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คู่มืออ้างอิงฉบับย่อ



การพมิพบนกระดาษพเิศษ ฉลาก หรือแผนใสดวย Windows
1. บนเมนู แฟ ม ในโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลกิ พมิพ  

2. เลือกเคร่ืองพมิพ แลวคลกิปุ ม คุณสมบตั ิหรือ การต ัง้
คา
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3. คลกิแถบ กระดาษ/คณุภาพ  

4. จากรายการดรอปดาวน ชนิดคือ เลือกประเภท
กระดาษที่คุณใช และคลกิปุ ม OK

 

THWW การพมิพบนกระดาษพเิศษ ฉลาก หรือแผนใสดวย Windows 3



พมิพลงบนท ัง้สองดานของกระดาษ (การพมิพสองดาน) ดวยตนเองดวย
Windows

1. ป อนกระดาษเขาในถาดป อนในลกัษณะหงายขึน้  

2. ในเมนู File (ไฟล) ของโปรแกรมซอฟตแวร ให
คลกิ Print (พมิพ)

 

3. เลือกเคร่ืองพมิพ แลวคลกิปุ ม คุณสมบตั ิหรือ การต ัง้
คา
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4. คลกิแถบ การเสร็จสิน้  

5. เลือกชองทําเครือ่งหมาย พมิพท ัง้สองดาน (ดวย
ตนเอง) คลกิปุ ม OK เพ่ือพมิพดานแรกของงาน

 

6. นําปึกกระดาษทีพ่มิพเสร็จแลวออกจากถาดกระดาษ
ออก แลวใสลงในถาดป อนโดยใหดานทีพ่ิมพแลวควํ่า
ลง โดยไมตองเปลีย่นการวางแนว

 

7. ที่คอมพิวเตอร ใหคลกิปุ ม ดําเนินการตอ เพ่ือทาํการ
พมิพดานที่สอง

 

THWW พมิพลงบนท ัง้สองดานของกระดาษ (การพมิพสองดาน) ดวยตนเองดวย Windows 5



สรางหนงัสือเลมเล็กดวย Windows
1. บนเมนู แฟ ม ในโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลกิ พมิพ  

2. เลือกเคร่ืองพมิพ แลวคลกิปุ ม คุณสมบตั ิหรือ การต ัง้
คา

 

3. คลกิแถบ การเสร็จสิน้  
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4. คลกิกลองกาเครือ่งหมาย พมิพท ัง้สองดาน (ดวย
ตนเอง)

 

5. ในรายการดรอปดาวน การพมิพแบบเย็บเลม เลือกตวั
เลือกการเย็บเลม ตวัเลือก หนาตอแผน จะเปล่ียนเป็น
2 หนาตอแผน โดยอตัโนมตัิ

 

THWW สรางหนงัสือเลมเล็กดวย Windows 7



การยอหรือขยายขนาดสาํเนา (M1130 Series)
1. วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอร  

2. กดปุ ม ตัง้คา  ซ้ําจนกวาไฟ ยอ/ขยาย  จะสวาง
ขึน้

 

3. กด ลูกศรขึน้  เพ่ือเพิม่ขนาดสาํเนา หรือกด ลูกศร
ลง  เพ่ือลดขนาดสาํเนา

 

4. กดปุ ม เริม่ทาํสาํเนา  เพ่ือเริม่ทําสาํเนา  
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การยอหรือขยายขนาดสาํเนา (M1210 Series)
1. วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอรหรือใสใน

อุปกรณป อนกระดาษ
 

2. กดปุ ม การตัง้คาการทําสาํเนา  หน่ึงคร ัง้เพ่ือเปิด
เมนู ยอ/ขยาย

 

3. ใชปุ มลูกศรเพ่ือเลือกตวัเลือกยอหรือขยายทีถู่กตอง
และกดปุ ม OK

 

4. กดปุ ม เริม่ทําสําเนา  เพ่ือเริม่ทาํสาํเนา  

THWW การยอหรือขยายขนาดสาํเนา (M1210 Series) 9



การเปลีย่นการต ัง้คาคุณภาพสาํเนา (M1210 Series)
1. กดปุ ม การตัง้คาการทําสาํเนา  สองคร ัง้เพ่ือเปิด

เมนู คณุภาพสําเนา
 

2. ใชปุ มลูกศรเพ่ือเลือกตวัเลือกคุณภาพสาํเนา และกด
ปุ ม OK

หมายเหตุ: การตัง้คาจะกลบัเป็นคาเริม่ตนหลงัจาก
สองนาที
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ทาํสาํเนาตนฉบบัทีมี่สองดานใหเป็นเอกสารทีมี่สองดาน

1. วางหนาแรกของเอกสารบนกระจกของสแกนเนอร
หรือใสในอุปกรณป อนกระดาษ (M1210 Series)

 

2. กดปุ ม เริม่ทําสําเนา  

3. พลกิตนฉบบั แลววางบนกระจกของสแกนเนอรหรือ
ป อนในอุปกรณป อนกระดาษอีกคร ัง้

 

4. นําหนาที่ทาํสาํเนาแลวออกจากถาดกระดาษออก และ
วางควํ่าหนาลงในถาดป อนกระดาษ

 

5. กดปุ ม เริม่ทําสําเนา  

6. นําหนาสาํเนาออกจากถาดกระดาษออก แลววางไว
เพ่ือจดัเรียงหนาดวยตนเองตอไป

 

7. ทาํซ้ําข ัน้ที่ 1 ถงึ 6 ตามลาํดบัหนาเอกสารตนฉบบั จน
กระทั่งทาํสาํเนาเอกสารตนฉบบัครบทุกหนา

 

THWW ทาํสําเนาตนฉบบัทีม่ีสองดานใหเป็นเอกสารทีม่ีสองดาน 11



คุณภาพการสแกน
เมือ่เวลาผานไปคราบจุดเป้ือนจะรวมตวัอยูบนกระจกของเครือ่งสแกนและแผนพลาสตกิสีขาว ซ่ึงจะมีผลตอคุณภาพงานพมิพ ใช

ข ัน้ตอนดงัตอไปน้ีเพ่ือทาํความสะอาดกระจกของเครือ่งสแกนและแผนพลาสตกิสีขาว

1. ปิดเครือ่งพมิพดวยการกดปิดที่สวติชเปิดปิด และดงึ
ปล ัก๊ออกเตาเสียบ

 

2. เปิดฝาครอบเครือ่งสแกน  

3. ทาํความสะอาดกระจกของสแกนเนอรและแผน
พลาสตกิสีขาวดวยผานุมหรือฟองน้ําพนดวยน้ํายา
เช็ดกระจกแบบไมมีสารขดัถู

ขอควรระวงั: หามใชสารที่ขดัผวิกระจก อะซีโตน
เบนซนิ แอมโมเนีย เอทลิแอลกอฮอล หรือคารบอน
เตตราคลอไรดกบัสวนหน่ึงสวนใดของเครือ่งพมิพ
เน่ืองจากอาจทาํใหเคร่ืองเสียหายได หามเทน้ํายา
ทาํความสะอาดลงบนกระจกหรือแทนโดยตรง
เน่ืองจากอาจเกิดการซมึเขาไป ทาํใหเกดิความเสีย
หายได

 

4. ใชผาชามวัสหรือฟองน้ําเซลลูโลสเช็ดกระจกและ
พลาสตกิสีขาวใหแหงสนิทเพ่ือป องกนัการเกาะเป็น
จุด

 

5. เสียบปล ัก๊เครือ่งพมิพ และเปิดเคร่ืองดวยการกดที่
สวติชเปิดปิด
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ใชแผงควบคุมเพือ่สรางและแกไขสมุดโทรศพัทของแฟกซ

1. บนแผงควบคุม กดปุ ม ตัง้คา  

2. ใชปุ มลูกศรเพ่ือเลือกเมนู สมุดโทรศพัท และกดปุ ม
OK

 

3. ใชปุ มลูกศรเพ่ือเลือกเมนู เพิ่ม/แกไข และกดปุ ม OK  

4. ป อนหมายเลขแฟกซและชื่อ และกดปุ ม OK  

THWW ใชแผงควบคมุเพือ่สรางและแกไขสมุดโทรศพัทของแฟกซ 13



การสงแฟกซจากเครือ่งสแกนแบบแทน

1. ควํ่าหนาเอกสารลงบนแผนกระจกของเครือ่งสแกน  

2. กดปุ ม ตัง้คา  

3. เลือกเมนู สมุดโทรศพัท และกดปุ ม OK  

4. จากรายการ เลือกรายการในสมุดโทรศพัท หากไมมี
รายการ ใหใชแผงปุ มกดบนแผงควบคุมเพ่ือหมุน
หมายเลข

 

5. บนแผงควบคุม กดปุ ม สงแฟกซ  เครือ่งพมิพจะ
เริม่การสงแฟกซ
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แฟกซจากอุปกรณป อนกระดาษ

1. ใสตนฉบบัในอุปกรณป อนกระดาษโดยหงายขึน้

หมายเหตุ: อุปกรณป อนกระดาษสามารถจุกระดาษ
75 g/m2 ไดถงึ 35 แผนหรือวสัดุพมิพทีมี่น้ําหนกัไม
เกนิ 20 ปอนด

ขอควรระวงั: เพ่ือป องกนัไมใหเกดิความเสียหาย
ตอเครือ่งพมิพ อยาใชตนฉบบัที่มีเทปลบคาํผดิ คราบ
น้ํายาลบคาํผดิ คลบิหนีบกระดาษ หรือลวดเย็บ
กระดาษตดิอยู และหามใสภาพถาย ตนฉบบัขนาด
เล็ก หรือวสัดุที่เปราะบางลงในอุปกรณป อนกระดาษ

 

2. ปรบัตวัก ัน้ใหอยูชดิกบักระดาษ  

3. กดปุ ม ตัง้คา  

4. เลือกเมนู สมุดโทรศพัท และกดปุ ม OK  

5. จากรายการ เลือกรายการในสมุดโทรศพัท หากไมมี
รายการ ใหใชแผงปุ มกดบนแผงควบคมุเพ่ือหมุน
หมายเลข

 

6. บนแผงควบคุม กดปุ ม สงแฟกซ  เครือ่งพมิพจะ
เริม่การสงแฟกซ
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