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โปรดเขาไปท่ี http://solutions.brother.com/ เพ่ือขอรับการสนับสนุนผลิตภัณฑ 
การปรับปรุงไดรเวอรและโปรแกรมอรรถประโยชนลาสุด และอานคําตอบในสวนคําถามท่ีพบบอย (FAQs) และคำถามดานเทคนิค

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑบางรุนมีจําหนายในบางประเทศเทาน้ัน
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คูมือผูใชและวิธีคนหาคูมือผูใช

หนังสือคูมือ การใชคูมือ คนหาคูมือ

คูมือเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ

อานคูมือน้ีกอน 
ใหอานคําแนะนําเพ่ือความปลอดภัยกอนต้ังคาเครื่อง
ของคุณ  
อานคูมือน้ีสําหรับเครื่องหมายการคาและขอจำกัดทาง
กฎหมาย

เอกสาร / ในกลอง

คูมือการติดต้ังเครื่อง
อยางงาย

ทําตามคําแนะนําเพ่ือต้ังคาเครื่องของคุณ 
และติดต้ังไดรเวอรและซอฟตแวรระบบปฏิบัติการและ
ประเภทการเชื่อมตอท่ีคุณใชงาน

เอกสาร / ในกลอง

คูมือผูใช ศึกษาการใชงานเครื่องพิมพ วิธีการเปล่ียนวัสดุการพิมพ 
และการบํารุงรักษาตามระยะเวลา 
อานคําแนะนําวิธีแกการแกไข

ไฟล PDF / แผนซีดีรอม / ในกลอง

คูมือเน็ทเวิรคสําหรับ
ผูใช

คูมือน้ีมีขอมูลท่ีเปนประโยชนเก่ียวกับการต้ังคาเครอืขาย
แบบใชสายและไรสาย 
และการต้ังคาความปลอดภัยในการใชงานเครื่องพ ิมพ 
Brother 
นอกจากน้ียังมีขอมูลโพรโทคอลท่ีสนับสนุนการใชงาน
เครื่องของคุณและคําแนะนําวิธีแกการแกไขโดยละเอียด

ไฟล PDF / แผนซีดีรอม / ในกลอง

คูมือการใชงาน 
Wi-Fi Direct™

(HL-3170CDW)

คูมือน้ีมีขอมูลเก่ียวกับวิธีการต้ังคาและใชงานเครือ่งพิมพ 
Brother 
สําหรับการพิมพแบบไรสายโดยตรงจากอุปกรณเคลื อนท่ี
ท่ีสนับสนุนมาตรฐาน Wi-Fi Direct™

ไฟล PDF / Brother Solutions Center 
ท่ี http://solutions.brother.com/

http://solutions.brother.com/
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การใชเอกสารคูมือ
ขอบคุณท่ีเลือกซื้อเคร่ืองพิมพ Brother! 
การอานเอกสารคูมือนี้จะชวยใหคุณใชงานเคร ื่องพิมพของคุณไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

สัญลักษณและรูปแบบท่ีใชในเอกสารคูมือ

สัญลักษณและรูปแบบท่ีใชในเอกสารคูมือมีดังนี้

หมายเหตุ
หากคุณใชแท็บเล็ตท่ีรัน Windows® 8 คุณสามารถทําการเลือกไดโดยการสัมผัสท่ีหนาจอหรือโดยการคลิกดวยเมาส

 

 คําเตือน คําเตือน 
แสดงสถานะการณท่ีอาจเกิดอันตรายซึ่งหากไมหล ีกเลี่ยงอาจสงผลใหเสียชีวิตหรือ
บาดเจ็บรายแรง 

ขอควรจํา ขอควรจํา 
แสดงสถานการณท่ีอาจเกิดอันตรายซ่ึงหากไมหลีกเลี่ยงอาจสงผลใหทรัพยสิน
เสียหายหรือสูญเสียฟงกช่ันการใชงานผลิตภัณฑ

หมายเหตุ หมายเหตุ 
อธิบายวิธีแกไขสถานการณท่ีอาจเกิดขึ้นหรือใหคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการใชงาน
คุณลักษณะอื่นๆ

 

ไอคอนอันตรายจากระบบไฟฟา 
แจงเตือนใหคุณระวังอันตรายจากไฟฟาช็อตท่ีอาจเกิดขึ้น

 

ไอคอนอันตรายจากไฟไหม แจงเตือนใหคุณระวังอันตรายจากไฟไหม

 

ไอคอนพื้นผิวรอน แจงเตือนการหามสัมผัสช้ินส วนของเคร่ืองท่ีรอน

 

ไอคอนหาม แสดงการหามดําเนินการ

ตัวหนา แบบอักษรตัวหนา แสดงปุมบนแผงควบคุมเคร่ืองหรือหนาจอคอมพิวเตอร

ตัวเอียง แบบอักษรตัวเอียง เนนประเด็นสําคัญหรือแนะนําให คุณอานหัวขอท่ีเกี่ยวของ

Courier New แบบอักษร Courier New ใชกับขอความท่ีแสดงบนหนาจอแสดงผลแบบ LCD 
ของเคร่ือง
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1
1เกี่ยวกับเคร่ืองพิมพนี้ 1

มุมมองจากดานหนาและดานหลัง 1

 

1 แผนรองถาดกระดาษของถาดรองรับเอกสารออกแบบควำหนา (แผนรองถาดกระดาษ)

2 แผงควบคุมพรอมหนาจอแสดงผลแบบ LCD

3 ฝาครอบถาดปอนกระดาษอเนกประสงค

4 ถาดใสกระดาษ

5 ถาดรองรับเอกสารออกแบบคว่ําหนา

6 ถาดปอนกระดาษอเนกประสงค

7 ฝาครอบดานบน

8 ฝาครอบดานหลัง (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา เมื่อเปดฝา)

9 อุปกรณเช่ือมตอไฟ AC

10 10BASE-T / 100BASE-TX

11พอรต USB

หมายเหตุ
ภาพประกอบสวนใหญใน คูมือผูใช นี้เปนรุน HL-3170CDW

 

วิธีการพิมพ 1
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วิธีการพิมพ 

2

1
กระดาษและส่ือส่ิงพิมพอ่ืนๆ ที่ใชรวมกับเคร ื่องพิมพได 1

คุณภาพการพิมพอาจแตกตางกันขึ้นอยูกับชนิดของกระดาษท่ีคุณใช

คุณสามารถใชงานประเภทของส่ือส่ิงพิมพรวมกับเคร่ืองพิมพไดดังตอไปนี้ กระดาษธรรมดา กระดาษชนิดบาง 
กระดาษชนิดหนา กระดาษชนิดหนาพิเศษ กระดาษปอนด กระดาษรีไซเคิล ฉลาก ซองจดหมาย หรือกระดาษเคลือบมัน 
(ดู ส่ือส่ิงพิมพ uu หนา 195)

เพื่อใหไดคุณภาพการพิมพท่ีดีท่ีสุด ทําตามคําแนะนําดานลางนี้:

 หามใสกระดาษตางชนิดในถาดใสกระดาษพรอมกันเนื่องจากอาจทําใหกระดาษติดหรือการปอนกระดาษผิดพลาด

 เพื่อใหผลการพิมพถูกตอง 
คุณตองเลือกขนาดกระดาษจากซอฟตแวรแอพพลิเคช ันของคุณเปนขนาดเดียวกับกระดาษในถาด

 หลีกเลี่ยงการสัมผัสพื้นผิวกระดาษสวนท่ีพิมพ หลังจากพิมพออกทันที

 กอนซื้อกระดาษจํานวนมาก 
ทดลองใสกระดาษจํานวนเล็กนอยเพื่อตรวจสอบวากระดาษท่ีใชเหมาะสมในการใชงานกับเคร่ือง

ชนิดและขนาดของกระดาษ 1

เคร่ืองพิมพปอนกระดาษจากถาดกระดาษมาตรฐานหร ือถาดปอนกระดาษอเนกประสงค

ช่ือถาดกระดาษในไดรเวอรเคร่ืองพิมพและในคูมือนี้มีดังนี้:

ถาด ชื่อ

ถาดใสกระดาษ ถาดท่ี 1

ถาดปอนกระดาษอเนกประสงค เอนกประสงค
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ดูที่ความจุกระดาษของถาดใสกระดาษ 1

1 ขนาดของ Folio คือ 215.9 x 330.2 มม.

ขอกําหนดกระดาษท่ีแนะนําใหใช 1

ขอกําหนดกระดาษท่ีเหมาะสําหรับใชรวมกับเคร่ืองพิมพนี้มีดังนี้

 ใชกระดาษธรรมดาซึ่งเหมาะสมกับการใชงานกับเคร่ืองพิมพเลเซอร/LED ในงานถายเอกสาร

 ใชกระดาษหนา 75 ถึง 90 ก./ม.2

 ใชกระดาษตามแนวท่ีมีคา Ph เปนกลาง และปริมาณความช้ืนประมาณ 5%

 เคร่ืองพิมพนี้สามารถใชกระดาษรีไซเคิลท่ีตรงตามขอกําหนดจากมาตรฐาน DIN 19309

(กอนใสกระดาษในเคร่ืองพิมพ โปรดดู ขอมูลสําคัญในการเลือกกระดาษของคุณ uu หนา 199)

ขนาดกระดาษ ชนิดของกระดาษ จํานวนแผน

ถาดใสกระดาษ 
(ถาดท่ี 1)

A4, Letter, Legal, B5 (JIS), 
Executive, A5, 
A5 (Long Edge), A6, Folio 1

กระดาษธรรมดา 
กระดาษชนิดบางและ
กระดาษรีไซเคิล

สูงสุด 250 แผน

(80 ก./ม.2)

ถาดปอนกระดาษ
อเนกประสงค

ความกวาง: 
76.2 ถึง 216 มม.

ความยาว: 
116 ถึง 355.6 มม.

กระดาษธรรมดา 
กระดาษชนิดบาง 
กระดาษชนิดหนา 
กระดาษชนิดหนาพิเศษ 
กระดาษปอนด กระดาษรไีซเคิล 
ซองจดหมาย 
ฉลากและกระดาษเคลือบมัน

1 แผน

1 ซองจดหมาย

นํ้าหนักมาตรฐาน 75-90 ก./ม.2

ความหนา 80-110 μm

ความเรียบผิว สูงกวา 20 วินาที

ความเหนียว 90-150 cm3/100

แนวเสนใย ตามแนวยาว

ความตานทานไฟฟาสถิตย 10e9-10e11 ohm

ความตานทานพื้นผิว 10e9-10e12 ohm-cm

ตัวเติม CaCO3 (เปนกลาง)

ปริมาณเถา ตํ่ากวา 23 wt%

ความขาว สูงกวา 80%

ความทึบแสง สูงกวา 85%
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การจัดการและการใชกระดาษแบบพิเศษ 1

เคร่ืองพิมพนี้ออกแบบมาใหทํางานไดดีกับชนิดกระดาษถายสําเนาและกระดาษปอนด อยางไรก็ตาม 
ความแตกตางของกระดาษบางชนิดอาจสงผลตอคุณภาพการพิมพหรือการจัดการกระดาษ 
ทดสอบตัวอยางกระดาษกอนซื้อกระดาษทุกคร้ังเพ ื่อใหมั่นใจในคุณภาพการพิมพท่ีตองการ 
จัดเก็บกระดาษในกลองบรรจุกระดาษและปดกลองใหสนิท จัดเก็บกระดาษบนพื้นราบเรียบและหางจากความช้ืน 
แสงแดดสองตรงและความรอน

ทําตามคําแนะนําท่ีสําคัญตอไปนี้เมื่อเลือกกระดาษ:

 อยาใชกระดาษอิงคเจ็ทเนื่องจากอาจทําใหกระดาษติดหรือทําใหเคร่ืองพิมพเกิดความเสียหาย

 กระดาษท่ีนํากลับมาใชใหมตองใชน้ําหมึกท่ีทนตออุณหภูมิการทํางานของตัวทําความรอนของเคร่ืองท่ี 200 °C ได

 หากคุณใชกระดาษปอนด กระดาษผิวหยาบ หรือกระดาษท่ีมีรอยยนหรือรอยยับ 
คุณภาพของกระดาษในการพิมพอาจลดลง

ชนดิของกระดาษท่ีควรหลีกเล่ียง 1

ขอควรจํา
กระดาษบางชนิดอาจมีคุณภาพต่ําหรืออาจทําใหเครื องพิมพเกิดความเสียหาย

หามใชกระดาษตอไปนี้:

• กระดาษท่ีมีลวดลายมาก

• กระดาษท่ีเรียบลื่นหรือมันเงาเกินไป

• กระดาษท่ีมวนหรือมีรอยพับ
 

1 กระดาษที่มวน 2 มม. ข้ึนไปอาจทําใหกระดาษติด

• กระดาษท่ีมีการเคลือบผิวหรือกระดาษท่ีมีการตกแตงทางเคมี

• กระดาษท่ีขาด มีรอยยับหรือรอยพับ

• กระดาษท่ีมีน้ําหนักเกินกวาขอกําหนดในคูมือน ี้

• กระดาษท่ีเย็บดวยลวดเย็บกระดาษ

• กระดาษท่ีมีหัวจดหมายท่ีใชสียอมอุณหภูมิต่ําหรือมีการถายภาพดวยความรอน

• กระดาษตอเนื่องหรือไมมีคารบอน

• กระดาษท่ีออกแบบสําหรับการพิมพอิงคเจ็ท

หากคุณใชชนิดของกระดาษตามรายการขางตน อาจสงผลใหเคร่ืองพิมพเกิดความเสียหาย 
ความเสียหายนี้ไมอยูภายใตการรับประกันหรือขอตกลงของเกี่ยวกับการใหบริการของ Brother

 

1

1
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ซองจดหมาย 1

ซองจดหมายสวนใหญสามารถใชงานไดกับเคร่ืองพ ิมพของคุณ อยางไรก็ตาม 
ซองจดหมายบางชนิดอาจประสบปญหาการปอนและคุณภาพการพิมพเนื่องจากวิธีการผลิต 
ซองจดหมายควรมีขอบตรงและรอยพับเรียบรอย ซองจดหมายควรจะแบนราบ ไมโปงพองหรือบอบบางจนเกินไป 
ควรใชงานเฉพาะซองจดหมายคุณภาพดีจากผูจําหนายท่ีมีความเขาใจวาคุณจะใชซองจดหมายนั้นกับเคร่ืองเลเซอร

ขอแนะนําใหคุณทดสอบพิมพซองจดหมายเพื่อใหมั่นใจวาคุณภาพการพิมพท่ีไดเปนท่ีนาพึงพอใจ

ชนดิของซองจดหมายท่ีควรหลีกเล่ียง 1

ขอควรจํา
หามใชซองจดหมายตอไปนี้:

• ซองจดหมายท่ีขาด มวน มีรอยยนหรือผิดรูป

• ซองจดหมายท่ีมันเงาหรือมีลวดลายมากเกินไป

• ซองจดหมายท่ีติดหมุด เย็บดวยลวดเย็บกระดาษ มีการยึดหรือผูกดวยเชือก

• ซองจดหมายแบบลอกแถบกาว

• ซองจดหมายท่ีโปงพอง

• ซองจดหมายท่ีมีรอยยับชัดเจน

• ซองจดหมายท่ีมีตัวนูน (มีอักษรนูนประทับบนซอง)

• ซองจดหมายท่ีผานการพิมพดวยเคร่ืองพิมพเลเซอร/LED แลว

• ซองจดหมายท่ีผานการพิมพดานในแลว

• ซองจดหมายท่ีไมสามารถจัดเรียงใหเปนระเบียบเมื่อวางซอนกัน

• ซองจดหมายท่ีผลิตจากกระดาษท่ีมีน้ําหนักมากกวาขอกําหนดน้ําหนักกระดาษท่ีสามารถใชรวมกับเคร่ืองพิมพได

• ซองจดหมายท่ีมีขอบบิดเบ้ียวหรือไมเปนทรงส่ีเหลี่ยมเสมอกัน

• ซองจดหมายแบบมีชอง มีรู มีรอยตัดหรือถูกเจาะร ู

• ซองจดหมายท่ีมีแถบกาวสําหรับลอกปดซองดังแสดงในภาพดานลาง
 

• ซองจดหมายแบบสองปากซองดังแสดงในภาพดานลาง
 

• ซองจดหมายท่ีปากซองแบบซีลปดไมพับลงขณะซื้อ
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• ซองจดหมายท่ีมุมซองแตละดานพับเขาดังแสดงในภาพดานลาง
 

หากคุณใชชนิดของซองจดหมายตามรายการขางตน อาจสงผลใหเคร่ืองพิมพเกิดความเสียหาย 
ความเสียหายนี้อาจไมอยูภายใตการรับประกันหรือขอตกลงเกี่ยวกับการใหบริการของ Brother

 

ฉลาก 1

ฉลากสวนใหญสามารถใชงานไดกับเคร่ืองพิมพของคุณ ฉลากควรมีแถบกาวแบบอะคริลิก 
เนื่องจากวัสดุนี้จําเปนตองทนตออุณหภูมิสูงในชุดทําความรอนได แถบกาวของฉลากตองไมสัมผัสกับสวนใดๆของเคร่ือง 
เนื่องจากอาจเปนสาเหตุทําใหสวนของฉลากติดกับชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) หรือลูกกลิ้ง 
จนสงผลใหฉลากติดและคุณภาพการพิมพลดลง ท้ังน ี้ ตองไมมีสวนกาวเปดออกระหวางฉลาก 
จัดวางฉลากใหเหมาะสมเพื่อใหครอบคลุมความยาวและความกวางของกระดาษท้ังหมด 
การใชฉลากท่ีมีพื้นท่ีวางอาจสงผลใหฉลากลอกหลุดออกและทําใหเกิดฉลากติดแนนหรือเกิดปญหาในการพิมพ

ฉลากทุกชนิดท่ีใชกับเคร่ืองพิมพนี้ตองทนตออุณหภูมิ 200 °C ภายในระยะเวลา 0.1 วินาทีได

ชนดิของฉลากท่ีควรหลีกเล่ียง 1

หามใชฉลากท่ีขาด มวน มีรอยยนหรือผิดรูป
 

ขอควรจํา
• หามปอนแผนฉลากท่ีใชแลวบางสวน แผนกระดาษฉลากท่ีลอกฉลากแลวอาจทําใหเคร่ืองพิมพเกิดความเสียหาย

• หามนําฉลากท่ีใชแลวมาใชใหมหรือใสฉลากท่ีใชแลวหรือมีบางฉลากถูกลอกออกแลวบนแผนฉลาก

• แผนฉลากตองมีน้ําหนักไมเกินขอกําหนดน้ําหนักกระดาษท่ีอธิบายไวใน คูมือผูใช นี้ 
ฉลากท่ีมีน้ําหนักเกินขอกําหนดอาจไมสามารถปอนเขาเคร่ืองพิมพไดหรืออาจเกิดการผิดพลาดในการพิมพ 
และอาจทําใหเคร่ืองพิมพเกิดความเสียหาย
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บริเวณท่ีไมสามารถพิมพไดเมื่อพิมพจากคอมพ ิวเตอร 1

ภาพตัวอยางทางดานลาง จะแสดงใหคุณทราบถึงบร ิเวณสูงสุดท่ีไมสามารถทําการพิมพได 
บริเวณท่ีไมสามารถพิมพไดอาจแตกตางกันขึ้นอยูกับขนาดกระดาษหรือการตั้งคาในแอพพลิเคชันท่ีคุณใช

 การใชงาน ขนาดเอกสาร ดานบน (1)

ดานลาง (3)

ดานซาย (2)

ดานขวา (4)

พิมพ Letter 4.23 มม. 4.23 มม.

A4 4.23 มม. 4.23 มม.

Legal 4.23 มม. 4.23 มม.

1

3

2 4
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การบรรจุกระดาษ 1

การบรรจุกระดาษและส่ือส่ิงพิมพ 1

เคร่ืองพิมพสามารถปอนกระดาษจากถาดกระดาษมาตรฐานหรือถาดปอนกระดาษอเนกประสงคท่ีไดรับการติดตั้งไว

เมื่อคุณใสกระดาษในถาดใสกระดาษ โปรดสังเกตดังนี้:

 หากซอฟตแวรแอพพลิเคชันของคุณสนับสนุนการเลอืกขนาดกระดาษจากเมนูการพิมพ 
คุณสามารถเลือกขนาดกระดาษจากซอฟตแวรได หากซอฟตแวรแอพพลิเคชันไมสนับสนุนการเลือกขนาดกระดาษ 
คุณสามารถตั้งคาขนาดกระดาษในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ หรือโดยใชปุมบนแผงควบคุมได

การใสกระดาษในถาดกระดาษมาตรฐาน 1

บรรจุกระดาษไดสูงสุด 250 แผนในถาดกระดาษมาตรฐาน (ถาดท่ี 1) 
สามารถบรรจุกระดาษไดสูงสุดถึงระดับเคร่ืองหมายแสดงจํานวนกระดาษสูงสุด ( ) 
ซึ่งแสดงอยูทางดานขวาของถาดใสกระดาษ (สําหรับกระดาษท่ีแนะนําใหใช ดูท่ี กระดาษและส่ือส่ิงพิมพอื่นๆ 
ท่ีใชรวมกับเคร่ืองพิมพได uu หนา 2)

การพิมพบนกระดาษธรรมดา กระดาษชนิดบางหรือกระดาษรีไซเคิลจากถาดท่ี 1 1

a ดึงถาดใสกระดาษแยกออกจากเคร่ือง
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b ในขณะท่ีกดคันปลดแครปรับกระดาษสีเขียว (1) ใหเลื่อนปรับรองนํากระดาษใหพอดีกับกระดาษท่ีคุณใสเขาในถาด 
ตรวจสอบใหแนใจวารองนํายึดอยูในชองเสียบแนนดีแลว
 

c คลี่กระดาษท่ีตั้งซอนออกเปนรูปพัดเพื่อปองกันกระดาษติดและปอนกระดาษผิดพลาด
 

1
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d ใสกระดาษในถาดและตรวจสอบใหแนใจวา:

 กระดาษอยูต่ํากวาเคร่ืองหมายแสดงจํานวนกระดาษสูงสุด ( ) (1)

การใสกระดาษจํานวนมากเกินไปในถาดใสกระดาษจะส งผลใหเกิดปญหากระดาษติด

 คว่ํากระดาษดานท่ีจะพิมพลง

 แครปรับกระดาษสัมผัสกับดานขางของกระดาษเพื อใหปอนกระดาษไดอยางถูกตอง
 

e เสียบถาดใสกระดาษกลับเขาในเคร่ืองพิมพใหแนน 
ตรวจสอบใหแนใจวาเสียบถาดกระดาษเขาในเคร่ืองโดยสมบูรณแลว

f ยกแผนรองกระดาษ (1) ขึ้นเพื่อปองกันไมใหกระดาษเลื่อนออกจากถาดถาดรองรับเอกสารออกแบบคว่ําหนา 
หรือหยิบกระดาษแตละแผนออกทันทีท่ีออกจากเคร ื่องพิมพ
 

1

1
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1

g เลือกการตั้งคาตอไปนี้จากรายการแบบดึงลงแตละรายการของไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

 ขนาดกระดาษ

สําหรับขนาดกระดาษท่ีสามารถใชได ดูท่ี ชนิดและขนาดของกระดาษ uu หนา 2

 ชนิดกระดาษ

 แหลงกระดาษ

สําหรับการตั้งคาอื่นๆ ดูท่ี ไดรเวอรและซอฟตแวร ในบทท่ี 2

หมายเหตุ
ช่ือตัวเลือกในรายการแบบดึงลงอาจแตกตางกันขึ นอยูกับระบบปฏิบัติการและเวอรชันของระบบปฏ ิบัติการของคุณ

 

h สงขอมูลการพิมพไปยังเคร่ืองพิมพ

A4 Letter ลีกัล Executive A5

B5 JIS B5 Folio A5 ขอบยาว A6

กระดาษธรรมดา กระดาษบาง กระดาษรไีซเคิล

ถาด 1
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บรรจุกระดาษในถาดปอนกระดาษอเนกประสงค 1

(สําหรับกระดาษท่ีแนะนําใหใช ดูท่ี กระดาษและส่ือส่ิงพิมพอื่นๆ ท่ีใชรวมกับเคร ื่องพิมพได uu หนา 2)

หมายเหตุ
เคร่ืองพิมพจะเปดใชงานโหมดปอนกระดาษดวยตนเองเม่ือคุณวางกระดาษลงในถาดปอนกระดาษอเนกประสงค

 

การพิมพบนกระดาษธรรมดา กระดาษชนิดบาง กระดาษร ีไซเคิล 
หรือกระดาษปอนดจากถาดปอนกระดาษเอนกประสงค 1

a ยกแผนรองกระดาษ (1) ขึ้นเพื่อปองกันไมใหกระดาษเลื่อนออกจากถาดถาดรองรับเอกสารออกแบบคว่ําหนา 
หรือหยิบกระดาษแตละแผนออกทันทีท่ีออกจากเคร ื่องพิมพ
 

b เปดฝาครอบถาดปอนกระดาษอเนกประสงค
 

1
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c ใชมือทั งสองขางเพื อเล ือนแครปรับกระดาษของถาดปอนกระดาษอเนกประสงคใหพอดีความกวางของกระดาษที คุณ
จะใช
 

d ใชมือท้ังสองขางเพื่อดันแผนกระดาษหนึ่งแผน อยางมั่นคง 
เขาสูถาดปอนกระดาษอเนกประสงคจนกระท่ังขอบดานบนของกระดาษชนกับลูกยางปอนกระดาษ 
ดันกระดาษเขาหาลูกยางตอไปอีกประมาณสองวินาท ี หรือจนกระท่ังเคร่ืองพิมพจับยึดกระดาษและดึงเขาไปขางใน
 

หมายเหตุ
• หากมีขอความแสดงความผิดพลาด Jam Inside (กระดาษติดดานใน) ปรากฏขึ้นบนหนาจอแสดงผลแบบ LCD 
แสดงวาเคร่ืองพิมพไมสามารถจับยึดและดึงกระดาษได 
ใหตั้งคาใหมสําหรับเคร่ืองพิมพโดยการนํากระดาษออกจากนั้นจึงกดปุมCancel บนแผงควบคุม 
ใหใสกระดาษใหมอีกคร้ัง และตรวจสอบใหแนใจว าไดดันกระดาษเขาหาลูกยาง อยางมั่นคง

• ใสกระดาษเขาสูถาดปอนกระดาษอเนกประสงคโดยใหดานท่ีจะพิมพหันหนาขึ้น

• ตรวจสอบใหแนใจวากระดาษอยูในแนวตรงและอยูในตําแหนงท่ีถูกตองในถาดปอนกระดาษอเนกประสงค 
มิฉะนั้นกระดาษการปอนกระดาษอาจผิดพลาด สงผลใหเอกสารท่ีพิมพออกมาบิดเบ้ียวหรือกระดาษติด

• ใหดึงกระดาษออกมาใหสุดเมื่อคุณทําการใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษอเนกประสงคซ้ําอีกคร้ัง

• หามใสกระดาษเกินหนึ่งแผนในถาดปอนกระดาษอเนกประสงคพรอมกัน เนื่องจากอาจทําใหกระดาษติดได
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1

e เลือกการตั้งคาตอไปนี้จากรายการแบบดึงลงแตละรายการของไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

 ขนาดกระดาษ

1 กําหนดขนาดกระดาษเดิมโดยเลือก ผูใชกําหนด... ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ Windows® PostScript Custom Page Size ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ 
BR-Script สําหรับ Windows® หรือ Manage Custom Sizes... (จัดการขนาดที่กําหนดเอง...) ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพแม็คอินทอช

สําหรับขนาดกระดาษท่ีสามารถใชได ดูท่ี ชนิดและขนาดของกระดาษ uu หนา 2

 ชนิดกระดาษ

 แหลงกระดาษ

สําหรับการตั้งคาอื่นๆ ดูท่ี ไดรเวอรและซอฟตแวร ในบทท่ี 2

หมายเหตุ
ช่ือตัวเลือกในรายการแบบดึงลงอาจแตกตางกันขึ นอยูกับระบบปฏิบัติการและเวอรชันของระบบปฏ ิบัติการของคุณ

 

f สงขอมูลการพิมพไปยังเคร่ืองพิมพ

g เมื่อหนาจอแสดงผลแบบ LCD แสดงขอความ Manual Feed (ปอนดวยตนเอง) ใหกลับสูขั้นตอน d 
เพื่อใสกระดาษแผนตอไป ทําซ้ําสําหรับแตละหนาท่ีตองการพิมพ

หมายเหตุ
หนาจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดงขอความ Manual Feed (ปอนดวยตนเอง) 
จนกระท่ังมีการใสแผนกระดาษลงในถาดปอนกระดาษอเนกประสงค

 

ความกวาง: 76.2 ถึง 216 มม.

ความยาว: 116 ถึง 355.6 มม.

ขนาดกระดาษท่ีกําหนดเอง 1

กระดาษธรรมดา กระดาษบาง กระดาษรไีซเคิล กระดาษปอนด

กําหนดเอง
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การพิมพลงบนกระดาษชนิดหนา ฉลาก ซองจดหมาย 
และกระดาษเคลือบมันจากถาดปอนกระดาษอเนกประสงค 1

เมื่อฝาครอบดานหลัง (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา) ถูกดึงลง 
เคร่ืองพิมพจะมีแนวการเคลื่อนท่ีกระดาษเปนแนวตรงจากถาดปอนกระดาษอเนกประสงคไปสูดานหล ังของตัวเคร่ือง 
ใชถาดปอนกระดาษและวิธีรับเอกสารออกนี้เมื่อคุณตองการพิมพบนกระดาษชนิดหนา กระดาษปอนด ฉลาก 
ซองจดหมายหรือกระดาษเคลือบมัน (สําหรับกระดาษที แนะนําใหใช ดูท่ี กระดาษและส่ือส่ิงพิมพอื่นๆ 
ท่ีใชรวมกับเคร่ืองพิมพได uu หนา 2 และ ซองจดหมาย uu หนา 5)

a เปดฝาครอบดานหลัง (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา)
 

b (สําหรับการพิมพซองจดหมายเทานั้น)
ดึงคันโยกสีเทาท้ังสองคันท่ีอยูดานซายและดานขวาลงเขาหาตัวเอง ดังท่ีแสดงในภาพประกอบตอไปนี้
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c เปดฝาครอบถาดปอนกระดาษอเนกประสงค
 

d ใชมือทั งสองขางเพื อเล ือนแครปรับกระดาษของถาดปอนกระดาษอเนกประสงคใหพอดีความกวางของกระดาษที คุณ
จะใช
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e ใชมือท้ังสองขางเพื่อดันแผนกระดาษหนึ่งแผน อยางมั่นคง 
เขาสูถาดปอนกระดาษอเนกประสงคจนกระท่ังขอบดานบนของกระดาษชนกับลูกยางปอนกระดาษ 
ดันกระดาษเขาหาลูกยางตอไปอีกประมาณสองวินาท ี หรือจนกระท่ังเคร่ืองพิมพจับยึดกระดาษและดึงเขาไปขางใน
 

 

หมายเหตุ
• หากมีขอความแสดงความผิดพลาด Jam Inside (กระดาษติดดานใน) ปรากฏขึ้นบนหนาจอแสดงผลแบบ LCD 
แสดงวาเคร่ืองพิมพไมสามารถจับยึดและดึงกระดาษได 
ใหตั้งคาใหมสําหรับเคร่ืองพิมพโดยการนํากระดาษออกจากนั้นจึงกดปุมCancel บนแผงควบคุม 
ใหใสกระดาษใหมอีกคร้ัง และตรวจสอบใหแนใจว าไดดันกระดาษเขาหาลูกยาง อยางมั่นคง

• ใสกระดาษเขาสูถาดปอนกระดาษอเนกประสงคโดยใหดานท่ีจะพิมพหันหนาขึ้น

• ตรวจสอบใหแนใจวากระดาษอยูในแนวตรงและอยูในตําแหนงท่ีถูกตองในถาดปอนกระดาษอเนกประสงค 
มิฉะนั้นกระดาษการปอนกระดาษอาจผิดพลาด สงผลใหเอกสารท่ีพิมพออกมาบิดเบ้ียวหรือกระดาษติด

• ใหดึงกระดาษออกมาใหสุดเมื่อคุณทําการใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษอเนกประสงคซ้ําอีกคร้ัง

• หามใสกระดาษเกินหนึ่งแผนในถาดปอนกระดาษอเนกประสงคพรอมกัน เนื่องจากอาจทําใหกระดาษติดได
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f เลือกการตั้งคาตอไปนี้จากรายการแบบดึงลงแตละรายการของไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

 ขนาดกระดาษ

(สําหรับการพิมพกระดาษชนิดหนา ฉลาก หรือกระดาษเคลือบมัน)

(สําหรับการพิมพซองจดหมาย)

1 กําหนดขนาดกระดาษเดิมโดยเลือก ผูใชกําหนด... ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ Windows® PostScript Custom Page Size ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ 
BR-Script สําหรับ Windows® หรือ Manage Custom Sizes... (จัดการขนาดที่กําหนดเอง...) ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพแม็คอินทอช

สําหรับขนาดกระดาษท่ีสามารถใชได ดูท่ี ชนิดและขนาดของกระดาษ uu หนา 2

 ชนิดกระดาษ

(สําหรับการพิมพกระดาษชนิดหนา ฉลาก หรือกระดาษเคลือบมัน)

(สําหรับการพิมพซองจดหมาย)

 แหลงกระดาษ

สําหรับการตั้งคาอื่นๆ ดูท่ี ไดรเวอรและซอฟตแวร ในบทท่ี 2

หมายเหตุ
• ช่ือตัวเลือกในรายการแบบดึงลงอาจแตกตางกันขึ นอยูกับระบบปฏิบัติการและเวอรชันของระบบปฏ ิบัติการของคุณ

• เมื่อ ฉลาก ถูกเลือกในไดรเวอรของเคร่ืองพิมพ เคร่ืองพิมพจะปอนกระดาษจากถาดปอนกระดาษอเนกประสงค 
แมวาจะไมไดเลือก กําหนดเอง เปนแหลงปอนกระดาษก็ตาม

• เมื่อคุณใช Envelope #10 ใหเลือก Com-10 (สําหรับ Windows®) หรือ Envelope #10 (ซอง #10) 
(สําหรับแม็คอินทอช) จากรายการแบบดึงลง ขนาดกระดาษ

• สําหรับซองจดหมายอื่นๆ ท่ีไมอยูในรายการในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ เชน Envelope #9 หรือ Envelope C6 ใหเลือก 
ผูใชกําหนด... (สําหรับไดรเวอรเคร่ืองพิมพ Windows®) PostScript Custom Page Size 
(สําหรับไดรเวอรเคร่ืองพิมพ BR-Script สําหรับ Windows®) หรือ Manage Custom Sizes... 
(จัดการขนาดท่ีกําหนดเอง...) (สําหรับไดรเวอรเคร่ืองพิมพแม็คอินทอช)

 

A4 Letter ลีกัล Executive A5

A5 ขอบยาว A6 B5 JIS B5

3 x 5 Folio ขนาดกระดาษท่ีกําหนดเอง 1

Com-10 DL C5 Monarch

ขนาดกระดาษท่ีกําหนดเอง 1

กระดาษหนา กระดาษที่มีความหนามาก กระดาษแบบมันวาว ฉลาก

ซองจดหมาย ซองชนิดบาง ซอชนิดหนา

กําหนดเอง
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g สงขอมูลการพิมพไปยังเคร่ืองพิมพ

h เมื่อหนาจอแสดงผลแบบ LCD แสดงขอความ Manual Feed (ปอนดวยตนเอง) ใหกลับสูขั้นตอน e 
เพื่อใสกระดาษแผนตอไป

i (สําหรับการพิมพซองจดหมายเทานั้น)
เมื่อการพิมพเสร็จส้ินแลว ใหตั้งคาใหมสําหรับคันโยกสีเทาท้ังสองคันโยกท่ีคุณดึงลงในขั้นตอน b 
กลับสูตําแหนงเดิม

j ปดฝาครอบดานหลัง (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา)

หมายเหตุ
• หนาจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดงขอความ Manual Feed (ปอนดวยตนเอง) 
จนกระท่ังมีการใสแผนกระดาษหรือซองจดหมายลงในถาดปอนกระดาษอเนกประสงค

• นําแผนกระดาษแตละแผนหรือซองจดหมายแตละซองออกทันทีหลังจากการพิมพ 
การปลอยใหแผนกระดาษหรือซองจดหมายวางซอนกันอาจทําใหกระดาษติดหรือมวน
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การพิมพ 2 ดาน 1

ไดรเวอรเคร่ืองพิมพท่ีใหมาสามารถเปดการใช งานการพิมพ 2 ดานไดท้ังหมด (ผูใช Windows®) 
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเลือกการตั้งคา ใหดูท่ีขอความ ความชวยเหลือ ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

คําแนะนําในการพิมพกระดาษแบบสองดาน 1

 หากกระดาษเปนชนิดบาง อาจเกิดรอยยน

 หากกระดาษถูกมวน ยืดกระดาษใหตรงและใสกลับเข าในถาดใสกระดาษ หากกระดาษยังคงมวนอยู 
เปลี่ยนกระดาษใหม

 หากปอนกระดาษเขาไมถูกตอง อาจทําใหกระดาษมวนงอ หยิบกระดาษออกและยืดกระดาษใหตรง 
หากกระดาษยังคงมวนอยู เปลี่ยนกระดาษใหม

 เมื่อคุณใชฟงกชันการพิมพ 2 ดานดวยตนเอง อาจเกิดปญหากระดาษติดหรือคุณภาพการพิมพต่ํา (หากมีกระดาษติด 
ดูท่ี กระดาษติด uu หนา 168 หากคุณประสบปญหาเกี่ยวกับคุณภาพการพิมพ  ดูท่ี การปรับปรุงคุณภาพการพิมพ 
uu หนา 182)

หมายเหตุ
ตรวจสอบใหแนใจวาเสียบถาดใสกระดาษเขาในเคร่ืองโดยสมบูรณแลว
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1

การพิมพ 2 ดานอัตโนมัติ 1

หากคุณใชไดรเวอรเคร่ืองพิมพแม็คอินทอช ดูที  2การพิมพ 2 ดาน uu หนา 72

การพิมพ 2 ดานอัตโนมัติดวยไดรเวอรเครื่องพิมพ Windows®
1

a เลือกการตั้งคาตอไปนี้จากแตละเมนูของไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

 ขนาดกระดาษ

 ชนิดกระดาษ

 แหลงกระดาษ

 2 หนา/จุลสาร (หนังสือเลมเล็ก)

 ชนิดการพิมพแบบ 2 หนา ใน การตั้งคาการพิมพแบบ 2 หนา

มีส่ีตัวเลือกสําหรับแตละทิศทางการวางกระดาษพ ิมพ (ดู 2การพิมพ 2 ดาน / การพิมพจุลสาร (หนังสือเลมเล็ก) 
uu หนา 33)

 การเขาเลมแบบออฟเซ็ท ใน การตั้งคาการพิมพแบบ 2 หนา

กําหนดระยะออฟเซ็ตสําหรับการเขาเลม (ดู 2การพิมพ 2 ดาน / การพิมพจุลสาร (หนังสือเลมเลก็) uu หนา 33)

หมายเหตุ
• หามใชกระดาษปอนด

• ช่ือตัวเลือกในรายการแบบดึงลงอาจแตกตางกันขึ นอยูกับระบบปฏิบัติการและเวอรชันของระบบปฏ ิบัติการของคุณ
 

สําหรับการตั้งคาอื่นๆ ดูท่ี ไดรเวอรและซอฟตแวร ในบทท่ี 2

b สงขอมูลการพิมพไปยังเคร่ืองพิมพ เคร่ืองจะพิมพบนกระดาษสองดานโดยอัตโนมัติ

A4

กระดาษธรรมดา กระดาษรีไซเคิล กระดาษบาง

ถาด 1 กําหนดเอง

2 หนา
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1

การพิมพ 2 ดานอัตโนมัติดวยไดรเวอรเครื่องพิมพ BR-Script สําหรับ Windows®
1

a เลือกการตั้งคาตอไปนี้จากแตละเมนูของไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

 ขนาดกระดาษ

 ชนิดกระดาษ

 แหลงกระดาษ

 พิมพสองดาน

 ลําดับหนา

หมายเหตุ
• หามใชกระดาษปอนด

• ช่ือตัวเลือกในรายการแบบดึงลงอาจแตกตางกันขึ นอยูกับระบบปฏิบัติการและเวอรชันของระบบปฏ ิบัติการของคุณ
 

สําหรับการตั้งคาอื่นๆ ดูท่ี ไดรเวอรและซอฟตแวร ในบทท่ี 2

b สงขอมูลการพิมพไปยังเคร่ืองพิมพ เคร่ืองจะพิมพบนกระดาษสองดานโดยอัตโนมัติ

A4

กระดาษธรรมดา กระดาษรีไซเคิล กระดาษบาง

ถาด 1 Manual Feed

กลับดานตามแนวกวาง กลับดานตามแนวยาว

เริ่มจากหนาแรก เริ่มจากหนาสุดทาย
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1

การพิมพ 2 ดานดวยตนเอง 1

ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ BR-Script สําหรับ Windows® ไมสนับสนุนการพิมพ 2 ดานดวยตนเอง

หากคุณใชไดรเวอรเคร่ืองพิมพแม็คอินทอช ดูที  การพิมพ 2 ดานดวยตนเอง uu หนา 72

การพิมพ 2 ดานดวยตนเองดวยไดรเวอรเครื่องพิมพ Windows®
1

a เลือกการตั้งคาตอไปนี้จากรายการแบบดึงลงแตละรายการของไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

 ขนาดกระดาษ

คุณสามารถใชกระดาษไดทุกขนาดตามท่ีกําหนดสําหร ับถาดท่ีคุณใช

 ชนิดกระดาษ

คุณสามารถใชส่ือส่ิงพิมพไดทุกชนิดท่ีกําหนดสําหรับถาดท่ีคุณใช 
ยกเวนซองจดหมายและฉลากท่ีมีดานพิมพเพียงดานเดียว

 แหลงกระดาษ

 2 หนา/จุลสาร (หนังสือเลมเล็ก)

 ชนิดการพิมพแบบ 2 หนา ใน การตั้งคาการพิมพแบบ 2 หนา

มีส่ีตัวเลือกสําหรับแตละทิศทางการวางกระดาษพ ิมพ (ดู 2การพิมพ 2 ดาน / การพิมพจุลสาร (หนังสือเลมเล็ก) 
uu หนา 33)

 การเขาเลมแบบออฟเซ็ท ใน การตั้งคาการพิมพแบบ 2 หนา

กําหนดระยะออฟเซ็ตสําหรับการเขาเลม (ดู 2การพิมพ 2 ดาน / การพิมพจุลสาร (หนังสือเลมเลก็) uu หนา 33)

สําหรับการตั้งคาอื่นๆ ดูท่ี ไดรเวอรและซอฟตแวร ในบทท่ี 2

b สงขอมูลการพิมพไปยังเคร่ืองพิมพ เคร่ืองจะพิมพหนาท้ังหมดท่ีมีเลขหนาคูท่ีดานหนึ่งของกระดาษกอน จากนั้น 
ไดรเวอร Windows® จะแนะนํา (โดยแสดงขอความปอปอัพ) ใหคุณใสกระดาษอีกคร้ังเพื่อพิมพหนาท่ีมีเลขหนาคี่

หมายเหตุ
กอนใสกระดาษอีกคร้ัง ยืดกระดาษออกใหตรง ไมเชนนั้นกระดาษอาจติด 
ไมแนะนําใหใชกระดาษชนิดบางหรือหนามาก

 

ถาด 1 กําหนดเอง

2 หนา (กําหนดเอง
)
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2

2

ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ 2

ไดรเวอรเคร่ืองพิมพคือซอฟตแวรท่ีแปลขอมูลจากรูปแบบท่ีใชโดยคอมพิวเตอรเปนรูปแบบท่ีจําเปนตองใชกับเคร่ืองพิมพ
เฉพาะรุน โดยท่ัวไป รูปแบบนี้จะเปนภาษาอธิบายหนา (PDL)

ไดรเวอรเคร่ืองพิมพสําหรับเวอรชันท่ีสนับสน ุนของ Windows® และ แม็คอินทอช 
มีอยูในแผนซีดีรอมท่ีใหมาหรือในเว็บไซต Brother Solutions Center ท่ี http://solutions.brother.com/ 
ติดตั้งไดรเวอรโดยทําตามขั้นตอนใน คูมือการตดิตั้งเคร่ืองอยางงาย 
ไดรเวอรเคร่ืองพิมพลาสุดสามารถดาวนโหลดได จากเว็บไซต Brother Solutions Center ท่ี:

 

 http://solutions.brother.com/
 

สําหรับ Windows®
2

 ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ Windows® (ไดรเวอรเคร่ืองพิมพท่ีแนะนําสําหรับเคร่ืองพ ิมพนี้) 

 ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ BR-Script (การจําลองภาษา PostScript® 3™ สําหรับ HL-3170CDW) 1

1 ติดต้ังไดรเวอรโดยใชการติดต้ังแบบกําหนดเองจากแผนซีดีรอม

สําหรับแม็คอินทอช 2

 ไดรเวอรเคร่ืองพิมพแม็คอินทอช (ไดรเวอรเครื องพิมพท่ีแนะนําสําหรับเคร่ืองพิมพนี้) 

 ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ BR-Script (การจําลองภาษา PostScript® 3™ สําหรับ HL-3170CDW) 1

1 สําหรับคําแนะนําในการติดต้ังไดรเวอร เขาไปที่ http://solutions.brother.com/

สําหรับ Linux® 1 2
2

 ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ LPR

 ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ CUPS
1 สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมและเพ่ือดาวนโหลดไดรเวอรเคร่ืองพิมพสําหรับ Linux โปรดเขาไปที่หนารุนเคร่ืองพิมพของคุณที่ http://solutions.brother.com/ 

หรือใชลิงกในแผนซีดีรอมที่ใหมา
2 อาจไมมีไดรเวอรใหมาหรืออาจรีลีสหลังจากทีเ่คร่ืองพิมพรุนของคุณออกสูตลาดแลว

ไดรเวอรและซอฟตแวร 2

http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
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2

การพิมพเอกสาร 2

เมื่อเคร่ืองพิมพไดรับขอมูลจากคอมพิวเตอรของคุณ 
เคร่ืองพิมพจะเร่ิมพิมพโดยการดึงกระดาษจากถาดใสกระดาษหรือถาดปอนกระดาษอเนกประสงค 
ถาดปอนกระดาษอเนกประสงคสามารถปอนกระดาษและซองจดหมายไดหลายชนิด (ดู 
ดูท่ีความจุกระดาษของถาดใสกระดาษ uu หนา 3)

a จากแอพพลิเคชันของคุณ เลือกคําส่ังพิมพ
หากมีไดรเวอรเคร่ืองพิมพอื่นติดตั้งในคอมพิวเตอรของคุณ เลือก Brother HL-XXXX series (โดย XXXX 
คือช่ือรุนของคุณ) 
เปนไดรเวอรเคร่ืองพิมพของคุณจากเมนูพิมพหรือการตั้งคาการพิมพในซอฟตแวรแอพพลิเคชันของคุณ แลวคลิก 
ตกลง หรือ พิมพ เพื่อเร่ิมการพิมพ

b คอมพิวเตอรของคุณสงขอมูลไปยังเคร่ืองพิมพ ไฟแอลอีดี Data จะกะพริบและหนาจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง 
Printing (กําลังพิมพ)

c เมื่อเคร่ืองพิมพทําการพิมพขอมูลท้ังหมดเสร ็จส้ินแลว ไฟแอลอีดี Data จะส้ินสุดการกระพริบ

หมายเหตุ
• เลือกขนาดกระดาษและทิศทางการวางกระดาษพิมพในซอฟตแวรแอพพลิเคชันของคุณ

• หากซอฟตแวรแอพพลิเคชันของคุณไมสนับสนุนขนาดกระดาษท่ีคุณกําหนดเอง 
เลือกขนาดกระดาษถัดไปท่ีใหญท่ีสุด

• จากนั้นปรับพื้นท่ีพิมพโดยเปลี่ยนระยะขอบขวาและซายในซอฟตแวรแอพพลิเคชันของคุณ
 



ไดรเวอรและซอฟตแวร 

26

2

การตั้งคาไดรเวอรเคร่ืองพิมพ 2

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคาเคร่ืองพิมพตอไปนี้เมื่อคุณพิมพจากคอมพิวเตอรของคุณ:

1 การพิมพ 2 ดานอัตโนมัติดวยตนเองไมสามารถใชไดกับไดรเวอรเคร่ืองพิมพ BR-Script สําหรับ Windows®

2 การพิมพจุลสาร (หนังสือเลมเล็ก) ใชไมไดกับไดรเวอรเคร่ืองพิมพแม็คอนิทอช และไดรเวอรเคร ื่องพิมพ BR-Script สําหรับแม็คอินทอช

ไดรเวอรเครื่อง
พิมพ Windows®

ไดรเวอรเครื่อง
พิมพ BR-Script 
สําหรับ 
Windows®

(HL-3170CDW 
เทานั้น)

ไดรเวอรเครื่อง
พิมพแม็คอินทอช

ไดรเวอรเครื่อง
พิมพ BR-Script 
สําหรับแมค็อินทอช

(HL-3170CDW 
เทานั้น)

ขนาดกระดาษ     

ทิศทางการวางกระดาษพิมพ     

สําเนา     

ชนิดสื่อสิ่งพิมพ     

คุณภาพการพิมพ     

สี/สีเดียว     

หลายหนา     

2 ดาน 1 / จุลสาร (หนังสือเลมเล็ก) 2     

แหลงกระดาษ     

การยอ/ขยาย     

การพิมพกลับดาน    

ใชลายนํ้า  

การพิมพหัวกระดาษ-ทายกระดาษ  

โหมดรูปแบบการประหยัด
ผงหมึก (โทนเนอร)

    

การพิมพโดยการใชการรักษา
ความปลอดภัย

    

ผูดูแลระบบ  

การตรวจสอบตัวตนของผูใช  

การปรับแตงคาของสี  

ใชการพิมพซํ้า  

เวลาพัก     

ปรับปรงุคุณภาพการพิมพ     

ขามหนาวาง   

พิมพขอความเปนสีดํา  

ขอมูลการพิมพ  
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2

Windows®
2

การเขาถึงการตั้งคาไดรเวอรเคร่ืองพิมพ 2

a (สําหรับ Windows® XP และ Windows Server® 2003)
คลิก Start (เร่ิม) จากนั้น Printers and Faxes (เคร่ืองพิมพและแฟกซ)
(สําหรับ Windows Vista® และ Windows Server® 2008)

คลิกปุม  (Start (เร่ิม)) Control Panel (แผงควบคุม), Hardware and Sound (ฮารดแวรและเสียง) 

จากนั้นจึงคลิก Printers (เคร่ืองพิมพ)
(สําหรับ Windows® 7 และ Windows Server® 2008R2)

คลิกปุม  (เริ่ม) จากนั้นจึงคลิก อุปกรณและเครื่องพิมพ

b คลิกขวาไอคอน Brother HL-XXXX series (โดย XXXX คือช่ือรุนของคุณ) และเลือก คุณสมบัติเครื่องพิมพ 
(Properties (คุณสมบัติ)) และเลือก Brother HL-XXXX series ถาจําเปน 
กลองขอความคุณสมบัติเคร่ืองพิมพจะปรากฏ

c เลือกแท็บ ทั่วไป แลวคลิก กําหนดลักษณะ... (Printing Preferences... (การตั้งคาเคร่ืองพิมพ...)) 
เพื่อกําหนดคาถาดกระดาษ คลิกแท็บ การตั้งคาอุปกรณ
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2

คุณลักษณะในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ Windows®
2

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ดูท่ีขอความ ความชวยเหลือ ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

หมายเหตุ
• หนาจอในสวนนี้มาจาก Windows® 7 หนาจอบนเคร่ือง PC ของคุณจะแตกตางกันขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการท่ีคุณใช

• เพื่อเขาถึงการตั้งคาไดรเวอรเคร่ืองพิมพ ด ูท่ี การเขาถึงการตั้งคาไดรเวอรเคร่ืองพิมพ uu หนา 27
 

แท็บการตั้งคาพ้ืนฐาน 2

เปลี่ยนการตั้งคาโครงหนาเอกสารโดยคลิกภาพประกอบท่ีดานซายของแท็บ พ้ืนฐาน
 

a เลือก ขนาดกระดาษ, ทิศทาง, สําเนา, ชนิดกระดาษ, คุณภาพการพิมพ, สี/ขาวดํา และ ชนิดเอกสาร (1)

b เลือก หลายหนา และ 2 หนา/จุลสาร (หนังสือเลมเล็ก) (2)

c เลือก แหลงกระดาษ (3)

d ทบทวนดูรายการการตั้งคาท่ีแสดง (4)

e คลิก ตกลง เพื่อยืนยันการตั้งคา
เพื่อกลับไปท่ีการตั้งคาเร่ิมตน คลิก คาเริ่มตน จากนั้น ตกลง

หมายเหตุ
หากคุณตองการเรียกดูตัวอยางเอกสารกอนพิมพ ใหเลือกชองใสเคร่ืองหมาย รายละเอียดกอนพิมพ (5)

 

4

1

2

3
5
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ขนาดกระดาษ 2

จากกลองเลือกแบบเลื่อนลง ใหเลือกขนาดกระดาษท ี่คุณใช

ทิศทางการวางกระดาษพิมพ 2

ทิศทางการวางกระดาษพิมพจะเลือกตําแหนงการพิมพเอกสารของคุณ (แนวตั้ง หรือ แนวนอน)

สําเนา 2

การเลือกสําเนาเปนการตั้งคาจํานวนสําเนาท่ีจะพ ิมพ

 การพิมพเปนชุด

เมื่อเลือกชองใสเคร่ืองหมาย เรียงชุด เคร่ืองพิมพจะพิมพสําเนาเอกสารจนครบหนึ่งชุด 
จากนั้นจึงเร่ิมพิมพซ้ําชุดถัดไปตามจํานวนสําเนาท่ีเลือก หากไมไดเลือกชองใสเคร่ืองหมาย เรียงชุด 
เคร่ืองพิมพจะพิมพสําเนาแตละหนาครบตามจํานวนสําเนาท่ีเลือก จากนั้นจึงเร่ิมพิมพหนาถัดไปของเอกสาร

ชนดิส่ือส่ิงพิมพ 2

คุณสามารถใชชนิดส่ือตอไปนี้ในเคร่ืองของคุณได เพื่อใหไดคุณภาพการพิมพท่ีดีท่ีสุด 
ใหเลือกชนิดส่ือส่ิงพิมพใหตรงกับกระดาษท่ีคุณกําลังใชงาน

 กระดาษธรรมดา
 กระดาษบาง
 กระดาษหนา
 กระดาษที่มีความหนามาก
 กระดาษปอนด
 ซองจดหมาย
 ซอชนิดหนา
 ซองชนิดบาง
 กระดาษรีไซเคิล
 ฉลาก
 กระดาษแบบมันวาว

แนวต้ัง (แนวต้ัง) แนวนอน (แนวนอน)
  

เลือกเรียงชุด
 

ไมเลือกเรียงชุด
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หมายเหตุ
• เมื่อใชกระดาษธรรมดา 60 ถึง 105 ก./ม.2 ใหเลือก กระดาษธรรมดา 
เมื่อใชกระดาษท่ีมีน้ําหนักเกินกวาหรือกระดาษผิวหยาบมากกวา ใหเลือก กระดาษหนา หรือ 
กระดาษที่มีความหนามาก สําหรับกระดาษปอนด ใหเลือก กระดาษปอนด 

• เมื่อคุณใชซองจดหมาย ใหเลือก ซองจดหมาย แตหากคุณเลือกตัวเลือก ซองจดหมาย แลว แตผงหมึก (โทนเนอร) 
ไมติดท่ีซองอยางถูกตอง ใหคุณเปลี่ยนไปเลือก ซอชนิดหนา (ซอง หนา) แทนท่ี 
หรือหากซองจดหมายมีรอยยับยนเมื่อเลือก ซองจดหมาย (ซอง) ใหคุณเปลี่ยนไปเลือก ซองชนิดบาง (ซอง บาง) 
แทน สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูท่ี ดูท่ีความจุกระดาษของถาดใสกระดาษ uu หนา 3

 

คุณภาพการพิมพ 2

เลือกการตั้งคาคุณภาพการพิมพตอไปนี้

 ธรรมดา (600 x 600 dpi)

600×600 dpi แนะนําใหใชสําหรับการพิมพธรรมดา การพิมพค ุณภาพดีโดยท่ีมีความเร็วใจการพิมพพอสมควร

 ละเอียด (ช้ัน 2400 dpi)

ระดับ 2400 dpi. โหมดการพิมพท่ีละเอียดท่ีสุด ใชงานโหมดนี้เพื่อพิมพภาพท่ีตองการความถูกตองเช นภาพถาย 
เนื่องจากขอมูลการพิมพมีขนาดใหญกวาโหมดปกติอยางมาก ระยะเวลาการประมวลผล/ระยะเวลาการสงขอมูล 
และระยะเวลาการพิมพจะยาวนานกวา

หมายเหตุ
ความเร็วในการพิมพอาจเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับการตั้งคาคุณภาพการพิมพท่ีคุณเลือก เมื่อเลือกคุณภาพการพิมพสูง 
การพิมพจะใชเวลานานขึ้น เมื่อเลือกคุณภาพการพิมพต่ํา การพิมพจะใชเวลานอยลง

 

สี/สีเดียว 2

เลือกการตั้งคา สี/สีเดียว ท่ีเหมาะสม

 อัตโนมัติ

เคร่ืองพิมพจะตรวจสอบเนื้อหาของเอกสารของคุณวามีสีหรือไม ถาหากตรวจพบวามีสี เคร่ืองจะพิมพแบบสี 
ถาหากตรวจพบวาไมมีเนื้อหาท่ีเปนสี เคร่ืองจะพิมพแบบสีเดียว ความเร็วโดยรวมของการพิมพอาจชาลง

 สี

เมื่อเอกสารของคุณประกอบดวยสี และคุณตองการพิมพเปนสี ใหเลือกโหมดนี้

 ขาวดํา

เลือกโหมดนี้ถาหากเอกสารของคุณมีตัวอักษรและ/หรือวัตถุ เฉพาะสีดําและระดับสีเทา หากเอกสารของคุณมี สี 
การเลือกโหมดสีเดียวจะเปนการพิมพเอกสารของค ุณเปนสีเทา 256 ระดับสี

หมายเหตุ
• ในบางคร้ังเอกสารอาจประกอบดวยขอมูลท่ีเปนสีแมวาเอกสารจะดูเหมือนเปนสีเดียว (เชน 
สวนท่ีเปนสีเทาท่ีจริงแลวอาจประกอบดวยหลายสี)

• หากผงหมึก (โทนเนอร) สีฟา สีชมพู หรือสีเหลืองหมดอายุการใชงานระหวางการพิมพเอกสารสี 
งานพิมพจะไมสามารถเสร็จสมบูรณได คุณสามารถเร่ิมงานพิมพเอกสารอีกคร้ังในโหมดสีเดียวตราบใดท่ีผงหมึก 
(โทนเนอร) สีดํายังมีอยู
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ประเภทเอกสาร 2

ใช ชนิดเอกสาร เพื่อเลือกการตั้งคาท่ีดีท่ีสุดโดยอัตโนมัติสําหรับการพิมพประเภทขอมูลท่ีเกี่ยวของนั้น

 เอกสาร (มาตรฐาน)

ใชงานโหมดนี้สําหรับพิมพเอกสารท่ีผสมระหวางภาพกราฟฟกและขอความ

 รูปถาย / รูปภาพ

ใชงานโหมดนี้สําหรับพิมพภาพถายหรือรูปภาพ

 เอกสาร (ผสม)

ใชงานโหมดนี้สําหรับพิมพเอกสารท่ีผสมระหวางภาพกราฟฟก/ขอความ และภาพถาย/รูปภาพ

หมายเหตุ
โหมดนี้จะใชเวลาพิมพขอมูลนานขึ้น
 

 กําหนดเอง

เลือก กําหนดเอง เพื่อใหคุณสามารถเลือกการตั้งคาดวยตนเอง หรือโดยการคลิกปุม การตั้งคา

กลองขอความการต้ังคา 2

หากตองการเปลี่ยนการตั้งคาตอไปนี้ ใหคลิก การตั้งคา... ในแท็บ พ้ืนฐาน

 โหมดสี

ทางเลือกตอไปนี้มีใหเลือกในโหมดการเทียบสี:

• ปกติ

เปนคาปกติสําหรับโหมดสี

• สดใส

สีของสวนตางๆ ถูกปรับใหมีสีสดมากขึ้น

• อัตโนมัติ

ไดรเวอรของเคร่ืองพิมพจะทําการเลือกประเภทของ โหมดสี

หมายเหตุ
โหมดนี้อาจใชเวลาพิมพขอมูลนานขึ้น

 

• ไมมี

 นําเขา...

เพื่อปรับเปลี่ยนการกําหนดคาการพิมพเฉพาะภาพใดๆ ใหคลิกท่ี การตั้งคา เมื่อคุณปรับพารามิเตอรของภาพ เชน 
ความสวาง คอนทราสต เสร็จส้ินแลว ใหทําการนําเขาคาเหลานี้เปนไฟลการกําหนดคาการพิมพ ใช งานฟงกชัน 
สงออก... เพื่อสรางไฟลการกําหนดคาการพิมพจากการตั้งคาปจจุบัน

 สงออก...

เพื่อปรับเปลี่ยนการกําหนดคาการพิมพเฉพาะภาพใดๆ ใหคลิกท่ี การตั้งคา เมื่อคุณปรับพารามิเตอรของภาพ เชน 
ความสวาง คอนทราสต เสร็จส้ินแลว ใหทําการสงออกคาเหลานี้เปนไฟลการกําหนดคาการพิมพ ใช งานฟงกชัน 
นําเขา... เพื่อโหลดไฟลการกําหนดคาการพิมพท่ีสงออกไว กอนหนานี้
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 เพ่ิมประสิทธิภาพสีเทา

คุณสามารถปรับปรุงคุณภาพของภาพในสวนเงามืดได 

 เพ่ิมประสิทธิภาพในการพิมพสีดํา

หากภาพกราฟฟกสีดําพิมพออกมาโดยไมถูกตอง ใหเลือกการตั้งคานี้

 ปรับปรุงรูปแบบในการพิมพเสนบาง

คุณสามารถปรับปรุงคุณภาพภาพสวนลายเสนบางได

 ปรับปรุงรูปแบบในการพิมพ

เลือกตัวเลือกนี้ถาหากลวดลายและการเติมลวดลายท่ีพิมพออกมามีลักษณะแตกตางจากลวดลายและการเติมลวด
ลายท่ีเห็นบนคอมพิวเตอร

หลายหนา 2

ตัวเลือกหลายหนาใชในการลดขนาดภาพในหนาหนึ่งเพื่อพิมพหลายหนาบนกระดาษแผนเดียว 
หรือขยายขนาดของหนาเพื่อพิมพหนึ่งหนาบนกระดาษหลายแผน

 การเรียงหนา

เมื่อเลือกตัวเลือก N in 1 (การจัดหนากระดาษในหนาเดียว) แลวสามารถเลือกลําดับหนาไดจากรายการแบบดึงลง

 เสนขอบ

เมื่อใชงานการพิมพแบบหลายหนา เพื่อพิมพหลายหนาบนกระดาษหนึ่งแผน คุณสามารถเลือกพิมพเส นขอบทึบ 
เสนประหรือ ไมพิมพเสนขอบรอบแตละหนาในแผนกระดาษ

 พิมพเสนตัด

เมื่อทางเลือกการพิมพ NxN หนา ถูกเลือกอยู จะสามารถเลือกทางเลือก พิมพเสนตัด ได 
ทางเลือกนี้อนุญาตใหคุณพิมพเสนรอยตัดบางๆรอบบริเวณท่ีสามารถพิมพได
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2การพิมพ 2 ดาน / การพิมพจุลสาร (หนังสือเลมเล็ก) 2

หากตองการพิมพจุลสาร (หนังสือเลมเล็ก) หรือพิมพ 2 ดาน ใหเลือกใชฟงกชันนี้

 ไมมี

ปดการใชงานการพิมพ 2 ดานดวยตนเอง

 2 หนา / 2 หนา (กําหนดเอง)

หากตองการทําการพิมพ 2 ดาน ใหใชตัวเลือกเหลานี้

• 2 หนา

เคร่ืองพิมพจะพิมพบนกระดาษสองดานโดยอัตโนม ัติ

• 2 หนา (กําหนดเอง)

เคร่ืองพิมพจะพิมพหนาท่ีมีเลขหนาคูท้ังหมดกอน จากนั้นไดรเวอรเคร่ืองพิมพจะหยุด และแสดงคําแนะนําใหคุณ 
ใสกระดาษอีกคร้ัง เมื่อคุณคลิก ตกลง หนาท่ีมีเลขหนาคี่จะเร่ิมพิมพ

เมื่อคุณเลือก 2 หนา หรือ 2 หนา (กําหนดเอง) ปุม การตั้งคา 2 หนา... จะปรากฏใหคุณเลือก 
คุณสามารถตั้งคาตอไปนี้ในกลองขอความ การตั้งคาการพิมพแบบ 2 หนา ได

• ชนิดการพิมพแบบ 2 หนา

มีทิศทางการเขาเลมของการพิมพ 2 ดานใหเลือกไดส่ีประเภทสําหรับการจัดวางหนาแตละแบบ

• การเขาเลมแบบออฟเซ็ท

เมื่อคุณเลือกทําเคร่ืองหมาย การเขาเลมแบบออฟเซ็ท 
คุณยังสามารถระบุออฟเซตสําหรับการเขาเลมหนวยเปนนิ้วหรือ มิลลิเมตร ได

แนวต้ัง

ขอบยาว (ซาย)
 

ขอบยาว (ขวา)
 

ขอบส้ัน (บน)
 

ขอบส้ัน (ลาง)
 

แนวนอน

ขอบยาว (บน)
 

ขอบยาว (ลาง)
 

ขอบส้ัน (ขวา)
 

ขอบส้ัน (ซาย)
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 จุลสาร (หนังสือเลมเล็ก) / จุลสาร (กําหนดเอง)

ใชตัวเลือกนี้ในการพิมพเอกสารในรูปแบบจุลสาร (หนังสือเลมเล็ก) โดยใชการพิมพ 2 
ดานซึ่งจะจัดวางเอกสารตามหมายเลขหนาท่ีถูกต อง และใหคุณพับท่ี กึ่งกลาง 
ของหนาท่ีพิมพออกโดยไมตองเปลี่ยนลําดับหมายเลขหนา

• จุลสาร (หนังสือเลมเล็ก)

เคร่ืองพิมพจะพิมพบนกระดาษสองดานโดยอัตโนม ัติ

• จุลสาร (กําหนดเอง)

เคร่ืองพิมพจะพิมพดานท่ีมีหมายเลขหนาคูท ั้งหมดกอน จากนั้นไดรเวอรเคร่ืองพิมพจะหยุด 
และแสดงคําแนะนําใหคุณใสกระดาษอีกคร้ัง เมื่อค ุณคลิก ตกลง ดานท่ีมีหมายเลขหนาคี่จะเร่ิมพิมพ

เมื่อคุณเลือก จุลสาร (หนังสือเลมเล็ก) หรือ จุลสาร (กําหนดเอง) ปุม การตั้งคา 2 หนา... จะปรากฏใหคุณเลือก 
คุณสามารถตั้งคาตอไปนี้ในกลองขอความ การตั้งคาการพิมพแบบ 2 หนา ได

• ชนิดการพิมพแบบ 2 หนา

มีทิศทางการเขาเลมของการพิมพ 2 ดานใหเลือกไดสองประเภทสําหรับการจัดวางหนาแตละแบบ

• วิธีการพิมพจุลสาร (หนังสือเลมเล็ก)

เมื่อเลือก การพิมพแบบแบงเปนชุด: 

ตัวเลือกนี้ใหคุณพิมพจุลสาร (หนังสือเลมเลก็) ท้ังเลมเปนชุดจุลสาร (หนังสือเลมเล็ก) ชุดเล็กแตละชุด 
และใหคุณพับท่ีกึ่งกลางของชุดจุลสาร (หนังสือเลมเล็ก) ชุดเล็กแตละชุดโดยไมตองเปลี่ยนลําดับหมายเลขหนา 
คุณสามารถระบุจํานวนแผนในชุดเล็กแตละชุดของจ ุลสาร (หนังสือเลมเล็ก) ไดจาก 1 ถึง 15 
ตัวเลือกนี้มีประโยชนในการพับงานพิมพจุลสาร (หนังสือเลมเล็ก) ท่ีมีจํานวนหนามาก

• การเขาเลมแบบออฟเซ็ท

เลือกทําเคร่ืองหมาย การเขาเลมแบบออฟเซ็ท เพื่อระบุออฟเซตสําหรับการเขาเลมหนวยเปนนิ วหรือ มิลลิเมตร

แหลงกระดาษ 2

คุณสามารถเลือก เลือกอัตโนมัติ (เลือกอัตโนมัติ), ถาด 1 (ถาดท่ี 1) หรือ กําหนดเอง (ถาดอเนกประสงค) 
และระบุถาดแยกตางหากสําหรับพิมพหนาแรกและสําหรับพิมพจากหนาท่ีสองขึ้นไป

แนวต้ัง แนวนอน

เย็บดานซาย
 

เย็บดานขวา
 

เย็บดานบน
 

เย็บดานลาง
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เรียกดูตัวอยางการพิมพ 2

เรียกดูตัวอยางเอกสารกอนท่ีจะพิมพ หากคุณเล ือกชองใสเคร่ืองหมาย รายละเอียดกอนพิมพ 
หนาตางเรียกดูตัวอยางการพิมพจะเปดขึ้นกอนเร่ิมตนการพิมพ
 

 บริเวณแสดงรายการหนาเอกสาร (1)

บริเวณแสดงรายการหนาเอกสารจะแสดงเลขหนาของเอกสารท่ีจะพิมพจริง หากคุณเลือกหนาใดหนาหนึ งในรายการ 
จะมีการเรียกดูตัวอยางการพิมพของหนานั้นแสดงขึ้นในบริเวณเรียกดูตัวอยาง หากคุณไมตองการพิมพหนานั้น 
ใหลางชองทําเคร่ืองหมาย

 บริเวณเรียกดูตัวอยาง (2)

บริเวณเรียกดูตัวอยางจะแสดงภาพตัวอยางของการพิมพของหนาท่ีเลือกในบริเวณแสดงรายการหนาเอกสาร

หมายเหตุ
• หากการตั้งคา จุลสาร (หนังสือเลมเล็ก) ถูกเลือกไวในการตั้งคาของไดรเวอรของเคร่ืองพิมพ 
คุณจะไมสามารถมองเห็นฟงกชันเรียกดูตัวอยางการพิมพ

• หากการตั้งคา 2 หนา ถูกเลือกไวในการตั้งคาของไดรเวอรของเคร่ืองพิมพ คุณจะไมสามารถลบหนาตางๆ 
ผานทางบริเวณแสดงรายการหนาเอกสาร

 

2

1
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แท็บการทํางานขั้นสูง 2

 

เปลี่ยนการตั้งคาแท็บโดยคลิกตัวเลือกตอไปน ี:

 การปรับสเกล (1)

 การพิมพกลับดาน (2)

 ใชลายน้ํา (3)

 การพิมพสวนหัวและสวนทายของหนากระดาษ (4)

 โหมดประหยัดผงหมึก (5)

 การพิมพโดยใชระบบการรักษาความปลอดภัย (6)

 ผูดูแลระบบ (7)

 การตรวจสอบตัวตนของผูใช (8)

 ตัวเลือกการพิมพอ่ืนๆ... (9)

การยอ/ขยาย 2

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงระดับการยอ/ขยายของภาพที พิมพได

การพิมพกลับดาน 2

เลือก การพิมพกลับดาน เพื่อหมุนหนาเอกสารกลับ 180 องศา

1

2

3

4

5
6
7
8

9
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ใชลายน้ํา 2

ใสโลโกหรือขอความในเอกสารของคุณเปนลายน้ํา เลือกลายน้ําท่ีตั้งคาลวงหนาลายใดลายหนึ่ง 
หรือใชไฟลบิตแมปท่ีคุณสรางขึ้น เลือก ใชลายน้ํา แลวคลิกปุม การตั้งคา...

การต้ังคาลายน้ํา 2

 

 นํามาไวดานหนาสุด

ทางเลือกนี้จะซอนขอความหรือภาพท่ีเลือกไวลงบนเอกสารท่ีคุณพิมพ

 ในขอความโครงราง

เลือก ในขอความโครงราง หากคุณตองการพิมพเฉพาะเสนรางของขอความลายน้ําเทานั้น

 การตั้งคาแบบกําหนดเอง

พิมพลายน้ําลายหนึ่งลงบนหนาแรก และพิมพลายนำอีกลายหนึ่งลงบนหนาอื่นท่ีถัดมา
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 แกไขลายน้ํา

คลิกปุม เพ่ิม... เพื่อเพิ่มการตั้งคาลายน้ําแลวเลือก ใชขอความ หรือ ใชไฟลบิทแม็พ ใน สไตลของลายน้ํา
 

• ช่ือ

ใสช่ือหัวขอท่ีเหมาะสมสําหรับลายน้ํา

• ขอความ

ปอนขอความลายน้ําในชอง ขอความ แลวเลือก ฟอนต, สไตล, ขนาด และ เลือกสี...

• บิทแม็พ

ปอนช่ือไฟลและตําแหนงภาพ bitmap ของคุณในชอง ไฟล หรือคลิก เรียกดู... เพื่อคนหาไฟล 
การยอ/ขยายภาพบิตแมปสามารถปรับคาไดระหวาง 25 - 999%

• ตําแหนง

ใชการตั้งคานี้เพื่อควบคุมตําแหนงลายน้ําบนหนา
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การพิมพหวักระดาษ-ทายกระดาษ 2

เมื่อเปดใชคุณลักษณะนี้ เคร่ืองพิมพจะพิมพวันท่ีและเวลาในเอกสารของคุณจากนาฬิกาของระบบคอมพิวเตอรของคุณ 
และช่ือผูใชสําหรับเขาระบบของเคร่ือง PC ของคุณหรือขอความท่ีคุณปอน คลิก การตั้งคา เพื่อกําหนดคา

 การพิมพบัตรประจําตัว

เลือก ช่ือผูใชในการเขาสูระบบ เพื่อพิมพช่ือผูใชเพื่อล็อกอินเขาเคร่ือง PC หากตองการพิมพช่ือท่ีตางออกไป 
ใหเลือก กําหนดเอง แลวพิมพช่ือลงในกลองขอความ กําหนดเอง

โหมดรูปแบบการประหยัดผงหมกึ (โทนเนอร) 2

ประหยัดการใชงานผงหมึก (โทนเนอร) ไดดวยคุณลักษณะนี้ เมื่อคุณตั้งคา โหมดประหยัดผงหมึก ไปท่ี เปด 
คุณภาพการพิมพจะจางลง การตั้งคาเร่ิมตนคือ ปด

หมายเหตุ
ไมแนะนําใหใช โหมดประหยัดผงหมึก ในการพิมพภาพถายหรือภาพระดับสีเทา

 

การพิมพโดยการใชการรักษาความปลอดภัย 2

เอกสารท่ีปลอดภัยคือเอกสารท่ีปองกันดวยรหัสผานเมื่อถูกสงไปยังเคร่ืองพิมพ 
เฉพาะผูท่ีทราบรหัสผานเทานั้นท่ีสามารถพิมพเอกสารได เนื่องจากเอกสารถูกปองกันความปลอดภัยท่ีเคร่ืองพิมพ 
คุณตองปอนรหัสผานโดยใชแผงควบคุมของเคร่ืองเพื่อพิมพเอกสาร

การสงเอกสารท่ีปลอดภัย:

a คลิก การตั้งคา... จาก การพิมพโดยใชระบบการรักษาความปลอดภัย และเลือก 
การพิมพโดยใชระบบการรักษาความปลอดภัย

b ปอนรหัสผานของคุณแลวคลิก ตกลง

c เพื่อพิมพเอกสารท่ีมีการปองกัน คุณตองปอนรหัสผานของคุณโดยใชแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ (ดู 
การพิมพขอมูลสําหรับการรักษาความปลอดภัย uu หนา 103)

การลบเอกสารท่ีปลอดภัย:

คุณตองใชแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพในการลบเอกสารท่ีมีการปองกัน (ดู 
การพิมพขอมูลสําหรับการรักษาความปลอดภัย uu หนา 103)
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ผูดูแลระบบ 2

ผูดูแลระบบมีอํานาจในการจํากัดการเขาถึงฟงกช่ันตางๆ เชน การยอ/ขยายและลายน้ํา
 

 รหัสผาน

ปอนรหัสผานในชองนี้

หมายเหตุ
คลิก ตั้งรหัสผาน... เพื่อเปลี่ยนรหัสผาน
 

 ล็อคการทําสําเนา

ล็อคตัวเลือกสําเนาในแท็บการตั้งคาพื้นฐานเพื อปองกันไมใหผูใชทําการพิมพหลายสําเนา

 ล็อคการพิมพแบบหลายหนา และการปรับสเกล

ล็อคการตั้งคาพิมพหลายหนาและการยอ/ขยาย

 ล็อคการพิมพสี/ขาวดํา

ล็อคการตั้งคาการพิมพสี/สีเดียวใหมีคาเปนสีเดียวเทานั้นเพื่อปองกันการพ ิมพสี

 ล็อคการทําสําเนาโดยใชลายน้ํา

ล็อคการตั้งคาตัวเลือกลายน้ําเพื่อปองกันไมใหทําการเปลี่ยนแปลง

 ล็อคการพิมพสวนหัวและสวนทายของหนากระดาษ

ล็อคการตั้งคาตัวเลือกหัวกระดาษ-ทายกระดาษเพ ื่อปองกันการเปลี่ยนแปลง
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การตรวจสอบตัวตนของผูใช 2

หากคุณถูกจํากัดการพิมพบนเคร่ือง PC โดยคุณลักษณะ Secure Function Lock 2.0 คุณตองตั้งคา ID และ PIN 
ของคุณในกลองโตตอบ การตั้งคาการตรวจสอบตัวตนผูใช คลิก การตั้งคา ใน การตรวจสอบตัวตนของผูใช 
และปอน ID และ PIN ของคุณ หากช่ือล็อกอินเขาเคร่ือง PC ของคุณลงทะเบียนกับ Secure Function Lock 2.0 
คุณสามารถเลือกชองทําเคร่ืองหมาย ใชช่ือการเขาสูระบบของเครื่อง PC แทนการปอน ID และ PIN

ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Secure Function Lock 2.0 uuคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

หมายเหตุ
• หากคุณใชงานเคร่ืองพิมพนี้ผานเครือขาย คุณสามารถคลิก ตรวจสอบสถานะการพิมพ เพื่อดูขอมูล ID 
ของคุณเชนคุณสมบัติท่ีถูกจํากัดการใชงาน และจำนวนหนาท่ีเหลือท่ีคุณสามารถส่ังพิมพได กลองขอความ 
ผลการยืนยันตัวตน จะปรากฏขึ้น

• หากคุณใชงานเคร่ืองพิมพนี้ผานเครือขาย คุณสามารถเลือกชองทําเคร่ืองหมาย 
แสดงสถานะการพิมพกอนการพิมพ เพื่อทําใหกลองขอความ ผลการยืนยันตัวตน เปดขึ้นทุกคร้ังท่ีส่ังพิมพ

• หากคุณตองการปอน ID และ PIN ทุกคร้ังท่ีคุณพิมพ เลือกชองทําเคร่ืองหมาย 
ใสช่ือ ID/PIN สําหรับงานพิมพแตละรายการ

 

ตัวเลือกการพิมพอืน่ๆ 2

 

คุณสามารถตั้งคาตอไปนี้ในฟงกชันของเคร่ืองพิมพ:

 การตรวจเทียบสี

 ใชการพิมพซ้ํา

 โหมดการพักเครื่อง (Sleep Time)

 ปรับปรุงผลลัพธการพิมพ

 ขามหนาวาง

 พิมพขอความเปนสีดํา
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การปรับแตงคาของสี 2

ความหนาแนนของสีท่ีพิมพออกมาของแตละสีอาจแตกตางกัน 
ท้ังนี้ขึ้นกับอุณหภูมิและความช้ืนของส่ิงแวดลอมท่ีเคร่ืองพิมพตั้งอยู 
ตัวเลือกนี้ชวยใหคุณสามารถปรับปรุงความหนาแนนของสีโดยการใหไดรเวอรของเคร่ืองพิมพใชงานขอมูลการปรับแตง
คาของสีท่ีบันทึกไวในเคร่ืองพิมพของคุณ

 ใชขอมูลการตรวจเทียบ

หากคุณเลือกชองทําเคร่ืองหมายนี้ 
ไดรเวอรของเคร่ืองพิมพจะใชขอมูลการปรับแต งคาของสีท่ีรับมาจากเคร่ืองพิมพเพื่อตั้งค าการเทียบสีในไดรเวอรของ
เคร่ืองพิมพ ซึ่งจะชวยใหไดคุณภาพการพิมพท ี่สม่ําเสมอ

 รับขอมูลอุปกรณโดยอัตโนมัติ

หากคุณเลือกชองทําเคร่ืองหมายนี้ ไดรเวอรของเคร่ืองพิมพจะใชขอมูลการปรับแตงคาของสีจากเคร่ืองพิมพของคุณ

 เริ่มการตรวจเทียบสี...

หากคุณคลิกปุมนี้ เคร่ืองของคุณจะเร่ิมตนการปรับแตงคาของสี 
และจากนั้นไดรเวอรของเคร่ืองพิมพจะใชงานขอมูลการปรับแตงคาของสีจากเคร่ืองพิมพ

ใชการพิมพซ้ํา 2

เคร่ืองพิมพจะบันทึกงานพิมพท่ีถูกสงไปยังเคร่ืองไวในหนวยความจํา 
คุณสามารถพิมพซ้ํางานสุดทายไดโดยไมตองสงขอมูลอีกคร้ังจากคอมพิวเตอรของคุณ 
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟงกช่ันการพ ิมพซ้ํา ดูท่ี การพิมพเอกสารซ้ํา uu หนา 102

หมายเหตุ
เพื่อปองกันไมใหผูอื่นพิมพขอมูลของคุณโดยใชฟงกชันการพิมพซ้ํา ใหยกเลิกชองทําเครื องหมาย ใชการพิมพซ้ํา
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เวลาพัก 2

เมื่อเคร่ืองพิมพไมไดรับขอมูลเปนระยะเวลาหนึ่ง เคร่ืองพิมพจะเขาสูโหมดพัก 
ในโหมดพักเคร่ืองพิมพจะทํางานเสมือนเคร่ืองพ ิมพถูกปดอยู เมื่อคุณเลือกคาเร่ิมตนของเคร่ืองพิมพ 
การตั้งคาหมดเวลาของโหมดพักจะถูกตั้งคาใหมตามเวลาท่ีมีการตั้งคาจากโรงงาน 
ซึ่งคานี้จะสามารถเปลียนแปลงไดจากไดรเวอรของเคร่ืองพิมพ 
โหมดพักอัจฉริยะจะทําการปรับการตั้งคาการหมดเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุดใหโดยขึ้นอยูกับความถ่ีของการใชงานเคร่ืองพิมพ
ของคุณ

ขณะท่ีเคร่ืองพิมพอยูในโหมดพัก หนาจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง Sleep (รอทํางาน) 
แตเคร่ืองยังสามารถรับขอมูลได การรับงานพิมพจะเรียกคืนการทํางานของเคร่ืองพิมพใหเร่ิมการพิมพอีกคร้ัง

ปรับปรุงคุณภาพการพิมพ 2

คุณลักษณะนี้ใหคุณแกไขปญหาคุณภาพการพิมพ

 ลดการมวนของกระดาษ

หากคุณเลือกการตั้งคานี้ การมวนกระดาษอาจเกิดขึ้นนอยลง

หากคุณพิมพเพียงสองสามหนา คุณไมจําเปนตองเลือกการตั้งคานี้ 
เราแนะนําใหคุณเปลี่ยนการตั้งคาไดรเวอรเครื องพิมพใน ชนิดกระดาษ เปนการตั้งคากระดาษชนิดบาง

หมายเหตุ
การทํางานนี้จะลดอุณหภูมิของกระบวนการทําความรอนของเคร่ือง
 

 การปรับปรุงการเกาะติดของผงหมึก

หากคุณเลือกการตั้งคานี้ การกําหนดผงหมึก (โทนเนอร) จะทําไดดีขึ้น 
หากตัวเลือกนี้ไมชวยปรับปรุงใหดีขึ้นในระด ับท่ีเพียงพอ เปลี่ยนการตั้งคาไดรเวอรเคร่ืองพิมพใน ชนิดกระดาษ 
ไปท่ีการตั้งคากระดาษชนิดหนา

หมายเหตุ
การทํางานนี้จะเพิ่มอุณหภูมิของกระบวนการทําความรอนของเคร่ือง
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ขามหนาวาง 2

ถาเลือก ขามหนาวาง ไดรเวอรเคร่ืองพิมพจะตรวจจับหนาวาง และจะไมพิมพหนาวาง

หมายเหตุ
ตัวเลือกนี้ไมทํางานเมื่อคุณเลือกตัวเลือกตอไปนี้:

• ใชลายน้ํา

• การพิมพสวนหัวและสวนทายของหนากระดาษ

• N ใน 1 และ 1 ใน NxN หนา ใน หลายหนา

• 2 หนา (กําหนดเอง), จุลสาร (หนังสือเลมเล็ก), จุลสาร (กําหนดเอง) และ 2 หนา ดวย 
การเขาเลมแบบออฟเซ็ท ใน 2 หนา/จุลสาร (หนังสือเลมเล็ก)

 

พิมพขอความเปนสีดํา 2

ฟงกชันนี้ทําใหพิมพตัวอักษรท้ังหมดเปนสีดำเทานั้น

หมายเหตุ
อาจไมสามารถใชงานไดกับตัวอักษรบางตัว
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แท็บขอมูลการพิมพ 2

โปรไฟลการพิมพ 
เปนคาท่ีตั้งไวลวงหนาและแกไขไดท่ีออกแบบมาเพื่อใหคุณเขาถึงการกําหนดคาการพิมพที ใชบอยอยางรวดเร็ว
 

 ชองรายการขอมูลการพิมพ (1)

 ลบไปรไฟล... (2)

 แสดงแท็บโปรไฟลการพิมพกอนเสมอ (3)

 เพ่ิมโปรไฟล... (4)

 มุมมองขอมูลการพิมพปจจุบัน (5)

a เลือกขอมูลของคุณจากชองรายการขอมูลการพิมพ 

b หากตองการแสดงแท็บ โปรไฟลการพิมพ ดานหนาของหนาตางทุกคร้ังท่ีคุณส่ังพิมพ ใหเลือก 
แสดงแท็บโปรไฟลการพิมพกอนเสมอ

c คลิก ตกลง เพื่อใชขอมูลท่ีคุณเลือก

เพ่ิมขอมลู 2

คลิกปุม เพ่ิมโปรไฟล... เพื่อแสดงกลองขอความ เพ่ิมโปรไฟล... เพิ่มขอมูลใหมไดสูงสุด 20 
ขอมูลดวยการตั้งคาท่ีคุณตองการ

a ปอนช่ือท่ีตองการใน ช่ือ

b เลือกไอคอนท่ีคุณตองการใชจากรายการไอคอน แลวคลิก ตกลง

c การตั้งคาท่ีแสดงท่ีดานซายของหนาตางไดรเวอรเคร่ืองพิมพจะถูกบันทึก

1

2
34

5
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ลบขอมูล 2

คลิกปุม ลบไปรไฟล... เพื่อแสดงกลองขอความ ลบไปรไฟล คุณสามารถลบขอมูลท่ีคุณเพิ่ม

a เลือกขอมูลของคุณจากชองรายการขอมูลการพิมพ 

b คลิก ลบ

c ขอมูลท่ีเลือกจะถูกลบ
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แท็บการตั้งคาอุปกรณ 2

หมายเหตุ
เพื่อเขาใชงานแท็บ การตั้งคาอุปกรณ ดูท่ี การเขาถึงการตั้งคาไดรเวอรเคร่ืองพิมพ uu หนา 27

 

ไดรเวอรของเคร่ืองพิมพจะตรวจสอบและแสดงหมายเลขผลิตภัณฑของเคร่ืองพิมพและการตั้งคาขนาดกระดาษสําหรับ
ถาดใสกระดาษเมื่อคุณคลิกปุม การตรวจหาอัตโนมัติ
 

 หมายเลขผลิตภัณฑ (1)

เมื่อคลิก การตรวจหาอัตโนมัติ (2) ไดรเวอรเคร่ืองพิมพจะตรวจสอบเคร่ืองพิมพและแสดงหมายเลขผลิตภัณฑ 
หากไมไดรับขอมูล หนาจอจะแสดง “---------------” 

 การตั้งคาแหลงที่มาของกระดาษ (3)

คลิกปุม การตรวจหาอัตโนมัติ (2) 
เพื่อตรวจสอบและแสดงหมายเลขเครื่องและการตั้งคาขนาดกระดาษสําหรับถาดใสกระดาษ

หมายเหตุ
ฟงกช่ัน การตรวจหาอัตโนมัติ (2) ไมสามารถใชไดหากเคร่ืองพิมพอยูในเง่ือนไขตอไปนี้:

• เคร่ืองพิมพถูกปดอยู

• เคร่ืองพิมพอยูในสถานะแสดงความผิดพลาด

• เคร่ืองพิมพเช่ือมตอกับเซิรฟเวอรการพิมพโดยใชสาย USB ในสภาพแวดลอมเครือขายท่ีใชงานร วมกัน

• สายเช่ือมตอกับเคร่ืองพิมพไมถูกตอง
 

1
2

3
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การสนับสนุน 2

คลิก การสนับสนุน... ในกลองขอความ การกําหนดลักษณะการพิมพ
 

 

 Brother Solutions Center... (1)

Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com/) เปนเว็บไซตท่ีนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ 
Brother รวมถึง FAQs (คําถามท่ีพบบอย) คูมือผูใช การปร ับปรุงไดรเวอร และคําแนะนําการใชงานเคร่ืองพิมพของคุณ

 เว็บไซตผลิตภัณฑตนฉบับ... (2)

คุณสามารถเขาไปท่ีเว็บไซตของเราเพื่อพบกับว ัสดุการพิมพของ Brother โดยคลิกท่ีปุมนี้

1

2

3

4
5
6

http://solutions.brother.com/
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 Brother CreativeCenter... (3)

คุณสามารถเขาไปท่ีเว็บไซตของเราเพื่ออานวธีิแกไขปญหาออนไลนท่ีงายและฟรีสําหรับผูใช ระดับธุรกิจและผูใชงานใ
นบานท่ัวไปโดยคลิกท่ีปุมนี้

 การตั้งคาการพิมพ (4)

ปุมนี้จะพิมพหนาท่ีแสดงวิธีการตั้งคาภายในของเคร่ืองพิมพ

 ตรวจสอบการตั้งคา... (5)

คุณสามารถตรวจสอบการตั้งคาไดรเวอรเคร่ืองพิมพได

 ขอมูลเกี่ยวกับ... (6)

ปุมนี้จะแสดงรายการขอมูลไฟลและเวอรชันของไดรเวอรเคร่ืองพิมพ
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คุณลักษณะในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ BR-Script3 (การเลียนแบบภาษา 
PostScript® 3™) 2

หมายเหตุ
หนาจอในสวนนี้มาจาก Windows® 7 หนาจอบนเคร่ือง PC ของคุณอาจแตกตางกันขึ้นอยู กับระบบปฏิบัติการท่ีคุณใช

 

การกําหนดลักษณะการพิมพ 2

หมายเหตุ
คุณสามารถเขาถึงกลองขอความ การกําหนดลักษณะการพิมพ โดยคลิก กําหนดลักษณะ... ในแท็บ ทั่วไป 
ของกลองขอความ การกําหนดลักษณะการพิมพของ Brother HL-XXXX BR-Script3

 

 แท็บ เคาโครง

คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบการจัดหนาโดยการเลือกการตั้งคาสําหรับ ทิศทาง, พิมพสองดาน (การพิมพ 2 ดาน), 
ลําดับหนา และ จํานวนหนาตอแผน
 

• ทิศทาง

การจัดวางหนาใหคุณเลือกตําแหนงของเอกสารของคุณบนหนาท่ีพิมพ

(แนวตั้ง, แนวนอน หรือ หมุนตามแนวนอน)

• พิมพสองดาน

หากตองการทําการพิมพ 2 ดาน ใหเลือก กลับดานตามแนวกวาง หรือ กลับดานตามแนวยาว

• ลําดับหนา

ระบุลําดับหนาเอกสารท่ีจะพิมพ เริ่มจากหนาแรก จะพิมพเอกสารเพื่อใหหนา 1 อยูดานบนสุดของช ุด 
เริ่มจากหนาสุดทาย จะพิมพเอกสารเพื่อใหหนา 1 อยูดานลางของชุด
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• จํานวนหนาตอแผน

ตัวเลือก จํานวนหนาตอแผน ใชสําหรับลดขนาดของภาพในหนาหนึ่งเพื่อใหพิมพหลายหนาในหนึ่งแผน เลือก 
สมุดขนาดเล็ก เพื่อพิมพเอกสารในรูปแบบจุลสาร (หนังสือเลมเล็ก)

• วาดเสนขอบ

หากตองการเพิ่มเสนขอบ ใหใชงานฟงกชันนี้

 แท็บ กระดาษ/คุณภาพ

เลือก แหลงกระดาษ
 

• แหลงกระดาษ

เลือก Automatically Select, ถาด 1 หรือ Manual Feed

Automatically Select

การตั้งคานี้จะดึงกระดาษจากแหลงกระดาษใดๆ 
ท่ีมีขนาดกระดาษท่ีกําหนดในไดรเวอรเคร่ืองพิมพท่ีตรงกับเอกสารของคุณ

ถาด 1

การตั้งคานี้จะดึงกระดาษจากถาดท่ี 1

Manual Feed

การตั้งคานี้จะดึงกระดาษจากถาดปอนกระดาษเอนกประสงค 
ขนาดกระดาษในถาดปอนกระดาษเอนกประสงคจะตองตรงกับขนาดท่ีกําหนดในไดรเวอรของเคร่ืองพิมพ
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 แท็บ การพิมพโดยใชระบบการรักษาความปลอดภัย
 

เอกสารท่ีปลอดภัยคือเอกสารท่ีปองกันดวยรหัสผานเมื่อถูกสงไปยังเคร่ืองพิมพ 
เฉพาะผูท่ีทราบรหัสผานเทานั้นท่ีสามารถพิมพเอกสารได เนื่องจากเอกสารถูกปองกันความปลอดภัยท่ีเคร่ืองพิมพ 
คุณตองปอนรหัสผานโดยใชแผงควบคุมของเคร่ืองเพื่อพิมพเอกสาร

การสงเอกสารท่ีปลอดภัย:

a เลือก การพิมพโดยใชระบบการรักษาความปลอดภัย

b ปอนรหัสผานของคุณแลวคลิก ตกลง

c เพื่อพิมพเอกสารท่ีมีการปองกัน คุณตองปอนรหัสผานของคุณโดยใชแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ (ดู 
การพิมพขอมูลสําหรับการรักษาความปลอดภัย uu หนา 103)

การลบเอกสารท่ีปลอดภัย:

คุณตองใชแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพในการลบเอกสารท่ีมีการปองกัน (ดู 
การพิมพขอมูลสําหรับการรักษาความปลอดภัย uu หนา 103)
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ตัวเลือกขั้นสูง 2

เขาถึง ตัวเลือกข้ันสูง โดยคลิกปุม ข้ันสูง บนแท็บ เคาโครง หรือแท็บ กระดาษ/คุณภาพ
 

a เลือก ขนาดกระดาษ และ จํานวนสําเนา (1)

 ขนาดกระดาษ

จากกลองเลือกแบบเลื่อนลง ใหเลือกขนาดกระดาษท ี่คุณใช

 จํานวนสําเนา

การเลือกสําเนาเปนการตั้งคาจํานวนสําเนาท่ีจะพ ิมพ

b ตั้งคา ระบบจัดการสีรูป (ICM) และ มาตราสวน แบบอักษร TrueType (2)

 ระบบจัดการสีรูป (ICM)

กําหนดวิธีการท่ีจะพิมพภาพกราฟฟกสีของคุณ

• หากคุณไมตองการเปดการใชงาน ระบบจัดการสีรูป (ICM) ใหคลิก ICM Disabled

• หากคุณตองการใหทําการคํานวณสําหรับการเทียบสีท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอรกอนท่ีจะสงเอกสารไปยังเคร่ืองพิมพ 
ใหคลิก ICM Handled by Host System

• หากคุณตองการใหทําการคํานวณสําหรับการเทียบสีท่ีเคร่ืองพิมพ ใหคลิก 
ICM Handled by Printer using printer calibration

 มาตราสวน

ระบุวาจะลดหรือขยายเอกสารและจํานวนเปอรเซนต

 แบบอักษร TrueType

ระบุตัวเลือกแบบอักษร TrueType คลิก แทนดวยแบบอักษรในอุปกรณ (คาเร่ิมตน) 
เพื่อใชแบบอักษรเคร่ืองพิมพท่ีเทียบเทาสําหรับพิมพเอกสารท่ีมีแบบอักษร TrueType 
ซึ่งจะอนุญาตใหมีการพิมพท่ีรวดเร็วขึ้น 
แตอาจไมสามารถพิมพตัวอักษรแบบพิเศษท่ีไมสนับสนุนโดยแบบอักษรของเคร่ืองพิมพ คลิก 
ดาวนโหลดเปน Softfont เพื่อดาวนโหลดแบบอักษร TrueType 
สําหรับพิมพแทนการใชแบบอักษรเคร่ืองพิมพ

1

2
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c เปลี่ยนแปลงการตั้งคาโดยเลือกการตั้งคาในรายการ Printer Features (3):
 

 คุณภาพการพิมพ

เลือกการตั้งคาคุณภาพการพิมพตอไปนี้

• ธรรมดา (600 x 600 dpi)

ระดับ 600 dpi แนะนําใหใชสําหรับการพิมพธรรมดา การพ ิมพคุณภาพดีโดยท่ีมีความเร็วใจการพิมพท่ีดี

• ละเอียด (ช้ัน 2400 dpi)

ระดับ 2400 dpi. โหมดการพิมพท่ีละเอียดท่ีสุด 
ใชงานโหมดนี้เพื่อพิมพภาพท่ีตองการความถูกตองเชนภาพถาย 
เนื่องจากขอมูลการพิมพมีขนาดใหญกวาโหมดปกติอยางมาก ระยะเวลาการประมวลผล 
ระยะเวลาการสงขอมูล และระยะเวลาการพิมพจะยาวนานกวา

 ชนิดกระดาษ

คุณสามารถใชชนิดส่ือตอไปนี้ในเคร่ืองของคุณได เพื่อใหไดคุณภาพการพิมพท่ีดีท่ีสุด 
ใหเลือกชนิดส่ือส่ิงพิมพท่ีคุณกําลังใชงาน

• กระดาษธรรมดา

• กระดาษบาง

• กระดาษหนา

• กระดาษที่มีความหนามาก

• กระดาษปอนด

• ซองจดหมาย

• ซอชนิดหนา

• ซองชนิดบาง

• กระดาษรีไซเคิล

• ฉลาก

• กระดาษแบบมันวาว

3
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 โหมดประหยัดผงหมึก

ประหยัดการใชงานผงหมึก (โทนเนอร) ไดดวยคุณลกัษณะนี้ เมื่อคุณตั้งคา โหมดประหยัดผงหมึก ไปท่ี เปด 
คุณภาพการพิมพจะจางลง การตั้งคาเร่ิมตนคือ ปด

หมายเหตุ
ไมแนะนําใหใช โหมดประหยัดผงหมึก ในการพิมพภาพถายหรือภาพระดับสีเทา

 

 โหมดการพักเครื่อง (Sleep Time) [นาที]

เมื่อเคร่ืองพิมพไมไดรับขอมูลเปนระยะเวลาหนึ่ง เคร่ืองพิมพจะเขาสูโหมดพัก 
ในโหมดพักเคร่ืองพิมพจะทํางานเสมือนเคร่ืองพ ิมพถูกปดอยู เมื่อคุณเลือกคาเร่ิมตนของเคร่ืองพิมพ 
การตั้งคาหมดเวลาของโหมดพักจะถูกตั้งคาใหมตามเวลาท่ีมีการตั้งคาจากโรงงาน 
ซึ่งคานี้จะสามารถเปลียนแปลงไดจากไดรเวอรของเคร่ืองพิมพ 
โหมดพักอัจฉริยะจะทําการปรับการตั้งคาการหมดเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุดใหโดยขึ้นอยูกับความถ่ีของการใชงาน
เคร่ืองพิมพของคุณ

ขณะท่ีเคร่ืองพิมพอยูในโหมดพัก หนาจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง Sleep (รอทํางาน) 
แตเคร่ืองยังสามารถรับขอมูลได การรับงานพิมพจะเรียกคืนการทํางานของเคร่ืองพิมพใหเร่ิมการพิมพอีกคร้ัง

 สี/ขาวดํา

เลือกโหมดสีตอไปนี้:

• อัตโนมัติ

เคร่ืองพิมพจะตรวจสอบเนื้อหาของเอกสารของคุณวามีสีหรือไม ถาหากตรวจพบวามีสี เคร่ืองจะพิมพแบบสี 
ถาหากตรวจพบวาไมมีเนื้อหาท่ีเปนสี เคร่ืองจะพิมพแบบสีเดียว ความเร็วโดยรวมของการพิมพอาจชาลง

• สี

อุปกรณจะพิมพทุกหนาในโหมดสีครบถวน

• ขาวดํา

เลือกโหมดสีเดียวเพื่อพิมพเอกสารของคุณเปนระดับสีเทา

หมายเหตุ
• ในบางคร้ังเอกสารอาจประกอบดวยขอมูลท่ีเปนสีแมวาเอกสารจะดูเหมือนเปนสีเดียว (เชน 
สวนท่ีเปนสีเทาท่ีจริงแลวอาจประกอบดวยหลายสี)

• หากผงหมึก (โทนเนอร) สีฟา สีชมพู หรือสีเหลืองหมดอายุการใชงานระหวางการพิมพเอกสารสี 
งานพิมพจะไมสามารถเสร็จสมบูรณได คุณสามารถเลือกเร่ิมงานพิมพเอกสารอีกคร้ังในโหมดสีเดียวตราบใดท่ีผงหมึก 
(โทนเนอร) สีดํายังมีอยู

 

 โหมดสี

ทางเลือกตอไปนี้มีใหเลือกในโหมดการเทียบสี:

• ปกติ

เปนคาปกติสําหรับโหมดสี

• สดใส

สีของสวนตางๆ ถูกปรับใหมีสีสดมากขึ้น

• ไมมี
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 เพ่ิมประสิทธิภาพสีเทา

คุณสามารถปรับปรุงคุณภาพของภาพในสวนเงามืดได 

 เพ่ิมประสิทธิภาพในการพิมพสีดํา

หากภาพกราฟฟกสีดําพิมพออกมาโดยไมถูกตอง ใหเลือกการตั้งคานี้

 ล็อคสกรีนฮาลฟโทน

หยุดแอพพลิเคชันอื่นๆ ไมใหแกไขการตั้งคา Halftone การตั้งคาเร่ิมตนคือ กระดาษปอนด

 การพิมพภาพคุณภาพสูง

คุณสามารถทําใหงานพิมพเปนแบบคุณภาพสูงได หากคุณตั้งคา การพิมพภาพคุณภาพสูง ไปท่ี กระดาษบาง 
ความเร็วในการพิมพจะชาลง

 ปรับปรุงผลลัพธการพิมพ

คุณลักษณะนี้ใหคุณแกไขปญหาคุณภาพการพิมพ

• ลดการมวนของกระดาษ

หากคุณเลือกการตั้งคานี้ การมวนกระดาษอาจเกิดขึ้นนอยลง หากคุณพิมพเพียงสองสามหนา 
คุณไมจําเปนตองเลือกการตั้งคานี้ เราแนะนําใหคุณเปลี่ยนการตั้งคาไดรเวอรเคร่ืองพิมพใน ชนิดกระดาษ 
เปนการตั้งคากระดาษชนิดบาง

หมายเหตุ
การทํางานนี้จะลดอุณหภูมิของกระบวนการทําความรอนของเคร่ือง

 

• การปรับปรุงการเกาะติดของผงหมึก

หากคุณเลือกการตั้งคานี้ การกําหนดผงหมึก (โทนเนอร) จะทําไดดีขึ้น 
หากตัวเลือกนี้ไมชวยปรับปรุงใหดีขึ้นในระด ับท่ีเพียงพอ เปลี่ยนการตั้งคาไดรเวอรเคร่ืองพิมพใน 
ชนิดกระดาษ ไปท่ีการตั้งคากระดาษชนิดหนา

หมายเหตุ
การทํางานนี้จะเพิ่มอุณหภูมิของกระบวนการทําความรอนของเคร่ือง
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แท็บพอรต 2

หากคุณตองการเปลี่ยนแปลงพอรตท่ีเช่ือมตอเคร่ืองพิมพของคุณ หรือพาธไปยังเคร่ืองพิมพเคร ือขายท่ีคุณใช 
ใหเลือกหรือเพิ่มพอรตท่ีคุณตองการใช
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การถอนการติดตั้งไดรเวอรเคร่ืองพิมพ 2

ถอนการติดตั้งไดรเวอรเคร่ืองพิมพท่ีคุณติดต ั้งโดยใชขั้นตอนตอไปนี้

หมายเหตุ
• ถอนการติดตั้งตัวเลือกนี้ไมสามารถใชไดหากคุณติดตั้งไดรเวอรเคร่ืองพิมพตั้งแตตนจากฟงกช่ัน เพ่ิมเครื่องพิมพ 
ของ Windows

• หลังจากถอนการติดตั้ง ขอแนะนําใหคุณรีสตารทคอมพิวเตอรของคุณเพื่อลบไฟลท่ีใชอยูในระหวางการถอนการติดตั้ง
 

a คลิกปุม เริ่ม (เร่ิม) และไปท่ี โปรแกรมทั้งหมด, Brother จากนั้นไปท่ีช่ือเคร่ืองพิมพของคุณ

b คลิก ถอนการติดตั้ง

c ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ
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Status Monitor 2

โปรแกรมอรรถประโยชน Status Monitor 
เปนเคร่ืองมือซอฟตแวรท่ีกําหนดคาไดสําหรับตรวจสอบสถานะของอุปกรณหนึ่งหรือหลายตัวเพื่อใหคุณไดรับการแจง
เตือนความผิดพลาดทันที เชน กระดาษหมด กระดาษติดหรือตองการเปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร)
 

ตรวจสอบสถานะอุปกรณไดตลอดเวลาโดยดับเบิลคลิกไอคอนในถาดงาน หรือโดยเลือก Status Monitor ท่ีอยูใน 
เริ่ม/โปรแกรมทั้งหมด/Brother/HL-XXXX ในเคร่ืองคอมพิวเตอรของคุณ

(Windows® 7 / Windows® 8)

หากคุณเลือกชองทําเคร่ืองหมาย เปดใช Status Monitor เม่ือเริ่มตน ในระหวางการติดตั้ง คุณจะเห็นปุม  
หรือไอคอน Status Monitor บนแถบงาน

เพื่อแสดงไอคอน Status Monitor บนแถบงานของคุณ คลิกปุม  ไอคอน Status Monitor 
จะปรากฏในหนาตางเล็ก จากนั้นลากไอคอน  ไปยังแถบงาน
 

คลิกปุม Troubleshooting เพื่อเขาถึงเว็บไซตวิธีการแก ไขปญหา

 หากผงหมึก (โทนเนอร) มีระดับต่ําหรือมีปญหาเก ียวกับตลับผงหมึก (โทนเนอร) ไอคอนตอไปนี้จะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ
• สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชซอฟตแวร Status Monitor คลิกขวาท่ีไอคอน Status Monitor และเลือก 
ความชวยเหลือ

• คุณลักษณะการปรับปรุงซอฟตแวรอัตโนมัติจะทํางานเมื่อคุณลักษณะ Status Monitor ทํางาน
 

 

ระดับผงหมึก (โทนเนอร) ตํ่า

 

ตลับผงหมึก (โทนเนอร) วางเปลา
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การตรวจสอบสถานะของเคร่ืองพิมพ 2

เมื่อคุณเร่ิมตนคอมพิวเตอรของคุณจะมีไอคอน Brother Status Monitor ปรากฏขึ้นในถาดงาน

Status Monitor อาจถูกแสดงในถาดงานหรือบนเดสกท็อปของคอมพิวเตอรของคุณ

แสดงขึ้นเมือ่มขีอผดิพลาด 2

ปอบอัพเม่ือเกิดความผิดพลาด 
แจงใหคุณทราบหากมีปญหาเกี่ยวกับอุปกรณท่ีคอมพิวเตอรของคุณกําลังเฝาตรวจสอบ การตั้งคาเร่ิมตนคือ เปด

หากตองการปดใชงาน ปอบอัพเม่ือเกิดความผิดพลาด ใหคลิกขวาท่ีไอคอนหรือหนาตาง 
Brother Status Monitor แลวยกเลิกชองทําเคร่ืองหมาย ปอบอัพเม่ือเกิดความผิดพลาด

หมายเหตุ
แมในกรณีท่ี ปอบอัพเม่ือเกิดความผิดพลาด ปดอยู 
คุณสามารถตรวจสอบสถานะของเคร่ืองพิมพไดในขณะใดๆโดยแสดง Status Monitor

 

 

ไอคอนสีเขียวแสดงสถานะรอการทํางานตามปกติ

 

ไอคอนสีเหลืองแสดงคําเตือน

 

ไอคอนสีแดงแสดงขอผิดพลาด

 

ไอคอนสีเทาแสดงสถานะออฟไลน
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แม็คอินทอช 2

คุณลักษณะในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ (แม็คอินทอช) 2

เคร่ืองพิมพรองรับ Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x

หมายเหตุ
หนาจอในสวนนี้มาจาก OS X v10.7.x หนาจอบนแม็คอินทอชของคุณอาจแตกตางขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการที คุณใช

 

การเลือกตัวเลือกในการตั้งคาหนาเอกสาร 2

เลือก Paper Size (ขนาดกระดาษ), Orientation (ทิศทาง) และ Scale (ปรับขนาด)

a จากแอพพลิเคชัน เชน TextEdit คลิก File (ไฟล) จากนั้น Page Setup (ตั้งคาหนากระดาษ) ตรวจสอบวาไดเลือก 
Brother HL-XXXX (โดยท่ี XXXX คือช่ือรุนของคุณ) ในเมนูปอบ-อัพ Format for (รูปแบบสําหรับ) 
เลือกเปลี่ยนการตั้งคาสําหรับ Paper Size (ขนาดกระดาษ), Orientation (ทิศทาง) และ Scale (ปรับขนาด) 
จากนั้นคลิก OK (ตกลง)
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b จากแอพพลิเคชัน เชน TextEdit คลิก File (ไฟล) จากนั้น Print (พิมพ) เพื่อเร่ิมพิมพ

 (สําหรับ Mac OS X v10.6.8) 
สําหรับทางเลือกการตั้งคาเพิ่มเติม ใหคลิกท่ีสามเหลี่ยมดานขางเมนูปอบ-อัพ
 

 

หมายเหตุ
บันทึกการตั้งคาปจจุบันเปนคาท่ีตั้งลวงหนาโดยเลือก Save As (บันทึกเปน) จากรายการแบบดึงลง Presets 
(ตั้งคาลวงหนา)
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 (สําหรับ OS X v10.7.x และ 10.8.x) 
สําหรับทางเลือกการตั้งคาเพิ่มเติม ใหคลิกท่ีปุม Show Details (แสดงรายละเอียด)
 

 

หมายเหตุ
บันทึกการตั้งคาปจจุบันเปนคาท่ีตั้งลวงหนาโดยเลือก Save Current Settings as Preset... 
(บันทึกการตั้งคาปจจุบันเปนตั้งคาลวงหนา...) จากรายการแบบดึงลง Presets (ตั้งคาลวงหนา)
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การเลือกตัวเลือกการพิมพ 2

เพื่อควบคุมคุณลักษณะการพิมพพิเศษ เลือก Print Settings (การตั้งคาการพิมพ) จากกลองโตตอบการพิมพ 
สําหรับรายละเอียดตัวเลือกท่ีใชได ดูท่ีคําอธิบายตัวเลือกตอไปนี้
 

หนาปก 2

คุณสามารถเลือกการตั้งคาหนาปกตอไปนี้:
 

 Print Cover Page (พิมพหนาปก)

หากตองการเพิ่มหนาปกในเอกสารของคุณ ใชฟงกช่ันนี้

 Cover Page Type (ประเภทหนาปก)

เลือกเทมเพลตสําหรับหนาปก

 Billing Info (ขอมูลการเรียกเก็บเงิน)

หากตองการเพิ่มขอมูลใบเสร็จรับเงินในหนาปก ใสขอความในชองขอความ Billing Info (ขอมูลการเรียกเก็บเงิน)
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โครงหนาเอกสาร 2

 

 Pages per Sheet (หนาตอแผน)

ตัวเลือก Pages per Sheet (หนาตอแผน) 
ใชสําหรับลดขนาดของภาพในหนาหนึ่งเพื่อใหพิมพหลายหนาในหนึ่งแผน

 Layout Direction (ทิศทางเคาโครง)

เมื่อคุณระบุจํานวนหนาตอแผน คุณสามารถระบุทิศทางการจัดหนากระดาษของคุณไดดวย

 Border (ขอบ)

หากตองการเพิ่มเสนขอบ ใหใชงานฟงกชันนี้

 Two-Sided (สองดาน)

โปรดดูท่ี 2การพิมพ 2 ดาน uu หนา 72

 Reverse page orientation (ทิศทางพิมพยอนกลับหนา)

เลือก Reverse page orientation (ทิศทางพิมพยอนกลับหนา) เพื่อหมุนหนาเอกสารกลับ 180 องศา

 Flip horizontally (พลิกแนวนอน)

เลือกทําเคร่ืองหมายท่ี Flip horizontally (พลิกแนวนอน) เพื่อพิมพเปนกลับดานจากซายไปขวา
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การพิมพโดยการใชการรักษาความปลอดภัย 2

 

 Secure Print (การพิมพโดยใชระบบการรักษาความปลอดภัย):

เอกสารท่ีปลอดภัยคือเอกสารท่ีปองกันดวยรหัสผานเมื่อถูกสงไปยังเคร่ืองพิมพ 
เฉพาะผูท่ีทราบรหัสผานเทานั้นท่ีสามารถพิมพเอกสารได เนื่องจากเอกสารถูกปองกันความปลอดภัยท่ีเคร่ืองพิมพ 
คุณตองปอนรหัสผานโดยใชแผงควบคุมของเคร่ืองเพื่อพิมพเอกสาร

การสงเอกสารท่ีปลอดภัย:

a เลือก Secure Print (การพิมพโดยใชระบบการรักษาความปลอดภัย)

b ปอนรหัสผาน ช่ือผูใชและช่ืองานของคุณ แลวคลิก Print (พิมพ)

c เพื่อพิมพเอกสารท่ีมีการปองกัน คุณตองปอนรหัสผานของคุณโดยใชแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ (ดู 
การพิมพขอมูลสําหรับการรักษาความปลอดภัย uu หนา 103)

ในการลบเอกสารท่ีมีการปองกัน คุณจะตองใชแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพเพื่อทําการลบ (ดู 
การพิมพขอมูลสําหรับการรักษาความปลอดภัย uu หนา 103)
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การต้ังคาการพิมพ 2

เลือกการตั้งคาของคุณในรายการ Print Settings (การตั้งคาการพิมพ):
 

 Media Type (ชนิดกระดาษ)

เลือกประเภทส่ือส่ิงพิมพชนิดใดชนิดหนึ่งดังต อไปนี้:

• Plain Paper (กระดาษธรรมดา)

• Thin Paper (กระดาษบาง)

• Thick Paper (กระดาษหนา)

• Thicker Paper (กระดาษท่ีมีความหนามาก)

• Bond Paper (กระดาษปอนด)

• Envelopes (ซองจดหมาย)

• Env. Thick (ซองชนิดหนา)

• Env. Thin (ซองชนิดบาง)

• Recycled Paper (กระดาษรีไซเคิล)

• Label (ฉลาก)

• Glossy Paper (กระดาษแบบมันวาว)

 Print Quality (คุณภาพการพิมพ)

เลือกการตั้งคาคุณภาพการพิมพตอไปนี้:

• Normal (ธรรมดา)

ระดับ 600 dpi แนะนําใหใชสําหรับการพิมพธรรมดา การพ ิมพคุณภาพดีโดยท่ีมีความเร็วใจการพิมพท่ีดี

• Fine (ละเอียด)

ระดับ 2400 dpi. โหมดการพิมพท่ีละเอียดท่ีสุด ใชงานโหมดนี้เพื่อพิมพภาพท่ีตองการความถูกตองเช นภาพถาย 
เนื่องจากขอมูลการพิมพมีขนาดใหญกวาโหมดปกติอยางมาก ระยะเวลาการประมวลผล ระยะเวลาการสงขอมูล 
และระยะเวลาการพิมพจะยาวนานกวา
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หมายเหตุ
ความเร็วในการพิมพอาจเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับการตั้งคาคุณภาพการพิมพท่ีคุณเลือก เมื่อเลือกคุณภาพการพิมพสูง 
การพิมพจะใชเวลานานขึ้น เมื่อเลือกคุณภาพการพิมพต่ํา การพิมพจะใชเวลานอยลง
 

 Color / Mono (สี/ขาวดํา)

เลือกการตั้งคา สี/สีเดียว ท่ีเหมาะสม

• Auto (อัตโนมัติ)

เคร่ืองพิมพจะตรวจสอบเนื้อหาของเอกสารของคุณวามีสีหรือไม ถาหากตรวจพบวามีสี เคร่ืองจะพิมพแบบสี 
ถาหากตรวจพบวาไมมีเนื้อหาท่ีเปนสี เคร่ืองจะพิมพแบบสีเดียว ความเร็วโดยรวมของการพิมพอาจชาลง

• Color (สี)

เมื่อเอกสารของคุณประกอบดวยสี และคุณตองการพิมพเปนสี ใหเลือกโหมดนี้

• Mono (ขาวดํา)

เลือกโหมดนี้ถาหากเอกสารของคุณมีตัวอักษรและ/หรือวัตถุ เฉพาะสีดําและระดับสีเทา 
การพิมพสีเดียวจะมีความเร็วในการประมวลผลการพิมพสูงกวาโหมดพิมพสี หากเอกสารของคุณมี สี 
การเลือกโหมดสีเดียวจะเปนการพิมพเอกสารของค ุณเปนสีเทา 256 ระดับสี

หมายเหตุ
• ในบางคร้ังเอกสารอาจประกอบดวยขอมูลท่ีเปนสีแมวาเอกสารจะดูเหมือนเปนสีเดียว (เชน 
สวนท่ีเปนสีเทาท่ีจริงแลวอาจประกอบดวยหลายสี)

• หากตลับผงหมึก (โทนเนอร) สีฟา สีชมพู หรือสีเหล ืองหมดอายุการใชงานระหวางการพิมพเอกสารสี 
งานพิมพจะไมสามารถเสร็จสมบูรณได คุณสามารถเลือกเร่ิมงานพิมพเอกสารอีกคร้ังในโหมดสีเดียวตราบใดท่ีผงหมึก 
(โทนเนอร) สีดํายังมีอยู
 

 Paper Source (แหลงกระดาษ)

เลือก Auto Select (เลือกอัตโนมัติ), Tray1 (ถาด 1) หรือ Manual (กําหนดเอง)
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การตั้งคาการพิมพ Advanced (ขั้นสูง)

เมื่อคุณคลิกเคร่ืองหมายสามเหลี่ยม (c) ขาง Advanced (ขั้นสูง) การตั้งคาการพิมพขั้นสูงจะปรากฏ
 

 Toner Save Mode (โหมดประหยัดผงหมึก)

ประหยัดการใชงานผงหมึก (โทนเนอร) ไดดวยคุณลักษณะนี้ เมื่อคุณตั้งคา Toner Save Mode 
(โหมดประหยัดผงหมึก) ไปท่ี เปด คุณภาพการพิมพจะจางลง การตั้งคาเร่ิมตนคือ ปด

หมายเหตุ
ไมแนะนําใหใช Toner Save Mode (โหมดประหยัดผงหมึก) ในการพิมพภาพถายหรือภาพระดับสีเทา
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 Improve Print Output (ปรับปรุงผลลัพธการพิมพ)

คุณลักษณะนี้ใหคุณแกไขปญหาคุณภาพการพิมพ

• Reduce Paper Curl (ลดการมวนของกระดาษ)

หากคุณเลือกการตั้งคานี้ การมวนกระดาษอาจเกิดขึ้นนอยลง

หากคุณพิมพเพียงสองสามหนา คุณไมจําเปนตองเลือกการตั้งคานี้ 
เราแนะนําใหคุณเปลี่ยนการตั้งคาไดรเวอรเครื องพิมพใน Media Type (ชนิดกระดาษ) 
เปนการตั้งคากระดาษชนิดบาง

หมายเหตุ
การทํางานนี้จะลดอุณหภูมิของกระบวนการทําความรอนของเคร่ือง

 

• Improve Toner Fixing (การปรับปรุงการเกาะติดของผงหมึก)

หากคุณเลือกการตั้งคานี้ การกําหนดผงหมึก (โทนเนอร) จะทําไดดีขึ้น 
หากตัวเลือกนี้ไมชวยปรับปรุงใหดีขึ้นในระด ับท่ีเพียงพอ เปลี่ยนการตั้งคาไดรเวอรเคร่ืองพิมพใน Media Type 
(ชนิดกระดาษ) ไปท่ีการตั้งคากระดาษชนิดหนา

หมายเหตุ
การทํางานนี้จะเพิ่มอุณหภูมิของกระบวนการทําความรอนของเคร่ือง

 

 Sleep Time (โหมดการพักเคร่ือง (Sleep Time))

เมื่อเคร่ืองพิมพไมไดรับขอมูลเปนระยะเวลาหนึ่ง เคร่ืองพิมพจะเขาสูโหมดพัก 
ในโหมดพักเคร่ืองพิมพจะทํางานเสมือนเคร่ืองพ ิมพถูกปดอยู หากคุณเลือก Printer Default 
(คาเร่ิมตนของเคร่ืองพิมพ) การตั้งคาหมดเวลาของโหมดพักจะถูกตั้งคาใหมตามเวลาท่ีมีตั้งคาจากโรงงาน 
ซึ่งคานี้จะสามารถเปลียนแปลงไดจากไดรเวอรของเคร่ืองพิมพ หากคุณตองการเปลี่ยนเวลาพักเล ือก Manual 
(กําหนดเอง) (ดวยตนเอง) แลวปอนเวลาในชองขอความในไดรเวอร

ขณะท่ีเคร่ืองพิมพอยูในโหมดพัก หนาจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง Sleep (รอทํางาน) 
แตเคร่ืองยังสามารถรับขอมูลได การรับงานพิมพจะเรียกคืนการทํางานของเคร่ืองพิมพใหเร่ิมการพิมพอีกคร้ัง

 Other Print Options (ตัวเลือกการพิมพอื่นๆ)

• Skip Blank Page (ขามหนาวาง)

ถาเลือก Skip Blank Page (ขามหนาวาง) ไดรเวอรเคร่ืองพิมพจะตรวจจับหนาวาง และจะไมพิมพหนาวาง

การต้ังคาสี 2

 Color Mode (โหมดสี)

ทางเลือกตอไปนี้มีใหเลือกในโหมดการเทียบสี:

• Normal (ปกติ)

เปนคาปกติสําหรับโหมดสี

• Vivid (สดใส)

สีของสวนตางๆ ถูกปรับใหมีสีสดมากขึ้น

• None (ไมมี)

 Improve Gray Color (เพิ่มประสิทธิภาพสีเทา)

คุณสามารถปรับปรุงคุณภาพของภาพในสวนเงามืดได 
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 Enhance Black Printing (เพิ่มประสิทธิภาพในการพิมพสีดํา)

หากภาพกราฟฟกสีดําพิมพออกมาโดยไมถูกตอง ใหเลือกการตั้งคานี้
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2การพิมพ 2 ดาน 2

 การพิมพ 2 ดานอัตโนมัติ

เลือก Layout (เคาโครง)

เลือก Long-edge binding (เขาเลมขอบยาว) หรือ Short-edge binding (เขาเลมขอบส้ัน) ใน Two-Sided 
(สองดาน)
 

 การพิมพ 2 ดานดวยตนเอง

เลือก Paper Handling (การจัดการกระดาษ)

• เลือก Even Only (หนาคูเทานั้น) และ Print (พิมพ) บรรจุกระดาษท่ีพิมพในถาดอีกคร้ัง 
(คว่ําดานท่ีวางลงในถาดท่ี 1 หรือถาดปอนกระดาษเอนกประสงค) เลือก Odd Only (หนาคี่เทานั้น) และ Print 
(พิมพ)
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คุณลักษณะในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ BR-Script3 (การเลียนแบบภาษา 
PostScript® 3™) 2

ในสวนนี้จะแนะนําการทํางานท่ีแตกตางของไดรเวอรเคร่ืองพิมพ BR-Script3 
สําหรับการทํางานพื้นฐานของไดรเวอรเคร่ืองพิมพ  BR-Script3 ดูท่ี คุณลักษณะในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ (แม็คอินทอช) 
uu หนา 61 สําหรับ Page Setup (ตั้งคาหนากระดาษ), Cover Page (หนาปก), Paper Source (แหลงกระดาษ) 
และ Layout (เคาโครง)

การเลือกตัวเลือกการพิมพ 2

เพื่อควบคุมคุณลักษณะการพิมพพิเศษ เลือก Printer Features (คุณสมบัติเคร่ืองพิมพ) จากกลองโตตอบการพิมพ 
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คุณลักษณะเคร่ืองพิมพ 2

Feature Sets: (ชุดคุณสมบัติ:) General 1 (ท่ัวไป 1)
 

 Print Quality (คุณภาพการพิมพ)

เลือกความละเอียดคาใดคาหนึ่งจากรายการแบบดึงลง คุณภาพการพิมพ

• Normal (ธรรมดา (600 x 600 dpi))

600×600 dpi แนะนําใหใชสําหรับการพิมพธรรมดา การพิมพค ุณภาพดีโดยท่ีมีความเร็วใจการพิมพพอสมควร

• Fine (ละเอียด (ช้ัน 2400 dpi))

ระดับ 2400 dpi. โหมดการพิมพท่ีละเอียดท่ีสุด ใชงานโหมดนี้เพื่อพิมพภาพท่ีตองการความถูกตองเช นภาพถาย 
เนื่องจากขอมูลการพิมพมีขนาดใหญกวาโหมดปกติอยางมาก ระยะเวลาการประมวลผล/ระยะเวลาการสงขอมูล 
และระยะเวลาการพิมพจะยาวนานกวา

 Media Type (ชนิดกระดาษ)

เลือกชนิดส่ือส่ิงพิมพใหตรงกับกระดาษท่ีคุณบรรจุในเคร่ืองพิมพ

• Plain Paper (กระดาษธรรมดา)

• Thin Paper (กระดาษบาง)

• Thick Paper (กระดาษหนา)

• Thicker Paper (กระดาษท่ีมีความหนามาก)

• Bond Paper (กระดาษปอนด)

• Envelopes (ซองจดหมาย)

• Env. Thick (ซองชนิดหนา)

• Env. Thin (ซองชนิดบาง)

• Recycled Paper (กระดาษรีไซเคิล)

• Label (ฉลาก)

• Glossy Paper (กระดาษแบบมันวาว)
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 Toner Save Mode (โหมดประหยัดผงหมึก)

คุณสามารถประหยัดการใชผงหมึก (โทนเนอร) ไดโดยใชคุณลักษณะนี้ เมื่อคุณเลือก Toner Save Mode 
(โหมดประหยัดผงหมึก) งานพิมพของคุณจะสีจางลง การตั้งคาเร่ิมตนคือ ปด

หมายเหตุ
ไมแนะนําใหใช Toner Save Mode (โหมดประหยัดผงหมึก) ในการพิมพภาพถายหรือภาพระดับสีเทา
 

 Sleep Time [Min.] (โหมดการพักเคร่ือง [นาที])

เมื่อเคร่ืองพิมพไมไดรับขอมูลเปนระยะเวลาหนึ่ง เคร่ืองพิมพจะเขาสูโหมดพัก 
ในโหมดพักเคร่ืองพิมพจะทํางานเสมือนเคร่ืองพ ิมพถูกปดอยู หากคุณเลือก Printer Default 
(คาเร่ิมตนของเคร่ืองพิมพ) การตั้งคาหมดเวลาของโหมดพักจะถูกตั้งคาใหมตามเวลาท่ีมีตั้งคาจากโรงงาน 
ซึ่งคานี้จะสามารถเปลียนแปลงไดจากไดรเวอรของเคร่ืองพิมพ หากคุณตองการเปลี่ยนเวลาพัก ใหเลือก 2, 10 หรือ 
30

ขณะท่ีเคร่ืองพิมพอยูในโหมดพัก หนาจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง Sleep (รอทํางาน) 
แตเคร่ืองยังสามารถรับขอมูลได การรับงานพิมพจะเรียกคืนการทํางานของเคร่ืองพิมพใหเร่ิมการพิมพอีกคร้ัง

 Color / Mono (สี/ขาวดํา)

เลือกโหมดสีท่ีเหมาะสมดังตอไปนี้:

• Auto (อัตโนมัติ)

เคร่ืองพิมพจะตรวจสอบเนื้อหาของเอกสารของคุณวามีสีหรือไม ถาหากตรวจพบวามีสี เคร่ืองจะพิมพแบบสี 
ถาหากตรวจพบวาไมมีเนื้อหาท่ีเปนสี เคร่ืองจะพิมพแบบสีเดียว ความเร็วโดยรวมของการพิมพอาจชาลง

• Color (สี)

อุปกรณจะพิมพทุกหนาในโหมดสีครบถวน

• Mono (ขาวดํา)

เลือกโหมดสีเดียวเพื่อพิมพเอกสารของคุณเปนระดับสีเทา

หมายเหตุ
• ในบางคร้ังเอกสารอาจประกอบดวยขอมูลท่ีเปนสีแมวาเอกสารจะดูเหมือนเปนสีเดียว (เชน 
สวนท่ีเปนสีเทาท่ีจริงแลวอาจประกอบดวยหลายสี)

• หากตลับผงหมึก (โทนเนอร) สีฟา สีชมพู หรือสีเหล ืองหมดอายุการใชงานระหวางการพิมพเอกสารสี 
งานพิมพจะไมสามารถเสร็จสมบูรณได คุณสามารถเลือกเร่ิมงานพิมพเอกสารอีกคร้ังในโหมดสีเดียวตราบใดท่ีผงหมึก 
(โทนเนอร) สีดํายังมีอยู
 

 Color Mode (โหมดสี)

ทางเลือกตอไปนี้มีใหเลือกในโหมดการเทียบสี:

• Normal (ปกติ)

เปนคาปกติสําหรับโหมดสี

• Vivid (สดใส)

สีของสวนตางๆ ถูกปรับใหมีสีสดมากขึ้น

• None (ไมมี)
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Feature Sets: (ชุดคุณสมบัติ:) General 2 (ท่ัวไป 2)
 

 Improve Gray Colour (เพิ่มประสิทธิภาพสีเทา)

คุณสามารถปรับปรุงคุณภาพของภาพในสวนเงามืดได 

 Enhance Black Printing (เพิ่มประสิทธิภาพในการพิมพสีดํา)

หากภาพกราฟฟกสีดําพิมพออกมาโดยไมถูกตอง ใหเลือกการตั้งคานี้

 Halftone Screen Lock (ล็อคหนาจอคร่ึงสี)

หยุดแอพพลิเคชันอื่นๆ ไมใหแกไขการตั้งคา Halftone การตั้งคาเร่ิมตนคือ เปด

 High Quality Image Printing (การพิมพภาพคุณภาพสูง)

คุณสามารถเพิ่มคุณภาพของภาพท่ีพิมพได หากคุณตั้งคา High Quality Image Printing 
(การพิมพภาพคุณภาพสูง) ไปท่ี เปด ความเร็วในการพิมพจะชาลง

 Improve Print Output (ปรับปรุงผลลัพธการพิมพ)

คุณลักษณะนี้ใหคุณแกไขปญหาคุณภาพการพิมพ

• Reduce Paper Curl (ลดการมวนของกระดาษ)

หากคุณเลือกการตั้งคานี้ การมวนกระดาษอาจเกิดขึ้นนอยลง

หากคุณพิมพเพียงสองสามหนา คุณไมจําเปนตองเลือกการตั้งคานี้ 
เราแนะนําใหคุณเปลี่ยนการตั้งคาไดรเวอรเครื องพิมพใน Media Type (ชนิดกระดาษ) 
เปนการตั้งคากระดาษชนิดบาง

หมายเหตุ
การทํางานนี้จะลดอุณหภูมิของกระบวนการทําความรอนของเคร่ือง

 

• Improve Toner Fixing (การปรับปรุงการเกาะติดของผงหมึก)

หากคุณเลือกการตั้งคานี้ การกําหนดผงหมึก (โทนเนอร) จะทําไดดีขึ้น 
หากตัวเลือกนี้ไมชวยปรับปรุงใหดีขึ้นในระด ับท่ีเพียงพอ เปลี่ยนการตั้งคาไดรเวอรเคร่ืองพิมพใน Media Type 
(ชนิดกระดาษ) ไปท่ีการตั้งคากระดาษชนิดหนา

หมายเหตุ
การทํางานนี้จะเพิ่มอุณหภูมิของกระบวนการทําความรอนของเคร่ือง
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การพิมพโดยการใชการรักษาความปลอดภัย 2

เอกสารท่ีปลอดภัยคือเอกสารท่ีปองกันดวยรหัสผานเมื่อถูกสงไปยังเคร่ืองพิมพ 
เฉพาะผูท่ีทราบรหัสผานเทานั้นท่ีสามารถพิมพเอกสารได เนื่องจากเอกสารถูกปองกันความปลอดภัยท่ีเคร่ืองพิมพ 
คุณตองปอนรหัสผานโดยใชแผงควบคุมของเคร่ืองเพื่อพิมพเอกสาร
 

หากคุณตองการสรางงานพิมพท่ีไดมีการปองกัน ใหเลือก Secure Print 
(การพิมพโดยใชระบบการรักษาความปลอดภัย) และเล ือกชองทําเคร่ืองหมาย Secure Print 
(การพิมพโดยใชระบบการรักษาความปลอดภัย) ปอนรหัสผานในชองขอความ Password (รหัสผาน) แลวคลิก Print 
(พิมพ)

(สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพโดยใช การรักษาความปลอดภัย ใหดูท่ี 
การพิมพขอมูลสําหรับการรักษาความปลอดภัย uu หนา 103)
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การลบไดรเวอรเคร่ืองพิมพ 2

a เขาระบบในฐานะ ‘ผูดูแลระบบ’

b จากเมนู Apple ใหเลือก System Preferences (การตั้งคาระบบ) คลิก Print & Fax (พิมพและแฟกซ) หรือ 
Print & Scan (พิมพ & สแกน) 1 แลวเลือกเคร่ืองพิมพท่ีคุณตองการลบ และลบเคร่ืองพิมพโดยคลิกท่ีปุม -

c คลิก Delete Printer (ลบเคร่ืองพิมพ) 
1 Print & Scan (พิมพ & สแกน) สําหรับผูใช OS X v10.7.x และ 10.8.x
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Status Monitor 2

โปรแกรมอรรถประโยชน Status Monitor (ติดตามสถานะ) 
เปนเคร่ืองมือซอฟตแวรท่ีกําหนดคาไดสําหรับตรวจสอบสถานะของเคร่ือง ใหคุณดูขอความแสดงความผิดพลาด เชน 
ไมมีกระดาษหรือกระดาษติดตามคาบเวลาการอัพเดตท่ีตั้งไวลวงหนา 
และใหคุณเขาถึงโปรแกรมอรรถประโยชนการจัดการผานเว็บ ตรวจสอบสถานะอุปกรณไดโดยเปดใช Brother Status 
Monitor โดยทําตามขั้นตอนตอไปนี้:

 สําหรับ Mac OS X v10.6.8

a รัน System Preferences (การตั้งคาระบบ) เลือก Print & Fax (พิมพและแฟกซ) แลวเลือกเคร่ือง

b คลิก Options & Supplies... (ทางเลือกและวัสดุ) เลือกแท็บ Utility (ยูทิลิตี้) แลวคลิก 
Open Printer Utility (เปดยูทิลิตี้เคร่ืองพิมพ) Status Monitor จะเร่ิมตน

 สําหรับ OS X v10.7.x และ 10.8.x

a รัน System Preferences (การตั้งคาระบบ) เลือก Print & Scan (พิมพ & สแกน) แลวเลือกเคร่ือง

b คลิก Options & Supplies... (ทางเลือกและวัสดุ) เลือกแท็บ Utility (ยูทิลิตี้) แลวคลิก 
Open Printer Utility (เปดยูทิลิตี้เคร่ืองพิมพ) Status Monitor จะเร่ิมตน

การอัพเดตสถานะของเคร่ืองพิมพ 2

หากคุณตองการทราบสถานะเคร่ืองลาสุดขณะหนาต าง Status Monitor (ติดตามสถานะ) เปด ใหคลิกไอคอนรีเฟรช 

 

 หากผงหมึก (โทนเนอร) มีระดับต่ําหรือมีปญหาเก ียวกับตลับผงหมึก (โทนเนอร) ไอคอนตอไปนี้จะปรากฏขึ้น

คุณสามารถตั้งคาชวงท่ีซอฟตแวรจะอัพเดตขอมูลสถานะของเคร่ืองพิมพ ไปท่ีแถบเมนู Brother Status Monitor 
แลวเลือก Preferences (การตั้งคา)

 

ระดับผงหมึก (โทนเนอร) ตํ่า

 

ตลับผงหมึก (โทนเนอร) วางเปลา
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การซอนหรือแสดงหนาตาง 2

หลังจากเร่ิม Status Monitor (ติดตามสถานะ) แลว คุณสามารถซอนหรือแสดงหนาต างได เพื่อซอนหนาตาง 
ไปท่ีแถบเมนู Brother Status Monitor แลวเลือก Hide Status Monitor (ซอนติดตามสถานะ) เพื่อแสดงหนาตาง 
คลิกไอคอน Brother Status Monitor ในแทน
 

การออกจากหนาตาง 2

คลิก Brother Status Monitor ในแถบเมนูแลวเลือก Quit Status Monitor (ออกจากติดตามสถานะ) 
จากเมนูปอบ-อัพ

การบริหารจดัการบนเวบ็ (การเช่ือมตอเครือขายเทานั้น) 2

เขาถึงระบบการบริหารจัดการบนเว็บไดโดยคลิกไอคอนเคร่ืองพิมพบนหนาจอ Status Monitor (ติดตามสถานะ) 
เว็บบราวเซอรมาตรฐานสามารถใชจัดการเคร่ืองพ ิมพของคุณไดโดยใช HTTP 
(การถายโอนโพรโทคอลขอความหลายมิติ) 
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการบนเว็บ uuคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช: Web Based Management
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ซอฟตแวร 2

ซอฟตแวรสําหรับเครือขาย 2

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับซอฟตแวรโปรแกรมอรรถประโยชนเครือขาย uuคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช: Network features
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3

แผงควบคมุ 3

เคร่ืองพิมพนี้มีหนาจอแสดงผลแบบ LCD หนึ่งจอ ปุ มแปดปุมและไฟแสดงสถานะ LEDs สองดวงบนแผงควบคุม 
หนาจอแสดงผลแบบ LCD เปนจอแสดงผลบรรทัดเดียว 16 ตวัอักษร

ภาพรวมของแผงควบคุม 3

ภาพประกอบนํามาจาก HL-3170CDW
 

1 หนาจอแสดงผลแบบ LCD
แสดงขอความเพื่อชวยใหคุณตั้งคาและใชงานเคร่ืองพิมพของคุณ
ตัวบงช้ีระดับแบบส่ีระดับ แสดงความแรงของสัญญาณแบบไรสายหากคุณใชการเช่ือมตอเครือขายแบบไรสาย

2  เปด/ปด เครื่อง
คุณสามารถเปดและปดเคร่ือง

กดปุม  คางไวเพื่อเปดเคร่ือง 

กดคางไวท่ีปุม  เพื่อปดเคร่ือง หนาจอจะแสดง Shutting Down (ปดเคร่ือง) 
และจะยังคงเปดอยูเปนเวลาไมกี่วินาทีกอนท ี่จะดับลง

ขอมูลท่ัวไป 3

    

0 สูงสุ
ด

1
2

3

4

5

6

7

8
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3 ปุมเมนู:
a หรือ b ( + หรือ -)
กดเพื่อเลื่อนดูเมนูและตัวเลือก
กดเพื่อปอนตัวเลขและเพิ่มตัวเลข คุณสามารถปอนตัวเลขไดสองวิธี โดยกด a หรือ b 
เพื่อเลื่อนตัวเลขขึ้นหรือลงคร้ังละหนึ่ง หรือคุณสามารถกดคางท่ีปุม a หรือ b เพื่อเลื่อนอยางรวดเร็ว 
เมื่อคุณเห็นตัวเลขท่ีคุณตองการ กด OK
OK
ใหคุณจัดเก็บการตั้งคาของคุณในเคร่ืองพิมพ หลังจากเปลี่ยนการตั้งคา เคร่ืองพิมพจะกลับสูระดับเมนูกอนหนานี้
Back
ยอนกลับหนึ่งระดับในโครงสรางเมนู
ใหคุณเลือกตัวเลขกอนหนานี้ขณะตั้งคาตัวเลข

4 Secure
คุณสามารถพิมพขอมูลท่ีบันทึกไวในหนวยความจําเมื่อคุณปอนรหัสผานส่ีตัว (สําหรับขอมูลเพ ิ่มเติม ใหดูท่ี 
การพิมพขอมูลสําหรับการรักษาความปลอดภัย uu หนา 103)

5 Go
คุณสามารถแกไขขอความแสดงความผิดพลาดโดยกด Go เพื่อลางขอผิดพลาดอื่นๆ ท้ังหมด 
ทําตามคําแนะนําบนแผงควบคุม หรือดูท่ี ขอความแสดงความผิดพลาดและการบํารุงรักษา uu หนา 163
หยุดช่ัวคราวและพิมพตอ
ใหคุณพิมพขอมูลท่ีเหลืออยูในหนวยความจําของเคร่ืองพิมพ
ใหคุณเลือกตัวเลือกการแสดงผลในระดับเมนูสุดท าย หลังจากการตั้งคาถูกเปลี่ยนแปลงแลว 
เคร่ืองจะกลับสูโหมดการเตรียมพรอม
สลับไปท่ีโหมดการพิมพซ้ําโดยกดปุมนี้คางไวประมาณ 4 วินาที (สําหรับรายละเอียด ดูท่ี การพิมพเอกสารซ้ํา 
uu หนา 102)

6 Cancel
ใหคุณยกเลิกการตั้งคาปจจุบัน
ยกเลิกงานพิมพท่ีตั้งโปรแกรมแลว และลางออกจากหนวยความจําของเคร่ืองพิมพ เพื่อยกเลิกงานพ ิมพหลายงาน 
กดปุมนี้คางไวจนกวาหนาจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง Cancel All Jobs (ยกเลิกงานท้ังหมด)

7 ไฟ Error LED
กะพริบเปนสีสมเมื่อหนาจอแสดงผลแบบ LCD แสดงขอผิดพลาดหรือขอความสถานะท่ีสําคัญ (สําหรับรายละเอียด 
ดูท่ี ไฟ LED uu หนา 84)

8 ไฟ Data LED
ไฟ LED จะกะพริบขึ้นอยูกับสถานะของเคร่ืองพิมพ (สําหรับรายละเอียด ดูท่ี ไฟ LED uu หนา 84)
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ไฟ LED 3

LED เปนไฟท่ีแสดงสถานะของเคร่ืองพิมพ

ไฟ LED ขอมูล (สีเขียว) 3

ไฟ LED แสดงความผิดพลาด (สีสม) 3

ขอความสถานะเคร่ืองพิมพ 3

ตารางตอไปนี้แสดงขอความแสดงสถานะของเคร่ืองในระหวางการทํางานปกติ: 

ไฟ LED ความหมาย

เปด ขอมูลอยูในหนวยความจําของเครื่องพิมพ

การกะพริบ เครื่องกําลังรับหรือกประมวผลขอมูล

ปด ไมมีขอมูลเหลืออยูในหนวยความจํา

ไฟ LED ความหมาย

การกะพริบ เกิดปญหากับเครือ่งพิมพ

ปด เครื่องพิมพไมมีปญหาใดๆ

ขอความสถานะเครือ่งพิมพ ความหมาย

Cooling Down (การระบายความรอน) เครื่องพิมพกําลังระบายความรอน

Cancel Printing (ยกเลิกการพิมพ)

Cancel All Jobs 
(ยกเลิกงานท้ังหมด)

เครื่องพิมพกําลังยกเลิกงานพิมพ

Calibrate (ปรับเทียบ) เครื่องพิมพกําลังปรับแตงคาความหนาแนนของสี

Ignore Data (ขามขอมูล) เครื่องไมใสใจขอมูลท่ีประมวลผลโดยใชไดรเวอร PS

Pause (หยุดชั่วคราว) เครื่องหยุดทํางานชั่วคราว กด Go เพ่ือเริ่มใชงานเครือ่งอีกครั้ง

Please Wait (โปรดรอ) เครื่องพิมพกําลังอุนเครื่อง

เครื่องพิมพกําลังดําเนินการปรับแตงคาของสี

Printing (กําลังพิมพ) เครื่องกําลังพิมพ

Ready (พรอม) เครื่องพรอมสําหรับการพิมพ

Sleep (รอทํางาน) ในโหมดพัก (โหมดประหยัดพลังงาน) 
เครื่องพิมพจะทํางานเสมือนเครื่องพิมพถูกปดอยู แตเครื่องพิมพยังคงรับขอมูลได 
การรับงานพิมพจะเรยีกคืนการทํางานของเครื่องพ ิมพใหเริ่มการพิมพอีกครั้ง

Deep Sleep (รอทํางานนาน) ในโหมดพักลึก (ท่ีลดปริมาณการใชไฟไดมากกวาโหมดพัก) 
เครื่องพิมพจะทํางานเสมือนเครื่องพิมพถูกปดอยู หากเครือ่งพิมพอยูในโหมดพัก 
และไมไดรับงานใดๆ เปนระยะเวลาหนึ่ง เครื่องพิมพจะเขาสูโหมดพักลึก 
เครื่องพิมพจะเรียกคืนการทํางานเมื่อเครื่องพ ิมพไดรับงานพิมพ

Registration (การลงทะเบียนสี) เครื่องกําลังปรับคาตําแหนงพิมพ
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ตารางเมนู 3

วิธีเขาใชงานโหมดเมนู 3

a กดปุมเมนู (a, b, OK หรือ Back) เพื่อเขาสูการทํางานออฟไลนของเคร่ืองพิมพ

b เลื่อนผานเมนูแตละระดับโดยกด a หรือ b ในทิศทางท่ีคุณตองการ

c กด OK เมื่อตัวเลือกท่ีคุณตองการปรากฏบนหนาจอแสดงผลแบบ LCD จากนั้นหนาจอแสดงผลแบบ LCD 
จะแสดงระดับเมนูถัดไป

d กด a หรือ b เพื่อเลื่อนไปท่ีตัวเลือกเมนูถัดไป

e กด OK หรือ Go
เมื่อคุณเสร็จส้ินการตั้งคาตัวเลือก หนาจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง Accepted (ยอมรับ)

ตารางเมนู 3

มีเจ็ดเมนู สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกท่ีมีอยูในแตละเมนู ดูท่ีตารางตอไปนี้

หากแผงควบคุมไมทํางานเปนเวลา 30 วินาที หนาจอแสดงผลแบบ LCD จะกลับสูโหมดการเตรียมพรอม

หมายเหตุ
ช่ือบนหนาจอแสดงผลแบบ LCD แผงควบคุมมีดังนี้

• ถาดกระดาษมาตรฐาน: Tray 1 (ถาด 1)

• ถาดปอนกระดาษอเนกประสงค Manual Feed (ปอนดวยตนเอง)
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Machine Info. (ขอมูลเครื่อง)

เมนูยอย 1 เมนูยอย 2 ตัวเลือกเมนู ตัวเลือก คําอธิบาย

Print 
Settings 
(การต้ังคาการ
พิมพ)

- - - พิมพหนาการต้ังคาเครื่องพิมพ

Print 
NetSetting 
(พิมพ 
NetSetting)

- - - พิมพรายงานการกําหนดคาเครือขาย

Print WLAN 
Report 
(พิมพรายงาน 
WLAN)

(HL-3170CDW)

- - - พิมพผลการวิเคราะหการเชื่อมตอ LAN แบบไรสาย

Test Print 
(การทดลอง
พิมพ)

- - - พิมพหนากระดาษสําหรับการทดสอบ

Demo Print 
(สาธิตการพิมพ)

- - - พิมพหนาตัวอยาง

Drum Dot 
Print 
(การพิมพใบตรว
จสอบชุดแมแบบ
สรางภาพ (ดรัม))

- - - พิมพใบตรวจสอบชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)

Print Font 
(แบบอักษรการ
พิมพ)

(HL-3170CDW)

HP LaserJet - - พิมพรายการและตัวอยางแบบอักษรของ HP LaserJet

BR-Script 3 - - พิมพรายการและตัวอยางแบบอักษร BR-Script

Serial No. 
(หมายเลข
เครื่อง)

- - - แสดงหมายเลขผลิตภัณฑของเครื่องพิมพ

Version 
(เวอรชัน)

Main Version 
(เวอรชันหลัก)

- - แสดงเวอรชันเฟรมแวรหลัก

Sub1 Version 
(รุน Sub1)

- - แสดงเวอรชันเฟรมแวรรอง

RAM Size (ขนาด 
RAM)

- - แสดงขนาดหนวยความจําในเครื่องพิมพน้ี

Page Count 
(จํานวนหนา)

Total (รวม) - - แสดงจํานวนรวมหนาท่ีพิมพท้ังหมด

Color (สี) - - แสดงจํานวนรวมหนาท่ีพิมพสีท้ังหมด

Monochrome 
(ขาวดํา)

- - แสดงจํานวนรวมหนาท่ีพิมพสีเดียวท้ังหมด

 คาท่ีต้ังจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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Image Count 
(จํานวนภาพ)

Black (BK) 
(สีดํา (BK))

- - แสดงปริมาณภาพท่ีพิมพไดจากหมึกสีดํา

Cyan (C) 
(สีฟา (C))

- - แสดงปริมาณภาพท่ีพิมพไดจากหมึกสีฟา

Magenta (M) 
(สีชมพู (M))

- - แสดงปริมาณภาพท่ีพิมพไดจากหมึกสีชมพู

Yellow (Y) 
(สีเหลือง (Y))

- - แสดงปริมาณภาพท่ีพิมพไดจากหมึกสีเหลือง

Drum Count 
(จํานวนชุดแม
แบบสรางภาพ 
(ดรมั))

Black (BK) 
(สีดํา (BK))

- - แสดงจํานวนหนาท่ีพิมพท้ังหมดสําหรับชุดแมแบบสราง
ภาพ (ดรัม) สีดํา

Cyan (C) 
(สีฟา (C))

- - แสดงจํานวนหนาท่ีพิมพท้ังหมดสําหรับชุดแมแบบสราง
ภาพ (ดรัม) สีฟา

Magenta (M) 
(สีชมพู (M))

- - แสดงจํานวนหนาท่ีพิมพท้ังหมดสําหรับชุดแมแบบสราง
ภาพ (ดรัม) สีชมพู

Yellow (Y) 
(สีเหลือง (Y))

- - แสดงจํานวนหนาท่ีพิมพท้ังหมดสําหรับชุดแมแบบสราง
ภาพ (ดรัม) สีเหลือง

Machine Info. (ขอมูลเครื่อง) (ตอ)

เมนูยอย 1 เมนูยอย 2 ตัวเลือกเมนู ตัวเลือก คําอธิบาย

 คาท่ีต้ังจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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Parts Life 
(อายุการใชงาน
ชิ้นสวน)

Toner Life 
(อายุโทนเนอร)

Black 
(BK) 
(สีดํา (BK))

- แสดงอายุการใชงานท่ีเหลืออยูของตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) 

ตัวอยางเชน 
ถาอายุการใชงานท่ีเหลืออยูของตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) สีดําคือ 20% หนาจอแสดงผลแบบ LCD 
จะแสดงดังน้ี

BK oonnnnnnnn

Cyan (C) 
(สีฟา (C))

-

Magenta 
(M) 
(สีชมพู (M))

-

Yellow 
(Y) 
(สีเหลือง (Y))

-

Drum Life 
(อายุการใชงานชุด
แมแบบสรางภาพ 
(ดรัม))

Black 
(BK) 
(สีดํา (BK))

- แสดงอายุการใชงานท่ีเหลืออยูของชุดแมแบบสร างภาพ 
(ดรัม) สีดํา

Cyan (C) 
(สีฟา (C))

- แสดงอายุการใชงานท่ีเหลืออยูของชุดแมแบบสร างภาพ 
(ดรัม) สีฟา

Magenta 
(M) 
(สีชมพู (M))

- แสดงอายุการใชงานท่ีเหลืออยูของชุดแมแบบสร างภาพ 
(ดรัม) สีชมพู

Yellow 
(Y) 
(สีเหลือง (Y))

- แสดงอายุการใชงานท่ีเหลืออยูของชุดแมแบบสร างภาพ 
(ดรัม) สีเหลือง

Belt Life 
(อายุสายพาน)

- - แสดงอายุการใชงานท่ีเหลืออยูของชุดสายพานลําเลียง
กระดาษ

PF Kit1 Life 
(อายุการใชงาน 
PF Kit1)

- - แสดงจํานวนหนาท่ีเหลืออยูท่ีจะพิมพดวย PF kit 1

Fuser Life 
(อายุการใชงาน
ฟวเซอร)

- - แสดงจํานวนหนาท่ีเหลืออยูท่ีจะพิมพดวยชุดทำความ
รอน

Machine Info. (ขอมูลเครื่อง) (ตอ)

เมนูยอย 1 เมนูยอย 2 ตัวเลือกเมนู ตัวเลือก คําอธิบาย
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Reset Parts 
Life 
(ต้ังคาใหม
สําหรับชิ้นสวน)

(ปรากฏเฉพาะ
กรณทีี่ชดุแมแบบ
สรางภาพ (ดรมั) 
หรอืชดุสายพานล
ำเลียงกระดาษถกู
ใชงานเกิน
กวาอายกุารใช
งานท่ีถกูประเมนิ
ไว)

Drum Unit 
(ชุดแมแบบสราง
ภาพ)

Black 
(BK) 
(สีดํา (BK))

- ต้ังคาใหมสําหรับอายุการใชงานของชุดแมแบบสราง
ภาพ (ดรัม) สีดํา 
ปรากฏในกรณีท่ีคุณเปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ใหม

Cyan (C) 
(สีฟา (C))

- ต้ังคาใหมสําหรับอายุการใชงานของชุดแมแบบสราง
ภาพ (ดรัม) สีฟา 
ปรากฏในกรณีท่ีคุณเปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ใหม

Magenta 
(M) 
(สีชมพู (M))

- ต้ังคาใหมสําหรับอายุการใชงานของชุดแมแบบสราง
ภาพ (ดรัม) สีชมพู 
ปรากฏในกรณีท่ีคุณเปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ใหม

Yellow 
(Y) 
(สีเหลือง (Y))

- ต้ังคาใหมสําหรับอายุการใชงานของชุดแมแบบสราง
ภาพ (ดรัม) สีเหลือง 
ปรากฏในกรณีท่ีคุณเปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ใหม

Belt Unit 
(ชุดสายพานลําเลี
ยงกระดาษ)

- - ต้ังคาใหมสําหรับอายุการใชงานของชุดสายพานลำเลียง
กระดาษ 
ปรากฏในกรณีท่ีคุณเปล่ียนชุดสายพานลําเลียงกระดาษ
ใหม

Machine Info. (ขอมูลเครื่อง) (ตอ)

เมนูยอย 1 เมนูยอย 2 ตัวเลือกเมนู ตัวเลือก คําอธิบาย
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Paper Tray (ถาดกระดาษ) 3

เมนูยอย ตัวเลือก คําอธิบาย

Manual Feed 
(ปอนดวยตนเอง)

On (เปด) / Off (ปด)* เลือกวาจะปอนกระดาษดวยตนเองหรือไม 

2-sided (พิมพ 2 ดาน) On(Long Bind) 
(เปด (สันปกยาว)) / 
On(Short Bind) 
(เปด (สันปกสั้น)) / Off (ปด)* 

เลือกวาจะพิมพบนกระดาษสองดานหรือไม

Tray1 Size (ขนาดถาด 1) Any (ใดๆ)* / Letter (จดหมาย) / 
Legal / A4 / Executive / 
JIS B5 / A5 / A5 L / JIS B6 / 
A6 / Folio 

เลือกขนาดกระดาษท่ีคุณบรรจุในถาดกระดาษมาตรฐาน

 คาท่ีต้ังจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู



ขอมูลท่ัวไป 

91

3

General Setup (การตั้งคาทั่วไป) 3

เมนูยอย ตัวเลือกเมนู ตัวเลือก คําอธิบาย

Local Language 
(ภาษาในเครือ่ง)

- English (อังกฤษ)* / 
Français (ฝรั่งเศส)...

เปล่ียนภาษาแสดงผลบนหนาจอแสดง
ผลแบบ LCD สําหรับประเทศของคุณ

Ecology 
(การรักษาสิ่งแวดลอม)

Sleep Time 
(เวลารอทํางาน)

0 / 1 / 2 / 3* / 4 / 5 / 
... Min (นาที) 

ต้ังคาเวลาท่ีจะกลับสูโหมดประหยัดพลัง
งาน

Toner Save 
(ประหยัดผงหมึก 
(โทนเนอร))

On (เปด) / Off (ปด)* เพ่ิมจํานวนหนาท่ีสามารถทําการพิมพได
จากตลับผงหมึก (โทนเนอร)

Auto Power Off 
(ปดเครื่องอัตโนมัติ)

Off (ปด)* / 1 hour 
(1 ชั่วโมง) / 2 hours 
(2 ชั่วโมง) / 4 hours 
(4 ชั่วโมง) / 8 hours 
(8 ชั่วโมง)

ต้ังคาจํานวนชั่วโมงท่ีเครื่องจะคงอยูใน
โหมดพักลึกกอนท่ีจะเขาสูโหมดปด
เครือ่ง เลือก Off (ปด) 
ถาหากคุณไมตองการใหเครื่องพิมพเขา
สูโหมดปดเครื่อง

Panel Control 
(แผงควบคุม)

Button Repeat 
(กดปุมซํ้า)

0.1* / 0.4 / 0.6 / 0.8 / 
1.0 / 1.4 / 1.8 / 2.0 Sec 
(วินาที) 

ต้ังคาเวลาสําหรับเปล่ียนขอความบน
หนาจอแสดงผลแบบ LCD เมื่อ
กด a หรอื b คางไวชวงหน่ึง

Message Scroll 
(เล่ือนดูขอความ)

level1 (ระดับ 1)* / 
level2 (ระดับ 2) / ... / 
Level10 (ระดับ 10) 

ต้ังคาเวลาเปนวินาทีท่ีขอความบน
หนาจอแสดงผลแบบ LCD 
จะเล่ือนในหนาจอแสดงผลแบบ LCD 
จากระดับ 1=0.2 วินาทีถึงระดับ 10=2.0 
วินาที

LCD Contrast 
(ความคมชัด LCD)

-nnonn+ ปรับความคมชัดของหนาจอแสดงผล
แบบ LCD

Auto Online 
(อัตโนมัติออนไลน)

On (เปด)* / Off (ปด) ต้ังคาใหเครื่องกลับสูโหมดการเตรียม
พรอมหลังจากท่ีวางงานเปนเวลา 
30 วินาที หากคุณเลือกOff (ปด) 
เครือ่งจะไมสามารถรบัคําสั่งพิมพถาหาก
กําลังอยูในโหมดเมนู

Setting Lock 
(ล็อคการต้ังคา)

- On (เปด) / Off (ปด)* เปดการต้ังคาแผงล็อค On (เปด) หรอื 
Off (ปด) โดยใชรหัสผาน

Reprint 
(การการพิมพซํ้า)

- On (เปด) / Off (ปด)* เปดการต้ังคาการพิมพซํ้า On (เปด) หรือ 
Off (ปด)

Interface 
(อินเตอรเฟส)

Select (เลือก) Auto (อัตโนมัติ)* / USB / 
Network (เครือขาย) 

เลือกอินเตอรเฟสท่ีจะใช

หากคุณเลือก Auto (อัตโนมติั) 
เครือ่งจะเปล่ียนอินเตอรเฟสเปน USB 
หรือ Ethernet 
โดยอัตโนมัติข้ึนอยูกับอินเตอรเฟสใดได
รับขอมลู

Auto IF Time 
(อัตโนมัติถาเวลา)

1 / 2 / 3 / 4 / 5* / ... / 
99Sec (วินาที) 

คุณตองต้ังคาชวงหมดเวลาสําหรบั
ตัวเลือกอินเตอรเฟสอัตโนมัติ

Input Buffer 
(อินพุตบัฟเฟอร)

Level (ระดับ) 1 / 2 / 3 / 
4* / ... / 7 

เพ่ิมหรือลดความจุบัฟเฟอรอินพุต
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Print Menu (เมนูการพิมพ)

เมนูยอย ตัวเลือกเมนู ตัวเลือก คําอธิบาย

Emulation 
(เลียนแบบ)

(HL-3170CDW)

- Auto (อัตโนมัติ)* / HP 
LaserJet / BR-Script 3

เลือกโหมดการเลียนแบบท่ีคุณใช

Auto Continue 
(ตอเน่ืองอัตโนมัติ)

- On (เปด) / Off (ปด)* เลือกการต้ังคาน้ีหากคุณตองการใหเครื่อ
งลางขอผิดพลาดเก่ียวกับขนาดกระดาษโ
ดยอัตโนมัติ

Output Color 
(สีขาออก)

(HL-3170CDW)

- Auto (อัตโนมัติ)* / Color 
(สี) / Mono (ขาวดํา)

ต้ังคาสีท่ีพิมพออกมา

Media Type 
(ประเภทสื่อ)

(HL-3170CDW)

- Plain Paper 
(กระดาษธรรมดา)* / 
Thick Paper 
(กระดาษหนา) / 
Thicker Paper 
(กระดาษหนามาก) / 
Thin Paper (กระดาษบาง) / 
Recycled Paper 
(กระดาษรีไซเคิล) / 
Bond Paper 
(กระดาษปอนด) / 
Envelopes (ซอง) / 
Env. Thick (ซอง หนา) / 
Env. Thin (ซอง บาง) / 
Glossy Paper 
(กระดาษแบบมันวาว) 

ต้ังคาชนิดกระดาษ

Paper (กระดาษ)

(HL-3170CDW)

- Letter (จดหมาย) / 
Legal / A4* / 
Executive / Com-10 / 
DL / JIS B5 / B5 / A5 / A5 
L / JIS B6 / A6 / Monarch  
(โมนารช ) / C5 / Folio

ต้ังคาขนาดกระดาษ

Copies (สําเนา)

(HL-3170CDW)

- 1* / 2 / ... / 999 ต้ังคาจํานวนหนาท่ีพิมพ

Orientation 
(ทิศทาง)

(HL-3170CDW)

- Portrait (แนวต้ัง)* / 
Landscape (แนวนอน) 

เครื่องพิมพน้ีสามารถพิมพจํานวนหนาใน
แนวต้ังหรือแนวนอน
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Print Position 
(ตําแหนงพิมพ)

X Offset 
(X ออฟเซ็ต)

-500 / -499 / ... / -1 / 0* / 
1 / ... / 499 / 500Dots (จุด) 

เล่ือนไปท่ีตําแหนงเริม่พิมพ 
(ท่ีมุมซายบนบของหนา) 
ในแนวนอนสูงสุด -500 (ซาย) ถึง +500 
(ขวา) จุด ความละเอียด 300 dpi

Y Offset 
(Y ออฟเซ็ต)

-500 / -499 / ... / -1 / 0* / 
1 / ... / 499 / 500Dots (จุด) 

เล่ือนไปท่ีตําแหนงเริม่พิมพ 
(ท่ีมุมซายบนของหนา) ในแนวต้ังสูงสุด -
500 (บน) ถึง +500 (ลาง) จุด 
ความละเอียด 300 dpi

Auto FF (FF อัตโนมัติ)

(HL-3170CDW)

- On (เปด) / Off (ปด)* ใหคุณพิมพขอมูลท่ีเหลืออยูโดยไมกด 
Go

HP LaserJet

(HL-3170CDW)

Font No. 
(หมายเลขแบบอักษร)

I000 / ... / I059* / ... / 
I071 

ต้ังคาหมายเลขแบบอักษร

Font Pitch 
(ความกวางแบบอักษร)

0.44 / ... / 10.00* / ... / 
99.99 

ต้ังคาระดับแบบอักษร

เมนู Font Pitch 
(ความกวางแบบอักษร) 
จะปรากฏเมื่อคุณเลือก I059 ถึง I071 
ในการต้ังคา Font No. 
(หมายเลขแบบอักษร)

Font Point 
(ขนาดพอยทแบบ
อักษร)

4.00 / ... / 12.00* / ... / 
999.75 

ต้ังคาขนาดแบบอักษร

เมนู Font Point 
(ขนาดพอยทแบบอักษร) 
จะปรากฏเมื่อคุณเลือก I000 ถึง I058 
ในการต้ังคา Font No. 
(หมายเลขแบบอักษร)

Symbol Set 
(ชุดสัญลักษณ)

PC-8* / PC-8 D/N / ... ต้ังคาชุดสัญลักษณหรือชุดตัวอักษร

Table Print 
(พิมพตาราง)

- พิมพตารางรหัส 
หาก Change Emulation 
(เปล่ียนการเลียนแบบ) 
ปรากฏบนหนาจอแสดงผลแบบ LCD 
ใหเลือก Auto (อัตโนมัติ) หรือ HP 
LaserJet ใน Emulation 
(เลียนแบบ) จาก Print Menu 
(เมนูการพิมพ) (ดู หนา 92)

Auto LF 
(LF อัตโนมัติ)

On (เปด) / Off (ปด)* เปด: CR i CR+LF, ปด: CR i CR

Auto CR 
(CR อัตโนมัติ)

On (เปด) / Off (ปด)* เปด: LF i LF+CR, FF i FF+CR, หรือ 
VT i VT+CR 
ปด: LF i LF, FF i FF, หรือ VT i VT

Auto WRAP 
(WRAP อัตโนมัติ)

On (เปด) / Off (ปด)* เลือกวาจะแทรกอักขระข้ึนบรรทัดใหม 
(line feed) และปดแคร (carriage 
return) 
เมื่อเครื่องพิมพถึงขอบกระดาษดานขวา
หรือไม

Print Menu (เมนูการพิมพ) (ตอ)

เมนูยอย ตัวเลือกเมนู ตัวเลือก คําอธิบาย
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HP LaserJet

(HL-3170CDW)

(ตอ)

Auto SKIP 
(SKIP อัตโนมัติ)

On (เปด)* / Off (ปด) เลือกวาจะแทรกอักขระข้ึนบรรทัดใหม 
(line feed) และปดแคร (carriage 
return) 
เมื่อตําแหนงเครื่องพิมพถึงขอบกระดาษ
ดานลางหรือไม

Left Margin 
(ขอบกระดาษซาย)

## ต้ังคาขอบกระดาษดานซายท่ีคอลัมน 0 
ถึงคอลัมน 70 ท่ี 1 cpi 
การต้ังคาเริ่มตนคือ 0 cpi

Right Margin 
(ขอบกระดาษขวา)

## ต้ังคาขอบกระดาษดานขวาท่ีคอลัมน 10 
ถึงคอลัมน 80 ท่ี 1 cpi 
การต้ังคาเริ่มตนคือ 78 cpi (A4)

Top Margin 
(ขอบกระดาษบน)

#.## ต้ังคาขอบกระดาษดานบนท่ีระยะจาก
ขอบดานบนของกระดาษ: 0.00, 0.33, 
0.50, 1.00, 1.50 หรือ 2.00 น้ิว 
การต้ังคาเริ่มตนคือ 0.50 น้ิว

Bottom Margin 
(ขอบกระดาษลาง)

#.## ต้ังคาขอบกระดาษดานลางท่ีระยะจาก
ขอบดานลางของกระดาษ: 0.00, 0.33, 
0.50, 1.00, 1.50 หรือ 2.00 น้ิว 
การต้ังคาเริ่มตนคือ 0.50 น้ิว

Lines (เสน) ### ต้ังคาจํานวนบรรทัดในแตละหนาจาก 5 
ถึง 128 บรรทัด การต้ังคาเริม่ตนคือ 64 
บรรทัด (A4)

BR-Script 3 

(HL-3170CDW)

Error Print 
(พิมพผิดพลาด)

On (เปด)* / Off (ปด) เลือกวาจะใหเครื่องพิมพขอมูล
ความผิดพลาดเมื่อเกิดขอผิพลาดหรือไม

CAPT On (เปด) / Off (ปด)* ใชงานเทคโนโลยีการพิมพสีข้ันสูง 
(CAPT - Color Advanced Printing 
Technology) 
เพ่ือคุณภาพงานพิมพท่ีสูงเมื่อพิมพไฟล 
PS ท่ีสรางโดยไดรเวอร PS ท่ีไมใชของ 
Brother สี 
และภาพจะดูชัดเจนและถูกตองมากข้ึน 
ความเร็วในการพิมพจะชาลง

Print Menu (เมนูการพิมพ) (ตอ)

เมนูยอย ตัวเลือกเมนู ตัวเลือก คําอธิบาย
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Network Menu (เมนูเครือขาย) สําหรับ HL-3150CDN 3

1 ### หมายถึง จํานวนภายในชวง 000 ถึง 255 สําหรับการเชื่อมตอเครือขาย หาก 'วิธีการบูตเคร่ือง' ของเครื องเปน 'Auto' 
เคร่ืองพิมพจะพยายามต้ังคาเลขที่อยูไอพี (IP) และ Subnet Mask โดยจากเซิรฟเวอรบูท เชน DHCP หรือ BOOTP ในกรณีทีไ่มพบเซิรฟเวอรบูท 
จะมีการจัดสรรเลขที่อยูไอพี APIPA ให ตัวอยางเช น 169 254. [001-254]. [000-255] หาก 'วิธีการบูตเคร่ือง' ของเคร่ืองพิมพต้ังคาไปที่ 'Static' 
คุณตองปอนเลขที่อยูไอพีจากแผงควบคุมของเคร ื่องพิมพดวยตนเอง

เมนูยอย 1 เมนูยอย 2 ตัวเลือกเมนู ตัวเลือก คําอธิบาย

TCP/IP Boot 
Method 
(วิธีบูท)

- Auto (อัตโนมัติ)* / Static 
(คงท่ี) / RARP / BOOTP / 
DHCP 

เลือกวิธีการเชื่อมตอไอพี (IP) 
ท่ีตรงตามความตองการของคุณ
ท่ีสุด

IP Address 
(IP แอดเดรส)

- ###.###.###.###

(000.000.000.000)* 1
ปอนเลขท่ีอยูไอพี

Subnet 
Mask 
(ซับเน็ตมาสก)

- ###.###.###.###

(000.000.000.000)* 1
ปอน Subnet mask

Gateway 
(เกตเวย)

- ###.###.###.###

(000.000.000.000)* 1
ปอนท่ีอยูเกตเวย

IP Boot 
Tries 
(จํานวนครั้งท่ี
พยายามเริ่มตน 
IP)

- 0 / 1 / 2 / 3* / ... / 32767 ระบุจํานวนครั้งท่ีเครื่องพยายามติด
ตอเลขท่ีอยู IP เมื่อต้ังคา Boot 
Method (วิธีบูท) 
ไปท่ีการต้ังคาใดๆ ยกเวน Static 
(คงท่ี)

APIPA - On (เปด)* / Off (ปด) จัดสรรเลขท่ีอยูไอพีภายในชวงลิงค
โลคอล (link-local) โดยอัตโนมัติ 1

IPv6 - On (เปด) / Off (ปด)* ต้ังคาการใชโพรโทคอล IPv6

Ethernet 
(อีเธอรเน็ต)

- - Auto (อัตโนมัติ)* / 
100B-FD / 100B-HD / 
10B-FD / 10B-HD 

เลือกโหมดเชื่อมตอ Ethernet

Wired 
Status 
(สถานะแบบ
ใชสาย)

- - Active 100B-FD 
(ใชงาน 100B-FD) / 
Active 100B-HD 
(ใชงาน 100B-HD) / 
Active 10B-FD 
(ใชงาน 10B-FD) / 
Active 10B-HD 
(ใชงาน 10B-HD) / 
Inactive (ไมใชงาน) / 
Wired OFF (ปดการใชสาย) 

แสดงสถานะการเชื่อมตอ Ethernet

MAC 
Address 
(MAC 
แอดเดรส)

- - - แสดง MAC 
แอดเดรสของเครื่องพิมพ

Network 
Reset 
(รีเซ็ต
เครือขาย)

กูคืนการต้ังคาเครือขายท้ังหมดของเซิรฟเวอรการพิมพภายในไปท่ีคาเริ่มตนท่ีมาจากโรงงาน

 คาท่ีต้ังจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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Network Menu (เมนูเครือขาย) สําหรับ HL-3170CDW

เมนูยอย 1 เมนูยอย 2 ตัวเลือกเมนู ตัวเลือก คําอธิบาย

Wired LAN 
(LAN มสีาย)

TCP/IP Boot Method 
(วิธีบูท)

Auto (อัตโนมัติ)* / Static 
(คงท่ี) / RARP / BOOTP / 
DHCP 

เลือกวิธีการเชื่อมตอไอพี (IP) 
ท่ีตรงตามความตองการของคุณท่ี
สุด

IP Address (IP 
แอดเดรส)

###.###.###.###

(000.000.000.000)* 1
ปอนเลขท่ีอยูไอพี

Subnet Mask 
(ซับเน็ตมาสก)

###.###.###.###

(000.000.000.000)* 1
ปอน Subnet mask

Gateway (เกตเวย) ###.###.###.###

(000.000.000.000)* 1
ปอนท่ีอยูเกตเวย

IP Boot Tries 
(จํานวนครั้งท่ี
พยายามเริ่มตน IP)

0 / 1 / 2 / 3* / ... / 32767 ระบุจํานวนครัง้ท่ีเครื่องพยายาม
ติดตอเลขท่ีอยู IP เมื่อต้ังคา 
Boot Method (วิธีบูท) 
ไปท่ีการต้ังคาใดๆ ยกเวน 
Static (คงท่ี)

APIPA On (เปด)* / Off (ปด) จัดสรรเลขท่ีอยูไอพีภายในชวง
ลิงคโลคอล (link-local) 
โดยอัตโนมัติ 1

IPv6 On (เปด) / Off (ปด)* เปดการใชงานหรือปดการใชงาน
โพรโทคอล IPv6

Ethernet 
(อีเธอรเน็ต)

- Auto (อัตโนมัติ)* / 
100B-FD / 100B-HD / 
10B-FD / 10B-HD 

เลือกโหมดเชื่อมตอ Ethernet

Wired Status 
(สถานะแบบใช
สาย)

- Active 100B-FD 
(ใชงาน 100B-FD) / 
Active 100B-HD 
(ใชงาน 100B-HD) / 
Active 10B-FD 
(ใชงาน 10B-FD) / 
Active 10B-HD 
(ใชงาน 10B-HD) / 
Inactive (ไมใชงาน) / 
Wired OFF (ปดการใชสาย) 

แสดงสถานะการเชื่อมตอ 
Ethernet

MAC Address 
(MAC แอดเดรส)

- - แสดง MAC 
แอดเดรสของเครือ่งพิมพ

Set to 
Default 
(ต้ังคาเปน
คาเริ่มตน)

กูคืนการต้ังคาเครือขายแบบใชสายของเซิรฟเวอรการพิมพภายในไปท่ีคาเริ่มตนท่ีมาจาก
โรงงาน

Wired Enable 
(เปดใชงานแบบมี
สาย)

- On (เปด)* / Off (ปด) เลือกโหมดเชื่อมตอ Ethernet

 คาท่ีต้ังจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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WLAN TCP/IP Boot Method 
(วิธีบูท)

Auto (อัตโนมัติ)* / Static 
(คงท่ี) / RARP / BOOTP / 
DHCP 

เลือกวิธีการเชื่อมตอไอพี (IP) 
ท่ีตรงตามความตองการของคุณท่ี
สุด

IP Address 
(IP แอดเดรส)

###.###.###.###

(000.000.000.000)* 1
ปอนเลขท่ีอยูไอพี

Subnet Mask 
(ซับเน็ตมาสก)

###.###.###.###

(000.000.000.000)* 1
ปอน Subnet mask

Gateway (เกตเวย) ###.###.###.###

(000.000.000.000)* 1
ปอนท่ีอยูเกตเวย

IP Boot Tries 
(จํานวนครั้งท่ี
พยายามเริ่มตน IP)

0 / 1 / 2 / 3* / ... / 32767 ระบุจํานวนครัง้ท่ีเครื่องพยายาม
ติดตอเลขท่ีอยู IP เมื่อต้ังคา 
Boot Method (วิธีบูท) 
ไปท่ีการต้ังคาใดๆ ยกเวน 
Static (คงท่ี)

APIPA On (เปด)* / Off (ปด) จัดสรรเลขท่ีอยูไอพีภายในชวง
ลิงคโลคอล (link-local) 
โดยอัตโนมัติ 1

IPv6 On (เปด) / Off (ปด)* เปดการใชงานหรือปดการใชงาน
โพรโทคอล IPv6

Setup Wizard 
(ตัวชวยการ
ต้ังคา)

- - กําหนดคาเครือขายแบบไรสาย
โดยใชวิซารดต้ังคา

WPS/AOSS - - กําหนดคาเครือขายแบบไรสาย
โดยใชวิธีการ WPS หรอื AOSS™

WPS w/
PIN Code 
(WPS ท่ีมี
รหัส PIN)

- - กําหนดคาเครือขายแบบไรสาย
โดยใช WPS ท่ีมี PIN code

Network Menu (เมนูเครือขาย) สําหรับ HL-3170CDW (ตอ)

เมนูยอย 1 เมนูยอย 2 ตัวเลือกเมนู ตัวเลือก คําอธิบาย

 คาท่ีต้ังจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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WLAN

(ตอ)

WLAN Status 
(สถานะ WLAN)

(ปรากฏเฉพาะเมื่อ 
WLAN Enable 
(เปดใชงาน 
WLAN) เปน On 
(เปด) และ 
Wired Enable 
(เปดใชงานแบบมี
สาย) เปน Off 
(ปด))

Status (สถานะ) Active(11n) 
(ใชงาน (11n)) / 
Active(11b) 
(ใชงาน (11b)) / 
Active(11g) 
(ใชงาน (11g)) / 
Wired LAN Active 
(LAN แบบมีสายใชงาน) / 
WLAN OFF (ปด WLAN) / 
AOSS Active 
(AOSS ทํางาน) / 
Connection Fail 
(เชื่อมตอลมเหลว) 

แสดงสถานะการเชื่อมตอ 
Ethernet แบบไรสาย

Signal (สัญญาณ) Strong (แรง) / Medium 
(ปานกลาง) / Weak (ออน) / 
None (ไมมี) 

แสดงเง่ือนไขสัญญาณ

Channel 
(ชองสัญญาณ)

- แสดงชองสัญญาณท่ีใชงานเมื่อ 
Status (สถานะ) เปดทํางาน

Speed (ความเรว็) - แสดงความเรว็ในการเชื่อมตอเมื่อ 
Status (สถานะ) ทํางาน

SSID - แสดง SSID [ใชตัวเลขสูงสุด 32 
หลักและตัวอักษร 0-9, a-z และ 
A-Z ในคา ASCII]

Comm. Mode 
(โหมด สื่อสาร)

Ad-hoc (เฉพาะกิจ) / 
Infrastructure 
(โครงสราง) 

แสดงโหมดการสื่อสารปจจุบัน

MAC Address 
(MAC แอดเดรส)

- - แสดง MAC 
แอดเดรสของเครือ่งพิมพ

Set to 
Default 
(ต้ังคาเปนคาเริ่ม
ตน)

กูคืนการต้ังคาเครือขายแบบไรสายของเซิรฟเวอรการพิมพภายในไปท่ีคาเริ่มตนท่ีมาจาก
โรงงาน

WLAN Enable 
(เปดใชงาน 
WLAN)

- On (เปด) / Off (ปด)* เปดหรือปดสวนตอประสานเครือ
ขายแบบไรสาย

Wi-Fi 
Direct

Push Button 
(ปุมกด)

- - คุณสามารถกําหนดคาเครือขาย 
Wi-Fi Direct™ 
ไดงายดายโดยใชปุมกดเพียง
ปุมเดียว

PIN Code (รหัส 
PIN)

- - คุณสามารถกําหนดคาเครือขาย 
Wi-Fi Direct™ ไดโดยใช WPS 
ท่ีมี PIN code

Manual (คูมือ) - - คุณสามารถกําหนดคาเครือขาย 
Wi-Fi Direct™ ดวยตนเอง

Network Menu (เมนูเครือขาย) สําหรับ HL-3170CDW (ตอ)

เมนูยอย 1 เมนูยอย 2 ตัวเลือกเมนู ตัวเลือก คําอธิบาย
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Wi-Fi 
Direct

(ตอ)

Group Owner 
(เจาของกลุม)

- On (เปด) / Off (ปด)* ต้ังคาเครื่องพิมพของคุณเปนเจา
ของกลุม

Device Info. 
(ขอมูลอุปกรณ)

Device Name 
(ชื่ออุปกรณ)

- คุณสามารถแสดงชื่ออุปกรณจากเ
ครื่องพิมพของคุณ

SSID - แสดง SSID ของเจาของกลุม

เมื่อเครื่องพิมพไมไดเชื่อมตอ 
หนาจอแสดงผลแบบ LCD 
จะแสดง Not Connected 
(ไมเชื่อมตอ)

IP Address 
(IP แอดเดรส)

- แสดงเลขท่ีอยูไอพีของเครื่อง
ของคุณ

Status Info. 
(ขอมูลสถานะ)

Status (สถานะ) G/O Active(**) 
(G/O ทํางาน (**)) / 
Client Active 
(ไคลเอนททํางาน) / 
Not Connected 
(ไมเชื่อมตอ) / Off (ปด) / 
Wired LAN Active 
(LAN แบบมีสายใชงาน) 

** = จํานวนอุปกรณ

แสดงสถานะเครือขาย Wi-Fi 
Direct™

Signal (สัญญาณ) Strong (แรง) / Medium 
(ปานกลาง) / Weak (ออน) / 
None (ไมมี)

แสดงความแรงของสัญญาณ
เครือขาย Wi-Fi Direct™

เมื่อเครื่องพิมพของคุณทําหนาท่ี
เปนเจาของกลุม 
หนาจอแสดงผลแบบ LCD 
จะแสดง Strong (แรง) เสมอ

Channel 
(ชองสัญญาณ)

- แสดงชองสัญญาณท่ีใชงานเมื่อ 
Status (สถานะ) เปน G/O 
Active(**) (G/O ทํางาน 
(**)) หรือ Client Active 
(ไคลเอนททํางาน)

Speed (ความเรว็) - แสดงความเรว็ในการเชื่อมตอเมื่อ 
Status (สถานะ) เปน G/O 
Active(**) (G/O ทํางาน 
(**)) หรือ Client Active 
(ไคลเอนททํางาน)

I/F Enable 
(เปดใชงาน I/F)

- On (เปด) / Off (ปด)* เปดการใชงานหรือปดการใชงาน
การเชื่อมตอ Wi-Fi Direct™

Network Menu (เมนูเครือขาย) สําหรับ HL-3170CDW (ตอ)

เมนูยอย 1 เมนูยอย 2 ตัวเลือกเมนู ตัวเลือก คําอธิบาย
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31 ### หมายถึง จํานวนภายในชวง 000 ถึง 255 สําหรับการเชื่อมตอเครือขาย หาก 'วิธีการบูตเคร่ือง' ของเครื องเปน 'Auto' 
เคร่ืองพิมพจะพยายามต้ังคาเลขที่อยูไอพี (IP) และ Subnet Mask โดยจากเซิรฟเวอรบูท เชน DHCP หรือ BOOTP ในกรณีทีไ่มพบเซิรฟเวอรบูท 
จะมีการจัดสรรเลขที่อยูไอพี APIPA ให ตัวอยางเช น 169 254. [001-254]. [000-255] หาก 'วิธีการบูตเคร่ือง' ของเคร่ืองพิมพต้ังคาไปที่ 'Static' 
คุณตองปอนเลขที่อยูไอพีจากแผงควบคุมของเคร ื่องพิมพดวยตนเอง

Reset Menu (รีเซ็ตเมนู) 3

Network 
Reset (รีเซ็ต
เครือขาย)

กูคืนการต้ังคาเครือขายท้ังหมดของเซิรฟเวอรการพิมพภายในไปท่ีคาเริ่มตนท่ีมาจากโรงงาน

การแสดงผลบนหนาจอ คําอธิบาย

Network (เครือขาย) กูคืนการต้ังคาเครอืขายท้ังหมดของเซิรฟเวอรการพิมพภายในไปท่ีคาเริ่มตนท่ีมาจากโรงงาน

Factory Reset 
(รีเซ็ตคาท่ีต้ังจากโรงงาน)

ต้ังคาใหมสําหรับเครือ่งพิมพ และกูคืนการตั งคาเครื่องพิมพ (รวมถึงการต้ังคาคําสั่ง) 
ไปท่ีคาเริ่มตนจากโรงงาน

 คาท่ีต้ังจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู

Network Menu (เมนูเครือขาย) สําหรับ HL-3170CDW (ตอ)

เมนูยอย 1 เมนูยอย 2 ตัวเลือกเมนู ตัวเลือก คําอธิบาย

 คาท่ีต้ังจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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3

Color Correction (การแกไขสี) 3

เมนูยอย ตัวเลือก คําอธิบาย

Frequency (ความถี่) Normal (ธรรมดา)* / Low (ตํ่า) / 
Off (ปด)

ต้ังคาคาบเวลาท่ีคุณตองการดําเนินการการปรับแตงคา
ของสี และการลงทะเบียนสีอัตโนมัติ

ColorCalibration 
(การปรับแตงคาของสี)

Calibrate (ปรับเทียบ) ดําเนินการการปรบัแตงคาของสี 
เพ่ือทบทวนความถูกตองของสี

Reset (รีเซ็ต) ต้ังคาพารามิเตอรของการปรบัแตงคาของสีกลับเปนคา
ปกติ

Auto Regist. 
(การลงทะเบียนสีอัตโนมัติ)

- ปรับตําแหนงการพิมพสําหรับแตละสีโดยอัตโนมัติ

 คาท่ีต้ังจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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3

การพิมพเอกสารซ้ํา 3

การพิมพงานสุดทายซ้ํา 3

พิมพขอมูลซ้ําจากงานพิมพสุดทายโดยไมตองส งจากคอมพิวเตอรอีกคร้ัง

หมายเหตุ
• ฟงกช่ันพิมพซ้ําไมสามารถใชงานไดเมื่อ Secure Function Lock 2.0 เปดอยู (ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Secure 

Function Lock 2.0 uuคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช: Secure Function Lock 2.0)

• หากเคร่ืองไมมีหนวยความจําเพียงพอท่ีจะเก็บข อมูลงานพิมพช่ัวคราว เคร่ืองพิมพจะไมพิมพเอกสาร

• หากคุณรอ 30 วินาทีเพื่อดําเนินการแผงควบคุมตอ การตั้งคาการพิมพซ้ําจะปดลงและหนาจอแสดงผลแบบ LCD 
จะกลับสูโหมดเตรียมพรอม

• สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคาไดรเวอรเคร่ืองพิมพ ดูท่ี แท็บการทํางานขั้นสูง uu หนา 36

• หลังจากปดเคร่ือง งานพิมพสุดทายจะถูกลบ 
 

วิธีการพิมพซ้ํางานสุดทาย 3

a ตรวจสอบใหแนใจวาการตั้งคา Reprint (การการพิมพซ้ํา) เปน On (เปด) โดยใชปุมบนแผงควบคุมเพื่อเขาสูเมนู 
General Setup (การตั้งคาท่ัวไป)

หมายเหตุ
หากคุณพิมพโดยใชไดรเวอรเคร่ืองพิมพ Windows® ท่ีใหมากับเคร่ืองพิมพ การตั้งคา ใชการพิมพซ้ํา 
ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพจะถูกใชกอนการตั้งคาท่ีทําบนแผงควบคุม เลือกชองใสเคร่ืองหมาย ใชการพิมพซ้ํา 
ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ (สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูท่ี ใชการพิมพซ้ํา uu หนา 42)

 

b กด Go นานประมาณ 4 วินาทีแลวปลอยปุม

c ตรวจสอบวาหนาจอแสดงผลแบบ LCD แสดง Reprint: Print (การการพิมพซ้ํา: พิมพ) กด OK

d กด a หรือ b เพื่อปอนจํานวนสําเนา เลือกตัวเลขระหวาง 1 และ 999 Copies (สําเนา)

e กด OK หรือ Go

หมายเหตุ
หากตองการลบงานพิมพสุดทายจากหนวยความจํา ให แทนท่ีขั้นตอน c ถึง e ดวยขั้นตอนตอไปนี้:

• กด a หรือ b เพื่อเลือก Reprint: Delete (การการพิมพซ้ํา: ลบ) กด OK

หนาจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง Deleted (ลบแลว) และเคร่ืองพิมพจะกลับสูโหมดการเตรียมพรอม
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3

การพิมพขอมูลสําหรับการรักษาความปลอดภัย 3

ขอมูลสําหรับการรักษาความปลอดภัย 3

เอกสารท่ีปลอดภัยจะถูกปองกันดวยรหัสผานและเฉพาะผูท่ีทราบรหัสผานเทานั้นท่ีจะสามารถพ ิมพเอกสารได 
เคร่ืองพิมพจะไมพิมพเอกสารเมื่อคุณสงเอกสารเพื่อพิมพ เพื่อพิมพเอกสาร คุณตองใชแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ 
(โดยใชรหัสผาน) ขอมูลสําหรับการรักษาความปลอดภัยจะถูกลบหลังจากพิมพแลว

เมื่อพื้นท่ีเก็บขอมูลช่ัวคราวเต็ม หนาจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง Out of Memory (หนวยความจําเต็ม) กด Cancel 
เพื่อกลับไปท่ีโหมดการเตรียมพรอม

หากตองการลบขอมูลคําส่ังพิมพ ดําเนินการตามขั นตอนนี้โดยใชแผงควบคุม

หมายเหตุ
• ขอมูลท่ีปลอดภัยจะถูกลบเมื่อเคร่ืองพิมพปดทํางาน

• หากคุณรอ 30 วินาทีเพื่อดําเนินการแผงควบคุมตอ การตั้งคาการพิมพแบบปลอดภัยจะปดลงและหนาจอแสดงผลแบบ 
LCD จะกลับสูโหมดเตรียมพรอม

• สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคาในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ และวิธีการสรางขอมูลสําหรับการรักษาความปลอดภัย 
ดูท่ี การพิมพโดยการใชการรักษาความปลอดภัย uu หนา 39 (สําหรับไดรเวอรเคร่ืองพิมพ Windows®) 
ตัวเลือกขั้นสูง uu หนา 53 (สําหรับไดรเวอรเคร่ืองพิมพ Windows® BR-Script) 
การพิมพโดยการใชการรักษาความปลอดภัย uu หนา 66 (สําหรับไดรเวอรเคร่ืองพิมพแม็คอินทอช) หรือ 
การพิมพโดยการใชการรักษาความปลอดภัย uu หนา 77 (สําหรับไดรเวอรเคร่ืองพิมพแม็คอินทอช BR-Script)

 

วิธีพิมพขอมูลสําหรับการรักษาความปลอดภัย 3

a กด Secure

b กด a หรือ b เพื่อเลือกช่ือผูใช กด OK

c กด a หรือ b เพื่อเลือกงาน กด OK

d กด a หรือ b เพื่อปอนรหัสผานของคุณ กด OK

e กด a หรือ b เพื่อเลือก Print (พิมพ) กด OK

f กด a หรือ b ปอนจํานวนสําเนาท่ีคุณตองการ

g กด OK หรือ Go

หมายเหตุ
หากตองการขอมูลการพิมพแบบปลอดภัยจากหนวยความจํา ใหแทนท่ีขั้นตอน e ถึง g ดวยขั้นตอนตอไปนี้:

• กด a หรือ b เพื่อเลือก Delete (ลบ) กด OK

หนาจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง Deleted (ลบแลว) และเคร่ืองพิมพจะกลับสูโหมดการเตรียมพรอม
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3

คุณลักษณะความปลอดภัย 3

Secure Function Lock 2.0 3

Secure Function Lock ใหคุณจํากัดการเขาถึงของบุคคลสาธารณะในฟงกช่ันการพิมพ 1

คุณลักษณะนี้จะปองกันไมใหผูใชเปลี่ยนแปลงการตั้งคาเร่ิมตนของเคร่ืองพิมพโดยจํากัดการเขาถึงการตั้งคาเมนู 
กอนใชคุณลักษณะความปลอดภัย คุณตองปอนรหัสผ านผูดูแลระบบ 
ผูดูแลระบบสามารถตั้งคาจํากัดการเขาถึงสําหร ับผูใชเฉพาะรายไดพรอมท้ังกําหนดรหัสผานของผูใช 
ผูใชท่ีถูกจํากัดการเขาถึงตองปอนรหัสผานผูใชเพื่อใชงานเคร่ืองพิมพ Secure Function Lock 
สามารถตั้งคาโดยใชการบริหารจัดการบนเว็บและ BRAdmin Professional 3 (Windows® เทานั้น) 
(uuคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช)
1 ฟงกชั่นพิมพประกอบดวยงานพิมพผาน AirPrint, การพิมพผานกลุมเมฆ Google

หมายเหตุ
• จดบันทึกรหัสผานของคุณเก็บไว หากคุณลืมรหัสผ าน คุณตองตั้งคาใหมสําหรับรหัสผานท่ีถูกเก ็บอยูในเคร่ืองพิมพ 
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งคาใหมสําหรับรหัสผาน โทรติดตอ 
บริการลูกคาสัมพันธของบราเดอรหรือตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑบราเดอรในทองท่ีของคุณเพื่อขอรับบริการ

• เฉพาะผูดูแลระบบเทานั้นท่ีสามารถตั้งคาขีดจํากัดและเปลี่ยนแปลงใหกับผูใชแตละรายได
 

การตั้งคาการล็อคการทํางาน 3

การตั้งคาการล็อคการทํางาน 
ให คุณตั้งคารหัสผานเพื่อไมใหบุคคลอื่นเปลี่ยนแปลงการตั้งคาเคร่ืองพิมพของคุณโดยไม ไดตั้งใจ 
จดบันทึกรหัสผานของคุณเก็บไว หากคุณลืมรหัสผ าน คุณตองตั้งคาใหมสําหรับรหัสผานท่ีถูกเก ็บอยูในเคร่ืองพิมพ 
โปรดติดตอผูดูแลระบบของคุณ 
บริการลูกคาสัมพันธของบราเดอรหรือตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑบราเดอรในทองท่ีของคุณ

ขณะท่ีการตั้งคาการล็อคการทํางานเปน On (เปด) คุณไมสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งคาตอไปนี้ไดหากไมมีรหัสผาน:

 ถาดใสกระดาษ

 การตั้งคาท่ัวไป

 เมนูการพิมพ (ยกเวนการพิมพตาราง)

 เครือขาย (ยกเวนสถานะ MAC แอดเดรส ขอมูลสถานะ และขอมูลอุปกรณใน Wi-Fi Direct)

 เมนูตั้งคาใหม

การต้ังคารหสัผาน 3

a กด a หรือ b เพื่อเลือก General Setup (การตั้งคาท่ัวไป) กด OK

b กด a หรือ b เพื่อเลือก Setting Lock (ล็อคการตั้งคา) กด OK

c ปอนตัวเลขส่ีหลักสําหรับรหัสผาน เพื่อปอนตัวเลขแตละหลัก กด a หรือ b เพื่อเลือกตัวเลขแลวกด OK

d ปอนรหัสผานอีกคร้ังเมื่อ หนาจอแสดงผลแบบ LCD แสดง Verify: (ตรวจสอบ:)
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3

การเปล่ียนรหสัผานการต้ังคาการล็อคการทํางานของคุณ 3

ปดการตั้งคาการล็อคการทํางานกอนเปลี่ยนรหัสผานของคุณ (ดู การเปด/ปดการตั้งคาการล็อคการทํางาน uu หนา 105)

a กด a หรือ b เพื่อเลือก General Setup (การตั้งคาท่ัวไป) กด OK

b กด a หรือ b เพื่อเลือก Setting Lock (ล็อคการตั้งคา) กด OK

c กด a หรือ b เพื่อเลือก Set Password (ตั้งคารหัสผาน) กด OK

d ปอนรหัสผานส่ีหลักท่ีลงทะเบียนไว เพื่อปอนตัวเลขแตละหลัก กด a หรือ b เพื่อเลือกตัวเลขแลวกด OK

e ปอนตัวเลขส่ีหลักสําหรับรหัสผานใหม เพื่อปอนตัวเลขแตละหลัก กด a หรือ b เพื่อเลือกตัวเลขแลวกด OK

f ปอนรหัสผานอีกคร้ังเมื่อ หนาจอแสดงผลแบบ LCD แสดง Verify: (ตรวจสอบ:)

การเปด/ปดการต้ังคาการล็อคการทํางาน 3

หากคุณปอนรหัสผานผิดเมื่อทําตามคําแนะนําดานล าง หนาจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง Wrong Password 
ปอนรหัสผานท่ีถูกตองอีกคร้ัง

การเปดการตั้งคาการล็อคการทํางาน

a กด a หรือ b เพื่อเลือก General Setup (การตั้งคาท่ัวไป) กด OK

b กด a หรือ b เพื่อเลือก Setting Lock (ล็อคการตั้งคา) กด OK

c กด OK เมื่อหนาจอแสดงผลแบบ LCD แสดง On (เปด)

d ปอนรหัสผานส่ีหลักท่ีลงทะเบียนไว เพื่อปอนตัวเลขแตละหลัก กด a หรือ b เพื่อเลือกตัวเลขแลวกด OK

การปดการตั้งคาการล็อคการทํางาน

a กด a หรือ b เพื่อเลือก General Setup (การตั้งคาท่ัวไป) กด OK

b กด a หรือ b เพื่อเลือก Setting Lock (ล็อคการตั้งคา) กด OK

c ปอนรหัสผานส่ีหลักท่ีลงทะเบียนไว เพื่อปอนตัวเลขแตละหลัก กด a หรือ b เพื่อเลือกตัวเลขแลวกด OK

d กด OK หรือ Go เมื่อหนาจอแสดงผลแบบ LCD แสดง Off (ปด)
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3

คุณลักษณะดานส่ิงแวดลอม 3

รูปแบบการประหยดัผงหมึก (โทนเนอร) 3

ประหยัดการใชผงหมึก (โทนเนอร) ไดโดยใชคุณลักษณะนี้ เมื่อคุณตั้งคารูปแบบการประหยัดผงหมึก (โทนเนอร) เปน On 
(เปด) การพิมพจะดูจางลง การตั้งคาเร่ิมตนคือ Off (ปด)

a กด a หรือ b เพื่อเลือก General Setup (การตั้งคาท่ัวไป) กด OK

b กด a หรือ b เพื่อเลือก Ecology (การรักษาส่ิงแวดลอม) กด OK

c กด a หรือ b เพื่อเลือก Toner Save (ประหยัดผงหมึก (โทนเนอร)) กด OK

d กด a หรือ b เพื่อเลือก On (เปด) หรือ Off (ปด) กด OK หรือ Go

เวลาพัก 3

การตั้งคาโหมดพักสามารถชวยลดปริมาณการใชไฟได เมื่อเคร่ืองพิมพอยูในโหมดพัก (โหมดประหย ัดพลังงาน) 
เคร่ืองพิมพจะทํางานเสมือนเคร่ืองพิมพถูกปดอยู เคร่ืองจะกลับมาทํางานอีกคร้ังและเร่ิมพิมพเมื่อไดรับงานพิมพ

เลือกระยะเวลาท่ีเคร่ืองวางกอนเขาสูโหมดพ ัก เมื่อเคร่ืองไดรับไฟลสําหรับพิมพหรือเอกสารสําหรับพิมพ 
ตัวจับเวลาจะถูกตั้งคาใหม การตั้งคาเร่ิมตนคือ 3 นาที เมื่อเคร่ืองอยูในโหมดพัก หนาจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง 
Sleep (รอทํางาน)

a กด a หรือ b เพื่อเลือก General Setup (การตั้งคาท่ัวไป) กด OK

b กด a หรือ b เพื่อเลือก Ecology (การรักษาส่ิงแวดลอม) กด OK

c กด a หรือ b เพื่อเลือก Sleep Time (เวลารอทํางาน) กด OK

d กด a หรือ b เพื่อปอนระยะเวลาท่ีเคร่ืองวางกอนเขาสูโหมดพัก กด OK หรือ Go

โหมดหยุดช่ัวคราว 3

หากเคร่ืองอยูในโหมดพักและไมไดรับคําส่ังงานใดๆ เปนระยะเวลาหนึ่ง 
เคร่ืองจะเขาสูโหมดหยุดช่ัวคราวและหนาจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง Deep Sleep (รอทํางานนาน) 
โหมดหยุดช่ัวคราวใชพลังงานนอยกวาโหมดพัก เคร่ืองพิมพจะเรียกคืนการทํางานเมื่อเคร่ืองพิมพไดรับงานพิมพ
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3

ปดเคร่ืองอตัโนมัติ 3

หากเคร่ืองพิมพอยูในโหมดพักลึกเปนระยะเวลาหนึ่ง เคร่ืองพิมพจะเขาสูโหมดปดเคร่ืองโดยอัตโนมัติ เพื่อเร่ิมการพิมพ 

กดคางท่ีปุม  บนแผงควบคุมแลวสงขอมูลการพิมพ

คุณสามารถเลือกระยะเวลาท่ีเคร่ืองจะคงอยูในโหมดพักลึกกอนท่ีจะเขาสูโหมดปดเคร่ืองไดโดยการทําตามขั้นตอนตอไป
นี้

a กด a หรือ b เพื่อเลือก General Setup (การตั้งคาท่ัวไป) กด OK

b กด a หรือ b เพื่อเลือก Ecology (การรักษาส่ิงแวดลอม) กด OK

c กด a หรือ b เพื่อเลือก Auto Power Off (ปดเคร่ืองอัตโนมัติ) กด OK

d กด a หรือ b เพื่อเลือก Off (ปด), 1 hour (1 ช่ัวโมง), 2 hours (2 ช่ัวโมง), 4 hours (4 ช่ัวโมง) หรือ 8 
hours (8 ช่ัวโมง) กด OK หรือ Go

หมายเหตุ
เคร่ืองจะไมเขาสูโหมดปดเคร่ืองเมื่อเคร่ืองเช่ือมตออยูกับเครือขายแบบมีสายหรือเครือขายไรสาย 
หรือมีขอมูลพิมพแบบปลอดภัยอยูภายในหนวยความจํา
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3

การแกไขสี 3

ความถ่ี 3

ตั้งคาวาจะใหทําการแกไขสีบอยแคไหน (การปรับแตงคาของสีและการลงทะเบียนสีอัตโนมัติ) การตั้งคาจากโรงงานคือ 
Normal กระบวนการการแกไขสีจะใชงานผงหมึก (โทนเนอร) ปริมาณมากขึ้น

a กด a หรือ b เพื่อเลือก Color Correction (การแกไขสี) กด OK

b กด a หรือ b เพื่อเลือก Frequency (ความถ่ี) กด OK

c กด a หรือ b เพื่อเลือก Normal (ธรรมดา), Low (ต่ํา) หรือ Off (ปด) กด OK

การปรับแตงคาของสี 3

ความเขมจางของเอกสารในการสงออกแตละสีอาจแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับส่ิงแวดลอมของเคร ื่อง เชน 
อุณหภูมิและความช้ืน การปรับแตงคาของสีชวยค ุณปรับปรุงความเขมของสีใหดีขึ้น

หมายเหตุ
•  ถาคุณพิมพโดยใชไดรเวอรเคร่ืองพิมพ Windows® 
ไดรเวอรจะไดรับขอมูลการปรับแตงคาของสีโดยอัตโนมัติถากลองทําเคร่ืองหมายท้ัง ใชขอมูลการตรวจเทียบ และ 
รับขอมูลอุปกรณโดยอัตโนมัติ ถูกเลือกอยูท้ังคู การตั้งคาเร่ิมตนคือ เป ิด โปรดดูท่ี การปรับแตงคาของสี 
uu หนา 42

• หากคุณกําลังใชงานไดรเวอรเคร่ืองพิมพแมคอินทอช คุณจะตองทําการปรับแตงคาของสีโดยใช Status Monitor เปด 
Status Monitor จากนั้นจึงเลือก Color Calibration (การตรวจเทียบสี) จากเมนู Control (การควบคุม) ดู Status 
Monitor uu หนา 79 สําหรับวิธีการเปด Status Monitor

 

การปรับแตงคาของสี

a กด a หรือ b เพื่อเลือก Color Correction (การแกไขสี) กด OK

b กด a หรือ b เพื่อเลือก ColorCalibration (การปรับแตงคาของสี) กด OK

c กด a หรือ b เพื่อเลือก Calibrate (ปรับเทียบ) กด OK

d กด a เพื่อเลือก Yes (ใช)
เคร่ืองจะทําการปรับแตงคาของสี จากนั้นจึงกลับสูโหมดเตรียมพรอม

ตั้งคาใหม

ตั้งคาใหมสําหรับพารามิเตอรการปรับแตงคาของสีกลับเปนคาท่ีตั้งจากโรงงาน

a กด a หรือ b เพื่อเลือก Color Correction (การแกไขสี) กด OK

b กด a หรือ b เพื่อเลือก ColorCalibration (การปรับแตงคาของสี) กด OK

c กด a หรือ b เพื่อเลือก Reset (รีเซ็ต) กด OK

d กด a เพื่อเลือก Reset (รีเซ็ต)
หนาจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง Accepted (ยอมรับ) แลวจึงกลับสูโหมดเตรียมพรอม
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3

การลงทะเบียนสีอตัโนมัติ 3

ปรับตําแหนงการพิมพสําหรับแตละสีโดยอัตโนมัติ

หากบริเวณท่ีเปนสีทึบของภาพมีขอบสีฟา สีชมพูหรือสีเหลือง ใหใช  คุณสมบัติการลงทะเบียนสีอัตโนมัติเพื่อแกไขปญหา

a กด a หรือ b เพื่อเลือก Color Correction (การแกไขสี) กด OK

b กด a หรือ b เพื่อเลือก Auto Regist. (การลงทะเบียนสีอัตโนมัติ) กด OK

c กด OK เพื่อเลือก Registration (การลงทะเบียนสี)

d กด a เพื่อเลือก Yes (ใช)
เคร่ืองจะทําการลงทะเบียนสี จากนั้นจึงกลับสูโหมดเตรียมพรอม
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4

การเปล่ียนรายการของวัสดุการพิมพ 4

คุณตองเปลี่ยนรายการของวัสดุการพิมพเมื่อเคร่ืองพิมพแจงวาวัสดุการพิมพหมดอายุการใชงานแลว 
คุณสามารถเปลี่ยนรายการของวัสดุส้ินเปลืองตอไปนี้ดวยตนเอง

การใชงานวัสดุการพิมพท่ีไมใชของ Brother นั้นเป ็นส่ิงท่ีไมแนะนําใหทํา และอาจสงผลกระทบตอคุณภาพการพิมพ 
ประสิทธิภาพของฮารดแวร หรือความเช่ือถือไดในการทํางานของเคร่ือง

หมายเหตุ
ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) และตลับผงหมึก (โทนเนอร ) เปนช้ินสวนสองช้ินท่ีแยกกัน

 

หมายเหตุ
ตลับผงหมึก (โทนเนอร) ท่ีจําหนายแตกตางกันในแต ละประเทศ เขาไปท่ี Brother Solutions Center ท่ี 
http://solutions.brother.com/ หรือติดตอสํานักงาน Brother ในประเทศของคุณเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

 

การบํารุงรักษาตามปกติ 4

ตลับผงหมึก (โทนเนอร) ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)

โปรดดูท่ี การเปล่ียนตลับผงหมึก (โทนเนอร) uu หนา 114

ชื่อรุน: TN-261BK, TN-261C, TN-265C, TN-261M, 
TN-265M, TN-261Y, TN-265Y

โปรดดูท่ี การเปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 124

ชื่อรุน: DR-261CL 4 pc. ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) แบบชุด 
หรอืชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) แบบเด่ียว DR-261CL-BK, 
DR-261CL-CMY

  

ชุดสายพานลําเลียงกระดาษ กลองใสผงหมึกโทนเนอรท่ีใชแลว

โปรดดูท่ี การเปล่ียนชุดสายพานลําเลียงกระดาษ uu หนา 132

ชื่อรุน: BU-220CL

โปรดดูท่ี การเปล่ียนกลองใสผงหมึกโทนเนอรท่ีใชแลว 
uu หนา 137

ชื่อรุน: WT-220CL
  

http://solutions.brother.com/
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4

ขอความตอไปนี้ปรากฏบนหนาจอแสดงผลแบบ LCD ในโหมดเตรียมพรอม 
ขอความเหลานี้ใหคําเตือนลวงหนาใหเปลี่ยนวัสดุส้ินเปลืองกอนท่ีวัสดุเหลานั้นจะหมดอายุการใชงาน 
เพื่อหลีกเลี่ยงความไมสะดวก คุณอาจตองการซื้อวัสดุส้ินเปลืองกอนท่ีเคร่ืองจะหยุดการพิมพ 

1 ขนาด A4 หรือ Letter ดานดียว 
2 จํานวนหนาที่สามารถทําการพิมพไดตอตลับโดยประมาณตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
3 1 หนาตองาน
4 อายุการใชงานของแมแบบสรางภาพ (ดรัม) โดยประมาณและอาจแตกตางกันตามประเภทการใชงาน
5 ตลับผงหมึก (โทนเนอร) ขนาดมาตรฐาน
6 ตลับผงหมึก (โทนเนอร) ขนาดพิเศษ

ขอความบนหนาจอ
แสดงผลแบบ LCD

วัสดุส้ินเปลืองเพื่อ
การเตรียมพรอม

อายุการใชงาน
โดยประมาณ

วิธีการเปล่ียน ชื่อรุน

Toner Low: X 
(ผงหมึก (โทนเนอร) 
ใกลหมด: X)

ตลับผงหมึก 
(โทนเนอร)

X = C, M, Y, BK
C = สีฟา
M = สีชมพู
Y = สีเหลือง
BK = สีดํา

<สีดํา>
2,500 หนา 1 2 5

<สีฟา, สีชมพู, สีเหลือง>
1,400 หนา 1 2 5

2,200 หนา 1 2 6

ดูท่ีหนา 115 TN-261BK 5 
TN-261C 5 
TN-265C 6 
TN-261M 5 
TN-265M 6 
TN-261Y 5 
TN-265Y 6

Drums End Soon 
(แมแบบสรางภาพ
ใกลหมดอายุ)

ชุดแมแบบสราง
ภาพ (ดรัม) 4 ชุด

15,000 หนา 1 3 4 ดูท่ีหนา 123 (ชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) 4 ชุด)
DR-261CL
(ชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) 1 ชุด)
DR-261CL-BK 
DR-261CL-CMY

Drum End Soon: X 
(ชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรมั) ใกลหมด: X)

ชุดแมแบบสราง
ภาพ (ดรัม) 1 ชุด

X = C, M, Y, BK
C = สีฟา
M = สีชมพู
Y = สีเหลือง
BK = สีดํา

15,000 หนา 1 3 4 ดูท่ีหนา 123

Belt End Soon 
(สายพานใกลหมดอายุ)

ชุดสายพานลําเลียง
กระดาษ

50,000 หนา 1 ดูท่ีหนา 132 BU-220CL

WT Box End Soon 
(กลอง WT ใกลหมดอายุ)

กลองใสผงหมึก
โทนเนอรท่ีใชแลว

50,000 หนา 1 ดูท่ีหนา 137 WT-220CL
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คุณตองทําความสะอาดเคร่ืองพิมพอยางสม่ําเสมอ 
และเปลี่ยนรายการของวัสดุการพิมพเมื่อขอความตอไปนี้ปรากฏบนหนาจอแสดงผลแบบ LCD

1 ขนาด A4 หรือ Letter ดานดียว 
2 จํานวนหนาที่สามารถทําการพิมพไดตอตลับโดยประมาณตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
3 1 หนาตองาน
4 อายุการใชงานของแมแบบสรางภาพ (ดรัม) โดยประมาณและอาจแตกตางกันตามประเภทการใชงาน
5 ตลับผงหมึก (โทนเนอร) ขนาดมาตรฐาน
6 ตลับผงหมึก (โทนเนอร) ขนาดพิเศษ

ขอความบนหนาจอ
แสดงผลแบบ LCD

เปล่ียนรายการ
ของวัสดุส้ินเปลือง

อายุการใชงานโดย
ประมาณ

วิธีการเปล่ียน ชื่อรุน

Replace Toner 
(เปล่ียนผงหมึก 
(โทนเนอร))

ตลับผงหมึก 
(โทนเนอร)

<สีดํา>
2,500 หนา 1 2 5

<สีฟา, สีชมพู, สีเหลือง>
1,400 หนา 1 2 5

2,200 หนา 1 2 6

ดูท่ีหนา 115 TN-261BK 5 
TN-261C 5 
TN-265C 6 
TN-261M 5 
TN-265M 6 
TN-261Y 5 
TN-265Y 6

Replace Drums 
(เปล่ียนแมแบบสราง
ภาพ)

ชุดแมแบบสราง
ภาพ (ดรัม) 4 ชุด

15,000 หนา 1 3 4 ดูท่ีหนา 123 (ชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) 4 ชุด)
DR-261CL
(ชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) 1 ชุด)
DR-261CL-BK 
DR-261CL-CMY

Replace Drum: X 
(เปล่ียนชุดแมแบบสราง
ภาพ (ดรัม): X)

ชุดแมแบบสราง
ภาพ (ดรัม) 1 ชุด

X = C, M, Y, BK
C = สีฟา
M = สีชมพู
Y = สีเหลือง
BK = สีดํา

15,000 หนา 1 3 4 ดูท่ีหนา 123

Drum Stop 
(ชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรมั) หมด)

ชุดแมแบบสราง
ภาพ (ดรัม)

15,000 หนา 1 3 4 ดูท่ีหนา 123

Replace Belt 
(เปล่ียนสายพาน)

ชุดสายพานลําเลียง
กระดาษ

50,000 หนา 1 ดูท่ีหนา 132 BU-220CL

Replace WT Box 
(เปล่ียนกลอง WT)

กลองใสผงหมึก
โทนเนอรท่ีใชแลว

50,000 หนา 1 ดูท่ีหนา 137 WT-220CL

Replace Fuser 
(เปล่ียนฟวเซอร)

ชุดทําความรอน 50,000 หนา 1 โทรติดตอตัวแทนจําหนายหรือบริการลูกคาสัมพันธ
ของบราเดอรเพ่ือเปล่ียนชุดทําความรอน

Replace PF Kit1 
(เปล่ียน PF Kit1)

ชุดลูกยางปอน
กระดาษ

50,000 หนา 1 โทรติดตอตัวแทนจําหนายหรือบริการลูกคาสัมพันธ
ของบราเดอรเพ่ือเปล่ียนชุดลูกยางปอนกระดาษท ี่ 1
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หมายเหตุ
• กําจัดท้ิงรายการของวัสดุการพิมพท่ีใชแลวตามกฎระเบียบทองถ่ิน เก็บแยกตางหากจากขยะครัวเรือน 
หากคุณมีคําถาม สอบถามไปยังสํานักงานกําจัดท้ิงขยะมูลฝอยในประเทศ 
ตรวจสอบวาไดซีลปดรายการของวัสดุการพิมพอย างแนนหนาเพื่อไมใหวัสดุท่ีอยูดานในหกออกมาได?

• ขอแนะนําใหวางรายการของวัสดุการพิมพท่ีใชแล วบนกระดาษเพื่อปองกันการหกหยดหรือการแพรกระจายของวัสดุท่ี
อยูดานในโดยไมไดตั้งใจ

• หากคุณใชกระดาษท่ีไมเทากับกระดาษท่ีแนะนําโดยตรง 
อายุการใชงานของรายการของวัสดุการพิมพและชิ นสวนเคร่ืองพิมพอาจลดลง

• อายุการใชงานท่ีคาดคะเนสําหรับแตละตลับผงหมึก (โทนเนอร) ไดมาตรฐาน ISO/IEC 19798 
ความถ่ีของการเปลี่ยนวัสดุส้ินเปลืองจะแตกตางกันขึ้นอยูกับจํานวนการพิมพ เปอรเซนตของเน ื้อหา 
ชนิดส่ือส่ิงพิมพท่ีใช และการเปด/เปดเคร่ือง

• ความถ่ีของการเปลี่ยนวัสดุส้ินเปลืองนอกจากตล ับผงหมึก (โทนเนอร) จะแตกตางกันโดยขึ้นอยูกับจํานวนการพิมพ 
ชนิดส่ือส่ิงพิมพท่ีใช และการเปด/เปดเคร่ือง

• ตลับผงหมึก (โทนเนอร) ท่ีจําหนายแตกตางกันในแต ละประเทศ เขาไปท่ี Brother Solutions Center ท่ี 
http://solutions.brother.com/ หรือติดตอสํานักงาน Brother ในประเทศของคุณเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

 

http://solutions.brother.com/
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การเปล่ียนตลับผงหมึก (โทนเนอร) 4

ช่ือรุน: สําหรับช่ือรุนของตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใหดูท ี่ การเปลี่ยนรายการของวัสดุการพิมพ uu หนา 110

ตลับผงหมึกมาตรฐานสามารถพิมพไดประมาน 2,500 หนา (สีดํา) หรือประมาณ 1,400 หนา (สีฟา, สีชมพู, สีเหลือง) 1 
ตลับผงหมึก (โทนเนอร) ขนาดพิเศษสามารถพิมพไดประมาณ 2,200 หนา (สีฟา, สีชมพู, สีเหลือง) 1 
จํานวนหนาท่ีพิมพไดจริงอาจแตกตางขึ้นอยูก ับประเภทเอกสารโดยเฉลี่ย เมื่อตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใกลหมด 
หนาจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง Toner Low (ผงหมึก (โทนเนอร) ใกลหมด)

ตองเปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร) ท่ีใหมาพรอมกับเคร่ืองพิมพหลังจากพิมพไดประมาณ 1,000 หนา 1

1 จํานวนหนาที่สามารถทําการพิมพไดตอตลับโดยประมาณตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798

หมายเหตุ
• ตัวบงช้ีอายุการใชงานผงหมึก (โทนเนอร) ท่ีเหล ืออยูจะแตกตางกันไปโดยขึ้นกับประเภทของเอกสารท่ีพิมพ 
และวิธีการใชงานของผูใช

• ขอแนะนําใหเตรียมตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใหมสํารองไวพรอมใชทันทีเมื่อคุณเห็นคําเตือนผงหมึก (โทนเนอร) 
ใกลหมด

• เพื่อใหไดคุณภาพการพิมพท่ีดีท่ีสุด ขอแนะนําใหคุณใชเฉพาะตลับผงหมึก (โทนเนอร) ของแทจากบราเดอรเทานั้น 
เมื่อคุณตองการซื้อตลับผงหมึก (โทนเนอร) โทรติดตอ 
บริการลูกคาสัมพันธของบราเดอรหรือตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑบราเดอรในทองท่ีของคุณ

• ขอแนะนําใหคุณทําความสะอาดเคร่ืองเมื่อเปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใหม โปรดดูท่ี 
การทําความสะอาดและตรวจสอบเคร่ือง uu หนา 145

• หามเปดกลองตลับผงหมึก (โทนเนอร) จนกวาคุณจะพรอมทําการติดตั้ง
 

ผงหมกึ (โทนเนอร) ใกลหมด: X 4

 

Toner Low: X

หากหนาจอแสดงผลแบบ LCD แสดง Toner Low: X (ผงหมึก (โทนเนอร) ใกลหมด: X) ผงหมึก (โทนเนอร) 
ของเคร่ืองพิมพใกลหมดแลว ซื้อตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใหมเตรียมสํารองไวกอนท่ีคุณจะไดรับขอความ เปลี่ยนผงหมึก 
(โทนเนอร) X แสดงสีของผงหมึก (โทนเนอร) ท่ีใกลหมดอายุการใชงาน (BK=สีดํา, C=สีฟา, M=สีชมพู, Y=สีเหลือง) 
หากตองการเปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใหดูที  การเปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร) uu หนา 115

ซื้อตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใหมเตรียมสํารองไวกอนท่ีคุณจะไดรับขอความ Replace Toner (เปลี่ยนผงหมึก 
(โทนเนอร))

เปล่ียนผงหมึก (โทนเนอร) 4

เมื่อขอความตอไปนี้ปรากฏบนหนาจอแสดงผลแบบ LCD คุณตองเปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร):
 

Replace Toner

ขอความท่ีเลื่อนบนหนาจอแสดงผลแบบ LCD บงบอกสีท่ีคุณจะตองเปลี่ยน

เมื่อหนาจอแสดงผลแบบ LCD แสดง Replace Toner (เปลี่ยนผงหมึก (โทนเนอร)) 
เคร่ืองพิมพจะหยุดพิมพจนกวาคุณจะเปลี่ยนตล ับผงหมึก (โทนเนอร)

ตลับผงหมึก (โทนเนอร) ของแทจากบราเดอรตลับใหมจะตั้งคาใหมสําหรับโหมดเปลี่ยนผงหมึก (โทนเนอร)
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การเปล่ียนตลับผงหมึก (โทนเนอร) 4

a ตรวจสอบวาเคร่ืองพิมพเปดทํางานแลว

b เปดฝาดานบนจนกระท่ังล็อกเขาท่ีในตําแหนงเป ิด
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c นําตลับผงหมึก (โทนเนอร) และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) สําหรับสีท่ีแสดงบนหนาจอแสดงผลแบบ LCD ออกมา
 

คําเตือน
 

 พ้ืนผิวรอน

หลังจากท่ีคุณใชเคร่ือง ช้ินสวนภายในของเครื องบางช้ินสวนจะรอนมาก 
รอใหเคร่ืองเย็นลงกอนสัมผัสช้ินสวนภายในของเคร่ือง
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ขอควรจํา
• แนะนําใหวางชุดตลับผงหมึก (โทนเนอร) และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
บนพื้นผิวเรียบสะอาดโดยใชกระดาษใชแลวท้ิงรองดานลางในกรณีท่ีหมึกหกหรือกระจายโดยไมได ตั้งใจ

• เพื่อปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดกับเคร่ืองพิมพจากไฟฟาสถิตย หามสัมผัสอิเล็กโตรดท่ีแสดงในภาพประกอบ
 

 

d กดคันล็อคสีเขียวลงและถอดตลับผงหมึก (โทนเนอร) ออกจากชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
 

คําเตือน
 

• หามกําจัดท้ิงตลับผงหมึก (โทนเนอร) หรือตลับผงหมึก (โทนเนอร) และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ดวยวิธีการเผาไหม เนื่องจากอาจทําใหเกิดการระเบิดและไดรับบาดเจ็บ

• หามใชสารติดไฟ 
สเปรยทุกชนิดหรือสารละลาย/ของเหลวอินทรียท่ีมีแอลกอฮอลหรือแอมโมเนียทําความสะอาดดานในหร ือดานนอก
ของเคร่ืองพิมพ การทําเชนนี้อาจทําใหเกิดไฟไหมหรือไฟฟาช็อต แนะนําใหใชผาท่ีไมมีขนและแหงเทานั้น

(uuคูมือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ: ขอควรระวังท่ัวไป)
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ขอควรจํา
• จัดการตลับผงหมึก (โทนเนอร) อยางระมัดระวัง หากผงหมึก (โทนเนอร) กระจายบนมือหรือเส้ือผา 
เช็ดหรือลางออกดวยน้ําเย็นทันที

• เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาคุณภาพการพิมพ หามสัมผัสช้ินสวนท่ีแรเงาดังแสดงในภาพประกอบ

• ขอแนะนําใหวางตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
บนพื้นราบเรียบมั่นคงและสะอาดโดยใชกระดาษหรือผาใชแลวท้ิงรองดานลางในกรณีท่ีหมึกหกหร ือกระจายโดยไมได
ตั้งใจ

 

หมายเหตุ
• ตรวจสอบวาไดซีลปดตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใชแล วอยางแนนหนาในถุงท่ีเหมาะสมเพื่อไมใหผงหมึก (โทนเนอร) 
หกออกจากตลับหมึก

• กําจัดท้ิงรายการของวัสดุการพิมพท่ีใชแลวตามกฎระเบียบทองถ่ิน เก็บแยกตางหากจากขยะครัวเรือน 
หากคุณมีคําถาม สอบถามไปยังสํานักงานกําจัดท้ิงขยะมูลฝอยในประเทศ 
ตรวจสอบวาไดซีลปดรายการของวัสดุการพิมพอย างแนนหนาเพื่อไมใหวัสดุท่ีอยูดานในหกออกมาได?

 

e เปดกลองตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใหม ใชมือสองข างถือตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใหเสมอกันและคอยๆ 
เขยาจากดานหนึ่งไปดานหนึ่งหลายคร้ังเพื่อกระจายผงหมึก (โทนเนอร) ดานในตลับหมึกใหท่ัว
 

<ตลับผงหมึก (โทนเนอร)> <ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)>
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ขอควรจํา
• หามเปดกลองตลับผงหมึก (โทนเนอร) จนกวาคุณจะพรอมทําการติดตั้ง หากตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
ถูกท้ิงไวเปนเวลานานโดยไมมีการเปดกลองบรรจุ อายุการใชงานของผงหมึก (โทนเนอร) จะลดลง

• หากชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ท่ีนําออกจากกลองบรรจุถูกแสงแดดสองตรง 
(หรือแสงไฟในหองท่ีสองเปนเวลานาน) ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) อาจเสียหายได

• เคร่ืองพิมพของ Brother ออกแบบมาใหใชงานกับผงหมึก (โทนเนอร) 
ท่ีตรงตามขอกําหนดเฉพาะและทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใชกับตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
ของแทจากบราเดอร ท้ังนี้ ทางบริษัทฯจะ ไมรับประกันประสิทธิภาพสูงสุดนี้หากใชผงหมึก (โทนเนอร) 
หรือตลับผงหมึก (โทนเนอร) ท่ีไมตรงตามขอกําหนด ดังนั้น Brother ไมแนะนําใหใชตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
อื่นนอกจากตลับผงหมึก (โทนเนอร) ของแทจากบราเดอรกับเคร่ืองพิมพนี้ หรือเติมผงหมึก (โทนเนอร ) 
ในตลับผงหมึก (โทนเนอร) เปลาจากแหลงอื่น หากความเสียหายมีสาเหตุมาจากชุดแมแบบสรางภาพ (ดร ัม) 
หรือช้ินสวนอื่นๆ ของเคร่ืองพิมพนี้เนื่องมาจากการใชผงหมึก (โทนเนอร) หรือตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
อื่นนอกจากผลิตภัณฑของแทจากบราเดอรเนื่องจากไมสามารถใชรวมกันไดหรือไมเหมาะสมกับเคร่ืองพิมพนี้ 
การซอมแซมใดๆ อันเนื่องมาจากสาเหตุนี้อาจไมอยูภายใตการรับประกัน

 

f ดึงฝาครอบปองกันออก
 

ขอควรจํา
ใสตลับผงหมึก (โทนเนอร) ในชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ทันทีหลังจากถอดฝาครอบปองกันออก 
เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาคุณภาพการพิมพลดลง หามส ัมผัสช้ินสวนท่ีแรเงาดังแสดงในภาพประกอบ
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g ใสตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใหมใหแนนหนาในชุดแม แบบสรางภาพ (ดรัม) จนกวาจะไดยินเสียงล็อคเขาท่ี 
หากคุณติดตั้งอยางถูกตอง คันล็อคสีเขียวในชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) จะถูกยกขึ้นโดยอัตโนมัติ
 

หมายเหตุ
ตรวจสอบวาคุณติดตั้งตลับผงหมึก (โทนเนอร) อยางถูกตอง ไมเชนนั้นตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
อาจหลุดออกจากชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)

 

h ทําความสะอาดสายโคโรนาดานในชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) โดยคอยๆ 
เลื่อนจุดตั้งระยะสีเขียวจากซายไปขวาและขวาไปซายหลายคร้ัง
 

1
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หมายเหตุ
ตรวจสอบวาเลื่อนจุดตั้งระยะกลับไปสูตําแหนงเร่ิมตน (a) (1) 
ลูกศรบนจุดตั้งระยะจะตองตั้งใหตรงกับลูกศรบนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) หากไมเปนเชนนั้น 
หนาท่ีพิมพอาจมีเสนแนวตั้งปรากฏ

 

i ทําซ้ําขั้นตอน c และขั้นตอน h เพื่อทําความสะอาดสายโคโรนาท้ังสามเสนท่ีเหลือ

หมายเหตุ
เมื่อคุณทําความสะอาดสายโคโรนา คุณไมจําเปนตองนําตลับผงหมึก (โทนเนอร) และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ออก

 

j เลื่อนชุดตลับผงหมึก (โทนเนอร) และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) กลับเขาในเคร่ืองพิมพ 
ตรวจสอบใหแนใจวาคุณใสตลับผงหมึก (โทนเนอร) สี ตรงกับปายช่ือสีบนตัวเคร่ือง
 

 

BK

C

M

Y
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k ปดฝาครอบดานบนเคร่ือง
 

หมายเหตุ
หลังจากเปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร) หามปดเคร ื่องหรือเปดฝาครอบดานหนาจนกวาหนาจอแสดงผลแบบ LCD 
จะแสดง Ready (พรอม)
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การเปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 4

ช่ือรุน: DR-261CL 4 pc. ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) แบบชุด หรือชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) แบบเดี่ยว DR-261CL-BK, 
DR-261CL-CMY

ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหมสามารถพิมพประมาณ 15,000 หนา สําหรับกระดาษขนาด A4 หรือ Letter ดานเดียว 
ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) แบบชุด DR-261CL ประกอบดวยชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ส่ีชุด ไดแกหมึกดํา 
(DR-261CL-BK) หนึ่งชุด และหมึกสี (DR-261CL-CMY) สามชุด DR-261CL-BK ประกอบดวยชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
สีดําหนึ่งชุด DR-261CL-CMY ประกอบดวยชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) สีหนึ่งชุด

เมื่อชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ถึงขีดจํากัดจํานวนรอบการหมุนตอจํานวนหนาพิมพท่ีกําหนดโดยโรงงาน 
หนาจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดงคําแนะนําใหคุณเปลี่ยนแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ตามท่ีเหมาะสม 
ผลิตภัณฑจะทํางานตอหลังจากแมแบบสรางภาพ (ดร ัม) ถึงขีดจํากัด อยางไรก็ตามคุณภาพการพิมพอาจแยลงอยางมาก

เนื่องจากแมแบบสรางภาพ (ดรัม) จะหมุนระหวางข ันตอนตางๆ ของการดําเนินการ (โดยไมขึ้นอยูกับวาผงหมึก 
(โทนเนอร) จะติดบนหนา) และเนื่องจากความเสียหายตอชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) เพียงชุดเดียวนั้นมีโอกาสเกิดนอย 
คุณจึงตองเปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ทุกช ุดในคร้ังเดียว (นอกจากคุณไดทําการเปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) ชุดแยก [DR-261CL-BK สําหรับหมึกดํา และ DR-261CL-CMY สําหรับหมึกสี] 
ดวยเหตุผลอื่นใดนอกจากการหมดอายุการใชงานตามท่ีถูกกําหนด) เพื่อความสะดวกของคุณ 
บราเดอรจําหนายชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) เปนชุดแบบส่ีช้ิน (DR-261CL)

ขอควรจํา
เพื่อใหไดคุณภาพการพิมพท่ีดีท่ีสุด ใหใชช ุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ของแทจากบราเดอร และช ุดผงหมึก 
(โทนเนอร) ของแทของ Brother การพิมพโดยใชชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) หรือชุดผงหมึก (โทนเนอร) 
ของผูผลิตอื่นอาจสงผลใหคุณภาพการพิมพลดลง รวมถึงคุณภาพและอายุการใชงานของเคร่ืองพิมพดวย 
ความครอบคลุมการรับประกันอาจไมรวมถึงปญหาที เกิดจากการใชชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) หรือชุดผงหมึก 
(โทนเนอร) ของผูผลิตอื่น

 

แมแบบสรางภาพ (ดรัม) ! 4

 

Drum!

สายโคโรนาเกิดความสกปรก ทําความสะอาดสายโคโรนาในชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 4 ชุด (ดู 
การทําความสะอาดสายโคโรนา uu หนา 148)

ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใกลหมดอายุการใชงาน 4

 

Drums End Soon

ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ท้ังส่ีชุดใกลหมดอายุการใชงานท่ีกําหนดไวและจะตองเปลี่ยนใหม 
เราแนะนําใหคุณเตรียมชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ของแทจากบราเดอร ใหพรอมสําหรับติดตั้ง ซื้อชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) แบบเปนชุด (DR-261CL) เพื่อเตรียมพรอมกอนท่ีจะไดรับขอความ Replace Drums (เปลี่ยนแมแบบสรางภาพ)
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ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใกลหมดอายุการใชงาน: X 4

 

Drum End Soon: X

หากมีเพียงเฉพาะแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ชุดใดชุดหนึ่งท่ีใกลหมดอายุ หนาจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดงขอความ 
Drum End Soon: X (ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใกลหมด: X) ขอความ X ระบุวาชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
สีใดท่ีใกลหมดอายุการใชงาน (BK=สีดํา, C=สีฟา, M=สีชมพู, Y=สีเหลือง) เราแนะนําใหคุณเตรียมชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) ของแทจากบราเดอร ใหพรอมสําหรับติดตั้ง ซื้อชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ชุดใหม DR-261CL-BK (สําหรับสีดํา) 
หรือ DR-261CL-CMY (สําหรับสีฟา สีชมพู สีเหลือง สีใดสีหนึ่ง) กอนท่ีคุณจะพบขอความ Replace Drums 
(เปลี่ยนแมแบบสรางภาพ) หากตองการเปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหดู การเปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
uu หนา 124

เปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 4

 

Replace Drums

ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ท้ังส่ีใชงานเกินอายุการใชงานท่ีกําหนด กรุณาเปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
แตละชุดใหม ในท่ีนี้เราขอแนะนําใหติดตั้งชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ของแทจากบราเดอร

หลังจากการเปลี่ยน ใหตั้งคาใหมสําหรับตัวนับจํานวนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ท่ีถูกเปลี่ยนตามคําแนะนําท่ีใหมาพรอมกับชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม

เปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม): X 4

 

Replace Drum: X

หากมีเพียงชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ชุดใดชุดหน ึงท่ีจําเปนตองเปลี่ยน หนาจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดงขอความ 
Replace Drum: X (เปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม): X) X บงบอกสีของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ท่ีคุณจะตองเปลี่ยน (BK=สีดํา, Y=สีเหลือง, M=สีชมพู, C=สีฟา)

ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) หยุดทํางาน 4

 

Drum Stop

เราไมสามารถรับประกันคุณภาพการพิมพได เปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม 
ขอแนะนําใหติดตั้งชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ของแทจากบราเดอร ในเวลานี้

หลังจากการเปลี่ยน ใหตั้งคาใหมสําหรับตัวนับจํานวนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ชุดใหมโดยทําตามคําแนะนําท่ีใหมากับชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)

การเปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 4

ขอควรจํา
• ขณะถอดชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) จัดการอยางระมัดระวังเนื่องจากอาจมีผงหมึก (โทนเนอร) อยู หากผงหมึก 

(โทนเนอร) กระจายบนมือหรือเส้ือผา เช็ดหรือลางออกดวยน้ําเย็นทันที

• ทุกคร้ังท่ีเปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหทําความสะอาดดานในเคร่ืองพิมพ (ดู 
การทําความสะอาดและตรวจสอบเคร่ือง uu หนา 145)

 

เมื่อคุณเปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม ค ุณตองตั้งคาใหมสําหรับตัวนับจํานวนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
โดยทําตามขั้นตอนตอไปนี้:
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a ตรวจสอบวาเคร่ืองพิมพเปดทํางานแลว

b เปดฝาดานบนจนกระท่ังล็อกเขาท่ีในตําแหนงเป ิด
 

c นําตลับผงหมึก (โทนเนอร) และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) สําหรับสีท่ีแสดงบนหนาจอแสดงผลแบบ LCD ออกมา
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คําเตือน
 

 พ้ืนผิวรอน

หลังจากท่ีคุณใชเคร่ือง ช้ินสวนภายในของเครื องบางช้ินสวนจะรอนมาก 
รอใหเคร่ืองเย็นลงกอนสัมผัสช้ินสวนภายในของเคร่ือง
 

 

ขอควรจํา
• แนะนําใหวางชุดตลับผงหมึก (โทนเนอร) และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
บนพื้นผิวเรียบสะอาดโดยใชกระดาษใชแลวท้ิงรองดานลางในกรณีท่ีหมึกหกหรือกระจายโดยไมได ตั้งใจ

• เพื่อปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดกับเคร่ืองพิมพจากไฟฟาสถิตย หามสัมผัสอิเล็กโตรดท่ีแสดงในภาพประกอบ
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d กดคันล็อคสีเขียวลงและถอดตลับผงหมึก (โทนเนอร) ออกจากชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
 

คําเตือน
 

• หามกําจัดท้ิงตลับผงหมึก (โทนเนอร) หรือตลับผงหมึก (โทนเนอร) และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ดวยวิธีการเผาไหม เนื่องจากอาจทําใหเกิดการระเบิดและไดรับบาดเจ็บ

• หามใชสารติดไฟ 
สเปรยทุกชนิดหรือสารละลาย/ของเหลวอินทรียท่ีมีแอลกอฮอลหรือแอมโมเนียทําความสะอาดดานในหร ือดานนอก
ของเคร่ืองพิมพ การทําเชนนี้อาจทําใหเกิดไฟไหมหรือไฟฟาช็อต แนะนําใหใชผาท่ีไมมีขนและแหงเทานั้น

(uuคูมือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ: ขอควรระวังท่ัวไป)
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ขอควรจํา
• จัดการตลับผงหมึก (โทนเนอร) อยางระมัดระวัง หากผงหมึก (โทนเนอร) กระจายบนมือหรือเส้ือผา 
เช็ดหรือลางออกดวยน้ําเย็นทันที

• เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาคุณภาพการพิมพ หามสัมผัสช้ินสวนท่ีแรเงาดังแสดงในภาพประกอบ

• ขอแนะนําใหวางตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
บนพื้นราบเรียบมั่นคงและสะอาดโดยใชกระดาษหรือผาใชแลวท้ิงรองดานลางในกรณีท่ีหมึกหกหร ือกระจายโดยไมได
ตั้งใจ

 

หมายเหตุ
• ตรวจสอบวาไดซีลปดชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใช แลวอยางแนนหนาในถุงท่ีเหมาะสมเพื่อไมใหผงหมึก 

(โทนเนอร) หกออกจากชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)

• กําจัดท้ิงรายการของวัสดุการพิมพท่ีใชแลวตามกฎระเบียบทองถ่ิน เก็บแยกตางหากจากขยะครัวเรือน 
หากคุณมีคําถาม สอบถามไปยังสํานักงานกําจัดท้ิงขยะมูลฝอยในประเทศ 
ตรวจสอบวาไดซีลปดรายการของวัสดุการพิมพอย างแนนหนาเพื่อไมใหวัสดุท่ีอยูดานในหกออกมาได?

 

e เปดกลองชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม

f ดึงฝาครอบปองกันออก
 

<ตลับผงหมึก (โทนเนอร)> <ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)>
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g ใสตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใหมใหแนนหนาในชุดแม แบบสรางภาพ (ดรัม) ใหมจนกวาจะไดยินเสียงล็อคเขาท่ี 
หากคุณติดตั้งตลับผงหมึก (โทนเนอร) อยางถูกตอง คันล็อคสีเขียวในชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
จะถูกยกขึ้นโดยอัตโนมัติ
 

หมายเหตุ
ตรวจสอบวาคุณติดตั้งตลับผงหมึก (โทนเนอร) อยางถูกตอง ไมเชนนั้นตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
อาจหลุดออกจากชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)

 

h ทําความสะอาดสายโคโรนาดานในชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) โดยคอยๆ 
เลื่อนจุดตั้งระยะสีเขียวจากซายไปขวาและขวาไปซายหลายคร้ัง
 

1
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หมายเหตุ
ตรวจสอบวาเลื่อนจุดตั้งระยะกลับไปสูตําแหนงเร่ิมตน (a) (1) 
ลูกศรบนจุดตั้งระยะจะตองตั้งใหตรงกับลูกศรบนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) หากไมเปนเชนนั้น 
หนาท่ีพิมพอาจมีเสนแนวตั้งปรากฏ

 

i ทําซ้ําขั้นตอน c และขั้นตอน h เพื่อทําความสะอาดสายโคโรนาท้ังสามเสนท่ีเหลือ

หมายเหตุ
เมื่อคุณทําความสะอาดสายโคโรนา คุณไมจําเปนตองนําตลับผงหมึก (โทนเนอร) และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ออก

 

j เลื่อนชุดตลับผงหมึก (โทนเนอร) และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) กลับเขาในเคร่ืองพิมพ 
ตรวจสอบใหแนใจวาคุณใสตลับผงหมึก (โทนเนอร) สี ตรงกับปายช่ือสีบนตัวเคร่ือง
 

 

BK

C

M

Y
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k ปดฝาครอบดานบนเคร่ือง
 

l เมื่อคุณเปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม ค ุณตองตั้งคาใหมสําหรับตัวนับจํานวนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
คําแนะนําวาดวยวิธีการทําดังกลาวสามารถพบไดจากในกลองท่ีมากับชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม
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การเปล่ียนชุดสายพานลําเลียงกระดาษ 4

ช่ือรุน: BU-220CL

ชุดสายพานลําเลียงกระดาษใหมสามารถพิมพประมาณ 50,000 หนา สําหรับการพิมพกระดาษขนาด A4 หรือ Letter 
ดานเดียว

ชุดสายพานลําเลียงกระดาษใกลหมดอายุ 4

 

Belt End Soon

หากหนาจอแสดงผลแบบ LCD แสดงขอความ Belt End Soon (สายพานใกลหมดอายุ) 
นั่นหมายความวาชุดสายพานลําเลียงกระดาษใกลหมดอายุการใชงาน 
ซื้อชุดสายพานลําเลียงกระดาษใหมเตรียมสํารองไว กอนท่ีคุณจะไดรับขอความ Replace Belt (เปลี่ยนสายพาน) 
ในการเปลี่ยนชุดสายพานลําเลียงกระดาษ ใหดูวิธีเปลี่ยนชุดสายพานลําเลียงกระดาษท่ี หนา 132

เปล่ียนสายพาน 4

เมื่อขอความตอไปนี้ปรากฏบนหนาจอแสดงผลแบบ LCD คุณตองเปลี่ยนชุดสายพานลําเลียงกระดาษ:
 

Replace Belt

ขอควรจํา
• หามแตะผิวหนาของชุดสายพานลําเลียงกระดาษ หากค ุณทําเชนนั้นอาจทําใหสูญเสียคุณภาพการพิมพได 

• ความเสียหายท่ีเกิดจากการใชงานชุดสายพานลําเล ียงกระดาษอยางไมถูกตองอาจทําใหส้ินสุดการร ับประกันได
 

การเปล่ียนชุดสายพานลําเลียงกระดาษ 4

a ตรวจสอบวาเคร่ืองพิมพเปดทํางานแลว

b เปดฝาดานบนจนกระท่ังล็อกเขาท่ีในตําแหนงเป ิด
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c นําชุดตลับผงหมึก (โทนเนอร) และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ออกท้ังหมด
 

ขอควรจํา
• แนะนําใหวางชุดตลับผงหมึก (โทนเนอร) และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
บนพื้นผิวเรียบสะอาดโดยใชกระดาษรองดานลางในกรณีท่ีหมึกหกหรือกระจายโดยไมไดตั้งใจ

• เพื่อปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดกับเคร่ืองพิมพจากไฟฟาสถิตย หามสัมผัสอิเล็กโตรดท่ีแสดงในภาพประกอบ
 

• จัดการตลับผงหมึก (โทนเนอร) อยางระมัดระวัง หากผงหมึก (โทนเนอร) กระจายบนมือหรือเส้ือผา 
เช็ดหรือลางออกดวยน้ําเย็นทันที

• เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาคุณภาพการพิมพ หามสัมผัสช้ินสวนท่ีแรเงาดังแสดงในภาพประกอบ

 

<ตลับผงหมึก (โทนเนอร)> <ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)>
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d ถือดามจับสีเขียวของชุดสายพานลําเลียงกระดาษและยกชุดสายพานลําเลียงกระดาษขึ้น จากนั้นจึงดึงออก
 

ขอควรจํา
เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาคุณภาพการพิมพ หามสัมผัสช้ินสวนท่ีแรเงาดังแสดงในภาพประกอบ

 

e แกะหอชุดสายพานลําเลียงกระดาษและติดตั้งชุดสายพานลําเลียงกระดาษชุดใหมลงในเคร่ือง
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f เลื่อนชุดตลับผงหมึก (โทนเนอร) และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) แตละชุดกลับเขาในเคร่ืองพิมพ 
ตรวจสอบใหแนใจวาคุณใสตลับผงหมึก (โทนเนอร) สี ตรงกับปายช่ือสีบนตัวเคร่ือง 
ทําซ้ําขั้นตอนนี้กับชุดประกอบตลับผงหมึก (โทนเนอร) และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) แตละชุด
 

 

BK

C

M

Y
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g ปดฝาครอบดานบนเคร่ือง
 

h เมื่อคุณเปลี่ยนชุดสายพานลําเลียงกระดาษเปนชุดใหม 
คุณตองตั้งคาใหมสําหรับตัวนับจํานวนชุดสายพานลําเลียงกระดาษ 
คําแนะนําวาดวยวิธีการทําดังกลาวสามารถพบไดจากในกลองท่ีมากับชุดสายพานลําเลียงกระดาษใหม
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การเปล่ียนกลองใสผงหมึกโทนเนอรท่ีใชแลว 4

ช่ือรุน: WT-220CL

อายุการใชงานของกลองใสผงหมึกโทนเนอรท่ีใช แลวเทากับการพิมพกระดาษขนาด A4 หรือ Letter ดานเดียวประมาณ 
50,000 หนา

กลองใสผงหมกึโทนเนอรท่ีใชแลวใกลหมดอายุ 4

 

WT Box End Soon

หากหนาจอแสดงผลแบบ LCD แสดงขอความ WT Box End Soon (กลอง WT ใกลหมดอายุ) 
นั่นหมายความวากลองใสผงหมึกโทนเนอรท่ีใชแลวใกลหมดอายุการใชงาน 
ซื้อกลองใสผงหมึกโทนเนอรท่ีใชแลวชุดใหมเตรียมสํารองไวกอนท่ีคุณจะไดรับขอความ Replace WT Box 
(เปลี่ยนกลอง WT) ในการเปลี่ยนกลองใสผงหมึกโทนเนอรท่ีใชแลว ใหดูวิธีเปลี่ยนกลองใสผงหม ึกโทนเนอรท่ีใชแลวท่ี 
หนา 138

เปล่ียนกลองใสผงหมึกโทนเนอรท่ีใชแลว 4

เมื่อขอความตอไปนี้ปรากฏบนหนาจอแสดงผลแบบ LCD คุณตองเปลี่ยนกลองใสผงหมึกโทนเนอรท่ีใชแลว:
 

Replace WT Box
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การเปล่ียนกลองใสผงหมกึโทนเนอรท่ีใชแลว 4

a ตรวจสอบวาเคร่ืองพิมพเปดทํางานแลว

b เปดฝาดานบนจนกระท่ังล็อกเขาท่ีในตําแหนงเป ิด
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c นําชุดตลับผงหมึก (โทนเนอร) และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ออกท้ังหมด
 

ขอควรจํา
• แนะนําใหวางชุดตลับผงหมึก (โทนเนอร) และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
บนพื้นผิวเรียบสะอาดโดยใชกระดาษรองดานลางในกรณีท่ีหมึกหกหรือกระจายโดยไมไดตั้งใจ

• เพื่อปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดกับเคร่ืองพิมพจากไฟฟาสถิตย หามสัมผัสอิเล็กโตรดท่ีแสดงในภาพประกอบ
 

• จัดการตลับผงหมึก (โทนเนอร) อยางระมัดระวัง หากผงหมึก (โทนเนอร) กระจายบนมือหรือเส้ือผา 
เช็ดหรือลางออกดวยน้ําเย็นทันที

• เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาคุณภาพการพิมพ หามสัมผัสช้ินสวนท่ีแรเงาดังแสดงในภาพประกอบ

 

<ตลับผงหมึก (โทนเนอร)> <ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)>
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d ถือดามจับสีเขียวของชุดสายพานลําเลียงกระดาษและยกชุดสายพานลําเลียงกระดาษขึ้น จากนั้นจึงดึงออก
 

ขอควรจํา
เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาคุณภาพการพิมพ หามสัมผัสช้ินสวนท่ีแรเงาดังแสดงในภาพประกอบ

 

e นําวัสดุบรรจุภัณฑสีสมออกและนําไปท้ิง
 

หมายเหตุ
ขั้นตอนนี้จําเปนเฉพาะในกรณีท่ีคุณเปลี่ยนกลองใสผงหมึกโทนเนอรท่ีใชแลวเปนคร้ังแรก 
และไมจําเปนสําหรับกลองใสผงหมึกโทนเนอรท่ีใชแลวชุดท่ีเปลี่ยนใหม 
วัสดุบรรจุภัณฑสีสมถูกติดตั้งท่ีโรงงานเพื่อปองกันเคร่ืองของคุณระหวางการขนสง
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f ถือดามจับสีเขียวของกลองใสผงหมึกโทนเนอรท ี่ใชแลว 
แลวนํากลองใสผงหมึกโทนเนอรท่ีใชแลวออกจากตัวเคร่ือง
 

ขอควรจํา
หามใชงานซ้ํากลองใสผงหมึกโทนเนอรท่ีใชแล ว

 

คําเตือน
 

• หามนํากลองใสผงหมึกโทนเนอรท่ีใชแลวไปเผาไฟ เนื่องจากอาจทําใหเกิดการระเบิดและไดรับบาดเจ็บ

• หามใชสารติดไฟ 
สเปรยทุกชนิดหรือสารละลาย/ของเหลวอินทรียท่ีมีแอลกอฮอลหรือแอมโมเนียทําความสะอาดดานในหร ือดานนอก
ของเคร่ืองพิมพ การทําเชนนี้อาจทําใหเกิดไฟไหมหรือไฟฟาช็อต แนะนําใหใชผาท่ีไมมีขนและแหงเทานั้น

(uuคูมือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ: ขอควรระวังท่ัวไป)
 

 

หมายเหตุ
• ตรวจสอบวาไดซีลปดกลองใสผงหมึกโทนเนอรที ใชแลวอยางแนนหนาในถุงเพื่อไมใหผงหมึก (โทนเนอร) 
หกออกจากกลองใสผงหมึกโทนเนอรท่ีใชแลว

• กําจัดท้ิงกลองใสผงหมึกโทนเนอรท่ีใชแลวตามกฎระเบียบทองถ่ิน และใหเก็บแยกตางหากจากขยะครัวเรือน 
หากคุณมีคําถาม สอบถามไปยังสํานักงานกําจัดท้ิงขยะมูลฝอยในประเทศ
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g นํากลองใสผงหมึกโทนเนอรที ใชแลวชุดใหมออกจากหอแลวนํากลองใสผงหมึกโทนเนอรที ใชแลวชุดใหมติดตั งลงใ
นเคร่ือง
 

h ใสชุดสายพานลําเลียงกระดาษกลับเขาในเคร่ืองพ ิมพ
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i เลื่อนชุดตลับผงหมึก (โทนเนอร) และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) แตละชุดกลับเขาในเคร่ืองพิมพ 
ตรวจสอบใหแนใจวาคุณใสตลับผงหมึก (โทนเนอร) สี ตรงกับปายช่ือสีบนตัวเคร่ือง 
ทําซ้ําขั้นตอนนี้กับชุดประกอบตลับผงหมึก (โทนเนอร) และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ทุกชุด
 

 

BK
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M
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j ปดฝาครอบดานบนเคร่ือง
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การทําความสะอาดและตรวจสอบเคร่ือง 4

ทําความสะอาดดานนอกและดานในเคร่ืองเปนประจําดวยผาท่ีไมมีขนและแหง เมื่อคุณเปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
หรือชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ตรวจสอบวาคุณทําความสะอาดดานในเคร่ืองแลว หากหนาท่ีพิมพมีผงหมึก (โทนเนอร) 
เปอน ทําความสะอาดดานในเคร่ืองพิมพดวยผาท ี่ไมมีขนและแหง

คําเตือน
 

• หามกําจัดท้ิงตลับผงหมึก (โทนเนอร) หรือตลับผงหมึก (โทนเนอร) และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ดวยวิธีการเผาไหม เนื่องจากอาจทําใหเกิดการระเบิดและไดรับบาดเจ็บ

• หามใชสารติดไฟ 
สเปรยทุกชนิดหรือสารละลาย/ของเหลวอินทรียท่ีมีแอลกอฮอลหรือแอมโมเนียทําความสะอาดดานในหร ือดานนอก
ของเคร่ืองพิมพ การทําเชนนี้อาจทําใหเกิดไฟไหมหรือไฟฟาช็อต แนะนําใหใชผาท่ีไมมีขนและแหงเทานั้น

(uuคูมือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ: ขอควรระวังท่ัวไป)
 

 

ขอควรจํา
ใชสารซักฟอกท่ีมีคาเปนกลาง การทําความสะอาดด วยของเหลวระเหย เชน ทินเนอรหรือเบนซิน 
อาจทําใหผิวของเคร่ืองเสียหาย

 

การทําความสะอาดดานนอกเคร่ืองพิมพ 4

a กดคางไวท่ีปุม  เพื่อปดเคร่ือง

b ถอดสายอินเตอรเฟสออกจากเคร่ือง แลวปลดปลั๊กไฟจาก เตารับ

c เช็ดดานนอกเคร่ืองพิมพดวยผาท่ีไมมีขนและแหงเพื่อกําจัดฝุน
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d ดึงถาดใสกระดาษแยกออกจากเคร่ือง
 

e หากบรรจุกระดาษในถาดใสกระดาษแลว นํากระดาษออก

f นําทุกส่ิงท่ีติดอยูดานในถาดใสกระดาษออกใหหมด

g เช็ดดานในและดานนอกของถาดใสกระดาษดวยผาท ี่ไมมีขนและแหงเพื่อกําจัดฝุน
 

h บรรจุกระดาษอีกคร้ังและใสถาดใสกระดาษกลับเข าในเคร่ืองใหแนนหนา

i เสียบสายไฟของเคร่ืองกลับเขาใน เตารับไฟฟา กอน จากนั้นจึงเช่ือมตอสายอินเตอรเฟส

j เปดเคร่ืองพิมพ
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ทําความสะอาดหัว LED 4

หากพบปญหาเกี่ยวกับคุณภาพการพิมพ เชน สีจางหรือซีด มีเสนหรือแถบตลอดความยาวหนา ใหทำความสะอาดหัว LED 
ดังนี้:

a กดคางไวท่ีปุม  เพื่อปดเคร่ือง

b เปดฝาดานบนจนกระท่ังล็อกเขาท่ีในตําแหนงเป ิด
 

c เช็ดหนาตางของหัว LED (1) ดวยผาท่ีไมมีขนและแห ง ระวังไมใหนิ้วของคุณแตะกับหนาตางของหัว LED (1)
 

d ปดฝาครอบดานบนเคร่ือง

e เปดเคร่ืองพิมพ

1

1
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การทําความสะอาดสายโคโรนา 4

หากคุณประสบปญหาคุณภาพการพิมพ ทําความสะอาดสายโคโรนาดังนี้:

a ตรวจสอบวาเคร่ืองพิมพเปดทํางานแลว

b เปดฝาดานบนจนกระท่ังล็อกเขาท่ีในตําแหนงเป ิด
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c ถอดชุดประกอบตลับผงหมึก (โทนเนอร) และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
 

คําเตือน
 

 พ้ืนผิวรอน

หลังจากท่ีคุณใชเคร่ือง ช้ินสวนภายในของเครื องบางช้ินสวนจะรอนมาก 
รอใหเคร่ืองเย็นลงกอนสัมผัสช้ินสวนภายในของเคร่ือง
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ขอควรจํา
• เราแนะนําใหวางชุดประกอบตลับผงหมึก (โทนเนอร) และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
บนกระดาษหรือผาใชแลวท้ิงในกรณีท่ีหมึกหกหร ือกระจายโดยไมไดตั้งใจ

• จัดการชุดตลับผงหมึก (โทนเนอร) และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) อยางระมัดระวัง หากผงหมึก (โทนเนอร) 
กระจายบนมือหรือเส้ือผา  เช็ดหรือลางออกดวยน้ําเย็นทันที

• เพื่อปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดกับเคร่ืองพิมพจากไฟฟาสถิตย หามสัมผัสอิเล็กโตรดท่ีแสดงในภาพประกอบ
 

 

d ทําความสะอาดสายโคโรนาดานในชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) โดยคอยๆ 
เลื่อนจุดตั้งระยะสีเขียวจากซายไปขวาและขวาไปซายหลายคร้ัง
 

หมายเหตุ
ตรวจสอบวาเลื่อนจุดตั้งระยะกลับไปสูตําแหนงเร่ิมตน (a) (1) 
ลูกศรบนจุดตั้งระยะจะตองตั้งใหตรงกับลูกศรบนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) หากไมเปนเชนนั้น 
หนาท่ีพิมพอาจมีเสนแนวตั้งปรากฏ

 

1
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e เลื่อนชุดตลับผงหมึก (โทนเนอร) และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) กลับเขาในเคร่ืองพิมพ
ตรวจสอบใหแนใจวาคุณใสตลับผงหมึก (โทนเนอร) สี ตรงกับปายช่ือสีบนตัวเคร่ือง
 

 

f ทําซ้ําขั้นตอน c ถึง e เพื่อทําความสะอาดสายโคโรนาท้ังสามเสนท่ีเหลือ

g ปดฝาครอบดานบนเคร่ือง
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การทําความสะอาดชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 4

หากเอกสารท่ีพิมพออกมามีจุดสีขาวหรือสีดําท่ีชวง 94 มม. ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) อาจมีวัสดุแปลกปลอม เช น 
กาวจากฉลากติดอยูบนพื้นผิวของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ทําตามขั้นตอนดานลางเพื่อแกปญหา

a ตรวจสอบวาเคร่ืองพิมพอยูในโหมดการเตรียมพร อม

b กด a หรือ b เพื่อเลือก Machine Info. (ขอมูลเคร่ือง) กด OK

c กด a หรือ b เพื่อเลือก Drum Dot Print (การพิมพใบตรวจสอบชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)) กด OK 
เพื่อพิมพใบตรวจสอบชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)

d กดคางไวท่ีปุม  เพื่อปดเคร่ือง

e เปดฝาดานบนจนกระท่ังล็อกเขาท่ีในตําแหนงเป ิด
 

f สีของจุดท่ีพิมพคือ สีของแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ท่ีคุณควรทําความสะอาด นําตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) สําหรับสีท่ีมีปญหาออกมา
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คําเตือน
 

 พ้ืนผิวรอน

หลังจากท่ีคุณใชเคร่ือง ช้ินสวนภายในของเครื องบางช้ินสวนจะรอนมาก 
รอใหเคร่ืองเย็นลงกอนสัมผัสช้ินสวนภายในของเคร่ือง
 

 

ขอควรจํา
• เราแนะนําใหวางชุดประกอบตลับผงหมึก (โทนเนอร) และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
บนกระดาษหรือผาใชแลวท้ิงในกรณีท่ีหมึกหกหร ือกระจายโดยไมไดตั้งใจ

• จัดการชุดประกอบตลับผงหมึก (โทนเนอร) และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) อยางระมัดระวัง หากผงหมึก (โทนเนอร) 
กระจายบนมือหรือเส้ือผา  เช็ดหรือลางออกดวยน้ําเย็นทันที

• เพื่อปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดกับเคร่ืองพิมพจากไฟฟาสถิตย หามสัมผัสอิเล็กโตรดท่ีแสดงในภาพประกอบ
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g กดคันล็อคสีเขียวลงและถอดตลับผงหมึก (โทนเนอร) ออกจากชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
 

h หมุนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ดังแสดงในภาพประกอบ ตรวจสอบวาอุปกรณชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) (1) 
อยูทางซายมือ
 

i อานขอมูลตอไปนี้จากใบตรวจสอบชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)

 ตําแหนงของจุด: ใบตรวจสอบมีแถวแปดแถวท่ีมีตัวเลขกํากับ 
เลขคอลัมนท่ีประกอบดวยจุดนั้นใชเพื่อหาตําแหนงของจุดบนแมแบบสรางภาพ (ดรัม)

1
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j ใชเคร่ืองหมายท่ีมีตัวเลขถัดจากลูกกลิ้งชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) คนหาเคร่ืองหมาย เชน จุดในคอลัมน 2 
บนใบตรวจสอบแสดงวามีเคร่ืองหมายในเขต “2” ของช ุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
 

k ใชมือหมุนขอบของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) เขาหาตัวคุณขณะดูท่ีพื้นผิวของบริเวณท่ีมีความผิดพลาด
 

หมายเหตุ
เพื่อหลักเลี่ยงปญหาคุณภาพการพิมพ หามแตะที ผิวหนาของแมแบบสรางภาพ (ดรัม) นอกจากตรงขอบ

 

l เมื่อคุณพบรอยเปอนบนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ท่ีตรงกับใบตรวจสอบจุดของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
เช็ดพื้นผิวของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) เบาๆ ดวยสําลีจนกวารอยเปอนบนพื้นผิวจะหมดไป
 

ขอควรจํา
หามทําความสะอาดพื้นผิวของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ความไวตอแสงดวยวัตถุแหลมคมหรือของเหลวใดๆ
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m ใสตลับผงหมึก (โทนเนอร) กลับเขาในชุดแมแบบสร างภาพ (ดรัม) ใหแนนหนาจนกวาจะไดยินเสียงล็อคเขาท่ี 
หากคุณติดตั้งตลับผงหมึก (โทนเนอร) อยางถูกตอง คันล็อคสีเขียวในชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
จะถูกยกขึ้นโดยอัตโนมัติ
 

หมายเหตุ
ตรวจสอบวาคุณใสตลับผงหมึก (โทนเนอร) อยางถูกตอง ไมเชนนั้นตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
อาจแยกออกจากชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
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n เลื่อนชุดตลับผงหมึก (โทนเนอร) และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) กลับเขาในเคร่ืองพิมพ
ตรวจสอบใหแนใจวาคุณใสตลับผงหมึก (โทนเนอร) สี ตรงกับปายช่ือสีบนตัวเคร่ือง
 

 

o ปดฝาครอบดานบนเคร่ือง

p เปดเคร่ืองพิมพ
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การทําความสะอาดลูกกล้ิงปอนกระดาษ 4

การทําความสะอาดลูกกลิ้งปอนกระดาษตามระยะจะชวยปองกันกระดาษติดโดยทําใหมั่นใจวามีการปอนกระดาษอยางถูก
ตอง

a กดคางไวท่ีปุม  เพื่อปดเคร่ือง

b ดึงถาดใสกระดาษแยกออกจากเคร่ือง

c หากบรรจุกระดาษในถาดใสกระดาษแลว นํากระดาษออก

d นําทุกส่ิงท่ีติดอยูดานในถาดใสกระดาษออกใหหมด

e บิดผาท่ีไมมีขน ชุบน้ําคอนขางอุน เช็ดแผนยางแยกกระดาษ (1) ของถาดใสกระดาษเพื่อกําจัดฝุน
 

f เช็ดลูกกลิ้งปอนกระดาษสองอัน (1) ดานในเคร่ืองเพื่อกําจัดฝุน
 

g บรรจุกระดาษอีกคร้ังและใสถาดใสกระดาษกลับเข าในเคร่ืองใหแนนหนา

h เปดเคร่ืองพิมพ

1

1
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การบรรจุภัณฑและการขนสงเคร่ืองพิมพ 4

คําเตือน
 

เคร่ืองมีน้ําหนักมากและหนักกวา 18.4 กก. ระวังอยาใหเคร่ืองทับนิ้วเมื่อคุณวางเคร่ืองลง

 

หากคุณตองขนยายเคร่ืองดวยเหตุผลใดก็ตาม 
ใหบรรจุเคร่ืองลงในบรรจุภัณฑเดิมดวยความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายใดๆ ในระหว างขนสง 
เคร่ืองควรมีการประกันภัยโดยสมบูรณจากผูขนส ง

นอกจากกรณีท่ีคุณสงคืนเคร่ืองดวยบริการแลกเปลี่ยนของบราเดอร ใหนําตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ไวในเคร่ืองเชนเด ิมเมื่อคุณบรรจุและขนสงเคร่ือง

a กดคางไวท่ีปุม  เพื่อปดเคร่ือง ปดเคร่ืองพ ิมพท้ิงไวอยางนอย 10 นาทีเพื่อใหเย็นลง

b ถอดสายท้ังหมดออก แลวจึงถอดสายไฟจาก เตารับไฟฟา

c ใสวัสดุบรรจุภัณฑ (1) ในกลอง
 

1
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d หอเคร่ืองพิมพในถุงพลาสติก แลวใสวัสดุบรรจ ุภัณฑดานลาง (1)
 

หมายเหตุ
หากคุณสงคืนเคร่ืองไปยังบราเดอรโดยเปนสวนของบริการแลกเปลี่ยนของบราเดอร ใหบรรจุเฉพาะตัวเคร่ืองเทานั้น 
จัดเก็บช้ินสวนตางๆ รวมถึงชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) และชุดตลับผงหมึก (โทนเนอร) และวัสดุพิมพ  
ไวใชกับเคร่ืองแลกเปลี่ยน

 

e ใสวัสดุบรรจุภัณฑ (2) ท่ีมีเคร่ืองหมาย “R FRONT” ท่ีดานขวาของเคร่ืองพิมพ ใสวัสดุบรรจุภัณฑ (3) 
ท่ีมีเคร่ืองหมาย “L FRONT” ท่ีดานซายของเคร่ืองพ ิมพ
 

1
FRONT

R
FRONT

L
FRONT 2

3
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f ใสสายไฟ AC และวัสดุพิมพในกลองเดิมดังท่ีแสดงในภาพประกอบ
 

g ปดกลองและปดเทปอีกคร้ัง
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หากคุณคิดวาปญหาอยูท่ีเคร่ืองพิมพ ตรวจสอบแตละรายการดานลางนี้กอนและทําตามคําแนะนําวิธีการแกไข 
ปญหาสวนใหญสามารถแกไขไดงายดวยตัวคุณเอง

การระบุปญหาของคุณ 5

ขั้นตอนแรก ใหตรวจสอบดังนี้

 สายไฟของเคร่ืองเช่ือมตออยางถูกตอง และสวิตชไฟของเคร่ืองเปดอยู 
หากเคร่ืองไมเปดทํางานหลังจากเช่ือมตอสายไฟ ดูท่ี ปญหาอื่นๆ uu หนา 181

 ช้ินสวนท่ีปองกันท้ังหมดถูกถอดออกแลว

 กระดาษใสในถาดใสกระดาษอยางถูกตอง

 สายอินเทอรเฟสถูกเช่ือมตอเขากับเคร่ืองอยางปลอดภัยและคอมพิวเตอรหรือการเช่ือมตอเครือขายแบบไรสายถูก
ติดตั้งกับท้ังเคร่ืองพิมพและคอมพิวเตอรของคุณ

 ขอความบนหนาจอแสดงผลแบบ LCD

(ดูท่ี ขอความแสดงความผิดพลาดและการบํารุงรักษา uu หนา 163)

หากคุณไมสามารถแกปญหาไดตามรายการขางตน ระบุปญหาของคุณและไปท่ีหนาท่ีแนะนําดานลาง

เคร่ืองพิมพไมพิมพ

 การจัดการกระดาษ

(ดูท่ี ปญหาการจัดการกระดาษ uu หนา 179)

หนาถูกพิมพออกแตยังมีปญหา

 คุณภาพการพิมพ

(ดูท่ี การปรับปรุงคุณภาพการพิมพ uu หนา 182)

 เอกสารท่ีพิมพออกมาไมถูกตอง

(ดูท่ี ปญหาในการพิมพ uu หนา 178)

เครือขายและปญหาอื่นๆ:

 ปญหาเครือขาย uu หนา 180

 ปญหาอื่นๆ uu หนา 181

วิธีการแกไข 5
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ขอความแสดงความผิดพลาดและการบํารุงรักษา 5

เชนเดียวกับอุปกรณสํานักงานท่ีทันสมัยอื่นๆ ข อผิดพลาดอาจเกิดขึ้นและอาจตองเปลี่ยนรายการของวัสดุการพิมพ 
หากเกิดขอผิดพลาด เคร่ืองพิมพจะระบุขอผิดพลาดหรือการบํารุงรักษาตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
และแสดงขอความท่ีเหมาะสม ขอผิดพลาดท่ีพบบอยและขอความแจงการบํารุงรักษามีดังนี้

คุณสามารถลางขอผิดพลาดสวนใหญและทําการบํารุงรักษาตามระยะเวลาไดดวยตัวคุณเอง 
หากคุณตองการความชวยเหลือเพิ่มเติม Brother Solutions Center มีคําถามท่ีพบบอยและคําแนะนําวิธีการแกไขลาส ุด:
เขาไปท่ี http://solutions.brother.com/

การใชงานวัสดุการพิมพท่ีไมใชของ Brother นั้นเป ็นส่ิงท่ีไมแนะนําใหทํา และอาจสงผลกระทบตอคุณภาพการพิมพ 
ประสิทธิภาพของฮารดแวร หรือความเช่ือถือไดในการทํางานของเคร่ือง

หมายเหตุ
ช่ือบนหนาจอแสดงผลแบบ LCD มีดังนี้

• ถาดกระดาษมาตรฐาน: Tray 1 (ถาด 1)

• ถาดปอนกระดาษอเนกประสงค Manual Feed (ปอนดวยตนเอง)
 

ขอความแสดงความผิด
พลาด

สาเหตุ การดําเนินการ

2-sided Disabled 
(ปดการพิมพ 2 ดาน)

ฝาครอบดานหลังของเครื่องปดไมสนิท ปดฝาครอบดานหลังของเครือ่งพิมพ

Access Denied 
(เขาใชงานไมได)

ฟงกชั่นท่ีคุณตองการใชถูกจํากัดโดย 
Secure Function Lock 2.0

ติดตอผูดูแลระบบของคุณเพื่อตรวจสอบการต้ังค าการล็อค
ฟงกชั่นท่ีปลอดภัย

Belt End Soon 
(สายพานใกลหมดอายุ)

ชุดสายพานลําเลียงกระดาษ
ใกลหมดอายุการใชงาน

ใหซ้ือชุดสายพานลําเลียงกระดาษชุดใหมเตรียมสำรองไว
กอนท่ีคุณจะไดรับขอความ Replace Belt 
(เปล่ียนสายพาน)

Calibrate (ปรับเทียบ) การปรับแตงคาของสีลมเหลว
 กดคางไวท่ีปุม  เพ่ือปดเครือ่ง รอสองสามวินาที 
แลวเปดเครื่องพิมพอีกครั้ง 
ดําเนินการการปรับแตงคาของสี 
อีกครั้งโดยใชแผงควบคุมหรือไดรเวอรของเครือ่งพิมพ 
(ดู การปรับแตงคาของส ีuu หนา 42)

 ใสชุดสายพานลําเลียงกระดาษใหม (ดู 
การเปล่ียนชุดสายพานลําเลียงกระดาษ uu หนา 132)

 หากยังคงมีปญหา ใหโทรติดตอ 
บริการลูกคาสัมพันธของบราเดอรหรือตัวแทนจําหนาย
ผลิตภัณฑบราเดอรในทองท่ีของคุณ

Cartridge Error 
(ตลับผงหมึกผิดพลาด)

ตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
ติดต้ังไมถูกตอง

ดึงชุดตลับผงหมึก (โทนเนอร) และชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) สําหรับสีท่ีแสดงบนหนาจอแสดงผลแบบ LCD ออก 
ถอดตลับผงหมึก (โทนเนอร) และใสตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) กลับเขาในชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) อีกครั้ง 
ใสชุดตลับผงหมึก (โทนเนอร) และชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) กลับเขาในเครื่องพิมพ หากยังคงมีปญหา 
ใหโทรติดตอ 
บริการลูกคาสัมพันธของบราเดอรหรือตัวแทนจําหนายผลิต
ภัณฑบราเดอรในทองท่ีของคุณ

http://solutions.brother.com/
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Cover is Open 
(ฝาเปดอยู)

ฝาครอบดานบนปดไมสนิท ปดฝาครอบดานบนเครื่อง

ฝาครอบตัวทําความรอนปดไมสนิทหรือ
กระดาษติดท่ีดานหลังของเครื่องเมื่อ
คุณเปดสวิตชไฟ

 ปดฝาครอบตัวทําความรอนที อยู ดานในฝาครอบดานหลัง
ของเครื่องพิมพ

 ตรวจสอบวาไมมีกระดาษติดดานในท่ีดานหลังเครื่อง
พิมพ แลวปดฝาครอบตัวทําความรอนแลวกด Go (ดู 
กระดาษติดท่ีดานหลังของเครื่องพิมพ uu หนา 172)

Drums End Soon 
(แมแบบสรางภาพ
ใกลหมดอายุ)

ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ท้ัง 4 
ชุดใกลหมดอายุการใชงาน

ใหสั่งซ้ือชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ชุดใหมเพ่ือใหมชีุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
เตรยีมพรอมไวขณะท่ีหนาจอแสดงผลแบบ LCD แสดง 
Replace Drums (เปล่ียนแมแบบสรางภาพ) (ดู 
ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใกลหมดอายุการใชงาน 
uu หนา 123)

Drum End Soon: X 
(ชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรมั) ใกลหมด: X)

(X แสดงสีของตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) 
หรือชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรมั) ท่ีจําเปนตองเปล่ียน 
BK=สีดํา, C=สีฟา, 
M=สีชมพู, Y=สีเหลือง)

ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) สี 
ท่ีระบุไวบนหนาจอแสดงผลแบบ LCD 
ใกลหมดอายุ

สั่งซ้ือชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ชุดใหมสําหรบัสีท่ีระบุไวบนหนาจอแสดงผลแบบ LCD 
กอนท่ีคุณจะไดรับขอความ Replace Drum: X 
(เปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม): X)

Drum! 
(แมแบบสรางภาพ!)

ตองทําความสะอาดสายโคโรนา
ในชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั)

ทําความสะอาดสายโคโรนาท้ังสี่สาย (สําหรับแตละสี) 
ภายในชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
โดยการเล่ือนจุดต้ังระยะสีเขียว (ดู 
การทําความสะอาดสายโคโรนา uu หนา 148)

ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
หรือชุดประกอบตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) และชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) ถูกติดต้ัง ไมถูกตอง

ถอดชุดประกอบตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
กับชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) และถอดตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) จากชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
และติดต้ังตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
กลับเขาในชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) อีกครั้ง 
ติดต้ังชุดประกอบตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) 
กลับเขาในเครื่องพิมพใหมอีกครั้ง หากปญหาย ังคงอยู 
เปล่ียนตลับผงหมึก (โทนเนอร) (ดู การเปล่ียนตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) uu หนา 115)

Drum Stop 
(ชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรมั) หมด)

ถึงเวลาเปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม)

เปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
สําหรบัสีท่ีระบุบนหนาจอแสดงผลแบบ LCD (ดู 
การเปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 124)

Fuser Error 
(ฟวเซอรผิดพลาด)

อุณหภูมิของชุดทําความรอนไมเพ่ิมข้ึน
ถึงอุณหภูมิท่ีระบุภายในเวลาท่ีระบุ

ปดเครื่องแลวรอสองสามวินาที แลวเปดเครื่องอีกครั้ง 
ปลอยเครื่องพิมพท้ิงไวประมาณ 15 นาทีโดยเปดสวิตชไฟ

ชุดทําความรอนรอนเกินไป

Jam 2-sided 
(กระดาษติด 2 ดาน )

กระดาษติดหลังถาดปอนกระดาษหรือ
ชุดทําความรอน

โปรดดูท่ี กระดาษติดภายใตถาดปอนกระดาษ 
uu หนา 170

Jam Inside 
(กระดาษติดดานใน)

กระดาษติดดานในเครื่องพิมพ โปรดดูท่ี กระดาษติดดานในเครื่องพิมพ uu หนา 174

ขอความแสดงความผิด
พลาด

สาเหตุ การดําเนินการ
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Jam Manual Feed 
(กระดาษติดถาด
เอนกประสงค)

กระดาษติดในถาดปอนกระดาษอเนก
ประสงคของเครื่องพิมพ

โปรดดูท่ี กระดาษติดในถาดปอนกระดาษอเนกประสงค 
uu หนา 168

Jam Rear 
(กระดาษติดดานหลัง)

กระดาษติดท่ีดานหลังของเครื่องพิมพ โปรดดูท่ี กระดาษติดท่ีดานหลังของเครือ่งพิมพ 
uu หนา 172

Jam Tray 1 
(ถาดกระดาษ 1 ติด)

กระดาษติดในถาดใสกระดาษของ
เครื่องพิมพ

โปรดดูท่ี กระดาษติดในถาดปอนกระดาษ uu หนา 168

Limit Exceeded 
(เกินขีดจํากัด)

ถงึขดีจํากัดของการพมิพทีกํ่าหนดจาก
คุณลักษณะ Secure Function Lock 2.0

ติดตอผูดูแลระบบของคุณเพื่อตรวจสอบการต้ังค าการล็อค
ฟงกชั่นท่ีปลอดภัย

Log Access Error 
(เขาใชล็อกผิดพลาด)

เครื่องไมสามารถเขาถึงไฟลบันทึกการ
พิมพในเซิรฟเวอรได

ติดตอผูดูแลระบบของคุณเพื่อตรวจสอบการต้ังค า
ใหจัดเก็บบันทึกการพิมพไปยังเครือขาย

(สําหรบัขอมูลโดยละเอียด uuคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช: 
Store Print Log to Network)

Manual Feed 
(ปอนดวยตนเอง)

กําหนดเอง 
ถูกเลือกเปนแหลงปอนกระดาษเมื่อไมมี
กระดาษในถาดปอนกระดาษ
อเนกประสงค

ใสกระดาษขนาดเดียวกันในถาดปอนกระดาษเอนกประสงค
ดังแสดงบนหนาจอแสดงผลแบบ LCD 
หากเครื่องพิมพอยูในโหมดพักลึก กด Go 
(ดู บรรจุกระดาษในถาดปอนกระดาษอเนกประสงค 
uu หนา 12)

No Belt Unit 
(ไมมีชุดสายพาน)

ชุดสายพานลําเลียงกระดาษติดต้ัง
ไมถูกตอง

ติดต้ังชุดสายพานลําเลียงกระดาษใหม 
(ดู การเปล่ียนชุดสายพานลําเลียงกระดาษ uu หนา 132)

No Paper (ไมมีกระดาษ)

Load <size> paper 
in <tray>. 
(โหลดกระดาษ <size> 
ใน <tray>)

เครื่องพิมพกระดาษหมดหรือบรรจุ
กระดาษไมถูกตองในถาดใสกระดาษ
ท่ีระบุ

ใสกระดาษในถาดใสกระดาษท่ีระบุ

ตรวจสอบวาแครปรับกระดาษต้ังคาขนาดกระดาษถูกตอง

No Permission 
(ไมอนุญาต)

การพิมพเอกสารสีถูกจํากัดการใชงาน ติดตอผูดูแลระบบของคุณเพื่อตรวจสอบการต้ังค าการล็อค
ฟงกชั่นท่ีปลอดภัย

No Toner 
(ไมมีผงหมกึ (โทนเนอร))

ตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
หรือชุดประกอบตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) และแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) ไดรับการติดต้ังไมถูกตอง

ถอดชุดประกอบตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
กับชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) และถอดตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) จากชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
และติดต้ังตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
กลับเขาในชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) อีกครั้ง 
ติดต้ังชุดประกอบตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) 
กลับเขาในเครื่องพิมพใหมอีกครั้ง หากปญหาย ังคงอยู 
เปล่ียนตลับผงหมึก (โทนเนอร) (ดู การเปล่ียนตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) uu หนา 115)

No Tray (ไมมีถาด) ถาดกระดาษมาตรฐานไมไดติดต้ัง
หรือติดต้ังไมถูกตอง

ติดต้ังถาดกระดาษมาตรฐานอีกครั้ง

No Waste Toner 
(ไมมีกลองผงหมึกใชแลว)

กลองใสผงหมึกโทนเนอรท่ีใชแลว
ถูกติดต้ังไมถูกตอง

ติดต้ังกลองใสผงหมึกโทนเนอรท่ีใชแลวอีกครั้ง (ดู 
การเปล่ียนกลองใสผงหมึกโทนเนอรท่ีใชแลว 
uu หนา 137)

Not Available (ไมมี) ฟงกชันท่ีเรียกใชไมไดรับการอนุมัติจาก 
Secure Function Lock 2.0 สําหรับ ID 
ผูใชทุกคน

ติดตอผูดูแลระบบของคุณเพื่อตรวจสอบการต้ังค าการล็อค
ฟงกชั่นท่ีปลอดภัย

ขอความแสดงความผิด
พลาด

สาเหตุ การดําเนินการ



วิธีการแกไข 

166

5

Out of Memory 
(หนวยความจําเต็ม)

Secure Print Data 
is full. 
(ขอมูลการพิมพโดยใชการ
รักษาความปลอดภัยเต็ม)

หนวยความจําของเครื่องเต็ม กด Cancel 
และลบขอมูลการพิมพโดยใชการรักษาความปลอดภัย
ท่ีบันทึกไวกอนหนาน้ี

Out of Memory 
(หนวยความจําเต็ม)

หนวยความจําของเครื่องเต็ม ลดความซับซอนของเอกสารของคุณหรอืลดความละเอียด
ในการพิมพ

Print Unable ## 
(พิมพไมได ##)

(## = รหัสขอผิดพลาด)

เครื่องพิมพมีปญหาทางกลไก
ของตัวเครื่อง

กดคางไวท่ีปุม  เพ่ือปดเครือ่ง รอสองสามวินาที 
แลวเปดเครื่องพิมพอีกครั้ง

หากยังคงมีปญหา ใหโทรติดตอ 
บริการลูกคาสัมพันธของบราเดอรหรือตัวแทนจําหนายผลิต
ภัณฑบราเดอรในทองท่ีของคุณ

Registration 
(การลงทะเบียนสี)

การลงทะเบียนลมเหลว
 กดคางไวท่ีปุม  เพ่ือปดเครือ่ง รอสองสามวินาที 
แลวเปดเครื่องพิมพอีกครั้ง 
ดําเนินการลงทะเบียนสีอัตโนมัติอีกครั้งผานแผงควบคุม 
(ดู การลงทะเบียนสีอัตโนมัติ uu หนา 109)

 ใสชุดสายพานลําเลียงกระดาษใหม (ดู 
การเปล่ียนชุดสายพานลําเลียงกระดาษ uu หนา 132)

 หากยังคงมีปญหา ใหโทรติดตอ 
บริการลูกคาสัมพันธของบราเดอรหรือตัวแทนจําหนาย
ผลิตภัณฑบราเดอรในทองท่ีของคุณ

Replace Belt 
(เปล่ียนสายพาน)

ถึงเวลาเปล่ียนชุดสายพานลําเลียง
กระดาษ

เปล่ียนชุดสายพานลําเลียงกระดาษ (ดู 
การเปล่ียนชุดสายพานลําเลียงกระดาษ uu หนา 132)

Replace Drums 
(เปล่ียนแมแบบสรางภาพ)

ถึงเวลาเปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) ท้ังสี่ชุด

เปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ท้ังสี่ชุด (ดู 
การเปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 124)

ตัวนับจํานวนชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) 
ไมถูกต้ังคาใหมเมื่อติดต้ังชุดแมแบบ
สรางภาพ (ดรัม) ใหม

ต้ังคาใหมสําหรับตัวนับจํานวนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
(ดู การเปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 124)

Replace Drum: X 
(เปล่ียนชุดแมแบบสราง
ภาพ (ดรัม): X)

(X แสดงสีของตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) 
หรือชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรมั) ท่ีจําเปนตองเปล่ียน 
BK=สีดํา, C=สีฟา, 
M=สีชมพู, Y=สีเหลือง)

ไดเวลาเปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) สําหรับสีท่ีถูกระบุ

เปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
สําหรบัสีท่ีระบุบนหนาจอแสดงผลแบบ LCD (ดู 
การเปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 124)

ตัวนับจํานวนชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) 
ไมถูกต้ังคาใหมเมื่อติดต้ังชุดแมแบบ
สรางภาพ (ดรัม) ใหม

ต้ังคาใหมสําหรับตัวนับจํานวนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
(ดู การเปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 124)

Replace Fuser 
(เปล่ียนฟวเซอร)

ถึงเวลาเปล่ียนชุดทําความรอน โทรติดตอ 
บริการลูกคาสัมพันธของบราเดอรหรือตัวแทนจําหนาย
ผลิตภัณฑบราเดอรในทองท่ีของคุณ 
หรือศูนยบริการท่ีไดรบัอนุญาตของ Brother 
เพ่ือเปล่ียนชุดทําความรอน

ขอความแสดงความผิด
พลาด
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Replace PF Kit1 
(เปล่ียน PF Kit1)

ถึงเวลาเปล่ียนชุดปอนกระดาษ โทรติดตอ 
บริการลูกคาสัมพันธของบราเดอรหรือตัวแทนจําหนาย
ผลิตภัณฑบราเดอรในทองท่ีของคุณ 
หรือศูนยบริการท่ีไดรบัอนุญาตของ Brother เพื่อเปล่ียน 
PF kit

Replace Toner 
(เปล่ียนผงหมึก 
(โทนเนอร))

ตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
ใกลหมดอายุการใชงาน 
เครื่องพิมพจะหยุดการพิมพท้ังหมด

เปล่ียนตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
สําหรบัสีท่ีระบุบนหนาจอแสดงผลแบบ LCD (ดู 
การเปล่ียนตลับผงหมกึ (โทนเนอร) uu หนา 115)

Replace WT Box 
(เปล่ียนกลอง WT)

ถึงเวลาเปล่ียนกลองใสผงหมึก
โทนเนอรท่ีใชแลว

เปล่ียนกลองใสผงหมึกโทนเนอรท่ีใชแลว (ดู 
การเปล่ียนกลองใสผงหมึกโทนเนอรท่ีใชแลว 
uu หนา 137)

Short paper 
(กระดาษสั้น)

ความยาวของกระดาษในถาดนอยเกิน
กวาท่ีเครื่องพิมพจะนํากระดาษสู
ถาดรองรบัเอกสารออกแบบคว่ําหนา

เปดฝาครอบดานหลัง 
(ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา) 
เพ่ือใหหนากระดาษท่ีพิมพออกทางถาดรองรับเอกสารออก
แบบหงายหนา นําหนากระดาษท่ีพิมพออกแลวกด Go

Size Error DX 
(ขนาดผิดพลาด DX)

ขนาดกระดาษท่ีกําหนดในไดรเวอร
เครื่องพิมพและเมนูบนแผงควบคุมไม
สามารถใชไดกับการพิมพ 2 
ดานโดยอัตโนมัติ

กด Cancel 
เลือกขนาดกระดาษท่ีสามารถใชไดกับการพิมพ 2 ด าน

ขนาดกระดาษสําหรบัการพิมพ 2 ดานโดยอัตโนมัติคือ A4

กระดาษในถาดไมใชขนาดท่ีถูกตอง
และไมสามารถใชไดกับการพิมพ 2 
ดานโดยอัตโนมัติ

บรรจุกระดาษขนาดท่ีถูกตองในถาดและต้ังคาขนาด
กระดาษในถาดใสกระดาษ 
(ดู Paper Tray (ถาดกระดาษ) uu หนา 90)

ขนาดกระดาษสําหรบัการพิมพ 2 ดานโดยอัตโนมัติคือ A4

Size Mismatch 
(ขนาดไมตรงกัน)

กระดาษในถาดท่ีระบุไมใชขนาด
ท่ีถูกตอง

ใสกระดาษขนาดเดียวกันในถาดใสกระดาษท่ีถูกเล ือก
ในไดรเวอรเครื่องพิมพ แลวกด Go 
หรือเขาไดรเวอรของเครื่องพิมพแลวเลือกขนาดกระดาษท่ี
คุณบรรจุในถาดใสกระดาษท่ีระบุ

Small paper 
(กระดาษขนาดเล็ก)

ขนาดกระดาษท่ีกําหนดในไดรเวอรของ
เครื่องพิมพเล็กเกินกวาท่ีเครือ่งพิมพจะ
นํากระดาษสูถาดรองรับเอกสารออก
แบบคว่ําหนา

เปดฝาครอบดานหลัง 
(ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา) 
เพ่ือใหหนากระดาษท่ีพิมพออกทางถาดรองรับเอกสารออก
แบบหงายหนา แลวกด Go

Toner Error 
(โทนเนอรผิดพลาด)

ตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
อยางนอยหน่ึงตลับไมไดรับการติดต้ัง
อยางถูกตอง

แมแบบสรางภาพ (ดรัม) ออกท้ังหมด นําตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) ออกท้ังหมด จากน้ันใสตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) กลับเขาสูชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)

Toner Low: X (ผงหมึก 
(โทนเนอร) ใกลหมด: X)

(X แสดงสีของตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) 
และชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรมั) 
ท่ีใกลหมดอายุการใชงาน 
BK=สีดํา, C=สีฟา, 
M=สีชมพู, Y=สีเหลือง)

หากหนาจอแสดงผลแบบ LCD แสดง 
Toner Low (ผงหมึก (โทนเนอร) 
ใกลหมด) คุณยังสามารถสั่งพิมพ 
อยางไรก็ตามเครื่องพิมพจะบอกคุณ
วาตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
ใกลหมดอายุการใชงาน

สั่งตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
ชุดใหมเพ่ือใหคุณมีตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
พรอมเปล่ียนเมื่อหนาจอแสดงผลแบบ LCD แสดง 
Replace Toner (เปล่ียนผงหมึก (โทนเนอร))

WT Box End Soon 
(กลอง WT ใกลหมดอายุ)

กลองใสผงหมึกโทนเนอรท่ีใชแลว
ใกลเต็ม

สั่งซ้ือกลองใสผงหมกึโทนเนอรท่ีใชแลวชุดใหมกอนท่ีคุณ
จะไดรับขอความ Replace WT Box (เปล่ียนกลอง WT)

ขอความแสดงความผิด
พลาด
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กระดาษติด 5

นํากระดาษท่ีเหลืออยูออกจากถาดใสกระดาษทุกคร ั้งและยืดกระดาษท่ีวางซอนกันใหตรงเมื่อใสกระดาษใหม 
วิธีนี้จะชวยปองกันไมใหกระดาษถูกปอนเขาในเคร่ืองพิมพพรอมกันหลายแผนและปองกันกระดาษติด

กระดาษติดในถาดปอนกระดาษอเนกประสงค 5

หากหนาจอแสดงผลแบบ LCD แสดง Jam Manual Feed (กระดาษติดถาดเอนกประสงค) ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้:

a นํากระดาษใดๆ ท่ีติดอยูในหรือรอบๆ ถาดปอนกระดาษอเนกประสงคออก
 

b กด Go เพื่อเรียกคืนการพิมพอีกคร้ัง

กระดาษติดในถาดปอนกระดาษ 5

หากหนาจอแสดงผลแบบ LCD แสดง Jam Tray 1 (ถาดกระดาษ 1 ติด) ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้:

a ดึงถาดใสกระดาษแยกออกจากเคร่ือง
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b ใชมือท้ังสองขางดึงกระดาษท่ีติดอยูออกชาๆ
 

หมายเหตุ
การดึงกระดาษท่ีติดลงดานลางจะชวยใหคุณหยิบกระดาษออกไดงายขึ้น

 

c ตรวจสอบวากระดาษอยูใตเคร่ืองหมายแสดงจํานวนกระดาษสูงสุด ( ) ในถาดใสกระดาษ 
ขณะกดคันปลดแครปรับกระดาษสีเขียว เลื่อนแครปรับกระดาษใหพอดีกับขนาดกระดาษ 
ตรวจสอบใหแนใจวารองนํายึดอยูในชองเสียบแนนดีแลว

d เสียบถาดใสกระดาษกลับเขาในเคร่ืองพิมพใหแนน
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กระดาษติดภายใตถาดปอนกระดาษ 5

หากหนาจอแสดงผลแบบ LCD แสดง Jam 2-sided (กระดาษติด 2 ดาน ) ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้:

a เปดเคร่ืองพิมพท้ิงไว 10 นาทีเพื่อใหพัดลมภายในเปาช้ินสวนท่ีรอนมากในเคร่ืองใหเย็นลง

b ดึงถาดใสกระดาษแยกออกจากเคร่ือง
 

c ตรวจสอบใหแนใจวากระดาษท่ีติดไมคางอยูภายในเคร่ืองพิมพ
 

d หากกระดาษไมติดอยูภายในเคร่ือง ใหตรวจสอบใต ถาดใสกระดาษ
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e หากกระดาษไมติดอยูในถาดใสกระดาษ ใหเปดฝาครอบดานหลัง
 

คําเตือน
 

 พ้ืนผิวรอน

หลังจากท่ีคุณใชเคร่ือง ช้ินสวนภายในของเครื องบางช้ินสวนจะรอนมาก 
รอใหเคร่ืองเย็นลงกอนสัมผัสช้ินสวนภายในของเคร่ือง
 

 

f ใชมือท้ังสองขางดึงกระดาษท่ีติดอยูออกชาๆ
 

g ปดฝาครอบดานหลังจนกระท่ังล็อกเขาท่ีในตําแหนงเปด

h ใสถาดใสกระดาษกลับเขาในเคร่ืองพิมพ
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กระดาษติดท่ีดานหลังของเคร่ืองพิมพ 5

หากหนาจอแสดงผลแบบ LCD แสดง Jam Rear (กระดาษติดดานหลัง) 
แสดงวาอาจมีกระดาษติดท่ีดานหลังฝาครอบดานหลัง ทําตามขั้นตอนตอไปนี้:

a เปดเคร่ืองพิมพท้ิงไว 10 นาทีเพื่อใหพัดลมภายในเปาช้ินสวนท่ีรอนมากในเคร่ืองใหเย็นลง

b เปดฝาครอบดานหลัง
 

คําเตือน
 

 พ้ืนผิวรอน

หลังจากท่ีคุณใชเคร่ือง ช้ินสวนภายในของเครื องบางช้ินสวนจะรอนมาก 
รอใหเคร่ืองเย็นลงกอนสัมผัสช้ินสวนภายในของเคร่ือง
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c ดึงจุดตั้งระยะสีเขียวทางดานซายและขวาเขาหาตัวคุณ เพื่อปลอยฝาครอบชุดทําความรอน (1)
 

d ใชมือท้ังสองขางเพื่อดึงกระดาษท่ีติดออกจากชุดทําความรอนเบาๆ
 

e ปดฝาครอบชุดทําความรอน (1)
 

f ปดฝาครอบดานหลัง

1

1
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กระดาษติดดานในเคร่ืองพิมพ 5

หากหนาจอแสดงผลแบบ LCD แสดง Jam Inside (กระดาษติดดานใน) ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้:

a เปดเคร่ืองพิมพท้ิงไว 10 นาทีเพื่อใหพัดลมภายในเปาช้ินสวนท่ีรอนมากในเคร่ืองใหเย็นลง

b เปดฝาดานบนจนกระท่ังล็อกเขาท่ีในตําแหนงเป ิด
 

คําเตือน
 

 พ้ืนผิวรอน

หลังจากท่ีคุณใชเคร่ือง ช้ินสวนภายในของเครื องบางช้ินสวนจะรอนมาก 
รอใหเคร่ืองเย็นลงกอนสัมผัสช้ินสวนภายในของเคร่ือง
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c นําชุดประกอบตลับผงหมึก (โทนเนอร) และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ท้ังส่ีชุดออกท้ังหมด
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ขอควรจํา
• เราแนะนําใหวางชุดตลับผงหมึก (โทนเนอร) และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
บนกระดาษหรือผาใชแลวท้ิงในกรณีท่ีหมึกหกหร ือกระจายโดยไมไดตั้งใจ

• จัดการชุดตลับผงหมึก (โทนเนอร) และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) อยางระมัดระวัง หากผงหมึก (โทนเนอร) 
กระจายบนมือหรือเส้ือผา  เช็ดหรือลางออกดวยน้ําเย็นทันที

• เพื่อปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดกับเคร่ืองพิมพจากไฟฟาสถิตย หามสัมผัสอิเล็กโตรดท่ีแสดงในภาพประกอบ
 

 

d ดึงกระดาษท่ีติดออกชาๆ
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e เลื่อนชุดตลับผงหมึก (โทนเนอร) และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) แตละชุดกลับเขาในเคร่ืองพิมพ 
ตรวจสอบใหแนใจวาคุณใสตลับผงหมึก (โทนเนอร) สีท่ีตรงกับปายช่ือสีบนตัวเคร่ืองสําหรับชุดประกอบตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ท้ังส่ีสี
 

 

f ปดฝาครอบดานบนเคร่ือง

หมายเหตุ
ถาคุณปดเคร่ืองพิมพระหวาง Jam Inside (กระดาษติดดานใน) 
เคร่ืองพิมพจะพิมพขอมูลท่ีไมครบถวนจากเคร่ืองคอมพิวเตอรของคุณเมื่อเคร่ืองถูกเปดใหม 
กอนท่ีคุณจะเปดเคร่ืองพิมพ ลบงานพิมพท่ีบันทึกไวช่ัวคราวในคอมพิวเตอรของคุณ

 

BK

C

M

Y



วิธีการแกไข 

178

5

หากคุณประสบปญหากับเคร่ืองพิมพ 5

ขอควรจํา
• สําหรับการขอความชวยเหลือดานเทคนิค คุณตองโทรติดตอประเทศท่ีคุณซื้อเคร่ืองพิมพ 
ตองโทรจากภายในประเทศนั้น

• หากคุณคิดวาปญหาอยูท่ีเคร่ืองพิมพ ตรวจสอบแผนผังดานลางและทําตามคําแนะนําวิธีการแกไข 
ปญหาสวนใหญสามารถแกไขไดงายดวยตัวคุณเอง

• หากคุณตองการความชวยเหลือเพิ่มเติม Brother Solutions Center 
มีคําถามท่ีพบบอยลาสุดและคําแนะนําในการแกปญหา 
เขาไปท่ี http://solutions.brother.com/

 

ปญหาในการพิมพ

ปญหา คําแนะนํา

ไมมีเอกสารท่ีพิมพออกมา ตรวจสอบวาไดติดต้ังและเลือกไดรเวอรเครื่องพิมพอยางถูกตอง

ตรวจสอบเพื่อดูวาหนาจอแสดงผลแบบ LCD แสดงขอความแสดงความผิดพลาด 
(ดูท่ี ขอความแสดงความผิดพลาดและการบํารุงรักษา uu หนา 163)

ตรวจสอบวาเครือ่งพิมพออนไลนอยู:
(Windows® 7 และ Windows Server® 2008 R2) 

 คลิกปุม (เริ่ม) และ อุปกรณและเครื่องพิมพ คลิกขวา Brother HL-XXXX series 
แลวคลิก ดูงานที่กําลังพิมพอยู คลิก เครื่องพิมพ และตรวจสอบวาไมไดเลือก 
ใชเครือ่งพิมพแบบออฟไลน
(Windows Vista® และ Windows Server® 2008) 

คลิกปุม (Start (เริ่ม)), Control Panel (แผงควบคุม), Hardware and Sound 
(ฮารดแวรและเสียง) และ Printers (เครื่องพิมพ) คลิกขวา Brother HL-XXXX series 
ตรวจสอบวาไมไดเลือก Use Printer Offline (ใชเครื่องพิมพออฟไลน)
(Windows® XP และ Windows Server® 2003) 
คลิกปุม Start (เริ่ม) แลวเลือก Printers and Faxes (เครื่องพิมพและแฟกซ) คลิกขวา 
Brother HL-XXXX series ตรวจสอบวาไมไดเลือก Use Printer Offline 
(ใชเครือ่งพิมพออฟไลน)

ติดตอผูดูแลระบบของคุณเพ่ือตรวจสอบการต้ังค าการล็อคฟงกชั่นท่ีปลอดภัย 

ตรวจสอบวาอินเตอรเฟสถูกต้ังคาเปน Auto (อัตโนมัติ) บนเครื่องพิมพ 
(ดูวิธีเปล่ียนอินเตอรเฟสไดท่ี หนา 91)

ตรวจสอบวาเครือ่งไมไดอยูในโหมดปดการทํางาน

หากเครื่องอยูในโหมดปดเครื่อง ใหกดคางท่ี  ในแผงควบคุม 
จากน้ันสงขอมูลการพิมพใหมอีกครัง้

(ดูท่ี ปดเครื่องอัตโนมัติ uu หนา 107)

เครื่องพิมพไมพิมพหรอืหยุดพิมพ กด Cancel

เครื่องพิมพจะยกเลิกงานพิมพและลางงานพิมพจากหนวยความจํา 
เอกสารท่ีพิมพออกมาอาจไมสมบูรณ

http://solutions.brother.com/
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หัวกระดาษหรือทายกระดาษจะ
ปรากฏเมื่อเอกสารแสดงบน
หนาจอแตจะไมปรากฏบนหนาท่ี
พิมพออกมา

มีบริเวณท่ีไมสามารถพิมพไดท่ีดานบนและดานลางของหนา 
ปรับขอบกระดาษดานบนและดานลางในเอกสารของคุณเพื่อใหพิมพได 
(ดูท่ี บริเวณท่ีไมสามารถพิมพไดเมื่อพิมพจากคอมพ ิวเตอร uu หนา 7)

เครื่องพิมพพิมพโดยไมคาดคิด
หรือพิมพขยะ

กด Cancel เพ่ือยกเลิกงานพิมพ

ตรวจสอบการต้ังคาในแอพพลิเคชันของคุณเพ่ือตรวจสอบวาไดต้ังคาใหทํางานกับเครื่องของ
คุณแลว

เครื่องพิมพพิมพสองหนาแรก
ถูกตอง 
จากน้ันบางหนามีขอความหายไป

ตรวจสอบการต้ังคาในแอพพลิเคชันของคุณเพ่ือตรวจสอบวาไดต้ังคาใหทํางานกับเครื่องของ
คุณแลว

คอมพิวเตอรของคุณไม จดจํา สัญญาณเต็มของบัฟเฟอรอินพุตของเครื่อง 
ตรวจสอบวาคุณไดเชื่อมตอสายอินเตอรเฟสอยางถูกตอง 
(uuคูมือการติดต้ังเครื่องอยางงาย)

ไมสามารถพิมพ 
‘โครงหนาเอกสาร’

ตรวจสอบวาการต้ังคาขนาดของกระดาษในแอพพลิเคชันและในไดรเวอรเครื่องพิมพเหมือน
กัน

ความเร็วในการพิมพชามาก ลองเปล่ียนการต้ังคาไดรเวอรเครื่องพิมพ 
การพิมพคุณภาพสูงสุดตองใชเวลานานข้ึนในการประมวลผล การสงขอมลูและการพิมพ

เครื่องไมพิมพจาก Adobe® 
Illustrator®

ลดคุณภาพการพิมพ

(สําหรับ Windows ดูท่ี แท็บการต้ังคาพ้ืนฐาน uu หนา 28)

(สําหรับแม็คอินทอช ดูท่ี การต้ังคาการพิมพ uu หนา 67)

การพิมพไมไดคุณภาพ โปรดดูท่ี การปรับปรุงคุณภาพการพิมพ uu หนา 182

ปญหาการจัดการกระดาษ

ปญหา คําแนะนํา

เครื่องพิมพไมปอนกระดาษ หากถาดใสกระดาษวางอยู ใหใสกระดาษปกใหมลงในถาดใสกระดาษ

หากมีกระดาษในถาดใสกระดาษ ตรวจสอบวากระดาษยืดตรง หากกระดาษมวนอยู 
ยืดกระดาษออกใหตรง บางครัง้ควรหยิบกระดาษออก พลิกกระดาษกลับอีกดาน 
และใสกระดาษกลับเขาในถาดใสกระดาษ

ลดจํานวนกระดาษในถาดใสกระดาษแลวลองอีกครั้ง

ตรวจสอบวาโหมดปอนกระดาษดวยตนเองไมถูกเลือกในไดรเวอรเครื่องพิมพ

ทําความสะอาดลูกกล้ิงปอนกระดาษ

(ดูท่ี การทําความสะอาดลูกกล้ิงปอนกระดาษ uu หนา 158)

เครื่องพิมพไมปอนกระดาษจาก
ถาดปอนกระดาษเอนกประสงค

ตรวจสอบวา กําหนดเอง ถูกเลือกในไดรเวอรเครื่องพิมพ

ฉันจะพิมพซองจดหมายอยางไร ใสซองจดหมายหน่ึงซองในถาดปอนกระดาษเอนกประสงค 
ต้ังคาแอพพลิเคชันของคุณใหพิมพขนาดซองจดหมายท่ีคุณใช 
โดยท่ัวไปจะทําในเมนูการต้ังคาหนากระดาษหรือการต้ังคาเอกสารในแอพพลิเคชันของคุณ

(ดูท่ีคูมือการใชงานแอพพลิเคชันสําหรับขอมูลเพิ่มเติม)

ปญหาในการพิมพ (ตอ)

ปญหา คําแนะนํา
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ปญหาเครือขาย

ปญหา คําแนะนํา

ไมสามารถพิมพผานเครอืขาย
หลังจากการติดต้ังซอฟตแวร
เสร็จสิ้น

เมื่อหนาจอ ไมสามารถพิมพไปยังเครื่องพิมพเครือขายได ปรากฏข้ึน 
ใหทําตามคําแนะนําบนหนาจอ หากปญหาไมไดรับการแกไข uuคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช: 
Troubleshooting
ตรวจสอบวาอินเตอรเฟสถูกต้ังคาเปน Auto (อัตโนมัติ) บนเครื่องพิมพ 
(ดูวิธีเปล่ียนอินเตอรเฟสไดท่ี หนา 91)

ไมสามารถติดต้ังซอฟตแวร 
Brother ได

(Windows®) 
หากคําเตือนซอฟตแวรความปลอดภัยปรากฏบนหนาจอเครื่อง PC ในระหวางการติดต้ัง 
เปล่ียนการต้ังคาซอฟตแวรความปลอดภัยเพ่ืออนุญาตใหโปรแกรมติดต้ังผลิตภัณฑ Brother 
หรอืโปรแกรมอ่ืนๆ ทํางาน

(แม็คอินทอช) 
หากคุณใชฟงกชั่นไฟรวอลลของซอฟตแวรความปลอดภัยปองกันสปายแวรหรือไวรัส 
ใหปดการใชงานชั่วคราวและติดต้ังซอฟตแวร Brother

ไมสามารถเชื่อมตอเครอืขายแบบ
ไรสาย

(HL-3170CDW)

ตรวจสอบปญหาโดยใช รายงาน WLAN พิมพ รายงาน WLAN ในตัวเลือกเมนูตอไปน้ี: 
Machine Info. (ขอมูลเครื่อง), Print WLAN Report (พิมพรายงาน WLAN) แลวกด 
Go

สําหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม uu คูมือการติดต้ังเครื่องอยางงาย

 

สําหรบัปญหาอ่ืนๆ เก่ียวกับการใชเครือ่งพิมพของคุณในเครือขาย uuคูมือเน็ทเวิรคสําหรบัผูใช
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ปญหาอ่ืนๆ

ปญหา คําแนะนํา

เครื่องพิมพไมเปดทํางาน สถานการณการเชื่อมตอไฟฟาท่ีรายแรง (เชน ฟาผาหรือไฟกระชาก) 
อาจกระตุนใหกลไกความปลอดภัยภายในของเครื่องพิมพทํางาน 
ปดเครื่องพิมพและถอดสายไฟออก รอสิบนาที จากน ั้นเสียบสายไฟและเปดเครื่องพิมพอีกครัง้

หากปญหายังไมไดรับการแกไข ปดเครื่องพิมพ หากคุณใชตัวตัดไฟ 
ปลดปล๊ักเพ่ือใหมั่นใจวาไมเกิดปญหา 
เสียบสายไฟของเครื่องพิมพเขากับเตารบัไฟฟาท่ีผนังอ่ืนท่ีใชงานไดโดยตรงและเปดเครื่อง 
หากยังคงไมมีไฟเขา ลองเปล่ียนสายไฟอ่ืน

เครื่องพิมพไมสามารถพิมพขอมูล 
EPS ท่ีมีขอมูลไบนารีกับไดรเวอร
เครื่องพิมพ BR-Script3

(Windows®) 
หากตองการพิมพขอมูล EPS ใหทําดังน้ี

a สําหรบั Windows® 7 และ Windows Server® 2008 R2: 

คลิกปุม (เริ่ม) และ อุปกรณและเครื่องพิมพ 

สําหรบั Windows Vista® และ Windows Server® 2008: 

คลิกปุม (Start (เริม่)) Control Panel (แผงควบคุม), Hardware and Sound 
(ฮารดแวรและเสียง) และ Printers (เครือ่งพิมพ) 
สําหรบั Windows® XP และ Windows Server® 2003: 
คลิกปุม Start (เริ่ม) แลวเลือก Printers and Faxes (เครื่องพิมพและแฟกซ)

b คลิกขวาไอคอน Brother HL-XXXX BR-Script3 และเลือก คุณสมบัติเครือ่งพิมพ 
(Properties (คุณสมบัติ)) และ Brother HL-XXXX BR-Script3 หากจําเปน

c จากแท็บ การต้ังคาอุปกรณ เลือก TBCP (โพรโทคอลการควบคุมแท็กไบนารี) ใน 
Output Protocol (โปรโตคอลเอาตพุต)

(แม็คอินทอช) 
หากเครื่องของคุณเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรดวยอินเตอรเฟส USB คุณไมสามารถพิมพขอมูล 
EPS ท่ีมีขอมูลไบนารีได คุณสามารถพิมพขอมูล EPS ท่ีเครื่องผานเครือขาย 
สําหรับการติดต้ังไดรเวอรเครื่องพิมพ BR-Script3 ผานเครือขาย เขาไปท่ี Brother Solutions 
Center ท่ี http://solutions.brother.com/

http://solutions.brother.com/
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การปรับปรุงคุณภาพการพิมพ 5

หากคุณประสบปญหาคุณภาพการพิมพ พิมพหนากระดาษสําหรับการทดสอบกอน (ดูท่ี  uu หนา 86) 
หากเอกสารท่ีพิมพออกมามีคุณภาพดี ปญหาอาจไมไดอยูท่ีเคร่ืองพิมพ 
ตรวจสอบสายอินเตอรเฟสหรือลองเคร่ืองพิมพกับคอมพิวเตอรเคร่ืองอื่น หากคุณภาพเอกสารท่ีพิมพออกมายังคงมีปญหา 
ตรวจสอบขั้นตอนตอไปนี้กอน จากนั้น หากคุณยังคงประสบปญหาคุณภาพการพิมพ 
ตรวจสอบแผนผังดานลางและทําตามคําแนะนํา

หมายเหตุ
Brother ไมแนะนําใหใชตลับผงหมึก (โทนเนอร) อื่นนอกจากตลับผงหมึก (โทนเนอร) ของแทจากบราเดอร 
หรือเติมผงหมึก (โทนเนอร) ในตลับผงหมึก (โทนเนอร ) ท่ีใชแลวดวยผงหมึก (โทนเนอร) จากแหลงอื่น

 

a เพื่อใหไดคุณภาพการพิมพท่ีดีท่ีสุด ขอแนะนําใหใชกระดาษท่ีแนะนํา 
ตรวจสอบวาคุณใชกระดาษท่ีตรงตามขอกําหนด (ดู กระดาษและส่ือส่ิงพิมพอื่นๆ ท่ีใชรวมกับเคร ื่องพิมพได 
uu หนา 2)

b ตรวจสอบวาชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) และตลับผงหม ึก (โทนเนอร) ถูกติดตั้งอยางถูกตอง

ตัวอยางคุณภาพการพิมพไมได
มาตรฐาน

คําแนะนํา

 

ภาพหนากระดาษที่พิมพถูกบีบ 
มีแถบตามแนวนอน 

หรือตัวอักษรที่ขอบดานบน ลาง 
ซาย และขวาถูกตัดออก

 ปรบัขอบหนากระดาษท่ีแอพพลิเคชั่นของคุณและสั งพิมพใหม

 

สีจางหรือซีดทั้งหนาที่พิมพ

 ดําเนินการการปรับแตงคาของสี 
อีกครัง้โดยใชแผงควบคุมหรอืไดรเวอรของเครือ่งพิมพ (ดู การปรับแตงคาของสี 
uu หนา 108)

 ตรวจสอบใหแนใจวาโหมดประหยัดผงหมึก (โทนเนอร ) 
ถูกปดอยูในแผงควบคุมหรือไดรเวอรของเครื่องพิมพ

 ตรวจสอบใหแนใจวาการต้ังคาชนิดสื่อสิ่งพิมพในไดรเวอรตรงกับชนิดของกระดาษท่ี
คุณกําลังใชงาน (ดู กระดาษและส่ือสิ่งพิมพอ่ืนๆ ท่ีใชรวมกับเคร ื่องพิมพได 
uu หนา 2)

 เขยาตลับผงหมึก (โทนเนอร) ท้ังสี่ตลับอยางนุมนวล

 เช็ดหนาตางของหัว LED ท้ังสี่หัวดวยผานุม แหง และไมเปนขุย 
(ดู ทําความสะอาดหัว LED uu หนา 147)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz. ABCDEFGH

abcdefghijk

ABCD
abcde
01234

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.



วิธีการแกไข 

183

5

 

หากมีเสนหรือแถบปรากฏตลอด
หนา

 เช็ดหนาตางของหัว LED ท้ังสี่หัวดวยผานุม แหง และไมเปนขุย 
(ดู ทําความสะอาดหัว LED uu หนา 147)

 ตรวจสอบวามีวัตถุแปลกปลอม เชน กระดาษฉีกขาด 
กระดาษกาวหรอืฝุนอยูดานในเครื่องพิมพและโดยรอบชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
และตลับผงหมกึ (โทนเนอร) หรือไม

 ทําความสะอาดชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) (ดู 
การทําความสะอาดชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 152)

ตัวอยางคุณภาพการพิมพไมได
มาตรฐาน

คําแนะนํา

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
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หากมเีสนหรือแถบสีปรากฏตลอด
หนา

 ทําความสะอาดสายโคโรนาท้ังสี่สาย (สําหรับแตละสี) ภายในชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) โดยการเล่ือนจุดต้ังระยะสีเขียว (ดู การทําความสะอาดสายโคโรนา 
uu หนา 148)

 ตรวจสอบจุดต้ังระยะสีเขียวของสายโคโรนาวากลับไปสูตําแหนงเริ่มตน (a) (1)
 

 เปล่ียนตลับผงหมึก (โทนเนอร) ท่ีตรงกับสีของเสนหรือแถบดังกลาว (ดู 
การเปล่ียนตลับผงหมึก (โทนเนอร) uu หนา 115) 
หากตองการระบุสีของตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใหเขาชมท่ี 
http://solutions.brother.com/ เพ่ือดู FAQ และคําแนะนําวิธีการแกไข

 ระบุสีท่ีทําใหเกิดปญหา และใสชุดแมแบบสรางภาพ (ดร ัม) ชุดใหม (ดู 
การเปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 124)

หากตองการระบุสีของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหเขาชมท่ี 
http://solutions.brother.com/ เพ่ือดู FAQ และคําแนะนําวิธีการแกไข

 

เสนสีพาดบนหนา

 ระบุสีท่ีเกิดปญหา และเปล่ียนตลับผงหมึก (โทนเนอร) สีท่ีตรงกับเสนดังกลาว (ดู 
การเปล่ียนตลับผงหมึก (โทนเนอร) uu หนา 115)

หากตองการระบุสีของตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใหเขาชมท่ี 
http://solutions.brother.com/ เพ่ือดู FAQ และคําแนะนําวิธีการแกไข

 ระบุสีท่ีทําใหเกิดปญหา และใสชุดแมแบบสรางภาพ (ดร ัม) ชุดใหม (ดู 
การเปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 124)

หากตองการระบุสีของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหเขาชมท่ี 
http://solutions.brother.com/ เพ่ือดู FAQ และคําแนะนําวิธีการแกไข

ตัวอยางคุณภาพการพิมพไมได
มาตรฐาน

คําแนะนํา

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

1

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
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จุดสีขาวหรือภาพกลวง

 ตรวจสอบใหแนใจวาการต้ังคาชนิดสื่อสิ่งพิมพในไดรเวอรตรงกับชนิดของกระดาษท่ี
คุณกําลังใชงาน (ดู กระดาษและส่ือสิ่งพิมพอ่ืนๆ ท่ีใชรวมกับเคร ื่องพิมพได 
uu หนา 2)

 ตรวจสอบการทํางานของเครื่องพิมพ สภาพแวดลอม เชน 
ความชื้นสูงอาจทําใหเกิดสีคอยๆเลือน 
(uuคูมือเก่ียวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ: 
เลือกตําแหนงท่ีปลอดภัยสําหรับผลิตภัณฑของคุณ.)

 หากปญหาไมไดรับการแกไขหลังจากพิมพสองสามหนา ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) 
อาจมีวัตถุแปลกปลอม เชน กาวจากฉลากติดอยูท่ีผิวหนาของชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) ทําความสะอาดชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) (ดู 
การทําความสะอาดชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 152)

 ระบุสีท่ีทําใหเกิดปญหา และใสชุดแมแบบสรางภาพ (ดร ัม) ชุดใหม (ดู 
การเปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 124)

หากตองการระบุสีของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหเขาชมท่ี 
http://solutions.brother.com/ เพ่ือดู FAQ และคําแนะนําวิธีการแกไข

 

หนาวางเปลา หรือบางสีหายไป

 ระบุสีท่ีทําใหเกิดปญหา และใสตลับผงหมึก (โทนเนอร) ชุดใหม 
(ดูการเปล่ียนตลับผงหมึก (โทนเนอร) uu หนา 115) 
หากตองการระบุสีของตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใหเขาชมท่ี 
http://solutions.brother.com/ เพ่ือดู FAQ และคําแนะนําวิธีการแกไข

 ระบุสีท่ีทําใหเกิดปญหา และใสชุดแมแบบสรางภาพ (ดร ัม) ชุดใหม (ดู 
การเปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 124)

หากตองการระบุสีของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหเขาชมท่ี 
http://solutions.brother.com/ เพ่ือดู FAQ และคําแนะนําวิธีการแกไข

 

จุดสีขนาด 94 มม.

 หากปญหาไมไดรับการแกไขหลังจากพิมพสองสามหนา ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) 
อาจมีวัตถุแปลกปลอม เชน กาวจากฉลากติดอยูท่ีผิวหนาของชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) ทําความสะอาดชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) (ดู 
การทําความสะอาดชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 152)

 ระบุสีท่ีทําใหเกิดปญหา และใสชุดแมแบบสรางภาพ (ดร ัม) ชุดใหม (ดู 
การเปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 124)

หากตองการระบุสีของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหเขาชมท่ี 
http://solutions.brother.com/ เพ่ือดู FAQ และคําแนะนําวิธีการแกไข

 

จุดสีขนาด 24 มม.

 ระบุสีท่ีทําใหเกิดปญหา และใสตลับผงหมึก (โทนเนอร) ชุดใหม 
(ดูการเปล่ียนตลับผงหมึก (โทนเนอร) uu หนา 115) 
หากตองการระบุสีของตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใหเขาชมท่ี 
http://solutions.brother.com/ เพ่ือดู FAQ และคําแนะนําวิธีการแกไข

ตัวอยางคุณภาพการพิมพไมได
มาตรฐาน

คําแนะนํา
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ผงหมึกกระจาย
หรือมีรอยผงหมึกเปอน

 ตรวจสอบการทํางานของเครื่องพิมพ สภาพแวดลอม เชน ความชื้นและอุณหภูมิสูง 
อาจทําใหเกิดปญหาคุณภาพการพิมพน้ี

 ระบุสีท่ีทําใหเกิดปญหา และใสตลับผงหมึก (โทนเนอร) ชุดใหม 
(ดูการเปล่ียนตลับผงหมึก (โทนเนอร) uu หนา 115) 
หากตองการระบุสีของตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใหเขาชมท่ี 
http://solutions.brother.com/ เพ่ือดู FAQ และคําแนะนําวิธีการแกไข

 ระบุสีท่ีทําใหเกิดปญหา และใสชุดแมแบบสรางภาพ (ดร ัม) ชุดใหม (ดู 
การเปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 124)

หากตองการระบุสีของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหเขาชมท่ี 
http://solutions.brother.com/ เพ่ือดู FAQ และคําแนะนําวิธีการแกไข

สีของงานพิมพไมตรงกับ
ที่คาดหมาย

 หากตองการปรับปรงุความหนาแนนของสี ใหทําการปรบัแตงคาของสี 
โดยใชแผงควบคุมกอน แลวจึงใชไดรเวอรของเคร ื่องพิมพ (ดู การปรับแตงคาของสี 
uu หนา 108)

 หากตองการปรับตําแหนงการพิมพของสีใหขอบภาพชัดข้ึน 
ใหทําการลงทะเบียนสีโดยใชแผงควบคุม (ดู การลงทะเบียนสีอัตโนมัติ 
uu หนา 109)

 ตรวจสอบใหแนใจวาโหมดประหยัดผงหมึก (โทนเนอร ) 
ถูกปดอยูในแผงควบคุมหรือไดรเวอรของเครื่องพิมพ ดู โหมดประหยัดผงหมึก ใน 
แท็บการทํางานข้ันสูง uu หนา 36 (สําหรับไดรเวอรเครื่องพิมพของ Windows®), 
ตัวเลือกข้ันสูง uu หนา 53 (สําหรับไดรเวอร BR-Script ของ Windows®), 
การต้ังคาการพิมพ Advanced (ข้ันสูง) uu หนา 69 
(สําหรับไดรเวอรเครื่องพิมพของแมคอินทอช), คุณลักษณะเครื่องพิมพ uu หนา 74 
(สําหรับไดรเวอร BR-Script ของแมคอินทอช)

 หากคุณภาพการพิมพของสวนสีดําไมเปนไปตามคาด ใหเลือกกลองทําเครือ่งหมาย 
พิมพขอความเปนสีดํา ของไดรเวอรเครื่องพิมพ โปรดดูท่ี พิมพขอความเปนสีดํา 
ใน ตัวเลือกการพิมพอ่ืนๆ uu หนา 41 
หากงานพิมพมีคุณภาพไมดี ใหยกเลิกกลองทําเคร ื่องหมาย เพิ่มประสิทธิภาพสีเทา 
ของไดรเวอรเครื่องพิมพ ดู เพิ่มประสิทธิภาพสีเทา ใน กลองขอความการต้ังคา 
uu หนา 31 (สําหรับไดรเวอรเครื่องพิมพของ Windows®), ตัวเลือกข้ันสูง 
uu หนา 53 (สําหรบัไดรเวอร BR-Script ของ Windows®) หรือ การต้ังคาการพิมพ 
Advanced (ข้ันสูง) uu หนา 69 (สําหรับไดรเวอรเครื่องพิมพของแมคอินทอช)

 ระบุสีท่ีทําใหเกิดปญหา และใสตลับผงหมึก (โทนเนอร) ชุดใหม 
(ดูการเปล่ียนตลับผงหมึก (โทนเนอร) uu หนา 115) 
หากตองการระบุสีของตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใหเขาชมท่ี 
http://solutions.brother.com/ เพ่ือดู FAQ และคําแนะนําวิธีการแกไข

 ระบุสีท่ีทําใหเกิดปญหา และใสชุดแมแบบสรางภาพ (ดร ัม) ชุดใหม (ดู 
การเปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 124)

หากตองการระบุสีของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหเขาชมท่ี 
http://solutions.brother.com/ เพ่ือดู FAQ และคําแนะนําวิธีการแกไข

ตัวอยางคุณภาพการพิมพไมได
มาตรฐาน

คําแนะนํา

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
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การลงทะเบียนสีคลาดเคล่ือน

 ตรวจสอบใหแนใจวาเครื่องพิมพวางบนพ้ืนผิวม ั่นคง

 ดําเนินการลงทะเบียนสีอัตโนมัติผานแผงควบคุม (ดู การลงทะเบียนสีอัตโนมัติ 
uu หนา 109)

 ระบุสีท่ีทําใหเกิดปญหา และใสชุดแมแบบสรางภาพ (ดร ัม) ชุดใหม (ดู 
การเปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 124)

หากตองการระบุสีของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหเขาชมท่ี 
http://solutions.brother.com/ เพ่ือดู FAQ และคําแนะนําวิธีการแกไข

 ใสชุดสายพานลําเลียงกระดาษใหม (ดู การเปล่ียนชุดสายพานลําเลียงกระดาษ 
uu หนา 132)

 

ความหนาแนนสีไมสม่ําเสมอปราก
ฏตลอดทั้งหนา

 ดําเนินการการปรับแตงคาของสี 
อีกครัง้โดยใชแผงควบคุมหรอืไดรเวอรของเครือ่งพิมพ (ดู การปรับแตงคาของสี 
uu หนา 108)

 ยกเลิกชองใสเครื่องหมาย เพิ่มประสิทธิภาพสีเทา ในไดรเวอรเครื่องพิมพ

 ระบุสีท่ีทําใหเกิดปญหา และใสตลับผงหมึก (โทนเนอร) ชุดใหม 
(ดูการเปล่ียนตลับผงหมึก (โทนเนอร) uu หนา 115) 
หากตองการระบุสีของตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใหเขาชมท่ี 
http://solutions.brother.com/ เพ่ือดู FAQ และคําแนะนําวิธีการแกไข

 ระบุสีท่ีทําใหเกิดปญหา และใสชุดแมแบบสรางภาพ (ดร ัม) ชุดใหม (ดู 
การเปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 124)

หากตองการระบุสีของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหเขาชมท่ี 
http://solutions.brother.com/ เพ่ือดู FAQ และคําแนะนําวิธีการแกไข

 

ภาพหายไปในสวนที่เปนเสนบาง

 ตรวจสอบใหแนใจวาโหมดประหยัดผงหมึก (โทนเนอร ) 
ถูกปดอยูในแผงควบคุมหรือไดรเวอรของเครื่องพิมพ ดู โหมดประหยัดผงหมึก ใน 
แท็บการทํางานข้ันสูง uu หนา 36 (สําหรับไดรเวอรเครื่องพิมพของ Windows®), 
ตัวเลือกข้ันสูง uu หนา 53 (สําหรับไดรเวอร BR-Script ของ Windows®), 
การต้ังคาการพิมพ Advanced (ข้ันสูง) uu หนา 69 
(สําหรับไดรเวอรเครื่องพิมพของแมคอินทอช), คุณลักษณะเครื่องพิมพ uu หนา 74 
(สําหรับไดรเวอร BR-Script ของแมคอินทอช)

 เปล่ียนความละเอียดในการพิมพ

 หากคุณใชงานไดรเวอรเครื่องพิมพสําหรับ Windows เล ือก 
ปรับปรุงรูปแบบในการพิมพ ในสวนการต้ังคาการพิมพ ของแท็บการต้ังคาพ ื้นฐาน 
(ดู กลองขอความการต้ังคา uu หนา 31)

 

รอยยับ

 ตรวจสอบชนิดและคุณภาพกระดาษ(ดู กระดาษและส่ือสิ่งพิมพอ่ืนๆ 
ท่ีใชรวมกับเครื่องพิมพได uu หนา 2)

 ตรวจสอบใหแนใจวาฝาครอบดานหลังถูกปดอยางถูกตอง

 ตรวจสอบใหแนใจวาคันโยกสีเทาท้ังสองท่ีอยูดานในฝาปดดานหลังอยูในตําแหนง
ชี้ข้ึน

 ตรวจสอบใหแนใจวาการต้ังคาชนิดสื่อสิ่งพิมพในไดรเวอรตรงกับชนิดของกระดาษท่ี
คุณกําลังใชงาน (ดู กระดาษและส่ือสิ่งพิมพอ่ืนๆ ท่ีใชรวมกับเคร ื่องพิมพได 
uu หนา 2)

ตัวอยางคุณภาพการพิมพไมได
มาตรฐาน

คําแนะนํา
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ภาพซอน

 ตรวจสอบการทํางานของเครื่องพิมพ สภาพแวดลอม เชน ความชื้นและอุณหภูมิตํ่า 
อาจทําใหเกิดปญหาคุณภาพการพิมพน้ี 
(uuคูมือเก่ียวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ: 
เลือกตําแหนงท่ีปลอดภัยสําหรับผลิตภัณฑของคุณ.)

 ตรวจสอบใหแนใจวาการต้ังคาชนิดสื่อสิ่งพิมพในไดรเวอรตรงกับชนิดของกระดาษ
ท่ีคุณกําลังใชงาน (ดู กระดาษและสื่อสิ่งพิมพอ่ืนๆ ท่ีใชรวมกับเคร ื่องพิมพได 
uu หนา 2)

 ตรวจสอบใหแนใจวาคุณยกคันโยกสีเทาท้ังสองคันโยกดานในฝาครอบดานหลังข้ึน
จนกระท่ังเขาล็อกในตําแหนงข้ึน (1)
 

 ระบุสีท่ีทําใหเกิดปญหา และใสชุดแมแบบสรางภาพ (ดร ัม) ชุดใหม (ดู 
การเปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 124)

หากตองการระบุสีของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหเขาชมท่ี 
http://solutions.brother.com/ เพ่ือดู FAQ และคําแนะนําวิธีการแกไข

ตัวอยางคุณภาพการพิมพไมได
มาตรฐาน

คําแนะนํา
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หมึกไมติดกระดาษ

 ตรวจสอบใหแนใจวาคุณยกคันโยกสีเทาทั งสองคันโยกดานในฝาครอบดานหลังขึ นจน
กระท่ังเขาล็อกในตําแหนงข้ึน (1)
 

 ตรวจสอบใหแนใจวาการต้ังคาชนิดสื่อสิ่งพิมพในไดรเวอรตรงกับชนิดของกระดาษ
ท่ีคุณกําลังใชงาน (ดู กระดาษและสื่อสิ่งพิมพอ่ืนๆ ท่ีใชรวมกับเคร ื่องพิมพได 
uu หนา 2)

 เลือกโหมด การปรับปรงุการเกาะติดของผงหมึก ในไดรเวอรเครื่องพิมพ

(สําหรับ Windows ดูท่ี ตัวเลือกการพิมพอ่ืนๆ uu หนา 41)

(สําหรับแม็คอินทอช ดูท่ี การต้ังคาการพิมพ uu หนา 67)

หากตัวเลือกน้ีไมชวยปรับปรุงใหดีข้ึนในระด ับท่ีเพียงพอ 
เปล่ียนการต้ังคาไดรเวอรเครื่องพิมพใน ชนิดกระดาษ 
ไปท่ีการต้ังคากระดาษชนิดหนา หากคุณพิมพซองจนหมาย ใหเลือก ซอชนิดหนา 
ในการต้ังคาชนิดสื่อสิ่งพิมพ

 

มวนหรอืเปนคล่ืน

 เลือกโหมด ลดการมวนของกระดาษ ในไดรเวอรเครือ่งพิมพ

(สําหรับ Windows ดูท่ี ตัวเลือกการพิมพอ่ืนๆ uu หนา 41)

(สําหรับแม็คอินทอช ดูท่ี การต้ังคาการพิมพ uu หนา 67)

หากปญหาไมไดรับการแกไข ใหเลือก กระดาษธรรมดา 
ในการต้ังคาชนิดสื่อสิ่งพิมพ

หากคุณพิมพซองจนหมาย ใหเลือก ซองชนิดบาง ในการต้ังคาชนิดสื่อสิ่งพิมพ

 หากคุณไมไดใชเครื่องเปนประจํา 
กระดาษอาจอยูในถาดใสกระดาษเปนเวลานานเกินไป 
ใหพลิกกลับปกกระดาษในถาดใสกระดาษ นอกจากน้ี 
คล่ีการเรียงกระดาษท่ีซอนกันออกและหมุนกระดาษ 180˚ ในถาดใสกระดาษ

 เก็บรักษากระดาษในท่ีท่ีจะไมพบกับความชื้นสูงและอุณหภูมิสูง

 เปดฝาครอบดานหลัง (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา) 
เพ่ือใหหนากระดาษท่ีพิมพออกทางถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา

ตัวอยางคุณภาพการพิมพไมได
มาตรฐาน

คําแนะนํา

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
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รอยยับบนซองจดหมาย

 ตรวจสอบใหแนใจวาคันโยกซองจุดหมายภายในฝาครอบดานหลังถูกดึงลงไปยัง
ตําแหนงซองจดหมาย เมื่อคุณพิมพซองจดหมาย

โปรดดูท่ี บรรจุกระดาษในถาดปอนกระดาษอเนกประสงค uu หนา 12

หมายเหตุ
เมื่อคุณเสร็จสิ้นงานพิมพแลว 
ใหเปดฝาครอบดานหลังและต้ังคาใหมสําหรับคันโยกสีเทาท้ังสองคันโยกกลับไปยัง
ตําแหนงเดิม (1) โดยใหยกคันโยกข้ึนจนกวาจะหยุด
 

 

ตัวอยางคุณภาพการพิมพไมได
มาตรฐาน

คําแนะนํา

A
B

C
D

E
FG

E
FG

H
IJ

K
LM

N

1
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ขอมูลเคร่ืองพิมพ 5

การตรวจสอบหมายเลขของตัวเคร่ือง 5

คุณสามารถดูหมายเลขของตัวเคร่ืองพิมพบนหนาจอแสดงผลแบบ LCD

a กด a หรือ b เพื่อเลือก Machine Info. (ขอมูลเคร่ือง) กด OK

b กด a หรือ b เพื่อเลือก Serial No. (หมายเลขเคร่ือง) กด OK

การตั้งคาเร่ิมตน 5

เคร่ืองพิมพมีการตั้งคาเร่ิมตนสามระดับ การตั้งคาเร่ิมตนถูกตั้งคาแลวจากโรงงานกอนการจัดสง (ดู ตารางเมนู 
uu หนา 85)

 เครือขาย

 การตั้งคาใหมใหกลับเปนคาเร่ิมตนจากโรงงาน

 การตั้งคาใหม

หมายเหตุ
• คุณไมสามารถแกไขการตั้งคาเร่ิมตนท่ีตั้งค าไวลวงหนาแลว

• ไมสามารถเปลี่ยนแปลงตัวนับหนาได
 

การต้ังคาเร่ิมตนของเครือขาย 5

ตั้งคาใหมเฉพาะเซิรฟเวอรการพิมพกลับไปที การตั้งคาเร่ิมตน (โดยรีเซ็ตขอมูลเครือขายท้ังหมด เชน 
รหัสผานและเลขท่ีอยูไอพี) ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้:

a กด a หรือ b เพื่อเลือก Reset Menu (รีเซ็ตเมนู) กด OK

b กด a หรือ b เพื่อเลือก Network (เครือขาย) กด OK

c กด a เพื่อเลือก Yes (ใช) เคร่ืองจะรีสตารทอัตโนมัติ

การต้ังคาใหมใหกลับเปนคาเร่ิมตนจากโรงงาน 5

คุณสามารถตั้งคาใหมสําหรับเคร่ืองใหบางสวนกลับสูการตั้งคาเคร่ืองพิมพจากโรงงาน 
การตั้งคาท่ีจะไมถูกตั้งคาใหมไดแก Interface (อินเตอรเฟส), Local Language (ภาษาในเคร่ือง), Reprint 
(การการพิมพซ้ํา), Setting Lock (ล็อคการตั้งคา), Secure Function Lock 2.0 และการตั้งคาเครือข าย:

a กด a หรือ b เพื่อเลือก Reset Menu (รีเซ็ตเมนู) กด OK

b กด a หรือ b เพื่อเลือก Factory Reset (รีเซ็ตคาท่ีตั้งจากโรงงาน) กด OK

c กด a เพื่อเลือก Reset (รีเซ็ต)
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การต้ังคาใหม 5

การดําเนินการนี้จะเปนการตั้งคาใหมท้ังหมดของเคร่ืองกลับสูการตั้งคาเร่ิมตนของเคร่ืองพิมพ:

a ถอดสายเครือขายจากเคร่ืองพิมพ ไมเชนนั้นการตั้งคาเครือขาย (เชน เลขท่ีอยูไอพี) จะไมถ ูกตั้งคาใหม

b กด a หรือ b เพื่อเลือก Reset Menu (รีเซ็ตเมนู) กด OK

c กด a และ Cancel พรอมกัน กด OK หลังจาก Settings Reset (รีเซ็ตการตั้งคา) ปรากฏขึ้น

d กด OK หลังจาก Restart Printer? (รีสตารทเคร่ืองพิมพ?) ปรากฏขึ้น

e เคร่ืองจะรีสตารทอัตโนมัติ
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A

ขอกําหนดของเคร่ืองพิมพ A

ท่ัวไป A

1 การเชื่อมตอ USB กบัเคร่ือง PC
2 ตรวจวัดตามมาตรฐาน IEC 62301 Edition 2.0
3 การใชพลังงานจะมีความแปรผันเล็กนอย ทั้งน้ีข ึ้นกับสภาพแวดลอมของการใชงาน หรือการสึกหรอของชิ้นสวน

ภาคผนวก A

รุน HL-3150CDN HL-3170CDW

ประเภทเครื่องพิมพ ไฟ LED

วิธีการพิมพ เครื่องพิมพแอลอีดี อิเล็กโตรโฟโตกราฟ (Electrophotographic LED) 
(รอบเดียว)

ความจุของ
หนวยความจํา

ขนาดมาตรฐาน 64 MB 128 MB

หนาจอแสดงผลแบบ LCD 
(จอแสดงผลแบบผลึกเหลว)

16 ตัวอักษร × 1 บรรทัด

แหลงพลังงาน 220 - 240 V AC 50/60 Hz

ปริมาณการใชไฟฟา 1 
(เฉล่ีย)

สูงสุด ประมาณ 1152 W

การพิมพ ประมาณ 335 W ท่ี 25 °C ประมาณ 380 W ท่ี 25 °C

พรอม ประมาณ 60 W ท่ี 25 °C

โหมดพัก ประมาณ 5.5 W

หยุดชั่วคราว ประมาณ 0.57 W

ปดเครื่อง 2 3 ประมาณ 0.05 W

ขนาด  

น้ําหนัก (รวมวัสดุการพิมพ) 18.4 กก.

410 mm 465 mm

240 mm
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A1 วัดตามกระบวนการทีอ่ธิบายไวใน RAL-UZ122

รุน HL-3150CDN HL-3170CDW

ระดับเสียง
รบกวน

ความดันเ
สียง

การพิมพ LPAm = 53.0 dB (A)

พรอม LPAm = 33.0 dB (A)

กาํลงัเสียง 1 การพิมพ (สี)
LWAd = 6.31 B (A)

(สีเดียว)
LWAd = 6.30 B (A)

(สี)
LWAd = 6.43 B (A)

(สีเดียว)
LWAd = 6.42 B (A)

พรอม LWAd = 4.15 B (A) LWAd = 4.53 B (A)

อุณหภูมิ ปฏิบัติการ 10 ถึง 32.5 °C

การจัดเก็บ 0 ถึง 40 °C
ความชื้น ปฏิบัติการ 20 ถึง 80% (ไมมีการควบแนน)

การจัดเก็บ 10 ถึง 90% (ไมมีการควบแนน)
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ส่ือส่ิงพิมพ A

1 สําหรับฉลาก แนะนําใหนํากระดาษที่พิมพแลวออกจากถาดรองรับกระดาษออกทันทีหลังจากออกจากเคร่ืองพิมพเพ่ือหลีกเล่ียงการติดกนั

รุน HL-3150CDN HL-3170CDW

การใส
กระดาษ 1

ถาดใส
กระดาษ 
(มาตรฐาน)

ชนิดของ
กระดาษ

กระดาษธรรมดา กระดาษชนิดบางและกระดาษรีไซเคิล

ขนาดกระดาษ A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio

นํ้าหนักกระดาษ 60 ถึง 105 ก./ม.2

ความจุกระดาษ
สูงสุด

สูงสุด 250 แผน 80 ก./ม.2 กระดาษธรรมดา

ถาดปอน
กระดาษอเน
กประสงค

ชนิดของ
กระดาษ

กระดาษธรรมดา กระดาษชนิดบาง กระดาษชนิดหนา กระดาษชนิดหนาพิเศษ 
กระดาษรีไซเคิล กระดาษปอนด ฉลาก ซองจดหมาย ซองจดหมายชนิดบาง 
ซองจดหมายชนิดหนา และกระดาษเคลือบมัน

ขนาดกระดาษ ความกวาง: 76.2 ถึง 216 มม.

ความยาว: 116 ถึง 355.6 มม.

นํ้าหนักกระดาษ 60 ถึง 163 ก./ม.2

กระดาษ
ออก 1

ถาดรองรับเอกสารออก
แบบคว่ําหนา

สูงสด 100 แผน 80 ก./ม.2 กระดาษธรรมดา 
(สงแบบคว่ําหนาไปยังถาดรองรบัเอกสารออกแบบควำหนา)

ถาดรองรับเอกสารออก
แบบหงายหนา

กระดาษหน่ึงแผน(การสงแบบหงายหนาไปยังถาดรองรบัเอกสารออก
แบบหงายหนา)

2 ดาน การพิมพ 2 
ดาน
อัตโนมัติ

ชนิดของ
กระดาษ

กระดาษธรรมดา กระดาษชนิดบางและกระดาษรีไซเคิล

ขนาดกระดาษ A4

นํ้าหนักกระดาษ 60 ถึง 105 ก./ม.2
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เคร่ืองพิมพ A

1 ความเร็วในการพิมพอาจเปล่ียนแปลงข้ึนอยูกบัประเภทเอกสารทีคุ่ณพิมพ
2 ความเร็วในการพิมพอาจชาลงเมื่อเคร่ืองพิมพเชื่อมตอกับ LAN แบบไรสาย
3 จากโหมดการเตรียมพรอมและถาดมาตรฐาน

อินเตอรเฟส A

1 เคร่ืองพิมพของคุณมีอินเตอรเฟสความเร็วสูง USB 2.0 เคร่ืองพิมพสามารถเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรที่มีอินเตอรเฟส USB 1.1
2 ไมสนับสนุนพอรต USB ของผูผลิตอื่น
3 สําหรับรายละเอียดดานเทคนิคเกีย่วกับเครือขายในรายละเอยีด ดูที่ เครือขาย (LAN) uu หนา 197 และ uuคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

รุน HL-3150CDN HL-3170CDW

พิมพ 2 ดานอัตโนมัติ ใช

การเลียนแบบ GDI PCL6, BR-Script3 (PostScript® 3™)

ความละเอียด 600 × 600 dpi

คุณภาพ 2400dpi (600 × 2400)

ความเร็วใน
การพิมพ 1 2

การพิมพ
ดานเดียว

สีเดียว สูงสุด 18 ppm (ขนาด A4)

สูงสุด 19 ppm (ขนาด Letter)

สูงสุด 22 ppm (ขนาด A4)

สูงสุด 23 ppm (ขนาด Letter)

สีครบถวน สูงสุด 18 ppm (ขนาด A4)

สูงสุด 19 ppm (ขนาด Letter)

สูงสุด 22 ppm (ขนาด A4)

สูงสุด 23 ppm (ขนาด Letter)

พิมพ 2 ดาน สีเดียว สูงสุด 7 ดานตอนาที (3.5 แผนตอนาที) (ขนาด A4 หรือ Letter)

สีครบถวน สูงสุด 7 ดานตอนาที (3.5 แผนตอนาที) (ขนาด A4 หรือ Letter)

เวลาพิมพครัง้แรก 3 (สี)
 นอยกวา 16 วินาที ท่ี 23 °C / 230 V

(ขาวดํา)
 นอยกวา 16 วินาที ท่ี 23 °C / 230 V

รุน HL-3150CDN HL-3170CDW

USB สาย USB ความเร็วสูง 2.0 1 2

เราขอแนะนําใหใชสาย USB 2.0 (ชนิด A/B) ท่ียาวไมเกิน 2.0 เมตร

Ethernet 3 10BASE-T / 100BASE-TX

ใชสายเกลียวคูตรง Category 5 (ข้ึนไป)

LAN แบบไรสาย 3 - IEEE 802.11b/g/n (โหมดโครงสรางพ้ืนฐาน/
โหมดแอดฮอค)

IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)
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A

เครือขาย (LAN) A

1 (สําหรับผูใช Windows®) Brother BRAdmin Light มีอยูในซีดีรอมที่ใหมาพรอมกับเครื องพิมพ
(สําหรับผูใชแม็คอินทอช) Brother BRAdmin Light ดาวนโหลดไดจาก http://solutions.brother.com/

2 (สําหรับผูใช Windows®) หากคุณตองการจัดการเคร่ืองพิมพข้ันสูง ใหใชเวอรชันโปรแกรมอรรถประโยชน Brother BRAdmin Professional 
ลาสุดที่ดาวนโหลดไดจาก http://solutions.brother.com/

รุน HL-3150CDN HL-3170CDW

LAN คุณสามารถเชื่อมตอเครื่องพิมพของคุณกับเครือขายสําหรบัการพิมพผานเครือขา
ย

ซอฟตแวรการจัดการเครือขาย Brother BRAdmin Light 1 2 มีใหมาดวย

โพรโทคอล IPv4 ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS (เน็ตไบออส) 
name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, 
Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, 
HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, 
SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client

IPv6 NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw 
Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS 
server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, 
Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client

โพรโทคอล
ความปลอดภัย

ใชสาย APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, 
POP), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), 
Kerberos

แบบไรสาย - APOP, POP before SMTP, 
SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, 
HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3 
802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, 
EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos

ความปลอดภัยเครือขายแบบไรสาย - WEP 64/128 bit, WPA-PSK 
(TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

โปรแกรมอรรถประโยชน
สนับสนุนการต้ังคา
เครือขายแบบไรสาย

AOSS™ - ใช

WPS - ใช

http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
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A

ขอกําหนดคอมพิวเตอร A

1 ไมสนับสนุนพอรต USB ของผูผลิตอื่น
2 HL-3170CDW เทาน้ัน

สําหรับการปรับปรุงไดรเวอรลาสุด เขาไปท่ี http://solutions.brother.com/

เคร่ืองหมายการคา ช่ือการคาและผลิตภัณฑเปนทรัพยสินของเจาของรายนั้นๆ

แพล็ตฟอรมคอมพิวเตอร
และเวอรชันระบบปฏิบัติการ

อินเตอรเฟสเครื่อง PC หนวยประมวลผล พื้นที่
ฮารดดิสก
ที่จะติดต้ังUSB 1 10/100 

Base-TX
(Ethernet)

Wireless
802.11b/g/n
2

ระบบ
ปฏิบัติการ 
Windows®

Windows® XP Home

Windows® XP 
Professional

การพิมพ หนวยประมวลผล 32 บิต 
(x86) หรือ 64 บิต (x64)

80 MB

Windows® XP 
Professional x64 
Edition

หนวยประมวลผล 64 บิต 
(x64)

Windows Vista® หนวยประมวลผล 32 บิต 
(x86) หรือ 64 บิต (x64)

Windows® 7

Windows® 8

Windows Server® 
2003

การพิมพ หนวยประมวลผล 32 บิต 
(x86) หรือ 64 บิต (x64)

Windows Server® 
2003 x64 Edition

หนวยประมวลผล 64 บิต 
(x64)

Windows Server® 
2008

หนวยประมวลผล 32 บิต 
(x86) หรือ 64 บิต (x64)

Windows Server® 
2008 R2

หนวยประมวลผล 64 บิต 
(x64)

Windows Server® 
2012

หนวยประมวลผล 64 บิต 
(x64)

ระบบ
ปฏิบัติการ
แม็คอินทอช

Mac OS X v10.6.8 การพิมพ Intel® Processor 80 MB

OS X v10.7.x

OS X v10.8.x

http://solutions.brother.com/
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A

ขอมูลสําคัญในการเลือกกระดาษของคุณ A

ขอมูลในสวนนี้จะชวยใหคุณเลือกกระดาษท่ีจะใชกับเคร่ืองพิมพนี้

หมายเหตุ
หากคุณใชกระดาษท่ีไมแนะนําใหใช อาจเกิดกระดาษติดหรือปอนเขาเคร่ืองพิมพผิดพลาด

 

กอนซื้อกระดาษจํานวนมาก A

ตรวจสอบวากระดาษเหมาะสําหรับใชกับเคร่ืองพิมพ

กระดาษสําหรับถายสําเนากระดาษธรรมดา A

กระดาษแบงตามการใชงาน เชน กระดาษสําหรับพิมพ และกระดาษสําหรับถายสําเนา 
การใชงานโดยท่ัวไปจะระบุอยูท่ีหีบหอกระดาษ 
ตรวจสอบบรรจุภัณฑเพื่อดูวากระดาษเหมาะสําหรับใชกับเคร่ืองพิมพเลเซอร 
ใชกระดาษท่ีเหมาะสําหรับเคร่ืองพิมพเลเซอร

น้ําหนักมาตรฐาน A

น้ําหนักมาตรฐานของกระดาษท่ีใชท่ัวไปแตกตางก ันในแตละประเทศ แนะนําใหคุณใชกระดาษท่ีมีน้ําหนัก 75 ถึง 
90 ก./ม.2 แมวาเคร่ืองพิมพนี้จะสามารถจัดการกับกระดาษชนิดบางและหนากวาน้ําหนักท่ีระบุขางตนได

กระดาษตามแนวและสวนแนวเสนใย A

เสนใยกระดาษถูกจัดเรียงในระหวางการผลิตกระดาษ และกระดาษอาจจําแนกไดสองประเทศคือ 
ตามแนวและสวนแนวเสนใย 

เสนใยในกระดาษชนิดตามแนวจะจัดเรียงในทิศทางเดียวกับขอบกระดาษดานยาว 
เสนใยในกระดาษชนิดสวนแนวจะจัดเรียงในทิศทางต ั้งฉากกับขอบกระดาษดานยาว 
ถึงแมวากระดาษธรรมดาสวนใหญสําหรับถายสําเนาจะเปนชนิดตามแนว แตมีบางสวนเปนชนิดสวนแนว 
แนะนําใหใชกระดาษชนิดตามแนวสําหรับเคร่ืองพิมพนี้ กระดาษสวนแนวบางเกินกวาท่ีจะพิมพออกจากเคร่ืองพิมพนี้

กระดาษที่มีคาเปนกรดและเปนกลาง A

กระดาษแบงออกไดเปนกระดาษท่ีมีคาเปนกรดหร ือเปนกลาง

ถึงแมวาวิธีการผลิตกระดาษแบบใหมเร่ิมตนดวยกระดาษท่ีมีคาเปนกรด 
กระดาษท่ีเปนกลางกําลังไดรับความนิยมแทนกระดาษท่ีมีคาเปนกรดเนื่องจากผลกระทบตอส่ิงแวดลอม

อยางไรก็ตาม กระดาษท่ีมีคาเปนกรดหลายแบบมีอยูในกระดาษรีไซเคิล 
แนะนําใหใชกระดาษท่ีมีคาเปนกลางสําหรับเครื องพิมพนี้

ใชปากกาตรวจสอบกระดาษท่ีเปนกรดเพื่อแยกแยะกระดาษท่ีเปนกรดจากกระดาษท่ีเปนกลาง

พ้ืนผิวการพิมพ A

ลักษณะผิวดานหนาและผิวอีกดานหนึ่งของกระดาษอาจแตกตางกันเล็กนอย

โดยท่ัวไป ดานเปดของหอกระดาษแบบรีมเปนดานสําหรับพิมพ ทําตามคําแนะนําบนหอบรรจุกระดาษ โดยท่ัวไป 
ดานท่ีพิมพจะระบุดวยลูกศร
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A

รายการของวัสดุการพิมพ A

1 จํานวนหนาที่สามารถทําการพิมพไดตอตลับโดยประมาณตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
2 อายุการใชงานของแมแบบสรางภาพ (ดรัม) โดยประมาณและอาจแตกตางกันตามประเภทการใชงาน
3 ประกอบดวย 4 ชิ้นสวน ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) แบบชุด
4 ประกอบดวย 1 ชิ้นสวน ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ส ีดํา
5 ประกอบดวย 1 ชิ้นสวน ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) สี

หมายเหตุ
• ตลับผงหมึก (โทนเนอร) ท่ีจําหนายแตกตางกันในแต ละประเทศ เขาไปท่ี Brother Solutions Center ท่ี 

http://solutions.brother.com/ หรือติดตอสํานักงาน Brother ในประเทศของคุณเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

• Brother ไมแนะนําใหใชวัสดุการพิมพอื่นๆ ท่ีไมใช วัสดุการพิมพของแทจาก Brother

• การรับประกันของเครื องอาจจะไมครอบคลมุถึงความเสียหายที เกิดข ึนจากการใชวัสดกุารพิมพที ไมใชผลติภัณฑของแท
จาก Brother

 

รุน HL-3150CDN HL-3170CDW ชื่อรุน

ตลับผงหมึก 
(โทนเนอร)

ตลับหมึก
ท่ีไปพรอมกับ
ตัวเครื่องในค
รั้งแรก

สีดํา ประมาณ 1,000 หนาขนาด A4 หรอื Letter 1 -

สีฟา, สีชมพู, 
สีเหลือง

ประมาณ 1,000 หนาขนาด A4 หรอื Letter 1 -

ขนาด
มาตรฐาน

สีดํา ประมาณ 2,500 หนาขนาด A4 หรอื Letter 1 TN-261BK

สีฟา, สีชมพู, 
สีเหลือง

ประมาณ 1,400 หนาขนาด A4 หรอื Letter 1 TN-261C, 
TN-261M, 
TN-261Y

ขนาดพิเศษ สีดํา - -

สีฟา, สีชมพู, 
สีเหลือง

ประมาณ 2,200 หนาขนาด A4 หรอื Letter 1 TN-265C, 
TN-265M, 
TN-265Y

ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) ประมาณ 15,000 หนาขนาด A4 หรือ Letter 
(1 หนา / งาน) 2

DR-261CL 3, 
DR-261CL-BK 4, 
DR-261CL-CMY 5

ชุดสายพานลําเลียงกระดาษ ประมาณ 50,000 หนาขนาด A4 หรือ Letter BU-220CL

กลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใชแลว ประมาณ 50,000 หนาขนาด A4 หรือ Letter WT-220CL

http://solutions.brother.com/
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A

หมายเลขตดิตอ Brother A

ขอควรจํา
สําหรับการขอความชวยเหลือดานเทคนิคและการทํางานของเคร่ืองพิมพ 
คุณตองโทรติดตอประเทศท่ีคุณซื้อเคร่ืองพิมพ  ตองโทรจากภายในประเทศนั้น

 

การลงทะเบียนผลิตภัณฑของคุณ A

โปรดกรอกขอมูลการลงทะเบียนรับประกันของ Brother 
หรือเพื่อความสะดวกของคุณและเปนวิธีการท่ีงายท่ีสุดในการลงทะเบียนผลิตภัณฑใหมของคุณ ลงทะเบียนออนไลนท่ี

 

http://www.brother.com/registration/
 

คําถามที่พบบอย (FAQs) A

Brother Solutions Center เปนแหลงขอมูลครบวงจรของเราท่ีตอบสนองความตองการเคร่ืองพิมพของคุณท้ังหมด 
ดาวนโหลดไดรเวอร ซอฟตแวรและโปรแกรมอรรถประโยชนลาสุด 
อานคําถามท่ีพบบอยและคําแนะนําวิธีการแกไขเพื อเรียนรูวิธีการใชงานผลิตภัณฑ Brother 
ของคุณอยางมีประสิทธิภาพและคุมคาท่ีสุด

 

 http://solutions.brother.com/
 

ตรวจสอบการปรับปรุงไดรเวอร Brother ไดท่ีนี่

สวนงานการบริการลูกคา A

เขาไปท่ี http://www.brother.com/ เพื่อดูขอมูลสําหรั บการติดตอสํานักงาน Brother ในประเทศของคุณ

ที่ตั้งศูนยบริการ A

สําหรับศูนยบริการในเอเชีย ใหติดตอสํานักงาน Brother ในประเทศของคุณ 
ท่ีอยูและหมายเลขโทรศัพทติดตอสําหรับสํานักงานในเอเชียมีอยูใน http://www.brother.com/ 
โดยเลือกประเทศของคุณ

ที่อยูอินเทอรเน็ต

เว็บไซต Brother Global: http://www.brother.com/

สําหรับคําถามท่ีพบบอย (FAQs) การสนับสนุนผลิตภัณฑและคําถามดานเทคนิค 
และการปรับปรุงไดรเวอรและโปรแกรมอรรถประโยชน : http://solutions.brother.com/

http://www.brother.com/registration/
http://solutions.brother.com/
http://www.brother.com/
http://www.brother.com/
http://www.brother.com/
http://solutions.brother.com/
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B

B

B
BR-Script3 ...................................................... 50, 73

F
Folio .......................................................................3

L

LED (ไดโอดเปลงแสง) .............................................84
Linux ....................................................................24

S
Status Monitor

Windows® .........................................................59
แม็คอินทอช ........................................................79

T
TCP/IP ...................................................... 95, 96, 97

W

Windows® ............................................................24
WLAN .............................................................97, 98

ก
กระดาษ ........................................................... 2, 199
การบรรจ ุ .........................................................8, 12
ขนาด ...................................................................2
ความจุของถาด .......................................................3
ชนิด .....................................................................2
ท่ีแนะนําใหใช ........................................................3

กระดาษชนิดหนา .....................................................15
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