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เร่ิมตนที่นี่
MFC-J3520
MFC-J3720
MFC-J6520DW
MFC-J6720DW

คูมือการติดต้ังเครื่องอยางงาย

THA ฉบับท่ี 0

โปรดอาน Product Safety Guide (คูมือเก่ียวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ) กอนการต้ังคาเครื่อง จากน้ัน ใหคุณอานคูมอื
การติดต้ังเครื่องอยางงายเลมน้ีโดยละเอียด เพ่ือการต้ังคาและการติดต้ังเครื่องอยางถูกตอง

1 นําเคร่ืองออกจากบรรจุภณัฑ และตรวจสอบสวนประกอบตางๆ

 ภาพประกอบสวนใหญในคูมือการติดต้ังเครื่องอยางงายน้ีจะแสดงภาพของ MFC-J6720DW
 สวนประกอบท่ีบรรจุภายในกลองอาจแตกตางกันไป ท้ังน้ีข้ึนอยูกับประเทศของคุณ

* หากคอมพิวเตอรของคุณไมมีไดรฟซีดีรอม แผนซีดีรอมท่ีใหมาพรอมกับเครื่องไมมีไดรเวอรสําหรับระบบปฏิบัติการของ
คอมพิวเตอรของคุณ หรือคุณตองการดาวนโหลดคูมือ และโปรแกรมอรรถประโยชนตางๆ โปรดเขาไปท่ีโฮมเพจสําหรับรุน
ของคุณไดท่ี http://solutions.brother.com/

คําเตือน
• ถุงพลาสติกที่ใชสําหรับการบรรจุเครือ่งไมใชของเลน ดังนั้น กรุณาเก็บถุงพลาสติกดังกลาวใหหางจากเด็ก 
เพื่อหลีกเล่ียงในกรณีที่ถุงพลาสติกอาจจะเขาไปอุดตันทางเดินหายใจจนกอใหเกิดอันตรายได ถ ุงพลาสติก
ไมใชของเลน

• เพื่อความปลอดภัยในการใชงาน คุณจําเปนตองเชื่อมตอปล๊ักที่ใหมาพรอมกับตัวเครื่องเขากับชองเสียบสายไฟ
ที่มีการตอกับสายดินผานสายไฟบานมาตรฐานอยางถูกตอง ทั้งนี้ อุปกรณที่ไมไดมีการเชื่อมตอกับสายดิน 
อาจทําใหเกิดไฟฟาช็อต และอาจทําใหตัวเครื่องไดรับสัญญาณรบกวนมากเกินไป

คําเตือน สญัลักษณคําเตือน ใชเพ่ือเตือนถึงสถานการณท่ีอาจเปนอันตรายก ับตัวของคุณ ซ่ึงหากไมหลีกเลี่ยง 
สถานการณดังกลาวอาจทําใหคุณไดรับบาดเจ็บสาหัส หรือถึงแกชีวิตได

ขอควรระวัง ขอควรระวัง แสดงถึงสถานการณท่ีอาจเปนอันตรายกับตัวคุณ ซ่ึงหากไมหลีกเลี่ยง สถานการณดังกลาว
อาจทําใหคุณไดรับบาดเจบ็ได

ขอควรจํา ขอควรจํา แสดงถึงสถานการณท่ีอาจเปนอันตรายหากไมหลีกเลี่ยง เนื่องจากสถานการณดังกลาว 
อาจทําใหทรัพยสนิเสยีหายหรือผลิตภัณฑทํางานผ ิดปกติได

หมายเหตุ หมายเหตุ อธิบายวิธีแกไขสถานการณท่ีอาจเกิดข ึ้นหรือใหคําแนะนําเก่ียวกับวิธีการใชงานคุณล ักษณะอื่นๆ

a ถาดบน
b ถาดลาง

ตลับหมึกท่ีมากับ
ตัวเครื่องในครั้งแรก

สีดํา
สีเหลือง
สีฟา
สีชมพู

คูมือการติดตั้งเครื่องอยางงาย

คูมือขั้นพ้ืนฐานสําหรับผูใช Product Safety Guide 
(คูมือเก่ียวกับความปลอดภัย

ของผลิตภัณฑ)

แผนซีดีรอม สายอินเทอรเฟส USB

สายไฟ
สายจะแตกตางกันตามแตละประเทศ

รุนของประเทศไตหวันจะใชสายไฟที่ติดกับตัวเคร่ือง
อะแดปเตอรสายโทรศัพท

สายโทรศัพท
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ขอควรระวัง
(สําหรับรุน MFC-J6720DW และ MFC-J3720)
เพื่อปองกันการ
บาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น 
การยกเครื่องควร
กระทําโดยบุคคล
อยางนอยสองคน  
คนหนึ่งควรยก
ดานหนาของตัวเครื่อง 
และอีกคนหนึ่งควรยก
ดานหลัง ระวังอยาให
นิ้วถูกทับเมื่อวางเครือ่งลง 

a ลอกเทปกาวและแผนฟลมท่ีปดอยูบนตัวเครื่องและ
หนาจอสัมผัสออก

b ตรวจสอบใหแนใจวามีสวนประกอบท้ังหมดครบถวน

2 การเชื่อมตอสายไฟ 
และสายโทรศัพท

คําเตือน
• คุณจําเปนตองเชื่อมตอตัวเครือ่งเขากับปล๊ักไฟที่มี
การเชื่อมตอสายดินไว

• เนื่องจากเครื่องมีการตอลงดินผานทางเตาเสียบไฟ 
คุณสามารถปองกันอันตรายจากกระแสไฟฟาบน
เครือขายโทรศัพทซึ่งอาจเกิดขึ้นไดโดยการเส ียบ
สายไฟเขากับเครื่องอยูเสมอ เมื่อคุณเสียบสาย
โทรศัพทเขากับเครื่อง เชนเดียวกัน คุณสามารถ
ปองกันตัวคุณเองไดเมื่อคุณตองการยายเครือ่ง 
โดยถอดสายโทรศัพทออกกอนแลวจึงถอดสายไฟ

a เชื่อมตอสายไฟเขากับตัวเครื่อง

b ยกฝาครอบเครื่องสแกนข้ึนจนตัวล็อคของฝาครอบ
เขาท่ีในตําแหนงเปด

หมายเหตุ
• โปรดเก็บกลองและวัสดุบรรจุภัณฑของตัวเครื่อง
ท้ังหมดไวเพ่ือใชในกรณีขนยายเครื่อง

• สําหรบัการเชื่อมตอเครือขาย คุณจําเปนตองซ้ือ 
สายอินเทอรเฟสเครือขายเอง โปรดใชสาย USB 
ท่ีใหมาพรอมกับเครื่องในการเชื่อมตอ USB
สาย USB
ขอแนะนําใหใชสาย USB 2.0 (ชนิด A/B) ท่ีมี
ความยาวไมเกิน 2 เมตร
สายเครอืขาย 
ใชสายเกลียวคูแบบตรง Category5 (ข้ึนไป) สําหรับ
เครอืขายอีเธอรเน็ตแบบเร็ว 10BASE-T หรือ 
100BASE-TX

หมายเหตุ
หามเชื่อมตอสาย USB ในข้ันตอนน้ี (สําหรับผูใชสาย 
USB)

หมายเหตุ
• หากคุณไมไดวางแผนท่ีจะใชคุณลักษณะโทรสาร
กับเครื่องน้ี ใหไปยังข้ันตอนถัดไป

• เพ่ือยืดอายุการใชงานหัวพิมพ และประหยัดปริมาณ
นํ้าหมึกท่ีคงเหลืออยูในตลับหมึก รวมถึง เพ่ือรักษา
คุณภาพการพิมพใหคงไวสูงสุด เราไมแนะนําใหคุณ
ถอดปล๊ักเครือ่ง และ/หรือไมเสียบปล๊ักไฟของ
ตัวเครื่องเปนเวลานาน แตละครั้งท่ีคุณเสยีบปล๊ักไฟ
ของตัวเครื่อง เครื่องจะทําความสะอาดหัวพิมพ
โดยอัตโนมัติ ซ่ึงตองใชนํ้าหมึกบางสวน 

แตเราแนะนําใหคุณใชปุม  ในการปดเครือ่ง 

เน่ืองจากการใชปุม  จะเปนการลดการใช
พลังงานของเครื่อง ทําใหเครือ่งมีการทําความ
สะอาดหัวพิมพเปนระยะเวลาท่ีสม่ําเสมอแตความถี่
ลดลง
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c เชื่อมตอสายโทรศัพท 
ตอปลายดานหน่ึงของสายโทรศัพทเขากับชอง
เสียบท่ีมีคําวา LINE กํากับไวบนตัวเครื่อง 
คอยๆ วางสายโทรศัพทเขาไปตามรองทางเดินสาย 
และใหปลายสายออกไปทางดานหลังของเครื่อง 
และตอปลายอีกดานหน่ึงเขากับชองเสียบสาย
โทรศัพทท่ีผนัง

d คอยๆ ปดฝาครอบเครื่องสแกนโดยใชน้ิวจับ
แตละดานไว

ขอควรระวัง
ระวังอยาใหน้ิวถูกหนีบขณะปดฝาครอบเครือ่งสแกน
ใชน้ิวจับท่ีจับซ่ึงอยูแตละดานของฝาครอบเครือ่งสแกน
เสมอ ขณะเปดและปดฝาครอบ

ขอควรจํา
คุณจําเปนตองตอสายโทรศัพทเขากับชองเสียบท่ีมี
คําวา LINE กํากับไวบนตัวเครื่อง

หมายเหตุ
หากคุณใชสายโทรศัพทสายน้ีรวมกันกับโทรศัพท 
ภายนอก ใหเชื่อมตอสายดังรูปดานลาง

a โทรศัพทท่ีตอแยกออกจากตัวเครื่อง
b โทรศัพทภายนอก

หมายเหตุ
หากคุณใชสายโทรศัพทสายน้ีรวมกันกับเครือ่งตอบรับ
โทรศัพทภายนอก ใหเชื่อมตอสายดังรูปดานลาง

ต้ังโหมดการตอบรับเปน External TAD (การเชื่อมตอ 
เครื่องตอบรับโทรศัพทภายนอก) หากคุณใชเครื่อง
ตอบรับโทรศัพทภายนอก โดยดูขอมูลเพ่ิมเติมจาก
หัวขอ เลือกโหมดการรับของตัวเครื่อง หนา 11 
สําหรับขอมูลรายละเอียดโปรดดู uuคูมือข้ันพ้ืนฐาน
สําหรับผูใช: การเชื่อมตอเขากับ TAD (เครื่องตอบรับ
โทรศัพท) ภายนอก

1
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3 ต้ังคาประเทศของคุณ 
(ออสเตรเลียและนิวซีแลนด
เทานัน้)

คุณตองต้ังคาประเทศของคุณ เพ่ือใหเครื่องสามารถทํางาน
บนสายโทรคมนาคมสวนทองถิ่นในแตละประเทศไดอยาง
ถูกตอง

a หลังจากเชื่อมตอสายไฟ หนาจอแสดงผลแบบ LCD 
แสดง:

กดท่ีประเทศของคุณ (Australia (ออสเตรเลีย) 
หรือ New Zealand (นิวซีแลนด))

กด OK (ตกลง)

b กด Yes (ใช) หรือ No (ไม)

c หลังจากท่ีหนาจอแสดงผลแบบ LCD แสดง 
Accepted (ยอมรับ) สักครู เครื่องจะรีสตารท
โดยอัตโนมัติ

4 เลือกภาษาของคุณ 
(ฮองกงเทานัน้)

a กดเลือกภาษาท่ีตองการ

กด OK (ตกลง)

b กด Yes (ใช) หรือ No (ไม)

5 การติดต้ังตลับหมึก

ขอควรระวัง
หากหมึกกระเด็นเขาตา ใหคุณรีบลางออกดวยนํ้าสะอาด
ทันที และหากอาการยังไมดีข้ึน โปรดรบีทําการปร ึกษา
แพทยโดยทันที

a ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดเปดเครื่องแลว 
หนาจอสัมผัสจะแสดงขอความวา No Ink 
Cartridge (ไมมีตลับหมกึ)

b เปดฝาครอบตลับหมึก a ออก

หมายเหตุ
หากคุณต้ังคาภาษาผิด คุณสามารถเปล่ียนภาษาได
ในภายหลัง โดยดูขอมูลเพ่ิมเติมจากหัวขอ 
เลือกภาษาของคุณ (หากจําเปน) (ฮองกงและ 
ไตหวันเทาน้ัน) หนา 10

หมายเหตุ
ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดติดต้ังตลับหมึกเริ่มตน 
ซ่ึงเปนตลับหมกึท่ีมีใหมาพรอมกับตัวเครื่องในครั้งแรก
เทาน้ัน

หมายเหตุ
คุณสามารถปรับองศาของแผงควบคุมไดดวยการ
ยกข้ึน หากตองการลดแผงควบคุมลง กดปุมปลด
ซ่ึงอยูดานหลังแผงควบคุม ดังแสดงไวในภาพประกอบ

1
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c ดึงวัสดุปองกันสีสม a ออก

d ยกฝาครอบเครื่องสแกนเขาท่ีในตําแหนงเปด

e จัดเก็บวัสดุปองกันสีสมลงในท่ีวางภายในเครื่อง
ดังท่ีแสดงไว

ตรวจสอบวาสวนท่ียื่นออกมาท้ังสองขางตรง
ดานลางของวัสดุปองกันสีสมสอดเขาไปใน
ชองเสียบสองชองในท่ีวาง

f คอยๆ ปดฝาครอบเครื่องสแกนโดยใชน้ิวจับ
แตละดานไว

ขอควรระวัง
ระวังอยาใหน้ิวถูกหนีบขณะปดฝาครอบเครื่องสแกน
ใชน้ิวจับท่ีจับซ่ึงอยูแตละดานของฝาครอบเครื่องสแกน
เสมอ ขณะเปดและปดฝาครอบ

หมายเหตุ
หามท้ิงวัสดุปองกันสีสมโดยเด็ดขาด เน่ืองจาก
คุณจําเปนตองใชเมื่อขนยายเครื่อง

1
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g นําตลับหมึกออกจากบรรจุภัณฑ 
หมุนคันปลดล็อคสีเขียวท่ีตัวปองกันสีสม a ทวน
เข็มนาฬิกาจนกวาจะไดยินเสียงคลิก เพ่ือปลดซีล
สุญญากาศ จากน้ันดึงวัสดุหอปองกันสีสม a ออก 
ตามท่ีแสดงไวในภาพตัวอยางทางดานลาง

h ตรวจสอบใหสีของสติกเกอรท่ีอยูบนชองใสตลับหมึก 
a ตรงกับสีของตลับหมึก b ตามท่ีแสดงไวในภาพ
ดานลาง 
จากน้ัน ใหคุณติดต้ังตลับหมึกแตละตลับตาม
ทิศทางลูกศรบนฉลาก

i คอยๆ ดันดานหลังของตลับหมึกท่ีมีเครื่องหมาย 
“PUSH” จนกระท่ังคันโยกของตลับหมึกเล่ือนข้ึน 
หลังจากท่ีคุณไดติดต้ังตลับหมึกท้ังหมดแลว 
ใหคุณปดฝาครอบตลับหมึกกลับเขาท่ีใหเรียบร อย

ขอควรจํา
• หามเขยาตลับหมึกโดยเด็ดขาด หากหมึกเลอะ
ผิวหนัง หรือเปอนเสื้อผาของคุณ ใหคุณรีบลางออก
ดวยนํ้าสบูหรือผงซักฟอกในทันที

• หามสัมผัสตลับหมึกในบริเวณท่ีแสดงไว b เน่ือง
จากจะเปนสาเหตุทําใหเครื่องไมสามารถทํางาน
รวมกับตลับหมกึดังกลาวได

1

2

1

2

ขอควรจํา
หลังจากทําการติดต้ังตลับหมึกเริ่มตนแลว ตัวเครื่องจะ
เริ่มทําความสะอาดระบบทอสงนํ้าหมึก ซ่ึงกระบวนการ
ดังกลาวน้ีจะใชเวลาท้ังสิ้น ประมาณสี่นาที

ท้ังน้ี หามถอดปล๊ักไฟของตัวเครื่องออกจากชองเสียบ
สายไฟ หรือหามหยุดกระบวนการทําความสะอาดน้ี
โดยเด็ดขาด เน่ืองจากการขัดขวางกระบวนการทํา
ความสะอาดของระบบทอสงนํ้าหมึกดังกลาว จะสงผล
ใหคุณภาพการพิมพไมเปนไปตามตองการ

2

1
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6 บรรจุกระดาษธรรมดา
ขนาด A4

a ดึงถาดปอนกระดาษ (สําหรับ MFC-J6720DW, 
ถาดบรรจุกระดาษท่ี #1) a ออกมาจากตัวเครื่อง
จนสุด

b คอยๆ กดและเล่ือนแครปรับกระดาษดานขาง a 
เพ่ือใหพอดีกับขนาดกระดาษท่ีคุณเลือกใช และ
ตรวจสอบใหแนใจวาเครื่องหมายสามเหล่ียม b 
บนแครปรับกระดาษดานขาง a อยูในแนวเดียวกับ
เครือ่งหมายแสดงขนาดกระดาษท่ีคุณเลือกใชงาน

c เปดฝาครอบถาดรองรับกระดาษออก a ข้ึน

ขอควรจํา
• หากคุณไมตองการเปล่ียนตลับหมึกตลับใหม 
อยานําตลับหมึกเกาออกมาจากตัวเครื่องโดย
เด็ดขาด เพราะการกระทําเชนน้ี จะเปนสาเหตุทําให
ปริมาณของนํ้าหมึกในตลับลดลงไปมากกวาปรกติ 
รวมถึง จะทําใหตัวเซ็นเซอรในอุปกรณวัดปริมาณ
นํ้าหมึกทํางานผิดพลาด ซ่ึงเปนสาเหตุทําใหเครือ่ง
จะไมสามารถทราบไดวามนํ้ีาหมึกคงเหลืออยู
เทาไหรในตลับ

• หามใสและถอดตลับหมึกซํ้าๆ เน่ืองจากจะเปน
สาเหตุทําใหนํ้าหมึกรั่วออกมาจากตลับหมึกได

• เมื่อคุณทําการเปดตลับหมึกแลว ใหคุณติดต้ัง
ตลับหมึกดังกลาวลงในเครื่อง และใชใหหมดภายใน 
6 เดือนนับจากติดต้ัง หากเปนตลับหมึกท่ียังไมเปด 
ใหใชภายในวันหมดอายุท่ีระบุไวบนกลองบรรจุ

• หามแยกชิ้นสวนหรือเขยาตลับหมึก เน่ืองจากจะเปน
สาเหตุทําใหหมึกรั่วออกจากตลับได

• เครือ่งมัลติฟงกชั่นของบราเดอรไดรับการออกแบบ
มาใหสามารถใชงานกับหมึกท่ีมีคุณสมบัติจําเพาะ
ตามท่ีกําหนดไว และจะสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพดีเยี่ยมเมือ่คุณเลือกใชตลับหมึกแท
ของบราเดอรเทาน้ัน ท้ังน้ี บราเดอรจะไมรับประกัน
ประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน หากตัวเครื่องมี
การใชนํ้าหมึก หรือตลับหมึกท่ีมีคุณสมบัติจําเพาะ
ไมตรงตามท่ีบริษัทบราเดอรระบุไว รวมไปถึงการใช
ตลับหมึกท่ีไมใชของแทของบราเดอร และการเติม
ตลับหมึกเปลาดวยนํ้าหมึกยี่หออ่ืน ในกรณีท่ี
ชุดหัวพิมพหรือชิ้นสวน/อะไหลของตัวเครื่องไดรับ
ความเสียหายเน่ืองจากการใชนํ้าหมึกและตลับหมึก
ท่ีไมถูกตองตามคุณสมบัติจําเพาะท่ีบราเดอร
กําหนดไว คุณจะไมสามารถเรยีกรับประกันได
ในกรณีท่ีตองการการซอมแซมจากทางบริษัทได

1

1

2

1
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d คอยๆ กดและเล่ือนแครปรับความยาวกระดาษ a 
เพ่ือใหพอดีกับขนาดกระดาษท่ีคุณเลือกใช

และตรวจสอบใหแนใจวาเครือ่งหมายสามเหล่ียม b 
บนแครปรบัความยาวกระดาษ a อยูในแนวเดียวกับ
เครื่องหมายแสดงขนาดกระดาษท่ีคุณเลือกใชงาน

e จากน้ัน ใหปดฝาครอบถาดรองรับกระดาษออกลง
ใหเขาท่ี

f คล่ีปกกระดาษเปนอยางดี เพ่ือปองกันปญหา
กระดาษติดหรือปญหาการปอนกระดาษเขาตัวเครื่อง
ไมได

g คอยๆ ใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษ (สําหรับ 
MFC-J6720DW, ถาด #1)

h คอยๆ ปรับแครปรับกระดาษดานขางใหพอดีกับ
กระดาษโดยใชมือท้ังสองขาง พรอมท้ัง ทําการ
ตรวจสอบใหแนใจวาแครปรับกระดาษดานขาง
ชนกับท้ังสองดานของกระดาษไดอยางพอดี

i ตรวจสอบวากระดาษในถาดเรียบเสมอกันและอยู
ตํ่ากวาเครือ่งหมายปริมาณกระดาษสูงสุดท่ีสามารถ
ทําการบรรจุได a

หมายเหตุ
ควรตรวจสอบใหแนใจอยูเสมอวากระดาษท่ีบรรจุลงไป
น้ัน ไมมีการมวนงอหรือยับยน

1
2

ขอควรจํา
ใหแนใจวากระดาษในถาดเรียบเสมอกัน หากกระดาษ
ถูกดันจนชนกับดานหลังของถาดปอนกระดาษ อาจเปน
สาเหตุทําใหเกิดปญหาในการปอนกระดาษได

1
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j คอยๆ ดันถาดปอนกระดาษเขาไปในเครื่องจนสุด

k ขณะใสถาดปอนกระดาษกลับเขาท่ี ใหคุณดึงฐาน
รองรับกระดาษ a ออกมาจนสุด พรอมท้ัง ทําการ
กางแผนรองกระดาษ b ออกมาดวย

7 ตรวจสอบคุณภาพ
งานพิมพ

a เมื่อข้ันตอนการติดต้ังเสร็จเรียบรอย หนาจอส ัมผัส
จะแสดงขอความ Load paper and press 
[OK]. (โหลดกระดาษและกดปุม [OK])

กด OK (ตกลง)

b ตรวจสอบคุณภาพของบล็อคสีท้ังสี่สีในหนาการ
ตรวจสอบคุณภาพงานพิมพดังกลาว (สีดํา/สีเหลือง/
สีฟา/สีชมพู)

c หากเสนทุกเสนมองเห็นไดอยางชัดเจน ใหกดปุม 
Yes (ใช) เพ่ือสิ้นสุดการตรวจสอบคุณภาพและ
ไปยังข้ันตอนตอไป

หากเสนขาดหายไป ใหกด No (ไม) และทําตาม
ขั้นตอนบนหนาจอสัมผัส

หมายเหตุ
• ในการพิมพและการทําสําเนาบนสื่อสิ่งพิมพแบบ
พิเศษ ใหคุณเปดชองปอนกระดาษดวยตนเอง a 
ซ่ึงอยูทางดานหลังของตัวเครื่องออก จากน้ัน ใหคุณ
ปอนกระดาษเพียงครั้งละหน่ึงแผน

สําหรบัขอมูลเพ่ิมเติม uuคูมือข้ันพ้ืนฐานสําหรับ
ผูใช: การบรรจุกระดาษลงในชองปอนกระดาษ
ดวยตนเอง

• (สําหรบัรุน MFC-J6720DW และ MFC-J3720) 
สําหรบัขอมูลเก่ียวกับถาด #2 uuคูมือข้ันพ้ืนฐาน
สําหรบัผูใช: บรรจุกระดาษลงในถาดบรรจุกระดาษ
ท่ี #2

1

2

1

หมายเหตุ
หากเครื่องของคุณมีถาดปอนกระดาษสองถาด 
ตรวจสอบใหแนใจวามีกระดาษในถาด #1, ถาดบน 
เมื่อทําการตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ

ใชได

ใชไมได
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8 ต้ังคาวนัที่และเวลา

หนาจอสัมผัสจะแสดงวันท่ีและเวลา คุณสามารถเพ่ิมวันท่ี
และเวลาปจจุบันใหกับโทรสารท่ีคุณสงไดโดยการต้ังคา
ขอมูลประจําเครื่อง (ดูข้ันตอนท่ี 12)

a ปอนตัวเลขปสองหลักสุดทายบนหนาจอสัมผัส 
แลวจากน้ันกด OK (ตกลง)

b ทําซํ้าสําหรับการปอนเดือนและวัน

c ปอนเวลาบนหนาจอสัมผัสในรูปแบบ 24 ชั่วโมง

d กดปุม OK (ตกลง)

9 ต้ังคากระดาษ 

เพ่ือใหเครื่องของคุณผลิตงานพิมพใหไดคุณภาพท่ีดีท่ีสุด 
และสามารถปอนกระดาษดวยขนาดท่ีถูกตอง ชนิดและ
ขนาดของกระดาษตองกําหนดใหตรงกับกระดาษในถาด
สําหรับรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับชนิดและขนาดของ
กระดาษท่ีเครื่องรองรบัได uuคูมือข้ันพ้ืนฐานสําหรับผูใช: 
ชนิดและขนาดกระดาษ

a (สําหรับ MFC-J6720DW และ MFC-J3720)

เมื่อ Tray Setting (การต้ังคาถาดใสกระดาษ) 
ปรากฏข้ึนบนหนาจอสัมผัส ใหกด Tray Setting 
(การต้ังคาถาดใสกระดาษ) เพ่ือต้ังคาขนาดกระดาษ
และชนิดกระดาษ

(สําหรับ MFC-J6520DW และ MFC-J3520)

กด Paper Setting (การต้ังคากระดาษ) 
ไปยังข้ันตอน c

b กด Tray #1 (ถาด #1) เพ่ือต้ังคาขนาดกระดาษ
และชนิดกระดาษสําหรับถาด #1 หรือกด Tray #2 
(ถาด #2) เพ่ือต้ังคาขนาดกระดาษสําหรับถาด #2

c กดขนาดและชนิดกระดาษท่ีคุณตองการใช

d กดปุม OK (ตกลง)

10 เลือกภาษาของคุณ 
(หากจําเปน) (ฮองกงและ
ไตหวันเทานั้น)

a กดปุม  (Settings (การต้ังคา))

b กดปุม All Settings (การต้ังคาท้ังหมด)

c กดปุม a หรือ b เพ่ือแสดง Initial Setup  
(การต้ังคาเริม่ตน) 
กดปุม Initial Setup (การต้ังคาเริ่มตน)

d กดปุม a หรือ b เพ่ือแสดง Local Language  
(ภาษาทองถิ่น) 
กดปุม Local Language (ภาษาทองถิ่น)

e กดปุมเลือกภาษาของคุณ

f กดปุม 

(เชน ปอน 1 3 สําหรับป 2013)

หมายเหตุ
คุณสามารถเปล่ียนวันท่ีและเวลาไดหากจําเปน สําหรับ
ขอมูลเพ่ิมเติม (uuคูมือข้ันพ้ืนฐานสําหรับผูใช:  
การต้ังคาวันท่ีและเวลา)

หมายเหตุ
(สําหรับ MFC-J6720DW และ MFC-J3720)

คุณสามารถเปล่ียนถาดเริ่มตนท่ีเครื่องจะใชในการพิมพ
สําเนา หรือรบัโทรสาร (uuคูมือข้ันพ้ืนฐานสําหรับผูใช:  
ถาดท่ีใชในโหมดสําเนา หรือ ถาดท่ีใชในโหมด
โทรสาร)
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11 เลือกโหมดการรับของ
ตัวเคร่ือง

โหมดการรับของตัวเครื่องมี 4 โหมดคือ: Fax Only 
(โทรสารเทาน้ัน), Fax/Tel (เครื่องโทรสาร/โทรศัพท), 
Manual (รับดวยตนเอง) และ External TAD 
(การเชื่อมตอเครื่องตอบรบัโทรศัพทภายนอก) 
uuคูมือข้ันพ้ืนฐานสําหรับผูใช: การใชโหมดการรับของ
ตัวเครื่อง
หากคุณไมใชเครื่องนี้สําหรับโทรสาร ใหไปยังข ั้นตอนถัดไป

a กดปุม  (Settings (การต้ังคา))

b กดปุม All Settings (การต้ังคาท้ังหมด)

c กดปุม Fax (โทรสาร)

d กดปุม Setup Receive (ต้ังคาการรับ)

e กดปุม Receive Mode (โหมดการรับของ
ตัวเครื่อง)

f กดโหมดการรับท่ีคุณตองการ

g กดปุม 

12 ปอนขอมูลสวนบุคคล 
(การต้ังคาขอมูลประจํา
เคร่ือง)

คุณควรจัดเก็บชื่อและหมายเลขแฟกซของคุณเพ่ือใหพิมพ
บนแฟกซทุกหนาท่ีคุณสง
หากคุณไมใชเครื่องน้ีสําหรับโทรสาร ใหไปยังข ั้นตอน
ถัดไป

a กดปุม  (Settings (การต้ังคา))

b กดปุม All Settings (การต้ังคาท้ังหมด)

c กดปุม a หรือ b เพ่ือแสดง Initial Setup 
(การต้ังคาเริ่มตน) 
กดปุม Initial Setup (การต้ังคาเริ่มตน)

d กดปุม Station ID (การต้ังคาขอมูลประจํา
เครือ่ง)

e กดปุม Fax (โทรสาร)

f ปอนหมายเลขโทรสารของคุณ (สูงสุด 20 หลัก) 
บนหนาจอสัมผัส แลวจากน้ันกดปุม OK (ตกลง)

g กดปุม Name (ชื่อ)

h ปอนชื่อของคุณ (สูงสุด 20 หลัก) โดยใชหนาจอ
สัมผัส แลวจากน้ันกดปุม OK (ตกลง)

i กดปุม 

Manual
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)
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หมายเหตุ
• กด  เพ่ือเลือกระหวางตัวอักษรพิมพเล็ก และ
พิมพใหญ

• กด  เพ่ือเลือกระหวางตัวอักษร ตัวเลข 
และตัวอักษรพิเศษ (ตัวอักษรท่ีสามารถใชไดอาจ
แตกตางกันไป ข้ึนอยูกับประเทศของคุณ)

• หากคุณปอนตัวเลขหรือตัวอักษรไมถูกตองและ
ตองการแกไข ใหกด d หรือ c เพ่ือเล่ือนเคอรเซอร

ไปไวใตตัวอักษรท่ีไมถูกตอง กด  แลวปอน
ตัวอักษรท่ีถูกตองใหม

• หากตองการใสชองวาง กด Space (ชองวาง) 
หรือคุณสามารถกด c เพ่ือเล่ือนเคอรเซอร
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13 Transmission 
Verification Report 
(รายงานการตรวจสอบ
ความถูกตองการสง
สัญญาณ)

เครื่องบราเดอรของคุณมีรายงานการตรวจสอบความถูกตอง
การสงสัญญาณท่ีสามารถใชในการยืนยันการสงแฟกซของ
คุณได รายงานน้ีจะแสดงชื่อหรือหมายเลขแฟกซของผูรับ 
วันท่ี เวลา และระยะเวลาในการสงสัญญาณ จํานวนหน า
ท่ีสง และขอมูลท่ีแจงวาการสงสัญญาณเสรจ็สมบูรณ
หรือไม 
คําแนะนําเก่ียวกับการใชคุณลักษณะน้ี uuคูมือข้ันพ้ืนฐาน
สําหรับผูใช: รายงานการตรวจสอบความถูกตองการสง
สัญญาณ

14 ต้ังคาโหมดการหมุนโทร
ออกดวยระบบกดปุม 
(Tone) หรือระบบหมุน 
(Pulse) (ไมสามารถ
ใชไดในนิวซีแลนด)

เครื่องของคุณไดรับการต้ังคาใหใชสําหรับบร ิการหมุน
โทรออกดวยระบบกดปุม (Tone) หากคุณใชบริการหมุน
โทรออกดวยระบบหมุน (Pulse) คุณตองเปล่ียนโหมดการ
หมุนหมายเลขกอน

a กดปุม  (Settings (การต้ังคา))

b กดปุม All Settings (การต้ังคาท้ังหมด)

c กดปุม a หรือ b เพ่ือแสดง Initial Setup 
(การต้ังคาเริ่มตน) 
กดปุม Initial Setup (การต้ังคาเริม่ตน)

d กดปุม Tone/Pulse (ระบบกดปุม/ระบบหมุน)

e กดปุม Pulse (ระบบหมุน) (หรือ Tone (ระบบ
กดปุม))

f กดปุม 

15 ต้ังคาสายโทรศัพทที่
สามารถเขากันได (VoIP)

หากคุณเชื่อมตอเครื่องเขากับบริการ VoIP 
(ผานอินเทอรเน็ต) เราขอแนะนําใหคุณเปล่ียนความเรว็
โมเด็มเพ่ือลดขอผิดพลาดในการใชงานโทรสาร

a กดปุม  (Settings (การต้ังคา))

b กดปุม All Settings (การต้ังคาท้ังหมด)

c กดปุม a หรือ b เพ่ือแสดง Initial Setup 
(การต้ังคาเริม่ตน) 
กดปุม Initial Setup (การต้ังคาเริ่มตน)

d กดปุม a หรือ b เพ่ือแสดง Compatibility 
(ความเขากันได) 
กดปุม Compatibility (ความเขากันได)

e กดปุม Basic(for VoIP) (พ้ืนฐาน (VoIP))

f กดปุม 

16 ต้ังคาโซนเวลา

คุณสามารถต้ังคาโซนเวลาตามตําแหนงท่ีต้ังของคุณ
บนเครื่องได

a กดปุม  (Settings (การต้ังคา))

b กดปุม All Settings (การต้ังคาท้ังหมด)

c กดปุม a หรือ b เพ่ือแสดง Initial Setup 
(การต้ังคาเริม่ตน) 
กดปุม Initial Setup (การต้ังคาเริ่มตน)

d กดปุม Date & Time (วันท่ีและเวลา)

e กด a หรือ b เพ่ือแสดง Time Zone (โซนเวลา) 
กดปุม Time Zone (โซนเวลา)

f ปอนโซนเวลาของคุณ

กดปุม OK (ตกลง)

g กดปุม 

หมายเหตุ
หากคุณใชสายโทรศัพทแบบอะนาล็อก คุณสามารถ
ขามข้ันตอนน้ีได
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17 เลือกประเภทการเชือ่มตอของคุณ

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

หมายเหตุ
หากคอมพิวเตอรของคุณไมมีไดรฟซีดีรอม แผนซีดีรอมท่ีใหมาพรอมกับเครื่องไมมีไดรเวอรสําหรับระบบปฏิบัติการของ
คอมพิวเตอรของคุณ หรือคุณตองการดาวนโหลดคูมือ และโปรแกรมอรรถประโยชนตางๆ โปรดเขาไปท่ีโฮมเพจสําหรับรุน
ของคุณไดท่ี http://solutions.brother.com/ ท้ังน้ี ซอฟตแวรแอพพลิเคชั่นบางรายการท่ีมีอยูในแผนซีดีรอมอาจไม
สามารถดาวนโหลดได

สําหรับสาย USB อินเทอรเฟส
Windows® ใหไปยังหนา 14
Macintosh ใหไปยังหนา 17

สําหรับ Wired Network อินเทอรเฟส
Windows® ใหไปยังหนา 20
Macintosh ใหไปยังหนา 24

สาํหรับ Wireless Network 
อินเทอรเฟส
Windows®, Macintosh และ
อุปกรณมือถือ ใหไปยงัหนา 27

http://solutions.brother.com/
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สําหรับผูใช Windows® USB อินเทอรเฟส 
(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)

18 กอนการติดต้ัง

ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดเปดคอมพิวเตอรของค ุณแลว 
พรอมท้ัง ทําการล็อกออนในฐานะผูดูแลระบบ

19 ติดต้ัง MFL-Pro Suite

a ใสแผนซีดีรอมลงในไดรฟซีดีรอม หากหนาจอ
แสดงชื่อรุนปรากฏข้ึน ใหเลือกเครือ่งของคุณ  
หากหนาจอแสดงภาษาปรากฏข้ึน ใหเลือกภาษา
ของคุณ

b คลิก ติดต้ัง MFL-Pro Suite และคลิก ใช 
หากคุณยอมรับในขอตกลงเก่ียวกับลิขสิทธ์ิ

จากน้ัน ใหคุณปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

c เลือก การเชื่อมตอในระบบ (USB) และจากน้ัน
คลิก ตอไป

d ทําตามคําแนะนําบนหนาจอจนกระท่ังหนาจอ 
เสียบสายเคเบิลแบบ USB ปรากฏข้ึน

หมายเหตุ
• หามเชื่อมตอสาย USB ในเวลาน้ี

• หากมีการเปดใชงานโปรแกรมอยู ใหปดโปรแกรม
เหลาน้ันลงไปกอน

• หนาจออาจแตกตางกันไป ท้ังน้ีข้ึนอยูกับระบบ
ปฏิบัติการของคุณ

• แผนซีดีรอมจะรวม Nuance™ PaperPort™ 12SE* 
ซอฟตแวรน้ีสนับสนุน Windows® XP Home (SP3 
หรือใหมกวาน้ัน), XP Professional (SP3 
หรือใหมกวาน้ัน), XP Professional x64 Edition 
(SP2 หรือใหมกวาน้ัน), Windows Vista® (SP2 
หรือใหมกวาน้ัน), Windows® 7 และ Windows® 8 
อัพเดตเปน Windows® Service Pack ลาสุดกอนท่ี
จะติดต้ัง MFL-Pro Suite

* (MFC-J3520)
สําหรับผูใชในฮองกง/ไตหวัน แผนซีดีรอมจะรวม Presto! 
PageManager แทน Nuance™ PaperPort™12SE

• หากหนาจอ การรักษาความปลอดภัยของ 
Windows ปรากฏข้ึน ใหคลิกท่ีชองใสเครื่องหมาย 
และคลิก ติดต้ัง เพ่ือใหการติดต้ังเสรจ็สมบูรณ
อยางถูกตอง

หมายเหตุ
• หากหนาจอบราเดอรไมปรากฏข้ึนโดยอัตโนมัติ 
ใหคุณไปยัง คอมพิวเตอร (คอมพิวเตอรของฉัน) 

(สําหรับ Windows® 8: คลิกไอคอน  (File 
Explorer) บนแถบงาน และจากน้ันไปท่ี 
คอมพิวเตอร)

ดับเบิลคลิกไอคอนแผนซีดีรอม และจากน้ัน
ดับเบิลคลิก start.exe

• หากหนาจอการควบคุมบัญชีผูใชปรากฏข้ึน คลิก 
อนุญาต หรือ ใช
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20 เชือ่มตอสาย USB

a ยกฝาครอบเครื่องสแกนข้ึนจนล็อคเขาท่ีในตําแหน ง
เปด

b ตอสาย USB เขากับพอรต USB ท่ีมีสัญลักษณ  
กํากับไว a ท้ังน้ี พอรต USB จะอยูดานในของ
ตัวเครื่อง ตามท่ีแสดงไวในกรอบอธิบายภาพ
ดานลาง

c คอยๆ วางสาย USB ทอดไปตามรองทางเดินสาย
และใหปลายสายออกไปทางดานหลังของเครื่อง 
จากน้ัน ใหคุณเชื่อมตอสายเคเบิลเขากับเครื่อง
คอมพิวเตอร

d คอยๆ ปดฝาครอบเครื่องสแกนโดยใชน้ิวจับ
แตละดานไว

ขอควรระวัง
ระวังอยาใหน้ิวถูกหนีบขณะปดฝาครอบเครื่องสแกน
ใชน้ิวจับท่ีจับซ่ึงอยูแตละดานของฝาครอบเครื่องสแกน
เสมอ ขณะเปดและปดฝาครอบ

e เครือ่งจะดําเนินการติดต้ังตอโดยอัตโนมัติ 
หนาจอการติดต้ังอีกหนาจอหน่ึงจะปรากฏข้ึนตามกัน

f ถาหนาจอ Environmental Advice for 
Imaging Equipment (คําแนะนําสภาพ
แวดลอมสําหรับอุปกรณสรางภาพ) ปรากฏข้ึน 
ใหคลิก ตอไป

g เมื่อหนาจอ การลงทะเบียนออนไลน ปรากฏข้ึน 
ใหทําตามคําแนะนําบนหนาจอท่ีปรากฏ แลวเลือก 
ตอไป

h หากคุณไมตองการต้ังคาเครื่องพิมพของคุณเป ็น
เครือ่งพิมพเริ่มตน ใหลบเครื่องหมายตรงชองใส
เครือ่งหมายของ ต้ังเปนเครื่องพิมพเริ่มตน ออก 
แลวคลิก ตอไป

i เมื่อหนาตาง การติดต้ังเสรจ็ส้ิน ปรากฏข้ึน 
ใหยืนยันการต้ังคา และจากน้ันคลิก ตอไป

ขอควรจํา
ตรวจสอบใหแนใจวาสายเคเบิลไมไดถูกฝาครอบท ับ
หรือมีขอผิดพลาดใดๆ เกิดข้ึน

1

หมายเหตุ
หามยกเลิกหนาจอใดๆ ระหวางการติดต้ัง อาจใชเวลา
สักครูกวาท่ีทุกหนาจอจะปรากฏข้ึน
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21 ส้ินสุดการทํางานและ
รีสตารต

a คลิก ส้ินสุด เพ่ือรีสตารตคอมพิวเตอร 
ซ่ึงหลังจากท่ีคุณทําการรีสตารตคอมพิวเตอรแล ว 
คุณจําเปนตองทําการล็อกออนในฐานะผูดูแลระบบ

b หนาจอตอไปน้ีจะปรากฏข้ึน

• เมื่อหนาจอ การต้ังคาการอัพเดตซอฟตแวร 
ปรากฏข้ึน ใหเลือกการต้ังคาการอัพเดต
ซอฟตแวรท่ีคุณตองการ แลวคลิก ตกลง

• เมื่อโปรแกรมการคนควาและสนับสนุนผลิตภัณฑ
ของบราเดอรปรากฏข้ึน ใหเลือกการต้ังคาท่ีคุณ
ตองการ แลวทําตามคําแนะนําบนหนาจอ

หากตองการติดต้ังแอพพลิเคช่ันตัวเลือก:

ตอจากนี้ไปยัง
หนา 41

หมายเหตุ
• หากมีขอความแสดงความผิดพลาดปรากฏข้ึน
ระหวางการติดต้ังซอฟตแวร ทําอยางใดอยางหน่ึง
ตอไปน้ี:

- ผูใช Windows® XP, Windows Vista® และ 
Windows® 7: ใหรัน การวินิจฉัยการติดต้ัง 

ซ่ึงอยูใน  (เริ่ม) > All Programs > 
Brother > MFC-XXXX (ซ่ึง XXXX หมายถึง
ชื่อรุนของคุณ)

- ผูใช Windows® 8: ถาตองการรัน 

การวินิจฉัยการติดต้ัง ดับเบิลคลิก  
(Brother Utilities) บนเดสกทอป และจากน้ัน
คลิกรายการแบบดึงลง และเลือกรุนของคุณ 
(หากยังไมไดเลือก) คลิก เครื่องมือ ในแถบ
นําทางดานซาย

• หนาตาง Windows® Security หรือซอฟตแวร
ปองกันไวรัสอาจปรากฏข้ึนเมื่อใชงานเครื่องหรือ
ซอฟตแวรของเครื่อง ท้ังน้ีข้ึนอยูกับการต้ังคา
การรักษาความปลอดภัยของคุณ โปรดอนุญาต
หรือยินยอมใหดําเนินการตอไป

หมายเหตุ
• การอัพเดตซอฟตแวรและโปรแกรมการคนควาและ
สนับสนุนผลิตภัณฑของบราเดอร คุณจําเปนตอง
เชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอรเขากับระบบอินเทอรเน็ต

• เมื่อคุณติดต้ัง MFL-Pro Suite จะมีการติดต้ัง 
Brother Help ใหดวยโดยอัตโนมัติ Brother Help 
จะชวยใหคุณสามารถเขาถึง Brother Solutions 

Center ไดเมื่อคุณคลิก  ในถาดระบบ

สิ้นสุด การติดต้ังเสร็จสมบูรณแลว

หมายเหตุ
ผูใช Windows® 8: ถาคูมือ Brother ท่ีมาพรอมกับ
แผนซีดีรอมอยูในรปูแบบ PDF ใหใช Adobe® 
Reader® เพ่ือเปดไฟลเหลาน้ัน หาก Adobe® 
Reader® ถูกติดต้ังบนคอมพิวเตอร แตไมสามารถ
เปดไฟลใน Adobe® Reader® ได ใหเปล่ียนการ
เชื่อมโยงโปรแกรมสําหรับเปดไฟล PDF (ดูท่ี 
วิธีเปดไฟล PDF ใน Adobe® Reader® 
(Windows® 8) หนา 43)
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สําหรับผูใช Macintosh USB อินเทอรเฟส (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)

18 กอนการติดต้ัง

ตรวจสอบใหแนใจวาเครือ่งของคุณไดเสียบสายไฟ และ
เปดเครือ่ง Macintosh แลว พรอมท้ัง ทําการล็อกออน
ในฐานะผูดูแลระบบ

19 เชือ่มตอสาย USB

a ยกฝาครอบเครื่องสแกนข้ึนจนล็อคเขาท่ีในตําแหน ง
เปด

b ตอสาย USB เขากับพอรต USB ท่ีมีสัญลักษณ  
กํากับไว a ท้ังน้ี พอรต USB จะอยูดานในของ
ตัวเครื่อง ตามท่ีแสดงไวในกรอบอธิบายภาพ
ดานลาง

c คอยๆ วางสาย USB ทอดไปตามรองทางเดินสาย
และใหปลายสายออกไปทางดานหลังของเครื่อง 
จากน้ัน ใหคุณเชื่อมตอสายเคเบิลเขากับเครือ่ง
คอมพิวเตอร

หมายเหตุ
สําหรับผูใช Mac OS X v10.6.0 ถึง 10.6.7 ใหอัพเกรด
เปน Mac OS X v10.6.8 - 10.8.x

หมายเหตุ
• หามตอเครื่องเขากับพอรต USB บนแปนพิมพหรอื
ตอเขากับฮับ USB ท่ีไมมีกระแสไฟฟา

• ตอเครื่องเขากับเครื่อง Macintosh โดยตรง

ขอควรจํา
ตรวจสอบใหแนใจวาสายเคเบิลไมไดถูกฝาครอบท ับ
หรือมีขอผิดพลาดใดๆ เกิดข้ึน

1
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d คอยๆ ปดฝาครอบเครื่องสแกนโดยใชน้ิวจับ
แตละดานไว

ขอควรระวัง
ระวังอยาใหน้ิวถูกหนีบขณะปดฝาครอบเครือ่งสแกน
ใชน้ิวจับท่ีจับซ่ึงอยูแตละดานของฝาครอบเครื่องสแกน
เสมอ ขณะเปดและปดฝาครอบ

20 ติดต้ัง MFL-Pro Suite

a ใสแผนซีดีรอมลงในไดรฟซีดีรอม

b ดับเบิลคลิกท่ีไอคอน Start Here OSX 
(OSX เริ่มตนท่ีน่ี) เพ่ือติดต้ังโปรแกรม หากหนาจอ
แสดงชื่อรุนปรากฏข้ึน ใหเลือกเครือ่งของคุณ 

c เลือก Local Connection (USB) (การเชื่อมตอ
ในระบบ (USB)) และจากน้ันคลิก Next (ตอไป) 
จากน้ัน ใหคุณปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

d หลังการติดต้ัง ซอฟตแวรบราเดอรจะคนหาอุปกรณ
บราเดอร ข้ันตอนน้ีจะใชเวลาสักครูจึงจะสมบูรณ

e เลือกเครือ่งของคุณจากรายการ แลวคลิก Next 
(ตอไป)

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

g เลือกเครือ่งของคุณจากรายการ คลิก Add (เพ่ิม) 
และจากน้ันคลิก Next (ตอไป)

เมื่อหนาจอสนับสนุนปรากฏข้ึน ใหทําตามคําแนะนํา
บนหนาจอ หากคุณตองการดาวนโหลด Presto! 
PageManager คุณยังสามารถดาวนโหลด 
Presto! PageManager ไดภายหลังจากหนาจอ 
Brother Support (การรองรับของบราเดอร) 
คลิก Next (ตอไป)

h เมื่อหนาจอน้ีปรากฏข้ึน ใหคลิก Close (ปด)

การติดต้ัง MFL-Pro Suite เสร็จสมบูรณแลว 
ไปยังขั้นตอนที่ 21  
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21 ดาวนโหลดและติดต้ัง 
Presto!  PageManager

เมื่อติดต้ัง Presto! PageManager แลว ความสามารถของ 
OCR จะถูกเพ่ิมใน Brother ControlCenter2 คุณสามารถ
สแกน แบงปน และจัดการรูปถายและเอกสารไดอยาง
งายดายดวย Presto! PageManager

a ในหนาจอ Brother Support (การรองรับ
ของบราเดอร) ใหคลิกไอคอน Presto! 
PageManager เพ่ือไปยังไซตดาวนโหลด 
Presto! PageManager และปฏิบัติตามคําแนะนํา
บนหนาจอ

สิ้นสุด การติดต้ังเสร็จสมบูรณแลว
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สําหรับผูใช Windows® Wired network อินเทอรเฟส 
(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)

18 กอนการติดต้ัง

ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดเปดคอมพิวเตอรของค ุณแลว
พรอมท้ัง ทําการล็อกออนในฐานะผูดูแลระบบ

19 เชื่อมตอสายเครือขาย

a ยกฝาครอบเครื่องสแกนข้ึนจนล็อคเขาท่ีในตําแหน ง
เปด

b ตอสายเครอืขายเขากับพอรตอีเทอรเน็ตท่ีมี
สัญลักษณ  กํากับไว a ท้ังน้ี พอรตอีเทอรเน็ต
จะอยูดานในของตัวเครื่อง ตามท่ีแสดงไวในกรอบ
อธิบายภาพดานลาง ดึงฝาครอบปองกันสีสมออก b 
กอนจะเชื่อมตอสาย

หมายเหตุ
• หากมีการเปดใชงานโปรแกรมอยู ใหปดโปรแกรม
เหลาน้ันลงไปกอน

• หนาจออาจแตกตางกันไป ท้ังน้ีข้ึนอยูกับระบบ
ปฏิบัติการของคุณ

• แผนซีดีรอมจะรวม Nuance™ PaperPort™ 12SE* 
ซอฟตแวรน้ีสนับสนุน Windows® XP Home (SP3 
หรือใหมกวาน้ัน), XP Professional (SP3 
หรือใหมกวาน้ัน), XP Professional x64 Edition 
(SP2 หรือใหมกวาน้ัน), Windows Vista® (SP2 
หรือใหมกวาน้ัน), Windows® 7 และ Windows® 8 
อัพเดตเปน Windows® Service Pack ลาสุดกอนท่ี
จะติดต้ัง MFL-Pro Suite

* (MFC-J3520)
สําหรับผูใชในฮองกง/ไตหวัน แผนซีดีรอมจะรวม Presto! 
PageManager แทน Nuance™ PaperPort™12SE

• หากคุณไดต้ังคาเครื่องสําหรับเครือขายแบบไร สาย
ไวแลว และตองการต้ังคาบนเครือขายแบบใชสาย 
คุณควรตรวจสอบวา Network I/F (อินเทอรเฟส
เครอืขาย) ของเครื่องถูกต้ังคาไวท่ี Wired LAN 
(LAN แบบใชสาย) อินเทอรเฟสเครือขาย
แบบไรสายจะไมทํางานกับการต้ังคาน้ี 

ท่ีตัวเครื่อง ใหกด  (Settings (การต้ังคา))
กดปุม All Settings (การต้ังคาท้ังหมด)
กดปุม a หรือ b เพ่ือแสดง Network (เครือขาย)
กดปุม Network (เครือขาย)
กดปุม a หรือ b เพ่ือแสดง Network I/F 
(อินเทอรเฟสเครือขาย)
กดปุม Network I/F (อินเทอรเฟสเครือขาย)
กดปุม Wired LAN (LAN แบบใชสาย)

กดปุม 

1

2
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c คอยๆ วางสายเครือขาย ทอดไปตามรอง
ทางเดินสายและใหปลายสายออกไปทางดานหลัง
ของเครื่อง เชื่อมตอสายเขากับเครือขายของคุณ

d คอยๆ ปดฝาครอบเครื่องสแกนโดยใชน้ิวจับ
แตละดานไว

ขอควรระวัง
ระวังอยาใหน้ิวถูกหนีบขณะปดฝาครอบเครือ่งสแกน
ใชน้ิวจับท่ีจับซ่ึงอยูแตละดานของฝาครอบเครือ่งสแกน
เสมอ ขณะเปดและปดฝาครอบ

20 ติดต้ัง MFL-Pro Suite

a ใสแผนซีดีรอมลงในไดรฟซีดีรอม หากหนาจอ
แสดงชื่อรุนปรากฏข้ึน ใหเลือกเครื่องของคุณ  
หากหนาจอแสดงภาษาปรากฏข้ึน ใหเลือกภาษา
ของคุณ

b คลิก ติดต้ัง MFL-Pro Suite และคลิก ใช 
หากคุณยอมรับในขอตกลงเก่ียวกับลิขสิทธ์ิ

จากน้ัน ใหคุณปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

c เลือก การเชื่อมตอเครือขายแบบมีสาย 
(Ethernet) และจากน้ันคลิก ตอไป

ขอควรจํา
ตรวจสอบใหแนใจวาสายเคเบิลไมไดถูกฝาครอบท ับ
หรือมีขอผิดพลาดใดๆ เกิดข้ึน

หมายเหตุ
หากใชงานท้ังสาย USB และสายเครอืขาย ใหวางสาย
ท้ังสองเสนทอดไปตามรองทางเดินสายโดยใหสายเสน
หน่ึงอยูดานบนสายอีกเสนหน่ึง

หมายเหตุ
• หากหนาจอบราเดอรไมปรากฏข้ึนโดยอัตโนมัติ 
ใหคุณไปยัง คอมพิวเตอร (คอมพิวเตอรของฉัน) 

(สําหรับ Windows® 8: คลิกไอคอน  (File 
Explorer) บนแถบงาน และจากน้ันไปท่ี 
คอมพิวเตอร)

ดับเบิลคลิกไอคอนแผนซีดีรอม และจากน้ัน
ดับเบิลคลิก start.exe

• หากหนาจอการควบคุมบัญชีผูใชปรากฏข้ึน คลิก 
อนุญาต หรือ ใช
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d เมื่อหนาจอ ตรวจพบไฟรวอลล/แอนต้ีไวรัส 
ปรากฏข้ึน ใหเลือก เปล่ียนการต้ังคา
พอรทไฟรวอลลเพ่ือเปดใชงานการเชือ่มตอ
เครอืขายและดําเนินการติดต้ังตอไป (แนะนํา) 
และจากน้ันคลิก ตอไป

หากคุณไมไดใชงานไฟรวอลล Windows® โปรดดู
คําแนะนําท่ีใหมากับซอฟตแวรไฟรวอลล เพ่ือดู
ขอมูลเก่ียวกับวิธีการเพ่ิมพอรตเครือขายตอไปน้ี

 สําหรับการสแกนเครือขาย ใหเพ่ิม UDP พอรต 
54925

 สําหรับการรับโทรสารดวยเครื่อง PC-Fax 
ผานเครือขาย ใหเพ่ิม UDP พอรต 54926

 หากคุณยังคงพบปญหาเก่ียวกับการเชื่อมตอ
เครือขาย ใหเพ่ิม UDP พอรต 137 และ 161

e การติดต้ังไดรเวอรบราเดอรจะเริ่มตนโดยอัตโนมัติ 
หนาจอการติดต้ังอีกหนาจอหน่ึงจะปรากฏข้ึนตามกัน

f ถาหนาจอ Environmental Advice for 
Imaging Equipment (คําแนะนําสภาพแวดลอม
สําหรบัอุปกรณสรางภาพ) ปรากฏข้ึน ใหคลิก ตอไป

g เมื่อหนาจอ การลงทะเบียนออนไลน ปรากฏข้ึน 
ใหทําตามคําแนะนําบนหนาจอท่ีปรากฏ แลวเลือก 
ตอไป

h หากคุณไมตองการต้ังคาเครื่องพิมพของคุณเป ็น
เครือ่งพิมพเริ่มตน ใหลบเครื่องหมายตรงชองใส
เครือ่งหมายของ ต้ังเปนเครื่องพิมพเริ่มตน ออก 
แลวคลิก ตอไป

i เมื่อหนาตาง การติดต้ังเสรจ็ส้ิน ปรากฏข้ึน 
ใหยืนยันการต้ังคา และจากน้ันคลิก ตอไป

21 ส้ินสุดการทํางานและ
รีสตารต

a คลิก ส้ินสุด เพ่ือรีสตารตคอมพิวเตอร ซ่ึงหลังจาก
ท่ีคุณทําการรีสตารตคอมพิวเตอรแลว คุณจําเปน
ตองทําการล็อกออนในฐานะผูดูแลระบบ

หมายเหตุ
• หากเชื่อมตอเครื่องเขากับเครอืขายมากกวาหน่ึง
เครือ่ง ใหเลือกเครื่องของคุณจากรายการ แลวคลิก 
ตอไป 
หนาตางน้ีจะไมปรากฏข้ึน หากคุณทําการเชื่อมต อ
เครือ่งเขากับเครือขายเพียงหน่ึงเครื่องเทาน้ัน ซ่ึง
เครือ่งท่ีคุณทําการเชื่อมตอจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ

• หากไมพบเครื่องของคุณบนเครอืขาย ใหยืนยัน
การต้ังคาเครือขายของคุณโดยทําตามคําแนะนํา
บนหนาจอ

หมายเหตุ
• หามยกเลิกหนาจอใดๆ ระหวางการติดต้ัง อาจใช
เวลาสักครูกวาท่ีทุกหนาจอจะปรากฏข้ึน

• หากหนาจอ การรักษาความปลอดภัยของ 
Windows ปรากฏข้ึน ใหคลิกท่ีชองใสเครื่องหมาย 
และคลิก ติดต้ัง เพ่ือใหการติดต้ังเสรจ็สมบูรณ
อยางถูกตอง

หมายเหตุ
• หากมขีอความแสดงความผิดพลาดปรากฏข้ึน
ระหวางการติดต้ังซอฟตแวร ทําอยางใดอยางหน่ึง
ตอไปน้ี:

- ผูใช Windows® XP, Windows Vista® และ 
Windows® 7: ใหรัน การวินิจฉัยการติดต้ัง 

ซ่ึงอยูใน  (เริ่ม) > All Programs > 
Brother > MFC-XXXX LAN (ซ่ึง XXXX 
หมายถึงชื่อรุนของคุณ)

- ผูใช Windows® 8: ถาตองการรนั 

การวินิจฉัยการติดต้ัง ดับเบิลคลิก  
(Brother Utilities) บนเดสกทอป และจากน้ัน
คลิกรายการแบบดึงลง และเลือกรุนของคุณ 
(หากยังไมไดเลือก) คลิก เครื่องมือ ในแถบ
นําทางดานซาย

• หนาตาง Windows® Security หรือซอฟตแวร
ปองกันไวรัสอาจปรากฏข้ึนเมื่อใชงานเครื่องหรือ
ซอฟตแวรของเครื่อง ท้ังน้ีข้ึนอยูกับการต้ังคา
การรกัษาความปลอดภัยของคุณ โปรดอนุญาต
หรอืยินยอมใหดําเนินการตอไป
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b หนาจอตอไปน้ีจะปรากฏข้ึน

• เมื่อหนาจอ การต้ังคาการอัพเดตซอฟตแวร 
ปรากฏข้ึน ใหเลือกการต้ังคาการอัพเดต
ซอฟตแวรท่ีคุณตองการ แลวคลิก ตกลง

• เมื่อโปรแกรมการคนควาและสนับสนุนผลิตภัณฑ
ของบราเดอรปรากฏข้ึน ใหเลือกการต้ังคาท่ีคุณ
ตองการ แลวทําตามคําแนะนําบนหนาจอ

22 ติดต้ัง MFL-Pro Suite 
บนคอมพิวเตอรเคร่ืองอื่น
เพ่ิมเติม (ถาจําเปน)

หากคุณตองการใชเครื่องของคุณรวมกับคอมพิวเตอรหลาย
เครื่องบนเครือขาย ใหคุณทําการติดต้ัง MFL-Pro Suite 
ในคอมพิวเตอรแตละเครือ่ง ไปยังข้ันตอนท่ี 20 ในหนา 21 
และดูท่ีข้ันตอนท่ี 18 ในหนา 20 กอนท่ีจะติดต้ัง

หากตองการติดต้ังแอพพลิเคช่ันตัวเลือก:

ตอจากนี้ไปยัง
หนา 41

หมายเหตุ
• การอัพเดตซอฟตแวรและโปรแกรมการคนควาและ
สนับสนุนผลิตภัณฑของบราเดอร คุณจําเปนตอง
เชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอรเขากับระบบอินเทอรเน็ต

• เมื่อคุณติดต้ัง MFL-Pro Suite จะมีการติดต้ัง 
Brother Help ใหดวยโดยอัตโนมัติ Brother Help 
จะชวยใหคุณสามารถเขาถึง Brother Solutions 

Center ไดเมื่อคุณคลิก  ในถาดระบบ

หมายเหตุ
ใบอนุญาตเครอืขาย (Windows®) 
ผลิตภัณฑน้ีประกอบดวยใบอนุญาตเครื่อง PC สําหรับ
ผูใชสูงสุดสองคน ใบอนุญาตน้ีสนับสนุนการติดต ั้ง 
MFL-Pro Suite รวมถึง Nuance™ PaperPort™ 12SE 
บนเครื่อง PC สูงสุดสองเครื่องในเครอืขาย หากคุณ
ตองการใชเครือ่ง PC มากกวาสองเครื่องท่ีมีการติดต้ัง 
Nuance™ PaperPort™ 12SE ไว โปรดซ้ือชุด 
Brother NL-5 ซ่ึงมีชุดสัญญาใบอนุญาตเครื่อง PC 
หลายสิทธ์ิ สําหรบัผูใชเพ่ิมเติมไดถึงหาคน ในการซ้ือ
ชุด NL-5 ใหติดตอสวนงานบริการลูกคาของบราเดอร 
หรือตัวแทนจําหนายบราเดอรในทองถิ่นของคุณ  

สิ้นสุด การติดต้ังเสร็จสมบูรณแลว

หมายเหตุ
• ถาตองการใชอุปกรณมือถือกับเครื่อง Brother 
ของคุณ ใหดูคูมือผูใชโดยการเขาใช Brother 
Solutions Center ท่ี 
http://solutions.brother.com/ และคลิกคูมือ
บนหนาท่ีมีรุนของคุณ

• ผูใช Windows® 8: ถาคูมือ Brother ท่ีมาพรอมกับ
แผนซีดีรอมอยูในรูปแบบ PDF ใหใช Adobe® 
Reader® เพ่ือเปดไฟลเหลาน้ัน หาก Adobe® 
Reader® ถูกติดต้ังบนคอมพิวเตอร แตไมสามารถ
เปดไฟลใน Adobe® Reader® ได ใหเปล่ียนการ
เชื่อมโยงโปรแกรมสําหรับเปดไฟล PDF (ดูท่ี 
วิธีเปดไฟล PDF ใน Adobe® Reader® 
(Windows® 8) หนา 43)

http://solutions.brother.com/
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สําหรับผูใช Macintosh Wired network อินเทอรเฟส 
(Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)

18 กอนการติดต้ัง

ตรวจสอบใหแนใจวาเครื่องของคุณไดเสียบสายไฟ และ
เปดเครือ่ง Macintosh แลว พรอมท้ัง ทําการล็อกออน
ในฐานะผูดูแลระบบ

19 เชือ่มตอสายเครือขาย

a ยกฝาครอบเครื่องสแกนข้ึนจนล็อคเขาท่ีในตําแหน ง
เปด

b ตอสายเครอืขายเขากับพอรตอีเทอรเน็ตท่ีมี
สัญลักษณ  กํากับไว a ท้ังน้ี พอรตอีเทอรเน็ต
จะอยูดานในของตัวเครื่อง ตามท่ีแสดงไวในกรอบ
อธิบายภาพดานลาง ดึงฝาครอบปองกันสีสมออก b 
กอนจะเชื่อมตอสาย

c คอยๆ วางสายเครือขาย ทอดไปตามรองทางเดิน
สายและใหปลายสายออกไปทางดานหลังของ
เครือ่ง เชื่อมตอสายเขากับเครือขายของคุณ

หมายเหตุ
• สําหรบัผูใช Mac OS X v10.6.0 ถึง 10.6.7 
ใหอัพเกรดเปน Mac OS X v10.6.8 - 10.8.x

• หากคุณไดต้ังคาเครื่องสําหรับเครือขายแบบไร สาย
ไวแลว และตองการต้ังคาบนเครือขายแบบใชสาย 
คุณควรตรวจสอบวา Network I/F (อินเทอรเฟส
เครอืขาย) ของเครื่องถูกต้ังคาไวท่ี Wired LAN 
(LAN แบบใชสาย) อินเทอรเฟสเครือขาย
แบบไรสายจะไมทํางานกับการต้ังคาน้ี

ท่ีตัวเครื่อง ใหกด  (Settings (การต้ังคา))
กดปุม All Settings (การต้ังคาท้ังหมด)
กดปุม a หรือ b เพ่ือแสดง Network (เครือขาย)
กดปุม Network (เครือขาย)
กดปุม a หรือ b เพ่ือแสดง Network I/F 
(อินเทอรเฟสเครือขาย)
กดปุม Network I/F (อินเทอรเฟสเครือขาย)
กดปุม Wired LAN (LAN แบบใชสาย)

กดปุม 

ขอควรจํา
ตรวจสอบใหแนใจวาสายเคเบิลไมไดถูกฝาครอบท ับ
หรือมีขอผิดพลาดใดๆ เกิดข้ึน

หมายเหตุ
หากใชงานท้ังสาย USB และสายเครือขาย ใหวางสาย
ท้ังสองเสนทอดไปตามรองทางเดินสายโดยใหสายเสน
หน่ึงอยูดานบนสายอีกเสนหน่ึง

1

2
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d คอยๆ ปดฝาครอบเครื่องสแกนโดยใชน้ิวจับ
แตละดานไว

ขอควรระวัง
ระวังอยาใหน้ิวถูกหนีบขณะปดฝาครอบเครือ่งสแกน
ใชน้ิวจับท่ีจับซ่ึงอยูแตละดานของฝาครอบเครือ่งสแกน
เสมอ ขณะเปดและปดฝาครอบ

20 ติดต้ัง MFL-Pro Suite

a ใสแผนซีดีรอมลงในไดรฟซีดีรอม

b ดับเบิลคลิกท่ีไอคอน Start Here OSX 
(OSX เริ่มตนท่ีน่ี) เพ่ือติดต้ังโปรแกรม หากหนาจอ
แสดงชื่อรุนปรากฏข้ึน ใหเลือกเครื่องของคุณ 

c เลือก Wired Network Connection 
(Ethernet) (การเชื่อมตอเครือขายแบบมีสาย 
(Ethernet)) และจากน้ันคลิก Next (ตอไป) จากน้ัน 
ใหคุณปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

d หลังการติดต้ัง ซอฟตแวรบราเดอรจะคนหาอุปกรณ
บราเดอร ข้ันตอนน้ีจะใชเวลาสักครูจึงจะสมบูรณ

e เลือกเครื่องของคุณจากรายการ แลวคลิก Next 
(ตอไป)

หมายเหตุ
• หากไมพบเครื่องของคุณบนเครือขาย ใหยืนยัน
การต้ังคาเครือขายของคุณ

• คุณสามารถคนหาท่ีอยู MAC ของเครื่อง (ท่ีอยู 
Ethernet) และท่ีอยู IP ไดดวยการพิมพรายงาน
การต้ังคาเครือขาย uuSoftware and Network 
User's Guide (คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรค
สําหรับผูใช)

• ถาหนาจอ Setup Network “Scan to” name 
(ต้ังคาชื่อเครือขาย “สแกนไปท่ี”) ปรากฏข้ึน 
ใหทําตามคําแนะนําดานลาง

1) ปอนชื่อของ Macintosh (ยาวไมเกิน 15 ตัวอักษร)

2) คลิก Next (ตอไป) ไปยัง f

ชื่อท่ีคุณปอนจะปรากฏข้ึนบนหนาจอสัมผัสของ
เครื่อง เมื่อคุณกดปุม Scan (สแกน) และเลือก
ตัวเลือกสแกน uuSoftware and Network User's 
Guide (คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับ
ผูใช)
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f เมื่อหนาจอ Add Printer (เพ่ิมเครื่องพิมพ) 
ปรากฏข้ึน ใหคลิก Add Printer (เพ่ิมเครื่องพิมพ)

g เลือกเครื่องของคุณจากรายการ คลิก Add (เพ่ิม) 
และจากน้ันคลิก Next (ตอไป)

เมื่อหนาจอสนับสนุนปรากฏข้ึน ใหทําตามคําแนะนํา
บนหนาจอ หากคุณตองการดาวนโหลด Presto! 
PageManager คุณยังสามารถดาวนโหลด 
Presto! PageManager ไดภายหลังจากหนาจอ 
Brother Support (การรองรับของบราเดอร) 
คลิก Next (ตอไป)

h เมื่อหนาจอน้ีปรากฏข้ึน ใหคลิก Close (ปด)

การติดต้ัง MFL-Pro Suite เสร็จสมบูรณแลว 
ไปยังขั้นตอนที่ 21  

21 ดาวนโหลดและติดต้ัง 
Presto!  PageManager

เมื่อติดต้ัง Presto! PageManager แลว ความสามารถของ 
OCR จะถูกเพ่ิมใน Brother ControlCenter2 คุณสามารถ
สแกน แบงปน และจัดการรูปถายและเอกสารไดอยาง
งายดายดวย Presto! PageManager

a ในหนาจอ Brother Support (การรองรบั
ของบราเดอร) ใหคลิกไอคอน Presto! 
PageManager เพ่ือไปยังไซตดาวนโหลด 
Presto! PageManager และปฏิบัติตามคําแนะนํา
บนหนาจอ

22 ติดต้ัง MFL-Pro Suite 
บนคอมพิวเตอรเคร่ืองอื่น
เพ่ิมเติม (ถาจําเปน)

หากคุณตองการใชเครื่องของคุณรวมกับคอมพิวเตอรหลาย
เครื่องบนเครือขาย ใหคุณทําการติดต้ัง MFL-Pro Suite 
ในคอมพิวเตอรแตละเครื่อง ไปยังข้ันตอนท่ี 20 ในหนา 25 
และดูท่ีข้ันตอนท่ี 18 ในหนา 24 กอนท่ีจะติดต้ัง

หมายเหตุ
(OS X v10.8.x)

เลือกไดรเวอร Brother MFC-XXXX CUPS 
(ซ่ึง XXXX คือชื่อรุนของคุณ) จากเมนูปอบอัพ 
Use (ใช) 

สิ้นสุด การติดต้ังเสร็จสมบูรณแลว

หมายเหตุ
ถาตองการใชอุปกรณมือถือกับเครื่อง Brother ของค ุณ 
ใหดูคูมือผูใชโดยการเขาใช Brother Solutions 
Center ท่ี http://solutions.brother.com/ 
และคลิกคูมือบนหนาท่ีมีรุนของคุณ

http://solutions.brother.com/
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สําหรับผูใช Wireless Network อินเทอรเฟส

18 กอนเร่ิมตนใชงาน

คุณจําเปนตองต้ังคา การต้ังคาเครอืขายแบบไรสายของเครื่องเพ่ือใหสามารถสื่อสารกับแอคเซสพอยต/เราทเตอรของคุณ
ไดกอน ซ่ึงหลังจากท่ีทําการต้ังคาการสื่อสารกับแอคเซสพอยต/เราทเตอรของคุณแลว เครือ่งคอมพิวเตอรในเครือขายของคุณ
จะสามารถเขาใชงานตัวเครื่องได และเมือ่ตองการใชงานเครื่องจากคอมพิวเตอรเหลาน้ี คุณจําเปนตองทําการติดต้ังไดรเวอร
และซอฟตแวรใหเรียบรอย โดยดูขอมูลเพ่ิมเติมไดจากคําแนะนํากระบวนการต้ังคาและการติดต้ังตอไปน้ี
เพ่ือใหไดผลลัพธในการพิมพเอกสารอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด บราเดอรแนะนําใหคุณวางเครือ่งบราเดอรไวใกลกับ
แอคเซสพอยต/เราทเตอรเครือขายของคุณ เพ่ือลดปญหาการบดบังสัญญาณ ท้ังน้ี วัตถุขนาดใหญ และกําแพงท่ีก้ันระหวาง
อุปกรณท้ังสอง รวมถึงสัญญาณรบกวนจากอุปกรณไฟฟาอ่ืนๆ จะสงผลตอความเร็วในการถายโอนขอมลูเอกสารของคุณ
ดวยปจจัยตางๆ เหลาน้ีการสื่อสารแบบไรสายอาจไมใชวิธีการเชื่อมตอตัวเครื่องท่ีดีท่ีส ุดสําหรับการพิมพขอมูลจากเอกสารและ
แอพพลิเคชั่นทุกประเภท ในกรณีท่ีคุณตองการพิมพไฟลขนาดใหญ อาทิ เอกสารหลายหนาท่ีมีท้ังต ัวอักษรและรูปภาพ 
คุณอาจจําเปนตองเลือกใช Ethernet แบบใชสายในการถายโอนขอมูลท่ีรวดเร็วข้ึนหรือเลือกใชสาย USB เพ่ือความเร็วในการ
ทํางานท่ีเร็วท่ีสุด
แมวาเครื่องบราเดอรของคุณสามารถใชไดท้ังเครือขายแบบใชสายและแบบไรสาย เครือ่งจะสามารถใชวิธีการเชื่อมตอได
แบบเดียวในแตละครั้ง

คําแนะนําตอไปน้ีใชสําหรับโหมดโครงสรางพ้ืนฐาน (เชื่อมตอกับคอมพิวเตอรผานแอคเซสพอยต/เราทเตอร)
โหมดโครงสรางพื้นฐาน

a แอคเซสพอยต/เราทเตอร
b เครื่องเครอืขายแบบไรสาย (เครื่องของคุณ) ถูกเชื่อมตอกับแอคเซสพอยต/เราทเตอร
c คอมพิวเตอรท่ีใชระบบไรสายไดซ่ึงเชื่อมตอกับแอคเซสพอยต/เราทเตอร
d คอมพิวเตอรท่ีใชระบบใชสายซ่ึงเชื่อมตอกับแอคเซสพอยต/เราทเตอร
e โทรศัพทเคล่ือนท่ีซ่ึงเชื่อมตอกับแอคเซสพอยต/เราทเตอร

โปรดตรวจสอบใหแนใจวาการต้ังคาเครือขายแบบไรสายของเครื่องตรงกับแอคเซสพอยต/เราทเตอร 

หมายเหตุ
หากคุณไดทําการต้ังคา การต้ังคาเครือขายแบบไรสายของเครื่องไวกอนหนาน้ีแลว คุณจําเปนตองต้ังคาการต้ังคา
เครือขายใหมอีกครั้ง กอนท่ีจะต้ังคาการต้ังคาระบบไรสาย 

ท่ีตัวเครื่อง ใหกด  (Settings (การต้ังคา)) กดปุม All Settings (การต้ังคาท้ังหมด) 
กด a หรือ b เพ่ือแสดง Network (เครอืขาย) กดปุม Network (เครือขาย) 
กด a หรือ b เพ่ือแสดง Network Reset (ต้ังคาเครือขายใหม) กดปุม Network Reset (ต้ังคาเครือขายใหม) 
กดปุม Yes (ใช) เพ่ือยอมรับ กดปุม Yes (ใช) คางไวเปนเวลา 2 วินาทีเพ่ือยืนยัน

หมายเหตุ
ในการต้ังคาเครื่องของคุณในโหมด Ad-hoc (เชื่อมตอกับคอมพิวเตอรท่ีใชระบบไรสายไดโดยไมมีจดุแอคเซสพอยต/
เราทเตอร) ดูคําแนะนําไดใน Software and Network User's Guide (คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผู ใช) 
ในแผนซีดีรอม
หากตองการดู Software and Network User's Guide (คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผู ใช):
1 เปดคอมพิวเตอร ใสแผนซีดีรอมลงในไดรฟซีดีรอม
สําหรับ Windows®:
2 เลือกรุนและภาษาของคุณ เมนูหลักหนาแรกของแผนซีดีรอมจะปรากฏข้ึน
3 คลิก คูมือสําหรับผูใช และจากน้ันคลิก เอกสารแบบ PDF/HTML
4 คลิก Software and Network User’s Guide (คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผู ใช)
สําหรับ Macintosh:
2 ดับเบิลคลิกท่ี User's Guides (คูมือสําหรับผูใช) เลือกรุนและภาษาของคุณ
3 คลิก User's Guides (คูมือสําหรับผูใช) แลวคลิก Software and Network User's Guide (คูมือซอฟตแวร 

และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช)

1

2

3

4

5
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19 เลือกวิธีการติดต้ังระบบไรสาย

คําแนะนําตอไปน้ีจะแสดงวิธีการติดต้ังเครื่องบราเดอร เครือขายแบบไรสาย 3 วิธี เลือกวิธีการเชื่อมตอท่ีคุณตองการ
ใหเหมาะกับสภาพแวดลอมของคุณ
วิธี a เปนวิธีท่ีแนะนําใหใชเพ่ือเชื่อมตอ (Windows® หรือ Macintosh)

a การต้ังคาโดยใชแผนซีดีรอม (Windows® และ Macintosh)

• เราแนะนําใหใชคอมพิวเตอรท่ีเชื่อมตอแบบไรสายกับเครือขายของคุณดวยวิธีน้ี
• อาจจําเปนตองใชสาย USB ในบางกรณี

ตอจากนี้ไปยัง หนา 30
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สําหรับวิธี b และ c ใหเริ่มตนการต้ังคาแบบไรสายไดโดยการกดป ุม  Wi-Fi® บนหนาจอสัมผัส

b การต้ังคาดวยตนเองจากแผงควบคุมโดยใชวิซารดการติดต้ัง (Windows®, Macintosh และ
อุปกรณมอืถือ)

หากแอคเซสพอยต/เราทเตอร ระบบไรสายของคุณไม รองรับ WPS (Wi-Fi Protected Setup™) หรือ AOSS™ 
ใหจดการต้ังคาเครือขายแบบไรสาย ของแอคเซสพอยต/เราทเตอรระบบไรสายลงในพ้ืนท่ีดานลางน้ี

หากคุณตองการความชวยเหลือในระหวางการติดต้ัง และตองการติดตอศูนยบริการลูกคาสัมพันธของ
บราเดอร โปรดแนใจวาคุณมีขอมูล SSID (ชื่อเครือขาย) และคียเครือขายใหพรอม เราไมสามารถ
ชวยคุณในการระบุขอมลูเหลานี้ได

รายการ บันทึกการต้ังคาเครือขายแบบไรสายปจจุบัน

SSID (ชื่อเครือขาย)

คียเครือขาย*
* คียเครอืขายยังสามารถหมายรวมถึง รหัสผาน คียการรักษาความปลอดภัย หรือคียการเขารหัสลับ

หมายเหตุ
หากคุณไมทราบขอมลู (SSID และคียเครือขาย) นี้ คุณจะไมสามารถดําเนินการต้ังคาระบบไรสาย
ตอไปได

ฉันสามารถคนหาขอมูลนี้ไดอยางไร?

1) ตรวจสอบเอกสารท่ีใหมาพรอมกับแอคเซสพอยต/เราทเตอรระบบไรสายของคุณ

2) SSID เริ่มตนสามารถเปนชื่อของผูผลิตหรือชื่อร ุนก็ได

3) หากคุณไมทราบขอมูลการรกัษาความปลอดภัย ใหปร ึกษาผูผลิตเราทเตอร ผูดูแลระบบของคุณ หรือผูใหบริการ
อินเทอรเน็ตของคุณ

ตอจากนี้ไปยัง หนา 31

c การต้ังคาแบบกดครั้งเดียวดวย WPS หรือ AOSS™ (Windows®, Macintosh และอุปกรณมือถือ)
ใชวิธีน้ีหากแอคเซสพอยต/เราทเตอรระบบไรสายของคุณรองรับการต้ังคาระบบไรสายอัตโนมัติ (กดครั้งเดียว) 
(WPS หรือ AOSS™)

ตอจากนี้ไปยัง หนา 33
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20 การต้ังคาโดยใชแผนซีดี
รอม (Windows® และ Macintosh)

สําหรับผูใช Windows®:

a ใสแผนซีดีรอมการติดต้ังท่ีใหมาพรอมกับเคร ื่อง
ลงในไดรฟซีดีรอม หากหนาจอแสดงชื่อรุน
ปรากฏข้ึน ใหเลือกเครื่องของคุณ หากหนาจอ
แสดงภาษาปรากฏข้ึน ใหเลือกภาษาของคุณ

b คลิกท่ี ติดต้ัง MFL-Pro Suite และคลิก ใช 
หากคุณยอมรับในขอตกลงเก่ียวกับลิขสิทธ์ิ

จากน้ัน ใหคุณปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

c เลือก การเชื่อมตอเครือขายแบบไรสาย 
และจากน้ันคลิก ตอไป

d เมื่อหนาจอ ตรวจพบไฟรวอลล/แอนต้ีไวรัส 
ปรากฏข้ึน ใหเลือก เปล่ียนการต้ังคา
พอรทไฟรวอลลเพื่อเปดใชงานการเชื่อมตอ
เครือขายและดําเนินการติดต้ังตอไป (แนะนํา) 
และจากน้ันคลิก ตอไป

หากคุณไมไดใชงานไฟรวอลล Windows® โปรดดู
คําแนะนําท่ีใหมากับซอฟตแวรไฟรวอลล เพ่ือดู
ขอมูลเก่ียวกับวิธีการเพ่ิมพอรตเครือขายตอไปน้ี

 สําหรับการสแกนเครือขาย ใหเพ่ิม UDP พอรต 
54925

 สําหรับการรับโทรสารดวยเครื่อง PC-Fax 
ผานเครือขาย ใหเพ่ิม UDP พอรต 54926

 หากคุณยังคงพบปญหาเก่ียวกับการเชื่อมตอ
เครือขาย ใหเพ่ิม UDP พอรต 137 และ 161

e ทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือต้ังคาเครื่อง 
Brother

f เครือ่งของคุณจะพยายามเชื่อมตอกับเครือขาย
แบบไรสาย ซ่ึงจะใชเวลาสักสองถึงสามนาที

 

การต้ังคาระบบไรสายเสร็จสมบูรณแลว  

ไฟ LED แสดง Wi-Fi  บนแผงควบคุม
ติดสวางขึ้น แสดงวา อินเทอรเฟสเครือขาย
ของเครือ่งถูกต้ังคาไวที่ WLAN

เมื่อตองการติดต้ัง MFL-Pro Suite

สําหรับผูใช Windows®:

ตอจากนี้ไปยัง
ข้ันตอนที่ 22-e ใน หนา 37

สําหรับผูใช Macintosh:

ใสแผนซีดีรอมลงในไดรฟซีดีรอม และ
ดับเบิลคลิกท่ี Start Here OSX (OSX เริ่มตนที่นี่) 
เลือก Wireless Network Connection และ
ทําตามคําแนะนําเก่ียวกับการติดต้ังอุปกรณ
ไรสายบนหนาจอคอมพิวเตอรของคุณ เมือ่การ
ติดต้ังเสร็จสมบูรณ ไปยังข้ันตอน 22-e ในหนา 39

หมายเหตุ
• หากหนาจอบราเดอรไมปรากฏข้ึนโดยอัตโนมัติ 
ใหคุณไปยัง คอมพิวเตอร (คอมพิวเตอรของฉัน) 

(สําหรับ Windows® 8: คลิกไอคอน  (File 
Explorer) บนแถบงาน และจากน้ันไปท่ี 
คอมพิวเตอร)

ดับเบิลคลิกไอคอนแผนซีดีรอม และจากน้ัน
ดับเบิลคลิก start.exe

• หากหนาจอการควบคุมบัญชีผูใชปรากฏข้ึน คลิก 
อนุญาต หรือ ใช หมายเหตุ

หากการเชื่อมตอลมเหลว ใหตรวจสอบรหัส
ขอผิดพลาดบนรายงานท่ีพิมพออกมา (หรือบนหนาจอ) 
และดู การแกไขปญหา หนา 34
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20 การต้ังคาดวยตนเองจาก
แผงควบคุมโดยใชวซิารด
การติดต้ัง (Windows®, 
Macintosh และอุปกรณมอืถอื)

a กดปุม  
กดปุม Setup Wizard (วิซารดการติดต้ัง) 

เมื่อ Switch Network interface to 
wireless?  (เปล่ียนอินเทอรเฟสเครือขาย
เปนแบบไรสายหรือไม?) แสดงข้ึน ใหกด Yes 
(ใช) เพ่ือยอมรับ
ข้ันตอนน้ีจะเริม่ตนวิซารดการต้ังคาระบบไร สาย 
หากคุณตองการยกเลิก ใหกดปุม No (ไม)

b เครื่องจะคนหา SSID ท่ีใชงานได จะใชเวลาสักครู 
ในการแสดงรายการ SSID ท่ีใชงานได 
หากรายการ SSID ปรากฏข้ึน ใหกด a หรือ b 
เพ่ือเลือก SSID ท่ีคุณจดไวในข้ันตอนท่ี 19-b 
ในหนา 29 
กดปุม OK (ตกลง) 

หากแอคเซสพอยต/เราทเตอรระบบไรสายของ 
SSID ท่ีเลือกรองรับ WPS และเครื่องรองถามเพ่ือใช 
WPS ไปท่ี c 
หากเครื่องตองการใหคุณใสคียเครอืขาย 
ใหไปยัง d 
หรอืไปยัง e

c กดปุม Yes (ใช) เพ่ือเชื่อมตอเครื่องโดยใช WPS 
(หากคุณเลือกกดปุม No (Manual) (ไม 
(ดวยตนเอง)) เพ่ือดําเนินการต้ังคาดวยตนเอง 
ใหไปยัง d เพ่ือปอนคียเครือขาย)

เมื่อหนาจอสัมผัสแนะนําใหคุณเริ่ม WPS ใหกดปุม 
WPS บนแอคเซสพอยต/เราทเตอรระบบไรสาย
ของคุณ แลวกดปุม Next (ถัดไป) เพ่ือดําเนินการ
ตอ

ไปยัง e

d ปอนคียเครือขาย ท่ีคุณจดไวในข้ันตอนท่ี 19-b 
ในหนา 29 โดยใชหนาจอสัมผัส

กด OK (ตกลง) เมื่อคุณปอนตัวอักษรครบท้ังหมด
แลว จากน้ันกดปุม Yes (ใช) เพ่ือใชการต้ังคา
ของคุณ

e เครือ่งของคุณจะพยายามเชื่อมตอกับเครือขาย
แบบไรสาย ซ่ึงจะใชเวลาสักสองถึงสามนาที

กดปุม OK (ตกลง)

 

การต้ังคาระบบไรสายเสร็จสมบูรณแลว  

ไฟ LED แสดง Wi-Fi  บนแผงควบคุม
ติดสวางขึ้น แสดงวา อินเทอรเฟสเครือขาย
ของเครื่องถูกต้ังคาไวที่ WLAN

หมายเหตุ
• หากรายการไมปรากฏข้ึน ตรวจสอบวาไดเปด
แอคเซสพอยต/เราทเตอรระบบไรสาย และต้ังคา
ใหกระจายสัญญาณ SSID แลว พรอมท้ังขยับเครื่อง
ใหเขาใกลกับแอคเซสพอยต/เราทเตอรระบบไรสาย 
และลองเริ่มตนจาก a อีกครั้ง

• หากแอคเซสพอยตของคุณไมไดต้ังคาใหกระจาย
สัญญาณ SSID คุณตองเพ่ิมชื่อ SSID ดวยตนเอง  
สําหรบัรายละเอียดเพ่ิมเติม ใหดูท่ี Software and 
Network User's Guide (คูมือซอฟตแวร และคูมือ
เน็ทเวิรคสําหรับผูใช)

หมายเหตุ
กด  เพ่ือเลือกระหวางตัวอักษรพิมพเล็ก และ

พิมพใหญ กด  เพ่ือเลือกระหวางตัวอักษร 
ตัวเลข และตัวอักษรพิเศษ (ตัวอักษรท่ีสามารถใชได
อาจแตกตางกันไป ข้ึนอยูกับประเทศของคุณ) หาก
ตองการเล่ือนเคอรเซอรไปทางซายหรือขวา กดป ุม 
d หรือ c

(สําหรับรายละเอียด ดู การใสขอความ หนา 42)

หมายเหตุ
หากการเชื่อมตอลมเหลว ใหตรวจสอบรหัส
ขอผิดพลาดบนรายงานท่ีพิมพออกมา และดู 
การแกไขปญหา หนา 34
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สําหรับผูใชอปุกรณมอืถือ:
• เชื่อมตออุปกรณมือถือของคุณเขากับแอคเซสพอยต/
เราทเตอรระบบไรสายโดยใชการเชื่อมตอ Wi-Fi

• ดาวนโหลดและติดต้ัง iPrint&Scan ของ Brother 
(โทรศัพทท่ีใช Android™/iOS/Windows®) จาก
ไซตดาวนโหลดแอพพลิเคชั่นของอุปกรณมือถือ
ของคุณ คุณสามารถใช AirPrint (iOS) กับเครื่องน้ีได

• หากตองการดาวนโหลดคูมือผูใชสําหรับแอพพลิเคชั่น
ท่ีคุณใชงาน (iPrint&Scan/AirPrint ของ Brother) 
เขาไปท่ี Brother Solutions Center แลวคลิกคูมือ
หนาท่ีมีรุนของคุณ

ตอจากนี้ไปยัง
http://solutions.brother.com/

เมือ่ตองการติดต้ัง MFL-Pro Suite 
ใหดําเนินการขั้นตอนท่ี 21 

สําหรับผูใช Windows®:

ตอจากนี้ไปยัง
หนา 36

สําหรับผูใช Macintosh:

ตอจากนี้ไปยัง
หนา 39

http://solutions.brother.com/
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20 การต้ังคาแบบกดคร้ังเดียวดวย 
WPS หรือ AOSS™ (Windows®, 
Macintosh และอปุกรณมือถือ)

a ยืนยันวาแอคเซสพอยต/เราทเตอรของคุณมี
สัญลักษณ WPS หรือ AOSS™ ดังท่ีแสดงดานลางน้ี

b วางเครื่องบราเดอรใหอยูในระยะการเชื่อมตอ
สัญญาณของแอคเซสพอยต/เราทเตอร WPS หรือ 
AOSS™ ท้ังน้ี ระยะในการเชื่อมตออาจแตกตาง
กันไป ข้ึนอยูกับสิ่งแวดลอมของคุณ สําหรับขอมูล
เพ่ิมเติม โปรดดูท่ีคําแนะนําท่ีมีมาพรอมกับ
แอคเซสพอยต/เราทเตอรของคุณ

c กดปุม  
กด WPS/AOSS

เมื่อ Switch Network interface to wireless?  
(เปล่ียนอินเทอรเฟสเครือขายเปนแบบไรสายหรือ
ไม?) ปรากฏข้ึน ใหกด Yes (ใช) เพ่ือยอมรับ
ข้ันตอนน้ีจะเริม่ตนวิซารดการต้ังคาระบบไร สาย 
หากคุณตองการยกเลิก ใหกดปุม No (ไม)

d เมือ่หนาจอสมัผสัแนะนําใ หคณุเริม่ WPS หรอื AOSS™ 
ใหกดปุม WPS หรอื AOSS™ บนแอคเซสพอยต/
เราทเตอรระบบไรสายของคุณ (สาํหรบัขอมลูเพิ่มเตมิ 
โปรดดูคาํแนะนําท่ีใหมาพรอมกับแอคเซสพอยต/
เราทเตอรระบบไรสายของคุณ) จากนั้น กดปุม OK 
(ตกลง) บนเครือ่ง

คุณลักษณะนี้จะทําการตรวจหาโหมด (WPS หรอื 
AOSS™) ท่ีแอคเซสพอยต/เราทเตอรระบบไรสาย
ของคุณใชเพื่อกําหนดคาเครือ่งของคุณโดยอัตโนมตัิ

กดปุม OK (ตกลง)

 

การต้ังคาระบบไรสายเสร็จสมบูรณแลว  

ไฟ LED แสดง Wi-Fi  บนแผงควบคุม
ติดสวางขึ้น แสดงวา อินเทอรเฟสเครือขาย
ของเครื่องถูกต้ังคาไวที่ WLAN

สําหรับผูใชอุปกรณมือถือ:
• เชื่อมตออุปกรณมอืถือของคุณเขากับแอคเซสพอยต/
เราทเตอรระบบไรสายโดยใชการเชื่อมตอ Wi-Fi

• ดาวนโหลดและติดต้ัง iPrint&Scan ของ Brother 
(โทรศัพทท่ีใช Android™/iOS/Windows®) จาก
ไซตดาวนโหลดแอพพลิเคชั่นของอุปกรณมือถือของคุณ 
คุณสามารถใช AirPrint (iOS) กับเครื่องน้ีได

• หากตองการดาวนโหลดคูมือผูใชสําหรับแอพพลิเคชั่น
ท่ีคุณใชงาน (iPrint&Scan/AirPrint ของ Brother) 
เขาไปท่ี Brother Solutions Center แลวคลิกคูมือ 
หนาท่ีมีรุนของคุณ

ตอจากนี้ไปยัง
http://solutions.brother.com/

เมื่อตองการติดต้ัง MFL-Pro Suite 
ใหดําเนินการขั้นตอนท่ี 21 

สําหรับผูใช Windows®:

ตอจากนี้ไปยัง
หนา 36

สําหรับผูใช Macintosh:

ตอจากนี้ไปยัง
หนา 39

หมายเหตุ
หากแอคเซสพอยต/เราทเตอรของคุณรองรับ WPS 
คุณสามารถต้ังคาเครื่องใหใชวิธีใส PIN (Personal 
Identification Number) ไดเชนกัน uuSoftware and 
Network User's Guide (คูมือซอฟตแวร และคูมือ
เน็ทเวิรคสําหรับผูใช)

หมายเหตุ
หากการเช่ือมตอลมเหลว ใหตรวจสอบรหัสขอผิดพลาดบน
รายงานท่ีพิมพออกมา และดู การแกไขปญหา หนา 34

http://solutions.brother.com/
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การแกไขปญหา

ฉันสามารถคนหาขอมูลการรักษาความปลอดภัยของระบบไรสาย 
(SSID และคียเครือขาย*) ไดอยางไร

* คียเครือขายยังสามารถหมายรวมถึง รหัสผาน คียการรักษาความปลอดภัย หรือคียการเขารหัสลับ

รายงาน LAN แบบไรสาย
หากรายงาน LAN แบบไรสายท่ีพิมพออกมาแสดงการเชื่อมตอลมเหลว ใหตรวจสอบรหัสขอผิดพลาดท่ีพิมพบนรายงาน 
และดูท่ีคําแนะนําตอไปน้ี

หากคุณตองการความชวยเหลือในระหวางการติดต้ัง และตองการติดตอศูนยบริการลูกคาสัมพันธของบราเดอร 
โปรดแนใจวาคุณมีขอมูล SSID (ชื่อเครือขาย) และค ียเครือขายใหพรอม เราไมสามารถชวยคุณในการระบุ
ขอมูลเหลานี้ได

1) ตรวจสอบเอกสารท่ีใหมาพรอมกับแอคเซสพอยต/เราทเตอรระบบไรสายของคุณ

2) SSID เริ่มตนสามารถเปนชื่อของผูผลิตหรอืชื่อร ุนก็ได

3) หากคุณไมทราบขอมูลการรักษาความปลอดภัย ใหปร ึกษาผูผลิตเราทเตอร ผูดูแลระบบของคุณ หรือผูใหบรกิาร
อินเทอรเน็ตของคุณ

รหัสขอผิดพลาด การแกปญหาที่แนะนํา

TS-01

ไมไดเปดใชงานการต้ังคาระบบไรสาย ใหเปดการต้ังคาระบบไรสาย

- หากมีการเชื่อมตอสายเครือขายเขากับเครื่องอยู ใหถอดสายออกและเปดการต้ังคาระบบไรสาย
ของเครื่องเปน ON

ท่ีตัวเครื่อง ใหกด  (Settings (การต้ังคา))
กดปุม All Settings (การต้ังคาท้ังหมด)
กดปุม a หรือ b เพ่ือแสดง Network (เครือขาย)
กดปุม Network (เครือขาย)
กดปุม a หรือ b เพ่ือแสดง Network I/F (อินเทอรเฟสเครือขาย)
กดปุม Network I/F (อินเทอรเฟสเครือขาย)
กดปุม WLAN

กดปุม 

TS-02

ไมพบแอคเซสพอยต/เราทเตอรระบบไรสาย

1. ตรวจสอบ 4 จุดตอไปน้ี

- ตรวจดูใหแนใจวาไดเปดแอคเซสพอยต/เราทเตอรระบบไรสายแลว
- ขยับเครื่องใหออกจากบริเวณท่ีมีสิ่งกีดขวาง หรือขยับเขาใกลกับแอคเซสพอยต/เราทเตอร
- วางเครื่องใหอยูภายในระยะหน่ึงเมตรจากแอคเซสพอยตระบบไรสายขณะกําลังต้ังคาการต้ังคา
ระบบไรสาย

- หากแอคเซสพอยต/เราทเตอรระบบไรสายของคุณใชการฟลเตอรท่ีอยู MAC ใหยืนยันท่ีอยู MAC 
ของเครื่องบราเดอรท่ีใชงานไดในฟลเตอร

2. หากคุณปอน SSID และขอมูลการรักษาความปลอดภัย (SSID/ว ิธี Authentication/Encryption/
คียเครือขาย) ดวยตนเอง ขอมูลอาจไมถูกตอง 
ตรวจสอบ SSID และขอมูลการรักษาความปลอดภัยอีกครั้ง พรอมท้ังทําการปอนขอมูลท่ีถูกตอง
ใหมอีกครั้งหากจําเปน ดู ฉันสามารถคนหาขอมูลการรักษาความปลอดภัยของระบบไรสาย 
(SSID และคียเครือขาย*) ไดอยางไร หนา 34 เพ่ือตรวจสอบใหแนใจ
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TS-04

เครื่องของคุณไมรองรับการใชวิธี Authentication/Encryption ในแอคเซสพอยต/เราทเตอรระบบ
ไรสายท่ีเลือกไว

สําหรับโหมดโครงสรางพ้ืนฐาน ใหเปล่ียนวิธี Authentication และ Encryption ของแอคเซสพอยต/
เราทเตอร
เครื่องของคุณจะรองรับวิธี Authentication ตอไปน้ี:

วิธี Authentication วิธีการเขารหัสลับ

WPA-สวนตัว
TKIP
AES

WPA2-สวนตัว AES

เปด
WEP

ไมมี (ไมมีการเขารหัสลับ)
คียท่ีใชรวมกัน WEP

หากคุณไมสามารถแกไขปญหาได การต้ังคา SSID หรอืเครือขายท่ีคุณปอนอาจไมถูกตอง
ตรวจสอบการต้ังคาเครือขายแบบไรสายอีกครั้ง ดู 
ฉันสามารถคนหาขอมูลการรกัษาความปลอดภัยของระบบไรสาย (SSID และคียเครือขาย*) ไดอยางไร 
หนา 34 เพ่ือตรวจสอบใหแนใจ

สําหรับโหมด Ad-hoc ใหเปล่ียนวิธี Authentication และ Encryption ในคอมพิวเตอรของคุณสําหรับ
การต้ังคาระบบไรสาย
เครื่องของคุณรองรับวิธี Authentication แบบเปดเทาน้ัน ดวย WEP Encryption ท่ีสามารถเลือกใชได

TS-05

ขอมูลการรักษาความปลอดภัย (SSID/คียเครือขาย) ไม ถูกตอง

ตรวจสอบขอมูล SSID และการรกัษาความปลอดภัย (คียเครือขาย) อีกครั้ง ดู 
ฉันสามารถคนหาขอมูลการรกัษาความปลอดภัยของระบบไรสาย (SSID และคียเครือขาย*) ไดอยางไร 
หนา 34 เพ่ือตรวจสอบใหแนใจ
หากเราทเตอรของคุณใช WEP Encryption ใหปอนคียท่ีใช เปนคีย WEP แรก เครื่องบราเดอรของคุณ
รองรบัการใชคีย WEP แรกเทาน้ัน

TS-06

ขอมูลการรักษาความปลอดภัยของระบบไรสาย (วิธี Authentication/Encryption/คียเครือขาย) 
ไมถูกตอง

ตรวจสอบขอมูลการรักษาความปลอดภัยระบบไรสาย (วิธี Authentication/วิธีการเขารหัสลับ/
คียเครอืขาย) ในตาราง TS-04 อีกครั้ง ดู 
ฉันสามารถคนหาขอมูลการรกัษาความปลอดภัยของระบบไรสาย (SSID และคียเครือขาย*) ไดอยางไร 
หนา 34 เพ่ือตรวจสอบใหแนใจ
หากเราทเตอรของคุณใช WEP Encryption ใหปอนคียท่ีใช เปนคีย WEP แรก เครื่องบราเดอรของคุณ
รองรบัการใชคีย WEP แรกเทาน้ัน

TS-07

เครื่องตรวจไมพบแอคเซสพอยต/เราทเตอรระบบไร สายท่ีมี WPS หรอื AOSS™ ท่ีเปดใชงานอยู

หากคุณตองการต้ังคาการต้ังคาระบบไรสายดวย WPS หรือ AOSS™ คุณจําเปนตองใชงานท้ังเครื่อง
ของคุณและแอคเซสพอยต/เราทเตอรระบบไรสายของคุณ
ตรวจสอบวาแอคเซสพอยต/เราทเตอรระบบไรสายรองรับ WPS หรือ AOSS™ และลองเริ่มตนอีกครั้ง

หากคุณไมทราบวิธีการใชงานแอคเซสพอยต/เราทเตอรระบบไรสายดวย WPS 
หรือ AOSS™ ใหดูเอกสารท่ีใหมาพรอมกับแอคเซสพอยต/เราท เตอรระบบ
ไรสายของคุณ สอบถามผูผลิตแอคเซสพอยต/เราทเตอรของคุณ หรือ
สอบถามผูดูแลระบบเครอืขายของคุณ

TS-08

ตรวจพบจุดเขาใชงานมากกวาสองตัวท่ีมีการเปดใชงาน WPS หรือ AOSS™ อยู

- ตรวจสอบวามีแอคเซสพอยต/เราทเตอรเพียงตัวเด ียวภายในชวงระยะท่ีมีการเปดใชงานวิธี WPS 
หรอื AOSS™ อยูและลองอีกครั้ง

- ลองเริ่มตนอีกครั้งหลังจากน้ันสองถึงสามนาที เพ่ือหลีกเล่ียงสัญญาณรบกวนจากแอคเซสพอยตอ่ืน
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ติดต้ังไดรเวอรและซอฟตแวร 
(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)

21 กอนการติดต้ัง

ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดเปดคอมพิวเตอรของค ุณแลว 
พรอมท้ัง ทําการล็อกออนในฐานะผูดูแลระบบ

22 ติดต้ัง MFL-Pro Suite

a ใสแผนซีดีรอมลงในไดรฟซีดีรอม หากหนาจอ
แสดงชื่อรุนปรากฏข้ึน ใหเลือกเครือ่งของคุณ  
หากหนาจอแสดงภาษาปรากฏข้ึน ใหเลือกภาษา
ของคุณ

b คลิก ติดต้ัง MFL-Pro Suite และคลิก ใช หาก
คุณยอมรับในขอตกลงเก่ียวกับลิขสิทธ์ิ

จากน้ัน ใหคุณปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

c เลือก การเชื่อมตอเครือขายแบบไรสาย และ
จากน้ันคลิก ตอไป

d เมื่อหนาจอ ตรวจพบไฟรวอลล/แอนต้ีไวรัส 
ปรากฏข้ึน ใหเลือก เปล่ียนการต้ังคา
พอรทไฟรวอลลเพ่ือเปดใชงานการเชือ่มตอ
เครอืขายและดําเนินการติดต้ังตอไป (แนะนํา) 
และจากน้ันคลิก ตอไป

หากคุณไมไดใชงานไฟรวอลล Windows® โปรดดู
คําแนะนําท่ีใหมากับซอฟตแวรไฟรวอลล เพ่ือดู
ขอมูลเก่ียวกับวิธีการเพ่ิมพอรตเครือขายตอไปน้ี

 สําหรับการสแกนเครือขาย ใหเพ่ิม UDP พอรต 
54925

 สําหรับการรับโทรสารดวยเครื่อง PC-Fax 
ผานเครือขาย ใหเพ่ิม UDP พอรต 54926

 หากคุณยังคงพบปญหาเก่ียวกับการเชื่อมตอ
เครือขาย ใหเพ่ิม UDP พอรต 137 และ 161

หมายเหตุ
• หากมีการเปดใชงานโปรแกรมอยู ใหปดโปรแกรม
เหลาน้ันลงไปกอน

• หนาจออาจแตกตางกันไป ท้ังน้ีข้ึนอยูกับระบบ
ปฏิบัติการของคุณ

• แผนซีดีรอมจะรวม Nuance™ PaperPort™ 12SE* 
ซอฟตแวรน้ีสนับสนุน Windows® XP Home (SP3 
หรือใหมกวาน้ัน), XP Professional (SP3 
หรือใหมกวาน้ัน), XP Professional x64 Edition 
(SP2 หรือใหมกวาน้ัน), Windows Vista® (SP2 
หรือใหมกวาน้ัน), Windows® 7 และ Windows® 8 
อัพเดตเปน Windows® Service Pack ลาสุดกอนท่ี
จะติดต้ัง MFL-Pro Suite

* (MFC-J3520)
สําหรับผูใชในฮองกง/ไตหวัน แผนซีดีรอมจะรวม Presto! 
PageManager แทน Nuance™ PaperPort™12SE

หมายเหตุ
• หากหนาจอบราเดอรไมปรากฏข้ึนโดยอัตโนมัติ 
ใหคุณไปยัง คอมพิวเตอร (คอมพิวเตอรของฉัน) 

(สําหรับ Windows® 8: คลิกไอคอน  (File 
Explorer) บนแถบงาน และจากน้ันไปท่ี 
คอมพิวเตอร)

ดับเบิลคลิกไอคอนแผนซีดีรอม และจากน้ัน
ดับเบิลคลิก start.exe

• หากหนาจอการควบคุมบัญชีผูใชปรากฏข้ึน คลิก 
อนุญาต หรือ ใช
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e เลือกเครื่องของคุณจากรายการ แลวคลิก ตอไป

f การติดต้ังไดรเวอรบราเดอรจะเริ่มตนโดยอัตโนมัติ 
หนาจอการติดต้ังอีกหนาจอหน่ึงจะปรากฏข้ึนตามกัน

g ถาหนาจอ Environmental Advice for 
Imaging Equipment (คําแนะนําสภาพแวดลอม
สําหรับอุปกรณสรางภาพ) ปรากฏข้ึน ใหคลิก ตอไป

h เมื่อหนาจอ การลงทะเบียนออนไลน ปรากฏข้ึน 
ใหทําตามคําแนะนําบนหนาจอท่ีปรากฏ แลวเลือก 
ตอไป

i หากคุณไมตองการต้ังคาเครื่องพิมพของคุณเป ็น
เครื่องพิมพเริ่มตน ใหลบเครือ่งหมายตรงชองใส
เครื่องหมายของ ต้ังเปนเครื่องพิมพเริ่มตน ออก 
แลวคลิก ตอไป

j เมื่อหนาตาง การติดต้ังเสร็จส้ิน ปรากฏข้ึน 
ใหยืนยันการต้ังคา และจากน้ันคลิก ตอไป

23 ส้ินสุดการทํางานและ
รีสตารต

a คลิก ส้ินสุด เพ่ือรีสตารตคอมพิวเตอร ซ่ึงหลังจาก
ท่ีคุณทําการรีสตารตคอมพิวเตอรแลว คุณจําเปน
ตองทําการล็อกออนในฐานะผูดูแลระบบ

หมายเหตุ
• หากไมพบเครื่องของคุณบนเครือขาย ใหยืนยันการ
ต้ังคาเครอืขายของคุณโดยทําตามคําแนะนําบนหนา
จอ หากคุณพบปญหาน้ีใหไปยังข้ันตอนท่ี 19-b 
ในหนา 29 และติดต้ังการเชื่อมตอแบบไรสายอีกคร ั้ง

• หากคุณใชงาน WEP และหนาจอสัมผัสแสดง 
Connected (เชื่อมตอแลว) แตไมพบเครื่อง
ของคุณบนเครือขาย ตรวจสอบใหแนใจวาไดปอน
คีย WEP อยางถูกตองแลว ซ่ึงคีย WEP ดังกลาว
จําเปนตองเปนตัวพิมพใหญ-พิมพเล็กท่ีตรงกัน

หมายเหตุ
• หามยกเลิกหนาจอใดๆ ระหวางการติดต้ัง อาจใช
เวลาสักครูกวาท่ีทุกหนาจอจะปรากฏข้ึน

• หากหนาจอ การรักษาความปลอดภัยของ 
Windows ปรากฏข้ึน ใหคลิกท่ีชองใสเครื่องหมาย 
และคลิก ติดต้ัง เพ่ือใหการติดต้ังเสรจ็สมบูรณ
อยางถูกตอง

หมายเหตุ
• หากมีขอความแสดงความผิดพลาดปรากฏข้ึน
ระหวางการติดต้ังซอฟตแวร ทําอยางใดอยางหนึ่ง
ตอไปน้ี:

- ผูใช Windows® XP, Windows Vista® และ 
Windows® 7: ใหรัน การวินิจฉัยการติดต้ัง 

ซ่ึงอยูใน  (เริม่) > All Programs > 
Brother > MFC-XXXX LAN (ซ่ึง XXXX 
หมายถึงชื่อรุนของคุณ)

- ผูใช Windows® 8: ถาตองการรัน 

การวินิจฉัยการติดต้ัง ดับเบิลคลิก  
(Brother Utilities) บนเดสกทอป และจากน้ัน
คลิกรายการแบบดึงลงและเลือกรุนของคุณ 
(หากยังไมไดเลือก) คลิก เครือ่งมือ ในแถบ
นําทางดานซาย

• หนาตาง Windows® Security หรือซอฟตแวร
ปองกันไวรัสอาจปรากฏข้ึนเมื่อใชงานเครื่องหรือ
ซอฟตแวรของเครื่อง ท้ังน้ีข้ึนอยูกับการต้ังคา
การรกัษาความปลอดภัยของคุณ โปรดอนุญาตหรือ
ยินยอมใหดําเนินการตอไป
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b หนาจอตอไปน้ีจะปรากฏข้ึน

• เมื่อหนาจอ การต้ังคาการอัพเดตซอฟตแวร 
ปรากฏข้ึน ใหเลือกการต้ังคาการอัพเดต
ซอฟตแวรท่ีคุณตองการ แลวคลิก ตกลง

• เมื่อโปรแกรมการคนควาและสนับสนุนผลิตภัณฑ
ของบราเดอรปรากฏข้ึน ใหเลือกการต้ังคาท่ี
คุณตองการ แลวทําตามคําแนะนําบนหนาจอ

24 ติดต้ัง MFL-Pro Suite 
บนคอมพิวเตอรเคร่ืองอื่น
เพ่ิมเติม (ถาจําเปน)

หากคุณตองการใชเครื่องของคุณรวมกับคอมพิวเตอรหลาย
เครื่องบนเครือขาย ใหคุณทําการติดต้ัง MFL-Pro Suite 
ในคอมพิวเตอรแตละเครื่อง ไปยังข้ันตอนท่ี 21 ในหนา 36

หากตองการติดต้ังแอพพลิเคช่ันตัวเลือก:

ตอจากนี้ไปยัง
หนา 41

หมายเหตุ
• การอัพเดตซอฟตแวรและโปรแกรมการคนควาและ
สนับสนุนผลิตภัณฑของบราเดอร คุณจําเปนตอง
เชื่อมตอเครือ่งคอมพิวเตอรเขากับระบบอินเทอรเน็ต

• เมื่อคุณติดต้ัง MFL-Pro Suite จะมีการติดต้ัง 
Brother Help ใหดวยโดยอัตโนมัติ Brother Help 
จะชวยใหคุณสามารถเขาถึง Brother Solutions 

Center ไดเมื่อคุณคลิก  ในถาดระบบ

หมายเหตุ
ใบอนุญาตเครือขาย (Windows®) 
ผลิตภัณฑน้ีประกอบดวยใบอนุญาตเครื่อง PC สําหรับ
ผูใชสูงสุดสองคน ใบอนุญาตน้ีสนับสนุนการติดต ั้ง 
MFL-Pro Suite รวมถึง Nuance™ PaperPort™ 12SE 
บนเครื่อง PC สูงสุดสองเครื่องในเครือขาย หากคุณ
ตองการใชเครือ่ง PC มากกวาสองเครื่องท่ีมีการติดต้ัง 
Nuance™ PaperPort™ 12SE ไว โปรดซ้ือชุด 
Brother NL-5 ซ่ึงมีชุดสัญญาใบอนุญาตเครื่อง PC 
หลายสิทธ์ิ สาํหรับผูใชเพ่ิมเติมไดถึงหาคน ในการซ้ือ
ชุด NL-5 ใหติดตอสวนงานบริการลูกคาของบราเดอร 
หรือตัวแทนจําหนายบราเดอรในทองถิ่นของคุณ  

สิ้นสุด การติดต้ังเสร็จสมบูรณแลว

หมายเหตุ
ผูใช Windows® 8: ถาคูมือ Brother ท่ีมาพรอมกับ
แผนซีดีรอมอยูในรปูแบบ PDF ใหใช Adobe® 
Reader® เพ่ือเปดไฟลเหลาน้ัน หาก Adobe® 
Reader® ถูกติดต้ังบนคอมพิวเตอร แตไมสามารถ
เปดไฟลใน Adobe® Reader® ได ใหเปล่ียนการ
เชื่อมโยงโปรแกรมสําหรับเปดไฟล PDF (ดูท่ี 
วิธีเปดไฟล PDF ใน Adobe® Reader® 
(Windows® 8) หนา 43)
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ติดต้ังไดรเวอรและซอฟตแวร (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x) 

21 กอนการติดต้ัง

ตรวจสอบใหแนใจวาเครือ่งของคุณไดเสียบสายไฟ และ
เปดเครือ่ง Macintosh แลว พรอมท้ัง ทําการล็อกออน
ในฐานะผูดูแลระบบ

22 ติดต้ัง MFL-Pro Suite

a ใสแผนซีดีรอมลงในไดรฟซีดีรอม

b ดับเบิลคลิกท่ีไอคอน Start Here OSX 
(OSX เริ่มตนท่ีน่ี) เพ่ือติดต้ังโปรแกรม หากหนาจอ
แสดงชื่อรุนปรากฏข้ึน ใหเลือกเครื่องของคุณ 

 

c เลือก Wireless Network Connection 
(การเชื่อมตอเครือขายแบบไรสาย) และจากน้ันคล ิก 
Next (ตอไป)

d หลังการติดต้ัง ซอฟตแวรบราเดอรจะคนหาอุปกรณ
บราเดอร ข้ันตอนน้ีจะใชเวลาสักครูจึงจะสมบูรณ

e เลือกเครื่องของคุณจากรายการ แลวคลิก Next 
(ตอไป)

f การติดต้ังไดรเวอรบราเดอรจะเริ่มตนโดยอัตโนมัติ 
โปรดรอซอฟตแวรเพ่ือติดต้ัง

หมายเหตุ
สําหรับผูใช Mac OS X v10.6.0 ถึง 10.6.7 
ใหอัพเกรดเปน Mac OS X v10.6.8 - 10.8.x

หมายเหตุ
หากการต้ังคาระบบไรสายลมเหลว หนาจอ 
Wireless Device Setup Wizard (วิซารด
การติดต้ังอุปกรณไรสาย) จะปรากฏข้ึน ปฏิบัติตาม
คําแนะนําบนหนาจอ เพ่ือดําเนินการต้ังคาระบบไรสาย
ใหเสร็จสมบูรณ

หมายเหตุ
• คุณสามารถคนหาท่ีอยู MAC ของเครื่อง (ท่ีอยู 

Ethernet) และท่ีอยู IP ไดดวยการพิมพรายงาน
การต้ังคาเครือขาย uuSoftware and Network 
User's Guide (คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรค
สําหรับผูใช)

• ถาหนาจอ Setup Network “Scan to” name 
(ต้ังคาชื่อเครือขาย “สแกนไปท่ี”) ปรากฏข้ึน 
ใหทําตามคําแนะนําดานลาง

 

1) ปอนชื่อของ Macintosh (ยาวไมเกิน 15 ตัวอักษร)
2) คลิก Next (ตอไป) ไปยัง g
ชื่อท่ีคุณปอนจะปรากฏข้ึนบนหนาจอสัมผัสของ
เครื่อง เมื่อคุณกดปุม Scan (สแกน) และเลือก
ตัวเลือกสแกน uuSoftware and Network User's 
Guide (คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับ
ผูใช)
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g เมื่อหนาจอ Add Printer (เพ่ิมเครื่องพิมพ) 
ปรากฏข้ึน ใหคลิก Add Printer (เพ่ิมเครื่องพิมพ)

h เลือกเครื่องของคุณจากรายการ คลิก Add (เพ่ิม) 
และจากน้ันคลิก Next (ตอไป)

เมื่อหนาจอสนับสนุนปรากฏข้ึน ใหทําตามคําแนะนํา
บนหนาจอ หากคุณตองการดาวนโหลด Presto! 
PageManager คุณยังสามารถดาวนโหลด 
Presto! PageManager ไดภายหลังจากหนาจอ 
Brother Support (การรองรับของบราเดอร) 
คลิก Next (ตอไป)

i เมื่อหนาจอน้ีปรากฏข้ึน ใหคลิก Close (ปด)

การติดต้ัง MFL-Pro Suite เสร็จสมบูรณแลว 
ไปยังขั้นตอนที่ 23  

23 ดาวนโหลดและติดต้ัง 
Presto! PageManager

เมื่อติดต้ัง Presto! PageManager แลว ความสามารถของ 
OCR จะถูกเพ่ิมใน Brother ControlCenter2 คุณสามารถ
สแกน แบงปน และจัดการรูปถายและเอกสารไดอยาง
งายดายดวย Presto! PageManager

a ในหนาจอ Brother Support (การรองรบั
ของบราเดอร) ใหคลิกไอคอน Presto! 
PageManager เพ่ือไปยังไซตดาวนโหลด 
Presto! PageManager และปฏิบัติตามคําแนะนํา
บนหนาจอ

24 ติดต้ัง MFL-Pro Suite 
บนคอมพิวเตอรเคร่ืองอื่น
เพ่ิมเติม (ถาจําเปน)

หากคุณตองการใชเครื่องของคุณรวมกับคอมพิวเตอรหลาย
เครื่องบนเครือขาย ใหคุณทําการติดต้ัง MFL-Pro Suite 
ในคอมพิวเตอรแตละเครื่อง ไปยังข้ันตอนท่ี 21 ในหนา 39

หมายเหตุ
(OS X v10.8.x)

เลือกไดรเวอร Brother MFC-XXXX CUPS 
(ซ่ึง XXXX คือชื่อรุนของคุณ) จากเมนูปอบอัพ 
Use (ใช) 

สิ้นสุด การติดต้ังเสร็จสมบูรณแลว
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Windows®ติดตั้งแอพพลิเคช่ันตัวเลือก

1 ติดต้ังแอพพลิเคชัน่
ตัวเลือก

BookScan&Whiteboard Suite ไดรับการ
สนับสนุนจาก Reallusion, Inc
BookScan Enhancer เปนแอพพลิเคชั่นท่ีชวยใหคุณ
ทําการแกไขภาพหนังสือท่ีสแกนมาไดโดยอัตโนมัต ิ
Whiteboard Enhancer เปนแอพพลิเคชั่นท่ีชวยใหคุณ
ขจัดสิ่งท่ีไมตองการออก และปรับตัวหนังสือและภาพจาก
รูปถายท่ีถายจากไวทบอรดใหชัดเจนข้ึน

a เปดเมนูหนาแรกอีกครัง้ดวยการดันแผนซีดีรอม
ออกมาแลวใสใหม หรอืดับเบิลคลิกท่ีโปรแกรม 
start.exe จากโฟลเดอรหลัก

หากหนาจอแสดงภาษาปรากฏข้ึน ใหเลือกภาษา
ของคุณ

b เมนูบนสุด ของแผนซีดีรอมจะปรากฏข้ึน แลวเลือก 
แอพพลิเคชั่นเพิ่มเติม

c คลิกปุมของแอพพลิเคชั่นท่ีคุณตองการติดต้ัง

d เมื่อการติดต้ังเสร็จสมบูรณ คลิกปุมท่ีแอพพล ิเคชั่น
ถัดไปท่ีคุณตองการติดต้ัง

หากตองการออกจากโปรแกรม คลิก ออก หมายเหตุ
• ตองเปดเครื่องและเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร

• บางแอพพลิเคชั่นตองเขาใชอินเทอรเน็ต

• ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดทําการล็อกออนในฐานะ
ผูดูแลระบบ

• แอพพลิเคชั่นน้ีไมสามารถใชไดกับ Windows 
Server® รุน 2003/2008/2012

หมายเหตุ
หากตองการเริ่มใชงาน BookScan&Whiteboard 
Suite ดับเบิลคลิกท่ีไอคอนทางลัดบนเดสกทอป
ของคุณ
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สําหรับผูใชระบบ Network

การต้ังคาเครือขายใหกลับไปเปนคาเริ่มตนท่ีมาจากโรงงานใหม
เมื่อตองการเรยีกคืนการต้ังคาเครอืขายท้ังหมดของเซิรฟเวอรการพิมพ/การสแกนภายในใหเปนคาเริ่มตนท่ีมาจากโรงงาน 
โปรดทําตามข้ันตอนดานลาง:

a ตรวจสอบวาเครือ่งไมไดทํางานอยู จากน้ันใหถอดสายเคเบิลท้ังหมดออกจากเครือ่ง (ยกเวนสายไฟ)

b กดปุม  (Settings (การต้ังคา))

c กดปุม All Settings (การต้ังคาท้ังหมด)

d กดปุม a หรือ b เพ่ือแสดง Network (เครือขาย)

กดปุม Network (เครือขาย)

e กดปุม a หรือ b เพ่ือแสดง Network Reset (ต้ังคาเครือขายใหม)

กดปุม Network Reset (ต้ังคาเครือขายใหม)

f กดปุม Yes (ใช)

g กดปุม Yes (ใช) คางไวเปนเวลาสองวินาทีเพ่ือยืนยัน

h เครื่องจะรีสตารท ใหเชื่อมตอสายเคเบิลกลับท ี่เดิมเมื่อการดําเนินการน้ีเสร็จสมบูรณ

การใสขอความ

กด  เพ่ือเลือกระหวางตัวอักษรพิมพเล็ก และพิมพใหญ

กด  เพ่ือเลือกระหวางตัวอักษร ตัวเลข และตัวอักษรพิเศษ (ตัวอักษรท่ีสามารถใชไดอาจแตกตางกันไป ข้ึนอยูกับ
ประเทศของคุณ)
หากตองการเล่ือนเคอรเซอรไปทางซายหรือขวา กดปุม d หรือ c

การแทรกชองวาง
หากตองการใสชองวาง กด Space (ชองวาง)

การแกไข
หากคุณปอนตัวเลขหรือตัวอักษรไมถูกตองและตองการแกไข กดปุม d หรือ c เพ่ือเล่ือนเคอรเซอรไปไวใตตัวอักษร

ท่ีไมถูกตอง และจากน้ันกดปุม  ปอนตัวอักษรท ี่ถูกตองใหม คุณสามารถกลับไปและแทรกตัวอักษรได ใช d หรอื c 
เพ่ือยอนหลัง หรือไปขางหนาเพ่ือแทรกตัวอักษร
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ขอมูลอ่ืนๆ

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

a เล่ือนเมาสไปยังมุมขวาลางของเดสกทอป เมื่อแถบ
เมนูปรากฏข้ึน คลิก การต้ังคา และจากน้ันคลิก 
แผงควบคุม

b คลิก โปรแกรม คลิก โปรแกรมเริ่มตน และจากน้ัน
คลิก 
สรางความสัมพันธระหวางชนิดแฟมหรือโพรโท
คอลกับโปรแกรม

c เลือก .pdf และจากน้ันคลิกปุม เปล่ียนโปรแกรม...

d แลวเลือก Adobe Reader ไอคอนถัดจาก .pdf 
จะเปล่ียนเปนไอคอน ‘Adobe Reader’

Adobe® Reader® กลายเปนแอพพลิเคชั่นต้ังตน
สําหรับอานไฟล .pdf จนกวาคุณจะเปล่ียนโปรแกรม
เชื่อมโยงไฟลน้ี

Brother CreativeCentre

สรางแรงบันดาลใจใหมใหกับตัวคุณ หากคุณเลือกใชระบบ
ปฏิบัติการ Windows® ใหดับเบิลคลิกท่ีไอคอน Brother 

CreativeCentre  บนเดสกทอปเพ่ือเขาถึงเว็บไซต
ท่ีมีไอเดียและแหลงขอมูลสําหรับการใชงานระด ับบุคคล
หรือระดับมืออาชีพ

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

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


วัสดุการพิมพ

www.brotherearth.com

การเปล่ียนวัสดุการพิมพ
เมื่อถึงเวลาท่ีตองเปล่ียนตลับหมึก ขอความแสดงความผิดพลาดจะปรากฏบนหนาจอสัมผัส สําหรับขอมูลเก่ียวกับตลับหมึก
ในเครื่องของคุณ ใหเขาไปท่ี http://www.brother.com/original/ หรือติดตอตัวแทนจําหนายบราเดอรในทองถิ่นของคุณ

ตลับหมึก

1 สําหรับประเทศออสเตรเลียและประเทศอืน่ในโอเซียเนีย
2 สําหรับประเทศอื่นๆ
3 สําหรับประเทศอินเดียและอินโดนีเซีย

เคร่ืองหมายการคา
โลโก Brother เปนเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของบร ิษัท Brother Industries จํากดั
Brother เปนเคร่ืองหมายการคาของบริษัท Brother Industries จํากัด
Windows, Windows Vista และ Windows Server เปนเคร่ืองหมายการคาจดทะเบ ียนหรือเคร่ืองหมายการคาของ Microsoft Corporation ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่น
Apple, Macintosh, Mac OS และ OS X เปนเคร่ืองหมายการคาของ Apple Inc. จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
AirPrint เปนเคร่ืองหมายการคาของ Apple Inc.
Android เปนเคร่ืองหมายการคาของ Google Inc. การใชเคร่ืองหมายการคาน้ีอยูภายใตการไดรับอนุญาตจาก Google
Adobe และ Reader เปนเคร่ืองหมายการคาจดทะเบยีน หรือเคร่ืองหมายการคาของ Adobe Systems Incorporated ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/
หรือประเทศอื่นๆ
Nuance, โลโก Nuance, PaperPort และ ScanSoft เปนเคร่ืองหมายการคาหร ือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ Nuance Communications, Inc. 
หรือบริษัทในเครือในสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอืน่
AOSS เปนเคร่ืองหมายการคาของ Buffalo Inc.
Wi-Fi และ Wi-Fi Protected Access เปนเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance
WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup และโลโก Wi-Fi Protected Setup เปนเคร่ืองหมายการคาของ Wi-Fi Alliance
บริษัทเจาของซอฟตแวรท่ีไดอางถึงในคูมือฉบับน้ีมีสัญญาใบอนุญาตการใชซอฟตแวรท่ีกําหนดไวเปนการเฉพาะสําหรับโปรแกรมท่ีเปนกรรมสิทธ์ิของบริษัทน้ันๆ

ชื่อการคาและชื่อผลิตภัณฑของบริษัทใดๆ ที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ เอกสารที่เก่ียวของและเอกสารอ ื่นๆ ของ Brother เปน
เคร่ืองหมายการคาและเคร่ืองหมายการคาจดทะเบ ียนของบริษัทที่เก่ียวของดังกลาวทั้งหมด
ประกาศการรวบรวมขอมูลและการจัดพิมพเผยแพร
ภายใตการควบคุมดูแลของบริษัท Brother Industries จํากัด จึงไดมีการรวบรวมขอมูลและจัดพิมพเผยแพรคูมือฉบับน้ีข้ึน ซึ่งครอบคลุมรายละเอียดและขอมูล
จําเพาะลาสุดของผลิตภัณฑ
เน้ือหาในคูมือน้ีและขอมูลจําเพาะของผลิตภัณฑน้ี สามารถเปล่ียนแปลงไดโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
บราเดอรขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงขอมูลจำเพาะและขอมูลตางๆ ภายในคูมือน้ี โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา และจะไมรับผิดชอบตอความเสียหาย 
(รวมถึงผลที่ตามมา) ที่เกิดจากขอมูลที่แสดงไวในคูมือน้ี รวมทั้งไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดานการพิมพและขอผิดพลาดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับส่ิงพิมพน้ี

ลิขสิทธ์ิและใบอนุญาต
©2013 บริษัท Brother Industries จํากัด ขอสงวนลิขสิทธิ์
ผลิตภัณฑน้ีประกอบการซอฟตแวรที่พัฒนาโดยผู ขายตอไปน้ี:
©1983-1998 PACIFIC SOFTWORKS, INC. ขอสงวนลิขสิทธิ์
©2008 Devicescape Software, Inc. ขอสงวนลิขสิทธิ์
ผลิตภัณฑน้ีประกอบดวยซอฟตแวร “KASAGO TCP/IP” ที่พัฒนาโดย ZUKEN ELMIC,Inc.

สีชมพู
(ปริมาณการพิมพสูง)

สีฟา
(ปริมาณการพิมพสูง)

สีเหลือง
(ปริมาณการพิมพสูง)

สีดํา
(ปริมาณการพิมพสงู)

LC133M 1, LC563M 2, 
LC583M 3

LC133C 1, LC563C 2, 
LC583C 3

LC133Y 1, LC563Y 2, 
LC583Y 3

LC133BK 1, LC563BK 2, 
LC583BK 3

สีชมพู
(ปริมาณการพิมพสูงพิเศษ)

สีฟา
(ปริมาณการพิมพสูงพิเศษ)

สีเหลือง
(ปริมาณการพิมพสูงพิเศษ)

สีดํา
(ปริมาณการพิมพสงูพิเศษ)

LC135XLM 1, LC565XLM 2, 
LC585XLM 3

LC135XLC 1, LC565XLC 2, 
LC585XLC 3

LC135XLY 1, LC565XLY 2, 
LC585XLY 3

LC139XLBK 1, LC569XLBK 2, 
LC589XLBK 3

Innobella™ คืออะไร?
Innobella™ คือวัสดุการพิมพของแทจากทางบราเดอร
ความหมายของ “Innobella™” นั้นเปนการผสมผสานระหวางคําสองคําคือ “นวัตกรรม” และ 
“ความสวยงาม (ในภาษาอิตาลี)” กอเกิดเปนเทคโนโลยีใหมท่ีสงผลลัพธใหงานพิมพของคุณ
เสมือนมีชีวิต สวยคมสมจริงทุกมิติ พรอมท้ังสามารถเก็บความทรงจําไดยาวนานตามท่ีคุณ
ตองการ ท้ังนี้ เพ่ืองานพิมพท่ีมีคุณภาพสูงส ุดพรอมท้ังการทํางานรวมกันอยางลงตัวสําหรับ
เครื่องบราเดอรของคุณ เจาะจงเลือกเทคโนโลยีหม ึกพิมพและกระดาษ Innobella จากบราเดอร 
เทานั้น

http://www.brother.com/original/
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