
คูมือผูใช

DCP-1510
DCP-1511
MFC-1810
MFC-1811
MFC-1815

 

ฉบับท่ี 0

THA





i

หมายเลขติดตอ Brother

ขอควรจํา
สําหรับการขอความชวยเหลือดานเทคนิคและการทํางานของเคร่ือง คุณตองโทรติดตอประเทศท่ีคุณซ้ือ 
เคร่ือง ตองโทร จากภายใน ประเทศนั้น

 

การลงทะเบยีนผลิตภัณฑของคุณ
โปรดกรอกขอมูลการลงทะเบียนรับประกันของ Brother หร ือเพื่อความสะดวกของคุณและเปนวิธีการที่งาย 
ที่สุดในการลงทะเบียนผลิตภัณฑใหมของคุณ ลงทะเบียนออนไลนที่ 

 

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

คําถามท่ีพบบอย (FAQs)
Brother Solutions Center เปนแหลงขอมูลครบวงจรของเราที่ตอบสนองความตองการเคร่ืองพิมพของคุณ 
ทั้งหมด คุณสามารถดาวนโหลดไดรเวอร ซอฟตแวรและโปรแกรมอรรถประโยชนลาสุด อานคําถามที่พบบ อย 
และคําแนะนําวิธีการแกไขเพื่อเรียนรูวิธีการใชงานผลิตภัณฑ Brother ของคุณอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา 
ที่สุด

 

http://solutions.brother.com/
 

คุณสามารถตรวจสอบการปรับปรุงไดรเวอร Brother ไดที่นี่

บริการลูกคาสัมพันธ
เขาไปที่ http://www.brother.com/ เพื่อดูขอมูลสําหรับการติดตอสํานักงาน Brother ในประเทศของคุณ

©2013 บริษัท Brother Industries จํากัด ขอสงวนลิขสิทธิ์

ท่ีอยูอินเทอรเน็ต

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

สําหรับคําถามท่ีพบบอย (FAQs) การสนบัสนนุผลิตภัณฑและคําถามดานเทคนคิ และการปรับปรุงไดรเวอรและ 
โปรแกรมอรรถประโยชน: 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/


ii

คูมือผูใชและวิธีคนหาคูมือผูใช

คูมอื การใชคูมอื คนหาคูมือ

คูมอืเก่ียวกับความ 
ปลอดภยัของ 
ผลิตภัณฑ

อานคูมอืนีก้อน โปรดอานคําแนะนําเพ่ือความ 
ปลอดภัยกอนต้ังคาเคร่ืองของคุณ อานคูมือนี้ 
สําหรับเคร่ืองหมายการคาและขอจํากัดทาง 
กฎหมาย

เอกสาร / ในกลอง

คูมอืการติดต้ังเครื่อง 
อยางงาย

ทําตามคําแนะนําเพ่ือต้ังคาเคร่ืองของคุณ และ 
ติดต้ังไดรเวอรและซอฟตแวรระบบปฏิบัติการและ
ประเภทการเชื่อมตอท่ีคุณใชงาน

เอกสาร / ในกลอง

คูมอืผูใช เรียนรูการสั่งงานคําส่ังโทรสาร (MFC-1810, 
MFC-1811 และ MFC-1815 เทานัน้), สแกน 
และทําสําเนา อานคําแนะนําวิธแีกการแกไข 
และขอมูลจําเพาะของเครื่อง

(Windows® เทานั้น) ไฟล PDF / 
แผนซีดีรอม / ในกลอง 

คูมอืซอฟตแวรสําหรับ
ผูใช

ทําตามคําแนะนํานี้ในการพิมพ การสแกน 
การต้ังคาระยะไกล (MFC-1810, MFC-1811 และ 
MFC-1815 เทานัน้), การรับสงโทรสารดวย PC 
(MFC-1810, MFC-1811 และ MFC-1815 
เทานัน้) และใชโปรแกรมอรรถประโยชน Brother 
ControlCenter

(Windows® เทานั้น) ไฟล PDF / 
แผนซีดีรอมตัวติดต้ัง / ในกลอง 
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การใชเอกสารคูมือ 1

ขอบคณุท่ีเลือกซ้ือเครือ่ง Brother! การอานเอกสาร 
คูมือนีจ้ะชวยใหคุณใชงานเคร่ืองของคุณไดอยาง
มีประสิทธิภาพสูงสุด

สัญลักษณและรูปแบบที่ใชใน 
เอกสารคูมือ 1

สัญลักษณและรูปแบบที่ใชในเอกสารคูมือมีดังนี้
ปฏิบัติตามคําเตือนและคําแนะนําทั้งหมดที่ระบุบน
ผลิตภัณฑ

หมายเหตุ
ภาพประกอบสวนใหญในคูมือผูใชนี้มาจาก 
เคร่ืองรุน MFC-1810

 

ขอมูลทั่วไป 1

 

คําเตือน แสดงสถานการณที่อาจเกิดอันตรายซึ่ง 
หากไมหลีกเล่ียงอาจสงผลใหเสียชีวิตหรือ 
บาดเจ็บรายแรง

ขอควรจํา
ขอควรจํา แสดงสถานการณที่อาจเกิดอันตราย 
ซ่ึงหากไมหลีกเล่ียงอาจสงผลใหทรัพยสิน 
เสียหาย หรือสูญเสียฟงกช่ันการใชงานของ 
ผลิตภัณฑ

หมายเหตุ
หมายเหตุ อธิบายวิธีแกไขสถานการณที่อาจเกิด 
ขึ้นหรือใหคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการใชงาน 
คุณลักษณะอื่นๆ ในขณะนัน้

 

ไอคอนหาม แสดงการหามดําเนินการ

 ไอคอนอันตรายจากระบบไฟฟา แจงเตอืน 
ใหคุณระวังอันตรายจากไฟฟาช็อตที่อาจ
เกิดขึ้น

 

ไอคอนพื้นผิวรอน แจงเตือนการหาม 
สัมผัสช้ินสวนของเครื่องที่รอน

 

ไอคอนอันตรายจากไฟไหม แจงเตือนให 
คุณระวังอันตรายจากไฟไหม

คําเตือน

ตัวหนา แบบอักษรตัวหนา แสดงปุมบน 
แผงควบคุมเครื่องหรือบนหนาจอ 
คอมพิวเตอร

ตัวเอียง แบบอักษรตัวเอียง เนนประเด็น 
สําคัญหรือแนะนําใหคุณอานหัวขอ
ที่เกี่ยวของ

Courier 
New

แบบอักษร Courier New ใชกับ 
ขอความที่แสดงบนจอ LCD 
ของเคร่ือง



บทท่ี 1

2

การเขาใชงาน Brother 
Utilities (Windows® 8)1

หากคุณใชแท็บเล็ตที่ทํางานดวย Windows® 8 
คุณสามารถทําการเลือกไดดวยการแตะหนาจอ 
หรือคลิกดวยเมาสของคุณ

หลังจากติดต้ังไดรเวอรเคร่ืองพิมพแลว  

(Brother Utilities) จะปรากฏขึ้นทั้งบนหนาจอ 
เร่ิมและเดสกทอป

a แตะหรือคลิก Brother Utilities บนหนา 
จอเริ่มหรือเดสกทอป
 

b เลือกเครื่องของคุณ
 

c เลือกฟงกช่ันที่คุณตองการใช

การเขาใชงานคูมือ 
ซอฟตแวรสําหรับผูใช 1

คูมือผูใชนี้ไมมีขอมูลเกี่ยวกับเคร่ืองท ั้งหมด เชน 
วิธีการใชคุณลักษณะขั้นสูงสําหรับเครื่องพิมพ  
สแกนเนอร และการรับโทรสารดวย PC 1 หากคุณ 
ตองการทราบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทํางาน 
เหลานี้ ใหอานคูมือซอฟตแวรสําหรับผูใชท ี่อยูใน 
แผนซีดีรอมตัวติดต้ังสําหรับผูใช Windows® 

ผูใชแม็คอนิทอชสามารถอานคูมือซอฟตแวรสาํหรบั 
ผูใชไดดวยการดาวนโหลดจาก 
Brother Solutions Center 
(http://solutions.brother.com/)
1 MFC-1810, MFC-1811 และ MFC-1815

การดูเอกสาร 1

การดูเอกสาร (Windows®) 1

(Windows® 7/Windows Vista®/Windows® 
XP)

หากตองการดูเอกสาร จากเมนู  (เร่ิม), 

ใหเลือก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด), 
Brother, MFC-XXXX หรือ DCP-XXXX (โดย 
XXXX คือช่ือรุนของคุณ)จากรายการโปรแกรม 
แลวเลือก คูมือสําหรับผูใช 

(Windows® 8)

คลิก  (Brother Utilities), 

แลวคลิกรายการแบบดึงลงและเลือกช่ือรุนของคุณ 
(หากไมไดเลือกไว) คลิก การสนับสนุน ในแถบ 
การนําทางดานซาย แลวคลิก คูมือสําหรับผูใช 

หากคุณไมไดติดต้ังซอฟตแวร คุณสามารถคนหา 
เอกสารบนแผนซีดีรอมตัวติดต้ัง โดยทําตามคํา 
แนะนําดานลางนี้: 

http://solutions.brother.com/
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1

a เปดใชงานคอมพิวเตอรของคุณ ใสแผน 
ซีดีรอมตัวติดต้ังลงในไดรฟซีดีรอม

หมายเหตุ
หากหนาจอ Brother ไมปรากฏข้ึน ใหไปที่ 
Computer (คอมพิวเตอร) 
(My Computer (คอมพิวเตอรของฉัน)) 

(สําหรับ Windows® 8: คลิกไอคอน  

(File Explorer) บนแถบ งาน แลวไปที่ 
Computer (คอมพิวเตอร)) 
ดับเบิลคลิกไอคอนแผนซีดีรอม 
แลวดับเบิลคลิก start.exe 

 

b ถาหนาจอช่ือรุนปรากฏขึ้น ใหคลิกช่ือรุนของ 
คุณ

c ถาหนาจอภาษาปรากฏขึ้น ใหคลิกภาษาของ 
คุณ เมนูดานบนแผนซีดีรอมจะปรากฏขึ้น
 

d คลิก คูมือสําหรับผูใช 

e คลิก เอกสารแบบ PDF/HTML หากหนา 
จอประเทศปรากฏข้ึน ใหเลือกประเทศของ 
คุณ แลวคลิกเอกสารที่คุณตองการอาน
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ภาพรวมของแผงควบคุม 1

ภาพประกอบของแผงควบคุมในคูมือผูใชนี้มาจากเครื่องรุน MFC-1810
 

1 On/Off (เปด/ปด)

กด  เพ่ือเปดเคร่ือง กด  คางไวเพ่ือ 

ปดเคร่ือง

2 Hook (วางสาย) (MFC-1810 และ MFC-1811 
เทานั้น) หรือ Hook/Hold (วางสาย/พักสาย) 
(MFC-1815 เทานั้น)
กดกอนโทรออก หากคุณตองการใหแนใจวาเคร่ือง 
โทรสารจะตอบรับ แลวกด Start (เริ่ม) 
(MFC-1815 เทานั้น)
ใหคุณพักสายโทรศัพทไว
Redial (หมนุทวนใหม)
คุณสามารถหมนุทวนหมายเลข 20 หมายเลขท่ี 
โทรซํ้าได 
Pause (หยดุชั่วคราว)
แทรกการหยุดช่ัวคราว 3.5 วินาทีเมื่อต้ังโปรแกรม 
หมายเลขปุมโทรดวน หรือเมื่อหมุนหมายเลขดวย 
ตนเอง 
Resolution (ความละเอียด)
ต้ังคาความละเอียดเมื่อสงโทรสาร

3 ปุมโหมด:

FAX (โทรสาร)
ต้ังคาเคร่ืองในโหมดโทรสาร โหมดโทรสารเปน 
โหมดคาเร่ิมตน

SCAN (สแกน)
ต้ังคาเคร่ืองในโหมดสแกน

COPY (สําเนา)
ต้ังคาเคร่ืองในโหมดการทําสําเนา

4 LCD
แสดงขอความเพ่ือชวยใหคุณต้ังคาและใชงานเคร่ือง 
ของคุณ

5 2 in 1 (ID) Copy (ทําสําเนา (บัตรประจําตัว) 
2 ใน 1)
คุณสามารถทําสําเนาท้ังสองดานของบัตรประจําตัว
ลงในหนึ่งหนากระดาษโดยรักษาขนาดบัตรเทาเดิม

6 Options (ตัวเลือก)
คุณสามารถเลอืกการต้ังคาการทําสําเนาแบบชัว่คราว 
ไดอยางรวดเร็วและงายดาย

1 2 4

6 5

3

06/18 10:00
Fax Only   Fax
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1

 

7 ปุมเมนู:
Clear (ลาง)
ลบขอมูลท่ีปอนหรือยกเลิกการต้ังคาปจจุบัน
Menu (เมน)ู
ใหคุณเขาใชงานเมนเูพ่ือต้ังโปรแกรมการต้ังคาใน 
เคร่ือง
OK (ตกลง)
ใหคุณจัดเก็บการต้ังคาของคุณและยืนยันขอความ 
LCD ในเคร่ือง
ปุมระดับเสียง:
d หรือ c
กดเพ่ือเล่ือนดูยอนกลับหรือไปขางหนาผานตัวเลือก
เมนู กดเพือ่เปล่ียนระดบัเสยีงเมือ่อยูในโหมดโทรสาร 
หรือโหมดสแตนดบาย
a หรือ b
กดเพ่ือเล่ือนดูเมนูและตัวเลือก

Address Book (สมดุท่ีอยู)

ใหคุณเขาใชงานหมายเลขปุมโทรดวนไดโดยตรง

8 แปนกดหมายเลข
ใชปุมนีเ้พ่ือหมนุหมายเลขโทรศัพทและโทรสารและ
ใชเปนแปนพิมพเพ่ือปอนขอมูลเขาในเคร่ือง
(MFC-1815 เทานั้น)
ปุม # จะเปล่ียนโหมดการโทรออกชัว่คราวจาก 
สัญญาณหมนุเปนเสียงเรียกระหวางการโทรศัพท

9 Stop/Exit (หยุด/ออก)
หยุดการทํางานหรือออกจากเมนู กดปุมนี้เพ่ือยกเลิก 
งานพิมพ

10 Start (เริม่)
ใหคุณเร่ิมสงโทรสาร สแกน หรือทําสําเนา

7 8 9

10

4

06/18 10:00
Fax Only   Fax
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DCP-1510 และ DCP-1511
 

1 LCD
แสดงขอความเพ่ือชวยใหคุณต้ังคาและใชงานเคร่ือง 
ของคุณ

2 ปุมเมนู:
Menu (เมน)ู
ใหคุณเขาใชงานเมนเูพ่ือต้ังโปรแกรมการต้ังคาใน 
เคร่ือง
Clear (ลาง)
ลบขอมูลท่ีปอนหรือยกเลิกการต้ังคาปจจุบัน
OK (ตกลง)
ใหคุณจัดเก็บการต้ังคาของคุณและยืนยันขอความ 
LCD ในเคร่ือง
b หรือ a
กดเพ่ือเล่ือนดูเมนูและตัวเลือก

3 SCAN (สแกน)
ต้ังคาเคร่ืองในโหมดสแกน

4 On/Off (เปด/ปด)

กด  เพ่ือเปดเคร่ือง กด  คางไว 
เพ่ือปดเคร่ือง

5 Stop/Exit (หยดุ/ออก)
หยุดการทํางานหรือออกจากเมนู กดปุมนีเ้พ่ือยกเลิก 
งานพิมพ

6 Start (เริม่)
ใหคุณเร่ิมทําสําเนาหรือสแกน

7 Copy Options (ตัวเลือกการทําสําเนา)
คุณสามารถเลอืกการต้ังคาการทําสําเนาแบบชัว่คราว 
ไดอยางรวดเร็วและงายดาย

8 2 in 1 (ID) Copy (ทําสําเนา (บัตรประจําตัว) 
2 ใน 1)
คุณสามารถทําสําเนาท้ังสองดานของบัตรประจําตัว
ลงในหนึ่งหนากระดาษโดยรักษาขนาดบัตรเทาเดิม

2 3 4 5

6

1

8 7

Stack Copies：01
100% nnonn Auto



ขอมูลท่ัวไป 

7

1

เมนูและคุณลักษณะ 
สําหรับรุน MFC 1

การต้ังโปรแกรมบนหนาจอ 1

เคร่ืองของคุณถูกออกแบบใหใชงานไดงาย LCD 
มีการตั้งโปรแกรมบนหนาจอโดยใชปุมเมนู

วิธีเขาใชงานโหมดเมนู 1

a กด Menu (เมนู) 

b เลือกตัวเลือก

 กด 0 สําหรับเมน ูInitial Setup 
(การต้ังคาเร่ิมตน) 

 กด 1 สําหรับเมน ูGeneral Setup 
(การต้ังคาทั่วไป) 

 กด 2 สําหรับเมน ูFax (โทรสาร) 

 กด 3 สําหรับเมน ูCopy (สําเนา) 

 กด 4 สําหรับเมน ูPrinter 
(เคร่ืองพิมพ) 

 กด 5 สําหรับเมน ูPrint Reports 
(รายงานการพมิพ) 

 กด 6 สําหรับเมน ูMachine Info. 
(ขอมูลเคร่ือง) 

 กด 9 สําหรับเมนู Service (บริการ) 1

1 ซึ่งจะปรากฏเฉพาะเมื่อ LCD 
แสดงขอความแสดงความผิดพลาด

คุณสามารถเล่ือนผานแตละระดับเมนูโดยกด 
a หรือ b สําหรับทิศทางที่คุณตองการ

c กด OK (ตกลง) เม่ือตัวเลือกที่คุณตองการ 
ปรากฏบนจอ LCD
จากนั้นจอ LCD จะแสดงระดับเมนูถัดไป

d กด a หรือ b เพื่อเล่ือนไปที่ตัวเลือกเมนู 
ถัดไป

e กด OK (ตกลง) 
เม่ือคุณเสร็จสิ้นการต้ังคาตัวเลือก จอ LCD 
จะแสดง Accepted (ยอมรับ) 

f กด Stop/Exit (หยุด/ออก) เพื่อออกจาก 
โหมดเมนู
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ตารางเมนู 1

การใชตารางเมนู คุณสามารถเปล่ียนแปลงการตั้งค าในเครื่องดวยการกดปุมตัวเลขหรือ a และ b และ OK 
(ตกลง) 

กด Menu (เมนู) แลวตามดวยสิ่งที่แสดงบนจอ LCD กดปุมตัวเลขหรือ a และ b เพื่อไฮไลตตัวเลือกเมนู 
อื่นๆ กด OK (ตกลง) เพื่อเลือกตัวเลือก 

ในตัวอยางดานลาง การตั้งคาระดับความดังของเสียงเรียกเขาจะเปล่ียนจาก Med (กลาง) เปน Low (ตํ่า) 
 

a กด Menu (เมนู) 

b กด 1 เพื่อเลือก General Setup (การตั้งคาทั่วไป) 

c กด 3 เพื่อเลือก Volume (เสียง) 

d กด 1 เพื่อเลือก Ring (กร่ิง) 

e กด a หรือ b เพื่อใหแสดง Low (ตํ่า)

f กด OK (ตกลง) 

g กด Stop/Exit (หยุด/ออก) 
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1

0.การต้ังคาเร่ิมตน 1

0.Initial Setup (การตั้งคาเร่ิมตน)

ระดับ 2 ระดับ 3 คําอธิบาย 1 ตัวเลอืก คําอธิบาย 2 หนา

1.Receive 
Mode (โหมดรับ)

— คุณสามารถเลือกโหมด
การรับของตัวเคร่ืองท่ี 
ตรงตามความตองการ 
ของคุณท่ีสุด

Fax Only 
(โทรสารเทาน้ัน)*

เคร่ืองของคุณจะรับสาย
ทุกสายเปนโทรสารโดย
อัตโนมัติ Fax Only 
(โทรสารเทาน้ัน) จะ 
ปรากฏบนจอ LCD เมือ่ 
ตั้งคา

38

Fax/Tel 
(โทรสาร/โทรศัพท)

เครื่องของคุณจะควบคุม 
สายโทรศัพทและรับสาย 
ทุกสายโดยอัตโนมัติ 
หากสายไมใชสาย 
โทรสาร โทรศัพทจะสง 
เสียงเรียกเพ่ือใหคุณรับ 
สาย Fax/Tel 
(โทรสาร/โทรศัพท) 
จะปรากฏบนจอ LCD 
เมือ่ตั้งคา

External TAD 
(TAD ภายนอก) 
(MFC-1810 และ 
MFC-1811)

อปุกรณตอบรบัโทรศัพท 
ภายนอก (TAD) จะรับ 
ทุกสายเรียกเขาโดย 
อัตโนมัติ ขอความเสียง 
จะถูดจัดเก็บใน TAD 
ภายนอก ขอความ 
โทรสารจะถูกพิมพ 
อัตโนมัติ External 
TAD (TAD ภายนอก) 
จะปรากฏบนจอ LCD 
เมือ่ตั้งคา

Manual 
(ควบคุมดวยตัวเอง)

คุณควบคมุสายโทรศัพท 
และตองรับทุกสายเรียก
เขาดวยตัวคุณเอง 
Manual 
(ควบคุมดวยตวัเอง) 
จะปรากฏบนจอ LCD 
เมือ่ตั้งคา

2.Date&Time 
(วันที่และเวลา)

1.Date&Time 
(วันที่และเวลา)

ปอนวันท่ีและเวลาบน 
จอ LCD และท่ีสวนหัว 
โทรสารท่ีคณุสงหาก 
คุณตั้งคา ID สถานี

Year: (ป:) ปอนตัวเลขปสองตัวสุด
ทาย (เชน ปอน 1, 3 
สําหรับป 2013)

Month: (เดือน:) ปอนตัวเลขเดือนสองตัว 
(เชน ปอน 0, 1 สําหรับ 
เดือนมกราคม)

Day: (วัน:) ปอนตัวเลขวันสองตัว 
(เชน ปอน 0, 1 สําหรับ 
วันท่ี 1)

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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2.Date&Time 
(วันที่และเวลา)

(ตอ)

1.Date&Time 
(วันที่และเวลา)

(ตอ)

Time: (เวลา:) ปอนเวลาในรูปแบบ 
นาฬิกา 24 ช่ัวโมง (เชน 
ปอน 1, 5, 2, 5 สําหรับ 
15:25)

2.Daylight 
Save (ประหยัด 
แสงกลางวัน)

ตั้งคาเคร่ืองเพ่ือเปลี่ยน 
เวลาสําหรับการปรับ 
เวลาตามแสงอาทิตย

On (เปด) ระบบจะรีเซ็ตเวลาเร็ว 
ขึ้นหน่ึงช่ัวโมง

Off (ปด) ระบบจะรีเซ็ตเวลาชาลง
หน่ึงช่ัวโมง

3.Station ID 
(ID สถานี)

— ตั้งคาช่ือและหมายเลข
โทรสารของคุณท่ีจะ 
ปรากฏในแตละหนาท่ี 
คุณสงโทรสาร

Fax: (โทรสาร:) ปอนหมายเลขโทรสาร 
(สูงสุด 20 ตัว)

Tel: (หมายเลข:) ปอนหมายเลขโทรศัพท 
(สูงสุด 20 ตัว) หาก 
หมายเลขโทรศพัทและ
หมายเลขโทรสารเปน 
หมายเลขเดียวกัน ให 
ปอนหมายเลขเดียวกัน
อีกคร้ัง

Name: (ช่ือ:) ปอนช่ือของคุณ (สูงสุด 
20 ตัวอักษร)

29

4.Tone/Pulse 
(โทน/พัลส)

— เลือกโหมดการโทรออก Tone (โทน)* เคร่ืองของคุณมาพรอม
กับบริการการหมุน 
หมายเลขแบบเสียง 
สัญญาณ

Pulse (พัลส) หากคุณมีบริการการหมุน 
หมายเลขแบบสัญญาณ
หมุน (หมุน) คุณจําเปน 
ตองเปลี่ยนโหมดการ 
โทรออก

5.Dial Tone 
(เสียงหมุน 
การโทรออก)

— คุณสามารถลดระยะเวลา 
การหยุดตรวจจับเสียง 
หมุนโทรออกช่ัวคราว

Detection 
(การตรวจหา)

เคร่ืองของคุณจะหมุน 
ทันทีท่ีตรวจจับเสียง 
หมุนการโทรออก

No Detection 
(ไมมีการตรวจหา)* 

เมือ่คุณสงโทรสารโดย
อัตโนมัติโดยคาเร่ิมตน 
เครื่องของคุณจะรอระยะ 
เวลาหน่ึงกอนเร่ิมหมุน 
หมายเลข

0.Initial Setup (การตั้งคาเร่ิมตน) (ตอ)

ระดับ 2 ระดับ 3 คําอธิบาย 1 ตัวเลอืก คําอธิบาย 2 หนา

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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1
6.Dial Prefix 
(ตัวเลขเติมหนา 
การหมุน)

— ตั้งคาหมายเลขนําหนา
ท่ีจะเพ่ิมหนาหมายเลข
โทรสารทุกคร้ังท่ีคุณ 
หมุนโทรออก

— ปอนหมายเลขท่ีกําหนด
ลวงหนา (สูงสุด 5 ตัว) 
บนแปนกดหมายเลข 
แลวกด OK (ตกลง) 

การตั้งคาตัวเลขเติมหนา 
การหมุนจะเรียกหมาย 
เลขท่ีกําหนดไวลวงหนา 
กอนแลวตามดวยหมาย
เลขโทรสารท่ีตองการ 
โทรออกโดยอัตโนมตัิ 
ตัวอยางเชน: หากระบบ 
โทรศพัทของคุณกําหนด 
ใหเรียกหมายเลข 9 เพ่ือ 
ตัดสายโทรออกไปยัง 
หมายเลขภายนอก ใช 
การตัง้คาน้ีเพ่ือตัดสาย 
โทรออกดวยหมายเลข 
9 สําหรับทุกหมายเลข 
โทรสารท่ีคุณสงโดย 
อัตโนมัติ

7.Reset 
(ต้ังคาใหม)

1.Address & 
Fax (ที่อยูและ 
โทรสาร)

เรียกคืนหมายเลข 
โทรศัพทและการตั้งคา
โทรสารท่ีจัดเก็บไว 
ท้ังหมด

1.Reset 
(ตั้งคาใหม)

2.Exit (ออก) ยกเลิกการเรียกคืนและ
ออกจากเมนู

2.All 
Settings 
(การตัง้คาทั้งหมด)

เรียกคืนการตั้งคา 
ท้ังหมดของเคร่ืองเปน 
คาเร่ิมตนท่ีตั้งมาจาก 
โรงงาน

1.Reset 
(ตั้งคาใหม)

2.Exit (ออก) ยกเลิกการเรียกคืนและ
ออกจากเมนู

0.Initial Setup (การตั้งคาเร่ิมตน) (ตอ)

ระดับ 2 ระดับ 3 คําอธิบาย 1 ตัวเลอืก คําอธิบาย 2 หนา

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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1.การต้ังคาทั่วไป 1

1.General Setup (การตั้งคาท่ัวไป)

ระดับ 2 ระดับ 3 คําอธิบาย 1 ตัวเลอืก คําอธิบาย 2 หนา

1.Mode Timer 
(โหมดตัวจับเวลา)

— คุณสามารถกําหนดระยะ 
เวลากอนท่ีเคร่ืองพิมพ
จะกลับไปยังโหมด 
โทรสารหลังทําสําเนา 
หรือสแกนคร้ังลาสุด

0 Sec (วินาที) กลับไปยังโหมด 
โทรสารทันที

30 Secs (วินาที) กลับไปยังโหมด 
โทรสารหลังจากท่ี 
คุณเลือก

1 Min (นาที)

2 Mins (นาที)*

5 Mins (นาที)

Off (ปด) เคร่ืองจะอยูในโหมดท่ี 
คุณใชงานลาสุด

2.Paper 
(กระดาษ) 

1.Paper Type 
(ชนิดกระดาษ)

Plain 
(กระดาษเปลา)*

Recycled Paper 
(กระดาษรีไซเคลิ)

32

2.Paper Size 
(ขนาดกระดาษ)

ตั้งคาขนาดกระดาษใน
ถาดใสกระดาษ

A4*

Letter (จดหมาย)

Legal

Folio

32

3.Volume 
(เสียง)

1.Ring (กริ่ง) ปรับระดับความดังของ 
เสียงเรียก

Low (ต่ํา)

Med (กลาง)*

High (สูง)

Off (ปด)

2.Beeper 
(เสยีงปบ)

เมื่อระดับเสียงการใช 
งานเปด เคร่ืองจะสง 
เสียงปปเมื่อคุณกดปุม 
เกิดความผิดพลาด 
หรือหลังจากท่ีคุณสง 
หรือรับโทรสาร

Low (ต่ํา)

Med (กลาง)*

High (สูง)

Off (ปด)

3.Speaker 
(ลําโพง)

ปรับระดับความดังของ 
ลําโพง

Low (ต่ํา)

Med (กลาง)*

High (สูง)

Off (ปด)

4.Ecology 
(ระบบนิเวศน)

1.Toner Save 
(ประหยัดผงหมึก)

คุณสามารถประหยัด 
การใชผงหมึก 
(โทนเนอร) ไดโดย 
ใชคุณลักษณะน้ี

On (เปด) เพ่ิมจํานวนหนาท่ี 
สามารถทําการพิมพ 
ไดจากตลับผงหมกึ 
(โทนเนอร) เมื่อคุณ 
ตั้งคา Toner Save 
(ประหยัดผงหมึก) ไปท่ี 
On (เปด) คุณภาพ 
การพิมพจะจางลง 

Off (ปด)*

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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1

2.โทรสาร 1

5.LCD 
Contrast 
(ความแตกตาง 
ระหวางสวนที่มืด 
และสวนที่สวาง 
ของ LCD)

— ปรับความคมชัดของจอ 
LCD

-nnnno+

-nnnon+

-nnonn+*

-nonnn+

-onnnn+

กด c เพ่ือปรับจอ LCD 
ใหมดืลง หรือกด d เพ่ือ 
ปรับจอ LCD ใหสวาง 
ขึ้น

6.Scan Size 
(ขนาดสแกน)

— ปรับบริเวณท่ีสแกนให 
พอดีกับขนาดของ 
เอกสาร

A4*

Letter

7.Replace 
Toner (เปลีย่น 
ตลบัผงหมึก)

— ตั้งคาเคร่ืองเพ่ือดําเนิน
การตอ หรือหยุดพิมพ 
หลังจากจอ LCD แสดง 
Replace Toner 
(เปลี่ยนตลับผงหมึก) 

Continue 
(ดําเนินการตอ)

เครื่องจะดําเนนิการพิมพ 
ตอ เปลี่ยนตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) เปนตลับ 
ใหมหลังจากจอ LCD 
แสดง Toner Ended 
(ตลับผงหมกึ 
(โทนเนอร) 
หมดอายุการใชงาน) 

31

Stop (หยุด)* เคร่ืองจะหยุดการพิมพ 
เปลี่ยนตลับผงหมกึ 
(โทนเนอร) ใหม

2.Fax (โทรสาร)

ระดับ 2 ระดับ 3 คําอธิบาย 1 ตัวเลอืก คําอธิบาย 2 หนา

1.Setup 
Receive 
(ต้ังคาการรับ)

(ในโหมดโทรสาร 
เทาน้ัน)

1.Ring Delay 
(หนวงเวลาเสียง 
เรียก)

การต้ังคาการชะลอเสียง 
เรียกเขา จะกําหนด 
จํานวนครั้งท่ีเคร่ืองสง 
เสียงเรียกกอนรับสาย 
ในโหมดโทรสารเทาน้ัน 
และโทรสาร/โทรศัพท

(00 - 10)

02*

ถาคุณใชสายโทรสาร 
ภายนอกหรือสาย 
โทรศัพทตอกับสาย 
เดียวกับเคร่ือง เลือก 
จํานวนเสียงเรียกเขา 
สูงสุด 

39

2.F/T Ring 
Time (ระยะเวลา 
ในการดังของ 
เสียงกริ่งเรียก 
เขา F/T)

ตั้งคาระยะเวลาของ 
เสียงเรียกท่ีดังติดกัน 
แบบสองครั้งในโหมด 
โทรสาร/โทรศัพท

20 Secs (วินาที)

30 Secs (วินาที)*

40 Secs (วินาที)

70 Secs (วินาที)

ถาสายเปนโทรสาร 
เคร่ืองของคุณจะรับสาย 
แตถาสายเปนการโทร 
ดวยเสียง เคร่ืองจะสง 
เสียงกริ่งเรียกเขา F/T 
(เสียงเรียกท่ีดังติดกัน 
แบบสองคร้ัง) เมื่อคุณ 
ไดตั้งคาในการต้ังคา 
ระยะเวลาในการดังของ
เสียงกริ่งเรียกเขา F/T 
ถาคุณไดยินเสียงกริ่ง 
เรียกเขา F/T หมายความ 
วาคุณมีเสียงเรียกจาก 
ผูโทรเขาในสาย

39

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู

1.General Setup (การตั้งคาท่ัวไป) (ตอ)

ระดับ 2 ระดับ 3 คําอธิบาย 1 ตัวเลอืก คําอธิบาย 2 หนา

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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1.Setup 

Receive 
(ต้ังคาการรับ)

(ในโหมดโทรสาร 
เทาน้ัน)

(ตอ)

3.Fax Detect 
(ตรวจหาโทรสาร)

รับขอความโทรสารโดย
ไมกด Start (เริ่ม) 
เมื่อการตรวจหาโทรสาร
เปน On (เปด) คุณ 
สามารถรับขอความโทร
สารไดโดยไมตองกด 
Start (เริ่ม) 

On (เปด)* เคร่ืองสามารถรับ 
โทรสารโดยอัตโนมัติ 
แมวาคุณจะรับสาย

39

Semi (เซมิ) 
(MFC-1815)

เคร่ืองจะรับสายโทรสาร
โดยอัตโนมัติเทาน้ัน 
หากคุณรับสายดวย 
หูฟงของเครื่อง

Off (ปด) หากคุณอยูท่ีเคร่ืองและ
รับสายโทรสารกอนโดย
ยกหูฟงของเคร่ือง 
โทรศัพทภายนอก 
(MFC-1810 และ 
MFC-1811 เทาน้ัน) 
หรือของ เคร่ือง 
(MFC-1815 เทาน้ัน) 
ใหกด Start (เริ่ม) 

4.Auto 

Reduction 
(การลดโดย 
อัตโนมัติ)

เคร่ืองจะคํานวณอัตรา 
สวนการยอขนาดโดย 
ใชขนาดกระดาษของ 
โทรสารและการต้ังคา 
ขนาดกระดาษของคุณ 
(Menu (เมนู), 1, 2, 
2).

On (เปด)* หากคุณเลือก On (เปด) 
เคร่ืองจะยอขนาด 
โทรสารรับเขาแตละ 
หนาใหพอดีกับหน่ึง 
หนากระดาษขนาด A4, 
Letter, Legal หรือ 
Folio

Off (ปด)

5.Memory 

Receive 
(การรับในหนวย
ความจํา)

จัดเก็บโทรสารรับเขาไว
ในหนวยความจําเมื่อ 
กระดาษหมด

เคร่ืองจะรับโทรสาร 
ปจจุบันตอโดยโทรสาร
ท่ีเหลืออยูจะถูกจัดเก็บ
ในหนวยความจํา ถามี 
หนวยความจําเพียงพอ

On (เปด)* นอกจากน้ี โทรสารรับ 
เขาตอไปตอจากน้ีจะ 
จัดเก็บในหนวยความจํา
จนกวาหนวยความจําจะ
เต็ม เมื่อหนวยความจํา 
เต็ม เคร่ืองจะหยุดรับ 
สายโดยอัตโนมัติ ถา 
ตองการพิมพโทรสาร 
ใหใสกระดาษใหมใน 
ถาด แลวกด Start 
(เริ่ม) 

2.Fax (โทรสาร) (ตอ)

ระดับ 2 ระดับ 3 คําอธิบาย 1 ตัวเลอืก คําอธิบาย 2 หนา

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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1
1.Setup 
Receive 
(ต้ังคาการรับ)

(ในโหมดโทรสาร 
เทาน้ัน)

(ตอ)

5.Memory 
Receive 
(การรับในหนวย
ความจํา)

(ตอ)

Off (ปด) โทรสารรับเขาตอไป 
ตอจากน้ีจะไมจัดเก็บ 
ในหนวยความจําเคร่ือง 
จะหยุดรับสายโดย 
อัตโนมัติ จนกวาจะใส 
กระดาษใหมในถาดใส 
กระดาษ เมือ่ตองการ 
พมิพโทรสารท่ีคุณได 
รับลาสุด ใหใสกระดาษ 
ใหมในถาดและกด 
Start (เริ่ม) 

6.Print 
Density 
(ความเขม 
การพิมพ)

คุณสามารถปรับการตั้ง
คาความเขมในการพิมพ
เพ่ือปรับหนาท่ีพิมพให
มืดลงหรือสวางขึ้น

-nnnno+

-nnnon+

-nnonn+*

-nonnn+

-onnnn+

กด c เพ่ือปรับใหมืดลง 
ใหกด d เพ่ือปรับให 
สวางขึ้น

2.Setup Send 
(ต้ังคาการสง)

1.Contrast 
(ความแตกตาง 
ระหวางสวนที่มืด 
และสวนที่สวาง)

เปลี่ยนความสวางหรือ 
ความมืดของโทรสารท่ี
คุณสง

Auto (อัตโนมัติ)* Auto (อัตโนมัติ) จะให 
ผลลัพธท่ีดีท่ีสุด ซึง่จะ 
เลือกความคมชัดท่ี 
เหมาะสมท่ีสุดสําหรับ 
เอกสารของคุณโดย 
อัตโนมัติ

Light (สวาง) หากเอกสารของคุณ 
จางเกินไป ใหเลือก 
Light (สวาง) 

Dark (มืด) หากเอกสารของคุณ 
เขมเกินไป ใหเลือก 
Dark (มืด) 

2.Fax 
Resolution 
(ความละเอียด 
โทรสาร)

ตั้งคาความละเอียด 
เร่ิมตนสําหรับโทรสาร 
สงออก

คุณภาพของโทรสารสง
ออกสามารถปรับปรุงได
โดยเปล่ียนความละเอียด 
ของโทรสาร

Standard 
(มาตรฐาน)*

เหมาะสําหรับเอกสาร 
งานพิมพสวนใหญ

Fine (ละเอียด) เหมาะสําหรับงานพิมพ
ขนาดเล็กและสง 
สัญญาณ ความละเอียด 
ท่ีชากวาความละเอียด 
มาตรฐานเล็กนอย

S.Fine 
(ละเอียดมาก)

เหมาะสําหรับงานพิมพ
ท่ีมีขนาดเล็กหรืองาน 
ศิลปะและสงสัญญาณ 
ความละเอียดท่ีชากวา 
ความละเอียดแบบ 
ละเอียด

Photo (รูปถาย) ใชเมื่อเอกสารมแีสงเงา
แตกตางกันหรือเปน 
ภาพถาย ซึง่จะใชเวลา 
สงสัญญาณชาท่ีสุด

2.Fax (โทรสาร) (ตอ)

ระดับ 2 ระดับ 3 คําอธิบาย 1 ตัวเลอืก คําอธิบาย 2 หนา

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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2.Setup Send 
(ต้ังคาการสง)

(ตอ)

3.Overseas 
Mode (โหมด 
ตางประเทศ)

ถาคุณกําลังประสบ 
ปญหาขณะสงโทรสาร 
ไปยังตางประเทศเน่ือง
จากการเช่ือมตอไมดี 
การเปดการสงโทรสาร 
ไปยังตางประเทศอาจ 
ชวยแกปญหาได

On (เปด) เปดคุณลักษณะน้ี หาก 
คุณประสบปญหาใน 
การสงโทรสารไป 
ตางประเทศ คุณลักษณะ 
นี้จะเปดไวสําหรับการสง 
โทรสารครั้งถัดไปเทาน้ัน

Off (ปด)* คงการตั้งคาน้ี Off 
(ปด) เมื่อการเช่ือมตอ 
เครือขายเปนปกติ และ 
คุณสามารถสงโทรสาร 
ไปตางประเทศสําเร็จ

3.Anti-Junk 
Fax (การปองกัน 
โทรสารขยะ)

(MFC-1810 และ 
MFC-1815 
เทาน้ัน)

1.Register 
(ลงทะเบียน) 

หากคุณไมตองการรับ 
โทรสาร/โทรศัพทจาก
หมายเลขเฉพาะ คุณ 
สามารถลงทะเบียน 
หมายเลขไดถึง 100 
หมายเลขในรายการ 
การปองกันโทรสารขยะ 

คุณจําเปนตองเปดใช 
บริการ ID ผูโทรจาก 
บริษัทท่ีใหบริการดาน 
โทรศัพทในพ้ืนท่ีของ 
คุณ คุณไมสามารถ 
เลือกหมายเลขท่ีไมได
จัดเก็บในหนวยความจํา 
ID ผูโทร

— เลือกหมายเลขท่ีคุณ 
ตองการลงทะเบียนใน 
รายการการปองกัน 
โทรสารขยะดวยการกด 
a และ b กด OK 
(ตกลง) แลวกด 1 

2.Delete (ลบ) — เลือกหมายเลขท่ีคุณ 
ตองการลบออกจาก 
รายการการปองกัน 
โทรสารขยะดวยการกด 
a และ b กด OK 
(ตกลง) แลวกด 1 

3.Print 
Report 
(รายงาน 
การพิมพ)

— คุณสามารถพิมพรายการ 
หมายเลขโทรสาร/ 
โทรศัพทท่ีลงทะเบียน 
ในรายการการปองกัน 
โทรสารขยะได

3.Address Boo
k (สมุดที่อยู)

(MFC-1811 
เทาน้ัน)

4.Address Boo
k (สมุดที่อยู)

(MFC-1810 และ 
MFC-1815 
เทาน้ัน)

1.Speed Dial 
(การตอเลขหมาย
ดวยปุมโทรดวน)

จัดเก็บหมายเลขปุม 
โทรดวนสูงสุด 99 

หมายเลข กด  

(Address Book (สมดุ 
ท่ีอยู)) สองครั้ง แลว 
ปอนหมายเลขปุม 
โทรดวนสองตัว

—

2.Fax (โทรสาร) (ตอ)

ระดับ 2 ระดับ 3 คําอธิบาย 1 ตัวเลอืก คําอธิบาย 2 หนา

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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1
4.Report 
Setting 
(การต้ังคา 
รายงาน)

(MFC-1811 
เทาน้ัน)

5.Report 
Setting 
(การต้ังคา 
รายงาน)

(MFC-1810 และ 
MFC-1815 
เทาน้ัน)

1.Transmissi
on 
(การสงขอมูล)

คุณสามารถใชรายงาน 
การตรวจสอบความ 
ถูกตองการสงสัญญาณ 
เปนหลักฐานท่ีคุณสง 
โทรสาร รายการน้ีแสดง 
ช่ือผูรับหรือหมายเลข 
โทรสาร เวลาและวันท่ี 
สง ระยะเวลาสง จํานวน 
หนาท่ีสง และระบุวา 
การสงสําเร็จหรือไม

On (เปด) พิมพรายงานทุกคร้ัง 
หลังสงโทรสาร 

On+Image 
(เปด+ภาพ)

พิมพรายงานทุกคร้ัง 
หลังสงโทรสาร สวน 
ของหนาแรกของ 
โทรสารจะปรากฏใน 
รายงาน

Off (ปด)* พิมพรายงานหาก 
โทรสารของคุณสงไม 
สําเร็จเน่ืองจากเกิด 
ขอผิดพลาดเก่ียวกับ 
การสงสัญญาณ

Off+Image 
(ปด+ภาพ)

พิมพรายงานหาก 
โทรสารของคุณสงไม 
สําเร็จเน่ืองจากเกิด 
ขอผิดพลาดเก่ียวกับ 
การสงสัญญาณ สวน 
ของหนาแรกของ 
โทรสารจะปรากฏใน 
รายงาน

2.Journal 
Period 
(ระยะเวลาบันทึก)

ต้ังคาชวงสําหรับการพมิพ 
บันทึกโทรสารโดย 
อัตโนมัติ

บันทึกโทรสารคือ 
รายการขอมูลเก่ียวกับ 
โทรสารรับเขาและ 
สงออก 200 รายการ 
ลาสุด 

Off (ปด) หากคุณตั้งคาชวงไวท่ี 
ปด คุณยังสามารถ 
พิมพรายงานไดดวย 
ตนเองจากเมนูพิมพ 
รายงาน

Every 50 Faxes 
(ทุกๆ โทรสาร 50 
แผน)*

เครื่องจะพิมพบันทึกเม่ือ 
เคร่ืองจัดเก็บ 50 งาน

Every 6 Hours 
(ทุกๆ 6 ช่ัวโมง)

Every 12 Hours 
(ทุกๆ 12 ช่ัวโมง)

Every 24 Hours 
(ทุกๆ 24 ช่ัวโมง)

Every 2 Days 
(ทุกๆ 2 วัน)

Every 7 Days 
(ทุกๆ 7 วัน)

เคร่ืองจะพิมพรายงาน 
ในเวลาท่ีเลือก แลวลบ 
งานท้ังหมดออกจาก 
หนวยความจํา

2.Fax (โทรสาร) (ตอ)

ระดับ 2 ระดับ 3 คําอธิบาย 1 ตัวเลอืก คําอธิบาย 2 หนา

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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5.Remote Fax 
Opt (ตัวเลอืก 
โทรสารระยะไกล)

(MFC-1811 
เทาน้ัน)

6.Remote Fax 
Opt (ตัวเลอืก 
โทรสารระยะไกล)

(MFC-1810 และ 
MFC-1815 
เทาน้ัน)

1.PC Fax 
Receive 
(รับโทรสารดวย 
PC)

ตั้งคาเคร่ืองใหสง 
โทรสารไปยัง PC 
ของคุณ หากคุณเลือก 
On (เปด) คุณสามารถ 
เปดคุณลักษณะ 
ความปลอดภัย 
Backup Print 
(สํารองการพิมพ) 

On (เปด) 44

Off (ปด)*

2.Print 
Document 
(พิมพเอกสาร)

หากคุณเปดคุณลักษณะ 
การรับโทรสารดวย PC 
และเครื่องของคุณจะ 
จัดเก็บโทรสารท่ีไดรับ 
ในหนวยความจํา คุณ 
สามารถพิมพโทรสาร 
จากหนวยความจําได

—

6.Remaining 
Jobs 
(งานที่เหลือ)

(MFC-1811 
เทาน้ัน)

7.Remaining 
Jobs 
(งานที่เหลือ)

(MFC-1810 และ 
MFC-1815 
เทาน้ัน)

— คุณสามารถตรวจสอบวา 
มีงานใดอยูในหนวย 
ความจําและใหคุณ 
ยกเลิกงานท่ีตั้งเวลาไว

[XXX] โปรดปฏิบัติตาม 
คําแนะนําบนจอ LCD

37

0.Miscellane
ous (เบ็ดเตลด็)

1.Compatibil
ity 
(ความสามารถใช
งานดวยกันได)

ถาคุณประสบปญหาใน
การสงหรือรับโทรสาร 
เน่ืองจากมีสัญญาณ 
รบกวนในสายโทรศัพท 
ใหปรับการปรับสมดุล 
สําหรับเคร่ืองท่ีเขากัน 
ไดเพ่ือลดความเร็วของ
โมเด็มสําหรับการทํางาน 
ของโทรสาร

Normal (ธรรมดา)* ตั้งคาความเร็วของ 
โมเด็มท่ี 14400 bps

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

ตัดความเร็วของโมเด็ม
ท่ี 9600 bps และปด 
โหมดการแกไข 
ขอผิดพลาด (ECM) 
หากคุณประสบปญหา 
สัญญาณรบกวนในสาย
โทรศัพทมาตรฐานของ
คุณเปนประจํา ลองใช 
การตัง้คาดังน้ี

2.Caller ID 
(ID ผูโทร)

(MFC-1810 และ 
MFC-1815 
เทาน้ัน)

ดูหรือพิมพรายช่ือผูโทร
เขา 30 รายการลาสุดท่ี 
จัดเก็บอยูในหนวย 
ความจํา

Display# 
(#การแสดงผล)

ID ผูโทรรายการลาสุด 
จะปรากฏขึ้นบนหนาจอ

43

Print Report 
(รายงานการพิมพ)

พิมพขอมูลการโทร 
สามสิบรายการลาสุดใน
รายการ ID ผูโทร

2.Fax (โทรสาร) (ตอ)

ระดับ 2 ระดับ 3 คําอธิบาย 1 ตัวเลอืก คําอธิบาย 2 หนา

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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1

3.สําเนา 1

3.Copy (สําเนา)

ระดับ 2 ระดับ 3 คําอธิบาย 1 ตัวเลอืก คําอธิบาย 2 หนา

1.Quality 
(คุณภาพ)

— คุณสามารถเลือกความ
ละเอียดสําเนาสําหรับ 
ประเภทเอกสารของคุณ

Auto (อัตโนมตัิ)* Auto (อัตโนมตัิ) 
เปนโหมดท่ีแนะนํา 
สําหรับการพิมพปกติ 
เหมาะสําหรับเอกสารที่
มีท้ังขอความและ 
ภาพถาย

Text (ตัวอักษร) เหมาะสําหรับเอกสารที่
มีขอความเปนสวนใหญ

Photo (รูปถาย) ปรับคุณภาพสําเนา 
สําหรับภาพถายใหดีขึ้น

Receipt 
(ใบเสร็จรับเงิน)

เหมาะสําหรับการทํา 
สําเนาใบเสร็จรับเงิน

2.Brightness 
(ความสวาง)

— ปรับความสวางของ 
สําเนา

-nnnno+

-nnnon+

-nnonn+*

-nonnn+

-onnnn+

กด c เพื่อเพิม่ความสวาง 
หรือกด d เพ่ือลด 
ความสวาง

3.Contrast 
(ความแตกตาง 
ระหวางสวนที่มืด 
และสวนที่สวาง)

— ปรับความคมชัดเพ่ือ 
ชวยใหภาพคมชัดและ 
สดใสย่ิงขึน้

-nnnno+

-nnnon+

-nnonn+*

-nonnn+

-onnnn+

กด c เพ่ือเพ่ิมความ 
คมชัดหรือกด d เพ่ือ 
ลดความคมชัด

4.ID Copy 
(ทําสําเนาบตัร 
ประจําตัว)

1.Quality 
(คุณภาพ)

คุณสามารถเปลี่ยนแปลง 
การตั้งคาเร่ิมตนสําหรับ
การทําสําเนาบัตรประจํา
ตัวได

Auto (อัตโนมตัิ)* Auto (อัตโนมัติ) เปน 
โหมดมาตรฐานสําหรับ
การพิมพปกติ หากคุณ 
ตองการใหงานพิมพชัด
เจนขึ้น ใหเลือก 
Lighter (สวางขึน้) 

Lighter (สวางขึน้)

2.Brightness 
(ความสวาง)

-nnnno+

-nnnon+*

-nnonn+

-nonnn+

-onnnn+

กด c เพื่อเพิม่ความสวาง 
หรือกด d เพ่ือลด 
ความสวาง

3.Contrast 
(ความแตกตาง 
ระหวางสวนที่มืด 
และสวนที่สวาง)

-nnnno+

-nnnon+

-nnonn+*

-nonnn+

-onnnn+

กด c เพ่ือเพ่ิมความ 
คมชัดหรือกด d เพ่ือ 
ลดความคมชัด

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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4.เคร่ืองพิมพ 1

4.ID Copy 
(ทําสําเนาบตัร 
ประจําตัว)

(ตอ)

4.2in1/1in1 
(2ใน1/1ใน1)

2in1 (2ใน1)* ใหคุณสามารถใชปุม 
2 in 1 (ID) Copy 
(ทําสําเนา (บตัร 
ประจําตัว) 2 ใน 1) 
สําหรับการทําสําเนา 
สองดาน

52

1in1 (1ใน1) ใหคุณสามารถใชปุม 
2 in 1 (ID) Copy 
(ทําสําเนา (บตัร 
ประจําตัว) 2 ใน 1) 
สําหรับการทําสําเนา 
หน่ึงดาน

53

4.Printer (เคร่ืองพิมพ)

ระดับ 2 ระดับ 3 คําอธิบาย 1 ตัวเลอืก คําอธิบาย 2 หนา

1.Print 
Options 
(ตัวเลอืก 
การพิมพ) 

1.Test Print 
(การทดลองพิมพ) 

พิมพหนากระดาษ 
สําหรับการทดสอบ

—

2.Auto 
Continue 
(ดําเนินการตอ 
อัตโนมัติ) 

— หากเปดใชการตั้งคาน้ี 
เคร่ืองพิมพจะลางขอ 
ผิดพลาดขนาดกระดาษ
โดยอัตโนมัติ และจะใช 
กระดาษท่ีใสอยูในถาด 
ใสกระดาษ

On (เปด)*

Off (ปด) Size mismatch 
(ขนาดไมตรงกัน) 
จะปรากฏบนจอ LCD 
และจะไมมีการพิมพใดๆ

3.Reset 
Printer (รีเซ็ต 
เครื่องพิมพ)

— เรียกคืนการตั้งคาเคร่ือง
พิมพไปท่ีการตั้งคา 
เร่ิมตนจากโรงงาน

1.Reset 
(ตั้งคาใหม)

2.Exit (ออก)

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู

3.Copy (สําเนา) (ตอ)

ระดับ 2 ระดับ 3 คําอธิบาย 1 ตัวเลอืก คําอธิบาย 2 หนา

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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1

5.พิมพรายงาน 1

6.ขอมูลเคร่ือง 1

5.Print Reports (รายงานการพิมพ)

ระดับ 2 ระดับ 3 คําอธิบาย 1 ตัวเลอืก คําอธิบาย 2 หนา

1.XMIT Verify 
(ตรวจสอบ 
XMIT)

1.View on LCD 
(ดูใน LCD)

คุณสามารถใชรายงาน 
การตรวจสอบความ 
ถูกตองการสงสัญญาณ 
เปนหลักฐานท่ีคุณสง 
โทรสาร รายงานน้ีแสดง 
ช่ือผูรับหรือหมายเลข 
โทรสาร เวลาและวันท่ี 
สง ระยะเวลาสง จํานวน 
หนาท่ีสง และระบุวา 
การสงสําเร็จหรือไม

— คุณสามารถดูรายงาน 
การตรวจสอบความ 
ถูกตองการสงสัญญาณ
ของโทรสารสงออก 
200 รายการลาสุด

2.Print 
Report 
(รายงาน 
การพิมพ)

— พิมพรายงานลาสุด

2.Address Boo
k (สมุดที่อยู)

1.Numeric 
(ตัวเลข)

แสดงรายช่ือและ 
หมายเลขท่ีจัดเก็บใน 
หนวยความจํา 
หมายเลขปุมโทรดวน

— พิมพตามลําดับตัวเลข

2.Alphabetic 
(ตัวอักษร)

— พิมพตามลําดับตัวอกัษร

3.Fax Journal 
(บันทึกโทรสาร)

— พิมพรายการขอมูลเก่ียว
กับโทรสารรับเขาและ 
สงออก 200 งานลาสุด

(TX: สง) (RX: รับ)

—

4.User 
Settings 
(การต้ังคาผูใช)

— แสดงรายการการตั้งคา
ของคุณ

—

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู

6.Machine Info. (ขอมลูเคร่ือง)

ระดับ 2 ระดับ 3 คําอธิบาย 1 ตัวเลอืก คําอธิบาย 2 หนา

1.Serial No. 
(หมายเลข 
ผลิตภณัฑ)

— คุณสามารถตรวจสอบ 
หมายเลขของตัวเคร่ือง
จากเคร่ืองของคุณ

—

2.Version 
(เวอรชัน)

1.Main 
Version 
(เวอรชันหลัก)

คุณสามารถตรวจสอบ 
เวอรชันเฟรมแวรจาก 
เคร่ืองของคุณ

—

3.Page 
Counter 
(ตัวนับหนา)

— คุณสามารถตรวจสอบ 
จํานวนหนาที่เครื่องพมิพ 
ในระหวางอายุการใช 
งาน

Total (รวม) แสดงจํานวนหนา 
ท้ังหมด

Fax/List 
(โทรสาร/รายการ)

แสดงตัวนับหนาสําหรับ
โทรสารและรายการ

Copy (สําเนา) แสดงตัวนับหนาสําหรับ
สําเนา

Print (พิมพ) แสดงตัวนับหนาสําหรับ
หนาท่ีพิมพ

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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4.Parts Life 
(อายุการใชงาน
ชิ้นสวน)

1.Toner 
(ผงหมึก 
(โทนเนอร))

คุณสามารถตรวจสอบ 
เปอรเซ็นตอายุการใช 
งานท่ีเหลืออยูของผง 
หมึก (โทนเนอร) ได

—

2.Drum (ดรัม) คุณสามารถตรวจสอบ 
เปอรเซ็นตอายุการใช 
งานท่ีเหลืออยูของแม 
แบบสรางภาพ (ดรัม) 
ได

—

5.Reset Drum 
(ต้ังคาแมแบบ 
สรางภาพ (ดรัม) 
ใหม)

— คุณสามารถตั้งคาตัวนับ
แมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) ใหมเมื่อคุณ 
เปลี่ยนชุดแมแบบสราง
ภาพ (ดรัม) ใหมได

a Reset (ตั้งคาใหม) 61

b Exit (ออก)

6.Machine Info. (ขอมลูเคร่ือง) (ตอ)

ระดับ 2 ระดับ 3 คําอธิบาย 1 ตัวเลอืก คําอธิบาย 2 หนา

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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1

เมนูและคุณลักษณะ 
สําหรับรุน DCP 1

การต้ังโปรแกรมบนหนาจอ 1

เคร่ืองของคุณถูกออกแบบใหใชงานไดงาย LCD 
มีการตั้งโปรแกรมบนหนาจอโดยใชปุมเมนู

วิธีเขาใชงานโหมดเมนู 1

a กด Menu (เมนู) 

b เล่ือนผานเมนูแตละระดับโดยกด a หรือ b 
ในทิศทางที่คุณตองการ

c กด OK (ตกลง) เม่ือตัวเลือกที่คุณตองการ 
ปรากฏบนจอ LCD
จากนั้นจอ LCD จะแสดงระดับเมนูถัดไป

d กด a หรือ b เพื่อเล่ือนไปที่ตัวเลือกเมนู 
ถัดไป

e กด OK (ตกลง) 
เม่ือคุณเสร็จสิ้นการต้ังคาตัวเลือก จอ LCD 
จะแสดง Accepted (ยอมรับ) 

f กด Stop/Exit (หยุด/ออก) เพื่อออกจาก 
โหมดเมนู
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ตารางเมนู 1

การใชตารางเมนู คุณสามารถเปล่ียนแปลงการตั้งค าในเครื่องดวยการกด a และ b และ OK (ตกลง) 

กด Menu (เมนู) แลวตามดวยสิ่งที่แสดงบนจอ LCD กด a และ b เพื่อไฮไลตตัวเลือกเมนูอื่นๆ กด OK 
(ตกลง) เพือ่เลือกตัวเลือก 

ในตัวอยางดานลาง การตั้งคาชนิดของกระดาษจะเปล่ียนจาก Plain (กระดาษเปลา) เปน Recycled 
Paper (กระดาษรีไซเคิล) 
 

a กด Menu (เมนู) 

b กด a หรือ b เพื่อเลือก 1.General Setup (การต้ังคาทั่วไป) 
กด OK (ตกลง) 

c กด a หรือ b เพื่อเลือก 1.Paper (กระดาษ) 
กด OK (ตกลง) 

d กด a หรือ b เพื่อเลือก 1.Paper Type (ชนิดกระดาษ) 
กด OK (ตกลง) 

e กด a หรือ b เพื่อเลือก Recycled Paper (กระดาษรีไซเคิล) 
กด OK (ตกลง) 

f กด Stop/Exit (หยุด/ออก) 

1.การต้ังคาทั่วไป 1

1.General Setup (การตั้งคาท่ัวไป)

ระดับ 2 ระดับ 3 คําอธิบาย 1 ตัวเลอืก คําอธิบาย 2 หนา

1.Paper 
(กระดาษ) 

1.Paper Type 
(ชนิดกระดาษ)

Plain 
(กระดาษเปลา)*

Recycled Paper 
(กระดาษรีไซเคลิ)

32

2.Paper Size 
(ขนาดกระดาษ)

ตั้งคาขนาดกระดาษใน
ถาดใสกระดาษ

A4*

Letter (จดหมาย)

Legal

Folio

32

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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1
2.Ecology 
(ระบบนิเวศน)

1.Toner Save 
(ประหยัดผงหมึก)

คุณสามารถประหยัดการ 
ใชผงหมกึ (โทนเนอร) 
ไดโดยใชคุณลักษณะน้ี

On (เปด) เพ่ิมจํานวนหนาท่ีสามารถ 
ทําการพิมพไดจากตลบั 
ผงหมกึ (โทนเนอร) 
เมือ่คณุตัง้คา Toner 
Save (ประหยดัผงหมกึ) 
ไปท่ี On (เปด) คณุภาพ 
การพิมพจะจางลง 

Off (ปด)*

2.Auto Power 
Off (ปดเครื่อง 
อัตโนมัติ)

หากเครื่องพิมพอยูใน 
โหมดหยุดช่ัวคราวเปน 
เวลาหลายช่ัวโมง 
เคร่ืองพิมพจะเขาสู 
โหมดปดเคร่ืองโดย 
อัตโนมัติ 

เพ่ือปดใชงานโหมดปด
เคร่ือง ใหกด 

 คางไว

Off (ปด)*

1 hour (1 ช่ัวโมง)

2 hours (2 ช่ัวโมง)

4 hours (4 ช่ัวโมง)

8 hours (8 ช่ัวโมง)

30

3.LCD 
Contrast 
(ความแตกตาง 
ระหวางสวนที่มืด 
และสวนที่สวาง 
ของ LCD)

— ปรับความคมชัดของจอ 
LCD

-nnnno+

-nnnon+

-nnonn+*

-nonnn+

-onnnn+

กด a เพ่ือทําใหจอ LCD 
มืดลง หรือกด b เพ่ือ 
ทําใหจอ LCD สวางขึ้น

4.Replace 
Toner (เปลีย่น 
ตลบัผงหมึก)

— ตั้งคาเคร่ืองเพ่ือดําเนิน
การตอ หรือหยุดพิมพ 
หลังจากจอ LCD แสดง 
Replace Toner 
(เปลี่ยนตลับผงหมึก) 

Continue 
(ดําเนินการตอ)

เครื่องจะดําเนนิการพิมพ 
ตอ เปลี่ยนตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) เปนตลับ 
ใหมหลังจากจอ LCD 
แสดง Toner Ended 
(ตลับผงหมกึ 
(โทนเนอร) หมดอายุ 
การใชงาน) 

31

Stop (หยุด)* เคร่ืองจะหยุดการพิมพ 
เปลี่ยนตลับผงหมกึ 
(โทนเนอร) ใหม

5.Reset 
(ต้ังคาใหม)

1.All 
Settings 
(การต้ังคา 
ทั้งหมด)

เรียกคนืการตัง้คาท้ังหมด 
ของเครื่องเปนคาเร่ิมตน
ท่ีตัง้มาจากโรงงาน

a Reset (ตั้งคาใหม)

b Exit (ออก) ยกเลิกการเรียกคืนและ
ออกจากเมนู

1.General Setup (การตั้งคาท่ัวไป) (ตอ)

ระดับ 2 ระดับ 3 คําอธิบาย 1 ตัวเลอืก คําอธิบาย 2 หนา

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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2.สําเนา 1

2.Copy (สําเนา)

ระดับ 2 ระดับ 3 คําอธิบาย 1 ตัวเลอืก คําอธิบาย 2 หนา

1.Quality 
(คุณภาพ)

— คุณสามารถเลือกความ
ละเอียดสําเนาสําหรับ 
ประเภทเอกสารของคุณ

Auto (อัตโนมตัิ)* Auto (อัตโนมัติ) เปน 
โหมดท่ีแนะนําสําหรับ 
การพิมพปกติ เหมาะ 
สําหรับเอกสารท่ีมท้ัีง 
ขอความและภาพถาย

Text (ตัวอักษร) เหมาะสําหรับเอกสารที่
มีขอความเปนสวนใหญ

Photo (รูปถาย) ปรับคณุภาพสําเนา 
สําหรับภาพถายใหดีขึ้น

Receipt 
(ใบเสร็จรับเงิน)

เหมาะสําหรับการทํา 
สําเนาใบเสร็จรับเงิน

2.Brightness 
(ความสวาง)

— ปรับความสวางของ 
สําเนา

-nnnno+

-nnnon+

-nnonn+*

-nonnn+

-onnnn+

กด a เพื่อเพิม่ความสวาง 
หรือกด b เพ่ือลด 
ความสวาง

3.Contrast 
(ความแตกตาง 
ระหวางสวนที่มืด 
และสวนที่สวาง)

— ปรับความคมชัดเพ่ือ 
ชวยใหภาพคมชัดและ 
สดใสย่ิงขึน้

-nnnno+

-nnnon+

-nnonn+*

-nonnn+

-onnnn+

กด a เพ่ือเพ่ิมความ 
คมชัดหรือกด b เพ่ือ 
ลดความคมชัด

4.ID Copy 
(ทําสําเนาบตัร 
ประจําตัว)

1.Quality 
(คุณภาพ)

คุณสามารถเปลี่ยนแปลง 
การตั้งคาเร่ิมตนสําหรับ
การทําสําเนาบัตรประจํา
ตัวได

Auto (อัตโนมตัิ)* Auto (อัตโนมัติ) เปน 
โหมดมาตรฐานสําหรับ
การพิมพปกติ หากคุณ 
ตองการใหงานพิมพ 
ชัดเจนขึ้น ใหเลือก 
Lighter (สวางขึน้) 

Lighter (สวางขึน้)

2.Brightness 
(ความสวาง)

-nnnno+

-nnnon+*

-nnonn+

-nonnn+

-onnnn+

กด a เพือ่เพิม่ความสวาง 
หรือกด b เพ่ือลด 
ความสวาง

3.Contrast 
(ความแตกตาง 
ระหวางสวนที่มืด 
และสวนที่สวาง)

-nnnno+

-nnnon+

-nnonn+*

-nonnn+

-onnnn+

กด a เพ่ือเพ่ิมความ 
คมชัดหรือกด b เพ่ือ 
ลดความคมชัด

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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1

3.เคร่ืองพิมพ 1

4.ขอมูลเคร่ือง 1

4.ID Copy 
(ทําสําเนาบตัร 
ประจําตัว)

(ตอ)

4.2in1/1in1 
(2ใน1/1ใน1)

2in1 (2ใน1)* ใหคุณสามารถใชปุม 
2 in 1 (ID) Copy 
(ทําสําเนา (บัตร 
ประจําตัว) 2 ใน 1) 
สําหรับการทําสําเนา 
สองดาน

52

1in1 (1ใน1) ใหคุณสามารถใชปุม 
2 in 1 (ID) Copy 
(ทําสําเนา (บตัร 
ประจําตัว) 2 ใน 1) 
สําหรับการทําสําเนา 
หน่ึงดาน

53

3.Printer (เคร่ืองพิมพ)

ระดับ 2 ระดับ 3 คําอธิบาย 1 ตัวเลอืก คําอธิบาย 2 หนา

1.Print 
Options 
(ตัวเลอืก 
การพิมพ) 

1.Test Print 
(การทดลองพมิพ) 

พิมพหนากระดาษ 
สําหรับการทดสอบ

—

2.Auto 
Continue 
(ดําเนินการตอ 
อัตโนมัติ) 

— หากเปดใชการตั้งคาน้ี 
เคร่ืองพิมพจะลาง 
ขอผิดพลาดขนาด 
กระดาษโดยอัตโนมัติ 
และจะใชกระดาษท่ีใส 
อยูในถาดใสกระดาษ

On (เปด)*

Off (ปด) Size mismatch 
(ขนาดไมตรงกัน) 
จะปรากฏบนจอ LCD 
และจะไมมีการพิมพใดๆ

3.Reset 
Printer (รีเซ็ต 
เครื่องพิมพ)

— เรียกคืนการตั้งคาเคร่ือง
พิมพไปท่ีการตั้งคา 
เร่ิมตนจากโรงงาน

a Reset (ตั้งคาใหม)

b Exit (ออก)

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู

4.Machine Info. (ขอมลูเคร่ือง)

ระดับ 2 ระดับ 3 คําอธิบาย 1 ตัวเลอืก คําอธิบาย 2 หนา

1.Serial No. 
(หมายเลข 
ผลิตภณัฑ)

— คุณสามารถตรวจสอบ 
หมายเลขของตัวเคร่ือง
จากเคร่ืองของคุณ

—

2.Version 
(เวอรชัน)

1.Main 
Version 
(เวอรชันหลัก)

คุณสามารถตรวจสอบ 
เวอรชันเฟรมแวรจาก 
เคร่ืองของคุณ

—

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู

2.Copy (สําเนา) (ตอ)

ระดับ 2 ระดับ 3 คําอธิบาย 1 ตัวเลอืก คําอธิบาย 2 หนา

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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3.Page 
Counter 
(ตัวนับหนา)

— คุณสามารถตรวจสอบ 
จํานวนหนาท่ีเครือ่งพิมพ 
ในระหวางอายุการใชงาน

Total (รวม) แสดงจํานวนหนา 
ท้ังหมด

List (รายการ) แสดงตัวนับหนาสําหรับ
รายการ

Copy (สําเนา) แสดงตัวนับหนาสําหรับ
สําเนา

Print (พิมพ) แสดงตัวนับหนาสําหรับ
หนาท่ีพิมพ

4.User 
Settings 
(การต้ังคาผูใช)

— แสดงรายการการตั้งคา
ของคุณ

—

5.Parts Life 
(อายุการใชงาน
ชิ้นสวน)

1.Toner 
(ผงหมึก 
(โทนเนอร))

คุณสามารถตรวจสอบ 
เปอรเซ็นตอายุการใช 
งานท่ีเหลืออยูของผง 
หมึก (โทนเนอร) ได

—

2.Drum (ดรัม) คุณสามารถตรวจสอบ 
เปอรเซ็นตอายุการใช 
งานท่ีเหลืออยูของ 
แมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) ได

—

6.Reset Drum 
(ต้ังคาแมแบบ 
สรางภาพ (ดรัม) 
ใหม)

— คุณสามารถตั้งคาตัวนับ
แมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) ใหมเมื่อคุณ 
เปลี่ยนชุดแมแบบสราง
ภาพ (ดรัม) ใหมได

a Reset (ตั้งคาใหม) 61

b Exit (ออก)

4.Machine Info. (ขอมลูเคร่ือง) (ตอ)

ระดับ 2 ระดับ 3 คําอธิบาย 1 ตัวเลอืก คําอธิบาย 2 หนา

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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1

การปอนขอความ (MFC-1810, MFC-1811 และ 
MFC-1815) 1

ขณะต้ังคาตัวเลือกเมนู เชน ID สถานีและช่ือของหมายเลขปุมโทรดวน คุณจําเปนตองพิมพตัวอักษรขอความ 
แปนกดหมายเลขมีตัวอักษรปรากฏอยู ปุม: 0, # และ l ไมมีตัวอักษรพิมพเนื่องจากถูกใชเปนอักขระพิเศษ

กดปุมแปนกดหมายเลขที่เหมาะสมตามจํานวนครั้งท ี่แสดงในตารางอางอิงนี้เพื่อเขาใชงานตัวอักษรที่คุณ 
ตองการ

การแทรกชองวาง

ถาตองการเวนวรรคในหมายเลขโทรสาร ใหกด c หนึ่งคร้ังระหวางตัวเลข ถาตองการเวนวรรคในช่ือ ใหกด c 
สองคร้ังระหวางตัวอักษร

การแกไข

ถาคุณปอนตัวอักษรผิดและตองการเปล่ียน ใหกด d หรือ c เพื่อยายเคอรเซอรไปยังตัวอักษรที่ไมถูกตอง 
จากนั้นกด Clear (ลาง) 

การปอนตัวอักษรซํ้า

ถาตองการปอนตัวอักษรจากปุมเดียวกันกับตัวอักษรกอนหนา ใหกด c เพื่อยายเคอรเซอรไปทางขวากอน 
กดปุมอีกคร้ัง

การปอนตัวอักษรแบบพิเศษและสัญลักษณ

กด l, # หรือ 0 แลวกด d หรือ c เพื่อยายเคอรเซอรไปยังสัญลักษณหรือตัวอักษรที่คุณตองการ กด OK 
(ตกลง) เพื่อเลือก สัญลักษณและตัวอักษรดานลางจะปรากฏตามตัวเลือกเมนูของคุณ

กดปุมตัวเลข 
บนแปนกด 
หมายเลข

หนึ่งครั้ง สองครั้ง สามครั้ง ส่ีครัง้ หาครั้ง

2 A B C 2 A

3 D E F 3 D

4 G H I 4 G

5 J K L 5 J

6 M N O 6 M

7 P Q R S 7

8 T U V 8 T

9 W X Y Z 9

กด l สําหรับ (เวนวรรค) ! " # $ % & ’ ( ) l + , - . / m

กด # สําหรับ : ; < = > ? @ [ ] ^ _

กด 0 สําหรับ Ä Ë Ö Ü À Ç È É 0
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คุณลักษณะดาน 
สิ่งแวดลอม 1

โหมดหยุดช่ัวคราว 1

หากเครื่องไมไดรับงานใดๆ เปนระยะเวลาหนึ่ง 
เคร่ืองจะเขาสูโหมดหยุดช่ัวคราวโดยอัตโนมัต ิ 
และจอ LCD จะแสดง Deep Sleep 
(หยุดช่ัวคราว) เคร่ืองจะ 
เรียกคืนการทํางานเม่ือไดรับโทรสาร (MFC-1810, 
MFC-1811 และ MFC-1815 เทานั้น) หรือ 
พิมพงาน

(สําหรับ MFC-1815 เทานั้น) การยกหูฟงยังเปน 
การเรียกใหเคร่ืองกลับมาทํางานอีกคร้ังจากโหมด
หยุดช่ัวคราว

ปดเคร่ืองอัตโนมัติ (DCP-1510 
และ DCP-1511 เทาน้ัน) 1

หากเครื่องพิมพอยูในโหมดหยุดช่ัวคราวเปนเวลา
หลายช่ัวโมง เคร่ืองพิมพจะเขาสูโหมดปดเคร่ือง 
โดยอัตโนมัติ โหมดปดเคร่ืองเปนโหมดที่ใชไฟ 
ตํ่าที่สุด โดยใชไฟประมาณ 0.28 วัตต 
เพื่อปดใชงานโหมดปดเคร่ือง ใหกด  
คางไว

a กด Menu (เมนู) แลวกด a หรือ b 
เพื่อเลือก 1.General Setup 
(การตั้งคาทั่วไป)
กด OK (ตกลง) 

b กด a หรือ b เพื่อเลือก 2.Ecology 
(ระบบนิเวศน) 
กด OK (ตกลง) 

c กด a หรือ b เพื่อเลือก 2.Auto Power 
Off (ปดเคร่ืองอัตโนมัติ) 
กด OK (ตกลง) 

d กด a หรือ b เพื่อเลือกจํานวนช่ัวโมงกอนที่ 
เคร่ืองจะเขาสูโหมดปดเคร่ือง เลือก 1 
hour (1 ช่ัวโมง), 2 hours (2 ช่ัวโมง), 
4 hours (4 ช่ัวโมง), 8 hours (8 
ช่ัวโมง) หรือ Off (ปด) 
กด OK (ตกลง) 

e กด Stop/Exit (หยุด/ออก) 
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1

การต้ังคาผงหมึก 
(โทนเนอร) 1

การต้ังคาผงหมึก (โทนเนอร) 
(โหมดทํางานตอเน่ือง) 1

คุณสามารถตั้งคาใหเคร่ืองพิมพงานตอเนื่องหลัง 
จากจอ LCD แสดง Replace Toner (เปล่ียน 
ตลับผงหมึก) 
เคร่ืองจะพิมพงานตอเนื่องจนกวาจอ LCD แสดง 
Toner Ended (ตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
หมดอายุการใชงาน) 

a (สําหรับ MFC-1810, MFC-1811 และ 
MFC-1815)
กด Menu (เมนู), 1, 7 และไปยังขั้นตอน 
c 

(สําหรับ DCP-1510 และ DCP-1511)
กด Menu (เมนู) แลวกด a หรือ b 
เพื่อเลือก 1.General Setup 
(การตั้งคาทั่วไป) 
กด OK (ตกลง) 

b กด a หรือ b เพื่อเลือก 4.Replace 
Toner (เปล่ียนตลับผงหมึก)
กด OK (ตกลง) 

c กด a หรือ b เพื่อเลือก Continue 
(ดําเนินการตอ) หรือ Stop (หยุด) 
กด OK (ตกลง) 

d กด Stop/Exit (หยุด/ออก) 

หมายเหตุ
• หากคุณพิมพงานตอเนื่องในโหมดทํางาน 
ตอเนื่อง งานพิมพอาจจางลง

• หลังจากเปล่ียนตลับผงหมึก (โทนเนอร) เปน 
ตลับใหมแลว โหมดทํางานตอเนื่องจะกลับ 
เขาสูการตั้งคาเร่ิมตน (Stop (หยุด))

 

การรับโทรสารในโหมดทํางาน 
ตอเน่ือง (MFC-1810, 
MFC-1811 และ MFC-1815 
เทาน้ัน) 1

เคร่ืองสามารถจัดเก็บโทรสารที่ไดรับไวในหนวย 
ความจําได หากคุณเลือกโหมดทํางานตอเนื่อง 
เม่ือจอ LCD แสดง Replace Toner (เปล่ียน 
ตลับผงหมึก) เม่ือพิมพโทรสารที่ไดรับในโหมด 
ทาํงานตอเนือ่ง จอ LCD จะถามวาคุณภาพการพิมพ 
ของโทรสารถูกตองหรือไม หากคุณภาพไมดีให 
เลือก 2.No (ไมใช) เคร่ืองจะเก็บโทรสาร 
ไวในหนวยความจําเพื่อใหคุณสามารถพิมพใหม 
ได หลังจากเปล่ียนตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
เปนตลับใหมแลว หากคุณภาพการพิมพถูกตอง 
ใหเลือก 1.Yes (ใช) จอ LCD 
จะถามวาคุณตองการลบ 
โทรสารที่พิมพออกจากหนวยความจําหรือไม 
หากคณุเลอืกทีจ่ะไมลบออก ระบบจะถามคณุอีกครัง้ 
หลังจากที่คุณเปล่ียนตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
เปนตลับใหมแลว

หมายเหตุ
หากคุณปดเคร่ือง โทรสารที่จัดเก็บในหนวย 
ความจําจะสูญหายไป
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2
การต้ังคากระดาษ 2

ชนิดของกระดาษ 2

a (สําหรับ MFC-1810, MFC-1811 และ 
MFC-1815)
กด Menu (เมนู), 1, 2, 1 และไปยัง 
ขั้นตอน d 

(สําหรับ DCP-1510 และ DCP-1511)
กด Menu (เมนู) แลวกด a หรือ b เพื่อ 
เลือก 1.General Setup (การตั้งคา 
ทั่วไป) 
กด OK (ตกลง) 

b กด a หรือ b เพื่อเลือก 1.Paper (กระดาษ) 
กด OK (ตกลง) 

c กด a หรือ b เพื่อเลือก 1.Paper Type 
(ชนิดกระดาษ) 
กด OK (ตกลง) 

d กด a หรือ b เพื่อเลือก Plain (กระดาษ 
เปลา) หรือ Recycled Paper (กระดาษ 
รีไซเคิล) 
กด OK (ตกลง) 

e กด Stop/Exit (หยุด/ออก) 

ขนาดกระดาษ 2

a (สําหรับ MFC-1810, MFC-1811 และ 
MFC-1815)
กด Menu (เมนู), 1, 2, 2 และไปยัง 
ขั้นตอน d 

(สําหรับ DCP-1510 และ DCP-1511)
กด Menu (เมนู) แลวกด a หรือ b เพื่อ 
เลือก 1.General Setup (การตั้งคา 
ทั่วไป) 
กด OK (ตกลง) 

b กด a หรือ b เพื่อเลือก 1.Paper (กระดาษ) 
กด OK (ตกลง) 

c กด a หรือ b เพื่อเลือก 2.Paper Size 
(ขนาดกระดาษ) 
กด OK (ตกลง) 

d กด a หรือ b เพื่อเลือก A4, Letter 
(จดหมาย), Legal, Folio 
กด OK (ตกลง) 

e กด Stop/Exit (หยุด/ออก) 

การต้ังคากระดาษ 2
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2

กระดาษท่ีสามารถใชได 2

คุณภาพการพิมพอาจแตกตางกันขึ้นอยูกับชนิด 
ของกระดาษที่คุณใช

ความจุกระดาษของถาดใส 
กระดาษ 2

ทําตามคําแนะนําที่สําคัญตอไปนี้เม่ือเลือก 
กระดาษ:

 อยาใชกระดาษอิงคเจ็ทเนื่องจากอาจทําให 
กระดาษติดหรือทําใหเคร่ืองเกิดความเสียหาย

 กระดาษที่นํากลับมาใชใหมตองใชผงหมึก 
(โทนเนอร) ที่ทนตออุณหภูมิกระบวนการ 
ฟวสเซอรของเครื่องที่ 200 C ได

ชนิดของกระดาษท่ีควรหลกีเลีย่ง 2

ขอควรจํา
กระดาษบางชนิดอาจมีคุณภาพตํ่าหรืออาจทํา 
ใหเคร่ืองเกิดความเสียหาย

หามใชกระดาษตอไปนี้:

• กระดาษที่มีลวดลายมาก

• กระดาษที่เรียบล่ืนหรือมันเงาเกินไป

• กระดาษที่มวนหรือมีรอยพับ
 

1 กระดาษท่ีมวน 2 มม. ขึ้นไปอาจทําให 
กระดาษติด

• กระดาษเคลือบผิวหรือกระดาษตกแตงทาง 
เคมี

• กระดาษที่ขาด มีรอยยับหรือรอยพับ

• กระดาษทีมี่นํ้าหนักเกินกวาท่ีแนะนําในคูมือน ี้

• กระดาษที่เย็บดวยลวดเย็บกระดาษ

• กระดาษทีมี่หวัจดหมายทีใ่ชสยีอมอุณหภมิูต่าํ 
หรือการถายภาพดวยความรอน

• กระดาษตอเนื่องหรือไมมีคารบอน

• กระดาษท่ี ออกแบบสําหรบัการพิมพอิงคเจท็

หากคุณใชชนดิของกระดาษตามรายการขางตน 
อาจสงผลใหเคร่ืองเกิดความเสียหาย ความ 
เสียหายนี้ไมอยูภายใตการรับประกันหรือขอ 
ตกลงเกี่ยวกับการใหบริการของ Brother

 

ขนาดกระดาษ A4, Letter, Legal, Folio

ชนิดของกระดาษ กระดาษธรรมดา, 
กระดาษรีไซเคิล

จํานวนแผน สูงสุด 150 (80 แกรม)

น้ําหนักกระดาษ 65 - 105 แกรม

1

1
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3
วิธีการวางเอกสาร 3

คุณสามารถสงโทรสาร (MFC-1810, MFC-1811 
และ MFC-1815 เทานั้น), ทําสําเนา หรือสแกน 
จาก ADF (ชุดปอนเอกสารอัตโนมัติ) 
และกระจกสแกนเนอร

การใชชุดปอนเอกสารอัตโนมัติ 
(ADF) (MFC-1810, 
MFC-1811 และ MFC-1815) 3

ADF สามารถใสกระดาษไดสูงสุด 10 แผน และ 
ปอนคร้ังละหนึ่งแผน เราขอแนะนําใหใชกระดาษ 
มาตรฐาน 80 แกรม และคล่ีกระดาษกอนวางใน 
ADF

ขนาดเอกสารท่ีสนับสนุน 3

วิธีการวางเอกสาร 3

a ยกและกางแผนรองเอกสารของ ADF ออก
 

b วางเอกสารของคุณ ควํ่าลง ชิดขอบบน ใน 
ADF จนกวาขอความ LCD จะเปลี่ยนแปลง

c ปรับแครปรับกระดาษ (1) ใหพอดีกับความ 
กวางของเอกสารของคุณ
 

การใชกระจกสแกนเนอร 3

คุณสามารถใชกระจกสแกนเนอรเพื่อสงโทรสาร 
(MFC-1810, MFC-1811 และ MFC-1815 เทานัน้), 
ทําสําเนาหรือสแกนหนังสือทีละหนึ่งหนาได

ขนาดเอกสารท่ีสนับสนุน 3

วิธีการวางเอกสาร 3

a ยกฝาครอบเอกสารขึ้น

การวางเอกสาร 3

ขนาด: A4, Letter, Legal, Folio

ความยาว: สูงสุด 300.0 มม.

ความกวาง: สูงสุด 215.9 มม.

น้ําหนัก: สูงสุด 2.0 กก.

(1)
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3

b ใชตวัปรับขนาดเอกสารที ่ดานซายและดานบน 
วางเอกสาร ควํ่าลง ที่มุมดานบนดานซาย 
ของกระจกสแกนเนอร
 

 

c ปดฝาครอบเอกสาร

ขอควรจํา
หากเอกสารนั้นเปนหนังสือหรือมีความหนา 
หามปดกระแทกฝาครอบหรือกดฝาครอบลง
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4
วิธีการสงโทรสาร 4

ขั้นตอนตอไปนี้อธิบายวิธีการสงโทรสาร

a กด FAX (โทรสาร) 
 

b วางเอกสารของคุณ

 หากคุณกําลังสงจาก ADF:
 

 หากคุณกําลังสงจากกระจกสแกนเนอร:
 

หลังจากวางเอกสารบนกระจกสแกนเนอร 
ใหปดฝาครอบเอกสารลง

หมายเหตุ
• เม่ือตองการใชกระจกสแกนเนอร ADF ตองวาง

• หากคุณตองการเปล่ียนความละเอียดของโทรสาร 
ใหกด b หรือ Resolution (ความละเอียด) 
แลวกด a หรือ b หรือ Resolution 
(ความละเอียด) เพื่อเลือกความละเอียดของ 
โทรสาร

 

c ปอนหมายเลขโทรสาร

d กด Start (เร่ิม) เพือ่สงโทรสาร
 

การยกเลิกโทรสารระหวาง 
ดําเนินการ 4

กด Stop/Exit (หยุด/ออก) เพื่อยกเลิกโทรสาร 
หากคุณกด Stop/Exit (หยุด/ออก) ขณะที่ 
เคร่ืองกําลังโทรออกหรือสง จอ LCD จะขอใหคุณ 
ยืนยัน
 

Dialing #XXX
1.Clear  2.Exit

 

Sending #XXX P01
1.Clear  2.Exit

กด 1 เพื่อยกเลิกโทรสาร

การสงโทรสาร (MFC-1810, 
MFC-1811 และ MFC-1815) 4
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4

การกระจายสัญญาณ 4

การกระจายสัญญาณใหคุณสงขอความโทรสาร 
เดียวกันไปยังหมายเลขโทรสารมากกวาหนึ่ง 
หมายเลข คุณสามารถรวมหมายเลขปุมโทรดวน 
และหมายเลขหมุน ดวยตนเองสูงสุด 20 หมายเลข 
ในการกระจายสัญญาณคร้ังเดียวกัน

กอนท่ีคุณจะเร่ิมการกระจายสัญญาณ 4

หมายเลขปุมโทรดวนตองจัดเก็บในหนวยความจํา
ของเครือ่งกอนจึงจะสามารถใชงานไดในการกระจาย 
สัญญาณ (ดูที่ การจัดเก็บหมายเลขปุมโทรดวน 
uu หนา 41)

วิธีการกระจายสัญญาณโทรสาร 4

a วางเอกสารของคุณ

b ปอนหมายเลข
กด OK (ตกลง) 
คุณสามารถใชหมายเลขปุมโทรดวนหรือ 
หมายเลขที่ปอนดวยตนเองดวยแปนกด 
หมายเลข (ดูที่ วิธีการโทรออก 
uu หนา 42)

c ทําซํ้าขั้นตอนที่ b 
จนกวาคุณจะปอนหมายเลขโทรสารทั้งหมด
ที่คุณตองการกระจายสัญญาณ

d กด Start (เร่ิม) 

หลังจากการกระจายสัญญาณเสร็จสิ้น เคร่ืองจะ 
พิมพรายงานการกระจายสัญญาณเพื่อแจงให 
ทราบผลลัพธ

การยกเลิกระหวางกระจายสญัญาณ 4

ขณะกระจายสัญญาณ คุณสามารถยกเลิกโทรสาร 
ที่กําลังสงในปจจุบันหรืองานกระจายสัญญาณ 
ทั้งหมด

a (สําหรับ MFC-1811)
กด Menu (เมนู), 2, 6 

(สําหรับ MFC-1810 และ MFC-1815)
กด Menu (เมนู), 2, 7 

จอ LCD จะแสดงหมายเลขงานกระจาย 
สัญญาณตามดวยหมายเลขโทรสารหรือช่ือ
ที่กําลังโทรออก (ตัวอยางเชน #001 
0123456789) กด a หรือ b เพื่อแสดง 
หมายเลขงานกระจายสัญญาณ (ตัวอยาง 
เชน Broadcast#001 
(งานกระจายสัญญาณ #001))

b กด a หรือ b เพื่อเลือกตัวเลือกใดตัวเลือก 
หนึ่งตอไปนี้:

 เลือกหมายเลขโทรสารที่กําลังโทรออก 
และกด OK (ตกลง) 

 เลือกหมายเลขงานกระจายสัญญาณ 
และกด OK (ตกลง) 

c กด 1 เพื่อยกเลิกหมายเลขโทรสารหรือ 
หมายเลขงานกระจายสัญญาณที่คุณเลือก 
ในขั้นตอนที่ b หรือกด 2 เพือ่ออกโดย 
ไมมีการยกเลิก
ถาคุณเลือกยกเลิกโทรสารท่ีกําลังสงใน 
ปจจุบันในขั้นตอนที่ b จอ LCD จะถามคุณ 
วาคุณตองการยกเลิกงานกระจายสัญญาณ 
หรือไม กด 1 เพื่อลางงานกระจายสัญญาณ 
ทั้งหมด หรือ 2 เพื่อออก

d กด Stop/Exit (หยุด/ออก) 
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5
โหมดรับ 5

คุณตองเลือกโหมดรับ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับอุปกรณ ภายนอกและบริการโทรศัพทที่คุณมีในสายของคุณ

การเลือกโหมดรับ 5

ตามคาเร่ิมตน เคร่ืองของคุณจะรับโทรสารที่สงเขามาโดยอัตโนมัติ แผนภาพดานลางจะชวยคุณเลือก 
โหมดรับที่เหมาะสม (สําหรับขอมูลรายละเอียดเพิ มเติมเกี่ยวกับโหมดรับ ใหดูที่ ตารางเมนู uu หนา 8)
 

ถาตองการตั้งคาโหมดรับ ทําตามคําแนะนําดานลาง:

a กด Menu (เมนู), 0, 1 

b กด a หรือ b เพื่อเลือกโหมดรับ 
กด OK (ตกลง) 

c กด Stop/Exit (หยุด/ออก) 

จอ LCD จะแสดงโหมดรับปจจุบัน

การรับโทรสาร (MFC-1810, 
MFC-1811 และ MFC-1815) 5

Fax Only

Manual

External TAD

Fax/Tel
ใช

ใช

ไมใช

ไมใช

ใช

ไมใช
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5

การต้ังคาโหมดรับ 5

หนวงเวลาเสียงเรียก 5

การต้ังคาหนวงเวลาเสียงเรียก จะกําหนดจํานวน 
คร้ังที่เคร่ืองสงเสียงเรียกกอนรับสายในโหมด Fax 
Only (โทรสารเทานั้น) และ Fax/Tel 
(โทรสาร/โทรศัพท) 

ถาคุณใชสายโทรสารภายนอกหรือสายโทรศัพท 
ตอกับสายเดียวกับเครื่อง เลือกจํานวนเสียงเรียก 
เขาสูงสุด (ดูที่ การตรวจหาโทรสาร uu หนา 39)

a ตรวจสอบวาคุณอยูในโหมดโทรสาร 

b กด Menu (เมนู), 2, 1, 1 

c กด a หรือ b เพื่อเลือกจํานวนครั้งที่สายเรียก 
เขาดังขึ้นกอนเคร่ืองจะรับสาย
กด OK (ตกลง) 

d กด Stop/Exit (หยุด/ออก) 

ระยะเวลาในการดังของเสียงกร่ิง
เรียกเขา F/T (โหมดโทรสาร/ 
โทรศัพทเทาน้ัน) 5

เม่ือมีผูโทรเขามาที่เคร่ืองของคุณ คุณและผู โทร 
ของคุณจะไดยินเสียงเรียกโทรศัพทตามปกติ 
จํานวนเสียงเรียกเขาถูกกําหนดโดยการต้ังคาหนวง 
เวลาเสียงเรียก 

ถาสายเปนโทรสาร เคร่ืองของคุณจะรับสาย แตถา 
สายเปนการโทรดวยเสียง เคร่ืองจะสงเสียงกริ่ง 
เรียกเขา F/T (เสียงเรียกที่ดังติดกันสองคร้ัง) เม่ือ 
คุณไดต้ังคาในการต้ังคาระยะเวลาในการดังของ 
เสียงกร่ิงเรียกเขา F/T ถาคุณไดยินเสียงกร่ิงเรียก 
เขา F/T หมายความวาคุณมีเสียงเรียกจากผูโทร 
เขาในสาย

เนื่องจากเสียงกร่ิงเรียกเขา F/T ดังจากเคร่ือง 
โทรศัพทตอแยกหรือโทรศัพทภายนอก 
(MFC-1810 และ MFC-1811 เทานั้น) จะ ไม 
สงเสียงเรียก

a ตรวจสอบวาคุณอยูในโหมดโทรสาร 

b กด Menu (เมนู), 2, 1, 2 

c กด a หรือ b เพื่อเลือกระยะเวลาที่เคร่ืองจะ 
สงเสียงเตือนวาคุณมีสายเรียกเขา
กด OK (ตกลง) 

d กด Stop/Exit (หยุด/ออก) 

การตรวจหาโทรสาร 5

หากการ Fax Detect (ตรวจหาโทรสาร) 
เปน On (เปด): 5

เคร่ืองสามารถรับโทรสารโดยอัตโนมัติ แมวาคุณ 
จะรับสาย เม่ือคุณเห็น Receiving (การรับ) 
บนจอ LCD หรือไดยินเสียงคลิกในสายโทรศัพท 
ผานชุดหูฟง เพียงวางหูฟง 
เคร่ืองของคุณจะดําเนินการอื่นๆ ทั้งหมด

(สําหรับ MFC-1815)
หากการ Fax Detect (ตรวจหาโทรสาร) 
เปน Semi (เซมิ): 5

เคร่ืองจะรับสายโทรสารโดยอัตโนมัติเทานั้น หาก 
คุณรับสายดวยหูฟงของเคร่ือง 

หากการ  Fax Detect (ตรวจหาโทรสาร)  
เปน Off (ปด): 5

หากคุณอยูที่เคร่ืองและรับสายโทรสารกอนโดยยก
หูฟงของเคร่ืองโทรศัพทภายนอก (MFC-1810 
และ MFC-1811 เทานั้น) หรือของเคร่ือง 
(MFC-1815 เทานั้น) ใหกด Start (เร่ิม) แลวกด 
2 เพื่อรับโทรสาร

หมายเหตุ
• ถาคุณสงโทรสารจากคอมพิวเตอรในสาย 
โทรศัพทเดียวกัน และเคร่ืองติดขัด ใหต้ังคา 
การตรวจหาโทรสาร เปน Off (ปด) 

• เราไมแนะนําใหใชสายเดียวกันระหวาง PC 
กับเคร่ืองโทรสาร

 

a ตรวจสอบวาคุณอยูในโหมดโทรสาร 

b กด Menu (เมนู), 2, 1, 3 
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c กด a หรือ b เพื่อเลือก On (เปด), Semi 
(เซมิ) (MFC-1815 เทานั้น) หรือ Off (ปด) 
กด OK (ตกลง) 

d กด Stop/Exit (หยุด/ออก) 
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6

6

การจัดเก็บหมายเลข 6

คุณสามารถตั้งคาเคร่ืองใหโทรออกอยางงายดาย
ดวยการจัดเก็บหมายเลขปุมโทรดวน เม่ือคุณโทร 
ออกหมายเลขปุมโทรดวน จอ LCD จะแสดงช่ือ 
หากคุณจัดเก็บไวหรือแสดงหมายเลข

การจัดเก็บหมายเลขปุมโทรดวน 6

คุณสามารถบันทกึหมายเลขทีใ่ชบอยเปนหมายเลข 
โทรดวนเพื่อใชโทรออกโดยกดเพียงไมกี่ปุม 

(  (Address Book (สมุดที่อยู)) สองคร้ัง 
หมายเลขสองตัว และ Start (เร่ิม)) เคร่ือง 
สามารถบันทึกหมายเลขปุมโทรดวนไดสูงสุด 99 
หมายเลข (01 - 99)

a กด  (Address Book (สมุดที่อยู)) 
สองคร้ังและปอนหมายเลขตําแหนงปุมโทร 
ดวนสองตัว (01-99)
ถาหมายเลขไมไดถูกบันทึกไว จอ LCD จะ 
แสดง Register Now? (ลงทะเบียน 
ตอนนี้เลย?)
กด 1 เพื่อเลือก Yes (ใช) 

b ปอนหมายเลขโทรศัพทหรือโทรสาร (สูงสุด 
20 ตัว)
กด OK (ตกลง) 

c ทําอยางใดอยางหนึง่ตอไปนี้:

 ปอนช่ือโดยใชแปนกดหมายเลข (สูงสุด 
15 ตวั) สาํหรบัความชวยเหลอืใน การปอน 
ตัวอักษร ใหดูที่ การปอนขอความ 
(MFC-1810, MFC-1811 และ 
MFC-1815) uu หนา 29 

กด OK (ตกลง) 

 กด OK (ตกลง) เพื่อบันทึกหมายเลข 
โดยไมมีช่ือ

d ถาตองการจัดเก็บหมายเลขโทรดวนอื่นอีก 
ไปยังขั้นตอน a 

การเปล่ียนแปลงหรือการลบ 
หมายเลขปุมโทรดวน 6

คุณสามารถเปล่ียนแปลงหรือลบหมายเลขปุมโทร
ดวนที่จัดเก็บไวได

a (สําหรับ MFC-1811)
กด Menu (เมนู), 2, 3, 1 

(สําหรับ MFC-1810 และ MFC-1815)
กด Menu (เมนู), 2, 4, 1 
ปอนหมายเลขปุมโทรดวนที่คุณตองการ 
เปล่ียนหรือลบ แลวกด OK (ตกลง)

b ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:

 กด 1 เพื่อเลือก Change (เปล่ียน) เพื่อ 
แกไขหมายเลขหรือช่ือ

ไปยังขั้นตอนที่ c 

 กด 2 เพื่อเลือก Clear (ลาง) เพื่อลบ 
ขอมูลทั้งหมดในหมายเลขปุมโทรดวน

เม่ือ Erase This Data? (ลบขอมูลนี้?) 
ปรากฏข้ึน ใหกด 1 เพื่อเลือก Yes (ใช) 
เพื่อยืนยัน
ไปยังขั้นตอนที่ d 

c แกไขหมายเลขหรือช่ือ เม่ือคุณแกไขเสร็จ 
แลว ใหกด OK (ตกลง) 

d กด Stop/Exit (หยุด/ออก) 

การโทรออกและการจัดเก็บหมายเลข 
(MFC-1810, MFC-1811 และ 
MFC-1815) 6
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วิธีการโทรออก 6

คุณสามารถโทรออกไดดวยวิธีตอไปนี้

การโทรออกดวยตนเอง 6

ใชแปนกดหมายเลขเพื่อปอนตัวเลขทั้งหมดของ 
หมายเลขโทรศัพทหรือโทรสาร

การตอเลขหมายดวยปุมโทรดวน 6

กด  (Address Book (สมุดที่อยู)) สองคร้ัง 
แลวปอนหมายเลขปุมโทรดวนสองตัว (ดูที่ 
การจัดเก็บหมายเลขปุมโทรดวน uu หนา 41)

หมายเหตุ
ถาจอ LCD แสดง Register Now? (ลง 
ทะเบียนตอนนี้เลย?) เม่ือคุณปอนหมายเลขปุม 
โทรดวน แสดงวาหมายเลขไมไดถูกบันทึกไว

 

คนหา 6

คุณสามารถคนหาช่ือที่คุณจัดเก็บไวในหนวย 
ความจําหมายเลขปุมโทรดวนตามลําดับตัวอักษร 
ได (ดูที่ การจัดเก็บหมายเลขปุมโทรดวน 
uu หนา 41)

a ตรวจสอบวาคุณอยูในโหมดโทรสาร 

b กด  (Address Book (สมุดที่อยู))

c กดปุมแปนกดหมายเลขสําหรับตัวอักษรสอง 
สามตัวแรกของช่ือ (ใชแผนผังใน 
การปอนขอความ (MFC-1810, MFC-1811 
และ MFC-1815) uu หนา 29 เพื่อชวยคุณ 
ในการปอนตัวอักษร)
กด OK (ตกลง) 

d กด a หรือ b เพื่อเล่ือนดูจนกวาคุณจะพบช่ือ 
ที่คุณกําลังคนหา
กด OK (ตกลง) 

e กด Start (เร่ิม) 

หมายเหตุ
• ถาคุณไมปอนตัวอักษรแลวกด OK (ตกลง) 
ในขั้นตอนที่ c ช่ือที่ลงทะเบียนไวทั้งหมดจะ 
ปรากฏขึ้น กด a หรือ b เพื่อเล่ือนดูจนกวาคุณ 
จะพบช่ือที่คุณกําลังคนหา

• ถาจอ LCD แสดง No Contact Found 
(ไมพบรายชื่อติดตอ) เม่ือคุณปอนตัวอักษร 
สองสามตัวแรกของช่ือ แสดงวาช่ือสําหรับ 
ตัวอักษรนั้นไมไดถูกจัดเก็บไว

 

หมุนทวนใหม 6

เม่ือแนใจวาไมมีการใชสาย ใหกด Redial (หมุน 
ทวนใหม) เพื่อคนหาหมายเลขที่คุณโทรออก 
ลาสุด 20 หมายเลข

กด Redial (หมุนทวนใหม) หรือ a หรือ b เพื่อ 
เล่ือนดูจนกวาคุณจะพบหมายเลขทีคุ่ณตองการโทร 
อีกคร้ัง กด OK (ตกลง) แลวกด Start (เร่ิม) 
เพื่อสงโทรสาร

 

หมายเลขสองตัว
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6

ID ผูโทร (MFC-1810 และ 
MFC-1815 เทาน้ัน) 6

คุณลักษณะ ID ผูโทรจะทาํใหคุณสามารถใชบรกิาร 
แสดงขอมูลผูโทรซ่ึงเปนบริการแบบสมัครสมาชิก
ของบริษทัท่ีใหบริการทางดานโทรศัพทในประเทศ 
ของคณุได บรกิารน้ีจะแสดงหมายเลขโทรศพัทหรือ 
ช่ือ (หากมี) ของผูโทรเม่ือมีสายเรียกเขา

การดูรายการ ID ผูโทร 6

เคร่ืองของคุณจะจัดเก็บขอมูลการโทรสามสิบ 
รายการลาสดุไวในรายการ ID ผูโทร คุณสามารถด ู
หรอืพิมพรายการนี้ได เม่ือมีสายเรียกเขาสายที่ 31 
เขามาที่เคร่ือง เคร่ืองจะแทนที่ขอมูลในรายการ 
โทรแรก

a กด Menu (เมนู), 2, 0, 2 
หนาจอแสดงการตั้งคาปจจุบัน

b กด a หรือ b เพื่อเลือก Display# 
(#การแสดงผล) 
กด OK (ตกลง) 
ID ผูโทรรายการลาสุดจะปรากฏขึ้นบน 
หนาจอ 
หากไมมีการจัดเก็บ ID ผูโทรไว เสียงปบดัง 
ขึ้นและ No Caller ID (ไมมี ID ผูโทร) 
จะปรากฏบนหนาจอ ไปยังขัน้ตอนที ่d 

c กด a หรือ b เพื่อเล่ือนดูรายการในหนวย 
ความจํา ID ผูโทร เพือ่เลือก ID ผูโทรท่ีคุณ 
ตองการดู แลวกด OK (ตกลง)
จอ LCD จะแสดงหมายเลขของผูโทรและ 
วันที่และเวลาที่โทร

d เม่ือตองการเสรจ็ส้ินการดู ใหกด Stop/Exit 
(หยุด/ออก) 
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การรับโทรสารดวย PC 
(สําหรับ Windows® 
เทานัน้) 7

ถาคณุเปดคณุลกัษณะการรับโทรสารดวย PC เครือ่ง 
ของคุณจะจัดเก็บโทรสารรับเขาในหนวยความจํา 
และสงโทรสารไปยัง PC ของคุณโดยอัตโนมัติ 
จากนั้นคุณสามารถใช PC ของคุณดูและจัดเก็บ 
โทรสารนี้ 

แมวาคุณจะปด PC ของคุณแลว (เชน ในเวลา 
กลางคืนหรือสุดสัปดาห) เคร่ืองของคุณจะไดรับ 
และจดัเก็บโทรสารของคุณในหนวยความจํา จอ LCD 
จะแสดงจํานวนโทรสารที่จัดเก็บที่คุณไดรับ เชน: 
PC Fax Msg (ขอความการรับสงโทรสารดวย 
PC):001 

เม่ือคุณเร่ิมใชงาน PC ของคุณและรันซอฟตแวร 
การรับโทรสารดวย PC เคร่ืองจะถายโอนโทรสาร 
ของคุณไปยัง PC ของคุณโดยอัตโนมัติ 

ถาตองการถายโอนโทรสารรับเขาไปยัง PC ของ 
คุณ คุณตองใหซอฟตแวรการรับโทรสารดวย PC 
รันบน PC ของคุณ 

ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:

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

จากเมนู  (เร่ิม) ใหเลือก All Programs 

(โปรแกรมทั้งหมด), Brother, MFC-XXXX, 
การรับโทรสารดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร 
และเลือก รับ (XXXX คือช่ือรุนของคุณ)

(Windows® 8)

คลิก  (Brother Utilities) แลวคลิก 

รายการแบบดึงลงและเลือกช่ือรุนของคุณ (หากไม 
ไดเลือกไว) คลิก การรับโทรสารดวย PC ในแถบ 
การนําทางดานซาย แลวคลิก รับ 

จากนั้น ทําตามขั้นตอนตอไปนี้บนเครื่องของคุณ 
จนเสร็จสมบูรณ 

a (สําหรับ MFC-1811)
กด Menu (เมนู), 2, 5, 1

(สําหรับ MFC-1810 และ MFC-1815)
กด Menu (เมนู), 2, 6, 1

b กด a หรือ b เพื่อเลือก On (เปด) (หรือ Off 
(ปด))
กด OK (ตกลง) 

c จอ LCD แสดงการแจงเตือนการเร่ิมโปรแกรม 
การรับโทรสารดวย PC บนคอมพิวเตอรของ 
คุณ ถาคุณเร่ิมเปดทํางานโปรแกรมการรับ 
โทรสารดวย PC แลว ใหกด OK (ตกลง) 
ถาคุณยังไมไดเร่ิมเปดทํางานการรับโทรสาร
ดวย PC uu  คูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช: 
การรับโทรสารดวย PC 

d กด a หรือ b เพื่อเลือก On (เปด) หรือ Off 
(ปด) 
กด OK (ตกลง) 

e กด Stop/Exit (หยุด/ออก) 

ขอควรจํา
• หากคุณเลือก Backup Print (สํารอง 
การพิมพ) On (เปด) เคร่ืองจะพิมพโทรสารที่ 
เคร่ืองของคุณเพื่อเปนสําเนา คุณลักษณะนี้ 
เปนคุณลักษณะความปลอดภัยในกรณีที่เกิด 
ไฟฟาขัดของกอนที่โทรสารถูกโอนไปยัง PC 
ของคุณ 

• โทรสารที่จัดเก็บในหนวยความจําของเคร่ืองจะ 
ถูกลบออก

 

การใชการรับสงโทรสารดวย PC 
(MFC-1810, MFC-1811 และ 
MFC-1815) 7
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7

หมายเหตุ
• กอนที่คุณจะสามารถตั้งคาการรับโทรสารดวย 

PC คุณตองติดต้ังซอฟตแวร MFL-Pro Suite 
บน PC ของคุณ ตรวจสอบวา PC ของคุณเช่ือม 
ตออยูและเปดทํางาน (uu คูมือซอฟตแวร 
สําหรับผูใช: การรับโทรสารดวย PC) 

• ถาเครือ่งของคณุเกิดขอผิดพลาดและไมสามารถ 
พิมพโทรสารจากหนวยความจําได คุณสามารถ 
ใชการต้ังคานีใ้นการถายโอนโทรสารของคุณ 
ไปยัง PC (ดูที่ การโอนโทรสารหรือรายงาน  
บันทึกโทรสาร (MFC-1810, MFC-1811 และ 
MFC-1815) uu หนา 76) 

• การรับโทรสารดวย PC ไมสนับสนุนในระบบ 
ปฏิบัติการแม็ค 

 



บทท่ี 7
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การสงโทรสารดวย PC 7

คุณสามารถสงไฟลที่สรางในแอพพลิเคชันใดๆ บน PC ของคุณเปนโทรสารมาตรฐาน

หมายเหตุ
• ซอฟตแวรการรับสงโทรสารดวย PC สามารถสงโทรสารสีขาวดําในขนาด A4 ไดเทานั้น

• โปรดติดต้ังซอฟตแวร MFL-Pro Suite เช่ือมตอเคร่ืองและ PC กอนใชงานการสงโทรสารดวย PC
 

การสงไฟลในรูปแบบโทรสารดวย PC 7

a สรางไฟลในแอพพลิเคชันใดๆ บน PC ของคุณ

b คลิก File (ไฟล) แลว Print (พิมพ) 
กลองโตตอบ Print (พิมพ) จะปรากฏขึ้น:
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7

c เลือก Brother PC-FAX เปนเครื่องพิมพของคุณ แลวคลิก Print (พิมพ) 
กลองโตตอบการสงโทรสารดวย PC จะปรากฏขึ้น:
 

1 แปนกดหมายเลข

2 สมดุท่ีอยู

d ปอนหมายเลขโทรสารโดยใชวิธีใดวิธีหนึ่งตอไปนี้:

 ใชแปนกดหมายเลขเพือ่ปอนหมายเลข แลวคลิกปุม  

 คลิกปุม สมุดที่อยู แลวเลือกสมาชิกหรือกลุมจากสมุดที่อยู

หากเกิดขอผิดพลาด ใหคลิก ลบทั้งหมด เพือ่ลบรายการท้ังหมด

e เม่ือตองการรวมหนาปก ใหคลิก เพิ่มหนาปก 

หมายเหตุ
คุณยังสามารถคลิกที่ไอคอนหนาปก  เพื่อสรางหร ือแกไขหนาปกได

 

f คลิก เร่ิม เพื่อสงโทรสาร

หมายเหตุ
• หากคุณตองการยกเลิกโทรสาร ใหคลิก ยกเลิก หรือกด Stop/Exit (หยุด/ออก) บนแผงควบคุมของ 
เคร่ือง

• หากคุณตองการหมุนทวนหมายเลขใหม ใหคลิก หมุนทวนใหม เพื่อวนดูหมายเลขโทรสารลาสุดหา 
หมายเลข แลวคลิก เร่ิม 

 

1

2
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8

การโทรออกดวยเสียง 
(MFC-1815 เทานัน้) 8

การโทรออกโดยใชเสียงสามารถทําไดดวยการใช

หูฟง โดยใชแปนกดหมายเลข หรือดวยการกด  
(Address Book (สมุดที่อยู)) สองคร้ังแลว 
ปอนหมายเลขปุมโทรดวนสองตัว

การโทรออก 8

a ยกหูฟงขึ้น

b เม่ือคุณไดยินเสียงสัญญาณโทรออก ใหปอน 
หมายเลขดวยการใชแปนกดหมายเลข หรือ 

กด  (Address Book (สมุดทีอ่ยู)) สอง 
คร้ังแลวปอนหมายเลขปุมโทรดวนสองตัว

c วางหูฟงลงเพื่อวางหู

การพักสาย 8

a กด Hook/Hold (วางสาย/พักสาย) 
เพื่อพกัสาย คุณสามารถวางหูฟงลงโดยไม 
เปนการวางสายสนทนาได

b ยกหูฟงของเคร่ืองเพื่อเรียกสายจากการพัก 
สาย

การเช่ือมตอ TAD 
ภายนอก (MFC-1810 
และ MFC-1811 เทานัน้) 8

คณุสามารถเชือ่มตออุปกรณตอบรบัโทรศพัท (TAD) 
ภายนอกเขากับสายเดียวกับเคร่ืองของคุณ เม่ือ 
TAD รับสาย เคร่ืองของคุณจะ "รับฟง" เสียงเรียก 
โทรสาร CNG (การใชโทรสาร) ที่สงโดยเคร่ืองสง 
โทรสาร ถาไดยินเสียงเรียก เคร่ืองจะรับสายและ 
รับโทรสาร ถาไมไดยินเสียงเรียก เคร่ืองจะให  TAD 
ของคุณรับขอความเสียงและจอแสดงผลจะแสดง 
Telephone (โทรศัพท) 

TAD ภายนอกของคุณตองรับสายภายในเวลาท่ี 
เสียงเรียกโทรสารดังสี่คร้ัง (ขอแนะนําใหคุณต้ังคา 
ไวทีเ่สยีงเรยีกดังสองครัง้) เนือ่งจากเครือ่งของคณุ 
ไมสามารถไดยินเสียงเรียกโทรสาร (CNG tones) 
จนกวา TAD จะรับสาย เคร่ืองสงโทรสารจะสงเสียง 
เรียกโทรสาร (CNG tones) เทานั้น เปนระยะเวลา 
แปดถึงสิบวินาที เราไมแนะนําใหใชคุณลักษณะ 
การโทรฟรีกับ TAD ภายนอกของคุณหากตองใช 
เสียงเรียกนานกวาสี่คร้ังในการเปดทํางาน

หมายเหตุ
หากคุณประสบปญหาการรับโทรสาร ลดการ 
ต้ังคาการชะลอเสยีงเรยีกเขาบน TAD ภายนอก 
ของคุณใหดังเพียงหนึ่งหรือสองคร้ัง

 

โทรศัพทและอุปกรณภายนอก 
(MFC-1810, MFC-1811 และ 
MFC-1815) 8
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8

การเช่ือมตอ 8

TAD ภายนอกตองเช่ือมตอดงัแสดงในภาพดานลาง
 

1 TAD

2 ฝาครอบปองกัน

กอนท่ีคุณจะเช่ือมตอ TAD ภายนอก (อุปกรณตอบรบั 
โทรศัพท) ใหดึงฝาครอบปองกัน (2) ออกจาก 
ชองเสียบ EXT. บนเครื่อง

a ต้ังคา TAD ภายนอกไปที่เสียงเรียกดังหนึ่ง 
หรือสองครั้ง (การตั้งคาหนวงเวลาเสียงเรียก 
ของเครื่องไมมีผล)

b บันทึกขอความสงออกบน TAD ภายนอก 
ของคุณ

c ต้ังคา TAD ใหรับสาย

d ต้ังคาโหมดรับบนเคร่ืองของคุณเปน 
External TAD (TAD ภายนอก) (ดูที่ 
โหมดรับ uu หนา 38)

การบันทึกขอความสงออก 
(OGM) 8

a บันทกึเสียงเงียบ 5 วนิาทกีอนเริม่ตนขอความ 
ของคุณ (เพื่อใหเคร่ืองของคุณมีเวลาใน 
การไดยินเสียงเรียกโทรสาร (CNG tones) 
ของการสงสัญญาณอัตโนมัติกอนหยุด)

b จํากัดระยะเวลาการพูดของคุณที่ 20 วินาที
ตัวอยางเชน: “หลังจากเสียงปป ใหฝาก 
ขอความ”

 การเช่ือมตอระบบตูสาขา 
(PABX) 8

สํานักงานสวนใหญใชระบบโทรศัพทสวนกลาง 
Brother แนะนําวาเครื่องโทรสาร/MFC ของเรา 
ทั้งหมดตองเช่ือมตอกับสายที่มีคุณภาพ (กําหนด 
ไวเฉพาะ) แมวาระบบ PABX (Private Automatic 
Branch Exchange) ที่เจาะจงอาจทํางานรวมกับ 
เครือ่งโทรสารบางรุนได แตเราไมสามารถรบัประกัน 
วาเคร่ืองจะทํางานอยางถูกตอง

บอยคร้ังที่อาจเปนเร่ืองงายที่จะเช่ือมตอเคร่ือง 
โทรสารกับ PABX เราขอแนะนําใหคุณติดตอบริษทั 
ที่ติดต้ังระบบโทรศพัทของคณุและขอใหเชื่อมตอ 
เครือ่งโทรศพัทใหกับคุณ

Brother ไมแนะนําใหใชสาย PABX ขอจํากัดของ 
PABX โดยทั่วไปอาจทําใหบางฟงกช่ันของเคร่ือง 
โทรสารทํางานผิดพลาด

2

1

1
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โทรศัพทภายนอกและ 
โทรศัพทท่ีตอแยกออก 
จากตัวเคร่ือง 8

หมายเหตุ
โทรศัพทภายนอกสามารถใชไดใน MFC-1810 
และ MFC-1811 เทานั้น

 

การเช่ือมตอโทรศัพทภายนอก 
หรือโทรศัพทที่ตอแยกออกจาก
ตัวเคร่ือง 8

คณุสามารถเชือ่มตอโทรศพัทแยกตางหากกับเครือ่ง 
ของคุณไดโดยตรงดังแสดงในแผนภาพดานลาง
 

1 โทรศัพทท่ีตอแยกออกจากตัวเครือ่ง

2 โทรศัพทภายนอก

3 ฝาครอบปองกัน

กอนที่คุณจะเชื่อมตอโทรศัพทภายนอก  
ใหดึงฝาครอบปองกัน (3) ออกจากชองเสียบ 
EXT. บนเคร่ือง

เม่ือคุณใชโทรศัพทภายนอก จอ LCD จะแสดง 
Telephone (โทรศัพท) 

สําหรับโหมดโทรสาร/โทรศัพท 
เทาน้ัน 8

เม่ือเคร่ืองอยูในโหมดเคร่ืองโทรสาร/โทรศัพท 
เคร่ืองจะใชระยะเวลาในการดังของเสียงกริ่งเร ียก 
เขา F/T (เสียงเรียกที่ดังติดกันแบบสองคร้ัง) แจง 
ใหคุณรับสายโทรเขาดวยเสียง 

ยกหูฟงของเคร่ืองโทรศัพทภายนอก (MFC-1810 
และ MFC-1811 เทานั้น) หรือของเคร่ือง 
(MFC-1815 เทานั้น) ใหกด Hook (วางสาย) 
หรือ Hook/Hold (วางสาย/พักสาย) 
เพื่อรับสาย

การใชหโูทรศพัทไรสายภายนอก 
ที่ไมใชของ Brother 8

 ถาคุณเช่ือมตอโทรศัพทไรสายไมใชของ Brother 
กับสายสัญญาณโทรศัพท (ดูที่ การเช่ือมตอ 
โทรศัพทภายนอกหรือโทรศัพทที่ตอแยกออกจาก
ตัวเคร่ือง uu หนา 50) และโดยปกติคุณพกพา 
โทรศัพทไรสายไปในที่ตางๆ คุณสามารถรับสาย 
ไดงายๆ ในระหวางหนวงเวลาเสียงเรียก

ถาคุณใหเคร่ืองของคุณรับสายกอน ใหยกหู 
โทรศัพทไรสายแลวไปที่เคร่ือง ดังนั้น คุณสามารถ 
กด Hook (วางสาย) หรือ Hook/Hold (วาง 
สาย/พักสาย) เพื่อโอนสายไปยังหูโทรศัพท 
ไรสาย

หมายเหตุ
มีโทรศัพทแบบไรสายเพียงบางแบรนดเทานั้น
ที่สามารถใชไดกับเคร่ืองของคุณ

 

3

1

2
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9

9

วิธีการทําสําเนา 9

a (สําหรับ MFC-1810, MFC-1811 และ 
MFC-1815)
กด COPY (สําเนา)
 

b วางเอกสารของคุณ 

 (สําหรับ MFC-1810, MFC-1811 และ 
MFC-1815)

ถาคุณกําลังทําสําเนาจาก ADF: 
 

 ถาคุณกําลังทําสําเนาจากกระจก
สแกน เนอร 
 

หลังจากวางเอกสารบนกระจกสแกนเนอร 
ใหปดฝาครอบเอกสารลง

หมายเหตุ
เม่ือตองการใชกระจกสแกนเนอร ADF ตองวาง

 

c (สําหรับ MFC-1810, MFC-1811 และ 
MFC-1815)
ใชแปนกดหมายเลขปอนจํานวนสําเนาที่คุณ
ตองการ (สูงสุด 99 สําเนา) 

(สําหรับ DCP-1510 และ DCP-1511)
กด a หรือ b เพื่อปอนจํานวนสําเนาที่คุณ 
ตองการ 

d กด Start (เร่ิม) เพือ่ทําสําเนา 
 

การทําสําเนา 9
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ทําสําเนาบัตรประจําตัว 9

คุณสามารถทําสําเนาบัตรประจําตัวไดทั้งแบบหนึ่ง
ดานและสองดาน

การทําสําเนาบัตรประจําตัวสองดานสามารถทํา 
สําเนาท้ังสองดานของบัตรประจําตัวลงในหน่ึงหนา 
กระดาษโดยรักษาขนาดบัตรเทาเดิม

ผลลัพธของการทําสําเนาบัตรประจําตัวสองดานจะ
แสดงอยูดานลาง 
 

หมายเหตุ
• คุณสามารถทําสําเนาบัตรประจําตัวภายใน 
ขอบเขตที่อนุญาตภายใตกฎหมายท่ีบังคับใช 
(uu คูมือเก่ียวกับความปลอดภยัของผลติภณัฑ: 
ขอจํากัดทางกฎหมายเกี่ยวกับการทําสําเนา 
เอกสาร (MFC และ DCP เทานั้น)) 

• สําหรับการต้ังคาการทําสําเนาบัตรประจําตัว

(สําหรับ MFC-1810, MFC-1811 และ 
MFC-1815) ดูที่ 3.สําเนา uu หนา 19 

(สําหรับ DCP-1510 และ DCP-1511)
ดูที่ 2.สําเนา uu หนา 26 

 

การทําสําเนาบตัรประจําตัวสอง 
ดาน 9

a (สําหรับ MFC-1810, MFC-1811 และ 
MFC-1815)
กด Menu (เมนู), 3, 4 และไปยังขั้นตอน 
c 

(สําหรับ DCP-1510 และ DCP-1511)
กด Menu (เมนู) แลวกด a หรอื b เพ่ือเลือก 
2.Copy (สําเนา)
กด OK (ตกลง) 

b กด a หรือ b เพื่อเลือก 4.ID Copy (ทํา 
สําเนาบัตรประจําตัว) 
กด OK (ตกลง) 

c กด a หรือ b เพื่อเลือก 4.2in1/1in1 
(2ใน1/1ใน1) 
กด OK (ตกลง) 
กด a หรือ b เพื่อเลือก 2in1 (2ใน1) 
การทําสําเนาบัตรประจําตัวสองดานเปนคา 
เร่ิมตน
กด OK (ตกลง) แลวกด Stop/Exit 
(หยุด/ออก) 

d (สําหรับ MFC-1810, MFC-1811 และ 
MFC-1815)
กด COPY (สําเนา)
 

(สําหรับ DCP-1510 และ DCP-1511)
กด a หรือ b เพื่อปอนจํานวนสําเนาที่คุณ 
ตองการ 

e กด 2 in 1 (ID) Copy (ทําสําเนา 
(บัตรประจําตัว) 2 ใน 1)

f วางบัตรประจําตัวของคุณ ควํ่าลง ที่มุมซาย 
(หามวางดานขวาหรือกึ่งกลาง) ของกระจก 
สแกนเนอร 
 

1 4 มม. หรือมากกวาน้ัน (ดานบน, ดานซาย) 

g (สําหรับ MFC-1810, MFC-1811 และ 
MFC-1815)
ปอนจํานวนสําเนาที่คุณตองการ

1
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9

h กด Start (เร่ิม) เพื่อสแกน 
 

i พลิกอีกดานหนึ่งของบัตรประจําตัวและวางท่ี 
ดานซายของกระจกสแกนเนอร 
 

1 4 มม. หรือมากกวาน้ัน (ดานบน, ดานซาย) 

j กด Start (เร่ิม) เพื่อสแกน 
 

การทําสําเนาบตัรประจําตัวหน่ึง
ดาน 9

a (สําหรับ MFC-1810, MFC-1811 และ 
MFC-1815)
กด Menu (เมนู), 3, 4 และไปยังขั้นตอน 
c 

(สําหรับ DCP-1510 และ DCP-1511)
กด Menu (เมนู) แลวกด a หรือ b เพื่อ 
เลือก 2.Copy (สําเนา)
กด OK (ตกลง) 

b กด a หรือ b เพื่อเลือก 4.ID Copy (ทํา 
สําเนาบัตรประจําตัว) 
กด OK (ตกลง) 

c กด a หรือ b เพื่อเลือก 4.2in1/1in1 
(2ใน1/1ใน1) 
กด OK (ตกลง) 
กด a หรือ b เพื่อเลือก 1in1 (1ใน1) 
การทําสําเนาบัตรประจําตัวหนึง่ดานเปนคา 
เร่ิมตน 
กด OK (ตกลง) แลวกด Stop/Exit 
(หยุด/ออก) 

d (สําหรับ MFC-1810, MFC-1811 และ 
MFC-1815)
กด COPY (สําเนา)
 

e (สําหรับ MFC-1810, MFC-1811 และ 
MFC-1815)
ปอนจํานวนสําเนาที่คุณตองการ

(สําหรับ DCP-1510 และ DCP-1511)
กด a หรือ b เพื่อปอนจํานวนสําเนาที่คุณ 
ตองการ 

f วางบัตรประจําตัวของคุณ ควํ่าลง บนกระจก 
สแกนเนอร 

g กด 2 in 1 (ID) Copy (ทําสําเนา 
(บัตรประจําตัว) 2 ใน 1)

1
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การทําสําเนาอื่นๆ 9

ตรวจสอบวาคุณอยูในโหมดทําสําเนา ใชปุม Options (ตัวเลือก) หรือ Copy Options (ตัวเลือกการทํา 
สําเนา) เพือ่ต้ังคาการต้ังคาสําเนาตอไปนี้อยางรวดเร็วสําหรับการทําสําเนาคร้ังถัดไปเทานั้น

กด ตัวเลือกเมนู ตัวเลือก

(MFC-1810, MFC-1811 และ 
MFC-1815 เทาน้ัน) 9

(DCP-1510 และ DCP-1511 
เทาน้ัน) 9

กด a หรือ b แลวกด OK (ตกลง)
 

(MFC-1810, MFC-1811 และ 
MFC-1815 เทาน้ัน)

กด a, b, d หรือ c แลวกด OK (ตกลง)
 

(DCP-1510 และ DCP-1511 เทาน้ัน)

กด a หรือ b แลวกด OK (ตกลง) 
 

Quality (คุณภาพ) Auto (อัตโนมัติ)*

Text (ตัวอักษร)

Photo (รูปถาย)

Receipt (ใบเสร็จรับเงิน)

Stack/Sort (กอง/เรียง) Stack (กอง)*

Sort (เรียง)

Brightness (ความสวาง) -onnnn+

-nonnn+

-nnonn+*

-nnnon+

-nnnno+

Contrast (ความแตกตางระหวางสวนท่ีมืด 
และสวนท่ีสวาง)

-onnnn+

-nonnn+

-nnonn+*

-nnnon+

-nnnno+

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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9

1 อัตโนมัติจะตั้งคาเคร่ืองเพ่ือคํานวณอัตราการยอขนาดท่ีพอดีกับขนาดของกระดาษ อัตโนมัติสามารถใชไดเมื่อใช ADF เทาน้ัน
2 LGLiLTR และ LGLiA4 จะปรากฏในรุน MFC เทาน้ัน

Enlarge/Reduce (เพ่ิมขนาด/ลดขนาด) 100%*

200%

Auto (อัตโนมัติ) 1

Custom(25-400%) 
(กําหนดเอง(25-400%)

50%

78% LGLiLTR 2

83% LGLiA4 2

91% Full Page (91% เต็มหนา)

94% A4iLTR

97% LTRiA4

Page Layout (จัดรูปแบบหนา) Off(1 in 1) (ปด(1 ใน 1))*

2 in 1 (P) (2 ใน 1 (P))

2 in 1 (L) (2 ใน 1 (L))

4 in 1 (P) (4 ใน 1 (P))

4 in 1 (L) (4 ใน 1 (L))

กด ตัวเลือกเมนู ตัวเลือก

(MFC-1810, MFC-1811 และ 
MFC-1815 เทาน้ัน) 9

(DCP-1510 และ DCP-1511 
เทาน้ัน) 9

กด a หรือ b แลวกด OK (ตกลง)
 

(MFC-1810, MFC-1811 และ 
MFC-1815 เทาน้ัน)

กด a, b, d หรือ c แลวกด OK (ตกลง)
 

(DCP-1510 และ DCP-1511 เทาน้ัน)

กด a หรอื b แลวกด OK (ตกลง) 
 

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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10
การสแกนเอกสารเปนไฟล PDF โดยใช 
ControlCenter4 10

(สําหรับขอมูลเพิ่มเติม: uu คูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช: Scanning (การสแกน)) 

หมายเหตุ
หนาจอบนเคร่ือง PC ของคุณอาจแตกตางกันขึ้นอยูก ับรุนของคุณ

 

ControlCenter4 เปนโปรแกรมใชงานซอฟตแวรที่ใหคุณเขาใชงานแอพพลิเคชันที่คุณใชบอยไดอยาง 
รวดเร็วและงายดาย

a วางเอกสารของคุณ

b ทําอยางใดอยางหนึง่ตอไปนี้:
(Windows® XP, Windows® Vista และ Windows® 7)

เปด ControlCenter4 ดวยการคลิก  (เร่ิม)/All Programs (โปรแกรมทั้งหมด)/ 

Brother/XXX-XXXX (โดย XXX-XXXX คือช่ือรุนของคุณ)/ControlCenter4 แอพพลิเคชัน 
ControlCenter4 จะเปด
(Windows® 8)

คลิก  (Brother Utilities) แลวคลิกรายการแบบดึงลงและเลือกช่ือรุนของค ุณ (หากไมได 

เลือกไว) คลิก สแกน ในแถบการนําทางดานซาย แลวคลิก ControlCenter4 
แอพพลิเคชัน ControlCenter4 จะเปด

วิธกีารสแกนไปยังคอมพิวเตอร 10



วิธีการสแกนไปยังคอมพิวเตอร 

57

10

c เลือก โหมดข้ันสูง แลวคลิก OK (ตกลง) 
 

d คลิก ไฟล ในแท็บ สแกน 
 



บทท่ี 10

58

 

1 เลือก PDF (*.pdf) จากรายการแบบดึงลงประเภทไฟล

2 คุณสามารถปอนช่ือไฟลที่คุณตองการใชสําหรับเอกสาร

3 คุณสามารถบันทึกไฟลในโฟลเดอรเร่ิมตน หรือเล ือกโฟลเดอรที่ตองการโดยคลิกปุม  (เรียกดู)

4 คุณสามารถเลือกความละเอียดในการสแกนจากรายการแบบดึงลง ความละเอียด 

5 คุณสามารถเลือกขนาดเอกสารจากรายการแบบดึงลง ขนาดเอกสาร 

e คลิก สแกน 
เคร่ืองจะเริ่มขั้นตอนการสแกน โฟลเดอรที่บันท ึกขอมูลการสแกนจะเปดโดยอัตโนมัติ

1

2

4

5

3
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10

การสแกนโดยใชปุมสแกน 10

หมายเหตุ
หากคุณตองการใชฟงกช่ันนี้ ใหติดต้ัง MFL-Pro Suite และเช่ือมตอเครื่องเขากับ PC โดยใชสาย USB

 

a วางเอกสารของคุณ (ดูที่ วิธีการวางเอกสาร uu หนา 34)

b กด  (SCAN (สแกน))

c กด a หรือ b เพื่อเลือก Scan to PC (สแกนไปยัง PC) 
กด OK (ตกลง) 

d กด a หรือ b เพื่อเลือกประเภทการสแกน (File (ไฟล), E-mail (อีเมล) หรือ Image (ภาพ))
กด OK (ตกลง) 

e กด a หรือ b เพื่อเลือก Start Scan (เร่ิมสแกน) 
กด OK (ตกลง) 

f กด Start (เร่ิม) 
เคร่ืองจะเริ่มขั้นตอนการสแกน

การต้ังคาปุมสแกน 10

คุณสามารถเปล่ียนแปลงการตั้งคาปุม SCAN (สแกน) ของเคร่ืองโดยใช ControlCenter4

a ทําอยางใดอยางหนึง่ตอไปนี้:
(Windows® XP, Windows® Vista และ Windows® 7)

เปด ControlCenter4 ดวยการคลิก  (เร่ิม)/All Programs (โปรแกรมทั้งหมด)/ 

Brother/XXX-XXXX (โดย XXX-XXXX คือช่ือรุนของคุณ)/ControlCenter4 แอพพลิเคชัน 
ControlCenter4 จะเปด
(Windows® 8)

คลิก  (Brother Utilities) แลวคลิกรายการแบบดึงลงและเลือกช่ือรุนของค ุณ (หากไมได 

เลือกไว) คลิก สแกน ในแถบการนําทางดานซาย แลวคลิก ControlCenter4 
แอพพลิเคชัน ControlCenter4 จะเปด

b คลิกแท็บ การต้ังคาอุปกรณ 
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c คลิก การต้ังคาสแกนอุปกรณ 
 

d เลือกแท็บ ไฟล คุณสามารถเปล่ียนแปลงการตั้งคาเร่ิมตน
 

1 คุณสามารถเลือกประเภทไฟลจากรายการแบบดึงลง 

2 คุณสามารถปอนช่ือไฟลที่คุณตองการใชสําหรับเอกสาร

3 คุณสามารถบันทึกไฟลในโฟลเดอรเร่ิมตน หรือเล ือกโฟลเดอรที่ตองการโดยคลิกปุม  (เรียกดู)

4 คุณสามารถเลือกความละเอียดในการสแกนจากรายการแบบดึงลง ความละเอียด 

5 คุณสามารถเลือกขนาดเอกสารจากรายการแบบดึงลง ขนาดเอกสาร 

e คลิก OK (ตกลง) 

1

2

4

5

3



61

A

A

วัสดุการพิมพ A

ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) และตลับผงหมึก (โทนเนอร ) เปนวัสดุการพิมพสองช้ินที่แยกกัน ตรวจสอบว า 
ทั้งสองชิ้นติดต้ังเปนชุดประกอบ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปล่ียนวัสดุการพิมพ ดูที่คําแนะนําที่ 
ใหมากับชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) สําหรับการเปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) หรือดูที่รายการคําแนะนำ 
บนกลองของตลับผงหมึก (โทนเนอร) สําหรับการเปล่ียนตลับผงหมึก (โทนเนอร)

ขอควรจํา
• เคร่ืองพิมพของ Brother ออกแบบมาใหใชงานกับผงหมึก (โทนเนอร) เฉพาะรุนและทํางานไดอยางมี 
ประสิทธิภาพสูงสุดเม่ือใชกับตลับผงหมึก (โทนเนอร) ของแทของ Brother Brother ไมรับประกัน 
ประสิทธิภาพสูงสุดนี้หากใชผงหมึก (โทนเนอร) หร ือตลับผงหมึก (โทนเนอร) ที่มีขอมูลจําเพาะอื่นๆ ที่ไม 
ตรงตามที่ระบุ เคร่ืองพิมพอาจไมตรวจจับผงหมึก (โทนเนอร) หรือตลับผงหมึก (โทนเนอร) ของผูผลิต 
อื่นอยางถูกตองแตอาจตรวจจับตลับผงหมึก (โทนเนอร) ที่สามารถพิมพไดที่ไดมาตรฐาน ดังนั้น Brother 
ไมแนะนําใหใชตลับผงหมึก (โทนเนอร) อื่นนอกจากตลับผงหมึก (โทนเนอร) ของแทของ Brother กับ 
เคร่ืองนี้ หรือเติมผงหมึก (โทนเนอร) ในตลับผงหมึก (โทนเนอร) เปลาจากแหลงอื่น หากความเสียหายมี 
สาเหตุมาจากชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) หรือช้ินสวนอื่นๆ ของเคร่ืองนี้ เนื่องมาจากการใชผงหมึก 
(โทนเนอร) หรือตลับผงหมึก (โทนเนอร) อื่นนอกจากผลิตภัณฑของแทของ Brother เนื่องจากไม 
สามารถใชรวมกันไดหรือไมเหมาะสมกับเคร่ืองพิมพนี้ การซอมแซมใดๆ อันเนื่องมาจากสาเหตุน ี้อาจไม 
อยูภายใตการรับประกัน

• เพื่อใหไดคุณภาพการพิมพที่ดีที่สุด ใหใชช ุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) และชุดผงหมึก (โทนเนอร) 
ของแทของ Brother การพิมพโดยใชชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) หรือชุดผงหมึก (โทนเนอร) ของผูผลิต 
อ่ืนอาจสงผลใหคุณภาพการพมิพลดลง รวมถึงคุณภาพและอายุการใชงานของเคร่ืองดวย ความครอบคลุม 
การรับประกนัอาจไมรวมถึงปญหาท่ีเกิดจากการใชชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) หรือชุดผงหมึก (โทนเนอร) 
ของผูผลิตอื่น

 

วิธกีารแกไขและขอมูลอ่ืน A

ตลับผงหมกึ (โทนเนอร) ชดุแมแบบสรางภาพ (ดรมั)

ช่ือรุน: TN-1000 ช่ือรุน: DR-1000
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หมายเหตุ
• กําจัดทิ้งวัสดุการพมิพที่ใชแลวตามกฎระเบียบทองถ่ิน เก็บแยกตางหากจากขยะครัวเรือน หากค ุณมี 
คําถาม สอบถามไปยังสํานักงานกําจัดทิ้งขยะมูลฝอยในประเทศ ตรวจสอบวาไดซีลปดวัสดุการพิมพ 
อยางแนนหนาเพื่อไมใหวัสดุที่อยูดานในหกออกมาได

• อายุการใชงานที่คาดคะเนสําหรับแตละตลับผงหมึก (โทนเนอร) ไดมาตรฐาน ISO/IEC 19752 ความถ่ี 
ของการเปล่ียนวัสดุการพิมพจะแตกตางกันขึ้นอยูกับความซับซอนของหนาที่พิมพ เปอรเซ็นตการใชงาน 
และชนิดสื่อสิ่งพิมพที่ใช

• ตลับผงหมึก (โทนเนอร) ที่จําหนายแตกตางกันในแต ละประเทศ เขาไปที่ Brother Solutions Center ที่ 
http://solutions.brother.com/ หรือติดตอสํานักงาน Brother ในประเทศของคุณเพื่อขอรายละเอียด 
เพิ่มเติม

 

http://solutions.brother.com/
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A

การระบุปญหาของคุณ A

กอนอื่น ตรวจสอบดังนี้:

 สายไฟของเคร่ืองเชื่อมตอถูกตอง และเปดเคร่ืองแลว

 ชิ้นสวนที่ปองกันทั้งหมดถูกถอดออกแลว

 กระดาษใสในถาดใสกระดาษอยางถูกตอง

 สายอินเตอรเฟสถูกเชื่อมตอเขากับเคร่ืองและคอมพิวเตอรอยางแนนสนิท

หากคุณไมสามารถแกปญหาไดตามรายการขางตน ระบปุญหาของคุณและไปที่หนาที่แนะนําดานลาง:

ปญหาโทรศัพทและโทรสาร (MFC-1810, MFC-1811 และ MFC-1815) uu หนา 66

การปรับปรุงคุณภาพการพิมพ uu หนา 68

หากเครื่องถูกเช่ือมตอเขากับ PC แอพพลิเคชันปอบอัพอาจปรากฏขึ้นบน PC ขึ้นอยูกับขอผิดพลาด

ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อแกไขขอผิดพลาด
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ขอความแสดงความผิดพลาดและการบํารุงรักษา A

ขอผิดพลาดที่พบบอยและขอความแจงการบํารุงรักษามีดังนี้

หากคุณตองการความชวยเหลือเพิ่มเติม Brother Solutions Center มีคําถามที่พบบอยลาสุดและคําแนะนํา 
ในวิธีการแกไข

เขาไปที่ http://solutions.brother.com/ 

ขอความแสดงความ 
ผิดพลาด

สาเหตุ การดําเนนิการ

Cartridge Error 
(ตลับหมึกผิดพลาด)
Put the Toner 
Cartridge back 
in. (ใสตลับผงหมกึ 
กลับเขาท่ี)

ตลับผงหมึก (โทนเนอร) ติดต้ัง 
ไมถกูตอง 

ใสตลับผงหมึก (โทนเนอร) ในชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) ใหแนนสนิท และติดต้ังกลับเขาไปใน 
เคร่ืองพิมพอีกคร้ัง

ตรวจสอบวาคุณไดใชตลับผงหมกึ 
(โทนเนอร) ของแทของ Brother

ใชเฉพาะชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) และชุดผงหมกึ 
(โทนเนอร) ของแทของ Brother เทานั้น

Comm.Error 
(การสื่อสารผิดพลาด)

คุณภาพสายโทรศัพทไมดีสงผล 
ใหเกิดขอผิดพลาดเก่ียวกับ 
การติดตอส่ือสาร

ลองสงโทรสารอีกคร้ัง

Cooling Down 
(กําลังทําใหเย็นลง)

Wait for a while 
(โปรดรอสักครู)

ภายในเคร่ืองจะรอนมาก เครือ่งจะหยดุพมิพงานปจจุบันชั่วคราวและเขาสูโหมด 
การระบายความรอน รอจนกวาเคร่ืองจะเขาสูโหมด 
เตรียมพรอม

Disconnected 
(ยกเลิกการเชื่อมตอแลว)

บุคคลอ่ืนหรือเคร่ืองโทรสารของ 
บุคคลอ่ืนหยุดการโทร

ลองสงหรือรับโทรสารอีกคร้ัง

Document Jam 
(เอกสารติด)

เอกสารไมถกูใสหรือปอนเขาอยาง
ถูกตอง หรือเอกสารท่ีสแกนจาก 
ADF ยาวเกินไป

ดึงกระดาษท่ีติดออกจากชุด ADF (MFC-1810, 
MFC-1811 และ MFC-1815)

Drum End Soon 
(แมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ใกลจะหมดอายุการใช 
งาน)

Replace Drum 
(เปล่ียนแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม))

ถงึเวลาเปลีย่นชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม)

ตัวนับจํานวนชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) ไมถูกต้ังคาใหมเมือ่ติดต้ัง 
ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม

เปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม หรือต้ังค า 
ตัวนับจํานวนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหมเมื่อ 
ติดต้ังแมแบบสรางภาพ (ดรมั) อันใหม (ดูท่ีคําแนะนาํ 
ท่ีใหมากับชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) อันใหม)

http://solutions.brother.com/
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A
หมายเหตุ
การปดเคร่ืองจะลบขอมูลโทรสารออกจากหนวยความจํา เพื่อปองกันการสูญเสียขอความที่สําคัญ ให ดูที่ 
การโอนโทรสารหรือ รายงานบันทึกโทรสาร (MFC-1810, MFC-1811 และ MFC-1815) uu หนา 76 

 

Out of Memory 
(หนวยความจําเต็ม)

หนวยความจําของเคร่ืองเต็ม กําลังสงโทรสารหรือทําสําเนา

ทําอยางใดอยางหนึง่ตอไปนี้:

 กด Start (เริ่ม) เพ่ือสงหรือทําสําเนาหนาท่ี 
สแกน

 กด Stop/Exit (หยดุ/ออก) และรอจนกวา 
การดําเนินการอ่ืนๆ จะเสร็จส้ิน และลองอีกคร้ัง

กําลังดําเนนิการพิมพ

 กด Stop/Exit (หยดุ/ออก) เคร่ืองพิมพจะ 
ยกเลิกงานพิมพและลางงานพิมพจากหนวย 
ความจํา

 ลดคุณภาพการพิมพ

(uu คูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช: Printing 
(การพิมพ) (สําหรับ Windows®) หรือ Printing 
and Faxing (การพิมพและการโทรสาร) 
(สําหรับแมค็อินทอช))

Self-Diagnostic 
(การวิเคราะหดวยตนเอง)

อุณหภูมขิองชุดฟวสเซอรไมเพ่ิม 
ขึ้นถงึอุณหภูมิท่ีระบุภายในเวลาท่ี
ระบุ

ปดเครือ่ง รอสองสามวินาท ีแลวเปดอีกครั้ง เป ิดเครือ่ง 
ท้ิงไวเปนเวลา 15 นาที

ชุดฟวสเซอรรอนเกินไป

Toner Low 
(ผงหมึกเหลือนอย)

ถาจอ LCD แสดง Toner Low 
(ผงหมึกเหลือนอย) คุณยังคง 
สามารถพิมพได แตเคร่ืองแจงให 
คณุทราบวาตลบัผงหมึก (โทนเนอร) 
ใกลหมดแลว

ส่ังซ้ือตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใหมทันที เพ่ือให 
พรอมเปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร) เมือ่จอ LCD 
แสดง Replace Toner (เปล่ียนตลับผงหมึก) 
หรือ Toner Ended (ตลับผงหมกึ (โทนเนอร) 
หมดอายกุารใชงาน) 

ขอความแสดงความ 
ผิดพลาด

สาเหตุ การดําเนนิการ
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หากคุณประสบปญหากับเคร่ือง A

ปญหาสวนใหญสามารถแกไขไดงายดวยตัวคุณเอง หากคุณตองการความชวยเหลือเพิ่มเติม Brother 
Solutions Center มีคําถามที่พบบอยลาสุดและคําแนะนําในวิธ ีการแกไข

เขาไปที่ http://solutions.brother.com/ 

ปญหาโทรศัพทและโทรสาร (MFC-1810, MFC-1811 และ 
MFC-1815) A

หากคุณไมสามารถสงหรือรับโทรสารได ใหตรวจสอบดังนี้:

1 ตรวจสอบสายไฟของเครื่องวาเช่ือมตอถูกตอง และเปดเคร่ืองแลว

2 ตอปลายดานหนึ่งของสายโทรศัพทเขาที่บริเวณที่มีคําวา "LINE," กํากับไว แลวตอปลายสายโทรศัพท 
อีกดานหนึ่งเขากับเตาเสียบโทรศัพทบนผนังโดยตรง
 

หากคุณสามารถสงและรับโทรสารไดเม่ือเช่ือมตอสายโทรศัพทเขากับโทรสารโดยตรงแลว แสดงวา 
ปญหาอาจไมเกี่ยวของกับเคร่ือง โปรดติดตอผู ใหบริการของคุณเพื่อดูปญหาในการเชื่อมตอ

3 ตรวจสอบโหมดรับ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการต้ังคาโหมดรับ ใหดูที่ โหมดรับ uu หนา 38 

  

2

3

http://solutions.brother.com/
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A

4 เปล่ียนแปลงการตั้งคาการทํางานที่สามารถเขาก ันไดกับ Basic(for VoIP) (พื้นฐาน (สําหรับ 
VoIP)) 

คุณอาจไมสามารถสงและรับโทรสารจากการลดความเร็วในการเชื่อมตอได

a กด Menu (เมนู), 2, 0, 1 

b กด a หรือ b เพื่อเลือก Basic(for VoIP) (พื้นฐาน (สําหรับ VoIP)) 

c กด OK (ตกลง) 

d กด Stop/Exit (หยุด/ออก) 

หากหลังจากแกไขปญหาตามรายการขางตนทั้งหมดแลว แตปญหายังไมไดรับการแกไข ใหปดแลวเปด 
เคร่ือง
 

หากคุณยังไมสามารถสงหรือรับโทรสารหลังจากแก ไขปญหาตามรายการขางตนทั้งหมดแลว ใหตรวจสอบ 
ที่คําถามที่พบบอยในเว็บไซต Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com/)

การแกไขปญหาเบื้องตนสําหรับปญหาอื่นๆ

คําถาม คําตอบ

ไมสามารถรับโทรสาร หากคุณมีสายโทรสารโดยเฉพาะและตองการใหเคร่ือง Brother ของคุณรับสายโทรสาร 
รับเขาท้ังหมดโดยอัตโนมัติ คุณควรเลือก Fax Only (โทรสารเทาน้ัน) 

ฉันสามารถตั้งคาใหเคร่ืองไมพิมพ 
รายงานการตรวจสอบความถูกตองของ
การสงสัญญาณไดหรือไม

ผลิตภัณฑน้ีจะพิมพรายงานการตรวจสอบความถูกต องของการสงสัญญาณ แมวาจะตั้งคา 
รายงานการตรวจสอบความถูกตองของการสงสัญญาณเปน Off (ปด) รายงานจะถูกพิมพ 
ออกมาเมื่อมีขอผิดพลาดเก่ียวกับการตดิตอสื่อสาร

หากตั้งคา Journal Period (ระยะเวลาบันทึก) เปน Off (ปด) Fax Journal 
(บันทึกโทรสาร) จะไมถูกพิมพออกมา

ฉันสามารถยกเลิกงานโทรสารไดหรือไม กด Stop/Exit (หยุด/ออก) เพ่ือยกเลิกโทรสาร และกด Menu (เมนู) 2, 6 (สําหรับ 
MFC-1811 เทาน้ัน) หรือ Menu (เมนู) 2, 7 (สําหรับ MFC-1810 และ MFC-1815 
เทาน้ัน) เพ่ือยกเลิกงานท่ีเหลืออยู

คุณภาพการสงไมดี ลองเปล่ียนความละเอียดของคุณเปน Fine (ละเอียด) หรือ S.Fine (ละเอียดมาก) 
หรือทําความสะอาดสแกนเนอร 

โทรสารที่สงวางเปลา ตรวจสอบวาคณุใสเอกสารถูกตอง ควรควํ่าเอกสารลงเมื่อใช ADF หรือกระจกสแกนเนอร 
ดูท่ี การวางเอกสาร uu หนา 34 

มีเสนสีดําแนวตั้งเมื่อสงโทรสาร เสนสีดําแนวตั้งในโทรสารท่ีคุณสงโดยปกติเกิดจากรอยสกปรกหรือนํ้ายาลบคําผิดบนแถบ
กระจก ดูท่ี ทําความสะอาดดานในเคร่ือง uu หนา 69 

http://solutions.brother.com/
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การปรับปรุงคุณภาพการพิมพ A

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

 

หากคุณพบปญหาคุณภาพการพิมพ ใหตรวจสอบดังนี้:

1 สภาพแวดลอมการทํางานของเครื่องพิมพ

เลือกตําแหนงที่มีอุณหภูมิอยูระหวาง 10C กับ 32.5C และมีความช้ืนอยูระหวาง 20% ถึง 80% (ไมมี 
การควบแนน) 

2 ใสกระดาษที่ใชรวมกับเคร่ืองพิมพไดในถาดบรรจุกระดาษ

ดูที่ กระดาษที่สามารถใชได uu หนา 33

3 ใสกระดาษในเครื่องอยางถูกตอง

  

การพลิกกลับกระดาษอาจชวยใหการปอนกระดาษทํา 
ไดงายขึ้น

การปรับแครอาจชวยใหการปอนกระดาษทําได 
งายขึ้น

  

2

3

5

4

6
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A

4 เปล่ียนตลับผงหมึก (โทนเนอร) หรือชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปล่ียนวัสดุการพิมพ ดูที่คําแนะนําที่ใหมากับชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) สําหรับการเปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) หรือดูที่รายการคําแนะนําบนกลองของตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) สําหรับการเปล่ียนตลับผงหมึก (โทนเนอร )

5 ทําความสะอาดดานในเคร่ือง

 การทําความสะอาดกระจกสแกนเนอร

ทําความสะอาดพื้นผิวพลาสติกสีขาว (1) และกระจกสแกนเนอร (2) 
 

(MFC-1810, MFC-1811 และ MFC-1815)

ทําความสะอาดแถบสีขาว (3) และแถบกระจกสแกนเนอร (4) 
 

(1)

(2)

(3)

(4)
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 การทําความสะอาดสายโคโรนา

เล่ือนสลักสีเขียวจากซายไปขวาและขวาไปซายหลายครั้ง
 

หมายเหตุ
ตรวจสอบวาเล่ือนแท็บกลับไปสูตําแหนงเร่ิมตน (a) (5) หากไมไดทําเชนนั้น 
หนาที่พิมพอาจมีเสนแนวต้ังปรากฏ

 

 ทําความสะอาดชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) หากมีจุดสีดําหรือสีขาวปรากฏบนหนาที่พิมพ

กดคันล็อคลงและถอดตลับผงหมึก (โทนเนอร) ออกจากช ุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
 

(5)
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A

ใชมือหมุนอุปกรณชุดแมแบบสรางภาพเพื่อมองด ูที่พื้นผิวของลูกกล้ิงชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) (1)
 

เช็ดพื้นผิวของแมแบบสรางภาพ (ดรัม) เบาๆ ดวยสำลีแหงจนกวาฝุนหรือกาวบนพื้นผิวจะหมดไป
 

(1)
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6 การตรวจสอบการตั้งคาไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

ลองเปล่ียน การต้ังคาการพิมพ ในแท็บ พื้นฐาน 
 

หากกระดาษมวนอยูหรือผงหมึก (โทนเนอร) ไมติดท ี่กระดาษอยางถูกตอง คุณสามารถปรับการต้ังคา 
เหลานี้ใน ปรับปรุงผลลัพธการพิมพ คลิก ตัวเลือกการพิมพอ่ืนๆ ในแท็บ ข้ันสูง 
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A

เอกสารติด (MFC-1810, 
MFC-1811 และ 
MFC-1815) A

ใหทําตามข้ันตอนดานลางเพ่ือแกไขปญหาเอกสาร 
ติดใน ADF

a เปดฝาครอบ ADF

b ดึงเอกสารที่ติดอยูออก
 

c ปดฝาครอบ ADF

d ยกฝาครอบเอกสารขึ้น

e ดึงเอกสารที่ติดอยูออกทางดานขวา
 

f สอดแผนกระดาษแข็ง เชน กระดาษการด 
เขาไปใน ADF เพื่อดันเศษกระดาษออกมา
 

หากเอกสารฉีกหรือขาด ควรแนใจวาคุณได 
นําเศษกระดาษทั้งหมดออกมาแลวเพื่อ 
ปองกันปญหากระดาษติดในอนาคต

g ปดฝาครอบเอกสาร

h กด Stop/Exit (หยุด/ออก) 
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กระดาษติด A

นํากระดาษทั้งหมดออกจากถาดใสกระดาษทุกคร้ัง
และยืดกระดาษทีว่างซอนกันใหตรงเม่ือใสกระดาษ 
ใหม วิธีนี้จะชวยปองกันไมใหกระดาษถูกปอนเขา 
ในเคร่ืองพิมพพรอมกันหลายแผนและปองกัน 
กระดาษติด

a ปดเคร่ือง

b รออยางนอย 15 นาทีเพื่อใหผลิตภัณฑเย็น 
ลงกอนที่คุณจะสัมผัสช้ินสวนภายในของ 
ผลิตภัณฑ

c นํากระดาษท้ังหมดที่วางอยูในถาดออก

d ใชมือทัง้สองขางดึงกระดาษทีติ่ดอยูออกชาๆ
 

e เปดฝาครอบสแกนเนอร กานยก (1) ทาง 
ดานซายของเครื่องจะล็อค
เปดฝาครอบดานบน
 

f ถอดชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) และชุด 
ตลับผงหมึก (โทนเนอร) ออกชาๆ 
 

(1)
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A

คําเตือน
 

พื้นผิวรอน
 

 

g กดคันล็อคลงและถอดตลบัผงหมกึ (โทนเนอร) 
ออกจากชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) หากมี 
กระดาษที่ติดอยูดานในชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) ใหนํากระดาษออก
 

h ใสตลับผงหมึก (โทนเนอร) กลับเขาไปในชุด 
แมแบบสรางภาพ (ดรัม) จนคันล็อคยกขึ้น 
โดยอัตโนมัติ
 

i ใสชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) และชุดตลับ 
ผงหมึก (โทนเนอร) กลับเขาในเคร่ืองพิมพ 
อีกคร้ัง

j ปดฝาครอบดานบน 
หลังจากยกฝาครอบสแกนเนอรขึ้นเล็กนอย 
ใหดึงกานยก (1) ทางดานซายของเครื่องลง 
แลวปดฝาครอบสแกนเนอรดวยมือทั้งสอง 
ขาง
 

k วางกระดาษกลับเขาไปในถาด
ตรวจสอบใหแนใจวากระดาษอยูใตสวนที่ย่ืน
ออกมาของแครดานหลัง เล่ือนแครปรับ 
กระดาษใหพอดีกับขนาดกระดาษ ตรวจสอบ 
ใหแนใจวารองนํายึดอยูในชองเสียบแนนดี 
แลว

l เปดเคร่ือง

(1)
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การโอนโทรสารหรือ 
รายงานบันทึกโทรสาร 
(MFC-1810, 
MFC-1811 และ 
MFC-1815) A

ถาจอ LCD แสดง:

 Print Unable (ไมสามารถพิมพได) XX

 Scan Unable (ไมสามารถสแกนได) XX

ขอแนะนําใหโอนโทรสารของคุณไปยังเคร่ือง 
โทรสารอื่นหรือไปยัง PC ของคุณ (ดูที่ การโอน 
โทรสารไปยังเคร่ืองโทรสารอื่น uu หนา 76 หรือ 
การโอนโทรสารไปยัง PC ของ คุณ uu หนา 76)

คุณสามารถโอนรายงานบันทกึโทรสารเพ่ือดวูามี 
โทรสารทีคุ่ณตองการโอนอกีหรอืไม (ดูที ่การโอน 
รายงานบันทึกโทรสารไปยังเคร่ืองโทรสารอีก 
เคร่ือง uu หนา 77)

หมายเหตุ
ถามีขอความแสดงความผิดพลาดที่จอ LCD 
ของเคร่ือง หลังจากโอนโทรสารแลว ถอด 
สายไฟของเคร่ืองจากแหลงไฟสักครูหนึ่ง 
แลวเสียบสายอีกคร้ัง

 

การโอนโทรสารไปยังเคร่ือง 
โทรสารอ่ืน A

ถาคณุไมไดตัง้คา ID สถานี คณุไมสามารถเขาส ูโหมด 
การโอนโทรสารได (ดูท่ี Station ID (ID สถานี) 
(Menu (เมนู), 0, 3) ใน 0.การต้ังคาเร่ิมตน)

a กด Menu (เมนู), 9, 0, 1 

b ทําอยางใดอยางหนึง่ตอไปนี้:

 ถาจอ LCD แสดง No Data (ไมมีขอมูล) 
แสดงวาไมมีโทรสารอยูในหนวยความจํา
ของเครือ่ง กด Stop/Exit (หยุด/ออก) 

 ปอนหมายเลขโทรสารที่จะสงโทรสาร

c กด Start (เร่ิม) 

การโอนโทรสารไปยัง PC ของ 
คุณ A

คุณสามารถโอนโทรสารจากหนวยความจําของ 
เคร่ืองของคุณไปยัง PC ของคุณ

a ตรวจสอบวาคุณไดติดต้ัง MFL-Pro Suite 
และเปด การรับโทรสารดวยเคร่ือง 
คอมพิวเตอร บน PC ของคณุแลว (uu คูมือ 
ซอฟตแวรสาํหรบัผูใช: การรับโทรสารดวย 
PC)

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

จากเมนู  (เร่ิม) ใหเลือก 

All Programs (โปรแกรมท้ังหมด), 
Brother, MFC-XXXX, การรับโทรสาร 
ดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร และเลือก รับ 
(XXXX คือช่ือรุนของคุณ)
(Windows® 8)

คลิก  (Brother Utilities) 

แลวคลิกรายการแบบดึงลงและเลือกช่ือรุน 
ของคุณ (หากไมไดเลือกไว) คลิก การรับ 
โทรสารดวย PC ในแถบการนาํทางดานซาย 
แลวคลิก รับ 

b ตรวจสอบวาคุณไดต้ังคา รับโทรสารดวย PC 
บนเครื่องแลว (ดูที่ การรับโทรสารดวย PC 
(สําหรับ Windows® เทานั้น) uu หนา 44) 
ถาโทรสารอยูในหนวยความจําของเคร่ือง 
เม่ือคุณต้ังคาการรับโทรสารดวย PC จอ LCD 
จะถามวาคุณตองการโอนโทรสารไปยัง PC 
ของคุณหรือไม

c ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:

 ถาตองการโอนโทรสารทั้งหมดไปยัง PC 
ของคุณ กด 1 เคร่ืองจะถามวาคุณ 
ตองการพิมพสําเนาสํารองหรือไม

 ถาตองการออกและเกบ็โทรสารไวในหนวย
ความจํา กด 2 
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A

d กด Stop/Exit (หยุด/ออก) 

การโอนรายงานบันทึกโทรสาร 
ไปยังเคร่ืองโทรสารอีกเคร่ือง A

ถาคณุไมไดตัง้คา ID สถานี คณุไมสามารถเขาส ูโหมด 
การโอนโทรสารได (ดท่ีู Station ID (ID สถานี) 
(Menu (เมนู), 0, 3) ใน 0.การต้ังคาเร่ิมตน)

a กด Menu (เมนู), 9, 0, 2 

b ปอนหมายเลขโทรสารที่จะสงรายงานบันทึก 
โทรสาร

c กด Start (เร่ิม) 

การทําความสะอาดและ 
ตรวจสอบเคร่ือง A

ตรวจสอบใหแนใจวาไดอานคําแนะนําในคูมือ 
เกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑแลวกอนทํา
ความสะอาดเคร่ือง

ทําความสะอาดดานนอกและดานในเครือ่งเปนประจํา 
ดวยผาแหงไมมีขน เม่ือคุณเปล่ียนตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) หรือชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ตรวจสอบวาคุณทําความสะอาดดานในเคร่ืองแลว 
หากหนาที่พิมพมีผงหมึก (โทนเนอร) เปอนให 
ทําความสะอาดดานในเคร่ืองพิมพดวยผาแหงไมมี
ขน 

คําเตือน
 

หามใชสารติดไฟ สเปรยทกุชนดิหรอืสารละลาย/ 
ของเหลวอินทรียที่มีแอลกอฮอลหรือแอมโมเนีย
ทําความสะอาดดานในหรอืดานนอกของผลติภัณฑ 
การทาํเชนนีอ้าจทาํใหเกดิไฟไหมหรอืไฟฟาช็อต 
แนะนําใหใชผาแหงไมมีขนเทานั้น

(uu คูมือเกีย่วกบัความปลอดภยัของผลิตภณัฑ: 
ขอควรระวังทั่วไป)
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B
ขอมูลท่ัวไป B

ขอมูลจําเพาะ B

รุน DCP-1510 DCP-1511 MFC-1810 MFC-1811 MFC-1815

ประเภทเครื่องพิมพ เลเซอร

วธิีการพิมพ ใชระบบการสรางภาพแบบลําแสงเลเซอร

แหลงพลังงาน 220 - 240 V AC 50/60 Hz

ปริมาณการใชไฟ
ฟา 1 (เฉล่ีย)

สูงสุด ประมาณ 1,080 W ท่ีอุณหภูมิ 25C

การพิมพ ประมาณ 380 W ท่ีอุณหภูมิ 25C

การทํา
สําเนา

ประมาณ 380 W ท่ีอุณหภูมิ 25C

เตรียม
พรอม

ประมาณ 40 W ท่ีอุณหภูมิ 25C

โหมด 
หยุด 
ช่ัวคราว

ประมาณ 0.8 W ประมาณ 1.3 W

ปด 
เคร่ือง 2

3

ประมาณ 0.28 W

ขนาด DCP-1510 และ DCP-1511
 

MFC-1810, MFC-1811 และ MFC-1815
 

1 สําหรับ MFC-1815 ความกวางอยูท่ี 456 มม.

น้ําหนัก(รวมวัสดุการพิมพ) 7.0 กก. 8.0 กก. 8.3 กก.

340385

255 มม.

มม. มม.

340385       1

283 มม.

มม. มม.
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B

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

ระดับ 
เสียง 
รบกวน

ความดัน
เสียง

การพิมพ LPAm = 51 dB (A)

กําลัง 
เสียง

การพิมพ LWAd = 6.50 B (A)

อุณหภมูิ ขณะ 
ทํางาน

10 ถึง 32.5 C

การจัด 
เก็บ

0 ถึง 40 C

ความชืน้ ขณะ 
ทํางาน

20 ถึง 80% (ไมมกีารควบแนน)

การจัด 
เก็บ

10 ถึง 90% (ไมมกีารควบแนน)

อินเตอร 
เฟส

USB สาย USB ความเร็วสูง 2.0 4 5

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

ระบบ 
ปฏบัิติ 
การท่ี 
รองรบั

Windows® Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional, Windows® XP 
professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8

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

วสัดุการ
พิมพ

ตลับผงหมกึ 
(โทนเนอร) 
(มาพรอมในชุด 
สินคา)

(สําหรับ DCP-1510, MFC-1810 และ MFC-1815) 
หนา A4 หรือ Letter ประมาณ 1,000 หนา 6

(สําหรับ DCP-1511 และ MFC-1811)
หนา A4 หรือ Letter ประมาณ 1,500 หนา 6

ตลับผงหมกึ 
(โทนเนอร) 
(มาตรฐาน)

(สําหรับ DCP-1510, MFC-1810 และ MFC-1815) 
หนา A4 หรือ Letter ประมาณ 1,000 หนา 6

(สําหรับ DCP-1511 และ MFC-1811)
หนา A4 หรือ Letter ประมาณ 1,500 หนา 6

ช่ือรุน TN-1000

ชุดแมแบบสราง 
ภาพ (ดรัม)

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

ช่ือรุน DR-1000

รุน DCP-1510 DCP-1511 MFC-1810 MFC-1811 MFC-1815
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ขนาดเอกสาร B

รุน DCP-1510 DCP-1511 MFC-1810 MFC-1811 MFC-1815

ADF (ชดุปอนเอกสาร 
อัตโนมติั)

— สูงสุด 10 หนา

กระจกสแกนเนอร หนึ่งแผนตอคร้ัง

ขนาด 
เอกสาร

ADF — A4, Letter, Legal, Folio

กระจก 
สแกนเนอร

ความยาว: สูงสุด 300.0 มม.

ความกวาง: สูงสุด 215.9 มม.

น้ําหนัก ADF — 65 ถึง 90 แกรม

กระจก 
สแกนเนอร

สูงสุด 2 กก.
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สื่อสิ่งพิมพ B

รุน DCP-1510 DCP-1511 MFC-1810 MFC-1811 MFC-1815

การใส
กระดาษ

ถาดใส
กระดาษ

ชนิดของ 
กระดาษ

กระดาษธรรมดา, กระดาษรีไซเคิล

ขนาด 
กระดาษ

A4, Letter, Legal, Folio

น้ําหนัก 
กระดาษ

65 ถึง 105 แกรม

ความจุ 
กระดาษ 
สูงสุด

กระดาษธรรมดา 80 แกรม สูงสุด 150 แผน

กระดาษ 
ออก

ถาดรองรับเอกสาร 
ออกแบบคว่ําหนา

กระดาษธรรมดา 80 แกรม สูงสุด 50 แผน (การสงแบบคว่ําหนาไปยังถาดรองรับ 
เอกสารออกแบบคว่ําหนา)
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โทรสาร B

1 ‘หนา’ หมายถึง ‘แผนภูมกิารทดสอบ ITU-T #1’ (จดหมายทางธุรกิจท่ัวไป ความละเอียดมาตรฐาน รหัส MMR) ขอมลูจําเพาะและ 
วัสดุการพิมพอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงลวงหนา

สําเนา B

1 จากโหมดเตรียมพรอมและถาดมาตรฐาน

รุน DCP-1510 DCP-1511 MFC-1810 MFC-1811 MFC-1815

ความเร็วของโมเด็ม — 14,400 bps (ท่ีมีตัวเลือกสํารองอัตโนมติั)

ความกวางในการสแกน — สูงสุด 208 มม.

ความกวางในการพิมพ — สูงสุด 208 มม.

สเกลสีเทา — 8 บิต/256 ระดับ

ความละเอียด แนวนอน — 8 จุด/มม.

แนวต้ัง — มาตรฐาน: 3.85 บรรทัด/มม.

— ละเอียด: 7.7 บรรทัด/มม.

— ภาพถาย: 7.7 บรรทัด/มม.

— ละเอียดพิเศษ: 15.4 บรรทัด/มม.

การตอเลขหมายดวยปุม 
โทรดวน

— 99 สถานี

การหมุนทวนหมายเลข 
โทรซ้ําอตัโนมัติ

— 3 คร้ังทุก 5 นาที

การสงสัญญาณของหนวย 
ความจาํ

— สูงสุด 400 1 หนา

การรับขอมูลเมื่อกระดาษ 
หมด

— สูงสุด 400 1 หนา

รุน DCP-1510 DCP-1511 MFC-1810 MFC-1811 MFC-1815

ความกวางสําเนา สูงสุด 210 มม.

หลายสําเนา ซอนหรือเรียงไดสูงสุด 99 หนา

ยอ/ขยาย 25% ถงึ 400% (เพ่ิมคร้ังละ 1%)

ความละเอียด สูงสุด 600  600 dpi

เวลาออกสําเนาแรก 1 ตํ่ากวา 16 วินาทีท่ี 23C / 230 V
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สแกนเนอร B

1 สําหรับการปรับปรุงไดรเวอรลาสุดสําหรับ Mac OS X ท่ีคุณใช ใหเขาไปท่ี http://solutions.brother.com/ 
2 การสแกนสูงสุด 1200 x 1200 dpi ดวยไดรเวอร WIA ใน Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 และ Windows® 8 

(ความละเอียดสูงสุด 19200 x 19200 dpi สามารถเลือกไดโดยใช โปรแกรมอรรถประโยชนของสแกนเนอร)

เคร่ืองพิมพ B

1 ความเร็วในการพิมพอาจแตกตางกันขึน้อยูกับประเภทเอกสารที่คุณพิมพ
2 จากโหมดเตรียมพรอมและถาดมาตรฐาน

รุน DCP-1510 DCP-1511 MFC-1810 MFC-1811 MFC-1815

สี ใช

เปนไปตามมาตรฐาน 
TWAIN

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

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

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

สี ความลึก สี การประมวลผลสี 24 บิต (อินพุต)

การประมวลผลสี 24 บิต (เอาตพุต)

สเกลสีเทา การประมวลผลสี 8 บิต (อินพุต)

การประมวลผลสี 8 บิต (เอาตพุต)

ความละเอียด สูงสุด 19,200  19,200 dpi (เช่ือมตอ) 2

สูงสุด 600  1200 dpi (ออพติคอล) 2  (จากกระจกสแกนเนอร)

— สูงสุด 600  600 dpi (ออพติคอล) 2 (จาก ADF)

ความกวางในการสแกน สูงสุด 210 มม.

รุน DCP-1510 DCP-1511 MFC-1810 MFC-1811 MFC-1815

ความละเอียด สูงสุด 2400  600 dpi (เทคโนโลยี HQ1200)

ความเร็วในการพิมพ 1 สูงสุด 20 หนา/นาที (ขนาด A4)

สูงสุด 21 หนา/นาที (ขนาด LTR)

เวลาพิมพครั้งแรก 2 ตํ่ากวา 10 วินาทีท่ี 23C / 230 V

http://solutions.brother.com/
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C
A
ADF (ชุดปอนเอกสารอัตโนมัติ)
การใช ................................................ 34

Apple Macintosh
uu คูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช

C
ControlCenter2 (สําหรับแม็คอินทอช)
uu คูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช

ControlCenter4 (สําหรับ Windows®)
uu คูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช

L
LCD (จอแสดงผลแบบผลึกเหลว) ... 4, 6, 7, 23

M
Multi-line connections (PABX) ................. 49

T
TAD (อุปกรณตอบรับโทรศัพท), ภายนอก
การเช่ือมตอ .................................. 48, 49
การบันทึก OGM ................................... 49

W
Windows®

uu คูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช

ก
กระจกสแกนเนอร
การใช ................................................ 34

กระดาษ ................................................ 33
ขนาด ................................................. 32
ความจุของถาด .................................... 33
ติด .................................................... 74

การกระจายสัญญาณ ................................ 37
การยกเลิก ........................................... 37

การเช่ือมตอ
TAD ภายนอก (อุปกรณตอบรับโทรศัพท) .. 48
โทรศัพทภายนอก ................................. 50

การตอเลขหมายดวยปุมโทรดวน

การใช ................................................ 42
การตั้งคา ............................................ 41
การเปล่ียนแปลง ................................... 41

การตั้งคาจากระยะไกล
uu คูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช

การตั้งคาผงหมึก (โทนเนอร) 
(โหมดทํางานตอเนื่อง) ............................. 31
การตั้งโปรแกรมเคร่ืองของคุณ ................ 7, 23
การทําความสะอาด
ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ..................... 70
สแกนเนอร .......................................... 69
สายโคโรนา ......................................... 70

การโทรดวน
การกระจายสัญญาณ .............................. 37
การตอเลขหมายดวยปุมโทรดวน
การใช ............................................. 42
การต้ังคา .......................................... 41
การเปล่ียนแปลง ................................ 41

การโทรออก
การใชปุมคนหา .................................... 42
การตอเลขหมายดวยปุมโทรดวน .............. 42
ดวยตนเอง .......................................... 42

การบํารุงรักษาตามปกติ ............................. 77
การพิมพ
uu คูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช

การยกเลิก
ระหวางกระจายสัญญาณ ......................... 37

การรับสงโทรสารดวย PC ........................... 44
uu คูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช

การลงทะเบียนผลิตภัณฑของคุณ ................... i
การสแกน .............................................. 56
uu คูมือซอฟตแวรสําหรับผูใช

ข
ขนาด .................................................... 78
ขอความ, การปอน ................................... 29
ขอความแสดงความผิดพลาดบนจอ LCD ...... 64
ขอมูลจําเพาะ ......................................... 78
ขนาดเอกสาร ....................................... 80
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