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

คูมือการติดต้ังเครื่องอยางงาย

THA ฉบับท่ี 0

โปรดอานคูมือเก่ียวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑกอน 
แลวจึงอานคูมือการติดต้ังเครื่องอยางงายน้ีสําหรับการต้ังคาและข้ันตอนการติดต้ังท่ีถ ูกตอง 
เพ่ือดูคูมือการติดต้ังเครื่องอยางงายในภาษาอ่ืน โปรดเขาไปท่ี http://solutions.brother.com/

1 นําเคร่ืองออกจากบรรจุภณัฑและตรวจสอบสวนประกอบตางๆ

หมายเหตุ
ผลิตภัณฑบางรุนมีจําหนายในบางประเทศเทาน้ัน

ชดุประกอบชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) และตลับผงหมึก 
(โทนเนอร)

(ติดตั้งไวลวงหนา)
(สีดํา สีฟา สชีมพู และสีเหลือง)

กลองใสผงหมึก (โทนเนอร) 
ที่ใชแลว

(ติดตั้งไวลวงหนา)

แผนซีดีรอม สายไฟ AC สายสัญญาณโทรศัพท

ชดุสายพานลําเลียงกระดาษ
(ติดตั้งไวลวงหนา)

คูมือเก่ียวกับความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ

คูมือระดับพื้นฐาน
สําหรับผูใช

คูมือการติดต้ังเคร่ือง
อยางงาย

http://solutions.brother.com/
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คําเตือน
• ถุงพลาสติกถูกใชในบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑของคุณ เพื่อหลีกเล่ียงอันตรายจากการขาดอากาศหายใจ 
เก็บถุงพลาสติกเหลานี้ใหหางจากทารกและเด็ก ถุงพลาสติกนี้ไมใชของเลน

• เครื่องนี้มีน้ําหนักมาก โดยที่มีน้ําหนักมากกวา 20.0 กก. เพื่อหลีกเล่ียงการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นได 
ในการยกเครื่องควรใชคนสองคนเปนอยางนอย โดยที่ใหคนแรกยกที่ดานหนาเครื่อง 
และอีกคนหนึ่งยกที่ดานหลัง ดังที่แสดงในภาพประกอบดานลางนี้ ระวังอยาใหเครื่องทับนิ้วเม ื่อคุณวางเครื่องลง

 คําเตือน
คําเตือน 
แสดงถึงสถานะการณท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายซ่ึงหากไมหลีกเล่ียงอาจสงผลใหไดรับ 
บาดเจ็บรายแรง หรืออาจเปนอันตรายถึงข้ันเสียชีวิตได

 ขอควรระวัง
ขอควรระวัง 
แสดงถึงสถานการณท่ีอาจเกิดอันตรายซ่ึงหากไมหลีกเล่ียงอาจสงผลใหไดรับบาดเจ็บ 
เล็กนอยถึงปานกลาง

หมายเหตุ
• พยายามใหมีขนาดชองวางอยางนอยท่ีสุดรอบตัวเครือ่งตามท่ีแสดงในภาพประกอบ

• สวนประกอบตางๆ ท่ีรวมอยูในกลองอาจแตกตางก ันไป ข้ึนอยูกับประเทศของคุณ

• เราขอแนะนําใหคุณรักษาบรรจุภัณฑเดิมไว

• หากคุณจําเปนตองขนยายเครื่องดวยกรณีใดก็ตาม 
ใหบรรจุเครื่องลงในบรรจุภัณฑเดิมดวยความระมัดระวังเพ่ือหลีกเล่ียงความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวางการขนสง 
เครื่องควรมกีารประกันภัยโดยสมบูรณจากผูขนส ง สําหรับรายละเอียดวิธีการบรรจุเครื่องกลับเข าท่ี: uu 
คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช: การบรรจุภัณฑและการขนสงเครื่องพิมพ

• ภาพแสดงตัวอยางในคูมือการติดต้ังเครื่องอยางงายน้ีอิงตาม MFC-9340CDW

• สายอินเตอรเฟสไมใชอุปกรณเสรมิมาตรฐาน ตองซ้ือสายอินเตอรเฟสท่ีเหมาะสมสําหรับการเชื่อมตอท่ีคุณตองการใช 
(USB หรือเครือขาย)

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

• หามเชื่อมตอสายอินเตอรเฟสในเวลาน้ี การเชื่อมตอสายอินเตอรเฟสจะทําในระหวางกระบวนการติดต้ัง MFL-Pro Suite

สายเคเบิ้ลเครือขาย
ใชสายเกลียวคูแบบตรงถึง Category 5 (หรือสูงกวา) สําหรับเครือขายอีเธอรเน็ตความเร็วสูง 10BASE-T หรือ 
100BASE-TX

400 มม.

150 มม. 150 มม. 150 มม.
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2 เอาวสัดุบรรจุภณัฑออกจาก
เคร่ือง

CAUTIONขอควรระวัง
หามรบัประทานหอสารกันความชื้น กรุณานําไปท้ิง 
หากสารเขาสูรางกาย ใหไปพบแพทยในทันที

a ลอกเทปกาวบรรจุภัณฑออกจากดานนอกของเครื่อง 
และนําซองซิลิกาเจลและฟลมท่ีปดกระจก
สแกนเนอรออก

b เปดฝาครอบดานบนออกใหสุดโดยการยกท่ีจับ a

c เล่ือนท่ีล็อกแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
สีเหลืองท้ังแปดตัวในทิศทางตามลูกศร 
(อาจตองกดล็อกดวยแรงพอสมควร)

d ดึงชุดประกอบแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
และชุดตลับผงหมึก (โทนเนอร) ท้ังสี่ชุดออกมา

e นําวัสดุบรรจุภัณฑสีสมท้ังสี่ชิ้นออกจากชุดสายพาน
ลําเลียงกระดาษ

สําคัญ
หามเชื่อมตอสายไฟ AC ในตอนน้ี

สําคัญ
เพ่ือหลีกเล่ียงปญหาคุณภาพการพิมพ 
หามสัมผัสบริเวณท่ีแรเงาท่ีแสดงไวในภาพประกอบ
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f นําวสัดุบรรจภัุณฑสสีมออกจากชดุประกอบแมแบบสราง
ภาพ (ดรัม) และชุดตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
แตละชุด

g ใชมือท้ังสองขางถือชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
และชุดตลับผงหมึก (โทนเนอร) ในแนวระดับ 
และเขยาเบาๆจากซายไปขวาและขวาไปซาย 
หลายๆครั้ง 
เพ่ือกระจายผงหมึกภายในตลับหมึกใหเทากัน

h เล่ือนชุดประกอบแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
และชุดตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
ท้ังสี่ชุดเขาไปยังตัวเครื่อง 
ตรวจสอบใหแนใจวาสีของชุดตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) ตรงกับปายแสดงสีบนตัวเครื่อง

i ปดฝาครอบดานบนของเครื่อง

3 ใสกระดาษในถาดใสกระดาษ

a ดึงถาดใสกระดาษแยกออกจากเครื่อง

b ในขณะท่ีกดคันปลด แครปรับกระดาษสีเขียว a 
ใหเล่ือนแครปรบักระดาษใหพอดีกับขนาดกระดาษท่ี
คุณใสเขาในถาด 
ตรวจสอบใหแนใจวารองนํายึดอยูในชองเสียบแนนดี
แลว

c ควรคล่ีปกกระดาษกอน 
เพ่ือหลีกเล่ียงกระดาษติดและการปอนกระดาษ
ผิดพลาด

BK - สีดํา
M - สีชมพู

C - สีฟา
Y - สีเหลือง

BK

C

M

Y
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d ใสกระดาษลงในถาดและตรวจสอบใหแนใจวา:
 กระดาษอยูตํ่ากวาเครื่องหมายแสดงจํานวน
กระดาษสูงสุด (bbb) a 
การใสกระดาษมากเกินไปในถาดใสกระดาษจะ
สงผลใหเกิดปญหากระดาษติด

 คว่ํากระดาษดานท่ีจะพิมพลง
 แครปรับกระดาษสัมผัสกับดานขางของกระดาษ
เพ่ือใหปอนกระดาษไดอยางถูกตอง

e ใสถาดใสกระดาษกลับเขาในเครื่องใหแนน 
ตรวจสอบใหแนใจวาถาดใสกระดาษถูกใสเขาไปใน
เครื่องจนสุดแลว

f ยกแผนรองรับกระดาษ a ข้ึน 
เพ่ือปองกันกระดาษไหลออกจากถาดรองรับ
กระดาษออกแบบคว่ําหนา

4 เชื่อมตอสายไฟและสาย
โทรศัพท

a เชื่อมตอสายไฟ AC เขากับเครื่องพิมพ 
จากน้ันเสียบเขาในเตารับ

b กด  บนแผงควบคุม

c เชื่อมตอสายโทรศัพท: 
เชื่อมตอปลายดานหน่ึงของสายสัญญาณโทรศัพท
เขากับเตารับบนเครื่องท่ีมีเครื่องหมาย LINE 
และเชื่อมตอปลายอีกดานหน่ึงเขากับเตารับ
โทรศัพทบนผนัง

สําคัญ
หามเชื่อมตอสายอินเตอรเฟสในขณะน้ี

สําคัญ
หามสัมผัส จอสัมผัส 
ทันทีหลังจากเสียบสายไฟหรือเปดเครื่อง 
การกระทําดังกลาวอาจทําใหเกิดขอผิดพลาดได

สําคัญ
ตองเชื่อมตอสายสัญญาณโทรศัพทเขากับเตารบับน
เครื่องท่ีมีเครื่องหมาย LINE
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คําเตือน
เครื่องพิมพตองมีการตอสายดินโดยใชเตาเสียบที่ 
ตอสายดิน
เนื่องจากเครื่องพิมพมีการตอสายดินโดยผาน 
เตารบั 
คุณจึงสามารถปองกันตัวเองจากอันตรายที่เกิด 
จากกระแสไฟฟาในเครอืขายโทรศัพทไดโดย
เชื่อมตอสายไฟกับเครื่องพิมพกอนที่จะเชื่อมตอ
เครื่องพิมพกับสายโทรศัพท ในทํานองเดียวกัน 
คุณสามารถปองกันตัวเองเมื่อคุณตองการยาย
เครื่องพิมพโดยการถอดสายโทรศัพทออกกอน 
แลวจึงถอดสายไฟออก

หมายเหตุ
หากคุณกําลังแบงใชสายโทรศัพทหน่ึงกับโทรศัพท
ภายนอก ใหเชื่อมตอดังท่ีแสดงดานลาง

กอนท่ีคุณจะเชื่อมตอกับโทรศัพทภายนอก 
ใหถอดฝาปองกัน c ออกจากชอง EXT. ของเครื่อง

a โทรศัพทท่ีตอแยกออกจากตัวเครื่อง
b โทรศัพทภายนอก
c ฝาปองกัน

หมายเหตุ
หากคุณกําลังแบงใชสายโทรศัพทหน่ึงกับเครือ่งตอบ
รับโทรศัพทภายนอก ใหเชื่อมตอดังท่ีแสดงดานลาง

กอนท่ีคุณจะเชื่อมตอกับเครื่องตอบรับโทรศัพทภาย
นอก ใหถอดฝาปองกัน c ออกจากชอง EXT. ของ
เครื่อง

a เครื่องตอบรับโทรศัพทท่ีตอแยกออกจากตัว
เครื่อง (ไมสนับสนุน)

b เครื่องตอบรับโทรศัพทภายนอก
c ฝาปองกัน

ต้ังคาโหมดการรับของตัวเครื่องเปน 
External TAD (TAD ภายนอก) 
ถาคุณมีเครื่องตอบรับภายนอก (ดู 
เลือกโหมดการรับของ ตัวเครื่อง uu หนา 7) 
สําหรบัรายละเอียดเพ่ิมเติม: uu 
คูมือระดับพ้ืนฐานสําหรับผูใช: 
การเชื่อมตออุปกรณตอบรับโทรศัพทภายนอก 
(TAD)
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5 เลือกโหมดการรับของ
ตัวเคร่ือง

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

a กด 

b กด All Settings (การต้ังคาท้ังหมด)

c ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง Fax 
(โทรสาร)

กด Fax (โทรสาร)

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

กด Setup Receive (ต้ังคาการรบั)

e ปดน้ิวข้ึนหรอืลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Receive Mode (โหมดรับ)

กด Receive Mode (โหมดรับ)

f กดโหมดการรับท่ีคุณตองการ

g กด 

6 ต้ังคาวนัทีแ่ละเวลา

จอสัมผัส แสดงวันท่ีและเวลา 
คุณยังสามารถเพ่ิมวันท่ีและเวลาปจจุบันไปยังเอกสาร
แฟกซแตละฉบับท่ีคุณสงไดโดยการต้ังคารหัสประจํา
เครื่อง (Station ID) ของคุณ (ดูข้ันตอน 7)

a กด 

b กด  (Date & Time 
(วันท่ีและเวลา))

c กด Date (วันท่ี)

d ปอนตัวเลขสองหลักทายของเลขปโดยใชปุมตัวเลข
บน จอสัมผัส จากน้ันกด OK (ตกลง)

(เชน ปอน 1, 3 สําหรับป 2013)

e ปอนตัวเลขสองหลักสําหรับเดือนโดยใชปุมตัวเลข
บน จอสัมผัส จากน้ันกด OK (ตกลง)

f ปอนตัวเลขสองหลักสําหรับวันท่ีโดยใชปุมตัวเลข
บน จอสัมผัส จากน้ันกด OK (ตกลง)

g กด Time (เวลา)

h ปอนเวลาในรูปแบบ 24 ชั่วโมงโดยใชปุมตัวเลขบน 
จอสัมผัส จากน้ันกด OK (ตกลง)

i กด 

Manual

Fax

Fax/Tel

External TAD

คุณตองการใหเครื่องรับโทรสาร
หรือรับสายโทรศัพทโดยอัตโนมัติ
หรือไม?

คุณตองการใชคุณสมบัติโทรศัพทของเครื่อง (ถามี) หรือใช
โทรศัพทภายนอกหรืออุปกรณตอบรับโทรศัพทภายนอกท่ี
เช่ือมตอในสายเดียวกับเครื่องหรือไม?

คุณกําลังใชฟงกชั่นขอความเสียงของ
อุปกรณตอบรับโทรศัพทภายนอก
หรือไม?

เครื่องของคุณรับโทรศัพท
ทุกสายเปนโทรสารโดย
อัตโนมัติ

เครื่องของคุณควบคุมสาย
และรับโทรศัพททุกสายโดย
อัตโนมัติ หากสายที่เขามา
ไมไดเปนโทรสาร โทรศัพท
จะดังเพ่ือใหคุณรับสาย

คุณควบคุมสายโทรศัพท
และตองรับสายทุกสายดวย
ตัวเอง

อุปกรณตอบรับโทรศัพท
ภายนอก (TAD) รับ
โทรศัพททุกสายโดย
อัตโนมัติ ขอความเสียง
จะถูกจัดเก็บไวท่ี TAD 
ภายนอก ขอความโทรสาร
จะถูกส่ังพิมพโดยอัตโนมัติ

ใช

ใช

ไมใช

ใช

ไมใช

ไมใช

สําหรบัรายละเอียดเพ่ิมเติม: uu 
คูมือระดับพ้ืนฐานสําหรับผูใช: การรับโทรสาร
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7 ปอนขอมูลสวนบคุคล 
(การต้ังคารหัสประจํา
เคร่ือง)

ต้ังคารหัสประจําเครื่อง 
ถาคุณตองการใหปรากฏวันท่ีและเวลาบนเอกสารแฟกซท่ี
คุณสงแตละครัง้

a กด 

b กด All Settings (การต้ังคาท้ังหมด)

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

กด Initial Setup (การต้ังคาเริ่มแรก)

d ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Station ID (รหัสเครื่อง)

กด Station ID (รหัสเครื่อง)

e กด Fax (โทรสาร)

f ปอนหมายเลขโทรสารของคุณ (สูงสุด 20 ตัว) 
โดยใชปุมตัวเลขบน จอสัมผัส จากน้ันกด OK 
(ตกลง)

g กด Tel (โทร)

h ปอนหมายเลขโทรศัพทของคุณ (สูงสุด 20 ตัว) 
โดยใชปุมตัวเลขบน จอสัมผัส จากน้ันกด OK 
(ตกลง) 
ถาหมายเลขโทรศัพทและหมายเลขโทรสารเปน
หมายเลขเดียวกัน ใหปอนหมายเลขเดียวกันน้ันอีก
ครั้ง

i กด Name (ชื่อ)

j ใช จอสัมผัส เพ่ือปอนชื่อของคุณ (สูงสุด 20 อักษร) 
จากน้ันกด OK (ตกลง)

k กด 

8 รายการการสงสัญญาณ
โทรสาร

เครื่องพิมพ Brother 
ของคุณมีการติดต้ังรายงานการตรวจสอบความถูกตองการ
สงสัญญาณท่ีสามารถใชเปนเอกสารยืนยันวาคุณสง
โทรสารไปแลว 
รายงานน้ีแสดงชื่อหรือหมายเลขเครื่องโทรสารของผูรับ 
วันท่ี เวลา และชวงเวลาในการสง จํานวนหนาท่ีส ง 
และการสงโทรสารสําเร็จหรือไม 
หากคุณตองการใชคุณลักษณะรายงานการสงสัญญาณ
โทรสาร: uu คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช: การพิมพรายงาน

9 ต้ังคาโหมดการหมุนหมายเลข
โทรศัพทแบบ tone หรือ 
pulse

เครื่องพิมพมาพรอมกับการต้ังคาบริการการหม ุนหมายเลข
โทรศัพทแบบ Tone 
ถาคุณมีบริการหมุนหมายเลขโทรศัพทแบบ Pulse 
(แบบหมุน) 
คุณตองเปล่ียนโหมดการหมุนหมายเลขโทรศัพท

a กด 

b กด All Settings (การต้ังคาท้ังหมด)

c ปดน้ิวข้ึนหรอืลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Initial Setup (การต้ังคาเริ่มแรก)

กด Initial Setup (การต้ังคาเริ่มแรก)

d ปดน้ิวข้ึนหรอืลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Tone/Pulse (โทน/พัลส)

กด Tone/Pulse (โทน/พัลส)

e กด Pulse (พัลส) (หรือ Tone (เสียง))

f กด 
หมายเหตุ
• เมื่อตองการปอนตัวเลขหรืออักขระพิเศษ ใหกด 

 ซํ้าๆ 
จนกวาอักษรท่ีคุณตองการปอนจะปรากฏข้ึน 
จากน้ันกดอักษรท่ีคุณตองการ

• ถาคุณปอนตัวอักษรผิดและตองการเปล่ียน ใหกด d 
หรือ c เพ่ือยายเคอรเซอรไปยังอักษรท่ีไมถูกตองน ั้น 
แลวกด 

• เพ่ือใสเวนวรรค กด Space (เวนวรรค)

• สําหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม ใหดูท่ี ใสขอความ uu 
หนา 33
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10 ต้ังคาความเขากันไดของสาย
โทรศัพท

หากคุณกําลังเชื่อมตอเครื่องพิมพกับบริการ VoIP 
(บนอินเทอรเน็ต) คุณตองเปล่ียนคาติดต้ังความเขากันได

a กด 

b กด All Settings (การต้ังคาท้ังหมด)

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

กด Initial Setup (การต้ังคาเริ่มแรก)

d ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Compatibility (ความเขากันได)

กด Compatibility (ความเขากันได)

e กด Basic(for VoIP) 
(พ้ืนฐาน (สําหรับ VoIP))

f กด 

11 คาตัวเลขท่ีใชในการตัดสาย
เพ่ือโทรออก

การต้ังคาตัวเลขท่ีใชในการตัดสายเพ่ือโทรออกจะเปนการ
หมุนหมายเลขท่ีกําหนดกอนหมายเลขเครื่องโทรสารท่ีคุณ
หมุนทุกๆ ครั้งโดยอัตโนมัติ ตัวอยางเชน 
หากระบบโทรศัพทของคุณตองกด 9 เพ่ือโทรสายนอก 
การต้ังคาน้ีจะชวยใหสามารถหมุนหมายเลข 9 
ไดในการสงโทรสารทุกๆ ครั้งโดยอัตโนมัติ

a กด 

b กด All Settings (การต้ังคาท้ังหมด)

c ปดน้ิวข้ึนหรอืลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Initial Setup (การต้ังคาเริม่แรก)

กด Initial Setup (การต้ังคาเริ่มแรก)

d ปดน้ิวข้ึนหรอืลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Dial Prefix (หมายเลขนําเพ่ือโทรออก)

กด Dial Prefix (หมายเลขนําเพ่ือโทรออก)

e กด On (เปด)

f กด Dial Prefix (หมายเลขนําเพ่ือโทรออก)

g ปอนตัวเลขเติมหนา (สูงสุดหาหลัก) โดยใชปุมบน 
จอสัมผัส จากน้ันกด OK (ตกลง)

h กด 

หมายเหตุ
ถาคุณกําลังใชสายโทรศัพทแบบอะนาล็อก 
ใหขามข้ันตอนน้ี

หมายเหตุ
• คุณสามารถใชตัวเลข 0 ถึง 9 และสัญลักษณ #, l 
และ !

• คุณไมสามารถใช ! พรอมกับตัวเลขหรืออักษรอ่ืนได

• ถาระบบโทรศัพทของคุณตองกดปุมวางสายแบบ
รวดเร็ว ใหกด ! บน จอสัมผัส

• หากโหมดการหมุนแบบ pulse เปดอยู 
จะไมสามารถใช # และ l ได
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12 การปรับเวลาตามแสงอาทติย

คุณสามารถต้ังคาเครื่องเพ่ือเปล่ียนเวลาสําหร ับการปรับ
เวลาตามแสงอาทิตยได หากคุณเลือก Forward Hour 
(เล่ือนเวลาลวงหนา) 
ระบบจะต้ังคาใหมของเวลาใหเร็วข้ึนหน่ึงชั่วโมง 
และหากคุณเลือก Backward Hour 
(เล่ือนเวลายอนหลัง) 
ระบบจะต้ังคาใหมของเวลาใหชาลงหน่ึงชั่วโมง

a กด 

b กด  (Date & Time 
(วันท่ีและเวลา))

c กด Daylight Save (เวลาออมแสง)

d กด Forward Hour (เล่ือนเวลาลวงหนา) หรือ 
Backward Hour (เล่ือนเวลายอนหลัง)

e กด 

13 ต้ังคาเขตเวลา

คุณสามารถต้ังโซนเวลาของเครื่องใหตรงตามสถานท่ีของ
คุณได

a กด 

b กด  (Date & Time 
(วันท่ีและเวลา))

c กด Time Zone (โซนเวลา)

d ใสโซนเวลาของคุณ

กด OK (ตกลง)

e กด 
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14 เลือกประเภทการเชือ่มตอ

คําแนะนําในการติดต้ังเหลาน้ีใชสําหรับ 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® 
โปรดเยี่ยมชมหนารุนผลิตภัณฑของคุณไดท่ี http://solutions.brother.com/

• คุณสามารถเยี่ยมชมเราไดท่ี http://solutions.brother.com/ เพ่ือขอรบัการสนับสนุนผลิตภัณฑ 
การปรับปรุงไดรเวอรลาสุด โปรแกรมอรรถประโยชน ตางๆ รวมถึงคําตอบสําหรับคําถามท่ีพบบอย (FAQ)

สําหรับสายอนิเตอรเฟส USB
Windows®, ไปยงัหนา 12
Macintosh, ไปยงัหนา 14

สําหรับเครือขายแบบใชสาย
Windows®, ไปยงัหนา 16
Macintosh, ไปยงัหนา 19

สําหรับเครือขายแบบไรสาย
Windows® และ Macintosh, 
ไปยังหนา 21

หมายเหตุ
เมือ่ตองการเชื่อมตออุปกรณ iOS, อุปกรณ Android™ หร ือ Windows® Phone เขากับเครื่อง Brother ของคุณโดยใช Wi-Fi 
Direct™ โปรดดาวนโหลด คูมือการใชงาน Wi-Fi Direct™ ท่ี http://solutions.brother.com/

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

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

15 กอนคุณทําการติดต้ัง

a ตรวจสอบวาคอมพิวเตอรของคุณเปดอยู 
และคุณเขาสูระบบดวยสิทธ์ิผูดูแลระบบ

b กดคาง  เพ่ือปดเครื่อง 
และตรวจสอบวาสายอินเตอรเฟส USB 
ไมไดเชื่อมตออยู 
หากคุณเชื่อมตอสายเคเบิ้ลน้ันไวแลว 
ใหถอดสายออก

16 ติดต้ัง MFL-Pro Suite

a ใสแผนซีดีรอมเขาไปยังซีดีรอมไดรฟ 
และหากหนาจอชื่อโมเดลปรากฏข้ึน 
ใหเลือกเครื่องของคุณ 
และหากหนาจอภาษาปรากฏข้ึน 
ใหเลือกภาษาของคุณ

b คลิก ติดต้ัง MFL-Pro Suite และคลิก ใช 
ในสองหนาถัดไป 
ถาคุณยอมรบัขอตกลงสัญญาใบอนุญาต

c เลือก การเชื่อมตอในระบบ (USB) แลวคลิก 
ถัดไป

สําคัญ
• หากมีโปรแกรมใดกําลังทํางานอยู 
ใหปดโปรแกรมน้ัน

• หนาจออาจมีความแตกตางกันไป 
ท้ังน้ีข้ึนอยูกับระบบปฏิบัติการของคุณ

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

หมายเหตุ
• ถาหนาจอ Brother ไมปรากฏอัตโนมัติ ไปท่ี 
คอมพิวเตอร (คอมพิวเตอรของฉัน).
(สําหรับ Windows® 8 ใหคลิกไอคอน  (File 
Explorer) บนแถบงาน จากน้ันไปท่ี คอมพิวเตอร)
คลิกสองครั้งท่ีไอคอนซีดีรอม จากน้ันคลิกสองคร ั้ง 
start.exe

• ถาหนาจอ การควบคุมบัญชีผูใช ปรากฏข้ึน 
ใหคลิก ดําเนินการตอ หรือ ใช

หมายเหตุ
หากการติดต้ังไมดําเนินการตออัตโนมัติ 
ใหเริม่ตนการติดต้ังใหมโดยการนําแผนซีดีรอมออก
และใสเขาไปอีกครั้ง หรือโดยการคลิกสองครัง้ท ี่
โปรแกรม start.exe จากโฟลเดอรราก 
ดําเนินการตอจากข้ันตอน b เพ่ือติดต้ัง MFL-Pro Suite

หมายเหตุ
เพ่ือติดต้ังไดรเวอร PS (ไดรเวอรเครื่องพิมพ 
BR-Script3) ใหเลือก การติดต้ังแบบกําหนดเอง 
จากน้ันปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ
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Windows®USB อินเทอรเฟส
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d ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอจนกระท่ังหนาจอ 
เสียบสายเคเบิลแบบ USB ปรากฏข้ึน

e เชื่อมตอสายเคเบิ้ล USB เขากับพอรต USB 

ท่ีมีการทําเครื่องหมายดวยสัญลักษณ  
บนเครื่อง 
จากน้ันเชื่อมตอสายเคเบิ้ลกับคอมพิวเตอรของคุณ

f กด  เพ่ือเปดเครื่อง

การติดต้ังจะดําเนินการตอโดยอัตโนมัติ 
ท้ังน้ีระบบจะหนาจอการติดต้ังปรากฏข้ึนครั้งละหน่ึง
หนาจอ และเมื่อไดรบัการแจงเตือน 
ใหปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

g เมื่อหนาจอ การลงทะเบียนออนไลน ปรากฏข้ึน 
ใหทําการเลือกและปฏิบัติตามคําแนะนําบน
หนาจอท่ีปรากฏ 
เมื่อคุณเสร็จสิ้นข้ันตอนการลงทะเบียนแลว ใหคลิก 
ถัดไป

h เมื่อหนาจอ การติดต้ังเสร็จส้ิน ปรากฏข้ึน 
ใหเลือกตัวเลือกของคุณ จากน้ันคลิก ถัดไป

17 เสร็จกระบวนการและรีสตารท

a คลิก เสร็จ เพ่ือรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ 
หลังจากรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร 
คุณจะตองเขาสูระบบดวยสิทธ์ิผูดูแลระบบ

สําคัญ
หามยกเลิกหนาจอใดๆ ในระหวางการติดต้ัง 
อาจใชเวลาหลายนาทีเพ่ือใหหนาจอท้ังหมดปรากฏข้ึน

หมายเหตุ
ถาหนาจอ การรักษาความปลอดภัยของ Windows 
ปรากฏข้ึน ใหเลือกกลองทําเครื่องหมาย และคลิก 
ติดต้ัง 
เพ่ือดําเนินการติดต้ังใหเสร็จสมบูรณอยางถูกตอง

หมายเหตุ
• หากขอความแสดงความผิดพลาดปรากฏขึ้นใน
ระหวางการติดต้ังซอฟตแวร 
ใหดําเนินการดังน้ี

- สําหรบัผูใช Windows® XP, Windows Vista® 
และ Windows® 7 ใหรัน การวินิจฉัยการติดต้ัง 

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

- สําหรบัผูใช Windows® 8 เพ่ือรัน 
การวินิจฉัยการติดต้ัง คลิกสองครั้งท่ีไอคอน 

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

• ท้ังน้ีข้ึนอยูกับการติดต้ังคาความปลอดภัยของคุณ 
เมื่อคุณใชเครือ่งหรอืซอฟตแวรของเครื่อง 
อาจมีหนาตาง Windows® Security 
หรือซอฟตแวรปองกันไวรสัปรากฏข้ึน 
โปรดอนุญาตใหหนาตางดําเนินตอไป

สิ้นสุด ขณะนี้การติดต้ังเสร็จ
สมบูรณแลว

หมายเหตุ
• สําหรับผูใช Windows® 8 
ถาคูมือการใชงานของบราเดอรในซีดีรอมเปนร ูปแบบ
ไฟล PDF ใหเปดดูดวย Adobe® Reader® ถาคุณมี 
Adobe® Reader® 
ติดต้ังอยูในเครื่องคอมพิวเตอรของคุณแลวแต ไม
สามารถเปดไฟลได Adobe® Reader® 
ใหเปล่ียนการเชื่อมโยงไฟลสําหรบัไฟล PDF (ดู 
วิธีการเปดไฟล PDF ใน Adobe® Reader® 
(Windows® 8) uu หนา 40)

• ไดรเวอรเครื่องพิมพตามขอกําหนด XML Paper 
Specification
ไดรเวอรเครื่องพิมพตามขอกําหนด XML Paper 
Specification เปนไดรเวอรซ่ึงเหมาะสมท่ีสุดสําหรับ 
Windows Vista®, Windows® 7 และ 
Windows® 8 
เมื่อพิมพจากแอพพลิเคชั่นท่ีใชขอกําหนด XML 
Paper Specification 
โปรดดาวนโหลดไดรเวอรลาสุดจาก Brother 
Solutions Center ท่ี 
http://solutions.brother.com/

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

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

15 กอนคุณทําการติดต้ัง

a ตรวจสอบใหแนใจวาเครือ่งของ
คุณกําลังเชื่อมตอกับแหลงจายไฟ AC และเครื่อง 
Macintosh ของคุณเปดอยู 
คุณตองเขาสูระบบดวยสิทธ์ิผูดูแลระบบ

b เชื่อมตอสายเคเบิ้ล USB เขากับพอรต USB 

ท่ีมีการทําเครือ่งหมายดวยสัญลักษณ  
บนเครื่องของคุณ จากน้ันเชื่อมตอสายเคเบิ้ลกับ 
Macintosh ของคุณ

c ตรวจสอบวาเครือ่งของคุณเปดอยู

16 ติดต้ัง MFL-Pro Suite

a ใสซีดีรอมของคุณในไดรฟซีดีรอม 
จากน้ันคลิกสองครั้งท่ีไอคอน BROTHER 
บนเดสกท็อปของคุณ

b ดับเบิ้ลคลิกไอคอน Start Here OSX 
(เริ่มตนท่ีน่ี OSX) หากไดรับการแจงเตือน 
ใหเลือกโมเดลของคุณ

c (MFC-9330CDW / MFC-9340CDW)

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

d ท้ังน้ีระบบจะหนาจอการติดต้ังปรากฏข้ึนครั้งละหน่ึง
หนาจอ และเมื่อไดรับการแจงเตือน 
ใหปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

e เลือกเครือ่งของคุณจากรายการ จากน้ันคลิก Next 
(ถัดไป)

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

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

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

สําคัญ
หามยกเลิกหนาจอใดๆ ในระหวางการติดต้ัง 
อาจใชเวลาสองถึงสามนาทีเพ่ือใหการติดต้ังเสร็จ
สมบูรณ

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

http://solutions.brother.com/
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MacintoshUSB อินเทอรเฟส
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17 ดาวนโหลดและติดต้ัง 
Presto! PageManager

เมื่อติดต้ัง Presto! PageManager 
จะมีการเพ่ิมความสามารถ OCR ใน Brother 
ControlCenter2 คุณสามารถสแกน แบงปน 
และจัดระเบียบภาพถายและเอกสารไดงายโดยใช 
Presto! PageManager

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

ยืนยัน! ขณะนี้ การติดต้ัง MFL-Pro Suite 
เสร็จสมบูรณแลว 
ไปยังขั้นตอนที่ 17 ในหนาที่ 15.

สิ้นสุด ขณะนี้การติดต้ังเสร็จ
สมบูรณแลว
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Windows®Wired Network อนิเทอรเฟส

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

15 กอนคุณทําการติดต้ัง

a ตรวจสอบวาคอมพิวเตอรของคุณเปดอยู 
และคุณเขาสูระบบดวยสิทธ์ิผูดูแลระบบ

b ถอดฝาครอบปองกันออกจากพอรต 
อีเธอรเน็ตท่ีมีการทํา เครื่องหมายดวยสัญลักษณ 

 ท่ีเครื่องของคุณ

c เชื่อมตอสายอินเตอรเฟสเครือขายเขากับพอรต
อีเธอรเน็ตท่ีเครื่องของคุณ 
จากน้ันเชื่อมตอกับพอรตท่ีวางบนฮับของคุณ

d ตรวจสอบวาเครื่องของคุณเปดอยู

16 ติดต้ัง MFL-Pro Suite

a ใสแผนซีดีรอมเขาไปยังซีดีรอมไดรฟ 
และหากหนาจอชื่อโมเดลปรากฏข้ึน 
ใหเลือกเครื่องของคุณ 
และหากหนาจอภาษาปรากฏข้ึน 
ใหเลือกภาษาของคุณ

b คลิก ติดต้ัง MFL-Pro Suite และคลิก ใช 
ในสองหนาถัดไป 
ถาคุณยอมรบัขอตกลงสัญญาใบอนุญาต

สําคัญ
• หากมีโปรแกรมใดกําลังทํางานอยู 
ใหปดโปรแกรมน้ัน

• หนาจออาจมีความแตกตางกันไป 
ท้ังน้ีข้ึนอยูกับระบบปฏิบัติการของคุณ

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

• ปดการใชงานซอฟตแวรไฟรวอลสวนบุคคลท้ังหมด 
(นอกจาก Windows® Firewall) แอนต้ีสปายแวร 
หรือแอพพลิเคชั่นปองกันไวรัสในระหวางชวงเวลา
การติดต้ัง

หมายเหตุ
• ถาหนาจอ Brother ไมปรากฏอัตโนมัติ ไปท่ี 
คอมพิวเตอร (คอมพิวเตอรของฉัน).
(สําหรับ Windows® 8 ใหคลิกไอคอน  (File 
Explorer) บนแถบงาน จากน้ันไปท่ี คอมพิวเตอร)
คลิกสองครั้งท่ีไอคอนซีดีรอม จากน้ันคลิกสองคร ั้ง 
start.exe

• ถาหนาจอ การควบคุมบัญชีผูใช ปรากฏข้ึน 
ใหคลิก ดําเนินการตอ หรือ ใช

หมายเหตุ
หากการติดต้ังไมดําเนินการตออัตโนมัติ 
ใหเริม่ตนการติดต้ังใหมโดยการนําแผนซีดีรอมออก
และใสเขาไปอีกครั้ง หรือโดยการคลิกสองครัง้ท ี่
โปรแกรม start.exe จากโฟลเดอรราก 
ดําเนินการตอจากข้ันตอน b เพ่ือติดต้ัง MFL-Pro Suite



17

Windows®Wired Network อนิเทอรเฟส
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c เลือก การเชื่อมตอเครือขายแบบมีสาย 
(Ethernet) แลวคลิก ถัดไป

d เมื่อหนาจอ ตรวจพบไฟรวอลล/แอนต้ีไวรัส 
ปรากฏข้ึน ใหเลือก 
เปล่ียนการต้ังคาพอรทไฟรวอลลเพื่อเปดใช 
งานการเชื่อมตอเครือขายและดําเนินการ 
ติดต้ังตอไป (แนะนํา) และคลิก ถัดไป

หากคุณไมไดใช Windows® Firewall 
ใหดูคูมือผูใชของซอฟตแวรสําหรับขอมูลวิธีการเพ่ิม
พอรตเครือขายตอไปน้ี
 สําหรับการสแกนเครือขาย ใหเพ่ิมพอรต UDP 

54925
 สําหรับการรับ PC-FAX แบบเครือขาย 
ใหเพ่ิมพอรต UDP 54926

 หากคุณยังคงมีปญหาเก่ียวกับการเชื่อมตอ
เครือขาย ใหเพ่ิมพอรต UDP 161 และ 137

e การติดต้ังจะดําเนินการตอโดยอัตโนมัติ 
ท้ังน้ีระบบจะหนาจอการติดต้ังปรากฏข้ึนครั้งละหน่ึง
หนาจอ และเมื่อไดรบัการแจงเตือน 
ใหปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

f เมื่อหนาจอ การลงทะเบียนออนไลน ปรากฏข้ึน 
ใหทําการเลือกและปฏิบัติตามคําแนะนําบน
หนาจอท่ีปรากฏ 
เมื่อคุณเสร็จสิ้นข้ันตอนการลงทะเบียนแลว ใหคลิก 
ถัดไป

g เมื่อหนาจอ การติดต้ังเสร็จส้ิน ปรากฏข้ึน 
ใหเลือกตัวเลือกของคุณ จากน้ันคลิก ถัดไป

17 เสร็จกระบวนการและรีสตารท

a คลิก เสร็จ เพ่ือรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ 
หลังจากรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร 
คุณจะตองเขาสูระบบดวยสิทธ์ิผูดูแลระบบ

หมายเหตุ
เพ่ือติดต้ังไดรเวอร PS (ไดรเวอรเครื่องพิมพ 
BR-Script3) ใหเลือก การติดต้ังแบบกําหนดเอง 
จากน้ันปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

สําคัญ
หามยกเลิกหนาจอใดๆ ในระหวางการติดต้ัง 
อาจใชเวลาหลายนาทีเพ่ือใหหนาจอท้ังหมดปรากฏข้ึน

หมายเหตุ
• หากไดรับการแจงเตือน 
ใหเลือกเครื่องของคุณจากรายการ แลวคลิก ถัดไป

• ถาไมพบเครื่องของคุณบนเครอืขาย 
ใหยืนยันคาติดต้ังของคุณโดยปฏิบัติตามคําแนะนํา
บนหนาจอ

• ถามีโมเดลเดียวกันหลายเครื่องเชื่อมตอกันใน
เครือขายของคุณ เลขท่ีอยูไอพีและชื่อ Node 
จะปรากฏข้ึนเพ่ือชวยใหคุณระบุเครื่องของคุณได

• คุณสามารถทราบเลขท่ีอยูไอพีของเครื่องและชื่อ 
Node โดยพิมพรายงานการกําหนดคาเครือขาย (ดู 
พิมพรายงานการกําหนดคาเครือขาย uu หนา 39)

• ถาหนาจอ การรักษาความปลอดภัยของ 
Windows ปรากฏข้ึน ใหเลือกกลองทําเครือ่งหมาย 
และคลิก ติดต้ัง 
เพ่ือดําเนินการติดต้ังใหเสร็จสมบูรณอยางถูกตอง

หมายเหตุ
• หากขอความแสดงความผิดพลาดปรากฏขึ้นใน
ระหวางการติดต้ังซอฟตแวร 
ใหดําเนินการดังน้ี

- สําหรบัผูใช Windows® XP, Windows Vista® 
และ Windows® 7 ใหรัน การวินิจฉัยการติดต้ัง 

ท่ีอยูใน  (เริ่ม) > โปรแกรมทั้งหมด > 
Brother > MFC-XXXX LAN 
(เมื่อชื่อรุนของคุณคือ MFC-XXXX)

- สําหรบัผูใช Windows® 8 เพ่ือรัน 
การวินิจฉัยการติดต้ัง คลิกสองครั้งท่ีไอคอน 

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

• ท้ังน้ีข้ึนอยูกับการติดต้ังคาความปลอดภัยของคุณ 
เมื่อคุณใชเครือ่งหรอืซอฟตแวรของเครื่อง 
อาจมีหนาตาง Windows® Security 
หรือซอฟตแวรปองกันไวรสัปรากฏข้ึน 
โปรดอนุญาตใหหนาตางดําเนินตอไป
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18 ติดต้ัง MFL-Pro Suite 
บนคอมพิวเตอรเพ่ิมเติม 
(ถาจําเปน)

หากคุณตองการใชเครื่องพิมพกับคอมพิวเตอรหลายเครือ่ง
บนเครอืขาย ใหติดต้ัง MFL-Pro Suite 
บนคอมพิวเตอรแตละเครื่อง ไปยังข้ันตอนท่ี 15 
ในหนาท่ี 16.

หมายเหตุ
ใบอนุญาตเครือขาย (Windows®)
ผลิตภัณฑน้ีมีใบอนุญาต PC สําหรับผูใชมากถึงหาราย 
และใบอนุญาตน้ีสนับสนุนการติดต้ัง MFL-Pro Suite 
รวมถึง Nuance™ PaperPort™ 12SE 
บนเครื่องพีซีมากถึงหาเครือ่งบนเครือขาย 
ในกรณีท่ีคุณตองการใชเครือ่งพีซีมากกวาหาเครื่องท่ีมี
การติดต้ัง Nuance™ PaperPort™ 12SE 
โปรดซ้ือแพ็ค Brother NL-5 
ซ่ึงเปนแพ็คสัญญาใบอนุญาต PC 
หลายรายการสําหรับผูใชเพ่ิมเติมสงูสุดหาราย 
และเมื่อตองการซ้ือแพ็ค NL-5 
โปรดติดตอตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑบราเดอรท่ีถูก
ตองหรอืติดตอบริการลูกคาสัมพันธของบราเดอร

สิ้นสุด ขณะนี้การติดต้ังเสร็จ
สมบูรณแลว

หมายเหตุ
• สําหรับผูใช Windows® 8 
ถาคูมือการใชงานของบราเดอรในซีดีรอมเปนร ูปแบบ
ไฟล PDF ใหเปดดูดวย Adobe® Reader® ถาคุณมี 
Adobe® Reader® 
ติดต้ังอยูในเครื่องคอมพิวเตอรของคุณแลวแต ไม
สามารถเปดไฟลได Adobe® Reader® 
ใหเปล่ียนการเชื่อมโยงไฟลสําหรับไฟล PDF (ดู 
วิธีการเปดไฟล PDF ใน Adobe® Reader® 
(Windows® 8) uu หนา 40)

• ไดรเวอรเครื่องพิมพตามขอกําหนด XML Paper 
Specification
ไดรเวอรเครื่องพิมพตามขอกําหนด XML Paper 
Specification เปนไดรเวอรซ่ึงเหมาะสมท่ีสุดสําหรับ 
Windows Vista®, Windows® 7 และ 
Windows® 8 
เมื่อพิมพจากแอพพลิเคชั่นท่ีใชขอกําหนด XML 
Paper Specification 
โปรดดาวนโหลดไดรเวอรลาสุดจาก Brother 
Solutions Center ท่ี 
http://solutions.brother.com/

http://solutions.brother.com/
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สําหรับผูใชอินเตอรเฟสเครือขายแบบใชสายใน Macintosh 
(Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)

15 กอนคุณทําการติดต้ัง

a ตรวจสอบใหแนใจวาเครือ่งของ
คุณกําลังเชื่อมตอกับแหลงจายไฟ AC และเครื่อง 
Macintosh ของคุณเปดอยู 
คุณตองเขาสูระบบดวยสิทธ์ิผูดูแลระบบ

b ถอดฝาครอบปองกันออกจากพอรต 
อีเธอรเน็ตท่ีมีการทํา เครื่องหมายดวยสัญลักษณ 

 ท่ีเครื่องของคุณ

c เชื่อมตอสายอินเตอรเฟสเครือขายเขากับพอรต
อีเธอรเน็ตท่ีเครือ่งของคุณ 
จากน้ันเชื่อมตอกับพอรตท่ีวางบนฮับของคุณ

d ตรวจสอบวาเครือ่งของคุณเปดอยู

16 ติดต้ัง MFL-Pro Suite

a ใสซีดีรอมของคุณในไดรฟซีดีรอม 
จากน้ันคลิกสองครัง้ท่ีไอคอน BROTHER 
บนเดสกท็อปของคุณ

b ดับเบิ้ลคลิกไอคอน Start Here OSX 
(เริ่มตนท่ีน่ี OSX) หากไดรับการแจงเตือน 
ใหเลือกโมเดลของคุณ

c (MFC-9330CDW / MFC-9340CDW)

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

d ท้ังน้ีระบบจะหนาจอการติดต้ังปรากฏข้ึนครั้งละหน่ึง
หนาจอ และเมือ่ไดรับการแจงเตือน 
ใหปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

e เลือกเครื่องของคุณจากรายการ จากน้ันคลิก Next 
(ถัดไป)

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

สําคัญ
หามยกเลิกหนาจอใดๆ ในระหวางการติดต้ัง 
อาจใชเวลาสองถึงสามนาทีเพ่ือใหการติดต้ังเสร็จ
สมบูรณ

หมายเหตุ
ถาไมพบเครื่องของคุณบนเครือขาย 
ใหยืนยันคาติดต้ังเครอืขาย (ดู กอนคุณทําการติดต้ัง 
uu หนา 19)

http://solutions.brother.com/
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f เมื่อหนาจอ Add Printer (เพ่ิมเครื่องพิมพ) 
ปรากฏข้ึน ใหคลิก Add Printer (เพ่ิมเครือ่งพิมพ)

g เลือกเครื่องของคุณจากรายการ คลิก Add (เพ่ิม) 
จากน้ันคลิก Next (ถัดไป)

(OS X v10.8.x)

เลือกไดรเวอร MFC-XXXX CUPS 
จากเมนูแบบปอบ-อัพ Use (ใช) (โดยท่ี XXXX 
คือชื่อรุนของคุณ)

17 ดาวนโหลดและติดต้ัง 
Presto! PageManager

เมื่อติดต้ัง Presto! PageManager 
จะมีการเพ่ิมความสามารถ OCR ใน Brother 
ControlCenter2 คุณสามารถสแกน แบงปน 
และจัดระเบียบภาพถายและเอกสารไดงายโดยใช 
Presto! PageManager

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

18 ติดต้ัง MFL-Pro Suite 
บนคอมพิวเตอรเพ่ิมเติม 
(ถาจําเปน)

หากคุณตองการใชเครื่องพิมพกับคอมพิวเตอรหลายเครื่อง
บนเครือขาย ใหติดต้ัง MFL-Pro Suite 
บนคอมพิวเตอรแตละเครื่อง ไปยังข้ันตอนท่ี 15 
ในหนาท่ี 19.

หมายเหตุ
• ถามีโมเดลเดียวกันหลายเครื่องเชื่อมตอกันใน
เครือขายของคุณ 
เลขท่ีอยูไอพีจะปรากฏข้ึนเพ่ือชวยใหคุณระบ ุเครื่อง
ของคุณได

• คุณสามารถทราบเลขท่ีอยูไอพีของเครื่องโดยพิมพ
รายงานการกําหนดคาเครือขาย (ดู 
พิมพรายงานการกําหนดคาเครอืขาย uu หนา 39)

• ถาหนาจอ Setup Network "Scan to" name 
(ต้ังคาชื่อเครือขาย "สแกนไปท่ี") ปรากฏข้ึน 
ใหดําเนินการตามคําแนะนําตอไปน้ี

1) ปอนชื่อสําหรับ Macintosh ของคุณ 
(ความยาวสูงสุด 15 อักษร)

2) คลิก Next (ถัดไป) ไปยัง f

ชื่อท่ีคุณปอนจะปรากฏข้ึนบน จอสัมผัส 
ของเครือ่งเมื่อคุณกดปุม Scan (สแกน) 
และเลือกตัวเลือกสแกน (สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม uu 
คูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช)

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

ยืนยัน! ขณะนี้ การติดต้ัง MFL-Pro Suite 
เสร็จสมบูรณแลว 
ไปยังขั้นตอนที่ 17 ในหนาที่ 20.

สิ้นสุด ขณะนี้การติดต้ังเสร็จ
สมบูรณแลว
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สําหรับผูใชอินเตอรเฟสเครือขายแบบไรสาย 
(MFC-9330CDW / MFC-9340CDW)

15 กอนคุณเร่ิมตน

อันดับแรกคุณตองกําหนดคาการติดต้ังเครือขายแบบไรสายเครื่องของคุณเพ่ือเชื่อมตอเขากับจุดการเขาถึง/เราทเตอร 
หลังจากกําหนดคาเครื่องเพ่ือเชื่อมตอเขากับจุดการเขาถึง/เราทเตอรแลว 
คอมพิวเตอรและอุปกรณเคล่ือนท่ีบนเครือขายของคุณจึงจะสามารถเขาถึงเครื่องพิมพได 
หากตองการใชเครื่องจากคอมพิวเตอรเครื่องใดเครื่องหน่ึง คุณจะตองติดต้ังไดรเวอรและซอฟต แวรกอน 
ข้ันตอนตอไปน้ีจะแนะนําคุณตลอดกระบวนการกําหนดคาและข้ันตอนการติดต้ัง:

โหมดโครงสรางพื้นฐาน

สําคัญ
• หากคุณจะเชื่อมตอเครื่องกับเครือขายของคุณ เราขอแนะนําใหคุณติดตอผูดูแลระบบของคุณกอนการติดต้ัง 
คุณตองทราบถึงการติดต้ังเครือขายแบบไรสายของคุณกอนท่ีคุณจะกระทําข้ันตอนการติดต้ังน้ี

• หากคุณกําหนดคาการติดต้ังแบบไรสายของเครื่องไวกอนหนาน้ีแลว 
คุณตองทําการต้ังคาใหมสําหรับเครือขายอีกคร ั้งกอนท่ีคุณจะสามารถกําหนดคาการติดต้ังแบบไรสายอีกครั้ง

1. บนเครื่อง ใหกด  และ All Settings (การต้ังคาท้ังหมด)

2. ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง Network (เครือขาย) และกด Network (เครือขาย)

3. ปดน้ิวข้ึนหรือลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง Network Reset (รเีซ็ตเครือขาย) และกด Network Reset 
(รเีซ็ตเครือขาย)

4. กด Yes (ใช)

5. กด Yes (ใช) นานสองวินาที

หมายเหตุ
• เพ่ือใหไดผลลัพธท่ีดีท่ีสุดสําหรับการพิมพเอกสารตามปกติในทุกวัน ควรวางเครื่อง Brother 
ไวใกลกับจุดการเขาถึง/เราทเตอรใหมากท่ีส ุด และมีสิ่งกีดขวางนอยท่ีสุด วัตถุขนาดใหญและผนังท่ีก้ัน
ระหวางอุปกรณท้ังสองชิ้น ตลอดจนสัญญาณรบกวนจาก
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสอ่ืนอาจสงผลกระทบตอความเรว็ในการถายโอนขอมูลของเอกสาร
เน่ืองจากปจจัยดังกลาว ระบบไรสายจึงอาจไมใชวิธีท่ีดีท่ีสุดสําหรับการเชื่อมตอเอกสารและแอ็พพลิเคชั่นทุกชนิด 
ถาคุณพิมพไฟลขนาดใหญ เชน เอกสารท่ีมีหลายหนาซ่ึงมีท้ังขอความและกราฟกขนาดใหญ คุณอาจตองพิจารณาเลือก 
Ethernet แบบใชสายเพ่ือใหไดการถายโอนขอมูลท่ีเร็วข้ึน หรือ USB สําหรับงานพิมพท่ีเร็วข้ึน

• แมวา Brother MFC-9330CDW และ MFC-9340CDW 
สามารถใชไดในท้ังเครือขายแบบใชสายและเครือขายแบบไรสาย 
แตสามารถใชไดเพียงหน่ึงวิธีการเชื่อมตอในแตละครั้งเทาน้ัน

• ถาคุณใชเครื่องใน IEEE 802.1x ท่ีรองรับเครือขายแบบไรสาย ใหดูท่ี uu คูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช: Using 
IEEE 802.1x authentication

a จุดการเขาถึง/เราทเตอร

b เครื่องเครือขายแบบไรสาย (เครื่องของคุณ)

c คอมพิวเตอรท่ีสามารถเชื่อมตอแบบไรสายเชื่อม
ตอกับจุดการเขาถึง/เราทเตอร

d คอมพิวเตอรแบบใชสายท่ีเชื่อมตอกับจุดการเข า
ถึงเครือขายแบบไรสาย/เราทเตอร

e อุปกรณเคล่ือนท่ีเชื่อมตอกับจุดการเขาถึงเครือ
ขายแบบไรสาย/เราทเตอร
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16 เลือกวธิีการต้ังคาระบบไรสายของคุณ

คําแนะนําตอไปน้ีจะนําเสนอวิธีการสามแบบสําหรับการต้ังคาเครือ่ง Brother 
ของคุณบนเครือขายแบบไรสาย 
เลือกวิธีการท่ีคุณตองการสําหรับสภาพแวดลอมการใชงานของคุณ

สําหรบัวิธี b และ c เริ่มตนการต้ังคาไรสายโดยการกดปุม  ใน จอสัมผัส

a การต้ังคาโดยใชซีดีรอมโปรแกรมการติดต้ังและใชสายเคเบิ้ล USB ชั่วคราว (Windows® และ 
Macintosh)

เราแนะนําใหคุณใชคอมพิวเตอรท่ีเชื่อมตอแบบไรสายเขากับเครือขายของคุณ 
หากใชวิธีการน้ี

* คียเครือขายอาจถูกเรยีกเปนรหัสผาน คียความปลอดภัย หรือคียการเขารหัสก็ได

ตอจากนี้ไปยัง หนา 24

สําคัญ
• คุณจําเปนตองใชสายเคเบิ้ล USB ชั่วคราวในระหวางการกําหนดคา (ไมรวมสายเคเบิ้ล)

• หากคุณใช Windows® XP 
หรือใชสายเคเบิ้ลเครอืขายเพ่ือเชื่อมตอคอมพิวเตอรกับจุดการเขาถึงเครือขายแบบไรสาย/เราทเตอร
ของคุณ คุณจําเปนตองทราบ SSID (ชื่อเครือขาย) และค ียเครือขายของจุดการเขาถึงเครือขายแบบ
ไรสาย/เราทเตอรกอนท่ีจะดําเนินการตอไป โปรดบันทึกคาการติดต้ังเครือขายแบบไรสายไวในพ้ืนท่ีดานลาง

• ถาคุณตองการความชวยเหลือระหวางการต้ังคา และตองการติดตอบริการลูกคาสัมพันธของบราเดอร ใหเตรยีม 
SSID และคียเครือขายของคุณใหพรอมลวงหนา เราไมสามารถชวยคุณคนหาขอมลูดังกลาวได

รายการ บันทึกการติดต้ังเครือขายแบบไรสายปจจุบัน

SSID (ชื่อเครอืขาย)

คียเครือขาย* (คียความปลอดภัย/คียการเขารหัส)

หมายเหตุ
• หากคุณยังไมทราบขอมูลน้ี (SSID และคียเครือขาย) คุณจะไมสามารถดําเนินการต้ังคาระบบไรสายตอไปได

• เพ่ือคนหาขอมูลน้ี (SSID และคียเครือขาย):

1. ตรวจสอบเอกสารคูมือท่ีใหมาพรอมกับจุดการเข าถึงเครือขายแบบไรสาย/เราทเตอร

2. คาปกติของ SSID อาจเปนชื่อผูผลิตหรือชื่อรุนของจุดการเขาถึงเครอืขายแบบไรสาย/เราทเตอรน้ัน

3. หากคุณไมทราบขอมูลความปลอดภัย โปรดปรกึษาผูผลิตเราทเตอร ผูดูแลระบบของคุณ 
หรือผูใหบริการอินเทอรเน็ตของคุณ



23

สําหรบัผูใช Wireless Network อินเทอรเฟส
W

ireless N
etw

ork 

W
indow

s
®

M
acintosh

b การต้ังคาดวยตนเองจากแผงควบคุมโดยใช ตัวชวยการต้ังคา (Windows®, Macintosh 
และอุปกรณเคล่ือนที่)

หากจุดการเขาถึงเครือขายแบบไรสาย/เราทเตอร ของคุณไมรองรับ WPS (Wi-Fi Protected Setup™) หรือ 
AOSS™ ใหบันทึกการติดต้ังเครือขายแบบไรสาย 
ของจุดการเขาถึงเครือขายแบบไรสาย/เราทเตอร ของคุณในพ้ืนท่ีดานลาง

* คียเครือขายอาจถูกเรียกเปนรหัสผาน คียความปลอดภัย หรือคียการเขารหัสก็ได

ตอจากนี้ไปยัง หนา 27

สําคัญ
ถาคุณตองการความชวยเหลือระหวางการต้ังคา และตองการติดตอบรกิารลูกคาสัมพันธของบราเดอร ใหเตรียม 
SSID (ชื่อเครือขาย) และคียเครือขายของคุณใหพร อมลวงหนา เราไมสามารถชวยคุณคนหาขอมูลดังกลาวได

รายการ บันทึกการติดต้ังเครือขายแบบไรสายปจจุบัน

SSID (ชื่อเครือขาย)

คียเครือขาย* (คียความปลอดภัย/คียการเขารหัส)

หมายเหตุ
• หากคุณยังไมทราบขอมูลน้ี (SSID และคียเครือขาย) คุณจะไมสามารถดําเนินการต้ังคาระบบไรสายตอไปได

• เพ่ือคนหาขอมูลน้ี (SSID และคียเครือขาย):

1. ตรวจสอบเอกสารคูมือท่ีใหมาพรอมกับจุดการเข าถึงเครือขายแบบไรสาย/เราทเตอร

2. คาปกติของ SSID อาจเปนชื่อผูผลิตหรอืชื่อรุนของจุดการเขาถึงเครือขายแบบไรสาย/เราทเตอรน้ัน

3. หากคุณไมทราบขอมูลความปลอดภัย โปรดปรกึษาผูผลิตเราทเตอร ผูดูแลระบบของคุณ 
หรอืผูใหบริการอินเทอรเน็ตของคุณ

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

ใชวิธีน้ีถาหากจุดการเขาถึงเครือขายแบบไร สาย/เราทเตอรของคุณรองรับการต้ังคาระบบแบบไรสายอัตโนมติั 
(กดครัง้เดียว) (WPS หรือ AOSS™)

ตอจากนี้ไปยัง หนา 29
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การต้ังคาโดยใชซีดีรอมโปรแกรมการติดต้ังและใชสายเคเบิ้ล USB 
ชั่วคราว (Windows® และ Macintosh)

17 ต้ังคาระบบไรสาย

a ใสแผนซีดีรอมเขาไปยังซีดีรอมไดรฟ

b (Windows®)

คลิก ติดต้ัง MFL-Pro Suite และคลิก ใช 
ในสองหนาถัดไป 
ถาคุณยอมรบัขอตกลงสัญญาใบอนุญาต

(Macintosh)

คลิกสองครั้งท่ีไอคอน BROTHER 
บนเดสกท็อปของคุณ จากน้ันคลิกสองครั้งท่ีไอคอน 
Start Here OSX (เริ่มตนท่ีน่ี OSX) บนหนาจอ 
หากไดรับการแจงเตือน ใหเลือกโมเดลของคุณ

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

สําคัญ
• คุณจําเปนตองใชสายเคเบิ้ล USB 
ชั่วคราวในระหวางการกําหนดคา 
(ไมรวมสายเคเบิ้ล)

• หากคุณใช Windows® XP 
หรือใชสายเคเบิ้ลเครอืขายเพ่ือเชื่อมตอคอมพิวเตอร
ไปยังจุดการเขาถึงเครือขายแบบไรสาย/เราทเตอร
ของคุณ คุณจําเปนตองทราบ SSID 
และคียเครือขายของจุดการเขาถึงเครือขายแบบไร
สาย/เราทเตอรท่ีคุณบันทึกไวในข้ันตอน 16-a 
ในหนาท่ี 22 กอนท่ีคุณจะดําเนินการตอไป

หมายเหตุ
• ถาคุณใชเครื่องใน IEEE 802.1x 
ท่ีรองรับเครือขายแบบไรสาย ใหดูท่ี uu 
คูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช: Using IEEE 802.1x 
authentication

• หนาจอในข้ันตอนน้ีมาจาก Windows® 
หนาจอในคอมพิวเตอรของคุณอาจแตกตางกันไป 
ท้ังน้ีข้ึนอยูกับระบบปฏิบัติการของคุณ

หมายเหตุ
(Windows®)

• และหากหนาจอชื่อโมเดลปรากฏข้ึน 
ใหเลือกเครื่องของคุณ 
และหากหนาจอภาษาปรากฏข้ึน 
ใหเลือกภาษาของคุณ

• ถาหนาจอ Brother ไมปรากฏอัตโนมัติ ไปท่ี 
คอมพิวเตอร (คอมพิวเตอรของฉัน).
(สําหรับ Windows® 8 ใหคลิกไอคอน  (File 
Explorer) บนแถบงาน จากน้ันไปท่ี คอมพิวเตอร)
คลิกสองครัง้ท่ีไอคอนซีดีรอม จากน้ันคลิกสองคร ั้ง 
start.exe

• ถาหนาจอ การควบคุมบัญชีผูใช ปรากฏข้ึน 
ใหคลิก ดําเนินการตอ หรอื ใช

หมายเหตุ
หากการติดต้ังไมดําเนินการตออัตโนมัติ 
ใหเริม่ตนการติดต้ังใหมโดยการนําแผนซีดีรอมออก
และใสเขาไปอีกครั้ง หรือโดยการคลิกสองครัง้ท ี่
โปรแกรม start.exe จากโฟลเดอรราก 
ดําเนินการตอจากข้ันตอน b เพ่ือติดต้ัง MFL-Pro Suite

หมายเหตุ
(Windows®)

เพ่ือติดต้ังไดรเวอร PS (ไดรเวอรเครื่องพิมพ 
BR-Script3) ใหเลือก การติดต้ังแบบกําหนดเอง 
จากน้ันปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ



25

สําหรบัผูใช Wireless Network อินเทอรเฟส
W

ireless N
etw

ork 

W
indow

s
®

M
acintosh

d เมื่อหนาจอ ตรวจพบไฟรวอลล/แอนต้ีไวรัส 
ปรากฏข้ึน ใหเลือก 
เปล่ียนการต้ังคาพอรทไฟรวอลลเพื่อเปดใช 
งานการเชื่อมตอเครือขายและดําเนินการ 
ติดต้ังตอไป (แนะนํา) และคลิก ถัดไป

หากคุณไมไดใช Windows® Firewall 
ใหดูคูมือผูใชของซอฟตแวรสําหรับขอมูลวิธีการเพ่ิม
พอรตเครือขายตอไปน้ี
 สําหรับการสแกนเครือขาย ใหเพ่ิมพอรต UDP 

54925
 สําหรับการรับ PC-FAX แบบเครือขาย 
ใหเพ่ิมพอรต UDP 54926

 หากคุณยังคงมีปญหาเก่ียวกับการเชื่อมตอ
เครือขาย ใหเพ่ิมพอรต UDP 161 และ 137

e เลือก มี ฉันมีสาย USB เพื่อใชในการติดต้ัง 
แลวคลิก ถัดไป

f เชื่อมตอสายเคเบิ้ล USB ชั่วคราวโดยตรง 
(ไมรวมไว) ไปยังคอมพิวเตอรและเครื่อง

g ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:
 ถาหนาจอ การยืนยันการติดต้ัง ปรากฏข้ึน 
ใหทําเครือ่งหมายท่ีกลอง และคลิก ถัดไป 
จากน้ันใหไปท่ี h

 ถาหนาจอ การยืนยันการติดต้ัง ไมปรากฏข้ึน 
ใหไปท่ี i

h ใหเลือก ใช ถาคุณตองการเชื่อมตอดวย SSID 
ในรายการ คลิก ถัดไป และไปท่ี k

i ตัวชวยต้ังคาจะคนหาเครือขายแบบไร
สายท่ีมีอยูจากเครื่องของคุณ เลือก SSID 
ท่ีคุณบันทึกไวสําหรับเครือขายในข้ันตอน 16-a 
ในหนาท่ี 22 แลวคลิก ถัดไป

j ปอน คียเครอืขาย ท่ีคุณบันทึกไวในข้ันตอน 16-a 
ในหนาท่ี 22 แลวคลิก ถัดไป

หมายเหตุ
ถาหนาจอ หมายเหตุที่สําคัญ ปรากฏข้ึน 
ใหอานคําประกาศน้ัน 
ทําเครื่องหมายในชองหลังจากท่ีคุณยืนยัน SSID 
และคียเครือขาย แลวคลิก ถัดไป

หมายเหตุ
• ถารายการวางเปลา 
ใหตรวจดูวาจุดการเขาถึงเครอืขายแบบไรสาย/
เราทเตอรเปดใชงานแลว และกําลังเผยแพร SSID 
จากน้ันใหดูวาเครื่องกับจุดการเขาถึงเครือขายแบบ
ไรสาย/เราทเตอรอยูในขอบเขตของการสื่อสารแบบ
ไรสายของกันและกันหรือไม คลิก รีเฟรช

• ถาจุดการเขาถึงเครือขายแบบไรสาย/เราทเตอร ของ
คุณถูกต้ังคาไวไมใหเผยแพร SSID ใหเพ่ิม SSID 
ดวยตนเองโดยคลิกท่ีปุม ขั้นสูง 
ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอสําหรบัการปอน ชื่อ 
(SSID) แลวคลิก ถัดไป

หมายเหตุ
ถาเครือขายของคุณไมไดกําหนดคาไวสําหรับ 
authentication และการเขารหัส หนาจอ โปรดทราบ! 
จะปรากฏข้ึน เมื่อตองการกําหนดคาตอ ใหคลิก ตกลง
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k ยืนยันการติดต้ังคาเครือขายแบบไรสาย แลวคล ิก 
ถัดไป การติดต้ังคาจะถูกสงไปยังเครื่องของคุณ

l ถอดสาย USB ระหวางคอมพิวเตอรกับเครื่อง 
แลวคลิก ถัดไป

เมือ่ตองการติดต้ัง MFL-Pro Suite 
ใหทําขั้นตอน 19 ตอไป

สําหรับผูใช Windows®:

ตอจากนี้ไปยัง
ขั้นตอน 19-e ในหนาท่ี 35

สําหรับผูใช Macintosh:

ตอจากนี้ไปยัง
ขั้นตอน 19-d ในหนาท่ี 37

หมายเหตุ
• การติดต้ังคาจะยังคงไมเปล่ียนแปลง ถาคุณคลิก 
ยกเลิก

• เพ่ือต้ังคาเลขท่ีอยูไอพีสําหรับเครือ่งของค ุณดวยตน
เอง ใหคลิก เปล่ียน IP แอดเดรส 
และต้ังคาเลขท่ีอยูไอพีท่ีจําเปนสําหรบัเครือขายของ
คุณ

• ถาหนาจอการต้ังคาแบบไรสายลมเหลวปรากฏข้ึน 
ใหคลิก ลองใหม

ยืนยัน! การต้ังคาไรสายจะเสร็จสมบูรณ 
และตัวบงชี้ระดับส่ีระดับที่ดานขวาบนของ 
จอสัมผัส 
ของเครื่องจะแสดงความเขมของสัญญาณไร
สายของจุดการเขาถึงไรสาย/เราทเตอรของ
คุณ
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การต้ังคาดวยตนเองจากแผงควบคุมโดยใช ตัวชวยการต้ังคา 
(Windows®, Macintosh และอุปกรณเคล่ือนที่)

17 ต้ังคาระบบไรสาย

a ท่ีเครื่องของคุณ ใหกด 
กด Setup Wizard (วิซารดชวยติดต้ัง)

b เมื่อ Enable WLAN? 
(เปดใชงานไวรเลสแลนหรือไม?) แสดงข้ึน ใหกด 
Yes (ใช) ซ่ึงจะเริ่มตนการต้ังคาวิซารดไรสาย

c เครื่องจะคนหา SSID ท่ีมีอยู 
ระบบจะใชเวลาเปนนาทีในการแสดงรายการ SSID 
ท่ีมีอยู

ถารายการของ SSID ปรากฏข้ึน ใหปดข้ึนหรือลง 
หรอืกดปุม a หรือ b เพ่ือเลือก SSID 
ท่ีคุณจดไวในข้ันตอนท่ี 16-b ในหนา 23
จากน้ันกด OK (ตกลง)

d ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:
 ถาจุดการเขาถึงเครือขายแบบไรสาย/เราทเตอร 
ของ SSID ท่ีเลือกไวรองรับ WPS 
และเครื่องสอบถามใหใช WPS ใหไปท่ี e

 หากคุณใชวิธี authentication 
และการเขารหัสท่ีตองการคียเครอืขาย ใหไปย ัง f

 หากวิธีการพิสูจนตัวจริงของคุณเปนแบบ Open 
System และโหมดการเขารหัสคือ ไมมี ใหไปยัง 
g

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

f ปอนคียเครือขายท่ีคุณจดไวในข้ันตอน 16-b ท่ีหนา 
23 โดยใชแปนตัวเลขและตัวอักษรใน จอสัมผัส

กด OK (ตกลง) เมื่อคุณปอนอักษรท้ังหมดแลว 
จากน้ันกด Yes (ใช) เพ่ือใชคาติดต้ังของคุณ

g ขณะน้ี 
เครือ่งจะพยายามเชื่อมตอกับเครือขายแบบไรสาย
ของคุณโดยใชขอมูลท่ีคุณปอนไว

ขอความผลการเชื่อมตอปรากฏข้ึนบน จอสัมผัส 
และจะมีการพิมพ WLAN report โดยอัตโนมัติ

หากการเชื่อมตอลมเหลว 
ใหตรวจสอบโคดขอผิดพลาดในรายงานท่ีพิมพและ
อางอิงถึง การแกไขปญหา uu หนา 30

กด OK (ตกลง)

สําคัญ
คุณตองมีการติดต้ังเครือขายแบบไรสายท่ีบันทึกไว
สําหรับเครือขายของคุณในข้ันตอน 16-b ในหนาท่ี 23 
กอนท่ีคุณจะดําเนินการตอไป

หมายเหตุ
ถาคุณใชเครือ่งใน IEEE 802.1x 
ท่ีรองรับเครือขายแบบไรสาย ใหดูท่ี uu 
คูมอืเน็ทเวิรคสําหรับผูใช: Using IEEE 802.1x 
authentication

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

• ถาจุดการเขาถึงเครือขายแบบไรสาย/เราทเตอร ของ
คุณถูกต้ังคาไวไมใหเผยแพร SSID 
คุณจะตองเพ่ิมชื่อ SSID ดวยตนเอง 
สําหรับรายละเอียด: uu คูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช: 
Configuring your machine when the SSID is not 
broadcast

หมายเหตุ
• เมื่อตองการปอนตัวเลขหรืออักขระพิเศษ ใหกด 

 ซํ้าๆ 
จนกวาอักษรท่ีคุณตองการปอนจะปรากฏข้ึน 
จากน้ันกดอักษรท่ีคุณตองการ

• ถาคุณปอนตัวอักษรผิดและตองการเปล่ียน ใหกด d 
หรือ c เพ่ือยายเคอรเซอรไปยังอักษรท่ีไมถูกตองน ั้น 
แลวกด 

• เพ่ือใสเวนวรรค กด Space (เวนวรรค)

• สําหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม ใหดูท่ี ใสขอความ uu 
หนา 33

ยืนยัน! การต้ังคาไรสายจะเสร็จสมบูรณ 
และตัวบงชี้ระดับส่ีระดับที่ดานขวาบนของ 
จอสัมผัส 
ของเครื่องจะแสดงความเขมของสัญญาณไร
สายของจุดการเขาถึงไรสาย/เราทเตอรของ
คุณ
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เมือ่ตองการติดต้ัง MFL-Pro Suite 
ใหทําขั้นตอน 18 ตอไป

สําหรับผูใช Windows®:

ตอจากนี้ไปยัง
หนา 34

สําหรับผูใช Macintosh:

ตอจากนี้ไปยัง
หนา 37

หมายเหตุ
สําหรับผูใชอุปกรณเคล่ือนท่ี 
โปรดดูคูมือการใชงานเครือขายข้ันสูงสําหรับราย
ละเอียดวิธีการใชงานเครื่องของคุณกับอุปกรณเคล่ือน
ท่ีของคุณ เพ่ือดาวนโหลดคําแนะนําผู
ใชสําหรับแอพพลิเคชั่นท่ีคุณใช เขาไปยัง Brother 
Solutions Center ท่ี http://solutions.brother.com/ 
และคลิก Manuals ท่ีหนารุนผลิตภัณฑของคุณ

http://solutions.brother.com/
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การต้ังคาแบบกดคร้ังเดียวโดยใช WPS (Wi-Fi Protected Setup) หร ือ 
AOSS™ (Windows®, Macintosh และอุปกรณเคล่ือนที)่

17 กําหนดคาการติดต้ัง
แบบไรสาย

a ยนืยันวาจุดการเขาถึงเครอืขายแบบไรสาย/เราทเตอร
ของคุณมสีัญลักษณ WPS หรือ AOSS™ 
ดังท่ีแสดงไวดานลาง

b วางเครื่อง Brother 
ภายในขอบเขตของจุดการเขาถึงเครือขายแบบไร
สาย/เราทเตอร WPS หรอื AOSS™ ของคุณ 
ท้ังน้ีขอบเขตอาจแตกตางกันไป 
ข้ึนอยูกับสภาวะแวดลอมของคุณ 
(ดูคําแนะนําท่ีใหมากับจุดการเขาถึงเครือขายแบบ
ไรสาย/เราทเตอรของคุณ)

c ท่ีเครื่องของคุณ ใหกด 
กด WPS/AOSS

d เมื่อ Enable WLAN? 
(เปดใชงานไวรเลสแลนหรือไม?) แสดงข้ึน ใหกด 
Yes (ใช) ซ่ึงจะเริ่มตนการต้ังคาวิซารดไรสาย

e เมื่อ จอสัมผัส ปรากฏคําแนะนําใหเริ่มตน WPS หรือ 
AOSS™ ใหกดปุม WPS หรอื AOSS™ 
บนจุดการเขาถึงเครือขายแบบไรสาย/เราทเตอรของ
คุณ (สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม 
โปรดดูคําแนะนําท่ีใหมากับจุดการเขาถึง/เราทเตอร
ของคุณ)จากน้ันกด OK (ตกลง) บนเครื่องของคุณ

คุณลักษณะน้ีจะตรวจพบโหมด (WPS หรือ 
AOSS™) 
ท่ีจุดการเขาถึงเครือขายแบบไรสาย/เราทเตอร ของ
คุณโดยอัตโนมัติซ่ึงใชเพ่ือกําหนดคาเครื่องของคุณ

f ขอความผลการเชื่อมตอปรากฏข้ึนบน จอสัมผัส 
และจะมีการพิมพ WLAN report โดยอัตโนมัติ

หากการเชื่อมตอลมเหลว 
ใหตรวจสอบโคดขอผิดพลาดในรายงานท่ีพิมพและ
อางอิงถึง การแกไขปญหา uu หนา 30

กด OK (ตกลง)

เมื่อตองการติดต้ัง MFL-Pro Suite 
ใหทําขั้นตอน 18 ตอไป

สําหรบัผูใช Windows®:

ตอจากนี้ไปยัง
หนา 34

สําหรบัผูใช Macintosh:

ตอจากนี้ไปยัง
หนา 37

หมายเหตุ
ถาจุดการเขาถึงเครือขายแบบไรสาย/เราทเตอร ของ
คุณสนับสนุน WPS 
และคุณตองการกําหนดคาเครื่องโดยใชวิธีการ PIN 
(Personal Identification Number) ใหดูท่ี uu 
คูมอืเน็ทเวิรคสําหรับผูใช: Configuration using the 
PIN Method of WPS (Wi-Fi Protected Setup)

ยืนยัน! การต้ังคาไรสายจะเสร็จสมบูรณ 
และตัวบงชี้ระดับส่ีระดับที่ดานขวาบนของ 
จอสัมผัส 
ของเครื่องจะแสดงความเขมของสัญญาณไร
สายของจุดการเขาถึงไรสาย/เราทเตอรของ
คุณ

หมายเหตุ
สําหรับผูใชอุปกรณเคล่ือนท่ี 
โปรดดูคูมือการใชงานเครอืขายข้ันสูงสําหรับราย
ละเอียดวิธีการใชงานเครื่องของคุณกับอุปกรณเคล่ือน
ท่ีของคุณ เพ่ือดาวนโหลดคําแนะนําผู
ใชสําหรับแอพพลิเคชั่นท่ีคุณใช เขาไปยัง Brother 
Solutions Center ท่ี http://solutions.brother.com/ 
และคลิก Manuals ท่ีหนารุนผลิตภัณฑของคุณ

http://solutions.brother.com/
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การแกไขปญหา

เพ่ือคนหาคาติดต้ังไรสาย (ช่ือเครือขาย (SSID) และคียเครือขาย)*

* คียเครือขายอาจถูกเรียกเปนรหัสผาน คียความปลอดภัย หรือคียการเขารหัสก็ได
* หากจุดการเขาถึงเครือขายแบบไรสาย/เราทเตอร มีการต้ังคาไมใหเผยแพร SSID ระบบจะไมพบ SSID โดยอัตโนมัติ 
คุณจะตองใสชื่อ SSID ดวยตนเอง (uu คูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช: Configuring your machine when the SSID is not 
broadcast)

WLAN report
ถา WLAN report ท่ีพิมพแสดงขอมูลวาการเชื่อมตอลมเหลว ใหตรวจสอบโคดขอผิดพลาดในรายงานท่ีพิมพ  
และอางอิงคําแนะนําตอไปน้ี

สําคัญ
ถาคุณตองการความชวยเหลือระหวางการต้ังคา และตองการติดตอบริการลูกคาสัมพันธของบราเดอร ใหเตรียม SSID 
(ชื่อเครือขาย) และคียเครือขายของคุณใหพรอมลวงหนา เราไมสามารถชวยคุณคนหาขอมูลดังกลาวได

1. ตรวจสอบเอกสารคูมือท่ีใหมาพรอมกับจุดการเข าถึงเครือขายแบบไรสาย/เราทเตอร
2. คาปกติของ SSID อาจเปนชื่อผูผลิตหรอืชื่อรุนของจุดการเขาถึงเครือขายแบบไรสาย/เราทเตอรน้ัน
3. หากคุณไมทราบขอมูลความปลอดภัย โปรดปรกึษาผูผลิตเราทเตอร ผูดูแลระบบของคุณ 
หรอืผูใหบริการอินเทอรเน็ตของคุณ

รหัสขอผิดพลาด แนะนําวิธีการแกไข

TS-01

ไมไดเรียกใชการติดต้ังแบบไรสาย ใหเปดคาติดต้ังแบบไรสาย 

- ถาสายเคเบิ้ล LAN เชื่อมตอกับเครื่องของคุณอยู  ใหถอดออก และเปดคาติดต้ังไรสายของเครื่อง

1. บนเครื่อง ใหกด 
2. กด Network (เครือขาย)
3. กด WLAN จากน้ัน Setup Wizard (วิซารดชวยติดต้ัง)
4. เมื่อ Enable WLAN? (เปดใชงานไวรเลสแลนหรอืไม?) แสดงข้ึน ใหกด Yes (ใช) 
ซ่ึงจะเริ่มตนการต้ังคาวิซารดไรสาย

TS-02

ไมพบจุดการเขาถึงเครือขายแบบไรสาย/เราทเตอร

- ตรวจสอบสี่ประเด็นตอไปน้ี
1. ตรวจสอบใหแนใจวาจุดการเขาถึงเครือขายแบบไรสาย/เราทเตอรเปดใชงานอยู
2. ยายเครื่องไปยังพ้ืนท่ีไมมีสิ่งกีดขวาง 
หรือเขาใกลจุดการเขาถึงเครือขายแบบไรสาย/เราทเตอรมากข้ึน

3. วางเครื่องของคุณหางจากจุดการเขาถึงเครือขายแบบไรสาย/เราทเตอร
ประมาณหน่ึงเมตรชั่วคราว เมือ่คุณกําหนดคาการต ิดต้ังแบบไรสาย

4. ถาจุดการเขาถึงเครือขายแบบไรสาย/เราทเตอร ของคุณใชการกรอง MAC แอดเดรส ใหยืนยันวา 
MAC แอดเดรสของเครือ่ง Brother ใชไดในตัวกรอง (ดู พิมพรายงานการกําหนดคาเครือขาย uu 
หนา 39)

- หากคุณปอน SSID และขอมูลความปลอดภัยดวยตนเอง 
(SSID/วิธีการพิสูจนตัวจริง/วิธีการเขารหัส/คียเครือขาย) ขอมูลอาจไมถูกตอง
ยืนยัน SSID และขอมูลความปลอดภัยอีกครั้ง (ดู เพ่ือคนหาคาติดต้ังไรสาย (ชื่อเครือขาย (SSID) 
และคียเครือขาย)* uu หนา 30) ปอนขอมูลท่ีถูกตองอีกครั้งหากจําเปน

TS-03

คาติดต้ังเครือขายแบบไรสายและความปลอดภัยท ี่คุณปอนอาจไมถูกตอง

ยืนยันวาการต้ังคาเครือขายแบบไรสายน้ันถูกตอง (ดู เพ่ือคนหาคาติดต้ังไรสาย (ชื่อเครือขาย (SSID) 
และคียเครอืขาย)* uu หนา 30)

* ตรวจสอบวา SSID/วิธีการพิสูจนตัวจริง/วิธีเขารห ัส/คียเครือขาย ท่ีปอนหรือเลือกน้ันถูกตองหรือไม
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TS-04

วิธีการ 
authentication/การเขารหัสท่ีใชโดยจุดการเขาถึงเครือขายแบบไรสาย/เราทเตอรท่ีเลือกไวไมไดรับ
การสนับสนุนจากเครื่องของคุณ 

สําหรับโหมดโครงสรางพ้ืนฐาน ใหเปล่ียนวิธีการ authentication 
และการเขารหัสของจุดการเขาถึงเครือขายแบบไรสาย/เราทเตอร 
เครื่องของคุณสนับสนุนวิธีการพิสูจนตัวจริงต อไปน้ี WPA™, WPA2™, OPEN และแชรคีย WPA 
สนับสนุนวธีิการเขารหัส TKIP หรือ AES WPA2 สนับสนุนวิธ ีการเขารหัส AES OPEN และแชรคีย 
สอดคลองกับการเขารหัส WEP

หากปญหาของคุณยังไมไดรับการแกไข คาติดต้ัง SSID หรอืเครอืขายท่ีคุณปอนอาจไมถูกตอง 
ยืนยันวาการต้ังคาเครือขายแบบไรสายน้ันถกูตอง (ดู เพ่ือคนหาคาติดต้ังไรสาย (ชื่อเครือขาย (SSID) 
และคียเครอืขาย)* uu หนา 30)

ตารางรวมวิธี Authentication และวิธีการเขารหัส

สําหรับโหมดแอดฮอคใหเปล่ียนวิธี authentication 
และวิธีการเขารหัสของคอมพิวเตอรสําหรับการติดต้ังแบบไรสาย
เครื่องของคุณรองรับวิธีการพิสูจนตัวจริงแบบ OPEN เทาน้ัน โดยมีการเขารหัส WEP 
ท่ีสามารถเลือกใชได

TS-05

ขอมูลความปลอดภัย (SSID/คียเครือขาย) ไมถูกตอง

ยืนยันวา SSID และขอมูลความปลอดภัย (คียเครอืขาย) น้ันถูกตอง (ดู เพ่ือคนหาคาติดต้ังไรสาย 
(ชื่อเครือขาย (SSID) และคียเครอืขาย)* uu หนา 30)

ถาเราทเตอรใชการเขารหัส WEP ใหปอนคียท่ีใชเปนคีย WEP แรก เครื่องของคุณรองรับการใชคีย 
WEP คียแรกเทาน้ัน

TS-06

ขอมูลความปลอดภัยของระบบแบบไรสาย (วิธีการพิสูจนตัวจริง/วิธีการเขารหัส/คียเครือขาย) 
ไมถูกตอง

ยืนยันวาขอมูลความปลอดภัยของระบบไรสายท่ีแสดงใน “ตารางรวมวิธี Authentication 
และวิธีการเขารหัส” ในขอผิดพลาด TS-04
ถาเราทเตอรใชการเขารหัส WEP ใหปอนคียท่ีใชเปนคีย WEP แรก เครื่องของคุณรองรับการใชคีย 
WEP คียแรกเทาน้ัน

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

รหัสขอผิดพลาด แนะนําวิธีการแกไข

วิธีการพิสูจนตัวจริง วิธีการเขารหัส

WPA-Personal
TKIP

AES

WPA2-Personal AES

OPEN
WEP

NONE (ไมมีการเขารหัส)

แชรคีย WEP
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TS-07

เครื่องไมพบจุดการเขาถึงเครือขายแบบไรสาย/เราทเตอรท่ีมีการเปดใชงาน WPS หรือ AOSS™ 

เพ่ือกําหนดคาการติดต้ังแบบไรสายโดยใช WPS หรือ AOSS™ 
คุณตองใชท้ังเครื่องของคุณและจุดการเขาถึงเครือขายแบบไรสาย/เราทเตอร
ยืนยันวาจุดการเขาถึงเครือขายแบบไรสาย/เราทเตอรของคุณรองรบั WPS หรือ AOSS™ 
และลองเริ่มตนอีกครั้ง

หากคุณไมทราบวิธีการใชจุดการเขาถึงเครือขายแบบไรสาย/เราทเตอรโดยใช WPS หรือ AOSS™ 
ใหดูท่ีเอกสารคูมอืท่ีจัดใหพรอมกับจุดการเขาถึงเครือขายแบบไรสาย/เราทเตอร 
หรือสอบถามผูผลิตจุดการเขาถึงเครือขายแบบไรสาย/เราทเตอรของคุณ 
หรือสอบถามผูดูแลระบบเครือขายของคุณ

TS-08

พบจุดการเขาถึงเครอืขายแบบไรสาย/เราทเตอรต้ังแตสองจดุข้ึนไปท่ีมีการเปดใชงาน WPS หรอื 
AOSS™ 

- ยืนยันวามีจุดการเขาถึงเครือขายแบบไรสาย/เราทเตอรเพียงจุดเดียวเทาน้ันภายในชวงท่ี WPS หรือ 
AOSS™ ใชงานได และลองอีกครั้ง

- ลองเริ่มตนอีกครัง้หลังผานไปสองถึงสามนาทีเพ่ือหลีกเล่ียงสัญญาณรบกวนจากจุดการเขาถึงเครือ
ขายแบบไรสาย/เราทเตอรอ่ืน

รหัสขอผิดพลาด แนะนําวิธีการแกไข
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ใสขอความ

เมื่อคุณต้ังคาตัวเลือกเมนูบางตัวเลือก คุณอาจตองใสขอความใหกับเครื่อง
กด  ซํ้าๆ เพ่ือเลือกตัวอักษร ตัวเลข และอักขระพิเศษท่ีตองการ
กด  เพ่ือสลับระหวางตัวพิมพเล็กและตัวพิมพใหญ

ชองวางสําหรับแทรก
เพ่ือใสเวนวรรค กด Space (เวนวรรค)

การแกไข
ถาคุณปอนตัวอักษรผิดและตองการเปล่ียน ใหกด d หรอื c เพ่ือยายเคอรเซอรไปใตอักษรท่ีไมถูกตองน ั้น แลวกด  
ปอนอักษรท่ีถูกตองอีกครั้ง

หมายเหตุ
• อักษรท่ีมีอยูอาจแตกตางกันไป ข้ึนอยูกับประเทศของคุณ
• รูปแบบการจัดเรียงแปนพิมพอาจแตกตางกันไป 
ข้ึนอยูกับคาติดต้ังฟงกชั่นของคุณ
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ติดต้ังไดรเวอรและซอฟตแวร 
(Windows® XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/
Windows® 7/Windows® 8) (MFC-9330CDW / MFC-9340CDW)

18 กอนคุณทําการติดต้ัง

a ตรวจสอบวาคอมพิวเตอรของคุณเปดอยู 
และคุณเขาสูระบบดวยสิทธ์ิผูดูแลระบบ

19 ติดต้ัง MFL-Pro Suite

a ใสแผนซีดีรอมเขาไปยังซีดีรอมไดรฟ 
และหากหนาจอชื่อโมเดลปรากฏข้ึน 
ใหเลือกเครื่องของคุณ 
และหากหนาจอภาษาปรากฏข้ึน 
ใหเลือกภาษาของคุณ

b คลิก ติดต้ัง MFL-Pro Suite และคลิก ใช 
ในสองหนาถัดไป 
ถาคุณยอมรบัขอตกลงสัญญาใบอนุญาต

c เลือก การเชื่อมตอเครือขายแบบไรสาย แลวคลิก 
ถัดไป

d เมื่อหนาจอ ตรวจพบไฟรวอลล/แอนต้ีไวรัส 
ปรากฏข้ึน ใหเลือก 
เปล่ียนการต้ังคาพอรทไฟรวอลลเพื่อเปดใช 
งานการเชื่อมตอเครือขายและดําเนินการ 
ติดต้ังตอไป (แนะนํา) และคลิก ถัดไป

หากคุณไมไดใช Windows® Firewall 
ใหดูคูมือผูใชของซอฟตแวรสําหรับขอมูลวิธีการเพ่ิม
พอรตเครือขายตอไปน้ี
 สําหรับการสแกนเครือขาย ใหเพ่ิมพอรต UDP 

54925
 สําหรับการรับ PC-FAX แบบเครือขาย 
ใหเพ่ิมพอรต UDP 54926

 หากคุณยังคงมีปญหาเก่ียวกับการเชื่อมตอ
เครือขาย ใหเพ่ิมพอรต UDP 161 และ 137

สําคัญ
• หากมีโปรแกรมใดกําลังทํางานอยู 
ใหปดโปรแกรมน้ัน

• หนาจออาจมีความแตกตางกันไป 
ท้ังน้ีข้ึนอยูกับระบบปฏิบัติการของคุณ

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

• ปดการใชงานซอฟตแวรไฟรวอลสวนบุคคลท้ังหมด 
(นอกจาก Windows® Firewall) แอนต้ีสปายแวร 
หรือแอพพลิเคชั่นปองกันไวรัสในระหวางชวงเวลา
การติดต้ัง

หมายเหตุ
• ถาหนาจอ Brother ไมปรากฏอัตโนมัติ ไปท่ี 
คอมพิวเตอร (คอมพิวเตอรของฉัน).
(สําหรับ Windows® 8 ใหคลิกไอคอน  (File 
Explorer) บนแถบงาน จากน้ันไปท่ี คอมพิวเตอร)
คลิกสองครัง้ท่ีไอคอนซีดีรอม จากน้ันคลิกสองคร ั้ง 
start.exe

• ถาหนาจอ การควบคุมบัญชีผูใช ปรากฏข้ึน 
ใหคลิก ดําเนินการตอ หรอื ใช

หมายเหตุ
หากการติดต้ังไมดําเนินการตออัตโนมัติ 
ใหเริม่ตนการติดต้ังใหมโดยการนําแผนซีดีรอมออก
และใสเขาไปอีกครั้ง หรือโดยการคลิกสองครัง้ท ี่
โปรแกรม start.exe จากโฟลเดอรราก 
ดําเนินการตอจากข้ันตอน b เพ่ือติดต้ัง MFL-Pro Suite

หมายเหตุ
เพ่ือติดต้ังไดรเวอร PS (ไดรเวอรเครื่องพิมพ 
BR-Script3) ใหเลือก การติดต้ังแบบกําหนดเอง 
จากน้ันปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ
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e เลือกเครื่องจากรายการ จากน้ันคลิก ถัดไป

f การติดต้ังจะดําเนินการตอโดยอัตโนมัติ 
ท้ังน้ีระบบจะหนาจอการติดต้ังปรากฏข้ึนครั้งละหน่ึง
หนาจอ และเมื่อไดรบัการแจงเตือน 
ใหปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

g เมื่อหนาจอ การลงทะเบียนออนไลน ปรากฏข้ึน 
ใหทําการเลือกและปฏิบัติตามคําแนะนําบน
หนาจอท่ีปรากฏ 
เมื่อคุณเสร็จสิ้นข้ันตอนการลงทะเบียนแลว ใหคลิก 
ถัดไป

h เมื่อหนาจอ การติดต้ังเสร็จส้ิน ปรากฏข้ึน 
ใหเลือกตัวเลือกของคุณ จากน้ันคลิก ถัดไป

20 เสร็จกระบวนการและรีสตารท

a คลิก เสร็จ เพ่ือรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ 
หลังจากรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร 
คุณจะตองเขาสูระบบดวยสิทธ์ิผูดูแลระบบ

21 ติดต้ัง MFL-Pro Suite 
บนคอมพิวเตอรเพ่ิมเติม 
(ถาจําเปน)

หากคุณตองการใชเครื่องพิมพกับคอมพิวเตอรหลายเครื่อง
บนเครือขาย ใหติดต้ัง MFL-Pro Suite 
บนคอมพิวเตอรแตละเครื่อง ไปยังข้ันตอนท่ี 18 
ในหนาท่ี 34.

หมายเหตุ
• ถาการต้ังคาไรสายของคุณลมเหลว คลิกปุม 
การติดต้ังแบบไรสาย 
และดําเนินการตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือใหการ
กําหนดคาไรสายเสร็จสมบูรณ

• หากคุณใช WEP และจอสัมผัสแสดง Connected 
(เชื่อมตอแลว) แตไมพบเครือ่งของคุณ 
ตรวจสอบใหแนใจวาคุณปอนคีย WEP อยางถูกตอง 
คีย WEP เปนแบบตรงตามตัวพิมพ

สําคัญ
หามยกเลิกหนาจอใดๆ ในระหวางการติดต้ัง 
อาจใชเวลาหลายนาทีเพ่ือใหหนาจอท้ังหมดปรากฏข้ึน

หมายเหตุ
ถาหนาจอ การรักษาความปลอดภัยของ Windows 
ปรากฏข้ึน ใหเลือกกลองทําเครื่องหมาย และคลิก 
ติดต้ัง 
เพ่ือดําเนินการติดต้ังใหเสร็จสมบูรณอยางถูกตอง

หมายเหตุ
• หากขอความแสดงความผิดพลาดปรากฏขึ้นใน
ระหวางการติดต้ังซอฟตแวร 
ใหดําเนินการดังน้ี

- สําหรบัผูใช Windows® XP, Windows Vista® 
และ Windows® 7 ใหรัน การวินิจฉัยการติดต้ัง 

ท่ีอยูใน  (เริ่ม) > โปรแกรมทั้งหมด > 
Brother > MFC-XXXX LAN 
(เมื่อชื่อรุนของคุณคือ MFC-XXXX)

- สําหรบัผูใช Windows® 8 เพ่ือรัน 
การวินิจฉัยการติดต้ัง คลิกสองครั้งท่ีไอคอน 

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

• ท้ังน้ีข้ึนอยูกับการติดต้ังคาความปลอดภัยของคุณ 
เมื่อคุณใชเครือ่งหรอืซอฟตแวรของเครื่อง 
อาจมีหนาตาง Windows® Security 
หรือซอฟตแวรปองกันไวรสัปรากฏข้ึน 
โปรดอนุญาตใหหนาตางดําเนินตอไป

หมายเหตุ
ใบอนุญาตเครือขาย (Windows®)
ผลิตภัณฑน้ีมีใบอนุญาต PC สําหรับผูใชมากถึงหาราย 
และใบอนุญาตน้ีสนับสนุนการติดต้ัง MFL-Pro Suite 
รวมถึง Nuance™ PaperPort™ 12SE 
บนเครื่องพีซีมากถึงหาเครื่องบนเครอืขาย 
ในกรณีท่ีคุณตองการใชเครื่องพีซีมากกวาหาเครื่องท่ีมี
การติดต้ัง Nuance™ PaperPort™ 12SE 
โปรดซ้ือแพ็ค Brother NL-5 
ซ่ึงเปนแพ็คสัญญาใบอนุญาต PC 
หลายรายการสําหรับผูใชเพ่ิมเติมสูงสุดหาราย 
และเมื่อตองการซ้ือแพ็ค NL-5 
โปรดติดตอตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑบราเดอรท่ีถูก
ตองหรือติดตอบริการลูกคาสัมพันธของบราเดอร
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สิ้นสุด ขณะนี้การติดต้ังเสร็จ
สมบูรณแลว

หมายเหตุ
• สําหรับผูใช Windows® 8 
ถาคูมือการใชงานของบราเดอรในซีดีรอมเปนร ูปแบบ
ไฟล PDF ใหเปดดูดวย Adobe® Reader® ถาคุณมี 
Adobe® Reader® 
ติดต้ังอยูในเครื่องคอมพิวเตอรของคุณแลวแต ไม
สามารถเปดไฟลได Adobe® Reader® 
ใหเปล่ียนการเชื่อมโยงไฟลสําหรับไฟล PDF (ดู 
วิธีการเปดไฟล PDF ใน Adobe® Reader® 
(Windows® 8) uu หนา 40)

• ไดรเวอรเครื่องพิมพตามขอกําหนด XML Paper 
Specification
ไดรเวอรเครื่องพิมพตามขอกําหนด XML Paper 
Specification เปนไดรเวอรซ่ึงเหมาะสมท่ีสุดสําหรับ 
Windows Vista®, Windows® 7 และ 
Windows® 8 
เมื่อพิมพจากแอพพลิเคชั่นท่ีใชขอกําหนด XML 
Paper Specification 
โปรดดาวนโหลดไดรเวอรลาสุดจาก Brother 
Solutions Center ท่ี 
http://solutions.brother.com/

http://solutions.brother.com/
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ติดต้ังไดรเวอรและซอฟตแวร 
(Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x) 
(MFC-9330CDW / MFC-9340CDW)

18 กอนคุณทําการติดต้ัง

a ตรวจสอบใหแนใจวาเครือ่งของ
คุณกําลังเชื่อมตอกับแหลงจายไฟ AC และเครื่อง 
Macintosh ของคุณเปดอยู 
คุณตองเขาสูระบบดวยสิทธ์ิผูดูแลระบบ

19 ติดต้ัง MFL-Pro Suite

a ใสซีดีรอมของคุณในไดรฟซีดีรอม 
จากน้ันคลิกสองครั้งท่ีไอคอน BROTHER 
บนเดสกท็อปของคุณ

b ดับเบิ้ลคลิกไอคอน Start Here OSX 
(เริ่มตนท่ีน่ี OSX) หากไดรับการแจงเตือน 
ใหเลือกโมเดลของคุณ

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

d เลือกเครื่องของคุณจากรายการ จากน้ันคลิก Next 
(ถัดไป)

e ท้ังน้ีระบบจะหนาจอการติดต้ังปรากฏข้ึนครั้งละหน่ึง
หนาจอ และเมือ่ไดรับการแจงเตือน 
ใหปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

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

หมายเหตุ
ถาการติดต้ังแบบไรสายลมเหลว หนาจอ Wireless 
Device Setup Wizard 
(วิซารดการติดต้ังอุปกรณไรสาย) จะปรากฏข้ึน 
ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือกําหนดคาแบบ
ไรสายใหเสร็จสมบูรณ

หมายเหตุ
• ถามีโมเดลเดียวกันหลายเครื่องเชื่อมตอกันในเครือ
ขายของคุณ 
เลขท่ีอยูไอพีจะปรากฏข้ึนเพ่ือชวยใหคุณระบ ุเครื่อง
ของคุณได

• คุณสามารถทราบเลขท่ีอยูไอพีของเครือ่งโดยพิมพ
รายงานการกําหนดคาเครือขาย (ดู 
พิมพรายงานการกําหนดคาเครือขาย uu หนา 39)

สําคัญ
หามยกเลิกหนาจอใดๆ ในระหวางการติดต้ัง 
อาจใชเวลาสองถึงสามนาทีเพ่ือใหการติดต้ังเสร็จ
สมบูรณ

หมายเหตุ
ถาหนาจอ Setup Network "Scan to" name 
(ต้ังคาชื่อเครือขาย "สแกนไปท่ี") ปรากฏข้ึน 
ใหดําเนินการตามคําแนะนําตอไปน้ี

1) ปอนชื่อสําหรับ Macintosh ของคุณ (ความยาวสูงสุด 
15 อักษร)

2) คลิก Next (ถัดไป) ไปยัง f

ชื่อท่ีคุณปอนจะปรากฏข้ึนบน จอสัมผัส 
ของเครื่องเมื่อคุณกดปุม Scan (สแกน) 
และเลือกตัวเลือกสแกน (สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม uu 
คูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช)

http://solutions.brother.com/
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f เมื่อหนาจอ Add Printer (เพ่ิมเครื่องพิมพ) 
ปรากฏข้ึน ใหคลิก Add Printer (เพ่ิมเครือ่งพิมพ)

g เลือกเครื่องของคุณจากรายการ คลิก Add (เพ่ิม) 
จากน้ันคลิก Next (ถัดไป)

(OS X v10.8.x)

เลือกไดรเวอร MFC-XXXX CUPS 
จากเมนูแบบปอบ-อัพ Use (ใช) (โดยท่ี XXXX 
คือชื่อรุนของคุณ)

20 ดาวนโหลดและติดต้ัง 
Presto! PageManager

เมื่อติดต้ัง Presto! PageManager 
จะมีการเพ่ิมความสามารถ OCR ใน Brother 
ControlCenter2 คุณสามารถสแกน แบงปน 
และจัดระเบียบภาพถายและเอกสารไดงายโดยใช 
Presto! PageManager

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

21 ติดต้ัง MFL-Pro Suite 
บนคอมพิวเตอรเพ่ิมเติม 
(ถาจําเปน)

หากคุณตองการใชเครื่องพิมพกับคอมพิวเตอรหลายเครื่อง
บนเครือขาย ใหติดต้ัง MFL-Pro Suite 
บนคอมพิวเตอรแตละเครื่อง ไปยังข้ันตอนท่ี 18 
ในหนาท่ี 37.

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

ยืนยัน! ขณะนี้ การติดต้ัง MFL-Pro Suite 
เสร็จสมบูรณแลว 
ไปยังขั้นตอนที่ 20 ในหนาที่ 38.

สิ้นสุด ขณะนี้การติดต้ังเสร็จ
สมบูรณแลว
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สําหรับผูใชระบบ Network

การบริหารจัดการบนเว็บ 
 (เว็บบราวเซอร)

เซิรฟเวอรการพิมพของ Brother 
มีการติดต้ังดวยเว็บเซิรฟเวอร 
ซ่ึงชวยใหคุณสามารถตรวจสอบสถานะหรือเปล่ียนการ
ติดต้ังการกําหนดคาบางรายการโดยใช HTTP (Hyper Text 
Transfer Protocol)

a เปดเบราวเซอรของคุณ

b พิมพ “http://เลขท่ีอยูไอพีของเครื่อง/” 
ในแถบท่ีอยูของเบราวเซอร (โดยท่ี 
“เลขท่ีอยูไอพีของเครื่อง” 
คือเลขท่ีอยูไอพีของเครื่อง Brother 
หรอืชื่อเซิรฟเวอรการพิมพ)
 ตัวอยางเชน: http://192.168.1.2/

พิมพรายงานการกําหนดคาเครือขาย

คุณสามารถพิมพรายงานการกําหนดคาเครือขาย
เพ่ือยืนยันคาติดต้ังเครือขายปจจุบัน

a กด 

b กด All Settings (การต้ังคาท้ังหมด)

c ปดน้ิวข้ึนหรอืลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Print Reports (พิมพรายงาน)

กด Print Reports (พิมพรายงาน)

d ปดน้ิวข้ึนหรอืลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Network Configuration 
(การกําหนดคาเครือขาย)

กด Network Configuration 
(การกําหนดคาเครือขาย)

e กด OK (ตกลง)

เครือ่งจะพิมพคาติดต้ังเครือขายปจจุบัน

เรียกคืนการตั้งคาเครือขายใหเปนคา
เร่ิมตนจากโรงงานอีกคร้ัง

คุณสามารถเรียกคืนคาติดต้ังเครือขายท้ังหมดของ
เซิรฟเวอรเครือ่งพิมพ/เครื่องสแกนภายในตัวใหเปนคาเริ่ม
ตนจากโรงงาน

a กด 

b กด All Settings (การต้ังคาท้ังหมด)

c ปดน้ิวข้ึนหรอืลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Network (เครอืขาย)

กด Network (เครือขาย)

d ปดน้ิวข้ึนหรอืลง หรือกด a หรือ b เพ่ือแสดง 
Network Reset (รีเซ็ตเครือขาย)

กด Network Reset (รีเซ็ตเครือขาย)

e กด Yes (ใช)

f กด Yes (ใช) นานสองวินาที

เครือ่งจะรสีตารท ใหถอดสายเชื่อมตอ 
และหลังจากเครื่องรีสตารทเสร็จแลว 
ใหเชื่อมตอสายอีกครั้ง

หมายเหตุ
เราขอแนะนําใหใช Windows® Internet 
Explorer® 8.0/9.0 สําหรบั Windows® และ 
Safari 5.0 สําหรับ Macintosh นอกจากน้ี 
โปรดตรวจสอบใหแนใจวา JavaScript 
และคุกก้ีมีการเปดใชงานเสมอในทุกเบราวเซอร ท่ีคุณ
ใช ในการใชเว็บบราวเซอร 
คุณจะตองทราบเลขท่ีอยูไอพีของเซิรฟเวอรการพิมพ 
ซ่ึงจะแสดงรายการในใบรายงานการกําหนดคาเครือ
ขาย

หมายเหตุ
ถาคุณกําหนดคารหัสผานท่ีไมบังคับใหกําหนดไวใน
การเขาสูระบบ 
คุณตองปอนรหัสผานเมื่อมีการแจงเตือนเพ่ือเขาถึงการ
บริหารจัดการบนเว็บ

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม: uu 
คูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช: Web Based 
Management
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การแกไขสี

ความเขมจางของสีในเอกสารท่ีพิมพออกมาแตละส ีอาจ
แตกตางกันไป โดยข้ึนอยูกับสิ่งแวดลอมของเคร ื่อง 
ปจจัยตางๆ เชน อุณหภูมิและความชื้น อาจสงผลตอสีได 
การปรับแตงคาของสีและการลงทะเบียนสีชวยคุณปรับปรุง
ความเขมของสีและตําแหนงการพิมพของแตละสี

การปรับแตงคาของสี
การปรับแตงคาของสีชวยคุณปรับปรุงความเขมของสี

การใชคอนโทรลพาเนล

a กด  (Toner (ผงหมึก (โทนเนอร)))

b กด Calibration (การปรับแตงคาของสี)

c กด Calibrate (ปรับเทียบ)

d กด Yes (ใช)

e กด  

การลงทะเบียนสี
การลงทะเบียนอัตโนมัติ
การลงทะเบียนสีชวยคุณปรับปรุงตําแหนงการพิมพ ของแต
ละสี

a กด  (Toner (ผงหมึก (โทนเนอร)))

b กด Auto Regist. (ลงทะเบียนอัตโนมัติ)

c กด Yes (ใช)

d กด 

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

a เล่ือนเมาสของคุณไปยังมุมลางขวาของเดสกท็อป 
เมื่อแถบเมนูปรากฏข้ึน คลิก การต้ังคา จากน้ันคลิก 
แผงควบคุม

b คลิก โปรแกรม และคลิก โปรแกรมเริ่มตน 
จากน้ันคลิก 
สรางความสัมพันธระหวางชนิดแฟมหรือ 
โพรโทคอลกับโปรแกรม

c เลือก .pdf จากน้ันคลิกท่ีปุม เปล่ียนโปรแกรม

d คลิก Adobe Reader ไอคอนถัดจาก .pdf 
จะเปล่ียนเปนไอคอน 'Adobe Reader'

Adobe® Reader® 
จะเปนแอพพลิเคชั่นพ้ืนฐานสําหรับเปดไฟลได .pdf 
ไปจนกวาคุณจะเปล่ียนแปลงการเชื่อมโยงไฟล

Brother CreativeCentre

เพ่ือสรางสรรคงานจากแรงบันดาลใจ หากคุณกําลังใช 
Windows® ใหดับเบิ้ลคลิกไอคอน Brother 
CreativeCentre 
บนเดสกท็อปเพ่ือเขาถึงเว็บไซตฟรีท่ีมีแนวค ิดและ
ทรัพยากรมากมายสําหรับการใชงานสวนบุคคลและ
ในการทํางาน

สําหรับผูใช Windows® 8 คลิก  (Brother Utilities) 
จากน้ันคลิกรายการแบบดึงลง และเลือกชื่อรุนของคุณ 
(หากยังไมไดเลือก) คลิก ใชงานเพิ่มเติม 
ในแถบนําทางทางดานซาย จากน้ันคลิก Brother 
Creative Center

ผูใช Mac สามารถเขาถึง Brother CreativeCentre 
ท่ีเว็บแอดเดรสน้ี:

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

หมายเหตุ
• ถาคุณพิมพโดยใชคุณลักษณะพิมพโดยตรง (Direct 

Print) (MFC-9330CDW / MFC-9340CDW) 
หรือไดรเวอรเครื่องพิมพ BR-Script 
คุณตองทําการปรับแตงคาของสีจากแผงควบคุม (ดู 
การใชคอนโทรลพาเนล uu หนา 40)

• ถาคุณพิมพโดยใชไดรเวอรเครื่องพิมพ Windows® 
ไดรเวอรจะไดรับขอมูลการปรบัแตงคาของสีโดย
อัตโนมัติถาท้ัง ใชขอมูลการตรวจเทียบ และ 
รับขอมูลอุปกรณโดยอัตโนมัติ เปดอยู (uu 
คูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช)

• ถาคุณพิมพโดยใชไดรเวอรเครื่องพิมพ แม็คอินทอช 
คุณตองทําการปรับแตงคาของสีโดยใช 
Status Monitor หลังจากเปด Status Monitor 
ใหเลือก Color Calibration (การตรวจเทียบสี) 
จากเมนู Control (ควบคุม) (uu 
คูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช)

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


41

วัสดุการพิมพ

วัสดุการพิมพ

เมื่อไดเวลาท่ีควรเปล่ียนวัสดุสิ้นเปลืองเชนผงหมึก (โทนเนอร) หรือแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
จะปรากฏขอความแสดงขอผิดพลาดใน จอสัมผัส ของเครื่องของคุณ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับว ัสดุการพิมพของเครื่อง 
โปรดเยี่ยมชมเราท่ี http://www.brother.com/original/ หรือติดตอตัวแทนจําหนาย Brother ในทองถิ่นของคุณ

หมายเหตุ
ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) และตลับผงหมึก (โทนเนอร ) เปนชิ้นสวนสองชิ้นท่ีแยกกัน

ตลับผงหมึก (โทนเนอร) ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)

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

ชุดสายพานลําเลียงกระดาษ กลองใสผงหมึก (โทนเนอร) ที่ใชแลว

BU-220CL WT-220CL

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการเปล่ียนวัสดุสิ้นเปลือง: uu คูมือระดับพ้ืนฐานสําหรับผูใช: การเปล่ียนวัสดุสิ้นเปลือง

http://www.brother.com/original/
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เคร่ืองหมายการคา
โลโก Brother เปนเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของบร ิษัท Brother Industries จํากดั
Brother เปนเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของบริษัท Brother Industries จํากัด
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server และ Internet Explorer เปนเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนหรือเคร่ืองหมายการคาของ Microsoft 
Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่น
Apple, Macintosh, Safari และ Mac OS เปนเคร่ืองหมายการคาของ Apple Inc. ท ี่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอืน่
Linux เปนเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ Linus Torvalds ในสหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ
Adobe และ Reader เปนเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนหรือเคร่ืองหมายการคาของบริษทั Adobe Systems ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่น
Wi-Fi Direct, Wi-Fi Protected Setup (WPS), WPA และ WPA2 เปนเคร่ืองหมายของ Wi-Fi Alliance
AOSS เปนเคร่ืองหมายการคาของ Buffalo Inc.
Android เปนเคร่ืองหมายการคาของ Google Inc.
Nuance, โลโก Nuance, PaperPort และ ScanSoft เปนเคร่ืองหมายการคาหร ือเคร่ืองหมายการคาที่จดทะเบียนของ Nuance Communications, Inc. 
หรือบริษัทในเครือในสหรัฐและ/หรือประเทศอื่น
แตละบริษัทที่เปนเจาของซอฟตแวรที่กลาวถ ึงในคูมือน้ีมขีอตกลงสัญญาใบอนุญาตซอฟตแวร ที่จําเพาะกับโปรแกรมที่บริษัทน้ันๆ เปนเจาของ

ชื่อการคาและชื่อผลิตภัณฑของบริษัทใดๆ ที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ เอกสารที่เก่ียวของและเอกสารอ ื่นๆ ของ Brother 
เปนเคร่ืองหมายการคาและเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของบริษัทที่เก่ียวของดังกลาวทั้งหมด

Compilation และ Publication
ภายใตการควบคุมดูแลของบริษัท Brother Industries จํากัด 
คูมือเลมน้ีมีการรวบรวมและเผยแพรโดยครอบคล ุมคําอธิบายผลิตภณัฑลาสุดและขอมูลจําเพาะตางๆ
เน้ือหาของคูมือเลมน้ีและขอมูลจําเพาะของผล ิตภัณฑน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบ
Brother ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงขอมูลจําเพาะและเอกสารประกอบที่มีอยูในคูมือเลมน้ีโดยไม จําเปนตองแจงใหทราบ 
และไมตองรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ (รวมถึงทีเ่กิดข้ึนตามมา) ซึง่เกิดจากความเชือ่ถือในเอกสารประกอบที่นําเสนอ 
รวมถึงแตไมจํากดัเฉพาะขอผิดพลาดเกี่ยวกับการพิมพ และขอผิดพลาดอืน่ๆ ที่เกี่ยวของกบัการเผยแพร

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