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คูมือผูใชและวิธีคนหาคูมือผูใช

คูมือ สิ่งที่อยูในคูมือ คนหาคูมือ

คูมือเก่ียวกับความ
ปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ 

อานคูมือนี้กอน 
อานคําแนะนําเพ่ือความปลอดภัยกอนตั้งคา
เครื่องของคุณ 
อานคูมือนี้สําหรับเครื่องหมายการคาและขอ
จํากัดทางกฎหมาย

เอกสาร / ในกลอง

คูมือการติดต้ังเคร่ือง
อยางงาย

ทําตามคําแนะนําเพ่ือตั้งคาเครื่องของคุณ 
และติดตั้งไดรเวอรและซอฟตแวรระบบปฏิบัติการ
และประเภทการเช่ือมตอท่ีคุณใชงาน

เอกสาร / ในกลอง

คูมือระดับพื้นฐาน
สําหรับผูใช

เรียนรูการสั่งงานคําสั่งโทรสาร สําเนา 
สแกนและการพิมพโดยตรง 
รวมถึงวิธีการเปลี่ยนวัสดุการพิมพ 
อานคําแนะนําวิธีแกการแกไข

เอกสาร / ในกลอง

คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช เรียนรูเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการสั่งงานคําสั่งข ั้นสูง: 
โทรสาร สําเนา คุณสมบัติความปลอดภัย 
รายงานการพิมพและการบํารุงรักษาตามระยะ
เวลา

ไฟล PDF / แผนซีดีรอม / ในกลอง

คูมือซอฟตแวรสําหรับ
ผูใช

ทําตามคําแนะนํานี้ในการพิมพ สแกน 
สแกนเครือขาย การตั้งคาระยะไกล PC-Fax 
และใชโปรแกรมอรรถประโยชน Brother 
ControlCenter

ไฟล HTML / แผนซีดีรอม / ในกลอง

คูมือเน็ทเวิรคสําหรับผู
ใช

คูมือนี้มีขอมูลท่ีเปนประโยชนเกี่ยวกับการตั้งคา
เครือขายแบบใชสายและเครือขายแบบไรสาย 
และการตั้งคาความปลอดภัยในการใชงานเครื่อง
พิมพ Brother 
นอกจากนี้ยังมีขอมูลโพรโทคอลท่ีสนับสนุนการ
ใชงานเครื่องของคุณและคําแนะนําวิธีแกการ
แกไขโดยละเอียด

ไฟล PDF / แผนซีดีรอม / ในกลอง

Wi-Fi Direct™ Guide 
(คูมือการใชงาน Wi-Fi 
DirectTM )

(MFC-9330CDW และ 
MFC-9340CDW)

คูมือนี้มีรายละเอียดวิธีการตั้งคาและใชงานเครื่อง
พิมพ Brother 
สําหรับการพิมพแบบไรสายโดยตรงจากอุปกรณ
เคลื่อนท่ีท่ีสนับสนุนมาตรฐาน Wi-Fi Direct™

ไฟล PDF / Brother Solutions 
Center 1

Google Cloud Print 
Guide 
(คําแนะนําการใชงาน 
Google Cloud Print)

คูมือนี้มีรายละเอียดวิธีการตั้งคาเครื่องพ ิมพ 
Brother จากบัญชี Google และใชบริการ Google 
Cloud Print ในการพิมพผานอินเทอรเนต็

ไฟล PDF / Brother Solutions 
Center 1

Mobile Print/Scan 
Guide for Brother 
iPrint&Scan 
(คําแนะนําการใชงานการ
พิมพ/การสแกนผาน 
มือถือสําหรับ  Brother 
iPrint&Scan)

คูมือนี้มีขอมูลท่ีเปนประโยชนเกี่ยวกับการพิมพ
จากอุปกรณเคลื่อนท่ีของคุณและการสแกนจาก
เครื่องพิมพ Brother 
ของคุณไปยังอุปกรณเคลื่อนท่ีของคุณขณะเช่ือม
ตอเครือขาย Wi-Fi

ไฟล PDF / Brother Solutions 
Center 1
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Web Connect Guide 
(คูมือการเช่ือมตอกับเว็บ
ไซต)

คูมือนี้มีรายละเอียดวิธีการตั้งคาเครื่องพ ิมพ 
Brother เพ่ือการสแกน โหลด 
และดูภาพและไฟลในบางเว็บไซตท่ีมีบริการ
เหลานี้ให

ไฟล PDF / Brother Solutions 
Center 1

AirPrint Guide 
(คําแนะนําการใชงาน 
AirPrint)

คูมือนี้มีรายละเอียดวิธีการใชงาน AirPrint 
เพ่ือพิมพจาก 10.8.x, OS X v10.7.x และ 
iPhone, iPod touch, iPad หรืออุปกรณ iOS 
อื่นๆของคุณไปยังเครื่อง Brother 
โดยไมตองติดตั้งไดรเวอรเครื่องพิมพ

ไฟล PDF / Brother Solutions 
Center 1

คูมือ สิ่งที่อยูในคูมือ คนหาคูมือ

http://solutions.brother.com/


iii

สารบัญ
(คูมือระดบัพ้ืนฐานสําหรับผูใช)

1 ขอมลูท่ัวไป 1

การใชเอกสารคูมือ............................................................................................ 1
สัญลักษณและรูปแบบท่ีใชในเอกสารคูมือ ........................................................ 1

การเขาใชงานโปรแกรมอรรถประโยชนของบราเดอร (Windows® 8)........................... 2
การเขาใชงานคูมือผูใชข้ันสูง คูมือผูใช ซอฟตแวร และคูมือผูใชเครือขาย ...................... 3

การดูเอกสาร ............................................................................................. 3
วิธีการเขาใชงานสวนคุณลักษณะข้ันสูงในคูม ือผูใช .................................................. 5
การเขาใชงานการสนับสนุนจาก Brother (Windows®) ............................................ 6
การเขาใชงานการสนับสนุนจาก Brother (แม็คอินทอช) ........................................... 7
ภาพรวมของแผงควบคุม .................................................................................... 8

หนาจอแสดงผลแบบ LCD ระบบสัมผัส .......................................................... 10
การต้ังคาหนาจอพรอม ............................................................................... 14
การทํางานพ้ืนฐาน .................................................................................... 14

การต้ังคาทางลัด ............................................................................................ 15
การเพ่ิมทางลัดการทําสําเนา ....................................................................... 15
การเพ่ิมทางลัดโทรสาร .............................................................................. 16
การเพ่ิมทางลัดการสแกน ........................................................................... 17
การเพ่ิมทางลัดการเชื่อมตอผานเว็บ .............................................................. 18
การเปล่ียนแปลงทางลัด ............................................................................. 19
การแกไขชื่อทางลัด .................................................................................. 20
การลบทางลัด .......................................................................................... 20
การเรียกดูทางลัด ..................................................................................... 20

การต้ังคาระดับเสียง ........................................................................................ 21
ระดับความดังของเสียงเรียกเขา ................................................................... 21
ระดับความดังของเสียงเตือน ....................................................................... 21
ความดังของเสียงลําโพง ............................................................................ 21

2 การบรรจกุระดาษ 22

การบรรจุกระดาษและสื่อสิ่งพิมพ........................................................................ 22
การใสกระดาษในถาดใสกระดาษ.................................................................. 22
บรรจุกระดาษลงในชองปอนเอกสารเอนกประสงค ............................................ 24
บริเวณท่ีไมสามารถสแกนไดและไมสามารถพิมพได ......................................... 28

การต้ังคากระดาษ ........................................................................................... 29
ขนาดกระดาษ .......................................................................................... 29
ชนิดของกระดาษ ...................................................................................... 29

กระดาษและสื่อสิ่งพิมพอ่ืนๆ ท่ีใชรวมกับเคร ื่องพิมพได ........................................... 30
ชนิดและขนาดของกระดาษ......................................................................... 30
การจัดการและการใชกระดาษแบบพิเศษ........................................................ 32

3 การวางเอกสาร 35

วิธีการวางเอกสาร........................................................................................... 35
การใช ADF (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) ........................................................ 35
การใชกระจกสแกนเนอร ............................................................................. 36



iv

4 การสงโทรสาร 37

วิธีการสงโทรสาร ........................................................................................... 37
หยุดการสงโทรสาร ................................................................................... 38
การสงโทรสารจากเอกสารขนาด Letter จากกระจกสแกนเนอร ........................... 39
การยกเลิกโทรสารระหวางดําเนินการ ............................................................ 39
รายงานการตรวจสอบความถูกตองการสงสัญญาณ ........................................... 39

5 การรับโทรสาร 41

โหมดการรับของตัวเครื่อง ................................................................................ 41
การเลือกโหมดการรบัของตัวเครื่อง .............................................................. 41

การใชโหมดการรับของตัวเครื่อง........................................................................ 43
โทรสารเทาน้ัน......................................................................................... 43
โทรสาร/โทรศัพท .................................................................................... 43
ดวยตนเอง .............................................................................................. 43
อุปกรณตอบรับโทรศัพทภายนอก (TAD) ....................................................... 43

การต้ังคาโหมดการรบัของตัวเครื่อง .................................................................... 44
การชะลอการเรยีกสาย ............................................................................... 44
ระยะเวลาในการดังของเสียงกริ่งเรียกเขา F/T 

(โหมดเครื่องโทรสาร/โทรศัพทเทาน้ัน) ..................................................... 44
การตรวจจับโทรสาร .................................................................................. 45

การเรยีกดูตัวอยางโทรสาร (ขาวดําเทาน้ัน) .......................................................... 46
วิธีการเรียกดูตัวอยางโทรสารท่ีไดรับ............................................................. 46
ปดการเรียกดูตัวอยางโทรสาร...................................................................... 48

6 การใชงาน PC-FAX 49

วิธีใช PC-FAX ............................................................................................... 49
การรับ PC-FAX (สําหรับ Windows® เทาน้ัน) ................................................ 49
การสง PC-FAX ........................................................................................ 50

7 อุปกรณโทรศัพทและอุปกรณภายนอก 51

บริการโทรศัพท ............................................................................................. 51
เสียงเรียกท่ีแตกตาง.................................................................................. 51

การเชื่อมตออุปกรณตอบรับโทรศัพทภายนอก (TAD) ............................................ 52
การเชื่อมตอ ............................................................................................ 53
การบันทึกขอความสงออก (OGM) ............................................................... 53
การเชื่อมตอระบบตูสาขา (PABX)................................................................. 54

โทรศัพทภายนอกและโทรศัพทท่ีตอแยกออกจากตัวเครื่อง ..................................... 54
การเชื่อมตอโทรศัพทภายนอกหรือโทรศัพทท่ีตอแยกออกจากตัวเครื่อง................ 54
การทํางานจากโทรศัพทภายนอกหรือโทรศัพทท่ีตอแยกออกจากตัวเครื่อง ............ 55
สําหรับโหมดเครื่องโทรสาร/โทรศัพทเทาน้ัน .................................................. 55
การใชหูโทรศัพทไรสายภายนอกท่ีไมใชของ Brother ...................................... 55
การใชรหัสระยะไกล .................................................................................. 55



v

8 การหมนุหมายเลขโทรศัพทและการจัดเก็บหมายเลข 58

วิธีการโทรออก .............................................................................................. 58
การโทรออกดวยตนเอง .............................................................................. 58
เรียกหมายเลขจากสมุดท่ีอยู........................................................................ 58
การหมุนทวนหมายเลขโทรสารซํ้า ................................................................ 58

เสียงเรียกหรือสัญญาณ.................................................................................... 59
การจัดเก็บหมายเลข ....................................................................................... 59

การบันทึกการหยุดชั่วคราว.......................................................................... 59
การจัดเก็บหมายเลขในสมุดท่ีอยู .................................................................. 59
การเปล่ียนชื่อและหมายเลขสมุดท่ีอยู............................................................ 60

9 การทําสําเนา 62

วิธีการทําสําเนา ............................................................................................. 62
หยุดการทําสําเนา ..................................................................................... 62
การต้ังคาลวงหนาการทําสําเนา .................................................................... 62
ตัวเลือกการทําสําเนา ................................................................................ 63

10 การพิมพขอมูลจาก USB Flash Memory Drive 
หรือกลองดิจิตอลท่ีรองรับ USB Mass Storage 
(สําหรับ MFC-9330CDW และ MFC-9340CDW) 64

การสรางไฟล PRN สําหรับการพิมพโดยตรง......................................................... 64
การพิมพขอมูลจาก USB Flash Memory Drive หรือกลองดิจิตอลที รองรับ USB Mass 

Storage โดยตรง ........................................................................................ 65
การเปล่ียนการต้ังคาเริ่มตนสําหรับการพิมพโดยตรง .......................................... 67

11 วิธีการพิมพจากคอมพิวเตอร 68

การพิมพเอกสาร ............................................................................................ 68

12 วิธีการสแกนเอกสารไปยังคอมพิวเตอร 69

กอนการสแกน ............................................................................................... 69
การสแกนเอกสารเปนไฟล PDF โดยใช ControlCenter4 (Windows®) ..................... 70
วิธีการสแกนเอกสารเปนไฟล PDF โดยใชจอสัมผัส................................................ 72



vi

A การบํารุงรักษาตามปกติ 74

การเปล่ียนวัสดุการพิมพ .................................................................................. 74
การเปล่ียนตลับผงหมึก (โทนเนอร) .............................................................. 78
การเปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) .......................................................... 85
การเปล่ียนชุดสายพานลําเลียงกระดาษ ......................................................... 92
การเปล่ียนกลองใสผงหมึกโทนเนอรท่ีใชแลว ................................................. 96

การทําความสะอาดและตรวจสอบเครื่อง .............................................................102
การทําความสะอาดดานนอกเครื่องพิมพ........................................................103
ทําความสะอาดหัว LED ............................................................................104
การทําความสะอาดกระจกสแกนเนอร ...........................................................105
การทําความสะอาดสายโคโรนา ..................................................................107
การทําความสะอาดชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ..............................................110
การทําความสะอาดลูกกล้ิงปอนกระดาษ .......................................................116
การปรับแตงคาของสี ................................................................................117
การลงทะเบียนอัตโนมัติ ............................................................................118
ความถี่ (การแกไขสี) ................................................................................118

B การแกไขปญหา 119

การระบุปญหาของคุณ ....................................................................................119
ขอความแสดงความผิดพลาดและขอความแจงการบํารุงรักษา .................................121

การโอนโทรสารหรือรายงานบันทึกโทรสาร....................................................130
เอกสารติด ...................................................................................................133

เอกสารติดท่ีดานบนของ ADF (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)................................133
เอกสารติดใตฝาครอบเอกสาร ....................................................................133
การนําเศษกระดาษท่ีติดคางอยูออกจาก ADF (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) ...........134
เอกสารติดท่ีถาดรองรับเอกสารออก.............................................................134

กระดาษติด ..................................................................................................135
กระดาษติดในชองปอนเอกสารเอนกประสงค .................................................135
กระดาษติดในถาดปอนกระดาษ ..................................................................135
กระดาษติดในถาดรองรับกระดาษออก ..........................................................136
กระดาษติดท่ีดานหลังของเครือ่งพมิพ ..........................................................137
กระดาษติดดานในเครื่องพิมพ ....................................................................139
กระดาษติดภายใตถาดปอนกระดาษ.............................................................142

หากคุณประสบปญหากับเครื่องพิมพ..................................................................144
การต้ังคาการตรวจจับเสียงสัญญาณตอเลขหมาย ............................................153
สัญญาณรบกวนสายโทรศัพท / VoIP ..........................................................153

การปรับปรุงคุณภาพการพิมพ...........................................................................155
ขอมูลเครื่องพิมพ ..........................................................................................166

การตรวจสอบหมายเลขของตัวเครื่อง ...........................................................166
การตรวจสอบเวอรชั่นของเฟรมแวร ..............................................................166
ฟงกชั่นต้ังคาใหม ....................................................................................167
วิธีการต้ังคาใหมเครื่อง ..............................................................................167

C ตารางการต้ังคาและคุณสมบัติ 169

การใชงานตารางการต้ังคา...............................................................................169
ตารางการต้ังคา ............................................................................................170
ตารางคุณสมบัติ............................................................................................198
การใสขอความ .............................................................................................229



vii

D ขอกําหนด 230

ขอมลูท่ัวไป ................................................................................................ 230
ขนาดเอกสาร .............................................................................................. 232
สื่อสิ่งพิมพ.................................................................................................. 233
โทรสาร...................................................................................................... 234
สําเนา........................................................................................................ 235
สแกนเนอร.................................................................................................. 236
เครื่องพิมพ ................................................................................................. 237
อินเตอรเฟส ................................................................................................ 238
เครือขาย .................................................................................................... 239
คุณลักษณะการพิมพโดยตรง .......................................................................... 240
ขอกําหนดคอมพิวเตอร.................................................................................. 241
วัสดุการพิมพ............................................................................................... 243

E ดัชนี 244



viii

สารบัญ
(คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช)

1 การต้ังคาท่ัวไป

การจัดเก็บหนวยความจํา

ต้ังคาการปรับเวลาตามแสงอาทิตย

คุณลักษณะดานสิ่งแวดลอม

จอสัมผัส

คาตัวเลขท่ีใชในการตัดสายเพื่อโทรออก

2 คุณลักษณะความปลอดภัย

Secure Function Lock 2.0

การต้ังคาการล็อคการทํางาน

การจํากัดการโทร

3 การสงโทรสาร

ตัวเลือกการสงเพ่ิมเติม

การดําเนินการสงเพิ่มเติม

การดึงสัญญาณ

4 การรับโทรสาร

ตัวเลือกการรบัขอมูลหนวยความจํา

การเรยีกดูระยะไกล

การรับโทรสารเพ่ิมเติม

การดึงสัญญาณ

5 การหมนุหมายเลขโทรศัพทและ
การจดัเก็บหมายเลข

บริการสายโทรศัพท

การหมนุโทรออกเพ่ิมเติม

วิธีจัดเก็บหมายเลขเพ่ิมเติม

6 การพิมพรายงาน

รายงานโทรสาร

รายงาน

7 การทําสําเนา

การต้ังคาสําเนา

A การบํารุงรักษาตามปกติ

ตรวจสอบเครื่อง

การเปล่ียนชิ้นสวนการบํารุงรักษาตาม
ระยะเวลา

การบรรจุภัณฑและการขนสงเครื่องพิมพ

B อภิธานศัพท

C ดัชนี

คุณสามารถดูคูมือขั้นสูงสําหรับผูใช บนแผนซ ีดีรอมโปรแกรมการติดตั้ง

คูมือขัน้สูงสําหรับผูใชอธิบายคุณลักษณะและการทํางานดังตอไปนี้



1

1
1การใชเอกสารคูมือ 1

ขอบคุณท่ีเลือกซ้ือเครื่องพิมพ Brother! 
การอานเอกสารคูมือน้ีจะชวยใหคุณใชงานเคร ื่อง
พิมพของคุณไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

สัญลักษณและรูปแบบท่ีใชใน
เอกสารคูมือ 1

สัญลักษณและรูปแบบท่ีใชในเอกสารคูมือมีดังน้ี

 คําเตือน
คําเตือน 
แสดงถึงสถานการณท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายซ่ึง
หากไมหลีกเล่ียงอาจสงผลใหไดรับบาดเจ็บ
รายแรง หรืออาจเปนอันตรายถึงข้ันเสียชีวิตได 

ขอควรจํา
ขอควรจํา 
แสดงสถานการณท่ีอาจเกิดอันตรายซ่ึงหากไม
หลีกเล่ียงอาจสงผลใหทรัพยสินเสียหายหรือ
สูญเสียฟงกชั่นการใชงานผลิตภัณฑ

หมายเหตุ
หมายเหตุ 
อธิบายวิธีแกไขสถานการณท่ีอาจเกิดข้ึนหรือใหคํา
แนะนําเก่ียวกับวิธีการใชงานคุณลักษณะอ่ืนๆ 
ในขณะน้ัน

ปฏิบัติตามคําเตือนและคําแนะนําท้ังหมดท่ีปรากฏ
อยูบนผลิตภัณฑ

หมายเหตุ
ภาพประกอบสวนใหญในคูมือผูใชน้ีเปนรุน 
MFC-9340CDW

 

ขอมูลท่ัวไป 1

 

ไอคอนอันตรายจากระบบไฟฟา 
แจงเตือนใหคุณระวังอันตรายจากไฟฟา
ช็อตท่ีอาจเกิดข้ึน

 

ไอคอนอันตรายจากไฟไหม 
แจงเตือนใหคุณระวังอันตรายจาก
ไฟไหม

 

ไอคอนพื้นผิวรอน 
แจงเตือนการหามสัมผัสชิ้นสวนของ
เครื่องท่ีรอน

 

ไอคอนหาม แสดงการหามดําเนินการ

ตัวหนา แบบอักษรตัวหนา 
แสดงหมายเลขบนแปนตัวเลขของ
แผงสัมผัสหรือหนาจอ
คอมพิวเตอร

ตัวเอียง แบบอักษรตัวเอียง 
เนนประเด็นสําคัญหรือแนะนําให
คุณอานหัวขอท่ีเก่ียวของ

Courier 
New

แบบอักษร Courier New 
ใชกับขอความท่ีแสดงบนจอสัมผัส
ของเครื่อง
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การเขาใชงานโปรแกรมอรรถประโยชนของบราเดอร 
(Windows® 8) 1

ถาคุณกําลังใชงานแท็บเล็ตท่ีรัน Windows® 8 คุณสามารถทําการเลือกไดโดยวิธีการสัมผัสท่ีหนาจอ 
หรือโดยการคลิกดวยเมาส

หลังจากติดต้ังไดรเวอรเครื่องพิมพแลว  จะปรากฏท้ังบนหนาจอเริ่มตน และบนเดสกท็อป

a สัมผัสหรือคลิก Brother Utilities บนหนาจอเริ่มตนหรือบนเดสกท็อป
 

b เลือกเครื่องของคุณ
 

c เลือกฟงกชั่นท่ีคุณตองการใชงาน
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1

การเขาใชงานคูมือผูใช
ข้ันสูง คูมือผูใช
ซอฟตแวร และคูมือผูใช
เครือขาย 1

คูมือระดับพ้ืนฐานสําหรับผูใช 
ไมมีขอมูลเก่ียวกับเครื่อง เชน 
วิธีการใชคุณลักษณะข้ันสูงสําหรับโทรสาร สําเนา 
เครื่องพิมพ สแกนเนอร PC-Fax และเครือขาย 
หากคุณตองการทราบขอมลูเพิ่มเติมเก่ียวกับการ
ทํางานน้ี อาน คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช, 
คูมือซอฟตแวรสําหรบัผูใช ในรูปแบบ HTML 
และ 
คูมือเน็ทเวิรคสําหรบัผูใช 
ซ่ึงอยูในแผนซีดีรอมโปรแกรมการติดต้ัง

การดูเอกสาร 1

การดูเอกสาร (Windows®) 1

(Windows® 7 / Windows Vista® / 
Windows® XP / Windows Server® 2008 R2 / 
Windows Server® 2008 / 
Windows Server® 2003)

หากตองการดูเอกสาร จากเมนู  (เริ่ม) เลือก 
โปรแกรมทั้งหมด > Brother > MFC-XXXX 
(โดย XXXX คือ ชื่อรุนของคุณ) จาก 
รายชื่อโปรแกรม จากน้ันเลือก คูมือสําหรับผูใช

(Windows® 8 / Windows Server® 2012)

คลิก  (Brother Utilities) 
จากน้ันคลิกรายการแบบดึงลง 
และเลือกชื่อรุนของคุณ (หากยังไมไดเลือก) คลิก 
การสนับสนุน ในแถบนําทางทางดานซาย 
จากน้ันคลิก คูมือสําหรับผูใช

หากคุณไมไดติดต้ังซอฟตแวร 
คุณสามารถคนหาเอกสารบนแผนซีดีรอม
โปรแกรมการติดต้ัง โดยทําตามข้ันตอน
ดานลางน้ี:

a เปดใชงานคอมพิวเตอรของคุณ 
ใสแผนซีดีรอมเขาไปยังซีดีรอมไดรฟ

หมายเหตุ
ถาหนาจอบราเดอรไมปรากฏข้ึน ใหไปท่ี 
คอมพิวเตอร  (คอมพิวเตอรของฉัน) 

(สําหรับ Windows® 8: คลิก  (File 
Explorer) บนแถบงาน จากน้ันไปท่ี 
คอมพิวเตอร) 
คลิกสองครัง้ท่ีไอคอนซีดีรอมจากน้ันคลิกสอง
ครั้งท่ี start.exe

 

b ถาหนาจอชื่อรุนปรากฏข้ึน 
ใหคลิกชื่อรุนของคุณ

c ถาหนาจอภาษาปรากฏข้ึน 
ใหคลิกภาษาของคุณ 
เมนูดานบนแผนซีดีรอมจะปรากฏขึ้น
 

d คลิก คูมือสําหรับผูใช

e คลิก เอกสาร PDF/HTML 
ถาหนาจอประเทศปรากฏขึ้น 
ใหเลือกประเทศของคุณ 
เมื่อรายการคูมือผูใชปรากฏข้ึน 
ใหเลือกคูมือท่ีคุณตองการ
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การดูเอกสาร (แม็คอินทอช) 1

a เปดใชงานแม็คอินทอชของคุณ 
ใสแผนซีดีรอมเขาไปยังซีดีรอมไดรฟ 
ดับเบิ้ลคลิกไอคอน BROTHER 
หนาตางตอไปน้ีจะปรากฏข้ึน
 

b ดับเบิ้ลคลิกไอคอน User’s Guides 
(คูมือสําหรับผูใช)

c เลือกรุนและภาษาของคุณ หากจําเปน

d คลิก User’s Guides (คูมือสําหรับผูใช)

e เมื่อรายการคูมือผูใชปรากฏข้ึน 
ใหเลือกคูมือท่ีคุณตองการ

วิธีการคนหาคําแนะนําในการสแกน 1

มีหลายวิธีท่ีคุณสามารถสแกนเอกสารได 
คุณสามารถคนหาคําแนะนําไดดังน้ี:

คูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช

 การสแกน

 ControlCenter

 การสแกนเครอืขาย

คําแนะนําการใชงาน Nuance™ 
PaperPort™ 12SE

(ผูใช Windows®)

 คุณสามารถดูคําแนะนําการใชงาน Nuance™ 
PaperPort™ 12SE ฉบับเต็มไดจาก สวน 
วิธีใชในแอพพลิเคชั่น Nuance™ PaperPort™ 
12SE

คูมือผูใช Presto! PageManager

(ผูใชแม็คอินทอช)

หมายเหตุ
ตองดาวนโหลดและติดต้ัง Presto! 
PageManager กอนใชงาน 
(สําหรับคําแนะนําเพ่ิมเติม โปรดดู 
การเขาใชงานการ สนับสนุนจาก Brother 
(แม็คอินทอช)) uu หนา 7

 

 คุณสามารถดูคูมือการใชงาน Presto! 
PageManager ฉบับเต็มไดจาก สวน 
วิธีใชในแอพพลิเคชั่น Presto! PageManager
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วิธีการคนหาคําแนะนําเกี่ยวกับการต้ังคา
เครือขาย

เครื่องของคุณสามารถเชื่อมตอกับเครือขายแบบไร
สาย (MFC-9330CDW และ MFC-9340CDW 
เทาน้ัน)  หรือเครือขายแบบใชสายได

 คําแนะนําเก่ียวกับการต้ังคาท่ัวไป: 
(uuคูมือการติดต้ังเครื่องอยางงาย)

 การเชื่อมตอกับจุดการเขาถึงหรือเราทเตอรไร
สายของคุณสนับสนุน Wi-Fi Protected 
Setup หรอื AOSS™: 
(uuคูมือการติดต้ังเครื่องอยางงาย)

 ขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการต้ังคาเครือขาย: 
(uuคูมือเน็ทเวิรคสําหรบัผูใช)

วิธีการเขาใชงานสวน
คุณลักษณะข้ันสูงใน
คูมือผูใช 1

คุณสามารถดูและดาวนโหลดคูมือน้ีไดจาก 
Brother Solutions Center ท่ี:

http://solutions.brother.com/

คลิก Manuals (คูมือ) 
บนหนาชื่อรุนของคุณเพื่อดาวนโหลดเอกสาร

Wi-Fi Direct™ Guide (คูมือการใชงาน 
Wi-Fi DirectTM ) 1

(MFC-9330CDW และ MFC-9340CDW)

คูมือน้ีมีขอมูลวิธีการต้ังคาและใชงานเคร ื่องพิมพ 
Brother 
สําหรับการพิมพแบบไรสายโดยตรงจากอุปกรณ
เคล่ือนท่ีท่ีสนับสนุนมาตรฐาน Wi-Fi Direct™

Google Cloud Print Guide 
(คําแนะนําการใชงาน Google Cloud 
Print) 1

คูมือน้ีมีขอมูลวิธีการต้ังคาเครื่องพิมพ Brother 
จากบัญชี Google และใชบริการ Google Cloud 
Print ในการพิมพผานอินเทอรเน็ต

Mobile Print/Scan Guide for Brother 
iPrint&Scan 
(คําแนะนําการใชงานการพิมพ/การสแก
นผาน มือถือสําหรับ  Brother 
iPrint&Scan) 1

คูมือน้ีมีขอมูลท่ีเปนประโยชนเก่ียวกับการพิมพ
จากอุปกรณเคล่ือนท่ีของคุณและการสแกนจาก
เครื่องพิมพ Brother 
ของคุณไปยังอุปกรณเคล่ือนท่ีของคุณขณะเชื่อม
ตอเครือขาย Wi-Fi

Web Connect Guide 
(คูมือการเช่ือมตอกับเว็บไซต) 1

คูมือน้ีมีขอมูลวิธีการต้ังคาเครื่องพิมพ Brother 
เพ่ือการสแกน โหลด 
และดูภาพและไฟลในบางเว็บไซตท่ีมีบริการเหลา
น้ี

http://solutions.brother.com/
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AirPrint Guide (คําแนะนําการใชงาน 
AirPrint) 1

คูมือน้ีมีรายละเอียดวิธีการใชงาน AirPrint 
เพ่ือพิมพจาก 10.8.x, OS X v10.7.x และ 
iPhone, iPod touch, iPad หรอือุปกรณ iOS 
อ่ืนๆของคุณไปยังเครื่อง Brother 
โดยไมตองติดต้ังไดรเวอรเครือ่งพิมพ

การเขาใชงานการ
สนับสนุนจาก Brother 
(Windows®) 1

คุณสามารถคนหาขอมูลติดตอท้ังหมดท่ีจําเปน 
เชน การสนับสนุนผานเว็บ (Brother Solutions 
Center) ในแผนซีดีรอม

 คลิก การสนับสนุนของ Brother ใน 
เมนูบนสุด  
หนาจอการสนับสนุนของบราเดอรจะปรากฏข้ึน
 

 หากตองการเขาใชงานเว็บไซตของเรา 
(http://www.brother.com/) คลิก 
โฮมเพจ Brother

 หากตองการทราบขาวสารลาสุดและขอมูล
สนับสนุนผลิตภัณฑ 
(http://solutions.brother.com/) คลิก 
Brother Solutions Center

 หากตองการเยี ยมชมเวบ็ไซตวัสดุการพิมพของ
แทของ Brother 
(http://www.brother.com/original/) คลิก 
ขอมูลผลิตภัณฑ

 หากตองการเขาใชงาน Brother CreativeCenter 
(http://www.brother.com/creativecenter/) 
เพือ่เขารวมโครงการภาพถายฟรแีละ
ดาวนโหลดขอมลูท่ีสามารถพมิพออกได คลิก 
Brother CreativeCenter

 หากตองการกลับไปท่ีหนาหลัก คลิก 
เมนูบนสุด  คลิก ยอนกลับ 
หรือหากเสร็จสิ้นแลว คลิก ออก

http://www.brother.com/
http://solutions.brother.com/
http://www.brother.com/original/
http://www.brother.com/creativecenter/
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1

การเขาใชงานการ
สนบัสนุนจาก Brother 
(แม็คอินทอช) 1

คุณสามารถคนหาขอมูลติดตอท้ังหมดท่ีจําเปน 
เชน การสนับสนุนผานเว็บ (Brother Solutions 
Center) ในแผนซีดีรอม

 ดับเบิ้ลคลิกไอคอน Brother Support 
(การสนับสนุนของ Brother) 
เลือกรุนของคุณหากจําเปน 
หนาจอการสนับสนุนของบราเดอรจะปรากฏข้ึน
 

 หากตองการดาวนโหลดและติดต้ัง 
Presto! PageManager คลิก 
Presto! PageManager

 เพ่ือเขาถึงหนาเว็บแอพพลิเคชั่น Brother 
Web Connect คลิก 
Brother Web Connect 
(การเชื่อมตอผานเว็บของบราเดอร)

 หากตองการลงทะเบียนเครื่องของคุณจากหนา
ลงทะเบียนผลิตภัณฑ Brother 
(http://www.brother.com/registration/) 
คลิก On-Line Registration 
(การลงทะเบียนออนไลน)

 หากตองการทราบขาวสารลาสุดและขอมลู
สนับสนุนผลิตภัณฑ 
(http://solutions.brother.com/) 
คลิก Brother Solutions Center

 หากตองการเยี ยมชมเว็บไซตวัสดุการพิมพของ
แทของ Brother 
(http://www.brother.com/original/) 
คลิก Supplies Information 
(ขอมูลผลิตภัณฑ)

http://www.brother.com/registration/
http://solutions.brother.com/
http://www.brother.com/original/
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ภาพรวมของแผงควบคมุ 1

MFC-9140CDN, MFC-9330CDW และ MFC-9340CDW มีหนาจอแสดงผลแบบ LCD ระบบสัมผัสขนาด  3.7 
น้ิว (93.4 มม.) และแผงสัมผัส 1

1 น่ีเปนหนาจอแสดงผลแบบ LCD ระบบสัมผัส พรอมแผงส ัมผัสที่จะแสดง LED เฉพาะคําส่ังที่ใชได
 

หมายเหตุ
ภาพประกอบนํามาจาก MFC-9340CDW

 

1 หนาจอแสดงผลแบบ LCD ระบบสัมผัส 3.7 
นิ้ว (93.4 มม.) และแผงสัมผัส

น่ีคือหนาจอแสดงผลแบบ LCD ระบบสัมผัส 
คุณสามารถเขาถึงเมนูและตัวเลือกโดยการกด
เมื่อรายการเหลาน้ันถูกแสดงข้ึนบนหนาจอ

1
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1

 

 

2 แผงสัมผัส:

LED 
บนแผงสัมผัสจะติดสวางเฉพาะเมื่อคําสั่งน้ันใช 
ได

  ยอนกลับ

กดปุมเพ่ือยอนกลับไปยังเมนูระดับกอน
หนา

  หนาหลัก

กดเพ่ือยอนกลับสูหนาหลัก 
การต้ังคาจากโรงงานจะแสดงวันท่ีและ
เวลา 
แตคุณสามารถเปล่ียนการต้ังคาเริ่มตนของ
หนาจอหลักได (ดู การต้ังคาหนาจอพรอม 
uu หนา 14)

  ยกเลิก

กดเพ่ือยกเลิกคําสั่งเมือ่ติดสวางเปนสีแดง

 แปนกดหมายเลข

กดตัวเลขบนแผงสัมผัสเพ่ือตอเลขหมาย
โทรศัพทและโทรสาร 
หรือเพ่ือใสเลขจํานวนสําเนา

3  เปด/ปดเครื่อง

กด  เพ่ือเปดเครื่อง

กดคาง  เพ่ือปดเครื่อง 

หนาจอแสดงผลแบบ LCD 
ระบบสัมผัสจะแสดง Shutting Down 
(ปดเครือ่ง) และจะติดคางตอไปเปนเวลาสั้นๆ 
ไมก่ีวินาที กอนท่ีจะหายไป

4 (MFC-9330CDW และ MFC-9340CDW)

ไฟแสดงสถานะ Wi-Fi 
จะติดเมื่อสวนเชื่อมตอเครือขายเปน WLAN

32

4
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หนาจอแสดงผลแบบ LCD ระบบสัมผัส 1

คุณสามารถเลือกประเภทหนาจอหลักไดสามประเภท เมื่อหนาจอหลักแสดงข้ึน 
คุณสามารถเปล่ียนหนาจอท่ีแสดงไดโดยการปดนิ วไปทางซายหรือทางขวา หรือโดยกด d หรอื c

หนาจอตอไปน้ีจะแสดงสถานะของเครื่องเมื่อเครื่องอยูในสถานะวาง

 หนาจอหลัก

หนาจอหลักจะแสดงวันท่ีและเวลา 
และใหมีการเขาถึงการตั้งคาโทรสาร การทําสําเนา การสแกน 
Wi-Fi ระดับผงหมึก (โทนเนอร) และหนาจอการตั้งคา

เม่ือหนาจอหลักแสดงขึ้น เครื่องจะอยูในโหมดพรอม เม่ือ 
Secure Function Lock 1 เปดขึ้น จะมีไอคอนแสดงขึน้

1
uuคูมือข้ันสูงสําหรับผูใช, Secure Function Lock 2.0.

 หนาจอเพิ่มเติม

หนาจอเพ่ิมเติมใหการเขาถึงคุณสมบัติเพ่ิมเติม 
เชนการพิมพแบบมีการรักษาความปลอดภัย ทางลัดผ านเว็บ 
และ USB

 หนาจอทางลัด

คุณสามารถสรางทางลัดไดอยางรวดเร็วไปยังฟงกช่ันท่ีใชบอ
ย เชนการสงโทรสาร การทําสําเนา การสแกน 
และการเช่ือมตอเว็บ (สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ดู 
การตั้งคาทางลัด uu หนา 15)

21

5

3 4

21

6 7

3 4

8

31

9

42
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หมายเหตุ
การปดน้ิวเปนวิธีการสั่งการโดยผูใชบนจอ
สัมผัสวิธีหน่ึงท่ีทําไดโดยการลูบน้ิวผานหนา
จอเพื่อแสดงหนาถัดไปหรือรายการถัดไป
 

 

1 โหมด:

 Fax (โทรสาร)

ใหคุณเขาถึงโหมดโทรสาร

 Copy (สําเนา)

ใหคุณเขาถึงโหมดสําเนา

 Scan (สแกน)

ใหคุณเขาถึงโหมดสแกน

2 สถานะไรสาย

(MFC-9330CDW และ MFC-9340CDW)

ตัวบงชี้ระดับสี่ระดับบนหนาจอโหมดพรอม 
แสดงความแรงของสัญญาณไรสายในปจจุบัน
หากคุณใชการเชื่อมตอเครือขายแบบไรสาย

หากคุณเห็น  ท่ีดานบนหนาจอ 

คุณสามารถกําหนดการต้ังคาไรสายไดโดยการ
กดสัญลักษณน้ัน (สําหรับขอมลูเพิ่มเติม 
uuคูมือการติดต้ังเครื่องอยางงาย)

3  (Toner (ผงหมึก (โทนเนอร)))

ดูอายุการใชงานท่ีเหลือของผงหมึก 
(โทนเนอร)

กดเพ่ือเขาถึงเมนู Toner 
(ผงหมึก (โทนเนอร))

หมายเหตุ
การบงชี้อายุการใชงานท่ีเหลือของผงหมึก 
(โทนเนอร) 
จะเปล่ียนแปลงไปตามชนิดของเอกสารท่ีพิมพ
และการใชงานของผูใช
 

4  (Settings (การต้ังคา))

กดเพ่ือเขาถึงการต้ังคาหลัก 
(สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ดู หนาจอการต้ังคา 
uu หนา 13)

5 วันที่และเวลา

ดูวันท่ีและเวลาท่ีต้ังคาใหกับเครื่อง

6 Secure Print (การพิมพท่ีไดรับการปองกัน)

ใหคุณเขาถึงเมนูการพิมพแบบปลอดภัย

7 Web (เว็บ)

กดเพ่ือเชื่อมตอเครื่องบราเดอรเขากับ
บรกิารอินเทอรเน็ต (สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม 
uuWeb Connect Guide 
(คูมือการเชื่อมตอกับเว็บไซต))

8 USB

กดเพ่ือเขาถึงเมนูการพิมพโดยตรงและการ
สแกนไปยัง USB

9 ทางลัด

กดเพ่ือต้ังคาทางลัด

คุณสามารถทําสําเนา สแกน สงโทรสาร 
และเชื่อมตอเขากับบริการทางเว็บไดโดยใช
การต้ังคาท่ีต้ังเปนทางลัด

    

0 สูงสุด
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หมายเหตุ
• มีหนาจอทางลัดใหใชไดสามหนาจอ 
คุณสามารถต้ังคาไดสูงสุดหกทางลัดในหนา
จอทางลัดแตละหนา และสรางทางลัดไดสูง
สุด 18 ทางลัด

• ปดน้ิวมือไปทางซายหรือขวา หรือกด d หรือ c 
เพ่ือแสดงหนาจอทางลัดหนาจออ่ืน
 

10 โทรสารใหม

เมื่อ Fax Preview (ตัวอยางโทรสาร) 
ถูกต้ังเปน On (เปด) 
คุณสามารถเห็นจํานวนโทรสารใหมท่ีคุณไดรบั
ซ่ึงอยูในหนวยความจํา
 

11 ไอคอนคําเตือน 
 

ไอคอนคําเตือน  
จะปรากฏเมื่อมีขอผิดพลาดหรอืขอความการ
ซอมบํารุง กด Detail (รายละเอียด) 

เพ่ือแสดงขอความ จากน้ันกด  
เพ่ือกลับสูโหมดพรอม

สําหรบัรายละเอียด ดูท่ี 
ขอความแสดงความผิดพลาดและขอความแจง 
การบํารุงรักษา uu หนา 121

หมายเหตุ
• ผลิตภัณฑน้ีใชแบบอักษรของ ARPHIC 

TECHNOLOGY CO.,LTD.

• มีการใชงาน MascotCapsule UI Framework 
และ MascotCapsule Tangiblet ท่ีพัฒนาโดย 
HI CORPORATION MascotCapsule 
เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ HI 
CORPORATION ในญ่ีปุน

 

10

11
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หนาจอการตั้งคา 1

จอสัมผัสจะแสดง การต้ังคาเครื่อง เมื่อคุณกด 

คุณสามารถตรวจสอบและเขาถึงการต้ังคาของ
เครื่องท้ังหมดไดจากหนาจอตอไปน้ี

1 Toner (ผงหมึก (โทนเนอร))

ดูอายุการใชงานท่ีเหลือของผงหมึก 
(โทนเนอร)

กดเพ่ือเขาถึงเมนู Toner 
(ผงหมึก (โทนเนอร))

2 โหมดการรับ

ดูโหมดการรับปจจุบัน

 Fax (โทรสาร)

 Fax/Tel (โทรสาร/โทรศัพท)

 External TAD (TAD ภายนอก)

 Manual (ดวยตนเอง)

หมายเหตุ
เมื่อคุณสมบัติเสียงเรียกท่ีแตกตางเปดใชงาน 
จอสัมผัสจะแสดง D/R (สําหรับขอมูลเพิ่มเติม 
ดู เสียงเรยีกท่ีแตกตาง uu หนา 51)
 

3 Network (เครือขาย)

กดเพ่ือต้ังคาการเชื่อมตอเครือขาย

(MFC-9330CDW และ MFC-9340CDW) 
 ตัวบงชี้ระดับสี่ระดับบนหนาจอ 
แสดงความแรงของสัญญาณไรสายในปจจุบัน
หากคุณใชการเชื่อมตอเครือขายแบบไรสาย

4 Date & Time (วันท่ีและเวลา)

ดูวันท่ีและเวลา

กดเพ่ือเขาถึงเมนู Date & Time 
(วันท่ีและเวลา)

5 Fax Preview (ตัวอยางโทรสาร)

ดูสถานะในการเรยีกดูตัวอยางโทรสาร

กดเพ่ือเขาถึงการต้ังคาการเรียกดูตัวอยางโทร
สาร

6 All Settings (การต้ังคาท้ังหมด)

กดเพ่ือเขาถึงเมนูการต้ังคาแบบเต็ม

7 Tray Setting (การต้ังคาถาดใสกระดาษ) 
(MFC-9330CDW และ MFC-9340CDW)

ดูขนาดกระดาษท่ีเลือก 
กดเพ่ือเปล่ียนการต้ังคาขนาดและชนิด
กระดาษ หากจําเปน

8 Wi-Fi Direct 
(MFC-9330CDW และ MFC-9340CDW)

กดเพ่ือต้ังคาการเชื่อมตอเครือขาย Wi-Fi 
Direct™

9 Paper Size (ขนาดกระดาษ) 
 (MFC-9140CDN)

ใหคุณตรวจสอบขนาดกระดาษปจจุบัน 
และใหคุณเขาถึงการต้ังคาขนาดกระดาษ

10 Paper Type (ชนิดกระดาษ) 
 (MFC-9140CDN)

ใหคุณตรวจสอบชนิดกระดาษปจจุบัน 
และใหคุณเขาถึงการต้ังคาชนิดกระดาษ

(MFC-9330CDW และ MFC-9340CDW)
 

(MFC-9140CDN)
 

1

5

8 7 6

3 42

1 3

5

4

10 9 6

2
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การตั้งคาหนาจอพรอม 1

ต้ังคาหนาจอพรอมเปน Home (หนาหลัก), More 
(เพ่ิมเติม), Shortcuts 1 (ทางลัด 1), 
Shortcuts 2 (ทางลัด 2) หรือ 
Shortcuts 3 (ทางลัด 3)

เมื่อเครื่องของคุณวางงาน หรือเมื่อคุณกด  
จอสัมผัสจะกลับสูหนาจอท่ีคุณต้ังคา

a กด 

b กด All Settings (การต้ังคาท้ังหมด)

c ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
General Setup (การต้ังคาท่ัวไป)

d กด General Setup (การต้ังคาท่ัวไป)

e ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Button Settings (การต้ังคาปุม)

f กด Button Settings (การต้ังคาปุม)

g กด Home Button Settings 
(การต้ังคาปุมหนาหลัก)

h ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรอืกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Home (หนาหลัก), More (เพ่ิมเติม), 
Shortcuts 1 (ทางลัด 1), 
Shortcuts 2 (ทางลัด 2) หรือ 
Shortcuts 3 (ทางลัด 3) 
จากน้ันกดการต้ังคาท่ีคุณตองการเปล่ียน

i กด 
เครื่องจะกลับสูหนาจอหลักท่ีคุณเลือก

การทํางานพ้ืนฐาน 1

ใชน้ิวของคุณกดบนจอสัมผัสเพ่ือสั่งการ 
เพ่ือแสดงและเขาถึงเมนูหรือตัวเลือกบนหนาจอ
ท้ังหมด ปดน้ิวไปทางซาย ขวา ข้ึน ลง หรือกด 
d c หรือ a b เพ่ือเล่ือนผานหนาจอ

ขอควรจํา
หามกดหนาจอดวยวัตถุแหลมคม 
เชนปากกาหรอืสไตลัส 
เพราะอาจทําใหเครื่องเสียหายได

 

ข้ันตอนตอไปน้ีแสดงวิธีการเปล่ียนการต้ังคาใน
เครื่อง 
ในตัวอยางน้ีการต้ังคาแบคไลทของจอสัมผัสถูก
เปล่ียนจาก Light (สวาง) เปน Med (กลาง)

a กด 

b กด All Settings (การต้ังคาท้ังหมด)

c ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรอืกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
General Setup (การต้ังคาท่ัวไป)
 

d กด General Setup (การต้ังคาท่ัวไป)

e ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรอืกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
LCD Settings (การต้ังคาจอ LCD)
 

f กด LCD Settings (การต้ังคาจอ LCD)
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g กด Backlight (แบคไลท)
 

h กด Med (กลาง)
 

หมายเหตุ
กด  เพ่ือยอนกลับไปยังระดับกอนหนา

 

i กด 

การตั้งคาทางลัด 1

คุณสามารถเพ่ิมการต้ังคาโทรสาร สําเนา สแกน 
และการเชื่อมตอเว็บ 
ท่ีคุณใชบอยท่ีสุดไดโดยการเพิ่มรายการเหลาน้ี
เปนทางลัด 
หลังจากน้ันคุณสามารถเรียกดูและใชงานการ
ต้ังคาเหลาน้ีไดอยางรวดเร็วและงายดาย 
คุณสามารถเพ่ิมไดสูงสุด 18 ทางลัด

การเพ่ิมทางลัดการทําสําเนา 1

การต้ังคาตอไปน้ีสามารถนํามารวมในทางลัดการ
ทําสําเนาได

 Quality (คุณภาพ)

 Enlarge/Reduce (เพ่ิมขนาด/ลดขนาด)

 Density (ความเขม)

 Contrast (ความคมชัด)

 Stack/Sort (จัดกอง/เรียงชุด)

 Page Layout (จัดรูปแบบหนา)

 Colour Adjust (ปรับสี)

 2-sided Copy (สําเนา 2 ดาน)

 2-sided Copy Page Layout 
(โครงหนาสําเนา 2 ดาน) 
(MFC-9340CDW)

 Remove Background Colour 
(กําจัดสีพ้ืนหลัง)

a ถาหนาจอที แสดงเปนหนาจอหลักหรือหนาจอ
เพ่ิมเติม ใหปดน้ิวไปทางซายหรือขวา 
หรือกด d หรือ c เพ่ือแสดงหนาจอทางลัด

b กด  ตรงท่ีคุณยังไมไดเพ่ิมทางลัด

c กด Copy (สําเนา)

d อานขอมลูบนจอสัมผัส 
จากน้ันยืนยันโดยการกด OK (ตกลง)

e ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b 
เพ่ือแสดงการต้ังคาลวงหนาของสําเนา 
จากน้ันกดการต้ังคาลวงหนาท่ีคุณตองการ
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f ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b 
เพ่ือแสดงการต้ังคาท่ีมี 
จากน้ันกดการต้ังคาใหมของคุณ

g ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b 
เพ่ือแสดงตัวเลือกท่ีมีสําหรับการต้ังคาน้ัน 
จากน้ันกดตัวเลือกท่ีคุณตองการ
ทําซํ้าข้ันตอน f และ g 
จนกระท่ังคุณเลือกการต้ังคาท้ังหมดสําหรับ
ทางลัดน้ัน

h เมื่อคุณเปล่ียนแปลงการต้ังคาเสรจ็แลว กด 
Save as Shortcut (บันทึกเปนทางลัด)

i อานและยืนยันรายการการต้ังคาท่ีคุณเลือก 
จากน้ันกด OK (ตกลง)

j ใสชื่อทางลัดโดยใชแปนพิมพบนจอสัมผัส 
(หากตองการความชวยเหลือในการปอนตัว
อักษร ดูท่ี การใสขอความ uu หนา 229)
กด OK (ตกลง)

k กด OK (ตกลง) เพ่ือบันทึกทางลัดของคุณ

การเพ่ิมทางลัดโทรสาร 1

การต้ังคาตอไปน้ีสามารถนํามารวมในทางลัดโทร
สารได

 Fax Resolution (ความละเอียดโทรสาร)

 2-sided Fax (โทรสาร 2 ดาน) 
(MFC-9340CDW)

 Contrast (ความคมชัด)

 Real Time TX (TX เวลาจรงิ)

 Coverpage Setup (ต้ังคาใบปะหนา)

 Overseas Mode (โหมดตางประเทศ)

 Glass Scan Size 
(ขนาดสแกนกระจกสแกน)

a ถาหนาจอที แสดงเปนหนาจอหลักหรอืหนาจอ
เพ่ิมเติม ใหปดน้ิวไปทางซายหรือขวา 
หรอืกด d หรอื c เพ่ือแสดงหนาจอทางลัด

b กด  ตรงท่ีคุณยังไมไดเพ่ิมทางลัด

c กด Fax (โทรสาร)

d อานขอมูลบนจอสัมผัส 
จากน้ันยืนยันโดยการกด OK (ตกลง)

e ใสหมายเลขโทรสารหรอืโทรศัพทโดยใชแปน
ตัวเลขบนแผงสัมผัส สมุดท่ีอยู 
หรือประวัติการโทร บนจอสัมผัส 
เมื่อคุณดําเนินการเสร็จแลว ไปท่ีข้ันตอน f

หมายเหตุ
• คุณสามารถใสหมายเลขโทรสารไดสูงสุด 20 
หลัก

• ถาทางลัดน้ันใชเพ่ือการกระจายสัญญาณ กด 
Options (ตัวเลือก) และเลือก 
Broadcasting (การกระจายสัญญาณ) 
ในข้ันตอน g 
กอนท่ีจะใสหมายเลขโทรสารหรือโทรศัพทใน
ข้ันตอน e

• คุณสามารถใสหมายเลขโทรสารไดสูงสุด 20 
หลักถาทางลัดน้ันใชสําหรับการกระจาย
สัญญาณ 
สามารถใสหมายเลขโทรสารโดยเปนการรวม
กันแบบใดก็ไดของหมายเลขกลุมจากสมุดท่ี
อยู หมายเลขโทรสารหมายเลขใดหมายเลข
หน่ึงจากสมุดท่ีอยู หรือใสหมายเลขดวยตนเอง 
(uuคูมือข้ันสูงสําหรับผูใช, 
การกระจายสัญญาณ)

• เมื่อคุณใสหมายเลขโทรสารในทางลัด 
หมายเลขน้ันจะถูกเพ่ิมไปยังสมุดท่ีอยูโดย
อัตโนมัติ 
ชื่อในสมุดท่ีอยูจะเปนชื่อทางลัดตามดวยหมาย
เลขลําดับ

 

f กด Options (ตัวเลือก)

g ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b 
เพ่ือแสดงการต้ังคาท่ีมี 
จากน้ันกดการต้ังคาใหมของคุณ

h กดตัวเลือกท่ีคุณตองการ

ทําซํ้าข้ันตอน g และ h 
จนกระท่ังคุณเลือกการต้ังคาท้ังหมดสําหรับ
ทางลัดน้ัน
กด OK (ตกลง)

i เมื่อคุณเปล่ียนแปลงการต้ังคาเสร็จแลว กด 
Save as Shortcut 
(บันทึกเปนทางลัด)
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j อานและยืนยันรายการการต้ังคาท่ีคุณเลือก 
จากน้ันกด OK (ตกลง)

k ใสชื่อทางลัดโดยใชแปนพิมพบนจอสัมผัส 
(หากตองการความชวยเหลือในการปอนตัว
อักษร ดูท่ี การใสขอความ uu หนา 229)
กด OK (ตกลง)

l กด OK (ตกลง) เพ่ือบันทึกทางลัดของคุณ

การเพ่ิมทางลัดการสแกน 1

การต้ังคาตอไปน้ีสามารถนํามารวมในทางลัดการ
สแกนได

to USB (ไปยัง USB)

 2-sided Scan (สแกน 2 ดาน) 
(MFC-9340CDW)

 Scan Type (ชนิดการสแกน)

 Resolution (ความละเอียด)

 File Type (ชนิดไฟล)

 Glass Scan Size 
(ขนาดสแกนกระจกสแกน)

 File Name (ชื่อไฟล)

 File Size (ขนาดไฟล)

 Remove Background Colour 
(กําจัดสีพ้ืนหลัง)

to E-mail Server (ไปยังเซิรฟเวอรอีเมล) 
(มีใหหลังจากดาวนโหลด IFAX)

 2-sided Scan (สแกน 2 ดาน) 
(MFC-9340CDW)

 Scan Type (ชนิดการสแกน)

 Resolution (ความละเอียด)

 File Type (ชนิดไฟล)

 Glass Scan Size 
(ขนาดสแกนกระจกสแกน)

 File Size (ขนาดไฟล)

to OCR (ไปยัง OCR) / to File (ไปยังไฟล) / 
to Image (ไปยังภาพ) / to E-mail 
(ไปยังอีเมล)

 เลือกเครื่องพีซี

to FTP (ไปยัง FTP) / to Network 
(ไปยังเครือขาย)

 ชื่อโพรไฟล

a ถาหนาจอที แสดงเปนหนาจอหลักหรือหนาจอ
เพ่ิมเติม ใหปดน้ิวไปทางซายหรือขวา 
หรือกด d หรือ c เพ่ือแสดงหนาจอทางลัด

b กด  ตรงท่ีคุณยังไมไดเพ่ิมทางลัด

c กด Scan (สแกน)

d ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b 
เพ่ือแสดงชนิดของการสแกนท่ีคุณตองการ 
จากน้ันกดรายการดังกลาว

e ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

 ถาคุณกด to USB (ไปยัง USB) 
อานขอมูลบนจอสัมผัส จากน้ันกด OK 
(ตกลง) เพ่ือยืนยัน ไปยังข้ันตอน h

 ถาคุณกด to E-mail Server 
(ไปยังเซิรฟเวอรอีเมล) 
อานขอมูลบนจอสัมผัส จากน้ันกด OK 
(ตกลง) เพ่ือยืนยัน ไปยังข้ันตอน f

 ถาคุณกด to OCR (ไปยัง OCR), 
to File (ไปยังไฟล), to Image 
(ไปยังภาพ) หรือ to E-mail 
(ไปยังอีเมล) อานขอมูลบนจอสัมผัส 
จากน้ันกด OK (ตกลง) เพ่ือยืนยัน 
ไปยังข้ันตอน g

 ถาคุณกด to FTP (ไปยัง FTP) หรือ 
to Network (ไปยังเครือขาย) 
อานขอมูลบนจอสัมผัส จากน้ันกด OK 
(ตกลง) เพ่ือยืนยัน

ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b 
เพ่ือแสดงการต้ังคาชื่อโพรไฟล 
จากน้ันกดรายการน้ัน

กด OK (ตกลง) 
เพ่ือยืนยันชื่อโพรไฟลท่ีคุณเลือก 
ไปยังข้ันตอน m

หมายเหตุ
เพ่ือเพ่ิมทางลัดสําหรับ to Network 
(ไปยังเครือขาย) และ to FTP (ไปยัง FTP) 
คุณจะตองเพ่ิมชื่อโพรไฟลน้ันไวกอน
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f ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

 เพ่ือใสท่ีอยูอีเมลดวยตนเอง กด 
Manual (ดวยตนเอง) 
ใสท่ีอยูอีเมลโดยใชแปนพิมพบนจอ
สัมผัส 
(หากตองการความชวยเหลือในการปอน
ตัวอักษร ดูท่ี การใสขอความ 
uu หนา 229)

กด OK (ตกลง)

 เพ่ือใสท่ีอยูอีเมลจาก Address Book 
(สมุดท่ีอยู) กด Address Book 
(สมุดท่ีอยู) ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a 
หรอื b เพ่ือแสดงอีเมลท่ีคุณตองการ 
จากน้ันกดท่ีรายการน้ัน

กด OK (ตกลง)

หลังจากคุณยืนยันท่ีอยูอีเมลท่ีคุณใส กด OK 
(ตกลง) ไปยังข้ันตอน h

หมายเหตุ
กด Detail (รายละเอียด) 
เพ่ือแสดงรายการท่ีอยูท่ีคุณเคยใส

 

g ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

 เมื อเครื องเช ือมตอกับคอมพิวเตอรโดยใช
การเชื่อมตอ USB

กด OK (ตกลง) 
เพ่ือยืนยันวาไดเลือกชื่อเครือ่งพีซีเปน 
USB แลว ไปยังข้ันตอน m

 เมื่อเครื่องเชื่อมตอเขากับเครือขาย

ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b 
เพ่ือแสดงชื่อเครื่องพีซี 
จากน้ันกดรายการน้ัน กด OK (ตกลง) 
เพ่ือยืนยันชื่อเครื่องพีซีท่ีคุณเลือก 
ไปยังข้ันตอน m

h กด Options (ตัวเลือก)

i ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b 
เพ่ือแสดงการต้ังคาท่ีมี 
จากน้ันกดการต้ังคาใหมของคุณ

j ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b 
เพ่ือแสดงตัวเลือกท่ีมีสําหรับการต้ังคาน้ัน 
จากน้ันกดตัวเลือกท่ีคุณตองการ
ทําซํ้าข้ันตอน i และ j 
จนกระท่ังคุณเลือกการต้ังคาท้ังหมดสําหรับ
ทางลัดน้ัน
กด OK (ตกลง)

k ทบทวนการต้ังคาท่ีคุณเลือก

 ถาคุณตองการทําการเปลี ยนแปลงเพิ มเติม
 ใหกลับสูข้ันตอน h

 ถาคุณดําเนินเปล่ียนแปลงพอแลว กด 
Save as Shortcut 
(บันทึกเปนทางลัด)

l ทบทวนการต้ังคาของคุณบนจอสัมผัส 
จากน้ันกด OK (ตกลง)

m ใสชื่อทางลัดโดยใชแปนพิมพบนจอสัมผัส 
(หากตองการความชวยเหลือในการปอนตัว
อักษร ดูท่ี การใสขอความ uu หนา 229)
กด OK (ตกลง)

n อานขอมูลบนจอสัมผัส จากน้ันกด OK 
(ตกลง) เพ่ือบันทึกทางลัดของคุณ

การเพ่ิมทางลัดการเช่ือมตอผาน
เว็บ 1

การต้ังคาสําหรับบรกิารท่ีสามารถรวมในทางลัด
การเชื่อมตอผานเว็บได มีดังน้ี:

 Picasa Web Albums™

 Google Drive™

 Flickr®

 Facebook

 Evernote

 Dropbox
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1

หมายเหตุ
• บริการผานเว็บอาจถูกเพ่ิม และ/หรือ 
ชื่อบรกิารอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยผูให
บริการไดภายหลังจากท่ีเอกสารฉบับน้ีไดรับ
การเผยแพร

• เพ่ือเพ่ิมทางลัดการเชื่อมตอผานเว็บ 
คุณจะตองมีบัญชีกับบริการท่ีตองการ 
(สําหรับขอมูลเพิ่มเติม uuWeb Connect 
Guide (คูมือการเชื่อมตอกับเว็บไซต))

 

a ถาหนาจอที แสดงเปนหนาจอหลักหรือหนาจอ
เพ่ิมเติม ใหปดน้ิวไปทางซายหรือขวา 
หรือกด d หรือ c เพ่ือแสดงหนาจอทางลัด

b กด  ตรงท่ีคุณยังไมไดเพ่ิมทางลัด

c กด Web (เว็บ)

d หากขอมูลเก่ียวกับการต้ังคาการเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตถูกแสดงข้ึน 
ใหอานขอมูลและยืนยันโดยกด OK (ตกลง)

e ปดน้ิวไปทางซายหรือขวา หรือกด d หรือ c 
เพ่ือแสดงบริการท่ีมี 
จากน้ันกดบรกิารท่ีคุณตองการ

f กดท่ีบัญชีของคุณ
ถาบัญชีน้ันตองใส PIN code ใหใส PIN 
code 
สําหรับบัญชีน้ันโดยใชแปนพิมพบนจอสัมผัส
กด OK (ตกลง)

g กดฟงกชั่นท่ีคุณตองการ

หมายเหตุ
สามารถกําหนดฟงกชั่นไดแตกตางกันไป 
โดยข้ึนกับบริการท่ีเลือก

 

h อานและยืนยันรายการฟงกชั่นท่ีคุณเลือก 
จากน้ันกด OK (ตกลง)

i กด OK (ตกลง) เพ่ือบันทึกทางลัดของคุณ

หมายเหตุ
ชื่อทางลัดจะถูกกําหนดใหโดยอัตโนมัติ 
ถาคุณตองการเปล่ียนชื่อทางลัด ดู 
การแกไขชื่อทางลัด uu หนา 20
 

การเปล่ียนแปลงทางลัด 1

คุณสามารถเปล่ียนการต้ังคาในทางลัดได

หมายเหตุ
คุณไมสามารถเปล่ียนแปลงทางลัดการเชื่อม
ตอผานเว็บ ถาคุณตองการเปล่ียนแปลงทาง
ลัด คุณจะตองลบทางลัดน้ัน 
จากน้ันจึงเพ่ิมทางลัดใหม

(สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูท่ี การลบทางลัด 
uu หนา 20 และ 
การเพ่ิมทางลัดการเชื่อมตอผานเว็บ 
uu หนา 18)

 

a กดทางลัดท่ีคุณตองการ 
การต้ังคาสําหรับทางลัดท่ีคุณเลือกจะถูก
แสดงข้ึน

b เปลี ยนการตั งคาสําหรบัทางลัดที คุณเลือกใน
ข้ันตอน a (สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ดู 
การต้ังคาทางลัด uu หนา 15)

c เมื่อคุณเปล่ียนแปลงการต้ังคาเสร็จแลว กด 
Save as Shortcut 
(บันทึกเปนทางลัด)

d กด OK (ตกลง) เพ่ือยืนยัน

e ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

 เพ่ือเขียนทับทางลัด กด Yes (ใช) 
ไปยังข้ันตอน g

 หากคุณไมตองการเขียนทับทางลัด กด 
No (ไมใช) เพ่ือใสชื่อทางลัดใหม 
ไปยังข้ันตอน f

f เพ่ือสรางทางลัดใหม กดคาง  
เพ่ือลบชื่อปจจุบัน 
จากน้ันสรางชื่อใหมโดยใชแปนพิมพบน
จอสัมผัส 
(หากตองการความชวยเหลือในการปอนตัว
อักษร ดูท่ี การใสขอความ uu หนา 229)
กด OK (ตกลง)

g กด OK (ตกลง) เพ่ือยืนยัน
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การแกไขช่ือทางลัด 1

คุณสามารถแกไขชื่อทางลัดได

a กดคางท่ีทางลัดจนกระท่ังมีกลองสนทนา
ปรากฏข้ึน

หมายเหตุ

และคุณยังสามารถกด , 

All Settings (การต้ังคาท้ังหมด) และ 
Shortcut Settings (การต้ังคาทางลัด)

 

b กด Edit Shortcut Name 
(แกไขชื่อทางลัด)

c เพ่ือแกไขชื่อ กดคาง  เพ่ือลบชื่อปจจุบัน 
จากน้ันใสชื่อใหมโดยใชแปนพิมพบนจอ
สัมผัส 
(หากตองการความชวยเหลือในการปอนตัว
อักษร ดูท่ี การใสขอความ uu หนา 229)
กด OK (ตกลง)

การลบทางลัด 1

คุณสามารถลบทางลัดได

a กดคางท่ีทางลัดจนกระท่ังมีกลองสนทนา
ปรากฏข้ึน

หมายเหตุ

และคุณยังสามารถกด , 

All Settings (การต้ังคาท้ังหมด) และ 
Shortcut Settings (การต้ังคาทางลัด)

 

b กด Delete (ลบ) 
เพ่ือลบทางลัดท่ีคุณเลือกในข้ันตอน a

c กด Yes (ใช) เพ่ือยืนยัน

การเรียกดูทางลัด 1

การต้ังคาทางลัดจะถูกแสดงบนหนาจอทางลัด 
เพ่ือเรียกดูทางลัด ใหกดท่ีชื่อทางลัด
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1

การตั้งคาระดับเสียง 1

ระดับความดังของเสียงเรียกเขา 1

คุณสามารถเลือกชวงระดับความดังของเสียงเรียก
เขาได

a กด 

b กด All Settings (การต้ังคาท้ังหมด)

c ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
General Setup (การต้ังคาท่ัวไป)

d กด General Setup (การต้ังคาท่ัวไป)

e ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Volume (เสียง)

f กด Volume (เสียง)

g กด Ring (กริ่ง)

h กด Off (ปด), Low (ตํ่า), Med (กลาง) หรือ 
High (สูง)

i กด 

ระดับความดังของเสียงเตือน 1

เมื่อระดับเสียงการใชงานเปด 
เครื่องจะสงเสียงปปเมื่อคุณกดคีย 
เกิดความผิดพลาด 
หรือหลังจากท่ีคุณสงหรือรับโทรสาร 
คุณสามารถเลือกชวงระดับเสียงได

a กด 

b กด All Settings (การต้ังคาท้ังหมด)

c ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
General Setup (การต้ังคาท่ัวไป)

d กด General Setup (การต้ังคาท่ัวไป)

e ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Volume (เสียง)

f กด Volume (เสียง)

g กด Beep (เสียงเตือน)

h กด Off (ปด), Low (ตํ่า), Med (กลาง) หรือ 
High (สูง)

i กด 

ความดังของเสียงลําโพง 1

คุณสามารถเลือกชวงระดับความดังของเสียง
ลําโพงได

a กด 

b กด All Settings (การต้ังคาท้ังหมด)

c ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรอื b เพ่ือแสดง 
General Setup (การต้ังคาท่ัวไป)

d กด General Setup (การต้ังคาท่ัวไป)

e ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรอื b เพ่ือแสดง 
Volume (เสียง)

f กด Volume (เสียง)

g กด Speaker (ลําโพง)

h กด Off (ปด), Low (ตํ่า), Med (กลาง) หรือ 
High (สูง)

i กด 
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2
การบรรจุกระดาษและส่ือ
ส่ิงพิมพ 2

เครือ่งสามารถปอนกระดาษจากถาดปอนกระดาษ 
หรือชองปอนเอกสารเอนกประสงค

หมายเหตุ
หากซอฟตแวรแอพพลิเคชั่นของคุณสนับสนุน
การเลือกขนาดกระดาษจากเมนูการพิมพ 
คุณสามารถเลือกขนาดกระดาษไดจากซอฟต
แวร 
หากซอฟตแวรแอพพลิเคชั่นไมสนับสนุนการ
เลือกขนาดกระดาษ 
คุณสามารถต้ังคาขนาดกระดาษในไดรเวอร
เครือ่งพิมพ หรอืโดยกดปุมบนจอสัมผัส

 

การใสกระดาษในถาดใส
กระดาษ 2

คุณสามารถบรรจุกระดาษไดสูงสุด 250 
แผนในถาดใสกระดาษ 
สามารถบรรจุกระดาษไดสูงสุดถึงระดับเครือ่ง
หมายแสดงจํานวนกระดาษสูงสุด ( ) 
ทางขวามอืของถาดใสกระดาษ 
(สําหรับกระดาษท่ีแนะนําใหใช ดู 
กระดาษและสื่อสิ่งพิมพ อ่ืนๆ 
ท่ีใชรวมกับเครื่องพิมพ ได uu หนา 30)

การพิมพบนกระดาษธรรมดา 
กระดาษชนิดบาง 
กระดาษรีไซเคิลจากถาดปอนกระดาษ 2

a ดึงถาดใสกระดาษแยกออกจากเครื่อง
 

b ในขณะท่ีกดคันปลดแครปรับกระดาษสีเขียว 
(1) ใหเล่ือนปรับรองนํากระดาษใหพอดีกับ
กระดาษท่ีคุณใสเขาในถาด 
ตรวจสอบใหแนใจวารองนํายึดอยูในชอง
เสียบแนนดีแลว
 

การบรรจุกระดาษ 2
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2

c คล่ีกองกระดาษ 
เพ่ือหลีกเล่ียงกระดาษติดและการปอน
กระดาษผิดพลาด
 

d ใสกระดาษลงในถาดและตรวจสอบใหแนใจวา:

 ใหกระดาษอยูตํ่ากวาเครือ่งหมายแสดง
จํานวนกระดาษสูงสุด ( ) (1) 
เน่ืองจากการใสกระดาษในถาดมากเกิน
ไปจะทําใหกระดาษติดได

 ใหกระดาษดานท่ีจะพิมพคว่ําหนาลง

 แครปรับกระดาษสัมผัสกับดานขางของ
กระดาษเพ่ือใหปอนกระดาษไดอยาง
ถูกตอง

 

e ใสถาดใสกระดาษกลับเขาในเครื่องใหแนน 
ตรวจสอบใหแนใจวาถาดใสกระดาษถูกใส
เขาไปในเครื่องจนสุดแลว

f ยกแผนรองกระดาษ (1) 
ข้ึนเพ่ือปองกันไมใหกระดาษเล่ือนออกจาก
ถาดรองรับเอกสารออกแบบคว่ําหนา 
หรือหยิบกระดาษแตละแผนออกทันทีท่ีออก
จากเครื่องพิมพ
 

1

1
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บรรจุกระดาษลงในชองปอน
เอกสารเอนกประสงค 2

คุณสามารถใสซองจดหมายและสื่อการพิมพพิเศษ
ไดครัง้ละหน่ึงชิ้นในชองใส 
ใชชองปอนเอกสารเอนกประสงคเพ่ือพิมพหรือทำ
สําเนาฉลาก ซองจดหมาย กระดาษชนิดหนา 
หรือกระดาษเคลือบมัน 
(สําหรับรายการกระดาษท่ีแนะนําใหใช ดูท่ี 
กระดาษและสื่อสิ่งพิมพ อ่ืนๆ 
ท่ีใชรวมกับเครื่องพิมพ ได uu หนา 30)

หมายเหตุ
เครือ่งจะเปดใชงานโหมดการปอนดวยตนเอง
เมื่อคุณใสกระดาษในชองปอนเอกสารเอนก
ประสงค

 

การพิมพบนกระดาษธรรมดา 
กระดาษชนิดบาง กระดาษรีไซเคิล 
และกระดาษปอนดจากชองปอนเอกสาร
เอนกประสงค 2

a ยกแผนรองกระดาษ (1) 
ข้ึนเพ่ือปองกันไมใหกระดาษเล่ือนออกจาก
ถาดรองรับเอกสารออกแบบคว่ําหนา 
หรอืหยิบกระดาษแตละแผนออกทันทีท่ีออก
จากเครื่องพิมพ
 

b เปดฝาครอบชองปอนเอกสารเอนกประสงค
 

c ใชมือท้ังสองขางเล่ือนแครปรับกระดาษของ
ชองปอนเอกสารเอนกประสงคใหมคีวาม
กวางพอดีกับกระดาษท่ีคุณจะใช
 

1
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2

d ใชมอืทั งสองขางดันแผนกระดาษแผนหนึ งเขา
ไปในชองปอนเอกสารเอนกประสงคอยาง
แนนหนา 
จนกระท่ังขอบดานบนของกระดาษดันเขากับ
ลูกกล้ิงปอนเอกสาร 
ทําการดันกระดาษเขาไปยังลูกกล้ิงตอไป
เปนเวลาประมาณ 2 วินาที 
หรือจนกระท่ังเครื่องจับยึดกระดาษและดึง
เขาตอไป
 

หมายเหตุ
• ถาปรากฏขอความแสดงขอผิดพลาด 
Jam Manual Feed 
(กระดาษติดในชองปอนเอกสารเอนกประสงค) 
บนจอสัมผัส 
แสดงวาเครื่องไมสามารถจับและดึงกระดาษ
เขาไปได  
ต้ังคาใหมสําหรับเครือ่งโดยการนํากระดาษ
ออก จากน้ันกด Start (เริ่มตน) บนจอ
สัมผัส ใสกระดาษใหม 
และดันกระดาษเขากับลูกกล้ิงใหแนน

• ใสกระดาษลงในชองปอนเอกสารเอนก
ประสงค โดยท่ีใหดานท่ีจะพิมพหงายข้ึน

• ใหกระดาษตรงและอยูในตําแหนงท่ีถูกตองใน
ชองปอนเอกสารเอนกประสงค มิฉะน้ัน 
กระดาษอาจไมไดรับการปอนอยางถูกตอง 
ทําใหการพิมพบิดเบี้ยว หรือกระดาษติด

• หามใสกระดาษเกินหนึ งแผนในชองปอนเอกสาร
เอนกประสงคไมวากรณีใดๆ 
เน่ืองจากอาจทําใหกระดาษติดได

• เพ่ือนํากระดาษท่ีพิมพแลวออกจากถาดรองรับ
เอกสารออก 
ใหใชมือท้ังสองขางยกฝาครอบสแกนเนอรข้ึน
ดังท่ีแสดงในภาพประกอบ
 

• คุณยังสามารถใชงานเครื่องไดขณะท่ีฝาครอบ
สแกนเนอรเปดอยู เพ่ือปดฝาครอบสแกนเนอร 
ใหนําฝาครอบลงดวยมือท้ังสองขาง
 

 

e หลังจากจอสัมผัสแสดง Manual Feed 
(ปอนกระดาษเอง) ยอนกลับสูข้ันตอน d 
เพ่ือใสกระดาษแผนถัดไป 
ดําเนินการซํ้าสําหรับแตละหนาท่ีคุณตอง
การพิมพ
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พิมพบนกระดาษชนิดหนา ฉลาก 
ซองจดหมาย 
และกระดาษเคลือบมันจากชองปอน
เอกสารเอนกประสงค 2

เมื่อฝาครอบดานบน 
(ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา) 
ถูกนําลงมาแลว 
เครือ่งจะมีเสนทางเคล่ือนท่ีของกระดาษจากชอง
ปอนเอกสารเอนกประสงคไปยังดานหลังของ
เครือ่งเปนเสนตรง 
ใชวิธีการปอนกระดาษและวิธีการนํากระดาษออก
วิธีน้ีในการพิมพกระดาษชนิดหนา ฉลาก 
ซองจดหมาย หรือกระดาษเคลือบมัน

a เปดฝาครอบดานหลัง 
(ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา)
 

b (สําหรับพิมพซองจดหมายเทาน้ัน)
ดึงคันโยกสีเทาท้ังสองขางลง 
ขางหน่ึงอยูดานซายและอีกขางหน่ึงอยูดาน
ขวาดังท่ีแสดงในภาพประกอบ
 

c เปดฝาครอบชองปอนเอกสารเอนกประสงค
 

d ใชมือท้ังสองขางเล่ือนแครปรับกระดาษของ
ชองปอนเอกสารเอนกประสงคใหมคีวาม
กวางพอดีกับกระดาษท่ีคุณจะใช
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2

e ใชมือท้ังสองขางดันแผนกระดาษหน่ึงแผน
หรือซองจดหมายหน่ึงซองเขาไปในชอง
ปอนเอกสารเอนกประสงคอยางแนนหนา 
จนกระท่ังขอบดานบนของกระดาษดันเขากับ
ลูกกล้ิงปอนเอกสาร 
ทําการดันกระดาษเขาไปยังลูกกล้ิงตอไป
เปนเวลาประมาณ 2 วินาที 
หรือจนกระท่ังเครื่องจับยึดกระดาษและดึง
เขาตอไป
 

 

หมายเหตุ
• ถาปรากฏขอความแสดงขอผิดพลาด 
Jam Manual Feed 
(กระดาษติดในชองปอนเอกสารเอนกประสงค) 
บนจอสัมผัส 
แสดงวาเครื่องไมสามารถจับและดึงแผนกระ
ดาษหรือซองจดหมายเขาไปได  
ต้ังคาใหมสําหรับเครือ่งโดยการนํากระดาษ
ออก จากน้ันกด Start (เริ่มตน) บนจอ
สัมผัส ใสกระดาษหรือซองจดหมายใหม 
และดันกระดาษเขากับลูกกล้ิงอยางแนนหนา

• ใสกระดาษหรือซองจดหมายลงในชองปอน
เอกสารเอนกประสงค 
โดยท่ีใหดานท่ีจะพิมพหงายข้ึน

• เมื่อเลือก ฉลาก ในไดรเวอรเครื่องพิมพ 
เครื่องจะปอนกระดาษจากชองปอนเอกสาร
เอนกประสงค แมวาจะไมไดเลือก ต้ังคาเอง 
เปนแหลงปอนกระดาษก็ตาม

• ใหกระดาษหรือซองจดหมายมลัีกษณะตรงและ
อยูในตําแหนงท่ีถูกตองในชองปอนเอกสาร
เอนกประสงค มิฉะน้ัน 
กระดาษหรือซองจดหมายอาจไมไดรับการ
ปอนอยางถูกตอง ทําใหการพิมพบิดเบี้ยว 
หรือกระดาษติด

• ดึงกระดาษหรือซองจดหมายออกใหสุดเมื อคุณ
พยายามใสกระดาษเขาไปยังชองปอนเอกสาร
เอนกประสงคอีกครัง้

• หามใสกระดาษหรอืซองจดหมายเกินหนึ งแผนใน
ชองปอนเอกสารเอนกประสงคไมวากรณีใดๆ 
เน่ืองจากอาจทําใหกระดาษติดได

 

f สงขอมูลการพิมพไปยังเครื่องพิมพ

หมายเหตุ
นําแผนกระดาษหรือซองจดหมายแตละหนาท่ี
พิมพเสร็จแลวออกทันทีเพ่ือปองกันกระดาษ
ติด

 

g หลังจากจอสัมผัสแสดง Manual Feed 
(ปอนกระดาษเอง) ยอนกลับสูข้ันตอน e 
เพ่ือใสกระดาษแผนถัดไป 
ดําเนินการซํ้าสําหรับแตละหนาท่ีคุณ
ตองการพิมพ

h (สําหรับการพิมพซองจดหมาย)
เมื่อคุณดําเนินการพิมพเสร็จสิ้นแลว 
ใหนําคันโยกสีเทาท้ังสองคันท่ีคุณไดนําลง
ท่ีข้ันตอน b ใหกลับสูตําแหนงเริ่มตน

i ปดฝาครอบดานหลัง 
(ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา) 
จนกระท่ังฝาครอบล็อกอยูในตําแหนงปด
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บริเวณท่ีไมสามารถสแกนไดและไมสามารถพิมพได 2

ภาพในตารางน้ีแสดงบริเวณท่ีไมสามารถสแกนไดและไมสามารถพิมพไดสูงสุด 
บริเวณท่ีไมสามารถพิมพไดอาจแตกตางกันข้ึนอยูกับขนาดกระดาษหรือการต้ังคาในแอพพลิเคช ันท่ีคุณใช

 การใชงาน ขนาดเอกสาร ดานบน (1)

ดานลาง (3)

ดานซาย (2)

ดานขวา (4)

โทรสาร (การสง) Letter 3 มม. 4 มม.

A4 3 มม. (ADF 
(ถาดปอนเอกสาร
อัตโนมัติ))
1 มม.
(กระจกสแกนเนอร)
3 มม.

Legal 3 มม. 4 มม.

สําเนา* Letter 4 มม. 4 มม.

*สําเนาเดียวหรือ
สําเนา 1 ใน 1

A4 4 มม. 3 มม.

Legal 4 มม. 4 มม.

การสแกน Letter 3 มม. 3 มม.

A4 3 มม. 3 มม.

Legal (ADF 
(ถาดปอนเอกสาร
อัตโนมัติ)) 

3 มม. 3 มม.

พิมพ Letter 4.2 มม. 4.2 มม.

A4 4.2 มม. 4.2 มม.

Legal 4.2 มม. 4.2 มม.

1

3

2 4
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2

การตั้งคากระดาษ 2

ขนาดกระดาษ 2

คุณสามารถใชกระดาษขนาดตอไปน้ีเพ่ือการพิมพ
โทรสาร: A4, Letter, Legal หรือ Folio

เมื่อคุณเปล่ียนแปลงขนาดกระดาษในถาด 
คุณจําเปนตองเปล่ียนแปลงการต้ังคาขนาดกระ
ดาษดวย 
เพ่ือใหเครื่องของคุณสามารถปรับเอกสารหรือ
โทรสารรับเขาใหพอดีกับหนากระดาษ

คุณสามารถใชกระดาษขนาดตอไปน้ีได

สําหรับการพิมพสําเนา: 
A4, Letter, Legal, Executive, A5, A5 L 
(ตามขอบดานยาว), A6 และ Folio (215.9 มม. × 
330.2 มม.)

สําหรับการพิมพโทรสาร: 
A4, Letter, Legal หรือ Folio (215.9 มม. × 
330.2 มม.)

a กด 

b (MFC-9330CDW และ MFC-9340CDW)
กด Tray Setting 
(การต้ังคาถาดใสกระดาษ)

c กด Paper Size (ขนาดกระดาษ)

d ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
A4, Letter (จดหมาย), Legal, EXE, 
A5, A5 L, A6 หรือ Folio 
จากน้ันกดการต้ังคาท่ีคุณตองการเปล่ียน

e กด 

หมายเหตุ
• เมื่อกระดาษขนาดท่ีเหมาะสมไมไดอยูในถาด 
โทรสารท่ีไดรบัจะถูกจัดเก็บในหนวยความจํา
ของเครือ่ง และ Size mismatch 
(ขนาดไมตรงกัน) จะปรากฏบนจอสัมผัส 
(สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ดู 
ขอความแสดงความผิดพลาดและขอความแจง 
การบํารงุรักษา uu หนา 121)

• หากในถาดใสกระดาษไมมีกระดาษ
และโทรสารรับเขาถูก
บันทึกไวในหนวยความจําของเครื่องแลว 
No Paper (ไมมีกระดาษ) 
จะปรากฏบนจอสัมผัส 
ใสกระดาษในถาดกระดาษเปลา

 

ชนิดของกระดาษ 2

เพ่ือใหไดคุณภาพการพิมพท่ีดีท่ีสุด 
ใหต้ังคาเครื่องตามชนิดของกระดาษท่ีคุณใชงาน

a กด 

b (MFC-9330CDW และ MFC-9340CDW)
กด Tray Setting 
(การต้ังคาถาดใสกระดาษ) 

c กด Paper Type (ชนิดกระดาษ)

d ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรอื b เพ่ือแสดง 
Thin (บาง), Plain Paper 
(กระดาษธรรมดา), Thick (หนา), 
Thicker (หนากวา), Recycled Paper 
(กระดาษรีไซเคิล) 
จากน้ันกดการต้ังคาท่ีคุณตองการเปล่ียน

e กด 
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กระดาษและส่ือส่ิงพิมพ
อ่ืนๆ 
ที่ใชรวมกับเคร่ืองพิมพ
ได 2

คุณภาพการพิมพอาจแตกตางกันข้ึนอยูกับชนิด
ของกระดาษท่ีคุณใช

ประเภทสื่อสิ่งพิมพท่ีใชรวมกับเครื่องพิมพ ได 
ไดแก กระดาษธรรมดา กระดาษชนิดบาง 
กระดาษชนิดหนา กระดาษชนิดหนาพิเศษ 
กระดาษปอนด กระดาษรีไซเคิล ฉลาก 
ซองจดหมาย หรือกระดาษเคลือบมัน (ดู 
สื่อสิ่งพิมพ uu หนา 233)

เพ่ือใหไดคุณภาพท่ีดีท่ีสุด 
ทําตามคําแนะนําดานลางน้ี:

 หามบรรจุกระดาษตางชนิดในถาดใสกระดาษ
พรอมกันเน่ืองจากอาจทําใหกระดาษติดหรือ
การปอนกระดาษผิดพลาด

 เพ่ือใหผลการพิมพถูกตอง 
คุณตองเลือกขนาดกระดาษจากซอฟตแวร
แอพพลิเคชั่นของคุณเปนขนาดเดียวกับ
กระดาษในถาด

 หลีกเล่ียงการสัมผัสพ้ืนผิวกระดาษสวนท่ีพิมพ 
หลังจากพิมพออกทันที

 กอนซ้ือกระดาษจํานวนมาก 
ทดลองใสกระดาษจํานวนเล็กนอยเพื่อตรวจ
สอบวากระดาษท่ีใชเหมาะสมกับเครือ่ง

 ใชฉลากที ออกแบบมาเพื อใชงานกับเคร ืองพิมพ
เลเซอร

ชนิดและขนาดของกระดาษ 2

เครื่องจะปอนกระดาษจากถาดปอนกระดาษหรือ
ชองปอนเอกสารเอนกประสงคท่ีติดต้ัง

ช่ือถาดกระดาษในไดรเวอรเครื่องพิมพ
และในคูมือนี้มีดังนี้: 2

ถาดและชุดถาดกระดาษที่
สามารถเลือกใชได

ชื่อ

ถาดใสกระดาษ ถาดท่ี 1

ชองปอนเอกสารเอนกประสงค ดวยตนเอง
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2

ความจุกระดาษของถาดใสกระดาษ 2

1 กระดาษขนาด Legal และ Folio ไมมีใชในบางภูมิภาค
2 ขนาดของ Folio คือ 215.9 x 330.2 มม.

ขอกําหนดกระดาษที่แนะนําใหใช 2

ขอกําหนดกระดาษท่ีเหมาะสําหรบัใชรวมกับเครือ่งพิมพน้ีมีดังน้ี

 ใชกระดาษธรรมดาท่ีเหมาะสมกับเครื่องพิมพเลเซอร/LED ในการถายเอกสาร

 ใชกระดาษหนา 75 ถึง 90 g/m2

 ใชกระดาษตามแนวท่ีมีคา Ph เปนกลาง และปริมาณความชื้นประมาณ 5%

 เครื่องพิมพน้ีสามารถใชกระดาษรีไซเคิลท่ีตรงตามมาตรฐาน DIN 19309

ขนาดกระดาษ ชนิดของกระดาษ จํานวนแผน

ถาดใสกระดาษ 
(ถาดท่ี 1)

A4, Letter, Legal 1, 
B5 (JIS), Executive, A5, 
A5 L, A6, Folio 1 2

กระดาษธรรมดา 
กระดาษชนิดบางและ
กระดาษรีไซเคิล

สูงสดุ 250 แผน (80 g/m2)

ชองปอนเอกสาร
เอนกประสงค

ความกวาง: 76.2 ถึง 
215.9 มม.

ความยาว: 116.0 ถึง 
355.6 มม.

กระดาษธรรมดา 
กระดาษชนิดบาง 
กระดาษชนิดหนา 
กระดาษชนิดหนาพิเศษ 
กระดาษปอนด 
กระดาษรีไซเคิล 
ซองจดหมาย ฉลาก 
กระดาษเคลือบมัน

1 แผน

1 ซองจดหมาย

น้ําหนักมาตรฐาน 75-90 g/m2

ความหนา 80-110 μm

ความเรียบผิว สูงกวา 20 วินาที

ความเหนียว 90-150 cm3/100

แนวเสนใย ตามแนว

ความตานทานไฟฟาสถิต 10e9-10e11 ohm

ความตานทานพ้ืนผิว 10e9-10e12 ohm-cm

ตัวเติม CaCO3 (เปนกลาง)

ปริมาณเถา ต่ํากวา 23 wt%

ความสวาง สูงกวา 80%

ความทึบแสง สูงกวา 85%
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การจัดการและการใชกระดาษ
แบบพิเศษ 2

เครือ่งพิมพน้ีออกแบบมาใหทํางานไดดีกับชนิด
กระดาษถายสําเนาและกระดาษปอนด อยางไรก็
ตาม ความแตกตางของกระดาษบางชนิดอาจสง
ผลตอคุณภาพการพิมพหรือการจัดการกระดาษ 
ทดสอบตัวอยางกระดาษกอนซ้ือกระดาษทุกครั้ง
เพ่ือใหมัน่ใจในคุณภาพการพิมพท่ีตองการ 
จัดเก็บกระดาษในกลองบรรจุกระดาษและปด
กลองใหสนิท 
จัดเก็บกระดาษบนพื้นราบเรียบและหางจากความ
ชื้น แสงแดดสองตรงและความรอน

ทําตามคําแนะนําท่ีสําคัญตอไปน้ีเมื่อเลือกกระ
ดาษ:

 อยาใชกระดาษอิงคเจ็ทเน่ืองจากอาจทําให
กระดาษติดหรือทําใหเครื่องพิมพเกิดความ
เสียหาย

 กระดาษที นํากลับมาใชใหมตองใชนำหมึกที ทน
ตออุณหภูมิ 200 °C 
จากกระบวนการตัวทําความรอนของเครือ่งได

 หากคุณใชกระดาษปอนด กระดาษผิวหยาบ 
หรือกระดาษท่ีมีรอยยนหรือรอยยับ 
คุณภาพของกระดาษในการพิมพอาจลดลง

ชนิดของกระดาษที่ควรหลีกเลี่ยง 2

ขอควรจํา
กระดาษบางชนิดอาจมีคุณภาพตํ่าหรืออาจทํา
ใหเครื่องพิมพเกิดความเสียหาย

หามใชกระดาษตอไปน้ี:

• กระดาษท่ีมีลวดลายมาก

• กระดาษท่ีเรียบล่ืนหรือมันเงาเกินไป

• กระดาษท่ีมวนหรอืมีรอยพับ
 

1 กระดาษที่มวน 2 มม. 
ขึ้นไปอาจทําใหกระดาษติด

• กระดาษเคลือบผิวหรือกระดาษตกแตงทาง
เคมี

• กระดาษท่ีขาด มีรอยยับหรือรอยพับ

• กระดาษที มนีำหนักเกินกวาที แนะนําในคู มอืนี 

• กระดาษท่ีเย็บดวยลวดเย็บกระดาษ

• กระดาษที มหัีวจดหมายที ใชสยีอมอุณหภูมติำ
หรือการถายภาพดวยความรอน

• กระดาษตอเน่ืองหรือไมมีคารบอน

• กระดาษที ออกแบบสําหรบัการพิมพอิงคเจท็

ชนิดของกระดาษขางตนน้ีอาจทําใหเครื่องของ
คุณเสียหายได  
ความเสียหายน้ีอาจไมอยูภายใตการรับประกัน
หรือขอตกลงเก่ียวกับการใหบริการของ 
Brother

 

1

1
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2

ซองจดหมาย 2

เครื่องน้ีออกแบบมาใหทํางานไดดีกับ
ซองจดหมายสวนมาก อยางไรก็ตาม 
ซองจดหมายบางชนิดอาจประสบปญหาการปอน
และคุณภาพการพิมพอันเน่ืองมาจากวิธีการผลิต 
ซองจดหมายควรมีขอบตรงไมมีรอยพับหรือรอย
ยับ ซองจดหมายตองเรียบ 
ไมโปงพองหรือไมบางจนเกินไป 
ใชเฉพาะซองจดหมายคุณภาพดีจาก
ผูจําหนายท่ีมคีวามเขาใจวาคุณจะนําซอง
จดหมายไปใชกับเครื่องเลเซอร

ซองจดหมายสามารถปอนผานชองปอนเอกสาร
เอนกประสงคเทาน้ัน

ขอแนะนําใหคุณทดสอบพิมพซองจดหมายเพ่ือให
มั่นใจวาคุณภาพการพิมพท่ีไดเปนท่ีนาพึงพอใจ

ชนิดของซองจดหมายที่ควรหลีกเลี่ยง 2

ขอควรจํา
หามใชซองจดหมายตอไปน้ี:

• ซองจดหมายท่ีขาด มวน 
มีรอยยนหรือผิดรูป

• ซองจดหมายที มนัเงาหรอืมลีวดลายมากเกิน
ไป

• ซองจดหมายท่ีติดกระดุม 
เย็บดวยลวดเย็บกระดาษ 
กดดวยลูกดุมหรือผูกดวยเชือก

• ซองจดหมายแบบลอกแถบกาว

• ซองจดหมายท่ีโปงพอง

• ซองจดหมายท่ีมีรอยยับชัดเจน

• ท่ีมีตัวนูน (มีอักษรนูนประทับ)

• ซองจดหมายที ผานการพิมพดวยเคร ืองพิมพ
เลเซอรหรือ LED แลว

• ซองจดหมายท่ีผานการพิมพดานในแลว

• ซองจดหมายท่ีไมสามารถจัดเรียงใหเปน
ระเบียบเมื่อวางซอนกัน

• ซองจดหมายที ผลิตจากกระดาษที มนีำหนัก
มากกวาขอกําหนดนํ้าหนักกระดาษท่ี
สามารถใชรวมกับเครื่องพิมพได

• ซองจดหมายที มขีอบบดิเบ ียวหรอืไมเปนทรง
สี่เหล่ียมเสมอกัน

• ซองจดหมายแบบมีชอง มีรู 
มีรอยตัดหรือถูกเจาะรู

• ซองจดหมายที มแีถบกาวสําหรบัลอกปดซอง
ดังแสดงในภาพดานลาง
 

• ซองจดหมายแบบสองปากซองดังแสดงใน
ภาพประกอบ
 

• ซองจดหมายที ปากซองแบบซีลปดไมพับลง
ขณะซ้ือ

• ซองจดหมายท่ีมุมซองแตละดานพับเขาดัง
แสดงในภาพดานลาง
 

หากคุณใชชนิดของซองจดหมายตามรายการ
ขางตน 
อาจสงผลใหเครื่องพิมพเกิดความเสียหาย 
ความเสียหายน้ีอาจไมอยูภายใตการรบัประกัน
หรือขอตกลงเก่ียวกับการใหบริการของ 
Brother

บางครั้งคุณอาจประสบปญหาการปอนกระดาษ
ท่ีเกิดจากความหนา ขนาด 
และรูปแบบการพับซองจดหมายของกระดาษท่ี
คุณใช
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ฉลาก 2

เครือ่งพิมพสามารถพิมพฉลากท่ัวไปท่ีออกแบบมา
สําหรบัใชกับเครือ่งเลเซอรได 
ฉลากควรมีแถบกาวท่ีทําจากอะครลิิก 
เน่ืองจากวัสดุน้ีทนตออุณหภูมิสูงในชุดทําความ
รอนได แถบกาวตองไมสัมผัสกับสวนใดๆ 
ของเครื่องเน่ืองจากอาจทําใหสวนของฉลากติด
กับชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) หรือลูกกล้ิง 
และอาจทําใหฉลากติดและคุณภาพการพิมพลด
ลง ตองไมมีสวนกาวเปดออกระหวางฉลาก 
จัดวางฉลากใหเหมาะสมเพ่ือใหครอบคลุมความ
ยาวและความกวางของกระดาษท้ังหมด 
การใชฉลากท่ีมีพ้ืนท่ีวางอาจสงผลใหฉลากลอก
หลุดออกและทําใหเกิดฉลากติดหรือเกิด
ปญหาในการพิมพ

ฉลากทุกชนิดท่ีใชกับเครื่องพิมพน้ีตองทนตอ
อุณหภูมิ 200 °C ภายในระยะเวลา 0.1 วินาทีได

สามารถปอนฉลากผานชองปอนเอกสารเอนก
ประสงคเทาน้ัน

ชนิดของฉลากที่ควรหลีกเลี่ยง 2

หามใชฉลากท่ีขาด มวน มีรอยยนหรือผิดรูป
 

ขอควรจํา
• หามปอนแผนฉลากท่ีใชแลวบางสวน 
แผนกระดาษฉลากท่ีลอกฉลากแลวอาจทําให
เครือ่งพิมพเกิดความเสียหาย

• หามนําฉลากที ใชแลวมาใชใหมหรอืใสฉลากที ใช
แลวหรือมีบางฉลากถูกลอกออกแลวบนแผน
ฉลาก

• แผนฉลากตองมนีำหนักไมเกินขอกําหนดนำหนัก
กระดาษท่ีอธิบายไวในคูมือผูใชน้ี 
ฉลากท่ีมีนํ้าหนักเกินขอกําหนดท่ีกําหนดไว
อาจไมสามารถปอนเขาเครื่องพิมพไดหรือ
อาจเกิดการผิดพลาดในการพิมพ 
และอาจทําใหเครื่องพิมพเกิดความเสียหาย
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3

3

วิธีการวางเอกสาร 3

คุณสามารถสงโทรสาร ทําสําเนาและสแกนจาก 
ADF (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) 
และกระจกสแกนเนอร

การใช ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) 3

ADF (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) 
สามารถใสกระดาษไดสูงสุด 35 แผน 
และปอนครั้งละหน่ึงแผน 
ขอแนะนําใหคุณใชกระดาษมาตรฐาน 80 g/m2 
และคล่ีกระดาษกอนวางใน ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)

ขนาดเอกสารที่สนับสนุน 3

วิธีการวางเอกสาร 3

ขอควรจํา
• อยาวางกระดาษหนาไวบนกระจกสแกนเนอร 
ถาคุณทําเชนน้ี ADF อาจติดขัด

• อยาใชกระดาษท่ีมวน ยน พับ ฉีกขาด 
เย็บกระดาษ คลิปหนีบ 
กระดาษแปะหรือติดเทป

• อยาใชกระดาษแข็ง หนังสือพิมพหรอืผา กับ 
ADF ใหใชกับกระจกสแกนเนอร

• เพ่ือปองกันไมใหเครื่องของคุณเสียหายขณะใช  
ADF อยาดึงเอกสารขณะกําลังปอน

 

หมายเหตุ
• หากตองการสแกนเอกสารท่ีไมพอดีกับ ADF 

(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) ดูท่ี 
การใชกระจกสแกนเนอร uu หนา 36

• ADF (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) 
ใชงานงายหากคุณวางเอกสารหลายหนา

• ตรวจสอบวาเอกสารที มนีำยาลบคําผดิหรอืเขียน
ดวยนํ้าหมึกท่ีแหงสนิทแลว

 

a เปดฐานรองเอกสาร ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมติั)(1) 
ยกข้ึนและเปดแผนรองเอกสารออกของ ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมติั) (2)
 

b คล่ีกระดาษออกจากกัน

c จัดวางหนาเอกสารของคุณ 
หงายข้ึนชิดขอบบน ใน ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมติั) 
จนกวาขอความบนจอสัมผัสจะแสดง 
ADF Ready 
(พรอมใชกับถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) 
และคุณรูสึกวาแผนบนสุดของเอกสารสัมผัส
กับลูกกล้ิงปอนกระดาษแลว

การวางเอกสาร 3

ความยาว: 147.3 ถงึ 355.6 มม.

ความกวาง: 147.3 ถงึ 215.9 มม.

น้ําหนัก: 64 ถึง 90 g/m2

1

2
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d ปรับแครปรับกระดาษ (1) 
ใหพอดีกับความกวางของเอกสารของคุณ
 

หมายเหตุ
หากตองการสแกนเอกสารท่ีไมใชขนาด
มาตรฐาน ดูท่ี การใชกระจกสแกนเนอร 
uu หนา 36

 

การใชกระจกสแกนเนอร 3

คุณสามารถใชกระจกสแกนเนอรในการสงโทรสาร 
ทําสําเนาหรือสแกนหนาหนังสือครั้งละหน่ึงหนา

ขนาดเอกสารที่สนับสนุน 3

วิธีการวางเอกสาร 3

หมายเหตุ
หากตองการใชกระจกสแกนเนอร ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) ตองวางเปลา

 

a ยกฝาครอบเอกสาร

b วางเอกสาร คว่ําลง 
ท่ีมุมซายบนของกระจกสแกนเนอรโดยใช
แครปรับกระดาษซายและดานบน
 

 

c ปดฝาครอบเอกสาร

ขอควรจํา
ถาเอกสารเปนหนังสือหรือหนา 
อยากระแทกฝาครอบหรือออกแรงกดทับ

 

ความยาว: สูงสดุ 300.0 มม.

ความกวาง: สูงสดุ 215.9 มม.

น้ําหนัก: สูงสดุ 2.0 กก.

1



37

4

4

วิธีการสงโทรสาร 4

ข้ันตอนตอไปน้ีอธิบายวิธีการสงโทรสาร 
หากตองการสงโทรสารท่ีมีหลายหนา ใช ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)

a ทาํตามขั นตอนตอไปนี เพ ือวางเอกสารของคณุ:

 วางเอกสาร หงายข้ึน ใน ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) (ดู การใช 
ADF (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) 
uu หนา 35)

 วางเอกสารของคุณ คว่ําลง 
บนกระจกสแกนเนอร (ดู 
การใชกระจกสแกนเนอร uu หนา 36)

b ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกต้ังคา
เปน Off (ปด) กด Fax (โทรสาร)

 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกต้ังคา
เปน On (เปด) กด Fax (โทรสาร) และ 
Sending Faxes (การสงโทรสาร)

 

 จอสัมผัสจะแสดง:
 

c คุณสามารถเปล่ียนตัวเลือกการสงโทรสารดัง
ตอไปน้ี กด Options (ตัวเลือก) 
ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b 
เพ่ือเล่ือนดูการต้ังคาโทรสาร 
เมื่อการต้ังคาท่ีคุณตองการถูกแสดงข้ึน 
กดและเลือกตัวเลือกใหม 
เมื่อคุณเปล่ียนแปลงตัวเลือกเสร็จแลว กด 
OK (ตกลง)

หมายเหตุ
สําหรับคําสั่งและการต้ังคาการสงโทรสารข้ัน
สูงดังตอไปน้ี 
uuคูมือข้ันสูงสําหรับผูใช:การสงโทรสาร

• 2-sided Fax (โทรสาร 2 ดาน) 
(MFC-9340CDW)

• Contrast (ความคมชัด)

• Fax Resolution (ความละเอียดโทรสาร)

• Broadcasting (การกระจายสัญญาณ)

• Real Time TX (TX เวลาจริง)

• Overseas Mode (โหมดตางประเทศ)

• Delayed Fax (หนวงเวลาโทรสาร)

• Batch TX (ชุด TX)

• Coverpage Note (บันทึกหนาปก)

• Coverpage Setup (ต้ังคาใบปะหนา)

• Polled TX (ดึงขอมูล TX)
 

การสงโทรสาร 4
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d (MFC-9340CDW)
เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหน่ึงดานลาง:

 เพ่ือสงเอกสาร 1 ดาน ไปท่ีข้ันตอน e

 เพ่ือสงเอกสาร 2 ดาน เลือกการสแกน 2 
ดานสําหรับเอกสาร 2 
ดานของคุณดังตอไปน้ี:

กด Options (ตัวเลือก)

ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b 
เพ่ือแสดง 2-sided Fax 
(โทรสาร 2 ดาน) และกด 
2-sided Fax (โทรสาร 2 ดาน)

กด 2-sided Scan: Long Edge 
(สแกน 2 ดาน: ตามขอบดานยาว) หรือ 
2-sided Scan: Short Edge 
(สแกน 2 ดาน: ตามขอบดานสั้น)

กด OK (ตกลง)

หมายเหตุ
คุณสามารถสงเอกสาร 2 ดานจาก ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)

 

e ใสหมายเลขโทรสาร
การใชงานแปนกดหมายเลข

การใชงานสมุดที่อยู

 Address Book (สมุดท่ีอยู)

การใชงานประวัติการโทร

 Call History (ประวัติการโทร)

 (สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูท่ี 
วิธีการโทรออก uu หนา 58)

f กด Fax Start (เริ่มตนโทรสาร)

การสงโทรสารจาก ADF

 เครื่องจะเริ่มสแกนเอกสาร

การสงโทรสารจากกระจกสแกนเนอร
ถา Real Time TX (TX เวลาจรงิ) เปน 
On (เปด) 
เครื่องจะสงเอกสารโดยไมสอบถามวามีหนา
ท่ีตองการจะสแกนเพิ่มเติมหรือไม

เมื่อ Real Time TX (TX เวลาจรงิ) เปน 
Off (ปด):

 ถาคุณกด Fax Start (เริ่มตนโทรสาร) 
เครื่องจะเริ่มสแกนหนาแรก

เมื่อจอสัมผัสแสดง Next Page? 
(หนาถัดไป?) ใหดําเนินการตอไปน้ี

• เพ่ือสงเอกสารหนาเดียว กด No 
(ไมใช) เครื่องจะเริม่สงเอกสาร

• ถาตองการสงเอกสารมากกวาหน่ึงแผน 
กด Yes (ใช) 
และวางหนาถัดไปบนกระจก
สแกนเนอร กด OK (ตกลง) 
เครื่องจะเริ่มสแกนหนา 
(ทําซํ้าข้ันตอนน้ีสําหรับทุกหนา)

หยุดการสงโทรสาร 4

เพ่ือหยุดการสงโทรสาร กด 
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4

การสงโทรสารจากเอกสารขนาด 
Letter จากกระจกสแกนเนอร 4

ขณะสงโทรสารจากเอกสารขนาด Letter 
คุณจะตองกําหนดขนาดกระจกสแกนเนอรเปน 
Letter (จดหมาย) ไมเชนน้ัน 
สวนของโทรสารของคุณอาจปรากฏไมครบถวน

a ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกต้ังคา

เปน Off (ปด) กด  (Fax 

(โทรสาร))

 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกต้ังคา

เปน On (เปด) กด  (Fax 

(โทรสาร)) และ Sending Faxes 
(การสงโทรสาร)

b กด Options (ตัวเลือก)

c ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Glass Scan Size 
(ขนาดสแกนกระจกสแกน)

d กด Glass Scan Size 
(ขนาดสแกนกระจกสแกน)

e กด Letter (จดหมาย)

f กด OK (ตกลง)

การยกเลิกโทรสารระหวาง
ดําเนินการ 4

กด  เพ่ือยกเลิกการสงโทรสาร ถาคุณกด  
ขณะท่ีเครื่องกําลังตอหมายเลข หรือกําลังสง 
จอสัมผัสจะแสดง Cancel Job? (ยกเลิกงาน?)

กด Yes (ใช) เพ่ือยกเลิกการสงโทรสาร

รายงานการตรวจสอบความถูก
ตองการสงสัญญาณ 4

คุณสามารถใชรายงานการตรวจสอบความถูกตอง
การสงสัญญาณเปนหลักฐานท่ีคุณสงโทรสาร 
รายงานน้ีแสดงชื่อผูรับหรือหมายเลขโทรสาร 
เวลาและวันท่ีสง ระยะเวลาสง จํานวนหนาท่ีสง 
และระบุวาการสงสําเร็จหรือไม

รายงานการตรวจสอบความถูกตองการสงสัญญาณ
สามารถต้ังคาไดหลายรูปแบบดังน้ี:

 On (เปด): พิมพรายงานทุกครั้งหลังสงโทรสาร

 On+Image (เปด+ภาพ): 
พิมพรายงานทุกครั้งหลังสงโทรสาร 
สวนของหนาแรกของโทรสารจะปรากฏใน
รายงาน

 Off (ปด): 
พิมพรายงานหากโทรสารของคุณสงไมสําเร็จ
เน่ืองจากเกิดขอผิดพลาดเก่ียวกับการสง
สัญญาณ การต้ังคาจากโรงงานคือ Off (ปด)

 Off+Image (ปด+ภาพ): 
พิมพรายงานหากโทรสารของคุณสงไมสําเร็จ
เน่ืองจากเกิดขอผิดพลาดเก่ียวกับการสง
สัญญาณ 
สวนของหนาแรกของโทรสารจะปรากฏใน
รายงาน

a กด 

b กด All Settings (การต้ังคาท้ังหมด)

c ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรอื b เพ่ือแสดง 
Fax (โทรสาร)

d กด Fax (โทรสาร)

e ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรอื b เพ่ือแสดง 
Report Setting (การต้ังคารายงาน)

f กด Report Setting 
(การต้ังคารายงาน)

g กด Transmission (การสงขอมูล)

h กด On (เปด), On+Image (เปด+ภาพ), 
Off (ปด) หรือ Off+Image (ปด+ภาพ)

i กด 
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หมายเหตุ
• ถาคุณเลือก On+Image (เปด+ภาพ) หรือ 
Off+Image (ปด+ภาพ) 
ภาพจะไมปรากฏในรายงานการตรวจสอบความ
ถูกตองการสงสัญญาณ 
ถาการสงสัญญาณแบบทันทีถูกต้ังคาไปท่ี On 
(เปด) (uuคูมือข้ันสูงสําหรับผูใช, 
การสงสัญญาณแบบทันที).

• ถาการสงสัญญาณสําเร็จ OK (ตกลง) 
จะปรากฏถัดจาก RESULT (ผลลัพธ) 
ในรายงานการตรวจสอบความถูกตองการสง
สัญญาณ 
ถาการสงสัญญาณไมสําเร็จ ERROR 
(ผิดพลาด) จะปรากฏข้ึนถัดจาก RESULT 
(ผลลัพธ)
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5

5

โหมดการรับของตวัเคร่ือง 5

คุณตองเลือกโหมดการรับของตัวเครื่องท้ังน้ีข ึ้นอยูกับอุปกรณภายนอกและบริการโทรศัพทท่ีคุณมีในสาย
ของคุณ

การเลือกโหมดการรับของตัวเคร่ือง 5

ตามคาเริ่มตน เครื่องของคุณจะรับโทรสารท่ีสงเขามาโดยอัตโนมัติ 
แผนภาพดานลางจะชวยคุณเลือกโหมดรับท่ีเหมาะสม 
(สําหรับขอมูลรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับโหมดการรับของตัวเครื่อง ดูท่ี การใชโหมดการรับของ ตัวเครื่อง 
uu หนา 43)
 

ถาตองการต้ังคาโหมดรบัโหมดการรับของตัวเคร ื่อง ทําตามคําแนะนําดานลาง

a กด 

b กด All Settings (การต้ังคาท้ังหมด)

c ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง Fax (โทรสาร)

d กด Fax (โทรสาร)

e ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง Setup Receive (ต้ังคาการรบั)

f กด Setup Receive (ต้ังคาการรับ)

g ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง Receive Mode (โหมดรับ)

การรับโทรสาร 5

Fax

Manual

External TAD

Fax/Tel

คุณตองการใชคุณสมบัติโทรศัพทของเครื่องของคุณหรือไม (ถามี) 
หรือตองการใชโทรศัพทภายนอกหรืออุปกรณตอบรับโทรศัพทภายนอกท่ีเชื่อมตอใน
สายเดียวกับเครื่องหรือไม

คุณตองการใชฟงกชั่นขอความเสียงของ
เครื่องตอบรับโทรศัพทภายนอกหรือไม

คุณตองการใหเครื่องรับโทรสารและรับสาย
โทรศัพทโดยอัตโนมัติหรือไม

ใช

ใช

ไมใช

ไมใช

ใช

ไมใช
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h กด Receive Mode (โหมดรับ)

หมายเหตุ
ถาคุณไมสามารถเปล่ียนแปลง Receive Mode (โหมดรับ) 
ตรวจสอบวาคุณลักษณะเสียงเรียกท่ีแตกตางถูกต ั้งคาเปน ปด (ดู เสียงเรียกท่ีแตกตาง uu หนา 51)

 

i กด Fax (โทรสาร), Fax/Tel (โทรสาร/โทรศัพท), External TAD (TAD ภายนอก) หรือ 
Manual (ดวยตนเอง)

j กด 
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5

การใชโหมดการรับของ
ตัวเคร่ือง 5

โหมดการรับของตัวเครื่องบางโหมดจะรับสาย 
โทรสาร โดยอัตโนมติั (Fax (โทรสาร) และ 
Fax/Tel (โทรสาร/โทรศัพท)) 
คุณอาจตองการเปล่ียนแปลงการชะลอเสียงเรียก
กอนใชโหมดน้ี (ดู การชะลอการเรียกสาย 
uu หนา 44)

โทรสารเทาน้ัน 5

โหมด Fax (โทรสาร) 
จะรับสายทุกสายเปนโทรสารโดยอัตโนมัติ

โทรสาร/โทรศัพท 5

โหมด Fax/Tel (โทรสาร/โทรศัพท) 
ชวยใหคุณจัดการสายเรียกเขาโดยอัตโนมัติ 
โดยการจดจําวาเปนโทรสารหรือการโทรออกโดย
ใชเสียง 
และจัดการกับสายในลักษณะใดลักษณะหน่ึงตอ
ไปน้ี:

 รับโทรสารโดยอัตโนมัติ

 การโทรออกโดยใชเสียงจะสงเสียงกริ่งเรยีกเขา 
F/T เพ่ือแจงใหคุณรับสาย เสียงกริง่เรียกเขา 
F/T เปนเสียงเรยีกท่ีดังติดกันแบบสองครั้งจาก
เครื่องของคุณ

 ใชโหมดนี ถาคุณไดรบัการโทรออกโดยใชเสียง
บางครั้ง

(ดูท่ี ระยะเวลาในการดังของเสียงกริ่งเรียกเขา F/T 
(โหมดเครื่องโทรสาร/โทรศัพท เทาน้ัน) 
uu หนา 44 และ การชะลอการเรียกสาย 
uu หนา 44)

ดวยตนเอง 5

โหมด Manual (ดวยตนเอง) 
จะปดฟงกชั่นรับสายอัตโนมัติท้ังหมด 
เวนแตวาคุณจะใชคุณลักษณะรับเสียงเรียกท่ี
แตกตาง

ถาตองการรบัโทรสารในโหมดทําดวยตนเอง 

ยกชุดหูฟงโทรศัพทภายนอก หรือกด  (Fax 

(โทรสาร)) จากน้ันกด Hook (ปุมวางสาย) 
เมื่อคุณไดยินเสียงสัญญาณเครื่องโทรสาร 
(เสียงปปสั้นซํ้าๆ) กด Fax Start 
(เริ่มตนโทรสาร) แลวกด Receive (รับ) 
เพ่ือรับโทรสาร คุณสามารถใชคุณลักษณะ 
การตรวจจับโทรสาร 
เพ่ือรับโทรสารโดยยกชุดหูฟงโทรศัพทสายเดียว
กับเครื่อง

(ดูท่ี การตรวจจับโทรสาร uu หนา 45)

ถาคุณใชโมเด็มคอมพิวเตอรกับสายเดียวกัน 
การสงโทรสารอาจทํางานผิดพลาด

อุปกรณตอบรับโทรศัพทภาย
นอก (TAD) 5

โหมด External TAD (TAD ภายนอก) 
ใหเครื่องตอบรับโทรศัพทรับสายเรยีกเขาของค ุณ 
สายเรียกเขาจะ ไดรับการจัดการ 
ดวยวิธีการตอไปน้ี:

 รับโทรสารโดยอัตโนมัติ

 ผูโทรออกดวยเสียงสามารถบันทึกขอความใน
อุปกรณตอบรับโทรศัพทภายนอก (TAD)

(สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ใหดูท่ี 
การเชื่อมตออุปกรณตอบรับโทรศัพทภายนอก 
(TAD) uu หนา 52)
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การตั้งคาโหมดการรับ
ของตวัเคร่ือง 5

การชะลอการเรียกสาย 5

การต้ังคาการชะลอเสียงเรียกเขา 
จะกําหนดจํานวนครั้งท่ีเครื่องสงเสียงเรียกกอนรับ
สายในโหมด Fax (โทรสาร) และ Fax/Tel 
(โทรสาร/โทรศัพท)

ถาคุณใชสายโทรสารภายนอกหรือสายโทรศัพท
ตอกับสายเดียวกับเครื่อง 
เลือกจํานวนเสียงเรียกเขาสูงสุด (ดู 
การตรวจจับโทรสาร uu หนา 45 และ 
การทํางานจากโทรศัพทภาย 
นอกหรือโทรศัพทท่ีตอแยกออก จากตัวเครื่อง 
uu หนา 55)

a กด 

b กด All Settings (การต้ังคาท้ังหมด)

c ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Fax (โทรสาร)

d กด Fax (โทรสาร)

e ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Setup Receive (ต้ังคาการรับ)

f กด Setup Receive (ต้ังคาการรบั)

g ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Ring Delay (หนวงเวลาเสียงเรียก)

h กด Ring Delay (หนวงเวลาเสียงเรียก)

i กดเพ่ือเลือกจํานวนครั้งท่ีสายเรียกเขาดังข้ึน
กอนเครื่องจะรับสาย

j กด 

ระยะเวลาในการดังของเสียงกร่ิง
เรียกเขา F/T 
(โหมดเคร่ืองโทรสาร/โทรศัพท
เทาน้ัน) 5

เมื่อมีผูโทรเขามาท่ีเครื่องของคุณ 
คุณและผูโทรของคุณจะไดยินเสียงเรียกโทรศัพท 
ตามปกติ 
จํานวนเสียงเรียกเขาถูกกําหนดโดยการต้ังคาการ
ชะลอเสียงเรียกเขา

ถาสายเปนโทรสาร เครื่องของคุณจะรับสาย 
แตถาสายเปนการโทรดวยเสียง 
เครื่องจะสงเสียงกริ่งเรียกเขา F/T 
(เสียงเรยีกท่ีดังติดกันแบบสองครั้ง) 
เมื่อคุณไดต้ังคาในการต้ังคาระยะเวลาในการดัง
ของเสียงกริ่งเรยีกเขา F/T 
ถาคุณไดยินเสียงกริ่งเรียกเขา F/T 
หมายความวาคุณมีเสียงเรียกจากผูโทรเขาในสาย

เน่ืองจากเสียงเรียกเขาโทรสาร/โทรศัพทน้ันดัง
จากเครือ่ง 
โทรศัพทสวนขยายหรือโทรศัพทภายนอกจะไมสง
เสียงเรยีกเขา 
แตคุณจะยังสามารถรับสายโทรศัพทดังกลาวได 
(สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ดู การใชรหัสระยะไกล 
uu หนา 55)

a กด 

b กด All Settings (การต้ังคาท้ังหมด)

c ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรอืกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Fax (โทรสาร)

d กด Fax (โทรสาร)

e ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรอืกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Setup Receive (ต้ังคาการรับ)

f กด Setup Receive (ต้ังคาการรบั)

g ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรอืกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
F/T Ring Time 
(ระยะเวลาในการดังของเสียงกริ่งเรียกเขา F
/T)
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5

h กด F/T Ring Time 
(ระยะเวลาในการดังของเสียงกริ่งเรียกเขา F
/T)

i กดเลือกระยะเวลาท่ีเครื่องสงเสียงเรียกเพ่ือ
แจงวาคุณมีสายเรียกเขาการโทรดวยเสียง 
(20, 30, 40 หรือ 70 วินาที)

j กด 

หมายเหตุ
แมวาผูรับสายจะวางสายระหวางเสียงเรียกเขา
แบบซํ้าสองครัง้ 
เครื่องจะยังคงสงเสียงเรียกเขาเปนเวลาตามท ี่
กําหนด

 

การตรวจจับโทรสาร 5

ถา การตรวจจับโทรสาร อยูที่ On (เปด): 5

เครื่องสามารถรับโทรสารโดยอัตโนมัติ 
แมวาคุณจะรับสาย เมื่อคุณเห็น Receiving 
(การรับ) บนจอสัมผัส 
หรือไดยินเสียงคลิกในสายโทรศัพทผานชุดหูฟง
โทรศัพทท่ีคุณใชเพียงวางชุดหูฟงโทรศัพท 
เครื่องของคุณจะดําเนินการอ่ืนๆ ท้ังหมด

ถา การตรวจจับโทรสาร อยูที่ Off (ปด): 5

หากคุณอยูท่ีเครื่องและตอบรับการติดตอดวยโทร
สารกอนโดยยกชุดหูฟงโทรศัพทภายนอก แลวกด 
Fax Start (เริ่มตนโทรสาร) แลวกด Receive 
(รับ) เพ่ือรับโทรสาร

ถาคุณรับสายโทรศัพทท่ีตอแยกออกจากตัวเครื่อง 
กด l51 (ดู การทํางานจากโทรศัพทภาย 
นอกหรือโทรศัพทท่ีตอแยกออก จากตัวเครื่อง 
uu หนา 55)

หมายเหตุ
• ถาคุณลักษณะน้ีถูกต้ังคาเปน On (เปด) 
แตเครื่องของคุณไมเชื่อมตอการติดตอดวย
โทรสารเมื่อคุณยกชุดหูฟงโทรศัพทท่ีตอแยก
ออกจากตัวเครื่อง กดรหัสในการรับโทรสาร 
l51

• ถาคุณสงโทรสารจากคอมพิวเตอรในสาย
โทรศัพทเดียวกัน และเครื่องติดขัด ต้ังคา 
การตรวจจับโทรสาร เปน Off (ปด)
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a กด 

b กด All Settings (การต้ังคาท้ังหมด)

c ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Fax (โทรสาร)

d กด Fax (โทรสาร)

e ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Setup Receive (ต้ังคาการรับ)

f กด Setup Receive (ต้ังคาการรบั)

g ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Fax Detect (ตรวจหาโทรสาร)

h กด Fax Detect (ตรวจหาโทรสาร)

i กด On (เปด) (หรอื Off (ปด))

j กด 

การเรียกดูตวัอยาง
โทรสาร (ขาวดําเทานั้น) 5

วิธีการเรียกดูตัวอยางโทรสารท่ี
ไดรับ 5

คุณสามารถดูโทรสารท่ีไดรับบนจอสัมผัส 

โดยการกด  (Fax (โทรสาร)) จากน้ัน 

 (Received Faxes (โทรสารท่ีไดรบั)) 

เมื่อเครื่องอยูในสถานะพรอม 
จะมีขอความปรากฎข้ึนบนจอสัมผัสเพ่ือแจงเตือน
ใหคุณรับโทรสารใหม

การตั้งคาการเรียกดูตัวอยางโทรสาร 5

a กด 

b กด  (Fax Preview 

(ตัวอยางโทรสาร))

c กด On (เปด) (หรือ Off (ปด))

d กด Yes (ใช)

e จอสัมผัสจะแจงใหคุณทราบวาจะไมพิมพ
โทรสารท่ีจะเขามาในอนาคตเมื่อคุณไดรบั
โทรสารเหลาน้ัน
กด Yes (ใช)

f กด 

หมายเหตุ
เมื่อเปดการเรียกดูตัวอยางโทรสาร 
จะไมมีการพิมพสําเนาสํารองของโทรสารน้ัน 
สําหรบัการสงตอโทรสารและการรับ PC-Fax 
แมวาคุณจะต้ังคาการพิมพสํารองเปน On 
(เปด)
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5

การใชงานการเรียกดูตัวอยางโทรสาร 5

เมื่อคุณไดรับโทรสาร 
คุณจะเห็นขอความปรากฏข้ึนบนจอสัมผัส 
(ตัวอยางเชน: New Fax(es):01 
(โทรสารใหม) [View] (แสดง))

a กด View (แสดง)
จอสัมผัสจะแสดงรายการโทรสาร

หมายเหตุ
• แมวาโทรสารที พิมพจะแสดงเวลาและวันที ที ได
รับ ถาเปดใชงานการประทับตรารับโทรสาร 
หนาจอเรียกดูตัวอยางโทรสารจะไมแสดงวันท่ี
และเวลาท่ีไดรับ

• รายการโทรสารจะรวมทั งโทรสารเกาและโทรสาร
ใหม 
โทรสารใหมน้ันจะถูกบงชี้ดวยเครื่องหมายสี
นํ้าเงินดานขางโทรสาร

• เพ่ือดูโทรสารท่ีมีการเรียกดูตัวอยางมากอนแลว 
กด Fax (โทรสาร) และ Received Faxes 
(โทรสารท่ีไดรบั)

 

b ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b 
เพ่ือแสดงหมายเลขโทรสารของโทรสารท่ี
คุณตองการ

c กดโทรสารท่ีคุณตองการ

หมายเหตุ
• ถาโทรสารของคุณมีขนาดใหญ 
อาจมกีารหนวงเวลาเล็กนอยกอนท่ีจะแสดง

• จอสัมผัสจะแสดงเลขหนาปจจุบัน 
และจํานวนหนารวมของขอความโทรสาร 
เมื่อขอความโทรสารของคุณมากกวา 99 หนา 
จํานวนหนารวมจะถูกแสดงเปน “XX”

 

กดจอสัมผัสหรือแผงสัมผัสเพ่ือสั่งการดัง
ตอไปน้ี

d กด 

วิธีการพิมพโทรสาร 5

a กด  (Fax (โทรสาร))

b กด Received Faxes (โทรสารท่ีไดรับ)

c กดโทรสารท่ีคุณตองการ

d กด Start (เริ่มตน)

e กด 

คําอธิบาย
 ขยายโทรสาร

 ยอโทรสาร

 หรือ เลื่อนตามแนวตั้ง

 หรือ เลื่อนตามแนวนอน
 หมุนโทรสารตามเข็มนาฬิกา

 ลบโทรสาร

กด Yes (ใช) เพ่ือยืนยัน
 ยอนกลับสูหนาท่ีแลว

 ไปยังหนาถัดไป

ยอนกลับสูรายการโทรสาร

Start 
(เริ่มตน)

พิมพโทรสาร 
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วิธีการพิมพโทรสารทั้งหมดในรายการ 5

a กด  (Fax (โทรสาร))

b กด Received Faxes (โทรสารท่ีไดรับ)

c กด Print/Delete (พิมพ/ลบ)

d ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

 กด Print All(New Faxes) 
(พิมพโทรสารใหมท้ังหมด) 
เพ่ือพิมพโทรสารท้ังหมดท่ีคุณยังไมไดดู

 กด Print All(Old Faxes) 
(พิมพท้ังหมด (โทรสารเกา)) 
เพ่ือพิมพโทรสารท้ังหมดท่ีคุณไดดูแลว

e กด 

วิธีการลบโทรสารทั้งหมดในรายการ 5

a กด  (Fax (โทรสาร))

b กด Received Faxes (โทรสารท่ีไดรับ)

c กด Print/Delete (พิมพ/ลบ)

d ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

 กด Delete All(New Faxes) 
(ลบโทรสารใหมท้ังหมด) 
เพ่ือลบโทรสารท้ังหมดท่ีคุณยังไมไดดู

 กด Delete All(Old Faxes) 
(ลบท้ังหมด (โทรสารเกา)) 
เพ่ือลบโทรสารท้ังหมดท่ีคุณไดดูแลว

e กด Yes (ใช) เพ่ือยืนยัน

f กด 

ปดการเรียกดูตัวอยางโทรสาร 5

a กด 

b กด  (Fax Preview 

(ตัวอยางโทรสาร))

c กด Off (ปด)

d กด Yes (ใช) เพ่ือยืนยัน

e ถามีโทรสารจัดเก็บอยูในหนวยความจํา 
ใหดําเนินการขอใดขอหน่ึงดังตอไปน้ี:

 ถาคุณไมตองการพิมพโทรสารท่ีจัดเก็บไว 
กด Continue (ทําตอ)

กด Yes (ใช) เพ่ือยืนยัน 
โทรสารของคุณจะถูกลบ

 เพ่ือพิมพโทรสารท้ังหมดท่ีจัดเก็บไว กด 
Print All Faxes Before 
Delete 
(พิมพโทรสารท้ังหมดกอนลบออก)

 ถาคุณไมตองการปดการเรียกดูตัวอยาง
โทรสาร กด Cancel (ยกเลิก)

f กด 
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6

6

วิธีใช PC-FAX 6

การรับ PC-FAX 
(สําหรับ Windows® เทาน้ัน) 6

ถาคุณเปดคุณลักษณะการรับ PC-Fax MFC 
ของคุณจะจัดเก็บโทรสารรับเขาในหนวยความจํา
และสงโทรสารไปยังคอมพิวเตอรของคุณโดย
อัตโนมัติ 
จากน้ันคุณสามารถใชคอมพิวเตอรของคุณดูและ
จัดเก็บโทรสารน้ี

แมวาคุณจะปดคอมพิวเตอรของคุณแลว (เชน 
ในเวลากลางคืนหรือสุดสัปดาห) MFC 
ของคุณจะไดรับและจัดเก็บโทรสารของคุณใน
หนวยความจํา 
จํานวนโทรสารท่ีไดรับท่ีจัดเก็บในหนวยความจํา
จะปรากฏข้ึนบนจอสัมผัส

เมื่อคุณเริ่มใชงานคอมพิวเตอรของคุณและรัน
ซอฟตแวร การรับ PC-Fax MFC 
จะถายโอนโทรสารของคุณไปยังคอมพิวเตอรของ
คุณโดยอัตโนมัติ

ถาตองการถายโอนโทรสารรบัเขาไปยัง
คอมพิวเตอรของคุณ คุณตองใหซอฟตแวรการรับ 
PC-FAX รันบนคอมพิวเตอรของคุณ

ดําเนินการตามคําแนะนําสําหรับระบบปฏิบัติการท่ี
คุณกําลังใชงาน

 (Windows® XP, Windows Vista® และ 
Windows® 7)

จากเมนู  (เริ่ม) เลือก โปรแกรมทั้งหมด 
> Brother > MFC-XXXX > 
การรับโทรสารดวยเครื่องคอมพิวเตอร > 
รับ (XXXX คือชื่อรุนของคุณ)

 (Windows® 8)

คลิก  (Brother Utilities) 
จากน้ันคลิกรายการแบบดึงลง 
และเลือกชื่อรุนของคุณ (หากยังไมไดเลือก) 
คลิก การรับโทรสารดวย PC 
ในแถบนําทางทางดานซาย จากน้ันคลิก รับ

ทําข้ันตอนตอไปน้ีท่ีเครื่องของคุณ

a กด 

b กด All Settings (การต้ังคาท้ังหมด)

c ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรอื b เพ่ือแสดง 
Fax (โทรสาร)

d กด Fax (โทรสาร)

e ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรอื b เพ่ือแสดง 
Setup Receive (ต้ังคาการรับ)

f กด Setup Receive (ต้ังคาการรับ)

g ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรอื b เพ่ือแสดง 
Memory Receive 
(รับดวยหนวยความจํา)

h กด Memory Receive 
(รับดวยหนวยความจํา)

i กด PC Fax Receive 
(รับโทรสารดวย PC)

j จอสัมผัสจะแสดงการแจงเตือนการเริ่ม
โปรแกรมการรับ PC-FAX ท่ีคอมพิวเตอรของ
คุณ ถาคุณเริ่มเปดทํางานโปรแกรมการรับ 
PC-FAX แลว กด OK (ตกลง) 
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับวิธีการเริ่มต น
โปรแกรมรบั PC-FAX 
uuคูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช

k ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือเลือก 
<USB> 
หรือชื่อคอมพิวเตอรของคุณถาเครื่องเชื่อม
ตออยูกับเครอืขาย
กด <USB> หรือชื่อคอมพิวเตอรของคุณ
กด OK (ตกลง)

การใชงาน PC-FAX 6
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l กด Backup Print: On 
(การพิมพสํารอง: เปด) หรือ 
Backup Print: Off 
(การพิมพสํารอง: ปด)

ขอควรจํา
ถาคุณเลือก Backup Print: On 
(การพิมพสํารอง: เปด) 
เครือ่งจะพิมพโทรสารท่ีเครื่องของคุณดวย 
เพ่ือเปนสําเนาสําหรับคุณ

 

m กด 

หมายเหตุ
• กอนท่ีคุณจะสามารถต้ังคาการรบั PC-Fax 
คุณตองติดต้ังซอฟตแวร MFL-Pro Suite 
บนคอมพิวเตอรของคุณ 
ตรวจสอบวาคอมพิวเตอรของคุณเชื่อมตออยู
และเปดทํางาน 
(uuคูมอืซอฟตแวรสําหรบัผูใช)

• ถาเคร ืองของคุณเกิดขอผดิพลาดและไมสามารถ
พิมพโทรสารจากหนวยความจําได 
คุณสามารถใชการต้ังคาน้ีในการถายโอน
โทรสารของคุณไปยังคอมพิวเตอร (ดู 
การโอนโทรสารหรือรายงาน บันทึกโทรสาร 
uu หนา 130)

• การรับ PC-Fax 
ไมสนับสนุนในระบบปฏิบัติการแม็ค

 

การสง PC-FAX 6

คุณลักษณะ Brother PC-FAX 
ใหคุณใชคอมพิวเตอรของคุณในการสงเอกสาร
จากแอพพลิเคชั่นเปนโทรสารมาตรฐาน 
คุณสามารถสงไฟลท่ีสรางในแอพพลิเคชั่นใดๆ 
บนคอมพิวเตอรของคุณเปน PC-FAX 
คุณสามารถแนบหนาปกไดเชนกัน 
(สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม 
uuคูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช)

วิธีการสง PC-FAX: 6

ติดตอผูจําหนายแอพพลิเคชั่นของคุณหากคุณ
ตองการการสนับสนุนเพ่ิมเติม

a จากแอพพลิเคชั่นของคุณ เลือก ไฟล 
แลวเลือก พิมพ
กลองขอความการพิมพจะปรากฏข้ึน 
(ข้ันตอนอาจแตกตางกันตามแอพพลิเคชั่น
ของคุณ)

b เลือก Brother PC-FAX v.3

c คลิก ตกลง
อินเตอรเฟสผูใช Brother PC-FAX 
จะแสดงผล

d ปอนหมายเลขโทรสารของผูรับโดยใชแปน
พิมพคอมพิวเตอรของคุณ 
หรือโดยคลิกแปนกดหมายเลขของอินเตอร
เฟสผูใช Brother PC-FAX  
คุณยังสามารถเลือกหมายเลขท่ีบันทึกไว
จาก สมุดที่อยู

e คลิก  
เมื่อใชแปนพิมพคอมพิวเตอรของคุณหรือ
แปนพิมพตัวเลข

f คลิก เริ่ม
เอกสารของคุณจะถูกสงไปยังเครือ่ง 
Brother แลวสงโทรสารไปยังผูรับ
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7

7

บริการโทรศพัท 7

เสียงเรียกท่ีแตกตาง 7

คุณลักษณะของเครื่องน้ีใหคุณใชบริการสมัคร
สมาชิกเสียงเรียกท่ีแตกตางท่ีใหบรกิารโดยบร ิษัท
โทรศัพทบางราย 
ซ่ึงใหคุณมีหมายเลขโทรศัพทหลายหมายเลขใน
สายเดียว 
หมายเลขโทรศัพทแตละหมายเลขมีรูปแบบเสียง
เรียกท่ีแตกตางกัน 
ดังน้ันคุณจะทราบวาหมายเลขโทรศัพทใดเรียก
เขามา 
น่ีเปนวิธีหน่ึงท่ีคุณสามารถมีหมายเลขโทรศัพท
แยกตางหากสําหรบัเครื่องของคุณได

เครื่องของคุณมีฟงกชั่นเสียงเรียกท่ีแตกตางให
คุณระบุหมายเลขโทรศัพทหมายเลขหน่ึงสําหรับ
รับโทรสารโดยเฉพาะ 
คุณจําเปนตองต้ังคาเสียงเรียกท่ีแตกตางไปย ัง On 
(เปด)

หมายเหตุ
คุณสามารถปดใชงานชั่วคราว 
จากน้ันจึงกลับมาเปดใชงานอีกครัง้ 
เมื่อคุณไดรับหมายเลขเครื่องโทรสารใหม 
โปรดตรวจสอบใหแนใจวาคุณต้ังคาใหม
สําหรับการทํางานน้ี

เครื่องจะตอบรับเฉพาะการโทรออกไปยังหมาย
เลขท่ีมีเสียงเรียกท่ีแตกตาง

 

เปดใชงานเสียงเรียกที่แตกตาง 7

หลังจากท่ีคุณต้ังคาคุณลักษณะเสียงเรยีกท่ี
แตกตางไปท่ี เปด แลว 
โหมดการรับของตัวเครื่องจะถูกต้ังคาไปท่ี 
Manual (ดวยตนเอง) โดยอัตโนมัติ 
เวนแตวาคุณจะต้ังคา TAD 
หรือจดหมายเสียงไวท่ีหมายเลขเสียงเรยีกท่ี
แตกตาง โหมดดําเนินการเอง 
ใหคุณรับสายทุกสายดวยตนเอง 
คุณไมสามารถเปล่ียนโหมดการรับของตัวเครื่อง
เปนโหมดอ่ืนไดขณะท่ีเปดใชงานเสียงเรียกที 
แตกตาง

a กด 

b กด All Settings (การต้ังคาท้ังหมด)

c ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรอื b เพ่ือแสดง 
Fax (โทรสาร)

d กด Fax (โทรสาร)

e ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรอื b เพ่ือแสดง 
Miscellaneous (เบ็ดเตล็ด)

f กด Miscellaneous (เบ็ดเตล็ด)

g กด Distinctive (ลักษณะเฉพาะ)

h กด On (เปด)

i กด 
ขณะน้ีเสียงเรยีกท่ีแตกตางถูกต้ังคาไปท่ี 
เปด

อุปกรณโทรศัพทและอุปกรณภาย
นอก 7
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การปดเสียงเรียกที่แตกตาง 7

a กด 

b กด All Settings (การต้ังคาท้ังหมด)

c ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Fax (โทรสาร)

d กด Fax (โทรสาร)

e ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Miscellaneous (เบ็ดเตล็ด)

f กด Miscellaneous (เบ็ดเตล็ด)

g กด Distinctive (ลักษณะเฉพาะ)

h กด Off (ปด)

i กด 

หมายเหตุ
หากคุณปดเสียงเรยีกท่ีแตกตาง 
เครือ่งจะอยูในโหมดการรับของตัวเครื่อง 
Manual (ดวยตนเอง) 
ดังน้ันคุณจําเปนตองต้ังคาโหมดรับอีกครั้ง (ดู 
การเลือกโหมดการรับของตัวเครื่อง 
uu หนา 41)

 

การเชื่อมตออุปกรณตอบ
รับโทรศัพทภายนอก 
(TAD) 7

คุณสามารถเชื่อมตออุปกรณตอบรับโทรศัพท 
(TAD) ภายนอกเขากับสายเดียวกับเครื่องของคุณ 
เมื่อ TAD รับสาย เครื่องของคุณจะ “รับฟง" 
เสียงเรยีกโทรสาร CNG (การติดตอดวยโทรสาร) 
ท่ีสงโดยเครื่องโทรสารฝายท่ีสง 
ถาไดยินเสียงเรียก เครื่องจะรับสายและรับโทรสาร 
ถาไมไดยินเสียงเรียก เครื่องจะให TAD 
ของคุณรับขอความเสียงและจอแสดงผลจะแสดง 
Telephone (โทรศัพท)

อุปกรณตอบรับโทรศัพทภายนอก (TAD) 
ของคุณตองรับสายภายในเวลาท่ีเสียงเรียก
โทรสารดังสี่ครัง้ 
(ขอแนะนําใหคุณต้ังคาไวท่ีเสียงเรียกดังสองครั้ง) 
เน่ืองจากเครื่องของคุณไมสามารถไดยินเสียง
เรียกโทรสาร (CNG tones) 
จนกวาอุปกรณตอบรับโทรศัพทภายนอก (TAD) 
จะรับสาย 
เครื่องสงโทรสารจะสงเสียงเรียกโทรสาร (CNG 
tones) เปนระยะเวลาแปดถึงสิบวินาทีเทาน้ัน 
เราไมแนะนําใหใชคุณลักษณะการประหยัดคาโทร
กับอุปกรณตอบรับโทรศัพทภายนอก (TAD) 
ของคุณหากเครื่องน้ันจําเปนตองใชเสียงเรียกนาน
กวาสี่ครั้งในการเปดทํางาน

หมายเหตุ
หากคุณประสบปญหาการรับโทรสาร 
ลดการต้ังคาการชะลอเสียงเรียกเขาบน
อุปกรณตอบรับโทรศัพทภายนอก (TAD) 
ของคุณใหดังเพียงหน่ึงหรือสองครั้ง
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7

การเช่ือมตอ 7

อุปกรณตอบรับโทรศัพทภายนอก (TAD) 
ตองเชื่อมตอดังแสดงในภาพประกอบดานลาง
 

1 TAD

2 ฝาครอบปองกัน

a ต้ังคาอุปกรณตอบรบัโทรศัพทภายนอก 
(TAD) ไปท่ี เสียงเรียกดังหน่ึงหรือสองครั้ง 
(การต้ังคาการชะลอเสียงเรียกเขาของเครื่อง
ไมมีผล)

b บันทึกขอความสงออกบนอุปกรณตอบรับโทร
ศัพทภายนอก (TAD) ของคุณ

c ต้ังคาเครื่องตอบรับโทรศัพทใหรับสาย

d ต้ังคาโหมดการรบัของตัวเครื่องของคุณเปน 
External TAD (TAD ภายนอก) (ดู 
การเลือกโหมดการรบัของตัวเครื่อง 
uu หนา 41)

การบันทึกขอความสงออก 
(OGM) 7

a บันทึกเสียงเงียบ 5 
วินาทีกอนเริ่มตนขอความของคุณ 
เพ่ือใหเครือ่งของคุณมีเวลาในการไดยิน
เสียงสัญญาณเครื่องโทรสาร

b จํากัดระยะเวลาการพูดของคุณท่ี 20 วินาที

c สิ้นสุดขอความ 20 วินาทีของคุณโดยให 
รหัสการเริม่ทํางานแบบระยะไกล 
สําหรับผูท่ีสงโทรสารดวยตนเอง เชน: 
“หลังจากเสียงปป ฝากขอความหรือกด l51 
และ เริม่ เพ่ือสงโทรสาร”

หมายเหตุ
• คุณตองเปดการต้ังคารหัสระยะไกลเปน On 

(เปด) เพ่ือใชรหัสการเริม่ทํางานแบบระยะไกล 
l51 (ดู การใชรหัสระยะไกล uu หนา 55)

• ขอแนะนําใหเริ่ม OGM ของคุณดวยเสียงเงียบ 
5 
วินาทีเน่ืองจากเครื่องของคุณไมสามารถไดยิน
เสียงสัญญาณเครื่องโทรสารหากมีเสียงดัง 
คุณอาจลองบันทึกเสียงทันทีแตถาเครื่องของ
คุณประสบปญหาในการรบัโทรสาร 
คุณควรบันทึกเสียงเงียบกอน OGM

 

2

1

1
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การเช่ือมตอระบบตูสาขา 
(PABX) 7

สํานักงานสวนใหญใชระบบโทรศัพทสวนกลาง 
Brother แนะนําวาเครื่อง Fax/MFC 
ของเราท้ังหมดตองเชื่อมตอกับสายท่ีมีคุณภาพ 
(กําหนดไวเฉพาะ) ถึงแมวา PABX 
ท่ีเจาะจงอาจทํางานไดกับรุนบางรุนของเครือ่ง
โทรสาร 
แตเราไมสามารถรับประกันวาเครื่องจะทํางาน
อยางถูกตอง

บอยครั้งท่ีอาจเปนเรือ่งงายท่ีจะเชื่อมตอเครือ่ง
โทรสารกับ PABX (Private Automatic Branch 
Exchange) 
เราขอแนะนําใหคุณติดตอบริษัทท่ีติดต้ังระบบ
โทรศัพทของคุณและขอใหเชื่อมตอเครื่อง
โทรสารใหกับคุณ

Brother ไมแนะนําใหใชสาย PABX ขอจํากัดของ 
PABX โดยท่ัวไปอาจทําใหบางฟงกชั่นของเครื่อง
โทรสารทํางานผิดพลาด

โทรศัพทภายนอกและ
โทรศัพทที่ตอแยกออก
จากตัวเคร่ือง 7

หมายเหตุ
คุณตองเปดการต้ังคารหัสระยะไกลเพื่อใชรหัส
การเริ่มทํางานแบบระยะไกล l51 
และรหัสการปดใชงานเครื่องจากระยะไกล 
#51 (ดู การใชรหัสระยะไกล uu หนา 55)

 

การเช่ือมตอโทรศัพทภายนอก
หรือโทรศัพทท่ีตอแยกออกจาก
ตัวเคร่ือง 7

คุณสามารถเชื่อมตอโทรศัพทแยกตางหากกับ
เครื่องของคุณไดโดยตรงดังแสดงในแผนภาพ
ดานลาง
 

1 โทรศัพทที่ตอแยกออกจากตัวเคร่ือง

2 โทรศัพทภายนอก

3 ฝาครอบปองกัน

1

3

2
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7

การทํางานจากโทรศัพทภาย
นอกหรือโทรศัพทท่ีตอแยกออก
จากตัวเคร่ือง 7

หากคุณตอบรับการติดตอดวยโทรสารจาก
โทรศัพทท่ีตอแยกออกจากตัวเครื่อง 
หรือโทรศัพทภายนอกท่ีเชื่อมตอกับเครือ่งกับ
เตารับของเครื่องอยางถูกตอง 
คุณสามารถสั่งใหเครื่องของคุณรับสายโดยใชรห ัส
การเริ่มทํางานแบบระยะไกล 
เมื่อคุณกดรหัสการเริ่มทํางานแบบระยะไกล l51 
เครื่องจะเริม่รับโทรสาร

ถาคุณรับสายและไมมีใครอยูในสาย:

คุณควรคิดวาคุณกําลังรับโทรสารดวยตนเอง

กด l51 
และรอเสียงแหลมสูงหรอืจนกวาจอสัมผัสจะแสดง 
Receiving (การรับ) แลววางสาย

หมายเหตุ
นอกจากน้ีคุณยังสามารถใชคุณลักษณะการ
ตรวจจับโทรสารเพ่ือใหเครื่องของคุณรับสาย
โดยอัตโนมัติ (ดู การตรวจจับโทรสาร 
uu หนา 45)

 

สําหรับโหมดเคร่ืองโทรสาร/
โทรศัพทเทาน้ัน 7

เมื่อเครื่องอยูในโหมดเครื่องโทรสาร/โทรศัพท 
เครื่องจะใชระยะเวลาในการดังของเสียงกริง่เร ียก
เขา F/T (เสียงเรียกท่ีดังติดกันแบบสองครั้ง) 
แจงใหคุณรับสายการโทรดวยเสียง

ยกชุดหูฟงโทรศัพทภายนอกแลวกด Pickup 
(รับสาย) เพ่ือรับสาย

ถาคุณอยูท่ีโทรศัพทท่ีตอแยกออกจากตัวเครื อง 
คุณจําเปนตองยกชุดหูฟงโทรศัพทในระหวางระยะ
เวลาในการดังของเสียงกริ่งเรยีกเขา F/T แลวกด 
#51 ระหวางเสียงเรียกท่ีดังติดกันแบบสองครั้ง 
ถาไมมีใครอยูในสายหรือถามบีางคนตองการสง
โทรสารถึงคุณ 
สงสายเรยีกเขากลับไปท่ีเครื่องโดยกด l51

การใชหูโทรศัพทไรสายภาย
นอกท่ีไมใชของ Brother 7

ถาคุณเชื่อมตอโทรศัพทไรสายท่ีไมใชของ
บราเดอรกับ สายสัญญาณโทรศัพท (ดูท่ี 
หนา 54) และโดยปกติคุณพกพาหูโทรศัพท
ไรสายไปในท่ีตางๆ คุณสามารถรับสายไดงายๆ 
ในระหวางการชะลอเสียงเรียกเขา

ถาคุณใหเครื่องของคุณรับสายกอน 
คุณตองไปท่ีเครื่องเพ่ือกด Pickup (รบัสาย) 
เพ่ือโอนสายไปยังเครื่องโทรศัพทไรสาย

หมายเหตุ
• ถาคุณไมเช ือมตอขณะเขาใชงานอุปกรณตอบรบั
โทรศัพทภายนอก (TAD) 
ของคุณแบบระยะไกล 
ลองเปล่ียนรหัสการเริ่มทํางานแบบระยะไกล
และรหัสการปดใชงานเครื่องจากระยะไกลเปน
รหัสสามตัวอ่ืนๆ โดยใชตัวเลข 0-9, l, #

• รหัสระยะไกลอาจไมทํางานกับระบบโทรศัพท
บางรุน

• มีโทรศัพทไรสายเพียงบางแบรนดเทาน้ันท่ี
สามารถใชไดกับเครื่องของคุณ

 

การใชรหัสระยะไกล 7

รหัสการเริ่มทํางานแบบระยะไกล 7

ถาคุณตอบรบัการติดตอดวยโทรสารจากโทรศัพท 
ภายนอกหรือโทรศัพทท่ีตอแยกออกจากตัวเครือ่ง 
คุณสามารถสั่งใหเครื่องของคุณรับสายโดยกด 
รหัสการเริ่มทํางานแบบระยะไกล l51 
รอเสียงแหลมสูง จากน้ันวางชุดหูฟงโทรศัพท (ดู 
การตรวจจับโทรสาร uu หนา 45) 
ผูโทรเขามายังเครือ่งของคุณตองกดเริ่มเพ่ือสง
โทรสาร

ถาคุณตอบรบัการติดตอดวยโทรสารจากโทรศัพท
ภายนอก 
คุณสามารถสั่งใหเครื่องรับโทรสารไดโดยกด 
Fax Start (เริ่มตนโทรสาร) จากน้ันกด 
Receive (รับ)
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รหัสการปดใชงานเครื่องจากระยะไกล 7

ถาคุณไดรับสายการโทรดวยเสียงและเครือ่งอยู ใน
โหมด F/T เครื่องจะเริ่มสงเสียงกริ่งเรยีกเขา F/T 
(เสียงเรียกท่ีดังติดกันแบบสองครั้ง) 
หลังจากการชะลอเสียงเรียกเขาครั้งแรก 
ถาคุณรับสายจากโทรศัพทท่ีตอแยกออกจากตัว
เครือ่ง คุณสามารถปดเสียงกริ่งเรียกเขา F/T 
ไดโดยกด #51 (ตรวจสอบวาคุณไดกด ระหวาง 
เสียงเรียก)

ถาเครื่องรับสายการโทรดวยเสียงและ 
เสียงเรียกท่ีดังติดกันแบบสองครั้ง 
ดังกอนท่ีคุณจะรับสาย 
คุณสามารถรับสายจากโทรศัพทภายนอกไดโดย
กด Pickup (รับสาย)

การเปดรหัสระยะไกล 7

คุณตองเปดการต้ังคารหัสระยะไกลเพื่อใชรหัสการ
เริ่มทํางานแบบระยะไกล On (เปด) 
และรหัสการปดใชงานเครื่องจากระยะไกล

a กด 

b กด All Settings (การต้ังคาท้ังหมด)

c ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรอืกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Fax (โทรสาร)

d กด Fax (โทรสาร)

e ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรอืกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Setup Receive (ต้ังคาการรับ)

f กด Setup Receive (ต้ังคาการรบั)

g ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรอืกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Remote Codes (รหัสระยะไกล)

h กด Remote Codes (รหัสระยะไกล)

i กด Remote Codes (รหัสระยะไกล)

j กด On (เปด)

k ถาคุณตองการเปล่ียนรหัสการเริ่มทํางาน
แบบระยะไกล กด  บนจอสัมผัส

l กด 
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7

การเปลี่ยนรหัสระยะไกล 7

รหัสการเริ่มทํางานแบบระยะไกล 
ท่ีต้ังคาไวลวงหนาคือ l51 
รหัสการปดใชงานเครื่องจากระยะไกล 
ท่ีต้ังคาไวลวงหนาคือ #51 
ถาคุณไมไดเชื่อมตอขณะเขาใชอุปกรณตอบรบั
โทรศัพทภายนอก (TAD) ของคุณ 
ลองเปล่ียนรหัสระยะไกลสามตัว เชน ### และ 
555

a กด 

b กด All Settings (การต้ังคาท้ังหมด)

c ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Fax (โทรสาร)

d กด Fax (โทรสาร)

e ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Setup Receive (ต้ังคาการรับ)

f กด Setup Receive (ต้ังคาการรับ)

g ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Remote Codes (รหัสระยะไกล)

h กด Remote Codes (รหัสระยะไกล)

i ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

 ถาคุณตองการเปล่ียนรหัสการเริ่มทํา
งานแบบระยะไกล กด Act.Code 
(รหัสเปดใชงานเครื่อง) ใสรหัสใหม 
จากน้ันกด OK (ตกลง)

 ถาคุณตองการเปล่ียนรหัสการปดใชงาน
เครื่องจากระยะไกล กด Deact.Code 
(รหัสปดใชงานเครื่อง) ใสรหัสใหม 
จากน้ันกด OK (ตกลง)

 หากคุณไมตองการเปล่ียนรหัส 
ใหไปยังข้ันตอน j

 ถาคุณตองการเปล่ียนรหัสระยะไกล On 
(เปด) หรือ Off (ปด) กด 
Remote Codes (รหัสระยะไกล) กด 
On (เปด) หรือ Off (ปด)

j กด 
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8
วิธีการโทรออก 8

คุณสามารถโทรออกไดดวยวิธีตอไปน้ี

การโทรออกดวยตนเอง 8

a โหลดเอกสารของคุณ

b ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกต้ังคา

เปน Off (ปด) กด  (Fax 

(โทรสาร))

 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกต้ังคา

เปน On (เปด) กด  (Fax 

(โทรสาร)) และ Sending Faxes 
(การสงโทรสาร)

c กดทุกหลักของหมายเลขโทรสาร
 

d กด Fax Start (เริ่มตนโทรสาร)

เรียกหมายเลขจากสมุดท่ีอยู 8

a โหลดเอกสารของคุณ

b กด  (Fax (โทรสาร))

c กด Address Book (สมุดท่ีอยู)

d ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

 ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b 
เพ่ือแสดงหมายเลขท่ีคุณตองการ

 กด  จากน้ันกดตัวอักษรแรกของชื่อ 
และกด OK (ตกลง)

e กดหมายเลขหรือชื่อท่ีคุณตองการ

f เพ่ือสงโทรสาร กด Apply (ดําเนินการ)

g กด Fax Start (เริ่มตนโทรสาร)
เครื่องจะสแกนและสงโทรสาร

การหมุนทวนหมายเลขโทรสาร
ซ้ํา 8

ถาคุณกําลังสงโทรสารโดยอัตโนมัติและสายไม
วาง เครื่องจะหมุนทวนหมายเลขซํ้าสามครั้งทุกๆ 
หานาทีโดยอัตโนมัติ

Redial (โทรซํ้า) ทํางานเฉพาะเมื่อคุณ 
เรียกหมายเลขจากเครื่อง

การหมุนหมายเลขโทรศัพทและการ
จัดเก็บหมายเลข 8
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8

เสียงเรียกหรือสัญญาณ 8

ถาคุณมีบริการหมุนหมายเลขโทรศัพทแบบ Pulse 
แตตองการสงสัญญาณเสียงเรียก (เชน 
การทําธุรกรรมทางการเงินทางโทรศัพท) 
ใหทําตามคําแนะนําดานลาง 
ถาคุณมีบริการโทรแบบกดปุม 
คุณไมจําเปนตองใชคุณลักษณะน้ีในการสง
สัญญาณเสียงเรียก

a กด Hook (ปุมวางสาย)

b กด # บนแผงควบคุมของเครื่อง ตัวเลขใดๆ 
ท่ีหมุนโทรออกหลังจากน้ีจะสงสัญญาณ
เสียงเรียก
เมื่อคุณเสร็จสิ้นการโทรแลว 
เครื่องจะกลับไปท่ีบริการการหมุนหมายเลข
โทรศัพทแบบ Pulse

การจัดเก็บหมายเลข 8

คุณสามารถต้ังคาเครื่องของคุณให 
เรียกหมายเลขแบบงายดังน้ี: สมุดท่ีอยู 
และกลุมสําหรับการกระจายสัญญาณโทรสาร 
เมื่อคุณเรียกหมายเลขจากสมุดท่ีอยู 
จอสัมผัสจะแสดงหมายเลขน้ัน

หมายเหตุ
หากเกิดไฟฟาขัดของ 
หมายเลขในสมุดโทรศัพทท่ีบันทึกไวในหนวย
ความจําจะไมสูญหาย

 

การบันทึกการหยุดช่ัวคราว 8

กด Pause (หยุดชั่วคราว) 
เพ่ือแทรกการหยุดชั่วคราว 3.5 วินาที 
ระหวางหมายเลข คุณสามารถกด Pause 
(หยุดชั่วคราว) 
ก่ีครั้งก็ไดตามตองการเพื่อเพ่ิมเวลารอสาย

การจัดเก็บหมายเลขในสมุด
ท่ีอยู 8

คุณสามารถบันทึกไดสูงสุด 200 ท่ีอยูพรอมชื่อ

a กด  (Fax (โทรสาร))

b กด Address Book (สมุดท่ีอยู)

c กด Edit (แกไข)

d กด Add New Address (เพ่ิมท่ีอยูใหม)

e กด Name (ชื่อ)

f ใสชื่อโดยใชแปนพิมพบนจอสัมผัส (สูงสุด 
15 ตัวอักษร) 
(หากตองการความชวยเหลือในการปอนตัว
อักษร ดูท่ี การใสขอความ uu หนา 229)
กด OK (ตกลง)

g กด Address (ท่ีอยู)
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h ใสหมายเลขโทรสารหรือหมายเลขโทรศัพท
โดยใชแปนพิมพบนจอสัมผัส (สูงสุด 20 
ตัวอักษร)
กด OK (ตกลง)

หมายเหตุ
ถาคุณดาวนโหลดโทรสารอินเทอรเน็ต:

ถาคุณตองการจัดเก็บท่ีอยูอีเมลเพ่ือใชงานกับ
โทรสารทางอินเทอรเน็ต 

หรือการสแกนไปยังเซิรฟเวอรอีเมล กด  

จากน้ันใสท่ีอยูอีเมล (ดู การใสขอความ 
uu หนา 229) และกด OK (ตกลง)

 

i กด OK (ตกลง)

j ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

 ถาตองการจัดเก็บหมายเลขสมุดท่ีอยูอ่ืนๆ 
ใหทําซํ้าข้ันตอน c - j

 เพ่ือจัดเก็บหมายเลขใหเสร็จสิ้น กด 

การเปล่ียนช่ือและหมายเลขสมุด
ท่ีอยู 8

คุณสามารถเปล่ียนหรือลบชื่อหรอืหมายเลขใน
สมุดท่ีอยูท่ีไดจัดเก็บไวแลว

ถาหมายเลขมีงานท่ีต้ังเวลาไว เชน 
โทรสารท่ีชะลอการสงโทรสาร 
หรือหมายเลขในการสงตอโทรสาร 
หมายเลขน้ันจะมีสีจางบนจอสัมผัส 
คุณไมสามารถเลือกหมายเลขเพ่ือทําการเปล่ียน
แปลงหรือลบได 
นอกจากคุณจะลบงานท่ีกําหนดไวกอน (ดู 
uuคูมือข้ันสูงสําหรับผูใช, 
การตรวจสอบและการยกเลิกงานท่ีคางอยู)

a กด  (Fax (โทรสาร))

b กด Address Book (สมุดท่ีอยู)

c กด Edit (แกไข)

d ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

 กด Change (เปล่ียน) 
เพ่ือแกไขชื่อหรือหมายเลข 
ไปยังข้ันตอน e

 กด Delete (ลบ) เพ่ือแสดง Delete 
(ลบ) 
ลบหมายเลขโดยการกดหมายเลขน้ันบน
จอสัมผัส เพ่ือใหแสดงเครื่องหมายสีแดง

กด OK (ตกลง)

กด Yes (ใช) เพ่ือยืนยัน ไปยังข้ันตอน 
i

e ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b 
เพ่ือแสดงหมายเลขท่ีคุณตองการ

f กดหมายเลขท่ีคุณตองการ
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8

g ทําดังตอไปน้ี:

 ถาตองการเปล่ียนแปลงชื่อ กด Name 
(ชื่อ) ใสชื่อใหม (สูงสุด 15 ตัวอักษร) 
โดยใชแปนพิมพบนจอสัมผัส 
(หากตองการความชวยเหลือในการปอน
ตัวอักษร ดูท่ี การใสขอความ 
uu หนา 229)

กด OK (ตกลง)

 เพื อเปลี ยนหมายเลขโทรสารหรอืโทรศัพท
 กด Address (ท่ีอยู) 
ใสหมายเลขโทรสารหรือหมายเลข
โทรศัพทใหม (สูงสุด 20 ตัวอักษร) 
โดยใชแปนพิมพบนจอสัมผัส

กด OK (ตกลง)

หมายเหตุ
วิธีเปล่ียนชื่อหรือหมายเลขท่ีจัดเก็บ:

เพ่ือเปล่ียนตัวอักษรหน่ึงตัว กด d หรือ c 
เพ่ือจัดวางเคอรเซอรเพ่ือเลือกตัวอักษรท่ีผ ิด 
จากน้ันกด  ปอนตัวอักษรหรือตัวเลขใหม

 

h กด OK (ตกลง) เพ่ือดําเนินการใหเสร็จสิ้น

เพ่ือเปล่ียนแปลงหมายเลขสมุดท่ีอยูอ่ืนๆ 
ใหทําซํ้าข้ันตอน c - h

i กด 
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9
วิธีการทําสําเนา 9

ข้ันตอนตอไปน้ีแสดงการทําสําเนาโดยท่ัวไป

a ทาํตามขั นตอนตอไปน ีเพ ือวางเอกสารของคุณ:

 วางเอกสาร หงายข้ึน ใน ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) (ดู การใช 
ADF (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) 
uu หนา 35)

 วางเอกสารของคุณ คว่ําลง 
บนกระจกสแกนเนอร (ดู 
การใชกระจกสแกนเนอร uu หนา 36)

b กดปุม Copy (สําเนา) บนจอสัมผัส

 จอสัมผัสจะแสดง
 

1 จํานวนสําเนา
คุณสามารถใสจํานวนสําเนาไดโดยใช
แปนตัวเลข

c สําหรับการถายเอกสารหลายสําเนา 
ใสเลขสองหลัก (สูงสุด 99)

d กด Colour Start (เริ่มตนสี) หรือ 
Mono Start (เริ่มตนขาวดํา)

หยุดการทําสําเนา 9

ถาตองการหยุดการทําสําเนา กด 

การตั้งคาลวงหนาการทําสําเนา 9

คุณสามารถทําสําเนาดวยการต้ังคาท่ีหลากหลาย 
ท่ีมีการต้ังคาไวแลวในเครื่องสําหรับคุณ 
โดยเพียงแคกดเลือกเทาน้ัน

การต้ังคาลวงหนามีดังตอไปน้ี

 Receipt (ใบเสร็จ)

 Normal (ธรรมดา)

 2in1(ID) (2 ใน 1 (ID))

 2in1 (2ใน1)

 2-sided(12) (2 ดาน(12)) 

 2-sided(22) (2 ดาน(22)) 
(MFC-9340CDW)

 Paper Save (ประหยัดกระดาษ)

a โหลดเอกสารของคุณ

b กด  (Copy (สําเนา))

c ปดน้ิวไปทางซายหรือทางขวาเพ่ือแสดง 
Receipt (ใบเสร็จ), Normal (ธรรมดา), 
2in1(ID) (2 ใน 1 (ID)), 2in1 (2ใน1), 
2-sided(12) (2 ดาน(12)), 
2-sided(22) (2 ดาน(22)) หรือ 
Paper Save (ประหยัดกระดาษ)

d ปอนจํานวนสําเนาท่ีคุณตองการ

e ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

 ถาตองการเปล่ียนแปลงการต้ังคาเพิ่มเติม 
ไปท่ีข้ันตอน f

 เมื่อคุณเปล่ียนแปลงการต้ังคาเสรจ็แลว 
ไปท่ีข้ันตอน i

f กด Options (ตัวเลือก)

การทําสําเนา 9

1
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g ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b 
เพ่ือแสดงการต้ังคาท่ีมี 
จากน้ันกดการต้ังคาใหมของคุณ

h ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b 
เพ่ือแสดงตัวเลือกท่ีมี 
จากน้ันกดตัวเลือกใหมของคุณ 
ทําซํ้าข้ันตอน g และ h 
สําหรับแตละการต้ังคาท่ีคุณตองการ 
ถาคุณเปล่ียนแปลงการต้ังคาเสร็จแลว กด 
OK (ตกลง)

หมายเหตุ
บันทึกการต้ังคาเปนทางลัดโดยกด 
Save as Shortcut (บันทึกเปนทางลัด)

 

i กด Colour Start (เริ่มตนสี) หรือ 
Mono Start (เริม่ตนขาวดํา)

ตัวเลือกการทําสําเนา 9

คุณสามารถเปล่ียนแปลงการต้ังคาการทําสําเนา
ดังน้ี กด Copy (สําเนา) จากน้ันกด Options 
(ตัวเลือก) ปดน้ิวข้ึนหรอืลง หรือกด a หรือ b 
เพ่ือเล่ือนดูการต้ังคาสําเนา 
เมื่อการต้ังคาท่ีคุณตองการถูกแสดงข้ึน 
กดและเลือกตัวเลือกของคุณ 
เมื่อคุณเปล่ียนแปลงตัวเลือกเสร็จแลว กด OK 
(ตกลง)

(คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช)

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงการ
ต้ังคาตอไปน้ี uuคูมือข้ันสูงสําหรับผูใช: 
การต้ังคาสําเนา:

 Quality (คุณภาพ)

 Enlarge/Reduce (เพ่ิมขนาด/ลดขนาด)

 Density (ความเขม)

 Contrast (ความคมชัด)

 Stack/Sort (จัดกอง/เรียงชุด)

 Page Layout (จัดรูปแบบหนา)

 2in1(ID) (2 ใน 1 (ID))

 Colour Adjust (ปรับสี)

 2-sided Copy (สําเนา 2 ดาน)

 2-sided Copy Page Layout 
(โครงหนาสําเนา 2 ดาน) 
 (MFC-9340CDW)

 Remove Background Colour 
(กําจัดสีพ้ืนหลัง)

 Save as Shortcut (บันทึกเปนทางลัด)
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ดวยคุณลักษณะการพิมพโดยตรง 
คุณไมจําเปนตองใชคอมพิวเตอรในการพิมพ
ขอมูล คุณสามารถพิมพไดโดยเสียบ USB Flash 
Memory Drive เขากับอินเตอรเฟส USB 
แบบตรงของเครื่อง 
อีกท้ังคุณสามารถเชื่อมตอและพิมพโดยตรงจาก
กลองท่ีต้ังคาไปท่ีโหมด USB Mass Storage

คุณสามารถใช USB Flash Memory Drive 
ท่ีมีขอกําหนดตอไปน้ี:

1 ไมสนับสนุนรูปแบบ NTFS

หมายเหตุ
• USB Flash Memory Drive 
บางไดรฟอาจไมทํางานกับเครื่อง

• ถากลองของคุณอยูในโหมด PictBridge 
คุณไมสามารถพิมพขอมูล 
ดูท่ีเอกสารท่ีใชกับกลองของคุณเพ่ือสลับจาก
โหมด PictBridge ไปยังโหมด USB Mass 
Storage

 

การสรางไฟล PRN 
สําหรับการพิมพโดยตรง 10

หมายเหตุ
หนาจอในสวนน้ีอาจแตกตางกันข้ึนอยูกับ
แอพพลิเคชั่นและระบบปฏิบัติการของคุณ

 

a จากแถบเมนูของแอพพลิเคชั่น คลิก ไฟล 
และ พิมพ

b เลือก Brother MFC-XXXX Printer (1) 
แลวเลือกชอง Print to file 
(พิมพไปยังไฟล) (2)
คลิก พิมพ
 

การพิมพขอมูลจาก USB Flash 
Memory Drive 
หรือกลองดิจิตอลท่ีรองรับ USB 
Mass Storage (สําหรับ 
MFC-9330CDW และ 
MFC-9340CDW) 10

USB Class USB Mass Storage Class

USB Mass Storage 
Sub Class

SCSI หรือ SFF-8070i

โพรโทคอลการถาย
โอน

การถายโอนจํานวนมากเทา
นั้น

รูปแบบ 1 FAT12/FAT16/FAT32

ขนาดเซกเตอร สูงสุด 4096 ไบต

การเขารหัส ไมรองรับอุปกรณท่ีมีการ
เขารหัส

2

1
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c เลือกโฟลเดอรท่ีคุณตองการบันทึกไฟลและ
ปอนชื่อไฟลเมื่อไดรับพรอมท

ถาคุณไดรับพรอมทใหปอนชื่อไฟลเทาน้ัน 
คุณสามารถระบุโฟลเดอรท่ีคุณตองการ
บันทึกไฟลโดยปอนชื่อไดเรกทอรี ตัวอยาง
เชน:
C:\Temp\FileName.prn

ถาคุณม ีUSB Flash memory drive 
ท่ีเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรของคุณ 
คุณสามารถบันทึกไฟลไปยัง USB Flash 
memory drive ไดโดยตรง

การพิมพขอมูลจาก USB 
Flash Memory Drive 
หรือกลองดจิิตอลที่
รองรับ USB Mass 
Storage โดยตรง 10

หมายเหตุ
• ตรวจสอบวากลองดิจิตอลของคุณเปดทํางาน

• กลองดิจิตอลของคุณตองสลับจากโหมด 
PictBridge ไปยังโหมด USB Mass Storage
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a เชื่อมตอ USB Flash memory drive 
หรอืกลองดิจิตอลกับอินเตอรเฟส USB 
แบบตรง (1) ท่ีดานหนาของเครื่อง
จอสัมผัสจะแสดงเมนูหนวยความจํา USB 
โดยอัตโนมัติเพ่ือยืนยันการใชงาน อุปกรณ 
USB ท่ีตองการ
 

 

หมายเหตุ
• ถามีขอผิดพลาดเกิดข้ึน เมนูหนวยความจํา 

USB จะไมปรากฏบนจอสัมผัส

• เมื่อเครื่องอยูในโหมดพักถาวร 
จอสัมผัสจะไมแสดงขอมูลใดๆแมวาคุณจะ
เชื่อมตอ USB flash memory drive 
เขากับอินเตอรเฟส USB แบบตรง 
กดจอสัมผัสเพ่ือเรียกคืนการทํางานของเครื่อง

 

b กด Direct Print (การพิมพโดยตรง)

หมายเหตุ
ถาเครื่องของคุณถูกต้ังคาไปท่ี Secure 
Function Lock On (เปด) 
คุณอาจไมสามารถเขาใชงานการพิมพโดยตรง 
(uuคูมือข้ันสูงสําหรับผูใช: 
การสลับการใชงานของผูใช)

 

c ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b 
เพ่ือเลือกชื่อโฟลเดอรและชื่อไฟลท่ีคุณตอง
การ
ถาคุณไดเลือกชื่อโฟลเดอรแลว 
ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b 
เพ่ือเลือกชื่อไฟลท่ีคุณตองการ

หมายเหตุ
ถาคุณตองการพิมพดัชนีของไฟล กด 
Index Print (พิมพดัชนี) บนจอสัมผัส กด 
Colour Start (เริ่มตนสี) หรือ 
Mono Start (เริ่มตนขาวดํา) 
เพ่ือพิมพขอมูล

 

d ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

 กด Print Settings 
(การต้ังคาการพิมพ) ไปยังข้ันตอน e

 หากคุณไมตองการเปล่ียนการต้ังคา
ปจจุบัน ใหไปยังข้ันตอน h

e ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b 
เพ่ือแสดงการต้ังคาท่ีคุณตองการ

f กดตัวเลือกท่ีคุณตองการ

1

1
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หมายเหตุ
• คุณสามารถเลือกการต้ังคาตอไปน้ี:

Paper Type (ชนิดกระดาษ)

Paper Size (ขนาดกระดาษ)

Multiple Page (หลายหนา)

Orientation (ทิศทาง)

2-sided (2 ดาน)

Collate (การพิมพเรียงชุด)

Print Quality (คุณภาพการพิมพ)

PDF Option (ตัวเลือก PDF)

• การต้ังคาบางอยางอาจไมปรากฏข้ึนอยูกับ
ประเภทไฟล

 

g ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

 เพ่ือเปล่ียนการต้ังคาอ่ืน ทําซํ้าข้ันตอน 
e

 หากคุณไมตองการเปล่ียนการต้ังคา
ปจจุบัน กด OK (ตกลง) 
และไปยังข้ันตอน h

h ปอนจํานวนสําเนาท่ีคุณตองการโดยใชแผง
สัมผัส

i กด Colour Start (เริ่มตนสี) หรือ 
Mono Start (เริม่ตนขาวดํา) 
เพ่ือพิมพขอมูล

j กด 

ขอควรจํา
• เพื อปองกันความเสยีหายที อาจเกิดขึ นกับเครื อง
ของคุณ อยาเชื่อมตออุปกรณใดๆ 
นอกจากกลองดิจิตอลหรือ USB Flash 
memory drive เขากับอินเตอรเฟส USB 
แบบตรง

• อยาถอด USB Flash memory drive 
หรือกลองดิจิตอลจากอินเตอรเฟส USB 
แบบตรง จนกวาเครื่องจะเสร็จสิ้นการพิมพ

 

การเปล่ียนการตั้งคาเร่ิมตน
สําหรับการพิมพโดยตรง 10

คุณสามารถเปล่ียนการต้ังคาเริ่มตนสําหรบัการ
พิมพโดยตรง

a เชื่อมตอ USB Flash memory drive 
หรือกลองดิจิตอลกับอินเตอรเฟส USB 
แบบตรง ท่ีดานหนาของเครื่อง

b กด Direct Print (การพิมพโดยตรง)

c กด DefaultSettings 
(การต้ังคาเริ่มตน)

d ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b 
เพ่ือแสดงการต้ังคาท่ีคุณตองการ
กดการต้ังคา

e กดตัวเลือกใหมท่ีคุณตองการ ทําซํ้าข้ันตอน 
d และ e 
สําหรับแตละการต้ังคาท่ีคุณตองการเปล่ียน

f กด OK (ตกลง)

g กด 
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การพิมพเอกสาร 11

เครือ่งสามารถรบัขอมูลจากคอมพิวเตอรของคุณ
แลวพิมพออก หากตองการพิมพจากคอมพิวเตอร 
คุณตองติดต้ังไดรเวอรเครื่องพิมพ

(สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการต้ังคาไดรเวอร
เครือ่งพิมพ uuคูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช)

a ติดต้ังไดรเวอรเครื่องพิมพ Brother 
จากแผนซีดีรอม 
(uuคูมือการติดต้ังเครื่องอยางงาย)

b จากแอพพลิเคชั่นของคุณ เลือกคําสั่งพิมพ

c เลือกชื่อของเครื่องของคุณในกลองขอความ 
พิมพ แลวคลิก คุณสมบัติ (หรือ 
รายการโปรด 
ข้ึนอยูกับแอพพลิเคชั่นท่ีคุณใช)

d เลือกการต้ังคาท่ีคุณตองการเปล่ียนในกลอง
ขอความ คุณสมบัติ แลวคลิก ตกลง

 ขนาดกระดาษ

 ทิศทาง

 สําเนา

 ชนิดกระดาษ

 คุณภาพการพิมพ

 สี/ขาวดํา

 ชนิดเอกสาร

 หลายหนา

 2 หนา/จุลสาร (หนังสือเลมเล็ก)

 แหลงกระดาษ

e คลิก พิมพ เพ่ือเริ่มการพิมพ

วิธีการพิมพจากคอมพิวเตอร 11
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12

กอนการสแกน 12

ติดต้ังไดรเวอรสแกนเนอรกอนใชเครื่องเปนสแกนเนอร ถาเครื่องติดต้ังอยูบนเครือขาย กําหนดคาดวยท่ีอยู 
TCP/IP

 ติดต้ังไดรเวอรสแกนเนอรจากแผนซีดีรอม (uuคูมือการติดต้ังเครือ่งอยางงาย: ติดต้ัง MFL-Pro Suite)

 กําหนดคาเครื่องดวยท่ีอยู TCP/IP หากการสแกนเครอืขายไมสําเรจ็ (uuคูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช)

วิธีการสแกนเอกสารไปยัง
คอมพิวเตอร 12
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การสแกนเอกสารเปนไฟล PDF โดยใช 
ControlCenter4 (Windows®) 12

(สําหรับผูใชแม็คอินทอช uuคูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช)

หมายเหตุ
หนาจอบนเครื่องคอมพิวเตอรของคุณอาจแตกตางก ันข้ึนอยูกับรุนของคุณ

 

ControlCenter4 
เปนซอฟตแวรโปรแกรมอรรถประโยชนท่ีใหคุณเข าใชงานแอพพลิเคชั่นท่ีคุณใชบอยไดอยางรวดเร็วและงาย
ดาย การใช ControlCenter4 ชวยใหคุณไมตองเปดใชแอพพลิเคชั่นท่ีเฉพาะดวยตนเอง คุณสามารถใช 
ControlCenter4 บนคอมพิวเตอรของคุณ

a โหลดเอกสารของคุณ (ดู วิธีการวางเอกสาร uu หนา 35)

b ดําเนินการตามคําแนะนําสําหรบัระบบปฏิบัติการท่ีค ุณกําลังใชงาน

 (Windows® XP, Windows Vista® และ Windows® 7)

เปด ControlCenter4 โดยคลิก  (เริ่ม) > โปรแกรมทั้งหมด > Brother > XXX-XXXX 
(โดย XXX-XXXX คือชื่อรุนของคุณ) > ControlCenter4 แอพพลิเคชั่น ControlCenter4 จะเปด

 (Windows® 8)

คลิก  (Brother Utilities) จากน้ันคลิกรายการแบบดึงลง และเลือกชื่อรุนของคุณ 
(หากยังไมไดเลือก) คลิก สแกน ในแถบนําทางทางดานซาย จากน้ันคลิก ControlCenter4 
แอพพลิเคชั่น ControlCenter4 จะเปด

c ถาหนาจอโหมดของ ControlCenter4 ปรากฏข้ึน เลือก โหมดขั้นสูง จากน้ันคลิก ตกลง
 

d ตรวจสอบวาเครือ่งท่ีคุณตองการใชถูกเลือกจากรายการแบบดึงลง รุน 
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12

e คลิก ไฟล
 

f กด สแกน
เครื่องจะเริ่มข้ันตอนการสแกน โฟลเดอรท่ีบันท ึกขอมูลการสแกนจะเปดโดยอัตโนมัติ
 



บทท่ี 12
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วิธีการสแกนเอกสารเปนไฟล PDF โดยใชจอสัมผัส 12

a โหลดเอกสารของคุณ (ดู วิธีการวางเอกสาร uu หนา 35)

b กด Scan (สแกน)
 

c ปดน้ิวไปทางซายหรือทางขวาเพ่ือแสดง to File (ไปยังไฟล)

 จะแสดงข้ึนท่ีตรงกลางของจอสัมผัส และถูกเนนดวยสีนํ้าเงิน

d กด OK (ตกลง) 
เมื่อเครือ่งเชื่อมตอกับเครือขายแลว กดชื่อคอมพิวเตอร
ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

 ถาคุณตองการใชการต้ังคาเริ่มตน ไปท่ีข้ันตอน i

 ถาคุณตองการเปล่ียนการต้ังคาเริ่มตน ไปท่ีข้ันตอน e

e กด Options (ตัวเลือก)

f กด Set with Touch Panel (ต้ังคาดวยแผงสัมผัส)
กด On (เปด)

g เลือกการต้ังคาสําหรับ 2-sided Scan (สแกน 2 ดาน) 1, Scan Type (ชนิดการสแกน), 
Resolution (ความละเอียด), File Type (ชนิดไฟล), Scan Size (ขนาดการสแกน) และ 
Remove Background Colour (กําจัดสีพ้ืนหลัง) ตามท่ีตองการ

h กด OK (ตกลง)

i กด Start (เริ่มตน)
เครื่องจะเริ่มข้ันตอนการสแกน

1 MFC-9340CDW
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12

หมายเหตุ
โหมดสแกนตอไปน้ีมีดังน้ี

• to USB (ไปยัง USB)(MFC-9330CDW และ MFC-9340CDW)

• to Network (ไปยังเครือขาย) (Windows®)

• to FTP (ไปยัง FTP)

• to E-mail Server (ไปยังเซิรฟเวอรอีเมล)

• to E-mail (ไปยังอีเมล)

• to Image (ไปยังภาพ)

• to OCR (ไปยัง OCR)

• to File (ไปยังไฟล)

• WS Scan (บรกิาร WS Scan) 1 (สแกนบริการเว็บ)
 

1 เฉพาะผูใช Windows® เทาน้ัน (Windows Vista® SP2 หรือใหมกวา Windows® 7 และ Windows® 8) 
(uuคูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช)
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A
การเปล่ียนวัสดุการพิมพ A

คุณตองเปล่ียนวัสดุการพิมพเมื่อเครื่องพิมพ แจงวาวัสดุการพิมพหมดอายุการใชงานแลว 
คุณสามารถเปล่ียนวัสดุการพิมพตอไปน้ีไดดวยตนเอง:

การใชงานวัสดุท่ีไมไดมาจากบราเดอรอาจสงผลตอคุณภาพงานพิมพ ประสิทธิภาพฮารดแวร 
และความเชื่อถือไดของเครื่อง

หมายเหตุ
ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) และตลับผงหมึก (โทนเนอร ) เปนรายการวัสดุการพิมพสองชิ้นท่ีแยกสวนก ัน 
ตรวจสอบวาท้ังสองชิ้นติดต้ังเปนชุด ถาตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
ถูกใสเขาไปในเครื่องโดยไมมีชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ขอความ Drum ! (แมแบบสรางภาพ!) 
อาจแสดงข้ึนท่ีหนาจอ

 

การบํารุงรักษาตามปกติ A

ตลับผงหมึก (โทนเนอร) ชดุแมแบบสรางภาพ (ดรัม)

ดูท่ี การเปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร) uu หนา 78

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

ดูท่ี การเปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 85

ช่ือรุน: DR-261CL (แมแบบสรางภาพ (ดรัม) แบบชุด 4 
ช้ิน) หรือ DR-261CL-BK, DR-261CL-CMY 
(แมแบบสรางภาพ (ดรัม) แบบช้ินเดียว)

  

ชุดสายพานลําเลียงกระดาษ กลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใชแลว

ดูท่ี การเปลี่ยนชุดสายพานลําเลียง กระดาษ uu หนา 92

ช่ือรุน: BU-220CL

ดูท่ี การเปลี่ยนกลองใสผงหมึก โทนเนอรท่ีใชแลว 
uu หนา 96

ช่ือรุน: WT-220CL
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A

ขอความในตารางจะปรากฏบนจอสัมผัสในโหมดพรอม 
ขอความตอไปน้ีแสดงการแจงเตือนลวงหนาใหเปล่ียนวัสดุการพิมพกอนถึงวันหมดอายุ 
เพ่ือหลีกเล่ียงความไมสะดวก คุณอาจตองการซ้ือวัสดุการพิมพสํารองกอนท่ีเครื่องจะหยุดพิมพ 

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

ขอความบน
จอสัมผัส

วัสดุสิ้นเปลืองที่
ตองจัดเตรียม

อายุการใชงาน
โดยประมาณ

วิธีการเปลี่ยน ชือ่รุน

Toner Low 
(ผงหมึกเหลือนอย)

Prepare New Toner 
Cartridge. 
(เตรียมตลับผงหมึกใหม)

ตลับผงหมึก 
(โทนเนอร)

BK = สีดํา

C = สฟีา

M = สชีมพู

Y = สเีหลือง

<สีดํา>

2,500 หนา 1 2 5

<สีฟา, สีชมพู, 
สเีหลือง>

1,400 หนา 1 2 5

2,200 หนา 1 2 6

ดูท่ี หนา 78 TN-261BK 5

TN-261C 5

TN-261M 5

TN-261Y 5

TN-265C 6

TN-265M 6

TN-265Y 6

Drum End SoonX 
(แมแบบสรางภาพใกล
จะหมดอายกุารใชงาน)

1 
ชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม)

X = BK, C, M, Y

BK = สีดํา

C = สฟีา

M = สชีมพู

Y = สเีหลือง

15,000 หนา 1 3 4 ดูท่ี หนา 87 4 
ชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม):

DR-261CL

1 
ชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม):

DR-261CL-BK

DR-261CL-CMY

Belt End Soon 
(สายพานลําเลียง
กระดาษใกล
หมดอายุ)

ชุดสายพานลําเลียง
กระดาษ

50,000 หนา 1 ดูท่ี หนา 92 BU-220CL

WT Box End Soon 
(กลอง WT 
ใกลหมดอาย)ุ

กลองใสผงหมึกโทน
เนอรท่ีใชแลว

50,000 หนา 1 ดูท่ี หนา 96 WT-220CL
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คุณตองทําความสะอาดเครื่องพิมพอยางสม่ําเสมอ 
และเปล่ียนวัสดุการพิมพเมื่อขอความในตารางต อไปน้ีปรากฏบนจอสัมผัส

1 ขนาด A4 หรือ Letter หนาเดียว
2 จํานวนหนาที่สามารถทําการพิมพไดจากตลับผงหมกึโดยประมาณที่ระบุไวตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
3 1 หนาตองาน
4 อายุการใชงานของแมแบบสรางภาพ (ดรัม) โดยประมาณและอาจแตกตางกนัตามประเภทการใชงาน
5 ตลับผงหมึก (โทนเนอร) ขนาดมาตรฐาน
6 ตลับผงหมึก (โทนเนอร) ขนาดพิเศษ

ขอความบน
จอสัมผัส

วัสดุสิ้นเปลือง
ที่จะเปลี่ยน

อายุการใชงานโดย
ประมาณ

วิธีการเปลี่ยน ชื่อรุน

Replace Toner 
(เปลี่ยนตลบัผงหมึก)

ตลับผงหมึก 
(โทนเนอร)

จอสัมผัสแสดงสขีอง
ตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) 
ท่ีคุณจะตองเปลี่ยน

BK = สีดํา

C = สีฟา

M = สีชมพู

Y = สีเหลือง

<สดีํา>

2,500 หนา 1 2 5

<สฟีา, สีชมพู, 
สีเหลือง>

1,400 หนา 1 2 5

2,200 หนา 1 2 6

ดูท่ี หนา 78 TN-261BK 5

TN-261C 5

TN-261M 5

TN-261Y 5

TN-265C 6

TN-265M 6

TN-265Y 6

Replace DrumX 
(เปลี่ยนแมแบบสราง
ภาพ (ดรัม))

ชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม)

X = BK, C, M, Y

BK = สีดํา

C = สีฟา

M = สีชมพู

Y = สีเหลือง

15,000 หนา 1 3 4 ดูท่ี หนา 87 4 
ชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม):

DR-261CL

1 
ชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม):

DR-261CL-BK

DR-261CL-CMY
Drum Stop 
(แมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) หยุดทํางาน)

ชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม)

Replace Belt 
(เปลี่ยนสายพาน)

ชุดสายพานลําเลียง
กระดาษ

50,000 หนา 1 ดูท่ี หนา 92 BU-220CL

Replace WT Box 
(เปลี่ยนกลอง WT)

กลองใสผงหมึก
โทนเนอรท่ีใชแลว

50,000 หนา 1 ดูท่ี หนา 96 WT-220CL

Replace Fuser 
(เปลี่ยนฟวเซอร)

ชุดทําความรอน 50,000 หนา 1 ติดตอบริการลูกคาสัมพันธของบราเดอรของ 
Brother 
หรือตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑบราเดอรใน
พ้ืนท่ีของคุณเพ่ือการเปลี่ยนทดแทนชุดทํา
ความรอน

Replace PF kit 
(เปลี่ยนชุดลูกยาง 
ปอนกระดาษ)

ชุดปอนกระดาษ 50,000 หนา 1 ติดตอบริการลูกคาสัมพันธของบราเดอร 
หรือตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑบราเดอรใน
พ้ืนท่ีของคุณเพ่ือการเปลี่ยนทดแทนชุด
ลูกยางปอนกระดาษ
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A

หมายเหตุ
• กําจัดท้ิงวัสดุการพิมพท่ีใชแลวตามกฎระเบียบทองถิ่น เก็บแยกตางหากจากขยะครัวเรือน 
หากคุณมีคําถาม สอบถามไปยังสํานักงานกําจัดท้ิงขยะมูลฝอยในทองถิ่นของคุณ 
ตรวจสอบวาไดซีลปดวัสดุการพิมพอยางแนนหนาเพื่อไมใหวัสดุท่ีอยูดานในหกหยด

• ขอแนะนําใหวางวัสดุการพิมพที ใชแลวบนกระดาษเพื อปองกันการหกหยดหรือการแพรกระจายของวัสดุที 
อยูดานในโดยไมไดต้ังใจ

• หากคุณใชกระดาษท่ีไมเทากับกระดาษท่ีแนะนําโดยตรง 
อายุการใชงานของวัสดุการพิมพและชิ้นสวนเคร ื่องพิมพอาจลดลง

• อายุการใชงานท่ีคาดคะเนสําหรับแตละตลับผงหมึก (โทนเนอร) อางอิงตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798 
ความถี่ในการเปล่ียนจะแตกตางกันออกไปโดยข้ึนกับปรมิาณการพิมพ รอยละของการพิมพ 
ชนิดของสื่อท่ีใช และการเปด/ปดเครือ่งพิมพ

• ความถี่ในการเปล่ียนวัสดุการพิมพนอกจากตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
จะแตกตางกันออกไปโดยข้ึนกับปริมาณการพิมพ ชน ิดของสื่อท่ีใช และการเปด/ปดเครื่องพิมพ

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

 

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

ชื่อรุน: TN-261BK 1, TN-261C 1, TN-261M 1, 
TN-261Y 1, TN-265C 2, TN-265M 2, 
TN-265Y 2

ตลับผงหมึก (โทนเนอร) สามารถพิมพไดประมาณ 
2,500 หนา 3 (สีดํา) หรือประมาณ 1,400 หนา 3 
(สีฟา, สีชมพู, สีเหลือง) ตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
ขนาดพิเศษสามารถพิมพไดประมาณ 2,200 
หนา 3 (สีฟา, สีชมพู, สีเหลือง) 
จํานวนหนาท่ีพิมพไดจริงอาจแตกตางข้ึนอยูก ับ
ประเภทเอกสารโดยเฉล่ีย

เมื่อตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใกลหมด 
จอสัมผัสจะแสดง Toner Low 
(ผงหมึกเหลือนอย)

ตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
ท่ีใหมาพรอมกับเครื่องพิมพจะตองไดรบัการ
เปล่ียนหลังจากพิมพไดประมาณ 1,000 หนา 3

1 ตลับผงหมึก (โทนเนอร) ขนาดมาตรฐาน
2 ตลับผงหมึก (โทนเนอร) ขนาดพิเศษ
3 จํานวนหนาที่สามารถทําการพิมพไดจากตลับผงหมกึโดย

ประมาณที่ระบุไวตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798

หมายเหตุ
• การบงชี้อายุการใชงานท่ีเหลือของผงหมึก 

(โทนเนอร) 
จะเปล่ียนแปลงไปตามชนิดของเอกสารท่ีพิมพ
และการใชงานของผูใช

• ขอแนะนําใหเตรยีมตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
ใหมสํารองไวพรอมใชทันทีเมื่อคุณเห็น
คําเตือน Toner Low (ผงหมึกเหลือนอย)

• เพ่ือใหไดคุณภาพการพิมพท่ีดีท่ีสุด 
ขอแนะนําใหคุณใชเฉพาะตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) Brother ของแท เทาน้ัน 
เมื่อคุณตองการซ้ือตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
ติดตอบริการลูกคาสัมพันธของบราเดอร 
หรือตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑบราเดอรใน
พ้ืนท่ีของคุณ

• แนะนําใหคุณทําความสะอาดเครื่องเมื่อเปล่ียน
ตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใหม (ดู 
การทําความสะอาดและ ตรวจสอบเครื่อง 
uu หนา 102)

• หามนําตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
ชุดใหมออกจากท่ีบรรจุจนกวาคุณจะพรอม
ติดต้ัง

 

ผงหมึก (โทนเนอร) ใกลหมด A

ถาจอสัมผัสแสดง Toner Low 
(ผงหมึกเหลือนอย) ใหซ้ือตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) ใหมสําหรับสีท่ีแสดงบนจอสัมผัส 
และเตรียมพรอมไวกอนท่ีคุณจะไดรบัขอความ 
Replace Toner (เปล่ียนตลับผงหมึก)

เปลี่ยนผงหมึก (โทนเนอร) A

เมื่อจอสัมผัสแสดง Replace Toner 
(เปล่ียนตลับผงหมกึ) 
เครื่องพิมพจะหยุดพิมพจนกวาคุณจะเปล่ียนตล ับ
ผงหมึก (โทนเนอร)

จอสัมผัสแสดงสีของตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
ท่ีคุณจะตองเปล่ียน (BK=สีดํา, C=สีฟา, 
M=สีชมพู, Y=สีเหลือง)

ท้ังน้ีตลับผงหมึก (โทนเนอร) Brother ของแท 
และเปนตลับใหมเทาน้ันท่ีจะต้ังคาใหมสําหร ับ
ขอความเปล่ียนผงหมึก (โทนเนอร) ได
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A

การเปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร) A

a ตรวจสอบวาเครื่องเปดอยู

b เปดฝาครอบดานบนจนกระทั งฝาครอบล็อกอยู 
ในตําแหนงเปด
 

c ถอดชุดประกอบตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
สําหรับสีท่ีแสดงบนจอสัมผัส
 

คําเตือน
 

 พ้ืนผิวรอน

หลังจากท่ีคุณใชเครื่อง 
ชิ้นสวนภายในของเครือ่งบางชิ้นสวนจะรอนมาก 
รอใหเครื่องเย็นลงกอนสัมผัสชิ้นสวนภายใน
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ขอควรจํา
• แนะนําใหวางชุดประกอบตลับผงหมึก 

(โทนเนอร) และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
บนพ้ืนผิวเรียบสะอาดโดยใชกระดาษใชแลว
ท้ิงรองดานลางในกรณีท่ีหมึกหกหรือกระจาย
โดยไมไดต้ังใจ

• เพ่ือปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดกับเครื่อง
พิมพจากไฟฟาสถิต หามสัมผัสอิเล็กโตรด 
(ข้ัวไฟฟา) ท่ีแสดงในภาพประกอบ
 

 

d กดคันล็อคสีเขียวลงและถอดตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) ออกจากชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม)
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A

คําเตือน
 

• หามกําจัดท้ิงตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
หรือชุดประกอบตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ดวยวิธีการเผาไฟ 
เน่ืองจากอาจทําใหเกิดการระเบิดและไดรับ
บาดเจ็บ

• หามใชสารติดไฟ 
สเปรยทุกชนิดหรือสารละลาย/ของเหลว
อินทรียท่ีมีแอลกอฮอลหรือแอมโมเนียทํา
ความสะอาดดานในหรือดานนอกของเครื่อง 
การทําเชนน้ีอาจทําใหเกิดไฟไหมหรือไฟฟา
ช็อต แนะนําใหใชผาแหงชนิดไมมีขนเทาน้ัน

(uuคูมือเก่ียวกับความปลอดภัยของผลิตภั
ณฑ : ขอควรระวังท่ัวไป.)

 

 

ขอควรจํา
• จัดการตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
อยางระมัดระวัง หากผงหมึก (โทนเนอร) 
กระจายบนมือหรือเสื้อผา 
เช็ดหรือลางออกดวยนํ้าเย็นทันที

• เพ่ือหลีกเล่ียงปญหาคุณภาพการพิมพ 
หามสัมผัสชิ้นสวนท่ีแรเงาดังแสดงในภาพ

• แนะนําใหวางตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
บนพ้ืนราบเรียบมั่นคงและสะอาดโดยใช
กระดาษใชแลวท้ิงรองดานลางในกรณีท่ีหมึก
หกหรือกระจายโดยไมไดต้ังใจ

 

<ตลับผงหมึก (โทนเนอร)>
 

<ชดุแมแบบสรางภาพ (ดรัม)>
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หมายเหตุ
• ตรวจสอบวาไดซีลปดตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
ใชแลวอยางแนนหนาในถุงเพื่อไมใหผงหมึก 
(โทนเนอร) หกออกจากตลับหมึก

• กําจัดท้ิงวัสดุการพิมพท่ีใชแลวตามกฎระเบียบ
ทองถิ่น เก็บแยกตางหากจากขยะครัวเรือน 
หากคุณมีคําถาม 
สอบถามไปยังสํานักงานกําจัดท้ิงขยะมูลฝอย
ในทองถิ่นของคุณ 
ตรวจสอบวาไดซีลปดวัสดุการพิมพอยางแนน
หนาเพ่ือไมใหวัสดุท่ีอยูดานในหกหยด

 

e เปดกลองตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใหม 
ใชมือสองขางถือตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
ใหเสมอกันและคอยๆ 
เขยาจากดานหน่ึงไปดานหน่ึงหลายครั้ง
เพ่ือกระจายผงหมึก (โทนเนอร) 
ดานในตลับหมึกใหท่ัว
 

ขอควรจํา
• เปดกลองตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
ทันทีกอนใสเขาในเครื่องพิมพ 
หากตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
ถูกแกะกลองและถูกท้ิงไวเปนเวลานาน 
อายุการใชงานของผงหมึก (โทนเนอร) 
จะลดลง

• หากชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) 
ท่ีนําออกจากท่ีบรรจุถูกแสงแดดสองตรง 
(หรือแสงไฟในหองเปนระยะเวลานาน) 
ชุดอาจเสียหายได

• เครือ่งพิมพของ Brother 
ออกแบบมาใหใชงานกับผงหมึก (โทนเนอร) 
เฉพาะรุนและทํางานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
เมื่อใชกับตลับผงหมึก (โทนเนอร) ของแทของ 
Brother Brother 
ไมรับประกันประสิทธิภาพสูงสุดน้ีหากใช
ผงหมึก (โทนเนอร) หรือตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) ของผูผลิตอ่ืน ดังน้ัน Brother 
ไมแนะนําใหใชตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
อ่ืนนอกจากตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
ของแทของ Brother กับเครื่องพิมพน้ี 
หรือเติมผงหมึก (โทนเนอร) ในตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) เปลาจากแหลงอ่ืน 
หากความเสียหายมีสาเหตุมาจากชุดแมแบบ
สรางภาพ (ดรัม) หรือชิ้นสวนอ่ืนๆ 
ของเครื่องพิมพน้ีเน่ืองมาจากการใชผงหมึก 
(โทนเนอร) หรือตลับผงหมกึ (โทนเนอร) 
อ่ืนนอกจากผลิตภัณฑของแทของ Brother 
เน่ืองจากไมสามารถใชรวมกันไดหรอืไมเหมาะ
สมกับเครื่องพิมพน้ี การซอมแซมใดๆ 
อันเน่ืองมาจากสาเหตุน้ีอาจไมอยูภายใตการ
รับประกัน

 

f ดึงฝาครอบปองกันออก
 

ขอควรจํา
ใสตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
ตลับใหมในชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ทันทีหลังจากถอดฝาครอบปองกันออก 
เพ่ือหลีกเล่ียงปญหาคุณภาพการพิมพลดลง 
หามสัมผัสชิ้นสวนท่ีแรเงาดังแสดงในภาพ
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g ใสตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
ใหมใหแนนหนาในชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) จนกวาจะไดยินเสียงล็อคเขาท่ี 
หากคุณใสตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
อยางถูกตอง 
คันล็อคสีเขียวในชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
จะถูกยกข้ึนโดยอัตโนมัติ
 

หมายเหตุ
ตรวจสอบวาคุณใสตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
อยางถูกตอง 
ไมเชนน้ันตลับอาจแยกออกจากชุดแมแบบ
สรางภาพ (ดรัม)

 

h ทําความสะอาดสายโคโรนาดานในชุดแมแบบ
สรางภาพ (ดรัม) โดยคอยๆ 
เล่ือนจุดต้ังระยะสีเขียวจากซายไปขวาและ
ขวาไปซายหลายครั้ง
 

หมายเหตุ
ตรวจสอบวาเล่ือนจุดต้ังระยะกลับไปสูตําแหนง
เริ่มตน (a) (1) 
ลูกศรบนจุดต้ังระยะจะตองวางตําแหนงตรงกับ
ลูกศรบนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) มิฉะน้ัน 
หนาท่ีพิมพอาจมีเสนแนวต้ังปรากฏ

 

i ทําซํ้าข้ันตอน c และข้ันตอน h 
เพ่ือทําความสะอาดสายโคโรนาท่ีเหลือท้ัง
สามเสน

หมายเหตุ
เมื่อทําความสะอาดสายโคโรนา 
คุณไมจําเปนตองนําตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
ออกจากชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)

 

1
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j ใสชุดประกอบตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
แตละชุดกลับเขาในเครื่องพิมพ 
ตรวจสอบใหแนใจวาสีของชุดตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) ตรงกับปายแสดงสีบนตัวเครื่อง
 

 

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

k ปดฝาครอบดานบนของเครื่อง

หมายเหตุ
หลังจากเปล่ียนตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
อยาปดสวิตชไฟของเครื่องหรือเปดฝาครอบ
ดานหนาจนกวาจอสัมผัสจะลางขอความ 
Please wait. (โปรดรอสักครู) 
และกลับไปท่ีโหมดเตรียมพรอม

 

BK

C

M

Y



การบํารุงรักษาตามปกติ 

85

A

การเปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) A

ชื่อรุน: DR-261CL 4 ชิ้น ชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) แบบชุดหรือชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) 
แบบเด่ียว DR-261CL-BK, DR-261CL-CMY

ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ใหมสามารถพิมพไดประมาณ 15,000 หนาขนาด 
A4 หรือ Letter แบบดานเดียว

ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) DR-261CL 
ประกอบดวยชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) สี่ชุด 
โดยท่ีมีสีดําหน่ึงชุด (DR-261CL-BK) 
และสีอ่ืนสามชุด (DR-261CL-CMY)

DR-261CL-BK ประกอบดวยชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) สีดําหน่ึงชุด DR-261CL-CMY 
ประกอบดวยชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) สีหน่ึงชุด

แมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
จะมีการสึกหรอตามการใชงานปกติ 
การหมุนของแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
และการทํางานสัมพันธกับกระดาษ ผงหมึก 
(โทนเนอร) และวัสดุอ่ืนในทางเดินกระดาษ 
ในการออกแบบผลิตภัณฑน้ี 
บราเดอรตัดสินใจใชรอบการหมุนของแมแบบสราง
ภาพ (ดรัม) 
เปนตัวกําหนดพิจารณาอายุการใชงานของแมแบบ
สรางภาพ (ดรัม) ท่ีสมเหตุสมผล 
เมื่อแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ถึงขีดจํากัดจํานวนรอบการหมุนท่ีทางโรงงาน
กําหนดไวโดยอิงตามจํานวนหนาท่ีพิมพไดท่ีระบ ุ
ไว หนาจอแสดงผลแบบ LCD 
ระบบสัมผัสของผลิตภัณฑจะแนะนําใหคุณเปล่ียน
แมแบบสรางภาพ (ดรัม) น้ัน 
ผลิตภัณฑจะยังคงทํางานตอไป อยางไรก็ตาม 
คุณภาพท่ีไดอาจไมดีท่ีสุด

เน่ืองจากแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
จะหมุนพรอมกันในหลายข้ันตอนของการทํางาน 
(โดยไมข้ึนกับวามีการนําผงหมึก (โทนเนอร) 
ลงบนหนากระดาษหรือไม) 
และเน่ืองจากมีโอกาสนอยท่ีจะเกิดความเสียหาย
ตอชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) เพียงชุดเดียว 
คุณจะตองเปล่ียนแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ทุกชุดพรอมกัน 
(นอกจากกรณีท่ีคุณเคยเปล่ียนแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) แบบชุดแยก [DR-261CL-BK 
สําหรับสีดําและ DR-261CL-CMY สําหรับสี] 
ดวยเหตุผลอ่ืนใดนอกจากการท่ีวัสดุถึงอายุการใช
งานท่ีกําหนด) เพ่ือความสะดวกของคุณ 
บราเดอรจึงขายชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) 
แบบรวมสี่ชุด (DR-261CL)

ขอควรจํา
เพ่ือใหไดคุณภาพการพิมพท่ีดีท่ีสุด 
ใหใชชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) ของแทของ 
Brother และชุดผงหมึก (โทนเนอร) 
ของแทของ Brother 
การพิมพโดยใชชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
หรือชุดผงหมึก (โทนเนอร) 
ของผูผลิตอ่ืนอาจสงผลใหคุณภาพการพิมพ
ลดลง 
รวมถึงคุณภาพและอายุการใชงานของเครื่อง
พิมพดวย 
ความครอบคลุมการรับประกันอาจไมรวมถึง
ปญหาท่ีเกิดจากการใชชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) หรอืชุดผงหมึก (โทนเนอร) ของผูผลิต
อ่ืน

 

แมแบบสรางภาพ (ดรัม) ! A

สายโคโรนาสกปรก 
ทําความสะอาดสายโคโรนาในชุดแมแบบสราง
ภาพ (ดรัม) ท้ังสี่ชุด (ดู 
การทําความสะอาดสายโคโรนา uu หนา 107)

ถาคุณทําความสะอาดสายโคโรนาแลว 
แตขอความแสดงขอผิดพลาด Drum ! 
(แมแบบสรางภาพ!)ยังคงแสดงบนจอสัมผัส 
แสดงวาชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
หมดอายุการใชงาน เปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) เปนชุดใหม
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ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ใกลหมดอายุการใชงานX A

ถามีเฉพาะแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
บางชุดใกลหมดอายุการใชงาน 
จอสัมผัสจะแสดงขอความ Drum End SoonX 
(แมแบบสรางภาพใกลจะหมดอายุการใชงาน) 
ขอความ X บงชี้ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
สีท่ีใกลหมดอายุการใชงาน (BK=สีดํา, C=สีฟา, 
M=สีชมพู, Y=สีเหลือง) 
ขอแนะนําใหเตรียมชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ของแทของ Brother ใหพรอมสําหรับการติดต้ัง 
ซ้ือชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) DR-261CL-BK 
(สําหรับสีดํา) หรอื DR-261CL-CMY (สําหรับสี C, 
M, Y) 
และจัดเตรียมไวสําหรับพรอมเปล่ียนกอนท่ีคุณจะ
ไดรับขอความ Replace DrumX 
(เปล่ียนแมแบบสรางภาพ (ดรัม))

เปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) X A

ถามีเฉพาะแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ท่ีระบุเทาน้ันท่ีจําเปนตองเปล่ียน 
จอสัมผัสจะแสดงขอความ Replace DrumX 
(เปล่ียนแมแบบสรางภาพ (ดรัม)) ขอความ X 
บงชี้ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
สีท่ีคุณจําเปนตองเปล่ียน (BK=สีดํา, C=สีฟา, 
M=สีชมพู, Y=สีเหลือง)

ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) 
เกินอายุการใชงานท่ีกําหนด 
เปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม 
ขอแนะนําใหติดต้ังชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ของแทของ Brother ในเวลาน้ี

เมื่อคุณเปล่ียน ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) ใหม 
คุณตองต้ังคาตัวนับจํานวนชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) ใหม 
คําแนะนําวิธีการดังกลาวสามารถพบไดท่ีกลอง
ของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ชุดใหมของคุณ

ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) หยุดทํางาน A

เราไมสามารถรับประกันคุณภาพการพิมพได 
เปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม 
ขอแนะนําใหติดต้ังชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ของแทของ Brother ในเวลาน้ี

เมื่อคุณเปล่ียน ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) ใหม 
คุณตองต้ังคาตัวนับจํานวนชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรมั) ใหม 
คําแนะนําวิธีการดังกลาวสามารถพบไดท่ีกลอง
ของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ชุดใหมของคุณ
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A

การเปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) A

ขอควรจํา
• ขณะถอดชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
จัดการอยางระมัดระวังเน่ืองจากอาจมีผงหมึก 
(โทนเนอร) อยู หากผงหมึก (โทนเนอร) 
กระจายบนมือหรอืเสื้อผา 
เช็ดหรือลางออกดวยนํ้าเย็นทันที

• ทุกครัง้ท่ีเปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) 
ใหทําความสะอาดดานในเครื่องพิมพ (ดู 
การทําความสะอาดและ ตรวจสอบเครื่อง 
uu หนา 102)

• หามนําชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) 
ชุดใหมออกจากท่ีบรรจุจนกวาคุณจะพรอมติด
ต้ัง การเปดท้ิงไวโดนแสงแดดโดยตรง 
(หรือแสงไฟในหองเปนระยะเวลานาน) 
อาจทําใหชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
เกิดความเสียหาย

 

a ตรวจสอบวาเครื่องเปดอยู

b เปดฝาครอบดานบนจนกระทั งฝาครอบล็อกอยู 
ในตําแหนงเปด
 

c ถอดชุดประกอบตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
สําหรับสีท่ีแสดงบนจอสัมผัส
 

คําเตือน
 

 พ้ืนผิวรอน

หลังจากท่ีคุณใชเครื่อง 
ชิ้นสวนภายในของเครือ่งบางชิ้นสวนจะรอนมาก 
รอใหเครื่องเย็นลงกอนสัมผัสชิ้นสวนภายใน
 

 



88

ขอควรจํา
• แนะนําใหวางชุดประกอบตลับผงหมึก 

(โทนเนอร) และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
บนพ้ืนผิวเรียบสะอาดโดยใชกระดาษใชแลว
ท้ิงรองดานลางในกรณีท่ีหมึกหกหรือกระจาย
โดยไมไดต้ังใจ

• เพ่ือปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดกับเครื่อง
พิมพจากไฟฟาสถิต หามสัมผัสอิเล็กโตรด 
(ข้ัวไฟฟา) ท่ีแสดงในภาพประกอบ
 

 

d กดคันล็อคสีเขียวลงและถอดตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) ออกจากชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม)
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A

คําเตือน
 

• หามกําจัดท้ิงตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
หรือชุดประกอบตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ดวยวิธีการเผาไฟ 
เน่ืองจากอาจทําใหเกิดการระเบิดและไดรับ
บาดเจ็บ

• หามใชสารติดไฟ 
สเปรยทุกชนิดหรือสารละลาย/ของเหลว
อินทรียท่ีมีแอลกอฮอลหรือแอมโมเนียทํา
ความสะอาดดานในหรือดานนอกของเครื่อง 
การทําเชนน้ีอาจทําใหเกิดไฟไหมหรือไฟฟา
ช็อต แนะนําใหใชผาแหงชนิดไมมีขนเทาน้ัน

(uuคูมือเก่ียวกับความปลอดภัยของผลิตภั
ณฑ : ขอควรระวังท่ัวไป.)

 

 

ขอควรจํา
• จัดการตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
อยางระมัดระวัง หากผงหมึก (โทนเนอร) 
กระจายบนมือหรือเสื้อผา 
เช็ดหรือลางออกดวยนํ้าเย็นทันที

• เพ่ือหลีกเล่ียงปญหาคุณภาพการพิมพ 
หามสัมผัสชิ้นสวนท่ีแรเงาดังแสดงในภาพ

• แนะนําใหวางตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
บนพ้ืนราบเรียบมั่นคงและสะอาดโดยใช
กระดาษใชแลวท้ิงรองดานลางในกรณีท่ีหมึก
หกหรือกระจายโดยไมไดต้ังใจ

 

<ตลับผงหมึก (โทนเนอร)>
 

<ชดุแมแบบสรางภาพ (ดรัม)>
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หมายเหตุ
• ตรวจสอบวาไดซีลปดชุดแมแบบสรางภาพ 

(ดรัม) 
ใชแลวอยางแนนหนาในถุงเพื่อไมใหผงหมึก 
(โทนเนอร) หกออกจากชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม)

• กําจัดท้ิงวัสดุการพิมพท่ีใชแลวตามกฎระเบียบ
ทองถิ่น เก็บแยกตางหากจากขยะครัวเรือน 
หากคุณมีคําถาม 
สอบถามไปยังสํานักงานกําจัดท้ิงขยะมูลฝอย
ในทองถิ่นของคุณ 
ตรวจสอบวาไดซีลปดวัสดุการพิมพอยางแนน
หนาเพ่ือไมใหวัสดุท่ีอยูดานในหกหยด

 

e เปดกลองชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม

f ดึงฝาครอบปองกันออก
 

g ใสตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
ใหมใหแนนหนาในชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) ใหมจนกวาจะไดยินเสียงล็อคเขาท่ี 
หากคุณใสตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
อยางถูกตอง 
คันล็อคสีเขียวจะถูกยกข้ึนโดยอัตโนมัติ
 

หมายเหตุ
ตรวจสอบวาคุณใสตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
อยางถูกตอง 
ไมเชนน้ันตลับอาจแยกออกจากชุดแมแบบ
สรางภาพ (ดรัม)

 



การบํารุงรักษาตามปกติ 

91

A

h ทําความสะอาดสายโคโรนาดานในชุดแมแบบ
สรางภาพ (ดรัม) โดยคอยๆ 
เล่ือนจุดต้ังระยะสีเขียวจากซายไปขวาและ
ขวาไปซายหลายครั้ง
 

หมายเหตุ
ตรวจสอบวาเล่ือนจุดต้ังระยะกลับไปสูตําแหนง
เริ่มตน (a) (1) 
ลูกศรบนจุดต้ังระยะจะตองวางตําแหนงตรงกับ
ลูกศรบนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) มิฉะน้ัน 
หนาท่ีพิมพอาจมีเสนแนวต้ังปรากฏ

 

i ทําซํ้าข้ันตอน c และข้ันตอน h 
เพ่ือทําความสะอาดสายโคโรนาท่ีเหลือท้ัง
สามเสน

หมายเหตุ
เมื่อทําความสะอาดสายโคโรนา 
คุณไมจําเปนตองนําตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
ออกจากชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)

 

j ใสชุดประกอบตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
แตละชุดกลับเขาในเครือ่งพิมพ 
ตรวจสอบใหแนใจวาสีของชุดตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) ตรงกับปายแสดงสีบนตัวเครื่อง
 

 

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

1

BK

C

M

Y
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k ปดฝาครอบดานบนของเครื่อง

l เมื่อคุณเปล่ียน ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ใหม 
คุณตองต้ังคาตัวนับจํานวนชุดแมแบบสราง
ภาพ (ดรัม) ใหม 
คําแนะนําวิธีการดังกลาวสามารถพบไดท่ี
กลองของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) 
ชุดใหมของคุณ

การเปล่ียนชุดสายพานลําเลียง
กระดาษ A

ชื่อรุน: BU-220CL

ชุดสายพานลําเลียงกระดาษใหมสามารถใชพิมพ
ไดประมาณ 50,000 หนา ขนาด A4 หรือ Letter 
แบบดานเดียว

เปลี่ยนชุดสายพาน A

เมื่อขอความ Replace Belt (เปล่ียนสายพาน) 
ปรากฏบนจอสัมผัส 
คุณจะตองเปล่ียนชุดสายพานลําเลียงกระดาษ

เมื่อคุณเปล่ียนชุดสายพานลําเลียงกระดาษใหม 
คุณตองต้ังคาตัวนับจํานวนชุดสายพานลําเลียง
กระดาษใหม 
คําแนะนําวิธีการดังกลาวสามารถพบไดท่ีกลอง
ของชุดสายพานลําเลียงกระดาษชุดใหมของคุณ

ขอควรจํา
• หามสัมผัสผิวของชุดสายพานลําเลียงกระดาษ 
หากคุณทําเชนน้ัน 
อาจทําใหคุณภาพการพิมพลดลงได

• ความเสียหายท่ีเกิดจากการจัดการท่ีไมถูกตอง
กับชุดสายพานลําเลียงกระดาษอาจทําใหการ
รับประกันสิ้นสุดลง

 

a ตรวจสอบวาเครือ่งเปดอยู

b เปดฝาครอบดานบนจนกระทั งฝาครอบล็อกอย ู
ในตําแหนงเปด
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A

c ถอดชุดประกอบตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ออกท้ังหมด
 

คําเตือน
 

 พ้ืนผิวรอน

หลังจากท่ีคุณใชเครื่อง 
ชิ้นสวนภายในของเครื่องบางชิ้นสวนจะรอนมาก 
รอใหเครื่องเย็นลงกอนสัมผัสชิ้นสวนภายใน
 

 

ขอควรจํา
• แนะนําใหวางชุดประกอบตลับผงหมกึ 

(โทนเนอร) และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
บนพ้ืนผิวเรียบสะอาดโดยใชกระดาษใชแลว
ท้ิงรองดานลางในกรณีท่ีหมึกหกหรอืกระจาย
โดยไมไดต้ังใจ

• เพ่ือปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดกับเครื่อง
พิมพจากไฟฟาสถิต หามสัมผัสอิเล็กโตรด 
(ข้ัวไฟฟา) ท่ีแสดงในภาพประกอบ
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d ดึงคันโยกสีเขียวของชุดสายพานลําเลียง
กระดาษ และนําชุดสายพานลําเลียงกระดาษ
ข้ึน จากน้ันจึงดึงออกมา
 

 

ขอควรจํา
เพ่ือหลีกเล่ียงปญหาคุณภาพการพิมพ 
หามสัมผัสชิ้นสวนท่ีแรเงาดังแสดงในภาพ
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A

e นําชุดสายพานลําเลียงกระดาษออกจากท่ี
บรรจุ 
และใสชุดสายพานลําเลียงกระดาษชุดใหม
ลงในเครื่อง
 

 

f เล่ือนชุดประกอบตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
แตละชุดเขาในเครื่อง 
ตรวจสอบใหแนใจวาคุณใสตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) สีตรงกับปายสีท่ีตัวเครื่อง
 

 

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

BK

C

M

Y
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g ปดฝาครอบดานบนของเครื่อง

h เมื่อคุณเปล่ียนชุดสายพานลําเลียงกระดาษ
ใหม คุณตองต้ังคาตัวนับจํานวนชุดสายพาน
ลําเลียงกระดาษใหม 
คําแนะนําวิธีการดังกลาวสามารถพบไดท่ี
กลองของชุดสายพานลําเลียงกระดาษ
ชุดใหมของคุณ

การเปล่ียนกลองใสผงหมึก
โทนเนอรท่ีใชแลว A

ชื่อรุน: WT-220CL

อายุการใชงานของกลองใสผงหมึกโทนเนอรท่ีใช 
แลว ประมาณ 50,000 หนากระดาษ A4 หรือ 
Letter แบบดานเดียว

กลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใชแลวใกล
หมดอายุ A

ถาจอสัมผัสแสดง WT Box End Soon 
(กลอง WT ใกลหมดอายุ) 
หมายความวากลองใสผงหมึกโทนเนอรท่ีใชแลว
ใกลหมดอายุการใชงาน 
ซ้ือกลองใสผงหมึกโทนเนอรท่ีใชแลวชุดใหม
เตรียมสํารองไวกอนท่ีคุณจะไดรับขอความ 
Replace WT Box (เปล่ียนกลอง WT)

เปลี่ยนกลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใชแลว A

เมื่อขอความ Replace WT Box 
(เปล่ียนกลอง WT) ปรากฏบนจอสัมผัส 
คุณจะตองเปล่ียนกลองใสผงหมึกโทนเนอรท่ีใช 
แลว

a ตรวจสอบวาเครือ่งเปดอยู

b เปดฝาครอบดานบนจนกระทั งฝาครอบล็อกอย ู
ในตําแหนงเปด
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A

c ถอดชุดประกอบตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ออกท้ังหมด
 

คําเตือน
 

 พ้ืนผิวรอน

หลังจากท่ีคุณใชเครื่อง 
ชิ้นสวนภายในของเครื่องบางชิ้นสวนจะรอนมาก 
รอใหเครื่องเย็นลงกอนสัมผัสชิ้นสวนภายใน
 

 

ขอควรจํา
• แนะนําใหวางชุดประกอบตลับผงหมกึ 

(โทนเนอร) และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
บนพ้ืนผิวเรียบสะอาดโดยใชกระดาษใชแลว
ท้ิงรองดานลางในกรณีท่ีหมึกหกหรอืกระจาย
โดยไมไดต้ังใจ

• เพ่ือปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดกับเครื่อง
พิมพจากไฟฟาสถิต หามสัมผัสอิเล็กโตรด 
(ข้ัวไฟฟา) ท่ีแสดงในภาพประกอบ
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d ดึงคันโยกสีเขียวของชุดสายพานลําเลียง
กระดาษ และนําชุดสายพานลําเลียงกระดาษ
ข้ึน จากน้ันจึงดึงออกมา
 

 

ขอควรจํา
เพ่ือหลีกเล่ียงปญหาคุณภาพการพิมพ 
หามสัมผัสชิ้นสวนท่ีแรเงาดังแสดงในภาพ

 

e นําวัสดุบรรจุภัณฑสีสมออก และนําไปท้ิง
 

 

หมายเหตุ
ข้ันตอนน้ีจําเปนเฉพาะในกรณีท่ีคุณเปล่ียน
กลองใสผงหมึกโทนเนอรท่ีใชแลวเปนครั้ง
แรก และไมจําเปนสําหรับกลองใสผงหมึก
โทนเนอรท่ีใชแลวท่ีนํามาใสทดแทน 
วัสดุบรรจุภัณฑสีสมจะติดต้ังมาจากโรงงาน
เพ่ือปองกันเครื่องของคุณระหวางการขนสง
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A

f ดึงคันโยกสีเขียวของกลองใสผงหมึก
โทนเนอรท่ีใชแลว 
และนํากลองใสผงหมึกโทนเนอรท่ีใชแลว
ออกจากเครื่อง
 

คําเตือน
 

• หามนํากลองใสผงหมึกโทนเนอรที ใชแลวไป
เผาไฟ 
เน่ืองจากอาจทําใหเกิดการระเบิดและไดรับ
บาดเจ็บ

• หามใชสารติดไฟ 
สเปรยทุกชนิดหรือสารละลาย/ของเหลว
อินทรียท่ีมีแอลกอฮอลหรือแอมโมเนียทํา
ความสะอาดดานในหรือดานนอกของเครือ่ง 
การทําเชนน้ีอาจทําใหเกิดไฟไหมหรอืไฟฟา
ช็อต แนะนําใหใชผาแหงชนิดไมมีขนเทาน้ัน

(uuคูมือเก่ียวกับความปลอดภัยของผลิตภั
ณฑ : ขอควรระวังท่ัวไป.)

 

 

ขอควรจํา
หามนํากลองใสผงหมึกโทนเนอรท่ีใชแลวกลับ
มาใชใหม

 

หมายเหตุ
• ตรวจสอบวาไดซีลปดกลองใสผงหมึกโทนเนอร
ท่ีใชแลวอยางแนนหนาในถุงเพื่อไมใหผงหมกึ 
(โทนเนอร) 
หกออกจากกลองใสผงหมึกโทนเนอรท่ีใชแลว

• กําจดัทิ งกลองใสผงหมึกโทนเนอรที ใชแลวที ใช
แลวตามกฎระเบียบทองถิ่น 
เก็บแยกตางหากจากขยะครัวเรือน 
หากคุณมีคําถาม 
สอบถามไปยังสํานักงานกําจัดท้ิงขยะมูลฝอย
ในทองถิ่นของคุณ
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g นํากลองใสผงหมกึโทนเนอรที ใชแลวออกจาก
ท่ีบรรจุ และใสลงในเครื่อง 
 

h ใสชุดสายพานลําเลียงกระดาษกลับเขาใน
เครื่องพิมพ
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A

i เล่ือนชุดประกอบตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
แตละชุดเขาในเครื่อง 
ตรวจสอบใหแนใจวาคุณใสตลับผงหมกึ 
(โทนเนอร) สีตรงกับปายสีท่ีตัวเครื่อง
 

 

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

j ปดฝาครอบดานบนของเครื่อง

BK

C

M

Y
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การทําความสะอาดและ
ตรวจสอบเคร่ือง A

ทําความสะอาดดานนอกและดานในเครือ่งเปน
ประจําดวยผาไมมีขนแหง เมื่อคุณเปล่ียนตลับผง
หมึก (โทนเนอร) หรือชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ตรวจสอบวาคุณทําความสะอาดดานในเครื่องแลว 
หากหนาท่ีพิมพมีผงหมึก (โทนเนอร) เปอน 
ทําความสะอาดดานในเครื่องพิมพดวยผาไมมีขน
แหง

คําเตือน
 

• หามกําจัดท้ิงตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
หรอืชุดประกอบตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ดวยวิธีการเผาไฟ 
เน่ืองจากอาจทําใหเกิดการระเบิดและไดรับ
บาดเจ็บ

• หามใชสารติดไฟ 
สเปรยทุกชนิดหรือสารละลาย/ของเหลว
อินทรียท่ีมีแอลกอฮอลหรือแอมโมเนียทํา
ความสะอาดดานในหรือดานนอกของเครื่อง 
การทําเชนน้ีอาจทําใหเกิดไฟไหมหรือไฟฟา
ช็อต แนะนําใหใชผาแหงชนิดไมมีขนเทาน้ัน

(uuคูมือเก่ียวกับความปลอดภัยของผลิตภั
ณฑ : ขอควรระวังท่ัวไป.)

 

 

ขอควรจํา
• ใชสารซักฟอกท่ีมีคาเปนกลาง 
การทําความสะอาดดวยของเหลวระเหย เชน 
ทินเนอรหรือเบนซิน 
อาจทําใหผิวของเครื่องเสียหาย

• หามใชวัสดุทําความสะอาดท่ีประกอบดวย
แอมโมเนีย

• หามใชไอโซโพรพิลแอลกอฮอลกําจัดฝุนออก
จากแผงควบคุม 
การกระทําดังกลาวอาจทําใหแผงควบคุมเปน
รอยแตก
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A

การทําความสะอาดดานนอก
เคร่ืองพิมพ A

ขอควรจํา
หามใชสารทําความสะอาดเหลวชนิดใดๆ 
(รวมท้ังเอธานอล)

 

การทําความสะอาดจอสัมผัส

a กดคาง  เพ่ือปดเครื่อง

b ทําความสะอาดจอสัมผัสดวยผาท่ีไมมีขน 
ออนนุม และแหง
 

c เปดเครื่องพิมพ

การทําความสะอาดดานนอกเครือ่งพิมพ

a กดคาง  เพ่ือปดเครื่อง

b เช็ดดานนอกเคร ืองพิมพดวยผาแหงชนิดไมมี
ขนเพื่อกําจัดฝุน
 

c ดึงถาดใสกระดาษแยกออกจากเครื่อง
 

d หากบรรจุกระดาษในถาดใสกระดาษแลว 
นํากระดาษออก

e นําทุกสิ่งท่ีติดอยูดานในถาดใสกระดาษออก
ใหหมด
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f เช็ดดานในและดานนอกของถาดใสกระดาษ
ดวยผาท่ีไมมีขนแหงเพ่ือกําจัดฝุน
 

g บรรจุกระดาษอีกครั้งและใสถาดใสกระดาษ
กลับเขาในเครื่องใหแนนหนา

h เปดเครื่องพิมพ

ทําความสะอาดหัว LED A

ถามีปญหากับคุณภาพการพิมพ เชนสีซีดจาง 
หรือมีเสนแถบตลอดหนา ใหทําความสะอาดหัว 
LED ดังน้ี:

ขอควรจํา
หามสัมผัสหนาตางของหัว LED ดวยน้ิวมือ

 

a กดคาง  เพ่ือปดเครื่อง

b เปดฝาครอบดานบนจนกระทั งฝาครอบล็อกอย ู
ในตําแหนงเปด
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A

c เช็ดหนาตางของหัว LED ท้ังสี่หัว (1) 
ดวยผาท่ีไมมีขนและแหง 
ระวังไมใหสัมผัสหนาตางของหัว LED (1) 
ดวยน้ิวมือ
 

d ปดฝาครอบดานบนของเครื่อง

e เปดเครื่องพิมพ

การทําความสะอาดกระจก
สแกนเนอร A

a กดคาง  เพ่ือปดเครื่อง

b (MFC-9340CDW)
คล่ีฐานรองเอกสาร ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมติั) (1) 
แลวเปดฝาครอบ ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมติั) (2)
ทําความสะอาดแถบสีขาว (3) 
และแถบกระจกสแกนเนอร (4) 
ดานลางดวยผานุมไมมขีนชุบนํ้าหมาด
ปดฝาครอบของ ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมติั) (2) 
และปดฐานรองเอกสาร ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมติั) (1)
 

1

1

32

4

1



106

c ยกฝาครอบเอกสาร (1)
ทําความสะอาดพื้นผิวพลาสติกสีขาว (2) 
และกระจกสแกนเนอร (3) 
ดานลางดวยผานุมไมมีขนชุบนํ้าหมาด
 

d ใน ADF (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) 
ทําความสะอาดแถบสีขาว (1) 
และแถบกระจกสแกนเนอร (2) 
ดานลางดวยผานุมไมมีขนชุบนํ้าหมาด
 

หมายเหตุ
นอกจากทําความสะอาดกระจกสแกนเนอรและ
แถบกระจกดวยผานุมไมมีขนชุบนํ้าหมาดแลว 
ใชปลายน้ิวของคุณสัมผัสกระจกเพื่อตรวจหา
สิ่งสกปรกท่ีตกคางอยู 
ถาคุณรูสึกวามีสิ่งสกปรกหรือคราบติดอยู 
ทําความสะอาดกระจกอีกครั้งโดยเนนเฉพาะ
จุด 
คุณอาจจําเปนตองทําความสะอาดซํ้าอีกสาม
หรือสี่ครั้ง 
ลองทดสอบดวยการทําสําเนาหลังจากทํา
ความสะอาดแตละครั้ง

 

e ปดฝาครอบเอกสาร

f เปดเครื่องพิมพ

2

1

3

2

1
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A

การทําความสะอาดสายโคโรนา A

หากคุณประสบปญหาคุณภาพการพิมพ 
หรือถาจอสัมผัสแสดง Drum ! 
(แมแบบสรางภาพ!) 
ใหทําความสะอาดสายโคโรนาดังน้ี:

a เปดฝาครอบดานบนจนกระทั งฝาครอบล็อกอย ู
ในตําแหนงเปด
 

b ถอดชุดประกอบตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
 

คําเตือน
 

 พ้ืนผิวรอน

หลังจากท่ีคุณใชเครื่อง 
ชิ้นสวนภายในของเครือ่งบางชิ้นสวนจะรอนมาก 
รอใหเครื่องเย็นลงกอนสัมผัสชิ้นสวนภายใน
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ขอควรจํา
• แนะนําใหวางชุดประกอบตลับผงหมึก 

(โทนเนอร) และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
บนพ้ืนผิวเรียบสะอาดโดยใชกระดาษใชแลว
ท้ิงรองดานลางในกรณีท่ีหมึกหกหรือกระจาย
โดยไมไดต้ังใจ

• เพ่ือปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดกับเครื่อง
พิมพจากไฟฟาสถิต หามสัมผัสอิเล็กโตรด 
(ข้ัวไฟฟา) ท่ีแสดงในภาพประกอบ
 

 

c ทําความสะอาดสายโคโรนาดานในชดุแมแบบ
สรางภาพ (ดรมั) โดยคอยๆ 
เล่ือนจุดต้ังระยะสีเขียวจากซายไปขวาและ
ขวาไปซายหลายครั้ง
 

หมายเหตุ
ตรวจสอบวาเล่ือนจุดต้ังระยะกลับไปสูตําแหนง
เริ่มตน (a) (1) 
ลูกศรบนจุดต้ังระยะจะตองวางตําแหนงตรงกับ
ลูกศรบนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) มิฉะน้ัน 
หนาท่ีพิมพอาจมเีสนแนวต้ังปรากฏ

 

1
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A

d ใสชุดประกอบตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
กลับเขาในเครื่องพิมพ 
ตรวจสอบใหแนใจวาสีของชุดตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) ตรงกับปายแสดงสีบนตัวเครื่อง
 

 

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

e ทําซํ้าข้ันตอน b - d 
เพ่ือทําความสะอาดสายโคโรนาท่ีเหลือท้ัง
สามเสน

หมายเหตุ
เมื่อทําความสะอาดสายโคโรนา 
คุณไมจําเปนตองนําตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
ออกจากชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)

 

f ปดฝาครอบดานบนของเครื่อง

BK

C

M

Y
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การทําความสะอาดชุดแมแบบ
สรางภาพ (ดรัม) A

ถางานพิมพท่ีออกมาของคุณมีจุดเปนชวงระยะ
หาง 94 มม. 
ใหทําตามข้ันตอนดานลางเพื่อแกไขปญหาน้ี

a ตรวจสอบวาเครือ่งอยูในโหมดการเตรียม
พรอม

b กด 

c กด All Settings (การต้ังคาท้ังหมด)

d ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Print Reports (รายงานการพิมพ)

e กด Print Reports (รายงานการพิมพ)

f ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Drum Dot Print 
(การพิมพแบบจุดดรัม)

g กด Drum Dot Print 
(การพิมพแบบจุดดรัม)

h เคร่ืองจะแสดง Press [OK] (กด OK)
กด OK (ตกลง)

i เคร ืองพิมพจะพิมพใบตรวจสอบจุดของชดุแม

แบบสรางภาพ (ดรัม) จากน้ันกด 

j กดคาง  เพ่ือปดเครือ่ง

k เปดฝาครอบดานบนจนกระทั งฝาครอบล็อกอย ู
ในตําแหนงเปด
 

l สีของจุดท่ีพิมพคือสีของแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) ท่ีคุณควรทําความสะอาด 
นําชุดประกอบตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
สีท่ีมีปญหาออก
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A

คําเตือน
 

 พ้ืนผิวรอน

หลังจากท่ีคุณใชเครื่อง 
ชิ้นสวนภายในของเครื่องบางชิ้นสวนจะรอนมาก 
รอใหเครื่องเย็นลงกอนสัมผัสชิ้นสวนภายใน
 

 

ขอควรจํา
• แนะนําใหวางชุดประกอบตลับผงหมกึ 

(โทนเนอร) และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
บนพ้ืนผิวเรียบสะอาดโดยใชกระดาษใชแลว
ท้ิงรองดานลางในกรณีท่ีหมึกหกหรอืกระจาย
โดยไมไดต้ังใจ

• เพ่ือปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดกับเครื่อง
พิมพจากไฟฟาสถิต หามสัมผัสอิเล็กโตรด 
(ข้ัวไฟฟา) ท่ีแสดงในภาพประกอบ
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m กดคันล็อคสีเขียวลงและถอดตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) ออกจากชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม)
 

ขอควรจํา
• จัดการตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
อยางระมัดระวัง หากผงหมึก (โทนเนอร) 
กระจายบนมือหรือเสื้อผา 
เช็ดหรอืลางออกดวยนํ้าเย็นทันที

• เพ่ือหลีกเล่ียงปญหาคุณภาพการพิมพ 
หามสัมผัสชิ้นสวนท่ีแรเงาดังแสดงในภาพ

• แนะนําใหวางตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
บนพ้ืนราบเรียบมั่นคงและสะอาดโดยใช
กระดาษใชแลวท้ิงรองดานลางในกรณีท่ีหมึก
หกหรือกระจายโดยไมไดต้ังใจ

 

<ตลับผงหมึก (โทนเนอร)>
 

<ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)>
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A

n หมุนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ดังแสดงในภาพประกอบ 
และตรวจสอบวาเฟองชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) (1) อยูทางซายมือ
 

o อานขอมลูตอไปนี จากใบตรวจสอบจดุของชุด
แมแบบสรางภาพ (ดรมั)

 ตําแหนงของจุด

แผนกระดาษจะมีคอลัมนจํานวนแปด
คอลัมน 
จํานวนของคอลัมนท่ีมจีุดพิมพน้ันใชเพ่ือ
คนหาตําแหนงของจุดท่ีแมแบบสราง
ภาพ (ดรัม)

p ใชเครื่องหมายท่ีมีตัวเลขถัดจากลูกกล้ิงชุด
แมแบบสรางภาพ (ดรมั) คนหาเครื่องหมาย 
เชน จุดในคอลัมน 2 
บนใบตรวจสอบจุดของชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) แสดงวามีรอยในบริเวณ “2” 
ของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
 

1
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q ใชมือหมุนขอบชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
เขาหาตัวคุณขณะดูท่ีพ้ืนผิวของพ้ืนท่ีท่ีมี
ความผิดพลาด
 

หมายเหตุ
หามสัมผัสผิวของแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
เพ่ือหลีกเล่ียงปญหาคุณภาพการพิมพ 
ใหจับท่ีขอบของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)

 

r เมื่อคุณพบรอยเปอนบนชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) 
ท่ีตรงกับใบตรวจสอบจุดของชุดแมแบบ
สรางภาพ (ดรมั) 
เช็ดพ้ืนผิวของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
เบาๆ 
ดวยกานสําลีแหงจนกวารอยเปอนบนพ้ืนผิว
จะหมดไป
 

ขอควรจํา
หามทําความสะอาดพื้นผิวของชุดแมแบบสราง
ภาพ (ดรัม) 
ความไวตอแสงดวยวัตถุแหลมคมหรือของ
เหลวใดๆ

 

s พลิกชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) กลับดาน

t ใสตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
ใหมใหแนนหนาในชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) ใหมจนกวาจะไดยินเสียงล็อคเขาท่ี 
หากคุณใสตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
อยางถูกตอง 
คันล็อคสีเขียวจะถูกยกข้ึนโดยอัตโนมัติ
 

หมายเหตุ
ตรวจสอบวาคุณใสตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
อยางถูกตอง 
ไมเชนน้ันตลับอาจแยกออกจากชุดแมแบบ
สรางภาพ (ดรัม)
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A

u ใสชุดประกอบตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
กลับเขาในเครื่องพิมพ 
ตรวจสอบใหแนใจวาสีของชุดตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) ตรงกับปายแสดงสีบนตัวเครื่อง
 

 

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

v ปดฝาครอบดานบนของเครื่อง

w เปดเครื่องแลวลองพิมพเพ่ือทดสอบ

BK

C

M

Y
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การทําความสะอาดลูกกล้ิงปอน
กระดาษ A

การทําความสะอาดลูกกล้ิงปอนกระดาษตามระยะ
จะชวยปองกันกระดาษติดโดยทําใหมั่นใจวามีการ
ปอนกระดาษอยางถูกตอง

ถาคุณประสบปญหาการปอนกระดาษ 
ทําความสะอาดลูกกล้ิงปอนกระดาษดังน้ี:

a กดคาง  เพ่ือปดเครือ่ง

b ดึงถาดใสกระดาษแยกออกจากเครื่อง
 

c หากบรรจุกระดาษในถาดใสกระดาษแลว 
นํากระดาษออก

d บิดผาชนิดไมมีขนชุบนํ้าคอนขางอุน 
เช็ดแผนยางแยกกระดาษ (1) 
ของถาดใสกระดาษเพ่ือกําจัดฝุน
 

e เช็ดลูกกล้ิงปอนกระดาษสองอัน (1) 
ดานในเครื่องเพ่ือกําจัดฝุน
 

f ใสถาดใสกระดาษกลับเขาในเครื่องพิมพ

g บรรจุกระดาษอีกครั้งและใสถาดใสกระดาษ
กลับเขาในเครื่องใหแนนหนา

h เปดเครื่องพิมพ

1

1
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A

การปรับแตงคาของสี A

ความเขมจางของเอกสารในการสงออกแตละสี
อาจแตกตางกันไป 
ข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมของเครื่อง เชน 
อุณหภูมิและความชื้น 
การปรับแตงคาของสีชวยคุณปรับปรุงความเขม
ของสี

a กด 

b กด Calibration (การปรับเทียบ)

c กด Calibrate (ปรับเทียบ)

d กด Yes (ใช) เพ่ือยืนยัน

e เครื่องจะแสดง Completed 
(เสร็จสมบูรณแลว)

f กด 

คุณสามารถต้ังคาใหมสําหรับพารามิเตอรการปรบั
แตงคาของสีกลับเปนคาท่ีต้ังจากโรงงาน

a กด 

b กด Calibration (การปรับเทียบ)

c กด Reset (รีเซ็ต)

d กด Yes (ใช) เพ่ือยืนยัน

e เครื่องจะแสดง Completed 
(เสร็จสมบูรณแลว)

f กด 

หมายเหตุ
• หากมีขอความแสดงขอผิดพลาดปรากฏข้ึน กด 
OK (ตกลง) และลองอีกครั้ง

(สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูท่ี 
ขอความแสดงความผิดพลาดและขอความแจง 
การบํารงุรักษา uu หนา 121)

• ถาคุณใชไดรเวอรเครื่องพิมพ Windows® 
ไดรเวอรจะไดรับขอมูลการปรบัแตงคาของสี
โดยอัตโนมัติถาท้ัง ใชขอมูลการตรวจเทียบ 
และ รับขอมูลอุปกรณโดยอัตโนมัติ 
ถูกเลือกอยู คาติดต้ังคาเริ่มตนคือ เปด 
(uuคูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช)

• ถาคุณพิมพโดยใชไดรเวอรเครือ่งพิมพแม็คอิน
ทอช คุณตองทําการปรับแตงคาของสีโดยใช 
Status Monitor เปด Status Monitor 
จากน้ันเลือก Color Calibration 
(การตรวจเทียบสี) จากเมนู Control 
(การควบคุม) (uuคูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช)
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การลงทะเบยีนอัตโนมัติ A

หากบริเวณสีทึบของภาพมีแถบสีฟา สีชมพู 
หรือสีเหลือง 
คุณอาจใชคุณสมบัติการลงทะเบียนอัตโนมัติเพ่ือ
แกไขปญหา

a กด 

b กด Auto Regist. 
(ลงทะเบียนอัตโนมัติ)

c กด Yes (ใช) เพ่ือยืนยัน

d เครื่องจะแสดง Completed 
(เสร็จสมบูรณแลว)

e กด 

ความถ่ี (การแกไขสี) A

คุณสามารถต้ังคาวาจะใหการแกไขสี 
(การปรับแตงคาของสีและการลงทะเบียนอัตโนมัติ
) เกิดข้ึนบอยเพียงใด คาติดต้ังคาเริ่มตนคือ ปกติ 
กระบวนการแกไขสีจะใชงานผงหมึก (โทนเนอร) 
จํานวนหน่ึง

a กด 

b กด All Settings (การต้ังคาท้ังหมด)

c ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรอืกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Printer (เครื่องพิมพ)

d กด Printer (เครื่องพิมพ)

e ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรอืกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Frequency (ความถี่)

f กด Frequency (ความถี่)

g กด Normal (ธรรมดา), Low (ตํ่า) หรือ Off 
(ปด)

h กด 
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หากคุณคิดวาปญหาอยูท่ีเครื่องพิมพ 
ตรวจสอบแตละรายการดานลางน้ีกอนและทําตามคําแนะนําวิธีการแกไข

คุณสามารถแกไขปญหาสวนใหญไดดวยตนเอง หากค ุณตองการความชวยเหลือเพ่ิมเติม Brother Solutions 
Center มีคําถามท่ีพบบอยลาสุดและคําแนะนําในการแกป ัญหา

เขาไปท่ี http://solutions.brother.com/

การระบุปญหาของคุณ B

กอนอ่ืน ตรวจสอบดังน้ี:

 ใหสายไฟของเครื่องเชื่อมตออยางถูกตอง และเปดไฟเครื่อง 
หากเครื่องไมเปดทํางานหลังจากเชื่อมตอสายไฟ ดูท่ี ปญหาอ่ืนๆ uu หนา 152

 ชิ้นสวนท่ีปองกันท้ังหมดถูกถอดออกแลว

 กระดาษใสเขาในถาดใสกระดาษอยางถูกตอง

 สายอินเตอรเฟสถูกเชื่อมตอเขากับเครื่องและคอมพิวเตอรอยางแนนหนา 
หรือการเชื่อมตอเครือขายแบบไรสายถูกติดต้ังกับท้ังเครื่องพิมพและคอมพิวเตอรของคุณ

 ขอความบนจอสัมผัส

(ดูท่ี ขอความแสดงความผิดพลาดและขอความแจง การบํารุงรักษา uu หนา 121)

หากคุณไมสามารถแกปญหาไดตามรายการขางตน ระบุปญหาของคุณและไปท่ีหนาท่ีแนะนําดานลาง

การจัดการกระดาษและปญหาการพิมพ:

 ปญหาในการพิมพ uu หนา 144

 ปญหาการจัดการกระดาษ uu หนา 145

 การพิมพโทรสารรับเขา uu หนา 146

ปญหาโทรศัพทและโทรสาร:

 สายโทรศัพทหรือการเชื่อมตอโทรศัพท uu หนา 146

 การจัดการสายเรียกเขา uu หนา 149

 การรับโทรสาร uu หนา 147

 การสงโทรสาร uu หนา 148

ปญหาการทําสําเนา:

 ปญหาการทําสําเนา uu หนา 150

การแกไขปญหา B

http://solutions.brother.com/
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ปญหาการสแกน:

 ปญหาการสแกน uu หนา 150

ปญหาซอฟตแวรและเครือขาย:

 ปญหาซอฟตแวร uu หนา 150

 ปญหาเครอืขาย uu หนา 151



การแกไขปญหา 
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ขอความแสดงความผิดพลาดและขอความแจง
การบํารุงรักษา B

เชนเดียวกับอุปกรณสํานักงานท่ีทันสมัยอ่ืนๆ ข อผิดพลาดอาจเกิดข้ึนและอาจตองเปล่ียนวัสดุการพิมพ 
หากเกิดขอผิดพลาด เครื่องพิมพจะระบุขอผิดพลาดหรือการบํารุงรักษาตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
และแสดงขอความท่ีเหมาะสม ขอผิดพลาดท่ีพบบอยและขอความแจงการบํารุงรักษามีดังท่ีแสดงในตารางน้ี

คุณสามารถ ลาง ขอผิดพลาดสวนใหญและทําการบํารุงรกัษาตามระยะเวลาไดดวยตัวคุณเอง 
หากคุณตองการความชวยเหลือเพ่ิมเติม Brother Solutions Center 
มีคําถามท่ีพบบอยลาสุดและคําแนะนําในวิธีการแก ไข

เขาไปท่ี http://solutions.brother.com/

ขอความแสดงความผิด
พลาด

สาเหตุ การดําเนินการ

2-sided Disabled 
(ปดการทํางาน 2 ดาน)

ฝาครอบดานหลังของเครื่องปดไม
สนิท

ปดฝาครอบดานหลังของเครื่องจนกระท่ังล็อกเขาใน
ตําแหนงปด

Access Denied 
(การเขาถึงถูกปฏิเสธ)

ฟงกช่ันท่ีคุณตองการใชถูกจํากัด
โดย Secure Function Lock 2.0

ติดตอผูดูแลระบบของคุณเพ่ือตรวจสอบการตั้งคา
การล็อคฟงกช่ันท่ีปลอดภัย

Access Error 
(การเขาถึงผิดพลาด)

อุปกรณถูกถอดออกจากอินเตอร
เฟส USB แบบตรง 
ขณะกําลังประมวลผลขอมูล

กด  
เสยีบอุปกรณกลับเขาอีกครั้งและลองพิมพโดยใช
การพิมพโดยตรง

Calibration 
failed. 
(การปรับแตงคาของสี
ลมเหลว)

การปรับแตงคาของสีลมเหลว กด OK (ตกลง) และลองใหมอีกครั้ง

 กดคาง  เพ่ือปดเครื่อง

รอเปนเวลาสั้นๆ ไมกี่วินาที 
แลวเปดเครื่องพิมพอีกครั้ง

ดําเนินการปรับแตงคาของสีอีกครั้งโดยใช
จอสัมผัสหรือไดรเวอรเครื่องพิมพ (ดู 
การปรับแตงคาของส ีuu หนา 117)

 ใสชุดสายพานลําเลียงกระดาษ (ดู 
การเปลี่ยนชุดสายพานลําเลียง กระดาษ 
uu หนา 92)

 ถาปญหายังคงอยู 
ติดตอบริการลูกคาสัมพันธของบราเดอร 
หรือตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑบราเดอรในพ้ืนท่ี
ของคุณ

http://solutions.brother.com/
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Cartridge Error 
(ตลับหมึกผิดพลาด)

Put the Toner 
Cartridge back 
inX 
(ใสตลับผงหมึกกลับเขา
ท่ี) 1

1 (X) 
แสดงสีของตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) ที่มีปญหา 
(BK)=สีดํา, 
(Y)=สีเหลือง, 
(M)=สีชมพู, (C)=สีฟา

ตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
ติดตั้งไมถูกตอง

ดึงชุดประกอบตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
สีท่ีแสดงบนจอสมัผัสออก ถอดตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) 
และใสกลับเขาไปในชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ใหมอีกครั้งหนึ่ง ใสชุดประกอบตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
กลับเขาในเครื่องพิมพ

ถาปญหายังคงอยู 
ติดตอบริการลูกคาสัมพันธของบราเดอร 
หรือตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑบราเดอรในพ้ืนท่ีของ
คุณ

Comm.Error 
(การสือ่สารผิดพลาด)

คุณภาพสายโทรศัพทไมดีสงผล
ใหเกิดขอผิดพลาดเก่ียวกับการ
ติดตอสื่อสาร

ลองสงโทรสารอีกครั้งหรือ 
ลองเช่ือมตอเครื่องกับสายโทรศัพทอื่น 
ถาปญหายังคงเกิดขึ้น 
ติดตอบริษัทท่ีใหบริการทางดานโทรศัพทและขอให
ตรวจสอบสายโทรศัพทของคุณ

Connection Failed 
(การเช่ือมตอลมเหลว)

คุณพยายามดึงสญัญาณเครื่อง
โทรสารท่ีไมอยูในโหมดรอดึง
สญัญาณ

ตรวจสอบการตั้งคาการดึงสัญญาณของเครื่อง
โทรสารอื่น

Cooling Down 
(กําลังทําใหเย็นลง)

Wait for a while 
(โปรดรอสกัครู)

อุณหภูมิของชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) หรือตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) รอนเกินไป 
เครื่องจะหยุดพิมพงานปจจุบัน
ช่ัวคราวและเขาสูโหมดการระบาย
ความรอน 
ในระหวางโหมดการระบาย
ความรอน 
คุณจะไดยินเสียงพัดลมทําความ
เย็นทํางานขณะท่ีจอสัมผัสแสดง
Cooling Down 
(กําลังทําใหเย็นลง) และ Wait 
for a while (โปรดรอสักครู)

ตรวจสอบวาคุณไดยินเสียงพัดลมในเครื่องหมุนอยู 
และลมท่ีปลอยออกมาไมมีสิ่งกีดขวาง

ถาพัดลมหมุนอยู กําจัดสิ่งกีดขวางชองปลอยไอเสีย 
แลวเปดเครื่องท้ิงไวและหยุดใชงานเปนเวลาหลาย
นาที

ถาพัดลมไมหมุน 
ถอดสายเครื่องจากแหลงไฟเปนเวลาหลายนาที 
แลวเสียบสายอีกครั้ง

Cover is Open. 
(ฝาเปดอยู)

ฝาครอบดานบนปดไมสนิท ปดฝาครอบดานบนของเครื่อง

ฝาครอบตัวทําความรอนปดไม
สนิทหรือกระดาษติดท่ีดานหลัง
ของเครื่องเม่ือคุณเปดสวิตชไฟ

 ปดฝาครอบตัวทําความรอนท่ีอยูดานในฝาครอบ
ดานหลังของเครื่องพิมพ

 ตรวจสอบวากระดาษไมตดิอยู ดานหลงัฝาครอบตวั
ทําความรอนท่ีดานหลังของเครื่อง 
แลวปดฝาครอบตัวทําความรอนและกด Start 
(เริ่มตน) (ดู 
กระดาษติดท่ีดานหลังของเครื่องพิมพ 
uu หนา 137)

Cover is Open. 
(ฝาเปดอยู)

ฝาครอบของ ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) 
ปดไมสนิท

ปดฝาครอบของ ADF (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) 
ของเครื่องพิมพ

ขอความแสดงความผิด
พลาด

สาเหตุ การดําเนินการ
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Cover is Open. 
(ฝาเปดอยู)

ฝาครอบ ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) 
เปดอยูขณะใสเอกสาร

ปดฝาครอบของ ADF (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) 

ของเครื่องพิมพแลวกด 

Disconnected 
(ยกเลิกการเช่ือมตอแลว)

บุคคลอ่ืนหรือเครื่องโทรสารของ
บุคคลอ่ืนหยุดการโทร

ลองสงหรือรับโทรสารอีกครั้ง

Document Jam 
(เอกสารติด)

เอกสารไมถูกใสหรือปอนเขาอยาง
ถูกตอง หรือเอกสารท่ีสแกนจาก 
ADF (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) 
ยาวเกินไป

ดูท่ี เอกสารติดท่ีดานบนของ ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) uu หนา 133 หรือ 
การใช ADF (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) 
uu หนา 35

DR Mode in Use 
(กําลังใชโหมด DR)

เครื่องจะถูกตั้งคาไปท่ีโหมดเสยีง
เรียกท่ีแตกตาง 
คุณไมสามารถเปลี่ยนแปลงโหมด
การรับของตัวเครื่องจากดวยตน
เองไปยังโหมดอื่น

ตั้งคาเสียงเรียกท่ีแตกตางเปน Off (ปด)

Drum End SoonX 
(แมแบบสรางภาพใกลจะ
หมดอายุการใชงาน) 1

1 (X) 
แสดงชุดแมแบบสราง
ภาพ (ดรัม) 
สีที่ใกลหมดอายุการใช
งาน (BK)=สีดํา, 
(Y)=สีเหลือง, 
(M)=สีชมพู, (C)=สีฟา

ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
สีท่ีแสดงบนจอสัมผัส 
ใกลหมดอายุการใชงาน

สั่งซ้ือชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ชุดใหมสําหรับสีท่ีแสดงบนจอสัมผัสกอนท่ีคุณจะได
รับขอความ Replace DrumX 
(เปลี่ยนแมแบบสรางภาพ (ดรัม))

Drum ! 
(แมแบบสรางภาพ!)

ตองทําความสะอาดสายโคโรนา
ในชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)

ทําความสะอาดสายโคโรนาในชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) (ดู การทําความสะอาดสายโคโรนา 
uu หนา 107)

ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
หรือชุดประกอบตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) 
และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ไดรับการติดตั้งอยางไมถูกตอง

ใสตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
เขาในชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ท่ีบงช้ีบนจอสัมผัส 
จากนัน้ติดตั้งชุดประกอบตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
กลับเขาในเครื่องพิมพใหม

Drum Stop 
(แมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
หยุดทํางาน)

ถึงเวลาเปลี่ยนชุดแมแบบสราง
ภาพ (ดรัม)

เปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
สท่ีีบงช้ีบนจอสัมผัส (ดู 
การเปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
uu หนา 87)

Fuser Error 
(ฟวสเซอรผิดพลาด)

อุณหภูมิของชุดทําความรอนไม
เพ่ิมขึ้นถึงอุณหภูมิท่ีระบุภายใน
เวลาท่ีระบุ

กดคาง  เพ่ือปดเครื่อง รอสัน้ๆ ไมกี่วินาที 

จากนัน้เปดเครื่องอีกครั้ง 
ปลอยเครื่องพิมพวางประมาณ 15 
นาทีโดยเปดสวิตชไฟ

ชุดทําความรอนรอนเกินไป

Jam 2-Sided 
(กระดาษติด 2 ดาน)

กระดาษติดใตถาดปอนกระดาษ
หรือชุดทําความรอน

ดูท่ี กระดาษติดภายใตถาดปอน กระดาษ 
uu หนา 142

Jam Inside 
(ดานในติด)

กระดาษติดดานในเครื่องพิมพ ดูท่ี กระดาษติดดานในเครื่องพิมพ uu หนา 139

ขอความแสดงความผิด
พลาด

สาเหตุ การดําเนินการ
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Jam Manual Feed 
(กระดาษติดในชองปอน
เอกสารเอนกประสงค)

กระดาษติดในชองปอนเอกสาร
เอนกประสงคของเครื่องพิมพ

ดูท่ี กระดาษติดในชองปอนเอกสาร เอนกประสงค 
uu หนา 135

Jam Rear 
(ดานหลังติด)

กระดาษติดท่ีดานหลังของเครื่อง
พิมพ

ดูท่ี กระดาษติดท่ีดานหลังของเครื่องพิมพ 
uu หนา 137

Jam Tray 
(กระดาษติดในถาดใส
กระดาษ)

กระดาษติดในถาดใสกระดาษของ
เครื่องพิมพ

ดูท่ี กระดาษติดในถาดปอนกระดาษ uu หนา 135

Limit Exceeded 
(เกินจํานวนท่ีจํากัด)

เกินจํานวนหนาท่ีคุณอนญุาตให
พิมพ งานพิมพจะถูกยกเลิก

ติดตอผูดูแลระบบของคุณเพ่ือตรวจสอบการตั้งคา
การล็อคฟงกช่ันท่ีปลอดภัย

Log Access Error 
(การเขาถึงบันทึกผิด
พลาด)

เครื่องไมสามารถเขาถงึไฟล
บันทึกการพิมพในเซิรฟเวอรได

ติดตอผูดูแลระบบของคุณเพ่ือตรวจสอบบันทึกการ
พิมพท่ีจัดเก็บไวในการตั้งคาเครือขาย

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม: 
uuคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช: Store Print Log to 
Network

Low Temperature 
(อุณหภูมิต่ํา)

อุณหภูมิหองต่ําเกินกวาท่ีเครื่องจะ
ปฏิบัติการ

เพ่ิมอุณหภูมิหองเพ่ือใหเครื่องสามารถใชงานได

Manual Feed 
(ปอนกระดาษเอง)

ต้ังคาเอง 
ถูกเลือกเปนแหลงปอนกระดาษ
ขณะท่ีไมมีกระดาษอยูในชอง
ปอนเอกสารเอนกประสงค

บรรจุกระดาษลงในชองปอนเอกสารเอนกประสงค 
(ดู บรรจุกระดาษลงในชองปอน 
เอกสารเอนกประสงค uu หนา 24)

No Belt Unit 
(ไมมีสายพานลําเลียง
กระดาษ)

ชุดสายพานลําเลียงกระดาษติดตั้ง
ไมถูกตอง

ติดตั้งชุดสายพานลําเลียงกระดาษใหม (ดู 
การเปลี่ยนชุดสายพานลําเลียง กระดาษ 
uu หนา 92)

No HUB Support 
(ไมสนับสนุน HUB)

อุปกรณ USB hub 
เช่ือมตอกับอินเตอรเฟส USB 
แบบตรง

ถอดสายอุปกรณ USB hub ออกจากอินเตอรเฟส 
USB แบบตรง

No Permission 
(ไมอนุญาต)

การพิมพเอกสารสีถูกจํากัดโดย 
Secure Function Lock 2.0 
งานพิมพจะถูกยกเลิก

ติดตอผูดูแลระบบของคุณเพ่ือตรวจสอบการตั้งคา
การล็อคฟงกช่ันท่ีปลอดภัย

No Paper 
(ไมมีกระดาษ)

เครื่องพิมพกระดาษหมดท่ีถาดใส
กระดาษ 
หรือบรรจุกระดาษไมถูกตองใน
ถาดใสกระดาษ

ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:

 เติมกระดาษในถาดใสกระดาษ 
ตรวจสอบวาแครปรับกระดาษตั้งคาขนาด
กระดาษถูกตอง

 หยิบกระดาษออกและใสกระดาษอีกครั้ง 
ตรวจสอบวาแครปรับกระดาษตั้งคาขนาด
กระดาษถูกตอง

No Response/Busy 
(ไมตอบสนอง/ไมวาง)

หมายเลขท่ีคุณโทรออก 
ไมมีผูรับสายหรือไมวาง

ตรวจสอบหมายเลขและลองอีกครั้ง

ขอความแสดงความผิด
พลาด

สาเหตุ การดําเนินการ
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No Toner 
(ไมมีตลับผงหมึก 
(โทนเนอร))

ตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
หรือชุดประกอบตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) 
และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ติดตั้งไมถูกตอง

ถอดชุดประกอบตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
สําหรับสีท่ีแสดงบนจอสมัผัส ถอดตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) จากชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
และติดตั้งตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
กลับเขาในชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม 
ติดตั้งชุดประกอบตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
กลับเขาในเครื่องพิมพใหม หากปญหายังคงอยู 
เปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร) (ดู 
การเปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร) uu หนา 78)

No Tray (ไมมีถาด) ถาดปอนกระดาษไมไดติดตั้งหรือ
ติดตั้งไมถูกตอง

ติดตั้งถาดใสกระดาษใหม

No Waste Toner 
(ไมมกีลองผงหมกึใชแลว)

กลองใสผงหมึกโทนเนอรท่ีใชแลว 
ติดตั้งไมถูกตอง

ติดตั้งกลองใสผงหมึกโทนเนอรท่ีใชแลวใหม (ดู 
การเปลี่ยนกลองใสผงหมึก โทนเนอรท่ีใชแลว 
uu หนา 96)

Out of Memory 
(หนวยความจําเต็ม)

หนวยความจําของเครื่องเต็ม กําลังดําเนินการสงโทรสารหรือทําสําเนา

ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:

 กด Send Now (สงเดี๋ยวนี้), Partial 
Print (พิมพบางสวน) หรือ Quit (ปด) 
เพ่ือสงหรือสําเนาหนาท่ีสแกน

 กด  และรอจนกวาการดําเนินการอ่ืนๆ 
จะเสร็จสิ้นและลองอีกครั้ง

 ลางโทรสารจากหนวยความจํา

พิมพโทรสารท่ีถูกบันทึกในหนวยความจําเพ่ือกู 
คืนหนวยความจําเปน 100% 
จากนัน้ปดการจดัเก็บโทรสารเพ่ือหลีกเลี่ยงการ
บันทึกโทรสารเพ่ิมในหนวยความจํา 
(uuคูมือขั้นสูงสําหรับผูใช: 
การพิมพโทรสารจากหนวยความจํา และ 
การจัดเก็บโทรสาร)

กําลังดําเนินการพิมพ

ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:

 ลดความละเอียดในการพิมพ

(uuคูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช.)

 ลางโทรสารออกจากหนวยความจํา 
(ดูคําอธิบายดานบน)

ขอความแสดงความผิด
พลาด

สาเหตุ การดําเนินการ
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Out of Memory 
(หนวยความจําเต็ม)

Secure Print Data 
is full. Press 
Stop Key and 
delete the 
previously stored 
data. 
(ขอมูลการพมิพทีไ่ดรบัการ
ปองกนัเตม็แลว กดปุมหยดุ 
และลบขอมลูทีจ่ดัเกบ็ไว
กอนหนา)

หนวยความจําของเครื่องเต็ม กด  
และลบขอมูลการพิมพโดยใชการรักษาความ
ปลอดภัยท่ีบันทึกไวกอนหนานี้

Print Unable XX 
(การพิมพไมสามารถ XX)

(XX = รหัสขอผิดพลาด)

เครื่องพิมพมีปญหาทางกลไกของ
ตัวเครื่อง

ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:

 กดคาง  เพ่ือปดเครื่อง รอไมกี่นาที 

จากนั้นเปดเครื่องอีกครั้ง (ดู 
การโอนโทรสารหรือรายงาน บันทึกโทรสาร 
uu หนา 130)

 หากปญหายังคงเกิดขึ้น 
ติดตอบริการลูกคาสัมพันธของบราเดอร 
เพ่ือรับบริการ

Registration 
failed. 
(การลงทะเบียนลมเหลว)

การลงทะเบียนลมเหลว กด OK (ตกลง) และลองใหมอีกครั้ง

 กดคาง  เพ่ือปดเครื่อง

รอไมกี่วินาที แลวเปดเครื่องอีกครั้ง

ดําเนินการลงทะเบียนสีอัตโนมัติโดยใชจอ
สัมผัส (ดู การลงทะเบียนอัตโนมัต ิ
uu หนา 118)

 ใสชุดสายพานลําเลียงกระดาษ (ดู 
การเปลี่ยนชุดสายพานลําเลียง กระดาษ 
uu หนา 92)

 หากปญหายังคงเกิดขึ้น 
ติดตอบริการลูกคาสัมพันธของบราเดอร

Rename the File 
(เปลี่ยนช่ือไฟล)

มีไฟลอยูใน USB Flash memory 
drive 
แลวโดยใชช่ือเดียวกันกับไฟลท่ี
คุณพยายามบันทึก

เปลี่ยนช่ือไฟลของไฟลใน USB Flash memory 
drive หรือไฟลท่ีคุณพยายามบันทึก

Replace Belt 
(เปลี่ยนสายพาน)

ถึงเวลาเปลี่ยนชุดสายพานลําเลียง
กระดาษ

เปลี่ยนชุดสายพานลําเลียงกระดาษอีกครั้ง (ดู 
การเปลี่ยนชุดสายพานลําเลียง กระดาษ 
uu หนา 92)

ขอความแสดงความผิด
พลาด

สาเหตุ การดําเนินการ
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Replace DrumX 
(เปลี่ยนแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม)) 1

1 (X) 
แสดงชุดแมแบบสราง
ภาพ (ดรัม) 
สีที่ตองเปล่ียน 
BK=สีดํา, C=สีฟา, 
M=สีชมพู, Y=สีเหลือง

ถึงเวลาเปลี่ยนชุดแมแบบสราง
ภาพ (ดรัม)

เปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
สท่ีีบงช้ีบนจอสัมผัส (ดู 
การเปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
uu หนา 87)

ตัวนับจํานวนชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) 
ไมถูกตั้งคาใหมเม่ือติดตั้งชุดแม
แบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม

ตั้งคาตัวนับจํานวนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม  
(ดู การเปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
uu หนา 87)

Replace Fuser 
(เปลี่ยนฟวเซอร)

ถึงเวลาเปลี่ยนชุดทําความรอน ติดตอบริการลูกคาสัมพันธของบราเดอร 
หรือศูนยบริการท่ีไดรับอนุญาตของบราเดอร 
เพ่ือเปลี่ยนชุดทําความรอน

Replace PF kit 
(เปลี่ยนชุดลูกยาง 
ปอนกระดาษ)

ถึงเวลาเปลี่ยนชุดปอนกระดาษ ติดตอบริการลูกคาสัมพันธของบราเดอร 
หรือศูนยบริการท่ีไดรับอนุญาตของบราเดอร 
เพ่ือเปลี่ยนชุด PF

Replace Toner 
(เปลี่ยนตลับผงหมึก) 1

1 จอสัมผัสแสดงสีของตลับ
ผงหมึก (โทนเนอร) 
ที่คุณจะตองเปล่ียน 
BK=สีดํา, C=สีฟา, 
M=สีชมพู, Y=สีเหลือง

ตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
ใกลหมดอายุการใชงาน 
เครื่องพิมพจะหยุดการพิมพท้ัง
หมด

ขณะท่ียังมีหนวยความจํา 
โทรสารจะถูกบันทึกในหนวยความ
จํา

เปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร) สีท่ีบงช้ีบนจอสมัผัส 
(ดู การเปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
uu หนา 78)

Replace WT Box 
(เปลี่ยนกลอง WT)

ไดเวลาเปลี่ยนกลองใสผงหมึก
โทนเนอรท่ีใชแลว

เปลี่ยนกลองใสผงหมึกโทนเนอรท่ีใชแลวใหม (ดู 
การเปลี่ยนกลองใสผงหมึก โทนเนอรท่ีใชแลว 
uu หนา 96)

Scan Unable 
(ไมสามารถสแกนได)

เอกสารยาวเกินไปสําหรับการ
สแกนแบบสองดาน

กด  
ใชกระดาษขนาดท่ีเหมาะสมสําหรับการสแกน 2 
ดาน (ดู สื่อสิ่งพิมพ uu หนา 233)

Scan Unable XX 
(สแกนไมสามารถ XX)

(XX = รหัสขอผิดพลาด)

เครื่องพิมพมีปญหาทางกลไกของ
ตัวเครื่อง  กดคาง  เพ่ือปดเครื่อง 

จากนัน้เปดเครื่องอีกครั้ง (ดู 
การโอนโทรสารหรือรายงาน บันทึกโทรสาร 
uu หนา 130)

 หากปญหายังคงเกิดขึ้น 
ติดตอบริการลูกคาสัมพันธของบราเดอร 
เพ่ือรับบริการ

Short paper 
(กระดาษสัน้)

ความยาวของกระดาษในถาดสั้น
เกินกวาท่ีเครื่องจะนํากระดาษ
ไปยังถาดรองรับเอกสารออกแบบ
คว่ําหนา

เปดฝาครอบดานหลัง 
(ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา) 
เพ่ือใหกระดาษท่ีพิมพออกทางถาดรองรับเอกสาร
ออกแบบหงายหนา นําหนาท่ีพิมพแลวออก 
จากนัน้กด Start (เริ่มตน)

ขอความแสดงความผิด
พลาด

สาเหตุ การดําเนินการ



128

Size Error 
2-sided 
(ขนาดผิดพลาดสําหรับ 2 
ดาน)

ขนาดกระดาษท่ีกําหนดใน
ไดรเวอรเครื่องพิมพและเมนูบน
จอสัมผัสไมสามารถใชไดกับ
การพิมพ 2 ดานโดยอัตโนมัติ

กด  เลือกขนาดกระดาษท่ีรองรับการพิมพ 2 
ดาน

ขนาดกระดาษท่ีคุณสามารถใชไดสําหรับการพิมพ 2 
ดานโดยอัตโนมัติคือ A4

กระดาษในถาดไมใชขนาดท่ีถูก
ตองและไมสามารถใชไดกับการ
พิมพ 2 ดานโดยอัตโนมัติ

บรรจุกระดาษขนาดท่ีถูกตองในถาดและตั้งคาขนาด
กระดาษในถาดใสกระดาษ (ดู ขนาดกระดาษ 
uu หนา 29)

ขนาดกระดาษท่ีคุณสามารถใชไดสําหรับการพิมพ 2 
ดานโดยอัตโนมัติคือ A4

Size mismatch 
(ขนาดไมตรงกัน)

กระดาษในถาดไมใชขนาดท่ี
ถูกตอง

บรรจุกระดาษขนาดท่ีถูกตองในถาดและตั้งคาขนาด
กระดาษในถาดใสกระดาษ (ดู ขนาดกระดาษ 
uu หนา 29)

Small paper 
(กระดาษเล็ก)

ขนาดกระดาษท่ีระบุในไดรเวอร
เครื่องพิมพมีขนาดเล็กเกินกวาท่ี
เครื่องจะนํากระดาษไปยังถาด
รองรับเอกสารออกแบบคว่ําหนา

เปดฝาครอบดานหลัง 
(ถาดรองรับเอกสารออกดานหลัง) 
เพ่ือใหกระดาษท่ีพิมพออกมาดานหลังของถาด
รองรับเอกสารออกดานหลัง จากนั้นกด 
Start (เริ่มตน)

Toner Error 
(โทนเนอรผิดพลาด)

ตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
อยางนอยหนึ่งชุดไมไดรับการ
ติดตั้งอยางถูกตอง

ดึงชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ออก 
ถอดตลับผงหมึก (โทนเนอร) ออกท้ังหมด 
จากนั้นใสกลับเขาไปยังชุดแมแบบสรางภาพ (ดร ัม)

Toner Low 
(ผงหมึกเหลือนอย)

ถาจอสัมผัสแสดง Toner Low 
(ผงหมึกเหลือนอย) 
คุณยังคงสามารถพิมพได 
แตเครื่องแจงใหคุณทราบวาตลับ
ผงหมึก (โทนเนอร) ใกลหมดแลว

สั่งซ้ือตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
ใหมสําหรับสีท่ีระบุบนจอสัมผัสในตอนนี้ 
เพ่ือใหมีตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
พรอมเปลี่ยนเม่ือจอสัมผัสแสดงขอความ Replace 
Toner (เปลี่ยนตลับผงหมึก)

Too Many Files 
(มีไฟลมากเกินไป)

มีไฟลจํานวนมากท่ีจัดเก็บไวใน 
USB Flash memory drive

ลดจํานวนไฟลท่ีจัดเก็บไวใน USB Flash memory 
drive

Touchscreen 
Initialisation 
Failed 
(การเริ่มตนจอสมัผัส
ลมเหลว)

จอสัมผัสถูกกดกอนขั้นตอนการ
เริ่มตนเม่ือเปดเครื่องจะดําเนินการ
เสร็จสิ้น

ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีสิ่งใดแตะหรือวางบน
จอสัมผัส

อาจมีเศษวัสดุติดอยูระหวางสวน
ลางกับกรอบของจอสัมผัส

สอดช้ินกระดาษแข็งระหวางสวนลางและกรอบของ
จอสัมผัส และเลื่อนไปมาเพ่ือดันเศษวัสดุออก

Unusable Device 
(อุปกรณท่ีไมสามารถใช
งานได)

Remove the Device. 
Turn the power off 
and back on again. 
(ถอดอปุกรณออก 
ปดเครือ่งแลวเปดอกีครัง้)

อุปกรณ USB 
ท่ีบกพรองหรืออุปกรณ USB 
ท่ีกินไฟสูงถูกเช่ือมตอกับ
อินเตอรเฟส USB แบบตรง

ถอดอุปกรณออกจากอินเตอรเฟส USB แบบตรง 

กดคาง  เพ่ือปดเครื่อง จากนั้นเปดเครื่องอีกครั้ง

Unusable Device 
(อุปกรณท่ีไมสามารถใช
งานได)

อุปกรณ USB หรือ USB Flash 
memory drive 
ท่ีไมสนับสนุน/เขารหัสถูกเช่ือมตอ
กับอินเตอรเฟส USB แบบตรง

ถอดอุปกรณออกจากอินเตอรเฟส USB แบบตรง 
(ดขูอกําหนดสําหรับ USB Flash memory drives 
ท่ีรองรับใน การพิมพขอมูลจาก USB Flash Memory 
Drive หรือกลองดิจิตอลท่ีรองรับ USB Mass 
Storage (สําหรับ MFC-9330CDW และ 
MFC-9340CDW) uu หนา 64)

ขอความแสดงความผิด
พลาด

สาเหตุ การดําเนินการ
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USB 
Write-protected 
(USB 
มีการปองกันการเขียน)

สวิตชปองกัน USB Flash 
memory drive เปดอยู

ปดสวิตชปองกันของ USB Flash memory drive

WT Box End Soon 
(กลอง WT 
ใกลหมดอายุ)

กลองใสผงหมึกโทนเนอรท่ีใชแลว 
ท่ีใกลหมดอายุการใชงาน

ซ้ือกลองใสผงหมึกโทนเนอรท่ีใชแลวใหม 
กอนท่ีคุณจะไดรับขอความ Replace WT Box 
(เปลี่ยนกลอง WT)

ขอความแสดงความผิด
พลาด

สาเหตุ การดําเนินการ
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การโอนโทรสารหรือรายงาน
บันทึกโทรสาร B

ถาจอสัมผัสแสดงขอความตอไปน้ี:

 Print Unable XX (การพิมพไมสามารถ 
XX)

 Scan Unable XX (สแกนไมสามารถ XX)

ขอแนะนําใหโอนโทรสารของคุณไปยังเครื่องโทร
สารอ่ืนหรือไปยังคอมพิวเตอรของคุณ (ดู 
การโอนโทรสารไปยังเครื่องโทรสารอ่ืน 
uu หนา 130 หรือ 
การโอนโทรสารไปยังคอมพิวเตอรของ คุณ 
uu หนา 131)

คุณสามารถโอนรายงานบันทึกโทรสารเพื่อดูวามี
โทรสารท่ีคุณตองการโอนอีกหรอืไม (ดู 
การโอนรายงานบันทึกโทรสารไปยัง 
เครือ่งโทรสารอีกเครื่อง uu หนา 132)

หมายเหตุ
ถามีขอความแสดงความผิดพลาดท่ีจอสัมผัส
หลังจากสงโทรสารแลว 
ถอดสายไฟของเครื่องจากแหลงไฟเปนเวลา
หลายนาที แลวเสียบสายอีกครั้ง

 

การโอนโทรสารไปยังเครื่องโทรสารอ่ืน B

ถาคุณไมไดต้ังคารหัสประจําเครื่อง 
คุณไมสามารถเขาสูโหมดการโอนโทรสารได 
(uuคูมือการติดต้ังเครื่องอยางงาย: 
ปอนขอมูลสวนบุคคล 
(การต้ังคารหัสประจําเครื่อง))

a กด  เพ่ือขัดจังหวะขอผิดพลาดชั่วคราว

b กด 

c กด All Settings (การต้ังคาท้ังหมด)

d ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรอืกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Service (บริการ)

e กด Service (บริการ)

f กด Data Transfer (ถายโอนขอมลู)

g กด Fax Transfer (ถายโอนโทรสาร)

h ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

 ถาจอสัมผัสแสดง No Data 
(ไมมีขอมูล) 
แสดงวาไมมีโทรสารอยูในหนวยความจํา
ของเครื่อง กด Close (ปด)

 ปอนหมายเลขโทรสารท่ีจะสงโทรสาร

i กด Fax Start (เริ่มตนโทรสาร)
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การโอนโทรสารไปยังคอมพิวเตอรของ
คุณ B

คุณสามารถโอนโทรสารจากหนวยความจําของ
เครื่องของคุณไปยังคอมพิวเตอรของคุณ

a กด  เพ่ือขัดจังหวะขอผิดพลาดชั่วคราว

b ตรวจสอบวาคุณไดติดต้ัง MFL-Pro Suite 
และเปด 
การรับโทรสารดวยเครื่องคอมพิวเตอร 
บนคอมพิวเตอรของคุณแลว
ดําเนินการตามคําแนะนําสําหรับระบบปฏิบัติ
การท่ีคุณกําลังใชงาน

 (Windows® XP, Windows Vista® และ 
Windows® 7)

 จากเมนู  (เริ่ม) เลือก 
โปรแกรมทั้งหมด > Brother > 
MFC-XXXX > 
การรับโทรสารดวยเครื่องคอมพิว- 
เตอร > รับ (XXXX คือชื่อรุน
ของคุณ)

 (Windows® 8)

คลิก  (Brother Utilities) 
จากน้ันคลิกรายการแบบดึงลง 
และเลือกชื่อรุนของคุณ 
(หากยังไมไดเลือก) คลิก 
การรับโทรสารดวย PC 
ในแถบนําทางทางดานซาย จากน้ันคลิก 
รับ

c ตรวจสอบวาคุณไดต้ังคา 
PC Fax Receive (รับโทรสารดวย PC) 
บนเครื่องของคุณ (ดู การรบั PC-FAX 
(สําหรับ Windows® เทาน้ัน) uu หนา 49)
ถาโทรสารอยูในหนวยความจําของเครื่อง
เมื่อคุณต้ังคาการรับ PC-Fax 
จอสัมผัสจะถามวาคุณตองการโอนโทรสาร
ไปยังคอมพิวเตอรของคุณหรือไม

d ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

 ถาตองการโอนโทรสารท้ังหมดไปยัง
คอมพิวเตอรของคุณ กด Yes (ใช) 
ถาการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกต้ังคาให
ปด 
คุณจะไดรับการสอบถามวาคุณตองการ
พิมพสําเนาเพื่อสํารองหรือไม

 ถาตองการออกและเก็บโทรสารไวในหนวย
ความจํา กด No (ไมใช)

e กด 
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การโอนรายงานบันทึกโทรสารไปยัง
เครื่องโทรสารอีกเครื่อง B

ถาคุณไมไดต้ังคารหัสประจําเครื่อง 
คุณไมสามารถเขาสูโหมดการโอนโทรสารได 
(uuคูมือการติดต้ังเครื่องอยางงาย: 
ปอนขอมูลสวนบุคคล 
(การต้ังคารหัสประจําเครื่อง))

a กด  เพ่ือขัดจังหวะขอผิดพลาดชั่วคราว

b กด 

c กด All Settings (การต้ังคาท้ังหมด)

d ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Service (บริการ)

e กด Service (บริการ)

f กด Data Transfer (ถายโอนขอมูล)

g กด Report Transfer (สงตอรายงาน)

h ปอนหมายเลขโทรสารท่ีจะสงรายงานบันทึก
โทรสาร

i กด Fax Start (เริ่มตนโทรสาร)
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เอกสารตดิ B

เอกสารติดท่ีดานบนของ ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) B

a นํากระดาษท่ีไมติดออกจาก ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)

b เปดฝาครอบของ ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)

c ดึงเอกสารท่ีติดอยูออกทางซาย
 

ถาเอกสารฉีกหรือขาด 
ตรวจสอบวาคุณไดนําเศษกระดาษท่ีติดคาง
อยูท้ังหมดออกแลวเพื่อปองกันกระดาษติด

d ปดฝาครอบของ ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)

e กด 

เอกสารติดใตฝาครอบเอกสาร B

a นํากระดาษท่ีไมติดออกจาก ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมติั)

b ยกฝาครอบเอกสาร

c ดึงเอกสารท่ีติดอยูออกทางขวา
 

ถาเอกสารฉีกหรอืขาด 
ตรวจสอบวาคุณไดนําเศษกระดาษท่ีติดคาง
อยูท้ังหมดออกแลวเพื่อปองกันกระดาษติด

d ปดฝาครอบเอกสาร

e กด 
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การนําเศษกระดาษท่ีติดคางอยู
ออกจาก ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) B

a ยกฝาครอบเอกสาร

b ใชกระดาษแข็ง เชน กระดาษสําหรับทําบัตร 
สอดเขาไปใน ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) 
เพ่ือดันเศษกระดาษท่ีติดคางอยูออก
 

c ปดฝาครอบเอกสาร

d กด 

เอกสารติดท่ีถาดรองรับเอกสาร
ออก B

a นํากระดาษท่ีไมติดออกจาก ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)

b ดึงเอกสารท่ีติดอยูออกทางขวา
 

c กด 
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กระดาษตดิ B

นํากระดาษท่ีเหลือท้ังหมดออกจากถาดใส
กระดาษทุกครั้งและยืดกระดาษท่ีวางซอนกันให
ตรงเมื่อใสกระดาษใหม 
วิธีน้ีจะชวยปองกันไมใหกระดาษถูกปอนเขาใน
เครื่องพิมพพรอมกันหลายแผนและปองกัน
กระดาษติด

กระดาษตดิในชองปอนเอกสาร
เอนกประสงค B

หากจอสัมผัสแสดง Jam Manual Feed 
(กระดาษติดในชองปอนเอกสารเอนกประสงค) 
ใหทําตามข้ันตอนตอไปน้ี:

a นํากระดาษใดๆ ท่ีติดอยูภายในและรอบๆ 
ชองปอนเอกสารเอนกประสงคออก
 

b กด Start (เริ่มตน) 
เพ่ือเรียกคืนการพิมพอีกครัง้

กระดาษตดิในถาดปอนกระดาษ B

หากจอสัมผัสแสดง Jam Tray 
(กระดาษติดในถาดใสกระดาษ) 
ใหทําตามข้ันตอนตอไปน้ี:

a ดึงถาดใสกระดาษแยกออกจากเครื่อง
 

b ใชมือทั งสองขางดึงกระดาษที ติดอยู ออกชาๆ
 

หมายเหตุ
การดึงกระดาษท่ีติดลงดานลางจะชวยใหคุณ
หยิบกระดาษออกไดงายข้ึน
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c ตรวจสอบวากระดาษอยูใตเครือ่งหมายแสดง
จํานวนกระดาษสูงสุด ( ) 
ในถาดใสกระดาษ 
ขณะกดคันปลดแครกระดาษสีเขียว 
เล่ือนแครปรับกระดาษใหพอดีกับขนาด
กระดาษ 
ตรวจสอบใหแนใจวารองนํายึดอยูในชอง
เสียบแนนดีแลว

d ใสถาดใสกระดาษกลับเขาในเครื่องใหแนน

กระดาษติดในถาดรองรับ
กระดาษออก B

เมื่อกระดาษติดในถาดรองรับกระดาษออก 
ใหดําเนินการตามข้ันตอนตอไปน้ี

a ใชมือท้ังสองขางเพื่อเปดฝาสแกนเนอร
 

หมายเหตุ
เมื่อฝาครอบดานบนเปดข้ึน 
คุณไมสามารถเปดฝาสแกนเนอรได

 

b นํากระดาษออก
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c กดสแกนเนอรลงดวยมอืท้ังสองขางเพ่ือปด
 

กระดาษติดท่ีดานหลังของเคร่ือง
พิมพ B

หากจอสัมผัสแสดง Jam Rear (ดานหลังติด) 
ใหทําตามข้ันตอนตอไปน้ี:

a เปดเครื่องพิมพท้ิงไว 10 
นาทีเพ่ือใหพัดลมภายในเปาชิ้นสวนท่ีรอน
มากในเครื่องใหเย็นลง

b เปดฝาครอบดานหลัง
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คําเตือน
 

 พ้ืนผิวรอน

หลังจากท่ีคุณใชเครือ่ง 
ชิ้นสวนภายในของเครื่องบางชิ้นสวนจะรอนมาก 
รอใหเครื่องเย็นลงกอนสัมผัสชิ้นสวนภายใน
 

 

c ดึงคันโยกสีเขียวท่ีดานซายและดานขวาลง 
เพ่ือปลอยฝาครอบตัวทําความรอน(1)
 

d ใชมอืทั งสองขางดึงกระดาษที ติดออกจากชดุ
ทําความรอนเบาๆ
 

1
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e ปดฝาครอบตัวทําความรอน (1) 
ตรวจสอบวาคันโยกสีเขียวท่ีดานซายและ
ดานขวาล็อกเขาท่ี
 

f ปดฝาครอบดานหลังจนกระท่ังฝาครอบล็อก
อยูในตําแหนงปด

กระดาษติดดานในเคร่ืองพิมพ B

หากจอสัมผัสแสดง Jam Inside (ดานในติด) 
ใหทําตามข้ันตอนตอไปน้ี:

a เปดเครื่องพิมพท้ิงไว 10 
นาทีเพ่ือใหพัดลมภายในเปาชิ้นสวนท่ีรอน
มากในเครื่องใหเย็นลง

b เปดฝาครอบดานบนจนกระทั งฝาครอบล็อกอยู 
ในตําแหนงเปด
 

c ถอดชุดประกอบตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ออกท้ังหมด
 

1
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คําเตือน
 

 พ้ืนผิวรอน

หลังจากท่ีคุณใชเครือ่ง 
ชิ้นสวนภายในของเครื่องบางชิ้นสวนจะรอนมาก 
รอใหเครื่องเย็นลงกอนสัมผัสชิ้นสวนภายใน
 

 

ขอควรจํา
• แนะนําใหวางชุดประกอบตลับผงหมึก 

(โทนเนอร) และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
บนพ้ืนผิวเรียบสะอาดโดยใชกระดาษใชแลว
ท้ิงรองดานลางในกรณีท่ีหมึกหกหรือกระจาย
โดยไมไดต้ังใจ

• เพ่ือปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดกับเครื่อง
พิมพจากไฟฟาสถิต หามสัมผัสอิเล็กโตรด 
(ข้ัวไฟฟา) ท่ีแสดงในภาพประกอบ
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d ดึงกระดาษท่ีติดอยูออกชาๆ
 

e เล่ือนชุดประกอบตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
แตละชุดเขาในเครื่อง 
ตรวจสอบใหแนใจวาคุณใสตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) สีตรงกับปายสีท่ีตัวเครื่อง
 

 

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

BK

C

M

Y
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f ปดฝาครอบดานบนของเครื่อง

หมายเหตุ
ถาคุณปดเครื่องระหวางท่ีมี Jam Inside 
(ดานในติด) บนจอสัมผัส 
เครือ่งจะพิมพขอมูลท่ีไมสมบูรณจาก
คอมพิวเตอรเมื่อเปดเครื่อง กอนท่ีคุณจะเปด
เครือ่งพิมพ ลบงานพิมพออกจากท่ีเก็บพักงาน
พิมพในคอมพิวเตอรของคุณ

 

กระดาษติดภายใตถาดปอน
กระดาษ B

หากจอสัมผัสแสดง Jam 2-sided 
(กระดาษติด 2 ดาน) ใหทําตามข้ันตอนตอไปน้ี:

a เปดเครื่องพิมพท้ิงไว 10 
นาทีเพ่ือใหพัดลมภายในเปาชิ้นสวนท่ีรอน
มากในเครื่องใหเย็นลง

b ดึงถาดใสกระดาษแยกออกจากเครื่อง
 

c ตรวจสอบวากระดาษท่ีติดไมมีสวนตกคางอยู
ภายในเครื่อง
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d ถากระดาษไมไดติดอยูภายในเครื่อง 
ใหตรวจสอบใตถาดปอนกระดาษ
 

e ถากระดาษไมไดติดท่ีถาดปอนกระดาษ 
ใหเปดฝาครอบดานหลัง
 

คําเตือน
 

 พ้ืนผิวรอน

หลังจากท่ีคุณใชเครื่อง 
ชิ้นสวนภายในของเครือ่งบางชิ้นสวนจะรอนมาก 
รอใหเครื่องเย็นลงกอนสัมผัสชิ้นสวนภายใน
 

 

f ใชมือท้ังสองขางดึงกระดาษท่ีติดออกจาก
ดานหลังเครือ่งพิมพเบาๆ
 

g ปดฝาครอบดานหลังจนกระท่ังฝาครอบล็อก
อยูในตําแหนงปด

h ใสถาดใสกระดาษกลับเขาในเครื่องใหแนน
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หากคุณประสบปญหากับเคร่ืองพิมพ B

ขอควรจํา
• สําหรบัการขอความชวยเหลือดานเทคนิค คุณตองโทรติดตอประเทศท่ีคุณซ้ือเครื่องพิมพ 
ตองโทรจากภายในประเทศน้ัน

• หากคุณคิดวาปญหาอยูท่ีเครื่องพิมพ ตรวจสอบแผนผังดานลางและทําตามคําแนะนําวิธีการแกไข 
คุณสามารถแกไขปญหาสวนใหญไดดวยตนเอง

• หากคุณตองการความชวยเหลือเพ่ิมเติม Brother Solutions Center 
มีคําถามท่ีพบบอยลาสุดและคําแนะนําในการแกปญหา

เขาไปท่ี http://solutions.brother.com/
 

ปญหาในการพิมพ

ปญหา คําแนะนํา

ไมมีเอกสารที่พิมพออกมา ตรวจสอบวาไดติดต้ังและเลือกไดรเวอรเคร่ืองพิมพอยางถูกตอง

ตรวจสอบเพ่ือดูวาจอสัมผัสแสดงขอความแสดงความผิดพลาด (ดู 
ขอความแสดงความผิดพลาดและขอความแจง การบํารุงรักษา uu หนา 121)

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

คลิกปุม  (เร่ิม) > อุปกรณและเคร่ืองพิมพ คลิกขวา แลวคลิก Brother 
MFC-XXXX Printer และคลิก ดงูานท่ีกําลังพิมพอยู คลิก เคร่ืองพิมพ ในแถบเมนู 
ตรวจสอบวาขอความ ใชเคร่ืองพิมพแบบออฟไลน ถูกลาง

สําหรับ Windows Vista® และ Windows Server® 2008: 

คลิกปุม  (Start (เร่ิม)) > Control Panel (แผงควบคุม) > 
Hardware and Sound (ฮารดแวรและเสียง) > Printers (เคร่ืองพิมพ) คลิกขวา 
Brother MFC-XXXX Printer ตรวจสอบวาขอความ Use Printer Offline 
(ใชเคร่ืองพิมพออฟไลน) ไมอยูในรายการ ถามีขอความในรายการ 
ใหคลิกตัวเลือกน้ีเพ่ือต้ังไดรเวอรออนไลน

(สําหรับ Windows® XP และ Windows Server® 2003) 
คลิกปุม Start (เร่ิม) > Printers and Faxes (เคร่ืองพิมพและแฟกซ) คลิกขวา 
Brother MFC-XXXX Printer ตรวจสอบวาขอความ Use Printer Offline 
(ใชเคร่ืองพิมพออฟไลน) ไมอยูในรายการ ถามีขอความในรายการ 
ใหคลิกตัวเลือกน้ีเพ่ือต้ังไดรเวอรออนไลน

(Windows® 8 และ Windows Server® 2012) 
เล่ือนเมาสของคุณไปที่มุมลางขวาของเดสกท็อป  เมื่อแถบเมนู ปรากฏข้ึน ใหคลิก 
การตั้งคา > แผงควบคุม ในกลุม ฮารดแวรและเสียง (ฮารดแวร) คลิก 
ดูอุปกรณและเคร่ืองพิมพ  คลิกขวา Brother MFC-XXXX Printer > 
ดูงานท่ีกําลังพิมพอยู ถาตัวเลือกไดรเวอรเคร่ืองพิมพปรากฏข้ึน 
ใหเลือกไดรเวอรเคร่ืองพิมพของคุณ คลิก เคร่ืองพิมพ ในแถบเมนู 
และตรวจสอบวาไมไดเลือก ใชเคร่ืองพิมพแบบออฟไลน

ติดตอผูดูแลระบบของคุณเพ่ือตรวจสอบการต้ังคาการล ็อคฟงกชั่นทีป่ลอดภัย

เคร่ืองพิมพไมพิมพหรือหยุดพิมพ กด 

เคร่ืองพิมพจะยกเลิกงานพิมพและลางงานพิมพจากหนวยความจํา 
เอกสารทีพิ่มพออกมาอาจไมสมบูรณ

http://solutions.brother.com/
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หัวกระดาษหรือทายกระดาษจะปรากฏ
เมื่อเอกสารแสดงบนหนาจอแตจะไม
อยูในหนาที่พิมพออกมา

มีบริเวณที่ไมสามารถพิมพไดที่ดานบนและดานลางของหนา 
ปรับขอบกระดาษดานบนและดานลางในเอกสารของคุณเพ่ือใหพิมพได (ดู 
บริเวณที่ไมสามารถสแกนไดและไมสามารถพิมพได uu หนา 28)

เคร่ืองพิมพพิมพโดยไมคาดคิดหรือ
พิมพขยะ

กด  เพ่ือยกเลิกงานพิมพ

ตรวจสอบการต้ังคาในแอพพลิเคชัน่ของคุณเพ่ือตรวจสอบวาไดต้ังคาใหทํางานกับเคร่ือง
ของคุณแลว

เคร่ืองพิมพพิมพสองหนาแรกถูกตอง 
จากน้ันบางหนามีขอความหายไป

ตรวจสอบการต้ังคาในแอพพลิเคชัน่ของคุณเพ่ือตรวจสอบวาไดต้ังคาใหทํางานกับเคร่ือง
ของคุณแลว

คอมพิวเตอรของคุณไมจดจําสัญญาณเต็มของบัฟเฟอรอินพุตของเคร่ือง 
ตรวจสอบวาคุณไดเชื่อมตอสายอินเตอรเฟสอยางถูกตอง 
(uuคูมือการติดต้ังเคร่ืองอยางงาย)

เคร่ืองไมพิมพทั้งสองดานของกระดาษ
แมวาการต้ังคาไดรเวอรเคร่ืองพิมพจะ
เปนการพิมพ 2 ดาน

เลือกการต้ังคาขนาดของกระดาษในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ คุณตองเลือกกระดาษ A4 (60 ถึง 
105 g/m2)

เคร่ืองจะไมแสดงเมนู USB 
เมื่อเชื่อมตอ USB flash memory drive 
เขากบัอินเตอรเฟส USB แบบตรง 

เมื่อเคร่ืองอยูในโหมดพักถาวร เคร่ืองจะไมเร ียกคืนการทํางานแมวาคุณจะเชื่อมตอ USB 
flash memory drive เขากับอนิเตอรเฟส USB แบบตรง 
กดจอสัมผัสเพ่ือเรียกคืนการทํางานของเคร่ือง

ไมสามารถพิมพ ‘โครงหนาเอกสาร’ ตรวจสอบวาการต้ังคาขนาดของกระดาษในแอพพลิเคชั่นและในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ
เหมือนกัน

ความเร็วในการพิมพชามาก ลองเปล่ียนการต้ังคาไดรเวอรเคร่ืองพิมพ 
ความละเอยีดสูงสุดตองใชเวลาในการประมวลผล สงและพิมพขอมูลนานข้ึน

เคร่ืองไมพิมพจาก Adobe® 
Illustrator®

ลองลดความละเอียดในการพิมพ (uuคูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช)

การพิมพไมไดคุณภาพ ดูที่ การปรับปรุงคุณภาพการพิมพ uu หนา 155

ปญหาการจัดการกระดาษ

ปญหา คําแนะนํา

เคร่ืองพิมพไมปอนกระดาษ ถาจอสัมผัสแสดงขอความกระดาษติดและคุณยังคงประสบปญหา ดูที่ 
ขอความแสดงความผิดพลาดและขอความแจง การบํารุงรักษา uu หนา 121

ถาถาดใสกระดาษวาง ใหบรรจุกระดาษปกใหมเขาไปยังถาดใสกระดาษ

หากมีกระดาษในถาดใสกระดาษ ตรวจสอบวากระดาษยืดตรง หากกระดาษมวนอยู 
ยืดกระดาษออกใหตรง บางคร้ังควรหยิบกระดาษออก พลิกกระดาษกลับอีกดาน 
และใสกระดาษกลับเขาในถาดใสกระดาษ

ลดจํานวนกระดาษในถาดใสกระดาษแลวลองอีกคร้ัง

ตรวจสอบวา ตั้งคาเอง ไมถูกเลือกสําหรับ แหลงกระดาษ ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

ทําความสะอาดลูกกล้ิงปอนกระดาษ (ดู การทําความสะอาดลูกกล้ิงปอนกระดาษ 
uu หนา 116)

เคร่ืองพิมพไมปอนกระดาษจากชอง
ปอนเอกสารเอนกประสงค

ใชมือทั้งสองขางดันแผนกระดาษแผนหน่ึงเขาไปในชองปอนเอกสารเอนกประสงคอยาง
แนนหนา จนกระทั่งขอบดานบนของกระดาษดันเขากบัลูกกล้ิงปอนเอกสาร 
ดันกระดาษเขาไปยังลูกกล้ิงตอไปจนกระทั่งเคร ื่องจับยึดกระดาษและดึงเขาตอไป

ใสกระดาษเพียงแผนเดียวเทาน้ันในชองปอนเอกสารเอนกประสงค

ตรวจสอบวา ตั้งคาเอง ถูกเลือกสําหรับ แหลงกระดาษ ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

ปญหาในการพิมพ (ตอ)

ปญหา คําแนะนํา
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ฉันจะพิมพซองจดหมายอยางไร ใสซองจดหมายเพียงคร้ังละหน่ึงซองในชองปอนเอกสารเอนกประสงค 
ต้ังคาแอพพลิเคชั่นของคุณใหพิมพขนาดซองจดหมายที่คุณใช 
โดยทั่วไปจะทําในเมนูการต้ังคาหนากระดาษหรือการต้ังคาเอกสารในแอพพลิเคชั่นของ
คุณ (ดูคูมือแอพพลิเคชั่นของคุณสําหรับขอมูลเพ่ิมเติม)

การพิมพโทรสารรับเขา

ปญหา คําแนะนํา

 การพิมพแบบยอ

 เสนหลากสีแนวนอน

 ประโยคดานบนและดานลางของ
กระดาษไมครบถวน

 บรรทัดไมครบถวน

โดยทั่วไปเกิดจากสาเหตุการเชื่อมตอสัญญาณโทรศัพททีไ่มดี ทําสําเนา 
ถาสําเนาของคุณเปนปกติ ปญหาอาจอยูที่การเชื อมตอที่มี static 
หรือสัญญาณรบกวนสายโทรศัพท ขอใหอีกฝายสงโทรสารอีกคร้ัง

มีเสนสีดําแนวต้ังเมื่อรับโทรสาร สายโคโรนาสําหรับการพิมพอาจสกปรก 
ทําความสะอาดสายโคโรนาในชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) (ดู 
การทําความสะอาดสายโคโรนา uu หนา 107)

สแกนเนอรของผูสงอาจสกปรก ขอใหผูสงทําสําเนาเพ่ือดูวาปญหาอยูที่เคร่ืองสงหรือไม 
ลองรับโทรสารจากเคร่ืองโทรสารอื่น

โทรสารรับเขาปรากฏเปนหนาที่แยกกัน
หรือหนาวาง

ขอบซายและขวาไมครบถวนหรือหนาเดียวถูกพิมพ ออกทัง้สองหนา (ดู ขนาดกระดาษ 
uu หนา 29)

เปดการยออัตโนมัติ (uuคูมือข้ันสูงสําหรับผูใช: การพิมพโทรสารรับเขาทีย่อขนาด)

สายโทรศัพทหรือการเช่ือมตอโทรศัพท

ปญหา คําแนะนํา

การหมุนโทรศัพท ไมทํางาน 
(ไมมเีสียงสัญญาณตอเลขหมาย)

ตรวจสอบการเชื่อมตอสายทั้งหมด 
ตรวจสอบวาไดเสียบสายสัญญาณโทรศัพทเขาโดยตรงกับเตารับโทรศัพทบนผนัง 
และชองเสียบ LINE ของเคร่ือง 

เปล่ียนการต้ังคา Tone/Pulse (โทน/พัลส) (uuคูมือการติดต้ังเคร่ืองอยางงาย)

ถามีโทรศัพทภายนอกเชื่อมตออยูกบัเคร่ือง ใหสงโทรสารดวยตนเองโดยกด Hook 
(ปุมวางสาย) และเรียกหมายเลขน้ัน รอจนกวาจะไดยินเสียงสัญญาณโทรสารกอนกด 
Fax Start (เร่ิมตนโทรสาร)

ถาไมมีเสียงสัญญาณตอเลขหมาย 
เชื่อมตอโทรศัพททีใ่ชงานและสายสัญญาณโทรศัพทโดยตรงเขากบัชองเสียบสัญญาณ
โทรศัพทหลักที่ผนัง จากน้ันยกชุดหูฟงโทรศัพทภายนอกและฟงเสียงส ัญญาณตอ
เลขหมาย ถาไมมีเสียงสัญญาณตอเลขหมาย 
ขอใหบริษทัที่ใหบริการทางดานโทรศัพทของคุณตรวจสอบสายและเตารับทีผ่นัง

เคร่ืองไมรับสายเมื่อโทร ตรวจสอบวาเคร่ืองอยูในโหมดการรับของตัวเครื องที่ถูกตองสําหรับการต้ังคาของคุณ (ดู 
การต้ังคาโหมดการรับ ของตัวเคร่ือง uu หนา 44)

ตรวจหาเสียงสัญญาณตอเลขหมาย ถาเปนไปได 
โทรไปที่เคร่ืองของคุณเพ่ือฟงเสียงรับสาย ถาไมมีเสียงรับสาย 
ตรวจสอบการเชื่อมตอสายสัญญาณโทรศัพท 
ถาคุณไมไดยินเสียงเรียกเมื่อคุณโทรไปทีเ่คร่ืองของคุณ 
ขอใหบริษทัที่ใหบริการทางดานโทรศัพทของคุณตรวจสอบสาย

ปญหาการจัดการกระดาษ (ตอ)

ปญหา คําแนะนํา
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การรับโทรสาร

ปญหา คําแนะนํา

ไมสามารถรับโทรสาร ตรวจสอบวาเคร่ืองของคุณมีเสียงสัญญาณตอเลขหมายโดยกด Hook (ปุมวางสาย) 
ถาคุณไดยินเสียง static หรือสัญญาณรบกวนสายโทรสารของคุณ 
ติดตอบริษัททีใ่หบริการทางดานโทรศัพทในพื นที่ของคุณ

ตรวจสอบการเชื่อมตอสายทั้งหมด 
ตรวจสอบวาไดเสียบสายสัญญาณโทรศัพทเขาโดยตรงกับเตารับโทรศัพทบนผนัง 
และชองเสียบ LINE ของเคร่ือง ถาคุณสมัครสมาชิก DSL หรือบริการ VoIP 
ติดตอผูใหบริการของคุณเพ่ือรับคําแนะนําในการเชื่อมตอ

ตรวจสอบวาเคร่ืองอยูในโหมดการรับของตัวเครื องทีถู่กตอง 
ซึ่งกําหนดโดยอุปกรณภายนอกและบริการสมาชิกโทรศัพทที่คุณใชงานในสายเดียวกันกับ
เคร่ือง Brother (ดู การต้ังคาโหมดการรับ ของตัวเคร่ือง uu หนา 44)

 ถาคุณมีสายโทรสารโดยเฉพาะและตองการใหเคร่ือง Brother 
ของคุณตอบรับสายโทรสารเขาทั้งหมดโดยอัตโนมัต ิ คุณควรเลือกโหมด Fax 
(โทรสาร)

 ถาเคร่ือง Brother ของคุณใชสายเดียวกับอปุกรณตอบรับโทรศัพทภายนอก 
คุณควรเลือกโหมด External TAD (TAD ภายนอก) ในโหมด External TAD 
(TAD ภายนอก) เคร่ือง Brother 
ของคุณจะรับโทรสารรับเขาโดยอัตโนมัติและผูโทรเขาจะสามารถฝากขอความไวกับ
อุปกรณตอบรับโทรศัพท (TAD) ของคุณ

 ถาเคร่ือง Brother ของคุณใชสายรวมกับโทรศัพทอื่น 
และคุณตองการตอบรับสายโทรสารเขาทัง้หมดโดยอ ัตโนมัติ คุณตองเลือกโหมด 
Fax/Tel (โทรสาร/โทรศัพท) ในโหมด Fax/Tel (โทรสาร/โทรศัพท) เคร่ือง 
Brother 
ของคุณจะไดรับโทรสารโดยอตัโนมัติและสงเสียงเรียกที่ดังติดกันแบบสองคร้ังเพ่ือ
แจงเตือนใหคุณรับสายเรียกเขา

 ถาคุณไมตองการใหเคร่ือง Brother 
ของคุณตอบรับสายโทรสารเขาทั้งหมดโดยอัตโนมัต ิ คุณควรเลือกโหมด Manual 
(ดวยตนเอง) ในโหมด Manual (ดวยตนเอง) 
คุณตองรับสายเรียกเขาทุกสายและเปดใชงานเคร่ืองใหรับโทรสาร

อุปกรณหรือบริการอื่นในพ้ืนที่ของคุณอาจรับสายกอนที่เคร่ือง Brother ของคุณจะรับสาย 
เพ่ือทดสอบในกรณีน้ี ลดการต้ังคาการชะลอเสียงเรียกเขา:

 ถาโหมดรับถูกต้ังคาเปน Fax (โทรสาร) หรือ Fax/Tel (โทรสาร/โทรศัพท) 
ลดการชะลอเสียงเรียกเขาเปน 1 คร้ัง (ดู การชะลอการเรียกสาย uu หนา 44)

 ถาโหมดรับถูกต้ังคาเปน External TAD (TAD ภายนอก) 
ลดจํานวนคร้ังที่เสียงเรียกดังที่ต้ังโปรแกรมไวในเคร่ืองตอบรับโทรศัพทของคุณเปน 2

 ถาโหมดรับถูกต้ังคาเปน Manual (ดวยตนเอง) 
อยาปรับการต้ังคาการชะลอเสียงเรียกเขา

ขอใหผูอื่นสงโทรสารใหคุณเพ่ือทดสอบ:

 ถาคุณไดรับโทรสารทดสอบเปนปกติ แสดงวาเคร่ืองของคุณทํางานถูกตอง 
จําไววาตองต้ังคาใหมสําหรับการชะลอเสียงเร ียกเขาหรือต้ังคาเคร่ืองตอบรับอัตโนมัติ
ไปที่การต้ังคาเร่ิมตนของคุณ 
ถาปญหาในการรับโทรสารเกิดข้ึนซ้ําอีกหลังจากต้ังคาใหมสําหรับการชะลอเสียงเรียก
เขา แสดงวาบริการบุคคล 
อุปกรณหรือสมาชกิกําลังตอบรับการติดตอดวยโทรสารกอนทีเ่คร่ืองจะรับสาย

 ถาคุณไมไดรับโทรสาร อุปกรณหรือบริการสมาชกิอื่นๆ 
อาจสงสัญญาณรบกวนการรับโทรสารของคุณหรืออาจม ีปญหาที่สายเคร่ืองโทรสาร
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ไมสามารถรับโทรสาร

(ตอ)

ถาคุณใชอุปกรณตอบรับโทรศัพท (โหมด External TAD (TAD ภายนอก)) 
โดยใชสายเดียวกบัเคร่ือง Brother 
ตรวจสอบวาเคร่ืองตอบรับของคุณถูกต้ังคาไวอยางถูกตอง (ดู 
การเชื่อมตออุปกรณตอบรับโทรศัพทภายนอก (TAD) uu หนา 52)

1 เชื่อมตออุปกรณตอบรับโทรศัพท (TAD) ดังแสดงในภาพประกอบ ดู หนา 53

2 ต้ังคาเคร่ืองตอบรับของคุณใหรับสายภายในเสียงเรียกเขาดังหน่ึงหรือสองคร้ัง

3 บันทกึขอความสงออกในเคร่ืองตอบรับของคุณ

 บันทกึเสียงเงียบหาวินาทีกอนเร่ิมตนขอความสงออกของคุณ

 จํากัดระยะเวลาการพูดของคุณที่ 20 วินาที

 สิ นสุดขอความสงออกของคุณโดยปอนรหัสการเริ มทํางานแบบระยะไกลสําหรับผู สง
โทรสารดวยตนเอง เชน: “หลังจากเสียงปป ฝากขอความหรือกด l51 และ เร่ิม 
เพ่ือสงโทรสาร”

4 ต้ังคาเคร่ืองตอบรับของคุณใหรับสาย

5 ต้ังคาโหมดการรับของตัวเคร่ืองของเคร่ือง Brother เปน External TAD 
(TAD ภายนอก) (ดู การต้ังคาโหมดการรับ ของตัวเคร่ือง uu หนา 44)

ตรวจสอบวาคุณลักษณะการตรวจจับโทรสารของเคร่ือง Brother เปดอยู 
การตรวจจับโทรสารเปนคุณลักษณะที่ใหคุณรับโทรสารแมวาคุณจะรับสายจากโทรศัพท
ภายนอกหรือโทรศัพทที่ตอแยกออกจากตัวเคร่ือง (ดู การตรวจจับโทรสาร uu หนา 45)

ถาคุณไดรับขอผิดพลาดในการสงบอยๆ เน่ืองจากสัญญาณรบกวนในสายโทรศัพท 
ลองเปล่ียนการต้ังคาเคร่ืองที่สามารถเขากันไดเปน Basic(for VoIP) 
(พ้ืนฐาน (สําหรับ VoIP)) (ดู สัญญาณรบกวนสายโทรศัพท / VoIP uu หนา 153)

ติดตอผูดูแลระบบของคุณเพ่ือตรวจสอบการต้ังคาการล ็อคฟงกชั่นทีป่ลอดภัย

การสงโทรสาร

ปญหา คําแนะนํา

ไมสามารถสงโทรสาร ตรวจสอบการเชื่อมตอสายทั้งหมด 
ตรวจสอบวาไดเสียบสายสัญญาณโทรศัพทเขาโดยตรงกับเตารับโทรศัพทบนผนัง 
และชองเสียบ LINE ของเคร่ือง 

ตรวจสอบใหแนใจวาคุณกด Fax (โทรสาร) และเคร่ืองอยูในโหมดโทรสาร (ดู 
วิธีการสงโทรสาร uu หนา 37)

พิมพรายงานการตรวจสอบความถูกตองการสงสัญญาณและตรวจหาขอผิดพลาด 
(uuคูมือข้ันสูงสําหรับผูใช: รายงาน)

ติดตอผูดูแลระบบของคุณเพ่ือตรวจสอบการต้ังคาการล ็อคฟงกชั่นทีป่ลอดภัย 

ขอใหอีกฝายตรวจสอบวาเคร่ืองรับมีกระดาษหรือไม 

คุณภาพการสงไมดี ลองเปล่ียนความละเอียดเปน Fine (ละเอียด) หรือ S.Fine (ละเอียดมาก) 
ทําสําเนาเพ่ือตรวจสอบการทํางานของสแกนเนอรของเคร่ือง ถาคุณภาพสําเนาไมดี 
ทําความสะอาดสแกนเนอร (ดู การทําความสะอาดกระจก สแกนเนอร uu หนา 105)

การรับโทรสาร (ตอ)

ปญหา คําแนะนํา
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รายงานการตรวจสอบความถูกตองการ
สงสัญญาณแสดง RESULT 
(ผลลัพธ):ERROR (ผิดพลาด)

อาจมีสัญญาณรบกวนชั่วคราวหรือ static ในสาย ลองสงโทรสารอีกคร้ัง ถาคุณสงขอความ 
PC-Fax และไดรับ RESULT (ผลลัพธ):ERROR (ผิดพลาด) 
ในรายงานการตรวจสอบความถูกตองการสงสัญญาณ 
หนวยความจําในเคร่ืองของคุณอาจเต็ม เพ่ือลางหนวยความจําเพ่ิมเติม 
คุณสามารถปดการจัดเก็บโทรสาร 
(uuคูมือข้ันสูงสําหรับผูใช การปดตัวเลือกโทรสารแบบระยะไกล) 
พิมพขอความโทรสารในหนวยความจํา (uuคูมือข้ันสูงสําหรับผูใช: 
การพิมพโทรสารจากหนวยความจํา) 
หรือยกเลิกโทรสารทีช่ะลอการสงโทรสารหรืองานท ี่มีการดึงสัญญาณ 
(uuคูมือข้ันสูงสําหรับผูใช: การตรวจสอบและการยกเลิกงานที่คางอยู) 
ถาปญหายังคงเกิดข้ึน 
โทรติดตอบริษัทที่ใหบริการทางดานโทรศัพทและขอใหตรวจสอบสายโทรศัพทของคุณ

ถาคุณไดรับขอผิดพลาดในการสงบอยๆ เน่ืองจากสัญญาณรบกวนในสายโทรศัพท 
ลองเปล่ียนการต้ังคาเคร่ืองที่สามารถเขากันไดเปน Basic(for VoIP) 
(พ้ืนฐาน (สําหรับ VoIP)) (ดู สัญญาณรบกวนสายโทรศัพท / VoIP uu หนา 153)

โทรสารที่สงวางเปลา ตรวจสอบวาคุณใสเอกสารถูกตอง เมื่อใช ADF (ถาดป อนเอกสารอัตโนมัติ) 
เอกสารจะตองหงายข้ึน เมื่อใชกระจกสแกนเนอร เอกสารจะตองควํ่าลง (ดู การวางเอกสาร 
uu หนา 35)

มีเสนสีดําแนวต้ังเมื่อสงโทรสาร เสนสีดําแนวต้ังในโทรสารที่คุณสงโดยปกติเกิดจากรอยสกปรกหรือนํ้ายาลบคําผิดบนแถบ
กระจก (ดู การทําความสะอาดกระจก สแกนเนอร uu หนา 105)

การจัดการสายเรียกเขา

ปญหา คําแนะนํา

เคร่ือง ‘ไดยิน’ 
เสียงเปนเสียงเรียกโทรสาร (CNG 
tones)

ถา การตรวจจับโทรสาร ถูกต้ังคาไปที่ เปด เคร่ืองของคุณจะไวตอเสียง 
ซึ่งอาจแปลเสียงบางเสียงหรือเสียงเพลงในสายผดิพลาดเปนเสียงสัญญาณเคร่ืองโทรสาร

ที่เรียกเขามาและตอบกลับดวยเสียงรับสายโทรสารน้ัน ปดใชงานเคร่ืองโดยกด  
หลีกเล่ียงปญหาน้ีโดยต้ังคา การตรวจจับโทรสาร ไปที่ ปด (ดู การตรวจจับโทรสาร 
uu หนา 45)

การสงการติดตอดวยโทรสารไปยัง
เคร่ือง

ถาคุณรับโทรศัพทภายนอกหรือโทรศัพทที่ตอแยกออกจากตัวเคร่ือง กด 
รหัสการเร่ิมทํางานแบบระยะไกล (การต้ังคาเร่ิมตนคือ l51) 

เมื่อเคร่ืองของคุณรับสาย ใหวางสาย

คุณลักษณะที่กําหนดเองในสายเดียว ถาคุณใชการรอสาย การรอสาย/รายชือ่ผูโทรเขา รายชื่อผูโทรเขา จดหมายเสียง 
เคร่ืองตอบรับ ระบบแจงเตือนหรือคุณลักษณะที่กำหนดเองอื่นๆ 
ในสายโทรศัพทเดียวกบัเคร่ืองของคุณ อาจเกิดปญหาในการสงหรือรับโทรสาร

เชน: ถาคุณสมคัรสมาชิกการรอสาย หรือบริการที่กําหนดเองอื่นๆ 
และมสัีญญาณเรียกเขาในสายขณะที่เคร่ืองของคุณกําลังสงหรือรับโทรสาร 
สัญญาณอาจหยุดชั่วคราวหรือโทรสารติดขัด คุณลักษณะ ECM 
(โหมดการแกไขขอผิดพลาด) ของ Brother สามารถชวยแกป ัญหาน้ีได 
เง่ือนไขน้ีเชื่อมโยงกบัอุตสาหกรรมระบบโทรศัพทและเกิดข้ึนกับทุกอุปกรณที่สงและรับ
ขอมูลผานสายที่ใชรวมกันที่มีคุณลักษณะกําหนดเอง 
เพ่ือหลีกเล่ียงการติดขัดที่อาจสงผลกระทบตอธุรกิจของคุณ 
ขอแนะนําใหแยกสายโดยไมใชคุณลักษณะกําหนดเอง

การสงโทรสาร (ตอ)

ปญหา คําแนะนํา
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ปญหาการทําสําเนา

ปญหา คําแนะนํา

ไมสามารถทําสําเนา ตรวจสอบใหแนใจวาคุณกด Copy (สําเนา) และเคร่ืองอยูในโหมดสําเนา (ดู 
วิธีการทําสําเนา uu หนา 62)

ติดตอผูดูแลระบบของคุณเพ่ือตรวจสอบการต้ังคาการล ็อคฟงกชั่นทีป่ลอดภัย

เสนสีดําแนวต้ังปรากฏในสําเนา เสนสีดําแนวต้ังในสําเนาโดยปกติเกดิจากรอยสกปรกหรือนํ้ายาลบคําผิดบน 
กระจกสแกนเนอร หรือสายโคโรนาสกปรก 
ทําความสะอาดแถบกระจกและกระจกสแกนเนอรและแถบสีขาวและพลาสติกสีขาวทีอ่ยู
ดานบน (ดู การทําความสะอาดกระจก สแกนเนอร uu หนา 105 และ 
การทําความสะอาดสายโคโรนา uu หนา 107)

สําเนาวางเปลา ตรวจสอบวาคุณใสเอกสารถูกตอง (ดู การใช ADF (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) uu หนา 35 
หรือ การใชกระจกสแกนเนอร uu หนา 36)

ปญหาการสแกน

ปญหา คําแนะนํา

ขอผิดพลาด TWAIN หรือ WIA 
จะปรากฏเมื่อเร่ิมสแกน (Windows®)

ตรวจสอบวาไดรเวอร Brother TWAIN หรือ WIA 
ถูกเลือกเปนแหลงขอมูลหลักในแอพพลิเคชั่นการสแกนของคุณ เชน ใน Nuance™ 
PaperPort™ 12SE คลิก Desktop (เดสกท็อป) > Scan Settings 
(การต้ังคาการสแกน) > Select (เลือก) เพ่ือเลือกไดรเวอร Brother TWAIN/WIA

ขอผิดพลาด TWAIN หรือ ICA 
จะปรากฏเมื่อเร่ิมสแกน (แม็คอินทอช) 

ตรวจสอบวาไดรเวอร Brother TWAIN ถูกเลือกเปนแหลงขอมูลหลัก ใน PageManager 
คลิก File (ไฟล) > Select Source (เลือกแหลง) แลวเลือกไดรเวอร Brother TWAIN

ผูใชแมคอินทอชยังสามารถสแกนเอกสารโดยใชไดรเวอรสแกนเนอร ICA 
(uuคูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช)

OCR ไมทํางาน ลองเพ่ิมความละเอียดการสแกน

(ผูใชแม็คอินทอช) 
Presto! PageManager ตองดาวนโหลดและติดต้ังกอนใชงาน สําหรับคําแนะนําเพ่ิมเติม 
ใหดูที ่การเขาใชงานการ สนับสนุนจาก Brother (แม็คอินทอช) uu หนา 7

การสแกนเครือขายไมทํางาน ดูที ่ปญหาเครือขาย uu หนา 151

ไมสามารถสแกน ติดตอผูดูแลระบบของคุณเพ่ือตรวจสอบการต้ังคาการล ็อคฟงกชั่นทีป่ลอดภัย

ปญหาซอฟตแวร

ปญหา คําแนะนํา

ไมสามารถติดต้ังซอฟตแวรหรือพิมพ
ได

(เฉพาะ Windows®)

รันโปรแกรม ซอมแซม MFL-Pro Suite บนแผนซีดีรอม 
โปรแกรมน้ีจะซอมแซมและติดต้ังซอฟตแวรใหม
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ปญหาเครือขาย

ปญหา คําแนะนํา

ไมสามารถพิมพและสแกนผาน
เครือขายหลังจากการติดต้ังซอฟตแวร
เสร็จส้ิน

เมื่อหนาจอ ไมสามารถพิมพไปยังเคร่ืองพิมพในเครือขาย ปรากฏข้ึน 
ใหดําเนินการตามคําแนะนําบนหนาจอ

ถาปญหาไมไดรับการแกไข uuคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช:Troubleshooting

คุณลักษณะการสแกนเครือขายไม
ทํางาน

(Windows® และแม็คอินทอช)

คุณลักษณะการสแกนเครือขายอาจไมทํางานเน่ืองจากการต้ังคาไฟรวอลล 
เปล่ียนแปลงหรือปดการใชงานการต้ังคาไฟรวอลล 
คุณจําเปนตองต้ังคาซอฟตแวรรักษาความปลอดภ ัย/ไฟรวอลลภายนอกใหอนุญาตการ
สแกนเครือขาย ถาตองการเพ่ิมพอรต 54925 สําหรับการสแกนเครือขาย ปอนขอมูลดังน้ี:

 ในชื่อ: ปอนคําอธิบาย เชน Brother NetScan

 ในหมายเลขพอรต: ปอน 54925

 ในโพรโทคอล: ตรวจสอบวาเลือก UDP

โปรดดูที่คูมือคําแนะนําที่ใหมากับซอฟตแวรร ักษาความปลอดภัย/ไฟรวอลลภายนอกหรือ
ติดตอผูผลิตซอฟตแวร

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม คุณสามารถอานคําถามทีพ่บบอยและคําแนะนําในวิธีการแกไขไดที ่
http://solutions.brother.com/

(แม็คอินทอช)

เลือกเคร่ืองของคุณอกีคร้ังในหนาตาง DeviceSelector (ตัวเลือกอุปกรณ) 
จากเมนูปอบ-อพัแบบโมดัลบนหนาจอหลักของ ControlCenter2

คุณลักษณะการรับ PC-Fax 
เครือขายไมทํางาน

(Windows® เทาน้ัน)
คุณจําเปนตองต้ังคาซอฟตแวรรักษาความปลอดภ ัย/ไฟรวอลลภายนอกใหอนุญาต 
PC-FAX Rx ถาตองการเพ่ิมพอรต 54926 สําหรับ PC-FAX Rx เครือขาย 
ใหปอนขอมูลดังน้ี:

 ในชื่อ: ปอนคําอธิบาย เชน Brother PC-FAX Rx

 ในหมายเลขพอรต: ปอน 54926

 ในโพรโทคอล: เลือก UDP

โปรดดูที่คูมือคําแนะนําที่ใหมากับซอฟตแวรร ักษาความปลอดภัย/ไฟรวอลลภายนอกหรือ
ติดตอผูผลิตซอฟตแวร

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม อานคําถามที่พบบอยและคำแนะนําในวิธีการแกไขไดที่ 
http://solutions.brother.com/

ไมสามารถติดต้ังซอฟตแวร Brother 
ได

(Windows®) 
หากคําเตือนซอฟตแวรความปลอดภยัปรากฏบนหนาจอคอมพิวเตอรในระหวางการติดต้ัง 
เปล่ียนการต้ังคาซอฟตแวรความปลอดภัยเพ่ืออนุญาตใหโปรแกรมติดต้ังผลิตภณัฑ 
Brother หรือโปรแกรมอื่นๆ ทํางาน

(แม็คอินทอช) 
หากคุณใชฟงกชั่นไฟรวอลลของซอฟตแวรความปลอดภัยปองกันสปายแวรหรือไวรัส 
ปดการใชงานชั่วคราวและติดต้ังซอฟตแวร Brother

ไมสามารถเชื่อมตอเครือขายแบบไร
สาย

(MFC-9330CDW และ 
MFC-9340CDW)

ตรวจสอบปญหาโดยใช WLAN Report (รายงาน WLAN) กด , 

All Settings (การต้ังคาทั้งหมด), Print Reports (รายงานการพิมพ), 
WLAN Report (รายงาน WLAN) จากน้ันจึงกด OK (ตกลง) 
(uuคูมือการติดต้ังเคร่ืองอยางงาย)

http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
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1 สําหรับ Windows Server® 2012: ฮารดแวร
2 สําหรับ Windows® XP, Windows Vista®, Windows Server® 2003 และ Windows Server® 2008: 

Brother MFC-XXXX BR-Script3
3 สําหรับ Windows® XP, Windows Vista®, Windows Server® 2003 และ Windows Server® 2008: Properties (คุณสมบัติ)

ปญหาอ่ืนๆ

ปญหา คําแนะนํา

เคร่ืองพิมพไมเปดทํางาน สถานการณการเชื่อมตอไฟฟาที่รายแรง (เชน ฟาผาหรือไฟกระชาก) 

อาจกระตุนใหกลไกความปลอดภัยภายในของเคร่ืองพิมพทํางาน กดคาง  

เพ่ือปดเคร่ือง และถอดสายไฟออก รอสิบนาที จากน ั้นเสียบสายไฟเขากับปล๊ักไฟ และกด 

 เพ่ือเปดเคร่ืองพิมพอีกคร้ัง

หากปญหายังไมไดรับการแกไข และคุณใชตัวตัดไฟ ปลดปล๊ักเพ่ือใหมั่นใจวาไมเกิดปญหา 
เสียบสายไฟของเคร่ืองเขากับเตารับไฟฟาทีผ่นังอื่นที่ใชงานไดโดยตรง 
หากยังคงไมมีไฟเขา ลองเปล่ียนสายไฟอื่น

เคร่ืองพิมพไมสามารถพิมพขอมูล EPS 
ที่มีขอมูลไบนารีกับไดรเวอรเคร่ือง
พิมพ BR-Script3

(Windows®) 
เพ่ือพิมพขอมูล EPS ใหดําเนินการดังตอไปน้ี:

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

คลิกปุม  (เร่ิม) > อุปกรณและเคร่ืองพิมพ

สําหรับ Windows Vista® และ Windows Server® 2008: 

คลิกปุม  (Start (เร่ิม)) > Control Panel (แผงควบคุม) > 
Hardware and Sound (ฮารดแวรและเสียง) > Printers (เคร่ืองพิมพ)

สําหรับ Windows® XP และ Windows Server® 2003 
คลิกปุม Start (เร่ิม) > Printers and Faxes (เคร่ืองพิมพและแฟกซ)

สําหรับ Windows® 8 และ Windows Server® 2012 
เล่ือนเมาสของคุณไปที่มุมลางขวาของเดสกท็อป เมื่อแถบเมนู ปรากฏข้ึน ใหคลิก 
การตั้งคา > แผงควบคุม  ในกลุม ฮารดแวรและเสียง 1 คลิก 
ดูอุปกรณและเคร่ืองพิมพ

b สําหรับ Windows® 7, Windows® XP, Windows Vista®, Windows Server® 
2003, Windows Server® 2008 และ Windows Server® 2008R2:

คลิกขวาไอคอน Brother MFC-XXXX 2 แลวเลือก คณุสมบัติเคร่ืองพิมพ 3 
จากน้ันเลือก Brother MFC-XXXX BR-Script3

สําหรับ Windows® 8 และ Windows Server® 2012:
คลิกขวาไอคอน Brother MFC-XXXX BR-Script3 แลวเลือก 
คุณสมบัติเคร่ืองพิมพ

c จากแท็บ การตั้งคาอุปกรณ เลือก TBCP (Tagged binary communication 
protocol) ใน Output Protocol (โปรโตคอลเอาทพุท)

(แม็คอินทอช) 
หากเคร่ืองของคุณเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรดวยอินเตอรเฟส USB 
คุณไมสามารถพิมพขอมูล EPS ทีม่ีขอมูลไบนารีได คุณสามารถพิมพขอมูล EPS 
ที่เคร่ืองผานเครือขาย สําหรับการติดต้ังไดรเวอรเคร่ืองพิมพ BR-Script3 ผานเครือขาย 
เขาไปที่ Brother Solutions Center ที่ http://solutions.brother.com/

http://solutions.brother.com/
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การตั้งคาการตรวจจับเสียง
สัญญาณตอเลขหมาย B

เมื่อคุณสงโทรสารโดยอัตโนมัติโดยคาเริ่มตน 
เครื่องของคุณจะรอระยะเวลาหน่ึงกอนเริ่มหมุน
หมายเลข 
เมื่อเปล่ียนแปลงการต้ังคาเสียงสัญญาณตอ
เลขหมายไปท่ี Detection (การตรวจหา) 
คุณสามารถสั่งใหเครื่องของคุณหมุนทันทีท่ีตรวจ
จับเสียงสัญญาณตอเลขหมาย 
การต้ังคาน้ีชวยประหยัดเวลาชวงหน่ึงเมื่อส ง
โทรสารไปยังหมายเลขหลายหมายเลขท่ีแตกตาง
กัน 
ถาคุณเปล่ียนแปลงการต้ังคาและเริ่มประสบปญหา
ในการตอหมายเลข 
คุณควรเปล่ียนกลับไปท่ีการต้ังคาเริ่มตน 
No Detection (ไมมีการตรวจหา)

a กด 

b กด All Settings (การต้ังคาท้ังหมด)

c ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Initial Setup (การต้ังคาเริ่มตน)

d กด Initial Setup (การต้ังคาเริ่มตน)

e ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Dial Tone (เสียงหมุนการโทรออก)

f กด Dial Tone (เสียงหมุนการโทรออก)

g กด Detection (การตรวจหา) หรือ 
No Detection (ไมมีการตรวจหา)

h กด 

สัญญาณรบกวนสายโทรศัพท / 
VoIP B

ถาคุณประสบปญหาในการสงหรือรับโทรสารเน่ือง
จากมีสัญญาณรบกวนในสายโทรศัพท 
ขอแนะนําใหคุณปรับการปรับสมดุลสําหรับเครือ่ง
ท่ีเขากันไดเพ่ือลดความเร็วของโมเด็มสําหรับการ
ทํางานของโทรสาร

a กด 

b กด All Settings (การต้ังคาท้ังหมด)

c ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรอื b เพ่ือแสดง 
Initial Setup (การต้ังคาเริ่มตน)

d กด Initial Setup (การต้ังคาเริม่ตน)

e ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรอื b เพ่ือแสดง 
Compatibility 
(ความสามารถใชงานดวยกันได)

f กด Compatibility 
(ความสามารถใชงานดวยกันได)

g กด High (สูง), Normal (ธรรมดา) หรือ 
Basic(for VoIP) 
(พ้ืนฐาน (สําหรับ VoIP))

 Basic(for VoIP) 
(พ้ืนฐาน (สําหรับ VoIP)) 
ลดความเร็วของโมเด็มเหลือ 9600 bps 
และปด ECM 
(โหมดการแกไขขอผิดพลาด) 
ถาปญหาสัญญาณรบกวนในสาย
โทรศัพทของคุณเกิดข้ึนซํ้าอีก 
คุณอาจตองการใชเมื่อจําเปนเทาน้ัน

เพ่ือปรับปรุงความเขากันไดกับบริการ 
VoIP สวนใหญ Brother 
แนะนําใหเปล่ียนการต้ังคาความเขากัน
ไดเปน Basic(for VoIP) 
(พ้ืนฐาน (สําหรับ VoIP))

 Normal (ธรรมดา) 
ต้ังคาความเรว็ของโมเด็มท่ี 14400 bps

 High (สูง) ต้ังคาความเร็วของโมเด็มท่ี 
33600 bps
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h กด 

หมายเหตุ
• VoIP (Voice over IP) 
เปนประเภทระบบโทรศัพทท่ีใชการเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตแทนสายโทรศัพทท่ัวไป

• บราเดอรไมแนะนําใหใชสาย VoIP 
ขอจํากัดของ VoIP 
โดยท่ัวไปอาจทําใหบางฟงกชั่นของเครื่องโทร
สารทํางานผิดพลาด
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B

การปรับปรุงคุณภาพการพิมพ B

หากคุณประสบปญหาคุณภาพการพิมพ พิมพหนากระดาษสําหรับการทดสอบกอน ( , All Settings 

(การต้ังคาท้ังหมด), Printer (เครื่องพิมพ), Print Options (ตัวเลือกการพิมพ), Test Print 
(การทดลองพิมพ)) หากเอกสารท่ีพิมพออกมามีคุณภาพดี ปญหาอาจไมไดอยูท่ีเครื่องพิมพ 
ตรวจสอบการเชื่อมตอสายอินเตอรเฟสและลองพิมพ เอกสารอ่ืน 
ถาเอกสารท่ีพิมพออกมาหรือหนากระดาษสําหรบัการทดสอบจากเครื่องประสบปญหาคุณภาพ 
ตรวจสอบข้ันตอนตอไปน้ีกอน จากน้ัน หากคุณยังคงประสบปญหาคุณภาพการพิมพ 
ตรวจสอบแผนผังดานลางและทําตามคําแนะนํา

หมายเหตุ
Brother ไมแนะนําใหใชตลับผงหมึก (โทนเนอร) อ่ืนนอกจากตลับผงหมึก (โทนเนอร) ของแทของ 
Brother หรอืเติมผงหมึก (โทนเนอร) ในตลับผงหมึก (โทนเนอร) ท่ีใชแลวดวยผงหมึก (โทนเนอร) 
จากแหลงอ่ืน

 

a เพ่ือใหไดคุณภาพการพิมพท่ีดีท่ีสุด ขอแนะนําใหใชกระดาษท่ีแนะนํา 
ตรวจสอบวาคุณใชกระดาษท่ีตรงตามขอกําหนดของเรา (ดู กระดาษและสื่อสิ่งพิมพ อ่ืนๆ 
ท่ีใชรวมกับเครื่องพิมพ ได uu หนา 30)

b ตรวจสอบวาชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) และตลับผงหม ึก (โทนเนอร) ไดรับการติดต้ังอยางถูกตอง

ตัวอยางคุณภาพการพิมพไมได
มาตรฐาน

คําแนะนํา

 

หนาที่พิมพถูกบีบ มีเสนแนวนอน 
หรือตัวอักษรที่ขอบดานบน ลาง ซาย 

และขวาถูกตัดหายไป

 ปรับขอบการพิมพท่ีแอพพลิเคช่ันของคุณ 
และสั่งพิมพงานใหมอีกครั้ง

 

ตัวอักษรที่เปนสีและตัวอักษรบางใน
เอกสารตนฉบับ 

เมื่อถายสําเนาออกมาแลวไมชัดเจน

 เลือก Text (ตัวอักษร) หรือ Receipt (ใบเสร็จ) 
ในการตั้งคาคุณภาพสําเนา (uuคูมือขั้นสูงสําหรับผูใช: 
การปรับปรุงคุณภาพสําเนา)

 ปรับความหนาแนนการทําสําเนา และคอนทราสต 
(uuคูมือขั้นสูงสําหรับผูใช: การปรับความเขมและคอนทราสต)

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

abcdefghijk

ABCD
abcde
01234

0123456789012345678901
9876543210987654321098

012345678
987654321
012345
987654

0123456789012345678901
9876543210987654321098

012345678
987654321
012345
987654
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สีจางหรือไมชัดเจนทั้งหนา

 ดําเนินการปรับแตงคาของสีอีกครั้งโดยใชจอสมัผัสหรือไดรเวอร
เครื่องพิมพ (ดู การปรับแตงคาของส ีuu หนา 117)

 ปรับความหนาแนนการทําสําเนา และคอนทราสต ถาคุณทําสําเนา 
(uuคูมือขั้นสูงสําหรับผูใช: การปรับความเขมและคอนทราสต)

 ตรวจสอบวาโหมดรูปแบบการประหยัดผงหมึก (โทนเนอร) 
นั้นปดอยู จากจอสัมผัสหรือจากไดรเวอรเครื่องพิมพ

 ตรวจสอบวาการตั้งคาชนิดสื่อในไดรเวอรตรงกับชนิดกระดาษท่ีคุณ
กําลังใชงาน (ดู กระดาษและสื่อสิ่งพิมพ อื่นๆ 
ท่ีใชรวมกับเครื่องพิมพ ได uu หนา 30)

 เขยาตลับผงหมึก (โทนเนอร) ท้ังสีต่ลับอยางนุมนวล

 เช็ดหนาตางของหัว LED ท้ังสี่หัวดวยผาแหงและไมเปนขุย (ดู 
ทําความสะอาดหัว LED uu หนา 104)

 

เสนหรือแถบสีขาวตลอดหนา

 เช็ดหนาตางของหัว LED ท้ังสี่หัวดวยผาแหงและไมเปนขุย (ดู 
ทําความสะอาดหัว LED uu หนา 104)

 เช็ดแถบกระจกสแกนเนอรดวยผานุม แหง และไมเปนขุย (ดู 
การทําความสะอาดกระจก สแกนเนอร uu หนา 105)

 ตรวจสอบวามีวัตถุแปลกปลอม เชน กระดาษฉีกขาด 
กระดาษกาวหรือฝุนอยูดานในเครื่องพิมพและโดยรอบชุดแมแบบ
สรางภาพ (ดรัม) และตลับผงหมึก (โทนเนอร) หรือไม

 ทําความสะอาดชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) (ดู 
การทําความสะอาดชุดแมแบบ สรางภาพ (ดรัม) uu หนา 110)

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.

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

 

เสนหรือแถบสีตลอดหนา

 เช็ดแถบกระจกสแกนเนอรดวยผานุม แหง และไมเปนขุย (ดู 
การทําความสะอาดกระจก สแกนเนอร uu หนา 105)

 ทําความสะอาดสายโคโรนาท้ังสี่เสน (หนึ่งเสนสําหรับแตละสี) 
ภายในชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) โดยการเลื่อนจุดต ้ังระยะสีเขียว 
(ดู การทําความสะอาดสายโคโรนา uu หนา 107)

 ตรวจสอบจุดตั งระยะสีเขยีวของสายโคโรนาวากลับไปส ูตําแหนงเร ิม
ตน (a)(1)
 

 เปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร) ท่ีตรงกับสขีองเสนหรือแถบ (ดู 
การเปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร) uu หนา 79)

เพ่ือระบุสีของตลับผงหมึก (โทนเนอร) เย่ียมชมเราท่ี 
http://solutions.brother.com/ 
เพ่ือดูคําถามท่ีพบบอยและคําแนะนําในการแกปญหา

 ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) อาจเสียหาย 
ติดตั้งชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) (ดู 
การเปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 87)

เพ่ือระบุสีของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) เย่ียมชมเราท่ี 
http://solutions.brother.com/ 
เพ่ือดูคําถามท่ีพบบอยและคําแนะนําในการแกปญหา

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

http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
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เสนสีพาดบนหนา

 ระบุสีท่ีทําใหเกิดปญหา และเปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
ท่ีมีสีตรงกับเสนดังกลาว (ดู การเปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
uu หนา 79)

เพ่ือระบุสขีองตลับผงหมึก (โทนเนอร) เย่ียมชมเราท่ี 
http://solutions.brother.com/ 
เพ่ือดูคําถามท่ีพบบอยและคําแนะนําในการแกปญหา

 ระบุสีท่ีทําใหเกิดปญหา และติดตั้งชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) (ดู 
การเปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 87)

เพ่ือระบุสขีองชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) เย่ียมชมเราท่ี 
http://solutions.brother.com/ 
เพ่ือดูคําถามท่ีพบบอยและคําแนะนําในการแกปญหา

 

จุดสีขาวหรือการพิมพที่มีรูโหว

 ตรวจสอบวาการตั้งคาชนิดสื่อในไดรเวอรตรงกับชนิดกระดาษท่ีคุณ
กําลังใชงาน (ดู กระดาษและสื่อสิ่งพิมพ อื่นๆ 
ท่ีใชรวมกับเครื่องพิมพ ได uu หนา 30)

 ตรวจสอบสภาพแวดลอมของเครื่องพิมพ 
สภาพแวดลอมท่ีมีความช้ืนสูงอาจทําใหการพิมพมีชองโหว 
(uuคูมือเก่ียวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ : 
เลือกตําแหนงท่ีปลอดภัยสําหรับผลิตภัณฑของคุณ)

 หากปญหาไมไดรับการแกไขหลังจากพิมพจํานวนไมกี่หนา 
อาจมีวัตถุแปลกปลอม เชน 
กาวจากฉลากติดอยูท่ีผิวของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) (ดู 
การทําความสะอาดชุดแมแบบ สรางภาพ (ดรัม) uu หนา 110)

 ระบุสีท่ีทําใหเกิดปญหา และติดตั้งชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) (ดู 
การเปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 87)

เพ่ือระบุสขีองชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) เย่ียมชมเราท่ี 
http://solutions.brother.com/ 
เพ่ือดูคําถามท่ีพบบอยและคําแนะนําในการแกปญหา

 

หนาวางหรือบางสีหายไป

 ระบุสีท่ีทําใหเกิดปญหา และติดตั้งตลับผงหมึก (โทนเนอร) (ดู 
การเปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร) uu หนา 79)

เพ่ือระบุสขีองตลับผงหมึก (โทนเนอร) เย่ียมชมเราท่ี 
http://solutions.brother.com/ 
เพ่ือดูคําถามท่ีพบบอยและคําแนะนําในการแกปญหา

 ระบุสีท่ีทําใหเกิดปญหา และติดตั้งชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) (ดู 
การเปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 87)

เพ่ือระบุสขีองชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) เย่ียมชมเราท่ี 
http://solutions.brother.com/ 
เพ่ือดูคําถามท่ีพบบอยและคําแนะนําในการแกปญหา

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.

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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จุดสีที่ชวง 94 มม.

 หากปญหาไมไดรับการแกไขหลังจากพิมพหนาวางจํานวนไมกี่หนา 
อาจมีวัตถุแปลกปลอม เชน 
กาวจากฉลากติดอยูท่ีผิวของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ทําความสะอาดชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) (ดู 
การทําความสะอาดชุดแมแบบ สรางภาพ (ดรัม) uu หนา 110)

 ระบุสท่ีีทําใหเกิดปญหา และติดตั้งชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) (ดู 
การเปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 87)

เพ่ือระบุสีของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) เย่ียมชมเราท่ี 
http://solutions.brother.com/ 
เพ่ือดูคําถามท่ีพบบอยและคําแนะนําในการแกปญหา

 

จุดสีที่ชวง 24 มม.

 ระบุสท่ีีทําใหเกิดปญหา และติดตั้งตลับผงหมึก (โทนเนอร) (ดู 
การเปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร) uu หนา 79)

เพ่ือระบุสีของตลับผงหมึก (โทนเนอร) เย่ียมชมเราท่ี 
http://solutions.brother.com/ 
เพ่ือดูคําถามท่ีพบบอยและคําแนะนําในการแกปญหา

 

ผงหมึก (โทนเนอร) กระจัดกระจาย 
หรือเปนคราบผงหมึก (โทนเนอร)

 ตรวจสอบสภาพแวดลอมของเครื่องพิมพ 
สภาพแวดลอมท่ีมีความช้ืนและอุณหภูมิสูง 
อาจทําใหเกิดปญหาคุณภาพการพิมพนี้

 ระบุสท่ีีทําใหเกิดปญหา และติดตั้งตลับผงหมึก (โทนเนอร) (ดู 
การเปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร) uu หนา 79)

เพ่ือระบุสีของตลับผงหมึก (โทนเนอร) เย่ียมชมเราท่ี 
http://solutions.brother.com/ 
เพ่ือดูคําถามท่ีพบบอยและคําแนะนําในการแกปญหา

 ระบุสท่ีีทําใหเกิดปญหา และติดตั้งชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) (ดู 
การเปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 87)

เพ่ือระบุสีของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) เย่ียมชมเราท่ี 
http://solutions.brother.com/ 
เพ่ือดูคําถามท่ีพบบอยและคําแนะนําในการแกปญหา

ตัวอยางคุณภาพการพิมพไมได
มาตรฐาน

คําแนะนํา

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.94 mm

94 mm

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

24 mm

24 mm

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
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สีของงานพิมพของคุณไมตรงตามท่ี
คาดหมาย

 เพ่ือปรับปรุงความหนาแนนสี ปรับแตงคาของส ี
โดยใชจอสัมผัสตามดวยไดรเวอรเครื่องพิมพ (ดู 
การปรับแตงคาของส ีuu หนา 117)

 เพ่ือปรับตําแหนงการพิมพสีเพ่ือใหภาพคมขึ้น 
ทําการลงทะเบียนสีอัตโนมัติโดยผานจอสมัผัส (ดู 
การลงทะเบียนอัตโนมัต ิuu หนา 118)

 ปรับความหนาแนนการทําสําเนา และคอนทราสต ถาคุณทําสําเนา 
(uuคูมือขั้นสูงสําหรับผูใช: การปรับความเขมและคอนทราสต)

 ตรวจสอบวาโหมดรูปแบบการประหยัดผงหมึก (โทนเนอร) 
นั้นปดอยู จากจอสัมผัสหรือจากไดรเวอรเครื่องพิมพ 
(uuคูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช)

 ถาคุณภาพการพิมพต่ํา ลางกลองทําเครื่องหมายท ี่ 
เพิ่มประสิทธิภาพสีเทา ในไดรเวอรเครื่องพิมพ 
(uuคูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช)

 ถาคุณภาพการพิมพของสวนสีดําไมเปนตามท่ีคาดหมาย 
เลือกกลองทําเครื่องหมาย เพิ่มประสิทธิภาพในการพิมพสีดํา 
ในไดรเวอรเครื่องพิมพ (uuคูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช)

 ระบุสีท่ีทําใหเกิดปญหา และติดตั้งตลับผงหมึก (โทนเนอร) (ดู 
การเปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร) uu หนา 79)

เพ่ือระบุสขีองตลับผงหมึก (โทนเนอร) เย่ียมชมเราท่ี 
http://solutions.brother.com/ 
เพ่ือดูคําถามท่ีพบบอยและคําแนะนําในการแกปญหา

 ระบุสีท่ีทําใหเกิดปญหา และติดตั้งชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) (ดู 
การเปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 87)

เพ่ือระบุสขีองชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) เย่ียมชมเราท่ี 
http://solutions.brother.com/ 
เพ่ือดูคําถามท่ีพบบอยและคําแนะนําในการแกปญหา

 

การลงทะเบียนสีคลาดเคลื่อน

 ตรวจสอบวาเครื่องตั้งอยูบนพ้ืนผิวแข็งและเป ็นแนวระดับ

 ดําเนินการลงทะเบียนสอีัตโนมัติโดยใชจอสัมผัส (ดู 
การลงทะเบียนอัตโนมัต ิuu หนา 118)

 ระบุสีท่ีทําใหเกิดปญหา และติดตั้งชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) (ดู 
การเปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 87)

เพ่ือระบุสขีองชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) เย่ียมชมเราท่ี 
http://solutions.brother.com/ 
เพ่ือดูคําถามท่ีพบบอยและคําแนะนําในการแกปญหา

 ติดตั้งชุดสายพานลําเลียงกระดาษ (ดู 
การเปลี่ยนชุดสายพานลําเลียง กระดาษ uu หนา 92)

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.
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ปรากฏความหนาแนนไมสม่ําเสมอเปน
ชวงๆ ตลอดหนา

 ดําเนินการปรับแตงคาของสีอีกครั้งโดยใชจอสัมผัสหรือไดรเวอร
เครื่องพิมพ (ดู การปรับแตงคาของส ีuu หนา 117)

 ปรับความหนาแนนการทําสําเนา และคอนทราสต ถาคุณทําสําเนา 
(uuคูมือขั้นสูงสําหรับผูใช: การปรับความเขมและคอนทราสต)

 ลางชองใสเครื่องหมาย เพิ่มประสิทธิภาพสีเทา 
ในไดรเวอรเครื่องพิมพ (uuคูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช.)

 ระบุสท่ีีทําใหเกิดปญหา และติดตั้งตลับผงหมึก (โทนเนอร) (ดู 
การเปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร) uu หนา 79)

เพ่ือระบุสีของตลับผงหมึก (โทนเนอร) เย่ียมชมเราท่ี 
http://solutions.brother.com/ 
เพ่ือดูคําถามท่ีพบบอยและคําแนะนําในการแกปญหา

 ระบุสท่ีีทําใหเกิดปญหา และติดตั้งชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) (ดู 
การเปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 87)

เพ่ือระบุสีของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) เย่ียมชมเราท่ี 
http://solutions.brother.com/ 
เพ่ือดูคําถามท่ีพบบอยและคําแนะนําในการแกปญหา

 

เสนบางๆ หายไปจากภาพ

 ตรวจสอบวาโหมดรูปแบบการประหยัดผงหมึก (โทนเนอร) 
นั้นปดอยู จากจอสัมผัสหรือจากไดรเวอรเครื่องพิมพ 
(uuคูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช)

 เปลี่ยนความละเอียดในการพิมพ

 ถาคุณใชงานไดรเวอรเครื่องพิมพใน Windows เลือก 
ปรับปรุงรูปแบบในการพิมพ 
ในแท็บพ้ืนฐานของการตั้งคาการพิมพ 
(uuคูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช)

ตัวอยางคุณภาพการพิมพไมได
มาตรฐาน

คําแนะนํา

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

 ตรวจสอบวาฝาครอบดานหลังปดเรียบรอย

 ตรวจสอบวาคันโยกสเีทาทั งสองคันดานในฝาครอบดานหลงัลวนอยู 
ในตําแหนงยกขึ้น (1) ดึงคันโยกสีเทาท้ังสองขึ้นจนสุด
 

 ตรวจสอบวาการตั้งคาชนิดสื่อในไดรเวอรตรงกับชนิดกระดาษท่ีคุณ
กําลังใชงาน (ดู กระดาษและสื่อสิ่งพิมพ อื่นๆ 
ท่ีใชรวมกับเครื่องพิมพ ได uu หนา 30)

ตัวอยางคุณภาพการพิมพไมได
มาตรฐาน

คําแนะนํา

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

1
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ภาพซอน

 ตรวจสอบสภาพแวดลอมของเครื่องพิมพ 
สภาพแวดลอมท่ีมีความช้ืนและอุณหภูมิต่ํา 
อาจทําใหเกิดปญหาคุณภาพการพิมพนี้ 
(uuคูมือเก่ียวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ : 
เลือกตําแหนงท่ีปลอดภัยสําหรับผลิตภัณฑของคุณ)

 ตรวจสอบวาการตั้งคาชนิดสื่อในไดรเวอรตรงกับชนิดกระดาษท่ีคุณ
กําลังใชงาน (ดู กระดาษและสื่อสิ่งพิมพ อื่นๆ 
ท่ีใชรวมกับเครื่องพิมพ ได uu หนา 30)

 ตรวจสอบวาคันโยกสเีทาทั งสองคันดานในฝาครอบดานหลังลวนอยู 
ในตําแหนงยกขึ้น (1) ดึงคันโยกสีเทาท้ังสองขึ้นจนสดุ
 

 ระบุสท่ีีทําใหเกิดปญหา และติดตั้งชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) (ดู 
การเปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 87)

เพ่ือระบุสีของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) เย่ียมชมเราท่ี 
http://solutions.brother.com/ 
เพ่ือดูคําถามท่ีพบบอยและคําแนะนําในการแกปญหา

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
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การแกไขตําแหนง

 ตรวจสอบวาคันโยกสเีทาทั งสองคันดานในฝาครอบดานหลังลวนอยู 
ในตําแหนงยกขึ้น (1) ดึงคันโยกสีเทาท้ังสองขึ้นจนสุด
 

 ตรวจสอบวาการตั้งคาชนิดสื่อในไดรเวอรตรงกับชนิดกระดาษท่ีคุณ
กําลังใชงาน (ดู กระดาษและสื่อสิ่งพิมพ อื่นๆ 
ท่ีใชรวมกับเครื่องพิมพ ได uu หนา 30)

 เลือกโหมด การปรับปรุงการเกาะติดของผงหมึก 
ในไดรเวอรเครื่องพิมพ (uuคูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช)

หากตัวเลือกนี้ไมชวยปรับปรุงใหดีขึ้นในระด ับท่ีเพียงพอ 
เปลี่ยนการตั้งคาไดรเวอรเครื่องพิมพใน ชนิดกระดาษ 
ไปท่ีการตั้งคากระดาษชนิดหนา ถาคุณพิมพซองจดหมาย เลือก 
ซองชนิดหนา ในการตั้งคาชนิดสื่อ

 

มวนหรือเปนคลื่น

 เลือกโหมด ลดการมวนของกระดาษ ในไดรเวอรเครื่องพิมพ 
(uuคูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช)

ถาปญหาไมไดรับการแกไข เลือก กระดาษธรรมดา 
ในการตั้งคาชนิดสือ่

 ถาคุณพิมพซองจดหมาย เลือก ซองชนิดบาง 
ในการตั้งคาชนิดสือ่ของไดรเวอรเครื่องพิมพ

 ถาคุณไมไดใชงานเครื่องเปนประจํา 
กระดาษอาจอยูในถาดใสกระดาษนานเกินไป 
พลิกปกกระดาษในถาดใสกระดาษ นอกจากนี้ 
คลี่การเรียงกระดาษออกและพลิกกลับกระดาษ 180˚ 
ในถาดใสกระดาษ

 จัดเก็บกระดาษในท่ีท่ีไมสัมผัสกับอุณหภูมิสงูและความช้ืนสูง

 เปดฝาครอบดานหลัง (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา) 
เพ่ือใหกระดาษท่ีพิมพออกทางถาดรองรับเอกสารออกแบบ
หงายหนา

ตัวอยางคุณภาพการพิมพไมได
มาตรฐาน

คําแนะนํา

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

1



การแกไขปญหา 

165

B

 

รอยยับบนซองจดหมาย

 ตรวจสอบวาคันโยกสําหรับพิมพซองจดหมายภายในฝาครอบดาน
หลังนั้นถูกดึงลงมายังตําแหนงซองจดหมายเม่ือค ุณพิมพซอง
จดหมาย (ดู บรรจุกระดาษลงในชองปอน เอกสารเอนกประสงค 
uu หนา 24)

หมายเหตุ
เม่ือคุณดําเนินการพิมพจนเสร็จสิ้น เปดฝาครอบดานหลัง 
และตั้งคาใหมใหตําแหนงคันโยกสีเทาท้ังสองกลับสูตําแหนงเดิม 
(1) ดึงคันโยกสีเทาท้ังสองขึ้นจนสุด
 

 

ตัวอยางคุณภาพการพิมพไมได
มาตรฐาน

คําแนะนํา

A
B

C
D

E
FG

E
FG

H
IJ

K
LM

N

1
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ขอมูลเคร่ืองพิมพ B

การตรวจสอบหมายเลขของ
ตัวเคร่ือง B

คุณสามารถดูหมายเลขของตัวเครื่องพิมพบน
จอสัมผัส

a กด 

b กด All Settings (การต้ังคาท้ังหมด)

c ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Machine Info. (ขอมูลเครื่อง)

d กด Machine Info. (ขอมูลเครื่อง)

e กด Serial No. (หมายเลขเครื่อง)

f จอสัมผัสจะแสดงหมายเลขของตัวเครือ่ง

g กด 

การตรวจสอบเวอรช่ันของ
เฟรมแวร B

คุณสามารถดูเวอรชั่นของเฟรมแวรของเครื่องได
ในจอสัมผัส

a กด 

b กด All Settings (การต้ังคาท้ังหมด)

c ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรอืกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Machine Info. (ขอมูลเครื่อง)

d กด Machine Info. (ขอมูลเครื่อง)

e กด Firmware Version 
(เวอรชั่นเฟรมแวร)

f จอสัมผัสจะแสดงขอมลูเวอรชั นของเฟรมแวร
ของเครื่อง

g กด 
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B

ฟงกช่ันตั้งคาใหม B

ฟงกชั่นต้ังคาใหมมีดังตอไปน้ี:

1 Network (เครือขาย)

คุณสามารถต้ังคาใหมเซิรฟเวอรการพิมพภาย
ในไปยังการต้ังคาโรงงานเริ่มตน เชน 
รหัสผานและขอมูลเลขท่ีอยูไอพี

2 Address Book & Fax 
(สมุดท่ีอยูและโทรสาร)

สมุดท่ีอยูและโทรสารจะต้ังคาใหมสําหรับการ
ต้ังคาตอไปน้ี:

 สมุดท่ีอยู

(ท่ีอยูและกลุม)

 งานโทรสารท่ีต้ังโปรแกรมไวในหนวย
ความจํา

(การดึงสัญญาณโทรสาร, 
การชะลอการสงโทรสาร, 
การสงสัญญาณแบทช)

 การต้ังคาขอมลูประจําเครื่อง

(ชื่อและหมายเลข)

 ขอความใบปะหนา

(คําแนะนํา)

 ตัวเลือกโทรสารแบบระยะไกล

(รหัสการเขาถึงระยะไกล 
การจัดเก็บโทรสาร การสงตอโทรสาร 
การสง PC-Fax และการรับ PC Fax (เฉพาะ 
Windows®))

 การต้ังคารายงาน

(รายงานการตรวจสอบความถูกตองการสง
สัญญาณ/
รายการดัชนีโทรศัพท / บันทึกโทรสาร)

 การต้ังคารหัสผานการล็อคการทํางาน

3 All Settings (การต้ังคาท้ังหมด)

คุณสามารถต้ังคาใหมการต้ังคาเครื่องท้ังหมด
กลับไปท่ี คาเริ่มตนจากโรงงาน

Brother 
ขอแนะนําใหคุณดําเนินการเชนน้ีในกรณีท่ีคุณ
นําเครือ่งไปท้ิง

หมายเหตุ
ปลดสายอินเตอรเฟสกอนเลือก Network 
(เครือขาย) หรือ All Settings 
(การต้ังคาท้ังหมด)

 

วิธีการตั้งคาใหมเคร่ือง B

a กด 

b กด All Settings (การต้ังคาท้ังหมด)

c ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรอื b เพ่ือแสดง 
Initial Setup (การต้ังคาเริ่มตน)

d กด Initial Setup (การต้ังคาเริม่ตน)

e ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรอื b เพ่ือแสดง 
Reset (รีเซ็ต)

f กด Reset (รีเซ็ต)

g กด Network 
(เครือขาย), Address Book & Fax 
(สมุดท่ีอยูและโทรสาร) 
หรือ All Settings (การต้ังคาท้ังหมด) 
เพ่ือเลือกฟงกชั่นต้ังคาใหมท่ีคุณตองการ

h ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

 ถาตองการต้ังคาใหมการต้ังคา กด Yes 
(ใช) และไปยังข้ันตอน i

 ถาตองการออกโดยไมเปล่ียนแปลง กด 
No (ไมใช) และไปยังข้ันตอน j

i คุณจะถูกขอให รบีูท เครื่อง 
ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

 เพ่ือ รบีูท เครือ่ง กด Yes (ใช) เปนเวลา 
2 วินาที เครื่องจะเริม่การรีบูต

 เพ่ือออกโดยไม รีบูท เครื่อง กด No 
(ไมใช) ไปยังข้ันตอน j

หมายเหตุ
ถาคุณไมรีบูทเครือ่งของคุณ 
การต้ังคาใหมจะไมเสรจ็สมบูรณและการต้ังคา
ของคุณจะยังคงไมเปล่ียนแปลง
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j กด 

หมายเหตุ
คุณสามารถต้ังคาใหมการต้ังคาเครอืขายโดย

กด , All Settings 

(การต้ังคาท้ังหมด), Network (เครอืขาย), 
Network Reset (รีเซ็ตเครือขาย)
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C

C

การใชงานตารางการตั้ง
คา C

หนาจอแสดงผลแบบ LCD 
ระบบสัมผัสของเครื่องของคุณน้ันสามารถต้ังคา
และใชงานไดงาย 
สิ่งท่ีคุณตองทํามีเพียงแคการกดท่ีการต้ังคาและ
ตัวเลือกท่ีคุณตองการ 
เมื่อรายการน้ันปรากฏบนหนาจอ 
เราสรางตารางการต้ังคาและตารางคุณสมบัติ 
แบบเปนข้ันตอน 
เพ่ือใหคุณสามารถมองเห็นตัวเลือกท้ังหมดท่ีม ี
สําหรับการต้ังคาและคุณสมบัติตางๆ ไดในคราว
เดียว คุณสามารถใชงานตารางน้ีเพ่ือต้ังคาการต้ัง
คาท่ีคุณตองการในเครื่องไดอยางรวดเร็ว

ตารางการต้ังคาและคุณสมบัติ C
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ตารางการตัง้คา C

ตารางการต้ังคาจะชวยใหคุณเขาใจตัวเลือกและทางเลือกของเมนูท่ีพบไดในโปรแกรมของเครื่อง 
คาท่ีต้ังจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู

 (การตั้งคา) C

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ตวัเลือก คําอธิบาย ดูท่ีหนา

(Date & Time 
(วันที่และเวลา))

Date (วันที่) — — เพ่ิมวันทีแ่ละเวลาบนจอ
สัมผัส 
และทีส่วนหัวโทรสารที่
คุณสง

ดูที่ 

Time (เวลา) — —

Daylight Save 
(ประหยัดแสงกลางวัน)

— Forward Hour 
(ชั่วโมงลวงหนา)

Backward Hour 
(ชั่วโมงยอนหลัง)

เปล่ียนการปรับเวลาตาม
แสงอาทิตยดวยตนเอง

ดูที่ 

Time Zone (เขตเวลา) — UTCXXX:XX ต้ังคาเขตเวลาสําหรับ
ประเทศของคุณ

ดูที่ 

(Toner (ผงหมึก 
(โทนเนอร)))

ดูที่ ผงหมึก (โทนเนอร) uu หนา 222 เขาถึงเมนู Toner 
(ผงหมึก (โทนเนอร))

222

Network (เครอืขาย) Wired LAN (LAN แบบใชสาย) ดูที่ Wired LAN (LAN แบบใชสาย) 
uu หนา 181

เขาถึงเมนูการต้ังคา 
LAN แบบมีสาย

181

WLAN

(MFC-9330CDW 
และ 
MFC-9340CDW)

ดูที่ WLAN uu หนา 184 เขาถึงเมนูการต้ังคา 
WLAN

184

Fax Preview 
(ตัวอยางโทรสาร)

— — On (เปด)

Off (ปด)*

ดูโทรสารที่คุณไดรับบน
จอสัมผัส

46

Wi-Fi Direct

(MFC-9330CDW 
และ 
MFC-9340CDW)

ดูที่ Wi-Fi Direct uu หนา 187 เขาถึงเมนูการต้ังคา Wi-
Fi Direct™

187

 คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช

 คูมือการติดต้ังเคร่ืองอยางงาย

คาที่ต้ังจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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C

Tray Setting 
(การตัง้คาถาดใสกระดาษ)

(MFC-9330CDW 
และ 
MFC-9340CDW)

Paper Type 
(ชนิดกระดาษ)

— Thin (บาง)

Plain Paper 
(กระดาษธรรมดา)*

Thick (หนา)

Thicker (หนากวา)

Recycled Paper 
(กระดาษรีไซเคิล)

ต้ังคาประเภทกระดาษ
ในถาดใสกระดาษ

29

Paper Size 
(ขนาดกระดาษ)

— A4*

Letter (จดหมาย)

Legal

EXE

A5

A5 L

A6

Folio

ต้ังคาขนาดกระดาษใน
ถาดใสกระดาษ

29

(Paper Type 
(ชนิดกระดาษ))

(MFC-9140CDN)

— — Thin (บาง)

Plain Paper 
(กระดาษธรรมดา)*

Thick (หนา)

Thicker (หนากวา)

Recycled Paper 
(กระดาษรีไซเคิล)

ต้ังคาประเภทกระดาษ
ในถาดใสกระดาษ

29

(Paper Size 
(ขนาดกระดาษ))

(MFC-9140CDN)

— — A4*

Letter (จดหมาย)

Legal

EXE

A5

A5 L

A6

Folio

ต้ังคาขนาดกระดาษใน
ถาดใสกระดาษ

29

All Settings 
(การต้ังคาทัง้หมด)

ดูที่ การต้ังคาทัง้หมด uu หนา 172 เลือกการต้ังคาพ้ืนฐาน
ของคุณ

172

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ตัวเลือก คําอธิบาย ดูท่ีหนา

 คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช

 คูมือการติดต้ังเคร่ืองอยางงาย

คาทีต้ั่งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู

A
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 การตั้งคาทั้งหมด C

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ตัวเลือก คําอธิบาย ดูท่ีหนา

General 
Setup 
(การต้ังคาทัว่ไป)

Paper Type 
(ชนิดกระดาษ)

— — Thin (บาง)

Plain Paper 
(กระดาษธรรมดา)*

Thick (หนา)

Thicker (หนากวา)

Recycled 
Paper 
(กระดาษรีไซเคิล)

ต้ังคาประเภทกระดาษ
ในถาดใสกระดาษ

29

Paper Size 
(ขนาดกระดาษ)

— — A4*

Letter (จดหมาย)

Legal

EXE

A5

A5 L

A6

Folio

ต้ังคาขนาดกระดาษใน
ถาดใสกระดาษ

29

Volume (เสียง) Ring (กริง่) — Off (ปด)

Low (ตํ่า)

Med (กลาง)*

High (สูง)

ปรับระดับความดังของ
เสียงเรียกเขา

21

Beep 
(เสียงเตือน)

— Off (ปด)

Low (ตํ่า)*

Med (กลาง)

High (สูง)

ปรับระดับความดังของ
เสียงเตือน

21

Speaker 
(ลําโพง)

— Off (ปด)

Low (ตํ่า)

Med (กลาง)*

High (สูง)

ปรับระดับความดังของ
เสียงลําโพง

21

LCD Settings 
(การตั้งคาจอ LCD)

Backlight 
(แบคไลท)

— Light (สวาง)*

Med (กลาง)

Dark (มืด)

ปรับความสวางของ
แบคไลทจอสัมผัส

ดูที่ 
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General 
Setup 
(การต้ังคาทัว่ไป)

(ตอ)

LCD Settings 
(การตั้งคาจอ LCD)

(ตอ)

Dim Timer 
(ตัวตัง้เวลาหรีแ่สง)

— Off (ปด)*

10Secs (วินาท)ี

20Secs (วินาท)ี

30Secs (วินาท)ี

ต้ังคาวาจะใหแบคไลท
ของจอสัมผัสติดสวาง
นานเทาไรหลังจากกด
ปุมคร้ังสุดทาย

ดูที ่

Button 
Settings 
(การต้ังคาปุม)

Home 
Button 
Settings 
(การต้ังคาปุม
หนาหลัก)

— Home (หนาหลกั)*

More (เพ่ิมเติม)

Shortcuts 1 (ทางลัด 1)

Shortcuts 2 (ทางลัด 2)

Shortcuts 3 (ทางลัด 3)

ต้ังคาหนาจอที่จะแสดง
เมื่อคุณกดปุมหนาหลัก 

( ) บนแผงสัมผัส

14

Ecology 
(ระบบนิเวศน)

Toner Save 
(ประหยดัผงหมกึ)

— On (เปด)

Off (ปด)*

เพ่ิมจํานวนหนาที่
สามารถทําการพิมพได
จากตลับผงหมึก 
(โทนเนอร)

ดูที ่

Sleep Time 
(เวลาสลีป)

— ชวงเวลาแตกตาง
กันไปตามรุน

3 Mins (3 นาท)ี*

ประหยัดพลังงาน

Security 
(ความปลอดภยั)

Function 
Lock 
(ล็อคฟงกชั่น)

Set 
Password 
(ต้ังรหัสผาน)

Verify (ตรวจสอบ) คุณสามารถจํากัดการ
ทํางานของเคร่ืองที่
เลือกสําหรับผูใชไดสูง
สุด 25 
รายและผูใชที่ถูก
จํากัดสิทธิ์ 
และผูใชสาธารณะอืน่ๆ 
ทัง้หมดทีไ่มไดรับ
อนุญาต

Lock 
OffOn 
(ลงชื่อออก
เปด)

Setting 
Lock 
(ล็อคการต้ังคา)

Set 
Password 
(ต้ังรหัสผาน)

Verify: (ตรวจสอบ) หยุดผูใชที่ไมไดรับ
อนุญาตจากการเปล่ียน
การต้ังคาของเคร่ือง

Lock 
OffOn 
(ลงชื่อออก
เปด)

Shortcut 
Settings 
(การตัง้คาทางลัด)

(เลือกปุมทางลัด) Edit Shortcut 
Name 
(แกไขชื่อทางลดั)

— — เปล่ียนชื่อทางลัด 20

Delete (ลบ) — — ลบทางลัด 20

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ตัวเลือก คําอธิบาย ดูท่ีหนา
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ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ตัวเลือก คําอธบิาย ดูท่ีหนา

Fax (โทรสาร) Setup 
Receive 
(ต้ังคาการรับ)

Receive 
Mode 
(โหมดรับ)

— Fax (โทรสาร)*

Fax/Tel 
(โทรสาร/โทรศัพท)

External TAD 
(TAD ภายนอก)

Manual (ดวยตนเอง)

เลือกโหมดการรับของ
ตัวเคร่ืองทีต่รงตาม
ความตองการของคุณ
ที่สุด

41

Ring Delay 
(หนวงเวลาเสียงเรยีก)

— (0 - 10)

2*

ต้ังคาจํานวนคร้ังเสียง
เรียกเขากอนเคร่ืองรับ
สายในโหมดโทรสาร 
หรือโหมดโทรสาร/โทร
ศัพท

44

F/T Ring 
Time 
(ระยะเวลาในการ
ดังของเสียงกร่ิง
เรียกเขา F/T)

— 20Secs (วินาที)

30Secs (วินาที)*

40Secs (วินาที)

70Secs (วินาที)

ต้ังคาระยะเวลา 
เสียงเรียกที่ดังติดกัน
แบบสองคร้ัง 
ในโหมดโทรสาร/
โทรศัพท

44

Fax Preview 
(ตัวอยางโทรสาร)

— On (เปด)

Off (ปด)*

ดูโทรสารทีคุ่ณไดรับบน
จอสัมผัส

46

Fax Detect 
(ตรวจหาโทรสาร)

— On (เปด)*

Off (ปด)

รับขอความโทรสาร
อัตโนมัติเมื่อคุณตอบ
รับสายโทรเขา 
และไดยินเสียงโทรสาร

45

Remote 
Codes 
(รหัสระยะไกล)

— Remote Codes 
(รหัสระยะไกล)

(ตัวเลือก)

On (เปด)

Off (ปด)*

Act.Code 
(รหัสเปดใชงานเค
ร่ือง) (l51)

Deact.Code 
(รหัสปดใชงานเคร่ื
อง) (#51)

อนุญาตใหคุณรับสาย
ทั้งหมดจากโทรศัพท
สายตอหรือโทรศัพท
ภายนอก 
และใชรหัสเพ่ือเปดหรือ
ปดเคร่ือง 
คุณสามารถปรับรหัส
เหลาน้ีใหเปนสวนตัว

55

Auto Reduction 
(การลดโดยอตัโนมติั)

— On (เปด)*

Off (ปด)

ยอขนาดโทรสารเขา ดูที่ 
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Fax (โทรสาร)

(ตอ)

Setup 
Receive 
(ต้ังคาการรับ)

(ตอ)

Memory Receive 
(รบัดวยหนวยความจาํ)

— Off (ปด)*

Fax Forward 
(สงตอโทรสาร)

Fax Storage 
(จัดเกบ็โทรสาร)

PC Fax Receive 
(รบัโทรสารดวย PC)

ต้ังคาเคร่ืองใหสงตอ
ขอความโทรสารเพ่ือจัด
เก็บโทรสารรับเขาใน
หนวยความจํา 
(เพ่ือใหคุณเรียกดูขณะ
อยูหางจากเคร่ืองของ
คุณ) 
หรือเพ่ือสงโทรสารไป
ยังคอมพิวเตอรของคุณ 

ดูที่ 

(งานพิมพสํารอง) ถาคุณเลือก 
สงตอโทรสาร หรือรับ 
PC-Fax 
คุณสามารถเปดงาน
พิมพสํารองในคุณ
ลักษณะความปลอดภัย

Anti-Junk Fax 
(ปดก้ันโทรสารขยะ)

— Register 
(ลงทะเบียน)

ลงทะเบียนหมายเลข
โทรสาร/โทรศัพท 
สูงสุด 100 
หมายเลขไปยังรายการ
ปดกัน้

ดูที่ 

Delete (ลบ) ลบหมายเลขที่ลง
ทะเบียนไวออกจาก
รายการหมายเลข
โทรสาร/โทรศัพทที่ถูก
ปดกัน้

Print Reports 
(รายงานการพิมพ)

พิมพรายการของหมาย
เลขโทรสาร/โทรศัพท
ที่ลงทะเบียนไวใน
รายการปดกัน้

Print Density 
(ความเขมการพิมพ)

— ปรับเอกสารที่พิมพออก
มาใหมืดลงหรือสวาง
ข้ึน

ดูที่ 

Fax Rx 
Stamp (ประทับ 
Rx โทรสาร)

— On (เปด)

Off (ปด)*

พิมพเวลาและวันที่ที่ได
รับที่ดานบนของ
โทรสารรับเขา

2-sided (2 ดาน) — On (เปด)

Off (ปด)*

พิมพโทรสารรับเขาบน
กระดาษทัง้สองดาน

Setup Send 
(ต้ังคาการสง)

Batch TX (ชุด TX) — On (เปด)

Off (ปด)*

รวมโทรสารที่ชะลอที่
สงออกไปยังหมายเลข
โทรสารเดียวกันพรอมกั
นในการสงหน่ึงคร้ัง

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ตัวเลือก คําอธิบาย ดูท่ีหนา
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Fax (โทรสาร)

(ตอ)

Setup Send 
(ต้ังคาการสง)

(ตอ)

Coverpage 
Setting 
(การต้ังคาใบปะ
หนา)

Print 
Sample 
(พิมพตัวอยาง)

— พิมพตัวอยางใบปะหนา
โทรสาร 
คุณสามารถใสขอมูล
และนําไปสงโทรสาร
พรอมกับเอกสารของ
คุณได

ดูที่ 

Coverpage 
Note 
(บันทกึหนาปก)

— ต้ังคาขอคิดเห็นสวนตัว
ของคุณสําหรับหนาปก
โทรสาร

Destination 
(ปลายทาง)

— Display (แสดง)*

Hidden (ซอน)

ต้ังคาเคร่ืองเพ่ือแสดง
ขอมูลปลายทางบนจอ
สัมผัสในระหวางการสง
โทรสาร

Report 
Setting 
(การตั้งคารายงาน)

Transmission 
(การสงขอมลู)

— On (เปด)

On+Image (เปด+ภาพ)

Off (ปด)*

Off+Image (ปด+ภาพ)

เลือกต้ังคาการติดต้ัง
เร่ิมตนสําหรับรายงาน
การตรวจสอบความถูก
ตองการสงสัญญาณ

39

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ตัวเลือก คําอธบิาย ดูท่ีหนา
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Fax (โทรสาร)

(ตอ)

Report 
Setting 
(การตั้งคารายงาน)

(ตอ)

Journal 
Period 
(ระยะเวลาบนัทกึ)

Journal 
Period 
(ระยะเวลาบนัทกึ)

Off (ปด)

Every 50 Faxes 
(ทกุๆ โทรสาร 50 
แผน)*

Every 6 Hours 
(ทุกๆ 6 ชั่วโมง)

Every 12 Hours 
(ทกุๆ 12 ชัว่โมง)

Every 24 Hours 
(ทกุๆ 24 ชัว่โมง)

Every 2 Days 
(ทุกๆ 2 วัน)

Every 7 Days 
(ทุกๆ 7 วัน)

ต้ังคาชวงสําหรับการ
พิมพบันทกึโทรสารโดย
อัตโนมัติ

ถาคุณเลือกรายการอื่น
นอกจาก Off (ปด) 
หรือ Every 50 
Faxes (ทุกๆ โทรสาร 
50 แผน) 
คุณสามารถต้ังเวลา
สําหรับตัวเลือกน้ีได

ถาคุณเลือก Every 7 
Days (ทุกๆ 7 วัน) 
คุณยังสามารถต้ังวัน
ของสัปดาหไดดวย

ดูที่ 

Time (เวลา) —

Day (วัน) Every Monday 
(ทุกวันจันทร)*

Every Tuesday 
(ทุกวันอังคาร)

Every Wednesday 
(ทกุวันพธุ)

Every Thursday 
(ทกุวันพฤหัส)

Every Friday 
(ทุกวันศุกร)

Every Saturday 
(ทกุวันเสาร)

Every Sunday 
(ทุกวันอาทติย)

Print 
Document 
(พิมพเอกสาร)

— — — พิมพโทรสารขาเขาที่
จัดเก็บในหนวยความ
จํา

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ตัวเลือก คําอธิบาย ดูท่ีหนา
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Fax (โทรสาร)

(ตอ)

Remote 
Access 
(การเขาถึงระยะ
ไกล)

— — ---l ต้ังคารหัสของคุณ
สําหรับการเรียกดูจาก
ระยะไกล

ดูที่ 

Dial 
Restriction 
(การจํากดัการตอ
สาย)

Dial Pad 
(แปนหมุน)

— Enter # Twice 
(ใส # สองคร้ัง)

On (เปด)

Off (ปด)*

ต้ังคาเคร่ืองเพ่ือจํากดั 
การเรียกสาย 
เมื่อใชแปนกด
หมายเลข

Address 
Book 
(สมุดที่อยู)

— Enter # Twice 
(ใส # สองคร้ัง)

On (เปด)

Off (ปด)*

ต้ังคาเคร่ืองเพ่ือจํากดั 
การเรียกสาย 
เมื่อใชงานสมุดที่อยู

Shortcuts 
(ทางลัด)

— Enter # Twice 
(ใส # สองคร้ัง)

On (เปด)

Off (ปด)*

ต้ังคาเคร่ืองเพ่ือจํากดั 
การเรียกสาย 
เมื่อใชงานทางลัด

Remaining 
Jobs 
(งานทีเ่หลือ)

— — — ตรวจสอบวางานทีต้ั่ง
เวลาไวงานใดที่อยูใน
หนวยความจํา 
และยกเลิกงานที่เลือก

Miscellaneous 
(เบ็ดเตล็ด)

Distinctive 
(ลักษณะเฉพาะ)

On (เปด)

Off (ปด)*

ใชบริการเสียงเรียกที่
แตกตางของบริษัทที่
ใหบริการทางดาน
โทรศัพท 
ใหคุณใชหมายเลข
โทรออกดวยเสียงและ
หมายเลขเคร่ือง
โทรสารในสาย
โทรศัพทสายเดียว

51

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ตัวเลือก คําอธบิาย ดูท่ีหนา
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ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ตัวเลือก คําอธิบาย ดูท่ีหนา

Printer 
(เคร่ืองพิมพ)

Emulation 
(การเลียนแบบ)

— — Auto (อัตโนมัต)ิ*

HP LaserJet

BR-Script 3

เลือกโหมดการเลียน
แบบ

ดูที ่

Print 
Options 
(ตวัเลือกการพมิพ)

Internal 
Font 
(ชุดแบบอักษร
ภายใน)

HP LaserJet

BR-Script 3

— พิมพรายการแบบอักษร
ภายในของเคร่ือง

Configuration 
(การตัง้คา)

— — พิมพรายการการต้ังคา
เคร่ืองพิมพของเคร่ือง

Test Print 
(การทดลองพิมพ)

— — พิมพหนาทดสอบ

2-sided (2 ดาน) — — Off (ปด)*

Long Edge (ขอบยาว)

Short Edge (ขอบสัน้)

เปดการใชงานหรือปด
การใชงานการพิมพ 2 
ดาน 
และเลือกดานยาวหรือ
ดานส้ัน

Auto 
Continue 
(ดําเนินการตอ
อัตโนมัติ)

— — On (เปด)*

Off (ปด)

เลือกการต้ังคาน้ีถาคุณ
ตองการใหเคร่ืองลาง
ขอผิดพลาดขนาดกระ-
ดาษและใชกระดาษที่
อยูในถาดใสกระดาษ

Output 
Colour 
(สีขาออก)

— — Auto (อัตโนมัต)ิ*

Colour (สี)

Black and White 
(สีขาวดํา)

เลือกสี 
หรือขาวดําสําหรับ
เอกสารที่พิมพ ถาคุณ
เลือก Auto (อัตโนมติั) 
เคร่ืองจะเลือกตัวเลือก
ทีเ่หมาะสมสําหรับ
เอกสาร (สี หรือขาวดํา)

Reset 
Printer 
(รเีซ็ตเครือ่งพมิพ)

— — Yes (ใช)

No (ไมใช)

เรียกคืนการต้ังคาเคร่ือง
พิมพใหเปนคาเร่ิมตน
จากโรงงาน

Calibration 
(การปรับเทียบ)

Calibrate 
(ปรับเทียบ)

— Yes (ใช)

No (ไมใช)

ปรับความหนาแนนของ
สี

117

Reset (รเีซต็) — Yes (ใช)

No (ไมใช)

คืนคาการปรับแตงคา
ของสีใหเปนคาเร่ิมตน
จากโรงงาน

Auto 
Regist. 
(ลงทะเบียนอัต
โนมัติ)

— — Yes (ใช)

No (ไมใช)

ปรับตําแหนงพิมพของ
แตละสีโดยอตัโนมัติ

118

 คูมอืซอฟตแวรสําหรับผูใช

คาที่ต้ังจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู



180

Printer 
(เคร่ืองพิมพ)

(ตอ)

Frequency 
(ความถ่ี)

— — Normal (ธรรมดา)*

Low (ตํ่า)

Off (ปด)

ต้ังชวงเวลาของการลง
ทะเบียนอัตโนมัติและ
การปรับแตงคาของสี

118

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ตัวเลือก คําอธิบาย ดูท่ีหนา

 คูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช

คาที่ต้ังจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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C

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ตัวเลือก คําอธิบาย

Network 
(เครือขาย) 

Wired LAN 
(LAN 
แบบใชสาย)

TCP/IP BOOT 
Method 
(วิธีการบูต)

— Auto (อัตโนมัต)ิ*

Static (คงที)่

RARP

BOOTP

DHCP

เลือกวิธีการบูตเคร่ือง
ที่ตรงตามความตอง
การของคุณที่สุด

(IP Boot 
Tries 
(จํานวนการบูต 
IP))

3*

[0-32767]

ระบุจํานวนคร้ังที่
เคร่ืองพยายามติดตอ
เลขที่อยูไอพี เมื่อต้ัง
คา BOOT Method 
(วิธีการบูต) 
ไปที่การต้ังคาใดๆ 
ยกเวน Static 
(คงที่)

IP Address 
(IP แอดเดรส)

— [000-255]. 
[000-255]. 
[000-255]. 
[000-255]

ปอนเลขทีอ่ยูไอพี

Subnet 
Mask 
(ซับเน็ตมาสก)

— [000-255]. 
[000-255]. 
[000-255]. 
[000-255]

ปอน Subnet mask

Gateway 
(เกตเวย)

— [000-255]. 
[000-255]. 
[000-255]. 
[000-255]

ปอนทีอ่ยูเกตเวย

Node Name 
(ชื่อโหนด)

— BRNXXXXXXXXXXXX ปอนชือ่ Node (สูงสุด 
32 ตัว)

WINS 
Configuration 
(การตัง้คา WINS)

— Auto (อัตโนมัต)ิ*

Static (คงที)่

เลือกโหมดการ
กําหนดคา WINS

 คูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

 เย่ียมชม Brother Solutions Center เพ่ือดาวนโหลดคําแนะนํา Wi-Fi Direct™ ไดท่ี http://solutions.brother.com/

 เย่ียมชม Brother Solutions Center เพ่ือดาวนโหลด Web Connect Guide (คูมือการเชื่อมตอกับเว็บไซต) ไดที ่
http://solutions.brother.com/

คาที่ต้ังจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู

http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
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Network 
(เครือขาย) 

(ตอ)

Wired LAN 
(LAN 
แบบใชสาย)

(ตอ)

TCP/IP

(ตอ)

WINS 
Server 
(เซิรฟเวอร)

— Primary (หลัก)

[000-255]. 
[000-255]. 
[000-255]. 
[000-255]

Secondary (รอง)

[000-255]. 
[000-255]. 
[000-255]. 
[000-255]

ระบุเลขที่อยูไอพี 
ของเซิรฟเวอร WINS 
หลักหรือรอง

DNS Server 
(เซิรฟเวอร 
DNS)

— Primary (หลัก)

[000-255]. 
[000-255]. 
[000-255]. 
[000-255]

Secondary (รอง)

[000-255]. 
[000-255]. 
[000-255]. 
[000-255]

ระบุเลขที่อยูไอพี 
ของเซิรฟเวอร DNS 
หลักหรือรอง

APIPA — On (เปด)*

Off (ปด)

จัดสรรเลขที่อยูไอพี 
จากชวง local 
address 
ที่เชื่อมตอโดย
อัตโนมัติ

IPv6 — On (เปด)

Off (ปด)*

เปดการใชงานหรือปด
การใชงาน
โพรโทคอล IPv6 
ถาคุณตองการใช
โพรโทคอล IPv6 เขา
ไปที่ 
http://solutions.
brother.com/ 
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม

Ethernet 
(อีเธอรเน็ต)

— — Auto (อัตโนมัต)ิ*

100B-FD

100B-HD

10B-FD

10B-HD

เลือกโหมดเชือ่มตอ 
Ethernet

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ตัวเลือก คําอธิบาย

 คูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

 เย่ียมชม Brother Solutions Center เพ่ือดาวนโหลดคําแนะนํา Wi-Fi Direct™ ไดท่ี http://solutions.brother.com/

 เย่ียมชม Brother Solutions Center เพ่ือดาวนโหลด Web Connect Guide (คูมอืการเชื่อมตอกับเว็บไซต) ไดที่ 
http://solutions.brother.com/

คาที่ต้ังจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากบัอยู

http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
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C

Network 
(เครือขาย) 

(ตอ)

Wired LAN 
(LAN 
แบบใชสาย)

(ตอ)

Wired 
Status 
(สถานะระบบ
แบบใชสาย)

— — Active 100B-FD 
(100B-FD ทาํงาน)

Active 100B-HD 
(100B-HD ทาํงาน)

Active 10B-FD 
(10B-FD ทํางาน)

Active 10B-HD 
(10B-HD ทํางาน)

Inactive 
(ไมทํางาน)

Wired OFF 
(ปดระบบใชสาย)

คุณสามารถดูสถานะ
การตอสายปจจุบัน

MAC 
Address 
(MAC 
แอดเดรส)

— — — แสดง MAC แอดเดรส 
ของเคร่ืองพิมพ

Set to 
Default 
(ต้ังคาเปนคา
เร่ิมตน)

— — Yes (ใช)

No (ไมใช)

เรียกคืนการต้ังคา
เครือขายแบบใชสาย
เปนการต้ังคาจาก
โรงงาน

Wired 
Enable 
(เปดใชงานระ
บบใชสาย)

(MFC-9330CDW 
และ 
MFC-9340CDW)

— — On (เปด)*

Off (ปด)

เปดการใชงานหรือปด
การใชงาน LAN 
แบบใชสายดวยตน
เอง

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ตัวเลือก คําอธิบาย

 คูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

 เย่ียมชม Brother Solutions Center เพ่ือดาวนโหลดคําแนะนํา Wi-Fi Direct™ ไดท่ี http://solutions.brother.com/

 เย่ียมชม Brother Solutions Center เพ่ือดาวนโหลด Web Connect Guide (คูมือการเชื่อมตอกับเว็บไซต) ไดที ่
http://solutions.brother.com/

คาที่ต้ังจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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Network 
(เครือขาย) 

(ตอ)

WLAN

(MFC-9330CDW 
และ 
MFC-9340CDW)

TCP/IP BOOT Method 
(วิธกีารบูต)

— Auto (อัตโนมัต)ิ*

Static (คงที)่

RARP

BOOTP

DHCP

เลือกวิธีการบูตเคร่ือง
ที่ตรงตามความตอง
การของคุณที่สุด

(IP Boot 
Tries 
(จํานวนการบูต 
IP))

— 3*

[00000-32767]

ระบุจํานวนคร้ังที่
เคร่ืองพยายามติดตอ
เลขที่อยูไอพี เมื่อต้ัง
คา BOOT Method 
(วิธีการบูต) 
ไปที่การต้ังคาใดๆ 
ยกเวน Static 
(คงที่)

IP Address 
(IP แอดเดรส)

— [000-255]. 
[000-255]. 
[000-255]. 
[000-255]

ปอนเลขที่อยูไอพี

Subnet 
Mask 
(ซับเน็ตมาสก)

— [000-255]. 
[000-255]. 
[000-255]. 
[000-255]

ปอน Subnet mask

Gateway 
(เกตเวย)

— [000-255]. 
[000-255]. 
[000-255]. 
[000-255]

ปอนที่อยูเกตเวย

Node Name 
(ชื่อโหนด)

— BRWXXXXXXXXXXXX ปอนชื่อ Node (สูงสุด 
32 ตัว)

WINS 
Configuration 
(การตัง้คา WINS)

— Auto (อัตโนมัต)ิ*

Static (คงที)่

เลือกโหมดการ
กําหนดคา WINS

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ตัวเลือก คําอธิบาย

 คูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

 เย่ียมชม Brother Solutions Center เพ่ือดาวนโหลดคําแนะนํา Wi-Fi Direct™ ไดท่ี http://solutions.brother.com/

 เย่ียมชม Brother Solutions Center เพ่ือดาวนโหลด Web Connect Guide (คูมอืการเชื่อมตอกับเว็บไซต) ไดที่ 
http://solutions.brother.com/

คาที่ต้ังจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากบัอยู
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C

Network 
(เครือขาย) 

(ตอ)

WLAN

(MFC-9330CDW 
และ 
MFC-9340CDW)

(ตอ)

TCP/IP

(ตอ)

WINS 
Server 
(เซิรฟเวอร)

— Primary (หลัก)

[000-255]. 
[000-255]. 
[000-255]. 
[000-255]

Secondary (รอง)

[000-255]. 
[000-255]. 
[000-255]. 
[000-255]

ระบุเลขทีอ่ยูไอพี 
ของเซิรฟเวอร WINS 
หลักหรือรอง

DNS Server 
(เซิรฟเวอร 
DNS)

— Primary (หลัก)

[000-255]. 
[000-255]. 
[000-255]. 
[000-255]

Secondary (รอง)

[000-255]. 
[000-255]. 
[000-255]. 
[000-255]

ระบุเลขทีอ่ยูไอพี 
ของเซิรฟเวอร DNS 
หลักหรือรอง

APIPA — On (เปด)*

Off (ปด)

จัดสรรเลขที่อยูไอพี 
จากชวง local 
address 
ที่เชื่อมตอโดย
อัตโนมัติ

IPv6 — On (เปด)

Off (ปด)*

เปดการใชงานหรือปด
การใชงาน
โพรโทคอล IPv6 
ถาคุณตองการใช
โพรโทคอล IPv6 เขา
ไปที่ 
http://solutions.
brother.com/ 
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม

Setup Wizard 
(ตัวชวยการตัง้คา)

— — — คุณสามารถต้ังคา
เซิรฟเวอรการพิมพ
ภายในของคุณ

WPS/AOSS — — — คุณสามารถกําหนดคา
การต้ังคาเครือขาย
แบบไรสายไดงาย
ดายโดยใชปุมกด
เพียงปุมเดียว

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ตัวเลือก คําอธิบาย

 คูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

 เย่ียมชม Brother Solutions Center เพ่ือดาวนโหลดคําแนะนํา Wi-Fi Direct™ ไดท่ี http://solutions.brother.com/

 เย่ียมชม Brother Solutions Center เพ่ือดาวนโหลด Web Connect Guide (คูมือการเชื่อมตอกับเว็บไซต) ไดที ่
http://solutions.brother.com/

คาที่ต้ังจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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Network 
(เครือขาย) 

(ตอ)

WLAN

(MFC-9330CDW 
และ 
MFC-9340CDW)

(ตอ)

WPS w/ PIN 
Code (WPS w/รหสั 
PIN)

— — — คุณสามารถกําหนดคา
การต้ังคาเครือขาย
แบบไรสายได
งายดายโดยใช WPS 
ที่มี PIN code

WLAN Status 
(สถานะ WLAN)

Status (สถานะ) — Active(11b) 
(ทํางาน(11b))

Active(11g) 
(ทํางาน(11g))

Active(11n) 
(ทํางาน(11n))

Wired LAN 
Active (LAN 
แบบใชสายทํางาน)

WLAN Off (ปด 
WLAN)

AOSS Active 
(AOSS ทํางาน)

Connection 
Failed 
(การเช่ือมตอลมเหลว)

คุณสามารถดูสถานะ
เครือขายแบบไรสาย
ปจจุบัน

Signal (สญัญาณ) — Strong (แรง)

Medium (กลาง)

Weak (ออน)

None (ไมมี)

คุณสามารถดูความ
แรงของสัญญาณ
เครือขายแบบไรสาย
ปจจุบัน

SSID — — คุณสามารถดู SSID 
ปจจุบัน

Comm. Mode 
(โหมดการ 
ส่ือสาร)

— Ad-hoc

Infrastructure 
(ระบบพ้ืนฐาน)

None (ไมมี)

คุณสามารถดูโหมด
การส่ือสารปจจุบัน

MAC 
Address 
(MAC 
แอดเดรส)

— — — แสดง MAC แอดเดรส 
ของเคร่ืองพิมพ

Set to 
Default 
(ต้ังคาเปนคา
เร่ิมตน)

— — Yes (ใช)

No (ไมใช)

เรียกคืนการต้ังคา
เครือขายแบบไรสาย
เปนการต้ังคาจาก
โรงงาน

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ตัวเลือก คําอธิบาย

 คูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

 เย่ียมชม Brother Solutions Center เพ่ือดาวนโหลดคําแนะนํา Wi-Fi Direct™ ไดท่ี http://solutions.brother.com/

 เย่ียมชม Brother Solutions Center เพ่ือดาวนโหลด Web Connect Guide (คูมอืการเชื่อมตอกับเว็บไซต) ไดที่ 
http://solutions.brother.com/

คาที่ต้ังจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากบัอยู
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C

Network 
(เครือขาย) 

(ตอ)

WLAN

(MFC-9330CDW 
และ 
MFC-9340CDW)

(ตอ)

WLAN 
Enable 
(เปดใชงาน 
WLAN)

— — On (เปด)

Off (ปด)*

เปดการใชงานหรือปด
การใชงาน LAN 
ไรสายดวยตนเอง

Wi-Fi Direct

(MFC-9330CDW 
และ 
MFC-9340CDW)

Push 
Button 
(กดปุม)

— — — คุณสามารถกําหนดคา
เครือขาย Wi-Fi 
Direct™ 
ไดงายดายโดยใช
วิธีการกดปุมเพียง
ปุมเดียว

PIN Code 
(รหัส PIN)

— — — คุณสามารถกําหนดคา
เครือขาย Wi-Fi 
Direct™ 
ไดงายดายโดยใช 
WPS ที่มี PIN code

Manual 
(ดวยตนเอง)

— — — คุณสามารถกําหนดคา
เครือขาย Wi-Fi 
Direct™ ดวยตนเอง

Group 
Owner 
(เจาของกลุม)

— — On (เปด)

Off (ปด)*

ต้ังคาเคร่ืองพิมพของ
คุณเปนเจาของกลุม

Device 
Information 
(ขอมลูอุปกรณ)

Device 
Name 
(ชื่ออุปกรณ)

— — คุณสามารถดูชื่อ
อุปกรณของเคร่ือง
ของคุณ

SSID — — แสดง SSID 
ของเจาของกลุม

เมื่อเคร่ืองพิมพไมได
เชื่อมตอ 
จอสัมผัสจะแสดง 
Not Connected 
(ไมไดเชื่อมตอ) 

IP Address 
(IP แอดเดรส)

— — คุณสามารถดูเลขที่อยู
ไอพีปจจุบันจาก
เคร่ืองพิมพของคุณ

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ตัวเลือก คําอธิบาย

 คูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

 เย่ียมชม Brother Solutions Center เพ่ือดาวนโหลดคําแนะนํา Wi-Fi Direct™ ไดท่ี http://solutions.brother.com/

 เย่ียมชม Brother Solutions Center เพ่ือดาวนโหลด Web Connect Guide (คูมือการเชื่อมตอกับเว็บไซต) ไดที ่
http://solutions.brother.com/

คาที่ต้ังจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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Network 
(เครือขาย) 

(ตอ)

Wi-Fi Direct

(MFC-9330CDW 
และ 
MFC-9340CDW)

(ตอ)

Status 
Information 
(ขอมลูสถานะ)

Status (สถานะ) — G/O 
Active(**) 
(G/O ทํางาน(**))

Client Active 
(ไคลเอนตทํางาน)

Not Connected 
(ไมไดเชื่อมตอ)

Off (ปด)

Wired LAN 
Active (LAN 
แบบใชสายทํางาน)

** = 
จํานวนอุปกรณ

คุณสามารถกําหนดคา
สถานะเครือขาย 
Wi-Fi Direct™ 
ปจจุบัน

Signal 
(สัญญาณ)

— Strong (แรง)

Medium (กลาง)

Weak (ออน)

None (ไมมี)

คุณสามารถดูความ
แรงสัญญาณเครือ
ขาย Wi-Fi Direct™ 
ปจจุบัน

เมื่อเคร่ืองพิมพของ
คุณทําหนาที่เปน
เจาของกลุม 
จอสัมผัสจะแสดง 
Strong (แรง) เสมอ

I/F Enable 
(เปดใชงาน I/F)

— — On (เปด)

Off (ปด)*

เปดการใชงานหรือปด
การใชงานการเชื่อม
ตอ Wi-Fi Direct™

E-mail/IFAX 
(อีเมล/IFAX)

(มีใหหลังจาก
ดาวนโหลด 
IFAX)

Mail 
Address 
(ทีอ่ยูไปรษณยี)

— — — ใสที่อยูไปรษณีย 
(สูงสุด 60 ตัวอักษร)

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ตัวเลือก คําอธิบาย

 คูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

 เย่ียมชม Brother Solutions Center เพ่ือดาวนโหลดคําแนะนํา Wi-Fi Direct™ ไดท่ี http://solutions.brother.com/

 เย่ียมชม Brother Solutions Center เพ่ือดาวนโหลด Web Connect Guide (คูมอืการเชื่อมตอกับเว็บไซต) ไดที่ 
http://solutions.brother.com/

คาที่ต้ังจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากบัอยู

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


ตารางการตั้งคาและคุณสมบัติ 

189

C

Network 
(เครือขาย) 

(ตอ)

E-mail/IFAX 
(อีเมล/IFAX)

(มีใหหลังจาก
ดาวนโหลด 
IFAX)

(ตอ)

Setup 
Server 
(ตัง้คาเซิรฟเวอร)

SMTP SMTP 
Server 
(เซิรฟเวอร 
SMTP)

ชื่อ
(สูงสุด 64 
ตัวอกัษร)

เลขที่อยูไอพี

[000-255]. 
[000-255]. 
[000-255]. 
[000-255]

ปอนทีอ่ยูเซริฟเวอร 
SMTP

SMTP Port 
(พอรต SMTP)

25*

[1-65535]

ปอนหมายเลขพอรต 
SMTP

Auth. for 
SMTP 
(ยืนยันตัวตนสํา
หรับ SMTP)

None (ไมมี)*

SMTP-AUTH

POP bef. SMTP

เลือกวิธีการรักษา
ความปลอดภัยสําหรับ
การแจงเตือนทาง
อีเมล

SMTP SSL/TLS None (ไมมี)*

SSL

TLS

สงหรือรับอีเมลผาน
อีเมลเซิรฟเวอรที่
ตองใชการส่ือสาร 
SSL/TLS ที่ปลอดภัย

Verify 
SMTPCert. 
(ตรวจสอบ
ยืนยัน 
STMPCert)

On (เปด)

Off (ปด)*

ตรวจสอบใบรับรอง
เซิรฟเวอร SMTP 
โดยอัตโนมัติ

POP3 POP3 
Server 
(เซิรฟเวอร 
POP3)

ชื่อ
(สูงสุด 64 
ตัวอกัษร)

เลขที่อยูไอพี

[000-255]. 
[000-255]. 
[000-255]. 
[000-255]

ปอนทีอ่ยูเซริฟเวอร 
POP3

POP3 Port 
(พอรต POP3)

110*

[1-65535]

ปอนหมายเลขพอรต 
POP3

Mailbox 
Name 
(ชื่อกลองจด- 
หมาย)

— ใสชื่อกลองจดหมาย 
(สูงสุด 60 ตัวอักษร)

Mailbox 
Password 
(รหัสผานกลอง
จดหมาย)

— ใสรหัสผานเพ่ือลงชื่อ
เขาใชเซิรฟเวอร 
POP3 (สูงสุด 32 
ตัวอักษร)

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ตัวเลือก คําอธิบาย

 คูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

 เย่ียมชม Brother Solutions Center เพ่ือดาวนโหลดคําแนะนํา Wi-Fi Direct™ ไดท่ี http://solutions.brother.com/

 เย่ียมชม Brother Solutions Center เพ่ือดาวนโหลด Web Connect Guide (คูมือการเชื่อมตอกับเว็บไซต) ไดที ่
http://solutions.brother.com/

คาที่ต้ังจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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Network 
(เครือขาย) 

(ตอ)

E-mail/IFAX 
(อีเมล/IFAX)

(มีใหหลังจาก
ดาวนโหลด 
IFAX)

(ตอ)

Setup 
Server 
(ตัง้คาเซิรฟเวอร)

(ตอ)

POP3

(ตอ)

POP3 SSL/TLS None (ไมมี)*

SSL

TLS

คุณสามารถสงหรือรับ
อีเมลผานอีเมล
เซิรฟเวอรที่ตองใช
การส่ือสาร SSL/TLS 
ที่ปลอดภยั

Verify 
POP3Cert. 
(ตรวจสอบยนืยนั 
POP3Cert)

On (เปด)

Off (ปด)*

ตรวจสอบใบรับรอง
เซิรฟเวอร POP3 
โดยอัตโนมัติ

APOP On (เปด)

Off (ปด)*

เปดการใชงานหรือปด
การใชงาน APOP

Setup Mail 
RX 
(ต้ังคาจดหมาย 
RX)

Auto 
Polling 
(การดึงขอมูล
โดยอัตโนมัติ)

Auto 
Polling 
(การดึงขอมลู
โดยอตัโนมัติ)

On (เปด)*

Off (ปด)

ตรวจสอบเซิรฟเวอร 
POP3 
เพ่ือดูวามีขอความ
ใหมหรือไมโดย
อัตโนมัติ

Poll 
Frequency 
(ความถ่ีการดึง)

(เมื่อ Auto 
Polling 
(การดึงขอมลู
โดยอตัโนมัติ)
 ถูกต้ังเปน On 
(เปด))

1Min (1 นาที)

3Mins (3 นาที)

5Mins (5 นาที)

10Mins (นาท)ี*

30Mins

60Mins

ต้ังคาชวงการตรวจ
สอบขอความใหมบน
เซิรฟเวอร POP3

Header 
(หัวขอ)

— All (ท้ังหมด)

Subject+From+To 
(หวัขอ+จาก+ถึง)

None (ไมมี)*

เลือกเน้ือหาของสวน
หัวจดหมายที่จะพิมพ

Delete 
Error Mail 
(ลบเมลที่ผิด
พลาด)

— On (เปด)*

Off (ปด)

ลบจดหมายที่ผิด
พลาดโดยอัตโนมัติ

Notification 
(การแจงเตอืน)

— On (เปด)

MDN

Off (ปด)*

รับขอความการแจง
เตือน

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ตัวเลือก คําอธิบาย

 คูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

 เย่ียมชม Brother Solutions Center เพ่ือดาวนโหลดคําแนะนํา Wi-Fi Direct™ ไดท่ี http://solutions.brother.com/

 เย่ียมชม Brother Solutions Center เพ่ือดาวนโหลด Web Connect Guide (คูมอืการเชื่อมตอกับเว็บไซต) ไดที่ 
http://solutions.brother.com/

คาที่ต้ังจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากบัอยู
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C

Network 
(เครือขาย) 

(ตอ)

E-mail/IFAX 
(อีเมล/IFAX)

(มีใหหลังจาก
ดาวนโหลด 
IFAX)

(ตอ)

Setup Mail 
TX 
(ต้ังคาจดหมาย 
TX)

Sender 
Subject 
(หัวขอผูสง)

— — แสดงหัวขอที่แนบมา
กับขอมูลโทรสาร
อินเทอรเน็ต

Size Limit 
(จํากัดขนาด)

— On (เปด)

Off (ปด)*

จํากัดขนาดเอกสาร
อีเมล

Notification 
(การแจงเตือน)

— On (เปด)

Off (ปด)*

สงขอความการแจง
เตือน

Setup Relay 
(รเีลยการต้ังคา)

Relay 
Broadcast 
(สงตอการกระ
จายสัญญาณ)

— On (เปด)

Off (ปด)*

หนวงเวลาเอกสารไป
ยังเคร่ืองโทรสารอื่น

Relay 
Domain 
(รีเลยโดเมน)

— — ลงทะเบียนชื่อโดเมน

Relay 
Report 
(รีเลยรายงาน)

— On (เปด)

Off (ปด)*

พิมพรายงานการ
กระจายสัญญาณแบบ
หนวงเวลา

Manual 
POP3 
Receive (รับ 
POP3 
ดวยตนเอง)

— — — ตรวจสอบเซิรฟเวอร 
POP3 
เพ่ือดูวามีขอความ
ใหมหรือไมดวย
ตนเอง

Web Connect 
Settings 
(การต้ังคาการเชื่
อมตอเว็บ)

Proxy 
Settings 
(การต้ังคา
พร็อกซี่)

Proxy 
Connection 
(การเช่ือมตอ
พรอ็กซ่ี)

— On (เปด)

Off (ปด)*

คุณสามารถเปล่ียน
แปลงการต้ังคาการ
เชื่อมตอเว็บได

Address (ท่ีอยู) — —

Port (พอรต) — 8080*

User Name 
(ชื่อผูใช)

— —

Password 
(รหัสผาน)

— —

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ตัวเลือก คําอธิบาย

 คูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

 เย่ียมชม Brother Solutions Center เพ่ือดาวนโหลดคําแนะนํา Wi-Fi Direct™ ไดท่ี http://solutions.brother.com/

 เย่ียมชม Brother Solutions Center เพ่ือดาวนโหลด Web Connect Guide (คูมือการเชื่อมตอกับเว็บไซต) ไดที ่
http://solutions.brother.com/

คาที่ต้ังจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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Network 
(เครือขาย) 

(ตอ)

Fax to 
Server 
(สงโทรสารไป
ยังเซิรฟเวอร)

(มีใหหลังจาก
ดาวนโหลด 
IFAX)

Fax to 
Server 
(สงโทรสารไป
ยังเซิรฟเวอร)

— — On (เปด) 

Off (ปด)*

คุณสามารถจัดเก็บที่
อยูนําหนา/ตอทายใน
เคร่ือง และสามารถสง
เอกสารจากระบบ
เซิรฟเวอรโทรสารPrefix 

(ตวัเลขเติมหนา)
— — —

Suffix 
(สวนทาย)

— — —

Network 
Reset 
(รเีซ็ตเครือขาย)

— — — Yes (ใช)

No (ไมใช)

เรียกคืนการต้ังคา
เครือขายทัง้หมดไป
ที่การต้ังคาจาก
โรงงาน

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ตัวเลือก คําอธิบาย

 คูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

 เย่ียมชม Brother Solutions Center เพ่ือดาวนโหลดคําแนะนํา Wi-Fi Direct™ ไดท่ี http://solutions.brother.com/

 เย่ียมชม Brother Solutions Center เพ่ือดาวนโหลด Web Connect Guide (คูมอืการเชื่อมตอกับเว็บไซต) ไดที่ 
http://solutions.brother.com/

คาที่ต้ังจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากบัอยู
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C

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ตัวเลือก คําอธิบาย ดูท่ีหนา

Print 
Reports 
(รายงานการ
พิมพ)

XMIT Verify 
(ตรวจสอบยืนยัน 
XMIT)

View on LCD 
(ดูใน LCD)

— — แสดงและพิมพรายงาน
การตรวจสอบความถูก
ตองการสงสัญญาณ
สําหรับการถายโอน
คร้ังลาสุดของคุณ

ดูที ่

Print Report 
(รายงานการพมิพ)

— —

Address 
Book 
(สมุดทีอ่ยู)

— — — แสดงรายการชื่อและ
หมายเลขที่จัดเก็บใน
สมุดที่อยู

Fax Journal 
(บันทึกโทรสาร)

— — — แสดงรายการขอมูล
เกีย่วกับโทรสารรับเขา
และสงออก 200 
รายการลาสุด 
(TX หมายถึง สง 
RX หมายถึง รับ)

User 
Settings 
(การต้ังคาผูใช)

— — — แสดงรายการการต้ังคา
ของคุณ

Network 
Configuration 
(การกาํหนดคาเครอืขา
ย)

— — — แสดงรายการการต้ังคา
เครือขายของคุณ

Drum Dot 
Print 
(การพิมพแบบ
จุดดรัม)

— — — พิมพใบตรวจสอบจุด
ของชุดแมแบบสราง
ภาพ (ดรัม)

110

WLAN 
Report 
(รายงาน 
WLAN)

(MFC-9330CDW และ 
MFC-9340CDW)

— — — พิมพผลการวิเคราะห
การเชื่อมตอ LAN 
แบบไรสาย

ดูที ่

Caller ID 
history 
(ประวัติรหัสผูโ
ทร)

— — — พิมพรายการรหัสผูโทร
เขาสําหรับสายเรียกเขา
และโทรสารเขา

ดูที ่

 คูมอืข้ันสูงสําหรับผูใช

 คูมอืการติดต้ังเคร่ืองอยางงาย

คาที่ต้ังจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 2 ระดับ 2 ตัวเลือก คําอธิบาย ดูท่ีหนา

Machine 
Info. 
(ขอมูลเคร่ือง)

Serial No. 
(หมายเลขเคร่ือ
ง)

— — — ตรวจสอบหมายเลข
ของตัวเคร่ืองจาก
เคร่ืองพิมพของคุณ

166

Firmware 
Version 
(เวอรชั่นเฟรม
แวร)

Main 
Version 
(เวอรชั่นหลัก)

— — ตรวจสอบเวอรชั่นของ
เฟรมแวรของเคร่ือง
พิมพของคุณ

166

Sub1 Version 
(รุน Sub1)

— —

Sub2 Version 
(รุน Sub2)

— —

Page 
Counter 
(ตัวนับหนา)

Total (รวม) — Colour (สี)

Black and 
White (สีขาวดํา)

ตรวจสอบจํานวนรวม
ของหนาสีหรือขาวดําที่
พิมพโดยเคร่ืองตลอด
อายุการใชงาน

ดูที่ 

Fax/List 
(โทรสาร/รายการ)

— Colour (สี)

Black and 
White (สีขาวดํา)

Copy (สําเนา) — Colour (สี)

Black and 
White (สีขาวดํา)

Print (พมิพ) — Colour (สี)

Black and 
White (สีขาวดํา)

 คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช

คาที่ต้ังจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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Machine 
Info. 
(ขอมูลเคร่ือง)

(ตอ)

Parts Life 
(อายุการใชงาน
ชิ้นสวน)

Drum 
Black(BK) 
(แมแบบสรางภ
าพสีดํา (BK))

— — ตรวจสอบอายุการใช
งานทีเ่หลือของสวน
ประกอบของเคร่ือง

ดูที่ 

Drum 
Cyan(C) 
(แมแบบสรางภ
าพสีฟา (C))

— —

Drum 
Magenta(M) 
(แมแบบสรางภ
าพสีชมพู (M))

— —

Drum 
Yellow(Y) 
(แมแบบสรางภ
าพสีเหลือง 
(Y))

— —

Belt Unit 
(ชุดสายพานลํา
เลียงกระดาษ)

— —

Fuser 
(ฟวสเซอร)

— —

PF kit (ชดุ PF) — —

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 2 ระดับ 2 ตัวเลือก คําอธิบาย ดูท่ีหนา

 คูมอืข้ันสูงสําหรับผูใช

คาที่ต้ังจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ตัวเลือก คําอธิบาย ดูท่ีหนา

Initial 
Setup 
(การต้ังคาเริม่ตน)

Date & Time 
(วันที่และเวลา)

Date (วันที)่ — — ใสวันที่และเวลาบน
จอสัมผัส 
และที่สวนหัวโทรสารที่
คุณสง

ดูที่ 

Time (เวลา) — —

Daylight 
Save 
(ประหยัดแสง
กลางวัน)

— Forward Hour 
(ชั่วโมงลวงหนา)

Backward Hour 
(ชั่วโมงยอนหลัง)

เปล่ียนการปรับเวลา
ตามแสงอาทิตยดวย
ตนเอง

ดูที่ 

Time Zone 
(เขตเวลา)

— UTCXXX:XX ต้ังคาเขตเวลาสําหรับ
ประเทศของคุณ

ดูที่ 

Station ID 
(ID สถานี)

— — Fax (โทรสาร)

Tel (โทรศัพท)

Name (ชื่อ)

ต้ังคาชื่อและหมายเลข
โทรสารของคุณที่จะ
ปรากฏในแตละหนาที่
คุณสงโทรสาร

Tone/Pulse 
(โทน/พัลส)

— — Tone (โทน)*

Pulse (พัลส)

เลือกโหมดการตอสาย

Dial Tone 
(เสียงหมุนการ
โทรออก) 

— — Detection 
(การตรวจหา)

No Detection 
(ไมมีการตรวจหา)*

คุณสามารถลดระยะ
เวลาการหยุดตรวจจับ
เสียงสัญญาณตอเลข
หมายชั่วคราว

153

Dial 
Prefix 
(ตัวเลขเติมหนา
การหมุน)

— — On (เปด)

Off (ปด)*

ต้ังคาหมายเลขนําหนา
ที่จะเพ่ิมหนาหมายเลข
โทรสารทกุคร้ังที่คุณ
หมุนโทรออก

ดูที่ 

Compatibility 
(ความสามารถใช
งานดวยกันได)

— — High (สูง)*

Normal (ธรรมดา)

Basic(for 
VoIP) (พ้ืนฐาน 
(สําหรับ VoIP))

ปรับสมดุลสําหรับ
ปญหาการสงสัญญาณ

ผูใหบริการ VoIP 
สนับสนุนโทรสารโดย
ใชมาตรฐานตางๆ 
ถาคุณประสบปญหา
ขอผิดพลาดในการสง
สัญญาณโทรสารเปน
ประจํา เลือก 
Basic(for VoIP) 
(พ้ืนฐาน (สําหรับ 
VoIP))

153

Reset (รเีซต็) Network 
(เครือขาย)

— Yes (ใช)

No (ไมใช)

เรียกคืนการต้ังคา
เครือขายทั้งหมดไปที่
การต้ังคาจากโรงงาน

167

 คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช

 คูมือการติดต้ังเคร่ืองอยางงาย

คาที่ต้ังจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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Initial 
Setup 
(การต้ังคาเริม่ตน)

(ตอ)

Reset (รเีซต็)

(ตอ)

Address Book &
Fax 
(สมดุทีอ่ยูและโทรสาร)

— Yes (ใช)

No (ไมใช)

เรียกคืนหมายเลข
โทรศัพทและการต้ังคา
โทรสารที่จัดเก็บไว
ทัง้หมด

167

All Settings 
(การตัง้คาท้ังหมด)

— Yes (ใช)

No (ไมใช)

เรียกคืนการต้ังคาเคร่ือง
ทัง้หมดไปทีก่ารต้ังคา
จากโรงงาน

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ตัวเลือก คําอธิบาย ดูท่ีหนา

 คูมอืข้ันสูงสําหรับผูใช

 คูมอืการติดต้ังเคร่ืองอยางงาย

คาที่ต้ังจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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ตารางคุณสมบัติ C

 โทรสาร (เม่ือการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกตั้งเปน ปด) C

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ตัวเลือก คําอธิบาย ดูท่ีหนา

Redial (Pause) 
(โทรซ้ํา 
(หยุดชั่วคราว))

— — — เรียกซ้ําหมายเลขสุด
ทายที่ตอสาย 
เมื่อคุณใสหมายเลข
โทรสารหรือหมายเลข
โทรศัพทในแผงสัมผัส 
การเรียกสายซ้ําจะ
เปล่ียนเปนการหยุด
ชัว่คราวบนจอสัมผัส 
กดหยุดชั่วคราวเมื่อคุณ
ตองการใหมีการชะลอ
ขณะที่ตอหมายเลข 
เชนเมื่อมีรหัสการเขาใช
งานหรือหมายเลขบัตร
เครดิต 
คุณยังสามารถจัดเกบ็
การหยุดชั่วคราวน้ีได
เมื่อคุณต้ังคาที่อยู

—

Hook (ปุมวางสาย) — — — กดกอนโทรออกหาก
คุณตองการฟงเพ่ือ
ตรวจสอบวาเคร่ือง
โทรสารมีการตอบรับ
หรือไม แลวกด 
Fax Start 
(เร่ิมตนโทรสาร) 

—

Address Book 
(สมุดที่อยู)

 
(คนหา)

— — คนหาภายในสมุดที่อยู 58

Edit (แกไข) — Add New Address 
(เพ่ิมทีอ่ยูใหม)

จัดเกบ็หมายเลขในสมุด
ทีอ่ยู เพ่ือใหคุณสามารถ
ตอเลขหมายโดยการกด
สมุดที่อยูในจอสัมผัส 
(และ Fax Start 
(เร่ิมตนโทรสาร))

59

Setup Groups 
(กลุมการต้ังคา)

ต้ังคาหมายเลขกลุม
สําหรับการกระจาย
สัญญาณ

ดูที่ 

Change (เปล่ียน) การเปล่ียนหมายเลขใน
สมุดที่อยู

60 
และดูที่ 

Delete (ลบ) การลบหมายเลขในสมุด
ทีอ่ยู

 คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช

คาที่ต้ังจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู

Fax
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C

Address Book 
(สมุดที่อยู)

(ตอ)

— Apply (ดําเนนิการ) — เร่ิมตนสงโทรสารโดยใช
สมุดทีอ่ยู

—

Call History 
(ประวัติการโทร)

Outgoing Call 
(สายโทรออก)

Edit (แกไข) Add to Address 
Book 
(เพ่ิมไปยังสมดุที่อยู) 

Delete (ลบ) 

เลือกหมายเลขจาก
ประวัติการโทร 
จากน้ันสงโทรสารออก
ไปยังหมายเลขน้ัน 
เพ่ิมเขาไปยังสมุดที่อยู 
หรือลบออก

ดูที่ 

Apply (ดําเนนิการ) —

Caller ID 
history 
(ประวัติรหัสผูโทร)

Edit (แกไข) Add to Address 
Book 
(เพ่ิมไปยังสมดุที่อยู) 

Delete (ลบ) 

เลือกหมายเลขจาก
ประวัติรหัสผูโทรเขา 
จากน้ันเพ่ิมเขาไปยัง
สมุดทีอ่ยู หรือลบออก

Fax Start 
(เร่ิมตนโทรสาร)

— — — สงโทรสาร —

Options (ตวัเลือก) Fax Resolution 
(ความละเอยีดโทรสาร)

— Standard (มาตรฐาน)*

Fine (ละเอยีด)

S.Fine (ละเอียดมาก)

Photo (รูปถาย)

ต้ังคาความละเอยีด
สําหรับโทรสารสงออก

ดูที่ 

2-sided Fax 
(โทรสาร 2 ดาน)

(MFC-9340CDW)

— Off (ปด)*

2-sided Scan: 
Long Edge (สแกน 2 
ดาน: 
ตามขอบดานยาว) 

2-sided Scan: 
Short Edge (สแกน 
2 ดาน: 
ตามขอบดานส้ัน) 

ต้ังรูปแบบการสแกน 2 
ดาน

Contrast (ความคมชดั) — Auto (อัตโนมตั)ิ*

Light (สวาง)

Dark (มืด)

เปล่ียนความจางหรือ
ความเขมของโทรสารที่
คุณสง

Broadcasting 
(การกระจายสัญญา
ณ)

Add Number 
(เพ่ิมหมายเลข)

Add Number 
(เพ่ิมหมายเลข)

สงขอความโทรสาร
เดียวกันไปยังหมายเลข
โทรสารมากกวาหน่ึง
หมายเลขAdd from 

Address book 
(เพ่ิมจากสมุดทีอ่ยู)

Search in 
Address book 
(คนหาในสมุดที่อยู)

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ตัวเลือก คําอธบิาย ดูท่ีหนา

 คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช

คาทีต้ั่งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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Options (ตวัเลอืก)

(ตอ)

Delayed Fax 
(หนวงเวลาโทรสาร)

Delayed Fax 
(หนวงเวลาโทรสาร)

On (เปด)

Off (ปด)*

ต้ังคาเวลาของวันที่จะ
สงโทรสารที่ชะลอการ
สง

ดูที่ 

Set Time (ต้ังเวลา) —

Real Time TX 
(TX เวลาจริง)

— On (เปด)

Off (ปด)*

สงโทรสารโดยไมใช
หนวยความจํา

Polled TX 
(ดึงขอมูล TX)

— Standard 
(มาตรฐาน)

Secure (นิรภัย)

Off (ปด)*

ต้ังคาเคร่ืองของคุณกับ
เอกสารที่จะเรียกดูจาก
เคร่ืองโทรสารเคร่ืองอื่น

Coverpage 
Setup 
(ต้ังคาใบปะหนา)

Coverpage 
Setup 
(ต้ังคาใบปะหนา)

On (เปด)

Off (ปด)*

สงหนาปกที่คุณต้ัง
โปรแกรมโดยอัตโนมัติ

Coverpage 
Note 
(ขอความใบปะหนา)

1.Note Off 
(1.ปดความเห็น)

2.Please Call 
(2.โปรดโทร)

3.Urgent (3.ดวน)

4.Confidential 
(4.ความลับ)

5.

6.

Total Pages (หนารวม) —

Polling RX 
(การดึงสัญญาณ RX)

— Standard 
(มาตรฐาน)

Secure (นิรภัย)

Timer (ตวัจับเวลา)

Off (ปด)*

ต้ังคาเคร่ืองของคุณ
เพ่ือดึงสัญญาณเคร่ือง
โทรสารอื่น

Overseas Mode 
(โหมดตางประเทศ)

— On (เปด)

Off (ปด)*

ถาคุณประสบปญหาใน
การสงโทรสารในตาง
ประเทศ ต้ังคาน้ีไปที ่
เปด

Glass Scan Size 
(ขนาดสแกนกระจกสแกน)

— Letter (จดหมาย)

A4*

เพ่ือสงโทรสารเอกสาร
ขนาด Letter 
คุณจะตองเปล่ียนการ
ต้ังคาขนาดกระจกสแกน

39

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ตัวเลือก คําอธิบาย ดูท่ีหนา

 คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช

คาที่ต้ังจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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C

Options (ตวัเลือก)

(ตอ)

Set New 
Default 
(ต้ังคาเร่ิมตนใหม)

— Yes (ใช)

No (ไมใช)

บันทึกการต้ังคาโทรสาร
ของคุณเปนการต้ังคา
เร่ิมตน

ดูที่ 

Factory Reset 
(รีเซ็ตคาท่ีตัง้จากโรงงาน)

— Yes (ใช)

No (ไมใช)

คืนคาการต้ังคาโทรสาร
ทั้งหมดที่คุณเปล่ียน
แปลงใหเปนคาเร่ิมตน
จากโรงงาน

Save as 
Shortcut 
(บันทึกเปนทางลัด)

— — — ลงทะเบียนการต้ังคา
ปจจุบันเปนทางลัด

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ตัวเลือก คําอธบิาย ดูท่ีหนา

 คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช

คาทีต้ั่งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู



202

 โทรสาร (เม่ือการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกตั้งเปน เปด) C

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ตวัเลือก คําอธิบาย ดูท่ีหนา

Sending Faxes 
(การสงโทรสาร)

ดูที่ โทรสาร (เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกต้ังเปน ปด) uu หนา 198

Received Faxes 
(โทรสารที่ไดรับ)

Print/Delete 
(พิมพ/ลบ)

Print All(New 
Faxes) 
(พิมพโทรสารใหมทั้ง
หมด)

— พิมพโทรสารใหมที่ได
รับ

48

Print All(Old 
Faxes) 
(พิมพทั้งหมด 
(โทรสารเกา))

— พิมพโทรสารเกาที่ไดรับ

Delete All(New 
Faxes) 
(ลบโทรสารใหมทั้ง
หมด)

— ลบโทรสารใหมที่ไดรับ 48

Delete All(Old 
Faxes) (ลบทั้งหมด 
(โทรสารเกา))

— ลบโทรสารเกาที่ไดรับ

Address Book 
(สมุดที่อยู)

ดูที่ โทรสาร (เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกต้ังเปน ปด) uu หนา 198

Call History 
(ประวัติการโทร)

ดูที่ โทรสาร (เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกต้ังเปน ปด) uu หนา 198

 คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช

คาที่ต้ังจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู

Fax
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C

 สําเนา C

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ตัวเลือก 1 ตัวเลือก 2 คําอธิบาย ดูท่ีหนา

Mono Start 
(เร่ิมตนขาวดํา)

— — — — ใหคุณทําสําเนาขาวดํา —

Colour 
Start 
(เร่ิมตนสี)

— — — — ใหคุณทําสําเนาสี

Receipt 
(ใบเสร็จ)

Normal 
(ธรรมดา)

2in1(ID) (2 
ใน 1 (ID))

2in1 (2ใน1)

2-sided(12) 
(2 ดาน(12))

2-sided(22) 
(2 ดาน(22))

(MFC-9340CDW)

Paper Save 
(ประหยัด
กระดาษ)

— — — — เลือกการต้ังคาทีต่อง
การจากรายการที่ต้ังคา
ไวลวงหนา

62

Options 
(ตัวเลือก)

Quality (คณุภาพ) — Auto (อัตโนมัต)ิ*

Text (ตวัอักษร)

Photo (รปูถาย)

Receipt (ใบเสรจ็)

— เลือกความละเอียด
สําเนาสําหรับประเภท
เอกสารของคุณ

ดูที่ 

 คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช

คาที่ต้ังจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู

Copy
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Options 
(ตัวเลือก)

(ตอ)

Enlarge/Reduce 
(เพิม่ขนาด/ลดขนาด)

— 100%* — — ดูที ่

Enlarge (ขยาย) 200%

141% A5A4

104% EXELTR

เลือกอัตราสวนการ
ขยายสําหรับสําเนา
ถัดไป

Reduce (ลด) 97% LTRA4

94% A4LTR

91% Full Page 
(91% เต็มหนา)

85% LTREXE

83% LGLA4

78% LGLLTR

70% A4A5

50%

เลือกอัตราสวนการยอ
สําหรับสําเนาถัดไป

Custom(25-400%) 
(กําหนดเอง(25-400%))

— คุณสามารถเลือกอัตรา
สวนการยอหรือการ
ขยายสําหรับสําเนา
ฉบับถัดไปได

Density 
(ความเขม)

—  — ปรบัความเขมของสําเนา

Contrast 
(ความคมชัด)

—  — ปรบัความคมชัดของสําเนา

Stack/Sort 
(จัดกอง/เรยีงชุด)

— Stack 
(การเรียงกระดาษ)*

Sort (เรียง)

— เลือกวาจะจัดเรียงหรือ
กองซอนสําเนาแบบ
หลายชดุ

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ตัวเลือก 1 ตัวเลือก 2 คําอธิบาย ดูท่ีหนา

 คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช

คาที่ต้ังจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู

-2

-1

0

+1

+2

*

-2

-1

0

+1

+2

*
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Options 
(ตัวเลือก)

(ตอ)

Page Layout 
(จดัรปูแบบหนา)

— Off(1in1) (ปด(1 ใน 1))*

2in1(P) (2 ใน 1 (P))

2in1(L) (2 ใน 1 (L))

2in1(ID) (2 ใน 1 (ID))

4in1(P) (4 ใน 1 (P))

4in1(L) (4 ใน 1 (L))

— ทําสําเนาบัตรประจําตัว
แบบ N in 1 
(การจัดหนากระดาษใน
หนาเดียว) และ 2 in 1

ดูที่ 

Colour 
Adjust 
(ปรับสี)

Red (สีแดง)  — ปรับสีแดง 
สําหรับสําเนา

Green (สีเขียว)  — ปรับสีเขียว 
สําหรับสําเนา

Blue (สฟีา)  — ปรับสีนํ้าเงิน 
สําหรับสําเนา

2-sided Copy 
(สําเนา 2 ดาน)

(MFC-9140CDN และ 
MFC-9330CDW)

— Off (ปด)*

1-sided2-sided 
Long Edge Flip 
(1 ดาน2 ดาน 
พลกิตามขอบดานยาว) 

1-sided2-sided 
Short Edge Flip 
(1 ดาน2 ดาน 
พลกิตามขอบดานส้ัน) 

— เปดการใชงานหรือ
ปดการใชงานการทํา
สําเนาแบบ 2 ดาน 
และเลือกดานยาว
หรือดานส้ัน

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ตัวเลือก 1 ตัวเลือก 2 คําอธิบาย ดูท่ีหนา

 คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช

คาที่ต้ังจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู

-2

-1

0

+1

+2

*

-2

-1

0

+1

+2

*

-2

-1

0

+1

+2

*
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Options 
(ตัวเลือก)

(ตอ)

2-sided Copy 
(สําเนา 2 ดาน)

(MFC-9340CDW)

— Off (ปด)*

2-sided2-sided 
(2 ดาน2 ดาน) 

1-sided2-sided 
Long Edge Flip 
(1 ดาน2 ดาน 
พลกิตามขอบดานยาว) 

2-sided1-sided 
Long Edge Flip 
(2 ดาน1 ดาน 
พลกิตามขอบดานยาว) 

1-sided2-sided 
Short Edge Flip 
(1 ดาน2 ดาน 
พลกิตามขอบดานส้ัน) 

2-sided1-sided 
Short Edge Flip 
(2 ดาน1 ดาน 
พลกิตามขอบดานส้ัน) 

— เปดการใชงานหรือปด
การใชงานการทําสําเน
าแบบ 2 ดาน 
และเลือกดานยาวหรือ
ดานส้ัน

ดูที ่

— — 2-sided Copy 
Page Layout 
(โครงหนาสําเนา 2 
ดาน)

(MFC-9340CDW)

LongEdge 
LongEdge 
(ตามขอบดานยาว 
ตามขอบดานยาว)*

LongEdge 
ShortEdge 
(ตามขอบดานยาว 
ตามขอบดานส้ัน)

ShortEdge 
LongEdge 
(ตามขอบดานส้ัน 
ตามขอบดานยาว)

ShortEdge 
ShortEdge 
(ตามขอบดานส้ัน 
ตามขอบดานส้ัน)

เลือกตัวเลือกโครงหนา
เมื่อคุณทําสําเนาแบบ 
N in 1 
(การจัดหนากระดาษใน
หนาเดียว) 2 ดาน 
จากเอกสาร 2 ดาน 

Advanced 
Settings 
(การตัง้คาขัน้สงู)

— Off (ปด)* — เปล่ียนแปลงปริมาณสี
พ้ืนหลังที่ถูกนําออก

ดูที ่

Remove 
Background 
Colour 
(กําจัดสีพ้ืนหลัง)

Low (ตํ่า)

Medium (กลาง)*

High (สูง)

Save as 
Shortcut 
(บันทึกเปนทา
งลัด)

— — — เพ่ิมการต้ังคาปจจุบัน
เปนทางลัด

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ตัวเลือก 1 ตัวเลือก 2 คําอธิบาย ดูท่ีหนา

 คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช

คาที่ต้ังจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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C

 สแกน C

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ตัวเลือก คําอธิบาย ดูท่ีหนา

to OCR (ไปยัง OCR) (เลือกเคร่ืองพีซี) Options (ตัวเลือก) ดูที่ ตัวเลือก (ไปยัง OCR) uu หนา 210 ดูที่ 

Save as 
Shortcut 
(บันทึกเปนทาง
ลัด)

— — เพ่ิมการต้ังคาปจจุบัน
เปนทางลัด

Start (เริม่ตน) — — เร่ิมตนการสแกน

to File (ไปยงัไฟล) (เลือกเคร่ืองพีซี) Options (ตัวเลือก) ดูที่ ตัวเลือก (ไปยังไฟล ไปยังภาพ หรือไปยังอเีมล) 
uu หนา 211

Save as 
Shortcut 
(บันทึกเปนทาง
ลัด)

— — เพ่ิมการต้ังคาปจจุบัน
เปนทางลัด

Start (เริม่ตน) — — เร่ิมตนการสแกน

to Image (ไปยงัภาพ) (เลือกเคร่ืองพีซี) Options (ตัวเลือก) ดูที่ ตัวเลือก (ไปยังไฟล ไปยังภาพ หรือไปยังอเีมล) 
uu หนา 211

Save as 
Shortcut 
(บันทึกเปนทาง
ลัด)

— — เพ่ิมการต้ังคาปจจุบัน
เปนทางลัด

Start (เริม่ตน) — — เร่ิมตนการสแกน

to USB (ไปยัง USB)

(MFC-9330CDW 
และ 
MFC-9340CDW)

Options (ตัวเลือก) ดูที่ ตัวเลือก (ไปยัง USB) uu หนา 212

Save as 
Shortcut 
(บนัทกึเปนทางลัด)

— — — เพ่ิมการต้ังคาปจจุบัน
เปนทางลัด

Start (เริม่ตน) — — — เร่ิมตนการสแกน

to E-mail 
(ไปยังอีเมล)

(เลือกเคร่ืองพีซี) Options (ตัวเลือก) ดูที่ ตัวเลือก (ไปยังไฟล ไปยังภาพ หรือไปยังอเีมล) 
uu หนา 211

Save as 
Shortcut 
(บันทึกเปนทาง
ลัด)

— — เพ่ิมการต้ังคาปจจุบัน
เปนทางลัด

Start (เริม่ตน) — — เร่ิมตนการสแกน

to E-mail 
Server 
(ไปยังเซริฟเวอร
อีเมล)

(เฉพาะดาวน
โหลดเทาน้ัน)

Address Book 
(สมุดที่อยู)

— — — เลือกที่อยูของผูรับจาก
สมุดที่อยู

Manual (ดวยตนเอง) — — — ใสที่อยูผูรับดวยตนเอง

 คูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช

คาทีต้ั่งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู

Scan
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to E-mail 
Server 
(ไปยังเซิรฟเวอร
อีเมล)

(เฉพาะดาวนโห
ลดเทาน้ัน)

(ตอ)

OK (ตกลง) Options (ตัวเลือก) ดูที่ ตัวเลือก (ไปยังเซริฟเวอรอีเมล) uu หนา 214 ดูที่ 

Save as 
Shortcut 
(บันทึกเปนทาง
ลัด)

— — เพ่ิมการต้ังคาปจจุบัน
เปนทางลัด

Start (เริม่ตน) — — เร่ิมตนการสแกน

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ตัวเลือก คําอธิบาย ดูท่ีหนา

 คูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช

คาที่ต้ังจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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C

to FTP (ไปยัง 
FTP)

(ชื่อโพรไฟล) Options (ตัวเลือก) ดูที่ ตัวเลือก (ไปยัง FTP และเครือขาย) uu หนา 216 ดูที่ 

Save as 
Shortcut 
(บันทึกเปนทาง
ลัด)

— — เพ่ิมการต้ังคาปจจุบัน
เปนทางลัด

Start (เริม่ตน) — — เร่ิมตนการสแกน

to Network 
(ไปยังเครือขาย)

(ชื่อโพรไฟล) Options (ตัวเลือก) ดูที่ ตัวเลือก (ไปยัง FTP และเครือขาย) uu หนา 216

Save as 
Shortcut 
(บันทึกเปนทาง
ลัด)

— — เพ่ิมการต้ังคาปจจุบัน
เปนทางลัด

Start (เริม่ตน) — — เร่ิมตนการสแกน

WS Scan 
(บรกิาร WS Scan)

(ปรากฏเมื่อคุณ
ติดต้ังเว็บเซอร
วิสการสแกน 
ซึ่งจะแสดงใน 
Network 
Explorer 
ในคอมพิวเตอร
ของคุณ)

Scan (สแกน) — — — สแกนขอมูลโดยใช
โพรโทคอลเว็บเซอรวิสScan for 

E-mail 
(สแกนสําหรบัอีเมล)

— — —

Scan for Fax 
(สแกนสําหรบัโทรสาร)

— — —

Scan for 
Print 
(สแกนสําหรบัพิมพ)

— — —

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ตัวเลือก คําอธิบาย ดูท่ีหนา

 คูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช

คาทีต้ั่งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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ตัวเลือก (ไปยัง OCR) C

ระดับ 1 ระดับ 2 ตัวเลือก คําอธิบาย ดูท่ีหนา

Options 
(ตัวเลือก)

2-sided Scan (สแกน 2 ดาน)

(MFC-9340CDW)

Off (ปด)*

2-sided Scan: Long Edge 
(สแกน 2 ดาน: ตามขอบดานยาว)

2-sided Scan: Short Edge 
(สแกน 2 ดาน: ตามขอบดานส้ัน)

เลือกโหมดการสแกน 2 
ดาน

ดูที ่

Set with Touch Panel 
(ต้ังคาดวยแผงสัมผัส)

Off(Set with Computer) 
(ปด (ต้ังจากคอมพิวเตอร))*

On (เปด)

เพ่ือเปล่ียนการต้ังคาโดยใช
จอสัมผัส เลือก On (เปด)

Scan Type (ชนิดการสแกน) Colour (สี)

Grey (สีเทา)

Black and White (สีขาวดํา)*

เลือกชนิดการสแกนสําหรับ
เอกสารของคุณ

Resolution (ความละเอียด) 100 dpi

200 dpi*

300 dpi

600 dpi

เลือกความละเอียดการ
สแกนสําหรับเอกสารของ
คุณ

File Type (ชนิดไฟล) Text (ตัวอักษร)*

HTML

RTF

เลือกชนิดไฟลสําหรับ
เอกสารของคุณ

Scan Size (ขนาดการสแกน) A4*

Letter (จดหมาย)

Legal

เลือกขนาดการสแกน
สําหรับเอกสารของคุณ

คูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช

คาทีต้ั่งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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ตัวเลือก (ไปยังไฟล ไปยังภาพ หรือไปยังอีเมล) C

ระดับ 1 ระดบั 2 ตัวเลือก คําอธิบาย ดูท่ีหนา

Options 
(ตัวเลือก)

2-sided Scan (สแกน 2 ดาน)

(MFC-9340CDW)

Off (ปด)*

2-sided Scan: Long Edge 
(สแกน 2 ดาน: ตามขอบดานยาว)

2-sided Scan: Short Edge 
(สแกน 2 ดาน: ตามขอบดานส้ัน)

เลือกโหมดการสแกน 2 ดาน ดูที ่

Set with Touch Panel 
(ต้ังคาดวยแผงสัมผัส)

Off(Set with Computer) 
(ปด (ต้ังจากคอมพิวเตอร))*

On (เปด)

เพ่ือเปล่ียนการต้ังคาโดยใช
จอสัมผัส เลือก On (เปด)

Scan Type (ชนิดการสแกน) Colour (สี)*

Grey (สีเทา)

Black and White (สีขาวดํา)

เลือกชนิดการสแกนสําหรับ
เอกสารของคุณ

Resolution (ความละเอยีด) 100 dpi

200 dpi*

300 dpi

600 dpi

เลือกความละเอียดการ
สแกนสําหรับเอกสารของ
คุณ

File Type (ชนิดไฟล) (เมื่อคุณเลือก Colour (สี) หรือ 
Grey (สีเทา) ใน Scan Type 
(ชนิดการสแกน))

PDF*

JPEG

(เมื่อคุณเลือก Black and 
White (สีขาวดํา) ใน Scan 
Type (ชนิดการสแกน))

PDF*

TIFF

เลือกชนิดไฟลสําหรับ
เอกสารของคุณ

Scan Size (ขนาดการสแกน) A4*

Letter (จดหมาย)

Legal

เลือกขนาดการสแกนสําหรับ
เอกสารของคุณ

Remove Background Colour 
(กาํจดัสีพ้ืนหลัง)

Off (ปด)*

Low (ตํ่า)

Medium (กลาง)

High (สูง)

เปล่ียนแปลงปริมาณสีพ้ืน
หลังที่ถูกนําออก

ฟงกชั่นน้ีใชไมไดกับการ
สแกนแบบขาวดํา

คูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช

คาที่ต้ังจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมเีคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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ตัวเลือก (ไปยัง USB) C

ระดับ 1 ระดับ 2 ตัวเลือก คําอธิบาย ดูท่ีหนา

Options 
(ตัวเลือก)

2-sided Scan (สแกน 2 ดาน)

(MFC-9340CDW)

Off (ปด)*

2-sided Scan: Long Edge 
(สแกน 2 ดาน: ตามขอบดานยาว)

2-sided Scan: Short Edge 
(สแกน 2 ดาน: ตามขอบดานส้ัน)

เลือกโหมดการสแกน 2 ดาน ดูที่ 

Scan Type (ชนิดการสแกน) Colour (สี)*

Grey (สีเทา)

Black and White (สีขาวดํา)

เลือกชนิดการสแกนสําหรับ
เอกสารของคุณ

Resolution (ความละเอียด) (เมื่อคุณเลือก Colour (สี) ใน 
Scan Type (ชนิดการสแกน))

100 dpi

200 dpi*

300 dpi

600 dpi

Auto (อัตโนมัติ)

(เมื่อคุณเลือก Grey (สีเทา) ใน 
Scan Type (ชนิดการสแกน))

100 dpi

200 dpi*

300 dpi

Auto (อัตโนมัติ)

(เมื่อคุณเลือก Black and 
White (สีขาวดํา) ใน Scan 
Type (ชนิดการสแกน))

200 dpi*

300 dpi

200x100

เลือกความละเอียดการ
สแกนสําหรับเอกสารของ
คุณ

 คูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช

คาทีต้ั่งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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C

Options 
(ตัวเลือก)

(ตอ)

File Type (ชนิดไฟล) (เมื่อคุณเลือก Colour (สี) หรือ 
Grey (สีเทา) ใน Scan Type 
(ชนิดการสแกน))

PDF*

JPEG

PDF/A

Secure PDF (PDF ท่ีไดรบัการปองกัน)

Signed PDF (PDF ทีล่งลายมือชือ่)

XPS

(เมื่อคุณเลือก Black and 
White (สีขาวดํา) ใน Scan 
Type (ชนิดการสแกน))

PDF*

PDF/A

Secure PDF (PDF ท่ีไดรบัการปองกัน)

Signed PDF (PDF ทีล่งลายมือชือ่)

TIFF

เลือกชนิดไฟลสําหรับ
เอกสารของคุณ

ดูที่ 

Glass Scan Size 
(ขนาดสแกนกระจกสแกน)

A4*

Letter (จดหมาย)

เพ่ือสแกนเอกสารขนาด 
Letter 
คุณจะตองเปล่ียนการต้ังคา
ขนาดกระจกสแกน

File Name (ชื่อไฟล) — ปอนชื่อไฟลของขอมูลที่
สแกน

File Size (ขนาดไฟล) Small (เล็ก)

Medium (กลาง)*

Large (ใหญ)

เลือกขนาดไฟลสําหรับการ
สแกนสี หรือขาวดํา

Remove Background Colour 
(กาํจดัสีพ้ืนหลัง)

Off (ปด)*

Low (ตํ่า)

Medium (กลาง)

High (สูง)

เปล่ียนแปลงปริมาณสีพ้ืน
หลังที่ถูกนําออก

Set New Default 
(ต้ังคาเร่ิมตนใหม)

Yes (ใช)

No (ไมใช)

บันทึกการต้ังคาการสแกน
ของคุณเปนการต้ังคาเร่ิมตน

Factory Reset 
(รีเซ็ตคาที่ต้ังจากโรงงาน)

Yes (ใช)

No (ไมใช)

คืนคาการต้ังคาการสแกนทั้ง
หมดที่คุณเปล่ียนแปลงให
เปนคาเร่ิมตนจากโรงงาน

ระดับ 1 ระดบั 2 ตัวเลือก คําอธิบาย ดูท่ีหนา

 คูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช

คาที่ต้ังจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมเีคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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ตัวเลือก (ไปยังเซิรฟเวอรอีเมล) C

ระดับ 1 ระดับ 2 ตัวเลือก คําอธิบาย ดูท่ีหนา

Options 
(ตัวเลือก)

2-sided Scan (สแกน 2 ดาน)

(MFC-9340CDW)

Off (ปด)*

2-sided Scan: Long Edge 
(สแกน 2 ดาน: ตามขอบดานยาว)

2-sided Scan: Short Edge 
(สแกน 2 ดาน: ตามขอบดานส้ัน)

เลือกโหมดการสแกน 2 ดาน ดูที่ 

Scan Type (ชนิดการสแกน) Colour (สี)*

Grey (สีเทา)

Black and White (สีขาวดํา)

เลือกชนิดการสแกนสําหรับ
เอกสารของคุณ

Resolution (ความละเอียด) (เมื่อคุณเลือก Colour (สี) ใน 
Scan Type (ชนิดการสแกน))

100 dpi

200 dpi*

300 dpi

600 dpi

Auto (อัตโนมัติ)

(เมื่อคุณเลือก Grey (สีเทา) ใน 
Scan Type (ชนิดการสแกน))

100 dpi

200 dpi*

300 dpi

Auto (อัตโนมัติ)

(เมื่อคุณเลือก Black and 
White (สีขาวดํา) ใน Scan 
Type (ชนิดการสแกน))

200 dpi*

300 dpi

200x100

เลือกความละเอียดการ
สแกนสําหรับเอกสารของ
คุณ

 คูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช

คาทีต้ั่งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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C

Options 
(ตัวเลือก)

(ตอ)

File Type (ชนิดไฟล) (เมื่อคุณเลือก Colour (สี) หรือ 
Grey (สีเทา) ใน Scan Type 
(ชนิดการสแกน))

PDF*

JPEG

PDF/A

Secure PDF (PDF ท่ีไดรบัการปองกัน)

Signed PDF (PDF ทีล่งลายมือชือ่)

XPS

(เมื่อคุณเลือก Black and 
White (สีขาวดํา) ใน Scan 
Type (ชนิดการสแกน))

PDF*

PDF/A

Secure PDF (PDF ท่ีไดรบัการปองกัน)

Signed PDF (PDF ทีล่งลายมือชือ่)

TIFF

เลือกชนิดไฟลสําหรับ
เอกสารของคุณ

ดูที ่

Glass Scan Size 
(ขนาดสแกนกระจกสแกน)

A4*

Letter (จดหมาย)

เพ่ือสแกนเอกสารขนาด 
Letter 
คุณจะตองเปล่ียนการต้ังคา
ขนาดกระจกสแกน

File Size (ขนาดไฟล) Small (เล็ก)

Medium (กลาง)*

Large (ใหญ)

เลือกขนาดไฟลสําหรับการ
สแกนสี หรือขาวดํา

Set New Default 
(ต้ังคาเร่ิมตนใหม)

Yes (ใช)

No (ไมใช)

บันทึกการต้ังคาการสแกน
ของคุณเปนการต้ังคาเร่ิมตน

Factory Reset 
(รีเซ็ตคาที่ต้ังจากโรงงาน)

Yes (ใช)

No (ไมใช)

คืนคาการต้ังคาการสแกนทั้ง
หมดที่คุณเปล่ียนแปลงให
เปนคาเร่ิมตนจากโรงงาน

ระดับ 1 ระดบั 2 ตัวเลือก คําอธิบาย ดูท่ีหนา

 คูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช

คาที่ต้ังจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมเีคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู



216

ตัวเลือก (ไปยัง FTP และเครือขาย) C

ระดับ 1 ระดับ 2 ตัวเลือก คําอธิบาย ดูท่ีหนา

Options (ตัวเลือก) 2-sided Scan (สแกน 2 ดาน)

(MFC-9340CDW)

Off (ปด)*

2-sided Scan: Long Edge 
(สแกน 2 ดาน: ตามขอบดานยาว)

2-sided Scan: Short Edge 
(สแกน 2 ดาน: ตามขอบดานส้ัน)

เลือกโหมดการสแกน 2 ดาน ดูที่ 

Scan Type (ชนิดการสแกน) Colour (สี)*

Grey (สีเทา)

Black and White (สีขาวดํา)

เลือกชนิดการสแกนสําหรับ
เอกสารของคุณ

Resolution (ความละเอียด) (เมื่อคุณเลือก Colour (สี) ใน 
Scan Type (ชนิดการสแกน))

100 dpi

200 dpi*

300 dpi

600 dpi

Auto (อัตโนมัติ)

(เมื่อคุณเลือก Grey (สีเทา) ใน 
Scan Type (ชนิดการสแกน))

100 dpi

200 dpi*

300 dpi

Auto (อัตโนมัติ)

(เมื่อคุณเลือก Black and 
White (สีขาวดํา) ใน Scan 
Type (ชนิดการสแกน))

200 dpi*

300 dpi

200x100

เลือกความละเอียดการ
สแกนและรูปแบบไฟล
สําหรับเอกสารของคุณ

 คูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช
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C

Options (ตัวเลือก)

(ตอ)

File Type (ชนิดไฟล) (เมื่อคุณเลือก Colour (สี) หรือ 
Grey (สีเทา) ใน Scan Type 
(ชนิดการสแกน))

PDF*

JPEG

PDF/A

Secure PDF (PDF ท่ีไดรบัการปองกัน)

Signed PDF (PDF ทีล่งลายมือชือ่)

XPS

(เมื่อคุณเลือก Black and 
White (สีขาวดํา) ใน Scan 
Type (ชนิดการสแกน))

PDF*

PDF/A

Secure PDF (PDF ท่ีไดรบัการปองกัน)

Signed PDF (PDF ทีล่งลายมือชือ่)

TIFF

เลือกความละเอียดการ
สแกนและรูปแบบไฟล
สําหรับเอกสารของคุณ

ดูที ่

Glass Scan Size 
(ขนาดสแกนกระจกสแกน)

A4*

Letter (จดหมาย)

เพ่ือสแกนเอกสารขนาด 
Letter 
คุณจะตองเปล่ียนการต้ังคา
ขนาดกระจกสแกน

File Name (ชื่อไฟล) BRNXXXXXXXXXX*

Estimate (ประมาณ)

Report (รายงาน)

Order sheet (ใบคําส่ัง)

Contract sheet (ใบสัญญา)

Check (ตรวจสอบ)

Receipt (ใบเสร็จ)

<Manual> (ดวยตนเอง)

เลือกต้ังชื่อไฟลลวงหนา 
ถาคุณเลือก <Manual> 
(ดวยตนเอง) 
คุณสามารถต้ังชื่อไฟลได
ตามตองการ 

“XXXXXXXXXX” คือ MAC 
แอดเดรส/ที่อยูอีเทอรเน็ต 
ของเคร่ืองของคุณ

File Size (ขนาดไฟล) Small (เล็ก)

Medium (กลาง)*

Large (ใหญ)

เลือกขนาดไฟลสําหรับการ
สแกนสี หรือขาวดํา

Remove Background Colour 
(กาํจดัสีพ้ืนหลัง)

Off (ปด)*

Low (ตํ่า)

Medium (กลาง)

High (สูง)

เปล่ียนแปลงปริมาณสี
พ้ืนหลังที่ถูกนําออก

User Name (ชื่อผูใช) — ปอนชื่อผูใช

ระดับ 1 ระดบั 2 ตัวเลือก คําอธิบาย ดูท่ีหนา

 คูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช

คาที่ต้ังจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมเีคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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การพิมพโดยตรง (MFC-9330CDW และ MFC-9340CDW) C

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา

Direct 
Print 
(การพิมพโดย
ตรง)

(เลือกไฟล) Print Settings 
(การต้ังคาการพมิพ)

(จํานวนชุดพิมพ 
(001-999))

Paper Type 
(ชนิดกระดาษ)

Thin (บาง)

Plain Paper 
(กระดาษธรรมดา)*

Thick (หนา)

Thicker (หนากวา)

Recycled 
Paper 
(กระดาษรีไซเคิล)

Glossy (เคลือบมนั)

ต้ังคาประเภทส่ือการ
พิมพเมื่อพิมพโดยตรง
จาก USB flash 
memory drive

65

Paper Size 
(ขนาดกระดาษ)

A4*

Letter 
(จดหมาย)

Legal

EXE

A5

A5 L

A6

B5

Folio

ต้ังคาขนาดกระดาษเมื่อ
พิมพโดยตรงจาก USB 
flash memory drive

65

Multiple Page 
(หลายหนา)

1in1 (1ใน1)*

2in1 (2ใน1)

4in1 (4ใน1)

9in1 (9ใน1)

16in1 (16ใน1)

25in1 (25ใน1)

1 in 2x2 pages 
(1 ใน 2x2 หนา)

1 in 3x3 pages 
(1 ใน 3x3 หนา)

1 in 4x4 pages 
(1 ใน 4x4 หนา)

1 in 5x5 pages 
(1 ใน 5x5 หนา)

ต้ังคาโครงหนากระดาษ
เมื่อพิมพหลายหนาโดย
ตรงจาก USB flash 
memory drive

65

คาที่ต้ังจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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C

Direct 
Print 
(การพิมพโดย
ตรง)

(ตอ)

(เลือกไฟล) Print Settings 
(การต้ังคาการพมิพ)

(จํานวนชุดพิมพ 
(001-999))

(ตอ)

Orientation 
(ทิศทาง)

Portrait (แนวตัง้)*

Landscape (แนวนอน)

ต้ังคาการจัดวางหนา
เมื่อพิมพโดยตรงจาก 
USB flash memory 
drive

65

2-sided (2 
ดาน)

Off (ปด)*

Long Edge (ขอบยาว)

Short Edge (ขอบสัน้)

เลือกรูปแบบการพิมพ 2 
ดานเมื่อพิมพโดยตรง
จาก USB flash 
memory drive

65

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา

คาที่ต้ังจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู



220

Direct 
Print 
(การพิมพโดย
ตรง)

(ตอ)

(เลือกไฟล) Print Settings 
(การต้ังคาการพมิพ)

(จํานวนชุดพิมพ 
(001-999))

(ตอ)

Collate 
(การพิมพ
เรียงชุด)

On (เปด)*

Off (ปด)

เปดการใชงานหรือปด
การใชงานการเก็บเรียง
หนาเมื่อพิมพโดยตรง
จาก USB flash 
memory drive

65

Print 
Quality 
(คุณภาพ
การพิมพ)

Normal (ธรรมดา)*

Fine (ละเอียด)

ต้ังคาตัวเลือกคุณภาพ
การพิมพเมื่อพิมพโดย
ตรงจาก USB flash 
memory drive

65

PDF Option 
(ตัวเลือก PDF)

Document (เอกสาร)*

Document&Markup 
(เอกสารและมารกอัพ)

Document&Stamps 
(เอกสารและตราประทบั)

ต้ังคาการพิมพโดยตรง
ผาน USB 
วาจะใหพิมพขอคิดเห็น 
(การทําเคร่ืองหมาย) 
หรือตราประทับในไฟล 
PDF 
พรอมกับขอความหรือ
ไม

65

Index 
Print 
(พิมพดัชนี)

— — — — พิมพหนาภาพยอ 65

DefaultSettings 
(การตัง้คาเริม่ตน)

Paper Type 
(ชนิดกระดาษ)

— — Thin (บาง)

Plain Paper 
(กระดาษธรรมดา)*

Thick (หนา)

Thicker (หนากวา)

Recycled 
Paper 
(กระดาษรีไซเคิล)

Glossy 
(เคลือบมัน)

ต้ังคาประเภทส่ือการ
พิมพเร่ิมตนเมื่อพิมพ
โดยตรงจาก USB 
flash memory drive

67

Paper Size 
(ขนาดกระดาษ)

— — A4*

Letter 
(จดหมาย)

Legal

EXE

A5

A5 L

A6

B5

Folio

ต้ังคาขนาดกระดาษเร่ิม
ตนเมื่อพิมพโดยตรง
จาก USB flash 
memory drive

67

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา

คาที่ต้ังจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมเีคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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C

DefaultSettings 
(การตัง้คาเริม่ตน)

(ตอ)

Multiple Page 
(หลายหนา)

— — 1in1 (1ใน1)*

2in1 (2ใน1)

4in1 (4ใน1)

9in1 (9ใน1)

16in1 (16ใน1)

25in1 (25ใน1)

1 in 2x2 pages 
(1 ใน 2x2 หนา)

1 in 3x3 pages 
(1 ใน 3x3 หนา)

1 in 4x4 pages 
(1 ใน 4x4 หนา)

1 in 5x5 pages 
(1 ใน 5x5 หนา)

ต้ังคารูปแบบกระดาษ
เร่ิมตนเมื่อพิมพหลาย
หนาโดยตรงจาก USB 
flash memory drive

67

Orientation 
(ทิศทาง)

— — Portrait (แนวตัง้)*

Landscape (แนวนอน)

ต้ังคาการจัดวางหนา
เร่ิมตนเมื่อพิมพโดย
ตรงจาก USB flash 
memory drive

67

Collate 
(การพิมพเรียงชุด)

— — On (เปด)*

Off (ปด)

เปดการใชงานหรือปด
การใชงานการเก็บเรียง
หนาเร่ิมตนเมื่อพิมพ
โดยตรงจาก USB 
flash memory drive

67

Print Quality 
(คุณภาพการพิมพ)

— — Normal (ธรรมดา)*

Fine (ละเอียด)

ต้ังคาตัวเลือกคุณภาพ
การพิมพเร่ิมตนเมื่อ
พิมพโดยตรงจาก USB 
flash memory drive

67

PDF Option 
(ตัวเลือก PDF)

— — Document (เอกสาร)*

Document&Markup 
(เอกสารและมารกอัพ)

Document&Stamps 
(เอกสารและตราประทบั)

ต้ังคาเร่ิมตนการพิมพ
โดยตรงผาน USB 
วาจะใหพิมพขอคิดเห็น 
(การทําเคร่ืองหมาย) 
หรือตราประทับในไฟล 
PDF 
พรอมกับขอความหรือ
ไม

67

Index Print 
(พิมพดัชนี)

— — Simple (งาย)*

Details (รายละเอียด)

ต้ังคาเร่ิมตนตัวเลือก
การพิมพดัชนี 
รูปแบบงายหรือ
รายละเอยีด

67

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา

คาที่ต้ังจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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 ผงหมึก (โทนเนอร) C

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ตวัเลือก คําอธิบาย ดูท่ีหนา

Toner Life 
(อายุโทนเนอร)

— — ดูอายุการใชงานผงหมึก 
(โทนเนอร) 
ที่เลือกโดยประมาณ
สําหรับแตละสี

ดูที่ 

Test Print 
(การทดลองพิมพ)

— — พิมพหนากระดาษ
สําหรับการทดสอบพิมพ

Calibration 
(การปรับเทียบ)

Calibrate (ปรบัเทยีบ) Yes (ใช)

No (ไมใช)

ปรับความเขมสี 
หรือคืนคาการปรับแตง
คาของสีเปนการต้ังคา
จากโรงงาน

117

Reset (รีเซ็ต) Yes (ใช)

No (ไมใช)

Auto Regist. 
(ลงทะเบียนอัตโนมัติ)

— Yes (ใช)

No (ไมใช)

ปรับตําแหนงพิมพของ
แตละสีโดยอตัโนมัติ

118

 คูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช

คาที่ต้ังจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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C

 การตั้งคา Wi-Fi C

หมายเหตุ
หลังจากต้ังคา Wi-Fi แลว คุณไมสามารถเปล่ียนการต้ังคาจากหนาจอหลักได เปล่ียนการต้ังคาสําหรับ 
Wi-Fi ในหนาจอการต้ังคา

 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดบั 3 ตัวเลือก คําอธิบาย ดูท่ีหนา

Setup Wizard 
(ตัวชวยการต้ังคา)

— — กําหนดคาเซิรฟเวอรการ
พิมพภายในของคุณ

ดูที่ 

Setup with PC 
(ตัง้คาดวยคอมพวิเตอร)

— — การกําหนดการต้ังคา 
Wi-Fi 
โดยใชคอมพิวเตอร

WPS/AOSS — — กําหนดคาการต้ังคา
เครือขายแบบไรสาย
ไดงายดายโดยใชปุมกด
เพียงปุมเดียว

WPS w/PIN Code (WPS w/รหัส PIN) — — กําหนดคาเครือขายแบบ
ไรสายโดยใช WPS ทีม่ี 
PIN code ไดโดยงาย

 คูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช

คาทีต้ั่งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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เว็บ (หนาจอเพ่ิมเติม) C

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ตวัเลือก คําอธิบาย หนา

Web (เว็บ) Picasa Web 
Albums™

— — เชื่อมตอกับเคร่ือง
บราเดอรเขากับบริการ
อินเทอรเน็ต

ดูที่ 

Google Drive™ — —

Flickr® — —

Facebook — —

Evernote — —

Dropbox — —

 เย่ียมชม Brother Solutions Center เพ่ือดาวนโหลด Web Connect Guide 
(คูมือการเชื่อมตอกับเว็บไซต) ไดที่ http://solutions.brother.com/

คาที่ต้ังจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู

http://solutions.brother.com/


ตารางการตั้งคาและคุณสมบัติ 

225

C

 ทางลัด C

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ตัวเลือก คําอธบิาย หนา

Add Shortcut 
(เพ่ิมทางลัดใหม)

Copy (สาํเนา) Receipt (ใบเสรจ็) — ดูที่ Options 
(ตัวเลือก) 
uu หนา 203

เลือกการต้ังคาที่ตอง
การจากรายการทีต้ั่ง
คาไวลวงหนา

15

Normal (ธรรมดา) —

2in1(ID) (2 ใน 1 (ID)) —

2in1 (2ใน1) —

2-sided(12) (2 ดาน(12)) —

2-sided(22) (2 ดาน(22))

(MFC-9340CDW)

—

Paper Save 
(ประหยัดกระดาษ)

—

Fax (โทรสาร)

(Options 
(ตัวเลือก))

Fax 
Resolution 
(ความละเอียด
โทรสาร)

— Standard (มาตรฐาน)

Fine (ละเอยีด)

S.Fine (ละเอียดมาก)

Photo (รปูถาย)

ต้ังคาความละเอยีด
สําหรับโทรสารสงออก

16

2-sided Fax 
(โทรสาร 2 ดาน)

(MFC-9340CDW)

— Off (ปด)

2-sided Scan: 
Long Edge 
(สแกน 2 ดาน: 
ตามขอบดานยาว) 

2-sided Scan: 
Short Edge 
(สแกน 2 ดาน: 
ตามขอบดานส้ัน) 

เลือกโหมดการสแกน
โทรสาร 2 ดาน

16

Contrast 
(ความคมชัด)

— Auto (อัตโนมัต)ิ

Light (สวาง)

Dark (มืด)

เปล่ียนความจางหรือ
ความเขมของโทรสาร
ที่คุณสง

16

คาทีต้ั่งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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Add Shortcut 
(เพ่ิมทางลัดใหม)

(ตอ)

Fax (โทรสาร)

(Options 
(ตัวเลือก))

(ตอ)

Broadcasting 
(การกระจายสัญญ
าณ)

— Add Number 
(เพ่ิมหมายเลข)

(ตัวเลือก)

Add Number 
(เพ่ิมหมายเลข)

Add from 
Address book 
(เพ่ิมจากสมดุทีอ่ยู)

Search in 
Address book 
(คนหาในสมดุทีอ่ยู)

สงขอความโทรสาร
เดียวกนัไปยัง
หมายเลขโทรสารมาก
กวาหน่ึงหมายเลข

16

Real Time TX 
(TX เวลาจริง)

— On (เปด)

Off (ปด)

สงโทรสารโดยไมใช
หนวยความจํา

16

Coverpage 
Setup 
(ต้ังคาใบปะหนา)

Coverpage 
Setup 
(ต้ังคาใบปะหนา)

On (เปด)

Off (ปด)

สงหนาปกที่คุณต้ัง
โปรแกรมโดยอัตโนมัติ

16

Coverpage 
Note 
(บันทึกหนาปก)

1.Note Off 
(1.ปดความเหน็)

2.Please Call 
(2.โปรดโทร)

3.Urgent (3.ดวน)

4.Confidential 
(4.ความลบั)

5.

6.

Total Pages (หนารวม) —

Overseas Mode 
(โหมดตางประเทศ)

— On (เปด)

Off (ปด)

ถาคุณประสบปญหาใน
การสงโทรสารในตาง
ประเทศ ต้ังคาน้ีไปที ่
เปด

16

Glass Scan 
Size 
(ขนาดสแกน
กระจกสแกน)

— Letter (จดหมาย)

A4

ปรับพ้ืนที่การสแกน
ของกระจกสแกนเนอร
ตามขนาดเอกสาร

16

Scan (สแกน) to File (ไปยังไฟล) — เลือกเคร่ืองพีซี สแกนเอกสารขาวดํา
หรือเอกสารสีไปยัง
คอมพิวเตอรของคุณ

17

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา

คาที่ต้ังจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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C

Add Shortcut 
(เพ่ิมทางลัดใหม)

(ตอ)

Scan (สแกน)

(ตอ)

to OCR (ไปยัง OCR) — เลือกเคร่ืองพีซี แปลงเอกสารขอความ
ของคุณเปนไฟลขอ
ความทีแ่กไขได

17

to Image (ไปยังภาพ) — เลือกเคร่ืองพีซี สแกนภาพสี 
ไปยังแอพพลิเคชั่น
กราฟคของคุณ

17

to USB (ไปยัง USB) — 2-sided Scan 
(สแกน 2 ดาน) 
(MFC-9340CDW)

Scan Type 
(ชนิดการสแกน)

Resolution 
(ความละเอียด)

File Type 
(ชนิดไฟล)

Glass Scan 
Size 
(ขนาดสแกน
กระจกสแกน)

File Name 
(ชื่อไฟล)

File Size 
(ขนาดไฟล)

Remove 
Background 
Colour 
(กําจัดสีพ้ืนหลัง) 

สแกนเอกสารไปยัง 
USB Flash memory 
drive

17

to E-mail (ไปยงัอีเมล) — เลือกเคร่ืองพีซี สแกนเอกสารขาวดํา
หรือเอกสารสีไปยัง
แอพพลิเคชั่นอีเมล
ของคุณ

17

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ตัวเลือก คําอธบิาย หนา

คาทีต้ั่งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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Add Shortcut 
(เพ่ิมทางลัดใหม)

(ตอ)

Scan (สแกน)

(ตอ)

to E-mail 
Server 
(ไปยังเซิรฟเวอร
อีเมล)

— Address (ทีอ่ยู)

2-sided Scan 
(สแกน 2 ดาน) 
(MFC-9340CDW)

Scan Type 
(ชนิดการสแกน)

Resolution 
(ความละเอียด)

File Type 
(ชนิดไฟล)

Glass Scan Size 
(ขนาดสแกน
กระจกสแกน)

File Size 
(ขนาดไฟล)

สแกนเอกสารขาวดํา
หรือเอกสารสีไปยัง
เซิรฟเวอรอีเมล
ของคุณ

17

to Network 
(ไปยังเครือขาย)

— ชื่อโพรไฟล สงขอมูลที่สแกนไปยัง
เซิรฟเวอร CIFS 
ในเครือขายทองถ่ิน
ของคุณหรือบน
อนิเทอรเน็ต

17

to FTP (ไปยัง FTP) — ชื่อโพรไฟล สงขอมูลที่สแกนผาน 
FTP

17

Web (เว็บ) Picasa Web 
Albums™

— — เย่ียมชม Brother 
Solutions Center 
เพ่ือดาวนโหลด Web 
Connect Guide 
(คูมือการเชื่อมตอกับเ
ว็บไซต) ที่ 
http://solutions.
brother.com/

18

Google Drive™ — —

Flickr® — —

Facebook — —

Evernote — —

Dropbox — —

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา

คาที่ต้ังจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู

http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
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การใสขอความ C

เมื่อคุณตองการใสขอความไปยังเครื่อง จะมีแปนพิมพปรากฏข้ึนบนจอสัมผัส

กด  เพ่ือเปล่ียนระหวางตัวอักษร ตัวเลข และอักขระพิเศษ

กด  เพ่ือเปล่ียนระหวางตัวพิมพใหญและตัวพิมพเล็ก
 

การแทรกชองวาง

เพ่ือใสเวนวรรค กด Space (เวนวรรค) หรอื c

การแกไข

ถาคุณใสตัวอักษรไมถูกตอง และคุณตองการเปล ี่ยนตัวอักษรนั้น 
ใชปุมลูกศรเพ่ือเล่ือนเคอรเซอรไปไวใตตัวอักษรท่ีผิด กด  แลวปอนตัวอักษรท่ีถูกตอง 
คุณยังสามารถแทรกตัวอักษรโดยยายเคอรเซอรและปอนอักษรไดดวย

ถาหนาจอไมแสดง d กด  ซํ้าๆ จนกระท่ังคุณลบตัวอักษรท่ีผิด ปอนอักษรท่ีถูกตอง

หมายเหตุ
• อักษรท่ีมีอยูอาจแตกตางกันไป ข้ึนอยูกับประเทศของคุณ

• รูปแบบการจัดเรียงแปนพิมพอาจแตกตางกันไป ขึ นอยูกับคาติดต้ังฟงกชั่นของคุณ
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D
ขอมูลทั่วไป D

1 วัดตามแนวทแยง
2 การเชือ่มตอ USB กับเคร่ืองคอมพิวเตอร
3 วัดตาม IEC 62301 Edition 2.0
4 การใชพลังงานจะแตกตางออกไปเล็กนอย ทั้งน้ีข ึ้นกับสภาพแวดลอมในการใชงาน และการสึกหรอของสวนประกอบ

ขอกําหนด D

รุน MFC-9140CDN MFC-9330CDW MFC-9340CDW

ประเภทเคร่ืองพิมพ แอลอีดี

วิธีการพิมพ เครื่องพิมพ Electrophotographic LED

ความจุของหนวยความจํา 192 MB 256 MB

หนาจอแสดงผลแบบ LCD 
(จอแสดงผลแบบผลึกเหลว)

3.7 นิ้ว (93.4 มม.) หนาจอแสดงผลแบบ LCD ระบบสัมผัส 1 
และแผงจอสัมผัส

แหลงพลังงาน 220 - 240 V AC 50/60 Hz

ปริมาณการใชไฟฟา 2 
(เฉลี่ย)

สงูสุด ประมาณ 1200 W

การพิมพ ประมาณ 375 W ท่ีอุณหภูมิ 25 °C

การทําสําเนา ประมาณ 380 W ท่ีอุณหภูมิ 25 °C

พรอม ประมาณ 70 W ท่ีอุณหภูมิ 25 °C

พัก ประมาณ 7.5 W

โหมดหยุดช่ัว
คราว

ประมาณ 1.8 W

ปดเครื่อง 3 4 ประมาณ 0.05 W

ขนาด  

นํ้าหนัก (รวมวัสดุการพิมพ) 23.6 กก. 23.5 กก.

410 mm 483 mm

410 mm
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D

รุน MFC-9140CDN MFC-9330CDW MFC-9340CDW

ระดับเสียง
รบกวน

ความดันเสียง การพิมพ LPAm = 53.0 dB (A)

พรอม LPAm = 33 dB (A)

กําลังเสียง การพิมพ

(สี)

LWAd = 6.39 B (A)

การพิมพ

(ขาวดํา)

LWAd = 6.42 B (A)

พรอม LWAd = 4.44 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)

ADF (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) สูงสุด 35 แผน

เพ่ือใหไดคุณภาพงานพิมพท่ีดีท่ีสดุ ขอแนะนําให:

อุณหภูมิ: 20 ถึง 30 °C

ความช้ืน: 50% ถึง 70%

กระดาษ: 80 g/m2
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ขนาดเอกสาร D

รุน MFC-9140CDN MFC-9330CDW MFC-9340CDW

ขนาดเอกสาร 
(1 ดาน)

ความกวางของ ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)

147.3 ถึง 215.9 มม.

ความยาวของ ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)

147.3 ถึง 355.6 มม.

ความกวางของกระจกสแกนเนอร สูงสดุ 215.9 มม.

ความยาวกระจกสแกนเนอร สูงสดุ 300.0 มม.

ขนาดเอกสาร 
(2 ดาน)

ความกวางของ ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)

— 147.3 ถึง 215.9 
มม.

ความยาวของ ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)

— 147.3 ถึง 355.6 
มม.
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ส่ือส่ิงพิมพ D

1 สําหรับฉลาก 
แนะนําใหนํากระดาษที่พิมพแลวออกจากถาดรองรับกระดาษออกทันทหีลังจากออกจากเคร่ืองพิมพเพ่ือหลีกเล่ียงการติดกัน

รุน MFC-9140CDN MFC-9330CDW MFC-9340CDW

การใส
กระดาษ 

ถาดใส
กระดาษ

ชนิดของ
กระดาษ

กระดาษธรรมดา กระดาษชนิดบางและกระดาษรีไซเคิล

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

น้ําหนัก
กระดาษ

60 ถึง 105 g/m2

ความจุ
กระดาษสูงสุด

สงูสุด 250 แผน 80 g/m2 กระดาษธรรมดา

ชองปอน
เอกสารเอนก
ประสงค

ชนิดของ
กระดาษ

กระดาษธรรมดา กระดาษชนิดบาง กระดาษชนิดหนา 
กระดาษชนิดหนาพิเศษ กระดาษรีไซเคิล กระดาษปอนด  ฉลาก 
ซองจดหมาย ซองจดหมายชนิดบาง และซองจดหมายชนิดหนา 
กระดาษเคลือบมัน

ขนาดกระดาษ ความกวาง: 76.2 ถึง 215.9 มม.

ความยาว: 116.0 ถึง 355.6 มม.

น้ําหนัก
กระดาษ

60 ถึง 163 g/m2

ความจุ
กระดาษสูงสุด

ครั้งละหนึ่งแผน

กระดาษออก 1 ถาดรองรับเอกสารออกแบบคว่ํา
หนา

สงูสุด 100 แผน 80 g/m2 กระดาษธรรมดา 
(สงแบบคว่ําหนาไปยังถาดรองรับเอกสารออกแบบควำหนา)

ถาดรองรับเอกสารออกแบบ
หงายหนา

กระดาษหนึ่งแผน(การสงแบบหงายหนาไปยังถาดรองรับเอกสาร
ออกแบบหงายหนา)

2-ดาน อัตโนมัติ: 
การพิมพ 2 
ดาน

ชนิดของ
กระดาษ

กระดาษธรรมดา กระดาษชนิดบางและกระดาษรีไซเคิล

ขนาดกระดาษ A4

น้ําหนัก
กระดาษ

60 ถึง 105 g/m2
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โทรสาร D

1 ‘หนา’ หมายถึง ‘แผนภมูิการทดสอบ ITU-T #1’ (จดหมายทางธุรกิจทั่วไป ความละเอียดมาตรฐาน รหัส JBIG) 
ขอกําหนดและวัสดุการพิมพอาจเปล่ียนแปลงไดโดยไมตองแจงลวงหนา

รุน MFC-9140CDN MFC-9330CDW MFC-9340CDW

การทํางานที่เขากันได ITU-T Super Group 3

ระบบการเขารหัส MH/MR/MMR/JBIG

ความเร็วของโมเด็ม 33,600 bps (ท่ีมีตัวเลือกสํารองอัตโนมัติ)

การรับการพิมพ 2 ดาน ใช

การสง 2 ดานอัตโนมัติ — ใช (จาก ADF)

ความกวางในการสแกน สูงสดุ 208 มม. 

ความกวางในการพิมพ สูงสดุ 208 มม.

ระดับสีเทา 8 บิต/256 ระดับ

ความละเอียด แนวนอน 8 จดุ/มม.

แนวตั้ง มาตรฐาน

3.85 เสน/มม.

ละเอียด:

7.7 เสน/มม.

ภาพถาย:

7.7 เสน/มม.

ละเอียดพิเศษ:

15.4 เสน/มม.

สมุดที่อยู 200 ช่ือ

กลุม สูงสดุ 20

การกระจายสัญญาณ 250 (200 สมุดท่ีอยู/50 การตอสายดวยตนเอง)

การหมุนทวนหมายเลขโทรซ้ําอัตโนมัติ 3 ครั้งทุก 5 นาที

การสงสัญญาณของหนวยความจํา สูงสดุ 500 1 แผน

การรับขอมูลเมื่อกระดาษหมด สูงสดุ 500 1 แผน
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สําเนา D

1 จากโหมดพรอมและถาดมาตรฐาน

รุน MFC-9140CDN MFC-9330CDW MFC-9340CDW

ความกวางสําเนา สงูสุด 210 มม.

การทําสําเนา 2 ดานอัตโนมัติ — ใช (จาก ADF)

หลายสําเนา ซอนหรือเรียงไดสูงสุด 99 หนา

ยอ/ขยาย 25% ถึง 400% (เพ่ิมครั้งละ 1%)

ความละเอียด สงูสุด 600 × 600 dpi

เวลาออกสําเนาแรก 1 ขาวดํา นอยกวา 19 วินาทีท่ี 23 °C / 230 V

สี นอยกวา 22 วินาทีท่ี 23 °C / 230 V
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สแกนเนอร D

1 สําหรับการปรับปรุงไดรเวอรลาสุดสําหรับเวอรช ั่นระบบปฏบิัติการ OS X ที่คุณใช เขาไปที่ http://solutions.brother.com/
2 การสแกนสูงสุด 1200 × 1200 dpi ดวยไดรเวอร WIA ใน Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 และ Windows® 8 

(ความละเอียดสูงสุด 19200 × 19200 dpi สามารถเลือกไดโดยใชโปรแกรมอรรถประโยชนของสแกนเนอร)

รุน MFC-9140CDN MFC-9330CDW MFC-9340CDW

สี/ขาวดํา ใช / ใช

เปนไปตามมาตรฐาน TWAIN ใช (Windows® XP/ Windows Vista® / Windows® 7 / 
Windows® 8
Mac OS X v10.6.8 / 10.7.x / 10.8.x 1)

เปนไปตามมาตรฐาน WIA ใช (Windows® XP / Windows Vista® / Windows® 7 / 
Windows® 8)

เปนไปตามมาตรฐาน ICA ใช (Mac OS X v10.6.8 / 10.7.x / 10.8.x)

ความลึกของสี สี การประมวลผลส ี48 บิต (อินพุต)

การประมวลผลส ี24 บิต (เอาทพุต)

ระดับสเีทา การประมวลผลส ี16 บิต (อินพุต)

การประมวลผลส ี8 บิต (เอาทพุต)

ความละเอียด สูงสดุ 19200 × 19200 dpi (เช่ือมตอ) 2

สูงสดุ 1200 × 2400 dpi (ออปติคอล) 2 (จากกระจกสแกนเนอร)

สูงสดุ 1200 × 600 dpi (ออปติคอล) 2 (จาก ADF)

ความกวางในการสแกน สูงสดุ 210 มม.

การสแกน 2 ดานอัตโนมัติ — ใช (จาก ADF)

http://solutions.brother.com/


ขอกําหนด 

237

D

เคร่ืองพิมพ D

1 ความเร็วในการพิมพอาจแตกตางกันข้ึนอยูกับประเภทเอกสารที่คุณพิมพ
2 จากโหมดพรอมและถาดมาตรฐาน

รุน MFC-9140CDN MFC-9330CDW MFC-9340CDW

การพิมพ2 ดานอัตโนมัติ ใช

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

ความละเอียด คุณภาพ 600 dpi × 600 dpi, 2400 dpi (600 dpi × 2400 dpi)

ความเร็วในการพิมพ 
(การพิมพ 2 ดาน)

ขาวดํา สงูสุด 7 ดาน/นาที (สูงสุด 3.5 แผน/นาที)
(ขนาด A4) 1

สี สงูสุด 7 ดาน/นาที (สูงสุด 3.5 แผน/นาที)
(ขนาด A4) 1

ความเร็วในการพิมพ ขาวดํา สงูสุด 22 แผน/นาที (ขนาด A4) 1

สี สงูสุด 22 แผน/นาที (ขนาด A4) 1

เวลาพิมพคร้ังแรก 2 ขาวดํา นอยกวา 16 วินาทีท่ี 23 °C / 230 V

สี นอยกวา 16 วินาทีท่ี 23 °C / 230 V
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อินเตอรเฟส D

1 เคร่ืองพิมพของคุณมีอินเตอรเฟสความเร็วสูง USB 2.0 เคร่ืองพิมพสามารถเชือ่มตอกบัคอมพิวเตอรที่มีอินเตอรเฟส USB 1.1
2 ไมสนับสนุนพอรต USB ของผูผลิตอืน่
3 สําหรับรายละเอียดดานเทคนิคของเครือขาย ดูที่ เครือขาย uu หนา 239 และ คูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

รุน MFC-9140CDN MFC-9330CDW MFC-9340CDW

USB สาย USB ความเร็วสูง 2.0 1 2

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

Ethernet 3 10BASE-T / 100BASE-TX

ใชสายเกลียวคูตรง Category 5 (ขึ้นไป)

LAN แบบไรสาย 3 — IEEE 802.11b/g/n (โหมดโครงสรางพ้ืนฐาน/โหมด Ad-hoc)

IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct™)
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เครือขาย D

หมายเหตุ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับขอกําหนดเครือขาย uuคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

 

1 ดูที่ ขอกําหนดคอมพิวเตอร uu หนา 241
2 (สําหรับผูใช Windows®) Brother BRAdmin Light มีอยูในซีดีรอมที่ใหมาพรอมกับเครื องพิมพ

(สําหรับผูใชแม็คอินทอช) Brother BRAdmin Light ดาวนโหลดไดจาก http://solutions.brother.com/
3 (สําหรับผูใช Windows®) หากคุณตองการจัดการเคร่ืองพิมพข้ันสูง ใหใชเวอรชั่นโปรแกรมอรรถประโยชน Brother BRAdmin 

Professional ลาสุดที่ดาวนโหลดไดจาก http://solutions.brother.com/

รุน MFC-9140CDN MFC-9330CDW MFC-9340CDW

LAN คุณสามารถเช่ือมตอเครื่องพิมพของคุณกับเครอืขายสําหรับการพิมพผาน
เครือขาย การสแกนผานเครือขาย สง PC-Fax, รับ PC-Fax (Windows® 
เทานั้น) และการตั้งคาระยะไกล 1

ซอฟตแวรการจดัการเครือขาย Brother BRAdmin Light 2 3 มีใหมาดวย

โปรโตคอล IPv4 ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), การคนหาช่ือ WINS/NetBIOS, 
DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw 
Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client และ Server, CIFS 
Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client 
และ server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client

IPv6 NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw 
Port/Port9100, POP3, IPP/IPPS, FTP Client และ Server, CIFS Client, 
TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client และ 
server, SMTP Client, ICMPv6, SNTP Client, Web Service (Print/Scan)

โปรโตคอล
ความปลอด
ภัย

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

ความปลอดภัยเครือขาย
แบบไรสาย

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

โปรแกรม
อรรถ
ประโยชน
สนับสนุนการ
ต้ังคา
เครือขาย
แบบไรสาย

AOSS™ — ใช

WPS — ใช

http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
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คุณลักษณะการพิมพโดยตรง D

1 ไมสนับสนุนขอมูล PDF ประกอบดวยไฟลภาพ JBIG2 ไฟลภาพ JPEG2000 หรือไฟลแผนใส

รุน MFC-9140CDN MFC-9330CDW MFC-9340CDW

การทํางานที่เขากันได — PDF เวอรช่ัน 1.7 1, JPEG, Exif + JPEG, 
PRN (สรางโดยไดรเวอรเครื่องพิมพ 
Brother), TIFF (สแกนโดยรุน Brother 
MFC หรือ DCP ท้ังหมด) XPS เวอรช่ัน 1.0

อินเตอรเฟส — อินเตอรเฟส USB แบบตรง



ขอกําหนด 

241

D

ขอกําหนดคอมพิวเตอร D

ระบบคอมพิวเตอรและเวอรชั่น
ระบบปฏิบัติการ

อินเตอรเฟส PC

หนวยประม
วลผล

พื้นที่ฮารดดิสกที่จะ
ติดต้ัง

USB 2
10/100Base-TX

(อเีทอรเนต็)

แบบไร
สาย 

802.11b/g/n

สําหรับ
ไดรเวอร

สาํหรบั
แอพพลเิคชัน่

ระบบ
ปฏิบัติการ 
Windows®

Windows® XP 
Home 1 4 
Windows® XP 
Professional 1 4

การพิมพ

PC-Fax 3

การสแกน

หนวยประมวล
ผล 32bit 
(x86) หรือ 
64bit (x64) 150 MB 310 MB

Windows® XP 
Professional x64 
Edition 1 4

หนวยประมวล
ผล 64bit 
(x64)

Windows Vista® 1 4 หนวยประมวล
ผล 32bit 
(x86) หรือ 
64bit (x64)

500 MB 500 MB

Windows® 7 1 4 
650 MB 1.2 GB

Windows® 8 1 4 

Windows Server® 
2003

N/A การพิมพ

หนวยประมวล
ผล 32bit 
(x86) หรือ 
64bit (x64)

50 MB N/A

Windows Server® 
2003 x64 Edition

หนวยประมวล
ผล 64bit 
(x64)

Windows Server® 
2008

หนวยประมวล
ผล 32bit 
(x86) หรือ 
64bit (x64)

Windows Server® 
2008 R2 หนวยประมวล

ผล 64bit 
(x64)Windows Server® 

2012
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1 สําหรับ WIA, ความละเอียด 1200 x 1200 โปรแกรมอรรถประโยชนของสแกนเนอร Brother ใหคุณใชความละเอียดไดสูงสุด 
19200 x 19200 dpi

2 ไมสนับสนุนพอรต USB ของผูผลิตอืน่
3 PC-Fax รองรับเอกสารขาวดําเทาน้ัน
4 Nuance™ PaperPort™ 12SE รองรับ Windows® XP Home (SP3 หรือสูงกวา), Windows® XP Professional (SP3 หรือสูงกวา), 

Windows® XP Professional x64 Edition (SP2 หรือสูงกวา), Windows Vista® (SP2 หรือสูงกวา), Windows® 7 และ 
Windows® 8

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

เครือ่งหมายการคา ยี่หอและชื่อผลิตภัณฑท้ังหมดเปนทรัพยสินของบริษัทท่ีเก่ียวของ

ระบบ
ปฏิบัติการ
แม็คอินทอช

Mac OS X v10.6.8 การพิมพ

PC-Fax (สง) 3

การสแกน

Intel® Processor 80 MB 400 MBOS X v10.7.x

OS X v10.8.x

ระบบคอมพิวเตอรและเวอรชั่น
ระบบปฏิบัติการ

อินเตอรเฟส PC

หนวยประม
วลผล

พื้นที่ฮารดดิสกที่จะ
ติดต้ัง

USB 2
10/100Base-TX

(อเีทอรเนต็)

แบบไร
สาย 

802.11b/g/n

สําหรับ
ไดรเวอร

สาํหรบั
แอพพลเิคชัน่

http://solutions.brother.com/
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วัสดุการพิมพ D

1 จํานวนหนาที่สามารถทําการพิมพไดจากตลับผงหมึกโดยประมาณที่ระบุไวตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
2 อายุการใชงานของแมแบบสรางภาพ (ดรัม) โดยประมาณและอาจแตกตางกันตามประเภทการใชงาน
3 ประกอบดวย 4 ชิ้น ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) แบบชดุ
4 ประกอบดวย 1 ชิ้น ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) สีดํา
5 ประกอบดวย 1 ชิ้น ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) สี

หมายเหตุ
• Brother ไมแนะนําใหใชรายการวัสดุการพิมพอ่ืนนอกจากรายการวัสดุการพิมพของแทจากบราเดอร

• การรบัประกันของเครื องของคุณอาจไมครอบคลุมความเสยีหายที เกิดจากการใชวัสดุสิ นเปลืองที ไมใชของ
แทของบราเดอร

 

รุน MFC-9140CDN MFC-9330CDW MFC-9340CDW ชื่อรุน

ตลับ
ผงหมึก 
(โทน
เนอร)

กลองขา
เขา

สีดํา ประมาณ 1,000 หนา A4 หรือ Letter 1 —

สีฟา

สีชมพู

สีเหลือง

ประมาณ 1,000 หนา A4 หรือ Letter 1 —

ขนาด
มาตรฐาน

สีดํา ประมาณ 2,500 หนา A4 หรือ Letter 1 TN-261BK

สีฟา

สีชมพู

สีเหลือง

ประมาณ 1,400 หนา A4 หรือ Letter 1 TN-261C

TN-261M

TN-261Y

ขนาด
พิเศษ

สีดํา — —

สีฟา

สีชมพู

สีเหลือง

ประมาณ 2,200 หนา A4 หรือ Letter 1 TN-265C

TN-265M

TN-265Y

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

DR-261CL 3

DR-261CL-BK 4 

DR-261CL-CMY 5

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

กลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใช
แลว

ประมาณ 50,000 หนา A4 หรือ Letter WT-220CL
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ดัชนี
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