํางานจะไมอาจรับประกันไดหากใชโปรแกรมควบคุมการพิมพของ
บริษทั อืน่

ปญหาของแฟกซ

ปญหาของแฟกซ
ตารางดานลางแสดงวิธีการแกไขทีเ่ ปนไปไดของปญหาเกี่ยวกับแฟกซ
อาการ
เครื่องไมทํางาน
ไมมีการแสดงผลและปุม ไมทํางาน

วิธีการแกไข
ถอดสายไฟออกและเสียบใหม
ตรวจสอบใหแนใจวาเตารับมีกระแสไฟฟา

ไมมีโทนเสียงเมื่อโทรออก

ตรวจสอบวาเชื่อมตอสายโทรศัพทถูกตอง
ตรวจสอบวาซ็อกเก็ตโทรศัพทบนกําแพงยังทํางานอยู โดยลองเสียบโทรศัพทเครื่องอื่น

ตอหมายเลขที่จัดเก็บไวในหนวยความจําไดไม
ถูกตอง

ตรวจสอบใหแนใจวาจัดเก็บหมายเลขไวในหนวยความจําอยางถูกตอง
พิมพรายการสมุดรายชื่อ

เอกสารไมปอนเขาในเครื่อง

ตรวจสอบใหแนใจวาเอกสารไมยับยน และคุณใสเขาอยางถูกตอง
ตรวจสอบวาขนาดของเอกสารนั้นถูกตอง ไมหนาหรือบางเกินไป
ตรวจสอบใหแนใจวาฝาครอบดานบนของตัวปอนเอกสารปดสนิท

เครื่องไมรับแฟกซโดยอัตโนมัติ

ตรวจสอบวาเชื่อมตอสายโทรศัพทถูกตอง
ควรเลือกโหมดแฟกซ
ตรวจสอบใหแนใจวามีกระดาษอยูในถาดกระดาษ
ตรวจสอบเพื่อดูวา หนาจอแสดง [หนวยความจําเต็ม] หรือไม
หากชวงเวลาที่กาํ หนดไวสําหรับคุณลักษณะตอไปนี้นานเกินไป ใหเปลี่ยนชวงเวลาใหสั้นลง เชน 30
วินาที
 รับแฟกซอัตโนมัติ
 รับอัตโนมัติ TEL/FAX
 รับอัตโนมัติ Ans/FAX

เครื่องไมสงแฟกซ

[กําลังสงแฟกซ] ควรปรากฏบนจอแสดงผล
ตรวจสอบเครื่องแฟกซปลายทาง เพื่อดูวา เครื่องนั้นพรอมรับแฟกซของคุณหรือไม
ตรวจสอบ [ชนิดการโทร] เพื่อดู [PB], [DP (10 PPS)] หรือ [DP (20 PPS)]
ตรวจสอบใหแนใจวาไดโหลดเอกสารเขาไปในตัวปอนเอกสาร หรือบนกระจกวางเอกสาร

แฟกซเขามีพื้นที่วาง
หรือไดรับแฟกซที่คุณภาพไมดี

ตรวจสอบเครื่องดวยการถายสําเนา

การแกไขปัญหา

ผงหมึกในตลับอาจหมด เปลี่ยนตลับผงหมึก
สัญญาณรบกวนในสายโทรศัพทอาจทําใหเกิดขอผิดพลาดในสายได
ตั้งคาความเร็วแฟกซโมเด็มใหชา ลง
เครื่องแฟกซที่สงแฟกซใหคุณอาจชํารุด
มีบางคําบนแฟกซเขาอยูในลักษณะยืด

เครื่องแฟกซที่สงแฟกซใหคุณมีปญหากระดาษติดชัว่ คราว

มีเสนปรากฏบนเอกสารที่คุณสง

ตรวจสอบพื้นผิวของกระจกวางเอกสาร และกระจกปอนเอกสาร เพื่อคนหารอยและทําความสะอาด
โปรดดูที่ "การทําความสะอาดเครื่อง" (P.219)

เครื่องโทรหมายเลข
แตการเชื่อมตอกับเครื่องแฟกซอนื่ ลมเหลว

เครื่องแฟกซอกี เครื่องอาจปดอยู กระดาษหมด หรือไมสามารถรับสายเขาได
พูดคุยกับผูควบคุมเครื่องแฟกซอีกเครื่อง และขอใหเขา/เธอแกไขปญหา

เอกสารไมถูกจัดเก็บไวในหนวยความจํา

อาจมีหนวยความจําไมพอสําหรับการจัดเก็บเอกสาร หากหนาจอแสดงขอความ
[หนวยความจําเต็ม] ใหลบเอกสารใดๆ ที่คุณไมตองการอีกตอไปออกจากหนวยความจํา
และจัดเก็บเอกสารใหมอีกครั้ง หรือคอยจนกวางานที่ทําอยู (เชน การสงหรือรับแฟกซ) จะเสร็จ

มีพื้นทีว่ างปรากฏบริเวณดานลางของแตละหนา คุณอาจเลือกการตั้งคากระดาษในการตั้งคาตัวเลือกผูใชผิด
หรือบนหนาอื่น โดยมีแถบขอความเล็กๆ
ใหดูที่ "ชนิดของกระดาษ" (P.58)
อยูดานบนสุด

239
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อาการ
เครื่องไมสงหรือรับแฟกซ

วิธีการแกไข
ตรวจสอบใหแนใจวาตั้งคารหัสภูมิภาคอยางถูกตองใน <สถานะเครื่อง>
[เครื่องมือ][การตั้งคาผูดูแลระบบ][การตั้งคาแฟกซ][การตั้งคาสายแฟกซ][ภูมิภาค]
ตรวจสอบ [ชนิดการโทร] เพื่อดู [PB], [DP (10 PPS)] หรือ [DP (20 PPS)]
ตรวจสอบวาเสียบสายอยางถูกตอง
หากสายโทรศัพทเชื่อมตอกับเครื่องผานอุปกรณใดๆ เชน เครื่องตอบรับและคอมพิวเตอร
ใหถอดอุปกรณออกและเสียบสายโทรศัพทเขากับเครื่องโดยตรง

มักเกิดขอผิดพลาดขึน้ ระหวางการรับหรือสง
แฟกซ

ลดความเร็วโมเด็มใน <สถานะเครื่อง>  เครื่องมือ  การตั้งคาผูดูแลระบบ  การตั้งคาแฟกซ
 คาเริ่มตนการสง  ความเร็วของโมเด็ม

เครื่องรับแฟกซไดแตไมพิมพ

ตรวจสอบระดับผงหมึก
ตรวจสอบใหแนใจวามีกระดาษอยูในถาดกระดาษ
ตรวจสอบใหแนใจวาไดตั้งคา [การตั้งคาการสงตอ] เปน [ปด]
ตรวจสอบใหแนใจวาไดตั้งคา [ตัวกรองแฟกซขยะ] เปน [ปด]
ตรวจสอบใหแนใจวาไดตั้งคา [ชุดการรับแบบปลอดภัย] เปน [ปดใชงาน]
เรียกใชงาน [เริ่มตน NVM]

การแกไขปัญหา
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ปญหาการสแกน

ปญหาการสแกน
ในสวนนี้จะเปนการแสดงแนวทางแกไขปญหาตางๆ อาจพบเมื่อใชคุณลักษณะการสแกน
ตารางดานลางแสดงวิธีแกไขที่เปนไปได เมื่อคุณไมสามารถสแกนได
อาการ
เครื่องสแกนไมทํางาน

วิธีการแกไข
ตรวจสอบใหแนใจวาคุณวางเอกสารที่จะสแกนคว่ําลงจากกระจกวางเอกสาร
หรือหงายขึน้ ในถาดปอนเอกสาร
อาจมีหนวยความจําไมเพียงพอสําหรับเก็บเอกสารที่คุณตองการสแกน
ทดลองใชฟงกชนั แสดงตัวอยางเพื่อดูวาใชงานไดหรือไม ทดลองลดอัตราความละเอียดการสแกนลง
ตรวจดูวาสาย USB หรือสายอีเธอรเน็ตเชื่อมตออยางถูกตอง
ตรวจสอบใหแนใจวาสาย USB หรือสายอีเธอรเน็ตไมอยูในสภาพบกพรอง
เปลี่ยนสายหรืออะแดปเตอรดวยสายหรืออะแดปเตอรที่รูวา ดี ถาจําเปน ใหเปลี่ยนใหม
ตรวจสอบวาไดกําหนดคาเครื่องสแกนอยางถูกตอง ตรวจสอบแอพพลิเคชันที่คุณตองการใช
เพื่อใหแนใจวาระบบสงงานเครื่องสแกนไปยังพอรตที่ถูกตอง
ตรวจสอบใหแนใจวาคุณลักษณะการใชเครื่องสแกนรวมกันปดใชงานอยู เมื่อคุณใช Mac OS® X
กอนที่จะสแกนเอกสารผานแอพพลิเคชันที่เขากันไดกับ ICA เชน Image Capture
เครื่องไมสนับสนุนคุณลักษณะการใชเครื่องสแกนรวมกันของ Mac OS X
เลือกเครื่องพิมพที่เชื่อมตอกับคอมพิวเตอรโดยตรงผาน USB หรือสาย LAN แลวสแกนเอกสาร

เครื่องจะสแกนอยางชามาก

กราฟกจะถูกสแกนชากวาขอความ เมื่อคุณใชคุณลักษณะ อีเมล หรือสแกนไปยังเครือขาย
ความเร็วในการสื่อสารชาลงในโหมดสแกน เนื่องจากจําเปนตองใชหนวยความจําขนาดใหญ
เพื่อวิเคราะหและทําซ้ําภาพที่สแกน
การสแกนภาพที่ความละเอียดสูงจะใชเวลามากกวาการสแกนที่ความละเอียดต่ํา

มีการปอนเอกสารผิด
หรือปอนหลายแผนเกิดขึ้นในตัวปอนเอกสาร

ตรวจสอบวาไดติดตั้งชิน้ สวนโรลเลอรตัวปอนเอกสารอยางถูกตอง
ตรวจสอบใหแนใจวาประเภทกระดาษของเอกสารสอดคลองกับขอกําหนดสําหรับเครื่อง
ตรวจสอบวาไดโหลดเอกสารลงในตัวปอนเอกสารอยางถูกตองหรือไม
ตรวจสอบใหแนใจวาไดปรับรางนําเอกสารอยางถูกตอง
ตรวจสอบใหแนใจวาจํานวนแผนเอกสารไมเกินความจุสูงสุดของตัวปอนเอกสาร
ตรวจสอบใหแนใจวาเอกสารไมมวนงอ
กรีดเอกสารใหดีกอนโหลดลงในตัวปอนเอกสาร

ทําความสะอาดดานในของเครื่องโดยใชไมทําความสะอาด
โปรดดูที่ "การทําความสะอาดเครื่อง" (P.219)

การแกไขปัญหา

มีรอยเปอ นปรากฏขึน้ ที่ตําแหนงเดียวกันบนเอ
าตพุต เมื่อสแกนโดยใชกระจกวางเอกสาร

ทําความสะอาดกระจกวางเอกสาร
โปรดดูที่ "การทําความสะอาดเครื่อง" (P.219)
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ภาพเอียง

ตรวจสอบใหแนใจวาไดโหลดเอกสารเขาไปในตัวปอนเอกสารหรือบนกระจกวางเอกสารโดยตรง

มีเสนทแยงปรากฏขึน้ ในลักษณะหยัก
เมื่อสแกนโดยใชตัวปอนเอกสาร

หากเอกสารใชสื่อที่หนา ใหลองสแกนจากกระจกวางเอกสารแทน

มีลายแนวตั้งปรากฏบนเอาตพุตขณะสแกนดวย ทําความสะอาดแผนกระจกตัวปอนเอกสาร
ตัวปอนเอกสาร
โปรดดูที่ "การทําความสะอาดเครื่อง" (P.219)
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อาการ

วิธีการแกไข

มีขอความปรากฏบนหนาจอคอมพิวเตอรของ
คุณ:

ไมสามารถตั้งคาอุปกรณเปนโหมด H/W
ที่คุณตองการได
 โปรแกรมอื่นกําลังใชพอรตอยู
 พอรตถูกปดการใชงานเอาไว
 เครื่องสแกนกําลังทําการรับหรือพิมพขอมูล
อื่นอยู เมื่อเสร็จจากงานปจจุบนั
ใหลองอีกครั้ง

การจัดการไมถูกตอง

การสแกนลมเหลว

อาจกําลังใชงานทําสําเนาหรืองานพิมพอยู เมื่อทำงานปจจุบันเสร็จ ใหลองใชงานอีกครั้ง

เครื่องไมสงขอมูลการสแกนอยางถูกตองไปยัง
ปลายทางที่ระบุผานคุณลักษณะสแกนไปยังอีเ
มลหรือสแกนไปยังเครือขาย

ตรวจสอบวาไดตั้งการตั้งคาตอไปนี้อยางถูกตองบน CentreWare Internet Services หรือไม

มีการใชงานพอรตที่เลือกอยูในปจจุบัน รีสตารทคอมพิวเตอรของคุณแลวลองอีกครั้ง
อาจเสียบสายเคเบิลไมถูกตอง หรือเครื่องอาจปดอยู
ไมไดติดตั้งไดรเวอรสแกน หรือไมไดตั้งคาสภาพแวดลอมการทํางานอยางถูกตอง
ตรวจสอบใหแนใจวาไดเชื่อมตอพอรตอยางถูกตอง และเปดเครื่องไว
จากนั้นรีสตารทคอมพิวเตอรของคุณ
ตรวจดูวาสาย USB หรือสายอีเธอรเน็ตเชื่อมตออยางถูกตอง

 สแกนไปยังเครือขาย
ตรวจสอบการตั้งคาตอไปนี้ใน [สมุดรายชื่อ][สมุดรายชื่อของคอมพิวเตอร/
เซิรฟเวอร][แกไขที่อยูการสแกนเครือขาย]:

ที่อยูเซิรฟเวอร

ชื่อล็อกอิน

รหัสผานเขาสูระบบ
 ชื่อที่ใชรวมกัน (แสดงเฉพาะเมื่อตั้งคา [ประเภทของเซิรฟเวอร] เปน [SMB])
 Server Path

 สแกนไปยังอีเมล
ตรวจสอบการตั้งคาตอไปนี้ใน [สมุดรายชื่อ][สมุดรายชื่ออีเมลแอดเดรส]:
ที่อยู
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ปญหาเกี่ยวกับยูทิลิตี้โปรแกรมควบคุมการสแกน/เครื่องพิมพ

ปญหาเกี่ยวกับยูทิลิตี้โปรแกรมควบคุมการสแกน/เครื่องพิมพ
ตารางดานลางแสดงวิธีการแกไขทีเ่ ปนไปไดสําหรับปญหาโปรแกรมควบคุมการสแกน/ยูทลิ ิตีเครื่องพิมพ
อาการ
ไมสามารถคืนคาขอมูลสมุดรายชื่อจากเครื่อง
พิมพบนตัวแกไขสมุดรายชื่อได

วิธีการแกไข
ตรวจดูวาสาย USB หรือสายอีเธอรเน็ตเชื่อมตออยางถูกตอง
ตรวจสอบใหแนใจวาเครื่องเปดอยู
ตรวจสอบใหแนใจวามีการติดตั้งโปรแกรมควบคุมการสแกนในคอมพิวเตอรของคุณ
(เครื่องมือแกไขสมุดรายชื่อเรียกขอมูลสมุดรายชื่อผานโปรแกรมควบคุมการสแกน เมื่อใชสาย USB
เชื่อมตอกับเครื่อง)

โปรแกรมควบคุม TWAIN
ไมสามารถเชื่อมตอกับเครื่องได

ตรวจดูวา เชื่อมตอสาย USB อยางถูกตอง
ตรวจสอบวาเครื่องเปดอยูหรือไม หากเครื่องเปดอยู รีบตู เครื่องดวยการปดเครื่อง
แลวเปดใหมอีกครั้ง
หากแอพพลิเคชันสแกนกําลังทํางานอยู ใหปดแอพพลิเคชันหนึ่งครั้ง รีสตารทแอพพลิเคชัน
และลองสแกนอีกครั้ง

ไมสามารถสแกนเอกสารบนเครื่องผาน
Express Scan Manager

ตรวจสอบใหแนใจวาคอมพิวเตอรของคุณเชื่อมตอกับเครื่องอยางถูกตองดวยสาย USB
ตรวจสอบวาเครื่องเปดอยูหรือไม หากเครื่องเปดอยู รีบตู เครื่องดวยการปดเครื่อง
แลวเปดใหมอีกครั้ง
หากแอพพลิเคชันสแกนกําลังทํางานอยู ใหปดแอพพลิเคชันหนึ่งครั้ง รีสตารทแอพพลิเคชัน
และลองสแกนอีกครั้ง
ไมสามารถใชการเชื่อมตอเครือขายได เชื่อมตอดวยสายเคเบิล USB
ถอนการติดตั้ง Express Scan Manager บนคอมพิวเตอรของคุณ และติดตั้งใหม

ไมสามารถสรางไฟลภาพผาน Express Scan
Manager ได

ตรวจสอบใหแนใจวามีพื้นที่เพียงพอในฮารดดิสกของคุณ
ถอนการติดตั้ง Express Scan Manager บนคอมพิวเตอรของคุณ และติดตั้งใหม

การเริ่มใชงาน Express Scan Manager
ลมเหลว

ถอนการติดตั้ง Express Scan Manager บนคอมพิวเตอรของคุณ และติดตั้งใหม

การเรียกใชงาน Express Scan Manager
ลมเหลว

ถอนการติดตั้ง Express Scan Manager บนคอมพิวเตอรของคุณ และติดตั้งใหม

เกิดขอผิดพลาดที่ไมคาดคิดขึน้ บน Express
Scan Manager

ถอนการติดตั้ง Express Scan Manager บนคอมพิวเตอรของคุณ และติดตั้งใหม

การแกไขปัญหา
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รหัสขอผิดพลาด
สวนนี้จะอธิบายถึงรหัสทีแ่ สดงขอผิดพลาด
ขอความแสดงขอผิดพลาด และรหัสขอผิดพลาด (xxx-xxx) จะปรากฏขึ้น หากการพิมพสิ้นสุดลงอยางผิดปกติเนื่องจากขอผิดพลาด
หรือเกิดความบกพรองขึ้นในเครื่อง
โปรดดูรหัสขอผิดพลาดในตารางตอไปนี้เพื่อแกไขปญหา
สิ่งสําคัญ

• หากรหัสขอผิดพลาดแสดงขึ้นมา ขอมูลการพิมพใดๆ ที่คางอยูในเครื่องและขอมูลที่จัดเก็บไวในหนวยความจําของเครือ่ งอาจสูญหายได

หากรหัสขอผิดพลาดแสดงขึ้นมาโดยเปนรหัสที่ไมไดแสดงรายการไวในตารางตอไปนี้
หรือหากคุณไมสามารถแกไขขอผิดพลาดไดแมจะปฏิบัติตามคําแนะนําทีอ่ ธิบายไวในตารางนั้นแลวก็ตาม ใหติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา
รหัสขอผิดพลาด
005-942

วิธีการแกไข
ตรวจจับขนาดตนฉบับไมแมนยํา ตรวจสอบตนฉบับทีบรรจุในตัวปอนเอกสาร บรรจุตนฉบับใหม แลวกดปุม <เริ่ม>
หมายเหตุ

• หากคุณใชเอกสารที่มีขนาดไมมาตรฐาน ระบุขนาดตนฉบับใน [ขนาดตนฉบับ]
งานพิมพอาจจะมีขนาดใหญเกินไปสําหรับกระดาษนันหรืออาจมีเงาที่ขอบกระดาษได
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขนาดเอกสารที่เลือก

016-503

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพื่อใหใชงานเครื่องไดอีกครั้ง
ตรวจสอบวาไดตั้งคาเซิรฟเวอร SMTP และเซิรฟเวอร DNS อยางถูกตองบน CentreWare Internet Services

016-504

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพื่อใหใชงานเครื่องไดอีกครั้ง
ตรวจสอบวาไดตั้งคาเซิรฟเวอร POP3 และเซิรฟเวอร DNS อยางถูกตองบน CentreWare Internet Services

016-505

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพื่อใหใชงานเครื่องไดอีกครั้ง
ตรวจสอบวาไดตั้งคาชื่อผูใชและรหัสผานสําหรับเซิรฟเวอร POP3 อยางถูกตองบน CentreWare Internet Services

016-506

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพื่อใหใชงานเครื่องไดอีกครั้ง
ตรวจสอบวาไดตั้งคาเซิรฟเวอร SMTP หรือเซิรฟเวอร POP3 บน CentreWare Internet Services

016-507

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพื่อใหใชงานเครื่องไดอีกครั้ง
ตรวจสอบวาไดตั้งคาชื่อผูใชและรหัสผานสําหรับเซิรฟเวอร SMTP อยางถูกตองบน CentreWare Internet Services

016-520
016-521

ติดตอผูดูแลระบบของคุณ

016-570
016-571
016-572
016-573
016-718
016-720

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพื่อใหใชงานเครื่องไดอีกครั้ง

การแกไขปัญหา

016-737
016-741
016-742
016-743
016-744
016-745

ปดเครื่อง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอสัมผัสวางเปลา และเปดเครื่องอีกครั้ง ติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา
หากขอผิดพลาดนี้เกิดขึน้ ซ้ําอีก
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016-746

เลือก [ปด] เพื่อซอมเครื่อง

016-757
016-758
016-759

ติดตอผูดูแลเซิรฟเวอรของคุณ

016-764
016-765
016-766

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพื่อใหใชงานเครื่องไดอีกครั้ง
ติดตอผูดูแลเซิรฟเวอร SMTP

016-767
016-768

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพื่อใหใชงานเครื่องไดอีกครั้ง
ตรวจสอบที่อยูอีเมล และลองสแกนอีกครั้ง

016-786
016-790

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพื่อใหใชงานเครื่องไดอีกครั้ง
ตรวจสอบวาเสียบสายเคเบิลเครือขายอยางถูกตองหรือไม หากสายเคเบิลเครือขายมีปญหา
ใหติดตอผูดูแลเซิรฟเวอรของคุณ

016-799
016-921

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพื่อใหใชงานเครื่องไดอีกครั้ง
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016-985
016-986

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพื่อใหใชงานเครื่องไดอีกครั้ง
ลดความละเอียดลง หรือเปลี่ยนรูปแบบไฟลของภาพที่สแกน และลองสแกนใหมอีกครั้ง

017-970
017-971
017-972
017-973
017-974
017-975
017-976
017-977
017-978
017-979
017-980
017-986
017-987
017-988
017-989

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพื่อใหใชงานเครื่องไดอีกครั้ง

031-521

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพื่อใหใชงานเครื่องไดอีกครั้ง
ยืนยันคอมพิวเตอรที่ล็อกอินไดกับผูดูแลระบบของคุณ

031-522

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพื่อใหใชงานเครื่องไดอีกครั้ง
ตรวจสอบวาชื่อล็อกอิน (ชื่อโดเมนและชือ่ ผูใช) และรหัสผานถูกตอง

031-523

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพื่อใหใชงานเครื่องไดอีกครั้ง
ตรวจสอบชื่อในการใชรวมกันที่คุณกําหนด

031-524

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพื่อใหใชงานเครื่องไดอีกครั้ง
ตรวจสอบวาจํานวนผูใชที่ใชเซิรฟเวอรพรอมกันนั้นไมเกินขีดจํากัดบน

031-525

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพื่อใหใชงานเครื่องไดอีกครั้ง
ตรวจสอบวาผูใชที่กําหนดสามารถอานและเขียนไฟลได ณ ตําแหนงที่จัดเก็บ

031-526

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพื่อใหใชงานเครื่องไดอีกครั้ง
ตรวจสอบการเชื่อมตอ DNS หรือตรวจสอบวาเซิรฟเวอรปลายทางการสงตอนั้นไดรับลงทะเบียนไวดวย DNS

031-527

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพื่อใหใชงานเครื่องไดอีกครั้ง ตั้งคาที่อยู DNS
หรือตั้งคาที่อยูเซิรฟเวอรปลายทางการสงตอเปน IP แอดเดรส

031-528

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพื่อใหใชงานเครื่องไดอีกครั้ง

การแกไขปัญหา

ตรวจสอบวาเครื่องสามารถสื่อสารผานเครือขายกับทางเซิรฟเวอร SMB ปลายทางการสงตอได ตัวอยางเชน
ตรวจสอบรายการตอไปนี้:

การเชื่อมตอของสายเคเบิลเครือขาย

การตั้งคา TCP/IP

สื่อสารดวยพอรต 137 (UDP), 138 (UDP) และ 139 (TCP)
สําหรับการสื่อสารที่นอกเหนือซับเน็ต ใหตรวจสอบการตั้งคาของเซิรฟเวอร WINS
และตรวจสอบวาสามารถแกไขชื่อเซิรฟเวอรไดอยางถูกตองหรือไม

13

031-529

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพื่อใหใชงานเครื่องไดอีกครั้ง
ตรวจสอบวารหัสผานถูกตองหรือไม

031-530

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพื่อใหใชงานเครื่องไดอีกครั้ง
ตรวจสอบวาที่ตั้งที่จัดเก็บถูกตองหรือไม ทีตั้งที่จัดเก็บที่คุณกําหนดเปนการตั้งคา DFS
และตรวจสอบวาไดมีการเชือ่ มโยงกับเซิรฟเวอรอนื่ หรือไม กําหนดเซิรฟเวอรที่เชื่อมโยงโดยตรง ชื่อในการใชรวมกัน
และที่ตั้งที่จัดเก็บ

031-531

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพื่อใหใชงานเครื่องไดอีกครั้ง
ตรวจสอบสิทธิ์การเขาใชงานโฟลเดอรที่คุณกําหนด

031-532

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพื่อใหใชงานเครื่องไดอีกครั้ง
ยอชื่อไฟลหรือโฟลเดอรปลายทางการสงตอใหสั้นลง

245

13 การแกไขปญหา

รหัสขอผิดพลาด

การแกไขปัญหา
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031-533

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพื่อใหใชงานเครื่องไดอีกครั้ง
ตรวจสอบรายการตอไปนี้:

สามารถสรางไฟลที่มีชื่อที่คุณกําหนดไดในทีต่ ั้งที่จัดเก็บ
 ผูใชคนอื่นๆ ไมไดใชชื่อไฟลที่คุณกําหนด
 ไมมีไฟลหรือโฟลเดอรใดๆ ที่มีชอ
ื่ เดียวกันกับที่คุณกําหนดอยู

031-534

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพื่อใหใชงานเครื่องไดอีกครั้ง
ตรวจสอบรายการตอไปนี้:

สามารถสรางไฟลที่มีชื่อที่คุณกําหนดไดในทีต่ ั้งที่จัดเก็บ
 ไมมีไฟลหรือโฟลเดอรใดๆ ที่มีชอ
ื่ เดียวกันกับที่คุณกําหนดอยู

031-535
031-536

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพื่อใหใชงานเครื่องไดอีกครั้ง
ตรวจสอบวาไมไดมีผูใชคนอื่นๆ ใชงานไฟลในที่ตั้งที่จัดเก็บที่คุณกําหนดอยู

031-537

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพื่อใหใชงานเครื่องไดอีกครั้ง
ตรวจสอบที่ตั้งที่จัดเก็บมีพื้นที่วา งหรือไม

031-539

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพื่อใหใชงานเครื่องไดอีกครั้ง
ตรวจสอบวาชื่อเซิรฟเวอรถูกตองหรือไม

031-540

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพื่อใหใชงานเครื่องไดอีกครั้ง
ตรวจสอบวาชื่อโดเมนถูกตองหรือไม

031-541

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพื่อใหใชงานเครื่องไดอีกครั้ง
ตรวจสอบวาชื่อล็อกอิน (ชื่อผูใช) ถูกตองหรือไม

031-542

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพื่อใหใชงานเครื่องไดอีกครั้ง
คอยสักครูแลวจึงลองใชงานเหมือนเดิมอีกครั้ง ติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา หากขอผิดพลาดนี้เกิดขึน้ ซ้ําอีก

031-543

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพื่อใหใชงานเครื่องไดอีกครั้ง
ตรวจสอบเวลาที่อนุญาตใหล็อกอินกับผูดูแลระบบของคุณ

031-544

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพื่อใหใชงานเครื่องไดอีกครั้ง
ตรวจสอบชวงเวลาที่ใชงานรหัสผานไดกบั ผูดูแลระบบของคุณ

031-545

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพื่อใหใชงานเครื่องไดอีกครั้ง
ตรวจสอบความจําเปนในการเปลี่ยนรหัสผานกับผูด ูแลระบบของคุณ

031-546

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพื่อใหใชงานเครื่องไดอีกครั้ง
ตรวจสอบการตั้งคาที่ไมถูกตองของผูใชกับผูดูแลระบบของคุณ

031-547

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพื่อใหใชงานเครื่องไดอีกครั้ง
ตรวจสอบสถานะการปองกันการเขาของผูใชกับผูดูแลระบบของคุณ

031-548

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพื่อใหใชงานเครื่องไดอีกครั้ง
ตรวจสอบชวงเวลาที่ใชงานผูใชไดกับผูดูแลระบบของคุณ

031-549

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพื่อใหใชงานเครื่องไดอีกครั้ง
บนการตั้งคาการรักษาความปลอดภัยเซิรฟเวอร ใหตรวจสอบสิทธิ์การเขาใชงานของผูใชรหัสผานนัล

031-550

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพื่อใหใชงานเครื่องไดอีกครั้ง
ตรวจสอบการผนวกสิทธิ์เขาใชงานกับไฟล ตรวจสอบวาเซิรฟเวอรสนับสนุนคําสั่งผนวก SMB หรือไม

031-551

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพื่อใหใชงานเครื่องไดอีกครั้ง
ตรวจสอบสิทธิ์การเขาใชงานเปลี่ยนชื่อกับไฟล ตรวจสอบวาเซิรฟเวอรสนับสนุนคําสั่งเปลี่ยนชื่อ SMB หรือไม

031-552

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพื่อใหใชงานเครื่องไดอีกครั้ง ตั้งคาอืน่ ที่ไมใช
"ยกเลิก" ในการประมวลผล ในกรณีที่ชื่อไฟลซ้ํา หรือเปลี่ยนชื่อ/
ลบไฟลที่มีชื่อเหมือนกันกับที่กําหนดไวในโฟลเดอรปลายทางการสง

031-574

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพื่อใหใชงานเครื่องไดอีกครั้ง
ตรวจสอบการเชื่อมตอ DNS หรือตรวจสอบวาชื่อของเซิรฟเวอรปลายทางการสงตอนั้นไดรับลงทะเบียนไวดวย DNS

031-575

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพื่อใหใชงานเครื่องไดอกี ครั้ง ตั้งคาที่อยู DNS
หรือตั้งคาที่อยูเซิรฟเวอรปลายทางการสงตอเปน IP แอดเดรส

031-576

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพื่อใหใชงานเครื่องไดอีกครั้ง ตรวจสอบวา IP
แอดเดรสของเซิรฟเวอรถูกตองหรือไม หรือตรวจสอบการเชื่อมตอสายเคเบิลเครือขาย

031-578

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพื่อใหใชงานเครื่องไดอีกครั้ง
ตรวจสอบวาชื่อล็อกอิน (ชื่อผูใช) และรหัสผานนั้นถูกตอง

รหัสขอผิดพลาด
รหัสขอผิดพลาด

วิธีการแกไข
เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพื่อใหใชงานเครื่องไดอีกครั้ง
ตรวจสอบวาที่ตั้งที่จัดเก็บถูกตองหรือไม

031-580

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพื่อใหใชงานเครื่องไดอีกครั้ง
ตรวจสอบสิทธิ์การเขาใชงานเซิรฟเวอร

031-581

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพื่อใหใชงานเครื่องไดอีกครั้ง
ยอชื่อไฟลหรือโฟลเดอรปลายทางการสงตอใหสั้นลง

031-582

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพื่อใหใชงานเครื่องไดอีกครั้ง
ตรวจสอบวาสามารถสรางไฟลที่มีชอื่ ที่คุณกําหนดไดในที่ตั้งที่จัดเก็บไดหรือไม
ตรวจสอบที่ตั้งที่จัดเก็บมีพื้นที่วางหรือไม

031-584

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพื่อใหใชงานเครื่องไดอีกครั้ง
ตรวจสอบวาสามารถสรางโฟลเดอรที่มีชื่อที่คุณกําหนดไดในที่ตั้งที่จัดเก็บไดหรือไม
ตรวจสอบวามีโฟลเดอรที่มีชอื่ เหมือนกับที่คณ
ุ กําหนดอยูแลวหรือไม

031-585
031-587

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพื่อใหใชงานเครื่องไดอีกครั้ง
ตรวจสอบสิทธิ์การเขาใชงานเซิรฟเวอร

031-588

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพื่อใหใชงานเครื่องไดอีกครั้ง
ตรวจสอบที่ตั้งที่จัดเก็บมีพื้นที่วางหรือไม

031-590

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพื่อใหใชงานเครื่องไดอีกครั้ง ตั้งคาอื่นที่ไมใช
"ยกเลิก" ในการประมวลผล ในกรณีที่ชื่อไฟลซ้ํา หรือเปลี่ยนชื่อ/
ลบไฟลที่มีชื่อเหมือนกันกับที่กาํ หนดไวในโฟลเดอรปลายทางการสง

031-594
031-595

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพื่อใหใชงานเครื่องไดอีกครั้ง
ทดลองใชงานเดิมอีกครั้ง ติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา หากขอผิดพลาดนี้เกิดขึ้นซ้ําอีก

031-598

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพื่อใหใชงานเครื่องไดอีกครั้ง
ตรวจสอบสิทธิ์การเขาใชงานผนวกกับไฟล และตรวจสอบวาเซิรฟเวอรสนับสนุนคําสั่งผนวก FTP หรือไม

031-599

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพื่อใหใชงานเครื่องไดอีกครั้ง
ตรวจสอบสิทธิ์การเขาใชงานเปลี่ยนชือ่ กับไฟล ตรวจสอบวาเซิรฟเวอรสนับสนุนคําสั่งเปลี่ยนชือ่ FTP หรือไม

033-500
033-501
033-502
033-503
033-510
033-511
033-512

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพื่อใหใชงานเครื่องไดอีกครั้ง

033-513

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพื่อใหใชงานเครื่องไดอีกครั้ง
ทดลองดังตอไปนี้:
 พิมพแฟกซที่ไดรับ หรือคอยสักครูจนกวาจะสงแฟกซ
 พิมพงานแฟกซที่จัดเก็บไว โดยใชคุณลักษณะรับอยางปลอดภัย
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะรับอยางปลอดภัย โปรดดูที่ "รับแบบปลอดภัย" (P.154)

การแกไขปัญหา

031-579

13

247

13 การแกไขปญหา

รหัสขอผิดพลาด
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033-514
033-515
033-516
033-517
033-518
033-519
033-520
033-521
033-522
033-523
033-524
033-525
033-526
033-573
033-751
033-752
033-753
033-754
033-755
033-756
033-757
033-758
033-759
033-760
033-761

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพื่อใหใชงานเครื่องไดอีกครั้ง

033-762

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพื่อใหใชงานเครื่องไดอีกครั้ง
เครื่องปฏิเสธแฟกซจากหมายเลขที่ถูกบล็อก
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ "ตัวกรองแฟกซขยะ" (P.153)

033-763
033-764
033-765
033-766
033-767
033-768
033-769
033-770
033-771
033-772
033-773
033-774
033-775
033-776
033-777
033-779
033-782
033-784
033-786
033-787

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพื่อใหใชงานเครื่องไดอีกครั้ง

033-788

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพื่อใหใชงานเครื่องไดอีกครั้ง
ทดลองดังตอไปนี้:
 ลบแฟกซที่ไดรับ หรือคอยจนกวาแฟกซจะถูกสง

พิมพแฟกซที่จัดเก็บไว โดยใชคุณลักษณะรับอยางปลอดภัย
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกีย่ วกับคุณลักษณะรับอยางปลอดภัย โปรดดูที่ "รับแบบปลอดภัย" (P.154)

033-789
033-790
033-791
033-799
034-508

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพื่อใหใชงานเครื่องไดอีกครั้ง

รหัสขอผิดพลาด
รหัสขอผิดพลาด

วิธีการแกไข
เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพื่อใหใชงานเครื่องไดอีกครั้ง
ทดลองดังตอไปนี้:

ใชงานเดิมซ้ําอีกครั้ง
 ตรวจสอบวาหนวยความจําของเครื่อง หรือเครื่องระยะไกลเต็มหรือไม

034-791

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพื่อใหใชงานเครื่องไดอีกครั้ง
ตรวจสอบรายการตอไปนี้:
 เสียบสายโทรศัพทอยางถูกตองหรือไม

การตั้งคาโทน/พัลส
 เครื่องระยะไกลสามารถรับแฟกซไดหรือไม
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคาโทน/พัลส โปรดดูที่ "ชนิดการโทร" (P.155)

034-799

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพื่อใหใชงานเครื่องไดอีกครั้ง

035-701

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพื่อใหใชงานเครื่องไดอีกครั้ง
ตรวจสอบรายการตอไปนี้:
 สถานะของเครื่องระยะไกล
 การตั้งคาโทน/พัลส
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคาโทน/พัลส โปรดดูที่ "ชนิดการโทร" (P.155)

035-702
035-704
035-705
035-706

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพื่อใหใชงานเครื่องไดอีกครั้ง

035-708

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพื่อใหใชงานเครื่องไดอีกครั้ง
ทดลองดังตอไปนี้:

ใชงานเดิมซ้ําอีกครั้ง

ลดความเร็วโมเด็ม
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเร็วโมเด็ม โปรดดูที่ "ความเร็วของโมเด็ม" (P.156)

035-709
035-710
035-716

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพื่อใหใชงานเครื่องไดอีกครั้ง

035-717

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพื่อใหใชงานเครื่องไดอีกครั้ง
ลดความเร็วโมเด็ม
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเร็วโมเด็ม โปรดดูที่ "ความเร็วของโมเด็ม" (P.156)

035-718

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพื่อใหใชงานเครื่องไดอีกครั้ง
ตรวจสอบสถานะของเครื่องระยะไกล

035-720

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพื่อใหใชงานเครื่องไดอีกครั้ง
ตรวจสอบคุณลักษณะที่เครื่องระยะไกลสนับสนุน

035-728
035-729
035-730
035-737
035-739
035-740
035-742
035-746
035-779

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพื่อใหใชงานเครื่องไดอีกครั้ง

035-781

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพื่อใหใชงานเครื่องไดอีกครั้ง
ตรวจสอบวาเครื่องระยะไกลวางอยูหรือไม

035-792
035-793

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพื่อใหใชงานเครื่องไดอีกครั้ง

062-956

13

ตรวจจับขนาดตนฉบับไมแมนยํา ตรวจสอบตนฉบับทีวางอยูบนกระจกวางเอกสาร บรรจุตนฉบับใหม แลวกดปุม <เริ่ม>
หมายเหตุ

116-721
116-722

การแกไขปัญหา

034-515

• หากคุณใชเอกสารที่มีขนาดไมมาตรฐาน ระบุขนาดตนฉบับใน [ขนาดตนฉบับ]
งานพิมพอาจจะมีขนาดใหญเกินไปสําหรับกระดาษนันหรืออาจมีเงาที่ขอบกระดาษได
ทั้งนี้ขนึ้ อยูกับขนาดเอกสารที่เลือก

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพื่อใหใชงานเครื่องไดอีกครั้ง

249

13 การแกไขปญหา

รหัสขอผิดพลาด
118-390

การแกไขปัญหา
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ติดตั้งอุปกรณที่เครื่องไมสนับสนุน ถอดอุปกรณแลวรีสตารทเครื่อง

กระดาษติด

กระดาษติด
สวนนี้จะอธิบายถึงขั้นตอนในการนํากระดาษทีต่ ิดออก
นํากระดาษทีต่ ิดอยูออกอยางระมัดระวังโดยไมใหฉีกขาด หามมิใหมีเศษกระดาษใดๆ ติดคางอยูในเครื่อง

ถาคุณตองการดึงถาดออกเพื่อนํากระดาษทีต่ ิดออก โปรดติดตอตัวแทนฟูจิ ซีร็อกซในพื้นที่ของคุณ หามดึงถาดออก
มิฉะนั้นอาจทําใหไดรับบาดเจ็บ

หามพยายามนํากระดาษทีต่ ิดอยูในบริเวณที่ลึกมากออกจากผลิตภัณฑ
โดยเฉพาะอยางยิ่งกระดาษทีพ่ ันหุมฟวเซอรหรือลูกกลิ้งความรอน มิฉะนั้น อาจทําใหเกิดการบาดเจ็บหรือผิวหนังไหมได
ใหปดสวิตชเครื่องทันทีและติดตอตัวแทนฟูจิ ซีร็อกซในพื้นที่ของคุณ
สิ่งสําคัญ

• อยาพยายามเอาเศษที่ติดอยูโดยใชเครื่องมือหรืออุปกรณใดๆ เพราะอาจทําใหเครื่องเสียหายอยางถาวร

กระดาษติดในฝาครอบดานซาย [A]
ปฏิบัติตามขั้นตอนดานลางนี้ เพื่อนําเศษกระดาษทีต่ ิดอยูภายในฝาครอบดานซายของเครื่อง [A]
สิ่งสําคัญ

1

• ขณะเอากระดาษออก อาจมีภาพปรากฏอยูบนสายพานสงของเครือ่ ง (สายพานฟลมสีดาํ ) ภายในฝาครอบดานซาย [A] หามสัมผัสสายพานสง
คุณภาพของภาพอาจไดรบั ผลกระทบ หรือสายพานสงอาจเสียหายและจําเปนตองเปลี่ยน

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

 ถากระดาษติดรอบชุดฟวเซอร

การแกไขปัญหา

1) ดึงมือจับลง [A1]

13
2) นํากระดาษที่ติดออก
หมายเหตุ

• อยาใหมีเศษกระดาษตกคางอยูในเครื่อง

3) ดึงมือจับ [A1] กลับสูตําแหนงเดิม

251
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4) ดันตรงกลางของฝาครอบดานซายบน คอยๆ ปด แลวยกถาด 5
(บายพาส)

 หากกระดาษติดอยูภายในฝาครอบดานซาย [A]
1) หากกระดาษติดอยูในตําแหนงที่แสดงในรูปขวา ยกมือจับขึน้ [A2]
แลวดึงกระดาษที่ติดขึ้นมา

2) ดึงมือจับ [A2] กลับสูตําแหนงเดิม
3) ดันตรงกลางของฝาครอบดานซาย [A] คอยๆ ปด แลวยกถาด 5
(บายพาส)

การแกไขปัญหา

กระดาษติดในฝาครอบดานซาย [B]
ปฏิบัติตามขัน้ ตอนดานลางนี้ เพื่อนําเศษกระดาษที่ติดอยูภายในฝาครอบดานซายของเครื่อง [B]

1

13
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ดึงคันงาง แลวคอยๆ เปดฝาครอบดานซาย [B]

กระดาษติด

2

นํากระดาษทีต่ ิดออก
หมายเหตุ

3

• กระดาษอาจติดอยูในสวนบน ซึ่งมองเห็นไดยาก
ตรวจหากระดาษติดอยางถี่ถวน
• หากกระดาษฉีกขาด
ใหตรวจสอบจนแนใจวาไมมีเศษกระดาษติดคางอยูในเครือ่ ง

คอยๆ ปดฝาครอบดานซาย [B]

กระดาษติดในถาด 1 และ 2
ปฏิบัติตามขั้นตอนขางลางนี้เพื่อนํากระดาษทีติดอยูในถาด 1 และ 2 ออก

1

เอากระดาษติดออกโดยดูที่:



2

ถาด 1: "กระดาษติดในฝาครอบดานซาย [A]" (P.251)
ถาด 2 (เสริม) "กระดาษติดในฝาครอบดานซาย [B]" (P.252)

ถาไมสามารถเอากระดาษที่ติดออกได ใหดึงถาดออกมา
สิ่งสําคัญ

การแกไขปัญหา

3

• การดึงถาดออกหลังจากทีกระดาษติดโดยไมตรวจสอบตําแหนงทีเกิดการ
ติดอาจทําใหกระดาษฉีกขาดและติดคางภายในเครือ่ งได
เพื่อเปนการปองกันมิใหอุปกรณเสียหาย
ใหตรวจสอบตําแหนงที่มกี ระดาษติดกอนที่
จะพยายามนํากระดาษเหลานั้นออก

นํากระดาษทีต่ ิดออก
หมายเหตุ

• หากกระดาษฉีกขาด
ใหตรวจสอบจนแนใจวาไมมีเศษกระดาษติดคางอยูในเครือ่ ง
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4

คอยๆ ดันถาดเขาไปจนสุด

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

1

2
3

การแกไขปัญหา
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ตรวจสอบดานใน (รอบทางเขาตัวปอนกระดาษ) ของถาด 5 (บายพาส)
และนํากระดาษที่ติดออกมา
สิ่งสําคัญ

• ถาใสกระดาษเขาไปหลายแผน
ใหเอากระดาษทั้งหมดออกขณะที่เคลียรกระดาษ

หมายเหตุ

• หากกระดาษฉีกขาด
ใหตรวจสอบจนแนใจวาไมมเี ศษกระดาษติดคางอยูในเครือ่ ง

ถาบรรจุกระดาษหลายแผน ใหจัดมุมของกระดาษทีเ่ อาออกใหตรง
ใสกระดาษโดยใหดานทีจ่ ะพิมพคว่ําลง
จัดขอบบนของกระดาษใหสัมผัสกับชองทางการปอนกระดาษ

เอกสารติด

เอกสารติด
ปฏิบัติตามขั้นตอนดานลาง เพื่อเอาเอกสารที่ติดในตัวปอนเอกสารออก

1

ดึงมือจับดานหนาของฝาครอบดานบนของตัวปอนเอกสาร
และเปดฝาครอบดานบนของตัวปอนเอกสารจนสุด
หมายเหตุ

• ฝาครอบจะยังคงอยูในตําแหนงเมือ่ เปดจนเต็มที ใหเปดฝาครอบเบาๆ

2

ถาเอกสารตนฉบับยังไมถูกดึงเขาไปในตัวปอนเอกสาร ใหนาํ เอกสารออก

3

หากขอความที่แสดงบอกใหคุณหมุนปุม
ใหหมุนปุมเพื่อเลื่อนกระดาษไปดานบน แลวจึงเอาออก
สิ่งสําคัญ

4

• หากเอกสารถูกปอนเขาไปในตัวปอนแลว หามดึงออกเองโดยตรง
เอกสารอาจขาดได

หากขอความที่ปรากฏแจงใหคุณเปดฝาครอบดานใน
ใหยกทีจ่ ับขึ้นเพื่อเปดฝาครอบดานใน

ดาม

การแกไขปัญหา

13
5

หมุนปุมเพือ่ เลื่อนกระดาษไปดานบนสุด แลวจึงเอาออก
หมายเหตุ

6
7

• หากเอกสารถูกปอนเขาไปในตัวปอนแลว หามดึงออกเองโดยตรง
เอกสารอาจขาดได

ปดฝาครอบดานในของตัวปอนเอกสาร
ปดฝาครอบตัวปอนเอกสารใหสนิท และตรวจดูวาไมมีชองวางระหวางดานขางทีอ่ ยูใกลหรือไกลจากฝาและตัวปอนเอกสาร
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8
9

10
11

ถาไมพบเอกสารตนฉบับ ใหคอยๆ ยกตัวปอนเอกสารขึ้นอยางระมัดระวัง หากมีเอกสารติดอยู ใหเอาออกและปดตัวปอนเอกสาร
หากไมพบเอกสารในขัน้ ที่ 8 ใหยกถาดปอนเอกสารและนําเอกสารออก

เลือ่ นถาดตัวปอนเอกสารกลับเขาตําแหนงเดิมอยางระมัดระวัง
ตรวจดูใหแนใจวาเอกสารตนฉบับไมฉีกขาด, ไมมีรอยยับ หรือรอยพับ
จากนั้นใหปอนเอกสารใหมอีกครั้งเพื่อใหงานเสร็จสมบูรณ
หลังจากนําเอกสารที่ติดออกแลว ใหดําเนินการดังนี้:
ทําสําเนา:
ปอนเอกสารที่ยังไมไดสแกนใหมอีกครั้งรวมทังหนาที่ติดนั้นดวย
สแกน (อีเมล/คอมพิวเตอร(เครือขาย)):
ใหปอนเอกสารทัง้ หมดใหมอีกครั้ง
หากระบบไดสงขอมูลการสแกนไปแลว
ก็ใหปอนเฉพาะเอกสารที่ยังไมไดสแกนรวมทัง้ หนาที่ติดนั้นดวย
สแกน (TWAIN/WIA (Windows Imaging Acquisition)):
ใหปอนเอกสารทีย่ ังไมไดสแกนใหมอีกครั้ง รวมทั้งหนาทีต่ ิดนั้นดวย
แฟกซ:
ใหปอนเอกสารทัง้ หมดใหมอีกครั้ง
หมายเหตุ

การแกไขปัญหา
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• เอกสารตนฉบับที่มีรอยยนหรือพับ อาจเปนสาเหตุใหเอกสารติดหรือตนฉบับเสียหายได ใหใชเอกสารตนฉบับที่ขาด ยับ
หรือถูกพับกับกระจกวางเอกสารตนฉบับเทานั้น

การขอความชวยเหลือ

การขอความชวยเหลือ
Fuji Xerox จะมีเครื่องมือวินิจฉัยอัตโนมัติอยูสองสามรายการ เพื่อชวยเหลือคุณในการสรางและรักษาคุณภาพงานพิมพ

ขอความแผงควบคุม
แผงควบคุมจะใหขอ มูลและวิธีการแกไขปญหากับคุณ เมื่อเกิดขอผิดพลาดหรือสภาวะการเตือนขึ้น
แผงควบคุมจะแสดงขอความเพื่อแจงคุณเกี่ยวกับปญหา
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ "รหัสขอผิดพลาด" (P.244)

การรับขอมูลผลิตภัณฑ
การรับโปรแกรมควบคุมการพิมพลาสุด
สามารถรับโปรแกรมควบคุมการพิมพลา สุดไดโดยการดาวนโหลดจากเว็บไซตทเี่ ปนทางการของเรา
ขั้นตอนตอไปนี้จะใชโปรแกรมควบคุมการพิมพ PCL 6 เปนตัวอยาง
หมายเหตุ

1
2
3

• ผูใชจะตองรับผิดชอบคาใชจายในการสื่อสารเอง

ในกลองโตตอบ [กําหนดลักษณะการพิมพ] ของโปรแกรมควบคุมการพิมพของคุณ ใหเลือกแท็บ [ขัน้ สูง] จากนั้นคลิก [เกี่ยวกับ]
คลิก [เว็บไซต Fuji Xerox]
เว็บเบราวเซอรจะถูกเรียกใชและแสดงเว็บไซตที่เปนทางการของเรา
ปฏิบัติตามคําแนะนําบนเว็บไซต และดาวนโหลดโปรแกรมควบคุมการพิมพตามความเหมาะสม
หมายเหตุ

• URL ของหนาบริการดาวนโหลดโปรแกรมควบคุมการพิมพคือ: http://www.fujixeroxprinters.com/
• สําหรับขอมูลลาสุดเกี่ยวกับคุณลักษณะโปรแกรมควบคุมการพิมพ โปรดดูที่วิธใี ชสําหรับโปรแกรมควบคุมการพิมพ

การอัพเดตเฟรมแวรของเครือ่ ง
เว็บไซตทเี่ ปนทางการของเรามีเครื่องมือที่อนุญาตใหคุณอัพเดตเฟรมแวรของเครื่อง (ซอฟตแวรที่ฝงตัวในเครื่อง) จากคอมพิวเตอรของคุณ
คุณสามารถดาวนโหลดเฟรมแวรและเครื่องมือการปรับปรุงลาสุดไดจาก URL ตอไปนี้
ปฏิบัติตามคําแนะนําบนเว็บไซต และดาวนโหลดการปรับปรุงเฟรมแวรที่ถูกตอง
http://www.fxap.com.sg/
หมายเหตุ

• ผูใชจะตองรับผิดชอบคาใชจายในการสื่อสารเอง

การแกไขปัญหา
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โหมดของปลอม
เมือ่ ผงหมึกในตลับผงหมึกหมด ขอความ [ผงหมึกหมด] จะปรากฏขึน้
เมือ่ คุณตองการใชเครื่องในโหมดผงหมึกทีไ่ มใชของแท ใหโปรแกรมโหมดและเปลีย่ นตลับหมึก

1
2
3
4
5
6

การแกไขปัญหา
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สิ่งสําคัญ

• หากคุณใชเครื่องในโหมดผงหมึกที่ไมใชของแท อาจไมไดรับประสิทธิภาพของเครือ่ งสูงสุด และปญหาใดๆ
ที่อาจเกิดขึ้นจากการใชโหมดผงหมึกที่ไมใชของแท จะไมไดรับการคุมครองโดยการรับประกันคุณภาพของเรา
การใชงานในโหมดผงหมึกที่ไมใชของแทอยางตอเนื่องอาจทําใหเครื่องเสียหายได
และผูใชเปนผูร ับผิดชอบคาใชจายในการซอมแซมความเสียหายดังกลาว

หมายเหตุ

• กอนที่จะเริ่มใชงานตามที่อธิบายดานลาง ใหยืนยันวา [พรอม] ปรากฏขึ้นบนแผง LCD

กดปุม <สถานะเครื่อง>
เลือกแท็บ [เครื่องมือ]
เลือก [การตั้งคาของผูดูแลระบบ]
เลือก [การดูแลรักษา]
เลือก [ผงหมึกทีไ่ มใชของแท]
เลือก [เปด] จากนั้นเลือก [ตกลง]
เครื่องเปลี่ยนเปนโหมดผงหมึกทีไ่ มใชของแท

14 ภาคผนวก
ในบทนี้จะอธิบายเกี่ยวกับขอมูลจําเพาะของเครือง, สวนประกอบที่เปนอุปกรณเสริม และ หมายเหตุและขอจํากัด
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 พืน
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 อุปกรณเสริม.....................................................................................................................................................................267

หมายเหตุและขอจํากัด......................................................................................................................................................268
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ขอมูลจําเพาะ
เนื้อหาในสวนนี้จะอธิบายเกี่ยวกับขอมูลจําเพาะหลักๆ ของเครื่อง
โปรดทราบวาขอมูลจําเพาะและรูปลักษณของผลิตภัณฑอาจเปลีย่ นไปโดยไมแจงใหทราบลวงหนา
 ฟงกชั่นพืน้ ฐาน / ฟงกชั่นการทําสําเนา
ชนิด

เดสกท็อป

หนวยความจํา

512 MB

ฮารดดิสก

-

สมรรถภาพของสี

ทุกสี

ความละเอียดในการสแกน

600 x 600 dpi

ความละเอียดในการพิมพ

ความละเอียดของผลลัพธ:
1,200 x 2,400 dpi
ความละเอียดในการประมวลผลขอมูล: 600 x 600 dpi

Halftone

256 ครึ่งสีสําหรับแตละสี (16,700,000 สี)

เวลาอุนเครื่อง

ไมเกิน 39 วินาที
สิ่งสําคัญ

• ณ อุณหภูมิหอง 20 องศาเซลเซียส

ขนาดกระดาษตนฉบับ

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

ขนาดกระดาษที่ออกมา

สูงสุด:
ต่ําสุด:

น้ําหนักกระดาษที่ออกมา

ถาด 1:
60-90 แกรม
ถาด 2 (ตัวเลือก): 60-256 แกรม
ถาด 5 (บายพาส): 60-216 แกรม

A3, 11 x 17"
ถาด 1: A5
ถาด 2 (ตัวเลือก): A5
ถาด 5 (บายพาส): A5 (ขนาดไมมาตรฐาน: 89 x 98 มม.)
ความกวางเผือ่ สวนขอบภาพ: 5.5 มม. สูงสุดที่ดานบน 5.5 มม. สูงสุดที่ดานขวา ซายและลาง

สิ่งสําคัญ

เวลาในการทําสําเนาแผนแรก

• ใหใชกระดาษที่ฟูจิ ซีร็อกซแนะนํา
การทําสําเนาอาจไมสามารถดําเนินการไดอยางถูกตองทั้งนี้ขึ้นอยูกับเงื่อนไข

<หากใชกระจกวางเอกสาร>
ขาวดํา: 8.6 วินาที (A4
สี:
สิ่งสําคัญ

10.8 วินาที (A4

/โหมดขาวดํากอน)
/โหมดสีกอ น)

• คาอาจแตกตางกันไป โดยขึ้นกับการกําหนดคาเครือง

<เมื่อใชตัวปอนเอกสาร>

ภาคผนวก

ขาวดํา: 10.6 วินาที (A4

/โหมดขาวดํากอน)

สี:

/โหมดสีกอ น)

สิ่งสําคัญ

การยอ/การขยาย
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13.6 วินาที (A4

• คาอาจแตกตางกันไป โดยขึ้นกับการกําหนดคาเครือง

ขนาดตอขนาด
1:1 ± 0.7%
กําหนดลวงหนา % 50%, 70%, 81%, 86%, 115%, 122%, 141%, 200%
กําหนดเอง %
25 - 400% (เพิ่มขึ้นทีละ 1%)

ขอมูลจําเพาะ
ความเร็วในการทําสําเนาแบบตอเนื่อง

ถาดกระดาษ 1 และ 2 (ตัวเลือก): ทําสําเนา 1 ดานตอเนื่อง/การขยายแบบเดียวกัน
ขาวดํา
สี
A4

:

B5

/B5

/A4

20 แผน/นาที

20 แผน/นาที

/B4/A3: 12 แผน/นาที

12 แผน/นาที

ถาดกระดาษ 1 และ 2 (ตัวเลือก): ทําสําเนา 2 ดานตอเนื่อง/การขยายแบบเดียวกัน
ขาวดํา
สี
A4

:

B5

/B5

/A4

17 หนา/นาที

17 หนา/นาที

/B4/A3: 8.5 หนา/นาที

8.5 หนา/นาที

ถาดกระดาษ 5: ทําสําเนา 1 ดานตอเนื่อง/การขยายแบบเดียวกัน
ขาวดํา
A4

:

B5

/B5

/A4

20 แผน/นาที

20 แผน/นาที

/B4/A3: 12 แผน/นาที

12 แผน/นาที

ถาดกระดาษ 5: ทําสําเนา 2 ดานตอเนื่อง/การขยายแบบเดียวกัน
ขาวดํา
A4
B5

:
/B5

สิ่งสําคัญ

/A4

สี

สี

17 หนา/นาที

17 หนา/นาที

/B4/A3: 8.7 หนา/นาที

8.7 หนา/นาที

• ความเร็วอาจจะลดลงอันเนื่องมาจากการปรับคุณภาพของภาพ
• ความเร็วเหลานี้คือความเร็วที่ใชกับกระดาษปอนด, กระดาษธรรมดา และกระดาษรีไซเคิล
ประสิทธิภาพของการพิมพอาจเปลี่ยนไปตามชนิดของกระดาษที่ใช

ความจุถาดกระดาษ

มาตรฐาน:
ตัวเลือก:
ความจุกระดาษสูงสุด:
สิ่งสําคัญ

350 แผน (ถาด 1 (250 แผน*1) + ถาด 5 (บายพาส) (100 แผน*2))
500 แผน*1 (One Tray Module)
850 แผน (มาตรฐาน + One Tray Module)

• *1: เมือ่ ใชกระดาษ 80 แกรม
• *2: เมือ่ ใชกระดาษมาตรฐานของฟูจิ ซีรอ็ กซ

การถายสําเนาตอเนื่อง

999 แผน

ความจุถาดกระดาษงานพิมพ

250 แผน (A4
สิ่งสําคัญ

)
• เมื่อใชกระดาษ 80 แกรม

แหลงจายไฟ

AC 220 - 240 โวลต ±10%, 5 แอมแปร, 50/60 เฮิรตซ ±3%

การใชพลังงาน

220 V:
240 V:
โหมดพลังงานใกลหมด:
โหมดหยุดทํางาน:

ขนาด

ความกวาง 595 x ความลึก 586 x ความสูง 549 มม. (รวมฝาปด)
ความกวาง 595 x ความลึก 586 x ความสูง 634 มม. (รวมตัวปอนเอกสาร)

น้ําหนักเครื่อง

43 กก. (รวมฝาปด)
49 กก. (รวมตัวปอนเอกสาร + ชุดการพิมพดูเพล็กซ)

ขอกําหนดดานพื้นที่

ภาคผนวก

สิ่งสําคัญ

ไมเกิน 1.1 กิโลวัตต
ไมเกิน 1.2 กิโลวัตต
46 กิโลวัตต
1.4 กิโลวัตต

• ไมรวมตลับหมึก

14

ความกวาง 947 x ความลึก 586 มม. (รวมฝาปด)
ความกวาง 972 x ความลึก 586 มม. (รวมตัวปอนเอกสาร + ชุดการพิมพดูเพล็กซ)
สิ่งสําคัญ

• เมื่อดึงถาด 5 (บายพาส) ออกมาสุดแลว

 ฟงกชั่นการพิมพ
ชนิด

ติดตั้งในตัว

ขนาดกระดาษที่ออกมา

เชนเดียวกับฟงกชั่นพื้นฐาน/ฟงกชั่นการทําสำเนา

ความเร็วในการพิมพตอเนื่อง

เชนเดียวกับฟงกชั่นพื้นฐาน/ฟงกชั่นการทําสำเนา
สิ่งสําคัญ

• ความเร็วในการพิมพอาจลดลงอันเนื่องมาจากการปรับคุณภาพของภาพ
และความเร็วในการพิมพยังอาจลดลงขึ้นอยูกับเอกสารที่ใช
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ความละเอียดในการพิมพ

ความละเอียดของผลลัพธ:
1,200 x 2,400 dpi
ความละเอียดในการประมวลผลขอมูล: 600 x 600 dpi สําหรับมาตรฐานและคุณภาพสูง

PDL

PCL6/5e, HBPL

โปรโตคอล

การเชื่อมตอเครือขาย: TCP/IP (lpd, IPP/IPPS, Port9100, SMB, WSD*)

ระบบปฏิบัติการ

Microsoft® Windows® XP x86
Microsoft® Windows Server® 2003 x86
Microsoft® Windows Server® 2003 x64
Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition
Microsoft® Windows Vista®
Microsoft® Windows Vista® x64
Microsoft® Windows Server® 2008 x86
Microsoft® Windows Server® 2008 x64 Edition
Microsoft® Windows Server® 2008 R2 x64
Microsoft® Windows® 7 x86
Microsoft® Windows® 7 x64
Microsoft® Windows® 8 x86
Microsoft® Windows® 8 x64
Microsoft® Windows Server® 2012 x64
Microsoft® Windows Server® 2012 R2 x64
Microsoft® Windows® 8.1 x86
Microsoft® Windows® 8.1 x64
Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9
• สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับระบบปฏิบัตกิ ารเวอรชั่นลาสุดที่รองรับ โปรดดูเว็บไซตที่เปนทางการของเรา

สิ่งสําคัญ

แบบอักษร

PCL6/5: 81 แบบอักษรยุโรป, 36 ชุดสัญลักษณ

การเชื่อมตอ

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

* : WSD ยอมาจาก Web Services on Devices (การบริการเว็บบนอุปกรณ)

 ฟงกชั่นการสแกน (Local)
ประเภท

เครื่องสแกนสี

ขนาดกระดาษตนฉบับ

เชนเดียวกับฟงกชั่นพื้นฐาน/ฟงกชั่นการทําสำเนา

ความละเอียดในการสแกน

TWAIN: ขาวดําและเกรยสเกล: 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi,
150 x 150 dpi
สี: 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi, 150 x 150 dpi
WIA: สี, เกรยสเกล, และขาวดํา: 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi, 150 x 150 dpi

ความเร็วในการสแกน*1

ขาวดํา:
สี:

24 แผน/นาที
19 แผน/นาที

เอกสารขนาดมาตรฐานของฟูจิ ซีร็อกซ (A4

ภาคผนวก

การเชื่อมตอ

14

262

Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T, USB2.0

) ความละเอียด 200 dpi

ขอมูลจําเพาะ
สแกนไปยังคอมพิว โปรแกรมควบคุม TWAIN/WIA*2
เตอร (TWAIN/
การพิมพ
WIA*2: USB)
®
®
ระบบปฏิบตั ิการ*3 Microsoft Windows XP x86
Microsoft® Windows Server® 2003 x86
Microsoft® Windows Server® 2003 x64
Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition
Microsoft® Windows Vista®
Microsoft® Windows Vista® x64
Microsoft® Windows Server® 2008 x86
Microsoft® Windows Server® 2008 x64 Edition
Microsoft® Windows Server® 2008 R2 x64
Microsoft® Windows® 7 x86
Microsoft® Windows® 7 x64
Microsoft® Windows® 8 x86
Microsoft® Windows® 8 x64
Microsoft® Windows Server® 2012 x64
Microsoft® Windows Server® 2012 R2 x64
Microsoft® Windows® 8.1 x86
Microsoft® Windows® 8.1 x64
Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9
สิ่งสําคัญ

• สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับระบบปฏิบัตกิ ารเวอรชนั่ ลาสุดที่รองรับ โปรดดูเว็บไซตที่เปนทางการของเรา

*1 : ความเร็วในการสแกนอาจตางกันไปขึ้นอยูกับเอกสาร
*2 : WIA ยอมาจาก Windows Imaging Acquisition
*3 : โปรดดูเว็บไซตที่เปนทางการของเราสําหรับระบบปฏิบัติการที่รองรับลาสุด

 ฟงกชั่นการสแกน (เครือขาย)
ประเภท

เครื่องสแกนสี

ขนาดกระดาษตนฉบับ

เชนเดียวกับฟงกชั่นพื้นฐาน/ฟงกชั่นการทําสำเนา

ความละเอียดในการสแกน

ขาวดําและเกรยสเกล: 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi, 150 x 150 dpi
สี: 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi, 150 x 150 dpi

ความเร็วในการสแกน*1

ขาวดํา: 24 แผน/นาที
สี:
19 แผน/นาที
เอกสารขนาดมาตรฐานของฟูจิ ซีร็อกซ (A4

การเชือ่ มตอ

มาตรฐาน:

) ความละเอียด 200 dpi

Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T

สิ่งสําคัญ

รูปแบบไฟล

ภาคผนวก

สแกนไปยังคอมพิว โปรโตคอล
TCP/IP (SMB, FTP, WSD*2)
เตอร (เครือขาย:
Push Scanning) ระบบปฏิบตั กิ าร*3 Microsoft® Windows® XP x86
Microsoft® Windows Server® 2003 x86
Microsoft® Windows Server® 2003 x64
Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition
Microsoft® Windows Vista®
Microsoft® Windows Vista® x64
Microsoft® Windows Server® 2008 x86
Microsoft® Windows Server® 2008 x64 Edition
Microsoft® Windows Server® 2008 R2 x64
Microsoft® Windows® 7 x86
Microsoft® Windows® 7 x64
Microsoft® Windows® 8 x86
Microsoft® Windows® 8 x64
Microsoft® Windows Server® 2012 x64
Microsoft® Windows Server® 2012 R2 x64
Microsoft® Windows® 8.1 x86
Microsoft® Windows® 8.1 x64
Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9

14

• สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับระบบปฏิบัตกิ ารเวอรชนั่ ลาสุดที่รองรับ โปรดดูเว็บไซตที่เปนทางการของเรา

ไบนารีขาวดํา: TIFF/DocuWorks/PDF
สี:
TIFF/JPEG/DocuWorks/PDF
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สแกนไปยังอีเมล

โปรโตคอล

TCP/IP (ระบุตัวตนของ SMTP)

รูปแบบไฟล

ไบนารีขาวดํา: TIFF/DocuWorks/PDF
สี:
TIFF/JPEG/DocuWorks/PDF

*1 : ความเร็วในการสแกนอาจตางกันไปขึ้นอยูกับเอกสาร
*2 : WSD ยอมาจาก Web Services on Devices (การบริการเว็บบนอุปกรณ)
*3 : โปรดดูเว็บไซตทเี่ ปนทางการของเราสําหรับระบบปฏิบัติการที่รองรับลาสุด

 ฟงกชั่นแฟกซ (อุปกรณเสริม)
ขนาดเอกสารที่สง

สูงสุด:

A3, 11 x 17"

ขนาดกระดาษที่บนั ทึก

สูงสุด:
ต่ําสุด:

A3, 11 x 17"
A5

เวลาในการสง

นอยกวา 3 วินาที
สิ่งสําคัญ

• เมื่อสงขอมูลจากเอกสารขนาด A4 ที่มีอักขระ 700 ตัวในระดับคุณภาพมาตรฐาน (8 x 3.85 เสน/มม.)
และโหมดความเร็วสูง (28.8 kbps ขึ้นไป: JBIG)
ความเร็วนี้เปนความเร็วในการสงสําหรับขอมูลภาพเทานั้นและไมรวมเวลาในการควบคุมสําหรับการติดตอ
สือ่ สาร โปรดทราบวาเวลาในการสงจริงจะขึน้ อยูกับเนื้อหาของเอกสาร เครือ่ งที่ผูรบั ใช
และสถานะของสายสัญญาณที่ตดิ ตอสือ่ สาร

โหมดการสง

G3

ความละเอียดในการสแกน

มาตรฐาน:
8 x 3.85 เสน/มม., 200 x 100 dpi (7.9 x 3.9 จุด/มม.)
ละเอียด/ภาพ:
8 x 7.7 เสน/มม., 200 x 200 dpi (7.9 x 7.9 จุด/มม.)
ละเอียดมาก (400 dpi): 16 x 15.4 เสน/มม., 400 x 400 dpi (15.7 x 15.7 จุด/มม.)

วิธีการเขารหัส

MH, MR, MMR, JBIG

ความเร็วในการสง

G3: 33.6/31.2/28.8/26.4/24.0/21.6/19.2/16.8/14.4/12.0/9.6/7.2/4.8/2.4 kbps

จํานวนสายแฟกซ

อินเทอรเน็ตผานสายโทรศัพท, PBX, เครือขายสื่อสารทางโทรสาร (PSTN), สูงสุด 1 พอรต (G3-1 พอรต)

 ฟงกชันแฟกซตรง (เสริม)

ภาคผนวก
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ขนาดเอกสารที่สง

A3, B4, A4

ความละเอียดในการสแกน

เชนเดียวกับฟงกชั่นโทรสาร

ความเร็วในการสง

เชนเดียวกับฟงกชั่นโทรสาร

จํานวนสายแฟกซ

เชนเดียวกับฟงกชั่นโทรสาร

ระบบปฏิบัติการ

Microsoft® Windows® XP x86
Microsoft® Windows Server® 2003 x86
Microsoft® Windows Server® 2003 x64
Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition
Microsoft® Windows Vista®
Microsoft® Windows Vista® x64
Microsoft® Windows Server® 2008 x86
Microsoft® Windows Server® 2008 x64 Edition
Microsoft® Windows Server® 2008 R2 x64
Microsoft® Windows® 7 x86
Microsoft® Windows® 7 x64
Microsoft® Windows® 8 x86
Microsoft® Windows® 8 x64
Microsoft® Windows Server® 2012 x64
Microsoft® Windows Server® 2012 R2 x64
Microsoft® Windows® 8.1 x86
Microsoft® Windows® 8.1 x64
Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9
สิ่งสําคัญ

• สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับระบบปฏิบัตกิ ารเวอรชั่นลาสุดที่รองรับ โปรดดูเว็บไซตที่เปนทางการของเรา

* : โปรดดูเว็บไซตทเี่ ปนทางการของเราสําหรับระบบปฏิบัติการที่รองรับลาสุด
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ขอมูลจําเพาะ
 หนวยงานพิมพแบบดูเพล็กซ
ขนาดกระดาษ

เชนเดียวกับฟงกชั่นพื้นฐาน/ฟงกชั่นการทําสำเนา

น้ําหนักกระดาษ

60-169 แกรม

 อุปกรณปอนเอกสารอัตโนมัติแบบดูเพล็กซ
ประเภท

อุปกรณปอ นเอกสารอัตโนมัติแบบดูเพล็กซ

ขนาดกระดาษตนฉบับ

สูงสุด: A3, 11 x 17"
ต่ําสุด: A5 (ขนาดไมมาตรฐาน: 125 x 125 มม.)
38-128 แกรม (2 ดาน: 50-128 แกรม)

ความจุ

110 แผน
• เมื่อใชกระดาษ 80 แกรม

สิ่งสําคัญ

ความเร็วในการปอน

ขาวดํา: 20 แผน/นาที (A4

, 1 ดาน), 13 แผน/นาที (A4

, 2 ดาน)

สี:

, 1 ดาน), 11 แผน/นาที (A4

, 2 ดาน)

18 แผน/นาที (A4

ขนาด

ความกวาง 540 x ความลึก 492 x ความลึก 119 มม.

น้ําหนัก

7 กก.

 One Tray Module (อุปกรณเสริม)
ขนาดกระดาษ

เชนเดียวกับฟงกชั่นพื้นฐาน/ฟงกชั่นการทําสำเนา

น้ําหนักกระดาษ

60-256 แกรม

ความจุ

500 แผน x 1 ถาด
หมายเหตุ

• เมื่อใชกระดาษ 80 แกรม

ขนาด

ความกวาง 541 x ความลึก 586 x ความลึก 113 มม.

น้ําหนัก

11 กก.

ภาคผนวก
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พื้นที่ที่พิมพได
พื้นที่ทพี่ ิมพไดมาตรฐานเปนพื้นทีข่ องหนาภายในขอบเขต 5.5 มม. จากขอบบนและ 5.5 มม. จากขอบลาง
ขอบซายและขอบขวาของกระดาษ พื้นที่ทพี่ ิมพไดจริงอาจจะแตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับเครื่องพิมพ (พล็อตเตอร) และภาษาที่ใชควบคุม
5.5 mm

บริเวณที%พิมพได

5.5 mm

ทิศทางกระดาษเขา

ภาคผนวก
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พื้นที่ที่พิมพได

5.5 mm

5.5 mm

อุปกรณเสริม

อุปกรณเสริม
ตารางตอไปนี้จะแสดงใหเห็นอุปกรณเสริมที่มจี าํ หนาย โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาเพื่อสั่งซื้ออุปกรณเสริมเหลานี้
ชื่อผลิตภัณฑ

คําอธิบาย

ชุดแฟกซ

เพิ่มคุณลักษณะการแฟกซลงในเครื่อง

One Tray Module

ถาดหนึ่งสามารถบรรจุได 500 แผน ของกระดาษ (เมื่อใชกระดาษ 80 แกรม)

ตัวล็อคถาด

จะล็อคถาดที่อยูในเครื่อง

หมายเหตุ

• อุปกรณเสริมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตอ งแจงใหทราบลวงหนา
• โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาเพื่อขอทราบรายละเอียดลาสุด
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หมายเหตุและขอจํากัด
เนื้อหาในสวนนี้อธิบายถึงหมายเหตุและขอจํากัดที่จะสังเกตไดในขณะใชเครื่อง

หมายเหตุและขอจํากัดในการใชเครื่อง
 หมายเหตุเกี่ยวกับการปดสวิตชเครือ่ ง
หลังจากที่ปดสวิตชเครื่องแลว เครื่องจะใชเวลาสักครูในการปดกระบวนการทํางานตางๆ ภายใน และโปรดทราบวา
ภายหลังการปดสวิตชเครื่องและเปดใหมในทันทีกอ นทีห่ นาจอจะดับลงนั้นจะไมไดทาํ ใหเครื่องสามารถเริ่มงานไดทันที
ดังนั้นกอนเปดสวิตชเครื่องทุกครั้งจึงควรตรวจดูวา หนาจอเครื่องดับสนิทแลว
 การติดตั้งและการเคลือ่ นยายเครือ่ ง



โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาหรือชางของฟูจิ ซีร็อกซกอ นเคลือ่ นยายเครื่อง
หามเขยาเครื่องในขณะทีเ่ ครื่องทํางานอยู



ระวังนิ้วขณะปดฝาครอบเอกสาร



หามวางวัตถุอยูใกลพดั ลมระบายความรอน

 รหัสตัวอักขระ
ในการสงขอมูลจากคอมพิวเตอร หากมีอักขระที่เครื่องไมรองรับรวมอยูในชื่อไฟลดวยแลว อักขระหลานี้อาจจะแสดงผลไมถูกตอง
สามารถใชไดเฉพาะอักขระ ASCII เทานั้น
 ฮารดดิสก
คุณไมสามารถติดตั้งฮารดดิสกลงในผลิตภัณฑนี้ได
 รายงานประวัติงาน
หากชือ่ ไฟลเอาทพุตมีอักขระอื่นที่ไมใชอักขระที่เปนตัวอักษรและตัวเลข ชื่อไฟลดังกลาวจะแสดงในรายงานประวัติงานไมถูกตอง
 ตัวปอนเอกสาร
ระหวางทีเ่ ครื่องอยูในโหมดพัก เครื่องจะตรวจไมพบเอกสารทีว่ างอยูในตัวปอนเอกสาร
 การตั้งคากระดาษ
เมือ่ เกิดกระดาษติดขึน้ ที่ถาดกระดาษ ลดจํานวนแผนของกระดาษในถาดกระดาษ
 การจัดการ
Auditron มีประสิทธิภาพสําหรับงานทําสําเนาและงานพิมพเทานั้น โดยจะไมควบคุมงานสแกนหรืองานแฟกซ

ภาคผนวก

 <ขอมูล> LED
เมือ่ เครื่องเขาสูโหมด ระบบประหยัดพลังงาน <ขอมูล> LED จะดับแมในขณะทีย่ ังคงมีงานแฟกซที่ไดรับหรือคางอยูในเครื่อง <ขอมูล> LED
จะไมสวางในโหมด ระบบประหยัดพลังงาน แมในขณะทีเ่ ครื่องรับงานพิมพ
 คุณภาพของภาพ

เมื่อตั้งคาเริ่มตนสําหรับ [สีงานพิมพ] เปน [ขาวดํา] ความเขมของสีของงานพิมพสีงานแรกหลังจากที่เปดเครื่องอาจแยลงเล็กนอย
ใชฟงกชันการปรับเทียบอัตโนมัติ
 หลังจากทีเ่ ปลี่ยนตลับลูกดรัมหรือตลับหมึก คุณภาพของภาพอาจจะไมดี ใชฟงกชันการปรับเทียบอัตโนมัติ
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หมายเหตุและขอจํากัดในการใชคุณลักษณะการทําสําเนา
 ถายบัตรประจําตัว
ดานหนาและดานหลังของบัตรประจําตัวที่ทาํ สําเนาจะถูกพิมพลงบนพื้นที่ตรงกลางครึ่งบนและครึ่งลางของแผนกระดาษ
ยกเวนในกรณีตอไปนี้:


เมื่อบัตรประจําตัวมีขนาดใหญกวาขนาดมาตรฐานที่สามารถพิมพไดในคุณลักษณะการถายบัตรประจําตัว ระบบอาจทําการตัด
สวนหนึ่งของภาพออก



ขอบของภาพสําเนาบัตรประจําตัวอาจถูกตัดออกหากใชการตัดขอบ

 เกี่ยวกับหนวยความจํา
หากหนวยความจําของเครื่องไมเพียงพอขณะทําสําเนาแบบจัดชุด เครื่องจะพิมพเฉพาะงานทีก่ ําลังสแกนขอมูลออกมา

หมายเหตุและขอจํากัดเกี่ยวกับการใชคุณลักษณะการพิมพ
 จํานวนนับของมิเตอร
จํานวนหนาที่พิมพในกรณีตอไปนี้จะถูกนับโดยมิเตอร
เมื่อสั่งพิมพงานพิมพแบบ 2 ดาน จะสามารถแทรกแผนกระดาษเปลาเขาไปไดโดยอัตโนมัติเพื่อปรับหนา
ทั้งนี้ขนึ้ อยูกับแอพพลิเคชันที่ใช
 แมวามีการกําหนดคาโปรแกรมควบคุมการพิมพเพือขามหนาเปลา เครื่องจะพิมพหนาเปลาทีม
่ ีอักขระสีขาว อักขระบรรทัดใหม
และอักขระชองวาง


 การวางแนวกระดาษสําหรับ Mac OS
หากใช Mac OS X วางกระดาษตามแนวนอนในเครื่องโดยไมตองคํานึงถึงการวางแนวของรูปภาพบนเอกสาร
 คุณภาพของภาพ
หากคุณภาพของภาพของงานพิมพไมดี การเปลี่ยนการตั้งคาคุณภาพของภาพบนโปรแกรมควบคุมการพิมพสามารถแกปญหานี้ได

หมายเหตุและขอจํากัดเกี่ยวกับการใชคุณลักษณะการสแกน
เนื้อหาในสวนนี้อธิบายถึงหมายเหตุและขอจํากัดทีจ่ ะสังเกตไดขณะใชคุณลักษณะการสแกน
สําหรับหมายเหตุและขอจํากัดเกี่ยวกับโปรแกรมควบคุมการสแกน ใหดูที่ขอมูล "Readme" บน CD-ROM สําหรับ Driver CD Kit ที่มาพรอมกับเครื่อง

ภาคผนวก

 สมุดรายชื่อ

เมื่อมีการลงทะเบียนทีอ่ ยูโดยใช CentreWare Internet Services เราขอแนะนําใหใชสายเคเบลแบบไขว Ethernet สําหรับการเชื่อมตอ
ระหวางเครื่องกับคอมพิวเตอรเพื่อปองกันทีอ่ ยูอีเมลของคุณไมใหถูกดักจับขอมูลบนเครือขาย ทัง้ นี้เนื่องจากเครื่องไมรองรับ SSL
 2-byte UTF-8 จะรองรับ Server Path และชื่อทีใ
่ ชรวมกันของเซิรฟเวอร SMB รวมถึงชื่อทีจ่ ะลงทะเบียนไวในสมุดรายชือ่
อยางไรก็ตามระบบจะไมสามารถแสดงภาษาอื่นที่นอกเหนือจากภาษาเกาหลีและภาษาจีนประยุกตบนหนาจอของเครื่องได
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