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สารบัญ

(คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช)
คุณสามารถดูคูมือขั้นสูงสําหรับผูใช บนแผนซ ีดีรอมโปรแกรมการติดตั้ง
คูมือขัน
้ สูงสําหรับผูใชอธิบายคุณลักษณะและการทํางานดังตอไปนี้

1

การตั้งคาทั่วไป

5

การจัดเก็บหนวยความจํา
ตั้งคาการปรับเวลาตามแสงอาทิตย

บริการสายโทรศัพท

คุณลักษณะดานสิ่งแวดลอม

การหมุนโทรออกเพิ่มเติม

จอสัมผัส

วิธีจัดเก็บหมายเลขเพิ่มเติม

คาตัวเลขที่ใชในการตัดสายเพื่อโทรออก

2

6

รายงานโทรสาร

Secure Function Lock 2.0

รายงาน

การจํากัดการโทร

การสงโทรสาร
ตัวเลือกการสงเพิ่มเติม

7

การทําสําเนา
การตั้งคาสําเนา

A

การบํารุงรักษาตามปกติ
ตรวจสอบเครื่อง

การดําเนินการสงเพิ่มเติม

4

การพิมพรายงาน

คุณลักษณะความปลอดภัย
การตั้งคาการล็อคการทํางาน

3

การหมุนหมายเลขโทรศัพทและ
การจัดเก็บหมายเลข

การดึงสัญญาณ

การเปลี่ยนชิ้นสวนการบํารุงรักษาตาม
ระยะเวลา

การรับโทรสาร

การบรรจุภัณฑและการขนสงเครื่องพิมพ

ตัวเลือกการรับขอมูลหนวยความจํา

B

อภิธานศัพท

C
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การเรียกดูระยะไกล
การรับโทรสารเพิ่มเติม
การดึงสัญญาณ
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1

ขอมูลทั่วไป

การใชเอกสารคูม
 ือ

1

1

ขอบคุณที่เลือกซื้อเครื่องพิมพ Brother!
การอานเอกสารคูมือนี้จะชวยใหคุณใชงานเครื่อง
พิมพของคุณไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

สัญลักษณและรูปแบบที่ใชใน
เอกสารคูมือ

1

ตัวหนา

แบบอักษรตัวหนา
แสดงหมายเลขบนแปนตัวเลขของ
แผงสัมผัสหรือหนาจอ
คอมพิวเตอร

ตัวเอียง

แบบอักษรตัวเอียง
เนนประเด็นสําคัญหรือแนะนําให
คุณอานหัวขอที่เกี่ยวของ

Courier
New

แบบอักษร Courier New
ใชกับขอความที่แสดงบนจอสัมผัส
ของเครื่อง

สัญลักษณและรูปแบบที่ใชในเอกสารคูมือมีดังนี้

คําเตือน
คําเตือน
แสดงถึงสถานการณที่อาจกอใหเกิดอันตรายซึ่ง
หากไมหลีกเลี่ยงอาจสงผลใหไดรับบาดเจ็บ
รายแรง หรืออาจเปนอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได

ขอควรจํา

ปฏิบัติตามคําเตือนและคําแนะนําทั้งหมดที่ปรากฏ
อยูบนผลิตภัณฑ

หมายเหตุ
ภาพประกอบสวนใหญในคูมือผูใชนี้เปนรุน

MFC-9340CDW

ขอควรจํา
แสดงสถานการณที่อาจเกิดอันตรายซึ่งหากไม
หลีกเลี่ยงอาจสงผลใหทรัพยสินเสียหายหรือ
สูญเสีย ฟงกชั่นการใชงานผลิตภัณฑ

หมายเหตุ
หมายเหตุ
อธิบายวิธีแกไขสถานการณที่อาจเกิดขึ้นหรือใหคํา
แนะนําเกี่ย วกับวิธีการใชงานคุณลักษณะอื่นๆ
ในขณะนั้น
ไอคอนอันตรายจากระบบไฟฟา
แจงเตือนใหคุณระวังอันตรายจากไฟฟา
ช็อตที่อาจเกิดขึ้น
ไอคอนอันตรายจากไฟไหม
แจงเตือนใหคุณระวังอันตรายจาก
ไฟไหม
ไอคอนพื้นผิวรอน
แจงเตือนการหามสัมผัสชิ้นสวนของ
เครื่องที่รอน
ไอคอนหาม แสดงการหามดําเนินการ

1

1

บทที่ 1

การเขาใชงานโปรแกรมอรรถประโยชนของบราเดอร
(Windows® 8)
ถาคุณกําลังใชงานแท็บเล็ตที่รัน Windows® 8 คุณสามารถทําการเลือกไดโดยวิธีการสัมผัสที่หนาจอ
หรือโดยการคลิกดวยเมาส
หลังจากติดตั้งไดรเวอรเครื่องพิมพแลว

จะปรากฏทั้งบนหนาจอเริ่มตน และบนเดสกท็อป

a

สัมผัสหรือคลิก Brother Utilities บนหนาจอเริ่มตนหรือบนเดสกท็อป

b

เลือกเครื่องของคุณ

c

เลือกฟงกชั่นที่คุณตองการใชงาน

2

1

ขอมูลทั่วไป

การเขาใชงานคูม
 ือผูใช
ขั้นสูง คูม
 ือผูใช
ซอฟตแวร และคูม
 ือผูใช
เครือขาย

a

หมายเหตุ

การดูเอกสาร (Windows®)

1

ถาหนาจอบราเดอรไมปรากฏขึ้น ใหไปที่
คอมพิวเตอร (คอมพิว เตอรของฉัน)
1

คูมือระดับพื้นฐานสําหรับผูใช
ไมมีขอมูลเกี่ยวกับเครื่อง เชน
วิธีการใชคุณลักษณะขั้นสูงสําหรับโทรสาร สําเนา
เครื่องพิมพ สแกนเนอร PC-Fax และเครือขาย
หากคุณตองการทราบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
ทํางานนี้ อาน คูมือขั้นสูงสํา หรับผูใช,
คูมือซอฟตแวรสํา หรับผูใช ในรูปแบบ HTML
และ
คูมือเน็ทเวิรค
 สํา หรับผูใช
ซึ่งอยูในแผนซีดีรอมโปรแกรมการติดตั้ง

การดูเอกสาร

เปดใชงานคอมพิวเตอรของคุณ
ใสแผนซีดีรอมเขาไปยังซีดีรอมไดรฟ

(สําหรับ Windows® 8: คลิก
(File
Explorer) บนแถบงาน จากนั้นไปที่
คอมพิวเตอร)
คลิกสองครัง้ ที่ไอคอนซีดีรอมจากนั้นคลิกสอง
ครั้งที่ start.exe

b

ถาหนาจอชื่อรุนปรากฏขึ้น
ใหคลิกชื่อรุนของคุณ

c

ถาหนาจอภาษาปรากฏขึ้น
ใหคลิกภาษาของคุณ
เมนูดานบนแผนซีดีรอมจะปรากฏขึ้น

d
e

คลิก คูมือสํา หรับผูใช

1

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 จากนั้นเลือก คูมือสํา หรับผูใช
(Windows® 8 / Windows Server® 2012)

คลิก เอกสาร PDF/HTML
ถาหนาจอประเทศปรากฏขึ้น
ใหเลือกประเทศของคุณ
เมื่อรายการคูมือผูใชปรากฏขึ้น
ใหเลือกคูมือที่คุณตองการ

คลิก
(Brother Utilities)
จากนั้นคลิกรายการแบบดึงลง
และเลือกชื่อรุนของคุณ (หากยังไมไดเลือก) คลิก
การสนับสนุน ในแถบนําทางทางดานซาย
จากนั้นคลิก คูมือสําหรับผูใช
หากคุณไมไดติดตั้งซอฟตแวร
คุณสามารถคนหาเอกสารบนแผนซีดีรอม
โปรแกรมการติดตั้ง โดยทําตามขั้นตอน
ดานลางนี้:

3
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การดูเอกสาร (แม็คอินทอช)

a

เปดใชงานแม็คอินทอชของคุณ
ใสแผนซีดีรอมเขาไปยังซีดีรอมไดรฟ
ดับเบิ้ลคลิกไอคอน BROTHER
หนาตางตอไปนี้จะปรากฏขึ้น

1

วิธีการคนหาคําแนะนําในการสแกน
มีหลายวิธีที่คุณสามารถสแกนเอกสารได
คุณสามารถคนหาคําแนะนําไดดังนี้:
คูมือซอฟตแวรสํา หรับผูใช
 การสแกน
 ControlCenter
 การสแกนเครือขาย
คํา แนะนํา การใชงาน Nuance™
PaperPort™ 12SE
(ผูใช Windows®)
 คุณสามารถดูคําแนะนําการใชงาน Nuance™
PaperPort™ 12SE ฉบับเต็มไดจาก สวน
วิธีใชในแอพพลิเคชั่น Nuance™ PaperPort™
12SE

b
c
d
e

ดับเบิ้ลคลิกไอคอน User’s Guides
(คูมือสําหรับผูใช)

คูมือผูใช Presto! PageManager

เลือกรุนและภาษาของคุณ หากจําเปน

หมายเหตุ

คลิก User’s Guides (คูมือสําหรับผูใช)
เมื่อรายการคูมือผูใชปรากฏขึ้น
ใหเลือกคูมือที่คุณตองการ

(ผูใชแม็คอินทอช)
ตองดาวนโหลดและติดตั้ง Presto!
PageManager กอนใชงาน
(สําหรับคําแนะนําเพิ่มเติม โปรดดู

การเขาใชงานการ สนับสนุนจาก Brother
(แม็คอินทอช) ) uu หนา 7
 คุณสามารถดูคูมือการใชงาน Presto!
PageManager ฉบับเต็มไดจาก สวน
วิธีใชในแอพพลิเคชั่น Presto! PageManager

4
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วิธีการคนหาคําแนะนํา เกี่ยวกับการตั้งคา
เครือขาย
เครื่องของคุณสามารถเชื่อมตอกับเครือขายแบบไร
สาย (MFC-9330CDW และ MFC-9340CDW
เทานั้น) หรือเครือขายแบบใชสายได

วิธีการเขาใชงานสวน
คุณลักษณะขั้นสูงใน
คูมือผูใ ช

 คําแนะนําเกี่ยวกับการตั้งคาทั่วไป:
(uuคูมือการติดตั้งเครื่องอยางงาย)

คุณสามารถดูและดาวนโหลดคูมือนี้ไดจาก
Brother Solutions Center ที่:

 การเชื่อมตอกับจุดการเขาถึงหรือเราทเตอรไร
สายของคุณสนับสนุน Wi-Fi Protected
Setup หรือ AOSS™:
(uuคูมือการติดตั้งเครื่องอยางงาย)

http://solutions.brother.com/

 ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคาเครือขาย:
(uuคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช)

1
1

คลิก Manuals (คูมือ)
บนหนาชื่อรุนของคุณเพื่อดาวนโหลดเอกสาร

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

1

(MFC-9330CDW และ MFC-9340CDW)
คูมือนี้มีขอมูลวิธีการตั้งคาและใชงานเครื่องพิมพ
Brother
สําหรับการพิมพแบบไรสายโดยตรงจากอุปกรณ
เคลื่อนที่ที่สนับสนุนมาตรฐาน Wi-Fi Direct™

Google Cloud Print Guide
(คําแนะนําการใชงาน Google Cloud
Print)

1

คูมือนี้มีขอมูลวิธีการตั้งคาเครื่องพิมพ Brother
จากบัญชี Google และใชบริการ Google Cloud
Print ในการพิมพผานอินเทอรเน็ต

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

1

คูมือนี้มีขอมูลที่เปนประโยชนเกี่ยวกับการพิมพ
จากอุปกรณเคลื่อนที่ของคุณและการสแกนจาก
เครื่องพิมพ Brother
ของคุณไปยังอุปกรณเคลื่อนที่ของคุณขณะเชื่อม
ตอเครือขาย Wi-Fi

Web Connect Guide
(คูมือการเชื่อมตอกับเว็บไซต)

1

คูมือนี้มีขอมูลวิธีการตั้งคาเครื่องพิมพ Brother
เพื่อการสแกน โหลด
และดูภาพและไฟลในบางเว็บไซตที่มีบริการเหลา
นี้

5
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AirPrint Guide (คําแนะนําการใชงาน
AirPrint)
คูมือนี้มีรายละเอียดวิธีการใชงาน AirPrint
เพื่อพิมพจาก 10.8.x, OS X v10.7.x และ
iPhone, iPod touch, iPad หรืออุปกรณ iOS
อื่นๆของคุณไปยังเครื่อง Brother
โดยไมตองติดตั้งไดรเวอรเครือ
่ งพิมพ

1

การเขาใชงานการ
สนับสนุนจาก Brother
(Windows®)

1

คุณสามารถคนหาขอมูลติดตอทั้งหมดที่จําเปน
เชน การสนับสนุนผานเว็บ (Brother Solutions
Center) ในแผนซีดีรอม
 คลิก การสนับสนุนของ Brother ใน
เมนูบนสุด
หนาจอการสนับสนุนของบราเดอรจะปรากฏขึ้น

 หากตองการเขาใชงานเว็บไซตของเรา
(http://www.brother.com/) คลิก
โฮมเพจ Brother
 หากตองการทราบขาวสารลาสุดและขอมูล
สนับสนุนผลิตภัณฑ
(http://solutions.brother.com/) คลิก
Brother Solutions Center
 หากตองการเยียมชมเว็บไซตวัสดุการพิมพของ
แทของ Brother
(http://www.brother.com/original/) คลิก
ขอมูลผลิตภัณฑ
 หากตองการเขาใชงาน Brother CreativeCenter
(http://www.brother.com/creativecenter/)
เพือ
่ เขารวมโครงการภาพถายฟรีและ
ดาวนโหลดขอมูลที่สามารถพิมพออกได คลิก
Brother CreativeCenter
 หากตองการกลับไปที่หนาหลัก คลิก
เมนูบนสุด คลิก ยอนกลับ
หรือหากเสร็จสิ้นแลว คลิก ออก

6

ขอมูลทั่วไป

การเขาใชงานการ
สนับสนุนจาก Brother
(แม็คอินทอช)

1
1

คุณสามารถคนหาขอมูลติดตอทั้งหมดที่จําเปน
เชน การสนับสนุนผานเว็บ (Brother Solutions
Center) ในแผนซีดีรอม
 ดับเบิ้ลคลิกไอคอน Brother Support
(การสนับสนุนของ Brother)
เลือกรุนของคุณหากจําเปน
หนาจอการสนับสนุนของบราเดอรจะปรากฏขึ้น

 หากตองการดาวนโหลดและติดตั้ง
Presto! PageManager คลิก
Presto! PageManager
 เพื่อเขาถึงหนาเว็บแอพพลิเคชั่น Brother
Web Connect คลิก
Brother Web Connect
(การเชื่อมตอผานเว็บของบราเดอร)
 หากตองการลงทะเบียนเครื่องของคุณจากหนา
ลงทะเบียนผลิตภัณฑ Brother
(http://www.brother.com/registration/)
คลิก On-Line Registration
(การลงทะเบียนออนไลน)
 หากตองการทราบขาวสารลาสุดและขอมูล
สนับสนุนผลิตภัณฑ
(http://solutions.brother.com/)
คลิก Brother Solutions Center
 หากตองการเยียมชมเว็บไซตวัสดุการพิมพของ
แทของ Brother
(http://www.brother.com/original/)
คลิก Supplies Information
(ขอมูลผลิตภัณฑ)
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บทที่ 1

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

นี่ เปนหนาจอแสดงผลแบบ LCD ระบบสัมผัส พรอมแผงสัมผัสที่จะแสดง LED เฉพาะคํา สั่งที่ใชได

1

หมายเหตุ
ภาพประกอบนํามาจาก MFC-9340CDW
1 หนาจอแสดงผลแบบ LCD ระบบสัมผัส 3.7
นิ้ว (93.4 มม.) และแผงสัมผัส
นี่คือหนาจอแสดงผลแบบ LCD ระบบสัมผัส
คุณสามารถเขาถึงเมนูและตัวเลือกโดยการกด
เมื่อรายการเหลานั้นถูกแสดงขึ้นบนหนาจอ

8

1

ขอมูลทั่วไป

1

2

3
4

2 แผงสัมผัส:
LED
บนแผงสัมผัสจะติดสวางเฉพาะเมื่อคําสั่งนั้นใช
ได


3
กด



เพื่อปดเครื่อง

หนาจอแสดงผลแบบ LCD
ระบบสัมผัสจะแสดง Shutting Down
(ปดเครือ
่ ง) และจะติดคางตอไปเปนเวลาสั้นๆ
ไมกี่วินาที กอนที่จะหายไป

หนา หลัก
กดเพื่อยอนกลับสูหนาหลัก
การตั้งคาจากโรงงานจะแสดงวันที่และ
เวลา
แตคุณสามารถเปลี่ย นการตั้งคาเริ่มตนของ
หนาจอหลักได (ดู การตั้งคาหนาจอพรอม
uu หนา 14)

เพื่อเปดเครื่อง

กดคาง

ยอนกลับ
กดปุมเพื่อยอนกลับไปยังเมนูระดับกอน
หนา



เปด/ปดเครื่อง

4

(MFC-9330CDW และ MFC-9340CDW)
ไฟแสดงสถานะ Wi-Fi
จะติดเมื่อสวนเชื่อมตอเครือขายเปน WLAN

ยกเลิก
กดเพื่อยกเลิกคําสั่งเมือ
่ ติดสวางเปนสีแดง

 แปนกดหมายเลข
กดตัวเลขบนแผงสัมผัสเพื่อตอเลขหมาย
โทรศัพทและโทรสาร
หรือเพื่อใสเลขจํานวนสําเนา
9

บทที่ 1

หนาจอแสดงผลแบบ LCD ระบบสัมผัส
คุณสามารถเลือกประเภทหนาจอหลักไดสามประเภท เมื่อหนาจอหลักแสดงขึ้น
คุณสามารถเปลี่ยนหนาจอที่แสดงไดโดยการปดนิวไปทางซายหรือทางขวา หรือโดยกด d หรือ c
หนาจอตอไปนี้จะแสดงสถานะของเครื่องเมื่อเครื่องอยูในสถานะวาง

2 3

1

4

หนาจอหลัก
หนาจอหลักจะแสดงวันที่และเวลา
และใหมีการเขาถึงการตั้งคาโทรสาร การทําสําเนา การสแกน
Wi-Fi ระดับผงหมึก (โทนเนอร) และหนาจอการตั้งคา
เมื่อหนาจอหลักแสดงขึ้น เครื่องจะอยูในโหมดพรอม เมื่อ
้
Secure Function Lock 1 เปดขึ้น จะมีไอคอนแสดงขึน
1

uuคูมือขั้ นสูงสําหรับผูใช, Secure Function Lock 2.0 .

5
1

2 3

6

7

1

10

หนาจอเพิ่มเติม
หนาจอเพิ่มเติมใหการเขาถึงคุณสมบัติเพิ่มเติม
เชนการพิมพแบบมีการรักษาความปลอดภัย ทางลัดผานเว็บ
และ USB

8
2

9

4

3

4

หนาจอทางลัด
คุณสามารถสรางทางลัดไดอยางรวดเร็วไปยังฟงกชั่นที่ใชบอ
ย เชนการสงโทรสาร การทําสําเนา การสแกน
และการเชื่อมตอเว็บ (สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ดู
การตั้งคาทางลัด uu หนา 15)

1

ขอมูลทั่วไป

หมายเหตุ
การปดนิ้วเปนวิธีการสั่งการโดยผูใชบนจอ
สัมผัสวิธีหนึ่งที่ทําไดโดยการลูบนิ้วผานหนา
จอเพื่อแสดงหนาถัดไปหรือรายการถัดไป

3

(Toner (ผงหมึก (โทนเนอร)))
ดูอายุการใชงานที่เหลือของผงหมึก
(โทนเนอร)

1

กดเพื่อเขาถึงเมนู Toner
(ผงหมึก (โทนเนอร))

หมายเหตุ
การบงชี้อายุการใชงานที่เหลือของผงหมึก
(โทนเนอร)
จะเปลี่ยนแปลงไปตามชนิดของเอกสารที่พิมพ
และการใชงานของผูใช
4

(Settings (การตั้งคา))
กดเพื่อเขาถึงการตั้งคาหลัก
(สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ดู หนาจอการตั้งคา
uu หนา 13)

1 โหมด:

5 วันที่และเวลา

 Fax (โทรสาร)

ดูวันที่และเวลาที่ตั้งคาใหกับเครื่อง

ใหคุณเขาถึงโหมดโทรสาร

6 Secure Print (การพิมพที่ไดรับการปองกัน)

 Copy (สําเนา)

ใหคุณเขาถึงเมนูการพิมพแบบปลอดภัย

ใหคุณเขาถึงโหมดสําเนา

7 Web (เว็บ)

 Scan (สแกน)
ใหคุณเขาถึงโหมดสแกน
2 สถานะไรสาย
(MFC-9330CDW และ MFC-9340CDW)
ตัวบงชี้ระดับสี่ระดับบนหนาจอโหมดพรอม
แสดงความแรงของสัญญาณไรสายในปจจุบัน
หากคุณใชการเชื่อมตอเครือขายแบบไรสาย

กดเพื่อเชื่อมตอเครื่องบราเดอรเขากับ
บริการอินเทอรเน็ต (สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
uuWeb Connect Guide
(คูมือการเชื่อมตอกับเว็บไซต))
8 USB
กดเพื่อเขาถึงเมนูการพิมพโดยตรงและการ
สแกนไปยัง USB
9 ทางลัด
กดเพื่อตั้งคาทางลัด

0

หากคุณเห็น

สูงสุด

คุณสามารถทําสําเนา สแกน สงโทรสาร
และเชื่อมตอเขากับบริการทางเว็บไดโดยใช
การตั้งคาที่ตั้งเปนทางลัด

ที่ดานบนหนาจอ

คุณสามารถกําหนดการตั้งคาไรสายไดโดยการ
กดสัญลักษณนั้น (สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
uuคูมือการติดตั้งเครื่องอยางงาย)

11

บทที่ 1

หมายเหตุ

หมายเหตุ

• มีหนาจอทางลัดใหใชไดสามหนาจอ
คุณสามารถตั้งคาไดสูงสุดหกทางลัดในหนา
จอทางลัดแตละหนา และสรางทางลัดไดสูง
สุด 18 ทางลัด
• ปดนิ้วมือไปทางซายหรือขวา หรือกด d หรือ c
เพื่อแสดงหนาจอทางลัดหนาจออื่น
10 โทรสารใหม
เมื่อ Fax Preview (ตัวอยางโทรสาร)
ถูกตั้งเปน On (เปด)
คุณสามารถเห็นจํานวนโทรสารใหมที่คุณไดรบ
ั
ซึ่งอยูในหนวยความจํา

10
䣐䣧䣹䢢䣈䣣䣺䢪䣧䣵䢫䢼䢲䢳

11 ไอคอนคําเตือน

11

ไอคอนคําเตือน
จะปรากฏเมื่อมีขอผิดพลาดหรือขอความการ
ซอมบํารุง กด Detail (รายละเอียด)
เพื่อแสดงขอความ จากนั้นกด
เพื่อกลับสูโหมดพรอม
สําหรับรายละเอียด ดูที่

ขอความแสดงความผิดพลาดและขอความแจง
การบํารุงรักษา uu หนา 121

12

• ผลิตภัณฑนี้ใชแบบอักษรของ ARPHIC
TECHNOLOGY CO.,LTD.
• มีการใชงาน MascotCapsule UI Framework
และ MascotCapsule Tangiblet ที่พัฒ นาโดย
HI CORPORATION MascotCapsule
เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ HI
CORPORATION ในญี่ปุน

ขอมูลทั่วไป

หนาจอการตั้งคา

1

จอสัมผัสจะแสดง การตั้งคาเครื่อง เมื่อคุณกด

คุณสามารถตรวจสอบและเขาถึงการตั้งคาของ
เครื่องทั้งหมดไดจากหนาจอตอไปนี้

 Manual (ดวยตนเอง)

หมายเหตุ
เมื่อคุณสมบัติเสียงเรียกที่แตกตางเปดใชงาน
จอสัมผัสจะแสดง D/R (สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
ดู เสียงเรีย กที่แตกตาง uu หนา 51)
3 Network (เครือขาย)

(MFC-9330CDW และ MFC-9340CDW)

1 2

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

3 4

5

4 Date & Time (วันที่และเวลา)
ดูวันที่และเวลา
กดเพื่อเขาถึงเมนู Date & Time
(วันที่และเวลา)
5 Fax Preview (ตัวอยางโทรสาร)

8

7

6

ดูสถานะในการเรีย กดูตัวอยางโทรสาร

(MFC-9140CDN)

1 2

กดเพื่อเขาถึงการตั้งคาการเรียกดูตัวอยางโทร
สาร

3 4

6 All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)
กดเพื่อเขาถึงเมนูการตั้งคาแบบเต็ม

5

7 Tray Setting (การตั้งคาถาดใสกระดาษ)
(MFC-9330CDW และ MFC-9340CDW)
ดูขนาดกระดาษที่เลือก
กดเพื่อเปลี่ยนการตั้งคาขนาดและชนิด
กระดาษ หากจําเปน

10

9

6

1 Toner (ผงหมึก (โทนเนอร))
ดูอายุการใชงานที่เหลือของผงหมึก
(โทนเนอร)
กดเพื่อเขาถึงเมนู Toner
(ผงหมึก (โทนเนอร))
2 โหมดการรับ
ดูโหมดการรับปจจุบัน
 Fax (โทรสาร)
 Fax/Tel (โทรสาร/โทรศัพท)

8 Wi-Fi Direct
(MFC-9330CDW และ MFC-9340CDW)
กดเพื่อตั้งคาการเชื่อมตอเครือขาย Wi-Fi
Direct™
9 Paper Size (ขนาดกระดาษ)
(MFC-9140CDN)
ใหคุณตรวจสอบขนาดกระดาษปจจุบัน
และใหคุณเขาถึงการตั้งคาขนาดกระดาษ
10 Paper Type (ชนิดกระดาษ)
(MFC-9140CDN)
ใหคุณตรวจสอบชนิดกระดาษปจจุบัน
และใหคุณเขาถึงการตั้งคาชนิดกระดาษ

 External TAD (TAD ภายนอก)
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บทที่ 1

การตั้งคาหนาจอพรอม

1

การทํางานพื้นฐาน

ตั้งคาหนาจอพรอมเปน Home (หนาหลัก), More
(เพิ่มเติม), Shortcuts 1 (ทางลัด 1),
Shortcuts 2 (ทางลัด 2) หรือ
Shortcuts 3 (ทางลัด 3)

ใชนิ้วของคุณกดบนจอสัมผัสเพื่อสั่งการ
เพื่อแสดงและเขาถึงเมนูหรือตัวเลือกบนหนาจอ
ทั้งหมด ปดนิ้วไปทางซาย ขวา ขึ้น ลง หรือกด
d c หรือ a b เพื่อเลื่อนผานหนาจอ

เมื่อเครื่องของคุณวางงาน หรือเมื่อคุณกด
จอสัมผัสจะกลับสูหนาจอที่คุณตั้งคา

ขอควรจํา

a

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

d
e

กด General Setup (การตั้งคาทั่วไป)

f
g

กด Button Settings (การตั้งคาปุม)

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
General Setup (การตั้งคาทั่วไป)

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Button Settings (การตั้งคาปุม)

ขั้นตอนตอไปนี้แสดงวิธีการเปลี่ยนการตั้งคาใน
เครื่อง
ในตัวอยางนี้การตั้งคาแบคไลทของจอสัมผัสถูก
เปลี่ยนจาก Light (สวาง) เปน Med (กลาง)

a

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

d
e

กด General Setup (การตั้งคาทั่วไป)

f

กด LCD Settings (การตั้งคาจอ LCD)

กด Home Button Settings
(การตั้งคาปุมหนาหลัก)

h

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Home (หนาหลัก), More (เพิ่มเติม),
Shortcuts 1 (ทางลัด 1),
Shortcuts 2 (ทางลัด 2) หรือ
Shortcuts 3 (ทางลัด 3)
จากนั้นกดการตั้งคาที่คุณตองการเปลี่ยน

i

กด
เครื่องจะกลับสูหนาจอหลักที่คุณเลือก
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หามกดหนาจอดวยวัตถุแหลมคม
เชนปากกาหรือสไตลัส
เพราะอาจทําใหเครื่องเสียหายได

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
General Setup (การตั้งคาทั่วไป)

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
LCD Settings (การตั้งคาจอ LCD)

1

ขอมูลทั่วไป

g

กด Backlight (แบคไลท)

การตั้งคาทางลัด

1

คุณสามารถเพิ่มการตั้งคาโทรสาร สําเนา สแกน
และการเชื่อมตอเว็บ
ที่คุณใชบอยที่สุดไดโดยการเพิ่มรายการเหลานี้
เปนทางลัด
หลังจากนั้นคุณสามารถเรียกดูและใชงานการ
ตั้งคาเหลานี้ไดอยางรวดเร็วและงายดาย
คุณสามารถเพิ่มไดสูงสุด 18 ทางลัด

h

กด Med (กลาง)

1

การเพิ่มทางลัดการทําสําเนา

1

การตั้งคาตอไปนี้สามารถนํามารวมในทางลัดการ
ทําสําเนาได
 Quality (คุณภาพ)
 Enlarge/Reduce (เพิ่มขนาด/ลดขนาด)
 Density (ความเขม)

หมายเหตุ
กด

i

กด

เพื่อยอนกลับไปยังระดับกอนหนา

 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
(กําจัดสีพื้นหลัง)

a

ถาหนาจอทีแ
 สดงเปนหนาจอหลักหรือหนาจอ
เพิ่มเติม ใหปดนิ้วไปทางซายหรือขวา
หรือกด d หรือ c เพื่อแสดงหนาจอทางลัด

b

กด

c
d

กด Copy (สําเนา)

e

ตรงที่คุณยังไมไดเพิ่มทางลัด

อานขอมูลบนจอสัมผัส
จากนั้นยืนยันโดยการกด OK (ตกลง)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b
เพื่อแสดงการตั้งคาลวงหนาของสําเนา
จากนั้นกดการตั้งคาลวงหนาที่คุณตองการ
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f

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b
เพื่อแสดงการตั้งคาที่มี
จากนั้นกดการตั้งคาใหมของคุณ

g

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b
เพื่อแสดงตัวเลือกที่มีสําหรับการตั้งคานั้น
จากนั้นกดตัวเลือกที่คุณตองการ
ทําซ้ําขั้นตอน f และ g
จนกระทั่งคุณเลือกการตั้งคาทั้งหมดสําหรับ
ทางลัดนั้น
เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งคาเสร็จแลว กด
Save as Shortcut (บันทึกเปนทางลัด)

i

อานและยืนยันรายการการตั้งคาที่คุณเลือก
จากนั้นกด OK (ตกลง)

j

ใสชื่อทางลัดโดยใชแปนพิมพบนจอสัมผัส
(หากตองการความชวยเหลือในการปอนตัว
อักษร ดูที่ การใสขอความ uu หนา 229)
กด OK (ตกลง)
กด OK (ตกลง) เพื่อบันทึกทางลัดของคุณ

การเพิ่มทางลัดโทรสาร

อานขอมูลบนจอสัมผัส
จากนั้นยืนยันโดยการกด OK (ตกลง)

e

ใสหมายเลขโทรสารหรือโทรศัพทโดยใชแปน
ตัวเลขบนแผงสัมผัส สมุดที่อยู
หรือประวัติการโทร บนจอสัมผัส
เมื่อคุณดําเนินการเสร็จแลว ไปที่ขั้นตอน f

หมายเหตุ

h

k

d

1

การตั้งคาตอไปนี้สามารถนํามารวมในทางลัดโทร
สารได
 Fax Resolution (ความละเอียดโทรสาร)
 2-sided Fax (โทรสาร 2 ดาน)
(MFC-9340CDW)
 Contrast (ความคมชัด)
 Real Time TX (TX เวลาจริง)
 Coverpage Setup (ตั้งคาใบปะหนา)

• คุณสามารถใสหมายเลขโทรสารไดสูงสุด 20
หลัก
• ถาทางลัดนั้นใชเพื่อการกระจายสัญญาณ กด
Options (ตัวเลือก) และเลือก
Broadcasting (การกระจายสัญญาณ)
ในขั้นตอน g
กอนที่จะใสหมายเลขโทรสารหรือโทรศัพทใน
ขั้นตอน e
• คุณสามารถใสหมายเลขโทรสารไดสูงสุด 20
หลักถาทางลัดนั้นใชสําหรับการกระจาย
สัญญาณ
สามารถใสหมายเลขโทรสารโดยเปนการรวม
กันแบบใดก็ไดของหมายเลขกลุมจากสมุดที่
อยู หมายเลขโทรสารหมายเลขใดหมายเลข
หนึ่งจากสมุดที่อยู หรือใสหมายเลขดวยตนเอง
(uuคูมือขั้นสูงสําหรับผูใช,
การกระจายสัญญาณ)
• เมื่อคุณใสหมายเลขโทรสารในทางลัด
หมายเลขนั้นจะถูกเพิ่มไปยังสมุดที่อยูโดย
อัตโนมัติ
ชื่อในสมุดที่อยูจะเปนชื่อทางลัดตามดวยหมาย
เลขลําดับ

f
g

กด Options (ตัวเลือก)

h

กดตัวเลือกที่คุณตองการ

 Overseas Mode (โหมดตางประเทศ)
 Glass Scan Size
(ขนาดสแกนกระจกสแกน)

a

ถาหนาจอทีแสดงเปนหนาจอหลักหรือหนาจอ
เพิ่มเติม ใหปดนิ้วไปทางซายหรือขวา
หรือกด d หรือ c เพื่อแสดงหนาจอทางลัด

b

กด

c

กด Fax (โทรสาร)
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ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b
เพื่อแสดงการตั้งคาที่มี
จากนั้นกดการตั้งคาใหมของคุณ

ทําซ้ําขั้นตอน g และ h
จนกระทั่งคุณเลือกการตั้งคาทั้งหมดสําหรับ
ทางลัดนั้น
กด OK (ตกลง)

ตรงที่คุณยังไมไดเพิ่มทางลัด

i

เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งคาเสร็จแลว กด
Save as Shortcut
(บันทึกเปนทางลัด)

ขอมูลทั่วไป

j

อานและยืนยันรายการการตั้งคาที่คุณเลือก
จากนั้นกด OK (ตกลง)

k

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

l

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

กด OK (ตกลง) เพื่อบันทึกทางลัดของคุณ

การเพิ่มทางลัดการสแกน
การตั้งคาตอไปนี้สามารถนํามารวมในทางลัดการ
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
(กําจัดสีพื้นหลัง)
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)

1

1

a

ถาหนาจอทีแ
 สดงเปนหนาจอหลักหรือหนาจอ
เพิ่มเติม ใหปดนิ้วไปทางซายหรือขวา
หรือกด d หรือ c เพื่อแสดงหนาจอทางลัด

b

กด

c
d

กด Scan (สแกน)

e

ตรงที่คุณยังไมไดเพิ่มทางลัด

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b
เพื่อแสดงชนิดของการสแกนที่คุณตองการ
จากนั้นกดรายการดังกลาว
ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:
 ถาคุณกด to USB (ไปยัง USB)
อานขอมูลบนจอสัมผัส จากนั้นกด OK
(ตกลง) เพื่อยืนยัน ไปยังขั้นตอน h
 ถาคุณกด to E-mail Server
(ไปยังเซิรฟเวอรอีเมล)
อานขอมูลบนจอสัมผัส จากนั้นกด OK
(ตกลง) เพื่อยืนยัน ไปยังขั้นตอน f
 ถาคุณกด to OCR (ไปยัง OCR),
to File (ไปยังไฟล), to Image
(ไปยังภาพ) หรือ to E-mail
(ไปยังอีเมล) อานขอมูลบนจอสัมผัส
จากนั้นกด OK (ตกลง) เพื่อยืนยัน
ไปยังขั้นตอน g
 ถาคุณกด to FTP (ไปยัง FTP) หรือ
to Network (ไปยังเครือขาย)
อานขอมูลบนจอสัมผัส จากนั้นกด OK
(ตกลง) เพื่อยืนยัน
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b
เพื่อแสดงการตั้งคาชื่อโพรไฟล
จากนั้นกดรายการนั้น
กด OK (ตกลง)
เพื่อยืนยันชื่อโพรไฟลที่คุณเลือก
ไปยังขั้นตอน m

หมายเหตุ
เพื่อเพิ่มทางลัดสําหรับ to Network
(ไปยังเครือขาย) และ to FTP (ไปยัง FTP)
คุณจะตองเพิ่มชื่อโพรไฟลนั้นไวกอน

 เลือกเครื่องพีซี
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f

ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:
 เพื่อใสที่อยูอีเมลดวยตนเอง กด
Manual (ดวยตนเอง)
ใสที่อยูอีเมลโดยใชแปนพิมพบนจอ
สัมผัส
(หากตองการความชวยเหลือในการปอน
ตัวอักษร ดูที่ การใสขอความ
uu หนา 229)
กด OK (ตกลง)

j

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b
เพื่อแสดงตัวเลือกที่มีสําหรับการตั้งคานั้น
จากนั้นกดตัวเลือกที่คุณตองการ
ทําซ้ําขั้นตอน i และ j
จนกระทั่งคุณเลือกการตั้งคาทั้งหมดสําหรับ
ทางลัดนั้น
กด OK (ตกลง)

k

ทบทวนการตั้งคาที่คุณเลือก
 ถาคุณตองการทําการเปลีย
 นแปลงเพิมเติม
ใหกลับสูขั้นตอน h

 เพื่อใสที่อยูอีเมลจาก Address Book
(สมุดที่อยู) กด Address Book
(สมุดที่อยู) ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a
หรือ b เพื่อแสดงอีเมลที่คุณตองการ
จากนั้นกดที่รายการนั้น
กด OK (ตกลง)
หลังจากคุณยืนยันที่อยูอีเมลที่คุณใส กด OK
(ตกลง) ไปยังขั้นตอน h

 ถาคุณดําเนินเปลี่ยนแปลงพอแลว กด
Save as Shortcut
(บันทึกเปนทางลัด)

l

ทบทวนการตั้งคาของคุณบนจอสัมผัส
จากนั้นกด OK (ตกลง)

m

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

n

อานขอมูลบนจอสัมผัส จากนั้นกด OK
(ตกลง) เพื่อบันทึกทางลัดของคุณ

หมายเหตุ
กด Detail (รายละเอียด)
เพื่อแสดงรายการที่อยูที่คุณเคยใส

g

ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:
 เมือเครืองเชือมตอกับคอมพิวเตอรโดยใช
การเชื่อมตอ USB
กด OK (ตกลง)
เพื่อยืนยันวาไดเลือกชื่อเครือ
่ งพีซีเปน
USB แลว ไปยังขั้นตอน m
 เมื่อเครื่องเชื่อมตอเขากับเครือขาย
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b
เพื่อแสดงชื่อเครื่องพีซี
จากนั้นกดรายการนั้น กด OK (ตกลง)
เพื่อยืนยันชื่อเครื่องพีซีที่คุณเลือก
ไปยังขั้นตอน m

h
i
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กด Options (ตัวเลือก)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b
เพื่อแสดงการตั้งคาที่มี
จากนั้นกดการตั้งคาใหมของคุณ

การเพิ่มทางลัดการเชื่อมตอผาน
เว็บ
การตั้งคาสําหรับบริการที่สามารถรวมในทางลัด
การเชื่อมตอผานเว็บได มีดังนี้:
 Picasa Web Albums™
 Google Drive™
 Flickr®
 Facebook
 Evernote
 Dropbox

1

ขอมูลทั่วไป

การเปลี่ยนแปลงทางลัด

หมายเหตุ
• บริการผานเว็บอาจถูกเพิ่ม และ/หรือ
ชื่อบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยผูให
บริการไดภายหลังจากที่เอกสารฉบับนี้ไดรับ
การเผยแพร
• เพื่อเพิ่มทางลัดการเชื่อมตอผานเว็บ
คุณจะตองมีบัญชีกับบริการที่ตองการ
(สําหรับขอมูลเพิ่มเติม uuWeb Connect
Guide (คูมือการเชื่อมตอกับเว็บไซต))

a

ถาหนาจอทีแ
 สดงเปนหนาจอหลักหรือหนาจอ
เพิ่มเติม ใหปดนิ้วไปทางซายหรือขวา
หรือกด d หรือ c เพื่อแสดงหนาจอทางลัด

b

กด

c
d

กด Web (เว็บ)

ตรงที่คุณยังไมไดเพิ่มทางลัด

หากขอมูลเกี่ยวกับการตั้งคาการเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตถูกแสดงขึ้น
ใหอานขอมูลและยืนยันโดยกด OK (ตกลง)

e

ปดนิ้วไปทางซายหรือขวา หรือกด d หรือ c
เพื่อแสดงบริการที่มี
จากนั้นกดบริการที่ คุณตองการ

f

กดที่บัญชีของคุณ
ถาบัญชีนั้นตองใส PIN code ใหใส PIN
code
สําหรับบัญชีนั้นโดยใชแปนพิมพบนจอสัมผัส
กด OK (ตกลง)

g

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคาในทางลัดได
คุณไมสามารถเปลี่ยนแปลงทางลัดการเชื่อม
ตอผานเว็บ ถาคุณตองการเปลี่ยนแปลงทาง
ลัด คุณจะตองลบทางลัดนั้น
จากนั้นจึงเพิ่มทางลัดใหม
(สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูที่ การลบทางลัด
uu หนา 20 และ

การเพิ่มทางลัดการเชื่อมตอผานเว็บ

uu หนา 18)

a

กดทางลัดที่คุณตองการ
การตั้งคาสําหรับทางลัดที่คุณเลือกจะถูก
แสดงขึ้น

b

เปลียนการตังคาสําหรับทางลัดทีคุณเลือกใน
ขั้นตอน a (สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ดู
การตั้งคาทางลัด uu หนา 15)

c

เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งคาเสร็จแลว กด
Save as Shortcut
(บันทึกเปนทางลัด)

d
e

กด OK (ตกลง) เพื่อยืนยัน

อานและยืนยันรายการฟงกชั่นที่คุณเลือก
จากนั้นกด OK (ตกลง)

i

กด OK (ตกลง) เพื่อบันทึกทางลัดของคุณ

หมายเหตุ
ชื่อทางลัดจะถูกกําหนดใหโดยอัตโนมัติ
ถาคุณตองการเปลี่ยนชื่อทางลัด ดู
การแกไขชื่อทางลัด uu หนา 20

ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:
 เพื่อเขียนทับทางลัด กด Yes (ใช)
ไปยังขั้นตอน g
 หากคุณไมตองการเขียนทับทางลัด กด
No (ไมใช) เพื่อใสชื่อทางลัดใหม
ไปยังขั้นตอน f

หมายเหตุ

h

1

หมายเหตุ

กดฟงกชั่นที่คุณตองการ

สามารถกําหนดฟงกชั่นไดแตกตางกันไป
โดยขึ้นกับบริการที่เลือก

1

f

เพื่อสรางทางลัดใหม กดคาง
เพื่อลบชื่อปจจุบัน
จากนั้นสรางชื่อใหมโดยใชแปนพิมพบน
จอสัมผัส
(หากตองการความชวยเหลือในการปอนตัว
อักษร ดูที่ การใสขอความ uu หนา 229)
กด OK (ตกลง)

g

กด OK (ตกลง) เพื่อยืนยัน
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การแกไขชื่อทางลัด

1

คุณสามารถแกไขชื่อทางลัดได

a

กดคางที่ทางลัดจนกระทั่งมีกลองสนทนา
ปรากฏขึ้น

หมายเหตุ
และคุณยังสามารถกด

,

All Settings (การตั้งคาทั้งหมด) และ
Shortcut Settings (การตั้งคาทางลัด)

b

กด Edit Shortcut Name
(แกไขชื่อทางลัด)

c

เพื่อแกไขชื่อ กดคาง
เพื่อลบชื่อปจจุบัน
จากนั้นใสชื่อใหมโดยใชแปนพิมพบนจอ
สัมผัส
(หากตองการความชวยเหลือในการปอนตัว
อักษร ดูที่ การใสขอความ uu หนา 229)
กด OK (ตกลง)

การลบทางลัด

1

คุณสามารถลบทางลัดได

a

กดคางที่ทางลัดจนกระทั่งมีกลองสนทนา
ปรากฏขึ้น

หมายเหตุ
และคุณยังสามารถกด

,

All Settings (การตั้งคาทั้งหมด) และ
Shortcut Settings (การตั้งคาทางลัด)

b

กด Delete (ลบ)
เพื่อลบทางลัดที่คุณเลือกในขั้นตอน a

c

กด Yes (ใช) เพื่อยืนยัน

การเรียกดูทางลัด
การตั้งคาทางลัดจะถูกแสดงบนหนาจอทางลัด
เพื่อเรียกดูทางลัด ใหกดที่ชื่อทางลัด
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1

ขอมูลทั่วไป

การตั้งคาระดับเสียง
ระดับความดังของเสียงเรียกเขา

1

1

คุณสามารถเลือกชวงระดับความดังของเสียงเรียก
เขาได

a
b
c
d
e
f
g
h
i

i

กด

กด General Setup (การตั้งคาทั่วไป)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Volume (เสียง)

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

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

กด

1

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

d
e

กด Ring (กริ่ง)

กด

1

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

a

กด Volume (เสียง)

a

กด Beep (เสียงเตือน)

คุณสามารถเลือกชวงระดับความดังของเสียง
ลําโพงได

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
General Setup (การตั้งคาทั่วไป)

เมื่อระดับเสีย งการใชงานเปด
เครื่องจะสงเสียงปปเมื่อคุณกดคีย
เกิดความผิดพลาด
หรือหลังจากที่คุณสงหรือรับโทรสาร
คุณสามารถเลือกชวงระดับเสียงได

กด Volume (เสียง)

ความดังของเสียงลําโพง

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

ระดับความดังของเสียงเตือน

d
e

f
g
h

1

f
g
h
i

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
General Setup (การตั้งคาทั่วไป)
กด General Setup (การตั้งคาทั่วไป)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Volume (เสียง)
กด Volume (เสียง)
กด Speaker (ลําโพง)
กด Off (ปด), Low (ต่ํา), Med (กลาง) หรือ
High (สูง)
กด

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
General Setup (การตั้งคาทั่วไป)
กด General Setup (การตั้งคาทั่วไป)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Volume (เสียง)
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2

การบรรจุกระดาษ

การบรรจุกระดาษและสื่อ
สิ่งพิมพ

2

เครือ
่ งสามารถปอนกระดาษจากถาดปอนกระดาษ
หรือชองปอนเอกสารเอนกประสงค

2

การพิมพบนกระดาษธรรมดา
กระดาษชนิดบาง
กระดาษรีไซเคิลจากถาดปอนกระดาษ

2

a

ดึงถาดใสกระดาษแยกออกจากเครื่อง

b

ในขณะที่กดคันปลดแครปรับกระดาษสีเขียว
(1) ใหเลื่อนปรับรองนํากระดาษใหพอดีกับ
กระดาษที่คุณใสเขาในถาด
ตรวจสอบใหแนใจวารองนํายึดอยูในชอง
เสียบแนนดีแลว

หมายเหตุ
หากซอฟตแวรแอพพลิเคชั่นของคุณสนับสนุน
การเลือกขนาดกระดาษจากเมนูการพิมพ
คุณสามารถเลือกขนาดกระดาษไดจากซอฟต
แวร
หากซอฟตแวรแอพพลิเคชั่นไมสนับสนุนการ
เลือกขนาดกระดาษ
คุณสามารถตั้งคาขนาดกระดาษในไดรเวอร
เครือ
่ งพิมพ หรือโดยกดปุมบนจอสัมผัส

การใสกระดาษในถาดใส
กระดาษ
คุณสามารถบรรจุกระดาษไดสูงสุด 250
แผนในถาดใสกระดาษ
สามารถบรรจุกระดาษไดสูงสุดถึงระดับเครือ
่ ง
หมายแสดงจํานวนกระดาษสูงสุด (
)
ทางขวามือของถาดใสกระดาษ
(สําหรับกระดาษที่แนะนําใหใช ดู

2

กระดาษและสื่อสิ่งพิมพ อื่นๆ
ที่ใชรวมกับเครื่องพิมพ ได uu หนา 30)
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การบรรจุกระดาษ

c

f

คลี่กองกระดาษ
เพื่อหลีกเลี่ยงกระดาษติดและการปอน
กระดาษผิดพลาด

ยกแผนรองกระดาษ (1)
ขึ้นเพื่อปองกันไมใหกระดาษเลื่อนออกจาก
ถาดรองรับเอกสารออกแบบคว่ําหนา
หรือหยิบกระดาษแตละแผนออกทันทีที่ออก
จากเครื่องพิมพ

2

d

ใสกระดาษลงในถาดและตรวจสอบใหแนใจวา:
 ใหกระดาษอยูต่ํากวาเครือ
่ งหมายแสดง
จํานวนกระดาษสูงสุด (
) (1)
เนื่องจากการใสกระดาษในถาดมากเกิน
ไปจะทําใหกระดาษติดได
 ใหกระดาษดานที่จะพิมพคว่ําหนาลง

1

 แครปรับกระดาษสัมผัสกับดานขางของ
กระดาษเพื่อใหปอนกระดาษไดอยาง
ถูกตอง

1

e

ใสถาดใสกระดาษกลับเขาในเครื่องใหแนน
ตรวจสอบใหแนใจวาถาดใสกระดาษถูกใส
เขาไปในเครื่องจนสุดแลว
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บรรจุกระดาษลงในชองปอน
เอกสารเอนกประสงค

b

เปดฝาครอบชองปอนเอกสารเอนกประสงค

c

ใชมือทั้งสองขางเลื่อนแครปรับกระดาษของ
ชองปอนเอกสารเอนกประสงคใหมค
ี วาม
กวางพอดีกับกระดาษที่คุณจะใช

2

คุณสามารถใสซองจดหมายและสื่อการพิมพพิเศษ
ไดครัง้ ละหนึ่งชิ้นในชองใส
ใชชองปอนเอกสารเอนกประสงคเพื่อพิมพหรือทำ
สําเนาฉลาก ซองจดหมาย กระดาษชนิดหนา
หรือกระดาษเคลือบมัน
(สําหรับรายการกระดาษที่แนะนําใหใช ดูที่

กระดาษและสื่อสิ่งพิมพ อื่นๆ
ที่ใชรวมกับเครื่องพิมพ ได uu หนา 30)

หมายเหตุ
เครือ
่ งจะเปดใชงานโหมดการปอนดวยตนเอง
เมื่อคุณใสกระดาษในชองปอนเอกสารเอนก
ประสงค

การพิมพบนกระดาษธรรมดา
กระดาษชนิดบาง กระดาษรีไซเคิล
และกระดาษปอนดจากชองปอนเอกสาร
เอนกประสงค

a

1
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ยกแผนรองกระดาษ (1)
ขึ้นเพื่อปองกันไมใหกระดาษเลื่อนออกจาก
ถาดรองรับเอกสารออกแบบคว่ําหนา
หรือหยิบกระดาษแตละแผนออกทันทีที่ออก
จากเครื่องพิมพ

2

การบรรจุกระดาษ

d

ใชมอ
ื ทัง สองขางดันแผนกระดาษแผนหนึงเขา
ไปในชองปอนเอกสารเอนกประสงคอยาง

แนนหนา

จนกระทั่งขอบดานบนของกระดาษดันเขากับ
ลูกกลิ้งปอนเอกสาร
ทําการดันกระดาษเขาไปยังลูกกลิ้งตอไป
เปนเวลาประมาณ 2 วินาที
หรือจนกระทั่งเครื่องจับยึดกระดาษและดึง
เขาตอไป

• เพื่อนํากระดาษที่พิมพแลวออกจากถาดรองรับ
เอกสารออก
ใหใชมือทั้งสองขางยกฝาครอบสแกนเนอรขึ้น
ดังที่แสดงในภาพประกอบ

2

• คุณยังสามารถใชงานเครื่องไดขณะที่ฝาครอบ
สแกนเนอรเปดอยู เพื่อปดฝาครอบสแกนเนอร
ใหนําฝาครอบลงดวยมือทั้งสองขาง

หมายเหตุ
• ถาปรากฏขอความแสดงขอผิดพลาด
Jam Manual Feed
(กระดาษติดในชองปอนเอกสารเอนกประสงค)
บนจอสัมผัส
แสดงวาเครื่องไมสามารถจับและดึงกระดาษ
เขาไปได
ตั้งคาใหมสําหรับเครือ
่ งโดยการนํากระดาษ
ออก จากนั้นกด Start (เริ่มตน) บนจอ
สัมผัส ใสกระดาษใหม
และดันกระดาษเขากับลูกกลิ้งใหแนน
• ใสกระดาษลงในชองปอนเอกสารเอนก
ประสงค โดยที่ใหดานที่จะพิมพหงายขึ้น
• ใหกระดาษตรงและอยูในตําแหนงที่ถูกตองใน
ชองปอนเอกสารเอนกประสงค มิฉะนั้น
กระดาษอาจไมไดรับการปอนอยางถูกตอง
ทําใหการพิมพบิดเบี้ย ว หรือกระดาษติด

e

หลังจากจอสัมผัสแสดง Manual Feed
(ปอนกระดาษเอง) ยอนกลับสูขั้นตอน d
เพื่อใสกระดาษแผนถัดไป
ดําเนินการซ้ําสําหรับแตละหนาที่คุณตอง
การพิมพ

• หามใสกระดาษเกินหนึง แผนในชองปอนเอกสาร
เอนกประสงคไมวากรณีใดๆ
เนื่องจากอาจทําใหกระดาษติดได
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พิมพบนกระดาษชนิดหนา ฉลาก
ซองจดหมาย
และกระดาษเคลือบมันจากชองปอน
เอกสารเอนกประสงค
เมื่อฝาครอบดานบน
(ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา)
ถูกนําลงมาแลว
เครือ
่ งจะมีเสนทางเคลื่อนที่ของกระดาษจากชอง
ปอนเอกสารเอนกประสงคไปยังดานหลังของ
เครือ
่ งเปนเสนตรง
ใชวิธีการปอนกระดาษและวิธีการนํากระดาษออก
วิธีนี้ในการพิมพกระดาษชนิดหนา ฉลาก
ซองจดหมาย หรือกระดาษเคลือบมัน

a

เปดฝาครอบดานหลัง
(ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา)

b

(สําหรับพิมพซองจดหมายเทานั้น)
ดึงคันโยกสีเทาทั้งสองขางลง
ขางหนึ่งอยูดานซายและอีกขางหนึ่งอยูดาน
ขวาดังที่แสดงในภาพประกอบ

26

c

เปดฝาครอบชองปอนเอกสารเอนกประสงค

d

ใชมือทั้งสองขางเลื่อนแครปรับกระดาษของ
ชองปอนเอกสารเอนกประสงคใหมค
ี วาม
กวางพอดีกับกระดาษที่คุณจะใช

2

การบรรจุกระดาษ

e

ใชมือทั้งสองขางดันแผนกระดาษหนึ่งแผน
หรือซองจดหมายหนึ่งซองเขาไปในชอง
ปอนเอกสารเอนกประสงคอยางแนนหนา
จนกระทั่งขอบดานบนของกระดาษดันเขากับ
ลูกกลิ้งปอนเอกสาร
ทําการดันกระดาษเขาไปยังลูกกลิ้งตอไป
เปนเวลาประมาณ 2 วินาที
หรือจนกระทั่งเครื่องจับยึดกระดาษและดึง
เขาตอไป

• ใสกระดาษหรือซองจดหมายลงในชองปอน
เอกสารเอนกประสงค
โดยที่ใหดานที่จะพิมพหงายขึ้น
• เมื่อเลือก ฉลาก ในไดรเวอรเครื่องพิมพ
เครื่องจะปอนกระดาษจากชองปอนเอกสาร
เอนกประสงค แมวาจะไมไดเลือก ตั้งคาเอง
เปนแหลงปอนกระดาษก็ตาม
• ใหกระดาษหรือซองจดหมายมีลักษณะตรงและ
อยูในตําแหนงที่ถูกตองในชองปอนเอกสาร
เอนกประสงค มิฉะนั้น
กระดาษหรือซองจดหมายอาจไมไดรับการ
ปอนอยางถูกตอง ทําใหการพิมพบิดเบี้ย ว
หรือกระดาษติด
• ดึงกระดาษหรือซองจดหมายออกใหสุดเมือคุณ
พยายามใสกระดาษเขาไปยังชองปอนเอกสาร
เอนกประสงคอีกครัง้
• หามใสกระดาษหรือซองจดหมายเกินหนึง แผนใน
ชองปอนเอกสารเอนกประสงคไมวากรณีใดๆ
เนื่องจากอาจทําใหกระดาษติดได

f

สงขอมูลการพิมพไปยังเครื่องพิมพ

หมายเหตุ
นําแผนกระดาษหรือซองจดหมายแตละหนาที่
พิมพเสร็จแลวออกทันทีเพื่อปองกันกระดาษ
ติด

g

หลังจากจอสัมผัสแสดง Manual Feed
(ปอนกระดาษเอง) ยอนกลับสูขั้นตอน e
เพื่อใสกระดาษแผนถัดไป
ดําเนินการซ้ําสําหรับแตละหนาที่คุณ
ตองการพิมพ

h

(สําหรับการพิมพซองจดหมาย)
เมื่อคุณดําเนินการพิมพเสร็จสิ้นแลว
ใหนําคันโยกสีเทาทั้งสองคันที่คุณไดนําลง
ที่ขั้นตอน b ใหกลับสูตําแหนงเริ่มตน

i

ปดฝาครอบดานหลัง
(ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา)
จนกระทั่งฝาครอบล็อกอยูในตําแหนงปด

หมายเหตุ
• ถาปรากฏขอความแสดงขอผิดพลาด
Jam Manual Feed
(กระดาษติดในชองปอนเอกสารเอนกประสงค)
บนจอสัมผัส
แสดงวาเครื่องไมสามารถจับและดึงแผนกระ
ดาษหรือซองจดหมายเขาไปได
ตั้งคาใหมสําหรับเครือ
่ งโดยการนํากระดาษ
ออก จากนั้นกด Start (เริ่มตน) บนจอ
สัมผัส ใสกระดาษหรือซองจดหมายใหม
และดันกระดาษเขากับลูกกลิ้งอยางแนนหนา
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บริเวณที่ไมสามารถสแกนไดและไมสามารถพิมพได

2

ภาพในตารางนี้แสดงบริเวณที่ไมสามารถสแกนไดและไมสามารถพิมพไดสูงสุด
บริเวณที่ไมสามารถพิมพไดอาจแตกตางกันขึ้นอยูกับขนาดกระดาษหรือการตั้งคาในแอพพลิเคชันที่คุณใช

การใชงาน

1

ดานบน (1)

ดานซาย (2)

ดานลาง (3)

ดานขวา (4)

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

A4

4 มม.

3 มม.

Legal

4 มม.

4 มม.

Letter

3 มม.

3 มม.

A4

3 มม.

3 มม.

3 มม.
Legal (ADF
(ถาดปอนเอกสาร
อัตโนมัติ))

3 มม.

Letter

4.2 มม.

4.2 มม.

A4

4.2 มม.

4.2 มม.

Legal

4.2 มม.

4.2 มม.

โทรสาร (การสง)

2

4

ขนาดเอกสาร

3

สําเนา 1 ใน 1

การสแกน

พิมพ
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การตั้งคากระดาษ
ขนาดกระดาษ
คุณสามารถใชกระดาษขนาดตอไปนี้เพื่อการพิมพ
โทรสาร: A4, Letter, Legal หรือ Folio
เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงขนาดกระดาษในถาด
คุณจําเปนตองเปลี่ยนแปลงการตั้งคาขนาดกระ
ดาษดวย
เพื่อใหเครื่องของคุณสามารถปรับเอกสารหรือ
โทรสารรับเขาใหพอดีกับหนากระดาษ
คุณสามารถใชกระดาษขนาดตอไปนี้ได
สํา หรับการพิมพสํา เนา:
A4, Letter, Legal, Executive, A5, A5 L
(ตามขอบดานยาว), A6 และ Folio (215.9 มม. ×
330.2 มม.)
สํา หรับการพิมพโทรสาร:
A4, Letter, Legal หรือ Folio (215.9 มม. ×
330.2 มม.)

a

กด

b

(MFC-9330CDW และ MFC-9340CDW)
กด Tray Setting
(การตั้งคาถาดใสกระดาษ)

c
d

กด Paper Size (ขนาดกระดาษ)

e

กด

2

2

หมายเหตุ
• เมื่อกระดาษขนาดที่เหมาะสมไมไดอยูในถาด
โทรสารที่ไดรบ
ั จะถูกจัดเก็บในหนวยความจํา
ของเครือ
่ ง และ Size mismatch
(ขนาดไมตรงกัน) จะปรากฏบนจอสัมผัส
(สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ดู

2

ขอความแสดงความผิดพลาดและขอความแจง
การบํารุงรักษา uu หนา 121)

• หากในถาดใสกระดาษไมมีกระดาษ
และโทรสารรับเขาถูก
บันทึกไวในหนวยความจําของเครื่องแลว
No Paper (ไมมีกระดาษ)
จะปรากฏบนจอสัมผัส
ใสกระดาษในถาดกระดาษเปลา

ชนิดของกระดาษ

2

เพื่อใหไดคุณภาพการพิมพที่ดีที่สุด
ใหตั้งคาเครื่องตามชนิดของกระดาษที่คุณใชงาน

a

กด

b

(MFC-9330CDW และ MFC-9340CDW)
กด Tray Setting
(การตั้งคาถาดใสกระดาษ)

c
d

กด Paper Type (ชนิดกระดาษ)

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
A4, Letter (จดหมาย), Legal, EXE,
A5, A5 L, A6 หรือ Folio
จากนั้นกดการตั้งคาที่คุณตองการเปลี่ย น

e

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Thin (บาง), Plain Paper
(กระดาษธรรมดา), Thick (หนา),
Thicker (หนากวา), Recycled Paper
(กระดาษรีไซเคิล)
จากนั้นกดการตั้งคาที่คุณตองการเปลี่ย น
กด
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กระดาษและสื่อสิ่งพิมพ
อื่นๆ
ที่ใชรวมกับเครื่องพิมพ
ได

ชนิดและขนาดของกระดาษ
เครื่องจะปอนกระดาษจากถาดปอนกระดาษหรือ
ชองปอนเอกสารเอนกประสงคที่ติดตั้ง

2

คุณภาพการพิมพอาจแตกตางกันขึ้นอยูกับชนิด
ของกระดาษที่คุณใช
ประเภทสื่อสิ่งพิมพที่ใชรว มกับเครื่องพิมพได
ไดแก กระดาษธรรมดา กระดาษชนิดบาง
กระดาษชนิดหนา กระดาษชนิดหนาพิเศษ
กระดาษปอนด กระดาษรีไซเคิล ฉลาก
ซองจดหมาย หรือกระดาษเคลือบมัน (ดู
สื่อสิ่งพิมพ uu หนา 233)
เพื่อใหไดคุณภาพที่ดีที่สุด
ทําตามคําแนะนําดานลางนี้:
 หามบรรจุกระดาษตางชนิดในถาดใสกระดาษ
พรอมกันเนื่องจากอาจทําใหกระดาษติดหรือ
การปอนกระดาษผิดพลาด
 เพื่อใหผลการพิมพถูกตอง
คุณตองเลือกขนาดกระดาษจากซอฟตแวร
แอพพลิเคชั่นของคุณเปนขนาดเดียวกับ
กระดาษในถาด
 หลีกเลี่ยงการสัมผัสพื้นผิวกระดาษสวนที่พิมพ
หลังจากพิมพออกทันที
 กอนซื้อกระดาษจํานวนมาก
ทดลองใสกระดาษจํานวนเล็กนอยเพื่อตรวจ
สอบวากระดาษที่ใชเหมาะสมกับเครือ
่ ง
 ใชฉลากทีออกแบบมาเพือใชงานกับเครือ
 งพิมพ

เลเซอร
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2

ชื่อถาดกระดาษในไดรเวอรเครื่องพิมพ
และในคูมือนี้มีดังนี้:
ถาดและชุดถาดกระดาษที่
สามารถเลือกใชได

ชื่อ

ถาดใสกระดาษ

ถาดที่ 1

ชองปอนเอกสารเอนกประสงค

ดวยตนเอง

2

การบรรจุกระดาษ

ความจุก ระดาษของถาดใสกระดาษ

2

ขนาดกระดาษ
ถาดใสกระดาษ
(ถาดที่ 1)

1

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

ชองปอนเอกสาร
เอนกประสงค

ความกวาง: 76.2 ถึง
215.9 มม.
ความยาว: 116.0 ถึง
355.6 มม.

1

กระดาษขนาด Legal และ Folio ไมมีใชในบางภูมิภาค

2

ขนาดของ Folio คื อ 215.9 x 330.2 มม.

ชนิดของกระดาษ

จํานวนแผน

กระดาษธรรมดา
กระดาษชนิดบางและ
กระดาษรีไซเคิล

สูงสุด 250 แผน (80 g/m2)

กระดาษธรรมดา
กระดาษชนิดบาง
กระดาษชนิดหนา
กระดาษชนิดหนาพิเศษ
กระดาษปอนด
กระดาษรีไซเคิล
ซองจดหมาย ฉลาก
กระดาษเคลือบมัน

1 แผน

ขอกําหนดกระดาษที่แนะนําใหใช

2
1 ซองจดหมาย

2

ขอกําหนดกระดาษที่เหมาะสําหรับใชรวมกับเครือ
่ งพิมพนี้มีดังนี้
น้ําหนักมาตรฐาน

75-90 g/m2

ความหนา

80-110 μm

ความเรียบผิว

สูงกวา 20 วินาที

ความเหนียว

90-150 cm3/100

แนวเสนใย

ตามแนว

ความตานทานไฟฟาสถิต

10e9-10e11 ohm

ความตานทานพื้นผิว

10e9-10e12 ohm-cm

ตัวเติม

CaCO3 (เปนกลาง)

ปริมาณเถา

ต่ํากวา 23 wt%

ความสวาง

สูงกวา 80%

ความทึบแสง

สูงกวา 85%

 ใชกระดาษธรรมดาที่เหมาะสมกับเครื่องพิมพเลเซอร/LED ในการถายเอกสาร
 ใชกระดาษหนา 75 ถึง 90 g/m2
 ใชกระดาษตามแนวที่มีคา Ph เปนกลาง และปริมาณความชื้นประมาณ 5%
 เครื่องพิมพนี้สามารถใชกระดาษรีไซเคิลที่ตรงตามมาตรฐาน DIN 19309
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การจัดการและการใชกระดาษ
แบบพิเศษ

ชนิดของกระดาษที่ควรหลีกเลี่ยง
2

เครือ
่ งพิมพนี้ออกแบบมาใหทํางานไดดีกับชนิด
กระดาษถายสําเนาและกระดาษปอนด อยางไรก็
ตาม ความแตกตางของกระดาษบางชนิดอาจสง
ผลตอคุณภาพการพิมพหรือการจัดการกระดาษ
ทดสอบตัวอยางกระดาษกอนซื้อกระดาษทุกครั้ง
เพื่อใหมน
ั่ ใจในคุณภาพการพิมพที่ตองการ
จัดเก็บกระดาษในกลองบรรจุกระดาษและปด
กลองใหสนิท
จัดเก็บกระดาษบนพื้นราบเรียบและหางจากความ
ชื้น แสงแดดสองตรงและความรอน

2

ขอควรจํา
กระดาษบางชนิดอาจมีคุณภาพต่ําหรืออาจทํา
ใหเครื่องพิมพเกิดความเสียหาย
หามใชกระดาษตอไปนี้:
• กระดาษที่มีลวดลายมาก
• กระดาษที่เรียบลื่นหรือมันเงาเกินไป
• กระดาษที่มวนหรือมีรอยพับ

1

ทําตามคําแนะนําที่สําคัญตอไปนี้เมื่อเลือกกระ
ดาษ:
 อยาใชกระดาษอิงคเจ็ทเนื่องจากอาจทําให
กระดาษติดหรือทําใหเครื่องพิมพเกิดความ
เสียหาย

1

 กระดาษทีนํากลับมาใชใหมตองใชนำหมึกทีทน
ตออุณหภูมิ 200 °C
จากกระบวนการตัวทําความรอนของเครือ
่ งได

• กระดาษเคลือบผิวหรือกระดาษตกแตงทาง
เคมี

 หากคุณใชกระดาษปอนด กระดาษผิวหยาบ
หรือกระดาษที่มีรอยยนหรือรอยยับ
คุณภาพของกระดาษในการพิมพอาจลดลง

1 กระดาษที่มวน 2 มม.
ขึ้นไปอาจทําใหกระดาษติด

• กระดาษที่ขาด มีรอยยับหรือรอยพับ
• กระดาษทีมน
ี ำหนักเกินกวาทีแ
 นะนําในคูม
 อ
ื นี
• กระดาษที่เย็บดวยลวดเย็บกระดาษ
• กระดาษทีม
 ห
ี ัวจดหมายทีใ ชสย
ี อ
 มอุณหภูมต
ิ ำ
หรือการถายภาพดวยความรอน
• กระดาษตอเนื่องหรือไมมีคารบอน
• กระดาษทีออกแบบสําหรับการพิมพอิงคเจ็ท
ชนิดของกระดาษขางตนนี้อาจทําใหเครื่องของ
คุณเสียหายได
ความเสียหายนี้อาจไมอยูภายใตการรับประกัน
หรือขอตกลงเกี่ยวกับการใหบริการของ
Brother
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การบรรจุกระดาษ

ซองจดหมาย

2

เครื่องนี้ออกแบบมาใหทํางานไดดีกับ
ซองจดหมายสวนมาก อยางไรก็ตาม
ซองจดหมายบางชนิดอาจประสบปญหาการปอน
และคุณภาพการพิมพอันเนื่องมาจากวิธีการผลิต
ซองจดหมายควรมีขอบตรงไมมีรอยพับหรือรอย
ยับ ซองจดหมายตองเรียบ
ไมโปงพองหรือไมบางจนเกินไป
ใชเฉพาะซองจดหมายคุณภาพดีจาก
ผูจําหนายที่มค
ี วามเขาใจวาคุณจะนําซอง
จดหมายไปใชกับเครื่องเลเซอร

• ซองจดหมายแบบมีชอง มีรู
มีรอยตัดหรือถูกเจาะรู
• ซองจดหมายทีม
 แ
ี ถบกาวสําหรับลอกปดซอง
ดังแสดงในภาพดานลาง

2

ซองจดหมายสามารถปอนผานชองปอนเอกสาร
เอนกประสงคเทานั้น

• ซองจดหมายแบบสองปากซองดังแสดงใน
ภาพประกอบ

ขอแนะนําใหคุณทดสอบพิมพซองจดหมายเพื่อให
มั่นใจวาคุณภาพการพิมพที่ไดเปนที่นาพึงพอใจ

ชนิดของซองจดหมายที่ควรหลีกเลี่ยง

2

ขอควรจํา
หามใชซองจดหมายตอไปนี้:
• ซองจดหมายที่ขาด มวน
มีรอยยนหรือผิดรูป

• ซองจดหมายทีปากซองแบบซีลปดไมพบ
ั ลง
ขณะซื้อ

• ซองจดหมายทีม
 น
ั เงาหรือมีลวดลายมากเกิน
ไป

• ซองจดหมายที่มุมซองแตละดานพับเขาดัง
แสดงในภาพดานลาง

• ซองจดหมายที่ติดกระดุม
เย็บดวยลวดเย็บกระดาษ
กดดวยลูกดุมหรือผูกดวยเชือก
• ซองจดหมายแบบลอกแถบกาว
• ซองจดหมายที่โปงพอง
• ซองจดหมายที่มีรอยยับชัดเจน
• ที่มีตัวนูน (มีอักษรนูนประทับ)
• ซองจดหมายทีผา นการพิมพดว ยเครืองพิมพ
เลเซอรหรือ LED แลว
• ซองจดหมายที่ผานการพิมพดานในแลว
• ซองจดหมายที่ไมสามารถจัดเรียงใหเปน
ระเบียบเมื่อวางซอนกัน
• ซองจดหมายทีผ
 ลิตจากกระดาษทีมน
ี ำหนัก
มากกวาขอกําหนดน้ําหนักกระดาษที่
สามารถใชรวมกับเครื่องพิมพได

หากคุณใชชนิดของซองจดหมายตามรายการ
ขางตน
อาจสงผลใหเครื่องพิมพเกิดความเสียหาย
ความเสียหายนี้อาจไมอยูภายใตการรับประกัน
หรือขอตกลงเกี่ยวกับการใหบริการของ
Brother
บางครั้งคุณอาจประสบปญหาการปอนกระดาษ
ที่เกิดจากความหนา ขนาด
และรูปแบบการพับซองจดหมายของกระดาษที่
คุณใช

• ซองจดหมายทีม
 ข
ี อบบิดเบีย
 วหรือไมเปนทรง
สี่เหลี่ยมเสมอกัน
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บทที่ 2

ฉลาก

2

เครือ
่ งพิมพสามารถพิมพฉลากทั่วไปที่ออกแบบมา
สําหรับใชกับเครือ
่ งเลเซอรได
ฉลากควรมีแถบกาวที่ทําจากอะคริลิก
เนื่องจากวัสดุนี้ทนตออุณหภูมิสูงในชุดทําความ
รอนได แถบกาวตองไมสัมผัสกับสวนใดๆ
ของเครื่องเนื่องจากอาจทําใหสวนของฉลากติด
กับชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) หรือลูกกลิ้ง
และอาจทําใหฉลากติดและคุณภาพการพิมพลด
ลง ตองไมมีสวนกาวเปดออกระหวางฉลาก
จัดวางฉลากใหเหมาะสมเพื่อใหครอบคลุมความ
ยาวและความกวางของกระดาษทั้งหมด
การใชฉลากที่มีพื้นที่วางอาจสงผลใหฉลากลอก
หลุดออกและทําใหเกิดฉลากติดหรือเกิด
ปญหาในการพิมพ
ฉลากทุกชนิดที่ใชกับเครื่องพิมพนี้ตองทนตอ
อุณหภูมิ 200 °C ภายในระยะเวลา 0.1 วินาทีได
สามารถปอนฉลากผานชองปอนเอกสารเอนก
ประสงคเทานั้น

ชนิดของฉลากที่ควรหลีกเลี่ยง

2

หามใชฉลากที่ขาด มวน มีรอยยนหรือผิดรูป

ขอควรจํา
• หามปอนแผนฉลากที่ใชแลวบางสวน
แผนกระดาษฉลากที่ลอกฉลากแลวอาจทําให
เครือ
่ งพิมพเกิดความเสียหาย
• หามนําฉลากทีใ ชแลวมาใชใหมหรือใสฉลากทีใ ช
แลวหรือมีบางฉลากถูกลอกออกแลวบนแผน
ฉลาก
• แผนฉลากตองมีนำ หนักไมเกินขอกําหนดนำหนัก
กระดาษที่อธิบายไวในคูมือผูใชนี้
ฉลากที่มีน้ําหนักเกินขอกําหนดที่กําหนดไว
อาจไมสามารถปอนเขาเครื่องพิมพไดหรือ
อาจเกิดการผิดพลาดในการพิมพ
และอาจทําใหเครื่องพิมพเกิดความเสียหาย
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3

การวางเอกสาร

วิธีการวางเอกสาร

3

• ADF (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)
ใชงานงายหากคุณวางเอกสารหลายหนา

3

ความยาว:

147.3 ถึง 355.6 มม.

ความกวาง:

147.3 ถึง 215.9 มม.

น้ําหนัก:

64 ถึง 90 g/m2

วิธีการวางเอกสาร

3

• ตรวจสอบวาเอกสารทีมน
ี ำยาลบคําผิดหรือเขียน
ดวยน้ําหมึกที่แหงสนิทแลว

a

ADF (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)
สามารถใสกระดาษไดสูงสุด 35 แผน
และปอนครั้งละหนึ่งแผน
ขอแนะนําใหคุณใชกระดาษมาตรฐาน 80 g/m 2
และคลี่กระดาษกอนวางใน ADF
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)

ขนาดเอกสารที่สนับสนุน

หมายเหตุ
• หากตองการสแกนเอกสารที่ไมพอดีกับ ADF
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) ดูที่
การใชกระจกสแกนเนอร uu หนา 36

คุณสามารถสงโทรสาร ทําสําเนาและสแกนจาก
ADF (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)
และกระจกสแกนเนอร

การใช ADF
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)

3

เปดฐานรองเอกสาร ADF
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)(1)
ยกขึ้นและเปดแผนรองเอกสารออกของ ADF
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) (2)

1
2
3

3

ขอควรจํา
• อยาวางกระดาษหนาไวบนกระจกสแกนเนอร
ถาคุณทําเชนนี้ ADF อาจติดขัด
• อยาใชกระดาษที่มวน ยน พับ ฉีกขาด
เย็บกระดาษ คลิปหนีบ
กระดาษแปะหรือติดเทป
• อยาใชกระดาษแข็ง หนังสือพิมพหรือผา กับ
ADF ใหใชกับกระจกสแกนเนอร

b
c

คลี่กระดาษออกจากกัน
จัดวางหนาเอกสารของคุณ
หงายขึ้นชิดขอบบน ใน ADF
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)
จนกวาขอความบนจอสัมผัสจะแสดง
ADF Ready
(พรอมใชกับถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)
และคุณรูสึกวาแผนบนสุดของเอกสารสัมผัส
กับลูกกลิ้งปอนกระดาษแลว

• เพื่อปองกันไมใหเครื่องของคุณเสียหายขณะใช
ADF อยาดึงเอกสารขณะกําลังปอน
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บทที่ 3

d

ปรับแครปรับกระดาษ (1)
ใหพอดีกับความกวางของเอกสารของคุณ

b

วางเอกสาร คว่ําลง
ที่มุมซายบนของกระจกสแกนเนอรโดยใช
แครปรับกระดาษซายและดานบน

c

ปดฝาครอบเอกสาร

1

หมายเหตุ
หากตองการสแกนเอกสารที่ไมใชขนาด
มาตรฐาน ดูที่ การใชกระจกสแกนเนอร
uu หนา 36

การใชกระจกสแกนเนอร

3

คุณสามารถใชกระจกสแกนเนอรในการสงโทรสาร
ทําสําเนาหรือสแกนหนาหนังสือครั้งละหนึ่งหนา

ขนาดเอกสารที่สนับสนุน
ความยาว:

สูงสุด 300.0 มม.

ความกวาง:

สูงสุด 215.9 มม.

น้ําหนัก:

สูงสุด 2.0 กก.

วิธีการวางเอกสาร

หมายเหตุ
หากตองการใชกระจกสแกนเนอร ADF
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) ตองวางเปลา

a
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ยกฝาครอบเอกสาร

3

3

ขอควรจํา
ถาเอกสารเปนหนังสือหรือหนา
อยากระแทกฝาครอบหรือออกแรงกดทับ

4

การสงโทรสาร

วิธีการสงโทรสาร

c
4

ขั้นตอนตอไปนี้อธิบายวิธีการสงโทรสาร
หากตองการสงโทรสารที่มีหลายหนา ใช ADF
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)

a

ทําตามขันตอนตอไปนีเพือวางเอกสารของคุณ:
 วางเอกสาร หงายขึ้น ใน ADF
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) (ดู การใช

ADF (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)
uu หนา 35)

 วางเอกสารของคุณ คว่ําลง
บนกระจกสแกนเนอร (ดู
การใชกระจกสแกนเนอร uu หนา 36)

b

ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:
 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกตั้งคา
เปน Off (ปด) กด Fax (โทรสาร)
 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกตั้งคา
เปน On (เปด) กด Fax (โทรสาร) และ
Sending Faxes (การสงโทรสาร)

4

คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกการสงโทรสารดัง
ตอไปนี้ กด Options (ตัวเลือก)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b
เพื่อเลื่อนดูการตั้งคาโทรสาร
เมื่อการตั้งคาที่คุณตองการถูกแสดงขึ้น
กดและเลือกตัวเลือกใหม
เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงตัวเลือกเสร็จแลว กด
OK (ตกลง)

4

หมายเหตุ
สําหรับคําสั่งและการตั้งคาการสงโทรสารขั้น
สูงดังตอไปนี้
uuคูมือขั้นสูงสําหรับผูใช: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 (ตั้งคาใบปะหนา)
• Polled TX (ดึงขอมูล TX)

 จอสัมผัสจะแสดง:
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บทที่ 4

d

(MFC-9340CDW)
เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งดานลาง:
 เพื่อสงเอกสาร 1 ดาน ไปที่ขั้นตอน e
 เพื่อสงเอกสาร 2 ดาน เลือกการสแกน 2
ดานสําหรับเอกสาร 2
ดานของคุณดังตอไปนี้:
กด Options (ตัวเลือก)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b
เพื่อแสดง 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 (สมุดที่อยู)
การใชงานประวัติการโทร
 Call History (ประวัติการโทร)
(สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูที่

วิธีการโทรออก uu หนา 58)
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f

กด Fax Start (เริ่มตนโทรสาร)
การสงโทรสารจาก ADF
 เครื่องจะเริ่มสแกนเอกสาร
การสงโทรสารจากกระจกสแกนเนอร
ถา Real Time TX (TX เวลาจริง) เปน
On (เปด)
เครื่องจะสงเอกสารโดยไมสอบถามวามีหนา
ที่ตองการจะสแกนเพิ่มเติมหรือไม
เมื่อ Real Time TX (TX เวลาจริง) เปน
Off (ปด):
 ถาคุณกด Fax Start (เริ่มตนโทรสาร)
เครื่องจะเริ่มสแกนหนาแรก
เมื่อจอสัมผัสแสดง Next Page?
(หนาถัดไป?) ใหดําเนินการตอไปนี้
• เพื่อสงเอกสารหนาเดียว กด No
(ไมใช) เครื่องจะเริม
่ สงเอกสาร
• ถาตองการสงเอกสารมากกวาหนึ่งแผน
กด Yes (ใช)
และวางหนาถัดไปบนกระจก
สแกนเนอร กด OK (ตกลง)
เครื่องจะเริ่มสแกนหนา
(ทําซ้ําขั้นตอนนี้สําหรับทุกหนา)

หยุดการสงโทรสาร
เพื่อหยุดการสงโทรสาร กด

4

การสงโทรสาร

การสงโทรสารจากเอกสารขนาด
Letter จากกระจกสแกนเนอร

รายงานการตรวจสอบความถูก
ตองการสงสัญญาณ

ขณะสงโทรสารจากเอกสารขนาด Letter
คุณจะตองกําหนดขนาดกระจกสแกนเนอรเปน
Letter (จดหมาย) ไมเชนนั้น
สวนของโทรสารของคุณอาจปรากฏไมครบถวน

คุณสามารถใชรายงานการตรวจสอบความถูกตอง
การสงสัญญาณเปนหลักฐานที่คุณสงโทรสาร
รายงานนี้แสดงชื่อผูรับหรือหมายเลขโทรสาร
เวลาและวันที่สง ระยะเวลาสง จํานวนหนาที่สง
และระบุวาการสงสําเร็จหรือไม

4

a

ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:

รายงานการตรวจสอบความถูกตองการสงสัญญาณ
สามารถตั้งคาไดหลายรูปแบบดังนี้:

 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกตั้งคา
เปน Off (ปด) กด

 On (เปด): พิมพรายงานทุกครั้งหลังสงโทรสาร

(Fax

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

(โทรสาร))
 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกตั้งคา
เปน On (เปด) กด

(Fax

 Off (ปด):
พิมพรายงานหากโทรสารของคุณสงไมสําเร็จ
เนื่องจากเกิดขอผิดพลาดเกี่ยวกับการสง
สัญญาณ การตั้งคาจากโรงงานคือ Off (ปด)

(โทรสาร)) และ Sending Faxes
(การสงโทรสาร)

b
c

กด Options (ตัวเลือก)

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

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Glass Scan Size
(ขนาดสแกนกระจกสแกน)

d

กด Glass Scan Size
(ขนาดสแกนกระจกสแกน)

e
f

กด Letter (จดหมาย)
กด OK (ตกลง)

การยกเลิกโทรสารระหวาง
ดําเนินการ
กด
เพื่อยกเลิกการสงโทรสาร ถาคุณกด
ขณะที่เครื่องกําลังตอหมายเลข หรือกําลังสง
จอสัมผัสจะแสดง Cancel Job? (ยกเลิกงาน?)
กด Yes (ใช) เพื่อยกเลิกการสงโทรสาร

4

a

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Fax (โทรสาร)

4

d
e

กด Fax (โทรสาร)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Report Setting (การตั้งคารายงาน)

f

กด Report Setting
(การตั้งคารายงาน)

g
h

กด Transmission (การสงขอมูล)

i

กด

กด On (เปด), On+Image (เปด+ภาพ),
Off (ปด) หรือ Off+Image (ปด+ภาพ)
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หมายเหตุ
• ถาคุณเลือก On+Image (เปด+ภาพ) หรือ
Off+Image (ปด+ภาพ)
ภาพจะไมปรากฏในรายงานการตรวจสอบความ
ถูกตองการสงสัญญาณ
ถาการสงสัญญาณแบบทันทีถูกตั้งคาไปที่ On
(เปด) (uuคูมือขั้นสูงสําหรับผูใช,
การสงสัญญาณแบบทันที).
• ถาการสงสัญญาณสําเร็จ OK (ตกลง)
จะปรากฏถัดจาก RESULT (ผลลัพธ)
ในรายงานการตรวจสอบความถูกตองการสง
สัญญาณ
ถาการสงสัญญาณไมสําเร็จ ERROR
(ผิดพลาด) จะปรากฏขึ้นถัดจาก RESULT
(ผลลัพธ)

40
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5

5

โหมดการรับของตัวเครื่อง

5

คุณตองเลือกโหมดการรับของตัวเครื่องทั้งนี้ขึ้นอยูกับอุปกรณภายนอกและบริการโทรศัพทที่คุณมีในสาย
ของคุณ

การเลือกโหมดการรับของตัวเครื่อง

5

ตามคาเริ่มตน เครื่องของคุณจะรับโทรสารที่สงเขามาโดยอัตโนมัติ
แผนภาพดานลางจะชวยคุณเลือกโหมดรับที่เหมาะสม
(สําหรับขอมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดการรับของตัวเครื่อง ดูที่ การใชโหมดการรับของ ตัวเครื่อง
uu หนา 43)
คุณตองการใชคุณสมบัติโทรศัพทของเครื่องของคุณหรือไม (ถามี)
หรือตองการใชโทรศัพทภายนอกหรืออุปกรณตอบรับโทรศัพทภายนอกที่เชื่อมตอใน
สายเดียวกับเครื่องหรือไม

ใช

ไมใช

คุณตองการใชฟงกชั่นขอความเสียงของ
เครื่องตอบรับโทรศัพทภายนอกหรือไม

Fax

ไมใช
คุณตองการใหเครื่องรับโทรสารและรับสาย
โทรศัพทโดยอัตโนมัติหรือไม

ไมใช

Manual
Fax/Tel

ใช
ใช

External TAD

ถาตองการตั้งคาโหมดรับโหมดการรับของตัวเครื่อง ทําตามคําแนะนําดานลาง

a

กด

b
c
d
e
f
g

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง Fax (โทรสาร)
กด Fax (โทรสาร)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง Setup Receive (ตั้งคาการรับ)
กด Setup Receive (ตั้งคาการรับ)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง Receive Mode (โหมดรับ)

41
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h

กด Receive Mode (โหมดรับ)

หมายเหตุ
ถาคุณไมสามารถเปลี่ยนแปลง Receive Mode (โหมดรับ)
ตรวจสอบวาคุณลักษณะเสียงเรียกที่แตกตางถูกตั้งคาเปน ปด (ดู เสียงเรียกที่แตกตาง uu หนา 51)

i

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

j

กด

42

การรับโทรสาร

การใชโหมดการรับของ
ตัวเครื่อง

ดวยตนเอง
5

โหมดการรับของตัวเครื่องบางโหมดจะรับสาย
โทรสาร โดยอัตโนมัติ (Fax (โทรสาร) และ
Fax/Tel (โทรสาร/โทรศัพท))
คุณอาจตองการเปลี่ยนแปลงการชะลอเสียงเรียก
กอนใชโหมดนี้ (ดู การชะลอการเรียกสาย
uu หนา 44)

โทรสารเทานั้น

ยกชุดหูฟงโทรศัพทภายนอก หรือกด

5

5

โหมด Fax/Tel (โทรสาร/โทรศัพท)
ชวยใหคุณจัดการสายเรียกเขาโดยอัตโนมัติ
โดยการจดจําวาเปนโทรสารหรือการโทรออกโดย
ใชเสียง
และจัดการกับสายในลักษณะใดลักษณะหนึ่งตอ
ไปนี้:
 รับโทรสารโดยอัตโนมัติ
 การโทรออกโดยใชเสียงจะสงเสียงกริ่งเรีย กเขา
F/T เพื่อแจงใหคุณรับสาย เสียงกริง่ เรียกเขา
F/T เปนเสียงเรียกที่ดังติดกันแบบสองครั้งจาก
เครื่องของคุณ
 ใชโหมดนีถาคุณไดรบ
ั การโทรออกโดยใชเสียง
บางครั้ง
(ดูที่ ระยะเวลาในการดังของเสียงกริ่งเรียกเขา F/T
(โหมดเครื่องโทรสาร/โทรศัพท เทานั้น)
uu หนา 44 และ การชะลอการเรียกสาย
uu หนา 44)

โหมด Manual (ดวยตนเอง)
จะปดฟงกชั่นรับสายอัตโนมัติทั้งหมด
เวนแตวาคุณจะใชคุณลักษณะรับเสียงเรียกที่
แตกตาง
ถาตองการรับโทรสารในโหมดทําดวยตนเอง

โหมด Fax (โทรสาร)
จะรับสายทุกสายเปนโทรสารโดยอัตโนมัติ

โทรสาร/โทรศัพท

5

(Fax

(โทรสาร)) จากนั้นกด Hook (ปุมวางสาย)
เมื่อคุณไดยินเสียงสัญญาณเครื่องโทรสาร
(เสียงปปสั้นซ้ําๆ) กด Fax Start
(เริ่มตนโทรสาร) แลวกด Receive (รับ)
เพื่อรับโทรสาร คุณสามารถใชคุณลักษณะ
การตรวจจับโทรสาร
เพื่อรับโทรสารโดยยกชุดหูฟงโทรศัพทสายเดีย ว
กับเครื่อง

5

(ดูที่ การตรวจจับโทรสาร uu หนา 45)
ถาคุณใชโมเด็มคอมพิวเตอรกับสายเดีย วกัน
การสงโทรสารอาจทํางานผิดพลาด

อุปกรณตอบรับโทรศัพทภาย
นอก (TAD)

5

โหมด External TAD (TAD ภายนอก)
ใหเครื่องตอบรับโทรศัพทรับสายเรีย กเขาของคุณ
สายเรียกเขาจะ ไดรับการจัดการ
ดวยวิธีการตอไปนี้:
 รับโทรสารโดยอัตโนมัติ
 ผูโทรออกดวยเสียงสามารถบันทึกขอความใน
อุปกรณตอบรับโทรศัพทภายนอก (TAD)
(สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูที่

การเชื่อมตออุปกรณตอบรับโทรศัพทภายนอก
(TAD) uu หนา 52)
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การตั้งคาโหมดการรับ
ของตัวเครื่อง
การชะลอการเรียกสาย
การตั้งคาการชะลอเสียงเรียกเขา
จะกําหนดจํานวนครั้งที่เครื่องสงเสียงเรียกกอนรับ
สายในโหมด Fax (โทรสาร) และ Fax/Tel
(โทรสาร/โทรศัพท)
ถาคุณใชสายโทรสารภายนอกหรือสายโทรศัพท
ตอกับสายเดียวกับเครื่อง
เลือกจํานวนเสียงเรียกเขาสูงสุด (ดู
การตรวจจับโทรสาร uu หนา 45 และ

การทํางานจากโทรศัพทภาย
นอกหรือโทรศัพทที่ตอแยกออก จากตัวเครื่อง
uu หนา 55)

5

ระยะเวลาในการดังของเสียงกริ่ง
เรียกเขา F/T
(โหมดเครื่องโทรสาร/โทรศัพท
เทานั้น)

5

5

เมื่อมีผูโทรเขามาที่เครื่องของคุณ
คุณและผูโทรของคุณจะไดยินเสียงเรียกโทรศัพท 
ตามปกติ
จํานวนเสียงเรียกเขาถูกกําหนดโดยการตั้งคาการ
ชะลอเสียงเรียกเขา
ถาสายเปนโทรสาร เครื่องของคุณจะรับสาย
แตถาสายเปนการโทรดวยเสียง
เครื่องจะสงเสียงกริ่งเรียกเขา F/T
(เสียงเรีย กที่ดังติดกันแบบสองครั้ง)
เมื่อคุณไดตั้งคาในการตั้งคาระยะเวลาในการดัง
ของเสียงกริ่งเรีย กเขา F/T
ถาคุณไดยินเสียงกริ่งเรียกเขา F/T
หมายความวาคุณมีเสียงเรียกจากผูโทรเขาในสาย

a

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

d
e

กด Fax (โทรสาร)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Setup Receive (ตั้งคาการรับ)

a

กด

f
g

กด Setup Receive (ตั้งคาการรับ)

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

h
i

กด Ring Delay (หนวงเวลาเสียงเรียก)

d
e

กด Fax (โทรสาร)

f
g

กด Setup Receive (ตั้งคาการรับ)

j
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ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Fax (โทรสาร)

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Ring Delay (หนวงเวลาเสียงเรียก)

กดเพื่อเลือกจํานวนครั้งที่สายเรียกเขาดังขึ้น
กอนเครื่องจะรับสาย
กด

เนื่องจากเสียงเรียกเขาโทรสาร/โทรศัพทนั้นดัง
จากเครือ
่ ง
โทรศัพทสวนขยายหรือโทรศัพทภายนอกจะไมสง
เสียงเรีย กเขา
แตคุณจะยังสามารถรับสายโทรศัพทดังกลาวได
(สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ดู การใชรหัสระยะไกล
uu หนา 55)

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Fax (โทรสาร)

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Setup Receive (ตั้งคาการรับ)

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
F/T Ring Time
(ระยะเวลาในการดังของเสีย งกริ่งเรียกเขา F
/T)

การรับโทรสาร

h

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

i

กดเลือกระยะเวลาที่เครื่องสงเสียงเรียกเพื่อ
แจงวาคุณมีสายเรียกเขาการโทรดวยเสีย ง
(20, 30, 40 หรือ 70 วินาที)

j

กด

หมายเหตุ
แมวาผูรับสายจะวางสายระหวางเสียงเรียกเขา
แบบซ้ําสองครัง้
เครื่องจะยังคงสงเสีย งเรียกเขาเปนเวลาตามที่
กําหนด

การตรวจจับโทรสาร

5

ถา การตรวจจับโทรสาร อยูที่ On (เปด):

5

เครื่องสามารถรับโทรสารโดยอัตโนมัติ
แมวาคุณจะรับสาย เมื่อคุณเห็น Receiving
(การรับ) บนจอสัมผัส
หรือไดยินเสีย งคลิกในสายโทรศัพทผานชุดหูฟง
โทรศัพทที่คุณใชเพียงวางชุดหูฟงโทรศัพท
เครื่องของคุณจะดําเนินการอื่นๆ ทั้งหมด

ถา การตรวจจับโทรสาร อยูที่ Off (ปด):

5

หากคุณอยูที่เครื่องและตอบรับการติดตอดวยโทร
สารกอนโดยยกชุดหูฟงโทรศัพทภายนอก แลวกด
Fax Start (เริ่มตนโทรสาร) แลวกด Receive
(รับ) เพื่อรับโทรสาร
ถาคุณรับสายโทรศัพทที่ตอแยกออกจากตัวเครื่อง
กด l51 (ดู การทํางานจากโทรศัพทภาย

นอกหรือโทรศัพทที่ตอแยกออก จากตัวเครื่อง
uu หนา 55)

หมายเหตุ
• ถาคุณลักษณะนี้ถูกตั้งคาเปน On (เปด)
แตเครื่องของคุณไมเชื่อมตอการติดตอดวย
โทรสารเมื่อคุณยกชุดหูฟงโทรศัพทที่ตอแยก
ออกจากตัวเครื่อง กดรหัสในการรับโทรสาร
l51
• ถาคุณสงโทรสารจากคอมพิวเตอรในสาย
โทรศัพทเดียวกัน และเครื่องติดขัด ตั้งคา
การตรวจจับโทรสาร เปน Off (ปด)
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5

บทที่ 5

a

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

d
e

กด Fax (โทรสาร)

f
g

กด Setup Receive (ตั้งคาการรับ)

h
i

กด Fax Detect (ตรวจหาโทรสาร)

j

กด

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Fax (โทรสาร)

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Setup Receive (ตั้งคาการรับ)

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Fax Detect (ตรวจหาโทรสาร)

กด On (เปด) (หรือ Off (ปด))

การเรียกดูตว
ั อยาง
โทรสาร (ขาวดําเทานั้น)
วิธีการเรียกดูตัวอยางโทรสารที่
ไดรับ

5

คุณสามารถดูโทรสารที่ไดรับบนจอสัมผัส
โดยการกด

(Fax (โทรสาร)) จากนั้น

(Received Faxes (โทรสารที่ไดรบ
ั ))
เมื่อเครื่องอยูในสถานะพรอม
จะมีขอความปรากฎขึ้นบนจอสัมผัสเพื่อแจงเตือ น
ใหคุณรับโทรสารใหม

การตั้งคาการเรียกดูตัวอยางโทรสาร

a

กด

b

กด

(Fax Preview

(ตัวอยางโทรสาร))

c
d
e

f

กด On (เปด) (หรือ Off (ปด))
กด Yes (ใช)
จอสัมผัสจะแจงใหคุณทราบวาจะไมพิมพ
โทรสารที่จะเขามาในอนาคตเมื่อคุณไดรบ
ั
โทรสารเหลานั้น
กด Yes (ใช)
กด

หมายเหตุ
เมื่อเปดการเรียกดูตัวอยางโทรสาร
จะไมมีการพิมพสําเนาสํารองของโทรสารนั้น
สําหรับการสงตอโทรสารและการรับ PC-Fax
แมวาคุณจะตั้งคาการพิมพสํารองเปน On
(เปด)
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5

5

การรับโทรสาร

การใชงานการเรียกดูตัวอยางโทรสาร

กดจอสัมผัสหรือแผงสัมผัสเพื่อสั่งการดัง
ตอไปนี้

5

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

a

คําอธิบาย
ขยายโทรสาร

กด View (แสดง)
จอสัมผัสจะแสดงรายการโทรสาร

ยอโทรสาร

หมายเหตุ
• แมวาโทรสารทีพิมพจะแสดงเวลาและวันทีทีไ ด
รับ ถาเปดใชงานการประทับตรารับโทรสาร
หนาจอเรียกดูตัวอยางโทรสารจะไมแสดงวันที่
และเวลาที่ไดรับ

หรือ

เลื่อนตามแนวตั้ง

หรือ

เลื่อนตามแนวนอน
หมุนโทรสารตามเข็มนาฬิกา
ลบโทรสาร

• รายการโทรสารจะรวมทัง โทรสารเกาและโทรสาร
ใหม
โทรสารใหมนั้นจะถูกบงชี้ดวยเครื่องหมายสี
น้ําเงินดานขางโทรสาร

กด Yes (ใช) เพื่อยืนยัน

• เพื่อดูโทรสารที่มีการเรียกดูตัวอยางมากอนแลว
กด Fax (โทรสาร) และ Received Faxes
(โทรสารที่ไดรบ
ั )

ยอนกลับสูรายการโทรสาร

b

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b
เพื่อแสดงหมายเลขโทรสารของโทรสารที่
คุณตองการ

c

กดโทรสารที่คุณตองการ

หมายเหตุ
• ถาโทรสารของคุณมีขนาดใหญ
อาจมีการหนวงเวลาเล็กนอยกอนที่จะแสดง
• จอสัมผัสจะแสดงเลขหนาปจจุบัน
และจํานวนหนารวมของขอความโทรสาร
เมื่อขอความโทรสารของคุณมากกวา 99 หนา
จํานวนหนารวมจะถูกแสดงเปน “XX”

5

ยอนกลับสูหนาที่แลว
ไปยังหนาถัดไป

Start
(เริ่มตน)

d

พิมพโทรสาร

กด

วิธีการพิมพโทรสาร

5

a

กด

b
c
d

กด Received Faxes (โทรสารที่ไดรับ)

e

กด

(Fax (โทรสาร))

กดโทรสารที่คุณตองการ
กด Start (เริ่มตน)
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บทที่ 5

วิธีการพิมพโทรสารทั้งหมดในรายการ

a

กด

b
c
d

กด Received Faxes (โทรสารที่ไดรับ)

5

(Fax (โทรสาร))

กด Print/Delete (พิมพ/ลบ)

กด

b

กด

c
d
e

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

a

กด

b
c
d

กด Received Faxes (โทรสารที่ไดรับ)

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

e

กด Yes (ใช) เพื่อยืนยัน

f

กด

กด Yes (ใช) เพื่อยืนยัน
ถามีโทรสารจัดเก็บอยูในหนวยความจํา
ใหดําเนินการขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้:

 เพื่อพิมพโทรสารทั้งหมดที่จัดเก็บไว กด
Print All Faxes Before
Delete
(พิมพโทรสารทั้งหมดกอนลบออก)

5

 ถาคุณไมตอ
 งการปดการเรียกดูตัวอยาง
โทรสาร กด Cancel (ยกเลิก)

กด Print/Delete (พิมพ/ลบ)

 กด Delete All(New Faxes)
(ลบโทรสารใหมทั้งหมด)
เพื่อลบโทรสารทั้งหมดที่คุณยังไมไดดู

กด Off (ปด)

กด Yes (ใช) เพื่อยืนยัน
โทรสารของคุณจะถูกลบ

(Fax (โทรสาร))

ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:

(Fax Preview

 ถาคุณไมตองการพิมพโทรสารที่จัดเก็บไว
กด Continue (ทําตอ)

กด

วิธีการลบโทรสารทั้งหมดในรายการ
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a

5

(ตัวอยางโทรสาร))

ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:
 กด Print All(New Faxes)
(พิมพโทรสารใหมทั้งหมด)
เพื่อพิมพโทรสารทั้งหมดที่คุณยังไมไดดู

e

ปดการเรียกดูตัวอยางโทรสาร

f

กด

6

การใชงาน PC-FAX

วิธีใช PC-FAX
การรับ PC-FAX
(สําหรับ Windows® เทานั้น)
ถาคุณเปดคุณลักษณะการรับ PC-Fax MFC
ของคุณจะจัดเก็บโทรสารรับเขาในหนวยความจํา
และสงโทรสารไปยังคอมพิวเตอรของคุณโดย
อัตโนมัติ
จากนั้นคุณสามารถใชคอมพิวเตอรของคุณดูและ
จัดเก็บโทรสารนี้
แมวาคุณจะปดคอมพิวเตอรของคุณแลว (เชน
ในเวลากลางคืนหรือสุดสัปดาห) MFC
ของคุณจะไดรับและจัดเก็บโทรสารของคุณใน
หนวยความจํา
จํานวนโทรสารที่ไดรับที่จัดเก็บในหนวยความจํา
จะปรากฏขึ้นบนจอสัมผัส
เมื่อคุณเริ่มใชงานคอมพิวเตอรของคุณและรัน
ซอฟตแวร การรับ PC-Fax MFC
จะถายโอนโทรสารของคุณไปยังคอมพิวเตอรของ
คุณโดยอัตโนมัติ
ถาตองการถายโอนโทรสารรับเขาไปยัง
คอมพิวเตอรของคุณ คุณตองใหซอฟตแวรการรับ
PC-FAX รันบนคอมพิวเตอรของคุณ

ทําขั้นตอนตอไปนี้ที่เครื่องของคุณ
6

6

a

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

d
e
f
g

กด Fax (โทรสาร)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Setup Receive (ตั้งคาการรับ)
กด Setup Receive (ตั้งคาการรับ)

6

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Memory Receive
(รับดวยหนวยความจํา)
กด Memory Receive
(รับดวยหนวยความจํา)

i

กด PC Fax Receive
(รับโทรสารดวย PC)

j

จอสัมผัสจะแสดงการแจงเตือนการเริ่ม
โปรแกรมการรับ PC-FAX ที่คอมพิวเตอรของ
คุณ ถาคุณเริ่มเปดทํางานโปรแกรมการรับ
PC-FAX แลว กด OK (ตกลง)
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ย วกับวิธีการเริ่มตน
โปรแกรมรับ PC-FAX
uuคูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช

k

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อเลือก
<USB>
หรือชื่อคอมพิวเตอรของคุณถาเครื่องเชื่อม
ตออยูกับเครือขาย
กด <USB> หรือชื่อคอมพิวเตอรของคุณ
กด OK (ตกลง)

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

 (Windows® 8)

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Fax (โทรสาร)

h

ดําเนินการตามคําแนะนําสําหรับระบบปฏิบัติการที่
คุณกําลังใชงาน

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

6

คลิก
(Brother Utilities)
จากนั้นคลิกรายการแบบดึงลง
และเลือกชื่อรุนของคุณ (หากยังไมไดเลือก)
คลิก การรับโทรสารดวย PC
ในแถบนําทางทางดานซาย จากนั้นคลิก รับ
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บทที่ 6

l

กด Backup Print: On
(การพิมพสํารอง: เปด) หรือ
Backup Print: Off
(การพิมพสํารอง: ปด)

ขอควรจํา
ถาคุณเลือก Backup Print: On
(การพิมพสํารอง: เปด)
เครือ
่ งจะพิมพโทรสารที่เครื่องของคุณดวย
เพื่อเปนสําเนาสําหรับคุณ

m

กด

หมายเหตุ
• กอนที่คุณจะสามารถตั้งคาการรับ PC-Fax
คุณตองติดตั้งซอฟตแวร MFL-Pro Suite
บนคอมพิวเตอรของคุณ
ตรวจสอบวาคอมพิวเตอรของคุณเชื่อมตออยู
และเปดทํางาน
(uuคูมอ
ื ซอฟตแวรสําหรับผูใช)
• ถาเครือ
 งของคุณเกิดขอผิดพลาดและไมสามารถ
พิมพโทรสารจากหนวยความจําได
คุณสามารถใชการตั้งคานี้ในการถายโอน
โทรสารของคุณไปยังคอมพิวเตอร (ดู

การสง PC-FAX
คุณลักษณะ Brother PC-FAX
ใหคุณใชคอมพิวเตอรของคุณในการสงเอกสาร
จากแอพพลิเคชั่นเปนโทรสารมาตรฐาน
คุณสามารถสงไฟลที่สรางในแอพพลิเคชั่นใดๆ
บนคอมพิวเตอรของคุณเปน PC-FAX
คุณสามารถแนบหนาปกไดเชนกัน
(สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
uuคูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช)

วิธีการสง PC-FAX:
ติดตอผูจําหนายแอพพลิเคชั่นของคุณหากคุณ
ตองการการสนับสนุนเพิ่มเติม

a

จากแอพพลิเคชั่นของคุณ เลือก ไฟล
แลวเลือก พิมพ
กลองขอความการพิมพจะปรากฏขึ้น
(ขั้นตอนอาจแตกตางกันตามแอพพลิเคชั่น
ของคุณ)

b
c

เลือก Brother PC-FAX v.3

การโอนโทรสารหรือรายงาน บันทึกโทรสาร
uu หนา 130)

• การรับ PC-Fax
ไมสนับสนุนในระบบปฏิบัติการแม็ค
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6

คลิก ตกลง
อินเตอรเฟสผูใช Brother PC-FAX
จะแสดงผล

d

ปอนหมายเลขโทรสารของผูรับโดยใชแปน
พิมพคอมพิวเตอรของคุณ
หรือโดยคลิกแปนกดหมายเลขของอินเตอร
เฟสผูใช Brother PC-FAX
คุณยังสามารถเลือกหมายเลขที่บันทึกไว
จาก สมุดที่อยู

e

คลิก
เมื่อใชแปนพิมพคอมพิวเตอรของคุณหรือ
แปนพิมพตัวเลข

f

คลิก เริ่ม
เอกสารของคุณจะถูกสงไปยังเครือ
่ ง
Brother แลวสงโทรสารไปยังผูรับ

6

7
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นอก

บริการโทรศัพท
เสียงเรียกที่แตกตาง

7

เปดใชงานเสียงเรียกที่แตกตาง

7

7

7

คุณลักษณะของเครื่องนี้ใหคุณใชบริการสมัคร
สมาชิกเสียงเรียกที่แตกตางที่ใหบริการโดยบริษัท
โทรศัพทบางราย
ซึ่งใหคุณมีหมายเลขโทรศัพทหลายหมายเลขใน
สายเดีย ว
หมายเลขโทรศัพทแตละหมายเลขมีรูปแบบเสียง
เรียกที่แตกตางกัน
ดังนั้นคุณจะทราบวาหมายเลขโทรศัพทใดเรียก
เขามา
นี่เปนวิธีหนึ่งที่คุณสามารถมีหมายเลขโทรศัพท
แยกตางหากสําหรับเครื่องของคุณได
เครื่องของคุณมีฟงกชั่นเสียงเรียกที่แตกตางให
คุณระบุหมายเลขโทรศัพทหมายเลขหนึ่งสําหรับ
รับโทรสารโดยเฉพาะ
คุณจําเปนตองตั้งคาเสียงเรียกที่แตกตางไปยัง On
(เปด)

หมายเหตุ
คุณสามารถปดใชงานชั่วคราว
จากนั้นจึงกลับมาเปดใชงานอีกครัง้
เมื่อคุณไดรับหมายเลขเครื่องโทรสารใหม
โปรดตรวจสอบใหแนใจวาคุณตั้งคาใหม
สําหรับการทํางานนี้
เครื่องจะตอบรับเฉพาะการโทรออกไปยังหมาย
เลขที่มีเสียงเรียกที่แตกตาง

หลังจากที่คุณตั้งคาคุณลักษณะเสียงเรีย กที่
แตกตางไปที่ เปด แลว
โหมดการรับของตัวเครื่องจะถูกตั้งคาไปที่
Manual (ดวยตนเอง) โดยอัตโนมัติ
เวนแตวาคุณจะตั้งคา TAD
หรือจดหมายเสียงไวที่หมายเลขเสียงเรีย กที่
แตกตาง โหมดดําเนินการเอง
ใหคุณรับสายทุกสายดวยตนเอง
คุณไมสามารถเปลี่ยนโหมดการรับของตัวเครื่อง
เปนโหมดอื่นไดขณะที่เปดใชงานเสียงเรียกที
แตกตาง

a

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

d
e

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Fax (โทรสาร)
กด Fax (โทรสาร)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Miscellaneous (เบ็ดเตล็ด)

f
g
h

กด Miscellaneous (เบ็ดเตล็ด)

i

กด
ขณะนี้เสียงเรีย กที่แตกตางถูกตั้งคาไปที่
เปด

กด Distinctive (ลักษณะเฉพาะ)
กด On (เปด)
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การปดเสียงเรียกที่แตกตาง

a

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

d
e

กด Fax (โทรสาร)

f
g
h

กด Miscellaneous (เบ็ดเตล็ด)

i

กด

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Fax (โทรสาร)

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Miscellaneous (เบ็ดเตล็ด)

กด Distinctive (ลักษณะเฉพาะ)
กด Off (ปด)

หมายเหตุ
หากคุณปดเสียงเรีย กที่แตกตาง
เครือ
่ งจะอยูในโหมดการรับของตัวเครื่อง
Manual (ดวยตนเอง)
ดังนั้นคุณจําเปนตองตั้งคาโหมดรับอีกครั้ง (ดู

การเลือกโหมดการรับของตัวเครื่อง
uu หนา 41)

7

การเชื่อมตออุปกรณตอบ
รับโทรศัพทภายนอก
(TAD)

7

คุณสามารถเชื่อมตออุปกรณตอบรับโทรศัพท
(TAD) ภายนอกเขากับสายเดียวกับเครื่องของคุณ
เมื่อ TAD รับสาย เครื่องของคุณจะ “รับฟง"
เสียงเรีย กโทรสาร CNG (การติดตอดวยโทรสาร)
ที่สงโดยเครื่องโทรสารฝายที่สง
ถาไดยินเสียงเรียก เครื่องจะรับสายและรับโทรสาร
ถาไมไดยินเสีย งเรียก เครื่องจะให TAD
ของคุณรับขอความเสีย งและจอแสดงผลจะแสดง
Telephone (โทรศัพท)
อุปกรณตอบรับโทรศัพทภายนอก (TAD)
ของคุณตองรับสายภายในเวลาที่เสีย งเรียก
โทรสารดังสี่ครัง้
(ขอแนะนําใหคุณตั้งคาไวที่เสียงเรียกดังสองครั้ง)
เนื่องจากเครื่องของคุณไมสามารถไดยินเสียง
เรียกโทรสาร (CNG tones)
จนกวาอุปกรณตอบรับโทรศัพทภายนอก (TAD)
จะรับสาย
เครื่องสงโทรสารจะสงเสียงเรียกโทรสาร (CNG
tones) เปนระยะเวลาแปดถึงสิบวินาทีเทานั้น
เราไมแนะนําใหใชคุณลักษณะการประหยัดคาโทร
กับอุปกรณตอบรับโทรศัพทภายนอก (TAD)
ของคุณหากเครื่องนั้นจําเปนตองใชเสียงเรียกนาน
กวาสี่ครั้งในการเปดทํางาน

หมายเหตุ
หากคุณประสบปญหาการรับโทรสาร
ลดการตั้งคาการชะลอเสียงเรียกเขาบน
อุปกรณตอบรับโทรศัพทภายนอก (TAD)
ของคุณใหดังเพียงหนึ่งหรือสองครั้ง
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การเชื่อมตอ

7

อุปกรณตอบรับโทรศัพทภายนอก (TAD)
ตองเชื่อมตอดังแสดงในภาพประกอบดานลาง

การบันทึกขอความสงออก
(OGM)

a

บันทึกเสียงเงียบ 5
วินาทีกอนเริ่มตนขอความของคุณ
เพื่อใหเครือ
่ งของคุณมีเวลาในการไดยิน
เสียงสัญญาณเครื่องโทรสาร

b
c

จํากัดระยะเวลาการพูดของคุณที่ 20 วินาที

1

1
2
1 TAD
2 ฝาครอบปองกัน

a

ตั้งคาอุปกรณตอบรับโทรศัพทภายนอก
(TAD) ไปที่ เสียงเรียกดังหนึ่งหรือสองครั้ง
(การตั้งคาการชะลอเสียงเรียกเขาของเครื่อง
ไมมีผล)

b

บันทึกขอความสงออกบนอุปกรณตอบรับโทร
ศัพทภายนอก (TAD) ของคุณ

c
d

ตั้งคาเครื่องตอบรับโทรศัพทใหรับสาย

7

สิ้นสุดขอความ 20 วินาทีของคุณโดยให
รหัสการเริม
่ ทํางานแบบระยะไกล
สําหรับผูที่สงโทรสารดวยตนเอง เชน:
“หลังจากเสียงปป ฝากขอความหรือกด l51
และ เริม
่ เพื่อสงโทรสาร”

หมายเหตุ
• คุณตองเปดการตั้งคารหัสระยะไกลเปน On
(เปด) เพื่อใชรหัสการเริม
่ ทํางานแบบระยะไกล
l51 (ดู การใชรหัสระยะไกล uu หนา 55)
• ขอแนะนําใหเริ่ม OGM ของคุณดวยเสียงเงีย บ
5
วินาทีเนื่องจากเครื่องของคุณไมสามารถไดยิน
เสีย งสัญญาณเครื่องโทรสารหากมีเสียงดัง
คุณอาจลองบันทึกเสียงทันทีแตถาเครื่องของ
คุณประสบปญหาในการรับโทรสาร
คุณควรบันทึกเสียงเงียบกอน OGM

ตั้งคาโหมดการรับของตัวเครื่องของคุณเปน
External TAD (TAD ภายนอก) (ดู

การเลือกโหมดการรับของตัวเครื่อง
uu หนา 41)
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การเชื่อมตอระบบตูสาขา
(PABX)
สํานักงานสวนใหญใชระบบโทรศัพทสวนกลาง
Brother แนะนําวาเครื่อง Fax/MFC
ของเราทั้งหมดตองเชื่อมตอกับสายที่มีคุณภาพ
(กําหนดไวเฉพาะ) ถึงแมวา PABX
ที่เจาะจงอาจทํางานไดกับรุนบางรุนของเครือ
่ ง
โทรสาร
แตเราไมสามารถรับประกันวาเครื่องจะทํางาน
อยางถูกตอง

7

โทรศัพทภายนอกและ
โทรศัพทที่ตอ
 แยกออก
จากตัวเครื่อง
หมายเหตุ
คุณตองเปดการตั้งคารหัสระยะไกลเพื่อใชรหัส
การเริ่มทํางานแบบระยะไกล l51
และรหัสการปดใชงานเครื่องจากระยะไกล
#51 (ดู การใชรหัสระยะไกล uu หนา 55)

บอยครั้งที่อาจเปนเรือ
่ งงายที่จะเชื่อมตอเครือ
่ ง
โทรสารกับ PABX (Private Automatic Branch
Exchange)
เราขอแนะนําใหคุณติดตอบริษัทที่ติดตั้งระบบ
โทรศัพทของคุณและขอใหเชื่อมตอเครื่อง
โทรสารใหกับคุณ

การเชื่อมตอโทรศัพทภายนอก
หรือโทรศัพทที่ตอแยกออกจาก
ตัวเครื่อง

Brother ไมแนะนําใหใชสาย PABX ขอจํากัดของ
PABX โดยทั่วไปอาจทําใหบางฟงกชั่นของเครื่อง
โทรสารทํางานผิดพลาด

คุณสามารถเชื่อมตอโทรศัพทแยกตางหากกับ
เครื่องของคุณไดโดยตรงดังแสดงในแผนภาพ
ดานลาง

1

2
3
1 โทรศัพทที่ตอแยกออกจากตัวเครื่อง
2 โทรศัพทภายนอก
3 ฝาครอบปองกัน
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การทํางานจากโทรศัพทภาย
นอกหรือโทรศัพทที่ตอแยกออก
จากตัวเครื่อง

การใชหูโทรศัพทไรสายภาย
นอกที่ไมใชของ Brother
7

หากคุณตอบรับการติดตอดวยโทรสารจาก
โทรศัพทที่ตอแยกออกจากตัวเครื่อง
หรือโทรศัพทภายนอกที่เชื่อมตอกับเครือ
่ งกับ
เตารับของเครื่องอยางถูกตอง
คุณสามารถสั่งใหเครื่องของคุณรับสายโดยใชรหัส
การเริ่มทํางานแบบระยะไกล
เมื่อคุณกดรหัสการเริ่มทํางานแบบระยะไกล l51
เครื่องจะเริม
่ รับโทรสาร

หมายเหตุ
• ถาคุณไมเชือมตอขณะเขาใชงานอุปกรณตอบรับ
โทรศัพทภายนอก (TAD)
ของคุณแบบระยะไกล
ลองเปลี่ยนรหัสการเริ่มทํางานแบบระยะไกล
และรหัสการปดใชงานเครื่องจากระยะไกลเปน
รหัสสามตัวอื่นๆ โดยใชตัวเลข 0-9, l, #

คุณควรคิดวาคุณกําลังรับโทรสารดวยตนเอง
กด l51
และรอเสียงแหลมสูงหรือจนกวาจอสัมผัสจะแสดง
Receiving (การรับ) แลววางสาย

• รหัสระยะไกลอาจไมทํางานกับระบบโทรศัพท
บางรุน

หมายเหตุ
นอกจากนี้คุณยังสามารถใชคุณลักษณะการ
ตรวจจับโทรสารเพื่อใหเครื่องของคุณรับสาย
โดยอัตโนมัติ (ดู การตรวจจับโทรสาร
uu หนา 45)

เมื่อเครื่องอยูในโหมดเครื่องโทรสาร/โทรศัพท
เครื่องจะใชระยะเวลาในการดังของเสียงกริง่ เรียก
เขา F/T (เสียงเรียกที่ดังติดกันแบบสองครั้ง)
แจงใหคุณรับสายการโทรดวยเสียง
ยกชุดหูฟงโทรศัพทภายนอกแลวกด Pickup
(รับสาย) เพื่อรับสาย
ถาคุณอยูที่โทรศัพทที่ตอแยกออกจากตัวเครือง
คุณจําเปนตองยกชุดหูฟงโทรศัพทในระหวางระยะ
เวลาในการดังของเสียงกริ่งเรีย กเขา F/T แลวกด
#51 ระหวางเสียงเรียกที่ดังติดกันแบบสองครั้ง
ถาไมมีใครอยูในสายหรือถามีบางคนตองการสง
โทรสารถึงคุณ
สงสายเรีย กเขากลับไปที่เครื่องโดยกด l51

ถาคุณเชื่อมตอโทรศัพทไรสายที่ไมใชของ
บราเดอรกับ สายสัญญาณโทรศัพท (ดูที่
หนา 54) และโดยปกติคุณพกพาหูโทรศัพท
ไรสายไปในที่ตางๆ คุณสามารถรับสายไดงายๆ
ในระหวางการชะลอเสียงเรียกเขา
ถาคุณใหเครื่องของคุณรับสายกอน
คุณตองไปที่เครื่องเพื่อกด Pickup (รับสาย)
เพื่อโอนสายไปยังเครื่องโทรศัพทไรสาย

ถาคุณรับสายและไมมีใครอยูในสาย:

สําหรับโหมดเครื่องโทรสาร/
โทรศัพทเทานั้น

7

• มีโทรศัพทไรสายเพีย งบางแบรนดเทานั้นที่
สามารถใชไดกับเครื่องของคุณ

การใชรหัสระยะไกล
7

7

รหัสการเริ่มทํางานแบบระยะไกล

7

ถาคุณตอบรับการติดตอดวยโทรสารจากโทรศัพท
ภายนอกหรือโทรศัพทที่ตอแยกออกจากตัวเครือ
่ ง
คุณสามารถสั่งใหเครื่องของคุณรับสายโดยกด
รหัสการเริ่มทํางานแบบระยะไกล l51
รอเสียงแหลมสูง จากนั้นวางชุดหูฟงโทรศัพท (ดู
การตรวจจับโทรสาร uu หนา 45)
ผูโทรเขามายังเครือ
่ งของคุณตองกดเริ่มเพื่อสง
โทรสาร
ถาคุณตอบรับการติดตอดวยโทรสารจากโทรศัพท
ภายนอก
คุณสามารถสั่งใหเครื่องรับโทรสารไดโดยกด
Fax Start (เริ่มตนโทรสาร) จากนั้นกด
Receive (รับ)
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รหัสการปดใชงานเครื่องจากระยะไกล
ถาคุณไดรับสายการโทรดวยเสียงและเครือ
่ งอยูใน
โหมด F/T เครื่องจะเริ่มสงเสียงกริ่งเรีย กเขา F/T
(เสียงเรียกที่ดังติดกันแบบสองครั้ง)
หลังจากการชะลอเสีย งเรียกเขาครั้งแรก
ถาคุณรับสายจากโทรศัพทที่ตอแยกออกจากตัว
เครือ
่ ง คุณสามารถปดเสียงกริ่งเรียกเขา F/T
ไดโดยกด #51 (ตรวจสอบวาคุณไดกด ระหวาง
เสียงเรียก)
ถาเครื่องรับสายการโทรดวยเสียงและ
เสียงเรียกที่ดังติดกันแบบสองครั้ง
ดังกอนที่คุณจะรับสาย
คุณสามารถรับสายจากโทรศัพทภายนอกไดโดย
กด Pickup (รับสาย)
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7

การเปดรหัสระยะไกล
คุณตองเปดการตั้งคารหัสระยะไกลเพื่อใชรหัสการ
เริ่มทํางานแบบระยะไกล On (เปด)
และรหัสการปดใชงานเครื่องจากระยะไกล

a

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

d
e

กด Fax (โทรสาร)

f
g

กด Setup Receive (ตั้งคาการรับ)

h
i
j

กด Remote Codes (รหัสระยะไกล)

k

ถาคุณตองการเปลี่ยนรหัสการเริ่มทํางาน
แบบระยะไกล กด
บนจอสัมผัส

l

กด

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Fax (โทรสาร)

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Setup Receive (ตั้งคาการรับ)

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Remote Codes (รหัสระยะไกล)

กด Remote Codes (รหัสระยะไกล)
กด On (เปด)

7

อุปกรณโทรศัพทและอุปกรณภาย นอก

การเปลี่ยนรหัสระยะไกล

7

รหัสการเริ่มทํางานแบบระยะไกล
ที่ตั้งคาไวลวงหนาคือ l51
รหัสการปดใชงานเครื่องจากระยะไกล
ที่ตั้งคาไวลวงหนาคือ #51
ถาคุณไมไดเชื่อมตอขณะเขาใชอุปกรณตอบรับ
โทรศัพทภายนอก (TAD) ของคุณ
ลองเปลี่ยนรหัสระยะไกลสามตัว เชน ### และ
555

a

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

d
e
f
g
h
i

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Fax (โทรสาร)
กด Fax (โทรสาร)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Setup Receive (ตั้งคาการรับ)

7

กด Setup Receive (ตั้งคาการรับ)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Remote Codes (รหัสระยะไกล)
กด Remote Codes (รหัสระยะไกล)
ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:
 ถาคุณตองการเปลี่ยนรหัสการเริ่มทํา
งานแบบระยะไกล กด Act.Code
(รหัสเปดใชงานเครื่อง) ใสรหัสใหม
จากนั้นกด OK (ตกลง)
 ถาคุณตองการเปลี่ยนรหัสการปดใชงาน
เครื่องจากระยะไกล กด Deact.Code
(รหัสปดใชงานเครื่อง) ใสรหัสใหม
จากนั้นกด OK (ตกลง)
 หากคุณไมตองการเปลี่ยนรหัส
ใหไปยังขั้นตอน j
 ถาคุณตองการเปลี่ยนรหัสระยะไกล On
(เปด) หรือ Off (ปด) กด
Remote Codes (รหัสระยะไกล) กด
On (เปด) หรือ Off (ปด)

j

กด
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8

การหมุนหมายเลขโทรศัพทและการ
จัดเก็บหมายเลข

8

วิธีการโทรออก

8

คุณสามารถโทรออกไดดวยวิธีตอไปนี้

การโทรออกดวยตนเอง

a
b

8

โหลดเอกสารของคุณ
ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:

เรียกหมายเลขจากสมุดที่อยู

a

โหลดเอกสารของคุณ

b

กด

c
d

กด Address Book (สมุดที่อยู)

(Fax

เปน On (เปด) กด

(Fax

(โทรสาร)) และ Sending Faxes
(การสงโทรสาร)

c

กดทุกหลักของหมายเลขโทรสาร

ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:

 กด
จากนั้นกดตัวอักษรแรกของชื่อ
และกด OK (ตกลง)

(โทรสาร))
 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกตั้งคา

(Fax (โทรสาร))

 ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b
เพื่อแสดงหมายเลขที่คุณตองการ

 เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกตั้งคา
เปน Off (ปด) กด

e
f
g

กดหมายเลขหรือชื่อที่คุณตองการ
เพื่อสงโทรสาร กด Apply (ดําเนินการ)
กด Fax Start (เริ่มตนโทรสาร)
เครื่องจะสแกนและสงโทรสาร

การหมุนทวนหมายเลขโทรสาร
ซ้ํา
ถาคุณกําลังสงโทรสารโดยอัตโนมัติและสายไม
วาง เครื่องจะหมุนทวนหมายเลขซ้ําสามครั้งทุกๆ
หานาทีโดยอัตโนมัติ
Redial (โทรซ้ํา) ทํางานเฉพาะเมื่อคุณ
เรียกหมายเลขจากเครื่อง

d
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กด Fax Start (เริ่มตนโทรสาร)

8

8

การหมุนหมายเลขโทรศัพทและการจัดเก็บหมายเลข

เสียงเรียกหรือสัญญาณ
ถาคุณมีบริการหมุนหมายเลขโทรศัพทแบบ Pulse
แตตองการสงสัญญาณเสียงเรียก (เชน
การทําธุรกรรมทางการเงินทางโทรศัพท)
ใหทําตามคําแนะนําดานลาง
ถาคุณมีบริการโทรแบบกดปุม
คุณไมจําเปนตองใชคุณลักษณะนี้ในการสง
สัญญาณเสียงเรียก

a
b

กด Hook (ปุมวางสาย)
กด # บนแผงควบคุมของเครื่อง ตัวเลขใดๆ
ที่หมุนโทรออกหลังจากนี้จะสงสัญญาณ
เสียงเรียก
เมื่อคุณเสร็จสิ้นการโทรแลว
เครื่องจะกลับไปที่บริการการหมุนหมายเลข
โทรศัพทแบบ Pulse

8

การจัดเก็บหมายเลข

8

คุณสามารถตั้งคาเครื่องของคุณให
เรียกหมายเลขแบบงายดังนี้: สมุดที่อยู
และกลุมสําหรับการกระจายสัญญาณโทรสาร
เมื่อคุณเรียกหมายเลขจากสมุดที่อยู
จอสัมผัสจะแสดงหมายเลขนั้น

หมายเหตุ
หากเกิดไฟฟาขัดของ
หมายเลขในสมุดโทรศัพทที่บันทึกไวในหนวย
ความจําจะไมสูญหาย

การบันทึกการหยุดชั่วคราว

8

กด Pause (หยุดชั่วคราว)
เพื่อแทรกการหยุดชั่วคราว 3.5 วินาที
ระหวางหมายเลข คุณสามารถกด Pause
(หยุดชั่วคราว)
กี่ครั้งก็ไดตามตองการเพื่อเพิ่มเวลารอสาย

8

การจัดเก็บหมายเลขในสมุด
ที่อยู

8

คุณสามารถบันทึกไดสูงสุด 200 ที่อยูพรอมชื่อ

a

กด

b
c
d
e
f

กด Address Book (สมุดที่อยู)

g

(Fax (โทรสาร))

กด Edit (แกไข)
กด Add New Address (เพิ่มที่อยูใหม)
กด Name (ชื่อ)
ใสชื่อโดยใชแปนพิมพบนจอสัมผัส (สูงสุด
15 ตัวอักษร)
(หากตองการความชวยเหลือในการปอนตัว
อักษร ดูที่ การใสขอความ uu หนา 229)
กด OK (ตกลง)
กด Address (ที่อยู)
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h

ใสหมายเลขโทรสารหรือหมายเลขโทรศัพท
โดยใชแปนพิมพบนจอสัมผัส (สูงสุด 20
ตัวอักษร)
กด OK (ตกลง)

หมายเหตุ
ถาคุณดาวนโหลดโทรสารอินเทอรเน็ต:
ถาคุณตองการจัดเก็บที่อยูอีเมลเพื่อใชงานกับ
โทรสารทางอินเทอรเน็ต
หรือการสแกนไปยังเซิรฟเวอรอีเมล กด
จากนั้นใสที่อยูอีเมล (ดู การใสขอความ
uu หนา 229) และกด OK (ตกลง)

i
j

กด OK (ตกลง)
ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:
 ถาตองการจัดเก็บหมายเลขสมุดที่อยูอื่นๆ
ใหทําซ้ําขั้นตอน c - j
 เพื่อจัดเก็บหมายเลขใหเสร็จสิ้น กด

การเปลี่ยนชื่อและหมายเลขสมุด
ที่อยู

8

คุณสามารถเปลี่ยนหรือลบชื่อหรือหมายเลขใน
สมุดที่อยูที่ไดจัดเก็บไวแลว
ถาหมายเลขมีงานที่ตั้งเวลาไว เชน
โทรสารที่ช ะลอการสงโทรสาร
หรือหมายเลขในการสงตอโทรสาร
หมายเลขนั้นจะมีสีจางบนจอสัมผัส
คุณไมสามารถเลือกหมายเลขเพื่อทําการเปลี่ยน
แปลงหรือลบได
นอกจากคุณจะลบงานที่กําหนดไวกอน (ดู
uuคูมือขั้นสูงสําหรับผูใช,
การตรวจสอบและการยกเลิกงานที่คางอยู)

a

กด

b
c
d

กด Address Book (สมุดที่อยู)

(Fax (โทรสาร))

กด Edit (แกไข)
ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:
 กด Change (เปลี่ยน)
เพื่อแกไขชื่อหรือหมายเลข
ไปยังขั้นตอน e
 กด Delete (ลบ) เพื่อแสดง Delete
(ลบ)
ลบหมายเลขโดยการกดหมายเลขนั้นบน
จอสัมผัส เพื่อใหแสดงเครื่องหมายสีแดง
กด OK (ตกลง)
กด Yes (ใช) เพื่อยืนยัน ไปยังขั้นตอน
i
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e

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b
เพื่อแสดงหมายเลขที่คุณตองการ

f

กดหมายเลขที่คุณตองการ

การหมุนหมายเลขโทรศัพทและการจัดเก็บหมายเลข

g

ทําดังตอไปนี้:
 ถาตองการเปลี่ยนแปลงชื่อ กด Name
(ชื่อ) ใสชื่อใหม (สูงสุด 15 ตัวอักษร)
โดยใชแปนพิมพบนจอสัมผัส
(หากตองการความชวยเหลือในการปอน
ตัวอักษร ดูที่ การใสขอความ
uu หนา 229)
กด OK (ตกลง)
 เพือเปลีย
 นหมายเลขโทรสารหรือโทรศัพท
กด Address (ที่อยู)
ใสหมายเลขโทรสารหรือหมายเลข
โทรศัพทใหม (สูงสุด 20 ตัวอักษร)
โดยใชแปนพิมพบนจอสัมผัส
กด OK (ตกลง)

หมายเหตุ

วิธีเปลี่ยนชื่อหรือหมายเลขที่จัดเก็บ:

เพื่อเปลี่ยนตัวอักษรหนึ่งตัว กด d หรือ c
เพื่อจัดวางเคอรเซอรเพื่อเลือกตัวอักษรที่ผิด
จากนั้นกด
ปอนตัวอักษรหรือตัวเลขใหม

h

8

กด OK (ตกลง) เพื่อดําเนินการใหเสร็จสิ้น
เพื่อเปลี่ยนแปลงหมายเลขสมุดที่อยูอื่นๆ
ใหทําซ้ําขั้นตอน c - h

i

กด
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การทําสําเนา

9

วิธีการทําสําเนา

9

ขั้นตอนตอไปนี้แสดงการทําสําเนาโดยทั่วไป

a

ทําตามขันตอนตอไปนีเพือวางเอกสารของคุณ:
 วางเอกสาร หงายขึ้น ใน ADF
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) (ดู การใช

ADF (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)

uu หนา 35)
 วางเอกสารของคุณ คว่ําลง
บนกระจกสแกนเนอร (ดู
การใชกระจกสแกนเนอร uu หนา 36)

b

กดปุม Copy (สําเนา) บนจอสัมผัส

9

หยุดการทําสําเนา

9

ถาตองการหยุดการทําสําเนา กด

การตั้งคาลวงหนาการทําสําเนา

9

คุณสามารถทําสําเนาดวยการตั้งคาที่หลากหลาย
ที่มีการตั้งคาไวแลวในเครื่องสําหรับคุณ
โดยเพียงแคกดเลือกเทานั้น
การตั้งคาลวงหนามีดังตอไปนี้
 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)

 จอสัมผัสจะแสดง

1

1 จํานวนสําเนา
คุณสามารถใสจํานวนสําเนาไดโดยใช
แปนตัวเลข

c

สําหรับการถายเอกสารหลายสําเนา
ใสเลขสองหลัก (สูงสุด 99)

d

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

 Paper Save (ประหยัดกระดาษ)

a

โหลดเอกสารของคุณ

b

กด

c

ปดนิ้วไปทางซายหรือทางขวาเพื่อแสดง
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
e

ปอนจํานวนสําเนาที่คุณตองการ
ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:
 ถาตองการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาเพิ่มเติม
ไปที่ขั้นตอน f
 เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งคาเสร็จแลว
ไปที่ขั้นตอน i

f
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(Copy (สําเนา))

กด Options (ตัวเลือก)

การทําสําเนา

g
h

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b
เพื่อแสดงการตั้งคาที่มี
จากนั้นกดการตั้งคาใหมของคุณ
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b
เพื่อแสดงตัวเลือกที่มี
จากนั้นกดตัวเลือกใหมของคุณ
ทําซ้ําขั้นตอน g และ h
สําหรับแตละการตั้งคาที่คุณตองการ
ถาคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งคาเสร็จแลว กด
OK (ตกลง)

หมายเหตุ
บันทึกการตั้งคาเปนทางลัดโดยกด
Save as Shortcut (บันทึกเปนทางลัด)

i

กด Colour Start (เริ่มตนสี) หรือ
Mono Start (เริม
่ ตนขาวดํา)

ตัวเลือกการทําสําเนา

9

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งคาการทําสําเนา
ดังนี้ กด Copy (สําเนา) จากนั้นกด Options
(ตัวเลือก) ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b
เพื่อเลื่อนดูการตั้งคาสําเนา
เมื่อการตั้งคาที่คุณตองการถูกแสดงขึ้น
กดและเลือกตัวเลือกของคุณ
เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงตัวเลือกเสร็จแลว กด OK
(ตกลง)
(คูมือขั้นสูงสํา หรับผูใช)
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการ
ตั้งคาตอไปนี้ uuคูมือขั้นสูงสําหรับผูใช:
การตั้งคาสําเนา:
 Quality (คุณภาพ)
 Enlarge/Reduce (เพิ่มขนาด/ลดขนาด)
 Density (ความเขม)
 Contrast (ความคมชัด)
 Stack/Sort (จัดกอง/เรียงชุด)
 Page Layout (จัดรูปแบบหนา)
 2in1(ID) (2 ใน 1 (ID))

9

 Colour Adjust (ปรับสี)
 2-sided Copy (สําเนา 2 ดาน)
 2-sided Copy Page Layout
(โครงหนาสําเนา 2 ดาน)
(MFC-9340CDW)
 Remove Background Colour
(กําจัดสีพื้นหลัง)
 Save as Shortcut (บันทึกเปนทางลัด)
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10

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

ดวยคุณลักษณะการพิมพโดยตรง
คุณไมจําเปนตองใชคอมพิวเตอรในการพิมพ
ขอมูล คุณสามารถพิมพไดโดยเสียบ USB Flash
Memory Drive เขากับอินเตอรเฟส USB
แบบตรงของเครื่อง
อีกทั้งคุณสามารถเชื่อมตอและพิมพโดยตรงจาก
กลองที่ตั้งคาไปที่โหมด USB Mass Storage
คุณสามารถใช USB Flash Memory Drive
ที่มีขอกําหนดตอไปนี้:
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

ไมรองรับอุปกรณที่มีการ
เขารหัส

1

ไมสนั บสนุนรูปแบบ NTFS

หมายเหตุ
• USB Flash Memory Drive
บางไดรฟอาจไมทํางานกับเครื่อง
• ถากลองของคุณอยูในโหมด PictBridge
คุณไมสามารถพิมพขอมูล
ดูที่เอกสารที่ใชกับกลองของคุณเพื่อสลับจาก
โหมด PictBridge ไปยังโหมด USB Mass
Storage
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10

การสรางไฟล PRN
สําหรับการพิมพโดยตรง

10

หมายเหตุ
หนาจอในสวนนี้อาจแตกตางกันขึ้นอยูกับ
แอพพลิเคชั่นและระบบปฏิบัติการของคุณ

a

จากแถบเมนูของแอพพลิเคชั่น คลิก ไฟล
และ พิมพ

b

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

2

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

c

เลือกโฟลเดอรที่คุณตองการบันทึกไฟลและ
ปอนชื่อไฟลเมื่อไดรับพรอมท
ถาคุณไดรับพรอมทใหปอนชื่อไฟลเทานั้น
คุณสามารถระบุโฟลเดอรที่คุณตองการ
บันทึกไฟลโดยปอนชื่อไดเรกทอรี ตัวอยาง
เชน:
C:\Temp\FileName.prn
ถาคุณมี USB Flash memory drive
ที่เชื่อมตอกับคอมพิวเตอรของคุณ
คุณสามารถบันทึกไฟลไปยัง USB Flash
memory drive ไดโดยตรง

การพิมพขอมูลจาก USB
Flash Memory Drive
หรือกลองดิจิตอลที่
รองรับ USB Mass
Storage โดยตรง

10

หมายเหตุ
• ตรวจสอบวากลองดิจิตอลของคุณเปดทํางาน
• กลองดิจิตอลของคุณตองสลับจากโหมด
PictBridge ไปยังโหมด USB Mass Storage

10
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บทที่ 10

a

เชื่อมตอ USB Flash memory drive
หรือกลองดิจิตอลกับอินเตอรเฟส USB
แบบตรง (1) ที่ดานหนาของเครื่อง
จอสัมผัสจะแสดงเมนูหนวยความจํา USB
โดยอัตโนมัติเพื่อยืนยันการใชงาน อุปกรณ
USB ที่ตองการ

b

กด Direct Print (การพิมพโดยตรง)

หมายเหตุ
ถาเครื่องของคุณถูกตั้งคาไปที่ Secure
Function Lock On (เปด)
คุณอาจไมสามารถเขาใชงานการพิมพโดยตรง
(uuคูมือขั้นสูงสําหรับผูใช:
การสลับการใชงานของผูใช)

c
1

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b
เพื่อเลือกชื่อโฟลเดอรและชื่อไฟลที่คุณตอง
การ
ถาคุณไดเลือกชื่อโฟลเดอรแลว
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b
เพื่อเลือกชื่อไฟลที่คุณตองการ

หมายเหตุ
ถาคุณตองการพิมพดัชนีของไฟล กด
Index Print (พิมพดัช นี) บนจอสัมผัส กด
Colour Start (เริ่มตนสี) หรือ
Mono Start (เริ่มตนขาวดํา)
เพื่อพิมพขอมูล

d

 กด Print Settings
(การตั้งคาการพิมพ) ไปยังขั้นตอน e

1

หมายเหตุ
• ถามีขอผิดพลาดเกิดขึ้น เมนูหนวยความจํา
USB จะไมปรากฏบนจอสัมผัส
• เมื่อเครื่องอยูในโหมดพักถาวร
จอสัมผัสจะไมแสดงขอมูลใดๆแมวาคุณจะ
เชื่อมตอ USB flash memory drive
เขากับอินเตอรเฟส USB แบบตรง
กดจอสัมผัสเพื่อเรียกคืนการทํางานของเครื่อง
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ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:

 หากคุณไมตองการเปลี่ยนการตั้งคา
ปจจุบัน ใหไปยังขั้นตอน h

e

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b
เพื่อแสดงการตั้งคาที่คุณตองการ

f

กดตัวเลือกที่คุณตองการ

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

หมายเหตุ
• คุณสามารถเลือกการตั้งคาตอไปนี้:
Paper Type (ชนิดกระดาษ)
Paper Size (ขนาดกระดาษ)
Multiple Page (หลายหนา)
Orientation (ทิศทาง)

การเปลี่ยนการตั้งคาเริ่มตน
สําหรับการพิมพโดยตรง
คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคาเริ่มตนสําหรับการ
พิมพโดยตรง

a

เชื่อมตอ USB Flash memory drive
หรือกลองดิจิตอลกับอินเตอรเฟส USB
แบบตรง ที่ดานหนาของเครื่อง

b
c

กด Direct Print (การพิมพโดยตรง)

d

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b
เพื่อแสดงการตั้งคาที่คุณตองการ
กดการตั้งคา

e

กดตัวเลือกใหมที่คุณตองการ ทําซ้ําขั้นตอน
d และ e
สําหรับแตละการตั้งคาที่คุณตองการเปลี่ยน

f

กด OK (ตกลง)

g

กด

2-sided (2 ดาน)
Collate (การพิมพเรียงชุด)
Print Quality (คุณภาพการพิมพ)
PDF Option (ตัวเลือก PDF)
• การตั้งคาบางอยางอาจไมปรากฏขึ้นอยูกับ
ประเภทไฟล

g

ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:
 เพื่อเปลี่ยนการตั้งคาอื่น ทําซ้ําขั้นตอน
e
 หากคุณไมตองการเปลี่ยนการตั้งคา
ปจจุบัน กด OK (ตกลง)
และไปยังขั้นตอน h

h

ปอนจํานวนสําเนาที่คุณตองการโดยใชแผง
สัมผัส

i

กด Colour Start (เริ่มตนสี) หรือ
Mono Start (เริม
่ ตนขาวดํา)
เพื่อพิมพขอมูล

j

กด

10

กด DefaultSettings
(การตั้งคาเริ่มตน)

10

ขอควรจํา
• เพือปองกันความเสียหายทีอาจเกิดขึนกับเครือง
ของคุณ อยาเชื่อมตออุปกรณใดๆ
นอกจากกลองดิจิตอลหรือ USB Flash
memory drive เขากับอินเตอรเฟส USB
แบบตรง
• อยาถอด USB Flash memory drive
หรือกลองดิจิตอลจากอินเตอรเฟส USB
แบบตรง จนกวาเครื่องจะเสร็จสิ้นการพิมพ
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11

วิธีการพิมพจากคอมพิวเตอร

การพิมพเอกสาร

11

เครือ
่ งสามารถรับขอมูลจากคอมพิวเตอรของคุณ
แลวพิมพออก หากตองการพิมพจากคอมพิวเตอร
คุณตองติดตั้งไดรเวอรเครื่องพิมพ
(สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคาไดรเวอร
เครือ
่ งพิมพ uuคูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช)

a

ติดตั้งไดรเวอรเครื่องพิมพ Brother
จากแผนซีดีรอม
(uuคูมือการติดตั้งเครื่องอยางงาย)

b
c

จากแอพพลิเคชั่นของคุณ เลือกคําสั่งพิมพ

d

เลือกชื่อของเครื่องของคุณในกลองขอความ
พิมพ แลวคลิก คุณสมบัติ (หรือ
รายการโปรด
ขึ้นอยูกับแอพพลิเคชั่นที่คุณใช)
เลือกการตั้งคาที่คุณตองการเปลี่ยนในกลอง
ขอความ คุณสมบัติ แลวคลิก ตกลง
 ขนาดกระดาษ
 ทิศทาง
 สํา เนา
 ชนิดกระดาษ
 คุณภาพการพิมพ
 สี/ขาวดํา
 ชนิดเอกสาร
 หลายหนา
 2 หนา/จุลสาร (หนังสือเลมเล็ก)
 แหลงกระดาษ

e

68

คลิก พิมพ เพื่อเริ่มการพิมพ

11

12

วิธีการสแกนเอกสารไปยัง
คอมพิวเตอร

12

กอนการสแกน

12

ติดตั้งไดรเวอรสแกนเนอรกอนใชเครื่องเปนสแกนเนอร ถาเครื่องติดตั้งอยูบนเครือขาย กําหนดคาดวยที่อยู
TCP/IP
 ติดตั้งไดรเวอรสแกนเนอรจากแผนซีดีรอม (uuคูมือการติดตั้งเครือ
่ งอยางงาย: ติดตั้ง MFL-Pro Suite )
 กําหนดคาเครื่องดวยที่อยู TCP/IP หากการสแกนเครือขายไมสําเร็จ (uuคูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช)

12
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บทที่ 12

การสแกนเอกสารเปนไฟล PDF โดยใช
ControlCenter4 (Windows®)

12

(สําหรับผูใชแม็คอินทอช uuคูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช)

หมายเหตุ
หนาจอบนเครื่องคอมพิวเตอรของคุณอาจแตกตางกันขึ้นอยูกับรุนของคุณ
ControlCenter4
เปนซอฟตแวรโปรแกรมอรรถประโยชนที่ใหคุณเขาใชงานแอพพลิเคชั่นที่คุณใชบอยไดอยางรวดเร็วและงาย
ดาย การใช ControlCenter4 ชวยใหคุณไมตองเปดใชแอพพลิเคชั่นที่เฉพาะดวยตนเอง คุณสามารถใช
ControlCenter4 บนคอมพิวเตอรของคุณ

a
b

โหลดเอกสารของคุณ (ดู วิธีการวางเอกสาร uu หนา 35)
ดําเนินการตามคําแนะนําสําหรับระบบปฏิบัติการที่คุณกําลังใชงาน
 (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) จากนั้นคลิกรายการแบบดึงลง และเลือกชื่อรุนของคุณ
(หากยังไมไดเลือก) คลิก สแกน ในแถบนําทางทางดานซาย จากนั้นคลิก ControlCenter4
แอพพลิเคชั่น ControlCenter4 จะเปด

c

ถาหนาจอโหมดของ ControlCenter4 ปรากฏขึ้น เลือก โหมดขั้นสูง จากนั้นคลิก ตกลง

d

ตรวจสอบวาเครือ
่ งที่คุณตองการใชถูกเลือกจากรายการแบบดึงลง รุน
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วิธีการสแกนเอกสารไปยัง คอมพิวเตอร

e

คลิก ไฟล

f

กด สแกน
เครื่องจะเริ่มขั้นตอนการสแกน โฟลเดอรที่บันทึกขอมูลการสแกนจะเปดโดยอัตโนมัติ

12
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บทที่ 12

วิธีการสแกนเอกสารเปนไฟล PDF โดยใชจอสัมผัส
a
b

โหลดเอกสารของคุณ (ดู วิธีการวางเอกสาร uu หนา 35)

c

ปดนิ้วไปทางซายหรือทางขวาเพื่อแสดง to File (ไปยังไฟล)

กด Scan (สแกน)

จะแสดงขึ้นที่ตรงกลางของจอสัมผัส และถูกเนนดวยสีน้ําเงิน

d

กด OK (ตกลง)
เมื่อเครือ
่ งเชื่อมตอกับเครือขายแลว กดชื่อคอมพิวเตอร
ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:
 ถาคุณตองการใชการตั้งคาเริ่มตน ไปที่ขั้นตอน i
 ถาคุณตองการเปลี่ยนการตั้งคาเริ่มตน ไปที่ ขั้นตอน e

e
f

กด Options (ตัวเลือก)
กด Set with Touch Panel (ตั้งคาดวยแผงสัมผัส)
กด On (เปด)

g

เลือกการตั้งคาสําหรับ 2-sided Scan (สแกน 2 ดาน) 1, Scan Type (ชนิดการสแกน),
Resolution (ความละเอียด), File Type (ชนิดไฟล), Scan Size (ขนาดการสแกน) และ
Remove Background Colour (กําจัดสีพื้นหลัง) ตามที่ตองการ

h
i

กด OK (ตกลง)

1
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กด Start (เริ่มตน)
เครื่องจะเริ่มขั้นตอนการสแกน

MFC-9340CDW

12

วิธีการสแกนเอกสารไปยัง คอมพิวเตอร

หมายเหตุ
โหมดสแกนตอไปนี้มีดังนี้
• 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 (บริการ WS Scan) 1 (สแกนบริการเว็บ)
1

เฉพาะผูใช Windows® เทา นั้น (Windows Vista® SP2 หรือใหมกวา Windows® 7 และ Windows® 8)
(uuคูมือซอฟตแวร สําหรับผูใช)

12
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A

การเปลี่ยนวัสดุการพิมพ

A

คุณตองเปลี่ยนวัสดุการพิมพเมื่อเครื่องพิมพแจงวาวัสดุการพิมพหมดอายุการใชงานแลว
คุณสามารถเปลี่ยนวัสดุการพิมพตอไปนี้ไดดวยตนเอง:
การใชงานวัสดุที่ไมไดมาจากบราเดอรอาจสงผลตอคุณภาพงานพิมพ ประสิทธิภาพฮารดแวร
และความเชื่อถือไดของเครื่อง

หมายเหตุ
ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) และตลับผงหมึก (โทนเนอร) เปนรายการวัสดุการพิมพสองชิ้นที่แยกสวนกัน
ตรวจสอบวาทั้งสองชิ้นติดตั้งเปนชุด ถาตลับผงหมึก (โทนเนอร)
ถูกใสเขาไปในเครื่องโดยไมมีชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ขอความ Drum ! (แมแบบสรางภาพ!)
อาจแสดงขึ้นที่หนาจอ

ตลับผงหมึก (โทนเนอร)
ดูที่ การเปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร) uu หนา 78
ชื่อรุน: TN-261BK, TN-261C, TN-261M, TN-261Y,
TN-265C, TN-265M, TN-265Y

ชุดสายพานลําเลียงกระดาษ
ดูที่ การเปลี่ยนชุดสายพานลําเลียง กระดาษ uu หนา 92
ชื่อรุน: BU-220CL

74

A

ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
ดูที่ การเปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 85
ชื่อรุน: DR-261CL (แมแบบสรางภาพ (ดรัม) แบบชุด 4
ชิ้น) หรือ DR-261CL-BK, DR-261CL-CMY
(แมแบบสรางภาพ (ดรัม) แบบชิ้นเดียว)

กลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใชแลว
ดูที่ การเปลี่ยนกลองใสผงหมึก โทนเนอรที่ใชแลว
uu หนา 96
ชื่อรุน: WT-220CL

การบํารุงรักษาตามปกติ

ขอความในตารางจะปรากฏบนจอสัมผัสในโหมดพรอม
ขอความตอไปนี้แสดงการแจงเตือนลวงหนาใหเปลี่ยนวัสดุการพิมพกอนถึงวันหมดอายุ
เพื่อหลีกเลี่ยงความไมสะดวก คุณอาจตองการซื้อวัสดุการพิมพสํารองกอนที่เครื่องจะหยุดพิมพ
ขอความบน
จอสัมผัส

วัสดุสิ้นเปลืองที่
ตองจัดเตรียม

อายุการใชงาน
โดยประมาณ

วิธีการเปลี่ยน

ชือ
่ รุน

Toner Low
(ผงหมึกเหลือนอย)

ตลับผงหมึก
(โทนเนอร)

<สีดํา>

ดูที่ หนา 78

TN-261BK 5

Prepare New Toner
Cartridge.
(เตรียมตลับผงหมึกใหม)

BK = สีดํา

2,500 หนา 1 2 5

TN-261C 5

C = สีฟา

<สีฟา, สีชมพู,
สีเหลือง>

TN-261M 5

M = สีชมพู

1,400 หนา 1 2 5

Y = สีเหลือง

TN-261Y 5
TN-265C 6

2,200 หนา 1 2 6

TN-265M 6
TN-265Y 6

Drum End SoonX
(แมแบบสรางภาพใกล
จะหมดอายุการใชงาน)

1
ชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม)

15,000 หนา 1 3 4

ดูที่ หนา 87

X = BK, C, M, Y

4
ชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม):
DR-261CL

BK = สีดํา
M = สีชมพู

1
ชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม):

Y = สีเหลือง

DR-261CL-BK

C = สีฟา

DR-261CL-CMY
Belt End Soon
(สายพานลําเลียง
กระดาษใกล
หมดอายุ)

ชุดสายพานลําเลียง
กระดาษ

50,000 หนา

WT Box End Soon
(กลอง WT
ใกลหมดอายุ)

กลองใสผงหมึกโทน
เนอรที่ใชแลว

50,000 หนา 1

1

ดูที่ หนา 92

BU-220CL

ดูที่ หนา 96

WT-220CL

1

ขนาด A4 หรื อ Letter หนาเดียว

2

จํา นวนหน าที่สามารถทําการพิ มพไ ดจากตลั บผงหมึกโดยประมาณที่ระบุไวตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798

3

1 หน าตองาน

4

อายุ การใชงานของแมแบบสรางภาพ (ดรัม) โดยประมาณและอาจแตกตางกันตามประเภทการใชงาน

5

ตลับผงหมึก (โทนเนอร) ขนาดมาตรฐาน

6

ตลับผงหมึก (โทนเนอร) ขนาดพิเศษ

A
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คุณตองทําความสะอาดเครื่องพิมพอยางสม่ําเสมอ
และเปลี่ยนวัสดุการพิมพเมื่อขอความในตารางตอไปนี้ปรากฏบนจอสัมผัส
ขอความบน
จอสัมผัส

วัสดุสิ้นเปลือง
ที่จะเปลี่ยน

อายุการใชงานโดย
ประมาณ

วิธีการเปลี่ยน

ชื่อรุน

Replace Toner
(เปลี่ยนตลับผงหมึก)

ตลับผงหมึก
(โทนเนอร)

<สีดํา>

ดูที่ หนา 78

TN-261BK 5

จอสัมผัสแสดงสีของ
ตลับผงหมึก
(โทนเนอร)
ที่คุณจะตองเปลี่ยน
BK = สีดํา
C = สีฟา

2,500 หนา 1 2 5

TN-261C 5

<สีฟา, สีชมพู,
สีเหลือง>

TN-261M 5
TN-261Y 5

1,400 หนา 1 2 5

TN-265C 6

2,200 หนา 1 2 6

TN-265M 6

M = สีชมพู

TN-265Y 6

Y = สีเหลือง
Replace DrumX
(เปลี่ยนแมแบบสราง
ภาพ (ดรัม))

ชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม)

15,000 หนา 1 3 4

ดูที่ หนา 87

X = BK, C, M, Y

4
ชุด แมแบบสรางภาพ
(ดรัม):
DR-261CL

BK = สีดํา
C = สีฟา

1
ชุด แมแบบสรางภาพ
(ดรัม):

M = สีชมพู
Y = สีเหลือง

DR-261CL-BK

Drum Stop
(แมแบบสรางภาพ
(ดรัม) หยุด ทํางาน)

ชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม)

Replace Belt
(เปลี่ยนสายพาน)

ชุดสายพานลําเลียง
กระดาษ

50,000 หนา 1

ดูที่ หนา 92

BU-220CL

Replace WT Box
(เปลี่ยนกลอง WT)

กลองใสผงหมึก
โทนเนอรที่ใชแลว

50,000 หนา 1

ดูที่ หนา 96

WT-220CL

Replace Fuser
(เปลี่ยนฟวเซอร)

ชุดทําความรอน

50,000 หนา 1

ติดตอบริการลูกคาสัมพันธของบราเดอรของ
Brother
หรือตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑบราเดอรใน
พื้นที่ของคุณเพื่อการเปลี่ยนทดแทนชุดทํา
ความรอน

Replace PF kit
(เปลี่ยนชุดลูกยาง
ปอนกระดาษ)

ชุดปอนกระดาษ

50,000 หนา 1

ติดตอบริการลูกคาสัมพันธของบราเดอร
หรือตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑบราเดอรใน
พื้นที่ของคุณเพื่อการเปลี่ยนทดแทนชุด
ลูกยางปอนกระดาษ

DR-261CL-CMY

1

ขนาด A4 หรือ Letter หน าเดียว

2

จํา นวนหนา ที่สามารถทําการพิมพได จากตลับผงหมึกโดยประมาณที่ระบุไวตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798

3

1 หนา ตองาน

4

อายุการใชงานของแมแบบสรางภาพ (ดรัม) โดยประมาณและอาจแตกตางกันตามประเภทการใชงาน

5

ตลับผงหมึก (โทนเนอร) ขนาดมาตรฐาน

6

ตลับผงหมึก (โทนเนอร) ขนาดพิเศษ

76
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หมายเหตุ
• กําจัดทิ้งวัสดุการพิมพที่ใชแลวตามกฎระเบียบทองถิ่น เก็บแยกตางหากจากขยะครัวเรือน
หากคุณมีคําถาม สอบถามไปยังสํานักงานกําจัดทิ้งขยะมูลฝอยในทองถิ่นของคุณ
ตรวจสอบวาไดซีลปดวัสดุการพิมพอยางแนนหนาเพื่อไมใหวัสดุที่อยูดานในหกหยด
• ขอแนะนําใหวางวัสดุการพิมพทีใชแลวบนกระดาษเพือปองกันการหกหยดหรือการแพรกระจายของวัสดุที
อยูดานในโดยไมไดตั้งใจ
• หากคุณใชกระดาษที่ไมเทากับกระดาษที่แนะนําโดยตรง
อายุการใชงานของวัสดุการพิมพและชิ้นสวนเครื่องพิมพอาจลดลง
• อายุการใชงานที่คาดคะเนสําหรับแตละตลับผงหมึก (โทนเนอร) อางอิงตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
ความถี่ในการเปลี่ยนจะแตกตางกันออกไปโดยขึ้นกับปริมาณการพิมพ รอยละของการพิมพ
ชนิดของสื่อที่ใช และการเปด/ปดเครือ
่ งพิมพ
• ความถี่ในการเปลี่ยนวัสดุการพิมพนอกจากตลับผงหมึก (โทนเนอร)
จะแตกตางกันออกไปโดยขึ้นกับปริมาณการพิมพ ชนิดของสื่อที่ใช และการเปด/ปดเครื่องพิมพ
• ตลับผงหมึก (โทนเนอร) ที่จําหนายแตกตางกันในแตละประเทศ เขาไปที่ Brother Solutions Center ที่
http://solutions.brother.com/ หรือติดตอสํานักงาน Brother
ในประเทศของคุณเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

A
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การเปลี่ยนตลับผงหมึก
(โทนเนอร)

หมายเหตุ
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)
จํานวนหนาที่พิมพไดจริงอาจแตกตางขึ้นอยูกับ
ประเภทเอกสารโดยเฉลี่ย
เมื่อตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใกลหมด
จอสัมผัสจะแสดง Toner Low
(ผงหมึกเหลือนอย)

• ขอแนะนําใหเตรีย มตลับผงหมึก (โทนเนอร)
ใหมสํารองไวพรอมใชทันทีเมื่อคุณเห็น
คําเตือน Toner Low (ผงหมึกเหลือนอย)
• เพื่อใหไดคุณภาพการพิมพที่ดีที่สุด
ขอแนะนําใหคุณใชเฉพาะตลับผงหมึก
(โทนเนอร) Brother ของแท เทานั้น
เมื่อคุณตองการซื้อตลับผงหมึก (โทนเนอร)
ติดตอบริการลูกคาสัมพันธของบราเดอร
หรือตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑบราเดอรใน
พื้นที่ของคุณ
• แนะนําใหคุณทําความสะอาดเครื่องเมื่อเปลี่ย น
ตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใหม (ดู

การทําความสะอาดและ ตรวจสอบเครื่อง
uu หนา 102)

ตลับผงหมึก (โทนเนอร)
ที่ใหมาพรอมกับเครื่องพิมพจะตองไดรบ
ั การ
เปลี่ยนหลังจากพิมพไดประมาณ 1,000 หนา

• การบงชี้อายุการใชงานที่เหลือของผงหมึก
(โทนเนอร)
จะเปลี่ยนแปลงไปตามชนิดของเอกสารที่พิมพ
และการใชงานของผูใช

3

1

ตลับผงหมึก (โทนเนอร) ขนาดมาตรฐาน

2

ตลับผงหมึก (โทนเนอร) ขนาดพิเศษ

3

จํา นวนหนา ที่สามารถทําการพิมพได จากตลับผงหมึกโดย
ประมาณที่ระบุไวตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798

• หามนําตลับผงหมึก (โทนเนอร)
ชุดใหมออกจากที่บรรจุจนกวาคุณจะพรอม
ติดตั้ง

ผงหมึก (โทนเนอร) ใกลหมด
ถาจอสัมผัสแสดง Toner Low
(ผงหมึกเหลือนอย) ใหซื้อตลับผงหมึก
(โทนเนอร) ใหมสําหรับสีที่แสดงบนจอสัมผัส
และเตรียมพรอมไวกอนที่คุณจะไดรบ
ั ขอความ
Replace Toner (เปลี่ยนตลับผงหมึก)

เปลี่ยนผงหมึก (โทนเนอร)
เมื่อจอสัมผัสแสดง Replace Toner
(เปลี่ยนตลับผงหมึก)
เครื่องพิมพจะหยุดพิมพจนกวาคุณจะเปลี่ยนตลับ
ผงหมึก (โทนเนอร)
จอสัมผัสแสดงสีของตลับผงหมึก (โทนเนอร)
ที่คุณจะตองเปลี่ย น (BK=สีดํา, C=สีฟา,
M=สีชมพู, Y=สีเหลือง)
ทั้งนี้ตลับผงหมึก (โทนเนอร) Brother ของแท
และเปนตลับใหมเทานั้นที่จะตั้งคาใหมสําหร ับ
ขอความเปลี่ยนผงหมึก (โทนเนอร) ได
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A

A
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การเปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร)

a
b

ตรวจสอบวาเครื่องเปดอยู

c

ถอดชุดประกอบตลับผงหมึก (โทนเนอร)
และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
สําหรับสีที่แสดงบนจอสัมผัส

A

เปดฝาครอบดานบนจนกระทัง ฝาครอบล็อกอยู
ในตําแหนงเปด

คําเตือน
พื้นผิวรอน
หลังจากที่คุณใชเครื่อง
ชิ้นสวนภายในของเครือ
่ งบางชิ้นสวนจะรอนมาก
รอใหเครื่องเย็นลงกอนสัมผัสชิ้นสวนภายใน

A
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ขอควรจํา
• แนะนําใหวางชุดประกอบตลับผงหมึก
(โทนเนอร) และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
บนพื้นผิวเรียบสะอาดโดยใชกระดาษใชแลว
ทิ้งรองดานลางในกรณีที่หมึกหกหรือกระจาย
โดยไมไดตั้งใจ
• เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดกับเครื่อง
พิมพจากไฟฟาสถิต หามสัมผัสอิเล็กโตรด
(ขั้วไฟฟา) ที่แสดงในภาพประกอบ
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d

กดคันล็อคสีเขียวลงและถอดตลับผงหมึก
(โทนเนอร) ออกจากชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม)

การบํารุงรักษาตามปกติ

คําเตือน
• หามกําจัดทิ้งตลับผงหมึก (โทนเนอร)
หรือชุดประกอบตลับผงหมึก (โทนเนอร)
และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
ดวยวิธีการเผาไฟ
เนื่องจากอาจทําใหเกิดการระเบิดและไดรับ
บาดเจ็บ

ขอควรจํา
• จัดการตลับผงหมึก (โทนเนอร)
อยางระมัดระวัง หากผงหมึก (โทนเนอร)
กระจายบนมือหรือเสื้อผา
เช็ดหรือลางออกดวยน้ําเย็นทันที
• เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาคุณภาพการพิมพ
หามสัมผัสชิ้นสวนที่แรเงาดังแสดงในภาพ
<ตลับผงหมึก (โทนเนอร)>

• หามใชสารติดไฟ
สเปรยทุกชนิดหรือสารละลาย/ของเหลว
อินทรียที่มีแอลกอฮอลหรือแอมโมเนียทํา
ความสะอาดดานในหรือดานนอกของเครื่อง
การทําเชนนี้อาจทําใหเกิดไฟไหมหรือไฟฟา
ช็อต แนะนําใหใชผาแหงชนิดไมมีขนเทานั้น
(uuคูมือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภั
ณฑ : ขอควรระวังทั่วไป.)
<ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)>

A
• แนะนําใหวางตลับผงหมึก (โทนเนอร)
บนพื้นราบเรียบมั่นคงและสะอาดโดยใช
กระดาษใชแลวทิ้งรองดานลางในกรณีที่หมึก
หกหรือกระจายโดยไมไดตั้งใจ
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หมายเหตุ
• ตรวจสอบวาไดซีลปดตลับผงหมึก (โทนเนอร)
ใชแลวอยางแนนหนาในถุงเพื่อไมใหผงหมึก
(โทนเนอร) หกออกจากตลับหมึก
• กําจัดทิ้งวัสดุการพิมพที่ใชแลวตามกฎระเบียบ
ทองถิ่น เก็บแยกตางหากจากขยะครัวเรือน
หากคุณมีคําถาม
สอบถามไปยังสํานักงานกําจัดทิ้งขยะมูลฝอย
ในทองถิ่นของคุณ
ตรวจสอบวาไดซีลปดวัสดุการพิมพอยางแนน
หนาเพื่อไมใหวัสดุที่อยูดานในหกหยด

e

เปดกลองตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใหม
ใชมือสองขางถือตลับผงหมึก (โทนเนอร)
ใหเสมอกันและคอยๆ
เขยาจากดานหนึ่งไปดานหนึ่งหลายครั้ง
เพื่อกระจายผงหมึก (โทนเนอร)
ดานในตลับหมึกใหทั่ว

• เครือ
่ งพิมพของ Brother
ออกแบบมาใหใชงานกับผงหมึก (โทนเนอร)
เฉพาะรุนและทํางานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
เมื่อใชกับตลับผงหมึก (โทนเนอร) ของแทของ
Brother Brother
ไมรับประกันประสิทธิภาพสูงสุดนี้หากใช
ผงหมึก (โทนเนอร) หรือตลับผงหมึก
(โทนเนอร) ของผูผลิตอื่น ดังนั้น Brother
ไมแนะนําใหใชตลับผงหมึก (โทนเนอร)
อื่นนอกจากตลับผงหมึก (โทนเนอร)
ของแทของ Brother กับเครื่องพิมพนี้
หรือเติมผงหมึก (โทนเนอร) ในตลับผงหมึก
(โทนเนอร) เปลาจากแหลงอื่น
หากความเสียหายมีสาเหตุมาจากชุดแมแบบ
สรางภาพ (ดรัม) หรือชิ้นสวนอื่นๆ
ของเครื่องพิมพนี้เนื่องมาจากการใชผงหมึก
(โทนเนอร) หรือตลับผงหมึก (โทนเนอร)
อื่นนอกจากผลิตภัณฑของแทของ Brother
เนื่องจากไมสามารถใชรวมกันไดหรือไมเหมาะ
สมกับเครื่องพิมพนี้ การซอมแซมใดๆ
อันเนื่องมาจากสาเหตุน้ีอาจไมอยูภายใตการ
รับประกัน

f

ดึงฝาครอบปองกันออก

ขอควรจํา
• เปดกลองตลับผงหมึก (โทนเนอร)
ทันทีกอนใสเขาในเครื่องพิมพ
หากตลับผงหมึก (โทนเนอร)
ถูกแกะกลองและถูกทิ้งไวเปนเวลานาน
อายุการใชงานของผงหมึก (โทนเนอร)
จะลดลง
• หากชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
ที่นําออกจากที่บรรจุถูกแสงแดดสองตรง
(หรือแสงไฟในหองเปนระยะเวลานาน)
ชุดอาจเสียหายได
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ขอควรจํา
ใสตลับผงหมึก (โทนเนอร)
ตลับใหมในชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
ทันทีหลังจากถอดฝาครอบปองกันออก
เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาคุณภาพการพิมพลดลง
หามสัมผัสชิ้นสวนที่แรเงาดังแสดงในภาพ

การบํารุงรักษาตามปกติ

g

ใสตลับผงหมึก (โทนเนอร)
ใหมใหแนนหนาในชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม) จนกวาจะไดยินเสีย งล็อคเขาที่
หากคุณใสตลับผงหมึก (โทนเนอร)
อยางถูกตอง
คันล็อคสีเขียวในชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
จะถูกยกขึ้นโดยอัตโนมัติ

h

ทําความสะอาดสายโคโรนาดานในชุดแมแบบ
สรางภาพ (ดรัม) โดยคอยๆ
เลื่อนจุดตั้งระยะสีเขียวจากซายไปขวาและ
ขวาไปซายหลายครั้ง

1

หมายเหตุ
หมายเหตุ
ตรวจสอบวาคุณใสตลับผงหมึก (โทนเนอร)
อยางถูกตอง
ไมเชนนั้นตลับอาจแยกออกจากชุดแมแบบ
สรางภาพ (ดรัม)

ตรวจสอบวาเลื่อนจุดตั้งระยะกลับไปสูตําแหนง
เริ่มตน (a) (1)
ลูกศรบนจุดตั้งระยะจะตองวางตําแหนงตรงกับ
ลูกศรบนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) มิฉะนั้น
หนาที่พิมพอาจมีเสนแนวตั้งปรากฏ

i

ทําซ้ําขั้นตอน c และขั้นตอน h
เพื่อทําความสะอาดสายโคโรนาที่เหลือทั้ง
สามเสน

หมายเหตุ
เมื่อทําความสะอาดสายโคโรนา
คุณไมจําเปนตองนําตลับผงหมึก (โทนเนอร)
ออกจากชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
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A

j

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

BK
C
M
Y

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

ปดฝาครอบดานบนของเครื่อง

หมายเหตุ
หลังจากเปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร)
อยาปดสวิตชไฟของเครื่องหรือเปดฝาครอบ
ดานหนาจนกวาจอสัมผัสจะลางขอความ
Please wait. (โปรดรอสักครู)
และกลับไปที่โหมดเตรียมพรอม

การบํารุงรักษาตามปกติ

การเปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม)

A

ชื่อรุน: DR-261CL 4 ชิ้น ชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม) แบบชุดหรือชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
แบบเดี่ยว DR-261CL-BK, DR-261CL-CMY
ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
ใหมสามารถพิมพไดประมาณ 15,000 หนาขนาด
A4 หรือ Letter แบบดานเดียว
ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) DR-261CL
ประกอบดวยชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) สี่ชุด
โดยที่มีสีดําหนึ่งชุด (DR-261CL-BK)
และสีอื่นสามชุด (DR-261CL-CMY)
DR-261CL-BK ประกอบดวยชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม) สีดําหนึ่งชุด DR-261CL-CMY
ประกอบดวยชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) สีหนึ่งชุด
แมแบบสรางภาพ (ดรัม)
จะมีการสึกหรอตามการใชงานปกติ
การหมุนของแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
และการทํางานสัมพันธกับกระดาษ ผงหมึก
(โทนเนอร) และวัสดุอื่นในทางเดินกระดาษ
ในการออกแบบผลิตภัณฑนี้
บราเดอรตัดสินใจใชรอบการหมุนของแมแบบสราง
ภาพ (ดรัม)
เปนตัวกําหนดพิจารณาอายุการใชงานของแมแบบ
สรางภาพ (ดรัม) ที่สมเหตุสมผล
เมื่อแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
ถึงขีดจํากัดจํานวนรอบการหมุนที่ทางโรงงาน
กําหนดไวโดยอิงตามจํานวนหนาที่พิมพไดที่ระบุ
ไว หนาจอแสดงผลแบบ LCD
ระบบสัมผัสของผลิตภัณฑจะแนะนําใหคุณเปลี่ยน
แมแบบสรางภาพ (ดรัม) นั้น
ผลิตภัณฑจะยังคงทํางานตอไป อยางไรก็ตาม
คุณภาพที่ไดอาจไมดีที่สุด

เนื่องจากแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
จะหมุนพรอมกันในหลายขั้นตอนของการทํางาน
(โดยไมขึ้นกับวามีการนําผงหมึก (โทนเนอร)
ลงบนหนากระดาษหรือไม)
และเนื่องจากมีโอกาสนอยที่จะเกิดความเสียหาย
ตอชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) เพียงชุดเดียว
คุณจะตองเปลี่ยนแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
ทุกชุดพรอมกัน
(นอกจากกรณีที่คุณเคยเปลี่ยนแมแบบสรางภาพ
(ดรัม) แบบชุดแยก [DR-261CL-BK
สําหรับสีดําและ DR-261CL-CMY สําหรับสี]
ดวยเหตุผลอื่นใดนอกจากการที่วัสดุถึงอายุการใช
งานที่กําหนด) เพื่อความสะดวกของคุณ
บราเดอรจึงขายชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
แบบรวมสี่ชุด (DR-261CL)

ขอควรจํา
เพื่อใหไดคุณภาพการพิมพที่ดีที่สุด
ใหใชชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ของแทของ
Brother และชุดผงหมึก (โทนเนอร)
ของแทของ Brother
การพิมพโดยใชชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
หรือชุดผงหมึก (โทนเนอร)
ของผูผลิตอื่นอาจสงผลใหคุณภาพการพิมพ
ลดลง
รวมถึงคุณภาพและอายุการใชงานของเครื่อง
พิมพดวย
ความครอบคลุมการรับประกันอาจไมรวมถึง
ปญหาที่เกิดจากการใชชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม) หรือชุดผงหมึก (โทนเนอร) ของผูผลิต
อื่น

แมแบบสรางภาพ (ดรัม) !

A

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

A

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

ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) หยุดทํางาน
A

ถามีเฉพาะแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
บางชุดใกลหมดอายุการใชงาน
จอสัมผัสจะแสดงขอความ Drum End SoonX
(แมแบบสรางภาพใกลจะหมดอายุการใชงาน)
ขอความ X บงชี้ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
สีที่ใกลหมดอายุการใชงาน (BK=สีดํา, C=สีฟา,
M=สีชมพู, Y=สีเหลือง)
ขอแนะนําใหเตรียมชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
ของแทของ Brother ใหพรอมสําหรับการติดตั้ง
ซื้อชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) DR-261CL-BK
(สําหรับสีดํา) หรือ DR-261CL-CMY (สําหรับสี C,
M, Y)
และจัดเตรียมไวสําหรับพรอมเปลี่ยนกอนที่คุณจะ
ไดรับขอความ Replace DrumX
(เปลี่ยนแมแบบสรางภาพ (ดรัม))

เปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) X
ถามีเฉพาะแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
ที่ระบุเทานั้นที่จําเปนตองเปลี่ยน
จอสัมผัสจะแสดงขอความ Replace DrumX
(เปลี่ยนแมแบบสรางภาพ (ดรัม)) ขอความ X
บงชี้ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
สีที่คุณจําเปนตองเปลี่ยน (BK=สีดํา, C=สีฟา,
M=สีชมพู, Y=สีเหลือง)
ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
เกินอายุการใชงานที่กําหนด
เปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม
ขอแนะนําใหติดตั้งชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
ของแทของ Brother ในเวลานี้
เมื่อคุณเปลี่ยน ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม
คุณตองตั้งคาตัวนับจํานวนชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม) ใหม
คําแนะนําวิธีการดังกลาวสามารถพบไดที่กลอง
ของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ชุดใหมของคุณ
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เราไมสามารถรับประกันคุณภาพการพิมพได
เปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม
ขอแนะนําใหติดตั้งชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
ของแทของ Brother ในเวลานี้
เมื่อคุณเปลี่ย น ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม
คุณตองตั้งคาตัวนับจํานวนชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม) ใหม
คําแนะนําวิธีการดังกลาวสามารถพบไดที่กลอง
ของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ชุดใหมของคุณ

A

A

การบํารุงรักษาตามปกติ

การเปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)

A

ขอควรจํา

c

ถอดชุดประกอบตลับผงหมึก (โทนเนอร)
และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
สําหรับสีที่แสดงบนจอสัมผัส

• ขณะถอดชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
จัดการอยางระมัดระวังเนื่องจากอาจมีผงหมึก
(โทนเนอร) อยู หากผงหมึก (โทนเนอร)
กระจายบนมือหรือเสื้อผา
เช็ดหรือลางออกดวยน้ําเย็นทันที
• ทุกครัง้ ที่เปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
ใหทําความสะอาดดานในเครื่องพิมพ (ดู

การทําความสะอาดและ ตรวจสอบเครื่อง

uu หนา 102)
• หามนําชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
ชุดใหมออกจากที่บรรจุจนกวาคุณจะพรอมติด
ตั้ง การเปดทิ้งไวโดนแสงแดดโดยตรง
(หรือแสงไฟในหองเปนระยะเวลานาน)
อาจทําใหชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
เกิดความเสียหาย

a
b

ตรวจสอบวาเครื่องเปดอยู
เปดฝาครอบดานบนจนกระทัง ฝาครอบล็อกอยู
ในตําแหนงเปด

คําเตือน
พื้นผิวรอน
หลังจากที่คุณใชเครื่อง
ชิ้นสวนภายในของเครือ
่ งบางชิ้นสวนจะรอนมาก
รอใหเครื่องเย็นลงกอนสัมผัสชิ้นสวนภายใน

A
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ขอควรจํา
• แนะนําใหวางชุดประกอบตลับผงหมึก
(โทนเนอร) และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
บนพื้นผิวเรียบสะอาดโดยใชกระดาษใชแลว
ทิ้งรองดานลางในกรณีที่หมึกหกหรือกระจาย
โดยไมไดตั้งใจ
• เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดกับเครื่อง
พิมพจากไฟฟาสถิต หามสัมผัสอิเล็กโตรด
(ขั้วไฟฟา) ที่แสดงในภาพประกอบ
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d

กดคันล็อคสีเขียวลงและถอดตลับผงหมึก
(โทนเนอร) ออกจากชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม)

การบํารุงรักษาตามปกติ

คําเตือน
• หามกําจัดทิ้งตลับผงหมึก (โทนเนอร)
หรือชุดประกอบตลับผงหมึก (โทนเนอร)
และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
ดวยวิธีการเผาไฟ
เนื่องจากอาจทําใหเกิดการระเบิดและไดรับ
บาดเจ็บ

ขอควรจํา
• จัดการตลับผงหมึก (โทนเนอร)
อยางระมัดระวัง หากผงหมึก (โทนเนอร)
กระจายบนมือหรือเสื้อผา
เช็ดหรือลางออกดวยน้ําเย็นทันที
• เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาคุณภาพการพิมพ
หามสัมผัสชิ้นสวนที่แรเงาดังแสดงในภาพ
<ตลับผงหมึก (โทนเนอร)>

• หามใชสารติดไฟ
สเปรยทุกชนิดหรือสารละลาย/ของเหลว
อินทรียที่มีแอลกอฮอลหรือแอมโมเนียทํา
ความสะอาดดานในหรือดานนอกของเครื่อง
การทําเชนนี้อาจทําใหเกิดไฟไหมหรือไฟฟา
ช็อต แนะนําใหใชผาแหงชนิดไมมีขนเทานั้น
(uuคูมือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภั
ณฑ : ขอควรระวังทั่วไป.)
<ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)>

A
• แนะนําใหวางตลับผงหมึก (โทนเนอร)
บนพื้นราบเรียบมั่นคงและสะอาดโดยใช
กระดาษใชแลวทิ้งรองดานลางในกรณีที่หมึก
หกหรือกระจายโดยไมไดตั้งใจ
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หมายเหตุ
• ตรวจสอบวาไดซีลปดชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม)
ใชแลวอยางแนนหนาในถุงเพื่อไมใหผงหมึก
(โทนเนอร) หกออกจากชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม)

g

ใสตลับผงหมึก (โทนเนอร)
ใหมใหแนนหนาในชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม) ใหมจนกวาจะไดยินเสีย งล็อคเขาที่
หากคุณใสตลับผงหมึก (โทนเนอร)
อยางถูกตอง
คันล็อคสีเขียวจะถูกยกขึ้นโดยอัตโนมัติ

• กําจัดทิ้งวัสดุการพิมพที่ใชแลวตามกฎระเบียบ
ทองถิ่น เก็บแยกตางหากจากขยะครัวเรือน
หากคุณมีคําถาม
สอบถามไปยังสํานักงานกําจัดทิ้งขยะมูลฝอย
ในทองถิ่นของคุณ
ตรวจสอบวาไดซีลปดวัสดุการพิมพอยางแนน
หนาเพื่อไมใหวัสดุที่อยูดานในหกหยด

e
f

เปดกลองชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม
ดึงฝาครอบปองกันออก

หมายเหตุ
ตรวจสอบวาคุณใสตลับผงหมึก (โทนเนอร)
อยางถูกตอง
ไมเชนนั้นตลับอาจแยกออกจากชุดแมแบบ
สรางภาพ (ดรัม)
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การบํารุงรักษาตามปกติ

h

ทําความสะอาดสายโคโรนาดานในชุดแมแบบ
สรางภาพ (ดรัม) โดยคอยๆ
เลื่อนจุดตั้งระยะสีเขีย วจากซายไปขวาและ
ขวาไปซายหลายครั้ง

j

ใสชุดประกอบตลับผงหมึก (โทนเนอร)
และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
แตละชุดกลับเขาในเครือ
่ งพิมพ
ตรวจสอบใหแนใจวาสีของชุดตลับผงหมึก
(โทนเนอร) ตรงกับปายแสดงสีบนตัวเครื่อง

1

BK
C
M
หมายเหตุ

Y

ตรวจสอบวาเลื่อนจุดตั้งระยะกลับไปสูตําแหนง
เริ่มตน (a) (1)
ลูกศรบนจุดตั้งระยะจะตองวางตําแหนงตรงกับ
ลูกศรบนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) มิฉะนั้น
หนาที่พิมพอาจมีเสนแนวตั้งปรากฏ

i

ทําซ้ําขั้นตอน c และขั้นตอน h
เพื่อทําความสะอาดสายโคโรนาที่เหลือทั้ง
สามเสน

A

หมายเหตุ
เมื่อทําความสะอาดสายโคโรนา
คุณไมจําเปนตองนําตลับผงหมึก (โทนเนอร)
ออกจากชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)

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

ปดฝาครอบดานบนของเครื่อง
เมื่อคุณเปลี่ยน ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
ใหม
คุณตองตั้งคาตัวนับจํานวนชุดแมแบบสราง
ภาพ (ดรัม) ใหม
คําแนะนําวิธีการดังกลาวสามารถพบไดที่
กลองของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
ชุดใหมของคุณ

การเปลี่ยนชุดสายพานลําเลียง
กระดาษ

A

ชื่อรุน: BU-220CL
ชุดสายพานลําเลียงกระดาษใหมสามารถใชพิมพ
ไดประมาณ 50,000 หนา ขนาด A4 หรือ Letter
แบบดานเดียว

เปลี่ยนชุดสายพาน

A

เมื่อขอความ Replace Belt (เปลี่ย นสายพาน)
ปรากฏบนจอสัมผัส
คุณจะตองเปลี่ยนชุดสายพานลําเลียงกระดาษ
เมื่อคุณเปลี่ย นชุดสายพานลําเลียงกระดาษใหม
คุณตองตั้งคาตัวนับจํานวนชุดสายพานลําเลียง
กระดาษใหม
คําแนะนําวิธีการดังกลาวสามารถพบไดที่กลอง
ของชุดสายพานลําเลียงกระดาษชุดใหมของคุณ

ขอควรจํา
• หามสัมผัสผิวของชุดสายพานลําเลียงกระดาษ
หากคุณทําเชนนั้น
อาจทําใหคุณภาพการพิมพลดลงได
• ความเสียหายที่เกิดจากการจัดการที่ไมถูกตอง
กับชุดสายพานลําเลียงกระดาษอาจทําใหการ
รับประกันสิ้นสุดลง

a
b
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ตรวจสอบวาเครือ
่ งเปดอยู
เปดฝาครอบดานบนจนกระทังฝาครอบล็อกอยู
ในตําแหนงเปด

การบํารุงรักษาตามปกติ

c

ถอดชุดประกอบตลับผงหมึก (โทนเนอร)
และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ออกทั้งหมด

ขอควรจํา
• แนะนําใหวางชุดประกอบตลับผงหมึก
(โทนเนอร) และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
บนพื้นผิวเรียบสะอาดโดยใชกระดาษใชแลว
ทิ้งรองดานลางในกรณีที่หมึกหกหรือกระจาย
โดยไมไดตั้งใจ
• เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดกับเครื่อง
พิมพจากไฟฟาสถิต หามสัมผัสอิเล็กโตรด
(ขั้วไฟฟา) ที่แสดงในภาพประกอบ

คําเตือน
พื้นผิวรอน
หลังจากที่คุณใชเครื่อง
ชิ้นสวนภายในของเครื่องบางชิ้นสวนจะรอนมาก
รอใหเครื่องเย็นลงกอนสัมผัสชิ้นสวนภายใน

A
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d
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ดึงคันโยกสีเขียวของชุดสายพานลําเลียง
กระดาษ และนําชุดสายพานลําเลียงกระดาษ
ขึ้น จากนั้นจึงดึงออกมา

ขอควรจํา
เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาคุณภาพการพิมพ
หามสัมผัสชิ้นสวนที่แรเงาดังแสดงในภาพ

การบํารุงรักษาตามปกติ

e

นําชุดสายพานลําเลีย งกระดาษออกจากที่
บรรจุ
และใสชุดสายพานลําเลีย งกระดาษชุดใหม
ลงในเครื่อง

f

เลื่อนชุดประกอบตลับผงหมึก (โทนเนอร)
และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
แตละชุดเขาในเครื่อง
ตรวจสอบใหแนใจวาคุณใสตลับผงหมึก
(โทนเนอร) สีตรงกับปายสีที่ตัวเครื่อง

BK
C
M
Y

A

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

ปดฝาครอบดานบนของเครื่อง
เมื่อคุณเปลี่ยนชุดสายพานลําเลีย งกระดาษ
ใหม คุณตองตั้งคาตัวนับจํานวนชุดสายพาน
ลําเลียงกระดาษใหม
คําแนะนําวิธีการดังกลาวสามารถพบไดที่
กลองของชุดสายพานลําเลียงกระดาษ
ชุดใหมของคุณ

การเปลี่ยนกลองใสผงหมึก
โทนเนอรที่ใชแลว

A

ชื่อรุน: WT-220CL
อายุการใชงานของกลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใช 
แลว ประมาณ 50,000 หนากระดาษ A4 หรือ
Letter แบบดานเดียว

กลองใสผงหมึก โทนเนอรที่ใชแลวใกล
หมดอายุ

A

ถาจอสัมผัสแสดง WT Box End Soon
(กลอง WT ใกลหมดอายุ)
หมายความวากลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใชแลว
ใกลหมดอายุการใชงาน
ซื้อกลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใชแลวชุดใหม
เตรียมสํารองไวกอนที่คุณจะไดรับขอความ
Replace WT Box (เปลี่ยนกลอง WT)

เปลี่ยนกลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใชแลว

A

เมื่อขอความ Replace WT Box
(เปลี่ยนกลอง WT) ปรากฏบนจอสัมผัส
คุณจะตองเปลี่ยนกลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใช 
แลว

a
b
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ตรวจสอบวาเครือ
่ งเปดอยู
เปดฝาครอบดานบนจนกระทังฝาครอบล็อกอยู
ในตําแหนงเปด
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c

ถอดชุดประกอบตลับผงหมึก (โทนเนอร)
และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ออกทั้งหมด

ขอควรจํา
• แนะนําใหวางชุดประกอบตลับผงหมึก
(โทนเนอร) และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
บนพื้นผิวเรียบสะอาดโดยใชกระดาษใชแลว
ทิ้งรองดานลางในกรณีที่หมึกหกหรือกระจาย
โดยไมไดตั้งใจ
• เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดกับเครื่อง
พิมพจากไฟฟาสถิต หามสัมผัสอิเล็กโตรด
(ขั้วไฟฟา) ที่แสดงในภาพประกอบ

คําเตือน
พื้นผิวรอน
หลังจากที่คุณใชเครื่อง
ชิ้นสวนภายในของเครื่องบางชิ้นสวนจะรอนมาก
รอใหเครื่องเย็นลงกอนสัมผัสชิ้นสวนภายใน

A
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d

ดึงคันโยกสีเขียวของชุดสายพานลําเลียง
กระดาษ และนําชุดสายพานลําเลียงกระดาษ
ขึ้น จากนั้นจึงดึงออกมา

e

นําวัสดุบรรจุภัณฑสีสมออก และนําไปทิ้ง

ขอควรจํา
เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาคุณภาพการพิมพ
หามสัมผัสชิ้นสวนที่แรเงาดังแสดงในภาพ

หมายเหตุ
ขั้นตอนนี้จําเปนเฉพาะในกรณีที่คุณเปลี่ยน
กลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใชแลวเปนครั้ง
แรก และไมจําเปนสําหรับกลองใสผงหมึก
โทนเนอรที่ใชแลวที่นํามาใสทดแทน
วัสดุบรรจุภัณฑสีสมจะติดตั้งมาจากโรงงาน
เพื่อปองกันเครื่องของคุณระหวางการขนสง
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f

ดึงคันโยกสีเขียวของกลองใสผงหมึก
โทนเนอรที่ใชแลว
และนํากลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใชแลว
ออกจากเครื่อง

คําเตือน
• หามนํากลองใสผงหมึกโทนเนอรทีใชแลวไป
เผาไฟ
เนื่องจากอาจทําใหเกิดการระเบิดและไดรับ
บาดเจ็บ
• หามใชสารติดไฟ
สเปรยทุกชนิดหรือสารละลาย/ของเหลว
อินทรียที่มีแอลกอฮอลหรือแอมโมเนียทํา
ความสะอาดดานในหรือดานนอกของเครือ
่ ง
การทําเชนนี้อาจทําใหเกิดไฟไหมหรือไฟฟา
ช็อต แนะนําใหใชผาแหงชนิดไมมีขนเทานั้น
(uuคูมือเกี่ย วกับความปลอดภัยของผลิตภั
ณฑ : ขอควรระวังทั่วไป.)

ขอควรจํา
หามนํากลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใชแลวกลับ
มาใชใหม

หมายเหตุ

A

• ตรวจสอบวาไดซีลปดกลองใสผงหมึกโทนเนอร
ที่ใชแลวอยางแนนหนาในถุงเพื่อไมใหผงหมึก
(โทนเนอร)
หกออกจากกลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใชแลว
• กําจัดทิง กลองใสผงหมึกโทนเนอรทใี ชแลวทีใ ช
แลวตามกฎระเบียบทองถิ่น
เก็บแยกตางหากจากขยะครัวเรือน
หากคุณมีคําถาม
สอบถามไปยังสํานักงานกําจัดทิ้งขยะมูลฝอย
ในทองถิ่นของคุณ
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g
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นํากลองใสผงหมึกโทนเนอรทใี ชแลวออกจาก
ที่บรรจุ และใสลงในเครื่อง

h

ใสชุดสายพานลําเลียงกระดาษกลับเขาใน
เครื่องพิมพ
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i

เลื่อนชุดประกอบตลับผงหมึก (โทนเนอร)
และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
แตละชุดเขาในเครื่อง
ตรวจสอบใหแนใจวาคุณใสตลับผงหมึก
(โทนเนอร) สีตรงกับปายสีที่ตัวเครื่อง

BK
C
M
Y

A

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

j

ปดฝาครอบดานบนของเครื่อง
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การทําความสะอาดและ
ตรวจสอบเครื่อง

ขอควรจํา
A

ทําความสะอาดดานนอกและดานในเครือ
่ งเปน
ประจําดวยผาไมมีขนแหง เมื่อคุณเปลี่ยนตลับผง
หมึก (โทนเนอร) หรือชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
ตรวจสอบวาคุณทําความสะอาดดานในเครื่องแลว
หากหนาที่พิมพมีผงหมึก (โทนเนอร) เปอน
ทําความสะอาดดานในเครื่องพิมพดวยผาไมมีขน
แหง

คําเตือน
• หามกําจัดทิ้งตลับผงหมึก (โทนเนอร)
หรือชุดประกอบตลับผงหมึก (โทนเนอร)
และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
ดวยวิธีการเผาไฟ
เนื่องจากอาจทําใหเกิดการระเบิดและไดรับ
บาดเจ็บ
• หามใชสารติดไฟ
สเปรยทุกชนิดหรือสารละลาย/ของเหลว
อินทรียที่มีแอลกอฮอลหรือแอมโมเนียทํา
ความสะอาดดานในหรือดานนอกของเครื่อง
การทําเชนนี้อาจทําใหเกิดไฟไหมหรือไฟฟา
ช็อต แนะนําใหใชผาแหงชนิดไมมีขนเทานั้น
(uuคูมือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภั
ณฑ : ขอควรระวังทั่วไป.)
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• ใชสารซักฟอกที่มีคาเปนกลาง
การทําความสะอาดดวยของเหลวระเหย เชน
ทินเนอรหรือเบนซิน
อาจทําใหผิวของเครื่องเสียหาย
• หามใชวัสดุทําความสะอาดที่ประกอบดวย
แอมโมเนีย
• หามใชไอโซโพรพิลแอลกอฮอลกําจัดฝุนออก
จากแผงควบคุม
การกระทําดังกลาวอาจทําใหแผงควบคุมเปน
รอยแตก
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การทําความสะอาดดานนอก
เครื่องพิมพ

b

เช็ดดานนอกเครืองพิมพดวยผาแห งชนิดไมมี
ขนเพื่อกําจัดฝุน

c

ดึงถาดใสกระดาษแยกออกจากเครื่อง

d

หากบรรจุกระดาษในถาดใสกระดาษแลว
นํากระดาษออก

e

นําทุกสิ่งที่ติดอยูดานในถาดใสกระดาษออก
ใหหมด

A

ขอควรจํา
หามใชสารทําความสะอาดเหลวชนิดใดๆ
(รวมทั้งเอธานอล)
การทําความสะอาดจอสัมผัส

a

กดคาง

b

ทําความสะอาดจอสัมผัสดวยผาที่ไมมีขน
ออนนุม และแหง

c

เพื่อปดเครื่อง

เปดเครื่องพิมพ

การทําความสะอาดดานนอกเครือ
่ งพิมพ

a

กดคาง

เพื่อปดเครื่อง

A
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f

เช็ดดานในและดานนอกของถาดใสกระดาษ
ดวยผาที่ไมมีขนแหงเพื่อกําจัดฝุน

ทําความสะอาดหัว LED

A

ถามีปญหากับคุณภาพการพิมพ เชนสีซีดจาง
หรือมีเสนแถบตลอดหนา ใหทําความสะอาดหัว
LED ดังนี้:

ขอควรจํา
หามสัมผัสหนาตางของหัว LED ดวยนิ้วมือ

g

บรรจุกระดาษอีกครั้งและใสถาดใสกระดาษ
กลับเขาในเครื่องใหแนนหนา

h

เปดเครื่องพิมพ
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a

กดคาง

b

เปดฝาครอบดานบนจนกระทังฝาครอบล็อกอยู
ในตําแหนงเปด

เพื่อปดเครื่อง
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c

เช็ดหนาตางของหัว LED ทั้งสี่หัว (1)
ดวยผาที่ไมมีขนและแหง
ระวังไมใหสัมผัสหนาตางของหัว LED (1)
ดวยนิ้วมือ

การทําความสะอาดกระจก
สแกนเนอร

A

a

กดคาง

b

(MFC-9340CDW)
คลี่ฐานรองเอกสาร ADF
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) (1)
แลวเปดฝาครอบ ADF
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) (2)
ทําความสะอาดแถบสีขาว (3)
และแถบกระจกสแกนเนอร (4)
ดานลางดวยผานุมไมมข
ี นชุบน้ําหมาด
ปดฝาครอบของ ADF
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) (2)
และปดฐานรองเอกสาร ADF
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) (1)

1

2

เพื่อปดเครื่อง

3
1

4

1

d
e

ปดฝาครอบดานบนของเครื่อง
เปดเครื่องพิมพ

A
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c

ยกฝาครอบเอกสาร (1)
ทําความสะอาดพื้นผิวพลาสติกสีขาว (2)
และกระจกสแกนเนอร (3)
ดานลางดวยผานุมไมมีขนชุบน้ําหมาด

1

2

3

d

ใน ADF (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)
ทําความสะอาดแถบสีขาว (1)
และแถบกระจกสแกนเนอร (2)
ดานลางดวยผานุมไมมีขนชุบน้ําหมาด

1

2

หมายเหตุ
นอกจากทําความสะอาดกระจกสแกนเนอรและ
แถบกระจกดวยผานุมไมมีขนชุบน้ําหมาดแลว
ใชปลายนิ้วของคุณสัมผัสกระจกเพื่อตรวจหา
สิ่งสกปรกที่ตกคางอยู
ถาคุณรูสึกวามีสิ่งสกปรกหรือคราบติดอยู
ทําความสะอาดกระจกอีกครั้งโดยเนนเฉพาะ
จุด
คุณอาจจําเปนตองทําความสะอาดซ้ําอีกสาม
หรือสี่ครั้ง
ลองทดสอบดวยการทําสําเนาหลังจากทํา
ความสะอาดแตละครั้ง
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e
f

ปดฝาครอบเอกสาร
เปดเครื่องพิมพ
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การทําความสะอาดสายโคโรนา

A

หากคุณประสบปญหาคุณภาพการพิมพ
หรือถาจอสัมผัสแสดง Drum !
(แมแบบสรางภาพ!)
ใหทําความสะอาดสายโคโรนาดังนี้:

a

เปดฝาครอบดานบนจนกระทัง ฝาครอบล็อกอยู
ในตําแหนงเปด

b

ถอดชุดประกอบตลับผงหมึก (โทนเนอร)
และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)

คําเตือน
พื้นผิวรอน
หลังจากที่คุณใชเครื่อง
ชิ้นสวนภายในของเครือ
่ งบางชิ้นสวนจะรอนมาก
รอใหเครื่องเย็นลงกอนสัมผัสชิ้นสวนภายใน

A
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ขอควรจํา
• แนะนําใหวางชุดประกอบตลับผงหมึก
(โทนเนอร) และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
บนพื้นผิวเรียบสะอาดโดยใชกระดาษใชแลว
ทิ้งรองดานลางในกรณีที่หมึกหกหรือกระจาย
โดยไมไดตั้งใจ

c

ทําความสะอาดสายโคโรนาดานในชุดแมแบบ
สรางภาพ (ดรัม) โดยคอยๆ
เลื่อนจุดตั้งระยะสีเขียวจากซายไปขวาและ
ขวาไปซายหลายครั้ง

1

• เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดกับเครื่อง
พิมพจากไฟฟาสถิต หามสัมผัสอิเล็กโตรด
(ขั้วไฟฟา) ที่แสดงในภาพประกอบ

หมายเหตุ
ตรวจสอบวาเลื่อนจุดตั้งระยะกลับไปสูตําแหนง
เริ่มตน (a) (1)
ลูกศรบนจุดตั้งระยะจะตองวางตําแหนงตรงกับ
ลูกศรบนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) มิฉะนั้น
หนาที่พิมพอาจมีเสนแนวตั้งปรากฏ
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d

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

e

ทําซ้ําขั้นตอน b - d
เพื่อทําความสะอาดสายโคโรนาที่เหลือทั้ง
สามเสน

หมายเหตุ
เมื่อทําความสะอาดสายโคโรนา
คุณไมจําเปนตองนําตลับผงหมึก (โทนเนอร)
ออกจากชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)

f

ปดฝาครอบดานบนของเครื่อง

BK
C
M
Y

A

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

109

การทําความสะอาดชุดแมแบบ
สรางภาพ (ดรัม)

k

เปดฝาครอบดานบนจนกระทังฝาครอบล็อกอยู
ในตําแหนงเปด

l

สีของจุดที่พิมพคือสีของแมแบบสรางภาพ
(ดรัม) ที่คุณควรทําความสะอาด
นําชุดประกอบตลับผงหมึก (โทนเนอร)
และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
สีที่มีปญหาออก

A

ถางานพิมพที่ออกมาของคุณมีจุดเปนชวงระยะ
หาง 94 มม.
ใหทําตามขั้นตอนดานลางเพื่อแกไขปญหานี้

a

ตรวจสอบวาเครือ
่ งอยูในโหมดการเตรียม
พรอม

b

กด

c
d

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

e
f

กด Print Reports (รายงานการพิมพ)

g

กด Drum Dot Print
(การพิมพแบบจุดดรัม)

h

เครื่องจะแสดง Press [OK] (กด OK)
กด OK (ตกลง)

i

เครืองพิมพจะพิมพใบตรวจสอบจุดของชุดแม

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Print Reports (รายงานการพิมพ)

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Drum Dot Print
(การพิมพแบบจุดดรัม)

แบบสรางภาพ (ดรัม) จากนั้นกด

j
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กดคาง

เพื่อปดเครือ
่ ง

การบํารุงรักษาตามปกติ

คําเตือน
พื้นผิวรอน
หลังจากที่คุณใชเครื่อง
ชิ้นสวนภายในของเครื่องบางชิ้นสวนจะรอนมาก
รอใหเครื่องเย็นลงกอนสัมผัสชิ้นสวนภายใน

ขอควรจํา
• แนะนําใหวางชุดประกอบตลับผงหมึก
(โทนเนอร) และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
บนพื้นผิวเรียบสะอาดโดยใชกระดาษใชแลว
ทิ้งรองดานลางในกรณีที่หมึกหกหรือกระจาย
โดยไมไดตั้งใจ
• เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดกับเครื่อง
พิมพจากไฟฟาสถิต หามสัมผัสอิเล็กโตรด
(ขั้วไฟฟา) ที่แสดงในภาพประกอบ

A
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m

กดคันล็อคสีเขียวลงและถอดตลับผงหมึก
(โทนเนอร) ออกจากชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม)

ขอควรจํา
• จัดการตลับผงหมึก (โทนเนอร)
อยางระมัดระวัง หากผงหมึก (โทนเนอร)
กระจายบนมือหรือเสื้อผา
เช็ดหรือลางออกดวยน้ําเย็นทันที
• เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาคุณภาพการพิมพ
หามสัมผัสชิ้นสวนที่แรเงาดังแสดงในภาพ
<ตลับผงหมึก (โทนเนอร)>

<ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)>

• แนะนําใหวางตลับผงหมึก (โทนเนอร)
บนพื้นราบเรียบมั่นคงและสะอาดโดยใช
กระดาษใชแลวทิ้งรองดานลางในกรณีที่หมึก
หกหรือกระจายโดยไมไดตั้งใจ
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n

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

p

ใชเครื่องหมายที่มีตัวเลขถัดจากลูกกลิ้งชุด
แมแบบสรางภาพ (ดรัม) คนหาเครื่องหมาย
เชน จุดในคอลัมน 2
บนใบตรวจสอบจุดของชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม) แสดงวามีรอยในบริเวณ “2”
ของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)

1

o

อานขอมูลตอไปนีจากใบตรวจสอบจุดของชุด
แมแบบสรางภาพ (ดรัม)
 ตําแหนงของจุด
แผนกระดาษจะมีคอลัมนจํานวนแปด
คอลัมน
จํานวนของคอลัมนที่มจ
ี ุดพิมพนั้นใชเพื่อ
คนหาตําแหนงของจุดที่แมแบบสราง
ภาพ (ดรัม)

A
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q

ใชมือหมุนขอบชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
เขาหาตัวคุณขณะดูที่พื้นผิวของพื้นที่ที่มี
ความผิดพลาด

s
t

พลิกชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) กลับดาน
ใสตลับผงหมึก (โทนเนอร)
ใหมใหแนนหนาในชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม) ใหมจนกวาจะไดยินเสีย งล็อคเขาที่
หากคุณใสตลับผงหมึก (โทนเนอร)
อยางถูกตอง
คันล็อคสีเขียวจะถูกยกขึ้นโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ
หามสัมผัสผิวของแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาคุณภาพการพิมพ
ใหจับที่ขอบของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)

r

เมื่อคุณพบรอยเปอนบนชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม)
ที่ตรงกับใบตรวจสอบจุดของชุดแมแบบ
สรางภาพ (ดรัม)
เช็ดพื้นผิวของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
เบาๆ
ดวยกานสําลีแหงจนกวารอยเปอนบนพื้นผิว
จะหมดไป

หมายเหตุ
ตรวจสอบวาคุณใสตลับผงหมึก (โทนเนอร)
อยางถูกตอง
ไมเชนนั้นตลับอาจแยกออกจากชุดแมแบบ
สรางภาพ (ดรัม)

ขอควรจํา
หามทําความสะอาดพื้นผิวของชุดแมแบบสราง
ภาพ (ดรัม)
ความไวตอแสงดวยวัตถุแหลมคมหรือของ
เหลวใดๆ
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u

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

v
w

ปดฝาครอบดานบนของเครื่อง
เปดเครื่องแลวลองพิมพเพื่อทดสอบ

BK
C
M
Y

A

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

d
A

บิดผาชนิดไมมีขนชุบน้ําคอนขางอุน
เช็ดแผนยางแยกกระดาษ (1)
ของถาดใสกระดาษเพื่อกําจัดฝุน

การทําความสะอาดลูกกลิ้งปอนกระดาษตามระยะ
จะชวยปองกันกระดาษติดโดยทําใหมั่นใจวามีการ
ปอนกระดาษอยางถูกตอง

1

ถาคุณประสบปญหาการปอนกระดาษ
ทําความสะอาดลูกกลิ้งปอนกระดาษดังนี้:

a

กดคาง

b

ดึงถาดใสกระดาษแยกออกจากเครื่อง

เพื่อปดเครือ
่ ง

e

c

เช็ดลูกกลิ้งปอนกระดาษสองอัน (1)
ดานในเครื่องเพื่อกําจัดฝุน

หากบรรจุกระดาษในถาดใสกระดาษแลว
นํากระดาษออก

1

f
g
h
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ใสถาดใสกระดาษกลับเขาในเครื่องพิมพ
บรรจุกระดาษอีกครั้งและใสถาดใสกระดาษ
กลับเขาในเครื่องใหแนนหนา
เปดเครื่องพิมพ

การบํารุงรักษาตามปกติ

การปรับแตงคาของสี
ความเขมจางของเอกสารในการสงออกแตละสี
อาจแตกตางกันไป
ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมของเครื่อง เชน
อุณหภูมิและความชื้น
การปรับแตงคาของสีชวยคุณปรับปรุงความเขม
ของสี

a

กด

b
c
d
e

กด Calibration (การปรับเทียบ)

f

กด

กด Calibrate (ปรับเทียบ)
กด Yes (ใช) เพื่อยืนยัน
เครื่องจะแสดง Completed
(เสร็จสมบูรณแลว)

A

หมายเหตุ
• หากมีขอความแสดงขอผิดพลาดปรากฏขึ้น กด
OK (ตกลง) และลองอีกครั้ง
(สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูที่

ขอความแสดงความผิดพลาดและขอความแจง
การบํารุงรักษา uu หนา 121)

• ถาคุณใชไดรเวอรเครื่องพิมพ Windows®
ไดรเวอรจะไดรับขอมูลการปรับแตงคาของสี
โดยอัตโนมัติถาทั้ง ใชขอมูลการตรวจเทียบ
และ รับขอมูลอุปกรณโดยอัตโนมัติ
ถูกเลือกอยู คาติดตั้งคาเริ่มตนคือ เปด
(uuคูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช)
• ถาคุณพิมพโดยใชไดรเวอรเครือ
่ งพิมพแม็คอิน
ทอช คุณตองทําการปรับแตงคาของสีโดยใช
Status Monitor เปด Status Monitor
จากนั้นเลือก Color Calibration
(การตรวจเทียบสี) จากเมนู Control
(การควบคุม) (uuคูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช)

คุณสามารถตั้งคาใหมสําหรับพารามิเตอรการปรับ
แตงคาของสีกลับเปนคาที่ตั้งจากโรงงาน

a

กด

b
c
d
e

กด Calibration (การปรับเทียบ)

f

กด

กด Reset (รีเซ็ต)
กด Yes (ใช) เพื่อยืนยัน
เครื่องจะแสดง Completed
(เสร็จสมบูรณแลว)

A
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การลงทะเบียนอัตโนมัติ
หากบริเวณสีทึบของภาพมีแถบสีฟา สีช มพู
หรือสีเหลือง
คุณอาจใชคุณสมบัติการลงทะเบียนอัตโนมัติเพื่อ
แกไขปญหา

a

กด

b

กด Auto Regist.
(ลงทะเบียนอัตโนมัติ)

c
d

กด Yes (ใช) เพื่อยืนยัน

e
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เครื่องจะแสดง Completed
(เสร็จสมบูรณแลว)
กด

A

ความถี่ (การแกไขสี)

A

คุณสามารถตั้งคาวาจะใหการแกไขสี
(การปรับแตงคาของสีและการลงทะเบียนอัตโนมัติ
) เกิดขึ้นบอยเพียงใด คาติดตั้งคาเริ่มตนคือ ปกติ
กระบวนการแกไขสีจะใชงานผงหมึก (โทนเนอร)
จํานวนหนึ่ง

a

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

d
e

กด Printer (เครื่องพิมพ)

f
g

กด Frequency (ความถี่)

h

กด

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Printer (เครื่องพิมพ)

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Frequency (ความถี่)

กด Normal (ธรรมดา), Low (ต่ํา) หรือ Off
(ปด)

B

การแกไขปญหา

B

หากคุณคิดวาปญหาอยูที่เครื่องพิมพ
ตรวจสอบแตละรายการดานลางนี้กอนและทําตามคําแนะนําวิธีการแกไข
คุณสามารถแกไขปญหาสวนใหญไดดวยตนเอง หากคุณตองการความชวยเหลือเพิ่มเติม Brother Solutions
Center มีคําถามที่พบบอยลาสุดและคําแนะนําในการแกปัญหา
เขาไปที่ http://solutions.brother.com/

การระบุปญหาของคุณ

B

กอนอื่น ตรวจสอบดังนี้:
 ใหสายไฟของเครื่องเชื่อมตออยางถูกตอง และเปดไฟเครื่อง
หากเครื่องไมเปดทํางานหลังจากเชื่อมตอสายไฟ ดูที่ ปญหาอื่นๆ uu หนา 152
 ชิ้นสวนที่ปองกันทั้งหมดถูกถอดออกแลว
 กระดาษใสเขาในถาดใสกระดาษอยางถูกตอง
 สายอินเตอรเฟสถูกเชื่อมตอเขากับเครื่องและคอมพิวเตอรอยางแนนหนา
หรือการเชื่อมตอเครือขายแบบไรสายถูกติดตั้งกับทั้งเครื่องพิมพและคอมพิวเตอรของคุณ
 ขอความบนจอสัมผัส
(ดูที่ ขอความแสดงความผิดพลาดและขอความแจง การบํารุงรักษา uu หนา 121)
หากคุณไมสามารถแกปญหาไดตามรายการขางตน ระบุปญหาของคุณและไปที่หนาที่แนะนําดานลาง
การจัดการกระดาษและปญหาการพิมพ:
 ปญหาในการพิมพ uu หนา 144
 ปญหาการจัดการกระดาษ uu หนา 145
 การพิมพโทรสารรับเขา uu หนา 146
ปญหาโทรศัพทและโทรสาร:
 สายโทรศัพทหรือการเชื่อมตอโทรศัพท uu หนา 146
 การจัดการสายเรียกเขา uu หนา 149

B

 การรับโทรสาร uu หนา 147
 การสงโทรสาร uu หนา 148
ปญหาการทําสําเนา:
 ปญหาการทําสําเนา uu หนา 150
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ปญหาการสแกน:
 ปญหาการสแกน uu หนา 150
ปญหาซอฟตแวรและเครือขาย:
 ปญหาซอฟตแวร uu หนา 150
 ปญหาเครือขาย uu หนา 151

120

การแกไขปญหา

ขอความแสดงความผิดพลาดและขอความแจง
การบํารุงรักษา

B

เชนเดียวกับอุปกรณสํานักงานที่ทันสมัยอื่นๆ ขอผิดพลาดอาจเกิดขึ้นและอาจตองเปลี่ยนวัสดุการพิมพ
หากเกิดขอผิดพลาด เครื่องพิมพจะระบุขอผิดพลาดหรือการบํารุงรักษาตามระยะเวลาที่กําหนด
และแสดงขอความที่เหมาะสม ขอผิดพลาดที่พบบอยและขอความแจงการบํารุงรักษามีดังที่แสดงในตารางนี้
คุณสามารถ ลาง ขอผิดพลาดสวนใหญและทําการบํารุงรักษาตามระยะเวลาไดดวยตัวคุณเอง
หากคุณตองการความชวยเหลือเพิ่มเติม Brother Solutions Center
มีคําถามที่พบบอยลาสุดและคําแนะนําในวิธีการแกไข
เขาไปที่ http://solutions.brother.com/
ขอความแสดงความผิด
พลาด

สาเหตุ

การดํา เนินการ

2-sided Disabled
(ปดการทํางาน 2 ดาน)

ฝาครอบดานหลังของเครื่องปดไม
สนิท

ปดฝาครอบดานหลังของเครื่องจนกระทั่งล็อกเขาใน
ตําแหนงปด

Access Denied
(การเขาถึงถูกปฏิเสธ)

ฟงกชั่นที่คุณตองการใชถูกจํากัด
โดย Secure Function Lock 2.0

ติดตอผูดูแลระบบของคุณเพื่อตรวจสอบการตั้งคา
การล็อคฟงกชั่นที่ปลอดภัย

Access Error
(การเขาถึงผิดพลาด)

อุปกรณถูกถอดออกจากอินเตอร
เฟส USB แบบตรง
ขณะกําลังประมวลผลขอมูล

กด
เสียบอุปกรณกลับเขาอีกครั้งและลองพิมพโดยใช
การพิมพโดยตรง

Calibration
failed.
(การปรับแตงคาของสี
ลมเหลว)

การปรับแตงคาของสีลมเหลว

กด OK (ตกลง) และลองใหมอีกครั้ง
 กดคาง

เพื่อปดเครื่อง

รอเปนเวลาสั้นๆ ไมกี่วินาที
แลวเปดเครื่องพิมพอีกครั้ง
ดําเนินการปรับแตงคาของสีอีกครั้งโดยใช
จอสัมผัสหรือไดรเวอรเครื่องพิมพ (ดู
การปรับแตงคาของสี uu หนา 117)
 ใสชุดสายพานลําเลียงกระดาษ (ดู

การเปลี่ยนชุดสายพานลําเลียง กระดาษ

uu หนา 92)
 ถาปญหายังคงอยู
ติดตอบริการลูกคาสัมพันธของบราเดอร
หรือตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑบราเดอรในพื้นที่
ของคุณ
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พลาด
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การดํา เนินการ

Cartridge Error
(ตลับหมึกผิดพลาด)

ตลับผงหมึก (โทนเนอร)
ติดตั้งไมถูกตอง

ดึงชุดประกอบตลับผงหมึก (โทนเนอร)
และชุด แมแบบสรางภาพ (ดรัม)
สีที่แสดงบนจอสัมผัสออก ถอดตลับผงหมึก
(โทนเนอร)
และใสกลับเขาไปในชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
ใหมอีกครั้งหนึ่ง ใสชุดประกอบตลับผงหมึก
(โทนเนอร) และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
กลับเขาในเครื่องพิมพ

Put the Toner
Cartridge back
inX
(ใสตลับผงหมึกกลับเขา
ที่) 1
1

(X)
แสดงสีของตลั บผงหมึก
(โทนเนอร) ที่มีปญหา
(BK)=สีดํา,
(Y)=สีเหลื อง,
(M)=สี ชมพู , (C)=สี ฟา

ถาปญหายังคงอยู
ติดตอบริการลูกคาสัมพันธของบราเดอร
หรือตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑบราเดอรในพื้นที่ของ
คุณ

Comm.Error
(การสือ
่ สารผิดพลาด)

คุณภาพสายโทรศัพทไมดีสงผล
ใหเกิดขอผิดพลาดเกี่ยวกับการ
ติดตอสื่อสาร

ลองสงโทรสารอีกครั้งหรือ
ลองเชื่อมตอเครื่องกับสายโทรศัพทอื่น
ถาปญหายังคงเกิดขึ้น
ติดตอบริษัทที่ใหบริการทางดานโทรศัพทและขอให
ตรวจสอบสายโทรศัพทของคุณ

Connection Failed
(การเชื่อมตอลมเหลว)

คุณพยายามดึงสัญ ญาณเครื่อง
โทรสารที่ไมอยูในโหมดรอดึง
สัญ ญาณ

ตรวจสอบการตั้งคาการดึงสัญญาณของเครื่อง
โทรสารอื่น

Cooling Down
(กําลังทําใหเย็นลง)

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

ตรวจสอบวาคุณไดยินเสียงพัดลมในเครื่องหมุนอยู
และลมที่ปลอยออกมาไมมีสิ่งกีดขวาง

Wait for a while
(โปรดรอสักครู)

Cover is Open.
(ฝาเปดอยู)

ฝาครอบดานบนปดไมสนิท
ฝาครอบตัวทําความรอนปดไม
สนิทหรือกระดาษติดที่ดานหลัง
ของเครื่องเมื่อคุณเปดสวิตชไฟ

ถาพัดลมหมุนอยู กําจัดสิ่งกีดขวางชองปลอยไอเสีย
แลวเปดเครื่องทิ้งไวและหยุดใชงานเปนเวลาหลาย
นาที
ถาพัดลมไมหมุน
ถอดสายเครื่องจากแหลงไฟเปนเวลาหลายนาที
แลวเสียบสายอีกครั้ง

ปดฝาครอบดานบนของเครื่อง
 ปดฝาครอบตัวทําความรอนที่อยูดานในฝาครอบ
ดานหลังของเครื่องพิมพ
 ตรวจสอบวากระดาษไมตด
ิ อยูดา นหลังฝาครอบตัว
ทําความรอนที่ดานหลังของเครื่อง
แลวปดฝาครอบตัวทําความรอนและกด Start
(เริ่มตน) (ดู

กระดาษติดที่ดานหลังของเครื่องพิมพ
uu หนา 137)

Cover is Open.
(ฝาเปดอยู)
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ฝาครอบของ ADF
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)
ปดไมสนิท

ปดฝาครอบของ ADF (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)
ของเครื่องพิมพ

การแกไขปญหา

ขอความแสดงความผิด
พลาด

สาเหตุ

การดํา เนินการ

Cover is Open.
(ฝาเปดอยู)

ฝาครอบ ADF
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)
เปดอยูขณะใสเอกสาร

ปดฝาครอบของ ADF (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)

Disconnected
(ยกเลิกการเชื่อมตอแลว)

บุค คลอื่นหรือเครื่องโทรสารของ
บุค คลอื่นหยุดการโทร

ลองสงหรือรับโทรสารอีกครั้ง

Document Jam
(เอกสารติด)

เอกสารไมถูกใสหรือปอนเขาอยาง
ถูกตอง หรือเอกสารที่สแกนจาก
ADF (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)
ยาวเกินไป

ดูที่ เอกสารติดที่ดานบนของ ADF
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) uu หนา 133 หรือ

DR Mode in Use
(กําลังใชโหมด DR)

เครื่องจะถูกตั้งคาไปที่โหมดเสียง
เรียกที่แตกตาง
คุณไมสามารถเปลี่ยนแปลงโหมด
การรับของตัวเครื่องจากดวยตน
เองไปยังโหมดอื่น

ตั้งคาเสียงเรียกที่แตกตางเปน Off (ปด)

Drum End SoonX
(แมแบบสรางภาพใกลจะ

ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
สีที่แสดงบนจอสัมผัส
ใกลหมดอายุการใชงาน

สั่งซื้อชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
ชุดใหมสําหรับสีที่แสดงบนจอสัมผัสกอนที่คุณจะได
รับขอความ Replace DrumX
(เปลี่ยนแมแบบสรางภาพ (ดรัม))

ตองทําความสะอาดสายโคโรนา
ในชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)

ทําความสะอาดสายโคโรนาในชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม) (ดู การทําความสะอาดสายโคโรนา
uu หนา 107)

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

ใสตลับผงหมึก (โทนเนอร)
เขาในชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
ที่บงชี้บนจอสัมผัส
จากนัน
้ ติดตั้งชุดประกอบตลับผงหมึก (โทนเนอร)
และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
กลับเขาในเครื่องพิมพใหม

ถึงเวลาเปลี่ยนชุดแมแบบสราง
ภาพ (ดรัม)

เปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
สีที่บงชี้บนจอสัมผัส (ดู

หมดอายุการใชงาน) 1
1

(X)
แสดงชุดแมแบบสราง
ภาพ (ดรัม)
สี ที่ใกลหมดอายุการใช
งาน (BK)=สี ดํา,
(Y)=สีเหลือง,
(M)=สีชมพู, (C)=สีฟา

Drum !
(แมแบบสรางภาพ!)

Drum Stop
(แมแบบสรางภาพ (ดรัม)
หยุดทํางาน)

ของเครื่องพิมพแลวกด

การใช ADF (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)
uu หนา 35

การเปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
uu หนา 87)

Fuser Error
(ฟวสเซอรผิดพลาด)

อุณหภูมิของชุดทําความรอนไม
เพิ่มขึ้นถึงอุณหภูมิที่ระบุภายใน
เวลาที่ระบุ
ชุดทําความรอนรอนเกินไป

กดคาง

B

เพื่อปดเครื่อง รอสัน
้ ๆ ไมกี่วินาที

จากนัน
้ เปดเครื่องอีกครั้ง
ปลอยเครื่องพิมพวางประมาณ 15
นาทีโดยเปดสวิตชไฟ

Jam 2-Sided
(กระดาษติด 2 ดาน)

กระดาษติดใตถาดปอนกระดาษ
หรือชุดทําความรอน

ดูที่ กระดาษติดภายใตถาดปอน กระดาษ
uu หนา 142

Jam Inside
(ดานในติด)

กระดาษติดดานในเครื่องพิมพ

ดูที่ กระดาษติดดานในเครื่องพิมพ uu หนา 139
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ขอความแสดงความผิด
พลาด

สาเหตุ

การดํา เนินการ

Jam Manual Feed
(กระดาษติดในชองปอน
เอกสารเอนกประสงค)

กระดาษติดในชองปอนเอกสาร
เอนกประสงคของเครื่องพิมพ

ดูที่ กระดาษติดในชองปอนเอกสาร เอนกประสงค
uu หนา 135

Jam Rear
(ดานหลังติด)

กระดาษติดที่ดานหลังของเครื่อง
พิมพ

ดูที่ กระดาษติดที่ดานหลังของเครื่องพิมพ
uu หนา 137

Jam Tray
(กระดาษติดในถาดใส
กระดาษ)

กระดาษติดในถาดใสกระดาษของ
เครื่องพิมพ

ดูที่ กระดาษติดในถาดปอนกระดาษ uu หนา 135

Limit Exceeded
(เกินจํานวนที่จํากัด)

เกินจํานวนหนาที่คุณอนุญ าตให
พิมพ งานพิมพจะถูกยกเลิก

ติดตอผูดูแลระบบของคุณเพื่อตรวจสอบการตั้งคา
การล็อคฟงกชั่นที่ปลอดภัย

Log Access Error
(การเขาถึงบันทึกผิด
พลาด)

เครื่องไมสามารถเขาถึงไฟล
บันทึกการพิมพในเซิรฟเวอรได

ติดตอผูดูแลระบบของคุณเพื่อตรวจสอบบันทึกการ
พิมพที่จัดเก็บไวในการตั้งคาเครือขาย
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม:
uuคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช: Store Print Log to

Network

Low Temperature
(อุณหภูมิต่ํา)

อุณหภูมิหองต่ําเกินกวาที่เครื่องจะ
ปฏิบัติการ

เพิ่มอุณหภูมิหองเพื่อใหเครื่องสามารถใชงานได

Manual Feed
(ปอนกระดาษเอง)

ตั้งคาเอง
ถูกเลือกเปนแหลงปอนกระดาษ
ขณะที่ไมมีกระดาษอยูในชอง
ปอนเอกสารเอนกประสงค

บรรจุกระดาษลงในชองปอนเอกสารเอนกประสงค
(ดู บรรจุกระดาษลงในชองปอน
เอกสารเอนกประสงค uu หนา 24)

No Belt Unit
(ไมมีสายพานลําเลียง
กระดาษ)

ชุดสายพานลําเลียงกระดาษติดตั้ง
ไมถูกตอง

ติดตั้งชุดสายพานลําเลียงกระดาษใหม (ดู

No HUB Support
(ไมสนับสนุน HUB)

อุปกรณ USB hub
เชื่อมตอกับอินเตอรเฟส USB
แบบตรง

ถอดสายอุปกรณ USB hub ออกจากอินเตอรเฟส
USB แบบตรง

No Permission
(ไมอนุญาต)

การพิมพเอกสารสีถูกจํากัดโดย
Secure Function Lock 2.0
งานพิมพจะถูกยกเลิก

ติดตอผูดูแลระบบของคุณเพื่อตรวจสอบการตั้งคา
การล็อคฟงกชั่นที่ปลอดภัย

No Paper
(ไมมีกระดาษ)

เครื่องพิมพกระดาษหมดที่ถาดใส
กระดาษ
หรือบรรจุกระดาษไมถูกตองใน
ถาดใสกระดาษ

ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:

การเปลี่ยนชุดสายพานลําเลียง กระดาษ

uu หนา 92)

 เติมกระดาษในถาดใสกระดาษ
ตรวจสอบวาแครปรับกระดาษตั้งคาขนาด
กระดาษถูกตอง
 หยิบกระดาษออกและใสกระดาษอีกครั้ง
ตรวจสอบวาแครปรับกระดาษตั้งคาขนาด
กระดาษถูกตอง

No Response/Busy
(ไมตอบสนอง/ไมวาง)
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หมายเลขที่คุณ โทรออก
ไมมีผูรับสายหรือไมวาง

ตรวจสอบหมายเลขและลองอีกครั้ง

การแกไขปญหา

ขอความแสดงความผิด
พลาด

สาเหตุ

การดํา เนินการ

No Toner
(ไมมีตลับผงหมึก
(โทนเนอร))

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

ถอดชุดประกอบตลับผงหมึก (โทนเนอร)
และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
สําหรับสีที่แสดงบนจอสัมผัส 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
(ไมมก
ี ลองผงหมึกใชแลว)

กลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใชแลว ติดตั้งกลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใชแลวใหม (ดู
ติดตั้งไมถูกตอง
การเปลี่ยนกลองใสผงหมึก โทนเนอรที่ใชแลว
uu หนา 96)

Out of Memory
(หนวยความจําเต็ม)

หนวยความจําของเครื่องเต็ม

กํา ลังดํา เนินการสงโทรสารหรือทํา สําเนา
ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:
 กด Send Now (สงเดี๋ยวนี้), Partial
Print (พิมพบางสวน) หรือ Quit (ปด)
เพื่อสงหรือสําเนาหนาที่สแกน
 กด
และรอจนกวาการดําเนินการอื่นๆ
จะเสร็จสิ้นและลองอีกครั้ง
 ลางโทรสารจากหนวยความจํา
พิมพโทรสารที่ถูกบันทึกในหนวยความจําเพื่อกู
คืนหนวยความจําเปน 100%
จากนัน
้ ปดการจัดเก็บโทรสารเพื่อหลีกเลี่ยงการ
บันทึกโทรสารเพิ่มในหนวยความจํา
(uuคูมือขั้นสูงสําหรับผูใช:
การพิมพโทรสารจากหนวยความจํา และ
การจัดเก็บโทรสาร)
กํา ลังดํา เนินการพิม พ
ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:
 ลดความละเอียดในการพิมพ
(uuคูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช.)

B

 ลางโทรสารออกจากหนวยความจํา
(ดูคําอธิบายดานบน)
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ขอความแสดงความผิด
พลาด

สาเหตุ

การดํา เนินการ

Out of Memory
(หนวยความจําเต็ม)

หนวยความจําของเครื่องเต็ม

กด
และลบขอมูลการพิมพโดยใชการรักษาความ
ปลอดภัยที่บันทึกไวกอนหนานี้

เครื่องพิมพมีปญ หาทางกลไกของ
ตัวเครื่อง

ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:

Secure Print Data
is full. Press
Stop Key and
delete the
previously stored
data.
(ขอมูลการพิมพทไี่ ดรบ
ั การ
ปองกันเต็มแลว กดปุมหยุด
และลบขอมูลทีจ
่ ด
ั เก็บไว
กอนหนา)
Print Unable XX
(การพิมพไมสามารถ XX)

 กดคาง

(XX = รหัสขอผิดพลาด)

เพื่อปดเครื่อง รอไมกี่นาที

จากนั้นเปดเครื่องอีกครั้ง (ดู

การโอนโทรสารหรือรายงาน บันทึกโทรสาร
uu หนา 130)

 หากปญหายังคงเกิดขึ้น
ติดตอบริการลูกคาสัมพันธของบราเดอร
เพื่อรับบริการ
Registration
failed.
(การลงทะเบียนลมเหลว)

การลงทะเบียนลมเหลว

กด OK (ตกลง) และลองใหมอีกครั้ง
 กดคาง

เพื่อปดเครื่อง

รอไมกี่วินาที แลวเปดเครื่องอีกครั้ง
ดําเนินการลงทะเบียนสีอัตโนมัติโดยใชจอ
สัมผัส (ดู การลงทะเบียนอัตโนมัติ
uu หนา 118)
 ใสชุดสายพานลําเลียงกระดาษ (ดู

การเปลี่ยนชุดสายพานลําเลียง กระดาษ

uu หนา 92)

 หากปญหายังคงเกิดขึ้น
ติดตอบริการลูกคาสัมพันธของบราเดอร
เปลี่ยนชื่อไฟลของไฟลใน USB Flash memory
drive หรือไฟลที่คุณพยายามบันทึก

Rename the File
(เปลี่ยนชื่อไฟล)

มีไฟลอยูใน USB Flash memory
drive
แลวโดยใชชื่อเดียวกันกับไฟลที่
คุณพยายามบันทึก

Replace Belt
(เปลี่ยนสายพาน)

ถึงเวลาเปลี่ยนชุดสายพานลําเลียง เปลี่ยนชุดสายพานลําเลียงกระดาษอีกครั้ง (ดู
กระดาษ
การเปลี่ยนชุดสายพานลําเลียง กระดาษ
uu หนา 92)
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การแกไขปญหา

ขอความแสดงความผิด
พลาด

สาเหตุ

การดํา เนินการ

Replace DrumX
(เปลี่ยนแมแบบสรางภาพ

ถึงเวลาเปลี่ยนชุดแมแบบสราง
ภาพ (ดรัม)

เปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
สีที่บงชี้บนจอสัมผัส (ดู

(ดรัม)) 1
1

(X)
แสดงชุดแมแบบสราง
ภาพ (ดรัม)
สี ที่ตองเปลี่ยน
BK=สีดํา, C=สี ฟา,
M=สีชมพู , Y=สีเหลือง

การเปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
uu หนา 87)

ตัวนับจํานวนชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม)
ไมถูกตั้งคาใหมเมื่อติดตั้งชุดแม
แบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม

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

Replace Fuser
(เปลี่ยนฟวเซอร)

ถึงเวลาเปลี่ยนชุดทําความรอน

ติดตอบริการลูกคาสัมพันธของบราเดอร
หรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาตของบราเดอร
เพื่อเปลี่ยนชุดทําความรอน

Replace PF kit
(เปลี่ยนชุดลูกยาง
ปอนกระดาษ)

ถึงเวลาเปลี่ยนชุดปอนกระดาษ

ติดตอบริการลูกคาสัมพันธของบราเดอร
หรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาตของบราเดอร
เพื่อเปลี่ยนชุด PF

ตลับผงหมึก (โทนเนอร)
ใกลหมดอายุการใชงาน
เครื่องพิมพจะหยุดการพิมพทั้ง
จอสัมผัสแสดงสีของตลับ หมด

Replace Toner
(เปลี่ยนตลับผงหมึก) 1
1

ผงหมึก (โทนเนอร)
ที่คุณจะตองเปลี่ ยน
BK=สี ดํา, C=สีฟา ,
M=สี ชมพู , Y=สีเหลือง

Replace WT Box
(เปลี่ยนกลอง WT)

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

ขณะที่ยังมีหนวยความจํา
โทรสารจะถูกบันทึกในหนวยความ
จํา
ไดเวลาเปลี่ยนกลองใสผงหมึก
โทนเนอรที่ใชแลว

เปลี่ยนกลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใชแลวใหม (ดู

การเปลี่ยนกลองใสผงหมึก โทนเนอรที่ใชแลว
uu หนา 96)

Scan Unable
(ไมสามารถสแกนได)

เอกสารยาวเกินไปสําหรับการ
สแกนแบบสองดาน

Scan Unable XX
(สแกนไมสามารถ XX)

เครื่องพิมพมีปญหาทางกลไกของ
ตัวเครื่อง

(XX = รหัสขอผิดพลาด)

กด
ใชกระดาษขนาดที่เหมาะสมสําหรับการสแกน 2
ดาน (ดู สื่อสิ่งพิมพ uu หนา 233)
 กดคาง

เพื่อปดเครื่อง

จากนัน
้ เปดเครื่องอีกครั้ง (ดู

การโอนโทรสารหรือรายงาน บันทึกโทรสาร
uu หนา 130)

 หากปญ หายังคงเกิดขึ้น
ติดตอบริการลูกคาสัมพันธของบราเดอร
เพื่อรับบริการ
Short paper
(กระดาษสัน
้ )

ความยาวของกระดาษในถาดสั้น
เกินกวาที่เครื่องจะนํากระดาษ
ไปยังถาดรองรับเอกสารออกแบบ
คว่ําหนา

B

เปดฝาครอบดานหลัง
(ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา)
เพื่อใหกระดาษที่พิมพออกทางถาดรองรับเอกสาร
ออกแบบหงายหนา นําหนาที่พิมพแลวออก
จากนัน
้ กด Start (เริ่มตน)
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ขอความแสดงความผิด
พลาด

สาเหตุ

การดํา เนินการ

Size Error
2-sided
(ขนาดผิดพลาดสําหรับ 2
ดาน)

ขนาดกระดาษที่กําหนดใน
ไดรเวอรเครื่องพิมพและเมนูบน
จอสัมผัสไมสามารถใชไดกับ
การพิมพ 2 ดานโดยอัตโนมัติ

กด
ดาน

กระดาษในถาดไมใชขนาดที่ถูก
ตองและไมสามารถใชไดกับการ
พิมพ 2 ดานโดยอัตโนมัติ

เลือกขนาดกระดาษที่รองรับการพิมพ 2

ขนาดกระดาษที่คุณสามารถใชไดสําหรับการพิมพ 2
ดานโดยอัตโนมัติคือ A4
บรรจุกระดาษขนาดที่ถูกตองในถาดและตั้งคาขนาด
กระดาษในถาดใสกระดาษ (ดู ขนาดกระดาษ
uu หนา 29)
ขนาดกระดาษที่คุณสามารถใชไดสําหรับการพิมพ 2
ดานโดยอัตโนมัติคือ A4

Size mismatch
(ขนาดไมตรงกัน)

กระดาษในถาดไมใชขนาดที่
ถูกตอง

บรรจุกระดาษขนาดที่ถูกตองในถาดและตั้งคาขนาด
กระดาษในถาดใสกระดาษ (ดู ขนาดกระดาษ
uu หนา 29)

Small paper
(กระดาษเล็ก)

ขนาดกระดาษที่ระบุในไดรเวอร
เครื่องพิมพมีขนาดเล็กเกินกวาที่
เครื่องจะนํากระดาษไปยังถาด
รองรับเอกสารออกแบบคว่ําหนา

เปดฝาครอบดานหลัง
(ถาดรองรับเอกสารออกดานหลัง)
เพื่อใหกระดาษที่พิมพออกมาดานหลังของถาด
รองรับเอกสารออกดานหลัง จากนั้นกด
Start (เริ่มตน)

Toner Error
(โทนเนอรผิดพลาด)

ตลับผงหมึก (โทนเนอร)
อยางนอยหนึ่งชุดไมไดรับการ
ติดตั้งอยางถูกตอง

ดึงชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ออก
ถอดตลับผงหมึก (โทนเนอร) ออกทั้งหมด
จากนั้นใสกลับเขาไปยังชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)

Toner Low
(ผงหมึกเหลือนอย)

ถาจอสัมผัสแสดง Toner Low
(ผงหมึกเหลือนอย)
คุณยังคงสามารถพิมพได
แตเครื่องแจงใหคุณทราบวาตลับ
ผงหมึก (โทนเนอร) ใกลห มดแลว

สั่งซื้อตลับผงหมึก (โทนเนอร)
ใหมสําหรับสีที่ระบุบนจอสัมผัสในตอนนี้
เพื่อใหมีตลับผงหมึก (โทนเนอร)
พรอมเปลี่ยนเมื่อจอสัมผัสแสดงขอความ Replace
Toner (เปลี่ยนตลับผงหมึก)

Too Many Files
(มีไฟลมากเกินไป)

มีไฟลจํานวนมากที่จัดเก็บไวใน
USB Flash memory drive

ลดจํานวนไฟลที่จัดเก็บไวใน USB Flash memory
drive

Touchscreen
Initialisation
Failed
(การเริ่มตนจอสัมผัส
ลมเหลว)

จอสัมผัสถูกกดกอนขั้นตอนการ
เริ่มตนเมื่อเปดเครื่องจะดําเนินการ
เสร็จสิ้น

ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีสิ่งใดแตะหรือวางบน
จอสัมผัส

อาจมีเศษวัสดุติดอยูระหวางสวน
ลางกับกรอบของจอสัมผัส

สอดชิ้นกระดาษแข็งระหวางสวนลางและกรอบของ
จอสัมผัส และเลื่อนไปมาเพื่อดันเศษวัสดุออก

Unusable Device
(อุปกรณที่ไมสามารถใช
งานได)

อุปกรณ USB
ที่บกพรองหรืออุปกรณ USB
ที่กินไฟสูงถูกเชื่อมตอกับ
อินเตอรเฟส USB แบบตรง

ถอดอุปกรณออกจากอินเตอรเฟส USB แบบตรง

อุปกรณ USB หรือ USB Flash
memory drive
ที่ไมสนับสนุน/เขารหัสถูกเชื่อมตอ
กับอินเตอรเฟส USB แบบตรง

ถอดอุปกรณออกจากอินเตอรเฟส USB แบบตรง
(ดูขอกําหนดสําหรับ USB Flash memory drives
ที่รองรับใน การพิมพขอมูลจาก USB Flash Memory

Remove the Device.
Turn the power off
and back on again.
(ถอดอุปกรณออก
ปดเครือ
่ งแลวเปดอีกครัง้ )
Unusable Device
(อุปกรณที่ไมสามารถใช
งานได)
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กดคาง

เพื่อปดเครื่อง จากนั้นเปด เครื่องอีกครั้ง

Drive หรือกลองดิจิตอลที่รองรับ USB Mass
Storage (สําหรับ MFC-9330CDW และ
MFC-9340CDW) uu หนา 64)

การแกไขปญหา

ขอความแสดงความผิด
พลาด

สาเหตุ

การดํา เนินการ

USB
Write-protected
(USB
มีการปองกันการเขียน)

สวิตชปองกัน USB Flash
memory drive เปดอยู

ปดสวิตชปองกันของ USB Flash memory drive

WT Box End Soon
(กลอง WT
ใกลหมดอายุ)

กลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใชแลว ซื้อกลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใชแลวใหม
ที่ใกลหมดอายุการใชงาน
กอนที่คุณจะไดรับขอความ Replace WT Box
(เปลี่ยนกลอง WT)

B
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การโอนโทรสารหรือรายงาน
บันทึกโทรสาร
ถาจอสัมผัสแสดงขอความตอไปนี้:
 Print Unable XX (การพิมพไมสามารถ
XX)

การโอนโทรสารไปยังเครื่องโทรสารอื่น
B

ถาคุณไมไดตั้งคารหัสประจําเครื่อง
คุณไมสามารถเขาสูโหมดการโอนโทรสารได
(uuคูมือการติดตั้งเครื่องอยางงาย:

ปอนขอมูลสวนบุคคล
(การตั้งคารหัสประจําเครื่อง))

 Scan Unable XX (สแกนไมสามารถ XX)

a

กด

ขอแนะนําใหโอนโทรสารของคุณไปยังเครื่องโทร
สารอื่นหรือไปยังคอมพิวเตอรของคุณ (ดู

b

กด

c
d

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

e
f
g
h

กด Service (บริการ)

การโอนโทรสารไปยังเครื่องโทรสารอื่น
uu หนา 130 หรือ

การโอนโทรสารไปยังคอมพิวเตอรของ คุณ
uu หนา 131)
คุณสามารถโอนรายงานบันทึกโทรสารเพื่อดูวามี
โทรสารที่คุณตองการโอนอีกหรือไม (ดู

การโอนรายงานบันทึกโทรสารไปยัง
เครือ
่ งโทรสารอีกเครื่อง uu หนา 132)

หมายเหตุ
ถามีขอความแสดงความผิดพลาดที่จอสัมผัส
หลังจากสงโทรสารแลว
ถอดสายไฟของเครื่องจากแหลงไฟเปนเวลา
หลายนาที แลวเสียบสายอีกครั้ง

เพื่อขัดจังหวะขอผิดพลาดชั่วคราว

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Service (บริการ)

กด Data Transfer (ถายโอนขอมูล)
กด Fax Transfer (ถายโอนโทรสาร)
ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:
 ถาจอสัมผัสแสดง No Data
(ไมมีขอมูล)
แสดงวาไมมีโทรสารอยูในหนวยความจํา
ของเครื่อง กด Close (ปด)
 ปอนหมายเลขโทรสารที่จะสงโทรสาร

i
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กด Fax Start (เริ่มตนโทรสาร)

B
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การโอนโทรสารไปยังคอมพิวเตอรของ
คุณ

d

คุณสามารถโอนโทรสารจากหนวยความจําของ
เครื่องของคุณไปยังคอมพิวเตอรของคุณ

a

กด

b

ตรวจสอบวาคุณไดติดตั้ง MFL-Pro Suite
และเปด
การรับโทรสารดวยเครื่องคอมพิวเตอร
บนคอมพิวเตอรของคุณแลว
ดําเนินการตามคําแนะนําสําหรับระบบปฏิบัติ
การที่คุณกําลังใชงาน

ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:
 ถาตองการโอนโทรสารทั้งหมดไปยัง
คอมพิวเตอรของคุณ กด Yes (ใช)
ถาการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกตั้งคาให
ปด
คุณจะไดรับการสอบถามวาคุณตองการ
พิมพสําเนาเพื่อสํารองหรือไม

B

เพื่อขัดจังหวะขอผิดพลาดชั่วคราว

 ถาตองการออกและเก็บโทรสารไวในหนวย
ความจํา กด No (ไมใช)

e

กด

 (Windows® XP, Windows Vista® และ
Windows® 7)
จากเมนู
(เริ่ม) เลือก
โปรแกรมทั้งหมด > Brother >
MFC-XXXX >
การรับโทรสารดวยเครื่องคอมพิวเตอร > รับ (XXXX คือชื่อรุน
ของคุณ)
 (Windows® 8)
คลิก
(Brother Utilities)
จากนั้นคลิกรายการแบบดึงลง
และเลือกชื่อรุนของคุณ
(หากยังไมไดเลือก) คลิก
การรับโทรสารดวย PC
ในแถบนําทางทางดานซาย จากนั้นคลิก
รับ

c

ตรวจสอบวาคุณไดตั้งคา
PC Fax Receive (รับโทรสารดวย PC)
บนเครื่องของคุณ (ดู การรับ PC-FAX
(สําหรับ Windows® เทานั้น) uu หนา 49)
ถาโทรสารอยูในหนวยความจําของเครื่อง
เมื่อคุณตั้งคาการรับ PC-Fax
จอสัมผัสจะถามวาคุณตองการโอนโทรสาร
ไปยังคอมพิวเตอรของคุณหรือไม

B
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การโอนรายงานบันทึกโทรสารไปยัง
เครื่องโทรสารอีกเครื่อง
ถาคุณไมไดตั้งคารหัสประจําเครื่อง
คุณไมสามารถเขาสูโหมดการโอนโทรสารได
(uuคูมือการติดตั้งเครื่องอยางงาย:

ปอนขอมูลสวนบุคคล
(การตั้งคารหัสประจําเครื่อง))

a

กด

b

กด

c
d

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

e
f
g
h

กด Service (บริการ)

i
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เพื่อขัดจังหวะขอผิดพลาดชั่วคราว

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Service (บริการ)

กด Data Transfer (ถายโอนขอมูล)
กด Report Transfer (สงตอรายงาน)
ปอนหมายเลขโทรสารที่จะสงรายงานบันทึก
โทรสาร
กด Fax Start (เริ่มตนโทรสาร)

B
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เอกสารติด
เอกสารติดที่ดานบนของ ADF
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)

a

นํากระดาษที่ไมติดออกจาก ADF
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)

b

เปดฝาครอบของ ADF
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)

c

ดึงเอกสารที่ติดอยูออกทางซาย

ถาเอกสารฉีกหรือขาด
ตรวจสอบวาคุณไดนําเศษกระดาษที่ติดคาง
อยูทั้งหมดออกแลวเพื่อปองกันกระดาษติด

d

ปดฝาครอบของ ADF
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)

e

กด

B

B

เอกสารติดใตฝาครอบเอกสาร

a

นํากระดาษที่ไมติดออกจาก ADF
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)

b
c

ยกฝาครอบเอกสาร

B

ดึงเอกสารที่ติดอยูออกทางขวา

ถาเอกสารฉีกหรือขาด
ตรวจสอบวาคุณไดนําเศษกระดาษที่ติดคาง
อยูทั้งหมดออกแลวเพื่อปองกันกระดาษติด

d

ปดฝาครอบเอกสาร

e

กด

B
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การนําเศษกระดาษที่ติดคางอยู
ออกจาก ADF
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)

a
b

B

a

นํากระดาษที่ไมติดออกจาก ADF
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)

b

ดึงเอกสารที่ติดอยูออกทางขวา

c

กด

ยกฝาครอบเอกสาร
ใชกระดาษแข็ง เชน กระดาษสําหรับทําบัตร
สอดเขาไปใน ADF
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)
เพื่อดันเศษกระดาษที่ติดคางอยูออก

c

ปดฝาครอบเอกสาร

d

กด
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เอกสารติดที่ถาดรองรับเอกสาร
ออก

B
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กระดาษติด

B

B

หากจอสัมผัสแสดง Jam Tray
(กระดาษติดในถาดใสกระดาษ)
ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้:

นํากระดาษที่เหลือทั้งหมดออกจากถาดใส
กระดาษทุกครั้งและยืดกระดาษที่วางซอนกันให
ตรงเมื่อใสกระดาษใหม
วิธีนี้จะชวยปองกันไมใหกระดาษถูกปอนเขาใน
เครื่องพิมพพรอมกันหลายแผนและปองกัน
กระดาษติด

กระดาษติดในชองปอนเอกสาร
เอนกประสงค

กระดาษติดในถาดปอนกระดาษ

a

ดึงถาดใสกระดาษแยกออกจากเครื่อง

b

ใชมือทังสองขางดึงกระดาษทีติดอยูออกชาๆ

B

หากจอสัมผัสแสดง Jam Manual Feed
(กระดาษติดในชองปอนเอกสารเอนกประสงค)
ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้:

a

b

นํากระดาษใดๆ ที่ติดอยูภายในและรอบๆ
ชองปอนเอกสารเอนกประสงคออก

กด Start (เริ่มตน)
เพื่อเรียกคืนการพิมพอีกครัง้

B

หมายเหตุ
การดึงกระดาษที่ติดลงดานลางจะชวยใหคุณ
หยิบกระดาษออกไดงายขึ้น
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c

d

ตรวจสอบวากระดาษอยูใตเครือ
่ งหมายแสดง
จํานวนกระดาษสูงสุด (
)
ในถาดใสกระดาษ
ขณะกดคันปลดแครกระดาษสีเขียว
เลื่อนแครปรับกระดาษใหพอดีกับขนาด
กระดาษ
ตรวจสอบใหแนใจวารองนํายึดอยูในชอง
เสียบแนนดีแลว

กระดาษติดในถาดรองรับ
กระดาษออก
เมื่อกระดาษติดในถาดรองรับกระดาษออก
ใหดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้

a

ใชมือทั้งสองขางเพื่อเปดฝาสแกนเนอร

ใสถาดใสกระดาษกลับเขาในเครื่องใหแนน

หมายเหตุ
เมื่อฝาครอบดานบนเปดขึ้น
คุณไมสามารถเปดฝาสแกนเนอรได

b
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นํากระดาษออก

B
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c

กดสแกนเนอรลงดวยมือทั้งสองขางเพื่อปด

กระดาษติดที่ดานหลังของเครื่อง
พิมพ

B

หากจอสัมผัสแสดง Jam Rear (ดานหลังติด)
ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้:

a

เปดเครื่องพิมพทิ้งไว 10
นาทีเพื่อใหพัดลมภายในเปาชิ้นสวนที่รอน
มากในเครื่องใหเย็นลง

b

เปดฝาครอบดานหลัง

B
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คําเตือน

c

ดึงคันโยกสีเขียวที่ดานซายและดานขวาลง
เพื่อปลอยฝาครอบตัวทําความรอน(1)

พื้นผิวรอน
หลังจากที่คุณใชเครือ
่ ง
ชิ้นสวนภายในของเครื่องบางชิ้นสวนจะรอนมาก
รอใหเครื่องเย็นลงกอนสัมผัสชิ้นสวนภายใน

1

d

138

ใชมอ
ื ทังสองขางดึงกระดาษทีต
 ิดออกจากชุด
ทําความรอนเบาๆ

การแกไขปญหา

e

ปดฝาครอบตัวทําความรอน (1)
ตรวจสอบวาคันโยกสีเขียวที่ดานซายและ
ดานขวาล็อกเขาที่

กระดาษติดดานในเครื่องพิมพ

B

หากจอสัมผัสแสดง Jam Inside (ดานในติด)
ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้:

a

เปดเครื่องพิมพทิ้งไว 10
นาทีเพื่อใหพัดลมภายในเปาชิ้นสวนที่รอน
มากในเครื่องใหเย็นลง

b

เปดฝาครอบดานบนจนกระทัง ฝาครอบล็อกอยู
ในตําแหนงเปด

c

ถอดชุดประกอบตลับผงหมึก (โทนเนอร)
และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ออกทั้งหมด

1

f

ปดฝาครอบดานหลังจนกระทั่งฝาครอบล็อก
อยูในตําแหนงปด

B
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คําเตือน
พื้นผิวรอน
หลังจากที่คุณใชเครือ
่ ง
ชิ้นสวนภายในของเครื่องบางชิ้นสวนจะรอนมาก
รอใหเครื่องเย็นลงกอนสัมผัสชิ้นสวนภายใน
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ขอควรจํา
• แนะนําใหวางชุดประกอบตลับผงหมึก
(โทนเนอร) และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
บนพื้นผิวเรียบสะอาดโดยใชกระดาษใชแลว
ทิ้งรองดานลางในกรณีที่หมึกหกหรือกระจาย
โดยไมไดตั้งใจ
• เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดกับเครื่อง
พิมพจากไฟฟาสถิต หามสัมผัสอิเล็กโตรด
(ขั้วไฟฟา) ที่แสดงในภาพประกอบ

การแกไขปญหา

d

ดึงกระดาษที่ติดอยูออกชาๆ

e

เลื่อนชุดประกอบตลับผงหมึก (โทนเนอร)
และชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
แตละชุดเขาในเครื่อง
ตรวจสอบใหแนใจวาคุณใสตลับผงหมึก
(โทนเนอร) สีตรงกับปายสีที่ตัวเครื่อง

BK
C
M
Y

B

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

ปดฝาครอบดานบนของเครื่อง

หมายเหตุ
ถาคุณปดเครื่องระหวางที่มี Jam Inside
(ดานในติด) บนจอสัมผัส
เครือ
่ งจะพิมพขอมูลที่ไมสมบูรณจาก
คอมพิวเตอรเมื่อเปดเครื่อง กอนที่คุณจะเปด
เครือ
่ งพิมพ ลบงานพิมพออกจากที่เก็บพักงาน
พิมพในคอมพิวเตอรของคุณ
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กระดาษติดภายใตถาดปอน
กระดาษ

B

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

a

เปดเครื่องพิมพทิ้งไว 10
นาทีเพื่อใหพัดลมภายในเปาชิ้นสวนที่รอน
มากในเครื่องใหเย็นลง

b

ดึงถาดใสกระดาษแยกออกจากเครื่อง

c

ตรวจสอบวากระดาษที่ติดไมมีสวนตกคางอยู
ภายในเครื่อง

การแกไขปญหา

d

ถากระดาษไมไดติดอยูภายในเครื่อง
ใหตรวจสอบใตถาดปอนกระดาษ

คําเตือน
พื้นผิวรอน
หลังจากที่คุณใชเครื่อง
ชิ้นสวนภายในของเครือ
่ งบางชิ้นสวนจะรอนมาก
รอใหเครื่องเย็นลงกอนสัมผัสชิ้นสวนภายใน

e

ถากระดาษไมไดติดที่ถาดปอนกระดาษ
ใหเปดฝาครอบดานหลัง

f

ใชมือทั้งสองขางดึงกระดาษที่ติดออกจาก
ดานหลังเครือ
่ งพิมพเบาๆ

g

ปดฝาครอบดานหลังจนกระทั่งฝาครอบล็อก
อยูในตําแหนงปด

h

ใสถาดใสกระดาษกลับเขาในเครื่องใหแนน
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หากคุณประสบปญหากับเครื่องพิมพ
ขอควรจํา
• สําหรับการขอความชวยเหลือดานเทคนิค คุณตองโทรติดตอประเทศที่คุณซื้อเครื่องพิมพ
ตองโทรจากภายในประเทศนั้น
• หากคุณคิดวาปญหาอยูที่เครื่องพิมพ ตรวจสอบแผนผังดานลางและทําตามคําแนะนําวิธีการแกไข
คุณสามารถแกไขปญหาสวนใหญไดดวยตนเอง
• หากคุณตองการความชวยเหลือเพิ่มเติม Brother Solutions Center
มีคําถามที่พบบอยลาสุดและคําแนะนําในการแกปญหา
เขาไปที่ http://solutions.brother.com/

ปญหาในการพิมพ
ปญหา

คําแนะนํา

ไมมีเอกสารที่พิมพออกมา

ตรวจสอบวาไดติดตั้ งและเลือกไดรเวอรเครื่องพิ มพ อยางถูกตอง
ตรวจสอบเพื่อดูวาจอสั มผัสแสดงขอความแสดงความผิดพลาด (ดู
ขอความแสดงความผิดพลาดและขอความแจง การบํารุงรักษา uu หนา 121)
ตรวจสอบวาเครื่ องออนไลน:
(Windows ® 7 และ Windows Server® 2008 R2)
คลิกปุม

(เริ่ม) > อุปกรณและเครื่องพิมพ คลิกขวา แลวคลิก Brother

MFC-XXXX Printer และคลิก ดูง านที่กําลังพิมพ อยู คลิก เครื่องพิมพ ในแถบเมนู
ตรวจสอบวาขอความ ใชเครื่องพิ มพแบบออฟไลน ถู กลาง
สํา หรับ Windows Vista® และ Windows Server® 2008:
คลิกปุม
(Start (เริ่ม)) > Control Panel (แผงควบคุม) >
Hardware and Sound (ฮารดแวรและเสียง) > Printers (เครื่องพิมพ) คลิกขวา
Brother MFC-XXXX Printer ตรวจสอบวาขอความ Use Printer Offline
(ใชเ ครื่องพิมพออฟไลน) ไมอยู ในรายการ ถามีขอความในรายการ
ใหคลิกตัว เลือกนี้เพื่อตั้งไดรเวอรออนไลน
(สําหรับ Windows® XP และ Windows Server® 2003)
คลิกปุม Start (เริ่ม) > Printers and Faxes (เครื่องพิมพและแฟกซ) คลิกขวา
Brother MFC-XXXX Printer ตรวจสอบวาขอความ Use Printer Offline
(ใชเ ครื่องพิมพออฟไลน) ไมอยูในรายการ ถามีขอความในรายการ
ใหคลิกตัว เลือกนี้เพื่อตั้งไดรเวอรออนไลน
(Windows ® 8 และ Windows Server® 2012)
เลื่อนเมาสของคุณไปที่มุมลางขวาของเดสกท็อป เมื่อแถบเมนู ปรากฏขึ้น ใหคลิก
การตั้งคา > แผงควบคุม ในกลุม ฮารดแวรและเสียง (ฮารดแวร) คลิก
ดูอุปกรณและเครื่องพิมพ คลิกขวา Brother MFC-XXXX Printer >
ดูงานที่กําลัง พิมพอยู ถา ตัวเลื อกไดรเวอรเครื่องพิมพปรากฏขึ้น
ใหเลือกไดรเวอรเครื่องพิมพ ของคุณ คลิก เครื่องพิ มพ ในแถบเมนู
และตรวจสอบวาไมได เลือก ใชเครื่องพิ มพแบบออฟไลน
ติ ดต อผูดูแลระบบของคุณเพื่อตรวจสอบการตั้งคาการล็อคฟงกชั่นทีป
่ ลอดภัย
เครื่ องพิมพ ไมพิมพหรื อหยุดพิมพ

กด
เครื่องพิมพจะยกเลิกงานพิมพและลางงานพิมพ จากหนวยความจํา
เอกสารทีพ
่ ิมพออกมาอาจไมสมบูรณ
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การแกไขปญหา

ปญหาในการพิมพ (ตอ)
ป ญหา

คําแนะนํา

หัวกระดาษหรื อทายกระดาษจะปรากฏ
เมื่อเอกสารแสดงบนหนาจอแต จะไม
อยูในหนาที่พิมพออกมา

มีบริ เวณที่ไมสามารถพิมพไ ดที่ดา นบนและดานลางของหนา
ปรั บขอบกระดาษดานบนและดา นลา งในเอกสารของคุณเพื่ อใหพิมพ ได (ดู
บริเวณที่ไมสามารถสแกนไดและไมสามารถพิมพได uu หนา 28)

เครื่องพิมพพิมพโดยไมคาดคิดหรือ
พิมพขยะ

กด

เพื่อยกเลิกงานพิมพ

ตรวจสอบการตั้งคาในแอพพลิเคชัน
่ ของคุณเพื่อตรวจสอบวาไดตั้งคาใหทํางานกับเครื่อง
ของคุณแลว
เครื่องพิ มพพิมพสองหนาแรกถูกตอง
จากนั้นบางหน ามีขอความหายไป

ตรวจสอบการตั้งคาในแอพพลิเคชัน
่ ของคุณเพื่อตรวจสอบวาไดตั้งคาใหทํางานกับเครื่อง
ของคุณแลว
คอมพิวเตอรของคุณไมจดจํา สัญญาณเต็มของบัฟเฟอรอินพุตของเครื่อง
ตรวจสอบวาคุ ณได เชื่อมตอสายอินเตอรเฟสอยางถู กตอง
(uuคูมือการติดตั้ งเครื่องอยางงาย)

เครื่องไมพิมพทั้งสองดานของกระดาษ
แมวาการตั้ งค าไดรเวอรเครื่องพิ มพจะ
เปนการพิมพ 2 ดา น

105 g/m2)

เครื่องจะไมแสดงเมนู USB
เมื่อเชื่อมตอ USB flash memory drive
เข ากับอินเตอรเฟส USB แบบตรง

เมื่อเครื่องอยูในโหมดพักถาวร เครื่องจะไมเรียกคืนการทํางานแมวา คุณจะเชื่อมตอ USB
flash memory drive เขากับอินเตอรเ ฟส USB แบบตรง
กดจอสัมผัสเพื่อเรียกคืนการทํางานของเครื่อง

ไมสามารถพิ มพ ‘โครงหนาเอกสาร’

ตรวจสอบวาการตั้งคาขนาดของกระดาษในแอพพลิ เคชั่นและในไดรเวอรเครื่องพิมพ
เหมือนกัน

ความเร็วในการพิมพ ชามาก

ลองเปลี่ ยนการตั้งคาไดรเวอรเครื่องพิมพ
ความละเอียดสูงสุดตองใชเวลาในการประมวลผล สงและพิมพขอมูลนานขึ้น

เครื่องไมพิมพจาก Adobe®

ลองลดความละเอียดในการพิมพ (uuคูมือซอฟตแวรสํา หรับผูใช)

Illustrator

เลื อกการตั้งคาขนาดของกระดาษในไดรเวอรเครือ
่ งพิมพ คุณตองเลือกกระดาษ A4 (60 ถึง

®

การพิ มพไมได คุณภาพ

ดูที่ การปรั บปรุงคุ ณภาพการพิมพ uu หนา 155

ปญหาการจัดการกระดาษ
ป ญหา

คําแนะนํา

เครื่องพิ มพไมปอนกระดาษ

ถาจอสั มผัสแสดงขอความกระดาษติดและคุ ณยังคงประสบปญหา ดูที่
ขอความแสดงความผิดพลาดและขอความแจง การบํารุงรักษา uu หนา 121
ถาถาดใสกระดาษวาง ใหบรรจุกระดาษปกใหมเขาไปยังถาดใสกระดาษ
หากมีกระดาษในถาดใสกระดาษ ตรวจสอบวากระดาษยืดตรง หากกระดาษมวนอยู
ยื ดกระดาษออกใหตรง บางครั้งควรหยิบกระดาษออก พลิกกระดาษกลับอีกดาน
และใสกระดาษกลับเขาในถาดใสกระดาษ
ลดจํา นวนกระดาษในถาดใสกระดาษแลว ลองอีกครั้ง
ตรวจสอบวา ตั้งคาเอง ไมถูกเลือกสําหรับ แหลง กระดาษ ในไดรเวอรเครื่องพิมพ

B

ทําความสะอาดลูกกลิ้งปอนกระดาษ (ดู การทําความสะอาดลู กกลิ้งปอนกระดาษ
uu หนา 116)
เครื่องพิ มพไมปอนกระดาษจากชอง
ปอนเอกสารเอนกประสงค

ใชมือทั้งสองขางดั นแผนกระดาษแผนหนึ่งเขาไปในชองปอนเอกสารเอนกประสงคอยาง
แนนหนา จนกระทั่งขอบดานบนของกระดาษดั นเขา กับลูกกลิ้งปอนเอกสาร
ดันกระดาษเขาไปยังลู กกลิ้ งต อไปจนกระทั่งเครื่องจับยึดกระดาษและดึงเขาตอไป
ใสกระดาษเพียงแผนเดียวเทานั้นในชองปอนเอกสารเอนกประสงค
ตรวจสอบวา ตั้งคาเอง ถู กเลือกสําหรับ แหลง กระดาษ ในไดรเวอรเ ครื่องพิมพ
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ปญหาการจัดการกระดาษ (ตอ)
ปญหา

คําแนะนํา

ฉันจะพิ มพซองจดหมายอยา งไร

ใสซองจดหมายเพี ยงครั้งละหนึ่ งซองในชองปอนเอกสารเอนกประสงค
ตั้ งคา แอพพลิ เคชั่นของคุ ณใหพิมพขนาดซองจดหมายที่คุณใช
โดยทั่วไปจะทําในเมนูการตั้งค าหนากระดาษหรือการตั้งคาเอกสารในแอพพลิเ คชั่นของ
คุณ (ดูคูมือแอพพลิเคชั่นของคุณสําหรั บขอมูลเพิ่มเติม)

การพิมพโทรสารรับเขา
ปญหา
 การพิ มพแบบยอ
 เสนหลากสีแนวนอน

คําแนะนํา
โดยทั่วไปเกิดจากสาเหตุการเชื่อมตอสัญญาณโทรศัพททไี่ มดี ทําสํา เนา
ถาสําเนาของคุณเปนปกติ ปญหาอาจอยูที่การเชื อมต อที่มี static
หรือสัญญาณรบกวนสายโทรศัพท ขอใหอีกฝายสงโทรสารอีกครั้ง

 ประโยคด านบนและดานลา งของ
กระดาษไมครบถ วน
 บรรทัดไมครบถวน
มีเสนสี ดําแนวตั้งเมื่อรับโทรสาร

สายโคโรนาสําหรับการพิ มพอาจสกปรก
ทําความสะอาดสายโคโรนาในชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) (ดู
การทําความสะอาดสายโคโรนา uu หนา 107)
สแกนเนอรของผูสงอาจสกปรก ขอใหผูสงทําสํา เนาเพื่ อดูวา ปญหาอยูที่เครื่ องสงหรือไม
ลองรับโทรสารจากเครื่องโทรสารอื่น

โทรสารรับเข าปรากฏเปนหนาที่แยกกัน
หรือหนาวาง

ขอบซายและขวาไมครบถวนหรือหน าเดียวถูกพิมพออกทัง้ สองหนา (ดู ขนาดกระดาษ
uu หนา 29)

่ อขนาด)
เปดการยออัตโนมัติ (uuคูมือขั้นสูงสํา หรับผูใช: การพิมพโทรสารรับเขา ทีย

สายโทรศัพทหรือการเชื่อมตอโทรศัพท
ปญหา

คําแนะนํา

การหมุนโทรศัพท ไมทํางาน
(ไมมเี สียงสั ญญาณตอเลขหมาย)

ตรวจสอบการเชื่อมตอสายทั้งหมด
ตรวจสอบวาไดเ สียบสายสัญญาณโทรศัพทเขา โดยตรงกับเตารับโทรศัพทบนผนัง
และชองเสี ยบ LINE ของเครื่อง
เปลี่ ยนการตั้งคา Tone/Pulse (โทน/พัลส) (uuคูมือการติดตั้งเครื่องอยางงาย)
ถามีโทรศั พทภายนอกเชื่อมตออยูกบ
ั เครื่อง ใหสงโทรสารดวยตนเองโดยกด Hook
(ปุมวางสาย) และเรียกหมายเลขนั้น รอจนกวาจะไดยินเสียงสัญญาณโทรสารกอนกด
Fax Start (เริ่ มตนโทรสาร)
ถ าไมมีเสียงสัญญาณตอเลขหมาย
เชื่อมตอโทรศัพททใี่ ชงานและสายสัญญาณโทรศัพทโดยตรงเขา กับชองเสียบสัญญาณ
โทรศัพทหลักที่ผนัง จากนั้นยกชุดหูฟงโทรศัพทภายนอกและฟงเสียงสัญญาณตอ
เลขหมาย ถ าไมมีเสียงสัญญาณตอเลขหมาย
ขอใหบริษท
ั ที่ใหบริการทางดานโทรศัพทของคุ ณตรวจสอบสายและเตารั บทีผ
่ นัง

เครื่ องไมรับสายเมื่อโทร

ตรวจสอบวาเครื่องอยูในโหมดการรับของตัวเครืองที่ถูกตองสํา หรับการตั้ งคาของคุณ (ดู
การตั้งคาโหมดการรับ ของตัวเครื่อง uu หนา 44)
ตรวจหาเสียงสัญญาณตอเลขหมาย ถาเปนไปได
โทรไปที่เครื่องของคุ ณเพื่ อฟงเสี ยงรับสาย ถา ไมมีเสียงรับสาย
ตรวจสอบการเชื่อมตอสายสัญญาณโทรศัพท
ถาคุณไมไดยินเสียงเรียกเมื่อคุ ณโทรไปทีเ่ ครื่องของคุณ
ขอใหบริษท
ั ที่ใหบริการทางดานโทรศัพทของคุณตรวจสอบสาย
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การแกไขปญหา

การรับโทรสาร
ป ญหา

คําแนะนํา

ไมสามารถรั บโทรสาร

ตรวจสอบวาเครื่องของคุณมีเสียงสัญญาณตอเลขหมายโดยกด Hook (ปุมวางสาย)
ถาคุณไดยินเสียง static หรือสัญญาณรบกวนสายโทรสารของคุณ
ติ ดต อบริษัททีใ่ หบริ การทางดานโทรศัพทในพืนที่ของคุณ
ตรวจสอบการเชื่อมตอสายทั้งหมด
ตรวจสอบวาได เสียบสายสัญญาณโทรศัพทเขาโดยตรงกับเตารับโทรศัพทบนผนัง
และชองเสียบ LINE ของเครื่อง ถาคุณสมัครสมาชิก DSL หรือบริการ VoIP
ติ ดตอผูใหบริการของคุณเพื่อรับคําแนะนํา ในการเชื่อมตอ
ตรวจสอบวาเครื่องอยูในโหมดการรับของตัวเครืองทีถ
่ ู กตอง
ซึ่งกําหนดโดยอุปกรณภายนอกและบริการสมาชิกโทรศัพทที่คุณใชงานในสายเดี ยวกันกับ
เครื่อง Brother (ดู การตั้งคาโหมดการรับ ของตั วเครื่อง uu หนา 44)
 ถาคุ ณมีสายโทรสารโดยเฉพาะและตองการใหเครื่อง Brother
ของคุ ณตอบรับสายโทรสารเขาทั้งหมดโดยอัตโนมัติ คุ ณควรเลือกโหมด Fax
(โทรสาร)
 ถ าเครื่อง Brother ของคุณใชสายเดียวกับอุปกรณตอบรับโทรศัพทภายนอก
คุณควรเลื อกโหมด External TAD (TAD ภายนอก) ในโหมด External TAD
(TAD ภายนอก) เครื่อง Brother
ของคุ ณจะรับโทรสารรับเขาโดยอัตโนมัติและผูโทรเข าจะสามารถฝากขอความไวกับ
อุปกรณตอบรับโทรศัพท (TAD) ของคุณ
 ถ าเครื่อง Brother ของคุณใชสายรวมกับโทรศัพทอื่น
และคุณตองการตอบรับสายโทรสารเขา ทัง้ หมดโดยอัตโนมัติ คุณตองเลื อกโหมด
Fax/Tel (โทรสาร/โทรศั พท) ในโหมด Fax/Tel (โทรสาร/โทรศัพท) เครื่อง
Brother
ของคุ ณจะไดรับโทรสารโดยอัตโนมัติและสงเสียงเรียกที่ดังติดกันแบบสองครั้งเพื่อ
แจงเตือนใหคุณรับสายเรียกเขา
 ถาคุ ณไมตองการใหเครื่อง Brother
ของคุณตอบรับสายโทรสารเขาทั้งหมดโดยอัตโนมัติ คุณควรเลือกโหมด Manual
(ดวยตนเอง) ในโหมด Manual (ด วยตนเอง)
คุ ณตองรับสายเรียกเขาทุกสายและเปดใชงานเครื่องใหรับโทรสาร
อุปกรณหรือบริการอื่นในพื้ นที่ของคุ ณอาจรับสายกอนที่เครื่อง Brother ของคุณจะรับสาย
เพื่อทดสอบในกรณีนี้ ลดการตั้งคา การชะลอเสียงเรียกเขา:
 ถาโหมดรับถู กตั้งคาเปน Fax (โทรสาร) หรือ Fax/Tel (โทรสาร/โทรศัพท)
ลดการชะลอเสียงเรียกเขาเปน 1 ครั้ง (ดู การชะลอการเรียกสาย uu หนา 44)
 ถาโหมดรับถู กตั้งคาเปน External TAD (TAD ภายนอก)
ลดจํา นวนครั้งที่เสียงเรียกดังที่ตั้งโปรแกรมไวในเครื่ องตอบรับโทรศั พทของคุณเปน 2
 ถาโหมดรับถู กตั้งคาเปน Manual (ด วยตนเอง)
อยาปรับการตั้ งค าการชะลอเสียงเรียกเขา
ขอใหผูอื่นสงโทรสารใหคุณเพื่อทดสอบ:
 ถาคุ ณไดรับโทรสารทดสอบเปนปกติ แสดงวาเครื่องของคุณทํางานถู กตอง
จํา ไววา ตองตั้ งคาใหมสําหรับการชะลอเสียงเรียกเขาหรือตั้งคาเครื่องตอบรับอัตโนมัติ
ไปที่การตั้งค าเริ่มต นของคุณ
ถาปญหาในการรับโทรสารเกิดขึ้นซ้ําอีกหลังจากตั้งคาใหมสํา หรับการชะลอเสียงเรียก
เขา แสดงวา บริการบุคคล
อุปกรณ หรือสมาชิกกําลั งตอบรับการติดตอด วยโทรสารกอนทีเ่ ครื่องจะรับสาย
 ถาคุ ณไมไดรับโทรสาร อุปกรณหรือบริการสมาชิกอื่นๆ
อาจสงสัญญาณรบกวนการรับโทรสารของคุณหรืออาจมีปญหาที่สายเครื่องโทรสาร
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B

การรับโทรสาร (ตอ)
ปญหา

คําแนะนํา

ไมสามารถรับโทรสาร

ถาคุณใชอุปกรณ ตอบรับโทรศัพท (โหมด External TAD (TAD ภายนอก))
โดยใชสายเดียวกับเครื่อง Brother
ตรวจสอบวาเครื่องตอบรั บของคุณถูกตั้งคาไวอยางถูกต อง (ดู
การเชื่อมตออุปกรณตอบรับโทรศัพทภายนอก (TAD) uu หนา 52)

(ตอ)

1

เชื่อมตออุปกรณตอบรับโทรศัพท (TAD) ดังแสดงในภาพประกอบ ดู หนา 53

2

ตั้งคาเครื่องตอบรับของคุณใหรับสายภายในเสียงเรี ยกเขาดังหนึ่งหรือสองครั้ง

3

บันทึกขอความสงออกในเครื่องตอบรับของคุณ
 บันทึกเสียงเงี ยบหาวินาทีกอนเริ่มตนขอความส งออกของคุณ
 จํา กัดระยะเวลาการพูดของคุณที่ 20 วินาที
 ทํางานแบบระยะไกลสําหรับผูส
 ง
 สินสุดขอความสงออกของคุ ณโดยปอนรหัสการเริม
โทรสารดวยตนเอง เชน: “หลั งจากเสียงปป ฝากขอความหรื อกด l51 และ เริ่ม
เพื่อสงโทรสาร”

4

ตั้ งค าเครื่องตอบรับของคุณใหรับสาย

5

ตั้ งค าโหมดการรับของตัวเครื่ องของเครื่อง Brother เปน External TAD
(TAD ภายนอก) (ดู การตั้งคาโหมดการรับ ของตัว เครื่อง uu หนา 44)

ตรวจสอบวาคุณลักษณะการตรวจจั บโทรสารของเครื่อง Brother เปดอยู
การตรวจจับโทรสารเปนคุณลักษณะที่ใหคุณรับโทรสารแมวาคุณจะรับสายจากโทรศัพท
ภายนอกหรือโทรศัพทที่ตอแยกออกจากตั วเครื่อง (ดู การตรวจจับโทรสาร uu หนา 45)
ถาคุณไดรับขอผิดพลาดในการสงบอยๆ เนื่ องจากสัญญาณรบกวนในสายโทรศัพท
ลองเปลี่ยนการตั้ งค าเครื่ องที่สามารถเขากันไดเ ปน Basic(for VoIP)
(พื้นฐาน (สํา หรับ VoIP)) (ดู สัญญาณรบกวนสายโทรศั พท / VoIP uu หนา 153)
ติดต อผูดูแลระบบของคุณเพื่ อตรวจสอบการตั้งคาการล็อคฟงกชั่นทีป
่ ลอดภัย

การสงโทรสาร
ปญหา

คําแนะนํา

ไมสามารถสงโทรสาร

ตรวจสอบการเชื่อมตอสายทั้งหมด
ตรวจสอบวาไดเ สียบสายสัญญาณโทรศัพทเขา โดยตรงกับเตารับโทรศัพทบนผนัง
และชองเสี ยบ LINE ของเครื่อง
ตรวจสอบให แน ใจวาคุ ณกด Fax (โทรสาร) และเครื่ องอยูในโหมดโทรสาร (ดู
วิธีการสงโทรสาร uu หนา 37)
พิมพรายงานการตรวจสอบความถูกตองการสงสัญญาณและตรวจหาขอผิดพลาด
(uuคูมือขั้นสูงสํา หรับผูใช: รายงาน)
ติดต อผูดูแลระบบของคุ ณเพื่อตรวจสอบการตั้ งคาการล็อคฟงกชั่นทีป
่ ลอดภัย
ขอใหอีกฝายตรวจสอบวาเครื่องรั บมีกระดาษหรือไม

คุณภาพการส งไมดี
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ลองเปลี่ยนความละเอียดเปน Fine (ละเอียด) หรือ S.Fine (ละเอียดมาก)
ทําสํา เนาเพื่อตรวจสอบการทํางานของสแกนเนอร ของเครื่อง ถา คุณภาพสําเนาไมดี
ทําความสะอาดสแกนเนอร (ดู การทําความสะอาดกระจก สแกนเนอร uu หนา 105)

การแกไขปญหา

การสงโทรสาร (ตอ)
ป ญหา

คําแนะนํา

รายงานการตรวจสอบความถูกตองการ
สงสัญญาณแสดง RESULT
(ผลลั พธ):ERROR (ผิดพลาด)

อาจมีสัญญาณรบกวนชั่วคราวหรือ static ในสาย ลองสงโทรสารอีกครั้ง ถาคุณสงขอความ
PC-Fax และไดรับ RESULT (ผลลัพธ):ERROR (ผิ ดพลาด)
ในรายงานการตรวจสอบความถูกตองการสงสัญญาณ
หนวยความจํา ในเครื่องของคุณอาจเต็ม เพื่ อลางหนว ยความจําเพิ่มเติม
คุณสามารถปดการจั ดเก็บโทรสาร
(uuคูมือขั้นสูงสํา หรั บผูใช การปดตั วเลื อกโทรสารแบบระยะไกล)
พิ มพขอความโทรสารในหน วยความจํา (uuคูมือขั้นสู งสําหรับผูใช:
การพิมพโทรสารจากหนวยความจํา)
หรือยกเลิกโทรสารทีช
่ ะลอการสงโทรสารหรืองานที่มีการดึงสัญญาณ
(uuคูมือขั้นสูงสํา หรั บผูใช: การตรวจสอบและการยกเลิกงานที่คา งอยู)
ถาปญหายังคงเกิดขึ้น
โทรติดตอบริษัทที่ใหบริการทางดานโทรศัพทและขอใหตรวจสอบสายโทรศัพทของคุณ
ถาคุณไดรับขอผิดพลาดในการสงบอยๆ เนื่องจากสัญญาณรบกวนในสายโทรศัพท
ลองเปลี่ยนการตั้งค าเครื่องที่สามารถเขากันไดเปน Basic(for VoIP)
(พื้นฐาน (สํา หรับ VoIP)) (ดู สัญญาณรบกวนสายโทรศั พท / VoIP uu หนา 153)

โทรสารที่สงวางเปลา

ตรวจสอบวาคุ ณใสเอกสารถูกตอง เมื่อใช ADF (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)
เอกสารจะต องหงายขึ้น เมื่อใชกระจกสแกนเนอร เอกสารจะตองคว่ําลง (ดู การวางเอกสาร
uu หนา 35)

มีเสนสีดํา แนวตั้งเมื่อสงโทรสาร

เส นสีดํา แนวตั้ งในโทรสารที่คุณสงโดยปกติเกิดจากรอยสกปรกหรือน้ํา ยาลบคําผิดบนแถบ
กระจก (ดู การทําความสะอาดกระจก สแกนเนอร uu หนา 105)

การจัดการสายเรียกเขา
ป ญหา

คําแนะนํา

เครื่อง ‘ไดยิน’
เสียงเปนเสียงเรียกโทรสาร (CNG
tones)

ถา การตรวจจับโทรสาร ถูกตั้งคาไปที่ เปด เครื่องของคุณจะไวตอเสียง
ซึ่งอาจแปลเสียงบางเสียงหรือเสียงเพลงในสายผิดพลาดเปนเสียงสั ญญาณเครื่ องโทรสาร

การส งการติดต อดวยโทรสารไปยัง
เครื่อง

ที่เรี ยกเขามาและตอบกลับดวยเสียงรับสายโทรสารนั้น ปดใชงานเครื่องโดยกด
หลีกเลี่ยงปญหานี้โดยตั้งคา การตรวจจับโทรสาร ไปที่ ปด (ดู การตรวจจับโทรสาร
uu หนา 45)
ถาคุณรับโทรศัพทภายนอกหรือโทรศัพทที่ตอแยกออกจากตัวเครื่อง กด
รหัสการเริ่มทํางานแบบระยะไกล (การตั้งคาเริ่มตนคือ l51)
เมื่อเครื่องของคุณรับสาย ใหวางสาย

คุ ณลักษณะที่กําหนดเองในสายเดียว

ถาคุณใชการรอสาย การรอสาย/รายชือ
่ ผูโทรเขา รายชื่อผูโทรเขา จดหมายเสียง
เครื่องตอบรับ ระบบแจ งเตื อนหรือคุ ณลั กษณะที่กำหนดเองอื่นๆ
ในสายโทรศัพทเดียวกับเครื่องของคุณ อาจเกิดปญหาในการสงหรือรับโทรสาร
เชน: ถาคุ ณสมัครสมาชิกการรอสาย หรือบริ การที่กําหนดเองอื่นๆ
และมีสัญญาณเรียกเขาในสายขณะที่เครื่องของคุณกําลังสงหรือรับโทรสาร
สัญญาณอาจหยุ ดชั่วคราวหรือโทรสารติดขัด คุณลักษณะ ECM
(โหมดการแกไขขอผิดพลาด) ของ Brother สามารถชวยแกปัญหานี้ไ ด
เงื่ อนไขนี้ เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมระบบโทรศัพทและเกิดขึ้นกับทุกอุปกรณที่สงและรับ
ข อมูลผานสายที่ใชรวมกันที่มีคุณลั กษณะกําหนดเอง
เพื่ อหลี กเลี่ยงการติ ดขัดที่อาจส งผลกระทบตอธุรกิจของคุณ
ขอแนะนําใหแยกสายโดยไมใชคุณลักษณะกําหนดเอง

B
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ปญหาการทําสําเนา
ปญหา

คําแนะนํา

ไมสามารถทําสําเนา

ตรวจสอบให แน ใจวาคุ ณกด Copy (สํา เนา) และเครื่องอยูในโหมดสําเนา (ดู
วิธีการทําสําเนา uu หนา 62)
ติ ดต อผูดูแลระบบของคุ ณเพื่ อตรวจสอบการตั้งคาการล็อคฟงกชั่นทีป
่ ลอดภัย

เสนสี ดําแนวตั้งปรากฏในสําเนา

เสนสีดํา แนวตั้งในสําเนาโดยปกติเ กิดจากรอยสกปรกหรือน้ํา ยาลบคํา ผิดบน
กระจกสแกนเนอร หรือสายโคโรนาสกปรก
ทําความสะอาดแถบกระจกและกระจกสแกนเนอรและแถบสีขาวและพลาสติกสีขาวทีอ
่ ยู
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
จะปรากฏเมื่อเริ่มสแกน (Windows®)

ตรวจสอบวาไดรเวอร Brother TWAIN หรือ WIA
ถู กเลือกเปนแหลงขอมูลหลักในแอพพลิเคชั่นการสแกนของคุณ เชน ใน Nuance™
PaperPort™ 12SE คลิก Desktop (เดสกท็อป) > Scan Settings
(การตั้งคา การสแกน) > Select (เลื อก) เพื่อเลือกไดรเวอร Brother TWAIN/WIA

ขอผิดพลาด TWAIN หรือ ICA
จะปรากฏเมื่อเริ่มสแกน (แม็คอินทอช)

ตรวจสอบวาไดรเวอร Brother TWAIN ถู กเลือกเปนแหลงข อมูลหลัก ใน PageManager
คลิก File (ไฟล) > Select Source (เลื อกแหลง) แลวเลือกไดรเวอร Brother TWAIN
ผูใชแมคอินทอชยังสามารถสแกนเอกสารโดยใชไดรเวอรสแกนเนอร ICA
(uuคูมือซอฟตแวรสํา หรับผูใช)

OCR ไมทํา งาน

ลองเพิ่มความละเอียดการสแกน
(ผูใชแม็คอินทอช)
Presto! PageManager ตองดาวนโหลดและติดตั้งกอนใชงาน สําหรั บคําแนะนํา เพิ่ มเติม
ใหดูที่ การเขาใชงานการ สนับสนุนจาก Brother (แม็คอินทอช) uu หนา 7

การสแกนเครือขายไมทํางาน

ดูที่ ปญหาเครือขาย uu หนา 151

ไมสามารถสแกน

ติ ดต อผูดูแลระบบของคุณเพื่อตรวจสอบการตั้ งคาการล็อคฟงกชั่นทีป
่ ลอดภัย

ปญหาซอฟตแวร
ปญหา

คําแนะนํา

ไมสามารถติ ดตั้ งซอฟตแวร หรือพิ มพ
ได

(เฉพาะ Windows®)
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รันโปรแกรม ซอมแซม MFL-Pro Suite บนแผนซีดีรอม
โปรแกรมนี้จะซอมแซมและติดตั้งซอฟตแวรใหม

การแกไขปญหา

ปญหาเครือขาย
ป ญหา

คําแนะนํา

ไมสามารถพิ มพและสแกนผาน
เครือขายหลังจากการติดตั้งซอฟต แวร
เสร็ จสิ้น

เมื่อหนา จอ ไมสามารถพิมพไปยังเครื่องพิมพในเครือขาย ปรากฏขึ้น
ใหดํา เนินการตามคํา แนะนําบนหนาจอ

คุ ณลักษณะการสแกนเครือขายไม
ทํางาน

(Windows® และแม็คอินทอช)

ถาปญหาไมไดรับการแกไข uuคูมือเน็ทเวิรคสํา หรับผูใช:Troubleshooting

คุณลักษณะการสแกนเครือขายอาจไมทํางานเนื่องจากการตั้ งคา ไฟรวอลล
เปลี่ยนแปลงหรือปดการใชงานการตั้งคาไฟรวอลล
คุณจําเปนตองตั้งคาซอฟต แวรรักษาความปลอดภ ัย/ไฟรวอลล ภายนอกใหอนุญาตการ
สแกนเครือขาย ถา ตองการเพิ่มพอรต 54925 สํา หรับการสแกนเครือขาย ปอนขอมูลดังนี้ :
 ในชื่อ: ปอนคํา อธิบาย เชน Brother NetScan
 ในหมายเลขพอรต: ปอน 54925
 ในโพรโทคอล: ตรวจสอบวา เลือก UDP
โปรดดูที่คูมือคําแนะนํา ที่ใหมากับซอฟตแวรรักษาความปลอดภัย/ไฟรวอลลภายนอกหรือ
ติดตอ ผูผลิตซอฟต แวร
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม คุณสามารถอานคําถามทีพ
่ บบอยและคํา แนะนํา ในวิธีการแกไขไดที่
http://solutions.brother.com/
(แม็คอินทอช)
เลือกเครื่องของคุณอีกครั้งในหนาตาง DeviceSelector (ตั วเลือกอุปกรณ)
จากเมนูปอบ-อัพแบบโมดั ลบนหนาจอหลักของ ControlCenter2

คุ ณลักษณะการรับ PC-Fax
เครือขายไมทํางาน

(Windows® เทานั้น)
คุณจําเปนตองตั้งคาซอฟต แวรรักษาความปลอดภ ัย/ไฟรวอลล ภายนอกใหอนุญาต
PC-FAX Rx ถาตองการเพิ่มพอรต 54926 สํา หรับ PC-FAX Rx เครือขา ย
ใหปอนข อมูลดังนี้:
 ในชื่อ: ปอนคํา อธิบาย เชน Brother PC-FAX Rx
 ในหมายเลขพอรต: ปอน 54926
 ในโพรโทคอล: เลือก UDP
โปรดดูที่คูมือคําแนะนํา ที่ใหมากับซอฟตแวรรักษาความปลอดภัย/ไฟรวอลลภายนอกหรือ
ติดตอ ผูผลิตซอฟต แวร
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม อานคําถามที่พบบอยและคำแนะนํา ในวิธีการแกไขไดที่
http://solutions.brother.com/

ไมสามารถติ ดตั้ งซอฟตแวร Brother
ได

(Windows®)
หากคํา เตือนซอฟตแวรความปลอดภัยปรากฏบนหนาจอคอมพิวเตอรในระหวางการติดตั้ง
เปลี่ยนการตั้งคาซอฟตแวรความปลอดภัยเพื่ออนุญาตใหโปรแกรมติดตั้งผลิตภัณฑ
Brother หรือโปรแกรมอื่นๆ ทํางาน
(แม็คอินทอช)
หากคุณใชฟงกชั่นไฟรวอลลของซอฟตแวรความปลอดภัยปองกันสปายแวรหรือไวรัส
ปดการใชงานชั่วคราวและติดตั้ งซอฟตแวร Brother

ไมสามารถเชื่อมตอเครือขา ยแบบไร
สาย

ตรวจสอบปญหาโดยใช WLAN Report (รายงาน WLAN) กด

(MFC-9330CDW และ
MFC-9340CDW)

All Settings (การตั้งคาทั้งหมด), Print Reports (รายงานการพิมพ),
WLAN Report (รายงาน WLAN) จากนั้นจึ งกด OK (ตกลง)
(uuคูมือการติดตั้งเครื่องอยางงาย)

B

,
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ปญหาอื่นๆ
ปญหา

คําแนะนํา

เครื่องพิมพไมเปดทํา งาน

สถานการณการเชื่อมตอไฟฟาที่รายแรง (เชน ฟาผ าหรือไฟกระชาก)
อาจกระตุนใหกลไกความปลอดภัยภายในของเครื่องพิ มพทํางาน กดคาง
เพื่ อปดเครื่อง และถอดสายไฟออก รอสิบนาที จากนั้นเสียบสายไฟเขากับปลั๊กไฟ และกด
เพื่อเปดเครื่องพิ มพอีกครั้ง
หากปญหายังไมไดรับการแกไข และคุณใชตัวตั ดไฟ ปลดปลั๊กเพื่อใหมั่นใจวาไมเกิดปญหา
เสียบสายไฟของเครื่องเขากับเตา รับไฟฟา ทีผ
่ นังอื่นที่ใชงานไดโดยตรง
หากยั งคงไมมีไฟเขา ลองเปลี่ ยนสายไฟอื่น

เครื่องพิมพไมสามารถพิ มพขอมูล EPS
ที่มีขอมูลไบนารีกับไดรเวอรเครื่อง
พิมพ BR-Script3

(Windows ®)
เพื่อพิมพขอมูล EPS ใหดํา เนินการดังตอไปนี้:

a

สําหรับ Windows® 7 และ Windows Server® 2008 R2:
คลิ กปุม

(เริ่ม) > อุปกรณแ ละเครื่องพิมพ

สําหรับ Windows Vista® และ Windows Server® 2008:
คลิ กปุม
(Start (เริ่ม)) > Control Panel (แผงควบคุม) >
Hardware and Sound (ฮารดแวรและเสียง) > Printers (เครื่องพิมพ )
สําหรับ Windows® XP และ Windows Server® 2003
คลิ กปุม Start (เริ่ม) > Printers and Faxes (เครื่องพิมพ และแฟกซ)
สําหรับ Windows® 8 และ Windows Server® 2012
เลื่อนเมาสของคุณไปที่มุมลางขวาของเดสกท็อป เมื่อแถบเมนู ปรากฏขึ้น ใหคลิก
การตั้งคา > แผงควบคุม ในกลุม ฮารดแวรและเสีย ง 1 คลิก
ดูอุปกรณ และเครื่องพิ มพ

b

สําหรับ Windows® 7, Windows® XP, Windows Vista®, Windows Server ®
2003, Windows Server® 2008 และ Windows Server® 2008R2:
คลิกขวาไอคอน Brother MFC-XXXX 2 แลวเลือก คุณ สมบัติเครื่องพิ มพ
จากนั้นเลือก Brother MFC-XXXX BR-Script3

3

สําหรับ Windows® 8 และ Windows Server® 2012:
คลิ กขวาไอคอน Brother MFC-XXXX BR-Script3 แลวเลือก
คุณสมบัติเครื่องพิมพ

c

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

(แม็คอินทอช)
หากเครื่องของคุ ณเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรดวยอินเตอรเฟส USB
คุณไมสามารถพิ มพขอมูล EPS ทีม
่ ีขอมูลไบนารีได คุณสามารถพิ มพขอมูล EPS
ที่เครื่องผานเครือขาย สําหรั บการติดตั้งไดรเวอรเครื่ องพิ มพ BR-Script3 ผานเครือขาย
เข าไปที่ Brother Solutions Center ที่ http://solutions.brother.com/
1

สํา หรับ Windows Server® 2012: ฮารดแวร

2

สํา หรับ Windows® XP, Windows Vista®, Windows Server ® 2003 และ Windows Server® 2008:
Brother MFC-XXXX BR-Script3

3

สํา หรับ Windows® XP, Windows Vista®, Windows Server ® 2003 และ Windows Server® 2008: Properties (คุ ณสมบัติ)
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การแกไขปญหา

การตั้งคาการตรวจจับเสียง
สัญญาณตอเลขหมาย
เมื่อคุณสงโทรสารโดยอัตโนมัติโดยคาเริ่มตน
เครื่องของคุณจะรอระยะเวลาหนึ่งกอนเริ่มหมุน
หมายเลข
เมื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งคาเสียงสัญญาณตอ
เลขหมายไปที่ Detection (การตรวจหา)
คุณสามารถสั่งใหเครื่องของคุณหมุนทันทีที่ตรวจ
จับเสียงสัญญาณตอเลขหมาย
การตั้งคานี้ชวยประหยัดเวลาชวงหนึ่งเมื่อสง
โทรสารไปยังหมายเลขหลายหมายเลขที่แตกตาง
กัน
ถาคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งคาและเริ่มประสบปญหา
ในการตอหมายเลข
คุณควรเปลี่ยนกลับไปที่การตั้งคาเริ่มตน
No Detection (ไมมีการตรวจหา)

a

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

d
e
f
g
h

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Initial Setup (การตั้งคาเริ่มตน)
กด Initial Setup (การตั้งคาเริ่มตน)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Dial Tone (เสียงหมุนการโทรออก)
กด Dial Tone (เสียงหมุนการโทรออก)
กด Detection (การตรวจหา) หรือ
No Detection (ไมมีการตรวจหา)
กด

B

สัญญาณรบกวนสายโทรศัพท /
VoIP

B

ถาคุณประสบปญหาในการสงหรือรับโทรสารเนื่อง
จากมีสัญญาณรบกวนในสายโทรศัพท
ขอแนะนําใหคุณปรับการปรับสมดุลสําหรับเครือ
่ ง
ที่เขากันไดเพื่อลดความเร็วของโมเด็มสําหรับการ
ทํางานของโทรสาร

a

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

d
e

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Initial Setup (การตั้งคาเริ่มตน)
กด Initial Setup (การตั้งคาเริม
่ ตน)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Compatibility
(ความสามารถใชงานดวยกันได)

f

กด Compatibility
(ความสามารถใชงานดวยกันได)

g

กด High (สูง), Normal (ธรรมดา) หรือ
Basic(for VoIP)
(พื้นฐาน (สําหรับ VoIP))
 Basic(for VoIP)
(พื้นฐาน (สําหรับ VoIP))
ลดความเร็วของโมเด็มเหลือ 9600 bps
และปด ECM
(โหมดการแกไขขอผิดพลาด)
ถาปญหาสัญญาณรบกวนในสาย
โทรศัพทของคุณเกิดขึ้นซ้ําอีก
คุณอาจตองการใชเมื่อจําเปนเทานั้น
เพื่อปรับปรุงความเขากันไดกับบริการ
VoIP สวนใหญ Brother
แนะนําใหเปลี่ยนการตั้งคาความเขากัน
ไดเปน Basic(for VoIP)
(พื้นฐาน (สําหรับ VoIP))
 Normal (ธรรมดา)
ตั้งคาความเร็วของโมเด็มที่ 14400 bps
 High (สูง) ตั้งคาความเร็วของโมเด็มที่
33600 bps
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B

h

กด

หมายเหตุ
• VoIP (Voice over IP)
เปนประเภทระบบโทรศัพทที่ใชการเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตแทนสายโทรศัพททั่วไป
• บราเดอรไมแนะนําใหใชสาย VoIP
ขอจํากัดของ VoIP
โดยทั่วไปอาจทําใหบางฟงกชั่นของเครื่องโทร
สารทํางานผิดพลาด
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การปรับปรุงคุณภาพการพิมพ
หากคุณประสบปญหาคุณภาพการพิมพ พิมพหนากระดาษสําหรับการทดสอบกอน (

B

, All Settings

(การตั้งคาทั้งหมด), Printer (เครื่องพิมพ), Print Options (ตัวเลือกการพิมพ), Test Print
(การทดลองพิมพ)) หากเอกสารที่พิมพออกมามีคุณภาพดี ปญหาอาจไมไดอยูที่เครื่องพิมพ
ตรวจสอบการเชื่อมตอสายอินเตอรเฟสและลองพิมพเอกสารอื่น
ถาเอกสารที่พิมพออกมาหรือหนากระดาษสําหรับการทดสอบจากเครื่องประสบปญหาคุณภาพ
ตรวจสอบขั้นตอนตอไปนี้กอน จากนั้น หากคุณยังคงประสบปญหาคุณภาพการพิมพ
ตรวจสอบแผนผังดานลางและทําตามคําแนะนํา

หมายเหตุ
Brother ไมแนะนําใหใชตลับผงหมึก (โทนเนอร) อื่นนอกจากตลับผงหมึก (โทนเนอร) ของแทของ
Brother หรือเติมผงหมึก (โทนเนอร) ในตลับผงหมึก (โทนเนอร) ที่ใชแลวดวยผงหมึก (โทนเนอร)
จากแหลงอื่น

a

เพื่อใหไดคุณภาพการพิมพที่ดีที่สุด ขอแนะนําใหใชกระดาษที่แนะนํา
ตรวจสอบวาคุณใชกระดาษที่ตรงตามขอกําหนดของเรา (ดู กระดาษและสื่อสิ่งพิมพ อื่นๆ
ที่ใชรวมกับเครื่องพิมพ ได uu หนา 30)

b

ตรวจสอบวาชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) และตลับผงหมึก (โทนเนอร) ไดรับการติดตั้งอยางถูกตอง

ตัวอยางคุณภาพการพิมพไมได
มาตรฐาน

คําแนะนํา
 ปรับขอบการพิมพที่แอพพลิเคชั่นของคุณ
และสั่งพิมพงานใหมอีกครั้ง

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

ABCDEFGH
abcdefghijk

ABCD
abcde
01234
หนาที่พิมพถูกบีบ มีเสนแนวนอน
หรือตัวอักษรที่ขอบดานบน ลาง ซาย
และขวาถูกตัดหายไป

0123456789012345678901
9876543210987654321098

0123456789012345678901
9876543210987654321098

012345678
987654321

012345678
987654321

012345
987654

012345
987654

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

B

 ปรับความหนาแนนการทําสําเนา และคอนทราสต
(uuคูมือขั้นสูงสําหรับผูใช: การปรับความเขมและคอนทราสต)

ตัวอักษรที่เปนสีและตัวอักษรบางใน
เอกสารตนฉบับ
เมื่อถายสําเนาออกมาแลวไมชัดเจน
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ตัวอยางคุณภาพการพิมพไมได
มาตรฐาน
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

คํา แนะนํา
 ดําเนินการปรับแตงคาของสีอีกครั้งโดยใชจอสัมผัสหรือไดรเวอร
เครื่องพิมพ (ดู การปรับแตงคาของสี uu หนา 117)
 ปรับความหนาแนนการทําสําเนา และคอนทราสต ถาคุณทําสําเนา
(uuคูมือขั้นสูงสําหรับผูใช: การปรับความเขมและคอนทราสต)
 ตรวจสอบวา โหมดรูปแบบการประหยัดผงหมึก (โทนเนอร)
นั้นปดอยู จากจอสัมผัสหรือจากไดรเวอรเครื่องพิมพ

สีจางหรือไมชัดเจนทั้งหนา

 ตรวจสอบวาการตั้งคาชนิดสื่อในไดรเวอรตรงกับชนิดกระดาษที่คุณ
กําลังใชงาน (ดู กระดาษและสื่อสิ่งพิมพ อื่นๆ
ที่ใชรวมกับเครื่องพิมพ ได uu หนา 30)
 เขยาตลับผงหมึก (โทนเนอร) ทั้งสีต
่ ลับอยางนุม
 นวล
 เช็ดหนาตางของหัว LED ทั้งสี่หัวดวยผาแหงและไมเปนขุย (ดู
ทําความสะอาดหัว LED uu หนา 104)

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

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

 เช็ดหนาตางของหัว LED ทั้งสี่หัวดวยผาแหงและไมเปนขุย (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)

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

เสนหรือแถบสีข าวตลอดหนา
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การแกไขปญหา

ตัวอยางคุณภาพการพิมพไมได
มาตรฐาน

คําแนะนํา
 เช็ดแถบกระจกสแกนเนอรดวยผานุม แหง และไมเปนขุย (ดู
การทําความสะอาดกระจก สแกนเนอร uu หนา 105)

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

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

 ทําความสะอาดสายโคโรนาทั้งสี่เสน (หนึ่งเสนสําหรับแตละสี)
ภายในชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) โดยการเลื่อนจุดตั้งระยะสีเขียว
(ดู การทําความสะอาดสายโคโรนา uu หนา 107)
 ตรวจสอบจุดตัง ระยะสีเขียวของสายโคโรนาวากลับไปสูตําแหนงเริม
ตน (a)(1)

1
เสนหรือแถบสีตลอดหนา

 เปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร) ที่ตรงกับสีของเสนหรือแถบ (ดู
การเปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร) uu หนา 79)
เพื่อระบุสีของตลับผงหมึก (โทนเนอร) เยี่ยมชมเราที่
http://solutions.brother.com/
เพื่อดูคําถามที่พบบอยและคําแนะนําในการแกปญหา
 ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) อาจเสียหาย
ติดตั้งชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) (ดู
การเปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 87)
เพื่อระบุสีของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) เยี่ยมชมเราที่
http://solutions.brother.com/
เพื่อดูคําถามที่พบบอยและคําแนะนําในการแกปญหา

B
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ตัวอยางคุณภาพการพิมพไมได
มาตรฐาน
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

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

คํา แนะนํา
 ระบุสีที่ทําใหเกิดปญ หา และเปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร)
ที่มีสีต รงกับเสนดังกลาว (ดู การเปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร)
uu หนา 79)
เพื่อระบุสข
ี องตลับผงหมึก (โทนเนอร) เยี่ยมชมเราที่
http://solutions.brother.com/
เพื่อดูคําถามที่พบบอยและคําแนะนําในการแกปญหา
 ระบุสีที่ทําใหเกิดปญ หา และติดตั้งชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) (ดู
การเปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 87)

เสนสีพาดบนหนา

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

เพื่อระบุสข
ี องชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) เยี่ยมชมเราที่
http://solutions.brother.com/
เพื่อดูคําถามที่พบบอยและคําแนะนําในการแกปญหา
 ตรวจสอบวาการตั้งคาชนิดสื่อในไดรเวอรตรงกับชนิดกระดาษที่คุณ
กําลังใชงาน (ดู กระดาษและสื่อสิ่งพิมพ อื่นๆ
ที่ใชรวมกับเครื่องพิมพ ได uu หนา 30)
 ตรวจสอบสภาพแวดลอมของเครื่องพิมพ
สภาพแวดลอมที่มีความชื้นสูงอาจทําใหการพิมพมีชองโหว
(uuคูมือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ :
เลือกตําแหนงที่ปลอดภัยสําหรับผลิต ภัณฑของคุณ)

จุดสีขาวหรือการพิมพที่มีรูโหว

 หากปญหาไมไดรับการแกไ ขหลังจากพิมพจํานวนไมกี่หนา
อาจมีวัตถุแปลกปลอม เชน
กาวจากฉลากติดอยูที่ผิวของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) (ดู
การทําความสะอาดชุดแมแบบ สรางภาพ (ดรัม) uu หนา 110)
 ระบุสีที่ทําใหเกิดปญ หา และติดตั้งชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) (ดู
การเปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 87)
เพื่อระบุสข
ี องชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) เยี่ยมชมเราที่
http://solutions.brother.com/
เพื่อดูคําถามที่พบบอยและคําแนะนําในการแกปญหา

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

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

 ระบุสีที่ทําใหเกิดปญ หา และติดตั้งตลับผงหมึก (โทนเนอร) (ดู
การเปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร) uu หนา 79)
เพื่อระบุสข
ี องตลับผงหมึก (โทนเนอร) เยี่ยมชมเราที่
http://solutions.brother.com/
เพื่อดูคําถามที่พบบอยและคําแนะนําในการแกปญหา
 ระบุสีที่ทําใหเกิดปญ หา และติดตั้งชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) (ดู
การเปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 87)

หนาวางหรือบางสีหายไป

158

เพื่อระบุสข
ี องชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) เยี่ยมชมเราที่
http://solutions.brother.com/
เพื่อดูคําถามที่พบบอยและคําแนะนําในการแกปญหา

การแกไขปญหา

ตัวอยางคุณภาพการพิมพไมได
มาตรฐาน

94 mm

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

คําแนะนํา
 หากปญหาไมไดรับการแกไขหลังจากพิมพหนาวางจํานวนไมกี่หนา
อาจมีวัตถุแปลกปลอม เชน
กาวจากฉลากติดอยูที่ผิวของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
ทําความสะอาดชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) (ดู
การทําความสะอาดชุดแมแบบ สรางภาพ (ดรัม) uu หนา 110)
 ระบุสท
ี ี่ทําใหเกิดปญหา และติดตั้งชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) (ดู
การเปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 87)

94 mm

จุดสีที่ชวง 94 มม.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

24 mm

เพื่อระบุสีของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) เยี่ยมชมเราที่
http://solutions.brother.com/
เพื่อดูคําถามที่พบบอยและคําแนะนําในการแกปญหา
 ระบุสท
ี ี่ทําใหเกิดปญหา และติดตั้งตลับผงหมึก (โทนเนอร) (ดู
การเปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร) uu หนา 79)
เพื่อระบุสีของตลับผงหมึก (โทนเนอร) เยี่ยมชมเราที่
http://solutions.brother.com/
เพื่อดูคําถามที่พบบอยและคําแนะนําในการแกปญหา

24 mm

จุดสีที่ชวง 24 มม.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

 ตรวจสอบสภาพแวดลอมของเครื่องพิมพ
สภาพแวดลอมที่มีความชื้นและอุณหภูมิสูง
อาจทําใหเกิดปญหาคุณภาพการพิมพนี้
 ระบุสท
ี ี่ทําใหเกิดปญหา และติดตั้งตลับผงหมึก (โทนเนอร) (ดู
การเปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร) uu หนา 79)
เพื่อระบุสีของตลับผงหมึก (โทนเนอร) เยี่ยมชมเราที่
http://solutions.brother.com/
เพื่อดูคําถามที่พบบอยและคําแนะนําในการแกปญหา

ผงหมึก (โทนเนอร) กระจัดกระจาย
หรือเปนคราบผงหมึก (โทนเนอร)

 ระบุสท
ี ี่ทําใหเกิดปญหา และติดตั้งชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) (ดู
การเปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 87)
เพื่อระบุสีของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) เยี่ยมชมเราที่
http://solutions.brother.com/
เพื่อดูคําถามที่พบบอยและคําแนะนําในการแกปญหา

B
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ตัวอยางคุณภาพการพิมพไมได
มาตรฐาน
สีข องงานพิมพข องคุณไมตรงตามที่
คาดหมาย

คํา แนะนํา
 เพื่อปรับปรุงความหนาแนนสี ปรับแตงคาของสี
โดยใชจอสัมผัสตามดวยไดรเวอรเครื่องพิมพ (ดู
การปรับแตงคาของสี uu หนา 117)
 เพื่อปรับตําแหนงการพิมพสีเพื่อใหภาพคมขึ้น
ทําการลงทะเบียนสีอัตโนมัติโดยผานจอสัมผัส (ดู
การลงทะเบียนอัตโนมัติ uu หนา 118)
 ปรับความหนาแนนการทําสําเนา และคอนทราสต ถาคุณทําสําเนา
(uuคูมือขั้นสูงสําหรับผูใช: การปรับความเขมและคอนทราสต)
 ตรวจสอบวา โหมดรูปแบบการประหยัดผงหมึก (โทนเนอร)
นั้นปดอยู จากจอสัมผัสหรือจากไดรเวอรเครื่องพิมพ
(uuคูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช)
 ถาคุณภาพการพิมพต่ํา ลางกลองทําเครื่องหมายที่
เพิ่มประสิทธิภาพสีเทา ในไดรเวอรเครื่องพิมพ
(uuคูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช)
 ถาคุณภาพการพิมพของสวนสีดําไมเปนตามที่คาดหมาย
เลือกกลองทําเครื่องหมาย เพิ่มประสิทธิภาพในการพิมพสีดํา
ในไดรเวอรเครื่องพิมพ (uuคูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช)
 ระบุสีที่ทําใหเกิดปญ หา และติดตั้งตลับผงหมึก (โทนเนอร) (ดู
การเปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร) uu หนา 79)
เพื่อระบุสข
ี องตลับผงหมึก (โทนเนอร) เยี่ยมชมเราที่
http://solutions.brother.com/
เพื่อดูคําถามที่พบบอยและคําแนะนําในการแกปญหา
 ระบุสีที่ทําใหเกิดปญ หา และติดตั้งชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) (ดู
การเปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 87)
เพื่อระบุสข
ี องชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) เยี่ยมชมเราที่
http://solutions.brother.com/
เพื่อดูคําถามที่พบบอยและคําแนะนําในการแกปญหา
 ตรวจสอบวาเครื่องตั้งอยูบนพื้นผิวแข็งและเป็นแนวระดับ

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

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

 ดําเนินการลงทะเบียนสีอัตโนมัติโดยใชจอสัมผัส (ดู
การลงทะเบียนอัตโนมัติ uu หนา 118)
 ระบุสีที่ทําใหเกิดปญ หา และติดตั้งชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) (ดู
การเปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 87)
เพื่อระบุสข
ี องชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) เยี่ยมชมเราที่
http://solutions.brother.com/
เพื่อดูคําถามที่พบบอยและคําแนะนําในการแกปญหา

การลงทะเบียนสีคลาดเคลื่อน
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 ติดตั้งชุด สายพานลําเลียงกระดาษ (ดู

การเปลี่ยนชุดสายพานลําเลียง กระดาษ uu หนา 92)

การแกไขปญหา

ตัวอยางคุณภาพการพิมพไมได
มาตรฐาน
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

คําแนะนํา
 ดําเนินการปรับแตงคาของสีอีกครั้งโดยใชจอสัมผัสหรือไดรเวอร
เครื่องพิมพ (ดู การปรับแตงคาของสี uu หนา 117)
 ปรับความหนาแนนการทําสําเนา และคอนทราสต ถาคุณทําสําเนา
(uuคูมือขั้นสูงสําหรับผูใช: การปรับความเขมและคอนทราสต)
 ลางชองใสเครื่องหมาย เพิ่มประสิทธิภาพสีเทา
ในไดรเวอรเครื่องพิมพ (uuคูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช.)
 ระบุสท
ี ี่ทําใหเกิดปญหา และติดตั้งตลับผงหมึก (โทนเนอร) (ดู
การเปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร) uu หนา 79)

ปรากฏความหนาแนนไมสม่ําเสมอเปน
ชวงๆ ตลอดหนา

เพื่อระบุสีของตลับผงหมึก (โทนเนอร) เยี่ยมชมเราที่
http://solutions.brother.com/
เพื่อดูคําถามที่พบบอยและคําแนะนําในการแกปญหา
 ระบุสท
ี ี่ทําใหเกิดปญหา และติดตั้งชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) (ดู
การเปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 87)
เพื่อระบุสีของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) เยี่ยมชมเราที่
http://solutions.brother.com/
เพื่อดูคําถามที่พบบอยและคําแนะนําในการแกปญหา
 ตรวจสอบวาโหมดรูปแบบการประหยัด ผงหมึก (โทนเนอร)
นั้นปดอยู จากจอสัมผัสหรือจากไดรเวอรเครื่องพิมพ
(uuคูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช)

W X Y Z
A
B
C
D
E

 เปลี่ยนความละเอียดในการพิมพ
 ถาคุณใชงานไดรเวอรเครื่องพิมพใน Windows เลือก
ปรับปรุงรูปแบบในการพิมพ
ในแท็บพื้นฐานของการตั้งคาการพิมพ
(uuคูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช)

เสนบางๆ หายไปจากภาพ

B
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ตัวอยางคุณภาพการพิมพไมได
มาตรฐาน

คํา แนะนํา
 ตรวจสอบวาฝาครอบดา นหลังปดเรียบรอย

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

 ตรวจสอบวาคันโยกสีเทาทังสองคันดานในฝาครอบดานหลังลวนอยู
ในตําแหนงยกขึ้น (1) ดึงคันโยกสีเทาทั้งสองขึ้นจนสุด

1

รอยยับ

 ตรวจสอบวาการตั้งคาชนิดสื่อในไดรเวอรตรงกับชนิดกระดาษที่คุณ
กําลังใชงาน (ดู กระดาษและสื่อสิ่งพิมพ อื่นๆ
ที่ใชรวมกับเครื่องพิมพ ได uu หนา 30)
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การแกไขปญหา

ตัวอยางคุณภาพการพิมพไมได
มาตรฐาน

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

คําแนะนํา
 ตรวจสอบสภาพแวดลอมของเครื่องพิมพ
สภาพแวดลอมที่มีความชื้นและอุณหภูมิต่ํา
อาจทําใหเกิดปญหาคุณภาพการพิมพนี้
(uuคูมือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ :

เลือกตําแหนงที่ปลอดภัยสําหรับผลิตภัณฑของคุณ)

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

ภาพซอน

 ตรวจสอบวาการตั้งคาชนิดสื่อในไดรเวอรตรงกับชนิดกระดาษที่คุณ
กําลังใชงาน (ดู กระดาษและสื่อสิ่งพิมพ อื่นๆ
ที่ใชรวมกับเครื่องพิมพ ได uu หนา 30)
 ตรวจสอบวาคันโยกสีเทาทัง สองคันดานในฝาครอบดานหลังลวนอยู
ในตําแหนงยกขึ้น (1) ดึงคันโยกสีเทาทั้งสองขึ้นจนสุด

1

 ระบุสท
ี ี่ทําใหเกิดปญหา และติดตั้งชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) (ดู
การเปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 87)
เพื่อระบุสีของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) เยี่ยมชมเราที่
http://solutions.brother.com/
เพื่อดูคําถามที่พบบอยและคําแนะนําในการแกปญหา

B
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ตัวอยางคุณภาพการพิมพไมได
มาตรฐาน

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

คํา แนะนํา
 ตรวจสอบวาคันโยกสีเทาทังสองคันดานในฝาครอบดานหลังลวนอยู
ในตําแหนงยกขึ้น (1) ดึงคันโยกสีเทาทั้งสองขึ้นจนสุด

1

การแกไขตําแหนง

 ตรวจสอบวาการตั้งคาชนิดสื่อในไดรเวอรตรงกับชนิดกระดาษที่คุณ
กําลังใชงาน (ดู กระดาษและสื่อสิ่งพิมพ อื่นๆ
ที่ใชรวมกับเครื่องพิมพ ได uu หนา 30)
 เลือกโหมด การปรับปรุงการเกาะติดของผงหมึก
ในไดรเวอรเครื่องพิมพ (uuคูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช)
หากตัวเลือกนี้ไมชวยปรับปรุงใหดีขึ้นในระดับที่เพียงพอ
เปลี่ยนการตั้งคาไดรเวอรเครื่องพิมพใน ชนิดกระดาษ
ไปที่การตั้งคากระดาษชนิดหนา ถาคุณพิมพซองจดหมาย เลือก
ซองชนิดหนา ในการตั้งคาชนิดสื่อ
 เลือกโหมด ลดการมวนของกระดาษ ในไดรเวอรเครื่องพิมพ
(uuคูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช)
ถาปญหาไมไดรับการแกไข เลือก กระดาษธรรมดา
ในการตั้งคาชนิดสือ
่
 ถาคุณพิมพซองจดหมาย เลือก ซองชนิดบาง
ในการตั้งคาชนิดสือ
่ ของไดรเวอรเครื่องพิมพ

มวนหรือเปนคลื่น

 ถาคุณไมไดใชงานเครื่องเปนประจํา
กระดาษอาจอยูในถาดใสกระดาษนานเกินไป
พลิกปกกระดาษในถาดใสกระดาษ นอกจากนี้
คลี่การเรียงกระดาษออกและพลิกกลับกระดาษ 180˚
ในถาดใสกระดาษ
 จัดเก็บกระดาษในที่ที่ไมสัมผัสกับอุณหภูมิสงู และความชื้นสูง
 เปดฝาครอบดา นหลัง (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา)
เพื่อใหกระดาษที่พิมพออกทางถาดรองรับเอกสารออกแบบ
หงายหนา
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การแกไขปญหา

EFGHIJKLMN

ABCDEFG

ตัวอยางคุณภาพการพิมพไมได
มาตรฐาน

คําแนะนํา
 ตรวจสอบวาคันโยกสําหรับพิมพซองจดหมายภายในฝาครอบดาน
หลังนั้นถูกดึงลงมายังตําแหนงซองจดหมายเมื่อคุณพิมพซอง
จดหมาย (ดู บรรจุกระดาษลงในชองปอน เอกสารเอนกประสงค
uu หนา 24)

หมายเหตุ
เมื่อคุณดําเนินการพิมพจนเสร็จสิ้น เปดฝาครอบดา นหลัง
และตั้งคาใหมใหตําแหนงคันโยกสีเทาทั้งสองกลับสูตําแหนงเดิม
(1) ดึงคันโยกสีเทาทั้งสองขึ้นจนสุด

1

รอยยับบนซองจดหมาย

B
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ขอมูลเครื่องพิมพ
การตรวจสอบหมายเลขของ
ตัวเครื่อง

B

B

การตรวจสอบเวอรชั่นของ
เฟรมแวร
คุณสามารถดูเวอรชั่นของเฟรม
 แวรของเครื่องได
ในจอสัมผัส

คุณสามารถดูหมายเลขของตัวเครื่องพิมพบน
จอสัมผัส

a

กด

a

กด

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

b
c

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

d
e

กด Machine Info. (ขอมูลเครื่อง)

d
e
f
g
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ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Machine Info. (ขอมูลเครื่อง)
กด Machine Info. (ขอมูลเครื่อง)
กด Serial No. (หมายเลขเครื่อง)
จอสัมผัสจะแสดงหมายเลขของตัวเครือ
่ ง
กด

B

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Machine Info. (ขอมูลเครื่อง)

กด Firmware Version
(เวอรชั่นเฟรมแวร)

f

จอสัมผัสจะแสดงขอมูลเวอรชันของเฟรม
 แวร
ของเครื่อง

g

กด

การแกไขปญหา

ฟงกชั่นตั้งคาใหม
ฟงกชั่นตั้งคาใหมมีดังตอไปนี้:
1 Network (เครือขาย)
คุณสามารถตั้งคาใหมเซิรฟเวอรการพิมพภาย
ในไปยังการตั้งคาโรงงานเริ่มตน เชน
รหัสผานและขอมูลเลขที่อยูไอพี
2 Address Book & Fax
(สมุดที่อยูและโทรสาร)
สมุดที่อยูและโทรสารจะตั้งคาใหมสําหรับการ
ตั้งคาตอไปนี้:
 สมุดที่อยู

B

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

วิธีการตั้งคาใหมเครื่อง

a

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

(ที่อยูและกลุม)
 งานโทรสารที่ตั้งโปรแกรมไวในหนวย
ความจํา
(การดึงสัญญาณโทรสาร,
การชะลอการสงโทรสาร,
การสงสัญญาณแบทช)
 การตั้งคาขอมูลประจําเครื่อง
(ชื่อและหมายเลข)

d
e
f
g

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

h

 การตั้งคารหัสผานการล็อคการทํางาน
3 All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)
คุณสามารถตั้งคาใหมการตั้งคาเครื่องทั้งหมด
กลับไปที่ คาเริ่มตนจากโรงงาน
Brother
ขอแนะนําใหคุณดําเนินการเชนนี้ในกรณีที่คุณ
นําเครือ
่ งไปทิ้ง

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Initial Setup (การตั้งคาเริ่มตน)
กด Initial Setup (การตั้งคาเริม
่ ตน)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Reset (รีเซ็ต)
กด Reset (รีเซ็ต)
กด Network
(เครือขาย), Address Book & Fax
(สมุดที่อยูและโทรสาร)
หรือ All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)
เพื่อเลือกฟงกชั่นตั้งคาใหมที่คุณตองการ
ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:
 ถาตองการตั้งคาใหมการตั้งคา กด Yes
(ใช) และไปยังขั้นตอน i
 ถาตองการออกโดยไมเปลี่ยนแปลง กด
No (ไมใช) และไปยังขั้นตอน j

 การตั้งคารายงาน
(รายงานการตรวจสอบความถูกตองการสง
สัญญาณ/
รายการดัชนีโทรศัพท / บันทึกโทรสาร)

B

i

คุณจะถูกขอให รีบูท เครื่อง
ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:
 เพื่อ รีบูท เครือ
่ ง กด Yes (ใช) เปนเวลา
2 วินาที เครื่องจะเริม
่ การรีบูต
 เพื่อออกโดยไม รีบูท เครื่อง กด No
(ไมใช) ไปยังขั้นตอน j

หมายเหตุ
ถาคุณไมรีบูทเครือ
่ งของคุณ
การตั้งคาใหมจะไมเสร็จสมบูรณและการตั้งคา
ของคุณจะยังคงไมเปลี่ยนแปลง
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B

j

กด

หมายเหตุ
คุณสามารถตั้งคาใหมการตั้งคาเครือขายโดย
กด

, All Settings

(การตั้งคาทั้งหมด), Network (เครือขาย),
Network Reset (รีเซ็ตเครือขาย)
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C

ตารางการตั้งคาและคุณสมบัติ

การใชงานตารางการตั้ง
คา

C

C

หนาจอแสดงผลแบบ LCD
ระบบสัมผัสของเครื่องของคุณนั้นสามารถตั้งคา
และใชงานไดงาย
สิ่งที่คุณตองทํามีเพียงแคการกดที่การตั้งคาและ
ตัวเลือกที่คุณตองการ
เมื่อรายการนั้นปรากฏบนหนาจอ
เราสรางตารางการตั้งคาและตารางคุณสมบัติ
แบบเปนขั้นตอน
เพื่อใหคุณสามารถมองเห็นตัวเลือกทั้งหมดที่มี
สําหรับการตั้งคาและคุณสมบัติตา งๆ ไดในคราว
เดียว คุณสามารถใชงานตารางนี้เพื่อตั้งคาการตั้ง
คาที่คุณตองการในเครื่องไดอยางรวดเร็ว

C
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ตารางการตัง
้ คา

C

ตารางการตั้งคาจะชวยใหคุณเขาใจตัวเลือกและทางเลือกของเมนูที่พบไดในโปรแกรมของเครื่อง
คาที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู

(การตั้งคา)
ระดับ 1

C

ระดับ 2

ระดับ 3

ตัวเลือก

คําอธิบาย

Date (วันที่)

—

—

เพิ่ มวันทีแ
่ ละเวลาบนจอ
สั มผัส
และทีส
่ วนหั วโทรสารที่
คุ ณสง

ดูที่

Time (เวลา)

—

—

Daylight Save
(ประหยัดแสงกลางวัน)

—

Forward Hour
(ชั่วโมงล วงหนา)

เปลี่ ยนการปรับเวลาตาม
แสงอาทิตยดวยตนเอง

ดูที่

ตั้งค าเขตเวลาสําหรับ
ประเทศของคุณ

ดูที่

(Date & Time
(วันที่และเวลา))

ดูทห
ี่ นา

Backward Hour
(ชั่วโมงยอนหลัง)
Time Zone (เขตเวลา)

—

UTCXXX:XX

ดูที่ ผงหมึก (โทนเนอร) uu หนา 222

เขาถึ งเมนู Toner
(ผงหมึก (โทนเนอร))

222

(Toner (ผงหมึก
(โทนเนอร)))
Network (เครือขาย)

Wired LAN (LAN แบบใชสาย)

ดูที่ Wired LAN (LAN แบบใชสาย)
uu หนา 181

เขาถึ งเมนูการตั้งคา
LAN แบบมีสาย

181

WLAN

ดูที่ WLAN uu หนา 184

เขาถึงเมนูการตั้งคา
WLAN

184

—

ดู โทรสารที่คุณไดรับบน
จอสัมผัส

46

เขาถึ งเมนูการตั้งคา WiFi Direct™

187

(MFC-9330CDW
และ
MFC-9340CDW)
Fax Preview
(ตัวอยางโทรสาร)

—

Wi-Fi Direct

ดูที่ Wi-Fi Direct uu หนา 187

On (เปด)
Off (ปด)*

(MFC-9330CDW
และ
MFC-9340CDW)
คูมือขั้นสูงสํา หรับผูใช
คูมือการติดตั้ งเครื่องอยางงาย

คาที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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ตารางการตั้งคาและคุณสมบัติ

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ตัวเลือก

คําอธิบาย

Tray Setting
(การตัง้ คาถาดใสกระดาษ)

Paper Type
(ชนิดกระดาษ)

—

Thin (บาง)

ตั้งคาประเภทกระดาษ
ในถาดใสกระดาษ

29

ตั้งคาขนาดกระดาษใน
ถาดใสกระดาษ

29

ตั้งคาประเภทกระดาษ
ในถาดใสกระดาษ

29

ตั้งคาขนาดกระดาษใน
ถาดใสกระดาษ

29

เลือกการตั้ งคาพื้นฐาน
ของคุณ

172

Plain Paper
(กระดาษธรรมดา)*

(MFC-9330CDW
และ
MFC-9340CDW)

ดูที่หนา

Thick (หนา)
Thicker (หนากวา)
Recycled Paper
(กระดาษรีไซเคิล)
Paper Size
(ขนาดกระดาษ)

—

A4*
Letter (จดหมาย)
Legal
EXE
A5
A5 L
A6
Folio

A

—

—

Thin (บาง)
Plain Paper
(กระดาษธรรมดา)*

(Paper Type
(ชนิดกระดาษ))

Thick (หนา)

(MFC-9140CDN)

Thicker (หนากวา)
Recycled Paper
(กระดาษรีไซเคิล)
—

—

A4*
Letter (จดหมาย)

(Paper Size
(ขนาดกระดาษ))

Legal
EXE

(MFC-9140CDN)

A5
A5 L
A6
Folio

All Settings
(การตั้ งคา ทัง้ หมด)

ดูที่ การตั้งคา ทัง้ หมด uu หนา 172
คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช
คูมือการติ ดตั้ งเครื่องอยา งงา ย

C

คา ทีต
่ ั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจั นกํากับอยู
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การตั้งคาทั้งหมด

C

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ตัวเลือก

คําอธิบาย

General
Setup
(การตั้งคาทัว่ ไป)

Paper Type
(ชนิ ดกระดาษ)

—

—

Thin (บาง)

ตั้ งคาประเภทกระดาษ
ในถาดใสกระดาษ

29

ตั้ งคาขนาดกระดาษใน
ถาดใสกระดาษ

29

ปรั บระดับความดั งของ
เสียงเรียกเขา

21

ปรับระดับความดั งของ
เสี ยงเตือน

21

ปรับระดับความดั งของ
เสี ยงลํา โพง

21

Plain Paper
(กระดาษธรรมดา)*

ดูทห
ี่ นา

Thick (หนา)
Thicker (หนากวา)
Recycled
Paper
(กระดาษรีไซเคิล)
Paper Size
(ขนาดกระดาษ)

—

—

A4*
Letter (จดหมาย)
Legal
EXE
A5
A5 L
A6
Folio

Volume (เสียง)

Ring (กริง่ )

—

Off (ปด)
Low (ต่ํา)
Med (กลาง)*
High (สูง)

Beep
(เสียงเตือน)

—

Off (ปด)
Low (ต่ํา)*
Med (กลาง)
High (สูง)

Speaker
(ลําโพง)

—

Off (ปด)
Low (ต่ํา )
Med (กลาง)*
High (สูง)

LCD Settings
(การตั้งคาจอ LCD)

Backlight
(แบคไลท)

—

Light (สวาง)*
Med (กลาง)
Dark (มืด)

คูมือขั้นสูงสําหรั บผูใช
คาที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจั นกํากับอยู
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ปรับความสวางของ
แบคไลทจอสัมผัส

ดูที่

ตารางการตั้งคาและคุณสมบัติ

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ตัวเลือก

คําอธิบาย

General
Setup
(การตัง้ คาทัว่ ไป)

LCD Settings
(การตั้งคาจอ LCD)

Dim Timer
(ตัวตัง้ เวลาหรีแ่ สง)

—

Off (ปด)*

ตั้งคาวาจะใหแบคไลท
ของจอสัมผัสติดสวา ง
นานเทา ไรหลังจากกด
ปุมครั้งสุดทาย

10Secs (วินาที)

(ตอ)

20Secs (วินาที)

(ตอ)

ดูที่หนา
ดูที่

30Secs (วินาที)
Button
Settings
(การตั้ งคา ปุม)

Home
Button
Settings
(การตั้ งคาปุม
หน าหลัก)

—

Toner Save
(ประหยัดผงหมึก)

—

Sleep Time
(เวลาสลีป)

—

Home (หนาหลัก)*
More (เพิม่ เติม)
Shortcuts 1 (ทางลัด 1)

ตั้งคาหนาจอที่จะแสดง
เมื่อคุณกดปุมหนาหลัก
(

14

) บนแผงสัมผัส

Shortcuts 2 (ทางลัด 2)
Shortcuts 3 (ทางลัด 3)

Ecology
(ระบบนิเวศน)

On (เปด)
Off (ปด)*
ชวงเวลาแตกตาง
กันไปตามรุน

เพิ่มจํา นวนหนาที่
สามารถทําการพิ มพได
จากตลับผงหมึก
(โทนเนอร)

ดูที่

ประหยัดพลังงาน

3 Mins (3 นาที)*
Security
(ความปลอดภัย)

Function
Lock
(ล็อคฟงกชั่น)

Set
Password
(ตั้งรหัสผาน)

Verify (ตรวจสอบ)

คุณสามารถจํากัดการ
ทํางานของเครื่องที่
เลือกสําหรับผูใชไ ดสูง
สุด 25
รายและผูใชที่ถูก
จํากัดสิทธิ์
และผูใชสาธารณะอืน
่ ๆ
ทัง้ หมดทีไ่ มไดรับ
อนุ ญาต

Verify: (ตรวจสอบ)

หยุดผูใชที่ไมไดรับ
อนุ ญาตจากการเปลี่ยน
การตั้งคาของเครื่อง

Lock
OffOn
(ลงชื่อออก
เปด)

Setting
Lock
(ล็อคการตั้งคา )

Set
Password
(ตั้งรหัสผาน)
Lock
OffOn
(ลงชื่อออก
เปด)

Shortcut
Settings
(การตัง้ คาทางลัด)

(เลือกปุม
 ทางลัด)

Edit Shortcut
Name
(แกไขชื่อทางลัด)

—

—

เปลี่ยนชื่อทางลัด

20

Delete (ลบ)

—

—

ลบทางลัด

20

คูมอ
ื ขั้นสูงสําหรั บผูใช
ค าที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจั นกํากับอยู

C

173

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ตัวเลื อก

คําอธิบาย

Fax (โทรสาร)

Setup
Receive
(ตั้งค าการรับ)

Receive
Mode
(โหมดรับ)

—

Fax (โทรสาร)*

เลือกโหมดการรับของ
ตัวเครื่องทีต
่ รงตาม
ความตองการของคุณ
ที่สุด

41

ตั้งคาจํา นวนครั้งเสียง
เรียกเขากอนเครื่องรับ
สายในโหมดโทรสาร
หรือโหมดโทรสาร/โทร
ศัพท

44

ตั้งคาระยะเวลา
เสียงเรียกที่ดังติดกัน
แบบสองครั้ง
ในโหมดโทรสาร/
โทรศัพท

44

ดูโทรสารทีค
่ ุ ณไดรับบน
จอสัมผัส

46

รับขอความโทรสาร
อัตโนมัติเมื่อคุ ณตอบ
รับสายโทรเขา
และไดยินเสียงโทรสาร

45

อนุญาตใหคุณรับสาย
ทั้งหมดจากโทรศัพท
สายตอหรือโทรศัพท
ภายนอก
และใชรหัสเพื่อเปดหรือ
ปดเครื่อง
คุณสามารถปรับรหัส
เหลานี้ใหเปนสวนตัว

55

Fax/Tel
(โทรสาร/โทรศัพท)

ดูที่หนา

External TAD
(TAD ภายนอก)
Manual (ดวยตนเอง)
Ring Delay
(หนวงเวลาเสียงเรียก)

—

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

—

Fax Preview
(ตัวอยางโทรสาร)

—

Fax Detect
(ตรวจหาโทรสาร)

—

Remote
Codes
(รหัสระยะไกล)

—

(0 - 10)
2*

20Secs (วินาที)
30Secs (วินาที)*
40Secs (วินาที)
70Secs (วินาที)
On (เปด)
Off (ปด)*
On (เปด)*
Off (ปด)

Remote Codes
(รหัสระยะไกล)
(ตัวเลือก)
On (เปด)
Off (ปด)*
Act.Code
(รหัสเปดใชงานเค
รื่ อง) (l51)
Deact.Code
(รหั สปดใชงานเครื่
อง) (#51)

Auto Reduction
(การลดโดยอัตโนมัต)ิ

—

On (เปด)*
Off (ปด)

คูมือขั้นสูงสําหรั บผูใช
คาที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจั นกํากับอยู
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ยอขนาดโทรสารเขา

ดูที่

ตารางการตั้งคาและคุณสมบัติ

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ตัวเลือก

คําอธิบาย

Fax (โทรสาร)

Setup
Receive
(ตั้งคาการรับ)

Memory Receive
(รับดวยหนวยความจํา)

—

Off (ปด)*

ตั้ งคา เครื่องใหสงตอ
ขอความโทรสารเพื่อจัด
เก็บโทรสารรับเขาใน
หนวยความจํา
(เพื่อใหคุณเรียกดูขณะ
อยูหา งจากเครื่องของ
คุณ)
หรือเพื่อสงโทรสารไป
ยังคอมพิ วเตอรของคุณ

(ตอ)

Fax Forward
(สงตอโทรสาร)

(ตอ)

Fax Storage
(จั ดเก็บโทรสาร)
PC Fax Receive
(รับโทรสารดวย PC)
(งานพิมพสํารอง)

Anti-Junk Fax
(ปดกั้นโทรสารขยะ)

Print Density
(ความเขมการพิมพ)

—

Register
(ลงทะเบียน)

ลงทะเบียนหมายเลข
โทรสาร/โทรศัพท
สูงสุด 100
หมายเลขไปยังรายการ
ปดกัน
้

Delete (ลบ)

ลบหมายเลขที่ลง
ทะเบียนไวออกจาก
รายการหมายเลข
โทรสาร/โทรศัพทที่ถูก
ปดกัน
้

Print Reports
(รายงานการพิมพ )

พิ มพรายการของหมาย
เลขโทรสาร/โทรศัพท
ที่ลงทะเบียนไวใน
รายการปดกัน
้

*
—

2-sided (2 ดาน)

—

On (เปด)
Off (ปด)*
On (เปด)
Off (ปด)*

Setup Send
(ตั้งคาการสง)

Batch TX (ชุด TX)

—

ดูที่

ถาคุณเลือก
สงตอโทรสาร หรือรับ
PC-Fax
คุ ณสามารถเปดงาน
พิมพสํา รองในคุณ
ลักษณะความปลอดภัย

—

Fax Rx
Stamp (ประทับ
Rx โทรสาร)

ดูทห
ี่ นา

On (เปด)
Off (ปด)*

ปรับเอกสารที่พิมพ ออก
มาใหมืดลงหรือสวา ง
ขึ้น

ดูที่

ดูที่

พิ มพเวลาและวันที่ที่ได
รับที่ดานบนของ
โทรสารรับเขา
พิ มพโทรสารรั บเขาบน
กระดาษทัง้ สองดาน
รวมโทรสารที่ชะลอที่
สงออกไปยังหมายเลข
โทรสารเดี ยวกันพรอมกั
นในการสงหนึ่งครั้ง

คูมอ
ื ขั้นสูงสําหรั บผูใช

C
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ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ตัวเลือก

คําอธิบาย

Fax (โทรสาร)

Setup Send
(ตั้งคาการสง)

Coverpage
Setting
(การตั้งคาใบปะ
หนา)

Print
Sample
(พิมพตัวอยาง)

—

พิมพตัว อยางใบปะหนา
โทรสาร
คุณสามารถใสขอมูล
และนํา ไปสงโทรสาร
พร อมกับเอกสารของ
คุณได

Coverpage
Note
(บันทึกหนาปก)

—

ตั้งคาขอคิดเห็นสวนตัว
ของคุณสํา หรับหนาปก
โทรสาร

Destination
(ปลายทาง)

—

Display (แสดง)*

ตั้งคาเครื่องเพื่อแสดง
ขอมูลปลายทางบนจอ
สัมผัสในระหวางการสง
โทรสาร

Transmission
(การสงขอมูล)

—

(ตอ)

(ตอ)

Report
Setting
(การตั้งคารายงาน)

Hidden (ซอน)
On (เปด)
On+Image (เปด+ภาพ)
Off (ปด)*
Off+Image (ปด+ภาพ)

คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช
คาที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตั วหนาและมีเครื่องหมายดอกจั นกํากับอยู
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เลือกตั้งคา การติดตั้ง
เริ่มตนสําหรับรายงาน
การตรวจสอบความถูก
ตองการสงสั ญญาณ

ดูที่หนา
ดูที่
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ตารางการตั้งคาและคุณสมบัติ

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ตัวเลือก

คําอธิบาย

Fax (โทรสาร)

Report
Setting
(การตั้งคารายงาน)

Journal
Period
(ระยะเวลาบันทึก)

Journal
Period
(ระยะเวลาบันทึก)

Off (ปด)

ตั้งคา ชว งสําหรับการ
พิมพบันทึกโทรสารโดย
อัตโนมัติ

(ตอ)

(ตอ)

Every 50 Faxes
(ทุกๆ โทรสาร 50
แผน)*
Every 6 Hours
(ทุกๆ 6 ชั่วโมง)
Every 12 Hours
(ทุกๆ 12 ชัว่ โมง)
Every 24 Hours
(ทุกๆ 24 ชัว่ โมง)
Every 2 Days
(ทุกๆ 2 วัน)

ดูทห
ี่ นา
ดูที่

ถาคุณเลือกรายการอื่น
นอกจาก Off (ปด)
หรือ Every 50
Faxes (ทุกๆ โทรสาร
50 แผน)
คุ ณสามารถตั้งเวลา
สําหรับตัวเลือกนี้ได
ถาคุณเลือก Every 7
Days (ทุกๆ 7 วัน)
คุ ณยังสามารถตั้งวัน
ของสัปดาหไดดวย

Every 7 Days
(ทุกๆ 7 วัน)
Time (เวลา)

—

Day (วัน)

Every Monday
(ทุกวันจันทร)*
Every Tuesday
(ทุกวันอังคาร)
Every Wednesday
(ทุกวันพุธ)
Every Thursday
(ทุกวันพฤหัส)
Every Friday
(ทุกวันศุกร)
Every Saturday
(ทุกวันเสาร)
Every Sunday
(ทุกวันอาทิตย)

Print
Document
(พิมพ เอกสาร)

—

—

—

พิ มพโทรสารขาเขา ที่
จั ดเก็บในหนวยความ
จํา

คูมอ
ื ขั้นสูงสําหรั บผูใช
ค าที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจั นกํากับอยู
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ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ตัวเลื อก

คําอธิบาย

Fax (โทรสาร)

Remote
Access
(การเขาถึ งระยะ
ไกล)

—

—

---l

ตั้งคารหัสของคุณ
สําหรับการเรียกดูจาก
ระยะไกล

Dial
Restriction
(การจํากัดการตอ
สาย)

Dial Pad
(แปนหมุน)

—

Enter # Twice
(ใส # สองครั้ง)

ตั้งคาเครื่องเพื่ อจํา กัด
การเรียกสาย
เมื่อใชแปนกด
หมายเลข

(ตอ)

On (เปด)

ดูที่หนา
ดูที่

Off (ปด)*
Address
Book
(สมุดที่อยู)

—

Shortcuts
(ทางลัด)

—

Enter # Twice
(ใส # สองครั้ง)
On (เปด)

ตั้งคาเครื่องเพื่ อจํา กัด
การเรียกสาย
เมื่อใชงานสมุดที่อยู

Off (ปด)*
Enter # Twice
(ใส # สองครั้ง)
On (เปด)

ตั้งคาเครื่องเพื่ อจํา กัด
การเรียกสาย
เมื่อใชงานทางลัด

Off (ปด)*
Remaining
Jobs
(งานทีเ่ หลือ)

—

Miscellaneous
(เบ็ดเตล็ด)

Distinctive
(ลักษณะเฉพาะ)

—

—

ตรวจสอบวางานทีต
่ ั้ง
เวลาไวงานใดที่อยูใน
หน วยความจํา
และยกเลิกงานที่เลื อก

On (เปด)

ใชบริการเสียงเรียกที่
แตกตางของบริษัทที่
ใหบริการทางดาน
โทรศั พท
ใหคุณใชหมายเลข
โทรออกดวยเสียงและ
หมายเลขเครื่อง
โทรสารในสาย
โทรศั พทสายเดียว

Off (ปด)*

คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช
คาที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตั วหนาและมีเครื่องหมายดอกจั นกํากับอยู
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ตารางการตั้งคาและคุณสมบัติ

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ตัวเลือก

คําอธิบาย

Printer
(เครื่องพิมพ )

Emulation
(การเลี ยนแบบ)

—

—

Auto (อัตโนมัต)ิ *

เลือกโหมดการเลียน
แบบ

HP LaserJet

ดูที่หนา
ดูที่

BR-Script 3
Print
Options
(ตัวเลือกการพิมพ)

2-sided (2 ดาน)

Internal
Font
(ชุดแบบอักษร
ภายใน)

HP LaserJet —

Configuration
(การตัง้ คา)

—

—

พิมพรายการการตั้งคา
เครื่องพิมพของเครื่อง

Test Print
(การทดลองพิมพ)

—

—

พิมพหนา ทดสอบ

—

—

Off (ปด)*

เปดการใชงานหรือปด
การใชงานการพิมพ 2
ดาน
และเลือกดา นยาวหรือ
ดานสั้น

BR-Script 3

Long Edge (ขอบยาว)
Short Edge (ขอบสัน้ )
Auto
Continue
(ดําเนินการตอ
อัตโนมัติ)

—

Output
Colour
(สีขาออก)

—

—

On (เปด)*
Off (ปด)

—

Auto (อัตโนมัต)ิ *
Colour (สี )
Black and White
(สี ขาวดํา)

Reset
Printer
(รีเซ็ตเครือ่ งพิมพ)

—

—

Yes (ใช)

Calibration
(การปรับเทียบ)

Calibrate
(ปรับเทียบ)

—

Yes (ใช)

Reset (รีเซ็ต)

—

Yes (ใช)

No (ไมใช)

No (ไมใช)
No (ไมใช)

Auto
Regist.
(ลงทะเบียนอัต
โนมัติ)

—

—

Yes (ใช)
No (ไมใช)

พิมพ รายการแบบอักษร
ภายในของเครื่อง

เลือกการตั้งคา นี้ถา คุณ
ตองการใหเครื่องลาง
ขอผิดพลาดขนาดกระดาษและใชกระดาษที่
อยูในถาดใสกระดาษ
เลือกสี
หรือขาวดําสํา หรับ
เอกสารที่พิมพ ถาคุณ
เลือก Auto (อัตโนมัติ)
เครื่องจะเลื อกตัวเลือก
ทีเ่ หมาะสมสําหรับ
เอกสาร (สี หรือขาวดํา)
เรียกคืนการตั้ งคาเครื่ อง
พิมพใหเปนค าเริ่มตน
จากโรงงาน
ปรับความหนาแนนของ
สี

117

คืนค าการปรั บแต งคา
ของสี ใหเปนคา เริ่มตน
จากโรงงาน
ปรับตําแหนงพิ มพของ
แต ละสีโดยอัตโนมัติ

118

คูมอ
ื ซอฟตแวรสําหรับผูใช

C

ค าที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู

179

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ตัวเลือก

คําอธิบาย

Printer
(เครื่องพิมพ )

Frequency
(ความถี่)

—

—

Normal (ธรรมดา)*

ตั้ งชวงเวลาของการลง
ทะเบียนอัตโนมัติและ
การปรับแตงคาของสี

(ตอ)

Low (ต่ํา )
Off (ปด)

คูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช
คาที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจั นกํากับอยู
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ดูทห
ี่ นา
118

ตารางการตั้งคาและคุณสมบัติ

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ตัวเลือก

คําอธิบาย

Network
(เครื อข าย)

Wired LAN
(LAN
แบบใชสาย)

TCP/IP

BOOT
Method
(วิธีการบูต)

—

Auto (อัตโนมัต)ิ *

เลือกวิธีการบูตเครื่อง
ที่ตรงตามความตอง
การของคุณที่สุด

Static (คงที)่
RARP
BOOTP
DHCP

(IP Boot
Tries
(จํา นวนการบูต
IP))

3*
[0-32767]

ระบุจํานวนครั้งที่
เครื่องพยายามติดตอ
เลขที่อยูไอพี เมื่อตั้ง
คา BOOT Method
(วิธีการบูต)
ไปที่การตั้ งคาใดๆ
ยกเวน Static
(คงที่)

IP Address
(IP แอดเดรส)

—

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

ปอนเลขทีอ
่ ยูไ อพี

Subnet
Mask
(ซับเน็ตมาสก)

—

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

ปอน Subnet mask

Gateway
(เกตเวย)

—

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

ปอนทีอ
่ ยูเ กตเวย

Node Name
(ชื่อโหนด)

—

BRNXXXXXXXXXXXX

ปอนชือ
่ Node (สูงสุด
32 ตัว)

WINS
Configuration
(การตัง้ คา WINS)

—

Auto (อัตโนมัต)ิ *

เลื อกโหมดการ
กําหนดคา WINS

Static (คงที)่

คูมือเน็ทเวิรคสํา หรับผูใช
เยีย
่ มชม Brother Solutions Center เพือ
่ ดาวนโหลดคําแนะนํา Wi-Fi Direct™ ไดที่ http://solutions.brother.com/
เยี่ยมชม Brother Solutions Center เพื่อดาวนโหลด Web Connect Guide (คูมื อการเชื่อมต อกับเว็ บไซต) ไดที่
http://solutions.brother.com/
คาที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ตัวเลือก

คําอธิบาย

Network
(เครือข าย)

Wired LAN
(LAN
แบบใชสาย)

TCP/IP

WINS
Server
(เซิรฟเวอร )

—

Primary (หลัก)

ระบุเลขที่อยูไอพี
ของเซิรฟเวอร WINS
หลักหรือรอง

(ตอ)

(ตอ)

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

(ต อ)

Secondary (รอง)
[000-255].
[000-255].
[000-255].
[000-255]
DNS Server
(เซิรฟเวอร
DNS)

—

Primary (หลัก)
[000-255].
[000-255].
[000-255].
[000-255]

ระบุเลขที่อยูไอพี
ของเซิรฟเวอร DNS
หลักหรือรอง

Secondary (รอง)
[000-255].
[000-255].
[000-255].
[000-255]
APIPA

—

On (เปด)*
Off (ปด)

IPv6

—

On (เปด)
Off (ปด)*

Ethernet
(อีเธอรเ น็ต)

—

—

Auto (อัตโนมัต)ิ *
100B-FD

จั ดสรรเลขที่อยูไอพี
จากชว ง local
address
ที่เชื่อมตอโดย
อัตโนมัติ
เปดการใชงานหรือปด
การใชงาน
โพรโทคอล IPv6
ถาคุณตองการใช
โพรโทคอล IPv6 เขา
ไปที่
http://solutions.
brother.com/
สําหรับข อมูลเพิ่มเติม
เลือกโหมดเชือ
่ มตอ
Ethernet

100B-HD
10B-FD
10B-HD
คู มือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช
เยีย
่ มชม Brother Solutions Center เพื่อดาวนโหลดคําแนะนํา Wi-Fi Direct™ ไดที่ http://solutions.brother.com/
เยี่ยมชม Brother Solutions Center เพื่ อดาวนโหลด Web Connect Guide (คูมอ
ื การเชื่อมตอกับเว็บไซต) ไดที่
http://solutions.brother.com/
ค าที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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ตารางการตั้งคาและคุณสมบัติ

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ตัวเลือก

คําอธิบาย

Network
(เครือข าย)

Wired LAN
(LAN
แบบใชสาย)

Wired
Status
(สถานะระบบ
แบบใชสาย)

—

—

Active 100B-FD
(100B-FD ทํางาน)

คุ ณสามารถดูสถานะ
การตอสายปจจุบัน

(ตอ)

(ต อ)

Active 100B-HD
(100B-HD ทํางาน)
Active 10B-FD
(10B-FD ทํางาน)
Active 10B-HD
(10B-HD ทํางาน)
Inactive
(ไมทํางาน)
Wired OFF
(ปดระบบใชสาย)

MAC
Address
(MAC
แอดเดรส)

—

—

—

แสดง MAC แอดเดรส
ของเครื่องพิ มพ

Set to
Default
(ตั้งคาเปนคา
เริ่มตน)

—

—

Yes (ใช)

เรียกคืนการตั้งคา
เครือขา ยแบบใชสาย
เปนการตั้งคา จาก
โรงงาน

Wired
Enable
(เปดใชงานระ
บบใชสาย)

—

No (ไมใช)
—

On (เปด)*
Off (ปด)

เปดการใชงานหรือปด
การใชงาน LAN
แบบใชสายดวยตน
เอง

(MFC-9330CDW
และ
MFC-9340CDW)
คูมือเน็ทเวิรคสํา หรับผูใช
เยีย
่ มชม Brother Solutions Center เพือ
่ ดาวนโหลดคําแนะนํา Wi-Fi Direct™ ไดที่ http://solutions.brother.com/
เยี่ยมชม Brother Solutions Center เพื่อดาวนโหลด Web Connect Guide (คูมื อการเชื่อมต อกับเว็ บไซต) ไดที่
http://solutions.brother.com/
คาที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ตัวเลือก

คําอธิบาย

Network
(เครือข าย)

WLAN

TCP/IP

BOOT Method
(วิธก
ี ารบูต
 )

—

Auto (อัตโนมัต)ิ *

เลือกวิธีการบูตเครื่อง
ที่ตรงตามความตอง
การของคุณที่สุด

(ตอ)

(MFC-9330CDW
และ
MFC-9340CDW)

Static (คงที)่
RARP
BOOTP
DHCP

(IP Boot
Tries
(จํานวนการบูต
IP))

—

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
(การตัง้ คา WINS)

—

Auto (อัตโนมัต)ิ *

เลื อกโหมดการ
กําหนดคา WINS

3*
[00000-32767]

Static (คงที)่

ระบุจํา นวนครั้งที่
เครื่องพยายามติดตอ
เลขที่อยูไอพี เมื่อตั้ง
คา BOOT Method
(วิธีการบูต)
ไปที่การตั้งคาใดๆ
ยกเวน Static
(คงที่)

คู มือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช
เยีย
่ มชม Brother Solutions Center เพื่อดาวนโหลดคําแนะนํา Wi-Fi Direct™ ไดที่ http://solutions.brother.com/
เยี่ยมชม Brother Solutions Center เพื่ อดาวนโหลด Web Connect Guide (คูมอ
ื การเชื่อมตอกับเว็บไซต) ไดที่
http://solutions.brother.com/
ค าที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ตัวเลือก

คําอธิบาย

Network
(เครือข าย)

WLAN

TCP/IP

—

Primary (หลัก)

(MFC-9330CDW
และ
MFC-9340CDW)

(ตอ)

WINS
Server
(เซิรฟเวอร)

ระบุเลขทีอ
่ ยูไ อพี
ของเซิรฟเวอร WINS
หลักหรือรอง

(ตอ)

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

(ต อ)

Secondary (รอง)
[000-255].
[000-255].
[000-255].
[000-255]
DNS Server
(เซิรฟเวอร
DNS)

—

Primary (หลัก)
[000-255].
[000-255].
[000-255].
[000-255]

ระบุเลขทีอ
่ ยูไ อพี
ของเซิรฟเวอร DNS
หลักหรือรอง

Secondary (รอง)
[000-255].
[000-255].
[000-255].
[000-255]
APIPA

—

On (เปด)*
Off (ปด)

IPv6

—

On (เปด)
Off (ปด)*

จั ดสรรเลขที่อยูไอพี
จากชวง local
address
ที่เชื่อมตอโดย
อัตโนมัติ
เปดการใชงานหรือปด
การใชงาน
โพรโทคอล IPv6
ถาคุณตองการใช
โพรโทคอล IPv6 เขา
ไปที่
http://solutions.
brother.com/
สํา หรับขอมูลเพิ่มเติม

Setup Wizard
(ตัวชวยการตัง้ คา)

—

—

—

คุ ณสามารถตั้งคา
เซิรฟเวอรการพิมพ
ภายในของคุณ

WPS/AOSS

—

—

—

คุณสามารถกําหนดคา
การตั้งคาเครือขาย
แบบไรสายไดงาย
ดายโดยใชปุมกด
เพี ยงปุมเดียว

คูมือเน็ทเวิรคสํา หรับผูใช
เยีย
่ มชม Brother Solutions Center เพือ
่ ดาวนโหลดคําแนะนํา Wi-Fi Direct™ ไดที่ http://solutions.brother.com/
เยี่ยมชม Brother Solutions Center เพื่อดาวนโหลด Web Connect Guide (คูมื อการเชื่อมต อกับเว็ บไซต) ไดที่
http://solutions.brother.com/
คาที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ตัวเลือก

คําอธิบาย

Network
(เครือข าย)

WLAN

WPS w/ PIN
Code (WPS w/รหัส
PIN)

—

—

—

คุ ณสามารถกําหนดคา
การตั้ งคาเครื อขาย
แบบไรสายได
งา ยดายโดยใช WPS
ที่มี PIN code

WLAN Status
(สถานะ WLAN)

Status (สถานะ)

—

Active(11b)
(ทํางาน(11b))

คุ ณสามารถดูสถานะ
เครือขายแบบไรสาย
ปจจุบัน

(ตอ)

(MFC-9330CDW
และ
MFC-9340CDW)
(ต อ)

Active(11g)
(ทํางาน(11g))
Active(11n)
(ทํางาน(11n))
Wired LAN
Active (LAN
แบบใชสายทํางาน)
WLAN Off (ปด
WLAN)
AOSS Active
(AOSS ทํางาน)
Connection
Failed
(การเชือ่ มตอลมเหลว)
Signal (สัญญาณ)

—

Strong (แรง)
Medium (กลาง)
Weak (ออน)

คุ ณสามารถดูความ
แรงของสัญญาณ
เครือขายแบบไรสาย
ปจจุบัน

None (ไมมี)
SSID

—

—

คุ ณสามารถดู SSID
ปจจุบัน

Comm. Mode
(โหมดการ
สื่อสาร)

—

Ad-hoc

คุ ณสามารถดู โหมด
การสื่อสารปจจุบัน

MAC
Address
(MAC
แอดเดรส)

—

—

—

แสดง MAC แอดเดรส
ของเครื่องพิมพ

Set to
Default
(ตั้งคาเปนคา
เริ่มตน)

—

—

Yes (ใช)

เรียกคืนการตั้งคา
เครือขายแบบไรสาย
เปนการตั้งคาจาก
โรงงาน

Infrastructure
(ระบบพืน
้ ฐาน)
None (ไมมี)

No (ไมใช)

คู มือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช
เยีย
่ มชม Brother Solutions Center เพื่อดาวนโหลดคําแนะนํา Wi-Fi Direct™ ไดที่ http://solutions.brother.com/
เยี่ยมชม Brother Solutions Center เพื่ อดาวนโหลด Web Connect Guide (คูมอ
ื การเชื่อมตอกับเว็บไซต) ไดที่
http://solutions.brother.com/
ค าที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ตัวเลือก

คําอธิบาย

Network
(เครือข าย)

WLAN

WLAN
Enable
(เปดใชงาน
WLAN)

—

—

On (เปด)

เปดการใชงานหรือปด
การใชงาน LAN
ไร สายด วยตนเอง

Push
Button
(กดปุม)

—

—

—

คุ ณสามารถกําหนดคา
เครือขา ย Wi-Fi
Direct™
ไดงายดายโดยใช
วิธีการกดปุมเพี ยง
ปุมเดียว

PIN Code
(รหัส PIN)

—

—

—

คุณสามารถกําหนดคา
เครือขา ย Wi-Fi
Direct™
ไดงายดายโดยใช
WPS ที่มี PIN code

Manual
(ดวยตนเอง)

—

—

—

คุณสามารถกําหนดคา
เครือขา ย Wi-Fi
Direct™ ด วยตนเอง

Group
Owner
(เจาของกลุม)

—

—

On (เปด)

ตั้งคาเครื่องพิมพของ
คุณเปนเจาของกลุม

Device
Information
(ขอมูลอุปกรณ)

Device
Name
(ชื่ออุปกรณ)

—

—

คุ ณสามารถดูชื่อ
อุปกรณ ของเครื่อง
ของคุณ

SSID

—

—

แสดง SSID
ของเจาของกลุม

(ตอ)

(MFC-9330CDW
และ
MFC-9340CDW)

Off (ปด)*

(ต อ)
Wi-Fi Direct

(MFC-9330CDW
และ
MFC-9340CDW)

Off (ปด)*

เมื่อเครื่องพิมพไมได
เชื่อมตอ
จอสัมผัสจะแสดง
Not Connected
(ไมได เชื่อมตอ)
IP Address
(IP แอดเดรส)

—

—

คุ ณสามารถดูเลขที่อยู
ไอพีปจจุบันจาก
เครื่องพิมพของคุณ

คูมือเน็ทเวิรคสํา หรับผูใช
เยีย
่ มชม Brother Solutions Center เพือ
่ ดาวนโหลดคําแนะนํา Wi-Fi Direct™ ไดที่ http://solutions.brother.com/
เยี่ยมชม Brother Solutions Center เพื่อดาวนโหลด Web Connect Guide (คูมื อการเชื่อมต อกับเว็ บไซต) ไดที่
http://solutions.brother.com/
คาที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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ระดับ 1

ระดับ 2

Network
(เครือข าย)

Wi-Fi Direct Status
Information
(ขอมูลสถานะ)
(MFC-9330CDW
และ
MFC-9340CDW)

(ตอ)

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ตัวเลือก

คําอธิบาย

Status (สถานะ)

—

G/O
Active(**)
(G/O ทํางาน(**))

คุ ณสามารถกําหนดคา
สถานะเครือขา ย
Wi-Fi Direct™
ปจจุบัน

Client Active
(ไคลเอนตทํางาน)
Not Connected
(ไมไดเชื่อมตอ)

(ต อ)

Off (ปด)
Wired LAN
Active (LAN
แบบใชสายทํางาน)
** =
จํานวนอุปกรณ
Signal
(สัญญาณ)

—

Strong (แรง)
Medium (กลาง)
Weak (ออน)

E-mail/IFAX
(อีเมล/IFAX)
(มีใหหลังจาก
ดาวน โหลด
IFAX)

I/F Enable
(เปดใชงาน I/F)

—

Mail
Address
(ทีอ
่ ยูไปรษณีย)

—

—

None (ไมมี)

เมื่อเครื่องพิมพของ
คุ ณทําหนาที่เปน
เจ าของกลุม
จอสั มผัสจะแสดง
Strong (แรง) เสมอ

On (เปด)

เปดการใชงานหรือปด
การใชงานการเชื่อม
ตอ Wi-Fi Direct™

Off (ปด)*
—

คุ ณสามารถดูความ
แรงสัญญาณเครือ
ขา ย Wi-Fi Direct™
ปจจุบัน

—

ใสที่อยูไปรษณีย
(สูงสุด 60 ตัวอักษร)

คู มือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช
เยีย
่ มชม Brother Solutions Center เพื่อดาวนโหลดคําแนะนํา Wi-Fi Direct™ ไดที่ http://solutions.brother.com/
เยี่ยมชม Brother Solutions Center เพื่ อดาวนโหลด Web Connect Guide (คูมอ
ื การเชื่อมตอกับเว็บไซต) ไดที่
http://solutions.brother.com/
ค าที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ตัวเลือก

คําอธิบาย

Network
(เครือข าย)

E-mail/IFAX
(อีเมล/IFAX)

SMTP

(มีใหหลังจาก
ดาวน โหลด
IFAX)

SMTP
Server
(เซิรฟเวอร
SMTP)

ชื่อ
(สูงสุด 64
ตัว อักษร)

ปอนทีอ
่ ยูเ ซิรฟเวอร
SMTP

(ตอ)

Setup
Server
(ตัง้ คาเซิรฟ
 เวอร)

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

(ต อ)

SMTP Port
(พอรต SMTP)

25*

Auth. for
SMTP
(ยืนยันตัวตนสํา
หรับ SMTP)

None (ไมม)ี *

SMTP SSL/TLS

None (ไมม)ี *

[1-65535]

SMTP-AUTH
POP bef. SMTP

SSL
TLS

POP3

Verify
SMTPCert.
(ตรวจสอบ
ยืนยัน
STMPCert)

On (เปด)

POP3
Server
(เซิรฟเวอร
POP3)

ชื่อ
(สูงสุด 64
ตัว อักษร)

Off (ปด)*

ปอนหมายเลขพอรต
SMTP
เลือกวิธีการรักษา
ความปลอดภัยสําหรับ
การแจงเตื อนทาง
อีเมล
ส งหรือรับอีเมลผาน
อีเมล เซิรฟเวอรที่
ต องใชการสื่อสาร
SSL/TLS ที่ปลอดภัย
ตรวจสอบใบรับรอง
เซิรฟเวอร SMTP
โดยอัตโนมัติ

ปอนทีอ
่ ยูเ ซิรฟเวอร
POP3

เลขที่อยูไอพี
[000-255].
[000-255].
[000-255].
[000-255]
ปอนหมายเลขพอรต
POP3

POP3 Port
(พอรต POP3)

110*

Mailbox
Name
(ชื่อกลองจดหมาย)

—

ใสชื่อกลองจดหมาย
(สูงสุด 60 ตัวอักษร)

Mailbox
Password
(รหัสผานกลอง
จดหมาย)

—

ใสรหัสผานเพื่อลงชื่อ
เขาใชเซิรฟเวอร
POP3 (สูงสุด 32
ตัวอักษร)

[1-65535]

คูมือเน็ทเวิรคสํา หรับผูใช
เยีย
่ มชม Brother Solutions Center เพือ
่ ดาวนโหลดคําแนะนํา Wi-Fi Direct™ ไดที่ http://solutions.brother.com/
เยี่ยมชม Brother Solutions Center เพื่อดาวนโหลด Web Connect Guide (คูมื อการเชื่อมต อกับเว็ บไซต) ไดที่
http://solutions.brother.com/
คาที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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C

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

Network
(เครือข าย)

E-mail/IFAX
(อีเมล/IFAX)

(ตอ)

(มีใหหลังจาก
ดาวน โหลด
IFAX)

Setup
POP3
Server
(ตอ)
(ตัง้ คาเซิรฟ
 เวอร)

ระดับ 5

ตัวเลือก

POP3 SSL/TLS None (ไมมี)*
SSL
TLS

(ตอ)

(ต อ)

Verify
POP3Cert.
(ตรวจสอบยืนยัน
POP3Cert)

On (เปด)

APOP

On (เปด)

Off (ปด)*

Off (ปด)*
Setup Mail
RX
(ตั้งคาจดหมาย
RX)

Auto
Polling
(การดึงขอมูล
โดยอัตโนมัติ)

Auto
Polling
(การดึงข อมูล
โดยอัตโนมัติ)

On (เปด)*

Poll
Frequency
(ความถี่การดึง)

1Min (1 นาที)

(เมื่อ Auto
Polling
(การดึ งข อมูล
โดยอัตโนมัติ)
ถูกตั้ งเปน On
(เปด))
Header
(หัวขอ)

—

Delete
Error Mail
(ลบเมลที่ผิด
พลาด)

—

Notification
(การแจงเตือน)

—

Off (ปด)

3Mins (3 นาที)

คําอธิบาย
คุ ณสามารถสงหรือรับ
อีเมลผา นอีเมล
เซิรฟเวอรที่ตองใช
การสื่อสาร SSL/TLS
ที่ปลอดภัย
ตรวจสอบใบรับรอง
เซิรฟเวอร POP3
โดยอัตโนมัติ
เปดการใชงานหรือปด
การใชงาน APOP
ตรวจสอบเซิรฟเวอร
POP3
เพื่อดูวามีขอความ
ใหมหรือไมโดย
อัตโนมัติ
ตั้ งคา ชว งการตรวจ
สอบขอความใหมบน
เซิรฟเวอร POP3

5Mins (5 นาที)
10Mins (นาที)*
30Mins
60Mins
All (ทั้งหมด)
Subject+From+To
(หัวขอ+จาก+ถึง)

เลื อกเนื้อหาของสวน
หัว จดหมายที่จะพิมพ

None (ไมมี)*
On (เปด)*
Off (ปด)
On (เปด)
MDN

ลบจดหมายที่ผิด
พลาดโดยอัตโนมัติ

รับขอความการแจง
เตือน

Off (ปด)*
คู มือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช
เยีย
่ มชม Brother Solutions Center เพื่อดาวนโหลดคําแนะนํา Wi-Fi Direct™ ไดที่ http://solutions.brother.com/
เยี่ยมชม Brother Solutions Center เพื่ อดาวนโหลด Web Connect Guide (คูมอ
ื การเชื่อมตอกับเว็บไซต) ไดที่
http://solutions.brother.com/
ค าที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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ตารางการตั้งคาและคุณสมบัติ

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ตัวเลือก

คําอธิบาย

Network
(เครือข าย)

E-mail/IFAX
(อีเมล/IFAX)

—

(มีใหหลังจาก
ดาวน โหลด
IFAX)

Sender
Subject
(หัว ขอผูสง)

—

(ตอ)

Setup Mail
TX
(ตัง้ คาจดหมาย
TX)

แสดงหัว ขอที่แนบมา
กับข อมูลโทรสาร
อินเทอร เน็ต

Size Limit
(จํา กัดขนาด)

—

On (เปด)

จํา กัดขนาดเอกสาร
อีเมล

Notification
(การแจงเตือน)

—

Relay
Broadcast
(สงตอการกระ
จายสัญญาณ)

—

Relay
Domain
(รีเลยโดเมน)

—

—

ลงทะเบียนชื่อโดเมน

Relay
Report
(รีเลยรายงาน)

—

On (เปด)

พิ มพรายงานการ
กระจายสัญญาณแบบ
หนวงเวลา

Manual
POP3
Receive (รับ
POP3
ดว ยตนเอง)

—

—

—

ตรวจสอบเซิรฟเวอร
POP3
เพื่อดูวา มีขอความ
ใหมหรือไมดวย
ตนเอง

Proxy
Settings
(การตั้งคา
พร็อกซี่)

Proxy
Connection
(การเชื่อมตอ
พร็อกซี่)

—

On (เปด)

คุ ณสามารถเปลี่ยน
แปลงการตั้งคาการ
เชื่อมต อเว็ บได

Address (ที่อยู)

—

—

Port (พอรต)

—

8080*

User Name
(ชื่อผูใช)

—

—

Password
(รหั สผาน)

—

—

(ต อ)

Setup Relay
(รีเลยการตั้งคา)

Web Connect
Settings
(การตั้งคาการเชื่
อมตอเว็บ)

Off (ปด)*
On (เปด)
Off (ปด)*
On (เปด)
Off (ปด)*

Off (ปด)*

Off (ปด)*

ส งขอความการแจง
เตือน
หนวงเวลาเอกสารไป
ยังเครื่องโทรสารอื่น

คูมือเน็ทเวิรคสํา หรับผูใช
เยีย
่ มชม Brother Solutions Center เพือ
่ ดาวนโหลดคําแนะนํา Wi-Fi Direct™ ไดที่ http://solutions.brother.com/
เยี่ยมชม Brother Solutions Center เพื่อดาวนโหลด Web Connect Guide (คูมื อการเชื่อมต อกับเว็ บไซต) ไดที่
http://solutions.brother.com/
คาที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ตัวเลือก

คําอธิบาย

Network
(เครือข าย)

Fax to
Server
(สงโทรสารไป
ยั งเซิรฟเวอร)

Fax to
Server
(ส งโทรสารไป
ยังเซิรฟเวอร)

—

—

On (เปด)

(มีใหหลังจาก
ดาวน โหลด
IFAX)

Prefix
(ตัวเลขเติมหนา)

—

—

—

คุ ณสามารถจั ดเก็บที่
อยูนํา หนา/ต อทา ยใน
เครื่อง และสามารถสง
เอกสารจากระบบ
เซิรฟเวอรโทรสาร

Suffix
(สวนทาย)

—

—

—

—

—

—

Yes (ใช)

(ตอ)

Network
Reset
(รีเซ็ตเครือขาย)

Off (ปด)*

No (ไมใช)

เรียกคืนการตั้งคา
เครือขายทัง้ หมดไป
ที่การตั้ งคาจาก
โรงงาน

คู มือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช
เยีย
่ มชม Brother Solutions Center เพื่อดาวนโหลดคําแนะนํา Wi-Fi Direct™ ไดที่ http://solutions.brother.com/
เยี่ยมชม Brother Solutions Center เพื่ อดาวนโหลด Web Connect Guide (คูมอ
ื การเชื่อมตอกับเว็บไซต) ไดที่
http://solutions.brother.com/
ค าที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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ตารางการตั้งคาและคุณสมบัติ

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ตัวเลือก

คําอธิบาย

ดูที่หนา

Print
Reports
(รายงานการ
พิ มพ)

XMIT Verify
(ตรวจสอบยืนยัน
XMIT)

View on LCD
(ดูใน LCD)

—

—

Print Report
(รายงานการพิมพ)

—

—

แสดงและพิมพรายงาน
การตรวจสอบความถูก
ตองการสงสัญญาณ
สําหรั บการถา ยโอน
ครั้งลาสุดของคุณ

Address
Book
(สมุดทีอ
่ ยู)

—

—

—

แสดงรายการชื่อและ
หมายเลขที่จัดเก็บใน
สมุดที่อยู

Fax Journal
(บันทึกโทรสาร)

—

—

—

แสดงรายการขอมูล
เกีย
่ วกับโทรสารรับเขา
และสงออก 200
รายการลาสุด
(TX หมายถึง สง
RX หมายถึง รับ)

User
Settings
(การตั้ งคา ผูใช)

—

—

—

แสดงรายการการตั้งคา
ของคุณ

Network
Configuration
(การกําหนดคาเครือขา
ย)

—

—

—

แสดงรายการการตั้งคา
เครือข ายของคุณ

Drum Dot
Print
(การพิมพแบบ
จุ ดดรัม)

—

—

—

พิมพใบตรวจสอบจุด
ของชุดแมแบบสราง
ภาพ (ดรัม)

WLAN
Report
(รายงาน
WLAN)

—

—

—

พิมพผลการวิเคราะห
การเชื่อมตอ LAN
แบบไร สาย

ดูที่

—

—

—

พิมพรายการรหัสผูโทร
เขาสํา หรับสายเรียกเขา
และโทรสารเขา

ดูที่

ดูที่

110

(MFC-9330CDW และ
MFC-9340CDW)
Caller ID
history
(ประวัติรหัสผูโ
ทร)

คูมอ
ื ขั้นสูงสําหรับผูใช
คูมอ
ื การติดตั้งเครื่องอยางงาย
ค าที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 2

ระดับ 2

ตัวเลือก

คําอธิบาย

Machine
Info.
(ขอมูลเครื่อง)

Serial No.
(หมายเลขเครื่อ
ง)

—

—

—

ตรวจสอบหมายเลข
ของตัว เครื่องจาก
เครื่องพิมพของคุณ

166

Firmware
Version
(เวอรชั่นเฟรม
แวร)

Main
Version
(เวอรชั่นหลัก)

—

—

ตรวจสอบเวอรชั่นของ
เฟรมแวรของเครื่ อง
พิมพของคุณ

166

Sub1 Version
(รุน
 Sub1)

—

—

Sub2 Version
(รุน
 Sub2)

—

—

Total (รวม)

—

Colour (สี)

Page
Counter
(ตัวนั บหนา)

Black and
White (สีขาวดํา)
Fax/List
(โทรสาร/รายการ)

—

Copy (สําเนา)

—

Colour (สี)
Black and
White (สีขาวดํา)
Colour (สี)
Black and
White (สีขาวดํา)

Print (พิมพ)

—

Colour (สี)
Black and
White (สีขาวดํา)

คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช
คาที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตั วหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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ตรวจสอบจํานวนรวม
ของหนาสีหรือขาวดํา ที่
พิ มพโดยเครื่องตลอด
อายุ การใชงาน

ดูทห
ี่ นา

ดูที่

ตารางการตั้งคาและคุณสมบัติ

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 2

ระดับ 2

ตัวเลือก

คําอธิบาย

ดูที่หนา

Machine
Info.
(ขอมูลเครื่อง)

Parts Life
(อายุการใชงาน
ชิ้นสวน)

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

—

—

ตรวจสอบอายุการใช
งานทีเ่ หลือของสวน
ประกอบของเครื่อง

ดูที่

Drum
Cyan(C)
(แมแบบสรางภ
าพสีฟา (C))

—

—

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

—

—

Drum
Yellow(Y)
(แมแบบสรางภ
าพสีเหลื อง
(Y))

—

—

Belt Unit
(ชุดสายพานลํา
เลี ยงกระดาษ)

—

—

Fuser
(ฟวส เซอร)

—

—

PF kit (ชุด PF)

—

—

(ตอ)

คูมอ
ื ขั้นสูงสําหรั บผูใช
ค าที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจั นกํากับอยู
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ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ตัวเลือก

คําอธิบาย

Initial
Setup
(การตั้งคาเริม
่ ตน)

Date & Time
(วันที่และเวลา)

Date (วันที)่

—

—

ใสวันที่และเวลาบน
จอสัมผัส
และที่สวนหัว โทรสารที่
คุ ณสง

ดูที่

Time (เวลา)

—

—

Daylight
Save
(ประหยัดแสง
กลางวัน)

—

Forward Hour
(ชั่วโมงลวงหนา)

เปลี่ ยนการปรับเวลา
ตามแสงอาทิตยดว ย
ตนเอง

ดูที่

Time Zone
(เขตเวลา)

—

UTCXXX:XX

ตั้งคาเขตเวลาสําหรับ
ประเทศของคุณ

ดูที่

—

—

Fax (โทรสาร)

Name (ชื่อ)

ตั้ งคาชื่อและหมายเลข
โทรสารของคุณที่จะ
ปรากฏในแต ละหนาที่
คุณสงโทรสาร

Tone (โทน)*

เลื อกโหมดการตอสาย

Station ID
(ID สถานี)

Backward Hour
(ชั่วโมงยอนหลัง)

Tel (โทรศัพท)

Tone/Pulse
(โทน/พั ลส)

—

Dial Tone
(เสียงหมุนการ
โทรออก)

—

Dial
Prefix
(ตัวเลขเติมหนา
การหมุน)

—

Compatibility
(ความสามารถใช
งานดวยกันได)

—

—

Pulse (พัลส)
—

Detection
(การตรวจหา)
No Detection
(ไมมก
ี ารตรวจหา)*

—

On (เปด)
Off (ปด)*

—

High (สูง)*
Normal (ธรรมดา)
Basic(for
VoIP) (พื้ นฐาน
(สําหรับ VoIP))

Reset (รีเซ็ต)

Network
(เครือขาย)

—

Yes (ใช)
No (ไมใช)

คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช
คูมือการติดตั้ งเครื่องอยา งงาย
คาที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตั วหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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ดูทห
ี่ นา

คุ ณสามารถลดระยะ
เวลาการหยุดตรวจจับ
เสี ยงสัญญาณตอเลข
หมายชั่วคราว
ตั้ งค าหมายเลขนําหนา
ที่จะเพิ่มหนาหมายเลข
โทรสารทุกครั้งที่คุณ
หมุนโทรออก
ปรับสมดุลสําหรับ
ปญหาการสงสัญญาณ

153

ดูที่

153

ผูใหบริการ VoIP
สนับสนุนโทรสารโดย
ใชมาตรฐานตา งๆ
ถาคุณประสบปญหา
ขอผิดพลาดในการสง
สัญญาณโทรสารเปน
ประจํา เลือก
Basic(for VoIP)
(พื้ นฐาน (สํา หรับ
VoIP))
เรี ยกคืนการตั้งคา
เครือขา ยทั้งหมดไปที่
การตั้งคาจากโรงงาน

167

ตารางการตั้งคาและคุณสมบัติ

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ตัวเลือก

คําอธิบาย

Initial
Setup
(การตัง้ คาเริม
่ ตน)

Reset (รีเซ็ต)

Address Book &
Fax
(สมุดทีอ่ ยูแ ละโทรสาร)

—

Yes (ใช)

เรียกคื นหมายเลข
โทรศัพทและการตั้ งคา
โทรสารที่จัดเก็บไว
ทัง้ หมด

All Settings
(การตัง้ คาทั้งหมด)

—

(ตอ)

(ตอ)

No (ไมใช)
Yes (ใช)
No (ไมใช)

ดูที่หนา
167

เรียกคื นการตั้งคาเครื่ อง
ทัง้ หมดไปทีก
่ ารตั้งคา
จากโรงงาน

คูมอ
ื ขั้นสูงสําหรั บผูใช
คูมอ
ื การติดตั้งเครื่องอยางงาย
ค าที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจั นกํากับอยู

C

197

ตารางคุณสมบัติ

C

โทรสาร (เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูก ตั้งเปน ปด)

C

Fax
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ตัวเลือก

คําอธิบาย

Redial (Pause)
(โทรซ้ํา
(หยุดชั่วคราว))

—

—

—

เรียกซ้ําหมายเลขสุด
ทา ยที่ตอสาย
เมื่อคุณใสหมายเลข
โทรสารหรือหมายเลข
โทรศั พทในแผงสัมผัส
การเรียกสายซ้ําจะ
เปลี่ยนเปนการหยุด
ชัว่ คราวบนจอสัมผัส
กดหยุดชั่วคราวเมื่อคุณ
ตองการใหมีการชะลอ
ขณะที่ตอหมายเลข
เชนเมื่อมีรหัสการเขา ใช
งานหรือหมายเลขบัตร
เครดิต
คุณยังสามารถจัดเก็บ
การหยุดชั่วคราวนี้ ได
เมื่อคุณตั้งคาที่อยู

—

Hook (ปุมวางสาย)

—

—

—

กดกอนโทรออกหาก
คุณต องการฟงเพื่อ
ตรวจสอบวาเครื่อง
โทรสารมีการตอบรับ
หรือไม แลวกด
Fax Start
(เริ่มตนโทรสาร)

—

—

—

คนหาภายในสมุดที่อยู

58

—

Add New Address
(เพิม
่ ทีอ
่ ยูใหม)

จัดเก็บหมายเลขในสมุด
ทีอ
่ ยู เพื่อใหคุณสามารถ
ตอเลขหมายโดยการกด
สมุดที่อยูในจอสัมผัส
(และ Fax Start
(เริ่มตนโทรสาร))

59

Setup Groups
(กลุมการตั้งคา)

ตั้งคาหมายเลขกลุม
สําหรับการกระจาย
สัญญาณ

ดูที่

Change (เปลีย
่ น)

การเปลี่ยนหมายเลขใน
สมุดที่อยู

60
และดูที่

Delete (ลบ)

การลบหมายเลขในสมุด
ทีอ
่ ยู

Address Book
(สมุดที่อยู)

(ค นหา)
Edit (แกไข)

คูมือขั้นสูงสํา หรับผูใช
คาที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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ดูที่หนา

ตารางการตั้งคาและคุณสมบัติ

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ตัวเลือก

คําอธิบาย

Address Book
(สมุดที่อยู)

—

Apply (ดําเนินการ)

—

เริ่มตนสงโทรสารโดยใช
สมุดทีอ
่ ยู

Outgoing Call
(สายโทรออก)

Edit (แกไข)

Add to Address
Book
(เพิ่มไปยังสมุดที่อยู)

เลือกหมายเลขจาก
ประวัติการโทร
จากนั้นสงโทรสารออก
ไปยังหมายเลขนั้น
เพิ่มเขาไปยังสมุดที่อยู
หรือลบออก

ดูที่หนา
—

(ตอ)
Call History
(ประวัติการโทร)

Delete (ลบ)
Apply (ดําเนินการ)

—

Caller ID
history
(ประวัติรหัสผูโทร)

Edit (แกไข)

Add to Address
Book
(เพิ่มไปยังสมุดที่อยู)

Fax Start
(เริ่มตนโทรสาร)

—

—

—

สงโทรสาร

Options (ตัวเลือก)

Fax Resolution
(ความละเอียดโทรสาร)

—

Standard (มาตรฐาน)*

ตั้งคาความละเอียด
สําหรับโทรสารสงออก

Delete (ลบ)

Fine (ละเอียด)

ดูที่

เลือกหมายเลขจาก
ประวัติรหัสผูโทรเขา
จากนั้นเพิ่มเขาไปยัง
สมุดทีอ
่ ยู หรือลบออก
—
ดูที่

S.Fine (ละเอียดมาก)
Photo (รูปถาย)
2-sided Fax
(โทรสาร 2 ดา น)

—

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

(MFC-9340CDW)

ตั้งรูปแบบการสแกน 2
ดาน

2-sided Scan:
Short Edge (สแกน
2 ดาน:
ตามขอบดานสั้น)
Contrast (ความคมชัด)

—

Auto (อัตโนมัต)ิ *
Light (สวา ง)

เปลี่ยนความจางหรือ
ความเขมของโทรสารที่
คุณสง

Dark (มืด)
Broadcasting
(การกระจายสัญญา
ณ)

Add Number
(เพิ่มหมายเลข)

Add Number
(เพิ่มหมายเลข)
Add from
Address book
(เพิ่มจากสมุดทีอ
่ ยู)

สงข อความโทรสาร
เดียวกันไปยังหมายเลข
โทรสารมากกวาหนึ่ง
หมายเลข

Search in
Address book
(คนหาในสมุดที่อยู)

C

คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช
คา ทีต
่ ั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ตัวเลือก

คําอธิบาย

Options (ตัวเลือก)

Delayed Fax
(หนวงเวลาโทรสาร)

Delayed Fax
(หนวงเวลาโทรสาร)

On (เปด)

ตั้งคาเวลาของวันที่จะ
สงโทรสารที่ชะลอการ
สง

Set Time (ตั้งเวลา)

—

Real Time TX
(TX เวลาจริง)

—

On (เปด)

Polled TX
(ดึงข อมูล TX)

—

Standard
(มาตรฐาน)

(ตอ)

Off (ปด)*

Off (ปด)*

Secure (นิรภัย)

ดูที่หนา
ดูที่

สงโทรสารโดยไมใช
หนวยความจํา
ตั้งคาเครื่องของคุณกับ
เอกสารที่จะเรียกดูจาก
เครื่องโทรสารเครื่ องอื่น

Off (ปด)*
Coverpage
Setup
(ตั้งค าใบปะหนา)

Coverpage
Setup
(ตั้งคาใบปะหนา)
Coverpage
Note
(ขอความใบปะหนา)

On (เปด)
Off (ปด)*

สงหนาปกที่คุณตั้ง
โปรแกรมโดยอัตโนมัติ

1.Note Off
(1.ปดความเห็น)
2.Please Call
(2.โปรดโทร)
3.Urgent (3.ดวน)
4.Confidential
(4.ความลับ)
5.
6.

Polling RX
(การดึงสัญญาณ RX)

Total Pages (หนารวม)

—

—

Standard
(มาตรฐาน)
Secure (นิรภัย)

ตั้งคาเครื่องของคุณ
เพื่อดึงสัญญาณเครื่อง
โทรสารอื่น

Timer (ตัวจับเวลา)
Off (ปด)*
Overseas Mode
(โหมดตางประเทศ)

—

Glass Scan Size
(ขนาดสแกนกระจกสแกน)

—

On (เปด)
Off (ปด)*
Letter (จดหมาย)
A4*

ถาคุ ณประสบปญหาใน
การสงโทรสารในตา ง
ประเทศ ตั้งคานี้ไปที่
เปด
เพื่อสงโทรสารเอกสาร
ขนาด Letter
คุณจะตองเปลี่ยนการ
ตั้งคาขนาดกระจกสแกน

คูมือขั้นสูงสํา หรับผูใช
คาที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตั วหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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39

ตารางการตั้งคาและคุณสมบัติ

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ตัวเลือก

คําอธิบาย

Options (ตัวเลือก)

Set New
Default
(ตั้งคาเริ่ มตนใหม)

—

Yes (ใช)

บันทึกการตั้งคาโทรสาร
ของคุณเปนการตั้ งคา
เริ่มตน

Factory Reset
(รีเซ็ตคาที่ ตงั้ จากโรงงาน)

—

—

—

(ตอ)

Save as
Shortcut
(บันทึกเปนทางลัด)

No (ไมใช)
Yes (ใช)
No (ไมใช)
—

ดูที่หนา
ดูที่

คืนคาการตั้งคาโทรสาร
ทั้งหมดที่คุณเปลี่ยน
แปลงใหเปนคา เริ่มตน
จากโรงงาน
ลงทะเบียนการตั้งคา
ปจจุบันเปนทางลัด

คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช
คา ทีต
่ ั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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โทรสาร (เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูก ตั้งเปน เปด)

C

Fax
ระดับ 1

ระดับ 2

Sending Faxes
(การสงโทรสาร)

ดูที่ โทรสาร (เมื่อการเรียกดูตัว อยางโทรสารถูกตั้งเปน ปด) uu หนา 198

ระดับ 3

ตัวเลือก

คําอธิบาย

Received Faxes
(โทรสารที่ไดรับ)

Print/Delete
(พิ มพ /ลบ)

Print All(New
Faxes)
(พิ มพโทรสารใหมทั้ง
หมด)

—

พิมพ โทรสารใหมที่ได
รับ

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

—

พิ มพ โทรสารเกาที่ไดรับ

Delete All(New
Faxes)
(ลบโทรสารใหมทั้ง
หมด)

—

ลบโทรสารใหมที่ไดรับ

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

—

ลบโทรสารเกาที่ไดรับ

Address Book
(สมุดที่อยู)

ดูที่ โทรสาร (เมื่อการเรียกดูตัว อยางโทรสารถูกตั้งเปน ปด) uu หนา 198

Call History
(ประวัติการโทร)

ดูที่ โทรสาร (เมื่อการเรียกดูตัว อยางโทรสารถูกตั้งเปน ปด) uu หนา 198
คูมือขั้นสูงสํา หรับผูใช
คาที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตั วหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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ดูทห
ี่ นา

48

48

ตารางการตั้งคาและคุณสมบัติ

สําเนา

C

Copy
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ตัวเลือก 1

ตัวเลื อก 2

คําอธิบาย

Mono Start
(เริ่มต นขาวดํา)

—

—

—

—

ใหคุณทําสําเนาขาวดํา

Colour
Start
(เริ่มต นสี)

—

—

—

—

ใหคุณทําสํา เนาสี

Receipt
(ใบเสร็จ)

—

—

—

—

เลือกการตั้งคา ทีต
่  อง
การจากรายการที่ตั้งคา
ไวลวงหนา

Quality (คุณภาพ)

—

Auto (อัตโนมัต)ิ *

—

เลือกความละเอียด
สํา เนาสํา หรับประเภท
เอกสารของคุณ

Normal
(ธรรมดา)

ดูที่หนา
—

62

2in1(ID) (2
ใน 1 (ID))
2in1 (2ใน1)
2-sided(12)
(2 ดาน(12))
2-sided(22)
(2 ดาน(22))
(MFC-9340CDW)
Paper Save
(ประหยั ด
กระดาษ)
Options
(ตัวเลือก)

Text (ตัวอักษร)

ดูที่

Photo (รูปถาย)
Receipt (ใบเสร็จ)
คู มือขั้ นสู งสําหรับผูใช
ค าที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัว หนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ตัวเลือก 1

ตัวเลือก 2

คําอธิบาย

Options
(ตัวเลื อก)

Enlarge/Reduce
(เพิม่ ขนาด/ลดขนาด)

—

100%*

—

—

Enlarge (ขยาย)

200%

เลือกอัตราสว นการ
ขยายสํา หรับสํา เนา
ถั ดไป

(ตอ)

141% A5A4
104% EXELTR
Reduce (ลด)

97% LTRA4
94% A4LTR

เลือกอัตราสว นการยอ
สํา หรับสํา เนาถัดไป

91% Full Page
(91% เต็มหนา)
85% LTREXE
83% LGLA4
78% LGLLTR
70% A4A5
50%
Custom(25-400%)
(กําหนดเอง(25-400%))

Density
(ความเขม)

—

—

คุ ณสามารถเลือกอัตรา
สว นการยอหรือการ
ขยายสํา หรับสํา เนา
ฉบับถัดไปได

—

ปรับความเขมของสําเนา

—

ปรับความคมชัดของสําเนา

—

เลื อกวาจะจั ดเรี ยงหรือ
กองซอนสํา เนาแบบ
หลายชุด

-2
-1
0

*

+1
+2

Contrast
(ความคมชัด)

—
-2
-1
0

*

+1
+2

Stack/Sort
(จัดกอง/เรียงชุด)

—

Stack
(การเรียงกระดาษ)*
Sort (เรียง)

คูมือขั้นสูงสําหรั บผูใช
คา ที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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ดูที่หนา
ดูที่

ตารางการตั้งคาและคุณสมบัติ

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ตัวเลือก 1

ตัวเลือก 2

คําอธิบาย

Options
(ตัวเลื อก)

Page Layout
(จัดรูปแบบหนา)

—

Off(1in1) (ปด(1 ใน 1))*

—

ทําสํา เนาบัตรประจํา ตัว
แบบ N in 1
(การจัดหนากระดาษใน
หนาเดี ยว) และ 2 in 1

—

ปรับสีแดง
สํา หรั บสํา เนา

—

ปรับสีเขียว
สํา หรั บสํา เนา

—

ปรับสีน้ํา เงิน
สํา หรั บสํา เนา

—

เปดการใชงานหรือ
ปดการใชงานการทํา
สํา เนาแบบ 2 ดาน
และเลือกดา นยาว
หรือดา นสั้น

2in1(P) (2 ใน 1 (P))

(ตอ)

2in1(L) (2 ใน 1 (L))

ดูที่หนา
ดูที่

2in1(ID) (2 ใน 1 (ID))
4in1(P) (4 ใน 1 (P))
4in1(L) (4 ใน 1 (L))
Colour
Adjust
(ปรับสี )

Red (สีแดง)
-2
-1
0

*

+1
+2

Green (สีเขียว)
-2
-1
0

*

+1
+2

Blue (สีฟา )
-2
-1
0

*

+1
+2

2-sided Copy
(สําเนา 2 ดาน)

—

(MFC-9140CDN และ
MFC-9330CDW)

Off (ปด)*
1-sided2-sided
Long Edge Flip
(1 ดาน2 ดาน
พลิกตามขอบดานยาว)
1-sided2-sided
Short Edge Flip
(1 ดาน2 ดาน
พลิกตามขอบดานสัน้ )

คู มือขั้นสู งสําหรับผูใช
ค าที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัว หนาและมีเครื่องหมายดอกจั นกํากับอยู
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ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ตัวเลือก 1

ตัวเลือก 2

คําอธิบาย

Options
(ตัวเลื อก)

2-sided Copy
(สําเนา 2 ดาน)

—

Off (ปด)*

—

(ตอ)

(MFC-9340CDW)

เปดการใชงานหรือปด
การใชงานการทําสํา เน
าแบบ 2 ดาน
และเลือกดานยาวหรือ
ดานสั้น

2-sided Copy
Page Layout
(โครงหนาสําเนา 2
ดาน)

LongEdge
LongEdge
(ตามขอบดานยาว
ตามขอบดานยาว)*

(MFC-9340CDW)

LongEdge
ShortEdge
(ตามขอบดานยาว
ตามขอบดานสัน
้ )

เลื อกตัวเลื อกโครงหนา
เมื่อคุณทําสําเนาแบบ
N in 1
(การจัดหนากระดาษใน
หนาเดียว) 2 ดา น
จากเอกสาร 2 ดาน

2-sided2-sided
(2 ดาน2 ดาน)
1-sided2-sided
Long Edge Flip
(1 ดาน2 ดาน
พลิกตามขอบดานยาว)

ดูที่หนา
ดูที่

2-sided1-sided
Long Edge Flip
(2 ดาน1 ดาน
พลิกตามขอบดานยาว)
1-sided2-sided
Short Edge Flip
(1 ดาน2 ดาน
พลิกตามขอบดานสัน้ )
2-sided1-sided
Short Edge Flip
(2 ดาน1 ดาน
พลิกตามขอบดานสัน้ )
—

—

ShortEdge
LongEdge
(ตามขอบดานสัน
้ 
ตามขอบดานยาว)
ShortEdge
ShortEdge
(ตามขอบดานสัน
้ 
ตามขอบดานสัน
้ )
Advanced
Settings
(การตัง้ คาขัน
้ สูง)

Save as
Shortcut
(บันทึกเปนทา
งลั ด)

—

—

Off (ปด)*

—

Remove
Background
Colour
(กําจั ดสีพื้นหลัง)

Low (ต่ํา)

—

—

Medium (กลาง)*
High (สูง)

คูมือขั้นสูงสําหรั บผูใช
คา ที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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เปลี่ยนแปลงปริมาณสี
พื้ นหลังที่ถูกนําออก

เพิ่มการตั้งคา ปจจุบัน
เปนทางลัด

ดูที่

ตารางการตั้งคาและคุณสมบัติ

สแกน

C

Scan
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

to OCR (ไปยัง OCR)

(เลือกเครื่องพีซี)

Options (ตัวเลือก)

ดูที่ ตัว เลือก (ไปยัง OCR) uu หนา 210

Save as
Shortcut
(บันทึกเปนทาง
ลัด)

—

—

เพิ่มการตั้งคาปจจุบัน
เปนทางลัด

Start (เริม่ ตน)

—

—

เริ่มต นการสแกน

Options (ตัวเลือก)

ดูที่ ตัว เลือก (ไปยังไฟล ไปยังภาพ หรือไปยังอีเ มล)
uu หนา 211

Save as
Shortcut
(บันทึกเปนทาง
ลัด)

—

—

เพิ่มการตั้งคาปจจุบัน
เปนทางลัด

Start (เริม่ ตน)

—

—

เริ่มต นการสแกน

Options (ตัวเลือก)

ดูที่ ตัว เลือก (ไปยังไฟล ไปยังภาพ หรือไปยังอีเ มล)
uu หนา 211

Save as
Shortcut
(บันทึกเปนทาง
ลัด)

—

—

เพิ่มการตั้งคาปจจุบัน
เปนทางลัด

Start (เริม่ ตน)

—

—

เริ่มต นการสแกน

to File (ไปยังไฟล)

to Image (ไปยังภาพ)

(เลือกเครื่องพีซี)

(เลือกเครื่องพีซี)

ตัวเลือก

คําอธิบาย

to USB (ไปยัง USB)

Options (ตัวเลือก)

ดูที่ ตัว เลือก (ไปยัง USB) uu หนา 212

(MFC-9330CDW
และ
MFC-9340CDW)

Save as
Shortcut
(บันทึกเปนทางลัด)

—

—

—

เพิ่มการตั้งคาปจจุบัน
เปนทางลัด

Start (เริม่ ตน)

—

—

—

เริ่มตนการสแกน

(เลือกเครื่องพีซี)

Options (ตัวเลือก)

ดูที่ ตัว เลือก (ไปยังไฟล ไปยังภาพ หรือไปยังอีเ มล)
uu หนา 211

Save as
Shortcut
(บันทึกเปนทาง
ลัด)

—

to E-mail
(ไปยังอีเมล)

to E-mail
Server
(ไปยังเซิรฟเวอร
อีเมล)

Address Book
(สมุดที่อยู)

—

ดูทห
ี่ นา
ดูที่

เพิ่มการตั้งคาปจจุบัน
เปนทางลัด

Start (เริม่ ตน)

—

—

เริ่มต นการสแกน

—

—

—

เลือกที่อยูของผูรับจาก
สมุดที่อยู

(เฉพาะดาวน
โหลดเทานั้น)

C
Manual (ดวยตนเอง)

—

—

—

ใสที่อยูผูรับดวยตนเอง

คูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช
คา ทีต
่ ั้ งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

to E-mail
Server
(ไปยังเซิรฟเวอร
อีเมล)

OK (ตกลง)

Options (ตัวเลื อก)

ดูที่ ตัวเลือก (ไปยังเซิรฟเวอรอีเมล ) uu หนา 214

Save as
Shortcut
(บันทึกเปนทาง
ลัด)

—

—

เพิ่มการตั้งคาปจจุบัน
เปนทางลัด

Start (เริม่ ตน)

—

—

เริ่มตนการสแกน

(เฉพาะดาวนโห
ลดเทานั้น)

ตัวเลือก

คําอธิบาย

(ตอ)

คูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช
คาที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตั วหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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ดูที่หนา
ดูที่

ตารางการตั้งคาและคุณสมบัติ

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

to FTP (ไปยั ง
FTP)

(ชื่อโพรไฟล)

Options (ตัวเลือก)

ดูที่ ตัว เลือก (ไปยัง FTP และเครือขาย) uu หนา 216

Save as
Shortcut
(บันทึกเปนทาง
ลัด)

—

—

เพิ่มการตั้งคาปจจุบัน
เปนทางลัด

Start (เริม่ ตน)

—

—

เริ่มต นการสแกน

Options (ตัวเลือก)

ดูที่ ตัว เลือก (ไปยัง FTP และเครือขาย) uu หนา 216

Save as
Shortcut
(บันทึกเปนทาง
ลัด)

—

to Network
(ไปยังเครือขาย)

(ชื่อโพรไฟล)

WS Scan
Scan (สแกน)
(บริการ WS Scan) Scan for
E-mail
(ปรากฏเมื่อคุณ
(สแกนสําหรับอีเมล)
ติ ดตั้งเว็บเซอร
วิสการสแกน
Scan for Fax
ซึ่งจะแสดงใน
(สแกนสําหรับโทรสาร)
Network
Scan for
Explorer
Print
ในคอมพิ วเตอร
(สแกนสําหรับพิมพ)
ของคุณ)

ตัวเลือก

—

คําอธิบาย

ดูทห
ี่ นา
ดูที่

เพิ่มการตั้งคาปจจุบัน
เปนทางลัด

Start (เริม่ ตน)

—

—

เริ่มต นการสแกน

—

—

—

—

—

—

สแกนขอมูลโดยใช
โพรโทคอลเว็บเซอรวิส

—

—

—

—

—

—

คูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช
คา ทีต
่ ั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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ตัวเลือก (ไปยัง OCR)

C

ระดับ 1

ระดับ 2

ตัวเลือก

คําอธิบาย

Options
(ตัวเลื อก)

2-sided Scan (สแกน 2 ดาน)

Off (ปด)*

(MFC-9340CDW)

2-sided Scan: Long Edge
(สแกน 2 ด าน: ตามขอบดานยาว)

เลื อกโหมดการสแกน 2
ดาน

2-sided Scan: Short Edge
(สแกน 2 ดาน: ตามขอบดานสัน
้ )
Set with Touch Panel
(ตั้งคาดวยแผงสั มผัส)

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

เพื่อเปลี่ยนการตั้ งคาโดยใช
จอสัมผัส เลือก On (เปด)

On (เปด)
Scan Type (ชนิดการสแกน)

Colour (สี)
Grey (สีเ ทา)

เลื อกชนิดการสแกนสําหรับ
เอกสารของคุณ

Black and White (สีขาวดํา)*
Resolution (ความละเอียด)

100 dpi
200 dpi*

เลือกความละเอียดการ
สแกนสํา หรับเอกสารของ
คุณ

300 dpi
600 dpi
File Type (ชนิดไฟล )

Text (ตัวอักษร)*
HTML

เลือกชนิ ดไฟลสําหรับ
เอกสารของคุณ

RTF
Scan Size (ขนาดการสแกน)

A4*
Letter (จดหมาย)
Legal

คู มือซอฟตแวรสํา หรับผูใช
คา ทีต
่ ั้ งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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เลือกขนาดการสแกน
สํา หรับเอกสารของคุณ

ดูทห
ี่ นา
ดูที่

ตารางการตั้งคาและคุณสมบัติ

ตัวเลือก (ไปยังไฟล ไปยังภาพ หรือไปยังอีเมล)

C

ระดับ 1

ระดับ 2

ตัวเลื อก

คําอธิบาย

Options
(ตัวเลื อก)

2-sided Scan (สแกน 2 ดาน)

Off (ปด)*

เลือกโหมดการสแกน 2 ดาน

(MFC-9340CDW)

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

ดูที่หนา
ดูที่

2-sided Scan: Short Edge
(สแกน 2 ดาน: ตามขอบดานสั้น)
Set with Touch Panel
(ตั้งคาดวยแผงสัมผัส)

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

เพื่อเปลี่ยนการตั้งคาโดยใช
จอสัมผัส เลือก On (เปด)

On (เปด)
Scan Type (ชนิ ดการสแกน)

Colour (สี )*
Grey (สีเทา)

เลือกชนิดการสแกนสําหรับ
เอกสารของคุณ

Black and White (สีขาวดํา)
Resolution (ความละเอียด)

100 dpi
200 dpi*

เลือกความละเอียดการ
สแกนสําหรับเอกสารของ
คุณ

300 dpi
600 dpi
File Type (ชนิ ดไฟล )

(เมื่อคุณเลือก Colour (สี) หรือ
Grey (สี เทา) ใน Scan Type
(ชนิดการสแกน))

เลือกชนิดไฟลสํา หรับ
เอกสารของคุณ

PDF*
JPEG

(เมื่อคุณเลือก Black and
White (สีขาวดํา ) ใน Scan
Type (ชนิดการสแกน))
PDF*
TIFF
Scan Size (ขนาดการสแกน)

A4*
Letter (จดหมาย)

เลือกขนาดการสแกนสําหรับ
เอกสารของคุณ

Legal
Remove Background Colour
(กําจัดสีพน
ื้ หลัง)

Off (ปด)*
Low (ต่ํา)
Medium (กลาง)

เปลี่ยนแปลงปริมาณสีพื้น
หลังที่ถูกนําออก
ฟงกชั่นนี้ ใชไมไดกับการ
สแกนแบบขาวดํา

High (สูง)
คูมือซอฟตแวรสําหรั บผูใช

C

ค าที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเ ครื่องหมายดอกจั นกํากับอยู
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ตัวเลือก (ไปยัง USB)

C

ระดับ 1

ระดับ 2

ตัวเลือก

คําอธิบาย

Options
(ตัวเลื อก)

2-sided Scan (สแกน 2 ดาน)

Off (ปด)*

เลื อกโหมดการสแกน 2 ดาน

(MFC-9340CDW)

2-sided Scan: Long Edge
(สแกน 2 ด าน: ตามขอบดานยาว)
2-sided Scan: Short Edge
(สแกน 2 ดาน: ตามขอบดานสัน
้ )

Scan Type (ชนิดการสแกน)

Colour (สี) *
Grey (สีเ ทา)

เลื อกชนิดการสแกนสําหรับ
เอกสารของคุณ

Black and White (สีขาวดํา)
Resolution (ความละเอียด)

(เมื่อคุณเลือก Colour (สี ) ใน
Scan Type (ชนิดการสแกน))
100 dpi
200 dpi*
300 dpi
600 dpi
Auto (อัตโนมัติ)

(เมื่อคุณเลือก Grey (สี เทา) ใน
Scan Type (ชนิดการสแกน))
100 dpi
200 dpi*
300 dpi
Auto (อัตโนมัติ)

(เมื่อคุณเลือก Black and
White (สีขาวดํา) ใน Scan
Type (ชนิ ดการสแกน))
200 dpi*
300 dpi
200x100
คูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช
คา ทีต
่ ั้ งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจั นกํากับอยู
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เลือกความละเอียดการ
สแกนสํา หรับเอกสารของ
คุณ

ดูทห
ี่ นา
ดูที่

ตารางการตั้งคาและคุณสมบัติ

ระดับ 1

ระดับ 2

ตัวเลื อก

คําอธิบาย

Options
(ตัวเลื อก)

File Type (ชนิดไฟล )

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

เลือกชนิดไฟลสํา หรับ
เอกสารของคุณ

(ตอ)

ดูทห
ี่ นา
ดูที่

PDF*
JPEG
PDF/A
Secure PDF (PDF ทีไ่ ดรบั การปองกัน)
Signed PDF (PDF ทีล่ งลายมือชือ่ )
XPS

(เมื่อคุณเลือก Black and
White (สีขาวดํา ) ใน Scan
Type (ชนิดการสแกน))
PDF*
PDF/A
Secure PDF (PDF ทีไ่ ดรบั การปองกัน)
Signed PDF (PDF ทีล่ งลายมือชือ่ )
TIFF
เพื่อสแกนเอกสารขนาด
Letter
คุณจะตองเปลี่ยนการตั้งคา
ขนาดกระจกสแกน

Glass Scan Size
(ขนาดสแกนกระจกสแกน)

A4*

File Name (ชื่อไฟล)

—

ปอนชื่อไฟลของขอมูลที่
สแกน

File Size (ขนาดไฟล)

Small (เล็ก)

เลือกขนาดไฟลสําหรับการ
สแกนสี หรือขาวดํา

Letter (จดหมาย)

Medium (กลาง)*
Large (ใหญ)
Remove Background Colour
(กําจัดสีพน
ื้ หลัง)

Off (ปด)*
Low (ต่ํา)

เปลี่ยนแปลงปริมาณสีพื้น
หลังที่ถูกนําออก

Medium (กลาง)
High (สูง)
Set New Default
(ตั้งคาเริ่มตนใหม)

Yes (ใช)

Factory Reset
(รีเซ็ตคาที่ตั้งจากโรงงาน)

Yes (ใช)

No (ไมใช)
No (ไมใช)

บันทึกการตั้งคาการสแกน
ของคุณเปนการตั้งคาเริ่มตน
คืนคาการตั้งคาการสแกนทั้ง
หมดที่คุณเปลี่ ยนแปลงให
เปนคา เริ่มตนจากโรงงาน

C

คู มือซอฟตแวรสําหรับผูใช
ค าที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเ ครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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ตัวเลือก (ไปยังเซิรฟเวอรอีเมล)

C

ระดับ 1

ระดับ 2

ตัวเลือก

คําอธิบาย

Options
(ตัวเลื อก)

2-sided Scan (สแกน 2 ดาน)

Off (ปด)*

เลื อกโหมดการสแกน 2 ดาน

(MFC-9340CDW)

2-sided Scan: Long Edge
(สแกน 2 ด าน: ตามขอบดานยาว)
2-sided Scan: Short Edge
(สแกน 2 ดาน: ตามขอบดานสัน
้ )

Scan Type (ชนิดการสแกน)

Colour (สี) *
Grey (สีเ ทา)

เลื อกชนิดการสแกนสําหรับ
เอกสารของคุณ

Black and White (สีขาวดํา)
Resolution (ความละเอียด)

(เมื่อคุณเลือก Colour (สี ) ใน
Scan Type (ชนิดการสแกน))
100 dpi
200 dpi*
300 dpi
600 dpi
Auto (อัตโนมัติ)

(เมื่อคุณเลือก Grey (สี เทา) ใน
Scan Type (ชนิดการสแกน))
100 dpi
200 dpi*
300 dpi
Auto (อัตโนมัติ)

(เมื่อคุณเลือก Black and
White (สีขาวดํา) ใน Scan
Type (ชนิ ดการสแกน))
200 dpi*
300 dpi
200x100
คูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช
คา ทีต
่ ั้ งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจั นกํากับอยู
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เลือกความละเอียดการ
สแกนสํา หรับเอกสารของ
คุณ

ดูทห
ี่ นา
ดูที่

ตารางการตั้งคาและคุณสมบัติ

ระดับ 1

ระดับ 2

ตัวเลื อก

คําอธิบาย

Options
(ตัวเลื อก)

File Type (ชนิดไฟล )

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

เลือกชนิดไฟลสํา หรับ
เอกสารของคุณ

(ตอ)

ดูที่หนา
ดูที่

PDF*
JPEG
PDF/A
Secure PDF (PDF ทีไ่ ดรบั การปองกัน)
Signed PDF (PDF ทีล่ งลายมือชือ่ )
XPS

(เมื่อคุณเลือก Black and
White (สีขาวดํา ) ใน Scan
Type (ชนิดการสแกน))
PDF*
PDF/A
Secure PDF (PDF ทีไ่ ดรบั การปองกัน)
Signed PDF (PDF ทีล่ งลายมือชือ่ )
TIFF
Glass Scan Size
(ขนาดสแกนกระจกสแกน)

A4*

File Size (ขนาดไฟล)

Small (เล็ก)

Letter (จดหมาย)

Medium (กลาง)*

เพื่อสแกนเอกสารขนาด
Letter
คุณจะตองเปลี่ยนการตั้งคา
ขนาดกระจกสแกน
เลือกขนาดไฟลสําหรับการ
สแกนสี หรือขาวดํา

Large (ใหญ)
Set New Default
(ตั้งคาเริ่มตนใหม)

Yes (ใช)

Factory Reset
(รีเซ็ตคาที่ตั้งจากโรงงาน)

Yes (ใช)

No (ไมใช)
No (ไมใช)

บันทึกการตั้งคาการสแกน
ของคุ ณเปนการตั้งคาเริ่ มตน
คืนคาการตั้งคาการสแกนทั้ง
หมดที่คุณเปลี่ยนแปลงให
เปนคา เริ่มตนจากโรงงาน

คู มือซอฟตแวรสําหรับผูใช
ค าที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเ ครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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ตัวเลือก (ไปยัง FTP และเครือขาย)

C

ระดับ 1

ระดับ 2

ตัวเลือก

คําอธิบาย

Options (ตัวเลือก)

2-sided Scan (สแกน 2 ดาน)

Off (ปด)*

เลื อกโหมดการสแกน 2 ดาน

(MFC-9340CDW)

2-sided Scan: Long Edge
(สแกน 2 ด าน: ตามขอบดานยาว)
2-sided Scan: Short Edge
(สแกน 2 ดาน: ตามขอบดานสัน
้ )

Scan Type (ชนิดการสแกน)

Colour (สี) *
Grey (สีเ ทา)

เลื อกชนิดการสแกนสําหรับ
เอกสารของคุณ

Black and White (สีขาวดํา)
Resolution (ความละเอียด)

(เมื่อคุณเลือก Colour (สี ) ใน
Scan Type (ชนิดการสแกน))
100 dpi
200 dpi*
300 dpi
600 dpi
Auto (อัตโนมัติ)

(เมื่อคุณเลือก Grey (สี เทา) ใน
Scan Type (ชนิดการสแกน))
100 dpi
200 dpi*
300 dpi
Auto (อัตโนมัติ)

(เมื่อคุณเลือก Black and
White (สีขาวดํา) ใน Scan
Type (ชนิ ดการสแกน))
200 dpi*
300 dpi
200x100
คูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช
คา ทีต
่ ั้ งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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เลือกความละเอียดการ
สแกนและรูปแบบไฟล
สํา หรับเอกสารของคุณ

ดูทห
ี่ นา
ดูที่

ตารางการตั้งคาและคุณสมบัติ

ระดับ 1

ระดับ 2

ตัวเลื อก

คําอธิบาย

Options (ตัวเลือก)

File Type (ชนิ ดไฟล )

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

เลือกความละเอียดการ
สแกนและรูปแบบไฟล
สําหรับเอกสารของคุณ

(ตอ)

ดูที่หนา
ดูที่

PDF*
JPEG
PDF/A
Secure PDF (PDF ทีไ่ ดรบั การปองกัน)
Signed PDF (PDF ทีล่ งลายมือชือ่ )
XPS

(เมื่อคุณเลือก Black and
White (สีขาวดํา ) ใน Scan
Type (ชนิดการสแกน))
PDF*
PDF/A
Secure PDF (PDF ทีไ่ ดรบั การปองกัน)
Signed PDF (PDF ทีล่ งลายมือชือ่ )
TIFF
Glass Scan Size
(ขนาดสแกนกระจกสแกน)

A4*

File Name (ชื่อไฟล )

BRNXXXXXXXXXX*

Letter (จดหมาย)

Estimate (ประมาณ)
Report (รายงาน)
Order sheet (ใบคํา สั่ง)
Contract sheet (ใบสัญญา)
Check (ตรวจสอบ)

เพื่อสแกนเอกสารขนาด
Letter
คุณจะตองเปลี่ยนการตั้งคา
ขนาดกระจกสแกน
เลือกตั้งชื่อไฟลลวงหนา
ถาคุ ณเลือก <Manual>
(ด วยตนเอง)
คุณสามารถตั้งชื่อไฟลได
ตามต องการ
“XXXXXXXXXX” คือ MAC
แอดเดรส/ที่อยูอีเทอรเน็ต
ของเครื่องของคุณ

Receipt (ใบเสร็จ)
<Manual> (ดวยตนเอง)
File Size (ขนาดไฟล)

Small (เล็ก)
Medium (กลาง)*

เลือกขนาดไฟลสําหรับการ
สแกนสี หรือขาวดํา

Large (ใหญ)
Remove Background Colour
(กําจัดสีพน
ื้ หลัง)

Off (ปด)*
Low (ต่ํา)

เปลี่ยนแปลงปริมาณสี
พื้นหลังที่ถูกนําออก

C

Medium (กลาง)
High (สูง)
User Name (ชื่อผูใช)

—

ปอนชื่อผูใช

คู มือซอฟตแวรสําหรับผูใช
ค าที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเ ครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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การพิมพโดยตรง (MFC-9330CDW และ MFC-9340CDW)

C

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ตัวเลือก

คําอธิบาย

Direct
Print
(การพิมพ โดย
ตรง)

(เลือกไฟล )

Print Settings
(การตั้งคาการพิมพ)

Paper Type
(ชนิดกระดาษ)

Thin (บาง)

ตั้ งคา ประเภทสื่อการ
พิ มพเมื่อพิมพโดยตรง
จาก USB flash
memory drive

65

ตั้ งคา ขนาดกระดาษเมื่อ
พิ มพโดยตรงจาก USB
flash memory drive

65

ตั้ งคา โครงหนากระดาษ
เมื่อพิมพหลายหนาโดย
ตรงจาก USB flash
memory drive

65

(จํานวนชุดพิ มพ
(001-999))

Plain Paper
(กระดาษธรรมดา)*

หนา

Thick (หนา)
Thicker (หนากวา)
Recycled
Paper
(กระดาษรีไซเคิล)
Glossy (เคลือบมัน)
Paper Size
(ขนาดกระดาษ)

A4*
Letter
(จดหมาย)
Legal
EXE
A5
A5 L
A6
B5
Folio

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)

ค าที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจั นกํากับอยู
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ตารางการตั้งคาและคุณสมบัติ

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ตัวเลื อก

คําอธิบาย

Direct
Print
(การพิ มพโดย
ตรง)

(เลือกไฟล)

Print Settings
(การตัง้ คาการพิมพ)

Orientation
(ทิศทาง)

Portrait (แนวตัง้ )*

ตั้ งคาการจัดวางหนา
เมื่อพิมพโดยตรงจาก
USB flash memory
drive

65

2-sided (2
ดาน)

Off (ปด)*

เลื อกรูปแบบการพิมพ 2
ด านเมื่อพิมพโดยตรง
จาก USB flash
memory drive

65

(ตอ)

(จํา นวนชุดพิ มพ
(001-999))
(ตอ)

Landscape (แนวนอน)

Long Edge (ขอบยาว)
Short Edge (ขอบสัน้ )

หนา

ค าที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัว หนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ตัวเลือก

คําอธิบาย

Direct
Print
(การพิมพ โดย
ตรง)

(เลือกไฟล )

Print Settings
(การตั้งคาการพิมพ)

Collate
(การพิมพ
เรียงชุด)

On (เปด)*

เปดการใชงานหรือปด
การใชงานการเก็บเรียง
หนาเมื่อพิมพโดยตรง
จาก USB flash
memory drive

65

ตั้ งคา ตัวเลือกคุณภาพ
การพิมพเ มื่อพิ มพโดย
ตรงจาก USB flash
memory drive

65

ตั้ งคา การพิมพโดยตรง
ผาน USB
วาจะใหพิมพขอคิดเห็น
(การทําเครื่องหมาย)
หรือตราประทับในไฟล
PDF
พรอมกับขอความหรือ
ไม

65

(จํานวนชุดพิ มพ
(001-999))

(ตอ)

(ตอ)

Off (ปด)

Print
Quality
(คุณภาพ
การพิมพ)

Normal (ธรรมดา)*

PDF Option
(ตัวเลือก PDF)

Document (เอกสาร)*

Fine (ละเอียด)

Document&Markup
(เอกสารและมารกอัพ)
Document&Stamps
(เอกสารและตราประทับ)

หนา

Index
Print
(พิมพ ดัชนี)

—

—

—

—

พิมพหนาภาพยอ

65

DefaultSettings
(การตัง้ คาเริม่ ตน)

Paper Type
(ชนิดกระดาษ)

—

—

Thin (บาง)

ตั้งคา ประเภทสื่อการ
พิ มพเริ่มตนเมื่อพิมพ
โดยตรงจาก USB
flash memory drive

67

ตั้งคา ขนาดกระดาษเริ่ม
ตนเมื่อพิมพโดยตรง
จาก USB flash
memory drive

67

Plain Paper
(กระดาษธรรมดา)*
Thick (หนา)
Thicker (หนากวา)
Recycled
Paper
(กระดาษรีไซเคิล)
Glossy
(เคลือบมัน)

Paper Size
(ขนาดกระดาษ)

—

—

A4*
Letter
(จดหมาย)
Legal
EXE
A5
A5 L
A6
B5
Folio

ค าที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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ตารางการตั้งคาและคุณสมบัติ

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ตัวเลือก

คําอธิบาย

DefaultSettings
(การตัง้ คาเริม่ ตน)

Multiple Page
(หลายหนา)

—

—

1in1 (1ใน1)*

ตั้ งคารูปแบบกระดาษ
เริ่ มตนเมื่อพิมพหลาย
หนาโดยตรงจาก USB
flash memory drive

67

ตั้ งคาการจัดวางหนา
เริ่ มตนเมื่อพิมพโดย
ตรงจาก USB flash
memory drive

67

เปดการใชงานหรือปด
การใชงานการเก็บเรี ยง
หนาเริ่มตนเมื่อพิมพ
โดยตรงจาก USB
flash memory drive

67

ตั้ งคาตัว เลือกคุณภาพ
การพิมพ เริ่มตนเมื่อ
พิมพโดยตรงจาก USB
flash memory drive

67

ตั้ งคาเริ่มต นการพิมพ
โดยตรงผาน USB
วา จะใหพิมพขอคิดเห็น
(การทําเครื่องหมาย)
หรือตราประทับในไฟล
PDF
พรอมกับขอความหรือ
ไม

67

ตั้ งคาเริ่มต นตัวเลือก
การพิมพดัชนี
รูปแบบงายหรือ
รายละเอียด

67

2in1 (2ใน1)

(ตอ)

4in1 (4ใน1)

หนา

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)
Orientation
(ทิศทาง)

—

Collate
(การพิมพเรียงชุด)

—

Print Quality
(คุณภาพการพิมพ)

—

PDF Option
(ตัวเลือก PDF)

—

—

Portrait (แนวตัง้ )*
Landscape (แนวนอน)

—

On (เปด)*
Off (ปด)

—

Normal (ธรรมดา)*
Fine (ละเอียด)

—

Document (เอกสาร)*
Document&Markup
(เอกสารและมารกอัพ)
Document&Stamps
(เอกสารและตราประทับ)

Index Print
(พิ มพดัชนี)

—

—

Simple (งาย)*
Details (รายละเอียด)

ค าที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัว หนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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ผงหมึก (โทนเนอร)
ระดับ 1

C

ระดับ 2

ระดับ 3

ตัวเลือก

คําอธิบาย

Toner Life
(อายุโทนเนอร)

—

—

ดู อายุการใชงานผงหมึก
(โทนเนอร)
ที่เลื อกโดยประมาณ
สํา หรับแตละสี

Test Print
(การทดลองพิมพ)

—

—

พิ มพ หนากระดาษ
สํา หรับการทดสอบพิมพ

Calibration
(การปรับเทียบ)

Calibrate (ปรับเทียบ)

Yes (ใช)

ปรับความเขมสี
หรือคืนคาการปรับแตง
คาของสีเปนการตั้งคา
จากโรงงาน

117

ปรั บตําแหนงพิ มพของ
แตละสีโดยอัตโนมัติ

118

No (ไมใช)
Reset (รีเซ็ต)

ดูทห
ี่ นา
ดูที่

Yes (ใช)
No (ไมใช)

Auto Regist.
(ลงทะเบียนอัตโนมัต)ิ

—

Yes (ใช)
No (ไมใช)

คูมือซอฟตแวรสําหรั บผูใช
คาที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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ตารางการตั้งคาและคุณสมบัติ

การตั้งคา Wi-Fi

C

หมายเหตุ
หลังจากตั้งคา Wi-Fi แลว คุณไมสามารถเปลี่ยนการตั้งคาจากหนาจอหลักได เปลี่ยนการตั้งคาสําหรับ
Wi-Fi ในหนาจอการตั้งคา

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ตัวเลือก

คําอธิบาย

ดูทห
ี่ นา

Setup Wizard
(ตัวชวยการตั้งคา)

—

—

กําหนดค าเซิรฟเวอร การ
พิ มพภายในของคุณ

ดูที่

Setup with PC
(ตัง้ คาดวยคอมพิวเตอร)

—

—

การกําหนดการตั้งคา
Wi-Fi
โดยใชคอมพิ วเตอร

WPS/AOSS

—

—

กําหนดคาการตั้งคา
เครือขายแบบไรสาย
ไดงายดายโดยใชปุมกด
เพี ยงปุมเดียว

WPS w/PIN Code (WPS w/รหัส PIN)

—

—

กําหนดคาเครือข ายแบบ
ไรสายโดยใช WPS ทีม
่ ี
PIN code ไดโดยงาย

คูมือซอฟต แวรสําหรับผูใช
คา ทีต
่ ั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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เว็บ (หนาจอเพิ่มเติม)

C

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ตัวเลือก

คําอธิบาย

หนา

Web (เว็บ)

Picasa Web
Albums™

—

—

เชื่อมต อกับเครื่อง
บราเดอรเขากับบริการ
อินเทอร เน็ต

ดูที่

Google Drive™

—

—

—

—

Facebook

—

—

Evernote

—

—

Dropbox

—

—

Flickr

®

เยี่ยมชม Brother Solutions Center เพื่อดาวน โหลด Web Connect Guide
(คูมือการเชื่อมตอกับเว็บไซต) ไดที่ http://solutions.brother.com/
คาที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตั วหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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ทางลัด

C

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ตัวเลือก

คําอธิบาย

Add Shortcut
(เพิ่มทางลัดใหม)

Copy (สําเนา)

Receipt (ใบเสร็จ)

—

ดูที่ Options

เลือกการตั้ งคาที่ตอง
การจากรายการทีต
่ ั้ง
คาไวลวงหนา

15

ตั้งคาความละเอียด
สําหรับโทรสารสงออก

16

เลือกโหมดการสแกน
โทรสาร 2 ดาน

16

เปลี่ยนความจางหรือ
ความเขมของโทรสาร
ที่คุณสง

16

(ตัวเลือก)

Normal (ธรรมดา)

—

2in1(ID) (2 ใน 1 (ID))

—

2in1 (2ใน1)

—

2-sided(12) (2 ดาน(12))

—

2-sided(22) (2 ดาน(22))

—

uu หนา 203

หนา

(MFC-9340CDW)

Fax (โทรสาร)
(Options
(ตัวเลื อก))

Paper Save
(ประหยัดกระดาษ)

—

Fax
Resolution
(ความละเอียด
โทรสาร)

—

2-sided Fax
(โทรสาร 2 ดา น)

—

Standard (มาตรฐาน)
Fine (ละเอียด)
S.Fine (ละเอียดมาก)
Photo (รูปถาย)
Off (ปด)
2-sided Scan:
Long Edge
(สแกน 2 ดาน:
ตามขอบดานยาว)

(MFC-9340CDW)

2-sided Scan:
Short Edge
(สแกน 2 ดาน:
ตามขอบดานสั้น)
Contrast
(ความคมชัด)

—

Auto (อัตโนมัต)ิ
Light (สวาง)
Dark (มืด)

คา ทีต
่ ั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ตัวเลือ ก

คําอธิบาย

Add Shortcut
(เพิม
่ ทางลัดใหม)

Fax (โทรสาร)

Broadcasting
(การกระจายสัญญ
าณ)

—

Add Number
(เพิ่มหมายเลข)

สงขอความโทรสาร
เดียวกันไปยัง
หมายเลขโทรสารมาก
กวาหนึ่งหมายเลข

16

สงโทรสารโดยไมใช
หนวยความจํา

16

สงหนาปกที่คุณตั้ง
โปรแกรมโดยอัตโนมัติ

16

ถาคุ ณประสบปญหาใน
การสงโทรสารในตา ง
ประเทศ ตั้งคานี้ ไปที่
เปด

16

ปรับพื้นที่การสแกน
ของกระจกสแกนเนอร
ตามขนาดเอกสาร

16

สแกนเอกสารขาวดํา
หรือเอกสารสีไปยัง
คอมพิว เตอรของคุณ

17

(ตอ)

(Options
(ตั วเลื อก))

(ตัวเลือก)

(ต อ)

หนา

Add Number
(เพิ่มหมายเลข)
Add from
Address book
(เพิ่มจากสมุดทีอ
่ ยู)
Search in
Address book
(คนหาในสมุดทีอ
่ ยู)
Real Time TX
(TX เวลาจริง)

—

On (เปด)

Coverpage
Setup
(ตั้ งค าใบปะหนา)

Coverpage
Setup
(ตั้งคา ใบปะหนา)

On (เปด)

Coverpage
Note
(บันทึกหนาปก)

1.Note Off
(1.ปดความเห็น)

Off (ปด)
Off (ปด)

2.Please Call
(2.โปรดโทร)
3.Urgent (3.ดวน)
4.Confidential
(4.ความลับ)
5.
6.

Scan (สแกน)

Total Pages (หนารวม)

—

Overseas Mode
(โหมดตางประเทศ)

—

On (เปด)

Glass Scan
Size
(ขนาดสแกน
กระจกสแกน)

—

to File (ไปยังไฟล)

—

Off (ปด)
Letter (จดหมาย)
A4

เลื อกเครื่องพีซี

คาที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตั วหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู

226

ตารางการตั้งคาและคุณสมบัติ

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ตัวเลื อก

คําอธิบาย

Add Shortcut
(เพิ่มทางลัดใหม)

Scan (สแกน)

to OCR (ไปยัง OCR)

—

เลื อกเครื่องพีซี

แปลงเอกสารขอความ
ของคุ ณเปนไฟลขอ
ความทีแ
่ กไขได

17

to Image (ไปยังภาพ)

—

เลื อกเครื่องพีซี

สแกนภาพสี
ไปยังแอพพลิ เคชั่น
กราฟคของคุณ

17

to USB (ไปยัง USB)

—

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

สแกนเอกสารไปยัง
USB Flash memory
drive

17

สแกนเอกสารขาวดํา
หรือเอกสารสีไปยัง
แอพพลิเคชั่นอีเมล
ของคุณ

17

(ตอ)

(ตอ)

หนา

Scan Type
(ชนิดการสแกน)
Resolution
(ความละเอียด)
File Type
(ชนิดไฟล)
Glass Scan
Size
(ขนาดสแกน
กระจกสแกน)
File Name
(ชื่อไฟล)
File Size
(ขนาดไฟล)
Remove
Background
Colour
(กําจั ดสีพื้นหลัง)
to E-mail (ไปยังอีเมล)

—

เลื อกเครื่องพีซี

คา ทีต
่ ั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ตัวเลือ ก

คําอธิบาย

Add Shortcut
(เพิม
่ ทางลัดใหม)

Scan (สแกน)

to E-mail
Server
(ไปยังเซิรฟเวอร
อีเมล)

—

Address (ทีอ่ ยู)

สแกนเอกสารขาวดํา
หรือเอกสารสีไปยัง
เซิรฟเวอรอีเมล
ของคุณ

17

(ต อ)

(ตอ)

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

หนา

Scan Type
(ชนิดการสแกน)
Resolution
(ความละเอียด)
File Type
(ชนิดไฟล)
Glass Scan Size
(ขนาดสแกน
กระจกสแกน)
File Size
(ขนาดไฟล)

Web (เว็บ)

to Network
(ไปยังเครือขาย)

—

ชื่อโพรไฟล

สงข อมูลที่สแกนไปยัง
เซิรฟเวอร CIFS
ในเครือขายทองถิ่น
ของคุ ณหรือบน
อินเทอรเน็ต

17

to FTP (ไปยัง FTP)

—

ชื่อโพรไฟล

สงข อมูลที่สแกนผาน
FTP

17

Picasa Web
Albums™

—

—

18

Google Drive™

—

—

Flickr ®

—

—

Facebook

—

—

Evernote

—

—

เยี่ยมชม Brother
Solutions Center
เพื่อดาวนโหลด Web
Connect Guide
(คูมือการเชื่อมตอกับเ
ว็บไซต) ที่
http://solutions.
brother.com/

Dropbox

—

—

คาที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตั วหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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การใสขอความ

C

เมื่อคุณตองการใสขอความไปยังเครื่อง จะมีแปนพิมพปรากฏขึ้นบนจอสัมผัส
กด

เพื่อเปลี่ยนระหวางตัวอักษร ตัวเลข และอักขระพิเศษ

กด

เพื่อเปลี่ยนระหวางตัวพิมพใหญและตัวพิมพเล็ก

การแทรกชองวาง
เพื่อใสเวนวรรค กด Space (เวนวรรค) หรือ c
การแกไข
ถาคุณใสตัวอักษรไมถูกตอง และคุณตองการเปลี่ยนตัวอักษรนั้น
ใชปุมลูกศรเพื่อเลื่อนเคอรเซอรไปไวใตตัวอักษรที่ผิด กด
แลวปอนตัวอักษรที่ถูกตอง
คุณยังสามารถแทรกตัวอักษรโดยยายเคอรเซอรและปอนอักษรไดดวย
ถาหนาจอไมแสดง d กด

ซ้ําๆ จนกระทั่งคุณลบตัวอักษรที่ผิด ปอนอักษรที่ถูกตอง

หมายเหตุ
• อักษรที่มีอยูอาจแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับประเทศของคุณ
• รูปแบบการจัดเรียงแปนพิมพอาจแตกตางกันไป ขึนอยูกับคาติดตั้งฟงกชั่นของคุณ
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ขอกําหนด

D

ขอมูลทั่วไป

D

รุน

MFC-9140CDN

MFC-9330CDW

MFC-9340CDW

ประเภทเครื่องพิมพ

แอลอีดี

วิธีการพิมพ

เครื่องพิมพ Electrophotographic LED

ความจุของหนวยความจํา

192 MB

หนาจอแสดงผลแบบ LCD
(จอแสดงผลแบบผลึกเหลว)

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

แหลงพลังงาน

220 - 240 V AC 50/60 Hz

ปริมาณการใชไฟฟา
(เฉลี่ย)

2

256 MB

สูงสุด

ประมาณ 1200 W

การพิมพ

ประมาณ 375 W ที่อุณหภูมิ 25 °C

การทําสําเนา

ประมาณ 380 W ที่อุณหภูมิ 25 °C

พรอม

ประมาณ 70 W ที่อุณหภูมิ 25 °C

พัก

ประมาณ 7.5 W

โหมดหยุดชั่ว
คราว

ประมาณ 1.8 W

ปดเครื่อง 3 4

ประมาณ 0.05 W

ขนาด

410 mm

410 mm
น้ําหนัก (รวมวัสดุการพิมพ)

23.6 กก.

483 mm
23.5 กก.

1

วัดตามแนวทแยง

2

การเชือ
่ มต อ USB กับเครื่องคอมพิวเตอร

3

วัดตาม IEC 62301 Edition 2.0

4

การใชพลังงานจะแตกตางออกไปเล็กนอย ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพแวดล อมในการใชงาน และการสึกหรอของสวนประกอบ
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รุน
ระดับเสียง
รบกวน

MFC-9140CDN
ความดันเสียง
กําลังเสียง

MFC-9330CDW MFC-9340CDW

การพิมพ

LPAm = 53.0 dB (A)

พรอม

LPAm = 33 dB (A)

การพิมพ

LWAd = 6.39 B (A)

D

(สี)
การพิมพ

LWAd = 6.42 B (A)

(ขาวดํา)
อุณหภูมิ
ความชื้น

พรอม

LWAd = 4.44 B (A)

ปฏิบัติการ

10 ถึง 32.5 °C

การจัดเก็บ

0 ถึง 40 °C

ปฏิบัติการ

20 ถึง 80% (ไมมีการควบแนน)

การจัดเก็บ

10 ถึง 90% (ไมมีการควบแนน)

ADF (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)

สูงสุด 35 แผน
เพื่อใหไดคุณภาพงานพิมพที่ดีที่สด
ุ ขอแนะนําให:
อุณหภูมิ: 20 ถึง 30 °C
ความชื้น: 50% ถึง 70%
กระดาษ: 80 g/m2
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ขนาดเอกสาร
รุน
ขนาดเอกสาร
(1 ดาน)

D

MFC-9140CDN
ความกวางของ ADF
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)

147.3 ถึง 215.9 มม.

ความยาวของ ADF
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)

147.3 ถึง 355.6 มม.

MFC-9330CDW

MFC-9340CDW

ความกวางของกระจกสแกนเนอร สูงสุด 215.9 มม.
ขนาดเอกสาร
(2 ดาน)

232

ความยาวกระจกสแกนเนอร

สูงสุด 300.0 มม.

ความกวางของ ADF
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)

—

147.3 ถึง 215.9
มม.

ความยาวของ ADF
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)

—

147.3 ถึง 355.6
มม.

ขอกําหนด

สื่อสิ่งพิมพ

D

รุน
การใส
กระดาษ

MFC-9140CDN
ถาดใส
กระดาษ

ชองปอน
เอกสารเอนก
ประสงค

MFC-9330CDW

MFC-9340CDW

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

สูงสุด 250 แผน 80 g/m2 กระดาษธรรมดา

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

2-ดาน

1

สูงสุด 100 แผน 80 g/m2 กระดาษธรรมดา
(สงแบบคว่ําหนาไปยังถาดรองรับเอกสารออกแบบควำหนา)

ถาดรองรับเอกสารออกแบบ
หงายหนา

กระดาษหนึ่งแผน(การสงแบบหงายหนาไปยังถาดรองรับเอกสาร
ออกแบบหงายหนา)

อัตโนมัติ:
การพิมพ 2
ดาน

ชนิดของ
กระดาษ

กระดาษธรรมดา กระดาษชนิดบางและกระดาษรีไซเคิล

ขนาดกระดาษ

A4

น้ําหนัก
กระดาษ

60 ถึง 105 g/m2

สํา หรับฉลาก
แนะนํา ใหนํากระดาษที่พิมพแลวออกจากถาดรองรับกระดาษออกทันทีหลังจากออกจากเครื่องพิ มพเพื่อหลี กเลี่ยงการติดกัน
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D

โทรสาร

D

รุน

MFC-9140CDN

MFC-9330CDW

การทํางานที่เขากันได

ITU-T Super Group 3

ระบบการเขารหัส

MH/MR/MMR/JBIG

ความเร็วของโมเด็ม

33,600 bps (ที่มีตัวเลือกสํารองอัตโนมัติ)

การรับการพิมพ 2 ดาน

ใช

การสง 2 ดานอัตโนมัติ

—

ความกวางในการสแกน

สูงสุด 208 มม.

ความกวางในการพิมพ

สูงสุด 208 มม.

ระดับสีเทา

8 บิต/256 ระดับ

ความละเอียด

แนวนอน

8 จุด/มม.

แนวตั้ง

มาตรฐาน

MFC-9340CDW

ใช (จาก ADF)

3.85 เสน/มม.
ละเอียด:
7.7 เสน/มม.
ภาพถาย:
7.7 เสน/มม.
ละเอียดพิเศษ:
15.4 เสน/มม.

1

สมุดที่อยู

200 ชื่อ

กลุม

สูงสุด 20

การกระจายสัญญาณ

250 (200 สมุดที่อยู/50 การตอสายดวยตนเอง)

การหมุนทวนหมายเลขโทรซ้ําอัตโนมัติ

3 ครั้งทุก 5 นาที

การสงสัญญาณของหนวยความจํา

สูงสุด 500 1 แผน

การรับขอมูลเมื่อกระดาษหมด

สูงสุด 500 1 แผน

‘หนา’ หมายถึ ง ‘แผนภูมิการทดสอบ ITU-T #1’ (จดหมายทางธุรกิจทั่วไป ความละเอียดมาตรฐาน รหัส JBIG)
ข อกําหนดและวัสดุ การพิมพอาจเปลี่ยนแปลงได โดยไมตองแจงลวงหนา
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สําเนา

D

รุน

MFC-9140CDN

ความกวางสําเนา

สูงสุด 210 มม.

การทําสําเนา 2 ดานอัตโนมัติ

—

หลายสําเนา

ซอนหรือเรียงไดสูงสุด 99 หนา

ยอ/ขยาย

25% ถึง 400% (เพิ่มครั้งละ 1%)

ความละเอียด
เวลาออกสําเนาแรก
1

MFC-9330CDW

MFC-9340CDW
ใช (จาก ADF)

สูงสุด 600 × 600 dpi
1

ขาวดํา

นอยกวา 19 วินาทีที่ 23 °C / 230 V

สี

นอยกวา 22 วินาทีที่ 23 °C / 230 V

จากโหมดพรอมและถาดมาตรฐาน
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D

สแกนเนอร

D

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
ความลึกของสี

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

การประมวลผลสี 48 บิต (อินพุต)
การประมวลผลสี 24 บิต (เอาทพุต)

ระดับสีเทา

การประมวลผลสี 16 บิต (อินพุต)
การประมวลผลสี 8 บิต (เอาทพุต)

ความละเอียด

สูงสุด 19200 × 19200 dpi (เชื่อมตอ) 2
สูงสุด 1200 × 2400 dpi (ออปติคอล) 2 (จากกระจกสแกนเนอร)
สูงสุด 1200 × 600 dpi (ออปติคอล) 2 (จาก ADF)

ความกวางในการสแกน

สูงสุด 210 มม.

การสแกน 2 ดานอัตโนมัติ

—

ใช (จาก ADF)

1

สํา หรับการปรั บปรุงไดรเวอรลาสุดสําหรับเวอรชั่นระบบปฏิบัติการ OS X ที่คุณใช เขาไปที่ http://solutions.brother.com/

2

การสแกนสูงสุ ด 1200 × 1200 dpi ดวยไดรเวอร WIA ใน Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 และ Windows® 8
(ความละเอียดสูงสุ ด 19200 × 19200 dpi สามารถเลื อกไดโดยใชโปรแกรมอรรถประโยชนของสแกนเนอร)

236

ขอกําหนด

เครื่องพิมพ

D

รุน

MFC-9140CDN

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

MFC-9330CDW

MFC-9340CDW

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

สี

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

ความเร็วในการพิมพ

เวลาพิมพครั้งแรก 2

ขาวดํา

สูงสุด 22 แผน/นาที (ขนาด A4) 1

สี

สูงสุด 22 แผน/นาที (ขนาด A4) 1

ขาวดํา

นอยกวา 16 วินาทีที่ 23 °C / 230 V

สี

นอยกวา 16 วินาทีที่ 23 °C / 230 V

1

ความเร็วในการพิ มพอาจแตกตางกันขึ้นอยูกับประเภทเอกสารที่คุณพิมพ

2

จากโหมดพรอมและถาดมาตรฐาน
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D

อินเตอรเฟส
รุน

MFC-9140CDN

USB

สาย USB ความเร็วสูง 2.0 1 2

D

MFC-9330CDW

MFC-9340CDW

ขอแนะนําใหใชสาย USB 2.0 (ชนิด A/B) ที่ยาวไมเกิน 2.0 เมตร
Ethernet

3

10BASE-T / 100BASE-TX
ใชสายเกลียวคูตรง Category 5 (ขึ้นไป)

LAN แบบไรสาย 3

—

IEEE 802.11b/g/n (โหมดโครงสรางพื้นฐาน/โหมด Ad-hoc)
IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct™)

1

เครื่องพิ มพของคุณมีอินเตอรเฟสความเร็ว สูง USB 2.0 เครื่องพิ มพสามารถเชือ
่ มต อกับคอมพิวเตอรที่มีอินเตอรเฟส USB 1.1

2

ไมสนั บสนุนพอร ต USB ของผูผลิตอืน
่

3

สํา หรับรายละเอียดด านเทคนิคของเครือขาย ดูที่ เครื อขาย uu หนา 239 และ คูมือเน็ทเวิรคสํา หรับผูใช
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เครือขาย

D

หมายเหตุ

D

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอกําหนดเครือขาย uuคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

รุน

MFC-9140CDN

LAN

คุณสามารถเชื่อมตอเครื่องพิมพของคุณกับเครือขายสําหรับการพิมพผาน

MFC-9330CDW

MFC-9340CDW

เครือขาย การสแกนผานเครือขาย สง PC-Fax, รับ PC-Fax (Windows®
เทานั้น) และการตั้งคาระยะไกล 1
ซอฟตแวรการจัดการเครือขาย Brother BRAdmin Light 2 3 มีใหมาดวย
โปรโตคอล

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), การคนหาชื่อ 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)

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)

AOSS™

—

ใช

WPS

—

ใช

โปรโตคอล
ความปลอด
ภัย

โปรแกรม
อรรถ
ประโยชน
สนับสนุนการ
ตั้งคา
เครือขาย
แบบไรสาย
1

ดู ที่ ข อกําหนดคอมพิว เตอร uu หนา 241

2

(สํา หรับผูใช Windows®) Brother BRAdmin Light มีอยูในซีดีรอมที่ให มาพรอมกับเครืองพิ มพ
(สํา หรับผูใชแม็คอินทอช) Brother BRAdmin Light ดาวน โหลดไดจาก http://solutions.brother.com/

3

(สํา หรับผูใช Windows®) หากคุณตองการจัดการเครื่องพิมพขั้นสูง ใหใชเวอรชั่นโปรแกรมอรรถประโยชน Brother BRAdmin
Professional ลาสุดที่ดาวนโหลดไดจาก http://solutions.brother.com/
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คุณลักษณะการพิมพโดยตรง

1

D

รุน

MFC-9140CDN

MFC-9330CDW

การทํางานที่เขากันได

—

PDF เวอรชั่น 1.7 1, JPEG, Exif + JPEG,
PRN (สรางโดยไดรเวอรเครื่องพิมพ
Brother), TIFF (สแกนโดยรุน Brother
MFC หรือ DCP ทั้งหมด) XPS เวอรชั่น 1.0

อินเตอรเฟส

—

อินเตอรเฟส USB แบบตรง

ไมสนั บสนุนขอมูล PDF ประกอบดวยไฟลภาพ JBIG2 ไฟล ภาพ JPEG2000 หรื อไฟลแผนใส
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MFC-9340CDW

ขอกําหนด

ขอกําหนดคอมพิวเตอร

D

อินเตอรเฟส PC
ระบบคอมพิวเตอรและเวอรชั่น
ระบบปฏิบัติการ

®

Windows

USB 2

10/100Base-TX
(อีเทอรเน็ต)

XP

Windows®

XP
Professional x64
Edition 1 4
Windows

การพิมพ

การสแกน

Vista® 1 4

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

Windows® 8 1 4

Windows®

802.11b/g/n

Windows Server®
2003

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

Windows Server®
2003 x64 Edition

หนวยประมวล
ผล 64bit
(x64)

Windows Server®
2008
Windows Server®
2008 R2
Windows Server®
2012

N/A

สําหรับ
ไดรเวอร

สําหรับ
แอพพลิเคชัน่

150 MB

310 MB

500 MB

500 MB

650 MB

1.2 GB

50 MB

N/A

หนวยประมวล
ผล 64bit
(x64)

PC-Fax 3

Windows® 7 1 4
ระบบ
ปฏิบัติการ

หนวยประม
วลผล

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

Home 1 4
Windows® XP
Professional 1 4

แบบไร
สาย

พื้นที่ฮารดดิสกที่จะ
ติดตั้ง

การพิมพ

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

อินเตอรเฟส PC
ระบบคอมพิวเตอรและเวอรชั่น
ระบบปฏิบัติการ

ระบบ
ปฏิบัติการ
แม็คอินทอช

USB 2

10/100Base-TX
(อีเทอรเน็ต)

Mac OS X v10.6.8

การพิมพ

OS X v10.7.x

PC-Fax (สง) 3

OS X v10.8.x

การสแกน

แบบไร
สาย

หนวยประม
วลผล

802.11b/g/n

พื้นที่ฮารดดิสกที่จะ
ติดตั้ง
สําหรับ
ไดรเวอร

Intel® Processor 80 MB

สําหรับ
แอพพลิเคชัน่

400 MB

1

สํา หรับ WIA, ความละเอียด 1200 x 1200 โปรแกรมอรรถประโยชน ของสแกนเนอร Brother ใหคุณใชความละเอียดไดสูงสุด
19200 x 19200 dpi

2

ไมสนั บสนุนพอร ต USB ของผูผลิตอืน
่

3

PC-Fax รองรับเอกสารขาวดํา เทานั้น

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

สําหรับการปรับปรุงไดรเวอรลาสุด เขาไปที่ http://solutions.brother.com/
เครือ
่ งหมายการคา ยี่หอและชื่อผลิตภัณฑทั้งหมดเปนทรัพยสินของบริษัทที่เกี่ยวของ
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วัสดุการพิมพ
รุน
ตลับ
ผงหมึก
(โทน
เนอร)

D

D

MFC-9140CDN MFC-9330CDW MFC-9340CDW ชื่อรุน
กลองขา
เขา

สีดํา

ประมาณ 1,000 หนา A4 หรือ Letter 1

—

สีฟา

ประมาณ 1,000 หนา A4 หรือ Letter 1

—

สีดํา

ประมาณ 2,500 หนา A4 หรือ Letter 1

TN-261BK

สีฟา

ประมาณ 1,400 หนา A4 หรือ Letter 1

TN-261C

สีชมพู
สีเหลือง
ขนาด
มาตรฐาน

ขนาด
พิเศษ

สีชมพู

TN-261M

สีเหลือง

TN-261Y

สีดํา

—

—

สีฟา

ประมาณ 2,200 หนา A4 หรือ Letter 1

TN-265C

สีชมพู

TN-265M

สีเหลือง

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

1

จํา นวนหน าที่สามารถทําการพิ มพไ ดจากตลั บผงหมึกโดยประมาณที่ระบุไวตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798

2

อายุ การใชงานของแมแบบสรางภาพ (ดรัม) โดยประมาณและอาจแตกตางกันตามประเภทการใชงาน

3

ประกอบด วย 4 ชิ้น ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) แบบชุด

4

ประกอบด วย 1 ชิ้น ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) สีดํา

5

ประกอบด วย 1 ชิ้น ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) สี

หมายเหตุ
• Brother ไมแนะนําใหใชรายการวัสดุการพิมพอื่นนอกจากรายการวัสดุการพิมพของแทจากบราเดอร
• การรับประกันของเครืองของคุณอาจไมครอบคลุมความเสียหายทีเกิดจากการใชวัสดุสน
ิ เปลืองทีไมใชของ
แทของบราเดอร
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ดัชนี

A

W

ADF (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)
การใช ................................................ 35
Apple แม็คอินทอช
uuคูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช

Wi-Fi Direct™ ..........................................5
Windows®
uuคูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช

C
ControlCenter2 (สําหรับแม็คอินทอช)
uuคูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช
ControlCenter4 (สําหรับ Windows®)
uuคูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช

F
Folio .............................................. 29, 31

N
Nuance™ PaperPort™ 12SE
uuคูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช
และวิธีใชในแอพพลิเคชั่น PaperPort™ 12SE
เพื่อเขาถึงคําแนะนําการใชงาน

P
PC-Fax
uuคูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช
Presto! PageManager
uuคูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช
uuเพิ่มเติมที่วิธีใชในแอพพลิเคชั่น Presto!
PageManager

T
TAD (อุปกรณตอบรับโทรศัพท) ภายนอก ..... 43
การบันทึก OGM ................................... 53
การเชื่อมตอ .................................. 52, 53

V
VoIP .................................................. 153
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ก
กระจกสแกนเนอร
การใช ................................................ 36
กระดาษ ................................................ 30
ขนาด ........................................... 29, 30
ความจุของถาด .................................... 31
ชนิด ............................................ 29, 30
ที่แนะนําใหใช ...................................... 31
วิธีการวาง ........................................... 22
ในชองปอนเอกสารเอนกประสงค ........... 24
ในถาดใสกระดาษ .............................. 22
กลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใชแลว
การเปลี่ยน .......................................... 96
การชะลอเสียงเรียกเขา, การตั้งคา ............... 44
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