
1
ฉบับท่ี A

THA

โปรดอานคูมือน้ีกอนเริ่มใชผลิตภัณฑ หรือก อนท่ีคุณจะทําการบํารุงรักษาตัวเครื่อง 
การไมปฎิบัติตามคําแนะนําเหลาน้ีอาจสงผลใหเกิดความเสี่ยงเพ่ิมข้ึนจากไฟไหม ไฟฟาช็อต รอยไหม 
หรือการขาดอากาศหายใจ 
บรษิัทบราเดอรจะไมรับผิดตอกรณีความเสียหายท่ีเกิดจากการท่ีเจาของผลิตภัณฑไมปฏิบัติตามคําแนะนําท่ี 
กําหนดไวในคูมอืน้ี

วิธีใชคูมือนี้ A

1 อานคูมือน้ีท้ังเลมกอนการใชงานผลิตภัณฑ และโปรดเก็บคูมือไวเพ่ืออางอิงในภายหลัง

2 ทําตามคําแนะนําในคูมือน้ีอยางรอบคอบ 
และปฏิบัติตามคําเตือนและคําแนะนําท่ีระบุไวสําหรับผลิตภัณฑน้ี

3 หากคุณมีขอกังวลใจเก่ียวกับวิธีใชผลิตภัณฑเมื่อไดอานคูมือน้ีแลว 
โปรดสอบถามบริการลูกคาสัมพันธของบราเดอรหร ือตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑบราเดอรในพ้ืนท่ี

4 เพ่ือใหเขาใจคําแนะนําท้ังหมด โปรดศึกษาสัญลักษณและวิธีการอธิบาย ท่ีใชในเอกสารน้ี

คูมือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ A
(HL-3140CW / HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW / DCP-9020CDN /

DCP-9020CDW / MFC-9140CDN / MFC-9330CDW / MFC-9340CDW)

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan
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สัญลักษณและขอปฏิบัตทิี่ใชในเอกสารคูมือ A

สัญลักษณและคําอธิบายตอไปน้ีจะนํามาใชตลอดทั งเอกสาร

โปรดปฏิบัติตามคําเตือนและคําแนะนําท้ังหมดท่ีทําเครื่องหมายไวบนผลิตภัณฑ

 คําเตือน
คําเตือน 
แสดงสถานการณท่ีอาจเกิดอันตรายซ่ึงหากไม 
หลีกเล่ียงอาจสงผลใหเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ 
รายแรง

 ขอควรระวัง
ขอควรระวัง 
แสดงสถานการณท่ีอาจเกิดอันตรายซ่ึงหากไม 
หลีกเล่ียงอาจสงผลใหไดรับบาดเจ็บ 
เล็กนอยถึงปานกลาง

ขอควรจํา
ขอควรจํา 
แสดงสถานการณท่ีอาจเกิดอันตรายซ่ึงหากไม 
หลีกเล่ียงอาจสงผลใหทรพัยสินเสียหายหรือ 
สูญเสียฟงกชั่นการใชงานผลิตภัณฑ

หมายเหตุ
หมายเหตุ 
บอกคุณใหทราบถึงวิธีการท่ีคุณควรควรตอบสนอง
ตอสถานการณท่ีอาจเกิดข้ึน 
หรือใชเพ่ือใหคําแนะนําเก่ียวกับวิธีการดําเนินการ
ทํางานรวมกับคุณสมบัติอ่ืนๆ

หมายเหตุ
• ผลิตภัณฑบางรุนมีจําหนายในบางประเทศ
เทาน้ัน

• ภาพประกอบในคูมือน้ีแสดงภาพของรุน 
HL-3170CDW และ MFC-9340CDW

 

 สัญลักษณอันตรายจากระบบไฟฟา 
แจงเตือน 
ใหคุณระวังอันตรายจากไฟฟาช็อตท่ีอาจ 
เกิดข้ึน

 สัญลักษณอันตรายจากไฟไหม 
แจงเตือนให 
คุณระวังอันตรายจากไฟไหม

 สัญลักษณพ้ืนผิวรอน แจงเตือนการหาม 
สัมผัสชิ้นสวนของเครื่องท่ีรอน

 สัญลักษณหาม แสดงการหามดําเนินการ

ตัวหนา อักษรตัวหนา 
จะใชเพ่ือบงชี้ปุมกดท่ีอยูบน
แผงควบคุมของตัวเครื่อง 
หรือขอความท่ีแสดงไวบนหนาจอ
คอมพิวเตอร

ตัวเอียง ตัวอักษรตัวเอียงเนนจุดท่ีสําคัญ
หรืออางถึงหัวขอท่ีเก่ียวของ

Courier 
New

ขอความท่ีใชชุดแบบอักษร 
Courier New 
ใชระบุขอความท่ีแสดงไวบน
หนาจอแสดงผลแบบ LCD 
ของผลิตภัณฑ



3

ขอมูลเก่ียวกับการเรียบเรียงและการตีพิมพ A

คูมือเลมน้ีเรียบเรียงและจัดพิมพข้ึนเพ่ือใหขอมูลความปลอดภัยลาสุด ณ เวลาท่ีตีพิมพ 
ขอมูลในคูมือน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงได

สําหรับหนังสือคูมือฉบับลาสุด สามารถพบไดท่ี http://solutions.brother.com/

เลือกตําแหนงที่ปลอดภัยสําหรับผลิตภัณฑของคุณ A

วางผลิตภัณฑในพ้ืนผิวราบ แนวระดับ และมั่นคงซ ึ่งไมมีการสั่นสะเทือนและไมมีแรงกระแทก เชนบนโตะ 
วางผลิตภัณฑไวใกลเตารับสายโทรศัพท (เฉพาะรุน MFC เทาน้ัน) และใกลเตารับไฟฟามาตรฐานท่ีมีสายดิน 
พรอมท้ังทําการติดต้ังเครื่องใหอยูในท่ีท่ีมีอุณหภูมิระหวาง 10°C ถึง 32.5°C และความชื้นสัมพัทธอยูระหวาง 
20% ถึง 80% (โดยไมมีการควบแนน)

คําเตือน
 

อยาวางผลิตภัณฑในบรเิวณท่ีสัมผัสกับแสงแดดโดยตรง หรือวางเครื่องไวใกลกับเครื่องทําความร อน, 
เปลวไฟ, บริเวณท่ีมีกาซกัดกรอน, มีความชื้น หร ือฝุนละอองหนาแนน 
การทําดังกลาวอาจทําใหเกิดความเสี่ยงตอไฟดูด ไฟฟาลัดวงจร หรือไฟไหม 
และยังอาจทําใหเกิดความเสียหายตอผลิตภัณฑ และ/หรือทําใหผลิตภัณฑทํางานบกพรองได
 

 

อยาวางผลิตภัณฑใกลเครื่องทําความรอน เครื่องปรับอากาศ พัดลมไฟฟา ตูเย็น หรือนํ้า 
การทําเชนน้ันอาจทําใหเกิดความเสี่ยงจากไฟดูด ไฟฟาลัดวงจรหรือไฟไหม 
เน่ืองจากนํ้าอาจเขาไปสัมผัสกับผลิตภัณฑ 
(รวมถึงการควบแนนท่ีเกิดจากความรอน/เครื่องปรับอากาศ/อุปกรณระบายอากาศ)
 

 

อยาวางผลิตภัณฑใกลกับสารเคมีหรือในตําแหนงท่ีมีสารเคมีรั่วไหล 
โดยเฉพาะในตัวทําละลายอินทรียหรือของเหลวอาจทำใหเกิดทอและ/หรือสายเคเบิลท่ีละลาย 
เสี่ยงท่ีจะเกิดไฟไหม หรือไฟฟาช็อต และยังอาจทําใหผลิตภัณฑทํางานผิดปกติหรือมีสีซีดจาง
 

 

 

http://solutions.brother.com/
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อยาวางผลิตภัณฑไวในตําแหนงท่ีขวางก้ันชองเสียบและชองเปดของผลิตภัณฑ 
ท้ังน้ีชองเสียบและชองเปดตางๆ มีไวเพ่ือการระบายอากาศ 
การปดก้ันการระบายอากาศของผลิตภัณฑอาจทําใหเกิดความเสี่ยงของความรอนสูงและ/หรือไฟไหม

ใหปฏิบัติดังตอไปน้ีแทน:

• ใหมีระยะหางอยางนอย 150 มม. ระหวางชองระบายอากาศกับกําแพง

• วางผลิตภัณฑไวบนพ้ืนผิวท่ีมั่นคงและเปนแนวระดับ

• อยาวางผลิตภัณฑใกลหรือเหนือหมอนํ้าหรือเคร ื่องทําความรอน

• ไมควรทําการติดต้ังผลิตภัณฑน้ีแบบ built-in ยกเวนในกรณีท่ีมีการระบายอากาศเพียงพอ

 

ขอควรระวัง
 

หลีกเล่ียงการวางผลิตภัณฑของคุณในพ้ืนท่ีท่ีมีผูคนพลุกพลาน 
ถาคุณตองวางผลิตภัณฑไวในพ้ืนท่ีท่ีมีผูคนพลุกพลาน ใหแนใจวาผลิตภัณฑน้ีวางอยูในตำแหนงปลอดภัย 
ซ่ึงไมสามารถถูกชนใหลมไดโดยบังเอิญท่ีอาจทําใหคุณและผูอ่ืนบาดเจ็บไดหรอืเกิดความเสียหายอยาง
รายแรงตอผลิตภัณฑ นอกจากน้ี ใหแนใจวาสายไฟมีความปลอดภัย 
ไมวางอยูในตําแหนงท่ีทําใหสะดุดจนเกิดอันตรายได
 

 

หามเชื่อมตอผลิตภัณฑของคุณเขากับเตารับไฟฟาท่ีควบคุมโดยสวิตซบนผนังหรอืตัวจับเวลาอ ัตโนมัติ 
หรือเชื่อมตอกับวงจรเดียวกันกับเครื่องใชไฟฟาขนาดใหญ เชน เครื่องปรับอากาศ เครื่องถายเอกสาร 
เครื่องทําลายเอกสาร เปนตน ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอตัวจายไฟ
 

 

หามรบัประทานซองซิลิกาเจล โปรดนําไปท้ิงทันทีท ี่นําออกจากตัวเครื่อง 
แตหากมีการรับประทานถุงซิลิกาเจลเขาไป ใหรีบไปพบแพทยโดยทันที
 

 

หามวางวัตถุท่ีหนักบนผลิตภัณฑ
 

 

อยาวางผลิตภัณฑน้ีบนรถเข็น พ้ืน หรือโตะท่ีไมมั่นคง ผลิตภัณฑมีนํ้าหนักมากอาจตกลงมาได 
ซ่ึงทําใหคุณบาดเจ็บ และกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอผลิตภัณฑ สําหรับ MFC และ DCP 
อาจมีความเสี่ยงเพ่ิมจากการบาดเจ็บหากกระจกเครื่องสแกนแตก โดยเฉพาะอยางยิ่ง ถาคุณมีเด็กๆ 
โปรดใหแนใจวาผลิตภัณฑน้ีอยูในตําแหนงท่ีปลอดภัย
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ขอควรจํา
• อยาวางวัตถุไวดานบนสุดของผลิตภัณฑ 
การทําเชนน้ีอาจเพ่ิมความเสี่ยงของการทําใหเก ิดความรอนสูงเกินไปซ่ึงทําใหผลิตภัณฑทํางาน
ผิดพลาด

• อยาวางสิ่งใดๆ ท่ีดานหนาของผลิตภัณฑซ่ึงจะปดก้ันเอกสารหรือโทรสารท่ีพิมพออกมา (MFC เทาน ั้น)

• อยาวางผลิตภัณฑ
ใหอยูติดกับแหลงกําเนิดคล่ืนรบกวน เชน ลําโพง หรอืชุดฐานของโทรศัพทไรสายท่ีไมใชของบราเดอร 
การทําเชนน้ันอาจรบกวนการทํางานของสวนประกอบอ ิเล็กทรอนิกสของผลิตภัณฑ

• การหยุดชะงักของพลังงานสามารถลบขอมูลจากหนวยความจําของผลิตภัณฑได
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ขอควรระวังทั่วไป A

คําเตือน
 

ถุงพลาสติกถูกใชในบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑของคุณ เพ่ือหลีกเล่ียงอันตรายจากการขาดอากาศหายใจ 
กรุณาเก็บถุงพลาสติกใหหางจากเด็ก ถุงพลาสติกน้ีไมใชของเลน
 

 

• อยานําตลับผงหมึก (โทนเนอร), ชุดประกอบตลับผงหม ึก (โทนเนอร) กับชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
หรอืกลองใสผงหมึกโทนเนอรท่ีใชแลวไปเผาไฟ การทําเชนน้ีอาจทําใหเกิดการระเบิด 
จนสงผลทําใหเกิดการบาดเจ็บได

• อยาใชสารไวไฟใกลกับผลิตภัณฑ อยาใชประเภทของสเปรยใดๆ 
เพ่ือทําความสะอาดภายในหรือภายนอกของผลิตภัณฑ เน่ืองจาก การทําเชนน้ี 
จะเปนสาเหตุทําใหเกิดไฟไหมหรือไฟฟาช็อตได 
สําหรับคําแนะนําท่ีเก่ียวกับวิธีการทําความสะอาดผลิตภัณฑ: 
uuคูมือผูใช/คูมือระดับพ้ืนฐานสําหรับผูใช: การบํารุงรักษาตามปกติ
 

 

 

อยาพยายามใชงานผลิตภัณฑน้ีขณะท่ีมีกระดาษต ิด หรือมีเศษกระดาษตกอยูภายในตัวเครื่อง 
การใหกระดาษสัมผัสกับชุดทําความรอนเปนเวลานานอาจทําใหเกิดไฟไหมได
 

 

อยาใชเครือ่งดูดฝุนเพ่ือทําความสะอาดผงหมึกท่ีกระจาย 
การทําเชนน้ีอาจทําใหฝุนผงหมึกลุกไหมภายในเครื่องดูดฝุนซ่ึงเปนจุดเริม่ตนของไฟไหม 
บราเดอรแนะนําใหคุณทําความสะอาดฝุนผงหมึกท่ีมีดวยผาแหงนุม 
ไมมีขนและท้ิงฝุนผงดังกลาวโดยปฏิบัติตามระเบียบทองถิ่น เทาน้ัน
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ถอดปล๊ักไฟของผลิตภัณฑน้ีออกจากเตารบัท่ีผน ังกอนท่ีจะทําความสะอาดผลิตภัณฑและกระจกหนาของ
สแกนเนอร (MFC และ DCP เทาน้ัน) อยาใชนํ้ายาทําความสะอาดหรือละอองของเหลว 
แนะนําใหใชผาแหงนุม ไมมีขนเพ่ือทําความสะอาด เทาน้ัน
 

 

หลีกเล่ียงการใชผลิตภัณฑน้ีในระหวางท่ีมีพายุฝนฟาคะนอง 
ซ่ึงอาจกอใหเกิดความเสี่ยงของไฟฟาช็อตจากฟ าผา
 

 

หากคุณสัมผัสผงหมึก (โทนเนอร) ใหทําตามคําแนะนําต อไปน้ี

• การสูดดม

ใหรีบพบแพทยทันที ในกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุจากการสูดดม 
ใหนําผูบาดเจ็บไปอยูในท่ีอากาศบริสุทธ์ิและพักอยูกับท่ี

• การสัมผัสทางผิวหนัง

ถอดเสื้อผาท่ีเปอนผงหมึก (โทนเนอร) ออกทันที และลางผิวหนังท่ีสัมผัสดวยนํ้าสะอาดปริมาณมาก 
หรือใชท้ังนํ้าและสบู

• การสัมผัสดวงตา

ใหรีบพบแพทยทันที หากวัตถุเขาไปในดวงตา ใหลางทันทีดวยนํ้าปริมาณมากเปนเวลาอยางนอย 
15 นาที

• การรับประทาน

ใหพบแพทยทันที ลางปากดวยนํ้า และด่ืมนํ้า 200 - 300 มล.

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับความปลอดภัยของผงหมกึท่ีใชในผลิตภัณฑของคุณ 
โปรดเยี่ยมชมท่ีอยูเว็บตอไปน้ีเพ่ืออานเอกสารขอมูลความปลอดภัย (SDS) 
http://sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html
 

 

 พื้นผิวรอน

หลังจากท่ีคุณเริ่มใชผลิตภัณฑไดสักพัก ชิ้นสวนอะไหลภายในบางตัวอาจรอนมาก โปรดรอประมาณ 
10 นาทีเพ่ือใหผลิตภัณฑเย็นลงกอนท่ีคุณจะสัมผัสกับชิ้นสวนอะไหลภายในของผลิตภัณฑ
 

 

http://sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html
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(MFC และ DCP เทาน้ัน)

ผลิตภัณฑน้ีมีนํ้าหนักมาก และหนักกวา 20.0 กก. เพื อปองกันการบาดเจ็บท่ีอาจเกิดข้ึนได 
ใหยกผลิตภัณฑน้ีดวยคนอยางนอยสองคน โดยท่ีคนหน่ึงยกดานหนาของผลิตภัณฑ 
และอีกคนหน่ึงยกดานหลังผลิตภัณฑ ดังท่ีแสดงในภาพประกอบดานลางน้ี 
ระวังไมใหน้ิวมือถูกทับขณะท่ีวางผลิตภัณฑลง
 

 

 

(MFC เทาน้ัน)

ปฏิบัติตามขอควรระวังเมื่อทําการปรับเปล่ียนสายโทรศัพท 
หามสัมผัสกับสายโทรศัพทหรือข้ัวสัมผัสยกเวนวาไดถอดสายโทรศัพทออกจากเตารับบนผนังแลว 
หามเชื่อมตอสายโทรศัพทขณะฟารอง 
หามติดต้ังชองเสียบโทรศัพทท่ีกําแพงในบริเวณท่ีเปยกหรอือาจจะเปยกได เชน ใกลกับตูเย ็น 
หรือเครือ่งใชอ่ืนท่ีทําใหเกิดการควบแนน การทําเชนน้ีอาจทําใหเกิดไฟฟาช็อตได
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ขอควรระวัง
 

(MFC และ DCP เทาน้ัน)

บางบริเวณในตัวผลิตภัณฑอาจทําใหเกิดการบาดเจ ็บไดหากปดฝาครอบ (บริเวณแรเงาในภาพ) 
ลงอยางแรง ใชความระมดัระวังเมื่อวางมือของคุณในบรเิวณท่ีแสดงในภาพประกอบ 
และอยาปดฝาครอบดวยความรนุแรง
 

 

 

(MFC และ DCP เทาน้ัน)

เพ่ือปองกันการบาดเจ็บ ควรจะระมัดระวังไมใหน้ิวของคุณอยูในพ้ืนท่ีดังท่ีแสดงอยูในภาพประกอบ
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ขอควรจํา
หามถอดหรือทําความเสียหายใหกับปายขอควรระว ังหรือปายคําเตือนท่ีติดอยูภายในผลิตภัณฑ
 

 

200°C
390°F

200°C
390°F
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การเชื่อมตอผลิตภัณฑดวยความปลอดภัย A

คําเตือน
 

มีข้ัวไฟฟาแรงดันสูงอยูในผลิตภัณฑ กอนการทําความสะอาดดานในผลิตภัณฑ 
ใหถอดสายโทรศัพทออกกอน (เฉพาะ MFC) จากน้ันจึงถอดสายไฟออกจากเตารับไฟฟา 
การทําเชนน้ีชวยปองกันไมใหเกิดไฟฟาช็อตได
 

 

 

หามถือเตาเสียบขณะท่ีมือเปยก การทําเชนน้ีอาจทําใหเกิดไฟฟาช็อตได
 

 

 

โปรดแนใจวาเตาเสียบไดรับการเสียบจนแนนทุกครั้ง
 

 

ผลิตภัณฑน้ีควรเชื่อมตอกับแหลงพลังงานไฟฟากระแสสลับ AC ภายในชวงท่ีระบุไวบน
ฉลากการจัดอันดับเทาน้ัน และหามเชื่อมตอผลิตภัณฑเขากับแหลงพลังงานไฟฟากระแสตรง DC 
หรืออุปกรณแปลงสัญญาณไฟฟา ในกรณีท่ีคุณไมมั นใจ เก่ียวกับเรือ่งกระแสไฟฟา 
โปรดติดตอเจาหนาท่ีไฟฟาท่ีมีความชํานาญการ
 

 

หามวางวัตถุใดๆ ทับสายไฟ AC 
หามวางผลิตภัณฑน้ีไวในท่ีท่ีอาจมีคนเหยียบสายไฟ AC 
หรือวางไวในท่ีท่ีอาจทําใหสายไฟติดหรือถูกกดทับ 
การทําเชนน้ีอาจเปนสาเหตุทําใหสายไฟชํารุดหรือหลุดได
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เพ่ือใหทํางานไดดวยความปลอดภัย 
ใหเสียบเตาเสียบท่ีใหมาเขากับเตารับแบบมาตรฐานซ่ึงมีการเชื่อมโยงผานการเดินสายไฟแบบมาตรฐาน
เทาน้ัน เตาเสียบสามขาท่ีใหมาจะตองเสียบเข ากับเตารับสามขาแบบมาตรฐาน 
ซ่ึงมีการตอสายดินอยางถูกตองผานการเดินสายไฟฟามาตรฐานเทาน้ัน
 

 

ใชสายไฟท่ีใหมากับผลิตภัณฑน้ีเทาน้ัน
 

 

หามวางผลิตภัณฑน้ีในตําแหนงท่ีสายไฟหยอน หร ือตึงจนเกินไป การทําเชนน้ีอาจเปนสาเหตุทําใหสายไฟ 
ชํารุดหรือหลุดได
 

 

หามใชผลิตภัณฑถาสายไฟชํารดุหรือเสียหาย การทําเชนน้ีอาจทําใหเกิดไฟฟาช็อตหรอืไฟไหมได
 

 

Brother ขอแนะนําไมใหคุณใชสายตอเพ่ิมความยาวชนิดใดๆ ตอพวงกับตัวเครื่อง
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คําแนะนําดานความปลอดภัยที่สําคัญ A

1 ผลิตภัณฑน้ีประกอบดวยเตาเสียบท่ีมีสายดินแบบ 3 สาย ซ่ึงตัวเตาเสียบจะมีสองหรอืสามขา 
เตาเสียบน้ีควรเสียบกับเตารับแบบมีสายดินเท าน้ัน น่ีคือคุณลักษณะความปลอดภัย 
ถาคุณไมสามารถเสียบเตาเสียบเขากับเตารับ 
โปรดติดตอเจาหนาท่ีไฟฟาเพ่ือเปล่ียนเตาเสียบรุนเกาของคุณ 
หามละเลยวัตถุประสงคของเตาเสียบแบบมีสายดิน

2 หามเหยียบสายไฟ และหามวางสิ่งของใดๆ ไวท่ีด านบนของสายไฟ รวมถึงตัวผลิตภัณฑน้ีดวย 

3 หามสัมผัสกับเอกสารขณะท่ีพิมพ

4 หามใสวัตถุชนิดใดๆ ลงในชองเสียบ 
เน่ืองจากวัตถุเหลาน้ันอาจสัมผัสกับจุดท่ีมีแรงดันไฟอันตรายหรือทําใหชิ้นสวนอะไหลช็อตซ ึ่งเพ่ิมความ
เสี่ยงในการเกิดไฟไหมหรือไฟฟาช็อตได
ท้ังน้ี หามทําของเหลวหลนใสผลิตภัณฑโดยเด็ดขาด

5 ถอดปล๊ักของผลิตภัณฑน้ีออกจากชองเสียบบนผนัง 
และขอรับบริการจากบุคคลท่ีไดรับการแตงต้ังจากบริษัทบราเดอรภายใตเง่ือนไขตอไปน้ี:

 ถาสายไฟเสียหายหรือชํารุด

 ถามีของเหลวหลนใสผลิตภัณฑ

 ถาผลิตภัณฑน้ันเปยกฝนหรือนํ้า

 หากผลิตภัณฑไมทํางานตามปกติเมื่อทําตามคําแนะนำในการใชงานแลว ท้ังน้ี 
คุณสามารถปรับการควบคุมท่ีครอบคลุมในคําแนะนําในการใชงานเทาน้ัน 
การปรบัการควบคุมอยางไมถูกตองอาจทําใหเกิดความเสียหายและตองเรียกใชเจาหนาท่ีชํานาญงาน
ท่ีมีความรูเพ่ือแกไขผลิตภัณฑใหกลับสูการทํางานตามปกติ

 ถาทําผลิตภัณฑหลนหรือโครงของผลิตภัณฑเสียหาย

 ถาผลิตภัณฑมีขอบงชี้ไดวาประสิทธิภาพในการทํางานเปล่ียนแปลงไป 
ซ่ึงบงชี้ไดวาตองการขอรับบริการ

คําเตือน
 

เพ่ือปองกันความเสี่ยงของการเกิดไฟฟาช็อต 
ใหถอดสายไฟท้ังหมดออกจากชองเสียบบนผนังกอนท่ีจะขอรับบริการ ปรับเปล่ียน หรอืติดต้ังอุปกรณ

 

ขอควรจํา
• อุปกรณน้ีอาจไมไดใชกับสายสัญญาณท่ีจัดเตร ียมไวโดยบริษัทท่ีใหบริการทางดานโทรศัพทหรือเชื่อมตอ 
กับสายอ่ืน (MFC เทาน้ัน)

• บราเดอรจะไมรับผิดชอบทางการเงินตอความสูญเสียหรอืความเสียหายใดๆ 
ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชขอมูลในเอกสารน้ี รวมถึงความเสียหายโดยตรง เปนพิเศษ หรือท่ีเปนผลสืบเน่ือง 
ท้ังน้ี เอกสารน้ีจะไมมผีลใหการรบัประกันใดๆ ไดรับการขยายหรือใหสิทธ์ิใดๆเพ่ิมเติมในเอกสารน้ี
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การขอรับบริการผลิตภัณฑ A

หามพยายามแกไข หรือซอมแซมผลิตภัณฑน้ีดวยต ัวคุณเอง 
เน่ืองจากการเปดฝาครอบหรือถอดฝาครอบอาจทําใหเกิดแรงดันไฟท่ีเปนอันตราย และความเสี่ยงอ่ืนๆ 
รวมถึงจะทําใหการรับประกันสิ้นสุดลงได ในกรณีท่ี 
คุณพบปญหาเก่ียวกับผลิตภัณฑใหคุณทําการติดต อฝายบริการลูกคาสัมพันธของบราเดอรหรือตัวแทน
จําหนายผลิตภัณฑบราเดอรในพ้ืนท่ี

คําเตือน
 

ถาผลิตภัณฑน้ีหลนหรือโครงเกิดความเสียหาย อาจทําใหเกิดไฟฟาช็อตได 
ถอดเตาเสียบของผลิตภัณฑออกจากเตารับไฟฟาและติดตอบรกิารลูกคาสัมพันธของบราเดอรหรือตัวแทน
จําหนายผลิตภัณฑบราเดอรในพ้ืนท่ีของคุณ

 

ขอควรระวัง
 

ถาผลิตภัณฑเกิดความรอน มีควัน หรือมีกล่ินเหมน็อยางรนุแรง หรือถาคุณทําของเหลวหลนใสผล ิตภัณฑ 
ใหถอดผลิตภัณฑออกจากเตารับไฟฟาโดยทันที 
โทรติดตอบรกิารลูกคาสัมพันธของบราเดอรหรือตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑบราเดอรในพ้ืนท่ี

 

ขอควรจํา
ถาผลิตภัณฑไมสามารถทํางานไดตามปกติเมื่อคุณปฏิบัติตามคําแนะนําในการใชงานแลว คุณสามารถ 
ทําการแกไขความผิดปรกติไดโดยการปฏิบัติตามขอมูลซ่ึงอยูในคูมือการใชงานเทาน้ัน การแกไขท่ีไม 
ถูกตองอาจทําใหเกิดความเสียหายและตองเรียกใชเจาหนาท่ีชํานาญงานท่ีมีความรูเพ่ือแกไขผลิตภัณฑ 
ใหกลับสูการทํางานตามปกติ
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การรับประกันสินคาและความรับผิดชอบตอผลิตภัณฑ A
ไมมีสิ่งใดๆ ในเอกสารฉบับน้ีท่ีจะมีผลกระทบตอการรับประกันสินคาใด ๆ ท่ีมีอยูเดิม 
หรือถูกตีความวาเปนการใหการรบัประกันผลิตภ ัณฑใด ๆ เพ่ิมเติมได 
การไมปฏิบัติตามคําแนะนําเพ่ือความปลอดภัยในคู มือน้ีอาจทําใหการรับประกันสินคาของคุณสิ้นสุดลง

ขอมูลท่ีไดรับอนุมัติ (MFC เทาน้ัน) A

อุปกรณน้ีไดรับการออกแบบมาเพ่ือใหทํางานกับสายไฟแบบอะนาล็อก PSTN 
ซ่ึงติดต้ังเขากับอุปกรณเชื่อมตอท่ีเหมาะสม

Brother แนะนําวาผลิตภัณฑน้ีอาจทํางานไมถูกตองในประเทศอ่ืนนอกเหนือจากการซ้ือในประเทศเดิม 
และไมไดมีการรับประกันใด ๆ ในกรณีท่ีใชผลิตภัณฑน้ีบนสายติดตอสื่อสารแบบสาธารณะในประเทศอ่ืน

การปดการเช่ือมตออุปกรณ A

ขอควรระวัง
 

ผลิตภัณฑน้ีตองไดรับการติดต้ังอยูใกลกับเตารับไฟฟาท่ีสามารถเขาถึงไดงาย ในกรณีฉุกเฉิน 
คุณตองปลดการเชื่อมตอสายไฟออกจากเตารับไฟฟ าเพ่ือตัดไฟฟาอยางสมบูรณ

 

การเช่ือมตอ LAN (สําหรับเคร่ืองท่ีมีเน็ทเวิรคเทาน้ัน) A

ขอควรระวัง
 

หามเชื่อมตอผลิตภัณฑน้ีกับการเชื่อมตอสาย LAN ท่ีอาจมีแรงดันไฟฟามากเกินไป

 

สัญญาณรบกวนวิทยุ A

ผลิตภัณฑน้ีสอดคลองกับ EN55022 (CISPR สิ่งพิมพ 22)/Class B 
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คําแถลงการดานคุณภาพ ENERGY STAR® ระหวางประเทศ A

วัตถุประสงคของโปรแกรม ENERGY STAR® 
ระหวางประเทศคือเพ่ือสงเสริมการพัฒนาและกําล ังเปนท่ีนิยมในเรื่องของอุปกรณสํานักงานท่ีม ีประสิทธิภาพ
ดานพลังงาน

ในฐานะพันธมิตรของ ENERGY STAR® บริษัท Brother Industries จํากัด 
ไดกําหนดใหผลิตภัณฑน้ีมีขอจําเพาะท่ีตรงกับ ENERGY STAR® ในเรื่องของประสิทธิภาพดานพลังงาน
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เคร่ืองหมายการคา A

โลโก Brother คือเครื่องหมายการคาท่ีจดทะเบียนแลวของบริษัท Brother Industries จํากัด

Brother คือเครื่องหมายการคาของบริษัท Brother Industries จํากัด

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Outlook และ Internet Explorer 
เปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Microsoft Corporation 
ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอ่ืนๆ

Apple, Macintosh, Safari, Mac OS, iPad, iPhone และ iPod touch เปนเครื่องหมายการคาของ Apple Inc. 
ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศสหรฐัอเมริกาและประเทศอ ื่นๆ AirPrint เปนเครื่องหมายการคาของ Apple Inc.

Linux คือเครือ่งหมายการคาท่ีจดทะเบียนแลวของ Linus Torvalds 
ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืนๆ

UNIX คือเครื่องหมายการคาท่ีจดทะเบียนแลวของ The Open Group 
ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืนๆ 

Intel เปนเครือ่งหมายการคาของ Intel Corporation ในประเทศสหร ัฐอเมรกิาและประเทศอ่ืนๆ

Adobe, Illustrator, PostScript, PostScript 3 และ Reader 
เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการคาของ Adobe Systems Incorporated 
ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอ่ืนๆ

Wi-Fi Direct, Wi-Fi Protected Setup (WPS), WPA, WPA2 และ Wi-Fi Protected Access 
เปนเครื่องหมายของ Wi-Fi Alliance

Wi-Fi CERTIFIED, Wi-Fi และ Wi-Fi Alliance คือเครื่องหมายท่ีจดทะเบียนแลวของ Wi-Fi Alliance

FLICKR เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Yahoo! Inc.

AOSS คือเครื่องหมายการคาของ Buffalo Inc.

Google, Google Cloud Print, Google Drive, Picasa, Picasa Web Albums และ Android 
เปนเครื่องหมายการคาของ Google Inc. การใชงานเครื่องหมายการคาเหลาน้ีจะตองไดรับอนุญาตจาก 
Google

Nuance, โลโก Nuance, PaperPort และ ScanSoft คือเครื่องหมายการคาหรอื
เครื่องหมายการคาท่ีจดทะเบียนแลวของ Nuance Communications, Inc. 
หรือบริษัทในเครือในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรอืประเทศอ่ืนๆ

แตละบริษัทท่ีมีชื่อซอฟตแวรซ่ึงไดกลาวถึงในคูมอืน้ีมีสัญญาใบอนุญาตใชซอฟตแวรท่ีระบุเฉพาะกับ
โปรแกรมท่ีมีกรรมสิทธ์ิ

ชื่อการคาและชื่อผลิตภัณฑของบริษัทใดๆ ที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ 
เอกสารที่เกี่ยวของและเอกสารอื่นๆ ของ Brother 
เปนเครื่องหมายการคาและเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของบริษัทที่เกี่ยวของดังกลาวทั้งหมด
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หมายเหตุใบอนุญาตการใชโปรแกรมฟรี A

ผลิตภัณฑน้ีประกอบดวยซอฟตแวรโอเพนซอรส

โปรดเยี่ยมชม Brother Solutions Center ท่ี http://solutions.brother.com/ 
เพ่ือดูหมายเหตุใบอนุญาตโอเพนซอรสและขอมูลลิขสิทธ์ิ

ลิขสิทธิ์และใบอนุญาต A

©2012 บริษัท Brother Industries จํากัด สงวนลิขสิทธ์ิท้ังหมด

ผลิตภัณฑน้ีประกอบดวยซอฟตแวรท่ีพัฒนาโดยผ ูขายตอไปน้ี:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWORKS, INC. สงวนลิขสิทธ์ิท้ังหมด

©2008 Devicescape Software, Inc. สงวนลิขสิทธ์ิท้ังหมด

ผลิตภัณฑน้ีประกอบดวยซอฟตแวร “KASAGO TCP/IP” ท่ีพัฒนาโดย ZUKEN ELMIC, Inc.

ขอมูลอ่ืนๆ A

FlashFX® คือเครื่องหมายการคาท่ีจดทะเบียนแลวของ Datalight, Inc.

FlashFX® ลิขสิทธ์ิ 1998-2010 Datalight, Inc.

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

FlashFX® Pro™ คือเครื่องหมายการคาของ Datalight, Inc.

Reliance™ คือเครือ่งหมายการคาของ Datalight, Inc.

Datalight® คือเครื่องหมายการคาท่ีจดทะเบียนแลวของ Datalight, Inc.

ลิขสิทธ์ิ 1989-2010 Datalight, Inc. สงวนลิขสิทธ์ิท้ังหมด

บริการลูกคาสัมพันธของบราเดอร A

บริการลูกคาสัมพันธ A

เยี่ยมชม http://www.brother.com/ เพ่ือขอมูลการติดตอสํานักงานบราเดอรในพ้ืนท ี่ของคุณ

ท่ีอยูของศูนยบริการ A

สําหรบัศูนยบริการในประเทศของคุณ ใหติดตอสําน ักงานบราเดอรในพ้ืนท่ีของคุณ 
ท่ีอยูและหมายเลขโทรศัพทสํานักงานในทองถิ่นสามารถพบไดท่ี http://www.brother.com/ 
และเลือกประเทศของคุณ

http://solutions.brother.com/
http://www.brother.com/
http://www.brother.com/
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ขอจํากัดทางกฎหมายเก่ียวกับการทําสําเนาเอกสาร 
(MFC และ DCP เทานั้น) A

กลาวถึงความผิดฐานทําสําเนาของรายการหรอืเอกสารบางฉบับโดยเจตนาท่ีจะกระทําการทุจริต 
ตอไปน้ีเปนรายการท่ีไมครบถวนสมบูรณของเอกสารซ่ึงอาจเปนการไมชอบดวยกฎหมายในการทําสําเนา 
เราขอแนะนําใหคุณตรวจสอบกับท่ีปรึกษากฎหมายของคุณและ/หรือหนวยงานทางกฎหมายท่ีเก่ียวของหาก
มีขอสงสัยเก่ียวกับรายการท่ีเฉพาะเจาะจงหรือเอกสาร:

 สกุลเงิน

 พันธบัตรหรือใบรับรองอ่ืน ๆ ของตราสารหน้ี

 ใบรับรองของเงินฝาก

 การบริการดานการทหารหรือแบบรางเอกสาร

 หนังสือเดินทาง

 ตราไปรษณียากร (ยกเลิกหรือไมยกเลิก)

 เอกสารตรวจคนเขาเมือง

 เอกสารสวัสดิการ

 เช็คหรือดราฟท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐ

 ปายระบุหรอืตราสัญลักษณ

นอกจากน้ียังมีใบอนุญาตขับข่ีและ/หรือใบรับรองท่ีระบุชื่อยานพาหนะอาจจะไมถูกทําสําเนาภายใตกฎหมาย
ในบางประเทศ

งานท่ีมีลิขสิทธ์ิไมสามารถสําเนาใหถูกตองตามกฎหมายภายใตขอยกเวน “การซ้ือขายท่ีเปนธรรม” 
ซ่ึงเก่ียวของกับสวนของงานท่ีมีลิขสิทธ์ิ สําเนาหลายชุดอาจบงชี้ถึงการใชงานท่ีไมเหมาะสม 
งานศิลปะควรนํามาพิจารณาวาเทียบเทากับการทํางานท่ีมีลิขสิทธ์ิ
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