คูมือการติดตั้งเครื่องอยางงาย

เริ่มตนที่นี่

MFC-9140CDN / MFC-9330CDW
MFC-9340CDW

โปรดอานคูมือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑกอน
แลวจึงอานคูมือการติดตั้งเครื่องอยางงายนี้สําหรับการตั้งคาและขั้นตอนการติดตั้งที่ถูกตอง
เพื่อดูคูมือการติดตั้งเครื่องอยางงายในภาษาอื่น โปรดเขาไปที่ http://solutions.brother.com/

หมายเหตุ
ผลิตภัณฑบางรุน
 มีจําหนายในบางประเทศเทานั้น

1

นําเครื่องออกจากบรรจุภณ
ั ฑและตรวจสอบสวนประกอบตางๆ

ชุดประกอบชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) และตลับผงหมึก
(โทนเนอร)
(ติด ตั้งไวลวงหนา)
(สีดํา สีฟา สีชมพู และสีเหลือง)

กลองใสผงหมึก (โทนเนอร)
ที่ใชแลว
(ติดตั้งไวลวงหนา)

แผนซีดีรอม

สายไฟ AC

สายสัญญาณโทรศัพท

ชุดสายพานลําเลียงกระดาษ
(ติดตั้งไวลวงหนา)

คูมือเกี่ยวกับความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ

คูมือระดับพื้นฐาน
สําหรับผูใช

คูมือการติดตั้งเครื่อง
อยางงาย

THA ฉบับที่ 0

1

คําเตือน

คําเตือน
แสดงถึงสถานะการณที่อาจกอใหเกิดอันตรายซึ่งหากไมหลีกเลี่ยงอาจสงผลใหไดรับ
บาดเจ็บรายแรง หรืออาจเปนอันตรายถึงขั้นเสีย ชีวิตได

ขอควรระวัง

ขอควรระวัง
แสดงถึงสถานการณที่อาจเกิดอันตรายซึ่งหากไมหลีกเลี่ยงอาจสงผลใหไดรับบาดเจ็บ
เล็กนอยถึงปานกลาง

คําเตือน
• ถุงพลาสติกถูกใชในบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑของคุณ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากการขาดอากาศหายใจ
เก็บถุงพลาสติกเหลานี้ใหหางจากทารกและเด็ก ถุงพลาสติกนี้ไมใชข องเลน
• เครื่องนี้มีน้ําหนักมาก โดยที่มีน้ํา หนักมากกวา 20.0 กก. เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นได
ในการยกเครื่องควรใชคนสองคนเปนอยางนอย โดยที่ใหคนแรกยกที่ดานหนา เครื่อง
และอีกคนหนึ่งยกที่ดา นหลัง ดังที่แสดงในภาพประกอบดานลางนี้ ระวังอยาใหเครื่องทับนิ้วเมื่อคุณวางเครื่องลง

หมายเหตุ
• พยายามใหมีขนาดชองวางอยางนอยที่สุดรอบตัวเครือ
่ งตามที่แสดงในภาพประกอบ
400 มม.

150 มม.

150 มม.

150 มม.

• สวนประกอบตางๆ ที่รวมอยูในกลองอาจแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับประเทศของคุณ
• เราขอแนะนําใหคุณรักษาบรรจุภัณฑเดิมไว
• หากคุณจําเปนตองขนยายเครื่องดวยกรณีใดก็ตาม
ใหบรรจุเครื่องลงในบรรจุภัณฑเดิมดวยความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางการขนสง
เครื่องควรมีการประกันภัยโดยสมบูรณจากผูขนสง สําหรับรายละเอียดวิธีการบรรจุเครื่องกลับเขาที่: uu
คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช: การบรรจุภัณฑและการขนสงเครื่องพิมพ
• ภาพแสดงตัวอยางในคูมือการติดตั้งเครื่องอยางงายนี้อิงตาม MFC-9340CDW
• สายอินเตอรเฟสไมใชอุปกรณเสริมมาตรฐาน ตองซื้อสายอินเตอรเฟสที่เหมาะสมสําหรับการเชื่อมตอที่คุณตองการใช
(USB หรือเครือขาย)
สายเคเบิ้ล USB
• แนะนําใหใชสาย USB 2.0 (ชนิด A/B) ที่ยาวไมเกิน 2 เมตร
• หามเชื่อมตอสายอินเตอรเฟสในเวลานี้ การเชื่อมตอสายอินเตอรเฟสจะทําในระหวางกระบวนการติดตั้ง MFL-Pro Suite
สายเคเบิ้ลเครือขาย
ใชสายเกลียวคูแบบตรงถึง Category 5 (หรือสูงกวา) สําหรับเครือขายอีเธอรเน็ตความเร็วสูง 10BASE-T หรือ
100BASE-TX
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เอาวัสดุบรรจุภณ
ั ฑออกจาก
เครื่อง

d

ดึงชุดประกอบแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
และชุดตลับผงหมึก (โทนเนอร) ทั้งสี่ชุดออกมา

CAUTION
ขอควรระวัง
หามรับประทานหอสารกันความชื้น กรุณานําไปทิ้ง
หากสารเขาสูรางกาย ใหไปพบแพทยในทันที

สําคัญ
หามเชื่อมตอสายไฟ AC ในตอนนี้

a
b

ลอกเทปกาวบรรจุภัณฑออกจากดานนอกของเครื่อง
และนําซองซิลิกาเจลและฟลมที่ปดกระจก
สแกนเนอรออก
เปดฝาครอบดานบนออกใหสุดโดยการยกที่จับ a

สําคัญ
เพื่อหลีกเลี่ย งปญหาคุณภาพการพิมพ
หามสัมผัสบริเวณที่แรเงาที่แสดงไวในภาพประกอบ

e
c

นําวัสดุบรรจุภัณฑสีสมทั้งสี่ชิ้นออกจากชุดสายพาน
ลําเลีย งกระดาษ

เลื่อนที่ล็อกแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
สีเหลืองทั้งแปดตัวในทิศทางตามลูกศร
(อาจตองกดล็อกดวยแรงพอสมควร)
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f

นําวัสดุบรรจุภณ
ั ฑสส
ี ม
 ออกจากชุดประกอบแมแบบสราง
ภาพ (ดรัม) และชุดตลับผงหมึก (โทนเนอร)
แตละชุด

a

g

h

ใชมือทั้งสองขางถือชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
และชุดตลับผงหมึก (โทนเนอร) ในแนวระดับ
และเขยาเบาๆจากซายไปขวาและขวาไปซาย
หลายๆครั้ง
เพื่อกระจายผงหมึกภายในตลับหมึกใหเทากัน

C
M
Y

BK - สีดํา
M - สีชมพู

4

ดึงถาดใสกระดาษแยกออกจากเครื่อง

ในขณะที่กดคันปลด แครปรับกระดาษสีเขียว a
ใหเลื่อนแครปรับกระดาษใหพอดีกับขนาดกระดาษที่
คุณใสเขาในถาด
ตรวจสอบใหแนใจวารองนํายึดอยูในชองเสียบแนนดี
แลว

เลื่อนชุดประกอบแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
และชุดตลับผงหมึก (โทนเนอร)
ทั้งสี่ชุดเขาไปยังตัวเครื่อง
ตรวจสอบใหแนใจวาสีของชุดตลับผงหมึก
(โทนเนอร) ตรงกับปายแสดงสีบนตัวเครื่อง

BK

i

b

3

ใสกระดาษในถาดใสกระดาษ

C - สีฟา
Y - สีเหลือง

ปดฝาครอบดานบนของเครื่อง

c

ควรคลี่ปกกระดาษกอน
เพื่อหลีกเลี่ยงกระดาษติดและการปอนกระดาษ
ผิดพลาด

d

ใสกระดาษลงในถาดและตรวจสอบใหแนใจวา:
 กระดาษอยูต่ํากวาเครื่องหมายแสดงจํานวน
กระดาษสูงสุด (bbb) a
การใสกระดาษมากเกินไปในถาดใสกระดาษจะ
สงผลใหเกิดปญหากระดาษติด
 คว่ํากระดาษดานที่จะพิมพลง
 แครปรับกระดาษสัมผัสกับดานขางของกระดาษ
เพื่อใหปอนกระดาษไดอยางถูกตอง

4
สําคัญ

หามเชื่อมตอสายอินเตอรเฟสในขณะนี้

a
b

e
f

เชื่อมตอสายไฟและสาย
โทรศัพท

เชื่อมตอสายไฟ AC เขากับเครื่องพิมพ
จากนั้นเสีย บเขาในเตารับ
กด

บนแผงควบคุม

ใสถาดใสกระดาษกลับเขาในเครื่องใหแนน
ตรวจสอบใหแนใจวาถาดใสกระดาษถูกใสเขาไปใน
เครื่องจนสุดแลว
ยกแผนรองรับกระดาษ a ขึ้น
เพื่อปองกันกระดาษไหลออกจากถาดรองรับ
กระดาษออกแบบคว่ําหนา

สําคัญ
หามสัมผัส จอสัมผัส
ทันทีหลังจากเสียบสายไฟหรือเปดเครื่อง
การกระทําดังกลาวอาจทําใหเกิดขอผิดพลาดได

c

เชื่อมตอสายโทรศัพท:
เชื่อมตอปลายดานหนึ่งของสายสัญญาณโทรศัพท
เขากับเตารับบนเครื่องที่มีเครื่องหมาย LINE
และเชื่อมตอปลายอีกดานหนึ่งเขากับเตารับ
โทรศัพทบนผนัง

สําคัญ
ตองเชื่อมตอสายสัญญาณโทรศัพทเขากับเตารับบน
เครื่องที่มีเครื่องหมาย LINE
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คําเตือน
เครื่องพิมพตองมีการตอสายดินโดยใชเตาเสียบที่
ตอสายดิน
เนื่องจากเครื่องพิมพมีการตอสายดินโดยผาน
เตา รับ
คุณจึงสามารถปองกันตัวเองจากอันตรายที่เกิด
จากกระแสไฟฟาในเครือขายโทรศัพทไดโดย
เชื่อมตอสายไฟกับเครื่องพิมพกอนที่จะเชื่อมตอ
เครื่องพิมพกับสายโทรศัพท ในทํา นองเดียวกัน
คุณสามารถปองกันตัวเองเมื่อคุณตองการยาย
เครื่องพิมพโดยการถอดสายโทรศัพทออกกอน
แลวจึงถอดสายไฟออก

หมายเหตุ
หากคุณกําลังแบงใชสายโทรศัพทหนึ่งกับเครือ
่ งตอบ
รับโทรศัพทภายนอก ใหเชื่อมตอดังที่แสดงดานลาง
กอนที่คุณจะเชื่อมตอกับเครื่องตอบรับโทรศัพทภาย
นอก ใหถอดฝาปองกัน c ออกจากชอง EXT. ของ
เครื่อง

หมายเหตุ
หากคุณกําลังแบงใชสายโทรศัพทหนึ่งกับโทรศัพท
ภายนอก ใหเชื่อมตอดังที่แสดงดานลาง
กอนที่คุณจะเชื่อมตอกับโทรศัพทภายนอก
ใหถอดฝาปองกัน c ออกจากชอง EXT. ของเครื่อง

a เครื่องตอบรับโทรศัพทที่ตอแยกออกจากตัว
เครื่อง (ไมสนับสนุน)
b เครื่องตอบรับโทรศัพทภายนอก
c ฝาปองกัน
ตั้งคาโหมดการรับของตัวเครื่องเปน
External TAD (TAD ภายนอก)
ถาคุณมีเครื่องตอบรับภายนอก (ดู
เลือกโหมดการรับของ ตัวเครื่อง uu หนา 7)
สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม: uu
คูมือระดับพื้นฐานสําหรับผูใช:

การเชื่อมตออุปกรณตอบรับโทรศัพทภายนอก
(TAD)
a โทรศัพทที่ตอแยกออกจากตัวเครื่อง
b โทรศัพทภายนอก
c ฝาปองกัน
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เลือกโหมดการรับของ
ตัวเครื่อง

มีโหมดการรับของตัวเครื่องอยูสี่โหมดดังนี้: Fax
(โทรสาร), Fax/Tel (โทรสาร/โทรศัพท), Manual
(ควบคุมดวยตัวเอง) และ External TAD
(TAD ภายนอก)

e

กด Receive Mode (โหมดรับ)

f
g

ไมใช
คุณตองการใหเครื่องรับโทรสาร
หรือรับสายโทรศัพทโดยอัตโนมัติ
หรือไม?

Fax

ใช

เครื่องของคุณรับโทรศัพท
ทุกสายเปนโทรสารโดย
อัตโนมัติ

Fax/Tel

เครื่องของคุณควบคุมสาย
และรับโทรศัพททุกสายโดย
อัตโนมัติ หากสายที่เขามา
ไมไดเปนโทรสาร โทรศัพท
จะดังเพื่อใหคุณรับสาย

ไมใช

กด

6

ไมใช

คุณกําลังใชฟงกชั่นขอความเสียงของ
อุปกรณตอบรับโทรศัพทภายนอก
หรือไม?

กดโหมดการรับที่คุณตองการ

สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม: uu
คูมือระดับพื้นฐานสําหรับผูใช: การรับโทรสาร

คุณตองการใชคุณสมบัติโทรศัพทของเครื่อง (ถามี) หรือใช
โทรศัพทภายนอกหรืออุปกรณตอบรับโทรศัพทภายนอกที่
เชื่อมตอในสายเดียวกับเครื่องหรือไม?
ใช

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Receive Mode (โหมดรับ)

ตั้งคาวันทีแ
่ ละเวลา

จอสัมผัส แสดงวันที่และเวลา
คุณยังสามารถเพิ่มวันที่และเวลาปจจุบันไปยังเอกสาร
แฟกซแตละฉบับที่คุณสงไดโดยการตั้งคารหัสประจํา
เครื่อง (Station ID) ของคุณ (ดูขั้นตอน 7)

a
b
c
d

กด
กด
(วันที่และเวลา))

(Date & Time

กด Date (วันที่)
ปอนตัวเลขสองหลักทายของเลขปโดยใชปุมตัวเลข
บน จอสัมผัส จากนั้นกด OK (ตกลง)

Manual

คุณควบคุมสายโทรศัพท
และตองรับสายทุกสายดวย
ตัวเอง

ใช

External TAD

อุปกรณตอบรับโทรศัพท
ภายนอก (TAD) รับ
โทรศัพททุกสายโดย
อัตโนมัติ ขอความเสียง
จะถูกจัดเก็บไวที่ TAD
ภายนอก ขอความโทรสาร
จะถูกสั่งพิมพโดยอัตโนมัติ

a
b
c

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

d

(เชน ปอน 1, 3 สําหรับป 2013)

e
f
g
h
i

ปอนตัวเลขสองหลักสําหรับเดือนโดยใชปุมตัวเลข
บน จอสัมผัส จากนั้นกด OK (ตกลง)
ปอนตัวเลขสองหลักสําหรับวันที่โดยใชปุมตัวเลข
บน จอสัมผัส จากนั้นกด OK (ตกลง)
กด Time (เวลา)
ปอนเวลาในรูปแบบ 24 ชั่วโมงโดยใชปุมตัวเลขบน
จอสัมผัส จากนั้นกด OK (ตกลง)
กด

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

7

7

ปอนขอมูลสวนบุคคล
(การตั้งคารหัสประจํา
เครื่อง)

ตั้งคารหัสประจําเครื่อง
ถาคุณตองการใหปรากฏวันที่และเวลาบนเอกสารแฟกซที่
คุณสงแตละครัง้

a
b
c

กด
กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Initial Setup (การตั้งคาเริ่มแรก)

8

เครื่องพิมพ Brother
ของคุณมีการติดตั้งรายงานการตรวจสอบความถูกตองการ
สงสัญญาณที่สามารถใชเปนเอกสารยืนยันวาคุณสง
โทรสารไปแลว
รายงานนี้แสดงชื่อหรือหมายเลขเครื่องโทรสารของผูรับ
วันที่ เวลา และชวงเวลาในการสง จํานวนหนาที่สง
และการสงโทรสารสําเร็จหรือไม
หากคุณตองการใชคุณลักษณะรายงานการสงสัญญาณ
โทรสาร: uu คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช: การพิมพรายงาน

กด Initial Setup (การตั้งคาเริ่มแรก)

d

9

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Station ID (รหัสเครื่อง)
กด Station ID (รหัสเครื่อง)

e
f
g
h

i
j

กด Fax (โทรสาร)
ปอนหมายเลขโทรสารของคุณ (สูงสุด 20 ตัว)
โดยใชปุมตัวเลขบน จอสัมผัส จากนั้นกด OK
(ตกลง)
กด Tel (โทร)
ปอนหมายเลขโทรศัพทของคุณ (สูงสุด 20 ตัว)
โดยใชปุมตัวเลขบน จอสัมผัส จากนั้นกด OK
(ตกลง)
ถาหมายเลขโทรศัพทและหมายเลขโทรสารเปน
หมายเลขเดียวกัน ใหปอนหมายเลขเดียวกันนั้นอีก
ครั้ง
กด Name (ชื่อ)
ใช จอสัมผัส เพื่อปอนชื่อของคุณ (สูงสุด 20 อักษร)
จากนั้นกด OK (ตกลง)

หมายเหตุ
• เมื่อตองการปอนตัวเลขหรืออักขระพิเศษ ใหกด
ซ้ําๆ
จนกวาอักษรที่คุณตองการปอนจะปรากฏขึ้น
จากนั้นกดอักษรที่คุณตองการ
• ถาคุณปอนตัวอักษรผิดและตองการเปลี่ยน ใหกด d
หรือ c เพื่อยายเคอรเซอรไปยังอักษรที่ไมถูกตองนั้น
แลวกด
• เพื่อใสเวนวรรค กด Space (เวนวรรค)
• สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ใหดูที่ ใสขอความ uu
หนา 33

k

8

กด

รายการการสงสัญญาณ
โทรสาร

ตั้งคาโหมดการหมุนหมายเลข
โทรศัพทแบบ tone หรือ
pulse

เครื่องพิมพมาพรอมกับการตั้งคาบริการการหมุนหมายเลข
โทรศัพทแบบ Tone
ถาคุณมีบริการหมุนหมายเลขโทรศัพทแบบ Pulse
(แบบหมุน)
คุณตองเปลี่ยนโหมดการหมุนหมายเลขโทรศัพท

a
b
c

กด
กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Initial Setup (การตั้งคาเริ่มแรก)
กด Initial Setup (การตั้งคาเริ่มแรก)

d

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Tone/Pulse (โทน/พัลส)
กด Tone/Pulse (โทน/พัลส)

e
f

กด Pulse (พัลส) (หรือ Tone (เสีย ง))
กด

10

ตั้งคาความเขากันไดของสาย
โทรศัพท

หากคุณกําลังเชื่อมตอเครื่องพิมพกับบริการ VoIP
(บนอินเทอรเน็ต) คุณตองเปลี่ยนคาติดตั้งความเขากันได

หมายเหตุ
ถาคุณกําลังใชสายโทรศัพทแบบอะนาล็อก
ใหขามขั้นตอนนี้

a
b
c

กด
กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Initial Setup (การตั้งคาเริ่มแรก)
กด Initial Setup (การตั้งคาเริ่มแรก)

d

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Compatibility (ความเขากันได)
กด Compatibility (ความเขากันได)

e
f

กด Basic(for VoIP)
(พื้นฐาน (สําหรับ VoIP))
กด

11

คาตัวเลขที่ใชในการตัดสาย
เพื่อโทรออก

การตั้งคาตัวเลขที่ใชในการตัดสายเพื่อโทรออกจะเปนการ
หมุนหมายเลขที่กําหนดกอนหมายเลขเครื่องโทรสารที่คุณ
หมุนทุกๆ ครั้งโดยอัตโนมัติ ตัวอยางเชน
หากระบบโทรศัพทของคุณตองกด 9 เพื่อโทรสายนอก
การตั้งคานี้จะชวยใหสามารถหมุนหมายเลข 9
ไดในการสงโทรสารทุกๆ ครั้งโดยอัตโนมัติ

a
b
c

กด
กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Initial Setup (การตั้งคาเริม
่ แรก)
กด Initial Setup (การตั้งคาเริ่มแรก)

d

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Dial Prefix (หมายเลขนําเพื่อโทรออก)
กด Dial Prefix (หมายเลขนําเพื่อโทรออก)

e
f
g

กด On (เปด)
กด Dial Prefix (หมายเลขนําเพื่อโทรออก)
ปอนตัวเลขเติมหนา (สูงสุดหาหลัก) โดยใชปุมบน
จอสัมผัส จากนั้นกด OK (ตกลง)

หมายเหตุ
• คุณสามารถใชตัวเลข 0 ถึง 9 และสัญลักษณ #, l
และ !
• คุณไมสามารถใช ! พรอมกับตัวเลขหรืออักษรอื่นได
• ถาระบบโทรศัพทของคุณตองกดปุมวางสายแบบ
รวดเร็ว ใหกด ! บน จอสัมผัส
• หากโหมดการหมุนแบบ pulse เปดอยู
จะไมสามารถใช # และ l ได

h

กด

9

12

13

ตั้งคาเขตเวลา

คุณสามารถตั้งคาเครื่องเพื่อเปลี่ยนเวลาสําหรับการปรับ
เวลาตามแสงอาทิตยได หากคุณเลือก Forward Hour
(เลื่อนเวลาลวงหนา)
ระบบจะตั้งคาใหมของเวลาใหเร็วขึ้นหนึ่งชั่วโมง
และหากคุณเลือก Backward Hour
(เลื่อนเวลายอนหลัง)
ระบบจะตั้งคาใหมของเวลาใหชาลงหนึ่งชั่วโมง

คุณสามารถตั้งโซนเวลาของเครื่องใหตรงตามสถานที่ของ
คุณได

a
b

c
d

c
d
e

10

การปรับเวลาตามแสงอาทิตย

กด
กด

(Date & Time

a
b

กด Forward Hour (เลื่อนเวลาลวงหนา) หรือ
Backward Hour (เลื่อนเวลายอนหลัง)
กด

กด
(วันที่และเวลา))
กด Time Zone (โซนเวลา)
ใสโซนเวลาของคุณ
กด OK (ตกลง)

(วันที่และเวลา))
กด Daylight Save (เวลาออมแสง)

กด

e

กด

(Date & Time
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เลือกประเภทการเชือ
่ มตอ

คําแนะนําในการติดตั้งเหลานี้ใชสําหรับ Windows® XP Home/Windows® XP Professional, Windows® XP Professional
x64 Edition, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8 และ Mac OS X v10.6.8, 10.7.x และ 10.8.x

หมายเหตุ
• สําหรับ Windows Server® 2003/2003 x64 Edition/2008/2008 R2/2012 และ Linux®
โปรดเยี่ย มชมหนารุนผลิตภัณฑของคุณไดที่ http://solutions.brother.com/
• คุณสามารถเยี่ยมชมเราไดที่ http://solutions.brother.com/ เพื่อขอรับการสนับสนุนผลิตภัณฑ
การปรับปรุงไดรเวอรลาสุด โปรแกรมอรรถประโยชนตางๆ รวมถึงคําตอบสําหรับคําถามที่พบบอย (FAQ)

Macintosh

11

Windows®

เมือ
่ ตองการเชื่อมตออุปกรณ iOS, อุปกรณ Android™ หรือ Windows® Phone เขากับเครื่อง Brother ของคุณโดยใช Wi-Fi
Direct™ โปรดดาวนโหลด คูมือการใชงาน Wi-Fi Direct™ ที่ http://solutions.brother.com/

Macintosh

หมายเหตุ

Windows®

Windows® และ Macintosh,
ไปยังหนา 21

Wireless Network

สําหรับเครือขายแบบไรสาย

Macintosh

Windows®, ไปยังหนา 16
Macintosh, ไปยังหนา 19

Wired Network

สําหรับเครือขายแบบใชสาย

Windows®

Windows®, ไปยังหนา 12
Macintosh, ไปยังหนา 14

USB อินเทอรเฟส

สําหรับสายอินเตอรเฟส USB

USB อินเทอรเฟส

Windows®

สําหรับผูใชอินเตอรเฟส USB ใน Windows®
(Windows® XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/
Windows® 7/Windows® 8)

15

กอนคุณทําการติดตั้ง

สําคัญ

16

a

• หากมีโปรแกรมใดกําลังทํางานอยู
ใหปดโปรแกรมนั้น
• หนาจออาจมีความแตกตางกันไป
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการของคุณ

หมายเหตุ
แผนซีดีรอมจะมี Nuance™ PaperPort™ 12SE
รวมอยูภายใน ซอฟตแวรนี้สนับสนุน Windows® XP
(SP3 หรือสูงกวา), XP Professional x64 Edition (SP2
หรือสูงกวา), Windows Vista® (SP2 หรือสูงกวา),
Windows® 7 และ Windows® 8 อัพเดตเปน
Windows® สิทธิพิเศษเพิ่มเติมสําหรับการใหบริการ
ลาสุดกอนการติดตั้ง MFL-Pro Suite

a
b

ตรวจสอบวาคอมพิวเตอรของคุณเปดอยู
และคุณเขาสูระบบดวยสิทธิ์ผูดูแลระบบ

ติดตั้ง MFL-Pro Suite

ใสแผนซีดีรอมเขาไปยังซีดีรอมไดรฟ
และหากหนาจอชื่อโมเดลปรากฏขึ้น
ใหเลือกเครื่องของคุณ
และหากหนาจอภาษาปรากฏขึ้น
ใหเลือกภาษาของคุณ

หมายเหตุ
• ถาหนาจอ Brother ไมปรากฏอัตโนมัติ ไปที่
คอมพิวเตอร (คอมพิวเตอรของฉัน).
(File
(สําหรับ Windows® 8 ใหคลิกไอคอน
Explorer) บนแถบงาน จากนั้นไปที่ คอมพิวเตอร)
คลิกสองครั้งที่ไอคอนซีดีรอม จากนั้นคลิกสองครั้ง
start.exe
• ถาหนาจอ การควบคุมบัญชีผูใช ปรากฏขึ้น
ใหคลิก ดําเนินการตอ หรือ ใช

b

คลิก ติดตั้ง MFL-Pro Suite และคลิก ใช
ในสองหนาถัดไป
ถาคุณยอมรับขอตกลงสัญญาใบอนุญาต

กดคาง
เพื่อปดเครื่อง
และตรวจสอบวาสายอินเตอรเฟส USB
ไมไดเชื่อมตออยู
หากคุณเชื่อมตอสายเคเบิ้ลนั้นไวแลว
ใหถอดสายออก

หมายเหตุ
หากการติดตั้งไมดําเนินการตออัตโนมัติ
ใหเริม
่ ตนการติดตั้งใหมโดยการนําแผนซีดีรอมออก
และใสเขาไปอีกครั้ง หรือโดยการคลิกสองครัง้ ที่
โปรแกรม start.exe จากโฟลเดอรราก
ดําเนินการตอจากขั้นตอน b เพื่อติดตั้ง MFL-Pro Suite

c

เลือก การเชื่อมตอในระบบ (USB) แลวคลิก
ถัดไป

หมายเหตุ
เพื่อติดตั้งไดรเวอร PS (ไดรเวอรเครื่องพิมพ
BR-Script3) ใหเลือก การติดตั้งแบบกําหนดเอง
จากนั้นปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

12

USB อินเทอรเฟส
d

ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอจนกระทั่งหนาจอ
เสียบสายเคเบิลแบบ USB ปรากฏขึ้น

Windows®
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a

เสร็จกระบวนการและรีสตารท

คลิก เสร็จ เพื่อรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ
หลังจากรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร
คุณจะตองเขาสูระบบดวยสิทธิ์ผูดูแลระบบ

หมายเหตุ

e

เชื่อมตอสายเคเบิ้ล USB เขากับพอรต USB
ที่มีการทําเครื่องหมายดวยสัญลักษณ
บนเครื่อง
จากนั้นเชื่อมตอสายเคเบิ้ลกับคอมพิวเตอรของคุณ

• หากขอความแสดงความผิดพลาดปรากฏขึ้นใน
ระหวางการติดตั้งซอฟตแวร
ใหดําเนินการดังนี้
- สําหรับผูใช Windows® XP, Windows Vista®
และ Windows® 7 ใหรัน การวินิจฉัยการติดตั้ง

f

กด

เพื่อเปดเครื่อง

การติดตั้งจะดําเนินการตอโดยอัตโนมัติ
ทั้งนี้ระบบจะหนาจอการติดตั้งปรากฏขึ้นครั้งละหนึ่ง
หนาจอ และเมื่อไดรบ
ั การแจงเตือน
ใหปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

สําคัญ
หามยกเลิกหนาจอใดๆ ในระหวางการติดตั้ง
อาจใชเวลาหลายนาทีเพื่อใหหนาจอทั้งหมดปรากฏขึ้น

หมายเหตุ
ถาหนาจอ การรักษาความปลอดภัยของ Windows
ปรากฏขึ้น ใหเลือกกลองทําเครื่องหมาย และคลิก
ติดตั้ง
เพื่อดําเนินการติดตั้งใหเสร็จสมบูรณอยางถูกตอง

g
h

เมื่อหนาจอ การลงทะเบียนออนไลน ปรากฏขึ้น
ใหทําการเลือกและปฏิบัติตามคําแนะนําบน
หนาจอที่ปรากฏ
เมื่อคุณเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียนแลว ใหคลิก
ถัดไป
เมื่อหนาจอ การติดตั้งเสร็จสิ้น ปรากฏขึ้น
ใหเลือกตัวเลือกของคุณ จากนั้นคลิก ถัดไป

• ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการติดตั้งคาความปลอดภัยของคุณ
เมื่อคุณใชเครือ
่ งหรือซอฟตแวรของเครื่อง
อาจมีหนาตาง Windows® Security
หรือซอฟตแวรปองกันไวรัสปรากฏขึ้น
โปรดอนุญาตใหหนาตางดําเนินตอไป

สิ้นสุด

ขณะนี้การติดตั้งเสร็จ
สมบูรณแลว

หมายเหตุ
• สําหรับผูใช Windows® 8
ถาคูมือการใชงานของบราเดอรในซีดีรอมเปนรูปแบบ
ไฟล PDF ใหเปดดูดวย Adobe® Reader® ถาคุณมี
Adobe® Reader®
ติดตั้งอยูในเครื่องคอมพิวเตอรของคุณแลวแตไม
สามารถเปดไฟลได Adobe® Reader®
ใหเปลี่ยนการเชื่อมโยงไฟลสําหรับไฟล PDF (ดู

วิธีการเปดไฟล PDF ใน Adobe® Reader®
(Windows® 8) uu หนา 40)

• ไดรเวอรเครื่องพิมพตามขอกําหนด XML Paper
Specification
ไดรเวอรเครื่องพิมพตามขอกําหนด XML Paper
Specification เปนไดรเวอรซึ่งเหมาะสมที่สุดสําหรับ
Windows Vista®, Windows® 7 และ
Windows® 8
เมื่อพิมพจากแอพพลิเคชั่นที่ใชขอกําหนด XML
Paper Specification
โปรดดาวนโหลดไดรเวอรลาสุดจาก Brother
Solutions Center ที่
http://solutions.brother.com/
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Macintosh

(Brother Utilities) บนเดสกท็อป
และคลิกที่รายการแบบดึงลง
และเลือกชื่อรุนของคุณ (ถาหากยังไมไดเลือก)
คลิก เครื่องมือ ในแถบนําทางดานซาย

USB อินเทอรเฟส

- สําหรับผูใช Windows® 8 เพื่อรัน
การวินิจฉัยการติดตั้ง คลิกสองครั้งที่ไอคอน

Windows®

ที่อยูใน
(เริ่ม) > โปรแกรมทั้งหมด >
Brother > MFC-XXXX (เมื่อชื่อรุนของคุณคือ
MFC-XXXX)

USB อินเทอรเฟส

Macintosh

สําหรับผูใชอินเตอรเฟส USB ใน Macintosh
(Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)

15

กอนคุณทําการติดตั้ง

สําคัญ
สําหรับ Mac OS X v10.6.7 หรือต่ํากวา ใหอัพเกรดเปน
Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x
(สําหรับไดรเวอรและขอมูลลาสุดสําหรับ Mac OS X
ที่คุณกําลังใชงาน โปรดเขาชม
http://solutions.brother.com/)

a
b
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a
b

ติดตั้ง MFL-Pro Suite

ใสซีดีรอมของคุณในไดรฟซีดีรอม
จากนั้นคลิกสองครั้งที่ไอคอน BROTHER
บนเดสกท็อปของคุณ
ดับเบิ้ลคลิกไอคอน Start Here OSX
(เริ่มตนที่นี่ OSX) หากไดรับการแจงเตือน
ใหเลือกโมเดลของคุณ

ตรวจสอบใหแนใจวาเครือ
่ งของ
คุณกําลังเชื่อมตอกับแหลงจายไฟ AC และเครื่อง
Macintosh ของคุณเปดอยู
คุณตองเขาสูระบบดวยสิทธิ์ผูดูแลระบบ
เชื่อมตอสายเคเบิ้ล USB เขากับพอรต USB
ที่มีการทําเครือ
่ งหมายดวยสัญลักษณ
บนเครื่องของคุณ จากนั้นเชื่อมตอสายเคเบิ้ลกับ
Macintosh ของคุณ

c

(MFC-9330CDW / MFC-9340CDW)
เลือก Local Connection (USB)
(การเชื่อมตอในระบบ (USB)) แลวคลิก Next
(ถัดไป)

d

ทั้งนี้ระบบจะหนาจอการติดตั้งปรากฏขึ้นครั้งละหนึ่ง
หนาจอ และเมื่อไดรับการแจงเตือน
ใหปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

สําคัญ
หามยกเลิกหนาจอใดๆ ในระหวางการติดตั้ง
อาจใชเวลาสองถึงสามนาทีเพื่อใหการติดตั้งเสร็จ
สมบูรณ

c

ตรวจสอบวาเครือ
่ งของคุณเปดอยู

e

f

เลือกเครือ
่ งของคุณจากรายการ จากนั้นคลิก Next
(ถัดไป)

เมื่อหนาจอ Add Printer (เพิ่มเครื่องพิมพ)
ปรากฏขึ้น ใหคลิก Add Printer (เพิ่มเครื่องพิมพ)

g

เลือกเครือ
่ งของคุณจากรายการ คลิก Add (เพิ่ม)
จากนั้นคลิก Next (ถัดไป)

หมายเหตุ
เพื่อเพิ่มไดรเวอร PS (ไดรเวอรเครื่องพิมพ
BR-Script3) ใหเลือกจากเมนูแบบปอบ-อัพ Print
Using (Use) (พิมพโดยใช (ใช))
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USB อินเทอรเฟส
ยืนยัน!

Macintosh

ขณะนี้ การติดตั้ง MFL-Pro Suite
เสร็จสมบูรณแลว
ไปยังขั้นตอนที่ 17 ในหนาที่ 15.

17

ดาวนโหลดและติดตั้ง
Presto! PageManager

เมื่อติดตั้ง Presto! PageManager
จะมีการเพิ่มความสามารถ OCR ใน Brother
ControlCenter2 คุณสามารถสแกน แบงปน
และจัดระเบียบภาพถายและเอกสารไดงายโดยใช
Presto! PageManager

a

15

Macintosh

ขณะนี้การติดตั้งเสร็จ
สมบูรณแลว

Windows®

สิ้นสุด

USB อินเทอรเฟส

บนหนาจอ Brother Support
(การสนับสนุนของ Brother) ใหคลิก
Presto! PageManager
และปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

Wired Network อินเทอรเฟส

Windows®

สําหรับผูใชอินเตอรเฟสเครือขายแบบใชสายใน Windows®
(Windows® XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/
Windows® 7/Windows® 8)

15

กอนคุณทําการติดตั้ง

c

เชื่อมตอสายอินเตอรเฟสเครือขายเขากับพอรต
อีเธอรเน็ตที่เครื่องของคุณ
จากนั้นเชื่อมตอกับพอรตที่วางบนฮับของคุณ

สําคัญ
• หากมีโปรแกรมใดกําลังทํางานอยู
ใหปดโปรแกรมนั้น
• หนาจออาจมีความแตกตางกันไป
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการของคุณ

หมายเหตุ
• แผนซีดีรอมจะมี Nuance™ PaperPort™ 12SE
รวมอยูภายใน ซอฟตแวรนี้สนับสนุน Windows® XP
(SP3 หรือสูงกวา), XP Professional x64 Edition
(SP2 หรือสูงกวา), Windows Vista® (SP2
หรือสูงกวา), Windows® 7 และ Windows® 8
อัพเดตเปน Windows®
สิทธิพิเศษเพิ่มเติมสําหรับการใหบริการ
ลาสุดกอนการติดตั้ง MFL-Pro Suite
• ปดการใชงานซอฟตแวรไฟรวอลสวนบุคคลทั้งหมด
(นอกจาก Windows® Firewall) แอนตี้สปายแวร
หรือแอพพลิเคชั่นปองกันไวรัสในระหวางชวงเวลา
การติดตั้ง

a
b

ตรวจสอบวาคอมพิวเตอรของคุณเปดอยู
และคุณเขาสูระบบดวยสิทธิ์ผูดูแลระบบ

d

16

a

ติดตั้ง MFL-Pro Suite

ใสแผนซีดีรอมเขาไปยังซีดีรอมไดรฟ
และหากหนาจอชื่อโมเดลปรากฏขึ้น
ใหเลือกเครื่องของคุณ
และหากหนาจอภาษาปรากฏขึ้น
ใหเลือกภาษาของคุณ

หมายเหตุ
• ถาหนาจอ Brother ไมปรากฏอัตโนมัติ ไปที่
คอมพิวเตอร (คอมพิวเตอรของฉัน).
(File
(สําหรับ Windows® 8 ใหคลิกไอคอน
Explorer) บนแถบงาน จากนั้นไปที่ คอมพิวเตอร)
คลิกสองครั้งที่ไอคอนซีดีรอม จากนั้นคลิกสองครั้ง
start.exe

ถอดฝาครอบปองกันออกจากพอรต
อีเธอรเน็ตที่มีการทํา เครื่องหมายดวยสัญลักษณ
ที่เครื่องของคุณ

ตรวจสอบวาเครื่องของคุณเปดอยู

• ถาหนาจอ การควบคุมบัญชีผูใช ปรากฏขึ้น
ใหคลิก ดําเนินการตอ หรือ ใช

b

คลิก ติดตั้ง MFL-Pro Suite และคลิก ใช
ในสองหนาถัดไป
ถาคุณยอมรับขอตกลงสัญญาใบอนุญาต

หมายเหตุ
หากการติดตั้งไมดําเนินการตออัตโนมัติ
ใหเริม
่ ตนการติดตั้งใหมโดยการนําแผนซีดีรอมออก
และใสเขาไปอีกครั้ง หรือโดยการคลิกสองครัง้ ที่
โปรแกรม start.exe จากโฟลเดอรราก
ดําเนินการตอจากขั้นตอน b เพื่อติดตั้ง MFL-Pro Suite
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Wired Network อินเทอรเฟส
c

เลือก การเชื่อมตอเครือขายแบบมีสาย
(Ethernet) แลวคลิก ถัดไป

f

เมื่อหนาจอ การลงทะเบียนออนไลน ปรากฏขึ้น
ใหทําการเลือกและปฏิบัติตามคําแนะนําบน
หนาจอที่ปรากฏ
เมื่อคุณเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียนแลว ใหคลิก
ถัดไป

หมายเหตุ
เพื่อติดตั้งไดรเวอร PS (ไดรเวอรเครื่องพิมพ
BR-Script3) ใหเลือก การติดตั้งแบบกําหนดเอง
จากนั้นปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

d

เมื่อหนาจอ ตรวจพบไฟรวอลล/แอนตี้ไวรัส
ปรากฏขึ้น ใหเลือก
เปลี่ยนการตั้งคาพอรทไฟรวอลลเพื่อเปดใช
งานการเชื่อมตอเครือขายและดํา เนินการ
ติดตั้งตอไป (แนะนํา) และคลิก ถัดไป

Windows®

g

เมื่อหนาจอ การติดตั้งเสร็จสิ้น ปรากฏขึ้น
ใหเลือกตัวเลือกของคุณ จากนั้นคลิก ถัดไป
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a

เสร็จกระบวนการและรีสตารท

คลิก เสร็จ เพื่อรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ
หลังจากรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร
คุณจะตองเขาสูระบบดวยสิทธิ์ผูดูแลระบบ

หมายเหตุ
หากคุณไมไดใช Windows® Firewall
ใหดูคูมือผูใชของซอฟตแวรสําหรับขอมูลวิธีการเพิ่ม
พอรตเครือขายตอไปนี้
 สําหรับการสแกนเครือขาย ใหเพิ่มพอรต UDP
54925
 สําหรับการรับ PC-FAX แบบเครือขาย
ใหเพิ่มพอรต UDP 54926
 หากคุณยังคงมีปญหาเกี่ยวกับการเชื่อมตอ
เครือขาย ใหเพิ่มพอรต UDP 161 และ 137

สําคัญ

หมายเหตุ
• หากไดรับการแจงเตือน
ใหเลือกเครื่องของคุณจากรายการ แลวคลิก ถัดไป

- สําหรับผูใช Windows® 8 เพื่อรัน
การวินิจฉัยการติดตั้ง คลิกสองครั้งที่ไอคอน
(Brother Utilities) บนเดสกท็อป
และคลิกที่รายการแบบดึงลง
และเลือกชื่อรุนของคุณ (ถาหากยังไมไดเลือก)
คลิก เครื่องมือ ในแถบนําทางดานซาย
• ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการติดตั้งคาความปลอดภัยของคุณ
เมื่อคุณใชเครือ
่ งหรือซอฟตแวรของเครื่อง
อาจมีหนาตาง Windows® Security
หรือซอฟตแวรปองกันไวรัสปรากฏขึ้น
โปรดอนุญาตใหหนาตางดําเนินตอไป

• ถาไมพบเครื่องของคุณบนเครือขาย
ใหยืนยันคาติดตั้งของคุณโดยปฏิบัติตามคําแนะนํา
บนหนาจอ
• ถามีโมเดลเดียวกันหลายเครื่องเชื่อมตอกันใน
เครือขายของคุณ เลขที่อยูไอพีและชื่อ Node
จะปรากฏขึ้นเพื่อชวยใหคุณระบุเครื่องของคุณได
• คุณสามารถทราบเลขที่อยูไอพีของเครื่องและชื่อ
Node โดยพิมพรายงานการกําหนดคาเครือขาย (ดู
พิมพรายงานการกําหนดคาเครือขาย uu หนา 39)
• ถาหนาจอ การรักษาความปลอดภัยของ
Windows ปรากฏขึ้น ใหเลือกกลองทําเครือ
่ งหมาย
และคลิก ติดตั้ง
เพื่อดําเนินการติดตั้งใหเสร็จสมบูรณอยางถูกตอง
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Macintosh

หามยกเลิกหนาจอใดๆ ในระหวางการติดตั้ง
อาจใชเวลาหลายนาทีเพื่อใหหนาจอทั้งหมดปรากฏขึ้น

ที่อยูใน
(เริ่ม) > โปรแกรมทั้งหมด >
Brother > MFC-XXXX LAN
(เมื่อชื่อรุน
 ของคุณคือ MFC-XXXX)

Wired Network

การติดตั้งจะดําเนินการตอโดยอัตโนมัติ
ทั้งนี้ระบบจะหนาจอการติดตั้งปรากฏขึ้นครั้งละหนึ่ง
หนาจอ และเมื่อไดรบ
ั การแจงเตือน
ใหปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

- สําหรับผูใช Windows® XP, Windows Vista®
และ Windows® 7 ใหรัน การวินิจฉัยการติดตั้ง

Windows®

e

• หากขอความแสดงความผิดพลาดปรากฏขึ้นใน
ระหวางการติดตั้งซอฟตแวร
ใหดําเนินการดังนี้

Wired Network อินเทอรเฟส

18

ติดตั้ง MFL-Pro Suite
บนคอมพิวเตอรเพิ่มเติม
(ถาจําเปน)

หากคุณตองการใชเครื่องพิมพกับคอมพิวเตอรหลายเครือ
่ ง
บนเครือขาย ใหติดตั้ง MFL-Pro Suite
บนคอมพิวเตอรแตละเครื่อง ไปยังขั้นตอนที่ 15
ในหนาที่ 16.

หมายเหตุ
ใบอนุญาตเครือขาย (Windows®)
ผลิตภัณฑนี้มีใบอนุญาต PC สําหรับผูใชมากถึงหาราย
และใบอนุญาตนี้สนับสนุนการติดตั้ง MFL-Pro Suite
รวมถึง Nuance™ PaperPort™ 12SE
บนเครื่องพีซีมากถึงหาเครือ
่ งบนเครือขาย
ในกรณีที่คุณตองการใชเครือ
่ งพีซีมากกวาหาเครื่องที่มี
การติดตั้ง Nuance™ PaperPort™ 12SE
โปรดซื้อแพ็ค Brother NL-5
ซึ่งเปนแพ็คสัญญาใบอนุญาต PC
หลายรายการสําหรับผูใชเพิ่มเติมสูงสุดหาราย
และเมื่อตองการซื้อแพ็ค NL-5
โปรดติดตอตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑบราเดอรที่ถูก
ตองหรือติดตอบริการลูกคาสัมพันธของบราเดอร

สิ้นสุด

ขณะนี้การติดตั้งเสร็จ
สมบูรณแลว

หมายเหตุ
• สําหรับผูใช Windows® 8
ถาคูมือการใชงานของบราเดอรในซีดีรอมเปนรูปแบบ
ไฟล PDF ใหเปดดูดวย Adobe® Reader® ถาคุณมี
Adobe® Reader®
ติดตั้งอยูในเครื่องคอมพิวเตอรของคุณแลวแตไม
สามารถเปดไฟลได Adobe® Reader®
ใหเปลี่ยนการเชื่อมโยงไฟลสําหรับไฟล PDF (ดู

วิธีการเปดไฟล PDF ใน Adobe® Reader®
(Windows® 8) uu หนา 40)

• ไดรเวอรเครื่องพิมพตามขอกําหนด XML Paper
Specification
ไดรเวอรเครื่องพิมพตามขอกําหนด XML Paper
Specification เปนไดรเวอรซึ่งเหมาะสมที่สุดสําหรับ
Windows Vista®, Windows® 7 และ
Windows® 8
เมื่อพิมพจากแอพพลิเคชั่นที่ใชขอกําหนด XML
Paper Specification
โปรดดาวนโหลดไดรเวอรลาสุดจาก Brother
Solutions Center ที่
http://solutions.brother.com/
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Windows®

Wired Network อินเทอรเฟส

Macintosh

สําหรับผูใชอินเตอรเฟสเครือขายแบบใชสายใน Macintosh
(Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)

15

กอนคุณทําการติดตั้ง

สําคัญ
สําหรับ Mac OS X v10.6.7 หรือต่ํากวา ใหอัพเกรดเปน
Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x
(สําหรับไดรเวอรและขอมูลลาสุดสําหรับ Mac OS X
ที่คุณกําลังใชงาน โปรดเขาชม
http://solutions.brother.com/)

a
b
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a
b

ติดตั้ง MFL-Pro Suite

ใสซีดีรอมของคุณในไดรฟซีดีรอม
จากนั้นคลิกสองครัง้ ที่ไอคอน BROTHER
บนเดสกท็อปของคุณ
ดับเบิ้ลคลิกไอคอน Start Here OSX
(เริ่มตนที่นี่ OSX) หากไดรับการแจงเตือน
ใหเลือกโมเดลของคุณ

ตรวจสอบใหแนใจวาเครือ
่ งของ
คุณกําลังเชื่อมตอกับแหลงจายไฟ AC และเครื่อง
Macintosh ของคุณเปดอยู
คุณตองเขาสูระบบดวยสิทธิ์ผูดูแลระบบ
ถอดฝาครอบปองกันออกจากพอรต
อีเธอรเน็ตที่มีการทํา เครื่องหมายดวยสัญลักษณ
ที่เครื่องของคุณ

c

(MFC-9330CDW / MFC-9340CDW)
เลือก Wired Network Connection
(Ethernet) (การเชื่อมตอเครือขายแบบมีสาย
(Ethernet)) แลวคลิก Next (ถัดไป)

d

หามยกเลิกหนาจอใดๆ ในระหวางการติดตั้ง
อาจใชเวลาสองถึงสามนาทีเพื่อใหการติดตั้งเสร็จ
สมบูรณ

d

เชื่อมตอสายอินเตอรเฟสเครือขายเขากับพอรต
อีเธอรเน็ตที่เครือ
่ งของคุณ
จากนั้นเชื่อมตอกับพอรตที่วางบนฮับของคุณ

e

เลือกเครื่องของคุณจากรายการ จากนั้นคลิก Next
(ถัดไป)

หมายเหตุ
ตรวจสอบวาเครือ
่ งของคุณเปดอยู

ถาไมพบเครื่องของคุณบนเครือขาย
ใหยืนยันคาติดตั้งเครือขาย (ดู กอนคุณทําการติดตั้ง
uu หนา 19)
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Macintosh

c

Wired Network

สําคัญ

Windows®

ทั้งนี้ระบบจะหนาจอการติดตั้งปรากฏขึ้นครั้งละหนึ่ง
หนาจอ และเมือ
่ ไดรับการแจงเตือน
ใหปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

Wired Network อินเทอรเฟส
หมายเหตุ
• ถามีโมเดลเดียวกันหลายเครื่องเชื่อมตอกันใน
เครือขายของคุณ
เลขที่อยูไอพีจะปรากฏขึ้นเพื่อชวยใหคุณระบุเครื่อง
ของคุณได
• คุณสามารถทราบเลขที่อยูไอพีของเครื่องโดยพิมพ
รายงานการกําหนดคาเครือขาย (ดู
พิมพรายงานการกําหนดคาเครือขาย uu หนา 39)
• ถาหนาจอ Setup Network "Scan to" name
(ตั้งคาชื่อเครือขาย "สแกนไปที่") ปรากฏขึ้น
ใหดําเนินการตามคําแนะนําตอไปนี้
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Macintosh
ดาวนโหลดและติดตั้ง
Presto! PageManager

เมื่อติดตั้ง Presto! PageManager
จะมีการเพิ่มความสามารถ OCR ใน Brother
ControlCenter2 คุณสามารถสแกน แบงปน
และจัดระเบียบภาพถายและเอกสารไดงายโดยใช
Presto! PageManager

a

บนหนาจอ Brother Support
(การสนับสนุนของ Brother) ใหคลิก
Presto! PageManager
และปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

1) ปอนชื่อสําหรับ Macintosh ของคุณ
(ความยาวสูงสุด 15 อักษร)
2) คลิก Next (ถัดไป) ไปยัง f
ชื่อที่คุณปอนจะปรากฏขึ้นบน จอสัมผัส
ของเครือ
่ งเมื่อคุณกดปุม Scan (สแกน)
และเลือกตัวเลือกสแกน (สําหรับขอมูลเพิ่มเติม uu
คูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช)

f

เมื่อหนาจอ Add Printer (เพิ่มเครื่องพิมพ)
ปรากฏขึ้น ใหคลิก Add Printer (เพิ่มเครือ
่ งพิมพ)

g

เลือกเครื่องของคุณจากรายการ คลิก Add (เพิ่ม)
จากนั้นคลิก Next (ถัดไป)
(OS X v10.8.x)
เลือกไดรเวอร MFC-XXXX CUPS
จากเมนูแบบปอบ-อัพ Use (ใช) (โดยที่ XXXX
คือชื่อรุนของคุณ)

หมายเหตุ
เพื่อเพิ่มไดรเวอร PS (ไดรเวอรเครื่องพิมพ
BR-Script3) ใหเลือกจากเมนูแบบปอบ-อัพ Print
Using (Use) (พิมพโดยใช (ใช))

ยืนยัน!

20

ขณะนี้ การติดตั้ง MFL-Pro Suite
เสร็จสมบูรณแลว
ไปยังขั้นตอนที่ 17 ในหนาที่ 20.

18

ติดตั้ง MFL-Pro Suite
บนคอมพิวเตอรเพิ่มเติม
(ถาจําเปน)

หากคุณตองการใชเครื่องพิมพกับคอมพิวเตอรหลายเครื่อง
บนเครือขาย ใหติดตั้ง MFL-Pro Suite
บนคอมพิวเตอรแตละเครื่อง ไปยังขั้นตอนที่ 15
ในหนาที่ 19.

สิ้นสุด

ขณะนี้การติดตั้งเสร็จ
สมบูรณแลว

สําหรับผูใ ช Wireless Network อินเทอรเฟส
สําหรับผูใชอินเตอรเฟสเครือขายแบบไรสาย
(MFC-9330CDW / MFC-9340CDW)

15

กอนคุณเริ่มตน

อันดับแรกคุณตองกําหนดคาการติดตั้งเครือขายแบบไรสายเครื่องของคุณเพื่อเชื่อมตอเขากับจุดการเขาถึง/เราทเตอร
หลังจากกําหนดคาเครื่องเพื่อเชื่อมตอเขากับจุดการเขาถึง/เราทเตอรแลว
คอมพิวเตอรและอุปกรณเคลื่อนที่บนเครือขายของคุณจึงจะสามารถเขาถึงเครื่องพิมพได
หากตองการใชเครื่องจากคอมพิวเตอรเครื่องใดเครื่องหนึ่ง คุณจะตองติดตั้งไดรเวอรและซอฟตแวรกอน
ขั้นตอนตอไปนี้จะแนะนําคุณตลอดกระบวนการกําหนดคาและขั้นตอนการติดตั้ง:

สําคัญ
• หากคุณจะเชื่อมตอเครื่องกับเครือขายของคุณ เราขอแนะนําใหคุณติดตอผูดูแลระบบของคุณกอนการติดตั้ง
คุณตองทราบถึงการติดตั้งเครือขายแบบไรสายของคุณกอนที่คุณจะกระทําขั้นตอนการติดตั้งนี้
• หากคุณกําหนดคาการติดตั้งแบบไรสายของเครื่องไวกอนหนานี้แลว
คุณตองทําการตั้งคาใหมสําหรับเครือขายอีกครั้งกอนที่คุณจะสามารถกําหนดคาการติดตั้งแบบไรสายอีกครั้ง
1. บนเครื่อง ใหกด

และ All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

2. ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง Network (เครือขาย) และกด Network (เครือขาย)
3. ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง Network Reset (รีเซ็ตเครือขาย) และกด Network Reset
(รีเซ็ตเครือขาย)
4. กด Yes (ใช)
5. กด Yes (ใช) นานสองวินาที

หมายเหตุ
• เพื่อใหไดผลลัพธที่ดีที่สุดสําหรับการพิมพเอกสารตามปกติในทุกวัน ควรวางเครื่อง Brother
ไวใกลกับจุดการเขาถึง/เราทเตอรใหมากที่สุด และมีสิ่งกีดขวางนอยที่สุด วัตถุขนาดใหญและผนังที่กั้น
ระหวางอุปกรณทั้งสองชิ้น ตลอดจนสัญญาณรบกวนจาก
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่นอาจสงผลกระทบตอความเร็วในการถายโอนขอมูลของเอกสาร
เนื่องจากปจจัยดังกลาว ระบบไรสายจึงอาจไมใชวิธีที่ดีที่สุดสําหรับการเชื่อมตอเอกสารและแอ็พพลิเคชั่นทุกชนิด
ถาคุณพิมพไฟลขนาดใหญ เชน เอกสารที่มีหลายหนาซึ่งมีทั้งขอความและกราฟกขนาดใหญ คุณอาจตองพิจารณาเลือก
Ethernet แบบใชสายเพื่อใหไดการถายโอนขอมูลที่เร็วขึ้น หรือ USB สําหรับงานพิมพที่เร็วขึ้น
• แมวา Brother MFC-9330CDW และ MFC-9340CDW
สามารถใชไดในทั้งเครือขายแบบใชสายและเครือขายแบบไรสาย
แตสามารถใชไดเพียงหนึ่งวิธีการเชื่อมตอในแตละครั้งเทานั้น
• ถาคุณใชเครื่องใน IEEE 802.1x ที่รองรับเครือขายแบบไรสาย ใหดูที่ uu คูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช: Using

IEEE 802.1x authentication

โหมดโครงสรางพื้นฐาน

d คอมพิวเตอรแบบใชสายที่เชื่อมตอกับจุดการเขา
ถึงเครือขายแบบไรสาย/เราทเตอร

21

Macintosh

e อุปกรณเคลื่อนที่เชื่อมตอกับจุดการเขาถึงเครือ
ขายแบบไรสาย/เราทเตอร

Wireless Network

b เครื่องเครือขายแบบไรสาย (เครื่องของคุณ)
c คอมพิวเตอรที่สามารถเชื่อมตอแบบไรสายเชื่อม
ตอกับจุดการเขาถึง/เราทเตอร

Windows®

a จุดการเขาถึง/เราทเตอร

สําหรับผูใ ช Wireless Network อินเทอรเฟส

16

เลือกวิธีการตั้งคาระบบไรสายของคุณ

คําแนะนําตอไปนี้จะนําเสนอวิธีการสามแบบสําหรับการตั้งคาเครือ
่ ง Brother
ของคุณบนเครือขายแบบไรสาย
เลือกวิธีการที่คุณตองการสําหรับสภาพแวดลอมการใชงานของคุณ
สําหรับวิธี b และ c เริ่มตนการตั้งคาไรสายโดยการกดปุม

a

ใน จอสัมผัส

การตั้งคาโดยใชซีดีรอมโปรแกรมการติดตั้งและใชสายเคเบิ้ล USB ชั่วคราว (Windows® และ
Macintosh)

เราแนะนําใหคุณใชคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอแบบไรสายเขากับเครือขายของคุณ
หากใชวิธีการนี้

สําคัญ
• คุณจําเปนตองใชสายเคเบิ้ล USB ชั่วคราวในระหวางการกําหนดคา (ไมรวมสายเคเบิ้ล)
• หากคุณใช Windows® XP
หรือใชสายเคเบิ้ลเครือขายเพื่อเชื่อมตอคอมพิวเตอรกับจุดการเขาถึงเครือขายแบบไรสาย/เราทเตอร
ของคุณ คุณจําเปนตองทราบ SSID (ชื่อเครือขาย) และคียเครือขายของจุดการเขาถึงเครือขายแบบ
ไรสาย/เราทเตอรกอนที่จะดําเนินการตอไป โปรดบันทึกคาการติดตั้งเครือขายแบบไรสายไวในพื้นที่ดานลาง
• ถาคุณตองการความชวยเหลือระหวางการตั้งคา และตองการติดตอบริการลูกคาสัมพันธของบราเดอร ใหเตรีย ม
SSID และคียเครือขายของคุณใหพรอมลวงหนา เราไมสามารถชวยคุณคนหาขอมูลดังกลาวได
รายการ

บันทึกการติดตั้งเครือขายแบบไรสายปจจุบัน

SSID (ชื่อเครือขาย)
คียเครือขาย* (คียความปลอดภัย/คียการเขารหัส)
* คียเครือขายอาจถูกเรีย กเปนรหัสผาน คียความปลอดภัย หรือคียการเขารหัสก็ได

หมายเหตุ
• หากคุณยังไมทราบขอมูลนี้ (SSID และคียเครือขาย) คุณจะไมสามารถดําเนินการตั้งคาระบบไรสายตอไปได
• เพื่อคนหาขอมูลนี้ (SSID และคียเครือขาย):
1. ตรวจสอบเอกสารคูมือที่ใหมาพรอมกับจุดการเขาถึงเครือขายแบบไรสาย/เราทเตอร
2. คาปกติของ SSID อาจเปนชื่อผูผลิตหรือชื่อรุนของจุดการเขาถึงเครือขายแบบไรสาย/เราทเตอรนั้น
3. หากคุณไมทราบขอมูลความปลอดภัย โปรดปรึกษาผูผลิตเราทเตอร ผูดูแลระบบของคุณ
หรือผูใหบริการอินเทอรเน็ตของคุณ

ตอจากนี้ไปยัง

22

หนา 24

สําหรับผูใ ช Wireless Network อินเทอรเฟส
b

การตั้งคาดวยตนเองจากแผงควบคุมโดยใช ตัวชวยการตั้งคา (Windows®, Macintosh
และอุปกรณเคลื่อนที่)
หากจุดการเขาถึงเครือขายแบบไรสาย/เราทเตอรของคุณไมรองรับ WPS (Wi-Fi Protected Setup™) หรือ
AOSS™ ใหบันทึกการติดตั้งเครือขายแบบไรสาย
ของจุดการเขาถึงเครือขายแบบไรสาย/เราทเตอรของคุณในพื้นที่ดานลาง

สําคัญ
ถาคุณตองการความชวยเหลือระหวางการตั้งคา และตองการติดตอบริการลูกคาสัมพันธของบราเดอร ใหเตรียม
SSID (ชื่อเครือขาย) และคียเครือขายของคุณใหพรอมลวงหนา เราไมสามารถชวยคุณคนหาขอมูลดังกลาวได
รายการ

บันทึกการติดตั้งเครือขายแบบไรสายปจจุบัน

SSID (ชื่อเครือขาย)
คียเครือขาย* (คียความปลอดภัย /คียการเขารหัส)
* คียเครือขายอาจถูกเรียกเปนรหัสผาน คียความปลอดภัย หรือคียการเขารหัสก็ได

หมายเหตุ
• หากคุณยังไมทราบขอมูลนี้ (SSID และคียเครือขาย) คุณจะไมสามารถดําเนินการตั้งคาระบบไรสายตอไปได
• เพื่อคนหาขอมูลนี้ (SSID และคียเครือขาย):
1. ตรวจสอบเอกสารคูมือที่ใหมาพรอมกับจุดการเขาถึงเครือขายแบบไรสาย/เราทเตอร
2. คาปกติของ SSID อาจเปนชื่อผูผลิตหรือชื่อรุนของจุดการเขาถึงเครือขายแบบไรสาย/เราทเตอรนั้น
3. หากคุณไมทราบขอมูลความปลอดภัย โปรดปรึกษาผูผลิตเราทเตอร ผูดูแลระบบของคุณ
หรือผูใหบริการอินเทอรเน็ตของคุณ

ตอจากนี้ไปยัง

c

หนา 27

การตั้งคาแบบกดครั้งเดียวโดยใช WPS หรือ AOSS™ (Windows®, Macintosh
และอุปกรณเคลื่อนที่)
ใชวิธีนี้ถาหากจุดการเขาถึงเครือขายแบบไรสาย/เราทเตอรของคุณรองรับการตั้งคาระบบแบบไรสายอัตโนมัติ
(กดครัง้ เดีย ว) (WPS หรือ AOSS™)

Macintosh

23

Windows®

หนา 29

Wireless Network

ตอจากนี้ไปยัง

สําหรับผูใ ช Wireless Network อินเทอรเฟส
การตั้งคาโดยใชซีดีรอมโปรแกรมการติดตั้งและใชสายเคเบิ้ล USB
ชั่วคราว (Windows® และ Macintosh)

17

ตั้งคาระบบไรสาย

b

(Windows®)
คลิก ติดตั้ง MFL-Pro Suite และคลิก ใช
ในสองหนาถัดไป
ถาคุณยอมรับขอตกลงสัญญาใบอนุญาต

สําคัญ
• คุณจําเปนตองใชสายเคเบิ้ล USB
ชั่วคราวในระหวางการกําหนดคา
(ไมรวมสายเคเบิ้ล)
• หากคุณใช Windows® XP
หรือใชสายเคเบิ้ลเครือขายเพื่อเชื่อมตอคอมพิวเตอร
ไปยังจุดการเขาถึงเครือขายแบบไรสาย/เราทเตอร
ของคุณ คุณจําเปนตองทราบ SSID
และคียเครือขายของจุดการเขาถึงเครือขายแบบไร
สาย/เราทเตอรที่คุณบันทึกไวในขั้นตอน 16-a
ในหนาที่ 22 กอนที่คุณจะดําเนินการตอไป

หมายเหตุ

หมายเหตุ
หากการติดตั้งไมดําเนินการตออัตโนมัติ
ใหเริม
่ ตนการติดตั้งใหมโดยการนําแผนซีดีรอมออก
และใสเขาไปอีกครั้ง หรือโดยการคลิกสองครัง้ ที่
โปรแกรม start.exe จากโฟลเดอรราก
ดําเนินการตอจากขั้นตอน b เพื่อติดตั้ง MFL-Pro Suite

• ถาคุณใชเครื่องใน IEEE 802.1x
ที่รองรับเครือขายแบบไรสาย ใหดูที่ uu
คูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช: Using IEEE 802.1x

(Macintosh)
คลิกสองครั้งที่ไอคอน BROTHER
บนเดสกท็อปของคุณ จากนั้นคลิกสองครั้งที่ไอคอน
Start Here OSX (เริ่มตนที่นี่ OSX) บนหนาจอ
หากไดรับการแจงเตือน ใหเลือกโมเดลของคุณ

authentication

• หนาจอในขั้นตอนนี้มาจาก Windows®
หนาจอในคอมพิวเตอรของคุณอาจแตกตางกันไป
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการของคุณ

a

ใสแผนซีดีรอมเขาไปยังซีดีรอมไดรฟ

หมายเหตุ
(Windows®)
• และหากหนาจอชื่อโมเดลปรากฏขึ้น
ใหเลือกเครื่องของคุณ
และหากหนาจอภาษาปรากฏขึ้น
ใหเลือกภาษาของคุณ
• ถาหนาจอ Brother ไมปรากฏอัตโนมัติ ไปที่
คอมพิวเตอร (คอมพิวเตอรของฉัน).
Windows®

(สําหรับ
8 ใหคลิกไอคอน
(File
Explorer) บนแถบงาน จากนั้นไปที่ คอมพิวเตอร)
คลิกสองครัง้ ที่ไอคอนซีดีรอม จากนั้นคลิกสองครั้ง
start.exe
• ถาหนาจอ การควบคุมบัญชีผูใช ปรากฏขึ้น
ใหคลิก ดําเนินการตอ หรือ ใช
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c

เลือก การเชื่อมตอเครือขายแบบไรสาย แลวคลิก
ถัดไป
 สําหรับ Windows® ใหไปยัง d
 สําหรับ Macintosh ใหไปยัง e

หมายเหตุ
(Windows®)
เพื่อติดตั้งไดรเวอร PS (ไดรเวอรเครื่องพิมพ
BR-Script3) ใหเลือก การติดตั้งแบบกําหนดเอง
จากนั้นปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

สําหรับผูใ ช Wireless Network อินเทอรเฟส
d

เมื่อหนาจอ ตรวจพบไฟรวอลล/แอนตี้ไวรัส
ปรากฏขึ้น ใหเลือก
เปลี่ยนการตั้งคาพอรทไฟรวอลลเพื่อเปดใช
งานการเชื่อมตอเครือขายและดํา เนินการ
ติดตั้งตอไป (แนะนํา) และคลิก ถัดไป

h

i
หากคุณไมไดใช Windows® Firewall
ใหดูคูมือผูใชของซอฟตแวรสําหรับขอมูลวิธีการเพิ่ม
พอรตเครือขายตอไปนี้
 สําหรับการสแกนเครือขาย ใหเพิ่มพอรต UDP
54925
 สําหรับการรับ PC-FAX แบบเครือขาย
ใหเพิ่มพอรต UDP 54926
 หากคุณยังคงมีปญหาเกี่ยวกับการเชื่อมตอ
เครือขาย ใหเพิ่มพอรต UDP 161 และ 137

e

เลือก มี ฉันมีสาย USB เพื่อใชในการติดตั้ง
แลวคลิก ถัดไป

f

ตัวชวยตั้งคาจะคนหาเครือขายแบบไร
สายที่มีอยูจากเครื่องของคุณ เลือก SSID
ที่คุณบันทึกไวสําหรับเครือขายในขั้นตอน 16-a
ในหนาที่ 22 แลวคลิก ถัดไป

หมายเหตุ
• ถารายการวางเปลา
ใหตรวจดูวาจุดการเขาถึงเครือขายแบบไรสาย/
เราทเตอรเปดใชงานแลว และกําลังเผยแพร SSID
จากนั้นใหดูวาเครื่องกับจุดการเขาถึงเครือขายแบบ
ไรสาย/เราทเตอรอยูในขอบเขตของการสื่อสารแบบ
ไรสายของกันและกันหรือไม คลิก รีเฟรช
• ถาจุดการเขาถึงเครือขายแบบไรสาย/เราทเตอรของ
คุณถูกตั้งคาไวไมใหเผยแพร SSID ใหเพิ่ม SSID
ดวยตนเองโดยคลิกที่ปุม ขั้นสูง
ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอสําหรับการปอน ชื่อ
(SSID) แลวคลิก ถัดไป

หมายเหตุ
ถาหนาจอ หมายเหตุที่สํา คัญ ปรากฏขึ้น
ใหอานคําประกาศนั้น
ทําเครื่องหมายในชองหลังจากที่คุณยืนยัน SSID
และคียเครือขาย แลวคลิก ถัดไป

ใหเลือก ใช ถาคุณตองการเชื่อมตอดวย SSID
ในรายการ คลิก ถัดไป และไปที่ k

j

ปอน คียเครือขาย ที่คุณบันทึกไวในขั้นตอน 16-a
ในหนาที่ 22 แลวคลิก ถัดไป

เชื่อมตอสายเคเบิ้ล USB ชั่วคราวโดยตรง
(ไมรวมไว) ไปยังคอมพิวเตอรและเครื่อง

25

Macintosh

ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:
 ถาหนาจอ การยืนยันการติดตั้ง ปรากฏขึ้น
ใหทําเครือ
่ งหมายที่กลอง และคลิก ถัดไป
จากนั้นใหไปที่ h
 ถาหนาจอ การยืนยันการติดตั้ง ไมปรากฏขึ้น
ใหไปที่ i

Wireless Network

g

ถาเครือขายของคุณไมไดกําหนดคาไวสําหรับ
authentication และการเขารหัส หนาจอ โปรดทราบ!
จะปรากฏขึ้น เมื่อตองการกําหนดคาตอ ใหคลิก ตกลง

Windows®

หมายเหตุ

สําหรับผูใ ช Wireless Network อินเทอรเฟส
k

ยืนยันการติดตั้งคาเครือขายแบบไรสาย แลวคลิก
ถัดไป การติดตั้งคาจะถูกสงไปยังเครื่องของคุณ

หมายเหตุ
• การติดตั้งคาจะยังคงไมเปลี่ยนแปลง ถาคุณคลิก
ยกเลิก
• เพื่อตั้งคาเลขที่อยูไอพีสําหรับเครือ
่ งของคุณดวยตน
เอง ใหคลิก เปลี่ยน IP แอดเดรส
และตั้งคาเลขที่อยูไอพีที่จําเปนสําหรับเครือขายของ
คุณ
• ถาหนาจอการตั้งคาแบบไรสายลมเหลวปรากฏขึ้น
ใหคลิก ลองใหม

l
ยืนยัน!

ถอดสาย USB ระหวางคอมพิวเตอรกับเครื่อง
แลวคลิก ถัดไป
การตั้งคาไรสายจะเสร็จสมบูรณ
และตัว บงชี้ระดับสี่ระดับที่ดานขวาบนของ
จอสัมผัส
ของเครื่องจะแสดงความเขมของสัญญาณไร
สายของจุดการเขาถึงไรสาย/เราทเตอรของ
คุณ

เมือ
่ ตองการติดตั้ง MFL-Pro Suite
ใหทําขั้นตอน 19 ตอไป
สํา หรับผูใ ช Windows®:

ตอจากนี้ไปยัง
ขั้นตอน 19-e ในหนาที่ 35
สํา หรับผูใ ช Macintosh:

ตอจากนี้ไปยัง
ขั้นตอน 19-d ในหนาที่ 37

26

สําหรับผูใ ช Wireless Network อินเทอรเฟส
การตั้งคาดวยตนเองจากแผงควบคุมโดยใช ตัวชวยการตั้งคา
(Windows®, Macintosh และอุปกรณเคลื่อนที่)
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ตั้งคาระบบไรสาย

d

ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:
 ถาจุดการเขาถึงเครือขายแบบไรสาย/เราทเตอร
ของ SSID ที่เลือกไวรองรับ WPS
และเครื่องสอบถามใหใช WPS ใหไปที่ e
 หากคุณใชวิธี authentication
และการเขารหัสที่ตองการคียเครือขาย ใหไปยัง f
 หากวิธีการพิสูจนตัวจริงของคุณเปนแบบ Open
System และโหมดการเขารหัสคือ ไมมี ใหไปยัง
g

สําคัญ
คุณตองมีการติดตั้งเครือขายแบบไรสายที่บันทึกไว
สําหรับเครือขายของคุณในขั้นตอน 16-b ในหนาที่ 23
กอนที่คุณจะดําเนินการตอไป

หมายเหตุ

e

เมื่อตองการเชื่อมตอเครื่องโดยใชโหมดไรสายอัตโนมัติ
ใหกด Yes (ใช) (ถาคุณเลือก No (Manual)
(ไม (ธรรมดา)) ใหไปยัง f เพื่อปอนคียเครือขาย)
เมื่อ จอสัมผัส มีคําแนะนําใหคุณเริ่มตน WPS
ใหกดปุม WPS
บนจุดการเขาถึงเครือขายแบบไรสาย/เราทเตอรของ
คุณ จากนั้นกด Next (ถัดไป) ใน จอสัมผัส ไปยัง g

ถาคุณใชเครือ
่ งใน IEEE 802.1x
ที่รองรับเครือขายแบบไรสาย ใหดูที่ uu
คูมอ
ื เน็ทเวิรคสําหรับผูใช: Using IEEE 802.1x

authentication

a
b
c

ที่เครื่องของคุณ ใหกด
กด Setup Wizard (วิซารดชวยติดตั้ง)
เมื่อ Enable WLAN?
(เปดใชงานไวรเลสแลนหรือไม?) แสดงขึ้น ใหกด
Yes (ใช) ซึ่งจะเริ่มตนการตั้งคาวิซารดไรสาย
เครื่องจะคนหา SSID ที่มีอยู
ระบบจะใชเวลาเปนนาทีในการแสดงรายการ SSID
ที่มีอยู
ถารายการของ SSID ปรากฏขึ้น ใหปดขึ้นหรือลง
หรือกดปุม a หรือ b เพื่อเลือก SSID
ที่คุณจดไวในขั้นตอนที่ 16-b ในหนา 23
จากนั้นกด OK (ตกลง)

หมายเหตุ
• ถารายการวางเปลา
ใหตรวจดูวาจุดการเขาถึงเครือขายแบบไรสาย/
เราทเตอรเปดใชงานแลว และกําลังเผยแพร SSID
ยายเครื่องของคุณใหเขาใกลจุดการเขาถึงเครือขาย
แบบไรสาย/เราทเตอรของคุณมากขึ้น
และพยายามเริ่มตนจาก a อีกครั้ง

f

ปอนคียเครือขายที่คุณจดไวในขั้นตอน 16-b ที่หนา
23 โดยใชแปนตัวเลขและตัวอักษรใน จอสัมผัส

หมายเหตุ
• เมื่อตองการปอนตัวเลขหรืออักขระพิเศษ ใหกด
ซ้ําๆ
จนกวาอักษรที่คุณตองการปอนจะปรากฏขึ้น
จากนั้นกดอักษรที่คุณตองการ
• ถาคุณปอนตัวอักษรผิดและตองการเปลี่ยน ใหกด d
หรือ c เพื่อยายเคอรเซอรไปยังอักษรที่ไมถูกตองนั้น
แลวกด
• เพื่อใสเวนวรรค กด Space (เวนวรรค)
• สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ใหดูที่ ใสขอความ uu
หนา 33
กด OK (ตกลง) เมื่อคุณปอนอักษรทั้งหมดแลว
จากนั้นกด Yes (ใช) เพื่อใชคาติดตั้งของคุณ

g

ขณะนี้
เครือ
่ งจะพยายามเชื่อมตอกับเครือขายแบบไรสาย
ของคุณโดยใชขอมูลที่คุณปอนไว

Configuring your machine when the SSID is not
broadcast

กด OK (ตกลง)
การตั้งคาไรสายจะเสร็จสมบูรณ
และตัวบงชี้ระดับสี่ระดับที่ดา นขวาบนของ
จอสัมผัส
ของเครื่องจะแสดงความเขมของสัญญาณไร
สายของจุดการเขาถึงไรสาย/เราทเตอรข อง
คุณ
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Macintosh

ยืนยัน!

Wireless Network

หากการเชื่อมตอลมเหลว
ใหตรวจสอบโคดขอผิดพลาดในรายงานที่พิมพและ
อางอิงถึง การแกไขปญหา uu หนา 30

Windows®

ขอความผลการเชื่อมตอปรากฏขึ้นบน จอสัมผัส
และจะมีการพิมพ WLAN report โดยอัตโนมัติ

• ถาจุดการเขาถึงเครือขายแบบไรสาย/เราทเตอรของ
คุณถูกตั้งคาไวไมใหเผยแพร SSID
คุณจะตองเพิ่มชื่อ SSID ดวยตนเอง
สําหรับรายละเอียด: uu คูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช:

สําหรับผูใ ช Wireless Network อินเทอรเฟส
เมือ
่ ตองการติดตั้ง MFL-Pro Suite
ใหทําขั้นตอน 18 ตอไป
สํา หรับผูใ ช Windows®:

ตอจากนี้ไปยัง
หนา 34
สํา หรับผูใ ช Macintosh:

ตอจากนี้ไปยัง
หนา 37
หมายเหตุ
สําหรับผูใชอุปกรณเคลื่อนที่
โปรดดูคูมือการใชงานเครือขายขั้นสูงสําหรับราย
ละเอียดวิธีการใชงานเครื่องของคุณกับอุปกรณเคลื่อน
ที่ของคุณ เพื่อดาวนโหลดคําแนะนําผู
ใชสําหรับแอพพลิเคชั่นที่คุณใช เขาไปยัง Brother
Solutions Center ที่ http://solutions.brother.com/
และคลิก Manuals ที่หนารุนผลิตภัณฑของคุณ

28

สําหรับผูใ ช Wireless Network อินเทอรเฟส
การตั้งคาแบบกดครั้งเดียวโดยใช WPS (Wi-Fi Protected Setup) หรือ
AOSS™ (Windows®, Macintosh และอุปกรณเคลื่อนที)่

17

a

b

c
d
e

กําหนดคาการติดตั้ง
แบบไรสาย

ยืนยันวาจุดการเขาถึงเครือขายแบบไรสาย/เราทเตอร
ของคุณมีสัญลักษณ WPS หรือ AOSS™
ดังที่แสดงไวดานลาง

วางเครื่อง Brother
ภายในขอบเขตของจุดการเขาถึงเครือขายแบบไร
สาย/เราทเตอร WPS หรือ AOSS™ ของคุณ
ทั้งนี้ขอบเขตอาจแตกตางกันไป
ขึ้นอยูกับสภาวะแวดลอมของคุณ
(ดูคําแนะนําที่ใหมากับจุดการเขาถึงเครือขายแบบ
ไรสาย/เราทเตอรของคุณ)
ที่เครื่องของคุณ ใหกด
กด WPS/AOSS
เมื่อ Enable WLAN?
(เปดใชงานไวรเลสแลนหรือไม?) แสดงขึ้น ใหกด
Yes (ใช) ซึ่งจะเริ่มตนการตั้งคาวิซารดไรสาย
เมื่อ จอสัมผัส ปรากฏคําแนะนําใหเริ่มตน WPS หรือ
AOSS™ ใหกดปุม WPS หรือ AOSS™
บนจุดการเขาถึงเครือขายแบบไรสาย/เราทเตอรของ
คุณ (สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
โปรดดูคําแนะนําที่ใหมากับจุดการเขาถึง/เราทเตอร
ของคุณ)จากนั้นกด OK (ตกลง) บนเครื่องของคุณ

PIN Method of WPS (Wi-Fi Protected Setup)

กด OK (ตกลง)

ยืนยัน!

การตั้งคาไรสายจะเสร็จสมบูรณ
และตัวบงชี้ระดับสี่ระดับที่ดา นขวาบนของ
จอสัมผัส
ของเครื่องจะแสดงความเขมของสัญญาณไร
สายของจุดการเขาถึงไรสาย/เราทเตอรข อง
คุณ

เมื่อตองการติดตั้ง MFL-Pro Suite
ใหทําขั้นตอน 18 ตอไป
สํา หรับผูใช Windows®:

ตอจากนี้ไปยัง
หนา 34
สํา หรับผูใช Macintosh:

ตอจากนี้ไปยัง
หนา 37
หมายเหตุ
สําหรับผูใชอุปกรณเคลื่อนที่
โปรดดูคูมือการใชงานเครือขายขั้นสูงสําหรับราย
ละเอีย ดวิธีการใชงานเครื่องของคุณกับอุปกรณเคลื่อน
ที่ของคุณ เพื่อดาวนโหลดคําแนะนําผู
ใชสําหรับแอพพลิเคชั่นที่คุณใช เขาไปยัง Brother
Solutions Center ที่ http://solutions.brother.com/
และคลิก Manuals ที่หนารุนผลิตภัณฑของคุณ
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Macintosh

ถาจุดการเขาถึงเครือขายแบบไรสาย/เราทเตอรของ
คุณสนับสนุน WPS
และคุณตองการกําหนดคาเครื่องโดยใชวิธีการ PIN
(Personal Identification Number) ใหดูที่ uu
คูมอ
ื เน็ทเวิรคสําหรับผูใช: Configuration using the

หากการเชื่อมตอลมเหลว
ใหตรวจสอบโคดขอผิดพลาดในรายงานที่พิมพและ
อางอิงถึง การแกไขปญหา uu หนา 30

Windows®

หมายเหตุ

ขอความผลการเชื่อมตอปรากฏขึ้นบน จอสัมผัส
และจะมีการพิมพ WLAN report โดยอัตโนมัติ

Wireless Network

คุณลักษณะนี้จะตรวจพบโหมด (WPS หรือ
AOSS™)
ที่จุดการเขาถึงเครือขายแบบไรสาย/เราทเตอรของ
คุณโดยอัตโนมัติซึ่งใชเพื่อกําหนดคาเครื่องของคุณ

f

สําหรับผูใ ช Wireless Network อินเทอรเฟส
การแกไขปญหา
สําคัญ
ถาคุณตองการความชวยเหลือระหวางการตั้งคา และตองการติดตอบริการลูกคาสัมพันธของบราเดอร ใหเตรียม SSID
(ชื่อเครือขาย) และคียเครือขายของคุณใหพรอมลวงหนา เราไมสามารถชวยคุณคนหาขอมูลดังกลาวได

เพื่อคนหาคาติดตั้งไรสาย (ชื่อเครือขาย (SSID) และคียเครือขาย)*
1. ตรวจสอบเอกสารคูมือที่ใหมาพรอมกับจุดการเขาถึงเครือขายแบบไรสาย/เราทเตอร
2. คาปกติของ SSID อาจเปนชื่อผูผลิตหรือชื่อรุนของจุดการเขาถึงเครือขายแบบไรสาย/เราทเตอรนั้น
3. หากคุณไมทราบขอมูลความปลอดภัย โปรดปรึกษาผูผลิตเราทเตอร ผูดูแลระบบของคุณ
หรือผูใหบริการอินเทอรเน็ตของคุณ
* คียเครือขายอาจถูกเรียกเปนรหัสผาน คียความปลอดภัย หรือคียการเขารหัสก็ได
* หากจุดการเขาถึงเครือขายแบบไรสาย/เราทเตอรมีการตั้งคาไมใหเผยแพร SSID ระบบจะไมพบ SSID โดยอัตโนมัติ
คุณจะตองใสชื่อ SSID ดวยตนเอง (uu คูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช: Configuring your machine when the SSID is not
broadcast)

WLAN report
ถา WLAN report ที่พิมพแสดงขอมูลวาการเชื่อมตอลมเหลว ใหตรวจสอบโคดขอผิดพลาดในรายงานที่พิมพ
และอางอิงคําแนะนําตอไปนี้
รหัสขอผิดพลาด

แนะนําวิธีการแกไข
ไมไดเรียกใชการติดตั้งแบบไรสาย ใหเปดคาติดตั้งแบบไรสาย
- ถาสายเคเบิ้ล LAN เชื่อมตอกับเครื่องของคุณอยู ใหถอดออก และเปดคาติดตั้งไรสายของเครื่อง

TS-01

1. บนเครื่อง ใหกด
2. กด Network (เครือขาย)
3. กด WLAN จากนั้น Setup Wizard (วิซารดชวยติดตั้ง)
4. เมื่อ Enable WLAN? (เปดใชงานไวรเลสแลนหรือไม?) แสดงขึ้น ใหกด Yes (ใช)
ซึ่งจะเริ่มตนการตั้งคาวิซารดไรสาย
ไมพบจุดการเขาถึงเครือขายแบบไรสาย/เราทเตอร

TS-02

- ตรวจสอบสี่ประเด็นตอไปนี้
1. ตรวจสอบใหแนใจวาจุดการเขาถึงเครือขายแบบไรสาย/เราทเตอรเปดใชงานอยู
2. ยายเครื่องไปยังพื้นที่ไมมีสิ่งกีดขวาง
หรือเขาใกลจุดการเขาถึงเครือขายแบบไรสาย/เราทเตอรมากขึ้น
3. วางเครื่องของคุณหางจากจุดการเขาถึงเครือขายแบบไรสาย/เราทเตอร
ประมาณหนึ่งเมตรชั่วคราว เมือ
่ คุณกําหนดคาการติดตั้งแบบไรสาย
4. ถาจุดการเขาถึงเครือขายแบบไรสาย/เราทเตอรของคุณใชการกรอง MAC แอดเดรส ใหยืนยันวา
MAC แอดเดรสของเครือ
่ ง Brother ใชไดในตัวกรอง (ดู พิมพรายงานการกําหนดคาเครือขาย uu
หนา 39)
- หากคุณปอน SSID และขอมูลความปลอดภัย ดวยตนเอง
(SSID/วิธีการพิสูจนตัวจริง/วิธีการเขารหัส/คียเครือขาย) ขอมูลอาจไมถูกตอง
ยืนยัน SSID และขอมูลความปลอดภัยอีกครั้ง (ดู เพื่อคนหาคาติดตั้งไรสาย (ชื่อเครือขาย (SSID)
และคียเครือขาย)* uu หนา 30) ปอนขอมูลที่ถูกตองอีกครั้งหากจําเปน
คาติดตั้งเครือขายแบบไรสายและความปลอดภัย ที่คุณปอนอาจไมถูกตอง

TS-03

ยืนยันวาการตั้งคาเครือขายแบบไรสายนั้นถูกตอง (ดู เพื่อคนหาคาติดตั้งไรสาย (ชื่อเครือขาย (SSID)

และคียเครือขาย)* uu หนา 30)

* ตรวจสอบวา SSID/วิธีการพิสูจนตัวจริง/วิธีเขารหัส/คียเครือขาย ที่ปอนหรือเลือกนั้นถูกตองหรือไม
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สําหรับผูใ ช Wireless Network อินเทอรเฟส
รหัสขอผิดพลาด

แนะนําวิธีการแกไข
วิธีการ
authentication/การเขารหัสที่ใชโดยจุดการเขาถึงเครือขายแบบไรสาย/เราทเตอรที่เลือกไวไมไดรับ
การสนับสนุนจากเครื่องของคุณ
สําหรับโหมดโครงสรางพื้นฐาน ใหเปลี่ยนวิธีการ authentication
และการเขารหัสของจุดการเขาถึงเครือขายแบบไรสาย/เราทเตอร
เครื่องของคุณสนับสนุนวิธีการพิสูจนตัวจริงตอไปนี้ WPA™, WPA2™, OPEN และแชรคีย WPA
สนับสนุนวิธีการเขารหัส TKIP หรือ AES WPA2 สนับสนุนวิธีการเขารหัส AES OPEN และแชรคีย
สอดคลองกับการเขารหัส WEP
หากปญหาของคุณยังไมไดรับการแกไข คาติดตั้ง SSID หรือเครือขายที่คุณปอนอาจไมถูกตอง
ยืนยันวาการตั้งคาเครือขายแบบไรสายนั้นถูกตอง (ดู เพื่อคนหาคาติดตั้งไรสาย (ชื่อเครือขาย (SSID)
และคียเครือขาย)* uu หนา 30)

TS-04

ตารางรวมวิธี Authentication และวิธีการเขารหัส
วิธีการพิสูจนตัวจริง
WPA-Personal
WPA2-Personal
OPEN
แชรคีย

วิธีการเขารหัส
TKIP
AES
AES
WEP
NONE (ไมมีการเขารหัส)
WEP

สําหรับโหมดแอดฮอคใหเปลี่ยนวิธี authentication
และวิธีการเขารหัสของคอมพิวเตอรสําหรับการติดตั้งแบบไรสาย
เครื่องของคุณรองรับวิธีการพิสูจนตัวจริงแบบ OPEN เทานั้น โดยมีการเขารหัส WEP
ที่สามารถเลือกใชได
ขอมูลความปลอดภัย (SSID/คียเครือขาย) ไมถูกตอง
ยืนยันวา SSID และขอมูลความปลอดภัย (คียเครือขาย) นั้นถูกตอง (ดู เพื่อคนหาคาติดตั้งไรสาย

TS-05

(ชื่อเครือขาย (SSID) และคียเครือขาย)* uu หนา 30)

ถาเราทเตอรใชการเขารหัส WEP ใหปอนคียที่ใชเปนคีย WEP แรก เครื่องของคุณรองรับการใชคีย
WEP คียแรกเทานั้น
ขอมูลความปลอดภัยของระบบแบบไรสาย (วิธีการพิสูจนตัวจริง/วิธีการเขารหัส/คียเครือขาย)
ไมถูกตอง

TS-06

ยืนยันวาขอมูลความปลอดภัยของระบบไรสายที่แสดงใน “ตารางรวมวิธี Authentication
และวิธีการเขารหัส” ในขอผิดพลาด TS-04
ถาเราทเตอรใชการเขารหัส WEP ใหปอนคียที่ใชเปนคีย WEP แรก เครื่องของคุณรองรับการใชคีย
WEP คียแรกเทานั้น

Macintosh
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Windows®

Wireless Network

ยืนยันคียเครือขาย (ดู เพื่อคนหาคาติดตั้งไรสาย (ชื่อเครือขาย (SSID) และคียเครือขาย)* uu
หนา 30)

สําหรับผูใ ช Wireless Network อินเทอรเฟส
รหัสขอผิดพลาด

แนะนําวิธีการแกไข
เครื่องไมพบจุดการเขาถึงเครือขายแบบไรสาย/เราทเตอรที่มีการเปดใชงาน WPS หรือ AOSS™
เพื่อกําหนดคาการติดตั้งแบบไรสายโดยใช WPS หรือ AOSS™
คุณตองใชทั้งเครื่องของคุณและจุดการเขาถึงเครือขายแบบไรสาย/เราทเตอร
ยืนยันวาจุดการเขาถึงเครือขายแบบไรสาย/เราทเตอรของคุณรองรับ WPS หรือ AOSS™
และลองเริ่มตนอีกครั้ง

TS-07

หากคุณไมทราบวิธก
ี ารใชจุดการเขาถึงเครือขายแบบไรสาย/เราทเตอรโดยใช WPS หรือ AOSS™
ใหดูที่เอกสารคูมอ
ื ที่จัดใหพรอมกับจุดการเขาถึงเครือขายแบบไรสาย/เราทเตอร
หรือสอบถามผูผลิตจุดการเขาถึงเครือขายแบบไรสาย/เราทเตอรของคุณ
หรือสอบถามผูดูแลระบบเครือขายของคุณ
พบจุดการเขาถึงเครือขายแบบไรสาย/เราทเตอรตั้งแตสองจุดขึ้นไปที่มีการเปดใชงาน WPS หรือ
AOSS™
TS-08
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- ยืนยันวามีจุดการเขาถึงเครือขายแบบไรสาย/เราทเตอรเพียงจุดเดียวเทานั้นภายในชวงที่ WPS หรือ
AOSS™ ใชงานได และลองอีกครั้ง
- ลองเริ่มตนอีกครัง้ หลังผานไปสองถึงสามนาทีเพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนจากจุดการเขาถึงเครือ
ขายแบบไรสาย/เราทเตอรอื่น

สําหรับผูใ ช Wireless Network อินเทอรเฟส
ใสขอความ
เมื่อคุณตั้งคาตัวเลือกเมนูบางตัวเลือก คุณอาจตองใสขอความใหกับเครื่อง
กด
ซ้ําๆ เพื่อเลือกตัวอักษร ตัวเลข และอักขระพิเศษที่ตองการ
กด
เพื่อสลับระหวางตัวพิมพเล็กและตัวพิมพใหญ

ชองวางสํา หรับแทรก
เพื่อใสเวนวรรค กด Space (เวนวรรค)
การแกไข
ถาคุณปอนตัวอักษรผิดและตองการเปลี่ยน ใหกด d หรือ c เพื่อยายเคอรเซอรไปใตอักษรที่ไมถูกตองนั้น แลวกด
ปอนอักษรที่ถูกตองอีกครั้ง

หมายเหตุ
• อักษรที่มีอยูอาจแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับประเทศของคุณ
• รูปแบบการจัดเรียงแปนพิมพอาจแตกตางกันไป
ขึ้นอยูกับคาติดตั้งฟงกชั่นของคุณ

Windows®
Macintosh

Wireless Network
33

Wireless Network อินเทอรเฟส

Windows®

ติดตั้งไดรเวอรและซอฟตแวร
(Windows® XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/
Windows® 7/Windows® 8) (MFC-9330CDW / MFC-9340CDW)

18

กอนคุณทําการติดตั้ง

b

คลิก ติดตั้ง MFL-Pro Suite และคลิก ใช
ในสองหนาถัดไป
ถาคุณยอมรับขอตกลงสัญญาใบอนุญาต

สําคัญ
• หากมีโปรแกรมใดกําลังทํางานอยู
ใหปดโปรแกรมนั้น
• หนาจออาจมีความแตกตางกันไป
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการของคุณ

หมายเหตุ
• แผนซีดีรอมจะมี Nuance™ PaperPort™ 12SE
รวมอยูภายใน ซอฟตแวรนี้สนับสนุน Windows® XP
(SP3 หรือสูงกวา), XP Professional x64 Edition
(SP2 หรือสูงกวา), Windows Vista® (SP2
หรือสูงกวา), Windows® 7 และ Windows® 8
อัพเดตเปน Windows®
สิทธิพิเศษเพิ่มเติมสําหรับการใหบริการ
ลาสุดกอนการติดตั้ง MFL-Pro Suite
• ปดการใชงานซอฟตแวรไฟรวอลสวนบุคคลทั้งหมด
(นอกจาก Windows® Firewall) แอนตี้สปายแวร
หรือแอพพลิเคชั่นปองกันไวรัสในระหวางชวงเวลา
การติดตั้ง

a

ตรวจสอบวาคอมพิวเตอรของคุณเปดอยู
และคุณเขาสูระบบดวยสิทธิ์ผูดูแลระบบ

19

a

ติดตั้ง MFL-Pro Suite

ใสแผนซีดีรอมเขาไปยังซีดีรอมไดรฟ
และหากหนาจอชื่อโมเดลปรากฏขึ้น
ใหเลือกเครื่องของคุณ
และหากหนาจอภาษาปรากฏขึ้น
ใหเลือกภาษาของคุณ

หมายเหตุ
• ถาหนาจอ Brother ไมปรากฏอัตโนมัติ ไปที่
คอมพิวเตอร (คอมพิวเตอรของฉัน).
(สําหรับ Windows® 8 ใหคลิกไอคอน
(File
Explorer) บนแถบงาน จากนั้นไปที่ คอมพิวเตอร)
คลิกสองครัง้ ที่ไอคอนซีดีรอม จากนั้นคลิกสองครั้ง
start.exe
• ถาหนาจอ การควบคุมบัญชีผูใช ปรากฏขึ้น
ใหคลิก ดําเนินการตอ หรือ ใช

34

หมายเหตุ
หากการติดตั้งไมดําเนินการตออัตโนมัติ
ใหเริม
่ ตนการติดตั้งใหมโดยการนําแผนซีดีรอมออก
และใสเขาไปอีกครั้ง หรือโดยการคลิกสองครัง้ ที่
โปรแกรม start.exe จากโฟลเดอรราก
ดําเนินการตอจากขั้นตอน b เพื่อติดตั้ง MFL-Pro Suite

c

เลือก การเชื่อมตอเครือขายแบบไรสาย แลวคลิก
ถัดไป

หมายเหตุ
เพื่อติดตั้งไดรเวอร PS (ไดรเวอรเครื่องพิมพ
BR-Script3) ใหเลือก การติดตั้งแบบกําหนดเอง
จากนั้นปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

d

เมื่อหนาจอ ตรวจพบไฟรวอลล/แอนตี้ไวรัส
ปรากฏขึ้น ใหเลือก
เปลี่ยนการตั้งคาพอรทไฟรวอลลเพื่อเปดใช
งานการเชื่อมตอเครือขายและดํา เนินการ
ติดตั้งตอไป (แนะนํา ) และคลิก ถัดไป

หากคุณไมไดใช Windows® Firewall
ใหดูคูมือผูใชของซอฟตแวรสําหรับขอมูลวิธีการเพิ่ม
พอรตเครือขายตอไปนี้
 สําหรับการสแกนเครือขาย ใหเพิ่มพอรต UDP
54925
 สําหรับการรับ PC-FAX แบบเครือขาย
ใหเพิ่มพอรต UDP 54926
 หากคุณยังคงมีปญหาเกี่ยวกับการเชื่อมตอ
เครือขาย ใหเพิ่มพอรต UDP 161 และ 137

Wireless Network อินเทอรเฟส
e

เลือกเครื่องจากรายการ จากนั้นคลิก ถัดไป

20

a
หมายเหตุ
• ถาการตั้งคาไรสายของคุณลมเหลว คลิกปุม
การติดตั้งแบบไรสาย
และดําเนินการตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อใหการ
กําหนดคาไรสายเสร็จสมบูรณ
• หากคุณใช WEP และจอสัมผัสแสดง Connected
(เชื่อมตอแลว) แตไมพบเครือ
่ งของคุณ
ตรวจสอบใหแนใจวาคุณปอนคีย WEP อยางถูกตอง
คีย WEP เปนแบบตรงตามตัวพิมพ

f

การติดตั้งจะดําเนินการตอโดยอัตโนมัติ
ทั้งนี้ระบบจะหนาจอการติดตั้งปรากฏขึ้นครั้งละหนึ่ง
หนาจอ และเมื่อไดรบ
ั การแจงเตือน
ใหปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

สําคัญ
หามยกเลิกหนาจอใดๆ ในระหวางการติดตั้ง
อาจใชเวลาหลายนาทีเพื่อใหหนาจอทั้งหมดปรากฏขึ้น

หมายเหตุ
ถาหนาจอ การรักษาความปลอดภัยของ Windows
ปรากฏขึ้น ใหเลือกกลองทําเครื่องหมาย และคลิก
ติดตั้ง
เพื่อดําเนินการติดตั้งใหเสร็จสมบูรณอยางถูกตอง

g
h

เมื่อหนาจอ การลงทะเบียนออนไลน ปรากฏขึ้น
ใหทําการเลือกและปฏิบัติตามคําแนะนําบน
หนาจอที่ปรากฏ
เมื่อคุณเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียนแลว ใหคลิก
ถัดไป
เมื่อหนาจอ การติดตั้งเสร็จสิ้น ปรากฏขึ้น
ใหเลือกตัวเลือกของคุณ จากนั้นคลิก ถัดไป

Windows®
เสร็จกระบวนการและรีสตารท

คลิก เสร็จ เพื่อรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ
หลังจากรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร
คุณจะตองเขาสูระบบดวยสิทธิ์ผูดูแลระบบ

หมายเหตุ
• หากขอความแสดงความผิดพลาดปรากฏขึ้นใน
ระหวางการติดตั้งซอฟตแวร
ใหดําเนินการดังนี้
- สําหรับผูใช Windows® XP, Windows Vista®
และ Windows® 7 ใหรัน การวินิจฉัยการติดตั้ง
ที่อยูใน
(เริ่ม) > โปรแกรมทั้งหมด >
Brother > MFC-XXXX LAN
(เมื่อชื่อรุน
 ของคุณคือ MFC-XXXX)
- สําหรับผูใช Windows® 8 เพื่อรัน
การวินิจฉัยการติดตั้ง คลิกสองครั้งที่ไอคอน
(Brother Utilities) บนเดสกท็อป
และคลิกที่รายการแบบดึงลง
และเลือกชื่อรุนของคุณ (ถาหากยังไมไดเลือก)
คลิก เครื่องมือ ในแถบนําทางดานซาย
• ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการติดตั้งคาความปลอดภัยของคุณ
เมื่อคุณใชเครือ
่ งหรือซอฟตแวรของเครื่อง
อาจมีหนาตาง Windows® Security
หรือซอฟตแวรปองกันไวรัสปรากฏขึ้น
โปรดอนุญาตใหหนาตางดําเนินตอไป
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ติดตั้ง MFL-Pro Suite
บนคอมพิวเตอรเพิ่มเติม
(ถาจําเปน)

หากคุณตองการใชเครื่องพิมพกับคอมพิวเตอรหลายเครื่อง
บนเครือขาย ใหติดตั้ง MFL-Pro Suite
บนคอมพิวเตอรแตละเครื่อง ไปยังขั้นตอนที่ 18
ในหนาที่ 34.

หมายเหตุ

Macintosh
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Windows®

Wireless Network

ใบอนุญาตเครือขา ย (Windows®)
ผลิตภัณฑนี้มีใบอนุญาต PC สําหรับผูใชมากถึงหาราย
และใบอนุญาตนี้สนับสนุนการติดตั้ง MFL-Pro Suite
รวมถึง Nuance™ PaperPort™ 12SE
บนเครื่องพีซีมากถึงหาเครื่องบนเครือขาย
ในกรณีที่คุณตองการใชเครื่องพีซีมากกวาหาเครื่องที่มี
การติดตั้ง Nuance™ PaperPort™ 12SE
โปรดซื้อแพ็ค Brother NL-5
ซึ่งเปนแพ็คสัญญาใบอนุญาต PC
หลายรายการสําหรับผูใชเพิ่มเติมสูงสุดหาราย
และเมื่อตองการซื้อแพ็ค NL-5
โปรดติดตอตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑบราเดอรที่ถูก
ตองหรือติดตอบริการลูกคาสัมพันธของบราเดอร

Wireless Network อินเทอรเฟส
สิ้นสุด

ขณะนี้การติดตั้งเสร็จ
สมบูรณแลว

หมายเหตุ
• สําหรับผูใช Windows® 8
ถาคูมือการใชงานของบราเดอรในซีดีรอมเปนรูปแบบ
ไฟล PDF ใหเปดดูดวย Adobe® Reader® ถาคุณมี
Adobe® Reader®
ติดตั้งอยูในเครื่องคอมพิวเตอรของคุณแลวแตไม
สามารถเปดไฟลได Adobe® Reader®
ใหเปลี่ยนการเชื่อมโยงไฟลสําหรับไฟล PDF (ดู

วิธีการเปดไฟล PDF ใน Adobe® Reader®
(Windows® 8) uu หนา 40)

• ไดรเวอรเครื่องพิมพตามขอกําหนด XML Paper
Specification
ไดรเวอรเครื่องพิมพตามขอกําหนด XML Paper
Specification เปนไดรเวอรซึ่งเหมาะสมที่สุดสําหรับ
Windows Vista®, Windows® 7 และ
Windows® 8
เมื่อพิมพจากแอพพลิเคชั่นที่ใชขอกําหนด XML
Paper Specification
โปรดดาวนโหลดไดรเวอรลาสุดจาก Brother
Solutions Center ที่
http://solutions.brother.com/
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Windows®

Wireless Network อินเทอรเฟส

Macintosh

ติดตั้งไดรเวอรและซอฟตแวร
(Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)
(MFC-9330CDW / MFC-9340CDW)

18

กอนคุณทําการติดตั้ง

d

เลือกเครื่องของคุณจากรายการ จากนั้นคลิก Next
(ถัดไป)

สําคัญ
สําหรับ Mac OS X v10.6.7 หรือต่ํากวา ใหอัพเกรดเปน
Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x
(สําหรับไดรเวอรและขอมูลลาสุดสําหรับ Mac OS X
ที่คุณกําลังใชงาน โปรดเขาชม
http://solutions.brother.com/)

a

ตรวจสอบใหแนใจวาเครือ
่ งของ
คุณกําลังเชื่อมตอกับแหลงจายไฟ AC และเครื่อง
Macintosh ของคุณเปดอยู
คุณตองเขาสูระบบดวยสิทธิ์ผูดูแลระบบ
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a
b

ใสซีดีรอมของคุณในไดรฟซีดีรอม
จากนั้นคลิกสองครั้งที่ไอคอน BROTHER
บนเดสกท็อปของคุณ
ดับเบิ้ลคลิกไอคอน Start Here OSX
(เริ่มตนที่นี่ OSX) หากไดรับการแจงเตือน
ใหเลือกโมเดลของคุณ

หมายเหตุ

e

ทั้งนี้ระบบจะหนาจอการติดตั้งปรากฏขึ้นครั้งละหนึ่ง
หนาจอ และเมือ
่ ไดรับการแจงเตือน
ใหปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

สําคัญ
หามยกเลิกหนาจอใดๆ ในระหวางการติดตั้ง
อาจใชเวลาสองถึงสามนาทีเพื่อใหการติดตั้งเสร็จ
สมบูรณ

หมายเหตุ
ถาหนาจอ Setup Network "Scan to" name
(ตั้งคาชื่อเครือขาย "สแกนไปที่") ปรากฏขึ้น
ใหดําเนินการตามคําแนะนําตอไปนี้

1) ปอนชื่อสําหรับ Macintosh ของคุณ (ความยาวสูงสุด
15 อักษร)
2) คลิก Next (ถัดไป) ไปยัง f
ชื่อที่คุณปอนจะปรากฏขึ้นบน จอสัมผัส
ของเครื่องเมื่อคุณกดปุม Scan (สแกน)
และเลือกตัวเลือกสแกน (สําหรับขอมูลเพิ่มเติม uu
คูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช)
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Macintosh

ถาการติดตั้งแบบไรสายลมเหลว หนาจอ Wireless
Device Setup Wizard
(วิซารดการติดตั้งอุปกรณไรสาย) จะปรากฏขึ้น
ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อกําหนดคาแบบ
ไรสายใหเสร็จสมบูรณ

• คุณสามารถทราบเลขที่อยูไอพีของเครือ
่ งโดยพิมพ
รายงานการกําหนดคาเครือขาย (ดู
พิมพรายงานการกําหนดคาเครือขาย uu หนา 39)

Wireless Network

เลือก Wireless Network Connection
(การเชื่อมตอเครือขายแบบไรสาย) แลวคลิก Next
(ถัดไป)

• ถามีโมเดลเดีย วกันหลายเครื่องเชื่อมตอกันในเครือ
ขายของคุณ
เลขที่อยูไอพีจะปรากฏขึ้นเพื่อชวยใหคุณระบุเครื่อง
ของคุณได

Windows®

c

ติดตั้ง MFL-Pro Suite

หมายเหตุ

Wireless Network อินเทอรเฟส
f

เมื่อหนาจอ Add Printer (เพิ่มเครื่องพิมพ)
ปรากฏขึ้น ใหคลิก Add Printer (เพิ่มเครือ
่ งพิมพ)

g

เลือกเครื่องของคุณจากรายการ คลิก Add (เพิ่ม)
จากนั้นคลิก Next (ถัดไป)
(OS X v10.8.x)
เลือกไดรเวอร MFC-XXXX CUPS
จากเมนูแบบปอบ-อัพ Use (ใช) (โดยที่ XXXX
คือชื่อรุนของคุณ)

หมายเหตุ
เพื่อเพิ่มไดรเวอร PS (ไดรเวอรเครื่องพิมพ
BR-Script3) ใหเลือกจากเมนูแบบปอบ-อัพ Print
Using (Use) (พิมพโดยใช (ใช))

ยืนยัน!

ขณะนี้ การติดตั้ง MFL-Pro Suite
เสร็จสมบูรณแลว
ไปยังขั้นตอนที่ 20 ในหนาที่ 38.
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Macintosh
ดาวนโหลดและติดตั้ง
Presto! PageManager

เมื่อติดตั้ง Presto! PageManager
จะมีการเพิ่มความสามารถ OCR ใน Brother
ControlCenter2 คุณสามารถสแกน แบงปน
และจัดระเบียบภาพถายและเอกสารไดงายโดยใช
Presto! PageManager

a

บนหนาจอ Brother Support
(การสนับสนุนของ Brother) ใหคลิก
Presto! PageManager
และปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ
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ติดตั้ง MFL-Pro Suite
บนคอมพิวเตอรเพิ่มเติม
(ถาจําเปน)

หากคุณตองการใชเครื่องพิมพกับคอมพิวเตอรหลายเครื่อง
บนเครือขาย ใหติดตั้ง MFL-Pro Suite
บนคอมพิวเตอรแตละเครื่อง ไปยังขั้นตอนที่ 18
ในหนาที่ 37.

สิ้นสุด
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ขณะนี้การติดตั้งเสร็จ
สมบูรณแลว

สําหรับผูใชระบบ Network
การบริหารจัดการบนเว็บ
(เว็บบราวเซอร)
เซิรฟเวอรการพิมพของ Brother
มีการติดตั้งดวยเว็บเซิรฟเวอร
ซึ่งชวยใหคุณสามารถตรวจสอบสถานะหรือเปลี่ยนการ
ติดตั้งการกําหนดคาบางรายการโดยใช HTTP (Hyper Text
Transfer Protocol)

หมายเหตุ
เราขอแนะนําใหใช Windows® Internet
Explorer® 8.0/9.0 สําหรับ Windows® และ
Safari 5.0 สําหรับ Macintosh นอกจากนี้
โปรดตรวจสอบใหแนใจวา JavaScript
และคุกกี้มีการเปดใชงานเสมอในทุกเบราวเซอรที่คุณ
ใช ในการใชเว็บบราวเซอร
คุณจะตองทราบเลขที่อยูไอพีของเซิรฟเวอรการพิมพ
ซึ่งจะแสดงรายการในใบรายงานการกําหนดคาเครือ
ขาย

a
b

พิมพรายงานการกําหนดคาเครือขาย
คุณสามารถพิมพรายงานการกําหนดคาเครือขาย
เพื่อยืนยันคาติดตั้งเครือขายปจจุบัน

a
b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Print Reports (พิมพรายงาน)
กด Print Reports (พิมพรายงาน)

d

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Network Configuration
(การกําหนดคาเครือขาย)
กด Network Configuration
(การกําหนดคาเครือขาย)

e

กด OK (ตกลง)
เครือ
่ งจะพิมพคาติดตั้งเครือขายปจจุบัน

เปดเบราวเซอรของคุณ
พิมพ “http://เลขที่อยูไอพีของเครื่อง/”
ในแถบที่อยูของเบราวเซอร (โดยที่
“เลขที่อยูไอพีของเครื่อง”
คือเลขที่อยูไอพีของเครื่อง Brother
หรือชื่อเซิรฟ
 เวอรการพิมพ)
 ตัวอยางเชน: http://192.168.1.2/

กด

เรียกคืนการตั้งคาเครือขายใหเปนคา
เริ่มตนจากโรงงานอีกครั้ง
คุณสามารถเรียกคืนคาติดตั้งเครือขายทั้งหมดของ
เซิรฟ
 เวอรเครือ
่ งพิมพ/เครื่องสแกนภายในตัวใหเปนคาเริ่ม
ตนจากโรงงาน

a
b
c

กด
กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Network (เครือขาย)
กด Network (เครือขาย)

d
หมายเหตุ
ถาคุณกําหนดคารหัสผานที่ไมบังคับใหกําหนดไวใน
การเขาสูระบบ
คุณตองปอนรหัสผานเมื่อมีการแจงเตือนเพื่อเขาถึงการ
บริหารจัดการบนเว็บ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม: uu
คูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช: Web Based

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Network Reset (รีเซ็ตเครือขาย)
กด Network Reset (รีเซ็ตเครือขาย)

e
f

กด Yes (ใช)
กด Yes (ใช) นานสองวินาที
เครือ
่ งจะรีสตารท ใหถอดสายเชื่อมตอ
และหลังจากเครื่องรีสตารทเสร็จแลว
ใหเชื่อมตอสายอีกครั้ง

Management
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ขอมูลอื่นๆ
การแกไขสี
ความเขมจางของสีในเอกสารที่พิมพออกมาแตละสีอาจ
แตกตางกันไป โดยขึ้นอยูกับสิ่งแวดลอมของเครื่อง
ปจจัยตางๆ เชน อุณหภูมิและความชื้น อาจสงผลตอสีได
การปรับแตงคาของสีและการลงทะเบียนสีชวยคุณปรับปรุง
ความเขมของสีและตําแหนงการพิมพของแตละสี

การปรับแตงคาของสี

วิธีการเปดไฟล PDF ใน Adobe®
Reader® (Windows® 8)

a
b

การปรับแตงคาของสีชวยคุณปรับปรุงความเขมของสี

หมายเหตุ
• ถาคุณพิมพโดยใชคุณลักษณะพิมพโดยตรง (Direct
Print) (MFC-9330CDW / MFC-9340CDW)
หรือไดรเวอรเครื่องพิมพ BR-Script
คุณตองทําการปรับแตงคาของสีจากแผงควบคุม (ดู
การใชคอนโทรลพาเนล uu หนา 40)
• ถาคุณพิมพโดยใชไดรเวอรเครื่องพิมพ Windows®
ไดรเวอรจะไดรับขอมูลการปรับแตงคาของสีโดย
อัตโนมัติถาทั้ง ใชขอมูลการตรวจเทียบ และ
รับขอมูลอุปกรณโดยอัตโนมัติ เปดอยู (uu
คูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช)
• ถาคุณพิมพโดยใชไดรเวอรเครื่องพิมพ แม็คอินทอช
คุณตองทําการปรับแตงคาของสีโดยใช
Status Monitor หลังจากเปด Status Monitor
ใหเลือก Color Calibration (การตรวจเทีย บสี)
จากเมนู Control (ควบคุม) (uu
คูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช)

การใชคอนโทรลพาเนล

a
b
c
d
e

กด

(Toner (ผงหมึก (โทนเนอร)))

กด Calibration (การปรับแตงคาของสี)
กด Calibrate (ปรับเทียบ)

เลือก .pdf จากนั้นคลิกที่ปุม เปลี่ยนโปรแกรม
คลิก Adobe Reader ไอคอนถัดจาก .pdf
จะเปลี่ยนเปนไอคอน 'Adobe Reader'
Adobe® Reader®
จะเปนแอพพลิเคชั่นพื้นฐานสําหรับเปดไฟลได .pdf
ไปจนกวาคุณจะเปลี่ยนแปลงการเชื่อมโยงไฟล

Brother CreativeCentre

เพื่อสรางสรรคงานจากแรงบันดาลใจ หากคุณกําลังใช
Windows® ใหดับเบิ้ลคลิกไอคอน Brother
CreativeCentre
บนเดสกท็อปเพื่อเขาถึงเว็บไซตฟรีที่มีแนวคิดและ
ทรัพยากรมากมายสําหรับการใชงานสวนบุคคลและ
ในการทํางาน
สําหรับผูใช Windows® 8 คลิก
(Brother Utilities)
จากนั้นคลิกรายการแบบดึงลง และเลือกชื่อรุนของคุณ
(หากยังไมไดเลือก) คลิก ใชงานเพิ่มเติม
ในแถบนําทางทางดานซาย จากนั้นคลิก Brother
Creative Center

กด

การลงทะเบียนอัตโนมัติ
การลงทะเบียนสีชวยคุณปรับปรุงตําแหนงการพิมพของแต
ละสี
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คลิก โปรแกรม และคลิก โปรแกรมเริ่มตน
จากนั้นคลิก
สรางความสัมพันธระหวางชนิดแฟมหรือ
โพรโทคอลกับโปรแกรม

กด Yes (ใช)

การลงทะเบียนสี

a
b
c
d

c
d

เลื่อนเมาสของคุณไปยังมุมลางขวาของเดสกท็อป
เมื่อแถบเมนูปรากฏขึ้น คลิก การตั้งคา จากนั้นคลิก
แผงควบคุม

กด

(Toner (ผงหมึก (โทนเนอร)))

กด Auto Regist. (ลงทะเบีย นอัตโนมัติ)
กด Yes (ใช)
กด

ผูใช Mac สามารถเขาถึง Brother CreativeCentre
ที่เว็บแอดเดรสนี้:
http://www.brother.com/creativecenter/

วัสดุการพิมพ
วัสดุการพิมพ
เมื่อไดเวลาที่ควรเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลืองเชนผงหมึก (โทนเนอร) หรือแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
จะปรากฏขอความแสดงขอผิดพลาดใน จอสัมผัส ของเครื่องของคุณ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัสดุการพิมพของเครื่อง
โปรดเยี่ยมชมเราที่ http://www.brother.com/original/ หรือติดตอตัวแทนจําหนาย Brother ในทองถิ่นของคุณ

หมายเหตุ
ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) และตลับผงหมึก (โทนเนอร) เปนชิ้นสวนสองชิ้นที่แยกกัน
ตลับผงหมึก (โทนเนอร)

ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)

ตลับผงหมึก (โทนเนอร) มาตรฐาน: TN-261 (C/M/Y/BK)
ตลับผงหมึก (โทนเนอร) ขนาดพิเศษ: TN-265 (C/M/Y)

DR-261CL

ชุดสายพานลํา เลียงกระดาษ

กลองใสผงหมึก (โทนเนอร) ที่ใชแลว

BU-220CL

WT-220CL

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง: uu คูมือระดับพื้นฐานสําหรับผูใช: การเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง
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เครื่องหมายการคา
โลโก Brother เปนเครื่ องหมายการคาจดทะเบียนของบริษัท Brother Industries จํา กัด
Brother เปนเครื่องหมายการค าจดทะเบียนของบริษัท Brother Industries จํา กัด
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server และ Internet Explorer เปนเครื่องหมายการค าจดทะเบียนหรือเครื่ องหมายการคาของ Microsoft
Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรื อประเทศอื่น
Apple, Macintosh, Safari และ Mac OS เปนเครื่องหมายการคาของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริ กาและประเทศอืน
่
Linux เปนเครื่องหมายการค าจดทะเบียนของ Linus Torvalds ในสหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ
Adobe และ Reader เปนเครื่องหมายการค าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค าของบริ ษท
ั Adobe Systems ในสหรั ฐอเมริกาและ/หรื อประเทศอื่น
Wi-Fi Direct, Wi-Fi Protected Setup (WPS), WPA และ WPA2 เปนเครื่องหมายของ Wi-Fi Alliance
AOSS เปนเครื่องหมายการค าของ Buffalo Inc.
Android เปนเครื่องหมายการค าของ Google Inc.
Nuance, โลโก Nuance, PaperPort และ ScanSoft เปนเครื่องหมายการค าหรือเครื่องหมายการค าที่จดทะเบียนของ Nuance Communications, Inc.
หรือบริษัทในเครื อในสหรั ฐและ/หรื อประเทศอื่น
แต ละบริษัทที่เปนเจ าของซอฟตแวรที่กล าวถึงในคูมือนี้ มข
ี  อตกลงสัญญาใบอนุ ญาตซอฟต แวรที่จําเพาะกับโปรแกรมที่บริษัทนั้นๆ เปนเจ าของ

ชื่อการคาและชื่อผลิตภัณฑของบริษัทใดๆ ที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ เอกสารที่เกี่ยวของและเอกสารอื่นๆ ของ Brother
เปนเครื่องหมายการคาและเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของบริษัทที่เกี่ยวของดังกลาวทั้งหมด
Compilation และ Publication
ภายใต การควบคุมดู แลของบริ ษัท Brother Industries จํากัด
คู มือเลมนี้ มีการรวบรวมและเผยแพรโดยครอบคลุมคําอธิบายผลิตภัณฑลาสุ ดและข อมูลจํา เพาะต างๆ
เนื้ อหาของคูมือเล มนี้และข อมูลจํา เพาะของผลิตภัณฑนี้อาจมีการเปลี่ ยนแปลงได โดยไมตองแจ งใหทราบ
Brother ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงขอมูลจํา เพาะและเอกสารประกอบที่มีอยูในคู มือเลมนี้โดยไมจําเปนตองแจ งใหทราบ
และไมตองรั บผิดชอบตอความเสียหายใดๆ (รวมถึงทีเ่ กิดขึ้นตามมา) ซึง่ เกิดจากความเชือ
่ ถื อในเอกสารประกอบที่นําเสนอ
รวมถึงแต ไมจํา กัดเฉพาะข อผิดพลาดเกี่ยวกับการพิ มพ และขอผิดพลาดอืน
่ ๆ ที่เกี่ยวของกับการเผยแพร

ลิข สิทธิ์และใบอนุญาต
©2012 บริษัท Brother Industries จํากัด สงวนสิ ทธิ์ทั้งหมด
ผลิ ตภัณฑนี้รวมซอฟต แวรที่พัฒนาขึ้นโดยผูขายตอไปนี้ :
©1983-1998 PACIFIC SOFTWORKS, INC. สงวนสิทธิ์ทั้งหมด
©2008 Devicescape Software, Inc. สงวนสิทธิ์ทั้งหมด
ผลิ ตภัณฑนี้มีซอฟตแวร “KASAGO TCP/IP” ที่พัฒนาขึ้นโดย ZUKEN ELMIC, Inc.

www.brotherearth.com

