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เคร่ืองโทรสารของ Brother เปนเคร่ืองพิมพ โดยไปที่ http://solutions.brother.com/
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คูมอืระดับพ้ืนฐานสําหรบั
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การเปล่ียนวัสดุการพิมพ และคําแนะนํา 
เก่ียวกับวิธีแกการแกไขตางๆ

เอกสาร / ในกลอง
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การใชงานโทรสาร, การสําเนา รวมถึงคุณสมบัติ 
ความปลอดภัย, รายงานการพิมพและการบํารุง 
รักษาตามระยะเวลาการใชงาน
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อรรถประโยชน Brother ControlCenter

ไฟล PDF / ซีดีรอม / ในกลอง
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การบรรจุภัณฑและการขนสงเคร่ือง

B อภิธานศพัท 

C ดชันี



1

1
1

การใชเอกสารคูมือ 1

ขอบคุณที่เลือกซ้ือเคร่ือง Brother! การอาน 
เอกสารคูมือนี้จะชวยใหคุณใชงานเคร่ืองของ 
คุณไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

สัญลักษณและรูปแบบที่ใชใน 
เอกสารคูมือ 1

สัญลักษณและรูปแบบที่ใชในเอกสารคูมือมีดังนี้

หมายเหตุ
ภาพประกอบสวนใหญในคูมือผูใชนี้เปนรุน 
FAX-2840 

 

ขอมูลทั่วไป 1

 

คําเตือน แสดงสถานการณที่อาจเกิดอันตราย
ซ่ึงหากไมหลีกเล่ียงอาจสงผลใหเสียชีวิต หรือ 
บาดเจ็บรายแรง
 

ขอควรจํา แสดงสถานการณที่อาจเกิดอันตราย 
ซ่ึงหากไมหลีกเล่ียงอาจสงผลใหทรัพยสิน 
เสียหาย หรือสูญเสียฟงกช่ันการใชงานของ 
ผลิตภัณฑ

 

ไอคอนหาม แสดงการหามดําเนินการ

 ไอคอนอนัตรายจากระบบไฟฟา แจงเตือน 
ใหคุณระวังอันตรายจากไฟฟาช็อตที่อาจ
เกิดขึ้น

 

ไอคอนอันตรายจากไฟไหม แจงเตือน 
ใหคุณระวังอันตรายจากไฟไหม

 

ไอคอนพื้นผิวรอน แจงเตือนการหาม 
สัมผัสช้ินสวนของเครื่องที่รอน

 หมายเหตุ อธิบายวิธีแกไขสถานการณ 
ที่อาจเกิดขึ้นหรือใหคําแนะนําเกี่ยวกับวิธี
การใชงานคุณลักษณะอื่นๆ ในขณะนั้น

คำเตือน

ขอควรจํา

ตัวหนา แบบอักษรตัวหนา แสดงปุมบน 
แผงควบคุมเครื่องหรือบนหนาจอ 
คอมพิวเตอร

ตัวเอียง แบบอักษรตัวเอียง เนนประเด็น 
สําคัญหรือแนะนําใหคุณอานหัวขอ
ที่เกี่ยวของ

Courier 
New

แบบอักษร Courier New ใชกับ 
ขอความที่แสดงบนจอ LCD ของ 
เคร่ือง
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การเขาใชงาน คูมือข้ันสูง   
สําหรับผูใช และคูมือ   
ซอฟตแวรสําหรับผูใช 1 1

คูมือระดับพื้นฐานสําหรับผูใชนี้ไมมีขอมูล 
เกี่ยวกับเคร่ือง เชน วิธีการใชคุณลักษณะขั้นสูง 

สําหรบัโทรสาร สําเนา เครือ่งพมิพ 1 เครือ่งสแกน 1 

และ PC-Fax 1 หากคุณตองการทราบขอมลูเพ่ิมเติม 
เก่ียวกับการทํางานนี ้ใหอาน คูมือข้ันสูงสําหรับ   
ผูใช และ คูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช 1 ซ่ึง 
อยูในแผนซีดีรอม

1 FAX-2950 MFC-7240 และ MFC-7290

การดูเอกสาร 
(สําหรับ FAX-2840) 1

a เปดใชงานคอมพิวเตอรของคุณ ใสแผน
ซีดีรอมลงในไดรฟซีดีรอม สําหรับผูใช 
Windows® ใหไปยังขั้นตอน c 

หมายเหตุ
(ผูใช Windows®) หากหนาจอไมปรากฏข้ึน 
โดยอัตโนมัติใหไปที่ My Computer 
(Computer) ดับเบิลคลิกไอคอนแผน 
ซีดีรอม แลวดับเบิลคลิกที่ index.html 

 

b (ผูใชแม็คอินทอช) ดับเบิลคลิกไอคอนแผน 
ซีดีรอม แลวดับเบิลคลิกที่ index.html 

c คลิกประเทศของคุณ
 

d เลือกที่ภาษาของคุณ เลือกไปที่ View 
Guide แลวคลิกคูมือที่คุณตองการอาน
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1
หมายเหตุ

• (ผูใช Windows® เทานั้น) เว็บเบราเซอรอาจ 
แสดงแถบสีเหลืองที่ดานบนของหนา ซ่ึงจะ 
แสดงคําเตือนดานความปลอดภัยเกี่ยวกับการ
ควบคุม Active X สําหรับหนาที่จะแสดงอยาง 
ถูกตอง คุณตองคลิกที่แถบ คลิก Allow 
Blocked Content แลวคลิก Yes ในกลอง 
ขอความคําเตือนดานความปลอดภัย

• (ผูใช Windows® เทานั้น) 1 เพื่อการเขา 
ใชงานที่รวดเร็วย่ิงขึ้น คุณสามารถทําสําเนา 
เอกสารสําหรับผูใชทั้งหมดในรูปแบบ PDF 
ไปยังโฟลเดอรในเคร่ืองคอมพิวเตอรของคุณ 
เลือกที่ภาษาของคุณ แลวคลิก Copy to 
local disk 

1 Microsoft® Internet Explorer® 6.0 หรือใหม 
กวาน้ัน

 

การดูเอกสาร
(สาํหรับ FAX-2950, MFC-7240 
และ MFC-7290) 1

การดูเอกสาร (Windows®) 1

หากตองการดูเอกสาร จากเมนู Start ใหเลือก 
All Programs, Brother, FAX-XXXX หรือ 
MFC-XXXX (โดย XXXX คือช่ือรุนของคุณ) 
จากกลุมโปรแกรม แลวเลือก คูมือผูใช 

หากคุณไมไดติดต้ังซอฟตแวร คุณสามารถคนหา 
เอกสารบนแผนซีดีรอมโปรแกรมการติดต้ัง 
โดยทําตามคําแนะนําดานลางนี้: 

a เปดใชงานคอมพิวเตอรของคุณ ใสแผน 
ซีดีรอมลงในไดรฟซีดีรอม

หมายเหตุ
หากหนาจอ Brother ไมปรากฏขึน้โดยอตัโนมติั 
ใหไปที่ My Computer (Computer) 
ดับเบิลคลิกที่ไอคอนแผนซีดีรอม แลว 
ดับเบิลคลิกที่ start.exe 

 

b ถาหนาจอช่ือรุนปรากฏขึ้น ใหคลิกช่ือรุน 
ของคุณ

c ถาหนาจอภาษาปรากฏขึ้น ใหคลิกภาษาของ 
คุณ เมนูดานบนแผนซีดีรอมจะปรากฏขึ้น
 

d คลิก Documentation 

e คลิก PDF documents  ถาหนาจอประเทศ 
ปรากฏข้ึน ใหเลือกประเทศของคุณ เม่ือ 
รายการคูมือผูใชปรากฏขึ้น ใหเลือกคูมือ 
ที่คุณตองการอาน

การดูเอกสาร (แม็คอินทอช) 1

a เปดเคร่ืองแม็คอินทอชของคุณ ใสแผน 
ซีดีรอมลงในไดรฟซีดีรอม หนาตางตอไปนี้ 
จะปรากฏขึ้น
 

b ดับเบลิคลิกไอคอน Documentation 

c ถาหนาจอภาษาปรากฏขึ้น ใหดับเบิลคลิก 
โฟลเดอรภาษาของคุณ

d ดับเบลิคลิกที่ top.pdf ถาหนาจอประเทศ 
ปรากฏข้ึน ใหเลือกประเทศของคุณ
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e เม่ือรายการคูมือผูใชปรากฏขึ้น ใหเลือกคูมือ 
ที่คุณตองการอาน

วิธีการคนหาคําแนะนําในการสแกน 
(สําหรับ FAX-2950, MFC-7240 และ 
MFC-7290) 1

มีหลายวิธีที่คุณสามารถสแกนเอกสารได 
คุณสามารถคนหาคําแนะนําไดดังนี้:

คูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช

 การสแกน

 ControlCenter

คูมือการใชงาน Nuance™ PaperPort™ 
12SE

(Windows®)

 คุณสามารถดูคูมือการใชงาน Nuance™ 
PaperPort™ 12SE ฉบับเต็มไดจากสวน 
วิธีใชในแอพพลิเคช่ัน Nuance™ PaperPort™ 
12SE

คูมือผูใช Presto! PageManager

(แม็คอินทอช)

หมายเหตุ
คูมือผูใช Presto! PageManager ตองถูก 
ดาวนโหลดและติดต้ังกอนใชงาน ดูที่ 
การเขาใชงานการ สนับสนุนจาก Brother 
(แม็คอินทอช) (สําหรับ FAX-2950, MFC-
7240 และ MFC-7290) uu หนา 5 สําหรับ 
คําแนะนําเพิ่มเติม

 

 คุณสามารถดูคูมือผูใช Presto! PageManager 
ฉบับเต็มไดจากสวนวิธีใชในแอพพลิเคช่ัน 
Presto! PageManager
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1

การเขาใชงานการ 
สนับสนนุจาก Brother 
(Windows®) (สําหรับ 
FAX-2950, MFC-7240 
และ MFC-7290) 1

คุณสามารถคนหาขอมูลติดตอทั้งหมดที่จําเปน 
เชน การสนับสนุนผานเว็บ (Brother Solutions 
Center) ในแผนซีดีรอมโปรแกรมการติดต้ัง

 คลิก Brother Support บนเมนูหลัก 
หนาจอตอไปนี้จะปรากฏขึ้น:
 

 หากตองการเขาใชเว็บไซตของเรา 
(http://www.brother.com/) ใหคลิก 
Brother Home Page 

 หากตองการทราบขาวสารลาสุดและขอมูล 
สนับสนุนผลิตภัณฑ 
(http://solutions.brother.com/) ใหคลิก 
Brother Solutions Center 

 หากตองการเขาไปที่เว็บไซตสําหรับวัสดุ 
การพิมพของแทของ Brother 
(http://www.brother.com/original/) 
ใหคลิก Supplies Information 

 หากตองการเขาใชงาน Brother CreativeCenter 
(http://www.brother.com/creativecenter/) 
เพ่ือเขารวมโครงการภาพถายฟรแีละดาวนโหลด 
ขอมลูท่ีสามารถพิมพออกได ใหคลิก Brother   
CreativeCenter 

หากตองการกลับไปที่หนาหลัก ใหคลิก Back 

หรือหากเสร็จสิ้นแลว ใหคลิก Exit 

การเขาใชงานการ 
สนบัสนุนจาก Brother 
(แม็คอินทอช) (สําหรับ 
FAX-2950, MFC-7240 
และ MFC-7290) 1

คุณสามารถคนหาขอมูลติดตอทั้งหมดที่จําเปน 
เชน การสนับสนนุผานเว็บ (Brother Solutions 
Center) ในแผนซีดีรอมโปรแกรมการติดต้ัง

 ดับเบิลคลิกไอคอน Brother Support  
หนาจอตอไปนี้จะปรากฏขึ้น:
 

 เม่ือตองการดาวนโหลดและติดต้ัง Presto! 
PageManager ใหคลิก Presto! 
PageManager 

 หากตองการลงทะเบียนเคร่ืองของคุณจาก 
หนาลงทะเบียนผลิตภัณฑ Brother 
(http://www.brother.com/registration/) 
ใหคลิก On-Line Registration 

 หากตองการทราบขาวสารลาสุดและขอมูล 
สนับสนนุผลิตภัณฑ 
(http://solutions.brother.com/) ใหคลิก 
Brother Solutions Center 

 หากตองการเขาไปที่เว็บไซตสําหรับวัสดุ
การพิมพของแทของ Brother 
(http://www.brother.com/original/) 
ใหคลิก Supplies Information 

http://www.brother.com/
http://solutions.brother.com/
http://www.brother.com/original/
http://www.brother.com/creativecenter/
http://www.brother.com/registration/
http://solutions.brother.com/
http://www.brother.com/original/
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ภาพรวมของแผงควบคุม 1

FAX-2840 1

FAX-2950, MFC-7240 และ MFC-7290 ใชปุมเดียวกัน 1

1 2 3

789

1 2 3

789
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1

 

 

2 3 4 5

67

2 3 4 5

67
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1 ปุมโทรออกแบบกดปุมเด่ียว
ปุมท้ัง 11 ปุมนี้ใหคุณเขาใชงานหมายเลขท่ีบ ันทึก 
ไวกอนหนา 22 หมายเลขไดทันที
Shift
คุณสามารถเขาใชงานปุมโทรออกแบบกดปุมเด่ียว 
หมายเลข 12-22 ไดเมื่อกดปุมคางไว

2 LCD
แสดงขอความเพ่ือชวยใหคุณต้ังคาและใชงาน 
เคร่ืองของคุณ

3 ปุมโหมด:

 FAX

ต้ังคาเคร่ืองในโหมดโทรสาร
(สําหรับ FAX-2950, MFC-7240 และ MFC-7290)

  SCAN

ต้ังคาเคร่ืองในโหมดสแกน

 COPY
ต้ังคาเคร่ืองในโหมดการทําสําเนา

4 แปนกดหมายเลข
ใชปุมนีเ้พ่ือหมนุหมายเลขโทรศัพทและโทรสาร 
และใชเปนแปนพิมพเพ่ือปอนขอมูลเขาในเคร ื่อง
ปุม # จะเปล่ียนโหมดการโทรออกชัว่คราวจาก 
สัญญาณหมนุเปนเสียงเรียกระหวางการโทรศัพท

5 Stop/Exit
หยุดการทํางานหรือออกจากเมนู

6 Start
ใหคุณเร่ิมสงโทรสารหรือทําสําเนา

7 ปุมเมนู:
Clear
ลบขอมูลท่ีปอนหรือยกเลิกการต้ังคาปจจุบัน
Menu
ใหคุณเขาใชงานเมนเูพ่ือต้ังโปรแกรมการต้ังคา
ในเคร่ือง
OK
ใหคุณจัดเก็บการต้ังคาของคุณและยืนยันขอความ 
LCD ในเคร่ือง
ปุมระดับเสียง:

 d หรือ c 
กดเพ่ือเล่ือนดูยอนกลับหรือไปขางหนาผานตัวเลือก
เมนู กดเพือ่เปล่ียนระดบัเสยีงเมือ่อยูในโหมดโทรสาร 
หรือโหมดสแตนดบาย
a หรือ b
กดเพ่ือเล่ือนดูเมนูและตัวเลือก

Address Book
ใหคุณเขาใชงานหมายเลขโทรดวนไดโดยตรง

8 ปุม COPY:
Options
คุณสามารถเลือกการตั้งคาการทําสําเนาแบบ 
ชั่วคราวไดอยางรวดเร็วและงายดาย

9 ปุม FAX:
Hook/Hold
กดปุมกอนโทรออก หากคุณตองการตรวจสอบวา 
หมายเลขโทรสารจะรับสายหรือไม แลวกด Start 
ทําใหคุณพักสายโทรศัพทไว
Redial/Pause
หมุนทวนหมายเลขสุดทายท่ีเรียกซํ้า และหยดุ 
ชั่วคราวขณะตั้งโปรแกรมหมายเลขโทรดวนหรือ 
ขณะโทรออก ไปยังหมายเลขดวยตนเอง
Resolution
ต้ังคาความละเอียดเมือ่สงโทรสาร
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1

การต้ังคาระดับเสียง 1

ความดังของเสียงเรียก 1

คุณสามารถเลือกชวงระดับความดังของเสียงเรียก
ไดต้ังแต High ถึง Off 

ขณะอยูในโหมดโทรสาร ใหกด  หรือ  เพื่อ 
ปรับระดับเสียง ไฟ LCD จะแสดงการตั้งคาปจจุบัน 
และเมือ่กดแตละปุมจะเปล่ียนระดับเสียงไปยงัระดับ 
ถัดไป เคร่ืองจะบันทึกการตั้งคาใหมไวจนกวาคุณ 
จะเปล่ียนแปลง

คุณยังสามารถเปล่ียนระดับความดังของเสียงเรียก
เขาไดจากเมนูดวย:

a กด Menu, 1, 3, 1 

b กด a หรือ b เพื่อเลือก Off, Low, Med หรือ 
High 
กด OK

c กด Stop/Exit

ระดับเสียงการใชงาน 1

เม่ือระดับเสียงการใชงานเปดเคร่ืองจะสงเสียงปป 
เม่ือคุณกดปุม เกิดความผิดพลาด หรือหลังจาก
ที่คุณสงหรือรับโทรสาร คุณสามารถเลือกชวง 
ระดับความดังของเสียงเรียกไดต้ังแต High ถึง 
Off 

a กด Menu, 1, 3, 2 

b กด a หรือ b เพื่อเลือก Off, Low, Med หรือ 
High 
กด OK

c กด Stop/Exit

ความดังของลําโพง 1

คุณสามารถเลือกชวงระดับความดังของลําโพงได
ต้ังแต High ถึง Off 

a กด Menu, 1, 3, 3 

b กด a หรือ b เพื่อเลือก Off, Low, Med หรือ 
High 
กด OK

c กด Stop/Exit
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การใสกระดาษและ 
สื่อสิ่งพิมพ 0

เคร่ืองสามารถปอนกระดาษไดจากถาดใสกระดาษ
มาตรฐานหรือชองปอนกระดาษดวยตนเอง

(สําหรับ FAX-2950, MFC-7240 และ MFC-7290)
เม่ือคุณวางกระดาษลงในถาดใสกระดาษ โปรด 
จําไววา:

 หากซอฟตแวรแอพพลิเคชั่นของคุณรองรับ 
การเลือกขนาดกระดาษบนเมนูการพิมพ 
คุณจะสามารถเลือกขนาดผานซอฟตแวรได 
หากซอฟตแวรแอพพลิเคช่ันของคุณไมรองรับ
ฟงกช่ันดังกลาว คุณสามารถตั้งคาขนาด 
กระดาษในไดรเวอรเคร่ืองพิมพหรือโดยใช 
ปุมตางๆ บนแผงควบคุม

การใสกระดาษในถาดใส 
กระดาษมาตรฐาน 0

คุณสามารถใสกระดาษไดสูงสุด 250 แผน เคร่ือง 
สามารถรองรับกระดาษไดจนถึงเคร่ืองหมายแสดง
ขีดจํากัดสูงสุดของจํานวนกระดาษ (b b b) ที่อยู 
ทางดานขวามือของถาดใสกระดาษ (สําหรับขอมูล 
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชกระดาษที่แนะนํา ดูที่ 
ความจุกระดาษของถาดใสกระดาษ uu หนา 18)

การพมิพบนกระดาษธรรมดา กระดาษ 
ชนิดบาง หรือกระดาษรีไซเคิล จากถาด 
ใสกระดาษมาตรฐาน 0

a ดึงถาดใสกระดาษแยกออกจากเครื่อง
 

การใสกระดาษ 2
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b ขณะที่กดคันปลดแคปรับกระดาษสีเขียว 
ใหเล่ือนแครปรับกระดาษใหพอดีกับขนาด 
กระดาษที่คุณใสไวในถาด ตรวจสอบให 
แนใจวารองนํายึดอยูในชองเสียบแนนดีแลว
 

หมายเหตุ
สําหรับกระดาษ ขนาด Legal หรือ Folio ให 
กดปุมปลดล็อคที่ดานลางของถาดกระดาษ 
แลวดึงดานหลังของถาดกระดาษ (กระดาษ 
ขนาด Legal หรือ Folio ไมสามารถใชงานได 
ในบางภูมิภาค)

 

 

c คล่ีปกกระดาษออกเพือ่ปองกนัปญหากระดาษ
ติดและปอนกระดาษเขาเคร่ืองไมได
 

d วางกระดาษลงในถาด และตรวจสอบให 
แนใจวา:

 กระดาษอยูตํ่ากวาเคร่ืองหมายแสดงขีด 
จํากัดสูงสุดของจํานวนกระดาษ (b b b) 
(1)

การเติมกระดาษในถาดมากเกินไปอาจ 
ทําใหเกิดปญหากระดาษติดได

 ดานที่จะพิมพตองควํ่าหนาลง 

 แคปรับประดาษจะสัมผัสที่ดานขางของ 
กระดาษเพื่อใหเคร่ืองปอนกระดาษเขา 
ไดอยางถูกตอง
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e เสียบถาดใสกระดาษกลับเขาในเครือ่งใหแนน 
ตรวจสอบใหแนใจวาไดใสกลับเขาไปใน 
เคร่ืองอยางแนนหนาดีแลว

f ยกแผนรองเอกสารออกของชุดปอนเอกสาร 
อัตโนมัติ (ADF) (1) ขึ้น และกางแผนรอง 
เอกสาร (2) ออก เพื่อปองกันกระดาษเล่ือน 
ออกนอกถาดรองเอกสารออกแบบคว่ําหนา
 

การใสกระดาษในชองปอน 
กระดาษดวยตนเอง 0

คุณสามารถใสซองจดหมายและสื่อสิ่งพิมพพิเศษ
คร้ังละแผนลงในชองนี้ ใชชองปอนกระดาษดวย 
ตนเองในการพมิพหรอืทําสําเนาฉลาก ซองจดหมาย 
หรือกระดาษชนิดหนา

หมายเหตุ
เคร่ืองจะเปดโหมดการปอนดวยตนเองโดย 
อตัโนมติัเมือ่คุณใสกระดาษในชองปอนกระดาษ 
ดวยตนเอง

 

การพมิพบนกระดาษธรรมดา กระดาษ 
ชนิดบาง หรือกระดาษรีไซเคิล จากชอง 
ปอนกระดาษดวยตนเอง 0

a ยกแผนรองเอกสารออกของชุดปอนเอกสาร 
อัตโนมัติ (ADF) (1) ขึ้น และกางแผนรอง 
เอกสาร (2) เพื่อปองกันกระดาษเล่ือนออก 
นอกถาดรองเอกสารออกแบบควํ่าหนา หรือ 
หยิบกระดาษแตละแผนออกทันทีที่ออกจาก 
เคร่ือง
 

1

2

1

2

1
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b เปดฝาครอบชองปอนกระดาษดวยตนเอง
 

c ใชมือทั้งสองขางเล่ือนแครปรับกระดาษ 
ของชองปอนกระดาษดวยตนเองใหพอดีกับ 
ความกวางของกระดาษที่คุณกําลังใชงาน
 

d ใชมือทั้งสองขาง ใสกระดาษหน่ึงแผนเขาไป 
ในชองปอนกระดาษดวยตนเองจนกวาขอบ 
กระดาษดานบนสัมผสักับลูกกล้ิงปอนกระดาษ 
เม่ือคุณรูสึกวาเคร่ืองดึงกระดาษเขาไปแลว 
ใหปลอยมือ
 

การพิมพกระดาษชนิดหนา กระดาษปอนด 
ฉลาก และซองจดหมาย 0

เม่ือดึงถาดรองรับเอกสารดานหลังออก เคร่ืองจะ 
มีเสนทางผานของกระดาษตรงไปทางดานหลัง 
ของเคร่ือง ใชการปอนกระดาษและวิธีกระดาษ 
ออกแบบนี้เม่ือคุณตองการพิมพกระดาษชนิดหนา 
ฉลาก หรือซองจดหมาย

หมายเหตุ
หยิบซองจดหมายหรือหนาที่พิมพออกมาแลว
ออกทันทีเพื่อปองกันกระดาษติด
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a เปดฝาครอบดานหลัง (ถาดรองรับเอกสาร 
ออกดานหลัง)
 

หมายเหตุ
<สําหรับซองจดหมายเทานั้น> 
ดึงแครกั้นสีเขียวทั้งสองอันทางดานซายและ 
ขวามือดังที่แสดงในภาพลง

 

 

b เปดฝาครอบชองปอนกระดาษดวยตนเอง
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c ใชมือทั้งสองขางเล่ือนแครปรับกระดาษ
ของชองปอนกระดาษดวยตนเองใหพอดีกับ
ความกวางของกระดาษที่คุณกําลังใชงาน
 

d ใชมอืท้ังสองขาง ใสกระดาษหรอืซองจดหมาย 
หนึ่งแผนเขาไปในชองปอนกระดาษดวย 
ตนเองจนกวาขอบกระดาษหรือซองจดหมาย
ดานบนสัมผัสกับลูกกล้ิงปอนกระดาษ เมือ่คุณ 
รูสึกวาเครื่องดึงกระดาษเขาไปแลวใหปลอย 
มือ
 

 

หมายเหตุ
• ใสกระดาษเขาไปในชองปอนกระดาษดวยตนเอง
โดยใหดานที่จะพิมพหงายขึ้น

• ตรวจสอบวาส่ือสิ่งพิมพเรียบตรงและอยูใน 
ตําแหนงที่ถูกตองในชองปอนกระดาษดวย 
ตนเอง หากไมเปนเชนนั้น เคร่ืองอาจปอน 
กระดาษไมถูกตอง ทําใหงานพิมพเอียงหรือ 
กระดาษติดได

• หามใสกระดาษมากกวาหนึ่งแผนลงในชองปอน 
กระดาษดวยตนเองตอคร้ัง เนื่องจากอาจทําให 
กระดาษติดได

• หากคุณใสสื่อสิ่งพิมพในชองปอนกระดาษดวย 
ตนเองกอนท่ีเครือ่งอยูในโหมดการเตรยีมพรอม 
ส่ือส่ิงพิมพอาจออกจากเครือ่งโดยไมมกีารพมิพ 
งานใดๆ
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บริเวณที่ไมสามารถสแกนไดและไมสามารถพิมพได 0

ภาพดานลางแสดงบริเวณที่ไมสามารถสแกนไดและไมสามารถพิมพไดสูงสุด บริเวณที่ไมสามารถสแกนได 
และไมสามารถพมิพไดอาจแตกตางกันไป ทั้งนี้ข ึ้นอยูกับขนาดกระดาษท่ีคุณใช

 การใชงาน ขนาดเอกสาร ดานบน (1)

ดานลาง (3)

ดานซาย (2)

ดานขวา (4)
โทรสาร (สง) Letter 3 มม. 4 มม.

Legal 3 มม. 4 มม.

A4 3 มม. 1 มม.

สําเนา

*สําเนาเดียวหรือ
สําเนา 1 ใน 1

Letter 3 มม. 4 มม.

Legal 3 มม. 4 มม.

A4 3 มม. 3 มม.

การสแกน 1 Letter 3 มม. 3 มม.

Legal 3 มม. 3 มม.

A4 3 มม. 3 มม.

พิมพ 1 Letter 4.23 มม. 6.35 มม.

Legal 4.23 มม. 6.35 มม.

A4 4.23 มม. 6.01 มม.
1 สําหรับ FAX-2950, MFC-7240 และ MFC-7290

1

3

2 4
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การต้ังคากระดาษ 0

ชนิดของกระดาษ 0

ต้ังคาเคร่ืองสําหรับชนิดของกระดาษที่คุณใช 
เพื่อใหไดคุณภาพงานการพิมพที่ดีที่สุด

a กด Menu, 1, 2, 1 

b กด a หรือ b เพื่อเลือก Thin, Plain, 
Thick, Thicker, Recycled Paper 
หรือ Label 
กด OK

c กด Stop/Exit

ขนาดกระดาษ 0

คุณสามารถใชกระดาษขนาดตางๆ ในการพิมพ 
สําเนาได: A4, Letter, Legal, Executive, A5,   
A5 L, A6, B5, B6 และ Folio และสําหรับการพิมพ 
โทรสาร: A4, Letter, Legal หรอื Folio (215.9 มม. 
x 330.2 มม.)

เมือ่คุณเปล่ียนแปลงขนาดกระดาษในถาด คุณจําเปน 
ตองเปล่ียนแปลงการตั้งคาขนาดกระดาษดวย เพือ่ 
ใหเคร่ืองของคุณสามารถปรับเอกสารหรือโทรสาร 
รับเขาใหพอดีกับหนากระดาษ

a กด Menu, 1, 2, 2 

b กด a หรือ b เพื่อเลือก A4, Letter, 
Legal, Executive, A5, A5 L, A6, B5, 
B6 หรือ Folio 
กด OK

c กด Stop/Exit

กระดาษและส่ือส่ิงพมิพ 
อ่ืนๆ ทีใ่ชรวมกบัเคร่ืองได 0

คุณภาพการพิมพอาจแตกตางกันขึ้นอยูกับชนิด 
ของกระดาษที่คุณใช

ประเภทสื่อสิ่งพมิพที่ใชรวมกับเครื่องได: กระดาษ 
ชนิดบาง กระดาษธรรมดา กระดาษชนิดหนา 
กระดาษปอนด กระดาษรีไซเคิล ฉลาก หรือซอง 
จดหมาย

เพื่อใหไดคุณภาพการพิมพที่ดีที่สุด ทําตาม 
คําแนะนําดานลางนี้:

 หามใสกระดาษตางชนดิในถาดใสกระดาษพรอม
กัน เนือ่งจากอาจทําใหกระดาษติดหรอืการปอน 
กระดาษผิดพลาด

 เพื่อใหผลการพิมพถูกตอง คุณตองเลือกขนาด 
กระดาษจากซอฟตแวรแอพพลิเคช่ันของคุณ 
เปนขนาดเดียวกับกระดาษในถาด (สําหรับ 
FAX-2950, MFC-7240 และ MFC-7290)

 หลีกเล่ียงการสัมผัสพื้นผิวกระดาษสวนที่พิมพ  
หลังจากพิมพออกทันที

 กอนซ้ือกระดาษจํานวนมาก ทดลองใสกระดาษ 
จํานวนเล็กนอยเพื่อตรวจสอบวากระดาษที่ใช 
เหมาะสม
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ชนิดและขนาดกระดาษ 0

เคร่ืองสามารถพิมพบนกระดาษไดจากถาดใสกระดาษมาตรฐานหรือชองปอนกระดาษดวยตนเอง

(สําหรับ FAX-2950, MFC-7240 และ MFC-7290) 

ช่ือถาดกระดาษในไดรเวอรเคร่ืองพมิพในคูมือน้ีมีดังน้ี: 0

ความจุกระดาษของถาดใสกระดาษ 0

1 ขนาด Folio คือ 215.9 มม. × 330.2 มม.
2 กระดาษขนาด Legal และ Folio ไมมีใชในบางภูมิภาค

ถาด ชือ่

ถาดใสกระดาษมาตรฐาน ถาด1

ชองปอนกระดาษดวยตนเอง ดวยตนเอง

ขนาดกระดาษ ชนิดของกระดาษ จํานวนแผน

ถาดใสกระดาษมาตรฐาน A4, Letter, Legal 2, 
Executive, A5, A5 
(ขอบยาว), A6, B5, B6 
และ Folio 1 2

กระดาษธรรมดา 
กระดาษชนิดบาง 
และกระดาษรีไซเคิล

สูงสุด 250 [80 แกรม]

ชองปอนกระดาษดวยตนเอง ความกวาง: 76.2 ถึง 
216 มม.

ความยาว: 116 ถึง 
406.4 มม.

กระดาษชนิดบาง 
กระดาษธรรมดา 
กระดาษชนิดหนา 
กระดาษปอนด 
กระดาษรีไซเคิล 
ซองจดหมาย และฉลาก

กระดาษแผนเดียว 
[80 แกรม]
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2

ขอมูลจําเพาะกระดาษที่แนะนําใหใช 0

ขอมูลจําเพาะกระดาษท่ีเหมาะสําหรับใชรวมกับเคร่ืองนี้มีดังนี้

 ใชเฉพาะกระดาษที่ผลิตขึ้นสําหรับการทําสําเนากระดาษธรรมดา

 ใชเฉพาะกระดาษขนาด 75 ถึง 90 แกรม

 ใชเฉพาะกระดาษตามแนวที่มีคา Ph เปนกลาง และปร ิมาณความช้ืนประมาณ 5% 

 เคร่ืองนี้สามารถใชกระดาษรีไซเคิลที่ตรงตามข อมูลจําเพาะ DIN 19309

น้ําหนกัมาตรฐาน 75-90 แกรม

ความหนา 80-110 m

ความเรียบผิว สูงกวา 20 วนิาที

ความเหนียว 90-150 ซม.3/100

แนวเสนใย ตามแนว

ความตานทานไฟฟาสถิตย 10e9-10e11 ohm

ความตานทานพ้ืนผวิ 10e9-10e12 ohm-cm

ตัวเติม CaCO3 (เปนกลาง)

ปริมาณเถา ตํ่ากวา 23 wt%

ความขาว สูงกวา 80%

ความทึบแสง สูงกวา 85%
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การจัดการและการใชกระดาษ 
แบบพิเศษ 0

เคร่ืองนี้ออกแบบมาใหทํางานไดดีกับชนิดกระดาษ
ถายสําเนาและกระดาษปอนด อยางไรก็ตาม 
ความแตกตางของกระดาษบางชนิดอาจสงผลตอ 
คุณภาพการพิมพหรือการจัดการกระดาษ ทดสอบ 
ตัวอยางกระดาษกอนซ้ือกระดาษทุกคร้ังเพื่อให  
ม่ันใจในคุณภาพการพิมพที่ตองการ จัดเก็บ 
กระดาษในกลองบรรจุกระดาษและปดกลองให 
สนิท จัดเก็บกระดาษบนพืน้ราบเรียบและหางจาก 
ความช้ืน แสงแดดสองตรงและความรอน

ทําตามคําแนะนําท่ีสําคัญตอไปนีเ้มือ่เลือกกระดาษ:

 อยาใชกระดาษอิงคเจ็ทเนื่องจากอาจทําให 
กระดาษติดหรือทําใหเคร่ืองเกิดความเสียหาย

 กระดาษที่นํากลับมาใชใหมตองใชผงหมึก 
(โทนเนอร) ที่ทนตออุณหภูมิกระบวนการ 
ฟวสเซอรของเครือ่งที ่392 องศาฟาเรนไฮต 
(200 องศาเซลเซียส)

 หากคุณใชกระดาษปอนด กระดาษผิวหยาบ 
หรือกระดาษที่มีรอยยนหรือรอยยับ คุณภาพ 
ของกระดาษในการพิมพอาจลดลง

ชนิดของกระดาษที่ควรหลีกเลี่ยง 0

ขอควรจํา
กระดาษบางชนิดอาจมีคุณภาพตํ่าหรืออาจ 
ทําใหเคร่ืองเกิดความเสียหาย

หามใชกระดาษตอไปนี้:

• กระดาษที่มีลวดลายมาก

• กระดาษที่เรียบล่ืนหรือมันเงาเกินไป

• กระดาษที่มวนหรือมีรอยพบั
 

1 กระดาษท่ีมวน 2 มม. ขึ้นไปอาจทําให 
กระดาษติด

• กระดาษเคลือบผิวหรือกระดาษตกแตงทาง 
เคมี

• กระดาษที่ขาด มีรอยยับหรือรอยพับ

• กระดาษท่ีมนี้าํหนกัเกินกวาท่ีแนะนําในคูมอืน ี้

• กระดาษที่เย็บดวยลวดเย็บกระดาษ

• กระดาษที่มีหัวจดหมายท่ีใชสียอมอุณหภูมิ 
ตํ่าหรือการถายภาพดวยความรอน

• กระดาษตอเนื่องหรือไมมีคารบอน

• กระดาษท่ีออกแบบสําหรบัการพิมพอิงคเจท็

หากคุณใชชนดิของกระดาษตามรายการขางตน 
อาจสงผลใหเคร่ืองเกิดความเสียหาย ความ 
เสียหายนี้อาจไมอยูภายใตการรับประกันหรือ 
ขอตกลงเกี่ยวกับการใหบริการของ Brother

 

1

1



การใสกระดาษ 

21

2

ซองจดหมาย 0

คุณสามารถใชซองจดหมายทั่วไปที่ออกแบบมา 
ใหใชกับเครื่องพิมพเลเซอรกับเคร่ืองของคุณ 
อยางไรก็ตาม ซองจดหมายบางชนิดอาจประสบ 
ปญหาการปอนและคุณภาพการพิมพ อันเนื่อง 
มาจากวิธีการผลิต ซองจดหมายที่เหมาะสมควร
มีขอบตรงไมมีรอยพับหรือรอยยับ และขอบนํา 
ไมควรหนาเกินกวากระดาษสองแผน ซองจดหมาย 
ตองเรยีบ ไมโปงพองหรอืไมบางจนเกนิไป คณุควร 
ซ้ือซองจดหมายคุณภาพดีจาก ซัพพลายเออรผูที่ 
ทราบดีวาคุณจะใชซองจดหมายกับเคร่ืองพิมพ 
เลเซอร

ซองจดหมายสามารถปอนผานชองปอนกระดาษ 
ดวยตนเองครั้งละแผน ขอแนะนําใหคุณทดสอบ 
พิมพซองจดหมายเพ่ือใหมัน่ใจวาคุณภาพการพิมพ 
ที่ไดเปนที่นาพึงพอใจกอนที่คุณจะพิมพหรือซ้ือ 
ซองจดหมายปริมาณมาก

ชนิดของซองจดหมายท่ีควรหลีกเลีย่ง 0

ขอควรจํา
หามใชซองจดหมายตอไปนี้:

• ซองจดหมายที่ขาด มวน มีรอยยนหรือ 
ผิดรูป

• ซองจดหมายที่มันเงาหรือมีลวดลายมาก 
เกินไป

• ซองจดหมายที่ติดกระดุม เย็บดวยลวดเย็บ 
กระดาษ กดดวยลูกดุมหรือผูกดวยเชือก

• ซองจดหมายแบบลอกแถบกาว

• ซองจดหมายที่โปงพอง

• ซองจดหมายที่มีรอยยับชัดเจน

• ซองจดหมายที่มีตัวนูน (มีอักษรนูนประทับ 
บนซอง)

• ซองจดหมายท่ีผานการพมิพดวยเครือ่งพมิพ 
เลเซอรแลว

• ซองจดหมายที่ผานการพิมพดานในแลว

• ซองจดหมายที่ไมสามารถจัดเรียงใหเปน 
ระเบียบเม่ือวางซอนกัน

• ซองจดหมายที่ผลิตจากกระดาษที่มีน้ําหนัก 
มากกวาขอมูลจําเพาะน้ําหนักกระดาษที่ 
สามารถใชรวมกับเครื่องได

• ซองจดหมายท่ีมีขอบบิดเบี้ยวหรือไมเปน 
ทรงสี่เหล่ียมเสมอกัน

• ซองจดหมายแบบมีชอง มีรู มีรอยตัด หรือ 
ถูกเจาะรู

• ซองจดหมายที่มแีถบกาวสําหรบัลอกปดซอง
ดังแสดงในภาพดานลาง
 

• ซองจดหมายแบบสองปากซองดังแสดงใน 
ภาพดานลาง
 

• ซองจดหมายที่ปากซองแบบซีลปดไมพับลง
ขณะซ้ือ

• ซองจดหมายที่มีปากซองดังแสดงในภาพ 
ดานลาง
 

• ซองจดหมายที่มุมซองแตละดานพับเขาดัง 
แสดงในภาพดานลาง
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หากคุณใชชนิดของซองจดหมายตามรายการ 
ในคูมือนี้ อาจสงผลใหเคร่ืองเกิดความเสียหาย 
ความเสียหายนี้อาจไมอยูภายใตการรับประกัน
หรอืขอตกลงเกีย่วกบัการใหบรกิารของ Brother

 

ฉลาก 0

เครือ่งสามารถพมิพฉลากทัว่ไปท่ีออกแบบมาสาํหร ับ 
ใชกับเครื่องพิมพเลเซอรได ฉลากควรมีแถบกาว 
ท่ีทําจากอะคริลิก เนือ่งจากวัสดุนีท้นตออุณหภ ูมิสูง 
ในชุดฟวสเซอรได แถบกาวตองไมสัมผัสกับสวน 
ใดๆ ของเครื่องเนื่องจากอาจทําใหสวนของฉลาก 
ติดกับชดุแมแบบสรางภาพ (ดรมั) หรอืลูกกลิง้ และ 
อาจทาํใหฉลากตดิและคณุภาพการพิมพลดลง 
ตองไมมสีวนกาวเปดออกระหวางฉลาก จัดวางฉลาก 
ใหเหมาะสมเพื่อใหครอบคลุมความยาวและความ 
กวางของกระดาษท้ังหมด การใชฉลากที่มีพื้นที่ 
วางอาจสงผลใหฉลากลอกหลุดออกและทําให 
เกิดฉลากติดแนนหรือเกิดปญหาในการพิมพ

ฉลากทุกชนิดที่ใชกับเครื่องนี้ตองทนตออุณหภูมิ 
392 องศาฟาเรนไฮต (200 องศาเซลเซียส) 
เปนเวลา 0.1 วินาที

หามปอนแผนฉลากผานเขาเครือ่งมากกวาหนึง่ครัง้

ชนิดของฉลากท่ีควรหลีกเลี่ยง 0

หามใชฉลากที่ขาด มวน มีรอยยนหรือผิดรูป
 

ขอควรจํา
• หามปอนแผนฉลากที่ใชแลวบางสวน Carrier 

sheet ที่ลอกฉลากแลวอาจทําใหเคร่ืองเกิด 
ความเสียหาย

• แผนฉลากตองมีน้ําหนักไมเกินขอมูลจําเพาะ 
น้ําหนักกระดาษที่อธิบายไวในคูมือผูใชนี้ฉลาก
ที่มีน้ําหนกัเกินขอมูลจําเพาะที่กําหนดไวอาจ 
ไมสามารถปอนหรือพิมพไดถูกตอง และอาจ 
ทําใหเคร่ืองเกิดความเสียหาย

• หามนําฉลากที่ใชแลวมาใชใหมหรือใสฉลากที่ 
ใชแลวหรือมีบางฉลากถูกลอกออกแลวบนแผน
ฉลาก
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3

วิธีการวางเอกสาร 3

คุณสามารถสง โทรสาร ทําสําเนา และสแกนจาก 
ADF (ชุดปอนเอกสารอัตโนมัติ) ได

หมายเหตุ
คุณลักษณะการสแกนสามารถใชงานไดใน 
FAX-2950, MFC-7240 และ MFC-7290 

 

การใชชุดปอนเอกสารอัตโนมัติ 
(ADF) 3

ADF สามารถใสกระดาษไดสูงสุด 20 แผน และ 
ปอนคร้ังละหนึ่งแผน ขอแนะนําใหใชกระดาษ 
มาตรฐาน 80 แกรม และคล่ีกระดาษกอนวางใน 
ADF

ขนาดเอกสารท่ีสนับสนุน 3

ขอควรจํา
• อยาใชกระดาษที่มวน ยน พับ ฉีกขาด 
เย็บกระดาษ คลิปหนีบ กระดาษกาวหรือ 
ติดเทป

• อยาใชกระดาษแข็ง หนังสือพิมพ หรือผากับ 
ADF

• เพื่อปองกันไมใหเคร่ืองของคุณเสียหายขณะ 
ใช ADF อยาดึงเอกสารขณะกําลังปอน

 

หมายเหตุ
ตรวจสอบวาเอกสารที่มีน้ํายาลบคําผิดหรือ 
เขียนดวยหมึกที่แหงสนิทแลว

 

วิธีการวางเอกสาร 3

a เปดฐานรองเอกสาร ADF (1) แลวเปดแผนรอง 
เอกสารออกของชุดปอนเอกสารอัตโนมัติ 
(ADF) (2) 
 

b คล่ีกระดาษออกจากกัน

c จัดวางหนาเอกสารของคุณ ควํ่าลงชิดขอบ 
บน ใน ADF จนกวาขอความบนจอ LCD จะ 
เปล่ียนแปลงและคุณรูสึกวาแผนบนสุดของ 
เอกสารสัมผัสกับลูกกล้ิงปอนกระดาษ
 

d ปรับแครปรับกระดาษ (1) ใหพอดีกับ 
ความกวางของเอกสารของคุณ

ขอควรจํา
เพื่อปองกันไมใหเคร่ืองของคุณเสียหายขณะ 
ใช ADF อยาดึงเอกสารขณะกําลังปอน

 

การวางเอกสาร 3

ความยาว: 147.3 ถึง 355.6 มม.

ความกวาง: 147.3 ถึง 215.9 มม.

น้ําหนกั: 64 ถึง 90 แกรม

1

2

1
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4
วิธีการสงโทรสาร 4

ขั้นตอนตอไปนี้อธิบายวิธีการสงโทรสาร

a เม่ือคุณตองการสงโทรสารหรือเปล่ียนแปลง  
การตัง้คาการสงหรือรับโทรสาร ใหกดปุม 

 (FAX) เพื่อใหไฟติดสวางเปน 
สีเขียว
 

b วางเอกสาร ควํ่าลง ใน ADF (ดูที่ การใช  
ชุดปอนเอกสารอัตโนมัติ (ADF) uu     
หนา 23)

c ต้ังคาความละเอียดและความคมชัดของ 
โทรสาร หากคุณตองการเปล่ียนแปลงคา

สําหรับการต้ังคาและการส่ังงานการสง 
โทรสารขั้นสูง ใหดูที่ คูมือขั้นสูงสําหรับผู ใช: 
การสงโทรสาร 

 Broadcast

 Delayed Fax

 Batch TX

 Real Time TX

 Polled TX

 Overseas Mode

 Fax Resolution

 Contrast

 Coverpg Setup

 Coverpage Note

d ปอนหมายเลขโทรสารโดยใชแปนกดหมายเลข
ปุมโทรออกแบบกดปุมเด่ียว หรือกด  
(Address Book) แลวปอนหมายเลข 
โทรดวนสามตัว

e กด Start
เคร่ืองจะเร่ิมสแกนและสงเอกสาร

หมายเหตุ
หากตองการยกเลิก ใหกด Stop/Exit 

 

การยกเลิกโทรสารระหวาง 
ดําเนินการ 4

กด Stop/Exit เพื่อยกเลิกโทรสาร หากคุณ
กด Stop/Exit ขณะที่เคร่ืองกําลัง โทรออก 
หรือสง จอ LCD จะขอใหคุณยืนยัน
 

Dialing #XXX
1.Clear  2.Exit

 

Sending #XXX P01
1.Clear  2.Exit

กด 1 เพื่อยกเลิกโทรสาร

การสงโทรสาร 4
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4

รายงานการตรวจสอบความ 
ถูกตองของการสงสัญญาณ 4

คุณสามารถใชรายงานการตรวจสอบความถูกตอง
การสงสัญญาณเปนหลักฐานที่คุณสงโทรสาร 
รายงานนี้แสดงช่ือผูรับหรือหมายเลขโทรสาร เวลา 
และวันที่สง ระยะเวลาสง จํานวนหนาที่สง และระบุ 
วาการสงสําเร็จหรือไม

รายงานการตรวจสอบความถูกตองการสงสัญญาณ
สามารถต้ังคาไดหลายรูปแบบดังนี้:

 On: พิมพรายงานทุกคร้ังหลังสงโทรสาร

 On+Image: พิมพรายงานทุกคร้ังหลังสง 
โทรสาร สวนของหนาแรกของโทรสารจะ 
ปรากฏในรายงาน

 Off: พิมพรายงานหากโทรสารของคุณสง 
ไมสําเร็จเนื่องจากเกิดขอผิดพลาดเกี่ยวกับ 
การสงสัญญาณ การต้ังคาเร่ิมตนคือ ปด

 Off+Image: พิมพรายงานหากโทรสาร 
ของคุณสงไมสําเร็จเนื่องจากเกิดขอผิดพลาด 
เกี่ยวกับการสงสัญญาณ สวนของหนาแรกของ 
โทรสารจะปรากฏในรายงาน

a กด Menu, 2, 4, 1 

b กด a หรือ b เพื่อเลือก On, On+Image, 
Off หรือ Off+Image 
กด OK 

c กด Stop/Exit

หมายเหตุ
• ถาคุณเลือก On+Image หรือ Off+Image 
ภาพจะปรากฏเฉพาะในรายงานการตรวจสอบ 
ความถูกตองการสงสญัญาณหากการสงสญัญาณ 
แบบทันทีถูกต้ังคาไปท่ี Off (ดูท่ี คูมอืขัน้สูง  
สําหรบัผูใช: การสงสัญญาณแบบทันที )

• ถาการสงสัญญาณสําเร็จ OK จะปรากฏถัดจาก 
RESULT ในรายงานการตรวจสอบความถูกตอง 
การสงสัญญาณ ถาการสงสัญญาณไมสําเร็จ 
ERROR จะปรากฏถัดจาก RESULT 
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5
โหมดการรับของตัวเคร่ือง 5

หมายเหตุ
คณุสามารถใชกระดาษสีข่นาดเพ่ือการพมิพโทรสาร: A4, Letter, Legal หรอื Folio

 

คุณตองเลือกโหมดการรับของตัวเคร่ืองทั้งนี้ข ึ้นอยูกับอุปกรณภายนอกและบริการโทรศัพทที่คุณมีในสาย 
ของคุณ

การเลือกโหมดการรับของตัวเคร่ือง 5

ตามคาเริม่ตน เครือ่งของคุณจะรบัโทรสารท่ีสงเขามาโดยอัตโนมติั แผนภาพดานลางแสดงวิธีการเลือกโหมด 
ที่ถูกตอง (สําหรับขอมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดการรับของตัวเคร่ือง ใหดูที่ การใชโหมดการรับ   
ของตัวเครื่อง uu หนา 27)
 

ถาตองการตั้งคาโหมดรับโหมดการรับของตัวเคร ื่อง ทําตามคําแนะนําดานลาง:

a กด Menu, 0, 1 

b กด a หรือ b เพื่อเลือกโหมดการรับ 
กด OK 

c กด Stop/Exit

จอ LCD จะแสดงโหมดการรับของตัวเคร่ืองปจจุบัน

การรับโทรสาร 5

คุณตองการใชคุณลักษณะโทรศัพทของเครื่อง (หากใชได) หรือโทรศัพทภายนอก หรือเครื่องตอบรับ
โทรศัพทภายนอกที่เชื่อมตอในสายเดียวกันในเครื่องหรือไม

ใช

Fax Only

ไม

ไม

ไม
Manual

ใช
External TAD

Fax/Tel

คุณใชฟงกชั่นขอความเสียงของเครื่องตอบรับ
โทรศัพทภายนอกของคุณหรือไม

คุณตองการใหเครื่องตอบรับสายโทรสารและ
สายโทรศัพทโดยอัตโนมัติหรือไม

ใช



การรับโทรสาร 
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5

การใชโหมดการรับของ 
ตัวเคร่ือง 5

โหมดการรับของตัวเคร่ืองบางโหมดจะรับโทรสาร
โดยอัตโนมัติ (Fax Only และ Fax/Tel) 
คุณอาจตองการเปล่ียนแปลงการชะลอเสียงเรียก 
กอนใชโหมดน้ี (ดทูี ่การชะลอเสียงเรียกเขา uu    
หนา 28)

โทรสารเทาน้ัน 5

Fax Only จะรับสายทุกสายเปนโทรสารโดย 
อัตโนมัติ

โทรสาร/โทรศัพท 5

Fax/Tel ชวยใหคุณจัดการสายเรียกเขาโดย 
อตัโนมติั โดยจดจาํวาเปนโทรสารหรอืการโทรออก 
โดยใชเสียงและจัดการกับสายในลักษณะใด 
ลักษณะหนึ่งตอไปนี้:

 รับโทรสารโดยอัตโนมัติ
 การโทรออกโดยใชเสียงจะสงเสียงกร่ิงเรียกเขา 

F/T เพ่ือแจงใหคุณรบัสาย เสียงกริง่เรยีกเขา F/T 
เปนเสยีงเรยีกทีด่งัตดิกันแบบสองครัง้จากเครือ่ง 
ของคุณ

ใชโหมดนี้ถาคุณไดรับการโทรออกโดยใชเสียง 
บางคร้ัง
(ดูที่ การชะลอเสียงเรียกเขา uu หนา 28 และ 
ระยะเวลาในการดังของเสียงกร่ิงเรียกเขา F/T 
(โหมดโทรสาร/โทรศัพทเทานั้น) uu หนา 28)

ดวยตนเอง 5

Manualจะปดฟงกช่ันรบัสายอัตโนมติัท้ังหมด เวน 
แตวาคุณจะใชคุณลักษณะ รบัเสียงเรยีกท่ีแตกตาง  
ถาตองการรบัโทรสารในโหมดทําดวยตนเอง ใหยกห ู
ฟงของเครือ่ง หรอืกด Hook/Hold เม่ือคุณไดยิน 
เสียงสัญญาณเคร่ืองโทรสาร (เสียงปปสั้นซํ้าๆ) ให 
กด Start เพือ่รับโทรสาร คณุสามารถใชคณุลักษณะ 
การตรวจจับโทรสาร เพือ่รบัโทรสารโดยยกชุดหูฟง 
โทรศัพทสายเดียวกับเคร่ือง

(ดูที่ การตรวจจับโทรสาร uu หนา 29)

ถาคุณใชโมเด็มคอมพิวเตอรกับสายเดียวกัน 
การสงโทรสารอาจทํางานผิดพลาด

เคร่ืองตอบรับโทรศัพทภายนอก 5

External TAD ใหเคร่ืองตอบรับโทรศัพท 
รับสายเรียกเขาของคุณ สายเรียกเขาจะไดรับการ 
จัดการดวยวิธีการตอไปนี้:

 รับโทรสารโดยอัตโนมัติ

 ผูโทรออกดวยเสียงสามารถบันทึกขอความใน 
เคร่ืองตอบรับโทรศัพทภายนอก

(สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูที่ การเชื่อมตอเคร่ือง  
ตอบรับโทรศัพทภายนอก uu หนา 33)
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การต้ังคาโหมดการรับ 
ของตัวเคร่ือง 5

การชะลอเสียงเรียกเขา 5

การต้ังคาการชะลอเสียงเรียกเขา จะกําหนดจํานวน 
คร้ังที่เคร่ืองสงเสียงเรียกกอนรับสายในโหมด  
Fax Only และ Fax/Tel 

ถาคุณใชสายโทรสารภายนอกหรอืสายโทรศัพท 
ตอกับ (ดูที่ การทํางานจากโทรศัพทภายนอกหรือ 
โทรศัพทที่ตอแยกออกจากตัวเครื่อง uu หนา 35 
และ การตรวจจับโทรสาร uu หนา 29)

a ตรวจสอบวาคณุอยูในโหมดโทรสาร  

b กด Menu, 2, 1, 1 

c กด b หรือ a เพื่อเลือกจํานวนคร้ังที่สายเรียก
เขาดังขึ้นกอนเคร่ืองจะรับสาย (00-10)
กด OK 

d กด Stop/Exit

ระยะเวลาในการดังของเสียงกร่ิง
เรียกเขา F/T 
(โหมดโทรสาร/โทรศัพทเทาน้ัน) 5

เม่ือมีผูโทรเขามาที่เคร่ืองของคุณ คุณและผู โทร 
ของคุณจะไดยนิเสียงเรยีกโทรศัพทตามปกติ จํานวน 
เสียงเรียกเขาถูกกําหนดโดยการตั้งคาการชะลอ 
เสียงเรียกเขา 

ถาสายเปนโทรสาร เคร่ืองของคุณจะรับสาย แตถา 
สายเปนการโทรดวยเสียง เคร่ืองจะสงเสียงกร่ิง 
เรียกเขา F/T (เสียงเรียกที่ดังติดกันแบบสองครั้ง) 
เม่ือคุณไดต้ังคาในการตั้งคาระยะเวลาในการดัง 
ของเสียงกร่ิงเรียกเขา F/T ถาคุณไดยินเสียงกร ิ่ง 
เรียกเขา F/T หมายความวาคุณมีเสียงเรียกจาก 
ผูโทรเขาในสาย

เนื่องจากเสียงกร่ิงเรียกเขา F/T ดังจากเคร่ือง 
โทรศัพทตอหรือโทรศัพทภายนอกจะ ไม สงเสียง 
เรยีก แตคณุจะยังรบัสายโทรศัพทดงักลาว (สําหร ับ 
ขอมูลเพิ่มเติม ใหดูที่ การใชรหัสระยะไกล 
uu หนา 36)

a ตรวจสอบวาคณุอยูในโหมดโทรสาร  

b กด Menu, 2, 1, 2 

c กด b หรือ a เพื่อเลือกระยะเวลาที่เคร่ือง 
สงเสียงเรียกเพื่อแจงวาคุณมีสายเรียกเขา 
(20, 30, 40 หรือ 70 วินาที)
กด OK 

d กด Stop/Exit
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5

การตรวจจับโทรสาร 5

หากการตรวจจับโทรสารเปน On: 5

เคร่ืองสามารถรับโทรสารโดยอัตโนมัติ แมวาคุณ 
จะรับสาย เม่ือคุณเห็น Receiving บนจอ LCD 
หรือไดยินเสียงคลิกในสายโทรศัพทผานชุดหูฟง 
โทรศัพทที่คุณใชโดยแทนที่ชุดหูฟงโทรศัพท 
เคร่ืองของคุณจะดําเนินการอื่นๆ ทั้งหมด

หากการตรวจจับโทรสาร เปน Semi: 5

เคร่ืองจะรับสายโทรสารโดยอัตโนมัติเทานั้น หาก 
คุณรับสายดวยหูฟงของเคร่ือง

ถาคุณรับโทรศัพทภายนอกหรือโทรศัพทที่ตอ 
แยกออกจากตัวเคร่ือง ใหกด l51 (ดูที่ การทํางาน   
จากโทรศัพทภายนอกหรือโทรศัพทที่ตอแยกออก   
จากตัวเคร่ือง uu หนา 35)

หากการตรวจจับโทรสาร เปน Off: 5

หากคุณอยูที่เคร่ืองและรับสายโทรสารกอนโดยยก 
หูฟงของเคร่ือง ใหกด Start เพื่อรับสาย

ถาคุณรับโทรศัพทที่ตอแยกออกจากตัวเคร่ือง 
ใหกด l51 (ดูที่ การทํางานจากโทรศัพทภายนอก   
หรือโทรศัพทที่ตอแยกออกจากตัวเคร่ือง uu    
หนา 35)

หมายเหตุ
• ถาคุณลักษณะนี้ถูกตั้งคาเปน On แตเคร่ืองของ 
คุณไมเช่ือมตอสายโทรสารเมื่อคุณยกชุดหูฟง
โทรศพัททีต่อแยกออกจากตวัเครือ่ง ใหกดรหสั 
ในการรับโทรสาร l51

• ถาคุณสงโทรสารจากคอมพวิเตอรในสายโทรศพัท
เดียวกัน และเครือ่งติดขดัใหต้ังคา การตรวจสอบ 
โทรสารเปน Off 

• เราไมแนะนําใหใชสายเดียวกันระหวาง PC กับ 
เคร่ืองโทรสาร

 

a ตรวจสอบวาคุณอยูในโหมดโทรสาร  

b กด Menu, 2, 1, 3 

c กด a หรอื b เพ่ือเลือก On, Semi หรอื Off 
กด OK 

d กด Stop/Exit
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6

การรับ PC-Fax (สําหรับ 
Windows® เทานัน้) 6

ถาคุณเปดคุณลักษณะการรบั PC-Fax เครือ่งของคุณ 
จะจัดเก็บโทรสารรับเขาในหนวยความจําและสง 
โทรสารไปยัง PC ของคุณโดยอัตโนมัติ จากนั้น 
คุณสามารถใช PC ของคุณดูและจัดเก็บโทรสารนี้

แมวาคุณจะปด PC ของคุณแลว (เชน ในเวลา 
กลางคืนหรือสุดสัปดาห) เคร่ืองของคุณจะไดรับ 
และจัดเก็บโทรสารของคุณในหนวยความจํา จอ 
LCD จะแสดงจํานวนโทรสารท่ีจัดเก็บที่คุณไดรับ 
เชน: PC Fax Msg:001 

เม่ือคุณเร่ิมใชงาน PC ของคุณและรันซอฟตแวร 
การรับ PC-Fax เคร่ืองจะถายโอนโทรสารของคุณ 
ไปยัง PC ของคุณโดยอัตโนมัติ

ถาตองการถายโอนโทรสารรบัเขาไปยัง PC ของคณุ 
คุณตองใหซอฟตแวรการรับ PC-FAX รันบน PC 
ของคุณ (สําหรับรายละเอียด ดูที่ คูมือซอฟตแวร  
สําหรับผูใช: การรับ PC-FAX)

a กด Menu, 2, 5, 1 

b กด a หรือ b เพื่อเลือก PC Fax Receive 
กด OK 

c จอ LCD แสดงการแจงเตือนการเริม่โปรแกรม 
การรับ PC-FAX บนคอมพิวเตอรของคุณ ถา 
คุณเร่ิมเปดทํางานโปรแกรมการรับ PC-FAX 
แลว ใหกด OK
ถาคุณยังไมไดเริม่เปดทาํงานการรบั PC-FAX 
ใหดูที่ คูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช: การรับ 
PC Fax 

d กด a หรือ b เพื่อเลือก On หรือ Off 
 

Backup Print
Off

กด OK

e กด Stop/Exit

ขอควรจํา
ถาคุณเลือก เปดสํารองงานพิมพ เคร่ืองจะพิมพ 
โทรสารที่เคร่ืองของคุณเพื่อเปนสําเนา 
คุณลักษณะนี้เปนคุณลักษณะความปลอดภัย 
ในกรณีที่เกิดไฟฟาขัดของกอนที่โทรสารถูก 
สงตอหรือเกิดปญหาที่เคร่ืองรับ 

(MFC-7240 เทานั้น)
โทรสารที่จัดเก็บในหนวยความจําของเคร่ือง 
จะถูกลบออก

 

หมายเหตุ
• กอนที่คุณจะสามารถต้ังคาการรับ PC-Fax คุณ 
ตองติดต้ังซอฟตแวร MFL-Pro Suite บน PC 
ของคุณ ตรวจสอบวา PC ของคุณเช่ือมตออยู 
และเปดทํางาน (สําหรับรายละเอียด ดูที่ คูมือ  
ซอฟตแวรสําหรับผูใช: การรับ PC-FAX )

• ถาเครือ่งของคุณเกิดขอผิดพลาดและไมสามารถ
พิมพโทรสารในหนวยความจําได คุณสามารถ 
ใชการต้ังคานี้ในการถายโอนโทรสารของคุณ 
ไปยัง PC (สําหรับรายละเอียด ดูที่ ขอความ  
แสดงความผิดพลาดและขอความแจงการบํารุง
รักษา uu หนา 75)

• การรับ PC-Fax ไมสนับสนุนในระบบปฏิบัติการ 
แม็ค

 

การใช PC-FAX (สาํหรับ FAX-2950, 
MFC-7240 และ MFC-7290) 6
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6

การสง PC-Fax 6

คณุลกัษณะ Brother PC-FAX ใหคณุใช PC ของคณุ 
ในการสงเอกสารจากแอพพลิเคช่ันเปนโทรสาร 
มาตรฐาน คณุสามารถสงไฟลทีส่รางใน แอพพลิเคช ั่น 
ใดๆ บน PC ของคุณเปน PC-FAX คุณสามารถแนบ 
หนาปกไดดวย สําหรับรายละเอียด ใหดูที่ คูมือ  
ซอฟตแวรสําหรับผูใช: การสง PC-FAX 

วิธีการสง PC-FAX: 6

ติดตอผูจําหนายแอพพลิเคช่ันของคุณหากคุณ 
ตองการการสนับสนุนเพิ่มเติม

a จากแอพพลิเคช่ันของคณุ ใหเลือก File แลว 
เลือก Print
กลองขอความการพิมพจะปรากฏขึ้น 
(ขั้นตอนอาจแตกตางกันตามแอพพลิเคช่ัน 
ของคุณ)

b เลือก Brother PC-FAX 

c คลิก Print 
กลองขอความการพิมพ Brother PC-FAX 
จะปรากฏขึ้น

d ปอนหมายเลขโทรสารของผ ูรบัโดยใชแปนพมิพ
คอมพิวเตอรของคุณ หรือโดยคลิกแปนกด 
หมายเลขของกลองขอความการสง Brother 
PC-FAX คุณยังสามารถเลือกหมายเลขที่ 
บันทึกไวจาก Brother PC-FAX Address 
Book 

e คลิก Start 
เอกสารของคณุจะถกูสงไปยังเครือ่ง Brother 
แลวสงโทรสารไปยังผูรับ
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7

การโทรออกดวยเสียง 7

การโทรออกโดยใชเสียงสามารถทําไดดวยการใช
หูฟง โดยใชแปนกดหมายเลข ปุมโทรออกแบบกด 
ปุมเดี่ยว หรือกด  (Address Book) แลวปอน 
หมายเลขโทรดวนสามตัว

การโทรออก 7

a ยกหูฟงขึ้น

b เม่ือคุณไดยินเสียงสัญญาณโทรออก ใหปอน 
หมายเลขดวยการใชแปนกดหมายเลข 
ปุมโทรออกแบบกดปุมเด่ียว หรือกด  
(Address Book) แลวปอนหมายเลข 
โทรดวนสามตัว

c วางหูฟงลงเพื่อวางหู

การพักสาย 7

a กด Hook/Hold เพ่ือพักสาย คุณสามารถวาง 
หูฟงลงโดยไมเปนวางสายสนทนาได

b ยกหฟูงของเครือ่งเพือ่เรียกสายจากการพกัสาย

หมายเหตุ
คุณสามารถยกหูฟงของโทรศัพทท่ีตอแยกออก
จากตัวเคร่ือง และพูดสายตอไปได โดยไมตอง 
เรียกสายจากการพักสายบนเครื่อง

 

บริการโทรศัพท 7

เสียงเรียกที่แตกตาง 7

คุณลักษณะของเครือ่งนีใ้หคุณใชบรกิารสมคัรสมาชิก
เสียงเรียกท่ีแตกตางท่ีใหบรกิารโดยบรษิทัโทรศัพท
บางราย ซ่ึงใหคุณมีหมายเลขโทรศัพทหลาย 
หมายเลขในสายเดียว หมายเลขโทรศัพทแตละ 
หมายเลขมีรูปแบบเสียงเรียกที่แตกตางกัน ดังนัน้ 
คุณจะทราบวาหมายเลขโทรศัพทใดเรียกเขามา นี ่
เปนวิธีหนึ่งที่คุณสามารถมีหมายเลขโทรศัพทแยก
ตางหากสําหรับเครื่องของคุณได

เคร่ืองของคุณมี ฟงกช่ัน เสียงเรียกที่แตกตางให 
คุณระบหุมายเลข โทรศพัทหมายเลขหน่ึงสาํหรบั
รบัโทรสารโดยเฉพาะ

คุณจําเปนตองต้ังคาเสียงเรียกที่แตกตางไปย ัง On 

หมายเหตุ
คณุสามารถปดการใชงานไดชัว่คราว แลวเปดข้ึน 
อีกคร้ัง เม่ือคุณไดรับหมายเลขโทรสารใหม 
ควรแนใจวาคุณไดรีเซ็ตฟงกช่ันนี้

• เครือ่งจะรบัสายเฉพาะการโทรไปยงั
หมายเลขเสียงเรียกที่แตกตางกัน

 

โทรศัพทและอุปกรณภายนอก 7
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7

การตั้งคาเสยีงเรียกท่ีแตกตางกันเปนเปด 7

หลงัจากทีค่ณุตัง้คาคณุลกัษณะเสยีงเรยีกทีแ่ตกตาง
ไปท่ี เปด แลวโหมดการรบัของตัวเครือ่งจะถกูต ั้งคา 
ไปที่ Manual โดยอัตโนมัติ เวนแตวาคุณจะตั้งคา 
TAD หรือจดหมายเสียงไวที่หมายเลข เสียงเรียก 
ที่แตกตาง โหมด Manual ใหคุณรับสายทุกสาย 
ดวยตนเอง คุณไมสามารถเปล่ียนแปลงโหมด 
การรับของตัวเคร่ืองไปยังโหมดอื่น ขณะที่ต้ังค า 
เสียงเรียกที่แตกตางเปน เปด

a กด Menu, 2, 0, 2 

b กด a หรือ b เพื่อเปด On 

c กด OK

d กด Stop/Exit ขณะนี้เสียงเรียกที่แตกตาง 
ถูกต้ังคาไปที่ เปด

การปดเสยีงเรียกท่ีแตกตาง 7

a กด Menu, 2, 0, 2 

b กด a หรือ b เพื่อเลือก Off 

c กด OK

d กด Stop/Exit

หมายเหตุ
หากคุณปดเสียงเรียกที่แตกตาง เคร่ืองจะอยู 
ในโหมดการรับ Manual คุณจําเปนตองต้ังคา 
โหมดการรับอีกคร้ัง (การเลือกโหมดการรับ  
ของตัวเคร่ือง uu หนา 26)

 

การเชือ่มตอเคร่ืองตอบรับ
โทรศัพทภายนอก 7

คุณสามารถเช่ือมตอเคร่ืองตอบรับโทรศัพท (TAD) 
ภายนอกเขากับสายเดียวกับเครื่องของคุณ เม่ือ 
TAD รับสาย เคร่ืองของคุณจะ "รับฟง" เสียงเรียก 
โทรสาร CNG (การใชโทรสาร) ที่สงโดยเคร่ืองสง 
โทรสาร ถาไดยินเสียงเรียก เคร่ืองจะรับสายและ 
รับโทรสาร ถาไมไดยินเสียงเรียก เคร่ืองจะให  TAD 
ของคุณรับขอความเสียงและจอแสดงผลจะแสดง 
Ext. Tel in Use 

เคร่ืองตอบรับโทรศัพทภายนอกของคุณตองรับ 
สายภายในเวลาที่เสียงเรียกโทรสารดังสี่คร้ัง 
(ขอแนะนําใหคุณต้ังคาไวที่เสียงเรียกดังสองครั้ง) 
เนือ่งจากเครือ่งของคุณไมสามารถไดยินเสยีงเรยีก 
โทรสาร (CNG tones) จนกวาเครื่องตอบรับ 
โทรศัพทจะรับสาย เคร่ืองสงโทรสารจะสงเสียง 
เรียกโทรสาร (CNG tones) เปนระยะเวลาแปดถึง 
สบิวนิาท ีเราไมแนะนาํใหใชคณุลักษณะการโทรฟร  ี
กับเคร่ืองตอบรับโทรศัพทภายนอกของคุณหาก 
ตองใชเสียงเรียกนานกวาส่ีคร้ังในการเปดทํางาน

หมายเหตุ
หากคุณประสบปญหาการรับโทรสาร ลดการ 
ต้ังคาการชะลอเสียงเรียกเขาบนเครื่องตอบรับ
โทรศัพทภายนอกของคุณใหดังเพียงหนึ่งหรือ
สองคร้ัง

 

การเช่ือมตอ 7

เครือ่งตอบรบัโทรศพัทภายนอกตองเชือ่มตอดงัแสดง
ในภาพดานลาง

กอนท่ีคุณจะเช่ือมตอเครือ่งตอบรบัโทรศัพทภายนอก 
ใหดึงฝาครอบปองกัน (2) ออกจากชองเสียบ EXT 
บนเคร่ือง



1

2

1

บทท่ี 7
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1 TAD

2 ฝาครอบปองกัน

a ต้ังคาเคร่ืองตอบรับโทรศัพทภายนอกไปที่ 
เสียงเรียกดังหนึง่หรือสองคร้ัง (การตั้งคา 
การชะลอเสียงเรียกเขาของเคร่ืองไมมีผล)

b บันทึกขอความสงออกบนเคร่ืองตอบรับ 
โทรศัพทภายนอกของคุณ

c ต้ังคาเคร่ืองตอบรับโทรศัพทใหรับสาย

d ต้ังคาโหมดการรับเปน External TAD 
(ดูที่ การเลือกโหมดการรับของตัวเคร่ือง 
uu หนา 26)

การบันทึกขอความสงออก (OGM)7

a บนัทึกเสียงเงยีบ 5 วินาทีกอนเริม่ตนขอความ 
ของคุณ เพ่ือใหเครือ่งของคุณมเีวลาในการ 
ไดยนิเสียงสัญญาณเครือ่งโทรสาร

b จํากัดระยะเวลาการพดูของคุณท่ี 20 วินาที

c ส้ินสุดขอความยาว 20 วินาที โดยการปอน 
รหัสการเริม่ทํางานแบบระยะไกล สําหรบัผูสง 
โทรสารดวยตนเอง ตัวอยางเชน: “หลังจาก 
เสียงปป ฝากขอความหรอืกด l51 และ Start 
เพ่ือสงโทรสาร”

หมายเหตุ
• คุณตองเปดการตั้งคารหัสระยะไกลเพื่อใชรหัส 
การเร่ิมทํางานโทรสาร l51 (ดูที่ การใชรหัส   
ระยะไกล uu หนา 36)

• ขอแนะนําใหเร่ิม OGM ของคุณดวยเสียงเงยีบ 
5 วินาทีเนือ่งจากเครือ่งของคุณไมสามารถไดยนิ 
เสียงสัญญาณเคร่ืองโทรสารหากมีเสียงดัง คุณ 
อาจลองบันทึกเสียงทันทีแตถาเคร่ืองของคุณ
ประสบปญหาในการรับโทรสาร คุณควรบันทึก 
เสียงเงียบกอน OGM 

 

การเชื่อมตอระบบตูสาขา (PABX) 7

สํานักงานสวนใหญใชระบบโทรศัพทสวนกลาง

Brother แนะนาํวาเครือ่ง Fax/MFC ของเราทัง้หมด 
ตองเชื่อมตอกับสายทีม่ีคณุภาพ (กําหนดไวเฉพาะ) 
ถงึแมวา PABX ทีเ่จาะจงอาจทาํงานไดกับรุนบางร ุน 
ของเคร่ืองโทรสาร แตเราไมสามารถรับประกันวา 
เคร่ืองจะทํางานอยางถูกตอง

บอยคร้ังที่อาจเปน เร่ืองงายที่จะเช่ือมตอเคร่ือง 
โทรสารกับ PABX (Private Automatic Branch 
Exchange) เราขอ แนะนําใหคุณติดตอบริษัท 
ที่ติดต้ังระบบโทรศัพท ของคุณและขอใหเช่ือมตอ 
เครือ่งโทรศัพทใหกบัคุณ 

Brother ไมแนะนําใหใชสาย PABX ขอจํากัด ของ 
PABX โดยท่ัวไปอาจทําใหบางฟงกช่ันของเคร่ือง 
โทรสารทํางานผิดพลาด
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7

โทรศัพทภายนอกและ 
โทรศัพทท่ีตอแยกออก 
จากตัวเคร่ือง 7

หมายเหตุ
คุณตองเปดการต้ังคารหัสระยะไกลเพื่อใชรหัส
การเริม่ทํางานแบบระยะไกล l51 และรหัสการ 
ยกเลิกการทํางานแบบระยะไกล #51 (ดูที่ 
การใชรหัสระยะไกล uu หนา 36)

 

การเช่ือมตอโทรศัพทภายนอก 
หรือโทรศัพทที่ตอแยกออกจาก
ตัวเคร่ือง 7

คุณสามารถเช่ือมตอโทรศัพทแยกตางหากกับ 
เคร่ืองของคุณไดโดยตรงดังแสดงในแผนภาพ 
ดานลาง

กอนที่คุณจะเชื่อมตอโทรศัพทภายนอก ใหดึง 
ฝาครอบปองกัน (3) ออกจากชองเสียบ EXT 
บนเคร่ือง

1

2

3

 

1 โทรศัพทท่ีตอแยกออกจากตัวเครือ่ง

2 โทรศัพทภายนอก

3 ฝาครอบปองกัน

เม่ือคุณใชโทรศัพทภายนอก จอ LCD จะแสดง 
Ext. Tel in Use 

การทํางานจากโทรศพัทภายนอก
หรือโทรศัพทที่ตอแยกออกจาก
ตัวเคร่ือง 7

หากคุณรับสายเรียกเขาโทรสารจากโทรศัพทที่ตอ
แยกออกจากตัวเคร่ือง หรือโทรศัพทภายนอกที่ 
เช่ือมตอกับเคร่ืองผานการเชื่อมตอแบบตัว T ค ุณ 
สามารถสั่งใหเคร่ืองของคุณรับสายโดยใชรหัสการ
เร่ิมทํางานแบบระยะไกล เม่ือคุณกดรหัสการเร่ิม 
ทํางานแบบระยะไกล l51 เคร่ืองจะเร่ิมรับโทรสาร

ถาคุณรับสายและไมมีใครอยูในสาย: 7

คุณควรคิดวาคุณกําลังรับโทรสารดวยตนเอง

กด l51 และรอเสียงเรยีกหรอืจนกวาจอ LCD 
จะแสดง Receiving แลววางสาย

หมายเหตุ
นอกจากนี้คุณยังสามารถใชคุณลักษณะการ 
ตรวจจับโทรสารเพือ่ใหเคร่ืองของคุณรับสาย 
โดยอัตโนมัติ (ดูที่ การตรวจจับโทรสาร 
uu หนา 29)

 

สําหรับโหมดโทรสาร/โทรศัพท 
เทาน้ัน 7

เม่ือเคร่ืองอยูในโหมดเคร่ืองโทรสาร/โทรศัพท 
เคร่ืองจะใชระยะเวลาในการดังของเสียงกร่ิงเร ียก 
เขา F/T (เสียงเรียกที่ดังติดกันแบบสองคร้ัง) 
แจงใหคุณรับสายโทรเขาดวยเสียง

ยกหูฟงของเคร่ืองเพื่อรับสาย

ถาคุณอยูที่โทรศัพทที่ตอแยกออกจากตัวเครือ่ง
คุณจําเปนตองยกชุดหูฟงโทรศัพทที่ตอแยกออก 
จากตัวเครื่องในระหวางระยะเวลาในการดังของ 
เสียงกริง่เรยีกเขา F/T แลวกด #51 บนโทรศัพท 
ท่ีตอแยกออกจากตัวเครื่องระหวางเสียงเรียกท ่ี 
ดังติดกันแบบสองคร้ัง เพ่ือปดเสยีงกริง่เรยีกเขา 
F/T ถาไมมีใครอยูในสาย หรือถามีบางคนตองการ 
สงโทรสารถึงคุณ สงสายเรยีกเขากลับไปทีเ่ครือ่ง 
โดยกด l51
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การใชชุดหูฟงโทรศัพทแบบ 
ไรสายภายนอกท่ีไมใชของ 
Brother 7

ถาคณุเช่ือมตอโทรศพัทแบบไรสายไมใชของ Brother
กับสายสัญญาณโทรศัพท (ดูที่ การเชื่อมตอ  
โทรศัพทภายนอก หรือโทรศัพทที่ตอแยกออก  
จากตัวเคร่ือง uu หนา 35) และโดยปกติคุณ 
พกพาเครือ่งโทรศพัทแบบไรสายไปในทีต่างๆ 
คณุสามารถรับสายไดงายๆ ในระหวางการชะลอ 
เสียงเรียกเขา

ถาคุณใหเคร่ืองของคุณรับสายกอน ใหกด 
Hook/Hold แลวยกหูฟงโทรศัพทแบบไรสาย 
กด Hook/Hold อีกคร้ัง เพื่อใหคุณสามารถโทร 
ไปยังเคร่ืองโทรศัพทแบบไรสายได

หมายเหตุ
• ถาคุณไมเช่ือมตอขณะเขาใชงานเคร่ืองตอบรับ 
โทรศัพทภายนอกของคุณแบบระยะไกล ลอง 
เปล่ียนรหัสในการรับโทรสารและรหัสตอบรับ 
โทรศัพทเปนรหัสสามตัวอื่นๆ โดยใชตัวเลข 
0-9, l, # 

• รหัสระยะไกลอาจไมทํางานกับระบบโทรศัพท 
บางรุน

• มีโทรศัพทแบบไรสายเพียงบางแบรนดเทานั้น 
ที่สามารถใชไดกับเคร่ืองของคุณ

 

การใชรหัสระยะไกล 7

รหัสการเร่ิมทํางานแบบระยะไกล 7

หากคุณรับสายเรียกเขาโทรสารบนโทรศัพทที่ตอ
แยกออกจากตัวเคร่ือง คุณสามารถสั่งใหเคร่ือง 
ของคุณรับสายโดยการกดรหัสการเร่ิมทํางาน
แบบระยะไกล l51 รอเสียงเรียก จากนั้นเปล่ียน
ชุดหูฟงโทรศัพท (ดูที่ การตรวจจับโทรสาร 
uu หนา 29) 

ถาคุณรบัสายเรยีกเขาโทรสารจากโทรศัพทภายนอก 
คุณสามารถสั่งใหเคร่ืองรับโทรสารไดโดยกด 
Hook/Hold แลวกด Start 

ถาคณุรบัสายเรยีกเขาโทรสารบนเครื่อง คณุสามารถ 
สั่งใหเคร่ืองรับโทรสารไดโดยกด Start 

รหัสการยกเลกิการทํางานแบบระยะไกล 7

ถาคุณไดรับสายโทรเขาดวยเสียงและเคร่ืองอย ูใน
โหมด F/T เคร่ืองจะเริ่มสงเสียงกร่ิงเรียกเขา F/T 
(เสยีงเรยีกโทรศพัทเฉพาะอยาง/เสยีงกริง่ทีด่ ังติดกนั 
แบบสองครั้ง) หลังจากการชะลอเสียงเรียกเขา 
คร้ังแรก ถาคุณรับสายจากโทรศัพทที่ตอแยกออก 
จากตวัเครือ่ง คณุสามารถปดเสยีงกริง่เรยีกเขา F/T 
ไดโดยกด #51 (ตรวจสอบวาคุณไดกดปุมนี้ 
ระหวาง เสียงเรียก) 

ถาเคร่ืองรับสายเรียกเขาดวยเสียงและเสียงเรียก 
โทรศัพทเฉพาะอยาง/เสียงกร่ิงที่ดังติดกันแบบ 
สองครัง้ ดงักอนทีค่ณุจะรบัสาย คณุสามารถรับสาย 
จากเครือ่งไดโดยยกหฟูงของเครือ่งขึน้

การเปดรหัสระยะไกล 7

คุณตองเปดการตั้งคารหัสการเร่ิมทํางานแบบระยะ
ไกลเปนเปดเพื่อใชหัสในการรับโทรสารและรหัส 
การยกเลิกการทํางานแบบระยะไกล

a ตรวจสอบวาคณุอยูในโหมดโทรสาร    

b กด Menu, 2, 1, 4 

c กด a หรือ b เพื่อเลือก On 
กด OK

d ถาคุณไมตองการเปล่ียนรหัสการเร่ิมทํางาน 
แบบระยะไกล ใหกด OK 

e ถาคุณไมตองการเปล่ียนรหัสการยกเลิกการ 
ทํางานแบบระยะไกล ใหกด OK 

f กด Stop/Exit

การเปลี่ยนรหัสระยะไกล 7

รหัสการเริ่มทํางานแบบระยะไกล ที่ต้ังไวลวงหนา 
คือ l51 รหัสการยกเลิกการทํางานแบบระยะไกล 
ทีต่ั้งไวลวงหนา คือ #51 ถาคุณไมไดเช่ือมตอ 
ขณะเขาใชเคร่ืองตอบรับโทรศัพทภายนอกของ 
คุณ ลองเปล่ียนรหัสระยะไกลสามตัว เชน ### 
และ 555 

a ตรวจสอบวาคุณอยูในโหมดโทรสาร  

b กด Menu, 2, 1, 4 

c กด a หรือ b เพื่อเลือก On หรือ Off 
กด OK 
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7

d หากคุณเลือก On ในขั้นตอน c ใหปอนรหัส 
การเริม่ทํางานแบบระยะไกลใหม
กด OK 

e ปอนรหัสการยกเลิกการทาํงานแบบระยะไกล 
ใหม
กด OK 

f กด Stop/Exit
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8
วิธีการโทรออก 8

คุณสามารถโทรออกไดดวยวิธีตอไปนี้

การโทรออกดวยตนเอง 8

ใชแปนกดหมายเลขเพื่อปอนตัวเลขทั้งหมดของ 
หมายเลขโทรศัพทหรือโทรสาร
 

การโทรออกแบบกดปุมเด่ียว 8

กดปุมโทรออกแบบกดปุมเด่ียวที่จัดเก็บหมายเลข
ที่คุณตองการโทร (ดูที่ การบันทึกหมายเลข  
โทรออกแบบกดปุมเด่ียว uu หนา 39)
 

ถาตองการโทรออกแบบกดปุมเด่ียวดวยหมายเลข 
12 ถึง 22 ใหกด Shift คางไว แลวกดปุมโทรออก 
แบบกดปุมเด่ียว

การโทรดวน 8

กด  (Address Book) แลวปอนหมายเลข 
โทรดวนสามตัว (ดูที่ การบันทึกหมายเลขโทรดวน 
uu หนา 40)

หมายเหตุ
ถาจอ LCD แสดง Register Now? เม่ือคุณ 
ปอนหมายเลขโทรออกแบบกดปุมเด่ียวหรือ 
หมายเลขโทรดวน แสดงวาหมายเลขไมได 
ถูกบันทึกไว

 

การหมุนหมายเลขโทรศัพท 
และการจัดเกบ็หมายเลข 8

 

หมายเลขสามตัว
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8

คนหา 8

คุณสามารถคนหาตามลําดับตัวอักษรสําหรับช่ือที่
คุณจัดเก็บไวในตําแหนงการโทรออกแบบกดปุม 
เด่ียวและโทรดวน (ดูท่ี การบันทึกหมายเลข  
โทรออกแบบกดปุมเด่ียว uu หนา 39 และ 
การบนัทึกหมายเลข โทรดวน uu หนา 40)

a กด  (Address Book) สองคร้ัง

b กดปุมแปนกดหมายเลขสําหรับตัวอักษรสอง 
สามตัวแรกของชื่อ (ดูที่ การใสขอความ 
uu หนา 120)
กด OK

c กด a หรือ b เพื่อเล่ือนดูจนกวาคุณจะพบช่ือ 
ที่คุณกําลังคนหา
กด OK

d กด Start

หมายเหตุ
• ถาคุณไมปอนตัวอักษรแลวกด OK ในขั้นตอน 
b ช่ือที่ลงทะเบียนไวทั้งหมดจะปรากฏข้ึน กด 
a หรือ b เพือ่เลือ่นดูจนกวาคณุจะพบชื่อท่ีคุณ 
กําลังคนหา

• ถาจอ LCD แสดง No Contact Found เม่ือ 
คุณปอนตัวอักษรสองสามตัวแรกของชื่อแสดง
วาช่ือสําหรบัตัวอักษรนัน้ไมไดถูกจดัเก็บไว 

 

การหมนุทวนหมายเลขโทรสารซํ้า 8

ถาคณุกําลังสงโทรสารโดยอัตโนมัตแิละสายไมวาง 
เคร่ืองจะหมุนทวนหมายเลขซํ้าสามครั้งทุกๆ หา 
นาทีโดยอัตโนมัติ 

ถาคุณกําลังสงโทรสารดวยตนเองและสายไมวาง 
ใหกด Redial/Pause และลองอกีครัง้ คุณสามารถ 
โทรออกหมายเลขที่โทรออกลาสุดไดดวยการกด 
Redial/Pause 

Redial/Pause ทํางานเฉพาะเม่ือคุณโทรออก 
จากแผงควบคุม

การจัดเก็บหมายเลข 8

คุณสามารถตั้งคาเครื่องของคุณให โทรออกแบบ 
งาย ดังนี้: โทรออกแบบกดปุมเด่ียว โทรดวน และ 
กลุมสําหรับการกระจายสัญญาณโทรสาร เม่ือคุณ 
โทรออกหมายเลขโทรดวน จอ LCD จะแสดงชื่อ 
หากคุณจัดเก็บไวหรือแสดงหมายเลข

หากเกิดไฟฟาขัดของ หมายเลขโทรดวนที่บันทึก 
ไวในหนวยความจําจะไมสูญหาย เนื่องจาก 
หมายเลขนัน้จะถูกจัดเก็บถาวร 

การบันทึกการหยุดช่ัวคราว 8

กด Redial/Pause เพื่อแทรกการหยุดช่ัวคราว 
3.5 วินาทีระหวางหมายเลข คุณสามารถกด 
Redial/Pause ไดตามตองการเพือ่เพิม่ระยะเวลา 
ในการหยุดช่ัวคราว

การบันทึกหมายเลขโทรออก 
แบบกดปุมเด่ียว 8

เครือ่งของคุณมีปุมโทรออกแบบกดปุมเดี่ยว 11 ปุม 
ใหคุณบันทึกหมายเลขโทรสารและโทรศัพทไดถึง 
22 หมายเลขสําหรับ การโทรออกโดยอัตโนมัติ ถา 
ตองการเขาใชงานหมายเลข 12 ถึง 22 ใหกด Shift 
คางไวเหมือนคุณกดปุมโทรออกแบบกดปุมเด่ียว
 

a กดปุมโทรออกแบบกดปุมเด่ียวที่คุณตองการ 
บันทึกหมายเลข 
ถาหมายเลขไมไดถูกบันทึกไว จอ LCD จะ 
แสดง Register Now? กด 1 เพื่อเลือก 
Yes 

b ปอนหมายเลขโทรศัพทหรือโทรสาร (สูงสุด 
20 ตัว)
กด OK
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c ทําอยางใดอยางหนึง่ตอไปนี้:

 ปอนชื่อโดยใชแปนกดหมายเลข (สูงสุด 
15 ตัว) ดทูี ่การใสขอความ uu หนา 120

กด OK

 กด OK เพื่อบันทึกหมายเลขโดยไมมีช่ือ

d ถาตองการจัดเก็บหมายเลขโทรออกแบบกด 
ปุมเดี่ยว ใหไปที่ a 

การบันทึกหมายเลขโทรดวน 8

คณุสามารถบันทกึหมายเลขทีใ่ชบอยเปนหมายเลข
โทรดวนเพื่อใชโทรออกโดยกดเพียงไมกี่ปุม 
(  (Address Book), หมายเลขโทรดวน 
สามตัว และ Start) เครือ่งสามารถบันทึกหมายเลข 
โทรดวนไดสูงสุด 200 หมายเลข (001 - 200)

a กด  (Address Book) สองคร้ังแลวปอน 
หมายเลขตาํแหนงโทรดวนสามตวั (001-200) 
ถาหมายเลขไมไดถูกบันทึกไว จอ LCD จะ 
แสดง Register Now?
กด 1 เพื่อเลือก Yes 

b ปอนหมายเลขโทรศัพทหรือโทรสาร (สูงสุด 
20 ตัว)
กด OK

c ทําอยางใดอยางหนึง่ตอไปนี้:

 ปอนชื่อโดยใชแปนกดหมายเลข (สูงสุด 
15 ตัว) ดทูี ่การใสขอความ uu หนา 120

กด OK

 กด OK เพื่อบันทึกหมายเลขโดยไมมีช่ือ

d ถาตองการจัดเก็บหมายเลขโทรดวน ใหไปที่ 
a 

การเปลีย่นแปลงหมายเลขโทร 
ออกแบบกดปุมเดีย่วและโทรดวน 8

หากคุณพยายามเปล่ียนหมายเลขโทรออกแบบ 
กดปุมเด่ียวหรือโทรดวน จอ LCD จะแสดงชื่อหรือ 
หมายเลขท่ีจัดเก็บไวแลว ถาหมายเลขโทรออกแบบ 
กดปุมเด่ียวหรอืหมายเลขโทรดวนท่ีคุณพยายาม 
เปล่ียนแปลงถูกต้ังคางานที่ต้ังเวลาไวหรือเปน 
หมายเลขในการสงตอโทรสาร จอ LCD จะถามวา 
คุณตองการเปล่ียนช่ือหรือหมายเลขหรือไม

a ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:

 ถาตองการเปล่ียนแปลงหมายเลขโทรออก
แบบกดปุมเด่ียว ใหกด Menu, 2, 3, 1 
 

Address Book
1.One Touch Dial

กดปุมโทรออกแบบกดปุมเด่ียวที่คุณ 
ตองการเปล่ียนแปลง

 ถาตองการเปล่ียนแปลงหมายเลขโทรดวน
ใหกด Menu, 2, 3, 2 
 

Address Book
2.Speed Dial

ปอนหมายเลขโทรดวนที่คุณตองการ 
เปล่ียนแปลง แลวกด OK 

b ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:

 ถาตองการเปลี่ยนขอมูลที่จัดเก็บไว 
ใหกด 1 ไปยังขั้นตอน c

 ถาตองการออกโดยไมเปล่ียนแปลง 
ใหกด Stop/Exit 

 

#005:MIKE
1.Change 2.Clear

c แกไขหมายเลขและชื่อโดยทําตามคําแนะนํา 
เม่ือคุณแกไขเสร็จแลว ใหกด OK 

 เพื่อวางตําแหนงเคอรเซอรใตัตัวอักษรที่ 
คุณตองการเปล่ียนและกด d หรือ c เพื่อ 
วางตําแหนงเคอรเซอรใตัตัวอักษรที่คุณ
ตองการเปลีย่นและกด Clear ปอนอักษร 
ที่ถูกตอง

d กด Stop/Exit



การหมุนหมายเลขโทรศัพท และการจัดเก็บหมายเลข 
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การลบหมายเลขโทรออก 
แบบกดปุมเด่ียวและโทรดวน 8

หากคุณพยายามลบหมายเลขโทรออกแบบกดปุม 
เด่ียวหรือโทรดวน จอ LCD จะแสดงชื่อหรือ 
หมายเลขที่จัดเก็บไวแลว ถาหมายเลขโทรออก 
แบบกดปุมเด่ียวหรอืหมายเลขโทรดวนท่ีคุณพยายาม 
ลบถูกต้ังคางานที่ต้ังเวลาไวหรือเปนหมายเลขใน 
การสงตอโทรสาร จอ LCD จะถามวาคุณตองการ 
เปล่ียนช่ือหรือหมายเลขหรือไม

a ทําอยางใดอยางหนึง่ตอไปนี้:

 ถาตองการลบหมายเลขโทรออกแบบ 
กดปุมเด่ียว ใหกด Menu, 2, 3, 1 
 

Address Book
1.One Touch Dial

กดปุมโทรออกแบบกดปุมเด่ียวที่คุณ 
ตองการลบ

 ถาตองการลบหมายเลขโทรดวน ใหกด 
Menu, 2, 3, 2 
 

Address Book
2.Speed Dial

ปอนหมายเลขโทรดวนที่คุณตองการลบ 
แลวกด OK 

b ถาตองการลบขอมูลที่จัดเก็บไว ใหกด 2 
 

#005:MIKE
1.Change 2.Clear

c ทําอยางใดอยางหนึง่ตอไปนี้:

 ถาตองการยืนยันใหขอมูลที่จัดเก็บถูกลบ 
ออก ใหกด 1 

 ถาตองการออกโดยไมลบขอมูลที่จัดเก็บ 
ใหกด 2 
 

Erase This Data?
1.Yes 2.No

d กด Stop/Exit

เสียงเรียกหรือสญัญาณ 8

ถาคุณมบีรกิารหมนุหมายเลขโทรศัพทแบบสัญญาณ 
แตตองการสงสัญญาณเสียงเรียก (เชน การทํา 
ธุรกรรมทางการเงินทางโทรศัพท) ใหทําตาม 
คาํแนะนําดานลาง ถาคณุมีบรกิารแบบ Touch Tone 
คุณไมจาํเปนตองใชคุณลักษณะนีใ้นการสงสัญญาณ 
เสียงเรียก

a ยกหูฟงของเคร่ืองหรือกด Hook/Hold 

b กด # บนแผงควบคุมของเคร่ือง ตัวเลขใดๆ 
ทีห่มุนโทรออกหลังจากนีจ้ะสงสญัญาณเสยีง 
เรียก
เม่ือคุณวางหู เคร่ืองจะกลับไปที่บริการ 
การหมุนหมายเลขโทรศัพทแบบสัญญาณ



การทําสําเนา 9
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วิธีการทําสําเนา 9

ขั้นตอนตอไปนี้แสดงการทําสําเนาโดยทั่วไป 
สาํหรบัรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลือกแตละตัว 
ใหดูที่ คูมือขั้นสูงสําหรับผูใชในแผนซีดีรอม

a เม่ือคุณตองการทําสําเนา ใหกด   
(COPY) เพื่อใหไฟติดสวางเปนสีเขียว

 ตรวจสอบวาคุณอยูในโหมดทําสําเนา
 

 จอ LCD แสดง:

Stack  Copies:01
100%  □□■□□ Auto

 

หมายเหตุ
การตัง้คาเริม่ตนอยูที่โหมดโทรสาร คุณสามารถ 
เปล่ียนแปลงระยะเวลาที่เคร่ืองอยูในโหมดทํา
สําเนาหลังจากทําสําเนาคร้ังลาสุด (ดูที่ คูมือ 
ขั้นสูงสําหรับผูใช: โหมดตัวจับเวลา)

 

b วางเอกสาร ควํ่าลง ใน ADF (ดูที่ การใชชุด  
ปอนเอกสารอัตโนมัติ (ADF) uu หนา 23)

c กด Start

หยุดการทําสําเนา 9

ถาตองการหยุดการทําสําเนา ใหกด Stop/Exit 

การต้ังคาการสําเนา 9

กดปุม COPY Options เพือ่เปล่ียนการตั้งคา 
สําเนาช่ัวคราว 

สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงการ 
ต้ังคาตอไปนี้ และวิธีทําสําเนาแบบสองดาน ใหดูที่ 
คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช: การตั้งคาสําเนา 

คุณสามารถเปล่ียนแปลงการตั้งคาสําเนาดังนี้:

 Quality

 Stack/Sort

 Brightness

 Contrast

 Enlarge/Reduce

 Page Layout

 การพิมพแบบสองดานดวยตนเอง (สองดาน)



วิธกีารพิมพจากคอมพิวเตอร 
(สําหรับ FAX-2950, MFC-7240 
และ MFC-7290) 10
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10

หมายเหตุ
(สําหรับ FAX-2840) 
คุณสามารถดาวนโหลดไดรเวอรเคร่ืองพิมพ 
ไดจาก Brother Solutions Center ที่ 
http://solutions.brother.com/ 

 

การพิมพเอกสาร 10

เครือ่งสามารถรบัขอมลูจากคอมพวิเตอรของคุณแลว 
พิมพออก หากตองการพิมพจากคอมพิวเตอร 
ใหติดต้ังไดรเวอรเคร่ืองพิมพ (ดูที่ คูมือซอฟตแวร  
สําหรับผูใช: การพิมพ สําหรับ Windows® หรือ 
การพมิพและการสงโทรสาร สําหรับแม็คอินทอช 
ใน คูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช สําหรับรายละเอ ียด 
เกี่ยวกับการต้ังคาการพิมพ)

a ติดต้ังไดรเวอรเคร่ืองพิมพ Brother จากแผน 
ซีดีรอม (ดูที่ คูมือการติดต้ังเครื่องอยางงาย)

b จากแอพพลิเคช่ันของคุณ เลือกคําส่ังพมิพ

c เลือกช่ือของเคร่ืองของคุณในกลอง 
ขอความ Print และคลิก Properties 
(หรอื Preferences ข้ึนอยูกับแอพพลเิคชัน่ 
ที่คุณใช)

d เลือกการต้ังคาท่ีคุณตองการในกลองขอความ
Properties 

 Paper Size

 Orientation

 Copies

 Media Type

 Resolution

 Print Settings

 Multiple Page

 Duplex/Booklet

 Paper Source

e คลิก OK

f คลิก Print เพือ่เร่ิมการพมิพ
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กอนการสแกน 11

ติดต้ังไดรเวอรเคร่ืองสแกนกอนใชเคร่ืองเปนเครื่องสแกน

ติดต้ังไดรเวอรเคร่ืองสแกนจากแผนซีดีรอม (ดูที่ คูมือการติดต้ังเคร่ืองอยางงาย: การติดต้ัง MFL-Pro Suite)

การสแกนเอกสารเปนไฟล PDF โดยใช 
ControlCenter4 (Windows®) 11

(สําหรับขอมูลรายละเอียด ใหดูที่ คูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช: Scanning )

หมายเหตุ
หนาจอบนเคร่ือง PC ของคุณอาจแตกตางกันขึ้นอยูกับรุนของคุณ

 

ControlCenter4 เปนโปรแกรมใชงานซอฟตแวรทีใ่หคณุเขาใชงานแอพพลิเคช่ันทีคุ่ณใชบอยไดอยางรวดเรว็ 
และงายดาย การใช ControlCenter4 ชวยใหคุณไมตองเปดใชแอพพลิเคช่ันที่เฉพาะดวยตนเอง คุณสามารถ 
ใช ControlCenter4 บนคอมพิวเตอรของคุณ

a โหลดเอกสารของคุณ (ดูที่ วิธีการวางเอกสาร uu หนา 23) 

b เปด ControlCenter4 ดวยการคลิก Start/All Programs/Brother/XXX-XXXX (โดย XXX-XXXX 
คือช่ือรุนของคุณ)/ControlCenter4 แอพพลิเคช่ัน ControlCenter4 จะเปด

วธีิการสแกนเอกสารไปยังคอมพิวเตอร 
(สําหรับ FAX-2950, MFC-7240 
และ MFC-7290) 11



วิธีการสแกนเอกสารไปยังคอมพิวเตอร (สําหรับ FAX-2950, MFC-7240 และ MFC-7290) 
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c ถาหนาจอ ControlCenter4 ปรากฏขึ้น ใหเลือก Advanced Mode แลวคลิก OK 
 

d ตรวจสอบวาเคร่ืองที่คุณตองการใชถูกเลือกจากรายการ Model แบบดึงลง 

e ต้ังคาการสแกน
คลิก Configuration แลวเลือก Button settings, Scan และ File 
 

กลองขอความการต้ังคาจะปรากฏ คุณสามารถเปล่ียนแปลงการต้ังคาเร่ิมตน



บทท่ี 11

46

 

1 เลือก PDF (*.pdf) จากรายการแบบดึงลง File Type 

2 คุณสามารถปอนช่ือไฟลที่คุณตองการใชสําหรับเอกสาร

3 คุณสามารถบันทึกไฟลในโฟลเดอรเร่ิมตน หรือเล ือกโฟลเดอรที่ตองการโดยคลิกปุม  Browse 

4 คุณสามารถเลือกความละเอียดในการสแกนจากรายการ Resolution แบบดึงลง 

5 คุณสามารถเลือกขนาดเอกสารจากรายการแบบดึงลง 

f คลิก OK 

g คลิก File 
เคร่ืองจะเริ่มขั้นตอนการสแกน โฟลเดอรที่บันท ึกขอมูลการสแกนจะเปดโดยอัตโนมัติ

1

2

4

5

3



วิธีการสแกนเอกสารไปยังคอมพิวเตอร (สําหรับ FAX-2950, MFC-7240 และ MFC-7290) 
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บทท่ี 11
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วิธีการเปลี่ยนแปลงการต้ังคาปุมสแกนสําหรับ 
การสแกน PDF 11

คุณสามารถเปล่ียนแปลงการตั้งคาปุม SCAN ของเคร่ืองโดยใช ControlCenter4 Windows®

a เปด ControlCenter4 ดวยการคลิก Start/All Programs/Brother/XXX-XXXX (โดย XXX-XXXX 
คือช่ือรุนของคุณ)/ControlCenter4 แอพพลิเคช่ัน ControlCenter4 จะเปด

b ตรวจสอบวาเคร่ืองที่คุณตองการใชถูกเลือกจากรายการ Model แบบดึงลง 

c คลิกแท็บ Device Settings 

d คลิก Device Scan Settings 
 



วิธีการสแกนเอกสารไปยังคอมพิวเตอร (สําหรับ FAX-2950, MFC-7240 และ MFC-7290) 
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e เลือกแท็บ File คุณสามารถเปล่ียนแปลงการตั้งคาเร่ิมตน
 

1 เลือก PDF (*.pdf) จากรายการ File Type แบบดึงลง

2 คุณสามารถปอนช่ือไฟลที่คุณตองการใชสําหรับเอกสาร 

3 คุณสามารถบันทึกไฟลในโฟลเดอรเร่ิมตน หรือเล ือกโฟลเดอรที่ตองการโดยคลิกปุม  Browse 

4 คุณสามารถเลือกความละเอียดในการสแกนจากรายการ Resolution แบบดึงลง 

5 คุณสามารถเลือกขนาดเอกสารจากรายการแบบดึงลง 

f คลิก OK 

1

2

4

5

3



บทท่ี 11
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วิธีการสแกนเอกสารเปนไฟล PDF โดยใชปุมสแกน 11

a โหลดเอกสารของคุณ (ดูที่ วิธีการวางเอกสาร uu หนา 23)

b กด  (SCAN)

c กด a หรือ b เพื่อเลือก Scan to PC 
กด OK

d กด a หรือ b เพื่อเลือก File 
กด OK

e กด Start 
เคร่ืองจะเริ่มขั้นตอนการสแกน

หมายเหตุ
โหมดสแกนตอไปนี้มีดังนี้:

สแกนไปยัง:

• Image (สแกนไปยัง PC)

• OCR (สแกนไปยัง PC)

• E-mail (สแกนไปยัง PC)

• File (สแกนไปยัง PC)
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A

A

การเปลี่ยนรายการของวัสดุการพิมพ A

เคร่ืองจะแสดงรายการของวัสดุการพิมพเม่ือถึงเวลาที่ตองเปล่ียนใหม (ดูที่ การเปลี่ยนตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) uu หนา 52 และ การเปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 57)

หมายเหตุ
• ใหไปที่ http://www.brother.com/original/index.html สําหรับคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีสงคืนรายการวัสดุ 
การพิมพที่ใชแลวในโปรแกรมการรีไซเคิลของ Brother หากคุณเลือกที่จะไมสงคืนรายการที่ใชแลว 
โปรดกําจัดรายการวสัดกุารพมิพที่ใชแลวตามกฎระเบียบทองถิ่น เก็บแยกตางหากจากขยะครัวเรือน 
หากคุณมีคําถาม สอบถามไปยังสํานักงานกําจัดทิ้งขยะมูลฝอยในประเทศ

• ขอแนะนาํใหวางรายการของวัสดุการพิมพทีใ่ชแล วบนกระดาษเพ่ือปองกนัการหกหยดหรอืการแพรกระจาย
ของวัสดุท่ีอยูดานในโดยไมไดต้ังใจ

• หากคุณใชกระดาษท่ีไมเทากับกระดาษท่ีแนะนาํโดยตรง อายุการใชงานของรายการของวัสดุการพมิพและ 
ช้ินสวนของเคร่ืองอาจลดลง

• อายุการใชงานที่คาดคะเนสําหรับตลับผงหมึก (โทนเนอร) ไดมาตรฐาน ISO/IEC 19752 ความถ่ีของ 
การเปล่ียนวัสดุการพิมพจะแตกตางกันขึ้นอยูกับความซับซอนของหนาที่พิมพ เปอรเซนตการใชงานและ 
ชนิดสื่อสิ่งพิมพที่ใช

• ตลับผงหมึก (โทนเนอร) ที่จําหนายแตกตางกันในแต ละประเทศ เขาไปที่ Brother Solutions Center ที่ 
http://solutions.brother.com/ หรือติดตอสํานักงาน Brother ในประเทศของค ุณเพื่อขอรายละเอียด 
เพิ่มเติม

 

การบํารุงรักษาตามปกติ A

ตลับผงหมึก (โทนเนอร) ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
ดูท่ี การเปล่ียนตลับผงหมกึ (โทนเนอร) uu หนา 52

ชือ่รุน: TN-2260, TN-2280 

ดูท่ี การเปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 57

ชื่อรุน: DR-2255 

 

 

http://www.brother.com/original/index.html
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การเปลี่ยนตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) A

ช่ือรุน: TN-2260, TN-2280 

ตลับผงหมึก (โทนเนอร) ขนาดมาตรฐานสามารถ 
พิมพไดประมาณ 1,200 หนา 1 ตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) ขนาดพิเศษสามารถพิมพไดประมาณ 
2,600 หนา 1 จํานวนแผนที่พิมพไดจริงอาจ 
แตกตางกันขึ้นอยูกับประเภทเอกสารโดยเฉลี่ย 
เม่ือตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใกลหมด จอ LCD 
จะแสดง Toner Low 

ตองเปล่ียนตลับผงหมึก (โทนเนอร) ที่ใหมาพรอม 
กับเครื่องหลังจากพิมพไดประมาณ 1,200 หนา 1

1 จํานวนหนาท่ีสามารถทําการพิมพไดโดยประมาณตาม 
มาตรฐาน ISO/IEC 19752

หมายเหตุ
• ขอแนะนาํใหเตรยีมตลบัผงหมึก (โทนเนอร) ใหม 
สาํรองไวพรอมใชทนัทีเม่ือคณุเหน็ขอความเตอืน 
Toner Low 

• เพื่อใหไดคุณภาพการพิมพที่ดีที่สุด ขอแนะนํา 
ใหคุณใชเฉพาะตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
Brother ของแท เทานั้น เม่ือคุณตองการซ้ือ 
ตลับผงหมึก (โทนเนอร) โทรติดตอสวนงาน 
การบรกิารลกูคา Brother หรอื ตวัแทนจําหนาย 
ของ Brother ประเทศของคุณ

• ขอแนะนําใหคุณทําความสะอาดเครื่องเม่ือ 
เปล่ียนตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใหม ดูที่ 
การทําความสะอาดเคร่ือง uu หนา 62

• หากคุณเปล่ียนการต้ังคาความเขมในการพมิพให 
จางลงหรือเขมขึ้น ปริมาณผงหมึก (โทนเนอร) 
ที่ใชอาจเปล่ียนแปลง

• รอเปดกลองตลับผงหมึก (โทนเนอร) จนกวา 
คุณตองการใสเขาเคร่ือง

 

ผงหมึก (โทนเนอร) ใกลหมด A

 

Toner Low
 

ถาจอ LCD แสดง Toner Low ซ้ือตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) ใหมเตรียมสํารองไวกอนที่คุณจะไดร ับ 
ขอความ Replace Toner 

เปลี่ยนผงหมกึ (โทนเนอร) A

เม่ือขอความตอไปนี้ปรากฏบนจอ LCD คุณตอง 
เปล่ียนตลับผงหมึก (โทนเนอร):
 

Replace Toner
 

เครือ่งจะหยุดพิมพจนกวาคณุจะเปล่ียนตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) ตลับผงหมึก (โทนเนอร) ของแทใหม 
จะรีเซ็ตโหมดเปล่ียนผงหมึก (โทนเนอร)

หมายเหตุ
ในการบังคับใหเครือ่งพิมพงานตอเนือ่งหลังจาก
จอ LCD แสดง Replace Toner ใหต้ังคา 
เครือ่งไปทีโ่หมดทาํงานตอเนือ่ง (Menu, 1, 7 
และเลือก Continue) เคร่ืองจะพิมพงาน 
ตอเนื่องจนกวาจอ LCD แสดง Toner Ended 
(สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการต้ังคาผงหมึก 
(โทนเนอร) ใหดูที่ คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช: 
การตั้งคาผงหมึก (โทนเนอร) )

 

ผงหมึก (โทนเนอร) หมด A

 

Toner Ended
 

เครือ่งจะหยุดพิมพจนกวาคณุจะเปล่ียนตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) ตลับใหม (ดูที่ การเปล่ียนตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) uu หนา 53)
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A

การเปลีย่นตลับผงหมึก (โทนเนอร) A

a เปดฝาครอบดานหนา แลวเปดเคร่ืองทิ้งไว 
10 นาทีเพือ่ใหพัดลมภายในเปาช้ินสวนที่ 
รอนมากในเคร่ืองใหเย็นลง
 

b หลังจากเคร่ืองเย็นลง ใหปดสวิตชไฟของ 
เคร่ือง

หมายเหตุ
(สําหรับ FAX-2840 และ MFC-7240)
เพื่อปองกันการสูญเสียขอความที่สําคัญ ใหดูท ี่ 
การโอนโทรสารหรือรายงานบันทึกโทรสาร 
uu หนา 80

 

คําเตือน
 

พื้นผิวรอน

หลังจากที่คณุใชเครือ่ง ชิน้สวนภายในของเครือ่ง
บางชิ้นสวนจะรอนมาก รอใหเคร่ืองเย็นลงกอน 
สัมผัสช้ินสวนภายในของเคร่ือง
 

 

 

c ถอดชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) และชุด 
ตลับผงหมึก (โทนเนอร)
 

ขอควรจํา
• ขอแนะนําใหวางชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
และ/หรือตลับผงหมึก (โทนเนอร) บนพื้น 
ราบเรียบม่ันคงและสะอาดโดยใชกระดาษหรือ
ผาใชแลวทิ้งรองดานลางในกรณีที่หมึกหกหรือ
กระจายโดยไมไดต้ังใจ

• จดัการตลับผงหมกึ (โทนเนอร) อยางระมดัระวัง 
หากผงหมึก (โทนเนอร) กระจายบนมือหรือ 
เสื้อผา เช็ดหรือลางออกดวยน้ําเย็นทันที
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• เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดกับเครื่อง 
จากไฟฟาสถิตย หามสัมผัสอิเล็กโตรดที่แสดง 
ในภาพ

 

 

d กดคันล็อคสีเขียวลงและถอดตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) ออกจากชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม)
 

คําเตือน
 

หามกําจัดทิ้งตลับผงหมึก (โทนเนอร) หรือตลับ 
ผงหมึก (โทนเนอร) และการประกอบชุดแมแบบ 
สรางภาพ (ดรัม) ดวยวิธีการเผาไหม เนื่องจาก 
อาจทําใหเกิดการระเบิดและไดรับบาดเจ็บ
 

 

หามใชสารติดไฟ สเปรยทกุชนดิหรอืสารละลาย/ 
ของเหลวอินทรียที่มีแอลกอฮอลหรือแอมโมเนีย
ทําความสะอาดดานในหรือดานนอกของเคร่ือง 
การทําเชนนี้อาจทําใหเกิดไฟไหม แนะนําใหใช 
ผาแหงชนิดไมมีขนเทานั้น 
(ดทูี ่คูมือเกีย่วกบัความปลอดภัยของผลิตภัณฑ : 
ขอควรระวังทั่วไป )
 

 

 

ระวังอยาสูดดมโทนเนอร

 

ขอควรจํา
เพื่อหลีกเล่ียงปญหาคุณภาพการพิมพ หาม 
สัมผัสช้ินสวนที่แรเงาดังแสดงในภาพ
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A

 

 

หมายเหตุ
• ตรวจสอบวาไดซีลปดตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
อยางแนนหนาในถุงเพื่อไมใหผงหมึก 
(โทนเนอร) หกออกจากตลับหมึก

• ใหไปที่
http://www.brother.com/original/index.html 
สําหรับคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีสงคืนรายการวัสดุ
การพิมพที่ใชแลวในโปรแกรมการรีไซเคิลของ 
Brother หากคุณเลือกที่จะไมสงคืนรายการท่ี 
ใชแลว โปรดกําจัดรายการวสัดกุารพมิพทีใ่ชแล ว 
ตามกฎระเบยีบทองถ่ิน เก็บแยกตางหาก จากขยะ 
ครัวเรือน หากคุณมีคําถาม สอบถามไปยัง 
สํานักงานกําจัดทิ้งขยะมูลฝอยในประเทศ

 

e เปดกลองตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใหม ใชมือ 
สองขางถือตลบัผงหมึก (โทนเนอร) ใหเสมอกัน
และคอยๆ เขยาจากดานหนึ่งไปดานหนึ่ง 
หลายคร้ังเพื่อกระจายผงหมึก (โทนเนอร) 
ดานในตลับหมึกใหทั่ว
 

ขอควรจํา
• เปดกลองตลับผงหมึก (โทนเนอร) ทนัที กอนใส 
เขาในเคร่ือง หากตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
ถูกทิ้งไวเปนเวลานานโดยไมมีการเปดกลอง 
บรรจุ อายุการใชงานของผงหมึก (โทนเนอร) 
จะลดลง

• หากชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ที่ยังไมมี 
การเปดกลองบรรจุถูกแสงแดดสองตรงหรือ 
แสงไฟในหองชุดอาจเสียหายได

• เคร่ืองของ Brother ออกแบบมาใหใชงานกับ 
ผงหมึก (โทนเนอร) เฉพาะรุนและทํางานอยางมี 
ประสิทธิภาพสูงสุดเม่ือใชกับตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) ของแทของ Brother Brother 
ไมรบัประกนัประสทิธภิาพสงูสดุนีห้ากใชผงหมึก 
(โทนเนอร) หรือตลับผงหมึก (โทนเนอร) ที่มี 
ขอมูลจําเพาะอ่ืนๆ ที่ไมตรงตามที่ระบ ุดังนั้น 
Brother ไมแนะนําใหใชตลบัผงหมึก (โทนเนอร) 
อื่นนอกจากตลับผงหมึก (โทนเนอร) ของแท 
ของ Brother กับเครื่องนี้ หรือเติมผงหมึก 
(โทนเนอร) ในตลับผงหมึก (โทนเนอร) เปลา 
จากแหลงอื่น หากความเสียหายมีสาเหตุ 
มาจากชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) หรอืช้ินสวน 
อื่นๆ ของเครื่องนี้เนื่องมาจากการใชผงหมึก 
(โทนเนอร) หรือตลับผงหมึก (โทนเนอร) อื่น 
นอกจากผลิตภัณฑของแทของ Brother 
เน่ืองจากไมสามารถใชรวมกนัไดหรอืไมเหมาะสม 
กบัเครือ่งพมิพน้ี การซอมแซมใดๆ อนัเน่ืองมาจาก 
สาเหตุนีอ้าจไมอยูภายใตการรับประกัน

 

f ดึงฝาครอบปองกันออก
 

http://www.brother.com/original/index.html
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ขอควรจํา
ใสตลับผงหมึก (โทนเนอร) ในชุดแมแบบ 
สรางภาพ (ดรัม) ทันทีหลังจากถอดฝาครอบ 
ปองกันออก เพื่อหลีกเล่ียงปญหาคุณภาพ 
การพิมพลดลง หามสัมผัสช้ินสวนที่แรเงา 
ดังแสดงในภาพ
 

 

g ใสตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใหมใหแนนหนา 
ในชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) จนกวาจะ 
ไดยินเสยีงล็อคเขาที ่หากคณุใสตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) อยางถูกตอง คนัล็อคสเีขยีวจะถกู 
ยกขึ้นโดยอัตโนมัติ
 

หมายเหตุ
ตรวจสอบวาคุณใสตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
อยางถูกตอง ไมเชนนัน้ตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
อาจแยกออกจากชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
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A

h ทาํความสะอาดสายโคโรนาดานในชุดแมแบบ
สรางภาพ (ดรมั) โดยคอยๆ เล่ือนแท็บสเีขยีว 
จากซายไปขวาและขวาไปซายหลายครั้ง
 

หมายเหตุ
ตรวจสอบวากดแท็บกลับไปสูตําแหนงเร่ิมตน 
(a) (1) หากไมไดทําเชนนั้น หนาที่พิมพอาจ 
มีเสนแนวต้ังปรากฏ

 

i ใสชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) และชุดตลับ 
ผงหมึก (โทนเนอร) กลับเขาในเครื่องอีกคร้ัง 
ปดฝาครอบดานหนา
 

หมายเหตุ
หลังจากเปล่ียนตลับผงหมกึ (โทนเนอร) อยาปด 
สวิตชไฟของเครื่องหรือเปดฝาครอบดานหนา 
จนกวาจอ LCD จะลางขอความ Please Wait 
และกลับไปที่โหมดการเตรียมพรอม

 

การเปลีย่นชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) A

ช่ือรุน: DR-2255

ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหมสามารถพิมพได 
หนาเด่ียวขนาด A4 หรือ Letter ไดประมาณ 
12,000 หนา

ขอควรจํา
เพ่ือใหไดคุณภาพการพิมพท่ีดีท่ีสุด ใหใชเฉพาะ 
ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) ของแทของ Brother 
และชดุผงหมึก (โทนเนอร) ของแทของ Brother 
เทาน้ัน การพมิพโดยใชชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั)
หรือชดุผงหมึก (โทนเนอร) ของผูผลติอ่ืน อาจ 
สงผลใหคณุภาพการพิมพลดลง รวมถึง คุณภาพ 
และอายุการใชงานของเครือ่งดวยความครอบคลุม
การรบัประกันอาจไมรวมถงึปญหาท่ีเกิดจากการ
ใชชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) หรอื ชุดผงหมึก 
(โทนเนอร) ของผูผลิตอ่ืน

 

ขอผดิพลาดของชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) A

 

Drum Error
 

สายโคโรนาเกิดความสกปรก ทําความสะอาดสาย 
โคโรนาในชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) (ดูที่ การทํา  
ความสะอาดสายโคโรนา uu หนา 64)

ถาคณุทําความสะอาดสายโคโรนาและ Drum Error
ถกูลางออก ชดุแมแบบสรางภาพ (ดรมั) จะหมดอาย ุ
การใชงาน

เปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) A

 

Replace Drum
 

เปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม ขอแนะนํา 
ใหติดต้ังชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ของแทของ 
Brother ในเวลานี้

1
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หลังจากเปล่ียน ใหตัง้คาตวันบัชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) ใหมโดยทําตามคําแนะนําที่ใหมา กับชุด 
แมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม

ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) หยดุทํางาน A

 

Drum Stop
 

เราไมสามารถรบัประกนัคุณภาพการพิมพได เปล่ียน 
ชดุแมแบบสรางภาพ (ดรมั) ใหม ขอแนะนําใหติดตัง้ 
ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ของแทของ Brother 
ในเวลานี้

หลังจากเปล่ียน ใหตัง้คาตวันบัชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) ใหมโดยทําตามคําแนะนําที่ใหมากับชุด 
แมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม

การเปลีย่นชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) A

ขอควรจํา
• ขณะถอดชดุแมแบบสรางภาพ (ดรมั) จดัการอยาง 
ระมดัระวังเนือ่งจากอาจมผีงหมกึ (โทนเนอร) อยู 
หากผงหมึก (โทนเนอร) กระจาย บนมือหรือ 
เสื้อผา เช็ดหรือลางออกดวยน้ําเย็นทันที

• ทุกคร้ังที่เปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ทําความสะอาดดานในเคร่ือง (ดูที่ การทํา  
ความสะอาดเคร่ือง uu หนา 62)

• เปดชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ทันที กอนใส 
เขาในเครื่อง การเปดทิ้งไวโดนแสงแดดหรือ 
แสงไฟในหองอาจทําใหชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) เกิดความเสียหาย

 

a เปดฝาครอบดานหนา แลวเปดเคร่ืองทิ้งไว 
10 นาทเีพ่ือใหพัดลมภายในเปาชิน้สวนที ่
รอนมากในเคร่ืองใหเย็นลง
 

b หลังจากเครื่องเย็นลง ใหปดสวิตชไฟของ 
เคร่ือง

หมายเหตุ
(สําหรับ FAX-2840 และ MFC-7240)
เพื่อปองกันการสูญเสียขอความที่สําคัญ ใหดูท ี่ 
การโอนโทรสารหรือรายงานบันทึกโทรสาร 
uu หนา 80

 

คําเตือน
 

พื้นผิวรอน

หลังจากทีค่ณุใชเครือ่ง ช้ินสวนภายในของเครือ่ง
บางช้ินสวนจะรอนมาก รอใหเคร่ืองเย็นลงกอน 
สัมผัสช้ินสวนภายในของเคร่ือง
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A

c ถอดชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) และชุดตลับ 
ผงหมึก (โทนเนอร)
 

ขอควรจํา
• ขอแนะนําใหวางชดุแมแบบสรางภาพ (ดรมั) และ/ 
หรือตลับผงหมึก (โทนเนอร) บนพื้นราบเรียบ 
ม่ันคง และสะอาดโดยใชกระดาษหรอืผาใชแลว 
ทิ้งรองดานลางในกรณีที่หมึกหกหรือกระจาย 
โดยไมไดต้ังใจ

• จัดการตลับผงหมึก (โทนเนอร) อยางระมัดระวงั 
หากผงหมึก (โทนเนอร) กระจายบนมือหรือ 
เสื้อผา เช็ดหรือลางออกดวยน้ําเย็นทันที

• เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดกับเครื่อง 
จากไฟฟาสถิตย หามสัมผัสอิเล็กโตรดที่แสดง 
ในภาพ
 

 

d กดคันล็อคสีเขียวลงและถอดตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) ออกจากชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม)
 

คําเตือน
 

หามกําจัดทิ้งตลับผงหมึก (โทนเนอร) หรือตลับ 
ผงหมึก (โทนเนอร) และการประกอบชุดแมแบบ 
สรางภาพ (ดรัม) ดวยวิธีการเผาไหม เนื่องจาก 
อาจทําใหเกิดการระเบิดและไดรับบาดเจ็บ
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หามใชสารติดไฟ สเปรยทกุชนดิหรอืสารละลาย/ 
ของเหลวอินทรียที่มีแอลกอฮอลหรือแอมโมเนีย
ทําความสะอาดดานในหรือดานนอกของเคร่ือง 
การทําเชนนี้อาจทําใหเกิดไฟไหม แนะนําใหใช 
ผาแหงชนิดไมมีขนเทานั้น 
(ดูที ่คูมือเกีย่วกบัความปลอดภัยของผลิตภัณฑ : 
ขอควรระวังทั่วไป )
 

 

 

ระวังอยาสูดดมโทนเนอร

 

ขอควรจํา
เพื่อหลีกเล่ียงปญหาคุณภาพการพิมพ หาม 
สัมผัสช้ินสวนที่แรเงาดังแสดงในภาพ
 

 

 

หมายเหตุ
• ตรวจสอบวาไดซลีปดชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) 
ใชแลวอยางแนนหนาในถุงเพื่อไมใหผงหมึก 
(โทนเนอร) หกออกมา

• ใหไปที่
http://www.brother.com/original/index.html 
สําหรับคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีสงคืนรายการวัสดุ
การพิมพที่ใชแลวในโปรแกรมการรีไซเคิลของ 
Brother หากคุณเลือกที่จะไมสงคืนรายการที่ 
ใชแลว โปรดกําจดัรายการวัสดุการพิมพท่ีใชแลว 
ตามกฎระเบียบทองถิ่น เก็บแยกตางหากจาก 
ขยะครัวเรือน หากคุณมีคําถาม สอบถามไปยัง 
สํานักงานกําจัดทิ้งขยะมูลฝอยในประเทศ

 

e เปดกลองชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม

http://www.brother.com/original/index.html
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A

f ใสตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใหมใหแนนหนา 
ในชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหมจนกวาจะ 
ล็อคเขาท่ี หากคุณใสตลับผงหมกึ (โทนเนอร) 
อยางถูกตอง คันล็อคสีเขียวจะถูกยกขึ้นโดย 
อัตโนมัติ
 

หมายเหตุ
ตรวจสอบวาคุณใสตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
อยางถูกตอง ไมเชนนัน้ตลับผงหมกึ (โทนเนอร) 
อาจแยกออกจากชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)

 

g ใสชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ชุดใหมและ 
ชุดตลับผงหมึก (โทนเนอร) เขาไปในเครื่อง

การรีเซ็ตตัวนบัชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)A

เม่ือคุณเปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม 
คุณตองตั้งคาตัวนับชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ใหมโดยทําตามขั้นตอนตอไปนี้:

a กด Clear 
เพื่อยืนยันวาคุณกําลังติดต้ังชุดแมแบบสราง
ภาพ (ดรัม) ใหม ใหกด 1 

b เมือ่จอ LCD แสดง Accepted ใหปดฝาครอบ 
ดานหนา
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การทําความสะอาดเคร่ือง A

ทาํความสะอาดดานนอกและดานในเครือ่งเปนประจํา 
ดวยผาแหงชนิดไมมขีน เม่ือคุณเปลีย่นตลบัผงหมึก
(โทนเนอร) หรือชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ตรวจสอบวาคุณทําความสะอาดดานในเคร่ืองแลว 
หากหนาที่พิมพมีผงหมึก (โทนเนอร) เปอน 
ทําความสะอาดดานในเคร่ืองพิมพดวยผาแหงชนิด
ไมมีขน

คําเตือน
 

หามใชสารติดไฟ สเปรยทกุชนดิหรอืสารละลาย/ 
ของเหลวอินทรียที่มีแอลกอฮอลหรือแอมโมเนีย
ทําความสะอาดดานในหรือดานนอกของเคร่ือง 
การทําเชนนี้อาจทําใหเกิดไฟไหม แนะนําใหใช 
ผาแหงชนิดไมมีขนเทานั้น 
(ดูท่ี คูมือเกีย่วกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ : 
ขอควรระวังทั่วไป )
 

 

 

ระวังอยาสูดดมโทนเนอร

 

ขอควรจํา
ใชสารซักฟอกที่มีคาเปนกลาง การทําความ 
สะอาดดวยของเหลวระเหย เชน ทินเนอรหรือ 
เบนซิน อาจทําใหผิวของเคร่ืองเสียหาย

 

การทําความสะอาดดานนอก 
เคร่ือง A

a ปดเครือ่ง ถอดสายโทรศัพทออกกอน จากนัน้ 
ถอดสายท้ังหมด แลวปลดสายไฟจากเตาเสียบ 
ไฟ

หมายเหตุ
(สําหรับ FAX-2840 และ MFC-7240) 
เพื่อปองกันการสูญเสียขอความที่สําคัญ ใหดูท ี่ 
การโอนโทรสารหรือรายงานบันทึกโทรสาร 
uu หนา 80

 

b ดึงถาดใสกระดาษแยกออกจากเครื่อง
 

c เช็ดดานนอกเครื่องพิมพดวยผานุมแหงชนิด 
ไมมีขน เพื่อกําจัดฝุน
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A

d นํากระดาษที่อยูในถาดใสกระดาษออก

e เช็ดดานในและดานนอกของถาดใสกระดาษ 
ดวยผานุมแหงชนิดไมมีขนเพื่อกําจัดฝุน
 

f บรรจุกระดาษอีกครั้งและใสถาดใสกระดาษ
กลับเขาในเครื่องใหแนนหนา

g เสียบสายไฟของเครื่องกลับเขาที่เตาเสียบ
ไฟที่ผนังกอน เช่ือมตอสายทั้งหมดและ 
เสียบสายสัญญาณโทรศัพท เปดเคร่ือง

การทําความสะอาดกระจกเคร่ือง
สแกน A

a ปดสวิตชไฟของเครือ่ง ถอดสายโทรศพัทออก 
กอน จากนัน้ถอดสายท้ังหมด แลวปลดสายไฟ 
จากเตาเสียบไฟ AC

หมายเหตุ
(สําหรับ FAX-2840 และ MFC-7240) 
เพื่อปองกันการสูญเสียขอความที่สําคัญ ใหดูท ี่ 
การโอนโทรสารหรือรายงานบันทึกโทรสาร 
uu หนา 80

 

b ยกฝาครอบแผงควบคุม (1)
เช็ดสิ่งสกปรกออกจากแถบกระจก (2) และ 
แถบสีขาว (3) ดานบนดวยผานุมไมมีขน 
ชุบน้ําหมาด

 

c ปดฝาครอบแผงควบคุม

หมายเหตุ
นอกจากทําความสะอาดแถบกระจกดวยผานุม
ไมมีขนชุบน้ําหมาดแลว ใหใชปลายนิ้วของคุณ 
สมัผสักระจกเพ่ือตรวจหาสิง่สกปรกทีต่กคางอย ู 
ถาคุณรูสึกวามีสิ่งสกปรกหรือคราบติดอยู ทํา 
ความสะอาดกระจกอกีครัง้โดยเนนเฉพาะจุด 
คุณอาจจําเปนตองทําความสะอาดซํ้าอีกคร้ัง 
สามหรือสี่คร้ัง ลองทดสอบดวยการทําสําเนา 
หลังจากทําความสะอาดแตละคร้ัง

 

d เสียบสายไฟของเครือ่งกลับเขาท่ีเตาเสียบไฟ
ที่ผนังกอน เช่ือมตอสายทั้งหมดและเสียบ 
สายสัญญาณโทรศัพท เปดเคร่ือง

1

3

2
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การทําความสะอาดตัวปอนเอกสาร A

a ปดสวิตชไฟของเคร่ือง ถอดสายโทรศัพท 
ออกกอน จากนั้นถอดสายท้ังหมด แลวปลด 
สายไฟจากเตาเสียบไฟ AC

หมายเหตุ
(สําหรับ FAX-2840 และ MFC-7240) 
เพื่อปองกันการสูญเสียขอความที่สําคัญ ใหดูท ี่ 
การโอนโทรสารหรือรายงานบันทึกโทรสาร 
uu หนา 80

 

b ยกฝาครอบแผงควบคุม (1)
เช็ดสิ่งสกปรกออกจากตัวปอนเอกสาร (2) 
ดวยผานุมไมมีขน

1

2

 

c ปดฝาครอบแผงควบคุม

การทําความสะอาดสายโคโรนา A

หากคุณประสบปญหาคุณภาพการพิมพ ทําความ 
สะอาดสายโคโรนาดงันี:้

a เปดฝาครอบดานหนา แลวเปดเคร่ืองทิ้งไว 
10 นาทีเพื่อใหพัดลมภายในเปาช้ินสวนที่ 
รอนมากในเครื่องใหเย็นลง
 

b หลังจากเครื่องเย็นลง ใหปดสวิตชไฟของ 
เคร่ือง

หมายเหตุ
(สําหรับ FAX-2840 และ MFC-7240)
เพื่อปองกันการสูญเสียขอความที่สําคัญ ใหดูท ี่ 
การโอนโทรสารหรือรายงานบันทึกโทรสาร 
uu หนา 80

 

คําเตือน
 

พื้นผิวรอน

หลงัจากที่คณุใชเครื่อง ชิน้สวนภายในของเครือ่ง 
บางช้ินสวนจะรอนมาก รอใหเคร่ืองเย็นลงกอน 
สัมผัสช้ินสวนภายในของเคร่ือง
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A

 

 

 

c ถอดชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) และชุดตลับ 
ผงหมึก (โทนเนอร) ออกชาๆ
 

ขอควรจํา
• ขอแนะนาํใหวางชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) และ
ชุดตลับผงหมึก (โทนเนอร) บนพืน้ผิวเรียบ 
สะอาดโดยใชกระดาษใชแลวหรือผาทิ้งรอง 
ดานลางในกรณีทีห่มึกหกหรอืกระจายโดยไมได 
ต้ังใจ

• จัดการตลับผงหมึก (โทนเนอร) อยางระมัดระวัง 
หากผงหมึก (โทนเนอร) กระจายบนมือหรือ 
เสื้อผา เช็ดหรือลางออกดวยน้ําเย็นทันที

• เพ่ือปองกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดกบัเครือ่งจาก
ไฟฟาสถิตย หามสัมผสัอิเล็กโตรดทีแ่สดงในภาพ
 

 

d ทาํความสะอาดสายโคโรนาดานในชุดแมแบบ
สรางภาพ (ดรมั) โดยคอยๆ เล่ือนแทบ็สเีขยีว 
จากขวาไปซายและซายไปขวาหลายคร้ัง
 

1
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หมายเหตุ
ตรวจสอบวากดแท็บกลับไปสูตําแหนงเร่ิมตน 
(a) (1) หากไมไดทําเชนนั้น หนาที่พิมพอาจมี 
เสนแนวต้ังปรากฏ

 

e ใสชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) และชุดตลับ 
ผงหมึก (โทนเนอร) กลับเขาในเครื่องอีกคร้ัง 
ปดฝาครอบดานหนา
 

การทําความสะอาดชุดแมแบบ 
สรางภาพ (ดรัม) A

หากคณุประสบปญหาคณุภาพการพิมพ ชดุแมแบบ 
สรางภาพ (ดรัม) อาจมีวัตถุแปลกปลอม เชน กาว 
จากฉลากติดอยูที่พื้นผิวของชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรมั) ใหทาํตามขัน้ตอนดานลางเพ่ือแกไขปญหานี้

a เตรียมกระดาษขนาด A4 หรือ Letter 
สองสามแผน

b ตรวจสอบวาเครือ่งอยูในโหมดการเตรยีมพรอม

c เปดฝาครอบดานหลัง (ถาดรองรับเอกสาร 
ออกแบบหงายหนา)
 

d เปดฝาครอบชองปอนกระดาษดวยตนเอง
 

e กด Clear และ Menu พรอมกัน ขอความ 
Drum Cleaning จะปรากฏบนจอ LCD
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A

f ใชมือทั้งสองขางเล่ือนแครปรับกระดาษแบบ 
ปรับดวยตนเองใหพอดีกับความกวางของ 
กระดาษที่คุณกําลังใชงาน
 

g ใชมือทั้งสองขาง ใสกระดาษขนาด A4 หรือ 
Letter หนึ่งแผนเขาไปในชองปอนกระดาษ 
ดวยตนเองจนกวาขอบกระดาษดานบนสมัผสั 
กบัลูกกล้ิงปอนกระดาษ เม่ือคุณรูสกึวาเครือ่ง 
ดึงกระดาษเขาไปแลว ใหปลอยมือเคร่ืองจะ 
เร่ิม ขั้นตอนการทําความสะอาดชุดแมแบบ 
สรางภาพ (ดรัม)
 

หมายเหตุ
• เคร่ืองอาจสงเสียงของกลไกการทํางานระหวาง 
ขัน้ตอนการทาํความสะอาดชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) เนื่องจากเครื่องจะหมุนชุดแมแบบสราง 
ภาพ (ดรัม) กลับไปมา เสียงรบกวนนี้ไมถือเปน 
การทํางานผิดปกติของเคร่ืองแตอยางใด

• หามใสกระดาษมากกวาหนึ่งแผนลงในชองปอน 
กระดาษดวยตนเองตอคร้ัง เนื่องจากอาจทําให 
กระดาษติดได

• หากกระดาษในชองปอนกระดาษดวยตนเองไมใช 
กระดาษขนาด A4 หรือ Letter เคร่ืองจะหยุด 
ขัน้ตอนการทาํความสะอาดชดุแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) และนํากระดาษออกจากเครื่อง

• ตรวจสอบวากระดาษเรยีบตรงและอย ูในตําแหนง
ที่ถูกตองในชองปอนกระดาษดวยตนเอง 
หากไมเปนเชนนั้น เคร่ืองอาจปอนกระดาษ 
ไมถูกตอง ทําใหกระดาษติดได

• หามปดฝาครอบดานหลัง (ถาดรองรับเอกสาร 
ออกแบบหงายหนา) ระหวางขั้นตอนการทํา 
ความสะอาดชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) เคร่ือง 
จะหยุดขั้นตอนการทําความสะอาดชุดแมแบบ
สรางภาพ (ดรัม) และอาจทําใหกระดาษติดได

 

h เม่ือเคร่ืองดําเนินการทําความสะอาดเสร็จแลว 
เคร่ืองจะกลับไปที่โหมดการเตรียมพรอม

i ทําซํ้าขั้นตอนที่ e ถึง h อยางนอยสองคร้ัง 
โดยใชกระดาษวางเปลาแผนใหมทกุครัง้ เม่ือ 
ดําเนินการเสร็จแลว โปรดกําจัดกระดาษที่ 
ใชแลว

j ปดฝาครอบดานหลัง (ถาดรองรับเอกสาร 
ออกแบบหงายหนา) และฝาครอบชองปอน 
กระดาษดวยตนเอง

หากปญหาไมไดรับการแกไข ใหทําตามขั้นตอน 
ดานลาง:

a เปดฝาครอบดานหนา แลวเปดเคร่ืองทิ้งไว 
10 นาที เพื่อใหพัดลมภายในเปาช้ินสวน 
ภายในที่รอนมากในเคร่ืองใหเย็นลง
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b หลังจากเคร่ืองเย็นลง ใหปดสวิตชไฟของ 
เคร่ือง

หมายเหตุ
(สําหรับ FAX-2840 และ MFC-7240)
เพื่อปองกันการสูญเสียขอความที่สําคัญ ใหดูท ี่ 
การโอนโทรสารหรือรายงานบันทึกโทรสาร 
uu หนา 80

 

คําเตือน
 

พื้นผิวรอน

หลังจากท่ีคุณใชเครือ่ง ชิน้สวนภายในของเครือ่ง 
บางช้ินสวนจะรอนมาก รอใหเคร่ืองเย็นลงกอน 
สัมผัสช้ินสวนภายในของเคร่ือง
 

 

 

c ถอดชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) และชุด 
ตลับผงหมึก (โทนเนอร) ออกชาๆ
 

ขอควรจํา
• ขอแนะนําใหวางชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
และชุดตลับผงหมึก (โทนเนอร) บนพื้นผิวเรียบ 
สะอาดโดยใชกระดาษใชแลวหรือผาทิ้งรอง 
ดานลางในกรณีที่หมึกหกหรือกระจายโดย 
ไมไดต้ังใจ

• จัดการตลับผงหมึก (โทนเนอร) อยางระมัดระวัง 
หากผงหมึก (โทนเนอร) กระจายบนมือหรือ 
เสื้อผา เช็ดหรือลางออกดวยน้ําเย็นทันที

• เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดกับเคร่ือง
จากไฟฟาสถิตย หามสัมผัสอิเล็กโตรดที่แสดง 
ในภาพ
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A

d กดคันล็อคสีเขียวลงและถอดตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) ออกจากชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม)
 

ขอควรจํา
เพื่อหลีกเล่ียงปญหาคุณภาพการพิมพ หาม 
สัมผัสช้ินสวนที่แรเงาดังแสดงในภาพ
 

 

 

e วางตัวอยางการพิมพท่ีดานหนาของชุดแมแบบ
สรางภาพ (ดรมั) และคนหาตําแหนงการพมิพ 
ที่ไมมาตรฐาน
 



70

f ใชมือหมุนอุปกรณชุดแมแบบสรางภาพ
เพ่ือมองดูท่ีพ้ืนผิวของลูกกล้ิงชุดแมแบบ
สรางภาพ (ดรัม) (1) 
 

g เม่ือคุณพบรอยเปอนบนชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรมั) ท่ีตรงกับตัวอยางการพมิพ ใหเช็ดพ้ืนผิว 
ของลูกกล้ิงชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ดวย 
สําลีแหงจนกวาฝุนหรอืกาวบนพ้ืนผิวจะหมดไป
 

ขอควรจํา
หามทําความสะอาดพ้ืนผิวของชุดแมแบบสราง
ภาพ (ดรัม) ความไวตอแสงดวยวัตถุแหลมคม 
ใดๆ

 

h ใสตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใหมกลับเขาไป 
ในชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) จนกวาจะล็อค
เขาที่ หากคุณใสตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
อยางถูกตอง คันล็อคสีเขียวจะถูกยกขึ้นโดย 
อัตโนมัติ
 

1
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A

i ใสชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) และชุดตลับ 
ผงหมึก (โทนเนอร) กลับเขาในเครื่อง
 

j ปดฝาครอบดานหนา

การทําความสะอาดลูกกลิ้งปอน
กระดาษ A

ถาคุณประสบปญหาการปอนกระดาษ ทําความ 
สะอาดลูกกล้ิงปอนกระดาษ ดังนี้:

a ปดเครื่อง ปลดสายไฟออกจากเตาเสียบไฟ

หมายเหตุ
(สําหรับ FAX-2840 และ MFC-7240) 
เพื่อปองกันการสูญเสียขอความที่สําคัญ ใหดูท ี่ 
การโอนโทรสารหรือรายงานบันทึกโทรสาร 
uu หนา 80

 

b ดึงถาดใสกระดาษแยกออกจากเครื่อง
 

c บิดผาชนดิไมมีขนชุบน้าํคอนขางอุน เชด็แผน 
ตัวแยกกระดาษ (1) ของถาดใสกระดาษเพื่อ 
กําจัดฝุน
 

1
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d เช็ดลูกกล้ิงปอนกระดาษสองอัน (1) ดานใน 
เคร่ืองเพื่อกําจัดฝุน
 

e ใสถาดใสกระดาษกลับเขาในเครื่อง

f เสียบสายไฟของเครือ่งกลับเขาท่ีเตาเสียบไฟ
เปดเคร่ือง

การตรวจสอบเคร่ือง A

การตรวจสอบการนับจาํนวนแผน A

คุณสามารถดูการนับจํานวนแผนที่พิมพสําหรับการ
ทําสําเนา, หนาที่พิมพ, รายงาน, รายการและ 
โทรสาร หรือยอดรวมสรุปได

a กด Menu, 5, 2 

b กด a หรือ b เพื่อดู Total, Fax/List, 
Copy หรือ Print 

c กด Stop/Exit

การตรวจสอบอายกุารใชงานของ 
ช้ินสวนที่ยังเหลืออยู A

คณุสามารถดูอายุการใชงานของชิน้สวนของเครือ่ง 
บนจอ LCD

a กด Menu, 5, 3 

b กด Stop/Exit

1
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B

B

หากคุณคิดวาปญหาอยูที่เคร่ือง ตรวจสอบแตละรายการดานลางนีก้อนและทําตามคําแนะนําวิธีการแกไข

คุณสามารถแกไขปญหาสวนใหญไดดวยตนเอง หากค ุณตองการความชวยเหลือเพิ่มเติม Brother Solutions 
Center มีคําถามที่พบบอยลาสุดและคําแนะนําในวิธีการแกไข เขาไปที่

http://solutions.brother.com/

การระบุปญหาของคุณ B

กอนอื่น ตรวจสอบดังนี้:

 สายไฟของเคร่ืองเชื่อมตอถูกตอง และเปดสวิตช ไฟของเครื่อง หากเคร่ืองไมเปดทํางานหลังจาก 
เช่ือมตอสายไฟ ดูที่ ปญหาอื่นๆ uu หนา 96 

 ช้ินสวนที่ปองกันทั้งหมดถูกถอดออกแลว

 กระดาษใสในถาดใสกระดาษอยางถูกตอง

 (สําหรับ FAX-2950, MFC-7240 และ MFC-7290)
สายอินเตอรเฟสถูกเช่ือมตอเขากับเครื่องและคอมพิวเตอรอยางแนนสนิท

 ขอความบนจอ LCD

(ดูที่ ขอความแสดงความผิดพลาดและขอความแจงการบํารุงรักษา uu หนา 75)

หากคุณไมสามารถแกปญหาไดตามรายการขางตน ระบปุญหาของคุณและไปที่หนาที่แนะนําดานลาง

การจัดการกระดาษและปญหาการพมิพ:

 ปญหาการจัดการกระดาษ uu หนา 95

 การพิมพโทรสารรับเขา uu หนา 90

ปญหาโทรศัพทและโทรสาร:

 สายโทรศัพทหรือการเชื่อมตอโทรศัพท uu หนา 90

 การจัดการสายเรียกเขา uu หนา 93

 การรับโทรสาร uu หนา 91

 การสงโทรสาร uu หนา 92

ปญหาการทําสําเนา:

 ปญหาการทําสําเนา uu หนา 93

วิธกีารแกไข B
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ปญหาการสแกน (สําหรับ FAX-2950, MFC-7240 และ MFC-7290):

 ปญหาในการสแกน (สําหรับ FAX-2950, MFC-7240 และ MFC-7290) uu หนา 95

ปญหาซอฟตแวร (สําหรับ FAX-2950, MFC-7240 และ MFC-7290):

 ปญหาซอฟตแวร (สําหรับ FAX-2950, MFC-7240 และ MFC-7290) uu หนา 95



วิธกีารแกไข 
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B

ขอความแสดงความผิดพลาดและขอความแจง 
การบํารุงรักษา B

เชนเดียวกับอุปกรณสํานักงานที่ทันสมัยอื่นๆ ข อผิดพลาดอาจเกิดขึ้นและอาจตองเปล่ียนรายการของวัสดุ 
การพมิพ หากเกิดขอผิดพลาด เคร่ืองจะระบุขอผ ิดพลาดหรือการบํารุงรักษาตามระยะเวลาท่ีกําหนด และ 
แสดงขอความที่เหมาะสม ขอผิดพลาดที่พบบอยและขอความแจงการบํารุงรักษามีดังนี้

คุณสามารถลางขอความแสดงความผิดพลาดและขอความแจงการบํารุงรักษาตามระยะเวลาสวนใหญได 
ดวยตัวคุณเอง หากคุณตองการความชวยเหลือเพิม่เติม Brother Solutions Center มีคําถามที่พบบอย 
ลาสุดและคําแนะนําในวิธีการแกไข

เขาไปที่ http://solutions.brother.com/

ขอความแสดง 
ความผิดพลาด

สาเหตุ การดําเนนิการ

Cartridge Error ตลับผงหมึก (โทนเนอร) ติดต้ัง 
ไมถกูตอง 

ดึงชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) และถอดตลับ 
ผงหมึก (โทนเนอร) ออก จากนั้นติดต้ังตลับ 
ผงหมึก (โทนเนอร) กลับในชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) อีกคร้ัง

Comm.Error คุณภาพสายโทรศัพทไมดีสงผลให 
เกิดขอผิดพลาดเก่ียวกับการติดตอ 
ส่ือสาร

ลองสงโทรสารอีกคร้ัง หรือลองเชื่อมตอเคร่ือง 
กับสายโทรศัพทอ่ืน ถาปญหายังคงเกิดขึ้น 
โทรติดตอบริษทัท่ีใหบริการทางดานโทรศัพท 
และขอใหตรวจสอบสายโทรศัพทของคุณ

Connection Fail คณุพยายามดงึสญัญาณเครือ่งโทรสาร 
ท่ีไมอยูในโหมดรอดึงสัญญาณ

ตรวจสอบการตั้งคาการดึงสัญญาณของเคร่ือง 
โทรสารอื่น

Cooling Down

Wait for a while

อุณหภูมขิองชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) หรือตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
รอนเกินไป เคร่ืองจะหยุดพิมพงาน 
ปจจุบันช่ัวคราวและเขาสูโหมดการ 
ระบายความรอน ในระหวางโหมด 
การระบายความรอน คุณจะไดยนิเสียง 
พัดลมทําความเย็นทํางานขณะท่ีจอ 
LCD แสดง Cooling Down และ 
Wait for a while 

ตรวจสอบวาคุณไดยินเสียงพัดลมในเคร่ืองหมุน 
อยู และลมท่ีปลอยออกมาไมมีส่ิงกีดขวาง

ถาพัดลมหมุนอยู กําจัดส่ิงกีดขวางชองปลอย 
ไอเสีย แลวเปดเครือ่งท้ิงไวและหยดุใชงานเคร่ือง 
ชั่วครูหนึ่ง

ถาพัดลมไมหมนุใหทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปนี:้

(สําหรับ FAX-2840 และ MFC-7240)
ดูท่ี การโอนโทรสารหรือรายงานบันทึกโทรสาร 
uu หนา 80 กอนถอดสายเคร่ือง เพ่ือท่ีคุณจะไม 
ทําใหขอความท่ีสําคัญสูญหายไป จากนั้น 
ปดสวิตชไฟ รอสองสามวนิาที แลวเปดอีกคร้ัง 
เปดเคร่ืองท้ิงไวเปนเวลา 15 นาที 

(สําหรับ FAX-2950 และ MFC-7290)
ปดสวิตชไฟ รอสองสามวนิาที แลวเปดอีกคร้ัง 
เปดเคร่ืองท้ิงไวเปนเวลา 15 นาที

Cover is Open ฝาครอบดานหนาปดไมสนทิ ปดฝาครอบดานหนาของเคร่ือง

Cover is Open ฝาครอบของแผงควบคุมปดไมสนิท ปดฝาครอบของแผงควบคุมของเคร่ือง
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Cover is Open ฝาครอบของแผงควบคุมเปดอยู 
ขณะท่ีคุณวางเอกสาร

ปดฝาครอบของแผงควบคุมของเคร่ือง แลวกด 
Stop/Exit 

Cover is Open ฝาครอบฟวสเซอรปดไมสนิทหรือ 
กระดาษติดท่ีดานหลังของเคร่ือง 
เมื่อคุณเปดสวิตชไฟ

 ปดฝาครอบฟวสเซอรของเคร่ือง

 ตรวจสอบวาไมมีกระดาษติดอยูภายในและ 
ดานหลังเคร่ือง แลวปดฝาครอบฟวสเซอร 
และกด Start 

Disconnected บุคคลอ่ืนหรือเคร่ืองโทรสารของ 
บุคคลอ่ืนหยุดการโทร

ลองสงหรือรับโทรสารอีกคร้ัง

Document Jam เอกสารไมถกูใสหรือปอนเขาอยาง 
ถูกตอง หรือเอกสารท่ีสแกนจาก ADF 
ยาวเกินไป

ดูท่ี ใสหรือปอนเขาเอกสารไมถกูตองหรือ  
เอกสารยาวเกินไป uu หนา 81 หรือ การใชชุด  
ปอนเอกสารอัตโนมัติ (ADF) uu หนา 23 

Drum Error ตองทําความสะอาดสายโคโรนาใน 
ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)

ทําความสะอาดสายโคโรนาในชุดแมแบบสราง 
ภาพ (ดรัม) (ดูท่ี การทําความสะอาดสายโคโรนา 
uu หนา 64)

Drum Stop ถึงเวลาเปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม)

เปลีย่นชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) (ดท่ีู การเปล่ียน  
ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 57)

DR Mode in Use เครือ่งจะถกูต้ังคาไปท่ีโหมดเสียงเรียก
ทีแ่ตกตาง คณุไมสามารถเปล่ียนแปลง 
โหมดการรับของตัวเคร่ืองจากดวย 
ตนเองไปยงัโหมดอ่ืน

ต้ังคาเสียงเรียกท่ีแตกตางเปน Off 

ดูท่ี เสียงเรียกท่ีแตกตาง uu หนา 32 

EL Error เครือ่งมปีญหาทางกลไกของตัวเครือ่ง เปดฝาครอบดานหนา และปดอีกคร้ัง

Fuser Error อุณหภูมขิองชุดฟวสเซอรไมเพ่ิมขึ้น 
ถึงอุณหภูมิท่ีระบุภายในเวลาท่ีระบุ

(สําหรับ FAX-2840 และ MFC-7240) 
รับขอความโทรสารท่ีไดรับท่ีคางอยูในหนวย 
ความจําจะสูญหายไปเมื่อปดเคร่ือง ดูท่ี การโอน  
โทรสารหรือรายงานบันทึกโทรสาร uu หนา 80 
กอนถอดสายเครือ่ง เพ่ือท่ีคุณจะไมทําใหขอความ 
ท่ีสาํคญัสญูหายไป จากนัน้ ปดสวติชไฟ รอสองสาม 
วนิาที แลวเปดอีกคร้ัง เปดเคร่ืองท้ิงไวเป ็นเวลา 
15 นาที

(สําหรับ FAX-2950 และ MFC-7290) 
ปดสวิตชไฟ รอสองสามวนิาที แลวเปดอีกคร้ัง 
เปดเคร่ืองท้ิงไวเปนเวลา 15 นาที

ชุดฟวสเซอรรอนเกินไป

ขอความแสดง 
ความผิดพลาด

สาเหตุ การดําเนนิการ
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Init Unable XX

(XX = รหัสขอผดิพลาด)

เครือ่งมปีญหาทางกลไกของตัวเครือ่ง  (สําหรับ FAX-2840 และ MFC-7240) 
รับขอความโทรสารท่ีไดรับท่ีคางอยูในหนวย
ความจําจะสูญหายไปเมื่อปดเคร่ือง ดูท่ี 
การโอนโทรสารหรือรายงานบันทึกโทรสาร 
uu หนา 80 กอนถอดสายเครื่อง เพ่ือท่ีคุณ 
จะไมทําใหขอความท่ีสําคัญสูญหายไป 
จากน้ัน ปดสวติชไฟ รอสองสามวนิาท ีแลวเปด 
อีกคร้ัง เปดเคร่ืองท้ิงไวเปนเวลา 15 นาที
(สําหรับ FAX-2950 และ MFC-7290) 
ปดสวิตชไฟ รอสองสามวนิาที แลวเปด 
อีกคร้ัง เปดเคร่ืองท้ิงไวเปนเวลา 15 นาที

 หากปญหายังคงอยู โปรดติดตอสวนงาน 
การบริการลูกคา Brother หรือตัวแทน 
จําหนายของ Brother ประเทศของคุณ

Jam Inside กระดาษติดดานในเคร่ือง (ดูท่ี กระดาษติดดานในเคร่ือง uu หนา 85)

Jam Rear กระดาษติดท่ีดานหลังของเคร่ือง (ดูท่ี กระดาษติดท่ีดานหลังของเคร่ือง 
uu หนา 82)

Jam Tray กระดาษติดในถาดใสกระดาษ 
ของเคร่ือง

(ดูท่ี กระดาษติดอยูในถาดใสกระดาษมาตรฐาน 
uu หนา 81)

Manual Feed Manual ถูกเลือกเปนแหลงกระดาษ 
เมื่อไมมีกระดาษในชองปอนกระดาษ
ดวยตนเอง

วางกระดาษหนึง่แผนลงในชองปอนกระดาษ 
ดวยตนเอง (ดูท่ี การใสกระดาษในชองปอน 
กระดาษดวยตนเอง uu หนา 12)

No Paper กระดาษในถาดของเครื่องหมด หรือ 
ใสกระดาษในถาดใสกระดาษไมถูกตอง 

ทําอยางใดอยางหนึง่ตอไปนี้:

 เติมกระดาษในถาดใสกระดาษ แลวกด 
Start 

 หยิบกระดาษออกและใสกระดาษอีกคร้ัง 
จากนั้น กด Start 

 หากปญหาไมไดรบัการแกไข อาจตองทาํความ 
สะอาดลูกกล้ิงปอนกระดาษ ทําความสะอาด 
ลูกกล้ิงปอนกระดาษ ดูท่ี การทําความสะอาด  
ลูกกล้ิงปอนกระดาษ uu หนา 71 

No Response/Busy หมายเลขทีค่ณุโทรออก ไมมผูีรบัสาย 
หรือสายไมวาง

ตรวจสอบหมายเลขและลองอีกคร้ัง

No Toner ตลับผงหมึก (โทนเนอร) ติดต้ัง 
ไมถกูตอง 

ดึงชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ถอดตลับผงหมกึ 
(โทนเนอร) และใสกลับเขาในชุดแมแบบสราง 
ภาพ (ดรัม)

ขอความแสดง 
ความผิดพลาด

สาเหตุ การดําเนนิการ
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Out of Memory หนวยความจําของเคร่ืองเต็ม กําลังสงโทรสารหรือทําสําเนา

ทําอยางใดอยางหนึง่ตอไปนี้:

 กด Start เพ่ือสงหรือทําสําเนาหนาท่ีสแกน

 กด Stop/Exit และรอจนกวาการดําเนินการ 
อ่ืนๆ จะเสร็จส้ิน และลองอีกคร้ัง

 ลางโทรสารจากหนวยความจํา

พิมพโทรสารที่ถูกบันทึกในหนวยความจํา 
เพ่ือกูคืนหนวยความจําเปน 100% จากนัน้ 
ปดการจัดเก็บโทรสารเพือ่หลีกเล่ียงการบันทกึ
โทรสารเพ่ิมในหนวยความจํา (ดูท่ี คูมือขั้นสูง 
สําหรับผูใช: การพิมพโทรสารจากหนวย 
ความจํา และการจัดเก็บโทรสาร)

(สําหรบั FAX-2950, MFC-7240 และ MFC-7290) 
กําลังดําเนินการพิมพ

ทําอยางใดอยางหนึง่ตอไปนี้:

 ลดความละเอียดในการพิมพ (ดูท่ี คูมือ  
ซอฟตแวรสําหรับผูใช: แท็บท่ัวไป)

 ลางโทรสารจากหนวยความจาํ (ดูท่ีคําอธิบาย 
ขางตน)

Print Unable XX

(XX = รหัสขอผดิพลาด)

เคร่ืองมีปญหาทางกลไกของ 
ตัวเคร่ือง

ทําอยางใดอยางหนึง่ตอไปนี้:

 (สําหรับ FAX-2840 และ MFC-7240)
ดูท่ี การโอนโทรสารหรือรายงาน 
บันทึกโทรสาร uu หนา 80 กอนถอด 
สายเครือ่ง เพ่ือท่ีคณุจะไมทําใหขอความ 
ท่ีสําคัญสูญหายไป จากนั้น ปดสวติชไฟ 
รอสองสามวนิาที แลวเปดอกีครัง้ 
เปดเคร่ืองท้ิงไวเปนเวลา 15 นาที

(สําหรับ FAX-2950 และ MFC-7290)
ปดสวิตชไฟ รอสองสามวนิาที แลวเปด 
อีกคร้ัง เปดเคร่ืองท้ิงไวเปนเวลา 15 นาที

 หากปญหายังคงอยู โปรดติดตอสวนงาน 
การบรกิารลกูคา Brother หรอืตวัแทนจําหนาย 
ของ Brother ประเทศของคุณ

Replace Drum ถึงเวลาเปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม)

เปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)

(ดูท่ี การเปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
uu หนา 57)

ตัวนับชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ไมถูกตัง้คาใหมเมื่อติดต้ังชุดแมแบบ
สรางภาพ (ดรัม) ใหม

ต้ังคาตัวนับชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม 
(ดูท่ี การรีเซ็ตตัวนับชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
uu หนา 61)

ขอความแสดง 
ความผิดพลาด

สาเหตุ การดําเนนิการ
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Replace Toner ตลับผงหมกึ (โทนเนอร) ใกลหมดอาย ุ
การใชงาน เคร่ืองจะหยุดพิมพจนกวา 
คุณจะเปลีย่นตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)

ขณะท่ียังมหีนวยความจํา โทรสารจะ 
ถูกบันทึกในหนวยความจํา

หากคุณต้ังคาผงหมึก (โทนเนอร) เปน Stop ให 
เปล่ียนตลับผงหมึก (โทนเนอร) เปนตลับผงหมกึ 
ใหม ของแทจาก Brother ท่ียังไมผานการใชงาน 
ขัน้ตอนนีจ้ะรเีซ็ตโหมดเปลีย่นผงหมกึ (โทนเนอร ) 
(ดูท่ี การเปล่ียนตลับผงหมกึ (โทนเนอร) 
uu หนา 52)

หากคณุตัง้คาผงหมึก (โทนเนอร) เปน Continue 
เคร่ืองจะพิมพขอมลูงานตอเนือ่งจนกวาจอ LCD 
แสดง Toner Ended ถาตองการทราบวิธีการ 
ทํางานของเคร่ืองในโหมดทํางานตอเนื่อง ดูท่ี 
คูมอืขัน้สูงสําหรับผูใช: การต้ังคาผงหมกึ 
(โทนเนอร) 

Scan Unable XX

(XX = รหัสขอผดิพลาด)

เคร่ืองมีปญหาทางกลไกของ 
ตัวเคร่ือง

 (สําหรับ FAX-2840 และ MFC-7240)
ดูท่ี การโอนโทรสารหรือรายงาน 
บันทึกโทรสาร uu หนา 80 
กอนถอดสายเครื่อง เพ่ือท่ีคุณจะไมทําให 
ขอความท่ีสาํคญัสญูหายไป จากนัน้ 
ปดสวิตชไฟ รอสองสามวนิาท ีแลวเปดอีกครัง้ 
เปดเคร่ืองท้ิงไวเปนเวลา 15 นาที

(สําหรับ FAX-2950 และ MFC-7290)
ปดสวิตชไฟ รอสองสามวนิาที แลวเปด 
อีกคร้ัง เปดเคร่ืองท้ิงไวเปนเวลา 15 นาที

 หากปญหายังคงอยู โปรดติดตอสวนงาน 
การบรกิารลูกคา Brother หรอืตวัแทนจําหนาย 
ของ Brother ประเทศของคุณ 

Size mismatch กระดาษในถาดไมใชขนาดท่ีถูกตอง ใสกระดาษตามขนาดที่เหมาะสมลงในถาด 
แลวรีเซ็ต “ขนาดกระดาษ” (Menu, 1, 2, 2) 
(ดูท่ี ขนาดกระดาษ uu หนา 17)

Toner Ended ถึงเวลาเปลีย่นตลบัผงหมึก (โทนเนอร)

ขณะท่ียังมหีนวยความจํา โทรสารจะ 
ถูกบันทึกในหนวยความจํา

เปล่ียนตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใหม 
(ดูท่ี การเปล่ียนตลับผงหมกึ (โทนเนอร) 
uu หนา 52)

Toner Low ถาจอ LCD แสดง Toner Low คุณ 
ยังคงสามารถพิมพได แตเคร่ืองแจง 
ใหคณุทราบวาตลบัผงหมึก (โทนเนอร) 
ใกลหมดแลว

ส่ังซ้ือตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใหมทันที เพ่ือ 
ใหพรอมเปล่ียนตลับผงหมกึ (โทนเนอร) เมื่อจอ 
LCD แสดง Replace Toner หรือ Toner 
Ended 

ขอความแสดง 
ความผิดพลาด
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การโอนโทรสารหรือรายงาน 
บันทึกโทรสาร B

ถาจอ LCD แสดง:

 Init Unable XX

 Print Unable XX

 Scan Unable XX

(สําหรับ FAX-2840 และ MFC-7240) 
ถามีความจําเปนตองถอดสายเครือ่งจากเตาเสยีบไฟ 
AC ขอแนะนําใหโอนโทรสารของคุณไปยังเครื่อง 
โทรสารอื่นหรือไปยัง PC ของคุณ (MFC-7240 
เทานั้น) กอนที่คุณจะถอดปล๊ักเครื่องออก (ดูท่ี 
การโอนโทรสารไปยังเครื่องโทรสารอื่น 
uu หนา 80 หรือ การโอนโทรสารไปยัง PC 
ของคุณ (สําหรับ FAX-2950, MFC-7240 และ 
MFC-7290) uu หนา 80)

คุณสามารถโอนรายงานบันทึกโทรสารเพือ่ดูวามี 
โทรสารที่คุณตองการโอนอีกหรือไม (ดูที่ การโอน  
รายงานบันทึกโทรสารไปยังเคร่ืองโทรสารอีก  
เคร่ือง uu หนา 80)

หมายเหตุ
ถามีขอความแสดงความผิดพลาดที่จอ LCD 
ของเคร่ือง หลังจากโอนโทรสารแลว ถอด 
สายไฟของเคร่ืองจากแหลงไฟสักครูหนึ่งแลว 
เสียบสายอีกครั้ง

 

การโอนโทรสารไปยงัเคร่ืองโทรสารอื่น B

ถาคุณไมไดต้ังคาขอมลูประจําเครือ่ง คุณไมสามารถ 
เขาสูโหมดการโอนโทรสารได (ดูที่ คูมือการติดต้ัง  
เคร่ืองอยางงาย: การปอนขอมูลสวนบุคคล (ID 
ประจําเครื่อง) )

a กด Menu, 9, 0, 1

b ทําอยางใดอยางหนึง่ตอไปนี้:

 ถาจอ LCD แสดง No Data แสดงวา 
ไมมีโทรสารอยูในหนวยความจําของ 
เคร่ือง กด Stop/Exit

 ปอนหมายเลขโทรสารที่จะสงโทรสาร 
กด Start 

การโอนโทรสารไปยัง PC ของคุณ 
(สําหรับ FAX-2950, MFC-7240 และ 
MFC-7290) B

คุณสามารถโอนโทรสารจากหนวยความจําของ 
เคร่ืองของคุณไปยัง PC ของคุณ

a ตรวจสอบวาคุณไดติดต้ัง MFL-Pro Suite 
บน PC ของคุณ และเปด PC-Fax Receiving 
บน PC ของคุณแลว (โปรดดูรายละเอียด 
เกี่ยวกับการรับ PC-Fax ที่ คูมือซอฟตแวร  
สําหรับผูใช: การรับ PC-FAX )

b ตรวจสอบวาคุณไดต้ังคา PC Fax Receive 
บนเคร่ืองของคุณแลว (ดูที่ การรับ PC-Fax 
(สําหรับ Windows ® เทานั้น) uu หนา 30)
ถาโทรสารอยูในหนวยความจําของเครือ่งเม่ือ 
คุณต้ังคาการรับ PC-Fax จอ LCD จะถามวา 
คุณตองการโอนโทรสารไปยัง PC ของคุณ 
หรือไม

c ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:

 ถาตองการโอนโทรสารทั้งหมดไปยัง PC 
ของคุณ กด 1 เคร่ืองจะถามวาคุณ 
ตองการพิมพสําเนาสํารองหรือไม

 ถาตองการออกและเกบ็โทรสารไวในหนวย
ความจํา กด 2 

d กด Stop/Exit

การโอนรายงานบันทึกโทรสารไปยงั 
เคร่ืองโทรสารอีกเคร่ือง B

ถาคุณไมไดต้ังคาขอมลูประจําเครือ่ง คุณไมสามารถ 
เขาสูโหมดการโอนโทรสารได (ดูที่ คูมือการติดต้ัง  
เคร่ืองอยางงาย: การปอนขอมูลสวนบุคคล (ID 
ประจําเครื่อง) )

a กด Menu, 9, 0, 2 

b ปอนหมายเลขโทรสารที่จะสงรายงานบันทึก 
โทรสาร

c กด Start 
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เอกสารติด B

ใสหรือปอนเขาเอกสารไมถกูตอง 
หรือเอกสารยาวเกินไป B

a เปดฝาครอบแผงควบคุม
 

b คอยๆ ดึงกระดาษที่ติดออกไปทางดานหนา 
ของตัวเครื่อง
 

c ปดฝาครอบแผงควบคุม

d กด Stop/Exit

กระดาษติด B

นํากระดาษทั้งหมดออกจากถาดใสกระดาษทุกคร้ัง
และยดืกระดาษทีว่างซอนกนัใหตรงเม่ือใสกระดาษ 
ใหม วิธีนี้จะชวยปองกันไมใหกระดาษถูกปอนเขา 
ในเคร่ืองพรอมกันหลายแผนในเวลาเดียวกัน และ 
ชวยปองกันกระดาษติด

กระดาษตดิอยูในถาดใสกระดาษ 
มาตรฐาน B

หากจอ LCD แสดง Jam Tray ใหทําตามขั้นตอน 
ตอไปนี้:

a ดึงถาดใสกระดาษแยกออกจากเครื่อง
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b ใชมือทัง้สองขางดงึกระดาษทีต่ิดอยูออกชาๆ
 

หมายเหตุ
การดึงกระดาษที่ติดลงดานลางจะชวยใหคุณ 
หยิบกระดาษออกไดงายขึ้น

 

c ตรวจสอบวากระดาษอยูใตเคร่ืองหมายแสดง 
จํานวนกระดาษสูงสุด (b b b) (1) ของถาด 
ใสกระดาษ ขณะกดคันปลดแครปรับกระดาษ 
สีเขียว เล่ือนแครปรับกระดาษใหพอดีกับ 
ขนาดกระดาษ ตรวจสอบใหแนใจวารองนํา 
ยึดอยูในชองเสียบแนนดีแลว (ดูที่ การใส    
กระดาษในถาดใสกระดาษมาตรฐาน uu    
หนา 10)
 

d เสยีบถาดใสกระดาษกลบัเขาในเครือ่งใหแนน

กระดาษติดท่ีดานหลังของเคร่ือง B

หากจอ LCD แสดง Jam Rear แสดงวาอาจมี 
กระดาษติดที่ดานหลังฝาครอบดานหลัง ทําตาม 
ขั้นตอนตอไปนี้:

a เปดฝาครอบดานหนา แลวเปดเคร่ืองทิ้งไว 
10 นาทีเพื่อใหพัดลมภายในเปาช้ินสวนที่ 
รอนมากในเครื่องใหเย็นลง
 

1
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b หลังจากเคร่ืองเย็นลง ใหปดสวิตชไฟของ 
เคร่ือง

หมายเหตุ
(สําหรับ FAX-2840 และ MFC-7240)
เพื่อปองกันการสูญเสียขอความที่สําคัญ ใหดูท ี่ 
การโอนโทรสารหรือรายงานบันทึกโทรสาร 
uu หนา 80

 

คําเตือน
 

พื้นผิวรอน

หลังจากทีค่ณุใชเครือ่งชิ้นสวนภายในของเคร่ือง
บางชิ้นสวนจะรอนมาก รอใหเคร่ืองเย็นลงกอน 
สัมผัสช้ินสวนภายในของเคร่ือง
 

 

 

c ถอดชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) และชุด 
ตลับผงหมึก (โทนเนอร) ออกชาๆ กระดาษ 
ที่ติดอาจถูกดึงออกพรอมกับชุดแมแบบสราง
ภาพ (ดรัม) และชุดตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
หรืออาจปลอยกระดาษเพื่อใหคุณดึงออก 
จากดานในของเครื่อง
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ขอควรจํา
• ขอแนะนําใหวางชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
และตลับผงหมึก (โทนเนอร) บนพื้นผิวเรียบ 
สะอาดโดยใชกระดาษใชแลวหรือผาทิ้งรอง 
ดานลางในกรณีที่หมึกหกหรือกระจายโดย 
ไมไดต้ังใจ

• จัดการตลับผงหมึก (โทนเนอร) อยางระมัด 
ระวัง หากผงหมึก (โทนเนอร) กระจายบนมือ 
หรือเสื้อผา เช็ดหรือลางออกดวยน้ําเย็นทันที

• เพ่ือปองกนัความเสียหายท่ีอาจเกดิกับเครือ่งจาก
ไฟฟาสถิตย หามสัมผัสอิเล็กโตรดท่ีแสดง 
ในภาพ
 

 

d เปดฝาครอบดานหลัง (ถาดรองรับเอกสาร 
ออกแบบหงายหนา)
 

e ดึงแท็บทางดานซายและขวาลง เพื่อเปด 
ฝาครอบฟวสเซอร (1) 
 

1
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f ใชมือทั้งสองขางดึงกระดาษที่ติดออกจาก 
ชุดฟวสเซอรเบาๆ
 

g ปดฝาครอบฟวสเซอรและฝาครอบดานหลัง 
(ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา)

h ใสชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) และชุดตลับ 
ผงหมึก (โทนเนอร) กลับเขาในเคร่ืองอีกคร้ัง
 

i ปดฝาครอบดานหนา หากเคร่ืองไมเร่ิมตน 
การพมิพโดยอัตโนมัติ กด Start

กระดาษติดดานในเคร่ือง B

หากจอ LCD แสดง Jam Inside ใหทําตาม 
ขั้นตอนตอไปนี้:

a เปดฝาครอบดานหนา แลวเปดเคร่ืองทิ้งไว 
10 นาทีเพื่อใหพัดลมภายในเปาช้ินสวน 
ที่รอนมากในเคร่ืองใหเย็นลง
 

b หลังจากเครื่องเย็นลง ใหปดสวิตชไฟของ 
เคร่ือง

หมายเหตุ
(สําหรับ FAX-2840 และ MFC-7240)
เพื่อปองกันการสูญเสียขอความที่สําคัญ ใหดูท ี่ 
การโอนโทรสารหรือรายงานบันทึกโทรสาร 
uu หนา 80
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คําเตือน
 

พื้นผิวรอน

หลังจากที่คุณใชเคร่ือง ช้ินสวนภายในของ 
เคร่ืองบางช้ินสวนจะรอนมาก รอใหเคร่ืองเย็นลง 
กอนสัมผัสช้ินสวนภายในของเคร่ือง
 

 

 

c ถอดชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) และชุดตลับ 
ผงหมึก (โทนเนอร) ออกชาๆ กระดาษที่ติด 
อาจถูกดึงออกพรอมกับชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) และชุดตลับผงหมึก (โทนเนอร) หรือ 
อาจปลอยกระดาษเพื่อใหคุณดึงออกจาก 
ดานในของเคร่ือง
 

ขอควรจํา
• ขอแนะนําใหวางชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
และชุดตลับผงหมึก (โทนเนอร) บนกระดาษ 
หรือผาใชแลวทิ้งในกรณีที่หมึกหกหรือกระจาย
โดยไมไดต้ังใจ

• จัดการตลับผงหมึก (โทนเนอร) อยางระมัดระวัง 
หากผงหมึก (โทนเนอร) กระจายบนมือหรือ 
เสื้อผา เช็ดหรือลางออกดวยน้ําเย็นทันที
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• เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดกับเครื่อง 
จากไฟฟาสถิตย หามสัมผัสอิเล็กโตรดที่แสดง 
ในภาพ
 

 

d กดคันล็อคสีเขียวลงและถอดตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) ออกจากชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) นํากระดาษที่ติดออกหากมีอยูดานใน 
ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
 

ขอควรจํา
เพื่อหลีกเล่ียงปญหาคุณภาพการพิมพ หาม 
สัมผัสช้ินสวนที่แรเงาดังแสดงในภาพ
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e ใสตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใหมกลับเขาไป 
ในชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) จนไดยินเสียง 
คลิกเขาท่ี หากคุณใสตลับผงหมกึ (โทนเนอร) 
อยางถูกตอง คันล็อคสีเขียวจะถูกยกขึ้นโดย 
อัตโนมัติ
 

f หากคุณไมสามารถดึงกระดาษที่ติดออกจาก 
ดานในตัวเคร่ือง ใหถอดถาดใสกระดาษออก 
จากเคร่ือง
 

g ดึงกระดาษที่ติดออกจากชองสอดถาดใส 
กระดาษ
 

หมายเหตุ
การดึงกระดาษที่ติดลงดานลางจะชวยใหคุณ 
หยิบกระดาษออกไดงายขึ้น

 

h ใสถาดใสกระดาษกลับเขาในเครื่อง
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i ใสชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) และชุดตลับ 
ผงหมึก (โทนเนอร) กลับเขาในเครื่อง
 

j ปดฝาครอบดานหนาของเคร่ือง หากเคร่ือง 
ไมเร่ิมตนการพิมพโดยอัตโนมัติ กด Start
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หากคุณประสบปญหากับเคร่ือง B

ขอควรจํา
• หากคุณคิดวาปญหาเกิดจากตัวเครื่อง ตรวจสอบแผนผังดานลางและทําตามคําแนะนําวิธีการแกไข 
คุณสามารถแกไขปญหาสวนใหญไดดวยตนเอง

• หากคุณตองการความชวยเหลือเพิ่มเติม Brother Solutions Center มีคําถามที่พบบอยลาสุด 
และคําแนะนําในวิธีการแกไข 
เขาไปที่ http://solutions.brother.com/

• หากคุณคิดวาเกิดปญหากับลักษณะการแสดงผลของโทรสารของคุณ ลองทําสําเนาเอกสารกอน 
หากเอกสารที่ทําสําเนาออกมาเปนปกติ ปญหาอาจไมไดอยูที่เคร่ือง ตรวจสอบแผนผังดานลาง 
และทําตามคําแนะนําวิธีการแกไข

• การใชวัสดุที่ไมใชของ Brother อาจสงผลตอคุณภาพการพิมพ ประสิทธิภาพการทํางานของฮารดแวร 
และคุณภาพของเคร่ือง

 

การพิมพโทรสารรับเขา 

ปญหา คําแนะนํา

 การพิมพแบบยอ

 ตอเน่ืองแนวนอน

 ประโยคดานบนและดานลางของ 
กระดาษไมครบถวน

 บรรทัดไมครบถวน

โดยทั่วไปเกิดจากสาเหตุการเช่ือมตอสัญญาณโทรศัพทท่ีไมดี หากเอกสารท่ีทําสําเนา 
ออกมาเปนปกติ ปญหาอาจอยูท่ีการเช่ือมตอท่ีม ีstatic หรือสัญญาณรบกวนสายโทรศัพท 
ขอใหอกีฝายสงโทรสารอีกคร้ัง

การพิมพไมไดคุณภาพ ดูท่ี การปรับปรุงคุณภาพการพิมพ uu หนา 98

มีเสนสีดําแนวตั้งเมื่อรับโทรสาร สายโคโรนาสําหรับการพิมพอาจสกปรก ทําความสะอาดสายโคโรนาในชุดแมแบบ 
สรางภาพ (ดรัม) (ดูท่ี การทําความสะอาดสายโคโรนา uu หนา 64)

เครื่องสแกนของผูสงอาจสกปรก ขอใหผูสงทําสําเนาเพ่ือดูวาปญหาอยูท่ีเครื่องสงหรือไม 
ลองรับโทรสารจากเคร่ืองโทรสารอื่น 

หากปญหายังคงอยู โปรดติดตอตัวแทนจําหนายของคุณเพ่ือขอรับการบริการ 

โทรสารรับเขาปรากฏเปนหนาท่ีแยกกัน
หรือหนาวาง

หากโทรสารที่ไดรับถูกแบงหรือพิมพเปนสองหน า หรือหากคุณไดรับหนาวางเพ่ิมขึ้นมา 
การตั้งคาขนาดกระดาษของคุณอาจไมเหมาะสมกับกระดาษที่คุณใช (ดูท่ี ขนาดกระดาษ 
uu หนา 17) 

เปดการยออัตโนมัติ (ดูท่ี คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช: การพิมพโทรสารรับเขาท่ียอขนาด )

สายโทรศัพทหรือการเชื่อมตอโทรศัพท 

ปญหา คําแนะนํา

การโทรออกไมทํางาน ตรวจหาเสียงหมุนโทรออก

เปลี่ยนการตั้งคา Tone/Pulse (ดูท่ี คูมือการติดตั้งเคร่ืองอยางงาย)

ตรวจสอบการเช่ือมตอสายท้ังหมด

ตรวจสอบวาไดเสียบปลั๊กและเปดสวิตชไฟของเครื่องแลว

สงโทรสารดวยตนเองโดยการกด Hook/Hold และหมุนหมายเลข รอจนกวาจะไดยิน 
เสียงสัญญาณโทรสารกอนกด Start 

http://solutions.brother.com/
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เครื่องไมรับสายเมื่อโทร ตรวจสอบวาเคร่ืองอยูในโหมดการรับของตัวเคร่ืองท่ีถูกตองสําหรับการตั้งคาของคุณ (ดูท่ี 
การตั้งคาโหมดการรับของตัวเครื่อง uu หนา 28) ตรวจหาเสียงหมุนโทรออก ถาเปนไปได 
โทรไปท่ีเครื่องของคุณเพ่ือฟงเสียงรับสาย ถาไมมีเสียงรับสาย ตรวจสอบการเชื่อมตอสาย 
สัญญาณโทรศัพท ถาคุณไมไดยินเสียงเรียกเมื่อคุณโทรไปท่ีเครื่องของคุณ ขอใหบริษัท 
ท่ีใหบริการทางดานโทรศัพทของคุณตรวจสอบสาย

การรับโทรสาร 

ปญหา คําแนะนํา

ไมสามารถรับโทรสาร ตรวจสอบวาเคร่ืองของคุณมีเสียงหมุนโทรออกโดยกดปุม Hook/Hold ถาคุณไดยินเสียง 
static หรือสัญญาณรบกวนสายโทรสารของคุณ โปรดติดตอบริษัทท่ีใหบริการทางดาน 
โทรศัพทในพ้ืนท่ีของคุณ

ตรวจสอบการเช่ือมตอสายท้ังหมด ตรวจสอบวาไดเสียบสายสัญญาณโทรศัพทเขากับ 
เตาเสียบโทรศพัทบนผนังและเตาเสียบ LINE ของเครื่องแลว ถาคุณสมคัรสมาชิก DSL 
หรือบริการ VoIP โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเพ่ือดูคําแนะนําในการเชือ่มตอ

ตรวจสอบวาเครื่องอยูในโหมดการรับของตัวเครื่องท่ีถูกตอง ซึ่งกําหนดโดยอุปกรณ 
ภายนอกและบริการสมาชิกโทรศัพทท่ีคุณใชงานในสายเดียวกันกับเคร่ือง Brother 
(ดูท่ี การตั้งคาโหมดการรับของตัวเครื่อง uu หนา 28) 

หากคุณมีสายโทรสารโดยเฉพาะและตองการใหเครื่อง Brother ของคุณรับสายโทรสาร 
รับเขาท้ังหมดโดยอัตโนมัติ คุณควรเลือกโหมด Fax Only 

ถาเคร่ือง Brother ของคุณใชสายเดียวกับเคร่ืองตอบรับภายนอก คุณควรเลือกโหมด 
External TAD เมือ่อยูในโหมด External TAD เครื่อง Brother ของคุณจะรับ 
โทรสารรับเขาโดยอัตโนมัติ และผูโทรเขาจะสามารถฝากขอความไวกับเคร่ืองตอบรับ 
โทรศัพทของคุณ

ถาเคร่ือง Brother ของคุณใชสายรวมกับโทรศัพทอ่ืน และคุณตองการรับสายโทรสาร 
รับเขาท้ังหมดโดยอัตโนมัติ คุณควรเลือกโหมด Fax/Tel เมื่ออยูในโหมด Fax/Tel 
เครื่อง Brother ของคุณจะไดรับโทรสารโดยอัตโนมัติและสงเสียงเรียกท่ีดังติดกันแบบ 
สองคร้ังเพ่ือแจงเตือนใหคุณรับสายเรียกเขา

ถาคุณไมตองการใหเคร่ือง Brother ของคุณรับสายโทรสารรับเขาท้ังหมดโดยอัตโนมัติ 
คุณควรเลือกโหมด Manual เมือ่อยูในโหมด Manual คุณตองรับสายเรียกเขาทุกสาย 
และเปดใชงานเครื่องใหรับโทรสาร

อุปกรณหรือบริการอ่ืนในพ้ืนท่ีของคุณอาจรับสายกอนท่ีเครื่อง Brother ของคุณจะรับสาย 
เพ่ือทดสอบในกรณีน้ี ลดการตั้งคาการชะลอเสียงเรียกเขา:

 ถาโหมดรับถูกตั้งคาเปน Fax Only หรือ Fax/Tel ลดการชะลอเสียงเรียกเขาเปน 1 
คร้ัง (ดูท่ี การชะลอเสียงเรียกเขา uu หนา 28)

 ถาโหมดรับถูกตั้งคาเปน External TAD ลดจํานวนคร้ังท่ีเสียงเรียกดังท่ีตั้งโปรแกรม 
ไวในเคร่ืองตอบรับโทรศัพทของคุณเปน 2

 ถาโหมดรับถูกตั้งคาเปน Manual อยาปรับการตั้งคาการชะลอเสียงเรียกเขา

ขอใหผูอ่ืนสงโทรสารใหคุณเพ่ือทดสอบ:

 ถาคุณไดรับโทรสารทดสอบเปนปกติ แสดงวาเครื่องของคุณทํางานถูกตอง จําไววาตอง 
รีเซต็การชะลอเสียงเรียกเขาหรือตั้งคาเครื่องตอบรับอัตโนมัติไปท่ีการตั้งคาเร่ิมตนของ
คุณ ถาปญหาในการรับโทรสารเกิดขึ้นซ้ําอีกหลังจากรีเซต็การชะลอเสียงเรียกเขา 
แสดงวาบริการบุคคล อุปกรณหรือสมาชิกกําลังรับสญัญาณโทรสารกอนที่เครื่องจะรับสาย

 ถาคุณไมไดรับโทรสาร อุปกรณหรือบริการสมาชิกอ่ืนๆ อาจสงสัญญาณรบกวนการรับ 
โทรสารของคุณหรืออาจมีปญหาท่ีสายเครื่องโทรสาร

สายโทรศัพทหรือการเชื่อมตอโทรศัพท (ตอ)

ปญหา คําแนะนํา
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ไมสามารถรับโทรสาร

(ตอ)

ถาคุณใชเครื่องตอบรับโทรศัพท (โหมด External TAD) โดยใชสายเดียวกับเคร่ือง 
Brother ใหตรวจสอบวาเคร่ืองตอบรับของคุณถูกตั้งค าไวอยางถูกตอง (ดูท่ี การเช่ือมตอ  
เครื่องตอบรับโทรศัพทภายนอก  uu หนา 33)

1 เช่ือมตอเครื่องตอบรับโทรศัพทภายนอกตามท่ีแสดงในภาพบนหนา 33 

2 ตั้งคาเคร่ืองตอบรับของคุณใหรับสายภายในเสียงเรียกเขาดังหน่ึงหรือสองคร้ัง

3 บันทึกขอความสงออกในเครื่องตอบรับของคุณ

 บันทึกเสียงเงียบหาวินาทีกอนเริ่มตนขอความสงออกของคุณ

 จํากัดระยะเวลาการพูดของคุณท่ี 20 วินาที

 สิ้นสุดขอความสงออกของคุณโดยปอนรหัสการเร่ิมทํางานแบบระยะไกลสําหรับ 
ผูสงโทรสารดวยตนเอง ตัวอยางเชน: “หลังจากเสียงปป ฝากขอความหรือกด 
l51 และ Start เพ่ือสงโทรสาร”

4 ตั้งคาเคร่ืองตอบรับของคุณใหรับสาย

5 ตั้งคาโหมดการรับของตัวเครื่อง Brother เปน External TAD (ดูท่ี การตั้งคา  
โหมดการรับของตัวเครื่อง  uu หนา 28)

ตรวจสอบวาเปดใชงานคุณลักษณะ การตรวจจับโทรสารของเคร่ือง Brother อยู การตรวจ 
จับโทรสารเปนคุณลักษณะท่ีใหคุณรับโทรสาร แมวาคุณจะร ับสายจากโทรศัพทภายนอก 
หรือโทรศัพทท่ีตอแยกออกจากตัวเคร่ือง (ดูท่ี การตรวจจับโทรสาร  uu หนา 29)

ถาคุณไดรับขอผิดพลาดในการสงบอยคร้ังเน่ืองจากสัญญาณรบกวนในสายโทรศัพท ลอง 
เปลี่ยนการตั้งคาเครื่องท่ีสามารถเขากันไดเปน Basic(for VoIP) (ดูท่ี สัญญาณ  
รบกวนสายโทรศัพท/ VoIP  uu หนา 97) 

การสงโทรสาร 

ปญหา คําแนะนํา

คุณภาพการสงไมดี ลองเปลี่ยนความละเอียดเปน Fine หรือ S.Fine ทําสําเนาเพ่ือตรวจสอบการทํางาน 
ของเครื่องสแกนของเครื่อง ถาคุณภาพสําเนาไมดี ทําความสะอาดเคร่ืองสแกน (ดูท่ี 
การทําความสะอาดกระจกเครื่องสแกน  uu หนา 63)

รายงานการตรวจสอบความถูกตอง 
การสงสัญญาณแสดงผลลัพธ 
RESULT:ERROR 

อาจมีสัญญาณรบกวนช่ัวคราวหรือ static ในสาย ลองสงโทรสารอีกครั้ง 

(FAX-2940, MFC-7240 และ MFC-7240 เทาน้ัน)
หากคุณกําลังสงขอความ PC-Fax และไดรับขอความ RESULT:NG ในรายงานการตรวจสอบ 
ความถูกตองการสงสัญญาณ แสดงวาหนวยความจําในเครื่องของคุณอาจเต็ม ในการเพิ่ม 
พ้ืนท่ีวางใหหนวยความจํา คุณสามารถปดการจัดเก็บโทรสาร (ดูท่ี คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช: 
การเปล่ียนตัวเลือกโทรสารแบบระยะไกล ) พิมพขอความโทรสารในหนวยความจํา (ดูท่ี 
คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช: การพิมพโทรสารจากหนวยความจํา) หรือยกเลิกโทรสารท่ีชะลอ 
การสงหรืองานท่ีมีการดึงสัญญาณ (ดูท่ี คูมือข ั้นสูงสําหรับผูใช: การตรวจสอบและการ 
ยกเลิกงานท่ีคางอยู ) ถาปญหายังคงเกิดขึน้ 
โปรดติดตอบริษัทท่ีใหบริการทางดานโทรศัพท และขอใหตรวจสอบสายโทรศัพทของคุณ

ถาคุณไดรับขอผิดพลาดในการสงบอยคร้ัง เน่ืองจากสัญญาณรบกวนในสายโทรศัพท 
ลองเปลี่ยนการตั้งคาเครื่องท่ีสามารถเขากันไดเปน Basic(for VoIP) (ดูท่ี สัญญาณ  
รบกวนสายโทรศัพท/ VoIP  uu หนา 97)

โทรสารที่สงวางเปลา ตรวจสอบวาคุณใสเอกสารถูกตอง (ดูท่ี การวางเอกสาร  uu หนา 23)

มีเสนสีดําแนวตั้งเมื่อสงโทรสาร เสนสีดําแนวตั้งในโทรสารท่ีคุณสงโดยปกติเกิดจากรอยสกปรกหรือนํ้ายาลบคําผิดบนแถบ
กระจก (ดูท่ี การทําความสะอาดกระจกเครื่องสแกน  uu หนา 63)

การรับโทรสาร (ตอ)

ปญหา คําแนะนํา



การจัดการสายเรียกเขา 

ปญหา คําแนะนํา

เครื่อง ‘ไดยิน’ เสียงเปนเสียงเรียก 
โทรสาร (CNG tone)

หากการตรวจจับโทรสารไดรับการต้ังคาไวท่ีเปด เครื่องของคุณจะไวตอเสียงมากขึน้ 
ซึ่งอาจแปลเสียงบางเสียงหรือเสียงเพลงในสายผิดพลาดเปนเสียงสัญญาณเคร่ืองโทรสาร
ท่ีเรยีกเขามาและตอบกลับดวยเสียงรบัสายโทรสารน้ัน ปดใชงานเคร่ืองโดยกด Stop/Exit 
เพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาน้ี คุณอาจลองปดการตรวจจ ับโทรสาร (ดูท่ี การตรวจจับโทรสาร 
uu หนา 29)

การสงสัญญาณการใชโทรสาร 
ไปยังเคร่ือง

ถาคุณรับโทรศัพทภายนอกหรือโทรศัพทท่ีตอแยกออกจากตัวเครื่อง กดรหัสการเร่ิมทํางาน 
แบบระยะไกล (การตั้งคาเร่ิมตน คือ l51) เมื่อเคร่ืองของคุณรับสายใหวางสาย

คุณลักษณะท่ีกําหนดเองในสายเดียว ถาคุณใชการรอสาย การรอสาย/รายช่ือผูโทรเขา รายช่ือผูโทรเขา จดหมายเสียง 
เคร่ืองตอบรับ ระบบแจงเตือน หรือคุณลักษณะท่ีกําหนดเองอ่ืนๆ ในสายโทรศัพทเดียวกับ 
เครื่องของคุณอาจเกิดปญหาในการสงหรือรับโทรสาร

ตัวอยางเชน: ถาคุณสมัครสมาชิกการรอสาย หรือบริการท่ีกําหนดเองอื่นๆ และมีสัญญาณ 
เรียกเขาในสายขณะท่ีเคร่ืองของคุณกําลังสงหร ือรับโทรสาร สัญญาณอาจหยุดช่ัวคราว 
หรือโทรสารติดขดั คุณลักษณะ ECM ของ Brother สามารถชวยแกปญหาน้ีได เง่ือนไขน้ี 
เช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมระบบโทรศัพทและเกิดขึ้นกับทุกอุปกรณท่ีสงและรับขอมูลผาน 
สายท่ีใชรวมกันท่ีมีคุณลักษณะกําหนดเองเพ่ือหลีกเลี่ยงการติดขดัท่ีอาจสงผลกระทบตอ
ธุรกิจของคุณ ขอแนะนําใหแยกใชสายท่ีไมมีคุณล ักษณะกําหนดเอง

ปญหาการเขาใชงานเมนู 

ปญหา คําแนะนํา

เครื่องจะสงเสียงปปเมือ่คุณพยายาม 
เขาถึงเมนู รูปแบบการรับ และรูปแบบ 
การสง

หาก FAX  ไมติดสวาง ใหกดเพ่ือเปดโหลดโทรสาร การตั้งคารูปแบบการรับ 
(Menu, 2, 1) และการตั้งคารูปแบบการสง (Menu, 2, 2) สามารถใชไดเมื่อเคร่ือง 
อยูในโหมดโทรสารเทาน้ัน

ปญหาการทําสําเนา  

ปญหา คําแนะนํา

ไมสามารถทําสําเนา ตรวจสอบวา COPY  ติดสวาง (ดูท่ี วิธีการทําสําเนา uu หนา 42)

เสนสีดําแนวตั้งปรากฏในสําเนา เสนสีดําแนวตั้งในสําเนาโดยปกติเกิดจากรอยสกปรกหรือนํ้ายาลบคําผิดบนแถบกระจก 
หรือสายโคโรนาสกปรก (ดูท่ี การทําความสะอาดกระจกเครื่องสแกน uu หนา 63 และ 
การทําความสะอาดสายโคโรนา uu หนา 64)

สําเนาวางเปลา ตรวจสอบวาคณุใสเอกสารถูกตอง (ดูท่ี การใชชุดปอนเอกสารอัตโนมตัิ (ADF) 
uu หนา 23)
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ปญหาในการพมิพ (สําหรับ FAX-2950, MFC-7240 และ MFC-7290) 

ปญหา คําแนะนํา

ไมมีเอกสารท่ีพิมพออกมา  ตรวจสอบวาไดเสียบปลั๊กและเปดสวิตชเครื่องแลว

 ตรวจสอบวาไดติดตั้งตลับผงหมีก (โทนเนอร) และช ุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
อยางถูกตอง (ดูท่ี การเปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 57)

 ตรวจสอบการเช่ือมตอสายอินเตอรเฟสท้ังท่ีตัวเครื่องและคอมพิวเตอรของคุณ 
(ดูท่ี คูมือการติดตั้งเคร่ืองอยางงาย)

 ตรวจสอบวาไดติดตั้งและเลือกไดรเวอรเครื่องพิมพอยางถูกตอง

 ตรวจสอบเพ่ือดูวาจอ LCD แสดงขอความแสดงความผิดพลาด (ดูท่ี ขอความแสดง  
ความผิดพลาดและขอความแจงการบํารุงรักษา uu หนา 75)

 ตรวจสอบวาเครื่องออนไลนอยู:
(Windows® 7) คลิกท่ีปุม Start และ Devices and Printers คลิกขวา Brother 
MFC-XXXX Printer และคลิก See what’s printing คลิก Printer ในแถบเมนู 
ตรวจสอบวาไมไดเลือก Use Printer Offline 
(Windows Vista®) คลิกท่ีปุม Start, Control Panel, Hardware and Sound 
และ Printers คลิกขวา Brother MFC-XXXX Printer ตรวจสอบวาไมไดเลือก 
Use Printer Offline 
(Windows® XP) คลิกท่ีปุม Start และเลือก Printers and Faxes คลิกขวา 
Brother MFC-XXXX Printer ตรวจสอบวาไมไดเลือก Use Printer Offline 

เคร่ืองพิมพโดยไมคาดคิดหรอืพิมพขยะ  กด Stop/Exit เพ่ือยกเลิกงานพิมพ

 ตรวจสอบการตั้งคาในแอพพลิเคช่ันของคุณเพ่ือตรวจสอบวาไดตั้งคาใหทํางานกับ 
เคร่ืองของคุณแลว

 ดึงถาดใสกระดาษออก และรอจนกระท่ังเครื่องหยุดพิมพ จากนั้นปดสวิตชไฟของเครื่อง 
และถอดสายออกจากแหลงจายไฟช่ัวครูหน่ึง 
โทรสารท่ีจัดเก็บอยูในหนวยความจําของเครื่องจะถูกลบออก ดูท่ี การโอนโทรสาร  
หรือรายงานบันทึกโทรสาร uu หนา 80 กอนถอดสายเครื่อง เพ่ือท่ีคุณจะไมทําให 
ขอความท่ีสําคัญสูญหายไป

เครื่องพิมพสองหนาแรกถูกตอง 
จากน้ันบางหนามขีอความหายไป

 ตรวจสอบการตั้งคาในแอพพลิเคช่ันของคุณเพ่ือตรวจสอบวาไดตั้งคาใหทํางานกับ 
เคร่ืองของคุณแลว

 คอมพิวเตอรของคุณไมจดจําสัญญาณไฟเต็มของบัฟเฟอรอินพุตของเครื่อง ตรวจสอบ 
วาคุณไดเช่ือมตอสายอินเตอรเฟสอยางถูกตอง (ดูท่ี คูมอืการติดตั้งเครื่องอยางงาย)

หัวกระดาษหรือทายกระดาษจะปรากฏ 
เม่ือเอกสารแสดงบนหนาจอแตไมแสดง
ขึ้นเมื่อพิมพออก

มีบริเวณท่ีไมสามารถพิมพไดท่ีดานบนและดานลางของหนา ปรับขอบกระดาษดานบนและ 
ดานลางในเอกสารของคุณเพ่ือใหพิมพได (ดูที ่บริเวณท่ีไมสามารถสแกนไดและไม  
สามารถพิมพได uu หนา 16)

เครื่องไมพิมพหรือหยุดพิมพ กด Stop/Exit เพ่ือยกเลิกงานพิมพ

เน่ืองจากเครื่องยกเลกิงานพิมพและลางขอมลูงานพมิพออกจากหนวยความจําจงึอาจทําให 
เอกสารท่ีพิมพออกมาไมสมบูรณ
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ปญหาในการสแกน (สําหรับ FAX-2950, MFC-7240 และ MFC-7290) 

ปญหา คําแนะนํา

ขอผิดพลาด TWAIN หรือ WIA 
จะปรากฏเมื่อเร่ิมสแกน (Windows®)

ตรวจสอบวาไดรเวอร Brother TWAIN หรือ WIA ถูกเลือกเปนแหลงขอมูลหลักใน 
แอพพลิเคช่ันการสแกนของคุณ ตัวอยางเชน ใน Nuance™ PaperPort™ 12SE คลิก Scan 
Settings, Scan or Get Photo แลวคลิก Select เพือ่เลือกไดรเวอร Brother TWAIN หรือ 
WIA

ขอผิดพลาด TWAIN หรือ ICA 
จะปรากฏเมื่อเร่ิมสแกน (แม็คอินทอช)

ตรวจสอบวาไดรเวอร Brother TWAIN ถูกเลือกเปนแหลงขอมูลหลักใน PageManager 
คลิก File, Select Source แลวเลือกไดรเวอร Brother TWAIN

ผูใช Mac OS X 10.6.x และ 10.7.x สามารถสแกนเอกสารโดยใชไดรเวอรเครื่องสแกน ICA

ดทูี ่คูมอืซอฟตแวรสาํหรับผูใช: การสแกนเอกสารโดยใชไดรเวอร ICA (Mac OS X 10.6.x - 
10.7.x ) 

OCR ไมทํางาน ลองเพ่ิมความละเอียดการสแกน

(ผูใชแม็คอินทอช) 
ตรวจสอบวาคณุไดดาวนโหลดและติดตัง้ Presto! PageManager จาก 
http://nj.newsoft.com.tw/download/brother/PM9SEInstaller_BR_multilang.dmg

ปญหาซอฟตแวร (สําหรับ FAX-2950, MFC-7240 และ MFC-7290) 

ปญหา คําแนะนํา

ไมสามารถติดต้ังซอฟตแวรหรือพิมพได (Windows® เทานั้น) 
รันโปรแกรม Repair MFL-Pro Suite บนแผนซดีีรอม โปรแกรมน้ีจะซอมแซมและติดตั้ง 
ซอฟตแวรอีกครั้ง

ไมสามารถพิมพ ‘2 ใน 1’ หรือ ‘4 ใน 1’ ตรวจสอบวาการตั้งคาขนาดของกระดาษในแอพพลิเคช่ันและในไดรเวอรเครื่องพิมพ 
เหมอืนกัน

เครื่องไมพิมพจาก Adobe® 
Illustrator®

ลองลดความละเอียดในการพิมพ (ดูท่ี คูมอืซอฟตแวรสําหรับผูใช: แท็บท่ัวไป )

ปญหาการจัดการกระดาษ 

ปญหา คําแนะนํา

เครื่องไมปอนกระดาษ

จอ LCD แสดง No Paper หรือ 
ขอความกระดาษติด

 หากไมมีกระดาษ บรรจุกระดาษใหมเขาในถาดใสกระดาษ

 หากมกีระดาษในถาดใสกระดาษ ตรวจสอบวากระดาษยืดตรง หากกระดาษมวนอยู 
ยืดกระดาษออกใหตรง บางครั้งควรหยิบกระดาษออก พลิกปกกระดาษกลับอีกดาน 
และใสกระดาษกลับเขาในถาดใสกระดาษ

 ลดจํานวนกระดาษในถาดใสกระดาษแลวลองอีกครั้ง

 (สําหรับ FAX-2950, MFC-7240 และ MFC-7290)
ตรวจสอบวาไมไดเลือกโหมดการปอนดวยตนเองในไดรเวอรเครื่องพิมพ

 ทําความสะอาดลูกกลิ้งปอนกระดาษ ดูท่ี การบํารุงรักษาตามปกติ uu หนา 51

 ถาจอ LCD แสดงขอความกระดาษติด และคุณยังคงประสบปญหา ดูท่ี 
ขอความแสดงความผิดพลาดและขอความแจงการบํารุงรักษา uu หนา 75 

เครื่องไมปอนเอกสารหรือเอกสารเอียง ทําความสะอาดลูกกลิ้งตัวปอนเอกสาร ดูท่ี การทําความสะอาดตัวปอนเอกสาร uu หนา 64

ชนิดกระดาษที่เหมาะสม คุณสามารถใชกระดาษชนิดบาง กระดาษธรรมดา กระดาษปอนด กระดาษรีไซเคิล 
ซองจดหมาย และฉลากท่ีออกแบบมาเพ่ือใชงานกับเครื่องพิมพเลเซอร (สําหรับรายละเอยีด 
ดูท่ี กระดาษและสื่อสิ่งพิมพอ่ืนๆ ท่ีใชรวมกับเคร ื่องได uu หนา 17) 

คุณสามารถบรรจุซองจดหมายไดจากชองปอนกระดาษดวยตนเอง

http://nj.newsoft.com.tw/download/brother/PM9SEInstaller_BR_multilang.dmg
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มีกระดาษติด นํากระดาษท่ีติดออก (ดูท่ี กระดาษติด uu หนา 81)

ปญหาดานคุณภาพการพมิพ 

ปญหา คําแนะนํา

หนาท่ีพิมพออกมามวน  สาเหตุของปญหาอาจเกิดจากกระดาษชนิดบางหรือหนามคีุณภาพต่ํา หรือไมไดพิมพ 
บนดานท่ีแนะนํา ลองพลิกกลับปกกระดาษในถาดใสกระดาษ

 ตรวจสอบวาคุณเลือกชนิดของกระดาษที่เหมาะสมกับประเภทสื่อสิ่งพิมพท่ีคุณใชอยู 
(ดูท่ี กระดาษและสื่อสิ่งพิมพอ่ืนๆ ท่ีใชรวมกับเคร ื่องได uu หนา 17)

 ความช้ืนท่ีนอยหรือมากเกินไป หรืออุณหภูมิท่ีสูงเกินไปอาจเปนสาเหตุใหกระดาษ 
มวนได (ดูท่ี ขอมูลท่ัวไป uu หนา 121)

หนาท่ีพิมพออกมามรีอยเปอน การตั้งคาชนิดของกระดาษอาจไมเหมาะสมสําหรับประเภทสื่อสิ่งพิมพท่ีคุณใชอยู หรือ 
สื่อสิ่งพิมพอาจหนาเกินไปหรือมีพ้ืนผิวขรุขระ (ดูท่ี กระดาษและสื่อสิ่งพิมพอ่ืนๆ ท่ีใช  
รวมกับเคร่ืองได uu หนา 17 และ คูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช: แท็บท่ัวไป (สําหรับ 
FAX-2950, MFC-7240 และ MFC-7290))

เอกสารท่ีพิมพออกมาจางเกินไป  หากปญหาน้ีเกิดขึ้นขณะที่ทําสําเนาหรือพิมพโทรสารรับเขา ตั้งคา Toner Save 
เปนปด ในการตั้งคาเมนูของเครื่อง (ดูท่ี คูม ือขัน้สูงสําหรับผูใช: ประหยัดผงหมึก 
(โทนเนอร) )

 (สําหรับ FAX-2950, MFC-7240 และ MFC-7290)
ยกเลิกการเลือก Toner Save Mode ในแท็บ Advanced 
ในไดรเวอรของเครื่องพิมพ (ดท่ีู คูมอืซอฟตแวรสําหรับผูใช: แท็บ Advanced )

 ปรับความเขมในการพมิพโดยกด Menu, 2, 1, 6 (สาํหรับ FAX-2950 และ MFC-7290) 
หรือ Menu, 2, 1, 7 (สําหรับ FAX-2840 และ MFC-7240 ) จากน้ันกด c เพ่ือปรับสี 
การพิมพใหเขมขึน้ (ดูท่ี คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช: การตัง้คาความเขม ในการพิมพ )

ปญหาอื่นๆ 

ปญหา คําแนะนํา

เครื่องไมเปดทํางาน สถานการณการเช่ือมตอไฟฟาท่ีรายแรง (เชน ฟาผาหรือไฟกระชาก) อาจกระตุนใหกลไก 
ความปลอดภัยภายในของเคร่ืองทํางาน ปดเคร่ืองและปลดสายไฟออกรอสิบนาที จากน้ัน 
เสียบสายไฟและเปดเครื่องอีกครั้ง

หากปญหาไมไดรับการแกไขใหปดเครื่อง เสียบสายไฟเขาท่ีเตาเสียบอื่นท่ีสามารถใชงานได 
แลวเปดเคร่ือง

ปญหาการจัดการกระดาษ (ตอ)

ปญหา คําแนะนํา
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การตั้งคาการตรวจจับเสียงหมุน
โทรออก B

เม่ือคุณสงโทรสารโดยอัตโนมัติโดยคาเร่ิมตน 
เคร่ืองของคุณจะรอระยะเวลาหนึ่งกอนเร่ิมหมุน 
หมายเลข เม่ือเปล่ียนแปลงการต้ังคาเสียงหมุน 
โทรออกไปทีก่ารตรวจจับ คณุสามารถสัง่ใหเครือ่ง 
ของคุณหมุนทันทีที่ตรวจจับเสียงหมุนโทรออก 
การตัง้คาน้ีชวยประหยดัเวลาชวงหน่ึงเมือ่ส งโทรสาร 
ไปยังหมายเลขอื่นที่แตกตาง ถาคุณเปล่ียนแปลง 
การต้ังคาและเริ่มประสบปญหาในการโทรออก 
คุณควรเปล่ียนกลับไปที่การตั้งคาเร่ิมตน ไมใช 
การตรวจจับ

a กด Menu, 0, 5 

b กด a หรือ b เพื่อเลือก Detection หรือ 
No Detection 
กด OK

c กด Stop/Exit

สัญญาณรบกวนสายโทรศัพท/
VoIP B

ถาคุณประสบปญหาในการสงหรือรับโทรสารเน่ือง
จากมีสัญญาณรบกวนในสายโทรศัพท ขอแนะนํา 
ใหคุณปรับการปรับสมดุลสําหรับเคร่ืองที่เขาก ันได
เพื่อลดความเร็วของโมเด็มสําหรับการทํางานของ
โทรสาร

a กด Menu, 2, 0, 1

b กด a หรอื b เพือ่เลอืก Basic(for VoIP), 
Normal หรอื High (FAX-2840, FAX-2950 
และ MFC-7290)

 Basic(for VoIP) ตัดความเร็วของ 
โมเด็มที่ 9600 bps เม่ือคุณเปล่ียนแปลง 
ความเขากันไดเปน Basic(for VoIP)
คุณลักษณะ ECM จะสามารถใชได 
สําหรับการสงโทรสารเทานั้น

สําหรับสายโทรศัพทมาตรฐาน: หากคุณ 
ประสบปญหาสัญญาณรบกวนในสาย 
โทรศัพทมาตรฐานของคุณเปนประจํา 
ลองใชการตั้งคาดังนี้

หากคุณใช VoIP: ผูใหบริการ VoIP 
สนับสนนุโทรสารโดยใชมาตรฐานตางๆ 
หากคุณประสบปญหาขอผิดพลาดในการ
สงสัญญาณโทรสารเปนประจํา ลองใช 
การตั้งคาดังนี้

 Normal ต้ังคาความเร็วของโมเด็มที่ 
14400 bps

 High ต้ังคาความเร็วของโมเด็มที่ 
33600 bps (FAX-2840, FAX-2950 
และ MFC-7290)

กด OK

c กด Stop/Exit

หมายเหตุ
VoIP (Voice over IP) เปนประเภทระบบ 
โทรศัพทที่ใชการเช่ือมตออินเทอรเน็ตแทน 
สายโทรศัพททั่วไป
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การปรับปรุงคุณภาพการพิมพ B

หากเอกสารที่พิมพออกมามีปญหาคุณภาพการพิมพใหลองทําสําเนา หากเอกสารที่ทําสําเนาออกมา 
มีคณุภาพดีปญหาอาจไมไดอยูทีเ่ครือ่ง ตรวจสอบการเชื่อมตอสายอินเตอรเฟสและขั้นตอนตอไปนี้กอน 
จากนั้นหากคุณยังคงประสบปญหาคุณภาพการพิมพ ตรวจสอบแผนผังดานลางและทําตามคําแนะนํา

หมายเหตุ
Brother ไมแนะนําใหใชตลับผงหมึก (โทนเนอร) อื่นนอกจากตลับผงหมึก (โทนเนอร) ของแทของ 
Brother หรือเติมผงหมึก (โทนเนอร) ในตลับผงหมึก (โทนเนอร) ที่ใชแลวดวยผงหมึก (โทนเนอร) 
จากแหลงอื่น

 

a เพื่อใหไดคุณภาพการพิมพที่ดีที่สุดขอแนะนําใหใชกระดาษที่แนะนํา ตรวจสอบวาคุณใชกระดาษ 
ที่ตรงตามขอมูลจําเพาะที่กําหนด (ดูที่ กระดาษและส่ือสิ่งพิมพอื่นๆ ที่ใชรวมกับเคร ื่องได uu หนา 17)

b ตรวจสอบวาไดติดต้ังชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) และตลับผงหมึก (โทนเนอร) อยางถูกตอง

ตัวอยางคุณภาพการพิมพไมได 
มาตรฐาน

คําแนะนํา

 

ซีดจาง

 ถอดชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) และชุดตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใชมือ 
สองขางถือชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหเสมอกันและคอยๆ เขยาจาก 
ดานหนึง่ไปดานหนึง่หลายคร้ังเพ่ือกระจายผงหมึก (โทนเนอร) ดานใน 
ตลับหมึกใหท่ัว

 ตรวจสอบวาต้ังคา Replace Toner ไปท่ี Continue (โหมดทํางาน 
ตอเนือ่ง) โดยกด Menu, 1, 7 (ดูท่ี คูมอืขัน้สูงสําหรับผูใช: การต้ังคา 
ผงหมกึ (โทนเนอร) )

 ตรวจสอบสภาพแวดลอมของเคร่ือง เชน ความชื้น อุณหภูมสูิง และอ่ืนๆ 
อาจทําใหการพิมพผิดพลาด (ดูท่ี คูมือเก่ียวกับความปลอดภัยของ 
ผลิตภัณฑ: เลือกตําแหนงท่ีปลอดภัยสําหรับผลิตภัณฑของคุณ )

 ถาหนากระดาษจางท้ังหนา อาจมกีารเปดใชโหมดประหยัดผงหมึก 
(โทนเนอร) ปด Toner Save ในการต้ังคาเมนูของเคร่ือง หรือ (สําหรับ 
FAX-2950, MFC-7240 และ MFC-7290) Toner Save Mode ใน 
เคร่ือง Properties (หรือ Preferences) ของไดรเวอร (ดูท่ี คูมือ 
ขั้นสูงสําหรับผูใช: รูปแบบการประหยดัผงหมึก (โทนเนอร) หรือ คูมือ  
ซอฟตแวรสําหรับผูใช: แท็บ Advanced )

 ทําความสะอาดสายโคโรนาในชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) (ดูท่ี การทํา  
ความสะอาดสายโคโรนา uu หนา 64)

 ใสตลับผงหมกึ (โทนเนอร) ใหม (ดูท่ี การเปล่ียนตลับผงหมกึ 
(โทนเนอร) uu หนา 52)

 ใสชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม (ดูท่ี การเปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) uu หนา 57)

 ปรับความเขมในการพิมพโดยกด Menu, 2, 1, 6 (สําหรับ FAX-2950 
และ MFC-7290) หรือ Menu, 2, 1, 7 (สําหรับ FAX-2840 และ 
MFC-7240) จากนั้นกด c เพ่ือปรับสีการพิมพใหเขมขึ้น (ดูท่ี คูมือข ั้นสูง 
สําหรับผูใช: การต้ังคาความเขมในการพิมพ )

ABCDEFGH
abcdefghijk

A B C D
a b c d e
0 1 2 3 4

CDEF
defg

B C
b c d

2 3
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B

 

พื้นหลังเทา

 ตรวจสอบวาคุณใชกระดาษท่ีตรงตามขอมลูจําเพาะท่ีกําหนด (ดูท่ี 
กระดาษและส่ือส่ิงพิมพอ่ืนๆ ท่ีใชรวมกับเคร ื่องได uu หนา 17)

 ตรวจสอบสภาพแวดลอมของเคร่ือง เชน ความชื้นและ อุณหภูมิสูง 
อาจทําใหเกิดการบังแสงพ้ืนหลังเพ่ิมขึ้น (ดท่ีู คูมือเก่ียวกับ  
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ: เลือกตําแหนงท่ีปลอดภัยสําหรับ 
ผลิตภัณฑของคุณ )

 ทําความสะอาดพ้ืนผวิแมแบบสรางภาพ (ดรัม) (ดูท่ี การทําความสะอาด  
ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 66)

 ใสตลบัผงหมกึ (โทนเนอร) ใหม (ดูท่ี การเปล่ียนตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
uu หนา 52)

 ใสชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม (ดูท่ี การเปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) uu หนา 57)

 

ภาพซอน

 ตรวจสอบวาคุณใชกระดาษท่ีตรงตามขอมลูจําเพาะท่ีกําหนด กระดาษ 
ผวิหยาบหรอืส่ือส่ิงพิมพชนดิหนาอาจทําใหเกิดปญหานี ้(ดูท่ี กระดาษและ 
ส่ือส่ิงพิมพอ่ืนๆ ท่ีใชรวมกับเคร่ืองได uu หนา 17)

 ตรวจสอบวาคุณไดเลือกประเภทส่ือท่ีเหมาะสมในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ 
(สําหรับ FAX-2950, MFC-7240 และ MFC-7290) หรือในการต้ังคาเมน ู
Paper Type ของเคร่ือง (ดูท่ี กระดาษและสื่อส่ิงพิมพอ่ืนๆ ท่ีใชรวมกับ  
เคร่ืองได uu หนา 17 และ คูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช: แท็บท่ัวไป )

 (สําหรับ FAX-2950, MFC-7240 และ MFC-7290)
เลือกโหมด Reduce Ghosting ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ (ดูท่ี คูมือ  
ซอฟตแวรสําหรับผูใช: การต้ังคาการลดภาพซอน )

 ใสตลับผงหมกึ (โทนเนอร) ใหม (ดูท่ี การเปล่ียนตลับผงหมกึ 
(โทนเนอร) uu หนา 52)

 ทําความสะอาดพ้ืนผวิแมแบบสรางภาพ (ดรัม) (ดูท่ี การทําความสะอาด  
ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 66)

 ใสชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม (ดูท่ี การเปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) uu หนา 57)

 ชุดฟวสเซอรอาจปนเปอน โปรดติดตอ สวนงานการบริการลูกคา Brother 
หรือตัวแทนจําหนายของ Brother ประเทศของคุณ

 

ขอมูลจําเพาะผงหมึก 
(โทนเนอร)

 ตรวจสอบวาคุณใชกระดาษท่ีตรงตามขอมลูจําเพาะท่ีกําหนด กระดาษ 
ผวิหยาบอาจทําใหเกิดปญหา (ดูท่ี กระดาษและสื่อส่ิงพิมพอ่ืนๆ ท่ีใช  
รวมกับเคร่ืองได uu หนา 17)

 ทําความสะอาดสายโคโรนาและชดุแมแบบสรางภาพ (ดร ัม) (ดูท่ี การทํา  
ความสะอาดสายโคโรนา uu หนา 64 และ การเปล่ียนชุดแมแบบ  
สรางภาพ (ดรัม) uu หนา 57)

 ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) อาจเสียหาย ใสชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ใหม (ดูท่ี การเปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 57)

 ชุดฟวสเซอรอาจปนเปอน โปรดติดตอสวนงานการบริการลูกคา Brother 
หรือตัวแทนจําหนายของ Brother ประเทศของคุณ

ตัวอยางคุณภาพการพิมพไมได 
มาตรฐาน

คําแนะนํา

ABCDEFGH
abcdefghijk

A B C D
a b c d e
0 1 2 3 4

ABCDEFGH
abcdefghijk

A B C D
a b c d e
0 1 2 3 4
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สีคอยๆ เลือน

 ตรวจสอบวาคุณใชกระดาษท่ีตรงตามขอมลูจําเพาะท่ีกําหนด กระดาษ 
ผวิหยาบอาจทําใหเกิดปญหา (ดูท่ี กระดาษและสื่อส่ิงพิมพอ่ืนๆ ท่ีใช  
รวมกับเคร่ืองได uu หนา 17)

 เลือกโหมด Thick Paper ในไดรเวอรเครือ่งพมิพ (FAX-2950, MFC-7240 
และ MFC-7290), เลือก Thick ในการต้ังคาเมนู ชนิดของกระดาษของ 
เคร่ือง หรือใชกระดาษท่ีบางกวาท่ีคุณกําลังใช อยูในปจจุบัน (ดูท่ี ชนิด 
ของกระดาษ uu หนา 17 และ คูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช: แท็บท่ัวไป )

 ตรวจสอบสภาพแวดลอมของเคร่ือง เชน ความชื้นสูงอาจทําใหเกิด
สีคอยๆ เลือน (ดูท่ี คูมือเก่ียวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ: 
เลือกตําแหนงทีป่ลอดภยัสําหรบัผลิตภณัฑของคุณ )

 ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) อาจเสียหาย ใสชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ใหม (ดูท่ี การเปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 57)

 

ดําทั้งหมด

 ทําความสะอาดสายโคโรนาดานในชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) โดยเล่ือน 
แท็บสีเขียว ตรวจสอบวากดแท็บสีเขยีวกลับไปสูตําแหนงเร่ิมตน (a) (ดูท่ี 
การทําความสะอาดสายโคโรนา uu หนา 64)

 ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) อาจเสียหาย ใสชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ใหม (ดูท่ี การเปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 57)

 ชุดฟวสเซอรอาจปนเปอน โปรดติดตอสวนงานการบริการลูกคา Brother 
หรือตัวแทนจําหนายของ Brother ประเทศของคุณ

 

เสนสีขาวพาดบนหนา

 ตรวจสอบวาคุณใชกระดาษท่ีตรงตามขอมลูจําเพาะท่ีกําหนด กระดาษ 
ผวิหยาบหรือส่ือส่ิงพิมพชนดิหนาอาจทําใหเกิดปญหาเหลานี้

 ตรวจสอบวาคุณไดเลือกประเภทส่ือท่ีเหมาะสมในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ 
(สําหรับ FAX-2950, MFC-7240 และ MFC-7290) หรือในการต้ังคาเมน ู
Paper Type ของเคร่ือง (ดูท่ี กระดาษและสื่อส่ิงพิมพอ่ืนๆ ท่ีใชรวมกับ  
เคร่ืองได uu หนา 17 และ คูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช: แท็บท่ัวไป )

 ปญหาอาจหายไปเอง พิมพหนาวางหลายหนาเพื่อแกไขปญหานี้ 
โดยเฉพาะหากเครื่องไมถูกใชเปนเวลานาน

 ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) อาจเสียหาย ใสชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ใหม (ดูท่ี การเปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 57)

 

เสนพาดหนา

 ทําความสะอาดสายโคโรนาในชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) (ดูท่ี การทํา  
ความสะอาดสายโคโรนา uu หนา 64)

 ทําความสะอาดพ้ืนผวิแมแบบสรางภาพ (ดรมั) (ดูท่ี การทําความสะอาด  
ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 66)

 ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) อาจเสียหาย ใสชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ใหม (ดูท่ี การเปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 57)

ตัวอยางคุณภาพการพิมพไมได 
มาตรฐาน

คําแนะนํา

ABCDEFGH
abcdefghijk

A B C D
a b c d e
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ABCDEFGH
abcdefghijk
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a b c d e
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เสนสขีาว แถบ หรือรองพาดหนา

 ตรวจสอบสภาพแวดลอมของเคร่ือง เชน ความชื้น และอุณหภูมิสูง 
อาจทําใหเกิดปญหาคุณภาพการพิมพนี้ (ดูท่ี คูมือเก่ียวกับ  
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ: เลือกตําแหนงท่ีปลอดภัยสําหรับ 
ผลิตภัณฑของคุณ )

 ทําความสะอาดพ้ืนผวิแมแบบสรางภาพ (ดรมั) (ดูท่ี การทําความสะอาด  
ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 66)

 หากปญหาไมไดรับการแกไขหลังจากพิมพสองสามหนา ใสชุดแมแบบ 
สรางภาพ (ดรัม) ใหม (ดูท่ี การเปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
uu หนา 57)

 

จุดสีขาวบนขอความสีดําและ 
กราฟกที่ชวง 94 มม.

 

จุดสีดําที่ชวง 94 มม.

 ทําสําเนาสิบแผนจากกระดาษขาววางเปลา (ดูท่ี วิธีการทําสําเนา 
uu หนา 42) หากปญหาไมไดรับการแกไข ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
อาจมกีาวจากฉลากตดิอยูบนพืน้ผิวของลูกกล้ิงช ุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) 
ทําความสะอาดชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) (ดูท่ี การทําความสะอาด  
ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 66)

 ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) อาจเสียหาย ใสชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ใหม (ดูท่ี การเปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 57)

 

รอยหมึกพิมพสีดําบนหนา

 หากคณุใชแผนฉลากสําหรับเครือ่งพมิพเลเซอร บางครัง้กาวจากแผนฉลาก 
อาจติดบนพ้ืนผิวของลูกกล้ิงชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ทําความสะอาด 
ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ดูท่ี การทําความสะอาดชุดแมแบบสรางภาพ  
(ดรัม) uu หนา 66 

 ตรวจสอบวาคุณใชกระดาษท่ีตรงตามขอมลูจําเพาะท่ีกําหนด (ดูท่ี 
กระดาษและส่ือส่ิงพิมพอ่ืนๆ ท่ีใชรวมกับเคร ื่องได uu หนา 17)

 หามใชกระดาษทีม่คีลิปหรอืลวดเยบ็กระดาษเน่ืองจากอาจทําใหพืน้ผิวของ
ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) เปนรอยขดีขวนได

 หากชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ท่ียังไมมีการเปดกลองบรรจุถูกแสงแดด 
หรือแสงไฟในหองสองโดยตรงชุดอาจเสียหายได

 ตลับผงหมึก (โทนเนอร) อาจเสียหาย ใสตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใหม 
(ดูท่ี การเปล่ียนตลับผงหมกึ (โทนเนอร) uu หนา 52)

 ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) อาจเสียหาย ใสชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ใหม (ดูท่ี การเปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 57)

ตัวอยางคุณภาพการพิมพไมได 
มาตรฐาน

คําแนะนํา

94 มม.

94 มม.

94 มม.

94 มม.

ABCDEFGH
abcdefghijk
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เสนสีดําดานลางของหนา

หนาที่พิมพออกมีรอยเปอนของ
ผงหมึกที่ดานลางของหนา

 ทําความสะอาดสายโคโรนาดานในชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) โดยเล่ือน 
แท็บสีเขียว (ดูท่ี การทําความสะอาดสายโคโรนา uu หนา 64)

 ตรวจสอบแท็บสีเขียวของสายโคโรนาวากลับไปสูตำแหนงเร่ิมตน (a) 

 ชดุแมแบบสรางภาพ (ดรมั) อาจเสยีหาย ใสชดุแมแบบสรางภาพ (ดรมั) 
ใหม (ดูท่ี การเปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 57)

 ตลับผงหมึก (โทนเนอร) อาจเสียหาย ใสตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใหม 
(ดูท่ี การเปล่ียนตลับผงหมกึ (โทนเนอร) uu หนา 52)

 ชุดฟวสเซอรอาจปนเปอน โปรดติดตอสวนงานการบริการลูกคา Brother 
หรือตัวแทนจําหนายของ Brother ประเทศของคุณ

 

เสนสีขาวที่ดานลางของหนา

 ตรวจสอบวาต้ังคา Replace Toner ไปท่ี Continue (โหมดทํางาน 
ตอเนือ่ง) โดยกด Menu, 1, 7 (ดูท่ี คูมอืขัน้สูงสําหรับผูใช: การต้ังคา 
ผงหมกึ (โทนเนอร) )

 ตรวจสอบวามีวตัถแุปลกปลอม เชน กระดาษฉกีขาด กระดาษกาว หรอืฝุน 
อยูดานในเครือ่งหรอืโดยรอบชดุแมแบบสรางภาพ (ดรมั) และตลบัผงหมกึ 
(โทนเนอร) หรือไม

 ตลับผงหมึก (โทนเนอร) อาจเสียหาย ใสตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใหม 
(ดูท่ี การเปล่ียนตลับผงหมกึ (โทนเนอร) uu หนา 52)

 ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) อาจเสียหาย ใสชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ใหม (ดูท่ี การเปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 57)

 

งานพิมพบนหนาเอกสารเอียง

 ตรวจสอบวาบรรจุกระดาษหรือส่ือส่ิงพิมพอ่ืนๆ ในถาดใสกระดาษอยาง 
ถกูตอง และแครปรับกระดาษไมแนนหรือหลวมเกินไปจากปกกระดาษ

 ต้ังคาแครปรับกระดาษใหถกูตอง (ดูท่ี การใสกระดาษ uu หนา 10)

 หากคุณใชชองปอนกระดาษดวยตนเอง ดูท่ี การใสกระดาษในชองปอน 
กระดาษดวยตนเอง uu หนา 12 

 ถาดใสกระดาษอาจเต็มมากเกินไป (ดูท่ี การใสกระดาษ uu หนา 10)

 ตรวจสอบชนดิและคุณภาพกระดาษ (ดูท่ี กระดาษและสื่อส่ิงพิมพอ่ืนๆ 
ท่ีใชรวมกับเคร่ืองได uu หนา 17)

 ตรวจสอบวามีวตัถ ุเชน กระดาษฉีกขาดดานในเคร ่ืองหรือไม

 ตรวจสอบวาแครกั นซองจดหมายสีเขยีวสองอันภายในฝาครอบดานหลังอย ู
ในตําแหนงเดียวกัน

 ตรวจสอบวาตําแหนงของแครปองกันกระดาษมวนสีเทาภายในฝาครอบ 
ดานหลังตรงกัน

ตัวอยางคุณภาพการพิมพไมได 
มาตรฐาน

คําแนะนํา
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มวนหรือเปนคลื่น

 ตรวจสอบชนิดและคณุภาพกระดาษ อุณหภูมสูิงและความช้ืนสูงอาจทําให 
กระดาษมวน (ดูท่ี กระดาษและสื่อส่ิงพิมพอ่ืนๆ ท่ีใชรวมกับเคร ื่องได 
uu หนา 17)

 หากคุณไมใชเคร่ืองบอยๆ กระดาษอาจอยูในถาดใสกระดาษนานเกินไป 
พลิกกลับกระดาษในถาดใสกระดาษ นอกจากน้ีคล่ีกระดาษท่ีซอนกันออก 
และพลิกกลับกระดาษ 180° ในถาดใสกระดาษ

 เปดฝาครอบดานหลงั (ถาดรองรบัเอกสารออกแบบหงายหนา) เพ่ือใหเครือ่ง 
พิมพเอกสารออกทางถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา

 (สําหรับ FAX-2950, MFC-7240 และ MFC-7290)
เลือกโหมด Reduce Paper Curl ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพเมื่อคุณไมใช 
กระดาษทีเ่ราแนะนํา (ดทูี ่คูมอืซอฟตแวรสาํหรบัผูใช: Other Print Options 
(สําหรับ Windows®) หรือ Print Settings (สําหรับแม็คอินทอช))

 

รอยยนหรือรอยยับ

 ตรวจสอบวาบรรจกุระดาษอยางถกูตอง (ดูท่ี การใสกระดาษ uu หนา 10)

 ตรวจสอบชนดิและคุณภาพกระดาษ (ดูท่ี กระดาษและสื่อส่ิงพิมพอ่ืนๆ 
ท่ีใชรวมกับเคร่ืองได uu หนา 17)

 พลิกกระดาษกลับดานในถาด หรือลองหมนุกระดาษ 180° ในถาดนําเขา

ตัวอยางคุณภาพการพิมพไมได 
มาตรฐาน

คําแนะนํา

B DEFGH
abc efghijk

A C D
b c d e
1 3 4
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รอยยับบนซองจดหมาย

 ตรวจสอบวาแครก้ันซองจดหมายสีเขียวสองอันภายในฝาครอบดานหลัง 
ถกูดึงลงเมื่อคุณตองการพิมพขอความบนซองจดหมาย
 

หมายเหตุ
เมือ่การพิมพของคุณเสร็จส้ิน เปดฝาครอบดานหลัง และต้ังแครก้ัน 
สีเขียวท้ังสองกลับสูตําแหนงเดิม
 

ตัวอยางคุณภาพการพิมพไมได 
มาตรฐาน

คําแนะนํา
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การแกไขตําแหนง

 เปดฝาครอบดานหลัง และตรวจสอบวาแครก้ันซองจดหมายสีเขยีว 
ท้ังสองอันทางดานซายและขวามืออยูในตําแหนงดานบน
 

 (สําหรับ FAX-2950, MFC-7240 และ MFC-7290)
เลือกโหมด Improve Toner Fixing ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ (ดูท่ี 
คูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช: Other Print Options (สําหรับ Windows®) 
หรือ Print Settings (สําหรับแม็คอินทอช)) หากตัวเลือกนี้ไมชวย 
ปรับปรุงคุณภาพการพิมพใหดีขึ้นจนเปนท่ีนาพอใจใหเลือก Thicker 
Paper ในการตั้งคา Media Type 

ตัวอยางคุณภาพการพิมพไมได 
มาตรฐาน

คําแนะนํา

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
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กระดาษมวน

 (สําหรับ FAX-2950, MFC-7240 และ MFC-7290)
เลือกโหมด Reduce Paper Curl ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพเมื่อคุณไมใช 
กระดาษทีเ่ราแนะนํา (ดทูี ่คูมอืซอฟตแวรสาํหรบัผูใช: Other Print Options 
(สําหรับ Windows®) หรือ Print Settings (สําหรับแม็คอินทอช))

 พลิกกระดาษในถาดใสกระดาษแลวพิมพอีกคร้ัง (ไมรวมถึงกระดาษท่ีม ี
หัวจดหมาย) หากปญหายังคงอยูใหสลับแครปองก ันกระดาษมวนตาม 
ขั้นตอนดังตอไปนี้:

a เปดฝาครอบดานหลัง

b ยกแคร (1) และเล่ือนแครสีเทาสองอัน (2) ไปตามทิศทางของ 
ลูกศร
 

ตัวอยางคุณภาพการพิมพไมได 
มาตรฐาน

คําแนะนํา

1

2
2

1

2
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ขอมูลเคร่ือง B

การตรวจสอบหมายเลขของ 
ตัวเคร่ือง B

คุณสามารถดูหมายเลขของตัวเคร่ืองบนจอ LCD

a กด Menu, 5, 1 

b เคร่ืองจะแสดงหมายเลขของตัวเคร่ืองบนจอ 
LCD

c กด Stop/Exit

ฟงกช่ันรีเซ็ต B

ฟงกช่ันรีเซ็ตตอไปนี้มีดังนี้:

1 Address & Fax

ที่อยูและโทรสารรีเซ็ตการตั้งคาตอไปนี้:

 สมุดที่อยู

(การโทรออกแบบกดปุมเด่ียว/โทรดวน/ 
กลุมต้ังคา)

 งานโทรสารทีต่ัง้โปรแกรมไวในหนวยความจํา
(การดึงสัญญาณโทรสาร, การชะลอการสง 
โทรสาร)

 ขอมูลประจําเครื่อง

(ช่ือและหมายเลข)

 หมายเหตุบนหนาปก

(คําแนะนํา)

 ตัวเลือกโทรสารแบบระยะไกล

(รหัสในการเขาถึงระยะไกล การจัดเก็บ 
โทรสาร การสงตอโทรสาร และ PC-FAX 1)

 การต้ังคารายงาน

(รายงานการตรวจสอบความถูกตองการสง
สัญญาณ/รายการดัชนีโทรศัพท/บันทึก 
โทรสาร)

 การต้ังคารหัสผานการล็อคการทํางาน
1 สําหรับ FAX-2950, MFC-7240 และ MFC-7290

2 All Settings

คุณสามารถรีเซ็ตการตั้งคาเคร่ืองทั้งหมดกลับ 
ไปที่คาเร่ิมตนที่มาจากโรงงาน

Brother ขอแนะนําใหคุณทํางานนี้เม่ือคุณ 
กําจัดทิ้งเครื่องของคุณ

หมายเหตุ
ปลดสายอินเตอรเฟสกอนเลือก All Settings 
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a กด Menu, 0 

b กด a หรือ b เพื่อใหแสดง Reset 
กด OK

c กด a หรือ b เพื่อเลือกประเภทฟงกช่ันรีเซ็ต 
Address & Fax หรือ All Settings 
กด OK

d ทําอยางใดอยางหนึง่ตอไปนี้:

 ถาตองการรีเซ็ตการต้ังคา กด 1 และ 
ไปยังขั้นตอน e 

 ถาตองการออกจากการทํางานโดยไม 
เปล่ียนแปลง กด 2 และไปยังขั้นตอน f 

e ระบบจะขอใหคุณยืนยันวาคุณตองการรีบูท 
เคร่ืองหรือไม ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:

 ถาตองการรีบูทเคร่ือง กด 1 เคร่ืองจะ 
เร่ิมรีเซ็ต

 ถาตองการออกจากการทาํงานโดยไมรีบทู
เคร่ือง กด 2 ไปยังขั้นตอน f 

f กด Stop/Exit 
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C

C

การต้ังโปรแกรมบน 
หนาจอ C

เคร่ืองของคุณถูกออกแบบใหใชงานไดงาย LCD 
มีการตั้งโปรแกรมบนหนาจอโดยใชปุมเมนู

เราไดจัดทําคําแนะนําบนหนาจอทีละขั้นตอนเพื่อ 
ชวยใหคณุตัง้โปรแกรมเครื่องของคณุ ทําตามขัน้ตอน 
ตามที่แนะนําผานตัวเลือกเมนูและตัวเลือกการ 
ต้ังโปรแกรม

ตารางเมนู C

คุณสามารถตั้งโปรแกรมเคร่ืองไดดวย ตารางเมนู 
uu หนา 110 หนาเหลานีจ้ะแสดงรายการตัวเลือก 
เมนแูละตัวเลือกตางๆ กด Menu ตามดวยหมายเลข 
เมนูเพือ่ต้ังโปรแกรมเครื่องของคุณ เชน ในการ 
ต้ังคาระดับเสียง Beeper เปน Low:

a กด Menu, 1, 3, 2 

b กด a หรือ b เพื่อเลือก Low 

c กด OK

d กด Stop/Exit

วิธีเขาใชงานโหมดเมนู C

a กด Menu

b เลือกตัวเลือก

 กด 1 สําหรับเมนูการต้ังคาทั่วไป

 กด 2 สําหรับเมนูการโทรสาร

 กด 3 สําหรับเมนูการทําสําเนา

 กด 4 สาํหรับเมนูการพมิพรายงาน

 กด 5 สําหรับเมนูขอมูลเคร่ือง

 กด 9 สําหรับเมนูการบริการ 1

 กด 0 สําหรับเมนูการติดต้ังเร่ิมตน
1 ซึ่งจะปรากฏเฉพาะเมื่อ LCD แสดงขอความแสดง 

ความผิดพลาด
คุณสามารถเล่ือนผานแตละระดับเมนูโดยกด 
a หรือ b สําหรับทิศทางที่คุณตองการ

c กด OK เม่ือตัวเลือกที่คุณตองการปรากฏ 
บนจอ LCD
จากนั้นจอ LCD จะแสดงระดับเมนูถัดไป

d กด a หรือ b เพื่อเล่ือนไปที่ตัวเลือกเมน ู
ถัดไป

e กด OK
เม่ือคุณเสร็จสิ้นการต้ังคาตัวเลือก จอ LCD 
จะแสดง Accepted 

f กด Stop/Exit เพื่อออกจากโหมดเมนู

เมนูและคุณลักษณะ C
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ตารางเมนู C

การต้ังคาเร่ิมตนจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครือ่งหมายดอกจันกํากับอยู

เลือกและกด OK เลือกและกด OK เพื่อยอมรับ เพื่อออก
             

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา

1.General 
Setup

1.Mode 
Timer

— — 0 Sec

30 Secs

1 Min

2 Mins*

5 Mins

Off

ตั้งคาเวลาเพ่ือกลับไป
ท่ีโหมดโทรสาร

ดูท่ี  

2.Paper 1.Paper 
Type

— Thin

Plain*

Thick

Thicker

Recycled 
Paper

Label

ตั้งคาประเภทกระดาษ 
ในถาดใสกระดาษ

17

2.Paper 
Size

— A4*

Letter

Legal

Executive

A5

A5 L

A6

B5

B6

Folio

ตั้งคาขนาดกระดาษใน
ถาดใสกระดาษ

17

 ดูท่ี คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช

 การตั้งคาเร่ิมตนจะแสดงเปนตัวหนาและมเีคร่ืองหมายดอกจันกํากับอยู
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C

1.General 
Setup

(ตอ)

3.Volume 1.Ring — Off

Low

Med*

High

ปรับระดับความดังของ 
เสียงเรียก

9

2.Beeper — Off

Low

Med*

High

ปรับระดับเสียงการใช 
งาน

9

3.Speaker — Off

Low

Med*

High

ปรับระดับความดังของ
ลําโพง

9

4.Ecology 1.Toner 
Save

— On

Off*

เพิม่จาํนวนหนาทีส่ามารถ 
ทาํการพมิพไดจากตลับ
ผงหมึก (โทนเนอร)

ดูท่ี  

2.Sleep 
Time

— ชวงแตกตางกัน 
ตามรุน

03Min*

สํารองกําลังไฟ

5.LCD 
Contrast

— — -nnnno+

-nnnon+

-nnonn+*

-nonnn+

-onnnn+

ปรับความคมชัดของจอ 
LCD

6.Security 1.TX Lock

(FAX-2840 
และ 
MFC-7240)

— — หามการทํางานสวนมาก
ยกเวนการรับโทรสาร

1.Mem 
Security

(FAX-2950 
และ 
MFC-7290)

— — หามการทํางานสวนมาก
ยกเวนการรับโทรสาร 
ลงในหนวยความจํา

2.Setting 
Lock

— — หยุดผูใชท่ีไมไดรับ 
อนุญาตจากการเปลี่ยน
การตัง้คาปจจุบันของ 
เคร่ือง

7.Replace 
Toner

— — Continue

Stop*

ตั้งคาเครื่องเพ่ือพิมพ 
งานตอเน่ืองจนกวาจอ 
LCD ของเครื่องแสดง 
Toner Ended 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา

 ดูท่ี คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช

 การตั้งคาเร่ิมตนจะแสดงเปนตวัหนาและมเีคร่ืองหมายดอกจันกํากับอยู
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ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา

2.Fax 1.Setup 
Receive

(ในโหมดโทรสาร 
เทาน้ัน)

1.Ring Delay (00 - 10)

02*

ตั้งคาจํานวนครั้งเสียง 
เรียกเขากอนเครื่องรับ 
สายในโหมด Fax 
Only หรือ Fax/Tel 

28

2.F/T Ring 
Time

20 Secs

30 Secs*

40 Secs

70 Secs

ต้ังคาระยะเวลาของเสียง
เรียกท่ีดังติดกันแบบสอง
คร้ังในโหมดโทรสาร/ 
โทรศัพท

28

3.Fax Detect On*

Semi

Off

รับขอความโทรสารโดย
ไมกด Start 

29

4.Remote Codes On (l51, #51)

Off*

อนุญาตใหคุณรับสาย 
ท้ังหมดจากโทรศัพทท่ี
ตอแยกออกจากตวัเครือ่ง 
และใชรหัสเพ่ือเปดหรือ
ปดเคร่ือง คุณสามารถ 
ปรับรหัสเหลาน้ีใหเปน 
สวนตัว

36

5.Auto 
Reduction

On*

Off

ตัดขนาดโทรสารรับเขา ดูท่ี  

6.Memory 
Receive

(FAX-2840 และ 
MFC-7240)

On*

Off

จัดเก็บโทรสารรับเขาไว
ในหนวยความจําเมื่อ 
กระดาษหมด

7.Print 
Density

(FAX-2840 และ 
MFC-7240)

6.Print 
Density

(FAX-2950 และ 
MFC-7290)

-nnnno+

-nnnon+

-nnonn+*

-nonnn+

-onnnn+

ปรับเอกสารท่ีพิมพออก
มาใหมืดลงหรือสวางขึ้น

 ดูท่ี คูมอืขัน้สูงสําหรับผูใช

 การตั้งคาเริ่มตนจะแสดงเปนตัวหนาและมเีคร่ืองหมายดอกจันกํากับอยู
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C

2.Fax

(ตอ)

1.Setup 
Receive

(ในโหมดโทรสาร 
เทาน้ัน)

(ตอ)

8.Polling RX

(FAX-2840 และ 
MFC-7240)

7.Polling RX

(FAX-2950 และ 
MFC-7290)

Standard*

Secure

Timer

ตั้งคาเครื่องของคุณ
เพ่ือดึงสัญญาณเคร่ือง 
โทรสารอ่ืน

ดูท่ี  

9.Fax Rx Stamp

(FAX-2840 และ 
MFC-7240)

8.Fax Rx Stamp

(FAX-2950 และ 
MFC-7290)

On

Off*

พิมพเวลาและวันท่ีท่ีได
รับท่ีดานบนของโทรสาร
รับเขา

2.Setup Send

(ในโหมดโทรสาร 
เทาน้ัน)

1.Contrast Auto*

Light

Dark

เปลี่ยนความสวางหรือ 
ความมืดของโทรสารที่ 
คุณสง

2.Fax 
Resolution

Standard*

Fine

S.Fine

Photo

ตัง้คาความละเอียดเริม่ตน 
สําหรับโทรสารสงออก

3.Delayed Fax Set Time=00:00 ตั้งคาเวลาของวันท่ีจะ 
สงโทรสารท่ีชะลอการ 
สงเปนรูปแบบ 24 ช่ัวโมง

4.Batch TX On

Off*

รวมโทรสารท่ีชะลอที่ 
สงออกไปยังหมายเลข 
โทรสารเดียวกันพรอม 
กันในการสงหน่ึงครั้ง

5.Real Time TX Next Fax:On

Next Fax:Off

On

Off*

สงโทรสารโดยไมใช 
หนวยความจํา

6.Polled TX Standard*

Secure

ตั้งคาเครื่องของคุณกับ 
เอกสารท่ีจะเรียกดูจาก 
เครื่องโทรสารเครื่องอ่ืน

7.Coverpg 
Setup

Next Fax:On

Next Fax:Off

On

Off*

Print Sample

สงหนาปกท่ีคุณตั้ง 
โปรแกรมโดยอัตโนมัติ

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา

 ดูท่ี คูมอืขัน้สูงสําหรับผูใช

 การตั้งคาเริ่มตนจะแสดงเปนตัวหนาและมเีคร่ืองหมายดอกจันกํากับอยู
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2.Fax

(ตอ)

2.Setup Send

(ในโหมดโทรสาร 
เทาน้ัน)

(ตอ)

8.Coverpage 
Note

— ตั้งคาขอคิดเห็นสวนตัว
ของคุณสําหรับหนาปก 
โทรสาร

ดูท่ี  

9.Overseas 
Mode

On

Off*

ถาคุณประสบปญหาใน 
การสงโทรสารไปตาง 
ประเทศ ตัง้คาน้ีไปที ่เปด

3.Address Book 1.One Touch 
Dial

— จัดเก็บหมายเลขโทรออก
แบบกดปุมเดีย่วไดสงูสุด 
22 หมายเลข เพ่ือใหคุณ 
หมนุโทรออกโดยกดปุม
เดียว (และ Start)

38

2.Speed Dial — จัดเก็บหมายเลขโทร 
ดวนไดสูงสุด 200 
หมายเลข เพ่ือใหคุณ 
หมนุโทรออกโดยกด 
เพียงไมก่ีปุม (และ 
Start)

38

3.Setup Groups — ตั้งคาไปท่ีหมายเลข 
กลุม 8 หมายเลขสําหรับ 
การกระจายสัญญาณ

ดูท่ี  

4.Report 
Setting

1.Transmission On

On+Image

Off*

Off+Image

เปดหรือปดรายงานการ
ตรวจสอบความถูกตอง 
การสงสัญญาณ

25

2.Journal 
Period

Every 50 Faxes*

Every 6 Hours

Every 12 Hours

Every 24 Hours

Every 2 Days

Every 7 Days

Off

ตั้งคาชวงสําหรับการ 
พิมพบันทึกโทรสารโดย
อัตโนมตัิ

ดูท่ี  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา

 ดูท่ี คูมอืขัน้สูงสําหรับผูใช

 การตั้งคาเริ่มตนจะแสดงเปนตัวหนาและมเีคร่ืองหมายดอกจันกํากับอยู
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C

2.Fax

(ตอ)

5.Remote Fax 
Opt

1.Forward/Store Fax Forward

Fax Storage

PC Fax Receive 
(สําหรับ FAX-2950, 
MFC-7240 และ 
MFC-7290)

Off*

ตั้งคาเครื่องใหสงตอขอ
ความโทรสารเพ่ือจดัเกบ็ 
โทรสารรับเขาในหนวย
ความจํา (เพ่ือใหคุณ 
เรียกดูขณะอยูหางจาก 
เครื่องของคุณ) หรือเพ่ือ 
สงโทรสารไปยัง PC 
ของคุณ 

ดูท่ี  

(งานพิมพสํารอง) ถาคุณเลือก สงตอ 
โทรสาร คุณสามารถ 
เปดงานพิมพสํารองใน 
คุณลักษณะความ 
ปลอดภยั

2.Remote 
Access

---l                          ตั้งคารหสัของคณุสําหรับ
การเรียกดูจากระยะไกล

3.Print 
Document

— พิมพโทรสารรับเขาท่ี 
จัดเก็บในหนวยความจํา

6.Dial 
Restrict.

1.Dial Pad Enter # twice

On

Off*

คุณสามารถตั้งคาเคร่ือง
เพ่ือจํากัดการโทรออก 
เมื่อใชแปนกดหมายเลข

2.One Touch 
Dial

Enter # twice

On

Off*

คุณสามารถตั้งคาเคร่ือง
เพ่ือจํากัดการโทรออก 
ของหมายเลขโทรออก 
แบบกดปุมเดี่ยว

3.Speed Dial Enter # twice

On

Off*

คุณสามารถตั้งคาเคร่ือง
เพ่ือจํากัดการโทรออก 
ของหมายเลขดวน

7.Remaining 
Jobs

— — คุณสามารถตรวจสอบวา
มีงานใดอยูในหนวย 
ความจําและใหคณุยกเลกิ
งานท่ีตั้งเวลาไว

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา

 ดูท่ี คูมอืขัน้สูงสําหรับผูใช

 การตั้งคาเริ่มตนจะแสดงเปนตัวหนาและมเีคร่ืองหมายดอกจันกํากับอยู
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2.Fax

(ตอ)

0.Miscellaneous 1.Compatibility (สําหรับ FAX-2840, 
FAX-2950 และ 
MFC-7290)

High*

Normal

Basic(for VoIP)

(MFC-7240)

Normal*

Basic(for VoIP)

ปรับการปรับสมดลุสาํหรับ 
ปญหาการสงสัญญาณ

ผูใหบริการ VoIP 
สนับสนุนโทรสารโดยใช
มาตรฐานตางๆ หากคุณ 
ประสบปญหาขอผดิพลาด
ในการสงสัญญาณ 
โทรสารเปนประจํา 
เลือก Basic(for 
VoIP) 

97

2.Distinctive On

Off*

เมื่อใชกับบริการเสียง 
เรียกท่ีแตกตางของ 
บริษัทท่ีใหบริการทาง 
ดานโทรศัพท จะทําให 
คณุใชหมายเลขโทรออก
ดวยเสียงและหมายเลข
โทรสารในสายเดียว

32

3.Caller ID Display#

Print Report

ดูหรือพิมพรายช่ือผูโทร
เขา 30 รายการลาสุดท่ี 
จัดเก็บอยูในหนวย 
ความจํา

ดูท่ี  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา

 ดูท่ี คูมอืขัน้สูงสําหรับผูใช

 การตั้งคาเริ่มตนจะแสดงเปนตัวหนาและมเีคร่ืองหมายดอกจันกํากับอยู
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C

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา

3.Copy 1.Quality — Auto*

Text

Photo

Graph

คุณสามารถเลือกความ 
ละเอียดสําเนาสําหรับ 
ประเภทเอกสารของคุณ

ดท่ีู  

2.Brightness — -nnnno+

-nnnon+

-nnonn+* 

-nonnn+

-onnnn+

ปรับความสวางของ 
สําเนา

3.Contrast — -nnnno+

-nnnon+

-nnonn+*

-nonnn+

-onnnn+

ปรับความคมชัดของ 
สําเนา

 ดูท่ี คูมอืขัน้สูงสําหรับผูใช

 การตั้งคาเริ่มตนจะแสดงเปนตัวหนาและมเีคร่ืองหมายดอกจันกํากับอยู

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา

4.Print Reports 1.XMIT Verify 1.View on LCD — คุณสามารถดูรายงาน 
การตรวจสอบความ 
ถูกตองการสงสัญญาณ
ของโทรสารสงออก  
200 รายการลาสุด 
และพิมพรายงานลาสุด

ดท่ีู  

2.Print Report —

2.Tel Index 
List

1.Numeric — แสดงรายช่ือและ 
หมายเลขท่ีจัดเก็บใน 
หนวยความจําโทรออก 
แบบกดปุมเดี่ยวและโทร
ดวนตามลําดบัตัวเลข 
หรือตัวอักษร

2.Alphabetic —

3.Fax Journal — — แสดงขอมลูเก่ียวกับ 
โทรสารรับเขาและ 
สงออก 200 รายการ 
ลาสุด (TX หมายถึง 
สง RX หมายถึง รับ)

4.User 
Settings

— — แสดงรายการการตั้งคา
ของคุณ

 ดูท่ี คูมอืขัน้สูงสําหรับผูใช

 การตั้งคาเริ่มตนจะแสดงเปนตัวหนาและมเีคร่ืองหมายดอกจันกํากับอยู
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ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา

5.Machine Info 1.Serial No — — คุณสามารถตรวจสอบ 
หมายเลขของตัวเครื่อง
จากเคร่ืองของคุณ

107

2.Page Counter — Total

Fax/List

Copy

Print

คุณสามารถตรวจสอบ 
จํานวนหนารวมท่ีเครื่อง
ในระหวางอายุการ 
ใชงาน

ดูท่ี  

3.Drum Life — — คุณสามารถตรวจสอบ 
เปอรเซนตอายุการใช 
งานของแมแบบสราง 
ภาพ (ดรัม) ท่ียังเหลือ 
อยู

 ดูท่ี คูมอืขัน้สูงสําหรับผูใช

 การตั้งคาเริ่มตนจะแสดงเปนตัวหนาและมเีคร่ืองหมายดอกจันกํากับอยู

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา

0.Initial 
Setup

1.Receive Mode — Fax Only*

Fax/Tel

External TAD

Manual

คุณสามารถเลือกโหมด
การรับของตัวเครื่องท่ี 
ตรงตามความตองการ 
ของคุณท่ีสุด

26

2.Date&Time 1.Date&Time — ปอนวันท่ีและเวลาบน 
จอ LCD และท่ีสวน 
หัวโทรสารที่คุณสง

ดูท่ี  

2.Daylight 
Save

On

Off

เปลี่ยนการปรับเวลา 
ตามแสงอาทิตยดวย 
ตนเอง

ดูท่ี  

3.Station ID — Fax:

Tel:

Name:

ตั้งคาช่ือและหมายเลข
โทรสารของคุณท่ีจะ 
ปรากฏในแตละหนาท่ี 
คุณสงโทรสาร

ดูท่ี  

4.Tone/Pulse — Tone*

Pulse

เลือกโหมด 
การโทรออก 

5.Dial Tone — Detection

No Detection*

คุณสามารถลดระยะ 
เวลาการหยุดตรวจจับ 
เสียงหมุนโทรออก 
ช่ัวคราว

97

6.Dial Prefix — — ตั้งคาหมายเลขนําหนา
ท่ีจะเพ่ิมหนาหมายเลข
โทรสารทุกครั้งท่ีคุณ 
หมุนโทรออก

ดูท่ี  

 ดูท่ี คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช

 ดูท่ี คูมือการติดตั้งเคร่ืองอยางงาย

 การตั้งคาเร่ิมตนจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร่ืองหมายดอกจันกํากับอยู



เมนูและคุณลักษณะ 
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C

0.Initial 
Setup

(ตอ)

7.Reset 1.Address & 
Fax

1.Reset

2.Exit

เรียกคืนหมายเลข 
โทรศัพทและการตั้งคา
โทรสารท่ีจัดเก็บไว 
ท้ังหมด

107

2.All 
Settings

1.Reset

2.Exit

เรียกคนืการตัง้คาท้ังหมด
ของเครื่องเปนคาเร่ิมตน
ท่ีตั้งมาจากโรงงาน

107

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา

 ดูท่ี คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช

 ดูท่ี คูมือการติดตั้งเครื่องอยางงาย

 การตั้งคาเร่ิมตนจะแสดงเปนตัวหนาและมเีคร่ืองหมายดอกจันกํากับอยู
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การใสขอความ C

ขณะต้ังคาตัวเลือกเมนู เชน การตั้งคาขอมูลประจําเคร่ือง คุณจําเปนตองพิมพตัวอักษรขอความ แปนกด 
หมายเลขมีตัวอักษรปรากฏอยู ปุม: 0, # และ l ไม มีตัวอักษรพิมพเนื่องจากถูกใชเปนอักขระพิเศษ

กดปุมแปนกดหมายเลขที่เหมาะสมตามจํานวนครั้งท ี่แสดงในตารางอางอิงนี้เพื่อเขาใชงานตัวอักษรที่คุณ 
ตองการ

ชองวางสําหรับแทรก

ถาตองการเวนวรรคในหมายเลขโทรสาร กด c หนึ่งคร้ังระหวางตัวเลข ถาตองการเวนวรรคในช่ือ กด c 
สองคร้ังระหวางตัวอักษร

การแกไข

ถาคุณปอนตัวอักษรผิดและตองการเปล่ียน ใหกด d หรือ c เพื่อยายเคอรเซอรไปยังตัวอักษรที่ไมถูกตอง 
จากนั้นกด Clear 

การปอนตัวอักษรซํ้า

ถาตองการปอนตัวอักษรจากปุมเดียวกันกับตัวอักษรกอนหนา กด c เพื่อยายเคอรเซอรไปทางขวากอนกด 
ปุมอีกคร้ัง

ตัวอักษรแบบพิเศษและสัญลักษณ

กด l, # หรือ 0 แลวกด d หรือ c เพือ่ยายเคอรเซอรไปยังสัญลักษณหรือตัวอักษรที่คุณตองการ กด OK 
เพื่อเลือก สัญลักษณและตัวอักษรดานลางจะปรากฏตามตัวเลือกเมนูของคุณ

กดปุม หนึ่งครั้ง สองครั้ง สามครั้ง ส่ีครั้ง หาครัง้

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

กด l สําหรับ (เวนวรรค) ! “ # $ % & ’ ( ) l + , - . / m

กด # สําหรับ : ; < = > ? @ [ ] ^ _

กด 0 สําหรับ Ä Ë Ö Ü À Ç È É 0
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D

D

ขอมูลท่ัวไป D

หมายเหตุ
บทนี้แสดงคําอธิบายสรุปขอมูลจําเพาะของเคร่ือง สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอมูลจําเพาะอ่ืน 
โปรดเขาไปที่ http://www.brother.com/ 

 

1 การเช่ือมตอ USB กับเครื่อง PC
2 ขณะทําสําเนาจากกระดาษหน่ึงแผน

ขอมูลจําเพาะ D

รุน FAX-2840 FAX-2950 MFC-7240 MFC-7290

ประเภทเครื่องพิมพ เลเซอร

วธิีการพิมพ ใชระบบการสรางภาพแบบลําแสงเลเซอร

ความจขุองหนวยความจํา 16 MB

LCD (จอแสดงผลแบบผลึกเหลว) 16 ตัว x 2 บรรทัด

แหลงพลังงาน 220 - 240 V AC 50/60 Hz

ปริมาณการใช 
ไฟฟา 1

(เฉล่ีย)

สูงสุด ประมาณ 1080 W ท่ีอุณหภูมิ 25°C

การทําสําเนา 2 ประมาณ 420 W ท่ีอุณหภูมิ 25°C

พรอม ประมาณ 55 W ท่ีอุณหภูมิ 25°C

โหมดหยุดช่ัวคราว ประมาณ 1.5 W

ขนาด  

น้ําหนัก (รวมวัสดุการพิมพ) 9.0 กก.

ระดับ 
เสียง 
รบ 
กวน

กําลังเสียง ขณะทํางาน (พิมพ) LWAd = 6.18 B (A)

สแตนดบาย LWAd = 4.25 B (A)

ความดัน 
เสียง

ขณะทํางาน (พิมพ) LPAm = 53 dB (A)

สแตนดบาย LPAm = 30 dB (A)

อุณหภมูิ ขณะทํางาน 10 ถึง 32.5 °C

การจัดเก็บ 0 ถึง 40 °C

ความชืน้ ขณะทํางาน 20 ถึง 80% (ไมมกีารควบแนน)

การจัดเก็บ 10 ถึง 90% (ไมมกีารควบแนน)

ADF (ชดุปอนเอกสารอัตโนมัติ) สูงสุด 20 แผน (80 แกรม)

368 มม. 360 มม.

311 มม.

http://www.brother.com/
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ขนาดเอกสาร D

รุน FAX-2840 FAX-2950 MFC-7240 MFC-7290

ขนาดเอกสาร 
(ดานเดียว)

ความกวาง 147.3 ถึง 215.9 มม.

ความยาว 147.3 ถึง 355.6 มม.



ขอมูลจําเพาะ 
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D

สื่อสิ่งพิมพ D

1 กระดาษขนาด Legal หรือ Folio ไมมใีชในบางภูมิภาค
2 สําหรับฉลาก แนะนําใหนําแผนฉลากท่ีพิมพแลวออกจากถาดรองรับกระดาษออกทันทีหลังจากออกจากเคร่ือง เพ่ือหลีกเลี่ยง 

การตดิกัน

รุน FAX-2840 FAX-2950 MFC-7240 MFC-7290

การใส
กระดาษ

ถาดใส 
กระดาษ

ชนิดของกระดาษ กระดาษธรรมดา กระดาษชนิดบาง หรือกระดาษรีไซเคิล

ขนาดกระดาษ Letter, A4, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (ขอบยาว), B6 (ISO), A6, 
Executive (Legal 1 หรือ Folio 1)

น้ําหนักกระดาษ 60 ถึง 105 แกรม

ความจุถาดใสกระดาษ
สูงสุด

กระดาษธรรมดา 80 แกรม สูงสุด 250 แผน

ชองปอน 
กระดาษ 
ดวยตนเอง 
(ดวย 
ตนเอง)

ชนิดของกระดาษ ซองจดหมาย ฉลาก 2 กระดาษชนดิบาง กระดาษชนิดหนา 
กระดาษรีไซเคิล กระดาษปอนด หรือกระดาษธรรมดา

ขนาดกระดาษ ความกวาง: 76.2 ถงึ 216 มม.

ความยาว: 116 ถึง 406.4 มม.

น้ําหนักกระดาษ 60 ถึง 163 แกรม

ความจุถาดใสกระดาษ 
สูงสุด

กระดาษธรรมดา 80 แกรม ใสกระดาษทีละแผน

กระดาษ
ออก

ถาดรองรับเอกสารออก 
แบบคว่ําหนา

กระดาษธรรมดา 80 แกรม สูงสุด 100 แผน

ถาดรองรับเอกสารออก 
แบบหงายหนา

กระดาษหนึ่งแผน (การสงแบบหงายหนา ไปยงัถาดรองรับเอกสาร 
ออกแบบหงายหนา)
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โทรสาร D

1 ‘หนา’ หมายถึง ‘แผนภูมิการทดสอบ ITU-T #1’ (จดหมายทางธุรกิจท่ัวไป ความละเอียดมาตรฐาน รหัส JBIG) ขอมูลจําเพาะ 
และวัสดุการพิมพอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงลวงหนา

2 ‘หนา’ หมายถึง ‘แผนภูมกิารทดสอบ ITU-T #1’ (จดหมายทางธุรกิจท่ัวไป ความละเอียดมาตรฐาน รหัส MMR) ขอมลูจําเพาะ 
และวัสดุการพิมพอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงลวงหนา

รุน FAX-2840 FAX-2950 MFC-7240 MFC-7290

การทํางานท่ีเขากันได ITU-T Super Group 3 ITU-T 
Group 3

ITU-T Super 
Group 3 

ความเร็วของโมเด็ม 33,600 bps 
(ท่ีมีตัวเลือกสํารองอัตโนมติั)

14,400 bps 
(ท่ีมีตัวเลือก 
สาํรองอตัโนมัต)ิ

33,600 bps 
(ท่ีมีตัวเลือก 
สาํรองอตัโนมัต)ิ 

ความกวางในการสแกน สูงสุด 208 มม.

ความกวางในการพิมพ สูงสุด 208 มม.

Greyscale (ภาพสีเทา) 8 บิต/256 ระดับ

ความละเอียด แนวนอน 8 จุด/มม.

แนวต้ัง มาตรฐาน: 3.85 บรรทัด/มม.

ละเอียด: 7.7 บรรทัด/มม.

ภาพถาย: 7.7 บรรทัด/มม.

ละเอียดพิเศษ: 15.4 บรรทัด/มม.

การโทรออกแบบกดปุมเด่ียว 22 (11 x 2)

โทรดวน 200 สถานี

กลุม สูงสุด 8

การกระจายสัญญาณ 272 สถานี

การหมุนทวนหมายเลขโทรซ้ําอัตโนมติั 3 คร้ังทุก 5 นาที

การสงสัญญาณของหนวยความจํา สูงสุด 400 1 
หนา

สูงสุด 500 1 
หนา

สูงสุด 400 2 
หนา

สูงสุด 500 1 
หนา

การรับขอมูลเมื่อกระดาษหมด สูงสุด 400 1 
หนา

สูงสุด 500 1 
หนา

สูงสุด 400 2 
หนา

สูงสุด 500 1 
หนา



ขอมูลจําเพาะ 

125

D

สําเนา D

รุน FAX-2840 FAX-2950 MFC-7240 MFC-7290

สี/สีขาวดํา สีขาวดํา

ความกวางสําเนา สูงสุด 204 มม. (ขนาด A4)

หลายสําเนา ซอนหรือเรียงไดสูงสุด 99 หนา

ยอ/ขยาย 25% ถงึ 400% (เพ่ิมคร้ังละ 1%)

ความละเอียด สูงสุด 300 x 600 dpi

เวลาออกสําเนาแรก นอยกวา 12 วินาที 
(จากโหมดการ 
เตรียมพรอมและ 
ถาดมาตรฐาน)

นอยกวา 11 วนิาที 
(จากโหมดการ 
เตรียมพรอมและ 
ถาดมาตรฐาน)

นอยกวา 12 วินาที 
(จากโหมดการ 
เตรียมพรอมและ 
ถาดมาตรฐาน)

นอยกวา 11 วนิาที 
(จากโหมดการ 
เตรียมพรอมและ 
ถาดมาตรฐาน)
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เคร่ืองสแกน (สําหรับ FAX-2950, MFC-7240 และ 
MFC-7290)  D

1 สําหรับการปรับปรุงไดรเวอรลาสุดสําหรับ Mac OS X ท่ีคุณใช ใหเขาไปท่ี http://solutions.brother.com/
2 การสแกนสูงสุด 1200 x 1200 dpi ดวยไดรเวอร WIA ใน Windows® XP, Windows Vista® และ Windows® 7 (ความละเอียด 

สูงสุด 19200 x 19200 dpi สามารถเลือกไดโดยใชโปรแกรมอรรถประโยชนของเครื่องสแกน)

รุน FAX-2950 MFC-7240 MFC-7290

สี/สีขาวดํา สีขาวดํา

เปนไปตามมาตรฐาน TWAIN ใช (Windows® XP / Windows® XP Professional x64 Edition 
/ Windows Vista® / Windows® 7 / Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 
10.7.x 1)

เปนไปตามมาตรฐาน WIA ใช (Windows® XP / Windows Vista® / Windows® 7)

เปนไปตามมาตรฐาน ICA ใช (Mac OS X 10.6.x และ 10.7.x 1)

ความละเอียด สูงสุด 19200 x 19200 dpi (เช่ือมตอ) 2

สูงสุด Up to 600 x 600 dpi (ออพติคอล) 2

ความกวางในการสแกน สูงสุด 204 มม.

สเกลสีเทา 256 ระดับ
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D

เคร่ืองพิมพ (สําหรับ FAX-2950, MFC-7240 และ 
MFC-7290) D

1 ความเร็วในการพิมพอาจแตกตางกันขึน้อยูกับประเภทเอกสารที่คุณพิมพ

หมายเหตุ
(FAX-2840 เทานัน้)
คุณสามารถดาวนโหลดไดรเวอรเคร่ืองพิมพไดจาก Brother Solutions Center ที่ 
http://solutions.brother.com/ 

1 ความเร็วในการพิมพอาจแตกตางกันขึน้อยูกับประเภทเอกสารที่คุณพิมพ
 

รุน FAX-2950 MFC-7240 MFC-7290

ความละเอียด คุณภาพ HQ1200 (2400 x 600 dpi), 600 dpi x 600 dpi

ความเร็วในการพิมพ สูงสุด 24 หนา/นาที 
(ขนาด A4) 1

สูงสุด 20 หนา/นาที 
(ขนาด A4) 1

สูงสุด 24 หนา/นาที 
(ขนาด A4) 1

เวลาพิมพครั้งแรก นอยกวา 8.5 วินาที 
(จากโหมดการเตรียม
พรอมและถาด 
มาตรฐาน)

นอยกวา 10.0 วนิาที 
(จากโหมดการเตรียม
พรอมและถาด 
มาตรฐาน)

นอยกวา 8.5 วินาที 
(จากโหมดการเตรียม
พรอมและถาด 
มาตรฐาน)

รุน FAX-2840

ความละเอียด คุณภาพ HQ1200 (2400 x 600 dpi), 600 dpi x 600 dpi

ความเร็วในการพิมพ สูงสุด 20 หนา/นาที (ขนาด A4) 1

เวลาพิมพครั้งแรก นอยกวา 10.0 วินาที (จากโหมดการเตรียมพรอมและถาดมาตรฐาน)
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อินเตอรเฟส D

1 เคร่ืองของคุณมีอินเตอรเฟส USB 2.0 ความเร็วสูง เคร ื่องสามารถเช่ือมตอกับคอมพิวเตอรท่ีมีอินเตอรเฟส USB 1.1
2 ไมสนับสนุนพอรต USB ของผูผลิตอ่ืน

รุน FAX-2840 FAX-2950 MFC-7240 MFC-7290

USB สาย USB 2.0 ความเร็วสูง 1 2

ใชสาย USB 2.0 (ชนิด A/B) ท่ียาวไมเกิน 6 ฟุต (2.0 เมตร)
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D

รายการของวัสดุการพิมพ D

1 จํานวนหนาท่ีสามารถทําการพิมพไดโดยประมาณตามมาตรฐาน ISO/IEC 19752
2 อายุการใชงานของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) โดยประมาณและอาจแตกตางกันตามประเภทการใชงาน

หมายเหตุ
• Brother ไมแนะนําใหใชรายการวัสดุการพิมพอื่นนอกจากรายการวัสดุการพิมพของแทจาก Brother

• การรับประกันของเคร่ืองของคุณอาจไมครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการใชรายการของวัสดุการพิมพ 
Brother ของแท

 

รุน FAX-2840 FAX-2950 MFC-7240 MFC-7290 หมายเลขการ
ส่ังซื้อ

ตลับ 
ผงหมึก 
(โทนเนอร)

กลอง 
ขาเขา

ประมาณ 1,200 หนา (A4) 1 ประมาณ 700 
หนา (A4) 1

ประมาณ 1,200 
หนา (A4) 1

—

ขนาด 
มาตรฐาน

ประมาณ 1,200 หนา (A4) 1 TN-2260

ขนาด 
พิเศษ

ประมาณ 2,600 หนา (A4) 1 TN-2280

ชดุแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม)

ประมาณ 12,000 หนา (A4) 2 DR-2255
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ขอกําหนดคอมพิวเตอร 
(สําหรับ FAX-2950, MFC-7240 และ MFC-7290) D

ขอกําหนดของระบบขั้นตํ่าและฟงกชัน่ซอฟตแวร PC ท่ีสนับสนุน

ระบบคอมพิวเตอร
และเวอรชั่นระบบ 
ปฏบัิติการ

ความเร็ว 
ขั้นตํ่าของ 
โปรเซสเซอร
 

RAM 
ขั้นตํ่า

RAM 
ท่ีแนะนํา
ใหใช

พ้ืนท่ีฮารดดิสกท่ี 
จะติดต้ัง

ฟงกชัน่ 
ซอฟตแวร 
PC ท่ี 
สนบัสนนุ

อินเตอร 
เฟส  PC ท่ี 
สนบัสนนุ 2สําหรับ 

ไดรเวอร
สําหรับ 
แอพพลิ
เคชั่น

ระบบ 
ปฏิบัติการ 
Windows®

Windows® 
XP 
Home 1 4 
Windows®

 XP 
Professional 1
 4

Intel® 
Pentium® II 
หรือเทียบเทา

128 MB 256 MB 150 MB 500 MB การพิมพ, 
PC-Fax 3, 
การสแกน

USB

Windows
® XP 
Profession
al x64 
Edition 1 4

CPU ท่ีรองรับ 
64 บิต 
(Intel®64 or 
AMD64)

256 MB 512 MB

Windows 
Vista® 1 4

CPU ท่ีรองรับ 
Intel® 
Pentium® 4 
หรือเทียบเทา
แบบ 64-bit 
(Intel®64 or 
AMD64)

512 MB 1 GB 500 MB 1.2 GB

Windows® 
7 1 4

CPU ท่ีรองรับ 
Intel® 
Pentium® 4 
หรือเทียบเทา
แบบ 64-bit 
(Intel®64 or 
AMD64)

1 GB 
(32-bit) 
2 GB 
(64-bit)

1 GB 
(32-bit) 
2 GB 
(64-bit)

650 MB

ระบบ 
ปฏิบัติการ 
แมค็อนิทอช

Mac OS X 
10.5.8

PowerPC  
G4/G5
Intel® 
Processor

512 MB 1 GB 80 MB 400 MB การพิมพ, 
สง 
PC-Fax 3, 
การสแกน

USB

Mac OS X 
10.6.x 

Intel®  
Processor

1 GB 2 GB

Mac OS X 
10.7.x 

Intel®  
Processor

2 GB 2 GB
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D

1 สําหรับ WIA, ความละเอียด 1200 x 1200 โปรแกรมอรรถประโยชนของเคร่ืองสแกน Brother ใหคุณใชความละเอียดไดสูงสุด 
19200 x 19200 dpi

2 ไมสนับสนุนพอรต- USB ของผูผลิตอ่ืน
3 PC-Fax รองรับสีขาวดําเทาน้ัน
4 Nuance™ PaperPort™ 12SE สนับสนุน Microsoft® SP3 ขึ้นไปสําหรับ Windows® XP และ SP2 ขึน้ไปสําหรับ Windows Vista® 

และ Windows® 7

สําหรับการปรับปรุงไดรเวอรลาสุด ใหไปที่ http://solutions.brother.com/

เคร่ืองหมายการคา ย่ีหอและชื่อผลิตภัณฑทั้งหมดเปนทรัพยสินของบริษัทที่เกี่ยวของ

http://solutions.brother.com/
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E
A

ADF (ชุดปอนเอกสารอัตโนมัติ)
การใช .....................................................23

L

LCD (จอแสดงผลแบบผลึกเหลว) ...................8

T

TAD (เคร่ืองตอบรับโทรศัพท), ภายนอก .......27
การเชื่อมตอ ............................................33
การบันทึก OGM ......................................34

V

VoIP ..........................................................97

ก
กระดาษ .....................................................17
ขนาด ......................................................18
ความจุของถาด ........................................18
ชนิด .......................................................18
ที่แนะนําใหใช ..........................................19
วิธีการวาง
ในชองปอนกระดาษดวยตนเอง ...............12

วิธีการใส .................................................10
ถาดใสกระดาษ .....................................10

การชะลอเสียงเรียกเขา, การต้ังคา ................28
การเชื่อมตอ
เคร่ืองตอบรับโทรศัพทภายนอก 
(เคร่ืองตอบรับโทรศัพท) ...........................33
โทรศัพทภายนอก ....................................35

การเชื่อมตอระบบตูสาขา (PABX) .................34
การต้ังโปรแกรมเครื่องของคุณ ....................109
การทําความสะอาด
เคร่ืองสแกน ............................................63
ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) .......................66
สายโคโรนา .............................................64

การโทรดวน ................................................39
การโทรออกแบบกดปุมเด่ียว
การใช ..................................................38
การตั้งคา ..............................................39
การเปล่ียน ............................................40

การหมุนโทรออกแบบกลุม
การเปล่ียน ........................................... 40

คนหา ..................................................... 39
โทรดวน
การใช ................................................. 38
การต้ังคา ............................................. 40
การเปล่ียน ........................................... 40

การโทรออก
การใชปุมสมุดที่อยู .................................. 39
การหมุนทวนหมายเลขโทรสารซ้ํา
อัตโนมัติ ................................................. 39
การหยุดช่ัวคราว ...................................... 39
ดวยตนเอง .............................................. 38
โทรดวน ................................................. 38
โทรออกแบบกดปุมเดี่ยว .......................... 38

การบํารุงรักษา, ตามปกติ
การตรวจสอบอายุการใชงานของชิ้นสวน
ที่ยังเหลืออยู ........................................... 72
การเปล่ียน
ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ................... 57
ตลับผงหมึก (โทนเนอร) ....................... 52

การปรับสมดุล ............................................ 97
การเปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) .......... 57
การเปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร) .............. 52

ดัชนี
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E

ข
ขอความ, การปอน ....................................120
ขอความแสดงความผิดพลาดบนจอ LCD .......75
ขอผิดพลาดเกี่ยวกับ ผิดพลาด ..................75
ขอผิดพลาดของชุดแมแบบ
สรางภาพ (ดรัม) ......................................57
ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) หยุดทํางาน .....58
เปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) .............57
เปล่ียนผงหมึก (โทนเนอร) ........................52
ผงหมึก (โทนเนอร) ใกลหมด ....................52
ผงหมึก (โทนเนอร) หมด ..........................52
ไมมีกระดาษ ............................................77
ไมสามารถพิมพ XX ..................................78
ไมสามารถเร่ิมตน XX ................................77
ไมสามารถสแกน XX ................................79
หนวยความจําเต็ม ....................................78

ขอความหนวยความจําเต็ม ...........................78
ขอมูลเคร่ือง
การตรวจสอบอายุการใชงานช้ินสวน
ที่ยังเหลืออยู ...........................................72
จํานวนแผน .............................................72
ฟงกช่ันรีเซ็ต ..........................................107
วิธีการรีเซ็ตเคร่ือง ..................................108
หมายเลขของตัวเคร่ือง ...........................107

ค
ความละเอียด
โทรสาร (มาตรฐาน ละเอียด ละเอียดพิเศษ 
ภาพถาย) ..............................................124
พิมพ .....................................................127
สแกน ...................................................126
สําเนา ...................................................125

คุณภาพ
การพิมพ .................................................96

คุณภาพการพิมพ ........................................98
เคร่ืองตอบรับโทรศัพท (TAD)
การเชื่อมตอ ............................................33

คําแนะนําเพื่อความปลอดภัย ........................... i

ฉ
ฉลาก ............................................12, 18, 22

ช
ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
การตรวจสอบ 
(อายุการใชงานที่ยังเหลืออยู) ................... 72
การทําความสะอาด ............................ 64, 66
การเปล่ียน .............................................. 57

ซ
ซองจดหมาย .................................13, 18, 21

ด
ดวยตนเอง
การโทรออก ............................................ 38
รับ ......................................................... 27

ต
ตลับผงหมึก (โทนเนอร)
การเปล่ียน .............................................. 52

ตารางเมนู ................................................ 110

ท
โทรดวน
การใช .................................................... 38
การต้ังคา ................................................ 40
การเปล่ียน .............................................. 40

โทรศัพทที่ตอแยกออกจากตัวเคร่ือง, 
การใช ....................................................... 36
โทรศัพทแบบไรสาย (ไมใชของ Brother) .... 36
โทรศัพทภายนอก, การเช่ือมตอ ................... 35
โทรสาร, ติดต้ังแยกอิสระ
การรับ
การชะลอเสียงเรียกเขา, การตั้งคา .......... 28
การตรวจจับโทรสาร .............................. 29
จากโทรศัพทที่ตอแยกออก
จากตัวเคร่ือง ................................. 35, 36
สัญญาณรบกวนสายโทรศัพท ................ 97

การสง
สัญญาณรบกวนสายโทรศัพท ................ 97

โทรออกแบบกดปุมเด่ียว
การใช .................................................... 38
การต้ังคา ................................................ 39
การเปล่ียน .............................................. 40
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ป
ปุมความละเอียด ...........................................8
ปุมหมุนทวนหมายเลขซํ้า/หยุดช่ัวคราว ..........39

พ
พิมพ
ขอมูลจําเพาะ ........................................127
คุณภาพ ........................................... 90, 94
ปญหา .....................................................96

ภ
ภาพรวมของแผงควบคุม ................................6

ร
รหัสโทรสาร
การเปล่ียน ...............................................36
รหัสตอบรับโทรศัพท ................................36
รหัสในการรับโทรสาร ...............................36

ระดับเสียง, การต้ังคา
ลําโพง ......................................................9
เสียงการใชงาน ..........................................9
เสียงเรียก ..................................................9

รายการของวัสดุการพิมพ .............................51
รายงาน
การตรวจสอบความถูกตอง
การสงสัญญาณ ........................................25

ว
วิธีการแกไข
กระดาษติด .................................81, 82, 85
ขอความแจงการบํารุงรักษาบนจอ LCD .......75
ขอความแสดงความผิดพลาดบนจอ LCD ....75
หากคุณประสบปญหา
การจัดการกระดาษ ................................95
การพิมพ ....................................... 90, 94
รับโทรสาร ............................................91
การสแกน .............................................95
การสงโทรสาร ......................................92
คุณภาพการพิมพ ..................................96
คุณภาพสําเนา ......................................93
ซอฟตแวร ............................................95
สายเรียกเขา .........................................93
สายโทรศัพท ........................................97

เอกสารติด ...............................................81

วิธีใช
ขอความบน LCD ................................... 109
ตารางเมนู ............................................. 110

ส
สมุดที่อยู ..................................................... 8
สายโทรศัพท
การเช่ือมตอ ............................................ 33
ระบบตูสาขา (PBX) ................................. 34
สัญญาณรบกวน ...................................... 97

สําเนา ....................................................... 42
ปุม ........................................................... 8

ห
หมายเลขของตัวเคร่ือง
วิธีการคนหา
ดูที่ปกหนาดานใน

โหมด, การปอน
โทรสาร .................................................. 24
สําเนา .................................................... 42

โหมดโทรสาร/โทรศัพท
การชะลอเสียงเรียกเขา ............................ 28
การตรวจจับโทรสาร ................................. 29
การรับโทรสาร ......................................... 35
การรับสายจากโทรศัพทที่ตอแยกออก
จากตัวเคร่ือง ........................................... 36
รหัสตอบรับโทรศัพท ................................ 36
รหัสในการรับโทรสาร ............................... 36
ระยะเวลาในการดังของเสียงกร่ิงเรียกเขา F/T 
(เสียงเรียกที่ดังติดกันแบบสองคร้ัง) ........... 28

อ
อัตโนมัติ
การหมุนทวนหมายเลขโทรสารซ้ํา ............. 39
รับโทรสาร .............................................. 27
การตรวจจับโทรสาร .............................. 29

เอกสาร
วิธีการวาง ............................................... 23
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