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โปรดอานคูมือนี้กอนเริ่มใชงานผลิตภัณฑ หร ือกอนที่จะทําการบํารุงรักษา การไมปฏิบัติตามคําแนะนําเหลานี้ 
อาจสงผลใหเกิดความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากไฟไหมไฟฟาช็อต รอยไหมหรือสงผลใหหายใจไมออก ทั้งนี้ Brother 
จะไมรับผิดสําหรับความเสียหายที่เกิดขึ้น หากเจาของผลิตภัณฑไมไดปฏิบัติตามคําแนะนําที่กําหนดไวใน  
คูมือนี้

อานคําแนะนําเหลานี้ทั้งหมด และโปรดเก็บเอกสารนี้ไวสําหรับอางอิงในภายหลัง

สัญลักษณและขอปฏิบัติ 
ท่ีใชในเอกสารคูมือ 1

สัญลักษณและขอปฏิบัติตอไปนี้จะนํามาใชตลอด 
ทั้งเอกสาร
 

คําเตือน แสดงสถานะการณที่อาจเกิดอันตรายซึ่ง  
หากไมหลีกเล่ียงอาจสงผลใหเสียชีวิต หรือไดรับ  
บาดเจ็บรายแรง
 

ขอควรระวัง แสดงสถานการณทีอ่าจเกดิอนัตรายซ่ึง  
หากไมหลีกเล่ียงอาจสงผลให ทรพัยสนิเสยีหาย 
หรอืสญูเสียฟงกชัน่การใชงานผลิตภัณฑ
 

ขอควรจํา แสดงสถานการณที่อาจเกิดอันตรายซ่ึง  
หากไมหลีกเล่ียงอาจสงผลใหทรัพยสินเสียหาย 
หรือสูญเสียฟงกช่ันการใชงานผลิตภัณฑ

โปรดปฏิบัติตามคําเตือนและคําแนะนําทั้งหมดที่ 
ทําเคร่ืองหมายไวบนผลิตภัณฑ

หมายเหตุ
• เคร่ืองบราเดอรบางรุน อาจไมไดมีวางจําหนาย 
ในบางประเทศ

• เครือ่งบราเดอรท่ีมกีารวางจําหนายในบางประเทศ
อาจไมมีชุดหูฟงรวมอยูดวย

 

คูมอืเกีย่วกบัความปลอดภัยของผลติภัณฑ 1
(FAX-2840 / FAX-2950 / MFC-7240 / MFC-7290)

 

ไอคอนหามบงช้ีการกระทําที่หาม 
ดําเนินการ

 

ไอคอนอันตรายจากไฟฟาเตือนให 
คุณทราบวาอาจมีไฟฟาช็อตเกิดขึ้นได

 

ไอคอนอันตรายจากไฟไหมเตือนใหคุณ
ทราบวาอาจเกิดไฟไหมขึ้นได

คำเตือน

ขอควรระวัง

ขอควรจํา

 ไอคอนพื้นผิวรอน เตือนใหคุณทราบวา 
หามสัมผสักับสวนหนึง่สวนใดของช้ินสวน 
ผลิตภัณฑที่รอน

 หมายเหตุบอกคุณใหทราบถึงวิธีการที่ 
คุณปฏิบัติตาม ในสถานการณซ่ึงอาจ 
เกิดขึ้น หรือใชเพื่อแสดงคําแนะนํา 
เกี่ยวกับวิธีการทํางานรวมกับคุณลักษณะ
พิเศษอื่นๆ

ตัวหนา ตัวอักษรตัวหนาใชระบถึุงปุมเฉพาะ
บนแผงควบคุมหรือบนหนาจอ
คอมพิวเตอร

ตัวเอียง ตัวอักษรตัวเอียงเนนจุดที่สําคัญ 
หรืออางอิงถึงหัวขอที่เกี่ยวของ

Courier 
New

ขอความท่ีใชชุดแบบอักษร Courier 
New ใชระบุถึงขอความบนหนาจอ 
LCD ของผลิตภัณฑ

ฉบับที่ A

THA
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การเรียบเรียงและการตีพิมพ 1

ภายใตการดูแลของบรษัิท Brother Industries จํากดั คูมือนีไ้ดถกูเรยีบเรยีงและตพีมิพ ใหมเีน้ือหาครอบคลุม
ถึงรายละเอียดของผลิตภัณฑและขอมูลจําเพาะลาสุด เนื้อหาในคูมือนี้รวมถึงขอมูลจําเพาะของผลิตภัณฑนี้ 
อาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา

Brother ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทําการเปล่ียนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนาในขอมูลจําเพาะและสื่อ 
ประกอบที่มีอยูในคูมือเลมนี้ พรอมทั้งจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ (รวมถึงเปนผลท่ีตามมา) ที่เกิด 
จากความเช่ือม่ันเกี่ยวกับสื่อประกอบที่นําเสนอ รวมถึง แตไมจํากัดเฉพาะการพิมพผิดพลาดและอื่นๆ ที่ 
เกี่ยวกับสิ่งพิมพ

เลือกตําแหนงท่ีปลอดภัยสําหรับผลิตภัณฑของคุณ 1

วางผลิตภัณฑในพื้นผิวแนวราบ และม่ันคง ปราศจากการสั่นสะเทือนและไมเกิดแรงกระแทก ดังเชน โตะ 
และควรวางผลิตภัณฑใหอยูใกลกับเตาเสียบโทรศัพทและเตาเสียบไฟฟาที่มีการเดินสายดินมาตรฐาน 
รวมถึง ควรเลือกตําแหนงที่ต้ังที่มีอุณหภูมิระหวาง 10°C และ 32.5°C และมีความช้ืนสัมพัทธอยูระหวาง 
20% ถึง 80% (โดยปราศจากการควบแนน)

คําเตือน
 

อยาวางผลิตภัณฑในบริเวณที่มีแสงแดดสองโดยตรง มีความรอนมากเกินไป อยูใกลเปลวไฟ หรือใน 
บริเวณที่มีแกสกัดกรอน มีความช้ืน หรือมีฝุนละออง เนื่องจากสาเหตุดังกลาวจะทําใหเกิดความเสี่ยง 
จากไฟฟาช็อตหรือไฟไหม นอกจากนี้ยังอาจทําใหเกิดความเสียหายตอผลิตภัณฑและ/หรือผลิตภัณฑ 
ไมสามารถทํางานได
 

 

อยาวางผลิตภัณฑใกลเคร่ืองทําความรอน เคร่ืองปรับอากาศ พัดลมไฟฟา ตูเย็น หรือน้ํา การทําเชนนี้ 
อาจทําใหเกิดความเส่ียงจากไฟฟาลัดวงจรหรือไฟไหม เนื่องจากน้ําอาจเขาไปสัมผัสกับช้ินสวนภายใน 
ของผลิตภัณฑ (รวมถึงการควบแนนที่เกิดจากความรอน/เคร่ืองปรับอากาศ/อุปกรณระบายอากาศ)
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อยาวางผลิตภัณฑใหอยูใกลกับสารเคมีหรือในตําแหนงที่มีสารเคมีร่ัวไหล โดยเฉพาะในตัวทําละลาย 
อินทรียหรือของเหลว เพราะอาจทําใหทอ และ/หรือสายเคเบิลของตัวเคร่ืองเกิดการละลาย และอาจ
กอใหเกิดความเสี่ยงของไฟไหมหรือไฟฟาช็อต และยังอาจทําใหผลิตภัณฑทํางานผิดปกติหรือมีส ี
ซีดจางลงได
 

 

ชองตางๆ ที่ปรากฏอยูบนตัวเครื่อง อาทิ ชองท ี่อยูทางดานหนา, ดานหลัง หรือดานลางของตัวเครื่อง 
จะมีไวใชสําหรับการระบายอากาศและใชเพื่อปองกันไมใหตัวเครื่องเกิดความรอนสูงเกินไป ซ่ึงชองตางๆ 
เหลานี้จําเปนจะตองไมถูกปดกั้นไว เนื่องจากจะเปนสาเหตุทําใหเกิดความเส่ียงของความรอนสูงและ/ 
หรือไฟไหม

ใหคุณปฏิบัติดังตอไปนี:้

• ควรวางตัวเครื่องใหมีระยะหางอยางนอย 100 มม. ระหวางชองระบายอากาศกับกําแพง

• วางผลิตภัณฑไวบนพื้นผิวที่ม่ันคง อยาวางผลิตภัณฑไวบนเตียง โซฟา พรม หรือพื้นผิวออนนุมอื่น ๆ 
ที่คลายกัน

• อยาวางผลิตภัณฑใกลกับหมอน้ําหรือเคร่ืองทําความรอน

• อยาวางหรือติดต้ังผลิตภัณฑนี้ในเฟอรนิเจอร แบบ “Built-in” ยกเวนในกรณีที่มีการระบายอากาศไว 
เพียงพอ

 

ขอควรระวัง
 

หลีกเล่ียงการวางผลิตภัณฑของคุณในพื้นที่ที่มีการเดินผานพลุกพลาน แตหากคุณจําเปนตองวาง 
ผลิตภัณฑไวในพื้นที่ดังกลาว โปรดทําการตรวจสอบใหแนใจวาผลิตภัณฑนี้อยูในตําแหนงปลอดภัย 
ซ่ึงจะไมสามารถลมและสงผลใหผูอื่นบาดเจ็บ หรือเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอผลิตภัณฑได 
นอกจากนี้ โปรดทําการตรวจสอบใหแนใจวาสายไฟของตัวเครื่องถูกวางไวดวยความปลอดภัยซ่ึงจะ 
ไมทําใหผูคนที่เดินผานไปมาสะดุดจนเกิดอันตรายได
 

 

หามเช่ือมตอผลิตภัณฑของคุณเขากับเตาเสียบไฟที่มีการควบคุมโดยเตาเสียบบนผนังหรือตัวจ ับเวลา 
อัตโนมติั หรอืมกีารเช่ือมตอกับวงจรเดียวกันก ับเครือ่งใชไฟฟาขนาดใหญเชน เครือ่งปรบัอากาศ เครือ่งถาย 
เอกสาร เคร่ืองทําลายเอกสาร เปนตน ซ่ึงสาเหตุดังกลาวอาจสงผลกระทบตอตัวจายไฟของตัวเคร่ืองได
 

 

หามรับประทานถุงซิลิกาเจล (สารกันช้ืน) โดยเด็ดขาด บราเดอรแนะนําใหคุณนําถุงซิลิกาเจล (สารกันช้ืน) 
ไปทิ้งในทันทีที่นําออกมาจากตัวเคร่ือง แตหากสารดังกลาวเขาสูรางกาย ใหคุณรีบไปพบแพทยในทันที 
 

 

หามวางวัตถุที่หนักบนผลิตภัณฑ และอยาวางผลิตภัณฑนี้ในรถเข็น บนพื้น หรือโตะที่ไมม่ันคง เนื่องจาก 
ผลิตภัณฑอาจตก จนสงผลใหคุณไดรับบาดเจ็บ หร ือกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอผลิตภ ัณฑ 
โดยเฉพาะอยางย่ิง ถาคุณมีเด็กๆ โปรดตรวจสอบใหแนใจวาผลิตภัณฑนี้อยูในตําแหนงที่ปลอดภัย

 



4

ขอควรจํา
• อยาวางวัตถุใดๆ ไวดานบนสุดของผลิตภัณฑ เนื่องจาก การทําเชนนี้อาจเพิ่มความเสี่ยงของการทําให 
เกิดความรอนสูงเกินไปซ่ึงทําใหผลิตภัณฑทํางานผิดพลาดได

• อยาวางสิ่งของใดๆ ไวที่ดานหนาของผลิตภัณฑ เนื่องจากจะเปนตัวปดกั้นเอกสารที่พิมพหรือโทรสาร 
ที่ไดรับ

• อยาวางผลิตภัณฑใหอยูติดกับแหลงกําเนิดคล ื่นรบกวน เชน ลําโพง หรือชุดฐานของโทรศัพทไรสาย
ที่ไมใช Brother เนื่องจากการทําเชนนั้นอาจรบกวนการทํางานของสวนประกอบอิเล็กทรอนิกสของ 
ผลิตภัณฑ

• หนวยความจําของผลิตภัณฑจะถูกลบทิ้ง หากมีการรบกวนของแหลงพลังงาน 
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ขอควรระวังท่ัวไป 1

คําเตือน
 

ถุงพลาสติกที่ใชในการบรรจุภัณฑไมใชของเลน ดังนั้น กรุณาเก็บถุงพลาสติกที่ใชบรรจุภัณฑใหหางจาก 
เด็กและเด็กเล็ก เพื่อปองกันในกรณีที่ถุงพลาสติกอาจจะเขาไปอุดตันทางเดินหายใจจนกอใหเกิดอันตราย 
ได
 

 

• อยาใสตลับผงหมึกหรือตลับผงหมึกและชุดดรัมลงในกองไฟ เนื่องจากการทําเชนนี้อาจทําใหเกิด 
การระเบิดซ่ึงสงผลทําใหเกิดการบาดเจ็บกับตัวคุณเองได

• อยาใชสารไวไฟใกลกับผลิตภัณฑ อยาใชประเภทของสเปรยใดๆ เพื่อทําความสะอาดภายในหรือ 
ภายนอกของผลิตภัณฑ การทําเชนนี้อาจทําใหเกิดไฟไหมหรือไฟฟาช็อตได สําหรับคําแนะนาํเกี่ยวกับ 
วิธีการทําความสะอาดผลิตภัณฑ ใหดูท่ี คูมอืระดับพ้ืนฐานสําหรบัผูใช/คูมอืขัน้สูงสําหรบัผูใช: การดูแลรกัษา
 

 

 

อยาใชเคร่ืองดูดฝุนเพื่อทําความสะอาดผงหมึกที่หกกระจาย การทําเชนนี้อาจทําใหฝุนผงหมึกลุกไหม 
ภายในเคร่ืองดูดฝุนซ่ึงเปนจุดเร่ิมตนของไฟไหม โปรดทําความสะอาดฝุนผงหมึกดวยผานุมแห ง 
และปราศจากขน พรอมทั้ง นําผงหมึกดังกลาวไปทิ้งโดยปฏิบัติตามระเบียบทองถิ่น
 

 

ถอดปล๊ักผลิตภัณฑนี้จากเตาเสียบบนผนังกอนท ี่จะทําความสะอาดภายในและภายนอกของผลิตภัณฑ 
อยาใชน้ํายา หรือสเปรยทําความสะอาด แตใหคุณเลือกใชเพียงผานุมแหง และไมมีขน ในการเช ็ดเพื่อ 
ทําความสะอาดเทานั้น
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หลีกเล่ียงการใชผลิตภัณฑนี้ในระหวางที่มีพายุฝนฟาคะนอง ซ่ึงอาจกอใหเกิดความเส่ียงจากไฟฟาช็อต 
หรือฟาผาได
 

 

โปรดระมัดระวังในการสูดดมผงหมึก หากคุณสูดดมผงหมึกเขาไปแลว โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนเหลานี้โดย 
ทันที:

• ไปยังพื้นที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์

• บวนปากและลางปากของคุณดวยน้ําในปริมาณมาก

• ถาคุณเร่ิมมีอาการไอหรือมีอาการอื่นๆ ที่เปนผลมาจากการสูดดมหมึก โปรดรีบไปพบแพทยของคุณ 
ทันที

หากคณุกลนืผงหมึกบางสวนเขาไป ใหคณุรบีลางปากของคณุ และดืม่นํ้าเขาไปในปริมาณมากๆ เพื่อเจือจาง 
ผงหมึกลง จากนั้น ใหคุณรีบไปพบแพทยของคุณในท ันที สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย 
ของผงหมึกที่ใชในผลิตภัณฑของคุณ คุณสามารถอานเอกสารขอมูลความปลอดภัยเพิ่มเติมไดที่  
http://sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html ซ่ึงในขอมูลดังกลาว จะรวมถึงขอมูลที่สําคัญเกี่ยวกับ 
องคประกอบทางเคมีของผงหมึกและการปองกันเหตุที่จะเกิดขึ้นถาคุณสัมผัสผงหมึกมากเกินไป
 

 

 พื้นผิวรอน

หลังจากที่คุณเร่ิมใชผลิตภัณฑไดสักพัก ช้ินสวนอะไหลภายในบางตัวอาจรอนมาก โปรดรอประมาณ  
10 นาทีเพื่อใหผลิตภัณฑเย็นลงกอนที่คุณจะสัมผัสกับช้ินสวนอะไหลภายในของผลิตภัณฑ
 

 

 

ใชความระมัดระวังในการปรับเปล่ียนสายโทรศัพท  หามสัมผัสกับสายโทรศัพทหรือขั้วสัมผัสยกเว นวาได 
ถอดสายโทรศัพทออกจากเตาเสียบบนผนังแลว หามเชื่อมตอสายโทรศัพทขณะฟารอง หามเชื่อมตอ 
เตาเสียบโทรศัพทบนผนังในตําแหนงที่เปยก การทําเชนนี้อาจทําใหเกิดไฟฟาช็อตได

 

http://sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html
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ขอควรระวัง
 

เม่ือคุณตองการเคลื่อนยายผลิตภัณฑ ใหคุณยกเคร่ืองโดยการจับเฉพาะที่จับดานขางของตัวเครื่องใหแนน 
โดยยกเครื่องขึ้นจากทางดานหนา
 

 

ขอควรจํา
หามถอดหรือทําความเสียหายใหกับปายขอควรระว ังหรือปายคําเตือนที่ติดอยูภายในผลิตภัณฑ
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การเช่ือมตอผลติภัณฑดวยความปลอดภัย 1

คําเตือน
 

มีขั้วไฟฟาแรงดันสูงอยูในผลิตภัณฑ กอนที่ค ุณทําความสะอาดภายในผลิตภัณฑ โปรดแนใจวาคุณไดถอด 
สายสัญญาณโทรศพัทออกเปนอนัดับแรก จากนัน้ถอดสายไฟออกจากเตาเสยีบไฟ การทาํเชนนีช้วยปองกนั 
ไมใหเกิดไฟฟาช็อตได

 

 

หามถือปล๊ักขณะที่มือเปยก การทําเชนนี้อาจทําใหเกิดไฟฟาช็อตได

โปรดตรวจสอบใหแนใจวา คุณไดเสียบปล๊ักไฟเขากับเตาเสียบปล๊ักไฟอยางแนนหนา
 

 

ผลิตภัณฑนี้ควรเชื่อมตอกับแหลงพลังงานไฟฟากระแสสลับ AC ภายในชวงที่ระบุไวบนฉลากการจัดอ ันดับ 
เทานั้น และหามเช่ือมตอผลิตภัณฑเขากับแหล งพลังงานไฟฟากระแสตรง DC หรืออุปกรณแปลง 
สัญญาณไฟฟา เนื่องจากอาจเปนสาเหตุหลักทําใหเกิดไฟไหมหรือไฟฟาช็อตได ในกรณีที่คุณไมม่ันใจ 
เกี่ยวกับเร่ืองกระแสไฟฟา โปรดติดตอเจาหนาที่ไฟฟาที่มีความชํานาญการ
 

 

หามวางวัตถุใดๆ ทับสายไฟ หามวางผลิตภัณฑนี้ในตําแหนงที่คนอาจเหยียบถูกสายไฟได
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เพื่อใหม่ันใจถึงการทํางานดวยความปลอดภัย ควรเสียบปล๊ักสามขา เขากับเตาเสียบไฟสามขาแบบ 
มาตรฐาน ซ่ึงไดพวงตอสายดินไวอยางถูกตองผ านสายไฟฟามาตรฐาน 
 

 

ใชสายไฟที่จัดเตรียมมาพรอมกับผลิตภัณฑนี้เทานั้น
 

 

หามวางผลิตภัณฑนี้ในตําแหนงที่สายไฟหยอน หรือตึงจนเกินไป การทําเชนนี้อาจเปนสาเหตุทําใหสายไฟ 
ชํารุดหรือหลุดได
 

 

หามใชผลิตภัณฑถาสายไฟชํารุดหรือเสียหาย เน ื่องจากการใชงานเครื่องในลักษณะเชนนี้ตอไป อาจทําให 
เกิดไฟฟาช็อตหรือไฟไหมได
 

 

Brother ขอแนะนําไมใหคุณใชปล๊ักตอพวงใดๆ กับเคร่ืองนี้
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คําแนะนําดานความปลอดภัยที่สําคัญ 1

1 ผลิตภัณฑนี้ไดรับการติดต้ังปล๊ักที่เช่ือมต อกับสายดินแบบ 3 สาย ซ่ึงแตละปล๊ักจะมีขา 3 ขา และจะใชได 
กับเตาเสียบไฟฟาที่มีการตอสายดินเทานั้น ท ั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในการใชงาน หากคุณไมสามารถ 
เสียบปล๊ักเขาไปในเตาเสียบดังกลาว โปรดใหช างไฟฟาที่มีความชํานาญเปนผูเปล่ียนเตาเสียบใหกับคุณ 
พรอมทั้ง หามหลีกเล่ียงการใชปล๊ักไฟที่มีการเช่ือมตอกับสายดิน

2 หามวางส่ิงของใดๆ ไวที่ดานบนของสายไฟและตัวเคร่ือง รวมถึงหามทําการเหยียบสายไฟโดยเด็ดขาด

3 หามสัมผัสกับเอกสารขณะที่พิมพ

4 หามใสวัตถุชนิดใดๆ ลงในชองตางๆ ของตัวเคร่ือง เนื่องจากวัตถุเหลานั้นอาจสัมผัสกับจุดที่มีแรงดัน 
ไฟอันตรายหรือทําใหช้ินสวนอะไหลช็อตซ่ึงเพ ิ่มความเส่ียงในการเกิดไฟไหมหรือไฟฟาช็อตได ทั้งนี้ 
หามทําของเหลวหกใสผลิตภัณฑโดยเด็ดขาด

5 ถอดปล๊ักของผลิตภัณฑนี้ออกจากชองเสียบบนผนัง และขอรับบริการจากศูนยบริการท่ีไดรับการแตงต้ัง 
จากบริษัทบราเดอรภายใตเงื่อนไขตอไปนี้:

 ถาสายไฟเสียหายหรือชํารุด

 ถามีของเหลวหกใสผลิตภัณฑ

 ถาผลิตภัณฑนัน้เปยกฝนหรือน้ํา

 หากตัวเคร่ืองทํางานผิดปกติทั้งๆ ที่คุณปฏิบัติตามคําแนะนําในการใชงานอยางเครงครัดแลว ทั้งนี้ 
คุณสามารถปรับเปล่ียนควบคุมเฉพาะในสวนที่ระบ ุไวในคูมือการใชงานเทานั้น เพราะการปรับที่ไม 
ถูกวธิอีาจเปนสาเหตุของความเสียหาย และอาจตองมีการแกไขทีซ่บัซอนมากขึน้ โดยชางผูเชีย่วชาญ 
ทางดานเทคนิคที่มีความชํานาญสูงเพื่อใหเคร่ืองกลับมาทํางานตามปกติ

 ถาทําผลิตภัณฑหลนหรือโครงของผลิตภัณฑเสียหาย

 หากเคร่ืองบราเดอรของคุณ มีลักษณะการทํางานที่เปล่ียนแปลงไปอยางเห็นไดชัด คุณจําเปน 
ตองแจงเจาหนาที่ใหทําการตรวจสอบทันที

คําเตือน
 

เพื่อปองกันความเสี่ยงของการเกิดไฟฟาช็อต ให ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากชองเสียบบนผนังกอน 
ที่จะขอรับบริการ ปรับเปล่ียน หรือติดต้ังอุปกรณ

 

ขอควรจํา
• อุปกรณนี้อาจไมไดใชกับสายสัญญาณที่จัดเตร ียมไวโดยบริษัทที่ใหบริการทางดานโทรศัพทหรือเช่ือมตอ 
กับสายอื่น

• Brother จะไมรับผิดชอบตอความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใชขอมูลที่แสดง 
ไวในเอกสารนี้ (รวมถึง และ/หรือไมจํากัดเพียงแต ความเสียหายโดยตรง หรือเปนผลสืบเนื่องจาก 
ความเสียหาย) ไมมีเนื้อความใดๆ ในเอกสารฉบับนี้ที่มีผลกระทบตอการรับประกันผลิตภัณฑที่มีอย ู 
หรืออาจตีความวาเปนใหการรับประกันผลิตภัณฑ ใดๆ เพิ่มเติมไปจากเดิม
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การขอรับการบริการผลิตภัณฑ 1

หามพยายามซอมแซมผลิตภัณฑนี้ดวยตัวคุณเอง ท ั้งนี้ การเปดฝาครอบ หรือการถอดฝาครอบของตัวเครื่อง 
ออก อาจทําใหเกิดแรงดันไฟที่เปนอันตรายและความเสี่ยงอื่นๆ รวมถึง การกระทําดังกลาวจะสงผลให 
การรับประกันสิ้นสุดลง หากคุณพบปญหากับเครื่องของคุณ ใหติดตอตัวแทนจําหนาย Brother หรือสวน 
งานการบริการลูกคาของ Brother

คําเตือน
 

ถาผลิตภัณฑนี้หลนจนไดรับความเสียหาย อาจเป ็นสาเหตุทําใหเกิดไฟฟาช็อตได บราเดอรแนะนําใหคุณ 
ถอดปล๊ักของผลิตภัณฑออกจากเตาเสียบไฟและติดตอตัวแทนจําหนาย Brother หรือสวนงานการบริการ 
ลูกคาของ Brother

 

ขอควรระวัง
 

ถาผลิตภัณฑเกิดความรอน มีควัน หรือมีกล่ินเหม็นอยางรุนแรง หรือถาคุณทําของเหลวหกใสผลิตภัณฑ 
ใหคุณถอดปล๊ักของผลิตภัณฑออกจากเตาเสียบไฟโดยทันที และทําการติดตอตัวแทนจําหนาย Brother 
หรือสวนงานการบริการลูกคาของ Brother

 

ขอควรจํา
ถาผลิตภัณฑไมสามารถทํางานไดตามปกติเม่ือค ุณปฏิบัติตามคําแนะนําในการใชงานแลว คุณสามารถ 
ทําการแกไขความผิดปรกติไดโดยการปฏิบัติตามขอมูลซ่ึงอยูในคูมือการใชงานเทานั้น การแกไขที่ไม 
ถูกตองอาจทําใหเกิดความเสียหายและตองเรียกใชเจาหนาที่ชํานาญงานที่มีความรูเพื่อแกไขผลิตภัณฑ 
ใหกลับสูการทํางานตามปกติ
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การรับประกันและความรับผิดชอบตอผลิตภัณฑ 1

Brother จะไมรับผิดชอบตอความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใชขอมูลที่แสดงไวใน 
เอกสารนี้ (รวมถึง และ/หรือไมจํากัดเพียงแตความเสียหายโดยตรง หรือเปนผลสืบเนื่องจากความเสียหาย) 
ไมมีเนื้อความใดๆ ในเอกสารฉบบันี้ที่มีผลกระทบตอการรับประกันผลิตภัณฑที่มีอยู หรืออาจตีความวาเปนให 
การรับประกันผลิตภัณฑใดๆ เพิ่มเติมไปจากเดิม

ขอมูลที่ไดรับอนุมัติ 1

อุปกรณนี้ไดรับการออกแบบมาเพื่อใหทํางานกับสายไฟแบบอะนาล็อก PSTN ซ่ึงติดต้ังเขากับตัวเช่ือมตอ 
ที่เหมาะสม

Brother แนะนําวาผลิตภัณฑนี้อาจทํางานไมถูกตองในประเทศอื่นนอกเหนือจากการซื้อในประเทศของคุณ 
และไมไดมีการรับประกันใดๆ ในกรณีที่ใชผลิตภ ัณฑนี้บนสายการเช่ือมตอที่ใชในการสื่อสารแบบสาธารณะ 
ในประเทศอื่นๆ

ขอมูลจําเพาะ IEC60825-1:2007 (สําหรับรุน 220-240V เทาน้ัน) 1

ผลิตภัณฑนี้คือผลิตภัณฑเลเซอร Class 1 ที่กําหนดอยูในขอมูลจําเพาะ IEC60825-1:2007 ปายที่แสดง 
ดานลางจะติดไวสําหรับประเทศที่จําเปนตองมี

การแผรังสีเลเซอรภายใน 1

ความยาวคล่ืน: 775 - 800 nm

เอาตพุต: สูงสุด 25 mW

ช้ันเลเซอร: Class 3B

คําเตือน
 

การใชงาน การปรับแตง หรือการปฏิบัติตามขั้นตอนอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุไวในคูมือนี้อาจสงผลให 
เกิดอันตรายจากการถูกรังสี

 

ผลิตภัณฑนีมี้ไดโอดเลเซอร Class 3B ซ่ึงมีการแผรังสีเลเซอรที่ไม 
สามารถมองเห็นไดในชุดเลเซอร ชุดเลเซอรไมควรเปดออกภายใต 
สถานการณใดๆ

 

CLASS 1 LASER PRODUCT
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
LASER KLASSE 1 PRODUKT
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การถอดสายการเช่ือมตออุปกรณ 1

ขอควรระวัง
 

ผลิตภัณฑนี้ตองติดต้ังอยูใกลกับเตาเสียบไฟฟาที่งายตอการใชงาน ในกรณีฉุกเฉิน คุณจําเปนตองถอด 
สายไฟออกจากเตาเสียบไฟฟาโดยทันทีเพื่อปดไฟอยางสมบูรณ

 

สัญญาณรบกวนวิทยุ 1

ผลิตภัณฑนี้สอดคลองกับ EN55022 (CISPR สิ่งพิมพ 22)/Class B  



14

เคร่ืองหมายการคา 1

โลโก Brother คือเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียนแลวของบริษัท Brother Industries จํากัด

Brother คือเคร่ืองหมายการคาที่จดทะเบียนแลวของบริษัท Brother Industries จํากัด

Microsoft, Windows, Windows Server, Outlook, Explorer, Word, Paint และ Internet Explorer 
คือเคร่ืองหมายการคาที่จดทะเบียนแลวของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือ 
ประเทศอื่น

Windows Vista คือเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียนแลวหร ือเคร่ืองหมายการคาของ Microsoft Corporation 
ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ

Apple, แม็คอินทอช, Safari และ Mac OS คือเครื่องหมายการคาของ Apple Inc. ซ่ึงจดทะเบียนแลวใน 
ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืนๆ

Mac และโลโก Mac คือเคร่ืองหมายการคาของ Apple Inc. ซ่ึงจดทะเบียนแลวในประเทศสหรัฐอเมริกา 
และประเทศอื่นๆ

Linux คือเครือ่งหมายการคาท่ีจดทะเบยีนแลวของ Linus Torvalds ในประเทศสหรฐัอเมรกิาและประเทศอืน่ๆ

Intel และ Pentium คือเครื่องหมายการคาของ Intel Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืนๆ

Adobe, Illustrator และ Photoshop คือเคร่ืองหมายการคาที่จดทะเบียนแลวหรือเครื่องหมายการคาของ 
Adobe Systems Incorporated ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

CorelDRAW คือเคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคาที่จดทะเบียนแลวของ Corel Corporation และ/ 
หรือสาขาในประเทศแคนาดา สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่นๆ

Nuance, โลโก Nuance, PaperPort และ ScanSoft คือเครือ่งหมายการคาหรอืเครือ่งหมายการคาท่ีจดทะเบียน 
แลวของ Nuance Communications, Inc. หรือบริษัทในเครือในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอ่ืนๆ

แตละบรษัิททีมี่ชื่อซอฟตแวรซึ่งไดกลาวถึงในคูมือนีมี้สญัญาใบอนญุาตใชซอฟตแวรทีร่ะบุเฉพาะกบัโปรแกรม 
ที่มีกรรมสิทธิ์

ชื่อทางการคาและชื่อผลิตภัณฑของบริษัทตางๆ ที่ปรากฏบนผลิตภัณฑของ Brother เอกสารที่   
เกี่ยวของและวัสดุตางๆ คือเคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคาที่จดทะเบียนแลวของบริษทั   
ที่เกี่ยวของทั้งหมด
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หมายเหตุใบอนุญาตการใชโปรแกรมฟรี 1

ผลิตภัณฑนี้ประกอบดวยซอฟตแวรแบบใชงานฟรี

โปรดเยี่ยมชม Brother Solutions Center ที่ http://solutions.brother.com/ เพือ่ดูหมายเหตุใบอนุญาต 
การใชโปรแกรมฟรีและขอมูลลิขสิทธิ์

ลิขสทิธิ์และใบอนญุาต 1

©2012 บริษัท Brother Industries จํากัด ขอสงวนลิขสิทธิ์

ขอมูลอืน่ๆ 1

FlashFX® คือเคร่ืองหมายการคาที่จดทะเบียนแลวของ Datalight, Inc.

FlashFX® ลิขสิทธิ์ 1998-2010 Datalight, Inc.

U.S.Patent Office 5,860,082/6,260,156

FlashFX® Pro™ คือเคร่ืองหมายการคาของ Datalight, Inc.

Reliance™ คือเคร่ืองหมายการคาของ Datalight, Inc.

Datalight® คือเคร่ืองหมายการคาที่จดทะเบียนแลวของ Datalight, Inc.

ลิขสิทธิ์ 1989-2010 Datalight, Inc., ขอสงวนลิขสิทธิ์

http://solutions.brother.com/
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ขอจํากัดทางกฎหมายเก่ียวกบัการทําสําเนาเอกสาร 1

การทําซํ้าหรือทําการถายเอกสารใดๆ ของเอกสารบางอยาง อาจมีความผิดตามกฎหมายได ทั้งนี้ ขอมูล 
บางสวนที่หยิบยกขึ้นมาเปนตัวอยางจะเปนเพียงแนวทางซ่ึงมิใชการเรียบเรียงขอหามโดยสมบ ูรณ หากคุณ 
ตองการขอมูลเพิ่มเติม หรือในกรณีที่คุณมีเอกสารบางอยางที่ไมแนใจ เราขอแนะนําใหคุณตรวจสอบกับ 
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของเพิ่มเติม ทั้งนี้ ตัวอยางดังตอไปนี้จะเปนตัวอยางของเอกสารที่คุณไมสามารถทํา 
การถายเอกสารได:

 สกุลเงิน

 พันธบัตรหรือใบรับรองอื่น ๆ ของตราสารหนี้

 ใบรับรองของเงินฝาก

 การบริการดานการทหารหรือแบบรางเอกสาร

 หนังสือเดินทาง

 ตราไปรษณียากร (ยกเลิกหรือไมยกเลิก)

 เอกสารตรวจคนเขาเมือง

 เอกสารสวัสดิการ

 เช็คหรือต๋ัวแลกเงินที่ออกโดยหนวยงานของรัฐ

 ปายระบุหรือตราสัญลักษณ

นอกจากนี้ยังมีใบอนุญาตขับขี่และ/หรือใบรับรองที่ระบุช่ือยานพาหนะอาจจะไมถูกทําสําเนาภายใตกฎหมาย
ในบางประเทศ

งานท่ีมลิีขสิทธ์ิไมสามารถสําเนาใหถูกตองตามกฎหมายภายใตขอยกเวน “การซือ้ขายท่ีเปนธรรม” ซึง่เก่ียวของ 
กับสวนของงานที่มีลิขสิทธิ ์สําเนาหลายชุดอาจบ งช้ีถึงการใชงานที่ไมเหมาะสม งานศิลปะควรนํามาพิจารณา 
วาเทียบเทากับการทํางานที่มีลิขสิทธิ์



เดือนที่ตีพิมพ: 02/2019
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