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หมายเหตุสําคัญ 1

 ภาพประกอบสวนใหญในคูมือผูใชนี้มาจาก
เคร่ืองรุน FAX-2840 

การจัดเก็บหนวยความจํา 1

การต้ังคาเมนขูองคุณจะถูกจดัเก็บถาวร และในกรณี
ที่ไฟฟาขัดของ การต้ังคาของคุณจะไม สูญหาย 
แตการตั้งคาช่ัวคราว (เชน ความคมชัด และการสง 
โทรสารไปยังตางประเทศ)จะ สูญหาย

(สําหรับเคร่ืองรุน FAX-2950 และ MFC-7290)
ในระหวางไฟฟาขัดของ เคร่ืองจะเก็บบันทึกวันที่ 
และเวลา รวมถึงการต้ังเวลาสงโทรสารท่ีต้ังโปรแกรม
ไว (เชน การชะลอการสงโทรสาร) นานประมาณ 
60 ช่ัวโมง สวนงานสงโทรสารอื่นๆ ที่อยูในหนวย 
ความจําของเคร่ืองจะไมสูญหายไป

(สําหรับ FAX-2840 และ MFC-7240)
ในระหวางไฟฟาขัดของ เคร่ืองจะเก็บบันทึกวันที่ 
และเวลาไวประมาณ 2 ช่ัวโมง แตงานสงโทรสารใน 
หนวยความจําของเคร่ืองจะสูญหายไป

การต้ังคาทั่วไป 1



บทท่ี 1

2

ต้ังคาการปรับเวลาตาม 
แสงอาทิตย 1

คุณสามารถตัง้คาเครือ่งเพื่อใหสามารถเปลี่ยนเวลา
สําหรับการปรับเวลาตามแสงอาทิตยหากคุณเลือก 
On ระบบจะทําการต้ังเวลาของตัวเครื่องใหเร็วขึ้น 
หนึ่งช่ัวโมง และหากคุณเลือก Off ระบบจะทําการ 
ต้ังเวลาใหชาลงหนึง่ช่ัวโมง

a กด Menu, 0, 2, 2 

b กด a หรือ b เพื่อเลือก On หรือ Off
กด OK

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

d กด Stop/Exit

คุณลักษณะดานส่ิงแวดลอม 1

รูปแบบการประหยัดผงหมึก 
(โทนเนอร) 1

คุณสามารถประหยัดการใชผงหมึก (โทนเนอร) ได 
โดยเลือกใชคุณลักษณะนี้ เม่ือคุณต้ังคารูปแบบ 
การประหยัดผงหมึก (โทนเนอร) ไปที ่On คุณภาพ 
การพิมพจะจางลง ทัง้นี ้คาเริม่ตนของตัวเคร ื่อง
คือ Off

a กด Menu, 1, 4, 1

b กด a หรือ b เพื่อเลือก On หรือ Off
กด OK

c กด Stop/Exit

หมายเหตุ
ไมแนะนําใหใชรูปแบบการประหยัดผงหมึก 
(โทนเนอร) ในการพิมพภาพถายหรือภาพ 
Greyscale 

 

โหมดพกั 1

การตั้งคาโหมดพักสามารถชวยลดปริมาณการใช 
ไฟได เม่ือเคร่ืองอยูในโหมดพัก (โหมดประหยัด 
พลังงาน) เคร่ืองจะทํางานเสมือนเคร่ืองถูกปดอย ู 
การรับขอมูลหรือการเร่ิมใชงานจะเปนการเรียกให 
เคร่ืองกลับทํางานอีกคร้ังจากโหมดพักเปนโหมด 
การเตรียมพรอม

คุณสามารถเลือกระยะเวลาที่เคร่ืองวางกอนเขาสู 
โหมดพัก เม่ือเคร่ืองไดรับโทรสาร ไดรับขอมูลจาก 
คอมพิวเตอรหรือมีการทําสําเนา ตัวจับเวลาจะถูก 
ต้ังคาใหม ทั้งนี้ คาเร่ิมตนของตัวเคร่ืองคือ 3 นาที

ขณะที่เคร่ืองอยูในโหมดพัก จอ LCD จะแสดง 
Sleep  

a กด Menu, 1, 4, 2

b ปอนระยะเวลาท่ีเครือ่งวางกอนเขาสูโหมดพัก
กด OK

c กด Stop/Exit



การต้ังคาท่ัวไป 

3

1

โหมดหยุดช่ัวคราว 1

หากเครื่องอยูในโหมดพัก และไมไดรับงานใดๆ 
เปนระยะเวลาหนึ่ง เคร่ืองจะเขาสูโหมดหยุด 
ช่ัวคราวโดยอัตโนมัติและจอ LCD จะแสดง  Deep 
Sleep โหมดหยุดช่ัวคราวใชพลังงานนอยกวา 
โหมดพัก ทั้งนี้ เคร่ืองจะเรียกคืนการทํางานและ 
เร่ิมอุนเคร่ือง เม่ือเครื่องไดรับขอมูลจากเครื่อง 
คอมพวิเตอรหรือเม่ือคุณกดปุมบนแผงควบคุม

การยกหูฟงยังเปนการเรียกใหเคร่ืองกลับมา 
ทํางานอีกคร้ังจากโหมดหยุดช่ัวคราว

การต้ังคาผงหมึก 
(โทนเนอร) 1

การต้ังคาผงหมึก (โทนเนอร) 
(โหมดทํางานตอเน่ือง) 1

คุณสามารถตั้งคาใหเคร่ืองพิมพงานตอเนื่องหลัง 
จากจอ LCD แสดง Replace Toner 
เคร่ืองจะพิมพงานตอเนื่องจนกวาจอ LCD แสดง 
Toner Ended 
คาเร่ิมตนที่มาจากโรงงานคือ Stop

a  กด Menu, 1, 7

b กด a หรือ b เพื่อเลือก Continue หรือ
Stop
กด OK

c กด Stop/Exit

หมายเหตุ
• หากคุณพิมพงานตอเนือ่งในโหมดทํางานตอเนือ่ง  
เราไมสามารถรับประกันคุณภาพในการพิมพได

• เม่ือใชโหมดทํางานตอเนื่อง งานพิมพอาจมีสี 
ซีดจางลง

• หลังจากเปล่ียนตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
เปนตลับใหมแลว โหมดทํางานตอเนื่อง
จะกลับเขาสูการต้ังคาเร่ิมตน (Stop)

 



บทท่ี 1
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การรับโทรสารในโหมดทํางาน 
ตอเน่ือง 1

เคร่ืองสามารถจัดเก็บโทรสารที่ไดรับไวในหนวย
ความจําได หากคุณเลือกโหมดทํางานตอเนื่อง ใน 
ขณะที่หนาจอ LCD แสดงขอความวา Replace 
Toner เม่ือพิมพโทรสารที่ไดรับในโหมดทํางาน 
ตอเนื่อง จอ LCD จะถามวาคุณภาพการพิมพของ 
โทรสารถูกตองหรือไม หากคุณภาพไมดี ใหเลือก 
2.No เครือ่งจะเก็บโทรสารท่ีจดัไวในหนวยความจาํ
เพื่อใหคุณสามารถพิมพใหมหลังจากเปล่ียนตลับ
ผงหมึก (โทนเนอร) เปนตลับใหมแลว หากคุณภาพ
การพิมพถูกตอง ใหเลือก 1.Yes จอ LCD จะถาม 
วาคุณตองการลบโทรสารที่พิมพออกจากหนวย 
ความจําหรือไม หากคุณเลือกที่จะไมลบออก ระบบ 
จะถามคณุอีกครัง้หลงัจากทีค่ณุเปลีย่นตลบัผงหมึก
(โทนเนอร) เปนตลับใหมแลว

หมายเหตุ
• FAX-2840 และ MFC-7240 สามารถจัดเก็บ 
โทรสารในหนวยความจําไดสูงสุด 400 ฉบับ 
และ FAX-2950 และ MFC-7290 สามารถจดัเก็บ
โทรสารในหนวยความจําไดสูงสุด 500 ฉบับ

• (FAX-2840 และ MFC-7240)
หากคุณปดสวิตชไฟของเครื่อง โทรสารที่ถูก
จัดเก็บในหนวยความจําจะสูญหายไปในทันที

• เคร่ืองจะเก็บโทรสารท่ีจัดเก็บในโหมดทํางาน 
ตอเนื่องไว แมวาคุณจะเปล่ียนการต้ังคา 
Continue เปน Stop 

• หากคุณติดต้ังตลับผงหมึกใหมเม่ือจอ LCD 
แสดง Toner Ended เคร่ืองจะถามวาคุณ 
ตองการพิมพโทรสารที่จัดเก็บไวหรือไม เลือก 
1.Print เพือ่พิมพโทรสารที่จัดเก็บไว

 

ผงหมึก (โทนเนอร) หมดใน 
โหมดทํางานตอเน่ือง 1

เม่ือจอ LCD แสดง Toner Ended เคร่ืองจะหยุด 
การพิมพ หากหนวยความจําเต็มและคุณตอง 
การรับโทรสารตอ คุณตองติดต้ังตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) ตลับใหม

การปรับความชัดของ
จอ LCD 1

คุณสามารถเปล่ียนความคมชัดเพื่อปรับจอ LCD 
ใหสวางขึ้นหรือมืดลง

a กด Menu, 1, 5

b กด c เพื่อปรับจอ LCD ใหมืดลง หรือกด d 
เพื่อปรับจอ LCD ใหสวางขึ้น
กด OK

c กด Stop/Exit
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1
โหมดตัวจับเวลา 1

เคร่ืองนี้มีปุมโหมดอยูบนแผงควบคุม 2 หรือ 
3 ปุม: FAX, SCAN (สําหรับ FAX-2950, 
MFC-7240 และ MFC-7290) และ COPY  

คุณสามารถกําหนดระยะเวลากอนที่เคร่ืองจะกลับ 
ไปยังโหมดโทรสารหลังทําสําเนาหรือสแกนคร้ัง 
ลาสุดโดยเปนคาเร่ิมตน หากคุณเลือก Off 
เคร่ืองจะอยูในโหมดที่คุณใชคร้ังลาสุด 

FAX-2950, MFC-7240 และ MFC-7290 1

FAX-2840 1

a กด Menu, 1, 1
 

General Setup
1.Mode Timer

b กด a หรือ b เพื่อเลือก 0 Sec, 30 Secs, 
1 Min, 2 Mins, 5 Mins หรือ Off 
กด OK

c กด Stop/Exit

คาตัวเลขท่ีใชในการ 
ตัดสายเพ่ือโทรออก 1

การตั้งคาตัวเลขที่ใชในการตัดสายเพื่อโทรออกจะ
เรียกหมายเลขที่กําหนดไวลวงหนาตามดวยหมาย
เลขโทรสารที่ตองการโทรออกโดยอัตโนมัติ 
ตัวอยางเชน: หากระบบโทรศัพทของคุณกําหนด 
ใหเรียกหมาย เลข 9 เพ่ือตัดสายโทรออกไปยัง 
หมายเลขภายนอก ใชการต้ังคานี้เพื่อตัดสายโทร 
ออกดวยหมายเลข 9 สําหรับทุกหมายเลขโทรสาร 
ที่คุณสงโดยอัตโนมัติ

การต้ังคาหมายเลขที่กําหนด 
ลวงหนา 1

a กด Menu, 0, 6

b ปอนหมายเลขท่ีกําหนดลวงหนา (สงูสดุ 5 ตวั) 
บนปุมกดหมายเลข
กด OK

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

(กด Hook/Hold เพื่อแสดง “!”) 
คุณไมสามารถใช ! พรอมกับตัวเลขหรือ
อักษรอื่นใด 
ถาระบบโทรศัพทของคุณตองการชวงพัก
การเรียกซํ้าตามเวลา (กดวางสาย) ใหกด 
Hook/Hold เพื่อปอนชวงพัก

• ถาเปดโหมดการกดโทรออกแบบหมุน จะไม 
สามารถใช # และ l 

 

c กด Stop/Exit
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การเปลี่ยนหมายเลขที่กําหนดไว
ลวงหนา 1

a กด Menu, 0, 6

b ทําอยางใดอยางหนึง่ตอไปนี้:

 ถาตองการเปล่ียนหมายเลขที่กําหนด
ลวงหนา ใหกด 1 

 ถาตองการออกจากการต้ังคาโดยไม
เปล่ียนแปลง ใหกด 2 ไปยังขั้นตอน d 

c ปอนหมายเลขที่กําหนดไวลวงหนาใหม
โดยใชปุมกดหมายเลข (สูงสุด 5 ตัว) ใหกด 
OK 

d กด Stop/Exit
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ความปลอดภัย 0

คุณสามารถตั้งคาเคร่ืองของคุณใหมีการรักษา 
ความปลอดภยัไดหลายระดับดวยกันโดยใชการล็อค
การสงสัญญาณ (สําหรบั FAX-2840 และ MFC-7240) 
หรอืใชการรกัษาความปลอดภัยของหนวยความจาํ 
(สําหรบั FAX-2950 และ MFC-7290) และการตัง้คา 
การล็อคการทํางาน 

การล็อคการสงสัญญาณ 
(FAX-2840 และ MFC-7240) 0

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

 

การล็อคการสงสัญญาณชวยปองกนัการใชเครือ่งโดย
ไมไดรับอนุญาต แตคุณจะไมสามารถกําหนดเวลา
การชะลอการสงโทรสารหรอืการดึงขอมูลงานตอได 
อยางไรก็ตาม เคร่ืองจะยังคงสงโทรสารที่มีการ
กําหนดเวลาการชะลอการสงโทรสารไวลวงหนา 
แมวาคุณเปดใชงานการล็อคการสงสัญญาณ ดังนัน้ 
ขอมลูโทรสารดังกลาวจะไมสูญหายแตอยางใด

ในขณะท่ีคุณเปดใชงานการล็อคการสงสัญญาณ 
จะสามารถดําเนนิการดังตอไปนี้ได:

 การรับสายโทรศัพท
 การรับโทรสาร
 การสงตอโทรสาร 

(เม่ือเปดการสงตอโทรสารไวแลว)
 การเรียกดูระยะไกล 

(เม่ือเปดการสงตอโทรสารไวแลว)
 การรบัโทรสารผานเครือ่ง PC (เฉพาะ MFC-7240 
เทานั้น) 
(เม่ือเปดการรับโทรสารผานเคร่ือง PC ไวแลว)

ในขณะท่ีคุณเปดใชงานการล็อคการสงสัญญาณ 
จะไมสามารถดําเนินการดังตอไปนี้
 โทรออกดวยหูฟงของเคร่ือง
 การสงโทรสาร
 การทําสําเนา
 การพิมพผานเครือ่ง (เฉพาะ MFC-7240 เทานัน้)

 การสแกน (เฉพาะ MFC-7240 เทานั้น)

หมายเหตุ
• หากคุณตองการพิมพโทรสารในหนวยความจํา 
ใหปดการล็อคการสงสัญญาณ

• หากคุณลืมรหัสผานการล็อคการสงสัญญาณ 
โปรดโทรติดตอ สวนงานการบรกิารลูกคา 
Brother ในประเทศ 

 

การตั้งคารหัสผาน 0

หมายเหตุ
ถาคุณต้ังรหัสผานไวแลว คุณไมจําเปนตอง
ต้ังคาใหมอีกคร้ัง
 

a กด Menu, 1, 6, 1

b ปอนตัวเลขสี่ตัวสําหรับรหัสผานโดยใช 
หมายเลข 0-9
กด OK

c ถาคุณปอนรหัสผานเปนคร้ังแรก จอ LCD 
แสดง Verify: 

d ปอนรหัสผานอีกคร้ัง
กด OK

e กด Stop/Exit
การเปลี่ยนรหัสผานการล็อคการสงสัญญาณ

a กด Menu, 1, 6, 1

b กด a หรือ b เพื่อเลือก Set Password
กด OK

c ปอนรหัสผานสี่ตัวที่ลงทะเบียนไว
กด OK

d ปอนตัวเลขสี่ตัวสําหรับรหัสผานใหม
กด OK

e หากจอ LCD แสดง Verify: ใหปอนรหัส 
ผานใหมอีกคร้ัง
กด OK

คุณลักษณะความปลอดภัย 2
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f กด Stop/Exit

การเปด/ปดการล็อคการสงสญัญาณ 0

ถาคุณปอนรหัสผานผิด จอ LCD จะแสดง Wrong 
Password และกลับสูสถานะออฟไลน เครือ่งจะอยู 
ในโหมดการล็อคการสงสญัญาณ ไปจนกวาจะมกีาร 
ปอนรหสัผานท่ีถูกตองตามท่ีคุณไดมีการบันทึกไว

การเปดการล็อคการสงสัญญาณ 0

a กด Menu, 1, 6, 1

b กด a หรือ b เพื่อเลือก Set TX Lock 
กด OK

c ปอนรหัสผานสี่ตัวที่ลงทะเบียนไว
กด OK
เคร่ืองจะอยูในสถานะออฟไลน และจอ LCD 
จะแสดง TX Lock Mode 

การปดการลอ็คการสงสญัญาณ 0

a กด Menu
ปอนรหัสผานสี่ตัวที่ลงทะเบียนไว

b กด OK
การล็อคการสงสัญญาณจะถูกปดโดยอตัโนมติั

การรักษาความปลอดภัยของ
หนวยความจํา 
(FAX-2950 และ MFC-7290) 0

การรกัษาความปลอดภัยหนวยความจาํจะชวยปองกนั
การใชงานจากตัวเครือ่งโดยไมไดรบัอนญุาต แตคุณ
จะไมสามารถกําหนดเวลาการชะลอการสงโทรสาร
หรือการดึงขอมูลงานได อยางไรก็ตามเคร่ืองจะ
ยังคงสงโทรสารที่มีการกําหนดเวลาการชะลอ
การสงโทรสารไวลวงหนา แมวาคุณเปดใชงาน
การรักษาความปลอดภัยของหนวยความจํา ดังนั้น 
ขอมูลโทรสารดังกลาวจะไมสูญหายแตอยางใด

ในขณะท่ีคุณเปดใชงานการรักษาความปลอดภัย 
ของหนวยความจํา คุณจะสามารถดําเนินการดัง 
ตอไปนี้ได:

 การรับโทรสารไวในหนวยความจํา 
(จํากัดตามความจุของหนวยความจํา)

 การสงตอโทรสาร (เม่ือเปดใชงานการสงตอ 
โทรสารไวแลว)

 การเรียกดูระยะไกล (เม่ือเปดใชงานการสงตอ 
โทรสารไวแลว)

ในขณะที่คุณเปดใชงานการรักษาความปลอดภัย 
ของหนวยความจํา คุณจะไมสามารถดําเนินการดัง 
ตอไปนี:้

 การพิมพโทรสารที่ไดรับ

 การสงโทรสาร

 การรับสายดวยหูฟงของเคร่ือง

 การโทรออกดวยหูฟงของเคร่ือง

 การทําสําเนา

 การสแกน

 การพิมพผานเคร่ือง

 การรับโทรสารผานเคร่ือง PC

 การใชงานจากแผงควบคุม

หมายเหตุ
หากคุณตองการพิมพโทรสารที่อยูในหนวย 
ความจํา บราเดอรแนะนําใหคุณปดการรักษา 
ความปลอดภัยของหนวยความจํา

 

การตั้งคารหัสผาน 0

หมายเหตุ
• ถาคุณต้ังรหัสผานไวแลว คุณไมจําเปนตอง 
ต้ังคาใหมอีกคร้ัง

• หากคุณลืมรหัสผานการรกัษาความปลอดภยัของ
หนวยความจํา โปรดโทรติดตอ สวนงานการ 
บริการลูกคา Brother ในประเทศ 

 

a กด Menu, 1, 6, 1

b ปอนตัวเลขสี่ตัวสําหรับรหัสผานโดยใช 
หมายเลข 0-9
กด OK

c ปอนรหัสผานอีกคร้ังเม่ือจอ LCD แสดง 
Verify: 
กด OK

d กด Stop/Exit

การเปลี่ยนรหัสผานการรักษาความ
ปลอดภัยของหนวยความจํา 0

a กด Menu, 1, 6, 1
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b กด a หรือ b เพื่อเลือก Set Password
กด OK

c ปอนรหัสผานสี่ตัวที่ลงทะเบียนไว
กด OK

d ปอนตัวเลขสี่ตัวสําหรับรหัสผานใหม
กด OK

e หากจอ LCD แสดง Verify: ใหปอนรหัส 
ผานใหมอีกคร้ัง
กด OK

f กด Stop/Exit

การเปดใชงานการรักษาความปลอดภัย
ของหนวยความจํา 0

a กด Menu, 1, 6, 1

b กด a หรือ b เพื่อเลือก Set Security
กด OK

c ปอนรหัสผานสี่ตัวที่ลงทะเบียนไว
กด OK
เคร่ืองจะอยูในสถานะออฟไลน และจอ LCD 
จะแสดง Secure Mode 

การปดการรักษาความปลอดภัยของหนวย
ความจํา 0

a กด Menu

b ปอนรหัสผานสี่ตัวที่ลงทะเบียนไว
กด OK
การรักษาความปลอดภัยของหนวยความจํา
จะปดโดยอตัโนมติั และจอ LCD จะแสดงขอมลู
วันที่และเวลา

การตั้งคาการลอ็คการทํางาน 0

การต้ังคาการล็อคการทํางาน ใหคุณต้ังคารหัสผ าน 
เพื่อไมใหบุคคลอื่นสามารถเปล่ียนแปลงการตั้งคา
เคร่ืองของคุณโดยไมไดต้ังใจ

จดบันทึกรหัสผานของคุณเก็บไว หากคุณลืมรหัส
ผาน คุณตองต้ังคารหัสผานท่ีถูกเก็บอยูในเครือ่งใหม 
โปรดโทรติดตอผูดูแลระบบของคุณ, สวนงานการ
บรกิารลกูคาของ Brother หรอืตัวแทนจําหนายของ
Brother ในประเทศของคณุ 

ขณะที่การตั้งคาการล็อคการทํางานเปน On คุณ 
ไมสามารถเปล่ียนแปลงการต้ังคาโดยไมมีรหัสผ าน 
แตคุณจะสามารถเปล่ียนแปลงการต้ังคาการสง 
สัญญาณโทรสารที่อยูในเมนูโทรสารเทานั้น

 ความคมชัด

 ความละเอียดของโทรสาร

 การชะลอการสงโทรสาร

 การสงสัญญาณแบบทันที

 การดึงสัญญาณโทรสาร 

 การสงโทรสารไปยังตางประเทศ

(สําหรับ FAX-2950, MFC-7240 และ MFC-7290)
อีกทั้ง การต้ังคาเคร่ืองไมสามารถเปล่ียนแปลงได 
ผานการต้ังคาระยะไกล ในขณะทีก่ารต้ังคาการล ็อค 
การทํางานเปน On 

การตั้งคารหัสผาน 0

a กด Menu, 1, 6, 2

b ปอนตัวเลขสี่ตัวสําหรับรหัสผานโดยใช
หมายเลข 0-9
กด OK

c ปอนรหัสผานอีกคร้ังเม่ือจอ LCD แสดง 
Verify: 
กด OK

d กด Stop/Exit

การเปลีย่นรหัสผานการต้ังคาการล็อคการ
ทํางานของคุณ 0

a กด Menu, 1, 6, 2

b กด a หรือ b เพื่อเลือก Set Password
กด OK

c ปอนรหัสผานสี่ตัวของคุณ 
กด OK

d ปอนตัวเลขสี่ตัวสําหรับรหัสผานใหม
กด OK

e ปอนรหัสผานใหมอีกคร้ังเม่ือจอ LCD 
แสดง Verify: 
กด OK

f กด Stop/Exit
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การเปด/ปดการต้ังคาการลอ็คการทํางาน 0

หากคุณปอนรหัสผานผิดเม่ือทําตามคําแนะนําดาน
ลางจอ LCD จะแสดง Wrong Password ปอนรหัส
ผานที่ถูกตองอีกคร้ัง

การเปดการต้ังคาการล็อคการทํางาน

a กด Menu, 1, 6, 2

b กด a หรือ b เพื่อเลือก On
กด OK

c ปอนรหัสผานสี่ตัวของคุณ 
กด OK

d กด Stop/Exit

การปดการต้ังคาการล็อคการทํางาน

a กด Menu, 1, 6, 2

b ปอนรหัสผานสี่ตัวของคุณ 
กด OK สองคร้ัง

c กด Stop/Exit

การจํากัดการโทรออก

คุณลักษณะน้ีใชสาํหรับปองกันไมใหผูใชสงโทรสาร 
หรอืโทรไปยงัหมายเลขท่ีผดิ เนือ่งจากความผดิพลาด 
คณุสามารถตัง้คาใหเครือ่งจํากัดการโทรออก โดยใช 
ปุมกดหมายเลข, การโทรออกแบบกดปุมเดีย่ว และ 
การโทรดวน

หากคณุเลอืก Off เครือ่งจะไมจํากัดวธิีการโทรออก 

หากคุณเลือก Enter # twice เคร่ืองจะทําการ 
แจงใหคุณปอนหมายเลขอีกคร้ัง และถาคุณปอน 
หมายเลขเดียวกันถูกตอง เคร่ืองจะเริ่มโทรออก 
แตถาคุณปอนหมายเลขผดิ หนาจอ LCD จะปรากฏ
ขอความแสดงความผิดพลาด

หากคุณเลือก On เคร่ืองจะจํากัดการสงโทรสาร
ทั้งหมดและการโทรออกทั้งหมดสําหรับวิธีการโทร
ออก 

ขอจํากัดการใชปุมกดหมายเลข 0

a กด Menu, 2, 6, 1

b กด a หรือ b เพื่อเลือก Off, Enter # 
twice หรือ On
กด OK

c กด Stop/Exit

ขอจํากัดการโทรออกแบบกดปุมเดี่ยว 0

a กด Menu, 2, 6, 2

b กด a หรือ b เพื่อเลือก Off, Enter # 
twice หรือ On
กด OK

c กด Stop/Exit

การจํากัดการโทรดวน 0

a กด Menu, 2, 6, 3

b กด a หรือ b เพื่อเลือก Off, Enter # 
twice หรือ On
กด OK

c กด Stop/Exit

หมายเหตุ
• การตั้งคา Enter # twice จะไมมีผลในการ 
ใชงาน หากคุณยกหูฟงของเครื่อง หรือกด 
Hook/Hold กอนปอนหมายเลข

• คุณลักษณะการจํากัดการโทรออกจะไมมีผลใช
งาน หากคุณใชหูฟงโทรศัพทภายนอกหรอืหูฟง
โทรศัพทเคร่ืองพวง

• เคร่ืองไมสามารถจํากัดการโทรออกไดเม่ือคุณ 
ใชปุม Redial/Pause 

• หากคุณเลือก On หรือ Enter # twice คุณ 
ไมสามารถใชคุณลักษณะการกระจายสัญญาณ
และไมสามารถรวมหมายเลขโทรดวนขณะโทร
ออกได 
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3

ตัวเลือกการสงเพ่ิมเติม 0

การสงโทรสารโดยใชการต้ังคา
ตางๆ 0

กอนสงโทรสาร คุณสามารถเปล่ียนแปลงการตั้งคา 
เหลาน้ีได: ความคมชัด, ความละเอียด, การสงโทรสาร 
ไปยังตางประเทศ, ตัวจับเวลาการชะลอการสง, 
การดึงสัญญาณการสงโทรสาร, การสงสัญญาณแบบ 
ทันที หรือการตั้งคาใบปะหนาเอกสาร

a ตรวจสอบวาคุณอยูในโหมดโทรสาร 
หลังจากยอมรบัการต้ังคาแตละคาแลว จอ LCD 
จะถามวาคุณตองการปอนการต้ังคาเพิ่มเติม
หรือไม 
 

Next
1.Yes 2.No

b ทําอยางใดอยางหนึง่ตอไปนี้:

 หากตองการเลือกการตั้งคาเพิ่มเติม 
ใหกด 1
จอ LCD จะกลับไปที่เมนู Setup Send 
เพื่อใหคุณเปล่ียนการต้ังคาอื่น

 ถาคุณเปล่ียนแปลงการต้ังคาเสร็จสิ้นแลว 
ใหกด 2 และไปที่ขั้นตอนถัดไปเพื่อสง
โทรสารของคุณ

ความคมชัด 0

สําหรบัเอกสารสวนใหญ การตั้งคาเริ่มตน คือ Auto 
ซ่ึงเปนการต้ังคาที่ใหผลลัพธที่ดีที่สุด

ในตัวเลือกดังกลาว จะทําการเลือกความคมชัดที่ 
เหมาะสมที่สุดสําหรับเอกสารของคุณใหโดย
อัตโนมัติ

ถาเอกสารของคุณสวางหรอืมดืมาก การเปล่ียนความ
คมชัดอาจทําใหคุณภาพของโทรสารดีขึ้น

ใช Dark เพื่อปรับเอกสารที่สงโทรสารใหสวางขึ้น

ใช Light เพื่อปรับเอกสารที่สงโทรสารใหมืดลง

a ตรวจสอบวาคุณอยูในโหมดโทรสาร 

b โหลดเอกสารของคุณ

c กด Menu, 2, 2, 1

d กด a หรือ b เพือ่เลือก Auto, Light หรือ 
Dark
กด OK

หมายเหตุ
แมวาคุณจะเลือก Light หรือ Dark เคร่ือง
จะสงโทรสารโดยใชการตั้งคา Auto ถาคุณ
เลือก Photo เปนความละเอียดของโทรสาร

 

การสงโทรสาร 3
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การเปลี่ยนความละเอียดของ
โทรสาร 0

คุณภาพของโทรสารสามารถปรบัปรงุไดโดยเปล่ียน
ความละเอียดของโทรสาร ความละเอียดสามารถ
เปล่ียนแปลงไดในการสงโทรสารครั้งถัดไปหรือ
สําหรับการสงโทรสารทุกคร้ัง

ถาตองการเปล่ียนการตั้งคาความละเอียด
ของโทรสารสําหรับการสงโทรสารถัดไป 0

a ตรวจสอบวาคุณอยูในโหมดโทรสาร 

b โหลดเอกสารของคุณ

c กด Resolution และ a หรือ b เพื่อเลือก 
ความละเอียด
กด OK

ถาตองการเปล่ียนการตั้งคาความละเอียด
ของโทรสารคาเร่ิมตน 0

a ตรวจสอบวาคุณอยูในโหมดโทรสาร 

b กด Menu, 2, 2, 2

c กด a หรือ b เพื่อเลือกความละเอียดที่คุณ
ตองการ
กด OK

หมายเหตุ
คุณสามารถเลือกการตั้งคาความละเอียดได 
4 ระดับดังนี้

เวลาที่ใชในการสงจะเพิ่มขึ้นเม่ือเลือก 
S.Fine หรือ Photo 

 

ความละเอียดของโทรสาร

Standard เหมาะสําหรับเอกสารงานพิมพ
สวนใหญ

Fine เหมาะสําหรับงานพิมพท่ีมีขนาด
เล็ก และใชเวลาในการพิมพท่ีชา 
กวาความละเอียดแบบมาตรฐาน 
(Standard) เล็กนอย

S.Fine เหมาะสําหรับงานพิมพท่ีมีขนาด
เล็กหรืองานศิลปะ และใชเวลาใน
การพิมพท่ีชากวาความละเอียด
แบบละเอียด (Fine)

Photo เหมาะสําหรับงานพิมพมีแสงเงา 
แตกตางกันหรือเปนภาพถาย 
และใชเวลาในการพิมพท่ีชาท่ีสุด
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3

การดําเนินการสงเพ่ิมเตมิ 0

การสงโทรสารดวยตนเอง 0

การสงสัญญาณดวยตนเอง 0

ในการสงสัญญาณดวยตนเอง คุณจะไดยินเสียง 
การหมุนหมายเลขโทรศัพท การเรียกและการรับ
โทรสารขณะสงโทรสาร

a ตรวจสอบวาคุณอยูในโหมดโทรสาร 

b โหลดเอกสารของคุณ

c กด Hook/Hold หรอืยกหฟูงของเครือ่งและ
ฟงเสียงหมุนโทรออก

d หมุนหมายเลขโทรสารทีคุ่ณตองการโทรออก

e เม่ือคุณไดยินเสียงสัญญาณเคร่ืองโทรสาร 
ใหกด Start 

f กด Hook/Hold หรือวางหูฟงของเคร่ือง

การเขาถึงแบบคู (Dual access)0

คุณสามารถหมุนหมายเลขและเร่ิมสแกนโทรสาร
ลงในหนวยความจํา แมขณะที่เครือ่งกําลงัสงขอม ูล
จากหนวยความจํา รับโทรสารหรือพิมพขอมูลพีซี
อยู จอ LCD จะแสดงหมายเลขงานใหม

จํานวนหนาที่คุณสแกนลงในหนวยความจําจะแตก
ตางกันขึ้นอยูกับขอมูลที่พิมพ

หมายเหตุ
ถาคุณไดรับขอความ Out of Memory  ขณะ
สแกนหนาแรกของโทรสาร ใหกด Stop/Exit 
เพื่อยกเลิกการสแกน ถาคุณไดรับขอความ 
Out of Memory  ขณะสแกนหนาถัดไป 
คุณสามารถกด  Start เพื่อสงหนาที่สแกนแลว 
หรือกด Stop/Exit เพื่อยกเลิกการทํางาน

 

การกระจายสัญญาณ 0

การกระจายสญัญาณใหคุณสงขอความโทรสารเดยีว
กันไปยังหมายเลขโทรสารมากกวาหนึ่งหมายเลข 
คุณสามารถรวมหมายเลขกลุม หมายเลขโทรออก
แบบกดปุมเด่ียว หมายเลขโทรดวน และหมายเลข 
หมุน ดวยตนเองสูงสดุ 50 หมายเลขในการกระจาย
สัญญาณคร้ังเดียวกัน

คุณสามารถกระจายสัญญาณไดสูงสุด 272 
หมายเลขที่ตางกัน ซ่ึงขึ้นอยูกับจํานวนกลุม 
รหัสการเขาใชงานหรือหมายเลขบัตรเครดิตที่
คุณจัดเก็บไว และจํานวนโทรสารที่ชะลอหรือ
จัดเก็บอยูในหนวยความจํา

กอนท่ีคุณจะเร่ิมการกระจายสัญญาณ 0

หมายเลขโทรออกแบบกดปุมเด่ียวและหมายเลข
โทรดวนตองจดัเก็บในหนวยความจาํของเครือ่งกอน
จึงจะสามารถใชงานไดในการกระจายสัญญาณ 
(ดู คูมือระดับพื้นฐานสําหรับผูใช: การบนัทึก
หมายเลขโทรออกแบบกดปุมเด่ียว และ การบนัทึก
หมายเลขโทรดวน) 

หมายเลขกลุมตองจัดเก็บในหนวยความจําของ
เคร่ืองกอนจึงจะสามารถใชงานในการกระจาย
สัญญาณดวยเชนกัน หมายเลขกลุมประกอบดวย
หมายเลขโทรออกแบบกดปุมเด่ียวและหมายเลข
โทรดวนเพื่อการโทรออกที่สะดวกย่ิงขึ้น 
(ดู การต้ังคากลุมสําหรับการกระจายสัญญาณ 
uu หนา 29)

วิธีการกระจายสัญญาณโทรสาร 0

หมายเหตุ

ใช  (Address Book) เพื่อชวยเลือก
หมายเลขไดงาย 

 

a ตรวจสอบวาคุณอยูในโหมดโทรสาร 

b โหลดเอกสารของคุณ

c ปอนหมายเลข
กด OK
คุณสามารถใชหมายเลขโทรออกแบบกดปุม
เด่ียว หมายเลขโทรดวน หมายเลขกลุม หรือ
หมายเลขท่ีปอนดวยตนเองโดยใชปุมกด
หมายเลข (ดู คูมือระดับพื้นฐานสําหรับผูใช: 
วิธีการโทรออก)

d ทําซ้าํขัน้ตอน c จนกวาคุณจะปอนหมายเลข
โทรสารท้ังหมดท่ีคุณตองการกระจายสัญญาณ
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e กด Start
หลงัจากการกระจายสญัญาณเสรจ็สิน้ เครือ่งจะพมิพ
รายงานการกระจายสญัญาณเพือ่แจงใหทราบผลลัพธ 

การยกเลิกโทรสารท่ีอยูระหวางกระจาย 
สัญญาณ 0

ขณะกระจายสัญญาณ คุณสามารถยกเลิกโทรสาร
ทีก่ําลังสงในปจจบัุนหรอืงานกระจายสญัญาณทัง้หมด

a กด Menu, 2, 7
จอ LCD จะแสดงหมายเลขงานกระจาย
สัญญาณตามดวยหมายเลขโทรสารที่กําลัง 
โทรออก (เชน #001 123456789)  และ
หมายเลขงานกระจายสัญญาณ (เชน 
Broadcast#001)

b กด a หรือ b เพื่อเลือกตัวเลือกใดตัวเลือก
หนึ่งตอไปนี้

 เลือกหมายเลขโทรสารที่กําลังโทรออก 
และกด OK 

 เลือกหมายเลขงานกระจายสัญญาณ แลว
กด OK 

c กด 1 เพื่อยกเลิกหมายเลขโทรสารหรือ 
หมายเลขงานกระจายสัญญาณที่คุณเลือกใน
ขั้นตอน  b หรือกด 2 เพื่อออกจากขั้นตอน 
โดยไมมีการยกเลิก 

 ถาคุณเลือกยกเลิกโทรสารทีก่าํลังสงใน 
ปจจบัุนในขัน้ตอน b จอ LCD จะถามคณุวา
คุณตองการยกเลิกงานกระจายสัญญาณ 
หรือไม กด 1 เพื่อยกเลิกการกระจาย 
สัญญาณทั้งหมด หรือ 2 เพื่อออกจาก 
ขั้นตอนดังกลาว

d กด Stop/Exit

การสงสัญญาณแบบทันที 0

เม่ือคุณกําลังสงโทรสาร เคร่ืองจะสแกนเอกสาร
ลงในหนวยความจํากอนสงโทรสาร จากนั้น ทันที
ที่สายโทรศัพทวาง เคร่ืองจะเร่ิม โทรออก และสง
โทรสาร

บางครัง้ คุณอาจตองการสงเอกสารท่ีสําคัญทันทีโดย
ไมตองรอการสงสัญญาณของหนวยความจํา คุณ
สามารถต้ังคา Real Time TX เปน On สําหรับ
ทุกเอกสาร หรือ Next Fax:On สําหรับการสง
โทรสารถัดไปเทานั้น

หมายเหตุ
• ถาหนวยความจําเต็ม เคร่ืองจะสงเอกสารทันที 

(แมวาการสงสัญญาณแบบทันทีจะถูกต้ังคาไป
ที่ Off) 

• Next Fax:On หรอื Next Fax:Off 
สามารถเลือกไดเมือ่ใสเอกสารอยูเทานั้น

 

การสงโทรสารท้ังหมดแบบทันที 0

a ตรวจสอบวาคุณอยูในโหมดโทรสาร 

b กด Menu, 2, 2, 5

c กด a หรือ b เพื่อเลือก On
กด OK

การสงโทรสารคร้ังถัดไปแบบทันที 0

a ตรวจสอบวาคุณอยูในโหมดโทรสาร 

b กด Menu, 2, 2, 5

c กด a หรือ b เพื่อเลือก Next Fax:On
กด OK

ไมสงโทรสารคร้ังถัดไปแบบทันที 0

a ตรวจสอบวาคุณอยูในโหมดโทรสาร 

b กด Menu, 2, 2, 5
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c กด a หรือ b เพื่อเลือก Next Fax:Off
กด OK

การสงโทรสารไปยังตางประเทศ 0

ถาคุณกําลังประสบปญหาขณะสงโทรสารไปยังตาง
ประเทศเนือ่งจากการเชื่อมตอไมดี การเปดการส ง
โทรสารไปยังตางประเทศอาจชวยแกปญหาได

การต้ังคานีเ้ปนการต้ังคาช่ัวคราว และจะมีผลใชงาน
ไดกับการสงโทรสารครั้งถัดไปเทานั้น

a ตรวจสอบวาคุณอยูในโหมดโทรสาร 

b โหลดเอกสารของคุณ

c กด Menu, 2, 2, 9

d กด a หรือ b เพื่อเลือก On หรือ Off
กด OK

การชะลอการสงโทรสาร 0

คุณสามารถจัดเก็บโทรสารในหนวยความจําได
สูงสุด 50 ฉบับเพื่อสงภายในระยะเวลา 24 ช่ัวโมง

a ตรวจสอบวาคุณอยูในโหมดโทรสาร 

b โหลดเอกสารของคุณ

c กด Menu, 2, 2, 3

d ปอนเวลาท่ีคุณตองการสงโทรสาร (ในรปูแบบ
นาฬิกา 24 ช่ัวโมง)
กด OK

e กด 1 เพื่อเลือก 1.Doc เพื่อคงเอกสารไวใน 
ADF หรือกด 2 เพื่อเลือก 2.Memory เพื่อ
สแกนเอกสารลงในหนวยความจํา

หมายเหตุ
จํานวนหนาท่ีคุณสแกนลงในหนวยความจํา
ขึ้นอยูกับจํานวนขอมูลที่พิมพในแตละหนา

 

การชะลอการสงสญัญาณแบบชุด 0

กอนสงโทรสารท่ีชะลอการสง เครือ่งของคุณจะชวย
ใหคุณประหยดัโดยจดัเรยีงโทรสารท้ังหมดในหนวย
ความจําตามปลายทางและเวลาที่กําหนด

โทรสารที่ชะลอการสงทั้งหมดที่ถูกกําหนดเวลาสง
พรอมกันไปยังหมายเลขโทรสารเดียวกันจะถูกสง
เปนโทรสารฉบับเดียวเพื่อประหยัดเวลาในการสง
สัญญาณ

a ตรวจสอบวาคุณอยูในโหมดโทรสาร 

b กด Menu, 2, 2, 4

c กด a หรือ b เพื่อเลือก On หรือ Off
กด OK

d กด Stop/Exit

การตรวจสอบและการยกเลิก 
งานที่คางอยู 0

ตรวจสอบงานที่ยังคางอยูในหนวยความจําที่จะส ง 
ถาไมมงีาน จอ LCD จะแสดง No Jobs Waiting  
คุณสามารถยกเลิกงานสงโทรสารทีจั่ดเกบ็และคาง
อยูในหนวยความจํา

a กด Menu, 2, 7
จํานวนงานที่ยังตองการสงจะแสดงขึ้น

b กด a หรือ b เพื่อเล่ือนดูงานที่คางอยู และ
กดเลือกงานที่คุณตองการยกเลิก กด OK

c ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:

 ถาตองการยกเลิกงาน ใหกด 1
 ถาตองการออกโดยไมมีการยกเลิก 
ใหกด 2

d เม่ือคุณเสร็จสิ้น ใหกด Stop/Exit
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ใบปะหนาอิเล็กทรอนิกส 0

คุณลักษณะนี้จะไม ทํางานเวนแตวาคุณจะต้ัง
โปรแกรมการตั้งคาขอมูลประจําเคร่ืองของคุณ 
(ดู คูมือการติดต้ังเคร่ืองอยางงาย)

คุณสามารถสงใบปะหนาทุกคร้ังที่สงโทรสารโดย
อัตโนมัติ ใบปะหนาของคุณประกอบดวยการต้ังคา
ขอมูลประจําเครื่อง ความคิดเห็น และช่ือที่จัดเก็บ
ในหนวยความจําโทรออกแบบกดปุมเด่ียวหรือ
โทรดวน

เมือ่เลือก Next Fax:On คุณสามารถแสดงจํานวน
หนาบนใบปะหนาได

คุณสามารถเลือกขอคิดเห็นที่กําหนดลวงหนาดัง
ตอไปนี้

1.Note Off

2.Please Call

3.Urgent

4.Confidential

แทนที่จะใชความคิดเห็นที่กําหนดลวงหนา คุณ
สามารถปอนขอความสวนตัวของคุณสองขอความ
ยาวสูงสุด 27 ตัวอักษร ดู คูมือระดับพื้นฐานสําหรับ   
ผูใช : การใสขอความ

(ดู การเขียนความคิดเห็นของตัวคุณเอง 
uu หนา 16)

5.(กําหนดโดยผูใช)

6.(กําหนดโดยผูใช)

หมายเหตุ
Next Fax:On หรอื Next Fax:Off 
สามารถเลือกไดเมือ่ใสเอกสารอยูเทาน้ัน

 

การเขียนความคิดเห็นของตัวคุณเอง 0

คุณสามารถเขียนความคิดเห็นของตัวคุณเองสอง
ความคิดเห็น

a ตรวจสอบวาคุณอยูในโหมดโทรสาร  

b กด Menu, 2, 2, 8

c กด a หรือ b เพื่อเลือก 5. หรือ 6. 
เพื่อจัดเก็บความคิดเห็นของตัวคุณเอง
กด OK

d ปอนความคิดเห็นของตัวคุณเองโดยใชปุม
กดหมายเลข ดู คูมือระดับพื้นฐานสําหรับ   
ผูใช: การใสขอความ
กด OK

สงใบปะหนาในการสงโทรสารคร้ังถัดไป 0

ถาคุณตองการสงใบปะหนาในการสงโทรสารครัง้ถัด 
ไปเทานั้น เคร่ืองของคุณจะขอใหคุณปอนจํานวน 
หนาที่คุณกําลังสงเพื่อพิมพลงในใบปะหนา

a ตรวจสอบวาคุณอยูในโหมดโทรสาร 

b โหลดเอกสารของคุณ

c กด Menu, 2, 2, 7

d กด a หรือ b เพื่อเลือก Next Fax:On 
(หรือ Next Fax:Off)
กด OK

e กด a หรือ b เพื่อเลือกความคิดเห็น
กด OK

f ปอนตัวเลขสองตัวเพื่อแสดงจํานวนหนาที่
คุณกําลังสง
กด OK
เชน ปอน 0, 2 สําหรับ 2 หนาหรือ 0, 0 
ไมปอนจํานวนหนา ถาเกิดความผิดพลาด 
ใหกด d หรือ Clear เพื่อสํารองขอมูลและ 
ปอนจํานวนหนาอีกคร้ัง



การสงโทรสาร 

17

3

สงใบปะหนาโทรสารท้ังหมด 0

คุณสามารถกําหนดใหเคร่ืองสงใบปะหนาทุกคร้ังที่
คุณสงโทรสาร

a ตรวจสอบวาคุณอยูในโหมดโทรสาร 

b กด Menu, 2, 2, 7

c กด a หรือ b เพื่อเลือก On (หรือ Off)
กด OK

d กด a หรือ b เพื่อเลือกความคิดเห็น
กด OK

การใชหนาปกที่พิมพแลว 0

ถาคุณตองการใชใบปะหนาที่พิมพแลว ซ่ึงคุณ 
สามารถเขยีนขอความเพ่ิมเติมลงไปได คุณสามารถ 
พิมพตัวอยางใบปะหนาและแนบไปกับโทรสาร
ของคุณ

a ตรวจสอบวาคุณอยูในโหมดโทรสาร 

b กด Menu, 2, 2, 7

c กด a หรือ b เพื่อเลือก Print Sample
กด OK

d กด Start

e หลังจากเคร่ืองพิมพสําเนาใบปะหนาของ
คุณแลวใหกด Stop/Exit 
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ภาพรวมการดึงสัญญาณ 0

การดึงสญัญาณ ใหคุณต้ังคาเครือ่งของคณุเพ่ือให
ผูอืน่สามารถรบัโทรสารจากคุณได แตพวกเขาตอง
จายคาโทรศพัท อีกทัง้ใหคุณโทรไปยงัเครือ่งโทรสาร
ของผูอื่นและรับโทรสารจากเคร่ืองนั้นและคุณเปน
ผูจายคาโทรศัพท คุณลักษณะการดึงสัญญาณ 
ตองถูกต้ังคากับท้ังสองเครือ่งจงึจะสามารถใชงานได 
เคร่ืองโทรสารบางรุนรองรับการดึงสัญญาณ

การดึงสัญญาณโทรสาร 0

การดึงสัญญาณโทรสาร ใหคุณต้ังคาเคร่ืองของ 
คุณใหรอเอกสาร เพื่อใหเคร่ืองโทรสารอีกเคร่ือง 
สามารถโทรและเรียกดูโทรสารได

การตั้งคาการดึงสัญญาณโทรสาร 0

a ตรวจสอบวาคุณอยูในโหมดโทรสาร 

b โหลดเอกสารของคุณ

c กด Menu, 2, 2, 6

d กด a หรือ b เพื่อเลือก Standard
กด OK

e กด 1 เพื่อเลือก 1.Doc เพื่อคงเอกสาร 
ไวใน ADF หรือกด 2 เพื่อเลือก 2.Memory 
เพื่อสแกนเอกสารลงในหนวยความจํา

หมายเหตุ
• ถาคุณเลือก Doc เอกสารจะคงอยูใน ADF จน 
กวาเคร่ืองจะดึงสัญญาณ หากคุณตองใชงาน 
เคร่ืองกอนการดึงสัญญาณโทรสาร คุณตอง 
ยกเลิกงานนี้

• ถาคุณเลือก Memory เอกสารจะถูกจัดเก็บ
และสามารถเรียกดูไดจากเครื่องโทรสารอื่นๆ 
จนกวาคุณจะลบโทรสารจากหนวยความจํา 
โดยใชการต้ังคาเมนูการยกเลิกงาน

ถาตองการลบโทรสารออกจากหนวยความจํา 
ใหกด Menu, 2, 7 (ดู การตรวจสอบและ 
การยกเลิกงานที่คางอยู uu หนา 15)

 

f กด 2 เพื่อเลือก 2.No หากคุณไมตองการ 
ปอนการตั้งคาเพิ่มเติม จอ LCD จะถามคุณ 
ดังขอความตอไปนี้:
 

Next
1.Yes 2.No

g กด Start

การตั้งคาการดึงสัญญาณโทรสารดวย 
รหัสสําหรับรักษาความปลอดภยั 0

การดึงขอมูลโดยใชการรักษาความปลอดภัย 
ใหคุณจํากัดผูที่ไดรับเอกสารที่คุณต้ังคาจะดึง 
สัญญาณ การดึงขอมูลโดยใชการรักษา 
ความปลอดภัยทํางานไดกับเคร่ืองโทรสาร 
Brother เทานั้น ถาบุคคลอื่นตองการเรียกดู 
โทรสารจากเครื่องของคุณ พวกเขาตองปอนรหัส 
สําหรับรักษาความปลอดภัย

a ตรวจสอบวาคุณอยูในโหมดโทรสาร 

b โหลดเอกสารของคุณ

c กด Menu, 2, 2, 6 

d กด  a หรือ b เพื่อเลือก Secure
กด OK

e ปอนตัวเลขสี่ตัว
กด OK

f กด 1 เพื่อเลือก 1.Doc เพื่อคงเอกสาร 
ไวใน ADF หรือกด 2 เพื่อเลือก 2.Memory 
เพื่อสแกนเอกสารลงในหนวยความจํา

g กด 2 เพื่อเลือก 2. No หากคุณไมตองการ 
ปอนการตั้งคาเพิ่มเติม จอ LCD จะถามคุณ 
ดังขอความตอไปนี้:
 

Next
1.Yes 2.No

h กด Start
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ตัวเลือกโทรสารแบบ 
ระยะไกล 0

ตัวเลือกโทรสารแบบระยะไกล ใหคุณรับโทรสาร 
ขณะที่คุณอยูหางจากเครื่อง

คุณสามารถใชตัวเลือกโทรสารแบบระยะไกล 
ไดเพียงหนึ่ง ตัวเลือกเทานั้นในแตละคร้ัง

การสงตอโทรสาร 0

คุณลักษณะการสงตอโทรสาร ใหคุณสงตอโทรสาร 
ที่ไดรับไปยังเคร่ืองอื่นโดยอัตโนมัติ ถาคุณเลือก 
เปดสํารองงานพิมพ เคร่ืองจะพมิพโทรสารดวย 
เชนกัน

a กด Menu, 2, 5, 1

b กด a หรือ b เพื่อเลือก Fax Forward
กด OK
จอ LCD จะใหคุณปอนหมายเลขโทรสารที่ 
คุณตองการใหโทรสารของคุณสงตอไป

c ปอนหมายเลขสงตอ (สูงสุด 20 ตัว)
กด OK

หมายเหตุ
หากคุณจัดเก็บกลุมในปุมโทรออกแบบกดปุม
เด่ียวหรือหมายเลขโทรดวน 
โทรสารจะถูกสงไปยังหมายเลขโทรสารหลาย
หมายเลข

 

d กด a หรือ b เพื่อเลือก On หรือ Off
กด OK
 

Backup Print
On

e กด Stop/Exit

ขอควรจํา
ถาคุณเลือก เปดสํารองงานพิมพ เคร่ืองจะ 
พิมพโทรสารที่เคร่ืองของคุณเพื่อเปนสําเนา 
คุณลักษณะนี้เปนคุณลักษณะความปลอดภัย 
ในกรณีที่เกิดไฟฟาขัดของกอนที่โทรสารถูก 
สงตอหรือเกิดปญหาที่เคร่ืองรับ 
(FAX-2840 และ MFC-7240)
โทรสารที่จัดเก็บในหนวยความจําของเคร่ือง 
จะถูกลบออก

 

การจัดเก็บโทรสาร 0

คุณลักษณะการจัดเก็บโทรสาร ใหคุณจัดเก็บ 
โทรสารที่ไดรับลงในหนวยความจําของเคร่ือง 
คุณสามารถเรียกดูขอความโทรสารที่จัดเก็บจาก 
เคร่ืองโทรสารอีกที่หนึ่งโดยใชรหัสเรียกดูระยะ 
ไกล (ดู การรับขอความโทรสาร uu หนา 21) 
เคร่ืองของคุณจะพิมพสําเนาโทรสารที่จัดเก็บ 
โดยอัตโนมัติ

a กด Menu, 2, 5, 1

b กด a หรือ b เพื่อเลือก Fax Storage
กด OK

c กด Stop/Exit

การเปล่ียนตัวเลือกโทรสารแบบ
ระยะไกล 0

ถาโทรสารที่ไดรับถูกเก็บอยูในหนวยความจําของ 
เคร่ืองเม่ือคุณเปล่ียนตัวเลือกโทรสารแบบระยะ 
ไกลอื่นๆ จอ LCD จะถามคําถามตอไปนี้กับคุณ:
 

Erase All Doc?
1.Yes 2.No

 

Print All Fax?
1.Yes 2.No

การรับโทรสาร 4

หรือ
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 ถาคุณกด 1 โทรสารในหนวยความจําจะถูกลบ 
หรือพิมพกอนการต้ังคาเปล่ียนแปลง ถาสําเนา 
สํารองถูกพิมพแลว โทรสารจะไมถูกพิมพอีก

 ถาคุณกด 2 โทรสารในหนวยความจําจะไมถูก 
ลบหรือพิมพและการตั้งคาจะไมเปล่ียนแปลง

(สําหรับ FAX-2950, MFC-7240 และ 
MFC-7290) 
ถาโทรสารท่ีไดรับถูกเก็บอยูในหนวยความจํา 
ของเคร่ืองเม่ือคุณเปล่ียน PC Fax Receive 
จากตัวเลือกโทรสารแบบระยะไกลอื่นๆ (Fax 
Forward หรือ Fax Storage) จอ LCD จะ 
ถามคําถามตอไปนี้กับคุณ:
 

Send Fax to PC?
1.Yes 2.No

 ถาคุณกด 1 โทรสารในหนวยความจําจะถูกสง 
ไปยังพีซีของคุณกอนการต้ังคาเปล่ียนแปลง 
โทรสารในหนวยความจําจะถูกสงไปยังพีซี 
ของคุณ เม่ือไอคอนการรับโทรสารผานพีซี 
มผีลใชงานไดบนพีซขีองคุณ (ดู คูมอืซอฟทแวร  
สําหรบัผูใช)

 ถาคุณกด 2 โทรสารในหนวยความจําจะไมถูก 
ลบหรือโอนไปยังพีซีของคุณ และการต้ังคา 
จะไมเปล่ียนแปลง

จอ LCD จะถามคําถามตอไปนี้กับคุณ:
 

Backup Print
On

กด a หรือ b เพื่อเลือก On หรือ Off

กด OK
กด Stop/Exit

ขอควรจํา
ถาคุณเลือก เปดสํารองงานพมิพ เคร่ืองจะ 
พิมพโทรสารที่เคร่ืองของคุณเพื่อเปนสําเนา 
คุณลักษณะนี้เปนคุณลักษณะความปลอดภัย 
ในกรณีที่เกิดไฟฟาขัดของกอนที่โทรสารถูก 
สงตอหรือเกิดปญหาที่เคร่ืองรับ

(FAX-2840 และ MFC-7240)
โทรสารที่จัดเก็บในหนวยความจําของเคร่ือง 
จะถูกลบออก

 

การปดตัวเลือกโทรสารแบบระยะไกล 0

a กด Menu, 2, 5, 1

b กด a หรือ b เพื่อเลือก Off
กด OK

หมายเหตุ
จอ LCD จะใหคุณเลือกวายังมีโทรสารที่ไดรับ 
ในหนวยความจําในเครื่องของคุณหรือไม 
(ดู การเปล่ียนตัวเลือกโทรสารแบบระยะไกล 
uu หนา 19)

 

c กด Stop/Exit

การเรียกดูระยะไกล 0

คุณลักษณะการเรียกดูระยะไกล ใหคุณเรียกดู 
ขอความโทรสารที่จัดเก็บของคุณเม่ือคุณไมอยู ที่ 
เคร่ืองคุณสามารถโทรไปยังเครื่องของคุณจาก 
โทรศัพท แบบสัมผัสหรือเคร่ืองโทรสาร แลวใช 
รหัสในการเขาถึงระยะไกลเรียกดูขอความของคุณ

การตั้งคารหัสในการเขาถึงระยะไกล 0

คุณลักษณะรหัสในการเขาถึงระยะไกล ใหคุณเขา 
ถึงคุณลักษณะการเรียกดูระยะไกลเม่ือคุณอยูหาง
จากเครือ่งของคณุกอนใชคณุลักษณะการเขาถึง และ
การเรียกดูระยะไกล คุณตองต้ังคารหัสของคุณ 
รหัสเร่ิมตนเปนรหัสที่ใชงานไมได: – – –l

a กด Menu, 2, 5, 2
 

Remote Fax Opt
2.Remote Access

b ปอนรหัสสามตัวโดยใชตัวเลข 0 – 9, l 
หรือ # 
กด OK

c กด Stop/Exit
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หมายเหตุ
อยาใชรหัสเดียวกันท่ีใชกับรหัสการส่ังงานระยะ 
ไกล (l51) หรอืรหสัยกเลิกการใชงานระยะไกล 
(#51) (ดู คูมือระดับพื้นฐานสําหรับผูใช: 
การใชรหัสระยะไกล)

 

คุณสามารถเปล่ียนรหัสของคุณไดตลอดเวลา 
ถาคุณตองการปดใชงานรหัสของคุณ ใหกด Clear 
แลวกด OK ใน b เพื่อเรียกคืนคาเร่ิมตน – – –l 

การใชรหัสในการเขาถึงระยะไกล 0

a หมุนหมายเลขโทรสารของคุณจากหมายเลข 
โทรศัพทหรือโทรสารอ่ืนโดยใช touch tone

b เม่ือเครื่องรับสาย ในชวงเวลาเงียบใหปอน 
รหัสในการเขาถึงระยะไกล

c เคร่ืองจะสงสัญญาณหากไดรับขอความ:

 ไมมีเสียงปบ

ไมไดรับขอความ

 1 เสียงปบยาว

รับขอความโทรสาร

d เครือ่งสงสญัญาณเสียงปบสั้นสองครั้งให 
คุณปอนคําสั่ง เคร่ืองจะวางสายหากรอ 
นานเกินกวา 30 วินาทีกอนปอนคําสั่ง 
ถาคุณปอนคําสั่งไมถูกตอง เคร่ืองจะ 
สงเสียงปบสามคร้ัง

e กด 9 0 เพื่อรีเซ็ตเคร่ืองเม่ือคุณเสร็จสิ้น

f วางสาย

หมายเหตุ
ถาเคร่ืองของคุณต้ังคาไปที่โหมด Manual 
คุณสามารถเขาใชงานคุณลักษณะการเรียกดู 
ระยะไกลได หมุนหมายเลขโทรสารตามปกติ 
และปลอยใหเสียงเรียกดัง หลังจาก 100 วินาที 
คุณจะไดยินเสียงปบยาวใหคุณปอนรหัสการ 
เขาถึงระยะไกล คุณมีเวลา 30 วินาทีในการ 
ปอนรหัส ฟงกช่ันนี้อาจไมสามารถใชงานได 
ในบางประเทศ เชน ประเทศออสเตรเลีย

 

การรับขอความโทรสาร 0

a หมุนหมายเลขโทรสารของคุณจากหมายเลข 
โทรศัพทหรือโทรสารอ่ืนโดยใช touch tone

b เม่ือเคร่ืองรับสาย ในชวงเวลาเงียบใหปอน 
รหัสในการเขาถึงระยะไกล (3 ตัวตามดวย l) 
ถาคุณไดยินเสียงปบยาว คุณมีขอความ

c เม่ือคุณไดยินเสียงปบสั้นสองครั้ง ใชปุมกด 
หมายเลขกด 9 6 2 

d รอเสียงปบยาว แลวใชปุมกดหมายเลขปอน 
หมายเลขเครือ่งโทรสารระยะไกลทีคุ่ณตองการ
สงขอความโทรสาร ตามดวย ## (สูงสุด 20 ตัว)

e วางสายหลังจากที่คุณไดยินเสียงปบของ 
เคร่ือง เคร่ืองของคุณจะโทรไปยังเคร่ือง 
อื่นซ่ึงจะพิมพขอความโทรสารของคุณ

หมายเหตุ
คุณสามารถแทรกหยุดช่ัวคราวในหมายเลข 
โทรสารโดยใชปุม #
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การเปลีย่นหมายเลขการสงตอโทรสาร 0

คุณสามารถเปล่ียนคาติดต้ังเร่ิมตนของหมายเลข 
สงตอโทรสารของคุณจากโทรศัพทหรือเคร่ือง 
โทรสารอื่นโดยใช touch tone

a หมุนหมายเลขโทรสารของคุณจากหมายเลข 
โทรศัพทหรือโทรสารอ่ืนโดยใช touch tone

b เม่ือเครื่องรับสาย ปอนรหัสในการเขาถึง 
ระยะไกล (3 ตัวตามดวย l) ในชวงเวลาเงียบ 
ถาคุณไดยินเสียงปบยาว คุณมีขอความ

c เม่ือคุณไดยินเสียงปบสั้นสองคร้ัง ใชปุมกด
หมายเลขกด 9 5 4 

d รอเสียงปบยาว แลวใชปุมกดหมายเลขปอน 
หมายเลขเคร่ืองโทรสารระยะไกลหมายเลข 
ใหม ที่คุณตองการสงขอความโทรสาร และ 
ตามดวย ## (สูงสุด 20 ตัว)

e กด 9 0 เพื่อรีเซ็ตเคร่ืองเม่ือคุณเสร็จสิ้น

f วางสายหลังจากที่คุณไดยินเสียงปบของ 
เคร่ือง

หมายเหตุ
คุณสามารถแทรกหยุดช่ัวคราวในหมายเลข 
โทรสารโดยใชปุม #
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คําสั่งโทรสารแบบระยะไกล 0

ทําตามคําสั่งดานลางเพื่อเขาใชงานคุณลักษณะตางๆ เม่ือคุณไมไดอยูที่เคร่ือง เม่ือคุณโทรไปยังเครื่องของ 
คุณแลวปอนรหัสการเขาถึงระยะไกล (3 ตัวตามดวย l) ระบบจะสงเสยีงปบสัน้สองครัง้ และคุณตองปอนคําสัง่ 
ระยะไกล

คําส่ังระยะไกล รายละเอียดการใชงาน

95 เปล่ียนแปลงการต้ังคาการสงตอ
โทรสารหรือการจดัเก็บโทรสาร

1 OFF คุณสามารถเลือก Off หลังจากท่ีคุณเรียกดูหรือลบขอความของ
คุณท้ังหมด

2 การสงตอโทรสาร เสียงปบยาวดังหนึง่คร้ัง หมายถึง การเปล่ียนแปลงการต้ังคาไดรับ 
การยอมรับ ถาคุณไดยินเสียงปบส้ันดังสามคร้ัง คุณไมสามารถทํา 
การเปล่ียนแปลงไดเนือ่งจากไมเปนไปตามเงื่อนไข (เชน การลง 
ทะเบียนหมายเลขสงตอโทรสาร) คุณสามารถลงทะเบียนหมายเลข 
สงตอโทรสารของคุณไดโดยปอนหมายเลข 4 
(ดู การเปล่ียนหมายเลขการสงตอโทรสาร uu หนา 22) เมือ่คุณ 
ลงทะเบียนหมายเลข การสงตอโทรสารจะใชงานได

4 หมายเลขการสงตอโทรสาร

6 การจัดเก็บโทรสาร

96 การเรียกดูโทรสาร

2 เรียกดูโทรสารท้ังหมด ปอนหมายเลขเครือ่งโทรสารระยะไกลเพือ่รบัขอความโทรสารทีจั่ดเก็บ 
(ดู การรับขอความโทรสาร uu หนา 21)

3 ลบโทรสารจากหนวยความจํา ถาคุณไดยินเสียงปบยาวหนึ่งคร้ัง ขอความโทรสารถกูลบจาก 
หนวยความจํา

97 ตรวจสอบสถานะการรับโทรสาร

1 โทรสาร คุณสามารถตรวจสอบวาเคร่ืองของคุณไดรับโทรสารหรือไม ถาไดรับ 
คุณจะไดยินเสียงปบยาวหนึ่งคร้ัง ถาไมไดร ับ คุณจะไดยินเสียงปบส้ัน
สามคร้ัง

98 เปล่ียนโหมดรับโทรสาร

1 การเช่ือมตอเคร่ืองตอบรับโทรศัพท
ภายนอก 

ถาคุณไดยินเสียงปบยาวหนึ่งคร้ัง การเปล่ียนแปลงของคุณไดรับ 
การยอมรับ

2 โทรสาร/โทรศัพท

3 โทรสารเทานั้น

90 ออก กด 9 0 เพ่ือออกจากการเรียกดูระยะไกล รอเสียงปบยาว จากนั้น 
ใหคุณวางหูฟงโทรศัพทลง
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การรับโทรสารเพ่ิมเติม 0

การพิมพโทรสารรับเขาที่ 
ยอขนาด 0

หากคุณเลือก On เคร่ืองจะยอขนาดโทรสารรับเขา 
แตละหนาใหพอดีกับหนึ่งหนากระดาษขนาด A4, 
Letter, Legal หรือ Folio โดยอัตโนมัติ

เคร่ืองจะคํานวณอัตราสวนการยอขนาดโดยใช 
ขนาดกระดาษของโทรสารและการตั้งคาขนาด 
กระดาษของคุณ (Menu, 1, 2, 2)

a ตรวจสอบวาคุณอยูในโหมดโทรสาร 

b กด Menu, 2, 1, 5 

c กด a หรือ b เพื่อเลือก On หรือ Off
กด OK

d กด Stop/Exit

การตั้งคาประทับตรารับโทรสาร 0

คุณสามารถตั้งคาเคร่ืองใหพิมพวันที่และเวลารับ 
โทรสารที่ดานบนของแตละหนาของโทรสารที่รับ

a ตรวจสอบวาคุณอยูในโหมดโทรสาร 

b สําหรับ FAX-2840 และ MFC-7240 ใหกด 
Menu, 2, 1, 9
สําหรับ FAX-2950 และ MFC-7290 ใหกด 
Menu, 2, 1, 8

c กด a หรือ b เพื่อเลือก On หรือ Off
กด OK

d กด Stop/Exit

หมายเหตุ
ตรวจสอบวาคุณไดกําหนดวันท่ีและเวลาปจจบุนั 
ในเคร่ือง (ดู คูมือการติดต้ังเคร่ืองอยางงาย)

 

การรับโทรสารไวในหนวยความจํา
(FAX-2840 และ MFC-7240) 0

เม่ือถาดใสกระดาษวางเปลาในระหวางรับโทรสาร 
หนาจอจะแสดง No Paper ใหคุณทําการบรรจ ุ
กระดาษใหมลงในถาดใสกระดาษ (ดู คูมอืระบรรจ ุ 
กระดาษในถาด) เคร่ืองจะดําเนนิการอยางใด 
อยางหนึ่งตอไปนี้:

หาก Memory Receive เปน On: 0

เคร่ืองจะรับโทรสารปจจุบันตอ และจํานวนหนา 
ที่เหลืออยูจะถูกจดัเก็บลงในหนวยความจําของ 
ตัวเครือ่ง หากตัวเคร่ืองมีหนวยความจําเพียงพอ 
จากนัน้ โทรสารรบัเขาตอไปตอจากนีจ้ะไมถูกจ ัดเก็บ 
ลงในหนวยความจํา นอกจากนี ้โทรสารรบัเขาตอไป 
ตอจากนีจ้ะถูกจัดเกบ็ในหนวยความจําของตัวเคร ื่อง
ไปจนกวาหนวยความจําจะเต็ม ซ่ึงเม่ือหนวยความ 
จําเต็ม ตัวเครื่องจะหยุดรับสายโดยอัตโนมัติ ถา 
ตองการพิมพโทรสาร ใหบรรจุกระดาษใหมในถาด 
แลวกด Start

หาก Memory Receive เปน Off: 0

เคร่ืองจะรับโทรสารปจจุบันตอ และจํานวนหนา 
ที่เหลืออยูจะถูกจัดเก็บลงในหนวยความจําของ 
ตัวเคร่ือง หากตัวเคร่ืองมีหนวยความจําเพียงพอ 
จากนัน้ โทรสารรบัเขาตอไปตอจากนีจ้ะไมถูกจ ัดเก็บ 
ลงในหนวยความจํา  เคร่ืองจะหยุดรับสายโดย 
อตัโนมัติจนกวาคุณจะทาํการปอนกระดาษใหมลง 
ในถาดใสกระดาษ และเมือ่คุณตองการพิมพโทรสาร
ทีค่ณุไดรบัลาสุด บราเดอรแนะนําใหคณุบรรจกุระดาษ 
ใหมในถาด และกดปุม Start 

a ตรวจสอบวาคุณอยูในโหมดโทรสาร 

b กด Menu, 2, 1, 6

c กด a หรือ b เพื่อเลือก On หรือ Off
กด OK

d กด Stop/Exit
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การตั้งคาความเขมในการพิมพ 0

คุณสามารถปรับการต้ังคาความเขมในการพิมพ 
เพื่อปรับหนาที่พมิพใหมืดลงหรือสวางขึ้น

a ตรวจสอบวาคุณอยูในโหมดโทรสาร 

b สําหรับ FAX-2840 และ MFC-7240 ใหกด 
Menu, 2, 1, 7
สําหรับ FAX-2950 และ MFC-7290 ใหกด 
Menu, 2, 1, 6

c กด c เพื่อปรับงานพมิพใหมืดลง
หรือกด d เพื่อปรับงานพิมพใหสวางขึ้น
กด OK

d กด Stop/Exit

การพิมพโทรสารจาก 
หนวยความจํา 0

ถาคุณใชคุณลักษณะการจัดเก็บโทรสาร (Menu, 
2, 5, 1) คุณยังสามารถพิมพโทรสารจาก
หนวยความจําเม่ือคุณอยูที่เคร่ืองของคุณ 
(ดู การจัดเก็บโทรสาร uu หนา 19)

a กด Menu, 2, 5, 3

b กด Start

c กด Stop/Exit

การรับขอมูลเม่ือกระดาษหมด 0

ทันทีท่ีถาดใสกระดาษวางเปลาในระหวางรบั โทรสาร 
จอ LCD แสดง No Paper ใสกระดาษ ในถาดใส
กระดาษ (ดู คูมอืระดับพ้ืนฐานสําหรบัผูใช: การใส 
กระดาษ และสื่อสิ่งพิมพ)

เครือ่งจะรบัโทรสารปจจุบันตอโดยกระดาษที่เหลอื 
อยูจะถูกจดัเก็บในหนวยความจํา ถามหีนวยความจํา 
เพียงพอ

โทรสารรับเขาจะยังคงถูกเก็บในหนวยความจําตอ
จนกวาหนวยความจําจะเต็มหรือกระดาษถูกใสใน 
ถาดกระดาษ เม่ือหนวยความจําเต็ม เคร่ืองจะหยุด 
รับสายโดยอัตโนมัติ ถาตองการพิมพโทรสาร ให 
ใสกระดาษใหมในถาด แลวกด Start
(สําหรับ FAX-2840 และ MFC-7240) 
สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการตั้งคาการร ับไว 
ในหนวยความจําดวยตนเอง ใหดู การรับโทรสาร   
ไวในหนวยความจํา (FAX-2840 และ MFC-7240) 
uu หนา 24 
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ภาพรวมการดึงสัญญาณ 0

การดึงสัญญาณ ใหคุณต้ังคาเคร่ืองของคุณเพื่อ 
ใหผูอื่นสามารถรับโทรสารจากคุณได แตพวกเขา 
ตองจายคาโทรศัพทอีกทั้งใหคุณโทรไปยังเคร ื่อง 
โทรสารของผูอื่นและรับโทรสารจากเคร่ืองนั้น
และคุณเปนผูจายคาโทรศัพท คุณลักษณะการดึง 
สัญญาณ ตองถูกต้ังคากับทั้งสองเคร่ืองจึงจะ 
สามารถใชงานได เคร่ืองโทรสารบางรุนรองรับ 
การดึงสัญญาณ

รูปแบบการรับในการดึงสัญญาณ 0

รูปแบบการรับในการดึงสัญญาณ ใหคุณโทรไปยัง 
เคร่ืองโทรสารอื่นเพื่อรับโทรสาร

a ตรวจสอบวาคุณอยูในโหมดโทรสาร 

b สําหรับ FAX-2840 และ MFC-7240 ใหกด 
Menu, 2, 1, 8
FAX-2950 สําหรับ MFC-7290 และใหกด 
Menu, 2, 1, 7

c กด a หรือ b เพื่อเลือก Standard 
กด OK 

d ปอนหมายเลขโทรสารที่คุณกําลังดึงสัญญาณ
กด Start

การดึงขอมูลโดยใชการรักษาความปลอดภัย 0

การดงึขอมูลโดยใชการรกัษาความปลอดภยั ใหคณุ 
จํากัดผูที่ไดรับเอกสารที่คุณต้ังคาจะดึงสัญญาณ 
การดึงขอมลูโดยใชการรกัษาความปลอดภยัทํางาน 
ไดกับเครือ่งโทรสาร Brother เทานัน้ ถาคุณตองการ
รับโทรสารจากเคร่ือง Brother ที่ปลอดภัย ที่คุณ 
ตองปอนรหัสรักษาความปลอดภัย

a ตรวจสอบวาคุณอยูในโหมดโทรสาร 

b สําหรับ FAX-2840 และ MFC-7240 ใหกด 
Menu, 2, 1, 8
สําหรับ FAX-2950 และ MFC-7290 ใหกด 
Menu, 2, 1, 7

c กด a หรือ b เพื่อเลือก Secure
กด OK

d ปอนรหัสสําหรับรักษาความปลอดภัยสี่ตัว
กด OK

นี่คือรหัสสําหรับรักษาความปลอดภัยใน 
เคร่ืองโทรสารที่คุณกําลังดึงสัญญาณ

e ปอนหมายเลขโทรสารท่ีคุณกําลังดึงสัญญาณ

f กด Start

การชะลอการดึงสัญญาณ 0

การชะลอการดึงสัญญาณ ใหคุณต้ังคาเคร่ืองเพื่อ 
เร่ิมรูปแบบการรับในการดึงสัญญาณในภายหลัง 
คุณสามารถตั้งคาการชะลอการดึงสัญญาณได
เพียง หนึ่ง คร้ังเทานั้น

a ตรวจสอบวาคุณอยูในโหมดโทรสาร 

b สําหรับ FAX-2840 และ MFC-7240 ใหกด 
Menu, 2, 1, 8
FAX-2950 สําหรับ MFC-7290 ใหกด 
Menu, 2, 1, 7

c กด a หรือ b เพื่อเลือก Timer
กด OK

d ปอนเวลา (ในรูปแบบนาฬิกา 24 -ช่ัวโมง) 
ที่คุณตองการเร่ิมการดึงสัญญาณ
กด OK

e ปอนหมายเลขโทรสารท่ีคุณกําลังดึงสัญญาณ 
กด Start
เครือ่งโทรแบบดึงสัญญาณในเวลาท่ีคุณปอน

หมายเหตุ
ถาเคร่ืองโทรสารอื่นๆ ที่คุณกําลังโทรไมไดถูก 
ต้ังคาสําหรับการดึงสัญญาณ คุณจะไดรับ 
ขอความ Connection Fail 

 

การดึงขอมูลเปนลําดับ 0

การดึงขอมูลเปนลําดับ ใหคุณรองขอเอกสารจาก 
เคร่ืองโทรสารหลายเครื่องในการดําเนินการครั้ง 
เดียว

a ตรวจสอบวาคุณอยูในโหมดโทรสาร 

b สําหรับ FAX-2840 และ MFC-7240 ใหกด 
Menu, 2, 1, 8
สําหรับ FAX-2950 และ MFC-7290 ใหกด 
Menu, 2, 1, 7
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c กด a หรือ b เพื่อเลือก Standard, 
Secure หรือ Timer
กด OK

d เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งดานลาง

 หากคุณเลือก Standard ใหไปยัง 
ขั้นตอน e 

 หากคุณเลือก Secure ปอนตัวเลขสี่ตัว 
กด OK ไปที่ขั้นตอน e 

 หากคุณเลือก Timer ใหปอนเวลา (ใน 
รูปแบบนาฬิกา 24 ช่ัวโมง) ที่คุณตองการ 
เร่ิมดึงขอมูลแลวกด OK ไปยังขั้นตอน 
e 

หมายเหตุ
ถาคุณไมปอนรหัสสําหรับรักษาความปลอดภัย
ท่ีถูกตอง คุณจะไดรบัขอความ Disconnected

 

e ระบุเคร่ืองโทรสารปลายทางท่ีคุณตองการดึง 
ขอมูลโดยใชโทรออกแบบกดปุมเด่ียว 
โทรดวน คนหา กลุมหรือปุมกดหมายเลข 
คุณตองกด OK ระหวางสถานที่

f กด Start

หยุดการดึงขอมูล 0

เพื่อยกเลิกกระบวนการดึงขอมูล ใหกด Stop/Exit 
ขณะเคร่ืองกําลังหมุน แลวกด 1 
เพื่อยกเลิกงานที่รับจากการดึงขอมูลเปนลําดับ 
ทั้งหมด ใหกด Menu, 2, 7 (ดู การตรวจสอบ และ    
การยกเลิกงานที่คางอยู uu หนา 15)



28

5
บริการสําหรับสายโทรศพัท 0

ขอมูลผูโทร 0

คุณลักษณะขอมูลผูโทรจะทําใหคุณสามารถใช 
บริการแสดงขอมูลผูโทรซ่ึงเปนบริการแบบสมัคร 
สมาชิกของบรษิทัท่ีใหบริการทางดานโทรศัพท 
ในประเทศของคุณได ใหโทรติดตอขอรายละเอียด 
ไดที่บริษัทที่ใหบริการทางดานโทรศัพทของค ุณ 
บริการนี้จะแสดงหมายเลขโทรศัพทหรือช่ือ 
(หากมี) ของผูโทรเม่ือมีสายเรียกเขา

หลังจากเสียงเรียกดังขึ้นสองสามคร้ัง จอ LCD 
จะแสดงหมายเลขโทรศัพทของผูโทร (และช่ือ 
(หากมี) เม่ือคุณรับสาย ขอมูลของผูโทรจะหายไป 
จากจอ LCD แตขอมูลการโทรจะถูกจัดเก็บ ใน 
หนวยความจําของขอมูลผูโทร

 คุณจะเห็นหมายเลข (หรือช่ือ) บนจอ LCD

 ขอความ ID Unknown หมายถึงสายเรียกเขา 
นี้มาจากนอกพื้นที่ใหบริการแสดงขอมูลผูโทร
ของคุณ

 ขอความ ID Withheld หมายถึงผูโทร 
ไมตองการใหมีการสงขอมูล

คุณสามารถพิมพรายการขอมูลผูโทรท่ีเคร่ืองของ 
คุณไดรับได (ดู การพิมพรายการขอมูลผูโทร 
uu หนา 28)

หมายเหตุ
• บริการแสดงขอมูลผูโทรจะแตกตางกันตามผู
ใหบริการ ใหโทรติดตอบริษัทที่ใหบริการทาง 
ดานโทรศัพทในประเทศของคุณเพื่อคนหา 
ประเภทการบริการท่ีสามารถใชงานไดในพื้นที่
ของคุณ

• คุณลักษณะนี้อาจใชไมไดในบางประเทศ
 

การดูรายการขอมูลผูโทร 0

เคร่ืองของคุณจะจัดเก็บขอมูลการโทรสามสิบ
รายการลาสุดไวในรายการขอมลูผูโทร คุณสามารถ 
ดูหรือพมิพรายการนี้ได เม่ือมีสายเรียกเขาสายที่ 
31 เขามาท่ีเครือ่ง เครือ่งจะแทนท่ีขอมูลในรายการ 
โทรรายการแรก

a กด Menu, 2, 0, 3
หนาจอแสดงการตั้งคาปจจุบัน

b กด a หรือ b เพื่อเลือก Display #
กด OK
ขอมูลผูโทรรายการลาสุดจะปรากฏขึ้นบน 
หนาจอ 
หากไมมีการจัดเก็บขอมูลผูโทรไว เสียงปบ 
ดังขึ้นและ No Caller ID จะปรากฏบน 
หนาจอ ใหไปยังขั้นตอน d 

c กด a หรือ b เพื่อเล่ือนดูรายการในหนวย 
ความจําขอมูลผูโทร เพื่อเลือกขอมูลผูโทรที่ 
คุณตองการดู แลวกด OK 
จอ LCD จะแสดงหมายเลขของผูโทรและ 
วันที่และเวลาท่ีโทร

d เม่ือตองการเสรจ็สิน้การด ูใหกด Stop/Exit 

การพมิพรายการขอมูลผูโทร 0

a กด Menu, 2, 0, 3

b กด a หรือ b เพื่อเลือก Print Report
กด OK
หากไมมีการจัดเก็บขอมูลผูโทรไว เสียงปบ 
จะดังขึ้น และขอความวา No Caller ID 
จะปรากฏขึน้บนหนาจอ LCD ใหไปยงัขัน้ตอน 
d 

c กด Start

d หลังจากการพิมพเสรจ็ส้ิน ใหกด Stop/Exit 

การหมุนหมายเลขโทรศัพทและ
การจัดเก็บหมายเลข 5
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การหมุนโทรออกเพิม่เติม 0

การรวมหมายเลขโทรดวน 0

คุณสามารถรวมหมายเลขโทรดวนมากกวาหนึ่ง 
หมายเลขเม่ือคุณโทรออก คุณลักษณะนี้อาจเปน 
ประโยชนหากคุณตองการ โทรรหัสเขาถึงเพื่อใช 
อัตราคาบริการที่ถูกกวาจากผูใหบริการโทรศ ัพท 
ทางไกลรายอ่ืน

เชน คุณอาจจัดเก็บ ‘01632’ ในโทรดวน #003 
และ ‘960555’ ในโทรดวน #002 คุณสามารถ
ใชไดทั้งสองหมายเลขเพื่อโทรออก 
‘01632-960555’ ถาคุณกดปุมตอไปนี้:

กด  (Address Book) 003 

กด  (Address Book) 002 และ Start 
สามารถเพิ่มหมายเลขดวยตนเองไดโดยปอน
หมายเลขจากปุมกดหมายเลข:

กด  (Address Book) 003, 960556 
(บนปุมกดหมายเลข) และ Start 
ซ่ึงจะโทรออกหมายเลข ‘01632–960556’ 
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มหยุดช่ัวคราว 
โดยกดปุม Redial/Pause

วิธีจัดเก็บหมายเลข
เพ่ิมเติม 0

การต้ังคากลุมสําหรับ 
การกระจายสัญญาณ 0

ถาคุณตองการสงขอความโทรสารเดียวกันไป 
ยังหมายเลขโทรสารหลายหมายเลขบอยๆ 
คุณสามารถกําหนดกลุม

กลุมจะถูกจัดเก็บบนปุมโทรออกแบบกดปุมเด่ียว 
หรอืหมายเลขโทรดวน แตละกลุมจะใชปุมโทรออก 
แบบกดปุมเด่ียวหรอื หมายเลขโทรดวน จากนัน้ คุณ 
สามารถสงขอความโทรสารไปยังทุกหมายเลขที่ 
จัดเก็บในกลุม เพียงกดปุมโทรออกแบบกดปุม 
เด่ียว หรือปอนหมายเลขโทรดวน แลวกด Start
กอนที่คุณจะสามารถเพิ่มหมายเลขในกลุม 
คุณตองจัดเก็บหมายเลขเปนหมายเลขโทรออก 
แบบกดปุมเด่ียวหรือโทรดวน คุณสามารถกําหนด 
กลุมยอยไดสูงสุด 8 กลุม หรือคุณสามารถกําหนด 
หมายเลขไดสูงสุด 221 หมายเลขในกลุมใหญ 
หนึ่งกลุม

a กด Menu, 2, 3, 3
 

Address Book
3.Setup Groups

b เลือกปุมโทรออกแบบกดปุมเด่ียวหรือ 
ปุมโทรดวนที่คุณตองการจัดเก็บกลุม

 กดปุมโทรออกแบบกดปุมเด่ียว

 กด  (Address Book) 
แลวปอนหมายเลขโทรดวนสามตัว

กด OK

หมายเหตุ
โปรดเลือกปุมโทรออกแบบกดปุมเด่ียวหรือ 
หมายเลขโทรดวนที่ไมไดใชงานเพื่อจัดเก็บ 
หมายเลข

 

c ใชปุมกดหมายเลขเพื่อปอนหมายเลขกลุม 
(1 ถึง 8)
กด OK
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d ถาตองการเพิ่มหมายเลขปุมโทรออกแบบ 
กดปุมเด่ียวหรือปุมโทรดวน ใหทําตาม 
คําแนะนําดานลาง:

 สําหรบัหมายเลขโทรออกแบบกดปุมเด่ียว 
กดปุมแตะครัง้เดียวทลีะปุม

 สําหรับหมายเลขปุมโทรดวน ใหกด  
(Address Book) แลวปอนหมายเลข 
สําหรับปุมโทรดวนสามตัว

จอ LCD จะแสดงหมายเลขโทรออกแบบกด 
ปุมเด่ียวที่คุณเลือกดวย l และหมายเลข 
โทรดวนดวย # (เชน l006, #009)

e กด OK เม่ือคุณเพิ่มหมายเลขเสร็จสิ้น

f ทําอยางใดอยางหนึง่ตอไปนี้:

 ปอนช่ือโดยใชปุมกดหมายเลข (สูงสุด 
15 ตัว) ดู คูมือระดับพื้นฐานสําหรับผูใช: 
การใสขอความ

กด OK
 กด OK เพื่อจัดเก็บกลุมโดยไมมีช่ือ

g ทําอยางใดอยางหนึง่ตอไปนี้:

 ถาตองการจัดเก็บกลุมอื่นสําหรับ 
การกระจายสัญญาณไปท่ีขั้นตอน b 

 ถาตองการจัดเก็บกลุ มสําหรับการกระจาย
สัญญาณใหเสร็จสิ้น ใหกด Stop/Exit 

หมายเหตุ
คุณสามารถพมิพรายการหมายเลขโทรดวนได
อยางงายดาย หมายเลข ที่เปนสวนหนึ่งของ 
กลุมจะมีเคร่ืองหมายแสดงอยูในคอลัมนกลุม 
(ดู รายงาน uu หนา 33)

 

การเปลี่ยนหมายเลขกลุม 0

หากคุณพยายามเปล่ียนหมายเลขกลุม จอ LCD 
จะแสดงช่ือหรือหมายเลขกลุมที่จัดเก็บไวแลว

a กด Menu, 2, 3, 3
 

Address Book
3.Setup Groups

b เลือกปุมโทรออกแบบกดปุมเด่ียวหรือ 
หมายเลขปุมโทรดวนที่จัดเก็บหมายเลข 
กลุม
ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:

 กดปุมโทรออกแบบกดปุมเด่ียว

 กด  (Address Book) แลวปอน 
หมายเลขโทรดวนสามตัว

กด OK

หมายเหตุ
ถาหมายเลขกลุมที่คุณพยายามเปล่ียนถูก 
กําหนดเปนหมายเลขในการสงตอโทรสาร 
จอ LCD จะถามวาคุณตองการเปล่ียนช่ือ 
หรือหมายเลขหรือไม

 

c ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:

 ถาตองการเปลี่ยนขอมูลกลุมที่จัดเก็บ 
ใหกด 1 ไปยังขั้นตอน d 

 ถาตองการออกโดยไมเปล่ียนแปลง 
ใหกด Stop/Exit 

 

G01:*001*002#001
1.Change 2.Clear

d เพ่ิมหรอืลบหมายเลขโทรออกแบบกดปุมเด่ียว
หรอืปุมโทรดวนโดยทําตามคําแนะนาํดานลาง:

 ถาตองการเพิม่หมายเลขโทรออกแบบ 
กดปุมเด่ียว ใหกด d หรือ c เพื่อวาง 
ตําแหนงเคอรเซอรหลังหมายเลขสุดทาย 
จากนั้นกดปุมโทรออกแบบกดปุมเด่ียว 
เพิ่มเติม 

 ถาตองการเพิม่หมายเลขโทรดวน ใหกด 
d หรือ c เพื่อวางตําแหนงเคอรเซอรหลัง 

หมายเลขสุดทาย จากนั้น กด  
(Address Book) แลวปอนหมายเลข 
โทรดวนสามตัวเพิ่มเติม

 ถาตองการลบหมายเลขโทรออกแบบ 
กดปุมเด่ียวหรือโทรดวน ใหกด d หรือ c 
เพื่อวางตําแหนงเคอรเซอรใตหมายเลข
ที่คุณตองการลบ แลวกด Clear 
กด OK
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e แกไขช่ือโดยทําตามคําแนะนําตอไปนี้ 
เม่ือแกไขช่ือเสร็จแลว ใหกด OK 

 ถาตองการแกไขช่ือ ใหกด d หรือ c 
เพื่อวางตําแหนงเคอรเซอรใตตัวอักษรที่
คุณตองการเปล่ียน จากนั้นกด Clear 
เพื่อลบแลวปอนตัวอักษรที่ถูกตองโดย 
ใชปุมกดหมายเลข

เม่ือคุณแกไขเสร็จแลว ใหกด OK 

f กด Stop/Exit

การลบหมายเลขกลุม 0

หากคุณพยายามลบหมายเลขกลุม จอ LCD จะ 
แสดงช่ือหรือหมายเลขกลุมที่จัดเก็บไว

a กด Menu, 2, 3, 3
 

Address Book
3.Setup Groups

b เลือกปุมโทรออกแบบกดปุมเด่ียวหรือ 
หมายเลขโทรดวนที่จัดเก็บกลุม 
ทําอยางใดอยางหนึง่ตอไปนี้:

 กดปุมโทรออกแบบกดปุมเด่ียว

 กด  (Address Book) แลวปอน 
หมายเลขโทรดวนสามตัว

กด OK

หมายเหตุ
ถาปุมโทรออกแบบกดปุมเด่ียวหรือหมายเลข 
โทรดวนที่คุณพยายามลบถูกกําหนดเปนหมาย
เลขในการสงตอโทรสาร จอ LCD จะถาม 
วาคุณตองการเปล่ียนช่ือหรือหมายเลขหรือไม

 

c เม่ือตองการลบกลุม ใหกด 2
 

G01:*001*002#001
1.Change 2.Clear

d ทําอยางใดอยางหนึง่ตอไปนี้:

 เม่ือตองการลบกลุม ใหกด 1

 ถาตองการออกโดยไมลบกลุม ใหกด 2
 

Erase This Data?
1.Yes 2.No

e กด Stop/Exit
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รายงานโทรสาร 0

รายงานโทรสารบางสวน (การตรวจสอบความ 
ถูกตองการสงสัญญาณและบันทึกโทรสาร) 
สามารถพิมพไดโดยอัตโนมัติหรือดวยตนเอง

รายงานการตรวจสอบ 
ความถูกตองการสงสัญญาณ 0

คุณสามารถใชรายงานการตรวจสอบความถูกตอง
การสงสัญญาณเปนหลักฐานที่คุณสงโทรสาร 
(สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการตั้งคาชนิด 
รายงานที่คุณตองการ ใหดู คูมือระดับพื้นฐาน   
สําหรับผูใช: รายงานการตรวจสอบความถูกตอง 
การสงสัญญาณ)

บันทึกโทรสาร 0

คุณสามารถตั้งคาเคร่ืองเพือ่พิมพบันทึกโทรสาร  
(รายงานการทํางาน) ที่ชวงที่ระบุ (ทุก 50 โทรสาร 
6, 12 หรอื 24 ชัว่โมง, 2 หรือ 7 วนั) คาติดต้ัง
คาเร่ิมตนคือ Every 50 Faxes ซ่ึงหมายความ 
วาเคร่ืองของคุณจะพิมพบันทึกเม่ือเครื่องจัดเก็บ 
งานครบ 50 งาน

ถาคุณต้ังคาชวงไปที่ Off คุณสามารถพิมพ 
รายงานโดยทําตามขั้นตอนในหนาถัดไป

a กด Menu, 2, 4, 2

b กด a หรือ b เพื่อเลือกชวง
กด OK
ถาคุณเลือก 7 วัน คุณจะถูกขอใหเลือกวันที่ 
คุณตองการใหเร่ิมตนการนับ 7 วัน
หากคุณเลือก Every 50 Faxes จอ LCD 
จะแสดง Accepted จากนั้นไปยังขั้นตอน 
d 

c ปอนเวลาเพื่อเร่ิมพิมพในรูปแบบ 24 ช่ัวโมง
กด OK

d กด Stop/Exit

หากคุณเลือกทุก 6, 12 หรือ 24 ช่ัวโมง หรือทุก 2 
หรือ 7 วัน เคร่ืองจะพิมพรายงานตามเวลาที่เลือก 
ไว จากนั้น จึงจะลบการทํางานทั้งหมดออกจาก 
หนวยความจํา ถาหนวยความจําของเคร่ืองเต็ม 
ดวยงาน 200 งานกอนถึงเวลาท่ีคุณเลือกไว 
เคร่ืองจะพิมพบันทึกกอนแลวจึงลบงานทั้งหมด 
จากหนวยความจํา

ทั้งนี้ หากคุณตองการรายงานพเิศษกอนถึงกําหนด 
การพิมพของเคร่ือง คุณสามารถส่ังพิมพไดดวย 
ตนเองโดยไมจําเปนตองลบการทํางานนั้นๆ ออก 
จากหนวยความจํา

การพิมพรายงาน 6
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รายงาน 0

มีรายงานตอไปนี้:

1 XMIT Verify

แสดงรายงานการตรวจสอบความถูกตองการ 
สงสัญญาณสําหรับโทรสารสงออกลาสุด 
200 รายงาน และพิมพรายงานสุดทาย

2 Tel Index List

พิมพรายช่ือและหมายเลขที่จัดเก็บใน
หนวยความจําโทรออกแบบกดปุมเด่ียวและ
โทรดวนตามลําดับตัวเลขหรือตัวอักษร

3 Fax Journal

พิมพรายการขอมูลเกี่ยวกับโทรสารรับเขา
และสงออก 200 งานลาสุด 
(TX: สง) (RX: รับ)

4 User Settings

พิมพรายงานการต้ังคาปจจุบันของคุณ

วิธีการพิมพรายงาน 0

a กด Menu, 4 

b ทําอยางใดอยางหนึง่ตอไปนี้:

 กด a หรือ b เพื่อเลือกรายงานที่คุณ 
ตองการ

กด OK
 ปอนหมายเลขรายงานที่คุณตองการ 
พิมพ เชน กด 2 เพื่อพิมพรายการ 
ดัชนีโทรศัพท

c กด Start

d กด Stop/Exit
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การต้ังคาสําเนา 0

หากคุณตองการเปล่ียนการต้ังคาการทําสําเนา 
ช่ัวคราวสาํหรบัสาํเนาถัดไป ใหใชปุม Options  
ซ่ึงจะทําใหคุณสามารถใชการต้ังคาการทํางานที่
แตกตางกันได
 

หากคุณไมต้ังคาโหมดตัวจับเวลาไปที่ 30 วินาที 
หรือนอยกวา  เคร่ืองจะกลับไปที่การต้ังคาเร่ิมตน  
หนึ่งนาทีหลังจากการทําสําเนาเสร็จสิ้น (ดู โหมด  
ตัวจับเวลา uu หนา 5)

เม่ือตองการเปล่ียนแปลงการต้ังคา ใหกดปุม 
Options ช่ัวคราว

เม่ือคุณเลือกการตั้งคาเสร็จแลว ใหกด Start 

ยกเลิกการทําสําเนา 0

ถาตองการยกเลิกการทําสําเนา ใหกดปุม Stop/Exit 

การทําสําเนา 7
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การใชตัวเลือกที่สําคัญ 0

ตรวจสอบวาคุณอยูในโหมดการทําสําเนา ใชปุม Options เพื่อต้ังคาสําเนาตอไปนี้ช่ัวคราวสําหรับการทำ 
สําเนาถัดไปอยางรวดเร็ว

กด
 

ตัวเลือกเมนู ตัวเลือก หนา

กด a หรือ b จากนั้นกด OK
 

กด a, b, d หรือ c จากนั้นกด OK
 

Quality Auto*

Text

Photo

Graph

37

Stack/Sort Stack*

Sort

37

Brightness -onnnn+

-nonnn+

-nnonn+*

-nnnon+

-nnnno+

38

Contrast -onnnn+

-nonnn+

-nnonn+*

-nnnon+

-nnnno+

37
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Enlarge/Reduce 100%*

97% LTRiA4

94% A4iLTR

91% Full Page

85% LTRiEXE

83% LGLiA4

78% LGLiLTR 

70% A4iA5

50%

Custom(25-400%)

Auto

200%

141% A5iA4

104% EXEiLTR

38

Page Layout Off(1 in 1)*

2 in 1 (P)

2 in 1 (L)

4 in 1 (P)

4 in 1 (L)

39

คาท่ีต้ังจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมเีคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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การปรับปรุงคณุภาพการทําสําเนา 0

คณุสามารถเลือกการตัง้คาคณุภาพการทําสาํเนา ซ่ึง
คาเร่ิมตนของตัวเคร่ืองคือ Auto

 Auto

อัตโนมัติ เปนโหมดที่แนะนําสําหรับการพิมพ 
ปกติ เหมาะสําหรับเอกสารที่มีทั้งขอความ 
และภาพถาย

 Text

เหมาะสําหรับเอกสารที่มีขอความเปนสวนใหญ 

 Photo

ปรับคุณภาพสําเนาสําหรับภาพถายใหดีขึ้น

 Graph

เหมาะสําหรับการทําสําเนาใบเสร็จรับเงิน

ถาตองการเปลี่ยนแปลงการต้ังคาคุณภาพ 
ชั่วคราว ใหทําตามข้ันตอนตอไปนี้:

a ตรวจสอบวาคุณอยูในโหมดการทําสําเนา 

b โหลดเอกสารของคุณ

c ใชปุมกดหมายเลขปอนจํานวนสําเนา 
(สูงสุด 99 สําเนา)

d กด Options
กด a หรือ b เพื่อเลือก Quality
กด OK

e กด a หรือ b เพื่อเลือก Auto, Text, 
Photo หรือ Graph 
กด OK

f กด Start
ถาตองการเปลี่ยนการต้ัง คาเร่ิมตน ใหทํา 
ตามข้ันตอนตอไปนี้:

a กด Menu, 3, 1

b กด a หรือ b เพื่อเลือกคุณภาพสําเนา
กด OK

c กด Stop/Exit

การเรียงสําเนาโดยใช ADF 0

คุณสามารถเรียงหลายสําเนา หนาจะรวมกันตาม 
ลําดับ 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 เปนตน

a ตรวจสอบวาคุณอยูในโหมดการทําสําเนา 

b วางเอกสารของคุณใน ADF

c ใชปุมกดหมายเลขปอนจํานวนสําเนา 
(สูงสุด 99 สําเนา)

d กด Options
กด a หรือ b เพื่อเลือก Stack/Sort
กด OK

e กด a หรือ b เพื่อเลือก Sort
กด OK

f กด Start

การปรับความคมชัดและ 
ความสวาง 0

ความคมชัด 0

ปรับความคมชัดเพื่อชวยใหภาพคมชัดและสดใส 
ย่ิงขึ้น

ถาตองการเปล่ียนแปลงการต้ังคาความคมชัด 
ช่ัวคราว ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้:

a ตรวจสอบวาคุณอยูในโหมดการทําสําเนา 

b โหลดเอกสารของคุณ

c ใชปุมกดหมายเลขปอนจํานวนสําเนา 
(สูงสุด 99 สําเนา)

d กด Options
กด a หรือ b เพื่อเลือก Contrast
กด OK

e กด d หรือ c เพื่อเพิ่มหรือลดความคมชัด
กด OK
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f กด Start
ถาตองการเปล่ียนการต้ังคาเริม่ตน ใหทําตามขัน้ตอน 
ตอไปนี้:

a กด Menu, 3, 3

b กด d หรือ c เพือ่เพิ่มหรือลดความคมชัด
กด OK

c กด Stop/Exit

ความสวาง 0

ปรับความสวางของสําเนาเพื่อทําใหสําเนามืดลง 
หรือสวางขึ้น

ถาตองการเปลี่ยนแปลงการต้ังคาความสวาง 
ชั่วคราว ใหทําตามข้ันตอนตอไปนี้:

a ตรวจสอบวาคุณอยูในโหมดการทําสําเนา 

b โหลดเอกสารของคุณ

c ใชปุมกดหมายเลขปอนจํานวนสําเนา 
(สูงสุด 99 สําเนา)

d กด Options
กด a หรือ b เพื่อเลือก Brightness
กด OK

e กด d หรือ c เพื่อทําสําเนาที่สวางขึ้นหรือ 
มืดลง
กด OK

f กด Start
ถาตองการเปลี่ยนการต้ัง คาเร่ิมตน ใหทําตาม 
ข้ันตอนตอไปนี้:

a กด Menu, 3, 2

b กด d หรือ c เพื่อทําสําเนาที่สวางขึ้น 
หรือมืดลง
กด OK

c กด Stop/Exit

การขยายหรือยอขนาดภาพที่ทํา
สําเนา 0

คุณสามารถเลือกอัตราสวนการขยายหรอืยอขนาดได 

Auto ต้ังคาเคร่ืองเพื่อคํานวณอัตราการยอขนาด 
ที่พอดีกับขนาดของกระดาษ

Custom(25-400%) ใหคุณปอนอัตราสวนต้ังแต 
25% ถึง 400% โดยเพิม่ขึ้นคร้ังละ 1% 

ถาตองการขยายหรือยอขนาดสําเนาถัดไป ใหทํา 
ตามคําแนะนําดานลาง:

a ตรวจสอบวาคุณอยูในโหมดการทําสําเนา 

b โหลดเอกสารของคุณ

c ใชปุมกดหมายเลขปอนจํานวนสําเนา 
(สูงสุด 99 สําเนา)

d กด Options
กด a หรือ b เพื่อเลือก 
Enlarge/Reduce
กด OK

e ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:

 กด a หรอื b  เพ่ือเลือกเพ่ือเลือกอัตราสวน 
การขยายหรือยอขนาดที่ตองการ

กด OK
 กด a หรือ b เพื่อเลือก
Custom(25-400%)

กด OK
ใชปุมกดหมายเลขเพื่อปอนอัตราสวน 
การขยายหรือยอขนาดตั้งแต  25% ถึง 
400% (เชน กด 5 3 เพื่อปอน 53%)

กด OK

f กด Start
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หมายเหตุ
ตัวเลือกโครงหนาเอกสาร 2 ใน 1 (P), 
2 ใน 1 (L), 4 ใน 1 (P) และ 4 ใน 1 (L) 
ไมสามารถเลือกไดใน ขยาย/ยอขนาด

 

ทําสําเนา N ใน 1 
(โครงหนาเอกสาร) 0

คุณสามารถลดจาํนวนกระดาษทีใ่ชเมือ่ทําการคัดลอก 
โดยใชคณุลกัษณะสาํเนา N ใน 1 ซ่ึงอนุญาตใหคณุ 
ทําสําเนาสองหรือสี่หนาลงในหนาเดียว

ขอควรจํา
• โปรดตรวจสอบวาขนาดกระดาษถูกกําหนดเปน 
A4, Letter, Legal หรือ Folio

• (P)หมายถึง แนวต้ัง และ(L)หมายถึง 
แนวนอน

• คุณไมสามารถใชการต้ังคาขยาย/ยอขนาดกับ 
คุณลักษณะ N ใน 1

 

a ตรวจสอบวาคุณอยูในโหมดการทําสําเนา

b โหลดเอกสารของคุณ

c ใชปุมกดหมายเลขปอนจํานวนสําเนา 
(สูงสุด 99 สําเนา)

d กด Options
กด a หรือ b เพื่อเลือก Page Layout
กด OK

e กด a หรือ b เพื่อเลือก 2 in 1 (P), 
2 in 1 (L), 4 in 1 (P), 
4 in 1 (L) หรือ Off(1 in 1) 
กด OK

f กด Start เพื่อสแกนหนาเอกสาร 
แทรกเอกสารของคุณ ควํ่าลง ในทิศทางที่แสดง 
ดานลาง

 2 ใน 1 (P)
 

 2 ใน 1 (L)
 

 4 ใน 1 (P)
 

 4 ใน 1 (L)
 

สําเนาการพิมพแบบสองดาน 
ดวยตนเอง (สองดาน) 0

หากคุณตองการทําสําเนาเอกสารสองดานดวย 
ตนเอง ใหใชชองปอนกระดาษดวยตนเอง

a ตรวจสอบวาคุณอยูในโหมดการทําสําเนา 

b วางเอกสารหนาแรกใน ADF (ดู คูมือระดับ    
พื้นฐานสําหรับผูใช: วิธีการวางเอกสาร)

c ใสแผนกระดาษลงในชองปอนกระดาษดวย 
ตนเอง (ดู คูมือระดับพื้นฐานสําหรับผูใช: 
การใสกระดาษในชองปอนกระดาษดวย
ตนเอง)

d กด Start เพื่อทําสําเนาหนาแรก

e หลังจากที่เคร่ืองสแกนหนาแรก ใหวาง 
เอกสารหนาที่สองใน ADF

f พลิกอีกดานหนึง่ของกระดาษที่พิมพแลวและ 
ใสเขาไปในชองปอนกระดาษดวยตนเองอีก
คร้ังเพื่อทําสําเนาลงบนอีกดานหนึ่ง
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g กด Start เพื่อทําสําเนาอีกดานหนึ่ง

หมายเหตุ
วางเอกสารใน ADF และใสกระดาษลงในชอง 
ปอนกระดาษดวยตนเองในทิศทางที่แสดงใน 
ภาพตอไปนี้:

 

 ถาเอกสารของคุณถูกใสตามดานยาว
 

 ถาเอกสารของคุณถูกใสตามดานส้ัน
 

กระดาษ

เอกสาร

11

2

1

1

2

กระดาษ

เอกสาร

1 1

2
1

1

2
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A

A

การทาํความสะอาดเคร่ือง A

ทําความสะอาดดานนอกและดานในเคร่ืองเปน 
ประจําดวยผาแหงชนิดไมมีขน เม่ือคุณเปล่ียน 
ตลับผงหมึก (โทนเนอร) หรือชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) ตรวจสอบวาคุณทําความสะอาดดานใน 
เคร่ืองแลว สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการทํา 
ความสะอาดเครื่อง ดูที่ คูมือระดับพื้นฐานสําหรับ   
ผูใช 

คําเตือน
 

หามใชสารตดิไฟสเปรยทุกชนิดหรอืสารละลาย/ 
ของเหลวอินทรียที่มีแอลกอฮอลหรือแอมโมเนีย
ทําความสะอาดดานในหรือดานนอกของเคร่ือง 
การทําเชนนี้ อาจทําใหเกิดไฟไหม แนะนําให 
ใชผาแหงชนิดไมมีขนเทานั้น (ดู คูมือเกี่ยวกับ   
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ : ขอควรระวัง 
ทั่วไป )
 

 

 

ระวังอยาสูดดมโทนเนอร

 

ขอควรจํา
ใชสารซักฟอกที่มีคาเปนกลาง การทําความ 
สะอาดดวยของเหลวระเหย เชน ทินเนอรหรือ 
เบนซิน อาจทําใหผิวของเคร่ืองเสียหาย

 

การตรวจสอบเคร่ือง A

การตรวจสอบจํานวนหนาที่ทํา 
การพิมพ A

คุณสามารถดูที่ตัวนับหนาของสําเนา หนาที่พิมพ  
รายงานและรายการโทรสารหรือสรุปของเคร่ือง

a กด Menu, 5, 2  

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

c กด Stop/Exit 

การตรวจสอบอายุการใชงาน 
ของช้ินสวนตางๆ A

คุณสามารถดูอายกุารใชงานของช้ินสวนบนจอ LCD

a กด Menu, 5, 3 

b กด Stop/Exit 

การบํารุงรักษาตามปกติ A
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การบรรจุภัณฑและ 
การขนสงเคร่ือง A

หมายเหตุ
• หากคุณตองขนยายเคร่ืองดวยเหตุผลใดก็ตาม 
ใหบรรจุเคร่ืองลงในบรรจุภัณฑเดิมดวยความ 
ระมัดระวังเพื่อหลีกเล่ียงความเสียหายใน 
ระหวางขนสง เคร่ืองควรมีการประกันภัยโดย 
สมบูรณจากผูขนสง

• หากคุณนําเครื่องไปยังบริษัท Brother ใน 
โครงการบริการแลกเปล่ียน บราเดอรแนะนํา 
ใหบรรจุเฉพาะตัวเคร่ืองลงไปในกลองเทานั้น 
และเก็บช้ินสวนอื่นๆ ทั้งหมด รวมท้ังชุดแมแบบ 
สรางภาพ (ดรัม) ตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
และวัสดุการพิมพเพื่อใชงานกับเคร่ืองที่ไดรับ 
‘เปล่ียน’ มา (โครงการบริการแลกเปล่ียน 
มีเฉพาะบางประเทศเทานั้น)

 

a ปดสวิตชไฟของเคร่ือง ถอดสายทั้งหมด 
แลวปลดปล๊ักไฟออกจากเตาเสียบไฟ AC 
และถอดที่รองเอกสารออกของ ADF ปด 
เคร่ืองทิ้งไวอยางนอย 10 นาทีเพื่อใหเย็นลง

b เปดฝาครอบดานหนาออก

c ถอดชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) และตลับ 
ผงหมึก (โทนเนอร) ออก ปลอยใหตลับ 
ผงหมึก (โทนเนอร) อยูในชุดแมแบบ 
สรางภาพ (ดรัม) ตามเดิม

d ใสวัสดุปองกัน (1) ในเคร่ืองโดยใหคําวา 
“REMOVE” หันไปทางซาย ดังแสดงในภาพ
 

e หากคุณไมตองการนําเคร่ืองไปยังบริษัท 
Brother ในโครงการบริการแลกเปลี่ยน 
บราเดอรแนะนําใหใสชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) และตลับผงหมึก (โทนเนอร) กลับ 
เขาไปในตัวเคร่ืองใหเขาที่ (โครงการบริการ 
แลกเปล่ียน มีเฉพาะบางประเทศเทานั้น) 

f รัดยางรัดเหนอืสวนมือจับของชุดแมแบบสราง
ภาพ (ดรัม) ดังแสดงในภาพ
 

(1)
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A

g ปดฝาครอบดานหนา
ถอดชุดหูฟงโทรศัพทและสายหูฟง 
โทรศัพทออก

h ใสเคร่ืองลงในถุงใบเดิมที่มาพรอมกับเครื่อง

i บรรุสายไฟ AC และวัสดุการพิมพในกลอง 
บรรจุเดิมดังแสดงในภาพ:
 

j ปดกลองและปดเทปอีกคร้ัง

FRONT

LEFT
RIGHT
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ขอมูลดังกลาวเปนรายการของคุณลักษณะและเงื่อนไขที่ปรากฏอยูในคูมือการใชงานบราเดอร 
ทั้งนี้ คุณสมบัติของการใชงานดังกลาวจะขึ้นอยูกับรุนที่คุณเลือกซ้ือ

อภิธานศัพท B

ADF (ตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ)
วางเอกสารใน ADF และสแกนทีละหนาโดย 
อัตโนมัติ

ECM (โหมดการแกไขขอผิดพลาด)
ตรวจจับขอผิดพลาดในระหวางการสงสัญญาณ
โทรสารและสงหนาโทรสารที่เกิดขอผิดพลาด
อีกคร้ัง

Greyscale (ภาพสีเทา)
แสงเงาสีเทาในสําเนาและการสงโทรสาร 
ภาพถาย

LCD (จอแสดงผลแบบผลึกเหลว)
หนาจอแสดงผลบนเครื่องที่แสดงขอความ 
โตตอบในระหวางการต้ังโปรแกรมบนหนาจอ 
และแสดงวันที่และเวลาเม่ือเคร่ืองอยูในสถานะ
วาง

OCR (การรูจําอักขระทางภาพ)
ซอฟตแวรแอพพลิเคชัน Nuance™ 
PaperPort™ 12SE หรือ Presto! 
PageManager จะแปลงภาพขอความเปน 
ขอความที่คุณสามารถแกไขได

TAD (เคร่ืองตอบรับโทรศัพท)
คุณสามารถเช่ือมตอเคร่ืองตอบรับโทรศัพท 
ภายนอกเขากับเคร่ืองของคุณ

กลุมเคร่ืองที่สามารถเขากันได
ความสามารถของเคร่ืองโทรสารในการสื่อสาร
กับเคร่ืองอื่น กลุมเคร่ืองที่สามารถเขากันได 
ใชงานไดระหวางกลุม ITU-T

การกระจายสัญญาณ
ความสามารถในการสงขอความโทรสาร 
เดียวกันไปยังหลายตําแหนง

การเขาถึงการเรียกดูจากระยะไกล
ความสามารถในการเขาถึงเครื่องของคุณจาก 
ระยะไกลจากโทรศัพทแบบ touch tone

การเขาถึงแบบคู
เครือ่งของคุณสามารถสแกนโทรสารสงออก หรอื
งานท่ีต้ังเวลาไวในหนวยความจํา ในขณะเดียวกับ 
ที่กําลังสงโทรสารหรือรับหรือพิมพโทรสาร 
รับเขา

การจัดเก็บโทรสาร
คุณสามารถจัดเก็บโทรสารในหนวยความจํา

การชะลอการเรียกสาย
จํานวนการเรียกสายกอนที่เคร่ืองจะรับสายใน 
โหมด Fax Only และ Fax/Tel 

การชะลอการสงโทรสาร
สงโทรสารของคุณภายหลังตามเวลาที่ระบุ 
ของวัน

การดึงสัญญาณ
กระบวนการที่เคร่ืองโทรสารโทรไปยังเครื่อง 
โทรสารอื่นเพื่อเรียกดูขอความโทรสารที่คาง 
อยู

การตรวจจับโทรสาร
กําหนดใหเคร่ืองของคุณตอบสนองเสียงเรียก 
โทรสาร (CNG tones) หากคุณขัดจังหวะ 
การใชโทรสารดวยการรับสาย

การตั้งคาขอมูลประจําเคร่ือง
ขอมูลที่จัดเก็บที่ปรากฏดานบนของหนาที่สง 
โทรสาร รวมถึงช่ือผูสงและหมายเลขโทรสาร

การตั้งคาชั่วคราว
คุณสามารถเลือกตัวเลือกสําหรบัการสงสัญญาณ 
โทรสารแตละคร้ังและทําสําเนาโดยไม
เปล่ียนแปลงการต้ังคาเร่ิมตน

การปรับระดับเสียงการใชงานของตัวเคร่ือง
การตั้งคาระดับเสียงสําหรับเสียงปบเม่ือกดป ุม
หรือเกิดความผิดพลาด

การยอขนาดโดยอัตโนมัติ
ยอขนาดโทรสารรับเขา

การรับขอมูลเม่ือกระดาษหมด
รับโทรสารเขาในหนวยความจําของเคร่ือง 
เม่ือกระดาษในเคร่ืองหมด

การสแกน
กระบวนการสงภาพอิเล็กทรอนิกสของเอกสาร
ในคอมพิวเตอรของคุณ

การสงตอโทรสาร
สงโทรสารที่ไดรับในหนวยความจําไปยัง 
หมายเลขโทรสารที่ต้ังโปรแกรมลวงหนา
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การสงโทรสารดวยตนเอง
การสงโทรสารดวยตนเองหมายถึงเม่ือคุณ 
กด Hook/Hold จะไดยินสัญญาณรับสาย 
ของเคร่ืองรับโทรสาร แลวจึงกด Start เพื่อ 
เร่ิมสง

การสงโทรสารไปยังตางประเทศ
เปล่ียนการต้ังคาช่ัวคราวไปยังเสียงสัญญาณ 
เคร่ืองโทรสารเพื่อแกปญหาสัญญาณรบกวน 
และ static ขณะโทรไปยังตางประเทศ

การสงโทรสารอัตโนมัติ
การสงโทรสารโดยไมยกชุดหูฟงโทรศัพท
ของเคร่ือง หรือกด Hook/Hold 

การสงสัญญาณ
กระบวนการสงโทรสารผานสายโทรศัพทจาก 
เคร่ืองของคุณไปยังเคร่ืองรับโทรสาร

การสงสัญญาณแบบชุด
เนื่องจากเปนคุณลักษณะการประหยัดตนทุน 
การชะลอการสงโทรสารท้ังหมดไปยงัหมายเลข
เคร่ืองโทรสารเดียวกันจะถูกสงสัญญาณพรอม
กัน

การสงสัญญาณแบบทันที
เม่ือหนวยความจําเต็ม คุณสามารถสงโทรสาร 
แบบทันที

การหมุนทวนหมายเลขโทรซํ้าอัตโนมัติ
คุณลักษณะท่ีกําหนดใหเครือ่งของคุณหมนุทวน 
หมายเลขเคร่ืองโทรสารลาสุดซํ้าหลังจาก
ผานไปหานาทีหากโทรสารสงไมผานเนื่องจาก
สายไมวาง

ขอผิดพลาดเก่ียวกับการติดตอสื่อสาร (หรือ 
การสื่อสารผิดพลาด)
ขอผิดพลาดในระหวางการสงหรือรับโทรสาร 
โดยทั่วไปเกิดจากมีสายสัญญาณรบกวนหรือ 
static

ความคมชัด
การต้ังคาการชดเชยเอกสารที่มืดหรือสวาง 
โดยปรับโทรสารหรือสําเนาเอกสารที่มืดให 
สวางขึ้นและเอกสารท่ีสวางใหมืดลง

ความดังของเสียงเรียก
การต้ังคาระดับเสียงสําหรับเสียงเรียกเขา 
ของเคร่ือง

ความละเอียด
จํานวนบรรทัดแนวต้ังและแนวนอนตอนิ้ว

ความละเอียดแบบละเอียด
ความละเอียดอยูที่ 203 × 196 dpi สําหรับ 
ใชกับงานพิมพและกราฟที่มีขนาดเล็ก

ความสามารถของเคร่ืองโทรสาร
บริการแบบสมัครสมาชิกโดยซ้ือจากบริษัท 
ท่ีใหบรกิารทางดานโทรศัพท ซึง่จะใหหมายเลข 
โทรศัพทอีกหมายเลขหนึ่งเพื่อใชงานกับสาย 
โทรศัพทท่ีมอียูเดิม เครือ่งโทรสารของ Brother 
ใชหมายเลขใหมในการจําลองการทํางานของ
สายเครื่องโทรสารที่กําหนดเฉพาะ

งานที่เหลืออยู
คณุสามารถตรวจสอบงานโทรสารทีต่ัง้โปรแกรม 
ไวที่คางอยูในหนวยความจําและยกเลิกแตละ 
งานได

งานพิมพสํารอง
เคร่ืองของคุณจะพิมพสําเนาโทรสารทั้งหมด
ที่ไดรับและจัดเก็บในหนวยความจํา ซ่ึงเปน 
คุณลักษณะความปลอดภัยเพื่อปองกัน ไมให 
ขอความของคุณสูญหายหากเกิดไฟฟาขัดของ

ชวงเวลาบันทึก
ชวงเวลาที่ต้ังโปรแกรมลวงหนาระหวางราย 
งานบันทึกโทรสารที่พิมพออกโดยอัตโนมัติ 
คุณสามารถพิมพบันทึกโทรสารไดตามตอง 
การโดยไมตองขัดจังหวะรอบการพิมพ

โทรดวน
หมายเลขที่ต้ังโปรแกรมไวกอนหนาเพือ่

การ หมุนโทรออกที่สะดวกย่ิงขึ้น กด  
(Address Book) แลวปอนตําแหนงโทรดวน 
สามตัว และกด Start เพื่อเร่ิมหมุนหมายเลข

โทรศัพทที่ตอแยกออกจากตัวเคร่ือง
โทรศัพทที่ใชกับหมายเลขเครื่องโทรสารที่ 
ตอเขากับปล๊ักไฟบนผนังแยกตางหาก

โทรศัพทภายนอก
TAD (เคร่ืองตอบรับโทรศัพท) หรือโทรศัพท 
ที่เช่ือมตอกับเคร่ืองของคุณ

โทรสาร/โทรศัพท
คุณสามารถรับโทรสารและโทรศัพทได อยาใช 
โหมดนีห้ากคุณใชเครือ่งตอบรบัโทรศัพท (TAD)
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โทรออกแบบกดปุมเด่ียว
ปุมบนแผงควบคุมของเคร่ืองที่คุณสามารถ 
จัดเก็บหมายเลขเพื่อ การหมุนโทรออก  
คุณสามารถจัดเกบ็หมายเลขท่ีสองในแตละปุม 
หากคุณกด Shift พรอมกับปุมโทรออกแบบ 
กดปุมเด่ียว

บันทึกโทรสาร
แสดงขอมูลเกี่ยวกับโทรสารรับเขาและสงออก 
200 รายการลาสุด TX หมายถึง สง RX หมายถึง 
รับ

ยกเลิกงาน
ยกเลิกงานพิมพที่ต้ังโปรแกรมแลว และลาง 
หนวยความจําของเคร่ือง

รหัสการสั่งงานระยะไกล
กดรหัสนี้ (l51) เม่ือคุณรับสายโทรสารบน 
โทรศัพทสายตอหรือโทรศัพทภายนอก

รหัสในการเขาถึงระยะไกล
รหัสสี่ตัวของคุณ  (– – –l) ที่อนุญาตใหคุณ 
โทรออกและเขาใชงานเครื่องของคุณจากที่อื่น

ระยะเวลาในการดังของเสียงกร่ิงเรียกเขา F/T
ระยะเวลาที่เคร่ือง Brother เรียกเสียงเรียกที่ 
ดังติดกันแบบสองครั้ง (เม่ือการตั้งคาโหมด 
การรับของตัวเคร่ืองเปน โทรสาร/โทรศัพท) 
เพื่อแจงใหคุณรับสายเรียกเขา

รายการการต้ังคาโดยผูใช
รายงานที่พิมพออกซ่ึงแสดงการตั้งคาปจจุบัน 
ของเคร่ือง

รายการดัชนีโทรศัพท
รายช่ือและหมายเลขที่จัดเก็บในหนวยความจํา
แบบกดปุมเด่ียวและการโทรดวนตามลําดับ
ตัวเลข

รายงาน Xmit (รายงานการตรวจสอบความ 
ถูกตองการสงสัญญาณ)
รายการการสงสัญญาณแตละคร้ังซ่ึงแสดงวันที่ 
เวลาและหมายเลข

วิธีการเขารหัส
วิธีการเขารหัสขอมูลที่มีอยูในเอกสาร เคร่ือง 
โทรสารทุกเคร่ืองตองใชมาตรฐานขั้นตํ่าตาม 
วิธีเขารหัสแบบ Modified Huffman (MH) 
เคร่ืองของคุณสามารถใชวิธีการบีบอัดขอมูล 
ที่มีประสิทธิภาพมากกวา เชน วิธีเขารหัสแบบ 
Modified Read (MR) วิธีเขารหัสแบบ 
Modified Modified Read (MMR) และ JBIG 
(ใชไมไดกับ MFC-7240) ถาเคร่ืองรับมีความ 
สามารถเดียวกัน

สมุดที่อยู 
หมายเลขที่ต้ังโปรแกรมไวกอนหนาเพือ่ 
การหมุนโทรออกที่สะดวกย่ิงขึ้น คุณตอง 

กด  (Address Book) แลวปอนตําแหนง 
โทรดวนสามตัว และกด Start เพื่อเร่ิมหมุน 
หมายเลข 
รายการหมายเลขโทรออกแบบกดปุมเด่ียว 
โทรดวนและกลุมที่จัดเก็บแบบอิเล็กทรอนิกส 
เรียงตามลําดับตัวอักษร

สัญญาณพัลส
รูปแบบการหมุนโทรออกแบบหมุนเวียนในสาย

เสียงเรียก
รูปแบบ การหมุนโทรออก ผานสายโทรศัพท 
ที่ใชกับโทรศัพทแบบ Touch Tone

เสียงเรียกที่แตกตาง
บริการแบบสมัครสมาชิกโดยซ้ือจากบริษัท 
ที่ใหบริการทางดานโทรศัพท ซ่ึงจะให 
หมายเลขโทรศัพทอีกหมายเลขหน่ึงเพื่อ 
ใชงานกับสายโทรศัพทที่มีอยูเดิม เคร่ืองของ 
Brother ใชหมายเลขใหมในการจําลอง 
การทํางานของสายเคร่ืองโทรสารที่กําหนด 
เฉพาะ

เสียงเรียกโทรสาร (CNG tones)
เสียงเรียกพิเศษ (เสียงปบ) ที่สงจากเคร่ือง 
โทรสารในระหวางการสงสัญญาณอัตโนมัติ 
เพื่อแจงเคร่ืองรับวาเคร่ืองโทรสารกําลังเรียก 
ไป

เสียงสัญญาณเคร่ืองโทรสาร
สัญญาณที่สงโดยเคร่ืองสงและรับโทรสาร 
ขณะส่ือสารขอมูล
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หมายเลขกลุม
การรวมหมายเลขโทรออกแบบกดปุมเด่ียวและ
หมายเลขโทรดวนที่จัดเก็บในปุมโทรออกแบบ
กดปุมเด่ียวหรือในตําแหนงโทรดวนสําหรับการ
กระจายสัญญาณ

หยุดชั่วคราว
ใหคุณชะลอ 3.5 วินาทีในลําดับ การหมุน 
โทรออก ขณะที่คุณกําลัง หมุนโทรออก โดย 
ใชปุมกดหมายเลข หรือขณะที่คุณกําลัง 
จัดเก็บหมายเลขในปุมโทรออกแบบกดปุม 
เด่ียว และโทรดวน กด Redial/Pause 
ซํ้าหลายๆ คร้ังเพื่อหยุดนานขึ้น

โหมดเมนู
โหมดต้ังโปรแกรมที่ใชสําหรับเปล่ียนแปลง 
การต้ังคาเคร่ืองของคุณ
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