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โปรดอานคูมือนี้กอนเร่ิมใชผลิตภัณฑ หรือก อนที่คุณจะทําการบํารุงรักษาตัวเคร่ือง 
การไมปฎิบัติตามคําแนะนําเหลานี้อาจสงผลใหเกิดความเส่ียงเพิ่มขึ้นจากไฟไหม ไฟฟาช็อต รอยไหม 
หรือการขาดอากาศหายใจ 
บริษัทบราเดอรจะไมรับผิดตอกรณีความเสียหายที่เกิดจากการท่ีเจาของผลิตภัณฑไมปฏิบัติตามคําแนะนําที่ 
กําหนดไวในคูมือนี้

วิธีใชคูมือนี้ 1

1 อานคูมือนี้ทั้งเลมกอนการใชงานผลิตภัณฑ และโปรดเก็บคูมือไวเพื่ออางอิงในภายหลัง

2 ทําตามคําแนะนําในคูมือนี้อยางรอบคอบ 
และปฏิบัติตามคําเตือนและคําแนะนําที่ระบไุวสําหรับผลิตภัณฑนี้

3 หากคุณมีขอกังวลใจเกี่ยวกับวิธีใชผลิตภัณฑเม่ือไดอานคูมือนี้แลว 
โปรดสอบถามบริการลูกคาสัมพันธของบราเดอรหร ือตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑบราเดอรในพื้นที่

4 เพื่อใหเขาใจคําแนะนําทั้งหมด โปรดศึกษาสัญลักษณและวิธีการอธิบาย ที่ใชในเอกสารนี้

คูมอืเกีย่วกบัความปลอดภัยของผลติภัณฑ 1
(HL-L8250CDN / HL-L8350CDW / HL-L9200CDW / HL-L9200CDWT /

DCP-L8400CDN / DCP-L8450CDW / MFC-L8600CDW / 
MFC-L8650CDW / MFC-L8850CDW / MFC-L9550CDW)

Brother Industries, Ltd.

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

ฉบับที่ 0

THA



2

สัญลักษณและขอปฏิบัติท่ีใชในเอกสารคูมือ 1

สัญลักษณและคําอธิบายตอไปนี้จะนํามาใชตลอดทั งเอกสาร

โปรดปฏิบัติตามคําเตือนและคําแนะนําทั้งหมดที่ทําเครื่องหมายไวบนผลิตภัณฑ

 คําเตือน
คําเตือน 
แสดงสถานการณที่อาจเกิดอันตรายซึ่งหากไม 
หลีกเล่ียงอาจสงผลใหเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ 
รายแรง

 ขอควรระวัง
ขอควรระวัง 
แสดงสถานการณที่อาจเกิดอันตรายซึ่งหากไม 
หลีกเล่ียงอาจสงผลใหไดรับบาดเจ็บ 
เล็กนอยถึงปานกลาง

ขอควรจํา
ขอควรจํา 
แสดงสถานการณที่อาจเกิดอันตรายซึ่งหากไม 
หลีกเล่ียงอาจสงผลใหทรัพยสินเสียหายหรือ 
สูญเสียฟงกช่ันการใชงานผลิตภัณฑ

หมายเหตุ
หมายเหตุ 
บอกคุณใหทราบถึงวิธีการที่คุณควรควรตอบสนอง
ตอสถานการณที่อาจเกิดขึ้น 
หรือใชเพื่อใหคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการดําเนนิการ
ทํางานรวมกับคุณสมบัติอื่นๆ

หมายเหตุ
• ผลิตภัณฑบางรุนมีจําหนายในบางประเทศ
เทานั้น

• ภาพประกอบในคูมือนี้แสดงภาพของรุน 
HL-L8350CDW และ MFC-L8850CDW

 

 สัญลักษณอันตรายจากระบบไฟฟา 
แจงเตือน 
ใหคุณระวังอันตรายจากไฟฟาช็อตที่อาจ 
เกิดขึ้น

 สัญลักษณอันตรายจากไฟไหม 
แจงเตือนให 
คุณระวังอันตรายจากไฟไหม

 สัญลักษณพื้นผิวรอน แจงเตือนการหาม 
สัมผัสช้ินสวนของเครื่องที่รอน

 สัญลักษณหาม แสดงการหามดําเนินการ

ตัวหนา อักษรตัวหนา 
จะใชเพื่อบงช้ีปุมกดที่อยูบน
แผงควบคุมของตัวเคร่ือง 
หรือขอความที่แสดงไวบนหนาจอ
คอมพิวเตอร

ตัวเอียง ตัวอักษรตัวเอียงเนนจุดที่สําคัญ
หรืออางถึงหัวขอที่เกี่ยวของ

Courier 
New

ขอความที่ใชชุดแบบอักษร 
Courier New 
ใชระบุขอความที่แสดงไวบน
หนาจอแสดงผลแบบ LCD 
ของผลิตภัณฑ
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ขอมูลเก่ียวกับการเรียบเรียงและการตีพิมพ 1

คูมือเลมนี้เรียบเรียงและจัดพิมพขึ้นเพื่อใหขอมูลความปลอดภัยลาสุด ณ เวลาที่ตีพิมพ 
ขอมูลในคูมือนี้อาจมีการเปล่ียนแปลงได

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

เลือกตําแหนงท่ีปลอดภัยสําหรับผลิตภัณฑของคุณ 1

วางผลิตภัณฑในพื้นผิวราบ แนวระดับ และม่ันคงซ ึ่งไมมีการสั่นสะเทือนและไมมีแรงกระแทก เชนบนโตะ 
วางผลิตภัณฑไวใกลเตารับสายโทรศัพท (เฉพาะรุน MFC เทานั้น) และใกลเตารับไฟฟามาตรฐานที่มีสายดิน 
พรอมทั้งทําการติดต้ังเครื่องใหอยูในที่ที่มีอุณหภูมิระหวาง 10C ถึง 32C และความช้ืนสัมพัทธอยูระหวาง 
20% ถึง 80% (โดยไมมีการควบแนน)

คําเตือน
 

อยาวางผลิตภัณฑในบริเวณที่สัมผัสกับแสงแดดโดยตรง หรือวางเคร่ืองไวใกลกับเครื่องทําความร อน, 
เปลวไฟ, บริเวณที่มีกาซกัดกรอน, มีความช้ืน หร ือฝุนละอองหนาแนน 
การทําดังกลาวอาจทําใหเกิดความเสี่ยงตอไฟดูด ไฟฟาลัดวงจร หรือไฟไหม 
และยังอาจทําใหเกิดความเสียหายตอผลิตภัณฑ และ/หรือทําใหผลิตภัณฑทํางานบกพรองได
 

 

อยาวางผลิตภัณฑใกลเคร่ืองทําความรอน เคร่ืองปรับอากาศ พัดลมไฟฟา ตูเย็น หรือน้ํา 
การทําเชนนั้นอาจทําใหเกิดความเส่ียงจากไฟดูด ไฟฟาลัดวงจรหรือไฟไหม 
เนื่องจากน้ําอาจเขาไปสัมผัสกับผลิตภัณฑ 
(รวมถึงการควบแนนที่เกิดจากความรอน/เคร่ืองปรับอากาศ/อุปกรณระบายอากาศ)
 

 

อยาวางผลิตภัณฑใกลกับสารเคมีหรือในตําแหนงที่มีสารเคมีร่ัวไหล 
โดยเฉพาะในตัวทําละลายอินทรียหรือของเหลวอาจทำใหเกิดทอและ/หรือสายเคเบิลที่ละลาย 
เสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม หรือไฟฟาช็อต และยังอาจทําใหผลิตภัณฑทํางานผิดปกติหรือมีสีซีดจาง
 

 

 

http://solutions.brother.com/
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อยาวางผลิตภัณฑไวในตําแหนงที่ขวางกั้นชองเสียบและชองเปดของผลิตภัณฑ 
ทั้งนี้ชองเสียบและชองเปดตางๆ มีไวเพื่อการระบายอากาศ 
การปดกั้นการระบายอากาศของผลิตภัณฑอาจทําใหเกิดความเสี่ยงของความรอนสูงและ/หรือไฟไหม

ใหปฏิบัติดังตอไปนี้แทน:

• ใหมีระยะหางอยางนอย 100 มม. ระหวางชองระบายอากาศกับกําแพง

• วางผลิตภัณฑไวบนพื้นผิวที่ม่ันคงและเปนแนวระดับ

• อยาวางผลิตภัณฑใกลหรือเหนือหมอน้ําหรือเคร ื่องทําความรอน

• ไมควรทําการติดต้ังผลิตภัณฑนี้แบบ built-in ยกเวนในกรณีที่มีการระบายอากาศเพียงพอ
 

 

พยายามใหมีขนาดชองวางอยางนอยที่สุดรอบตัวเคร่ืองตามที่แสดงในภาพประกอบ

(HL เทานั้น)
 

(MFC และ DCP เทานั้น)
 

 

100 มม. 250 มม.100 มม.

200 มม.

100 มม. 250 มม.100 มม.

400 มม.
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ขอควรระวัง
 

ผลิตภัณฑนี้ปลอยสารเคมีบางอยางในระหวางการพิมพ 
และหากใชเปนระยะเวลานานหรือใชในบริเวณที่ม ีอากาศถายเทไมดี อาจทําใหเกิดการปลอยกาซมีกล่ิน 
เชน โอโซน 
ควรวางผลิตภัณฑไวในบริเวณที่มีการอากาศถายเทสะดวกเพื่อประสิทธิภาพและความสบายสูงสุด
 

 

หลีกเล่ียงการวางผลิตภัณฑของคุณในพื้นที่ที่มีผูคนพลุกพลาน 
ถาคุณตองวางผลิตภัณฑไวในพื้นที่ที่มีผูคนพลุกพลาน ใหแนใจวาผลิตภัณฑนีว้างอยูในตำแหนงปลอดภัย 
ซ่ึงไมสามารถถูกชนใหลมไดโดยบังเอิญที่อาจทําใหคุณและผูอื่นบาดเจ็บไดหรือเกิดความเสียหายอยาง
รายแรงตอผลิตภัณฑ นอกจากนี้ ใหแนใจวาสายไฟมีความปลอดภัย 
ไมวางอยูในตําแหนงที่ทําใหสะดุดจนเกิดอันตรายได
 

 

หามเช่ือมตอผลิตภัณฑของคุณเขากับเตารับไฟฟาที่ควบคุมโดยสวิตซบนผนังหรือตัวจับเวลาอ ัตโนมัติ 
หรือเช่ือมตอกับวงจรเดียวกันกับเครื่องใชไฟฟาขนาดใหญ เชน เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองถายเอกสาร 
เคร่ืองทําลายเอกสาร เปนตน ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอตัวจายไฟ
 

 

หามรับประทานซองซิลิกาเจล โปรดนําไปทิ้งทันทีท ี่นําออกจากตัวเคร่ือง 
แตหากมีการรับประทานถุงซิลิกาเจลเขาไป ใหรีบไปพบแพทยโดยทันที
 

 

หามวางวัตถุที่หนักบนผลิตภัณฑ
 

 

อยาวางผลิตภัณฑนี้บนรถเข็น พื้น หรือโตะที่ไมม่ันคง ผลิตภัณฑมีน้ําหนักมากอาจตกลงมาได 
ซ่ึงทําใหคุณบาดเจ็บ และกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอผลิตภัณฑ สําหรับ MFC และ DCP 
อาจมีความเส่ียงเพิ่มจากการบาดเจ็บหากกระจกเครื่องสแกนแตก โดยเฉพาะอยางย่ิง ถาคุณมีเด็กๆ 
โปรดใหแนใจวาผลิตภัณฑนี้อยูในตําแหนงที่ปลอดภัย

 

ขอควรจํา
• อยาวางวัตถุไวดานบนสุดของผลิตภัณฑ 
การทําเชนนีอ้าจเพิ่มความเสี่ยงของการทําใหเก ิดความรอนสูงเกินไปซ่ึงทําใหผลิตภัณฑทํางาน
ผิดพลาด

• อยาวางสิ่งใดๆ ที่ดานหนาของผลิตภัณฑซ่ึงจะปดกั้นเอกสารหรือโทรสารที่พิมพออกมา (MFC เทาน ั้น)

• อยาวางผลิตภัณฑ
ใหอยูติดกับแหลงกําเนิดคล่ืนรบกวน เชน ลําโพง หรือชุดฐานของโทรศัพทไรสายที่ไมใชของบราเดอร 
การทําเชนนัน้อาจรบกวนการทํางานของสวนประกอบอ ิเล็กทรอนิกสของผลิตภัณฑ

• การหยุดชะงักของพลังงานสามารถลบขอมูลจากหนวยความจําของผลิตภัณฑได
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ขอควรระวังท่ัวไป 1

คําเตือน
 

ถุงพลาสติกถูกใชในบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑของคุณ เพื่อหลีกเล่ียงอันตรายจากการขาดอากาศหายใจ 
กรุณาเก็บถุงพลาสติกใหหางจากเด็ก ถุงพลาสติกนี้ไมใชของเลน
 

 

• อยานําตลับผงหมึก (โทนเนอร), ชุดประกอบตลับผงหม ึก (โทนเนอร) กับชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
หรือกลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใชแลวไปเผาไฟ การทําเชนนี้อาจทําใหเกิดการระเบิด 
จนสงผลทําใหเกิดการบาดเจ็บได

• อยาใชสารไวไฟใกลกับผลิตภัณฑ อยาใชประเภทของสเปรยใดๆ 
เพื่อทําความสะอาดภายในหรือภายนอกของผลิตภัณฑ เนื่องจาก การทําเชนนี้ 
จะเปนสาเหตุทําใหเกิดไฟไหมหรือไฟฟาช็อตได 
สําหรับคําแนะนําที่เกี่ยวกับวิธีการทําความสะอาดผลิตภัณฑ: 
uu คูมือผูใช/คูมือขั้นพื้นฐานสําหรับผูใช: การบํารุงรักษาตามปกติ
 

 

 

อยาพยายามใชงานผลิตภัณฑนี้ขณะที่มีกระดาษต ิด หรือมีเศษกระดาษตกอยูภายในตัวเคร่ือง 
การใหกระดาษสัมผัสกับชุดทําความรอนเปนเวลานานอาจทําใหเกิดไฟไหมได
 

 

อยาใชเคร่ืองดูดฝุนเพื่อทําความสะอาดผงหมึกที่กระจาย 
การทําเชนนี้อาจทําใหฝุนผงหมึกลุกไหมภายในเคร่ืองดูดฝุนซ่ึงเปนจุดเร่ิมตนของไฟไหม 
บราเดอรแนะนําใหคุณทําความสะอาดฝุนผงหมึกที่มีดวยผาแหงนุม 
ไมมีขนและท้ิงฝุนผงดังกลาวโดยปฏิบัติตามระเบียบทองถ่ิน เทานั้น
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ถอดปล๊ักไฟของผลิตภัณฑนี้ออกจากเตารับที่ผน ังกอนที่จะทําความสะอาดผลิตภัณฑและกระจกหนาของ
สแกนเนอร (MFC และ DCP เทานั้น) อยาใชน้ํายาทําความสะอาดหรือละอองของเหลว 
แนะนําใหใชผาแหงนุม ไมมีขนเพื่อทําความสะอาด เทานั้น
 

 

หลีกเล่ียงการใชผลิตภัณฑนี้ในระหวางที่มีพายุฝนฟาคะนอง 
ซ่ึงอาจกอใหเกิดความเสี่ยงของไฟฟาช็อตจากฟ าผา
 

 

 พื้นผิวรอน

หลังจากที่คุณเร่ิมใชผลิตภัณฑไดสักพัก ช้ินสวนอะไหลภายในบางตัวอาจรอนมาก 
โปรดรอใหผลิตภัณฑเย็นลงกอนที่คุณจะสัมผัสก ับช้ินสวนอะไหลภายในของผลิตภัณฑ
 

 

 

ผลิตภัณฑนี้มีน้ําหนักมาก และหนักกวา 20.0 กก. เพ ือปองกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นได 
ใหยกผลิตภัณฑนี้ดวยคนอยางนอยสองคน โดยที่คนหนึ่งยกดานหนาของผลิตภัณฑ 
และอีกคนหนึ่งยกดานหลังผลิตภัณฑ ดังที่แสดงในภาพประกอบดานลางนี้ 
ระวังไมใหนิ้วมือถูกทับขณะที่วางผลิตภัณฑลง
 

 

 

หากคุณเลือกใชถาดดานลาง หามยกเคร่ืองโดยจับเฉพาะที่ถาดด  านลางของตัวเคร่ืองโดยเด็ดขาด 
เพราะอาจเปนสาเหตุทําใหคุณไดรับบาดเจ็บ หรือทําใหเคร่ืองเกิดความเสียหาย 
เนื่องจากตัวเคร่ืองไมไดยึดติดกับถาดดานลาง
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(MFC เทานั้น)

ปฏิบัติตามขอควรระวังเม่ือทําการปรับเปล่ียนสายโทรศัพท 
หามสัมผัสกับสายโทรศัพทหรือขั้วสัมผัสยกเวนวาไดถอดสายโทรศัพทออกจากเตารับบนผนังแลว 
หามเช่ือมตอสายโทรศัพทขณะฟารอง 
หามติดต้ังชองเสียบโทรศัพทที่กําแพงในบริเวณที่เปยกหรืออาจจะเปยกได เชน ใกลกับตูเย ็น 
หรือเคร่ืองใชอื่นที่ทําใหเกิดการควบแนน การทําเชนนี้อาจทําใหเกิดไฟฟาช็อตได
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ขอควรระวัง
 

(DCP-L8400CDN / MFC-L8600CDW / MFC-L8650CDW เทานั้น)

บางบริเวณในตัวผลิตภัณฑอาจทําใหเกิดการบาดเจ ็บไดหากปดฝาครอบ (บริเวณแรเงาในภาพ) 
ลงอยางแรง ใชความระมัดระวังเม่ือวางมือของคุณในบริเวณที่แสดงในภาพประกอบ 
และอยาปดฝาครอบดวยความรุนแรง
 

 

 

(MFC และ DCP เทานัน้)

เพื่อปองกันการบาดเจ็บ ควรจะระมัดระวังไมใหนิ้วของคุณอยูในพื้นที่ดังที่แสดงอยูในภาพประกอบ
 

 

 

หากไมไดใชงานผลิตภัณฑเพื่อรับโทรสาร 
ใหถอดปล๊ักออกจากเตารับไฟฟาในกรณีที่จะไมใชงานเปนเวลานาน
 

 

อยาพยายามถอดแยกตลับผงหมึก (โทนเนอร)
 

 

เก็บตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใหหางจากมือเด็ก
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หากคุณสัมผัสผงหมึก (โทนเนอร) ใหทําตามคําแนะนําต อไปนี้

• การสูดดม

ใหรีบพบแพทยทันที ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจากการสูดดม 
ใหนําผูบาดเจ็บไปอยูในที่อากาศบริสุทธิ์และพักอยูกับที่

• การสัมผัสทางผิวหนัง

ถอดเสื้อผาที่เปอนผงหมึก (โทนเนอร) ออกทันที และลางผิวหนังที่สัมผัสดวยน้ําสะอาดปริมาณมาก 
หรือใชทั้งน้ําและสบู

• การสัมผัสดวงตา

ใหรีบพบแพทยทันที หากวัตถุเขาไปในดวงตา ใหลางทันทีดวยน้ําปริมาณมากเปนเวลาอยางนอย 
15 นาที

• การรับประทาน

ใหพบแพทยทันที ลางปากดวยน้ํา และด่ืมน้ํา 200 - 300 มล.

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของผงหมึกที่ใชในผลิตภัณฑของคุณ 
โปรดเยี่ยมชมที่อยูเว็บตอไปนี้เพื่ออานเอกสารขอมูลความปลอดภัย (SDS) 
http://sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html

 

ขอควรจํา
หามถอดหรือทําความเสียหายใหกับปายขอควรระว ังหรือปายคําเตือนที่ติดอยูภายในผลิตภัณฑ
 

 

200°C
390°F

200°C
390°F

http://sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html
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การเช่ือมตอผลติภัณฑดวยความปลอดภัย 1

คําเตือน
 

มีขั้วไฟฟาแรงดันสูงอยูในผลิตภัณฑ กอนการทําความสะอาดดานในผลิตภัณฑ 
ใหถอดสายโทรศัพทออกกอน (เฉพาะ MFC) จากนั้นจึงถอดสายไฟออกจากเตารับไฟฟา 
การทําเชนนี้ชวยปองกันไมใหเกิดไฟฟาช็อตได
 

 

 

หามถือเตาเสียบขณะท่ีมือเปยก การทําเชนนี้อาจทําใหเกิดไฟฟาช็อตได
 

 

 

โปรดแนใจวาเตาเสียบไดรับการเสียบจนแนนทุกคร้ัง
 

 

ผลิตภัณฑนี้ควรเชื่อมตอกับแหลงพลังงานไฟฟากระแสสลับ AC ภายในชวงที่ระบุไวบน
ฉลากการจัดอันดับเทานั้น และหามเชื่อมตอผลิตภัณฑเขากับแหลงพลังงานไฟฟากระแสตรง DC 
หรืออุปกรณแปลงสัญญาณไฟฟา ในกรณีที่คุณไมมั นใจ เกี่ยวกับเร่ืองกระแสไฟฟา 
โปรดติดตอเจาหนาที่ไฟฟาที่มีความชํานาญการ
 

 

หามวางวัตถุใดๆ ทับสายไฟ AC 
หามวางผลิตภัณฑนี้ไวในที่ที่อาจมีคนเหยียบสายไฟ AC 
หรือวางไวในที่ที่อาจทําใหสายไฟติดหรือถูกกดทับ 
การทําเชนนี้อาจเปนสาเหตุทําใหสายไฟชํารุดหรือหลุดได
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เพื่อใหทํางานไดดวยความปลอดภัย 
ใหเสียบเตาเสียบที่ใหมาเขากับเตารับแบบมาตรฐานซ่ึงมีการเช่ือมโยงผานการเดินสายไฟแบบมาตรฐาน
เทานั้น เตาเสียบสามขาที่ใหมาจะตองเสียบเข ากับเตารับสามขาแบบมาตรฐาน 
ซ่ึงมีการตอสายดินอยางถูกตองผานการเดินสายไฟฟามาตรฐานเทานั้น
 

 

ใชสายไฟที่ใหมากับผลิตภัณฑนี้เทานั้น
 

 

หามวางผลิตภัณฑนี้ในตําแหนงที่สายไฟหยอน หร ือตึงจนเกินไป การทําเชนนี้อาจเปนสาเหตุทําใหสายไฟ 
ชํารุดหรือหลุดได
 

 

หามใชผลิตภัณฑถาสายไฟชํารุดหรือเสียหาย การทําเชนนีอ้าจทําใหเกิดไฟฟาช็อตหรือไฟไหมได
 

 

Brother ขอแนะนําไมใหคุณใชสายตอเพิ่มความยาวชนิดใดๆ ตอพวงกับตัวเคร่ือง
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คําแนะนําดานความปลอดภัยท่ีสําคัญ 1

1 ผลิตภัณฑนี้ประกอบดวยเตาเสียบที่มีสายดินแบบ 3 สาย ซ่ึงตัวเตาเสียบจะมีสองหรือสามขา 
เตาเสียบนี้ควรเสียบกับเตารับแบบมีสายดินเท านั้น นี่คือคุณลักษณะความปลอดภัย 
ถาคุณไมสามารถเสียบเตาเสียบเขากับเตารับ 
โปรดติดตอเจาหนาที่ไฟฟาเพื่อเปล่ียนเตาเสียบรุนเกาของคุณ 
หามละเลยวัตถุประสงคของเตาเสียบแบบมีสายดิน

2 หามเหยียบสายไฟ และหามวางสิ่งของใดๆ ไวที่ด านบนของสายไฟ รวมถึงตัวผลิตภัณฑนี้ดวย 

3 หามสัมผัสกับเอกสารขณะที่พิมพ

4 หามใสวัตถุชนิดใดๆ ลงในชองเสียบ 
เนื่องจากวัตถุเหลานั้นอาจสัมผัสกับจุดที่มีแรงดันไฟอันตรายหรือทําใหช้ินสวนอะไหลช็อตซ ึ่งเพิ่มความ
เสี่ยงในการเกิดไฟไหมหรือไฟฟาช็อตได
ทั้งนี้ หามทําของเหลวหลนใสผลิตภัณฑโดยเด็ดขาด

5 ถอดปล๊ักของผลิตภัณฑนี้ออกจากชองเสียบบนผนัง 
และขอรับบริการจากบุคคลที่ไดรับการแตงต้ังจากบริษัทบราเดอรภายใตเงื่อนไขตอไปนี้:

 ถาสายไฟเสียหายหรือชํารุด

 ถามีของเหลวหลนใสผลิตภัณฑ

 ถาผลิตภัณฑนัน้เปยกฝนหรือน้ํา

 หากผลิตภัณฑไมทํางานตามปกติเม่ือทําตามคําแนะนำในการใชงานแลว ทั้งนี้ 
คุณสามารถปรับการควบคุมที่ครอบคลุมในคําแนะนําในการใชงานเทานั้น 
การปรับการควบคุมอยางไมถูกตองอาจทําใหเกิดความเสียหายและตองเรียกใชเจาหนาที่ชํานาญงาน
ที่มีความรูเพื่อแกไขผลิตภัณฑใหกลับสูการทํางานตามปกติ

 ถาทําผลิตภัณฑหลนหรือโครงของผลิตภัณฑเสียหาย

 ถาผลิตภัณฑมีขอบงช้ีไดวาประสิทธิภาพในการทํางานเปล่ียนแปลงไป 
ซ่ึงบงช้ีไดวาตองการขอรับบริการ

คําเตือน
 

เพื่อปองกันความเส่ียงของการเกิดไฟฟาช็อต 
ใหถอดสายไฟทั้งหมดออกจากชองเสียบบนผนังกอนที่จะขอรับบริการ ปรับเปล่ียน หรือติดต้ังอุปกรณ

 

ขอควรจํา
• อุปกรณนี้อาจไมไดใชกับสายสัญญาณท่ีจัดเตร ียมไวโดยบริษัทที่ใหบริการทางดานโทรศัพทหรือเช่ือมตอ 
กับสายอื่น (MFC เทานั้น)

• บราเดอรจะไมรับผิดชอบทางการเงินตอความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ 
ที่อาจเกิดขึ้นจากการใชขอมูลในเอกสารนี้ รวมถึงความเสียหายโดยตรง เปนพิเศษ หรือที่เปนผลสืบเนื่อง 
ทั้งนี้ เอกสารนี้จะไมมีผลใหการรับประกันใดๆ ไดรับการขยายหรือใหสิทธิ์ใดๆเพิ่มเติมในเอกสารนี้
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การขอรับบริการผลิตภัณฑ 1

คําเตือน
 

หามพยายามแกไข หรือซอมแซมผลิตภัณฑนี้ดวยต ัวคุณเอง 
เนื่องจากการเปดฝาครอบหรือถอดฝาครอบอาจทําใหเกิดแรงดันไฟท่ีเปนอันตราย และความเสี่ยงอื่นๆ 
รวมถึงจะทําใหการรับประกันสิ้นสุดลงได ในกรณีที่ 
คุณพบปญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑใหคุณทําการติดต อฝายบริการลูกคาสัมพันธของบราเดอรหรือตัวแทน
จําหนายผลิตภัณฑบราเดอรในพื้นที่
 

 

ถาผลิตภัณฑนี้หลนหรือโครงเกิดความเสียหาย อาจทําใหเกิดไฟฟาช็อตได 
ถอดเตาเสียบของผลิตภัณฑออกจากเตารับไฟฟาและติดตอบริการลูกคาสัมพันธของบราเดอรหรือตัวแทน
จําหนายผลิตภัณฑบราเดอรในพื้นที่ของคุณ
 

 

ถาผลิตภัณฑเกิดความรอน มีควัน หรือมีกล่ินเหม็นอยางรุนแรง หรือถาคุณทําของเหลวหลนใสผล ิตภัณฑ 
ใหถอดผลิตภัณฑออกจากเตารับไฟฟาโดยทันที 
โทรติดตอบริการลูกคาสัมพันธของบราเดอรหรือตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑบราเดอรในพื้นที่

 

ขอควรจํา
ถาผลิตภัณฑไมสามารถทํางานไดตามปกติเม่ือคุณปฏิบัติตามคําแนะนําในการใชงานแลว คุณสามารถ 
ทําการแกไขความผิดปรกติไดโดยการปฏิบติัตามขอมูลซ่ึงอยูในคูมือการใชงานเทานั้น การแกไขที่ไม 
ถูกตองอาจทําใหเกิดความเสียหายและตองเรียกใชเจาหนาที่ชํานาญงานที่มีความรูเพื่อแกไขผลิตภัณฑ 
ใหกลับสูการทํางานตามปกติ

 



15

การรับประกันสินคาและความรับผิดชอบตอผลติภัณฑ 1
ไมมีสิ่งใดๆ ในเอกสารฉบับนี้ที่จะมีผลกระทบตอการรับประกันสินคาใด ๆ ที่มีอยูเดิม 
หรือถูกตีความวาเปนการใหการรับประกันผลิตภ ัณฑใด ๆ เพิ่มเติมได 
การไมปฏิบัติตามคําแนะนําเพื่อความปลอดภัยในคู มือนี้อาจทําใหการรับประกันสินคาของคุณสิ้นสุดลง

ขอมูลที่ไดรับอนุมัติ (MFC เทาน้ัน) 1

อุปกรณนี้ไดรับการออกแบบมาเพื่อใหทํางานกับสายไฟแบบอะนาล็อก PSTN 
ซ่ึงติดต้ังเขากับอุปกรณเช่ือมตอที่เหมาะสม

Brother แนะนําวาผลิตภัณฑนี้อาจทํางานไมถูกตองในประเทศอื่นนอกเหนือจากการซื้อในประเทศเดิม 
และไมไดมีการรับประกันใด ๆ ในกรณีที่ใชผลิตภัณฑนี้บนสายติดตอสื่อสารแบบสาธารณะในประเทศอื่น

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  ัน้ตอนอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุไวในคูมือนีอ้าจสง 
ผลใหเกิดอันตรายจากการถูกรังสี

 

ผลิตภัณฑนี้มีไดโอดเลเซอร Class 3B 
ซ่ึงมีการแผรังสีเลเซอรที่ไมสามารถมองเห็นไดในชุดสแกนเนอร 
ชุดสแกนเนอรไมควรเปดออกภายใตสถานการณใดๆ

 

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

ขอควรระวัง
 

ผลิตภัณฑนี้ตองไดรับการติดต้ังอยูใกลกับเตารับไฟฟาที่สามารถเขาถึงไดงาย ในกรณีฉุกเฉิน 
คุณตองปลดการเช่ือมตอสายไฟออกจากเตารับไฟฟ าเพื่อตัดไฟฟาอยางสมบูรณ

 

การเช่ือมตอ LAN 1

ขอควรระวัง
 

หามเช่ือมตอผลิตภัณฑนี้กับการเช่ือมตอสาย LAN ที่อาจมีแรงดันไฟฟามากเกินไป

 

สัญญาณรบกวนวิทยุ 1

ผลิตภัณฑนี้สอดคลองกับ EN55022 (CISPR สิ่งพิมพ 22)/Class B 

คําแถลงการดานคุณภาพ ENERGY STAR® ระหวางประเทศ 1

วัตถุประสงคของโปรแกรม ENERGY STAR® 
ระหวางประเทศคือเพื่อสงเสริมการพัฒนาและกําล ังเปนที่นิยมในเร่ืองของอุปกรณสํานักงานที่ม ีประสิทธิภาพ
ดานพลังงาน

ในฐานะพันธมิตรของ ENERGY STAR® บริษัท Brother Industries จํากัด 
ไดกําหนดใหผลิตภัณฑนี้มีขอจําเพาะท่ีตรงกับ ENERGY STAR® ในเรื่องของประสิทธิภาพดานพลังงาน
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เคร่ืองหมายการคา 1

Brother คือเคร่ืองหมายการคาของบริษัท Brother Industries จํากัด

Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, Windows Server, Internet Explorer และ Outlook 
เปนเครื่องหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ Microsoft Corporation 
ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ

Apple, Macintosh, Mac OS, iPad, iPhone, iOS, iPod touch และ OS X เปนเครื่องหมายการค าของ Apple 
Inc. ซ่ึงจดทะเบยีนในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

Linux คือเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียนแลวของ Linus Torvalds 
ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

UNIX คือเคร่ืองหมายการคาที่จดทะเบียนแลวของ The Open Group 
ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ 

Intel เปนเคร่ืองหมายการคาของ Intel Corporation ในประเทศสหร ัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ

Adobe, Illustrator, PostScript และ PostScript 3 
เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนหรือเคร่ืองหมายการคาของ Adobe Systems Incorporated 
ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ

Wi-Fi, Wi-Fi Alliance และ Wi-Fi Protected Access เปนเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup, โลโก Wi-Fi Protected Setup และ Wi-Fi Direct 
เปนเครื่องหมายการคาของ Wi-Fi Alliance

FLICKR เปนเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ Yahoo! Inc.

AOSS คือเครื่องหมายการคาของ Buffalo Inc.

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

Nuance, โลโก Nuance, PaperPort และ ScanSoft คือเครื่องหมายการคาหรือ
เคร่ืองหมายการคาที่จดทะเบียนแลวของ Nuance Communications, Inc. 
หรือบริษัทในเครือในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอ่ืนๆ

Firefox เปนเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ Mozilla Foundation

EVERNOTE และโลโก Evernote Elephant เปนเคร่ืองหมายการคาของ Evernote Corporation 
และถูกใชภายใตใบอนุญาต

แตละบริษัทที่มีช่ือซอฟตแวรซ่ึงไดกลาวถึงในคูมือนี้มีสัญญาใบอนญุาตใชซอฟตแวรที่ระบุเฉพาะกับ
โปรแกรมที่มีกรรมสิทธิ์

ชื่อการคาและชื่อผลิตภัณฑของบริษัทใดๆ ที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ 
เอกสารที่เกี่ยวของและเอกสารอ่ืนๆ ของ Brother 
เปนเคร่ืองหมายการคาและเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของบริษัทที่เกี่ยวของดังกลาวทั้งหมด
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หมายเหตุใบอนุญาตการใชโปรแกรมฟรี 1

ผลิตภัณฑนี้ประกอบดวยซอฟตแวรโอเพนซอรส

โปรดเยี่ยมชม Brother Solutions Center ที่ http://solutions.brother.com/ 
เพื่อดูหมายเหตุใบอนุญาตโอเพนซอรสและขอมูลลิขสิทธิ์

ลิขสทิธ์ิและใบอนญุาต 1

©2014 บริษัท Brother Industries จํากัด สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด

ผลิตภัณฑนี้ประกอบดวยซอฟตแวรที่พัฒนาโดยผ ูขายตอไปนี้:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWORKS, INC. สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด

©2008 Devicescape Software, Inc. สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด

ผลิตภัณฑนี้ประกอบดวยซอฟตแวร “KASAGO TCP/IP” ที่พัฒนาโดย ZUKEN ELMIC, Inc.

ขอมูลอืน่ๆ 1

FlashFX® คือเคร่ืองหมายการคาที่จดทะเบียนแลวของ Datalight, Inc.

FlashFX® ลิขสิทธิ์ 1998-2010 Datalight, Inc.

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

FlashFX® Pro™ คือเคร่ืองหมายการคาของ Datalight, Inc.

Reliance™ คือเคร่ืองหมายการคาของ Datalight, Inc.

Datalight® คือเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียนแลวของ Datalight, Inc.

ลิขสิทธิ์ 1989-2010 Datalight, Inc. สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด

บริการลูกคาสมัพันธของบราเดอร 1

บริการลูกคาสัมพนัธ 1

เย่ียมชม http://www.brother.com/ เพื่อขอมูลการติดตอสํานักงานบราเดอรในพื้นท ี่ของคุณ

ที่อยูของศูนยบริการ 1

สําหรับศูนยบริการในประเทศของคุณ ใหติดตอสําน ักงานบราเดอรในพื้นที่ของคุณ 
ที่อยูและหมายเลขโทรศัพทสํานักงานในทองถ่ินสามารถพบไดที่ http://www.brother.com/ 
และเลือกประเทศของคุณ

http://solutions.brother.com/
http://www.brother.com/
http://www.brother.com/
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ขอจํากัดทางกฎหมายเก่ียวกับการทําสําเนาเอกสาร 
(MFC และ DCP เทานั้น) 1

กลาวถึงความผิดฐานทําสําเนาของรายการหรือเอกสารบางฉบับโดยเจตนาท่ีจะกระทําการทุจริต 
ตอไปนี้เปนรายการที่ไมครบถวนสมบูรณของเอกสารซึ่งอาจเปนการไมชอบดวยกฎหมายในการทําสําเนา 
เราขอแนะนําใหคุณตรวจสอบกับที่ปรึกษากฎหมายของคุณและ/หรือหนวยงานทางกฎหมายที่เกี่ยวของหาก
มีขอสงสัยเกี่ยวกับรายการที่เฉพาะเจาะจงหรือเอกสาร:

 สกุลเงิน

 พันธบัตรหรือใบรับรองอื่น ๆ ของตราสารหนี้

 ใบรับรองของเงินฝาก

 การบริการดานการทหารหรือแบบรางเอกสาร

 หนังสือเดินทาง

 ตราไปรษณียากร (ยกเลิกหรือไมยกเลิก)

 เอกสารตรวจคนเขาเมือง

 เอกสารสวัสดิการ

 เช็คหรือดราฟที่ออกโดยหนวยงานของรัฐ

 ปายระบุหรือตราสัญลักษณ

นอกจากนี้ยังมีใบอนุญาตขับขี่และ/หรือใบรับรองที่ระบุช่ือยานพาหนะอาจจะไมถูกทําสําเนาภายใตกฎหมาย
ในบางประเทศ

งานที่มีลิขสิทธิ์ไมสามารถสําเนาใหถูกตองตามกฎหมายภายใตขอยกเวน “การซื้อขายที่เปนธรรม” 
ซ่ึงเกี่ยวของกับสวนของงานที่มีลิขสิทธิ์ สําเนาหลายชุดอาจบงช้ีถึงการใชงานที่ไมเหมาะสม 
งานศิลปะควรนํามาพจิารณาวาเทียบเทากับการทํางานที่มีลิขสิทธิ์



www.brotherearth.com

http://www.brotherearth.com
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