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1หมายเหตุ

ภาพประกอบสวนใหญในคูมือผูใชน้ีเปนรุน 
MFC-9340CDW

 

การจัดเก็บหนวยความจํา 1

การต้ังคาเมนูของคุณจะถูกจัดเก็บถาวร 
และในกรณีท่ีไฟฟาขัดของ การต้ังคาของคุณจะ 
ไม สูญหาย การต้ังคาชั่วคราว (เชน 
ความเขมของสี 
และโหมดการสงโทรสารไปยังตางประเทศ) 
จะสูญหาย นอกจากน้ี ในระหวางไฟฟาขัดของ 
เครื่องจะเก็บบันทึกวันท่ีและเวลาและงานต้ังเวลา
สงโทรสาร ท่ีต้ังโปรแกรมไว (เชน 
การชะลอการสงโทรสาร) นานสูงสุด 60 ชั่วโมง 
งานสงโทรสารอ่ืนๆ 
ในหนวยความจําของเครื่องพิมพจะไมสูญหาย

ตั้งคาการปรับเวลาตาม
แสงอาทติย 1

คุณสามารถต้ังคาเครื่องพิมพเพ่ือเปล่ียนเวลา
สําหรับการปรับเวลาตามแสงอาทิตย หากคุณ
เลือก Forward Hour (ชั่วโมงลวงหนา) 
ระบบจะต้ังคาใหมของเวลาไปขางหนาหน่ึงชั่วโมง 
และหากคุณเลือก Backward Hour 
(ชั่วโมงยอนหลัง) 
ระบบจะต้ังคาใหมของเวลายอนหลังหน่ึงชั่วโมง

a กด 

b กด  (Date & Time 

(วันท่ีและเวลา))

c กด Daylight Save 
(ประหยัดแสงกลางวัน)

d กด Forward Hour (ชั่วโมงลวงหนา) 
หรือ Backward Hour (ชั่วโมงยอนหลัง)

e กด 

การต้ังคาท่ัวไป 1



บทท่ี 1

2

คุณลักษณะดาน
ส่ิงแวดลอม 1

รูปแบบการประหยัดผงหมึก 
(โทนเนอร) 1

คุณสามารถประหยัดการใชผงหมึก (โทนเนอร) 
ไดโดยใชคุณลักษณะน้ี 
เมื่อคุณต้ังคารูปแบบการประหยัดผงหมึก 
(โทนเนอร) ไปท่ี On (เปด) 
คุณภาพการพิมพจะจางลง การต้ังคาโรงงานคือ 
Off (ปด)

a กด 

b กด All Settings (การต้ังคาท้ังหมด)

c ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
General Setup (การต้ังคาท่ัวไป)

d กด General Setup (การต้ังคาท่ัวไป)

e ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Ecology (การรักษาสิ่งแวดลอม)

f กด Ecology (การรักษาสิ่งแวดลอม)

g กด Toner Save 
(ประหยัดผงหมึก (โทนเนอร))

h กด On (เปด) หรอื Off (ปด)

i กด 

หมายเหตุ
ไมแนะนําใหใชรูปแบบการประหยัดผงหมึก 
(โทนเนอร) ในการพิมพภาพถายหรอืภาพ 
Greyscale

 

เวลาพัก 1

การต้ังคาเวลาพักสามารถชวยลดปริมาณการใช
พลังงานได เมื่อเครื่องพิมพอยูในโหมดพัก 
(โหมดประหยัดพลังงาน) 
เครื่องพิมพจะทํางานเสมือนเครื่องพิมพปดอยู  
เครื่องพิมพจะกลับมาทํางานอีกครัง้และเริ่มพิมพ
เมื่อไดรับงานพิมพ

คุณสามารถเลือกระยะเวลาท่ีเครือ่งพิมพวางกอน
เขาสูโหมดพัก 
ตัวจับเวลาจะเริ่มใหมถาหากมีการดําเนินการใดๆ 
ท่ีเครื่อง เชนการรับแฟกซ หรืองานพิมพ 
การต้ังคาของโรงงานคือสามนาที

เมื่อเครื่องเขาสูโหมดพัก 
ไฟสองสวางจอสัมผัสจะปดลง

a กด 

b กด All Settings (การต้ังคาท้ังหมด)

c ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรอืกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
General Setup (การต้ังคาท่ัวไป)

d กด General Setup (การต้ังคาท่ัวไป)

e ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรอืกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Ecology (การรักษาสิ่งแวดลอม)

f กด Ecology (การรักษาสิ่งแวดลอม)

g กด Sleep Time (เวลาสลีป)

h ใชงานคียบอรดบนจอสัมผัส ใสระยะเวลา 
(0-50 นาที) 
เครื่องจะคงสถานะวางกอนท่ีจะเขาสูโหมด
พัก
กด OK (ตกลง)

i กด 



การตั้งคาท่ัวไป 

3

1

โหมดหยุดช่ัวคราว 1

หากเครื่องพิมพอยูในโหมดพัก 
และไมไดรับงานใดๆ เปนระยะเวลาหน่ึง 
เครื่องพิมพจะเขาสูโหมดหยุดชั่วคราวโดย
อัตโนมัติ โหมดหยุดชั่วคราวใชพลังงานนอยกวา
โหมดพัก เครื่องพิมพจะเรียกคืนการทํางานเมื่อ
เครื่องพิมพไดรับงานพิมพ หรือเมื่อคุณสัมผัส
จอสัมผัส

เมื่อเครื่องอยูในโหมดหยุดชั่วคราว 

ไฟสองสวางของจอสัมผัสจะปด และ  
จะกระพริบ

จอสัมผัส 1

การตั้งคาความสวางของไฟสอง
สวาง 1

คุณสามารถปรบัคาความสวางของไฟสองสวางจอ
สัมผัสหนาจอแสดงผลแบบ LCD 
หากคุณมีปญหาในการอานจอสัมผัส 
ใหลองเปล่ียนคาติดต้ังความสวาง

a กด 

b กด All Settings (การต้ังคาท้ังหมด)

c ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรอื b เพ่ือแสดง 
General Setup (การต้ังคาท่ัวไป)

d กด General Setup (การต้ังคาท่ัวไป)

e ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรอื b เพ่ือแสดง 
LCD Settings (การต้ังคาจอ LCD)

f กด LCD Settings (การต้ังคาจอ LCD)

g กด Backlight (แบคไลท)

h กด Light (สวาง), Med (กลาง) หรือ 
Dark (มืด)

i กด 
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การตั้งคาตัวตั้งเวลาหร่ีไฟสอง
สวาง 1

คุณสามารถต้ังคาวาจะใหไฟสองสวางจอสัมผัส
หนาจอแสดงผลแบบ LCD 
ใหเปดคางไวหลังจากคุณกลับสูหนาจอหลักได 

a กด 

b กด All Settings (การต้ังคาท้ังหมด)

c ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
General Setup (การต้ังคาท่ัวไป)

d กด General Setup (การต้ังคาท่ัวไป)

e ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
LCD Settings (การต้ังคาจอ LCD)

f กด LCD Settings (การต้ังคาจอ LCD)

g กด Dim Timer (ตัวต้ังเวลาหรีแ่สง)

h กด Off (ปด), 10Secs (วินาที), 20Secs 
(วินาที) หรือ 30Secs (วินาที)

i กด 

คาตัวเลขที่ใชในการตดั
สายเพ่ือโทรออก 1

การต้ังคาตัวเลขท่ีใชในการตัดสายเพ่ือโทรออกจะ
เรียกหมายเลขท่ีกําหนดไวลวงหนาตามดวยหมาย
เลขโทรสารท่ีตองการโทรออกโดยอัตโนมัติ 
ตัวอยางเชน: 
หากระบบโทรศัพทของคุณกําหนดใหเรียกหมาย
เลข 9 เพ่ือตัดสายโทรออกไปยังหมายเลขภาย
นอก ใชการต้ังคาน้ีเพ่ือตัดสายโทรออกดวยหมาย
เลข 9 สําหรับทุกหมายเลขโทรสารท่ีคุณสงโดย
อัตโนมัติ

การตั้งคาหมายเลขท่ีกําหนด
ลวงหนา 1

a กด 

b กด All Settings (การต้ังคาท้ังหมด)

c ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรอืกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Initial Setup (การต้ังคาเริ่มตน)

d กด Initial Setup (การต้ังคาเริ่มตน)

e ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรอืกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Dial Prefix (ตัวเลขเติมหนาการหมุน)

f กด Dial Prefix 
(ตัวเลขเติมหนาการหมุน)

g กด On (เปด)

h กด Dial Prefix 
(ตัวเลขเติมหนาการหมุน)

i ปอนหมายเลขท่ีกําหนดลวงหนา (สูงสุด 5 
ตัว) โดยใชแปนพิมพบนจอสัมผัส
กด OK (ตกลง)
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1

หมายเหตุ
• คุณสามารถใชตัวเลข 0 ถึง 9, # และ l 

(คุณไมสามารถใช ! 
พรอมกับตัวเลขหรือสัญลักษณอ่ืนๆ)

• ถาระบบโทรศัพทของคุณตองการชวงพักการ
เรียกซํ้าตามเวลา (กดวางสาย) ใหกด ! 
บนจอสัมผัส

• ถาเปดโหมดการกดโทรออกแบบหมุน 
จะไมสามารถใช # และ l

 

j กด 

การเปล่ียนหมายเลขท่ีกําหนดไว
ลวงหนา 1

a กด 

b กด All Settings (การต้ังคาท้ังหมด)

c ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรอื b เพ่ือแสดง 
Initial Setup (การต้ังคาเริ่มตน)

d กด Initial Setup (การต้ังคาเริม่ตน)

e ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรอื b เพ่ือแสดง 
Dial Prefix (ตัวเลขเติมหนาการหมุน)

f กด Dial Prefix 
(ตัวเลขเติมหนาการหมุน)

g กด On (เปด) (หรือ Off (ปด))
คุณสามารถปดหมายเลขตัดสายโทรออกได
โดยกด Off (ปด) 
หมายเลขตัดสายโทรออกจะยังคงปดอยู
จนกระท่ังคุณกด On (เปด)

h กด Dial Prefix 
(ตัวเลขเติมหนาการหมุน)

i ใหทําส ิงใดส ิงหนึ งตอไปนี โดยใชแปนพิมพบน
จอสัมผัส

 เพ่ือเปล่ียนหมายเลขตัดสายโทรออก กด 
d หรือ c 
เพ่ือวางตําแหนงเคอรเซอรไวท่ีตัวเลขท่ี
จะลบ และกดปุม Backspace  
จากน้ันกดตัวเลขท่ีถูกตอง

ทําซํ้าจนกระท่ังหมายเลขตัดสายโทร
ออกถูกตอง จากน้ันกด OK (ตกลง)

 ถาตองการออกโดยไมเปล่ียนแปลง กด 
OK (ตกลง)
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หมายเหตุ
• คุณสามารถใชตัวเลข 0 ถึง 9, # และ l 

(คุณไมสามารถใช ! 
พรอมกับตัวเลขหรือสัญลักษณอ่ืนๆ)

• ถาระบบโทรศัพทของคุณตองการชวงพักการ
เรียกซํ้าตามเวลา (กดวางสาย) ใหกด ! 
บนจอสัมผัส

• ถาเปดโหมดการกดโทรออกแบบหมุน 
จะไมสามารถใช # และ l

 

j กด 
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Secure Function Lock 2.0 2

Secure Function Lock 
ใหคุณจํากัดการเขาถึงของผูใชท่ัวไปในฟงกชั่น
ของเครือ่งพิมพตอไปน้ี:

 Fax TX (โทรสาร Tx) (การสงโทรสาร)

 Fax RX (โทรสาร Rx) (การรบัโทรสาร)

 Copy (สําเนา)

 Scan (สแกน) 1

 USB Direct Print 
(การพิมพโดยตรงผาน USB) 3

 Print (พิมพ) 2

 Web Connect (การเชื่อมตอเว็บ) (Upload 
(อัพโหลด))

 Web Connect (การเชื่อมตอเว็บ) 
(Download (ดาวนโหลด))

 Color Print (พิมพสี) 2 4

 Page Limit (ขีดจํากัดหนา) 4

1 ฟงกชั่นสแกนประกอบดวยงานสแกนผาน Brother 
iPrint&Scan

2 งานพิมพและงานพิมพสีรวมถึงงานพิมพผาน AirPrint, 
Google Cloud Print และ Brother iPrint&Scan

3 สําหรับ MFC-9330CDW และ MFC-9340CDW
4 ใชไดสําหรับ Print (พิมพ), USB Direct Print 

(การพิมพโดยตรงผาน USB), Copy (สําเนา) และ Web 
Connect (การเชือ่มตอเว็บ) (Download 
(ดาวนโหลด))

คุณลักษณะน้ีจะปองกันไมใหผูใชเปล่ียนแปลงการ
ต้ังคาเริ่มตนของเครื่องพิมพโดยจํากัดการเข าถึง
การต้ังคาเมนู

กอนใชคุณลักษณะความปลอดภัย 
คุณตองปอนรหัสผานผูดูแลระบบ

ผูดูแลระบบสามารถต้ังคาจํากัดสําหรบัผูใชแต ละ
คนพรอมท้ังกําหนดรหัสผานของผูใช

จดบันทึกรหัสผานของคุณเก็บไว 
หากคุณลืมรหัสผาน 
คุณตองต้ังคาใหมใหรหัสผานท่ีถูกเก็บอยูในเครื่อง
พิมพ 
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับวิธีการต้ังคาใหม
สําหรับรหัสผาน 
ติดตอบริการลูกคาสัมพันธของบราเดอร

หมายเหตุ
• Secure Function Lock 
สามารถต้ังคาดวยตนเองไดจากจอสัมผัส 
หรือโดยใชการบริหารจัดการบนเว็บ หรือ 
BRAdmin Professional 3 (Windows® 
เทาน้ัน) 
ขอแนะนําใหใชการบริหารจัดการบนเว็บหรือ 
BRAdmin Professional 3 (Windows® 
เทาน้ัน) เพ่ือกําหนดคาคุณลักษณะน้ี 
(uuคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช)

• เฉพาะผูดูแลระบบเทาน้ันท่ีสามารถต้ังคาขีด
จํากัดและเปล่ียนแปลงใหกับผูใชแตละรายได

• รูปแบบการรับในการดึงสัญญาณจะเปดใชงาน
เฉพาะเมื่อเปดใชงานท้ังการสงสัญญาณโทรส
ารและการรับสัญญาณโทรสารเทาน้ัน

 

คุณลักษณะความปลอดภัย 2
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กอนการเร่ิมตนใชงาน Secure 
Function Lock 2.0 2

คุณสามารถกําหนดคา Secure Function Lock 2.0 
โดยใชเว็บเบราวเซอร กอนการกําหนดคา 
จะตองเตรียมการดังตอไปน้ี

a เริ่มเว็บบราวเซอรของคุณ

b พิมพ “vเลขท่ีอยูไอพีของเครื่อง/” 
ในแถบแอดเดรสของเบราวเซอร (โดยท่ี 
“เลขท่ีอยูไอพีของเครื่อง” 
คือเลขท่ีอยูไอพีของเครื่องพิมพหรือชื่อ
เซิรฟเวอรการพิมพ)

 ตัวอยางเชน:

v192.168.1.2/

หมายเหตุ
คุณสามารถหาเลขท่ีอยูไอพีของเครื่องใน
รายการการกําหนดคาเครือขาย 
(uuคูมอืเน็ทเวิรคสําหรับผูใช: Printing the 
Network Configuration Report)

 

c พิมพรหัสผานในกลอง Login 
(ลงชื่อเขาใช) 
(น่ีคือรหัสผานท่ีใชลงชื่อเขาใชหนาเว็บของ
เครื่อง ไมใชรหัสผานของผูดูแลระบบ
สําหรับ Secure Function Lock) คลิก 
 

หมายเหตุ
ถาคุณกําลังใชงานเว็บเบราวเซอรเพ่ือกําหนด
การต้ังคาเครื่องเปนครัง้แรก ใหต้ังรหัสผาน

1 คลิก Please configure the 
password (โปรดกําหนดคารหัสผาน)

2 พิมพรหัสผาน (สูงสุด 32 ตัวอักษร)

3 พิมพรหัสผานในเขตขอมูล Confirm 
New Password (ยืนยันรหัสผานใหม) 
อีกครั้ง

4 คลิก Submit (ยืนยัน)
 

การตั้งคาและการเปล่ียนรหัส
ผานของผูดูแลระบบ 2

คุณสามารถกําหนดการต้ังคาเหลาน้ีผานเว็บเบราว
เซอรได เพ่ือต้ังคาหนาเว็บ ดู 
กอนการเริ่มตนใชงาน Secure Function Lock 2.0 
uu หนา 8 จากน้ันต้ังคาผูดูแลระบบ

การตั้งรหัสผานผูดูแลระบบ 2

รหัสผานผูดูแลระบบน้ีใชในการต้ังคาผูใชและเปด
หรือปด Secure Function Lock (ดู 
การต้ังคาผูใชท่ีถูกจํากัด uu หนา 9 และ 
การเปด/ปด Secure Function Lock uu หนา 10)

a คลิก Administrator (ผูดูแลระบบ)

b คลิก Secure Function Lock 
(การล็อกฟงกชั่นรักษาความปลอดภัย)

c พิมพเลขรหัส 4 หลัก
เพ่ือใชเปนรหัสผานในเขตขอมูล New 
Password (รหัสผานใหม)
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d พิมพรหัสผานในเขตขอมูล Retype 
Password (พิมพรหัสผานใหม) อีกครั้ง

e คลิก Submit (ยืนยัน)

การเปลี่ยนรหัสผานผูดูแลระบบ 2

a คลิก Administrator (ผูดูแลระบบ)

b คลิก Secure Function Lock 
(การล็อกฟงกชั่นรักษาความปลอดภัย)

c พิมพเลขรหัส 4 หลัก
เพ่ือใชเปนรหัสผานในเขตขอมูล New 
Password (รหัสผานใหม)

d พิมพรหัสผานในเขตขอมูล Retype 
Password (พิมพรหัสผานใหม) อีกครั้ง

e คลิก Submit (ยืนยัน)

การตั้งคาผูใชท่ีถูกจํากัด 2

คุณสามารถสรางผูใชพรอมการจํากัดสิทธ์ิและรหัส
ผานได คุณสามารถต้ังคาผูใชท่ีถูกจํากัดไดสูงสุด 
25 คน

คุณสามารถกําหนดการต้ังคาเหลาน้ีผานเว็บเบราว
เซอรได เพ่ือต้ังคาหนาเว็บ ดู 
กอนการเริ่มตนใชงาน Secure Function Lock 2.0 
uu หนา 8 จากน้ันทําตามข้ันตอนตอไปน้ี:

a คลิก Administrator (ผูดูแลระบบ)

b คลิก Secure Function Lock 
(การล็อกฟงกชั่นรักษาความปลอดภัย)

c พิมพชื่อกลุมหรือชื่อผูใชเปนตัวเลขและตัว
อักษร (สูงสุด 15 ตัวอักษร) ในเขตขอมูล 
ID Number/Name 
(หมายเลขประจําตัว/ชื่อ) จากน้ันใสรหัสผาน 
4 หลักในเขตขอมูล PIN
 

d ยกเลิกการเลือกฟงกชั่นท่ีคุณตองการจํากัด
สิทธ์ิในกลองทําเครื่องหมาย Print (พิมพ) 
และ Others (อ่ืนๆ) 
เพ่ือกําหนดคาจํานวนหนาสูงสุด 
เลือกกลองทําเครื่องหมาย On (เปด) ใน 
Page Limit (ขีดจํากัดหนา) 
จากน้ันพิมพรหัสในเขตขอมูล Max. 
(สูงสุด)

e คลิก Submit (ยืนยัน)
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การตั้งคาและการเปล่ียนคา
โหมดผูใชท่ัวไป 2

โหมดผูใชท่ัวไปจํากัดฟงกชั่นท่ีใชไดสําหร ับผูใช
ทุกคนท่ีไมมีรหัสผาน

เมื่อคุณต้ังคาการจํากัดสิทธ์ิสําหรับผูใชทั วไป 
คุณจะตองดําเนินการผานการบริหารจัดการบนเว็บ 
หรือ BRAdmin Professional 3 (เฉพาะ 
Windows® เทาน้ัน) 
(uuคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช)

a คลิก Administrator (ผูดูแลระบบ)

b คลิก Secure Function Lock 
(การล็อกฟงกชั่นรกัษาความปลอดภัย)

c ยกเลิกการเลือกฟงกชั่นท่ีคุณตองการจํากัด
สิทธ์ิในกลองทําเครื่องหมาย Print (พิมพ) 
และ Others (อ่ืนๆ) 
เพ่ือกําหนดคาจํานวนหนาสูงสุด 
เลือกกลองทําเครื่องหมาย On (เปด) ใน 
Page Limit (ขีดจํากัดหนา) 
จากน้ันพิมพรหัสในเขตขอมูล Max. 
(สูงสุด)
 

d คลิก Submit (ยืนยัน)

การเปด/ปด Secure Function 
Lock 2

หมายเหตุ
จดบันทึกรหัสผานผูดูแลระบบของคุณเก็บไว 
ถาคุณปอนรหัสผานผิด จอสัมผัสจะแสดง 
Wrong Password (รหัสผิด) 
ปอนรหัสผานท่ีถูกตองอีกครั้ง ถาคุณลืมรหัส 
ติดตอบริการลูกคาสัมพันธของบราเดอร

 

การเปด Secure Function Lock 2

a กด 

b กด All Settings (การต้ังคาท้ังหมด)

c ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรอืกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
General Setup (การต้ังคาท่ัวไป)

d กด General Setup (การต้ังคาท่ัวไป)

e ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรอืกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Security (ความปลอดภัย)

f กด Security (ความปลอดภัย)

g กด Function Lock (ล็อคฟงกชั่น)

h กด Lock OffOn (ปดล็อคเปด)

i ใสรหัสผานผูดูแลระบบท่ีลงทะเบียนไวท้ังสี 
หลักโดยใชแปนพิมพบนจอสัมผัส
กด OK (ตกลง)

หมายเหตุ
ไอคอน Secure Function Lock 
จะแสดงข้ึนใตเวลาและวันท่ี
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2

การปด Secure Function Lock 2

a กด  หรือ 

 

(โดยท่ี xxxxx คือชื่อผูใช)

b กด Lock OnOff (เปดล็อคปด)

c ใสรหัสผานผูดูแลระบบท่ีลงทะเบียนไวท้ังสี 
หลักโดยใชแปนพิมพบนจอสัมผัส
กด OK (ตกลง)

การสลับการใชงานของผูใช 2

การต้ังคาน้ีอนุญาตใหคุณสลับการใชงานระหวางผู
ใชท่ีถูกจํากัดท่ีลงทะเบียนกับโหมดสาธารณะเม ือ
เปด Secure Function Lock

การเปลี่ยนไปยังโหมดผูใชที่ถูกจํากัด 2

a กด  หรอื 

 

(โดยท่ี xxxxx คือชื่อผูใช)

b กด Change User (เปล่ียนผูใช)

c ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b 
เพ่ือแสดงชื่อผูใชของคุณ

d กดท่ีชื่อผูใชของคุณ

e ใสรหัสผานของผ ูใชสี หลักของคุณโดยใชแปน
พิมพบนจอสัมผัส
กด OK (ตกลง)

หมายเหตุ
• ถา ID 
ปจจุบันถูกจํากัดสิทธ์ิสําหรบัฟงกชั่นท่ีคุณตอง
การ Access Denied 
(การเขาถึงถูกปฏิเสธ) 
จะปรากฏข้ึนบนจอสัมผัส

• ถา ID 
ของคุณมีการใชงานจนถึงขอจํากัดจํานวนหนา
สูงสุดแลว จอสัมผัสจะแสดง 
Limit Exceeded (เกินจํานวนท่ีจํากัด) 
หรือAccess Denied (การเขาถึงถูกปฏิเสธ) 
เมื่อคุณพยายามส่ังพิมพ 
ติดตอผูดูแลระบบของคุณเพ่ือตรวจสอบการต้ัง
คาการล็อคฟงกชั่นท่ีปลอดภัย

 

Public

XXXXX

Public

XXXXX
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การเปลี่ยนไปยังโหมดสาธารณะ 2

a กด  

(โดยท่ี xxxxx คือชื่อผูใช)

b กด Go to Public (ไปยังสาธารณะ)

หมายเหตุ
• หลังจากผูใชท่ีถูกจํากัดสิทธ์ิใชงานเครื่องเสร็จ
แลว เครื่องจะกลับสูโหมดผูใชท่ัวไปหลังจาก
ผานไปหน่ึงนาที

• ถาฟงกช ันที คุณตองการนั นถูกจํากัดสิทธิ สําหรับ
ผูใชทุกคน Access Denied 
(การเขาถึงถูกปฏิเสธ) จะปรากฏบนจอสัมผัส 
และหนาจอเปล่ียนผูใชจะปรากฏข้ึน 
คุณไมสามารถใชฟงกชั่นน้ันได 
ติดตอผูดูแลระบบของคุณเพื่อตรวจสอบการต้ัง
คาการล็อคฟงกชั่นท่ีปลอดภัย

• ถา ID ของคุณปดการใชงานการพิมพสี 
จอสัมผัสจะแสดง No Permission 
(ไมอนุญาต) เมื่อคุณพยายามพิมพขอมูลสี

 

การตั้งคาการล็อคการ
ทํางาน 2

การต้ังคาการล็อคการทํางาน 
ใหคุณต้ังคารหัสผานเพ่ือไมใหบุคคลอ่ืนเปล่ียน
แปลงการต้ังคาเครื่องพิมพของคุณโดยไมไดตั งใจ

จดบันทึกรหัสผานของคุณเก็บไว 
หากคุณลืมรหัสผาน 
คุณตองต้ังคาใหมใหรหัสผานท่ีถูกเก็บอยูในเครื่อง
พิมพ 
โปรดโทรติดตอผูดูแลระบบของคุณหรือบริการลูก
คาสัมพันธของบราเดอร

ขณะท่ี การต้ังคาการล็อคการทํางานเปน On (เปด) 
คุณจะไมสามารถเปล่ียนแปลงการต้ังคาเครื่องได

การต้ังคาเครื่องพิมพไมสามารถเปล่ียนแปลงได
ผานทางโปรแกรมอรรถประโยชน 
การติดต้ังจากระยะไกล 
ขณะการต้ังคาการล็อคการทํางานเปน On (เปด)

XXXXX
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2

การตั้งรหัสผานผูดูแลระบบ 2

a กด 

b กด All Settings (การต้ังคาท้ังหมด)

c ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
General Setup (การต้ังคาท่ัวไป)

d กด General Setup (การต้ังคาท่ัวไป)

e ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Security (ความปลอดภัย)

f กด Security (ความปลอดภัย)

g กด Setting Lock (ล็อคการต้ังคา)

h ใสเลขรหัสสี หลักเพื อเปนรหัสผานใหมโดยใช
แปนพิมพบนจอสัมผัส
กด OK (ตกลง)

i ใสรหัสผานอีกครั้งเมื่อจอสัมผัสแสดง 
Verify: (ตรวจสอบ:)
กด OK (ตกลง)

j กด 

การเปล่ียนรหัสผานผูดูแลระบบ
สําหรับการล็อกการตั้งคา 2

a กด 

b กด All Settings (การต้ังคาท้ังหมด)

c ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรอื b เพ่ือแสดง 
General Setup (การต้ังคาท่ัวไป)

d กด General Setup (การต้ังคาท่ัวไป)

e ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรอื b เพ่ือแสดง 
Security (ความปลอดภัย)

f กด Security (ความปลอดภัย)

g กด Setting Lock (ล็อคการต้ังคา)

h กด Set Password (ต้ังรหัสผาน)

i ใสรหัสผานเกาของผูดูแลระบบท้ังสี่หลักโดย
ใชแปนพิมพบนจอสัมผัส
กด OK (ตกลง)

j ใสเลขรหัสส ีหลักเพื อเปนรหัสผานใหมโดยใช
แปนพิมพบนจอสัมผัส
กด OK (ตกลง)

k ใสรหัสผานใหมอีกครั้งเมื่อจอสัมผัสแสดง 
Verify: (ตรวจสอบ:)
กด OK (ตกลง)

l กด 
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การเปด/ปดการตั้งคาการล็อค
การทํางาน 2

ถาคุณปอนรหัสผานผิด จอสัมผัสจะแสดง 
Wrong Password (รหัสผิด) 
ปอนรหัสผานท่ีถูกตองอีกครั้ง

การเปดการตั้งคาการล็อคการทํางาน 2

a กด 

b กด All Settings (การต้ังคาท้ังหมด)

c ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
General Setup (การต้ังคาท่ัวไป)

d กด General Setup (การต้ังคาท่ัวไป)

e ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Security (ความปลอดภัย)

f กด Security (ความปลอดภัย)

g กด Setting Lock (ล็อคการต้ังคา)

h กด Lock OffOn (ปดล็อคเปด)

i ใสรหัสผานผูดูแลระบบท่ีลงทะเบียนไวท้ังสี 
หลักโดยใชแปนพิมพบนจอสัมผัส
กด OK (ตกลง)

การปดการตั้งคาการล็อคการทํางาน 2

a กด  

บนจอสัมผัส

b ใสรหัสผานผูดูแลระบบท่ีลงทะเบียนไวท้ังสี 
หลักโดยใชแปนพิมพบนจอสัมผัส
กด OK (ตกลง)

การจํากัดการโทร 2

คุณลักษณะน้ีใชสําหรับปองกันไมใหผูใชสง
โทรสารหรือโทรออกไปยังหมายเลขท่ีผิดโดยไม
ต้ังใจ คุณสามารถต้ังใหเครือ่งจํากัดการกด
หมายเลข เมื่อคุณใชแปนกดหมายเลข สมุดท่ีอยู 
และทางลัด

ถาคุณเลือก Off (ปด) 
เครื่องจะไมจํากัดวิธีการโทร

ถาคุณเลือก Enter # Twice (ใส # สองครั้ง) 
เครื่องจะพรอมใหคุณปอนหมายเลขอีกครั้ง 
จากน้ัน ถาคุณปอนหมายเลขเดียวกันถูกตอง 
เครื่องพิมพจะเริ่มโทรออก 
ถาคุณปอนหมายเลขผิดอีกครั้ง 
จอสัมผัสจะแสดงขอความแสดงความผิดพลาด

ถาคุณเลือก On (เปด) 
เครื่องพิมพจะจํากัดการสงโทรสารท้ังหมดและการ
โทรออกท้ังหมดสําหรับวิธีการโทรน้ัน

ขอจํากัดการใชแปนกด
หมายเลข 2

a กด 

b กด All Settings (การต้ังคาท้ังหมด)

c ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรอืกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Fax (โทรสาร)

d กด Fax (โทรสาร)

e ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรอืกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Dial Restriction 
(การจํากัดการตอสาย)

f กด Dial Restriction 
(การจํากัดการตอสาย)

g กด Dial Pad (แปนหมุน)

h กด Enter # Twice (ใส # สองครั้ง), 
On (เปด) หรือ Off (ปด)

i กด 
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การจํากัดสมุดท่ีอยู 2

a กด 

b กด All Settings (การต้ังคาท้ังหมด)

c ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Fax (โทรสาร)

d กด Fax (โทรสาร)

e ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Dial Restriction 
(การจํากัดการตอสาย)

f กด Dial Restriction 
(การจํากัดการตอสาย)

g กด Address Book (สมุดท่ีอยู)

h กด Enter # Twice (ใส # สองครั้ง), 
On (เปด) หรือ Off (ปด)

i กด 

การจํากัดทางลัด 2

a กด 

b กด All Settings (การต้ังคาท้ังหมด)

c ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Fax (โทรสาร)

d กด Fax (โทรสาร)

e ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Dial Restriction 
(การจํากัดการตอสาย)

f กด Dial Restriction 
(การจํากัดการตอสาย)

g กด Shortcuts (ทางลัด)

h กด Enter # Twice (ใส # สองครั้ง), 
On (เปด) หรือ Off (ปด)

i กด 
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3
ตัวเลือกการสงเพ่ิมเตมิ 3

การสงโทรสารโดยใชการตั้งคา
หลายคา 3

กอนท่ีคุณจะสงแฟกซ 
คุณสามารถเปล่ียนการต้ังคาเหลาน้ีแบบใดก็ได :

 2-sided Fax (โทรสาร 2 ดาน) 1

 Contrast (ความคมชัด)

 Fax Resolution (ความละเอียดโทรสาร)

 Real Time TX (TX เวลาจรงิ)

 Overseas Mode (โหมดตางประเทศ)

 Delayed Fax (หนวงเวลาโทรสาร)

 Batch TX (ชุด TX)

 Coverpage Note (บันทึกหนาปก)

 Coverpage Setup (ต้ังคาใบปะหนา)

 Broadcasting (การกระจายสัญญาณ)
1 สําหรับ MFC-9340CDW

a ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกต้ังคา

เปน Off (ปด) กด  (Fax 

(โทรสาร))

 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกต้ังคา

เปน On (เปด) กด  (Fax 

(โทรสาร)) และ Sending Faxes 
(การสงโทรสาร)

จอสัมผัสจะแสดง:
 

b กด Options (ตัวเลือก)

c ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b 
เพ่ือแสดงการต้ังคาท่ีคุณตองการ 
จากน้ันกดการต้ังคาน้ัน

d กดตัวเลือกท่ีคุณตองการ

e ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

 ทําซํ้าข้ันตอน c และ d 
เพ่ือเปล่ียนการต้ังคาเพิ่มเติม

 เมื่อคุณเลือกการต้ังคาเสร็จแลว กด OK 
(ตกลง) 
ไปท่ีข้ันตอนถัดไปเพื่อสงโทรสารของ
คุณ

หมายเหตุ
• การต้ังคาสวนมากเปนการต้ังคาชั่วคราว 
และเครื่องจะยอนกลับสูการต้ังคาเริ่มตนหล ัง
จากท่ีคุณสงแฟกซแลว

• คุณสามารถบันทึกการต้ังคาบางอยางท่ีคุณใช
บอยไดโดยการต้ังใหเปนการต้ังคาเริ่มตน 
การต้ังคาเหลาน้ีจะคงอยูจนกวาคุณจะเปล่ียน
อีกครั้ง (ดู ต้ังคาการเปล่ียนแปลงของคุณ 
เปนคาเริ่มตนคาใหม uu หนา 25)

• คุณสามารถบันทึกการต้ังคาบางอยางท่ีคุณใช
บอยไดโดยการต้ังใหเปนทางลัด (ดู 
บันทึกตัวเลือกโทรสารใหเปนทางลัด 
uu หนา 26)

 

การสงโทรสาร 3
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3

การเปล่ียนแปลงโครงหนา
เอกสารโทรสารแบบพิมพ 
2-ดาน (MFC-9340CDW) 3

คุณจะตองเลือก รูปแบบการสแกน  2 ดาน 
กอนท่ีคุณจะสงโทรสารแบบ 2 ดาน 
รูปแบบท่ีคุณเลือกข้ึนอยูกับโครงหนาเอกสารของ
เอกสารพิมพสองดาน

a โหลดเอกสารจาก ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)

b ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกต้ังคา

เปน Off (ปด) กด  (Fax 

(โทรสาร))

 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกต้ังคา

เปน On (เปด) กด  (Fax 

(โทรสาร)) และ Sending Faxes 
(การสงโทรสาร)

c กด Options (ตัวเลือก)

d ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
2-sided Fax (โทรสาร 2 ดาน)

e กด 2-sided Fax (โทรสาร 2 ดาน)

f ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

 ถาเอกสารของคุณพลิกตามดานยาว กด 
2-sided Scan: Long Edge 
(สแกน 2 ดาน: ตามขอบดานยาว)

 ถาเอกสารของคุณพลิกตามดานสั้น กด 
2-sided Scan: Short Edge 
(สแกน 2 ดาน: ตามขอบดานสั้น)

ดานยาว

แนวตั้ง แนวนอน
 

 

ดานสั้น

แนวตั้ง แนวนอน
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ความคมชัด 3

สําหรบัเอกสารสวนใหญ คาติดต้ังคาเริ่มตนของ 
Auto (อัตโนมัติ) จะใหผลลัพธท่ีดีท่ีสุด 
Auto (อัตโนมัติ) 
จะเลือกความเขมท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับเอกสาร
ของคุณโดยอัตโนมัติ

ถาเอกสารของคุณสีจางมากหรือมืดมาก 
การเปล่ียนความเขมอาจทําใหคุณภาพของ
โทรสารดีข้ึน

เลือก Dark (มืด) 
เพ่ือปรบัเอกสารท่ีสงโทรสารใหสวางข้ึน

เลือก Light (สวาง) 
เพ่ือปรับเอกสารท่ีสงโทรสารใหมืดลง

a ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกต้ังคา

เปน Off (ปด) กด  (Fax 

(โทรสาร))

 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกต้ังคา

เปน On (เปด) กด  (Fax 

(โทรสาร)) และ Sending Faxes 
(การสงโทรสาร)

b กด Options (ตัวเลือก)

c ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Contrast (ความคมชัด)

d กด Contrast (ความคมชัด)

e กด Auto (อัตโนมัติ), Light (สวาง) หรือ 
Dark (มดื)

หมายเหตุ
แมวาคุณจะเลือก Light (สวาง) หรือ Dark 
(มืด) เครื่องจะสงโทรสารโดยใชการต้ังคา 
Auto (อัตโนมัติ) ถาคุณเลือก Photo 
(รูปถาย) เปนความละเอียดของโทรสาร

 

การเปล่ียนความละเอียดของ
โทรสาร 3

คุณภาพของโทรสารสามารถปรับปรงุไดโดย
เปล่ียนความละเอียดของโทรสาร 
สามารถเปล่ียนความละเอียดสําหรับโทรสารถัดไป
ได

a ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกต้ังคา

เปน Off (ปด) กด  (Fax 

(โทรสาร))

 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกต้ังคา

เปน On (เปด) กด  (Fax 

(โทรสาร)) และ Sending Faxes 
(การสงโทรสาร)

b กด Options (ตัวเลือก)

c ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรอืกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Fax Resolution 
(ความละเอียดโทรสาร)

d กด Fax Resolution 
(ความละเอียดโทรสาร)

e กด Standard (มาตรฐาน), Fine 
(ละเอียด), S.Fine (ละเอียดมาก) หรือ 
Photo (รูปถาย)
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3

หมายเหตุ
คุณสามารถเลือกการต้ังคาความละเอียดได 4 
ระดับดังน้ี

เวลาท่ีใชในการสงจะเพ่ิมข้ึนเมื่อเลือก 
S.Fine (ละเอียดมาก) หรือ Photo (รูปถาย)

 

การดําเนินการสง
เพ่ิมเติม 3

การสงโทรสารดวยตนเอง 3

การสงสัญญาณดวยตนเอง 3

ในการสงสัญญาณดวยตนเอง คุณจะไดยินเสียง 
การหมุนหมายเลขโทรศัพท 
การเรียกและการรบัโทรสารขณะสงโทรสาร

a โหลดเอกสารของคุณ

b ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกต้ังคา

เปน Off (ปด) กด  (Fax 

(โทรสาร))

 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกต้ังคา

เปน On (เปด) กด  (Fax 

(โทรสาร)) และ Sending Faxes 
(การสงโทรสาร)

c กด Hook (ปุมวางสาย) 
และฟงเสียงสัญญาณตอเลขหมาย

d เรยีกหมายเลขโทรสาร

e เมื่อคุณไดยินเสียงสัญญาณเครื่องโทรสาร 
กด Fax Start (เริ่มตนโทรสาร)

 หากคุณใชกระจกสแกนเนอร กด Send 
(สง)

ขาวดํา

Standard 
(มาตรฐาน)

เหมาะสําหรับเอกสารตัวพิมพสวน
ใหญ

Fine (ละเอียด) เหมาะสําหรับงานพิมพขนาดเล็ก
และจะใชระยะเวลาในการสงชา
กวาความละเอียดมาตรฐานเล็ก
นอย

S.Fine 
(ละเอียดมาก)

เหมาะสําหรับงานพิมพท่ีมีขนาด
เล็กหรืองานอารตเวิรค 
และใชระยะเวลาในการสงชากวา
ความละเอียดแบบละเอียด

Photo 
(รูปถาย)

ใชเม่ือเอกสารมีระดับสีเทาท่ีมี
ความผันแปร หรือเปนภาพถาย 
ซ่ึงจะใชระยะเวลาในการสงชาท่ี
สุด
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การเขาถึงแบบคู 3

คุณสามารถหมุนหมายเลขและเริ่มสแกนโทรสาร
ลงในหนวยความจํา 
แมขณะท่ีเครื่องพิมพกําลังสงขอมูลจากหนวย
ความจํา รับโทรสาร 
หรือพิมพขอมูลจากเครื่องคอมพิวเตอรได 
จอสัมผัสจะแสดงหมายเลขงานใหม

จํานวนหนาท่ีคุณสแกนลงในหนวยความจําจะ
แตกตางกันข้ึนอยูกับขอมูลท่ีพิมพ

หมายเหตุ
ถาคุณไดรับขอความ Out of Memory 
(หนวยความจําเต็ม) 

ขณะสแกนหนาแรกของโทรสาร กด  
เพ่ือยกเลิกการสแกน ถาคุณไดรับขอความ 
Out of Memory (หนวยความจําเต็ม) 
ขณะสแกนหนาถัดไป คุณสามารถกด 
Send Now (สงเด๋ียวน้ี) 

เพ่ือสงหนาท่ีสแกนแลว หรือกด  
เพ่ือยกเลิกการทํางาน

 

การกระจายสัญญาณ 3

การกระจายสัญญาณใหคุณสงขอความโทรสาร
เดียวกันไปยังหมายเลขโทรสารมากกวาหน่ึง
หมายเลข คุณสามารถรวมหมายเลขกลุม 
สมุดท่ีอยู หมายเลขโทรดวน และหมายเลข หมุน 
ดวยตนเองสูงสุด 50 
หมายเลขในการกระจายสัญญาณครั้งเดียวกัน

คุณสามารถกระจายสัญญาณไดสูงสุด 250 
หมายเลขท่ีตางกัน

กอนที่คุณจะเริ่มการกระจายสัญญาณ 3

สมุดท่ีอยูตองไดรับการจัดเก็บในหนวยความจำ
ของเครื่องพิมพกอนจึงจะสามารถใชงานไดในการ
กระจายสัญญาณ 
(uuคูมือระดับพ้ืนฐานสําหรับผูใช: 
การจัดเก็บหมายเลขในสมุดท่ีอยู)

หมายเลขกลุมตองจัดเก็บในหนวยความจําของ
เครื่องพิมพกอนจึงจะสามารถใชงานไดในการ
กระจายสัญญาณ 
หมายเลขกลุมจะรวมเอาหลายหมายเลขในสมุดท่ี
อยูเขาดวยกัน เพ่ือการหมนุหมายเลขโดยงาย (ดู 
การต้ังคากลุมสําหรบัการกระจายสัญญาณ 
uu หนา 50)

วิธีการกระจายสัญญาณโทรสาร 3

a โหลดเอกสารของคุณ

b ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกต้ังคา

เปน Off (ปด) กด  (Fax 

(โทรสาร))

 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกต้ังคา

เปน On (เปด) กด  (Fax 

(โทรสาร)) และ Sending Faxes 
(การสงโทรสาร)

c กด Options (ตัวเลือก)

d ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรอืกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Broadcasting (การกระจายสัญญาณ)

e กด Broadcasting 
(การกระจายสัญญาณ)
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f กด Add Number (เพ่ิมหมายเลข)

หมายเหตุ
ถาคุณดาวนโหลดโทรสารอินเทอรเน็ต:

ถาคุณตองการกระจายสัญญาณผานทางอีเมล 

กด  ใสอีเมล 

(uuคูมือระดับพ้ืนฐานสําหรับผูใช: 
การใสขอความ) และกด OK (ตกลง)

 

g คุณสามารถเพ่ิมหมายเลขไปยังการกระจาย
สัญญาณดวยวิธีตอไปน้ี:

 กด Add Number (เพ่ิมหมายเลข) 
และใสหมายเลขโดยใชแปนพิมพบนจอ
สัมผัส 
(uuคูมือระดับพ้ืนฐานสําหรบัผูใช: 
วิธีการโทรออก)

กด OK (ตกลง)

 กด Add from Address book 
(เพ่ิมจากสมุดท่ีอยู) ปดน้ิวข้ึนหรือลง 
หรือกด a หรือ b 
เพ่ือแสดงหมายเลขท่ีคุณตองการเพิ่มไป
ยังการกระจายสัญญาณ 
เลือกกลองทําเครื่องหมายของหมายเลข
ท่ีคุณตองการเพิ่มไปยังการกระจาย
สัญญาณ 
เมื่อคุณเลือกหมายเลขท่ีคุณตองการครบ
แลว กด OK (ตกลง)

 กด Search in Address book 
(คนหาในสมดุท่ีอยู) กดตวัอกัษรแรกของชื่อ 
และกด OK (ตกลง) กดชื่อ 
และกดหมายเลขท่ีคณุตองการเพ่ิม

h หลังจากท่ีคุณใสหมายเลขโทรสารท้ังหมด
โดยการทําซํ้าข้ันตอน f และ g กด OK 
(ตกลง)

i กด Fax Start (เริ่มตนโทรสาร)
หลังจากการกระจายสัญญาณเสร็จสิ้น 
เครื่องพิมพจะพิมพรายงานการกระจาย
สัญญาณเพ่ือแจงผลลัพธใหคุณทราบ

หมายเหตุ
• ถาคุณไมไดใชหมายเลขใดในกลุมเกินขอจํากัด 
คุณสามารถกระจายสัญญาณโทรสารไปยัง
หมายเลขท่ีแตกตางกันไดถึง 250 หมายเลข

• หนวยความจําท่ีมีในเครื่องจะแตกตางกันไป 
ข้ึนกับชนิดของงานในหนวยความจํา 
และหมายเลขท่ีใชเพ่ือการกระจายสัญญาณ 
ถาคุณกระจายสัญญาณเปนจํานวนครั้งสูงสุดท่ี
มีแลว คุณจะไมสามารถใชการเขาถึงแบบคู 
และการชะลอการสงโทรสารได

• ถาขอความ Out of Memory 

(หนวยความจําเต็ม) ปรากฏ กด  
เพ่ือหยุดงาน ถามีการสแกนมากกวาหน่ึงหนา 
กด Send Now (สงเด๋ียวน้ี) 
เพ่ือสงสวนท่ีอยูในหนวยความจําของเครื่อง

 

การยกเลิกโทรสารระหวางกระจาย
สัญญาณ 3

ขณะกระจายสัญญาณ 
คุณสามารถยกเลิกโทรสารท่ีกําลังสงในปจจุบัน
หรืองานกระจายสัญญาณท้ังหมด

a กด 

b ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

 เพ่ือยกเลิกการกระจายสัญญาณท้ังหมด 
กด Entire Broadcast 
(กระจายสัญญาณท้ังหมด) ไปยังข้ันตอน 
c

 เพ่ือยกเลิกงานปจจุบัน 
กดปุมท่ีแสดงหมายเลขหรือชื่อท่ีกําลัง
โทรออก ไปยังข้ันตอน d

 เพ่ือออกโดยไมตองยกเลิก กด 

c เมื่อจอสัมผัสสอบถามวาคุณตองการยกเลิก
การกระจายสัญญาณท้ังหมดหรือไม 
ใหทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงตอไปน้ี:

 กด Yes (ใช) เพ่ือยืนยัน

 เพ่ือออกโดยไมตองยกเลิก กด No 
(ไมใช)
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d ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

 เพ่ือยกเลิกงานปจจุบัน กด Yes (ใช)

 เพ่ือออกโดยไมตองยกเลิก กด No 
(ไมใช)

การสงสัญญาณแบบทันที 3

เมื่อคุณกําลังสงโทรสาร 
เครื่องพิมพจะสแกนเอกสารลงในหนวยความจํา
กอนสงโทรสาร ทันทีท่ีสายโทรศัพทวาง 
เครื่องจะเริ่มโทรออก และสงโทรสาร

บางครัง้ 
คุณอาจตองการสงเอกสารท่ีสําคัญทันทีโดยไม
ตองรอการสงสัญญาณของหนวยความจํา 
คุณสามารถเปด Real Time TX (TX เวลาจริง)

หมายเหตุ
• ถาหนวยความจําเต็มและคุณกําลังสงโทรสารจาก

 ADF (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) 
เครือ่งพิมพจะสงเอกสารทันที (แมวา 
Real Time TX (TX เวลาจรงิ) 
จะถูกต้ังคาเปน Off (ปด)) 
ถาหนวยความจําเต็ม 
โทรสารจากกระจกสแกนเนอรจะไมสามารถสง
ไดจนกวาคุณจะลางหนวยความจําบางสวน

• ในการสงสัญญาณแบบทันที 
คุณลักษณะการหมุนทวนหมายเลขซํ้า
อัตโนมัติจะไมทํางานเมื่อใชกระจกสแกนเนอร

 

a โหลดเอกสารของคุณ

b ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกต้ังคา

เปน Off (ปด) กด  (Fax 

(โทรสาร))

 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกต้ังคา

เปน On (เปด) กด  (Fax 

(โทรสาร)) และ Sending Faxes 
(การสงโทรสาร)

c กด Options (ตัวเลือก)

d ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรอืกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Real Time TX (TX เวลาจริง)

e กด Real Time TX (TX เวลาจริง)

f กด On (เปด) (หรือ Off (ปด))

g กด OK (ตกลง)
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3

h ใสหมายเลขโทรสาร

i กด Fax Start (เริ่มตนโทรสาร)

การสงโทรสารไปยังตางประเทศ 3

ถาคุณกําลังประสบปญหาขณะสงโทรสารไปยัง
ตางประเทศเน่ืองจากการเชื่อมตอไมดี 
การเปดการสงโทรสารไปยังตางประเทศอาจชวย
แกปญหาได

การต้ังคาน้ีเปนการต้ังคาชั่วคราว 
และจะมีผลใชงานไดกับการสงโทรสารครั้งถัดไป
เทาน้ัน

a โหลดเอกสารของคุณ

b ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกต้ังคา

เปน Off (ปด) กด  (Fax 

(โทรสาร))

 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกต้ังคา

เปน On (เปด) กด  (Fax 

(โทรสาร)) และ Sending Faxes 
(การสงโทรสาร)

c กด Options (ตัวเลือก)

d ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรอื b เพ่ือแสดง 
Overseas Mode (โหมดตางประเทศ)

e กด Overseas Mode (โหมดตางประเทศ)

f กด On (เปด)

g กด OK (ตกลง)

h ใสหมายเลขโทรสาร

i กด Fax Start (เริ่มตนโทรสาร)
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การชะลอการสงโทรสาร 3

คุณสามารถจัดเก็บโทรสารในหนวยความจําไดสูง
สุด 50 ฉบับเพ่ือสงภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง

a โหลดเอกสารของคุณ

b ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกต้ังคา

เปน Off (ปด) กด  (Fax 

(โทรสาร))

 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกต้ังคา

เปน On (เปด) กด  (Fax 

(โทรสาร)) และ Sending Faxes 
(การสงโทรสาร)

c กด Options (ตัวเลือก)

d ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Delayed Fax (หนวงเวลาโทรสาร)

e กด Delayed Fax (หนวงเวลาโทรสาร)

f กด Delayed Fax (หนวงเวลาโทรสาร)

g กด On (เปด)

h กด Set Time (ต้ังเวลา)

i ปอนเวลาท่ีคุณตองการสงโทรสาร 
(ในรูปแบบนาฬิกา 24 ชั่วโมง) 
โดยใชแปนพิมพบนจอสัมผัส
กด OK (ตกลง)

j กด OK (ตกลง)

หมายเหตุ
จํานวนหนาท่ีคุณสแกนลงในหนวยความจําข้ึน
อยูกับจํานวนขอมูลท่ีพิมพในแตละหนา

 

การชะลอการสงสัญญาณ
แบบชุด 3

กอนสงโทรสารท่ีชะลอการสง 
เครื่องพิมพของคุณจะชวยใหคุณประหยัดโดยจัด
เรียงโทรสารท้ังหมดในหนวยความจําตามปลาย
ทางและเวลาท่ีกําหนด

โทรสารท่ีชะลอการสงท้ังหมดท่ีถูกกําหนดเวลาสง
พรอมกันไปยังหมายเลขโทรสารเดียวกันจะถูกสง
เปนโทรสารฉบับเดียวเพ่ือประหยัดเวลาในการสง
สัญญาณ

a กด 

b กด All Settings (การต้ังคาท้ังหมด)

c ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรอืกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Fax (โทรสาร)

d กด Fax (โทรสาร)

e ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรอืกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Setup Send (ต้ังคาการสง)

f กด Setup Send (ต้ังคาการสง)

g กด Batch TX (ชุด TX)

h กด On (เปด) หรือ Off (ปด)

i กด 
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3

การตรวจสอบและ การยกเลิก 
งานท่ีคางอยู 3

ตรวจสอบงานท่ียังคางอยูในหนวยความจําท่ีจะส ง 
ถาไมมีงาน จอสัมผัสจะแสดง 
No Jobs Waiting (ไมมีงานรอพิมพ) 
คุณสามารถยกเลิกงานสงโทรสารท่ีจัดเก็บและ
คางอยูในหนวยความจํา

a กด 

b กด All Settings (การต้ังคาท้ังหมด)

c ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Fax (โทรสาร)

d กด Fax (โทรสาร)

e ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Remaining Jobs (งานท่ีเหลือ)

f กด Remaining Jobs (งานท่ีเหลือ)
งานท่ีคอยอยูจะปรากฏข้ึนบนจอสัมผัส

g ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b 
เพ่ือเล่ือนดูงานท่ีคอยอยู 
และกดท่ีงานท่ีคุณตองการยกเลิก

h กด Cancel (ยกเลิก)

i ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

 เพ่ือยกเลิก กด Yes (ใช) 
ถาคุณตองการยกเลิกงานอ่ืน ไปท่ี 
ข้ันตอน g

 เพ่ือออกโดยไมตองยกเลิก กด No 
(ไมใช)

j เมื่อคุณยกเลิกงานเสร็จแลว กด 

ตั้งคาการเปล่ียนแปลงของคุณ
เปนคาเร่ิมตนคาใหม 3

คุณสามารถบันทึกการต้ังคาโทรสารสําหรับ 
Fax Resolution (ความละเอียดโทรสาร), 
Contrast (ความคมชัด), 
Glass Scan Size 
(ขนาดสแกนกระจกสแกน), Real Time TX 
(TX เวลาจริง) และ Coverpage Setup 
(ต้ังคาใบปะหนา) 
ท่ีคุณใชบอยท่ีสุดโดยการต้ังคาเหลาน้ันให เปนคา
เริ่มตน 
การต้ังคาเหลาน้ีจะคงอยูจนกวาคุณจะเปล่ียนอีก
ครั้ง

a ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกต้ังคา

เปน Off (ปด) กด  (Fax 

(โทรสาร))

 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกต้ังคา

เปน On (เปด) กด  (Fax 

(โทรสาร)) และ Sending Faxes 
(การสงโทรสาร)

b กด Options (ตัวเลือก)

c ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b 
เพ่ือเลือกการต้ังคาท่ีคุณตองการเปล่ียน 
จากน้ันกดตัวเลือกใหม

ทําซํ้าข้ันตอนน้ีสําหรับแตละการต้ังคาท่ีคุณ
ตองการเปล่ียน

d หลังจากเปล่ียนการต้ังคาสุดทายแลว 
ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรอื b เพ่ือแสดง 
Set New Default (ต้ังคาเริ่มตนใหม)

e กด Set New Default 
(ต้ังคาเริ่มตนใหม)

f จอสัมผัสจะสอบถามใหคุณยืนยันการเปล่ียน
แปลงไปเปนการต้ังคาเริ่มตน
กด Yes (ใช) เพ่ือยืนยัน

g กด 
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คืนคาการตั้งคาโทรสารท้ังหมด
ใหเปนคาเร่ิมตนจากโรงงาน 3

คุณสามารถคืนคาการต้ังคาโทรสารท้ังหมดท่ีคุณ
เปล่ียนแปลงใหเปนคาเริ่มตนจากโรงงาน 
การต้ังคาเหลาน้ีจะคงอยูจนกวาคุณจะเปล่ียนอีก
ครั้ง

a ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกต้ังคา

เปน Off (ปด) กด  (Fax 

(โทรสาร))

 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกต้ังคา

เปน On (เปด) กด  (Fax 

(โทรสาร)) และ Sending Faxes 
(การสงโทรสาร)

b กด Options (ตัวเลือก)

c หลังจากเปล่ียนการต้ังคาสุดทายแลว 
ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Factory Reset 
(รเีซ็ตคาท่ีต้ังจากโรงงาน)

d กด Factory Reset 
(รเีซ็ตคาท่ีต้ังจากโรงงาน)

e จอสัมผัสจะสอบถามใหคุณยืนยันการเปล่ียน
แปลงไปเปนคาเริ่มตนจากโรงงาน กด Yes 
(ใช) เพ่ือยืนยัน

f กด 

บันทึกตัวเลือกโทรสารใหเปน
ทางลัด 3

คุณสามารถบันทึกตัวเลือกโทรสารใหมท่ีคุณใช
บอยไดโดยการบันทึกใหเปนทางลัด

a ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกต้ังคา

เปน Off (ปด) กด  (Fax 

(โทรสาร))

 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกต้ังคา

เปน On (เปด) กด  (Fax 

(โทรสาร)) และ Sending Faxes 
(การสงโทรสาร)

b ใสหมายเลขโทรสาร

c กด Options (ตัวเลือก)

d ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Fax Resolution 
(ความละเอียดโทรสาร), 2-sided Fax 
(โทรสาร 2 ดาน) 1, Contrast 
(ความคมชัด), Real Time TX 
(TX เวลาจริง), Coverpage Setup 
(ต้ังคาใบปะหนา), Overseas Mode 
(โหมดตางประเทศ) หรอื 
Glass Scan Size 
(ขนาดสแกนกระจกสแกน) 
จากน้ันกดการต้ังคาท่ีคุณตองการเปล่ียน 
จากน้ันกดตัวเลือกใหมท่ีคุณตองการ
ทําซํ้าข้ันตอนน้ีสําหรับแตละการต้ังคาท่ีคุณ
ตองการเปล่ียน

e เมื่อคุณเลือกตัวเลือกใหมเสร็จสิ้นแลว กด 
OK (ตกลง)

f กด Save as Shortcut 
(บันทึกเปนทางลัด)

g ยืนยันรายการตัวเลือกท่ีคุณเลือกสําหรับทาง
ลัดท่ีแสดงอยู จากน้ัน 
กด OK (ตกลง)
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3

h ใสชื่อทางลัดโดยใชแปนพิมพบนจอสัมผัส 
(เพ่ือชวยคุณใสตัวอักษร 
uuคูมือระดับพ้ืนฐานสําหรบัผูใช: 
การใสขอความ) 
กด OK (ตกลง)

i กด OK (ตกลง) เพ่ือยืนยัน
1 สําหรับ MFC-9340CDW

หนาปกอเิล็กทรอนิกส 3

คุณจําเปนตองต้ังคารหัสประจําเครื่องของคุณก อน
ท่ีจะใชงานคุณสมบัติน้ี 
(uuคูมือการติดต้ังเครื่องอยางงาย)

คุณสามารถสงหนาปกทุกครั้งท่ีสงโทรสารโดย
อัตโนมัติ 
หนาปกของคุณประกอบดวยการต้ังคาขอมูลประจํา
เครื่อง ความคิดเห็น และชื่อท่ีจัดเก็บในสมุดท ี่อยู

คุณสามารถเลือกขอคิดเห็นท่ีกําหนดลวงหนาดัง
ตอไปน้ี

1.Note Off (1.ปดบันทึก)

2.Please Call (2.โปรดโทร)

3.Urgent (3.ดวน)

4.Confidential (4.ความลับ)

แทนท่ีจะใชความคิดเห็นท่ีกําหนดลวงหนา 
คุณสามารถปอนขอความสวนตัวของคุณสอง
ขอความยาวสูงสุด 27 ตัวอักษร

(ดูท่ี การเขียนความคิดเห็นของตัวคุณเอง 
uu หนา 28)

5.(กําหนดโดยผูใช)

6.(กําหนดโดยผูใช)
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การเขียนความคิดเห็นของตัวคุณเอง 3

คุณสามารถเขียนความคิดเห็นของตัวคุณเองสอง
ความคิดเห็น

a กด 

b กด All Settings (การต้ังคาท้ังหมด)

c ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Fax (โทรสาร)

d กด Fax (โทรสาร)

e ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Setup Send (ต้ังคาการสง)

f กด Setup Send (ต้ังคาการสง)

g กด Coverpage Setting 
(การต้ังคาใบปะหนา)

h กด Coverpage Note (บันทึกหนาปก)

i กด 5. หรือ 6. 
เพ่ือจัดเก็บขอคิดเห็นของคุณเอง

j ใสขอคิดเห็นของคุณโดยใชแปนพิมพบนจอ
สัมผัส
กด OK (ตกลง)

กด  เพ่ือเลือกตัวเลข อักษร 
และอักขระพิเศษ 
(uuคูมือระดับพ้ืนฐานสําหรับผูใช: 
การใสขอความ)

k กด 

สงหนาปกในการสงโทรสารครั้งถัดไป 3

ถาคุณตองการสงหนาปกในการสงโทรสารครัง้
ถัดไป คุณสามารถเพ่ิมหนาปกได

a ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกต้ังคา

เปน Off (ปด) กด  (Fax 

(โทรสาร))

 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกต้ังคา

เปน On (เปด) กด  (Fax 

(โทรสาร)) และ Sending Faxes 
(การสงโทรสาร)

b กด Options (ตัวเลือก)

c ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรอืกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Coverpage Setup (ต้ังคาใบปะหนา)

d กด Coverpage Setup (ต้ังคาใบปะหนา)

e กด Coverpage Setup (ต้ังคาใบปะหนา)

f กด On (เปด)

g กด Coverpage Note (บันทึกหนาปก)

h ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b 
เพ่ือเลือกขอคิดเห็นท่ีคุณตองการใช 
จากน้ันกดท่ีขอคิดเห็นน้ัน

กด 

i กด OK (ตกลง)

j ใสหมายเลขโทรสาร

k กด Fax Start (เริ่มตนโทรสาร)
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3

การใชหนาปกที่พิมพแลว 3

ถาคุณตองการหนาปกท่ีพิมพแลวท่ีคุณสามารถ
เขียนได 
พิมพตัวอยางหนาปกและแนบไปกับโทรสารของ
คุณ

a กด 

b กด All Settings (การต้ังคาท้ังหมด)

c ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Fax (โทรสาร)

d กด Fax (โทรสาร)

e ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Setup Send (ต้ังคาการสง)

f กด Setup Send (ต้ังคาการสง)

g กด Coverpage Setting 
(การต้ังคาใบปะหนา)

h กด Print Sample (พิมพตัวอยาง)

i กด OK (ตกลง)

การแสดงผลปลายทาง 3

เมื่อคุณสงโทรสาร 
เครื่องจะแสดงขอมูลจากสมุดท่ีอยูหรือหมายเลขท่ี
คุณเคยใชโทรออก 
คุณสามารถกําหนดใหเครื่องพิมพซอนขอมูล
ปลายทางบนจอสัมผัสได

a กด 

b กด All Settings (การต้ังคาท้ังหมด)

c ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรอื b เพ่ือแสดง 
Fax (โทรสาร)

d กด Fax (โทรสาร)

e ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรอื b เพ่ือแสดง 
Setup Send (ต้ังคาการสง)

f กด Setup Send (ต้ังคาการสง)

g กด Destination (ปลายทาง)

h กด Hidden (ซอน) หรือ Display 
(แสดง)

i กด 
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การดึงสัญญาณ 3

การดึงสัญญาณ 
ใหคุณต้ังคาเครื่องพิมพของคุณเพื่อใหผูอ ื่น
สามารถรับโทรสารจากคุณได 
แตพวกเขาตองจายคาโทรศัพท 
อีกท้ังใหคุณโทรไปยังเครื่องโทรสารของผูอ่ืนและ
รับโทรสารจากเครื่องน้ันและคุณเปนผูจายคา
โทรศัพท 
คุณลักษณะการดึงสัญญาณตองถูกต้ังคากับท้ัง
สองเครื่องพิมพจึงจะสามารถใชงานได 
อาจมีแคเครื่องโทรสารบางรุนท่ีรองรับการดึง
สัญญาณน้ี

การดึงสัญญาณโทรสาร 3

การดึงสัญญาณโทรสาร 
ใหคุณต้ังคาเครื่องพิมพของคุณใหรอเอกสาร 
เพ่ือใหเครื่องโทรสารอีกเครื่องสามารถโทรและ
เรียกดูโทรสารได

เอกสารจะถูกจัดเก็บและสามารถเรียกดูไดโดย
เครือ่งโทรสารเครื่องอ่ืนๆ 
จนกวาคุณจะลบเอกสารนั้นจากหนวยความจํา

การตั้งคาการดึงสัญญาณโทรสาร 3

a โหลดเอกสารของคุณ

b ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกต้ังคา

เปน Off (ปด) กด  (Fax 

(โทรสาร))

 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกต้ังคา

เปน On (เปด) กด  (Fax 

(โทรสาร)) และ Sending Faxes 
(การสงโทรสาร)

c กด Options (ตัวเลือก)

d ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Polled TX (ดึงสัญญาณ TX)

e กด Polled TX (ดึงสัญญาณ TX)

f กด Standard (มาตรฐาน)

g กด Fax Start (เริ่มตนโทรสาร)
ถาคุณใช ADF (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) 
ไปท่ีข้ันตอน j

h ถาคุณกําลังใชกระจกสแกนเนอร 
จอสัมผัสจะแจงใหคุณเลือกตัวเลือกใดตัว
เลือกหน่ึงตอไปน้ี:

 กด Yes (ใช) เพ่ือสแกนหนาอ่ืน 
ไปยังข้ันตอน i

 กด No (ไมใช) 
ถาคุณเสร็จสิ้นการสแกนหนาเอกสารแลว 
ไปยังข้ันตอน j

i วางหนาถัดไปบนกระจกสแกนเนอร 
และกด OK (ตกลง)
ทําซํ้าข้ันตอน h และ i 
สําหรับหนาเพ่ิมเติมแตละหนา

j เคร ืองพิมพของคุณจะสงโทรสารโดยอัตโนมติั
เมื่อดึงสัญญาณ 
หลังจากน้ันรายงานการดึงสัญญาณจะถูก
พิมพออกมา

หมายเหตุ
ถาตองการลบโทรสารจากหนวยความจํา กด 

, All Settings (การต้ังคาท้ังหมด), 

Fax (โทรสาร), Remaining Jobs 
(งานท่ีเหลือ) (ดู การตรวจสอบและ การยกเลิก 
งานท่ีคางอยู uu หนา 25)
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3

การตั้งคาการดึงสัญญาณโทรสารดวย
รหัสสําหรับรักษาความปลอดภัย 3

การดึงสัญญาณโดยใชการรักษาความปลอดภัย 
ใหคุณจํากัดผูท่ีไดรบัเอกสารท่ีคุณต้ังคาจะดึง
สัญญาณ 
การดึงสัญญาณแบบมีการรกัษาความปลอดภัย
ทํางานไดกับเครื่องโทรสาร Brother เทาน้ัน 
ถาบุคคลอ่ืนตองการเรียกดูโทรสารจากเครื่องของ
คุณ 
พวกเขาตองปอนรหัสสําหรับรักษาความปลอดภัย

a โหลดเอกสารของคุณ

b ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกต้ังคา

เปน Off (ปด) กด  (Fax 

(โทรสาร))

 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกต้ังคา

เปน On (เปด) กด  (Fax 

(โทรสาร)) และ Sending Faxes 
(การสงโทรสาร)

c กด Options (ตัวเลือก)

d ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Polled TX (ดึงสัญญาณ TX)

e กด Polled TX (ดึงสัญญาณ TX)

f กด Secure (นิรภัย)

g ปอนตัวเลขสี่ตัว
กด OK (ตกลง)

h กด Fax Start (เริ่มตนโทรสาร)

i ถาคุณกําลังใชกระจกสแกนเนอร 
จอสัมผัสจะแจงใหคุณเลือกตัวเลือกใดตัว
เลือกหน่ึงตอไปน้ี:

 กด Yes (ใช) เพ่ือสแกนหนาอ่ืน 
ไปยังข้ันตอน j

 กด No (ไมใช) 
ถาคุณเสร็จสิ้นการสแกนหนาเอกสารแลว

j วางหนาถัดไปบนกระจกสแกนเนอร 
และกด OK (ตกลง) 
ทําซํ้าข้ันตอน i และ j 
สําหรับหนาเพิ่มเติมแตละหนา

k เคร ืองพมิพของคุณจะสงโทรสารโดยอัตโนมติั
เมื่อดึงสัญญาณ
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4
ตัวเลือกการรับขอมูล
หนวยความจํา 4

ตัวเลือกการรับขอมูลหนวยความจํา 
ใหคุณสามารถรับโทรสารขณะท่ีคุณอยูหางจาก
เครือ่ง

คุณสามารถใชตัวเลือกการรับขอมูลหนวยความจํา 
ไดเพียงหน่ึง ตัวเลือกเทาน้ันในแตละครัง้

 การสงตอโทรสาร

 การจัดเก็บโทรสาร

 การรับ PC-Fax

(uuคูมอืระดับพ้ืนฐานสําหรับผูใช: การรับ 
PC-FAX.)

 ปด

การสงตอโทรสาร 4

คุณลักษณะการสงตอโทรสาร 
ใหคุณสงตอโทรสารท่ีไดรับไปยังเครื่องอ่ืนโดย
อัตโนมัติ ถาคุณเลือก Backup Print: On 
(การพิมพสํารอง: เปด) เครื่องจะพิมพโทรสารดวย

a กด 

b กด All Settings (การต้ังคาท้ังหมด)

c ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Fax (โทรสาร)

d กด Fax (โทรสาร)

e ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Setup Receive (ต้ังคาการรับ)

f กด Setup Receive (ต้ังคาการรบั)

g ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Memory Receive 
(รบัดวยหนวยความจํา)

h กด Memory Receive 
(รบัดวยหนวยความจํา)

i กด Fax Forward (สงตอโทรสาร)

j ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

 กด Manual (ดวยตนเอง) 
เพ่ือใสหมายเลขโทรสารท่ีจะทําการสง
ตอโทรสาร (สูงสุด 20 ตัวอักษร) 
โดยใชแปนพิมพบนจอสัมผัส 
(uuคูมือระดับพ้ืนฐานสําหรับผูใช: 
การใสขอความ)

กด OK (ตกลง)

 กด Address Book (สมุดท่ีอยู)

ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b 
เพ่ือเล่ือนไปจนกระท่ังคุณพบหมายเลข
เครื่องโทรสารท่ีคุณตองการใชสงตอ
โทรสารของคุณ

กดหมายเลขโทรสารหรอือีเมลท่ีคุณตอง
การ

หมายเหตุ

• คุณสามารถใสอีเมลโดยการกด  

บนจอสัมผัส

• ถาคุณเลือกหมายเลขกลุมจากสมุดท่ีอยู 
โทรสารน้ันจะถูกสงตอไปยังหมายเลขโทรสาร
หลายหมายเลข

 

k ถา Fax Preview (ตัวอยางโทรสาร) 
ถูกต้ังเปน Off (ปด) กด 
Backup Print: On 
(การพิมพสํารอง: เปด) หรือ 
Backup Print: Off 
(การพิมพสํารอง: ปด) 

ขอควรจํา
• ถาคุณเลือก Backup Print: On 

(การพิมพสํารอง: เปด) 
เครือ่งจะพิมพโทรสารท่ีเครื่องไดรับออกจาก
ตัวเครื่องเพ่ือเพื่อเปนสําเนาใหคุณ

• เมื่อ Fax Preview (ตัวอยางโทรสาร) 
ถูกต้ังเปน On (เปด) 
คุณสมบัติงานพิมพสํารองจะใชไมได

 

l กด 

การรับโทรสาร 4
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4

การจัดเก็บโทรสาร 4

คุณลักษณะการจัดเก็บโทรสาร 
ใหคุณจัดเก็บโทรสารท่ีไดรับลงในหนวยความจํา
ของเครือ่ง 
คุณสามารถเรียกดูขอความโทรสารท่ีจัดเก็บจาก
เครื่องโทรสารอีกท่ีหน่ึงโดยใชคําสั่งการเรียกดู
ระยะไกล (ดู การรับขอความโทรสาร uu หนา 38)

เครื่องของคุณจะพิมพสําเนาสํารองของโทรสารท่ี
จัดเก็บแตละฉบับ

a กด 

b กด All Settings (การต้ังคาท้ังหมด)

c ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Fax (โทรสาร)

d กด Fax (โทรสาร)

e ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Setup Receive (ต้ังคาการรับ)

f กด Setup Receive (ต้ังคาการรับ)

g ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Memory Receive 
(รับดวยหนวยความจํา)

h กด Memory Receive 
(รับดวยหนวยความจํา)

i กด Fax Storage (จัดเก็บโทรสาร)

j กด 

การเปล่ียนตัวเลือกการรับขอมูล
หนวยความจํา 4

ถาโทรสารท่ีไดรับถูกเก็บอยูในหนวยความจําของ
เครื่องเมื่อคุณเปล่ียนคําสั่งการรับขอมูลหนวย
ความจํา จอสัมผัสจะถามคําถามตอไปน้ีกับคุณ:

ถาโทรสารที่ไดรับนั้นถูกพิมพแลว 4

 Erase all documents? 
(ลบเอกสารท้ังหมด?)

• ถาคุณกด Yes (ใช) 
โทรสารในหนวยความจําจะถูกลบ 
กอนท่ีการต้ังคาจะเปล่ียนแปลง

• ถาคุณกด No (ไมใช) 
โทรสารในหนวยความจําจะไมถูกลบ 
และการต้ังคาจะไมเปล่ียนแปลง

ถามีโทรสารที่ไมไดพิมพอยูในหนวย
ความจํา 4

 Print all faxes? 
(พิมพโทรสารท้ังหมด?)

• ถาคุณกด Yes (ใช) 
โทรสารในหนวยความจําจะถูกพิมพกอนท่ี
การต้ังคาจะเปล่ียนแปลง 
ถาสําเนาสํารองถูกพิมพแลว 
สําเนาน้ันจะไมถูกพิมพอีก

• ถาคุณกด No (ไมใช) 
โทรสารในหนวยความจําจะไมถูกพิมพ 
และการต้ังคาจะไมเปล่ียนแปลง

ถาโทรสารท่ีไดรับยังคงอยูในหนวยความจําของ
เครื่องเมื่อคุณเปล่ียนแปลงตัวเลือกเปน 
PC Fax Receive (รับโทรสารดวย PC) 
จากตัวเลือกอ่ืน (Fax Forward (สงตอโทรสาร) 
หรือ Fax Storage (จัดเก็บโทรสาร)) กด 
<USB> 
หรือชื่อของคอมพิวเตอรท่ีคุณใชในเครือขาย

กด OK (ตกลง)
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จอสัมผัสจะสอบถามคําถามกับคุณ

 Send Fax to PC? (สงโทรสารไปยัง PC?)

• ถาคุณกด Yes (ใช) 
โทรสารในหนวยความจําจะถูกสงไปยัง
คอมพิวเตอรของคุณ 
กอนท่ีการต้ังคาจะเปล่ียนแปลง 
คุณจะไดรับการสอบถามวาตองการเปด
สํารองงานพิมพหรือไม (สําหรับขอมูล
เพ่ิมเติม uuคูมือระดับพ้ืนฐานสําหรับผูใช: 
การรับ PC-FAX)

• ถาคุณกด No (ไมใช) 
โทรสารในหนวยความจําจะไมถูกลบหรือ
โอนไปยังคอมพิวเตอรของคุณ 
และการต้ังคาจะไมเปล่ียนแปลง

ขอควรจํา
ถาคุณเลือก เปดสํารองงานพิมพ 
เครือ่งจะพิมพโทรสารท่ีไดรับท่ีเครื่องของค ุณ
เพ่ือเปนสําเนา 
คุณลักษณะน้ีเปนคุณลักษณะความปลอดภัย
ในกรณีท่ีเกิดไฟฟาขัดของกอนท่ีโทรสารถูก
สงตอหรือเกิดปญหาท่ีเครื่องรบั

 

การปดตัวเลือกโทรสารแบบ
ระยะไกล 4

a กด 

b กด All Settings (การต้ังคาท้ังหมด)

c ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรอืกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Fax (โทรสาร)

d กด Fax (โทรสาร)

e ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรอืกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Setup Receive (ต้ังคาการรับ)

f กด Setup Receive (ต้ังคาการรบั)

g ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรอืกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Memory Receive 
(รับดวยหนวยความจํา)

h กด Memory Receive 
(รับดวยหนวยความจํา)

i กด Off (ปด)

หมายเหตุ
จอสัมผัสจะใหคุณเลือกวายังมีโทรสารท่ีไดรับ
ในหนวยความจําในเครื่องของคุณหรือไม (ดู 
การเปล่ียนตัวเลือกการรับขอมูลหนวยความจํา 
uu หนา 33)

 

j กด 
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4

การเรียกดูระยะไกล 4

คุณสามารถโทรไปยังเครื่องของคุณจากโทรศัพท 
แบบกดปุมหรือเครื่องโทรสารใดๆ 
แลวใชรหัสการเขาถึงระยะไกลและคําสั่งระยะไกล
เพ่ือเรียกดูขอความโทรสารของคุณ

การตั้งคารหัสการเขาถึงระยะ
ไกล 4

รหัสการเขาถึงระยะไกล 
ใหคุณเขาถึงคุณลักษณะการเรยีกดูระยะไกลเมือ่
คุณอยูหางจากเครือ่งของคุณ 
กอนใชคุณสมบัติการเขาถึงและการเรียกดูระยะ
ไกล คุณตองต้ังคารหัสของคุณ 
รหัสเริ่มตนจากโรงงานเปนรหัสท่ีใชงานไมได  (– – 
–l)

a กด 

b กด All Settings (การต้ังคาท้ังหมด)

c ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Fax (โทรสาร)

d กด Fax (โทรสาร)

e ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Remote Access (การเขาถึงระยะไกล)

f กด Remote Access 
(การเขาถึงระยะไกล)

g ใสเลขรหัสสามหลักโดยใชตัวเลข 0 ถึง 9, * 
หรือ # โดยใชแปนพิมพบนจอสัมผัส
กด OK (ตกลง)

หมายเหตุ
อยาใชรหัสเดียวกันท่ีใชกับ 
รหัสการสั่งงานระยะไกล (l51) 
หรือรหัสการปดใชงานเครื่องจากระยะไกล 
(#51) (uuคูมือระดับพ้ืนฐานสําหรับผูใช: 
การใชรหัสระยะไกล)

 

h กด 

หมายเหตุ
คุณสามารถเปล่ียนรหัสของคุณไดตลอดเวลา 
เพ่ือทําใหรหัสของคุณเลิกทํางาน กดคาง  
ท่ีข้ันตอนg เพ่ือคืนการต้ังคา เริม่ตน – – –l 
จากน้ันกด OK (ตกลง)
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การใชรหัสการเขาถึงระยะไกล 4

a หมนุหมายเลขโทรสารของคุณจาก
โทรศัพทหรอืเครื่องโทรสารอ่ืนโดยใชการ
โทรแบบปุมกด

b เมื่อเครือ่งของคุณรับสายแลว 
ปอนรหัสการเขาถึงระยะไกล 
ในชวงเวลาเงียบ

c เครื่องจะสงสัญญาณหากไดรับขอความ:

 1 เสียงปบยาว -- ขอความโทรสาร

 ไมมีเสียงปบ -- ไมมีขอความ

d เมื่อเครือ่งมีเสียงปบสั้นสองครั้ง ใสคําสั่ง (ดู 
คําสั่งโทรสารแบบระยะไกล uu หนา 37) 
เครื่องจะวางสายหากรอนานเกินกวา 30 
วินาทีในการปอนคําสั่ง
เครื่องจะสงเสียงปบสามครั้งถาคุณปอน
คําสั่งงานไมถูกตอง

e กด 9 0 
เพ่ือต้ังคาใหมใหเครือ่งเมื่อคุณดําเนินการ
เสร็จสิ้น

f วางสาย

หมายเหตุ
• ถาเครื่องของคุณถูกต้ังเปนโหมด Manual 

(ดวยตนเอง) 
และคุณตองการใชคุณสมบัติการเรียกดูระยะ
ไกล ใหรอประมาณ 100 
วินาทีหลังจากท่ีเริ่มมเีสียงเรียกเขา 
จากน้ันใสรหัสการเรียกดูระยะไกลภายใน 30 
วินาที

• ฟงกชั่นน้ีอาจไมสามารถใชไดในบางประเทศ 
หรืออาจไมรองรับโดยบริษัทผูใหบริการ
โทรศัพทในทองถิ่นของคุณ
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4

คําส่ังโทรสารแบบระยะไกล 4

ทําตามคําสั่งในตารางเพื่อเขาใชงานคุณลักษณะต างๆ เมื่อคุณไมไดอยูท่ีเครื่อง 
เมื่อคุณโทรไปยังเครื่องของคุณแลวปอนรหัสการเขาถึงระยะไกล (3 ตัวตามดวย l) 
ระบบจะสงเสียงปบสั้นสองครั้ง และคุณตองปอนคําสั่งระยะไกล

คําสั่งระยะไกล รายละเอียดการใชงาน

95 เปลี่ยนแปลงการต้ังคาการสงตอ
โทรสารหรือการจัดเก็บโทรสาร

1 ปด คุณสามารถเลือก Off (ปด) 
หลังจากท่ีคุณเรียกดูหรือลบขอความของคุณท้ังหมด

2 การสงตอโทรสาร เสียงปบยาวดังหนึ่งครั้ง หมายถึง 
การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาไดรับการยอมรับ 
ถาคุณไดยินเสียงปบสั้นดังสามครั้ง 
คุณไมสามารถทําการเปลี่ยนแปลงไดเนื่องจากไมเปนไปตามเง่ือนไข 
(เชน การลงทะเบียนหมายเลขสงตอโทรสาร) 
คุณสามารถลงทะเบียนจํานวนเสียงเรียกเขาสูงสุดได (ดู 
การเปลี่ยนหมายเลขการสงตอโทรสาร uu หนา 38) 
เม่ือคุณลงทะเบียนหมายเลข การสงตอโทรสารจะใช งานได

4 หมายเลขการสงตอโทรสาร

6 การจดัเก็บโทรสาร

96 การเรียกดูโทรสาร

2 เรียกดูโทรสารท้ังหมด ปอนหมายเลขเครื่องโทรสารระยะไกลเพ่ือรับขอความโทรสารท่ีจดั
เก็บ (ดู การรับขอความโทรสาร uu หนา 38)

3 ลบโทรสารจากหนวยความจํา ถาคุณไดยินเสียงปบยาวหนึ่งครั้ง 
ขอความโทรสารถูกลบจากหนวยความจํา

97 ตรวจสอบสถานะการรับโทรสาร

1 โทรสาร คุณสามารถตรวจสอบวาเครื่องของคุณไดรับโทรสารหรือไม ถาไดรับ 
คุณจะไดยินเสียงปบยาวหนึ่งครั้ง ถาไมไดร ับ 
คุณจะไดยินเสียงปบสั้นสามครั้ง

98 เปลี่ยนโหมดรับโทรสาร

1 การเช่ือมตอเครื่องตอบรับโทรศัพท
ภายนอก

ถาคุณไดยินเสียงปบยาวหนึ่งครั้ง 
การเปลี่ยนแปลงของคุณไดรับการยอมรับ

2 โทรสาร/โทรศัพท

3 โทรสารเทานั้น

90 ออก กด 9 0 เพ่ือหยุดการเรียกดูระยะไกล รอเสียงปบยาว 
จากนั้นวางหูฟงโทรศัพท
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การรับขอความโทรสาร 4

คุณสามารถโทรหาเครื่องของคุณจากโทรศัพท
หรือเครื่องโทรสารแบบกดปุมเครื่องใดก็ได 
และสั่งใหสงขอความแฟกซของคุณไปยังอีก
เครือ่งหน่ึง กอนการใชงานคุณสมบัติน้ี 
คุณจะตองเปดการจัดเก็บโทรสารหรอืการเรียกดู
ตัวอยางโทรสาร (ดูการจัดเก็บโทรสาร 
uu หนา 33 หรือ คูมือระดับพ้ืนฐานสําหรบัผูใช: 
การเรียกดูตัวอยางโทรสาร (ขาวดําเทาน้ัน))

a เรียกหมายเลขโทรสารของคุณ

b เมื่อเครือ่งรับสาย ในชวงเวลาเงียบ 
ใหปอนรหัสการเขาถึงระยะไกล (3 
หลักตามดวย l) ถาคุณไดยินเสียงปบยาว 
คุณมีขอความ

c เมื่อคุณไดยินเสียงปบสั้นสองครั้ง 
กด 9 6 2

d รอเสียงปบยาว 
แลวใชแปนกดหมายเลขปอนหมายเลข
เครื่องโทรสารระยะไกลท่ีคุณตองการสงขอ
ความโทรสาร ตามดวย ## (สูงสุด 20 ตัว)

หมายเหตุ
คุณไมสามารถใช l และ # 
เปนหมายเลขท่ีใชโทร อยางไรก็ตาม กด # 
ถาคุณตองการใหหยุดเปนเวลาสั้นๆ

 

e วางสายหลังจากท่ีคุณไดยินเครื่องสงเสียงปบ 
เครื่องของคุณจะโทรไปยังเครื่องโทรสารอ่ืน 
ซ่ึงจะพิมพขอความโทรสารของคุณ

การเปล่ียนหมายเลขการสงตอ
โทรสาร 4

คุณสามารถเปล่ียนหมายเลขการสงตอโทรสารได
จากโทรศัพทหรือเครื่องโทรสารแบบกดปุมเครื่อง
อ่ืน

a เรียกหมายเลขโทรสารของคุณ

b เมื่อเครือ่งรับสาย 
ปอนรหัสการเขาถึงระยะไกล (3 ตัวตามดวย 
l) ในชวงเวลาเงียบ  
ถาคุณไดยินเสียงปบยาว คุณมีขอความ

c เมื่อคุณไดยินเสียงปบสั้นสองครั้ง 
กด 9 5 4

d รอใหมีเสียงบี๊บยาว ใสหมายเลขใหม (สูงสุด 
20 หลัก) 
ของเครื่องโทรสารระยะไกลท่ีคุณตองการให
สงตอโทรสารไปหา โดยใชแปนตัวเลข 
จากน้ันใส ##

หมายเหตุ
คุณไมสามารถใช l และ # 
เปนหมายเลขท่ีใชโทร อยางไรก็ตาม กด # 
ถาคุณตองการใหหยุดเปนเวลาสั้นๆ

 

e กด 9 0 
เพ่ือหยุดการเขาถึงระยะไกลเมื่อคุณเสร็จสิ้น

f วางสายหลังจากที คุณไดยินเคร ืองสงเสยีงป บ
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4

การรับโทรสารเพิ่มเติม 4

การพิมพโทรสารรับเขาท่ียอ
ขนาด 4

ถาคุณเลือก On (เปด) 
เครื่องจะยอขนาดโทรสารรับเขาแตละหนาใหพอดี
กับหน่ึงหนากระดาษขนาด A4, Letter, Legal หรือ 
Folio

เครื่องจะคํานวณอัตราสวนการยอขนาดจากขนาด
กระดาษของโทรสาร 
และการต้ังคาขนาดกระดาษของคุณ 
(uuคูมือระดับพ้ืนฐานสําหรับผูใช: 
การต้ังคากระดาษ)

a กด 

b กด All Settings (การต้ังคาท้ังหมด)

c ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Fax (โทรสาร)

d กด Fax (โทรสาร)

e ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Setup Receive (ต้ังคาการรับ)

f กด Setup Receive (ต้ังคาการรับ)

g ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Auto Reduction (การลดโดยอัตโนมัติ)

h กด Auto Reduction 
(การลดโดยอัตโนมัติ)

i กด On (เปด) หรือ Off (ปด)

j กด 

การพิมพ 2 ดาน
สําหรับโหมดโทรสาร 4

เครื่องของคุณสามารถพิมพโทรสารท่ีไดรับบน
กระดาษท้ังสองดานไดเมื่อ 2-sided (2 ดาน) 
ถูกกําหนดคาเปน On (เปด)

ใชกระดาษขนาด A4 สําหรับฟงกชั่นน้ี (60 ถึง 
105 g/m2)

a กด 

b กด All Settings (การต้ังคาท้ังหมด)

c ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรอื b เพ่ือแสดง 
Fax (โทรสาร)

d กด Fax (โทรสาร)

e ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรอื b เพ่ือแสดง 
Setup Receive (ต้ังคาการรับ)

f กด Setup Receive (ต้ังคาการรับ)

g ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรอื b เพ่ือแสดง 
2-sided (2 ดาน)

h กด 2-sided (2 ดาน)

i กด On (เปด) หรือ Off (ปด)

j กด 

หมายเหตุ
เมื่อเปด 2-sided (2 ดาน) 
โทรสารรับเขาจะถูกยอขนาดพอดีกับขนาด
กระดาษในถาดกระดาษโดยอัตโนมัติ
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การตั้งคาประทับตรารับโทรสาร 4

คุณสามารถต้ังคาเครื่องใหพิมพวันท่ีและเวลารับ
โทรสารท่ีก่ึงกลางดานบนของแตละหนาของ
โทรสารท่ีไดรับ

a กด 

b กด All Settings (การต้ังคาท้ังหมด)

c ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Fax (โทรสาร)

d กด Fax (โทรสาร)

e ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Setup Receive (ต้ังคาการรับ)

f กด Setup Receive (ต้ังคาการรบั)

g ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Fax Rx Stamp (ประทับ Rx โทรสาร)

h กด Fax Rx Stamp (ประทับ Rx โทรสาร)

i กด On (เปด) หรอื Off (ปด)

j กด 

หมายเหตุ
• ตรวจสอบวาคุณไดกําหนดวันที และเวลาปจจบุนั
ในเครือ่ง (uuคูมือการติดต้ังเครื่องอยางงาย)

• ถาคุณดาวนโหลดโทรสารอินเทอรเน็ต:

เวลาและวันท่ีท่ีไดรับจะไมปรากฏเมื่อใช
โทรสารผานอินเทอรเน็ต

 

การปรับคาความเขมในการ
พิมพ 4

คุณสามารถปรับคาความเขมในการพิมพเพ่ือปรับ
หนาท่ีพิมพใหมืดลงหรือสวางข้ึน

a กด 

b กด All Settings (การต้ังคาท้ังหมด)

c ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรอืกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Fax (โทรสาร)

d กด Fax (โทรสาร)

e ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรอืกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Setup Receive (ต้ังคาการรับ)

f กด Setup Receive (ต้ังคาการรบั)

g ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรอืกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Print Density (ความเขมการพิมพ)

h กด Print Density (ความเขมการพิมพ)

i กดระดับความเขมในการพิมพบนจอสัมผัส

j กด 
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การพิมพโทรสารจากหนวย
ความจํา 4

ถาคุณเลือก Fax Storage (จัดเก็บโทรสาร) 
คุณยังสามารถพิมพโทรสารจากหนวยความจําเมื่อ
คุณอยูท่ีเครื่องได (ดู การจัดเก็บโทรสาร 
uu หนา 33)

a กด 

b กด All Settings (การต้ังคาท้ังหมด)

c ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Fax (โทรสาร)

d กด Fax (โทรสาร)

e กด a หรือ b เพ่ือแสดง Print Document 
(พิมพเอกสาร)

f กด Print Document (พิมพเอกสาร)

g กด OK (ตกลง)

h กด 

การรับขอมูลเมื่อกระดาษหมด 4

ทันทีท่ีถาดกระดาษวางเปลาในระหวางรับโทรสาร 
จอสัมผัสจะแสดง No Paper (ไมมีกระดาษ) 
ใสกระดาษในถาดใสกระดาษ 
(uuคูมือระดับพ้ืนฐานสําหรับผูใช: 
การบรรจุกระดาษและสื่อสิ่งพิมพ)

โทรสารรับเขาจะยังคงถูกเก็บในหนวยความจําตอ
จนกวาหนวยความจําจะเต็มหรือกระดาษถูกใสใน
ถาดกระดาษ เมื่อหนวยความจําเต็ม 
เครื่องจะหยุดรับสายโดยอัตโนมัติ 
ถาตองการพิมพโทรสาร ใสกระดาษใหมในถาด
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การหลีกเล่ียงการรับโทรสาร/
สายโทรเขา จากหมายเลขท่ีระบุ 4

ถาคุณไมตองการรับโทรสาร/สายโทรเขา 
จากหมายเลขท่ีระบุ 
คุณสามารถลงทะเบียนหมายเลขเหลาน้ันไวใน
รายการได เครื่องสามารถบันทึกไดสูงสุด 100 
หมายเลขโทรสาร/โทรศัพท

หมายเหตุ
คุณจะตองสมัครบริการขอมูลผูโทรเขาท่ีบริษ ัท
ผูใหบริการโทรศัพททองถิ่นของคุณ

 

จัดเก็บหมายเลขรายการปดกั้น 4

a กด 

b กด All Settings (การต้ังคาท้ังหมด)

c ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Fax (โทรสาร)

d กด Fax (โทรสาร)

e ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Setup Receive (ต้ังคาการรับ)

f กด Setup Receive (ต้ังคาการรบั)

g ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Anti-Junk Fax (ปดก้ันโทรสารขยะ)

h กด Anti-Junk Fax (ปดก้ันโทรสารขยะ)

i กด Register (ลงทะเบียน)

j ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b 
เพ่ือแสดงหมายเลขท่ีคุณตองการลง
ทะเบียน

หมายเหตุ
คุณไมสามารถลงทะเบียนหมายเลขท่ีไมได
จัดเก็บในหนวยความจําขอมูลผูโทรเขา (ดู 
บริการสายโทรศัพท uu หนา 47)

 

k กดหมายเลขท่ีคุณตองการ

l กด Yes (ใช)

m กด 

ลบหมายเลขรายการปดกั้น 4

a กด 

b กด All Settings (การต้ังคาท้ังหมด)

c ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรอืกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Fax (โทรสาร)

d กด Fax (โทรสาร)

e ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรอืกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Setup Receive (ต้ังคาการรับ)

f กด Setup Receive (ต้ังคาการรบั)

g ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรอืกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Anti-Junk Fax (ปดก้ันโทรสารขยะ)

h กด Anti-Junk Fax (ปดก้ันโทรสารขยะ)

i กด Delete (ลบ)

j ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b 
เพ่ือแสดงหมายเลขท่ีคุณตองการลบ

k กดหมายเลขท่ีคุณตองการ

l กด OK (ตกลง)

m กด Yes (ใช)

n กด 

พิมพรายการปดกั้น 4

a กด 

b กด All Settings (การต้ังคาท้ังหมด)

c ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรอืกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Fax (โทรสาร)

d กด Fax (โทรสาร)

e ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรอืกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Setup Receive (ต้ังคาการรับ)
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f กด Setup Receive (ต้ังคาการรับ)

g ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Anti-Junk Fax (ปดก้ันโทรสารขยะ)

h กด Anti-Junk Fax (ปดก้ันโทรสารขยะ)

i กด Print Reports (รายงานการพิมพ)

j กด OK (ตกลง)

k หลังจากการพิมพเสร็จแลว กด 
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การดึงสัญญาณ 4

การดึงสัญญาณ 
ใหคุณต้ังคาเครื่องพิมพของคุณเพื่อใหผูอ ื่น
สามารถรับโทรสารจากคุณได 
แตพวกเขาตองจายคาโทรศัพท 
อีกท้ังใหคุณโทรไปยังเครื่องโทรสารของผูอ่ืนและ
รับโทรสารจากเครื่องน้ันและคุณเปนผูจายคา
โทรศัพท 
คุณลักษณะการดึงสัญญาณตองถูกต้ังคากับท้ัง
สองเครื่องพิมพจึงจะสามารถใชงานได 
อาจมีแคเครื่องโทรสารบางรุนท่ีรองรับการดึง
สัญญาณน้ี

รูปแบบการรับในการดึง
สัญญาณ 4

รูปแบบการรับในการดึงสัญญาณ 
ใหคุณโทรไปยังเครื่องโทรสารอ่ืนเพ่ือรับโทรสาร

a ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกต้ังคา

เปน Off (ปด) กด  (Fax 

(โทรสาร))

 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกต้ังคา

เปน On (เปด) กด  (Fax 

(โทรสาร)) และ Sending Faxes 
(การสงโทรสาร)

b กด Options (ตัวเลือก)

c ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Polling RX (การดึงสัญญาณ RX)

d กด Polling RX (การดึงสัญญาณ RX)

e กด Standard (มาตรฐาน)

f ใสหมายเลขโทรสารที คุณดึงสัญญาณโดยใช
สมุดท่ีอยู หรือปุมตัวเลขบนจอสัมผัส

g กด Fax Start (เริ่มตนโทรสาร)

การดึงสัญญาณโดยใชการรักษาความ
ปลอดภัย 4

การดึงสัญญาณโดยใชการรักษาความปลอดภัย 
ใหคุณจํากัดผูท่ีไดรับเอกสารท่ีคุณต้ังคาจะดึง
สัญญาณ 
การดึงสัญญาณแบบมีการรักษาความปลอดภัย
ทํางานไดกับเครือ่งโทรสาร Brother เทาน้ัน 
ถาคุณตองการรับโทรสารจากเครื่อง Brother 
ท่ีปลอดภัยท่ีคุณตองปอนรหัสรกัษาความ
ปลอดภัย

a ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกต้ังคา

เปน Off (ปด) กด  (Fax 

(โทรสาร))

 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกต้ังคา

เปน On (เปด) กด  (Fax 

(โทรสาร)) และ Sending Faxes 
(การสงโทรสาร)

b กด Options (ตัวเลือก)

c ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรอืกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Polling RX (การดึงสัญญาณ RX)

d กด Polling RX (การดึงสัญญาณ RX)

e กด Secure (นิรภัย)

f ปอนตัวเลขสี่ตัว
กด OK (ตกลง)

g ใสหมายเลขโทรสารที คุณดึงสัญญาณโดยใช
สมุดท่ีอยู หรือปุมตัวเลขบนจอสัมผัส

h กด Fax Start (เริ่มตนโทรสาร)
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การชะลอการดึงสัญญาณ 4

การชะลอการดึงสัญญาณ 
ใหคุณต้ังคาเครื่องเพ่ือเริ่มรูปแบบการรับในการดึง
สัญญาณในภายหลัง 
คุณสามารถต้ังคาการชะลอการดึงสัญญาณได
เพียง หน่ึง ครั้งเทาน้ัน

a ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกต้ังคา

เปน Off (ปด) กด  (Fax 

(โทรสาร))

 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกต้ังคา

เปน On (เปด) กด  (Fax 

(โทรสาร)) และ Sending Faxes 
(การสงโทรสาร)

b กด Options (ตัวเลือก)

c ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Polling RX (การดึงสัญญาณ RX)

d กด Polling RX (การดึงสัญญาณ RX)

e กด Timer (ตัวจับเวลา)

f ปอนเวลา (ในรูปแบบ 24-ชั่วโมง) 
ท่ีคุณตองการเริ่มการดึงสัญญาณ
กด OK (ตกลง)

g ใสหมายเลขโทรสารที คุณดึงสญัญาณโดยใช
สมุดท่ีอยู หรือปุมตัวเลขบนจอสัมผัส

h กด Fax Start (เริ่มตนโทรสาร)

หมายเหตุ
ถาเครื่องโทรสารอ่ืนๆ 
ท่ีคุณกําลังโทรไมไดถูกต้ังคาสําหรับการดึง
สัญญาณ คุณจะไดรบัขอความ 
Connection Fail 
(การเชื่อมตอผิดพลาด)

 

การดึงสัญญาณตามลําดับ 4

การดึงสัญญาณเปนลําดับ 
ใหคุณรองขอเอกสารจากเครือ่งโทรสารหลาย
เครื่องในการดําเนินการครั้งเดียว

a ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกต้ังคา

เปน Off (ปด) กด  (Fax 

(โทรสาร))

 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกต้ังคา

เปน On (เปด) กด  (Fax 

(โทรสาร)) และ Sending Faxes 
(การสงโทรสาร)

b กด Options (ตัวเลือก)

c ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรอื b เพ่ือแสดง 
Polling RX (การดึงสัญญาณ RX)

d กด Polling RX (การดึงสัญญาณ RX)

e กด Standard (มาตรฐาน), Secure 
(นิรภัย) หรือ Timer (ตัวจับเวลา)

f เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหน่ึงดานลาง

 ถาคุณเลือก Standard (มาตรฐาน) 
ใหไปยังข้ันตอน g

 ถาคุณเลือก Secure (นิรภัย) 
ปอนตัวเลขสี่หลัก กด OK (ตกลง) 
ไปยังข้ันตอน g

 ถาคุณเลือก Timer (ตัวจับเวลา) 
ปอนเวลาท่ีคุณตองการเริ่มดึงสัญญาณ 
(ในรูปแบบ 24-ชั่วโมง) แลวกด OK 
(ตกลง) ไปยังข้ันตอน g

หมายเหตุ
ถาคุณไมปอนรหัสสําหรับรักษาความปลอดภัย
ท่ีถูกตอง คุณจะไดรับขอความ 
Disconnected (ยกเลิกการเชื่อมตอแลว)

 

g กด Options (ตัวเลือก)

h ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรอื b เพ่ือแสดง 
Broadcasting (การกระจายสัญญาณ)
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i กด Broadcasting 
(การกระจายสัญญาณ)

j กด Add Number (เพ่ิมหมายเลข)

k คุณสามารถเพ่ิมหมายเลขไปยังการกระจาย
สัญญาณดวยวิธีตอไปน้ี:

 กด Add Number (เพ่ิมหมายเลข) 
และใสหมายเลขโดยใชแปนพิมพบนจอ
สัมผัส 

กด OK (ตกลง)

 กด Add from Address book 
(เพ่ิมจากสมุดท่ีอยู) ปดน้ิวข้ึนหรือลง 
หรอืกด a หรอื b 
เพ่ือแสดงหมายเลขท่ีคุณตองการเพ่ิมไป
ยังการกระจายสัญญาณ 
กดกลองทําเครื่องหมายเพ่ือเพ่ิมเครื่อง
หมายขางหมายเลขท้ังหมดท่ีคุณตอง
การ และกด OK (ตกลง)

 กด Search in Address book 
(คนหาในสมดุทีอ่ยู) ใสชือ่และกด OK 
(ตกลง) กดชือ่ 
และกดหมายเลขทีคุ่ณตองการเพิม่

l ทําซํ้าข้ันตอน j และ k 
สําหรับแตละหมายเลขท่ีคุณตองการ
กด OK (ตกลง)

m กด Fax Start (เริ่มตนโทรสาร)
เครื่องจะดึงสัญญาณจากแตละหมายเลข
หรอืกลุมในรอบสําหรับเอกสาร

หยุดการดึงสัญญาณ 4

เพ่ือยกเลิกกระบวนการดึงสัญญาณ กด  
ขณะเครื่องกําลังโทร

เพ่ือยกเลิกงานท่ีรับจากการดึงสัญญาณตามลําดับ
ท้ังหมด ดู การยกเลิกงานดึงสัญญาณตามลําดับ 
uu หนา 46

การยกเลิกงานดึงสัญญาณตามลําดับ 4

a กด 

b ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

 เพ่ือยกเลิกงานดึงสัญญาณตามลําดับท้ัง
หมด กด Entire Seq. Poll 
(ดึงขอมูลจากลําดับท้ังหมด) 
ไปยังข้ันตอน c

 เพ่ือยกเลิกงานปจจุบัน 
กดปุมท่ีแสดงหมายเลขหรือชื่อท่ีกําลัง
โทรออก ไปยังข้ันตอน d

 เพ่ือออกโดยไมตองยกเลิก กด 

c เมื่อจอสัมผัสสอบถามวาคุณตองการยกเลิก
งานดึงสัญญาณตามลําดับท้ังหมดหรือไม 
ใหทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงตอไปน้ี:

 กด Yes (ใช) เพ่ือยืนยัน

 เพ่ือออกโดยไมตองยกเลิก กด No 
(ไมใช)

d ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

 เพ่ือยกเลิกงานปจจุบัน กด Yes (ใช)

 เพ่ือออกโดยไมตองยกเลิก กด No 
(ไมใช)
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5

5

บริการสายโทรศพัท 5

ขอมูลผูโทรเขา 5

คุณสมบัติขอมูลผูโทรเขา 
ใหคุณใชบรกิารสมัครรับขอมูลผูโทรเขาท่ีให
บรกิารโดยบริษัทผูใหบริการโทรศัพททองถิ่น
หลายบริษัท บริการน้ีจะแสดงหมายเลขโทรศัพท 
หรือชื่อของผูโทรเขาเมื่อมีสายโทรเขา 
ถาหากมีขอมูล 
โทรติดตอบริษัทผูใหบริการโทรศัพทของคุณเพ ื่อ
รับรายละเอียด

หลังจากมสีายโทรเขาสักครู 
จอสัมผัสจะแสดงหมายเลขโทรศัพทของผูโทร
เขา (และชื่อ ถามี) เมื่อคุณรับสาย 
ขอมูลผูโทรเขาจะหายไปจากจอสัมผัส 
แตขอมูลการโทรจะยังจัดเก็บในหนวยความจํา
หมายเลขโทรเขา

คุณสามารถดูรายการ 
หรือเลือกหมายเลขเพ่ือเพ่ิมไปยังสมุดท่ีอยู 
หรือลบออกจากประวัติ

 คุณสามารถดูหมายเลข (หรือชื่อ)

 ขอความ ID Unknown (ไมมี ID) 
หมายถึงสายโทรเขาน้ันอยูนอกเขตใหบรกิาร
ขอมูลผูโทรเขา

 ขอความ ID Withheld (ไมมีขอมูล) 
หมายถึงผูโทรเขาเจตนาปดก้ันการสงขอมูลผู 
โทรเขา

คุณสามารถพิมพขอมูลหมายเลขโทรเขาท่ีไดรับ
โดยเครื่องของคุณ (ดู วิธีการพิมพรายงาน 
uu หนา 53)

หมายเหตุ
• บริการขอมูลผูโทรเขาอาจมีลักษณะตางกัน
สําหรับผูใหบริการแตละแหง 
โทรติดตอบริษัทผูใหบริการโทรศัพทในทอง
ถิ่นของคุณเพ่ือรับขอมูลเก่ียวกับชนิดบริการท่ี
มีในพ้ืนท่ีของคุณ

• คุณสมบัติน้ีอาจไมมใีนบางประเทศ
 

การหมุนโทรออกเพ่ิม
เติม 5

การรวมหมายเลขในสมุดท่ีอยู 5

บางกรณีคุณอาจตองการเลือกจากผูใหบริการ
โทรศัพททางไกลหลายผูใหบริการ เมื่อคุณสง
โทรสาร อัตราอาจแตกตางกันไป 
ท้ังน้ีข้ึนกับเวลาและปลายทาง 
เพ่ือใชประโยชนจากอัตราคาบริการท่ีถูก 
คุณสามารถจัดเก็บรหัสเขาถึงของผูใหบริการ
โทรศัพททางไกล 
และจัดเก็บรหัสบัตรเครดิตเปนหมายเลขในสมุด
ท่ีอยู 
คุณสามารถจัดเก็บชุดหมายเลขโทรทางไกลนี้
โดยการแบงหมายเลขและจัดเก็บเปนหมายเลข
แยกกันในสมุดท่ีอยู ในลักษณะใดก็ได 
คุณยังสามารถรวมการโทรดวยมือโดยใชแปนตัว
เลข (uuคูมือระดับพ้ืนฐานสําหรับ
ผูใช: การจัดเก็บหมายเลข)

เชน คุณอาจจัดเก็บ ‘01632’ ใน สมุดโทรศัพท: 
Brother 1 และหมายเลข ‘960555’ ใน 
สมุดโทรศัพท: Brother 2 
คุณสามารถใชท้ังสองหมายเลขเพ่ือโทรไปยัง 
‘01632-960555’ ถาคุณกดปุมตอไปน้ี:

a กด  (Fax (โทรสาร))

b กด Address Book (สมุดท่ีอยู)

c ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b 
เพ่ือแสดงหมายเลขใน Brother 1

d กดหมายเลข

e กด Apply (ดําเนินการ)

f กด Address Book (สมุดท่ีอยู)

g ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b 
เพ่ือแสดงหมายเลขใน Brother 2

h กดหมายเลข

การหมุนหมายเลขโทรศัพทและ
การจัดเก็บหมายเลข 5
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i กด Apply (ดําเนินการ)

j กด Fax Start (เริ่มตนโทรสาร) 
คุณจะโทรไปยัง ‘01632-960555’

เพ่ือเปล่ียนแปลงหมายเลขชั่วคราว 
คุณสามารถแทนท่ีสวนใดๆ 
ของหมายเลขไดโดยการกดบนแปนตัวเลข 
ตัวอยางเชน ถาตองการเปล่ียนหมายเลขเปน 
‘01632-960556’ คุณสามารถใสหมายเลข 
(Brother 1: 01632) โดยใชสมุดท่ีอยู กด Apply 
(ดําเนินการ) และกด 960556 บนแปนตัวเลข

หมายเหตุ
ถาคุณจําเปนตองคอยเสียงสัญญาณตอเลข
หมายหรือสัญญาณ ณ ชวงใดๆ ระหวางการ
โทร ใหสรางชวงรอสายโดยกด Pause 
(หยุดชั่วคราว) 
การกดปุมแตละครั้งจะเพ่ิมการหนวงเวลา 3.5 
วินาที คุณสามารถกด Pause (หยุดชั่วคราว) 
ก่ีครัง้ก็ไดตามตองการเพื่อเพ่ิมเวลารอสาย
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5

วิธีจัดเก็บหมายเลขเพ่ิม
เติม 5

จัดเก็บหมายเลขโทรออกในสมุด
ท่ีอยู 5

คุณสามารถจัดเก็บหมายเลขโทรออกจากประวัติ
การโทรลงในสมุดท่ีอยู

a กด  (Fax (โทรสาร))

b กด Call History (ประวัติการโทร)

c กด Outgoing Call (สายโทรออก)

d กดหมายเลข

e กด Edit (แกไข)

f กด Add to Address Book 
(เพ่ิมไปยังสมุดท่ีอยู)

g กด Name (ชื่อ)

h ใสชื่อ (สูงสุด 15 ตัวอักษร) 
โดยใชแปนพิมพบนจอสัมผัส 
(เพ่ือชวยคุณใสตัวอักษร 
uuคูมือระดับพ้ืนฐานสําหรบั
ผูใช: การใสขอความ)
กด OK (ตกลง)

i กด OK (ตกลง) 
เพ่ือยืนยันหมายเลขโทรสารหรือโทรศัพท

j กด 

จัดเก็บหมายเลขสมุดท่ีอยูจาก
ประวัติขอมูลผูโทร 5

ถาคุณสมัครบริการรับขอมูลผูโทรจากบรษิัทผู ให
บรกิารโทรศัพทของคุณ 
คุณสามารถจัดเก็บหมายเลขสมุดท่ีอยูจากสาย
โทรเขาลงในประวัติขอมูลผูโทรเขาได

a กด  (Fax (โทรสาร))

b กด Call History (ประวัติการโทร)

c กด Caller ID History 
(ประวัติรหัสผูโทร)

d (สําหรับประเทศอาเซียน)
ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b 
เพ่ือแสดงหมายเลขท่ีคุณตองการ

e กดหมายเลข

f กด Edit (แกไข)

g กด Add to Address Book 
(เพ่ิมไปยังสมุดท่ีอยู)

h กด Name (ชื่อ)

i ใสชื่อ (สูงสุด 16 ตัวอักษร) 
โดยใชแปนพิมพบนจอสัมผัส 
(เพ่ือชวยคุณใสตัวอักษร: 
uuคูมือระดับพ้ืนฐานสําหรบั
ผูใช: การใสขอความ)
กด OK (ตกลง)

j กด Address (ท่ีอยู)

k กด OK (ตกลง) 
เพ่ือยืนยันหมายเลขโทรสารหรือโทรศัพทท่ี
คุณตองการจัดเก็บ

l กด OK (ตกลง) เพ่ือยืนยัน

m กด 
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การตั้งคากลุมสําหรับการ
กระจายสัญญาณ 5

กลุม ซ่ึงสามารถจัดเก็บในสมุดท่ีอยู 
ใหคุณสามารถสงโทรสารเดียวกันไปยังหมายเลข
โทรสารก่ีหมายเลขก็ได โดยกด Fax (โทรสาร), 
Address Book (สมุดท่ีอยู) ชื่อกลุม Apply 
(ดําเนินการ) และ Fax Start (เริ่มตนโทรสาร)

ข้ันแรก 
คุณจะตองจัดเก็บหมายเลขโทรสารแตละหมาย
เลขในสมุดท่ีอยู (uuคูมือระดับพ้ืนฐานสําหรับ
ผูใช: การจัดเก็บหมายเลขในสมุดท่ีอยู) 
จากน้ันคุณสามารถรวมหมายเลขเหลาน้ันเขาเปน
หมายเลขในกลุมได 
แตละกลุมจะใชหมายเลขในสมุดท่ีอยู 
คุณสามารถกําหนดกลุมไดสูงสุด 20 กลุม 
หรือคุณสามารถกําหนดหมายเลขไดสูงสุด 199 
หมายเลขในกลุมใหญหน่ึงกลุม

(ดูท่ี การกระจายสัญญาณ uu หนา 20)

a กด  (Fax (โทรสาร))

b กด Address Book (สมุดท่ีอยู)

c กด Edit (แกไข)

d กด Setup Groups (กลุมการต้ังคา)

e กด Name (ชื่อ)

f ใสชื่อกลุม (สูงสุด 15 ตัวอักษร) 
โดยใชแปนพิมพบนจอสัมผัส
กด OK (ตกลง)

g กด Add/Delete (เพ่ิม/ลบ)

h เพิ มหมายในเลขสมุดที อยู ไปยงักลุ มโดยกดที 
หมายเลขใหแสดงเครือ่งหมายสีแดง
กด OK (ตกลง)

i อานและยืนยนัรายการชื อและหมายเลขที คุณ
เลือก จากน้ันกด OK (ตกลง) 
เพ่ือบันทึกกลุมของคุณ

j ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

 ถาตองการจัดเก็บกลุมอ่ืนสําหรบัการ
กระจายสัญญาณ ใหทําซํ้าข้ันตอน c - 
i

 ถาตองการจดัเก็บกลุ มสําหรบัการกระจาย

สัญญาณใหเสร็จสิ้น กด 

หมายเหตุ
คุณสามารถพิมพรายการหมายเลขในสมุดท่ีอยู
ท้ังหมดได (uuรายงาน uu หนา 53)

 

การเปลี่ยนช่ือกลุม 5

a กด  (Fax (โทรสาร))

b กด Address Book (สมุดท่ีอยู)

c กด Edit (แกไข)

d กด Change (เปล่ียน)

e ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b 
เพ่ือแสดงกลุมท่ีคุณตองการ

f กดชื่อกลุม

g กด Name (ชื่อ)

h ใสชื่อกลุมใหม (สูงสุด 15 ตัวอักษร) 
โดยใชแปนพิมพบนจอสัมผัส
กด OK (ตกลง)

หมายเหตุ
วิธีเปล่ียนชื่อท่ีจัดเก็บ:

เพ่ือเปล่ียนตัวอักษรหน่ึงตัว กด d หรือ c 
เพ่ือจัดวางเคอรเซอรเพ่ือเลือกตัวอักษรท่ีผ ิด 
จากน้ันกด  ปอนตัวอักษรใหม 
(uuคูมือระดับพ้ืนฐานสําหรับ
ผูใช: การใสขอความ)

 

i กด OK (ตกลง)

j กด 
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5

การลบกลุม 5

a กด  (Fax (โทรสาร))

b กด Address Book (สมุดท่ีอยู)

c กด Edit (แกไข)

d กด Delete (ลบ)

e ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b 
เพ่ือแสดงกลุมท่ีคุณตองการ

f กดชื่อกลุม
กด OK (ตกลง)

g เมื่อจอสัมผัสถาม Erase this data? 
(ลบขอมูลน้ี?) กด Yes (ใช)

h กด 

เพ่ิมหรือลบสมาชิกในกลุม 5

a กด  (Fax (โทรสาร))

b กด Address Book (สมุดท่ีอยู)

c กด Edit (แกไข)

d กด Change (เปล่ียน)

e ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b 
เพ่ือแสดงกลุมท่ีคุณตองการ

f กดชื่อกลุม

g ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรอื b เพ่ือแสดง 
Add/Delete (เพ่ิม/ลบ)

h กด Add/Delete (เพ่ิม/ลบ)

i ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b 
เพ่ือแสดงหมายเลขท่ีคุณตองการเพ่ิมหรือ
ลบ

j ทําข้ันตอนตอไปน้ีสําหรับแตละหมายเลขท่ี
คุณตองการเปล่ียน

 เพ่ือเพ่ิมหมายเลขไปยังกลุม 
กดกลองทําเครื่องหมายของหมายเลข
น้ันเพ่ือเพ่ิมการทําเครื่องหมาย

 เพ่ือลบหมายเลขออกจากกลุม 
กดกลองทําเครื่องหมายของหมายเลข
น้ันเพ่ือนําเครื่องหมายออก

k กด OK (ตกลง)

l กด OK (ตกลง)

m กด 
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6
รายงานโทรสาร 6

กด  บนจอสัมผัสเพ่ือสราง

รายงานการตรวจสอบความ
ถูกตองการสงสัญญาณ และชวงเวลาบันทึก

รายงานการตรวจสอบความถูก
ตองการสงสัญญาณ 6

คณุสามารถใชรายงานการตรวจสอบความถกูตองการ
สงสญัญาณเปนหลกัฐานท่ีคณุสงโทรสาร 
(uuคูมอืระดับพืน้ฐานสาํหรบัผูใช: 
รายงานการตรวจสอบความถกูตองการสงสญัญาณ)

บันทึกโทรสาร 
(รายงานการทํางาน) 6

คุณสามารถต้ังคาเครื่องเพื่อพิมพบันทึกท่ีช วงท่ี
ระบุ (ทุก 50 โทรสาร 6, 12 หรือ 24 ชั่วโมง, 2 
หรือ 7 วัน) 
การต้ังคาโรงงานคือ Every 50 Faxes 
(ทุกๆ โทรสาร 50 แผน)

ถาคุณต้ังคาชวงเปน Off (ปด) 
คุณยังสามารถพิมพรายงานโดยทําตาม
กระบวนการใน รายงาน uu หนา 53

a กด 

b กด All Settings (การต้ังคาท้ังหมด)

c ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Fax (โทรสาร)

d กด Fax (โทรสาร)

e ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Report Setting (การต้ังคารายงาน)

f กด Report Setting 
(การต้ังคารายงาน)

g กด Journal Period (ระยะเวลาบันทึก)

h กด Journal Period (ระยะเวลาบันทึก)

i ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b 
เพ่ือเลือกชวงเวลา
ถาคุณเลือก Every 50 Faxes 
(ทุกๆ โทรสาร 50 แผน) ใหไปยังข้ันตอน m

 6, 12, 24 ชั่วโมง, 2 หรือ 7 วัน

เครื่องจะพิมพรายงานท่ีเวลาท่ีเลือก 
แลวลบงานท้ังหมดจากหนวยความจํา

ถาหนวยความจําของเครื่องเต็มดวยงาน 
200 งานกอนถึงเวลาท่ีคุณเลือกไว 
เครื่องจะพิมพบันทึกกอนแลวจึงลบงาน
ท้ังหมดจากหนวยความจํา 
ถาคุณตองการรายงานเพิ่มเติมกอนถึง
กําหนดพิมพ 
คุณสามารถพิมพไดโดยไมตองลบงาน
จากหนวยความจํา

 ทุก 50 โทรสาร

เครื่องจะพิมพบันทึกเมื่อเครื่องจัดเก็บ 50 
งาน

j กด Time (เวลา) และใสเวลาท่ีจะเริ่มพิมพ 
(ในรูปแบบ 24 ชั่วโมง) 
โดยใชแปนพิมพบนจอสัมผัส
(ตัวอยางเชน: ใส 19:45 สําหรับเวลา 7:45 
PM)
กด OK (ตกลง)

k ถาคุณเลือก Every 7 Days (ทุกๆ 7 วัน) 
กด Day (วัน)

l ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Every Monday (ทุกวันจันทร), 
Every Tuesday (ทุกวันอังคาร), 
Every Wednesday (ทุกวันพุธ), 
Every Thursday (ทุกวันพฤหัส), 
Every Friday (ทุกวันศุกร), 
Every Saturday (ทุกวันเสาร) หรือ 
Every Sunday (ทุกวันอาทิตย) 
จากน้ันกดท่ีวันแรกของการนับถอยหลัง 7 
วัน

m กด 

การพิมพรายงาน 6
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6

รายงาน 6

มีรายงานตอไปน้ี:

1 XMIT Verify (ตรวจสอบ XMIT)

แสดงรายงานการตรวจสอบความถูกตองการ
สงสัญญาณสําหรับโทรสารสงออกลาสุด 200 
งานและพิมพรายงานสุดทาย

2 Address Book (สมุดท่ีอยู)

พิมพรายการรายชื่อและหมายเลขท่ีบันทึกใน
หนวยความจําสมุดท่ีอยู ตามลําดับตัวอักษร

3 Fax Journal (บันทึกโทรสาร)

พิมพรายการขอมูลเก่ียวกับโทรสารรับเขาและ
สงออก 200 งานลาสุด 
(TX: สง) (RX: รับ)

4 User Settings (การต้ังคาผูใช)

พิมพรายการการต้ังคาปจจุบันของคุณ

5 Network Configuration 
(การกําหนดคาเครือขาย)

พิมพรายการการต้ังคาเครอืขายปจจุบันของ
คุณ

6 Drum Dot Print 
(การพิมพใบตรวจสอบชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม))

พิมพใบตรวจสอบดรัมดอทเพื่อแกไขปญหา
การพิมพแบบดอท

7 WLAN Report (รายงาน WLAN)  
(MFC-9330CDW และ MFC-9340CDW)

พิมพผลการวิเคราะหการเชื่อมตอ LAN 
แบบไรสาย

8 Caller ID History (ประวัติรหัสผูโทร)

พิมพรายการของขอมูลผูโทรเขาสําหรบัโทร
สารเขาหรือสายโทรเขาลาสุด

วิธีการพิมพรายงาน 6

a กด 

b กด All Settings (การต้ังคาท้ังหมด)

c ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรอื b เพ่ือแสดง 
Print Reports (รายงานการพิมพ)

d กด Print Reports (รายงานการพิมพ)

e ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b 
เพ่ือแสดงรายงานท่ีคุณตองการ

f กดชื่อรายงาน

g ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

 ถาคุณเลือก XMIT Verify 
(ตรวจสอบ XMIT) ใหไปยังข้ันตอน h

 สําหรับรายงานอ่ืนๆ ไปท่ีข้ันตอน i

h ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

 เพ่ือดูรายงานการตรวจสอบความถูกตอง
การสงสัญญาณ กด View on LCD 
(ดูใน LCD)

 เพ่ือพิมพรายงานการตรวจสอบความถูก
ตองการสงสัญญาณ กด 
Print Report (รายงานการพิมพ)

i กด OK (ตกลง)
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7
การตั้งคาสําเนา 7

คุณสามารถเปล่ียนการต้ังคาสําเนาสําหรับการทํา
สําเนาครั้งตอไปได

การต้ังคาเหลาน้ีจะเปนการชั่วคราว 
เครือ่งจะกลับไปท่ีการต้ังคาเริ่มตนหน่ึงนาทีหลัง
จากคัดลอก

กด Copy (สําเนา) จากน้ันกด Options 
(ตัวเลือก) ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b 
เพ่ือเล่ือนดูการต้ังคาสําเนา 
เมื่อการต้ังคาท่ีคุณตองการถูกแสดงข้ึน 
กดและเลือกตัวเลือกท่ีคุณตองการ

เมื่อคุณเปล่ียนแปลงการต้ังคาเสร็จแลว กด 
Colour Start (เริ่มตนสี) หรอื Mono Start 
(เริ่มตนขาวดํา)

หยดุการทําสําเนา 7

ถาตองการหยุดการทําสําเนา กด 

การปรับปรุงคุณภาพสําเนา 7

คุณสามารถเลือกจากชวงการต้ังคาคุณภาพ 
การต้ังคาโรงงานคือ Auto (อัตโนมติั)

 Auto (อัตโนมัติ)

อัตโนมัติ 
เปนโหมดท่ีแนะนําสําหรับการพิมพปกติ 
เหมาะสําหรับเอกสารท่ีมีท้ังขอความและภาพ
ถาย

 Text (ตัวอักษร)

เหมาะสําหรับเอกสารท่ีมีขอความเปนสวนใหญ

 Photo (รูปถาย)

ปรับคุณภาพสําเนาสําหรบัภาพถายใหดีข้ึน

 Receipt (ใบเสร็จ)

เหมาะสําหรับการทําสําเนาใบเสร็จรับเงิน

a โหลดเอกสารของคุณ

b กด  (Copy (สําเนา))

c ใสจํานวนสําเนา

d กด Options (ตัวเลือก)

e ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรอืกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Quality (คุณภาพ)

f กด Quality (คุณภาพ)

g กด Auto (อัตโนมัติ), Text (ตัวอักษร), 
Photo (รูปถาย) หรือ Receipt (ใบเสร็จ)

h ถาคุณไมตองการเปล่ียนการต้ังคาเพิ่มเติม 
กด OK (ตกลง)

i กด Colour Start (เริม่ตนสี) หรือ 
Mono Start (เริ่มตนขาวดํา)

การทําสําเนา 7
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7

การขยายหรือยอขนาดสําเนา 7

ถาตองการขยายหรือยอขนาดสําเนาถัดไป 
ใหทําตามข้ันตอนเหลาน้ี

a โหลดเอกสารของคุณ

b กด  (Copy (สําเนา))

c ปอนจํานวนสําเนาท่ีคุณตองการ

d กด Options (ตัวเลือก)

e ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Enlarge/Reduce (เพ่ิมขนาด/ลดขนาด)

f กด Enlarge/Reduce 
(เพ่ิมขนาด/ลดขนาด)

g กด 100%, Enlarge (ขยาย), Reduce 
(ลด) หรือ Custom(25-400%) 
(กําหนดเอง(25-400%))

h ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

 ถาคุณเลือก Enlarge (ขยาย) 
กดการขยายหรืออัตราสวนท่ีคุณตองการ

 ถาคุณเลือก Reduce (ลด) 
ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b 
เพ่ือแสดงอัตราสวนการยอท่ีคุณตองการ 
และกดอัตราสวนน้ัน

 ถาคุณเลือก Custom(25-400%) 
(กําหนดเอง(25-400%)) กด  
เพ่ือลบคารอยละท่ีแสดง หรอืกด d 
เพ่ือยายเคอรเซอร 
จากน้ันใสอัตราสวนการยอหรือการขยาย
ระหวาง 25% ถึง 400% โดยเพิ่มข้ันละ 
1%

กด OK (ตกลง)

 ถาคุณเลือก 100% ใหไปยังข้ันตอน i

* การต้ังคาโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมี
เครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
1 Custom(25-400%) (กําหนดเอง(25-400%)) 

ใหคุณใสอัตราสวนระหวาง 25% ถึง 400% 
โดยเพ่ิมข้ันละ 1%

i ถาคุณไมตองการเปล่ียนการต้ังคาเพิ่มเติม 
กด OK (ตกลง)

j กด Colour Start (เริ่มตนสี) หรือ 
Mono Start (เริ่มตนขาวดํา)

หมายเหตุ
Page Layout (รูปแบบหนา) 
น้ันไมสามารถใชไดกับ Enlarge/Reduce 
(เพ่ิมขนาด/ลดขนาด)

 

100%*

200%

141% A5A4

104% EXELTR

97% LTRA4

94% A4LTR

91% Full Page (91% เต็มหนา)

85% LTREXE

83% LGLA4

78% LGLLTR

70% A4A5

50%

Custom(25-400%) 
(กําหนดเอง(25-400%)) 1
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การพิมพ 2 ดาน 7

คุณจะตองเลือกโครงหนาสําเนาการพิมพ 2 
ดานจากตัวเลือกตอไปน้ีกอนท่ีคุณจะเริ่มการทํา
สําเนาแบบการพิมพ 2 ดาน 
โครงหนาของเอกสารของคุณจะกําหนดโดย
โครงหนาการทําสําเนาแบบ 2 หนาท่ีคุณควรเลือก

MFC-9140CDN และ MFC-9330CDW

แนวต้ัง

 การพลิกดานยาว 1 ดาน i 2 ดาน
 

 การพลิกดานสั้น 1 ดาน i 2 ดาน
 

แนวนอน

 การพลิกดานยาว 1 ดาน i 2 ดาน
 

 การพลิกดานสั้น 1 ดาน i 2 ดาน
 

MFC-9340CDW

ถาคุณตองการใชคุณลักษณะสําเนาการพิมพ 2 
ดานอัตโนมัติ วางเอกสารของคุณใน ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)

แนวต้ัง

 2 ดาน i 2 ดาน
 

 การพลิกดานยาว 1 ดาน i 2 ดาน
 

 การพลิกดานยาว 2 ดาน i 1 ดาน
 

 การพลิกดานสั้น 1 ดาน i 2 ดาน
 

 การพลิกดานสั้น 2 ดาน i 1 ดาน
 

1
2

1

2

1
2

1

2

1
2

1

2

1
2

1

2

1

2

1

2

1
2

1

2

1
2

1

2

1
2

1

2

1
2

1

2
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แนวนอน

 2 ดาน i 2 ดาน
 

 การพลิกดานยาว 1 ดาน i 2 ดาน
 

 การพลิกดานยาว 2 ดาน i 1 ดาน
 

 การพลิกดานสั้น 1 ดาน i 2 ดาน
 

 การพลิกดานสั้น 2 ดาน i 1 ดาน
 

a โหลดเอกสารของคุณ

b กด  (Copy (สําเนา))

c ใสจํานวนสําเนา

d กด Options (ตัวเลือก)

e ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
2-sided Copy (สําเนา 2 ดาน)

f กด 2-sided Copy (สําเนา 2 ดาน)

g ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b 
เพ่ือแสดงตัวเลือกโครงหนาท่ีคุณตองการดัง
ตอไปน้ี:
Off (ปด), 
2-sided2-sided (2 ดาน2 ดาน) 1, 
1-sided2-sided Long Edge Flip (1 
ดาน2 ดาน พลิกตามขอบดานยาว), 
2-sided1-sided Long Edge Flip (2 
ดาน1 ดาน พลิกตามขอบดานยาว) 1, 
1-sided2-sided Short Edge Flip (1 
ดาน2 ดาน พลิกตามขอบดานสัน้), 
2-sided1-sided Short Edge Flip (2 
ดาน1 ดาน พลิกตามขอบดานสัน้) 1

1 สําหรับ MFC-9340CDW

h กดตัวเลือกท่ีคุณตองการ

i ถาคุณไมตองการเปล่ียนการต้ังคาเพิ่มเติม 
กด OK (ตกลง)

j กด Colour Start (เริ่มตนสี) หรือ 
Mono Start (เริ่มตนขาวดํา) 
เพ่ือสแกนหนา
ถาคุณวางเอกสารใน ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมติั) 
เครื่องจะสแกนหนาและเริ่มพิมพ

ถาคุณใชกระจกสแกนเนอร ไปที่ขั้นตอน 
k

k หลังจากเครื่องสแกนหนา กด Scan (สแกน) 
เพ่ือสแกนหนาถัดไป

l วางหนาถัดไปบนกระจกสแกนเนอร

m กด OK (ตกลง)
ทําซํ้าข้ันตอน k และ m 
สําหรับแตละหนาของโครงหนาเอกสาร

n หลังจากสแกนครบทุกหนาแลว กด 
Complete (เสร็จสมบูรณ) ในข้ันตอน k 
เพ่ือเสร็จสิ้นข้ันตอน

1

2

1

2

1
2

1

2

1
2

1

2

1
2

1

2

1
2

1

2
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การปรับความเขมและ
คอนทราสต 7

ความเขม 7

ปรับความเขมในการทําสําเนาเพ่ือทําใหสําเนามืด
ลงหรือสวางข้ึน

a โหลดเอกสารของคุณ

b กด  (Copy (สําเนา))

c ใสจํานวนสําเนา

d กด Options (ตัวเลือก)

e ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Density (ความเขม)

f กด Density (ความเขม)

g กดระดับความเขม จากจางไปเขม

h ถาคุณไมตองการเปล่ียนการต้ังคาเพิ่มเติม 
กด OK (ตกลง)

i กด Colour Start (เริ่มตนสี) หรือ 
Mono Start (เริ่มตนขาวดํา)

ความคมชัด 7

ปรับความคมชัดเพ่ือชวยใหภาพคมชัดและสดใส
ยิ่งข้ึน

a โหลดเอกสารของคุณ

b กด  (Copy (สําเนา))

c ใสจํานวนสําเนา

d กด Options (ตัวเลือก)

e ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรอืกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Contrast (ความคมชัด)

f กด Contrast (ความคมชัด)

g กดระดับคอนทราสต

h ถาคุณไมตองการเปล่ียนการต้ังคาเพิ่มเติม 
กด OK (ตกลง)

i กด Colour Start (เริม่ตนสี) หรือ 
Mono Start (เริ่มตนขาวดํา)
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7

การเรียงสําเนา 7

คุณสามารถเรียงหลายสําเนา 
หนาจะเรยีงตามลําดับ 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 
ไปเรื่อยๆ

a โหลดเอกสารของคุณ

b กด  (Copy (สําเนา))

c ใสจํานวนสําเนา

d กด Options (ตัวเลือก)

e ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Stack/Sort (จัดกอง/เรียงชุด)

f กด Stack/Sort (จัดกอง/เรียงชุด)

g กด Sort (เรียง)

h ถาคุณไมตองการเปล่ียนการต้ังคาอ่ืนใดอีก 
กด OK (ตกลง)

i กด Colour Start (เริ่มตนสี) หรือ 
Mono Start (เริม่ตนขาวดํา) 
เพ่ือสแกนหนา
ถาคุณวางเอกสารใน ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) 
เครื่องจะสแกนหนาและเริ่มพิมพ

ถาคุณใชกระจกสแกนเนอร ไปที่ขั้นตอน 
j

j หลังจากเครื่องสแกนหนา กด Scan (สแกน) 
เพ่ือสแกนหนาถัดไป

k วางหนาถัดไปบนกระจกสแกนเนอร

l กด OK (ตกลง)
ทําซํ้าข้ันตอน j และ l 
สําหรับแตละหนาของโครงหนาเอกสาร

m หลังจากสแกนครบทุกหนาแลว กด 
Complete (เสร็จสมบูรณ) ในข้ันตอน j 
เพ่ือเสร็จสิ้นข้ันตอน

ทําสําเนา N in 1 
(การจัดหนากระดาษในหนา
เดียว)(โครงหนาเอกสาร) 7

คุณสามารถลดจํานวนกระดาษท่ีใชไดเมื่อคัดลอก
โดยใชคุณลักษณะสําเนา N in 1 
(การจัดหนากระดาษในหนาเดียว) 
ซ่ึงอนุญาตใหคุณทําสําเนาสองหรือสี่หนาลงใน
หนาเดียว 
ถาคุณตองการทําสําเนาท้ังสองดานของบัตร
ประจําตัวลงในหน่ึงหนากระดาษ ดูท่ี 
สําเนา ID 2 ใน 1 uu หนา 61

ขอควรจํา
• ตรวจสอบวาขนาดกระดาษถูกกําหนดเปน A4, 
Letter (จดหมาย), Legal หรือ Folio

• คุณไมสามารถใชการต้ังคา 
Enlarge/Reduce (เพ่ิมขนาด/ลดขนาด) 
พรอมกับคุณลักษณะ N in 1 
(การจัดหนากระดาษในหนาเดียว)

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

 

a โหลดเอกสารของคุณ

b กด  (Copy (สําเนา))

c ใสจํานวนสําเนา

d กด Options (ตัวเลือก)

e ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรอื b เพ่ือแสดง 
Page Layout (รปูแบบหนา)

f กด Page Layout (รูปแบบหนา)

g ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรอื b เพ่ือแสดง 
Off(1in1) (ปด(1 ใน 1)), 2in1(P) 
(2 ใน 1 (P)), 2in1(L) (2 ใน 1 (L)), 
2in1(ID) (2 ใน 1 (ID)) 1, 4in1(P) 
(4 ใน 1 (P)) หรือ 4in1(L) (4 ใน 1 (L))
1 สําหรับขอมูลเกีย่วกับ 2in1(ID) (2 ใน 1 (ID)) 

ดูที่ สําเนา ID 2 ใน 1 uu หนา 61

h กดตัวเลือกท่ีคุณตองการ
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i ถาคุณไมตองการเปล่ียนการต้ังคาเพิ่มเติม 
กด OK (ตกลง)

j กด Colour Start (เริ่มตนสี) หรือ 
Mono Start (เริ่มตนขาวดํา) 
เพ่ือสแกนหนา
ถาคุณวางเอกสารใน ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) 
เครื่องจะสแกนหนาและเริม่พิมพ

ถาคุณใชกระจกสแกนเนอร ไปที่ขั้นตอน 
k

k หลังจากเครื่องสแกนหนา กด Scan (สแกน) 
เพ่ือสแกนหนาถัดไป

l วางหนาถัดไปบนกระจกสแกนเนอร

m กด OK (ตกลง)
ทําซํ้าข้ันตอน k และ m 
สําหรับแตละหนาของโครงหนาเอกสาร

n หลังจากสแกนครบทุกหนาแลว กด 
Complete (เสรจ็สมบูรณ) ในข้ันตอน k 
เพ่ือเสร็จสิ้นข้ันตอน

ถาคุณกําลังทําสําเนาจาก ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ): 7

วางเอกสารของคุณ หงายข้ึน 
ในทิศทางดังภาพประกอบน้ี:

 2in1(P) (2 ใน 1 (P))
 

 2in1(L) (2 ใน 1 (L))
 

 4in1(P) (4 ใน 1 (P))
 

 4in1(L) (4 ใน 1 (L))
 

ถาคุณกําลังทําสําเนาจากกระจก
สแกนเนอร: 7

วางเอกสารของคุณ คว่ําลง 
ในทิศทางดังภาพประกอบนี้:

 2in1(P) (2 ใน 1 (P))
 

 2in1(L) (2 ใน 1 (L))
 

 4in1(P) (4 ใน 1 (P))
 

 4in1(L) (4 ใน 1 (L))
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สําเนา ID 2 ใน 1 7

คุณสามารถทําสําเนาท้ังสองดานของบัตรประจํา
ตัวลงในหน่ึงหนากระดาษโดยรักษาขนาดบัตร
เทาเดิม

หมายเหตุ
คุณสามารถทําสําเนาบัตรประจําตัวภายในขอบ
เขตท่ีอนุญาตภายใตกฎหมายท่ีบังคับใช 
(uuคูมือเก่ียวกับความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ : 
การใชงานแบบผิดกฎหมายของการทําสําเนาอุ
ปกรณ (MFC และ DCP เทาน้ัน))

 

a วางบัตรประจําตัวของคุณ คว่ําลง 
ใกลมุมซายของกระจกสแกนเนอร
 

1 4 มม. หรือมากกวา (บน, ซาย)

 แมวาเอกสารจะวางอยูบน ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) 
เครื่องจะสแกนขอมูลจากกระจก
สแกนเนอรเมื่ออยูในโหมดน้ี

b กด  (Copy (สําเนา))

c ใสจํานวนสําเนา

d กด Options (ตัวเลือก)

e ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Page Layout (รูปแบบหนา)

f กด Page Layout (รูปแบบหนา)

g ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
2in1(ID) (2 ใน 1 (ID))

h กด 2in1(ID) (2 ใน 1 (ID))

i อานและยืนยันรายการการต้ังคาท่ีคุณเลือก 
จากน้ันกด OK (ตกลง)

j กด Colour Start (เริ่มตนสี) หรือ 
Mono Start (เริ่มตนขาวดํา)
เครื่องจะเริ่มการสแกนดานหน่ึงของบัตร
ประจําตัว

k หลังจากเครื่องสแกนดานหน่ึงแลว กด Scan 
(สแกน) พลิกบัตรประจําตัว 
และวางบัตรไวใกลมุมซายของกระจก
สแกนเนอร จากน้ันกด OK (ตกลง) 
เพ่ือสแกนอีกดานหน่ึง

หมายเหตุ
เมื่อเลือกสําเนาบัตรประจําตัวแบบ 2 ใน 1 
เครื่องจะกําหนดคุณภาพเปน Photo (รูปถาย) 
และความคมชัดเปน +2

 

l กด 1
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ปรับความสดของสี 7

คุณสามารถเปล่ียนการต้ังคาเริ่มตนสําหรับความ
สดของสี

a โหลดเอกสารของคุณ

b กด  (Copy (สําเนา))

c ใสจํานวนสําเนา

d กด Options (ตัวเลือก)

e ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Colour Adjust (ปรับสี)

f กด Colour Adjust (ปรับสี)

g กด Red (สีแดง), Green (สีเขียว) หรือ 
Blue (สีฟา)

h กดระดับของความสดของสี

i ทําซํ้าข้ันตอน g และ h 
ถาคุณตองการปรับคาของสีถัดไป
หลังจากปรับการต้ังคาของสีแลว 

กด 

j ถาคุณไมตองการเปล่ียนการต้ังคาเพิ่มเติม 
กด OK (ตกลง)

k กด Colour Start (เริ่มตนสี)

ทําสําเนา N in 1 
(การจัดหนากระดาษในหนา
เดียว) แบบ 2 หนา 
(MFC-9340CDW) 7

เมื่อคุณเลือกทําสําเนา N in 1 
(การจัดหนากระดาษในหนาเดียว) แบบ 2 
หนาสําหรับเอกสาร 2 หนา 
คุณจะตองเลือกตัวเลือกโครงหนาใน 2-sided 
Copy Page Layout (โครงหนาสําเนา 2 ดาน) 
คุณจะสามารถเขาถึง 2-sided Copy Page 
Layout (โครงหนาสําเนา 2 ดาน) หลังจากเลือก 
2-sided2-sided (2 ดาน2 ดาน) สําหรับ 
2-sided Copy (สําเนา 2 ดาน) 
และโครงหนาแบบ N in 1 
(การจัดหนากระดาษในหนาเดียว) ใดๆ สําหรับ 
Page Layout (รูปแบบหนา)

คุณจะตองเลือกตัวเลือกท่ีเหมาะสมจากตาราง

การจํากัด
ขอบของ
เอกสาร

ขอบของ
สําเนาที่จะ
จํากัด

ตัวเลือกที่คุณ
ตองเลือก

ขอบดานยาว ขอบดานยาว LongEdge 
LongEdge 
(ตามขอบดานยาว 
ตามขอบดานยาว)

ขอบดานสั้น LongEdge 
ShortEdge 
(ตามขอบดานยาว 
ตามขอบดานสัน้)

ขอบดานสัน้ ขอบดานยาว ShortEdge 
LongEdge 
(ตามขอบดานสั้น 
ตามขอบดานยาว)

ขอบดานสั้น ShortEdge 
ShortEdge 
(ตามขอบดานสั้น 
ตามขอบดานสัน้)
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ขอควรจํา
• ใสเอกสารของคุณใน ADF 

(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) 
เพ่ือใชคุณลักษณะ 2-sided Copy Page 
Layout (โครงหนาสําเนา 2 ดาน)

• คุณลักษณะ 2-sided Copy Page 
Layout (โครงหนาสําเนา 2 ดาน) 
ไมสามารถใชไดเมื่อคุณเลือก 2in1(ID) 
(2 ใน 1 (ID)) สําหรับ Page Layout 
(รูปแบบหนา)

 

a โหลดเอกสารจาก ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)

b กด  (Copy (สําเนา))

c ใสจํานวนสําเนา

d กด Options (ตัวเลือก)

e เลือก 2-sided2-sided 
(2 ดาน2 ดาน) ใน 2-sided Copy 
(สําเนา 2 ดาน) (ดู การพิมพ 2 ดาน 
uu หนา 56)

f เลือก 2in1(P) (2 ใน 1 (P)), 2in1(L) 
(2 ใน 1 (L)), 4in1(P) (4 ใน 1 (P)) หรือ 
4in1(L) (4 ใน 1 (L)) ใน 
Page Layout (รูปแบบหนา) (ดู ทําสําเนา 
N in 1 (การจัดหนากระดาษในหนา 
เดียว)(โครงหนาเอกสาร) uu หนา 59)

g ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
2-sided Copy Page Layout 
(โครงหนาสําเนา 2 ดาน)

h กด 2-sided Copy Page Layout 
(โครงหนาสําเนา 2 ดาน)

i กด LongEdge LongEdge 
(ตามขอบดานยาว ตามขอบดานยาว), 
LongEdge ShortEdge 
(ตามขอบดานยาว ตามขอบดานสั้น), 
ShortEdge LongEdge 
(ตามขอบดานสั้น ตามขอบดานยาว) หรือ 
ShortEdge ShortEdge 
(ตามขอบดานสั้น ตามขอบดานสั้น)

j ถาคุณไมตองการเปล่ียนการต้ังคาเพิ่มเติม 
กด OK (ตกลง)

k กด Colour Start (เริ่มตนสี) หรือ 
Mono Start (เริ่มตนขาวดํา)
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การกําจัดสีพ้ืนหลัง 7

Remove Background Colour 
(กําจัดสีพ้ืนหลัง) 
กําจัดสีพ้ืนหลังของเอกสารเมื่อทําสําเนา 
การใชงานฟงกชั่นน้ีจะทําใหสําเนาอานไดชัดเจน
ข้ึน และอาจประหยัดผงหมึก (โทนเนอร) ดวย

หมายเหตุ
ฟงกชั่นน้ีใชไดเฉพาะสําหรับการทําสําเนาสี
เทาน้ัน

 

a โหลดเอกสารของคุณ

b กด  (Copy (สําเนา))

c ใสจํานวนสําเนา

d กด Options (ตัวเลือก)

e ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Advanced Settings (การต้ังคาข้ันสูง)

f กด Advanced Settings 
(การต้ังคาข้ันสูง)

g กด Remove Background Colour 
(กําจัดสีพ้ืนหลัง)

h กด Low (ตํ่า), Medium (กลาง) หรือ High 
(สูง)

i ถาคุณไมตองการเปล่ียนการต้ังคาเพิ่มเติม 
กด OK (ตกลง)

j กด Colour Start (เริ่มตนสี)

การบันทึกตัวเลือกการทําสําเนา
ใหเปนทางลัด 7

คุณสามารถบันทึกตัวเลือกการทําสําเนาท่ีคุณใช
บอยท่ีสุด โดยการบันทึกเปนทางลัด

a กด  (Copy (สําเนา))

b กด Options (ตัวเลือก)

c ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Quality (คุณภาพ), Enlarge/Reduce 
(เพ่ิมขนาด/ลดขนาด), 2-sided Copy 
(สําเนา 2 ดาน), Density (ความเขม), 
Contrast (ความคมชัด), Stack/Sort 
(จัดกอง/เรียงชุด), Page Layout 
(รูปแบบหนา), Colour Adjust (ปรบัสี), 
2-sided Copy Page Layout 
(โครงหนาสําเนา 2 ดาน) หรอื 
Remove Background Colour 
(กําจัดสีพ้ืนหลัง) 
จากน้ันกดการต้ังคาท่ีคุณตองการ

d ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b 
เพ่ือแสดงตัวเลือกท่ีมี 
จากน้ันกดตัวเลือกใหมของคุณ
ทําซํ้าข้ันตอน c และ d 
สําหรับแตละการต้ังคาท่ีคุณตองการเปล่ียน

e เมื่อคุณเลือกตัวเลือกใหมเสร็จสิ้นแลว กด 
Save as Shortcut 
(บันทึกเปนทางลัด)

f อานและยืนยันรายการการต้ังคาท่ีคุณเลือก
สําหรับสรางทางลัด จากน้ันกด OK (ตกลง)

g ใสชื่อทางลัดโดยใชแปนพิมพบนจอสัมผัส
(เพ่ือชวยคุณใสตัวอักษร: 
uuคูมือระดับพ้ืนฐานสําหรับผูใช: 
การใสขอความ)
กด OK (ตกลง)

h กด OK (ตกลง) เพ่ือบันทึกทางลัดของคุณ

i กด 
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7

การประหยัดกระดาษ 7

คุณสามารถใชการกําหนดคาลวงหนาการประหยัด
กระดาษ เพ่ือลดปริมาณกระดาษท่ีใชทําสําเนาได 
การประหยัดกระดาษจะใชโครงหนาแบบ 4 ใน 1 
และตัวเลือกการทําสําเนาแบบ 2 หนา

a โหลดเอกสารของคุณ

b กด  (Copy (สําเนา))

c ปดน้ิวไปทางซายหรือทางขวาเพ่ือแสดง 
Paper Save (ประหยัดกระดาษ)

d กด Paper Save (ประหยัดกระดาษ)

e ใสจํานวนสําเนา

f ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

 ถาตองการเปล่ียนแปลงการต้ังคาเพิ่มเติม 
ไปท่ีข้ันตอน g

 เมื่อคุณเปล่ียนแปลงการต้ังคาเสร็จแลว 
ไปท่ีข้ันตอน j

g กด Options (ตัวเลือก)

h ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b 
เพ่ือแสดงการต้ังคาท่ีมี 
จากน้ันกดการต้ังคาใหมของคุณ

i ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b 
เพ่ือแสดงตัวเลือกท่ีมี 
จากน้ันกดตัวเลือกใหมของคุณ
ทําซํ้าข้ันตอน h และ i 
สําหรับแตละการต้ังคาท่ีคุณตองการ 
เมื่อคุณเปล่ียนแปลงการต้ังคาเสร็จแลว กด 
OK

j กด Colour Start (เริ่มตนสี) หรือ 
Mono Start (เริม่ตนขาวดํา)
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A
ตรวจสอบเคร่ือง A

พิมพหนาทดสอบ A

คุณสามารถพิมพหนาทดสอบเพ่ือตรวจสอบ
คุณภาพการพิมพของคุณได

a กด 

b กด Test Print (การทดลองพิมพ)

c จอสัมผัสจะแสดง Press [OK] 
(กด [ตกลง])
กด OK (ตกลง)
เครื่องจะพิมพหนาทดสอบ

d กด 

การตรวจสอบตัวนับจํานวนหนา A

คุณสามารถดูท่ีตัวนับหนาของเครื่องเพ่ือดูจํานวน
สําเนา หนาท่ีพิมพ รายงานและรายการ โทรสาร 
หรือสรุปรวม

a กด 

b กด All Settings (การต้ังคาท้ังหมด)

c ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรอืกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Machine Info. (ขอมูลเครื่อง)

d กด Machine Info. (ขอมูลเครื่อง)

e กด Page Counter (ตัวนับหนา)
จอสัมผัสจะแสดงจํานวนหนาสําหรับ Total 
(รวม), Fax/List (โทรสาร/รายการ), 
Copy (สําเนา) และ Print (พิมพ)

f กด 

การตรวจสอบอายุการใชงาน
ของตลับผงหมึก (โทนเนอร) A

คุณสามารถดูอายุการใชงานท่ีเหลือโดยประมาณ
ของตลับผงหมึก (โทนเนอร)

a กด 

b กด Toner Life (อายุโทนเนอร)
จอสัมผัสจะแสดงอายุการใชงานท่ีเหลือโดย
ประมาณของตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
เปนแผนภูมิแทง

c กด 

การบํารุงรักษาตามปกติ A
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A

การตรวจสอบอายุการใชงาน
ของช้ินสวน A

คุณสามารถดูอายุการใชงานของชิ้นสวนของ
เครื่องไดในจอสัมผัส

a กด 

b กด All Settings (การต้ังคาท้ังหมด)

c ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Machine Info. (ขอมูลเครื่อง)

d กด Machine Info. (ขอมูลเครื่อง)

e กด Parts Life (อายุการใชงานชิ้นสวน)

f กด a หรือ b 
เพ่ือดูอายุการใชงานท่ีเหลือโดยประมาณ
ของชิ้นสวนของ Drum Black(BK) 
(แมแบบสรางภาพสีดํ า (BK)), 
Drum Cyan(C) 
(แมแบบสรางภาพสีฟา (C)), 
Drum Magenta(M) 
(แมแบบสรางภาพสีชมพู (M)), 
Drum Yellow(Y) 
(แมแบบสรางภาพสีเหลือง (Y)), 
Belt Unit 
(ชุดสายพานลําเลียงกระดาษ), Fuser 
(ฟวสเซอร), PF Kit 
(ชุดลูกยางปอนกระดาษ)

g กด 

หมายเหตุ
อายุการใชงานท่ีเหลืออยูของตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) 
จะแสดงอยูในรายงานการต้ังคาโดยผูใช (ดู 
วิธีการพิมพรายงาน uu หนา 53)

 

การเปล่ียนชิ้นสวนการ
บํารุงรักษาตามระยะเวลา A

ชิ้นสวนท่ีบํารุงรักษาตามระยะเวลาตองเปล่ียนเปน
ประจําเพื่อรักษาคุณภาพการพิมพ 
ชุดทําความรอนและชุดลูกยางปอนกระดาษ 
ท่ีแสดงในตารางจะตองไดรับการเปล่ียนหลังจาก
การพิมพประมาณ 50,000 หนา 1 
ติดตอบริการลูกคาสัมพันธของบราเดอร 
เมื่อมีขอความเหลาน้ีปรากฏบนจอสัมผัส

1 A4 หรือ Letter หนาเดียว

ขอความบนจอ
สัมผัส

คําอธิบาย

Replace Fuser 
(เปลี่ยนฟวสเซอร)

เปลี่ยนชุดทําความรอน

Replace PF Kit 
(เปลี่ยนชุดลูกยาง 
ปอนกระดาษ)

เปลี่ยนชุดลูกยางปอนกระดาษ
สําหรับถาดใสกระดาษ
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การบรรจุภัณฑและการ
ขนสงเคร่ืองพิมพ A

คําเตือน
 

เครื่องน้ีหนักมากและหนักกวา 20.0 กก. 
เพ่ือปองกันการบาดเจ็บท่ีอาจเกิดข้ึน 
ตองมีอยางนอยสองคนในการยกเครื่องน้ี 
โดยท่ีใหคนแรกยกท่ีดานหนาเครื่อง 
และอีกคนหน่ึงยกท่ีดานหลัง 
ดังท่ีแสดงในภาพประกอบตอไปน้ี 
ระวังอยาใหเครือ่งทับน้ิวเมื่อคุณวางเครื่องลง
 

 

หมายเหตุ
หากคุณจําเปนตองขนยายเครื่องดวยกรณีใดก็
ตาม 
ใหบรรจุเครื่องลงในบรรจุภัณฑเดิมดวยความ
ระมัดระวังเพ่ือหลีกเล่ียงความเสียหายท่ีอาจ
เกิดข้ึนในระหวางการขนสง 
เครือ่งควรมีการประกันภัยโดยสมบูรณจากผู
ขนสง

 

a กดคาง  เพ่ือปดเครื่อง 
ปดเครื่องพิมพท้ิงไวอยางนอย 10 
นาทีเพ่ือใหเย็นลง

b ถอดสายท้ังหมดแลวปลดปล๊ักไฟจาก 
เตารับไฟฟา

c วางวัสดุบรรจุภัณฑ (1) ในกลอง
 

1
FRONT
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A

d หอเครื่องพิมพในถุงพลาสติก 
แลววางลงบนวัสดุบรรจุภัณฑดานลาง (1) 
 

e ใสวัสดุบรรจุภัณฑ (2) ท่ีมีเครื่องหมาย “R” 
ท่ีดานขวาของเครื่องพิมพ ใสวัสดุบรรจุภัณฑ 
(3) ท่ีมีเครื่องหมาย “L” 
ท่ีดานซายของเครื่องพิมพ วางสายไฟ AC 
และวัสดุการพิมพในกลองบรรจุเดิมดังแสดง
ในภาพประกอบ
 

f ปดกลองและปดเทปอีกครั้ง

FRONT
1

2

3 R

L
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B
ขอมูลดังกลาวเปนรายการของคุณลักษณะและเง่ือนไขท่ีปรากฏอยูในคูมือการใชงานบราเดอร ทั งน้ี 
คุณสมบัติของการใชงานดังกลาวจะข้ึนอยูกับร ุนท่ีคุณเลือกซ้ือ

อภิธานศัพท B

3.7 นิ้ว (93.4 มม.) หนาจอแสดงผลแบบ LCD 
ของจอสัมผัส และแผงจอสัมผัส
หนาจอแสดงผลแบบ LCD (Liquid Crystal 
Display) 
ของจอสัมผัสท่ีอยูบนเครื่องจะแสดงขอความ
แบบตอบโตและคําถามในการใชงานเครื่อง 
คุณสามารถสั่งงานจอสัมผัสไดโดยการกด
หรือปดน้ิวบนจอ 
แผงสัมผัสท่ีดานขวาของหนาจอแสดงผลแบบ 
LCD จะเรืองแสง LED 
เมื่อมีคําสั่งสําหรับการสั่งงานปจจุบัน

ADF (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)
วางเอกสารใน ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) 
และสแกนทีละหนาโดยอัตโนมัติ

ECM (โหมดการแกไขขอผิดพลาด)
ตรวจจับขอผิดพลาดในระหวางการสงสัญญาณ
โทรสารและสงหนาโทรสารท่ีเกิดขอผิดพลาด
อีกครั้ง

Greyscale (ภาพสีเทา)
แสงเงา สีเทา 
ในสําเนาและการสงโทรสารภาพถาย

OCR (การรูจําอักขระทางภาพ)
Nuance™ PaperPort™ 12SE 
หรือซอฟตแวรแอพพลิเคชัน Presto! 
PageManager 
จะแปลงภาพขอความเปนขอความท่ีคุณ
สามารถแกไขได

TAD (อุปกรณตอบรับโทรศัพท)
คุณสามารถเชื่อมตอเครื่องตอบรับโทรศัพท
ภายนอกเขากับเครื่องของคุณ

เสียงเรียก
รูปแบบการหมุนโทรออก 
ผานสายโทรศัพทท่ีใชกับโทรศัพทแบบ 
Touch Tone

เสียงเรียกโทรสาร (CNG tones)
เสียงเรียกพิเศษ (เสียงปบ) 
ท่ีสงจากเครื่องโทรสารในระหวางการสง
สัญญาณอัตโนมัติ 
เพ่ือแจงเครื่องรับวาเครื่องโทรสารกําลังเรียก
ไป

เสียงเรียกที่แตกตาง
บริการแบบสมัครสมาชิกโดยซ้ือจากบริษัทท่ี
ใหบรกิารทางดานโทรศัพท 
ซ่ึงจะใหหมายเลขโทรศัพทอีกหมายเลขหน่ึง
เพ่ือใชงานกับสายโทรศัพทท่ีมีอยูเดิม 
เครือ่งของ Brother 
ใชหมายเลขใหมในการจําลองการทํางานของ
สายเครื่องโทรสารท่ีกําหนดเฉพาะ

เสียงสัญญาณเครื่องโทรสาร
สัญญาณท่ีสงโดยเครื่องสงและรบัโทรสาร
ขณะสื่อสารขอมูล

โทรศัพทที่ตอแยกออกจากตัวเครื่อง
โทรศัพทท่ีใชกับหมายเลขเครื่องโทรสารท่ีตอ
เขากับเตารับไฟบนผนังท่ีแยกตางหาก

โทรศัพทภายนอก
TAD (อุปกรณตอบรับโทรศัพท) 
หรือโทรศัพทท่ีเชื่อมตอกับเครื่องของคุณ

โทรสาร/โทรศัพท
คุณสามารถรับโทรสารและโทรศัพทได 
อยาใชโหมดน้ีหากคุณใชอุปกรณตอบรับ
โทรศัพท (TAD)

กลุมเครื่องที่สามารถเขากันได
ความสามารถของเครื่องโทรสารในการสื่อสาร
กับเครือ่งอ่ืน 
กลุมเครื่องท่ีสามารถเขากันไดใชงานได
ระหวางกลุม ITU-T

การเขาถึงแบบคู
เครือ่งของคุณสามารถสแกนโทรสารสงออก
หรืองานท่ีต้ังเวลาไวในหนวยความจํา 
ในขณะเดียวกับท่ีกําลังสงโทรสารหรือรับ
โทรสาร หรอืพิมพโทรสารขาเขา
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การเขาถึงการเรียกดูจากระยะไกล
ความสามารถในการเขาถึงเครื่องของคุณจาก
ระยะไกลจากโทรศัพทแบบ touch tone

การกระจายสัญญาณ
ความสามารถในการสงขอความโทรสารเดียว
กันไปยังหลายตําแหนง

การจัดเก็บโทรสาร
คุณสามารถจัดเก็บโทรสารในหนวยความจํา

การชะลอการเรียกสาย
จํานวนการเรยีกสายกอนท่ีเครื่องจะรับสายใน
โหมด Fax (โทรสาร) และ Fax/Tel 
(โทรสาร/โทรศัพท)

การชะลอการสงโทรสาร
สงโทรสารของคุณภายหลังตามเวลาท่ีระบุของ
วัน

การดึงสัญญาณ
กระบวนการท่ีเครื่องโทรสารโทรไปยังเครื่อง
โทรสารอ่ืนเพ่ือเรียกดูขอความโทรสารท่ีคาง
อยู

การตรวจจับโทรสาร
กําหนดใหเครื่องของคุณตอบสนองเสียงเรียก
โทรสาร (CNG tones) 
หากคุณขัดจังหวะการติดตอดวยโทรสารโดย
การรับสาย

การต้ังคาขอมูลประจําเครื่อง
ขอมูลท่ีจัดเก็บท่ีปรากฏดานบนของหนาท่ีสง
โทรสาร รวมถึงชื่อผูสงและหมายเลขโทรสาร

การต้ังคาชั่วคราว
คุณสามารถเลือกตัวเลือกสําหรับการสง
สัญญาณโทรสารแตละครัง้และทําสําเนาโดย
ไมเปล่ียนแปลงการต้ังคาเริม่ตน

การยอขนาดโดยอัตโนมัติ
ยอขนาดโทรสารรับเขา

การรับขอมูลเมื่อกระดาษหมด
รับโทรสารเขาในหนวยความจําของเครื่องเมื่อ
กระดาษในเครื่องหมด

การสแกน
กระบวนการสงภาพอิเล็กทรอนิกสของเอกสาร
ในคอมพิวเตอรของคุณ

การสงโทรสารไปยังตางประเทศ
เปล่ียนการต้ังคาชั่วคราวไปยังเสียงสัญญาณ
เครื่องโทรสารเพ่ือแกปญหาสัญญาณรบกวน
และ static ขณะโทรไปยังตางประเทศ

การสงโทรสารดวยตนเอง
เมื่อคุณกด Hook (ปุมวางสาย) 
เพ่ือฟงเสียงการตอบรับของเครือ่งโทรสารกอน
ท่ีคุณจะกด Fax Start (เริ่มตนโทรสาร) 
เพ่ือเริ่มการสงขอมูล

การสงโทรสารอัตโนมัติ
การสงโทรสารโดยไมยกชุดหูฟงโทรศัพทของ
โทรศัพทภายนอก หรอืกดHook (ปุมวางสาย)

การสงตอโทรสาร
สงโทรสารท่ีไดรับในหนวยความจําไปยังหมาย
เลขโทรสารท่ีต้ังโปรแกรมลวงหนา

การสงสัญญาณ
กระบวนการสงโทรสารผานสายโทรศัพทจาก
เครื่องของคุณไปยังเครื่องโทรสารท่ีรับขอมูล

การสงสัญญาณแบบชุด
เน่ืองจากเปนคุณลักษณะการประหยัดตนทุน 
การชะลอการสงโทรสารท้ังหมดไปยังหมาย
เลขเครื่องโทรสารเดียวกันจะถูกสงสัญญาณ
พรอมกัน

การสงสัญญาณแบบทันที
เมื่อหนวยความจําเต็ม 
คุณสามารถสงโทรสารแบบทันที

การหมุนทวนหมายเลขโทรซ้ําอัตโนมัติ
คุณลักษณะท่ีกําหนดใหเครือ่งของคุณหมุน
ทวนหมายเลขเครื่องโทรสารลาสุดซํ้าหลัง
จากผานไปหานาทีหากโทรสารสงไมผานเน่ือง
จากสายไมวาง

ชวงเวลาบันทึก
ชวงเวลาท่ีต้ังโปรแกรมลวงหนาระหวางราย
งานบันทึกโทรสารท่ีพิมพออกโดยอัตโนมัติ 
คุณสามารถพิมพบันทึกโทรสารไดตามตองการ
โดยไมตองขัดจังหวะรอบการพิมพ

ขอผิดพลาดเกี่ยวกับการติดตอส่ือสาร 
(หรือการส่ือสารผิดพลาด)
ขอผิดพลาดในระหวางการสงหรือรับโทรสาร 
โดยท่ัวไปเกิดจากมีสายสัญญาณรบกวนหรือ 
static
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ขอมูลผูโทรเขา
บริการท่ีซ้ือจากบริษัทผูใหบริการโทรศัพท 
ท่ีใหคุณเห็นหมายเลข (หรือชื่อ) 
ของสายท่ีโทรเขามาหาคุณ

คนหา
รายการตามลําดับตัวอักษรของสมุดท่ีอยูท่ีจัด
เก็บ และหมายเลขกลุม

ความเขม
การเปล่ียนความเขมทําใหท้ังภาพจางลงหรือ
เขมข้ึน

ความคมชัด
การต้ังคาการชดเชยเอกสารท่ีมืดหรอืสวางโดย
ปรับโทรสารหรือสําเนาเอกสารท่ีมืดใหสวาง
ข้ึนและเอกสารท่ีสวางใหมืดลง

ความดังของเสียงเรียกเขา
การต้ังคาระดับเสียงสําหรับเสียงเรียกเขาของ
เครือ่ง

ความละเอียดแบบละเอียด
ความละเอียดอยูท่ี 203 × 196 dpi 
สําหรบัใชกับงานพิมพและกราฟท่ีมีขนาดเล็ก

ความละเอียด
จํานวนบรรทัดแนวต้ังและแนวนอนตอน้ิว

งานที่เหลืออยู
คุณสามารถตรวจสอบงานโทรสารท่ีต้ัง
โปรแกรมไวท่ีคางอยูในหนวยความจําและ
ยกเลิกแตละงานได

งานพิมพสํารอง
เครือ่งของคุณจะพิมพสําเนาโทรสารท้ังหมดท่ี
ไดรับและจัดเก็บในหนวยความจํา 
ซ่ึงเปนคุณลักษณะความปลอดภัยเพ่ือปองกัน
ไมใหขอความของคุณสูญหายหากเกิดไฟฟา
ขัดของ

ตารางการต้ังคา
คําแนะนําแบบรวดเร็ว 
ท่ีแสดงการต้ังคาและตัวเลือกท้ังหมดท่ีมี
สําหรบัการต้ังคาเครื่องของคุณ

บันทึกโทรสาร
แสดงขอมลูเก่ียวกับโทรสารรับเขาและสงออก 
200 รายการลาสุด TX หมายถึง สง RX 
หมายถึง รับ

ยกเลิกงาน
ยกเลิกงานพิมพท่ีต้ังโปรแกรมแลว 
และลางงานพิมพออกจากหนวยความจําของ
เครือ่ง

รหัสการเขาถึงระยะไกล
รหัสสี่ตัวของคุณ (– – –l) 
ท่ีอนุญาตใหคุณโทรออกและเขาใชงานเครื่อง
ของคุณจากท่ีอ่ืน

รหัสการเริ่มทํางานแบบระยะไกล
(โหมดเครื่องโทรสาร/โทรศัพทเทานั้น)
กดรหัสน้ี (l51) 
เมื่อคุณรับสายการติดตอดวยโทรสารโดยใช
โทรศัพทสายตอหรือโทรศัพทภายนอก 

รหัสการปดใชงานเครือ่งจากระยะไกล 
(โหมดเครื่องโทรสาร/โทรศัพทเทานั้น)
เมื่อเครื่องรับสายการโทรดวยเสียง 
เครือ่งจะเรียกเสียงเรยีกท่ีดังติดกันแบบสอง
ครั้ง 
คุณสามารถรับสายตอหรือสายภายนอกไดโดย
กดรหัสน้ี (#51) 

ระดับความดังของเสียงเตือน
การต้ังคาระดับเสียงสําหรับเสียงเมื่อกดปุมหรือ
เกิดความผิดพลาด

ระยะเวลาในการดังของเสียงกริ่งเรียกเขา 
F/T
ระยะเวลาท่ีเครือ่งบราเดอรจะสงเสียงเรียกเข า
แบบดังติดกันสองครั้ง 
(เมื่อการต้ังคาโหมดการรับของตัวเครื่องเปน 
โทรสาร/โทรศัพท) 
เพ่ือแจงใหคุณรับการโทรดวยเสียงท่ีเครื่อง
ตอบรับแลว

รายการการต้ังคาโดยผูใช
รายงานท่ีพิมพออกซ่ึงแสดงการต้ังคาปจจุบัน
ของเครื่อง

รายการสมุดที่อยู
รายการรายชื่อและหมายเลขท่ีบันทึกในหนวย
ความจําสมุดท่ีอยู ตามลําดับตัวอักษร

รายงาน Xmit 
(รายงานการตรวจสอบความถูกตองการสง
สัญญาณ)
รายการการสงสัญญาณแตละครั้งซ่ึงแสดงวันท่ี 
เวลาและหมายเลข
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วิธีการเขารหัส
วิธีการเขารหัสขอมูลท่ีมีอยูในเอกสาร 
เครื่องโทรสารทุกเครือ่งตองใชมาตรฐานข้ัน
ตํ่าตามวิธีเขารหัสแบบ Modified Huffman
 (MH) เครื่องของคุณสามารถใชวิธีการบีบอัด
ขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพมากกวา เชน วิธีเขา
รหัสแบบ Modified Read (MR) วิธีเขารหัส
แบบ Modified Modified Read (MMR) และ 
JBIG ถาเครื่องรับมีความสามารถเดียวกัน

สมุดที่อยู
ชื่อและหมายเลขท่ีคุณจัดเก็บเพ่ือใชในการ
โทรออกอยางงาย

สัญญาณพัลส
รูปแบบการหมุนโทรออก 
แบบหมุนเวียนในสายโทรศัพท

หมายเลขกลุม
การรวมหมายเลขในสมุดท่ีอยู 
ท่ีจัดเก็บในสมุดท่ีอยูสําหรับการกระจาย
สัญญาณ

หยุดชั่วคราว
ใหคุณชะลอ 3.5 วินาทีในการโทรออก 
ขณะท่ีคุณกําลังโทรออกโดยใชแปนตัวเลข 
หรือขณะท่ีคุณกําลังจัดเก็บหมายเลขในสมุดท่ี
อยู กด Pause (หยุดชั่วคราว) ซํ้าหลายๆ 
ครั้งเพื่อหยุดนานข้ึน
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C
A
Apple แม็คอินทอช
uuคูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช

C

ControlCenter2 (สําหรับแม็คอินทอช)
uuคูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช

ControlCenter4 (สําหรับ Windows®)
uuคูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช

N
N in 1 (การจัดหนากระดาษในหนาเดียว)
(โครงหนาเอกสาร) .................................. 59
Nuance™ PaperPort™ 12SE
uuคูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช 
และวิธีใชในแอพพลิเคชั่น PaperPort™ 12SE 
เพ่ือเขาถึงคําแนะนําการใชงาน

P
PC-Fax
uuคูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช

Presto! PageManager
uuคูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช 
uuเพ่ิมเติมท่ีวิธีใชในแอพพลิเคชัน Presto! 
PageManager

W

Windows®

uuคูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช

ก
กลุมสําหรับการกระจายสัญญาณ ................. 50
การกดโทรออก
คาตัวเลขท่ีใชในการตัดสายเพ่ือโทรออก ..... 4

การกระจายสัญญาณ ................................ 20
การต้ังคากลุมสําหรับ ............................. 50
การยกเลิก ........................................... 21

การขยาย/ยอขนาด .................................. 55

การจัดเก็บโทรสาร ................................... 33
การปด ................................................ 34
การเปด .............................................. 33
พิมพจากหนวยความจํา .......................... 41

การชะลอการสงสัญญาณแบบชุด ................ 24
การดึงสัญญาณ
การดึงสัญญาณโทรสาร .......................... 30
รูปแบบการรบัในการดึงสัญญาณ .............. 44

การต้ังคาระยะไกล
uuคูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช

การต้ังคาสําเนาชั่วคราว ............................. 54
การบํารุงรักษาตามปกติ ............................. 66
การตรวจสอบอายุการใชงานของชิ้นสวน .... 67

การปรับเวลาตามแสงอาทิตย .......................1
การพิมพ
uuคูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช

การพิมพ 2 ดาน ...................................... 56
การยกเลิก
การจัดเก็บโทรสาร ................................ 33
การหมุนทวนหมายเลขซํ้างานท่ีคางอยู ...... 25
งานสงโทรสารในหนวยความจํา ............... 25
ตัวเลือกโทรสารแบบระยะไกล ................. 34
อยูระหวางกระจายสัญญาณ ..................... 21

การยอขนาด
สําเนา ................................................ 55
โทรสารรับเขา ...................................... 39

การสงตอโทรสาร
การต้ังโปรแกรมตัวเลข ........................... 32
การเปล่ียนระยะไกล ......................... 37, 38

การสแกน
uuคูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช

การหมุนหมายเลขโทรศัพท
กลุม (การกระจายสัญญาณ) .................... 20
การจํากัดการโทรออก ............................ 14

การเขาถึงแบบคู ...................................... 20
การเรียกดูระยะไกล .................................. 35
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