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สาํหรับผูใชท่ีมีความบกพรองในการมองเห็น
คุณสามารถอานคูมือนี้โดยใชซอฟตแวร ‘สังเคราะหเสียง (text-to-speech)’ 

ในโปรแกรมอานหนาจอ (Screen Reader)

คุณตองติดต้ังฮารดแวรและติดต้ังไดรเวอรกอนใชงานเครื่อง

โปรดอาน คูมือการติดต้ังเคร่ืองอยางงาย สําหรับการต้ังคาเคร่ือง ซ่ึงคุณสามารถอานคูมือดังกลาวไดจากสําเนาคูมือที่มีใหมาในกลอง

โปรดอานคูมือผูใชนี้อยางรอบคอบกอนใชงานเครื่อง

โปรดเขาไปที่ http://solutions.brother.com/ เพื่อขอรับการสนับสนุนผลิตภัณฑ การปรับปรุงไดรเวอรและโปรแกรมอรรถประโยชน 
ลาสุด และอานคําตอบในสวนคําถามที่พบบอย (FAQs) และคําถามดานเทคนิค

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑบางรุนมีจําหนายในบางประเทศเทานั้น

ฉบับท่ี 0
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หมายเลขติดตอ Brother

ขอควรจํา
สําหรับการขอความชวยเหลอืดานเทคนิคและการทํางานของเคร่ืองพิมพ คณุตองโทรตดิตอประเทศท่ีค ุณซื้อเคร่ืองพิมพ 
ตองโทรจาก ภายใน ประเทศนั้น

 

การลงทะเบยีนผลิตภัณฑของคุณ

โปรดกรอกขอมูลการลงทะเบียนรับประกันของ Brother หร ือเพื่อความสะดวกของคุณและเปนวิธีการที่งายท่ีสุดในการลง 
ทะเบียนผลิตภณัฑใหมของคุณ ลงทะเบียนออนไลนท ี่

 

http://www.brother.com/registration/
 

คําถามท่ีพบบอย (FAQs)

Brother Solutions Center เปนแหลงขอมูลครบวงจรของเราที่ตอบสนองความตองการเครือ่งพิมพของคณุท้ังหมด คณุ 
สามารถดาวนโหลดไดรเวอร ซอฟตแวรและโปรแกรมอรรถประโยชนลาสุด อานคําถามท่ีพบบอยและคําแนะนําวิธีการ 
แกไขเพื่อเรยีนรูวิธกีารใชงานผลิตภณัฑ Brother ของคุณอยางมีประสิทธิภาพและคุมคาท่ีสุด

 

http://solutions.brother.com/
 

คุณสามารถตรวจสอบการปรับปรงุไดรเวอร Brother ไดท่ีนี่

บริการลูกคาสัมพันธ

เขาไปที่ http://www.brother.com/ เพื่อดูขอมลูสําหรับการติดตอสํานักงาน Brother ในประเทศของคุณ

ที่อยูอินเทอรเน็ต

เว็บไซต Brother Global: http://www.brother.com/

สาํหรบัคาํถามท่ีพบบอย (FAQs) การสนับสนุนผลติภณัฑและคาํถามดานเทคนิค และการปรบัปรุงไดรเวอรและโปรแกรมอรรถประโยชน: 
http://solutions.brother.com/

http://www.brother.com/registration/
http://solutions.brother.com/
http://www.brother.com/
http://www.brother.com/
http://solutions.brother.com/
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คูมือผูใชและวิธีคนหาคูมือผูใช

ชื่อคูมือ การใชคูมือ
คนหาคูมือ

ผูใช Windows ผูใชแม็คอินทอช

คูมอืเก่ียวกับความ 
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ

อานคูมือนีก้อน โปรดอานคํา 
แนะนําเพือ่ความปลอดภัยกอน
ต้ังคาเคร่ืองของคุณ  อานคูมือ 
นี้สําหรับเครื่องหมายการคา 
และขอจํากัดทางกฎหมาย

 

http://solutions.brother.com/

คูมือการติดต้ังเคร่ือง 
อยางงาย

ทําตามคําแนะนําเพื่อต้ังคา 
เคร่ืองของคุณ และติดต้ัง 
ไดรเวอรและซอฟตแวรระบบ 
ปฏิบัติการและประเภทการ 
เช่ือมตอที่คุณใชงาน

 

http://solutions.brother.com/

คูมือผูใช ศึกษาการใชงานเคร่ืองพิมพ 
วิธีการเปล่ียนวัสดุการพิมพ 
และการบํารุงรักษาตามระยะ 
เวลา อานคําแนะนําวิธีแก 
การแกไข

 

http://solutions.brother.com/

http://solutions.brother.com/
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การใชเอกสารคูมือ
ขอบคณุทีเ่ลอืกซือ้เครือ่ง Brother! การอานเอกสารค ูมอืนีจ้ะชวยใหคณุใชงานเครือ่งของคณุไดอย างมปีระสทิธภิาพสงูสดุ

สัญลักษณและรูปแบบที่ใชในเอกสารคูมือ

สัญลักษณและรูปแบบท่ีใชในเอกสารคูมือมีดงันี้

คําเตือน แสดงสถานการณท่ีอาจเกิดอนัตรายซ่ึงหากไมหลีกเลีย่งอาจสงผลใหเสียชีวติ 
หรอืบาดเจ็บรายแรง

ขอควรจํา ขอควรจํา แสดงสถานการณท่ีอาจเกิดอันตรายซึ่งหากไมหลีกเลีย่งอาจสงผลให 
ทรัพยสินเสียหาย หรอืสูญเสียฟงกชั่นการใชงานของผลติภัณฑ

หมายเหตุ หมายเหต ุอธิบายวิธแีกไขสถานการณท่ีอาจเกิดข ึ้นหรอืใหคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการ 
ใชงานคณุลกัษณะอื่นๆ

 

สัญลักษณหาม แสดงการหามดําเนินการ

 

สัญลักษณอันตรายจากระบบไฟฟา แจงเตือนใหคุณระวงัอันตรายจากไฟฟาช็อตที่อาจ 
เกิดข้ึน

 

สัญลักษณอันตรายจากไฟไหม แจงเตือนใหคณุระว ังอันตรายจากไฟไหม

 

สัญลักษณพื้นผวิรอน แจงเตือนการหามสัมผัสช ิ้นสวนของเครื่องที่รอน

ตัวหนา แบบอักษรตัวหนา แสดงปุมบนแผงควบคุมเครื่องหรือหนาจอคอมพิวเตอร
ตวัเอียง แบบอักษรตัวเอียง เนนประเด็นสําคัญหรอืแนะนําให คุณอานหัวขอที่เกี่ยวของ

คําเตือน
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1
1

เก่ียวกับเคร่ืองพิมพนี้ 1

ภาพรวมของเคร่ืองพิมพน้ี 1

 

1 ฝาครอบดานบน

2 แผงควบคุม

3 แผนรองถาดกระดาษของถาดรองรับเอกสารออกแบบคว่ําหนา (แผนรองถาดกระดาษ)

4 ถาดใสกระดาษ

5 พอรต USB

หมายเหตุ
สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับไฟ LED แสดงสถานะของเครื่อง ดูท่ี ไฟ LED (ไดโอดเปลงแสง) uu หนา 37  
สําหรับฟงกชั่นปุมเปด/ปดเครื่อง ดูท่ี ปุมเปด/ปดเครื่อง uu หนา 42 

 

วิธกีารพิมพ 1

1
3

5

24



วิธีการพิมพ 

2

1
กระดาษท่ีสามารถใชได 1

คุณภาพการพิมพอาจแตกตางกนัข้ึนอยูกับชนิดของกระดาษที่คุณใช

เพื่อใหไดคุณภาพการพมิพท่ีดท่ีีสุด ทําตามคําแนะนําดานลางนี้:

 หามใสกระดาษตางชนิดในถาดใสกระดาษพรอมกันเน่ืองจากอาจทําใหกระดาษตดิหรอืการปอนกระดาษผิดพลาด

 เพื่อใหผลการพิมพถูกตอง 
คุณตองเลอืกขนาดกระดาษจากซอฟตแวรแอพพลเิคช ั่นของคุณเปนขนาดเดยีวกับกระดาษในถาด

 หลีกเลีย่งการสัมผัสพื้นผวิกระดาษสวนท่ีพมิพ หลังจากพมิพออกทันที

 กอนซื้อกระดาษจํานวนมาก ทดลองใสกระดาษจํานวนเล ็กนอยเพือ่ตรวจสอบวากระดาษที่ใชเหมาะสม

ความจุกระดาษของถาดใสกระดาษ 1

1 ขนาดของ Folio คือ 215.9 มม. x 330.2 มม.

ขนาดกระดาษ ชนิดของกระดาษ จํานวนแผน น้ําหนักกระดาษ

A4, Letter, Legal, Folio 1 กระดาษธรรมดาและกระดาษ 
รีไซเคิล

สูงสุด 150 แผน (80 g/m2) 65 - 105 g/m2



วิธีการพิมพ 

3

1
การพิมพ 2 ดาน 1

ไดรเวอรเครื่องพิมพท่ีใหมาสามารถเปดใชงานการพิมพ 2 ดานไดท้ังหมด สําหรบัขอมูลเพิ่มเต ิมเกีย่วกับวธิีการเลือก 
การตั้งคา ใหดท่ีู 2 หนา / จุลสาร (หนังสือเลมเล็ก) uu หนา 11 สําหรับ Windows® และ การพิมพ 2 ดาน uu หนา 34 
สําหรับแม็คอินทอช

คําแนะนําในการพมิพกระดาษแบบสองดาน 1

 หากกระดาษเปนชนิดบาง อาจเกิดรอยยน

 หากกระดาษถูกมวน ยืดกระดาษใหตรงและใสกลบัเข าในถาดใสกระดาษ หากกระดาษยังคงมวนอยู เปลี่ยนกระดาษใหม

 หากปอนกระดาษเขาไมถูกตอง อาจทําใหกระดาษมวน หยิบกระดาษออกและยืดกระดาษใหตรง หากกระดาษยังคง 
มวนอยู เปลี่ยนกระดาษใหม

 เมื่อคณุใชฟงกชั่นการพิมพ 2 ดานดวยตนเอง อาจเกิดกระดาษติดหรอืสงผลตอคณุภาพการพิมพ (หากมีกระดาษติด 
ดูท่ี กระดาษตดิ uu หนา 54  หากคณุประสบปญหาเกี่ยวกับคุณภาพการพมิพ  ดูท่ี การปรบัปรงุคณุภาพการพมิพ 
uu หนา 50)



วิธีการพิมพ 

4

1
การพิมพ 2 หนาแบบกําหนดเอง 1

หากคณุใชไดรเวอรเครื่องพิมพแม็คอินทอช ดูท่ี การพมิพ 2 หนาแบบกําหนดเอง uu หนา 34 

การพิมพ 2 หนาแบบกําหนดเองดวยไดรเวอรเคร่ืองพมิพ Windows®
1

a เลือกการตั้งคาตอไปน้ีจากรายการแบบดึงลงแตละรายการของไดรเวอรเครือ่งพิมพ

 ขนาดกระดาษ

คุณสามารถใชขนาดกระดาษทั้งหมดที่ระบุสําหรับถาดท่ีคณุใช

 ชนิดกระดาษ

คุณสามารถใชชนิดส่ือทั้งหมดที่ระบุสําหรับถาดท่ีคณุใช

 2 หนา/จุลสาร (หนังสือเลมเล็ก)

เลือก 2 หนา (กําหนดเอง) 

 ชนิดการพมิพแบบ 2 หนา ใน การตั้งคาการพมิพแบบ 2 หนา

มีส่ีตัวเลอืกสําหรับแตละทิศทางการวางกระดาษพ ิมพ (ดูท่ี 2 หนา / จุลสาร (หนังสือเลมเล็ก) uu หนา 11)

 การเขาเลมแบบออฟเซ็ท ใน การตั้งคาการพมิพแบบ 2 หนา

คุณสามารถระบุออฟเซ็ทสําหรบัเขาเลม (ดูท่ี 2 หนา / จุลสาร (หนังสือเลมเล็ก) uu หนา 11)

สําหรับการตั้งคาอื่นๆ ดูท่ี ไดรเวอรและซอฟตแวร ในบทท่ี 2 

b สงขอมลูการพมิพไปยังเครื่องพมิพ เครื่องจะพมิพหนาท่ีมีเลขหนาคูท้ังหมดที่ดานหน่ึงของกระดาษกอน จากนั้น 
ไดรเวอร  Windows® จะแนะนําใหคุณ (โดยแสดงขอความปอปอัพ) ใสกระดาษอีกครัง้เพื่อพมิพหนาท่ีมีเลขหนาคี่

หมายเหตุ
กอนใสกระดาษอกีครัง้ ยดืกระดาษออกใหตรง ไมเชนนัน้กระดาษอาจตดิ ไมแนะนาํใหใชกระดาษชนดิบางหรอืหนามาก
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2
ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ 2

ไดรเวอรเครื่องพิมพคือซอฟตแวรท่ีแปลขอมลูจากรปูแบบท่ีใชโดยคอมพวิเตอรเปนรูปแบบท่ีจําเปนตองใชกับเครื่องพมิพ
เฉพาะรุน โดยทั่วไป รปูแบบน้ีจะเปนภาษาอธบิายหนา (PDL)

ไดรเวอรเครื่องพิมพสําหรบัเวอรชั่นท่ีสนับสนุนของ Windows® 
มีอยูในแผนซีดรีอมท่ีใหมาและของแมค็อินทอชในเว็บไซต Brother Solutions Center ท่ี 
http://solutions.brother.com/  ตดิตัง้ไดรเวอรโดยทําตามข้ันตอนในคูมอืการต ิดตั้งเครื่องอยางงาย 
ไดรเวอรเครื่องพิมพลาสุดของ Windows® และแมค็อินทอชสามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซต Brother Solutions 
Center ท่ี:

 

 http://solutions.brother.com/
 

สําหรับ Windows®
2

 ไดรเวอรเครือ่งพิมพ Windows® (ไดรเวอรเครือ่งพิมพท่ีเหมาะกบัเครื่องพิมพ นี้ท่ีสุด) 

สําหรับแมค็อินทอช 2

 ไดรเวอรเครือ่งพิมพแมค็อินทอช (ไดรเวอรเครือ่งพิมพท่ีเหมาะกับเครื่องพมิพนี้ท่ีสุด) 

สําหรับ Linux® 1 2
2

 ไดรเวอรเครือ่งพิมพ LPR

 ไดรเวอรเครือ่งพิมพ CUPS
1 สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมและเพื่อดาวนโหลดไดรเวอรเคร่ืองพิมพสําหรับ Linux โปรดเขาไปท่ีหนารุนเคร่ืองพิมพของคุณท่ี http://solutions.brother.com/ หรือใช 

ลิงกในแผนซีดีรอมท่ีใหมา
2 อาจไมมีไดรเวอรใหมาหรืออาจรีลีสหลังจากท่ีเคร่ืองพิมพรุนของคุณออกสูตลาดแลว

ไดรเวอรและซอฟตแวร 2

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


ไดรเวอรและซอฟตแวร 

6

2

การพิมพเอกสาร 2

เมื่อเครื่องพมิพไดรบัขอมูลจากคอมพิวเตอรของคณุ เครื่องพิมพจะเริม่พมิพโดยการดงึกระดาษจากถาดใสกระดาษ 
ท้ังนี้ถาดกระดาษสามารถปอนไดท้ังกระดาษธรรมดาและกระดาษรีไซเคิลไปยังเครือ่งได (ดูท่ี 
ความจุกระดาษของถาดใสกระดาษ uu หนา 2)

a จากแอพพลิเคชัน่ของคณุ เลอืกคําส่ังพิมพ 
หากมไีดรเวอรเคร่ืองพิมพอื่นติดต้ังในคอมพิวเตอรของคุณ เลอืก Brother HL-XXXX series (Brother HL-XXXX 
ซร่ีีส) (โดย XXXX คือช่ือรุนของคุณ) เปนไดรเวอรเคร่ืองพ ิมพของคุณจากเมนพูิมพหรือการต้ังคาการพิมพ ในซอฟตแวร 
แอพพลิเคชั่นของคุณ แลวคลิก OK (ตกลง) หรือ Print (พิมพ) เพือ่เริ่มการพมิพ

b คอมพิวเตอรของคุณสงขอมูลไปยังเครื่องพิมพ ไฟ เตรียมพรอม LED ( ) จะกะพริบ

c เมื่อเครื่องพมิพขอมลูทั้งหมดเสรจ็ส้ิน ไฟ เตรียมพรอม LED ( ) จะหยุดกะพริบ

หมายเหตุ
• คุณสามารถเลือกขนาดกระดาษและทิศทางการวางกระดาษพิมพในซอฟตแวรแอพพลิเคชั่นของคุณ

• หากซอฟตแวรแอพพลเิคชั่นของคุณไมสนับสนุนขนาดกระดาษที่คุณกําหนดเอง 
เลือกขนาดกระดาษถัดไปท่ีใหญท่ีสุด

• จากนั้นปรับพื้นท่ีพิมพโดยเปลี่ยนระยะขอบขวาและซายในซอฟตแวรแอพพลิเคชั่นของคุณ
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การตั้งคาไดรเวอรเคร่ืองพิมพ 2

คุณสามารถเปลี่ยนการตัง้คาเครื่องพมิพตอไปนี้เมื่อคณุพมิพจากคอมพิวเตอรของคุณ:

 ขนาดกระดาษ

 ทิศทาง

 สําเนา

 ชนิดกระดาษ

 คุณภาพการพมิพ

 การตัง้คาการพิมพ

 หลายหนา

 2 หนา/จุลสาร (หนังสือเลมเล็ก)

 รายละเอียดกอนพิมพ

 การปรับสเกล

 การพมิพกลบัดาน

 ใชลายน้ํา

 การพมิพสวนหัวและสวนทายของหนากระดาษ

 โหมดประหยัดผงหมึก

 ผูดูแลระบบ

 การปรับความทึบ

 ปรบัปรุงผลลัพธการพิมพ

 ขามหนาวาง

 พิมพขอความเปนสีดํา

 ขอมลูการพิมพ



ไดรเวอรและซอฟตแวร 

8

2

Windows®
2

การเขาถึงการต้ังคาไดรเวอรเคร่ืองพิมพ 2

a (สําหรับ Windows® XP และ Windows Server® 2003)
คลิก Start (เร่ิม) แลว Printers and Faxes (เคร่ืองพิมพและโทรสาร) 
(สําหรับ Windows Vista® และ Windows Server® 2008)

คลิกปุม  (เร่ิม), Control Panel (แผงควบคุม), Hardware and Sound (ฮารดแวรและเสียง) 

จากนั้น Printers (เคร่ืองพิมพ) 
(สําหรับ Windows® 7 และ Windows Server® 2008 R2)

คลิกปุม  (เร่ิม) และจากนั้นคลกิ Devices and Printers (อุปกรณและเคร่ืองพมิพ) 

(สําหรับ Windows® 8)
เลื่อนเมาสไปทางมุมขวาดานลางของเดสกทอปของคุณ เมื่อแถบเมนูปรากฏข้ึน ใหคลกิ Settings (การต้ังคา) 
แลวคลิก Control Panel (แผงควบคุม) ในกลุม Hardware and Sound (ฮารดแวรและเสยีง) ใหคลกิ 
View devices and printers (ดูอุปกรณและเคร่ืองพมิพ) 
(สําหรับ Windows Server® 2012)
เลื่อนเมาสไปทางมุมขวาดานลางของเดสกทอปของคุณ เมื่อแถบเมนูปรากฏข้ึน ใหคลกิ Settings (การต้ังคา) 
แลวคลิก Control Panel (แผงควบคุม) ในกลุม Hardware (ฮารดแวร) ใหคลิก View devices and 
printers (ดูอุปกรณและเคร่ืองพิมพ) 

b (สําหรับ Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Vista® และ Windows Server® 2008)
คลิกขวาท่ีไอคอน Brother HL-XXXX series (โดย XXXX คือชื่อรุนของคณุ) แลวเลือกตวัเลือก  Properties 
(คุณสมบัติ) หากตวัเลือกไดรเวอรเครือ่งพิมพปรากฏข้ึน ให เลือกไดรเวอรเครือ่งพิมพของคณุ

(สําหรับ Windows® 7, Windows Server® 2008 R2 , Windows® 8 และ Windows Server® 2012)
คลิกขวาท่ีไอคอน Brother HL-XXXX series (โดย XXXX คือชื่อรุนของคณุ) แลวเลือกตวัเลือก  Printer 
properties (คุณสมบัติเคร่ืองพิมพ)หากตัวเลอืกไดรเวอรเครื่องพิมพปรากฏขึ้น
ใหเลอืกไดรเวอรเครือ่งพิมพของคุณ

c เลือกแท็บ General (ท่ัวไป) แลวคลิก Preferences… (กําหนดลักษณะ) (Printing Preferences… 
(กําหนดลักษณะการพมิพ))

คุณลักษณะในไดรเวอรเคร่ืองพมิพ Windows®
2

สําหรับขอมูลเพิ่มเตมิ ดูท่ีขอความ วิธีใช ในไดรเวอรเครือ่งพิมพ

หมายเหตุ
• หนาจอในสวนน้ีมาจาก Windows® 7 หนาบน PC ของคุณอาจแตกตางกันไป ข้ึนอยูกับระบบปฏิบัติการของคุณ

• เพื่อเขาถึงการตั้งคาไดรเวอรเครือ่งพิมพ ด ูท่ี การเขาถึงการตั้งคาไดรเวอรเครือ่งพิมพ uu หนา 8 
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แท็บพื้นฐาน 2

คุณสามารถเปลี่ยนการตัง้คาโครงหนาเอกสารโดยคลิกภาพท่ีดานซายของแท็บ พื้นฐาน 
 

a เลือก ขนาดกระดาษ, ทิศทาง, สําเนา, ชนิดกระดาษ, คุณภาพการพิมพ และ การตั้งคาการพมิพ (1) 

b เลือก หลายหนา และ 2 หนา/จุลสาร (หนังสือเลมเล็ก) (2) 

c ยืนยันการตัง้คาปจจุบันของคุณในหนาตาง (3) 

d คลิก ตกลง เพือ่ใชการตั้งคาท่ีคณุเลือก
เพื่อกลับไปท่ีการตั้งคาเริม่ตน คลิก คาเร่ิมตน จากนั้น ตกลง 

หมายเหตุ
หากคณุตองการเรียกดูตวัอยางกอนพมิพ ใหเลอืกใสเครือ่งหมายในชองรายละเอียดกอนพิมพ (4) 

 

ขนาดกระดาษ 2

จากชองแบบดึงลง เลือกขนาดกระดาษที่คุณใช

4

1

2

3
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ทิศทาง 2

ทิศทางจะเลอืกตําแหนงการพิมพเอกสารของคุณ (แนวตั้ง หรอื แนวนอน)

สําเนา 2

การเลือกสําเนาเปนการตั้งคาจํานวนสําเนาท่ีจะพ ิมพ

 การพิมพเปนชุด

เมื่อเลอืกชองใสเครือ่งหมาย การพิมพเปนชุด เครือ่งพิมพจะพิมพสําเนาเอกสารจนครบหน่ึงชุด จากนั้นจึงเริ่มพมิพซ้ํา 
ชุดถัดไปตามจํานวนสําเนาท่ีเลือก หากไมไดเลอืกชองใสเครือ่งหมาย การพิมพเปนชุด เครือ่งพิมพจะพิมพสําเนาแต 
ละหนาครบตามจํานวนสําเนาท่ีเลือก จากนั้นจึงเริ่มพิมพหนาถัดไปของเอกสาร

ชนิดกระดาษ 2

คุณสามารถใชชนิดส่ือตอไปนี้ในเคร่ืองของคุณ เพื่อใหไดคุณภาพการพิมพท่ีดีท่ีสุด ใหเลอืกชนิดส่ือส่ิงพมิพท่ีคุณตองการใช

 กระดาษธรรมดา

 กระดาษรีไซเคิล

คุณภาพการพิมพ 2

คุณสามารถเปลี่ยนคุณภาพการพมิพไดดงันี้:

 แบบราง

 ปกติ

 ละเอียด

แนวต้ัง (แนวต้ัง) แนวนอน (แนวนอน)
  

เลือก การพมิพเปนชุด
 

ไมเลือก การพิมพเปนชุด
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การตั้งคาการพิมพ 2

คุณสามารถเปลี่ยนการตัง้คาการพิมพไดดังนี้:

 กราฟฟก

โหมดนี้ใหคุณภาพการพิมพดีท่ีสุดในการพิมพเอกสารที่มีกราฟฟก

 ขอความ

โหมดนี้ใหคุณภาพการพิมพดีท่ีสุดในการพิมพเอกสารขอความ

 กําหนดเอง

คุณสามารถเปล่ียนการตั้งคาดวยตนเองโดยเลอืก กําหนดเอง และคลิกปุม การตั้งคาแบบกําหนดเอง...  
คุณสามารถตัง้คาความสวาง ความคมชัดและการตัง้คาอื่นๆ

หลายหนา 2

ตัวเลือกหลายหนาใชในการลดขนาดภาพในหนาหน่ึงเพือ่พิมพหลายหนาบนกระดาษแผนเดยีว หรือขยายขนาดของหนา 
เพื่อพมิพหนึ่งหนาบนกระดาษหลายแผน

 การเรียงหนา

เมื่อเลอืกตัวเลอืก N ใน 1 สามารถเลอืกลําดบัหนาไดจากรายการแบบดึงลง

 เสนขอบ

เมื่อพมิพหลายหนาบนกระดาษหนึ่งแผนโดยใชคณุลกัษณะ หลายหนา คุณสามารถเลือกใหพิมพขอบทึบ ขอบเสนประ 
หรือไมพมิพเสนขอบในแตละหนาบนกระดาษ

 พิมพเสนตดั

เมื่อเลอืกตัวเลอืก 1 ใน NxN หนา สามารถเลอืกตัวเลือก พิมพเสนตัด ได ตัวเลอืกนี้ใหคุณพมิพเสนรางแบบจาง 
รอบพื้นท่ีท่ีสามารถทําการพมิพได

2 หนา / จุลสาร (หนังสอืเลมเล็ก) 2

เมื่อคณุตองการพิมพจุลสาร (หนังสือเลมเล็ก) หรือพมิพ 2 ดาน ใหใชฟงกชั่นน้ี

 ไมมี

ปดการใชงานการพิมพ 2 ดาน

 2 หนา (กําหนดเอง)

เมื่อคณุตองการพมิพ 2 ดาน ใหใชฟงกชั่นน้ี

• 2 หนา (กําหนดเอง)

เครื่องพมิพจะพิมพหนาท่ีมีเลขหนาคูท้ังหมดกอน จากนั้นไดรเวอรเครื่องพมิพจะหยุด และแสดงคําแนะนําใหคุณ 
ใสกระดาษอีกครัง้ เมื่อคุณคลิก ตกลง หนาท่ีมีเลขหนาคี่จะเริม่พิมพ

เมื่อคณุเลือก 2 หนา (กําหนดเอง) ปุม การตั้งคา 2 หนา... จะปรากฏใหคณุเลือก คุณสามารถตัง้คาตอไปนี้ในกลอง 
ขอความ การตั้งคาการพิมพแบบ 2 หนา 

• ชนิดการพิมพแบบ 2 หนา

รปูแบบการเขาเลมการพิมพ 2 ดานในแตละทิศทางการพิมพหนามี 4 รูปแบบ
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• การเขาเลมแบบออฟเซ็ท

เมื่อคุณเลอืก การเขาเลมแบบออฟเซ็ท คุณสามารถระบุออฟเซตสําหรับเขาเลมเปนน้ิวหร ือมิลลิเมตร

 จุลสาร (กําหนดเอง)
ใชตัวเลือกนี้ในการพิมพเอกสารในรปูแบบจุลสาร (หนังสือเลมเล็ก) โดยใชการพมิพ 2 ดาน ซึ่งจะจัดวางเอกสารตาม 
หมายเลขหนาท่ีถูกตอง และใหคุณพบัท่ีกึ่งกลางของหนาท่ีพมิพออกโดยไมตองเปลี่ยนลําดบัหมายเลขหนา

• จุลสาร (กําหนดเอง)
เครื่องพมิพจะพิมพดานท่ีมีหมายเลขหนาคูท ั้งหมดกอน จากนั้นไดรเวอรเครื่องพมิพจะหยุด และแสดงคําแนะนําให 
คณุใสกระดาษอีกครั้ง เมื่อคณุคลิก ตกลง ดานท่ีมีหมายเลขหนาคี่จะเริม่พิมพ

เมื่อคณุเลือก จุลสาร (กําหนดเอง) ปุม การตั้งคา 2 หนา... จะปรากฏใหคณุเลือก คุณสามารถตั้งคาตอไปนี้ใน 
กลองขอความ การตัง้คาการพิมพแบบ 2 หนา 
• ชนิดการพิมพแบบ 2 หนา
รปูแบบการเขาเลมการพิมพ 2 ดานในแตละทิศทางการพิมพหนามี 2 รูปแบบ

แนวต้ัง

ขอบยาว (ซาย)
 

ขอบยาว (ขวา)
 

ขอบสั้น (บน)
 

ขอบสั้น (ลาง)
 

แนวนอน

ขอบยาว (บน)
 

ขอบยาว (ลาง)
 

ขอบสั้น (ขวา)
 

ขอบสั้น (ซาย)
 

แนวต้ัง แนวนอน

เย็บดานซาย
 

เย็บดานขวา
 

เย็บดานบน
 

เย็บดานลาง
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• วิธีการพิมพจุลสาร (หนังสือเลมเลก็)
เมื่อเลือก การพมิพแบบแบงเปนชุด: 
ตวัเลือกนี้ใหคุณพิมพจุลสาร (หนังสือเลมเล็ก) ท้ังเลมเปนชุดจุลสาร (หนังสือเลมเล็ก) ชุดเล็กแตละชดุ และใหคุณ 
พบัท่ีกึ่งกลางของชุดจุลสาร (หนังสือเลมเล็ก) ช ุดเล็กแตละชุดโดยไมตองเปลี่ยนลําดับหมายเลขหนา คณุสามารถ 
ระบุจาํนวนแผนในชดุเลก็แตละชดุของจลุสาร (หนังสอืเลมเลก็) จาก 1 ถงึ 15 ตวัเลอืกนีเ้ปนประโยชน เมือ่พบัจลุสาร 
(หนังสือเลมเล็ก) ท่ีพิมพท่ีมีจํานวนหนามาก

• การเขาเลมแบบออฟเซ็ท
เมื่อคุณเลอืก การเขาเลมแบบออฟเซ็ท คุณสามารถระบุออฟเซตสําหรับเขาเลมเปนน้ิวหร ือมิลลิเมตร

รายละเอียดกอนพิมพ 2

คุณสามารถเรียกดตูัวอยางเอกสารกอนพิมพได หากคณุเลือกชองใสเครือ่งหมาย รายละเอียดกอนพิมพ หนาตางตวัดู 
รายละเอียดกอนพมิพจะเปดข้ึนกอนเริ่มพมิพ
 

1 บริเวณรายการหนา
บรเิวณรายการหนาจะแสดงหมายเลขหนาของหนาจรงิท่ีจะพมิพ หากคุณเลือกหนาในรายการน้ี รายละเอียดของผล 
การพมิพหนาจะปรากฏขึ้นในบริเวณการเรยีกดูตวัอยาง
หากคณุไมตองการพิมพหนาน้ัน ใหลางเครือ่งหมายที่เลือกไว

2 บริเวณการเรียกดูตัวอยาง
บรเิวณการเรียกดตูัวอยางจะแสดงรายละเอียดของผลการพมิพของหนาท่ีเลือกในบริเวณรายการหนา

หมายเหตุ
หากเลอืก 2 หนา (กําหนดเอง) หรอื จุลสาร (กําหนดเอง) ไวในการตัง้คาไดรเวอรเครื่องพมิพ คุณไมสามารถใช 
ฟงกชั่นรายละเอียดกอนพมิพได

 

2

1
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แท็บขั้นสูง 2

 

เปลี่ยนการตัง้คาแท็บโดยคลิกตวัเลือกใดตัวเล ือกหนึ่งตอไปนี้:

 การปรับสเกล (1)

 การพิมพกลับดาน (2)

 ใชลายนํ้า (3)

 การพิมพสวนหัวและสวนทายของหนากระดาษ (4)

 โหมดประหยัดผงหมึก (5)

 ผูดูแลระบบ (6)

 ตัวเลือกการพิมพอื่นๆ... (7)

การปรับสเกล 2

คุณสามารถเปลี่ยนการปรับสเกลการพิมพภาพได

การพิมพกลับดาน 2

เลือก การพิมพกลบัดาน เพือ่กลับดานขอมูลจากบนลงลาง

ใชลายน้ํา 2

คณุสามารถใสโลโกหรือขอความในเอกสารของคณุเปนลายน้ําได คณุสามารถเลอืกลายนํ้าทีต่ัง้คาล วงหนาลายใดลายหน่ึง 
หรอืคุณสามารถใชไฟล bitmap ท่ีคณุสรางข้ึนได เล ือก ใชลายนํ้า แลวคลกิปุม การตัง้คา... 

1

2

3

4

5
6
7
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การตั้งคาลายน้ํา 2

 

 เลือกลายนํ้า

เลือกลายน้ําท่ีคณุจะใช

ในการสรางลายน้ํา ใหคลกิปุม เพิ่ม เพื่อเพิม่การตั้งคาลายน้ํา แลวเลือก ใชขอความ หรือ ใชไฟลบิทแมพ็ ใน 
สไตลของลายนํ้า 
 

• ช่ือ

ปอนชื่อที่เหมาะสมในฟลด
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• ขอความ

ปอนขอความลายน้ําลงในชอง ขอความ แลวเลือก ฟอนต, สไตล, ขนาด และ ความมืด 

• บทิแม็พ

ปอนชื่อไฟลและตําแหนงภาพ bitmap ของคณุในชอง ไฟล หรือคลิก เรียกดู... เพือ่คนหาไฟล คณุสามารถตั้งคา 
ขนาดการปรับสเกลไดดวย

• ตําแหนง

ใชการตัง้คาน้ีหากคุณตองการควบคุมตําแหนงลายน้ําบนหนาน้ัน

 นํามาไวดานหนาสุด

ตัวเลอืกนี้จะซอนทับตวัอักษรหรอืภาพท่ีเลือกลงบนเอกสารที่พมิพ

 ในขอความโครงราง

เลือก ในขอความโครงราง หากคุณตองการพิมพเฉพาะเสนรางลายน้ํา เทาน้ัน ตัวเลอืกนี้จะปรากฏเมื่อคุณเลอืก 
ลายน้ําขอความ

 การตั้งคาแบบกําหนดเอง

คุณสามารถเลือกพิมพลายน้ําท่ีตองการพมิพบนหนาแรกหรือบนหนาอื่น

การพิมพสวนหัวและสวนทายของหนากระดาษ 2

เมื่อเปดใชคุณลักษณะนี้ เครือ่งพมิพจะพิมพวันท่ีและเวลาในเอกสารของคุณจากนาฬิกาของระบบคอมพิวเตอรของคุณ 
และชื่อผูใชสําหรับเขาระบบของเครื่อง PC ของคณุหรือขอความที่คณุปอน เมื่อคลิก การตั้งคา คุณสามารถกําหนดขอมลู 
เองได

 การพิมพบตัรประจําตัว

หากคณุเลือก ช่ือผูใชในการเขาสูระบบ  ชื่อผูใชสําหรับเขาระบบเครือ่ง PC ของคุณจะพมิพออก หากคุณเลือก 
กําหนดเอง และปอนขอความในชองแกไข กําหนดเอง ขอความท่ีคุณปอนจะพิมพออกมา

โหมดประหยัดผงหมึก 2

คุณสามารถประหยัดการใชผงหมึก (โทนเนอร) ไดดวยคุณลักษณะนี้ เมื่อคณุตัง้คา โหมดประหยัดผงหมึก ไปท่ี เปด 
คุณภาพการพิมพจะจางลง คาตดิตัง้คาเริม่ตนค ือ ปด

หมายเหตุ
• ไมแนะนําใหใช โหมดประหยดัผงหมึก ในการพมิพภาพหรอืภาพโทนสีเทา

• โหมดประหยัดผงหมึก ไมสามารถใชงานไดเมื่อเลือก ละเอยีด สําหรับ คุณภาพการพิมพ 
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ผูดูแลระบบ 2

ผูดูแลระบบมีอํานาจในการจํากัดการเขาถึงฟงกชั่นตางๆ เชน การยอ/ขยาย และลายน้ํา
 

 รหัสผาน

ปอนรหัสผานในชองนี้

หมายเหตุ
คลิก ตั้งรหัสผาน... เพื่อเปลีย่นรหัสผาน
 

 ล็อคการทําสําเนา

ล็อคตวัเลือกคดัลอกหนาเพื่อปองกันการพิมพหลายสําเนา

 ล็อคการพิมพแบบหลายหนา และการปรับสเกล

ล็อคการตั้งคาการปรบัสเกลและการตั้งคาหลายหนา

 ล็อคการทําสําเนาโดยใชลายนํ้า

ล็อคการตั้งคาปจจุบันของตัวเลือกลายน้ําเพือ่ปองกันการเปลีย่นแปลง

 ล็อคการพิมพสวนหัวและสวนทายของหนากระดาษ

ล็อคการตั้งคาปจจุบันของตัวเลือกการพิมพสวนหัวและสวนทายของหนากระดาษเพื่อปองกันการเปลีย่นแปลง
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ตัวเลือกการพิมพอืน่ๆ 2

 

คุณสามารถตั้งคาตอไปนี้ในฟงกชั่นเครื่องพ ิมพ:

 การปรับความทึบ

 ปรับปรุงผลลัพธการพิมพ

 ขามหนาวาง

 พิมพขอความเปนสดีํา

การปรับความทึบ 2

เพิ่มหรือลดความทึบในการพมิพ

หมายเหตุ
การปรับความทึบ ไมสามารถใชงานไดเมือ่เลือก ละเอียด สําหรบั คุณภาพการพมิพ 

 

ปรับปรงุผลลพัธการพิมพ 2

คุณลักษณะนี้ใหคุณแกไขปญหาคุณภาพการพิมพ

 ลดการมวนของกระดาษ

หากคณุเลือกการตั้งคาน้ี การมวนกระดาษอาจเกิดข้ึนนอยลง

หากคณุพมิพเพียงสองสามหนา คุณไมจําเปนตองเลอืกการตัง้คาน้ี

หมายเหตุ
การทํางานน้ีจะลดอุณหภมูิของกระบวนการฟวสเซอรของเครื่อง
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 การปรับปรุงการเกาะติดของผงหมึก

หากคณุเลือกการตั้งคาน้ี การกําหนดผงหมึก (โทนเนอร) จะทําไดดีข้ึน

หมายเหตุ
การทํางานน้ีจะเพิ่มอุณหภูมิของกระบวนการฟวสเซอรของเครื่อง
 

ขามหนาวาง 2

ถาเลือก ขามหนาวาง ไดรเวอรเครื่องพมิพจะตรวจจับหนาวางโดยอัตโนมัติและไมพิมพหนาวาง

หมายเหตุ
ตัวเลอืกนี้ไมทํางานเมื่อคุณเลอืกตัวเลือกตอไปนี้:

• ใชลายนํ้า

• การพมิพสวนหัวและสวนทายของหนากระดาษ

• N ใน 1 และ 1 ใน NxN หนา ใน หลายหนา

• 2 หนา (กําหนดเอง), จุลสาร (กําหนดเอง) ใน 2 หนา/จุลสาร (หนังสอืเลมเล็ก)

• รายละเอียดกอนพิมพ
 

พิมพขอความเปนสีดํา 2

ฟงกชั่นน้ีเปดใชงานขอความทั้งหมดที่จะพมิพดวยสีดําแทนท่ีสเกลสีเทา

หมายเหตุ
ซึ่งจะไมสามารถใชไดกับบางตัวอักษร
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แท็บขอมูลการพิมพ 2

โปรไฟลการพิมพ เปนคาท่ีตัง้ไวลวงหนาและแกไขไดท่ีออกแบบมาเพื่อใหคุณเขาถึงการกําหนดคาการพิมพท่ีใชบอย 
อยางรวดเรว็
 

 ชองรายการขอมูลการพมิพ (1)

 ลบไปรไฟล... (2)

 แสดงแท็บโปรไฟลการพิมพกอนเสมอ (3)

 เพิ่มโปรไฟล... (4)

 มุมมองขอมูลการพิมพปจจุบัน (5)

a เลือกขอมูลของคณุจากชองรายการขอมลูการพมิพ 

b หากคณุตองการแสดงแท็บ โปรไฟลการพิมพ ท่ีดานหนาของหนาตางในครัง้ถัดไปที่คุณพิมพ เลือก แสดงแท็บ 
โปรไฟลการพิมพกอนเสมอ 

c คลิก ตกลง เพือ่ใชขอมูลที่คุณเลอืก

เพ่ิมโปรไฟล 2

กลองโตตอบ เพิ่มโปรไฟล... จะปรากฏข้ึนเมือ่คลิก เพิ่มโปรไฟล...  คุณสามารถเพิ่มขอมูลใหม 20 ขอมูลดวยการตัง้คา 
ท่ีคุณตองการ

a ปอนชือ่ที่ตองการใน ช่ือ 

b เลือกไอคอนที่คุณตองการใชจากรายการไอคอน แลวคลิก ตกลง 

c การตั้งคาปจจุบันท่ีแสดงที่ดานซายของหนาตางไดรเวอรเครือ่งพิมพจะถูกบันทึก

1

2
34

5



ไดรเวอรและซอฟตแวร 

21

2

ลบไปรไฟล 2

กลองโตตอบ ลบไปรไฟล... จะปรากฏข้ึนเมื่อคลิก ลบไปรไฟล...  คณุสามารถลบขอมูลท่ีคณุเพิ่ม

a เลือกขอมูลของคณุจากชองรายการขอมลูการพมิพ 

b คลิก ลบ 

c คลิก ใช 

d ขอมูลที่เลือกจะถูกลบ
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แท็บการต้ังคาอุปกรณ 2

หมายเหตุ
เพื่อเขาใชงานแท็บ การต้ังคาอุปกรณ ดูท่ี การเขาถึงการตัง้คาไดรเวอรเครื่องพมิพ uu หนา 8 

 

คุณสามารถตรวจหาหมายเลขของตัวเครือ่งในแท็บ  การตั้งคาอปุกรณ ไดโดยอัตโนมัตดิังนี้
 

 หมายเลขผลติภัณฑ (1)

เมื่อคลิก การตรวจหาอัตโนมัติ (2) ไดรเวอรเครื่องพิมพจะตรวจสอบเครือ่งพิมพและแสดงหมายเลขของตัวเครือ่ง 
หากไมไดรับขอมูล หนาจอจะแสดง “---------------” 

 การตรวจหาอัตโนมัติ (2)

ฟงกชั่น การตรวจหาอัตโนมัติ จะแสดงการตั้งคาท่ีใชงานไดในไดรเวอรเครื่องพิมพ

หมายเหตุ
ฟงกชั่น การตรวจหาอัตโนมัติ (2) ไมสามารถใชไดหากเครื่องพิมพอยูในเง่ือนไขตอไปนี้:

• เครื่องพมิพปดทํางาน

• เครื่องพมิพอยูในสถานะแสดงความผิดพลาด

• เครื่องพมิพเชื่อมตอกับเซิรฟเวอรการพิมพโดยใชสาย USB ในสภาพเครือขายท่ีใชงานรวมกัน

• สายเชือ่มตอกับเครื่องพิมพไมถูกตอง
 

1

2
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การสนับสนุน 2

คลิก การสนับสนุน... ในกลองโตตอบ การตั้งคาการพมิพ 
 

 

 Brother Solutions Center... (1)

Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com/) เปนเว็บไซตทีนํ่าเสนอขอมูลเก่ียวกับผลติภณัฑ Brother 
รวมถึง FAQs (คําถามท่ีพบบอย) คูมอืผูใช การปรบัปรุงไดรเวอร และคําแนะนําการใชงานเครื่องพมิพของคุณ

1

2

3

4

5
6

http://solutions.brother.com/
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 เว็บไซตผลิตภณัฑแทจากบราเดอร... (2)

คุณสามารถเขาไปที่เว็บไซตของเราสําหรบัวัสดกุารพมิพของแทของ Brother โดยคลกิที่ปุมนี้

 Brother CreativeCenter... (3)

คุณสามารถเขาไปที่เว็บไซตของเราเพือ่อานวิธีแกไขปญหาออนไลนไดฟรสํีาหรับผูใชระดับธ ุรกิจและผูใชงานในบาน
ท่ัวไปโดยคลกิที่ปุมนี้

 การตั้งคาการพิมพ (4)

ปุมนี้จะพิมพหนาท่ีแสดงวิธีการตั้งคาภายในของเครือ่งพิมพ

 ตรวจสอบการต้ังคา... (5)

คุณสามารถตรวจสอบการตั้งคาไดรเวอรปจจุบัน

 ขอมูลเก่ียวกับ... (6)

ปุมนี้จะแสดงรายการขอมลูไฟลและเวอรชั่นของไดรเวอรเครื่องพมิพ

การถอนการติดต้ังไดรเวอรเคร่ืองพิมพ 2

คุณสามารถถอนการตดิตั้งไดรเวอรเครื่องพมิพท ี่คณุติดตัง้โดยใชข้ันตอนตอไปนี้

หมายเหตุ
• ตัวเลอืกนี้ไมสามารถใชไดหากคุณติดตั้งไดรเวอรเครื่องพิมพตั้งแตตนจากฟงกชั่น  Windows® Add a printer 

(เพิ่มเคร่ืองพิมพ) 

• หลังจากถอนการติดตั้ง ขอแนะนําใหคณุรีสตารทคอมพวิเตอรของคุณเพื่อลบไฟลท่ีใชอยูในระหวางการถอนการติดตัง้
 

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

a คลิกปุม Start (เร่ิม) และไปที่ All Programs (โปรแกรมท้ังหมด), Brother จากนั้นไปท่ีชื่อเครื่องของคุณ

b คลิก Uninstall (ถอนการติดตั้ง) 

c ปฏบัิตติามคําแนะนําบนหนาจอ

(สําหรับ Windows® 8) 

a คลิก  (Brother Utilities)

b คลิกรายการแบบดึงลงและเลือกชือ่รุนของคุณ (หากไมไดเลือกไว)

c คลิก เคร่ืองมือ ในแถบการนําทางดานซาย

d คลิก ถอนการติดตั้ง

e ปฏบัิตติามคําแนะนําบนหนาจอ
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Status Monitor 2

โปรแกรมอรรถประโยชน Status Monitor เปนเครือ่งมือซอฟตแวรท่ีกําหนดคาไดสําหรบัตรวจสอบ 
สถานะของอุปกรณหนึ่งหรือหลายตัว เพือ่ใหคุณไดรบัการแจงขอความแสดงความผิดพลาดทันที
 

คุณสามารถตรวจสอบสถานะอุปกรณไดตลอดเวลาโดยด ับเบิลคลิกไอคอนในถาดงาน หรือเลือก Status Monitor 
ท่ีอยูใน Start (เร่ิม)/All Programs (โปรแกรมท้ังหมด)/Brother/HL-XXXX ในเครือ่งของคุณ

(Windows® 7)

เพื่อแสดงไอคอน Status Monitor บนแถบงานของคุณ ใหคลิกปุม   ไอคอน Status Monitor 
จะปรากฏในหนาตางเล็ก จากนั้นลากไอคอน  ไปยังแถบงาน
 

(Windows® 8) 

คลิก  (Brother Utilities) แลวคลกิรายการแบบดึงลง และเลือกชื่อรุนของค ุณ (หากไมไดเลือกไว) คลกิ 

เคร่ืองมอื ในแถบการนําทางดานซาย แลวคลิก Status Monitor 

หมายเหตุ
• สําหรับขอมลูเพ่ิมเตมิเก่ียวกับการใชซอฟตแวร Status Monitor คลิกขวาไอคอน Status Monitor และเลือก วิธีใช 

• คุณลักษณะการปรับปรุงซอฟตแวรอัตโนมัตจิะทํางานเมือ่คุณลักษณะ Status Monitor ทํางาน
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การตรวจสอบสถานะของเครื่องพิมพ 2

ไอคอน Status Monitor จะเปลี่ยนสีข้ึนอยูกับสถานะของเคร ื่องพิมพ

 ไอคอนสีเขียวแสดงสถานะสแตนดบายตามปกติ
 

 ไอคอนสีเหลืองแสดงการเตอืน
 

 ไอคอนสีแดงระบุวาเกิดขอผิดพลาดในการพมิพ
 

มีสองตําแหนงที่คุณสามารถดูขอมูล Status Monitor บนเครือ่ง PC ของคุณ คือ ในถาดงาน หรอืบนเดสกทอป
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แม็คอินทอช 2

คุณลักษณะในไดรเวอรเคร่ืองพมิพ (แม็คอินทอช) 2

เครือ่งนี้สนับสนุนระบบปฏิบัติการ Mac X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x

หมายเหตุ
• หนาจอในสวนน้ีมาจากระบบปฏบัิตกิาร X v10.7 หนาจอบนแม็คอินทอชของคุณอาจแตกตางกันไป ข้ึนอยูกบัเวอรชั่น 
ระบบปฏิบัติการ

• ไดรเวอรเครือ่งพิมพของแม็คอินทอชสามารถใชงานไดจากหนาดาวนโหลดสําหรบัรุนของคณุใน Brother Solutions 
Center (http://solutions.brother.com/)

 

การเลือกตัวเลือกในการตั้งคาหนาเอกสาร 2

คุณสามารถตั้งคา Paper Size (ขนาดกระดาษ), Orientation (ทิศทาง) และ Scale (สเกล)

a จากแอพพลิเคชัน่ เชน TextEdit ใหคลิก File (ไฟล) จากนั้น Page Setup (การตั้งคาหนาเอกสาร)  ตรวจสอบ 
วาไดเลือก Brother HL-XXXX (โดย XXXX คอืชื่อรุนของคุณ) ในเมนูปอปอัพ Format For (รูปแบบสําหรับ) 
คุณสามารถเปลี่ยนการตัง้คาสําหรบั Paper Size (ขนาดกระดาษ), Orientation (ทิศทาง) และ Scale 
(สเกล) จากนั้นคลิก OK (ตกลง) 
 

http://solutions.brother.com/


ไดรเวอรและซอฟตแวร 

28

2

b จากแอพพลิเคชัน่ เชน TextEdit คลิก File (ไฟล) จากนั้น Print (พิมพ) เพื่อเริ่มพมิพ

 (สําหรับระบบปฏิบัติการ Mac X v10.6.8) 
สําหรับตัวเลือกในการตั้งคาหนาเอกสารเพิ่มเต ิม ใหคลิกสามเหลี่ยมท่ีอยูดานขางเมนูปอปอ ัพเครือ่งพิมพ
 

 

หมายเหตุ
คุณสามารถบันทึกการตั้งคาปจจบัุนเปนคาท่ีตัง้ลวงหนาโดยเลือก Save As (บันทึกเปน) จากเมนูปอปอัพ Presets 
(คาท่ีตั้งไวลวงหนา)

 



ไดรเวอรและซอฟตแวร 

29

2

 (สําหรับระบบปฏิบัติการ X v10.7.x และ v10.8.x) 
สําหรับตัวเลือกในการต้ังคาหนาเอกสารเพิ่มเต ิม ใหคลิกปุม Show Details (แสดงรายละเอียด)
 

 

หมายเหตุ
คุณสามารถบันทึกการตั้งคาปจจบัุนเปนคาท่ีตัง้ลวงหนาโดยเลือก Save Current Settings as Preset... 
(บนัทึกการตั้งคาปจจุบนัเปนคาท่ีตั้งไวลวงหนา) จากเมนูปอปอัพ Presets (คาท่ีตั้งไวลวงหนา) 
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การเลอืกตวัเลือกการพิมพ 2

เพื่อควบคุมคณุลักษณะการพิมพพิเศษ เลือก Print Settings (การตั้งคาการพิมพ) จากกลองโตตอบการพมิพ 
สําหรับรายละเอียดตวัเลือกที่ใชได ดท่ีูคําอธบิายตัวเลือกตอไปนี้
 

หนาปก 2

คุณสามารถเลือกการตั้งคาหนาปกตอไปน้ี:
 

 Print Cover Page (พิมพหนาปก)

หากคณุตองการเพิ่มหนาปกในเอกสารของคุณ ใชฟงกชั่นน้ี

 Cover Page Type (ประเภทหนาปก)

เลือกเทมเพลตสําหรับหนาปก

 Billing Info (ขอมลูใบเสร็จรับเงิน)

หากคณุตองการเพิ่มขอมูลใบเสรจ็รับเงินในหนาปก ปอนขอความในชอง Billing Info (ขอมูลใบเสร็จรับเงนิ) 
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โครงหนาเอกสาร 2

 

 Pages per Sheet (หนาตอแผน)

ตัวเลอืก Pages per Sheet (หนาตอแผน) ใชสําหรับลดขนาดของภาพในหนาหน่ึงเพื่อใหพิมพหลายหนาในหน่ึง 
แผน

 Layout Direction (ทิศทางการจัดหนากระดาษ)

เมื่อคณุระบุจํานวนหนาตอแผน คณุสามารถระบุทิศทางการจัดหนากระดาษของคุณไดดวย

 Border (เสนขอบ)

ใชฟงกชั่นน้ีหากคุณตองการเพิ่มเสนขอบ

 Reverse page orientation (กลับดานหนากระดาษ)

เลือก Reverse page orientation (กลับดานหนากระดาษ) เพื่อกลับดานขอมลูจากบนลงลาง

 Flip horizontally (พลิกตามแนวนอน)

เลือก Flip horizontally (พลิกตามแนวนอน) เพื่อพมิพเปนกลับดานจากซายไปขวา
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การตั้งคาการพิมพ 2

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งคาโดยเลือกการตั้งคาในรายการ Print Settings (การตั้งคาการพิมพ):
 

 Media Type (ชนิดกระดาษ)

คุณสามารถเปล่ียนชนิดส่ือส่ิงพมิพเปนชนิดใดชนิดหนึ่งตอไปน้ี:

• Plain Paper (กระดาษธรรมดา)

• Recycled Paper (กระดาษรีไซเคิล)

 Print Quality (คุณภาพการพิมพ)

คุณสามารถเปล่ียนคณุภาพการพิมพไดดังนี้:

• Draft (แบบราง)

• Normal (ปกติ)

• Fine (ละเอียด)
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Advanced (ขั้นสูง) การตั้งคาการพมิพ

เมื่อคณุคลิกเครื่องหมายสามเหลี่ยม (c) ท่ีอยูขาง Advanced (ขั้นสงู) การตัง้คาการพิมพข้ันสูงจะปรากฏข้ึน
 

 Toner Save Mode (โหมดประหยัดผงหมึก)

คุณสามารถประหยัดการใชผงหมึก (โทนเนอร) ไดดวยคุณลักษณะนี้ เมื่อคุณตัง้คา Toner Save Mode 
(โหมดประหยัดผงหมกึ) ไปท่ี เปด คณุภาพการพิมพจะจางลง คาติดตั้งคาเริ่มตนคือ ปด

หมายเหตุ
• ไมแนะนําใหใช Toner Save Mode (โหมดประหยัดผงหมึก) ในการพิมพภาพหรือภาพโทนสีเทา

• Toner Save Mode (โหมดประหยัดผงหมึก) ไมสามารถใชงานไดเมื่อเลือก Fine (ละเอียด) สําหรับ Print 
Quality (คุณภาพการพิมพ) 
 

 Graphics Quality (คุณภาพกราฟฟก)
คุณสามารถเปล่ียนคณุภาพการพิมพไดดังนี้:
• Graphics (กราฟฟก)
โหมดนี้คอืโหมดกราฟฟก (เนนความคมชัด) เลือกการตั้งคาน้ีสําหรับพิมพขอความและภาพ เชน เอกสารธุรกิจและ 
งานนําเสนอ คุณสามารถแสดงความคมชัดระหวางพื้นท ี่แรเงา

• Text (ขอความ)
โหมดนี้ใหคุณภาพการพมิพดท่ีีสุดในการพมิพเอกสารขอความ

 Improve Print Output (ปรับปรุงผลลัพธการพิมพ)
คุณลักษณะนี้ใหคุณแกไขปญหาคุณภาพการพมิพ
• Reduce Paper Curl (ลดการมวนของกระดาษ)
หากคุณเลอืกการตัง้คาน้ี การมวนกระดาษอาจเกิดข้ึนนอยลง
หากคุณพิมพเพยีงสองสามหนา คุณไมจําเปนตองเลือกการตัง้คาน้ี

หมายเหตุ
การทํางานน้ีจะลดอุณหภมูิของกระบวนการฟวสเซอรของเครื่อง
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• Improve Toner Fixing (การปรับปรุงการเกาะติดของผงหมึก)
หากคุณเลอืกการตัง้คาน้ี การกําหนดผงหมึก (โทนเนอร) จะทําไดดีข้ึน

หมายเหตุ
การทํางานน้ีจะเพิ่มอุณหภูมิของกระบวนการฟวสเซอรของเครื่อง

 

 Density Adjustment (การปรับความทึบ)

เพิ่มหรือลดความทึบในการพมิพ

 Other Print Options (ตัวเลอืกการพมิพอื่นๆ)

• Skip Blank Page (ขามหนาวาง)

ถาเลือก Skip Blank Page (ขามหนาวาง) ไดรเวอรเครือ่งพิมพจะตรวจจับหนาวางโดยอัตโนมัตแิละไมพมิพ 
หนาวาง

การพิมพ 2 ดาน 2

 การพิมพ 2 หนาแบบกําหนดเอง

เลือก Paper Handling (การจัดการกระดาษ) 

• เลือก Even Only (หนาคูเทาน้ัน) และ Print (พิมพ)  บรรจุกระดาษที่พิมพในถาดอีกครัง้ (ดานวางคว่ําหนาลง) 
เลือก Odd Only (หนาคี่เทาน้ัน) และ Print (พิมพ) 
 

การลบไดรเวอรเคร่ืองพิมพ 2

a เขาระบบในฐานะ ‘ผูดแูลระบบ’

b จากเมนู Apple ใหเลือก System Preferences (การตั้งคาระบบ) คลิก Print & Scan (พิมพ & สแกน) 1 
แลวเลือกเครื่องพมิพท่ีคณุตองการลบ และลบเครือ่งพิมพโดยคลิกที่ปุม -

c คลิก Delete Printer (ลบเคร่ืองพิมพ)  
1 Print & Fax (พิมพ & โทรสาร) สําหรับผูใชระบบปฏบิัติการ Mac X v10.6.8



ไดรเวอรและซอฟตแวร 

35

2

Status Monitor 2

โปรแกรมอรรถประโยชน Status Monitor เปนเครือ่งมือซอฟตแวรท่ีกําหนดคาไดสําหรบัตรวจสอบสถานะของเครื่อง 
ใหคณุดขูอความแสดงความผดิพลาดดวยชวงเวลาการอัพเดตตามที่ตั้งคาไวลวงหนา 
คุณสามารถตรวจสอบสถานะอุปกรณไดโดยเปดใช Brother Status Monitor โดยทําตามข้ันตอนตอไปนี้:

a รัน System Preferences (การตั้งคาระบบ) เลือก Print & Scan (พมิพ & สแกน) 1 จากนั้นเลือกเครื่อง

b คลิก Options & Supplies... (ตัวเลือก & วัสดุการพิมพ...)  เลือกแท็บ Utility (โปรแกรมอรรถประโยชน)  
แลวคลิก Open Printer Utility (เปดโปรแกรมอรรถประโยชนของเคร่ืองพิมพ)  Status Monitor จะเริ่มตน
1 Print & Fax (พิมพ & โทรสาร) สําหรับผูใชระบบปฏบิัติการ Mac X v10.6.8

การอัพเดตสถานะของเคร่ืองพิมพ 2

หากคณุตองการทราบสถานะเครื่องลาสุดขณะหนาต าง Status Monitor เปดอยู คลิกไอคอนรเีฟรช   

คุณสามารถตั้งคาชวงเวลาท่ีซอฟตแวรจะอัพเดตขอมูลสถานะของเครือ่งพิมพ ไปท่ีแถบเมนู Brother Status 
Monitor แลวเลือก Preferences (การตั้งคา) 
 

การซอนหรอืแสดงหนาตาง 2

หลังจากเริ่ม Status Monitor คณุสามารถซอนหรอืแสดงหนาตางได เพือ่ซอนหนาตาง ไปท่ีแถบ เมนู, Brother 
Status Monitor แลวเลอืก Hide Status Monitor (ซอนตดิตามสถานะ) เพือ่แสดงหนาตาง ใหคลิกไอคอน 
Brother Status Monitor ในแทน
 

การออกจากหนาตาง 2

คลิก Brother Status Monitor ในแถบเมนู แลวเลือก Quit Status Monitor (ออกจากติดตามสถานะ) 
จากเมนูปอปอัพ
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ซอฟตแวร 2

คอนโซลเคร่ืองพิมพระยะไกล (Windows® เทาน้ัน) 2

คอนโซลเครื่องพมิพระยะไกลเปนซอฟตแวรสําหรบัเปลี่ยนการตั้งคาเครือ่งพิมพโดยอิสระของแอพพลิเคชั่นของคุณ เชน 
คณุสามารถเปลีย่นการตัง้คาขอบกระดาษเคร่ืองพ ิมพ และอื่นๆ การตัง้คาเหลาน้ีจะถูกจดจําและใชโดยเคร่ืองพิมพ การตัง้คา 
แอพพลิเคชั่นและไดรเวอรเครื่องพิมพจะถูกใชกอนการตั้งคาคอนโซลเครื่องพมิพระยะไกล

หมายเหตุ
ไมมใีนประเทศท่ีใชบังคับกฎระเบียบการสงออก

 

วิธีใชและติดตั้งซอฟตแวรคอนโซลเคร่ืองพิมพ ระยะไกล 2

เพื่อใชซอฟตแวรคอนโซลเครื่องพิมพระยะไกล ทำตามขั้นตอนดานลาง

a ใสแผนซีดรีอมตัวตดิตั้งที่ใหมาในไดรฟซีดรีอมและปดหนาจอที่เปดข้ึน

b เปด Windows® Explorer และเลอืกไดรฟซีดรีอม

c ดับเบิลคลกิโฟลเดอร tools (เคร่ืองมือ) 

d ดับเบิลคลกิโฟลเดอร rpc 

e โปรดดท่ีู RPC_User’s_Guide.pdf สําหรบัวธิีติดตั้งและใชคอนโซลเครื่องพมิพระยะไกล
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3

แผงควบคุม 3

ไฟ LED (ไดโอดเปลงแสง) 3

ในสวนน้ีอธิบายไฟ LED สองดวงและปุมหนึ่งปุมบนแผงควบคุม
 

1  เปด/ปดเคร่ือง

คุณสามารถเปดและปดเครือ่งได

กด  คางไวเพือ่เปดเครื่อง

กด  คางไวเพือ่ปดเครือ่ง ไฟ LED ทุกดวงจะดับลงเมือ่คุณอยูในโหมดปดเครือ่ง

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใชฟงกชั่นตอไปน้ีได :
1 ยกเลิกงาน / ยกเลกิงานท้ังหมด
การกูคนืขอผดิพลาด / การปอนแบบฟอรม
สําหรับรายละเอียด ดูท่ี ปุมเปด/ปดเครื่อง uu หนา 42

2 ไฟ LED ขอผิดพลาด ( )
ไฟ LED ขอผิดพลาด ( ) แสดงวาเครื่องอยูในสถานะขอผิดพลาด
นอกจากนี้ไฟ LED ขอผิดพลาด ( ) แสดงประเภทขอผดิพลาดรวมกับ LED อื่น

3 ไฟ LED เตรียมพรอม ( )
ไฟ LED เตรียมพรอม ( ) จะกะพรบิข้ึนอยูกับสถานะของเครื่อง

ไฟ LED ท่ีแสดงในตารางตอไปนี้ถูกใชในภาพตางๆ ในบทน้ี

ขอมูลทั่วไป 3

 

ไฟ LED ดับ

 หรือ ไฟ LED ติดสวาง
 

LED หร่ีลง

 หรือ ไฟ LED กะพริบ

1

2

3



ขอมูลท่ัวไป 

38

3

ไฟ LED สถานะเครื่องพิมพ
 

พักการใชงาน

เคร่ืองอยูในโหมดพกั (โหมดประหยัดพลังงาน) ขณะท ี่เคร่ืองอยูในโหมดพัก ไฟ LED เตรียมพรอม ( ) จะหร่ีลง 
แตเคร่ืองยังสามารถรับขอมูลได การรับงานพิมพจะเรียกคืนการทํางานของเคร่ืองใหเร่ิมการพิมพอีกคร้ังโดยอัตโนมัติ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูที่ โหมดพัก uu หนา 44 

โหมดหยุดชั่วคราว

เคร่ืองที่เขาสูโหมดหยุดช่ัวคราวจะประหยัดปริมาณการใชไฟไดมากกวาในโหมดพัก ขณะที่เคร่ืองอยูในโหมดหยุด 
ช่ัวคราว ไฟ LED เตรียมพรอม ( ) จะหร่ีลง แตเคร่ืองยังสามารถรับขอมูลได การรับงานพิมพจะเรียกคืนการทํางาน 
ของเคร่ืองใหเร่ิมการพิมพอีกคร้ังโดยอัตโนม ัติ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูที่ โหมดหยุดช่ัวคราว uu หนา 44 
 

เตรียมพรอม

เคร่ืองพรอมสําหรับการพิมพ

การพิมพ

เคร่ืองกําลังพิมพ
 

โปรดรอสักครู

เคร่ืองพิมพกําลังอุนเคร่ือง

ไฟ LED เตรียมพรอม ( ) จะกะพริบดวยระยะหาง 1 วินาที

กําลังระบายความรอน

ภายในเคร่ืองจะรอนมาก เคร่ืองจะหยุดพิมพงานป ัจจุบันช่ัวคราวและเขาสูโหมดการระบายความรอน 
รอจนกวาเคร่ืองจะเขาสูโหมดเตรียมพรอม

ไฟ LED เตรียมพรอม ( ) จะกะพริบดวยระยะหาง 1 วินาที

การรับขอมูล

เคร่ืองพิมพกําลังรับขอมูลจากคอมพิวเตอรหรือประมวลผลขอมูลในหนวยความจํา

ไฟ LED เตรียมพรอม ( ) จะกะพริบดวยระยะหาง 0.5 วินาที

ขอมูลที่เหลืออยู

มีขอมูลการพิมพที่เหลืออยูในหนวยความจําของเคร่ืองพิมพ หากไฟ LED เตรียมพรอม ( ) กะพริบเปนเวลานาน 

และไมมีเอกสารใดๆ พิมพออก กด  เพื่อพิมพขอมูลที่เหลืออยูในหนวยความจํา

ไฟ LED เตรียมพรอม ( ) จะกะพริบดวยระยะหาง 0.5 วินาที
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ตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใกลหมด

ตองเปล่ียนตลับผงหมึก (โทนเนอร) ในเร็วๆ นี้ ซ้ือตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใหมและเตรียมไวใหพรอมเม่ือ 
เปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร) ปรากฏขึ้น

ไฟ LED ขอผิดพลาด ( ) จะกะพริบหนึ่งคร้ังในระยะหาง 1.5 วินาที

หากเอกสารที่พิมพออกมาซีดจาง ใชมือทั้งสองถือชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) และตลับผงหมึก (โทนเนอร)  
ในระดับเดียวกัน และคอยๆ เขยาจากดานหนึ่งไปดานหนึ่งหลายๆ คร้ังเพื่อกระจายผงหมึก (โทนเนอร) 
ภายในตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใหเสมอกัน

เปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร) (โหมดทํางานตอเนื่อง)

เคร่ืองจะพิมพงานตอเนื่องจนกวาไฟ LED แสดง ตลับผงหมึก (โทนเนอร) หมดอายุการใชงาน 

ไฟ LED ขอผิดพลาด ( ) จะกะพริบหนึ่งคร้ังในระยะหาง 1.5 วินาที

สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับโหมดทํางานตอเนื่อง ใหดูที่ การตั้งคาผงหมึก (โทนเนอร) uu หนา 47
 

เปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร) (โหมดหยุด)

เปล่ียนตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใหม

ไฟ LED ขอผิดพลาด ( ) จะกะพริบหนึ่งคร้ังในระยะหาง 1.5 วินาที

สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับโหมดหยุด ใหดูที่ การตั้งคาผงหมึก (โทนเนอร) uu หนา 47

(ดูที่คําแนะนําที่ใหมากับตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใหม)

ไมมีตลับผงหมึก (โทนเนอร)

ถอดชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) และชุดตลับผงหมึก (โทนเนอร) ถอดตลับผงหมึก (โทนเนอร) จากชุดแมแบบสราง 
ภาพ (ดรัม) และติดต้ังตลับผงหมึก (โทนเนอร) กลับเขาในชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) อีกคร้ัง  ติดต้ังชุดแมแบบสราง 
ภาพ (ดรัม) และชุดตลับผงหมึก (โทนเนอร) กลับเขาในเคร่ืองพิมพอีกคร้ัง หากปญหายังคงอยู เปล่ียนตลับผงหมึก 
(โทนเนอร)

ไฟ LED ขอผิดพลาด ( ) จะกะพริบหนึ่งคร้ังในระยะหาง 1.5 วินาที

(ดูที่คําแนะนําที่ใหมากับตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใหม)

ตลับผงหมึก (โทนเนอร) หมดอายุการใชงาน

เปล่ียนตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใหม

ไฟ LED ขอผิดพลาด ( ) จะกะพริบหนึ่งคร้ังในระยะหาง 1.5 วินาที

(ดูที่คําแนะนําที่ใหมากับตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใหม)
 

ตลับหมึกมีความผิดพลาด

ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) และชุดตลับผงหมึก (โทนเนอร) ติดต้ังไมถูกตอง ถอดชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) และ 
ชุดตลับผงหมึก (โทนเนอร) ออกจากเคร่ืองพิมพ และใสกลับอีกคร้ัง ใชเฉพาะชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ของแท 
ของ Brother และชุดผงหมึก (โทนเนอร) ของแทของ Brother เทานั้น

ไฟ LED  ขอผิดพลาด ( ) จะกะพริบ 4 คร้ัง และดับลง 1 วินาที
 

แมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใกลหมดอายุการใชงาน / เปลี่ยนแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 

เปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม ต้ังคาตัวนับชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม (ดูที่ใบแทรกท ี่ใหมากับชุด 
แมแบบสรางภาพ (ดรัม)) 

แนะนําใหเตรียมชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ของแทของ Brother ใหพรอมสําหรับติดต้ัง

ไฟ LED ขอผิดพลาด ( ) จะกะพริบ 3 คร้ัง และดับลง 1 วินาที 

ไฟ LED สถานะเครื่องพิมพ
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แมแบบสรางภาพ (ดรัม)!

ตองทําความสะอาดสายโคโรนา ดูที่ การทําความสะอาดสายโคโรนา ใน การปรับปรุงคุณภาพการพิมพ 

ไฟ LED  ขอผิดพลาด ( ) จะกะพริบ 3 คร้ัง และดับลง 1 วินาที

ไมมีดรัม

หากมีตลับผงหมึก (โทนเนอร) อยูในเคร่ืองพิมพโดยไมมีชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใสตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
ในชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) แลวติดต้ังชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) และชุดตลับผงหมึก (โทนเนอร) ในเคร่ืองพิมพ 
อีกคร้ัง

ไฟ LED  ขอผิดพลาด ( ) จะกะพริบ 3 คร้ัง และดับลง 1 วินาที
 

มีกระดาษติดที่ถาดปอนกระดาษ / ติดดานใน 1 / ติดดานใน 2 / ติดดานใน 3

นํากระดาษที่ติดขัดออก

ดูที่ กระดาษติด uu หนา 54  

หากเคร่ืองพิมพไมเร่ิมพิมพ ใหกด  

ไฟ LED ขอผิดพลาด ( ) จะกะพริบสองครั้ง และดับลง 1 วินาที

กระดาษสั้น / ชนิดกระดาษผิด

ใสกระดาษขนาดเดียวกันในถาดใสกระดาษที่ถูกเล ือกในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ แลวกด  

ไฟ LED ขอผิดพลาด ( ) จะกะพริบสองครั้ง และดับลง 1 วินาที

ไมมีกระดาษ

ใสกระดาษในถาดใสกระดาษที่คุณใช

ไฟ LED ขอผิดพลาด ( ) จะกะพริบสองครั้ง และดับลง 1 วินาที
 

ฝาเปดอยู

ปดฝาครอบดานบนของเคร่ือง

ไฟ LED ขอผิดพลาด ( ) จะกะพริบ 4 คร้ัง และดับลง 1 วินาที

หนวยความจําเต็ม

กด  คางไวประมาณ 2 วินาทีจนกวาไฟ LED ทั้งหมดจะติดสวาง แลวจึงปลอย เคร่ืองจะยกเลิกงานพิมพและ 

ลางงานพิมพจากหนวยความจํา

เคร่ืองยังยกเลิกงานพิมพและลางงานพิมพจากหนวยความจําโดยอัตโนมัติในหนึ่งนาทีหลังจากเขาสูสถานะ 
หนวยความจําเต็ม 

ลดความซับซอนของเอกสารของคุณหรือลดคุณภาพการพิมพ

ไฟ LED ขอผิดพลาด ( ) จะกะพริบ 4 คร้ัง และดับลง 1 วินาที
 

ยกเลิกงาน

เคร่ืองพิมพกําลังยกเลิกงานพิมพ

ไฟ LED ขอผิดพลาด ( ) และไฟ LED เตรียมพรอม ( ) จะติดสวางสลับไปมา

ไฟ LED สถานะเครื่องพิมพ
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การแสดงการโทรติดตอเขารับบริการ 3

หากมขีอผดิพลาดท่ีไมสามารถแกไขไดโดยผูใช  เครือ่งพิมพจะแจงใหโทรติดตอเขารบับรกิารโดยไฟ LED ท้ังหมดจะตดิ 
สวางดังภาพดานลาง
 

หากคณุเห็นการแสดงการแจงติดตอเขารับบริการ ปดเครือ่งและเปดอีกครั้งและลองพมิพอีกครัง้

หากขอผิดพลาดยังคงมีอยูหลังปดและเปดเครื่องอีกครัง้ ใหกด  ไฟ LED จะตดิสวางดังที่แสดงในตารางดานลาง 
เพื่อแสดงวามขีอผดิพลาดเกดิข้ึน ตวัเลขใตไอคอนไฟ LED แสดงจํานวนครั้งที่ไฟ LED จะกะพรบิ

1 หากมขีอผิดพลาดน้ีเกิดขึน้ ปดเคร่ือง รอสองสามวินาที แลวเปดเคร่ืองอีกคร้ัง ปลอยเครื่องพิมพท้ิงไวประมาณ 15 นาทีโดยเปดเคร่ือง หากเกิดขอผิดพลาดขึน้อีก 
โปรดติดตอสวนงานการบริการลูกคา Brother หรือตัวแทนจําหนายของ Brother ประเทศของคุณ 

เชน การแสดง LED ดานลางจะแสดงถึงชุดฟวสเซอรขัดของ
 

จดบันทึกการแสดงขอผิดพลาดโดยดูท่ี การแสดงขอผิดพลาด LED uu หนา 41 
และรายงานสถานะขอผิดพลาดไปยังสวนงานการบริการลูกคา Brother หรอืตัวแทนจําหนายของ Brother 
ประเทศของคุณ

หมายเหตุ
ตรวจสอบวาฝาครอบดานบนปดสนิทกอนแจงการโทรติดตอขอรับบรกิาร

 

การแสดงขอผิดพลาด LED

ไฟ LED PCB หลัก 
ขัดของ

ชุดฟวสเซอร 
ขัดของ 1

ชุดเลเซอร 
ขัดของ

มอเตอรหลัก 
ขัดของ

แรงดันไฟสูง 
ขัดของ

ขอผิดพลาด 
Zero Cross

ขอผิดพลาด       

เตรียมพรอม  

(7)/(4)

 

(3)

 

(5)

 

(6)

 

(2)

 

(1)

0.5 0.5 0.5 1  
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ปุมเปด/ปดเคร่ือง 3

ปุมเปด/ปดเครื่องมีฟงกชั่นตอไปน้ี:

 ปดเครือ่ง

ตรวจสอบใหแนใจวาเครือ่งอยูในโหมด เตรียมพรอม แลวกด  คางไวประมาณ 2 วินาที ไฟ LED ทุกดวงดบัลง 
เมื่อคณุอยูในโหมดปดเครื่อง สําหรบัรายละเอียดเกี่ยวกับโหมดปดเครือ่ง ดท่ีู โหมดปดเครื่อง uu หนา 45 

 ยกเลิกการพิมพ

ยกเลิกงานที่กําลังพมิพในปจจุบัน: กด  คางไวประมาณ 2 วินาทีจนกวาไฟ LED ท้ังหมดจะตดิสวาง แลวจึงปลอย 

เครือ่งจะปลอยกระดาษออกมา ไฟ LED ขอผิดพลาด ( ) และไฟ LED เตรียมพรอม ( ) จะติดสวางสลับไปมา

ยกเลิกงานที่ไดรับท้ังหมด: เพือ่ลบงานท้ังหมด ใหยกเลิกงานปจจุบันกอนโดยปฏบัิตติามข้ันตอนขางตน ในขณะที่ไฟ 

LED ท้ังหมดติดสวาง ใหกด  อีกครั้ง ไฟ LED ทุกดวงจะกะพริบ เมื่องานกําลังถูกยกเลกิ

 การกูคนืขอผดิพลาด

หากเกิดขอผิดพลาด เครื่องพมิพจะกูคนืขอผิดพลาดบางอยางโดยอตัโนมัติ หากขอผิดพลาดไมสามารถแกไขไดโดย 

อัตโนมัต ิกด  เพื่อลางขอผดิพลาด แลวใชงานเครื่องตอ

 การปอนแบบฟอรม

หากไฟ LED เตรียมพรอม ( ) กะพริบเปนเวลานาน ใหกด  เครือ่งจะพิมพขอมูลใดๆ ท่ีคางอยูในหนวยความจํา 
ของเครื่องพมิพ
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พิมพหนาการต้ังคาเคร่ืองพิมพ 3

คุณสามารถพิมพการตัง้คาปจจุบันโดยใชปุมแผงควบคุมหรอืไดรเวอรเครื่องพิมพ

การใชปุมเปด/ปดเคร่ือง 3

a ตรวจสอบวาฝาครอบดานบนปดอยูและสายไฟเสียบปลั๊กอยู

b เปดเครื่อง และรอจนกวาเครือ่งจะเขาสูโหมดเตรียมพรอม

c กด  สามครั้ง เครือ่งจะพิมพหนาการตัง้คาเครื่องพิมพปจจุบัน

การใชไดรเวอรเคร่ืองพิมพ 3

หากคณุใชไดรเวอรเครือ่งพมิพ Windows® คณุสามารถพมิพการตัง้คาเครือ่งพมิพปจจบุนัไดโดยคลกิปุม 
การต้ังคาการพิมพ ในกลองโตตอบ การสนับสนุน 
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คุณลักษณะดานสิ่งแวดลอม 3

ประหยัดผงหมึก 3

คณุสามารถประหยัดการใชผงหมกึ (โทนเนอร) ไดโดยใชคุณลกัษณะน้ี เมื่อคุณตัง้คาการประหยัดผงหมกึไปทีเ่ปด คุณภาพ 
การพิมพจะจางลง คาตดิตัง้คาเริม่ตนคอื ปด

คุณสามารถเปลี่ยนการตัง้คาโหมดประหยัดผงหมกึบนไดรเวอรเครื่องพมิพ

เพื่อเปล่ียนการตั้งคาโหมดประหยัดผงหมึก ดท่ีูรายการตอไปน้ี:

 แท็บข้ันสูง uu หนา 14 (ไดรเวอรเครือ่งพิมพ Windows®)

 การตัง้คาการพิมพ uu หนา 32 (ไดรเวอรเครือ่งพิมพแมค็อินทอช)

โหมดพัก 3

การตั้งคาโหมดพกัสามารถชวยลดปริมาณการใชไฟได เมื่อเครื่องอยูในโหมดพกั (โหมดประหยัดพลังงาน) เครื่องจะ 
ทํางานเสมือนเครื่องถูกปดอยู เครือ่งจะกลับมาทํางานอีกครั้งและเริม่พิมพเมือ่ไดรบังานพิมพ

เครือ่งจะเขาสูโหมดพักโดยอัตโนมัติหลังจากเครื่องวางเปนเวลา 1 นาที เมือ่เครือ่งไดรับไฟลสําหรับพิมพหรือเอกสาร 
สําหรับพิมพ ตัวจบัเวลาจะถูกตั้งคาใหม ขณะที่เครือ่งอยูในโหมดพัก ไฟ LED เตรียมพรอม ( ) จะหรี่ลง

โหมดหยุดช่ัวคราว 3

หากเครื่องอยูในโหมดพกั และไมไดรับงานใดๆ เปนระยะเวลาหนึ่ง เครื่องจะเขาสูโหมดหยุดชัว่คราวโดยอัตโนมัติและไฟ 
LED เตรียมพรอม ( ) จะหรีล่ง โหมดหยุดชั่วคราวใชพลงังานนอยกวาโหมดพัก เครื่องจะเรยีกคืนการทํางานเมือ่เครือ่ง 
ไดรับงานพิมพ
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โหมดปดเคร่ือง 3

โหมดปดเครือ่งเปนโหมดท่ีใชไฟต่ําท่ีสุด โดยใชไฟนอยกวา 0.28 W เมื่อคุณเปดใชงานคุณลักษณะป ิดเครือ่ง 

อัตโนมัตไิว เครื่องจะเขาสูโหมดปดเครื่องโดยอัตโนมัติหลังจากระยะเวลาหนึ่ง เพือ่เริ่มพิมพงาน ใหกดปุม  บนแผง 
ควบคุมคางไวจนกวาไฟ LED ท้ังหมดตดิสวาง จากนั้นสงขอมลูการพมิพ

คุณสามารถเปดใชงานคณุลกัษณะโหมดปดเครื่องไดดวยตนเองดวยข้ันตอนตอไปนี้:

a ตรวจสอบวาฝาครอบดานบนปดอยูและสายไฟเสียบปลั๊กอยู  

b เปดเครื่อง และรอจนกวาเครือ่งอยูในโหมดเตรยีมพรอม

c กดปุม  คางไวประมาณ 2 วินาที
ไฟ LED ทุกดวงจะดบัลงเมื่อคุณอยูในโหมดปดเครือ่ง

หมายเหตุ
คุณสามารถเปล่ียนการตั้งคาโหมดปดเครื่องผานคอนโซลเครือ่งพิมพระยะไกล สําหรับขอมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับคอนโซล 
เครือ่งพิมพระยะไกล ดท่ีู คอนโซลเครือ่งพิมพระยะไกล (Windows® เทาน้ัน) uu หนา 36 
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วัสดุการพิมพ A

ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) และตลับผงหมึก (โทนเนอร ) เปนวัสดกุารพิมพสองชิ้นท่ีแยกกัน 
ตรวจสอบวาท้ังสองชิ้นตดิตั้งเปนชุดประกอบ สําหรบัขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนว ัสดกุารพิมพ 
ดูท่ีคําแนะนําท่ีใหมากับชุดแมแบบสรางภาพ (ดร ัม) สําหรับการเปลี่ยนชดุแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
หรอืดูท่ีรายการคําแนะนําบนกลองของตลับผงหมึก (โทนเนอร) สําหรับการเปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร)

ขอควรจํา
• เครือ่งพิมพของ Brother ออกแบบมาใหใชงานกับผงหมกึ (โทนเนอร) เฉพาะรุนและทํางานไดอยางมีประสิทธภิาพ 
สูงสุดเมือ่ใชกับตลับผงหมกึ (โทนเนอร) ของแทของ Brother Brother ไมรบัประกันประสิทธิภาพสูงสุดนี้หากใช 
ผงหมกึ (โทนเนอร) หรือตลบัผงหมกึ (โทนเนอร) ทีม่ ีขอมูลจําเพาะอื่นๆ ที่ไมตรงตามทีร่ะบุ เคร่ืองพิมพอาจไมตรวจจับ 
ผงหมึก (โทนเนอร) หรือตลบัผงหมึก (โทนเนอร) ของผ ูผลิตอื่นอยางถูกตองแตอาจตรวจจับตลับผงหม ึก (โทนเนอร) 
ท่ีสามารถพิมพไดท่ีไดมาตรฐาน ดังนั้น Brother ไมแนะนําใหใชตลับผงหมึก (โทนเนอร) อื่นนอกจากตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) ของแทของ Brother กับเครือ่งนี้ หรอืเตมิผงหมกึ (โทนเนอร) ในตลับผงหมกึ (โทนเนอร) เปลาจาก 
แหลงอื่น หากความเสียหายมสีาเหตุมาจากชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) หรอืชิ้นสวนอื่นๆ ของเครือ่งนี้เนื่องมาจาก 
การใชผงหมึก (โทนเนอร) หรอืตลับผงหมกึ (โทนเนอร ) อื่นนอกจากผลิตภัณฑของแทของ Brother เนื่องจากไม 
สามารถใชรวมกนัไดหรือไมเหมาะสมกับเครือ่งพมิพนี้ การซอมแซมใดๆ อันเน่ืองมาจากสาเหตนุ ี้อาจไมอยูภายใต 
การรบัประกัน

• เพือ่ใหไดคณุภาพการพมิพทีด่ทีีส่ดุ ใหใชช ุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) ของแทของ Brother และชดุผงหม ึก (โทนเนอร) 
ของแทของ Brother

การพมิพโดยใชชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) หรือชุดผงหมกึ (โทนเนอร) ของผูผลติอื่นอาจสงผลใหคุณภาพการพิมพ 
ลดลง รวมถึงคุณภาพและอายุการใชงานของเครื่องด วย ความครอบคลุมการรับประกันอาจไมรวมถึงปญหาที่เกิดจาก 
การใชชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) หรอืชุดผงหมึก (โทนเนอร) ของผูผลิตอื่น

 

หมายเหตุ
• กําจัดทิ้งวัสดุการพิมพท่ีใชแลวตามกฎระเบียบทองถิ่น เก็บแยกตางหากจากขยะครัวเรือน หากค ุณมคีําถาม สอบถาม 
ไปยังสํานักงานกําจัดทิ้งขยะมูลฝอยในประเทศ ตรวจสอบวาไดซีลปดวัสดุการพิมพอยางแนนหนาเพื่อไมใหวัสดุท่ีอยู 
ดานในหกออกมาได

• ตลับผงหมกึ (โทนเนอร) ท่ีจําหนายแตกตางกันในแต ละประเทศ เขาไปที่ Brother Solutions Center ท่ี 
http://solutions.brother.com/ หรือตดิตอสํานักงาน Brother ในประเทศของคณุเพื่อขอรายละเอียดเพิม่เตมิ

 

วิธกีารแกไขและขอมูลอ่ืน A

ตลับผงหมึก (โทนเนอร) ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)

ช่ือรุน: TN-1000 ช่ือรุน: DR-1000

 

 

http://solutions.brother.com/
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A

การต้ังคาผงหมึก (โทนเนอร) A

การใชงานพิมพทําไดอยางหลากหลาย ข้ึนอยูกับการตั้งคาของเครือ่ง:

 คาตดิตั้งคาเริ่มตน (โหมดหยุด)

เครือ่งจะหยุดพมิพจนกวาคุณจะเปล่ียนตลับผงหมึก (โทนเนอร) ตลับใหม เมื่อไฟ LED แสดง เปลี่ยนตลับผงหมึก 
(โทนเนอร)

 โหมดทํางานตอเนื่อง

ในการบังคับใหเครื่องพมิพงานตอเนื่องหลังจากไฟ LED แสดง เปลีย่นตลบัผงหมึก (โทนเนอร) ใหกด  

เจ็ดครั้งเพือ่เขาสูโหมดทํางานตอเนื่อง (ไฟ LED จะกะพรบิสองครัง้ แลวไฟ LED เตรียมพรอม ( ) สวางข้ึน) 
เครือ่งจะพิมพงานตอเนื่องจนกวาไฟ LED แสดง ตลับผงหมึก (โทนเนอร) หมดอายุการใชงาน

ในการกลับไปท่ีคาติดตั้งคาเริ่มตน (โหมดหยุด) ใหกด  เจ็ดครัง้ (ไฟ LED ท้ังหมดจะกะพรบิหน่ึงคร ั้ง)

หมายเหตุ
• ตรวจสอบวาฝาครอบดานบนปดดีแลวกอนท่ีจะเปล ี่ยนโหมด

• เมื่อไฟ LED แสดงโหมดขอผดิพลาด คุณไมสามารถเปลี่ยนโหมดได

• หากคณุพมิพงานตอเนื่องในโหมดทํางานตอเนื่อง เราไมสามารถรบัประกันคุณภาพการพมิพได 

• เมื่อใชโหมดทํางานตอเนื่อง งานพิมพอาจซีดจาง
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A

การระบุปญหาของคุณ A

กอนอื่น ตรวจสอบดังนี้

 สายไฟของเครือ่งเชื่อมตอถูกตอง และเปดเครือ่งแลว

 ชิ้นสวนท่ีปองกันท้ังหมดถูกถอดออกแลว

 กระดาษใสในถาดบรรจุกระดาษอยางถูกตอง

 สายอินเตอรเฟสถูกเชื่อมตอเขากับเครือ่งและคอมพิวเตอรอยางแนนสนิท

หากคณุไมสามารถแกปญหาไดตามรายการขางตน ระบุปญหาของคุณและไปที่หนาท่ีแนะนําดานลาง:

หากคณุประสบปญหากับเครื่อง uu หนา 58

การปรบัปรุงคณุภาพการพิมพ uu หนา 50

หากเครื่องถูกเชื่อมตอเขากับพซีี แอพพลิเคชั่นปอบอัพอาจปรากฏข้ึนบนพีซี ข้ึนอยูกับขอผดิพลาด

ปฏบัิตติามคําแนะนําบนหนาจอเพือ่แกไขขอผดิพลาด
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A

ขอความแสดงความผิดพลาดใน Status Monitor A

ขอผิดพลาดท่ีพบบอยและขอความแจงการบํารุงรกัษามีดังนี้

หากคณุตองการความชวยเหลือเพิ่มเติม Brother Solutions Center มีคําถามท่ีพบบอยและคําแนะนําวธิีการแกไขลาส ุด:
เขาไปที่ http://solutions.brother.com/

ขอความแสดงความ 
ผิดพลาด

สาเหตุ การดําเนินการ

ตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
ใกลหมด

ถา Status Monitor (ตดิตามสถานะ) 
แสดง ตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
ใกลหมด คุณยังคงสามารถพิมพได 
แตเครือ่งแจงใหคุณทราบวาตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) ใกลหมดแลว

สั่งซ้ือตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใหมทันที เพื่อใหพรอม 
เปล่ียนตลับผงหมึก (โทนเนอร) เม่ือ Status Monitor 
(ติดตามสถานะ) แสดง เปลีย่นตลบัผงหมึก (โทนเนอร)

ตลบัหมึกมีความผิดพลาด ตลับผงหมึก (โทนเนอร) ติดต้ังไม 
ถูกตอง 

ดึงชุดประกอบแมแบบสรางภาพ (ดรัม) และชุดตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) ออก ถอดตลับผงหมึก (โทนเนอร) และใสตล ับ 
ผงหมึก (โทนเนอร) กลับเขาในชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
อีกคร้ัง ใสชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) และชุดตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) กลับเขาในเครื่อง หากปญหายังคงอยู โปรด 
ติดตอบรกิารลูกคาสมัพันธของบราเดอรหรอืตวัแทนจําหนาย 
ผลิตภัณฑบราเดอรในประเทศของคุณ 

ตรวจสอบวาคุณไดใชตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) ของแทของ Brother

ใชเฉพาะชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) และชุดผงหมึก 
(โทนเนอร) ของแทของ Brother เทานั้น

เปลี่ยนตลับผงหมึก 
(โทนเนอร)

ตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
หมดอายุการใชงาน 
เคร่ืองพิมพจะหยุดการพิมพทั้งหมด

เปล่ียนตลับผงหมึก (โทนเนอร) 

(ดูที่คําแนะนําที่ใหมากับตลับผงหมึก (โทนเนอร) อันใหม)

เปลี่ยนแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) 

ถึงเวลาเปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม)

เปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 

(ดูที่คําแนะนําที่ใหมากับชุดแมแบบสรางภาพ (ดร ัม) 
อันใหม)

ตัวนบัจํานวนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ไมถูกต้ังคาใหมเม่ือติดต้ังชุดแมแบบ 
สรางภาพ (ดรัม) ใหม

ต้ังคาตัวนับจํานวนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม  

(ดูที่คําแนะนําที่ใหมากับชุดแมแบบสรางภาพ (ดร ัม) 
อันใหม)

ฝาเปดอยู ฝาครอบดานบนปดไมสนิท ปดฝาครอบดานบนของเคร่ือง

แมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ใกลหมดอายุการใชงาน

ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใกลหมด 
อายุการใชงาน

สั่งซ้ือชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ทันทีเพือ่เตร ียมชดุแมแบบ 
สรางภาพ (ดรัม) ใหมใหพรอมเปล่ียนทันทีเม่ือ Status 
Monitor (ติดตามสถานะ) แสดง เปลี่ยนแมแบบ 
สรางภาพ (ดรัม)  (ดูที่ ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ใกลหมดอายุการใชงาน / เปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) บน ไฟ LED (ไดโอดเปลงแสง))

http://solutions.brother.com/
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A

การปรับปรุงคุณภาพการพิมพ A

หมายเหตุ
Brother ไมแนะนําใหใชตลับผงหมึก (โทนเนอร) อื่นนอกจากตลบัผงหมึก (โทนเนอร) ของแทของ Brother หรือเตมิ 
ผงหมึก (โทนเนอร) ในตลบัผงหมึก (โทนเนอร) ท่ีใชแลวดวยผงหมึก (โทนเนอร) จากแหลงอื่น

 

หากคณุพบปญหาคณุภาพการพิมพ ใหตรวจสอบดังนี้:

1 สภาพแวดลอมการทํางานของเครื่องพมิพ

เลือกตําแหนงที่มอีุณหภูมิอยูระหวาง 10C กับ 32.5C และมีความชื้นอยูระหวาง 20% ถึง 80% (ไมมีการควบแนน)

2 ใสกระดาษที่ใชรวมกับเครือ่งพิมพไดในถาดบรรจุกระดาษ

โปรดดูท่ี กระดาษที่สามารถใชได uu หนา 2

3 ใสกระดาษในเครื่องอยางถูกตอง

  

การพลิกกลบักระดาษอาจชวยใหการปอนกระดาษทําได 
งายข้ึน
 

การปรับแครอาจชวยใหการปอนกระดาษทําไดงายข้ึน
 

2

3

5

4

6



วิธีการแกไขและขอมูลอ่ืน 

51

A

4 เปลีย่นตลับผงหมกึ (โทนเนอร) หรอืชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั)

สําหรับขอมูลเพิม่เตมิเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนวัสดุการพิมพ ดูท่ีคําแนะนําท่ีใหมากับชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) สําหรบั 
การเปลีย่นชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) หรือดูท่ีรายการคําแนะนําบนกลองของตลับผงหมกึ (โทนเนอร) สําหรับการเปลี่ยน 
ตลับผงหมกึ (โทนเนอร)

5 ทําความสะอาดดานในเครือ่ง

 การทําความสะอาดสายโคโรนา

เลื่อนสลักสีเขียวจากซายไปขวาและขวาไปซายหลายครั้ง
 

หมายเหตุ
ตรวจสอบวาเลื่อนสลักกลับไปสูตําแหนงเริ่มตน (a) (1) หากไมไดทําเชนน้ัน หนาท่ีพิมพอาจมเีสนแนวตั้งปรากฏ

 

 ทําความสะอาดชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) หากมีจุดสีดําหรอืสีขาวปรากฏบนหนาท่ีพมิพ

กดคันล็อคลงและถอดตลบัผงหมึก (โทนเนอร) ออกจากช ุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั)
 

(1)
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A

ใชมือหมนุอุปกรณแมแบบสรางภาพ (ดรมั) เพื่อมองดท่ีูพื้นผิวของลูกกลิ้งชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) (1)
 

เช็ดพืน้ผวิของแมแบบสรางภาพ (ดรมั) เบาๆ ดวยสำลแีหงจนกวาฝุนหรือกาวบนพื้นผวิจะหมดไป
 

(1)
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A

6 การตรวจสอบการตั้งคาไดรเวอรเครือ่งพิมพ

ลองเปลี่ยน การต้ังคาการพิมพ ในแท็บ พื้นฐาน
 

หากกระดาษมวนอยูหรือผงหมึก (โทนเนอร) ไมตดิท ี่กระดาษอยางถูกตอง คุณสามารถปรบัการตั้งคาเหลาน้ีใน 
ปรับปรุงผลลัพธการพิมพ คลกิ ตัวเลอืกการพมิพอื่นๆ... ในแท็บ ขั้นสูง
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A

กระดาษติด A

หากมกีระดาษตดิดานในเครือ่งหรอืถาดใสกระดาษ ไฟ ขอผิดพลาด LED ( ) จะกะพรบิสองครั้ง
 

a เปดเครื่องพิมพท้ิงไว 15 นาที เพื่อใหผลิตภณัฑเย็นลงกอนท่ีทานจะสัมผัสชิ้นสวนภายในของผลิตภัณฑ

b ใชมือทั้งสองขางดึงกระดาษที่ติดอยูออกชาๆ
 

c เปดฝาครอบดานบน
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A

d ถอดชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) และชุดตลับผงหมึก (โทนเนอร) ออกชาๆ กระดาษที่ตดิอาจถูกดงึออกพรอมกับชุด 
แมแบบสรางภาพ (ดรัม) และชดุตลบัผงหมึก (โทนเนอร ) หรืออาจปลอยกระดาษเพือ่ใหคณุดงึออกจากดานในของ 
เครือ่ง

คําเตือน
 

พืน้ผวิรอน
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A

e กดคนัล็อคลงและถอดตลับผงหมึก (โทนเนอร) ออกจากช ุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) หากมีกระดาษที่ติดอยูด านใน 
ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) ใหนํากระดาษออก
 

f ใสตลับผงหมกึ (โทนเนอร) กลบัเขาในชดุแมแบบสร างภาพ (ดรมั) ใหแนนหนาจนกวาจะไดยินเสียงล็อคเขาท่ี หาก 
คุณใสตลับผงหมกึ (โทนเนอร) อยางถูกตอง คนัล็อคในชดุแมแบบสรางภาพ (ดรัม) จะถูกยกข้ึนโดยอัตโนมตัิ
 

g ใสชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) และชุดตลับผงหมกึ (โทนเนอร) กลับเขาในเครื่องพมิพอีกครั้ง
 

h ปดฝาครอบดานบนของเครือ่ง
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A

i ตรวจสอบใหแนใจวากระดาษอยูใตสวนทีย่ื่นออกมา ของแครดานหลัง เลือ่นแครปรับกระดาษใหพอดกัีบขนาดกระดาษ 
ตรวจสอบใหแนใจวารองนํายึดอยูในชองเสียบแนนดีแลว

หมายเหตุ
หากคณุปดเครื่องในระหวางกระดาษตดิ เครือ่งจะพิมพขอมูลไมครบถวนจากคอมพิวเตอรของคุณ กอนท่ีคุณจะเปด 
เครือ่งพิมพ ลบงานท่ีถูกเก็บพักไวกอนการพิมพในคอมพวิเตอรของคุณ

 

j ตรวจสอบวาไฟ ขอผดิพลาด LED ( ) ดบัลงและไฟ เตรียมพรอม LED ( ) ติดสวางสีเขียว
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A

หากคุณประสบปญหากับเคร่ือง A

ขอควรจํา
• สําหรับการขอความชวยเหลือดานเทคนิค คุณตองโทรติดตอประเทศท่ีคุณซ้ือเคร่ืองพมิพ ตองโทรจากภายในประเทศนั้น
• หากคณุคดิวาปญหาอยูท่ีเครื่อง ตรวจสอบแผนผงัดานลางและทําตามคําแนะนําวิธีการแกไข ปญหาสวนใหญสามารถ 
แกไขไดงายดวยตัวคณุเอง

• หากคณุตองการความชวยเหลอืเพิ่มเติม Brother Solutions Center มคีําถามท่ีพบบอยลาสุดและคําแนะนําในวิธีการ 
แกไข เขาไปท่ี http://solutions.brother.com/

 

http://solutions.brother.com/
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A

ปญหาในการพมิพ

ปญหา คําแนะนํา

ไมมีเอกสารที่พิมพออกมา ตรวจสอบวาไดติดต้ังและเลือกไดรเวอรเคร่ืองพิมพอยางถูกตอง

ตรวจสอบดูวา LEDs แสดงขอผิดพลาดใดๆ หรือไม
(ดูที่ ไฟ LED (ไดโอดเปลงแสง) uu หนา 37 และ ขอความแสดงความผิดพลาดใน Status 
Monitor uu หนา 49)

ตรวจสอบวาเคร่ืองออนไลนอยู:

(สําหรับ Windows® 8)
เลื่อนเมาสไปที่มุมขวาดานลางของเดสกทอปของคณุ เม่ือแถบเมนูปรากฏข้ึน ใหคลกิ Settings 
(การต้ังคา) แลวคลิก Control Panel (แผงควบคุม) ในกลุม Hardware and Sound 
(ฮารดแวรและเสียง) ใหคลิก View devices and printers 
(ดูอุปกรณและเคร่ืองพิมพ) คลิกขวา Brother HL-XXXX series (Brother HL-XXXX 
ซีร่ีส) แลวคลิก See what’s printing (ดูงานท่ีกําลังพิมพอยู) คลิก Printer 
(เคร่ืองพิมพ) และตรวจสอบวาไมไดเลือก Use Printer Offline 
(ใชเคร่ืองพิมพแบบออฟไลน)

(สําหรับ Windows Server® 2012)
เลื่อนเมาสไปที่มุมขวาดานลางของเดสกทอปของคณุ เม่ือแถบเมนูปรากฏข้ึน ใหคลกิ Settings 
(การต้ังคา) แลวคลิก Control Panel (แผงควบคุม) ในกลุม Hardware (ฮารดแวร) 
ใหคลิก View devices and printers (ดูอุปกรณและเครื่องพิมพ) คลิกขวา Brother 
HL-XXXX series (Brother HL-XXXX ซีร่ีส) แลวคลิก See what’s printing 
(ดูงานที่กําลังพิมพอยู) คลิก Printer (เคร่ืองพิมพ) และตรวจสอบวาไมไดเลือก Use 
Printer Offline (ใชเคร่ืองพิมพแบบออฟไลน)

(Windows® 7 และ Windows Server® 2008 R2) 

คลิกปุม  (เร่ิม) และ Devices and Printers (อุปกรณและเคร่ืองพิมพ) คลิกขวา 

Brother HL-XXXX series (Brother HL-XXXX ซีร่ีส) แลวคลิก See what’s 
printing (ดูงานที่กําลังพิมพอยู) คลิก Printer (เคร่ืองพิมพ) 
และตรวจสอบวาไมไดเลือก Use Printer Offline (ใชเคร่ืองพิมพแบบออฟไลน)

(Windows Vista® และ Windows Server® 2008) 

คลิกปุม  (เร่ิม), Control Panel (แผงควบคุม), Hardware and Sound 

(ฮารดแวรและเสียง), แลวคลิก Printers (เคร่ืองพิมพ) คลิกขวา Brother HL-XXXX 
series (Brother HL-XXXX ซีร่ีส)  ตรวจสอบวาไมไดเลือก Use Printer Offline 
(ใชเคร่ืองพิมพแบบออฟไลน)

(Windows® XP และ Windows Server® 2003) 
คลิกปุม Start (เร่ิม) และเลือก Printers and Faxes (เคร่ืองพิมพและโทรสาร) คลิกขวา 
Brother HL-XXXX series ตรวจสอบวาไมไดเลือก Use Printer Offline 
(ใชเคร่ืองพิมพแบบออฟไลน)

เคร่ืองไมพิมพหรือพิมพโดยไม 
คาดคิด กด  คางไวประมาณ 2 วินาทีจนกวาไฟ LEDs ทั้งหมดจะต ิดสวาง แลวจึงปลอย

เคร่ืองพิมพจะยกเลิกงานพิมพและลางงานพิมพจากหนวยความจํา เอกสารที่พมิพออกมาอาจ 
ไมสมบูรณ
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A

การทําความสะอาดและตรวจสอบเคร่ือง A

ทําความสะอาดดานนอกและดานในเครื่องเปนประจําดวยผาแหงไมมีขน เมื่อคุณเปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร) หรือชดุ 
แมแบบสรางภาพ (ดรัม) ตรวจสอบวาคุณทําความสะอาดดานในเครื่องแลว หากหนาท่ีพิมพมีผงหมกึ (โทนเนอร) เปอน 
ใหทําความสะอาดดานในเครื่องพิมพดวยผาแหงไมมีขน

คําเตือน
 

หามใชสารตดิไฟ สเปรยทุกชนิดหรือสารละลาย / ของเหลวอินทรียทีม่ีแอลกอฮอลหรือแอมโมเนียทําความสะอาดดานใน 
หรอืดานนอกของเครื่อง การทําเชนน้ีอาจทําใหเก ิดไฟไหมหรอืไฟฟาช็อต แนะนําใหใชผาแหงไมม ีขนเทาน้ัน

(uu คูมือเกี่ยวกบัความปลอดภัยของผลิตภณัฑ: ขอควรระวงัท่ัวไป)
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A

ขอมูลเคร่ือง A

การตั้งคาเร่ิมตน A

เครือ่งพิมพมีการตั้งคาเริ่มตนสองระดับ การตัง้คาเริ่มตนถูกตั้งคาแลวจากโรงงานกอนการจัดสง 

 การตัง้คาตวัเครือ่งใหกลับไปเปนคาเริ่มตนท่ีมาจากโรงงานใหม

 ตั้งคาใหม

หมายเหตุ
• คุณไมสามารถแกไขการตั้งคาเริ่มตนท่ีตั้งค าไวลวงหนาแลว

• ไมสามารถเปลี่ยนแปลงตวันับจํานวนหนาได
 

การตั้งคาตัวเคร่ืองใหกลับไปเปนคาเร่ิมตนทีม่าจากโรงงานใหม A

คุณสามารถตั้งคาเครือ่งพิมพบางสวนไปท่ีการตั้งคาเครือ่งพิมพเริ่มตน:

a ปดเครือ่ง

b ตรวจสอบวาฝาครอบดานบนปดอยูและสายไฟเสียบปลั๊กอยู

c ในขณะที่กด  คางไว  ใหเปดและปดฝาครอบดานบนหน่ึงครัง้

d ปลอย  ตรวจสอบวาไฟ LEDs ท้ังหมดดับไป

e กด  แปดครัง้ ตรวจสอบวาไฟ LEDs ท้ังหมดตดิสวางเพือ่ระบุวาไดตั้งคาเครือ่งพิมพไปท่ีการตัง้คาเริ่มตนจาก 
โรงงาน เครือ่งพิมพจะรีสตารท

ตั้งคาใหม A

การดําเนินการนี้จะเปนการรเีซ็ตการตัง้คาท้ังหมดของเครือ่งกลับสูการตั้งคาเริ่มตนของเครือ่งพิมพ:

a ปดเครือ่ง

b ตรวจสอบวาฝาครอบดานบนปดอยูและสายไฟเสียบปลั๊กอยู

c ในขณะที่กด  คางไว  ใหเปดและปดฝาครอบดานบนหน่ึงครัง้

d ปลอย  ตรวจสอบวาไฟ LEDs ท้ังหมดดับไป

e กด  สิบครั้ง เครื่องจะรสีตารทอัตโนมตัิ
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B

B

ขอมูลท่ัวไป B

ขอมูลจําเพาะ B

รุน HL-1110 HL-1111

ประเภทเคร่ืองพิมพ เลเซอร

วิธีการพิมพ ใชระบบการสรางภาพแบบลําแสงเลเซอร

ความจุของหนวยความจํา ขนาดมาตรฐาน 1 MB

แหลงพลังงาน 220 - 240 V AC 50/60 Hz

ปริมาณการใชไฟฟา 1 
(เฉล่ีย)

สูงสุด ประมาณ 1056 W

การพิมพ ประมาณ 380 W ที่อุณหภูมิ 25C

พรอม ประมาณ 40 W ที่อุณหภูมิ 25C

โหมดหยุด 
ช่ัวคราว

ประมาณ 0.5 W

ปดเคร่ือง 2 3 ประมาณ 0.28 W

ขนาด  

น้ําหนัก (รวมวัสดุการพิมพ) 4.5 กก.

ระดับเสียง 
รบกวน

ความดัน 
เสียง

การพิมพ LPAm = 51 dB (A)

กําลังเสียง การพิมพ LWAd = 6.60 B (A)

อุณหภูมิ ขณะทํางาน 10 ถึง 32.5 C

การจัดเก็บ 0 ถึง 40 C

ความชื้น ขณะทํางาน 20 ถึง 80% (ไมมีการควบแนน)

การจัดเก็บ 10 ถึง 90% (ไมมีการควบแนน)

อินเตอรเฟส USB สาย USB 2.0 ความเร็วสูงสุด 4 5

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

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ Windows® Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional, Windows® 
XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows® 7, 
Windows® 8, Windows Server® 2003, Windows Server® 2003 x64 
Edition, Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2,  
Windows Server® 2012

Mac OS Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x

340 mm 238 mm

189 mm
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B

1 ตรวจวัดขณะท่ีเคร่ืองเช่ือมตออยูกับอินเตอร เฟส USB
2 ปริมาณการใชไฟฟาจะแตกตางกันเล็กนอยตามลักษณะการใชงานหรือการเสื่อมสภาพของช้ินสวน
3 ตรวจวัดตามมาตรฐาน IEC 62301 Edition 2.0
4 เคร่ืองสามารถเช่ือมตอกับคอมพิวเตอรท่ีมีอินเตอรเฟส USB 1.1
5 ไมสนับสนุนพอรต USB ของผูผลิตอ่ืน
6 จํานวนหนาท่ีสามารถทําการพิมพไดโดยประมาณตามมาตรฐาน ISO/IEC 19752
7 อายุการใชงานของแมแบบสรางภาพ (ดรัม) โดยประมาณซึ่งอาจแตกตางกันตามลักษณะการใชงาน

วัสดุการพิมพ ตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
(มาพรอมในชุดสินคา)

หนา A4 หรือ Letter ประมาณ 1,000 
หนา 6

หนา A4 หรือ Letter ประมาณ 1,500 
หนา 6

ตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
(มาตรฐาน)

หนา A4 หรือ Letter ประมาณ 1,000 
หนา 6

หนา A4 หรือ Letter ประมาณ 1,500 
หนา 6

ช่ือรุน TN-1000

ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) หนา A4 หรือ Letter ประมาณ 10,000 หนา (1 หนา / งาน) 7

ช่ือรุน DR-1000

รุน HL-1110 HL-1111



ขอมูลจําเพาะ 

64

B

สื่อสิ่งพิมพ B

รุน HL-1110 HL-1111

การใส 
กระดาษ

ถาดบรรจุ 
กระดาษ

ชนดิของกระดาษ กระดาษธรรมดา, กระดาษรีไซเคิล

ขนาดกระดาษ A4, Letter, Legal, Folio

น้ําหนักกระดาษ 65 ถึง 105 g/m2

ความจุกระดาษ 
สูงสุด

สูงสุด 150 แผน 80 g/m2 กระดาษธรรมดา

กระดาษ 
ออก

ถาดรองรับเอกสารออกแบบ 
ควํ่าหนา

สูงสุด 50 แผน 80 g/m2 กระดาษธรรมดา (การสงแบบควํ่าหนาไปยังถาดรองรับ 
เอกสารออกแบบควํ่าหนา)
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B

ขอมูลสําคัญในการเลือกกระดาษของคุณ B

ขอมูลในสวนน้ีจะชวยใหคุณเลือกกระดาษที่จะใชกับเครื่องพมิพนี้

หมายเหตุ
หากคณุใชกระดาษที่ไมแนะนําใหใช กระดาษอาจตดิหรอืปอนเขาเครือ่งพิมพผิดพลาดได

 

กอนซ้ือกระดาษจํานวนมาก B

ตรวจสอบใหแนใจวากระดาษเปนกระดาษชนิดที่เหมาะสําหรับใชกับเครือ่งพิมพ

กระดาษสําหรับถายสําเนากระดาษธรรมดา B

ชนิดกระดาษจะแบงตามการใชงาน เชน กระดาษสําหร ับพิมพและกระดาษสําหรับถายสําเนา ชนิดการใชงานโดยทั่วไปจะ 
ระบุอยูท่ีบรรจภุัณฑของกระดาษ ตรวจสอบบรรจุภ ัณฑเพื่อดวูากระดาษเปนชนิดที่เหมาะสําหรบัใชกับเครื่องพมิพเลเซอร 
ใชกระดาษที่เหมาะสําหรับเครื่องพิมพเลเซอร

นํ้าหนักมาตรฐาน B

น้ําหนักมาตรฐานของกระดาษท่ีใชท่ัวไปแตกตางก ันในแตละประเทศ ขอแนะนําใหใชกระดาษที่มนี้ําหนักระหวาง 70 ถึง 
90 g/m2 แมวาเครือ่งพิมพจะสามารถพมิพกระดาษที่บางหรอืหนากวาท่ีกําหนดไดก็ตาม

กระดาษตามแนวและสวนแนวเสนใย B

เสนใยกระดาษถกูจดัเรยีงในระหวางการผลติกระดาษ และกระดาษอาจจาํแนกไดสองชนดิคอื ตามแนวและสวนแนวเสนใย 

เสนใยในกระดาษชนิดตามแนวจะจัดเรียงในทิศทางเดยีวกับขอบกระดาษดานยาว เสนใยในกระดาษชนิดสวนแนวจะจัด 
เรียงในทิศทางตั้งฉากกับขอบกระดาษดานยาว ถึงแมวากระดาษธรรมดาสวนใหญสําหรับถายสําเนาจะเปนชนิดตามแนว 
แตมีบางสวนเปนชนิดสวนแนว ขอแนะนําใหใชกระดาษชนิดตามแนวสําหรบัเครื่องพมิพนี้ กระดาษสวนแนวบางเกินกวา 
ท่ีจะพิมพออกจากเครือ่งพมิพนี้

กระดาษท่ีมีคาเปนกรดและเปนกลาง B

กระดาษสามารถจําแนกออกเปนกระดาษที่มีคาเปนกรดหรือเปนกลางได

ถึงแมวาวิธีการผลิตกระดาษแบบใหมเริม่ตนดวยกระดาษที่มีคาเปนกรด แตกระดาษที่เปนกลางกําลังไดรับความนิยมแทน 
กระดาษที่มีคาเปนกรดเน่ืองจากผลกระทบตอส่ิงแวดลอม

อยางไรกต็าม กระดาษทีม่คีาเปนกรดหลายแบบสามารถพบไดในกระดาษรไีซเคลิ ขอแนะนาํใหใชกระดาษทีม่คีาเปนกลาง 
สําหรับเครื่องพิมพนี้

คุณสามารถใชปากกาตรวจสอบกระดาษที่เปนกรดเพือ่แยกแยะกระดาษที่เปนกรดจากกระดาษท่ีเปนกลาง

พื้นผิวการพิมพ B

ลักษณะผิวดานหนาและผิวอีกดานหน่ึงของกระดาษอาจแตกตางกนัเล็กนอย

โดยทั่วไป ดานเปดของหอกระดาษแบบรมีเปนดานสําหรับพิมพ ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหอบรรจุกระดาษ โดยทั่วไป 
ดานท่ีพมิพจะมลีูกศรระบุอยู
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B

เคร่ืองพิมพ B

1 ความเร็วในการพิมพอาจเปลี่ยนแปลง ท้ังน้ีขึ้นอยูกับชนิดของเอกสารที่คุณพิมพ
2 จากโหมดการเตรียมพรอม

รุน HL-1110 HL-1111

ความละเอียด สูงสุด 600 x 600 dpi (2400 x 600 dpi พรอมการควบคุมความละเอียด)

ความเร็วในการพิมพ 1 การพิมพดาน 
เดียว

สูงสุด 20 ppm (ขนาด A4)

สูงสุด 21 ppm (ขนาด Letter)

เวลาพิมพคร้ังแรก 2 ตํ่ากวา 10 วินาทีที่ 23C / 230 V
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