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THA ฉบับที่ 0

โปรดอานคูมือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑกอน จากนั้น ใหคุณอานคูมือการติดต้ังอยางงายเลมนี้ เพื่อปฏิบัติตาม 
ขั้นตอนของการตั้งคาและการติดต้ังที่ถูกตอง
สําหรับการเรียกดู คูมือการติดต้ังเคร่ืองอยางงายในภาษาอื่นๆ โปรดเขาไปที่ http://solutions.brother.com/

1 การนาํเครือ่งออกจากกลองบรรจแุละตรวจสอบสวนประกอบตางๆ

แผนซดีีรอมเอกสารอางอิง สายไฟ AC

คูมอืระดับพืน้ฐานสาํหรบัผูใช คูมอืการติดต้ังเครือ่งอยางงาย สายโทรศัพท

ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) และตลับผงหมึก 
(มีมาพรอมกับตัวเคร่ือง)

คูมอืเก่ียวกับความปลอดภยัของผลิตภณัฑ

ท่ีรองเอกสารออกของ ADF หูฟงโทรศัพท สายหูฟงแบบเกลียว

เร่ิมตนท่ีนี่ FAX-2840

คูมือการติดต้ังเครื่องอยางงาย
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คําเตือน
ถุงพลาสติกใชสําหรับบรรจุเคร่ืองไมใชของเลน ดังนั้น กรุณาเก็บถุงพลาสติกดังกลาวใหหางจากทารกและเด็ก 
เพื่อหลีกเลี่ยงในกรณีที่ถุงพลาสติกอาจจะเขาไปอุตตันทางเดินหายใจจนกอใหเกิดอันตรายได 

CAUTIONขอควรระวัง
เม่ือตองการเคลื่อนยายเคร่ือง ใหคุณใชมือจ ับเฉพาะที่จับทางดานขางของตัวเคร่ืองใหแนน จากนั้น ใหคุณยกเคร่ืองขึ้น 
จากทางดานหนาของเคร่ือง

คําเตือน แสดงสถานะการณที่อาจเกิดอันตรายซึ่งหากไมหล ีกเล่ียงอาจสงผลใหเสียชีวิต   
หรือ บาดเจ็บรายแรง

ขอควรระวัง แสดงสถานการณที่อาจเกิดอันตรายซึ่งหากไมหลีกเล่ียงอาจสงผลให   
ทรัพยสินเสียหาย หรือสูญเสียฟงกช่ันการใชงานผลิตภัณฑ

คำเตือน

ขอควรระวัง

หมายเหตุ
• เวนระยะหางขั้นตํ่ารอบตัวเคร่ืองดังที่แสดงในภาพ

• สวนประกอบตางๆ ภายในกลองอาจแตกตางกันไปขึ้นอยูกับแตละประเทศ

• เราขอแนะนําใหคุณเก็บกลองบรรจุเดิมนี้ไว

• หากคุณจําเปนตองขนสงเครื่องนี้ดวยเหตุผลใดเหตุผลหนึง่ เพื่อหลีกเล่ียงความเสียหายระหวางการขนสง บราเดอร 
แนะนําใหคุณบรรจุเคร่ืองกลับคืนโดยใชกลองบรรจุเดิม และตัวเคร่ืองควรไดการรับประกันความปลอดภัยจากบริษัท 
ผูขนสง สําหรับวิธีการบรรจุเคร่ืองกลับคืน ใหดูที่ การบรรจุภัณฑและการขนสงเคร่ือง ใน คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช

• สายอินเตอรเฟสไมใชอุปกรณมาตรฐาน ใหซ้ือสายอินเตอรเฟสที่เหมาะสม

สาย USB
• ขอแนะนําใหใชสาย USB 2.0 (ชนิด A/B) ที่มีความยาวไมเกิน 2 เมตร 

• หามเชื่อมตอสายอินเตอรเฟสในตอนนี้ การเช่ือมตอสายอินเตอรเฟสควรดําเนินการระหวางขั้นตอนการติดต้ัง MFL-Pro

100 มม. 100 มม.
210 มม.

250 มม.
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2 การนาํวัสดบุรรจภัุณฑ 
ออกจากตัวเครือ่ง

a ลอกเทปปองกันออกจากดานนอกตัวเคร่ือง

b เปดฝาครอบดานหนาออก

c นําซองกันช้ืนออกจากดานในของตัวเคร่ือง

CAUTIONขอควรระวัง
โปรดทิ้งซองกันช้ืนที่คุณนําออกมาจากตัวเคร่ือง 
และหามรับประทานซองกันช้ืนดังกลาวโดยเด็ดขาด 
หากมีการกลืนกินเขาไป ควรรีบไปพบแพทยในทันที

d นํายางรัดออกจากชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)

e ดึงแถบกระดาษเพือ่ทําการถอดวัสดุปองกันออก 
(ดังที่แสดงในภาพตัวอยาง)

f ดึงชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) และตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) ออกมาจากตัวเครือ่ง

ขอควรจํา
หามเชื่อมตอสายไฟ AC ในขั้นตอนนี้
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g คอยๆ เขยาตลับหมึกไปมาจากซายไปขวาประมาณ
สองถึงสามคร้ังเพื่อใหผงหมึกกระจายอยางทั่วถึง
ภายในตลับหมึก

h ใสชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) และตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) กลับเขาไปในตัวเคร่ือง

i ปดฝาครอบดานหนาของเคร่ืองใหเขาที่

3 การติดต้ังที่รองเอกสาร 
ออกของชุด ADF

a กางที่รองเอกสารของชุด ADF

b เปดฝาครอบแผงควบคุมดวยการหงายขึ้นไปทาง 
ดานหลัง

ฝาครอบแผงควบคุม
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c ทําการติดต้ังที่รองเอกสารออกของชุด ADF

d ปดฝาครอบแผงควบคุม

4 การติดต้ังหูฟง

a เช่ือมตอสายหูฟงแบบเกลียวเขากับตัวเคร่ืองและ
เสียบปลายอีกดานหนึ่งเขากับหูฟง

5 การใสกระดาษลงใน
ถาดกระดาษ

a ดึงถาดกระดาษออกจากตัวเคร่ืองจนสุด

b กดคันปลดล็อคที่ตัวกั้นกระดาษสีเขียว a และ 
เลื่อนตัวกั้นใหพอดีกับขนาดกระดาษท่ีคุณใสไว
ในถาด จากนั้น ใหคุณตรวจสอบใหแนใจวาตัวกั้น 
กระดาษยึดอยูตรงรองแนนดีแลว

1
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c คล่ีปกกระดาษออกเพื่อปองกันปญหากระดาษติด 
และปญหาการปอนกระดาษเขาเครื่องไมได

d วางกระดาษลงในถาด และตรวจสอบใหแนใจวา:
 กระดาษอยูตํ่ากวาขีดจํากัดสูงสุดของจํานวน
กระดาษ (b b b) a
การใสกระดาษในถาดมากเกินไปอาจทําใหเกิด 
ปญหากระดาษติดได

 ดานที่จะพมิพตองควํ่าหนาลง
 ตัวกั้นกระดาษสัมผัสที่ดานขางของกระดาษพอดี 
เพื่อใหกระดาษปอนไดอยางถูกตอง

e ใสถาดกระดาษกลับเขาไปในตัวเครือ่ง และตรวจสอบ 
ใหแนใจวาคุณไดใสถาดกระดาษกลับเขาไปใน 
เคร่ืองอยางแนนหนาดีแลว

f กางที่รองกระดาษแบบพับออก a เพื่อปองกัน 
กระดาษเลื่อนออกนอกถาดกระดาษออกแบบ
ควํ่าหนา

หมายเหตุ
สําหรับกระดาษขนาด Legal หรือ Folio ใหกดปุมปลด 
ล็อค a ที่ดานลางของถาดกระดาษ แลวดึงดานหลัง 
ของถาดกระดาษใหขยายออกไป

(กระดาษขนาด Legal หรือ Folio ไมสามารถใชงานกับ 
เคร่ืองบราเดอรที่วางจําหนายในประเทศ)

11

1

1
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6 การเชือ่มตอสายไฟและ
สายโทรศัพท

a ตอสายไฟ AC เขากับเครื่อง แลวเสียบปล๊ักเขาก ับ 
ชองเสียบสายไฟ

b เปดสวิตชการทํางานของเคร่ือง

c เช่ือมตอสายโทรศัพท โดยตอปลายดานหนึ่งของ 
สายโทรศัพทเขากับชองเสียบที่ตัวเคร่ืองที่มีคําวา 
LINE กํากับไวและตอปลายอีกดานหนึ่งเขากับ 
ชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง

คําเตือน
เคร่ืองตองมีการตอลงดินโดยใชปลั๊กท่ีตอสายดินไว
เน่ืองจากเคร่ืองมกีารตอลงดินผานทางชองเสียบไฟ 
คุณสามารถปองกันอันตรายจากกระแสไฟฟาบน
เครือขายโทรศัพทซึ่งอาจเกิดข้ึนได โดยการเส ียบ 
สายไฟเขากับเคร่ืองอยูเสมอ เม่ือคุณเสียบ
สายโทรศัพทเขากับเคร่ือง ในทางเดียวกัน คุณ
สามารถปองกันตัวคุณเองไดเม่ือคุณตองการยาย
เคร่ือง โดยถอดสายโทรศัพทออกกอนถอดสายไฟ

ขอควรจํา
หามเชื่อมตอสายอินเตอรเฟสในตอนนี้

ขอควรจํา
ตองตอสายโทรศัพทเขากับชองเสียบที่ตัวเคร ื่องที่มี 
คําวา LINE กํากับไวเทานั้น

หมายเหตุ
หากคุณใชสายโทรศัพทสายนี้รวมกันกับโทรศัพท 
ภายนอก ใหเช่ือมตอสายดังรูปดานลางนี้

กอนที่คุณจะเช่ือมตอโทรศัพทภายนอก ใหถอดฝาปด
ปองกัน c ออกจากชองเสียบ EXT ที่ตัวเคร่ือง

a โทรศัพทเคร่ืองพวง

b โทรศัพทภายนอก

c ฝาปดปองกัน

3

1

2
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7 การเลอืกโหมดการตอบรับ

โหมดการตอบรับมี 4 โหมด คือ: Fax Only, Fax/Tel, 
Manual และ External TAD

a กด Menu, 0, 1

b กด a หรือ b เพื่อเลือกโหมดการตอบรับ

กด OK

c กด Stop/Exit

หมายเหตุ
หากคุณใชสายโทรศัพทสายนี้รวมกันกับเคร่ืองตอบรับ
โทรศัพทภายนอก ใหเช่ือมตอสายดังรูปดานลางนี้

กอนที่คุณจะเชื่อมตอเคร่ืองตอบรับโทรศัพทภายนอก 
ใหถอดฝาปดปองกัน c  ออกจากชองเสียบ EXT ที่
ตัวเคร่ือง

a เคร่ืองตอบรับโทรศัพทเคร่ืองพวง (ใชไมได)

b เคร่ืองตอบรับโทรศัพทภายนอก

c ฝาปดปองกัน

ต้ังโหมดการตอบรับเปน External TAD  
หากคุณใชเคร่ืองตอบรับโทรศัพทภายนอก ดู 
การเลือกโหมดการตอบรับ ในหนา 8 สําหรับ
รายละเอียดเพิม่เตมิ ใหด ูการเชือ่มตอเครือ่งตอบรบั 
โทรศัพทภายนอก ใน คูมือระดับพื้นฐานสําหรับ 
ผูใช

3

1

2

สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ใหดู การใชโหมด 
การรับของตัวเคร่ือง ใน คูมือระดับพื้นฐานสําหรับ 
ผูใช

คุณตองการใชคุณลักษณะโทรศัพทของเคร่ือง (หากใชได) 
หรือโทรศัพทภายนอก หรือเคร่ืองตอบรับโทรศัพทภายนอก
ที่เชื่อมตอในสายเดียวกันในเคร่ืองหรือไม

คุณตองการใหเคร่ืองตอบรับ
สายโทรสารและสายโทรศัพท
โดยอัตโนมัติหรือไม

Manual

Fax Only

Fax/Tel

External TAD

ไม

ไม

ไม

คุณใชฟงกชั่นขอความเสียงของ
เคร่ืองตอบรับโทรศัพทภายนอกของ
คุณหรือไม

ใช

ใช

ใช

เคร่ืองของคุณจะตอบรับ
สายเรียกเขาทุกสายเปน
สายโทรสารใหโดยอัตโนมัติ

เคร่ืองของคุณจะควบคุม
สายเรียกเขาและตอบรับ
ทุกสายเรียกเขาโดยอัตโนมัติ 
หากสายเรียกเขาไมใช
สายโทรสาร จะมีเสียง
โทรศัพทดังเพ่ือใหคุณรับสาย

คณุจะเปนผูควบคมุสายเรยีกเขา 
และจะตองตอบรบัสายเรียกเขา
ทุกสายดวยตวัคณุเอง

เครือ่งตอบรบัโทรศพัทภายนอก 
(TAD) จะตอบรับทุกสายโดย
อตัโนมตั ิขอความเสียงจะ
จัดเก็บไวในเคร่ือง TAD 
ภายนอก เคร่ืองจะพิมพ
ขอความโทรสารออกมา
โดยอัตโนมัติ
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8 การต้ังคาความเขมของ
หนาจอ LCD (หากจาํเปน)

หากคุณประสบปญหาในการอานหนาจอ LCD ใหลอง 
เปล่ียนการตั้งคาความเขม ดังนี้

a กด Menu, 1, 5

b กด  c เพื่อเพิ่มความเขม

—หรือ— 

กด d เพื่อลดความเขม

กด OK

c กด Stop/Exit

9 การต้ังวันทีแ่ละเวลา

เคร่ืองจะแสดงเวลาใหคุณทราบ และถาหากคุณต้ังขอมูล 
สวนบุคคล (ID ประจําเคร่ือง) ไว เคร่ืองก็จะพิมพวันที่และ 
เวลาลงในโทรสารทุกหนาที่คุณสง

a กด Menu, 0, 2, 1

b ปอนตัวเลขแสดงปสองหลักสุดทายโดยใชปุม
ตัวเลข แลวกด OK

Date&Time
Year:2013

(เชน ปอน 1, 3 สําหรับป 2013)

c ปอนตัวเลขแสดงเดือนสองหลักโดยใชปุมตัวเลข 
แลวกด OK

Date&Time
Month:03

(เชน ปอน 0, 3 สําหรับเดือนมีนาคม)

d ปอนตัวเลขแสดงวันสองหลักโดยใชปุมตัวเลข 
แลวกด OK

Date&Time
Day:25

(เชน ปอน 2, 5 สําหรับวันที่ 25)

e ปอนเวลาในรูปแบบ 24 ช่ัวโมงโดยใชปุมตัวเลข 
แลวกด OK

Date&Time
Time:15:25

(เชน ปอน 1, 5, 2, 5 สําหรับเวลา 15:25.)

f กด Stop/Exit

10 การปอนขอมลูสวนบุคคล 
(ID ประจาํเครือ่ง)

เคร่ืองจะแสดงวันที่และเวลาใหคุณทราบ และถาหากคุณ
ต้ัง ID ประจําเคร่ืองไว เคร่ืองก็จะพิมพขอมูลดังกลาวลง
ในโทรสารทุกหนาที่คุณสง

a กด Menu, 0, 3

b ปอนหมายเลขโทรสารของคุณ (สูงสุด 20 หลัก) 
โดยใชปุมตัวเลข แลวกด OK

Station ID
Fax:

c ปอนหมายเลขโทรสารของคุณ (สูงสุด 20 หลัก) โดย 
ใชปุมตัวเลข แลวกด OK หากหมายเลขโทรศัพท 
และหมายเลขโทรสารของคุณเปนหมายเลขเดยีวกัน 
ใหปอนหมายเลขเดียวกันซํ้าอีกคร้ัง

Station ID
Tel:

d ใชปุมตัวเลขในการปอนช่ือของคุณ (สูงสุด 
20  ตัวอักษร) แลวกด OK

Station ID
Name:

e กด Stop/Exit

หมายเหตุ
• ในการปอนช่ือ ใหดูที่แผนผังตอไปนี้
• หากคุณตองการปอนตัวอักษรที่อยูบนปุมเดียวกับ
ตัวอักษรกอนหนานี้ ใหกด c เพื่อเล่ือนเคอรเซอร
ไปทางขวา

• หากคุณปอนตัวอักษรไมถูกตองและตองการแกไข 
ใหกด d หรือ c เพือ่ เล่ือนเคอรเซอรไปไวใต
ตัวอักษรที่ไมถูกตอง แลวกด Clear

กดปุม หนึ่งครัง้ สองครัง้ สามครั้ง ส่ีครั้ง หาครั้ง
2 A B C 2 A

3 D E F 3 D

4 G H I 4 G

5 J K L 5 J

6 M N O 6 M

7 P Q R S 7

8 T U V 8 T

9 W X Y Z 9

สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ใหดู การใสขอความ
ใน คูมือระดับพื้นฐานสําหรับผูใช 

หมายเหตุ
หากคุณปอนขอมูลผิดพลาด และตองการเริ่มตนใหม 
อีกครัง้ ใหกด Stop/Exit และกลับไปยังขั้นตอน a
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11 รายงานการรับสงโทรสาร

เครื่อง Brother ของคณุมีรายงานการตรวจสอบความถกูตอง 
ของการรบัสงขอมูลทีส่ามารถใชในการยืนยันการสงโทรสาร
ของคุณได รายงานนี้จะแสดงช่ือหรือหมายเลขโทรสาร 
ของผูรับ วันที่ เวลา และระยะเวลาในการรับสงข อมูล 
จํานวนหนาที่สง และขอมูลที่แจงวาการรับสงเสร็จสมบูรณ 
หรือไม หากคุณตองการใชคุณลักษณะรายงานการรับสง 
โทรสาร ใหดู การพิมพรายงาน ใน คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช

12 การต้ังคาโหมดการหมนุ
หมายเลข (Tone/Pulse) 

เคร่ืองของคุณไดรับการต้ังคาใหใชสําหรับบร ิการหมุนหมาย
เลขแบบ Tone หากคุณใชบริการหมุนหมายเลขแบบ Pulse 
(ระบบหมุน) คุณตองเปล่ียนโหมดการหมุนหมายเลขกอน

a กด Menu, 0, 4

b กด a หรือ b เพื่อเลือก Pulse (หรือ Tone)

กด OK

c กด Stop/Exit

13 การต้ังคาการทํางาน
รวมกันของสายโทรศัพท

หากคุณเช่ือมตอเครือ่งเขากับบรกิาร VoIP (ผานอินเตอรเนต็) 
คุณจําเปนตองเปล่ียนการต้ังคาการทํางานรวมก ันกอน

a กด Menu, 2, 0, 1

b กด a หรือ b เพื่อเลือก Basic(for VoIP) 

กด OK

c กด Stop/Exit

14 การต้ังคาหมายเลขตัดสาย
สําหรับการโทรออก

การตั้งคาหมายเลขตัดสายสําหรับการโทรออก จะทําให 
ตัวเคร่ืองทําการหมุนหมายเลขไปยังหมายเลขที่กําหนด 
โดยอัตโนมัติกอนที่คุณจะหมุนหมายเลขโทรสารทุกสาย 
ตัวอยางเชน: หากระบบโทรศัพทของคุณตองการใหตัด 9 
เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขภายนอก การต้ังคานี้จะหมุน 
หมายเลข 9 โดยอัตโนมัติสําหรับทุกสายโทรสารที่ค ุณ 
สงไป

a กด Menu, 0, 6

b ปอนหมายเลขนําหนา (สูงสุด 5 หลัก) โดยใชปุม
ตัวเลข แลวกด OK

c กด Stop/Exit

15 การต้ังคาเวลาฤดูรอน 
(Daylight Saving Time) 

คุณสามารถต้ังคาเคร่ืองใหเปล่ียนเวลาของเคร ื่องโดย
อัตโนมัติตามเวลาฤดูรอน หากคุณเลือก On เคร่ืองจะต้ัง
เวลาใหมใหเร็วขึ้นหนึ่งช่ัวโมง และหากคุณเลือก Off 
เคร่ืองจะตั้งเวลาใหมใหชาลงหนึ่งช่ัวโมง

a กด Menu, 0, 2, 2

b กด a หรือ b เพื่อเลือก On หรือ Off

กด OK

c กด 1 หรือ 2 เพื่อเลือก 1.Change หรือ 2.Exit

d กด Stop/Exit

หมายเหตุ
หากคุณใชสายโทรศัพทแบบอะนาล็อก คุณสามารถ
ขามขัน้ตอนนีไ้ด

หมายเหตุ
• คุณสามารถใชหมายเลข 0 ถึง 9, #, l และ ! (กด 

Hook/Hold เพื่อแสดง “!”)

• คณุไมสามารถใช ! กับหมายเลขหรอืตัวอักษรอ่ืนๆ ได

• หากระบบโทรศัพทของคุณตองการชวงเวลาพัก
การตอสายตามเวลาท่ีกําหนด (hookflash) ใหกด 
Hook/Hold เพื่อใสชวงเวลาพัก

• หากเปดโหมดการหมุนหมายเลขแบบหมุนไว # และ 
l จะไมสามารถใชงานได
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การดาวนโหลดซอฟตแวรเสร ิม

คุณสามารถดาวนโหลดไดรเวอรเคร่ืองพิมพไดฟร ีจาก 
Brother Solutions Center เพื่อทําใหคุณสามารถใชงาน 
เคร่ืองโทรสารของ Brother เปนเครื่องพิมพไดจาก 
คอมพิวเตอรของคุณ โปรดไปที่ 
http://solutions.brother.com/

Brother CreativeCentre

สรางแรงบันดาลใจใหม  หากคุณใชระบบปฏิบัติการ 
Windows® ใหดับเบิลคลิกที่ไอคอน Brother 
CreativeCentre บนเดสกทอปเพื่อเขาถึงเว็บไซตที่มี 
ไอเดียและแหลงขอมูลสําหรับการใชงานระดับบุคคลหรือ 
ระดับมืออาชีพ ไอคอนนี้จะปรากฏขึ้นหลังจากการต ิดต้ัง 
MFL-Pro Suite หรือซอฟตแวรเสริมที่สามารถใชไดจาก 
Brother Solutions Center

ผูใชระบบปฏิบัติการ Mac สามารถเขาถึง Brother 
CreativeCentre ไดที่ที่อยูเว็บนี้:
http://www.brother.com/creativecenter/

ขอมูลอื่นๆ

http://www.brother.com/creativecenter/
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วัสดกุารพิมพ

เม่ือถึงเวลาที่ตองเปล่ียนอุปกรณสิ้นเปลืองตางๆ ขอความแสดงขอผิดพลาดจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ LCD ของตัวเคร่ือง 
ทัง้นี ้สาํหรบัขอมูลเกีย่วกบัอปุกรณสิน้เปล ืองตางๆ คุณสามารถเขาไปดูขอมูลเพ่ิมเตมิไดที ่http://www.brother.com/original/ 
หรือทําการติดตอตัวแทนจําหนาย Brother ในทองถ่ินของคุณ

ตลับผงหมึก (โทนเนอร) ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 

ตลับผงหมึก (โทนเนอร) ขนาดมาตรฐาน: TN-2260
ตลับผงหมึก (โทนเนอร) ขนาดพิเศษ: TN-2280 DR-2255

วัสดุการพิมพ



เครือ่งหมายการคา
โลโก Brother เปนเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ Brother Industries, Ltd.
Brother เปนเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของบริษัท Brother Industries, Ltd.
Microsoft และ Windows เปนเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอ่ืน
Apple, Macintosh และ Mac OS เปนเคร่ืองหมายการคาของ Apple Inc. จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น
บริษัทเจาของซอฟตแวรท่ีไดอางถึงในคูมือฉบับน้ีมีขอตกลงดานลิขสิทธิก์ารใชซอฟตแวร ท่ีกําหนดไวเปนการเฉพาะสําหรับโปรแกรมท่ีเปนกรรมสิทธิ์ 
ของบริษัทน้ันๆ

ชื่อการคาและชื่อผลิตภัณฑของบริษัทใดๆ ท่ีปรากฎบนผลิตภัณฑ เอกสารท่ีเก่ียวของและเอกสารอ ื่นๆ ของ Brother 
เปนเครื่องหมายการคาและเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของบริษัทท่ีเก่ียวของดังกลาวท้ังหมด

ประกาศการรวบรวมขอมูลและการจัดพิมพเผยแพร
ภายใตการควบคุมดูแลของบริษัท Brother Industries จึงไดมีการรวบรวมขอมูลและจัดพิมพเผยแพรคูมือฉบับนี้ข้ึน ซึ่งครอบคลุมรายละเอียดและขอมูลจําเพาะ 
ลาสุดของผลิตภัณฑ 
เน้ือหาในคูมือน้ีและขอมูลจําเพาะของผลิตภณัฑน้ี สามารถเปลี่ยนแปลงไดโดยมติองแจงใหทราบลวงหนา
Brother ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลจําเพาะและขอมูลตางๆ ภายในคูมอืน้ี โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา และจะไมรับผิดชอบตอความเสียหาย 
(รวมถึงผลท่ีตามมา) ท่ีเกิดจากขอมูลท่ีแสดงไวในคูมือน้ี  รวมท้ังไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดานการพิมพและขอผิดพลาดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับสิ่งพิมพน้ี

ลิขสิทธิแ์ละใบอนุญาต
©2012 Brother Industries, Ltd. ขอสงวนลิขสิทธิ์
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