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เร่ิมตนท่ีน่ี HL-3140CW / HL-3150CDN
HL-3150CDW / HL-3170CDW

คูมือการติดต้ังเครื่องอยางงาย

THA ฉบับท่ี 0

ขอขอบคุณท่ีเลือกใชผลิตภัณฑ Brother การสนับสนุนของคุณสําคัญยิ่งตอเรา และเราก็ใหความสําคัญกับธุรกิจของคุณ 
ผลิตภัณฑ Brother ของคุณไดรับการควบคุมและผลิตดวยมาตรฐานสูงสุดเพ่ือสงมอบประสิทธิภาพท่ีเชื่อถือได

โปรดอาน คูมือเก่ียวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ กอน แลวจงึอานคูมือการติดต้ังเครื่องอยางงาย 
สําหรับการต้ังคาและข้ันตอนการติดต้ังท่ีถูกต อง สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ คูมือการติดต้ังเครื่องอยางงาย 
ในภาษาอ่ืนๆคุณสามารถดูไดจาก http://solutions.brother.com/

1 นําเคร่ืองออกจากบรรจุภณัฑและตรวจสอบชิ้นสวนตางๆ

หมายเหตุ
ไมใชทุกโมเดลท่ีมีจําหนายในทุกประเทศ

ชดุแมแบบสรางภาพ (ดรัม) และตลับผงหมึก (โทนเนอร ) 4 สี
 (ติดตั้งมาพรอมเครื่อง)

(สีดํา สฟีา สีชมพู และสีเหลือง)

กลองใสผงหมึก (โทนเนอร) ที่ใชแลว
(ติดตั้งมาพรอมเครื่อง)

ชุดสายพานลําเลียงกระดาษ
(ติดตั้งมาพรอมเครื่อง)

คูมือการติดต้ังเคร่ืองอยางงาย

แผนซดีีรอม สายไฟ AC คูมือเก่ียวกับความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ

http://solutions.brother.com/
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คําเตือน
ถุงพลาสติกใชสําหรับบรรจุเครื่องของคุณ และไมใชของเลน เพื่อหลีกเล่ียงอันตรายจากการขาดอากาศหายใจ 
เก็บถุงพลาสติกเหลานี้ใหหางจากเด็กและกําจัดทิ้งอยางถูกตอง

 คําเตือน
คําเตือน 
แสดงสถานะการณท่ีอาจเกิดอันตรายซ่ึงหากไมหล ีกเล่ียงอาจสงผลใหเสียชีวิตหรือ 
บาดเจ็บรายแรง

 ขอควรระวัง
ขอควรระวัง 
แสดงถึงสถานการณท่ีอาจเกิดอันตรายซ่ึงหากไมหลีกเล่ียงอาจสงผลใหทรัพยสิน 
เสียหาย หรือสูญเสียฟงกชั่นการใชงานผลิตภัณฑ

หมายเหตุ
• ควรเวนชองวางระหวางตัวเครื่องตามระยะท่ีแสดงไวในภาพประกอบ

• ชิ้นสวนตางๆ ท่ีรวมอยูในกลองอาจแตกตางกันไป ข้ึนอยูกับประเทศของคุณ

• เราขอแนะนําใหคุณรักษาบรรจุภัณฑเดิมไว

• หากคุณจําเปนตองขนยายเครื่องดวยกรณีใดก็ตาม 
ใหคุณบรรจุเครื่องลงในบรรจุภัณฑเดิมดวยความระมัดระวังเพ่ือหลีกเล่ียงความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวางการขนสง 
ตัวเครือ่งควรมีการประกันภัยโดยสมบูรณจากบริษัทผูขนสง สําหรับรายละเอียดวิธีการบรรจุเคร ืองกลับลงในบรรจุภัณฑ 
โปรดดูท่ี คูมือผูใช: การบรรจุภัณฑและการขนสงเครื่องพิมพ

• ภาพประกอบใน คูมือการติดต้ังเครื่องอยางงาย น้ีอางอิงจากเครือ่งบราเดอรรุน HL-3170CDW

• สายอินเตอรเฟสไมใชอุปกรณเสรมิมาตรฐาน 
คุณจําเปนตองซ้ือสายอินเตอรเฟสท่ีเหมาะสมสําหรับการเชื่อมตอท่ีคุณตองการใช (สาย USB 
หรือสายเชื่อมตอเครือขาย (HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW))

สายเคเบิ้ล USB
แนะนําใหใชสายเคเบิ้ล USB 2.0 (ชนิด A/B) ท่ียาวไมเกิน 2 เมตร

สายเคเบิ้ลเครือขาย (HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW)
ใชสาย Category 5 (หรือสูงกวา) แบบตอตรง สายเกลียวคู สําหรับเครือขายอีเธอรเน็ต 10BASE-T หรือ 100BASE-TX 
Fast Ethernet

150 มม.

320 มม.

150 มม. 150 มม.
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2 นําวสัดุบรรจุภัณฑ
ออกจากเคร่ือง

CAUTIONขอควรระวัง
หามรบัประทานซองซิลิกาเจล 
โปรดนําไปท้ิงทันทีท่ีนําออกมาจากตัวเครื่อ 
หากสารดังกลาวเขาสูรางกาย 
ใหรีบไปพบแพทยในทันที

a ลอกเทปปดบรรจุผลิตภัณฑออกจากดานนอกของ
ตัวเครื่อง

b เปดฝาครอบดานบนใหสุดโดยการยกดามจับ a ข้ึน

c เล่ือนตัวล็อคแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
สีเหลืองท้ังแปดตัวในทิศทางตามลูกศรท่ีแสดงใน
ภาพประกอบดานลางน้ี

d ดึงชุดประกอบแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
และตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
ท้ังสี่ชุดออกจากตัวเครื่อง

e นําวัสดุบรรจุภัณฑสีสมออกจากชุดสายพานลําเลียง
กระดาษ

สําคัญ
หามเชื่อมตอสายไฟ AC ในตอนน้ี

สําคัญ
เพ่ือหลีกเล่ียงปญหาคุณภาพการพิมพ 
หามแตะสวนสีเทาดังท่ีแสดงในภาพประกอบดานลางน้ี
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f นําวสัดุบรรจภัุณฑสสีมออกจากชดุประกอบแมแบบสราง
ภาพ (ดรัม) และตลับผงหมึก (โทนเนอร)

g ใชมือท้ังสองขางถือชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
และตลับผงหมึก (โทนเนอร) แตละชุดตามแนวระดับ 
จากน้ัน ใหคุณเขยาเบาๆ ไปมาดานทางขางหลายๆ 
ครั้งเพ่ือใหผงหมึก (โทนเนอร ) 
กระจายอยางสม่ําเสมอภายในชุด

h ใสชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) และตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) ท้ังสี่ชุดเขาไปในตัวเครื่อง 
โดยตรวจสอบใหแนใจวาตลับผงหมกึ (โทนเนอร) 
ท่ีคุณทําการบรรจุเขาไปน้ันมสีีตรงกับปายสีภายใน
ตัวเครื่อง

i ปดฝาครอบดานบนของเครื่อง

3 บรรจุกระดาษลงใน
ถาดใสกระดาษ

a ดึงถาดใสกระดาษแยกออกจากตัวเครื่อง

b กดคันปลดล็อคแครปรับกระดาษสีเขียว a 
เพ่ือเล่ือนแครปรับกระดาษใหพอดีกับขนาดกระดาษ
ท่ีคุณบรรจุเขาไปในถาด จากน้ัน 
ตรวจสอบใหแนใจวา 
แครปรับกระดาษสีเขียวยึดอยูในชองของรองยึด
แนนพอดี

c กรีดกระดาษท่ีอยูในปกเปนอยางดี 
เพ่ือหลีกเล่ียงกระดาษติดและปอนกระดาษผิดพลาด

BK - สีดํา
M - สีชมพู

C - สีฟา
Y - สีเหลือง

BK

C

M

Y
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d นํากระดาษใสลงในถาดและตรวจสอบใหแนใจวา:
 กระดาษอยูตํ่ากวาเครื่องหมายแสดงจํานวน
กระดาษสูงสุด (bbb) a 
การใสกระดาษมากเกินไปในถาดใสกระดาษจะ
ทําใหเกิดปญหากระดาษติด

 คว่ํากระดาษดานท่ีจะพิมพลง
 แครปรบักระดาษสัมผัสกับดานขางของกระดาษได
อยางพอดี ซ่ึงจะทําใหการปอนกระดาษ 
สามารถปอนเขาไปในตัวเครื่องไดอยางพอเหมาะ

e บรรจุถาดใสกระดาษกลับเขาในเครื่องใหแนน 
และตรวจสอบใหแนใจวาถาดใสกระดาษไดถูกบรรจ ุ
เขาไปในเครื่องเรียบรอยแลว

f ยกแผนรองกระดาษ a ข้ึน 
เพ่ือปองกันกระดาษไหลออกจากถาดรองรับ
กระดาษออกแบบคว่ําหนาลง

4 เปดเคร่ือง

a เชื่อมตอสายไฟ AC กับเครื่อง 
จากน้ันเชื่อมตอสายไฟกับชองเสียบสายไฟ AC

b กดคางท่ีปุม  บนแผงควบคุม

c ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:
 สําหรับรุน HL-3140CW / HL-3150CDW / 

HL-3170CDW: ใหไปยังข้ันตอน 5
 สําหรับรุน HL-3150CDN: ไปยังข้ันตอน 6

สําคัญ
หามเชื่อมตอสายอินเตอรเฟสในขณะน้ี
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5 การต้ังคาแบบไรสาย 
สําหรับรุนทีมี่ WLAN 
เทานัน้ 
(หากจําเปน)

a สําหรับผูใชอุปกรณเคล่ือนท่ี: กดปุม a เพ่ือเลือก 
Yes (ใช)

ไปท่ีข้ันตอน 9 ในหนาท่ี 17 
เพ่ือดําเนินการต้ังคาแบบไรสายตอไป

หลังจากเสร็จสิ้นการต้ังคาแบบไรสาย 
ใหกลับไปท่ีข้ันตอน 6 เพ่ือสิ้นสุดการต้ังคาเครือ่ง

b สําหรับผูใชอ่ืนๆ: กดปุม b เพ่ือเลือก No (ไม)

จากน้ันไปท่ีข้ันตอน 6
การต้ังคาแบบไรสายสําหรบัผูใช Windows® และ 
Macintosh จะไดรบัการกลาวถึงในข้ันตอนถัดไป

6 พิมพหนาทดสอบ

a กดปุม Go เครื่องจะพิมพหนาทดสอบ จากน้ัน 
ใหคุณตรวจสอบดูวาหนาทดสอบไดพิมพออกมา
อยางถูกตอง หรอืไม

7 ต้ังคาภาษาของคุณ

a กดปุม a หรือ b เพ่ือเลือก General Setup 
(การติดต้ังท่ัวไป)

กดปุม OK

b กดปุม OK เพ่ือเลือก Local Language 
(ภาษาของเครือ่ง)

c กดปุม a หรือ b เพ่ือเลือกภาษาของตัวเครื่อง

กดปุม OK

d กดปุม Cancel

ตอจากนี้ไปยัง

หนาตอไปเพื่อติดต้ังไดรเวอรเครื่องพิมพ

หมายเหตุ
เพ่ือเปล่ียนภาษาบนตัวเครื่องกอน คุณสามารถเล ือก 
No (ไม) 
ซ่ึงคุณจะสามารถต้ังคาการทํางานแบบไรสายไดในภาย
หลัง หมายเหตุ

ฟงกชันน้ีจะไมสามารถใชงานไดหากมีการพิมพ งานใน
ครั้งแรกจากคอมพิวเตอรของคุณ
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8 เลือกประเภทการเชือ่มตอ

คําแนะนําในการติดต้ังเหลาน้ีใชสําหรับระบบปฏิบัติการ Windows® XP Home/XP Professional/XP Professional x64 
Edition, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows Server® 2003/2003 x64 Edition/2008/2008 
R2/2012 และ Mac OS X v10.6.8, 10.7.x และ 10.8.x

หมายเหตุ
คุณสามารถดูขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี http://solutions.brother.com/ ท่ีซ่ึงคุณสามารถขอรับการสนับสนุนผลิตภัณฑ 
ไดรเวอรอัพเดตรุนลาสุด และโปรแกรมอรรถประโยชนตางๆ รวมถึง คําตอบสําหรับคําถามท่ีพบบอย (FAQ)

สําหรับสาย USB อินเตอรเฟส
Windows®, ไปยงัหนา 8
Macintosh, ไปยงัหนา 10

สําหรับเครือขายแบบใชสาย
Windows®, ไปยงัหนา 11
Macintosh, ไปยงัหนา 15

สําหรับเครือขายแบบไรสาย
Windows® และ Macintosh, 
ไปยังหนา 17

หมายเหตุ
เมือ่ตองการเชื่อมตออุปกรณท่ีใช iOS หรือ Android™ หรอื Windows® Phone เขากับเครื่อง Brother ของคุณโดยใช Wi-Fi 
Direct™ โปรดดาวนโหลด คูมือการใชงาน Wi-Fi Direct™ ท่ี http://solutions.brother.com/

http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
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Windows®USB อินเทอรเฟส

สําหรับผูใชสาย USB อินเตอรเฟส สําหรับ Windows®

9 กอนการติดต้ัง

a ตรวจสอบใหแนใจวาคอมพิวเตอรของคุณเปดอยู และ
คุณไดเขาสูระบบดวยสิทธิผูดูแลระบบ

b กดคางท่ีปุม  เพ่ือปดเครื่อง 
และตรวจสอบวาสายอินเตอรเฟส USB 
ไมเชื่อมตออยู 
แตหากคุณเชื่อมตอสายเคเบิ้ลน้ันไวกอนหนา 
ใหคุณถอดสายออกกอน

10 ติดต้ังไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

a ใสแผนซีดีรอม เขาไปในไดรฟซีดีรอมของคุณ 
หากไดรับการแจงเตือน 
ใหเลือกโมเดลและภาษาของคุณ

b คล๊ิก ติดต้ังไดรเวอรเครื่องพิมพ และคล๊ิก ใช 
ถาคุณยอมรบัขอตกลงสัญญาใบอนุญาต

c เลือก การเชื่อมตอในระบบ (USB) แลวคล๊ิก 
ถัดไป

d ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอไปเรื่อยๆ 
จนกระท่ังหนาจอ เสียบสายเคเบิลแบบ 
USBปรากฏข้ึน

e เชื่อมตอสาย USB เขากับพอรต USB 

ท่ีมีการทําเครื่องหมายดวยสัญลักษณ  
บนเครื่อง 
จากน้ันเชื่อมตอสายเขากับคอมพิวเตอรของคุณ

สําคัญ
• หากมีโปรแกรมใดกําลังทํางานอยูใหปดโปรแกรม
เหลาน้ันลงกอน

• หนาจออาจมีความแตกตางกันไป 
ท้ังน้ีข้ึนอยูกับระบบปฏิบัติการของคุณ

หมายเหตุ
• หากหนาจอ Brother ไมปรากฏข้ึนโดยอัตโนมัติ 
ใหไปยัง คอมพิวเตอร (คอมพิวเตอรของฉัน) 
ดับเบิ้ลคลิกไอคอนซีดีรอม จากน้ันดับเบิ้ลคลิก 
start.exe

• สําหรับผูใช Windows Vista®, Windows® 7 และ 
Windows® 8: เมื่อหนาจอ การควบคุมบัญชีผูใช 
ปรากฏ 
ใหอนุญาตใหหนาตางน้ันดําเนินการติดต้ังตอไป

หมายเหตุ
สําหรับ HL-3170CDW หากคุณตองการติดต้ังไดรเวอร 
PS (ไดรเวอรเครื่องพิมพ BR-Script3) ใหเลือก 
การติดต้ังแบบกําหนดเอง 
จากน้ันปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอท่ีปรากฏ
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Windows®USB อินเทอรเฟส
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f กดคางท่ีปุม  เพ่ือเปดเครื่อง

การติดต้ังจะดําเนินการตอโดยอัตโนมัติ 
หนาจอการติดต้ังโปรแกรมจะปรากฏเปนลําดับ 
แตหากมีการสอบถามขอมูลใดๆ 
ใหคุณทําตามคําแนะนําบนหนาจอท่ีปรากฏ

g เมื่อหนาจอ การลงทะเบียนออนไลน ปรากฏข้ึน 
ใหทําการเลือกและปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ 
เมื่อคุณเสร็จสิ้นข้ันตอนการลงทะเบียนแลว ใหคล๊ิก 
ถัดไป

h เมื่อ การติดต้ังเสร็จส้ิน ปรากฏข้ึน ใหทําการเลือก 
จากน้ันคลิก เสร็จ

สําคัญ
หามยกเลิกหนาจอใดๆ ในระหวางการติดต้ัง 
อาจใชเวลาสองสามนาทีเพ่ือใหหนาจอท้ังหมดปรากฏ

หมายเหตุ
ท้ังน้ีข้ึนอยูกับการต้ังคาความปลอดภัยของค ุณ 
ขณะท่ีคุณใชงานเครื่องเครื่องหรือซอฟตแวรของเครื่อง 
อาจมีหนาตาง Windows® Security 
หรือซอฟตแวรปองกันไวรสัอาจปรากฏข้ึนได 
โปรดอนุญาตใหหนาตางดําเนินตอไป

สิ้นสุด ขณะนี้การติดต้ังเสร็จ
สมบูรณ

หมายเหตุ
• หากหนังสือคู มอืบราเดอรที อยู ในซีดีรอมเปนไฟลชนิด

 PDF ใหเปดดูดวย Adobe® Reader® หาก Adobe® 
Reader® 
ไดรับการติดต้ังในคอมพิวเตอรของคุณแลวแตไม
สามารถเปดไฟลได ใหเปล่ียนการเชื่อมโยงไฟล 
“.pdf” ไปท่ี “Adobe® Reader®” ใน แผงควบคุม 
ของคุณ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดอานสวนของ 
FAQ สําหรับรุนผลิตภัณฑน้ีไดท่ี 
http://solutions.brother.com/

• ไดรเวอรเครื่องพิมพ XML Paper 
Specification
ไดรเวอรเครื่องพิมพ XML Paper Specification 
เปนไดรเวอรซ่ึงเหมาะสมท่ีสุดสําหรับ 
Windows Vista®, Windows® 7 และ 
Windows® 8 
เมื่อพิมพจากแอพพลิเคชันท่ีใชขอกําหนด XML 
Paper Specification 
โปรดทําการดาวนโหลดไดรเวอรลาสุดจาก Brother 
Solutions Center ท่ี 
http://solutions.brother.com/

http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
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MacintoshUSB อินเทอรเฟส

สําหรับผูใชสาย USB อินเตอรเฟสสําหรับ Macintosh

9 กอนการติดต้ัง

a ตรวจสอบใหแ นใ จวา ตัวเคร ืองเช ือมตอกับแหลงจา ยไฟ
ฟา AC และเครื่อง Macintosh ของคุณเปดอยู ท้ังน้ี 
คุณจําเปนตองเขาสูระบบดวยสิทธิผูดูแลระบบ

b เชื่อมตอสาย USB เขากับพอรต USB 

ท่ีมีการทําเครือ่งหมายดวยสัญลักษณ  
บนเครื่อง จากน้ันเชื่อมตอสายเขากับเครื่อง 
Macintosh ของคุณ

c ตรวจสอบวาเครือ่งของคุณเปดอยู

10 ติดต้ังไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

a ใสซีดีรอมเขาไปยังไดรฟซีดีรอมของคุณ 
จากน้ันดับเบิ้ลคลิกท่ีไอคอน BROTHER 
บนเดสกท็อปของคุณ

b ดับเบิ้ลคลิกท่ีไอคอน Start Here OSX (เริ่มตนท่ีน่ี 
OSX) หากไดรับการแจงเตือน 
ใหเลือกโมเดลของคุณ

c (HL-3140CW / HL-3150CDW / HL-3170CDW)

เลือก Local Connection (USB) 
(การเชื่อมตอในระบบ (USB)) แลวคล๊ิก Next 
(ถัดไป)

d หนาจอการติดต้ังโปรแกรมจะปรากฏเปนลําดับ 
หากมีการสอบถามขอมูลใดๆ 
ใหทําตามคําแนะนําบนหนาจอ

e เลือกเครือ่งของคุณจากรายการ จากน้ันคล๊ิก Next 
(ถัดไป)

f เมื่อหนาจอ Add Printer (เพ่ิมเครื่องพิมพ) 
ปรากฏข้ึน ใหคลิก Add Printer (เพ่ิมเครื่องพิมพ)

g เลือกเครือ่งของคุณจากรายการ จากน้ันคลิก Add 
(เพ่ิม) และ Next (ถัดไป)

สําคัญ
สําหรับผูใช Mac OS X v10.6.7 หรือตํ่ากวา 
ใหอัพเกรดเปน Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x 
(สําหรับขอมูลและไดรเวอรลาสุดสําหรับ Mac OS X 
ท่ีคุณใชงาน โปรดเขาชม 
http://solutions.brother.com/)

หมายเหตุ
อาจใชเวลาสองถึงสามนาทีเพ่ือใหการติดต้ังเสร็จ
สมบูรณ

หมายเหตุ
• สําหรับ HL-3170CDW: เพ่ือเพ่ิมไดรเวอร PS 

(ไดรเวอรเครื่องพิมพ BR-Script3) 
ใหเลือกจากเมนูปอบ-อัพ Print Using (Use) 
(พิมพโดยใช (ใช))

• เมื่อหนาจอ Brother Support (การสนับสนุนของ 
Brother) ปรากฏข้ึน 
ใหทําการเลือกและปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

สิ้นสุด ขณะนี้การติดต้ังเสร็จ
สมบูรณ

http://solutions.brother.com/
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Windows®Wired Network อนิเทอรเฟส
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สําหรับผูใชเครือขายแบบใชสาย / เครือขายแบบ Peer-to-Peer บน 
Windows® (HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW)

9 กอนการติดต้ัง

a เราทเตอร
b เครื่อง

a ตรวจสอบใหแนใจวาคอมพิวเตอรของคุณเปดอยู และ
คุณไดเขาสูระบบดวยสิทธิผูดูแลระบบ

b ถอดฝาครอบปองกันออกจากพอรต Ethernet 

ท่ีมีการทําเครื่องหมายดวยสัญลักษณ 

c เชื่อมตอสายอินเตอรเฟสเครือขายเขากับพอรต 
Ethernet จากน้ันเชื่อมตอกับพอรตท่ีวางบน hub 
ของคุณ

d ตรวจสอบวาเครื่องของคุณเปดอยู

10 ติดต้ังไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

a ใสแผนซีดีรอม เขาไปในไดรฟซีดีรอมของคุณ 
หากไดรับการแจงเตือน 
ใหเลือกโมเดลและภาษาของคุณ

b คล๊ิก ติดต้ังไดรเวอรเครื่องพิมพ และคล๊ิก ใช 
ถาคุณยอมรับขอตกลงสัญญาใบอนุญาต

c เลือก การเชื่อมตอเครือขายแบบมีสาย 
(Ethernet) แลวคล๊ิก ถัดไป

d เลือก เครื่องพิมพเครอืขายแบบ Peer-to-Peer 
Brother แลวคล๊ิก ถัดไป

สําคัญ
• หากมีโปรแกรมใดกําลังทํางานอยูใหปดโปรแกรม
เหลาน้ันลงกอน

• หนาจออาจมีความแตกตางกันไป 
ท้ังน้ีข้ึนอยูกับระบบปฏิบัติการของคุณ

หมายเหตุ
หากคุณจะเชื่อมตอเครื่องกับเครือขายของคุณ 
เราขอแนะนําใหคุณติดตอผูดูแลระบบของคุณกอนการ
ติดต้ัง

TCP/IPTCP/IP

หมายเหตุ
• หากหนาจอ Brother ไมปรากฏข้ึนโดยอัตโนมัติ 
ใหไปยัง คอมพิวเตอร (คอมพิวเตอรของฉัน) 
ดับเบิ้ลคลิกไอคอนซีดีรอม จากน้ันดับเบิ้ลคลิก 
start.exe

• สําหรับผูใช Windows Vista®, Windows® 7 และ 
Windows® 8: เมื่อหนาจอ การควบคุมบัญชีผูใช 
ปรากฏ 
ใหอนุญาตใหหนาตางน้ันดําเนินการติดต้ังตอไป

หมายเหตุ
สําหรับ HL-3170CDW หากคุณตองการติดต้ังไดรเวอร 
PS (ไดรเวอรเครื่องพิมพ BR-Script3) ใหเลือก 
การติดต้ังแบบกําหนดเอง 
จากน้ันปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอท่ีปรากฏ
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Windows®Wired Network อนิเทอรเฟส

e การติดต้ังจะดําเนินการตอโดยอัตโนมัติ 
หนาจอการติดต้ังโปรแกรมจะปรากฏเปนลําดับ 
หากมีการสอบถามขอมูลใดๆ 
ใหทําตามคําแนะนําบนหนาจอ

f เมื่อหนาจอ การลงทะเบียนออนไลน ปรากฏข้ึน 
ใหทําการเลือกและปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ 
เมื่อคุณเสร็จสิ้นข้ันตอนการลงทะเบียนแลว ใหคล๊ิก 
ถัดไป

g เมื่อ การติดต้ังเสร็จส้ิน ปรากฏข้ึน ใหทําการเลือก 
จากน้ันคลิก เสร็จ

หมายเหตุ
เลือกการกําหนดคาไฟรวอลของคุณ จากน้ันคลิก 
ถัดไป

สําคัญ
หามยกเลิกหนาจอใดๆ ในระหวางการติดต้ัง 
อาจใชเวลาสองสามนาทีเพ่ือใหหนาจอท้ังหมดปรากฏ

หมายเหตุ
• หากไดรับการแจงเตือน 
ใหเลือกเครื่องของคุณจากรายการ แลวคล๊ิก ถัดไป

• ถามีโมเดลเดียวกันหลายเครื่องถูกเชื่อมตอกันใน
เครือขายของคุณ เลขท่ีอยูไอพีและชื่อ Node 
จะปรากฏข้ึนเพ่ือชวยใหคุณระบุเครื่องของคุณได

• คุณสามารถคนหาเลขท่ีอยูไอพีของเครื่องและชื อ 
Node โดยพิมพการต้ังคาเครื่องพิมพ (ดู 
พิมพหนาติดต้ังคาเครื่องพิมพ ในหนาท่ี 31)

หมายเหตุ
ท้ังน้ีข้ึนอยูกับการต้ังคาความปลอดภัยของค ุณ 
ขณะท่ีคุณใชงานเครื่องเครื่องหรือซอฟตแวรของเครื่อง 
อาจมีหนาตาง Windows® Security 
หรือซอฟตแวรปองกันไวรัสอาจปรากฏข้ึนได 
โปรดอนุญาตใหหนาตางดําเนินตอไป

สิ้นสุด ขณะนี้การติดต้ังเสร็จ
สมบูรณ

หมายเหตุ
• หากหนังสือคู มือบราเดอรที อยู ในซีดีรอมเปนไฟลชนิด

 PDF ใหเปดดูดวย Adobe® Reader® หาก Adobe® 
Reader® 
ไดรับการติดต้ังในคอมพิวเตอรของคุณแลวแตไม
สามารถเปดไฟลได ใหเปล่ียนการเชื่อมโยงไฟล 
“.pdf” ไปท่ี “Adobe® Reader®” ใน แผงควบคุม 
ของคุณ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดอานสวนของ 
FAQ สําหรับรุนผลิตภัณฑน้ีไดท่ี 
http://solutions.brother.com/

• ไดรเวอรเครื่องพิมพ XML Paper 
Specification
ไดรเวอรเครื่องพิมพ XML Paper Specification 
เปนไดรเวอรซ่ึงเหมาะสมท่ีสุดสําหรับ 
Windows Vista®, Windows® 7 และ 
Windows® 8 
เมื่อพิมพจากแอพพลิเคชันท่ีใชขอกําหนด XML 
Paper Specification 
โปรดทําการดาวนโหลดไดรเวอรลาสุดจาก Brother 
Solutions Center ท่ี 
http://solutions.brother.com/

http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
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Windows®Wired Network อนิเทอรเฟส
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สําหรับผูใชเครือขายแบบใชสาย / เครือขายแบบแบงบัน บน Windows® 
(HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW)

9 กอนการติดต้ัง

a คอมพิวเตอรลูกคา
b คอมพิวเตอรรูจักวาเปน “เซิรฟเวอร” หรือ 

“เซิรฟเวอรการพิมพ”
c TCP/IP หรือ USB
d เครื่อง

a ตรวจสอบใหแนใจวาคอมพิวเตอรของคุณเปดอยู และ
คุณไดเขาสูระบบดวยสิทธิผูดูแลระบบ

b ตรวจสอบวาเครือ่งของคุณเปดอยู

10 ติดต้ังไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

a ใสแผนซีดีรอม เขาไปในไดรฟซีดีรอมของคุณ 
หากไดรับการแจงเตือน 
ใหเลือกโมเดลและภาษาของคุณ

b คล๊ิก ติดต้ังไดรเวอรเครื่องพิมพ และคล๊ิก ใช 
ถาคุณยอมรับขอตกลงสัญญาใบอนุญาต

c เลือก การเชื่อมตอเครือขายแบบมีสาย 
(Ethernet) แลวคล๊ิก ถัดไป

d เลือก เครื่องพิมพแบงปนเครอืขาย แลวคล๊ิก 
ถัดไป

e เลือกคิวเครื่องของคุณ จากน้ันคล๊ิก ตกลง

สําคัญ
• หากมีโปรแกรมใดกําลังทํางานอยูใหปดโปรแกรม
เหลาน้ันลงกอน

• หนาจออาจมีความแตกตางกันไป 
ท้ังน้ีข้ึนอยูกับระบบปฏิบัติการของคุณ

หมายเหตุ
หากคุณจะเชื่อมตอเครื่องกับเครือขายของคุณ 
เราขอแนะนําใหคุณติดตอผูดูแลระบบของคุณกอนการ
ติดต้ัง

TCP/IP

หมายเหตุ
• หากหนาจอ Brother 
ไมปรากฏข้ึนโดยอัตโนมัติใหไปยัง คอมพิวเตอร 
(คอมพิวเตอรของฉัน) ดับเบิ้ลคลิกไอคอนซีดีรอม 
จากน้ันดับเบิ้ลคลิก start.exe

• สําหรับผูใช Windows Vista®, Windows® 7 และ 
Windows® 8: เมื่อหนาจอ การควบคุมบัญชีผูใช 
ปรากฏ 
ใหอนุญาตใหหนาตางน้ันดําเนินการติดต้ังตอไป

หมายเหตุ
สําหรับ HL-3170CDW หากคุณตองการติดต้ังไดรเวอร 
PS (ไดรเวอรเครื่องพิมพ BR-Script3) ใหเลือก 
การติดต้ังแบบกําหนดเอง 
จากน้ันปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอท่ีปรากฏ
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f การติดต้ังจะดําเนินการตอโดยอัตโนมัติ 
หนาจอการติดต้ังโปรแกรมจะปรากฏเปนลําดับ 
หากมีการสอบถามขอมูลใดๆ 
ใหทําตามคําแนะนําบนหนาจอ

g เมื่อหนาจอ การลงทะเบียนออนไลน ปรากฏข้ึน 
ใหทําการเลือกและปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ 
เมื่อคุณเสร็จสิ้นข้ันตอนการลงทะเบียนแลว ใหคล๊ิก 
ถัดไป

h เมื่อ การติดต้ังเสร็จส้ิน ปรากฏข้ึน ใหทําการเลือก 
จากน้ันคลิก เสร็จ

หมายเหตุ
ติดตอผูดูแลระบบของคุณถาหากคุณไมทราบตําแหนง 
หรือชื่อของคิวเครื่องบนเครอืขาย

สําคัญ
หามยกเลิกหนาจอใดๆ ในระหวางการติดต้ัง 
อาจใชเวลาสองสามนาทีเพ่ือใหหนาจอท้ังหมดปรากฏ

หมายเหตุ
ท้ังน้ีข้ึนอยูกับการต้ังคาความปลอดภัยของค ุณ 
ขณะท่ีคุณใชงานเครื่องเครื่องหรือซอฟตแวรของเครื่อง 
อาจมีหนาตาง Windows® Security 
หรือซอฟตแวรปองกันไวรัสอาจปรากฏข้ึนได 
โปรดอนุญาตใหหนาตางดําเนินตอไป

สิ้นสุด ขณะนี้การติดต้ังเสร็จ
สมบูรณ

หมายเหตุ
• หากหนังสือคู มอืบราเดอรที อยู ในซีดีรอมเปนไฟลชนิด

 PDF ใหเปดดูดวย Adobe® Reader® หาก Adobe® 
Reader® 
ไดรับการติดต้ังในคอมพิวเตอรของคุณแลวแตไม
สามารถเปดไฟลได ใหเปล่ียนการเชื่อมโยงไฟล 
“.pdf” ไปท่ี “Adobe® Reader®” ใน แผงควบคุม 
ของคุณ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดอานสวนของ 
FAQ สําหรับรุนผลิตภัณฑน้ีไดท่ี 
http://solutions.brother.com/

• ไดรเวอรเครื่องพิมพ XML Paper 
Specification
ไดรเวอรเครื่องพิมพ XML Paper Specification 
เปนไดรเวอรซ่ึงเหมาะสมท่ีสุดสําหรับ 
Windows Vista®, Windows® 7 และ 
Windows® 8 
เมื่อพิมพจากแอพพลิเคชันท่ีใชขอกําหนด XML 
Paper Specification 
โปรดทําการดาวนโหลดไดรเวอรลาสุดจาก Brother 
Solutions Center ท่ี 
http://solutions.brother.com/

http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
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สําหรับผูใชเครือขายแบบใชสาย / เครือขายแบบ Peer-to-Peer บน 
Macintosh (HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW)

9 กอนการติดต้ัง

a ตรวจสอบใหแนใจวาตัวเคร ืองเช ือมตอกับแหลงจายไฟ
ฟา AC และเครื่องแม็คอินทอชของคุณเปดอยู 
และคุณตองเขาสูระบบดวยสิทธิผูดูแลระบบ

b ถอดฝาครอบปองกันออกจากพอรต Ethernet 

ท่ีมีการทําเครื่องหมายดวยสัญลักษณ 

c เชื่อมตอสายอินเตอรเฟสเครือขายเขากับพอรต 
Ethernet จากน้ันเชื่อมตอกับพอรตท่ีวางบน hub 
ของคุณ

d ตรวจสอบวาเครือ่งของคุณเปดอยู

10 ติดต้ังไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

a ใสซีดีรอมเขาไปยังไดรฟซีดีรอมของคุณ 
จากน้ันดับเบิ้ลคลิกท่ีไอคอน BROTHER 
บนเดสกท็อปของคุณ

b ดับเบิ้ลคลิกท่ีไอคอน Start Here OSX (เริ่มตนท่ีน่ี 
OSX) หากไดรับการแจงเตือน 
ใหเลือกโมเดลของคุณ

c (HL-3150CDW / HL-3170CDW)

เลือก Wired Network Connection 
(Ethernet) (การเชื่อมตอเครือขายแบบมีสาย 
(Ethernet)) แลวคล๊ิก Next (ถัดไป)

d หนาจอการติดต้ังโปรแกรมจะปรากฏเปนลําดับ 
หากมีการสอบถามขอมูลใดๆ 
ใหทําตามคําแนะนําบนหนาจอ

e เลือกเครื่องของคุณจากรายการ จากน้ันคล๊ิก Next 
(ถัดไป)

f เมื่อหนาจอ Add Printer (เพ่ิมเครื่องพิมพ) 
ปรากฏข้ึน ใหคลิก Add Printer (เพ่ิมเครื่องพิมพ)

สําคัญ
สําหรับผูใช Mac OS X v10.6.7 หรือตํ่ากวา 
ใหอัพเกรดเปน Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x 
(สําหรับขอมูลและไดรเวอรลาสุดสําหรับ Mac OS X 
ท่ีคุณใชงาน โปรดเขาชม 
http://solutions.brother.com/)

หมายเหตุ
อาจใชเวลาสองถึงสามนาทีเพ่ือใหการติดต้ังเสร็จ
สมบูรณ

หมายเหตุ
• ถามีเครื่องรุนเดียวกันหลายเครื่องถูกเชื่อมตอกันใน
เครือขายของคุณ 
เลขท่ีอยูไอพีจะปรากฏข้ึนเพ่ือชวยใหคุณระบ ุเครื่อง
ของคุณได

• คุณสามารถคนหาเลขท่ีอยูไอพีของเครื่องไดโดย
พิมพการต้ังคาเครื่องพิมพ (ดู 
พิมพหนาติดต้ังคาเครื่องพิมพ ในหนาท่ี 31)

http://solutions.brother.com/
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g เลือกเครื่องของคุณจากรายการ จากน้ันคลิก Add 
(เพ่ิม) และ Next (ถัดไป)

(OS X v10.8.x)

เลือกไดรเวอร HL-XXXX CUPS จากเมนูปอบ-อัพ 
Use (ใช) (เมื่อ XXXX คือชื่อรุนของคุณ)

หมายเหตุ
• สําหรับ HL-3170CDW: เพ่ือเพ่ิมไดรเวอร PS 

(ไดรเวอรเครื่องพิมพ BR-Script3) 
ใหเลือกจากเมนูปอบ-อัพ Print Using (Use) 
(พิมพโดยใช (ใช))

• เมื่อหนาจอ Brother Support (การสนับสนุนของ 
Brother) ปรากฏข้ึน 
ใหทําการเลือกและปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

สิ้นสุด ขณะนี้การติดต้ังเสร็จ
สมบูรณ
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สําหรับผูใชเครือขายแบบไรสาย 
(HL-3140CW / HL-3150CDW / HL-3170CDW)

9 กอนเร่ิมตนใชงาน

อันดับแรกคุณจําเปนตองกําหนดการต้ังคาเครือข ายแบบไรสายเครื่องของคุณเพ่ือเชื่อมตอเขากับจุดเขาถึงเครือขายแบบ
ไรสาย (แอคเซสพอยท)/เราทเตอร จากน้ัน หลังจากท่ีคุณทําการกําหนดคาเครื่องเพ่ือเชื่อมตอเข ากับจุดเขาถึงเครือขายแบบ
ไรสาย (แอคเซสพอยท)/เราทเตอรแลว 
เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณเคล่ือนท่ีบนเคร ือขายของคุณจึงจะสามารถเขาถึงเครื่องพิมพได 
หากคุณตองการใชงานจากตัวเครื่องผานเครื่องคอมพิวเตอร คุณจะตองติดต้ังไดรเวอรเครื่องพ ิมพ 
ข้ันตอนตอไปน้ีจะแนะนําคุณตลอดกระบวนการกําหนดคาและข้ันตอนการติดต้ัง:

โหมดโครงสรางพื้นฐาน

สําคัญ
• หากคุณจะเชื่อมตอเครื่องกับเครือขายของคุณ เราขอแนะนําใหคุณติดตอผูดูแลระบบของคุณกอนการติดต้ัง 
คุณตองทราบถึงการติดต้ังเครือขายแบบไรสายของคุณกอนท่ีคุณจะกระทําข้ันตอนการติดต้ังน้ี

• ถาคุณกําหนดคาการต้ังคาไรสายของเครือ่งไวกอนหนาน้ีแลว 
คุณตองต้ังคาใหมสําหรับเครอืขายกอนท่ีคุณจะสามารถกําหนดการต้ังคาแบบไรสายไดอีกครั้ง

1. บนเครื่องของคุณ กดปุม a หรือ b เพ่ือเลือก Network (เครือขาย) และกดปุม OK

2. กดปุม a หรือ b เพ่ือเลือก Network Reset (รีเซ็ตเครือขาย) และกดปุม OK

3. เมื่อขอความวา Reboot OK? (รีบูตเปนปกติ?) ปรากฏข้ึน ใหกดปุม a เพ่ือเลือก Yes (ใช)

หมายเหตุ
• เพ่ือใหเครื่องบราเดอรสามารถพิมพงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด คุณควรวางเครื่อง Brother 
ไวใกลกับจุดเขาถึงเครือขายแบบไรสาย (แอคเซสพอยท)/เราทเตอรใหมากท่ีสุด และมีสิ่งกีดขวางนอยท่ีสุด ท้ังน้ี 
วัตถุขนาดใหญและผนังท่ีก้ันระหวางอุปกรณทั งสองชิ้น ตลอดจนสัญญาณรบกวนจากอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ 
อาจสงผลกระทบตอความเร็วในการโอนถายขอมูลของเอกสาร
เน่ืองจากปจจัยดังกลาว ระบบไรสายจึงอาจไมใชวิธีท่ีดีท่ีสุดสําหรับการเชื่อมตอเอกสารและแอ็พพลิเคชั่นทุกชนิด 
หากคุณตองการพิมพไฟลขนาดใหญ เชน เอกสารที มีหลายหนา ซ่ึงมีท้ังขอความและกราฟกขนาดใหญ 
คุณอาจจําเปนตองพิจารณาเลือกการเชื่อมตอแบบใชสาย Ethernet เพ่ือใหไดการโอนยายขอมลูท่ีเร็วข้ึน หรือเลือกใช 
สาย USB สําหรบังานพิมพท่ีเร็วข้ึน

• แมวา Brother HL-3150CDW และ HL-3170CDW สามารถใชไดในท้ังเครือขายแบบใชสายและแบบไรสาย 
แตคุณจะสามารถเลือกใชไดเพียงหน่ึงวิธีการเชื่อมตอในแตละครั้งเทาน้ัน

• หากคุณใชเครื่องในเครือขายแบบไรสายท่ีสนับสนุน IEEE 802.1x ใหดูท่ี คูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช: Using IEEE 
802.1x authentication

a จุดเขาถึงเครือขายแบบไรสาย 
(แอคเซสพอยท)/เราทเตอร

b เครื่องเครือขายแบบไรสาย (เครื่องของคุณ)

c คอมพิวเตอรท่ีสามารถเชื่อมตอแบบไรสายเชื่อม
ตอกับจุดเขาถึงเครือขายแบบไรสาย 
(แอคเซสพอยท)/เราทเตอร

d คอมพิวเตอรแบบใชสายท่ีเชื่อมตอกับจุดเขาถ ึง
เครือขายแบบไรสาย 
(แอคเซสพอยท)/เราทเตอร

e อุปกรณเคล่ือนท่ีเชื่อมตอกับจุดเขาถึงเครือขาย
แบบไรสาย/เราทเตอร
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10 เลือกวธิีการต้ังคาระบบไรสายของคุณ

คําแนะนําตอไปน้ีจะนําเสนอวิธีการสามวิธีสําหรับการต้ังคาเครื่อง Brother ของคุณบนเครือขายแบบไรสาย 
หากคุณเริ่มตนการต้ังคาไรสายจากข้ันตอน 5 ในหนา 6 (สําหรับอุปกรณเคล่ือนท่ี) ไปท่ีวิธีการ b (ตัวชวยการต้ังคา) 
สําหรับผูใชอ่ืนๆ ท้ังหมด เลือกวิธีการท่ีคุณตองการสําหรับสภาวะแวดลอมของคุณ

หมายเหตุ
สําหรับคําแนะนําการต้ังคาเครื่องของคุณในสภาพแวดลอมแบบไรสายแบบอ่ืนใด ใหดูท่ี คูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

a การต้ังคาโดยใชซีดีรอมโปรแกรมการติดต้ัง และใชสายเคเบิ้ล USB ชั่วคราว (Windows® และ 
Macintosh)

แนะนําใหใชคอมพิวเตอรท่ีเชื่อมตอแบบไรสายกับเครือขายของคุณ สําหรับวิธีการน้ี

* คียเครือขายอาจหมายถึงรหัสผาน คียความปลอดภัย หรอืคียการเขารหัสก็ได

ตอจากนี้ไปยัง หนา 20

สําคัญ
• คุณจําเปนตองใชสายเคเบิ้ล USB ชั่วคราวในระหวางการกําหนดคา (ไมรวมสายเคเบิ้ล)

• หากคุณใช Windows® XP 
หรือใชสายเคเบิ้ลเครอืขายเพ่ือเชื่อมตอคอมพิวเตอรไปยังจุดเขาถึงเครือขายแบบไรสาย 
(แอคเซสพอยท)/เราทเตอรของคุณ คุณจําเปนตองทราบ SSID 
และคียเครือขายของจุดเขาถึงเครือขายแบบไร สาย (แอคเซสพอยท)/เราทเตอรกอนท่ีจะดําเนินการตอไป 
โปรดบันทึกคาการติดต้ังเครือขายแบบไรสายไว ในพ้ืนท่ีดานลาง

• หากคุณตองการความชวยเหลือระหวางการต้ังคาและตองการติดตอบริการลูกคาสัมพันธของบราเดอร 
ใหตรวจสอบวาคุณมี SSID (ชื่อเครือขาย) และคียเครือขายเตรียมพรอมไวแลวหรือไม เน่ืองจาก 
เราไมสามารถชวยคุณหาขอมูลเหลาน้ีได

รายการ บันทึกการติดต้ังเครือขายแบบไรสายปจจุบัน

SSID (ชื่อเครอืขาย)

คียเครือขาย* (คียความปลอดภัย/คียการเขารหัส)

หมายเหตุ
• หากคุณยังไมทราบขอมูลน้ี (SSID และคียเครือขาย) คุณจะไมสามารถดําเนินการต้ังคาระบบไรสายตอไปได

• เพ่ือหาขอมูลดังกลาว (SSID และคียเครือขาย):

1. โปรดดูขอมูลจากเอกสารคูมือท่ีจัดใหพรอมจุดเขาถึงเครือขายแบบไรสาย (แอคเซสพอยท)/เราท เตอร

2. คาพ้ืนฐานจองชื่อเครือขายอาจเปนชื่อผูผลิตของจุดการเขาถึง (แอคเซสพอยท)/เราทเตอร หรือชื่อรุนก็ได

3. หากคุณไมทราบขอมูลความปลอดภัย โปรดปรกึษาผูผลิตเราทเตอร ผูดูแลระบบของคุณ 
หรือผูใหบริการอินเทอรเน็ตของคุณ
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b การต้ังคาดวยตนเองจากแผงควบคุมโดยใชตัวชวยการต้ังคา (Windows®, Macintosh 
และอุปกรณเคล่ือนที่)

หากจุดเขาถึงเครือขายแบบไรสาย (แอคเซสพอยท )/เราทเตอรของคุณไมรองรบั WPS (Wi-Fi Protected 
Setup™) หรือ AOSS™ ใหบันทึกการติดต้ังเครือขายแบบไรสาย  ของจุดเขาถึงเครือขายแบบไรสาย 
(แอคเซสพอยท)/เราทเตอรของคุณในพ้ืนท่ีดานล าง

* คียเครือขายอาจหมายถึงรหัสผาน คียความปลอดภัย หรือคียการเขารหัสก็ได

ตอจากนี้ไปยัง หนา 22

สําคัญ
หากคุณตองการความชวยเหลือระหวางการต้ังคาและตองการติดตอบริการลูกคาสัมพันธของบราเดอร 
ใหตรวจสอบวาคุณมี SSID (ชื่อเครือขาย) และคียเครือขายเตรียมพรอมไวแลวหรือไม เน่ืองจาก 
เราไมสามารถชวยคุณหาขอมูลเหลาน้ีได

รายการ บันทึกการติดต้ังเครือขายแบบไรสายปจจุบัน

SSID (ชื่อเครือขาย)

คียเครือขาย* (คียความปลอดภัย/คียการเขารหัส)

หมายเหตุ
• หากคุณยังไมทราบขอมูลน้ี (SSID และคียเครือขาย) คุณจะไมสามารถดําเนินการต้ังคาระบบไรสายตอไปได

• เพ่ือหาขอมูลดังกลาว (SSID และคียเครือขาย):

1. โปรดดูขอมูลจากเอกสารคูมือท่ีจัดใหพรอมจุดเขาถึงเครือขายแบบไรสาย (แอคเซสพอยท)/เราท เตอร

2. คาพ้ืนฐานจองชื่อเครือขายอาจเปนชื่อผูผลิตของจุดการเขาถึง (แอคเซสพอยท)/เราทเตอร หรือชื่อรุนก็ได

3. หากคุณไมทราบขอมูลความปลอดภัย โปรดปรกึษาผูผลิตเราทเตอร ผูดูแลระบบของคุณ 
หรอืผูใหบริการอินเทอรเน็ตของคุณ

c การต้ังคาแบบกดครั้งเดียวโดยใช WPS หรือ AOSS™ (Windows®, Macintosh 
และอุปกรณเคล่ือนที่)

ใชงานวิธีการน้ีหากจุดเขาถึงเครือขายแบบไร สาย 
(แอคเซสพอยท)/เราทเตอรของคุณรองรับการต้ังค าระบบแบบไรสายอัตโนมัติ (กดครั้งเดียว) (WPS หรือ 
AOSS™)

ตอจากนี้ไปยัง หนา 24
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การต้ังคาโดยใชซีดีรอมโปรแกรมการติดต้ัง และใชสายเคเบิ้ล USB 
ชั่วคราว (Windows® และ Macintosh)

11 การต้ังคาระบบไรสาย

a ใสแผนซีดีรอม เขาไปในไดรฟซีดีรอมของคุณ

b (Windows®)

คล๊ิก ติดต้ังไดรเวอรเครื่องพิมพ และคล๊ิก ใช 
ถาคุณยอมรับขอตกลงสัญญาใบอนุญาต

(Macintosh)

ดับเบิ้ลคลิกท่ีไอคอน BROTHER 
บนเดสกท็อปของคุณ จากน้ันดับเบิ้ลคลิกท่ีไอคอน 
Start Here OSX (เริ่มตนท่ีน่ี OSX) บนหนาจอ 
หากไดรับการแจงเตือน ใหเลือกโมเดลของคุณ

c เลือก การเชื่อมตอเครือขายแบบไรสาย แลวคล๊ิก 
ถัดไป
 สําหรับ Windows® ใหไปยัง d
 สําหรับ Macintosh ใหไปยัง e

d เลือก เครื่องพิมพเครือขายแบบ Peer-to-Peer 
Brother หรือ เครื่องพิมพแบงปนเครือขาย 
แลวคล๊ิก ถัดไป

e เลือก มี ฉันมีสาย USB เพื่อใชในการติดต้ัง 
แลวคล๊ิก ถัดไป

สําคัญ
• คุณจําเปนตองใชสายเคเบิ้ล USB 
ชั่วคราวในระหวางการกําหนดคา (ไมรวมสายเคเบิ ล)

• หากคุณใช Windows® XP 
หรือใชสายเคเบิ้ลเครอืขายเพ่ือเชื่อมตอคอมพิวเตอร
ไปยังจุดเขาถึงเครือขายแบบไรสาย 
(แอคเซสพอยท)/เราทเตอรของคุณ 
คุณจําเปนตองทราบ SSID 
และคียเครือขายของจุดเขาถึงเครือขายแบบไร สาย/ 
เราทเตอรท่ีคุณบันทึกไวในข้ันตอนท่ี 10-a ในหนาท่ี 
18 กอนท่ีคุณจะดําเนินการตอไป

หมายเหตุ
• หากคุณใชเครื่องในเครือขายแบบไรสายท่ีสนับสนุน 

IEEE 802.1x ใหดูท่ี คูมอืเน็ทเวิรคสําหรับผูใช: 
Using IEEE 802.1x authentication

• ภาพหนาจอในข้ันตอนตอไปน้ีมาจาก Windows® 
หนาจอบนคอมพิวเตอรของคุณอาจแตกตางกันไป 
ท้ังน้ีข้ึนกับระบบปฏิบัติการของคุณ

หมายเหตุ
(Windows®)

• หากไดรับการแจงเตือน 
ใหเลือกโมเดลและภาษาของคุณ

• หากหนาจอ Brother ไมปรากฏข้ึนโดยอัตโนมัติ 
ใหไปยัง คอมพิวเตอร (คอมพิวเตอรของฉัน) 
ดับเบิ้ลคลิกไอคอนซีดีรอม จากน้ันดับเบิ้ลคลิก 
start.exe

• สําหรับผูใช Windows Vista®, Windows® 7 และ 
Windows® 8: เมื่อหนาจอ การควบคุมบัญชีผูใช 
ปรากฏ 
ใหอนุญาตใหหนาตางน้ันดําเนินการติดต้ังตอไป

หมายเหตุ
(Windows®)

สําหรับ HL-3170CDW หากคุณตองการติดต้ังไดรเวอร 
PS (ไดรเวอรเครื่องพิมพ BR-Script3) ใหเลือก 
การติดต้ังแบบกําหนดเอง 
จากน้ันปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอท่ีปรากฏ

หมายเหตุ
• ถาคุณเลือก เครือ่งพิมพแบงปนเครือขาย 
ใหเลือกคิวเครื่องของคุณ จากน้ันคล๊ิก ตกลง

• เลือกการกําหนดคาไฟรวอลของคุณ จากน้ันคลิก 
ถัดไป

หมายเหตุ
ถาหนาจอ หมายเหตุที่สําคัญ ปรากฏข้ึน 
ใหอานคําประกาศน้ัน 
และเลือกกลองทําเครือ่งหมายหลังจากท่ีคุณยืนย ัน 
SSIDและคียเครือขาย จากน้ันคล๊ิก ถัดไป
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f เชื่อมตอสายเคเบิ้ล USB ชั่วคราวโดยตรง 
(ไมรวมไว) ไปยังคอมพิวเตอรและเครื่อง

g ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:
 ถาหนาจอ การยืนยันการติดต้ัง ปรากฏข้ึน 
ใหเลือกกลองทําเครื่องหมาย และคลิก ถัดไป 
แลวไปท่ี h

 ถาหนาจอ การยืนยันการติดต้ัง ไมปรากฏข้ึน 
ใหไปท่ี i

h ใหคล๊ิกเลือกท่ี ใช ถาคุณตองการเชื่อมตอดวย 
SSID ในรายการ คล๊ิก ถัดไป และไปท่ี k

i วซิารดจะคนหาเครอืขายแบบไรสายที มอีย ูจากเคร ืองของ
คุณ เลือก SSID 
ท่ีคุณบันทึกไวสําหรับเครือขายในข้ันตอนท่ี 10-a 
ในหนาท่ี 18 แลวคล๊ิก ถัดไป

j ปอน คียเครอืขาย ท่ีคุณบันทึกไวในข้ันตอน 10-a 
ในหนาท่ี 18 แลวคล๊ิก ถัดไป

k ยืนยันการต้ังคาเครอืขายแบบไรสาย แลวคลิก 
ถัดไป การติดต้ังคาจะถูกสงไปยังเครื่องของคุณ

l ถอดสายเคเบิล้ USB ระหวางคอมพิวเตอรกับเครื่อง 
แลวคลิ๊ก ถัดไป

เมื่อตองการติดต้ังไดรเวอรเคร่ืองพิมพ 
ใหดําเนินการตอท่ีขั้นตอนท่ี 13
สําหรบัผูใช Windows®:

ตอจากนี้ไปยัง
ขั้นตอนท่ี 13-e ในหนาท่ี 28

สําหรบัผูใช Macintosh:

ตอจากนี้ไปยัง
ขั้นตอนท่ี13-d ในหนาท่ี 30

หมายเหตุ
• หากรายการน้ีวางเปลา ใหตรวจสอบวาจุดการเขาถึง 

(แอคเซสพอยท)/เราทเตอรไรสายของคุณมีไฟเขา 
และเผยแพร SSID อยู 
ตรวจดูวาเครือ่งและจุดการเขาถึง 
(แอคเซสพอยท)/เราทเตอร 
แบบไรสายน้ันอยูภายในขอบเขตของการสื่อสารแบบ
ไรสาย คลิกท่ี รีเฟรช

• ถาจุดเขาถึงเครอืขายแบบไรสาย 
(แอคเซสพอยท)/เราทเตอรของคุณถูกต้ังคาไวไม
ใหเผยแพร SSID ใหเพ่ิม SSID 
ดวยตนเองโดยคล๊ิกท่ีปุม ขั้นสูง 
ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอสําหรับการปอน ชือ่ 
(SSID) แลวคล๊ิก ถัดไป

หมายเหตุ
ถาเครอืขายของคุณไมไดกําหนดคาไวสําหรบัการตรวจ
สอบความถูกตอง และการเขารหัส หนาจอ โปรดทราบ! 
จะปรากฏขึ้น เมื่อตองการกําหนดคาตอ ใหคลิ๊ก ตกลง

หมายเหตุ
• การติดต้ังคาจะยังคงไมเปล่ียนแปลง ถาคุณคลิ ก 
ยกเลิก

• เพ่ือใสการต้ังคาเลขท่ีอยูไอพีของเครื่องของคุณดวย
ตนเอง ใหคลิก เปล่ียน IP แอดเดรส 
และปอนคาเลขท่ีอยูไอพีท่ีจําเปนสําหรบัเครือขาย
ของคุณ

• ถาหนาจอการต้ังคาแบบไรสายลมเหลวปรากฏข้ึน 
ใหคล๊ิก ลองใหม

ยืนยัน! การต้ังคาระบบไรสายเสร็จสมบูรณแลว
ตัวบงชี้ส่ีระดับที่อยูทางดานขวาของหนาจอ
แสดงผลแบบ LCD 
ของเครื่องจะแสดงความแรงของสัญญาณไร
สายของจุดเขาถึงเครือขายแบบไรสาย 
(แอคเซสพอยท)/เราทเตอรของคุณ
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การต้ังคาดวยตนเองจากแผงควบคุมโดยใชตัวชวยการต้ังคา 
(Windows®, Macintosh และอปุกรณเคล่ือนที่)

11 การต้ังคาระบบไรสาย

a หากคุณไดเริ่มตนการต้ังคาไรสายจากข้ันตอน 5 
ในหนาท่ี 6 (สําหรับอุปกรณเคล่ือนท่ี) ใหไปท่ี c
ผูใชอ่ืนๆ ท้ังหมด ใหไปท่ี b

b บนเครื่องของคุณ กดปุม a หรือ b เพ่ือเลือก 
Network (เครือขาย) และกดปุม OK
กดปุม a หรือ b เพ่ือเลือก WLAN และกดปุม OK

c กดปุม a หรือ b เพ่ือเลือก Setup Wizard 
(วิซารดชวยติดต้ัง) และกดปุม OK

เมื่อ WLAN Enable? (เปดใชงาน WLAN?) 
ปรากฏข้ึน กดปุม a เพ่ือยอมรับ 
ซ่ึงจะเริ่มตนตัวชวยการต้ังคาไรสาย

เพ่ือยกเลิกและออกจากการทํางานของตัวชวยการ
ต้ังคาไรสาย ใหกดปุม Cancel

d เครื่องจะคนหา SSIDs ท่ีมีอยู 
ระบบจะใชเวลาหลายนาทีในการแสดงรายการ 
SSIDs ท่ีมีอยู

ถารายการของ SSID ปรากฏข้ึน ใหกดปุม a หรือ b 
เพ่ือเลือก SSID ท่ีคุณจดไวในข้ันตอนท่ี 10-b 
ในหนา 19 จากน้ันกดปุม OK

e ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:
 ถาจุดเขาถึงเครือขายแบบไรสาย 

(แอคเซสพอยท)/เราทเตอรของ SSID 
ท่ีเลือกไวรองรับ WPS และมีขอความ 
WPS is available (WPS ใหบริการ) 
ปรากฏข้ึน ใหกดปุม a และไปท่ี f

 หากคุณใชวิธีการพิสูจนตัวจริงและ Encryption 
method ท่ีตองการคียเครือขาย ใหไปยัง g

 หากวิธีการพิสูจนตัวจรงิของคุณเปนแบบ Open 
System 
และโหมดการเขารหัสเปนแบบไมเขารหัส 
(None) ใหไปยัง h

f เม ือตองการเช ือมตอเคร ืองของคุณโดยใชโหมดไรสาย
อัตโนมัติ ใหกดปุม a เพ่ือเลือก Yes (ใช) 
(ถาคุณเลือก No (ไม) ใหไปยัง g 
เพ่ือปอนคียเครือขาย) เมื่อ Press WPS on rtr 
(กด WPS บน rtr) ปรากฏข้ึน ใหกดปุม WPS 
บนจุดเขาถึงเครือขายแบบไรสาย 
(แอคเซสพอยท)/เราทเตอรของคุณ 
จากน้ันใหกดปุม a สองครั้ง และไปยัง h

g ปอนคียเครือขายท่ีคุณบันทึกไวในข้ันตอน 10-b 
ในหนาท่ี 19

เมื่อตองการปอนตัวอักษรหรือตัวเลข ใหกดปุม a 
หรือ b คาง หรือกดซํ้าๆ 
จนกวาตัวอักษรท่ีคุณตองการจะปรากฏข้ึน จากนั น 
กดปุม OK

และเมื่อตองการลบตัวอักษรท่ีคุณปอน ใหกดปุม 
Back

สําหรบัขอมูลเพ่ิมเติม ใหดูท่ี 
การใสขอความสําหรับการติดต้ังแบบไรสาย ในหนา
ท่ี 27

กดปุม OK เมื่อคุณไดปอนตัวอักษรท้ังหมดแลว 
จากน้ันใหกดปุม a สําหรบั Yes (ใช) 
เพ่ือใชการต้ังคาของคุณ

h ขณะน้ี 
เครือ่งจะพยายามเชื่อมตอกับเครือขายแบบไรสาย
ของคุณโดยใชขอมูลท่ีคุณปอนไว

ขอความผลการเชื่อมตอปรากฏข้ึนบนหนาจอแสดง
ผลแบบ LCD และจะมีการพิมพ WLAN report 
โดยอัตโนมัติ

หากการเชื่อมตอลมเหลว 
ใหตรวจสอบโคดขอผิดพลาดในรายงานท่ีพิมพและ
อางอิงถึง การแกไขปญหา ในหนาท่ี 25

กดปุม OK

สําคัญ
คุณตองมีการติดต้ังเครือขายไรสายท่ีบันทึกไวสําหรับ
เครือขายของคุณในข้ันตอน 10-b ในหนาท่ี 19 
กอนท่ีคุณจะดําเนินการตอไป

หมายเหตุ
หากคุณใชเครื่องในเครือขายแบบไรสายท่ีสนับสนุน 
IEEE 802.1x ใหดูท่ี คูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช: Using 
IEEE 802.1x authentication

หมายเหตุ
• หากรายการน้ีวางเปลา ใหตรวจสอบวาจุดการเขาถึง 

(แอคเซสพอยท)/เราทเตอรไรสายของคุณมีไฟเขา 
และเผยแพร SSID อยู 
ยายเครื่องของคุณใหเขาใกลจุดเขาถึงเครือขายแบบ
ไรสาย (แอคเซสพอยท)/เราทเตอรของคุณมากข้ึน 
และพยายามเริ่มตนจาก b อีกครั้ง

• ถาจุดเขาถึงเครือขายแบบไรสาย 
(แอคเซสพอยท)/เราทเตอรของคุณ 
ถูกต้ังคาไวไมใหเผยแพร SSID คุณจะตองเพ่ิมช ื่อ 
SSID ดวยตนเอง สําหรบัรายละเอียด ใหดูท่ี 
คูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช: Configuring your 
machine when the SSID is not broadcast
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สําหรับผูใชคอมพิวเตอร: 
โปรดติดต้ังไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

สําหรับผูใช Windows®:

ตอจากนี้ไปยัง
ขั้นตอนท่ี 12 ในหนาท่ี 28

สําหรับผูใช Macintosh:

ตอจากนี้ไปยัง
ขั้นตอนท่ี 12 ในหนาท่ี 30

สําหรับผูใชอปุกรณเคล่ือนท่ีท่ีเร่ิมตนการต้ัง
คาจากขั้นตอนท่ี 5 ในหนาท่ี 6 
ใหกลับไปยังขั้นตอนท่ี 6 ท่ีหนา 6 
เพ่ือดําเนินการต้ังคาเคร่ืองตอไป

ยืนยัน! การต้ังคาระบบไรสายเสร็จสมบูรณแลว
ตัวบงชี้ส่ีระดับที่อยูทางดานขวาของหนาจอ
แสดงผลแบบ LCD 
ของเครื่องจะแสดงความแรงของสัญญาณไร
สายของจุดเขาถึงเครอืขายแบบไรสาย 
(แอคเซสพอยท)/เราทเตอรของคุณ

หมายเหตุ
สําหรับผูใชงานอุปกรณเคล่ือนท่ี 
ใหดูคูมือผูใชเครือขายข้ันสูง (Advanced Network 
User's Guides) 
เพ่ือดูรายละเอียดวิธีใชงานเครื่องของคุณกับอุปกรณ
เคล่ือนท่ี เพ่ือดาวนโหลดคูมืออ่ืนๆ 
สําหรับแอพพลิเคชั่นท่ีคุณกําลังใชงาน โปรดไปที  
Brother Solutions Center 
http://solutions.brother.com/ และคลิก Manuals 
บนหนารุนผลิตภัณฑของคุณ

http://solutions.brother.com/
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การต้ังคาแบบกดคร้ังเดียว (One-push) โดยใช WPS (Wi-Fi 
Protected Setup) หรือ AOSS™ (Windows®, Macintosh 
และอุปกรณเคล่ือนที)่

11 กําหนดคาการติดต้ัง
แบบไรสาย

a ยืนยันวาจุดเขาถึงเครือขายแบบไรสาย 
(แอคเซสพอยท)/เราทเตอรของคุณมีสัญลักษณ 
WPS หรือ AOSS™ ตามท่ีแสดงไวดานลาง

b วางเครื่อง Brother 
ภายในขอบเขตของจุดเขาถึงเครอืขายแบบไรสาย 
(แอคเซสพอยท)/เราทเตอร WPS หรือ AOSS™ 
ของคุณ 
ระยะการใชงานอาจแตกตางกันไปโดยข้ึนกับสภาพ
แวดลอมของคุณ 
(โปรดดูคําแนะนําท่ีใหมากับจุดเขาถึงเครือขายแบบ
ไรสาย (แอคเซสพอยท)/เราทเตอรของคุณ)

ถาคุณเริ่มตนการต้ังคาแบบไรสายจากข้ันตอนท่ี 5 
ในหนาท่ี 6 ใหไปท่ี d
ผูใชอ่ืนๆ ท้ังหมด ใหไปท่ี c

c บนเครื่องของคุณ กดปุม a หรือ b เพ่ือเลือก 
Network (เครือขาย) และกดปุม OK
กดปุม a หรือ b เพ่ือเลือก WLAN และกดปุม OK

d กดปุม a หรือ b เพ่ือเลือก WPS/AOSS และกดปุม 
OK

เมื่อ WLAN Enable? (เปดใชงาน WLAN?) 
ปรากฏข้ึน ใหกดปุม a เพ่ือยอมรับ 
ซ่ึงจะเริ่มตนตัวชวยการต้ังคาไรสาย

เพ่ือยกเลิกและออกจากการทํางานของตัวชวยการ
ต้ังคาไรสาย ใหกดปุม Cancel

e เมื่อ Press Key on rtr (กดคียบน rtr) 
ปรากฏข้ึน ใหกดปุม WPS หรือ AOSS™ 
บนจุดเขาถึงเครือขายแบบ
ไรสาย (แอคเซสพอยท)/เราทเตอรของคุณ 
(สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม 
โปรดดูคําแนะนําท่ีใหมากับจุดเขาถึงเครอืขายแบบไ
รสาย (แอคเซสพอยท)/เราทเตอรของคุณ) 
จากน้ันกดปุม a บนเครื่องของคุณ

คุณลักษณะน้ีจะตรวจพบโหมด (WPS หรือ 
AOSS™) ท่ีจุดเขาถึงเครือขายแบบไรสาย 
(แอคเซสพอยท)/เราทเตอรของคุณโดยอัตโนมัติ
ซ่ึงใชเพ่ือกําหนดคาเครื่องของคุณ

f ขอความผลการเช ือมตอปรากฏขึ นบนหนาจอแสดงผล
แบบ LCD และจะมีการพิมพ WLAN report 
โดยอัตโนมัติ

หากการเชื่อมตอลมเหลว 
ใหตรวจสอบโคดขอผิดพลาดในรายงานท่ีพิมพและ
อางอิงถึง การแกไขปญหา ในหนาท่ี 25

กดปุม OK

เมื่อตองการติดต้ังไดรเวอรเคร่ืองพิมพ 
ใหดําเนนิการตอท่ีขั้นตอนท่ี 12
สําหรับผูใช Windows®:

ตอจากนี้ไปยัง
หนา 28

สําหรับผูใช Macintosh:

ตอจากนี้ไปยัง
หนา 30

หมายเหตุ
ถาจุดเขาถึงเครอืขายแบบไรสาย 
(แอคเซสพอยท)/เราทเตอรของคุณสนับสนุน WPS 
(PIN method) 
และคุณตองการกําหนดคาเครื่องโดยใชวิธีการ PIN 
(Personal Identification Number) ใหดูท่ี 
คูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช: Configuration using the 
PIN Method of WPS (Wi-Fi Protected Setup)

ยืนยัน! การต้ังคาระบบไรสายเสร็จสมบูรณแลว
ตัวบงชี้ส่ีระดับที่อยูทางดานขวาของหนาจอ
แสดงผลแบบ LCD 
ของเครือ่งจะแสดงความแรงของสัญญาณไร
สายของจุดเขาถึงเครือขายแบบไรสาย 
(แอคเซสพอยท)/เราทเตอรของคุณ

หมายเหตุ
สําหรับผูใชงานอุปกรณเคล่ือนท่ี 
ใหดูคูมือผูใชเครือขายข้ันสูง (Advanced Network 
User's Guides) 
เพ่ือดูรายละเอียดวิธีใชงานเครื่องของคุณกับอุปกรณ
เคล่ือนท่ี เพ่ือดาวนโหลดคูมืออ่ืนๆ 
สําหรับแอพพลิเคชั่นท่ีคุณกําลังใชงาน โปรดไปที  
Brother Solutions Center 
http://solutions.brother.com/ และคลิก Manuals 
บนหนารุนผลิตภัณฑของคุณ

http://solutions.brother.com/
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การแกไขปญหา

เพ่ือหาการต้ังคาไรสายนี้ (ช่ือเครือขาย (SSID) และคียเครือขาย)*

* คียเครือขายอาจหมายถึงรหัสผาน คียความปลอดภัย หรอืคียการเขารหัสก็ได
* หากจุดเขาถึงเครือขายแบบไรสาย (แอคเซสพอยท )/เราทเตอรมีการต้ังคาไมใหกระจายสัญญาณ SSID 
ระบบจะไมสามารถพบ SSID โดยอัตโนมัติ คุณจะตองใสชื่อ SSID ดวยตนเอง (ดู คูมือเน็ทเวิรคสําหรบัผูใช: Configuring 
your machine when the SSID is not broadcast)

WLAN report
ถา WLAN report ท่ีพิมพออกมาแสดงวาการเชื่อมตอลมเหลว ใหตรวจสอบรหัสขอผิดพลาดในรายงานท่ีพิมพ 
และอางอิงคําแนะนําตอไปน้ี:

สําคัญ
หากคุณตองการความชวยเหลือระหวางการต้ังคาและตองการติดตอบริการลูกคาสัมพันธของบราเดอร 
ใหตรวจสอบวาคุณมี SSID (ชื่อเครือขาย) และคียเครือขายเตรียมพรอมไว เน่ืองจาก 
เราไมสามารถชวยคุณหาขอมูลเหลาน้ีได

1. โปรดดูขอมูลจากเอกสารคูมือท่ีจัดใหพรอมจุดเขาถึงเครือขายแบบไรสาย (แอคเซสพอยท)/เราท เตอร
2. คาพ้ืนฐานจองชื่อเครอืขายอาจเปนชื่อผูผลิตของจุดการเขาถึง (แอคเซสพอยท)/เราทเตอร หรือชื่อรุนก็ได
3. หากคุณไมทราบขอมูลความปลอดภัย โปรดปรึกษาผูผลิตเราทเตอร ผูดูแลระบบของคุณ 
หรือผูใหบริการอินเทอรเน็ตของคุณ

รหัสขอผิดพลาด แนะนําวิธีการแกไข

TS-01

การต้ังคาเครือขายแบบไรสายไมไดเปดใชงาน ใหเปดการต้ังคาเครือขายแบบไรสายเปน ON 

- ถาสายเคเบิ้ล LAN เชื่อมตอกับเครื่องของคุณอยู  ใหถอดออก และเปดคาติดต้ังไรสายของเครื่อง
1. บนเครื่องของคุณ กดปุม a หรือ b เพ่ือเลือก Network (เครือขาย) และกดปุม OK
2. กดปุม a หรอื b เพ่ือเลือก WLAN และกดปุม OK
3. กดปุม a หรอื b เพ่ือเลือก Setup Wizard (วิซารดชวยติดต้ัง) และกดปุม OK
4. เมื่อ WLAN Enable? (เปดใชงาน WLAN?) ปรากฏข้ึน กดปุม a เพ่ือยอมรับ 
ซ่ึงจะเริ่มตนตัวชวยการต้ังคาไรสาย

TS-02

ไมพบจุดเขาถึงเครือขายแบบไรสาย/เราทเตอร

- ตรวจสอบ 4 จุดตอไปน้ี:
1. ตรวจสอบวาจุดเขาถึงเครือขายแบบไรสาย (แอคเซสพอยท)/เราทเตอรเปดใชงานอยู
2. ยายเครื่องไปยังพ้ืนท่ีไมมีสิ่งกีดขวาง หรอืเขาใกลจุดเขาถึงเครือขายแบบไรสาย 

(แอคเซสพอยท)/เราทเตอรมากข้ึน
3. วางเครื่องของคุณหางจากจุดเขาถึงเครือขายแบบไรสาย/เราทเตอรประมาณหน่ึงเมตรชั่วคราว 
เมื่อคุณกําหนดคาการติดต้ังแบบไรสาย

4. ถาจุดเขาถึงเครือขายแบบไรสาย (แอคเซสพอยท )/เราทเตอรของคุณใชการกรอง MAC 
แอดเดรส ใหยืนยันวา MAC แอดเดรสของเครื่อง Brother ได รับการอนุญาตจากตัวกรอง (ดู 
พิมพหนาติดต้ังคาเครื่องพิมพ ในหนาท่ี 31)

- หากคุณปอน SSID และขอมูลความปลอดภัยดวยตนเอง (SSID/Authentication 
method/Encryption method/คียเครือขาย) ขอมูลอาจไมถูกตอง
ยืนยัน SSID และขอมูลความปลอดภัยอีกครั้ง (ดู เพ่ือหาการต้ังคาไรสายน้ี (ชื่อเครือขาย (SSID) 
และคียเครือขาย)* ในหนาท่ี 25) ใสขอมูลท่ีถูกตองอีกครัง้หากจําเปน
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TS-03

คาติดต้ังเครือขายแบบไรสายและความปลอดภัยท ี่คุณปอนอาจไมถูกตอง

ยืนยันวาการต้ังคาเครือขายแบบไรสายถูกตอง (ดู เพ่ือหาการต้ังคาไรสายน้ี (ชื่อเครือขาย (SSID) 
และคียเครอืขาย)* ในหนาท่ี 25)

* ตรวจสอบวา SSID/Authentication method/Encryption method/UserID/Userpass 
ท่ีปอนหรือเลือกถูกตองหรอืไม

TS-04

วิธี authentication/วิธีencrytion โดยจุดเขาถึงเครือขายแบบไรสาย 
(แอคเซสพอยท)/เราทเตอรท่ีเลือกไวไมไดรบัการสนับสนุนจากเครื่องของคุณ 

สําหรับโหมดโครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure) ใหเปล่ียนว ิธีการตรวจสอบความถูกตอง 
และการเขารหัสของจุดเขาถึงเครือขายแบบไรสาย (แอคเซสพอยท)/เราทเตอร 
เครื่องของคุณสนับสนุนวิธีการตรวจสอบความถูกต องตอไปน้ี WPA™, WPA2™, OPEN และแชรคีย 
WPA สนับสนุน Encryption method แบบ TKIP หรือ AES WPA2 สนับสนุน Encryption method แบบ 
AES คียแบบ OPEN และแบบแชรคียตามท่ีใชในการเขารหัส WEP

หากปญหาของคุณยังไมไดรับการแกไข คาติดต้ัง SSID หรือเครอืขายท่ีคุณปอนอาจไมถูกตอง 
ยืนยันวาการต้ังคาเครือขายแบบไรสายถูกตอง (ดู เพ่ือหาการต้ังคาไรสายน้ี (ชื่อเครือขาย (SSID) 
และคียเครอืขาย)* ในหนาท่ี 25)

ตารางการรวมวิธี Authentication method และวิธี Encryption method

สําหรับโหมดแอดฮอค ใหเปล่ียนวิธี Authentication method และ Encryption method 
ของคอมพิวเตอรสําหรับการติดต้ังแบบไรสาย
เครื่องของคุณรองรับวิธีการพิสูจนตัวจริงแบบ OPEN เทาน้ัน โดยมีการเขารหัสแบบ WEP เปนทางเลือก

TS-05

ขอมูลความปลอดภัย (SSID/คียเครือขาย) ไมถูกตอง

ยืนยันวา SSID และขอมลูความปลอดภัย (คียเครือขาย) ถูกตอง (ดู เพ่ือหาการต้ังคาไรสายน้ี 
(ชื่อเครือขาย (SSID) และคียเครือขาย)* ในหนาท่ี 25)

ถาเราทเตอรใชการเขารหัสแบบ WEP ใหปอนคียของ WEP คียแรกท่ีใชงาน 
เครื่องของคุณสนับสนุนการใชคีย WEP แรกเทาน้ัน

TS-06

ขอมูลความปลอดภัยของระบบแบบไรสาย (Authentication method/Encryption 
method/คียเครือขาย) ไมถูกตอง

ยืนยันขอมูลความปลอดภัยไรสายดังท่ีแสดงไวในตาราง “การรวมวิธี Authentication method และวิธี 
Encryption method” ในขอความแสดงความผิดพลาด TS-04
ถาเราทเตอรใชการเขารหัสแบบ WEP ใหปอนคียของ WEP คียแรกท่ีใชงาน 
เครื่องของคุณสนับสนุนการใชคีย WEP แรกเทาน้ัน

ยืนยันคียเครือขาย (ดู เพ่ือหาการต้ังคาไรสายน้ี (ชื่อเครือขาย (SSID) 
และคียเครอืขาย)* ในหนาท่ี 25)

รหัสขอผิดพลาด แนะนําวิธีการแกไข

Authentication method Encryption method

WPA-Personal
TKIP

AES

WPA2-Personal AES

OPEN
WEP

NONE (ไมมีการเขารหัส)

แชรคีย WEP
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การใสขอความสําหรับการติดต้ังแบบไรสาย

กดคางหรือกดซํ้าๆ ท่ีปุม a หรือ b เพ่ือเลือกตัวอักษรจากรายการดานลาง:

(space) !"#$%&'() +,-./0123456789:;<=>?@
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~

กดปุม OK เพ่ือยืนยันตัวอักษรปจจุบัน แลวปอนตัวอักษรถัดไป
กดปุม Back เพ่ือลบตัวอักษรท่ีคุณปอนไว

TS-07

เครื่องไมพบจุดเขาถึงเครอืขายแบบไรสาย (แอคเซสพอยท)/เราทเตอรท่ีมกีารเปดใชงาน WPS หรือ 
AOSS™ 

เพ่ือกําหนดคาการต้ังคาไรสายโดยใช WPS หรือ AOSS™ 
คุณตองใชท้ังเครื่องของคุณและจุดเขาถึงเคร ือขายแบบไรสาย (แอคเซสพอยท)/เราทเตอร
ยืนยันวาจุดเขาถึงเครือขายแบบไรสาย/เราทเตอรของคุณรองรับ WPS หรือ AOSS™ 
และลองเริ่มตนอีกครั้ง

หากคุณไมทราบวิธีการใชจุดเขาถึงเครอืขายแบบไรสาย/เราทเตอรโดยใช WPS หรือ AOSS™ 
ใหดูท่ีเอกสารคูมือท่ีจัดใหพรอมกับจุดเขาถึงเครือขายแบบไรสาย/เราทเตอร 
หรือสอบถามผูผลิตจุดเขาถึงเครือขายแบบไรสาย/เราทเตอรของคุณ 
หรือสอบถามผูดูแลระบบเครอืขายของคุณ

TS-08

พบจุดเขาถึงเครือขายแบบไรสาย (แอคเซสพอยท)/เราทเตอรต้ังแตสองจุดข้ึนไปท่ีมีการเปดใชงาน 
WPS หรือ AOSS™ 

- ยืนยันวามีจุดเขาถึงเครือขายแบบไรสาย/เราท เตอรเพียงจุดเดียวเทาน้ันภายในขอบเขต 
ซ่ึงเปดใชงานวิธีการ WPS หรือ AOSS™ และลองอีกครัง้

- ลองเริ่มตนอีกครัง้หลังผานไปสองถึงสามนาทีเพ่ือหลีกเล่ียงสัญญาณรบกวนจากจุดเขาถึงเครือขาย
แบบไรสาย (แอคเซสพอยท)/เราทเตอรอ่ืน

รหัสขอผิดพลาด แนะนําวิธีการแกไข
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ติดต้ังไดรเวอรเคร่ืองพิมพสําหรับ Windows® 
(HL-3140CW / HL-3150CDW / HL-3170CDW)

12 กอนการติดต้ัง

a ตรวจสอบใหแนใจวาคอมพิวเตอรของคุณเปดอยู และ
คุณไดเขาสูระบบดวยสิทธิผูดูแลระบบ

b ตรวจสอบวาเครือ่งของคุณเปดอยู

13 ติดต้ังไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

a ใสแผนซีดีรอม เขาไปในไดรฟซีดีรอมของคุณ 
หากไดรับการแจงเตือน 
ใหเลือกโมเดลและภาษาของคุณ

b คล๊ิก ติดต้ังไดรเวอรเครื่องพิมพ และคล๊ิก ใช 
ถาคุณยอมรับขอตกลงสัญญาใบอนุญาต

c เลือก การเชื่อมตอเครือขายแบบไรสาย แลวคล๊ิก 
ถัดไป

d เลือก เครื่องพิมพเครือขายแบบ Peer-to-Peer 
Brother หรือ เครื่องพิมพแบงปนเครือขาย 
แลวคล๊ิก ถัดไป

e เลือกเครือ่งจากรายการ จากน้ันคล๊ิก ถัดไป

f การติดต้ังจะดําเนินการตอโดยอัตโนมติั 
หนาจอการติดต้ังโปรแกรมจะปรากฏเปนลําดับ 
หากมีการสอบถามขอมูลใดๆ 
ใหทําตามคําแนะนําบนหนาจอ

g เมื่อหนาจอ การลงทะเบียนออนไลน ปรากฏข้ึน 
ใหทําการเลือกและปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ 
เมื่อคุณเสร็จสิ้นข้ันตอนการลงทะเบียนแลว ใหคล๊ิก 
ถัดไป

h เมื่อ การติดต้ังเสร็จส้ิน ปรากฏข้ึน ใหทําการเลือก 
จากน้ันคลิก เสร็จ

สําคัญ
• หากมีโปรแกรมใดกําลังทํางานอยูใหปดโปรแกรม
เหลาน้ันลงกอน

• หนาจออาจมีความแตกตางกันไป 
ท้ังน้ีข้ึนอยูกับระบบปฏิบัติการของคุณ

หมายเหตุ
• หากหนาจอ Brother ไมปรากฏข้ึนโดยอัตโนมัติ 
ใหไปยัง คอมพิวเตอร (คอมพิวเตอรของฉัน) 
ดับเบิ้ลคลิกไอคอนซีดีรอม จากน้ันดับเบิ้ลคลิก 
start.exe

• สําหรับผูใช Windows Vista®, Windows® 7 และ 
Windows® 8: เมื่อหนาจอ การควบคุมบัญชีผูใช 
ปรากฏ 
ใหอนุญาตใหหนาตางน้ันดําเนินการติดต้ังตอไป

หมายเหตุ
สําหรับ HL-3170CDW หากคุณตองการติดต้ังไดรเวอร 
PS (ไดรเวอรเครื่องพิมพ BR-Script3) ใหเลือก 
การติดต้ังแบบกําหนดเอง 
จากน้ันปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอท่ีปรากฏ

หมายเหตุ
• ถาคุณเลือก เครือ่งพิมพแบงปนเครือขาย 
ใหเลือกคิวเครื่องของคุณ จากน้ันคล๊ิก ตกลง

• เลือกการกําหนดคาไฟรวอลของคุณ จากน้ันคลิก 
ถัดไป

หมายเหตุ
หากคุณใช WEP และหนาจอแสดงผลแบบ LCD แสดง 
Connected (เชื่อมตอแลว) แตไมพบเครื่องของคุณ 
ตรวจสอบใหแนใจวาคุณปอนคีย WEP อยางถูกตอง คีย 
WEP เปนแบบตรงตามตัวพิมพเล็กใหญ

สําคัญ
หามยกเลิกหนาจอใดๆ ในระหวางการติดต้ัง 
อาจใชเวลาสองสามนาทีเพ่ือใหหนาจอท้ังหมดปรากฏ
ข้ึน
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หมายเหตุ
ท้ังน้ีข้ึนอยูกับการต้ังคาความปลอดภัยของค ุณ 
ขณะท่ีคุณใชงานเครื่องเครื่องหรือซอฟตแวรของเครื่อง 
อาจมีหนาตาง Windows® Security 
หรือซอฟตแวรปองกันไวรสัอาจปรากฏข้ึนได 
โปรดอนุญาตใหหนาตางดําเนินตอไป

สิ้นสุด ขณะนี้การติดต้ังเสร็จ
สมบูรณ

หมายเหตุ
• หากหนังสือคู มอืบราเดอรที อยู ในซีดีรอมเปนไฟลชนิด

 PDF ใหเปดดูดวย Adobe® Reader® หาก Adobe® 
Reader® 
ไดรับการติดต้ังในคอมพิวเตอรของคุณแลวแตไม
สามารถเปดไฟลได ใหเปล่ียนการเชื่อมโยงไฟล 
“.pdf” ไปท่ี “Adobe® Reader®” ใน แผงควบคุม 
ของคุณ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดอานสวนของ 
FAQ สําหรับรุนผลิตภัณฑน้ีไดท่ี 
http://solutions.brother.com/

• ไดรเวอรเครื่องพิมพ XML Paper 
Specification
ไดรเวอรเครื่องพิมพ XML Paper Specification 
เปนไดรเวอรซ่ึงเหมาะสมท่ีสุดสําหรับ 
Windows Vista®, Windows® 7 และ 
Windows® 8 
เมื่อพิมพจากแอพพลิเคชันท่ีใชขอกําหนด XML 
Paper Specification 
โปรดทําการดาวนโหลดไดรเวอรลาสุดจาก Brother 
Solutions Center ท่ี 
http://solutions.brother.com/

http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
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ติดต้ังไดรเวอรเคร่ืองพิมพสําหรับ Macintosh 
(HL-3140CW / HL-3150CDW / HL-3170CDW)

12 กอนการติดต้ัง

a ตรวจสอบใหแนใจวาตัวเคร ืองเช ือมตอกับแหลงจายไฟ
ฟา AC และเครื่องแม็คอินทอชของคุณเปดอยู 
และคุณตองเขาสูระบบดวยสิทธิผูดูแลระบบ

13 ติดต้ังไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

a ใสซีดีรอมเขาไปยังไดรฟซีดีรอมของคุณ 
จากน้ันดับเบิ้ลคลิกท่ีไอคอน BROTHER 
บนเดสกท็อปของคุณ

b ดับเบิ้ลคลิกท่ีไอคอน Start Here OSX (เริ่มตนท่ีน่ี 
OSX) หากไดรับการแจงเตือน 
ใหเลือกโมเดลของคุณ

c เลือก Wireless Network Connection 
(การเชื่อมตอเครือขายแบบไรสาย) แลวคล๊ิก Next 
(ถัดไป)

d เลือกเครือ่งของคุณจากรายการ จากน้ันคล๊ิก Next 
(ถัดไป)

e หนาจอการติดต้ังโปรแกรมจะปรากฏเปนลําดับ 
หากมีการสอบถามขอมูลใดๆ 
ใหทําตามคําแนะนําบนหนาจอ

f เมื่อหนาจอ Add Printer (เพ่ิมเครื่องพิมพ) 
ปรากฏข้ึน ใหคลิก Add Printer (เพ่ิมเครื่องพิมพ)

g เลือกเครือ่งของคุณจากรายการ จากน้ันคลิก Add 
(เพ่ิม) และ Next (ถัดไป)

(OS X v10.8.x)

เลือกไดรเวอร HL-XXXX CUPS จากเมนูปอบ-อัพ 
Use (ใช) (เมื่อ XXXX คือชื่อรุนของคุณ)

สําคัญ
สําหรับผูใช Mac OS X v10.6.7 หรือตํ่ากวา 
ใหอัพเกรดเปน Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x 
(สําหรับขอมูลและไดรเวอรลาสุดสําหรับ Mac OS X 
ท่ีคุณใชงาน โปรดเขาชม 
http://solutions.brother.com/)

หมายเหตุ
ถาการติดต้ังแบบไรสายลมเหลว หนาจอ Wireless 
Device Setup Wizard 
(วิซารดการติดต้ังอุปกรณไรสาย) จะปรากฏข้ึน 
ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอท่ีปรากฏเพ่ือกําหนดคา
แบบไรสายใหเสร็จสมบูรณ

หมายเหตุ
• ถามีเครื่องรุนเดียวกันหลายเครือ่งถูกเชื่อมตอกันใน
เครือขายของคุณ 
เลขท่ีอยูไอพีจะปรากฏข้ึนเพ่ือชวยใหคุณระบ ุเครื่อง
ของคุณได

• คุณสามารถคนหาเลขท่ีอยูไอพีของเครือ่งไดโดย
พิมพการต้ังคาเครื่องพิมพ (ดู 
พิมพหนาติดต้ังคาเครื่องพิมพ ในหนาท่ี 31)

สําคัญ
หามยกเลิกหนาจอใดๆ ในระหวางการติดต้ัง 
อาจใชเวลาสองถึงสามนาทีเพ่ือใหการติดต้ังเสร็จ
สมบูรณ

หมายเหตุ
• สําหรับ HL-3170CDW: เพ่ือเพ่ิมไดรเวอร PS 

(ไดรเวอรเครื่องพิมพ BR-Script3) 
ใหเลือกจากเมนูปอบ-อัพ Print Using (Use) 
(พิมพโดยใช (ใช))

• เมื่อหนาจอ Brother Support (การสนับสนุนของ 
Brother) ปรากฏข้ึน 
ใหทําการเลือกและปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

สิ้นสุด ขณะนี้การติดต้ังเสร็จ
สมบูรณ

http://solutions.brother.com/
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สําหรับผูใชระบบ Network

การจัดการผานหนาเว็บ 
(ผานเว็บเบราวเซอร)

เซิรฟเวอรเครื่องพิมพของ Brother 
มีการติดต้ังดวยเว็บเซิรฟเวอร 
ซ่ึงชวยใหคุณสามารถตรวจสอบสถานะหรือเปล่ียนการติด
ต้ังการกําหนดคาบางรายการโดยใช HTTP (Hypertext 
Transfer Protocol)

a เปดเบราวเซอรของคุณ

b พิมพ “http://เลขท่ีอยูไอพีของเครื่อง/” 
ในแถบท่ีอยูของเบราวเซอร (โดยท่ี 
“เลขท่ีอยูไอพีของเครื่อง” 
ใหแทนดวยเลขท่ีอยูไอพีของเครื่อง Brother 
หรอืชื่อเซิรฟเวอรเครือ่งพิมพ)
 ตัวอยางเชน: http://192.168.1.2/

ตั้งคาเครือขายเซิรฟเวอรการพิมพ
ใหม

a กดปุม a หรือ b เพ่ือเลือก Network (เครือขาย)

กดปุม OK

b กดปุม a หรือ b เพ่ือเลือก Network Reset 
(รีเซ็ตเครอืขาย)

กดปุม OK

c เมื่อขอความวา Reboot OK? (รีบูตเปนปกติ?) 
ปรากฏข้ึน ใหกดปุม a เพ่ือเลือก Yes (ใช)

เครือ่งจะเริ่มตนการทํางานใหม

พิมพหนาติดตั้งคาเคร่ืองพิมพ

หนาติดต้ังคาเครื่องพิมพแสดงรายการการติดต ั้งเครื่องพิมพ
ปจจุบันท้ังหมด รวมถึงการติดต้ังเครอืขาย

a กดปุม a หรือ b เพ่ือเลือก Machine Info. 
(ขอมูลเก่ียวกับเครื่อง)

กดปุม OK

b กดปุม OK เพ่ือเลือก Print Settings 
(ต้ังคาการพิมพ)

เครือ่งจะพิมพการติดต้ังคาเครื่องพิมพปจจ ุบัน

หมายเหตุ
เราขอแนะนําใหใช Windows® Internet 
Explorer® 8.0/9.0 สําหรบั Windows® และ 
Safari 5.0 สําหรับแม็คอินทอช โปรดตรวจสอบวา 
JavaScript และ Cookies 
มีการเปดใชงานเสมอในทุกเบราวเซอรท่ีคุณใช  
เมื่อตองการใชเว็บบราวเซอร 
คุณจะตองทราบเลขท่ีอยูไอพีของเซิรฟเวอรเครื่อง
พิมพ ซ่ึงจะแสดงรายการไวในหนาการต้ังคาเคร ื่อง
พิมพ

หมายเหตุ
ถาคุณกําหนดคารหัสผานในการเขาสูระบบเสริมไว 
คุณตองปอนรหัสผานเมื่อมีการแจงเตือนเพ่ือเขาถึงการ
จัดการผานหนาเว็บ

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ใหดูท่ี 
คูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช: Web Based 
Management

หมายเหตุ
ถา ที่อยู IP 
ในหนาการติดต้ังคาเครื่องพิมพแสดงผลเปน 0.0.0.0 
ใหรอประมาณหน่ึงนาที แลวลองใหมอีกครั้ง



ขอมูลอ่ืนๆ
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การแกไขสี

ความเขมของสี 
และตําแหนงในการพิมพของแตละสีอาจแตกตางกันไป 
โดยข้ึนกับสภาพแวดลอมของเครือ่ง 
ปจจัยเชนอุณหภูมิและความชื้นอาจสงผลตอสี 
การปรับแตงคาของสีและการลงทะเบียนสีจะชวยค ุณ 
ปรับปรุงความเขมจางของสีและตําแหนงการพิมพของ
แตละสีใหดียิ่งข้ึน

การปรับแตงคาของสี
การปรับแตงคาของสีจะชวยใหความเขมจางของส ีดีข้ึน

การใชคอนโทรลพาเนล

a กดปุม a หรือ b เพ่ือเลือก Color Correction 
(การแกไขสี)

กดปุม OK

b กดปุม a หรือ b เพ่ือเลือก ColorCalibration 
(การปรบัเทียบสี)

กดปุม OK

c กดปุม OK เพ่ือเลือก Calibrate (ปรับเทียบ)

d กดปุม a เพ่ือเลือก Yes (ใช)

เครื่องจะทําการปรับแตงคาของสี 
จากน้ันจึงกลับสูสถานะพรอม

การลงทะเบยีนสี
การลงทะเบียนอตัโนมติั
การลงทะเบียนอัตโนมัติจะชวยคุณปรับปรุงตําแหน งการ
พิมพสําหรับแตละสี

a กดปุม a หรือ b เพ่ือเลือก Color Correction 
(การแกไขสี)

กดปุม OK

b กดปุม a หรือ b เพ่ือเลือก Auto Regist. 
(ลงทะเบียนอัตโนมัติ)

กดปุม OK

c กดปุม OK เพ่ือเลือก Registration 
(ลงทะเบียน)

d กดปุม a เพ่ือเลือก Yes (ใช)

เครือ่งจะทําการลงทะเบียนสี 
จากน้ันจึงกลับสูสถานะพรอม

Brother CreativeCentre

สรางแรงบันดาลใจ หากคุณกําลังใช Windows® 
ใหดับเบิ้ลคลิกท่ีไอคอน Brother CreativeCentre 
บนเดสกท็อปเพ่ือเขาถึงเว็บไซตฟรีท่ีมีแนวค ิดมากมายและ
ทรัพยากรสําหรบัการใชงานสวนบุคคลและในการทํางาน

ผูใช Mac สามารถเขาถึง Brother CreativeCentre 
ท่ีเว็บแอดเดรสน้ี:

http://www.brother.com/creativecenter/

หมายเหตุ
• สําหรับ HL-3170CDW: 
หากคุณสั่งพิมพโดยใชไดรเวอรเครือ่งพิมพ 
BR-Script 
คุณจะตองทําการการปรับแตงคาของสีจากแผง
ควบคุม (ดู การใชคอนโทรลพาเนล ในหนาท่ี 32)

• ถาคุณพิมพโดยใชไดรเวอรเครื่องพิมพ Windows® 
ไดรเวอรจะไดรับขอมูลการปรบัแตงคาของสีโดย
อัตโนมัติถาท้ัง ใชขอมูลการตรวจเทียบ และ 
รับขอมูลอุปกรณโดยอัตโนมัติ เปดอยู (ดู 
คูมือผูใช: แท็บการทํางานข้ันสูง)

• ถาคุณพิมพโดยใชไดรเวอรเครื่องพิมพ แม็คอินทอช 
คุณตองทําการปรับแตงคาของสีโดยใช Status 
Monitor หลังจากเปด Status Monitor ใหเลือก 
Color Calibration (การตรวจเทียบสี) จากเมนู 
Control (ควบคุม) (ดู คูมือผูใช: 
การปรับแตงคาของส)ี

http://www.brother.com/creativecenter/
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วัสดุการพิมพ

วัสดุการพิมพ

เมื่อถึงเวลาท่ีตองเปล่ียนวัสดุสิ้นเปลืองเช นผงหมึก (โทนเนอร) หรือแมแบบสรางภาพ (ดรมั) 
ขอความแจงความผิดพลาดจะปรากฏบนหนาจอแสดงผลแบบ LCD ของเครื่อง 
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับวัสดุการพิมพของเครือ่ง โปรดเยี่ยมชมเราท่ี http://www.brother.com/original/ 
หรือติดตอตัวแทนจําหนาย Brother ในทองถิ่นของคุณ

หมายเหตุ
ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) และตลับผงหมึก (โทนเนอร ) เปนชิ้นสวนท่ีแยกกัน

ตลับผงหมึก (โทนเนอร) ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)

ชุดสายพานลําเลียงกระดาษ กลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใชแลว

BU-220CL WT-220CL

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการเปล่ียนวัสดุสิ้นเปลือง ใหดู คูมือผูใช: การเปล่ียนรายการของวัสดุการพิมพ

http://www.brother.com/original/
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เคร่ืองหมายการคา
โลโก Brother เปนเคร่ืองหมายทีจ่ดทะเบียนการคาของบริษัท Brother Industries จํากัด
Brother เปนเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของบริษัท Brother Industries, Ltd.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server และ Internet Explorer เปนเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนหรือเคร่ืองหมายการคาของ Microsoft 
Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่น
Apple, Macintosh, Safari และ Mac OS เปนเคร่ืองหมายการคาของ Apple Inc. ท ี่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอืน่
Adobe และ Reader เปนเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนหรือเคร่ืองหมายการคาของ Adobe Systems Incorporated ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่น
Wi-Fi Direct, Wi-Fi Protected Setup (WPS), WPA และ WPA2 เปนเคร่ืองหมายของ Wi-Fi Alliance
AOSS เปนเคร่ืองหมายการคาของ Buffalo Inc.
Android เปนเคร่ืองหมายการคาของ Google Inc.
แตละบริษัทที่เปนเจาของซอฟตแวรที่กลาวถ ึงในคูมือน้ีมขีอตกลงสัญญาใบอนุญาตจําเพาะกบัโปรแกรมที่เปนเจาของ

ชื่อการคาและชื่อผลิตภัณฑของบริษัทใดๆ ที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ เอกสารที่เก่ียวของและเอกสารอ ื่นๆ ของ Brother 
เปนเคร่ืองหมายการคาและเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของบริษัทที่เก่ียวของดังกลาวทั้งหมด

Compilation และ Publication
ภายใตการควบคุมดูแลของบริษัท Brother Industries จํากัด 
คูมือเลมน้ีมีการรวบรวมและเผยแพรโดยครอบคล ุมคําอธิบายผลิตภณัฑลาสุดและขอกําหนดคุณลักษณะตางๆ
เน้ือหาของคูมือเลมน้ีและขอกําหนดคุณลักษณะของผลิตภณัฑน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบ
Brother ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงขอกําหนดคุณลักษณะและเอกสารประกอบที่มีอยูในคูมือเลมน้ีโดยไมจําเปนตองแจงใหทราบ 
และไมตองรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ (รวมถึงทีเ่กิดข้ึนตามมา) ซึง่เกิดจากความเชือ่ถือในเอกสารประกอบที่นําเสนอ 
รวมถึงแตไมจํากดัเฉพาะขอผิดพลาดเกี่ยวกับการพิมพ และขอผิดพลาดอืน่ๆ ที่เกี่ยวของกบัการเผยแพร

ลิขสิทธ์ิและใบอนุญาต
©2012 บริษัท Brother Industries จํากัด สงวนสิทธิ์ทั้งหมด
ผลิตภัณฑน้ีรวมซอฟตแวรที่พัฒนาข้ึนโดยผูขายตอไปน้ี:
©1983-1998 PACIFIC SOFTWORKS, INC. สงวนสิทธิ์ทั้งหมด
©2008 Devicescape Software, Inc. สงวนสิทธิ์ทั้งหมด
ผลิตภัณฑน้ีรวมซอฟตแวร “KASAGO TCP/IP” ที่พัฒนาข้ึนโดย ZUKEN ELMIC, Inc.
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