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ฉบับท่ี A

THA

โปรดอานคูมือน้ีกอนเริ่มใชผลิตภัณฑ หรือก อนท่ีคุณจะทําการบํารุงรักษาตัวเครื่อง 
การไมปฎิบัติตามคําแนะนําเหลาน้ีอาจสงผลใหเกิดความเสี่ยงเพ่ิมข้ึนจากไฟไหม ไฟฟาช็อต รอยไหม 
หรือการขาดอากาศหายใจ  
บรษิัทบราเดอรจะไมรับผิดตอกรณีความเสียหายท่ีเกิดจากการท่ีเจาของผลิตภัณฑไมปฏิบัติตาม 
คําแนะนําท่ีกําหนดไวในคูมือน้ี

วิธีใชคูมือนี้ A

1 อานคูมือน้ีท้ังเลมกอนการใชงานผลิตภัณฑ และโปรดเก็บคูมือไวเพ่ืออางอิงในภายหลัง

2 ทําตามคําแนะนําในคูมือน้ีอยางรอบคอบ 
และปฏิบัติตามคําเตือนและคําแนะนําท่ีระบุไวสําหรับผลิตภัณฑน้ี

3 หากคุณมีขอกังวลใจเก่ียวกับวิธีใชผลิตภัณฑเมื่อไดอานคูมือน้ีแลว 
โปรดสอบถามบริการลูกคาสัมพันธของบราเดอรหร ือตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑบราเดอรในพ้ืนท่ี

4 เพ่ือใหเขาใจคําแนะนําท้ังหมด โปรดศึกษาสัญลักษณและวิธีการอธิบาย ท่ีใชในเอกสารน้ี

คูมือเกี่ยวกับความปลอดภัย 
ของผลิตภัณฑ A

(HL-1200 / HL-1201 / HL-1210W / HL-1211W / DCP-1600 / DCP-1601 /
DCP-1610W / DCP-1615NW / DCP-1616NW / MFC-1900 / MFC-1901 /

MFC-1905 / MFC-1910W / MFC-1911W / MFC-1911NW / MFC-1915W /
MFC-1916NW)

Brother Industries, Ltd.

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

สัญลักษณและขอปฏิบัติตอไปน้ีจะนํามาใชตลอดท้ังเอกสาร

โปรดปฏิบัติตามคําเตือนและคําแนะนําท้ังหมดท่ีทําเครื่องหมายไวบนผลิตภัณฑ

 คําเตือน
คําเตือน 
แสดงสถานการณท่ีอาจเกิดอันตรายซ่ึงหากไม 
หลีกเล่ียงอาจสงผลใหเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ 
รายแรง

 ขอควรระวัง
ขอควรระวัง 
แสดงสถานการณท่ีอาจเกิดอันตรายซ่ึงหากไม 
หลีกเล่ียงอาจสงผลใหไดรับบาดเจ็บเล็กนอยถ ึง 
ปานกลาง

ขอควรจํา
ขอควรจํา 
แสดงสถานการณท่ีอาจเกิดอันตรายซ่ึงหากไม 
หลีกเล่ียงอาจสงผลใหทรพัยสินเสียหายหรือ 
สูญเสียฟงกชั่นการใชงานผลิตภัณฑ

หมายเหตุ
หมายเหตุ ระบุสภาพแวดลอมการดําเนินการ 
เง่ือนไขการติดต้ัง หรอืเง่ือนไขพิเศษในการใชงาน

หมายเหตุ
• ผลิตภัณฑบางรุนมีจําหนายในบางประเทศ
เทาน้ัน

• ภาพประกอบในคูมือน้ีแสดง HL-1210W และ 
MFC-1910W

 

 ไอคอนอันตรายจากไฟฟา 
ใชเพ่ือเตือนใหคุณทราบวาอาจเกิดไฟ 
ช็อตได

 ไอคอนอันตรายจากไฟไหม 
ใชเตือนใหคุณทราบวาอาจเกิดไฟไหม
ได

 ไอคอนพื้นผิวท่ีรอน 
ใชเตือนใหคุณทราบวาหามสัมผัสกับ
สวนหน่ึงสวนใดของผลิตภัณฑท่ีมี
ความรอน

 ไอคอนหาม 
ใชสําหรบับงชี้ใหคุณทราบถึงการกระทํา
ท่ีหามดําเนินการ

ตัวหนา อักษรตัวหนา 
จะใชเพ่ือบงชี้ปุมกดท่ีอยูบน
แผงควบคุมของตัวเครื่อง 
หรือขอความท่ีแสดงไวบนหนาจอ
คอมพิวเตอร

ตัวเอียง ตัวอักษรตัวเอียงเนนจุดท่ีสําคัญ
หรืออางถึงหัวขอท่ีเก่ียวของ

Courier 
New

ขอความท่ีใชชุดแบบอักษร 
Courier New 
ใชระบุขอความท่ีแสดงไวบน
หนาจอแสดงผลแบบ LCD 
ของผลิตภัณฑ
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ขอมูลเก่ียวกับการเรียบเรียงและการตีพิมพ A

คูมือเลมน้ีเรียบเรียงและจัดพิมพข้ึนเพ่ือใหขอมูลความปลอดภัยลาสุด ณ เวลาท่ีตีพิมพ 
ขอมูลในคูมือน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงได

สําหรับหนังสือคูมือฉบับลาสุด สามารถพบไดท่ี http://support.brother.com

เลือกตําแหนงที่ปลอดภัยสําหรับผลิตภัณฑของคุณ A

คําเตือน

 

เลือกสถานท่ีท่ีมีอุณหภูมิระหวาง 10°C ถึง 32°C และความชื้นสัมพัทธอยูระหวาง 20% ถึง 80% 
และไมมีการควบแนน
 

 

อยานําเครื่องบราเดอรไปวางไวในบรเิวณท่ีมีแสงแดดสองโดยตรง 
หรือวางเครื่องไวใกลกับเครือ่งทําความรอน, เปลวไฟ, บรเิวณท่ีมีกาซกัดกรอน, มีความชื้น 
หรือฝุนละอองหนาแนน การกระทําดังกลาวอาจทําให เกิดความเสี่ยงตอไฟดูด ไฟฟาลัดวงจร หรือไฟไหม 
และยังอาจทําใหเกิดความเสียหายตอผลิตภัณฑ และ/หรือทําใหผลิตภัณฑทํางานบกพรองได
 

 

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

 

อยาวางผลิตภัณฑใกลกับสารเคมีหรือในตําแหนงท่ีมีสารเคมีรั่วไหล 
โดยเฉพาะในตัวทําละลายอินทรียหรือของเหลวอาจทำใหทอและ/หรือสายเคเบิลละลาย 
เสี่ยงท่ีจะเกิดไฟไหม หรือไฟฟาช็อต และยังอาจทําใหผลิตภัณฑทํางานผิดปกติหรือมีสีซีดจาง
 

  

http://support.brother.com/
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อยา วางผลิตภัณฑไวในตําแหนงท่ีขวางก้ันชองเสียบและชองเปดของผลิตภัณฑ 
ท้ังน้ีชองเสียบและชองเปดตางๆ มีไวเพ่ือการระบายอากาศ 
การปดก้ันการระบายอากาศของผลิตภัณฑอาจทําใหเกิดความเสี่ยงของความรอนสูงและ/หรือไฟไหม

• ใหมีระยะหางอยางนอย 150 มม. ระหวางผลิตภัณฑก ับกําแพง

• วางผลิตภัณฑไวบนพ้ืนผิวท่ีมั่นคงและเปนแนวระดับ

• อยาวางผลิตภัณฑใกลหรือเหนือหมอนํ้าหรือเคร ื่องทําความรอน

• ไมควรทําการติดต้ังผลิตภัณฑน้ีแบบ built-in ยกเวนในกรณีท่ีมีการระบายอากาศเพียงพอ
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ขอควรระวัง
 

ผลิตภัณฑน้ีปลดปลอยสารเคมีบางชนิดระหวางการพิมพ นอกจากน้ันถาหากใชงานเปนระยะเวลานานใน 
พ้ืนท่ีท่ีมีการระบายอากาศไมดีอาจทําใหมีการปลดปลอยกาซท่ีมีกล่ินฉุนเชนกาซโอโซน 
จัดวางผลิตภัณฑในพ้ืนท่ีท่ีมีการระบายอากาศเพียงพอเพ่ือใหไดประสิทธิภาพการทํางานและความสะดวก 
สบายสูงสุด
 

 

หลีกเล่ียงการวางผลิตภัณฑของคุณในพ้ืนท่ีท่ีมีคนพลุกพลาน 
แตหากคุณจําเปนตองวางผลิตภัณฑไวในพ้ืนท่ีพลุกพลาน 
ใหคุณตรวจสอบใหแนใจวาผลิตภัณฑน้ีอยูในตำแหนงปลอดภัย ไมถูกเดินชน 
ซ่ึงอาจเปนสาเหตุใหคุณและผูอ่ืนบาดเจ็บได รวมถึงกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอผลิตภัณฑ 
นอกจากนี้ ใหแนใจวาสายไฟมีความปลอดภัยซ่ึงไมทําใหสะดุดจนเกิดอันตรายได
 

 

หามวางวัตถุหนักไวบนผลิตภัณฑ
 

 

อยาวางผลิตภัณฑน้ีในรถเข็น พ้ืน หรือโตะท่ีไมมั่นคง ผลิตภัณฑหนักและอาจตกลงได 
ซ่ึงทําใหคุณบาดเจ็บ และกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอผลิตภัณฑ สําหรบัผลิตภัณฑ MFC และ 
DCP อาจมีความเสี่ยงเพ่ิมเติมท่ีจะบาดเจ็บจากกรณ ีท่ีกระจกสแกนเนอรแตกได โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ถาคุณมีเด็กๆ โปรดใหแนใจวาผลิตภัณฑน้ีอยู ในตําแหนงท่ีปลอดภัย
 

 

วางผลิตภัณฑในพ้ืนผิวราบ แนวระดับ และมั่นคงซ ึ่งไมมีการสั่นสะเทือนและไมมีแรงกระแทก เชนบนโตะ 
วางผลิตภัณฑไวใกลเตารับสายโทรศัพท (เฉพาะรุน MFC เทาน้ัน) 
และใกลเตารับไฟฟามาตรฐานท่ีมีสายดิน

 

ขอควรจํา
• หามเชื่อมตอผลิตภัณฑของคุณเขากับเตารับไฟฟาท่ีควบคุมโดยสวิตซบนผนังหรือตัวจับเวลาอ ัตโนมัติ 
หรือเชื่อมตอกับวงจรเดียวกันกับเครื่องใชไฟฟาขนาดใหญ เชน เครื่องปรบัอากาศ เครื่องถายเอกสาร 
เครื่องทําลายเอกสาร เปนตน ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอตัวจายไฟ

• อยาวางวัตถุไวดานบนสุดของผลิตภัณฑ 
การทําเชนน้ีอาจเพิ่มความเสี่ยงของการทําใหเก ิดความรอนสูงเกินไปซ่ึงทําใหผลิตภัณฑทํางาน
ผิดพลาด

• อยาวางสิ่งใดๆ ท่ีดานหนาของผลิตภัณฑซ่ึงจะปดก้ันเอกสารหรือโทรสารท่ีพิมพออกมา (MFC เทาน ั้น)

• อยาวางผลิตภัณฑใหอยูติดกับแหลงกําเนิด
คล่ืนรบกวน เชน ลําโพง หรือชุดฐานของโทรศัพทไร สายท่ีไมใชของบราเดอร 
การทําเชนน้ันอาจรบกวนการทํางานของสวนประกอบอ ิเล็กทรอนิกสของผลิตภัณฑ

• หนวยความจําของผลิตภัณฑอาจถูกลบเน่ืองจากพลังงานไฟฟาดับ
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ขอควรระวังทั่วไป A

คําเตือน
 

ถุงพลาสติกถูกใชในบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑของคุณ เพ่ือหลีกเล่ียงอันตรายจากการขาดอากาศหายใจ 
ใหเก็บถุงพลาสติกใหหางจากเด็ก ถุงพลาสติกไม ใชของเลน
 

 

(รุนท่ีมีฟงกชั่น LAN ไรสายเทาน้ัน)

หามใชเครือ่งใกลกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสทางการแพทยใดๆ 
คล่ืนวิทยุท่ีปลดปลอยจากเครื่องอาจสงผลตออ ุปกรณอิเล็กทรอนิกสทางการแพทย 
และทําใหเกิดการทํางานผิดปกติ ซ่ึงอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุทางการแพทย
 

 

สําหรับผูใชงานท่ีใชเครื่องกระตุนหัวใจ 

ผลิตภัณฑน้ีสรางสนามแมเหล็กแรงตํ่า ถาคุณพบอาการผิดปกติใดๆ 
กับเครื่องกระตุนหัวใจขณะท่ีอยูใกลผลิตภัณฑ ใหเคล่ือนท่ีออกหางจากผลิตภัณฑ และปรึกษาแพทยทันที
 

 

หามใชผลิตภัณฑน้ีในระหวางท่ีมีพายุไฟฟา อาจมีความเสี่ยงอันตรายระยะไกลเนื่องจากการถูกฟาผา
 

 

หามนําตลับผงหมึก (โทนเนอร) หรือชุดประกอบตลับผงหมึก (โทนเนอร) กับชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ไปเผาไฟ การทําเชนน้ีอาจทําใหเกิดการระเบิด 
ซ่ึงสงผลทําใหเกิดการบาดเจ็บ
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หามใชสารท่ีไวไฟ สเปรยชนิดใดๆ 
หรือตัวทําละลายสารอินทรีย/ของเหลวท่ีประกอบดวยแอลกอฮอลหรือแอมโมเนีย 
ในการทําความสะอาดภายในหรือภายนอกผลิตภัณฑ การทําดังกลาวอาจทําใหเกิดไฟไหมหรือไฟฟาช็อต 
ใหใชผาท่ีไมมีขนและแหงแทน
 

 

 

อยาพยายามใชงานผลิตภัณฑน้ีขณะท่ีมีกระดาษต ิด หรอืมีเศษกระดาษตกอยูภายในตัวเครื่อง 
การใหกระดาษสัมผัสกับชุดทําความรอนเปนเวลานานอาจทําใหเกิดไฟไหมได
 

 

อยาใชเครื่องดูดฝุนเพ่ือทําความสะอาดผงหมึก (โทนเนอร) ท่ีกระจาย การทําเชนน้ีอาจทําใหฝุนผงหมึก 
(โทนเนอร) ลุกไหมภายในเครือ่งดูดฝุนซ่ึงเปนจุดเริ่มตนของไฟไหม ทําความสะอาดฝุนผงหมึก 
(โทนเนอร) อยางระมัดระวังดวยผาแหงนุม ไมม ีขน และท้ิงฝุนผงดังกลาวโดยปฏิบัติตามระเบียบทองถิ่น
 

 

ถอดเตาเสียบของผลิตภัณฑน้ีออกจากเตารับท่ีผนังกอนท่ีจะทําความสะอาดผลิตภัณฑและกระจกหน า 
ของสแกนเนอร (MFC และ DCP เทาน้ัน) อยาใชนํ้ายาทําความสะอาดหรือละอองของเหลว 
แนะนําใหใชผาแหงนุม ไมมีขนเพ่ือทําความสะอาด เทาน้ัน
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 พื้นผิวรอน

หลังจากท่ีคุณเริม่ใชผลิตภัณฑไดสักพัก ชิ้นสวนอะไหลภายในบางตัวอาจรอนมาก โปรดรอประมาณ 15 
นาทีเพ่ือใหผลิตภัณฑเย็นลงกอนท่ีคุณจะสัมผ ัสกับชิ้นสวนอะไหลภายในของผลิตภัณฑ
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ขอควรระวัง
 

(MFC และ DCP เทาน้ัน)

เมื่อเคล่ือนยายผลิตภัณฑ ใหถือผลิตภัณฑตรงท่ีจับท่ีดานลางใหแนนจากดานหนาเครื่อง
 

 

 

(MFC และ DCP เทาน้ัน)

บางบริเวณในตัวผลิตภัณฑอาจทําใหเกิดการบาดเจ ็บไดหากปดฝาครอบ (สวนท่ีแรเงา) ลงอยางแรง 
ใชความระมัดระวังเมื่อวางมือของคุณในบริเวณท ี่แสดงในภาพประกอบ 
และอยาปดฝาครอบดวยความรนุแรง
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เพ่ือปองกันการบาดเจ็บ ควรจะระมัดระวังไมใหน้ิวของคุณอยูในพ้ืนท่ีดังท่ีแสดงอยูในภาพประกอบ
 

 

 

(HL เทาน้ัน)

ฝาบนของผลิตภัณฑจะรอนระหวางการใชงานและหล ังการใชงาน

หามสัมผัสหรือวางสิ่งใดๆ บนฝาบน ดังท่ีแสดงในบริเวณแรเงาในภาพประกอบ
 

 

 

ถาผลิตภัณฑไมใชในการรับแฟกซ ใหถอดผลิตภัณฑออกจากเตารับถาหากจะไมใชงานเปนเวลานาน
 

 

หามพยายามถอดแยกชิ้นสวนตลับผงหมึก (โทนเนอร) ถาผงหมึก (โทนเนอร) รั่วไหล 
ใหหลีกเล่ียงการสูดหายใจเขาไป หรือการสัมผัสกับผิวหนังของคุณ ถาหากเกิดเหตุการณดังกลาว 
ใหอางอิงเอกสารขอมูลความปลอดภัย (SDS) ท่ี http://sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html
 

 

ใหนําตลับผงหมึก (โทนเนอร) ไวไกลจากมอืเด็ก ถาหากมีการกลืนกินผงหมึก (โทนเนอร) 
ใหปรึกษาแพทยทันที และอางอิงเอกสารขอมูลความปลอดภัย (SDS) ท่ี 
http://sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html
 

 

เราแนะนําใหวางชุดประกอบตลับผงหมึก (โทนเนอร) ก ับชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) 
ไวบนพ้ืนผิวสะอาดและราบเรียบ และวางแผนกระดาษท่ีใชแลวท้ิงไวขางใต เผื่อกรณีท่ีคุณอาจทําผงหมึก 
(โทนเนอร) หกหรือกระเด็น ถาผงหมึก (โทนเนอร) กระเด็นถูกมือหรือเสื้อผา 
ใหเช็ดหรือลางออกทันทีดวยนํ้าเย็น
 

http://sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html
http://sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html
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หากคุณสัมผัสผงหมึก (โทนเนอร) ใหทําตามคําแนะนําต อไปน้ี

• การสูดดม

ใหพบแพทยทันที ถาสูดหายใจเอาผงหมึก (โทนเนอร ) เขาไป 
ใหเคล่ือนยายผูน้ันไปยังบรเิวณท่ีมีอากาศบรสิุทธ์ิและใหพักอยูกับท่ี

• การสัมผัสทางผิวหนัง

ถอดเสื้อผาท่ีเปอนออกทันที และลางผิวหนังท ี่สัมผัสดวยนํ้าสะอาดปรมิาณมาก 
หรือใชท้ังนํ้าและสบูหากเปนไปได

• การสัมผัสดวงตา

ใหพาไปพบแพทย หากวัตถุเขาไปในดวงตา ใหลางทันทีดวยนํ้าปริมาณมากเปนเวลาอยางนอย 15 
นาที

• การรับประทาน

ใหพบแพทยทันที ลางปากดวยนํ้า และด่ืมนํ้า 200 - 300 มล. (ประมาณหน่ึงแกว)

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

 

ขอควรจํา
หามถอดหรือทําความเสียหายใหกับปายขอควรระว ังหรือปายคําเตือนท่ีติดอยูภายในผลิตภัณฑ
 

 

หมายเหตุ
เครื่องอาจปลดปลอยไอนํ้าออกมาระหวางการพิมพ ซ่ึงเปนลักษณะปกติและไมจําเปนตองกังวล 
ลักษณะดังกลาวเกิดจากความชื้นในกระดาษและอุณหภูมิหอง

 

http://sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html
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การเชื่อมตอผลิตภัณฑดวยความปลอดภัย A

คําเตือน
 

มข้ัีวไฟฟาแรงดันสูงอยูในผลิตภัณฑ กอนการทําความสะอาดดานในผลิตภัณฑ 
ใหถอดสายโทรศัพทออกกอน (เฉพาะ MFC) จากน้ันจึงถอดสายไฟออกจากเตารับไฟฟา 
การทําเชนน้ีชวยปองกันไมใหเกิดไฟฟาช็อตได
 

หามใชสายไฟ AC ในการดึงเตาเสียบออกจากเตารับท่ีผนัง ใหใชน้ิวมือจับท่ีจับของเตาเสียบ
 

 

หามถือเตาเสียบขณะท่ีมือเปยก การทําเชนน้ีอาจทําใหเกิดไฟฟาช็อตได
 

 

 

โปรดแนใจวาเตาเสียบไดรับการเสียบจนแนนทุกครั้ง
 

 

ผลิตภัณฑน้ีควรเชื่อมตอกับแหลงไฟ AC ภายในชวงท่ีระบุไวบนปายการจัดอันดับ 
หามเชื่อมตอผลิตภัณฑเขากับแหลงพลังงาน DC หรอือุปกรณแปลงสัญญาณไฟฟา ถาคุณไมมั่นใจ 
โปรดติดตอเจาหนาท่ีไฟฟาท่ีมีความรู
 

 

ผลิตภัณฑน้ีมากับเตาเสียบ 3 ขาท่ีมีสายดิน เตาเสียบน้ีจะใชไดกับเตารบัแบบมีสายดินเทาน ั้น 
น่ีคือคุณลักษณะความปลอดภัย ถาคุณไมสามารถเส ียบเตาเสียบเขากับเตารับ 
โทรติดตอเจาหนาท่ีไฟฟาเพ่ือเปล่ียนเตาเส ียบรุนเกาของคุณ 
หามละเลยวัตถุประสงคของเตาเสียบแบบมีสายดิน
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(MFC เทาน้ัน)

หามสัมผัสกับสายโทรศัพทหรือข้ัวสัมผัสยกเวนวาไดถอดสายโทรศัพทออกจากเตารับบนผนังแลว 
หามเชื่อมตอสายโทรศัพทระหวางพายุฝนฟาคะนอง หรือใชงานเมื่อสายเปอยหรือชํารุด 
หามใชงานเตารับสายโทรศัพทท่ีกําแพงในบรเิวณท่ีเปยกหรอือาจจะเปยกได เชน ใกลกับตูเย ็น 
หรือเครื่องใชอ่ืนท่ีทําใหเกิดการควบแนน การทําเชนน้ีอาจทําใหเกิดไฟฟาช็อตได
 

 

หามวางผลิตภัณฑน้ีในตําแหนงท่ีสายไฟตึงหรือมีนํ้าหนักถวงบนสายไฟ 
การทําเชนน้ีอาจเปนสาเหตุทําใหสายไฟชํารุดหรือหลุดได
 

 

หามใชผลิตภัณฑถาสายไฟชํารุดหรือเสียหาย การทําเชนน้ีอาจทําใหเกิดไฟฟาช็อตหรือไฟไหมได
 

 

• หามวางวัตถุใดๆ ทับสายไฟ

• หามวางผลิตภัณฑน้ีในตําแหนงท่ีอาจมีคนเหยียบสายไฟ

• หามวางผลิตภัณฑน้ีในตําแหนงท่ีสายไฟตึงหรือยืด เน่ืองจากอาจทําใหสายไฟสึกหรอหรือชํารุดได
 

 

หามใชสาย (หรืออุปกรณเสริม) ท่ีไมตรงวัตถุประสงค 
การกระทําเชนน้ันอาจทําใหเกิดไฟไหมหรือการบาดเจ็บ 
การติดต้ังจะตองดําเนินการอยางถูกตองตามคูมือผูใช
 

 

Brother ขอแนะนําไมใหคุณใชสายตอเพ่ิมความยาวชนิดใดๆ
 

 

หามใหสารเหลวชนิดใดๆ สัมผัสถูกเตาเสียบหรือเตารบั
 

 

หามปลอยใหปล๊ักไฟ เตารบั 
หรือผลิตภัณฑเปอนฝุน
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ขอมูลสําคัญ A

คําแนะนําดานความปลอดภัยท่ีสําคัญ A

1 ผลิตภัณฑน้ีประกอบดวยเตาเสียบท่ีมีสายดินแบบ 3 สาย ซ่ึงตัวเตาเสียบจะมีสองหรือสามขา 
เตาเสียบน้ีควรเสียบกับเตารบัแบบมีสายดินเท าน้ัน น่ีคือคุณลักษณะความปลอดภัย 
ถาคุณไมสามารถเสียบเตาเสียบเขากับเตารับ 
โปรดติดตอเจาหนาท่ีไฟฟาเพื่อเปล่ียนเตาเสียบรุนเกาของคุณ 
หามละเลยวัตถุประสงคของเตาเสียบแบบมสีายดิน

2 หามวางสิ่งใดๆ ไวท่ีดานบนของสายไฟซ่ึงรวมถึงผลิตภัณฑน้ีดวย หามเหยียบสายไฟ

3 หามสัมผัสกับเอกสารขณะท่ีพิมพ

4 หามกดวัตถุชนิดใดๆ ลงในชองเสียบ 
เน่ืองจากวัตถุเหลาน้ันอาจสัมผัสกับจุดท่ีมีแรงดันไฟอันตรายหรอืทําใหชิ้นสวนอะไหลช็อตซ ึ่งเพ่ิมความ
เสี่ยงในการเกิดไฟไหมหรือไฟฟาช็อตได หามทําของเหลวหลนใสผลิตภัณฑ

5 ถอดปล๊ักของผลิตภัณฑน้ีออกจากชองเสียบบนผนัง 
และขอรับบริการจากบุคคลท่ีไดรับการแตงต้ังจากบรษิัทบราเดอรภายใตเง่ือนไขตอไปน้ี:

 ถาสายไฟเสียหายหรือชํารุด

 ถามีของเหลวหลนใสผลิตภัณฑ

 ถาผลิตภัณฑน้ันเปยกฝนหรือนํ้า

 ถาผลิตภัณฑไมทํางานตามปกติเมื่อทําตามคําแนะนำในการใชงานแลว 
ปรับการควบคุมท่ีครอบคลุมในคําแนะนําในการใชงาน 
การปรับการควบคุมอยางไมถูกตองอาจทําใหเกิดความเสียหายและตองเรียกใชเจาหนาท่ีชํานาญงาน
ท่ีมีความรูเพ่ือแกไขผลิตภัณฑใหกลับสูการทํางานตามปกติ

 ถาทําผลิตภัณฑหลนหรือโครงของผลิตภัณฑเสียหาย

 ถาผลิตภัณฑมีขอบงชี้ไดวาประสิทธิภาพในการทํางานเปล่ียนแปลงไป 
ซ่ึงบงชี้ไดวาตองการขอรบับริการ

คําเตือน
 

เพ่ือปองกันความเสี่ยงของการเกิดไฟฟาช็อต 
ใหถอดสายไฟท้ังหมดออกจากชองเสียบบนผนังกอนท่ีจะขอรับบริการ ปรับเปล่ียน หรือติดต้ังอุปกรณ

 

ขอควรจํา
• อุปกรณน้ีอาจไมไดใชกับสายสัญญาณท่ีจัดเตร ียมไวโดยบริษัทท่ีใหบรกิารทางดานโทรศัพทหรือเชื่อม
ตอกับสายอ่ืน (MFC เทาน้ัน)

• บราเดอรจะไมรบัผิดชอบทางการเงินตอความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ
ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชขอมูลในเอกสารน้ี รวมถึงความเสียหายโดยตรง ความเสียหายพิเศษ 
หรือความเสียหายท่ีเปนผลสืบเน่ือง 
ท้ังน้ีเอกสารน้ีจะไมมีผลใหการรับประกันใดๆไดรับการขยายหรือมอบสิทธิใหท้ังสิ้น
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การขอรับบริการผลิตภัณฑ A

คําเตือน
 

หามพยายามใหบริการผลิตภัณฑน้ีดวยตัวคุณเองเน่ืองจากการเปดฝาครอบหรือถอดฝาครอบอาจทําให 
เกิดแรงดันไฟท่ีเปนอันตรายและความเสี่ยงอ่ืนๆ และอาจทําใหการรับประกันสิ้นสุดลงได 
หากคุณพบปญหาเก่ียวกับผลิตภัณฑ 
ใหโทรติดตอบริการลูกคาสัมพันธของบราเดอรหรือตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑบราเดอรในพ้ืนท่ี
 

 

ถาผลิตภัณฑน้ีหลนหรือโครงเกิดความเสียหาย อาจทําใหเกิดไฟฟาช็อตได 
ถอดเตาเสียบของผลิตภัณฑออกจากเตารับไฟฟาและโทรติดตอบริการลูกคาสัมพันธของบราเดอรหรือ
ตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑบราเดอรในพ้ืนท่ีของค ุณ
 

 

ถามีนํ้า ของเหลว หรือวัตถุโลหะใดๆ เขาไปในเคร ื่อง 
ใหถอดเตาเสียบของผลิตภัณฑออกจากเตารบัไฟฟ าและติดตอบริการลูกคาสัมพันธของบราเดอรหรือ
ตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑบราเดอรในพ้ืนท่ีของค ุณ
 

 

ถาผลิตภัณฑเกิดความรอน มีควัน หรอืมีกล่ินเหม็นอยางรุนแรง หรือถาคุณทําของเหลวหลนใสผล ิตภัณฑ 
ใหถอดผลิตภัณฑออกจากเตารบัไฟฟาโดยทันที 
ติดตอบริการลูกคาสัมพันธของบราเดอรหรือตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑบราเดอรในพ้ืนท่ี

 

ขอควรจํา
ถาผลิตภัณฑไมทํางานตามปกติเมื่อทําตามคําแนะนำในการใชงานแลว 
ใหปรับการควบคุมเหลาน้ันซ่ึงครอบคลุมอยูในคําแนะนําในการใชงาน 
การปรับการควบคุมอยางไมถูกตองอาจทําใหเกิดความเสียหายและตองเรียกใชเจาหนาท่ีชํานาญงานท่ีมี
ความรูเพ่ือแกไขผลิตภัณฑใหกลับสูการทํางานตามปกติ

 



16

การรับประกันสินคาและความรับผิดชอบตอผลิตภัณฑ A
ไมมีสิ่งใดๆ ในเอกสารฉบับน้ีท่ีจะมีผลกระทบตอการรบัประกันสินคาใด ๆ ท่ีมีอยูเดิม 
หรือถูกตีความวาเปนการใหการรับประกันสินคาใด ๆ เพ่ิมเติมได 
การไมปฏิบัติตามคําแนะนําเพ่ือความปลอดภัยในคู มือน้ีอาจทําใหการรับประกันสินคาของคุณสิ้นสุดลง

คําเตือน
 

หามใชผลิตภัณฑน้ีใกลกับนํ้า เชนบริเวณใกลอางอาบนํ้า อางลางหนา อางลางจาน 
หรือเครือ่งซักผา ในชั้นใตดินท่ีเปยกชื้น หรอืใกลกับสระวายนํ้า

 

การปดการเช่ือมตออุปกรณ A

ขอควรระวัง
 

ผลิตภัณฑน้ีตองไดรับการติดต้ังอยูใกลกับเตารับไฟฟาท่ีสามารถเขาถึงไดงาย ในกรณีฉุกเฉิน 
คุณตองปลดการเชื่อมตอสายไฟออกจากเตารับไฟฟ าเพื่อตัดไฟฟาอยางสมบูรณ

 

ขอมูลท่ีไดรับอนุมัติ (MFC เทาน้ัน) A

อุปกรณน้ีไดรับการออกแบบมาเพ่ือใหทํางานกับสายไฟแบบอะนาล็อก PSTN 
ซ่ึงติดต้ังเขากับอุปกรณเชื่อมตอท่ีเหมาะสม

Brother แนะนําวาผลิตภัณฑน้ีอาจทํางานไมถูกตองในประเทศอ่ืนนอกเหนือจากการซ้ือในประเทศเดิม 
และไมไดมีการรับประกันใด ๆ ในกรณีท่ีใชผลิตภัณฑน้ีบนสายติดตอสื่อสารแบบสาธารณะในประเทศอ่ืน
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ขอกําหนด IEC60825-1:2007 (สําหรับรุน 220-240V เทาน้ัน) A

ผลิตภัณฑน้ีเปนผลิตภัณฑเลเซอร คลาส 1 ดังท่ีนิยามในขอกําหนด IEC60825-1:2007 
ปายท่ีแสดงตอไปน้ีจะติดไวสําหรับประเทศท่ีม ีขอกําหนด

รังสีเลเซอรภายใน A

ความยาวคล่ืน: 770 - 800 นาโนเมตร

กําลังไฟ: สูงสุด 25 มิลลิวัตต

คลาสเลเซอร: คลาส 3B

คําเตือน
 

การใชงานการควบคุม การปรับคา หรือประสิทธิภาพของกระบวนการอ่ืนใดนอกจากท่ีระบุไวในคูมือน้ี 
อาจสงผลใหมีการรับรังสีท่ีเปนอันตรายได

 

LAN ไรสาย 
(รุนท่ีมีฟงกช่ัน LAN ไรสายเทาน้ัน) A

เครื่องพิมพ/มัลติฟงกชั่นเครื่องน้ีรองรับระบบ LAN ไรสาย

การเช่ือมตอ LAN (รุนเครือขายเทาน้ัน) A

ขอควรระวัง
 

หามเชื่อมตอผลิตภัณฑน้ีกับการเชื่อมตอ LAN ท ี่อาจมีแรงดันไฟเกิน

 

สัญญาณรบกวนวิทยุ A

ผลิตภัณฑน้ีสอดคลองกับ EN55022 (CISPR สิ่งพิมพ 22)/Class B 

ผลิตภัณฑน้ีประกอบดวยไดโอดเลเซอร คลาส 3B 
ซ่ึงปลดปลอยรังสีเลเซอรท่ีมองไมเห็นภายในช ุดเลเซอร 
ชุดเลเซอรจะตองไมถูกเปดออกไมวาในสถานการณใดๆ

 

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

อุปกรณดานการสื่อสารน้ีเปนไปตามขอกําหนดทางเทคนิคของ NTC
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เคร่ืองหมายการคา A

BROTHER เปนเครื่องหมายการคาและเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของบริษัท Brother Industries จํากัด

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

Apple, Macintosh, Safari, Mac OS และ OS X เปนเครื่องหมายการคาของ Apple Inc. 
ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศสหรฐัอเมริกาและประเทศอ ื่นๆ

Linux เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Linus Torvalds ในประเทศสหรฐัอเมริกาและประเทศอ่ืนๆ

UNIX เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ The Open Group ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืนๆ 

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

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

AOSS คือเครื่องหมายการคาของ Buffalo Inc.

Mozilla และ Firefox เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Mozilla Foundation

แตละบริษัทท่ีมีชื่อซอฟตแวรซ่ึงไดกลาวถึงในคูมอืน้ีมีสัญญาใบอนุญาตใชซอฟตแวรท่ีระบุเฉพาะกับ
โปรแกรมท่ีมีกรรมสิทธ์ิ

ชื่อการคาและชื่อผลิตภัณฑของบริษัทใดๆ ที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ 
เอกสารที่เกี่ยวของและเอกสารอื่นๆ ของ Brother 
เปนเครื่องหมายการคาและเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของบริษัทที่เกี่ยวของดังกลาวทั้งหมด
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หมายเหตุใบอนุญาตการใชโปรแกรมฟรี A

ผลิตภัณฑน้ีประกอบดวยซอฟตแวรโอเพนซอรส

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

ลิขสิทธิ์และใบอนุญาต A

©2014 บริษัท Brother Industries จํากัด สงวนสิทธ์ิทุกประการ

ผลิตภัณฑน้ีประกอบดวยซอฟตแวรท่ีพัฒนาโดยผ ูขายตอไปน้ี:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWORKS, INC. สงวนสิทธ์ิทุกประการ

©2008 Devicescape Software, Inc. สงวนสิทธ์ิทุกประการ

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

ขอมูลอ่ืนๆ A

FlashFX® เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Datalight, Inc.

FlashFX® ลิขสิทธ์ิ 1998-2010 Datalight, Inc.

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

FlashFX® Pro™ คือเครื่องหมายการคาของ Datalight, Inc.

Reliance™ คือเครือ่งหมายการคาของ Datalight, Inc.

Datalight® เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Datalight, Inc.

ลิขสิทธ์ิ 1989-2010 Datalight, Inc. สงวนสิทธ์ิทุกประการ

บริการลูกคาสัมพันธของบราเดอร A

บริการลูกคาสัมพันธ A

เยี่ยมชม http://www.brother.com เพ่ือดูขอมูลการติดตอสํานักงานบราเดอรใกลบ าน

ท่ีอยูของศูนยบริการ A

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

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

กลาวถึงความผิดฐานทําสําเนาของรายการหรอืเอกสารบางฉบับโดยเจตนาท่ีจะกระทําการทุจริต 
ตอไปน้ีเปนรายการท่ีไมครบถวนสมบูรณของเอกสารซ่ึงอาจเปนการไมชอบดวยกฎหมายในการทําสําเนา 
เราขอแนะนําใหคุณตรวจสอบกับท่ีปรึกษากฎหมายของคุณและ/หรือหนวยงานทางกฎหมายท่ีเก่ียวของหาก
มีขอสงสัยเก่ียวกับรายการท่ีเฉพาะเจาะจงหรือเอกสาร:

 สกุลเงิน

 พันธบัตรหรือใบรับรองการเปนหน้ีอ่ืนๆ

 ใบรับรองของเงินฝาก

 การบริการดานการทหารหรือแบบรางเอกสาร

 หนังสือเดินทาง

 ตราไปรษณียากร (ยกเลิกหรือไมยกเลิก)

 เอกสารตรวจคนเขาเมือง

 เอกสารสวัสดิการ

 เช็คหรือต๋ัวแลกเงินท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐ

 ปายระบุหรอืตราสัญลักษณ

นอกจากน้ียังมีใบอนุญาตขับข่ีและ/หรือใบรับรองท่ีระบุชื่อยานพาหนะอาจจะไมถูกทําสําเนาภายใตกฎหมาย
ในบางประเทศ

งานท่ีมีลิขสิทธ์ิไมสามารถสําเนาใหถูกตองตามกฎหมายภายใตขอยกเวน “การซ้ือขายท่ีเปนธรรม” 
ซ่ึงเก่ียวของกับสวนของงานท่ีมีลิขสิทธ์ิ สําเนาหลายชุดอาจบงชี้ถึงการใชงานท่ีไมเหมาะสม 
งานศิลปะจะตองพิจารณาโดยถือเปนงานลิขสิทธ์ิท่ีเทาเทียมกัน
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