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โปรดอานคูมือนี้กอนที่จะเร่ิมใชผลิตภัณฑ หรือกอนที่จะทําการบํารุงรักษา การไมปฏิบัติตามคําแนะนําเหลานี้ 
อาจสงผลใหเกิดความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากไฟไหม ไฟฟาช็อต รอยไหม หรือการขาดอากาศหายใจ Brother 
จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดจากการที เจาของผลิตภัณฑไมไดปฏิบัติตามคําแนะนําที่กําหนดไวในคู
มือนี้

อานคําแนะนําเหลานี้ทั้งหมด บันทึกไวสําหรับอางอิงในภายหลัง

สัญลักษณและรูปแบบท่ี 
ใชในเอกสารคูมือ 1

สัญลักษณและรูปแบบที่ใชในเอกสารคูมือมีดังนี้

คําเตือน แสดงสถานการณที่อาจเกิดอันตรายซ่ึง 
หากไมหลีกเล่ียงอาจสงผลใหเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ
รายแรง

โปรดปฏิบัติตามคําเตือนและคําแนะนําทั้งหมดที่ทํา
เคร่ืองหมายไวบนผลิตภัณฑ

หมายเหตุ
• ผลิตภณัฑบางรุนมีจําหนายในบางประเทศเทาน้ัน

• ภาพประกอบในคูมือน้ีแสดงภาพของรุน HL-1110
และ MFC-1810

คูมอืเกีย่วกบัความปลอดภยัของผลิตภัณฑ 1

(HL-1110 / HL-1111 / DCP-1510 / DCP-1511 / MFC-1810 / MFC-1811 / MFC-1815)

คําเตือน

ขอควรระวัง

สัญลักษณหาม แสดงการหามดําเนินการ

สญัลกัษณอนัตรายจากระบบไฟฟา แจงเตอืน 
ใหคุณระวังอันตรายจากไฟฟาช็อตที่อาจ 
เกิดขึ้น

สัญลักษณอันตรายจากไฟไหมแจงเตือน
ให คุณระวังอันตรายจากไฟไหม

สัญลักษณพื้นผิวรอน แจงเตือนการหาม 
สัมผัสช้ินสวนของเคร่ืองที่รอน

ตัวหนา แบบอักษรตัวหนา ระบุปุมเฉพาะ 
บนแผงควบคุมหรือบนหนาจอ 
คอมพิวเตอร

ตัวเอียง แบบอักษรตัวเอียง เนนประเด็น 
สําคัญหรือแนะนําใหคุณอาน 
หัวขอที่เกี่ยวของ

Courier 
New

ขอความที่ใชชดุแบบอักษร Courier 
New ระบุขอความบน LCD ของ 
ผลิตภัณฑ (MFC และ DCP 
เทานั้น)

ขอควรระวัง แสดงสถานการณที่อาจเกิดอันตรายซ่ึง 
หากไมหลีกเล่ียงอาจสงผลใหไดรับบาดเจ็บเล็กนอ 
ยถึงปานกลาง

ขอควรจํา
ขอควรจํา แสดงสถานการณที่อาจเกิดอันตรายซึ่ง 
หากไมหลีกเล่ียงอาจสงผลใหทรัพยสินเสียหาย 
หรือสูญเสียฟงกชั่นการใชงานของผลิตภัณฑ

หมายเหตุ
หมายเหตุ อธิบายวิธีแกไขสถานการณที่อาจเกิดขึ้ น 
หรือใหคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการใชงานคุณลักษณะ 
อื่นๆ

ฉบับที ่A

THA
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การรวบรวมและการประกาศสิ่งตีพิมพ 1

ภายใตการควบคุมดูแลของบริษัท Brother Industries จึงไดมีการรวบรวมขอมูลและจัดพิมพเผยแพรคูมือ 
ฉบับนี้ขึ้น ซ่ึงครอบคลุมรายละเอียดและขอมูลจำเพาะลาสุดของผลิตภัณฑ

เนื้อหาในคูมือนี้และขอมูลจําเพาะของผลิตภัณฑนี้ สามารถเปล่ียนแปลงไดโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา

Brother ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงขอมูลจําเพาะและขอมูลตางๆ ภายในคูมือนี ้โดยไมตองแจงใหทราบ 
ลวงหนา และจะไมรับผิดชอบตอความเสียหาย (รวมถึงผลท่ีตามมา) ที่เกิดจากขอมูลที่แสดงไวในค ูมือนี้ รวม 
ทั้งไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดานการพิมพและขอผิดพลาดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับสิ่งพิมพน ี้

เลอืกตําแหนงวางท่ีปลอดภัยสําหรบัผลติภัณฑของคณุ 1

วางผลติภัณฑในพ้ืนผวิแนวราบ เปนระดบั และม่ันคงซ่ึงไมเกดิการสั่นสะเทอืนและไมเกดิแรงกระแทก เชน โตะ 
วางผลิตภัณฑใหใกลกับเตาเสียบโทรศัพท (MFC เท านั้น) และเตาเสียบสายดินมาตรฐาน เลือกตําแหนงที่มี 
อุณหภูมิระหวาง 10C และ 32.5C และความช้ืนสัมพัทธอยูระหวาง 20% ถึง 80% (โดยไมมีการควบแนน)

คําเตือน
 

อยาใหผลิตภัณฑสัมผัสกับแสงแดดโดยตรง ความรอนมากเกินไป เปลวไฟ แกสกัดกรอน ความชื้น หรือ 
ฝุนละออง การทําเชนนี้อาจทําใหเกิดความเส่ียงจากไฟฟาช็อต ไฟฟาลัดวงจร หรือไฟไหมได นอกจากนี้ 
ยังอาจทําใหเกิดความเสียหายตอผลิตภัณฑและ/หร ือผลิตภัณฑไมทํางานได
 

 

อยาวางผลิตภัณฑใกลเคร่ืองทําความรอน เคร่ืองปรับอากาศ พัดลมไฟฟา ตูเย็น หรือน้ํา การทําเชนนี้อาจ 
ทําใหเกิดความเสี่ยงจากไฟฟาช็อต ไฟฟาลัดวงจรหรือไฟไหม เนื่องจากน้ําอาจเขาไปสัมผัสกับผลิตภัณฑ 
(รวมถึงการควบแนนที่เกิดจากความรอน/เคร่ืองปรับอากาศ/อุปกรณระบายอากาศ)
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อยาวางผลิตภัณฑใหอยูใกลกบัสารเคมีหรอืในตาํแหนงทีมี่สารเคมีรัว่ไหล โดยเฉพาะในตัวทาํละลายอนิทรยี 
หรือของเหลวอาจทําใหทอและ/หรือสายเคเบิลละลาย เสี่ยงตอการเกิดไฟไหม หรือไฟฟาช็อต และยังอาจ 
ทําใหผลิตภัณฑทํางานผิดปกติหรือมีสีซีดจาง
 

 

อยาวางผลิตภัณฑในตําแหนงที่ปดกั้นหรือขวางชองเสียบ หรือชองเปดของผลิตภัณฑ ชองเสียบและ 
ชองเปดเหลานี้จะชวยระบายอากาศ 
การปดกั้นการระบายอากาศของผลิตภัณฑอาจทําใหเกิดความเสี่ยงของความรอนสูงและ/หรือไฟไหม 
ใหปฏิบติัดังตอไปนี้แทน:

• ใหมีระยะหางอยางนอย 150 มม. ระหวางผลิตภัณฑก ับกําแพง

• วางผลิตภัณฑไวบนพื้นผิวที่ม่ันคง อยาวางผลิตภัณฑไวบนเตียง โซฟา พรม หรือพื้นผิวออนนุมอื่นๆ 
ที่คลายกัน

• อยาวางผลิตภัณฑใกลหรือเหนือหมอน้ําหรือเคร ื่องทําความรอน

• อยาวางผลิตภัณฑนี้ในการติดต้ังแบบ “ในตัว” ยกเวนในกรณีที่การระบายอากาศเพียงพอ

 

ขอควรระวัง
 

หลีกเล่ียงการวางผลิตภัณฑของคุณในพื้นที่ที่มีผูคนพลุกพลาน ถาคุณตองวางผลิตภัณฑไวในพื้นที่ที่มีผูค 
นพลุกพลาน ใหแนใจวาผลิตภัณฑนี้วางอยูในตำแหนงปลอดภัย 
ซ่ึงไมสามารถถูกชนใหลมไดโดยบังเอิญที่อาจทําใหคุณและผูอื่นบาดเจ็บไดหรือเกิดความเสียหายอยางรา
ยแรงตอผลิตภัณฑ นอกจากนี้ ใหแนใจวาสายไฟม ีความปลอดภัย 
ไมวางอยูในตําแหนงที่ทําใหสะดุดจนเกิดอันตรายได
 

 

หามเช่ือมตอผลิตภัณฑของคุณเขากับเตาเสียบไฟที่ควบคุมโดยเตาเสียบบนผนังหรือตัวจับเวลาอัตโนมัติ 
หรือเช่ือมตอกับวงจรเดียวกันกับเคร่ืองใชไฟฟาขนาดใหญ เชน เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองถายเอกสาร เคร่ือง 
ทําลายเอกสาร เปนตน ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอตัวจ ายไฟ
 

 

หามวางวัตถุที่หนักบนผลิตภัณฑ อยาวางผลิตภัณฑนีบ้นรถเข็น พื้น หรือโตะที่ไมม่ันคง 
ผลิตภัณฑมีน้ําหนักมากอาจตกลงมาได ซ่ึงทําใหค ุณบาดเจ็บ 
และกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอผลิตภัณฑ สําหรับ MFC และ DCP 
อาจมีความเสี่ยงเพิ่มจากการบาดเจ็บหากกระจกเครื่องสแกนแตก โดยเฉพาะอยางย่ิง ถาคุณมีเด็กๆ 
โปรดใหแนใจวาผลิตภัณฑนี้อยูในตําแหนงที่ปลอดภัย

 

ขอควรจํา
• อยาวางวัตถุไวดานบนสุดของผลิตภัณฑ การทําเช นนี้อาจเพิ่มความเสี่ยงของการทําใหเกิดความร อนสูง 
เกินไปซ่ึงทําใหผลิตภัณฑทํางานผิดพลาด
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• อยาวางสิ่งใดๆ ที่ดานหนาของผลิตภัณฑซ่ึงจะปดกั้นเอกสารที่พิมพ หรือโทรสาร (MFC เทานั้น)

• อยาวางผลิตภัณฑใหอยูติดกับแหลงกําเนิดคลื นรบกวนเชน ลําโพง หรือชุดฐานของโทรศัพทไรสายที่ 
ไมใช Brother การทําเชนนัน้อาจรบกวนการทํางานของสวนประกอบอิเล็กทรอนิกสของผลิตภัณฑ

• การหยุดชะงักของพลังงานสามารถลบขอมูลจากหนวยความจําของผลิตภัณฑได
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ขอควรระวังท่ัวไป 1

คําเตือน
 

ถุงพลาสติกถูกใชในบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑของคุณ ใหเก็บถุงพลาสติกใหหางจากเด็ก เพื่อหลีกเล่ียง 
อันตรายจากการขาดอากาศหายใจ ถุงพลาสติกนี้ไมใชของเลน
 

 

• หามกําจัดทิ้งตลับผงหมึก (โทนเนอร) หรือตลับผงหมึก (โทนเนอร) และชุดแมแบบสราง 
ภาพ (ดรัม) ดวยวิธีการเผาไหม เนื่องจากอาจทําให เกิดการระเบิดและไดรับบาดเจ็บ

• อยาใชสารไวไฟใกลกับผลิตภัณฑ อยาใชประเภทของสเปรยใดๆ เพื่อทําความสะอาดภายในหรือภาย 
นอกของผลิตภัณฑ การทําเชนนี้อาจทําใหเกิดไฟไหมหรือไฟฟาช็อต สําหรับคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการ 
ทําความสะอาดผลิตภัณฑ uu คูมือผูใช: วิธีการแกไขและขอมูลอื่น 
 

 

 

อยาใชเคร่ืองดูดฝุนเพื่อทําความสะอาดผงหมึก (โทนเนอร) ที่กระจาย การทําเชนนีอ้าจทําใหฝุนผงหมึก 
(โทนเนอร) ลุกไหมภายในเคร่ืองดูดฝุนซ่ึงเปนจุดเร่ิมตนของไฟไหม โปรดทําความสะอาดฝุนผงหม ึก 
(โทนเนอร) ดวยไดร ผานุม และทิ้งโดยปฏิบัติตามระเบียบทองถ่ิน
 

 

ถอดปล๊ักผลิตภัณฑนี้จากเตาเสียบบนผนังกอนท ี่จะทําความสะอาดผลิตภัณฑ อยาใชน้ํายาทําความสะอาด 
หรือละอองของเหลว ใชไดร ผานุม เพื่อทําความสะอาด
 

 

หลีกเล่ียงการใชผลิตภัณฑนี้ในระหวางที่มีพายุฝนฟาคะนอง 
ซ่ึงอาจกอใหเกิดความเสี่ยงของไฟฟาช็อตจากฟ าผา
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ในกรณีที่สัมผัสถูกผงหมึก (โทนเนอร) ใหปฏิบัติตามคําแนะนําดานลางนี้:

• การสูดดม

ควรไปพบแพทยทันที ในกรณีที่สูดดมโดยบังเอิญ ใหรีบออกไปพักในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์

• การสัมผัสทางผิวหนัง

ถอดเสื้อผาที่ปนเปอนออกทันที และลางผิวหนังบริเวณนั้นดวยน้ําหรือน้ําสบูปริมาณมาก

• การเขาสูดวงตา

ควรไปพบแพทย หากผงหมึก (โทนเนอร) เขาสูดวงตา ใหรีบลางออกดวยน้ําปริมาณมากทันทีอยางนอย 
15 นาที

• การกลืนกิน

ควรไปพบแพทยทันที ลางปากดวยน้ําและด่ืมน้ําปร ิมาณ 200 - 300 มล (คร่ึงไพน)

สาํหรบัขอมูลเพิม่เตมิเก่ียวกับความปลอดภยัของผงหมกึ (โทนเนอร) ทีใ่ชในผลติภณัฑของคณุ โปรดเยีย่มชม 
ที่อยูเวบ็ตอไปน้ีเพือ่อานเอกสารขอมูลความปลอดภยั (SDS) http://sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html
 

 

 พื้นผิวรอน

หลังจากที่คุณเร่ิมใชผลิตภัณฑไดสักพัก ช้ินสวนอะไหลภายในบางตัวอาจรอนมาก โปรดรอประมาณ 
15 นาทีเพื่อใหผลิตภัณฑเย็นลงกอนที่คุณจะสัมผัสกับช้ินสวนอะไหลภายในของผลิตภัณฑ
 

 

http://sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html
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(MFC เทานั้น)

ใชความระมัดระวังในการปรับเปล่ียนสายโทรศัพท  หามสัมผัสกับสายโทรศัพทหรือขั้วสัมผัสยกเว นวาได 
ถอดสายโทรศัพทออกจากเตาเสียบบนผนังแลว หามเชื่อมตอสายโทรศัพทขณะฟาแลบ หามเช่ือมตอ 
เตาเสียบโทรศัพทบนผนังในตําแหนงที่เปยก การทําเชนนี้อาจทําใหเกิดไฟฟาช็อตได

 

ขอควรระวัง
 

(MFC และ DCP เทานัน้)

ในการเคล่ือนยายผลิตภัณฑ ใหถือโดยจับที่ดานลางจากสวนดานหนาของผลิตภัณฑใหแนน
 

 

 

เพื่อปองกันการบาดเจ็บ ควรจะระมัดระวังไมใหนิ้วของคุณอยูในพื้นที่ดังที่แสดงอยูในภาพประกอบ

(HL เทานั้น) (MFC และ DCP เทานั้น)
  



8

(HL เทานั้น)

ฝาครอบดานบนของผลิตภัณฑจะรอน ในระหวางหรือหลังจากใชผลิตภัณฑ

อยาสัมผัสหรือวางสิ่งใดๆ บนฝาครอบดานบน ดังท ี่แสดงในพื้นที่แรเงาในภาพ
 

 

ขอควรจํา
• หามถอดหรือทําความเสียหายใหกับปายขอควรระว ังหรือปายคําเตือนที่ติดอยูภายในผลิตภัณฑ

 

• วางชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) และชุดตลับผงหมึก (โทนเนอร) บนพื้นผิวเรียบสะอาดโดยใชกระดาษใช 
แลวทิ้งรองดานลางในกรณีที่หมึกหกหรือกระจายโดยไมไดต้ังใจ

จัดการตลับผงหมึก (โทนเนอร) อยางระมัดระวัง หากผงหมึก (โทนเนอร) กระจายบนมือหรือเสื้อผา เช็ด 
หรือลางออกดวยน้ําเย็นทันที
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• เพื่อหลีกเล่ียงปญหาคุณภาพการพิมพ หามสัมผัสช้ินสวนที่แรเงาดังแสดงในภาพ

<ตลับผงหมึก (โทนเนอร)>
 

<ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)>
 

• เม่ือทําความสะอาดเคร่ือง ใหใชสารซักฟอกที่มีคาเปนกลาง การทําความสะอาดดวยของเหลวระเหย เชน 
ทินเนอรหรือเบนซิน อาจทําใหผิวของเครื่องเสียหาย

• เม่ือทําความสะอาดชดุแมแบบสรางภาพ (ดรัม) อยาทำความสะอาดพืน้ผิวของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ดวยวัตถุแหลมคมหรือของเหลวใดๆ
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การเช่ือมตอผลติภัณฑดวยความปลอดภัย 1

คําเตือน
 

มีขั้วไฟฟาแรงดันสูงอยูในผลิตภัณฑ กอนที่ค ุณทําความสะอาดภายในผลิตภัณฑ โปรดแนใจวาคุณไดถอด 
สายสัญญาณโทรศัพทออกเปนอันดับแรก (MFC เทานั้น) จากนั้นถอดสายไฟออกจากเตาเสียบไฟ การทํา 
เชนนี้ชวยปองกันไมใหเกิดไฟฟาช็อตได
 

 

 

หามถือปล๊ักขณะที่มือเปยก การทําเชนนี้อาจทําใหเกิดไฟฟาช็อตได
 

 

 

โปรดแนใจวาคุณไดเสียบปล๊ักจนแนนเสมอ
 

 

ผลติภัณฑนีค้วรเช่ือมตอกับแหลงพลงังานไฟฟากระแสสลับ AC ภายในชวงท่ีระบไุวบนฉลากการจัดอ ันดบัเทานั  น 
และหามเชื่อมตอผลิตภัณฑเขากับแหลงพลังงานไฟฟากระแสตรง DC หรืออุปกรณแปลงสัญญาณไฟฟา  
ในกรณีที่คุณไมม่ันใจเกี่ยวกับเร่ืองกระแสไฟฟา โปรดติดตอเจาหนาที่ไฟฟาที่มีความชํานาญการ
 

 

หามวางวัตถุใดๆ ทับสายไฟ หามวางผลิตภัณฑนี้ในตําแหนงที่คนอาจเหยียบถูกสายไฟได
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เพื่อใหม่ันใจในการทํางานอยางปลอดภัย ตองเสียบปล๊ักที่ใหมาดวยนี้ลงในเตาเสียบไฟมาตรฐานที่มีการ 
เดินสายผานสายไฟที่ไดมาตรฐานเชนกัน ในการเส ียบปล๊ักสามขา ตองเสียบลงในเตาเสียบไฟสามขาแบบ 
มาตรฐานที่มีการตอสายดินไวอยางเหมาะสมผานสายไฟที่ไดมาตรฐานเทานั้น
 

 

หามวางผลิตภัณฑนี้ในตําแหนงที่สายไฟหยอน หร ือตึงจนเกินไป การทําเชนนี้อาจเปนสาเหตุทําใหสายไฟ 
ชํารุดหรือหลุดได
 

 

หามใชผลิตภัณฑถาสายไฟชํารุดหรือเสียหาย การทําเชนนี้อาจทําใหเกิดไฟฟาช็อตหรือไฟไหมได
 

 

Brother ขอแนะนําไมใหคุณใชสายตอชนิดใดๆ
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คําแนะนําดานความปลอดภัยท่ีสําคัญ 1

1 ผลิตภัณฑนี้ประกอบดวยปล๊ักที่มีสายดินแบบสามสาย ซ่ึงตัวปล๊ักจะมีสองหรือสามขา ปล๊ักนี้ควรเสียบลง 
ในเตาเสียบไฟแบบมีสายดินเทานัน้ นีคื่อคุณลักษณะความปลอดภัย ถาคุณไมสามารถเสียบปล๊ักเขากับ 
ชองเสียบ โปรดติดตอเจาหนาที่ไฟฟาเพื่อเปล ี่ยนชองเสียบแบบเกาของคุณ หามละเลยวัตถุประสงคของ 
ปล๊ักแบบมีสายดิน

2 หามวางสิ่งใดๆ ไวที่ดานบนของสายไฟซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑนี้ดวย หามเหยียบสายไฟ

3 หามสัมผัสกับเอกสารขณะที่พิมพ

4 หามกดวัตถุชนิดใดๆ ลงในชองเสียบ เนื่องจากวัตถุเหลานั้นอาจสัมผัสกับจุดที่มีแรงดันไฟอันตรายหรือ 
ทําใหช้ินสวนอะไหลช็อตซ่ึงเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดไฟไหมหรือไฟฟาช็อตได หามทําของเหลวหลน 
ใสผลิตภัณฑ

5 ถอดปล๊ักของผลิตภัณฑนี้ออกจากชองเสียบบนผนัง และขอรับบริการจากบุคคลที่ไดรับการแตงต้ังจาก 
บริษัทบราเดอรภายใตเงื่อนไขตอไปนี:้

 ถาสายไฟเสียหายหรือชํารุด

 ถามีของเหลวหลนใสผลิตภัณฑ

 ถาผลิตภัณฑนัน้เปยกฝนหรือน้ํา

 ถาผลิตภัณฑไมสามารถทาํงานไดตามปกติเม่ือคุณปฏิบัตติามคําแนะนาํในการใชงานแลว คณุสามารถ 
ทําการแกไขความผิดปรกตไิดโดยการปฏบัิตติามขอมูลซ่ึงอยูในคูมือการใชงานเทาน้ัน การแกไขท่ีไม 
ถกูตองอาจทําใหเกิดความเสยีหายและตองเรยีกใชเจาหนาท่ีชํานาญงานท่ีมีความรูเพือ่แกไขผลิตภัณฑ 
ใหกลับสูการทํางานตามปกติ

 ถาทําผลิตภัณฑหลนหรือโครงของผลิตภัณฑเสียหาย

 ถาผลิตภัณฑมีขอบงช้ีไดวาประสิทธิภาพในการทํางานเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงบงช้ีไดวาตองการขอรับ 
บริการ

คําเตือน
 

เพื่อปองกันความเสี่ยงของการเกิดไฟฟาช็อต ให ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากชองเสียบบนผนังกอน ที่จะ 
ขอรับบริการ ปรับเปล่ียน หรือติดต้ังอุปกรณ

 

ขอควรจํา
• อุปกรณนี้อาจไมไดใชกับสายสัญญาณท่ีจัดเตร ียมไวโดยบริษัทที่ใหบริการทางดานโทรศัพทหรือเช่ือมตอ 
กับสายอื่น (MFC เทานั้น)

• Brother ไมสามารถยอมรบัความรบัผดิชอบทางดานการเง ินหรอืสิง่อืน่ใดทีอ่าจมีผลตอการใชขอมูลน ี ของ 
คุณ รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรง เปนพ ิเศษ หรือเปนผลสืบเนื่องจากความเสียหาย ไมมีการรับ 
ประกันเพิ่มเติมหรือใหสิทธิ์ใดๆเพิม่เติมในเอกสารนี้
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การขอรับบริการผลิตภัณฑ 1

หามพยายามซอมแซมผลิตภัณฑนี้ดวยตัวคุณเอง ท ั้งนี้ การเปดฝาครอบ หรือการถอดฝาครอบของตัวเครื่อง 
ออก อาจทําใหเกิดแรงดันไฟที่เปนอันตรายและความเสี่ยงอื่นๆ รวมถึง การกระทําดังกลาวจะสงผลให 
การรับประกันสิ้นสุดลง หากคุณพบปญหากับเครื่องของคุณ ใหติดตอตัวแทนจําหนาย Brother หรือสวน 
งานการบริการลูกคาของ Brother

คําเตือน
 

ถาผลิตภัณฑนี้หลนหรือโครงเกิดความเสียหาย อาจทําใหเกิดไฟฟาช็อตได ถอดปล๊ักของผลิตภัณฑออก 
จากเตาเสียบไฟและติดตอสวนงานการบริการลูกค า Brother หรือตัวแทนจําหนายของ Brother ประเทศ 
ของคุณ

 

ขอควรระวัง
 

ถาผลิตภัณฑเกิดความรอน มีควัน หรือมีกล่ินเหม็นอยางรุนแรง หรือถาคุณทําของเหลวหลนใสผล ิตภัณฑ 
ใหถอดปล๊ักของผลิตภัณฑออกจากเตาเสียบไฟโดยทันที โปรดติดตอสวนงานการบริการลูกคา Brother 
หรือตัวแทนจําหนายของ Brother ประเทศของคุณ

 

ขอควรจํา
ถาผลิตภัณฑไมสามารถทํางานไดตามปกติเม่ือคุณปฏิบัติตามคําแนะนําในการใชงานแลว คุณสามารถ 
ทําการแกไขความผิดปรกติไดโดยการปฏิบติัตามขอมูลซ่ึงอยูในคูมือการใชงานเทานั้น การแกไขที่ไม 
ถูกตองอาจทําใหเกิดความเสียหายและตองเรียกใชเจาหนาที่ชํานาญงานที่มีความรูเพื่อแกไขผลิตภัณฑ 
ใหกลับสูการทํางานตามปกติ
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การรับประกันและความรับผิดชอบตอผลิตภัณฑ 1

Brother จะไมรับผิดชอบตอความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใชขอมูลที่แสดงไวใน 
เอกสารนี้ (รวมทั้งโดยไมมีขอจํากัดใดๆ ทั้งความเสียหายโดยตรง เปนพเิศษ 
หรือเปนผลสืบเนื่องจากความเสียหาย) ไมมีเนื้อความใดๆ 
ในเอกสารฉบับนี้ที่มีผลกระทบตอการรับประกันผลิตภัณฑใดๆที่มีอยู 
หรืออาจตีความวาเปนใหการรับประกันผลิตภัณฑ ใดๆเพิ่มเติมไปจากเดิม

ขอมูลที่ไดรับอนุมัติ (MFC เทาน้ัน) 1

อุปกรณนี้ไดรับการออกแบบมาเพื่อใหทํางานกับสายไฟแบบอะนาล็อก PSTN ซ่ึงติดต้ังเขากับตัวเช่ือมตอที่ 
เหมาะสม

Brother แนะนําวาผลิตภัณฑนี้อาจทํางานไมถูกตองในประเทศอื่นนอกเหนือจากการซื้อในประเทศของคุณ 
และไมไดมีการรับประกันใดๆ ในกรณีที่ใชผลิตภ ัณฑนี้บนสายการเช่ือมตอที่ใชในการสื่อสารแบบสาธารณะ 
ในประเทศอื่นๆ

ขอมูลจําเพาะ IEC60825-1:2007 (สําหรับรุน 220-240V เทาน้ัน) 1

ผลิตภัณฑนี้คือผลิตภัณฑเลเซอร Class 1 ที่กําหนดอยูในขอมูลจําเพาะ IEC60825-1:2007 ปายที่แสดง 
ดานลางจะติดไวสําหรับประเทศที่จําเปนตองมี

การแผรังสีเลเซอรภายใน 1

ความยาวคล่ืน: 770 - 800 nm

เอาตพุต: สูงสุด 25 mW

ช้ันเลเซอร: Class 3B

คําเตือน
 

การใชการควบคุม การปรับแตง หรือการทํางานของข ั้นตอนอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุไวในคูมือนี้อาจสง 
ผลใหเกิดอันตรายจากการถูกรังสี

 

ผลิตภัณฑนีมี้ไดโอดเลเซอร Class 3B ซ่ึงมีการแผรังสีเลเซอรที่ไม 
สามารถมองเห็นไดในชุดเลเซอร ชุดเลเซอรไมควรเปดออกภายใต 
สถานการณใดๆ

 

CLASS 1 LASER PRODUCT
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
LASER KLASSE 1 PRODUKT
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การปดการเช่ือมตออุปกรณ 1

ขอควรระวัง
 

ผลิตภัณฑน้ีตองติดต้ังอยูใกลกับเตาเสียบไฟท่ีงายตอการใชงาน ในกรณีฉุกเฉิน คุณตองป ิดการเชื่อมตอ 
สายไฟจากเตาเสียบไฟเพ่ือปดไฟอยางสมบูรณ

 

สัญญาณรบกวนวิทยุ 1

ผลิตภัณฑน้ีสอดคลองกับ EN55022 (CISPR สิ่งพิมพ 22)/Class B 
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เคร่ืองหมายการคา 1

โลโก Brother เปนเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ Brother Industries, Ltd.

Brother เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของบริษัท Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Outlook และ Internet Explorer เปนเครือ่งหมาย 
การคาจดทะเบียนหรือเคร่ืองหมายการคาของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือ 
ประเทศอื่นๆ

Apple, แม็คอินทอช, Safari และ Mac OS คือเครื่องหมายการคาของ Apple Inc. ซ่ึงจดทะเบียนแลวใน 
ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืนๆ

Linux เปนเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ Linus Torvalds ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืนๆ

Intel และ Pentium เปนเคร่ืองหมายการคาของ Intel Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอืน่ๆ

Adobe, Photoshop และ Reader เปนเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนหร ือเครื่องหมายการคาของ Adobe 
Systems Incorporated ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืนๆ

บริษัทเจาของซอฟตแวรที่ไดอางถึงในคูมือฉบับนี้มีขอตกลงดานลิขสิทธิ์การใชซอฟตแวร ที่กําหนดไวเปน 
การเฉพาะสําหรับโปรแกรมที่เปนกรรมสิทธิ์ของบร ิษัทนั้นๆ

ชือ่ทางการคาและชือ่ผลติภณัฑของบริษทัทีป่รากฏบนผลติภณัฑ Brother เอกสารท่ีเกีย่วของและ 
วัสดุอ่ืนๆ เปนเคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนทั้งหมดของแตละบริษัทนั้นๆ

ลิขสทิธิ์และใบอนญุาต 1

©2013 บริษัท Brother Industries จํากัด ขอสงวนลิขสิทธิ์

ขอมูลอืน่ๆ 1

FlashFX® เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Datalight, Inc.

FlashFX® ลิขสิทธิ์ 1998-2010 Datalight, Inc.

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

FlashFX® Pro™ เปนเคร่ืองหมายการคาของ Datalight, Inc.

Reliance™ เปนเครื่องหมายการคาของ Datalight, Inc.

Datalight® เปนเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ Datalight, Inc.

ลิขสิทธิ์ 1989-2010 Datalight, Inc. ขอสงวนลิขสิทธิ์
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ขอจํากัดทางกฎหมายเก่ียวกบัการทําสําเนาเอกสาร 
(MFC และ DCP เทานั้น) 1

กลาวถึงความผิดฐานทําสําเนาของรายการหรือเอกสารบางฉบับโดยเจตนาท่ีจะกระทําการทุจริต ตอไปนี้เปน 
รายการที่ไมครบถวนสมบรูณของเอกสารซ่ึงอาจเปนการไมชอบดวยกฎหมายในการทําสําเนา เราขอแนะนำ 
ใหคุณตรวจสอบกับที่ปรึกษากฎหมายของคุณและ/หรือหนวยงานทางกฎหมายที่เกี่ยวของหากมีขอสงสัย 
เกี่ยวกับรายการที่เฉพาะเจาะจงหรือเอกสาร:

 สกุลเงิน

 พันธบัตรหรือใบรับรองอื่น ๆ ของตราสารหนี้

 ใบรับรองของเงินฝาก

 การบริการดานการทหารหรือแบบรางเอกสาร

 หนังสือเดินทาง

 ตราไปรษณียากร (ยกเลิกหรือไมยกเลิก)

 เอกสารตรวจคนเขาเมือง

 เอกสารสวัสดิการ

 เช็คหรือดราฟที่ออกโดยหนวยงานของรัฐ

 ปายระบุหรือตราสัญลักษณ

นอกจากนี้ยังมีใบอนุญาตขับขี่และ/หรือใบรับรองที่ระบุช่ือยานพาหนะอาจจะไมถูกทําสําเนาภายใตกฎหมาย
ในบางประเทศ

งานทีม่ีลิขสทิธิ์ไมสามารถสําเนาใหถูกตองตามกฎหมายภายใตขอยกเวน “การซ้ือขายที่เปนธรรม” ซ่ึงเก่ียวของ 
กับสวนของงานท่ีมีลิขสิทธิ์ สําเนาหลายชุดอาจบ งช้ีถึงการใชงานที่ไมเหมาะสม งานศิลปะควรนํามาพิจารณา 
วาเทียบเทากับการทํางานที่มีลิขสิทธิ์
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