คูม
 ือขัน
้ สูงสําหรับผูใ ช
MFC-9140CDN
MFC-9330CDW
MFC-9340CDW

ผลิตภัณฑบางรุน
 มีจําหนายในบางประเทศเทานั้น

ฉบับที่ 0
THA

คูมือผูใชและวิธีคน
 หาคูมือผูใ ช
คูมือ

คนหาคูมือ

คูมือเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ

อานคูมือนี้กอน
โปรดอานคําแนะนําเพื่อความปลอดภัยกอนตั้งคา
เครื่องของคุณ
อานคูมือนี้สําหรับเครื่องหมายการคาและขอ
จํากัดทางกฎหมาย

เอกสาร / ในกลอง

คูมือการติดตั้งเครื่อง
อยางงาย

ทําตามคําแนะนําเพื่อตั้งคาเครื่องของคุณ
และติดตั้งไดรเวอรและซอฟตแวรระบบปฏิบัติการ
และประเภทการเชื่อมตอที่คุณใชงาน

เอกสาร / ในกลอง

คูมือระดับพื้นฐาน
สําหรับผูใช

เรียนรูการสั่งงานคําสั่งโทรสาร สําเนา
สแกนและการพิมพโดยตรง
รวมถึงวิธีการเปลี่ยนวัสดุการพิมพ
อานคําแนะนําวิธีแกการแกไข

เอกสาร / ในกลอง

คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช

เรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสั่งงานคําสัง่ ขั้นสูง:
โทรสาร สําเนา คุณสมบัติความปลอดภัย
รายงานการพิมพและการบํารุงรักษาตามระยะ
เวลา

ไฟล PDF / แผนซีดีรอม / ในกลอง

คูมือซอฟตแวรสําหรับ
ผูใช

ทําตามคําแนะนํานี้ในการพิมพ สแกน
สแกนเครือขาย การตั้งคาระยะไกล PC-Fax
และใชโปรแกรมอรรถประโยชน Brother
ControlCenter

ไฟล HTML / แผนซีดีรอม / ในกลอง

คูมือเน็ทเวิรคสําหรับผู
ใช

คูมือนี้มีขอมูลที่เปนประโยชนเกี่ยวกับการตั้งคา
เครือขายแบบใชสายและไรสาย
และการตั้งคาความปลอดภัยในการใชงานเครื่อง
พิมพ Brother
นอกจากนี้ยังมีขอมูลโพรโตคอลที่สนับสนุนการ
ใชงานเครื่องของคุณและคําแนะนําวิธีแกการ
แกไขโดยละเอียด

ไฟล PDF / แผนซีดีรอม / ในกลอง

Wi-Fi Direct™ Guide
(คูมือการใชงาน Wi-Fi
Direct™ )

คูมือนี้มีร ายละเอียดวิธีการตั้งคาและใชงานเครื่อง
พิมพ Brother
สําหรับการพิมพแบบไรสายโดยตรงจากอุปกรณ
เคลื่อนที่ที่สนับสนุนมาตรฐาน Wi-Fi Direct™

ไฟล PDF / Brother Solutions

Google Cloud Print
Guide
(คําแนะนําการใชงาน
Google Cloud Print)

คูมือนี้มีร ายละเอียดวิธีการตั้งคาเครื่องพิมพ
Brother จากบัญชี Google และใชบริการ Google
Cloud Print ในการพิมพผานอินเทอรเน็ต

ไฟล PDF / Brother Solutions

Mobile Print/Scan
Guide for Brother
iPrint&Scan
(คําแนะนําการใชงานการ
พิมพ/การสแกนผาน
มือถือสําหรับ Brother
iPrint&Scan)

คูมือนี้มีขอมูลที่เปนประโยชนเกี่ยวกับการพิมพ
จากอุปกรณเคลื่อนที่ของคุณและการสแกนจากเ
ครื่องพิมพ Brother ของคุณไปยังอุปกรณ
เคลื่อนที่ของคุณขณะเชื่อมตอเครือขาย Wi-Fi

ไฟล PDF / Brother Solutions

(MFC-9330CDW และ
MFC-9340CDW)

i

สิ่งที่อยูในคูมือ

Center 1

Center 1

Center 1

คูมือ

1

สิ่งที่อยูในคูมือ

คนหาคูมือ

Web Connect Guide
(คูมือการเชื่อมตอกับเว็บ
ไซต)

คูมือนี้มีรายละเอียดวิธีการตั้งคาเครื่องพิมพ
Brother เพื่อการสแกน โหลด
และดูภาพและไฟลในบางเว็บไซตที่มีบริการ
เหลานี้ให

ไฟล PDF / Brother Solutions

AirPrint Guide
(คําแนะนําการใชงาน
AirPrint)

คูมือนี้มีรายละเอียดวิธีการใหงาน AirPrint
เพื่อพิมพจาก 10.8.x, OS X v10.7.x และ
iPhone, iPod touch, iPad หรืออุปกรณ iOS
อื่นๆของคุณไปยังเครื่อง Brother
โดยไมตองติดตั้งไดรเวอรเครื่องพิมพ

ไฟล PDF / Brother Solutions

Center 1

Center 1

เข าไปที่ http://solutions.brother.com/
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การตั้งคาทั่วไป
ตั้งคาการปรับเวลาตาม
แสงอาทิตย

หมายเหตุ
ภาพประกอบสวนใหญในคูมือผูใชนี้เปนรุน

MFC-9340CDW

การจัดเก็บหนวยความจํา
การตั้งคาเมนูของคุณจะถูกจัดเก็บถาวร
และในกรณีที่ไฟฟาขัดของ การตั้งคาของคุณจะ
ไม สูญหาย การตั้งคาชั่วคราว (เชน
ความเขมของสี
และโหมดการสงโทรสารไปยังตางประเทศ)
จะสูญหาย นอกจากนี้ ในระหวางไฟฟาขัดของ
เครื่องจะเก็บบันทึกวันที่และเวลาและงานตั้งเวลา
สงโทรสาร ที่ตั้งโปรแกรมไว (เชน
การชะลอการสงโทรสาร) นานสูงสุด 60 ชั่วโมง
งานสงโทรสารอื่นๆ
ในหนวยความจําของเครื่องพิมพจะไมสูญหาย

1

1

1
1

คุณสามารถตั้งคาเครื่องพิมพเพื่อเปลี่ยนเวลา
สําหรับการปรับเวลาตามแสงอาทิตย หากคุณ
เลือก Forward Hour (ชั่วโมงลวงหนา)
ระบบจะตั้งคาใหมของเวลาไปขางหนาหนึ่งชั่วโมง
และหากคุณเลือก Backward Hour
(ชั่วโมงยอนหลัง)
ระบบจะตั้งคาใหมของเวลายอนหลังหนึ่งชั่วโมง

a

กด

b

กด

(Date & Time

(วันที่และเวลา))

c

กด Daylight Save
(ประหยัดแสงกลางวัน)

d

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

e

กด

1

บทที่ 1

คุณลักษณะดาน
สิ่งแวดลอม
รูปแบบการประหยัดผงหมึก
(โทนเนอร)
คุณสามารถประหยัดการใชผงหมึก (โทนเนอร)
ไดโดยใชคุณลักษณะนี้
เมื่อคุณตั้งคารูปแบบการประหยัดผงหมึก
(โทนเนอร) ไปที่ On (เปด)
คุณภาพการพิมพจะจางลง การตั้งคาโรงงานคือ
Off (ปด)

a

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

d
e

กด General Setup (การตั้งคาทั่วไป)

f
g

กด Ecology (การรักษาสิ่งแวดลอม)

h

กด On (เปด) หรือ Off (ปด)

i

กด

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
General Setup (การตั้งคาทั่วไป)

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Ecology (การรักษาสิ่งแวดลอม)

กด Toner Save
(ประหยัดผงหมึก (โทนเนอร))

เวลาพัก
1

1

การตั้งคาเวลาพักสามารถชวยลดปริมาณการใช
พลังงานได เมื่อเครื่องพิมพอยูในโหมดพัก
(โหมดประหยัดพลังงาน)
เครื่องพิมพจะทํางานเสมือนเครื่องพิมพปดอยู
เครื่องพิมพจะกลับมาทํางานอีกครัง้ และเริ่มพิมพ
เมื่อไดรับงานพิมพ
คุณสามารถเลือกระยะเวลาที่เครือ
่ งพิมพวางก อน
เขาสูโหมดพัก
ตัวจับเวลาจะเริ่มใหมถาหากมีการดําเนินการใดๆ
ที่เครื่อง เชนการรับแฟกซ หรืองานพิมพ
การตั้งคาของโรงงานคือสามนาที
เมื่อเครื่องเขาสูโหมดพัก
ไฟสองสวางจอสัมผัสจะปดลง

a

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

d
e

กด General Setup (การตั้งคาทั่วไป)

f
g
h

กด Ecology (การรักษาสิ่งแวดลอม)

หมายเหตุ
ไมแนะนําใหใชรูปแบบการประหยัดผงหมึก
(โทนเนอร) ในการพิมพภาพถายหรือภาพ
Greyscale

2

i

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
General Setup (การตั้งคาทั่วไป)

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Ecology (การรักษาสิ่งแวดลอม)

กด Sleep Time (เวลาสลีป)
ใชงานคียบอรดบนจอสัมผัส ใสระยะเวลา
(0-50 นาที)
เครื่องจะคงสถานะวางกอนที่จะเขาสูโหมด
พัก
กด OK (ตกลง)
กด

1

การตั้งคาทั่วไป

โหมดหยุดชั่วคราว
หากเครื่องพิมพอยูในโหมดพัก
และไมไดรับงานใดๆ เปนระยะเวลาหนึ่ง
เครื่องพิมพจะเขาสูโหมดหยุดชั่วคราวโดย
อัตโนมัติ โหมดหยุดชั่วคราวใชพลังงานนอยกวา
โหมดพัก เครื่องพิมพจะเรียกคืนการทํางานเมื่อ
เครื่องพิมพไดรับงานพิมพ หรือเมื่อคุณสัมผัส
จอสัมผัส

1

จอสัมผัส

1

การตั้งคาความสวางของไฟสอง
สวาง

เมื่อเครื่องอยูในโหมดหยุดชั่วคราว

คุณสามารถปรับคาความสวางของไฟสองสวางจอ
สัมผัสหนาจอแสดงผลแบบ LCD
หากคุณมีปญหาในการอานจอสัมผัส
ใหลองเปลี่ยนคาติดตั้งความสวาง

ไฟสองสวางของจอสัมผัสจะปด และ
จะกระพริบ

a

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

d
e

1
1

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
General Setup (การตั้งคาทั่วไป)
กด General Setup (การตั้งคาทั่วไป)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
LCD Settings (การตั้งคาจอ LCD)

f
g
h

กด LCD Settings (การตั้งคาจอ LCD)

i

กด

กด Backlight (แบคไลท)
กด Light (สวาง), Med (กลาง) หรือ
Dark (มืด)

3

บทที่ 1

การตั้งคาตัวตั้งเวลาหรี่ไฟสอง
สวาง
คุณสามารถตั้งคาวาจะใหไฟสองสวางจอสัมผัส
หนาจอแสดงผลแบบ LCD
ใหเปดคางไวหลังจากคุณกลับสูหนาจอหลักได

a

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

d
e

กด General Setup (การตั้งคาทั่วไป)

f
g
h

กด LCD Settings (การตั้งคาจอ LCD)

i

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
General Setup (การตั้งคาทั่วไป)

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
LCD Settings (การตั้งคาจอ LCD)

กด Dim Timer (ตัวตั้งเวลาหรีแ
่ สง)
กด Off (ปด), 10Secs (วินาที), 20Secs
(วินาที) หรือ 30Secs (วินาที)
กด

1

คาตัวเลขที่ใชในการตัด
สายเพื่อโทรออก
การตั้งคาตัวเลขที่ใชในการตัดสายเพื่อโทรออกจะ
เรียกหมายเลขที่กําหนดไวลวงหนาตามดวยหมาย
เลขโทรสารที่ตองการโทรออกโดยอัตโนมัติ
ตัวอยางเชน:
หากระบบโทรศัพทของคุณกําหนดใหเรียกหมาย
เลข 9 เพื่อตัดสายโทรออกไปยังหมายเลขภาย
นอก ใชการตั้งคานี้เพื่อตัดสายโทรออกดวยหมาย
เลข 9 สําหรับทุกหมายเลขโทรสารที่คุณสงโดย
อัตโนมัติ

การตั้งคาหมายเลขที่กําหนด
ลวงหนา

a

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

d
e

กด Initial Setup (การตั้งคาเริ่มตน)

f

กด Dial Prefix
(ตัวเลขเติมหนาการหมุน)

g
h

กด On (เปด)

i

4

1

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Initial Setup (การตั้งคาเริ่มตน)

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Dial Prefix (ตัวเลขเติมหนาการหมุน)

กด Dial Prefix
(ตัวเลขเติมหนาการหมุน)
ปอนหมายเลขที่กําหนดลวงหนา (สูงสุด 5
ตัว) โดยใชแปนพิมพบนจอสัมผัส
กด OK (ตกลง)

1

การตั้งคาทั่วไป

หมายเหตุ
• คุณสามารถใชตัวเลข 0 ถึง 9, # และ l
(คุณไมสามารถใช !
พรอมกับตัวเลขหรือสัญลักษณอื่นๆ)
• ถาระบบโทรศัพทของคุณตองการชวงพักการ
เรียกซ้ําตามเวลา (กดวางสาย) ใหกด !
บนจอสัมผัส
• ถาเปดโหมดการกดโทรออกแบบหมุน
จะไมสามารถใช # และ l

j

กด

การเปลี่ยนหมายเลขที่กําหนดไว
ลวงหนา

1

1

a

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

d
e

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Initial Setup (การตั้งคาเริ่มตน)
กด Initial Setup (การตั้งคาเริม
่ ตน)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Dial Prefix (ตัวเลขเติมหนาการหมุน)

f

กด Dial Prefix
(ตัวเลขเติมหนาการหมุน)

g

กด On (เปด) (หรือ Off (ปด))
คุณสามารถปดหมายเลขตัดสายโทรออกได
โดยกด Off (ปด)
หมายเลขตัดสายโทรออกจะยังคงปดอยู
จนกระทั่งคุณกด On (เปด)

h

กด Dial Prefix
(ตัวเลขเติมหนาการหมุน)

i

ใหทําสิงใดสิง หนึงตอไปนีโ ดยใชแปนพิมพบน
จอสัมผัส
 เพื่อเปลี่ยนหมายเลขตัดสายโทรออก กด
d หรือ c
เพื่อวางตําแหนงเคอรเซอรไวที่ตัวเลขที่
จะลบ และกดปุม Backspace
จากนั้นกดตัวเลขที่ถูกตอง
ทําซ้ําจนกระทั่งหมายเลขตัดสายโทร
ออกถูกตอง จากนั้นกด OK (ตกลง)
 ถาตองการออกโดยไมเปลี่ยนแปลง กด
OK (ตกลง)

5

บทที่ 1

หมายเหตุ
• คุณสามารถใชตัวเลข 0 ถึง 9, # และ l
(คุณไมสามารถใช !
พรอมกับตัวเลขหรือสัญลักษณอื่นๆ)
• ถาระบบโทรศัพทของคุณตองการชวงพักการ
เรียกซ้ําตามเวลา (กดวางสาย) ใหกด !
บนจอสัมผัส
• ถาเปดโหมดการกดโทรออกแบบหมุน
จะไมสามารถใช # และ l

j

6

กด

2

คุณลักษณะความปลอดภัย

Secure Function Lock 2.0

2

Secure Function Lock
ใหคุณจํากัดการเขาถึงของผูใชทั่วไปในฟงกชั่น
ของเครือ
่ งพิมพตอไปนี้:
 Fax TX (โทรสาร Tx) (การสงโทรสาร)
 Fax RX (โทรสาร Rx) (การรับโทรสาร)
 Copy (สําเนา)
 Scan (สแกน) 1
 USB Direct Print
(การพิมพโดยตรงผาน USB) 3
 Print (พิมพ) 2
 Web Connect (การเชื่อมตอเว็บ) (Upload
(อัพโหลด))

2

จดบันทึกรหัสผานของคุณเก็บไว
หากคุณลืมรหัสผาน
คุณตองตั้งคาใหมใหรหัสผานที่ถูกเก็บอยูในเครื่อง
พิมพ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งคาใหม
สําหรับรหัสผาน
ติดตอบริการลูกคาสัมพันธของบราเดอร

หมายเหตุ
• Secure Function Lock
สามารถตั้งคาดวยตนเองไดจากจอสัมผัส
หรือโดยใชการบริหารจัดการบนเว็บ หรือ
BRAdmin Professional 3 (Windows®
เทานั้น)
ขอแนะนําใหใชการบริหารจัดการบนเว็บหรือ
BRAdmin Professional 3 (Windows®
เทานั้น) เพื่อกําหนดคาคุณลักษณะนี้
(uuคูมือเน็ทเวิรค
 สําหรับผูใช)

 Web Connect (การเชื่อมตอเว็บ)
(Download (ดาวนโหลด))

• เฉพาะผูดูแลระบบเทานั้นที่สามารถตั้งคาขีด
จํากัดและเปลี่ยนแปลงใหกับผูใชแตละรายได

 Color Print (พิมพสี) 2 4

• รูปแบบการรับในการดึงสัญญาณจะเปดใชงาน
เฉพาะเมื่อเปดใชงานทั้งการสงสัญญาณโทรส
ารและการรับสัญญาณโทรสารเทานั้น

 Page Limit (ขีดจํากัดหนา) 4
1

ฟ งกชั่นสแกนประกอบดวยงานสแกนผาน Brother
iPrint&Scan

2

งานพิ มพและงานพิมพสีรวมถึงงานพิ มพผา น AirPrint,
Google Cloud Print และ Brother iPrint&Scan

3

สํา หรับ MFC-9330CDW และ MFC-9340CDW

4

ใชได สําหรั บ Print (พิมพ ), USB Direct Print
(การพิมพ โดยตรงผาน USB), Copy (สํา เนา) และ Web
Connect (การเชือ
่ มต อเว็บ) (Download
(ดาวนโหลด))

คุณลักษณะนี้จะปองกันไมใหผูใชเปลี่ยนแปลงการ
ตั้งคาเริ่มตนของเครื่องพิมพโดยจํากัดการเขาถึง
การตั้งคาเมนู
กอนใชคุณลักษณะความปลอดภัย
คุณตองปอนรหัสผานผูดูแลระบบ
ผูดูแลระบบสามารถตั้งคาจํากัดสําหรับผูใชแตละ
คนพรอมทั้งกําหนดรหัสผานของผูใช

7
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บทที่ 2

กอนการเริ่มตนใชงาน Secure
Function Lock 2.0
คุณสามารถกําหนดคา Secure Function Lock 2.0
โดยใชเว็บเบราวเซอร กอนการกําหนดคา
จะตองเตรียมการดังตอไปนี้

a
b

เริ่มเว็บบราวเซอรของคุณ
พิมพ “vเลขที่อยูไอพีของเครื่อง/”
ในแถบแอดเดรสของเบราวเซอร (โดยที่
“เลขที่อยูไอพีของเครื่อง”
คือเลขที่อยูไอพีของเครื่องพิมพหรือชื่อ
เซิรฟเวอรการพิมพ)
 ตัวอยางเชน:
v192.168.1.2/

หมายเหตุ
คุณสามารถหาเลขที่อยูไอพีของเครื่องใน
รายการการกําหนดคาเครือขาย
(uuคูมอ
ื เน็ทเวิรคสําหรับผูใช: Printing the
Network Configuration Report)

c

8

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

หมายเหตุ
2

ถาคุณกําลังใชงานเว็บเบราวเซอรเพื่อกําหนด
การตั้งคาเครื่องเปนครัง้ แรก ใหตั้งรหัสผาน
1 คลิก Please configure the
password (โปรดกําหนดคารหัสผาน)
2 พิมพรหัสผาน (สูงสุด 32 ตัวอักษร)
3 พิมพรหัสผานในเขตขอมูล Confirm
New Password (ยืนยันรหัสผานใหม)
อีกครั้ง
4 คลิก Submit (ยืนยัน)

การตั้งคาและการเปลี่ยนรหัส
ผานของผูดูแลระบบ

2

คุณสามารถกําหนดการตั้งคาเหลานี้ผานเว็บเบราว
เซอรได เพื่อตั้งคาหนาเว็บ ดู

กอนการเริ่มตนใชงาน Secure Function Lock 2.0
uu หนา 8 จากนั้นตั้งคาผูดูแลระบบ

การตั้งรหัสผานผูดูแลระบบ

2

รหัสผานผูดูแลระบบนี้ใชในการตั้งคาผูใชและเปด
หรือปด Secure Function Lock (ดู
การตั้งคาผูใชที่ถูกจํากัด uu หนา 9 และ
การเปด/ปด Secure Function Lock uu หนา 10)

a
b

คลิก Administrator (ผูดูแลระบบ)

c

พิมพเลขรหัส 4 หลัก
เพื่อใชเปนรหัสผานในเขตขอมูล New
Password (รหัสผานใหม)

คลิก Secure Function Lock
(การล็อกฟงกชั่นรักษาความปลอดภัย)

คุณลักษณะความปลอดภัย

d

พิมพรหัสผานในเขตขอมูล Retype
Password (พิมพรหัสผานใหม) อีกครั้ง

e

คลิก Submit (ยืนยัน)

การเปลี่ยนรหัสผานผูดูแลระบบ

a
b

คลิก Administrator (ผูดูแลระบบ)
คลิก Secure Function Lock
(การล็อกฟงกชั่นรักษาความปลอดภัย)

c

พิมพเลขรหัส 4 หลัก
เพื่อใชเปนรหัสผานในเขตขอมูล New
Password (รหัสผานใหม)

d

พิมพรหัสผานในเขตขอมูล Retype
Password (พิมพรหัสผานใหม) อีกครั้ง

e

คลิก Submit (ยืนยัน)

การตั้งคาผูใชที่ถูกจํากัด

2

คุณสามารถสรางผูใชพรอมการจํากัดสิทธิ์และรหัส
ผานได คุณสามารถตั้งคาผูใชที่ถูกจํากัดไดสูงสุด
25 คน
2

คุณสามารถกําหนดการตั้งคาเหลานี้ผานเว็บเบราว
เซอรได เพื่อตั้งคาหนาเว็บ ดู

กอนการเริ่มตนใชงาน Secure Function Lock 2.0

uu หนา 8 จากนั้นทําตามขั้นตอนตอไปนี้:

a
b

คลิก Administrator (ผูดูแลระบบ)
คลิก Secure Function Lock
(การล็อกฟงกชั่นรักษาความปลอดภัย)

c

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

d

ยกเลิกการเลือกฟงกชั่นที่คุณตองการจํากัด
สิทธิ์ในกลองทําเครื่องหมาย Print (พิมพ)
และ Others (อื่นๆ)
เพื่อกําหนดคาจํานวนหนาสูงสุด
เลือกกลองทําเครื่องหมาย On (เปด) ใน
Page Limit (ขีดจํากัดหนา)
จากนั้นพิมพรหัสในเขตขอมูล Max.
(สูงสุด)

e

คลิก Submit (ยืนยัน)
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2

บทที่ 2

การตั้งคาและการเปลี่ยนคา
โหมดผูใชทั่วไป
โหมดผูใชทั่วไปจํากัดฟงกชั่นที่ใชไดสําหรับผูใช
ทุกคนที่ไมมีรหัสผาน
เมื่อคุณตั้งคาการจํากัดสิทธิ์สําหรับผูใชทัวไป
คุณจะตองดําเนินการผานการบริหารจัดการบนเว็บ
หรือ BRAdmin Professional 3 (เฉพาะ
Windows® เทานั้น)
(uuคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช)

2

การเปด/ปด Secure Function
Lock
หมายเหตุ
จดบันทึกรหัสผานผูดูแลระบบของคุณเก็บไว
ถาคุณปอนรหัสผานผิด จอสัมผัสจะแสดง
Wrong Password (รหัสผิด)
ปอนรหัสผานที่ถูกตองอีกครั้ง ถาคุณลืมรหัส
ติดตอบริการลูกคาสัมพันธของบราเดอร

a
b

คลิก Administrator (ผูดูแลระบบ)

การเปด Secure Function Lock

คลิก Secure Function Lock
(การล็อกฟงกชั่นรักษาความปลอดภัย )

a

กด

c

ยกเลิกการเลือกฟงกชั่นที่คุณตองการจํากัด
สิทธิ์ในกลองทําเครื่องหมาย Print (พิมพ)
และ Others (อื่นๆ)
เพื่อกําหนดคาจํานวนหนาสูงสุด
เลือกกลองทําเครื่องหมาย On (เปด) ใน
Page Limit (ขีดจํากัดหนา)
จากนั้นพิมพรหัสในเขตขอมูล Max.
(สูงสุด)

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

d
e

กด General Setup (การตั้งคาทั่วไป)

f
g
h
i

กด Security (ความปลอดภัย)

d

10

คลิก Submit (ยืนยัน)

2

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
General Setup (การตั้งคาทั่วไป)

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Security (ความปลอดภัย)

กด Function Lock (ล็อคฟงกชั่น)
กด Lock OffOn (ปดล็อคเปด)
ใสรหัสผานผูดูแลระบบที่ลงทะเบียนไวทั้งสี
หลักโดยใชแปนพิมพบนจอสัมผัส
กด OK (ตกลง)

หมายเหตุ
ไอคอน Secure Function Lock
จะแสดงขึ้นใตเวลาและวันที่

2

คุณลักษณะความปลอดภัย

การปด Secure Function Lock

a

กด

Public

หรือ

XXXXX

2

การสลับการใชงานของผูใช

2

การตั้งคานี้อนุญาตใหคุณสลับการใชงานระหวางผู
ใชที่ถูกจํากัดที่ลงทะเบียนกับโหมดสาธารณะเมือ
เปด Secure Function Lock

2

การเปลี่ยนไปยังโหมดผูใชที่ถูกจํากัด

2

(โดยที่ xxxxx คือชื่อผูใช)

b
c

กด Lock OnOff (เปดล็อคปด)

a

ใสรหัสผานผูดูแลระบบที่ลงทะเบีย นไวทั้งสี
หลักโดยใชแปนพิมพบนจอสัมผัส
กด OK (ตกลง)

กด

Public

หรือ

XXXXX
(โดยที่ xxxxx คือชื่อผูใช)

b
c

กด Change User (เปลี่ยนผูใช)

d
e

กดที่ชื่อผูใชของคุณ

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b
เพื่อแสดงชื่อผูใชของคุณ

ใสรหัสผานของผูใ ชสห
ี ลักของคุณโดยใชแปน
พิมพบนจอสัมผัส
กด OK (ตกลง)

หมายเหตุ
• ถา ID
ปจจุบันถูกจํากัดสิทธิ์สําหรับฟงกชั่นที่คุณตอง
การ Access Denied
(การเขาถึงถูกปฏิเสธ)
จะปรากฏขึ้นบนจอสัมผัส
• ถา ID
ของคุณมีการใชงานจนถึงขอจํากัดจํานวนหนา
สูงสุดแลว จอสัมผัสจะแสดง
Limit Exceeded (เกินจํานวนที่จํากัด)
หรือAccess Denied (การเขาถึงถูกปฏิเสธ)
เมื่อคุณพยายามสั่งพิมพ
ติดตอผูดูแลระบบของคุณเพื่อตรวจสอบการตั้ง
คาการล็อคฟงกชั่นที่ปลอดภัย

11

บทที่ 2

การเปลี่ยนไปยังโหมดสาธารณะ

a

กด

2

XXXXX

(โดยที่ xxxxx คือชื่อผูใช)

b

กด Go to Public (ไปยังสาธารณะ)

หมายเหตุ
• หลังจากผูใชที่ถูกจํากัดสิทธิ์ใชงานเครื่องเสร็จ
แลว เครื่องจะกลับสูโหมดผูใชทั่วไปหลังจาก
ผานไปหนึ่งนาที
• ถาฟงกชน
ั ทีคุณตองการนันถูกจํากัดสิทธิสําหรับ
ผูใชทุกคน Access Denied
(การเขาถึงถูกปฏิเสธ) จะปรากฏบนจอสัมผัส
และหนาจอเปลี่ยนผูใชจะปรากฏขึ้น
คุณไมสามารถใชฟงกชั่นนั้นได
ติดตอผูดูแลระบบของคุณเพื่อตรวจสอบการตั้ง
คาการล็อคฟงกชั่นที่ปลอดภัย
• ถา ID ของคุณปดการใชงานการพิมพสี
จอสัมผัสจะแสดง No Permission
(ไมอนุญาต) เมื่อคุณพยายามพิมพขอมูลสี

12

การตั้งคาการล็อคการ
ทํางาน

2

การตั้งคาการล็อคการทํางาน
ใหคุณตั้งคารหัสผานเพื่อไมใหบุคคลอื่นเปลี่ยน
แปลงการตั้งคาเครื่องพิมพของคุณโดยไมไดตังใจ
จดบันทึกรหัสผานของคุณเก็บไว
หากคุณลืมรหัสผาน
คุณตองตั้งคาใหมใหรหัสผานที่ถูกเก็บอยูในเครื่อง
พิมพ
โปรดโทรติดตอผูดูแลระบบของคุณหรือบริการลูก
คาสัมพันธของบราเดอร
ขณะที่ การตั้งคาการล็อคการทํางานเปน On (เปด)
คุณจะไมสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งคาเครื่องได
การตั้งคาเครื่องพิมพไมสามารถเปลี่ยนแปลงได
ผานทางโปรแกรมอรรถประโยชน
การติดตั้งจากระยะไกล
ขณะการตั้งคาการล็อคการทํางานเปน On (เปด)

คุณลักษณะความปลอดภัย

การตั้งรหัสผานผูดูแลระบบ

a

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

d
e
f
g
h

2

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
General Setup (การตั้งคาทั่วไป)

การเปลี่ยนรหัสผานผูดูแลระบบ
สําหรับการล็อกการตั้งคา

a

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

กด General Setup (การตั้งคาทั่วไป)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Security (ความปลอดภัย)

d
e

กด Security (ความปลอดภัย)
กด Setting Lock (ล็อคการตั้งคา)
ใสเลขรหัสสีห
 ลักเพือเปนรหัสผานใหมโดยใช
แปนพิมพบนจอสัมผัส
กด OK (ตกลง)

i

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

j

กด

f
g
h
i

2

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
General Setup (การตั้งคาทั่วไป)
กด General Setup (การตั้งคาทั่วไป)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Security (ความปลอดภัย)
กด Security (ความปลอดภัย)
กด Setting Lock (ล็อคการตั้งคา)
กด Set Password (ตั้งรหัสผาน)
ใสรหัสผานเกาของผูดูแลระบบทั้งสี่หลักโดย
ใชแปนพิมพบนจอสัมผัส
กด OK (ตกลง)

j

ใสเลขรหัสสีห
 ลักเพือ
 เปนรหัสผานใหมโดยใช
แปนพิมพบนจอสัมผัส
กด OK (ตกลง)

k

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

l

กด

13
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บทที่ 2

การเปด/ปดการตั้งคาการล็อค
การทํางาน

การจํากัดการโทร
2

คุณลักษณะนี้ใชสําหรับปองกันไมใหผูใชสง
โทรสารหรือโทรออกไปยังหมายเลขที่ผิดโดยไม
ตั้งใจ คุณสามารถตั้งใหเครือ
่ งจํากัดการกด
หมายเลข เมื่อคุณใชแปนกดหมายเลข สมุดที่อยู
และทางลัด

ถาคุณปอนรหัสผานผิด จอสัมผัสจะแสดง
Wrong Password (รหัสผิด)
ปอนรหัสผานที่ถูกตองอีกครั้ง

การเปดการตั้งคาการล็อคการทํางาน

a

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

d
e

กด General Setup (การตั้งคาทั่วไป)

f
g
h
i

กด Security (ความปลอดภัย)

a

2

ถาคุณเลือก Off (ปด)
เครื่องจะไมจํากัดวิธีการโทร
ถาคุณเลือก Enter # Twice (ใส # สองครั้ง)
เครื่องจะพรอมใหคุณปอนหมายเลขอีกครั้ง
จากนั้น ถาคุณปอนหมายเลขเดียวกันถูกตอง
เครื่องพิมพจะเริ่มโทรออก
ถาคุณปอนหมายเลขผิดอีกครั้ง
จอสัมผัสจะแสดงขอความแสดงความผิดพลาด

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
General Setup (การตั้งคาทั่วไป)

ถาคุณเลือก On (เปด)
เครื่องพิมพจะจํากัดการสงโทรสารทั้งหมดและการ
โทรออกทั้งหมดสําหรับวิธีการโทรนั้น

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Security (ความปลอดภัย)

ขอจํากัดการใชแปนกด
หมายเลข

กด Setting Lock (ล็อคการตั้งคา)
กด Lock OffOn (ปดล็อคเปด)

a

กด

ใสรหัสผานผูดูแลระบบที่ลงทะเบียนไวทั้งสี
หลักโดยใชแปนพิมพบนจอสัมผัส
กด OK (ตกลง)

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

d
e

กด Fax (โทรสาร)

f

กด Dial Restriction
(การจํากัดการตอสาย)

g
h

กด Dial Pad (แปนหมุน)

i

กด

การปดการตั้งคาการล็อคการทํางาน
กด

䣕䣧䣶䣶䣫䣰䣩䢢䣎䣱䣥䣭

2

บนจอสัมผัส

b
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ใสรหัสผานผูดูแลระบบที่ลงทะเบียนไวทั้งสี
หลักโดยใชแปนพิมพบนจอสัมผัส
กด OK (ตกลง)

2

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Fax (โทรสาร)

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Dial Restriction
(การจํากัดการตอสาย)

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

2

คุณลักษณะความปลอดภัย

การจํากัดสมุดที่อยู

a

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

d
e

2

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Fax (โทรสาร)
กด Fax (โทรสาร)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Dial Restriction
(การจํากัดการตอสาย)

f

กด Dial Restriction
(การจํากัดการตอสาย)

g
h

กด Address Book (สมุดที่อยู)

i

กด

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

การจํากัดทางลัด

a

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

d
e

2

2

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Fax (โทรสาร)
กด Fax (โทรสาร)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Dial Restriction
(การจํากัดการตอสาย)

f

กด Dial Restriction
(การจํากัดการตอสาย)

g
h

กด Shortcuts (ทางลัด)

i

กด

กด Enter # Twice (ใส # สองครั้ง),
On (เปด) หรือ Off (ปด)
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3

การสงโทรสาร

ตัวเลือกการสงเพิ่มเติม
การสงโทรสารโดยใชการตั้งคา
หลายคา
กอนที่คุณจะสงแฟกซ
คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคาเหลานี้แบบใดก็ได:
 2-sided Fax (โทรสาร 2 ดาน) 1
 Contrast (ความคมชัด)
 Fax Resolution (ความละเอียดโทรสาร)
 Real Time TX (TX เวลาจริง)
 Overseas Mode (โหมดตางประเทศ)
 Delayed Fax (หนวงเวลาโทรสาร)
 Batch TX (ชุด TX)
 Coverpage Note (บันทึกหนาปก)
 Coverpage Setup (ตั้งคาใบปะหนา)
 Broadcasting (การกระจายสัญญาณ)
1

สํา หรับ MFC-9340CDW

a

ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:
 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกตั้งคา
เปน Off (ปด) กด

(Fax

(โทรสาร))
 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกตั้งคา
เปน On (เปด) กด

(Fax

(โทรสาร)) และ Sending Faxes
(การสงโทรสาร)
จอสัมผัสจะแสดง:
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3

3

3

b
c
d
e

กด Options (ตัวเลือก)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b
เพื่อแสดงการตั้งคาที่คุณตองการ
จากนั้นกดการตั้งคานั้น
กดตัวเลือกที่คุณตองการ
ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:
 ทําซ้ําขั้นตอน c และ d
เพื่อเปลี่ยนการตั้งคาเพิ่มเติม
 เมื่อคุณเลือกการตั้งคาเสร็จแลว กด OK
(ตกลง)
ไปที่ขั้นตอนถัดไปเพื่อสงโทรสารของ
คุณ

หมายเหตุ
• การตั้งคาสวนมากเปนการตั้งคาชั่วคราว
และเครื่องจะยอนกลับสูการตั้งคาเริ่มตนหลัง
จากที่คุณสงแฟกซแลว
• คุณสามารถบันทึกการตั้งคาบางอยางที่คุณใช
บอยไดโดยการตั้งใหเปนการตั้งคาเริ่มตน
การตั้งคาเหลานี้จะคงอยูจนกวาคุณจะเปลี่ย น
อีกครั้ง (ดู ตั้งคาการเปลี่ยนแปลงของคุณ
เปนคาเริ่มตนคาใหม uu หนา 25)
• คุณสามารถบันทึกการตั้งคาบางอยางที่คุณใช
บอยไดโดยการตั้งใหเปนทางลัด (ดู

บันทึกตัวเลือกโทรสารใหเปนทางลัด
uu หนา 26)

การสงโทรสาร

การเปลี่ยนแปลงโครงหนา
เอกสารโทรสารแบบพิมพ
2-ดาน (MFC-9340CDW)
คุณจะตองเลือก รูปแบบการสแกน 2 ดาน
กอนที่คุณจะสงโทรสารแบบ 2 ดาน
รูปแบบที่คุณเลือกขึ้นอยูกับโครงหนาเอกสารของ
เอกสารพิมพสองดาน

a

โหลดเอกสารจาก ADF
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)

b

ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:

 ถาเอกสารของคุณพลิกตามดานสั้น กด
2-sided Scan: Short Edge
(สแกน 2 ดาน: ตามขอบดานสั้น)
3

ดานสั้น
แนวตั้ง

แนวนอน

3

 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกตั้งคา
เปน Off (ปด) กด

(Fax

(โทรสาร))
 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกตั้งคา
เปน On (เปด) กด

(Fax

(โทรสาร)) และ Sending Faxes
(การสงโทรสาร)

c
d
e
f

กด Options (ตัวเลือก)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
2-sided Fax (โทรสาร 2 ดาน)
กด 2-sided Fax (โทรสาร 2 ดาน)
ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:
 ถาเอกสารของคุณพลิกตามดานยาว กด
2-sided Scan: Long Edge
(สแกน 2 ดาน: ตามขอบดานยาว)

ดานยาว
แนวตั้ง

แนวนอน
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บทที่ 3

ความคมชัด

3

สําหรับเอกสารสวนใหญ คาติดตั้งคาเริ่มตนของ
Auto (อัตโนมัติ) จะใหผลลัพธที่ดีที่สุด
Auto (อัตโนมัติ)
จะเลือกความเขมที่เหมาะสมที่สุดสําหรับเอกสาร
ของคุณโดยอัตโนมัติ
ถาเอกสารของคุณสีจางมากหรือมืดมาก
การเปลี่ยนความเขมอาจทําใหคุณภาพของ
โทรสารดีขึ้น

การเปลี่ยนความละเอียดของ
โทรสาร
คุณภาพของโทรสารสามารถปรับปรุงไดโดย
เปลี่ยนความละเอียดของโทรสาร
สามารถเปลี่ยนความละเอียดสําหรับโทรสารถัดไป
ได

a

 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกตั้งคา

เลือก Dark (มืด)
เพื่อปรับเอกสารที่สงโทรสารใหสวางขึ้น

เปน Off (ปด) กด

 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกตั้งคา
เปน On (เปด) กด

ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:

(Fax

(โทรสาร))
 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกตั้งคา
เปน On (เปด) กด

b
c

กด Options (ตัวเลือก)

d
e

กด Contrast (ความคมชัด)

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Contrast (ความคมชัด)

กด Auto (อัตโนมัติ), Light (สวาง) หรือ
Dark (มืด)

หมายเหตุ
แมวาคุณจะเลือก Light (สวาง) หรือ Dark
(มืด) เครื่องจะสงโทรสารโดยใชการตั้งคา
Auto (อัตโนมัติ) ถาคุณเลือก Photo
(รูปถาย) เปนความละเอียดของโทรสาร
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b
c

กด Options (ตัวเลือก)

d

กด Fax Resolution
(ความละเอียดโทรสาร)

e

กด Standard (มาตรฐาน), Fine
(ละเอีย ด), S.Fine (ละเอียดมาก) หรือ
Photo (รูปถาย)

(Fax

(โทรสาร)) และ Sending Faxes
(การสงโทรสาร)

(Fax

(โทรสาร)) และ Sending Faxes
(การสงโทรสาร)

 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกตั้งคา
เปน Off (ปด) กด

(Fax

(โทรสาร))

เลือก Light (สวาง)
เพื่อปรับเอกสารที่สงโทรสารใหมืดลง

a

ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Fax Resolution
(ความละเอียดโทรสาร)

3

การสงโทรสาร

หมายเหตุ
คุณสามารถเลือกการตั้งคาความละเอียดได 4
ระดับดังนี้

Photo
(รูปถาย)

3

เหมาะสําหรับเอกสารตัวพิมพสวน
ใหญ

Fine (ละเอียด) เหมาะสําหรับงานพิมพขนาดเล็ก
และจะใชระยะเวลาในการสงชา
กวาความละเอียดมาตรฐานเล็ก
นอย
S.Fine
(ละเอียดมาก)

3

การสงโทรสารดวยตนเอง

ขาวดํา
Standard
(มาตรฐาน)

การดําเนินการสง
เพิ่มเติม

เหมาะสําหรับงานพิมพที่มีขนาด
เล็กหรืองานอารตเวิรค
และใชระยะเวลาในการสงชากวา
ความละเอียดแบบละเอียด

การสงสัญญาณดวยตนเอง

3

ในการสงสัญญาณดวยตนเอง คุณจะไดยินเสียง
การหมุนหมายเลขโทรศัพท
การเรียกและการรับโทรสารขณะสงโทรสาร

a
b

ใชเมื่อเอกสารมีระดับสีเทาที่มี
ความผันแปร หรือเปนภาพถาย
ซึ่งจะใชระยะเวลาในการสงชาที่
สุด

โหลดเอกสารของคุณ
ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:
 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกตั้งคา
เปน Off (ปด) กด

(Fax

(โทรสาร))

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

 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกตั้งคา
เปน On (เปด) กด

(Fax

(โทรสาร)) และ Sending Faxes
(การสงโทรสาร)

c

กด Hook (ปุมวางสาย)
และฟงเสีย งสัญญาณตอเลขหมาย

d
e

เรีย กหมายเลขโทรสาร
เมื่อคุณไดยินเสียงสัญญาณเครื่องโทรสาร
กด Fax Start (เริ่มตนโทรสาร)
 หากคุณใชกระจกสแกนเนอร กด Send
(สง)
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3

บทที่ 3

การเขาถึงแบบคู

3

การกระจายสัญญาณ

3

คุณสามารถหมุนหมายเลขและเริ่มสแกนโทรสาร
ลงในหนวยความจํา
แมขณะที่เครื่องพิมพกําลังสงขอมูลจากหนวย
ความจํา รับโทรสาร
หรือพิมพขอมูลจากเครื่องคอมพิวเตอรได
จอสัมผัสจะแสดงหมายเลขงานใหม

การกระจายสัญญาณใหคุณสงขอความโทรสาร
เดีย วกันไปยังหมายเลขโทรสารมากกวาหนึ่ง
หมายเลข คุณสามารถรวมหมายเลขกลุม
สมุดที่อยู หมายเลขโทรดวน และหมายเลข หมุน
ดวยตนเองสูงสุด 50
หมายเลขในการกระจายสัญญาณครั้งเดีย วกัน

จํานวนหนาที่คุณสแกนลงในหนวยความจําจะ
แตกตางกันขึ้นอยูกับขอมูลที่พิมพ

คุณสามารถกระจายสัญญาณไดสูงสุด 250
หมายเลขที่ตางกัน

หมายเหตุ
ถาคุณไดรับขอความ Out of Memory
(หนวยความจําเต็ม)
ขณะสแกนหนาแรกของโทรสาร กด
เพื่อยกเลิกการสแกน ถาคุณไดรับขอความ
Out of Memory (หนวยความจําเต็ม)
ขณะสแกนหนาถัดไป คุณสามารถกด
Send Now (สงเดี๋ยวนี้)
เพื่อสงหนาที่สแกนแลว หรือกด
เพื่อยกเลิกการทํางาน

กอนที่คุณจะเริ่มการกระจายสัญญาณ

3

สมุดที่อยูตองไดรับการจัดเก็บในหนวยความจำ
ของเครื่องพิมพกอนจึงจะสามารถใชงานไดในการ
กระจายสัญญาณ
(uuคูมือระดับพื้นฐานสําหรับผูใช:
การจัดเก็บหมายเลขในสมุดที่อยู)
หมายเลขกลุมตองจัดเก็บในหนวยความจําของ
เครื่องพิมพกอนจึงจะสามารถใชงานไดในการ
กระจายสัญญาณ
หมายเลขกลุมจะรวมเอาหลายหมายเลขในสมุดที่
อยูเขาดวยกัน เพื่อการหมุนหมายเลขโดยงาย (ดู

การตั้งคากลุมสําหรับการกระจายสัญญาณ
uu หนา 50)

วิธีการกระจายสัญญาณโทรสาร

a
b

โหลดเอกสารของคุณ
ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:
 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกตั้งคา
เปน Off (ปด) กด

(Fax

(โทรสาร))
 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกตั้งคา
เปน On (เปด) กด

(Fax

(โทรสาร)) และ Sending Faxes
(การสงโทรสาร)
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c
d

กด Options (ตัวเลือก)

e

กด Broadcasting
(การกระจายสัญญาณ)

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Broadcasting (การกระจายสัญญาณ)

3

การสงโทรสาร

f

กด Add Number (เพิ่มหมายเลข)

หมายเหตุ
ถาคุณดาวนโหลดโทรสารอินเทอรเน็ต:
ถาคุณตองการกระจายสัญญาณผานทางอีเมล
กด

ใสอีเมล

(uuคูมือระดับพื้นฐานสําหรับผูใช:
การใสขอความ) และกด OK (ตกลง)

g

คุณสามารถเพิ่มหมายเลขไปยังการกระจาย
สัญญาณดวยวิธีตอไปนี้:
 กด Add Number (เพิ่มหมายเลข)
และใสหมายเลขโดยใชแปนพิมพบนจอ
สัมผัส
(uuคูมือระดับพื้นฐานสําหรับผูใช:
วิธีการโทรออก)
กด OK (ตกลง)
 กด Add from Address book
(เพิ่มจากสมุดที่อยู) ปดนิ้วขึ้นหรือลง
หรือกด a หรือ b
เพื่อแสดงหมายเลขที่คุณตองการเพิ่มไป
ยังการกระจายสัญญาณ
เลือกกลองทําเครื่องหมายของหมายเลข
ที่คุณตองการเพิ่มไปยังการกระจาย
สัญญาณ
เมื่อคุณเลือกหมายเลขที่คุณตองการครบ
แลว กด OK (ตกลง)

หมายเหตุ
• ถาคุณไมไดใชหมายเลขใดในกลุมเกินขอจํากัด
คุณสามารถกระจายสัญญาณโทรสารไปยัง
หมายเลขที่แตกตางกันไดถึง 250 หมายเลข
• หนวยความจําที่มีในเครื่องจะแตกตางกันไป
ขึ้นกับชนิดของงานในหนวยความจํา
และหมายเลขที่ใชเพื่อการกระจายสัญญาณ
ถาคุณกระจายสัญญาณเปนจํานวนครั้งสูงสุดที่
มีแลว คุณจะไมสามารถใชการเขาถึงแบบคู
และการชะลอการสงโทรสารได
• ถาขอความ Out of Memory
(หนวยความจําเต็ม) ปรากฏ กด
เพื่อหยุดงาน ถามีการสแกนมากกวาหนึ่งหนา
กด Send Now (สงเดี๋ยวนี้)
เพื่อสงสวนที่อยูในหนวยความจําของเครื่อง

การยกเลิกโทรสารระหวางกระจาย
สัญญาณ

i

a

กด

b

ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:
 เพื่อยกเลิกการกระจายสัญญาณทั้งหมด
กด Entire Broadcast
(กระจายสัญญาณทั้งหมด) ไปยังขั้นตอน
c
 เพื่อยกเลิกงานปจจุบัน
กดปุมที่แสดงหมายเลขหรือชื่อที่กําลัง
โทรออก ไปยังขั้นตอน d

หลังจากที่คุณใสหมายเลขโทรสารทั้งหมด
โดยการทําซ้ําขั้นตอน f และ g กด OK
(ตกลง)
กด Fax Start (เริ่มตนโทรสาร)
หลังจากการกระจายสัญญาณเสร็จสิ้น
เครื่องพิมพจะพิมพรายงานการกระจาย
สัญญาณเพื่อแจงผลลัพธใหคุณทราบ

3

ขณะกระจายสัญญาณ
คุณสามารถยกเลิกโทรสารที่กําลังสงในปจจุบัน
หรืองานกระจายสัญญาณทั้งหมด

 กด Search in Address book
(คนหาในสมุดที่อยู) กดตัวอักษรแรกของชื่อ
และกด OK (ตกลง) กดชื่อ
และกดหมายเลขที่คณ
ุ ตองการเพิม
่

h

3

 เพื่อออกโดยไมตองยกเลิก กด

c

เมื่อจอสัมผัสสอบถามวาคุณตองการยกเลิก
การกระจายสัญญาณทั้งหมดหรือไม
ใหทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอไปนี้:
 กด Yes (ใช) เพื่อยืนยัน
 เพื่อออกโดยไมตองยกเลิก กด No
(ไมใช)
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d

ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:
 เพื่อยกเลิกงานปจจุบัน กด Yes (ใช)
 เพื่อออกโดยไมตองยกเลิก กด No
(ไมใช)

การสงสัญญาณแบบทันที

3

เมื่อคุณกําลังสงโทรสาร
เครื่องพิมพจะสแกนเอกสารลงในหนวยความจํา
กอนสงโทรสาร ทันทีที่สายโทรศัพทวาง
เครื่องจะเริ่มโทรออก และสงโทรสาร
บางครัง้
คุณอาจตองการสงเอกสารที่สําคัญทันทีโดยไม
ตองรอการสงสัญญาณของหนวยความจํา
คุณสามารถเปด Real Time TX (TX เวลาจริง)

หมายเหตุ
• ถาหนวยความจําเต็มและคุณกําลังสงโทรสารจาก
ADF (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)
เครือ
่ งพิมพจะสงเอกสารทันที (แมวา
Real Time TX (TX เวลาจริง)
จะถูกตั้งคาเปน Off (ปด))
ถาหนวยความจําเต็ม
โทรสารจากกระจกสแกนเนอรจะไมสามารถสง
ไดจนกวาคุณจะลางหนวยความจําบางสวน
• ในการสงสัญญาณแบบทันที
คุณลักษณะการหมุนทวนหมายเลขซ้ํา
อัตโนมัติจะไมทํางานเมื่อใชกระจกสแกนเนอร

a
b

โหลดเอกสารของคุณ
ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:
 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกตั้งคา
เปน Off (ปด) กด

(Fax

(โทรสาร))
 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกตั้งคา
เปน On (เปด) กด

(Fax

(โทรสาร)) และ Sending Faxes
(การสงโทรสาร)
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c
d

กด Options (ตัวเลือก)

e
f
g

กด Real Time TX (TX เวลาจริง)

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Real Time TX (TX เวลาจริง)

กด On (เปด) (หรือ Off (ปด))
กด OK (ตกลง)

การสงโทรสาร

h
i

ใสหมายเลขโทรสาร
กด Fax Start (เริ่มตนโทรสาร)

การสงโทรสารไปยังตางประเทศ

3

ถาคุณกําลังประสบปญหาขณะสงโทรสารไปยัง
ตางประเทศเนื่องจากการเชื่อมตอไมดี
การเปดการสงโทรสารไปยังตางประเทศอาจชวย
แกปญหาได
การตั้งคานี้เปนการตั้งคาชั่วคราว
และจะมีผลใชงานไดกับการสงโทรสารครั้งถัดไป
เทานั้น

a
b

โหลดเอกสารของคุณ
ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:
 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกตั้งคา
เปน Off (ปด) กด

(Fax

(โทรสาร))
 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกตั้งคา
เปน On (เปด) กด

(Fax

(โทรสาร)) และ Sending Faxes
(การสงโทรสาร)

c
d
e
f
g
h
i

กด Options (ตัวเลือก)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Overseas Mode (โหมดตางประเทศ)
กด Overseas Mode (โหมดตางประเทศ)
กด On (เปด)
กด OK (ตกลง)
ใสหมายเลขโทรสาร
กด Fax Start (เริ่มตนโทรสาร)
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การชะลอการสงโทรสาร
คุณสามารถจัดเก็บโทรสารในหนวยความจําไดสูง
สุด 50 ฉบับเพื่อสงภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง

a
b

โหลดเอกสารของคุณ
ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:
 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกตั้งคา
เปน Off (ปด) กด

(Fax

(โทรสาร))
 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกตั้งคา
เปน On (เปด) กด

(Fax

(โทรสาร)) และ Sending Faxes
(การสงโทรสาร)

c
d
e
f
g
h
i

j

การชะลอการสงสัญญาณ
แบบชุด

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Delayed Fax (หนวงเวลาโทรสาร)

โทรสารที่ช ะลอการสงทั้งหมดที่ถูกกําหนดเวลาสง
พรอมกันไปยังหมายเลขโทรสารเดียวกันจะถูกสง
เปนโทรสารฉบับเดียวเพื่อประหยัดเวลาในการสง
สัญญาณ

a

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

d
e

กด Fax (โทรสาร)

f
g
h

กด Setup Send (ตั้งคาการสง)

i

กด

กด Delayed Fax (หนวงเวลาโทรสาร)
กด Delayed Fax (หนวงเวลาโทรสาร)
กด On (เปด)
กด Set Time (ตั้งเวลา)
ปอนเวลาที่คุณตองการสงโทรสาร
(ในรูปแบบนาฬิกา 24 ชั่วโมง)
โดยใชแปนพิมพบนจอสัมผัส
กด OK (ตกลง)
กด OK (ตกลง)

จํานวนหนาที่คุณสแกนลงในหนวยความจําขึ้น
อยูกับจํานวนขอมูลที่พิมพในแตละหนา

3

กอนสงโทรสารที่ชะลอการสง
เครื่องพิมพของคุณจะชวยใหคุณประหยัดโดยจัด
เรียงโทรสารทั้งหมดในหนวยความจําตามปลาย
ทางและเวลาที่กําหนด

กด Options (ตัวเลือก)

หมายเหตุ
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ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Fax (โทรสาร)

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Setup Send (ตั้งคาการสง)

กด Batch TX (ชุด TX)
กด On (เปด) หรือ Off (ปด)

การสงโทรสาร

การตรวจสอบและ การยกเลิก
งานที่คางอยู
ตรวจสอบงานที่ยังคางอยูในหนวยความจําที่จะสง
ถาไมมีงาน จอสัมผัสจะแสดง
No Jobs Waiting (ไมมีงานรอพิมพ)
คุณสามารถยกเลิกงานสงโทรสารที่จัดเก็บและ
คางอยูในหนวยความจํา

a

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

d
e
f

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Fax (โทรสาร)

3

ตั้งคาการเปลี่ยนแปลงของคุณ
เปนคาเริ่มตนคาใหม
คุณสามารถบันทึกการตั้งคาโทรสารสําหรับ
Fax Resolution (ความละเอียดโทรสาร),
Contrast (ความคมชัด),
Glass Scan Size
(ขนาดสแกนกระจกสแกน), Real Time TX
(TX เวลาจริง) และ Coverpage Setup
(ตั้งคาใบปะหนา)
ที่คุณใชบอยที่สุดโดยการตั้งคาเหลานั้นใหเปนคา
เริ่มตน
การตั้งคาเหลานี้จะคงอยูจนกวาคุณจะเปลี่ยนอีก
ครั้ง

a

เปน Off (ปด) กด

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Remaining Jobs (งานที่เหลือ)

h
i

กด Cancel (ยกเลิก)
ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:

 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกตั้งคา
เปน On (เปด) กด

(Fax

(โทรสาร)) และ Sending Faxes
(การสงโทรสาร)

b
c

 เพื่อยกเลิก กด Yes (ใช)
ถาคุณตองการยกเลิกงานอื่น ไปที่
ขั้นตอน g
 เพื่อออกโดยไมตองยกเลิก กด No
(ไมใช)

(Fax

(โทรสาร))

กด Remaining Jobs (งานที่เหลือ)
งานที่คอยอยูจะปรากฏขึ้นบนจอสัมผัส
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b
เพื่อเลื่อนดูงานที่คอยอยู
และกดที่งานที่คุณตองการยกเลิก

j

ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:
 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกตั้งคา

กด Fax (โทรสาร)

g

3

กด Options (ตัวเลือก)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b
เพื่อเลือกการตั้งคาที่คุณตองการเปลี่ยน
จากนั้นกดตัวเลือกใหม
ทําซ้ําขั้นตอนนี้สําหรับแตละการตั้งคาที่คุณ
ตองการเปลี่ยน

d

หลังจากเปลี่ยนการตั้งคาสุดทายแลว
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Set New Default (ตั้งคาเริ่มตนใหม)

e

กด Set New Default
(ตั้งคาเริ่มตนใหม)

f

จอสัมผัสจะสอบถามใหคุณยืนยันการเปลี่ย น
แปลงไปเปนการตั้งคาเริ่มตน
กด Yes (ใช) เพื่อยืนยัน

g

กด

เมื่อคุณยกเลิกงานเสร็จแลว กด
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คืนคาการตั้งคาโทรสารทั้งหมด
ใหเปนคาเริ่มตนจากโรงงาน
คุณสามารถคืนคาการตั้งคาโทรสารทั้งหมดที่คุณ
เปลี่ยนแปลงใหเปนคาเริ่มตนจากโรงงาน
การตั้งคาเหลานี้จะคงอยูจนกวาคุณจะเปลี่ยนอีก
ครั้ง

a

3

บันทึกตัวเลือกโทรสารใหเปน
ทางลัด
คุณสามารถบันทึกตัวเลือกโทรสารใหมที่คุณใช
บอยไดโดยการบันทึกใหเปนทางลัด

a

 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกตั้งคา

ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:

เปน Off (ปด) กด

 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกตั้งคา
เปน Off (ปด) กด

 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกตั้งคา
เปน On (เปด) กด

 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกตั้งคา

b
c

กด Options (ตัวเลือก)
หลังจากเปลี่ย นการตั้งคาสุดทายแลว
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Factory Reset
(รีเซ็ตคาที่ตั้งจากโรงงาน)

d

กด Factory Reset
(รีเซ็ตคาที่ตั้งจากโรงงาน)

e

จอสัมผัสจะสอบถามใหคุณยืนยันการเปลี่ยน
แปลงไปเปนคาเริ่มตนจากโรงงาน กด Yes
(ใช) เพื่อยืนยัน

f

กด
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(Fax

(โทรสาร)) และ Sending Faxes
(การสงโทรสาร)

(Fax

(โทรสาร)) และ Sending Faxes
(การสงโทรสาร)

(Fax

(โทรสาร))

(Fax

(โทรสาร))

เปน On (เปด) กด

ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:

b
c
d

ใสหมายเลขโทรสาร
กด Options (ตัวเลือก)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Fax Resolution
(ความละเอียดโทรสาร), 2-sided Fax
(โทรสาร 2 ดาน) 1, Contrast
(ความคมชัด), Real Time TX
(TX เวลาจริง), Coverpage Setup
(ตั้งคาใบปะหนา), Overseas Mode
(โหมดตางประเทศ) หรือ
Glass Scan Size
(ขนาดสแกนกระจกสแกน)
จากนั้นกดการตั้งคาที่คุณตองการเปลี่ยน
จากนั้นกดตัวเลือกใหมที่คุณตองการ
ทําซ้ําขั้นตอนนี้สําหรับแตละการตั้งคาที่คุณ
ตองการเปลี่ยน

e

เมื่อคุณเลือกตัวเลือกใหมเสร็จสิ้นแลว กด
OK (ตกลง)

f

กด Save as Shortcut
(บันทึกเปนทางลัด)

g

ยืนยันรายการตัวเลือกที่คุณเลือกสําหรับทาง
ลัดที่แสดงอยู จากนั้น
กด OK (ตกลง)

3

การสงโทรสาร

h

i
1

ใสชื่อทางลัดโดยใชแปนพิมพบนจอสัมผัส
(เพื่อชวยคุณใสตัวอักษร
uuคูมือระดับพื้นฐานสําหรับผูใช:
การใสขอความ)
กด OK (ตกลง)
กด OK (ตกลง) เพื่อยืนยัน

สํา หรับ MFC-9340CDW

หนาปกอิเล็กทรอนิกส

3

คุณจําเปนตองตั้งคารหัสประจําเครื่องของคุณกอน
ที่จะใชงานคุณสมบัตินี้
(uuคูมือการติดตั้งเครื่องอยางงาย)
คุณสามารถสงหนาปกทุกครั้งที่สงโทรสารโดย
อัตโนมัติ
หนาปกของคุณประกอบดวยการตั้งคาขอมูลประจํา
เครื่อง ความคิดเห็น และชื่อที่จัดเก็บในสมุดที่อยู
คุณสามารถเลือกขอคิดเห็นที่กําหนดลวงหนาดัง
ตอไปนี้
1.Note Off (1.ปดบันทึก)
2.Please Call (2.โปรดโทร)
3.Urgent (3.ดวน)
4.Confidential (4.ความลับ)
แทนที่จะใชความคิดเห็นที่กําหนดลวงหนา
คุณสามารถปอนขอความสวนตัวของคุณสอง
ขอความยาวสูงสุด 27 ตัวอักษร
(ดูที่ การเขียนความคิดเห็นของตัวคุณเอง
uu หนา 28)
5.(กําหนดโดยผูใช)
6.(กําหนดโดยผูใช)
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การเขียนความคิดเห็นของตัวคุณเอง
คุณสามารถเขีย นความคิดเห็นของตัวคุณเองสอง
ความคิดเห็น

3

สงหนาปกในการสงโทรสารครั้งถัดไป
ถาคุณตองการสงหนาปกในการสงโทรสารครัง้
ถัดไป คุณสามารถเพิ่มหนาปกได

a

ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:

a

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

เปน Off (ปด) กด

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Fax (โทรสาร)

(โทรสาร))

 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกตั้งคา
(Fax

 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกตั้งคา

d
e

กด Fax (โทรสาร)

เปน On (เปด) กด

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Setup Send (ตั้งคาการสง)

(โทรสาร)) และ Sending Faxes
(การสงโทรสาร)

f
g

กด Setup Send (ตั้งคาการสง)

h
i

กด Coverpage Note (บันทึกหนาปก)

j

ใสขอคิดเห็นของคุณโดยใชแปนพิมพบนจอ
สัมผัส
กด OK (ตกลง)

กด Coverpage Setting
(การตั้งคาใบปะหนา)

กด 5. หรือ 6.
เพื่อจัดเก็บขอคิดเห็นของคุณเอง

กด
เพื่อเลือกตัวเลข อักษร
และอักขระพิเศษ
(uuคูมือระดับพื้นฐานสําหรับผูใช:
การใสขอความ )

k
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กด

3

(Fax

b
c

กด Options (ตัวเลือก)

d
e
f
g
h

กด Coverpage Setup (ตั้งคาใบปะหนา)

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Coverpage Setup (ตั้งคาใบปะหนา)

กด Coverpage Setup (ตั้งคาใบปะหนา)
กด On (เปด)
กด Coverpage Note (บันทึกหนาปก)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b
เพื่อเลือกขอคิดเห็นที่คุณตองการใช
จากนั้นกดที่ขอคิดเห็นนั้น
กด

i
j
k

กด OK (ตกลง)
ใสหมายเลขโทรสาร
กด Fax Start (เริ่มตนโทรสาร)

การสงโทรสาร

การใชหนาปกที่พิมพแลว
ถาคุณตองการหนาปกที่พิมพแลวที่คุณสามารถ
เขียนได
พิมพตัวอยางหนาปกและแนบไปกับโทรสารของ
คุณ

3

การแสดงผลปลายทาง

3

เมื่อคุณสงโทรสาร
เครื่องจะแสดงขอมูลจากสมุดที่อยูหรือหมายเลขที่
คุณเคยใชโทรออก
คุณสามารถกําหนดใหเครื่องพิมพซอนขอมูล
ปลายทางบนจอสัมผัสได

a

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

a

กด

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Fax (โทรสาร)

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

d
e

กด Fax (โทรสาร)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Setup Send (ตั้งคาการสง)

f
g

กด Setup Send (ตั้งคาการสง)

h
i

กด Print Sample (พิมพตัวอยาง)

กด Coverpage Setting
(การตั้งคาใบปะหนา)

กด OK (ตกลง)

d
e

3

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Fax (โทรสาร)
กด Fax (โทรสาร)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Setup Send (ตั้งคาการสง)

f
g
h

กด Setup Send (ตั้งคาการสง)

i

กด

กด Destination (ปลายทาง)
กด Hidden (ซอน) หรือ Display
(แสดง)
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การดึงสัญญาณ
การดึงสัญญาณ
ใหคุณตั้งคาเครื่องพิมพของคุณเพื่อใหผูอื่น
สามารถรับโทรสารจากคุณได
แตพวกเขาตองจายคาโทรศัพท
อีกทั้งใหคุณโทรไปยังเครื่องโทรสารของผูอื่นและ
รับโทรสารจากเครื่องนั้นและคุณเปนผูจายคา
โทรศัพท
คุณลักษณะการดึงสัญญาณตองถูกตั้งคากับทั้ง
สองเครื่องพิมพจึงจะสามารถใชงานได
อาจมีแคเครื่องโทรสารบางรุน
 ที่รองรับการดึง
สัญญาณนี้

การดึงสัญญาณโทรสาร

การตั้งคาการดึงสัญญาณโทรสาร

ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:
 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกตั้งคา
(Fax

(โทรสาร))
 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกตั้งคา
(Fax

(โทรสาร)) และ Sending Faxes
(การสงโทรสาร)

c
d

กด Options (ตัวเลือก)

e
f

กด Polled TX (ดึงสัญญาณ TX)
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ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Polled TX (ดึงสัญญาณ TX)

กด Standard (มาตรฐาน)

ถาคุณกําลังใชกระจกสแกนเนอร
จอสัมผัสจะแจงใหคุณเลือกตัวเลือกใดตัว
เลือกหนึ่งตอไปนี้:

i

วางหนาถัดไปบนกระจกสแกนเนอร
และกด OK (ตกลง)
ทําซ้ําขั้นตอน h และ i
สําหรับหนาเพิ่มเติมแตละหนา

j

เครืองพิมพของคุณจะสงโทรสารโดยอัตโนมัติ
เมื่อดึงสัญญาณ
หลังจากนั้นรายงานการดึงสัญญาณจะถูก
พิมพออกมา

3

หมายเหตุ
ถาตองการลบโทรสารจากหนวยความจํา กด
3

, All Settings (การตั้งคาทั้งหมด),
Fax (โทรสาร), Remaining Jobs
(งานที่เหลือ) (ดู การตรวจสอบและ การยกเลิก
งานที่คางอยู uu หนา 25)

โหลดเอกสารของคุณ

เปน On (เปด) กด

h

 กด No (ไมใช)
ถาคุณเสร็จสิ้นการสแกนหนาเอกสารแลว
ไปยังขั้นตอน j

เอกสารจะถูกจัดเก็บและสามารถเรียกดูไดโดย
เครือ
่ งโทรสารเครื่องอื่นๆ
จนกวาคุณจะลบเอกสารนั้นจากหนวยความจํา

เปน Off (ปด) กด

กด Fax Start (เริ่มตนโทรสาร)
ถาคุณใช ADF (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)
ไปที่ขั้นตอน j

 กด Yes (ใช) เพื่อสแกนหนาอื่น
ไปยังขั้นตอน i

การดึงสัญญาณโทรสาร
ใหคุณตั้งคาเครื่องพิมพของคุณใหรอเอกสาร
เพื่อใหเครื่องโทรสารอีกเครื่องสามารถโทรและ
เรียกดูโทรสารได

a
b

g
3

การสงโทรสาร

การตั้งคาการดึงสัญญาณโทรสารดวย
รหัสสําหรับรักษาความปลอดภัย
การดึงสัญญาณโดยใชการรักษาความปลอดภัย
ใหคุณจํากัดผูที่ไดรบ
ั เอกสารที่คุณตั้งคาจะดึง
สัญญาณ
การดึงสัญญาณแบบมีการรักษาความปลอดภัย
ทํางานไดกับเครื่องโทรสาร Brother เทานั้น
ถาบุคคลอื่นตองการเรียกดูโทรสารจากเครื่องของ
คุณ
พวกเขาตองปอนรหัสสําหรับรักษาความปลอดภัย

a
b

j

วางหนาถัดไปบนกระจกสแกนเนอร
และกด OK (ตกลง)
ทําซ้ําขั้นตอน i และ j
สําหรับหนาเพิ่มเติมแตละหนา

k

เครืองพิมพของคุณจะสงโทรสารโดยอัตโนมัติ
เมื่อดึงสัญญาณ

3

3

โหลดเอกสารของคุณ
ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:
 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกตั้งคา
เปน Off (ปด) กด

(Fax

(โทรสาร))
 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกตั้งคา
เปน On (เปด) กด

(Fax

(โทรสาร)) และ Sending Faxes
(การสงโทรสาร)

c
d
e
f
g
h
i

กด Options (ตัวเลือก)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Polled TX (ดึงสัญญาณ TX)
กด Polled TX (ดึงสัญญาณ TX)
กด Secure (นิรภัย )
ปอนตัวเลขสี่ตัว
กด OK (ตกลง)
กด Fax Start (เริ่มตนโทรสาร)
ถาคุณกําลังใชกระจกสแกนเนอร
จอสัมผัสจะแจงใหคุณเลือกตัวเลือกใดตัว
เลือกหนึ่งตอไปนี้:
 กด Yes (ใช) เพื่อสแกนหนาอื่น
ไปยังขั้นตอน j
 กด No (ไมใช)
ถาคุณเสร็จสิ้นการสแกนหนาเอกสารแลว
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4

การรับโทรสาร

ตัวเลือกการรับขอมูล
หนวยความจํา

4

i
j

กด Fax Forward (สงตอโทรสาร)
ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:

4

 กด Manual (ดวยตนเอง)
เพื่อใสหมายเลขโทรสารที่จะทําการสง
ตอโทรสาร (สูงสุด 20 ตัวอักษร)
โดยใชแปนพิมพบนจอสัมผัส
(uuคูมือระดับพื้นฐานสําหรับผูใช:
การใสขอความ )

ตัวเลือกการรับขอมูลหนวยความจํา
ใหคุณสามารถรับโทรสารขณะที่คุณอยูหางจาก
เครือ
่ ง
คุณสามารถใชตัวเลือกการรับขอมูลหนวยความจํา

ไดเพียงหนึ่ง ตัวเลือกเทานั้นในแตละครัง้

กด OK (ตกลง)

 การสงตอโทรสาร

 กด Address Book (สมุดที่อยู)

 การจัดเก็บโทรสาร

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b
เพื่อเลื่อนไปจนกระทั่งคุณพบหมายเลข
เครื่องโทรสารที่คุณตองการใชสงตอ
โทรสารของคุณ

 การรับ PC-Fax
(uuคูมอ
ื ระดับพื้นฐานสําหรับผูใช: การรับ
PC-FAX.)

กดหมายเลขโทรสารหรืออีเมลที่คุณตอง
การ

 ปด

การสงตอโทรสาร

4

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

a

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

d
e

กด Fax (โทรสาร)

f
g

กด Setup Receive (ตั้งคาการรับ)

h

กด Memory Receive
(รับดวยหนวยความจํา)

32

หมายเหตุ
• คุณสามารถใสอีเมลโดยการกด
บนจอสัมผัส
• ถาคุณเลือกหมายเลขกลุมจากสมุดที่อยู
โทรสารนั้นจะถูกสงตอไปยังหมายเลขโทรสาร
หลายหมายเลข

k

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Fax (โทรสาร)

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Setup Receive (ตั้งคาการรับ)

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Memory Receive
(รับดวยหนวยความจํา)

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

ขอควรจํา
• ถาคุณเลือก Backup Print: On
(การพิมพสํารอง: เปด)
เครือ
่ งจะพิมพโทรสารที่เครื่องไดรับออกจาก
ตัวเครื่องเพื่อเพื่อเปนสําเนาใหคุณ
• เมื่อ Fax Preview (ตัวอยางโทรสาร)
ถูกตั้งเปน On (เปด)
คุณสมบัติงานพิมพสํารองจะใชไมได

l

กด

การรับโทรสาร

การจัดเก็บโทรสาร

4

คุณลักษณะการจัดเก็บโทรสาร
ใหคุณจัดเก็บโทรสารที่ไดรับลงในหนวยความจํา
ของเครือ
่ ง
คุณสามารถเรียกดูขอความโทรสารที่จัดเก็บจาก
เครื่องโทรสารอีกที่หนึ่งโดยใชคําสั่งการเรียกดู
ระยะไกล (ดู การรับขอความโทรสาร uu หนา 38)
เครื่องของคุณจะพิมพสําเนาสํารองของโทรสารที่
จัดเก็บแตละฉบับ

a

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

d
e
f
g

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Fax (โทรสาร)
กด Fax (โทรสาร)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Setup Receive (ตั้งคาการรับ)
กด Setup Receive (ตั้งคาการรับ)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Memory Receive
(รับดวยหนวยความจํา)

h

กด Memory Receive
(รับดวยหนวยความจํา)

i

กด Fax Storage (จัดเก็บโทรสาร)

j

กด

การเปลี่ยนตัวเลือกการรับขอมูล
หนวยความจํา

4

ถาโทรสารที่ไดรับถูกเก็บอยูในหนวยความจําของ
เครื่องเมื่อคุณเปลี่ยนคําสั่งการรับขอมูลหนวย
ความจํา จอสัมผัสจะถามคําถามตอไปนี้กับคุณ:

ถาโทรสารที่ไดรับนั้นถูกพิมพแลว

4

 Erase all documents?
(ลบเอกสารทั้งหมด?)

4

• ถาคุณกด Yes (ใช)
โทรสารในหนวยความจําจะถูกลบ
กอนที่การตั้งคาจะเปลี่ยนแปลง
• ถาคุณกด No (ไมใช)
โทรสารในหนวยความจําจะไมถูกลบ
และการตั้งคาจะไมเปลี่ยนแปลง

ถามีโทรสารที่ไมไดพิมพอยูในหนวย
ความจํา

4

 Print all faxes?
(พิมพโทรสารทั้งหมด?)
• ถาคุณกด Yes (ใช)
โทรสารในหนวยความจําจะถูกพิมพกอนที่
การตั้งคาจะเปลี่ยนแปลง
ถาสําเนาสํารองถูกพิมพแลว
สําเนานั้นจะไมถูกพิมพอีก
• ถาคุณกด No (ไมใช)
โทรสารในหนวยความจําจะไมถูกพิมพ
และการตั้งคาจะไมเปลี่ยนแปลง
ถาโทรสารที่ไดรับยังคงอยูในหนวยความจําของ
เครื่องเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงตัวเลือกเปน
PC Fax Receive (รับโทรสารดวย PC)
จากตัวเลือกอื่น (Fax Forward (สงตอโทรสาร)
หรือ Fax Storage (จัดเก็บโทรสาร)) กด
<USB>
หรือชื่อของคอมพิวเตอรที่คุณใชในเครือขาย
กด OK (ตกลง)
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จอสัมผัสจะสอบถามคําถามกับคุณ
 Send Fax to PC? (สงโทรสารไปยัง PC?)
• ถาคุณกด Yes (ใช)
โทรสารในหนวยความจําจะถูกสงไปยัง
คอมพิวเตอรของคุณ
กอนที่การตั้งคาจะเปลี่ยนแปลง
คุณจะไดรับการสอบถามวาตองการเปด
สํารองงานพิมพหรือไม (สําหรับขอมูล
เพิ่มเติม uuคูมือระดับพื้นฐานสําหรับผูใช:
การรับ PC-FAX)
• ถาคุณกด No (ไมใช)
โทรสารในหนวยความจําจะไมถูกลบหรือ
โอนไปยังคอมพิวเตอรของคุณ
และการตั้งคาจะไมเปลี่ยนแปลง

ขอควรจํา
ถาคุณเลือก เปดสํารองงานพิมพ
เครือ
่ งจะพิมพโทรสารที่ไดรับที่เครื่องของคุณ
เพื่อเปนสําเนา
คุณลักษณะนี้เปนคุณลักษณะความปลอดภัย
ในกรณีที่เกิดไฟฟาขัดของกอนที่โทรสารถูก
สงตอหรือเกิดปญหาที่เครื่องรับ

การปดตัวเลือกโทรสารแบบ
ระยะไกล

a

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

d
e

กด Fax (โทรสาร)

f
g

กด Setup Receive (ตั้งคาการรับ)

h

กด Memory Receive
(รับดวยหนวยความจํา)

i

กด Off (ปด)

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Fax (โทรสาร)

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Setup Receive (ตั้งคาการรับ)

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Memory Receive
(รับดวยหนวยความจํา)

หมายเหตุ
จอสัมผัสจะใหคุณเลือกวายังมีโทรสารที่ไดรับ
ในหนวยความจําในเครื่องของคุณหรือไม (ดู

การเปลี่ยนตัวเลือกการรับขอมูลหนวยความจํา
uu หนา 33)

j
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การรับโทรสาร

การเรียกดูระยะไกล

4

คุณสามารถเปลี่ยนรหัสของคุณไดตลอดเวลา
เพื่อทําใหรหัสของคุณเลิกทํางาน กดคาง
ที่ขั้นตอน g เพื่อคืนการตั้งคา เริม
่ ตน – – –l
จากนั้นกด OK (ตกลง)

คุณสามารถโทรไปยังเครื่องของคุณจากโทรศัพท
แบบกดปุมหรือเครื่องโทรสารใดๆ
แลวใชรหัสการเขาถึงระยะไกลและคําสั่งระยะไกล
เพื่อเรียกดูขอความโทรสารของคุณ

การตั้งคารหัสการเขาถึงระยะ
ไกล

หมายเหตุ

4

4

รหัสการเขาถึงระยะไกล
ใหคุณเขาถึงคุณลักษณะการเรีย กดูระยะไกลเมือ
่
คุณอยูหางจากเครือ
่ งของคุณ
กอนใชคุณสมบัติการเขาถึงและการเรียกดูระยะ
ไกล คุณตองตั้งคารหัสของคุณ
รหัสเริ่มตนจากโรงงานเปนรหัสที่ใชงานไมได (– –
–l)

a

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

d
e

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Fax (โทรสาร)
กด Fax (โทรสาร)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Remote Access (การเขาถึงระยะไกล)

f

กด Remote Access
(การเขาถึงระยะไกล)

g

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

หมายเหตุ
อยาใชรหัสเดียวกันที่ใชกับ
รหัสการสั่งงานระยะไกล (l51)
หรือรหัสการปดใชงานเครื่องจากระยะไกล
(#51) (uuคูมือระดับพื้นฐานสําหรับผูใช:
การใชรหัสระยะไกล)

h

กด
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การใชรหัสการเขาถึงระยะไกล

a

หมุนหมายเลขโทรสารของคุณจาก
โทรศัพทหรือเครื่องโทรสารอื่นโดยใชการ
โทรแบบปุมกด

b

เมื่อเครือ
่ งของคุณรับสายแลว
ปอนรหัสการเขาถึงระยะไกล
ในชวงเวลาเงีย บ

c

เครื่องจะสงสัญญาณหากไดรับขอความ:
 1 เสียงปบยาว -- ขอความโทรสาร
 ไมมีเสียงปบ -- ไมมีขอความ

d

เมื่อเครือ
่ งมีเสียงปบสั้นสองครั้ง ใสคําสั่ง (ดู
คําสั่งโทรสารแบบระยะไกล uu หนา 37)
เครื่องจะวางสายหากรอนานเกินกวา 30
วินาทีในการปอนคําสั่ง
เครื่องจะสงเสียงปบสามครั้งถาคุณปอน
คําสั่งงานไมถูกตอง

e

กด 9 0
เพื่อตั้งคาใหมใหเครือ
่ งเมื่อคุณดําเนินการ
เสร็จสิ้น

f

วางสาย

หมายเหตุ
• ถาเครื่องของคุณถูกตั้งเปนโหมด Manual
(ดวยตนเอง)
และคุณตองการใชคุณสมบัติการเรียกดูระยะ
ไกล ใหรอประมาณ 100
วินาทีหลังจากที่เริ่มมีเสียงเรียกเขา
จากนั้นใสรหัสการเรียกดูระยะไกลภายใน 30
วินาที
• ฟงกชั่นนี้อาจไมสามารถใชไดในบางประเทศ
หรืออาจไมรองรับโดยบริษัทผูใหบริการ
โทรศัพทในทองถิ่นของคุณ

36
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คําสั่งโทรสารแบบระยะไกล

4

ทําตามคําสั่งในตารางเพื่อเขาใชงานคุณลักษณะตางๆ เมื่อคุณไมไดอยูที่เครื่อง
เมื่อคุณโทรไปยังเครื่องของคุณแลวปอนรหัสการเขาถึงระยะไกล (3 ตัวตามดวย l)
ระบบจะสงเสียงปบสั้นสองครั้ง และคุณตองปอนคําสั่งระยะไกล
คํา สั่งระยะไกล
95

1 ปด

คุณสามารถเลือก Off (ปด)
หลังจากที่คุณเรียกดูหรือลบขอความของคุณทั้งหมด

2 การสงตอโทรสาร

เสียงปบยาวดังหนึ่งครั้ง หมายถึง
การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาไดรับการยอมรับ
ถาคุณไดยินเสียงปบสั้นดังสามครั้ง
คุณไมสามารถทําการเปลี่ยนแปลงไดเนื่องจากไมเปนไปตามเงื่อนไข
(เชน การลงทะเบียนหมายเลขสงตอโทรสาร)
คุณสามารถลงทะเบียนจํานวนเสียงเรียกเขาสูงสุด ได (ดู
การเปลี่ยนหมายเลขการสงตอโทรสาร uu หนา 38)
เมื่อคุณลงทะเบียนหมายเลข การสงตอโทรสารจะใชงานได

4 หมายเลขการสงตอโทรสาร
6 การจัดเก็บโทรสาร

96

97

การเรียกดูโทรสาร
2 เรียกดูโทรสารทั้งหมด

ปอนหมายเลขเครื่องโทรสารระยะไกลเพื่อรับขอความโทรสารที่จด
ั
เก็บ (ดู การรับขอความโทรสาร uu หนา 38)

3 ลบโทรสารจากหนวยความจํา

ถาคุณไดยินเสียงปบยาวหนึ่งครั้ง
ขอความโทรสารถูกลบจากหนวยความจํา

ตรวจสอบสถานะการรับโทรสาร
1 โทรสาร

98

รายละเอียดการใชงาน

เปลี่ยนแปลงการตั้งคาการสงตอ
โทรสารหรือการจัดเก็บโทรสาร

คุณสามารถตรวจสอบวาเครื่องของคุณไดรับโทรสารหรือไม ถาไดรับ
คุณจะไดยินเสียงปบยาวหนึ่งครั้ง ถาไมไดรับ
คุณจะไดยินเสียงปบสั้นสามครั้ง

เปลี่ยนโหมดรับโทรสาร
1 การเชื่อมตอเครื่องตอบรับโทรศัพท ถาคุณไดยินเสียงปบยาวหนึ่งครั้ง
ภายนอก
การเปลี่ยนแปลงของคุณไดรับการยอมรับ
2 โทรสาร/โทรศัพท
3 โทรสารเทานั้น

90

ออก

กด 9 0 เพื่อหยุดการเรียกดูระยะไกล รอเสียงปบยาว
จากนั้นวางหูฟงโทรศัพท
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การรับขอความโทรสาร

4

คุณสามารถโทรหาเครื่องของคุณจากโทรศัพท
หรือเครื่องโทรสารแบบกดปุมเครื่องใดก็ได
และสั่งใหสงขอความแฟกซของคุณไปยังอีก
เครือ
่ งหนึ่ง กอนการใชงานคุณสมบัตินี้
คุณจะตองเปดการจัดเก็บโทรสารหรือการเรียกดู
ตัวอยางโทรสาร (ดูการจัดเก็บโทรสาร
uu หนา 33 หรือ คูมือระดับพื้นฐานสําหรับผูใช:
การเรียกดูตัวอยางโทรสาร (ขาวดําเทานั้น))

a
b

เมื่อเครือ
่ งรับสาย ในชวงเวลาเงียบ
ใหปอนรหัสการเขาถึงระยะไกล (3
หลักตามดวย l) ถาคุณไดยินเสียงปบยาว
คุณมีขอความ
เมื่อคุณไดยินเสียงปบสั้นสองครั้ง
กด 9 6 2

d

รอเสีย งปบยาว
แลวใชแปนกดหมายเลขปอนหมายเลข
เครื่องโทรสารระยะไกลที่คุณตองการสงขอ
ความโทรสาร ตามดวย ## (สูงสุด 20 ตัว)

หมายเหตุ
คุณไมสามารถใช l และ #
เปนหมายเลขที่ใชโทร อยางไรก็ตาม กด #
ถาคุณตองการใหหยุดเปนเวลาสั้นๆ

38

วางสายหลังจากที่คุณไดยินเครื่องสงเสียงปบ
เครื่องของคุณจะโทรไปยังเครื่องโทรสารอื่น
ซึ่งจะพิมพขอความโทรสารของคุณ

4

คุณสามารถเปลี่ยนหมายเลขการสงตอโทรสารได
จากโทรศัพทหรือเครื่องโทรสารแบบกดปุมเครื่อง
อื่น

a
b

เรียกหมายเลขโทรสารของคุณ

c

เมื่อคุณไดยินเสียงปบสั้นสองครั้ง
กด 9 5 4

d

รอใหมีเสียงบี๊บยาว ใสหมายเลขใหม (สูงสุด
20 หลัก)
ของเครื่องโทรสารระยะไกลที่คุณตองการให
สงตอโทรสารไปหา โดยใชแปนตัวเลข
จากนั้นใส ##

เรียกหมายเลขโทรสารของคุณ

c

e

การเปลี่ยนหมายเลขการสงตอ
โทรสาร

เมื่อเครือ
่ งรับสาย
ปอนรหัสการเขาถึงระยะไกล (3 ตัวตามดวย
l) ในชวงเวลาเงีย บ
ถาคุณไดยินเสียงปบยาว คุณมีขอความ

หมายเหตุ
คุณไมสามารถใช l และ #
เปนหมายเลขที่ใชโทร อยางไรก็ตาม กด #
ถาคุณตองการใหหยุดเปนเวลาสั้นๆ

e

กด 9 0
เพื่อหยุดการเขาถึงระยะไกลเมื่อคุณเสร็จสิ้น

f

วางสายหลังจากทีค
 ุณไดยินเครืองสงเสียงปบ

การรับโทรสาร

การรับโทรสารเพิ่มเติม
การพิมพโทรสารรับเขาที่ยอ

ขนาด
ถาคุณเลือก On (เปด)
เครื่องจะยอขนาดโทรสารรับเขาแตละหนาใหพอดี
กับหนึ่งหนากระดาษขนาด A4, Letter, Legal หรือ
Folio
เครื่องจะคํานวณอัตราสวนการยอขนาดจากขนาด
กระดาษของโทรสาร
และการตั้งคาขนาดกระดาษของคุณ
(uuคูมือระดับพื้นฐานสําหรับผูใช:
การตั้งคากระดาษ)

a

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

d
e
f
g

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Fax (โทรสาร)
กด Fax (โทรสาร)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Setup Receive (ตั้งคาการรับ)
กด Setup Receive (ตั้งคาการรับ)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Auto Reduction (การลดโดยอัตโนมัติ)

h

กด Auto Reduction
(การลดโดยอัตโนมัติ)

i

กด On (เปด) หรือ Off (ปด)

j

กด

4

4

การพิมพ 2 ดาน
สําหรับโหมดโทรสาร

4

เครื่องของคุณสามารถพิมพโทรสารที่ไดรับบน
กระดาษทั้งสองดานไดเมื่อ 2-sided (2 ดาน)
ถูกกําหนดคาเปน On (เปด)
ใชกระดาษขนาด A4 สําหรับฟงกชั่นนี้ (60 ถึง
105 g/m2)

a

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

d
e
f
g

4

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Fax (โทรสาร)
กด Fax (โทรสาร)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Setup Receive (ตั้งคาการรับ)
กด Setup Receive (ตั้งคาการรับ)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
2-sided (2 ดาน)

h
i

กด 2-sided (2 ดาน)

j

กด

กด On (เปด) หรือ Off (ปด)

หมายเหตุ
เมื่อเปด 2-sided (2 ดาน)
โทรสารรับเขาจะถูกยอขนาดพอดีกับขนาด
กระดาษในถาดกระดาษโดยอัตโนมัติ

39

บทที่ 4

การตั้งคาประทับตรารับโทรสาร

4

การปรับคาความเขมในการ
พิมพ

4

คุณสามารถตั้งคาเครื่องใหพิมพวันที่และเวลารับ
โทรสารที่กึ่งกลางดานบนของแตละหนาของ
โทรสารที่ไดรับ

คุณสามารถปรับคาความเขมในการพิมพเพื่อปรับ
หนาที่พิมพใหมืดลงหรือสวางขึ้น

a

กด

a

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

d
e

กด Fax (โทรสาร)

d
e

กด Fax (โทรสาร)

f
g

กด Setup Receive (ตั้งคาการรับ)

f
g

กด Setup Receive (ตั้งคาการรับ)

h
i

กด Fax Rx Stamp (ประทับ Rx โทรสาร)

h
i

กด Print Density (ความเขมการพิมพ)

j

กด

j

กด

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Fax (โทรสาร)

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Setup Receive (ตั้งคาการรับ)

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Fax Rx Stamp (ประทับ Rx โทรสาร)

กด On (เปด) หรือ Off (ปด)

หมายเหตุ
• ตรวจสอบวาคุณไดกําหนดวันทีและเวลาปจจุบน
ั
ในเครือ
่ ง (uuคูมือการติดตั้งเครื่องอยางงาย)
• ถาคุณดาวนโหลดโทรสารอินเทอรเน็ต:
เวลาและวันที่ที่ไดรับจะไมปรากฏเมื่อใช
โทรสารผานอินเทอรเน็ต
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ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Fax (โทรสาร)

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Setup Receive (ตั้งคาการรับ)

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Print Density (ความเขมการพิมพ)

กดระดับความเขมในการพิมพบนจอสัมผัส

การรับโทรสาร

การพิมพโทรสารจากหนวย
ความจํา
ถาคุณเลือก Fax Storage (จัดเก็บโทรสาร)
คุณยังสามารถพิมพโทรสารจากหนวยความจําเมื่อ
คุณอยูที่เครื่องได (ดู การจัดเก็บโทรสาร
uu หนา 33)

a

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

การรับขอมูลเมื่อกระดาษหมด
4

4

ทันทีที่ถาดกระดาษวางเปลาในระหวางรับโทรสาร
จอสัมผัสจะแสดง No Paper (ไมมีกระดาษ)
ใสกระดาษในถาดใสกระดาษ
(uuคูมือระดับพื้นฐานสําหรับผูใช:
การบรรจุกระดาษและสื่อสิ่งพิมพ)
โทรสารรับเขาจะยังคงถูกเก็บในหนวยความจําตอ
จนกวาหนวยความจําจะเต็มหรือกระดาษถูกใสใน
ถาดกระดาษ เมื่อหนวยความจําเต็ม
เครื่องจะหยุดรับสายโดยอัตโนมัติ
ถาตองการพิมพโทรสาร ใสกระดาษใหมในถาด

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Fax (โทรสาร)

d
e

กด Fax (โทรสาร)

f
g

กด Print Document (พิมพเอกสาร)

h

กด

กด a หรือ b เพื่อแสดง Print Document
(พิมพเอกสาร)

กด OK (ตกลง)

41

4

บทที่ 4

การหลีกเลี่ยงการรับโทรสาร/
สายโทรเขา จากหมายเลขที่ระบุ

m
4

ลบหมายเลขรายการปดกั้น

ถาคุณไมตองการรับโทรสาร/สายโทรเขา
จากหมายเลขที่ระบุ
คุณสามารถลงทะเบียนหมายเลขเหลานั้นไวใน
รายการได เครื่องสามารถบันทึกไดสูงสุด 100
หมายเลขโทรสาร/โทรศัพท

หมายเหตุ
คุณจะตองสมัครบริการขอมูลผูโทรเขาที่บริษัท
ผูใหบริการโทรศัพททองถิ่นของคุณ

จัดเก็บหมายเลขรายการปดกั้น

a

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

d
e

กด Fax (โทรสาร)

f
g

กด Setup Receive (ตั้งคาการรับ)

h
i
j

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Setup Receive (ตั้งคาการรับ)

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Anti-Junk Fax (ปดกั้นโทรสารขยะ)
กด Anti-Junk Fax (ปดกั้นโทรสารขยะ)

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

d
e

กด Fax (โทรสาร)

f
g

กด Setup Receive (ตั้งคาการรับ)

h
i
j

กด Anti-Junk Fax (ปดกั้นโทรสารขยะ)

k
l
m

กดหมายเลขที่คุณตองการ

n

กด

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Fax (โทรสาร)

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Setup Receive (ตั้งคาการรับ)

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Anti-Junk Fax (ปดกั้นโทรสารขยะ)

กด Delete (ลบ)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b
เพื่อแสดงหมายเลขที่คุณตองการลบ

กด OK (ตกลง)
กด Yes (ใช)

กด Register (ลงทะเบียน)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b
เพื่อแสดงหมายเลขที่คุณตองการลง
ทะเบียน

คุณไมสามารถลงทะเบียนหมายเลขที่ไมได
จัดเก็บในหนวยความจําขอมูลผูโทรเขา (ดู
บริการสายโทรศัพท uu หนา 47)
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4

a

4

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Fax (โทรสาร)

หมายเหตุ

k
l

กด

กดหมายเลขที่คุณตองการ
กด Yes (ใช)

พิมพรายการปดกั้น

a

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

d
e

กด Fax (โทรสาร)

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Fax (โทรสาร)

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Setup Receive (ตั้งคาการรับ)

4

การรับโทรสาร

f
g

กด Setup Receive (ตั้งคาการรับ)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Anti-Junk Fax (ปดกั้นโทรสารขยะ)

h
i
j

กด Anti-Junk Fax (ปดกั้นโทรสารขยะ)

k

หลังจากการพิมพเสร็จแลว กด

กด Print Reports (รายงานการพิมพ)
กด OK (ตกลง)

4
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บทที่ 4

การดึงสัญญาณ

4

a

เปน Off (ปด) กด

 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกตั้งคา
(Fax

(โทรสาร))
 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกตั้งคา
เปน On (เปด) กด

(Fax

(โทรสาร)) และ Sending Faxes
(การสงโทรสาร)

b
c

กด Options (ตัวเลือก)

d
e
f

กด Polling RX (การดึงสัญญาณ RX)

g

กด Fax Start (เริ่มตนโทรสาร)
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(Fax

(โทรสาร))
4

 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกตั้งคา
เปน On (เปด) กด

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Polling RX (การดึงสัญญาณ RX)

กด Standard (มาตรฐาน)
ใสหมายเลขโทรสารทีคุณดึงสัญญาณโดยใช
สมุดที่อยู หรือปุมตัวเลขบนจอสัมผัส

(Fax

(โทรสาร)) และ Sending Faxes
(การสงโทรสาร)

ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:

เปน Off (ปด) กด

ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:
 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกตั้งคา

รูปแบบการรับในการดึงสัญญาณ
ใหคุณโทรไปยังเครื่องโทรสารอื่นเพื่อรับโทรสาร

a

4

การดึงสัญญาณโดยใชการรักษาความปลอดภัย
ใหคุณจํากัดผูที่ไดรับเอกสารที่คุณตั้งคาจะดึง
สัญญาณ
การดึงสัญญาณแบบมีการรักษาความปลอดภัย
ทํางานไดกับเครือ
่ งโทรสาร Brother เทานั้น
ถาคุณตองการรับโทรสารจากเครื่อง Brother
ที่ปลอดภัยที่คุณตองปอนรหัสรักษาความ
ปลอดภัย

การดึงสัญญาณ
ใหคุณตั้งคาเครื่องพิมพของคุณเพื่อใหผูอื่น
สามารถรับโทรสารจากคุณได
แตพวกเขาตองจายคาโทรศัพท
อีกทั้งใหคุณโทรไปยังเครื่องโทรสารของผูอื่นและ
รับโทรสารจากเครื่องนั้นและคุณเปนผูจายคา
โทรศัพท
คุณลักษณะการดึงสัญญาณตองถูกตั้งคากับทั้ง
สองเครื่องพิมพจึงจะสามารถใชงานได
อาจมีแคเครื่องโทรสารบางรุน
 ที่รองรับการดึง
สัญญาณนี้

รูปแบบการรับในการดึง
สัญญาณ

การดึงสัญญาณโดยใชการรักษาความ
ปลอดภัย

b
c

กด Options (ตัวเลือก)

d
e
f

กด Polling RX (การดึงสัญญาณ RX)

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Polling RX (การดึงสัญญาณ RX)

กด Secure (นิรภัย)
ปอนตัวเลขสี่ตัว
กด OK (ตกลง)

g

ใสหมายเลขโทรสารทีคุณดึงสัญญาณโดยใช
สมุดที่อยู หรือปุมตัวเลขบนจอสัมผัส

h

กด Fax Start (เริ่มตนโทรสาร)

การรับโทรสาร

การชะลอการดึงสัญญาณ

4

การชะลอการดึงสัญญาณ
ใหคุณตั้งคาเครื่องเพื่อเริ่มรูปแบบการรับในการดึง
สัญญาณในภายหลัง
คุณสามารถตั้งคาการชะลอการดึงสัญญาณได
เพียง หนึ่ง ครั้งเทานั้น

a

การดึงสัญญาณตามลําดับ
การดึงสัญญาณเปนลําดับ
ใหคุณรองขอเอกสารจากเครือ
่ งโทรสารหลาย
เครื่องในการดําเนินการครั้งเดีย ว

a

เปน Off (ปด) กด

 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกตั้งคา

 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกตั้งคา
เปน On (เปด) กด

 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกตั้งคา

b
c
d
e
f

กด Options (ตัวเลือก)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Polling RX (การดึงสัญญาณ RX)
กด Polling RX (การดึงสัญญาณ RX)
กด Timer (ตัวจับเวลา)
ปอนเวลา (ในรูปแบบ 24-ชั่วโมง)
ที่คุณตองการเริ่มการดึงสัญญาณ
กด OK (ตกลง)

g

ใสหมายเลขโทรสารทีคุณดึงสัญญาณโดยใช
สมุดที่อยู หรือปุมตัวเลขบนจอสัมผัส

h

กด Fax Start (เริ่มตนโทรสาร)

b
c

กด Options (ตัวเลือก)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Polling RX (การดึงสัญญาณ RX)

d
e

กด Polling RX (การดึงสัญญาณ RX)

f

เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งดานลาง

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

 ถาคุณเลือก Standard (มาตรฐาน)
ใหไปยังขั้นตอน g
 ถาคุณเลือก Secure (นิรภัย)
ปอนตัวเลขสี่หลัก กด OK (ตกลง)
ไปยังขั้นตอน g
 ถาคุณเลือก Timer (ตัวจับเวลา)
ปอนเวลาที่คุณตองการเริ่มดึงสัญญาณ
(ในรูปแบบ 24-ชั่วโมง) แลวกด OK
(ตกลง) ไปยังขั้นตอน g

หมายเหตุ
ถาเครื่องโทรสารอื่นๆ
ที่คุณกําลังโทรไมไดถูกตั้งคาสําหรับการดึง
สัญญาณ คุณจะไดรบ
ั ขอความ
Connection Fail
(การเชื่อมตอผิดพลาด)

(Fax

(โทรสาร)) และ Sending Faxes
(การสงโทรสาร)

(Fax

(โทรสาร)) และ Sending Faxes
(การสงโทรสาร)

(Fax

(โทรสาร))

(Fax

(โทรสาร))

เปน On (เปด) กด

ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:
 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกตั้งคา

ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:

เปน Off (ปด) กด

4

หมายเหตุ
ถาคุณไมปอนรหัสสําหรับรักษาความปลอดภัย
ที่ถูกตอง คุณจะไดรับขอความ
Disconnected (ยกเลิกการเชื่อมตอแลว)

g
h

กด Options (ตัวเลือก)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Broadcasting (การกระจายสัญญาณ)
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i

กด Broadcasting
(การกระจายสัญญาณ)

j
k

กด Add Number (เพิ่มหมายเลข)
คุณสามารถเพิ่มหมายเลขไปยังการกระจาย
สัญญาณดวยวิธีตอไปนี้:
 กด Add Number (เพิ่มหมายเลข)
และใสหมายเลขโดยใชแปนพิมพบนจอ
สัมผัส
กด OK (ตกลง)
 กด Add from Address book
(เพิ่มจากสมุดที่อยู) ปดนิ้วขึ้นหรือลง
หรือกด a หรือ b
เพื่อแสดงหมายเลขที่คุณตองการเพิ่มไป
ยังการกระจายสัญญาณ
กดกลองทําเครื่องหมายเพื่อเพิ่มเครื่อง
หมายขางหมายเลขทั้งหมดที่คุณตอง
การ และกด OK (ตกลง)
 กด Search in Address book
(คนหาในสมุดทีอ
่ ยู) ใสชอ
ื่ และกด OK
(ตกลง) กดชือ
่
และกดหมายเลขทีค
่ ุณตองการเพิม
่

l
m

ทําซ้ําขั้นตอน j และ k
สําหรับแตละหมายเลขที่คุณตองการ
กด OK (ตกลง)
กด Fax Start (เริ่มตนโทรสาร)
เครื่องจะดึงสัญญาณจากแตละหมายเลข
หรือกลุมในรอบสําหรับเอกสาร

หยุดการดึงสัญญาณ
เพื่อยกเลิกกระบวนการดึงสัญญาณ กด
ขณะเครื่องกําลังโทร
เพื่อยกเลิกงานที่รับจากการดึงสัญญาณตามลําดับ
ทั้งหมด ดู การยกเลิกงานดึงสัญญาณตามลําดับ
uu หนา 46

การยกเลิก งานดึงสัญญาณตามลําดับ

a

กด

b

ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:
 เพื่อยกเลิกงานดึงสัญญาณตามลําดับทั้ง
หมด กด Entire Seq. Poll
(ดึงขอมูลจากลําดับทั้งหมด)
ไปยังขั้นตอน c
 เพื่อยกเลิกงานปจจุบัน
กดปุมที่แสดงหมายเลขหรือชื่อที่กําลัง
โทรออก ไปยังขั้นตอน d
 เพื่อออกโดยไมตองยกเลิก กด

c

เมื่อจอสัมผัสสอบถามวาคุณตองการยกเลิก
งานดึงสัญญาณตามลําดับทั้งหมดหรือไม
ใหทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอไปนี้:
 กด Yes (ใช) เพื่อยืนยัน
 เพื่อออกโดยไมตองยกเลิก กด No
(ไมใช)

d

ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:
 เพื่อยกเลิกงานปจจุบัน กด Yes (ใช)
 เพื่อออกโดยไมตองยกเลิก กด No
(ไมใช)
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4

4

5

การหมุนหมายเลขโทรศัพทและ
การจัดเก็บหมายเลข

บริการสายโทรศัพท
ขอมูลผูโทรเขา
คุณสมบัติขอมูลผูโทรเขา
ใหคุณใชบริการสมัครรับขอมูลผูโทรเขาที่ให
บริการโดยบริษัทผูใหบริการโทรศัพททองถิ่น
หลายบริษัท บริการนี้จะแสดงหมายเลขโทรศัพท
หรือชื่อของผูโทรเขาเมื่อมีสายโทรเขา
ถาหากมีขอมูล
โทรติดตอบริษัทผูใหบริการโทรศัพทของคุณเพื่อ
รับรายละเอียด
หลังจากมีสายโทรเขาสักครู
จอสัมผัสจะแสดงหมายเลขโทรศัพทของผูโทร
เขา (และชื่อ ถามี) เมื่อคุณรับสาย
ขอมูลผูโทรเขาจะหายไปจากจอสัมผัส
แตขอมูลการโทรจะยังจัดเก็บในหนวยความจํา
หมายเลขโทรเขา
คุณสามารถดูรายการ
หรือเลือกหมายเลขเพื่อเพิ่มไปยังสมุดที่อยู
หรือลบออกจากประวัติ
 คุณสามารถดูหมายเลข (หรือชื่อ)
 ขอความ ID Unknown (ไมมี ID)
หมายถึงสายโทรเขานั้นอยูนอกเขตใหบริการ
ขอมูลผูโทรเขา
 ขอความ ID Withheld (ไมมีขอมูล)
หมายถึงผูโทรเขาเจตนาปดกั้นการสงขอมูลผู
โทรเขา
คุณสามารถพิมพขอมูลหมายเลขโทรเขาที่ไดรับ
โดยเครื่องของคุณ (ดู วิธีการพิมพรายงาน
uu หนา 53)

หมายเหตุ
• บริการขอมูลผูโทรเขาอาจมีลักษณะตางกัน
สําหรับผูใหบริการแตละแหง
โทรติดตอบริษัทผูใหบริการโทรศัพทในทอง
ถิ่นของคุณเพื่อรับขอมูลเกี่ยวกับชนิดบริการที่
มีในพื้นที่ของคุณ
• คุณสมบัตินี้อาจไมมใี นบางประเทศ

5

5

การหมุนโทรออกเพิ่ม
เติม

5

5

การรวมหมายเลขในสมุดที่อยู

5

บางกรณีคุณอาจตองการเลือกจากผูใหบริการ
โทรศัพททางไกลหลายผูใหบริการ เมื่อคุณสง
โทรสาร อัตราอาจแตกตางกันไป
ทั้งนี้ขึ้นกับเวลาและปลายทาง
เพื่อใชประโยชนจากอัตราคาบริการที่ถูก
คุณสามารถจัดเก็บรหัสเขาถึงของผูใหบริการ
โทรศัพททางไกล
และจัดเก็บรหัสบัตรเครดิตเปนหมายเลขในสมุด
ที่อยู
คุณสามารถจัดเก็บชุดหมายเลขโทรทางไกลนี้
โดยการแบงหมายเลขและจัดเก็บเปนหมายเลข
แยกกันในสมุดที่อยู ในลักษณะใดก็ได
คุณยังสามารถรวมการโทรดวยมือโดยใชแปนตัว
เลข (uuคูมือระดับพื้นฐานสําหรับ
ผูใช: การจัดเก็บหมายเลข)
เชน คุณอาจจัดเก็บ ‘01632’ ใน สมุดโทรศัพท:
Brother 1 และหมายเลข ‘960555’ ใน
สมุดโทรศัพท: Brother 2
คุณสามารถใชทั้งสองหมายเลขเพื่อโทรไปยัง
‘01632-960555’ ถาคุณกดปุมตอไปนี้:

a

กด

b
c

กด Address Book (สมุดที่อยู)

d
e
f
g

กดหมายเลข

h

กดหมายเลข

(Fax (โทรสาร))

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b
เพื่อแสดงหมายเลขใน Brother 1

กด Apply (ดําเนินการ)
กด Address Book (สมุดที่อยู)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b
เพื่อแสดงหมายเลขใน Brother 2
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บทที่ 5

i
j

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

เพื่อเปลี่ยนแปลงหมายเลขชั่วคราว
คุณสามารถแทนที่สวนใดๆ
ของหมายเลขไดโดยการกดบนแปนตัวเลข
ตัวอยางเชน ถาตองการเปลี่ยนหมายเลขเปน
‘01632-960556’ คุณสามารถใสหมายเลข
(Brother 1: 01632) โดยใชสมุดที่อยู กด Apply
(ดําเนินการ) และกด 960556 บนแปนตัวเลข

หมายเหตุ
ถาคุณจําเปนตองคอยเสียงสัญญาณตอเลข
หมายหรือสัญญาณ ณ ชวงใดๆ ระหวางการ
โทร ใหสรางชวงรอสายโดยกด Pause
(หยุดชั่วคราว)
การกดปุมแตละครั้งจะเพิ่มการหนวงเวลา 3.5
วินาที คุณสามารถกด Pause (หยุดชั่วคราว)
กี่ครัง้ ก็ไดตามตองการเพื่อเพิ่มเวลารอสาย
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การหมุนหมายเลขโทรศัพท และ การจัดเก็บหมายเลข

วิธีจัดเก็บหมายเลขเพิ่ม
เติม

จัดเก็บหมายเลขสมุดที่อยูจาก
ประวัติขอมูลผูโทร

5

5

จัดเก็บหมายเลขโทรออกในสมุด
ที่อยู

ถาคุณสมัครบริการรับขอมูลผูโทรจากบริษัทผูให
บริการโทรศัพทของคุณ
คุณสามารถจัดเก็บหมายเลขสมุดที่อยูจากสาย
โทรเขาลงในประวัติขอมูลผูโทรเขาได

คุณสามารถจัดเก็บหมายเลขโทรออกจากประวัติ
การโทรลงในสมุดที่อยู

a

กด

a

กด

กด Call History (ประวัติการโทร)

b
c
d
e
f

กด Call History (ประวัติการโทร)

b
c
d

(สําหรับประเทศอาเซียน)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b
เพื่อแสดงหมายเลขที่คุณตองการ
กดหมายเลข

g
h

กด Name (ชื่อ)

e
f
g
h
i

กด Name (ชื่อ)

5

i
j

(Fax (โทรสาร))

กด Outgoing Call (สายโทรออก)
กดหมายเลข
กด Edit (แกไข)
กด Add to Address Book
(เพิ่มไปยังสมุดที่อยู)

ใสชื่อ (สูงสุด 15 ตัวอักษร)
โดยใชแปนพิมพบนจอสัมผัส
(เพื่อชวยคุณใสตัวอักษร
uuคูมือระดับพื้นฐานสําหรับ
ผูใช: การใสขอความ)
กด OK (ตกลง)
กด OK (ตกลง)
เพื่อยืนยันหมายเลขโทรสารหรือโทรศัพท
กด

j
k

(Fax (โทรสาร))

กด Caller ID History
(ประวัติรหัสผูโทร)

5

กด Edit (แกไข)
กด Add to Address Book
(เพิ่มไปยังสมุดที่อยู)

ใสชื่อ (สูงสุด 16 ตัวอักษร)
โดยใชแปนพิมพบนจอสัมผัส
(เพื่อชวยคุณใสตัวอักษร:
uuคูมือระดับพื้นฐานสําหรับ
ผูใช: การใสขอความ)
กด OK (ตกลง)
กด Address (ที่อยู)
กด OK (ตกลง)
เพื่อยืนยันหมายเลขโทรสารหรือโทรศัพทที่
คุณตองการจัดเก็บ

l

กด OK (ตกลง) เพื่อยืนยัน

m

กด
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การตั้งคากลุมสําหรับการ
กระจายสัญญาณ

j

ขั้นแรก
คุณจะตองจัดเก็บหมายเลขโทรสารแตละหมาย
เลขในสมุดที่อยู (uuคูมือระดับพื้นฐานสําหรับ
ผูใช: การจัดเก็บหมายเลขในสมุดที่อยู)
จากนั้นคุณสามารถรวมหมายเลขเหลานั้นเขาเปน
หมายเลขในกลุมได
แตละกลุมจะใชหมายเลขในสมุดที่อยู
คุณสามารถกําหนดกลุมไดสูงสุด 20 กลุม
หรือคุณสามารถกําหนดหมายเลขไดสูงสุด 199
หมายเลขในกลุมใหญหนึ่งกลุม

 ถาตองการจัดเก็บกลุมสําหรับการกระจาย
สัญญาณใหเสร็จสิ้น กด

หมายเหตุ
คุณสามารถพิมพรายการหมายเลขในสมุดที่อยู
ทั้งหมดได (uuรายงาน uu หนา 53)

การเปลี่ยนชื่อกลุม

a

กด

b
c
d
e

กด Address Book (สมุดที่อยู)

กดชื่อกลุม

กด Name (ชื่อ)

f
g
h

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

หมายเหตุ

(ดูที่ การกระจายสัญญาณ uu หนา 20)

a

กด

b
c
d
e
f

กด Address Book (สมุดที่อยู)

(Fax (โทรสาร))

กด Edit (แกไข)
กด Setup Groups (กลุมการตั้งคา)

g
h

กด Add/Delete (เพิ่ม/ลบ)

i

อานและยืนยันรายการชือ
 และหมายเลขทีคุณ
เลือก จากนั้นกด OK (ตกลง)
เพื่อบันทึกกลุมของคุณ
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 ถาตองการจัดเก็บกลุมอื่นสําหรับการ
กระจายสัญญาณ ใหทําซ้ําขั้นตอน c i

5

กลุม ซึ่งสามารถจัดเก็บในสมุดที่อยู
ใหคุณสามารถสงโทรสารเดียวกันไปยังหมายเลข
โทรสารกี่หมายเลขก็ได โดยกด Fax (โทรสาร),
Address Book (สมุดที่อยู) ชื่อกลุม Apply
(ดําเนินการ) และ Fax Start (เริ่มตนโทรสาร)

ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:

เพิมหมายในเลขสมุดทีอยูไปยังกลุม
 โดยกดที
หมายเลขใหแสดงเครือ
่ งหมายสีแดง
กด OK (ตกลง)

(Fax (โทรสาร))

กด Edit (แกไข)
กด Change (เปลี่ยน)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b
เพื่อแสดงกลุมที่คุณตองการ

กด Name (ชื่อ)
ใสชื่อกลุมใหม (สูงสุด 15 ตัวอักษร)
โดยใชแปนพิมพบนจอสัมผัส
กด OK (ตกลง)

วิธีเปลี่ยนชื่อที่จัดเก็บ:

เพื่อเปลี่ยนตัวอักษรหนึ่งตัว กด d หรือ c
เพื่อจัดวางเคอรเซอรเพื่อเลือกตัวอักษรที่ผิด
จากนั้นกด
ปอนตัวอักษรใหม
(uuคูมือระดับพื้นฐานสําหรับ
ผูใช: การใสขอความ)

i

กด OK (ตกลง)

j

กด

5

การหมุนหมายเลขโทรศัพท และ การจัดเก็บหมายเลข

การลบกลุม

5

a

กด

b
c
d
e

กด Address Book (สมุดที่อยู)

f

กดชื่อกลุม
กด OK (ตกลง)

g
h

(Fax (โทรสาร))

กด Edit (แกไข)
กด Delete (ลบ)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b
เพื่อแสดงกลุมที่คุณตองการ

เมื่อจอสัมผัสถาม Erase this data?
(ลบขอมูลนี้?) กด Yes (ใช)
กด

เพิ่มหรือลบสมาชิกในกลุม

a

กด

b
c
d
e

กด Address Book (สมุดที่อยู)

f
g

กดชื่อกลุม

5

(Fax (โทรสาร))

กด Edit (แกไข)
กด Change (เปลี่ยน)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b
เพื่อแสดงกลุมที่คุณตองการ

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Add/Delete (เพิ่ม/ลบ)

h
i

กด Add/Delete (เพิ่ม/ลบ)

j

ทําขั้นตอนตอไปนี้สําหรับแตละหมายเลขที่
คุณตองการเปลี่ยน

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b
เพื่อแสดงหมายเลขที่คุณตองการเพิ่มหรือ
ลบ

 เพื่อเพิ่มหมายเลขไปยังกลุม
กดกลองทําเครื่องหมายของหมายเลข
นั้นเพื่อเพิ่มการทําเครื่องหมาย
 เพื่อลบหมายเลขออกจากกลุม
กดกลองทําเครื่องหมายของหมายเลข
นั้นเพื่อนําเครื่องหมายออก

k
l

กด OK (ตกลง)

m

กด

กด OK (ตกลง)
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5

6

การพิมพรายงาน

รายงานโทรสาร
กด

6

บนจอสัมผัสเพื่อสราง

รายงานการตรวจสอบความ
ถูกตองการสงสัญญาณ และชวงเวลาบันทึก

รายงานการตรวจสอบความถูก
ตองการสงสัญญาณ

g
h
i

6

กด Journal Period (ระยะเวลาบันทึก)
กด Journal Period (ระยะเวลาบันทึก)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b
เพื่อเลือกชวงเวลา
ถาคุณเลือก Every 50 Faxes
(ทุกๆ โทรสาร 50 แผน) ใหไปยังขั้นตอน m
 6, 12, 24 ชั่วโมง, 2 หรือ 7 วัน
เครื่องจะพิมพรายงานที่เวลาที่เลือก
แลวลบงานทั้งหมดจากหนวยความจํา

6

คุณสามารถใชรายงานการตรวจสอบความถูกตองการ
สงสัญญาณเปนหลักฐานที่คณ
ุ สงโทรสาร
(uuคูม
 อ
ื ระดับพืน
้ ฐานสําหรับผูใ ช:
รายงานการตรวจสอบความถูกตองการสงสัญญาณ)

บันทึกโทรสาร
(รายงานการทํางาน)
คุณสามารถตั้งคาเครื่องเพื่อพิมพบันทึกที่ชวงที่
ระบุ (ทุก 50 โทรสาร 6, 12 หรือ 24 ชั่วโมง, 2
หรือ 7 วัน)
การตั้งคาโรงงานคือ Every 50 Faxes
(ทุกๆ โทรสาร 50 แผน)

ถาหนวยความจําของเครื่องเต็มดวยงาน
200 งานกอนถึงเวลาที่คุณเลือกไว
เครื่องจะพิมพบันทึกกอนแลวจึงลบงาน
ทั้งหมดจากหนวยความจํา
ถาคุณตองการรายงานเพิ่มเติมกอนถึง
กําหนดพิมพ
คุณสามารถพิมพไดโดยไมตองลบงาน
จากหนวยความจํา

6

 ทุก 50 โทรสาร
เครื่องจะพิมพบันทึกเมื่อเครื่องจัดเก็บ 50
งาน

j

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

ถาคุณตั้งคาชวงเปน Off (ปด)
คุณยังสามารถพิมพรายงานโดยทําตาม
กระบวนการใน รายงาน uu หนา 53

a

กด

k

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

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

l

d
e

กด Fax (โทรสาร)

f

กด Report Setting
(การตั้งคารายงาน)

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Every Monday (ทุกวันจันทร),
Every Tuesday (ทุกวันอังคาร),
Every Wednesday (ทุกวันพุธ),
Every Thursday (ทุกวันพฤหัส),
Every Friday (ทุกวันศุกร),
Every Saturday (ทุกวันเสาร) หรือ
Every Sunday (ทุกวันอาทิตย)
จากนั้นกดที่วันแรกของการนับถอยหลัง 7
วัน

m

กด
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ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Fax (โทรสาร)

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Report Setting (การตั้งคารายงาน)

การพิมพรายงาน

รายงาน
มีรายงานตอไปนี้:
1 XMIT Verify (ตรวจสอบ XMIT)
แสดงรายงานการตรวจสอบความถูกตองการ
สงสัญญาณสําหรับโทรสารสงออกลาสุด 200
งานและพิมพรายงานสุดทาย

6

วิธีการพิมพรายงาน

a

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

2 Address Book (สมุดที่อยู)
พิมพรายการรายชื่อและหมายเลขที่บันทึกใน
หนวยความจําสมุดที่อยู ตามลําดับตัวอักษร
3 Fax Journal (บันทึกโทรสาร)
พิมพรายการขอมูลเกี่ยวกับโทรสารรับเขาและ
สงออก 200 งานลาสุด
(TX: สง) (RX: รับ)
4 User Settings (การตั้งคาผูใช)

พิมพรายการการตั้งคาเครือขายปจจุบันของ
คุณ

กด Print Reports (รายงานการพิมพ)

f
g

กดชื่อรายงาน

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b
เพื่อแสดงรายงานที่คุณตองการ

ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:

6

 ถาคุณเลือก XMIT Verify
(ตรวจสอบ XMIT) ใหไปยังขั้นตอน h
 สําหรับรายงานอื่นๆ ไปที่ขั้นตอน i

h

ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:
 เพื่อดูรายงานการตรวจสอบความถูกตอง
การสงสัญญาณ กด View on LCD
(ดูใน LCD)

6 Drum Dot Print
(การพิมพใบตรวจสอบชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม))

 เพื่อพิมพรายงานการตรวจสอบความถูก
ตองการสงสัญญาณ กด
Print Report (รายงานการพิมพ)

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

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Print Reports (รายงานการพิมพ)

d
e

พิมพรายการการตั้งคาปจจุบันของคุณ
5 Network Configuration
(การกําหนดคาเครือขาย)

6

i

กด OK (ตกลง)

พิมพผลการวิเคราะหการเชื่อมตอ LAN
แบบไรสาย
8 Caller ID History (ประวัติรหัสผูโทร)
พิมพรายการของขอมูลผูโทรเขาสําหรับโทร
สารเขาหรือสายโทรเขาลาสุด
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7

การทําสําเนา

การตั้งคาสําเนา

7

การปรับปรุงคุณภาพสําเนา
คุณสามารถเลือกจากชวงการตั้งคาคุณภาพ
การตั้งคาโรงงานคือ Auto (อัตโนมัติ)

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคาสําเนาสําหรับการทํา
สําเนาครั้งตอไปได

 Auto (อัตโนมัติ)

การตั้งคาเหลานี้จะเปนการชั่วคราว
เครือ
่ งจะกลับไปที่การตั้งคาเริ่มตนหนึ่งนาทีหลัง
จากคัดลอก

อัตโนมัติ
เปนโหมดที่แนะนําสําหรับการพิมพปกติ
เหมาะสําหรับเอกสารที่มีทั้งขอความและภาพ
ถาย

กด Copy (สําเนา) จากนั้นกด Options
(ตัวเลือก) ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b
เพื่อเลื่อนดูการตั้งคาสําเนา
เมื่อการตั้งคาที่คุณตองการถูกแสดงขึ้น
กดและเลือกตัวเลือกที่คุณตองการ

 Text (ตัวอักษร)
เหมาะสําหรับเอกสารที่มีขอความเปนสวนใหญ
 Photo (รูปถาย)

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

หยุดการทําสําเนา

7

ปรับคุณภาพสําเนาสําหรับภาพถายใหดีขึ้น
 Receipt (ใบเสร็จ)
เหมาะสําหรับการทําสําเนาใบเสร็จรับเงิน
7

a

โหลดเอกสารของคุณ

b

กด

c
d
e

ใสจํานวนสําเนา

f
g

กด Quality (คุณภาพ)

ถาตองการหยุดการทําสําเนา กด
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(Copy (สําเนา))

กด Options (ตัวเลือก)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Quality (คุณภาพ)

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

h

ถาคุณไมตองการเปลี่ยนการตั้งคาเพิ่มเติม
กด OK (ตกลง)

i

กด Colour Start (เริม
่ ตนสี) หรือ
Mono Start (เริ่มตนขาวดํา)

7

การทําสําเนา

การขยายหรือยอขนาดสําเนา

7

100%*

ถาตองการขยายหรือยอขนาดสําเนาถัดไป
ใหทําตามขั้นตอนเหลานี้

200%

a

โหลดเอกสารของคุณ

104% EXELTR

b

กด

c
d
e

ปอนจํานวนสําเนาที่คุณตองการ

141% A5A4

97% LTRA4

(Copy (สําเนา))

กด Options (ตัวเลือก)

94% A4LTR
91% Full Page (91% เต็มหนา)
85% LTREXE
83% LGLA4
78% LGLLTR

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Enlarge/Reduce (เพิ่มขนาด/ลดขนาด)

70% A4A5

f

กด Enlarge/Reduce
(เพิ่มขนาด/ลดขนาด)

Custom(25-400%)

g

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

h

50%
(กําหนดเอง(25-400%)) 1
*

การตั้งคาโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมี
เครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
1

ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:

Custom(25-400%) (กําหนดเอง(25-400%))
ใหคุณใสอัตราสวนระหวาง 25% ถึง 400%
โดยเพิ่ มขั้นละ 1%

 ถาคุณเลือก Enlarge (ขยาย)
กดการขยายหรืออัตราสวนที่คุณตองการ

i

ถาคุณไมตองการเปลี่ยนการตั้งคาเพิ่มเติม
กด OK (ตกลง)

 ถาคุณเลือก Reduce (ลด)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b
เพื่อแสดงอัตราสวนการยอที่คุณตองการ
และกดอัตราสวนนั้น

j

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

 ถาคุณเลือก Custom(25-400%)
(กําหนดเอง(25-400%)) กด
เพื่อลบคารอยละที่แสดง หรือกด d
เพื่อยายเคอรเซอร
จากนั้นใสอัตราสวนการยอหรือการขยาย
ระหวาง 25% ถึง 400% โดยเพิ่มขั้นละ
1%

หมายเหตุ
Page Layout (รูปแบบหนา)
นั้นไมสามารถใชไดกับ Enlarge/Reduce
(เพิ่มขนาด/ลดขนาด)

กด OK (ตกลง)
 ถาคุณเลือก 100% ใหไปยังขั้นตอน i
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7

บทที่ 7

การพิมพ 2 ดาน

7

คุณจะตองเลือกโครงหนาสําเนาการพิมพ 2
ดานจากตัวเลือกตอไปนี้กอนที่คุณจะเริ่มการทํา
สําเนาแบบการพิมพ 2 ดาน
โครงหนาของเอกสารของคุณจะกําหนดโดย
โครงหนาการทําสําเนาแบบ 2 หนาที่คุณควรเลือก

MFC-9340CDW
ถาคุณตองการใชคุณลักษณะสําเนาการพิมพ 2
ดานอัตโนมัติ วางเอกสารของคุณใน ADF
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)
แนวตั้ง
 2 ดา น i 2 ดาน

1

MFC-9140CDN และ MFC-9330CDW

1

แนวตั้ง
 การพลิกดานยาว 1 ดาน i 2 ดาน

2

2

 การพลิกดานยาว 1 ดาน i 2 ดาน

1
1

1
2

1

2

2

 การพลิกดานสั้น 1 ดา น i 2 ดาน

2

 การพลิกดานยาว 2 ดาน i 1 ดาน

1
1

1
2

1

2

2

2

 การพลิกดานสั้น 1 ดาน i 2 ดาน

แนวนอน
 การพลิกดานยาว 1 ดาน i 2 ดาน

1
1

1

2

2

2

 การพลิกดานสั้น 1 ดา น i 2 ดาน

2

1

 การพลิกดานสั้น 2 ดาน i 1 ดาน

1
1

1

1
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2

2

2

2

การทําสําเนา

g

แนวนอน
 2 ดาน i 2 ดาน

1

1
2

2

 การพลิกดานยาว 1 ดา น i 2 ดาน

1
1

2

2

 การพลิกดานยาว 2 ดา น i 1 ดาน

1

1
1

2

2

 การพลิกดานสั้น 1 ดาน i 2 ดาน

1
2

h
i
j

1
2

 การพลิกดานสั้น 2 ดาน i 1 ดาน

1
1
2

a

โหลดเอกสารของคุณ

b

กด

c
d
e

ใสจํานวนสําเนา

f

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b
เพื่อแสดงตัวเลือกโครงหนาที่คุณตองการดัง
ตอไปนี้:
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 พลิกตามขอบดานสัน
้ ),
2-sided1-sided Short Edge Flip (2
้ )1
ดาน1 ดาน พลิกตามขอบดานสัน

ถาคุณไมตองการเปลี่ยนการตั้งคาเพิ่มเติม
กด OK (ตกลง)

7

กด Colour Start (เริ่มตนสี) หรือ
Mono Start (เริ่มตนขาวดํา)
เพื่อสแกนหนา
ถาคุณวางเอกสารใน ADF
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)
เครื่องจะสแกนหนาและเริ่มพิมพ

k

หลังจากเครื่องสแกนหนา กด Scan (สแกน)
เพื่อสแกนหนาถัดไป

l
m

วางหนาถัดไปบนกระจกสแกนเนอร

กด Options (ตัวเลือก)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
2-sided Copy (สําเนา 2 ดาน)

กดตัวเลือกที่คุณตองการ

ถาคุณใชกระจกสแกนเนอร ไปที่ขั้นตอน
k

2

(Copy (สําเนา))

สําหรับ MFC-9340CDW

n

กด OK (ตกลง)
ทําซ้ําขั้นตอน k และ m
สําหรับแตละหนาของโครงหนาเอกสาร
หลังจากสแกนครบทุกหนาแลว กด
Complete (เสร็จสมบูรณ) ในขั้นตอน k
เพื่อเสร็จสิ้นขั้นตอน

กด 2-sided Copy (สําเนา 2 ดาน)
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การปรับความเขมและ
คอนทราสต
ความเขม

7

7

ปรับความเขมในการทําสําเนาเพื่อทําใหสําเนามืด
ลงหรือสวางขึ้น

a

โหลดเอกสารของคุณ

b

กด

c
d
e

ใสจํานวนสําเนา

f
g
h

กด Density (ความเขม)

i

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

58

ความคมชัด

(Copy (สําเนา))

กด Options (ตัวเลือก)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Density (ความเขม)

กดระดับความเขม จากจางไปเขม
ถาคุณไมตองการเปลี่ยนการตั้งคาเพิ่มเติม
กด OK (ตกลง)

7

ปรับความคมชัดเพื่อชวยใหภาพคมชัดและสดใส
ยิ่งขึ้น

a

โหลดเอกสารของคุณ

b

กด

c
d
e

ใสจํานวนสําเนา

f
g
h

กด Contrast (ความคมชัด)

i

กด Colour Start (เริม
่ ตนสี) หรือ
Mono Start (เริ่มตนขาวดํา)

(Copy (สําเนา))

กด Options (ตัวเลือก)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Contrast (ความคมชัด)

กดระดับคอนทราสต
ถาคุณไมตองการเปลี่ยนการตั้งคาเพิ่มเติม
กด OK (ตกลง)

การทําสําเนา

การเรียงสําเนา
คุณสามารถเรียงหลายสําเนา
หนาจะเรีย งตามลําดับ 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3
ไปเรื่อยๆ

a

โหลดเอกสารของคุณ

b

กด

c
d
e

ใสจํานวนสําเนา

(Copy (สําเนา))

กด Options (ตัวเลือก)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Stack/Sort (จัดกอง/เรียงชุด)

f
g
h

กด Stack/Sort (จัดกอง/เรียงชุด)

i

กด Colour Start (เริ่มตนสี) หรือ
Mono Start (เริม
่ ตนขาวดํา)
เพื่อสแกนหนา
ถาคุณวางเอกสารใน ADF
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)
เครื่องจะสแกนหนาและเริ่มพิมพ

กด Sort (เรียง)
ถาคุณไมตองการเปลี่ยนการตั้งคาอื่นใดอีก
กด OK (ตกลง)

ถาคุณใชกระจกสแกนเนอร ไปที่ขั้นตอน
j

j

หลังจากเครื่องสแกนหนา กด Scan (สแกน)
เพื่อสแกนหนาถัดไป

k
l

วางหนาถัดไปบนกระจกสแกนเนอร

m

กด OK (ตกลง)
ทําซ้ําขั้นตอน j และ l
สําหรับแตละหนาของโครงหนาเอกสาร

7

ทําสําเนา N in 1
(การจัดหนากระดาษในหนา
เดียว)(โครงหนาเอกสาร)

7

คุณสามารถลดจํานวนกระดาษที่ใชไดเมื่อคัดลอก
โดยใชคุณลักษณะสําเนา N in 1
(การจัดหนากระดาษในหนาเดีย ว)
ซึ่งอนุญาตใหคุณทําสําเนาสองหรือสี่หนาลงใน
หนาเดียว
ถาคุณตองการทําสําเนาทั้งสองดานของบัตร
ประจําตัวลงในหนึ่งหนากระดาษ ดูที่
สําเนา ID 2 ใน 1 uu หนา 61

ขอควรจํา
• ตรวจสอบวาขนาดกระดาษถูกกําหนดเปน A4,
Letter (จดหมาย), Legal หรือ Folio
• คุณไมสามารถใชการตั้งคา
Enlarge/Reduce (เพิ่มขนาด/ลดขนาด)
พรอมกับคุณลักษณะ N in 1
(การจัดหนากระดาษในหนาเดีย ว)

7

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

a

โหลดเอกสารของคุณ

b

กด

c
d
e

ใสจํานวนสําเนา

f
g

หลังจากสแกนครบทุกหนาแลว กด
Complete (เสร็จสมบูรณ) ในขั้นตอน j
เพื่อเสร็จสิ้นขั้นตอน

กด Options (ตัวเลือก)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Page Layout (รูปแบบหนา)
กด Page Layout (รูปแบบหนา)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
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

h

(Copy (สําเนา))

สําหรับขอมูลเกีย
่ วกับ 2in1(ID) (2 ใน 1 (ID))
ดูที่ สําเนา ID 2 ใน 1 uu หนา 61

กดตัวเลือกที่คุณตองการ
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i
j

ถาคุณไมตองการเปลี่ยนการตั้งคาเพิ่มเติม
กด OK (ตกลง)

ถาคุณกําลังทําสําเนาจากกระจก
สแกนเนอร:

กด Colour Start (เริ่มตนสี) หรือ
Mono Start (เริ่มตนขาวดํา)
เพื่อสแกนหนา
ถาคุณวางเอกสารใน ADF
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)
เครื่องจะสแกนหนาและเริม
่ พิมพ

วางเอกสารของคุณ คว่ําลง
ในทิศทางดังภาพประกอบนี้:
 2in1(P) (2 ใน 1 (P))

 2in1(L) (2 ใน 1 (L))

ถาคุณใชกระจกสแกนเนอร ไปที่ขั้นตอน
k

k
l
m
n

หลังจากเครื่องสแกนหนา กด Scan (สแกน)
เพื่อสแกนหนาถัดไป
วางหนาถัดไปบนกระจกสแกนเนอร
กด OK (ตกลง)
ทําซ้ําขั้นตอน k และ m
สําหรับแตละหนาของโครงหนาเอกสาร

 4in1(L) (4 ใน 1 (L))

หลังจากสแกนครบทุกหนาแลว กด
Complete (เสร็จสมบูรณ) ในขั้นตอน k
เพื่อเสร็จสิ้นขั้นตอน

ถาคุณกําลังทําสําเนาจาก ADF
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ):
วางเอกสารของคุณ หงายขึ้น
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))

60

 4in1(P) (4 ใน 1 (P))

7

7

การทําสําเนา

สําเนา ID 2 ใน 1

7

คุณสามารถทําสําเนาทั้งสองดานของบัตรประจํา
ตัวลงในหนึ่งหนากระดาษโดยรักษาขนาดบัตร
เทาเดิม

i

อานและยืนยันรายการการตั้งคาที่คุณเลือก
จากนั้นกด OK (ตกลง)

j

กด Colour Start (เริ่มตนสี) หรือ
Mono Start (เริ่มตนขาวดํา)
เครื่องจะเริ่มการสแกนดานหนึ่งของบัตร
ประจําตัว

k

หลังจากเครื่องสแกนดานหนึ่งแลว กด Scan
(สแกน) พลิกบัตรประจําตัว
และวางบัตรไวใกลมุมซายของกระจก
สแกนเนอร จากนั้นกด OK (ตกลง)
เพื่อสแกนอีกดานหนึ่ง

หมายเหตุ
คุณสามารถทําสําเนาบัตรประจําตัวภายในขอบ
เขตที่อนุญาตภายใตกฎหมายที่บังคับใช
(uuคูมือเกี่ยวกับความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ :

การใชงานแบบผิดกฎหมายของการทําสําเนาอุ
ปกรณ (MFC และ DCP เทานั้น))

a

วางบัตรประจําตัวของคุณ คว่ําลง
ใกลมุมซายของกระจกสแกนเนอร

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

l

1

กด

7

1 4 มม. หรือมากกวา (บน, ซาย)

 แมวาเอกสารจะวางอยูบน ADF
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)
เครื่องจะสแกนขอมูลจากกระจก
สแกนเนอรเมื่ออยูในโหมดนี้

b

กด

c
d
e

ใสจํานวนสําเนา

f
g
h

(Copy (สําเนา))

กด Options (ตัวเลือก)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Page Layout (รูปแบบหนา)
กด Page Layout (รูปแบบหนา)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
2in1(ID) (2 ใน 1 (ID))
กด 2in1(ID) (2 ใน 1 (ID))
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ปรับความสดของสี
คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคาเริ่มตนสําหรับความ
สดของสี

a

โหลดเอกสารของคุณ

b

กด

c
d
e

ใสจํานวนสําเนา

f
g

กด Colour Adjust (ปรับสี)

h
i

กดระดับของความสดของสี

(Copy (สําเนา))

กด Options (ตัวเลือก)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Colour Adjust (ปรับสี)

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

ทําซ้ําขั้นตอน g และ h
ถาคุณตองการปรับคาของสีถัดไป
หลังจากปรับการตั้งคาของสีแลว

7

ทําสําเนา N in 1
(การจัดหนากระดาษในหนา
เดียว) แบบ 2 หนา
(MFC-9340CDW)
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)
คุณจะตองเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมจากตาราง
การจํากัด
ขอบของ
เอกสาร

ขอบของ
สําเนาที่จะ
จํากัด

ตัวเลือกที่คุณ
ตองเลือก

ขอบดานยาว

ขอบดานยาว

LongEdge
LongEdge
(ตามขอบดานยาว
ตามขอบดานยาว)

ขอบดานสั้น

LongEdge
ShortEdge
(ตามขอบดานยาว
ตามขอบดานสัน
้ )

ขอบดานยาว

ShortEdge
LongEdge
(ตามขอบดานสั้น
ตามขอบดานยาว)

ขอบดานสั้น

ShortEdge
ShortEdge
(ตามขอบดานสั้น
ตามขอบดานสัน
้ )

กด

j

ถาคุณไมตองการเปลี่ยนการตั้งคาเพิ่มเติม
กด OK (ตกลง)

k

กด Colour Start (เริ่มตนสี)
ขอบดานสัน
้

62

7

การทําสําเนา

ขอควรจํา
• ใสเอกสารของคุณใน ADF
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)
เพื่อใชคุณลักษณะ 2-sided Copy Page
Layout (โครงหนาสําเนา 2 ดาน)

j

ถาคุณไมตองการเปลี่ยนการตั้งคาเพิ่มเติม
กด OK (ตกลง)

k

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

• 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

c
d
e

ใสจํานวนสําเนา

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

(Copy (สําเนา))

7

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

N in 1 (การจัดหนากระดาษในหนา
เดียว)(โครงหนาเอกสาร) uu หนา 59)

g

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
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)
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การกําจัดสีพื้นหลัง
Remove Background Colour
(กําจัดสีพื้นหลัง)
กําจัดสีพื้นหลังของเอกสารเมื่อทําสําเนา
การใชงานฟงกชั่นนี้จะทําใหสําเนาอานไดชัดเจน
ขึ้น และอาจประหยัดผงหมึก (โทนเนอร) ดวย

หมายเหตุ
ฟงกชั่นนี้ใชไดเฉพาะสําหรับการทําสําเนาสี
เทานั้น

a

โหลดเอกสารของคุณ

b

กด

c
d
e

ใสจํานวนสําเนา

f

กด Advanced Settings
(การตั้งคาขั้นสูง)

g

กด Remove Background Colour
(กําจัดสีพื้นหลัง)

h

กด Low (ต่ํา), Medium (กลาง) หรือ High
(สูง)

i

ถาคุณไมตองการเปลี่ยนการตั้งคาเพิ่มเติม
กด OK (ตกลง)

j
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7

การบันทึกตัวเลือกการทําสําเนา
ใหเปนทางลัด
คุณสามารถบันทึกตัวเลือกการทําสําเนาที่คุณใช
บอยที่สุด โดยการบันทึกเปนทางลัด

a

กด

b
c

กด Options (ตัวเลือก)

(Copy (สําเนา))

กด Options (ตัวเลือก)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Advanced Settings (การตั้งคาขั้นสูง)

(Copy (สําเนา))

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Quality (คุณภาพ), Enlarge/Reduce
(เพิ่มขนาด/ลดขนาด), 2-sided Copy
(สําเนา 2 ดาน), Density (ความเขม),
Contrast (ความคมชัด), Stack/Sort
(จัดกอง/เรียงชุด), Page Layout
(รูปแบบหนา), Colour Adjust (ปรับสี),
2-sided Copy Page Layout
(โครงหนาสําเนา 2 ดาน) หรือ
Remove Background Colour
(กําจัดสีพื้นหลัง)
จากนั้นกดการตั้งคาที่คุณตองการ

d

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b
เพื่อแสดงตัวเลือกที่มี
จากนั้นกดตัวเลือกใหมของคุณ
ทําซ้ําขั้นตอน c และ d
สําหรับแตละการตั้งคาที่คุณตองการเปลี่ยน

e

เมื่อคุณเลือกตัวเลือกใหมเสร็จสิ้นแลว กด
Save as Shortcut
(บันทึกเปนทางลัด)

f

อานและยืนยันรายการการตั้งคาที่คุณเลือก
สําหรับสรางทางลัด จากนั้นกด OK (ตกลง)

g

ใสชื่อทางลัดโดยใชแปนพิมพบนจอสัมผัส
(เพื่อชวยคุณใสตัวอักษร:
uuคูมือระดับพื้นฐานสําหรับผูใช:
การใสขอความ )
กด OK (ตกลง)

h

กด OK (ตกลง) เพื่อบันทึกทางลัดของคุณ

i

กด

กด Colour Start (เริ่มตนสี)

7

การทําสําเนา

การประหยัดกระดาษ

7

คุณสามารถใชการกําหนดคาลวงหนาการประหยัด
กระดาษ เพื่อลดปริมาณกระดาษที่ใชทําสําเนาได
การประหยัดกระดาษจะใชโครงหนาแบบ 4 ใน 1
และตัวเลือกการทําสําเนาแบบ 2 หนา

a

โหลดเอกสารของคุณ

b

กด

c

ปดนิ้วไปทางซายหรือทางขวาเพื่อแสดง
Paper Save (ประหยัดกระดาษ)

d
e
f

กด Paper Save (ประหยัดกระดาษ)

(Copy (สําเนา))

ใสจํานวนสําเนา
ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:

7

 ถาตองการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาเพิ่มเติม
ไปที่ขั้นตอน g
 เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งคาเสร็จแลว
ไปที่ขั้นตอน j

g
h

กด Options (ตัวเลือก)

i

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b
เพื่อแสดงตัวเลือกที่มี
จากนั้นกดตัวเลือกใหมของคุณ
ทําซ้ําขั้นตอน h และ i
สําหรับแตละการตั้งคาที่คุณตองการ
เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งคาเสร็จแลว กด
OK

j

กด Colour Start (เริ่มตนสี) หรือ
Mono Start (เริม
่ ตนขาวดํา)

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b
เพื่อแสดงการตั้งคาที่มี
จากนั้นกดการตั้งคาใหมของคุณ
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A

การบํารุงรักษาตามปกติ

ตรวจสอบเครื่อง
พิมพหนาทดสอบ
คุณสามารถพิมพหนาทดสอบเพื่อตรวจสอบ
คุณภาพการพิมพของคุณได

A

A

การตรวจสอบตัวนับจํานวนหนา

a

กด
กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

กด Machine Info. (ขอมูลเครื่อง)

กด

b
c

กด Test Print (การทดลองพิมพ)

b
c

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

d
e

กด

f

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Machine Info. (ขอมูลเครื่อง)

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

การตรวจสอบอายุการใชงาน
ของตลับผงหมึก (โทนเนอร)
คุณสามารถดูอายุการใชงานที่เหลือโดยประมาณ
ของตลับผงหมึก (โทนเนอร)
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A

คุณสามารถดูที่ตัวนับหนาของเครื่องเพื่อดูจํานวน
สําเนา หนาที่พิมพ รายงานและรายการ โทรสาร
หรือสรุปรวม

a

d

A

a

กด

b

กด Toner Life (อายุโทนเนอร)
จอสัมผัสจะแสดงอายุการใชงานที่เหลือโดย
ประมาณของตลับผงหมึก (โทนเนอร)
เปนแผนภูมิแทง

c

กด

A

การบํารุงรักษาตามปกติ

การตรวจสอบอายุการใชงาน
ของชิ้นสวน
คุณสามารถดูอายุการใชงานของชิ้นสวนของ
เครื่องไดในจอสัมผัส

a

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

d
e
f

g

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Machine Info. (ขอมูลเครื่อง)

A

การเปลี่ยนชิ้นสวนการ
บํารุงรักษาตามระยะเวลา
ชิ้นสวนที่บํารุงรักษาตามระยะเวลาตองเปลี่ยนเปน
ประจําเพื่อรักษาคุณภาพการพิมพ
ชุดทําความรอนและชุดลูกยางปอนกระดาษ
ที่แสดงในตารางจะตองไดรับการเปลี่ยนหลังจาก
การพิมพประมาณ 50,000 หนา 1
ติดตอบริการลูกคาสัมพันธของบราเดอร
เมื่อมีขอความเหลานี้ปรากฏบนจอสัมผัส
ขอความบนจอ
สัมผัส

คํา อธิบาย

กด Machine Info. (ขอมูลเครื่อง)
กด Parts Life (อายุการใชงานชิ้นสวน)

Replace Fuser
(เปลี่ยนฟวสเซอร)

เปลี่ยนชุดทําความรอน

Replace PF Kit
(เปลี่ยนชุดลูกยาง
ปอนกระดาษ)

เปลี่ยนชุดลูกยางปอนกระดาษ
สําหรับถาดใสกระดาษ

กด a หรือ b
เพื่อดูอายุการใชงานที่เหลือโดยประมาณ
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)

A

1

A4 หรือ Letter หนาเดียว

A

กด

หมายเหตุ
อายุการใชงานที่เหลืออยูของตลับผงหมึก
(โทนเนอร)
จะแสดงอยูในรายงานการตั้งคาโดยผูใช (ดู
วิธีการพิมพรายงาน uu หนา 53)
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การบรรจุภัณฑและการ
ขนสงเครื่องพิมพ
คําเตือน
เครื่องนี้หนักมากและหนักกวา 20.0 กก.
เพื่อปองกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น
ตองมีอยางนอยสองคนในการยกเครื่องนี้
โดยที่ใหคนแรกยกที่ดานหนาเครื่อง
และอีกคนหนึ่งยกที่ดานหลัง
ดังที่แสดงในภาพประกอบตอไปนี้
ระวังอยาใหเครือ
่ งทับนิ้วเมื่อคุณวางเครื่อ งลง

หมายเหตุ
หากคุณจําเปนตองขนยายเครื่องดวยกรณีใดก็
ตาม
ใหบรรจุเครื่องลงในบรรจุภัณฑเดิมดวยความ
ระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นในระหวางการขนสง
เครือ
่ งควรมีการประกันภัยโดยสมบูรณจากผู
ขนสง
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a

กดคาง
เพื่อปดเครื่อง
ปดเครื่องพิมพทิ้งไวอยางนอย 10
นาทีเพื่อใหเย็นลง

b

ถอดสายทั้งหมดแลวปลดปลั๊กไฟจาก
เตารับไฟฟา

c

วางวัสดุบรรจุภัณฑ (1) ในกลอง

A

FRONT
1

การบํารุงรักษาตามปกติ

d

หอเครื่องพิมพในถุงพลาสติก
แลววางลงบนวัสดุบรรจุภัณฑดานลาง (1)

e

ใสวัสดุบรรจุภัณฑ (2) ที่มีเครื่องหมาย “R”
ที่ดานขวาของเครื่องพิมพ ใสวัสดุบรรจุภัณฑ
(3) ที่มีเครื่องหมาย “L”
ที่ดานซายของเครื่องพิมพ วางสายไฟ AC
และวัสดุการพิมพในกลองบรรจุเดิมดังแสดง
ในภาพประกอบ

L
2

3

R

1
FRONT

A

f

ปดกลองและปดเทปอีกครั้ง
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B

อภิธานศัพท

B

ขอมูลดังกลาวเปนรายการของคุณลักษณะและเงื่อนไขที่ปรากฏอยูในคูมือการใชงานบราเดอร ทังนี้
คุณสมบัติของการใชงานดังกลาวจะขึ้นอยูกับรุนที่คุณเลือกซื้อ
3.7 นิ้ว (93.4 มม.) หนาจอแสดงผลแบบ LCD
ของจอสัมผัส และแผงจอสัมผัส
หนาจอแสดงผลแบบ LCD (Liquid Crystal
Display)
ของจอสัมผัสที่อยูบนเครื่องจะแสดงขอความ
แบบตอบโตและคําถามในการใชงานเครื่อง
คุณสามารถสั่งงานจอสัมผัสไดโดยการกด
หรือปดนิ้วบนจอ
แผงสัมผัสที่ดานขวาของหนาจอแสดงผลแบบ
LCD จะเรืองแสง LED
เมื่อมีคําสั่งสําหรับการสั่งงานปจจุบัน
ADF (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)
วางเอกสารใน ADF
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)
และสแกนทีละหนาโดยอัตโนมัติ
ECM (โหมดการแกไขขอผิดพลาด)
ตรวจจับขอผิดพลาดในระหวางการสงสัญญาณ
โทรสารและสงหนาโทรสารที่เกิดขอผิดพลาด
อีกครั้ง
Greyscale (ภาพสีเทา)
แสงเงา สีเทา
ในสําเนาและการสงโทรสารภาพถาย
OCR (การรูจ
 ํา อักขระทางภาพ)
Nuance™ PaperPort™ 12SE
หรือซอฟตแวรแอพพลิเคชัน Presto!
PageManager
จะแปลงภาพขอความเปนขอความที่คุณ
สามารถแกไขได
TAD (อุปกรณตอบรับโทรศัพท)
คุณสามารถเชื่อมตอเครื่องตอบรับโทรศัพท
ภายนอกเขากับเครื่องของคุณ
เสียงเรียก
รูปแบบการหมุนโทรออก
ผานสายโทรศัพทที่ใชกับโทรศัพทแบบ
Touch Tone
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เสียงเรียกโทรสาร (CNG tones)
เสียงเรียกพิเศษ (เสีย งปบ)
ที่สงจากเครื่องโทรสารในระหวางการสง
สัญญาณอัตโนมัติ
เพื่อแจงเครื่องรับวาเครื่องโทรสารกําลังเรีย ก
ไป
เสียงเรียกที่แตกตาง
บริการแบบสมัครสมาชิกโดยซื้อจากบริษัทที่
ใหบริการทางดานโทรศัพท
ซึ่งจะใหหมายเลขโทรศัพทอีกหมายเลขหนึ่ง
เพื่อใชงานกับสายโทรศัพทที่มีอยูเดิม
เครือ
่ งของ Brother
ใชหมายเลขใหมในการจําลองการทํางานของ
สายเครื่องโทรสารที่กําหนดเฉพาะ
เสียงสัญญาณเครื่องโทรสาร
สัญญาณที่สงโดยเครื่องสงและรับโทรสาร
ขณะสื่อสารขอมูล
โทรศัพทที่ตอแยกออกจากตัวเครื่อง
โทรศัพทที่ใชกับหมายเลขเครื่องโทรสารที่ตอ
เขากับเตารับไฟบนผนังที่แยกตางหาก
โทรศัพทภายนอก
TAD (อุปกรณตอบรับโทรศัพท)
หรือโทรศัพทที่เชื่อมตอกับเครื่องของคุณ
โทรสาร/โทรศัพท
คุณสามารถรับโทรสารและโทรศัพทได
อยาใชโหมดนี้หากคุณใชอุปกรณตอบรับ
โทรศัพท (TAD)
กลุมเครื่องที่สามารถเขากันได
ความสามารถของเครื่องโทรสารในการสื่อสาร
กับเครือ
่ งอื่น
กลุมเครื่องที่สามารถเขากันไดใชงานได
ระหวางกลุม ITU-T
การเขาถึงแบบคู
เครือ
่ งของคุณสามารถสแกนโทรสารสงออก
หรืองานที่ตั้งเวลาไวในหนวยความจํา
ในขณะเดียวกับที่กําลังสงโทรสารหรือรับ
โทรสาร หรือพิมพโทรสารขาเขา

อภิธานศัพท

การเขาถึงการเรียกดูจากระยะไกล
ความสามารถในการเขาถึงเครื่องของคุณจาก
ระยะไกลจากโทรศัพทแบบ touch tone
การกระจายสัญญาณ
ความสามารถในการสงขอความโทรสารเดียว
กันไปยังหลายตําแหนง
การจัดเก็บโทรสาร
คุณสามารถจัดเก็บโทรสารในหนวยความจํา
การชะลอการเรียกสาย
จํานวนการเรียกสายกอนที่เครื่องจะรับสายใน
โหมด Fax (โทรสาร) และ Fax/Tel
(โทรสาร/โทรศัพท)
การชะลอการสงโทรสาร
สงโทรสารของคุณภายหลังตามเวลาที่ระบุของ
วัน
การดึงสัญญาณ
กระบวนการที่เครื่องโทรสารโทรไปยังเครื่อง
โทรสารอื่นเพื่อเรียกดูขอความโทรสารที่คาง
อยู
การตรวจจับโทรสาร
กําหนดใหเครื่องของคุณตอบสนองเสียงเรียก
โทรสาร (CNG tones)
หากคุณขัดจังหวะการติดตอดวยโทรสารโดย
การรับสาย
การตั้งคาขอมูลประจํา เครื่อง
ขอมูลที่จัดเก็บที่ปรากฏดานบนของหนาที่สง
โทรสาร รวมถึงชื่อผูสงและหมายเลขโทรสาร
การตั้งคาชั่วคราว
คุณสามารถเลือกตัวเลือกสําหรับการสง
สัญญาณโทรสารแตละครัง้ และทําสําเนาโดย
ไมเปลี่ยนแปลงการตั้งคาเริม
่ ตน
การยอขนาดโดยอัตโนมัติ
ยอขนาดโทรสารรับเขา
การรับขอมูลเมื่อกระดาษหมด
รับโทรสารเขาในหนวยความจําของเครื่องเมื่อ
กระดาษในเครื่องหมด
การสแกน
กระบวนการสงภาพอิเล็กทรอนิกสของเอกสาร
ในคอมพิวเตอรของคุณ

การสงโทรสารไปยังตางประเทศ
เปลี่ยนการตั้งคาชั่วคราวไปยังเสียงสัญญาณ
เครื่องโทรสารเพื่อแกปญหาสัญญาณรบกวน
และ static ขณะโทรไปยังตางประเทศ
การสงโทรสารดวยตนเอง
เมื่อคุณกด Hook (ปุมวางสาย)
เพื่อฟงเสียงการตอบรับของเครือ
่ งโทรสารกอน
ที่คุณจะกด Fax Start (เริ่มตนโทรสาร)
เพื่อเริ่มการสงขอมูล
การสงโทรสารอัตโนมัติ
การสงโทรสารโดยไมยกชุดหูฟงโทรศัพทของ
โทรศัพทภายนอก หรือกดHook (ปุมวางสาย)
การสงตอโทรสาร
สงโทรสารที่ไดรับในหนวยความจําไปยังหมาย
เลขโทรสารที่ตั้งโปรแกรมลวงหนา
การสงสัญญาณ
กระบวนการสงโทรสารผานสายโทรศัพทจาก
เครื่องของคุณไปยังเครื่องโทรสารที่รับขอมูล
การสงสัญญาณแบบชุด
เนื่องจากเปนคุณลักษณะการประหยัดตนทุน
การชะลอการสงโทรสารทั้งหมดไปยังหมาย
เลขเครื่องโทรสารเดียวกันจะถูกสงสัญญาณ
พรอมกัน

B

การสงสัญญาณแบบทันที
เมื่อหนวยความจําเต็ม
คุณสามารถสงโทรสารแบบทันที
การหมุนทวนหมายเลขโทรซ้ําอัตโนมัติ
คุณลักษณะที่กําหนดใหเครือ
่ งของคุณหมุน
ทวนหมายเลขเครื่องโทรสารลาสุดซ้ําหลัง
จากผานไปหานาทีหากโทรสารสงไมผานเนื่อง
จากสายไมวาง
ชวงเวลาบันทึก
ชวงเวลาที่ตั้งโปรแกรมลวงหนาระหวางราย
งานบันทึกโทรสารที่พิมพออกโดยอัตโนมัติ
คุณสามารถพิมพบันทึกโทรสารไดตามตองการ
โดยไมตองขัดจังหวะรอบการพิมพ
ขอผิดพลาดเกี่ยวกับการติดตอสื่อสาร
(หรือการสื่อสารผิดพลาด)
ขอผิดพลาดในระหวางการสงหรือรับโทรสาร
โดยทั่วไปเกิดจากมีสายสัญญาณรบกวนหรือ
static
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ขอมูลผูโทรเขา
บริการที่ซื้อจากบริษัทผูใหบริการโทรศัพท
ที่ใหคุณเห็นหมายเลข (หรือชื่อ)
ของสายที่โทรเขามาหาคุณ

ยกเลิกงาน
ยกเลิกงานพิมพที่ตั้งโปรแกรมแลว
และลางงานพิมพออกจากหนวยความจําของ
เครือ
่ ง

คนหา
รายการตามลําดับตัวอักษรของสมุดที่อยูที่จัด
เก็บ และหมายเลขกลุม

รหัสการเขาถึงระยะไกล
รหัสสี่ตัวของคุณ (– – –l)
ที่อนุญาตใหคุณโทรออกและเขาใชงานเครื่อง
ของคุณจากที่อื่น

ความเขม
การเปลี่ยนความเขมทําใหทั้งภาพจางลงหรือ
เขมขึ้น
ความคมชัด
การตั้งคาการชดเชยเอกสารที่มืดหรือสวางโดย
ปรับโทรสารหรือสําเนาเอกสารที่มืดใหสวาง
ขึ้นและเอกสารที่สวางใหมืดลง
ความดังของเสียงเรียกเขา
การตั้งคาระดับเสีย งสําหรับเสียงเรียกเขาของ
เครือ
่ ง
ความละเอียดแบบละเอียด
ความละเอียดอยูที่ 203 × 196 dpi
สําหรับใชกับงานพิมพและกราฟที่มีขนาดเล็ก
ความละเอียด
จํานวนบรรทัดแนวตั้งและแนวนอนตอนิ้ว
งานที่เหลืออยู
คุณสามารถตรวจสอบงานโทรสารที่ตั้ง
โปรแกรมไวที่คางอยูในหนวยความจําและ
ยกเลิกแตละงานได
งานพิมพสํา รอง
เครือ
่ งของคุณจะพิมพสําเนาโทรสารทั้งหมดที่
ไดรับและจัดเก็บในหนวยความจํา
ซึ่งเปนคุณลักษณะความปลอดภัยเพื่อปองกัน
ไมใหขอความของคุณสูญหายหากเกิดไฟฟา
ขัดของ

รหัสการเริ่มทํางานแบบระยะไกล
(โหมดเครื่องโทรสาร/โทรศัพทเทานั้น)
กดรหัสนี้ (l51)
เมื่อคุณรับสายการติดตอดวยโทรสารโดยใช
โทรศัพทสายตอหรือโทรศัพทภายนอก
รหัสการปดใชงานเครือ
่ งจากระยะไกล
(โหมดเครื่องโทรสาร/โทรศัพทเทานั้น)
เมื่อเครื่องรับสายการโทรดวยเสียง
เครือ
่ งจะเรียกเสียงเรีย กที่ดังติดกันแบบสอง
ครั้ง
คุณสามารถรับสายตอหรือสายภายนอกไดโดย
กดรหัสนี้ (#51)
ระดับความดังของเสียงเตือน
การตั้งคาระดับเสียงสําหรับเสียงเมื่อกดปุมหรือ
เกิดความผิดพลาด
ระยะเวลาในการดังของเสียงกริ่งเรียกเขา
F/T
ระยะเวลาที่เครือ
่ งบราเดอรจะสงเสียงเรียกเขา
แบบดังติดกันสองครั้ง
(เมื่อการตั้งคาโหมดการรับของตัวเครื่องเปน
โทรสาร/โทรศัพท)
เพื่อแจงใหคุณรับการโทรดวยเสียงที่เครื่อง
ตอบรับแลว
รายการการตั้งคาโดยผูใช
รายงานที่พิมพออกซึ่งแสดงการตั้งคาปจจุบัน
ของเครื่อง

ตารางการตั้งคา
คําแนะนําแบบรวดเร็ว
ที่แสดงการตั้งคาและตัวเลือกทั้งหมดที่มี
สําหรับการตั้งคาเครื่องของคุณ

รายการสมุดที่อยู
รายการรายชื่อและหมายเลขที่บันทึกในหนวย
ความจําสมุดที่อยู ตามลําดับตัวอักษร

บันทึกโทรสาร
แสดงขอมูลเกี่ยวกับโทรสารรับเขาและสงออก
200 รายการลาสุด TX หมายถึง สง RX
หมายถึง รับ

รายงาน Xmit
(รายงานการตรวจสอบความถูกตองการสง
สัญญาณ)
รายการการสงสัญญาณแตละครั้งซึ่งแสดงวันที่
เวลาและหมายเลข
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อภิธานศัพท

วิธีการเขารหัส
วิธีการเขารหัสขอมูลที่มีอยูในเอกสาร
เครื่องโทรสารทุกเครือ
่ งตองใชมาตรฐานขั้น
ต่ําตามวิธีเขารหัสแบบ Modified Huffman
(MH) เครื่องของคุณสามารถใชวิธีการบีบอัด
ขอมูลที่มีประสิทธิภาพมากกวา เชน วิธีเขา
รหัสแบบ Modified Read (MR) วิธีเขารหัส
แบบ Modified Modified Read (MMR) และ
JBIG ถาเครื่องรับมีความสามารถเดียวกัน
สมุดที่อยู
ชื่อและหมายเลขที่คุณจัดเก็บเพื่อใชในการ
โทรออกอยางงาย
สัญญาณพัลส
รูปแบบการหมุนโทรออก
แบบหมุนเวียนในสายโทรศัพท
หมายเลขกลุม
การรวมหมายเลขในสมุดที่อยู
ที่จัดเก็บในสมุดที่อยูสําหรับการกระจาย
สัญญาณ
หยุดชั่วคราว
ใหคุณชะลอ 3.5 วินาทีในการโทรออก
ขณะที่คุณกําลังโทรออกโดยใชแปนตัวเลข
หรือขณะที่คุณกําลังจัดเก็บหมายเลขในสมุดที่
อยู กด Pause (หยุดชั่วคราว) ซ้ําหลายๆ
ครั้งเพื่อหยุดนานขึ้น

B
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C

ดัชนี

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
เพื่อเขาถึงคําแนะนําการใชงาน

P
PC-Fax
uuคูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช
Presto! PageManager
uuคูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช
uuเพิ่มเติมที่วิธีใชในแอพพลิเคชัน Presto!
PageManager

W
Windows®
uuคูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช

ก
กลุมสําหรับการกระจายสัญญาณ ................. 50
การกดโทรออก
คาตัวเลขที่ใชในการตัดสายเพื่อโทรออก ..... 4
การกระจายสัญญาณ ................................ 20
การตั้งคากลุมสําหรับ ............................. 50
การยกเลิก ........................................... 21
การขยาย/ยอขนาด .................................. 55
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การจัดเก็บโทรสาร ................................... 33
การปด ................................................ 34
การเปด .............................................. 33
พิมพจากหนวยความจํา .......................... 41
การชะลอการสงสัญญาณแบบชุด ................ 24
การดึงสัญญาณ
การดึงสัญญาณโทรสาร .......................... 30
รูปแบบการรับในการดึงสัญญาณ .............. 44
การตั้งคาระยะไกล
uuคูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช
การตั้งคาสําเนาชั่วคราว ............................. 54
การบํารุงรักษาตามปกติ ............................. 66
การตรวจสอบอายุการใชงานของชิ้นสวน .... 67
การปรับเวลาตามแสงอาทิตย .......................1
การพิมพ
uuคูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช
การพิมพ 2 ดาน ...................................... 56
การยกเลิก
การจัดเก็บโทรสาร ................................ 33
การหมุนทวนหมายเลขซ้ํางานที่คางอยู ...... 25
งานสงโทรสารในหนวยความจํา ............... 25
ตัวเลือกโทรสารแบบระยะไกล ................. 34
อยูระหวางกระจายสัญญาณ ..................... 21
การยอขนาด
สําเนา ................................................ 55
โทรสารรับเขา ...................................... 39
การสงตอโทรสาร
การตั้งโปรแกรมตัวเลข ........................... 32
การเปลี่ยนระยะไกล ......................... 37, 38
การสแกน
uuคูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช
การหมุนหมายเลขโทรศัพท
กลุม (การกระจายสัญญาณ) .................... 20
การจํากัดการโทรออก ............................ 14
การเขาถึงแบบคู ...................................... 20
การเรียกดูระยะไกล .................................. 35
การรับโทรสารของคุณ ........................... 38
คําสั่ง ................................................. 37
รหัสการเขาถึง ................................ 35, 36
การแสดงผลปลายทาง ............................. 29
การโทรออก
เพิ่มไปยังสมุดที่อยู ................................ 49

ข

ร

ขอมูลเครื่องพิมพ
การตรวจสอบอายุการใชงานของชิ้นสวน .... 67
จํานวนหนา .......................................... 66

รหัสโทรสาร
การเปลี่ยน ...........................................35
รหัสการเขาถึงระยะไกล ..........................35
รายงาน ........................................... 52, 53
การกําหนดคาเครือขาย ..........................53
การตรวจสอบความถูกตองการสงสัญญาณ .......52
การตั้งคาโดยผูใช .................................53
การพิมพแบบดรัมดอท ...........................53
บันทึกโทรสาร ................................ 52, 53
ชวงเวลาบันทึก ..................................52
รายการดัชนีโทรศัพท .............................53
รายงาน WLAN .....................................53
วิธีการพิมพ ..........................................53
รูปแบบการประหยัดผงหมึก (โทนเนอร) ......... 2

ค
ความปลอดภัย
Secure function lock
รหัสผานผูดูแลระบบ .............................8
การจํากัดการโทรออก ............................ 14
การตั้งคาการล็อคการทํางาน ...................12
ความละเอียด
การตั้งคาการสงโทรสารถัดไป .................. 18
โทรสาร (มาตรฐาน ละเอียด ละเอีย ดพิเศษ
ภาพถาย) ............................................ 18
คุณภาพ
การทําสําเนา ....................................... 54

จ
จอสัมผัส
ความสวางของไฟสองสวาง .......................3
จัดเรียง .................................................. 59

ช
ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
การตรวจสอบ (อายุการใชงานที่เหลืออยู) ...67

ด
ดวยตนเอง
การสงสัญญาณ .................................... 19

ป
ประวัติขอมูลผูโทรเขา
เพิ่มไปยังสมุดที่อยู ................................49
ปุมวางสาย .............................................19

พ
พิมพ
รายงาน ............................................... 53
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คูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช
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