
 

 

 

คูมือการใชเครื่องถายเอกสาร
ดิจิตอลมัลติฟงกชั่นโตชิบา



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อควรระวัง และค าแนะน า 

เมื่อติดตัง้จัดวางตัวเคร่ือง หรือเคลื่อนย้าย 

ค าเตือน 

1. เคร่ืองนีใ้ช้ไฟฟ้า 220V - 240V AC, 8A 50/60Hz ห้ามใช้แหลง่พลงังานไฟฟ้าโวลต์เตจอื่นใด นอกเหนือจากที่

ระบไุว้ข้างต้น หลกีเลีย่งการเสยีบสายไฟหลายๆ สาย ในเต้ารับเดียวกนั ซึง่อาจเป็นสาเหตขุองอคัคีภยั หรือท าให้

เกิดไฟฟ้าลดัวงจรได้ ในกรณีที่ต้องการเพิ่มจ านวนเต้ารับกรุณาติดตอ่ช่างไฟฟ้า 

2. เสยีบเคร่ืองกบัเต้ารับท่ีมีการเช่ือมตอ่สายดินทกุครัง้ เพื่อหลกีเลีย่งอนัตรายจากอคัคีภยัหรือไฟฟ้าลดัวงจร ซึง่คณุ

สามารถติดตอ่สอบถามเจ้าหน้าที่ให้บริการในรายละเอียด  

3. เสยีบปลัก๊ไฟกบัเต้ารับให้แนน่สนิท ซึง่หากเสยีบปลัก๊ไฟให้สนิทแล้ว อาจท าให้เกิดความร้อนขึน้ อนัเป็นต้นเหตุ

ของอคัคีภยั หรือไฟฟ้าลดัวงจร 

4. ห้ามหกั งอ บิด ดงึ มีสิง่หนึง่สิง่ใดวางทบั ท าให้เกิดความร้อน หรือพยายามซอ่มสายไฟฟ้า หากสายไฟฟ้า

เสยีหาย กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที่ให้บริการ 

5. อยา่ติดตัง้เคร่ืองด้วยตวัเอง หรือพยายามเคลือ่นย้ายตวัเคร่ืองหลงัจากที่ได้ติดตัง้เรียบร้อยแล้ว ซึง่การกระท า

ดงักลา่วอาจมีผลให้ได้รับการบาดเจ็บ ร่วมถึงเคร่ืองเกิดความเสยีหายได้ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที่ให้บริการหาก

ต้องการติดตัง้เคร่ืองหรือเคลือ่นย้าย 

6. ดงึสายไฟออกจากเต้ารับ อยา่งน้อยปีละครัง้ เพื่อท าความสะอาดจากฝุ่ น หรือคราบสกปรก ซึง่อาจเป็นสาเหตใุห้

เกิดอคัคีภยัจากไฟฟ้าร่ัวไหลได้ 

ข้อควรระวัง 

1. หลกีเลีย่งการวางเคร่ืองบนพืน้ท่ีที่ไมส่ามารถรองรับน า้หนกัเคร่ืองได้ และมัน่ใจวา่พืน้ผิวที่วางเคร่ืองนัน้เรียบ ไม่

เป็นระดบั หรือขรุขระ ซึง่หากการวางเคร่ืองไมด่ีนัน้ อาจเป็นสาเหตใุห้เกิดอบุตัิเหตจุากการร่วงตกของเคร่ืองได้ 

2. เมื่อดงึปลัก๊สายไฟ ออกจากเต้ารับแล้ว ห้ามดงึที่สาย ให้ดงึที่หวัปลัก๊ เพราะการดงึที่สายนัน้อาจท าให้สายไฟ

ช ารุดได้ 

3. ช่องระบายอากาศนัน้ไมค่วรถกูสิง่หนึง่สิง่ใดมาบงั ซึง่หากความร้อนสงูเกิน อาจเป็นต้นเหตขุองอคัคีภยัได้อื่นๆ  

 

 

 



อ่ืนๆ  

1. เต้ารับไฟฟ้า ควรอยูใ่กล้เคลือ่ง เพื่อให้ง่ายในการเช่ือมตอ่และเข้าถึง 

2. มัน่ใจวา่มีพืน้ท่ีเพียงพอบริเวณรอบๆ เคร่ืองเพื่อความสะดวกในกรณีบ ารุงรักษา เปลีย่นตลบัโทนเนอร์ หรือ

กระดาษติดขดั ซึง่หากพืน้ท่ีรอบๆ เคร่ืองไมเ่พียงพอยงัมีผลในการใช้งานเคร่ืองด้วย เช่นการใช้งานช่องป้อน

กระดาษด้านข้าง 

เพื่อให้สามารถท างานได้อยา่งเหมาะสม ควรมีพืน้ท่ีรอบๆ อยา่งน้อย 80 cm ทางด้านขวา และ 10 cm ด้านซ้ายและ

ด้านหลงัเคร่ือง 

3. ยดึสายไฟให้ปลอดภยัจากการเดินสะดดุ หรือเตะสายไฟ 

4. สภาพแวดล้อมอาจมีผลให้ถึงความปลอดภยั ประสทิธิภาพของเคร่ือง และอาจท าให้เคร่ืองเสยีได้ 

a. หลกีเลีย่งพืน้ท่ีวางใกล้หน้าตา่ง หรือ แสงจากดวงอาทิตย์เข้าถึงโดยตรง 

b. หลกีเลีย่งพืน้ท่ีที่อณุหภมูิเปลีย่นแปลงบอ่ยๆ 

c. หลกีเลีย่งพืน้ท่ีที่มีฝุ่ นมาก 

d. หลกีเลีย่งพืน้ท่ีที่ผิวสมัผสัสัน่สะเทือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม 

ENERGY STAR 

 

Toshiba TEC Corporation ซึง่เป็นสมาชิกของโปรแกรม ENERGY STAR ซึง่จะปรากฏสญัลกัษณ์ ENERGY 

STAR บนผลติภณัฑ์ทกุชิน้ ที่ผา่นมาตรฐาน ENERGY STAR 

 ENERGY STAR เป็นโปรแกรมที่มุง่เน้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงพฒันา และการใช้งานท่ีกว้างของ

อปุกรณ์ส านกังาน อนัรวมถึงประสทิธิภาพในด้านพลงังาน ซึง่ตระหนกัถึงสิง่แวดล้อมเป็นหลกั เช่นภาวะโลกร้อน ผู้ผลติที่

ได้เข้าร่วมโปรแกรมนีน้ัน้จะสามารถติดสญัลกัษณ์ ENERGY STAR บนผลติภณัฑ์ได้นัน้ หลงัจากผา่นมาตรฐานการ

ประหยดัพลงังาน  ซึง่สญัลกัษณ์ดงักลา่วนี ้เป็นท่ีแพร่หลาย ในสหรัฐอเมริกา และรวมถึงประเทศตา่งๆ ท่ีเข้าร่วม 

 

นโยบายรับคืนซากผลิตภัณฑ์ 

ทางบริษัท เอฟเอ็มเอ กรุ๊ป จ ากดั ซึง่เป็นผู้จดัจ าหนา่ยอยา่งเป็นทางการ ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า TOSHIBA 

ส าหรับเคร่ืองถ่ายเอกสารดิจิตอลมลัติฟังก์ชัน่, เคร่ืองโทรสาร, รวมถึงอปุกรณ์สิน้เปลอืงและอปุกรณ์อะไหลต่า่งๆ  ยินดี

ดแูลรับคืนซากผลติภณัฑ์ที่เสือ่มคณุภาพ (ตลบัโทนเนอร์, แมแ่บบรับภาพ และอปุกรณ์เสือ่มสภาพอื่นๆ) ขอเป็นตวัแทน

รับผิดชอบน าอปุกรณ์เสือ่มสภาพเหลา่นัน้ ไปก าจดัอยา่งปลอดภยั เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมของคณุ และโลกของเรา 

กรุณาเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ หรือติดตอ่ได้ที่เบอร์โทรศพัท์ 02-631-0140 

 

 

 

 

 



ด้านหน้า / ด้านขวา 

 

1. ชดุป้อนกระดาษหน้าหลงัอตัโนมตัิ (อปุกรณ์เสริม MR-3021/MR-3022) : เพื่อรองรับต้นฉบบัเพื่อสแกน หน้า-หลงั บรรจุ
ได้สงูสดุ 100 แผน่ (80 แกรม)  
2. คูม่ือการใช้งานเคร่ือง 
3. ช่องเสยีบ USB (4 pin) : เพื่อเช่ือมตอ่เคร่ืองกบัคอมพิวเตอร์ผา่นสาย USB 
4. ช่องตอ่เน็ตเวิร์ค : เพื่อเช่ือมตอ่เคร่ืองเข้ากบัระบบเน็ตเวิร์คคอมพิวเตอร์ 
5. ชดุพิมพ์หน้าหลงัอตัโนมตั ิ: ส าหรับถ่ายเอกสารหน้า-หลงั และเมื่อกระดาษติดให้เปิดบริเวณนีอ้อก 
6. ถาดบายพาส : ใช้ร่วมกบักระดาษพิเศษ เช่น แผน่ใส  
7. ตวัจบักระดาษ : ใช้เพื่อบงัคบักระดาษบนถาดบายพาส 
8. ฝาปิดทางเดินกระดาษ : เปิดฝาออกเมื่อต้องการน ากระดาษติดอออกจากถาดป้อนกระดาษ 
9. ฝาปิดทางเดินกระดาษ (อปุกรณ์เสริม) : เปิดฝาออกเมื่อต้องการน ากระดาษติดอออกจาก Paper Feed Pedestal 
(อปุกรณ์เสริม) หรือ Large Capacity Feeder (อปุกรณ์เสริม) 
10. ป้ายแสดงขนาดกระดาษ : คณุสามารถดขูนาดกระดาษที่ตัง้ได้ 
11. Paper Feed Pedestal (อปุกรณ์เสริม, KD-1025) และถาดเสริม Drawer Module (optional, MY-1033) หรือ Large 
Capacity Feeder (อปุกรณ์เสริม, KD-1026) ใช้ Paper Feed Pedestal ส าหรับเพิ่มอีกหนึง่ถาด โดยสามารถเพิ่ม 
Drawer Module ได้ในเคร่ืองนี ้รองรับกระดาษสงูสดุ 2000 แผน่ (80 แกรม)  
12. ถาดป้อนกระดาษ : รองรับได้สงูสดุ 550 แผน่ 
13. ฝาหน้า : เปิดฝาหน้าเมื่อต้องการเปลีย่นตลบัหมกึ และท าความสะอาดชาร์จเจอร์ 
 
 
 



ด้านซ้าย / ด้านใน 
 

 
 

1. แผน่ปิด : ใช้เพื่อยดึต้นฉบบัลงให้แนบกบักระจก 

2. กระจกต้นฉบบั : ใช้เพื่อต้องถ่ายเอกสารวตัถ ุหรือหน้าสอื และกระดาษพิเศษ เช่น แผน่ใส  

3. หน้าจอสมัผสั : ใช้ส าหรับตัง้คา่ รวมถึงควบคมุการท างานของฟังก์ชัน่ตา่งๆ เช่น ถ่ายเอกสาร สแกน แฟกซ์ รวมถึงแจ้ง

ข้อความเมื่อพบปัญหากระดาษติด หรือกระดาษหมด 

4. แผงควบคมุเคร่ือง : ใช้เพื่อตัง้คา่จ านวนชดุ หรือรูปแบบการท างานตา่งๆ เช่น ถ่ายเอกสารและแฟกซ์ 

5. ตลบัโทนเนอร์  : เมื่อโทนเนอร์ก าลงัใกล้หมด เคร่ืองจะปรากฏขึน้บนหน้าจอสมัผสั 

6. สวิทช์ไฟเคร่ือง : ใช้เพื่อเปิดปิดเคร่ือง 

7. ถาดรองรับทางออก : ถาดนีจ้ะช่วยเรียงกระดาษที่พิมพ์ออกมา 

8. ตวัหยดุกระดาษออก : ใช้เพื่อป้องกนักระดาษหลน่ออกจากเคร่ืองหลงัจากพิมพ์ออกมา  

9. ถาดรับกระดาษ : กระดาษที่ถกูพิมพ์ออกมาจะลงในถาดนี ้ 

10. ช่องเสยี USB : เมื่อต้องการปรินต์ไฟล์ที่บรรจภุายใน USB ไดร์ฟ หรือสแกนบนัทกึลง USB ไดร์ฟ  

11. บริเวณสแกน : ข้อมลูของต้นฉบบัท่ีดงึผา่นมาจากชดุป้อนต้นฉบบัหน้าหลงัอตัโนมตัิจะถกูสแกนบริเวณนี ้ 

12. สเกลต้นฉบบั : ใช้เพื่อเช็คชนาดของต้นฉบบัท่ีวางลงบนกระจก 

 

 

 

 



แผงควบคุมเคร่ือง 

 
 

1. ปุ่ ม [e-FILLING] : กดปุ่ มนีเ้พื่อเข้าสูพ่ืน้ท่ีการจดัเก็บข้อมลู 

2. ปุ่ ม [COPY] : กดปุ่ มนีเ้พื่อเข้าหมวดใช้งานฟังก์ชัน่ถ่ายเอกสาร 

3. ปุ่ ม [MENU] : กดปุ่ มนีเ้พื่อแสดงเทมเพลต็ที่ใช้งานบอ่ยๆ  

4. ปุ่ ม [USER FUNCTION] : ใช้ปุ่ มนีเ้พื่อตัง้ขนาดกระดาษในถาดป้อนกระดาษ และ ตัง้คา่ฟังก์ชัน่การท างานตา่งๆ  

5. ปุ่ ม [INTERRUPT] : ใช้ปุ่ นนีเ้พื่อขดัจงัหวะกระบวนการพิมพ์ของเคร่ือง และถ่ายเอกสาร 

6. ปุ่ ม [COUNTER] : ใช้ปุ่ มนีเ้พื่อแสดงมิเตอร์ 

7. ปุ่ ม [ENERGY SAVER] : ใช้ปุ่ มนีเ้พื่อเข้าโหมดประหยดัพลงังาน 

8. หลอดไฟ เปิด/ปิด : สเีขียวแสดงวา่เคร่ืองท างานอยู ่

9. หลอดไฟพลงังาน : สแีดงแสดงวา่เคร่ืองเปิดอยู ่

10. ปุ่ ม [POWER] : ใช้ปุ่ มนีเ้พื่อเปิดหรือปิดเคร่ือง 

11. ปุ่ มตวัเลข : ใช้ปุ่ มนีเ้พื่อป้อนจ านวน เช่น จ านวนชดุส าเนา หมายเลขโทรศพัท์ หรือพาสเวิร์ด 

12. ปุ่ ม [FUNCTION CLEAR] : เมื่อกดปุ่ มนี ้คา่ตา่งๆ ท่ีได้ตัง้ไว้ก่อนหน้าจะถกูเคลยีร์ออกไป กลบัสูค่า่ฟังก์ชัน่เร่ิมต้น 

13. ปุ่ ม [STOP] : ใช้ปุ่ มนีเ้พื่อหยดุการสแกนหรือถ่ายเอกสารที่ท าอยูใ่นขณะนัน้ 

14. ปุ่ ม [START] : ใช้ปุ่ มนีเ้พื่อท าการถ่ายเอกสาร สแกน และแฟกซ์ 

15. ปุ่ ม [CLEAR] : ใช้ปุ่ มนีเ้พื่อล้างตวัเลขจ านวน ก่อนป้อนจ านวนใหม ่

16. หลอดไฟ Alarm : สแีดงเพื่อพบปัญหา และต้องการการแก้ไข 

17. หลดอดไฟ PRINT DATA : สเีขียวขณะรับข้อมลู เช่นไฟล์ปรินต์ 

18. ปุ่ ม [ACCESS] : ใช้ปุ่ มนีเ้มื่อมีการตัง้ department code เพื่อเข้าใช้งานเคร่ือง 

19. หลอดไฟ MEMORY RX/LINE : หลอดไฟแสดงสถาวะของการรับแฟกซ์  



20. ปุ่ ม [FAX] : ใช้ปุ่ มนีเ้พื่อใช้งานแฟกซ์ / อินเตอร์เน็ตแฟกซ์ 

21. ปุ่ ม [PRINT] : ใช้ปุ่ มนีเ้มื่อต้องการเข้าฟังก์ชัน่ปรินต์ 

22. ปุ่ ม [SCAN] : ใช้ปุ่ มนีเ้พื่อใช้งารสแกน 

23. หน้าจอสมัผสั : ใช้เพื่อก าหนดคา่ตา่งๆ ในแตล่ะฟังก์ชัน่ รวมทัง้แสดงข้อความปัญหาที่เกิด เช่นกระดาษติด อีกด้วย 
 

การปรับมมุก้มเงยของแผงควบคณุเคร่ือง (มมุในการปรับอยูใ่นช่วงระหวา่ง 7 ถึง 84 องศา) 

 
 

 

การยดึต าแหน่งมุมก้มเงยของแผงควบคุมเคร่ือง 

มมุก้มเงยสามารถยดึมมุได้ด้วย ชดุ stopper ซึง่อยูด้่านหลงัเคร่ือง (ที่ 7 องศาจากต าแหนง่ในแนวนอน) หากคณุไมไ่ด้ใช้งาน 

stopper ให้ถอดออกจากแผงควบคมุเคร่ืองและน าไปติดไว้ที่ด้านหลงัเคร่ือง 
 

ถอด stopper ออกจากแผงควบคมุเคร่ือง   น าไปติดไว้ด้านหลงัเคร่ือง 

 
 

 

 

 

 



หน้าจอสัมผัส 

 
1. แสดงฟังก์ชัน่การท างาน : ฟังก์ชัน่ท่ีท างานอยูเ่ช่น ถ่ายเอกสาร หรือแฟกซ์ 

2. ปุ่ ม ? (HELP) : ใช้ปุ่ มนีเ้พื่อดคูวามหมาย ค าอธิบายของแตล่ะฟังก์ชัน่ 

3. ปุ่ ม [JOB STATUS] : เพื่อแสดงสถานะการท างานของ งานถ่ายเอกสาร, แฟกซ์ , สแกน หรือ ปรินต์  

4. วนัและเวลา : แสดงวนัและเวลาในขณะนัน้ 

5. พืน้ท่ีแสดงข้อความแจ้งเตือน : แสดงข้อความ เช่น กระดาษหมด หมกึถึงเวลาต้องเปลีย่นตลบัหมกึ 

6. พืน้ท่ีแสดงสถานะ : อธิบายในแตล่ะการท างาน หรือสถานะเคร่ืองในขณะนัน้ 

 

 

วิธีการเปิดเคร่ือง 

 

เมื่อหลอดไฟ MAIN POWER ติด (แดง) บนแผงควบคมุ ไมต่ิดสวา่ง:  

 
       เปิดฝาครอบสวิทซ์ จากนัน้เปิดสวิทซ์ไปท่ี ON 

 



เมื่อหลอดไฟ MAIN POWER ติด (แดง) บนแผงควบคมุสอ่งสวา่ง : 

กดปุ่ ม [POWER] 

ขณะเคร่ืองเร่ิมวอร์มอพั จะปรากฏข้อความ “Wait Warming Up” บนหน้าจอ   

 
 

วิธีการปิดเคร่ือง 

ก่อนปิดเคร่ืองกรุณาตรวจสอบรายการตา่งๆ ตามด้านลา่งนี ้ 

- ไมม่ีงานค้างหลงเหลอืใน Print Job List 

- หลอดไฟ PRINT DATA (เขียว) หรือ MEMORY RX/LINE (เขียว) ไมก่ระพริบ 

- ไมม่ีการเช่ือมตอ่มาที่เคร่ืองจากคอมพิวเตอร์ผา่นระบบเน็ตเวิร์ค เช่น TopAccess 

 

 
หากเคร่ืองไม่ได้ใช้เป็นระยะเวลานานๆ  
 

 
 

กดปุ่ ม [POWER] บนแผน่ควบคมุ เพื่อปิดเคร่ือง เช็คดวูา่หลอดไฟ ON/OFF (เขียว) ไมต่ิดแล้ว จากนัน้ปิดเคร่ืองด้วยสวิทช์หลกั 

กดปุ่ ม [POWER] ค้างไว้จนกระทัง่ได้ยินเสยีง “ป๊ิป” 

ข้อความ “Shutdown is in progress” ปรากฏบน

หน้าจอซกัครุ่ จากนัน้เคร่ืองจะปิดตวัลง 

 

เมื่อปิดเคร่ืองด้วยสวิทช์หลกั หลอดไฟ 

MAIN POWER (แดง) จะดบัไป 



โหมดประหยัดพลังงาน 

เคร่ืองนีร้องรับโหมดประหยดัพลงังานถึง 3 โหมดด้วยกนั คือ Automatic Energy Save Mode, Sleep Mode และ Super Sleep Mode  

 

วิธีการป้อนกระดาษ 

 
1. ดงึถาดป้อนกระดาษออก และหงายหน้ากระดาษขึน้ 

 
2. ปลดลอ็ค พร้อมตัง้ไกด์ด้านข้าง ให้เหมาะกบัขนาดของกระดาษ 

 
3. ตัง้ไกด์ด้านข้าง ให้เหมาะกบัขนาดกระดาษ 



 
4. ผลกัถาดกระดาษคืนกลบัเข้าไปในเคร่ือง 
 

การวางต้นฉบับ 

บนกระจก 

 
1. ยกชดุป้อนต้นฉบบัหน้าหลงัขึน้ (อปุกรณ์เสริม) / ฝาปิดขึน้ 

 
2. วางต้นฉบบัคว ่าหน้าลงบนกระจก โดยวางให้ตรงต าแหนง่มมุบนซ้าย 



 
3. ดงึชดุป้อนต้นฉบบัหน้าหลงั (อปุกรณ์เสริม) / ฝาปิดลงมาโดยระมดัระวงั 
 

ชุดป้อนต้นฉบับหน้าหลังอัตโนมัต ิ

 
1. วางต้นฉบบัหงายหน้า บนถาดวางต้นฉบบั 

 
2. ปรับไกด์ด้านข้างตามความยาวต้นฉบบั 

 



ทิป : หากมีการวางต้นฉบบัท่ีมีขนาดแตกตา่งกนับน ชดุป้อนต้นฉบบัหน้าหลงัอตัโนมตัิ (อปุกรณ์เสริม) ปรับไกด์ด้านข้าง

ตามความกว้างสดุของต้นฉบบั และ วางต้นฉบบัอื่นๆ มาด้านหน้าตามภาพ

 
 

ถ่ายเอกสาร 

1. กดปุ่ ม [COPY] บนแผงควบคมุเคร่ือง 

 
2. วางต้นฉบบั 

3. เลอืกโหมด Copy ที่คณุต้องการ 

 
 

 



4. (1) ป้อนจ านวนชดุส าเนาที่คณุต้องการ แล้ว (2) กดปุ่ ม [START] บนแผงควบคมุเคร่ือง เคร่ืองจะเร่ิมถ่ายเอกสาร 

 
 

 

ถ่ายเอกสารย่อ – ขยาย 

1. กด [ZOOM] 

 
2. (1) เลอืกขนาดกระดาษที่ต้องการพิมพ์ (2) กดปุ่ ม [AMS] และจากนัน้ (3) กดปุ่ ม [OK] 

 



การเลือกรูปแบบจัดชุด (Sorting) 

1. กดปุ่ ม [FINISHING] 

 
 

2. (1) กดปุ่ ม [SORT] แล้ว (2) กด [OK] 

 

 
 



การตัง้ค่าถ่ายเอกสารหน้า – หลัง 

1. กดปุ่ ม [2-SIDED] 

 
 

1. (1) เลอืกโหมด พิมพ์หน้าหลงั ท่ีคณุต้องการ จากนัน้ (2) กดปุ่ ม [OK] 

 
 

การปรับความเข้ม 

คณุสามารถปรับคา่ความเข้มแบบแมนวลได้ ด้วยการกดปุ่ ม   หรือ  

 
 



กดปุ่ ม [AUTO] เพื่อปรับความเข้มจางโดยอตัโนมตัิ 

 
 

ถ่ายเอกสารจากถาดบายพาส 

1. (1) ผลกัตวัลอ็คกระดาษในทิศทางนอกตวัเคร่ือง จากนัน้ (2) วางกระดาษคว ่าหน้าบนถาดบายพาส 

 
2. (1) ปรับไกด์ด้านข้างตามขนาดกระดาษ แล้ว (2) ผลกัตวัลอ็คกระดาษไปหาเคร่ือง 

 
3. (1) กดปุ่ มเลอืกขนาดกระดาษที่วางในถาดบายพาส จากนัน้ (2) กด [OK]  

 
4. กดปุ่ ม [START] เร่ิมถ่ายเอกสาร 



ปรินต์งาน 

1. เลอืกสัง่ [Print] จากโปรแกรมที่ใช้ 

2. (1) เลอืกไดร์เวอร์ของเคร่ือง จากนัน้ (2) คลกิ [Preference] ([Properties]) 

 
 

3. ก าหนดคา่ออปชัน่ตามที่ต้องการ จากนัน่คลกิ [OK] 

 
 
 

 

 

 

 



สแกนเอกสาร 

1. กดปุ่ ม [SCAN] บนแผงควบคมุเคร่ือง 

 
2. วางต้นฉบบั 

3. กดเลอืก [FILE] บนหน้าจอสมัผสั 

 
4. (1) ตัง้ช่ือ {FILE NAME], (2) ก าหนดรูปแบบไฟล์ ตา่งๆ (3) กด [OK] 

 
5. ปรับการตัง้คา่งานสแกนตามที่ต้องการ 

6. กด [SCAN] บนหน้าจอสมัผสั เพื่อเร่ิมการสแกน 



 
 

การใช้งาน e-Filling 

การจดัเก็บเอกสารโดยต้นฉบบัจะบนัทกึเป็นเอกสาร e-Filling ภายในเคร่ือง 

1. กดปุ่ ม [COPY] บนแผงควบคมุเคร่ือง  

 
2. วางต้นฉบบั 

3. (1) กด [STORAGE] แล้ว (2) [STORE TO E-FILING] บนหน้าจอสมัผสั  

 



4. (1) ระบ ุกลอ่ง (box) ที่จะน าไปจดัเก็บ และตัง้ช่ือเอกสาร และจากนัน้ (2) กดปุ่ ม [OK]

 
5. กดปุ่ ม [START] บนแผงควบคมุเคร่ือง เพื่อบนัทกึเอกสาร 
 

ส่ังปรินต์จาก e-Filling 

1. กดปุ่ ม [e-FILING] บนแผงควบคมุเคร่ือง 

 
2. เลอืก กลอ่ง (box) ที่มีเอกสารที่คณุต้องการพิมพ์ 

3. (1) เลอืกเอกสารที่คณุต้องการปรินต์ จากนัน้ (2) กดปุ่ ม [PRINT]  

 
 



ทิป 

 เอกสารที่เลอืกสารารถพรีวิวในรูปแบบหน้าตาเอกสาร 

เลอืกเอกสารที่คณุต้องการลบออกจาก e-Filling 

ช่วยให้คณุสามารถตัง้คา่งานปรินต์ เช่นโหมดงานพิมพ์หน้าหลงั หรือใสห่มายเลขหน้า 

เลอืกหน้าในเอกสารมาทดลองพิมพ์ เพื่อความมัน่ใจ โดยสามารถระบหุน้าได้ 
 

การเปล่ียนตลับโทนเนอร์ 

เมื่อปรากฏข้อความ “Install new toner cartridge” บนหน้าจอควบคมุ ให้ท าการเปลีย่นตลบัมือตามกระบวนการด้านลา่ง

นี ้  

1. เปิดฝาหน้า แล้วจากนัน้ปลดตวัลอ็คลง เพื่อน าตลบัโทนเนอร์ออกมาก 

 
2. เขยา่ตลบัโทนเนอร์ใหม ่เพื่อเกลีย่ผงโทนเนอร์ภายในตลบั  

 
3. ดงึแผน่ปิดออก  



 
4. ใสต่ลบัโทนเนอร์ใหม ่

 
5. ท าความสะอาดชาร์จเจอร์ 

 
6. ปิดฝาหน้า 

 



สัญลักษณ์ปรากฏบนหน้าจอควบคุมเคร่ือง 

สญัลกัษณ์หรือข้อความ เช่น กระดาษติดในขณะนัน้จะปรากฏขึน้บนหน้าจอควบคมุ  

 
เม่ือกระดาษตดิ 

ฝาปิดของแตล่ะชิน้สว่น สามารถเปิดเพื่อช่วยแก้ไขปัญหากระดาษติด ตามลกูศรด้านลา่ง 

 

 

 



คุณสมบัตผิลิตภัณฑ์ 

 






