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

Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ 

PCL เปนเคร่ืองหมายการคาจดทะเบยีนของ Hewlett-Packard Corporation

ชือ่ตราสินคาหรือชื่อผลิตภัณฑเปนเคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของบร ิษัทผูเปนเจาของชื่อและสินคาเหลาน้ัน

ภาพหนาจอสินคา Microsoft ไดรับการตีพิมพซํ้าโดยการอนุญาตจาก Microsoft Corporation

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสิทธ์ิการใชงาน ใหดูที่ เกีย่วกับสิทธ์ิการใชงาน

XEROX, สัญลักษณโลกแหงการเชือ่มโยง, PDF Bridge และ CentreWare เปนเคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ Xerox Corporation 

ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ Fuji Xerox Co., Ltd. 

ในคูมือน้ี ขอมูลดานความปลอดภัยจะมีสัญลักษณดังกลาวนํา 

กรุณาอานและปฏิบัติตามคําส่ังกอนดําเนินการข้ันตอนที่จําเปน

เน่ืองจากเคร่ืองทําสําเนามีคุณสมบตัิที่ออกแบบมาเพ่ือปองกันการปลอมแปลงเอกสารบางอยาง 

จึงอาจทําใหเกิดเหตุการณที่สําเนาหรือภาพที่สแกนไมเปนไปตามผลลัพธที่ตองการ 

ฟูจิ ซีร็อกซ จะไมรับผิดชอบกรณีเคร่ืองไดรับความเสียหายจากการติดคอมพิวเตอรไวรัสหรือการถูกแฮ็ก

ส่ิงสําคัญ

1. ขอสงวนสิทธ์ิทั้งหมดในคูมือน้ี สงวนสิทธ์ิคูมือน้ีตามพระราชบัญญตัิลิขสิทธ์ิ หามทําสําเนาหรือดัดแปลงคูมือ หรือสวนใดสวนหน่ึงในคูมือ 

โดยมิไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากผูจดัพิมพ

2. อาจมีการปรับปรุง เปล่ียนแปลง หรือแกไขเน้ือหาบางสวนในคูมือน้ีโดยมิไดมีการแจงใหทราบลวงหนา

3. เรายินดีรับคําแนะนําและติชมเกีย่วกับขอความกาํกวม ขอผิดพลาด ขอละเลย หรือหนาบางหนาท่ีขาดหายไป

4. หามพยายามกระทําขั้นตอนใดๆ กบัเคร่ืองที่นอกเหนือไปจากท่ีแสดงไวในคูมือน้ี การดําเนินการท่ีไมไดรับอนุญาตอาจเปนเหตุใหเกิดขอผดิพลาดหรืออบุัติเหตุ 

ซ่ึงทาง ฟูจิ ซีร็อกซ จะไมรับผิดชอบตอปญหาใดๆ ที่เกดิขึ้นจากการกระทําที่ไมไดรับอนุญาตใหกระทํา

การสงออกผลิตภัณฑน้ีอยูภายใตการควบคุมอยางเครงครัดตามกฏหมายเกี่ยวกับการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

และการคาระหวางประเทศของประเทศญี่ปุน และ/หรือตามกฏขอบงัคับควบคุมการสงออกของประเทศสหรัฐอเมริกา
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คํานํา

ขอบคุณทีเ่ลือกใช DocuCentre SC2020 (ซึ่งตอจากน้ีจะเรียกวา "เคร่ือง")

คูมือน้ีจะอธิบายถึงวิธีการใชเคร่ืองและขอควรระวังทีค่วรปฏิบัติตามในระหวางการใชเครื อง 

โปรดแนใจวาคุณไดอานคูมือน้ีกอนการใชเคร่ืองเพื่อใหใชประโยชนจากเคร่ืองใหไดมากทีสุ่ดและเพื่อการใชงานอยางมีประสิทธิภาพ

คูมอืจะอธิบายโดยเขาใจวา 

คุณมีความรูพืน้ฐานเกีย่วกับสภาพแวดลอมการใชงานคอมพิวเตอรสวนบุคคลทีใ่ชและสภาพแวดลอมระบบเครือขายแลว 

สาํหรับขอมลูเกีย่วกับสภาพแวดลอมของคอมพวิเตอรสวนบคุคลที่ใชและความรูพื้นฐานและการปฏ ิบัติการของสภาพแวดลอมระบบเครือขาย 

ใหดูทีคู่มอืที่แนบมาพรอมกบัคอมพวิเตอรสวนบุคคล, ระบบปฏิบัติการ และระบบเครือขาย

หลงัจากอานคูมอืเสร็จแลว ควรเก็บคูมือน้ีไวในที่ๆ  เหมาะสมเพ่ือประโยชนในการอางองิอยางรวดเร็ว 

คูมือน้ีจะมีประโยชนในกรณทีี่คุณลืมวิธีใชเคร่ืองหรือเมื่อเกิดปญหาขึน้กับเคร่ือง

เมื่อคุณใชเคร่ืองน้ี ขอแนะนําใหคุณเปลีย่นรห ัสผานของผูดูแลระบบทนัทหีลงัจากที่ติดต้ังเครื่อง

สําหรับขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกบัการเปลีย่นรหสัผาน ใหดูที่ "ฟงกชันลอ็คแผง" (P.186)
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ประเภทของคูมือ

คูมอืตอไปน้ีจะแนบมาพรอมกับเคร่ือง

คูมือที่มากับเครือ่ง

 คูมือผูใช (คูมอืเลมน้ี) (Driver CD Kit)

คูมอืน้ีอธิบายถึงวิธีการใชคุณลักษณะการทาํสำเนา, การพิมพ, การแฟกซ และการสแกน รวมถึงวิธีการต้ังกระดาษ, 

วิธีการบํารุงรักษาประจาํวัน, การต้ังคาสถานะเคร่ือง, การแกไขปญหา และการต้ังคาเครือขาย

 คูมือการทํางานเบื้องตน (Booklet) (Driver CD Kit)

คูมอืน้ีใหรายละเอียดการอางอิงอยางรวดเร็วถึงการใชงานขั้นพื้นฐาน, การบํารุงรักษาประจําวัน และการแกไขปญหาสําหรับเคร่ือง

 คูมือ (HTML)

คูมอืดังกลาวอธิบายถึงขั้นตอนการติดต้ังและการกาํหนดคาสําหรับโปรแกรมควบคุมการพิมพและสภาพแวดลอมของเคร่ืองพิมพ 

โดยคูมอืน้ีจะรวมอยูกับ Driver CD Kit

 วิธีใชไดรเวอรพิมพ

วิธีใชจะอธิบายถึงคุณลักษณะการพิมพและการใช งาน

 คําแนะนําสําหรับอุปกรณเสริม

มีอุปกรณเสริมที่ใชไดสําหรับเคร่ืองน้ี 

อุปกรณเสริมจะมาพรอมกับคูมอืขั้นตอนการติดต้ังทีใ่หขอมูลเกี่ยวกับวิธีการต้ังคาผลิตภัณฑและรายละเอียดอื่นๆ
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การใชคูมือน้ี

คูมือน้ีมีไวสําหรับผูทีใ่ชงานเคร่ืองเปนคร้ังแรก คูมือจะอธิบายถึงการใชงานขัน้พื้นฐานของคุณลกัษณะการทาํสําเนา, การแฟกซ, การสแกน 

และการพิมพ

สวนประกอบของคูมือนี้

เน้ือหาของคูมือน้ีแบงออกเปนบทตางๆ ดังน้ี:

 1 กอนใชเครื่อง

อธิบายวิธีการใชคูมือน้ี พรอมแสดงขอมูลเก ียวกับใบอนุญาตหรือขอตกลงการใชงาน

 2 การตั้งคาสภาพแวดลอม

อธิบายเกี่ยวกับสภาพแวดลอมที่จาํเปนสําหรับการใชเคร่ือง

 3 ภาพรวมของผลติภัณฑ

อธิบายชื่อของชิ้นสวนของเคร่ือง ตลอดจนการทาํงานขั้นพื้นฐาน เชน วิธีเปด-ปดเคร่ือง และวิธีใชคุณลักษณะประหยัดพลังงาน

 4 การบรรจุกระดาษ

อธิบายเกี่ยวกับกระดาษชนิดตางๆ และส่ือส่ิงพิมพอื่นๆ ที่คุณสามารถใชกบัเคร่ืองได รวมถึงวิธีการบรรจุกระดาษลงในถาด

 5 ทําสําเนา

อธิบายเกี่ยวกับการใชงานขัน้พื้นฐานและคุณลกัษณะการทาํสําเนา

 6 แฟกซ

อธิบายเกี่ยวกับการใชงานขัน้พื้นฐานและคุณลกัษณะของแฟกซ

 7 สแกน

อธิบายเกี่ยวกับการใชงานขัน้พื้นฐานและคุณลกัษณะการสแกน

 8 พิมพ

อธิบายเกี่ยวกับการใชงานการพิมพขั้นพื้นฐาน

 9 เครื่องมือ

อธิบายวิธีการเปลีย่นการต้ังคาเร่ิมตน

 10 สถานะเครือ่ง

อธิบายเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบขอบกพรองที่เกิดขึน้กับเคร่ืองและการพมิพรายงานตางๆ

 11 สถานะของงาน

อธิบายเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบสถานะของงานและวิธีการลบงาน

 12 การบํารุงรักษา

อธิบายเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนวัสดุส้ินเปลืองและวิธีทาํความสะอาดเคร่ือง

 13 การแกไขปญหา

อธิบายเกี่ยวกับขัน้ตอนการแกไขปญหาเพื่อแกปญหาทีเ่กิดขึ้นกับเคร่ือง

 14 ภาคผนวก

อธิบายเกี่ยวกับขอมูลจําเพาะของเคร่ือง, อุปกรณเสริมตางๆ และขอควรระวัง/ขอจาํกัดในการใชเคร่ือง
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สัญญา

 ตัวอยางภาพหนาจอและภาพประกอบที่ปรากฎในคูม ือน้ีอาจแตกตางกันไปตามการกาํหนดคาของเคร่ืองและอุปกรณเสริมที่ไดติดต้ัง 

รายละเอยีดบางอยางที่ปรากฎบนภาพหนาจออาจไมปรากฎหรือไมสามารถใชงานได ทั้งน้ีขึ้นอยูก ับการกําหนดคาในเคร่ืองของคุณ

 ขั้นตอนตางๆ ในคูมือน้ีอาจแตกตางกันไปตามโปรแกรมควบคุมและซอฟตแวรยูทิลิต้ีที่ใชอันเน ื่องมาจากการอัพเกรด

 ในคูมือน้ี "คอมพิวเตอร" หมายถึงคอมพิวเตอรสวนบุคคลหรือเวิรกสเตชัน่

 คําศัพทตางๆ ที่ใชในคูมือน้ี:

 สัญลกัษณตางๆ ทีใ่ชในคูมือน้ี:

 แนวการพิมพของเอกสารหรือกระดาษที่อธิบายไวในคูมือน้ีมีดังน้ี:

ส่ิงสําคัญ : ขอมูลสําคัญทีค่วรอาน

หมายเหตุ : ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทาํงานหรือคุณลักษณะ

"            " :  การอางอิงถึงขอความที่กลาวไปแลวในคูมือน ี้

 ชื่อของซดีีรอม, คุณลกัษณะ, ขอความบนหนาจอ และขอความที่ปอน

[             ] :  ชื่อโฟลเดอร, ไฟล, แอพพลิเคชนั, ปุมหรือเมนูทีป่รากฎบนหนาจอ

 ชื่อของเมนู, คําส่ัง, หนาตาง หรือกลองโตตอบท ี่ปรากฎบนหนาจอคอมพิวเตอรและปุมตางๆ 

รวมถึงชื่อเมนู

<            > ปุม :  ปุมตางๆ บนแผงควบคุมของเคร่ือง

<            > แปน :  แปนตางๆ บนแปนพิมพของเคร่ืองคอมพิวเตอร

> :  แสดงลาํดับขั้นตอนการเขาถึงการทาํงานของแผงควบคุม

ตัวอยางเชน เมื่อคุณเห็นขัน้ตอน "เลอืก [เคร่ืองมอื] > [ต้ังคาเร่ิมตน] > [ทาํสําเนา]" 

น่ันหมายความวาคุณตองทาํการเลอืก [เคร่ืองมอื], เลือก [ต้ังคาเร่ิมตน] และเลอืก [ทาํสําเนา]

 แสดงลาํดับขั้นตอนการเขาถึงฟงกชั่นการทํางานของเคร่ืองคอมพิวเตอร

ตัวอยางเชน: เมื่อคุณเหน็ขั้นตอน "หากตองการค นหาไฟลและโฟลเดอร ใหคลิก [เร่ิม] > 

[คนหา] > [แฟมหรือโฟลเดอร]" น่ันหมายความวา คุณต องทาํการคลิก [เร่ิม], คลิก [คนหา] 

และคลกิ [แฟมหรือโฟลเดอร] เพื่อคนหาไฟลและโฟลเดอร

,แนวต้ัง (P)
 การวางเอกสารหรือกระดาษตามแนวต้ังเมื่อมองจากทางดานหนาของเคร่ือง

,แนวนอน (L)
 การวางเอกสารหรือกระดาษตามแนวนอนเมือ่มองจากทางดานหนาของเคร่ือง

การวางแนวในแนวตั้ง

ทิศทางการฟดกระดาษ

การวางแนวในแนวนอน

ทิศทางการฟดกระดาษ
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คูมือความปลอดภัย

กอนการใชผลติภณัฑ โปรดอาน "คูมือความปลอดภ ัย" อยางถ่ีถวนเพื่อการใชงานอยางปลอดภัย

ผลิตภัณฑและวัสดุที่แนะนําไดรับการทดสอบและเปนไปตามขอกาํหนดดานความปลอดภยั 

รวมทั้งไดรับการรับรองจากหนวยงานดานความปลอดภัยและสอดคลองตามมาตรฐานสิ่งแวดลอม 

โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปน้ีเพื่อการใชงานอยางปลอดภยั

โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําแจงเตือนทีป่รากฏบนผลติภณัฑน้ี สัญลักษณคําเตือนตางๆ มีความหมายดังตอไปน้ี:

การดัดแปลงแกไขใดๆ ที่ไมไดรับอนุญาต รวมถึงการเพิ่มฟงกชันใหมหรือการเชื่อมตอกับอุปกรณเสริมใดๆ 

อาจไมไดรับการคุมครองตามการประกันผลิตภัณฑ  โปรดติดตอตัวแทนฟูจิซีร็อกซในพื้นที่ของคุณเพื่อขอขอมลูเพิ่มเติม

ใชสําหรับรายการที่ ถาไมปฏิบตัิตามคําแนะนําอย างเครงครัด อาจเปนอันตรายถึงแกชวีิต หรือก อใหเกดิการ 

บาดเจ็บสาหัส หรือการบาดเจ็บสาหัสที่อาจทําใหเสียชวีิตได และมีโอกาสที่จะเกิดอันตรายสูง

ใชสําหรับรายการที่ ถาไมปฏิบัติตามคําแนะนําอย างเครงครัด อาจกอใหเกดิการบาดเจ็บสาหัส หร ือถึงขั้นเสียชีวติ 

ได

ใชสําหรับรายการที่ ถาไมปฏิบตัิตามคําแนะนําอย างเครงครัด อาจทําใหผูใชไดรับบาดเจ็บ หรือทําใหเคร่ืองชาํรุด 

เสียหาย

: เคร่ืองหมายสําหรับการใชหรือดําเนินการกับเคร ื่องที่ควรไดรับการใสใจปฏบิัติ 

โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําการใชงานดวยความระมัดระวัง เพ่ือการใชงานเคร่ืองอยางปลอดภัย

: เคร่ืองหมายสําหรับหามกระทํา 

โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําการใชงานดวยความระมัดระวังเพ่ือหลีกเล่ียงการกระทําที่อาจกอใหเกิดอันตรายขึ้นได

:เคร่ืองหมายสําหรับรายการที่บงัคับใหตองปฏิบ ัติตามโปรดปฏิบัติตามคําแนะนําการใชงานดวยความระมัดร

ะวัง เพ่ือการปฏิบัติในส่ิงที่จําเปนตอการใชงานเคร่ือง

ระวังอันตราย ระวังวัสดุไวไฟ ระวังการระเบิด ระวังไฟฟาแรงสงู ระวังพื้นผิววัสดุมีค

วามรอน

ระวังเครื่องกําลั

งทํางาน

ระวังน้ิวมือ

หาม หามจุดไฟ หามสมัผัส หามใชในหองนํ้า หามถอดชิ้นสวน

ผลิตภณัฑ

หามติดต้ังไวใกลที่

เปยกชื้น

หามสมัผสัเมือ่มอืเปยกน้าํ

คําแนะนําการใชงาน ถอดปลัก๊ออก ตอสายดิน
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ความปลอดภัยในการใชไฟฟา

ผลิตภัณฑน้ีใชแหลงจายพลงังานไฟฟาในการทาํงานดังที่แสดงไวบนแผนปายแสดงขอมูลของผลิตภัณฑ 

โปรดปรึกษาบริษทัผูใหบริการดานพลังงานไฟฟาในพืน้ทีข่องคุณเพือ่ตรวจสอบวาแหลงจายพลังงานไฟฟาตรงกับขอกาํหนดการใชหรือไม

 คําเตือน: ตอผลติภณัฑน้ีเขากับวงจรปองกันไฟร่ัวระบบสายดิน

ปลั๊กไฟของผลิตภัณฑน้ีเปนชนิดที่มีสายดินในตัว สามารถใชไดกับเตารับที่มสีายดินเทาน้ัน 

ซึ่งเปนคุณสมบัติหน่ึงในดานความปลอดภยั ถาไมสามารถเสียบปลั๊กเขากับเตารับได โปรดติดต อชางไฟฟาเพื่อเปลี่ยนเตารับ 

เพื่อปองกนัอันตรายจากไฟช็อต หามใชตัวปรับต อปลั๊กทีไ่มมีสายดินตอผลิตภัณฑเขากับเตารับทีไ่มมีขัว้สายดิน

การตอส่ือนํากระแสไฟลงดินอยางไมถูกตองอาจทำใหเกิดไฟชอ็ตได

เสียบสายไฟโดยตรงเขากับเตารับที่มีสายดิน เพ ื่อปองกันการเกิดความรอนสูงเกินขนาดและเหตุไฟไหม หามใชสายไฟตอพวง 

ตัวปรับตอทีม่ีหลายเตารับ หรืออปุกรณเชื่อมตอแบบหลายหัว 

โปรดปรึกษาตัวแทนฟูจิซีร็อกซในพื้นที่ของคุณเพื่อตรวจสอบวาเตารับมีสายดินหรือไม

ใหตอผลติภณัฑเขากบัวงจรยอย 

หรือเตารับที่มีขนาดหนวยของกระแสไฟฟาและแรงดันไฟฟามากกวาขนาดที่กาํหนดไวกับผลิตภัณฑ 

โปรดดูขนาดกระแสไฟฟาและแรงดันทีก่ําหนดสําหรับผลิตภัณฑน้ีทีแ่ผนปายขอมลูบนแผงดานหลงั

หามสัมผัสกับสายไฟเมื่อมอืเปยกนํ้า อาจทําใหถ ูกไฟช็อตได

หามวางวัตถุใดๆ ทับสายไฟ

ใหเก็บอุปกรณตอสายไฟไวไมใหมีฝุนเกาะสภาพแวดลอมที่มฝุีนมากและชื้นอาจหนวงกระแสไฟฟาในอุปกรณเชือ่มตอ 

อาจทาํใหเกิดความรอนและเปนสาเหตุของไฟไหมได

เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากไฟฟาชอ็ตและไฟไหม โปรดใชสายไฟทีม่าพรอมกับผลิตภัณฑ หรือสายไฟทีฟู่จิซีร็อกซกาํหนดไว 

ใหใช

สายไฟน้ีใชเฉพาะสําหรับผลิตภัณฑน้ีเทาน้ัน ห ามนําไปใชกับผลิตภัณฑอื่นๆ

หามทาํการดัดแปลงหรือทาํใหสายไฟชาํรุด สายไฟทีช่ํารุดหรือการดัดแปลงสายไฟ 

อาจทาํใหเกิดความรอนจนอาจเปนเหตุทาํใหเกิดไฟช็อตหรือไฟไหมได

ถาสายไฟชาํรุดหรือฉนวนหุมสายไฟฉีกขาด โปรดติดตอตัวแทนฟูจิซร็ีอกซในพื้นที่ของคุณเพื่อเปลีย่นสายไฟ 

หามใชสายไฟที่ชาํรุดหรือมีฉนวนหุมสายไฟฉีกขาดเพื่อปองกนัอันตรายจากไฟช็อตและไฟไหม

ใหปดสวิตชเคร่ืองและถอดปลัก๊ออกทกุคร้ังเม ื่อทาํความสะอาดเคร่ือง การเปดเขาถึงภายในเคร ื่องทีไ่ดรับกระแสไฟฟา 

อาจทาํใหถูกไฟชอ็ตได

หามถอดปลั๊กหรือเสียบปลั๊กเคร่ืองเขาไปใหมเมื่อสวิตชเคร่ืองยังคงเปดอยู 

การเสียบและถอดปลั๊กอุปกรณเชื่อมตอที่มีกระแสไฟฟาอยู อาจทาํใหปลัก๊ไดรับความเสียหายและเกดิความรอน 

และอาจเปนสาเหตุทาํใหเกิดไฟไหม

เมือ่ตองการถอดปลัก๊ของเคร่ืองออก ควรดึงที่ต ัวปลัก๊ อยาดึงที่สายไฟ 

มิฉะน้ันอาจทาํใหเกิดความเสียหายตอสายไฟและอาจทําใหเกดิไฟช็อตหรือไฟไหม

ปดสวิตชและถอดปลั๊กเคร่ืองออก (เชน ฟงกชันแฟกซ) เมื่อไมมีการใชงานในชวงสุดสัปดาหหร ือชวงวันหยุดระยะยาว

เคร่ืองจะไมสามารถรับแฟกซไดในขณะทีส่วิตชเคร่ืองยังปดอยู
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การติดตั้งเคร่ือง

ควรปดสวิตชเคร่ืองและตรวจสอบเดือนละคร้ังวา

 เสียบสายไฟเขากบัเตารับไวแนนดีหรือไม

 ปลัก๊ไมรอนเกินไป ไมเปนสนิม หรือคดงอ

 ไมมีฝุนเกาะทีป่ลัก๊และเตารับ และ

 สายไฟไมมีรอยชาํรุดหรือเส่ือมสภาพ

ถาคุณสังเกตเห็นส่ิงใดผิดปรกติ โปรดปดสวิตชและถอดปลั๊กของเคร่ืองออกกอน แลวติดตอตัวแทนฟูจิซร็ีอกซในพื้นทีข่องคุณ

หามติดต้ังเคร่ืองกีดขวางทางเดินหรือวางทบัสายไฟ การเสียดสี หรือนํ้าหนักที่กดทับมากเกินไป 

อาจทาํใหเกิดความรอนและอาจเปนสาเหตุทาํใหเก ิดไฟช็อตหรือไฟไหมได

หามติดต้ังเคร่ืองบนพื้นที่ตอไปน้ี:

 ใกลกบัเคร่ืองทาํความรอนหรือแหลงพลังงานความรอนอื่นๆ

 ใกลกบัวัสดุทีติ่ดไฟไดงาย เชน มาน

 ในบริเวณทีม่ีสภาพแวดลอมทีร่อน ชื้น มีฝุนมาก หรืออากาศถายเทไมสะดวก

 สถานที่ๆ  แสงแดดสองถึงโดยตรง

 ใกลกบัอุปกรณหงุตมอาหาร หรือเคร่ืองทาํความช ื้น

ติดต้ังผลิตภัณฑน้ีบนพื้นที่เรียบและแขง็แรงที่สามารถรองรับ นํ้าหนัก 71 kg ได มฉิะน้ัน ถาติดต ั้งผลติภณัฑในลักษณะเอียง 

อาจทาํใหผลิตภัณฑลมลงและทําใหเกิดการบาดเจ็บ

ใหติดต้ังผลิตภัณฑน้ีในบริเวณที่มอีากาศถายเทไดดี หามปดกั้นชองทางระบายอากาศออกของผลิตภัณฑ

เวนชองวางรอบๆ เคร่ืองไวเลก็นอย เพือ่การระบายอากาศและเขาถึงปลั๊ก 

ใหถอดปลัก๊ผลิตภัณฑออกถาสังเกตเหน็วามีอาการผิดปรกติใดๆ เกิดขึ้น



คูมือความปลอดภัย

19

ก
 อ
น
ใ
ช

 เค
ร
 ื อ
ง

1

อ่ืนๆ

ความปลอดภัยในการใชงาน
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สาํหรับอุปกรณปอนเอกสารอัตโนมัติแบบดูเพล็กซ 

(หนวย: มม) (หนวย: มม)

สําหรับอุปกรณปอนเอกสารอัตโนมัติแบบดูเพล็กซ และ One Tray Module

หามวางผลติภณัฑในลักษณะเอียงมากกวา 10 องศา ม ิฉะน้ัน 

ผลติภณัฑอาจลมลงเสียหายและอาจจะเปนอันตรายตอผูใชงานได

10 °10 ° 10 ° 10 °

ดานหนา

ดานหลัง

ดานหนา ดานหลัง

ขวา

ขวา

ซาย ซาย

ในการเก็บรวมสายไฟและสายเคเบิลไวใหเรียบรอย 

ใหใชเขม็ขัดรัดสายไฟและอุปกรณรัดสายไฟแบบท อเกลียวทีฟู่จิซีร็อกซจัดหาให  มิฉะน้ัน 

อาจเปนสาเหตุทาํใหเกดิการชํารุดขึ้นกับเคร่ือง

เพื่อรักษาประสิทธิภาพการทํางานและสภาพของเครื่องใหดี ใหติดต้ังและใชงานเคร่ืองในสภาพแวดล อมดังตอไปน้ีไวเสมอ:

อุณหภมูิ: 10 - 32 องศาเซลเซยีล

ความชื้น: 15 - 85%

เมื่อเคร่ืองอยูในหองทีม่ีอากาศเย็นและเปล ียนเปนรอนขึน้อยางรวดเร็วดวยเคร่ืองทาํความรอน 

ความชื้นภายในเคร่ืองอาจลดลงและเปนสาเหตุทาํใหบางสวนบนงานพิมพหายไป

ขั้นตอนการบํารุงรักษาผลติภัณฑของผูควบคุมได อธิบายไวในคูมือผูใชที่มาพรอมกับผลติภณัฑ 

หามกระทาํขั้นตอนการบํารุงรักษาอืน่ใดทีน่อกเหนือไปจากทีไ่ดอธิบายไวในคูมือ
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การออกแบบในดานความปลอดภัยสําหรับผลิตภัณฑน้ีปองกันมิใหผูควบคุมเขาถึงบริเวณที่เปนอันตราย 

โดยจะมีฝาครอบหรือสวนปดกั้นบริเวณที่เปนอันตรายไว ซึ่งผูควบคุมจะไมสามารถเขาถึงได ซึง่ตองใชอุปกรณในการถอดออก 

เพื่อปองกันไฟช็อตและการบาดเจ็บ หามถอดฝาปดหรือสวนปดกั้นเคร่ืองออกโดยเด็ดขาด

เพื่อลดความเส่ียงจากเหตุไฟฟาช็อตและไฟไหม ใหปดสวิตชและถอดปลั๊กเคร่ืองออกทันทีเมื่อม ีสภาวะดังตอไปน้ีเกดิขึน้ 

จากน้ัน ใหติดตอตัวแทนฟูจิซร็ีอกซในพื้นที่ของคุณ

 มคีวันออกมาจากผลติภณัฑหรือพื้นผิวผลติภณัฑรอนผิดปรกติ

 มเีสียงรบกวนหรือกลิ่นผิดปรกติออกมาจากผลติภัณฑ

 สายไฟมรีอยชาํรุดหรือเส่ือมสภาพ

 วงจรตัดกระแสไฟฟา ฟวส หรืออปุกรณเพื่อความปลอดภยัทาํงานแจงเตือน

 ของเหลวหกใสผลติภณัฑ

 ผลติภณัฑเปยกนํ้า

 เกิดความเสียหายขึน้กบัสวนใดสวนหน่ึงของผลิตภัณฑ

หามใสวัตถุใดๆ เขาไปในรูหรือชองใดชองหน่ึงของผลติภณัฑน้ี

หามวางส่ิงใดๆ ตอไปน้ีไวบนผลติภณัฑ:

 ภาชนะบรรจุของเหลว เชน แจกันดอกไม หรือถวยกาแฟ

 ชิน้สวนโลหะ เชน ลวดเย็บกระดาษ หรือทีห่นีบกระดาษ

 วัตถุทีม่ีนํ้าหนักมาก

ถาของเหลวหกใสหรือชิ้นสวนโลหะหลนเขาไปในผลติภณัฑ อาจเปนสาเหตุทาํใหเกดิไฟช็อตหรือไฟไหมได

หามใชกระดาษที่สามารถนําไฟฟาไดเชน กระดาษโอริกามิ กระดาษคารบอน 

หรือกระดาษเคลือบทีเ่ปนตัวนําไฟฟาหรือความรอนไดดี เมือ่มีกระดาษติดในเคร่ือง 

อาจเปนสาเหตุทาํใหเกิดไฟช็อตและไฟไหมได

เมื่อทาํความสะอาดผลิตภัณฑ ใหใชอุปกรณทาํความสะอาดทีก่ําหนดไวเฉพาะ อุปกรณทาํความสะอาดอื่นๆ 

อาจสงผลใหประสิทธิภาพในการทาํงานของผลิตภัณฑ ลดลง หามใชสเปรยทาํความสะอาด 

มิฉะน้ันอาจทาํใหเกิดการลุกติดไฟและเกิดการระเบิดขึ้นได

ถาคุณตองการดึงถาดออกเพือ่นํากระดาษทีติ่ดออก โปรดติดตอตัวแทนฟูจิซีร็อกซในพื้นที่ของคุณ  หามดึงถาดออก 

มิฉะน้ันอาจทาํใหไดรับบาดเจ็บ

หามเลนซดีีรอมทีม่าพรอมกับผลิตภัณฑกับเคร ื่องเลนเสียง ใหใชกบัเคร่ืองเลนซีดีรอมเทาน้ัน มิฉะน้ัน 

เสียงดังอาจทาํความเสียหายใหกับเคร่ืองเลนเส ียงหรือเปนอันตรายตอหขูองคุณ

โปรดทาํตามคําแนะนําที่แสดงไวบนผลติภณัฑหรือที แจงมาพรอมกบัผลติภณัฑ 

เพื่อหลกีเลีย่งอันตรายจากการถูกไฟไหมหรือไฟช็อต หามสัมผัสบริเวณที่แสดงคําวา "High Temperature" หรือ "High Voltage"

เปดใชงานเซฟต้ีลอ็กชนิดไฟฟาและเคร่ืองกลไว โดยตลอด ติดต้ังเซฟต้ีอินเตอรลอ็กใหหางจากวัสดุที่มีคุณสมบัติเปนแมเหล็ก 

วัสดุที่มีคุณสมบัติเปนแมเหลก็อาจสงผลทาํให ผลติภัณฑทาํงานขึน้เองโดยทีเ่ราไมไดเปดและอาจเปนสาเหตุทาํใหเกิดการบาด

เจ็บหรือไฟช็อต

หามพยายามนํากระดาษทีติ่ดอยูในบริเวณที่ลึกมากออกจากผลติภณัฑ 

โดยเฉพาะอยางย่ิงกระดาษทีพ่ันหุมฟวเซอรหร ือลูกกลิ้งความรอน  มฉิะน้ัน อาจทาํใหเกิดการบาดเจ็บหรือผิวหนังไหมได  

ใหปดสวิตชเคร่ืองทนัทีและติดตอตัวแทนฟูจิซีร็อกซในพื้นทีข่องคุณ

หามออกแรงกดเอกสารที่หนามากเกินไปบนกระจกวางตนฉบับ อาจทําใหกระจกวางตนฉบับแตกได 

และเปนเหตุทาํใหบาดเจ็บ

ถาตองการเคลือ่นยายผลติภณัฑน้ีไปยังตําแหน งอื่น โปรดติดตอตัวแทนฟูจิซีร็อกซในพื้นที่ของคุณ



คูมือความปลอดภัย

21

ก
 อ
น
ใ
ช

 เค
ร
 ื อ
ง

1

วัสดุสิ้นเปลือง

ควรจัดใหมีการระบายอากาศที่ดีในระหวางการใช งานเคร่ืองเปนเวลานาน หรือเมื่อทาํสําเนาจํานวนมาก  เน่ืองจากกลิ่น เชน 

โอโซนในหองที่มีอากาศถายเทไมสะดวกอาจสงผลกระทบตอสภาพอากาศภายในสํานักงาน 

จัดใหมกีารถายเทอากาศอยางเหมาะสม เพื่อใหเกิดสภาพแวดลอมที่ใหทัง้ความสบายและความปลอดภัย

จัดเก็บวัสดุส้ินเปลอืงตามคําแนะนําทีใ่หบนบรรจุภัณฑหรือหีบหอ

หามใชเคร่ืองดูดฝุนดูดทาํความสะอาดผงหมึกท ีหกและผงหมึกทีต่กคางอยูบนเคร่ือง ตลบัหมึก หรือตลับเก็บหมึก

เน่ืองจากผงหมึกอาจติดไฟหากเกิดประกายไฟขึน้ภายในเคร่ืองดูดฝุนและอาจเปนสาเหตุทาํใหเกิดการระเบิดขึ้นได

ใหใชไมกวาดหรือผาชุบนํ้าเช็ดผงหมึกออกแทน ถ ามผีงหมึกหกเลอะเทอะเปนจํานวนมาก 

โปรดติดตอตัวแทนฟูจซิีร็อกซในพื้นที่ของคุณ

หามทิง้ตลบัหมึกลงในเปลวไฟ 

ผงหมึกที่เหลืออยูในตลับหมึกอาจลุกติดไฟและทำใหเกิดการบาดเจ็บจากไฟไหมหรือการระเบิด

ถาคุณมตีลบัหมึกทีใ่ชหมดแลวซึ่งตองการกาํจ ัดทิ้ง โปรดติดตอตัวแทนฟูจซิีร็อกซในพื้นที่ของคุณเพื่อใหกําจดัทิง้วัสดุ

หามทิง้ตลบัเก็บกากหมกึลงในเปลวไฟ ผงหมึกอาจล ุกติดไฟและทําใหเกิดการบาดเจ็บจากไฟไหมหรือการระเบิด

ถาคุณมตีลบัเก็บกากหมึกที่ใชหมดแลวซึ่งตองการกําจดัทิง้ โปรดติดตอตัวแทนฟูจิซร็ีอกซในพื้นทีข่องคุณเพื่อใหกาํจัดทิ้งวัสดุ

เก็บชุดลูกดรัม (หรือลูกดรัม) และตลับหมึกใหพนมอืเด็ก ถาเด็กกลนืผงหมึกโดยไมต้ังใจ ใหบวนผงหมึกทิง้ 

กลัว้ลางปากดวยนํ้า ด่ืมนํ้าและรีบพบแพทยทันท ี

เมือ่เปลี่ยนชุดลกูดรัม (หรือลูกดรัม) และตลับหม ึก ระวังอยาใหหมึกหก ทุกคร้ังที่หมึกหก 

ควรหลกีเลีย่งมใิหหมึกสัมผัสกบัเส้ือผา ผิวหนัง ดวงตา และปาก รวมทั้งการสูดดมเขาไป

ถาหมึกหกลงบนผิวหนังหรือเส้ือผา ใหลางออกด วยสบูและนํ้า

ถาผงหมึกเขาตา ใหลางตาดวยนํ้าสะอาดในปริมาณมากๆ เปนเวลาอยางนอย 15 นาทีจนอาการระคายเคืองหายไป 

และรีบพบแพทยทันที

ถาหายใจเอาผงหมึกเขาไป ใหยายไปอยูในที่ๆ อากาศปลอดโปรงและกลั้วลางปากดวยนํ้า

ถาผงหมึกเขาปาก ใหบวนผงหมึกทิ้ง กลั้วลางปากดวยนํ้า ด่ืมนํ้าเปนจาํนวนมากและรีบพบแพทยท ันที
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ตําแหนงของปายแจงเตือนและขอควรระวัง

โปรดทาํตามคําแนะนําที่แสดงไวบนผลติภณัฑหรือที แจงมาพรอมกบัผลติภณัฑ

เพื่อหลกีเลีย่งอันตรายจากการถูกไฟไหมหรือไฟช็อต หามสัมผัสบริเวณที่แสดงคําวา "High Temperature" หรือ "High Voltage"
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ขอบังคับ

การกระจายคลืน่วิทยุ (Class A)

ผลิตภัณฑน้ีไดรับการทดสอบและเปนไปตามขอจาํกัดสําหรับอุปกรณดิจิตอล Class A ตามมาตรฐานสากลของ Electromagnetic 

Interference (CISPR Publ. 22) และ Radiocommunications Act 1992 ในประเทศออสเตรเลีย/นิวซีแลนด  

ขอจาํกัดน้ีไดรับการออกแบบมาดวยเหตุผลเพื่อปองกันการรบกวนของสัญญาณที่เปนอันตรายเมือ่ติดต้ังใชงานผลติภณัฑภายในสํานักงาน 

ผลิตภัณฑน้ี สราง ใช และสามารถปลอยพลงังานในรูปของความถ่ีคลื่นวิทยุ ซึง่ถาไมไดมีการต ิดต้ัง 

หรือใชงานอยางไมสอดคลองกับทีแ่นะนําไวในเอกสารการใชงานสําหรับลูกคา อาจทาํใหรบกวนการส ื่อสารของคลื่นวิทยุ 

การใชงานผลติภณัฑน้ีในบริเวณที่พักอาศัยอาจทาํใหเกิดการรบกวนสัญญาณ ซึง่ในกรณีน้ี 

ผูใชจาํเปนตองดําเนินการแกไขโดยรับผิดชอบค าใชจายดวยตนเอง

การปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลงผลิตภัณฑน้ีโดยไมไดรับอนุญาตจากฟูจิซีร็อกซ อาจทาํใหผูใชถูกเพิกถอนสิทธ์ิการใชงานอุปกรณน้ีได

สภาพแวดลอม

 ในดานการปองกันสภาพแวดลอมและการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ฟูจิซร็ีอกซไดนําอุปกรณที่ลกูคาสงคืนมาใชงานใหมอีกคร้ัง 

ตลับหมึก ขวดผงหมึกเสีย และตลับลูกดรัม เพื่อนําไปใชทําชิ้นสวนรีไซเคิล วัสดุรีไซเคิล หรือเพ ื่อการแปรรูปเปนพลงังาน

 จําเปนตองมีการกาํจัดทิง้ที่เหมาะสมสําหรับ ตลบัหมกึ ขวดผงหมึกเสีย และตลับลูกดรัม ที่ไมตองการแลว หามเปด ตลบัหมึก 

ขวดผงหมึกเสีย และตลบัลกูดรัม ใหนําสงคืนแกต ัวแทนฟจูิซีร็อกซในพื้นที่ของคุณ
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เก่ียวกับสิทธ์ิการใชงาน

เน้ือหาสวนน้ีอธิบายถึงขอมลูเกีย่วกับสิทธิ การใชงาน โปรดอานใหถ่ีถวน

JPEG Code

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

Libcurl

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE

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

All rights reserved

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

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

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

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

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

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

OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

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

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

FreeBSD

This product contains the part of FreeBSD codes.

The FreeBSD Copyright 

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

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

are met: 

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

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

documentation and/or other materials provided with the distribution. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WIDE DHCP Client

WIDE Project DHCP Implementation

Copyright (c) 1995 Akihiro Tominaga
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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:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE DEVELOPER ''AS IS'' AND WIDE PROJECT DISCLAIMS ANY LIABILITY OF ANY KIND FOR ANY 

DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM THE USE OF THIS SOFTWARE. ALSO, THERE IS NO WARRANTY IMPLIED OR OTHERWISE, 

NOR IS SUPPORT PROVIDED.

Feedback of the results generated from any improvements or extensions made to this software would be much appreciated.

Any such feedback should be sent to:

Akihiro Tominaga

WIDE Project

Keio University, Endo 5322, Kanagawa, Japan

(E-mail: dhcp-dist@wide.ad.jp)

WIDE project has the rights to redistribute these changes.

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.

1. Both the copyright notice and this permission notice appear in all copies of the software, derivative works or modified versions, 

and any portions thereof, and that both notices appear in supporting documentation.

2. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: 

This product includes software developed by WIDE Project and its contributors.

3. Neither the name of WIDE Project nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from 

this software without specific prior written permission.
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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

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.

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

Copyright (C) 1993 by Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.Developed at SunPro, a Sun Microsystems, Inc. 

business.Permission to use, copy, modify, and distribute this software is freely granted, provided that this notice is preserved.

====================================================

copysignf.c: * Copyright (C) 1993 by Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.math_private.h: * Copyright (C) 1993 by Sun 

Microsystems, Inc. All rights reserved.powf.c: * Copyright (C) 1993 by Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.scalbnf.c: * 

Copyright (C) 1993 by Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
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ขอความสงวนสิทธ์ิทางกฎหมาย

การทาํสําเนาหรือการพมิพเอกสารบางชนิดอาจถือวาเปนการกระทําทีเ่ขาขายผิดกฎหมายในประเทศของคุณ 

โดยอาจระวางโทษปรับหรือจาํคุกแกผูที่ฝาฝนกฎหมายน้ี 

ตอไปน้ีเปนตัวอยางรายการทาํสําเนาหรือพิมพท ี่อาจเขาขายผิดกฎหมายของประเทศของคุณ 

 เงินตรา

 ธนบัตรและเช็ค

 พันธบัตรธนาคารและรัฐบาล รวมทั้งเอกสารหุน

 หนังสือเดินทางและบัตรประจาํตัวประชาชน

 เอกสารลิขสิทธ์ิหรือเคร่ืองหมายการคาซึ่งไมไดรับอนุญาตจากผูเปนเจาของ

 ตราไปรษณียากรและตราสารเปลี่ยนมอื

รายการขางตนอาจไมครอบคลุมทกุส่ิงทีก่ฎหมายระบุไว 

รวมทัง้ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดในความสมบูรณหร ือความถูกตองของรายการเหลาน้ัน หากมีขอสงสัยประการใด 

โปรดติดตอที่ปรึกษากฎหมายของคุณ
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สภาพแวดลอมที่รองรับ

สวนน้ีจะอธิบายการต้ังคาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมทีจ่ําเปนในการใชงานคุณลักษณะการพิมพ สแกน และแฟกซของเคร่ือง

คุณลักษณะการพิมพ

สามารถเชื่อมตอเคร่ืองเขากับคอมพิวเตอรโดยตรงเพื่อใชเปนเคร่ืองพิมพเฉพาะที่ 

หรือเชื่อมตอเขากบัเครือขายเพือ่ใชเปนเคร่ืองพิมพเครือขายได

 การใชงานเปนเครือ่งพิมพเฉพาะที่

ใชสายเคเบิล USB เพื่อเชื่อมตอเคร่ืองเขากับคอมพิวเตอร

 การใชงานเปนเครือ่งพิมพเครือขาย

พิมพจากคอมพิวเตอรทีเ่ชื่อมตอเครือขายโดยใชโปรโตคอล TCP/IP protocol

หากตองการใชเคร่ืองเปนเคร่ืองพิมพเครือขาย คุณจําเปนตองเปดใชงานพอรตเพื่อใชสําหรับการพิมพ

 LPD: เปดใชงานการต้ังคาน้ีเมื่อใชพอรต LPD

 Port9100: เปดใชงานการต้ังคาน้ีเมื่อใชพอรต Port9100

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

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการเปดใชงานพอรตการส่ือสาร ใหดูที่ "การเปดใชงานพอรตการสื่อสารเพ่ือนํามาใชงาน" (P.39)

คุณลักษณะการสแกน

เคร่ืองรองรับฟงกชัน่การสแกนดังตอไปน้ี:

 การเช่ือมตอ USB

 สแกนโดยแอพพลิเคชันของเครื่องคอมพิวเตอร

ใชการเชื่อมตอ USB เพื่อนําเขาขอมูลสแกนในคอมพวิเตอร

หากตองการใชฟงกชัน่น้ี คุณจําเปนตองติดตั งโปรแกรมควบคุมการสแกนจากซดีีรอม Driver CD Kit กอน

หมายเหตุ • หากตองการติดตัง้โปรแกรมควบคุมการสแกน ใหปฏบิัตติามคําแนะนาํท่ีอยูในคูมือ (ไฟล HTML) ในซีดีรอม

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการใชคุณลักษณะน้ี ใหดูที่ "การสแกนไปยังคอมพิวเตอร" (P.119)

 การเช่ือมตอเครอืขาย

 สแกนไปยังอีเมล

ใชโปรโตคอล SMTP เพื่อสงเอกสารที่สแกนจากเคร่ืองในรูปแบบส่ิงที่แนบมากับอีเมล

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการใชคุณลักษณะน้ี ใหดูที่ "การสงอีเมลที่มีไฟลสแกน" (P.132)

 สแกนไปยังคอมพิวเตอร (เครอืขาย)

ใชโปรโตคอล SMB หรือ SMB เพื่อบันทึกเอกสารทีส่แกนจากเคร่ืองลงในโฟลเดอรทัว่ไปที่สรางไวบนคอมพิวเตอรเครือขาย

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการใชคุณลักษณะน้ี ใหดูที่ "การใชเคร่ืองสแกนบนเครือขาย" (P.123)

การเชือ่มตอเครือขาย LPD / 

Port9100

การเชือ่มตอ USB กับตัวเครื่อง
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คุณลกัษณะการแฟกซ

เคร่ืองรองรับเครือขายการส่ือสารสําหรับการสงแฟกซตอไปน้ี:

 Public switched telephone network (PSTN)

 Private branch exchanges (PBX)

คุณยังจะตองต้ังคาใน [ภมูิภาค] และ [วันที่และเวลา] เพื่อใชฟงกชั่นแฟกซในเคร่ืองน้ี

นอกจากน้ี ในภูมิภาคสวนใหญ คุณจะตองทาํตามกฎหมายในการระบุหมายเลขแฟกซของคุณบนแฟกซทีคุ่ณสงอีกดวย

หมายเหตุ • ตัวเลือกนี้ใชงานได เมื่อมีการตดิตัง้ชุดอุปกรณแฟกซ (เสริม)

สําหรับขอมูลเกีย่วกับวธีิการตั้งคาภูมิภาค ใหดูที่ "ภูมิภาค" (P.151)

สําหรับขอมูลเกีย่วกับวธีิการตั้งคาวันที่และเวลา ใหดูที่ "วันที่และเวลา" (P.158)

สําหรับขอมูลเกีย่วกับวธีิการตั้งคาหมายเลขแฟกซ ใหดูที่ "หมายเลขแฟกซ" (P.151)
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สายเคเบิลอินเทอรเฟส

เมือ่เชื่อมตอเคร่ืองเขากับคอมพิวเตอรโดยตรง ใหใช USB อินเทอรเฟส และเมื่อเชื่อมตอเคร่ืองเขากบัเครือขาย ใหใช Ethernet อินเทอรเฟส 

การใช USB อินเทอรเฟส

เคร่ืองน้ีรองรับอินเทอรเฟส USB 2.0

เมือ่ตองการเชือ่มตอ USB อินเทอรเฟส:

1 ใหกดสวิตชเปดปดเคร่ืองมาที่ตําแหนง [ ] เพื่อปดการทาํงานของเคร่ือง

หมายเหตุ • ตรวจสอบวา ผังหนาจอแสดงสถานะของเครือ่งดับแล ว

2 เสียบสาย USB เขากับพอรต USB

3 ตอปลายอีกดานหน่ึงของสายเคเบิล USB เขากับคอมพิวเตอร

4 ใหกดสวิตชเปดปดเคร่ืองมาที่ตําแหนง [ | ] เพือ่เปดการทาํงานของเคร่ือง

การใช Ethernet อินเทอรเฟส

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

เมือ่ตองการเชือ่มตอ Ethernet อินเทอรเฟส:

1 ใหกดสวิตชเปดปดเคร่ืองมาที่ตําแหนง [ ] เพื่อปดการทาํงานของเคร่ือง 

หมายเหตุ • ตรวจสอบวา ผังหนาจอแสดงสถานะของเครือ่งดับแล ว
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2 เสียบสายเคเบิลเครือขายเขากับพอรตอีเธอรเน็ต

หมายเหตุ • เตรียมสายเคเบิลท่ีเหมาะสมกับการเชื่อมตอ 

หากตองการเปล่ียนสายเคเบิล ใหติดตอศูนยบรกิารลูกคา

3 ใหกดสวิตชเปดปดเคร่ืองมาทีตํ่าแหนง [ | ] เพือ่เปดการทาํงานของเคร่ือง
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การตั้งคาสภาพแวดลอมของเครือขาย

เน้ือหาในบทน้ีอธิบายเกี่ยวกับวิธีการต้ังคาทีจ่ําเปนเพือ่การใชงานโปรโตคอล TCP/IP

หมายเหตุ • เครือ่งรองรับ IPv6 แอดเดรสในสภาพแวดลอมของเครือขาย IPv6 สาํหรบัขอมลูเพ่ิมเตมิ ใหดท่ีู "การตัง้คา IP แอดเดรส (IPv6)" (P.36)

 การกําหนดคาบนเครื่อง

 ระบบจะจัดการ IP แอดเดรสสําหรับทัง้ระบบ ใหกาํหนดคาการต้ังคาหลงัจากปรึกษาผูดูแลระบบเครือข ายของคุณแลวเทาน้ัน

 อาจจาํเปนตองใชการต้ังคาซับเน็ตมาสกและเกตเวยแอดเดรส ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมของเครือขาย โปรดปรึกษาผูดูแลระบบ 

เครือขายของคุณแลวกําหนดคาการต้ังคาทีจ่ําเปน

 การกําหนดคาบนคอมพิวเตอร

 ระบบจะจัดการ IP แอดเดรสสําหรับทัง้ระบบ ใหกาํหนดคาการต้ังคาหลงัจากปรึกษาผูดูแลระบบเครือข ายของคุณแลวเทาน้ัน

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

ของคุณ

การตั้งคา IP แอดเดรส (IPv4)

หากตองการใชโปรโตคอล TCP/IP คุณตองต้ัง IP แอดเดรสของเคร่ืองกอน

ตามคาเร่ิมตน เคร่ืองจะถูกต้ังใหรับ IP แอดเดรสของเคร่ืองโดยอัตโนมัติ

คาน้ีจะทาํการต้ัง IP แอดเดรสของเคร่ืองโดยอัตโนมัติเมื่อมกีารเชื่อมตอเคร่ืองเขากบัเครือข ายทีม่ีเซริฟเวอร DHCP

พิมพ System Settings Report เพื่อตรวจสอบวา IP แอดเดรสของเคร่ืองไดรับการต้ังคาไวแลวหรือไม

นอกจากน้ี คุณยังสามารถตรวจสอบ IP แอดเดรสไดจากวิธีการตอไปน้ีเชนกัน:

 บนชองขอความของหนาจอสัมผัส

 จากหนาจอ [เกี่ยวกับ MFP น้ี]

 การใช CentreWare Internet Services

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการพิมพ System Settings Report ให ดูที่ "การพิมพรายงาน/รายการ" (P.204)

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับชองขอความของหนาจอสัมผัส โปรดดู "หนาจอสัมผัส - หนาจอหนาหลัก" (P.51)

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบจากหนาจอ [เกี่ยวกับ MFP น้ี] ใหดูที่"การตรวจสอบ IP แอดเดรสของเคร่ือง" (P.202)

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีตรวจสอบดวย CentreWare Internet Services ใหดูที่วิธีใชออนไลนของ CentreWare Internet Services
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หากยังไมมีการต้ังทีอ่ยู IP ของเคร่ือง ใหดําเนินการต้ังที่อยู IP โดยใชโปรแกรมการเขาถึงการต้ังคาเคร่ืองพิมพสําหรับการต้ังคาทีอ่ยู IP 

ที่อยูใน Driver CD Kit ใชแผงควบคุมเพือ่เปลี่ยนการตั งคา [รับที่อยู IP] ใหเปน [แผง] หรือใช CentreWare Internet Services

หมายเหตุ • หากเครือขายมีเซิรฟเวอร DHCP อยู อาจสงผลให IP แอดเดรสของเครือ่งเปล่ียนแปลงไป ดงันัน้จึงควรทําการตรวจสอบแอดเดรสเปนระยะๆ

• เครื่องสามารถรับขอมูลแอดเดรสไดโดยอัตโนมัต ิโดยการใชเซิรฟเวอร BOOTP หรือ RARP หากตองการใชเซิรฟเวอร BOOTP หรือ RARP เพ่ือรับ IP 

แอดเดรสของเครื่อง ใหใชแผงควบคุมเพ่ือเปล่ียนการตัง้คา [รบัท่ีอยู IP] มาเปน [BOOTP] หรือ [RARP]

สําหรับขอมูลเกีย่วกับวธีิใชโปรแกรมการเขาถ ึงการตั้งคาเคร่ืองพิมพสําหรับการต้ังคาที่อยู IP โปรดดู "การใชโปรแกรม 

โปรแกรมการเขาถึงการตั้งคาเคร่ืองพิมพสําหร ับการตั้งคาที่อยู IP" (P.36)

สําหรับขอมูลเกีย่วกับวธีิการตั้งคา IP แอดเดรสจากแผงควบคุม ใหดูที่ "TCP/IP" (P.148)

สําหรับขอมูลเกีย่วกับวธีิการตั้งคาที่อยู IP โดยใช CentreWare Internet Services ใหดูที่วธีิใชออนไลนของ CentreWare Internet Services

โปรแกรมการเขาถึงการต้ังคาเครื่องพิมพสาํหร ับการต้ังคาที่อยู IP แผงควบคุม

CentreWare Internet Services
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การตั้งคา IP แอดเดรส (IPv6)

เคร่ืองรองรับ IPv6 แอดเดรสในสภาพแวดลอมของเครือขาย IPv6

คาเร่ิมตนของ IP แอดเดรสของเคร่ืองคือ IPv4 หากตองการใชเคร่ืองในสภาพแวดลอมของเครือขาย IPv6 ให ต้ังประเภทของ IP แอดเดรสเปน 

IPv6 หรือทั้งสองประเภท เคร่ืองจะทาํการต้ังเปน IPv6 แอดเดรสโดยอตัโนมัติหลงัการรีสตารทเคร่ือง 

พิมพ System Settings Report เพื่อตรวจสอบ IPv6 แอดเดรส

นอกจากน้ี คุณยังสามารถตรวจสอบ IP แอดเดรสไดจากวิธีการตอไปน้ีเชนกัน:

 จากหนาจอ [เกี่ยวกับ MFP น้ี]

 จากการใช CentreWare Internet Services

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการพิมพ System Settings Report ให ดูที่ "การพิมพรายงาน/รายการ" (P.204)

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบจากหนาจอ [เกี่ยวกับ MFP น้ี] ใหดูที่"การตรวจสอบ IP แอดเดรสของเคร่ือง" (P.202)

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีตรวจสอบดวย CentreWare Internet Services ใหดูที่วิธีใชออนไลนของ CentreWare Internet Services

คุณสามารถต้ัง IPv6 แอดเดรสแบบถาวรสําหรับเคร่ืองโดยใชวิธีการใดวิธีการหน่ึงดังน้ี:

 ใชโปรแกรมการเขาถึงการต้ังคาเคร่ืองพิมพสำหรับการต้ังคาที่อยู IP

 ใชแผงควบคุมเพื่อต้ังคาดวยตนเอง กดปุม <สถานะเคร่ือง> จากแทบ็[เคร่ืองมอื] ใหเลอืก [การต้ังคาของผูดูแลระบบ] > [เครือขาย] > 

[อีเธอรเน็ต] > [โหมด IP] ต้ังคา [โหมด IP] ไวที่ [โหมด IPv6] หรือ [Dual Stack]

 ใช CentreWare Internet Services ในการต้ังคาดวยตนเอง พิมพ System Settings Report 

เพื่อตรวจสอบวาแอดเดรสถูกต้ังคาไวโดยอัตโนมัติ จากน้ันใชแอดเดรสในการเขาถึง CentreWare Internet Services 

จากแท็บ [คุณสมบัติ] ใหเลอืก [การต้ังคาโพรโทคอล] > [TCP/IP] > [โหมด IP] ต้ังคา [โหมด IP] ไวที ่[IPv6] หรือ [Dual Stack] 

สามารถปอนแอดเดรส IPv6 ดวยคนเองได ถาต้ังคา [ร ับที่อยู IP] ไวที ่[กาํหนดดวยตนเอง]

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีใชโปรแกรมการเขาถ ึงการตั้งคาเคร่ืองพิมพสําหรับการตั้งคาที่อยู IP โปรดดู "การใชโปรแกรม 

โปรแกรมการเขาถึงการตั้งคาเคร่ืองพิมพสําหร ับการต้ังคาที่อยู IP" (P.36)

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการตั้งคา IP แอดเดรสจากแผงควบคุม ใหดูที่ "TCP/IP" (P.148)

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีสรางการตั้งคาจาก CentreWare Internet Services ใหดูที่วิธีใชออนไลนของ CentreWare Internet Services

การใชโปรแกรม โปรแกรมการเขาถึงการตั้งคาเคร ื่องพิมพสําหรับการตั้งคาที่อยู IP

ในบทน้ีจะอธิบายเกี่ยวกบัวิธีการกาํหนด IP แอดเดรสโดยใชโปรแกรม โปรแกรมการเขาถึงการต้ังคาเคร่ืองพิมพสําหรับการต้ังคาที่อยู IP 

ที่อยูใน Driver CD Kit CD-ROM

สิ่งสําคัญ • กอนท่ีจะใชโปรแกรม Printer Setup Utility for Setting IP Address ใหตรวจสอบกอนวาเครือ่งไมไดอยูระหวางการใชงาน

1 ใส Driver CD Kit CD-ROM ลงในคอมพิวเตอร

จากน้ันตัวเปดใชจะเร่ิมทาํงานโดยอัตโนมัติ 

2 ในแทบ็ [Admin Tools] ใหเลือก 

[เร่ิมโปรแกรมการเขาถึงการต้ังคาเคร่ืองพิมพ สําหรับการต้ังคาทีอ่ยู IP] 

จาก Administration Tools และคลิก [เร่ิม]

โปรแกรม 

โปรแกรมการเขาถึงการต้ังคาเคร่ืองพิมพสําหร ับการต้ังคาที่อยู IP 

จะเร่ิมทาํงาน
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3 ตรวจดูใหแนใจวาไดเชื่อมตอสายเคเบิลเครือขายกับเคร่ืองไว

เรียบรอยดีแลว จึงคลิก [ตอไป]

4 รายชื่อ IP แอดเดรสและ Mac แอดเดรสทีใ่ชไดจะปรากฏขึน้บนหนาจอ 

ใหเลือกรายการทีต่องการ และคลิก  [ตอไป]

หากคุณมี IP แอดเดรสของเคร่ืองไวอยูแลว ใหคล ิก [ปอน IP แอดเดรส] 

และปอน IP แอดเดรสลงในหนาตางที่ปรากฏขึน้

5 ดําเนินการต้ังคาขัน้สูงตามความจาํเปน แลวจึงคลกิ [ตอไป]
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6 หลงัการยืนยันขอมูลทีป่รากฏแลว ใหคลกิ [นําไปใช]

ระบบจะนําคาทีก่ําหนดไวมาใช

7 คลิก [เสร็จ] เพื่อออกจากโปรแกรม 

โปรแกรมการเขาถึงการต้ังคาเคร่ืองพิมพสําหร ับการต้ังคาที่อยู IP

เมือ่การต้ังคาเสร็จสมบูรณแลวระบบจะทาํการร ีสตารทเคร่ืองโดย

อัตโนมติั

8 หลงัเสร็จส้ินกระบวนการกําหนดคาแลว ใหทาํการย ืนยัน IP แอดเดรสที่กาํหนดโดยใชวิธีการใดวิธีการหน่ึงตอไปน้ี

 สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการพิมพ System Settings Report ให ดูที่ "การพิมพรายงาน/รายการ" (P.204)

 สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบจากหนาจอเกี่ยวกับ MFP น้ี ใหดูที่  "การตรวจสอบ IP แอดเดรสของเคร่ือง" (P.202)

 สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีตรวจสอบโดยใช CentreWare Internet Services ใหดูที่ วิธีใชแบบออนไลนของ CentreWare Internet Services
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การเปดใชงานพอรตการสื่อสารเพื่อนํามาใชงาน

ใช CentreWare Internet Services เพื่อเปดใชงานพอรตการส่ือสารทีคุ่ณตองการใช

คุณสามารถเปดใชงานพอรตตางๆ ไดดังน้ี:

* : WSD ยอมาจาก Web Services on Devices (การบริการเว็บบนอุปกรณ)

สําหรับขอมูลเกีย่วกับวธีิสรางการตั้งคาจาก CentreWare Internet Services ใหดูที่วธีิใชออนไลนของ CentreWare Internet Services

Port คําอธิบาย

LPD เลือก [เปดใชงานแลว] เพ่ือใชพอรต LPD

Port9100 เลือก [เปดใชงานแลว] เพ่ือใชพอรต Port9100

IPP เลือก [เปดใชงานแลว] เพ่ือใชพอรต IPP

การพิมพ WSD
*

เลือก [เปดใชงานแลว] เพ่ือใชพอรต WSD
*
 Print

การสแกน WSD
*

เลือก [เปดใชงานแลว] เพ่ือใชพอรต WSD
*
 Scan

FTP เลือก [เปดใชงานแลว] เพ่ือใชพอรต FTP

Bonjour เลือก [เปดใชงานแลว] เพ่ือใช Bonjour

Telnet เลือก [เปดใชงานแลว] เพ่ือใช Telnet

SNMP เลือก [เปดใชงานแลว] เพ่ือใช SNMP

อัปเดตสมุดรายชื่อ เลือก [เปดใชงานแลว] เพ่ือใชอัปเดตสมุดรายชื อ

StatusMessenger เลือก [เปดใชงานแลว] เพ่ือใช StatusMessenger

SNTP เลือก [เปดใชงานแลว] เพ่ือใช SNTP
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การใช CentreWare Internet Services

CentreWare Internet Services

ใช CentreWare Internet Services เมื่อตองการเปลี่ยนแปลงการต้ังคาตางๆ 

ผานเว็บเบราวเซอรบนคอมพิวเตอรทีเ่ชื่อมตอกบัสภาพแวดลอมของเครือขาย TCP/IP

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีใช CentreWare Internet Services ใหดูที่วิธีใชออนไลนของ CentreWare Internet Services

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

(P.34)

• เมื่อทําการเปล่ียนแปลงการตัง้คาใดๆ โดยใช CentreWare Internet Services เครือ่งควรอยูในสถานะสแตนดบายหรอืโหมดประหยัดพลังงาน

สภาพแวดลอมที่รองรับและการตั้งคา

 ระบบปฏิบัติการและเว็บเบราวเซอร

การทาํงานของ CentreWare Internet Services รองรับการทาํงานกับเว็บเบราวเซอรตอไปน้ี:

 การตั้งคาเว็บเบราวเซอร

แนะนําใหระบุแอดเดรสของเคร่ืองในเว็บเบราวเซอร

หมายเหตุ • หากระบุแอดเดรสของเครื่องผาน Proxy Server อาจจะทําใหการทํางานชาลงหรอืหนาจอไมแสดงผล หากเกิดปญหาเหลานี้ใหกําหนด IP 

แอดเดรสของเครื่องในเว็บเบราวเซอร และหลีกเล ี่ยงการใชงานผาน Proxy Server สําหรับวิธีการตั้งคา ใหดท่ีู คูมือของเว็บเบราวเซอร

คุณจําเปนตองทาํการต้ังคาเว็บเบราวเซอรอืน่ๆ เพื่อให CentreWare Internet Services ทาํงานไดอยางถูกตอง

ขั้นตอนตอไปน้ีเปนขั้นตอนสําหรับ Internet Explorer 6.0

1 จากเมนู [เคร่ืองมือ] ใหเลือก [ตัวเลือกอินเทอรเน็ต]

2 ในแทบ็ [ทัว่ไป] ใหคลิก [การต้ังคา] ใต [แฟมอินเทอรเน็ตชั่วคราว]

3 ในกลองโตตอบ [การต้ังคา] ใหเลือก [ตรวจหารุนที่ใหมกวาของเพจทีเ่ก็บไว:]

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

5 คลิก [ตกลง]

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

*: WSD ยอมาจาก Web Services on Devices (การบริการเว็บบนอุปกรณ)
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6 คลกิ [ตกลง] ในกลองโตตอบ [ตัวเลือกอินเทอรเน็ต]

การเร่ิม CentreWare Internet Services

เมื่อตองการเร่ิม CentreWare Internet Services:

1 เปดคอมพวิเตอรและเว็บเบราวเซอร

2 ในแถบแอดเดรสของเว็บเบราวเซอร ใหปอน IP แอดเดรสหรือ URL ของเคร่ือง และกดแปน <Enter>

CentreWare Internet Services จะปรากฎบนหนาจอ

 ตัวอยาง IP แอดเดรส (IPv4) 

 ตัวอยาง IP แอดเดรส (IPv6)

 ตัวอยาง URL

หมายเหตุ • หากใชเครือขาย DNS (Domain Name System) และมีการลงทะเบียนช ือโฮสตในเซิรฟเวอรชื่อโดเมนแลว 

คุณจะสามารถใชอินเทอรเน็ตแอดเดรสท่ีรวมชือ่โฮสตและชื่อโดเมนเพ่ือเขาใชเครือ่งได ตัวอยางเชน ถาชื่อโฮสตคือ "myhost" และชื่อโดเมนคือ 

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

• เมื่อระบุหมายเลขพอรต ใหเติมเครื่องหมาย ":" และหมายเลขพอรตหลัง IP แอดเดรส หรืออินเทอรเน็ตแอดเดรส

• บางเว็บเบราวเซอรอาจไมอนุญาตใหปอน IPv6 แอดเดรสดวยตนเอง

• ไมรองรับ HTTPS
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การติดตั้ง โปรแกรมควบคุมการพิมพ/โปรแกรมควบค ุมการสแกน

การติดตั้งโปรแกรมควบคุมการพิมพ

หากตองการใชเคร่ืองเพื่อทาํงานพิมพ ตองติดต ั้งโปรแกรมควบคุมการพิมพจาก Driver CD Kit CD-ROM กอน

ในซดีีรอมจะมีโปรแกรมควบคุมการพิมพตอไปน้ี

หากตองการติดต้ังโปรแกรมควบคุมการพิมพ ใหปฏ ิบัติตามคําแนะนําโดยคลิก "เอกสารประกอบซีดีรอม (HTML)" บนแท็บ 

[Documentation] ใน Driver CD Kit ที่อยูในซีดีรอม

การติดตั้งโปรแกรมควบคุมการสแกน

ใชการเชื่อมตอ USB เขากบัคอมพวิเตอรเพื่อโหลดขอมลูทีไ่ปไวที่คอมพิวเตอรโดยตรง

Driver CD Kit CD-ROM มาพรอมกับโปรแกรมควบคุมการสแกนที่เขากันไดกับ TWAIN และ Windows Imaging Acquisition (WIA)

หากตองการติดต้ังโปรแกรมควบคุมการพิมพ ใหปฏ ิบัติตามคําแนะนําโดยคลิก "เอกสารประกอบซีดีรอม (HTML)" บนแท็บ 

[Documentation] ใน Driver CD Kit ที่อยูในซีดีรอม

ควรรีสตารทคอมพิวเตอรทันทีหลังจากติดต้ังโปรแกรมควบคุมการสแกน

หมายเหตุ • ไมสามารถใชคุณลักษณะนีบ้นระบบเครือขายได

การถอนการติดตั้ง

 การถอนการติดตั้งโปรแกรมควบคุมการพิมพ

หากตองการถอนการติดต้ังโปรแกรมควบคุมการพิมพ  ใหใชเคร่ืองมือถอนการติดต้ังใน Driver CD Kit CD-ROM และปฏิบัติตามคําแนะนําใน 

"เอกสารประกอบซีดีรอม (HTML)" ที่อยูในซีดีรอม

 การถอนการติดตั้งซอฟตแวรอื่น

หากตองการถอนการติดต้ังซอฟตแวรอื่นๆ ทีติ่ดต้ังจาก Driver CD Kit CD-ROM ใหอานไฟล Readme ของแอพพลิเคชัน ไฟล Readme 

สามารถเปดไดจาก "ขอมูลผลติภณัฑ (HTML)" ในซดีีรอม

ชื่อโปรแกรมควบคุมการพมิพ คําอธิบาย

FX DocuCentre SC2020 คลิก [โปรแกรมควบคุมการแฟกซ/พิมพ] ในเมนู [Print/Fax Driver] ของ Driver CD Kit 

เพ่ือเร่ิมการติดตั้ง 

โปรแกรมควบคุมการพิมพมาตรฐานจะแปลงขอมูลทีส่รางโดยซอฟตแวรแอพพลิเคชันเปนภาพกอ

นที่จะสงไปยังเคร่ือง

แอพพลเิคชัน คําอธิบาย

โปรแกรมควบคุมการสแกนที่เขากนัไดกบั 

TWAIN และ Windows Imaging Acquisition 

(WIA)

คลิก [โปรแกรมควบคุมการสแกน] ในเมนู [Main] ของ Driver CD Kit เพ่ือเร่ิมการติดตั้ง

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ใหดูที่ "การสแกนไปยังคอมพิวเตอร" (P.119)

เคร่ืองมือแกไขสมุดรายชือ่ เลือก [ติดตั้ง Fax Utility] ในเมนู [User Tools] ของ Driver CD Kit และคลิกปุม [เร่ิม] 

เพ่ือเร่ิมการติดตั้ง

ใชเพ่ือลงทะเบียนผูรับสําหรับการสงเอกสารทางแฟกซ 

คุณสามารถเลือกผูรับหากคณุลงทะเบียนขอมูลยังเคร่ืองมือแกไขสมุดรายชื่อและบนัทึกลงในเคร ื่อง

คุณยังสามารถเรียกดูหมายเลขผูรับแฟกซที่ลงทะเบียนไวในเคร่ืองพิมพ หรือใช CentreWare 

Internet Services ไดดวยเชนกัน

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัรายการการตั้งคา ใหดูที่ ขอมูลวิธีใชของ Address Book Editor
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สวนประกอบตางๆ ของเคร่ือง

เน้ือหาในบทน้ีอธิบายเกี่ยวกับสวนประกอบตางๆ ของเคร่ืองและฟงกชั่นการทาํงานของสวนประกอบเหลาน้ัน

ดานหนา ฝงซาย

2

4

1

3

5

79    

8    

6

10

หมายเลข สวนประกอบ คําอธิบาย

1 ฝาครอบแกวเอกสาร เพ่ือใหตนฉบับอยูกับที่ขณะทํางาน

2 Document glass สําหรับวางเอกสารตนฉบับลงบนเคร่ือง

3 Control panel ประกอบดวยปุมตางๆ ไฟ LED และหนาจอสัมผัสที่ใช ในการทํางานของเคร่ือง

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ใหดูที่ "แผงควบคุม" (P.50)

4 ถาดขวาบน งานทําสําเนาและงานพิมพจะออกมาทางน้ี โดยคว่ําหน าลง

5 Front cover เปดฝาครอบน้ีเพ่ือเปล่ียนวัสดุส้ินเปลือง

6 ถาด 1 (ถาดมาตรฐาน) บรรจุกระดาษที่น่ี

7 ถาด 2

(One Tray Module)

(อปุกรณเสริม)

ถาดอปุกรณเสริม บรรจุกระดาษที่น่ี

8 ฝาครอบดานซาย[B] เปดฝาครอบน้ีเพ่ือนํากระดาษที่ติดออกจาก Tray 2

9 ถาด 5 (บายพาส) บรรจุกระดาษที่น่ี ถาดน้ีสามารถยืดออกได

10 ฝาครอบดานซาย[A] เปดฝาครอบน้ีเพ่ือนํากระดาษที่ติดออก

หมายเหตุ • หากเครื่องทํางานปกติ ฝาครอบจะลอคอยู หากจะเป ิดฝาครอบตองแนใจวา 

ไดออกจากโหมดพักเครื่องและปดสวิตชเครือ่งเรียบรอยแลว
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ดานหลัง ฝงขวา

หมายเหตุ • สามารถใชขั้วตอ LINE 1 และ TEL ไดก็ตอเมื่อมีการตดิตั้งชดุอุปกรณแฟกซ (เสริม)

2

1

6

5

3
4

หมายเลข สวนประกอบ คําอธิบาย

1 พอรตอีเธอรเน็ต เชื่อมตอสายเครือขาย

2 พอรต USB เชื่อมตอสาย USB 2.0

3 Power switch กดสวิตชเพ่ือเปดและปดเคร่ือง

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ใหดูที่ "แหลงจายไฟ" (P.48)

4 Power cord connector ตอสายไฟ

5 TEL เชื่อมตอกบัอุปกรณโทรศัพท

หามเสียบอุปกรณใดๆ (ระบบแฟกซ) นอกเหนือจากโทรศัพท

6 LINE 1 ใชขัว้ตอน้ีสําหรับเชือ่มตอกับสายโทรศัพท
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ภายในเคร่ือง

1

2

3

4

9

10

5
6
7 
8

หมายเลข สวนประกอบ คําอธิบาย

1 ตลับหมึกสีเหลือง [Y] มีหมึกพิมพสีเหลือง (ผงหมึกที่ใชสรางภาพ)

2 ตลับหมึกสีมวงแดง [M] มีหมึกพิมพสีมวงแดง (ผงหมึกที่ใชสรางภาพ)

3 ตลับหมึกสีนํ้าเงินเขียว [C] มีหมึกพิมพสีนํ้าเงินเขยีว (ผงหมึกที่ใชสรางภาพ)

4 ตลับหมึกสีดํา [K] มีหมึกพิมพสีดํา (ผงหมึกที่ใชสรางภาพ)

5 ตลับลูกดรัมสีเหลือง [R4] ประกอบดวยตัวนําแสงสําหรับหมึกพิมพสีเหลือง

6 ตลับลูกดรัมสีมวงแดง [R3] ประกอบดวยตัวนําแสงสําหรับหมึกพิมพสีมวงแดง

7 ตลับลูกดรัมสีนํ้าเงินเขียว [R2] ประกอบดวยตัวนําแสงสําหรับหมึกพิมพสีนํ้าเงินเขียว

8 ตลับลูกดรัมสีดํา [R1] ประกอบดวยตัวนําแสงสําหรับหมึกพิมพสีดํา

9 ที่เก็บเศษหมึกพิมพ [R5] เกบ็เศษหมึกพิมพ

10 Fusing unit อัดผงหมึกลงบนกระดาษ 

สิ่งสําคัญ • หามสัมผัสฟวเซอรเนื่องจากวัสดมุีความรอน
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อุปกรณปอนเอกสารอตัโนมัติแบบดูเพล็กซ  

หมายเหตุ • ในคูมือนี้จะเรียกชือ่อุปกรณปอนเอกสารอัตโนมัตแิบบดูเพล็กซวา "ตัวปอนเอกสาร"

5

6

7 

1 3 42

หมายเลข สวนประกอบ คําอธิบาย

1 ฝาครอบดานบนของตัวปอนเอกสาร เปดฝาครอบน้ีเพ่ือนํากระดาษที่ติดออก

2 Inner cover เปดฝาครอบน้ีเพ่ือนํากระดาษที่ติดออก

3 Document guides จัดขอบของเอกสารใหตรง

4 Document feeder tray ปอนเอกสารที่น่ี

5 Document stopper ปองกันเอกสารที่ไดหลนจากเคร่ือง

6 Document output tray เอกสารที่ไดจะออกมาทางน้ี

7 Narrow glass strip สแกนเอกสารที่โหลดเขาเคร่ือง
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แหลงจายไฟ

การเปดสวิตชเคร่ือง

ตอไปน้ีจะเปนการอธิบายวิธีการเปดสวิตชเคร ื่อง

เคร่ืองน้ีใชเวลาประมาณ ไมเกิน 39 วินาที เพือ่อุนเคร่ืองและพรอมที่จะถายสําเนา พิมพ หรือแฟกซ หลังจากทีเ่ปดเคร่ือง 

ซึ่งอาจใชเวลานานกวาปกติเล็กนอย ขึ้นอยูกับการกาํหนดคาอุปกรณ

ควรปดเคร่ืองเมื่อส้ินสุดการใชงานในแตละวันหรือในกรณีที่ไมไดใชเคร่ืองเปนเวลานาน

1 ใหกดสวิตชเปดปดเคร่ืองมาที่ตําแหนง [ | ] เพือ่เปดการทาํงานของเคร่ือง

หมายเหตุ • ขอความ "กําลังดาํเนินการตามลําดับในการเปดเคร ือง" 

บงชี้วาเครื่องกําลังอุนเครือ่งอยู 

เครือ่งจะไมสามารถเขาใชงานไดในขณะท่ีกําลังอุนเครื่องอยู

• ตรวจดูใหแนใจวา สายไฟเชื่อมตอกับเครื่องและเตารับเรยีบรอยแลว

การปดสวติชเคร่ือง

ตอไปน้ีจะเปนการอธิบายวิธีการปดสวิตชเครื อง

สิ่งสําคัญ • หามปดการทํางานของเครื่องในสถานการณตอไปนี  หากปดสวิตชเครือ่ง อาจทําใหขอมูลการดาํเนนิการหายไป

- ขณะท่ีกําลังรับขอมูล

- ขณะท่ีกําลังพิมพงาน

- ขณะท่ีกําลังทําสาํเนางาน

- ขณะท่ีกําลังสแกนงาน

• เมื่อตองการปดสวิตชเครื่อง ควรรออยางนอย 10 วินาทีหลังจากเอกสารออกมาแลว

หมายเหตุ • เมื่อตองการเปดสวิตชเครื่องอีกครัง้หลังจากท่ีไดปดสวิตชไป ใหรออยางนอย 15 วินาทีภายหลังหนาจอดับลง

1 กอนที่จะปดสวิตชเคร่ือง ตรวจสอบใหแนใจวาเคร่ืองไดทาํการถายสําเนาหรือพิมพงานทัง้หมดเสร็จแลว จากน้ัน ใหตรวจสอบวาไฟ LED 

<ขอมูล> ไมสวางขึ้น

2 กดสวิตชเปดปดเคร่ืองมาที่ตําแหนง [ ] เพื่อปดการทาํงานของเคร่ือง
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โหมดประหยัดพลังงาน

เคร่ืองมีการติดต้ังฟงกชนัประหยัดพลงังานซ ึงสามารถตัดกระแสไฟฟาทีเ่ขาสูตัวเคร่ืองได โดยอตัโนมัติ 

หากเคร่ืองไมไดรับขอมูลงานการถายสําเนาหรือการพิมพภายในระยะเวลาที่กาํหนด

โหมดประหยัดพลังงานมีอยูสองโหมด ดังน้ี โหมดพลงังานใกลหมดและโหมดหยุดทาํงาน

 โหมดพลังงานใกลหมด

เคร่ืองจะไมปดการทํางานโดยสมบูรณในโหมดใชพลังงานตํ่าน้ี 

แตโหมดน้ีจะสรางสมดุลระหวางการใชพลังงานต กั บเวลาอุนเคร่ืองในชวงส้ันๆ 

โดยการควบคุมอณุหภมูิของฟวเซอรใหอยูในระด ับกึ่งกลางระหวางอุณหภูมิเมือ่ปดสวิตชเครื องกับอุณหภูมิเมื่อเคร่ือง "พรอมทาํงาน"

 โหมดหยุดทํางาน

โหมดพักเคร่ืองจะลดการใชพลงังานใหเหลือนอยที่สุดดวยการตัดกระแสไฟฟาทีเ่ขาสูสวนประกอบทัง้หมดยกเวนชดุควบคุม 

เวลาอุนเคร่ืองในโหมดพักเคร่ืองจะนานกวาในโหมดใชพลังงานตํ่า 

การเขาสูโหมดประหยัดพลังงาน

หนาจอจะดับลง และปุม <ระบบประหยัดพลงังาน> ของแผงควบคุมจะสวางขึ้น 

เมื่อเคร่ืองอยูในโหมดประหยัดพลงังาน

คุณสามารถกําหนดชวงเวลาที่ตองการใหเคร่ืองเขาโหมดพลงังานใกลหมด/

หยุดทาํงานได

โหมดพลังงานใกลหมดถูกต้ังคาเร่ิมตนเปน 1 

นาทแีละโหมดหยุดทาํงานถูกต้ังคาเปน 0 นาที

คุณสามารถต้ังคาเวลาที่เคร่ืองรอ กอนที่จะเข าสูโหมดพลงังานใกลหมดไดต้ังแต 

1 ถึง 150 นาที และเวลาทีเ่คร่ืองรอกอนที่จะเขาส ูโหมดหยุดทาํงานไดต้ังแต 0 

ถึง 60 นาที

สิ่งสําคญั • เวลาในการจายพลังงานใหแกเครื่องมีผลตออาย ุการใชงานของชุดฟวเซอร 

การตั้งคาใหเครื่องรอเปนเวลานานกอนท่ีจะเขาสูโหมดประหยัดพลังงานทําใหเปดเครื่องเปนเวลานาน และทําใหอาจตองเปล ี่ยนชุดฟวเซอรบอยขึ้น 

ซ่ึงอาจทําใหตองเปล่ียนชุดฟวเซอรกอนกําหนด โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาหากตองการขอมูลเพ่ิมเติม

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัวิธีการตั้งคาชวงเวลาสําหรับโหมดใชพลังงานต่ําและ/หรือโหมดพักเคร่ือง ใหดูที่"ประหยัดพลังงาน" (P.157)

การออกจากโหมดประหยัดพลังงาน

รายละเอียดดานลางน้ีอธิบายวิธีการปดใชงานโหมดประหยัดพลงังาน

เคร่ืองจะออกจากโหมดประหยัดพลังงานดวยเง่ือนไขตอไปน้ี:

หมายเหตุ • หลังจากออกจากโหมดประหยัดพลังงานในบางเง่ือนไข เครื่องยังคงปดหนาจอสัมผัสไวเพ่ือประหยัดพลังงาน 

หนาจอสัมผัสจะเปดเมื่อตรงกับเง่ือนไขท่ีระบ ุดวยดอกจัน

 การกดปุม <ระบบประหยัดพลงังาน>
*

 ปอบอัพหนาจอสัมผัสโดยการดึงออกและดันเขาถาด 1
*
 (สําหรับโหมดพลังงานใกลหมด)

 ตรวจพบขอผิดพลาดของเคร่ือง
*

 เร่ิมการทาํงานของเคร่ืองใหม

 กําลงัรับงาน

ปุม <ระบบประหยัดพลังงาน>
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แผงควบคุม

ดูชื่อและฟงกชั่นของสวนประกอบตางๆ บนแผงควบคุมไดจากรายการดานลางน้ี

1 2 3 4 5 6

78910111213

หมายเลข สวนประกอบ ฟงกชั่น

1 หนาจอสัมผัส แสดงเมนูการดําเนินการและขอความสถานะเคร่ือง

2 แปนตัวเลข กดปุมเหลาน้ีเพ่ือใสตัวเลข (เชน จํานวนสําเนา) หรือขอความ

3 ปุม <หยุดงานชั่วคราว> กดเพ่ือแทรกหยุดระหวางหมายเลขขณะปอนหมายเลขของผูรับ

4 ปุม <รีเซ็ต> กดปุมน้ีเพ่ือรีเซ็ตการต้ังคาที่ปรากฎของแต ละคุณลักษณะกลับเปนคาเร่ิมตน หรือลางตัวเลขที่ปอนไวออกไป 

การตั้งคาจะกลับไปสูแบบเดิมเหมือนกบัตอนเปดเคร่ือง

5 ปุม <ระบบประหยัดพลังงาน> สวางขึ้นเม่ือเคร่ืองเชาสูโหมดประหยัดพลังงานเพ่ือประหยัดพลังงาน เม่ือเคร่ืองไมไดทํางานชัว่ขณะ 

คุณสามารถกดปุมน้ีเพ่ือเขาหรือออกจากโหมดประหยัดพลังงาน

6 ปุม <หยุด> กดปุมน้ีเพ่ือยกเลิกงานปจจุบันหรืองานที่มีขอผิดพลาด

7 ปุม <เร่ิม> กดปุมน้ีเพ่ือเร่ิมตนงานสแกนเอกสารหรือยืนย ันการตั้งคาแตละคา

8 ไฟ LED <ขอผิดพลาด> กะพริบเม่ือเกดิขอผิดพลาดในระบบ

ไฟแสดงสถานะน้ีจะติดสวางขึ้นเม่ือมีปญหาอืน่ที่ไมใชขอผิดพลาดของระบบเกิดขึ้น ซ่ึงรวมไปถึงกระดาษติด 

และกระดาษหมดดวย

9 ไฟ LED <ขอมูล> ไฟจะกะพริบเม่ือเคร่ืองสงหรือรับขอมูลไปยังหรือมาจากไคลเอนต 

ไฟแสดงสถานะน้ีจะติดสวางขึ้นเม่ือมีการจัดเก ็บขอมูลในหนวยความจําของเคร่ืองขณะกําลังรอพิมพแฟกซที่รับเขามา

10 ปุม <C> (ลาง) กดปุมน้ีเพ่ือลบคาที่เปนตัวเลขคาหน่ึงที่คุณปอนเขาไป

11 ปุม <สถานะเคร่ือง> กดปุมน้ีเพ่ือพิมพรายงาน และตรวจสอบขอมูลเคร่ือง เชน สถานะของวัสดุส้ินเปลืองและ IP แอดเดรสของเคร่ือง

12 ปุม <สถานะของงาน> ใชเพ่ือตรวจสอบ/ยกเลิกงานปจจุบนัและงานที่รอดําเนินการ

13 ปุม <หนาหลัก> กดปุมน้ีเพ่ือแสดงหนาจอหนาหลัก
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หนาจอสัมผัส - หนาจอหนาหลัก

หัวขอน้ีจะอธิบายชองและปุมบนหนาจอหนาหลัก ซึ่งแสดงโดยการกดปุม <หนาหลัก>

 ชองขอความ

แสดงสถานะของเคร่ืองพิมพ ขอความขอผิดพลาด และทีอ่ยู IP ที่กาํหนดใหกบัเคร่ืองพิมพ

 ไอคอนสถานะหมึกพิมพ

แสดงสภาพของหมึกพิมพเปนหกระดับ (ระดับหมึกพมิพสําหรับแตละสี:  100%, 80%, 60%, 40%, 20%, 0%) 

การเลือกไอคอนน้ีจะแสดงแท็บ [ซพัพลาย] 

 ปุมฟงกชัน

อนุญาตใหต้ังคาคุณลักษณะสําหรับฟงกชัน เชน [ทาํสําเนา], [อีเมล], [สแกนไปยัง], [แฟกซ] และ [ถายบัตรประจําตัว]

หมายเหตุ • หากการตั้งคา [การล็อกบริการ] สาํหรบัฟงกชนัถูกตั้งเปน [เปดใชงานแลว] ฟงกชันจะถูกปดใชงานและเมนูสาํหรับฟงกชันจะไมปรากฏบนหนาจอ 

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี "จํากัดการเขาใชการถายสาํเนา, แฟกซ และสแกน" (P.190)

ชองขอความ

ปุมฟงกชัน

ไอคอนสถานะหมึกพิมพ
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Auditron

Auditron มฟีงกชั่นการตรวจสอบความถูกตองที่สามารถต้ังคาขดีจํากัดวาจะสามารถใชกระบวนการใดได บาง 

รวมทั้งการจัดการบัญชีที่สามารถใชในการควบคุมการใชงานไดโดยขึน้อยูกับการตรวจสอบความถูกตอง

ภาพประกอบตอไปน้ีแสดงใหเหน็วิธีที่เคร่ืองทำงานรวมกับพิมพ Auditron

คุณยังสามารถจาํกัดฟงกชันการสําเนาโดยใชการทำสําเนา Auditron

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัการทําสําเนา Auditron โปรดดูหัวขอ "ทําสําเนา Auditron" (P.163)

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัการพิมพ Auditron โปรดดูหัวขอ "พิมพ Auditron" (P.163)

หมายเหตุ • คุณสามารถกําหนดคาการตั้งคา Auditron ของเครื่องดวย CentreWare Internet Services สาํหรับขอมลูเพ่ิมเตมิใหดท่ีูวิธ ีใช CentreWare Internet 

Services

• ในการพิมพโดยใช Auditron คุณตองตัง้โปรแกรมควบคุมการพิมพ สาํหรับขอมูลเพ่ิมเตมิ ใหดูท่ีวิธีใชโปรแกรมควบคุมการพิมพ

ผูใชที่ลงทะเบียน A

ผูใชที่ลงทะเบียน B

สามารถพิมพหนาขาวดํา

ไดสูงสดุ 10,000 หนา

สามารถพมิพหนาสีหรือ

ขาวดําไดสูงสดุ 9,000 

หนา

ไมสามารถพิมพไดถาไมใชผูใชที่ลง

ทะเบียน 

หรือถาหนาทีพ่ิมพออกมาเกินขีดจํากัด

รายงานบัญชีอางอิงสําหรับผูใชที่ลง

ทะเบียนแตละราย

พิมพรายงานบัญชี

ผูใชปกติ D ผูดูแลระบบ C
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การปอนอักขระ

ในสวนน้ีจะอธิบายถึงวิธีการใชแปนพมิพที่ปรากฏบนแผงควบคุมและปุมตัวเลข

การใชแปนพิมพที่ปรากฏข้ึนบนแผงควบคุม

ในระหวางการดําเนินการ หนาจอสําหรับการปอนขอความจะปรากฏขึ้นเปนบางคร้ัง รายละเอียดดานลางน้ีอธิบายวิธีการปอนขอความ

หมายเหตุ • คุณสามารถเลือกรูปแบบแปนพิมพจาก QWERTY, AZERTY และ QWERTZ สําหรับขอมูลเก่ียวกับวิธีการเลือกรปูแบบแปนพิมพ ใหดูท่ี 

"รูปแบบแปนพิมพ" (P.185)

คุณสามารถปอนอักขระตอไปน้ีได: ตัวเลข ตัวอักษร และสัญลกัษณ

การใชปุมตัวเลข

ในขณะทีคุ่ณทาํงานตางๆ คุณอาจจําเปนตองปอนตัวเลข ตัวอยางเชน เมือ่คุณระบุปริมาณของสําเนา 

หรือเมือ่คุณปอนหมายเลขแฟกซโดยตรง

อักขระทีใ่ชได

คุณสามารถปอนอักขระดังตอไปน้ีโดยใชปุมตัวเลข: 0 ถึง 9, * และ #

การเปล่ียนตัวเลข

ถาคุณปอนตัวเลขผิด กดปุม <รีเซต็> เพื่อลบตัวเลขหรือตัวอักษรตัวสุดทาย จากน้ัน ปอนตัวเลขทีถู่กตอง

รายการ คําอธิบาย

การปอนตัวอักษรและตัวเลข ในการปอนตัวอักษรตัวพิมพใหญ ใหเลือก   ถาตองการใหกลับไปเปนตัวอักษรตัวพิมพเล็ก ใหเล ือก 

 อีกคร้ัง

การปอนสัญลักษณ เลือก 

การปอนชองวาง เลือก 

การลบอกัขระ เลือก  เพ่ือลบอักขระทีละตัว

QWERTY AZERTY QWERTZ
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การกําหนดคาอุปกรณเสริม

คุณสามารถดึงขอมูลการกาํหนดคาของเคร่ืองไปท ีโปรแกรมควบคุมการพมิพไดเมื่อติดต้ังอุปกรณ เสริมชุดเครือขาย 

ใหอัพเดตขอมูลการกาํหนดคาของเคร่ืองเมื่อมกีารเปลีย่นแปลงใดๆ เกี่ยวกับอุปกรณเสริม

เมือ่ใช Ethernet อินเทอรเฟส

คุณสามารถโหลดการกาํหนดคาตัวเลอืกของเคร่ืองไปยังโปรแกรมควบคุมการพิมพโดยทาํตามขัน้ตอนตอไปน้ี

หมายเหตุ • เปดใชพอรต SNMP เมื่อเลือกใชคุณลักษณะนี้ (คาเริ่มตน: เปดใชงาน)

• หากคุณไมสามารถดงึขอมูลการกําหนดคาของเครื่องหรือไมสามารถใชชองเสียบสาย USB ได ใหใสขอมูลการกําหนดคาของเครื่องดวยตนเอง 

สาํหรบัขอมูลเพ่ิมเติม ใหคลิก [วิธีใช] บนหนาจอเพ่ือดูขอมูลวิธีใช

ขั้นตอนตอไปน้ีจะใชโปรแกรมควบคุมการพิมพ Windows 7 และ PCL 6 เปนตัวอยาง 

ขั้นตอนจะแตกตางกันออกไปโดยขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการและโปรแกรมควบคุมการพิมพ

1 เลอืก [เร่ิม] > [อุปกรณและเคร่ืองพิมพ]

2 คลิกขวาที่ไอคอนเครื่องพิมพของ DocuCentre SC2020 แลวเลอืก [คุณสมบัติเคร่ืองพิมพ]

3 คลิกทีแ่ท็บ [การกาํหนดคา]

4 คลิก [การต้ังคาแบบ 2 ทิศทาง]

5 คลิก [หาขอมูลจากเคร่ืองพิมพ]
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 หากมีหนาจอ [Printer Searching Method] ปรากฏขึ้น

แสดงวาขอมูลของเคร่ืองไมไดถูกโหลดมาไวท ีโปรแกรมควบคุมการพิมพ ใหปฏิบัติตามขั้นตอนด ังตอไปน้ี

1) เลือก [Specify Address] แลวคลกิ [ถัดไป]

2) ปอนชื่อเคร่ืองพิมพหรือ IP แอดเดรสลงในชอง [Printer 

Name or IP Address]

3) คลกิ [เสร็จส้ิน]

6 คลกิ [ตกลง]
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โหมดระบายความรอน

เคร่ืองเขาสูโหมดระบายความรอนถาอุณหภมูิภายในสูงเกินไป ระหวางการทาํงานของโหมดน้ี หนาจอตอไปน้ีจะแสดงบนหนาจอสัมผัส

หนาจอน้ีจะหายไปเมื่ออุณหภูมิภายในเย็นตัวลง รอจนกระทั่งหนาจอหายไป

หากอุณหภมูิหองสูงเกินไป ใหลดอุณหภมูิของหองเน่ืองจากอาจใชเวลานานกวาเคร่ืองจะเย็นตัวลง

สิ่งสําคัญ • สาํหรบัหนาจอ A: ระหวางโหมดระบายความรอน พัดลมภายในเครื่องยังคงระบายความรอน 

หามเปดฝาปดดานหนาหรือปดเครื่องระหวางอยูในโหมดนี้

• สาํหรบัหนาจอ B: ระหวางท่ีอยูในโหมดระบายความร อน เปดฝาปดท่ีแสดงบนหนาจอเพ่ือลดเวลาในการระบายความรอน

หนาจอ A หนาจอ B
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ชนิดของกระดาษ

ในสวนน้ีจะอธิบายเกี่ยวกบัชนิดของกระดาษที่สามารถใชไดกับเคร่ือง

การใชกระดาษอื่นที่ไมแนะนําใหใชอาจสงผลให เกดิกระดาษติด, คุณภาพการพิมพทีล่ดลง, เคร่ืองทาํงานผิดปกติ 

หรือเกิดความเสียหายขึน้กับเคร่ืองได เพื่อให ไดงานพิมพทีม่ีคุณภาพสูงสุด ควรใชกระดาษท ีฟูจิ ซีร็อกซแนะนําเทาน้ัน

หากคุณตองการใชกระดาษอื่นที่ไมใชกระดาษท ีฟูจ ิซร็ีอกซแนะนํา โปรดติดตอศูนยบริการลกูคาของเรา

สิ่งสําคัญ • ความชื้นท่ีเกิดจากน้าํ, ฝน หรือไอน้าํอาจทําใหภาพท่ีพิมพออกมาจางลงได โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาหากตองการขอมลูเพ่ิมเติม

น้ําหนักกระดาษที่รองรับและจํานวนแผนกระดาษ

*1 : เม่ือใชกระดาษ 80 แกรม

*2 : เม่ือใชกระดาษมาตรฐานของฟูจิ ซีร็อกซ

สิ่งสําคัญ • เครือ่งอาจมีปญหากระดาษติดไดหากคุณสั่งพิมพ บนกระดาษชนิดตางๆ ปนกัน หรือสั่งพิมพโดยใชกระดาษท่ีมีขนาด/

ชนิดตางไปจากท่ีเลือกไวในโปรแกรมควบคุมการพ ิมพ หรอืสั่งพิมพจากถาดท่ีไมรองรับกระดาษที บรรจุเขาไป ใหเลือกกระดาษท่ีมขีนาด, ชนิด 

และถาดท่ีถูกตองเพ่ืองานพิมพท่ีสมบูรณแบบ

หมายเหตุ • น้าํหนักพ้ืนฐานคือน้าํหนกัของกระดาษขนาด 1 ตารางเมตรจาํนวนหนึ่งแผน

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

 ขนาดของกระดาษที่รองรับ:

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

 ตํ่าสุด: A5 (ขนาดไมมาตรฐาน: 89 x 98 มม.)

 ดูเพลก็ซ (การพมิพสองดาน)

กระดาษประเภทตอไปน้ีรองรับการพิมพสองดานอัตโนมัติ:

หามใชกระดาษที่สามารถนําไฟฟาไดเชน กระดาษโอริกามิ กระดาษคารบอน หรือกระดาษเคลือบทีเ่ปนตัวนําไฟฟาหรือความรอนไดดี 

เมื่อมีกระดาษติดในเคร่ือง อาจเปนสาเหตุทําใหเกิดไฟช็อตและไฟไหมได

ถาดกระดาษ นํ้าหนักพื้นฐาน/นํ้าหนักกระดาษหน่ึงรีม ปริมาณที่บรรจุได
* ชนิดของกระดาษ

ถาด 1 (มาตรฐาน) 60-90 แกรม

นํ้าหนักกระดาษหน่ึงรีม: 51.6 - 77.4 กก.

250 แผน
*1

(สูงสุด 27 มม.)

กระดาษธรรมดา (60-90 

แกรม)

ถาด 2

 (One Tray Module)

 (อุปกรณเสริม)

60-256 แกรม

นํ้าหนักกระดาษหน่ึงรีม: 51.6 - 220.1 กก.

500 แผน
*1

 (สูงสุด 54 มม.)

กระดาษธรรมดา (60-90 

แกรม)

กระดาษปอนด (90-105 

แกรม)

กระดาษหนา (106-169 

แกรม)

กระดาษหนาพิเศษ (170-

256 แกรม)

ถาด 5 (บายพาส) 60-216 แกรม

นํ้าหนักกระดาษหน่ึงรีม: 51.6 - 185.7 กก.

100 แผน
*2

(สูงสุด 10 มม.)

ชนิดของกระดาษ (คุณภาพ)

กระดาษธรรมดา (60-90 แกรม)

กระดาษปอนด (90-105 แกรม)

กระดาษหนา (106-169 แกรม)
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ชนิดของกระดาษที่รองรับ

Standard Paper

เมื่อตองการพิมพหรือทําสําเนาโดยใชกระดาษทัว่ไป (กระดาษธรรมดา) ควรใชกระดาษทีไ่ดมาตรฐานดังตอไปน้ี 

เพื่อไดผลงานที่คมชัดและมีคุณภาพมากที่สุด

Semi Standard Paper

นอกจากกระดาษมาตรฐานแลว ยังสามารถใชกระดาษตอไปน้ีได

กระดาษที่ใชได

นอกจากกระดาษมาตรฐาน/กึ่งมาตรฐานแลว ยังสามารถใชกระดาษตอไปน้ีได

ชื่อกระดาษ
นํ้าหนักพื้นฐาน 

(แกรม)
ชนิดของกระดาษ หมายเหตุ / มาตรการแกไข

P paper 64 ธรรมดา กระดาษธรรมดาเหมาะสําหรับเอกสารภายใน

ของสํานักงาน

Colotech + 90 กระดาษปอนด กอนการทําสําเนาหรือการพิมพ 

ใหกรีดกระดาษใหเรียบรอยกอนและใสเขาไปใ

นถาดอีกคร้ัง

A paper 75 ธรรมดา กอนการทําสําเนาหรือการพิมพ 

ใหกรีดกระดาษใหเรียบรอยกอนและใสเขาไปใ

นถาดอีกคร้ัง

Diplomat 80 ธรรมดา หามทิ้งกระดาษโดยไมปดผนึกในสภาพแวดลอ

มที่มีความชื้นสูง

ชื่อกระดาษ
นํ้าหนักพื้นฐาน 

(แกรม)
ชนิดของกระดาษ หมายเหตุ / มาตรการแกไข

Performer + 70 ธรรมดา -

80 ธรรมดา -

Business + 70 ธรรมดา กอนการทําสําเนาหรือการพิมพ 

ใหกรีดกระดาษใหเรียบรอยกอนและใสเขาไปใ

นถาดอีกคร้ัง

75 ธรรมดา -

80 ธรรมดา กอนการทําสําเนาหรือการพิมพ 

ใหกรีดกระดาษใหเรียบรอยกอนและใสเขาไปใ

นถาดอีกคร้ัง

Professional 70 ธรรมดา หามทิ้งกระดาษโดยไมปดผนึกในสภาพแวดลอ

มที่มีความชื้นสูง

80 ธรรมดา กอนการทําสําเนาหรือการพิมพ 

ใหกรีดกระดาษใหเรียบรอยกอนและใสเขาไปใ

นถาดอีกคร้ัง

H-paper 80 ธรรมดา กอนการทําสําเนาหรือการพิมพ 

ใหกรีดกระดาษใหเรียบรอยกอนและใสเขาไปใ

นถาดอีกคร้ัง

PAPER ONE COPIER PAPER 70 ธรรมดา -

LQ-PAPER 80 ธรรมดา -

ชื่อกระดาษ
นํ้าหนักพื้นฐาน 

(แกรม)
ชนิดของกระดาษ หมายเหตุ / มาตรการแกไข

Copy Pilot 70 ธรรมดา -

80 ธรรมดา -
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กระดาษที่ไมควรใช

การใชกระดาษอื่นที่ฟูจิ ซีร็อกซไมไดแนะนําอาจทาํใหเกดิปญหากระดาษติดหรือเคร่ืองทาํงานขัดของได โปรดใชกระดาษที่ฟูจิ 

ซีร็อกซแนะนํา

 กระดาษที่ชื้น หรือเปยก

 กระดาษที่เคยพิมพกับเคร่ืองพิมพหรือเคร่ืองถายเอกสารอื่นมาแลว

 กระดาษที่ยน รอยพับ หรือเปนร้ิว

 ซองจดหมายทีไ่มเรียบหรือมีตัวเกี่ยว

 กระดาษสีทีม่ีผิวมนั

 กระดาษที่มีผิวหยาบ เชน เย่ือกระดาษ หรือกระดาษสา

 กระดาษเจาะรู

 แผนใส

Kool Print 80 ธรรมดา -

Le Copy 70 ธรรมดา -

80 ธรรมดา -

DocuPaper Black 70 ธรรมดา -

DocuPaper 80 ธรรมดา กอนการทําสําเนาหรือการพิมพ 

ใหกรีดกระดาษใหเรียบรอยกอนและใสเขาไปใ

นถาดอีกคร้ัง

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

นถาดอีกคร้ัง

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
นํ้าหนักพืน้ฐาน 

(แกรม)
ชนิดของกระดาษ หมายเหตุ / มาตรการแกไข
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การจัดเก็บและการจัดการกระดาษ

 ขอควรระวังในการจัดเก็บกระดาษ

 ใหจัดเก็บกระดาษไวภายในตูหรือพื้นทีแ่หง กระดาษที่ดูดซบัความชื้นเขาไปอาจทาํใหเกิดปญหากระดาษติด 

และอาจทาํใหภาพทีพ่ิมพออกมามคุีณภาพตํ่าได

 ในกรณีทีแ่กะหอกระดาษแลวและใชกระดาษไมหมด ควรหอและเก็บกระดาษที่เหลือไว 

ขอแนะนําใหเกบ็กระดาษที่เหลือไวในหอเพื่อปองกันความช้ืน

 เก็บกระดาษไวบนพื้นผิวที่เรียบเพื่อปองกนักระดาษงอหรือเสียรูปทรง

 โปรดทําตามคําแนะนําตอไปน้ีเมือ่บรรจุกระดาษลงในถาดกระดาษ

 กรีดกระดาษที่อยูในปกกอนการบรรจลุงถาด

 หามใชกระดาษทีม่ีรอยยน หรือมีรอยยับ

 หามใชกระดาษทีม่วน หรือโคงงอ

 หามบรรจุกระดาษหลายๆ ขนาดรวมกันลงในถาด

 พยายามอยาแตะกระดาษดานที่จะใชพิมพ เน่ืองจากนํ้ามันจากผิวหนังของคุณอาจติดบนกระดาษ 

ซึ่งอาจสงผลกระทบตอคุณภาพของงานพิมพ หากหลกีเลี่ยงไมไดใหสวมปลอกน้ิวมือ ถุงมอื หรือใช วิธีอืน่ๆ 

เพื่อหุมน้ิวกอนแตะส่ือที่จะใชพิมพ 

 ขอแนะนําใหวางแนวในแนวต้ังสําหรับส่ือกระดาษหนาที่ปอนจากถาด 5 (บายพาส) หากปอนไมเขา 

ใหงอสวนบนของขอบกระดาษดานที่จะปอนเขาเคร ื่อง

 หามบรรจุกระดาษเกินขีดที่กาํหนดไวในถาด 1 ถึง ถาด 5 

เน่ืองจากการบรรจกุระดาษเกนิขดีทีก่ําหนดไวอาจกอใหเกิดปญหากระดาษติดได

 เมื่อใสกระดาษ กระดาษหนา/Extra-HW ลงในถาด 5 และเปนสาเหตุทําใหกระดาษติด 

ใหลดปริมาณกระดาษหรือพลกิดานกระดาษในถาด 5
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การบรรจุกระดาษ

เน้ือหาในสวนน้ีอธิบายถึงวิธีบรรจุกระดาษลงในถาด

 ชนิดของกระดาษที่บรรจุลงไปในถาด

เคร่ืองจะตรวจจับขนาดและการวางแนวของกระดาษท ีบรรจุในถาด แตจะตองต้ังคาประเภทกระดาษดวยตนเอง 

การต้ังคาเร่ิมตนของประเภทกระดาษของแตละถาดดือกระดาษธรรมดา เปลีย่นการต้ังคาประเภทกระดาษ เมื่อบรรจุกระดาษตางประเภท 

คุณยังสามารถต้ังคาขนาดกระดาษทีไ่มมาตรฐานเปนกระดาษ [ขนาดแบบกาํหนดเอง] ในถาด 5 (บายพาส) และถาด 2 (เสริม)

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการเปล่ียนการตั้งค าชนิดของกระดาษ ใหดูที่ "การเปล่ียนการตั้งคากระดาษ" (P.66)

 การเลือกถาดกระดาษโดยอัตโนมตัิ

เมือ่ตองการพิมพงาน ใหระบุการต้ังคาในหนาจอโปรแกรมควบคุมการพิมพโดยเลอืก [เลอืกอัตโนม ัติ] สําหรับ [เลือกจากถาด] ในหวัขอ 

[กระดาษ] ในแท็บ [กระดาษ/เอาทพุต] เคร่ืองจะทําการเลือกถาดกระดาษที่ตรงกับขนาดและแนวการพิมพของเอกสารที่ระบุใหโดยอัตโนมัติ 

ฟงกชั่นน้ีเรียกวา การเลือกถาดกระดาษโดยอัตโนมัติ

หากตองการเปดใชงานการเลือกถาดกระดาษโดยอัตโนมติัเมื่อทาํสําเนา ใหต้ัง [เลือกถาด] เปน [อตัโนมัติ]

ฟงกชั่นการเลอืกกระดาษอัตโนมัติจะเลือกถาดตามลาํดับ จากถาด 5 (บายพาส) > ถาด 1 > ถาด 2 

ถามถีาดกระดาษมากกวาหน่ึงถาดทีต่รงกัน คุณสามารถเปลี่ยนลาํดับความสําคัญของถาดกระดาษโดยการต้ังคา 

[ลาํดับความสําคัญของถาดกระดาษ]

หมายเหตุ • ใชงานถาด 2 ไดก็ตอเมือ่มีการติดตัง้ One Tray Module (เสรมิ)

• เมื่อใชถาด 5 (บายพาส) จะไมสามารถตรวจพบขนาดกระดาษโดยอัตโนมัต ิระบุการตัง้คากระดาษจากหนาจอสัมผัส 

สาํหรบัขอมูลเก่ียวกับวิธีการตั้งคา โปรดดทีู  "ถาด 5 (บายพาส)" (P.181)

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

การบรรจุกระดาษในถาด 1 และ 2

ขอมูลตอไปน้ีอธิบายขัน้ตอนในการบรรจกุระดาษในถาด 1 และ 2

เมือ่กระดาษเกดิหมดในขณะที่เคร่ืองกาํลังทาํสําเนาหรือพิมพอยู และรหัสขอผิดพลาดปรากฏขึน้บนแผนผังแสดงสถานะเคร่ือง 

ใหเติมกระดาษลงในถาด เคร่ืองจะกลบัมาทําสําเนาหรือพิมพงานตอโดยอัตโนมัติเมื่อเติมกระดาษแล ว

หมายเหตุ • กรีดกระดาษกอนบรรจุลงในถาด วิธีนี้จะชวยปองกันปญหากระดาษติดกันและลดปญหากระดาษติดในเครื่อง

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการเปล่ียนขนาดกระดาษและแนวการพิมพ ใหดูที่ "การเปล่ียนขนาดกระดาษสําหรับถาด 1 และ 2" (P.65)

1 ดึงถาดออกมาจนสุด

สิ่งสําคัญ • อยาดึงถาดกระดาษออกขณะท่ีเครือ่งกําลังทําสาํเนาหรือพิมพอยู

• เพ่ือปองกันกระดาษติดหรือขอผดิพลาดในการบรรจุกระดาษ 

หามใสกระดาษท่ีมีขนาดหรือชนิดตางๆ 

กันปนกับกระดาษท่ีเหลืออยูในถาด

• การดงึถาดกระดาษท้ังหมดออกมาพรอมๆ 

กันอาจทําใหเครือ่งเอียงหรือลม และอาจทําใหได รับบาดเจ็บได
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2 สําหรับถาด 1 ใหกดแผนเหลก็ลงไปจนสุด

3 บรรจุกระดาษโดยหงายดานที่จะใชทาํสําเนาหรือพิมพขึ้น 

จัดขอบดานบนของกระดาษใหชิดกับฝงซายของถาด

สิ่งสําคญั • ไมควรบรรจุกระดาษเกินเสนบอกระดบัเตมิสูงสุด 

เพราะอาจทําใหเกิดปญหากระดาษติดหรอืเครื่องทำงานขัดของได

• หามวางกระดาษหรอืวัตถใุดๆ ในชองวางทางดานขวาของถาด 1 และ 

2 เพราะอาจทําใหกระดาษตดิหรือเครื่องทํางานผิดพลาด

4 คอยๆ ดันถาดเขาไปจนสุด

สิ่งสําคญั • ใหดันเขาไปชาๆ เนื่องจากเครือ่งอาจทํางานขดัของไดหากดันถาดแรงเกินไป

การบรรจุกระดาษในถาด 5 (บายพาส)

เมื่อพิมพหรือถายสําเนาดวยกระดาษทีไ่มสามารถวางไวในถาด 1 และ 2 ได ใหใชถาด 5 

(บายพาส)ขอมูลตอไปน้ีอธิบายขัน้ตอนในการบรรจ ุกระดาษในถาด 5 (บายพาส) สําหรับการพมิพ ระบุการตั งคาบนแทบ็ [กระดาษ/

เอาทพตุ] โดยใชโปรแกรมควบคุมการพิมพ ระบุประเภทกระดาษที่จะบรรจุดวย

สิ่งสําคญั • เพ่ือปองกันปญหากระดาษติดหรือขอผิดพลาดในการบรรจุกระดาษ ไมควรนาํกระดาษออกจากหอจนกวาจะถึงเวลาท่ีจําเปนตองใช

หมายเหตุ • กรดีกระดาษกอนบรรจุลงในถาด วิธีนี้จะชวยปองกันปญหากระดาษตดิกันและลดปญหากระดาษตดิในเครือ่ง

1 เปดถาด 5 (บายพาส)

หมายเหตุ • หากจําเปน ใหดงึถาดสวนขยายออก ดงึถาดสวนขยายออกมาเบาๆ

2 บรรจกุระดาษโดยควํ่าดานทีจ่ะทาํสําเนาหรือพิมพลง 

และสอดกระดาษเขาไปจนกระทัง่ขอบกระดาษแตะกับช องทางปอนกระดาษ

สิ่งสําคญั • หามบรรจุกระดาษท่ีมีชนิดตางกันลงในถาดเดยีวกัน

• ไมควรบรรจุกระดาษเกินเสนบอกระดบัเตมิสูงสุด 

เพราะอาจทําใหเกิดปญหากระดาษติดหรอืเครื่องทำงานขัดของได

• เคร ืองอาจไมสามารถปอนหรอืสรางงานพิมพที มคุีณภาพตามที ตองการ

ไดหากใชกระดาษหนาบางชนิด
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3 คอยๆ เลื่อนตัวปรับกระดาษใหชิดพอดีกับกระดาษที่ใสเขาไป

4 เร่ิมการทาํสําเนาหรือพิมพ
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การเปล่ียนขนาดกระดาษ

ในสวนน้ีจะอธิบายถึงเปลีย่นขนาดกระดาษในถาด 1 และ 2

สิ่งสําคญั • หามบรรจุกระดาษท่ีมีขนาดตางกันลงในถาดเดียวกัน

หมายเหตุ • ขนาดกระดาษจะกําหนดคาไวลวงหนาสาํหรับถาด 1 และ 2 โดยปกติแลว [ธรรมดา] จะตั้งคาไวสาํหรับถาด เมือ่เปล่ียนไปใชกระดาษตางชนิดกัน 

ใหเปล่ียนการตั้งคาคุณภาพกระดาษเพ่ือใหตรงกับชนิดของกระดาษท่ีจะบรรจุ เพ่ือใหคุณสามารถรักษาคุณภาพการพิมพระดบัสูงได 

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับวิธีการเปลี่ยนการตั้งคาคุณภาพของกระดาษ ใหดูท่ี"การเปลี่ยนการตัง้คากระดาษ" (P.66)

การเปลี่ยนขนาดกระดาษสําหรับถาด 1 และ 2

ขอมูลตอไปน้ีอธิบายขั้นตอนการบรรจุกระดาษในถาด 1 และ 2

1 ดึงถาดออกมาจนสุด

สิ่งสําคญั • อยาดงึถาดกระดาษออกขณะท่ีเครื่องกําลังทําสาํเนาหรือพิมพอยู

• เพ่ือปองกันกระดาษตดิหรือขอผิดพลาดในการบรรจุกระดาษ 

หามใสกระดาษท่ีมีขนาดหรือชนิดตางๆ 

กันปนกับกระดาษท่ีเหลืออยูในถาด

2 นํากระดาษทีอ่ยูในถาดออกมา

3 สําหรับถาด 1 ใหกดแผนเหลก็ลงไปจนสุด

4 บีบกานปรับแนวกระดาษ 

และเลือ่นกานปรับแนวกระดาษใหชิดกบัขอบกระดาษ

5 บรรจุกระดาษโดยหงายดานที่จะใชทาํสําเนาหรือพิมพขึ้น 

จัดขอบดานบนของกระดาษใหชิดกับฝงซายของถาด

สิ่งสําคญั • ไมควรบรรจุกระดาษเกินเสนบอกระดบัเตมิสูงสุด 

เพราะอาจทําใหเกิดปญหากระดาษติดหรอืเครื่องทำงานขัดของได

6 คอยๆ ดันถาดเขาไปจนสุด

สิ่งสําคญั • ใหดันเขาไปชาๆ เนื่องจากเครือ่งอาจทํางานขดัของไดหากดันถาดแรงเกินไป

หมายเหตุ • ติดสติ๊กเกอรระบุขนาดกระดาษท่ีดานหนาของถาด
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การเปล่ียนการตั้งคากระดาษ

เน้ือหาในบทน้ีอธิบายถึงวิธีการเปลีย่นการต้ังคาชนิดของกระดาษสําหรับถาดกระดาษ

ขนาดกระดาษจะกําหนดคาไวลวงหนาสําหรับถาด 1 และ 2 โดยปกติแลว [ธรรมดา] จะต้ังคาไวสําหรับถาด 

เพื่อคงคุณภาพการพิมพไวใหเหมือนเดิม หากมีการเปลีย่นคุณภาพของกระดาษในถาด 

คุณจําเปนตองเปลีย่นคาเร่ิมตนของคุณภาพกระดาษสําหรับถาดน้ันๆ ดวยเพื่อใหตรงกับกระดาษใหมทีใ่ช

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ใหดูที่ "ชนิดของกระดาษที่รองรับ" (P.59)

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการตั้งคาขนาดกระดาษสําหรับถาด 5 ใหดูที่ "ถาด 5 (บายพาส)" (P.181)

1 กดปุม <สถานะเคร่ือง>

2 เลอืกแทบ็ [เคร่ืองมือ]

3 เลอืก [จัดการถาดกระดาษ] > [กาต้ังคาถาด]

4 เลอืกถาดกระดาษที่ตองการ

5 เลอืก [ชนิด] แลวเลอืกชนิดกระดาษที่ตองการ

หมายเหตุ • หากคุณเลือกถาด 5 (บายพาส) [ขนาด] และ [ชนิด] ก็จะปรากฏขึน้ 

ถาตองการเปล่ียนขนาดกระดาษ ใหเลือก [ขนาด] 

เพ่ือใชขนาดกระดาษท่ีไมมาตรฐาน ตัง้คา [ขนาด] เปน 

[ขนาดแบบกําหนดเอง] จากนั้นระบุขนาดกระดาษ

• หากใชซองท่ีไมใชซองขนาดมาตรฐาน ระบุขนาดโดยไมรวมสวนพับใน 

[ขนาดแบบกําหนดเอง]

6 เลอืกชนิดกระดาษที่ตองการ

7 เลอืก [OK]

ปุม <สถานะเครื่อง>
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ภาพรวมของการใชงานการทําสําเนา

สวนน้ีจะอธิบายลําดับงานขัน้พื้นฐานในการใชงานการทาํสําเนา ซึง่รวมถึงการใสเอกสารเขาไปในเคร่ืองและการต้ังคาขัน้สูง

การวางเอกสารตนฉบับ

การโหลดตนฉบับเอกสารมีสองวิธีดังตอไปน้ี:

 ตัวปอนเอกสาร

 แผนเดียว

 หลายแผน

 กระจกวางเอกสารตนฉบับ

 แผนเดียว

 เอกสารเขาเลม เชน หนังสือ

ตัวปอนเอกสาร

 ขนาดเอกสารที่รองรับ

คุณสามารถใสกระดาษขนาดมาตรฐานลงในตัวปอนเอกสารได

เมือ่ใสเอกสารลงในตัวปอนเอกสารแลว เคร่ืองจะตรวจหาขนาดกระดาษโดยอัตโนมติั 

ระบบจะตรวจหาเอกสารที่มขีนาดมาตรฐานดังตอไปน ้ีโดยอัตโนมติั: A3 , B4 , A4 , A4 , B5 , B5
*
, A5 , 11 x 

17" , 8.5 x 14"
*
, 8.5 x 13"

*
, 8.5 x 11" , 8.5 x 11" , 8K , 16K  และ 16K

*

หมายเหตุ • สามารถตรวจพบขนาดเอกสารท่ีมีเครื่องหมายดอกจันโดยอัตโนมัตโิดยขึ้นกับการตั้งคา คุณสามารถเลือกขนาดของเอกสารอ่ืนๆ 

ขนาดใดขนาดหนึ่งดังตอไปนี้ สาํหรับขอมลูเพ่ิมเตมิ โปรดดู "ตรวจพบขนาดตนฉบับ" (P.158)

- B5 (คาเริ่มตน) หรือ 16K

- 8.5 x 14" (คาเริ่มตน) หรือ 8.5 x 13"

• เมื่อใสเอกสารตนฉบับ 2 ดานลงในตวัปอนเอกสาร โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดตัง้ [การเขาเลมของตนฉบับ] ไวถูกตองแลว

 ประเภทเอกสารที่รองรบั (นํ้าหนัก)

เอกสารที่มนํ้ีาหนักต้ังแต 38-128 แกรม (50-128 แกรมสําหรับเอกสาร 2 หนา) สามารถวางไวในตัวปอนเอกสารและสแกนได 

ปริมาณการรองรับกระดาษบนตัวปอนเอกสาร

สิ่งสําคัญ • เพ่ือหลีกเล่ียงการเกิดปญหากระดาษติด ใหใชกระจกวางเอกสารตนฉบับสาํหรับเอกสารท่ีมหีลายขนาดปนกัน มรีอยพับ มีรอยยน 

เปนเอกสารตัดแปะ กระดาษท่ีมวนงอ หรือกระดาษท ี่มีแผนรองคารบอน หากคุณสามารถทําใหเอกสารที มวนงอนัน้กลายเปนแผนเรียบได 

คุณก็สามารถใชเอกสารนั้นได

ปฏิบัติตามขัน้ตอนขางลางน้ีเพื่อวางเอกสารลงบนตัวปอนเอกสาร

คุณสามารถวางกระดาษแผนเดียวหรือหลายแผนได

1 ดึงคลปิหนีบหรือลวดเย็บกระดาษออกจากเอกสารกอนที่จะใสลงในตัวปอนเอกสาร

2 ใสเอกสารเขาไปตรงกลางของตัวปอนเอกสาร โดยให ดานที่จะทาํสําเนา 

(หรือดานหนาของเอกสารทีม่ี 2 ดาน) หงายขึ้น

ชนิดของเอกสาร (แกรม) จํานวนแผน

กระดาษบาง (38-80 แกรม) 110 แผน

กระดาษหนา (81-128 แกรม) 75 แผน
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3 จัดตัวนําเอกสารใหตรงกับแตละดานของเอกสาร

4 เปดตัวกั้นเอกสาร 

กระจกวางเอกสารตนฉบับ

 ขนาดเอกสารทีร่องรบัการตรวจจับอัตโนมัติ

เคร่ืองจะตรวจจับขนาดเอกสารโดยอัตโนมัติเมื่อต้ังคา [ขนาดตนฉบับ] ใหเปน [อัตโนมัติ]

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

17" , 8.5 x 11" , 8K , 16K และ 16K

สิ่งสําคญั • เมื่อทําสําเนาเอกสารหลายชุด ขนาดของเอกสารแผนแรกจะถูกกําหนดใหเปนขนาดท่ีใชสาํหรับการทําสาํเนาเอกสารท้ังหมด

หมายเหตุ • เครื่องจะเลือกถาดท่ีบรรจุกระดาษท่ีเหมาะสมกับขนาดของเอกสารและอัตราสวนการยอขยายท่ีระบุไวโดยอัตโนมัติ

 ขนาดเอกสารทีร่องรบั

คุณสามารถเลือกขนาดของเอกสารขนาดใดขนาดหน่ึงด ังตอไปน้ีจาก [ขนาดตนฉบับ]

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

8K  16K  และ16K

หมายเหตุ • คุณสามารถเลือกขนาดกระดาษท่ีกําหนดเองสําหรับถาด 5 (บายพาส) ไดโดยใชการตัง้คาถาด สาํหรับขอมลูเพ่ิมเตมิ ใหดท่ีู "ถาด 5 (บายพาส)" 

(P.181)

ปฏิบัติตามขั้นตอนขางลางน้ีเพื่อวางเอกสารลงบนกระจกวางเอกสารตนฉบับ

คุณสามารถวางเอกสารแผนเดียวหรือเอกสารทีเ่ขาเลม เชน หนังสือ ลงบนกระจกวางเอกสารตนฉบับได

1 เปดฝาครอบกระจกวางเอกสาร

สิ่งสําคญั • เมื่อใชฝาครอบกระจกวางเอกสาร ใหปดฝาครอบกระจกวางเอกสาร 

หลังจากท่ีถายสาํเนาเสร็จแลว

หามออกแรงกดเอกสารที่หนามากเกินไปบนกระจกวางตนฉบับเพราะอาจทาํใหกระจกวางตนฉบับแตกและเป ็นเหตุทาํใหบาดเจ็บ
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2 วางเอกสารในลกัษณะควํ่าหนาลง 

และจัดแนวเอกสารน้ันใหชิดมุมซายบนของกระจกวางเอกสาร

3 ปดฝาครอบกระจกวางเอกสาร 

การตั้งคาข้ันสูง

หมายเหตุ • คุณอาจตองปอนรหัสผานเพ่ือใชคุณลักษณะการทำสาํเนา ใหขอรหัสผานจากผูดแูลระบบ

1 กดปุม <หนาหลัก>

2 เลอืก [ทําสําเนา]

3 ดําเนินการต้ังคาขั้นสูงตามความจําเปน

ใหดูที่ "การตั้งคาการทําสําเนาขั้นสูง" (P.76)

ปุม <หนาหลัก>
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ใสจํานวนที่ตองการทําสําเนา

คุณสามารถเลือกคาระหวาง 1 กบั 999 สําหรับจาํนวนสําเนา

1 ใชแปนตัวเลขในการปอนจาํนวนสําเนาที่ตองการ 

คาทีป่อนจะปรากฏขึน้บนหนาจอ

หมายเหตุ • หากคุณปอนคาผดิพลาด ใหกดปุม <C> (ลาง) แลวปอนคาอีกครัง้

เร่ิมการทําสําเนา

1 กดปุม <เร่ิม> 

สิ่งสําคญั • หากใชตัวปอนเอกสาร 

หามกดเอกสารนั้นลงขณะท่ีระบบกําลังปอนเอกสารดังกลาวเขาไปใน

เครื่อง

หมายเหตุ • ในกรณท่ีีเกิดปญหา 

รหัสขอผดิพลาดจะปรากฎขึ้นบนแผนผงัแสดงสถานะเครือ่ง 

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ใหดูท่ี "รหัสขอผิดพลาด" (P.244)

การวางเอกสารลงบนกระจกวางเอกสารตนฉบบั

 การทําสําเนาเอกสารหลายชุด

คุณสามารถทําสําเนาเอกสารหลายชุดไดโดยใชการทาํงานที่เร่ิมตนเพียงคร้ังเดียวทีม่ีการต้ังคาดังตอไปน้ี:

 การจัดชดุ: จดัชุด

 การทาํสําเนาแบบ 2 ดาน: 1  2 ดาน/2  2 ดาน

 พิมพหลายหนาในหนาเดียว: 2 ขึน้ไป

 ถายบัตรประจาํตัว

แปนตัวเลข

ปุม  <C> (ลาง)

ปุม <เริ่ม>
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เมือ่วางเอกสารไวบนกระจกวางเอกสาร หนาจอจะแสดงขอความแจงใหคุณวางหนาอีกหนาหน่ึง ถาคุณตองการวางเอกสารใหม 

ใหเปลี่ยนเอกสารใหม จากน้ันเลอืก [สแกนอกีหนา] เมื่อคุณวางเอกสารเสร็จแลว ใหเลอืก [เสร็จส ิ้น พิมพเด๋ียวน้ี]

การหมุนภาพอัตโนมัติ

คุณลักษณะการทําสําเนาสามารถรองรับฟงกชั่นการหมุนอัตโนมัติหรือการหมุนภาพอัตโนมัติ 

ที่ซึง่เครื่องจะทาํการพิมพหนาเอกสารการสแกนใหพอดีกับหนากระดาษสําเนาดวยการหมุนภาพสแกนโดยอตัโนมัติแมวาแนวการพิมพของ

เอกสารตนฉบับจะแตกตางจากแนวของกระดาษทีใ่สไวในถาดก็ตาม

คุณสามารถใชคุณลกัษณะน้ีไดในกรณีตอไปน้ี:

 ต้ังการเลือกถาดกระดาษไวเปนแบบอัตโนมัติ

 ต้ังอัตราสวนการยอ-ขยายไวที่ อัตโนมัติ

 ต้ังอัตราสวนการยอ-ขยายไวที่ 100% และทั้งเอกสารตนฉบับและกระดาษทาํสําเนาเปนขนาดเดียวกัน

 ใชฟงกชั่น "พิมพหลายหนาในหนาเดียว"

หากไมมกีารต้ังเงื่อนไขดังกลาวไวสําหรับการทาํสําเนา ระบบจะไมสามารถใชฟงกชัน่การหมุนภาพอัตโนมติัน้ีได 

ซึ่งอาจสงผลใหบางสวนของภาพขาดหายไป
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การดําเนินการที่เกิดข้ึนขณะทําสําเนา

ขณะที่เคร่ืองกาํลังทาํสําเนา คุณสามารถยกเลิกงานที่กาํลังดําเนินการในปจจุบันและตรวจสอบหรือยกเลกิงานทีร่อดําเนินการได

การยกเลิกงานทําสําเนาปจจุบัน

การยกเลิกงานทาํสําเนาที่กาํลังดําเนินการในปจจุบัน:

1 กดปุม <หยุด> 

การตรวจสอบสถานะงาน

ปฏิบัติตามขั้นตอนขางลางน้ีเพื่อตรวจสอบสถานะของงานทําสําเนาที่กําลังดําเนินการในปจจุบันหรือสถานะของงานทําสําเนาที่กําลังรอให

เร่ิมตนขึ้น (งานที่รอดําเนินการ)

หมายเหตุ • คุณสามารถยกเลิกงานท่ีกําลังดาํเนินการในปจจุบ ันหรืองานท่ีรอดาํเนินการได 

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการดาํเนินการในหนาจองาน ใหดูท่ี"การยกเลิกงานปจจุบัน" (P.208)

1 กดปุม <สถานะของงาน>

2 ตรวจสอบสถานะงาน

ปุม <หยุด>

ปุม <สถานะของงาน>
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ถายบัตรประจําตัว

คุณสามารถทาํสําเนาบัตรประจาํตัว (นามบัตร, บัตรประจาํตัวพนักงาน และอื่นๆ) ลงบนหนากระดาษแผนเดียวได

เลอืก [ถายบัตรประจาํตัว] เพื่อใชคุณลกัษณะน้ี

สิ่งสําคัญ • วางบัตรประจําตวัในตาํแหนงแนวตั้ง 

ปฏิบัติตามขัน้ตอนขางลางน้ีเพื่อใชคุณลกัษณะการถายบัตรประจาํตัว

1 ควํ่าบัตรประจาํตัวลงใหหางจากมุมซายบนของกระจกวางเอกสารอยางนอย 

5 มม. แลวปดฝาครอบกระจกวางเอกสาร

การวางบัตรใกลกับมุมของกระจกวางเอกสารตนฉบับมากเกินไปอาจทําให

เคร่ืองไมสามารถถายสําเนาขอบของบัตรไดอยางเหมาะสม

2 กดปุม <หนาหลัก>

หมายเหตุ • สาํหรบัความชวยเหลือเพ่ิมเตมิ ใหดาํเนินการตามคําแนะนาํการถายบัตรประจาํตัวท่ีปรากฏบนหนาจอ

3 เลอืก [ถายบัตรประจาํตัว]

4 เปลีย่นตัวเลอืกไดตามความจําเปน

 แทบ็ [ถายบัตรประจําตัว]

- สีงานพิมพ

- เลือกถาด

 แทบ็ [คุณภาพ]

- เขมขึน้/จางลง

- ความคมชัด

- ความอิ่มของสี

- การระงับพื้นหลังแบบอัตโนมัติ

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ใหดูที่ "การตั้งคาการทําสําเนาขัน้สูง" (P.76)

วางบัตรประจําตัวในตําแหนงแนวต้ัง

ดานหนา

ดานหลัง

ดานหนา

แนวการวางบนกระจกวางตนฉบับ สาํเนาเอกสาร

ดานหลัง
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5 กดปุม <เร่ิม>

6 เพื่อสแกนอีกดานหน่ึงของบัตรประจําตัว ใหควํ่าอีกดานหน่ึงของบัตรประจาํตัวใหหางจากมุมซายบนของกระจกวางเอกสารเล็กนอย 

แลวปดฝาครอบกระจกวางเอกสาร 

7 เลือก [สแกนดานที ่2]

ปุม <เริ่ม>
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การตั้งคาการทําสําเนาข้ันสูง

สวนน้ีจะอธิบายรายการทั้งหมดทีคุ่ณสามารถต้ังคาไดสําหรับฟงกชั่นการทาํสําเนา

หมายเหตุ • สาํหรบัขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับคาเริม่ตนที สามารถเปล่ียนแปลงได และวิธีการเปล่ียน โปรดดู "คาเริ่มตนการทําสาํเนา" (P.170)

1 กดปุม <หนาหลัก>

2 เลอืก [ทําสําเนา]

3 เลอืกรายการการต้ังคาที่ตองการตามตองการ

แทบ็ รายการการตั้งคา จุดประสงค
ใหดูที่

หนา:

ทําสําเนา สีงานพิมพ เพ่ือเลือกโหมดการคัดลอกแบบสีหรือขาวดํา P.77

เลือกถาด เพ่ือเลือกถาด P.77

ยอ/ขยาย เพ่ือยอหรือขยายขนาดของภาพที่ทําสําเนา P.78

การทําสําเนาแบบ 2 ดาน เพ่ือทําสําเนาสองดานโดยมีตําแหนงการเขาเลมท ี่ระบุไว P.79

คุณภาพ เขมขึ้น/จางลง เพ่ือปรับความคมชัดในการทําสําเนาใหสวางกวาหรือเขมกวาตน

ฉบับ

P.80

ชนิดของตนฉบับ เพ่ือเลือกคุณภาพของภาพสําเนา P.81

ความคมชัด เพ่ือปรับความคมชดัใหภาพที่ทาํสําเนาคมชดัขึน้หรือคมชดันอยกวา

ตนฉบบั

P.81

ความอิม่ของสี เพ่ือปรับปริมาณของสีของสําเนาเพ่ือทําใหสีเขมขึ้นหรือออนกวาตน

ฉบับ

P.82

การระงับพ้ืนหลังแบบอัตโนมัติ เพ่ือลบฉากหลังของตนฉบับลงและเพ่ิมคุณภาพขอความบนสําเนา P.82

งานพิมพ การจัดชดุ เพ่ือจัดเรียงงานที่ทําสําเนา P.83

ขนาดตนฉบบั เพ่ือเลือกขนาดเอกสารคาเร่ิมตน P.83

พิมพหลายหนาในหนาเดียว เพ่ือพิมพภาพตนฉบับสองภาพใหพอดีบนกระดาษหน ึ่งแผน P.85

ลบขอบ เพ่ือระบุระยะขอบดานบนและดานลางของสําเนา P.85

ปุม <หนาหลัก>
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สีงานพิมพ

เพื่อเลือกโหมดการคัดลอกแบบสีหรือขาวดํา

1 เลือก [สีงานพิมพ] บนแทบ็ [ทาํสําเนา]

2 เลือก [ทกุสี] หรือ [ขาวดํา] จากน้ันเลอืก [OK]

หมายเหตุ • สําเนาสีจะมีการรกัษาปลอดภัยดวยรหัสผาน ถาการตั้งคา [การล็อกบริการ] สําหรับ [ทําสําเนา] ถูกตั้งคาไวท่ี [เปด] (รหัสผานสีท่ีถูกล็อค) 

ถาคุณตั้งคา [สีงานพิมพ] ไวท่ี [ทุกส]ี และการตัง้คา [การล็อกบริการ] สําหรับ [ทําสาํเนา] ถูกตัง้คาไวท่ี [เปด] (รหัสผานสีท่ีถูกล็อค) 

คุณจะตองปอนรหัสผานสี่หลักหลังจากท่ีกดปุม <เริ่ม>

เลือกถาด

เพื่อเลือกถาด

1 เลือก [เลือกถาด] บนแท็บ [ทําสําเนา]

2 เลือกการต้ังคาที่ตองการ จากน้ันเลอืก [OK]

หมายเหตุ • คาท่ีเปนตัวหนาคือการตั้งคาเมนูเริ่มตนจากโรงงาน

หมายเหตุ • [ถาด 2] ใชงานไดก็ตอเมื่อมีการตดิตั้ง One Tray Module (เสริม)

Auto กระดาษถูกปอนจากถาดที่เลือกไวโดยอัตโนมัติ

ถาด 5 (บายพาส) ปอนกระดาษจากถาด 5 (บายพาส)

ถาด 1 ปอนกระดาษจากถาด 1

ถาด 2 ปอนกระดาษจากถาด 2



5 ทําสําเนา

78

ท
ำ
ส
ำ
เน
า

5

• หาก [ตัวเลือกใดก็ได] ถูกแสดงเปนขนาดกระดาษและชนิดในถาด 5 (บายพาส) คุณสามารถเลือกขนาดกระดาษและชนิดจากเมนนูี้

ยอ/ขยาย

เพื่อยอหรือขยายขนาดของภาพทีท่าํสําเนาต้ังแต 25 ถึง 400% เมื่อคุณทาํสําเนาเอกสารตนฉบับจากกระจกวางเอกสารหรือตัวปอนเอกสาร

หมายเหตุ • เมื่อคุณทําสําเนาแบบลดขนาด เสนสดีาํอาจปรากฏขึน้ท่ีดานลางของสําเนาของคุณ

1 เลอืก [ยอ/ขยาย] บนแท็บ [ทาํสําเนา]

2 เลอืกการต้ังคาที่ตองการ จากน้ันเลือก [OK]

 ซีรีส มม. 

หมายเหตุ • คาท่ีเปนตวัหนาคือการตั้งคาเมนูเริม่ตนจากโรงงาน

 ซีรีส น้ิว

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

100%

Auto%

64%

8.5 x 11 น้ิว  5.5 x 8.5 น้ิว
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หมายเหตุ • คุณยังสามารถระบุคาแบบเพ่ิมขึน้ไดทีละ 1% ตั้งแต 25 ถึง 400 โดยเลือก [ ] หรือ [ ] หรอืปอนคาโดยใชปุ มตัวเลข 

ดูตารางตอไปนี้สาํหรับอัตราสวนการยอ-ขยายท่ีเฉพาะเจาะจง

การทําสําเนาแบบ 2 ดาน

เพื่อทาํสําเนาสองดานโดยมีตําแหนงการเขาเลมท ี่ระบุไว

1 เลือก [การทาํสําเนาแบบ 2 ดาน] บนแทบ็ [ทาํสําเนา]

2 เลือกการต้ังคาที่ตองการ จากน้ันเลอืก [OK]

70%

A3  A4, B4  B5

78%

8.5 x 14 น้ิว  8.5 x 11 น้ิว

94%

A3  11 x 17 น้ิว, A4  8.5 x 11 น้ิว

129%

8.5 x 11 น้ิว  11 x 17 น้ิว

141%

A4  A3, B5  B4

180%

4 x 6 น้ิว  8.5 x 11 น้ิว

200%

A5  A3

ทําสําเนา

ตนฉบับ

A5 B5 A4 B4 A3

A5 100% 122% 141% 172% 200%

B5 81% 100% 115% 141% 163%

A4 70% 86% 100% 122% 141%

B4 57% 70% 81% 100% 115%

A3 50% 61% 70% 86% 100%
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หมายเหตุ • คาท่ีเปนตวัหนาคือการตั้งคาเมนูเริม่ตนจากโรงงาน

เมือ่คุณใชกระจกวางเอกสารและมีการต้ังคาไวที่ [1  2 ดาน] หรือ [2  2 ดาน] 

จอแสดงผลจะแจงใหคุณปอนอีกหนาหน่ึงหลงัจากที่กดปุม <เร่ิม>

1) หากคุณตองการวางเอกสารใหม แทนที่เอกสารดวยเอกสารใหม จากน้ันเลือก [ทาํตอ] หรือกดปุม <เร่ิม> 

2) หากคุณเสร็จส้ินการคัดลอก ใหเลอืก [พิมพเด๋ียวน้ี]

หมายเหตุ • เมื่อคุณใชตวัปอนเอกสารในการถายสาํเนาท้ังสองดานของเอกสาร ตาํแหนงท่ีพิมพของดานหนาและดานหลังของเอกสารอาจแตกตางกันได 

หากขนาดในการตั้งคาขนาดเอกสารไมตรงกับขนาดของเอกสาร ในกรณดีังกลาว ใหตัง้คา [ขนาดตนฉบับ] ใหเปนขนาดเดียวกันกับเอกสาร

เขมข้ึน/จางลง

เพื่อปรับความคมชัดในการทาํสําเนาใหสวางกวาหรือเขมกวาตนฉบับ

1 เลอืกแทบ็ [คุณภาพ] จากน้ันเลือก [เขมขึน้/จางลง]

2 เลอืกระดับที่ตองการบน [เขมขึ้น/จางลง] จากน้ันเลอืก [OK]

คุณสามารถเลอืกระดับความคมชัดไดเจ็ดระดับระหวาง [เขมขึ้น] และ 

[จางลง]

การเลอืกเซลลทีด่านซายของแถบจะทาํใหความคมชัดของเอกสารเขมขึ้น 

และการเลอืกเซลลที่ดานขวาของแถบจะทาํใหความคมชัดของเอกสารจางล

ง

หมายเหตุ • คาท่ีเปนตวัหนาคือการตั้งคาเมนูเริม่ตนจากโรงงาน

1  1 ดาน เลือก 1 ดานหรือ 2 ดาน 

และระบุตําแหนงการเขาเลมสําหรับสําเนา 2 ดาน

1  2 ดาน การเขาเลมของงานพิมพ การเขาเลมตามยาว

การเขาเลมตามกวาง

2  1 ดาน การเขาเลมของตนฉบบั การเขาเลมตามยาว

2  2 ดาน การเขาเลมตามกวาง

เขมขึน้ +3 ทํางานไดดีกับเอกสารสีสวางหรือรอยดินสอจางๆ

เขมขึน้ +2

เขมขึน้ +1

ปกติ ทํางานไดดีกับเอกสารท่ีพิมพตามปกติหรือเอกสารที่พิมพออกมา

จางลง +1 ทํางานไดดีกับเอกสารสีสวาง

จางลง +2

จางลง +3
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ชนิดของตนฉบับ

เพื่อเลือกคุณภาพของภาพสําเนา

1 เลือกแท็บ [คุณภาพ] จากน้ันเลือก [ชนิดของตนฉบับ]

2 เลือกการต้ังคาที่ตองการ จากน้ันเลอืก [OK]

หมายเหตุ • คาท่ีเปนตัวหนาคือการตั้งคาเมนูเริ่มตนจากโรงงาน

ความคมชัด

เพื่อปรับความคมชัดใหภาพที่ทาํสําเนาคมชัดขึ้นหรือคมชัดนอยกวาตนฉบับ

1 เลือกแท็บ [คุณภาพ] จากน้ันเลือก [ความคมชัด]

2 เลือกการต้ังคาที่ตองการ จากน้ันเลอืก [OK]

หมายเหตุ • คาท่ีเปนตัวหนาคือการตั้งคาเมนูเริ่มตนจากโรงงาน

ภาพ&ขอความ ใชสําหรับเอกสารที่มีภาพถายและขอความ

ขอความ ใชสําหรับเอกสารที่มีขอความ

ภาพ ใชสําหรับเอกสารที่มีภาพถาย

คมชัด ทําใหภาพสําเนาคมชดัมากกวาตนฉบับ

ปกติ ความคมชดัของสีของภาพจะเหมือนตนฉบับ

นุมนวล ทําใหภาพสําเนาคมชดันอยกวาตนฉบับ
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ความอิ่มของสี

เพื่อปรับปริมาณของสีของการทาํสําเนาเพื่อใหสีเขมขึ้นหรือออนกวาตนฉบับ

1 เลอืกแทบ็ [คุณภาพ] จากน้ันเลือก [ความอิม่ของสี]

2 เลอืกการต้ังคาที่ตองการ จากน้ันเลือก [OK]

หมายเหตุ • คาท่ีเปนตวัหนาคือการตั้งคาเมนูเริม่ตนจากโรงงาน

การระงับพื้นหลังแบบอัตโนมัติ

เพื่อลบฉากหลังของตนฉบับลงและเพิ่มคุณภาพขอความบนสําเนา

1 เลอืกแทบ็ [คุณภาพ] จากน้ันเลือก [การระงับพื้นหล ังแบบอัตโนมัติ]

2 เลอืก [เปด] จากน้ันเลือก [OK]

สีสด ทําใหภาพสําเนาคมชัดมากกวาตนฉบบั

ปกติ ความคมชัดของสีของภาพจะเหมือนตนฉบับ

พาสเทล ทําใหภาพสําเนาคมชัดนอยกวาตนฉบับ
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การจัดชุด

เพื่อจัดเรียงงานทีท่ําสําเนา ตัวอยางเชน ถาค ุณทาํสําเนาสองชุดของเอกสารที่มสีามหนา 

เอกสารที่มีสามหนาหน่ึงชุดที่สมบูรณก็จะถูกพิมพออกมาและตามดวยเอกสารทีส่มบูรณชดุทีส่อง

1 เลือกแท็บ [งานพิมพ] จากน้ันเลอืก [การจดัชุด]

2 เลือกการต้ังคาที่ตองการ จากน้ันเลอืก [OK]

หมายเหตุ • คาท่ีเปนตัวหนาคือการตั้งคาเมนูเริ่มตนจากโรงงาน

เมื่อคุณใชกระจกวางเอกสารและมีการต้ังคาไวที่ [จัดชุด] จอแสดงผลจะแจงใหคุณปอนอีกหนาหน ึ่งหลงัจากที่กดปุม <เร่ิม>

1) ถาคุณตองการวางเอกสารใหม ใหเปลีย่นเอกสารใหม จากน้ันเลือก [ทาํตอ] หรือกดปุม <เร่ิม>

2) หากคุณถายสําเนาเสร็จแลว ใหเลือก [พิมพเด๋ียวน้ี]

ขนาดตนฉบับ

เพื่อเลือกขนาดเอกสารคาเร่ิมตน

1 เลือกแท็บ [งานพิมพ] จากน้ันเลอืก [ขนาดตนฉบับ]

2 เลือกการต้ังคาที่ตองการ จากน้ันเลอืก [OK]

อัตโนมติั มีเฉพาะเอกสารที่บรรจุจากตัวปอนเอกสารท่ีจะถ ูกทําสําเนาตามลําดับการจัดชุด

จัดชุด ทําสําเนาตามลําดับการจดัชดุ

ไมจัดชุด ไมทําสําเนาตามลําดับการจัดชุด
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 ซีรีส มม. 

หมายเหตุ • คาท่ีเปนตวัหนาคือการตั้งคาเมนูเริม่ตนจากโรงงาน

 ซีรีส น้ิว

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 น้ิว)

Legal (8.5 x 14 น้ิว)

Folio (8.5 x 13 น้ิว)

Letter (8.5 x 11 น้ิว)

Letter (8.5 x 11 น้ิว)

Auto

Tabloid (11 x 17 น้ิว)

Legal (8.5 x 14 น้ิว)

Folio (8.5 x 13 น้ิว)

Letter (8.5 x 11 น้ิว)

Letter (8.5 x 11 น้ิว)

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

เพื่อพิมพภาพตนฉบับสองภาพใหพอดีบนกระดาษหน ึ่งแผน

1 เลือกแท็บ [งานพิมพ] จากน้ันเลอืก [จํานวนหนาตอดาน]

2 เลือกการต้ังคาที่ตองการ จากน้ันเลอืก [OK]

หมายเหตุ • คาท่ีเปนตัวหนาคือการตั้งคาเมนูเริ่มตนจากโรงงาน

ลบขอบ

เพื่อระบุระยะขอบดานบนและดานลางของสําเนา

หมายเหตุ • คาท่ีเปนตัวหนาคือการตั้งคาเมนูเริ่มตนจากโรงงาน

1 เลือกแท็บ [งานพิมพ] จากน้ันเลอืก [ลบขอบ]

2 เลือก [ ] หรือ [ ] หรือใชปุมตัวเลขเพื่อปอนคาท ีตองการ

ปด ไมพิมพแบบจํานวนหนาตอดาน

2 ขึ้นไป ลดหนาตนฉบับใหพอดีบนกระดาษหน่ึงแผนโดยอัตโนมัติ

Top / Bottom 2 มม. (0.1 น้ิว)

0  50 มม. (0.0  2.0 น้ิว)

ระบคุาคร้ังละ 1 มม. (0.1 น้ิว)

Left / Right 2 มม. (0.1 น้ิว)

0  50 มม. (0.0  2.0 น้ิว)

ระบคุาคร้ังละ 1 มม. (0.1 น้ิว)
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Middle 0 มม. (0 น้ิว)

0  50 มม. (0.0  2.0 น้ิว)

ระบคุาคร้ังละ 1 มม. (0.1 น้ิว)
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ภาพรวมของการดําเนินการแฟกซ

สวนน้ีจะอธิบายการไหลของการแฟกซขัน้พื้นฐานรวมทั้งการวางเอกสารในเคร่ือง การต้ังคาที่อย ูของผูรับ และการต้ังคาขัน้สูง

สิ่งสําคัญ • คุณตองตัง้คารายการ [ภูมิภาค] และ [วันท่ีและเวลา] เพ่ือใชคุณลักษณะแฟกซ สาํหรับขอมูลเพ่ิมเตมิ ใหดูท่ี"ภูมิภาค" (P.151) และ "วันท่ีและเวลา" 

(P.158)

การวางเอกสารตนฉบับ

การวางตนฉบับเอกสารมีสองวิธีดังตอไปน้ี:

 ตัวปอนเอกสาร

 แผนเดียว

 หลายแผน

 กระจกวางเอกสารตนฉบับ

 แผนเดียว

 เอกสารเขาเลม เชน หนังสือ

ตัวปอนเอกสาร

 ขนาดเอกสารที่รองรับ

คุณสามารถใสกระดาษขนาดมาตรฐานลงในตัวปอนเอกสารได

เมือ่วางเอกสารบนตัวปอนเอกสาร เคร่ืองจะตรวจจ ับขนาดเอกสารโดยอตัโนมัติ เอกสารขนาดมาตรฐานตอไปน้ีจะถูกตรวจจับโดยอัตโนมัติ 

A3 , B4 , A4 , A4 , B5 , B5
*
, A5 , 11 x 17 น้ิว , 8.5 x 14 น้ิว

*
, 8.5 x 13 น้ิว

*
, 8.5 x 11 น้ิว , 

8.5 x 11 น้ิว , 8K , 16K  และ 16K
*

ขนาดเอกสารสูงสุดทีร่องรับคือ 297 x 431.8 มม. (ยาว)

หมายเหตุ • สามารถตรวจพบขนาดเอกสารท่ีมีเครื่องหมายดอกจันโดยอัตโนมัตโิดยขึ้นกับการตั้งคา คุณสามารถเลือกขนาดของเอกสารอ่ืนๆ 

ขนาดใดขนาดหนึ่งดังตอไปนี้ สาํหรับขอมลูเพ่ิมเตมิ โปรดดู "ตรวจพบขนาดตนฉบับ" (P.158)

- B5 (คาเริ่มตน) หรือ 16K

- 8.5 x 14" (คาเริ่มตน) หรือ 8.5 x 13"

• เมื่อใสเอกสารซ่ึงประกอบดวยหนาท่ีมีขนาดแตกตางกันเขาไปในเครื่อง เครื่องจะใชเอกสารที มีขนาดใหญสุดในการสแกนเอกสาร

• ขนาดกระดาษสําหรับการสงแฟกซจะแตกตางไปจากขนาดเอกสารท่ีรองรับการตรวจจับอัตโนมัติ สําหรับข อมูลเพ่ิมเติม ใหดูท่ี "ขนาดตนฉบับ" 

(P.97)

 ชนิดของกระดาษที่รองรับ (นํ้าหนัก)

เอกสารที่มนํ้ีาหนักต้ังแต 38-128 แกรม (50-128 แกรมสําหรับเอกสาร 2 หนา) สามารถวางไวในตัวปอนเอกสารและสแกนได 

ปริมาณการรองรับกระดาษบนตัวปอนเอกสาร

สิ่งสําคัญ • เพ่ือเปนการหลีกเล่ียงกระดาษตดิ ใหใชกระจกวางเอกสารสาํหรับเอกสารท่ีมีหลายขนาดปนกัน มีรอยพับ มีรอยยน เปนเอกสารตดัปะ 

กระดาษท่ีมวนงอ หรือกระดาษแบบแผนรองคารบอน หากคุณสามารถทําใหเอกสารท่ีมวนงอนั้นกลายเปนแผนเรยีบได 

คุณจะสามารถใชเอกสารนั้นได

ปฏิบัติตามขัน้ตอนขางลางน้ีเพื่อวางเอกสารลงบนตัวปอนเอกสาร

คุณสามารถใสกระดาษแผนเดียวหรือหลายแผนได

1 ดึงคลปิหนีบหรือลวดเย็บกระดาษใดออกจากเอกสารก อนที่จะใสลงในตัวปอนเอกสาร

ชนิดของเอกสาร (แกรม) จํานวนแผน

กระดาษบาง (38-80 แกรม) 110 แผน

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

(หรือดานหนาของเอกสารทีม่ี 2 ดาน) หงายขึ้น

3 จัดตัวนําเอกสารใหตรงกับแตละดานของเอกสาร

4 เปดตัวกั้นเอกสาร 

กระจกวางเอกสารตนฉบับ

 ขนาดเอกสารทีร่องรบัการตรวจจับอัตโนมัติ

เคร่ืองจะตรวจจับขนาดเอกสารโดยอัตโนมัติเมื่อต้ังคา [ขนาดตนฉบับ] ใหเปน [Auto]

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

17" , 8.5 x 11" , 8K , 16K และ 16K

 ขนาดเอกสารทีร่องรบั

คุณสามารถเลือกขนาดของเอกสารขนาดใดขนาดหน่ึงด ังตอไปน้ีจาก [ขนาดตนฉบับ]

A3 , B4 , A4 , B5 , A5 , 8K , 11 x 17 น้ิว , 8.5 x 14 น้ิว ,8.5 x 13 น้ิว  และ 8.5 x 11

สิ่งสําคญั • ขนาดกระดาษสาํหรับการสงแฟกซจะแตกตางไปจากขนาดเอกสารท่ีรองรับการตรวจจับอัตโนมตัิ สาํหรับข อมูลเพ่ิมเตมิ ใหดท่ีู "ขนาดตนฉบับ" 

(P.97)

ปฏิบัติตามขั้นตอนขางลางน้ีเพื่อวางเอกสารลงบนกระจกวางเอกสารตนฉบับ

คุณสามารถวางเอกสารแผนเดียวหรือเอกสารทีเ่ขาเลม เชน หนังสือ ลงบนกระจกวางเอกสารตนฉบับได

หามออกแรงกดเอกสารที่หนามากเกินไปบนกระจกวางเอกสารตนฉบับ อาจทําใหกระจกวางเอกสารตนฉบับแตกได 

และเปนเหตุทาํใหบาดเจ็บ
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1 เปดฝาครอบกระจกวางเอกสาร

สิ่งสําคัญ • เมื่อใชฝาครอบกระจกวางเอกสาร ใหปดฝาครอบกระจกวางเอกสาร 

หลังจากท่ีถายสาํเนาเสรจ็แลว

2 วางเอกสารในลกัษณะควํ่าหนาลง 

และจัดแนวเอกสารน้ันใหชิดมุมซายบนของกระจกวางเอกสาร

3 ปดฝาครอบกระจกวางเอกสาร 

การระบุผูรับ

ปฏิบัติตามขัน้ตอนขางลางน้ีเพื่อระบุผูรับแฟกซ

สิ่งสําคัญ • ตรวจสอบผูรบักอนการสงแฟกซ

1 กดปุม <หนาหลัก>

2 เลอืก [แฟกซ]

หมายเหตุ • คุณตองปอนการตัง้คา [ภูมิภาค] เพ่ือใชคุณลักษณะแฟกซ 

ถามขีอความท่ีขอใหคุณตั้งคาภูมิภาคปรากฏข ึ้นเมื่อคุณเลือก [แฟกซ] 

ใหตัง้ภูมิภาคของคุณ

สาํหรบัขอมูลเก่ียวกับวิธีการตั้งคา ใหดท่ีู "ภูมภิาค" (P.151)

ปุม <หนาหลกั>
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 การใชแปนตัวเลข

เมื่อตองการปอนหมายเลขแฟกซของผูรับโดยตรง:

1) ใชแปนตัวเลขเพื่อปอนหมายเลขของผูรับแฟกซ

หมายเหตุ • หากตองการลบหมายเลขท่ีปอน ใหกดปุม <C> (ลาง)

• คุณสามารถปอนหมายเลขแฟกซไดยาวถงึ 50 หลัก

 การใชฟงกชั่นหมายเลขโทรดวน

เพื่อระบุผูรับแฟกซโดยการปอนหมายเลขโทรดวน (001 ถึง 200) ทีล่งทะเบียนไวในสมุดรายชื่อ:

1) เลือกปุม [ ]

2) ใชแปนตัวเลขเพื่อปอนหมายเลขโทรดวน

หมายเหตุ • หากตองการลบหมายเลขท่ีปอน ใหกดปุม <C> (ลาง)

 การใชสมุดรายชื่อ

หากตองการเลือกหมายเลขแฟกซ ใหเลอืกปุม [ ] แล วเลอืกรายการตอไปน้ี

 สมุดรายชื่อของอุปกรณ - บุคคล: เลือกหมายเลขแฟกซแตละหมายเลข จากน้ันเลือก [OK]

 สมุดรายชื่อของอุปกรณ - กลุม: เลอืกหมายโทรกล ุม จากน้ันเลือก [OK]

 คนหาสมดุรายชื่อของเครือขาย - กลุม: คนหาและเลือกหมายเลขแฟกซจากเซิรฟเวอร LDAP แลวเลือก [OK]

หมายเหตุ • หมายเลขแฟกซตองลงทะเบียนกอนท่ีคุณจะสามารถเลือกสมุดรายชื่อได

• ถาคุณใชสมุดรายชื่อของเซิรฟเวอร LDAP จะตองต ั้งคา [สมดุรายชื่อเซิรฟเวอรของแฟกซ] ไปท่ี [เปด] สาํหรับขอมูลเพ่ิมเติม 

ใหดูท่ี"สมดุรายชื่อเซิรฟเวอรของแฟกซ" (P.161)

การตั้งคาข้ันสูง

หมายเหตุ • คุณอาจตองปอนรหัสผานเพ่ือใชคุณลักษณะการทำสาํเนา ใหขอรหัสผานจากผูดแูลระบบ

1 ดําเนินการต้ังคาขัน้สูงตามความจาํเปน 

ตัวอยาง: การต้ังคาในแท็บ [ตัวเลือก]

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัการตั้งคาขัน้สูง โปรดดูที่ "การตั้งคาแฟกซขั้นสูง" 

(P.95)
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การเร่ิมตนงานแฟกซ

1 กดปุม <เร่ิม>

สิ่งสําคัญ • หากใสเอกสารเขาไปในตวัปอนเอกสารแลว 

หามกดเอกสารนัน้ลงขณะท่ีมกีารปอนเอกสารดงักลาวผานไปตามเครือ่ง

หมายเหตุ • จาํนวนหนาสูงสุดท่ีสามารถสแกนไดสาํหรับคําสั่งสแกนครั้งเดียวคือ:

- 100 หนา สาํหรบักระจกวางเอกสาร

- 165 หนาสาํหรบัตวัปอนเอกสาร (1 ดาน)

- 330 หนาสาํหรบัตวัปอนเอกสาร (2 ดาน)

จาํนวนหนาถูกจํากัดเมื่อหนวยความจาํสาํหรับงานแฟกซสะสมถงึขดีจํา

กัดของเครื่อง

• หากมีปญหาเกิดขึ้น ขอความแสดงขอผิดพลาดจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ 

ใหปฏิบัติตามคําแนะนาํในขอความนั้นเพ่ือแกไขปญหาดังกลาว

เมือ่สงแฟกซของเอกสารหลายชดุ

เมือ่วางเอกสารไวบนกระจกวางเอกสาร หนาจอจะแสดงขอความแจงใหคุณวางหนาอีกหนาหน่ึง ถาคุณตองการวางเอกสารใหม 

ใหเปลี่ยนเอกสารใหม จากน้ันเลอืก [สแกนอกีหนา] เมื่อคุณวางเอกสารเสร็จแลว ใหเลอืก [เสร็จส ิ้น แฟกซเด๋ียวน้ี]

ปุม <เริ่ม> 
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การทํางานระหวางการแฟกซ (สงแฟกซ)

คุณสามารถยกเลิกแฟกซทีก่ําลงัสงอยูและตรวจสอบหรือยกเลกิงานทีร่อดําเนินการได

การยกเลิกแฟกซที่กําลงัสง

การยกเลิกแฟกซที่กาํลังสงในปจจุบัน:

1 กดปุม <หยุด>

การตรวจสอบสถานะงาน

ปฏิบัติตามขั้นตอนขางลางน้ีเพื่อตรวจสอบสถานะของงานแฟกซที่กาํลังดําเนินการอยูหรือสถานะของงานแฟกซทีก่ําลงัรอ 

(งานที่รอดําเนินการ)

หมายเหตุ • คุณสามารถยกเลิกงานแฟกซท่ีกําลังดาํเนินการอยู หรอืงานแฟกซท่ีกําลังรอดาํเนินการได

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการดาํเนินการในหนาจองาน ใหดูท่ี "การยกเลิกงานแฟกซท่ีรอดาํเนินการ" (P.209)

1 กดปุม <สถานะของงาน>

2 เลือกงานแฟกซ

3 ตรวจสอบสถานะงาน 

ปุม <หยุด>

ปุม <สถานะของงาน>
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การทํางานระหวางการแฟกซ (รับแฟกซ)

คุณสามารถยกเลิกแฟกซทีก่ําลงัรับอยูได

การยกเลิกแฟกซที่กําลังรับ

หากตองการยกเลิกแฟกซทีก่ําลงัรับอยู

1 กดปุม <หยุด>

2 เลอืกงานแฟกซทีคุ่ณตองการยกเลกิ แลวเลอืก [ลบ]

 เลือก [ยกเลิก] เมือ่คุณตองการยกเลิกการส่ังพิมพ และบันทึกขอมูลที่ไดรับ

 เลือก [ลบงานพิมพ] เมื่อคุณตองการยกเลิกการส่ังพิมพ และลบขอมูลทีไ่ดรับ

หมายเหตุ • คุณยังสามารถยกเลิกแฟกซท่ีรับเขาจากหนาจอ [งานปจจุบัน] ไดเชนกัน

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัหนาจองานปจจ ุบันใหดูที่ "การยกเลิกงานปจจุบนั" (P.208)

ปุม <หยุด>
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การตั้งคาแฟกซข้ันสูง

สวนน้ีจะอธิบายเกี่ยวกับรายการทั้งหมดทีคุ่ณสามารถต้ังคาไดสําหรับฟงกชั่นแฟกซ

หมายเหตุ • สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับคาเริ่มตนที สามารถเปล่ียนแปลงได และวิธีการเปล่ียน โปรดดู "คาเริม่ตนของแฟกซ" (P.179)

1 กดปุม <หนาหลัก>

2 เลือก [แฟกซ]

3 เปลี่ยนตัวเลอืกไดตามความจาํเปน

แท็บ รายการการตั้งคา จุดประสงค
ดู

หนา:

แฟกซ เขมขึ้น/จางลง เพ่ือปรับความคมชัดในการทําสําเนาใหสวางกวาหรือเขมกวาตน

ฉบับ

P.96

ความละเอียด เพ่ือตั้งคาความละเอียดในการสแกน P.96

วางหู เพ่ือสงหรือรับแฟกซดวยตนเอง P.97

การสแกน 2 ดาน เพ่ือถายสําเนาสองดานดวยตําแหนงการเขาเลมที่ระบุไว P.97

ตัวเลือก ขนาดตนฉบบั เพ่ือกําหนดขนาดเอกสาร P.97

การสงดีเลย เพ่ือสงแฟกซในเวลาท่ีระบุ P.98

การรับการหย่ังสัญญาณ เพ่ือสงคําส่ังใหกบัเคร่ืองทางไกลเพ่ือรับเอกสารที่บนัทึกไวบนน้ัน P.99

หนาปก การแนบใบปะหนากบัแฟกซ P.99

ปุม <หนาหลัก>
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เขมข้ึน/จางลง

คุณสามารถต้ังคาความทบึแสงไดเจ็ดระดับ

1 เลอืก [เขมขึ้น/จางลง] บนแท็บ [แฟกซ]

2 เลอืกระดับความทบึแสง จากน้ันเลือก [OK]

 เขมขึ้น +1 +2 และ +3

สรางสําเนาทีม่ีความทบึแสงแบบเขม 

ใชการต้ังคาน้ีเพือ่สแกนเอกสารที่มีวัตถุสีออน

 ปกติ

ระบบจะทําสําเนาโดยใหมคีวามเขมระดับเดียวกันก ับเอกสารตนฉบับ

 จางลง +1 +2 และ +3

สรางสําเนาทีม่ีความทบึแสงแบบจาง ใชการต้ังคาน้ีเพื่อสแกนเอกสารทีม่ีวัตถุสีเขม

ความละเอียด

ต้ังคาความละเอียดในการสแกน

1 เลอืก [ความละเอียด] บนแท็บ [แฟกซ]

2 เลอืกความละเอียด จากน้ันเลือก [OK]

 มาตรฐาน

เหมาะสําหรับเอกสารทีม่ีตัวอักษรขนาดปกติ

 ละเอียด

เหมาะสําหรับเอกสารทีม่ีตัวอักษรขนาดเล็กหรือเสนบาง 

หรือเอกสารทีพ่ิมพโดยใชเคร่ืองพิมพดอทเมทร ิกซ

 ความละเอียดสูงสุด

เหมาะสําหรับเอกสารทีม่ีรายละเอียดสูงมาก โหมด Super Fine (ความละเอียดสูง) 

จะเปดใชงานเฉพาะในกรณีทีเ่คร่ืองระยะไกลสนับสนุนความละเอียดสูงมากดวย

หมายเหตุ • แฟกซท่ีสแกนในโหมดความละเอียดสูงจะสงโดยใชความละเอียดสูงสุดท่ีอุปกรณดานรับสนับสนุน

 ภาพ

เหมาะสําหรับเอกสารทีม่ีภาพถาย
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วางหู

ใชฟงกชัน่น้ีเพือ่สงหรือรับแฟกซดวยตนเอง

สําหรับขอมูลเกีย่วกับวธีิการสงแฟกซดวยตนเอง ใหดูที่ "การสงแฟกซดวยตนเอง" (P.100)

สําหรับขอมูลเกีย่วกับวธีิการรับแฟกซดวยตนเอง ใหดูที่ "การรับแฟกซดวยตนเองในโหมด TEL" (P.105) หรือ 

"การรับแฟกซดวยตนเองโดยใชโทรศัพทภายนอก" (P.105)

การสแกน 2 ดาน

คุณสามารถต้ังคาเพื่อสแกนแบบ 1 ดานหรือ 2 ดานได

1 เลือก [การสแกน 2 ดาน] บนแท็บ [แฟกซ]

2 เลือกวิธีการทาํสําเนา จากน้ันเลอืก [OK]

 1 ดาน

เลือก [1 ดาน] สําหรับเอกสารดานเดียว

 2 ดาน

เลือก [2 ดาน] สําหรับเอกสารสองดาน

คุณสามารถเลือกขอบที่จะเขาเลมจากรายการตอไปน้ี

 การเขาเลมตามยาว

 การเขาเลมตามกวาง

ขนาดตนฉบับ

ต้ังคาขนาดของเอกสารสําหรับการสงแฟกซ ระบบจะระบุขนาดการสงขอมลูโดยอัตโนมติัตามขนาดเอกสาร

1 เลือกแท็บ [ตัวเลอืก] จากน้ันเลือก [ขนาดตนฉบับ]

2 เลือกขนาดเอกสาร จากน้ันเลอืก [OK]

 Auto

หากเอกสารเปนขนาดมาตรฐาน เคร่ืองจะตรวจจับขนาดเอกสารโดย 

อัตโนมัติ 

ระบบจะกาํหนดขนาดของกระดาษทีใ่ชในการสงแฟกซตามขนาดของเอกสาร

ทีต่รวจพบ
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* : รูปภาพของเอกสาร A4  และ 8.5 x 11"  จะถูกหมุนไป 90 องศาและถ ูกสงเปนเอกสาร A4

หมายเหตุ • หนาจอการเลือกขนาดเอกสารจะปรากฏขึ้นหากเครือ่งไมสามารถตรวจหาขนาดของเอกสารท่ีวางอยูบนกระจกวางเอกสารตนฉบับได 

ใหเลือกขนาดเอกสารท่ีตองการ ท้ังนี้งานพิมพอาจจะมีขนาดใหญเกินไปสําหรับกระดาษนั้นหรืออาจมเีงาท่ีขอบกระดาษได 

ท้ังนีข้ึ้นอยูกับขนาดเอกสารท่ีเลือก

• ตัวปอนเอกสารจะไมรองรับเอกสารท่ีไมใชขนาดมาตรฐาน

 ขนาดเอกสารคงที่ (คาที่ตั้งไวลวงหนา)

คุณสามารถกําหนดขนาดของเอกสารตนฉบับจากเอกสารที่วางลงไปโดยเลอืกจากขนาดกระดาษทีก่ําหนดไวล วงหนาได

การสงดีเลย

ใชเพื่อสงเอกสารที่เกบ็ไวในเคร่ืองในเวลาท ี่กําหนด 

หมายเหตุ • คุณสามารถระบุเวลาไดในชวงระหวาง 00:00 ถึง 23:59 (หร ือระหวาง 1:00 ถงึ 12:59PM เมื่อมีการตัง้คานาฬิกาแบบ 12 ชั่วโมง)

• คุณไมสามารถระบุวันได

1 เลอืกแทบ็ [ตัวเลือก] จากน้ันเลือก [การสงดีเลย]

2 เลอืก [เปด]

หมายเหตุ • เลือก [ปด] เพ่ือปดใชงานฟงกชั่นนี้

3 ใชปุมกดตัวเลขเพื่อปอนเวลา แลวเลอืก [OK]

ขนาดเอกสาร
ขนาดกระดาษ

แฟกซถูกสงเปน
ขนาดที่วางบนกระจกวางเอกสารตนฉบับ ขนาดที่ใสในตัวปอนเอกสาร

A5 , B5 , A4
*
, A4 , 8.5 x 11"

*
, 

8.5 x 11" , 16K , 16K

A5 , B5 , B5 , A4
*
, A4 , 8.5 x 

11"
*
, 8.5 x 11" , 16K

               A4

B4 , B5 B4                B4

A3 , 11 x 17" , 8K A3 , 11 x 17" , 8K , 16K                A3



การตั้งคาแฟกซขั้นสูง

99

แ
ฟ
ก
ซ

 

6

การรับการหย่ังสัญญาณ

คุณสามารถรับแฟกซจากเคร่ืองแฟกซระยะไกลได ในเวลาที่คุณตองการ

1 เลือกแท็บ [ตัวเลอืก] จากน้ันเลือก [การรับการหยั งสัญญาณ]

2 เลือก [เปด] จากน้ันเลือก [OK]

หนาปก

คุณสามารถแนบใบปะหนาไปกับแฟกซได

1 เลือกแท็บ [ตัวเลอืก] จากน้ันเลือก [หนาปก]

2 เลือก [เปด] จากน้ันเลือก [OK]
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การสงแฟกซดวยตนเอง

ในสวนน้ีจะอธิบายถึงวิธีการสงแฟกซดวยตนเอง

1 ใสเอกสารเขาไปในเคร่ือง

2 กดปุม <หนาหลัก>

3 เลอืก [แฟกซ]

4 ปรับความละเอียดของเอกสารใหเหมาะสมกับความตองการในการแฟกซของคุณ

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ใหดูที่ "ความละเอียด" (P.96)

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ใหดูที่ "เขมขึ้น/จางลง" (P.96)

5 เลอืก [วางหู] จากน้ันเลือก [การสงดวยตนเอง]

หมายเหตุ • สามารถเลือก [วางหู] เมือ่ตั้งคา [ขนาดตนฉบับ] เปนคาอ่ืนท่ีไมใช [อัตโนมัต]ิ

6 ปอนหมายเลขแฟกซระยะไกลของของโดยใชปุมตัวเลข

คุณยังสามารถเลือกผูรับโดยใชหมายเลขโทรดวนหรือสมุดรายชื่อได

หมายเหตุ • คุณสามารถปอนหมายเลขแฟกซโดยใชแปนสบิหมายเลข * และ #

• การกดปุม <หยุดงานชั่วคราว> ทําใหสามารถปอนการหยุดพักในหมายเลขแฟกซได

• การปอน "=" ในหมายเลขแฟกซชวยใหสามารถตรวจจับโทนเสียงการโทรได

• การปอน ":" ชวยใหคุณสามารถสลับประเภทของการโทรออกจาก แบบหมุน (DP) ไปเปน แบบกด (PB) ได

7 กดปุม <เร่ิม> เพื่อเร่ิมตนการสงแฟกซ

หมายเหตุ • การกดปุม <หยุด> ทําใหคุณสามารถยกเลิกงานแฟกซไดตลอดเวลาในขณะท่ีกําลังสงแฟกซ

ปุม <หนาหลัก>
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การสงแฟกซแบบหนวงเวลา

โหมดการเร่ิมตนทีดี่เลยสามารถใชในการบันทกึเอกสารทีส่แกนไวเพือ่สงในเวลาที่กาํหนดได 

เพื่อใชประโยชนจากอัตราคาโทรทางไกลทีถู่กกวา

1 ใสเอกสารเขาไปในเคร่ือง

2 กดปุม <หนาหลัก>

3 เลือก [แฟกซ]

4 ปรับความละเอยีดของเอกสารใหเหมาะสมกับความตองการในการแฟกซของคุณ

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ใหดูที่ "ความละเอียด" (P.96)

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ใหดูที่ "เขมขึน้/จางลง" (P.96)

5 เลือกแท็บ [ตัวเลอืก] จากน้ันเลือก [การสงดีเลย]

6 เลือก [เปด]

ปุม <หนาหลัก>
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7 ปอนเวลาเร่ิมตนโดยใชปุมตัวเลข แลวเลือก [OK]

8 เลอืกแทบ็ [แฟกซ]

9 ปอนหมายเลขของผูรับโดยใชปุมตัวเลข

คุณยังสามารถใชหมายเลขโทรดวนหรือหมายเลขโทรแบบกลุมไดดวย

10 กดปุม <เร่ิม> เพื่อสแกนขอมลู

เมือ่เปดใชงานโหมดการเร่ิมตนทีดี่เลยเครื องก็จะเก็บเอกสารทีจ่ะแฟกซทั้งหมดไวในหนวยความจาํ และสงไปในเวลาที่กาํหนด 

หลงัจากที่สงแฟกซในโหมดการเร่ิมตนที่ดีเลย เสร็จสมบูรณแลว ขอมูลในหนวยความจําก็จะถูกลางออก

หมายเหตุ • ถาคุณปดและเปดเครือ่ง เอกสารท่ีเก็บไวก็จะถูกสงทันทีท่ีเปดใชงานเครื่อง



การสงแฟกซจากโปรแกรมควบคุมการพิมพ (Direct Fax)

103

แ
ฟ
ก
ซ

 

6

การสงแฟกซจากโปรแกรมควบคุมการพิมพ (Direct Fax)

คุณสามารถสงแฟกซจากคอมพิวเตอรที่ใชระบบปฏ ิบัติการ Microsoft® Windows® หรือ Mac OS®X ไดโดยใชโปรแกรมควบคุมการพิมพ

หมายเหตุ • มีเฉพาะแฟกซสขีาวดาํเทานั้นท่ีสามารถสงโดยใช Direct Fax ได

• ชื่อของกลองโตตอบและปุมอาจจะแตกตางจากท่ีระบุไวในขั้นตอนตอไป ซ่ึงขึ้นอยูกับแอพพลิเคชนัท่ีคุณใช

• สําหรับ Windows จะมกีารติดตั้งโปรแกรมควบคุมการพิมพ สําหรับแฟกซไวกับโปรแกรมควบคุมการพิมพ PCL 6

• คุณตองตดิตั้งโปรแกรมควบคุมการพิมพสําหรับแฟกซเมื่อตองการใชคุณลักษณะนี้กับ Mac OS X เพ่ือติดตัง้โปรแกรมควบคุมแฟกซ เรยีกใช Driver CD 

Kit บน Mac OS X จากนั้นเปดโฟลเดอร [MacOSX]  เปดโฟลเดอร [10.5-] โดยขึ้นอยูกับรุนของ Mac OS X ท่ีคุณใชงานอยู ด ับเบิลคลิก [FX 

DocuCentre SC2020.dmg] จากนั้นทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือติดตั้งโปรแกรมควบคุมการพิมพสาํหรับแฟกซ

1 เปดไฟลที่คุณตองการสงดวยแฟกซ

2 เปดกลองโตตอบการพิมพจากแอพพลิเคชนั จากน้ันเลอืกชื่อเคร่ืองพิมพของคุณ

3 คลกิ [กําหนดลักษณะ] ใน Windows หรือเลอืก [FAX Setting] ใน Mac OS X

สําหรับ Windows:

สําหรับ Mac OS X: 

4 ระบุการต้ังคาแฟกซ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ให ดูทีวิ่ธีใชโปรแกรมควบคุมการพิมพ

หมายเหตุ • สําหรับ Windows โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดตัง้ [ประเภทของงาน] เปน [แฟกซ]

• การตั้งคาท่ีทําไวท่ีนี่จะมีผลกับงานแฟกซเด ียวเทานั้น

สําหรับ Windows:
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สําหรับ Mac OS X: 

5 สําหรับ Windows คลิก [ตกลง] เพื่อปดกลองโตตอบ [กําหนดลกัษณะการพิมพ] แลวคลิก [พิมพ]

กลองโตตอบ [การต้ังคาผูรับ] จะปรากฏขึ้น

สําหรับ Mac OS X คลิก [พิมพ] กลองโตตอบ [Set / Check Fax Transmission] จะปรากฏขึน้

สําหรับ Windows:

สําหรับ Mac OS X: 

6 ระบุปลายทางสําหรับผูรับดวยวิธีใดวิธีหน่ึงด ังตอไปน้ี สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธ ีการระบุปลายทาง 

ใหดูทีวิ่ธีใชโปรแกรมควบคุมการพิมพ

1) ปอนชือ่และหมายเลขแฟกซโดยตรง

2) เลอืกหมายเลขแฟกซจากสมุดรายชื่อ

 ดูสมดุรายชือ่: แสดงรายการของหมายเลขแฟกซที่บ ันทึกไวในไฟลทีร่ะบุไวสําหรับ [My Address Book file]

 นําเขาและเพิ่มไฟล (Windows เทาน้ัน): ชวยใหคุณสามารถเลือกไฟลแหลงที่มา เชน ไฟล CSV ไฟล WAB, MAPI หรือเซิรฟเวอร LDAP 

(สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเซริฟเวอร LDAP ใหดู "สมุดรายชื่อเซิรฟเวอรของแฟกซ" (P.161))

หมายเหตุ • ใส รหัสผานใน Windows [รหัสผาน] หรือ [Password] ใน Mac OS Xในพ้ืนท่ี [Authorization] กอนสงแฟกซ ถาบริการแฟกซถูกล็อคดวยรหัสผ าน
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การรับแฟกซ

สวนน้ีจะอธิบายเกี่ยวกับโหมดการรับแฟกซ และว ิธีการอื่นในการรับแฟกซ

เก่ียวกับโหมดการรับ

หมายเหตุ • ในการใชโหมด TEL/FAX หรือโหมด Ans/FAX ใหเสียบโทรศัพทภายนอกหรือเครื่องตอบรับเขากับขั้วตอ TEL ท่ีดานหลังของเครื่อง

เมื่อหนวยความจาํเต็ม คุณจะไมสามารถรับแฟกซแบบอตัโนมัติได ใชโทรศัพทภายนอกเพื่อรับแฟกซ ดวยตนเอง

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ "การรับแฟกซดวยตนเองโดยใชโทรศัพทภายนอก" (P.105)

การบรรจุกระดาษสําหรับรับแฟกซ

คําแนะนําสําหรับการโหลดกระดาษในถาดกระดาษจะเหมอืนกันทัง้หมด ไมวาคุณจะพิมพ สงแฟกซ หรือทําสําเนา 

ยกเวนวาแฟกซจะสามารถพิมพไดเฉพาะในกระดาษขนาด Letter, A4 หรือ Legal เทาน้ัน

การรับแฟกซแบบอัตโนมัติ:โหมดแฟกซ

เคร่ืองจะถูกต้ังคาลวงหนามาจากโรงงานไวท ีโหมด FAX

ถาคุณไดรับแฟกซ เคร่ืองก็จะเขาสูโหมด FAX โดยอตัโนมัติหลังจากระยะเวลาทีก่ําหนด และทาํการรับแฟกซ

เมื่อตองการเปลี่ยนชวงเวลาที่เคร่ืองจะเขาสูโหมด FAX หลังจากไดรับการโทรเขา ใหดูที่ "คาเร่ิมตนขาเขา" (P.152)

การรับแฟกซดวยตนเองในโหมด TEL

คุณสามารถรับแฟกซไดโดยการยกหโูทรศัพทภายนอก แลวกดรหสัการรับทางไกล (ดูที ่"การรับระยะไกล" (P.155)) หรือโดยการเลือก 

[การรับดวยตนเอง] ใน [วางห]ู (คุณสามารถไดยินเสียงหรือเสียงโทนของแฟกซจากเคร่ืองระยะไกล) แลวกดปุม <เร่ิม>

เคร่ืองจะเร่ิมรับแฟกซและกลับไปยังโหมดพรอมใชงานเมื่อรับเรียบรอยแลว

การรับแฟกซดวยตนเองในโหมด TEL/FAX หรือโหมด Ans/FAX

ในการใชโหมด TEL/FAX หรือโหมด Ans/FAX คุณตองเสียบโทรศัพทภายนอกเขากับขั้วตอ TEL ที่ดานหลังของเครื อง

ถาผูโทรฝากขอความไว เคร่ืองตอบรับก็จะเกบ็ขอความไวตามปกติ ถาเคร่ืองไดยินเสียงสัญญาณแฟกซในสาย ก็จะเร่ิมรับแฟกซโดยอัตโนมติั

หมายเหตุ • หากคุณตั้งคาเครื่องใหเปนโหมด Ans/FAX และเครือ่งตอบรับของคุณปดอยู หรือเครื่องตอบรบัไมมีการเชื่อมตอกับเครือ่ง เครื่องก็จะเขาสูโหมด FAX 

โดยอัตโนมัติหลังจากถึงเวลาท่ีกําหนดไวลวงหน า

การรับแฟกซดวยตนเองโดยใชโทรศัพทภายนอก

คุณลักษณะน้ีทาํงานไดดีที่สุด เมือ่คุณใชโทรศ ัพทภายนอกทีเ่ชื่อมตอกบัขัว้ตอ TEL ทีด่านหล ังของเคร่ือง 

คุณสามารถรับแฟกซจากคนที่คุณกาํลังคุยดวยในสายโทรศัพทภายนอกโดยไมจําเปนตองไปทีเ่คร่ือง

เมื่อคุณไดรับสายบนโทรศัพทภายนอกและไดยินเสียงสัญญาณแฟกซ ใหกดปุมสองหลักบนโทรศัพทภายนอก หรือเลอืก [การรับดวยตนเอง] 

ใน [วางหู] จากน้ันกด ปุม <เร่ิม>

เคร่ืองจะรับเอกสาร

คอยๆ กดปุมตามลาํดับ ถาคุณยังคงไดยินเสียงส ัญญาณแฟกซจากเคร่ืองระยะไกลอยู ใหลองกดปุมสองหลกัอีกคร้ัง

รหัสการรับระยะไกลถูกต้ังคามาจากโรงงานไวท ี [ปด] คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลขสองหลกัตามส่ิงที คุณเลือกได 

สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนรหัส ใหด ูที่"การรับระยะไกล" (P.155)

หมายเหตุ • ตั้งคาระบบการโทรของโทรศัพทภายนอกของคุณไวท่ี DTMF

การรับแฟกซโดยใชโหมด DRPD

การตรวจจับรูปแบบของเสียงเรียกเขาทีไ่มซ้าํ ก ัน (DRPD) 

เปนบริการของบริษัทโทรศัพทซึง่ทําใหผูใชสามารถใชสายโทรศัพทสายเดียวในการตอบหมายเลขโทรศัพทตางๆ ไดจํานวนมาก 

หมายเลขใดๆ ซึง่ผูอืน่ใชโทรหาคุณจะถูกระบุโดยรูปแบบเสียงเรียกเขาทีแ่ตกตางกัน ซึ่งจะประกอบดวยชุดตางๆ 

ของเสียงเรียกเขาทัง้ยาวและส้ัน 

กอนการใชตัวเลือก DRPD จะตองติดต้ังบริการเสียงเรียกเขาที่ไมซ้าํ กันบนสายโทรศัพทโดยบริษัทโทรศัพทกอน เมื่อตองการต้ังคา DRPD 

คุณจะตองใชสายโทรศัพทอื่นในที่ต้ังของคุณ หรือมคีนชวยกดหมายเลขแฟกซของคุณจากภายนอก

การต้ังคา DRPD:
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1 กดปุม <สถานะเคร่ือง>

2 เลอืกแทบ็ [เคร่ืองมือ] จากน้ันเลือก [การต้ังคาของผูดูแลระบบ]

3 เลอืก [การต้ังคาแฟกซ]

4 เลอืก [การต้ังคาสายแฟกซ]

5 เลอืก [ ] จนกวา [รูปแบบ DRPD] จะปรากฏขึน้ แลวเลือก [ร ูปแบบ 

DRPD]

6 เลอืกรูปแบบทีต่องการ แลวเลือก [OK]

7 รีบูตเคร่ืองดวยการปดเคร่ือง แลวเปดใหมอกีคร้ัง

ปุม <สถานะเครื่อง>
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การรับแฟกซในหนวยความจํา

เน่ืองจากเคร่ืองเปนอุปกรณที่ทาํงานไดหลายอยางพรอมกัน จึงสามารถรับแฟกซไดในขณะทีคุ่ณกําลงัทําสําเนาหรือพิมพอยู 

ถาคุณไดรับแฟกซในขณะที่คุณกําลงัทาํสําเนา พิมพ หรือกระดาษหรือหมึกกาํลังหมด เคร่ืองก็จะจัดเก็บแฟกซที่เขามาไวในหนวยความจาํ 

เคร่ืองจะพิมพแฟกซโดยอัตโนมัติทันททีี่คุณเสร็จส้ิน การทาํสําเนา พมิพ หรือใสตลับหมึกใหมแลว
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วิธีอ่ืนๆ ในการแฟกซ

ในสวนน้ีจะอธิบายถึงวิธีการใชโหมดการรับทีป่ลอดภัย เคร่ืองตอบรับ และโมเด็มคอมพิวเตอร

การใช โหมดการรับที่อยางปลอดภัย

คุณอาจตองการปองกันไมใหผูอื่นเขาถึงแฟกซที่คุณไดรับโดยไมไดรับอนุญาต  คุณสามารถเปดโหมดแฟกซอยางปลอดภยัโดยใชตัวเลอืก 

[รับแบบปลอดภยั] เพื่อจาํกัดการพิมพแฟกซทั้งหมดทีไ่ดรับเมื่อไมมผูีใชเคร่ือง ในโหมดการร ับอยางปลอดภัย 

แฟกซที่เขามาทั้งหมดจะอยูในหนวยความจํา เม ือโหมดปดการทาํงาน แฟกซใดๆ ทีถู่กเก็บไวก็จะถูกพิมพออกมา

หมายเหตุ • กอนดาํเนินการ ใหตรวจสอบวา [การล็อกแผง] ถูกเป ิดใชงานแลว

เมือ่ตองการเปดใชโหมดการรับอยางปลอดภัย:

1 กดปุม <สถานะเคร่ือง>

2 เลอืกแทบ็ [เคร่ืองมือ] จากน้ันเลือก [การต้ังคาของผูดูแลระบบ]

3 เลอืก [การต้ังคาแฟกซ]

4 เลอืก [คาเร่ิมตนขาเขา]

ปุม <สถานะเครื่อง>
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5 เลือก [รับแบบปลอดภัย]

6 เลือก [ชุดการรับแบบปลอดภยั]

7 เลือก [เปดใชงาน] จากน้ันเลือก [OK]

8 ปอนรหสัผานส่ีหลักโดยใชปุมตัวเลข จากน้ันเลอืก [OK]

เพื่อกลบัไปทีร่ะดับบนสุดของเมนูระบบ กดปุม <ร ีเซ็ต>

เมื่อไดรับแฟกซในโหมดการรับอยางปลอดภยั 

เคร่ืองก็จะจัดเก็บลงในหนวยความจํา และหนาจอ [งานปจจุบัน] ก็จะแสดง 

[รับแบบปลอดภัย] เพื่อแจงใหคุณทราบวามีแฟกซทีเ่ก็บไว

เมื่อตองการพิมพเอกสารทีไ่ดรบั:

1 กดปุม <สถานะของงาน>

2 เลือก [การรับแฟกซแบบปลอดภยั]

3 ปอนรหสัผาน จากน้ันเลือก [OK]

แฟกซที่เกบ็ไวในหนวยความจําจะถูกพิมพออกมา

ปุม <สถานะของงาน>
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เมือ่ตองการปดใชโหมดการรับอยางปลอดภัย:

1 เขาไปทีเ่มนู [ชุดการรับแบบปลอดภยั] โดยทาํตามข ันตอน 1 ถึง 6 

ใน"เมื่อตองการเปดใชโหมดการรับอยางปลอดภัย:" (P.108):

2 เลอืก [ปดใชงาน] จากน้ันเลือก [OK]

เพื่อกลับไปที่ระดับบนสุดของเมนูระบบ กดปุม <ร ีเซ็ต>

การใช การรับแฟกซ:เคร่ืองตอบรับ

คุณสามารถเชื่อมตออปุกรณตอบรับโทรศัพท (Telephone Answering Device - TAD) กับดานหลงัของตัวเคร่ืองไดโดยตรง 

ตามที่แสดงไวดานบน

 ต้ังคาเคร่ืองไปที่ [โหมด Ans/FAX] และ ต้ังคา [รับอตัโนมัติ Ans/Fax] เพื่อระบุเวลาสําหรับ TAD

 เมื่อ TAD รับสายแลว เคร่ืองก็จะตรวจสอบและใชสายถาไดรับสัญญาณแฟกซแลว จากน้ันจะเร่ิมรับแฟกซ

 หากอุปกรณตอบรับปดอยู เคร่ืองกจ็ะเขาสูโหมด FAX โดยอัตโนมัติหลังจากทีเ่สียงเรียกเขาดังตามชวงเวลาที่กาํหนดไวลวงหนา

 หากคุณตอบรับสายและไดยินสัญญาณแฟกซ เคร่ืองจะรับสายแฟกซถาคุณ

เลือก [การรับดวยตนเอง] ใน [วางหู] (คุณสามารถไดย ินเสียงหรือเสียงโทนของแฟกซจากเคร่ืองระยะไกล) แลวกดปุม <เร่ิม> 

และวางสายของเคร่ืองรับ

หรือ

กดรหสัการรับระยะไกลสองหลัก และวางสายของเคร่ืองรับ

โทรศัพท

อุปกรณตอบรับโทรศัพท

Line

เครื่อง

ไปยังแจ็คตอบนผนัง
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การใช โมเด็มคอมพิวเตอร

ถาคุณตองการใชโมเด็มคอมพิวเตอรของคุณสําหร ับการสงแฟกซหรือการเชื่อมตออนิเทอรเน็ตผานสายโทรศัพท 

ใหเชื่อมตอโมเด็มคอมพิวเตอรกับ TAD โดยตรงทีด่านหลงัของตัวเคร่ือง ดังที่แสดงไวขางตน

 ต้ังคาเคร่ืองไปที่ [โหมด Ans/FAX] และ ต้ังคา [รับอตัโนมัติ Ans/Fax] เพื่อระบุเวลาสําหรับ TAD

 ปดคุณลกัษณะการรับแฟกซของโมเด็มคอมพิวเตอร

 อยาใชโมเด็มคอมพิวเตอรหากเคร่ืองกาํลังสงหรือรับแฟกซอยู

 ทาํตามคําแนะนําทีม่าพรอมกับโมเด็มคอมพิวเตอรของคุณและแอพพลิเคชนัแฟกซ เพื่อสงแฟกซผานโมเด็มคอมพิวเตอร

โทรศัพทอุปกรณตอบรับโทรศัพท

Line

เครื่อง
คอมพิวเตอรไปยังอินเทอรเน็ต



6 แฟกซ

112

แ
ฟ
ก
ซ

 

6

รายงานกิจกรรมแฟกซ

Fax Activity Report จะทาํใหคุณตรวจสอบไดวา การดําเนินการส งและรับแฟกซเปนไปตามปกติหรือไม  

สําหรับการสงหรือรับแฟกซแตละคร้ัง รายงานเหล าน้ีจะบันทกึชื่อผูสงหรือผูรับและผล/สถานะการสงไว

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการพิมพรายงานการใชแฟกซ ใหดูที่ "การพิมพรายงาน/รายการ" (P.204).

รายการ คําอธิบาย

Sent No. หมายเลขผลิตภัณฑของแฟกซขาออกแตละรายการ

Job# หมายเลขเอกสารท่ีจะแนบทายเขาไปโดยอัตโนมัตเิม่ือไดรับงานแฟกซ

Remote Terminal ขอมูลผูสงตามลําดับความสําคัญดังตอไปน้ี:

1. ชื่อที่ลงทะเบียนในหมายเลขโทรดวน 

(เฉพาะในกรณีที่ผูรับมีหมายเลขโทรดวนที่ลงทะเบียนไว)

2. หมายเลขโทรศัพทที่ใชเม่ือมีการโทรออกดวยตวัเลขทั้งหมด

3. ID ระยะไกล

4. โหมดการสื่อสาร

ID ระยะไกลคือ หมายเลขโทรศัพทที่ผูรับสงมาให

Start Time เวลาที่เร่ิมสง

สําหรับแฟกซแบบกระจายขอมูล จะหมายถึงเวลาที่การสงคร้ังแรกเร่ิมตนขึ้น

Dura. ระยะเวลาท่ีจําเปนตองใชนับตั้งแตเร่ิมตนจนกระทั่งส้ินสุดการสง สําหรับแฟกซแบบกระจายขอมูล 

ระยะเวลาน้ีหมายถึงเวลารวมในการสงสําหรับผูร ับทั้งหมด

Pages จํานวนหนาที่สง

จํานวนทางดานซายของเคร่ืองหมายทับ (/) เปนจํานวนหนาที่สงตามปกติ 

จํานวนทางดานขวาของเคร่ืองหมายทับ (/) เปนจํานวนรวมของหนาที่สแกนแลว

คาน้ีจะเวนวางไวสําหรับแฟกซแบบกระจายขอม ูล

Mode โหมดที่ใชสําหรับการรับสง

G3, SG3, ECM, *G3, *SG3, *ECM (เคร่ืองหมายดอกจันระบุวาขอมูลที่รับสงถูกแปลงเปนขาวดํา) 

หรือวางเปลา (ไมมีขอมูล)

Contents เน้ือหาในการสง

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

(การสงปกติ)

Result ผลการสง

Done (จบลงปกติ), Busy (สายผูรับไมวางหรือเกนิจํานวนคร้ังของการโทรซํ้า), Auto Resend 

(งานถูกตั้งคาเปนสงซํ้า และจํานวนการสงซํ้าอย ูภายในกาํหนด), Cancelled (งานถูกยกเลิก), Conf. 

Partner (ปลายทางไมสามารถรับงาน), Send Again (จํานวนการสงซำเกนิกาํหนด), XXX-XXX 

(ขอผิดพลาดในการสื่อสาร)

 "Cancelled" หมายความวาผูใชไดยกเลิกงานน้ันแลว

 "XXX-XXX" คือ รหัสขอผิดพลาด

Total จํานวนหนาทั้งหมดที่สง

Received No. หมายเลขลําดับของแฟกซขาเขาแตละรายการ

Job# หมายเลขเอกสารท่ีจะแนบทายเขาไปโดยอัตโนมัตเิม่ือไดรับงานแฟกซ

Remote Terminal ขอมูลผูสงตามลําดับความสําคัญดังตอไปน้ี:

1. ID ระยะไกล

2. โหมดการสื่อสาร

ID ระยะไกลเปนหมายเลขโทรศัพทของผูสง

Start Time เวลาที่ไดรับแฟกซขาเขา

Dura. ระยะเวลาท่ีตองใชตั้งแตเร่ิมตนจนส้ินสุดการสง

Pages จํานวนหนาที่ไดรับ
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Received Mode โหมดที่ใชสําหรับการรับสง

G3, SG3, ECM, *G3, *SG3, *ECM (เคร่ืองหมายดอกจันระบวุาขอมูลทีรั่บสงถูกแปลงเปนขาวดํา) 

หรือวางเปลา (ไมมีขอมูล)

Contents เน้ือหาในการสง

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)

 "XXX-XXX" คือ รหัสขอผิดพลาด

Total จํานวนหนาทั้งหมดที่รับ

รายการ คําอธิบาย
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ข้ันตอนการสแกน

สวนน้ีจะอธิบายลําดับงานขัน้พื้นฐานในการใชงานการทาํสแกน ซึง่รวมถึงการใสเอกสารเขาไปในเคร่ืองและการต้ังคาขั้นสูง

การวางเอกสารตนฉบับ

การโหลดตนฉบับเอกสารมีสองวิธีดังตอไปน้ี:

 ตัวปอนเอกสาร

 แผนเดียว

 หลายแผน

 กระจกวางเอกสาร

 แผนเดียว

 เอกสารเขาเลม เชน หนังสือ

ตัวปอนเอกสาร

 ขนาดเอกสารที่รองรับ

คุณสามารถใสกระดาษขนาดมาตรฐานลงในตัวปอนเอกสารได

เมือ่วางเอกสารบนตัวปอนเอกสาร เคร่ืองจะตรวจจ ับขนาดเอกสารโดยอตัโนมัติ เอกสารขนาดมาตรฐานตอไปน้ีจะถูกตรวจจับโดยอัตโนมัติ 

A3 , B4 , A4 , A4 , B5 , B5
*
, A5 , 11 x 17 น้ิว , 8.5 x 14 น้ิว

*
, 8.5 x 13 น้ิว

*
, 8.5 x 11 น้ิว , 

8.5 x 11 น้ิว , 8K , 16K  และ 16K
*

หมายเหตุ • สามารถตรวจพบขนาดเอกสารท่ีมีเครื่องหมายดอกจันโดยอัตโนมัตโิดยขึ้นกับการตั้งคา คุณสามารถเลือกขนาดของเอกสารอ่ืนๆ 

ขนาดใดขนาดหนึ่งดังตอไปนี้ สาํหรับขอมลูเพ่ิมเตมิ โปรดดู "ตรวจพบขนาดตนฉบับ" (P.158)

- B5 (คาเริ่มตน) หรือ 16K

- 8.5 x 14" (คาเริ่มตน) หรือ 8.5 x 13"

• เมื่อใสเอกสารซ่ึงประกอบดวยหนาท่ีมีขนาดแตกตางกันเขาไปในเครื่อง เครื่องจะใชเอกสารที มีขนาดใหญสุดในการสแกนเอกสาร

• เมื่อใสเอกสารตนฉบับ 2 ดานลงในตวัปอนเอกสาร โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดตัง้ [การสแกน 2 ดาน] ไวถูกตองแลว 

หากไมระบุและจําเปนตองแกไขการวางแนวท่ีสแกน ใหหมุนบนคอมพิวเตอรของคุณ

• สาํหรบัการสแกนไปยังแอปพลิเคชันบนไคลเอ็นต ขนาดเอกสารจะไมถูกตรวจพบโดยอัตโนมัต ิ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" และกาํหนดเอง

 ชนิดของกระดาษที่รองรับ (นํ้าหนัก)

เอกสารที่มนํ้ีาหนักต้ังแต 38-128 แกรม (50-128 แกรมสําหรับเอกสาร 2 หนา) สามารถวางไวในตัวปอนเอกสารและสแกนได

ตัวปอนเอกสารสามารถรองรับจาํนวนแผนกระดาษไดดังตอไปน้ี

สิ่งสําคัญ • เพ่ือเปนการหลีกเล่ียงกระดาษตดิ ใหใชกระจกวางเอกสารสาํหรับเอกสารท่ีมีหลายขนาดปนกัน มีรอยพับ มีรอยยน เปนเอกสารตดัแปะ 

กระดาษท่ีมวนงอ หรือกระดาษแบบแผนรองคารบอน หากคุณสามารถทําใหเอกสารท่ีมวนงอนั้นกลายเปนแผนเรยีบได 

คุณจะสามารถใชเอกสารนั้นได

ปฏิบัติตามขัน้ตอนขางลางน้ีเพื่อวางเอกสารลงบนตัวปอนเอกสาร

คุณสามารถวางกระดาษแผนเดียวหรือหลายแผนได

1 ดึงคลปิหนีบหรือลวดเย็บกระดาษออกจากเอกสารกอนที่จะใสลงในตัวปอนเอกสาร

ชนิดของเอกสาร (แกรม) จํานวนแผน

กระดาษบาง (38-80 แกรม) 110 แผน

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

(หรือดานหนาของเอกสารทีม่ี 2 ดาน) หงายขึ้น 

3 จัดตัวนําเอกสารใหตรงกับแตละดานของเอกสาร

4 เปดตัวกั้นเอกสาร 

กระจกวางเอกสารตนฉบับ

 ขนาดเอกสารทีร่องรบัการตรวจจับอัตโนมัติ

เคร่ืองจะตรวจจับขนาดเอกสารโดยอัตโนมัติเมื่อต้ังคา [ขนาดตนฉบับ] ใหเปน [Auto]

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

17" , 8.5 x 11" , 8K , 16K และ 16K

 ขนาดเอกสารตนฉบับที่รองรับ

คุณสามารถเลือกขนาดของเอกสารขนาดใดขนาดหน่ึงด ังตอไปน้ีจาก [ขนาดตนฉบับ]

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

x 11 น้ิว , 8K , 16K  และ 16K

หมายเหตุ • เมื่อตัง้คา [ขนาดตนฉบับ] เปน [Auto] 

หนาจอขอผิดพลาดจะปรากฏขึ้นหากคุณวางเอกสารต นฉบับท่ีไมใชขนาดมาตรฐานลงบนกระจกวางเอกสารตนฉบับ ในกรณีเชนนี ้

ใหเลือกขนาดเอกสารดวยตนเองโดยเลือก [ขนาดตนฉบับ] จากรายการเมนู 

งานพิมพอาจจะมีขนาดใหญเกินไปสาํหรบักระดาษน ันหรืออาจมีเงาท่ีขอบกระดาษได ท้ังนี้ขึ้นอยู กับขนาดเอกสารท่ีเลือก

 ขนาดเอกสารทีเ่ลือกไดในโปรแกรมควบคุมการสแกน

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" และกาํหนดเอง

ปฏิบัติตามขั้นตอนขางลางน้ีเพื่อวางเอกสารลงบนกระจกวางเอกสารตนฉบับ

คุณสามารถวางเอกสารแผนเดียวหรือเอกสารทีเ่ขาเลม เชน หนังสือ ลงบนกระจกวางเอกสารตนฉบับได

หามออกแรงกดเอกสารที่หนามากเกินไปบนกระจกวางตนฉบับ อาจทาํใหกระจกวางตนฉบับแตกได และเปนเหตุทาํใหบาดเจ็บ
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1 เปดฝาครอบกระจกวางเอกสาร

สิ่งสําคัญ • เมื่อใชฝาครอบกระจกวางเอกสาร ใหปดฝาครอบกระจกวางเอกสาร 

หลังจากท่ีทําการสแกนเสร็จสิ้น

2 วางเอกสารในลกัษณะควํ่าหนาลง 

และจัดแนวเอกสารน้ันใหชิดมุมซายบนของกระจกวางเอกสาร 

3 ปดฝาครอบกระจกวางเอกสาร

การใชคุณลักษณะการสแกน

คุณสามารถเลอืกคุณลักษณะการสแกนไดจากรายการด ังตอไปน้ี

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

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

ฟงกชั่นการสแกน ดูที่หนา

การสแกนไปยังคอมพิวเตอร P.119

การใชเคร่ืองสแกนบนเครือขาย P.123

สงอีเมลที่มีภาพจากการสแกน P.131
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การสแกนไปยังคอมพิวเตอร

ในสวนน้ีจะอธิบายถึงวิธีการสแกนเอกสารไปยังคอมพิวเตอร

การสแกน จากแผงควบคุม - WSD Scan

ถาเคร่ืองเชือ่มตอกับคอมพิวเตอรผานเครือข ายโดยใช WSD (Web Services on Devices) คุณจะสามารถใชฟงกชัน่ WSD Scan 

เพื่อสงภาพทีส่แกนไปยังคอมพิวเตอรได 

ขั้นตอนตอไปน้ีจะใช Windows 7 เปนตัวอยาง

หมายเหตุ • เมื่อตองการใช WSD Scan คุณจาํเปนตองตัง้คาการเช ื่อมตอโดยใช WSD

• รองรบั WSD
*
 เฉพาะบน Windows Vista

®
, Windows 7 และ Windows 8

* : WSD ยอมาจาก Web Services on Devices (การบริการเว็บบนอุปกรณ)

การตั้งคาเครือ่งพิมพสําหรบั WSD Scan

ต้ังคาเคร่ืองและคอมพิวเตอรสําหรับการเชื่อมตอโดยใช WSD

 การตรวจสอบการต้ังคาของเครื่องพมิพ

เมื่อตองการใชฟงกชัน่ WSD Scan จะตองต้ังคา [การสแกน WSD] ไวที่ [เปดใชงาน] สําหรับขอมูลเพิ่มเต ิม โปรดดูที่"โพรโทคอล" (P.149)

 การตั้งคาคอมพวิเตอร

หมายเหตุ • สําหรับ Windows 8 คอมพิวเตอรจะเชื่อมตอกับเครื่องโดยอัตโนมัติโดยใช WSD ไมจาํเปนตองติดตัง้เครื องดวยตนเอง

 สําหรับ Windows 7:

1 คลกิ [เร่ิม] > [คอมพิวเตอร] > [เครือขาย]

2 คลกิขวาที่ไอคอนสําหรับเคร่ือง จากน้ันคลิก [ติดต้ัง]

เคร่ืองจะเชื่อมตอโดยใช WSD

 สําหรับ Windows Vista:

1 คลกิ [เร่ิม] > [เครือขาย]

2 คลกิขวาที่ไอคอนสําหรับเคร่ือง จากน้ันคลิก [ติดต้ัง]

3 คลกิ [ทําตอ]

เคร่ืองจะเชื่อมตอโดยใช WSD

ข้ันตอนสําหรับ WSD Scan

1 ใสเอกสารเขาไปในเคร่ือง

2 กดปุม <หนาหลัก>

3 เลือก [สแกน ไปยัง]

4 เลือก [WSD]

5 เลือก [ ] จนกวาคอมพิวเตอรทีคุ่ณตองการสงงานสแกนจะปรากฏขึน้ แลวเลือกคอมพวิเตอรน้ัน

6 เลือก [เหตุการณ] และระบุชนิดของการสแกน เชน [สแกน] และ [สแกนไปยังอีเมล]

7 กดปุม <เร่ิม> เพือ่เร่ิมตนการสงไฟลทีส่แกน



7 สแกน

120

ส
แ
ก
น

7

การสแกนโดยใช โปรแกรมควบคุมการพิมพ TWAIN

เคร่ืองน้ีรองรับโปรแกรมควบคุมการพิมพ TWAIN สําหร ับการสแกนภาพ ขั้นตอนตอไปน้ีจะใช Windows 7 เปนตัวอยาง 

กระบวนการจะแตกตางออกไปโดยขึ้นกับระบบปฏิบัต ิการและรุนของ Microsoft Office

หมายเหตุ • ตรวจสอบใหแนใจวาเชื่อมตอเครื่องกับคอมพิวเตอรผานทางสาย USB 

ขั้นตอนในการสแกนภาพตอไปน้ีจะใช Clip Organizer เปนตัวอยาง

1 ใสเอกสารเขาไปในเคร่ือง

2 คลิก [เร่ิม] > [โปรแกรมทั้งหมด] > [Microsoft Office] > [เคร่ืองมอื Microsoft Office 2010] > [Microsoft Clip Organizer]

3 คลิก [แฟม] > [เพิม่คลปิลงใน Organizer] > [จากสแกนเนอรหรือกลอง]

4 ในกลองโตตอบ [แทรกรูปภาพจากสแกนเนอรหรือกลอง] ภายใต [อุปกรณ] ใหเลือกอุปกรณของคุณ

5 คลิก [แทรกแบบกําหนดเอง]

6 เลอืกการต้ังคาการสแกนของคุณ และคลิก [ดูภาพตัวอยาง] เพื่อแสดงภาพตัวอยาง

หมายเหตุ • [ดูภาพตัวอยาง] จะเปนสีเทาและปดใชงานเมือ่ค ุณเลือก [ตัวปอนเอกสาร] จาก [สแกนจาก]

• ภาพประกอบอาจแตกตางกันไปตามระบบปฏิบัตกิารที แตกตางกัน

7 เลอืกคุณสมบัติทีต่องการจาก [คุณภาพรูป] และแท็บ [ตัวเลือกของภาพ]

8 คลิก [สแกน] เพื่อเร่ิมสแกน

ไฟลภาพที่สแกนจะถูกสรางขึ้น
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การสแกนโดยใชโปรแกรมควบคุมการพิมพ WIA

เคร่ืองน้ียังรองรับโปรแกรมควบคุม Windows Image Acquisition (WIA) สําหรับการสแกนภาพ WIA เปนหน่ึงในองคประกอบมาตรฐานที่ 

Windows XP และระบบปฏิบัติการรุนใหมกวามีให และสามารถทาํงานรวมกับกลองดิจิตอลและเคร่ืองสแกนได โปรแกรมควบคุมการพิมพ 

WIA จะแตกตางจากโปรแกรมควบคุมการพิมพ TWAIN 

เพราะสามารถชวยใหคุณสามารถสแกนภาพและจัดการกบัภาพเหลาน้ันไดอยางงายดายโดยไมตองใชซอฟตแวรเพิ่มเติม

หมายเหตุ • ตรวจสอบใหแนใจวาเชือ่มตอเครื่องกับคอมพิวเตอรผานทางสาย USB 

• โปรแกรมควบคุมการพิมพ Windows Image Acquisition (WIA) ไดรับการสน ับสนุนเฉพาะใน Windows

เมื่อตองการสแกนภาพจากซอฟตแวรการวาดภาพ

1 ใสเอกสารเขาไปในเคร่ือง

2 เร่ิมซอฟตแวรการวาดภาพ เชน Paint สําหรับ Windows

หมายเหตุ • เมื่อคุณใช Windows Vista ใหใช Windows Photo Gallery แทน Paint

• เมื่อใชแอพพลิเคชันท่ีใช WIA 2.0 เชน [โทรสารและการสแกนของ Windows] ใน Windows Vista, Windows 7 และ Windows 8 

จะสามารถเลือกตัวเลือก [ถาดปอน (สแกนท้ังสองดาน)] สาํหรบัการสแกนแบบดเูพล็กซ (สองดาน) ได

3 คลกิ [ระบายสี] > [จากสแกนเนอรหรือกลอง] (คลกิ [แฟม] > [จากสแกนเนอรหรือกลอง] fสําหรับ Windows XP, Windows Server 2003, 

Windows Server 2008 และ Windows Vista)

หนาตาง [สแกนโดยใช FX DC SC2020 (WIA - USB)] จะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ • ภาพประกอบอาจแตกตางกันไปตามระบบปฏิบัติการที แตกตางกัน

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

หมายเหตุ • เลือก [ตัวปอนเอกสาร] เมื่อคุณตองการสแกนเอกสารท่ีปอนอยูในตวัปอนเอกสาร เลือก [แบบระนาบ] 

เมื่อคุณตองการสแกนเอกสารท่ีปอนอยูในกระจกวางเอกสาร

5 เลือกการต้ังคาการสแกนของคุณและคลิก [ปรับคุณภาพของรูปภาพที่สแกน] เพื่อแสดงกลองโตตอบ [คุณสมบัติขัน้สูง]

6 เลือกคุณสมบัติที่ตองการรวมทัง้ความสวางและความคมชัด จากน้ันคลกิ [ตกลง]

7 คลกิ [สแกน] เพื่อเร่ิมสแกน

8 คลกิ [บันทกึ] จากเมนู [ระบายสี]

9 ปอนชือ่ภาพและเลือกรูปแบบไฟลและปลายทางท่ีจะบันทึกภาพ

การสแกนภาพจากแผงควบคุม

หมายเหตุ • คุณลักษณะนี้จะไดรับการสนับสนุนบน Windows Server 2003 และ Windows XP เทานั้น

1 ใสเอกสารเขาไปในเคร่ือง

2 คลกิ [เร่ิม] > [แผงควบคุม] > [เคร่ืองพิมพและฮารดแวรอื่น] > [สแกนเนอรและกลอง]

3 ดับเบิลคลกิไอคอนเคร่ืองสแกน

[Scanner and Camera Wizard] จะเร่ิมทํางาน

4 คลกิ [Next] เพื่อแสดงหนา [Choose Scanning Preferences]

หมายเหตุ • ภาพหนาจออาจแตกตางกันไปขึน้อยูกับระบบปฏิบ ัตกิารแตละอยาง

5 เลือกประเภททีคุ่ณตองการของภาพ แหลงกระดาษ และขนาดกระดาษ แลวคลิก [Next].

6 ปอนชือ่ภาพ เลือกรูปแบบไฟล และระบุตําแหนงท ีตองการบันทกึเอกสารที่สแกน
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7 คลิก [Next] เพื่อเร่ิมสแกน

8 ทาํตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อแกไขภาพหลงัจากทีท่าํสําเนาไปยังคอมพิวเตอรของคุณ
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การใชเคร่ืองสแกนบนเครือขาย

ในสวนน้ีจะอธิบายวิธีการใชเคร่ืองเคร่ืองสแกนบนเครือขาย

หมายเหตุ • คุณลักษณะนี้ไมตองใชโปรแกรมควบคุมการพิมพสาํหรบัการสแกนบนเครือขาย

ภาพรวม

คุณสมบัติสแกนลงเซริฟเวอร/

คอมพิวเตอรทาํใหคุณสามารถสแกนเอกสารและสงเอกสารทีส่แกนแลวไปยังคอมพิวเตอรเครือขายผานโพรโทคอล FTP หรือ SMB 

คุณสามารถเลือกชนิดของเซริฟเวอรและระบุปลายทางในการจดัเกบ็เอกสารทีส่แกนดวย CentreWare Internet Services หรือ Address 

Book Editor

รายการตอไปน้ีจะตองใชคุณลักษณะสแกนไปยังเซ ิรฟเวอร/คอมพิวเตอร

 การใช SMB

ในการถายโอนขอมูลผาน SMB คอมพิวเตอรของคุณตองทาํงานในระบบปฏิบัติการใดระบบหน่ึงตอไปน้ีซ ึ่งมโีฟลเดอรที่ใชรวมกนั

หมายเหตุ • Windows Server 2003, Windows XP, Mac OS X 10.5 จะรองรับเฉพาะ IPv4

• สําหรับ Mac OS X จะตองมีบัญชีผูใชท่ีใชรวมกัน

• 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 จะตองใชเซริฟเวอรใดเซิรฟเวอรหน่ึงตอไปน้ีและบัญชีสําหรับเซิร ฟเวอร 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

สแกน

การใช FTP

การใช SMB

เซิรฟเวอร FTP

คอมพิวเตอร

คอมพิวเตอร
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• 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

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการกาํหนดคาบริการ FTP โปรดติดตอผูดูแลระบบของคุณ

กระบวนการดานลางน้ีจะตองใชคุณลักษณะสแกนไปยังเซิรฟเวอร/คอมพิวเตอร

 สําหรับ SMB:

 สําหรับ FTP:

การตั้งคาช่ือและรหัสผานในการเขาสูระบบ (SMB เทานั้น) 

คุณลักษณะสแกนไปยังเซริฟเวอร/

คอมพิวเตอรกําหนดใหตองใชบัญชผูีใชสําหรับการเขาสูระบบที่มรีหสัผานที่ถูกตองและไมมกีารเวนวางสําหรับการตรวจสอบความถูกตอง 

ยืนยันชื่อผูใชและรหสัผานในการเขาสูระบบ

หากคุณไมไดใชรหสัผานเพื่อเขาสูระบบผูใชของคุณ คุณจะตองสรางรหสัผานบนบัญชีผูใชสําหรับการเขาสูระบบของคุณ 

ขั้นตอนตอไปน้ีจะใช Windows 7 เปนตัวอยาง ขั้นตอนจะแตกตางกันออกไปโดยขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการ

1 คลิก [เร่ิม] > [แผงควบคุม]

2 คลิก [บัญชผูีใชและความปลอดภยัของครอบครัว]

3 คลิก [บัญชผูีใช]

4 คลิก [สรางรหัสผานสําหรับบัญชีผูใชของคุณ] และเพิ่มรหสัผานสําหรับบัญชีผูใชสําหรับการเขาสูระบบ

การสรางโฟลเดอรที่ใชรวมกัน (SMB เทานั้น)

แบงปนโฟลเดอรในการจัดเก็บเอกสารที่สแกนโดยใชขั้นตอนตอไปน้ี

ขั้นตอนตอไปน้ีจะใช Windows 7 เปนตัวอยาง ขั้นตอนจะแตกตางกันออกไปโดยขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการ

1 สรางโฟลเดอรในไดเรกทอรีที่ตองการบนคอมพิวเตอรของคุณ (ตัวอยางชื่อโฟลเดอร: MyShare)

ขั้นตอน กระบวนการ ดูทีห่นา

1 การตั้งคาชื่อและรหัสผานในการเขาสูระบบ (SMB เทาน้ัน) P.124

2 การสรางโฟลเดอรที่ใชรวมกนั (SMB เทาน้ัน) P.124

3 การตั้งคาปลายทางโดยใชสมุดรายชื่อ P.126

4 การสงไฟลที่สแกนบนเครือขาย P.130

ขั้นตอน กระบวนการ ดูทีห่นา

1 การตั้งคาปลายทางโดยใชสมุดรายชื่อ P.126

2 การสงไฟลที่สแกนบนเครือขาย P.130
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2 คลกิขวาที่โฟลเดอร แลวเลือก [คุณสมบัติ]

3 คลกิแทบ็ [การใชรวมกัน] แลวคลกิ [การใชรวมกนัขัน้สูง]

สําหรับ Windows Vista เมื่อกลองโตตอบ [การควบคุมบัญชีผ ูใช] ปรากฏขึ้น ใหคลิก [ทาํตอ]

4 เลือกกลองกาเคร่ืองหมาย [ใชโฟลเดอรน้ีรวมก ัน]

5 ปอนชือ่ที่ใชรวมกันในกลอง [ชื่อที่ใชรวมกนั]

หมายเหตุ • จดบันทึกชือ่ท่ีใชรวมกันนี้ไว เพราะคุณจะตองใชชื่อนี้ในขั้นตอนการตัง้คาตอไป

6 คลกิ [สิทธิ] เพื่อสรางการอนุญาตการเขียนสําหรับโฟลเดอรน้ี

7 คลกิ [เพิ่ม]

8 คนหาชือ่ผูในการเขาสูระบบโดยคลกิ [ขั้นสูง] หรือปอนชื่อผูในการเขาสูระบบในกลอง [ใสช ื่อวัตถุเพื่อเลือก] และคลิก [ตรวจสอบชื่อ] 

เพื่อยืนยัน (ตัวอยางชื่อผูในการเขาสูระบบ: [MySelf]).

9 คลกิ [ตกลง]
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10 คลิกชื่อผูในการเขาสูระบบที่คุณเพิ่งปอนไป เลือกกลองกาเคร่ืองหมาย [ควบคุมทัง้หมด] 

ซึ่งจะใหคุณไดรับอนุญาตใหสามารถสงเอกสารลงในโฟลเดอรน้ีได

หมายเหตุ • อยาใช [Everyone] เปนชื่อผูในการเขาสูระบบ

11 คลิก [ตกลง]

12 คลิก [ตกลง] เพื่อออกจากกลองโตตอบ [การใชรวมก ันขั้นสูง]

13 คลิก [ปด]

หมายเหตุ • การเพ่ิมโฟลเดอรยอยและสรางโฟลเดอรใหมในโฟลเดอรท่ีใชรวมกันท่ีคุณสรางไว

ตัวอยาง: ชื่อโฟลเดอร: MyShare ชื่อโฟลเดอรระดับที สอง: MyPic ชื่อโฟลเดอรระดบัท่ีสาม: John

ตอนนี้คุณจะเห็น MyShare\MyPic\John ในไดเรกทอรีของคุณ

หลงัจากที่คุณสรางโฟลเดอร "การต้ังคาปลายทางโดยใชสมุดรายชื่อ" (P.126)

การตั้งคาปลายทางโดยใชสมุดรายช่ือ

คุณสามารถกําหนดคาการต้ังคาของเคร่ืองเพ่ือใชคุณลักษณะสแกนไปยังเซริฟเวอร/คอมพิวเตอรด วย CentreWare Internet Services หรือ 

Address Book Editor ได

ขั้นตอนตอไปน้ีจะใช Windows 7 เปนตัวอยาง ขั้นตอนจะแตกตางกันออกไปโดยขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการ

กอนที่จะเร่ิมต้ังคาปลายทาง ตองแนใจวาคุณมี IP แอดเดรส ทีคุ่ณตองการ เชน ของเคร่ืองและของคอมพิวเตอร

การใช CentreWare Internet Services

1 เรียกใชงานเว็บเบราวเซอรของคุณ

2 ปอน IP แอดเดรส ของเคร่ืองในแถบที่อยู และกดปุม <Enter>

หนาเว็บของเคร่ืองจะปรากฏขึ้น

3 คลิกแทบ็ [สมุดรายชื่อ]

ถาตองใชชื่อผูใชและรหสัผาน ใหปอนชื่อผ ูใชและรหัสผานทีถู่กตอง
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หมายเหตุ • ชื่อผูใชเริ่มตนคือ "11111" และรหัสผานเริ่มตนคือ "x-admin"

4 ใน [การสแกนในเครือขาย (คอมพิวเตอร/เซิรฟเวอร )] ใหคลิก [สมุดรายชื่อของคอมพิวเตอร/เซริฟเวอร]

5 เลือกหมายเลขที่ไมไดใช และคลกิ [เพิ่ม]

หนา [เพิ่มที่อยูการสแกนเครือขาย] จะปรากฏขึน้

1

2

3

4

5

6

7

9

8
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ในการเติมในชองตางๆ ใหปอนขอมูลดังตอไปนี :

หลงัจากที่คุณกาํหนดคาการต้ังคาแลว ใหไปที ่"การสงไฟลที่สแกนบนเครือขาย" (P.130)

การใช Address Book Editor

ขั้นตอนตอไปน้ีจะใช Windows 7 เปนตัวอยาง

1 คลิก [เร่ิม] > [โปรแกรมทั้งหมด] > [Fuji Xerox] > [DocuCentre SC2020] > [เครื องมือแกไขสมดุรายชื่อ]

หนาตาง [เลอืกอุปกรณ] จะปรากฏขึน้

หมายเหตุ • หากหนาตาง [เครื่องมอืแกไขสมุดรายชื่อ] ปรากฏขึ้น ใหไปท่ีขั้นตอนท่ี 4

2 เลอืกเคร่ืองพิมพของคุณจากรายการ

3 คลิก [ตกลง]

1 ชื่อ (ที่แสดงบนเคร่ืองพิมพ) ปอนชื่อที่จดจํางายที่คุณตองการใหปรากฏบน [สมุดรายชือ่ของคอมพิวเตอร/เซิรฟเวอร]

2 ชนิดเซิรฟเวอร เลือก [SMB] ถาคุณเกบ็เอกสารในโฟลเดอรที่ใชรวมกนัของคอมพิวเตอรของคุณ

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 คุณสามารถปอนคาเร่ิมตน 139 สําหรับ SMB และ 21 สําหรับ FTP 

ได

5 ชื่อเขาสูระบบ 

(หากโฮสตขอใหใส)

ปอนชื่อบัญชีผูใชที่สามารถเขาถึงโฟลเดอรที่ใชรวมกันในคอมพิวเตอรหรือเซิรฟเวอร FTP ของคุณ

6 รหัสผานเขาสูระบบ ปอนรหัสผานที่ตรงกบัชื่อในการเขาสูระบบขางตน

หมายเหตุ • รหัสผานท่ีเวนวางไวไมสามารถใชไดในคุณล ักษณะสแกนไปยังเซิรฟเวอร 

ตรวจสอบใหแนใจวาคุณมีรหัสผานท่ีถูกตองสําหรับบัญชีผูใชสาํหรับการเขาสูระบบ (โปรดดู 

"การตั้งคาชื่อและรหัสผานในการเขาสูระบบ (SMB เทานั้น)" (P.124) 

สาํหรบัรายละเอียดเก่ียวกับวิธีการเพ่ิมรหัสผานในบัญชผีูใชสาํหรบัการเขาสูระบบ)

7 ปอนรหัสผานใหม ปอนรหัสผานของคุณอีกคร้ัง

8 ชื่อของไดเรกทอรีที่ใชรวมกนั สําหรับ [SMB] เทาน้ัน

บนระบบปฏิบัติการ Windows 

ใหปอนชื่อในการใชรวมกันของโฟลเดอรที่จะเก็บเอกสารที่สแกนในคอมพิวเตอรของผูรับ

บนระบบปฏิบัติการ Mac OS X ใหปอนชื่อของโฟลเดอรท ีจะเก็บเอกสารที่สแกนในคอมพิวเตอรของผูรับ

9 ซับไดเรกทอรีพาธ 

(ตัวเลือกเสริม)

สําหรับ [SMB]

ใหเวนวางไวถาตองการจดัเกบ็เอกสารที่สแกนในโฟลเดอรที่ใชรวมกนัโดยตรงโดยไมตองสรางโฟลเดอรยอ

ยใดๆ 

ในการจัดเก็บเอกสารที่สแกนในโฟลเดอรที่คุณสร างขึ้นภายใตโฟลเดอรที่ใชรวมกัน 

ใหปอนเสนทางดังตอไปน้ี

ตัวอยาง: ชื่อโฟลเดอรที่ใชรวมกัน: "MyShare" ชื่อโฟลเดอรระดับที่สอง: "MyPic" ชือ่โฟลเดอรระดับที่สาม: 

"John"

ตอนน้ีคุณจะเห็น "MyShare\MyPic\John" ในไดเรกทอรีของคุณ

ในกรณีน้ี ใหปอนรายการตอไปน้ี

Server Path: \MyPic\John

สําหรับ [FTP]

ปอน Server Path ในการจัดเก็บเอกสารที่สแกน

MyShare (ชือ่โฟลเดอรที่ใชรวมกัน)

MyPic

John
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4 คลกิ [เคร่ืองมอื] > [ใหม (สมุดรายชื่อของเคร่ือง)] > [เซริฟเวอร]

กลองโตตอบ [ที่อยูเซริฟเวอร ] จะปรากฏขึ้น

ในการเติมในชองตางๆ ใหปอนขอมูลดังตอไปนี :

1 ชือ่ ปอนชื่อที่จดจํางายที่คุณตองการใหปรากฏบนสมุดรายชื่อ

2 ชนิดเซิรฟเวอร เลือก [คอมพิวเตอร (SMB)] ถาคุณเกบ็เอกสารในโฟลเดอรที่ใชรวมกันของคอมพิวเตอรของคุณ

เลือก [เซิรฟเวอร (FTP)] ถาคุณใชเซิรฟเวอร FTP

3 ตวัชวยสรางการตัง้คาของคอม

พิวเตอร

การคลิกปุมน้ีจะเปดหนาจอตัวชวยสรางซ่ึงจะชวยคุณดําเนินการในหลายขั้นตอน

เม่ือคุณเสร็จส้ินขั้นตอนตางๆ ในตัวชวยสราง การตั้งคาสําหรับ [ที่อยูเซิรฟเวอร ] 

ก็จะถูกกําหนดคาโดยอัตโนมัติ

4 ชือ่เซิรฟเวอร/IP แอดเดรส ปอนชื่อเซิรฟเวอรหรือ IP แอดเดรสของคอมพิวเตอรของคุณ หรือเซิรฟเวอร FTP ที่คุณใชรวมกัน

ตัวอยางไดแก:

 สําหรับ [คอมพิวเตอร (SMB)]:

ชือ่เซิรฟเวอร: myhost

IP แอดเดรส: 192.168.1.100

 สําหรับ [เซิรฟเวอร (FTP)]:

ชือ่เซิรฟเวอร: myhost.example.com

(myhost: ชื่อโฮสต example.com: ชือ่โดเมน)

IP แอดเดรส: 192.168.1.100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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7 หลงัจากที่คุณกาํหนดคาการต้ังคาแลว ใหไปที ่"การสงไฟลที่สแกนบนเครือขาย" (P.130)

การสงไฟลที่สแกนบนเครือขาย

1 ใสเอกสารเขาไปในเคร่ือง

2 กดปุม <หนาหลัก>

3 เลอืก [สแกนไปยัง]

4 เลอืก [เครือขาย]

5 เลอืก [ ] จนกวาทีอ่ยูทีต่องการจะปรากฏขึ้น แล วเลอืกทีอ่ยูน้ัน

6 เลอืก [ตกลง]

7 ระบุตัวเลือกการสแกน เชน [สีงานพิมพ], [ความละเอ ียด], [การสแกน 2 ดาน] และ [รูปแบบไฟล] บนแทบ็ [สแกนไปยังเครือขาย], 

[คุณภาพ] และ [ตัวเลือก] สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ให ดูที"่รูปแบบไฟล" (P.175)

8 กดปุม <เร่ิม> เพื่อเร่ิมตนการสงไฟลทีส่แกน

5 ชื่อที่ใชรวมกนั ปอนชื่อของโฟลเดอรที่ใชรวมกันบนคอมพิวเตอรของผูรับ สําหรับ SMB เทาน้ัน

6 พาธ สําหรับ [คอมพิวเตอร (SMB)]

ใหเวนวางไวถาตองการจดัเกบ็เอกสารทีส่แกนในโฟลเดอรที่ใชรวมกันโดยตรงโดยไมตองสรางโฟลเดอรยอย

ใดๆ 

ในการจัดเก็บเอกสารที่สแกนในโฟลเดอรที่คุณสร างขึ้นภายใตโฟลเดอรที่ใชรวมกัน 

ใหปอนเสนทางดังตอไปน้ี

ตัวอยาง: ชื่อโฟลเดอรที่ใชรวมกัน: "MyShare" ชื่อโฟลเดอรระดับที่สอง: "MyPic" ชือ่โฟลเดอรระดับที่สาม: 

"John"

ตอนน้ีคุณจะเห็น "MyShare\MyPic\John" ในไดเรกทอรีของคุณ

ในกรณีน้ี ใหปอนรายการตอไปน้ี

เสนทาง: \MyPic\John

สําหรับ [เซิรฟเวอร (FTP)]

ปอนเสนทางในการจัดเก็บเอกสารที่สแกน

7 ชื่อล็อกอิน ปอนชื่อบัญชีผูใชที่สามารถเขาถึงโฟลเดอรที่ใชรวมกันในคอมพิวเตอรหรือเซิรฟเวอร FTP ของคุณ

8 รหัสผานเขาสูระบบ ปอนรหัสผานที่ตรงกบัชื่อในการเขาสูระบบขางตน

หมายเหตุ • รหัสผานท่ีเวนวางไวไมสามารถใชไดในคุณล ักษณะสแกนไปยังเซิรฟเวอร 

ตรวจสอบใหแนใจวาคุณมีรหัสผานท่ีถูกตองสําหรับบัญชีผูใชสาํหรับการเขาสูระบบ (โปรดดู 

"การตั้งคาชื่อและรหัสผานในการเขาสูระบบ (SMB เทานั้น)" (P.124) 

สาํหรบัรายละเอียดเก่ียวกับวิธีการเพ่ิมรหัสผานในบัญชผีูใชสาํหรบัการเขาสูระบบ)

9 ยืนยันรหัสผานเขาสูระบบ ปอนรหัสผานของคุณอีกคร้ัง

10 หมายเลขพอรต ปอนหมายเลขพอรต ถาคุณไมแนใจ คุณสามารถปอนคาเร่ิมตน 139 สําหรับ SMB และ 21 สําหรับ FTP 

ได

MyShare (ชือ่โฟลเดอรที่ใชรวมกัน)

MyPic

John
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การสงอีเมลที่มีภาพจากการสแกน

ในการสงอีเมลทีแ่นบมากับภาพที่สแกนจากเคร่ือง ใหทาํตามขัน้ตอนดานลาง

 ต้ังคาสมุดรายชื่ออีเมลแอดเดรสผาน CentreWare Internet Services สําหรับขอมลูเพิม่เติม ใหดูที่ "การลงทะเบียนทีอ่ยูอีเมลใหม" 

(P.131).

การตั้งคาอีเมล

1 จาก CentreWare Internet Services คลิก [คุณสมบัติ]

2 คลกิ [อีเมล]

3 ระบุการต้ังคาของอีเมลดังตอไปน้ี:

[ที่อยูเซิรฟเวอร SMTP]: ปอน IP แอดเดรส ของเซริฟเวอรอีเมล

[การระบุตัวตนการสงอีเมล]: ระบุ [ไมถูกตอง] เพื อเปดใชงานเซริฟเวอรอเีมล

หมายเหตุ • หากเกิดขอผิดพลาดรวมถึงม ี016-506 หรือ 016-764 ปรากฏขึน้ ใหติดตอผูดูแลเซิรฟเวอรของคุณสําหรับการตั้งคาของ 

[การระบุตวัตนการสงอีเมล]

4 คลกิ [นําไปใช]

การลงทะเบียนที่อยูอีเมลใหม

ขั้นตอนตอไปน้ีจะใช Windows 7 เปนตัวอยาง

1 เรียกใชงานเว็บเบราวเซอรของคุณ

2 ปอน IP แอดเดรส ของเคร่ืองในแถบทีอ่ยู และกดปุม <Enter>

หนาเว็บของเคร่ืองจะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ • สําหรับขอมูลเก่ียวกับวิธีการตรวจสอบ IP แอดเดรส ของเครื่อง ใหดูท่ี "การตรวจสอบ IP แอดเดรสของเครื่อง" (P.202)

*: WSD ยอมาจาก Web Services on Devices (การบริการเว็บบนอุปกรณ)
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3 คลิกแทบ็ [สมุดรายชื่อ]

ถาตองใชชื่อผูใชและรหสัผาน ใหปอนชื่อผ ูใชและรหัสผานทีถู่กตอง

หมายเหตุ • ชื่อผูใชเริ่มตนคือ "11111" และรหัสผานเริม่ตนคือ "x-admin"

4 คลิก [สมดุรายชือ่อีเมลแอดเดรส]

5 เลอืกหมายเลขทีไ่มไดใช และคลกิ [เพิ่ม]

หนา [เพิ่มอีเมลแอดเดรส] จะปรากฏขึน้

6 ปอนชื่อในชอง [ชื่อ] และที่อยูอีเมลในชอง [อีเมลแอดเดรส]

7 คลิกปุม [นําไปใช]

การสงอีเมลที่มีไฟลสแกน

1 ใสเอกสารเขาไปในเคร่ือง

2 กดปุม <หนาหลัก>

3 เลอืก [อีเมล]
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4 ระบุผูรับจากรายการตอไปน้ี จากน้ันเลอืก [ตกลง]:

[ผูรับใหม]: ปอนที่อยูอีเมลโดยตรง

[สมุดรายชื่อ]: เลือกจากประเภทตอไปน้ีของสมดุรายชือ่:

 [สมดุรายชือ่ ของอุปกรณ - บุคคล]: เลอืกทีอ่ยูอเีมลทีล่งทะเบียนไวในสมุดรายชื่อ

 [สมดุรายชือ่ ของอุปกรณ - กลุม]: เลือกกลุมของท ี่อยูอีเมลที่ลงทะเบียนไวในสมดุรายชือ่

 [คนหาสมุด รายชื่อของเครือขาย]: เลือกทีอ่ยูอ ีเมลจากสมดุรายชือ่ของเซริฟเวอร LDAP

เลือกผูรับทีคุ่ณระบุจาก [ผูรับใหม] เพื่อลบหรือแกไขผูรับ

เลือกผูรับทีคุ่ณระบุจาก [สมุดรายชื่อ] เพื่อลบหรือดูรายละเอียดของผูรับ นอกจากน้ีคุณยังสามารถเปลี่ยนอเีมลเพื่อสรางสําเนาลบั

5 ระบุตัวเลอืกการสแกน เชน [สีงานพิมพ], [ความละเอ ียด], [การสแกน 2 ดาน] และ [รูปแบบไฟล] บนแทบ็ [คุณภาพ] และ [ตัวเลอืก] 

สําหรับขอมลูเพิ่มเติม ใหดูที่"รูปแบบไฟล" (P.175)

หมายเหตุ • ผูใชจะตองลงทะเบียนในสมุดรายชื่ออีเมลกอนท่ีคุณจะสามารถเลือก [สมุดรายชือ่] บนแผงควบคุมได

• ถาคุณใชสมุดรายชื่อของเซิรฟเวอร LDAP จะตองต ั้งคา [สมดุรายชื่อเซิรฟเวอรของอีเมล] ไปท่ี [เปด] สาํหรบัขอมูลเพ่ิมเติม 

ใหดูท่ี"สมดุรายชื่อเซิรฟเวอรอีเมล" (P.161)

6 กดปุม <เร่ิม> เพือ่สงอีเมล
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การทํางานระหวางการสแกน

ขณะทีเ่คร่ืองกําลงัสแกนเอกสาร คุณสามารถยกเลิกงานทีก่ําลงัดําเนินการอยูและตรวจสอบหรือยกเลกิงานทีก่ําลงัรอดําเนินการได

การยกเลิกงานสแกนปจจุบัน

เพื่อยกเลิกงานที่กาํลังสแกนอยู:

 บนตัวเครื่อง

1 กดปุม <หยุด> 

 บนตัวเครื่อง

1 เลอืก [ลบ] บนหนาจอทีป่รากฏขณะกาํลังสแกน

การตรวจสอบสถานะงาน

การตรวจสอบสถานะของงานสแกนที่กาํลังดําเนินการอยูหรือกอนหนาน้ี

หมายเหตุ • คุณสามารถยกเลิกงานสแกนท่ีกําลังดาํเนินการอยูได

สาํหรบัขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการดาํเนินการในหนาจองาน ใหดท่ีู"การยกเลิกงานปจจุบัน" (P.208)

1 กดปุม <สถานะของงาน>

2 ตรวจสอบสถานะงาน

ปุม <หยุด>

ปุม <สถานะของงาน>
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การตั้งคาเคร่ืองสแกนข้ันสูง

สวนน้ีจะอธิบายเกี่ยวกับฟงกชันชั้นสูงที่ค ุณสามารถต้ังคาไดสําหรับคุณลกัษณะการสแกน

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัการตั้งคา โปรดดูที่ "คาเร่ิมตนการสแกน" (P.175)

 สแกนไปยังอีเมล

 สแกนไปยังเครือขาย

หมายเหตุ • สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับคาเริ่มตนที สามารถเปล่ียนแปลงได และวิธีการเปล่ียน โปรดดู "คาเริม่ตนการสแกน" (P.175)

แท็บ รายการการตั้งคา จุดประสงค
ใหดูที่

หนา:

คุณภาพ สีงานพิมพ เพ่ือเลือกโหมดการสแกนแบบสีหรือขาวดํา P.175

ความละเอียด เพ่ือปรับความละเอยีดของภาพที่สแกน P.175

เขมขึ้น/จางลง เพ ือปรับคอนทราสตในการทาํรูปภาพท ีสแกนใหจางลงหรือเขมข ึนกว

าตนฉบบั

P.177

ความคมชัด เพื่อปรับความคมชัดในการทํารูปภาพที่สแกนใหคมชัดกวาหรือนุม

นวลกวาตนฉบบั

P.177

คอนทราสต เพ่ือปรับปริมาณของสีเพ่ือทําใหคอนทราสตของส ีเขมขึ้นหรือจางลง

กวาตนฉบับ

P.177

การระงับพ้ืนหลังอัตโนมัติ เพ่ือขจัดพ้ืนหลังของเอกสารด้ังเดิมเพื่อปรับปรุงขอความบนรูปภาพ

ที่สแกน

P.177

ตัวเลือก การสแกน 2 ดาน เพ่ือสแกนแผนกระดาษทั้งสองดาน P.177

รูปแบบไฟล เพ่ือระบรูุปแบบไฟล P.175

ขนาดตนฉบบั เพื่อเลือกขนาดขนาดเอกสารเร่ิมตน P.176

ลบขอบ เพ่ือระบขุอบบนและลางของรูปภาพที่สแกน P.178

ชื่อไฟล เพ่ือระบกุารตั้งคาอยางละเอียดสําหรับชื่อไฟล P.178

แท็บ รายการการตั้งคา จุดประสงค
ใหดูที่

หนา:

สแกนไปยังเครื

อขาย

สีงานพิมพ เพ่ือเลือกโหมดการสแกนแบบสีหรือขาวดํา P.175

ความละเอียด เพื่อปรับความละเอยีดของภาพที่สแกน P.175

รูปแบบไฟล เพ่ือระบรูุปแบบไฟล P.175

การสแกน 2 ดาน เพ่ือสแกนแผนกระดาษทั้งสองดาน P.177

คุณภาพ เขมขึ้น/จางลง เพื อปรับคอนทราสตในการทาํรูปภาพท ีสแกนใหจางลงหรือเขมข ึนกว

าตนฉบบั

P.177

ความคมชัด เพื่อปรับความคมชัดในการทํารูปภาพที่สแกนใหคมชัดกวาหรือนุม

นวลกวาตนฉบบั

P.177

คอนทราสต เพ่ือปรับปริมาณของสีเพ่ือทําใหคอนทราสตของส ีเขมขึ้นหรือจางลง

กวาตนฉบับ

P.177

การระงับพ้ืนหลังอัตโนมัติ เพ่ือขจัดพ้ืนหลังของเอกสารด้ังเดิมเพื่อปรับปรุงขอความบนรูปภาพ

ที่สแกน

P.177

ตัวเลือก ขนาดตนฉบบั เพื่อเลือกขนาดขนาดเอกสารเร่ิมตน P.176

ลบขอบ เพ่ือระบขุอบบนและลางของรูปภาพที่สแกน P.178

ชื่อไฟล เพ่ือระบกุารตั้งคาอยางละเอียดสําหรับชื่อไฟล P.178

สรางโฟลเดอร เพื อระบวุาจะสรางโฟลเดอรเมื อทาํการบนัทกึรูปภาพท ีสแกนหรือไม P.179



7 สแกน

136

ส
แ
ก
น

7



8 พิมพ

ในบทน้ีจะอธิบายถึงวิธีการพิมพโดยใชโปรแกรมควบคุมการพิมพ


ฟงกชั่นโปรแกรมควบคุมการพิมพที่สําคัญ .......................................................................................................................138
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ฟงกช่ันโปรแกรมควบคุมการพิมพทีส่ําคัญ

สวนน้ีจะอธิบายถึงฟงกชั่นควบคุมการพิมพท ีสําคัญทีใ่ชสําหรับการพิมพ จะตองติดต้ังโปรแกรมควบคุมการพิมพกอนการใชงาน

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งโปรแกรมควบคุมการพิมพ ใหดูที่ "การติดตั้ง โปรแกรมควบคุมการพิมพ/โปรแกรมควบค ุมการสแกน" (P.42)

หมายเหตุ • สาํหรบัรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับฟงกชั่นการพิมพ ใหคลิกท่ี [วิธีใช] ในหนาจอโปรแกรมควบคุมการพิมพเพ่ือดูขอมูลวิธีใช

• มีฟงกชัน่บางอยางท่ีเพ่ิมขอมลูสวนประกอบท่ีตดิตัง้ไปยังโปรแกรมควบคุมการพิมพจากหนาจอ [คุณสมบัติ] ภายใตแท็บ [ตัวเลือก] 

ซ่ึงเปนสิ่งจําเปนในการทําใหฟงกชั่นนี้ใชงานได ฟงกชัน่ตางๆ ท่ีปดใชงานอยูจะไมปรากฏขึน้

สาํหรบัขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับวิธีการตั้งคาขอมูลตัวเลือก ใหดูท่ี "การกําหนดคาอุปกรณเสรมิ" (P.54)

Multiple-Up

พิมพเอกสารหลายหนาในหนาเดียว

พมิพ 2 ดาน

พิมพทัง้สองดานของแตละหนา

 โปสเตอร

เปนการขยายขอมูลการพิมพจากหน่ึงหนาไปยังขนาดที่ระบุและส่ังพิมพลงบนหลายหนา ใชในการทำโปสเตอรขนาดใหญ

 Booklet

การพิมพแบบ 2 ดานรวมกับการเรียงหนา เพื่อเปดใชงานการสราง Booklet ดวยลาํดับหนาที่ถูกตอง

 ลายน้ํา

พิมพ 'ขอมูลลับ' หรือสตริงอกัขระที่กาํหนดไวลวงหนาที่ดานบนของขอมูลการพิมพ

 เอกสารตางๆ ปนกัน

พิมพเอกสารทีม่ีหนาทั้งแนวต้ังและแนวนอน หรือหนาเว็บที่มขีนาดทีแ่ตกตางกัน



การพิมพ

139

พ
 ิม
พ

 

8

การพิมพ

สวนน้ีจะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการพิมพเอกสาร

ขั้นตอนทีใ่ชในการพิมพจะแตกตางกันตามแอพพล ิเคชันทีคุ่ณใช ดูคูมอืการใชงานแอพพลเิคชันของคุณสําหรับขั้นตอนที่เฉพาะเจาะจง

ขั้นตอนขางลางน้ีเปนการดําเนินการทีใ่ชในหนาจอโปรแกรมควบคุมการพิมพ [FX DocuCentre SC2020]

1 เลือก [พิมพ] จากเมนู [ไฟล] ของแอพพลเิคชัน

2 เลือก [FX DocuCentre SC2020 PCL 6]

3 คลกิ [คุณสมบัติ] เพื่อต้ังคาขั้นสูงตามตองการ

หมายเหตุ • สาํหรบัรายละเอียดเพิ มเตมิเกี ยวกับฟงกช ันการพิมพ

 ใหคลิกท่ี [วิธีใช] 

ในหนาจอโปรแกรมควบคุมการพิมพเพ่ือดขูอมลูว ิธี

ใช

4 คลกิ [ตกลง]

5 คลกิ [ตกลง] ในกลองโตตอบ [พิมพ]
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การดําเนินงานในระหวางการพิมพ

คุณสามารถยกเลิกงานพิมพในปจจุบันได

การหยุดงานพิมพ

การยกเลิกงานพิมพทีก่ําลงัดําเนินการในปจจุบัน:

 บนตัวเครื่อง

1 กดปุม <หยุด> หรือเลอืก [ลบ] บนหนาจอสัมผัส

 บนตัวเครื่อง

1 ดับเบิลคลิกทีไ่อคอนเคร่ืองพิมพ ที่อยูบนแถบงานที่มมุลางขวาของหนาจอ

2 เลอืกชื่อเอกสารทีคุ่ณตองการยกเลิก แลวกดปุม <Delete> 

ถาไมมีเอกสารปรากฏอยูบนหนาตาง คุณสามารถยกเลกิงานดวยตนเองไดจากบนเคร่ือง

ปุม <หยุด>
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ฟงกชั่นแตละอยางของเคร่ืองพมิพจะถูกต้ังไวเปนคาเร่ิมตนมาจากโรงงาน (เร่ิมแรก) 

แตคุณสามารถปรับแตงการต้ังคาเหลาน้ีใหตรงกบัสภาพแวดลอมการทาํงานของคุณได คุณสามารถเปลีย่นการต้ังคาใน [เคร่ืองมือ]

หมายเหตุ • การตั้งคาบางรายการอาจไมสามารถแสดงผลไดในเครือ่งบางรุน อาจจาํเปนตองใชอุปกรณเสรมิ สำหรบัขอมูลเพ่ิมเติม 

โปรดตดิตอศูนยบรกิารลูกคาของเรา

บทน้ีจะอธิบายฟงกชั่นที่คุณสามารถทาํการเปลี ยนแปลงการต้ังคาสําหรับ

 การทาํความเขาใจเมนูของเคร่ือง......................................................................................................................................142

 ฟงกชันล็อคแผง ................................................................................................................................................................186


จาํกัดการเขาใชการถายสําเนา, แฟกซ และสแกน ............................................................................................................190

 การต้ังคาตัวเลือกประหยัดพลงังาน ..................................................................................................................................193

 เกี่ยวกับคุณลักษณะการทํางานพรอมกัน ..........................................................................................................................195


การรีเซต็กลับเปนคาเร่ิมตนโรงงาน..................................................................................................................................196
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การทําความเขาใจเมนูของเคร่ือง

เมือ่เชื่อมตอเคร่ืองเขากับเครือขายและใชงานไดสําหรับผูใชจํานวนหน่ึง จะสามารถจาํกัดการเขาถึง [การต้ังคาผูดูแลระบบ] ได 

ซึ่งปองกันไมใหผูใชรายอื่นใชแผงควบคุมเปลีย่นคาเร่ิมตนของผูใชที่กาํหนดโดยผูใชระบบโดยไมไดต้ังใจ

อยางไรก็ตาม คุณสามารถใชโปรแกรมควบคุมการพิมพของคุณเพื่อแทนทีค่าเร่ิมตนของผูใช และเลอืกการต้ังคาสําหรับงานพิมพแตละชิ้นได

รายงาน/รายการ

ใชเมนู [รายงาน/รายการ] เพื่อพิมพรายงานและรายการประเภทตางๆ

หมายเหตุ • สามารถพิมพรายงานและรายการท่ีมีเครื่องหมายดอกจันตอเมื่อมีการติดตั้งชุดอุปกรณแฟกซ (เสรมิ) แลวเทานั้น

ตั้งคาระบบ

จุดประสงค:

ในการพิมพรายการคาเร่ิมตนของผูใชปจจบัุน ตัวเลอืกที่ติดต้ัง จํานวนหนวยความจาํการพิมพ ทีติ่ดต้ัง และสถานะของซพัพลายเครื่อง

การตัง้คาแผง

จุดประสงค:

เพื่อพิมพรายการอยางละเอียดของการต้ังคาท ังหมดบนเมนูแผงควบคุม

รายการแบบอักษรของ PCL

จุดประสงค:

เพื่อพิมพตัวอยางแบบอกัษร PCL ทีใ่ชได

ประวัตงิาน

จุดประสงค:

เพื่อพิมพรายการอยางละเอียดของงานพิมพ งานสำเนา งานแฟกซ หรืองานสแกนทีไ่ดรับการประมวลผล รายการน้ีมีงานลาสุด 20 งาน

ประวัตขิอผิดพลาด

จุดประสงค:

เพื่อพิมพรายการอยางละเอียดของปญหากระดาษต ิดและขอผิดพลาดรายแรง

มิเตอรเครือ่งพิมพ

จุดประสงค:

เพื่อพิมพรายงานสําหรับจํานวนรวมของหนาที่พิมพ

หนาตัวอยาง

จุดประสงค:

เพื่อพิมพหนาสําหรับการทดสอบสี

ตัวตรวจสอบโพรโทคอล

จุดประสงค:

เพื่อพิมพรายการอยางละเอียดของโปรโตคอลที่ถ ูกตรวจสอบ

สมุดรายชื่อแฟกซ
*

จุดประสงค:

เพื่อพิมพรายการของรายชื่อของแฟกซทัง้หมดท ีเก็บไวเปนขอมูลสมุดรายชื่อของแฟกซ

สมุดรายชื่ออีเมลแอดเดรส

จุดประสงค:

เพื่อพิมพรายการของรายชื่อของอเีมลทัง้หมดท ีเก็บไวเปนขอมูลสมุดรายชื่อของอีเมล

ที่อยูเซิรฟเวอร

จุดประสงค:

เพื่อพิมพรายการขอทีอ่ยูเซิรฟเวอรทัง้หมดที่เกบ็ไวเปนขอมลูที่อยูเซริฟเวอร
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การใชแฟกซ
*

จุดประสงค:

เพื่อพิมพรายงานของแฟกซที่คุณเพิ่งไดรับหร ือสง

รอการแฟกซ
*

จุดประสงค:

เพื่อพิมพรายการสถานะของแฟกซที่คงคางอยู

มิเตอรการเรียกเก็บเงิน

จุดประสงค:

เพื่อตรวจสอบจาํนวนหนาที่พิมพทั้งหมด (รวมทัง้จาํนวนหนาของเอกสารที่ถายสําเนาและเอกสารแฟกซทีไ่ดรับ)

คา:

การตั้งคาผูดูแลระบบ

ใชเมนู [การต้ังคาผูดูแลระบบ] เพื่อกาํหนดคาค ุณลักษณะตางๆ ของเคร่ือง

สมดุรายชือ่แฟกซ

ใชเมนู [สมุดรายชื่อแฟกซ] เพื่อกาํหนดคาการต้ังคาของแตละบุคคลและของกลุม

 บุคคล

จุดประสงค:

สามารถเก็บหมายเลขโทรออกบอยไดถึง 200 หมายเลขในทีต้ั่งของแตละบุคคล

 กลุม

จุดประสงค:

เพื่อสรางกลุมในปลายทางการแฟกซ และบันทกึไว ภายใตรหัสการโทรสองหลกั สามารถบันทกึรหัสการโทรไดสูงสุดหกกลุม

การตั้งคา PCL

ใชเมนู [การต้ังคา PCL] เพื่อเปลี่ยนการต้ังคาเคร่ืองที่สงผลเฉพาะงานที่ใชภาษาเคร่ืองพิมพ เลียนแบบ PCL

หมายเหตุ • คาท่ีเปนตัวหนาคือการตั้งคาเมนูเริ่มตนจากโรงงาน

 ถาดกระดาษ

จุดประสงค:

เพื่อระบุถาดกระดาษเร่ิมตน

คา:

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

 ขนาดงานพิมพ

จุดประสงค:

เพื่อระบุขนาดกระดาษเร่ิมตน

มิเตอร1 แสดงจํานวนรวมของการพิมพสี

มิเตอร2 แสดงจํานวนรวมของการพิมพขาวดํา

มิเตอร3 แสดงจํานวนรวมของการพิมพสีขนาดใหญ 

มิเตอร4 แสดงจํานวนรวมของการพิมพสีและขาวดํา (Meter 1 + Meter 2)

อัตโนมติั

ถาด 5 (บายพาส)

ถาด 1

ถาด 2
*
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คา:

ซีรีส มม. 

* :คาเริ่มตนสําหรับ [ขนาดงานพิมพ] จะแตกตางกันไปตามโรงงานในแตละภูมิภาค

ซีรีส น้ิว

* :คาเริ่มตนสําหรับ [ขนาดงานพิมพ] จะแตกตางกันไปตามโรงงานในแตละภูมิภาค

หมายเหตุ • การเลือก [ขนาดแบบกําหนดเอง] สาํหรับขนาดกระดาษจะม ีการแจงใหคุณปอนความยาวและความกวางท่ีกําหนดเอง

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")

ขนาดแบบกาํหนดเอง ยาว (x) 297 มม. ระบุความยาวของกระดาษในขนาด

ที่กําหนดเอง
98-432 มม.

กวาง (y) 210 มม. ระบุความกวางของกระดาษในขนา

ดที่กําหนดเอง
89-297 มม.

Tabloid (11 x 17")
*

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.)

ขนาดแบบกาํหนดเอง ยาว (x) 11.7 น้ิว ระบุความยาวของกระดาษในขนาด

ที่กําหนดเอง
3.9-17.0 น้ิว

กวาง (y) 8.3 น้ิว ระบคุวามกวางของกระดาษในขนาด

ทีก่าํหนดเอง
3.5-11.7 น้ิว
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• หากใชซองท่ีไมใชซองขนาดมาตรฐาน ระบุขนาดโดยไมรวมสวนพับใน [ขนาดแบบกําหนดเอง]

 การวางแนว

จุดประสงค:

เพื่อระบุวิธีการวางแนวขอความและกราฟกในหนา

คา:

 พิมพ 2 ดาน

จุดประสงค:

เพื่อระบุวาตองการพิมพทั้งสองดานของแผนกระดาษหรือไม

คา:

 แบบอักษร

จุดประสงค:

เพื่อระบุแบบอักษรเร่ิมตนจากแบบอกัษรที่บันท ึกไวในเคร่ือง

คา:

แนวต้ัง พิมพขอความและกราฟกขนานไปกับขอบดานส้ันของกระดาษ

แนวนอน พิมพขอความและกราฟกขนานไปกับขอบดานยาวของกระดาษ

1 ดาน - ตั้งคาโดยเพ่ิมขึ้นทีละ 1

2 ดาน ระยะขอบในการเขาเลม พลิกตามยาว พิมพทั้งสองดานของแผนกระดาษที่จะเขาเลมตามขอบดานยาว

พลิกตามกวาง พิมพทั้งสองดานของแผนกระดาษที่จะเขาเลมตามขอบดานส้ัน

CG Times 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
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 ชุดสญัลักษณ

จุดประสงค:

เพื่อระบุสัญลกัษณทีต้ั่งไวสําหรับตัวอักษรท ี่ระบุ

คา:

 ขนาดตัวอักษร

จุดประสงค:

เพื่อระบุขนาดแบบอักษรสําหรับแบบอักษรการพิมพทีส่ามารถปรับขนาดได ภายในชวงของ 4.00 ถึง 50.00 คาเร่ิมตนคือ 12.00

ขนาดแบบอกัษรหมายถึงความสูงของอักขระในแบบอักษร หน่ึงพอยตจะเทากับประมาณ 1/72 น้ิว

หมายเหตุ • เมนู [ขนาดตวัอักษร] จะปรากฏขึน้สําหรับแบบอักษรการพิมพเทานัน้

 ระยะหางตัวอักษร

จุดประสงค:

เพื่อระบุระยะหางของแบบอักษรสําหรับแบบอักษรท ี่เวนระยะแบบโมโนซึ่งสามารถปรับขนาดได ภายในชวงของ 6.00 ถึง 24.00 

คาเร่ิมตนคือ 10.00

ระยะหางของแบบอักษรหมายถึงจาํนวนของอักขระทีเ่วนระยะคงที่แบบน้ิวในแนวนอน 

สําหรับแบบอักษรทีเ่วนระยะแบบโมโนซึ่งไมมีกาํหนดเวลา ระยะหางจะปรากฏขึน้ แตไมสามารถเปล ียนแปลงได

หมายเหตุ • เมนู [ระยะหางตวัอักษร] จะปรากฏขึ้นสําหรับแบบอักษรท่ีเวนระยะแบบคงท่ีหรือแบบโมโนเทานั้น

 เสนรูปแบบ

จุดประสงค:

เพื่อกําหนดจํานวนบรรทัดในหนา

คา:

* :บอกถึงคาเริ่มตนจากโรงงานในแตละภูมิภาค

เคร่ืองจะกําหนดปริมาณของชองวางระหวางแตละบรรทดั (ระยะหางของบรรทดัแนวต้ัง) ตามรายการเมน ู [เสนรูปแบบ] และ [การวางแนว]  

เลอืก [เสนรูปแบบ] และ [การวางแนว] ที่ถูกตอง กอนเปลีย่น [เสนรูปแบบ]

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูที่ "การวางแนว" (P.145)

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

64
*
(มม. ซีรีส)/

60
*
(น้ิวซีรีส)

ตั้งคาโดยเพ่ิมขึ้นทีละ 1

5-128
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 ปรมิาณ

จุดประสงค:

เพื่อกาํหนดคาเร่ิมตนของปริมาณการพิมพภายในชวง 1 ถึง 999 คาเร่ิมตนคือ 1 

(ต้ังคาจาํนวนสําเนาที่ตองการสําหรับงานเฉพาะจากโปรแกรมควบคุมการพิมพ 

คาทีเ่ลือกจากโปรแกรมควบคุมการพมิพจะแทนคาที่เลอืกจากแผงควบคุมเสมอ)

 การปรับคุณภาพรูปภาพ

จุดประสงค:

เพื่อระบุวาจะเปดใชงานคุณสมบัติ Image Enhance หรือไม ซึ่งจะทาํใหเสนเขตระหวางสีดําและสีขาวเรียบขึ้น 

เพื่อลดขอบหยักและปรับปรุงลักษณะที่ปรากฏ

คา:

 Hex Dump

จุดประสงค:

เพื่อชวยในการแยกแหลงที่มาของปญหางานพิมพ เมือ่เลือก [Hex Dump] 

ขอมูลทั้งหมดทีส่งไปยังเครื่องก็จะถูกพิมพในแบบฐานสิบหกและการแสดงอักขระ รหสัควบคุมจะไม ถูกส่ังงาน

คา:

 โหมดฉบับราง

จุดประสงค:

เพื่อประหยัดหมกึพิมพโดยการพิมพในโหมดราง ค ุณภาพการพิมพจะลดลงเมื่อคุณพิมพในโหมดราง

คา:

 การสิ้นสุดบรรทดั

จุดประสงค:

ในการเพิ่มคําส่ังยกเลิกบรรทัด

คา:

 สีงานพิมพ

จุดประสงค:

เพื่อระบุโหมดสีใหเปนสีหรือขาวดํา การต้ังคาน้ีจะใชสําหรับงานพิมพทีไ่มไดระบุโหมดการพ ิมพ

คา:

ปด ปดการใชงานคุณสมบัติ Image Enhance

เปด เปดการใชงานคุณสมบัติ Image Enhance

ปดใชงาน ปดการใชงานคุณสมบัติ Hex Dump

เปดใชงาน เปดการใชงานคุณสมบัติ Hex Dump

ปดใชงาน ไมพิมพในโหมดราง

เปดใชงาน พิมพในโหมดราง

ปด ไมเพ่ิมคําส่ังยกเลิกบรรทัด

CR=CR, LF=LF, FF=FF

Add-LF ไมเพ่ิมคําส่ัง LF

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

Add-CR ไมเพ่ิมคําส่ัง CR

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

CR-XX เพ่ิมคําส่ัง CR และ LF

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

สีขาวดํา พิมพในโหมดขาวดํา

สี พิมพในโหมดสี
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 เพิกเฉยตอการเลือ่นหนา

จุดประสงค:

เพื่อระบุวาจะไมเวนหนาวางทีม่ีเฉพาะรหสัควบคุม Form Feed

คา:

การตัง้คาเครือขาย

ใชเมนู [การต้ังคาเครือขาย] เพื่อเปลีย่นการต ั้งคาเคร่ืองที่สงผลตองานทีส่งไปยังเครื่องผานเครือขาย

หมายเหตุ • คาท่ีเปนตวัหนาคือการตั้งคาเมนูเริม่ตนจากโรงงาน

 อีเธอรเน็ต

จุดประสงค:

เพื่อยืนยันหรือระบุการต้ังคาเครือขาย

 โหมด IP

จุดประสงค:

เพื่อกําหนดคาโหมด IP

คา:

 TCP/IP

จุดประสงค:

เพื่อกําหนดคาโหมด TCP/IP

คา:

ปด ปดการใชงานคุณสมบตัิเวน Form Feed

เปด เปดการใชงานคุณสมบตัิเวน Form Feed

Dual Stack ใชทั้ง IPv4 และ IPv6 เพ่ือกําหนดIP แอดเดรส

IPv4 ใชทั้ง IPv4 เพ่ือกําหนดIP แอดเดรส

IPv6 ใชทั้ง IPv6 เพ่ือกําหนดIP แอดเดรส

รับที่อยู IP DHCP / AutoIP ตั้งคาIP แอดเดรส โดยอตัโนมัติ คาสุมที่อยูในชวง "169.254.1.0" 

ถึง "169.254.254.255" ที่ไมไดใชงานในเครือขายในขณะน้ี 

จะมีการตั้งคาใหเปนIP แอดเดรส ซับเน็ตมาสกจะถูกกาํหนดใหเปน 

"255.255.0.0"

BOOTP ตั้งคาIP แอดเดรส โดยใช BOOTP

RARP ตั้งคาIP แอดเดรส โดยใช RARP

DHCP ตั้งคาIP แอดเดรส โดยใช DHCP

แผง ใชตัวเลือกน้ีเม่ือคณุตองการตั้งIP แอดเดรส 

ดวยตนเองบนแผงควบคุม

ที่อยู IP เม่ือ IP แอดเดรส ถูกตั้งคาดวยตนเอง IP 

ก็จะถูกจัดสรรไปยังเคร่ืองโดยใชรูปแบบ"nnn.nnn.nnn.nnn" Octet 

แตละรายการที่ทําใหเกิด "nnn.nnn.nnn.nnn" จะเปนคาที่อย ูในชวง 

"0" ถึง "254" "127" และคาใดๆ ที่อยูในชวง "224" ถึง "254" 

จะไมสามารถระบุสําหรับ Octet แรกของที่อยูเกตเวยได

ซับเน็ตมาสก เม่ือ IP แอดเดรส ถูกตั้งคาดวยตนเอง 

ซับเน็ตมาสกก็จะถูกระบโุดยใชรูปแบบ"nnn.nnn.nnn.nnn" Octet 

แตละรายการที่ทําใหเกิด "nnn.nnn.nnn.nnn" จะเปนคาที่อย ูในชวง 

"0" ถึง "255" "255.255.255.255" 

จะไมสามารถระบุเปนซับเน็ตมาสกได

ที่อยูเกตเวย เม่ือ IP แอดเดรส ถูกตั้งคาดวยตนเอง 

ที่อยูเกตเวยก็จะถูกระบุโดยใชรูปแบบ"nnn.nnn.nnn.nnn" Octet 

แตละรายการที่ทําใหเกิด "nnn.nnn.nnn.nnn" จะเปนคาที่อย ูในชวง 

"0" ถึง "254" "127" และคาใดๆ ที่อยูในชวง "224" ถึง "254" 

จะไมสามารถระบุสําหรับ Octet แรกของที่อยูเกตเวยได
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 IPsec

หมายเหตุ • คุณลักษณะ IPsec ใชงานไดก็ตอเมื่อเปดใชงาน IPsec บน CentreWare Internet Services

จุดประสงค:

ปดการใชงาน IPsec

คา:

 ความเร็วในการเช่ือมตอ

หมายเหตุ • คุณลักษณะความเร็วในการเชือ่มตอใชงานไดก็ต อเมื่อเครื่องถูกเชือ่มตอโดยใชเครือขาย

จุดประสงค:

เพื่อระบุความเร็วในการส่ือสารและการต้ังคาด ูเพล็กซของอเีธอรเน็ต การเปลี่ยนแปลงจะมีผลหลังจากทีเ่คร่ืองถูกปดแลว 

และเปดใหมอีกคร้ัง

คา:

 โพรโทคอล

จุดประสงค:

เมื่อตองการเปดหรือปดการใชงานโปรโตคอลแตละรายการ การเปลี่ยนแปลงจะมีผลหลังจากทีเ่คร่ืองถูกปดแลว และเปดใหมอีกคร้ัง

คา:

ปดการใชงาน ปดการใชงาน IPsec

อัตโนมติั 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

LPD ปดการใชงาน ปดการใชงานพอรต Line Printer Daemon (LPD)

เปดใชงาน เปดใชงานพอรต LPD

พอรต 9100 ปดการใชงาน ปดใชงานพอรต Port9100

เปดใชงาน เปดใชงานพอรต Port9100

FTP ปดการใชงาน ปดใชงานพอรต FTP

เปดใชงาน เปดใชงานพอรต FTP

IPP ปดการใชงาน ปดใชงานพอรต IPP

เปดใชงาน เปดใชงานพอรต IPP

การพิมพ WSD ปดการใชงาน ปดใชงานการพิมพ WSD

เปดใชงาน เปดใชงานการพิมพ WSD

การสแกน WSD ปดการใชงาน ปดใชงาน WSD scan

เปดใชงาน เปดใชงาน WSD scan

SNMP UDP ปดการใชงาน ปดใชงานพอรต Simple Network Management Protocol (SNMP) 

UDP

เปดใชงาน เปดใชงานพอรต SNMP UDP

StatusMessenger ปดการใชงาน ปดการใชงานคุณลักษณะ Status Messenger

เปดใชงาน เปดการใชงานคุณลักษณะ Status Messenger

บริการอนิเทอรเน็ต ปดการใชงาน ปดการใชงานการเขาถึง CentreWare Internet Services 

ที่ฝงตัวอยูในเคร่ือง

เปดใชงาน เปดการใชงานการเขาถึง CentreWare Internet Services 

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

Services

หมายเหตุ • WSD ยอมาจาก Web Services on Devices (การบรกิารเว็บบนอุปกรณ)

 การตั้งคาขั้นสูง

จุดประสงค:

เพื่อระบุการต้ังคาเครือขาย

 ตัวกรอง IP 

หมายเหตุ • คุณสมบัติตวักรอง IP จะใชไดเฉพาะเมื่อ [โพรโทคอล] ถูกตั้งไวท่ี [LPD] หรือ [พอรต 9100]

จุดประสงค:

เพื่อบล็อกขอมูลทีไ่ดรับจาก IP แอดเดรสบางตัวผ านเครือขาย คุณสามารถต้ังคาไดไมเกินหา IP แอดเดรส 

การเปลีย่นแปลงจะมีผลหลังจากทีป่ดเคร่ืองและเปดใหมอีกคร้ัง

คา:

 802.1x

หมายเหตุ • คุณลักษณะ 802.1x จะใชไดเฉพาะเมื่อเครื่องมกีารเชื่อมตอโดยใชสาย LAN และการรับรองความถูกตอง 802.1x ถกูเปดใชงานโดยใช CentreWare 

Internet Services สาํหรบัขอมูลเก่ียวกับการตั้งคา 802.1x ใหดท่ีูวิธีใชแบบออนไลนของ CentreWare Internet Services

จุดประสงค:

การปดใชงานการตรวจสอบความถูกตอง 802.1x การเปล ียนแปลงจะมีผลหลังจากทีเ่คร่ืองถูกปดแลว และเปดใหมอีกคร้ัง

คา:

 รเีซ็ตการต้ังคาเครือขาย

จุดประสงค:

เพื่อต้ังคาเร่ิมตนของขอมลูเครือขายที่เก ็บไวในหนวยความจําแบบลบไมได (NVM) หลังจากทีเ่ร ียกใชฟงกชัน่น้ีและรีบูตเคร่ืองแลว 

การต้ังคาเครือขายทั้งหมดจะถูกรีเซ็ตกลบัไปยังคาเร่ิมตน

คา:

 ลบใบรับรองทั้งหมด

จุดประสงค:

เพื่อลบใบรับรองทัง้หมด

Bonjour (mDNS) ปดการใชงาน ปดใชงาน Bonjour (mDNS)

เปดใชงาน เปดใชงาน Bonjour (mDNS)

Telnet ปดการใชงาน ปดการใชงาน Telnet

เปดใชงาน เปดการใชงาน Telnet

อปัเดตสมุดรายชื่อ ปดการใชงาน ปดการใชงาน Update Address Book

เปดใชงาน เปดการใชงาน Update Address Book

HTTP-SSL/TLS
* ปดการใชงาน ปดการใชงาน HTTP-SSL/TLS

เปดใชงาน เปดใชงาน HTTP-SSL/TLS

n (n คือ 1-5) ที่อยู IP ตั้งคา IP แอดเดรส สําหรับตัวกรอง n

ซับเน็ตมาสก ตั้งคามาสกที่อยูสําหรับตัวกรอง n

โหมด ไมไดดําเนินการอยู ปดการใชงานคุณสมบตัิตัวกรอง IP สําหรับตัวกรอง n

ยอมรับ ยอมรับการเขาถึงจาก IP แอดเดรส ที่ระบุไว

ปฏเิสธ ปฏเิสธการเขาถึงจาก IP แอดเดรส ที่ระบุไว

ปดใชงาน ปดใชงาน 802.1x.

รีเซ็ต ตั้งคาเร่ิมตนของขอมูลเครือขายที่จัดเก็บใน NVM
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การตั้งคาแฟกซ

ใชเมนูการต้ังคาแฟกซในการกาํหนดคาการต้ังค าแฟกซขั้นพื้นฐาน

หมายเหตุ • คาท่ีเปนตัวหนาคือการตั้งคาเมนูเริ่มตนจากโรงงาน

 การตั้งคาสายแฟกซ

จุดประสงค:

เพื่อกาํหนดคาการต้ังคาพื้นฐานสําหรับสายแฟกซ 

 หมายเลขแฟกซ

จุดประสงค:

เพื่อต้ังคาหมายเลขแฟกซของเคร่ือง ซึ่งจะถูกพิมพลงบนสวนหวัของขอความแฟกซ

 ภูมิภาค

จุดประสงค:

เพื่อเลือกภูมิภาคทีจ่ะใชงานเคร่ือง

คา:

 ชื่อบริษัท

จุดประสงค:

เพื่อต้ังชื่อผูสงที่จะพิมพบนสวนหวัของแฟกซ

 ชนิดสาย

จุดประสงค:

เพื่อเลือกชนิดสายเร่ิมตน

คา:

 เครื่องตรวจสอบสาย

จุดประสงค:

เพื่อต้ังคาระดับเสียงของการตรวจสอบสาย ซึ่งจะตรวจสอบการสงโดยใชเสียงผานลาํโพงภายในจนกว าจะทําการเชือ่มตอ

คา:

ไมรูจัก

ออสเตรเลีย

จีน

ฮองกง

อินโดนีเซีย

มาเลเซีย

นิวซีแลนด

ฟลิปปนส

สิงคโปร

เกาหลีใต

ไทย

เวียดนาม

PSTN ใช PSTN

PBX ใช PBX

ปด ปดเสียงของการตรวจสอบสาย

ต่ําสุด ตั้งคาเสียงของการตรวจสอบสายใหต่ําสุด

ปานกลาง ตั้งคาเสียงของการตรวจสอบสายใหอยูที่ปานกลาง
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 รปูแบบ DRPD

จุดประสงค:

เพื่อใหหมายเลขที่แยกตางหากสําหรับการรับสงแฟกซที่มีรูปแบบการเรียกเฉพาะ

คา:

 Extel Hook Threshold

จุดประสงค:

เพื่อเลอืกเกณฑการตรวจจบัปุมวางสายโทรศัพทภายนอกสําหรับสภาวะทีไ่มไดใชงานสายโทรศัพท

คา:

 คาเริ่มตนขาเขา

จุดประสงค:

เพื่อกําหนดคาการต้ังคาแฟกซเขา

 โหมดการรบั

จุดประสงค:

สําหรับเลือกคาเร่ิมตนโหมดการรับแฟกซ

สูงสุด ตั้งคาเสียงของการตรวจสอบสายใหสูงสุด

รูปแบบ 1-7 DRPD คือบริการที่ใหบริการโดยบริษัทโทรศัพทบางแหง 

บริษทัโทรศัพทของคุณเปนผูระบรูุปแบบ DRPD รูปแบบที่ใหมากับเคร่ืองแสดงอยูที่ดานลางน้ี

ถามบริษัทโทรศัพทของคุณวาคณุตองเลือกรูปแบบใดเพ่ือใชบริการน้ี ตัวอยางเชน รูปแบบ 7 

เปนรูปแบบเสียงเรียกเขาเฉพาะตัวของ FaxAbility ประเทศนิวซีแลนด โดยที่จะดัง 400 ms หยุด 

800 ms ดัง 400 ms และหยุด 1400 ms รูปแบบน้ีจะซํ้าไปเร่ือยๆ 

เคร่ืองน้ีจะตอบสนองตอทํานองการเตือนเฉพาะตัว DA4 ในนิวซีแลนดเทาน้ัน

ต่ํากวา กําหนดเกณฑการตรวจจับปุมวางสายโทรศัพทภายนอกไวที่ระดับต่ําลง

ปกติ กําหนดเกณฑการตรวจจับปุมวางสายโทรศัพทภายนอกไวที่ระดับปกติ

สูงกวา กําหนดเกณฑการตรวจจับปุมวางสายโทรศัพทภายนอกไวที่ระดับสูงขึ้น

รูปแบบ 1

รูปแบบ 2

รูปแบบ 3

รูปแบบ 4

รูปแบบ 5

รูปแบบ 6

รูปแบบ 7
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คา:

 ระดับความดังของเสียงเรียก

จุดประสงค:

ในการต้ังคาระดับเสียงเรียกเขา ซึง่จะระบุวาสายเขาน้ันเปนโทรศัพท โดยจะทาํงานผานลาํโพงภายในเมื่อต้ังคา [โหมดการรับ] เปน 

[โหมด TEL/FAX]

คา:

 การตั้งคาการรบัแฟกซอัตโนมัติ

จุดประสงค:

เพื่อกําหนดการต้ังคารับแฟกซอัตโนมัติ

คา:

 ตัวกรองแฟกซขยะ

จุดประสงค:

เพื่อปฏิเสธแฟกซทีไ่มพึงประสงค โดยเลือกรับเฉพาะแฟกซจากหมายเลขแฟกซที่ลงทะเบียนไวในสมุดรายชื่อแฟกซ

คา:

โหมด TEL ปดการรับแฟกซอัตโนมัติ คุณสามารถรับแฟกซไดโดยการยกหูโทรศัพทภายนอกขึน้ 

และกดรหัสรับระยะไกล หรือเลือก [การรับดวยตนเอง] ใน [วางหู] ถึง [เปด] 

(คณุจะไดยินเสียงหรือสัญญาณแฟกซจากเคร่ืองระยะไกล) จากน้ันกดปุม <เร่ิม> 

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ [การรับดวยตนเอง] โปรดดูที่"การรับแฟกซดวยตนเองในโหมด TEL" 

(P.105)

โหมด FAX รับแฟกซอตัโนมัติ

โหมด TEL/FAX เม่ือเคร่ืองไดรับแฟกซเขา โทรศัพทภายนอกจะดังตามเวลาที่กาํหนดไวใน [TEL/FAX รับอัตโนมัติ] 

จากน้ันเคร่ืองจะรับแฟกซโดยอัตโนมัติ ถาสายท ี่ไดรับไมไดใชแฟกซ 

เคร่ืองจะสงเสียงเตือนจากลําโพงภายใน เพ่ือระบ ุวาสายที่เขาเปนโทรศัพท

โหมด Ans/FAX เคร่ืองจะสามารถใชสายโทรศัพทรวมกับเคร่ืองตอบรับอตัโนมัติได ในโหมดน้ี 

เคร่ืองจะตรวจสอบสัญญาณแฟกซ และจะรับสายถาพบสัญญาณแฟกซ 

ถาการส่ือสารโทรศัพทในภูมิภาคของคุณเปนแบบอนุกรม จะไมสามารถใชงานโหมดน้ีได

โหมด DRPD กอนจะใชตัวเลือก ตรวจจับรูปแบบเสียงสัญญาณเฉพาะ (DRPD) 

บริษทัโทรศัพทจะตองติดตั้งบริการเสียงสัญญาณไวบนสายโทรศัพทของคุณกอน 

หลังจากที่บริษทัโทรศัพทใหหมายเลขตางหากสําหรับการสงแฟกซโดยมีรูปแบบสัญญาณเสียงเฉพาะ 

ใหกําหนดการตั้งคาแฟกซตามรูปแบบสัญญาณเสียงเฉพาะน้ัน

ปด ปดเสียงเรียกเขา

ต่ําสุด ตั้งคาระดับเสียงเรียกเขาเปนระดับต่ําสุด

กลาง ตั้งคาระดับเสียงเรียกเขาเปนระดับกลาง

สูงสุด ตั้งคาระดับเสียงเรียกเขาเปนระดับสูงสุด

รับแฟกซอัตโนมัติ 0 ตั้งชวงเวลาที่เคร่ืองจะเปล่ียนเปนโหมดรับแฟกซ 

หลังจากไดรับสายเขา จะสามารถตั้งคาไดโดยเพ ิ่มลดทีละ 1 วินาที
0-255

TEL/FAX รับอัตโนมัติ 6 ตั้งชวงเวลาที่เคร่ืองจะเปล่ียนเปนโหมดรับแฟกซ 

หลังจากที่โทรศัพทภายนอกไดรับสายเขา 

จะสามารถตั้งคาไดโดยเพ่ิมลดทีละ 1 วนิาที
0-255

รับอัตโนมัติ Ans/Fax 21 ตั้งชวงเวลาที่เคร่ืองจะเปล่ียนเปนโหมดรับแฟกซ 

หลังจากที่เคร่ืองตอบรับภายนอกไดรับสายเขา 

จะสามารถตั้งคาไดโดยเพ่ิมลดทีละ 1 วนิาที
0-255

ปด ไมปฏิเสธแฟกซที่สงมาจากหมายเลขที่ไมพึงประสงค

เปด ปฏิเสธแฟกซที่สงมาจากหมายเลขที่ไมพึงประสงค
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 รบัแบบปลอดภัย

หมายเหตุ • จะสามารถใชงานคุณลักษณะรับอยางปลอดภัยไดเฉพาะเมื่อตัง้คา [ชุดการล็อกแผง] เปน [เปดใชงาน]

จุดประสงค:

เพื่อระบุวาจะตองใชรหสัผานในการรับแฟกซหรือไม และเพื่อต้ังคาหรือเปลี่ยนรหสัผาน

คา:

* : จะสามารถใชรายการน้ีไดเฉพาะเมื่อต้ังคา [ชดุการรับแบบปลอดภัย] เปน [เปดใชงาน]

 การตั้งคาการสงตอ

หมายเหตุ • จะสามารถใชงานคุณลักษณะ [พิมพและอีเมล] ไดเฉพาะเมือ่ลงทะเบียนขอมูลอีเมล และท่ีอยูอีเมลสาํหรับสงตอไว สาํหรับขอมลูบนอีเมล 

โปรดดูท่ี"การตัง้คาอีเมล" (P.131) และสาํหรบัขอมลูเก่ียวกับท่ีอยูอีเมลสาํหรับสงตอ โปรดดูท่ีวิธีใชบริการอินเทอรเน็ต CentreWare ออนไลน

• คุณลักษณะ [สงตอไปยังเซิรฟเวอร] และ [พิมพและสงตอไปยังเซิรฟเวอร] 

ใชงานไดก็ตอเมือ่ลงทะเบียนขอมูลเก่ียวกับโฟลเดอรรวมและเซิรฟเวอรในการตัง้คาสงตอไปยังเซิรฟเวอร 

สาํหรบัขอมูลเก่ียวกับโฟลเดอรรวมและเซิรฟเวอร ใหดูท่ี"การใชเครื่องสแกนบนเครอืขาย" (P.123) 

สาํหรบัขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการตั้งคาสงตอไปยังเซิรฟเวอร ใหดท่ีูวิธีใชออนไลนของ CentreWare Internet Services

จุดประสงค:

เพื่อต้ังคาวาจะสงตอแฟกซขาเขาไปยังปลายทางที่กาํหนดหรือไม

คา:

 รบัขนาด

จุดประสงค:

เพื่อจํากัดขนาดกระดาษทีพ่ิมพแฟกซขาเขา

คา:

 พิมพ 2 ดาน

จุดประสงค:

เพื่อต้ังคาการพิมพแบบดูเพล็กซสําหรับแฟกซ

คา:

ชดุการรับแบบปลอดภัย ปดใชงาน ไมตองใชรหัสผานในการรับแฟกซ

เปดใชงาน ตองใชรหัสผานในการรับแฟกซ

เปล่ียนรหัสผาน
* 0000-9999 ตั้งคาหรือเปล่ียนรหัสผานที่ตองใชในการรับแฟกซ

ปด ไมสงตอแฟกซขาเขา

สงตอ สงตอแฟกซขาเขาไปยังปลายทางที่กาํหนด 

พิมพแฟกซขาเขาถาเกดิขอผิดพลาดขึ้นระหวางการรับสง

พิมพและสงตอ - พิมพแฟกซขาเขาและสงตอไปยังปลายทางที่กําหนดดวย

กําลังสงตอหมายเลข ระบหุมายเลขแฟกซของปลายทางท่ีจะสงตอแฟกซขาเขา

พิมพและอีเมล พิมพแฟกซขาเขาและสงตอไปยังที่อยูอีเมลท ี่กาํหนดดวย

สงตอไปยังเซิรฟเวอร สงตอแฟกซขาเขาไปยังเซิรฟเวอรที่กาํหนด

พิมพและสงตอไปยังเซิรฟเวอร พิมพแฟกซขาเขาและสงตอไปยังเซิรฟเวอรที กําหนดดวย

อตัโนมัติ เคร่ืองจะพิมพแฟกซขาเขาดวยการเลือกถาดที่มีกระดาษขนาดที่ถูกตอง

A4 เคร่ืองจะจํากัดแฟกซขาเขาใหเปนขนาด A4 (ความกวาง 210 มม.)

A4/B4 เคร่ืองจะจํากัดแฟกซขาเขาใหเปนขนาด A4 (ความกวาง 210 มม.) และขนาด B4 (ความกวาง 257 

มม.)

A4/B4/A3 เคร่ืองจะจํากัดแฟกซขาเขาใหเปนขนาด A4 (ความกวาง 210 มม.) และขนาด B4 (ความกวาง 257 

มม.) และขนาด A3 (ความวาง 297 มม.)

ปด ไมทําการพิมพแบบดูเพล็กซ

เปด ทําการพิมพแบบดูเพล็กซ



การทําความเขาใจเมนูของเคร่ือง

155

เค
ร
 ื อ
ง
ม

 ือ

9

 การรบัระยะไกล

จุดประสงค:

เพื่อรับแฟกซโดยกดรหัสการรับระยะไกลบนโทรศัพทภายนอก หลังจากยกหโูทรศัพท

คา:

 ละทิ้งขนาด

จุดประสงค:

เพื่อต้ังคาเคร่ืองจกัรใหทิง้ภาพหรือขอความใดๆ ที่ดานลางสุดของหนาแฟกซ เมื่อขนาดทัง้หนาไมพอดีกบักระดาษที่ออกมา

คา:

 คาเริ่มตนการสง

จุดประสงค:

เพื่อกาํหนดการต้ังคาในการสงแฟกซ

 การตั้งคาการโทรซํ้าอัตโนมตัิ

จุดประสงค:

เพื่อกําหนดการต้ังคาสําหรับการโทรซ้าํอัตโนมัต ิ

คา:

 ชนิดการโทร

จุดประสงค:

เพื่อเลือกประเภทการโทร

คา:

 การโทรแบบใสคํานําหนา

จุดประสงค:

เพื่อเลือกวาจะต้ังคาหมายเลขนําการโทรหรือไม 

คา:

ปด ไมรับแฟกซโดยการกดรหัสการรับระยะไกลบนโทรศัพทภายนอก

เปด - รับแฟกซโดยการกดรหัสการรับระยะไกลบนโทรศัพทภายนอก

เสียงการรับระยะไกล ระบุสัญญาณสองหลักเพ่ือเร่ิมตนการรับระยะไกล

ปด พิมพภาพสวนเกินหรือขอความที่ดานลางของหน าแฟกซโดยไมทิ้ง

เปด ทิ้งภาพหรือขอความสวนเกิน

การลดอัตโนมัติ ลดขนาดหนาแฟกซโดยอัตโนมัติ เพ่ือใหพอดีขนาดกระดาษที่เหมาะสม

หมายเลขการโทรซํ้า 3 ตั้งคาจํานวนการโทรซํ้าที่จะดําเนินการ 

ในขณะที่หมายเลขแฟกซปลายทางไมวาง ถาคุณปอน 0 

เคร่ืองจะไมโทรซํ้า จะสามารถตั้งคาไดโดยเพ่ิมลดทีละ 1 คร้ัง
0-9

ชวงโทรซํ้า 1 กาํหนดการเวนชวงระหวางการโทรซํ้า 

จะสามารถตั้งคาไดโดยเพ่ิมลดทีละ 1 นาที
1-15

ตัวจับชวงเวลา 8 ตั้งคาชวงเวลาระหวางการสงซํ้า จะสามารถตั้งคาไดโดยเพ่ิมลดทีละ 1 

วนิาที
3-255

PB ใชการโทรแบบโทนเสียง

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

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

ปด - ไมตั้งคาหมายเลขนําการโทร
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 หนาปกของแฟกซ

จุดประสงค:

เพื่อต้ังคาวาจะแนบใบปะหนากับแฟกซหรือไม

คา:

 สงหัวกระดาษ

จุดประสงค:

เพื่อพิมพขอมูลของผูสงไวบนสวนหัวของแฟกซ

คา:

 ECM

จุดประสงค:

เพื่อต้ังคาวาจะใชงานหรือไมใชงานโหมดแกไขขอผิดพลาด (ECM) ในการใชงาน ECM เคร่ืองระยะไกลจะตองสนับสนุน ECM ดวย

คา:

 ความเร็วของโมเด็ม

จุดประสงค:

เพื่อปรับความเร็วแฟกซโมเด็ม ในขณะทีเ่กิดขอผิดพลาดในการสงหรือรับแฟกซ

คา:

 แสดงผูรบัแฟกซแบบกําหนดเอง

จุดประสงค:

เพื่อต้ังคาวาจะแสดงหมายเลขแฟกซของผูรับบนหนาจอสงแฟกซ ขณะสงแฟกซแบบแมนนวลหรือไม

คา:

เปด - ตั้งคาหมายเลขนําการโทร

เบอรโทรแบบใสคํานําหนา ตั้งคาหมายเลขนําการโทรสูงสุดหาหลัก 

เคร่ืองจะกดหมายเลขน้ีกอนตามดวยหมายเลขโทรอ ัตโนมัติใดๆ 

สวนน้ีจะเปนประโยชนในการเขาใชงาน Private Automatic Branch 

Exchange (PABX)

ปด ไมแนบใบปะหนากับแฟกซ

เปด แนบใบปะหนากบัแฟกซ

ปด ไมพิมพขอมูลของผูสงบนสวนหัวของแฟกซ

เปด พิมพขอมูลของผูสงบนสวนหัวของแฟกซ

ปด ไมใชงาน ECM

เปด ใชงาน ECM

2.4 Kbps

4.8 Kbps

9.6 Kbps

14.4 Kbps

33.6 Kbps

ปด ไมแสดงหมายเลขแฟกซขณะสงแฟกซแบบแมนนวล

เปด แสดงหมายเลขแฟกซเม่ือสงแฟกซแบบแมนนวล
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 รายงานแฟกซ

จุดประสงค:

เพื่อกาํหนดการต้ังคาสําหรับรายงานแฟกซ

 การใชแฟกซ

จุดประสงค:

เพื่อต้ังคาวาจะพิมพราบงานการใชงานแฟกซเมื่อครบทุกๆ 50 คร้ังของการส่ือสารแฟกซขาเขาและขาออกหรือไม

คา:

 การสงแฟกซ

จุดประสงค:

เพื่อต้ังคาวาจะพิมพผลการสงหลงัจากสงแฟกซหรือไม

คา:

 การเผยแพรแฟกซ

จุดประสงค:

เพื่อต้ังคาวาจะพิมพผลการสงหลงัจากสงแฟกซไปยังหลายๆ ปลายทางหรือไม

คา:

 แฟกซโปรโตคอล

จุดประสงค:

เพื่อต้ังคาวาจะพิมพรายงานการตรวจสอบโปรโตคอลหรือไม ซึ่งจะชวยเหลือคุณในการระบุสาเหตุของปญหาการส่ือสาร

คา:

ตั้งคาระบบ

ใช [การต้ังคาระบบ] เพือ่กําหนดคาคุณลกัษณะตางๆ ของเคร่ือง

หมายเหตุ • คาท่ีเปนตัวหนาคือการตั้งคาเมนูเริ่มตนจากโรงงาน

 ทั่วไป

จุดประสงค:

เพื่อกาํหนดการต้ังคาทัว่ไปของเคร่ือง

 ประหยัดพลังงาน

จุดประสงค:

เพื่อระบุเวลาในการเปลี่ยนเปนโหมดประหยัดพลังงาน

พิมพอัตโนมัติ พิมพรายงานการใชงานแฟกซโดยอัตโนมัติทุกๆ 50 คร้ังของการส่ือสารแฟกซขาเขาและขาออก

ไมมีการพิมพอตัโนมัติ ไมพิมพรายงานการใชงานแฟกซโดยอัตโนมัติทุกๆ 50 คร้ังของการส่ือสารแฟกซขาเขาและขาออก

พิมพเสมอ พิมพรายงานการสงหลังจากสงแฟกซทุกคร้ัง

พิมพเมื่อมีขอผิดพลาด พิมพรายงานการสงเฉพาะเม่ือเกิดขอผิดพลาด

ปดใชงานการพิมพ ไมพิมพรายงานการสงหลังจากสงแฟกซ

พิมพเสมอ พิมพรายงานการกระจายทุกคร้ังหลังจากแฟกซแบบกระจายขอมูล

พิมพเม่ือมีขอผิดพลาด พิมพรายงานการกระจายเฉพาะเม่ือเกิดขอผิดพลาด

ปดใชงานการพิมพ ไมพิมพรายงานการกระจายหลังจากแฟกซแบบกระจายขอมูลไปยังหลายปลายทาง

พิมพเสมอ พิมพรายงานการตรวจสอบโปรโตคอลทุกคร้ังหลังสงแฟกซ

พิมพเม่ือมีขอผิดพลาด พิมพรายงานการตรวจสอบโปรโตคอลเฉพาะเม่ือเกดิขอผิดพลาดขึ้น

ปดใชงานการพิมพ ไมพิมพรายงานการตรวจสอบโปรโตคอล
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คา:

เมื่อคุณระบุ 1 นาทีสําหรับ [ตัวจับเวลาพลงังานใกลหมด] เคร่ืองจะเขาสูโหมดประหยัดพลังงานหลงัจากเสร็จงานแลว 1 นาท ี

ซึง่ใชพลงังานนอยลงมาก แตใชเวลาอุนเคร่ืองนานขึ้น ระบุ 1 นาที หากเคร่ืองใชวงจรไฟฟารวมกับไฟหองและคุณสังเกตเห็นไฟกะพริบ

เลือกคาที่สูงไว หากใชงานเคร่ืองอยางสม่าํเสมอ ในสถานการณสวนใหญ จะทาํใหเคร่ืองพรอมทำงานโดยใชเวลาอุนเคร่ืองตํ่าสุด 

เลือกคาระหวาง 1 ถึง 60 นาทสํีาหรับ [ตัวจบัเวลาพล ังงานใกลหมด] 

หากคุณตองการความสมดุลระหวางการใชพลังงานก ับเวลาอุนเคร่ืองที่ส้ันลง

เคร่ืองจะกลับสูโหมดสแตนดบายจากโหมดประหยัดพลงังานโดยอัตโนมัติ เมือ่ไดรับขอมลูจากคอมพ ิวเตอรหรือเคร่ืองแฟกซทางไกล 

ในขณะที่ยังคงปดหนาจอสัมผัสเพื่อประหยัดพลงังาน การกดปุม <ระบบประหยัดพลังงาน> 

บนแผงควบคุมเปลี่ยนสถานะของเคร่ืองเปนโหมดสแตนดบายและเปดหนาจอสัมผัส

 วันที่และเวลา

จุดประสงค:

เพื่อระบุรูปแบบวันที่และเวลา

คา:

 ขนาด

จุดประสงค:

เพื่อระบุหนวยวัดเร่ิมตนทีแ่สดงถัดจากคาตัวเลขบนแผงควบคุม

คา:

 ตรวจพบขนาดตนฉบับ

จุดประสงค:

เพื่อระบุขนาดกระดาษที่จะตรวจจบัโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณใชเอกสารขนาดมาตรฐานหรือเคร่ืองถูกกำหนดใหตรวจจับขนาดเอกสาร

หมายเหตุ • การตัง้คาจะสงผลตอการสแกนจากตัวปอนเอกสารเทานั้น

คา:

ตัวจับเวลาพลังงานใกลหมด 1 min ระบุเวลาที่เคร่ืองใชในการเขาสูโหมดใชพลังงานต่ําหลังจากที่ทํางาน

เสร็จ
1-150 min

การตั้งเวลาหยุดทํางาน 0 min ระบุเวลาที่เคร่ืองใชในการเขาสูโหมดพักเคร ื่องหลังจากเขาสูโหมดใช

พลังงานต่ํา
0-60 min

โซนเวลา ตั้งคาโซนเวลา

วนัที่ - ตั้งคาวันที่ตามการตั้งคา [รูปแบบ]

รูปแบบ ปปปป/ดด/วว ตั้งคารูปแบบวันที่

วว/ดด/ปปปป

ดด/วว/ปปปป

เวลา - ตั้งคาเวลา

รูปแบบ 12 ชั่วโมง ตั้งคาเวลาในรูปแบบ 12 ชัว่โมง

24 ชั่วโมง ตั้งคาเวลาในรูปแบบ 24 ชัว่โมง

มิลลิเมตร (มม.) เลือกมิลลิเมตรเปนหนวยวัดเร่ิมตน

น้ิว(") เลือกน้ิวเปนหนวยวัดเร่ิมตน

การตั้งคาขนาดกระดาษ ชนิด A/B (8K/16K) ตรวจจับเอกสารซีรีส A/B โดยอัตโนมัติ

ชนิดน้ิว ตรวจจับเอกสารซีรีสน้ิวโดยอัตโนมัติ
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 แสดงความสวาง

จุดประสงค:

เพื่อปรับความสวางของหนาจอของแผงควบคุม

คา:

 เสียง

จุดประสงค:

เพื่อกําหนดการต้ังคาโทนที่เคร่ืองจะสงเสียงในระหวางการทาํงาน หรือเมื่อมีขอความเตือนปรากฏขึน้

คา:

สลับขนาดกระดาษ 1 8.5 x 13 น้ิว กาํหนด 8.5 x 13 

น้ิวเปนขนาดเอกสารสํารองที่สามารถตรวจจับไดอยางอัตโนมัติ

8.5 x 14 น้ิว กาํหนด 8.5 x 14 

น้ิวเปนขนาดเอกสารสํารองที่สามารถตรวจจับไดอยางอัตโนมัติ

สลับขนาดกระดาษ 2 B5 กาํหนด B5 

เปนขนาดเอกสารสํารองที่สามารถตรวจจับไดอยางอตัโนมัติ

16K กาํหนด 16K 

เปนขนาดเอกสารสํารองที่สามารถตรวจจับไดอยางอตัโนมัติ

5 ตั้งคาความสวาง 10 ระดับ โดยที่ 10 คือสวางที่สุด

1-10

เสียงการเลือกแผง ปด ไมสงเสียงเม่ืออินพุตแผงควบคุมถูกตอง

เบา สงเสียงเม่ือการปอนแผงควบคุมถูกตอง

ปกติ

เสียงดัง

เสียงการเตือนของแผง ปด ไมสงเสียงเม่ือการปอนแผงควบคุมถูกตอง

เบา สงเสียงเม่ือการปอนแผงควบคุมถูกไมตอง

ปกติ

เสียงดัง

เสียงเคร่ืองพรอมใชงาน ปด ไมสงเสียงเม่ือเคร่ืองพรอมทํางาน

เบา สงเสียงเม่ือเคร่ืองพรอมทํางาน

ปกติ

เสียงดัง

เสียงของงานทําสําเนา ปด ไมสงเสียงเม่ืองานคัดลอกเสร็จสมบรูณ

เบา สงเสียงเม่ืองานคัดลอกเสร็จสมบูรณ

ปกติ

เสียงดัง

เสียงของงานที่ไมใชทําสําเนา ปด ไมสงเสียงเม่ืองานอื่นที่ไมใชคัดลอกเสร็จสมบูรณ

เบา สงเสียงเม่ืองานอื่นที่ไมใชคัดลอกเสร็จสมบ ูรณ

ปกติ

เสียงดัง
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 ขอความแจงเตือนหมึกใกลหมด

จุดประสงค:

เพื่อระบุวาจะแสดงขอความเตือนเมื่อผงหมึกอย ูในระดับตํ่าหรือไม

คา:

 การปลุกเครื่องแบบยกหู

จุดประสงค:

เพื่อระบุวาเคร่ืองจะต่ืนจากโหมดพลังงานตํ่าหรือโหมดหลับหรือไม เมือ่คุณยกหขูองโทรศัพทภายนอก

คา:

 ประวัติงานพิมพอัตโนมตัิ

จุดประสงค:

เพื่อพิมพรายงานประวัติงานหลงัจากทุกๆ 20 งาน

เสียงขอผิดพลาด ปด ไมสงเสียงเม่ืองานส้ินสุดลงแบบผิดปกติ

เบา สงเสียงเม่ืองานส้ินสุดลงแบบผิดปกติ

ปกติ

เสียงดัง

โทนการเตือน ปด ไมสงเสียงเม่ือเกิดปญหา

เบา สงเสียงเม่ือเกดิปญหา

ปกติ

เสียงดัง

กระดาษหมด ปด ไมสงเสียงเม่ือกระดาษในเคร่ืองหมด

เบา สงเสียงเม่ือกระดาษในเคร่ืองหมด

ปกติ

เสียงดัง

แจงเตือนหมึกใกลหมด ปด ไมสงเสียงเม่ือผงหมึกอยูในระดับต่ํา

เบา สงเสียงเม่ือผงหมึกอยูในระดับต่ํา

ปกติ

เสียงดัง

เตือน Auto Clear ปด ไมสงเสียง 5 วินาที กอนเคร่ืองทําการลางอัตโนมัติ

เบา สงเสียง 5 วินาที กอนเคร่ืองทําการลางอัตโนมัต ิ

ปกติ

เสียงดัง

โทนเสียงทั้งหมด ปด ไมใชงานโทนเสียงเตือนทั้งหมด

เบา ตั้งคาระดับเสียงของโทนเสียงเตือนทั้งหมดพรอมกนั

ปกติ

เสียงดัง

ปด ไมแสดงขอความเตือนเม่ือผงหมึกอยูในระดับตำ

เปด แสดงขอความเตือนเม่ือผงหมึกอยูในระดับต่ํา

ปด ไมตื่นจากโหมดพลังงานต่ําหรือโหมดหลับหรือไม เม่ือคุณยกหูของโทรศัพทภายนอก

เปด ตื่นจากโหมดพลังงานต่ําหรือโหมดหลับหรือไม เมื อคุณยกหูของโทรศัพทภายนอก
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คา:

สามารถพิมพรายงานประวัติงานไดโดยใชเมนู [รายงาน/รายการ]

 สมุดรายชื่อเซิรฟเวอรของแฟกซ

จุดประสงค:

เพื่อระบุวาจะคนหาหมายเลขโทรศัพทจากสมุดรายชื่อของเซิรฟเวอร LDAP หรือไม

คา:

หมายเหตุ • คุณสามารถคนหาหมายเลขโทรศัพทไดเฉพาะจากสมดุรายชื่อทองถิ่น เมื่อตั้งคา [สมุดรายชือ่เซิรฟเวอรของแฟกซ] เปน [ปด]

 สมุดรายชื่อเซิรฟเวอรอีเมล

จุดประสงค:

เพื่อระบุวาจะคนหาที่อยูอีเมลจากสมุดรายชื อของเซิรฟเวอร LDAP หรือไม

คา:

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

 ตัวชวยสรางขณะเปดเครื่อง

จุดประสงค:

เพื่อดําเนินการต้ังคาเบ้ืองตนสําหรับเคร่ือง

 ขนาดอีเมลสูงสุด

จุดประสงค:

เพื่อระบุขนาดอีเมลสูงสุด

คา:

 การตั้งเวลา

จุดประสงค:

เพื่อกาํหนดการต้ังคาตัวต้ังเวลา

 แผงควบคุม

จุดประสงค:

เพื่อรีเซ็ตการต้ังคาโดยอัตโนมัติสําหรับ ทําสําเนา สแกน แฟกซ อีเมล หรือพมิพ กลับเปนการต้ังคาเร่ิมตน 

และกลบัเขาสูโหมดสแตนดบาย หลงัจากที่คุณไมไดระบุการต้ังคาใดๆ ตามเวลาที่กาํหนด

คา:

ปด ไมพิมพรายงานประวัติงานโดยอัตโนมัติ

เปด พิมพรายงานประวัติงานโดยอตัโนมัติ

ปด ไมคนหาหมายเลขโทรศัพทจากสมุดรายชื่อของเซิรฟเวอร LDAP

เปด คนหาหมายเลขโทรศัพทจากสมุดรายชื่อของเซิรฟเวอร LDAP

ปด ไมคนหาท่ีอยูอเีมลจากสมุดรายชือ่ของเซิรฟเวอร LDAP

เปด คนหาที่อยูอีเมลจากสมุดรายชื่อของเซิรฟเวอร LDAP

ขนาดอเีมลสูงสุด 2048 KB

50-16384 KB

45 วินาที

1 นาที

2 นาที

3 นาที

4 นาที
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 หมดเวลาขอผิดพลาด

จุดประสงค:

เพื่อระบุเวลาทีเ่คร่ืองจะรอ กอนที่จะยกเลกิงานซึง่หยุดทาํงานอยางผิดปกติ งานพิมพจะถูกยกเลกิหากเกินกําหนดหมดเวลา

คา:

 การตั้งคางานพมิพ

จุดประสงค:

เพื่อกําหนดการต้ังคาที่เกี่ยวกับงานทีอ่อกมาจากเคร่ือง

 ขนาดกระดาษเริ่มตน

จุดประสงค:

เพื่อระบุขนาดกระดาษเร่ิมตน

คา:

* :คาเริ่มตนสําหรับ [ขนาดกระดาษเริ่มตน] จะแตกตางกันไป โดยขึ้นอยูกับคาเริ่มตนโรงงานของแต ละภูมิภาค

 รหัสการพิมพ

จุดประสงค:

เพื่อระบุตําแหนงทีจ่ะพิมพ ID ผูใช

คา:

หมายเหตุ • เมื่อคุณพิมพบนกระดาษขนาด DL อาจไมสามารถพิมพบางสวนของ ID ผูใชไดอยางถูกตอง

 พิมพขอความ

จุดประสงค:

เพื่อระบุวาเคร่ืองจะสงออกขอมูล PDL ซึง่เครื องไมสนับสนุนเปนขอความหรือไม เมื่อเคร่ืองไดรับขอมูล 

ขอมูลขอความจะถูกพิมพบนกระดาษขนาด A4 หรือ Letter 

คา:

 แผนแบนเนอร

หมายเหตุ • คุณลักษณะแผนแบนเนอรใชงานไดก็ตอเมื่อมีการตดิตั้ง One Tray Module (เสริม) บนเครื่อง

จุดประสงค:

เพื่อระบุตําแหนงของแผนแบนเนอร และระบุถาดทีจ่ะโหลดแผนแบนเนอร

ปด ไมใชงานหมดเวลาผิดพลาด

เปด 60 sec ตั้งคาเวลาที่เคร่ืองจะรอ 

กอนที่จะยกเลิกงานซ่ึงหยุดทํางานอยางผิดปกติ
3-300 sec

A4
*

8.5 x 11
*

ปด ไมพิมพ ID ผูใช

ซายบน พิมพ ID ผูใชไวดานซายบนของหนา

ขวาบน พิมพ ID ผูใชไวดานขวาบนของหนา

ดานซายลาง พิมพ ID ผูใชไวดานซายลางของหนา

ดานขวาลาง พิมพ ID ผูใชไวดานขวาลางของหนา

ปด ไมพิมพขอมูลที่ไดรับ

เปด พิมพขอมูลที่ไดรับเปนขอมูลขอความ
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คา:

 ถาดสํารอง

จุดประสงค:

ระบุวาจะใชกระดาษขนาดอื่นหรือไม เมื่อกระดาษที่โหลดในถาดที่ระบุไมตรงกับการต้ังคาขนาดกระดาษของงานปจจุบัน

คา:

 หัวจดหมาย 2 ดาน

จุดประสงค:

เพื่อระบุวาจะพิมพทัง้สองดานเมื่อใชงานหวัจดหมายหรือไม

คา:

 รายงานการพมิพ 2 ดาน

จุดประสงค:

เพื่อระบุวาตองการพิมพรายงานบนทัง้สองดานของแผนกระดาษหรือไม

คา:

 ทําสําเนา Auditron

จุดประสงค:

เพื่อระบุวาจะจํากดัฟงกชั่นถายสําเนาทีส่ามารถใชไดตอผูใชแตละรายดวยการตรวจสอบสิทธ์ิ Auditron หรือไม

คา:

 พิมพ Auditron

จุดประสงค:

เพื่อระบุวาจะจํากดัฟงกชั่นการพิมพทีส่ามารถใชไดตอผูใชแตละรายดวยการตรวจสอบสิทธ ิ์ Auditron หรือไม

ตําแหนงแทรก ปด ไมพิมพแผนแบนเนอร

หนา ใสกอนหนาแรกของทุกสําเนา

กลับ ใสหลังหนาสุดทายของทุกสําเนา

หนาและหลัง ใสกอนหนาแรกของทุกสําเนา และหลังหนาสุดทายของทุกสําเนา

ระบุถาด ถาด 5 (บายพาส) โหลดแผนแบนเนอรในถาด 5 (บายพาส)

ถาด 1 โหลดแผนแบนเนอรในถาด 1

ถาด 2 โหลดแผนแบนเนอรในถาด 2

ปด ไมยอมรับการแทนดวยขนาดในถาด

ขนาดท่ีใหญกวา แทนดวยกระดาษขนาดที่ใหญที่สุดถัดไป เม่ือไมมีขนาดกระดาษที่ใหญกวา 

เคร่ืองจะแทนที่ดวยกระดาษขนาดท่ีใกลเคียงที สุด

ขนาดท่ีใกลเคียงที่สุด แทนที่ดวยกระดาษที่ขนาดใกลเคียงที่สุด

ใชถาดบายพาส แทนท่ีดวยกระดาษจากถาด 5 (บายพาส)

ปดใชงาน ไมพิมพบนทั้งสองดานของหัวจดหมาย

เปดใชงาน พิมพบนทั้งสองดานของหัวจดหมาย

1 ดาน พิมพรายงานดานหน่ึงของแผนกระดาษ

2 ดาน พิมพรายงานบนท้ังสองดานของแผนกระดาษ

ปด ไมจํากดัฟงกชันตามการตรวจสอบสิทธ์ิ Auditron

เปด จํากัดฟงกชนัตามการตรวจสอบสิทธ์ิ Auditron
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คา:

 พิมพโดยไมมบีัญชีผูใช

จุดประสงค:

เพื่อระบุวาจะอนุญาตใหทาํการพิมพขอมูลโดยไมมขีอมูลการตรวจสอบสิทธ์ิหรือไม

คา:

 พิมพสีเปนขาวดําโดยอัตโนมตัิ

จุดประสงค:

เพื่อระบุวาจะเปลีย่นสีของงานพิมพทีร่องขอใหพิมพสีเปนขาวดําโดยอัตโนมัติ

คา:

 การปรับเทียบ

จุดประสงค:

เพื่อสอบเทียบสีอัตโนมัติเมื่อความสามารถในการพิมพสําหรับความเขมหรือสีในสําเนาและส่ิงพิมพมีคุณภาพลดลง

ทาํตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อสอบเทียบสีสําหรับสําเนาและงานพิมพ

หมายเหตุ • สาํหรบังานสาํเนา เมื่อตั้งคา [สีงานพิมพ] เปน [ขาวดาํ] จะไมใชการสอบเทียบ

• ระหวางการสอบเทียบ เครื่องจะไมสามารถรรบังานพิมพและแฟกซ หรือการสงและการรบัขอมูลผานเครอืขาย 

และเครื่องไมสามารถเขาสูโหมดประหยัดพลังงานได

• สาํหรบั [การปรับเทียบเปาหมาย] เลือกจาก [ทําสาํเนา/พิมพ], [ทําสําเนา], [พิมพ] และ [ไมมี] หากไมไดเลือก [ทําสําเนา/พิมพ] สาํหรับ 

[การปรับเทียบเปาหมาย] การสอบเทียบจะใชไมไดสาํหรบัโหมดท่ีไมไดแสดงใน [การปรับเทียบเปาหมาย]

• หากไมมีการปรับเทียบสีแมวาจะดาํเนินการปรบัเทียบอัตโนมัติแลวก็ตาม โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา

ซอมบํารงุ

ใชเมนู [การดูแลรักษา] เพื่อเร่ิมตนใชงานหนวยความจํา NV (ลบไมได) กําหนดการต้ังคาการปรับคุณภาพกระดาษธรรมดา 

และกาํหนดการต้ังคาการรักษาความปลอดภัย

หมายเหตุ • คาท่ีเปนตวัหนาคือการตั้งคาเมนูเริม่ตนจากโรงงาน

 ปรบัประเภทกระดาษ

จุดประสงค:

เพื่อระบุการต้ังคาความหนาทึบของกระดาษ

คา:

 ปรบัชุดสายพาน

จุดประสงค:

เพื่อปรับต้ังความคลาดเคลือ่นในการสง เมื่อเก ิดภาพซอนขึน้ (ภาพซอนอาจเปนภาพของหนากอนหนา 

หรือสวนหน่ึงของหนาทีก่ําลงัพมิพอยูในปจจ ุบัน)

ปด ไมจํากัดฟงกชันตามการตรวจสอบสิทธ์ิ Auditron

เปด จํากัดฟงกชันตามการตรวจสอบสิทธ์ิ Auditron

ปด ไมอนุญาตใหผูใชที่ไมมีบัญชีพิมพขอมูล

เปด อนุญาตใหผูใชที่ไมมีบัญชพิีมพขอมูล

ปด พิมพงานพิมพสีตามที่รองขอ

เปด พิมพงานพิมพสีเปนขาวดํา

ธรรมดา กระดาษบาง

กระดาษหนา

สติกเกอร กระดาษบาง

กระดาษหนา
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คา:

 ปรบั BTR ที่สอง

จุดประสงค:

เพื่อระบุการปรับแรงดันไฟฟาของมวนการสงสําหรับกระดาษแตละประเภท

การต้ังคาเร่ิมตนอาจไมใหงานที่ออกมาที่ดีที่สุดสําหรับกระดาษทุกประเภท หากคุณพบจุดดางดำบนงานพิมพ ใหลองเพิ่มแรงดันไฟฟา 

หากคุณพบจุดสีขาวบนงานพิมพ ใหลองลดแรงดันไฟฟ า

หมายเหตุ • คุณภาพการพิมพจะเปล่ียนแปลงตามคาของการตั้งคาท่ีคุณเลือกสาํหรับรายการนี้

คา:

0 หากปรากฏภาพลางๆ ใหลองลดคา

(จางลง) -5 ถึง +5 (เขมขึ้น)

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

-5 ถึง +10

กระดาษหนาแบบกลอส

(170-256 gsm)

0

-5 ถึง +10

สติกเกอร (106-256 gsm) 0

-5 ถึง +10

ไปรษณียบัตร 0

-5 ถึง +10

ซอง 0

-5 ถึง +10
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 ปรบัการจัดแนว

จุดประสงค:

เพื่อปรับการจัดแนวของภาพที่พิมพ

คา:

* : ใชงาน [ถาด 2] ไดตอเม่ือมีการติดต้ัง One Tray Module (เสร ิม) แลวเทาน้ัน

 การลงทะเบียนอัตโนมัติ

จุดประสงค:

เพื่อปรับต้ังการลงทะเบียนสีโดยอัตโนมัติ

 ปรบัความเขมอยางเร็ว

จุดประสงค:

เพื่อทําการปรับความเขมอยางเร็ว

 เริ่มตน NVM

จุดประสงค:

เพื่อเร่ิมใชงานหนวยความจําลบไมได (NV) สําหรับพารามิเตอรระบบ ขอมลูสุดรายชือ่สําหรับแฟกซ หรือขอมูลสมุดรายชื่อสําหรับสแกน 

หลงัจากเรียกใชงานฟงกชันน้ี และรีบูทเคร่ือง พารามิเตอรเมนูหรือขอมูล ยกเวนพารามิเตอร สําหรับเครือขาย 

จะถูกรีเซ็ตกลับเปนคาเร่ิมตนจากโรงงาน

คา:

 เริ่มตนมิเตอรการพมิพ

จุดประสงค:

เพื่อเร่ิมใชงานมิเตอรเคร่ืองพิมพของเคร่ือง เมื่อเร่ิมใชงานมิเตอรเคร่ืองพิมพ จํานวนมเิตอรจะถูกรีเซต็เปนศูนย

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.

ปรับความเหล่ียม ความเหล่ียม 0.0 มม.

-1.0 ถึง 1.0 มม.

การตั้งคาแฟกซ เร่ิมตน เร่ิมใชงานรายการหมายเลขแฟกซในสมุดรายชือ่

ตั้งคาสแกน เร่ิมตน เร่ิมชงานรายการท่ีอยูอีเมลและเซิรฟเวอรในสมุดรายชื่อ

ตั้งคาระบบ เร่ิมตน เร่ิมใชงานพารามิเตอรระบบ
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คา:

 ผงหมึกทีไ่มใชของแท

จุดประสงค:

เพื่อใชตลบัผงหมึกของผูผลติรายอื่น

หมายเหตุ • การใชตลับหมึกท่ีไมใช Fuji Xerox อาจสรางความเสียหายอยางรุนแรงตอเครื่อง 

การรับประกันไมคุมครองความเสยีหายท่ีเกิดขึ นจากการใชตลับหมึกท่ีไมใช Fuji Xerox

คา:

 ปรบัความสูง

จุดประสงค:

เพื่อระบุความสูงของที่ต้ังซึ่งติดต้ังเครื่องไว

ปรากฏการณคายประจุของตัวนําภาพถาย จะแตกตางก ันตามแรงดันของชั้นบรรยากาศ 

ใหดําเนินการปรับต้ังโดยระบุความสูงของที่ต้ังซึ่งใชงานเคร่ือง

หมายเหตุ • การตั้งคาความสูงท่ีไมถูกตอง อาจสงผลใหเก ิดปญหาเชน คุณภาพการพิมพท่ีไมดี และการแสดงระดบัผงหมกึท่ีไมถกูตอง

คา:

 ลางประวัติงานพิมพ

จุดประสงค:

เพื่อลางประวัติงานของงานทีเ่สร็จทั้งหมด

 ปรบัหนาจอสัมผัส

จุดประสงค:

เพื่อปรับเทียบแผงควบคุม

การตั้งคาแบบปลอดภัย

ใชเมนู [การต้ังคาแบบปลอดภัย] เพือ่ต้ังคารหัสผานในการจาํกัดการเขาใชงานเมนู สวนน้ีจะปองกนัการเปลีย่นแปลงรายการตางๆ 

โดยไมไดต้ังใจ

หมายเหตุ • คาท่ีเปนตัวหนาคือการตั้งคาเมนูเริ่มตนจากโรงงาน

 การล็อกแผง

จุดประสงค:

เพื่อต้ังคาการเขาใชงาน [การต้ังคาผูดูแลระบบ] แบบจํากัด โดยใชรหัสผาน และเพื่อต้ังคาหรือเปลี่ยนรหสัผาน

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ "ฟงกชันล็อคแผง" (P.186)

คา:

* : จะสามารถใชรายการน้ีไดเฉพาะเมื่อต้ังคา [ชุดการลอ็กแผง] เปน [เปดใชงาน]

เร่ิมตน เร่ิมใชงานมิเตอรเคร่ืองพิมพ

ปด ไมใชตลับผงหมึกของผูผลิตรายอื่น

เปด ใชตลับผงหมึกของผูผลิตรายอื่น

0 ม. ตั้งคาความสูงของที่ตั้งซ่ึงติดตั้งเคร่ืองไว

1000 ม.

2000 ม.

3000 ม.

4000 ม.

5000 ม.

ชุดการล็อกแผง ปดใชงาน ไมใชการปองกนัดวยรหัสผานกบั [การตั้งคาผ ูดูแลระบบ]

เปดใชงาน ใชงานการปองกันดวยรหัสผานกับ [การตั้งคาผ ูดูแลระบบ]

เปล่ียนรหัสผาน
* 0000-9999 ตั้งคาหรือเปล่ียนรหัสผานที่จําเปนตองใชในการเขาใชงาน 

[การตั้งคาผูดูแลระบบ]
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 การล็อกบริการ

หมายเหตุ • คุณลักษณะล็อคบรกิารจะใชงานไดเฉพาะเมื่อตั้งคา [ชุดการล็อกแผง] เปน [เปดใชงาน]

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

จุดประสงค:

เพื่อระบุวาจะใชงานหรือไมใชงานแตละบริการของเคร่ือง หรือเพื่อกําหนดใหมีรหัสผานในการใชบริการ

คา:

* : WSD ยอมาจาก Web Services on Devices (การบริการเว็บบนอุปกรณ)

 แกไขอีเมลจากฟลด

จุดประสงค:

เพื่อระบุวาจะใชงานการแกไขตนทางการสงเมื อคุณใชสแกนไปยังอีเมลหรือไม

คา:

ทําสําเนา เปดใชงานแลว ใชงานบริการทําสําเนา

รหัสผานถูกล็อก ใชงานบริการทําสําเนา แตตองมีรหัสผานในการใช บริการ

รหัสผานสีถูกล็อก ใชงานบริการทําสําเนาสี แตตองมีรหัสผาน

ปดใชงานอยู ไมใชงานบริการทําสําเนา

อเีมล เปดใชงานแลว ใชงานบริการอเีมล

รหัสผานถูกล็อก ใชงานบริการอเีมล แตตองมีรหัสผานในการใชบริการ

ปดใชงานอยู ไมใชงานบริการอีเมล

แฟกซ เปดใชงานแลว ใชงานบริการแฟกซ

รหัสผานถูกล็อก ใชงานบริการแฟกซ แตตองมีรหัสผานในการสงแฟกซ 

(ไมจําเปนตองใชรหัสผานในการรับแฟกซเขา)

ปดใชงานอยู ปดใชงานบริการแฟกซ (เคร่ืองจะไมสงหรือรับแฟกซ)

สงผานแฟกซไดรเวอร เปดใชงาน ใชงานบริการสงผานแฟกซไดรเวอร

ปดการใชงาน ไมใชงานบริการสงผานแฟกซไดรเวอร

สแกนไปยังเครือขาย ใชงาน ใชงานบริการสแกนลงบนเครือขาย

ล็อครหัสผาน ใชงานบริการสแกนลงบนเครือขาย แตตองมีรหัสผ านในการใชบริการ

ไมใชงาน ไมใชงานบริการสแกนลงบนเครือขาย

สแกนไปยัง WSD
* ใชงาน เปดใชงานบริการสแกนไปยัง WSD

ล็อครหัสผาน เปดใชงานบริการสแกนไปยัง WSD แตตองมีรหัสผานในการใชบริการ

ปดการใชงาน ปดใชงานบริการสแกนไปยัง WSD

สแกน PC ใชงาน ใชงานบริการสแกน PC

ล็อครหัสผาน ใชงานบริการสแกน PC แตตองมีรหัสผานในการใชบริการ

ไมใชงาน ไมใชงานบริการสแกน PC

ถายบตัรประจําตัว เปดใชงาน ใชงานบริการถายบตัรประจําตัว

ปดการใชงาน ไมใชงานบริการถายบัตรประจําตัว

ปดใชงาน ไมใชงานการแกไขตนทางการสง

เปดใชงาน ใชงานการแกไขตนทางการสง
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 ยืนยันผูรบั

หมายเหตุ • ถาเมนู [ยืนยันผูรับ] ถูกตั้งคาเปน [ยืนยันผ ูรบั] จะสามารถเลือกผูรับจากสมดุรายชื่อเทาน ั้น คุณไมสามารถปอนท่ีอยูหรอืหมายเลขแฟกซไดโดยตรง

จุดประสงค:

เพื่อระบุวาจะยืนยันผูรับกอนการสงแฟกซหร ือสแกนหรือไม

คา:

 การกรองโดเมน

หมายเหตุ • ตั้งคาโดเมนจากการกรองโดเมน SMTP บน CentreWare Internet Services

จุดประสงค:

เพื่อระบุวาจะสงอีเมลไปยังโดเมนทีก่ําหนดเทาน้ันหรือไม

คา:

 การดาวนโหลดซอฟตแวร

จุดประสงค:

เพื่อใชงานหรือไมใชงานการดาวนโหลดการปรับปรุงเฟรมแวร

คา:

 แสดงขอมูลเครอืขาย

จุดประสงค:

เพื่อแสดงหรือซอนขอมูลเครือขายในฟลดขอความของหนาจอหนาหลัก

คา:

 การพยายามลงชื่อเขาระบบ

หมายเหตุ • คุณลักษณะจาํนวนการล็อกอินจะใชงานไดเฉพาะเม ือตั้งคา [ชุดการล็อกแผง] เปน [เปดใชงาน]

จุดประสงค:

เพื่อระบุจาํนวนของการปอนขอมูลทีผิ่ดพลาดทีอ่นุญาต ขณะที่คุณล็อกอินเปนผูดูแลระบบในเมนู [การต้ังคาผูดูแลระบบ] และ [รายงาน/

รายการ]

คา:

ไมมีการยืนยัน ไมแสดงหนาจอเพ่ือยืนยันผูรับซํ้ากอนสงงานจริง

ยืนยันผูรับ แสดงหนาจอยืนยันผูรับซํ้ากอนสงงานจริง

ปดใชงาน ไมใชงานการกรองโดเมน

เปดใชงาน อนุญาตใหสงอีเมลไปยังโดเมนที่กําหนดเทาน้ัน

ปดใชงาน ไมใชงานการปรับปรุงเฟรมแวร

เปดใชงาน ใชงานการปรับปรุงเฟรมแวร

แสดงแอดเดรส IPv4 แสดงแอดเดรส IPv4 ของเคร่ืองในหนาจอ <หนาหลัก>

แสดงชื่อโฮสต แสดงชื่อโฮสตของเคร่ืองในหนาจอหนาหลัก

ซอนขอมูลเครือขาย ไมแสดงขอมูลเครือขายในหนาจอหนาหลัก

ปด ไมอนุญาตใหผูดูแลระบบล็อกอิน 

หลังจากปอนขอมูลผิดพลาดหน่ึงคร้ัง

เปด 5 ตั้งคาจํานวนคร้ังที่ปอนขอมูลผิดพลาดได เมื อผูดูแลระบบล็อกอนิ

1-10
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ตั้งคาเร่ิมตน

ใชเมนู [ต้ังคาเร่ิมตน] เพื่อปรับเปลี่ยนคาเร่ิมตนสําหรับเมนูการถายสําเนา สแกนหรือแฟกซ

คาเริม่ตนการทําสําเนา

จุดประสงค:

เพื่อปรับเปลี่ยนคาเร่ิมตนของเมนูทาํสําเนา

หมายเหตุ • คาท่ีเปนตวัหนาคือการตั้งคาเมนูเริม่ตนจากโรงงาน

 สีงานพมิพ

จุดประสงค:

เพื่อเลือกการทาํสําเนาสีหรือขาวดํา

คา:

 เลือกถาด

จุดประสงค:

เพื่อระบุถาดอินพุต

คา:

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

 การจัดชุด

จุดประสงค:

เพื่อจัดเรียงงานทําสําเนา

คา:

 ยอ/ขยาย

จุดประสงค:

เพื่อต้ังคาเร่ิมตนอัตราสวนการยอ/ขยายสําเนา

คา:

ซีรีส มม.

ทุกสี ทําสําเนาในโหมดสี

ขาวดํา ทําสําเนาในโหมดขาวดํา

Auto กระดาษถูกปอนจากถาดที่เลือกไวโดยอัตโนมัติ

ถาด 5 (บายพาส) ปอนกระดาษจากถาด 5 (บายพาส)

ถาด 1 ปอนกระดาษจากถาด 1

ถาด 2
* ปอนกระดาษจากถาด 2

อตัโนมัติ เลือกโหมดงานท่ีออกมาสําหรับงานทําสําเนาโดยอัตโนมัติ

จัดชดุ จัดเรียงงานทําสําเนา

ไมจัดชุด ไมจัดเรียงงานทําสําเนา

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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ซีรสี น้ิว

หมายเหตุ • และคุณสามารถใชแปนตวัเลขเพ่ืออินพุตอัตราสวนการยอ-ขยายจาก 25% ถึง 400% หรือเลือก [ ] เพ่ือขยายอัตราสวนการยอ-ขยาย 

หรอืเลือก [ ] เพ่ือลดอัตราสวนการยอ-ขยายทีละ 1%

• จะสามารถใชรายการนี้ไดเฉพาะเมื่อตัง้คา [พิมพหลายหนาในหนาเดยีว] เปน [ปด] หรือ [กําหนดดวยตนเอง]

 ขนาดตนฉบับ

จุดประสงค:

เพื่อระบุขนาดเอกสารเร่ิมตน

คา:

ซีรสี มม.

122% A4  B4, A5  B5

141% A4  A3, B5  B4

200% A5  A3

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

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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ซีรีส น้ิว

หมายเหตุ • เมื่อเลือก [อัตโนมัติ] เครื่องจะถอืวาขนาดเอกสารคือขนาดของสื่อการพิมพท่ีบรรจุอยูในถาด 1 หรอืถาด 5 (บายพาส)

 ชนิดของตนฉบับ

จุดประสงค:

เพื่อเลือกคุณภาพของภาพสําเนา

คา:

 เขมขึ้น/จางลง

จุดประสงค:

เพื่อต้ังคาขนาดความทึบแสงของสําเนาเร่ิมตน

คา:

Letter (8.5 x 11")

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.)

16K (195 x 270 มม.)

ภาพ& ขอความ เหมาะกบัเอกสารที่มีทั้งขอความและภาพ/โทนสีเทา

ขอความ เหมาะสําหรับเอกสารที่มีขอความ

ภาพ เหมาะสําหรับเอกสารที่มีภาพ

เขมขึน้ +3 ทําใหสําเนามืดกวาตนฉบับ ไดผลดีกบังานพิมพส ีออนหรือรอยดินสอจางๆ

เขมขึน้ +2

เขมขึน้ +1

ปกติ ไดผลดีกับเอกสารประเภทมาตรฐานหรือเอกสารพิมพ 

จางลง +1 ทําใหสําเนาสวางกวาตนฉบับ ไดผลดีกับงานพิมพ สีเขม

จางลง +2

จางลง +3
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 ความคมชัด

จุดประสงค:

เพื่อต้ังคาระดับความคมชัด

คา:

 ความอ่ิมของสี

จุดประสงค:

เพื่อต้ังคาระดับความอ่ิมตัวสีเร่ิมตน

คา:

 การระงบัพื้นหลังแบบอัตโนมัติ

จุดประสงค:

เพื่อลบฉากหลังของตนฉบับลงและเพิ่มคุณภาพขอความบนสําเนา

คา:

 ระดับการระงบัพื้นหลังแบบอัตโนมัติ

จุดประสงค:

เพื่อระบุระดับการลบฉากหลงัเร่ิมตน

คา:

 ความสมดุลความเขมของสี

จุดประสงค:

เพื่อระบุระดับสมดุลสีเร่ิมตนภายในชวง -3 ถึง +3

คา:

คมชัด ทําใหสําเนามีความคมชัดมากกวาตนฉบบั

ปกติ ไมทําใหสําเนาคมชัดขึ้นหรือคมชัดนอยกวาตนฉบับ

นุมนวล ทําใหสําเนาคมชัดนอยกวาตนฉบับ

สีสด เพ่ิมความอิ่มตัวสีเพ่ือใหสีของสําเนาสวางขึ้น

ปกติ ความอิ่มตัวสีเทากับตนฉับ

พาสเทล ลดความอิ่มตัวสีเพ่ือใหสีของสําเนาออนลง

ปด ไมลบฉากหลัง

เปด ลบฉากหลังของตนฉบับลงและเพ่ิมคุณภาพขอความบนสําเนา

ปกติ ตั้งคาระดับการลบฉากหลังเปน [ปกติ]

สูงกวา ตั้งคาระดับการลบฉากหลังเปน [สูงกวา]

สูงที่สุด ตั้งคาระดับการลบฉากหลังเปน [สูงที่สุด]

สีเหลือง ชาโดว 0 ตั้งคาระดับสมดุลสีของเหลืองทึบต่ํา

-3 ถึง +3

มิดโทน 0 ตั้งคาระดับสมดุลสีของเหลืองทึบกลาง

-3 ถึง +3

ไฮไลท 0 ตั้งคาระดับสมดุลสีของเหลืองทึบสูง

-3 ถึง +3
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 การทําสําเนาแบบ 2 ดาน

จุดประสงค:

เพื่อพิมพบนทั้งสองดานของแผนกระดาษ

คา:

พมิพหลายหนาในหนาเดียว

จุดประสงค:

เพื่อพิมพหนาตนฉบับสองหนาใหพอดีบนกระดาษหน่ึงแผน

คา:

สีมาเจนตา ชาโดว 0 ตั้งคาระดับสมดุลสีของมวงแดงทึบต่ํา

-3 ถึง +3

มิดโทน 0 ตั้งคาระดับสมดุลสีของมวงแดงทึบกลาง

-3 ถึง +3

ไฮไลท 0 ตั้งคาระดับสมดุลสีของมวงแดงทึบสูง

-3 ถึง +3

สีไซแอน ชาโดว 0 ตั้งคาระดับสมดุลสีของนํ้าเงนิเขยีวทึบต่ํา

-3 ถึง +3

มิดโทน 0 ตั้งคาระดับสมดุลสีของนํ้าเงนิเขยีวทึบกลาง

-3 ถึง +3

ไฮไลท 0 ตั้งคาระดับสมดุลสีของนํ้าเงนิเขยีวทึบสูง

-3 ถึง +3

สีดํา ชาโดว 0 ตั้งคาระดับสมดุลสีของดําทึบต่ํา

-3 ถึง +3

มิดโทน 0 ตั้งคาระดับสมดุลสีของดําทึบกลาง

-3 ถึง +3

ไฮไลท 0 ตั้งคาระดับสมดุลสีของดําทึบสูง

-3 ถึง +3

1  1 ดาน พิมพบนดานหน่ึงของแผนกระดาษ

1  2 ดาน - พิมพตนฉบับแบบหน่ึงดานบนทั้งสองดานของแผนกระดาษ

การเขาเลมของงานพิมพ การเขาเลมตามยาว พิมพทั้งสองดานของแผนกระดาษที่จะเขาเลมตามขอบดานยาว

การเขาเลมตามกวาง พิมพทั้งสองดานของแผนกระดาษที่จะเขาเลมตามขอบดานส้ัน

2  1 ดาน - พิมพตนฉบับแบบสองดานบนดานเดียวของแผนกระดาษ

การเขาเลมของตนฉบับ การเขาเลมตามยาว พิมพทั้งสองดานของแผนกระดาษที่จะเขาเลมตามขอบดานยาว

การเขาเลมตามกวาง พิมพทั้งสองดานของแผนกระดาษที่จะเขาเลมตามขอบดานส้ัน

2  2 ดาน - พิมพตนฉบับแบบสองดานบนท้ังสองดานของแผนกระดาษ

การเขาเลมของตนฉบับ การเขาเลมตามยาว พิมพทั้งสองดานของแผนกระดาษที่จะเขาเลมตามขอบดานยาว

การเขาเลมตามกวาง พิมพทั้งสองดานของแผนกระดาษที่จะเขาเลมตามขอบดานส้ัน

ปด ไมพิมพแบบจํานวนหนาตอดาน

2 ขึ้นไป ลดหนาตนฉบับใหพอดีบนกระดาษหน่ึงแผนโดยอัตโนมัติ
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 ลบขอบ

จุดประสงค:

เพื่อระบุคาของการเวนระยะดานบนและดานลาง

คา:

คาเริ่มตนการสแกน

เพื่อปรับเปลี่ยนคาเร่ิมตนสําหรับเมนู [สแกน] และคาเร่ิมตนเมนู [อีเมล]

หมายเหตุ • คาท่ีเปนตัวหนาคือการตั้งคาเมนูเริ่มตนจากโรงงาน

 รปูแบบไฟล

จุดประสงค:

เพื่อระบุรูปแบบไฟลในการบันทึกภาพที่สแกน

คา:

 สีงานพิมพ

จุดประสงค:

เพื่อระบุวาจะสแกนเปนสี ขาวดํา หรือเทา

คา:

 ความละเอียด

จุดประสงค:

เพื่อระบุความละเอียดในการสแกนเร่ิมตน

คา:

หมายเหตุ • ไมสามารถเลือก [600 dpi] ได เมื่อ [สงีานพิมพ] ถูกตัง้คาเปน [สี]

Top / Bottom 0.1 น้ิว (2 มม.) ตั้งคาโดยเพ่ิมหรือลดทีละ 0.1 น้ิว (1 มม.)

0.0-2.0 น้ิว (0-50 มม.)

Left / Right 0.1 น้ิว (2 มม.) ตั้งคาโดยเพ่ิมหรือลดทีละ 0.1 น้ิว (1 มม.)

0.0-2.0 น้ิว (0-50 มม.)

Middle 0 น้ิว (0 มม.) ตั้งคาโดยเพ่ิมหรือลดทีละ 0.1 น้ิว (1 มม.)

0.0-2.0 น้ิว (0-50 มม.)

PDF

TIFF แบบหลายหนา

TIFF (1 ไฟลตอหนา)

JPEG (1 ไฟลตอหนา)

XDW

สี สแกนเปนสี

ขาวดํา สแกนเปนขาวดํา

เกรยสเกล สแกนเปนสีเทา

200 dpi

300 dpi

400 dpi

600 dpi
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 ขนาดตนฉบับ

จุดประสงค:

เพื่อระบุขนาดเอกสารเร่ิมตน

คา:

ซีรีส มม.

ซีรีส น้ิว

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")

Letter (8.5 x 11")

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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 การสแกน 2 ดาน

จุดประสงค:

เพื่อสแกนทัง้สองดานของแผนกระดาษ

คา:

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

 เขมขึ้น/จางลง

จุดประสงค:

เพื่อต้ังคาระดับความทบึของการสแกนเริ่มตน

คา:

 ความคมชัด

จุดประสงค:

เพื่อต้ังคาระดับความคมชัด

คา:

 คอนทราสต

จุดประสงค:

เพื่อปรับปริมาณของสีใหคอนทราสตของสีเขมหร ือสวางกวาตนฉบับ

คา:

 การระงบัพื้นหลังแบบอัตโนมัติ

จุดประสงค:

เพื่อลบฉากหลังของตนฉบับและเพิ่มคุณภาพขอความบนภาพที่สแกน

8K (270 x 390 มม.)

16K (270 x 195 มม.)

16K (195 x 270 มม.)

1 ดาน สแกนดานหน่ึงของเอกสาร

2 ดาน การเขาเลมของตนฉบับ
* การเขาเลมตามยาว สแกนทั้งสองดานของเอกสารที่จะเขาเลมตามขอบยาว

การเขาเลมตามกวาง สแกนทั้งสองดานของเอกสารที่จะเขาเลมตามขอบส้ัน

เขมขึ้น +3 ทําใหภาพที่สแกนสีเขมกวาตนฉบับ ไดผลดีกับงานพิมพสีออนหรือรอยดินสอจางๆ

เขมขึ้น +2

เขมขึ้น +1

ปกติ ไดผลดีกบัเอกสารประเภทมาตรฐานหรือเอกสารพิมพ 

จางลง +1 ทําใหภาพที่สแกนสีออนกวาตนฉบับ ไดผลดีกับงานพิมพสีเขม

จางลง +2

จางลง +3

คมชัด ทําใหภาพที่สแกนคมกวาตนฉบับ

ปกติ ไมทําใหภาพที่สแกนคมชัดขึ้นหรือคมชดันอยกวาตนฉบับ

นุมนวล ทําใหภาพที่สแกนคมชัดนอยกวาตนฉบบั

มากขึ้น ปรับปริมาณสีเพ่ือใหคอนทราสตของสีเขมกวาต นฉบบั

ปกติ ไมปรับปริมาณของสีใหคอนทราสตของสีเขมหรือสวางกวาตนฉบับ

นอยลง ปรับปริมาณสีเพ่ือใหคอนทราสตของสีสวางกวาตนฉบบั
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คา:

 ระดับการระงับพื้นหลังแบบอัตโนมัติ

จุดประสงค:

เพื่อระบุระดับการลบฉากหลังเร่ิมตน

คา:

 ลบขอบ

จุดประสงค:

เพื่อระบุคาของการเวนระยะดานบนและดานลาง

คา:

 รปูแบบไฟล TIFF

จุดประสงค:

เพื่อระบุรูปแบบไฟล TIFF เร่ิมตน

คา:

 คุณภาพ/ขนาดไฟล

จุดประสงค:

เพื่อระบุคุณภาพ/ขนาดไฟล

คา:

 ชื่อไฟล

จุดประสงค:

เพื่อระบุวาจะเพิ่มคํานําหนาหรือคําตอทายชื่อไฟล

คา:

ปด ไมลบฉากหลัง

เปด ลบฉากหลังของตนฉบบัลงและเพิ่มคุณภาพขอความบนภาพท่ีสแกน

ปกติ ตั้งคาระดับการลบฉากหลังเปน [ปกติ]

สูงกวา ตั้งคาระดับการลบฉากหลังเปน [สูงกวา]

สูงที่สุด ตั้งคาระดับการลบฉากหลังเปน [สูงที่สุด]

Top / Bottom 0.1 น้ิว (2 มม.) ตั้งคาโดยเพ่ิมหรือลดทีละ 0.1 น้ิว (1 มม.)

0.0-2.0 น้ิว (0-50 มม.)

Left / Right 0.1 น้ิว (2 มม.) ตั้งคาโดยเพ่ิมหรือลดทีละ 0.1 น้ิว (1 มม.)

0.0-2.0 น้ิว (0-50 มม.)

Middle 0 น้ิว (0 มม.) ตั้งคาโดยเพ่ิมหรือลดทีละ 0.1 น้ิว (1 มม.)

0.0-2.0 น้ิว (0-50 มม.)

TIFF V6 ตั้งคารูปแบบไฟล TIFF เร่ิมตนเปน TIFF V6

TTN2 ตั้งคารูปแบบไฟล Tiff เร่ิมตนเปน TTN2

เล็ก ตั้งคาคุณภาพ/ขนาดไฟลเปน [เล็ก]

ปกติ ตั้งคาคุณภาพ/ขนาดไฟลเปน [ปกติ]

ใหญ ตั้งคาคุณภาพ/ขนาดไฟลเปน [ใหญ]

อตัโนมัติ ไมเพ่ิมคํานําหนาหรือคาํตอทายชื่อไฟล

เพ่ิมคํานําหนา เพ่ิมคํานําหนาชื่อไฟล

เพ่ิมคําตอทาย เพ่ิมคําตอทายชื่อไฟล
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 สรางโฟลเดอร

จุดประสงค:

เพื่อระบุวาจะสรางโฟลเดอรขณะบันทึกภาพที่สแกนหรือไม

คา:

คาเริ่มตนของแฟกซ

จุดประสงค:

เพื่อปรับเปลี่ยนคาเร่ิมตนสําหรับเมนู [แฟกซ]

หมายเหตุ • ไมสามารถใชบริการแฟกซไดจนกวาคุณจะตั้งคารหัสภูมิภาคใน [ภูมิภาค]

• คาท่ีเปนตัวหนาคือการตั้งคาเมนูเริ่มตนจากโรงงาน

 ความละเอียด

จุดประสงค:

เพื่อระบุความละเอียดการสแกนในการปรับปรุงคุณภาพงานที่ออกมา

คา:

หมายเหตุ • แฟกซท่ีสแกนในโหมดความละเอียดสูงจะสงโดยใชความละเอียดสูงสุดท่ีอุปกรณดานรบัสนับสนุน

 การสแกน 2 ดาน

จุดประสงค:

เพื่อสแกนทัง้สองดานของแผนกระดาษ

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

 เขมขึ้น/จางลง

จุดประสงค:

เพื่อปรับความทึบใหสําเนาสีออนหรือเขมกวาต นฉบับ

คา:

ปด ไมสรางโฟลเดอรขณะบันทึกภาพที่สแกน

เปด สรางโฟลเดอรขณะบนัทึกภาพที่สแกน

มาตรฐาน เหมาะสําหรับเอกสารที่มีตัวอักษรขนาดปกติ

ละเอียด เหมาะสําหรับเอกสารที่มีตัวอักษรขนาดเล็กหรือเสนบาง 

หรือเอกสารที่พิมพโดยใชเคร่ืองพิมพดอทเมทร ิกซ

ความละเอียดสูงสุด เหมาะสําหรับเอกสารที่มีรายละเอียดสูงมาก 

จะเปดใชงานเฉพาะในกรณีที่เคร่ืองระยะไกลสนับสนุนโหมดความละเอยีดสูงดวยเชนกนั 

ดูหมายเหตุดานลาง

ภาพ เหมาะสําหรับเอกสารที่มีภาพถาย

1 ดาน สแกนดานหน่ึงของเอกสาร

2 ดาน การเขาเลมของตนฉบับ
* การเขาเลมตามยาว สแกนทั้งสองดานของเอกสารที่จะเขาเลมตามขอบยาว

การเขาเลมตามกวาง สแกนทั้งสองดานของเอกสารที่จะเขาเลมตามขอบส้ัน

เขมขึ้น +3 ไดผลดีกบังานพิมพสีออนหรือรอยดินสอจางๆ

เขมขึ้น +2

เขมขึ้น +1

ปกติ ไดผลดีกบัเอกสารประเภทมาตรฐานหรือเอกสารพิมพ 

จางลง +1 ไดผลดีกบังานพิมพสีเขม

จางลง +2

จางลง +3
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 ขนาดตนฉบับ

จุดประสงค:

เพื่อระบุขนาดเอกสารเร่ิมตน

คา:

ซีรีส มม.

ซีรีสน้ิว

 การสงดีเลย

จุดประสงค:

คุณลักษณะน้ีทําใหสามารถระบุเวลาเร่ิมการรับส งแฟกซได เมื่อโหมด [การสงดีเลย] ถูกเปดใชงาน 

เคร่ืองจะจัดเก็บเอกสารทั้งหมดทีจ่ะแฟกซในหน วยความจาํ แลวสงไปตามเวลาที่ระบุ หลงัจากทีก่ารแฟกซในโหมด [การสงดีเลย] 

เสร็จส้ินแลว ขอมูลในหนวยความจาํจะถูกลางออก

คา:

หมายเหตุ • สามารถจัดเก็บงานแฟกซดีเลยไดสูงสุด 19 งานในเครือ่ง

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")

Auto

Tabloid (11 x 17")

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.)

21:00/9:00 PM ระบุเวลาเร่ิมตนสงแฟกซเม่ือทําการสงแฟกซตามเวลาที่กําหนด

0:00 - 23:59 / 

1:00 - 12:59 AM/PM
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จัดการถาดกระดาษ

ใชเมนู [จัดการถาดกระดาษ] เพื่อกาํหนดส่ือการพิมพที่โหลดไวในถาด 1 และถาด 2

หมายเหตุ • คาท่ีเปนตัวหนาคือการตั้งคาเมนูเริ่มตนจากโรงงาน

กาตั้งคาถาด

จุดประสงค:

เพื่อกาํหนดการต้ังคาถาด

 ถาด 5 (บายพาส)

จุดประสงค:

เพื่อระบุกระดาษที่โหลดในถาด 5 (บายพาส)

คา:

แสดงการเตือนของถาด ปอนเคร่ืองหมายถูกเพ่ือแสดงขอความปอปอัพที จะแจงใหตั้งคาประเภทและขนาด เม่ือโหลดกระดาษลงในถาด 5 

(บายพาส) คาเร่ิมตนจากโรงงานคือ (เลือก)

ใชการตั้งคาไดรเวอรสํา

หรับงานพิมพ

ปอนเคร่ืองหมายถูกเพ่ือใชขนาดและประเภทที่ต ั้งคาไวบนโปรแกรมควบคุมการพิมพ คาเร่ิมตนจากโรงงานคือปด (วาง)

ขนาด

(ซีร่ีส 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.)

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")

Letter (8.5 x 11")

ขนาดแบบกําหนดเอง ยาว (x) 210 มม. ระบคุวามยาวของกระดาษในขนาดที่กาํหนด

เอง
98-432 มม.

กวาง (y) 297 มม. ระบุความกวางของกระดาษในขนาดที่กํา

หนดเอง
89-297 มม.
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ขนาด

(ซีร่ีส น้ิว)

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 น้ิว ระบคุวามยาวของกระดาษในขนาดท่ีกาํหนด

เอง
3.9-17.0 น้ิว

กวาง (y) 11.7 น้ิว ระบุความกวางของกระดาษในขนาดที่กํา

หนดเอง
3.5-11.7 น้ิว
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* :คาเริ่มตนสาํหรับ [ขนาด] จะแตกตางกันไป โดยขึ้นอยูกับคาเริ่มตนโรงงานของแตละภูมิภาค

 ถาด 1

จุดประสงค:

เพื่อระบุกระดาษที่โหลดในถาด 1

คา:

 ถาด 2

หมายเหตุ • ถาด 2 ใชงานไดก็ตอเมื่อมีการตดิตัง้ One Tray Module (เสริม)

จุดประสงค:

เพื่อระบุกระดาษที่โหลดในถาด 2

ชนิด กระดาษธรรมดา (60-90 gsm)

กระดาษธรรมดาใชซํ้า

กระดาษปอนด (90-105 gsm)

กระดาษปอนดใชซํ้า

รีไซเคิล (60-89 gsm)

รีไซเคิลใชซํ้า

กระดาษเจาะรู (60-89 gsm)

หัวจดหมาย (60-89 gsm)

กระดาษหนา (HW) (106-169 gsm)

HW ใชซํ้า

กระดาษหนาพิเศษ (X-HW) (170-256 gsm)

X-HW ใชซํ้า

กลอส (106-169 gsm)

กลอสใชซํ้า

กระดาษหนาแบบกลอส (170-256 gsm)

กลอส HW ใชซํ้า

สติกเกอร (106-256 gsm)

พรีพร้ินต (60-89 gsm)

กระดาษสี (60-89 gsm)

ไปรษณียบัตร

ไปรษณียบัตรใชซํ้า

ซอง

แสดงการเตือนของถาด ปอนเคร่ืองหมายถูกเพ่ือแสดงขอความปอปอัพที จะแจงใหตั้งคาประเภท เม่ือโหลดกระดาษลงในถาด 1 

คาเร่ิมตนจากโรงงานคือ (เลือก)

ชนิด กระดาษธรรมดา (60-90 gsm)

กระดาษธรรมดาใชซํ้า

รีไซเคิล (60-89 gsm)

รีไซเคิลใชซํ้า

กระดาษเจาะรู (60-89 gsm)

หัวจดหมาย (60-89 gsm)

พรีพร้ินต (60-89 gsm)

กระดาษสี (60-89 gsm)
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คา:

หมายเหตุ • หากใชซองท่ีไมใชซองขนาดมาตรฐาน ระบุขนาดโดยไมรวมสวนพับใน [ขนาดแบบกําหนดเอง]

ลําดับความสําคัญของถาดกระดาษ

จุดประสงค:

เพื่อต้ังคาลําดับความสําคัญของถาดกระดาษสําหรับการเลือกถาดอัตโนมัติ หากโหลดกระดาษในขนาดและชนิดเดียวกนัไวในถาดกระดาษ 

เคร่ืองจะเลือกถาดกระดาษตามลาํดับความสําคัญน้ี

คา:

แสดงการเตือนของถาด ปอนเคร่ืองหมายถูกเพ่ือแสดงขอความปอปอัพท ีจะแจงใหตั้งคาประเภทและขนาด เม่ือโหลดกระดาษลงในถาด 2 

คาเร่ิมตนจากโรงงานคอื (เลือก)

ขนาด ตรวจหาอตัโนมัติ

ขนาดแบบกําหนดเอง ยาว (x) 210 มม.

(8.3 น้ิว)

ระบุความยาวของกระดาษในขนาดท่ีกํา

หนดเอง

182-432 มม.

(7.2-17.0 น้ิว)

กวาง (y) 297 มม.

(11.7 น้ิว)

ระบุความกวางของกระดาษในขนาดที่กาํ

หนดเอง

140-297 มม.

(5.5-11.7 น้ิว)

ชนิด กระดาษธรรมดา (60-90 gsm)

กระดาษธรรมดาใชซํ้า

กระดาษปอนด (90-105 gsm)

กระดาษปอนดใชซํ้า

รีไซเคิล (60-89 gsm)

รีไซเคิลใชซํ้า

กระดาษเจาะรู (60-89 gsm)

หัวจดหมาย (60-89 gsm)

กระดาษหนา (HW) (106-169 gsm)

HW ใชซํ้า

กระดาษหนาพิเศษ (X-HW) (170-256 gsm)

X-HW ใชซํ้า

กลอส (106-169 gsm)

กลอสใชซํ้า

กระดาษหนาแบบกลอส (170-256 gsm)

กลอส HW ใชซํ้า

สติกเกอร (106-256 gsm)

พรีพร้ินต (60-89 gsm)

กระดาษสี (60-89 gsm)

ไปรษณียบตัร

ไปรษณียบตัรใชซํ้า

1 อันดับหน่ึง ถาด 5 (บายพาส) ตั้งคาถาด 5 (บายพาส) เปนลําดับแรก

ถาด 1 ตั้งคาถาด 1 เปนลําดับแรก

ถาด 2 ตั้งคาถาด 2 เปนลําดับแรก
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หมายเหตุ • [ถาด 2] และ [3 อันดบัสาม] ใชงานไดก็ตอเมื่อมีการตดิตัง้ One Tray Module (เสริม)

• ชื่อถาดกระดาษจะไมปรากฏในเมนลูําดับหลังจากเล ือกไปแลวหนึ่งครั้ง

การตั้งคาภาษา

ภาษาของแผง

หมายเหตุ • คาท่ีเปนตัวหนาคือการตั้งคาเมนูเริ่มตนจากโรงงาน

จุดประสงค:

เพื่อกาํหนดภาษาของขอความบนแผงควบคุม

คา:

รูปแบบแปนพิมพ

จุดประสงค:

เพื่อเลือกเคาโครงแปนพิมพบนแผงควบคุม

คา:

2 อันดับสอง ถาด 5 (บายพาส) ตั้งคาถาด 5 (บายพาส) เปนลําดับสอง

ถาด 1 ตั้งคาถาด 1 เปนลําดับสอง

ถาด 2 ตั้งคาถาด 2 เปนลําดับสอง

3 อันดับสาม ถาด 5 (บายพาส) ตั้งคาถาด 5 (บายพาส) เปนลําดับสาม

ถาด 1 ตั้งคาถาด 1 เปนลําดับสาม

ถาด 2 ตั้งคาถาด 2 เปนลําดับสาม

 (อังกฤษ)

 (จีนประยุกต)

 (เกาหลี)

 (ภาษาเวยีดนาม)

ไทย

QWERTY

AZERTY

QWERTZ
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ฟงกชันล็อคแผง

คุณลักษณะน้ีจะปองกันไมใหบุคคลที่ไมไดรับอนุญาตทาํการเปลี่ยนแปลงการต้ังคาที่ผูดูแลต้ังไว อยางไรกต็าม 

คุณสามารถเลอืกการต้ังคาสําหรับแตละงานพิมพไดโดยใชไดรเวอรการพิมพ

หมายเหตุ • การไมใชงานเมนูแผงควบคุม จะไมปองกันการเขาใชงานเมนู [การพิมพแบบปลอดภัย], [พิมพตวัอยาง] และ [กาตั้งคาถาด]

การใชงานล็อคแผง

1 กดปุม <สถานะเคร่ือง>

2 เลอืกแทบ็ [เคร่ืองมือ]

3 เลอืก [การต้ังคาของผูดูแลระบบ]

4 เลอืก [การต้ังคาแบบปลอดภยั]

5 เลอืก [การลอ็กแผง]

ปุม <สถานะเครื่อง>
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6 เลือก [ชุดการล็อกแผง]

7 เลือก [เปดใชงาน] จากน้ันเลือก [OK]

8 ปอนรหสัผานใหม จากน้ันเลือก [OK]

หมายเหตุ • คาเริม่ตนรหัสผานแผงจากโรงงานคือ 0000

• โปรดอยาลืมรหัสผาน 

ขั้นตอนท่ีอธิบายดานลางจะชวยใหคุณสามารถร ีเซ็ตรหัสผานได 

แตการตั้งคาสาํหรับสมดุรายชื่อจะถูกลางดวย

- ปดเครื่อง จากนั้น ขณะท่ีกดปุม <สถานะเครื่อง> คางไว 

ใหเปดเครือ่ง

• หากคุณเปล่ียนรหัสผานในขณะท่ี [ชดุการล็อกแผง] เปน [เปดใชงาน] 

ใหดาํเนินการตามขัน้ตอนท่ี 1 ถึง 3 ปอนรหัสผานป ัจจุบัน 

จากนั้นเลือก [OK] ดาํเนินการขั้นตอนท่ี 4 และ 5 เลือก 

[เปล่ียนรหัสผาน] จากนัน้เลือก [OK] ปอนรหัสผานป ัจจุบัน จากนั้นเลือก [OK] ดาํเนินการขั้นตอนท่ี 8 และ 9 การทําเชนนีจ้ะเปนการเปล่ียนรหัสผาน

9 ปอนรหสัผานซ้าํเพื่อยืนยันรหัสผานทีคุ่ณปอน จากน้ันเลอืก [OK]

การไมใชงานล็อคแผง

1 กดปุม <สถานะเคร่ือง>
ปุม <สถานะเครื่อง>
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2 เลอืกแทบ็ [เคร่ืองมือ]

3 เลอืก [การต้ังคาของผูดูแลระบบ]

4 ปอนรหสัผาน จากน้ันเลือก [OK]

หมายเหตุ • คาเริ่มตนรหัสผานแผงจากโรงงานคือ 0000

5 เลอืก [การต้ังคาแบบปลอดภยั]

6 เลอืก [การลอ็กแผง]

7 เลอืก [ชุดการลอ็กแผง]
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8 เลือก [ปดใชงาน] จากน้ันเลอืก [OK]

9 ปอนรหสัผานปจจุบัน จากน้ันเลอืก [OK]
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จํากัดการเขาใชการถายสําเนา, แฟกซ และสแกน

การเปดใชงานตัวเลือกล็อกการถายสําเนา ล็อกแฟกซและล็อกการสแกน เปนการจํากัดสิทธ์ิเขาใชการถายสําเนา การแฟกซและการสแกน 

ดวยการกําหนดใหปอนรหสัผานกอนทาํการถายสําเนา สแกน แฟกซหรือพิมพ

ยกตัวอยางการลอ็กแฟกซ ขัน้ตอนตอไปน้ีอธิบายวิธีเปดใชงานหรือปดใชงานตัวเลือก 

ใชขัน้ตอนเดียวกันน้ีเพือ่เปดใชงานหรือปดใชงานลอ็กการถายสําเนาหรือลอ็กการสแกน

หมายเหตุ • ไมสามารถใชคุณสมบัติการล็อกบริการไดพรอมก ันกับคุณลักษณะถายสําเนา Auditron

1 กดปุม <สถานะเคร่ือง>

2 เลอืกแทบ็ [เคร่ืองมือ]

3 เลอืก [การต้ังคาของผูดูแลระบบ]

4 เลอืก [การต้ังคาแบบปลอดภยั]

5 เลอืก [การลอ็กแผง]

ปุม <สถานะเครื่อง>
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6 เลือก [ชุดการล็อกแผง]

7 เลือก [เปดใชงาน] จากน้ันเลือก [OK]

8 ปอนรหสัผานใหมดวยแปนตัวเลข จากน้ันเลือก [OK]

9 ปอนรหสัผานซ้าํ จากน้ันเลอืก [OK]

หมายเหตุ • รหัสผานเริม่ตนคือ0000

10 เลือก [ ] หน่ึงคร้ัง

11 เลือก [การลอ็กบริการ]
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12 เลอืก [แฟกซ]

 เปดใชงานแลว

 รหัสผานถูกลอ็ก

 รหัสผานสีถูกลอ็ก (ใชงานไดสําหรับลอ็กการถายสําเนาเทาน้ัน)

 ปดใชงานอยู
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การตั้งคาตัวเลือกประหยัดพลังงาน

คุณสามารถต้ังคาประหยัดพลังงานสําหรับเคร่ือง เคร่ืองเปลีย่นเปนโหมดระบบประหยัดพลังงานภายหลังเวลาที่ระบุ

หมายเหตุ • หากตัง้คา [ชุดการล็อกแผง] เปน [เปดใชงาน] คุณจะตองปอนรหัสผานสี่หลักเพ่ือเขาสูเมนู [การตัง้คาของผูดูแลระบบ]

การกาํหนดระบบประหยัดพลังงาน:

1 กดปุม <สถานะเคร่ือง>

2 เลือกแท็บ [เคร่ืองมือ]

3 เลือก [การต้ังคาของผูดูแลระบบ]

4 เลือก [การต้ังคาระบบ]

5 เลือก [ทัว่ไป]

ปุม <สถานะเครื่อง>
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6 เลอืก [ประหยัดพลงังาน]

7 เลอืก [ตัวจับเวลาพลังงานใกลหมด] หรือ [การต้ังเวลาหยุดทํางาน]

8 เลอืก [ ] หรือ [ ] หรือปอนคาทีต่องการดวยแปนตัวเลข 

จากน้ันเลือก [OK]

คุณสามารถเลอืก 1-150 นาทีสําหรับ [ตัวจับเวลาพลงังานใกลหมด] หรือ 

0-60 นาทีสําหรับ [การต้ังเวลาหยุดทํางาน]

9 ในการกลับไปยังหนาจอกอนหนา ใหเลือก [ ]
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เก่ียวกับคุณลักษณะการทํางานพรอมกัน

คุณลักษณะน้ีทาํใหสามารถเร่ิมงานพรอมกันไดในขณะที่งานแฟกซกําลงัทาํงาน ซึ่งทาํไดโดยการแสดงหนาจอหนาหลักเปนระยะ 

และเปลีย่นเปนฟงกชั่นอื่นที่สามารถทาํงานได พรอมกนั เชน การถายสําเนาหรือการสแกน

1 ในขณะทีเ่คร่ืองกาํลังสงหรือรับแฟกซ ใหกดปุม <หนาหลกั>

2 เลือกเมนู [ทําสําเนา] หรือ [สแกน]

3 หลงัจากต้ังคาตัวเลอืกทาํสําเนาหรือสแกน ใหกดป ุม <เร่ิม>

ปุม <หนาหลัก>



9 เคร่ืองมือ

196

เค
ร
 ื อ
ง
ม

 ือ

9

การรีเซ็ตกลับเปนคาเร่ิมตนโรงงาน

หลงัจากเรียกใชงานฟงกชันน้ีและรีบูตเคร่ือง สมดุรายชือ่หรือพารามิเตอรเมนูทัง้หมด ยกเว นพารามเิตอรสําหรับเครือขาย 

จะถูกรีเซ็ตกลับเปนคาเร่ิมตน

1 กดปุม <สถานะเคร่ือง>

2 เลอืกแทบ็ [เคร่ืองมือ]

3 เลอืก [การต้ังคาของผูดูแลระบบ]

4 เลอืก [การดูแลรักษา]

5 เลอืก [เร่ิมตน NVM]

ปุม <สถานะเครื่อง>
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6 เลือกการต้ังคาที่ตองการ

7 เลือก [เร่ิมตน]

เคร่ืองจะรีสตารทโดยอัตโนมัติเพื่อใชการต้ังคา
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การตรวจสอบวัสดุสิ้นเปลือง

หนาจอสถานะเครื่องแสดงสถานะของวัสดุส้ินเปลอืง เชน ตลับหมึกและตลบัลูกดรัม

ปฏิบัติตามขัน้ตอนขางลางน้ีเพื่อตรวจสอบสถานะของวัสดุส้ินเปลือง

1 กดปุม <สถานะเคร่ือง> 

2 เลอืกแทบ็ [ซัพพลาย]

 ซัพพลาย

แสดงสถานะของตลบัผงหมึกและวัสดุอื่น ๆ

 [K]

แสดงเปอรเซน็ตของผงหมึกสีดําที่เหลืออยู

 [C]

แสดงเปอรเซน็ตของผงหมึกสีนํ้าเงินเขยีวที่เหลืออยู 

 [M]

แสดงเปอรเซน็ตของผงหมึกสีมวงแดงทีเ่หลอือย ู

 [Y]

แสดงเปอรเซน็ตของผงหมึกสีเหลอืงที่เหลอือยู 

 [วัสดุส้ินเปลืองอื่นๆ]

แสดงสถานะของตลบัหมึก ที่เก็บเศษหมึกพิมพ สายพานสง มวนสงความคลาดเคลือ่นที่สอง ชดุฟวเซอร และชุดผูพัฒนา

ปุม <สถานะเครื่อง>
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การเลือกภาษา

สําหรับภาษาอินเทอรเฟสผูใชทีแ่สดงบนแผงควบค ุม คุณสามารถเลือกไดหาภาษา คือ อังกฤษ จีนประย ุกต เกาหลี เวียดนาม และไทย

หมายเหตุ • ภาษาเริ่มตนอาจแตกตางกันไปขึ้นอยูกับภูมิภาคท่ีซ้ือสินคา

ปฏิบัติตามขั้นตอนขางลางน้ีเพื่อเลือกภาษา

1 กดปุม <สถานะเคร่ือง>

2 เลือกแท็บ [เคร่ืองมือ]

3 เลือก [การต้ังคาภาษา]

4 เลือก [ภาษาของแผง]

5 เลือกภาษาการแสดงผลจากหนาจอ [ภาษาของแผง]

6 เลือก [OK]

ปุม <สถานะเครื่อง>
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การตรวจสอบ IP แอดเดรสของเครื่อง

คุณสามารถแสดง IPv6 หรือ IPv4 แอดเดรสของเคร่ืองได

1 กดปุม <สถานะเคร่ือง>

2 เลอืก [เกี่ยวกับ MFP น้ี]

3 เลอืกแทบ็ [เครือขาย]

4 IP แอดเดรสของเคร่ืองจะปรากฏ

ปุม <สถานะเครื่อง>
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การตรวจสอบมิเตอร

หนาจอมิเตอรการเรียกเก็บเงินแสดงจํานวนหนาท ี่พิมพทัง้หมด (รวมทั้งจํานวนหนาของเอกสารทีถ่ายสําเนาและเอกสารแฟกซที่ไดรับ)

ปฏิบัติตามขั้นตอนขางลางน้ีเพื่อเรียกดูขอมูลบนหนาจอมิเตอรการเรียกเก็บเงิน

1 กดปุม <สถานะเคร่ือง> 

2 เลือก [มเิตอรการเรียกเกบ็เงิน]

รายการ คําอธิบาย

มิเตอร1 แสดงจํานวนรวมของการพิมพสี

มิเตอร2 แสดงจํานวนรวมของการพิมพขาวดํา

มิเตอร3 แสดงจํานวนรวมของการพิมพสีขนาดใหญ 

มิเตอร4 แสดงจํานวนรวมของการพิมพสีและขาวดํา (มิเตอร 1 + ม ิเตอร 2)

ปุม <สถานะเครื่อง>
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การพิมพรายงาน/รายการ

เคร่ืองสามารถพิมพรายงาน/รายการไดดังตอไปน้ี:

สามารถพิมพรายงานและรายการทีม่ีเคร่ืองหมายดอกจันตอเมื่อมีการติดต้ังชุดอุปกรณแฟกซ (เสริม) แลวเทาน้ัน

ปฏิบัติตามขัน้ตอนขางลางน้ีเพื่อพิมพรายงานหรือรายการ

1 กดปุม <สถานะเคร่ือง>

2 เลอืก [รายงาน/รายการ]

รายงาน/รายการ จุดประสงค

ตั้งคาระบบ ในการพิมพรายการคาเร่ิมตนของผูใชปจจุบัน ตัวเลือกที่ติดตั้ง จํานวนหนวยความจําการพิมพ ที่ติดตั้ง 

และสถานะของซัพพลายเคร่ือง

การตั้งคาแผง เพ่ือพิมพรายการอยางละเอียดของการตั้งคาทั งหมดบนเมนูแผงควบคุม

รายการแบบอักษรของ PCL เพ่ือพิมพตัวอยางแบบอักษร PCL ที่ใชได

ประวัติงาน เพ่ือพิมพรายการอยางละเอียดของงานพิมพ งานสำเนา งานแฟกซ หรืองานสแกนที่ไดรับการประมวลผล 

รายการน้ีมีงานลาสุด 20 งาน

ประวัติขอผิดพลาด เพื่อพิมพรายการอยางละเอียดของปญหากระดาษต ิดและขอผิดพลาดรายแรง

มิเตอรเคร่ืองพิมพ เพ่ือพิมพรายงานสําหรับจํานวนรวมของหนาที่พิมพ

หนาตัวอยาง เพ่ือพิมพหนาสําหรับการทดสอบสี

ตัวตรวจสอบโพรโทคอล เพ่ือพิมพรายการอยางละเอียดของโปรโตคอลที่ถ ูกตรวจสอบ

สมุดรายชื่อแฟกซ
* เพ่ือพิมพรายการของรายชื่อของแฟกซทั้งหมดที เกบ็ไวเปนขอมูลสมุดรายชือ่ของแฟกซ

สมุดรายชื่ออเีมลแอดเดรส เพ่ือพิมพรายการของรายชื่อของอีเมลทั้งหมดที เก็บไวเปนขอมูลสมุดรายชื่อของอเีมล

ที่อยูเซิรฟเวอร เพ่ือพิมพรายการขอที่อยูเซิรฟเวอรทั้งหมดที่เก็บไวเปนขอมูลที่อยูเซิรฟเวอร

การใชแฟกซ
* เพ่ือพิมพรายงานของแฟกซที่คุณเพ่ิงไดรับหร ือสง

รอการแฟกซ
* เพ่ือพิมพรายการสถานะของแฟกซที่คงคางอยู

ปุม <สถานะเครื่อง>
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3 เลือกรายงานหรือรายการที่จะพิมพ จากน้ันเลอืก [พมิพ]

หมายเหตุ • ในการยกเลิกการพิมพในขณะท่ีกําลังพิมพงาน กดป ุม <หยุด>
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11 สถานะของงาน

บทน้ีจะอธิบายวิธีการตรวจสอบสถานะของงานปจจุบันหรืองานทีร่อดําเนินการและวิธีการยกเลิกงาน

หมายเหตุ • ไมสามารถแสดงการตั้งคาบางอยางเมื่อไมไดต ิดตั้งชดุอุปกรณแฟกซ (ตัวเลือก)  สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา

 การตรวจสอบงานปจจุบัน/งานทีร่อดําเนินการ ................................................................................................................208
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การตรวจสอบงานปจจุบัน/งานที่รอดําเนินการ

คุณสามารถตรวจสอบสถานะของงานปจจุบันและงานท ีรอดําเนินการดังตอไปน้ีได:

 งานพิมพ งานสแกน หรืองานแฟกซปจจุบัน

 งานพิมพทีร่อดําเนินการ

 งานแฟกซที่รอดําเนินการสง

หมายเหตุ • ระบบจะไมแสดงงานท่ีเสรจ็สมบูรณแลว

1 กดปุม ปุม <สถานะของงาน>

2 ใชในการตรวจสอบงาน

การตรวจสอบงานแฟกซที่เก็บสํารองไว

หากแฟกซขาออกใดถูกจองไว คุณสามารถตรวจสอบไดดวยการเลอืก [งานแฟกซ (กําลงัรอสง)]

1 กดปุม ปุม <สถานะของงาน>

2 เลอืก [งานแฟกซ (กาํลังรอสง)]

รายชื่อของงานแฟกซทีสํ่ารองไวจะปรากฏขึน้

การยกเลิกงานปจจุบัน

1 กดปุม <สถานะของงาน>

2 เลอืกงานปจจุบัน

3 เลอืก [ลบ]

สิ่งสําคัญ • คุณอาจจะไมสามารถยกเลิกงานได 

ท้ังนีข้ึ้นอยูกับสถานะของการประมวลผลงาน 

• หากกําลังใชเครื่องเปนเครื่องพิมพท่ีไมไดเชื่อมตอเครือขาย 

อาจจะใชเวลาระยะหนึ่งในการยกเลิกงานนั้น 

ท้ังนีข้ึ้นอยูกับชนิดของงานพิมพท่ีกําลังดาํเนินการ 

ปุม <สถานะของงาน>
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การยกเลิกงานแฟกซที่รอดําเนินการ

งานแฟกซทีร่อดําเนินการชนิดเดียวที่สามารถยกเลกิไดคืองานแฟกซที่เก็บสํารองไว 

1 กดปุม <สถานะของงาน>

2 เลือก [งานแฟกซ (กําลงัรอสง)]

3 เลือกงานแฟกซทีเ่ก็บสํารองไว

4 เลือก [ลบ]

สิ่งสําคญั • คุณอาจจะไมสามารถยกเลิกงานได ท้ังนี้ขึ้นอยู กับสถานะของการประมวลผลงาน 



11 สถานะของงาน

210

ส
ถ
า
น
ะ
ข
อ
ง
ง
า
น

11



12 การบํารุงรักษา

เน้ือหาในบทนี้อธิบายเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนวัสดุส้ินเปลอืงและวิธีทาํความสะอาดเคร่ือง
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การเปล่ียนวัสดุสิ้นเปลือง

วัสดุส้ินเปลอืงตอไปน้ี จัดใหมาพรอมกับเครื อง 

เราขอแนะนําใหใชวัสดุส้ินเปลืองตอไปน้ีเน่ืองจากวัสดุดังกลาวผลติขึน้โดยสอดคลองกับขอมูลจาํเพาะของเคร่ือง

หมายเหตุ • เราขอแนะนําใหทานสํารองวัสดุสิน้เปลือง/อะไหลทดแทนท่ีตองเปล่ียนตามเวลาไวใหพรอมเสมอ

• ขึ้นกับสัญญาของคุณ การสั่งหมึกพิมพอาจแตกตางกัน สาํหรบัขอมูลเพ่ิมเติม โปรดตดิตอตัวแทน Fuji Xerox หรือตวัแทนฝายขายในทองถิ่น

 การจัดการวัสดุสิ้นเปลอืง/อะไหลทดแทนที่ตองเปลี่ยนตามเวลา

 อยาเก็บกลองบรรจุวัสดุส้ินเปลือง/อะไหลทดแทนที่ตองเปลี่ยนตามเวลาไวในลักษณะที่ต้ังตรง

 หากยังไมถึงเวลาใช ไมควรแกะกลองบรรจวัุสดุส้ินเปลอืง/อะไหลทดแทนทีต่องเปลีย่นตามเวลา 

และใหหลีกเลี่ยงการจัดเกบ็วัสดุส้ินเปลือง/อะไหลทดแทนที่ตองเปลี่ยนตามเวลาในสถานท่ีตอไปน้ี:

- ในบริเวณทีม่ีอุณหภูมิและความชื้นสูง

- ใกลอุปกรณกาํเนิดความรอน

- สถานทีท่ี่แสงแดดสงถึงโดยตรง

- บริเวณทีเ่ต็มไปดวยฝุนละออง

 ขณะใชวัสดุส้ินเปลอืง/อะไหลทดแทน ใหอานขอควรระวังในการใชงานอยางละเอียด 

ขอควรระวังในการใชงานมักจะติดอยูบนตัวผลติภณัฑหรือบรรจุภัณฑ หรือมีการแนบแผนขอควรระวังไวในบรรจุภณัฑเหลาน้ัน

 เราขอแนะนําใหคุณสํารองวัสดุส้ินเปลือง/อะไหลทดแทนที่ตองเปลี่ยนตามเวลาไวใหพรอมเสมอ

ชนิดของวัสดุสิ้นเปลือง/

อะไหลทดแทนทีต่องเปลี่ยนตามกําหนด
รหัสผลิตภัณฑ ปรมิาณ/กลอง

ตลับหมึก K CT202246 1ชิ้น/กลอง

ตลับหมึก C CT202247 1ชิ้น/กลอง

ตลับหมึก M CT202248 1ชิ้น/กลอง

ตลับหมึก Y CT202249 1ชิ้น/กลอง

ที่เกบ็เศษหมึกพิมพ CWAA0869 1ชิ้น/กลอง

ตลับลูกดรัม CMYK CT351053 1ชิ้น/กลอง

 หามใชเคร่ืองดูดฝุนดูดทําความสะอาดผงหมึกท ีหกและผงหมึกที่ตกคางอยูบนเคร่ือง ตลับหมึก หรือตลับเก็บหมึก 

เน่ืองจากผงหมกึอาจติดไฟหากเกิดประกายไฟขึน้ภายในเคร่ืองดูดฝุนและอาจเปนสาเหตุทาํใหเกิดการระเบิดขึ้นได 

ใหใชไมกวาดหรือผาชบุนํ้าเช็ดผงหมึกออกแทน ถ ามีผงหมึกหกเลอะเทอะเปนจํานวนมาก โปรดติดตอต ัวแทนฟูจิ 

ซีร็อกซในพื้นที่ของคุณ

 หามทิง้ตลบัหมึกลงในเปลวไฟ  ผงหมกึที่เหลืออย ูในตลับหมกึอาจลุกติดไฟและทาํใหเกิดการบาดเจ ็บจากไฟไหมหรือการระเบิด 

ถาคุณมีตลับหมึกที่ใชหมดแลวซึง่ตองการกาํจ ัดทิ้ง โปรดติดตอตัวแทนฟูจ ิซร็ีอกซในพื้นท ีของคุณเพือ่ใหกาํจัดทิ้งวัสดุ

 หามทิง้ตลบัเก็บกากหมึกลงในเปลวไฟ  ผงหมึกอาจลกุติดไฟและทาํใหเกิดการบาดเจ็บจากไฟไหมหรือการระเบิด

ถาคุณมีตลับเก็บกากหมึกทีใ่ชหมดแลวซึ่งตองการกําจัดทิ้ง  โปรดติดตอตัวแทนฟูจซิีร็อกซในพื้นที่ของคุณเพื่อใหกําจดัทิง้วัสดุ

 เก็บชุดลูกดรัม (หรือลกูดรัม) และตลับหมึกใหพนมือเด็ก ถาเด็กกลืนผงหมกึโดยไมต้ังใจ ใหบวนผงหมึกทิง้ กลัว้ลางปากดวยนํ้า 

ด่ืมนํ้าและรีบพบแพทยทันที

 เมื่อเปลี่ยนชดุลกูดรัม (หรือลูกดรัม) และตลับหม ึก ระวังอยาใหหมึกหก ทุกคร้ังที่หมึกหก ควรหล ีกเลี่ยงมิใหหมึกสัมผัสกับเส้ือผา 

ผิวหนัง ดวงตา และปาก รวมทั้งการสูดดมเขาไป

 ถาหมึกหกลงบนผิวหนังหรือเส้ือผา ใหลางออกด วยสบูและนํ้า ถาผงหมึกเขาตา ใหลางตาดวยนํ้าสะอาดในปริมาณมากๆ 

เปนเวลาอยางนอย 15 นาทจีนอาการระคายเคืองหายไป และรีบพบแพทยทนัท ีถาหายใจเอาผงหมึกเขาไป ใหยายไปอยูในที่ๆ  

อากาศปลอดโปรงและกลัว้ลางปากดวยนํ้า ถาผงหม ึกเขาปาก ใหบวนผงหมึกทิง้ กลั้วลางปากดวยนํ้า 

ด่ืมนํ้าเปนจํานวนมากและรีบพบแพทยทันที
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 โปรดเตรียมรหสัผลติภณัฑของคุณไวใหพรอมเม ือทําการติดตอศูนยบริการลกูคาของเราเพื่อสั งซือ้วัสดุส้ินเปลอืง/

อะไหลทดแทนที่ตองเปลี่ยนตามเวลา

 การใชวัสดุส้ินเปลือง/อะไหลทดแทนที่ไมไดแนะนําโดยฟูจิ ซีร็อกซ อาจทาํใหเคร่ืองเส่ือมคุณภาพและลดประสิทธิภาพการทาํงานลงได 

ดังน้ันใหใชเฉพาะวัสดุส้ินเปลอืง/อะไหลทดแทนทีแ่นะนําโดยฟูจิ ซีร็อกซเทาน้ัน

 การตรวจสอบสถานะของวัสดุสิ้นเปลอืง

คุณสามารถตรวจสอบสถานะของวัสดุส้ินเปลืองไดบนหนาจอ [ซพัพลาย]

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ใหดูที่ "การตรวจสอบวัสดุส้ินเปลือง" (P.200)

การเปลี่ยนตลับหมึก

ขอความขางลางน้ีจะปรากฏขึ้นในหนาจอแผงควบคุมเมื่อมีผงหมกึเหลืออยูนอย ปฏิบัติตามคําแนะนําในขอความน้ีเพื่อดําเนินการทีจ่ําเปน

*1 :คําเตือนน้ีปรากฏขึ้นก็ตอเม่ือใชตลับหมึก Fuji Xerox เทาน้ัน ([ผงหมึกทีไ่มใชของแท] ถูกต้ังคาเปน [ปด])

*2 :  จํานวนหนาที่เหลือแตกตางกัน ขึ้นอยูกับสภาพการพมิพ เน้ือหาของเอกสาร และความถี่ของการเป ิด/ปดเครือ่ง

สิ่งสําคญั • เมื่อวางตลับผงหมกึใชแลวบนพ้ืนหรือโตะ ใหใชแผนกระดาษสองสามแผนรองใตตลับผงหมกึ เพ่ือปองกันผงหมึกท่ีอาจหก

• หามใชตลับหมึกเกาซํ้า เมื่อคุณเอาออกจากเคร ืองแลว การกระทําดังกลาวอาจลดทอนคุณภาพการพิมพได

• หามเขยาหรือทุบตลับผงหมึกใชแลว ผงหมึกท่ีเหลืออาจหกได

• เราขอแนะนาํใหคุณใชตลับผงหมึกใหหมดภายในหนึ งป หลังจากท่ีนําเอาออกจากบรรจุภัณฑ

1 ตรวจดูใหแนใจวาเคร่ืองไมไดทาํงานอยู และเปดฝาครอบดานหนาขึ้น 

ขอความ จํานวนหนาที่เหลือ
*2 สถานะเครือ่งและการดําเนินการ

ส่ังซ้ือผงหมึก: XXXX
*1

ตลับหมึกพิมพที่ใหมาดวย: 600 

หนา (K), 750 หนา (Y/M/C)

ตลับหมึกพิมพที่เปล่ียน: 2,700 

หนา (K), 900 หนา (Y/M/C)

ระดับผงหมึกในตลับต่ํา เตรียมตลับใหม

ผงหมึกหมด 

เปดฝาครอบหนา

จากน้ันเปล่ียนผงหมึก XXXX 

- ผงหมึกในตลับหมดแลว เปล่ียนตลับผงหมึก

K C M Y
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2 ยึดทีจ่ับตลับหมึกไวและยกขึ้นเลก็นอย

3 คอยๆ ดึงตลับหมกึออกจากตัวเคร่ือง

สิ่งสําคัญ • คอยๆ ดึงตลับหมึกออกมาชาๆ มิฉะนั้นผงหมกึอาจหกออกจากตัวตลับ

• สงคืนตลับหมกึท่ีใชแลวแกตวัแทนฟูจิ ซีร็อกซในพ้ืนท่ีของคุณ

4 แกะหอบรรจุภัณฑของตลับหมกึอันใหม เขยาขึน้/ลงและซาย/ขวาเบาๆ  

10 คร้ัง 

สิ่งสําคัญ • หามแตะท่ีชัตเตอร

5 วางตลับหมึกโดยใหลูกศร () หงายขึน้ 

แลวสอดตลบัหมึกน้ันเขาไปใหลึกทีสุ่ด

หามทิ้งตลับหมกึลงในเปลวไฟ  ผงหมึกทีเ่หลอือย ูในตลบัหมึกอาจลุกติดไฟและทาํใหเกดิการบาดเจ ็บจากไฟไหมหรือการระเบิด

ถาคุณมีตลับหมึกที่ใชหมดแลวซึ่งตองการกําจ ัดทิง้ โปรดติดตอตัวแทนฟูจิ ซีร็อกซในพื้นท ีของคุณเพื่อใหกาํจัดทิง้วัสดุ
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6 ปดฝาครอบดานหนา

หมายเหตุ • ถาฝาครอบดานหนาปดไมสนิท 

รหัสขอผดิพลาดจะปรากฏขึ้นและเครื่องจะหยุดการทํางานคางไว

การเปลี่ยนที่เก็บเศษหมึกพิมพ [R5]

ที่เกบ็เศษหมึกพิมพจะเก็บหมึกพิมพทีใ่ชแลวไว ขอความตอไปน้ีจะแสดงบนหนาจอสัมผัสตามสถานะของที่เก็บเศษหมึกพิมพ 

ทาํตามขอความ

* : จํานวนหนาทีเ่หลือแตกตางกัน ขึ้นอยูกับสภาพการพิมพ เน้ือหาของเอกสาร และความถี่ของการเปด/ปดเครื่อง

สิ่งสําคญั • หามสัมผสัชิ้นสวนฟองน้าํสีเทาท่ีดานหลังของท่ีเก็บเศษหมึกพิมพ

มิเชนนั้น หมกึพิมพอาจเปอนมือคุณ

• หากคุณเปล่ียนท่ีเก็บเศษหมึกพิมพ หมึกพิมพอาจหกและเปอนพ้ืน เราแนะนาํใหปูกระดาษบนพ้ืนกอน

• จําเปนตองท้ิงท่ีเก็บเศษหมึกพิมพท่ีใชแลวอยางเหมาะสม สงคืนท่ีเก็บเศษหมกึพิมพเกาให กับศูนยบริการลูกคาของเรา

• Fuji Xerox ไมแนะนาํการใชท่ีเก็บเศษหมึกพิมพท่ีใชแลว ซ่ึงอาจลดคุณภาพของรูปภาพและประสิทธิภาพ ใชท่ีเก็บเศษหมึกพิมพท่ี Fuji Xerox 

แนะนาํเทานั้น

1 ตรวจดูใหแนใจวาเคร่ืองไมไดทาํงานอยู และเปดฝาครอบดานหนาขึ้น

ขอความ จํานวนหนาที่เหลือ
* สถานะเครือ่งและการดําเนินการ

ถังทิ้งผงหมึกหมดอายุการใชงาน

เปดฝาครอบดานหนา 

จากน้ันเปล่ียนถังทิ้ง ผงหมึก [R5]

1000 หนา ที่เกบ็เศษหมึกพิมพใกลหมดอายุ จัดเตรียมชุดใหม

 หามใชเคร่ืองดูดฝุนดูดทาํความสะอาดผงหมึกที หกและผงหมึกทีต่กคางอยูบนเคร่ือง ตลับหมึก หรือตลบัเก็บหมึก 

เน่ืองจากผงหมึกอาจติดไฟหากเกิดประกายไฟขึ้นภายในเคร่ืองดูดฝุนและอาจเปนสาเหตุทําใหเกิดการระเบิดขึน้ได 

ใหใชไมกวาดหรือผาชุบนํ้าเชด็ผงหมกึออกแทน ถ ามีผงหมึกหกเลอะเทอะเปนจาํนวนมาก 

โปรดติดตอตัวแทนฟูจิซร็ีอกซในพื้นทีข่องคุณ

 หามทิ้งตลับหมกึลงในเปลวไฟ ผงหมึกที่เหลืออยู ในตลับหมกึอาจลุกติดไฟและทาํใหเกิดการบาดเจ็บจากไฟไหมหรือการระเบิด 

ถาคุณมีตลับหมึกที่ใชหมดแลวซึ่งตองการกําจ ัดทิง้ โปรดติดตอตัวแทนฟูจิซีร็อกซในพื้นทีข่องคุณเพื่อใหกาํจัดทิ้งวัสดุ
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2 บิดคันล็อกทวนเข็มนาฬิกา

3 ปลดล็อกทีเ่ก็บเศษหมึกพิมพ แลวดึงออก โดยถือตรงๆ 

เพื่อไมใหเศษหมึกพิมพกระเด็นออกมา

หมายเหตุ • ระวังอยาใหเศษหมึกพิมพหยดลงมาขณะนาํออก

• หลังจากท่ีเอาท่ีเก็บเศษหมึกพิมพออกแลว 

หามสัมผัสชิ้นสวนท่ีแสดงในภาพ 

หมึกพิมพอาจทําใหมือสกปรกหรือเปรอะเปอนได

สิ่งสําคัญ • หามวางกลองเศษหมึกพิมพโดยเอียงขาง 

เนื่องจากอาจทําใหหมึกพิมพทํางานผิดพลาดหรอืหมึกพิมพหก

4 เตรียมทีเ่ก็บเศษหมึกพมิพใหม

หมายเหตุ • นาํภาชนะบรรจุใหมออกจากกลองลวงหนา
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5 ติดต้ังทีเ่ก็บเศษหมึกพิมพใหม แลวล็อกไว

6 บิดคันล็อกตามเขม็นาฬิกา แลวปดฝาครอบดานหนา

7 ใสที่เกบ็เศษหมึกพิมพที่ใชแลวลงในถุงพลาสติกทีใ่หมา

8 ใชมือทั้งสองวางภาชนะใสหมึกพิมพใชแลวลงในกลองวาง

สิ่งสําคญั • สงคืนท่ีเก็บเศษหมกึพิมพเกาใหกับศูนยบริการลูกคาของเรา
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การเปลี่ยนตลับลูกดรัม

ขอความขางลางน้ีจะปรากฏขึ้นในหนาจอแผงควบคุมเมื่อตลับลูกดรัมใกลส้ินสุดอายุการใชงาน 

ปฏิบัติตามคําแนะนําในขอความน้ีเพื่อดําเนินการตามที่จาํเปน

สิ่งสําคัญ • เมื่อเปล่ียนตลับลูกดรมั ใหดคํูาแนะนาํในการเปล ี่ยนท่ีใหมากับกลองบรรจุวัสดสุิ้นเปลืองใหม แตละกลอง

* : จํานวนหนาที่เหลือแตกตางกัน ขึ้นอยูกับสภาพการพิมพ เน้ือหาของเอกสาร และความถี่ของการเปด/ปดเครื่อง

สิ่งสําคัญ • การใชตลับลูกดรมัท่ีฟูจิ ซีร็อกซไมไดแนะนาํใหใชอาจจะลดคุณภาพของงานท่ีสงออกมาจากเคร ืองหรือประสิทธิภาพของเครือ่งลงได 

ใหใชตลับลูกดรมัท่ีฟูจิ ซีร็อกซแนะนําใหใชกับเครื่องนี้ทุกครั้ง

หมายเหตุ • หามมิใหตลับลูกดรัมโดนแสงแดดโดยตรงหรือโดนแสงจาจากหลอดฟลูออเรสเซนตภายในอาคาร หามสัมผ ัสหรือขูดขีดผิวลูกดรัม 

เพราะการปฏิบัติเชนนี้อาจจะสงผลตอคุณภาพงานพิมพได

ขอความ จํานวนหนาที่เหลือ
* สถานะเครือ่งและการดําเนินการ

ส่ังซ้ือลูกดรัม XXXX ใหม
สีดํา: ประมาณ 2,000 หนา

สีอืน่นอกจากสีดํา: ประมาณ 1,600 หนา

ตลับดรัมใกลหมดอายุ เตรียมตลับใหม

ส่ังซ้ือลูกดรัม XXXX
สีดํา: ประมาณ 600 หนา

สีอืน่นอกจากสีดํา: ประมาณ 500 หนา

ถึงเวลาเปล่ียนตลับลูกดรัมดวน

เปล่ียนลูกดรัม XXXX - ตลับลูกดรัมถึงเวลาส้ินสุดอายุใชงานแลว 

เปล่ียนตลับลูกดรัมเกาดวยตลับใหม
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การทําความสะอาดเคร่ือง

หัวขอน้ีอธิบายวิธีการทาํความสะอาดเคร่ือง เชน ตัวเคร่ืองดานนอก ฝาครอบกระจกวางเอกสาร ตัวป อนเอกสาร และกระจกวางเอกสาร

การทําความสะอาดตัวเคร่ืองดานนอก

ตอไปน้ีจะเปนการอธิบายวิธีการทาํความสะอาดตัวเคร่ืองดานนอก

สิ่งสําคญั • หามใชเบนซิน, ทินเนอรผสมสี, ของเหลวระเหยอ่ืนๆ หรอืสเปรยไลแมลงฉีดพนบนตวัเครื่อง เพราะอาจทําใหฝาครอบตางๆ เปล่ียนสี บิดเบี้ยว 

หรอืเกิดรอยราวขึ้นได

• การทําความสะอาดเครื่องดวยน้ําในปริมาณมากเกินไปอาจทําใหเครื่องทํางานผิดปกต ิหรือทําใหเอกสารเสียหายในระหวางการทําสาํเนาได

1 ใชผานุมชุบนํ้าบิดใหแหงพอหมาดๆ แลวเช็ดท ีตัวเคร่ืองดานนอก

สิ่งสําคญั • หามใชสารทําความสะอาดอ่ืนๆ 

ท่ีนอกเหนือจากน้ําหรือผงซักฟอกท่ีมีฤทธิ์เปนกลาง

หมายเหตุ • หากไมสามารถกําจัดสิ่งสกปรกออกไดอยางงายดาย 

ใหเช็ดตัวเครือ่งเบาๆ ดวยผานุมชบุน้าํหมาดๆ 

และผงซักฟอกท่ีมีฤทธิ์เปนกลางในปรมิาณนอยๆ

2 เช็ดนํ้าสวนเกนิออกดวยผานุมแหง

การทําความสะอาดภายในเคร่ือง (หัวพิมพ LED)

ตอไปน้ีจะเปนการอธิบายวิธีการทาํความสะอาดภายใน (หวัพิมพ LED) ของเคร่ือง

โดยปกติจะทาํความสะอาดหัวพิมพ LED เมื่อคุณเปลีย่นตลับลูกดรัม อยางไรก็ตาม หากคุณมีปญหาดานคุณภาพเชน 

แถบสีขาวหรือสีอื่นปรากฏบนสําเนาหรืองานพิมพ ใหทาํความสะอาดหวัพิมพ LED

สิ่งสําคญั • ทําความสะอาดหัวพิมพ LED ทุกครั้งเมื่อคุณเปล่ียนตลับลูกดรมั

1 ตรวจดูใหแนใจวาเคร่ืองไมไดทาํงานอยู และเปดฝาครอบดานหนาขึ้น

เมื่อทาํความสะอาดผลิตภัณฑ ใหใชอุปกรณทาํความสะอาดทีก่ําหนดไวเฉพาะ 

อุปกรณทาํความสะอาดอื่นๆ อาจสงผลใหประสิทธิภาพในการทํางานของผลติภณัฑลดลง หามใชสเปรยทาํความสะอาด 

มฉิะน้ันอาจทําใหเกดิการลุกติดไฟและเกิดการระเบิดขึ้นได

ใหปดสวิตชเคร่ืองและถอดปลั๊กออกทุกคร้ังเม ื่อทาํความสะอาดเคร่ือง การเปดเขาถึงภายในเคร ื่องที่ไดรับกระแสไฟฟา 

อาจทาํใหถูกไฟช็อตได
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2 บิดคันล็อกทวนเข็มนาฬิกา

3 ปลดล็อกทีเ่ก็บเศษหมึกพิมพ แลวดึงออก โดยถือตรงๆ 

เพื่อไมใหเศษหมึกพิมพหกออกมา

หมายเหตุ • ระวังอยาใหเศษหมึกพิมพหยดลงมาขณะนาํออก

• หลังจากท่ีเอาท่ีเก็บเศษหมึกพิมพออกแลว 

หามสัมผัสชิ้นสวนท่ีแสดงในภาพ 

หมึกพิมพอาจทําใหมือสกปรกหรือเปรอะเปอนได

สิ่งสําคัญ • หามวางกลองเศษหมึกพิมพโดยเอียงขาง 

เนื่องจากอาจทําใหหมึกพิมพทํางานผิดพลาดหรอืหมึกพิมพหก

4 ถอดแถบทาํความสะอาดออกจากดานหลงัของฝาปดดานหนา 

จากน้ันทาํความสะอาดหัวพิมพ LED 

แตละหัวหน่ึงคร้ังดวยแถบทาํความสะอาด

ใสแถบทําความสะอาดกลับเขาไปยังแตละชองจนกว าจะหยุด 

และเลื่อนแถบกลับมาอยางชาๆ 
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5 คืนแถบทาํความสะอาดกลับไปยังดานหลังของฝาปดด านหนา

6 ติดต้ังทีเ่ก็บเศษหมึกพิมพ แลวล็อกไว

7 บิดคันล็อกตามเขม็นาฬิกา แลวปดฝาครอบดานหนา

หมายเหตุ • ถาฝาครอบดานหนาปดไมสนิท 

รหัสขอผดิพลาดจะปรากฏขึ้นและเครื่องจะหยุดการทํางานคางไว

การทําความสะอาดหนาจอสัมผัส

ขอมูลตอไปน้ีอธิบายวิธีการทาํความสะอาดหนาจอสัมผัส

1 เช็ดเฉพาะสวน LCD 

ดวยผานุมชุบนํ้ายาลางที่มีฤทธ์ิเปนกลางหร ือแอลกอฮอล

สิ่งสําคญั • เมื่อคุณชุบผานุมดวยน้าํยาลางท่ีมีฤทธิ์เป ็นกลางหรอืแอลกอฮอล 

อยาใหของเหลวสวนเกินหยดลงจากผา 

หากชบุผาดวยของเหลวมากเกินไป ใหบิดผาเบาๆ กอนท่ีจะเช็ดสวน 

LCD

• หามใชของเหลวท่ีระเหยงายเช็ดเครื่อง เชน 

เบนซินและทินเนอรผสมสีหรือสารไลแมลง 

เพราะอาจทําใหตัวเครื่องดานนอกเปลี่ยนสี ผดิร ูป หรือมีรอยแตกได

• การทําความสะอาดหนาจอสัมผัสดวยแรงที มากเกินไปอาจทําใหหนาจอ

เสียหายได ใหเช็ดหนาจอเบาๆ

การทําความสะอาดฝาครอบกระจกวางเอกสารและกระจกวางเอกสาร

หากฝาครอบกระจกวางเอกสารและกระจกวางเอกสารเปรอะเปอน รอยดางอาจจะปรากฏขึ้นบนสําเนา แฟกซ หรือเอกสารทีส่แกน 

และอาจทาํใหเคร่ืองตรวจจับขนาดกระดาษไดไมถูกตอง

เพื่อใหไดรับสําเนาทีส่ะอาดทกุคร้ัง ใหทาํความสะอาดฝาครอบกระจกวางเอกสารและกระจกวางเอกสารประมาณเดือนละคร้ัง

สิ่งสําคญั • หามใชเบนซิน, ทินเนอรผสมสี หรือตวัทําละลายอินทรียอ่ืนๆ เพราะกระทําเชนนั้นอาจสรางความเส ียหายใหกับสี หรอืสีเคลือบบนชิ้นสวนตางๆ 

ของเครื่องท่ีเปนพลาสติกได

• การทําความสะอาดเครื่องดวยน้ําในปริมาณมากเกินไปอาจจะทําใหเครื่องทํางานผิดปกต ิหรอืทําใหเอกสารเสยีหายในระหวางการทําสาํเนา, 

การสแกน หรือการแฟกซ
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1 เช็ดฝาครอบกระจกวางเอกสารดวยผานุมชุบนํ้าพอหมาดๆ 

เพื่อกําจัดส่ิงสกปรกออกไป จากน้ันใหเช็ดดวยผ านุมแหง

สิ่งสําคัญ • หามใชสารทําความสะอาดอ่ืนๆ 

ท่ีนอกเหนอืจากน้าํหรอืผงซักฟอกท่ีมีฤทธิ์เปนกลาง

หมายเหตุ • หากไมสามารถกําจัดสิ่งสกปรกออกไดโดยงาย 

ใหเช็ดฝาครอบกระจกวางเอกสารดวยผานุมชุบน้าํหมาดๆ 

และน้าํยาลางท่ีมีฤทธิ์เปนกลางในปรมิาณเล็กน อย

2 เช็ดกระจกวางเอกสารตนฉบับดวยผานุมชุบนํ้าพอหมาดๆ 

เพื่อกําจัดส่ิงสกปรกออกไป จากน้ันใหเช็ดดวยผ านุมแหง

สิ่งสําคัญ • หามใชสารทําความสะอาดอ่ืนๆ 

ท่ีนอกเหนอืจากน้าํหรอืผงซักฟอกท่ีมีฤทธิ์เปนกลาง

หมายเหตุ • หากไมสามารถกําจัดสิ่งสกปรกออกไดอยางงายดาย 

ใหเช็ดกระจกวางเอกสารตนฉบับดวยผานุมชบุน้ําหมาดๆ 

และผงซักฟอกท่ีมีฤทธิ์เปนกลางในปรมิาณนอยๆ

การทําความสะอาดตัวกดเอกสารและแถบกระจก

หากตัวกดเอกสารและแถบกระจกเปรอะเปอน รอยดางอาจจะปรากฏขึน้ในกระดาษสําเนา, แฟกซ หรือเอกสารทีส่แกน 

และอาจทาํใหเคร่ืองตรวจจับขนาดกระดาษไดไมถูกตอง

เพื่อใหแนใจวากระดาษสําเนาจะสะอาดตลอดเวลา ใหทําความสะอาดตัวกดเอกสารและแถบกระจกประมาณเด ือนละคร้ัง

สิ่งสําคัญ • หามใชเบนซิน, ทินเนอรผสมสี หรือตัวทําละลายอินทรยีอ่ืนๆ เพราะกระทําเชนนั้นอาจสรางความเส ียหายใหกับสี หรือสีเคลือบบนชิ้นสวนตางๆ 

ของเครื่องท่ีเปนพลาสติกได

• การทําความสะอาดเครื่องดวยน้าํในปรมิาณมากเกินไปอาจทําใหเครือ่งทํางานผดิปกติ 

หรือทําใหเอกสารเสียหายในระหวางการทําสาํเนาหร ือสแกนได

1 เช็ดตัวกดเอกสารดวยผานุมชบุนํ้าพอหมาดๆ เพือ่กําจัดส่ิงสกปรกออกไป 

จากน้ันใหเช็ดดวยผานุมแหง

สิ่งสําคัญ • หามกดฟลมแรงเกินไปเพราะอาจทําใหเกิดความเส ียหายได

• หามใชสารทําความสะอาดอ่ืนๆ 

ท่ีนอกเหนอืจากน้าํหรอืผงซักฟอกท่ีมีฤทธิ์เปนกลาง

หมายเหตุ • หากไมสามารถกําจัดสิ่งสกปรกออกไดอยางงายดาย 

ใหเช็ดตัวกดเอกสารดวยผานุมชบุน้าํหมาดๆ 

และผงซักฟอกท่ีมีฤทธิ์เปนกลางในปรมิาณนอยๆ

2 เช็ดแถบแทงแกวดวยผานุมชุบนํ้าพอหมาดๆ เพื่อกาํจัดส่ิงสกปรกออกไป 

จากน้ันใหเช็ดดวยผานุมแหง

สิ่งสําคัญ • หามใชสารทําความสะอาดอ่ืนๆ 

ท่ีนอกเหนอืจากน้าํหรอืผงซักฟอกท่ีมีฤทธิ์เปนกลาง

หมายเหตุ • หากไมสามารถกําจัดสิ่งสกปรกออกไดอยางงายดาย 

ใหเช็ดแถบแทงแกวดวยผานุมชบุน้ําหมาดๆ 

และผงซักฟอกท่ีมีฤทธิ์เปนกลางในปรมิาณนอยๆ



การทําความสะอาดเคร่ือง

223

ก
า
ร
บ
ำ
ร
 ุง
ร
 ัก
ษ
า

12

การทําความสะอาดลูกกลิ้งตัวปอนเอกสาร

หากลกูกลิ้งของตัวปอนเอกสารเปรอะเปอน รอยดางอาจจะปรากฏขึ้นในกระดาษสําเนา เอกสารแฟกซ หร ือเอกสารที่สแกน 

และกระดาษติดขัดอาจจะเกิดขึ้นได

เพื่อใหแนใจวากระดาษสําเนาสะอาดตลอดเวลา ใหทําความสะอาดลูกกลิง้ตัวปอนเอกสารประมาณเดือนละคร้ัง

สิ่งสําคญั • หามใชเบนซิน, ทินเนอรผสมสี หรือตวัทําละลายอินทรียอ่ืนๆ เพราะการกระทําเชนนั้นอาจสรางความเสียหายใหกับสี หรือสีเคลือบบนชิ้นสวนตางๆ 

ของเครื่องท่ีเปนพลาสติกได

• การทําความสะอาดเครื่องดวยน้ําในปริมาณมากเกินไปอาจจะทําใหเครื่องทํางานผิดปกต ิหรอืทําใหเอกสารเสยีหายไดในระหวางการทําสาํเนา 

การสแกน การแฟกซ หรือการพิมพ

1 ยกสลกัฝาครอบดานบนของตัวปอนเอกสารข ึนจนกวาฝานั นจะเปดออกท ังหมด

หมายเหตุ • เมื่อเปดฝาครอบเตม็ท่ีแลว ฝาครอบจะอยูในตาํแหนงท่ีมั่นคง 

ใหเปดฝาครอบเบาๆ

2 ใหเช็ดดวยผานุมชุบนํ้าพอหมาดๆ ขณะที่หมุนลกูกลิ้ง 

สิ่งสําคญั • หามใชสารทําความสะอาดอ่ืนๆ 

ท่ีนอกเหนือจากน้ําหรือผงซักฟอกท่ีมีฤทธิ์เปนกลาง

• ใชผาชบุน้าํบิดใหหมาดๆ เพ่ือปองกันไมใหนำหยดไปในเครื่อง 

หากน้าํหยดลงไปในเครื่องอาจทําใหเครือ่งทํางานผ ิดปกติได

หมายเหตุ • หากไมสามารถกําจัดสิ่งสกปรกออกไดอยางงายดาย 

ใหเช็ดตัวลูกกล้ิงดวยผานุมชุบน้าํหมาดๆ 

และผงซักฟอกท่ีมีฤทธิ์เปนกลางในปรมิาณนอยๆ

3 ปดฝาครอบตัวปอนเอกสารใหสนิท และตรวจดูวาไม มีชองวางระหวางดานขางทีอ่ยูใกลหรือไกลจากฝาและตัวปอนเอกสาร
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การจัดการเคร่ือง

หัวขอน้ีอธิบายวิธีการตรวจสอบสถานะเครื่องโดยใช CentreWare Internet Services หรือคุณลกัษณะ Status Messenger

การตรวจสอบหรือการจัดการเครื่องดวย CentreWare Internet Services

เมือ่ติดต้ังเคร่ืองในระบบการทาํงานแบบ TCP/IP คุณสามารถใช CentreWare Internet Services เพื่อตรวจสอบสถานะของเคร่ือง 

ปริมาณที่เหลือของวัสดุส้ินเปลือง และกระดาษท ีบรรจุอยูในเคร่ือง คุณสามารถใช CentreWare Internet Services 

เพื่อกําหนดคาการต้ังคาเคร่ืองไดดวย

หมายเหตุ • เมื่อใชเครื่องเปนเครื่องพิมพประจาํท่ี คุณจะไมสามารถใช CentreWare Internet Services ได

การเริ่ม CentreWare Internet Services

ใชขัน้ตอนตอไปน้ีในการเร่ิม CentreWare Internet Services

1 เรียกใชงานเว็บเบราวเซอรของคุณ

2 ปอนที่อยู IP ในชองที่อยูของเบราเซอร จากนั นกดปุม Enter

หนาจอ CentreWare Internet Services จะปรากฏขึน้

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัรายการที่สามารถตั้งคาไดในแตละหนาจอ CentreWare Internet Services ใหคลิกท ี่ปุม [วิธีใช] เพ่ือแสดงวิธีใชออนไลน

ตัวสงขอความสถานะ

เมือ่เชื่อมตอกับส่ิงแวดลอมแบบเครือขายทีส่ามารถสงและรับอีเมลได 

เคร่ืองสามารถสงรายงานอีเมลไปยังอีเมลแอดเดรสที่ระบุไดโดยมีขอมูลตอไปน้ี

 การต้ังคาเครือขายและสถานะเคร่ือง

 สถานะขอผิดพลาดซึ่งเกดิขึน้กบัเคร่ือง

การตัง้คาสภาพแวดลอมอีเมล

เปดใชงาน CentreWare Internet Services บนแท็บ [คุณสมบัติ] กาํหนดคาการต้ังคาตอไปน้ีตามส่ิงแวดลอมอีเมลของคุณ 

หลงัจากการกําหนดคาการต้ังคาบนแตละหนาจอแล ว คลกิ [นําไปใช] แลวปด/เปดเคร่ืองทุกคร้ังเพ ื่อรีบูต สําหรับขอมลูสําหรับแตละรายการ 

ใหดูทีวิ่ธีใชออนไลนสําหรับ CentreWare Internet Services

รายการ รายการที่จะกําหนดคา คําอธิบาย

รหัสผาน StatusMessenger อเีมลแอดเดรส ของผูรับ กําหนดอีเมลแอดเดรสที่จะสงประกาศเกีย่วกับการเปล่ียนแปลงในสถานะ

เคร่ืองหรือขอผิดพลาด

รายการการแจงเตือน ตั้งคาเน้ือหาของการแจงเตือนที่จะสงในอีเมล

สถานะพอรต StatusMessenger เลือก [เปดใชงานแลว]
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การตรวจสอบสถานะเครือ่งพิมพดวยอีเมล

หัวขอน้ีอธิบายขอควรระวังเมื่อสงอีเมลไปยังเครื่องเพือ่ตรวจสอบสถานะเคร่ือง

 คุณสามารถระบุหัวเร่ืองใดๆ สําหรับอีเมล เมื่อตรวจสอบสถานะเคร่ืองหรือเปลี่ยนการต้ังค าของเคร่ือง

 ใชคําส่ังทีอ่ธิบายในสวนถัดไป เพื่อสรางขอความในอีเมล

 คําสั่งที่สามารถใชไดในขอความอีเมล

ใชแตละคําส่ังตามกฎตอไปน้ี:

 เร่ิมตนทุกคําส่ังดวย “#” และระบุคําส่ัง #Password ไว ที่ดานบนสุดของอีเมล

 เคร่ืองจะไมสนใจบรรทดัคําส่ังที่ไมม ี“#”

 เขยีนบรรทดัละหน่ึงคําส่ัง และค่ันระหวางแตละคําส่ังและพารามเิตอรดวยการเวนวรรคหรือจุดต ้ังระยะ

เมื่อเขียนคําส่ังเดียวกันซ้าํกันสองคร้ังขึน้ไปในหน่ึงอเีมล เคร่ืองจะไมสนใจคําส่ังที่สองเปนตนไป

 ตัวอยางคําสั่ง

 เมื่อรหสัผานแบบอานอยางเดียวเปน “ronly” และเพ ื่อตรวจสอบสถานะเคร่ือง:

#Password ronly

#Status

#NetworkInfo

การตั้งคาโพรโทคอล > อีเมล อีเมลแอดเดรสของเคร่ือง

ที่อยูเซิรฟเวอร SMTP

หมายเลขพอรตของเซิรฟเวอร SMTP

การระบตุัวตนการสงอีเมล

ชื่อล็อกอิน

รหัสผาน

สถานะการเชื่อมตอเซิรฟเวอร SMTP

ที่อยูเซิรฟเวอร POP3

พอรตเซิรฟเวอร POP3 

หมายเลข

ชื่อล็อกอิน

รหัสผาน

ชวงเวลาการตรวจสอบเซิรฟเวอร 

POP3

การตั้งคา APOP

สถานะการเชื่อมตอเซิรฟเวอร POP3

เลือกการตั้งคาที่เหมาะสมสําหรับการสงและรับอเีมล

อีเมลแอดเดรสที่ไดรับอนุญาต เม่ือตั้งคาสิทธ์ิในการตรวจสอบขอมูลและเปลี ยนการตั้งคาสําหรับอีเมลแอด

เดรส ใหปอนอเีมลแอดเดรสที่ไดรับอนุญาตใหรับอีเมลได 

หากไมไดปอนที่อยูใดๆ เคร่ืองจะรับอีเมลจากผูใชทุกราย

รหัสผาน StatusMessenger เม่ือตั้งคารหัสผานเพ่ือเขาใชเคร่ือง (ทั้งอานอยางเดียวและอาน/เขียน) 

ปอนรหัสผานในฟลด [รหัสผาน]

คําสั่ง พารามิเตอร คําอธิบาย

#Password รหัสผาน ใชคําส่ังน้ีที่ดานบนสุดของอีเมล 

เม่ือตั้งคารหัสผานสําหรับการอานอยางเดียวไว คุณสามารถขามคําส่ังน้ีได 

เม่ือไมไดตั้งคารหัสผาน

#NetworkInfo - ตั้งคาน้ีเม่ือคุณตองการตรวจสอบรายการการต ังคาเครือขาย

#Status - ตั้งคาน้ีเม่ือคุณตองการตรวจสอบสถานะเคร่ือง

รายการ รายการที่จะกําหนดคา คําอธิบาย



12 การบํารุงรักษา

226

ก
า
ร
บ
ำ
ร
 ุง
ร
 ัก
ษ
า

12



13 การแกไขปญหา

บทน้ีจะอธิบายแนวทางการแกไขปญหาตางๆ ทีคุ่ณอาจจะพบจากเคร่ืองน้ี

 การแกไขปญหา ................................................................................................................................................................228

 ปญหาของเคร่ือง ...............................................................................................................................................................229


ปญหาคุณภาพของภาพ ....................................................................................................................................................232

 ปญหาการทาํสําเนา ..........................................................................................................................................................236

 ปญหาของเคร่ืองพิมพ .......................................................................................................................................................238


ปญหาของแฟกซ ...............................................................................................................................................................239

 ปญหาการสแกน ...............................................................................................................................................................241

 ปญหาเกี่ยวกับยูทลิิต้ีโปรแกรมควบคุมการสแกน/เคร่ืองพิมพ .........................................................................................243


รหสัขอผิดพลาด................................................................................................................................................................244

 กระดาษติด .......................................................................................................................................................................251

 เอกสารติด ........................................................................................................................................................................255


การขอความชวยเหลอื ......................................................................................................................................................257

 โหมดของปลอม ................................................................................................................................................................258



13 การแกไขปญหา

228

ก
า
ร
แ
ก
 ไ
ข
ป

 ัญ
ห
า

13

การแกไขปญหา

เน้ือหาในสวนน้ีอธิบายถึงปญหาที่อาจเกิดขึ้นกับเคร่ืองและการแกปญหา

ปฏิบัติตามขัน้ตอนการแกไขปญหาดานลางเพื่อแกปญหา

หากคุณปฏิบัติตามขั้นตอนขางตนแลวแตยังไมสามารถแกปญหาขอผิดพลาดได โปรดติดตอศูนยบริการลกูคาของเรา

มีปญหาเกดิขึ้นกบัการทํางานของเคร่ือง

ใช

[การแกไข] ใหดูที่ "ปญหาของเคร่ือง" (P.229) .

ไมใช

ขอความจะปรากฏขึ้น [สาเหตุ] มีกระดาษหรือเอกสารติดหรือไม

ไมใช ใช [การแกไข] สําหรับขอมูลเกี่ยวกบักระดาษติด ใหดูที่ "กระดาษติด" (P.251)

สําหรับขอมูลเกี่ยวกบัเอกสารติด ใหดูที่ "เอกสารติด" (P.255)

            ไมใช

[สาเหตุ] มีรหัสขอผิดพลาดปรากฏขึ้นหรือไม

[การแกไข] ใหดูที่ "รหัสขอผิดพลาด" (P.244)

คุณภาพของภาพไมดี [การแกไข] ใหดูที่ "ปญหาคุณภาพของภาพ" (P.232)

ไมใช ใช

มีปญหาเกดิขึ้นเม่ือใชฟงกชั่นการทําสําเนา [การแกไข] ใหดูที่ "ปญหาการทําสําเนา" (P.236)

ไมใช ใช

มีปญหาเกดิขึ้นเม่ือใชฟงกชั่นการพิมพ [การแกไข] ใหดูที่ "ปญหาของเคร่ืองพิมพ" (P.238)

ไมใช ใช

มีปญหาเกดิขึ้นเม่ือใชฟงกชั่นแฟกซ [การแกไข] ใหดูที่ "ปญหาของแฟกซ" (P.239)

ไมใช ใช

มีปญหาเกดิขึ้นเม่ือใชฟงกชั่นการสแกน [การแกไข] ใหดูที่ "ปญหาการสแกน" (P.241)

ไมใช ใช

ปญหาเกีย่วกับยูทิลิตีโปรแกรมควบคุมการสแกน/

เคร่ืองพิมพ

[การแกไข] ดูที่ "ปญหาเกีย่วกบัยูทิลิตี้โปรแกรมควบคุมการสแกน/เคร่ืองพิมพ" (P.243)

ใช
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ปญหาของเคร่ือง

ตรวจสอบสถานะของเคร่ืองอกีคร้ัง ถาคุณสงสัยวาเคร่ืองทาํงานผิดปกติ

อาการ สาเหตุที่เปนไปได วิธีการแกไข

ไมไดเปดสวิตซเคร่ือง เปดสวิตซเคร่ืองหรือไม สวิตซเคร่ืองเปด

ใหดูที่ "แหลงจายไฟ" (P.48)

เสียบปล๊ักไฟเขากับเตารับไวแนนดีหรือไม ปดสวติซเคร่ือง 

และตรวจสอบใหแนใจวาไดเสียบปล๊ักไฟเขากบัเตารับไวแนนดีแลว 

จากน้ันจึงเปดสวิตซเคร่ือง
สายไฟหลุดออกจากตัวเคร่ืองหรือไม

เตาเสียบจายไฟปกติดีหรือไม ลองเสียบปล๊ักเคร่ืองใชไฟฟาอื่นเขากบัเตารับ 

เพ่ือตรวจสอบวาแหลงจายไฟทํางานปกติ

ไฟ LED <ขอผิดพลาด> 

กะพริบ

ระบบการทํางานของเคร่ืองหรือสวนประกอบ

ที่ติดตั้งไวอาจมีปญหา

ปดสวติซเคร่ืองและเปดใหมอีกคร้ัง ถาปญหายังคงอยู 

โปรดติดตอศูนยบริการลูกคา

ไฟ LED <ขอผิดพลาด> 

สวาง

มีกระดาษหรือเอกสารติดหรือไม นํากระดาษหรือเอกสารที่ติดออก

ใหดูที่ "กระดาษติด" (P.251)

ใหดทูี่ "เอกสารติด" (P.255)

ฝาครอบดานหนาของเคร่ืองหรือฝาครอบอื่น

เปดอยูหรือไม

ปฏบิัติตามตามคําแนะนําในรหัสขอผิดพลาดที่ปรากฏขึ้นเพ่ือดําเนิน

การตามที่จําเปน

ใหดูที่ "รหัสขอผิดพลาด" (P.244)

หนาจอดับมืด ปุม <ระบบประหยัดพลังงาน> สวางหรือไม เคร่ืองอยูในโหมดประหยัดพลังงาน กดปุม <ระบบประหยัดพลังงาน> 

ของแผงควบคุม เพ่ือปดโหมดประหยัดพลังงาน

ไมสามารถพิมพได

หรือทําสําเนาได

มีรหัสขอผิดพลาดปรากฏขึน้บนหนาจอแผง

ควบคุมหรือไม

ปฏบิัติตามตามคําแนะนําในรหัสขอผิดพลาดที่ปรากฏขึ้นเพ่ือดําเนิน

การตามที่จําเปน

ใหดูที่ "รหัสขอผิดพลาด" (P.244)

เสียบปล๊ักไฟเรียบรอยแลวหรือไม ปดสวติซเคร่ือง 

และตรวจสอบใหแนใจวาไดเสียบปล๊ักไฟเขากบัเตารับไวแนนดีแลว 

จากน้ันจึงเปดสวิตซเคร่ือง

ไฟ LED <ขอมูล> ไมสวางขึ้น 

แมวาคุณจะไดส่ังเคร่ืองให

พิมพแลว

สายเคเบิลอินเตอรเฟสเชือ่มตอดีหรือไม ตรวจดูการเชือ่มตอของสายเคเบิลอินเตอรเฟส

ใหดูที่ "สายเคเบิลอินเทอรเฟส" (P.32)

ตั้งสภาพแวดลอมของเคร่ืองคอมพิวเตอรไวถูก

ตองหรือไม

ตรวจดูสภาพแวดลอมของเคร่ืองคอมพิวเตอร เชน 

การตั้งคาโปรแกรมควบคุมการพิมพ

พอรตที่เกีย่วของมีสถานะเปน 

[เปดใชงานแลว] หรือไม

ตรวจสอบสถานะของพอรตที่จะใช จากน้ันตั้งคาสถานะของพอรตไปที่ 

[เปดใชงานแลว]

ใหดูที่ "การเปดใชงานพอรตการส่ือสารเพ่ือนํามาใชงาน" (P.39)

ไมสามารถพิมพไดแมจะมี

คําส่ังงานพิมพไปที่ถาด 5 

(บายพาส) แลวก็ตาม

มีขนาดกระดาษที่ระบอุยูในถาดแลวหรือไม ปฏบิัติตามตามคําแนะนําในรหัสขอผิดพลาดที่ปรากฏขึ้นเพ่ือใสขนาด

กระดาษที่ถูกตอง และลองใหมอีกคร้ัง

ใหดูที่ "รหัสขอผิดพลาด" (P.244)

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

คุณภาพการพิมพไมดี อาจมีปญหาคุณภาพของภาพเกิดขึ้น ดําเนินการตามท่ีจําเปน ที่ไดอธิบายไวใน "ปญหาคุณภาพของภาพ"

ใหดูที่ "ปญหาคุณภาพของภาพ" (P.232)

ไมสามารถใสถาดหรือเอา

ถาดออกได

คณุเปดฝาครอบหรือปดสวติซเคร่ืองในระหวาง

การพิมพหรือไม

อยาออกแรงเพ่ือใสถาดหรือเอาถาดออก ปดสวติชเคร่ือง ทิ้งไว 2-3 

วินาทีแลวเปดใหม 

ลองใสถาดหรือเอาถาดออกอีกคร้ังเม่ือเคร่ืองพรอมทํางาน
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ไมสามารถทําสําเนาตาม

ขนาดที่ระบไุด

กระจกวางเอกสารหรือฝาครอบกระจกวางเอก

สารสกปรกหรือไม

ทาํความสะอาดกระจกวางเอกสารหรือฝาครอบกระจกวางเอกสาร

ใหดทูี ่

"การทําความสะอาดฝาครอบกระจกวางเอกสารและกระจกวางเอกสา

ร" (P.221)

เอกสารตนฉบบัเปนแผนใสหรือเปนส่ือที่โปรง

แสงมากหรือไม

ใชกระจกวางเอกสารเพ่ือทําสําเนา 

แลวใชแผนกระดาษสีขาววางทับที่ดานบนของเอกสาร

วางเอกสารลงในตําแหนงที่ถูกตองหรือไม วางเอกสารใหถูกตอง

ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบบั" (P.68)
ใสเอกสารตนฉบับถูกตองหรือไม

ตั้งตําแหนงของตัวนําเอกสารที่อยูบนตัวปอนเ

อกสารไวถูกตองหรือไม

จัดตัวนําเอกสารใหถูกตอง

ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบบั" (P.68)

เอกสารที่พับอยูหรือไม ปรับเอกสารใหเรียบแบนและวางลงอีกคร้ัง

ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบบั" (P.68)

กระดาษติดหรือมีรอยยน

บอยๆ

บรรจุกระดาษในถาดไวอยางถูกตองหรือไม บรรจุกระดาษใหถูกตอง

ใหดูที่ "การบรรจกุระดาษในถาด 1 และ 2" (P.62)

ใสถาดอยางถูกตองหรือไมล ใสถาดใหถูกตองโดยดันถาดเขาไปจนสุด

ใหดูที่ "การบรรจกุระดาษในถาด 1 และ 2" (P.62)

กระดาษชื้นหรือไม ใหเปล่ียนกระดาษใหม

กระดาษมวนงอหรือไม พลิกดานกระดาษในถาด หรือเปล่ียนกระดาษใหม

ตั้งคากระดาษและถาดไวถูกตองหรือไม กาํหนดการตั้งคากระดาษใหถูกตองใหตรงกบักระดาษที่บรรจุอยู

ใหดูที่ "การเปล่ียนขนาดกระดาษสําหรับถาด 1 และ 2" (P.65)

มีเศษกระดาษฉีกขาดหรือมีวัตถุแปลกปลอม

ติดคางในเคร่ืองหรือไม

เปดฝาครอบของเคร่ือง 

หรือดึงถาดออกเพ่ือนําเอาเศษกระดาษหรือวตัถุแปลกปลอมที่ติดคาง

ในเคร่ืองออกไป

ใหดูที่ "กระดาษติด" (P.251)

มีกระดาษที่ไมใชขนาดมาตรฐานอยูในถาด

หรือไม

ใหเปล่ียนเปนกระดาษที่มีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดของเคร่ือง

ใหดูที่ "ชนิดของกระดาษ" (P.58)

มีการบรรจกุระดาษเกินระดับการเติมสูงสุดใน

ถาดหรือไม

บรรจุกระดาษในถาดโดยไมใหเกินระดับการเติมสูงสุด

ใหดูที่ "การบรรจกุระดาษในถาด 1 และ 2" (P.62)

ตั้งตัวนํากระดาษไวถูกตองหรือไม บรรจุกระดาษใหถูกตอง และจัดตัวนํากระดาษใหตรงกับกระดาษ

ใหดูที่ "การบรรจกุระดาษในถาด 1 และ 2" (P.62)

ใหดูที่ "การบรรจกุระดาษในถาด 5 (บายพาส)" (P.63)

เปนกระดาษที่ตัดอยางประณีตหรือไม กระดาษบางชนิดอาจไมถูกตัดออกมาอยางประณีต 

ใหกรีดกระดาษกอนการบรรจุลงถาด

ตวัปอนเอกสารไมดงึเอกสาร เอกสารมีขนาดเล็กหรือไม ขนาดต่ําสุดของเอกสารที่สามารถบรรจลุงในตัวปอนเอกสารไดคอื 

A5

รหัสขอผิดพลาดปรากฏขึ้น 

เม่ือบรรจุกระดาษในถาด 5 

(บายพาส) และกดปุม 

<เร่ิม>

ตรวจสอบตําแหนงตัวนํากระดาษของถาด 5 

(บายพาส)

ปรับตัวนํากระดาษใหอยูในตําแหนงที่ถูกตอง

ใหดูที่ "รหัสขอผิดพลาด" (P.244)

ใหดูที่ "การบรรจกุระดาษในถาด 5 (บายพาส)" (P.63)

อาการ สาเหตุที่เปนไปได วิธีการแกไข
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เอกสารมักจะติดบอยๆ ใชชนิดเอกสารที่เหมาะสมหรือไม บรรจุเอกสารในตัวปอนเอกสารอยางถูกตองหรือไม

ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบบั" (P.68)
คุณกําลังใชเอกสารที่มีรูปทรงผิดปกติ, 

นามบตัร, แผนใส 

หรือเอกสารที่บางมากหรือไม

มีปายกาว, คลิปเสียบกระดาษ 

หรือเทปกาวบนเอกสารหรือไม

ลอกปายกาว, คลิปเสียบกระดาษ 

หรือเทปกาวบนเอกสารออกกอนทําสําเนา

ตัวนําเอกสารใหอยูในตําแหนงที่ถูกตองหรือ

ไม

ปรับตัวนําเอกสารใหอยูในตําแหนงที่ถูกตอง

ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบบั" (P.68)

มีเศษชิน้สวนของกระดาษติดคางอยูในตวัปอน

เอกสารหรือไม

เปดฝาครอบดานบนของตัวปอนเอกสารและตรวจสอบภายใน

ใหดูที่ "เอกสารติด" (P.255)

ขอบของเอกสารพับ เอกสารมวนงอหรือไม ดัดสวนที่มวนงอของเอกสารใหเรียบและใสเอกสารเขาไปอีกคร้ัง

อาการ สาเหตุที่เปนไปได วิธีการแกไข
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ปญหาคุณภาพของภาพ

หากคุณภาพของภาพทีพ่ิมพออกมาไมดี ใหใชตารางดานลางน้ีเพื่อหาสาเหตุทีน่าจะเปนไปไดและดําเนินการตามที่จาํเปน

หากคุณภาพของภาพยังไมดีขึ้นภายหลงัการดําเนินการ โปรดติดตอศูนยบริการลกูคา

อาการ สาเหตุที่เปนไปได วิธีการแกไข

สําเนาสกปรก กระจกวางเอกสารหรือฝาครอบกระจกวางเอก

สารสกปรกหรือไม

ทําความสะอาดกระจกวางเอกสารหรือฝาครอบกระจกวางเอกสาร

ใหดูที่ 

"การทําความสะอาดฝาครอบกระจกวางเอกสารและกระจกวางเอกสา

ร" (P.221)

เอกสารเปนประเภทโปรงแสง เชน 

เปนแผนใสหรือไม

เม่ือถายสําเนาเอกสารที่มีความโปรงแสงสูง 

ส่ิงสกปรกบนฝาครอบกระจกวางเอกสารปรากฏขึ้นในสำเนา 

วางแผนกระดาษสีขาวทับบนเอกสารกอนที่จะทําสําเนา

เปนเอกสารท่ีเปนกระดาษสี มีลักษณะหยาบ 

หรือเปนพิมพเขียวหรือไม

ใหปรับความเขมของสําเนา 

หรือลบสีพ้ืนหลังของกระดาษออกกอนการทําสําเนา

ใหดูที่ "เขมขึ้น/จางลง" (P.80)

ดูที่ "การระงบัพ้ืนหลังแบบอตัโนมัติ" (P.173)

เอกสารเปนกระดาษพิมพมันวาวหรือไม กระดาษพิมพมันวาวจะติดบนกระจกวางเอกสารตนฉบ ับไดงาย 

และเงาจะคลายกับส่ิงสกปรกบนสําเนา 

ใหวางแผนใสหรือฟลมแผนใสใตเอกสารกอนการทําสําเนา

เสนสีดาํปรากฏขึน้บนสําเนา แถบแทงแกวของตัวปอนเอกสารสกปรกหรือไม ใหทําความสะอาดแถบแทงแกว

ใหดูที่ "การทําความสะอาดตัวกดเอกสารและแถบกระจก" (P.222)

สําเนามืดเกินไป ตัง้คาความเขมของสําเนาไวมากเกนิไปหรือไม ใหปรับความเขมของสําเนา

ใหดูที่ "เขมขึ้น/จางลง" (P.80)
สําเนาจางเกนิไป เอกสารมีสีจางหรือไม

ตัง้คาความเขมของสําเนาไวนอยเกนิไปหรือไม

สําเนาเคล่ือนออกจากตํา

แหนง

บรรจุกระดาษในตําแหนงที่ถูกตองหรือไม 

เชน 

ขอบบนของกระดาษเล่ือนออกไปจากมุมถาด

หรือไม

บรรจุกระดาษใหถูกตอง และจัดตัวนํากระดาษใหตรงกับกระดาษ

ใหดูที่ "การบรรจกุระดาษในถาด 1 และ 2" (P.62)

ใหดูที่ "การบรรจกุระดาษในถาด 5 (บายพาส)" (P.63)

สําเนาเล่ือนตําแหนงหรือ 

โกงงอ

วางเอกสารถูกตองแลวหรือไม วางเอกสารใหถูกตอง

ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบบั" (P.68)

บรรจุกระดาษในถาดไวอยางถูกตองหรือไม บรรจุกระดาษใหถูกตอง

ใหดูที่ "การบรรจกุระดาษในถาด 1 และ 2" (P.62)

หากใชถาด 5 (บายพาส) 

คุณไดบรรจุกระดาษโดยใหสัมผัสกับตัวนํา

กระดาษแลวหรือไม

บรรจุกระดาษใหถูกตอง

ใหดูที่ "การบรรจกุระดาษในถาด 5 (บายพาส)" (P.63)

ตัวนําเอกสารของตัวปอนเอกสารอยูในตําแห

นงที่ถูกตองหรือไม

วางเอกสารใหถูกตอง เล่ือนตัวนําเอกสารมาใหติดกับขอบของเอกสาร

ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบบั" (P.68)

คุณติดตั้งถาดแนนหรือไม ติดตั้งถาดโดยการใสถาดใหเขาไปจนสุด

ใหดูที่ "การบรรจกุระดาษในถาด 1 และ 2" (P.62)

- คุณสามารถปรับการจัดแนวของภาพที่พิมพ

โปรดดูที่ "ปรับการจัดแนว" (P.166)

สําเนามีสวนที่ขาดหายไป กระดาษชื้นหรือไม กระดาษที่เปยกชื้นอาจเปนสาเหตุใหสําเนาขาดหายไป 

หรือสําเนาไมชัดเจน ใหเปล่ียนเปนกระดาษที่เพ ิ่งแกะจากหอ

กระดาษในถาดพับหรือยนหรือไม เอาแผนที่มีปญหาออกไป 

หรือเปล่ียนใหมเปนกระดาษที่เพ่ิงแกะจากหอ

คุณทําสําเนาเอกสารทีมี่การตัดแปะหรือมีรอย

พับหรือไม

สวนที่ตัดแปะหรือมีรอยพับของเอกสารอาจไมไดสัมผัสกระจกวางเอก

สารตนฉบับอยางเหมาะสม 

ใหวางตั้งกระดาษสีขาวทับที่ดานบนของเอกสารเพ่ือที่จะทําใหเอกสาร

สัมผัสกับกระจกวางตนฉบับ
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มีแถบลายเสนปรากฏอยูบน

สําเนา

คุณกําลังจะพยายามขยายสําเนาเอกสารดวย

อัตราการขยายที่ใหญเกนิไปหรือไม

เม่ือขยายสําเนาเอกสาร 

อัตราการขยายบางขนาดอาจทําใหเกิดแถบลายเสน 

ใหปรับแกอตัราการขยายสําเนาใหม

ใหดูที่ "ยอ/ขยาย" (P.78)

เอกสารที่พิมพออกมาจาง 

(ซีด ไมชัดเจน) 

กระดาษชื้น ใหเปล่ียนเปนกระดาษใหม

ตลับลูกดรัมเส่ือมสภาพหรือเสียหาย ใหเปล่ียนตลับลูกดรัม

ใหดูที่ "การเปล่ียนตลับลูกดรัม" (P.218)

หมึกในตลับหมึกหมด ใหเปล่ียนตลับหมึก

ใหดูที่ "การเปล่ียนตลับหมึก" (P.213)

จุดสีดําปรากฏขึ้นบนสําเนา ตลับลูกดรัมเส่ือมสภาพหรือเสียหาย ใหเปล่ียนตลับลูกดรัม

โปรดดูที่ "การเปล่ียนตลับลูกดรัม" (P.218)

เสนสดีาํหรือสปีรากฏบนงาน

พมิพ

ตลับลูกดรัมเสื่อมสภาพหรือเสียหาย ใหเปล่ียนตลับลูกดรัม

ใหดูที่ "การเปล่ียนตลับลูกดรัม" (P.218)

แถบแทงแกวสกปรก ใหทําความสะอาดแถบแทงแกว

ใหดูที่ "การทําความสะอาดตัวกดเอกสารและแถบกระจก" (P.222)

มีสิ่งสกปรกปรากฏขึ้นซํ้าๆ 

สมํ่าเสมอบนงานพิมพ

ทิศทางการปอนกระดาษ

เสนทางการปอนกระดาษสกปรก พิมพหลายๆ แผน

ตลับลูกดรัมเสื่อมสภาพหรือเสียหาย ใหเปล่ียนตลับลูกดรัม

ใหดูที่ "การเปล่ียนตลับลูกดรัม" (P.218)

อาการ สาเหตุที่เปนไปได วิธีการแกไข
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มีจุดสีขาวปรากฏขึ้นในพ้ืนที่

ของการพิมพทึบสีดํา

กระดาษไมเหมาะสม บรรจุชนิดกระดาษท่ีถูกตอง

ตลับลูกดรัมเส่ือมสภาพหรือเสียหาย ใหเปล่ียนตลับลูกดรัม

ใหดูที่ "การเปล่ียนตลับลูกดรัม" (P.218)

ผงหมึกจากงานพิมพลอกตดิ

บนน้ิว

ผงหมึกไมติดบนกระดาษ

กระดาษเปอนผงหมึก

กระดาษชื้น ใหเปล่ียนเปนกระดาษใหม

กระดาษไมเหมาะสม บรรจุชนิดกระดาษท่ีถูกตอง

งานพิมพออกมาเปนสีดําทั้ง

หมด

ตลับลูกดรัมเส่ือมสภาพหรือเสียหาย ใหเปล่ียนตลับลูกดรัม

ใหดูที่ "การเปล่ียนตลับลูกดรัม" (P.218)

อาจเกิดปญหาแหลงจายไฟฟาแรงสูงขดัของ โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา

งานพิมพออกมาวางเปลา เคร่ืองดึงกระดาษเขาไปหลายแผนในคราว

เดียวกัน (ดึงกระดาษซอน)

กรีดกระดาษกอนใสเขาไป

หมึกในตลับหมึกหมด ใหเปล่ียนตลับหมึก

ใหดูที่ "การเปล่ียนตลับหมึก" (P.213)

อาจเกิดปญหาไฟฟาขดัของหรือแหลงจายไฟ

ฟาแรงสูงขัดของ

โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา

มีพ ืนท ีสขีาว ลายเสนสขีาว 

หรือลายเสนสอียู บนงานพิมพ

ท ีออกมา

กระดาษชื้น ใหเปล่ียนเปนกระดาษใหม

กระดาษไมเหมาะสม บรรจุชนิดกระดาษที่ถูกตอง

อาการ สาเหตุที่เปนไปได วิธีการแกไข
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งานพิมพโดยรวมออกมาสี

จาง

เม่ือใชถาด 5 (บายพาส) ในการพิมพ 

ขนาดกระดาษทีร่ะบไุวในโปรแกรมควบคมุการ

พิมพจะไมตรงกบัชนิดและขนาดของกระดาษ

ทีบ่รรจเุขาไปจริง

บรรจุกระดาษซ่ึงเปนชนิดและขนาดท่ีถูกตองในถาด 5 (บายพาส)

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

เคร่ืองดึงกระดาษเขาไปหลายแผนในคราว

เดียวกัน

กรีดกระดาษกอนใสเขาไป

กระดาษยน กระดาษไมเหมาะสม ใหเปล่ียนเปนกระดาษใหม

มีการเพ่ิมกระดาษเขาไปในกระดาษที่โหลด

กระดาษชื้น

ขอความอานไดไมชัด กระดาษไมเหมาะสม ใหเปล่ียนเปนกระดาษใหม

มีการเพ่ิมกระดาษเขาไปในกระดาษที่โหลด

กระดาษชื้น

มีรอยขาวหรือรอยสีใน

แนวดิ่ง

ทิศทางการปอนกระดาษ

ตลับลูกดรัมเส่ือมสภาพหรือเสียหาย ใหเปล่ียนตลับลูกดรัม

ใหดูที่ "การเปล่ียนตลับลูกดรัม" (P.218)

หมึกในตลับหมึกหมด ใหเปล่ียนตลับหมึก

ใหดูที่ "การเปล่ียนตลับหมึก" (P.213)

งานพิมพออกมาเอียง ตัวนํากระดาษของถาดไมอยูในตําแหนงที่ถูก

ตอง

จัดกระดาษใหตรงทั้งในแนวนอนและแนวต้ัง

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

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

การลงทะเบียนสีออกจากกา

รจัดตําแหนง

การลงทะเบียนสีจะถูกยายโดยการติดตั้งเคร่ือ

งหรือเปล่ียนสวนประกอบตางๆ

ปรับการลงทะเบียนสี

โปรดดูที่ "การลงทะเบยีนอัตโนมัต"ิ (P.166)

อาการ สาเหตุที่เปนไปได วิธีการแกไข
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ปญหาการทําสําเนา

เน้ือหาในสวนน้ีจะเปนวิธีการแกไขปญหาสําหร ับปญหาตางๆ ทีคุ่ณอาจพบเมื่อใชคุณลักษณะการทาํสําเนา

ไมสามารถทําสําเนาได

ตารางดานลางแสดงวิธีแกไขที่เปนไปได เมือ่คุณไมสามารถทาํสําเนาได

ปญหาเอกสารสําเนา

ตารางดานลางแสดงวิธีการแกไขที่เปนไปได เม ื่อเกิดปญหาขึน้กับเอกสารสําเนา

อาการ สาเหตุที่เปนไปได วิธีการแกไข

เคร่ืองไมดึงเอกสารเขาตัว

ปอนเอกสาร

เอกสารมีขนาดเล็กเกินไป ขนาดต่ําสุดของเอกสารที่สามารถบรรจลุงในตัวปอนเอกสารไดคอื 

A5

ไมใชชนิดของเอกสารที่รองรับ ตัวปอนเอกสารไมรองรับเอกสารที่งอ, นามบัตร, แผ นใส, 

เอกสารบาง

หรือเอกสารที่มีปายกาว คลิปกระดาษ หรือเทปติดมาดวย

ใหดูที่ "ชนิดของกระดาษ" (P.58)

ตัวนําเอกสารอยูในตําแหนงที่ไมถูกตอง ปรับตัวนําเอกสารใหตรงกบัขนาดของเอกสาร

มีเศษเอกสารติดคางอยูในตัวปอนเอกสาร เปดฝาครอบดานบนของตัวปอนเอกสารและนําเศษเอกสารที่ติดอยู

ออก

ใหดูที่ "เอกสารติด" (P.255)

คุณไดใสเอกสารที่มีขนาดตางๆ ปนกนั คุณไมสามารถใสเอกสารที่มีขนาดตางๆ ปนกนัได

อาการ สาเหตุที่เปนไปได วิธีการแกไข

สําเนาสกปรก ฝาครอบกระจกวางเอกสารหรือกระจกวางเอก

สารสกปรก

ทําความสะอาดฝาครอบกระจกวางเอกสารหรือกระจกวางเอกสาร

ใหดูที่ 

"การทําความสะอาดฝาครอบกระจกวางเอกสารและกระจกวางเอกสา

ร" (P.221)

เอกสารตนฉบบัเปนแผนใสหรือเปนส่ือที่โปรง

แสงมาก

เม่ือถายสําเนาเอกสารที่มีความโปรงแสงสูง 

ส่ิงสกปรกบนฝาครอบกระจกวางเอกสารปรากฏขึ้นในสำเนา 

วางแผนกระดาษสีขาวทับบนเอกสารกอนที่จะทําสําเนา

เปนเอกสารท่ีเปนกระดาษสี มีลักษณะหยาบ 

หรือเปนพิมพเขียว

สีพ้ืนหลังของกระดาษจะถูกทําสําเนาไปดวย 

ใหปรับความเขมของการทําสําเนา, คุณภาพของภาพ 

หรือระบุการลบพ้ืนหลังกอนที่จะทําสําเนา

เอกสารจะถูกพิมพลงบนกระดาษพิมพมันวาว กระดาษพิมพมันวาวจะติดบนกระจกวางเอกสารตนฉบ ับไดงาย 

และเงาจะคลายกับส่ิงสกปรกบนสําเนา 

ใหวางแผนใสหรือฟลมแผนใสใตเอกสารกอนการทําสําเนา

สําเนามืดหรือจางเกินไป ปรับความเขมของสําเนาไมถูกตอง ใหปรับความเขมของสําเนา

ใหดูที่ "เขมขึ้น/จางลง" (P.80)

เอกสารมีสีจาง ใหปรับความเขมของสําเนา

ใหดูที่ "เขมขึ้น/จางลง" (P.80)

การตั้งคาคณุภาพของภาพสําหรับเอกสารไม

ถูกตอง

ถาขอความสีดําของงานพิมพที่ออกมาจางมากเกนิไป ใหตั้งคา 

[ชนิดของตนฉบับ] เปน [ขอความ]

ใหดูที่ "ชนิดของตนฉบับ" (P.81)

สําเนาเคล่ือนออกจากตํา

แหนง

กระดาษที่อยูในถาดวางไมตรง การจัดเรียงตั้งกระดาษใหตรงกอนใสลงถาดจะทําใหสวบบนของ

กระดาษตรงกนักับมุมบนของถาด
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สําเนามีสวนที่ขาดหายไป กระดาษช้ืน กระดาษที่เปยกชืน้อาจเปนสาเหตุใหสําเนาขาดหายไป 

หรือสําเนาไมชัดเจน ใหเปล่ียนเปนกระดาษที่เพ ิ่งแกะจากหอ

กระดาษในถาดพับหรือยน เอาแผนที่มีปญหาออกไป 

หรือเปล่ียนใหมเปนกระดาษที่เพ่ิงแกะจากหอ

เอกสารถูกตัดแปะหรือพับ สวนที่ตัดแปะหรือมีรอยพับของเอกสารอาจไมไดสัมผสักระจกวางเอก

สารตนฉบับอยางเหมาะสม 

ใหวางตั้งกระดาษสีขาวทับที่ดานบนของเอกสารเพ่ือที่จะทําใหเอกสาร

สัมผัสกับกระจกวางตนฉบับ

มีแถบลายเสนปรากฏอยูบน

สําเนา

อัตราการขยายเอกสารมากเกนิไป เม่ือขยายสําเนาเอกสาร 

อัตราการขยายบางขนาดอาจทําใหเกิดแถบลายเสน 

ใหปรับแกอตัราการขยายสําเนาใหม

ใหดูที่ "ยอ/ขยาย" (P.78)

สําเนาเล่ือนตําแหนงหรือ 

โกงงอ

คุณวางเอกสารไมถูกตอง วางเอกสารใหถูกตอง

ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบบั" (P.68)

ตัวนําเอกสารของตัวปอนเอกสารอยูในตํา

แหนงที่ไมถูกตอง

วางเอกสารใหถูกตอง เล่ือนตัวนําเอกสารมาใหติดกบัขอบของเอกสาร

คุณติดตั้งถาดไมแนน ติดตั้งถาดโดยการใสถาดใหเขาไปจนสุด

ตัวนํากระดาษของถาด 5 (บายพาส) 

ไมตรงแนว

วางเอกสารใหถูกตอง เล่ือนตัวนําเอกสารมาใหติดกบัขอบของเอกสาร

ขนาดเอกสารไมถูกตอง ตรวจดูวาไดตั้งคาขนาดเอกสารไวถูกตองหรือไม

ใหดูที่ "ขนาดตนฉบับ" (P.83)

ขนาดกระดาษไมถูกตอง ตรวจดูวาไดตั้งคาขนาดกระดาษไวถูกตองหรือไม

ใหดูที่ "การเปล่ียนการตั้งคากระดาษ" (P.66)

สําเนาไมใชขนาดที่ตองการ ฝาครอบกระจกวางเอกสารหรือกระจกวางเอก

สารสกปรก

ทําความสะอาดฝาครอบกระจกวางเอกสารหรือกระจกวางเอกสาร

ใหดูที่ 

"การทําความสะอาดฝาครอบกระจกวางเอกสารและกระจกวางเอกสา

ร" (P.221)

เอกสารตนฉบับเปนแผนใสหรือเปนส่ือที่โปรง

แสงมาก

วางแผนกระดาษสีขาวทับบนเอกสารกอนที่จะทําสําเนา

ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบบั" (P.68)

เอกสารเคล่ือนออกจากตําแหนงเล็กนอย วางเอกสารใหถูกตอง

ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบบั" (P.68)

ตัวนําเอกสารของตัวปอนเอกสารอยูในตําแห

นงที่ไมถูกตอง

วางเอกสารใหถูกตอง เล่ือนตัวนําเอกสารมาใหติดกบัขอบของเอกสาร

ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบบั" (P.68)

เอกสารยับ ปรับเอกสารใหเรียบแบนและวางลงอีกคร้ัง

ใหดูที่ "การวางเอกสารตนฉบบั" (P.68)

ขอบของสําเนาถูกตัดออก เอกสารมีขนาดใหญเกนิกวาพ้ืนที่ที่สามารถจะ

พิมพ

ปรับลดอัตราสวนการยอ/ขยายเพื่อลดขนาดของสําเนาลงเล็กนอย

อาการ สาเหตุที่เปนไปได วิธีการแกไข
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ปญหาของเคร่ืองพิมพ

ไมสามารถพิมพได

ตารางดานลางแสดงวิธีแกไขที่เปนไปได เมือ่คุณไมสามารถพิมพได

ปญหางานพิมพที่ออกมา

ตารางดานลางแสดงวิธีการแกไขที่เปนไปไดของปญหางานพิมพทีอ่อกมา

อาการ สาเหตุที่เปนไปได วิธีการแกไข

ขอมูลยังคงคางอยูในไอคอน

เคร่ืองพิมพ

ไมไดเปดสวิตซของเคร่ือง เปดสวิตซเคร่ือง

ใหดูที่ "แหลงจายไฟ" (P.48)

ไมไดเช ือมตอสายเคเบลิของเครื องคอมพิวเตอร ใหเชื่อมตอสายเคเบิลของเคร่ืองคอมพิวเตอร

ไมไดเชื่อมตอสายเคเบิลของเคร่ือง ใหเชื่อมตอสายเคเบิลของเคร่ือง

ใหดูที่ "สายเคเบิลอินเทอรเฟส" (P.32)

เกดิขอผิดพลาดขึ้นในเคร่ือง ตรวจสอบขอมูลความผิดพลาดและดําเนินการตามที่จำเปน

มีปญหาเกิดขึ้นกับการเชื่อมตอเครือขายของ

คอมพิวเตอรกับเคร่ือง

ใหติดตอผูดูแลระบบเครือขายของคุณ

พอรตไมไดถูกเปดใชงาน เปดใชงานพอรต

ใหดูที่ "การเปดใชงานพอรตการสื่อสารเพ่ือนํามาใชงาน" (P.39)

เคร่ืองเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรหลายตัว รอสักครูแลวลองพิมพอีกคร้ัง

ขอมูลถูกสงไปยังเคร่ืองแลว ยังไมไดบรรจุกระดาษ ใหบรรจุกระดาษ

ไมมีกระดาษสําหรับขนาดที่กาํหนด บรรจุกระดาษตามขนาดที่กําหนด

ใหดูที่ "การบรรจกุระดาษ" (P.62)

เกดิขอผิดพลาดขึ้นในเคร่ือง ตรวจสอบขอมูลความผิดพลาดและดําเนินการตามที่จำเปน

การดําเนินงานถูกหยุดไวชั่วคราว เลือกจากหนาจอวาจะยกเลิกงานหรือไม

อาการ สาเหตุที่เปนไปได วิธีการแกไข

งานพิมพที่ออกมามีขนาด

กระดาษผิด

บรรจุกระดาษขนาดที่ผิดในถาดที่กําหนดไว เปล่ียนขนาดกระดาษที่อยูในถาด 

หรือเปล่ียนตัวเลือกการพิมพเพื่อทีจ่ะใชถาดทีมี่ขนาดกระดาษทีก่าํหนด

ภาพที่ขอบของกระดาษขาด

หายไป

เอกสารมีขนาดใหญเกนิกวาพ้ืนทีก่ารพิมพของ

เคร่ือง

ขยายพื้นที่การพิมพของเคร่ืองหรือลดพ้ืนที่การพิมพของเอกสารลง

การตั้งคาที่ระบุไวในตัวเลือ

กการพิมพถูกปดใชงาน

เคร่ืองใชโปรแกรมควบคุมการพิมพของเคร่ือง

รุนอื่นอยู

ติดตั้งโปรแกรมควบคุมการพิมพของเคร่ือง

ไมไดติดตั้งตัวเลือก ตรวจสอบตัวเลือกที่ติดตั้งในเคร่ือง จากน้ันให เลือกรายการใน 

[รายการ] ภายใต [ตัวเลือก] ในโปรแกรมควบคุมการพิมพอีกคร้ัง

คอมพิวเตอรไมไดกําลังใช

โปรแกรมควบคุมการพิมพที่

ใหมาพรอมกบัเคร่ือง 

(กําลังใชโปรแกรมควบคุม

การพิมพของบริษัทอื่น)

ตรวจสอบอกีคร้ังวาโปรแกรมควบคมุการพิมพ

บนคอมพิวเตอรน้ันเปนโปรแกรมทีใ่หมา

พรอมกบัเคร่ืองหรือไม

บนคอมพิวเตอร 

เลือกโปรแกรมควบคมุการพิมพทีใ่หมาพรอมกบัเคร่ือง 

หากโปรแกรมควบคมุการพิมพไมอยูในรายการสาํหร ับเลือก 

ใหตดิตัง้โปรแกรมควบคมุการพิมพแลวเลือกโปรแกรมน้ัน 

การทาํงานจะไมอาจรับประกนัไดหากใชโปรแกรมควบคมุการพิมพของ

บริษทัอืน่
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ปญหาของแฟกซ

ตารางดานลางแสดงวิธีการแกไขทีเ่ปนไปไดของปญหาเกี่ยวกับแฟกซ

อาการ วธีิการแกไข

เคร่ืองไมทํางาน 

ไมมีการแสดงผลและปุมไมทํางาน

ถอดสายไฟออกและเสียบใหม

ตรวจสอบใหแนใจวาเตารับมีกระแสไฟฟา

ไมมีโทนเสียงเม่ือโทรออก ตรวจสอบวาเชื่อมตอสายโทรศัพทถูกตอง

ตรวจสอบวาซ็อกเกต็โทรศัพทบนกําแพงยังทํางานอย ู โดยลองเสียบโทรศัพทเคร่ืองอื่น

ตอหมายเลขที่จัดเกบ็ไวในหนวยความจําไดไม

ถูกตอง

ตรวจสอบใหแนใจวาจัดเก็บหมายเลขไวในหนวยความจําอยางถูกตอง

พิมพรายการสมุดรายชื่อ

เอกสารไมปอนเขาในเคร่ือง ตรวจสอบใหแนใจวาเอกสารไมยับยน และคุณใสเขาอยางถูกตอง 

ตรวจสอบวาขนาดของเอกสารน้ันถูกตอง ไมหนาหรือบางเกินไป

ตรวจสอบใหแนใจวาฝาครอบดานบนของตัวปอนเอกสารปดสนิท

เคร่ืองไมรับแฟกซโดยอัตโนมัติ ตรวจสอบวาเชื่อมตอสายโทรศัพทถูกตอง

ควรเลือกโหมดแฟกซ

ตรวจสอบใหแนใจวามีกระดาษอยูในถาดกระดาษ

ตรวจสอบเพ่ือดูวาหนาจอแสดง [หนวยความจําเต็ม] หรือไม

หากชวงเวลาท่ีกาํหนดไวสําหรับคุณลักษณะตอไปน ี้นานเกินไป ใหเปล่ียนชวงเวลาใหส้ันลง เชน 30 

วินาที

 รับแฟกซอัตโนมัติ

 รับอัตโนมัติ TEL/FAX

 รับอัตโนมัติ Ans/FAX

เคร่ืองไมสงแฟกซ [กาํลังสงแฟกซ] ควรปรากฏบนจอแสดงผล

ตรวจสอบเคร่ืองแฟกซปลายทาง เพ่ือดูวาเคร่ืองน้ันพรอมรับแฟกซของคุณหรือไม

ตรวจสอบ [ชนิดการโทร] เพ่ือดู [PB], [DP (10 PPS)] หรือ [DP (20 PPS)]

ตรวจสอบใหแนใจวาไดโหลดเอกสารเขาไปในตัวป อนเอกสาร หรือบนกระจกวางเอกสาร

แฟกซเขามีพ้ืนที่วาง 

หรือไดรับแฟกซที่คุณภาพไมดี

ตรวจสอบเคร่ืองดวยการถายสําเนา

ผงหมึกในตลับอาจหมด เปล่ียนตลับผงหมึก

สัญญาณรบกวนในสายโทรศัพทอาจทําใหเกิดขอผิดพลาดในสายได 

ตั้งคาความเร็วแฟกซโมเด็มใหชาลง

เคร่ืองแฟกซที่สงแฟกซใหคุณอาจชํารุด

มีบางคําบนแฟกซเขาอยูในลักษณะยืด เคร่ืองแฟกซที่สงแฟกซใหคุณมีปญหากระดาษต ิดชัว่คราว

มีเสนปรากฏบนเอกสารที่คุณสง ตรวจสอบพ้ืนผิวของกระจกวางเอกสาร และกระจกปอนเอกสาร เพ่ือคนหารอยและทําความสะอาด

โปรดดูที่ "การทําความสะอาดเคร่ือง" (P.219)

เคร่ืองโทรหมายเลข 

แตการเชื่อมตอกบัเคร่ืองแฟกซอืน่ลมเหลว

เคร่ืองแฟกซอกีเคร่ืองอาจปดอยู กระดาษหมด หรือไมสามารถรับสายเขาได 

พูดคุยกับผูควบคุมเคร่ืองแฟกซอีกเคร่ือง และขอใหเขา/เธอแกไขปญหา

เอกสารไมถูกจัดเก็บไวในหนวยความจํา อาจมีหนวยความจําไมพอสําหรับการจดัเก็บเอกสาร หากหนาจอแสดงขอความ 

[หนวยความจําเต็ม] ใหลบเอกสารใดๆ ที่คุณไมตองการอีกตอไปออกจากหนวยความจํา 

และจัดเกบ็เอกสารใหมอีกคร้ัง หรือคอยจนกวางานที่ทําอยู (เชน การสงหรือรับแฟกซ) จะเสร็จ

มีพ้ืนทีว่างปรากฏบริเวณดานลางของแตละหนา 

หรือบนหนาอื่น โดยมีแถบขอความเล็กๆ 

อยูดานบนสดุ

คุณอาจเลือกการตั้งคากระดาษในการตั้งคาตัวเลือกผูใชผิด

ใหดูที่ "ชนิดของกระดาษ" (P.58)
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เคร่ืองไมสงหรือรับแฟกซ ตรวจสอบใหแนใจวาตั้งคารหัสภูมิภาคอยางถูกตองใน <สถานะเคร่ือง> 

[เคร่ืองมือ][การตั้งคาผูดูแลระบบ][การตั้งคาแฟกซ][การตั้งคาสายแฟกซ][ภูมิภาค]

ตรวจสอบ [ชนิดการโทร] เพ่ือดู [PB], [DP (10 PPS)] หรือ [DP (20 PPS)]

ตรวจสอบวาเสียบสายอยางถูกตอง

หากสายโทรศัพทเชื่อมตอกบัเคร่ืองผานอุปกรณ ใดๆ เชน เคร่ืองตอบรับและคอมพิวเตอร 

ใหถอดอุปกรณออกและเสียบสายโทรศัพทเขากบัเคร่ืองโดยตรง

มักเกิดขอผิดพลาดขึน้ระหวางการรับหรือสง

แฟกซ

ลดความเร็วโมเด็มใน <สถานะเคร่ือง>  เคร่ืองมือ  การตั้งคาผูดูแลระบบ  การตั้งคาแฟกซ 

 คาเร่ิมตนการสง  ความเร็วของโมเด็ม

เคร่ืองรับแฟกซไดแตไมพิมพ ตรวจสอบระดับผงหมึก

ตรวจสอบใหแนใจวามีกระดาษอยูในถาดกระดาษ

ตรวจสอบใหแนใจวาไดตั้งคา [การตั้งคาการส งตอ] เปน [ปด]

ตรวจสอบใหแนใจวาไดตั้งคา [ตัวกรองแฟกซขยะ] เปน [ปด]

ตรวจสอบใหแนใจวาไดตั้งคา [ชุดการรับแบบปลอดภัย] เปน [ปดใชงาน]

เรียกใชงาน [เร่ิมตน NVM]

อาการ วิธีการแกไข
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ปญหาการสแกน

ในสวนน้ีจะเปนการแสดงแนวทางแกไขปญหาตางๆ อาจพบเมื่อใชคุณลักษณะการสแกน

ตารางดานลางแสดงวิธีแกไขที่เปนไปได เมื่อคุณไมสามารถสแกนได

อาการ วธีิการแกไข

เคร่ืองสแกนไมทํางาน ตรวจสอบใหแนใจวาคุณวางเอกสารที่จะสแกนคว่ําลงจากกระจกวางเอกสาร 

หรือหงายขึน้ในถาดปอนเอกสาร

อาจมีหนวยความจําไมเพียงพอสําหรับเก็บเอกสารท ี่คุณตองการสแกน 

ทดลองใชฟงกชนัแสดงตัวอยางเพ่ือดูวาใชงานไดหรือไม ทดลองลดอัตราความละเอียดการสแกนลง

ตรวจดูวาสาย USB หรือสายอีเธอรเน็ตเชื่อมตออย างถูกตอง

ตรวจสอบใหแนใจวาสาย USB หรือสายอีเธอรเน็ตไม อยูในสภาพบกพรอง 

เปล่ียนสายหรืออะแดปเตอรดวยสายหรืออะแดปเตอรที่รูวาดี ถาจําเปน ใหเปล่ียนใหม

ตรวจสอบวาไดกําหนดคาเคร่ืองสแกนอยางถูกตอง ตรวจสอบแอพพลิเคชันที่คุณตองการใช 

เพ่ือใหแนใจวาระบบสงงานเคร่ืองสแกนไปยังพอรตที่ถูกตอง

ตรวจสอบใหแนใจวาคุณลักษณะการใชเคร่ืองสแกนรวมกันปดใชงานอยู เม่ือคุณใช Mac OS® X 

กอนที่จะสแกนเอกสารผานแอพพลิเคชันที่เขากนัไดกับ ICA เชน Image Capture 

เคร่ืองไมสนับสนุนคุณลักษณะการใชเคร่ืองสแกนรวมกันของ Mac OS X 

เลือกเคร่ืองพิมพที่เชื่อมตอกับคอมพิวเตอรโดยตรงผาน USB หรือสาย LAN แลวสแกนเอกสาร

เคร่ืองจะสแกนอยางชามาก กราฟกจะถูกสแกนชากวาขอความ เม่ือคุณใชคุณลักษณะ อีเมล หรือสแกนไปยังเครือขาย

ความเร็วในการส่ือสารชาลงในโหมดสแกน เน่ืองจากจําเปนตองใชหนวยความจําขนาดใหญ 

เพ่ือวิเคราะหและทําซํ้าภาพที่สแกน

การสแกนภาพที่ความละเอยีดสูงจะใชเวลามากกวาการสแกนที่ความละเอียดต่ํา

มีการปอนเอกสารผิด 

หรือปอนหลายแผนเกิดขึ้นในตัวปอนเอกสาร

ตรวจสอบวาไดติดตั้งชิน้สวนโรลเลอรตัวปอนเอกสารอยางถูกตอง

ตรวจสอบใหแนใจวาประเภทกระดาษของเอกสารสอดคลองกับขอกาํหนดสําหรับเคร่ือง

ตรวจสอบวาไดโหลดเอกสารลงในตัวปอนเอกสารอยางถูกตองหรือไม

ตรวจสอบใหแนใจวาไดปรับรางนําเอกสารอยางถูกตอง

ตรวจสอบใหแนใจวาจํานวนแผนเอกสารไมเกนิความจุสูงสุดของตัวปอนเอกสาร

ตรวจสอบใหแนใจวาเอกสารไมมวนงอ

กรีดเอกสารใหดีกอนโหลดลงในตัวปอนเอกสาร

มีลายแนวตั้งปรากฏบนเอาตพุตขณะสแกนดวย

ตัวปอนเอกสาร

ทําความสะอาดแผนกระจกตัวปอนเอกสาร

โปรดดูที่ "การทําความสะอาดเคร่ือง" (P.219)

ทําความสะอาดดานในของเคร่ืองโดยใชไมทําความสะอาด

โปรดดูที่ "การทําความสะอาดเคร่ือง" (P.219)

มีรอยเปอนปรากฏขึน้ที่ตําแหนงเดียวกันบนเอ

าตพุต เม่ือสแกนโดยใชกระจกวางเอกสาร

ทําความสะอาดกระจกวางเอกสาร

โปรดดูที่ "การทําความสะอาดเคร่ือง" (P.219)

ภาพเอยีง ตรวจสอบใหแนใจวาไดโหลดเอกสารเขาไปในตัวป อนเอกสารหรือบนกระจกวางเอกสารโดยตรง

มีเสนทแยงปรากฏขึน้ในลักษณะหยัก 

เม่ือสแกนโดยใชตัวปอนเอกสาร

หากเอกสารใชส่ือที่หนา ใหลองสแกนจากกระจกวางเอกสารแทน
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มีขอความปรากฏบนหนาจอคอมพิวเตอรของ

คุณ:

 ไมสามารถต้ังคาอุปกรณเปนโหมด H/W 

ที่คุณตองการได

 โปรแกรมอื่นกาํลังใชพอรตอยู

 พอรตถูกปดการใชงานเอาไว

 เคร่ืองสแกนกาํลังทําการรับหรือพิมพขอมูล

อื่นอยู เม่ือเสร็จจากงานปจจุบนั 

ใหลองอีกคร้ัง

 การจัดการไมถูกตอง

 การสแกนลมเหลว

อาจกําลังใชงานทําสําเนาหรืองานพิมพอยู เม่ือทำงานปจจุบันเสร็จ ใหลองใชงานอีกคร้ัง

มีการใชงานพอรตที่เลือกอยูในปจจุบัน รีสตารทคอมพิวเตอรของคุณแลวลองอีกคร้ัง

อาจเสียบสายเคเบลิไมถูกตอง หรือเคร่ืองอาจปดอยู

ไมไดติดตั้งไดรเวอรสแกน หรือไมไดตั้งคาสภาพแวดลอมการทํางานอยางถูกตอง

ตรวจสอบใหแนใจวาไดเชื่อมตอพอรตอยางถูกตอง และเปดเคร่ืองไว 

จากน้ันรีสตารทคอมพิวเตอรของคณุ

ตรวจดูวาสาย USB หรือสายอีเธอรเน็ตเชื่อมตออย างถูกตอง

เคร่ืองไมสงขอมูลการสแกนอยางถูกตองไปยัง

ปลายทางที่ระบุผานคณุลักษณะสแกนไปยังอีเ

มลหรือสแกนไปยังเครือขาย

ตรวจสอบวาไดตั้งการตั้งคาตอไปน้ีอยางถูกตองบน CentreWare Internet Services หรือไม

 สแกนไปยังเครือขาย

ตรวจสอบการตั้งคาตอไปน้ีใน [สมุดรายชื่อ][สมุดรายชื่อของคอมพิวเตอร/

เซิรฟเวอร][แกไขที่อยูการสแกนเครือขาย]:

 ที่อยูเซิรฟเวอร 

 ชื่อล็อกอิน

 รหัสผานเขาสูระบบ

 ชื่อที่ใชรวมกัน (แสดงเฉพาะเม่ือตั้งคา [ประเภทของเซิรฟเวอร] เปน [SMB])

 Server Path

 สแกนไปยังอีเมล

ตรวจสอบการตั้งคาตอไปน้ีใน [สมุดรายชื่อ][สมุดรายชื่ออีเมลแอดเดรส]:

 ที่อยู

อาการ วิธีการแกไข
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ปญหาเก่ียวกับยูทิลิตี้โปรแกรมควบคุมการสแกน/เคร่ืองพิมพ

ตารางดานลางแสดงวิธีการแกไขทีเ่ปนไปไดสําหรับปญหาโปรแกรมควบคุมการสแกน/ยูทลิิตีเคร่ืองพิมพ

อาการ วธีิการแกไข

ไมสามารถคืนคาขอมูลสมุดรายชื่อจากเคร่ือง

พิมพบนตัวแกไขสมุดรายชื่อได

ตรวจดูวาสาย USB หรือสายอีเธอรเน็ตเชื่อมตออย างถูกตอง

ตรวจสอบใหแนใจวาเคร่ืองเปดอยู

ตรวจสอบใหแนใจวามีการติดตั้งโปรแกรมควบคุมการสแกนในคอมพิวเตอรของคุณ 

(เคร่ืองมือแกไขสมุดรายชื่อเรียกขอมูลสมุดรายชื่อผานโปรแกรมควบคุมการสแกน เม่ือใชสาย USB 

เชื่อมตอกับเคร่ือง)

โปรแกรมควบคุม TWAIN 

ไมสามารถเชื่อมตอกบัเคร่ืองได

ตรวจดูวาเชื่อมตอสาย USB อยางถูกตอง

ตรวจสอบวาเคร่ืองเปดอยูหรือไม หากเคร่ืองเปดอยู รีบตูเคร่ืองดวยการปดเคร่ือง 

แลวเปดใหมอีกคร้ัง

หากแอพพลิเคชันสแกนกําลังทํางานอยู ใหปดแอพพล ิเคชนัหน่ึงคร้ัง รีสตารทแอพพลิเคชัน 

และลองสแกนอกีคร้ัง

ไมสามารถสแกนเอกสารบนเคร่ืองผาน 

Express Scan Manager

ตรวจสอบใหแนใจวาคอมพิวเตอรของคุณเชื่อมตอกับเคร่ืองอยางถูกตองดวยสาย USB

ตรวจสอบวาเคร่ืองเปดอยูหรือไม หากเคร่ืองเปดอยู รีบตูเคร่ืองดวยการปดเคร่ือง 

แลวเปดใหมอีกคร้ัง

หากแอพพลิเคชันสแกนกําลังทํางานอยู ใหปดแอพพล ิเคชนัหน่ึงคร้ัง รีสตารทแอพพลิเคชัน 

และลองสแกนอกีคร้ัง

ไมสามารถใชการเชื่อมตอเครือขายได เชื่อมต อดวยสายเคเบลิ USB

ถอนการติดตั้ง Express Scan Manager บนคอมพิวเตอรของคุณ และติดตั้งใหม

ไมสามารถสรางไฟลภาพผาน Express Scan 

Manager ได

ตรวจสอบใหแนใจวามีพ้ืนท่ีเพียงพอในฮารดดิสกของคุณ

ถอนการติดตั้ง Express Scan Manager บนคอมพิวเตอรของคุณ และติดตั้งใหม

การเร่ิมใชงาน Express Scan Manager 

ลมเหลว

ถอนการติดตั้ง Express Scan Manager บนคอมพิวเตอรของคุณ และติดตั้งใหม

การเรียกใชงาน Express Scan Manager 

ลมเหลว

ถอนการติดตั้ง Express Scan Manager บนคอมพิวเตอรของคุณ และติดตั้งใหม

เกดิขอผิดพลาดที่ไมคาดคิดขึน้บน Express 

Scan Manager

ถอนการติดตั้ง Express Scan Manager บนคอมพิวเตอรของคุณ และติดตั้งใหม
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รหัสขอผิดพลาด

สวนน้ีจะอธิบายถึงรหัสทีแ่สดงขอผิดพลาด

ขอความแสดงขอผิดพลาด และรหัสขอผิดพลาด (xxx-xxx) จะปรากฏขึ้น หากการพิมพส้ินสุดลงอยางผิดปกติเน่ืองจากขอผิดพลาด 

หรือเกิดความบกพรองขึ้นในเคร่ือง

โปรดดูรหสัขอผิดพลาดในตารางตอไปน้ีเพื่อแกไขปญหา

สิ่งสําคัญ • หากรหัสขอผดิพลาดแสดงขึ้นมา ขอมูลการพิมพใดๆ ท่ีคางอยูในเครื่องและขอมูลท่ีจัดเก็บไวในหนวยความจําของเครือ่งอาจสูญหายได

หากรหสัขอผิดพลาดแสดงขึ้นมาโดยเปนรหัสที่ไม ไดแสดงรายการไวในตารางตอไปน้ี 

หรือหากคุณไมสามารถแกไขขอผิดพลาดไดแมจะปฏิบัติตามคําแนะนําทีอ่ธิบายไวในตารางน้ันแลวก็ตาม ใหติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา

รหัสขอผิดพลาด วิธีการแกไข

005-942 ตรวจจับขนาดตนฉบับไมแมนยํา ตรวจสอบตนฉบบัท ีบรรจใุนตัวปอนเอกสาร บรรจุตนฉบับใหม แลวกดปุม <เร่ิม>

หมายเหตุ • หากคุณใชเอกสารท่ีมีขนาดไมมาตรฐาน ระบุขนาดต นฉบับใน [ขนาดตนฉบับ] 

งานพิมพอาจจะมขีนาดใหญเกินไปสาํหรับกระดาษนั นหรอือาจมีเงาท่ีขอบกระดาษได 

ท้ังนี้ขึ้นอยูกับขนาดเอกสารท่ีเลือก

016-503 เลือก [ปด] หรือรอจนครบกาํหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพ่ือใหใชงานเคร่ืองไดอีกคร้ัง 

ตรวจสอบวาไดตั้งคาเซิรฟเวอร SMTP และเซิรฟเวอร DNS อยางถูกตองบน CentreWare Internet Services

016-504 เลือก [ปด] หรือรอจนครบกาํหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพ่ือใหใชงานเคร่ืองไดอีกคร้ัง 

ตรวจสอบวาไดตั้งคาเซิรฟเวอร POP3 และเซิรฟเวอร DNS อยางถูกตองบน CentreWare Internet Services

016-505 เลือก [ปด] หรือรอจนครบกาํหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพ่ือใหใชงานเคร่ืองไดอีกคร้ัง 

ตรวจสอบวาไดตั้งคาชื่อผูใชและรหัสผานสําหรับเซิรฟเวอร POP3 อยางถูกตองบน CentreWare Internet Services

016-506 เลือก [ปด] หรือรอจนครบกาํหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพ่ือใหใชงานเคร่ืองไดอีกคร้ัง 

ตรวจสอบวาไดตั้งคาเซิรฟเวอร SMTP หรือเซิรฟเวอร POP3 บน CentreWare Internet Services

016-507 เลือก [ปด] หรือรอจนครบกาํหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพ่ือใหใชงานเคร่ืองไดอีกคร้ัง 

ตรวจสอบวาไดตั้งคาชื่อผูใชและรหัสผานสําหรับเซิรฟเวอร SMTP อยางถูกตองบน CentreWare Internet Services

016-520

016-521

ติดตอผูดูแลระบบของคณุ

016-570

016-571

016-572

016-573

016-718

016-720

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกาํหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพ่ือใหใชงานเคร่ืองไดอีกคร้ัง

016-737

016-741

016-742

016-743

016-744

016-745

ปดเคร่ือง ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอสัมผัสวางเปลา และเปดเคร่ืองอีกคร้ัง ติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา 

หากขอผดิพลาดน้ีเกิดขึน้ซํ้าอีก

016-746 เลือก [ปด] เพ่ือซอมเคร่ือง

016-757

016-758

016-759

ติดตอผูดูแลเซิรฟเวอรของคุณ

016-764

016-765

016-766

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกาํหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพ่ือใหใชงานเคร่ืองไดอีกคร้ัง 

ติดตอผูดูแลเซิรฟเวอร SMTP

016-767

016-768

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกาํหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพ่ือใหใชงานเคร่ืองไดอีกคร้ัง 

ตรวจสอบท่ีอยูอีเมล และลองสแกนอีกคร้ัง

016-786

016-790

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกาํหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพ่ือใหใชงานเคร่ืองไดอีกคร้ัง 

ตรวจสอบวาเสียบสายเคเบลิเครือขายอยางถูกตองหรือไม หากสายเคเบิลเครือขายมีปญหา 

ใหติดตอผูดูแลเซิรฟเวอรของคุณ

016-799

016-921

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกาํหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพ่ือใหใชงานเคร่ืองไดอีกคร้ัง
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016-985

016-986

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพ่ือใหใชงานเคร่ืองไดอีกคร้ัง 

ลดความละเอียดลง หรือเปล่ียนรูปแบบไฟลของภาพท ี่สแกน และลองสแกนใหมอีกคร้ัง

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] เพ่ือใหใชงานเคร่ืองไดอีกคร้ัง

031-521 เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพ่ือใหใชงานเคร่ืองไดอีกคร้ัง 

ยืนยันคอมพิวเตอรที่ล็อกอนิไดกับผูดูแลระบบของคุณ

031-522 เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพ่ือใหใชงานเคร่ืองไดอีกคร้ัง 

ตรวจสอบวาชื่อล็อกอิน (ชื่อโดเมนและช่ือผูใช ) และรหัสผานถูกตอง

031-523 เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพ่ือใหใชงานเคร่ืองไดอีกคร้ัง 

ตรวจสอบชื่อในการใชรวมกันที่คุณกําหนด

031-524 เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพ่ือใหใชงานเคร่ืองไดอีกคร้ัง 

ตรวจสอบวาจํานวนผูใชที่ใชเซิรฟเวอรพรอมกันน้ันไมเกนิขดีจํากัดบน

031-525 เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพ่ือใหใชงานเคร่ืองไดอีกคร้ัง 

ตรวจสอบวาผูใชที่กําหนดสามารถอานและเขียนไฟลได ณ ตําแหนงที่จัดเก็บ

031-526 เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพ่ือใหใชงานเคร่ืองไดอีกคร้ัง 

ตรวจสอบการเชื่อมตอ DNS หรือตรวจสอบวาเซิรฟเวอรปลายทางการสงตอน้ันไดรับลงทะเบยีนไวดวย DNS

031-527 เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพ่ือใหใชงานเคร่ืองไดอีกคร้ัง ตั้งคาที่อยู DNS 

หรือตั้งคาที่อยูเซิรฟเวอรปลายทางการสงต อเปน IP แอดเดรส

031-528 เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพ่ือใหใชงานเคร่ืองไดอีกคร้ัง

ตรวจสอบวาเคร่ืองสามารถส่ือสารผานเครือขายกับทางเซิรฟเวอร SMB ปลายทางการสงตอได ตัวอย างเชน 

ตรวจสอบรายการตอไปน้ี:

 การเชื่อมตอของสายเคเบิลเครือขาย

 การตั้งคา TCP/IP

 ส่ือสารดวยพอรต 137 (UDP), 138 (UDP) และ 139 (TCP)

สําหรับการส่ือสารที่นอกเหนือซับเน็ต ใหตรวจสอบการตั้งคาของเซิรฟเวอร WINS 

และตรวจสอบวาสามารถแกไขชื่อเซิรฟเวอรไดอยางถูกตองหรือไม

031-529 เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพ่ือใหใชงานเคร่ืองไดอีกคร้ัง 

ตรวจสอบวารหัสผานถูกตองหรือไม

031-530 เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพ่ือใหใชงานเคร่ืองไดอีกคร้ัง 

ตรวจสอบวาที่ตั้งที่จัดเกบ็ถูกตองหรือไม ที ตั้งที่จัดเกบ็ที่คุณกําหนดเปนการตั้งคา DFS 

และตรวจสอบวาไดมีการเชือ่มโยงกบัเซิรฟเวอร อืน่หรือไม กําหนดเซิรฟเวอรที่เชื่อมโยงโดยตรง ชื่อในการใชรวมกนั 

และที่ตั้งที่จัดเกบ็

031-531 เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพ่ือใหใชงานเคร่ืองไดอีกคร้ัง 

ตรวจสอบสิทธ์ิการเขาใชงานโฟลเดอรที่คุณกาํหนด

031-532 เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพ่ือใหใชงานเคร่ืองไดอีกคร้ัง 

ยอชื่อไฟลหรือโฟลเดอรปลายทางการสงตอใหส ั้นลง

รหัสขอผิดพลาด วธีิการแกไข
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031-533 เลือก [ปด] หรือรอจนครบกาํหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพ่ือใหใชงานเคร่ืองไดอีกคร้ัง 

ตรวจสอบรายการตอไปน้ี:

 สามารถสรางไฟลที่มีชื่อที่คุณกําหนดไดในทีต่ั้งที่จัดเก็บ

 ผูใชคนอื่นๆ ไมไดใชชื่อไฟลที่คุณกําหนด

 ไมมีไฟลหรือโฟลเดอรใดๆ ที่มีชือ่เดียวกันกบัที่คุณกาํหนดอยู

031-534 เลือก [ปด] หรือรอจนครบกาํหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพ่ือใหใชงานเคร่ืองไดอีกคร้ัง 

ตรวจสอบรายการตอไปน้ี:

 สามารถสรางไฟลที่มีชื่อที่คุณกําหนดไดในทีต่ั้งที่จัดเก็บ

 ไมมีไฟลหรือโฟลเดอรใดๆ ที่มีชือ่เดียวกันกบัที่คุณกาํหนดอยู

031-535

031-536

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกาํหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพ่ือใหใชงานเคร่ืองไดอีกคร้ัง 

ตรวจสอบวาไมไดมีผูใชคนอื่นๆ ใชงานไฟลในที่ตั้งที่จัดเก็บที่คุณกําหนดอยู

031-537 เลือก [ปด] หรือรอจนครบกาํหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพ่ือใหใชงานเคร่ืองไดอีกคร้ัง 

ตรวจสอบท่ีตั้งที่จัดเก็บมีพ้ืนที่วางหรือไม 

031-539 เลือก [ปด] หรือรอจนครบกาํหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพ่ือใหใชงานเคร่ืองไดอีกคร้ัง 

ตรวจสอบวาชื่อเซิรฟเวอรถูกตองหรือไม

031-540 เลือก [ปด] หรือรอจนครบกาํหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพ่ือใหใชงานเคร่ืองไดอีกคร้ัง 

ตรวจสอบวาชื่อโดเมนถูกตองหรือไม

031-541 เลือก [ปด] หรือรอจนครบกาํหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพ่ือใหใชงานเคร่ืองไดอีกคร้ัง 

ตรวจสอบวาชื่อล็อกอิน (ชื่อผูใช) ถูกตองหรือไม

031-542 เลือก [ปด] หรือรอจนครบกาํหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพ่ือใหใชงานเคร่ืองไดอีกคร้ัง 

คอยสักครูแลวจึงลองใชงานเหมือนเดิมอีกคร้ัง ติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา หากขอผิดพลาดน้ีเกิดขึน้ซํ้าอีก

031-543 เลือก [ปด] หรือรอจนครบกาํหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพ่ือใหใชงานเคร่ืองไดอีกคร้ัง 

ตรวจสอบเวลาที่อนุญาตใหล็อกอินกับผูดูแลระบบของคุณ

031-544 เลือก [ปด] หรือรอจนครบกาํหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพ่ือใหใชงานเคร่ืองไดอีกคร้ัง 

ตรวจสอบชวงเวลาที่ใชงานรหัสผานไดกบัผูดูแลระบบของคุณ

031-545 เลือก [ปด] หรือรอจนครบกาํหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพ่ือใหใชงานเคร่ืองไดอีกคร้ัง 

ตรวจสอบความจําเปนในการเปล่ียนรหัสผานกับผูดูแลระบบของคุณ

031-546 เลือก [ปด] หรือรอจนครบกาํหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพ่ือใหใชงานเคร่ืองไดอีกคร้ัง 

ตรวจสอบการต้ังคาที่ไมถูกตองของผูใชกับผ ูดูแลระบบของคุณ

031-547 เลือก [ปด] หรือรอจนครบกาํหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพ่ือใหใชงานเคร่ืองไดอีกคร้ัง 

ตรวจสอบสถานะการปองกันการเขาของผูใชกับผ ูดูแลระบบของคุณ

031-548 เลือก [ปด] หรือรอจนครบกาํหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพ่ือใหใชงานเคร่ืองไดอีกคร้ัง 

ตรวจสอบชวงเวลาที่ใชงานผูใชไดกับผูดูแลระบบของคณุ

031-549 เลือก [ปด] หรือรอจนครบกาํหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพ่ือใหใชงานเคร่ืองไดอีกคร้ัง 

บนการตั้งคาการรักษาความปลอดภัยเซิรฟเวอร ใหตรวจสอบสิทธ์ิการเขาใชงานของผูใชรหัสผานนัล

031-550 เลือก [ปด] หรือรอจนครบกาํหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพ่ือใหใชงานเคร่ืองไดอีกคร้ัง 

ตรวจสอบการผนวกสิทธ์ิเขาใชงานกับไฟล ตรวจสอบวาเซิรฟเวอรสนับสนุนคําส่ังผนวก SMB หรือไม

031-551 เลือก [ปด] หรือรอจนครบกาํหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพ่ือใหใชงานเคร่ืองไดอีกคร้ัง 

ตรวจสอบสิทธ์ิการเขาใชงานเปล่ียนชื่อกบัไฟล  ตรวจสอบวาเซิรฟเวอรสนับสนุนคําส่ังเปล่ียนชื่อ SMB หรือไม

031-552 เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพ่ือใหใชงานเคร่ืองไดอีกคร้ัง ตั้งคาอืน่ที่ไมใช 

"ยกเลิก" ในการประมวลผล ในกรณีที่ชื่อไฟลซํ้า หร ือเปล่ียนชื่อ/

ลบไฟลที่มีชื่อเหมือนกนักับที่กําหนดไวในโฟลเดอรปลายทางการสง

031-574 เลือก [ปด] หรือรอจนครบกาํหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพ่ือใหใชงานเคร่ืองไดอีกคร้ัง 

ตรวจสอบการเชื่อมตอ DNS หรือตรวจสอบวาชื่อของเซิรฟเวอรปลายทางการสงตอน้ันไดรับลงทะเบยีนไวดวย DNS

031-575 เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพ่ือใหใชงานเคร่ืองไดอกีคร้ัง ตั้งคาที่อยู DNS 

หรือตั้งคาที่อยูเซิรฟเวอรปลายทางการสงต อเปน IP แอดเดรส

031-576 เลือก [ปด] หรือรอจนครบกาํหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพ่ือใหใชงานเคร่ืองไดอีกคร้ัง ตรวจสอบวา IP 

แอดเดรสของเซิรฟเวอรถูกตองหรือไม หรือตรวจสอบการเชื่อมตอสายเคเบลิเครือขาย

031-578 เลือก [ปด] หรือรอจนครบกาํหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพ่ือใหใชงานเคร่ืองไดอีกคร้ัง 

ตรวจสอบวาชื่อล็อกอิน (ชื่อผูใช) และรหัสผานน้ันถูกตอง

รหัสขอผิดพลาด วิธีการแกไข
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031-579 เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพ่ือใหใชงานเคร่ืองไดอีกคร้ัง 

ตรวจสอบวาที่ตั้งที่จัดเกบ็ถูกตองหรือไม

031-580 เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพ่ือใหใชงานเคร่ืองไดอีกคร้ัง 

ตรวจสอบสิทธ์ิการเขาใชงานเซิรฟเวอร

031-581 เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพ่ือใหใชงานเคร่ืองไดอีกคร้ัง 

ยอชื่อไฟลหรือโฟลเดอรปลายทางการสงตอใหส ั้นลง

031-582 เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพ่ือใหใชงานเคร่ืองไดอีกคร้ัง 

ตรวจสอบวาสามารถสรางไฟลที่มีชือ่ที่คุณกําหนดไดในที่ตั้งที่จัดเก็บไดหรือไม 

ตรวจสอบที่ตั้งที่จัดเกบ็มีพ้ืนที่วางหรือไม 

031-584 เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพ่ือใหใชงานเคร่ืองไดอีกคร้ัง 

ตรวจสอบวาสามารถสรางโฟลเดอรที่มีชื่อท่ีคุณกาํหนดไดในที่ตั้งที่จัดเก็บไดหรือไม 

ตรวจสอบวามีโฟลเดอรที่มีชือ่เหมือนกบัที่คณุกําหนดอยูแลวหรือไม

031-585

031-587

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพ่ือใหใชงานเคร่ืองไดอีกคร้ัง 

ตรวจสอบสิทธ์ิการเขาใชงานเซิรฟเวอร

031-588 เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพ่ือใหใชงานเคร่ืองไดอีกคร้ัง 

ตรวจสอบที่ตั้งที่จัดเกบ็มีพ้ืนที่วางหรือไม 

031-590 เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพ่ือใหใชงานเคร่ืองไดอีกคร้ัง ตั้งคาอื่นที่ไมใช 

"ยกเลิก" ในการประมวลผล ในกรณีที่ชื่อไฟลซํ้า หร ือเปล่ียนชื่อ/

ลบไฟลที่มีชื่อเหมือนกันกับที่กาํหนดไวในโฟลเดอรปลายทางการสง

031-594

031-595

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพ่ือใหใชงานเคร่ืองไดอีกคร้ัง 

ทดลองใชงานเดิมอีกคร้ัง ติดตอศูนยบริการลูกคาของเรา หากขอผิดพลาดน้ีเกิดขึ้นซํ้าอกี

031-598 เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพ่ือใหใชงานเคร่ืองไดอีกคร้ัง 

ตรวจสอบสิทธ์ิการเขาใชงานผนวกกบัไฟล และตรวจสอบวาเซิรฟเวอรสนับสนุนคําส่ังผนวก FTP หรือไม

031-599 เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพ่ือใหใชงานเคร่ืองไดอีกคร้ัง 

ตรวจสอบสิทธ์ิการเขาใชงานเปล่ียนชือ่กับไฟล  ตรวจสอบวาเซิรฟเวอรสนับสนุนคําส่ังเปล่ียนชือ่ FTP หรือไม

033-500

033-501

033-502

033-503

033-510

033-511

033-512

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพ่ือใหใชงานเคร่ืองไดอีกคร้ัง

033-513 เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพ่ือใหใชงานเคร่ืองไดอีกคร้ัง 

ทดลองดังตอไปน้ี:

 พิมพแฟกซที่ไดรับ หรือคอยสักครูจนกวาจะสงแฟกซ

 พิมพงานแฟกซที่จัดเกบ็ไว โดยใชคุณลักษณะรับอยางปลอดภัย

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัคุณลักษณะรับอยางปลอดภัย โปรดดูที่ "รับแบบปลอดภัย" (P.154)

รหัสขอผิดพลาด วธีิการแกไข
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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] หรือรอจนครบกาํหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพ่ือใหใชงานเคร่ืองไดอีกคร้ัง

033-762 เลือก [ปด] หรือรอจนครบกาํหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพ่ือใหใชงานเคร่ืองไดอีกคร้ัง 

เคร่ืองปฏิเสธแฟกซจากหมายเลขที่ถูกบล็อก

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม 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] หรือรอจนครบกาํหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพ่ือใหใชงานเคร่ืองไดอีกคร้ัง

033-788 เลือก [ปด] หรือรอจนครบกาํหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพ่ือใหใชงานเคร่ืองไดอีกคร้ัง 

ทดลองดังตอไปน้ี:

 ลบแฟกซที่ไดรับ หรือคอยจนกวาแฟกซจะถูกสง

 พิมพแฟกซที่จัดเกบ็ไว โดยใชคุณลักษณะรับอย างปลอดภัย

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกีย่วกบัคุณลักษณะรับอยางปลอดภัย โปรดดูที่ "รับแบบปลอดภัย" (P.154)

033-789

033-790

033-791

033-799

034-508

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกาํหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพ่ือใหใชงานเคร่ืองไดอีกคร้ัง

รหัสขอผิดพลาด วิธีการแกไข
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034-515 เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพ่ือใหใชงานเคร่ืองไดอีกคร้ัง 

ทดลองดังตอไปน้ี:

 ใชงานเดิมซํ้าอีกคร้ัง

 ตรวจสอบวาหนวยความจําของเคร่ือง หรือเคร่ืองระยะไกลเต็มหรือไม 

034-791 เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพ่ือใหใชงานเคร่ืองไดอีกคร้ัง 

ตรวจสอบรายการตอไปน้ี:

 เสียบสายโทรศัพทอยางถูกตองหรือไม

 การตั้งคาโทน/พัลส

 เคร่ืองระยะไกลสามารถรับแฟกซไดหรือไม

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัการตั้งคาโทน/พัลส โปรดดูที่ "ชนิดการโทร" (P.155)

034-799 เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพ่ือใหใชงานเคร่ืองไดอีกคร้ัง

035-701 เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพ่ือใหใชงานเคร่ืองไดอีกคร้ัง 

ตรวจสอบรายการตอไปน้ี:

 สถานะของเคร่ืองระยะไกล

 การตั้งคาโทน/พัลส

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัการตั้งคาโทน/พัลส โปรดดูที่ "ชนิดการโทร" (P.155)

035-702

035-704

035-705

035-706

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพ่ือใหใชงานเคร่ืองไดอีกคร้ัง

035-708 เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพ่ือใหใชงานเคร่ืองไดอีกคร้ัง 

ทดลองดังตอไปน้ี:

 ใชงานเดิมซํ้าอีกคร้ัง

 ลดความเร็วโมเด็ม

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัความเร็วโมเด็ม โปรดดูที่ "ความเร็วของโมเด็ม" (P.156)

035-709

035-710

035-716

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพ่ือใหใชงานเคร่ืองไดอีกคร้ัง

035-717 เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพ่ือใหใชงานเคร่ืองไดอีกคร้ัง 

ลดความเร็วโมเด็ม

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัความเร็วโมเด็ม โปรดดูที่ "ความเร็วของโมเด็ม" (P.156)

035-718 เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพ่ือใหใชงานเคร่ืองไดอีกคร้ัง 

ตรวจสอบสถานะของเคร่ืองระยะไกล

035-720 เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพ่ือใหใชงานเคร่ืองไดอีกคร้ัง 

ตรวจสอบคุณลักษณะที่เคร่ืองระยะไกลสนับสนุน

035-728

035-729

035-730

035-737

035-739

035-740

035-742

035-746

035-779

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพ่ือใหใชงานเคร่ืองไดอีกคร้ัง

035-781 เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพ่ือใหใชงานเคร่ืองไดอีกคร้ัง 

ตรวจสอบวาเคร่ืองระยะไกลวางอยูหรือไม

035-792

035-793

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพ่ือใหใชงานเคร่ืองไดอีกคร้ัง

062-956 ตรวจจับขนาดตนฉบับไมแมนยํา ตรวจสอบตนฉบับท ีวางอยูบนกระจกวางเอกสาร บรรจุตนฉบบัใหม แล วกดปุม <เร่ิม>

หมายเหตุ • หากคุณใชเอกสารท่ีมีขนาดไมมาตรฐาน ระบุขนาดต นฉบับใน [ขนาดตนฉบับ] 

งานพิมพอาจจะมีขนาดใหญเกินไปสาํหรบักระดาษน ันหรืออาจมีเงาท่ีขอบกระดาษได 

ท้ังนี้ขึน้อยูกับขนาดเอกสารท่ีเลือก

116-721

116-722

เลือก [ปด] หรือรอจนครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวใน [หมดเวลาขอผิดพลาด] เพ่ือใหใชงานเคร่ืองไดอีกคร้ัง

รหัสขอผิดพลาด วธีิการแกไข
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118-390 ติดตั้งอปุกรณที่เคร่ืองไมสนับสนุน ถอดอุปกรณแลวรีสตารทเคร่ือง

รหัสขอผิดพลาด วิธีการแกไข
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กระดาษติด

สวนน้ีจะอธิบายถึงขั้นตอนในการนํากระดาษทีติ่ดออก

นํากระดาษทีติ่ดอยูออกอยางระมัดระวังโดยไมใหฉีกขาด หามมใิหมีเศษกระดาษใดๆ ติดคางอยูในเคร่ือง

สิ่งสําคญั • อยาพยายามเอาเศษท่ีติดอยูโดยใชเครื่องมอืหรืออุปกรณใดๆ เพราะอาจทําใหเครื่องเสียหายอยางถาวร

กระดาษติดในฝาครอบดานซาย [A]

ปฏิบัติตามขั้นตอนดานลางน้ี เพื่อนําเศษกระดาษทีติ่ดอยูภายในฝาครอบดานซายของเคร่ือง [A]

สิ่งสําคญั • ขณะเอากระดาษออก อาจมีภาพปรากฏอยูบนสายพานสงของเครือ่ง (สายพานฟลมสีดาํ) ภายในฝาครอบดานซาย [A] หามสัมผัสสายพานสง 

คุณภาพของภาพอาจไดรบัผลกระทบ หรือสายพานสงอาจเสียหายและจําเปนตองเปลี่ยน

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

เปดฝาครอบดานบนซาย (3)

 ถากระดาษติดรอบชุดฟวเซอร

1) ดึงมือจบัลง [A1]

2) นํากระดาษที่ติดออก

หมายเหตุ • อยาใหมีเศษกระดาษตกคางอยูในเครื่อง

3) ดึงมือจบั [A1] กลบัสูตําแหนงเดิม

ถาคุณตองการดึงถาดออกเพื่อนํากระดาษทีติ่ดออก โปรดติดตอตัวแทนฟูจิ ซีร็อกซในพื้นที่ของค ุณ หามดึงถาดออก 

มฉิะน้ันอาจทําใหไดรับบาดเจ็บ

หามพยายามนํากระดาษทีติ่ดอยูในบริเวณที่ลึกมากออกจากผลติภณัฑ 

โดยเฉพาะอยางย่ิงกระดาษทีพ่ันหุมฟวเซอรหร ือลูกกลิ้งความรอน  มิฉะน้ัน อาจทาํใหเกิดการบาดเจบ็หรือผิวหนังไหมได  

ใหปดสวิตชเคร่ืองทนัทีและติดตอตัวแทนฟูจิ ซีร็อกซในพื้นที่ของคุณ
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4) ดันตรงกลางของฝาครอบดานซายบน คอยๆ ปด แลวยกถาด 5 

(บายพาส)

 หากกระดาษติดอยูภายในฝาครอบดานซาย [A]

1) หากกระดาษติดอยูในตําแหนงที่แสดงในรูปขวา ยกม ือจับขึน้ [A2] 

แลวดึงกระดาษที่ติดขึ้นมา

2) ดึงมือจับ [A2] กลับสูตําแหนงเดิม

3) ดันตรงกลางของฝาครอบดานซาย [A] คอยๆ ปด แลวยกถาด 5 

(บายพาส)

กระดาษติดในฝาครอบดานซาย [B]

ปฏิบัติตามขัน้ตอนดานลางน้ี เพื่อนําเศษกระดาษที่ติดอยูภายในฝาครอบดานซายของเคร่ือง [B]

1 ดึงคันงาง แลวคอยๆ เปดฝาครอบดานซาย [B]
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2 นํากระดาษทีติ่ดออก

หมายเหตุ • กระดาษอาจติดอยูในสวนบน ซ่ึงมองเห็นไดยาก 

ตรวจหากระดาษติดอยางถี่ถวน

• หากกระดาษฉีกขาด 

ใหตรวจสอบจนแนใจวาไมมีเศษกระดาษตดิคางอย ูในเครือ่ง

3 คอยๆ ปดฝาครอบดานซาย [B]

กระดาษติดในถาด 1 และ 2

ปฏิบัติตามขั้นตอนขางลางน้ีเพื่อนํากระดาษท ีติดอยูในถาด 1 และ 2 ออก

1 เอากระดาษติดออกโดยดูที่:

 ถาด 1: "กระดาษติดในฝาครอบดานซาย [A]" (P.251)

 ถาด 2 (เสริม) "กระดาษติดในฝาครอบดานซาย [B]" (P.252)

2 ถาไมสามารถเอากระดาษที่ติดออกได ใหดึงถาดออกมา

สิ่งสําคญั • การดงึถาดออกหลังจากที กระดาษตดิโดยไมตรวจสอบตาํแหนงที เกิดการ

ติดอาจทําใหกระดาษฉีกขาดและตดิคางภายในเครือ่งได 

เพ่ือเปนการปองกันมใิหอุปกรณเสยีหาย 

ใหตรวจสอบตาํแหนงท่ีมกีระดาษตดิกอนท่ี

จะพยายามนํากระดาษเหลานั้นออก

3 นํากระดาษทีติ่ดออก

หมายเหตุ • หากกระดาษฉีกขาด 

ใหตรวจสอบจนแนใจวาไมมีเศษกระดาษตดิคางอย ูในเครือ่ง
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4 คอยๆ ดันถาดเขาไปจนสุด

กระดาษติดในถาด 5 (บายพาส)

ปฏิบัติตามขัน้ตอนขางลางน้ีเพื่อนํากระดาษท ีติดอยูในถาด 5 (บายพาส) ออก

1 ตรวจสอบดานใน (รอบทางเขาตัวปอนกระดาษ) ของถาด 5 (บายพาส) 

และนํากระดาษที่ติดออกมา

สิ่งสําคัญ • ถาใสกระดาษเขาไปหลายแผน 

ใหเอากระดาษท้ังหมดออกขณะท่ีเคลียรกระดาษ

หมายเหตุ • หากกระดาษฉีกขาด 

ใหตรวจสอบจนแนใจวาไมมเีศษกระดาษติดคางอย ูในเครือ่ง

2 ถาบรรจุกระดาษหลายแผน ใหจัดมุมของกระดาษท่ีเอาออกใหตรง

3 ใสกระดาษโดยใหดานทีจ่ะพิมพควํ่าลง 

จัดขอบบนของกระดาษใหสัมผัสกับชองทางการปอนกระดาษ
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เอกสารติด

ปฏิบัติตามขั้นตอนดานลาง เพื่อเอาเอกสารที่ต ิดในตัวปอนเอกสารออก

1 ดึงมือจับดานหนาของฝาครอบดานบนของตัวปอนเอกสาร 

และเปดฝาครอบดานบนของตัวปอนเอกสารจนสุด

หมายเหตุ • ฝาครอบจะยังคงอยูในตาํแหนงเมือ่เปดจนเตม็ที  ใหเปดฝาครอบเบาๆ

2 ถาเอกสารตนฉบับยังไมถูกดึงเขาไปในตัวปอนเอกสาร ใหนําเอกสารออก

3 หากขอความที่แสดงบอกใหคุณหมุนปุม 

ใหหมุนปุมเพื่อเลื่อนกระดาษไปดานบน แลวจึงเอาออก

สิ่งสําคญั • หากเอกสารถูกปอนเขาไปในตัวปอนแลว หามดงึออกเองโดยตรง 

เอกสารอาจขาดได

4 หากขอความที่ปรากฏแจงใหคุณเปดฝาครอบดานใน 

ใหยกทีจ่ับขึ้นเพื่อเปดฝาครอบดานใน

5 หมุนปุมเพือ่เลื่อนกระดาษไปดานบนสุด แลวจงึเอาออก

หมายเหตุ • หากเอกสารถูกปอนเขาไปในตัวปอนแลว หามดงึออกเองโดยตรง 

เอกสารอาจขาดได

6 ปดฝาครอบดานในของตัวปอนเอกสาร

7 ปดฝาครอบตัวปอนเอกสารใหสนิท และตรวจดูวาไม มีชองวางระหวางดานขางทีอ่ยูใกลหรือไกลจากฝาและตัวปอนเอกสาร

ดาม
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8 ถาไมพบเอกสารตนฉบับ ใหคอยๆ ยกตัวปอนเอกสารขึ้นอยางระมัดระวัง หากมีเอกสารติดอยู ใหเอาออกและปดตัวปอนเอกสาร

9 หากไมพบเอกสารในขัน้ที่ 8 ใหยกถาดปอนเอกสารและนําเอกสารออก

10 เลือ่นถาดตัวปอนเอกสารกลับเขาตําแหนงเดิมอย างระมัดระวัง

11 ตรวจดูใหแนใจวาเอกสารตนฉบับไมฉีกขาด, ไมมีรอยยับ หรือรอยพับ 

จากน้ันใหปอนเอกสารใหมอีกคร้ังเพื่อใหงานเสร็จสมบูรณ

หลงัจากนําเอกสารที่ติดออกแลว ใหดําเนินการดังน้ี:

ทาํสําเนา: 

ปอนเอกสารที่ยังไมไดสแกนใหมอีกคร้ังรวมท ังหนาที่ติดน้ันดวย

สแกน (อีเมล/คอมพิวเตอร(เครือขาย)): 

ใหปอนเอกสารทัง้หมดใหมอีกคร้ัง

หากระบบไดสงขอมูลการสแกนไปแลว 

ก็ใหปอนเฉพาะเอกสารที่ยังไมไดสแกนรวมทัง้หนาที่ติดน้ันดวย

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

ใหปอนเอกสารทียั่งไมไดสแกนใหมอีกคร้ัง รวมทั้งหนาทีติ่ดน้ันดวย

แฟกซ: 

ใหปอนเอกสารทัง้หมดใหมอีกคร้ัง

หมายเหตุ • เอกสารตนฉบับท่ีมีรอยยนหรือพับ อาจเปนสาเหต ุใหเอกสารตดิหรือตนฉบับเสียหายได ใหใชเอกสารตนฉบับท่ีขาด ยับ 

หรือถูกพับกับกระจกวางเอกสารตนฉบับเทานั้น
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การขอความชวยเหลือ

Fuji Xerox จะมีเคร่ืองมือวินิจฉัยอัตโนมติัอยูสองสามรายการ เพื่อชวยเหลือคุณในการสรางและรักษาคุณภาพงานพิมพ

ขอความแผงควบคุม

แผงควบคุมจะใหขอมูลและวิธีการแกไขปญหากับคุณ เมื่อเกิดขอผิดพลาดหรือสภาวะการเตือนขึ้น 

แผงควบคุมจะแสดงขอความเพื่อแจงคุณเกี่ยวกับปญหา

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ "รหัสขอผิดพลาด" (P.244)

การรับขอมูลผลิตภัณฑ

การรับโปรแกรมควบคุมการพิมพลาสุด

สามารถรับโปรแกรมควบคุมการพิมพลาสุดไดโดยการดาวนโหลดจากเว็บไซตทีเ่ปนทางการของเรา

ขั้นตอนตอไปน้ีจะใชโปรแกรมควบคุมการพิมพ PCL 6 เปนตัวอยาง

หมายเหตุ • ผูใชจะตองรับผิดชอบคาใชจายในการสื่อสารเอง

1 ในกลองโตตอบ [กาํหนดลกัษณะการพิมพ] ของโปรแกรมควบคุมการพิมพของคุณ ใหเลือกแท็บ [ขัน้สูง] จากน้ันคลกิ [เกี่ยวกับ]

2 คลกิ [เว็บไซต Fuji Xerox]

เว็บเบราวเซอรจะถูกเรียกใชและแสดงเว็บไซตที่เปนทางการของเรา

3 ปฏิบัติตามคําแนะนําบนเว็บไซต และดาวนโหลดโปรแกรมควบคุมการพิมพตามความเหมาะสม

หมายเหตุ • URL ของหนาบรกิารดาวนโหลดโปรแกรมควบคุมการพิมพ คือ: http://www.fujixeroxprinters.com/

• สําหรับขอมูลลาสุดเก่ียวกับคุณลักษณะโปรแกรมควบคุมการพิมพ โปรดดูท่ีวิธใีชสําหรับโปรแกรมควบคุมการพิมพ

การอัพเดตเฟรมแวรของเครือ่ง

เว็บไซตทีเ่ปนทางการของเรามีเคร่ืองมือที่อนุญาตใหคุณอัพเดตเฟรมแวรของเคร่ือง (ซอฟตแวรที่ฝงตัวในเคร่ือง) จากคอมพวิเตอรของคุณ

คุณสามารถดาวนโหลดเฟรมแวรและเคร่ืองมือการปรับปรุงลาสุดไดจาก URL ตอไปน้ี

ปฏิบัติตามคําแนะนําบนเว็บไซต และดาวนโหลดการปรับปรุงเฟรมแวรที่ถูกตอง

http://www.fxap.com.sg/

หมายเหตุ • ผูใชจะตองรับผิดชอบคาใชจายในการสื่อสารเอง
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โหมดของปลอม

เมือ่ผงหมึกในตลับผงหมกึหมด ขอความ [ผงหมึกหมด] จะปรากฏขึน้

เมือ่คุณตองการใชเคร่ืองในโหมดผงหมึกทีไ่มใชของแท ใหโปรแกรมโหมดและเปลีย่นตลับหมกึ 

สิ่งสําคัญ • หากคุณใชเครื่องในโหมดผงหมึกท่ีไมใชของแท อาจไมไดรับประสิทธิภาพของเครือ่งสูงสุด และปญหาใดๆ 

ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการใชโหมดผงหมึกท่ีไมใชของแท จะไมไดรับการคุมครองโดยการรับประกันค ุณภาพของเรา 

การใชงานในโหมดผงหมกึท่ีไมใชของแทอยางตอเนื่องอาจทําใหเครื่องเสียหายได 

และผูใชเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการซอมแซมความเสียหายดังกลาว

หมายเหตุ • กอนท่ีจะเริ่มใชงานตามท่ีอธิบายดานลาง ใหยืนยันวา [พรอม] ปรากฏขึ้นบนแผง LCD

1 กดปุม <สถานะเคร่ือง>

2 เลอืกแทบ็ [เคร่ืองมือ]

3 เลอืก [การต้ังคาของผูดูแลระบบ]

4 เลอืก [การดูแลรักษา]

5 เลอืก [ผงหมึกทีไ่มใชของแท]

6 เลอืก [เปด] จากน้ันเลือก [ตกลง]

เคร่ืองเปลี่ยนเปนโหมดผงหมึกทีไ่มใชของแท
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ขอมูลจําเพาะ

เน้ือหาในสวนน้ีจะอธิบายเกี่ยวกับขอมลูจาํเพาะหลักๆ ของเคร่ือง 

โปรดทราบวาขอมูลจาํเพาะและรูปลักษณของผลติภ ัณฑอาจเปลีย่นไปโดยไมแจงใหทราบลวงหนา

ฟงกชั่นพืน้ฐาน / 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 คร่ึงสีสําหรับแตละสี (16,700,000 สี)

เวลาอุนเคร่ือง ไมเกนิ 39 วินาที

สิ่งสําคัญ • ณ อุณหภูมิหอง 20 องศาเซลเซียส

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

ขนาดกระดาษที่ออกมา สูงสุด: A3, 11 x 17"

ต่ําสุด: ถาด 1: A5

ถาด 2 (ตัวเลือก): A5

ถาด 5 (บายพาส): A5 (ขนาดไมมาตรฐาน: 89 x 98 มม.)

ความกวางเผือ่สวนขอบภาพ: 5.5 มม. สูงสุดที่ดานบน 5.5 มม. สูงสุดที่ดานขวา ซายและลาง

นํ้าหนักกระดาษที่ออกมา ถาด 1: 60-90 แกรม

ถาด 2 (ตัวเลือก): 60-256 แกรม

ถาด 5 (บายพาส): 60-216 แกรม

สิ่งสําคัญ • ใหใชกระดาษท่ีฟูจิ ซีร็อกซแนะนํา 

การทําสําเนาอาจไมสามารถดาํเนินการไดอยางถูกต องท้ังนี้ขึ้นอยูกับเง่ือนไข

เวลาในการทําสําเนาแผนแรก <หากใชกระจกวางเอกสาร>

ขาวดํา: 8.6 วินาท ี(A4 /โหมดขาวดํากอน)

สี: 10.8 วินาท ี(A4 /โหมดสีกอน)

สิ่งสําคัญ • คาอาจแตกตางกันไป โดยขึ้นกับการกําหนดคาเครื อง

<เม่ือใชตัวปอนเอกสาร>

ขาวดํา: 10.6 วินาท ี(A4 /โหมดขาวดํากอน)

สี: 13.6 วินาท ี(A4 /โหมดสีกอน)

สิ่งสําคัญ • คาอาจแตกตางกันไป โดยขึ้นกับการกําหนดคาเครื อง

การยอ/การขยาย ขนาดตอขนาด 1:1 ± 0.7%

กาํหนดลวงหนา % 50%, 70%, 81%, 86%, 115%, 122%, 141%, 200%

กาํหนดเอง % 25 - 400% (เพ่ิมขึ้นทีละ 1%)
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 ฟงกชั่นการพมิพ

ความเร็วในการทําสําเนาแบบตอเน่ือง ถาดกระดาษ 1 และ 2 (ตัวเลือก): ทําสําเนา 1 ดานตอเน่ือง/การขยายแบบเดียวกัน

                                                  ขาวดํา                            สี

A4 : 20 แผน/นาที 20 แผน/นาที

B5 /B5 /A4 /B4/A3: 12 แผน/นาที 12 แผน/นาที

ถาดกระดาษ 1 และ 2 (ตัวเลือก): ทําสําเนา 2 ดานตอเน่ือง/การขยายแบบเดียวกัน

                                                  ขาวดํา                            สี

A4 : 17 หนา/นาที 17 หนา/นาที

B5 /B5 /A4 /B4/A3: 8.5 หนา/นาที 8.5 หนา/นาที

ถาดกระดาษ 5: ทําสําเนา 1 ดานตอเน่ือง/การขยายแบบเดียวกัน

                                                  ขาวดํา                            สี

A4 : 20 แผน/นาที 20 แผน/นาที

B5 /B5 /A4 /B4/A3: 12 แผน/นาที 12 แผน/นาที

ถาดกระดาษ 5: ทําสําเนา 2 ดานตอเน่ือง/การขยายแบบเดียวกัน

                                                  ขาวดํา                            สี

A4 : 17 หนา/นาที 17 หนา/นาที

B5 /B5 /A4 /B4/A3: 8.7 หนา/นาที 8.7 หนา/นาที

สิ่งสําคัญ • ความเร็วอาจจะลดลงอันเนื่องมาจากการปรับคุณภาพของภาพ

• ความเร็วเหลานี้คือความเร็วท่ีใชกับกระดาษปอนด, กระดาษธรรมดา และกระดาษรีไซเคิล 

ประสิทธิภาพของการพิมพอาจเปลี่ยนไปตามชนดิของกระดาษท่ีใช 

ความจุถาดกระดาษ มาตรฐาน: 350 แผน (ถาด 1 (250 แผน
*1

) + ถาด 5 (บายพาส) (100 แผน
*2

))

ตัวเลือก: 500 แผน
*1

 (One Tray Module) 

ความจุกระดาษสูงสุด: 850 แผน (มาตรฐาน + One Tray Module)

สิ่งสําคัญ •
*1

: เมือ่ใชกระดาษ 80 แกรม

•
*2

: เมือ่ใชกระดาษมาตรฐานของฟูจิ ซีรอ็กซ

การถายสําเนาตอเน่ือง 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: ไมเกิน 1.1 กโิลวัตต

240 V: ไมเกิน 1.2 กโิลวัตต

โหมดพลังงานใกลหมด: 46 กิโลวัตต

โหมดหยุดทํางาน: 1.4 กิโลวัตต

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

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

นํ้าหนักเคร่ือง 43 กก. (รวมฝาปด)

49 กก. (รวมตัวปอนเอกสาร + ชุดการพิมพดูเพล็กซ)

สิ่งสําคัญ • ไมรวมตลับหมึก

ขอกาํหนดดานพ้ืนที่ ความกวาง 947 x ความลึก 586 มม. (รวมฝาปด)

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

สิ่งสําคัญ • เมื่อดึงถาด 5 (บายพาส) ออกมาสุดแลว

ชนิด ติดตั้งในตัว

ขนาดกระดาษที่ออกมา เชนเดียวกับฟงกชั่นพ้ืนฐาน/ฟงกชั่นการทําสำเนา

ความเร็วในการพิมพตอเน่ือง เชนเดียวกับฟงกชั่นพ้ืนฐาน/ฟงกชั่นการทําสำเนา

สิ่งสําคัญ • ความเร็วในการพิมพอาจลดลงอันเนื่องมาจากการปรับคุณภาพของภาพ 

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

ฟงกชั่นการสแกน (Local)

ความละเอียดในการพิมพ ความละเอียดของผลลัพธ: 1,200 x 2,400 dpi

ความละเอียดในการประมวลผลขอมูล: 600 x 600 dpi สําหรับมาตรฐานและคณุภาพสูง

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

สิ่งสําคัญ • สาํหรับรายละเอียดเก่ียวกับระบบปฏิบัตกิารเวอร ชั่นลาสุดท่ีรองรับ โปรดดเูว็บไซตท่ีเปนทางการของเรา

แบบอักษร PCL6/5: 81 แบบอักษรยุโรป, 36 ชุดสัญลักษณ

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

ประเภท เคร่ืองสแกนสี

ขนาดกระดาษตนฉบับ เชนเดียวกับฟงกชั่นพ้ืนฐาน/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: 24 แผน/นาที

สี: 19 แผน/นาที

เอกสารขนาดมาตรฐานของฟูจิ ซีร็อกซ (A4 ) ความละเอียด 200 dpi

การเชื่อมตอ Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T, USB2.0
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*1 :ความเร็วในการสแกนอาจตางกันไปขึ้นอยูกับเอกสาร

*2 : WIA ยอมาจาก Windows Imaging Acquisition

*3 : โปรดดูเว็บไซตที่เปนทางการของเราสาํหรับระบบปฏิบัติการที่รองรับลาสุด

 ฟงกชั่นการสแกน (เครือขาย)

สแกนไปยังคอมพิว

เตอร (TWAIN/

WIA
*2

: USB)

โปรแกรมควบคุม

การพิมพ

TWAIN/WIA
*2

ระบบปฏิบตัิการ
*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 • สาํหรบัรายละเอียดเก่ียวกับระบบปฏิบัตกิารเวอร ชัน่ลาสุดท่ีรองรับ โปรดดูเว็บไซตท่ีเปนทางการของเรา

ประเภท เคร่ืองสแกนสี

ขนาดกระดาษตนฉบบั เชนเดียวกับฟงกชั่นพ้ืนฐาน/ฟงกชั่นการทําสำเนา

ความละเอยีดในการสแกน 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 ) ความละเอยีด 200 dpi

การเชือ่มตอ มาตรฐาน: Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T

สแกนไปยังคอมพิว

เตอร (เครือขาย: 

Push Scanning)

โปรโตคอล TCP/IP (SMB, FTP, WSD
*2

)

ระบบปฏิบตัิการ
*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 • สาํหรบัรายละเอียดเก่ียวกับระบบปฏิบัตกิารเวอร ชัน่ลาสุดท่ีรองรับ โปรดดูเว็บไซตท่ีเปนทางการของเรา

รูปแบบไฟล ไบนารีขาวดํา: TIFF/DocuWorks/PDF

สี: TIFF/JPEG/DocuWorks/PDF
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*1 :ความเร็วในการสแกนอาจตางกันไปขึ้นอยูกับเอกสาร

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

*3 : โปรดดูเว็บไซตทีเ่ปนทางการของเราสําหรับระบบปฏิบัติการที่รองรับลาสดุ

ฟงกชั่นแฟกซ (อุปกรณเสริม)

ฟงกชันแฟกซตรง (เสริม)

* : โปรดดูเว็บไซตทีเ่ปนทางการของเราสําหรับระบบปฏิบัติการที่รองรับลาสดุ

สแกนไปยังอีเมล โปรโตคอล TCP/IP (ระบุตัวตนของ SMTP)

รูปแบบไฟล ไบนารีขาวดํา: TIFF/DocuWorks/PDF

สี: TIFF/JPEG/DocuWorks/PDF

ขนาดเอกสารที่สง สูงสุด: A3, 11 x 17"

ขนาดกระดาษที่บนัทึก สูงสุด: A3, 11 x 17"

ต่ําสุด: A5

เวลาในการสง นอยกวา 3 วินาที

สิ่งสําคัญ • เมื่อสงขอมลูจากเอกสารขนาด A4 ท่ีมีอักขระ 700 ตัวในระดับคุณภาพมาตรฐาน (8 x 3.85 เสน/มม.) 

และโหมดความเร็วสูง (28.8 kbps ขึ้นไป: JBIG) 

ความเรว็นี้เปนความเรว็ในการสงสาํหรบัขอมลูภาพเทานั้นและไมรวมเวลาในการควบคุมสาํหรบัการตดิตอ

สือ่สาร โปรดทราบวาเวลาในการสงจริงจะขึน้อยู กับเนื้อหาของเอกสาร เครือ่งท่ีผูรบัใช 

และสถานะของสายสัญญาณท่ีตดิตอสือ่สาร

โหมดการสง G3

ความละเอียดในการสแกน มาตรฐาน: 8 x 3.85 เสน/มม., 200 x 100 dpi (7.9 x 3.9 จุด/มม.)

ละเอยีด/ภาพ: 8 x 7.7 เสน/มม., 200 x 200 dpi (7.9 x 7.9 จุด/มม.)

ละเอยีดมาก (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 อนิเทอรเน็ตผานสายโทรศัพท, PBX, เครือขายส่ือสารทางโทรสาร (PSTN), สูงสุด 1 พอรต (G3-1 พอรต)

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 • สาํหรับรายละเอียดเก่ียวกับระบบปฏิบัตกิารเวอร ชั่นลาสุดท่ีรองรับ โปรดดเูว็บไซตท่ีเปนทางการของเรา



ขอมูลจําเพาะ

265

ภ
า
ค
ผ
น
ว
ก

14

 หนวยงานพมิพแบบดูเพลก็ซ

 อุปกรณปอนเอกสารอัตโนมัติแบบดูเพลก็ซ

 One Tray Module (อุปกรณเสริม)

ขนาดกระดาษ เชนเดียวกับฟงกชั่นพ้ืนฐาน/ฟงกชั่นการทําสำเนา

นํ้าหนักกระดาษ 60-169 แกรม

ประเภท อุปกรณปอนเอกสารอัตโนมัติแบบดูเพล็กซ

ขนาดกระดาษตนฉบบั สูงสุด: A3, 11 x 17"

ต่ําสุด: A5 (ขนาดไมมาตรฐาน: 125 x 125 มม.)

38-128 แกรม (2 ดาน: 50-128 แกรม)

ความจุ 110 แผน

สิ่งสําคัญ • เมื่อใชกระดาษ 80 แกรม

ความเร็วในการปอน
ขาวดํา: 20 แผน/นาที (A4 , 1 ดาน), 13 แผน/นาที (A4 , 2 ดาน)

สี: 18 แผน/นาที (A4 , 1 ดาน), 11 แผน/นาที (A4 , 2 ดาน)

ขนาด ความกวาง 540 x ความลึก 492 x ความลึก 119 มม.

นํ้าหนัก 7 กก.

ขนาดกระดาษ เชนเดียวกับฟงกชั่นพ้ืนฐาน/ฟงกชั่นการทําสำเนา

นํ้าหนักกระดาษ 60-256 แกรม

ความจุ 500 แผน x 1 ถาด

หมายเหตุ • เมื่อใชกระดาษ 80 แกรม

ขนาด ความกวาง 541 x ความลึก 586 x ความลึก 113 มม.

นํ้าหนัก 11 กก.
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พื้นที่ที่พิมพได

พื้นที่ทีพ่ิมพไดมาตรฐานเปนพื้นทีข่องหนาภายในขอบเขต 5.5 มม. จากขอบบนและ 5.5 มม. จากขอบลาง 

ขอบซายและขอบขวาของกระดาษ พื้นที่ทีพ่ิมพไดจริงอาจจะแตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับเคร่ืองพ ิมพ (พล็อตเตอร) และภาษาที่ใชควบคุม

5.5 mm5.5 mm

5.5 mm

5.5 mm

ทิศทางกระดาษเขา

บริเวณที%พิมพได

พื้นท่ีที่พิมพได
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อุปกรณเสริม

ตารางตอไปน้ีจะแสดงใหเหน็อปุกรณเสริมที่มจีาํหนาย โปรดติดตอศูนยบริการลกูคาเพื่อส่ังซื้ออุปกรณเสริมเหลาน้ี

หมายเหตุ • อุปกรณเสรมิอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

• โปรดตดิตอศูนยบรกิารลูกคาเพ่ือขอทราบรายละเอียดลาสุด

ชื่อผลิตภัณฑ คําอธิบาย

ชุดแฟกซ เพ่ิมคุณลักษณะการแฟกซลงในเคร่ือง

One Tray Module ถาดหน่ึงสามารถบรรจุได 500 แผน ของกระดาษ (เม่ือใชกระดาษ 80 แกรม)

ตัวล็อคถาด จะล็อคถาดที่อยูในเคร่ือง
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หมายเหตุและขอจํากัด

เน้ือหาในสวนน้ีอธิบายถึงหมายเหตุและขอจาํกัดที่จะสังเกตไดในขณะใชเคร่ือง

หมายเหตุและขอจํากัดในการใชเคร่ือง

 หมายเหตุเก่ียวกับการปดสวิตชเครือ่ง

หลงัจากที่ปดสวิตชเคร่ืองแลว เคร่ืองจะใชเวลาสักครูในการปดกระบวนการทาํงานตางๆ ภายใน และโปรดทราบวา 

ภายหลงัการปดสวิตชเคร่ืองและเปดใหมในทันท ีกอนทีห่นาจอจะดับลงน้ันจะไมไดทาํใหเคร่ืองสามารถเร่ิมงานไดทันที 

ดังน้ันกอนเปดสวิตชเคร่ืองทุกคร้ังจึงควรตรวจดูวา หนาจอเคร่ืองดับสนิทแลว

 การติดตั้งและการเคลือ่นยายเครือ่ง

 โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาหรือชางของฟูจ ิซ ีร็อกซกอนเคลือ่นยายเคร่ือง

 หามเขยาเคร่ืองในขณะทีเ่คร่ืองทาํงานอยู

 ระวังน้ิวขณะปดฝาครอบเอกสาร

 หามวางวัตถุอยูใกลพดัลมระบายความรอน

 รหัสตัวอักขระ

ในการสงขอมูลจากคอมพิวเตอร หากมีอักขระที่เคร่ืองไมรองรับรวมอยูในชื่อไฟลดวยแลว อักขระหลาน้ีอาจจะแสดงผลไมถูกตอง 

สามารถใชไดเฉพาะอักขระ ASCII เทาน้ัน

 ฮารดดิสก

คุณไมสามารถติดต้ังฮารดดิสกลงในผลิตภัณฑน ี้ได

 รายงานประวตัิงาน

หากชือ่ไฟลเอาทพุตมอีักขระอื่นที่ไมใชอักขระที่เปนตัวอักษรและตัวเลข ชื่อไฟลดังกลาวจะแสดงในรายงานประวัติงานไมถูกตอง

 ตัวปอนเอกสาร

ระหวางทีเ่คร่ืองอยูในโหมดพกั เคร่ืองจะตรวจไมพบเอกสารทีว่างอยูในตัวปอนเอกสาร

 การตั้งคากระดาษ

เมือ่เกิดกระดาษติดขึน้ที่ถาดกระดาษ ลดจาํนวนแผ นของกระดาษในถาดกระดาษ

 การจัดการ

Auditron มปีระสิทธิภาพสําหรับงานทําสําเนาและงานพิมพเทาน้ัน โดยจะไมควบคุมงานสแกนหรืองานแฟกซ

 <ขอมูล> LED

เมือ่เคร่ืองเขาสูโหมด ระบบประหยัดพลงังาน <ข อมูล> LED จะดับแมในขณะทียั่งคงมีงานแฟกซที่ได รับหรือคางอยูในเคร่ือง <ขอมูล> LED 

จะไมสวางในโหมด ระบบประหยัดพลังงาน แมในขณะทีเ่คร่ืองรับงานพิมพ

 คุณภาพของภาพ

 เมื่อต้ังคาเร่ิมตนสําหรับ [สีงานพิมพ] เปน [ขาวดํา] ความเขมของสีของงานพิมพสีงานแรกหลงัจากที่เปดเคร่ืองอาจแยลงเลก็นอย 

ใชฟงกชันการปรับเทยีบอัตโนมติั

 หลังจากทีเ่ปลี่ยนตลับลกูดรัมหรือตลบัหมึก คุณภาพของภาพอาจจะไมดี ใชฟงกชันการปรับเทยีบอ ัตโนมัติ
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หมายเหตุและขอจํากัดในการใชคุณลักษณะการทําสําเนา

 ถายบัตรประจําตัว

ดานหนาและดานหลังของบัตรประจาํตัวที่ทาํสําเนาจะถูกพิมพลงบนพื้นที่ตรงกลางคร่ึงบนและคร่ึงลางของแผนกระดาษ 

ยกเวนในกรณตีอไปน้ี:

 เมื่อบัตรประจําตัวมีขนาดใหญกวาขนาดมาตรฐานท ี่สามารถพิมพไดในคุณลักษณะการถายบัตรประจําตัว ระบบอาจทาํการตัด 

สวนหน่ึงของภาพออก

 ขอบของภาพสําเนาบัตรประจาํตัวอาจถูกตัดออกหากใช การตัดขอบ

 เก่ียวกับหนวยความจํา

หากหนวยความจําของเคร่ืองไมเพียงพอขณะทาํสําเนาแบบจัดชุด เคร่ืองจะพิมพเฉพาะงานทีก่ําลงัสแกนขอมูลออกมา

หมายเหตุและขอจํากัดเก่ียวกับการใชคุณลักษณะการพิมพ

 จํานวนนับของมิเตอร

จํานวนหนาที่พิมพในกรณตีอไปน้ีจะถูกนับโดยม ิเตอร

 เมื่อส่ังพิมพงานพิมพแบบ 2 ดาน จะสามารถแทรกแผนกระดาษเปลาเขาไปไดโดยอัตโนมัติเพื่อปรับหนา 

ทั้งน้ีขึน้อยูกับแอพพลิเคชันที่ใช

 แมวามีการกําหนดคาโปรแกรมควบคุมการพิมพเพ ือขามหนาเปลา เคร่ืองจะพมิพหนาเปลาทีม่ีอักขระสีขาว อักขระบรรทัดใหม 

และอักขระชองวาง

 การวางแนวกระดาษสําหรบั Mac OS

หากใช Mac OS X วางกระดาษตามแนวนอนในเครื่องโดยไมต องคํานึงถึงการวางแนวของรูปภาพบนเอกสาร

 คุณภาพของภาพ

หากคุณภาพของภาพของงานพิมพไมดี การเปลี่ยนการต้ังคาคุณภาพของภาพบนโปรแกรมควบคุมการพิมพสามารถแกปญหาน้ีได

หมายเหตุและขอจํากัดเก่ียวกับการใชคุณลักษณะการสแกน

เน้ือหาในสวนน้ีอธิบายถึงหมายเหตุและขอจาํกัดทีจ่ะสังเกตไดขณะใชคุณลกัษณะการสแกน

สําหรับหมายเหตุและขอจํากัดเกี่ยวกับโปรแกรมควบคุมการสแกน ใหดูที่ขอมูล "Readme" บน CD-ROM สําหรับ Driver CD Kit ที่มาพรอมกับเคร่ือง

  สมุดรายชื่อ

 เมื่อมีการลงทะเบียนทีอ่ยูโดยใช CentreWare Internet Services เราขอแนะนําใหใชสายเคเบลแบบไขว Ethernet สําหรับการเชื่อมตอ 

ระหวางเคร่ืองกับคอมพิวเตอรเพื่อปองกันทีอ่ยูอีเมลของคุณไมใหถูกดักจับขอมลูบนเครือขาย ทัง้น้ีเน่ืองจากเคร่ืองไมรองรับ SSL

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

อยางไรก็ตามระบบจะไมสามารถแสดงภาษาอื่นที่นอกเหนือจากภาษาเกาหลแีละภาษาจีนประยุกตบนหนาจอของเคร่ืองได
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IPsec ....................................................................................149
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