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คูมือผูใชและวิธีคนหาคูมือผูใช

1 โปรดไปท่ี http://solutions.brother.com/

คูมือ สิ่งท่ีอยูในคูมือ คนหาคูมือ

Product Safety Guide 
(คูมือเกี่ยวกับความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ)

อานคูมือน้ีกอน โปรดอานคําแนะนําเพ่ือความปลอดภัย 
กอนต้ังคาเคร่ืองของคุณ อานคูมือน้ีสําหรับเคร่ืองหมาย 
การคาและขอจํากัดทางกฎหมาย

เอกสาร / ในกลอง

คูมือการตดิตั้งเครือ่งอยาง
งาย

ทําตามคําแนะนําเพ่ือต้ังคาเคร่ืองของคุณ และติดต้ัง 
ไดรเวอรและซอฟตแวรระบบปฏิบัติการ และประเภทการ 
เชื่อมตอที่คุณใชงาน

เอกสาร / ในกลอง

คูมือข้ันพ้ืนฐานสําหรับผูใช เรียนรูการส่ังงานคําส่ังโทรสาร สําเนา สแกนและ 
PhotoCapture Center™ รวมถึงวิธีการเปลี่ยนวัสดุ 
การพิมพ อานคําแนะนําวิธีการแกไข

เอกสาร / ในกลอง

Advanced User’s Guide 
(คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช)

เรียนรูเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการส่ังงานคําส่ังข ั้นสูง: โทรสาร 
สําเนา คุณสมบัติความปลอดภัย รายงานการพิมพและ 
การบํารุงรักษาตามระยะเวลา

ไฟล PDF / 
แผนซีดีรอม

Software and 
Network User’s Guide 
(คูมือซอฟตแวร และคูมือ 
เน็ทเวิรคสําหรับผูใช)

คูมือน้ีมีคําแนะนําสําหรับการสแกน การพิมพ PC-Fax 
และการสั่งงานคําส่ังอื่นๆ ที่สามารถทําไดโดยการ 
เชื่อมตอเคร่ืองพิมพ Brother เขากับคอมพิวเตอร ค ุณยัง 
สามารถคนหาขอมูลที่เ ปนประโยชนเกี่ยวกับการใช 
โปรแกรมอรรถประโยชน Brother ControlCenter โดยใช 
เคร่ืองของคุณในระบบเครือขาย และคําที่ใชบอยๆ

ไฟล HTML / 
แผนซีดีรอม

Web Connect Guide 
(คูมือการเชื่อมตอกับเว็บไซต)

คูมือน้ีมีขอมูลที่เปนประโยชนเกี่ยวกับการเขาใชงาน 
บริการอินเทอรเน็ตจากเคร่ืองพิมพ Brother รวมถึงการ 
ดาวนโหลดภาพ ขอมูลการพิมพ และอัพโหลดไฟลไปยัง 
บริการอินเทอรเน็ตไดโดยตรง

ไฟล PDF / Brother 
Solutions Center 1

AirPrint Guide (คูมือการใช 
งาน AirPrint)

คูมือน้ีมีขอมูลสําหรับการใชงาน AirPrint เพ่ือพิมพจาก 
OS X v10.7.x, 10.8.x และ iPhone, iPod touch, iPad 
หรืออุปกรณ iOS อื่นๆ ของคุณไปยังเคร่ืองพิมพ Brother 
โดยไมตองติดต้ังไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

ไฟล PDF / Brother 
Solutions Center 1

Google Cloud Print 
Guide (คําแนะนําการใชงาน 
Google Cloud Print)

คูมือน้ีมีรายละเอียดวิธีใชบริการ Google Cloud Print™ 
ในการพิมพผานอินเทอรเน็ต

ไฟล PDF / Brother 
Solutions Center 1

Wi-Fi Direct™ Guide  
(คูมือการใชงาน Wi-Fi 
Direct™)

คูมือน้ีมีรายละเอียดวิธีการต้ังคาและใชงานเคร่ืองพิมพ 
Brother สําหรับการพิมพแบบไรสายโดยตรงจากอุปกรณ 
เคลื่อนที่ที่สนับสนุนมาตรฐาน Wi-Fi Direct™

ไฟล PDF / Brother 
Solutions Center 1

http://solutions.brother.com/
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การใชเอกสารคูมือ 1

ขอบคุณท่ีเลอืกซื้อเครือ่งพิมพ Brother! 
การอานเอกสารคูมือน้ีจะชวยใหคุณใชงาน 
เครื่องพิมพของคุณไดอยางมีประสิทธิภาพสูงส ุด 

สัญลักษณและรูปแบบที่ใชใน 
เอกสารคูมือ 1

สัญลักษณและรปูแบบท่ีใชในเอกสารคูมือมีดังน้ี
การเขาใชงานโปรแกรม
อรรถประโยชนของบรา 
เดอร (Windows® 8) 1

ถาคุณกําลังใชงานแท็บเล็ตหรอืคอมพิวเตอรท่ีรัน 
Windows® 8 คุณสามารถทําการเลือกไดโดยวิธ ี
การสัมผั สท่ีหนาจอหรอืโดยการคลิกดวยเมาส

หลังจากติดตั้งไดรเวอรเครื่องพิมพแลว  

(Brother Utilities (โปรแกรมอรรถประโยชน 
ของบราเดอร)) จะปรากฏท้ังบนหนาจอเริ่มตน 
และบนเดสกท็อป

a สัมผัสหรอืคลิก Brother Utilities 
(โปรแกรมอรรถประโยชนของบราเดอร) 
บนหนาจอเริ่มตนหรือบนเดสกท็อป 
 

ขอมูลทั่วไป 1

ตัวหนา แบบอักษรตัวหนา แสดง 
หมายเลขบนแปนตัวเลขของ 
แผงสัมผัสและปุมบนหนาจอ 
คอมพิวเตอร

ตวัเอียง แบบอักษรตัวเอียง เนนประเด็น 
สําคัญหรอืแนะนําใหคณุอาน 
หัวขอท่ีเกี่ยวของ

Courier 
New

ขอความท่ีอยูในรปูแบบอักษร 
Courier New ใชกับขอความ 
ท่ีแสดงบนจอสัมผัสของเครื่อง

คําเตือน
คําเตือน แสดงถึงสถานการณท่ีอาจกอใหเกิด 
อนัตรายซึ่งหากไมหลีกเลี่ยงอาจสงผลใหได 
รบับาดเจ็บรายแรง หรอือาจเปนอันตรายถึง 
ข้ันเสียชีวิตได

ขอควรระวัง
ขอควรระวัง แสดงถึงสถานการณท่ีอาจเปน 
อนัตรายกับตัวคุณ หากไมหลีกเลี่ยง เน่ืองจาก 
สถานการณดังกลาวอาจทําใหคุณไดรับบาดเจ็บ
เล็กนอยถึงปานกลางได

ขอควรจํา
ขอควรจํา แสดงสถานการณท่ีอาจเกิดอนัตราย 
ซึ่งหากไมหลีกเลี่ยงอาจสงผลใหทรัพยสิน 
เสียหาย หรือสูญเสียฟงกช่ันการใชงาน 
ผลิตภัณฑ

หมายเหตุ
อธิบายวิธีแกไขสถานการณท่ีอาจเกิดข้ึนหรือให
คําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการใชงานคุณลักษณะอื่นๆ

ไอคอนอันตรายจากระบบไฟฟา 
แจงเตือนใหคณุระวังอันตรายจากไฟฟา
ช็อตท่ีอาจเกิดข้ึน
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b เลือกเครื่องของคณุ
 

c เลือกฟงกช่ันท่ีคุณตองการใชงาน

การเ ขาใชงานคูมือ 
ขัน้สูงสําหรับผูใช  คูมือ 
ซอฟแวร และคูมือ 
เน็ทเวิรคสําหรับผูใช 1

คูมือข้ันพื้นฐานสําหรับผูใ ชไมมีขอมูลเก ี่ยวกับ 
เครื่อง เชน วิธีการใชคณุลกัษณะข้ันสูงสําหรับ 
โทรสาร สําเนา PhotoCapture Center™ 
เครื่องพิมพ สแกนเนอร PC-Fax และเครือขาย 
หากคุณตองการทราบขอมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับ 
การทํางานน้ี คุณสามารถอาน คูมือขั้นสูงสําหรับ 
ผูใช และ คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรค 
สําหรับผูใช ในรูปแบบ HTML ซึ่งอยูในแผน 
ซีดีรอมโปรแกรมการตดิตั้ง

การดูคูมือผูใช 1

(Windows®) 1

(Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 
7/Windows Server® 2003/Windows Server® 
2008/Windows Server® 2008 R2)  

หากตองการดูเอกสาร จาก  (เร่ิม), 

โปรแกรมทั้งหมด เลือก Brother, MFC-XXXX 
(โดย XXXX คือ ช่ือรุนของคุณ) จากรายชื่อ 
โปรแกรม จากน้ันเลือก คูมือผูใช

(Windows® 8/Windows Server® 2012)  

คลิก  (Brother Utilities (โปรแกรม 

อรรถประโยชนของบราเดอร)) จากน้ันคลกิรายการ 
แบบดึงลง และเลือกช่ือรุนของคุณ (หากยังไมได 
เลือก) คลิก การสนับสนนุ ในแถบนําทางทาง 
ดานซาย จากน้ันคลิก คูมือผูใช

หากคุณไมไดติดตัง้ซอฟตแวร คุณสามารถคนหา 
เอกสารบนแผนซีดรีอมโปรแกรมการตดิตั้ง โดยทํา 
ตามคําแนะนําดานลางน้ี:

a เปดใชงานเครือ่งพีซีของคณุ ใสแผนซีดีรอม 
ของบราเดอรเขาไปยังซีดีรอมไดรฟ

หมายเหตุ
ถาหนาจอบราเดอรไมปรากฏขึ้น ใหไปที่ 
คอมพิวเตอร หรอื คอมพิวเตอรของฉัน 
(สําหรบั Windows® 8 และ Windows 

Server® 2012: คลิก  (File Explorer) 

บนแถบงาน จากนั้นไปที่ คอมพิวเตอร) 
คลกิสองครัง้ที่ไอคอนซีดรีอม จากนั้นคลกิ 
สองครัง้ที่ start.exe

 

b ถาหนาจอชื่อรุนปรากฏข้ึน ใหคลิกช่ือรุน 
ของคุณ
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1

c ถาหนาจอภาษาปรากฏข้ึน ใหคลกิภาษา 
ของคุณ เมนูหลัก ของแผนซีดีรอมจะ 
ปรากฏข้ึน
 

d คลกิ คูมือผูใช

e คลกิ เอกสารแบบ PDF/HTML ถาหนาจอ 
ประเทศปรากฏข้ึน ใหเลอืกประเทศของคุณ 
เมื่อรายการคูมือผูใชปรากฏข้ึน ใหเลอืก 
คูมือท่ีคุณตองการอาน

(แม็คอินทอช) 1

a เปดใชงานแม็คอินทอชของคุณ ใสแผน 
ซีดีรอมของบราเดอรเขาไปยงัซีดีรอมไดรฟ 
หนาตางตอไปน้ีจะปรากฏข้ึน
 

b ดับเบ้ิลคลิกไอคอน User’s Guides 
(คูมือผูใช)

c เลือกรุนและภาษาของคณุ หากจําเปน

d คลกิ User’s Guides (คูมือผูใช) ถาหนาจอ 
ประเทศปรากฏข้ึน ใหเลอืกประเทศของคุณ

e เมื่อรายการคูมือผูใชปรากฏข้ึน ใหเลอืกคูมือ 
ท่ีคณุตองการอาน

วิธกีารคนหาคําแนะนําในการสแกน 1

มหีลายวิธีท่ีคุณสามารถสแกนเอกสารได คุณ 
สามารถคนหาคําแนะนําไดดังน้ี:

คูมือซอฟตแวร และคูมือเนท็เวิรคสําหรับผูใช

สแกน

ControlCenter

คําแนะนําการใชงาน Nuance™ 
PaperPort™ 12SE  
(Windows®)  
(ไมสามารถใชไดในประเทศฮองกงและ 
ไตหวัน)

คุณสามารถดูคําแนะนําการใชงาน Nuance™ 
PaperPort™ 12SE ฉบับเต็มไดจาก สวนวิธีใช 
ในแอพพลเิคช่ัน PaperPort™ 12SE

คูมือผูใช Presto! PageManager 
(Windows®)  
(ประเทศฮองกงและไตหวัน)

คําแนะนําเกี่ยวกับการสแกนโดยตรงจาก 
Presto! PageManager คุณสามารถดูคูมือ 
การใชงาน Presto! PageManager ฉบับเตม็ 
ไดจากสวนวิธีใชในแอพพลเิคช่ัน Presto! 
PageManager

คูมือผูใช Presto! PageManager  
(แม็คอินทอช)

หมายเหตุ
ตองดาวนโหลดและติดตั้ง Presto! 
PageManager กอนใชงาน สําหรับขอมูล 
เพิ่มเติม โปรดด ูการเขาใชงานการ 
สนับสนุนจาก Brother (แม็คอินทอช) 
uu หนา 5

 

คุณสามารถดูคูมอืการใชงาน Presto! 
PageManager ฉบับเตม็ไดจาก สวนวิธีใช 
ในแอพพลเิคช่ัน Presto! PageManager
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วิธกีารคนหาคําแนะนําเกี่ยวกับการต้ังคา 
เครือขาย 1

เครื่องของคณุสามารถเชื่อมตอกับเครือขายแบบ 
ไรสาย หรือเครือขายแบบใชสายได

คําแนะนําเกี่ยวกับการตั้งคาท่ัวไป  
(uu คูมือการตดิตั้งเครื่องอยางงาย)

จุดการเขาถึงหรือเราทเตอรไรสายของคุณ 
สนับสนุน Wi-Fi Protected Setup™ หรือ 
AOSS™ (uu คูมือการติดตั้งเครือ่งอยางงาย)

ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคาเครอืขาย

(uu คูมือซอฟตแวร 
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรบัผูใช)

วิธีการเขาใชงานสวนคุณ
ลักษณะขั้นสูงในคูมือ 1

คณุสามารถดูและดาวนโหลดคูมือน้ีไดจาก 
Brother Solutions Center ท่ี: 
http://solutions.brother.com/

คลิก คูมือ บนหนาช่ือรุนของคุณเพื่อดาวนโหลด 
เอกสาร

Web Connect Guide (คูมือการเช่ือมตอ 
กับเว็บไซต) 1

คูมือน้ีมีขอมูลท่ีเปนประโยชนเกี่ยวกับการเขา 
ใชงานบรกิารอินเทอรเน็ตจากเครือ่งพิมพ Brother 
รวมถึงการดาวนโหลดภาพ ขอมูลการพิมพ และ 
อพัโหลดไฟลไปยังบรกิารอินเทอรเน็ตไดโดยตรง

AirPrint Guide (คูมอืการใชงาน 
AirPrint) 1

คูมือน้ีมีขอมูลสําหรับการใชงาน AirPrint เพื่อพิมพ 
จาก OS X v10.7.x, 10.8.x และ iPhone, iPod 
touch, iPad หรืออุปกรณ iOS อื่นๆ ของคณุ 
ไปยังเครื่องพิมพ Brother โดยไมตองติดตั้ง 
ไดรเวอรเครือ่งพิมพ

Google Cloud Print Guide (คําแนะนํา 
การใชงาน Google Cloud Print) 1

คูมือน้ีมีรายละเอียดวิธีใชบริการ Google Cloud 
Print™ ในการพิมพผานอินเทอรเน็ต

Wi-Fi Direct™ Guide (คูมอืการใชงาน 
Wi-Fi Direct™) 1

คูมือน้ีมีรายละเอียดวิธีการตั้งคาและใชงาน 
เครื่องพิมพ Brother สําหรับการพิมพแบบไรสาย 
โดยตรงจากอุปกรณเคลื่อนท่ีท่ีสนับสนุนมาตรฐาน 
WiFi Direct™

http://solutions.brother.com/
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1
การเขาใชงานการ 
สนับสนุนจาก Brother 
(Windows®) 1

คุณสามารถคนหาขอมูลตดิตอท้ังหมดท่ีจําเปน 
เชน การสนับสนุนผานเว็บ (Brother Solutions 
Center) ในแผนซีดีรอม

คลกิ การสนับสนุนของ Brother ใน 
เมนูหลัก หนาจอตอไปน้ีจะปรากฏข้ึน:
 

หากตองการเขาใชงานเว็บไซตของเรา 
(http://www.brother.com/) คลิก 
โฮมเพจ Brother

หากตองการทราบขาวสารลาสุดและขอมูล 
สนับสนุนผลิตภัณฑ 
(http://solutions.brother.com/) คลิก 
โฮมเพจ Brother

หากต องการเยี่ยมชมเว็บไซตวัสดุการพิมพ 
ของแทของ Brother 
(http://www.brother.com/original/)  
คลกิ ขอมูลผลิตภัณฑ

หากตองการเขาใชงาน Brother 
CreativeCenter 
(http://www.brother.com/creativecenter/) 
เพื่อเขารวมโครงการภาพถายฟรแีละ 
ดาวนโหลดขอมูลที่สามารถพิมพออกได  
คลิก Brother CreativeCenter

หากตองการกลับไปท่ีหนาหลัก คลิก ยอน 
กลับ หรือหากเสรจ็ส้ินแลว คลิก ออก

การเขาใชงานการ 
สนับสนุนจาก Brother 
(แม็คอินทอช) 1

คณุสามารถคนหาขอมูลตดิตอท้ังหมดท่ีจําเปน 
เชน การสนับสนุนผานเว็บ (Brother Solutions 
Center) ในแผนซีดีรอม

ดับเบ้ิลคลิกไอคอน Brother Support 
(การสนับสนุนของ Brother) หนาจอ 
ตอไปน้ีจะปรากฏข้ึน:
 

หากตองการดาวนโหลดและติดตั้ง Presto! 
PageManager คลิก 
Presto! PageManager

เพื่อเขาถึงหนา Brother Web Connect  
คลิก Brother Web Connect 
(การเชื่อมตอกับเว็บไซตของ Brother)

หากตองการลงทะเบียนเครื่องของคณุจาก 
หนาลงทะเบียนผลติภัณฑ Brother 
(http://www.brother.com/registration/) 
คลิก On-Line Registration 
(การลงทะเบียนออนไลน)

หากตองการทราบขาวสารลาสุดและขอมลู 
สนับสนุนผลิตภัณฑ 
(http://solutions.brother.com/) คลกิ 
Brother Solutions Center 
(โฮมเพจ Brother)

หากต องการเยี่ยมชมเว็บไซตวัสดุการพิมพ 
ของแทของ Brother 
(http://www.brother.com/original/) คลิก 
Supplies Information (ขอมูลผลิตภัณฑ)

http://www.brother.com/
http://solutions.brother.com/
http://www.brother.com/original/
http://www.brother.com/creativecenter/
http://www.brother.com/registration/
http://solutions.brother.com/
http://www.brother.com/original/
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ภาพรวมของแผงควบคุม 1

MFC-J3520, MFC-J3720, MFC-J6520DW และ MFC-J6720DW มีหนาจอแสดงผล 
แบบ LCD ระบบสัมผัสขนาด 2.7" (67.5 มม.) และแผงสัมผัสเหมือนกัน 1

หมายเหตุ
ภาพประกอบสวนใหญในคูมือผูใชน้ีเปนรุน MFC-J6720DW

 

1 หนาจอแสดงผลแบบ LCD ระบบสัมผัส 2.7" 
(67.5 มม.)
น่ีคือหนาจอแสดงผลแบบ LCD ระบบสัมผัส 
คุณสามารถเขาถึงเมนูและตัวเลอืกโดยการกด 
ในขณะที่รายการเหลาน้ันถูกแสดงข้ึนบนหนาจอ
คุณสามารถปรับมุมของหนาจอแสดงผลแบบ LCD 
ระบบสัมผัสและแผงสัมผัสโดยการยกข้ึน หาก 
ตองการเอาแผงควบคุมลง ใหดันปุมปลดล็อคซึ่ง 
อยูดานหลงัแผงควบคุม ดังที่แสดงในภาพประกอบ

 

1
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1

 

2 แผงสัมผัส:
LED บนแผงสัมผัสจะติดสวางเฉพาะเมื่อคําส่ังน้ัน 
ใชได

 ยอนกลับ

กดปุมเพ่ือยอนกลับไปยังเมนูระดับกอนหนา

 หนาหลัก

กดเพ่ือยอนกลับสูหนาหลัก

 ยกเลิก

กดเพ่ือยกเลิกคําส่ังเมื่อติดสวาง
แปนกดหมายเลข
กดตัวเลขบนแผงสัมผัสเพ่ือตอเลขหมาย 
โทรศัพทและโทรสาร และเพ่ือใสเลขจํานวน 
สําเนา

3

ไฟแสดงสถานะ WiFi จะติดเมื่อสวนเชื่อมตอ 
เครือขายถูกต้ังคาเปน WLAN

4  เปด/ปดเครื่อง

กด  เพ่ือเปดเคร่ือง

กดคาง  เพ่ือปดเคร่ือง หนาจอแสดงผล 

แบบ LCD ระบบสัมผัสจะแสดง Shutting Down 
(ปดเคร่ือง) และจะติดคางตอไปเปนเวลาสั้นๆ 
ไมกี่วินาที กอนที่จะดับไป
หากคุณเชื่อมตอโทรศัพทภายนอกหรือ TAD 
จะสามารถใชไดตลอดเวลา

หากคุณปดเคร่ืองโดยใช  เคร่ืองจะยังคง 

ทําความสะอาดหัวพิมพเปนระยะเพ่ือรักษาคุณภาพ 
งานพิมพ หากตองการยืดอายุการใชงานของ 
หัวพิมพ ทําใหประสิทธิภาพของหมึกดีข้ึน และรักษา 
คุณภาพงานพิมพ คุณควรเชื่อมตอเคร่ืองพิมพอย ู 
ตลอดเวลา

3

2 4
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หนาจอแสดงผลแบบ LCD 
ระบบสัมผัส 2.7" (67.5 มม.) 1

หนาจอแสดงผลแบบ LCD ระบบสัมผัส จะแสดง 
สถานะของเครือ่งเมื่อเครื่องอยูในสถานะวาง
 

 

1  Fax (โทรสาร)

ใหคุณเขาถึงโหมดโทรสาร

2  Copy (สําเนา)

ใหคุณเขาถึงโหมดสําเนา

3  Scan (สแกน)

ใหคุณเขาถึงโหมดสแกน

4 สถานะไรสาย
ตัวบงชี้ระดับส่ีระดับบนหนาจอโหมดพรอม แสดง 
ความแรงของสัญญาณไรสายในปจจุบัน เมื่อคุณใช 
การเชื่อมตอเครือขายแบบไรสาย

หากคุณเห็น  ที่ดานบนหนาจอ คุณสามารถ 

กําหนดการต้ังคาไรสายไดโดยการกดสัญลักษณ 
น้ัน สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม 
uu คูมือการติดต้ังเคร่ืองอยางงาย

5  Web (เว็บ)

ใหคุณเชื่อมตอเคร่ืองบราเดอรเขากับบริการ 

อินเทอรเน็ต เมื่อคุณกด c และจากน้ันกด 

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม 
uu คูมือการเชื่อมตอกบัเว็บไซต

6  Photo (ภาพถาย)

ใหคุณเขาถึงโหมดภาพถายเมื่อคุณกด c 

และจากน้ันกด 

7  A3 Copy Shortcuts (ทางลัดการทํา 

สําเนา A3)

คุณสามารถทําสําเนาเปนกระดาษขนาด A3 หรือ 
Ledger ไดอยางรวดเร็วโดยใชเมนูต้ังคาไวลวงหน า 
สําหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม uu Advanced User’s 
Guide (คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช): A3 Copy 
Shortcuts (ทางลัดการทําสําเนา A3)

8  Settings (การต้ังคา)

ใหคุณเขาถึงการต้ังคาหลัก  
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ดูที่ หนาจอการต้ังคา 
uu หนา 10

9  Ink (นํ้าหมึก)

ใหคุณเห็นปริมาณหมึกที่สามารถใชได และใหคุณ 
เขาถึงเมนู Ink (นํ้าหมึก) ได
เมื่อตลับหมึกใกลหมดอายุการใชงานหรือมีปญหา 
ไอคอนแสดงขอผิดพลาดจะปรากฏข้ึนบนสีหมึกน้ัน 
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม uu Advanced User’s Guide 
(คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช): Checking the ink 
volume (การตรวจสอบปริมาณหมึก)

1 2 3 4

5 6 7

910 8

0 สูงสุด
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1
10  Shortcuts (ทางลัด)

ใหคุณต้ังคาทางลัด
คุณสามารถบันทึกการต้ังคาบางอยางเปนทางลัด 
เพ่ือใหคุณสามารถสงโทรสาร ทําสําเนา สแกน 
หรือใชบริการเชื่อมตอกบัเว็บไซตได 

หมายเหตุ
 

• มีหนาจอทางลัดใหใชไดสามหนาจอ คุณสามารถ 
ต้ังคาไดสูงสุด 4 ทางลัดในหนาจอทางลดัแตละ 
หนา และสรางทางลัดไดสูงสุด 12 ทางลดั

• หากตองการใหแสดงหนาจอทางลัดอื่น กด 
d หรือ c
 

11 โทรสารในหนวยความจํา
คุณสามารถเห็นจํานวนโทรสารที่ไดรับซึ่งอยูใน 
หนวยความจาํ  1

กด Print (พิมพ) เพ่ือพิมพโทรสาร
1 เมื่อ Fax Preview (ตัวอยางโทรสาร) ถูกต้ังเปน Off 

(ปด)
 

12 New Fax(es) (โทรสารใหม)
 

เมื่อ Fax Preview (ตัวอยางโทรสาร) ถูกต้ังเปน 
On (เปด) คุณสามารถเห็นจํานวนโทรสารใหมที่คุณ 
ไดรับและจัดเก็บในหนวยความจํา
กด View (แสดง) เพ่ือสามารถเห็นโทรสาร 
ของคุณบนจอสัมผัส

13 ไอคอนคําเตือน 
 

ไอคอนคําเตือน  จะปรากฏเมื่อมีขอผิดพลาด 
หรือขอความการซอมบํารุง กด Detail 

(รายละเอียด) เพ่ือแสดงขอความ จากน้ันกด  
เพ่ือกลับสูโหมดพรอม
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับขอความแสดง 
ความผิดพลาด ดูที่ 
ขอความแสดงความผิดพลาดและขอความแจง
การบํารุงรักษา uu หนา 110

11

12

13
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หนาจอการต้ังคา 1

หนาจอแสดงผลแบบ LCD ระบบสัมผัสจะแสดง 

สถานะเครือ่ง เ มื่อคณุกด  (Settings 
(การตั้งคา))

คณุสามารถตรวจสอบและเขาถึงการตั้งคาของ 
เครื่องท้ังหมดไดจากหนาจอตอไปน้ี

(MFC-J3520/MFC-J6520DW) 1

(MFC-J3720/MFC-J6720DW) 1

1  Ink (นํ้าหมึก)

ดูปริมาณหมึกที่เหลอื
เมื่อตลับหมึกใกลหมดอายุการใชงานหรือมีปญหา 
ไอคอนแสดงขอผิดพลาดจะปรากฏข้ึนบนสีหมึกน้ัน 
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม uu Advanced User’s Guide 
(คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช): Checking the ink 
volume (การตรวจสอบปริมาณหมึก)
กดเพ่ือเขาถึงเมนู Ink (นํ้าหมึก)

2 Paper Type (ชนิดกระดาษ) 
(MFC-J3520/MFC-J6520DW)
ดูชนิดกระดาษที่เลือก
กดเพ่ือเปลี่ยนการต้ังคา Paper Type 
(ชนิดกระดาษ) หากตองการ

3 Paper Size (ขนาดกระดาษ) (MFC-J3520/ 
MFC-J6520DW)
ดูขนาดกระดาษที่เลอืก
กดเพ่ือเปลีย่นการต้ังคา Paper Size (ขนาด 
กระดาษ) หากตองการ

4 โหมดการรับ
ดูโหมดการรับปจจุบัน:

Fax (โทรสาร) (โทรสารเทาน้ัน)
Fax/Tel (โทรสาร/โทรศัพท)
External TAD (TAD ภายนอก)
Manual (ดวยตนเอง)

หมายเหตุ
(สําหรับประเทศออสเตรเลยี สิงคโปร และฮองกง)  
เมื่อเปดคุณลักษณะ Distinctive Ring (เสียงเรียก 
ที่แตกตาง) จอสัมผัสจะแสดง D/R (เสียงเรียก 
ที่แตกตาง) ข้ึนมา สําหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม 
เสียงเรียกที่แตกตาง uu หนา 63 และ 68 
สําหรับประเทศของคุณ
(สําหรับประเทศนิวซีแลนด)  
เมื่อเปดคุณลักษณะ FaxAbility จอสัมผัสจะแสดง 
D/R (เสียงเรียกที่แตกตาง) ข้ึนมา สําหรับ 
รายละเอียดเพ่ิมเติม FaxAbility uu หนา 66
 

5 Wi-Fi
กดเพ่ือต้ังคาการเชื่อมตอเครือขายแบบไรสาย
ตัวบงชี้ระดับส่ีระดับบนหนาจอ แสดงความแรง 
ของสัญญาณไรสายในปจจุบันหากคุณใชการ 
เชื่อมตอเครือขายแบบไรสาย

6 Fax Preview (ตัวอยางโทรสาร)
ดูการต้ังคาในการเรียกดูตัวอยางโทรสาร
กดเพ่ือเขาถึงการต้ังคา Fax Preview (ตัวอยาง 
โทรสาร)

7 All Settings (การต้ังคาทั้งหมด)
กดเพ่ือเขาถึงเมนูการต้ังคาแบบเต็ม

8 Tray #1 (ถาด #1) 
(MFC-J3720/MFC-J6720DW)
แสดงขนาดกระดาษในถาด #1 และใหคุณเขาถึง 
การต้ังคา Tray #1 (ถาด #1) คุณสามารถ 
เปลี่ยนขนาดกระดาษและชนิดกระดาษได

9 Tray #2 (ถาด #2) 
(MFC-J3720/MFC-J6720DW)
แสดงขนาดกระดาษในถาด #2 และใหคุณเขา 
ถึงการต้ังคา Tray #2 (ถาด #2) คุณสามารถ 
เปลี่ยนขนาดกระดาษ

4

1

3

2

5

6

7

4

1

9

8

5

6

7
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1

การทํางานพื้นฐาน 1

ใชน้ิวของคุณกดบนหนาจอแสดงผลแบบ LCD 
ระบบสัมผัสเ  พื่อส่ังการ เพื่อแสดงและเขาถึง 
เมนูและตัวเลือกบนหนาจอท้ังหมด กด d c หรือ  
a b เพื่อเลื่อนผานหนาจอ

ขอควรจํา
อยาสัมผัสโดนจอสัมผัสทันทีหลังจากเสียบ 
ปลั๊กไฟหรอืเปดเครื่อง หากทําเชนน้ัน 
อาจทําใหเกดิความผิดพลาดข้ึน

 

ข้ันตอนตอไปน้ีแสดงวิธีการเปลี่ยนการตั้งคา 
ในเครื่อง ในตัวอยางน้ีการตั้งคาโหมดการรับ 
ถูกเปลี่ยนจาก Fax Only (โทรสารเทาน้ัน)  
เปน Fax/Tel (โทรสาร/โทรศัพท)

a กด  (Settings (การตั้งคา))

b กด All Settings (การตั้งคาท้ังหมด)

c กด a หรือ b เพื่อแสดง Fax (โทรสาร)
 

d กด Fax (โทรสาร)

e กด a หรือ b เพื่อแสดง Setup Receive 
(ตัง้คาการรับ)
 

f กด Setup Receive (ตั้งคาการรบั)

g กด a หรือ b เพื่อแสดง Receive Mode 
(โหมดรับ)
 

h กด Receive Mode (โหมดรับ)

i กด a หรือ b เพื่อแสดง Fax/Tel 
(โทรสาร/โทรศัพท)

j กด Fax/Tel (โทรสาร/โทรศัพท)
 

หมายเหตุ
กด  หากคุณตองการยอนกลับไปยัง 
ระดับกอนหนา

 

k กด 
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การเปลี่ยนการตั้งคาแปนพิมพ 1

คณุสามารถเลอืกชนิดของแปนพิมพสําหรบัจอ 
สัมผัส

a กด  (Settings (การตัง้คา))

b กด All Settings (การตั้งคาท้ังหมด)

c กด a หรือ b เพื่อแสดง General Setup 
(การตัง้คาท่ัวไป)

d กด General Setup (การตั้งคาท่ัวไป)

e กด a หรือ b เพื่อแสดง 
Keyboard Settings 
(การตัง้คาแปนพิมพ)

f กด Keyboard Settings 
(การตัง้คาแปนพิมพ)

g กด QWERTY หรือ ABC

h กด 

การตั้งคาทางลัด 1

คณุสามารถเพิ่มการตั้งคาโทรสาร สําเนา สแกน 
และการเชื่อมตอเว็บท่ีคณุใชบอยท่ีสุดไดโดย 
การเพิ่มรายการเหลาน้ีเปนทางลัด หลังจากน้ัน 
คณุสามารถเรียกดูและใชงานการตั้งคาเหลาน้ีได 
อยางรวดเรว็และงายดาย คุณสามารถเพิ่มไดสูงส ุด 
12 ทางลัด

การเพิ่มทางลัดการทําสําเนา 1

การตัง้คาตอไปน้ีสามารถนํามารวมในทางลดั 
การทําสําเนาได:

ADF HighSpeed Mode (โหมดความเร็ว 
สูงของ ADF (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ))

Quality (คณุภาพ)

Paper Type (ชนิดกระดาษ)

Paper Size (ขนาดกระดาษ)

Tray Select (เลือกถาด) 
(MFC-J3720/MFC-J6720DW)

Enlarge/Reduce (เพิ่มขนาด/ลดขนาด)

Density (ความเขม)

Stack/Sort (จัดกอง/เรียงชุด)

Page Layout (จัดรูปแบบหนา)

Auto Deskew (ปรับเอียงอัตโนมัต)ิ

2-sided Copy (สําเนา 2 ดาน)

Advanced Settings (การตัง้คาข้ันสูง)

a กด  (Shortcuts (ทางลดั))

b กด  ตรงท่ีคุณยังไมไดเพิ่มทางลัด

c กด a หรือ b เพื่อแสดง Copy (สําเนา)

d กด Copy (สําเนา)

e อานขอมูลบนจอสัมผัส จากน้ันยืนยันโดย 
การกด OK

f กด a หรือ b เพื่อแสดงการตั้งคาท่ีมี 
จากน้ันกดการตั้งคาท่ีคุณตองการเปลีย่น
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g กด a หรือ b เพื่อแสดงตวัเลือกท่ีมีสําหรับ 
การตั้งคาน้ัน จากน้ันกดตัวเลอืกท่ีคุณตอง 
การตั้งคา
ทําซ้ําข้ันตอน f และ g จนกระท่ังคุณเลือก 
การตั้งคาท้ังหมดสําหรับทางลัดน้ัน

h เมื่อคณุเปลี่ยนแปลงการตั้งคาเสร็จแลว กด 
Save as Shortcut 
(บันทึกเปนทางลดั)

i อานและยืนยันรายการการตัง้คาท่ีคุณเลือก 
จากน้ันกด OK

j ใสช่ือทางลดัโดยใชแปนพิมพบนจอสัมผัส 
(หากต องการความชวยเหลือในการปอนตัว 
อักษร ดูท่ี การใสขอความ uu หนา 192)
กด OK 

k กด OK เพื่อบันทึกทางลัดของคุณ

การเพิ่มทางลัดโทรสาร 1

การตั้งคาตอไปน้ีสามารถนํามารวมในทางลัด 
โทรสารได:

Address (ท่ีอยู)

Fax Resolution (ความละเอียดโทรสาร)

Contrast (ความคมชัด)

Glass Scan Size 
(ขนาดสแกนกระจกสแกน)

Broadcasting (การกระจายสัญญาณ)

Preview (เรียกดูตวัอยาง)

Colour Setting (การตั้งคาสี)

Real Time TX (TX เวลาจริง)

Overseas Mode (โหมดตางประเทศ)

a กด  (Shortcuts (ทางลัด))

b กด  ตรงท่ีคุณยังไมไดเพิ่มทางลัด

c กด a หรือ b เพื่อแสดง Fax (โทรสาร)

d กด Fax (โทรสาร)

e อานขอมูลบนจอสัมผัส จากน้ันยืนยัน 
โดยการกด OK

f ใสหมายเลขโทรสารโดยใชแปนตัวเลขบน 
แผงสัมผัส หรอืคุณสามารถใชสมุดท่ีอยู 
หรอืประวัติการโทรบนจอสัมผัส เมื่อคณุ 
ดําเนินการเสร็จแลว ไปท่ีข้ันตอน g

หมายเหตุ
• คุณสามารถใสหมายเลขโทรสารไดสูงสุด 

20 หลัก

• ถาทางลดัน้ันใชเพื่อการกระจายสัญญาณ  
กด Options (ตัวเลือก) และเลือก 
Broadcasting (การกระจายสัญญาณ) 
ในข้ันตอน h กอนท่ีจะใสหมายเลขโทรสาร 
ในข้ันตอน f

• คุณสามารถใ สหมายเลขโทรสารไดสูงสุด 
20 หมายเลขถาทางลดัน้ันใชสําหรับการ 
กระจายสัญญาณ สามารถใสหมายเลขโทรสาร 
โดยเปนการรวมกนัแบบใดก็ไดของหมายเลข 
กลุมจากสมุดท่ีอยูและหมายเลขโทรสารหมาย
เลขใดหมายเลขหนึ่งจากสมุดท่ีอยู หรือใส 
หมายเลขดวยตนเอง (uu Advanced User’s 
Guide (คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช): 
Broadcasting (Monochrome only) 
(การกระจายสัญญาณ (ขาวดําเทาน้ัน)))

• เมื่อคณุใสหมายเลขโทรสารในทางลัด 
หมายเลขน้ันจะถูกเพิ่มไปยังสมุดท่ีอยู ช่ือใน 
สมุดท่ีอยูจะเปนช่ือทางลัดตามดวยหมายเลข 
ลําดับ

 

g กด Options (ตัวเลือก)

h กด a หรือ b เพื่อแสดงการตัง้คาท่ีมี 
จากน้ันกดการตัง้คาท่ีคุณตองการเปลี่ยน

i กดตวัเลือกใหมท่ีคุณตองการตั้งคา
ทําซ้ําข้ันตอน h และ i จนกระท่ังคุณเลือก 
การตั้งคาท้ังหมดสําหรับทางลัดน้ัน
กด OK 

j เมื่อคุณเลือกตัวเลือกใหมเสรจ็แลว กด 
Save as Shortcut (บันทึกเปน 
ทางลัด)

k อานและยืนยันรายการตัวเลือกท่ีคุณเลือก 
จากน้ันกด OK
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l ใสช่ือทางลัดโดยใชแปนพิมพบนจอสัมผัส 
(หากต องการความชวยเหลือในการปอน 
ตัวอักษร ดท่ีู การใสขอความ uu หนา 192)
กด OK 

m กด OK เพื่อบันทึกทางลัดของคณุ

การเพิ่มทางลัดการสแกน 1

การตั้งคาตอไปน้ีสามารถนํามารวมในทางลดัการ 
สแกนได:

to Media (ไปยังส่ือ)
ADF HighSpeed Mode (โหมดความเร็ว 
สูงของ ADF (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ))
Scan Type (ชนิดการสแกน)
Resolution (ความละเอยีด)
File Type (ชนิดไฟล)
Scan Size (ขนาดสแกน)
Scan Long Paper (สแกนกระดาษแบบ 
ยาว)
File Name (ช่ือไฟล)
Auto Crop (ตดัสวนอัตโนมัติ)
Remove Background Colour (กําจดั 
สีพื้นหลงั)

 
to E-mail Server (ไปยังเซิรฟเวอรอเีมล) 
(ใชไดหลังจากดาวนโหลด IFAX)

Address (ท่ีอยู)
ADF HighSpeed Mode 
(โหมดความเร็วสูงของ ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัต)ิ)

Scan Type (ชนิดการสแกน)
Resolution (ความละเอยีด)
File Type (ชนิดไฟล)
Scan Size (ขนาดสแกน)
Scan Long Paper (สแกนกระดาษ 
แบบยาว)

 
to File (ไปยังไฟล)/to OCR (ไปยัง 
OCR)/to Image (ไปยังภาพ)/to E-mail 
(ไปยังอีเมล)

PC Select (เลอืกเครือ่งพีซี)
 
to FTP (ไปยัง FTP)/to Network 
(ไปยังเครอืขาย)
ช่ือโพรไฟล

a กด  (Shortcuts (ทางลดั))

b กด  ตรงท่ีคุณยังไมไดเพิ่มทางลัด

c กด a หรือ b เพื่อแสดง Scan (สแกน)

d กด Scan (สแกน)

e กด a หรือ b เพื่อแสดงชนิดของการสแกน 
ท่ีคุณตองการ จากน้ันกดรายการดงักลาว

f ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

ถาคณุกด to Media (ไปยังส่ือ) อาน 
ขอมูลบนจอสัมผัส จากน้ันกด OK เพื่อ 
ยืนยัน ไปยังข้ันตอน i

ถาคณุกด to E-mail Server 
(ไปยังเซิฟเวอรอีเมล) อานขอมูลบนจอ 
สัมผัส จากน้ันกด OK เพื่อยืนยัน ไปยัง 
ข้ันตอน g

ถาคณุกด to File (ไปยังไฟล), 
to OCR (ไปยงั OCR), to Image 
(ไปยังภาพ) หรือ to E-mail (ไปยัง 
อีเมล) อานขอมูลบนจอสัมผัส จากน้ัน 
กด OK เพื่อยนืยัน ไปยังข้ันตอน h

ถาคณุกด to Network 
(ไปยังเครือขาย) หรือ to FTP (ไปยัง 
FTP) อานขอมูลบนจอสัมผัส จากน้ันกด 
OK เพื่อยืนยัน

กด a หรอื b เพื่อแสดงชื่อโพรไฟล 
จากน้ันกดรายการน้ัน 

กด OK เพื่อยืนยันช่ือโพรไฟลท่ีคณุเลอืก 
ไปยังข้ันตอน n

หมายเหตุ
เพื่อเพิ่มทางลัดสําหรับ to Network (ไปยัง 
เครือขาย) และ to FTP (ไปยัง FTP) คุณจะ 
ตองเพิ่มช่ือโพรไฟลน้ันไวกอน
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g ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

เพื่อใสท่ีอยูอเีมลดวยตนเอง กด 
Manual (ดวยตนเอง) ใสท่ีอยูอเีมล 
โดยใชแปนพิมพบนจอสัมผัส (ดูท่ี 
การใสขอความ uu หนา 192)

กด OK 

เพื่อใสท่ีอยูอเีมลจาก Address Book 
(สมุดท่ีอยู) กด Address Book 
(สมุดท่ีอยู) กด a หรอื b เพื่อแสดง 
ท่ีอยูอีเมลท่ีคุณตองการ จากน้ันกดท่ี 
รายการน้ัน

กด OK 

หลังจากคุณยืนยันท่ีอยูอีเมลท่ีคุณใส กด OK 
ไปยังข้ันตอน i

หมายเหตุ

กด  เพื่อแสดงรายการท่ีอยูท่ีคุณเคยใส

 

h ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

เมือ่เครื่องเช่ือมตอกบัเครื ่องพีซีโดยใช 
การเชื่อมตอ USB:

กด OK เพื่อยืนยันวาไดเลอืกช่ือเครือ่ง 
พีซีเปน <USB> แลว ไปยังข้ันตอน n

เมือ่เครื่องเช่ือมตอเขากับเครอืขาย:

กด a หรือ b เพื่อแสดงชื่อเครื่องพีซี 
จากน้ันกดรายการน้ัน กด OK เพื่อยืนยัน 
ช่ือเครื่องพีซีท่ีคณุเลอืก ไปยังข้ันตอน n

i กด Options (ตัวเลือก)

j กด a หรือ b เพื่อแสดงการตัง้คาท่ีมี 
จากน้ันกดการตัง้คาท่ีคณุตองการเปลี่ยน 
หรือจัดเก็บ

k กด a หรือ b เพื่อแสดงตวัเลือกท่ีมีสําหรับ 
การตั้งคาน้ัน จากน้ันกดตัวเลอืกใหมท่ีคุณ 
ตองการตั้งคา
ทําซ้ําข้ันตอน j และ k จนกระท่ังคุณเลือก 
การตั้งคาท้ังหมดสําหรับทางลัดน้ัน
เมื่อคณุเปลี่ยนการตั้งคาเสร็จแลว กด OK

l ทบทวนการตัง้คาท่ีคุณเลือก:

ถาคุณตองการทําการเปลี่ยนแปลง 
เพิ่มเติม ใหกลับสูข้ันตอน i

ถาคุณดําเนินการเปลี่ยนแปลงพอแลว 
กด Save as Shortcut 
(บันทึกเปนทางลัด)

m ทบทวนการตัง้คาของคุณบนจอสัมผัส 
จากน้ันกด OK

n ใสช่ือทางลดัโดยใชแปนพิมพบนจอสัมผัส 
(หากต องการความชวยเหลือในการปอน 
ตัวอักษร ดท่ีู การใสขอความ uu หนา 192)
กด OK 

o อานขอมูลบนจอสัมผัส จากน้ันกด OK เพื่อ 
บันทึกทางลัดของคุณ

การเพิ่มทางลัดการเชื่อมตอผาน
เว็บ 1

การตั้งคาสําหรับบริการท่ีสามารถรวมในทางลัด 
การเชื่อมตอผานเว็บได มีดังน้ี:

SkyDrive®

Box

Google Drive™

Evernote®

Dropbox

Facebook

Picasa Web Albums™

Flickr®

หมายเหตุ
• บริการผานเว็บอาจถูกเพิ่ม และ/หรอืช่ือบรกิาร 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยผูใหบริการไดภาย 
หลังจากท่ีเอกสารฉบับน้ีไดรับการเผยแพร

• เพื่อเพิ่มทางลัดการเชื่อมตอผานเว็บ คุณจะ 
ตองมีบัญชีกับบรกิารท่ีตองการ (สําหรับขอมูล 
เพิ่มเติม uu คูมือการเชื่อมตอกับเว็บไซต) 
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a กด  (Shortcuts (ทางลัด))

b กด  ตรงท่ีคุณยังไมไดเพิ่มทางลดั

c กด a หรือ b เพื่อแสดง Web (เว็บ)

d กด Web (เว็บ)

e หากขอมูลเกี่ยวกับการตั้งคาการเชื่อมตอ 
อินเทอรเน็ตถูกแสดงข้ึน ใหอานขอมลู 
และยืนยันโดยกด OK

f กด a หรือ b เพื่อแสดงบริการท่ีม ีจากน้ัน 
กดบริการท่ีคุณตองการ

g กดท่ีบัญชีของคุณ
ถาบัญชีน้ันตองใส PIN ใหใส PIN สําหรบั 
บัญชีน้ันโดยใชแปนพิมพบนจอสัมผัส
กด OK 

h เลือกฟงกช่ันท่ีคุณตองการใชงาน

หมายเหตุ
ฟงกช่ันท่ีมีแตกตางกนัไปโดยข้ึนกบับริการ 
ท่ีเลอืก

 

i อานและยืนยันรายการฟงกช่ันท่ีคณุเลอืก 
จากน้ันกด OK

j ใสช่ือทางลัดโดยใชแปนพิมพบนจอสัมผัส 
(หากต องการความชวยเหลือในการปอน 
ตัวอักษร ดท่ีู การใสขอความ uu หนา 192)
กด OK 

k กด OK เพื่อบันทึกทางลัดของคณุ

การเปลี่ยนแปลงทางลัด 1

คณุสามารถเปลี่ยนการตั้งคาในทางลัดได

หมายเหตุ
คุณไมสามารถแกไขทางลัดการเชื่อมตอ 
ผานเว็บได

ถาคุณตองการเปลี่ยนแปลงทางลัดการ 
เช่ือมตอผานเว็บ คุณจะตองลบทางลัดน้ัน 
จากน้ันจึงเพิ่มทางลัดใหม  
(สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ดูท่ี การลบทางลัด 
uu หนา 17 และ 
การเพิ่มทางลัดการเชื่อมตอผานเว็บ 
uu หนา 15)

 

a กด  (Shortcuts (ทางลดั))

b กด d หรือ c เพื่อแสดงทางลัดท่ีคุณตอง 
การเปลีย่น

c กดทางลดัท่ีคณุตองการเปลี่ยน
การตั้งคาสําหรับทางลัดท่ีคุณเลือกจะถูก 
แสดงข้ึน

d กด Options (ตัวเลอืก)

e เปลี่ยนการตั้งคาสําหรับทางลัดท่ีคุณเลือก 
ในข้ันตอน c (สําหรบัตัวอยาง ดูท่ี 
การเพิ่มทางลัดการทําสําเนา uu หนา 12)

f กด Save as Shortcut 
(บันทึกเปนทางลัด) เมื่อคุณเปลี่ยนแปลง 
การตั้งคาเสร็จแลว

g กด OK เพื่อยืนยัน

h ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

เพื่อเขียนทับทางลัด กด Yes (ใช) 
ไปยังข้ันตอน j

หากคุณไมตองการเขียนทับทางลัด กด 
No (ไม) เพื่อใสช่ือทางลัดใหม ไปยัง 
ข้ันตอน i

i เพื่อแกไขชื่อ กด  คางไวเพื่อลบชื่อ 
ปจจุบัน จากน้ันสรางชื่อใหมโดยใชแปน 
พิมพบนจอสัมผัส (หากต องการความ 
ชวยเหลือในการปอนตวัอกัษร ดูท่ี 
การใสขอความ uu หนา 192)
กด OK 
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1

j กด OK เพื่อยืนยัน

การแกไขชื่อทางลัด 1

คุณสามารถแกไขชื่อทางลัดได

a กด  (Shortcuts (ทางลัด))

b กด d หรือ c เพื่อแสดงทางลัดท่ีคณุ 
ตองการแกไข

c กดทางลัดคางไวจนกระท่ังมีตวัเลือกปรากฏ 
ข้ึน

หมายเหตุ
คุณยังสามารถกด Edit/Delete (แกไข/ 
ลบ) และจากน้ันกดทางลัดท่ีคุณตองการ

 

d กด Edit Shortcut Name (แกไขชื่อ 
ทางลัด)

e เพื่อแกไขชื่อ กด  คางไวเพื่อลบชื่อ 
ปจจุบัน จากน้ันสรางชื่อใหมโดยใช 
แปนพิมพบนจอสัมผัส (หากต องการ 
ความชวยเหลอืในการปอนตวัอักษร ดูท่ี 
การใสขอความ uu หนา 192)
กด OK 

f กด 

การลบทางลัด 1

คณุสามารถลบทางลดัได

a กด  (Shortcuts (ทางลัด))

b กด d หรือ c เพื่อแสดงทางลดัท่ีคณุตอง 
การลบ

c กดทางลัดคางไวจนกระท่ังมีตวัเลือกปรากฏ 
ข้ึน

หมายเหตุ
คุณยังสามารถกด Edit/Delete (แกไข/ 
ลบ) และจากน้ันกดทางลัดท่ีคุณตองการ

 

d กด Delete (ลบ) เพื่อลบทางลัดท่ี 
คุณเลือกในข้ันตอน c
กด Yes (ใช) เพื่อยืนยัน

e กด 

การเรียกดูทางลัด 1

การตั้งคาทางลัดจะถูกแสดงบนหนาจอทางลัด 
เพื่อเรยีกดูทางลดั ใหกดท่ีช่ือทางลดั

a กด  (Shortcuts (ทางลัด))

b กด d หรือ c เพื่อแสดงทางลดัท่ีคณุตอง 
การเรียกดู

c กดทางลัด
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การตัง้คาระดับเสียง 1

ระดับความดังของเสียงเรียกเขา 1

คณุสามารถเลอืกชวงระดับความดังของเสียงเรียก 
เขาได เครื่องจะบันทึกการตั้งคาใหมไวจนกว าคุณ 
จะเปลีย่นแปลง

การต้ังคาเสียงเรียกเขา 1

a กด  (Settings (การตัง้คา))

b กด All Settings (การตั้งคาท้ังหมด)

c กด a หรือ b เพื่อแสดง General Setup 
(การตัง้คาท่ัวไป)

d กด General Setup (การตั้งคาท่ัวไป)

e กด a หรือ b เพื่อแสดง Volume (เสียง)

f กด Volume (เสียง)

g กด Ring (กริ่ง)

h กด Low (ต่ํา), Med (กลาง), High (สูง) 
หรอื Off (ปด)

i กด 

ระดับความดังของเสียงเตือน 1

เมื่อระดับเสียงการใชงานเปด เครื่องจะสงเสียง 
เมื่อคุณกดจอสัมผัสหรือแผงสัมผัส หรือถาคุณ 
ทําผิดพลาด หรอืหลังจากสงหรอืรับโทรสาร

คณุสามารถเลือกชวงระดับเสียงได

a กด  (Settings (การตัง้คา))

b กด All Settings (การตั้งคาท้ังหมด)

c กด a หรือ b เพื่อแสดง General Setup 
(การตัง้คาท่ัวไป)

d กด General Setup (การตั้งคาท่ัวไป)

e กด a หรือ b เพื่อแสดง Volume (เสียง)

f กด Volume (เสียง)

g กด Beep (เสียงเตอืน)

h กด Low (ต่ํา), Med (กลาง), High (สูง) 
หรอื Off (ปด)

i กด 
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1

ความดังของเสียงลําโพง 1

คุณสามารถเลอืกชวงระดบัความดังของเสียง 
ลําโพงได

a กด  (Settings (การตั้งคา))

b กด All Settings (การตั้งคาท้ังหมด)

c กด a หรือ b เพื่อแสดง General Setup 
(การตั้งคาท่ัวไป)

d กด General Setup (การตั้งคาท่ัวไป)

e กด a หรือ b เพื่อแสดง Volume (เสียง)

f กด Volume (เสียง)

g กด Speaker (ลําโพง)

h กด Low (ต่ํา), Med (กลาง), High (สูง) 
หรือ Off (ปด)

i กด 

(ไมสามารถใชไดสําหรับแอฟริกาใต) 
คุณยังสามารถปรบัเสียงลําโพงไดโดยการกด 
Hook (ปุมวางสาย)

a ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

เมือ่ Fax Preview (ตัวอยางโทรสาร) 

ถูกตัง้เปน Off (ปด) กด  (Fax 
(โทรสาร))

เมือ่ Fax Preview (ตัวอยางโทรสาร) 

ถูกตัง้เปน On (เปด) กด  (Fax 
(โทรสาร)) และ 

 (Sending Faxes 
(การสงโทรสาร))

b กด Hook (ปุมวางสาย)

c กด 

d กด  เพื่อลด หรือ  เพื่อเพิ่ม 
ระดับความดังของเสียงลําโพง
ในแตละครั้งท่ีกด จะเปลี่ยนระดบัความดัง 
เปนการตั้งคาถัดไป

e กด Hook (ปุมวางสาย)

หนาจอแสดงผลแบบ 
LCD ระบบสัมผัส 1

การตั้งคาความสวางของ 
แบคไลท 1

ถาคุณอานหนาจอแสดงผลแบบ LCD ระบบสัมผัส 
ไดยาก ควรลองเปลี่ยนการตั้งคาความสวาง

a กด  (Settings (การตัง้คา))

b กด All Settings (การตั้งคาท้ังหมด)

c กด a หรือ b เพื่อแสดง General Setup 
(การตัง้คาท่ัวไป)

d กด General Setup (การตั้งคาท่ัวไป)

e กด a หรือ b เพื่อแสดง LCD Settings 
(การตัง้คาจอ LCD)

f กด LCD Settings (การตั้งคาจอ LCD)

g กด Backlight (แบคไลท)

h กด Light (สวาง), Med (กลาง) หรือ 
Dark (มืด)

i กด 
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2
การบรรจุกระดาษและ 
สือ่สิง่พมิพอื่น 2

ขอควรระวัง
 

อยาถือเครือ่งโดยการจับฝาปดสแกนเนอร 
ฝาปดชองดงึกระดาษติด ฝาปดชองปอนเอกสาร 
เอนกประสงค หรือแผงควบคุม หากทําเชนน้ัน 
อาจทําใหเครื่องเลื่อนหลุดมือ ควรถือเครื่อง 
โดยสอดมือเขาไปในหูห้ิวท่ีอยูแตละดานของ 
ตวัเครือ่ง

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม 
uu คูมือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ

 

หมายเหตุ
(MFC-J3720/MFC-J6720DW)

สําหรับถาด #2 (ถาดลาง) ดูท่ี 
การบรรจุกระดาษลงในถาดบรรจุกระดาษท่ี #2 
(MFC-J3720/MFC-J6720DW) uu หนา 28

 

การบรรจุกระดาษลงใน 
ถาดบรรจุกระดาษท่ี #1 2

บรรจกุระดาษท่ีมีขนาดเดยีวกนัและชนิดเดยีวกนั 
ในถาดใสกระดาษในแตละครั้ง

(สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกีย่วกบัขนาด นํ้าหนัก 
และความหนาของกระดาษ ดูท่ี 
การเลอืกส่ือส่ิงพิมพท่ีถูกตอง uu หนา 41)

คณุตองบรรจุกระดาษขนาด A4 หรือ Letter 
ในตําแหนง แนวนอน บรรจุกระดาษขนาด A3, 
Ledger, Legal, Folio หรือขนาดเลก็ (A5/A6/ 
ภาพถาย/ภาพถาย L/ภาพถาย 2L/แผนดัชนี/ 
ซองจดหมาย) ในตําแหนง แนวตั้ง

หมายเหตุ
เมื่อคุณบรรจุกระดาษท่ีมีขนาดแตกตางกนั 
ลงในถาด ในขณะเดยีวกันคุณตองเปลีย่นการ 
ตั้งคาขนาดกระดาษของเครื่อง

(MFC-J3520/MFC-J6520DW: ดูท่ี 
ขนาดกระดาษ (MFC-J3520/MFC-J6520DW) 
uu หนา 37)

(MFC-J3720/MFC-J6720DW: ดูท่ี 
ขนาดและชนิดของกระดาษ (MFC-J3720/ 
MFC-J6720DW) uu หนา 37)

 

a ดึงถาดใสกระดาษแยกออกจากเครื่อง
 

การบรรจกุระดาษ 2
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2

หมายเหตุ
ถาแผนรองรบักระดาษ (1) เปดอยู ใหปดกอน 
และจากน้ันปดฐานรองกระดาษ (2)
 

 

b ปรับความยาวถาดหากจําเปน:

เม่ือใชกระดาษขนาด A3, Ledger, 
Legal หรือ Folio

กดปุมปลดท่ีกั้นเอนกประสงค (1) ใน 
ขณะท่ีคณุเลือ่นออกจากดานหนาของ 
ถาดใสกระดาษ

ตรวจใหแนใจวาเครื่องหมายสามเหลี่ยม
บนฝาครอบถาดรองรบักระดาษออกอยู 
ตรงกบัเสนท่ีระบุขนาดกระดาษ Legal 
หรือ Folio (2) หรือ A3 หรือ Ledger (3) 
ดงัท่ีแสดงในภาพประกอบ
 

เม่ือใชกระดาษขนาด A4, Letter 
หรือขนาดเล็ก

ถาคุณใช A4 หรือ Letter คุณไมตอง 
ยืดถาดออก ยืดถาด #2 ออก จากน้ันยดื 
ถาด #1 และดึงตัวหยุดข้ึน

ถาคุณใชกระดาษขนาด A5 หรือขนาด 
เลก็ ตรวจใหแนใจวาถาดใสกระดาษ 
ไมยืดออก

c คอยๆ กดและเลื่อนแครปรับกระดาษ 
ดานขาง (1) เพื่อใหพอดีกบัขนาดกระดาษ
ตรวจใหแนใจวาเครือ่งหมายสามเหลีย่ม (2) 
บนแครปรบักระดาษดานขาง (1) อยูในระดับ 
เดียวกับเครื่องหมายแสดงขนาดกระดาษที่ 
คุณใช
 

d เปดฝาครอบถาดรองรบักระดาษออก (1)
 

2

1

1

2 3

2

1

1
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e คอยๆ กดและเลื่อนแครปรับความยาว 
กระดาษ (1) เพื่อใหพอดกีับขนาดกระดาษ
ตรวจใหแนใจวาเครือ่งหมายสามเหลีย่ม (2) 
บนแครปรบัความยาวกระดาษ (1) อยูใน 
ระดบัเดยีวกับเครื่องหมายแสดงขนาด 
กระดาษท่ีคุณใช
 

หมายเหตุ
(MFC-J3720/MFC-J6720DW)  
ถาคณุบรรจกุระดาษขนาด A4 หรือ Letter 
ในถาด #1 จะตองยืดถาดเพราะถาด #2 ถูกยืด 
ออกมา ยกตวัหยุด A4/LTR (3) ข้ึนเพื่อยึด 
กระดาษใหอยูในตําแหนงแนวนอน

(สําหรบัคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการยืด 
ถาด #1 ใหอยูเหนือถาด #2 ดท่ีู 
การบรรจุกระดาษลงในถาดบรรจุกระดาษท่ี #2 
(MFC-J3720/MFC-J6720DW) uu หนา 28)

 

f คลี่กองกระดาษเพื่อหลีกเลี่ยงกระดาษตดิ 
และการปอนกระดาษผิดพลาด
 

หมายเหตุ
ตรวจสอบใหแนใจเสมอวากระดาษไมโคงงอ

 

g เพื่อบรรจุกระดาษลงในถาด ใหทําอยางใด 
อยางหน่ึงตอไปน้ี:

เม่ือใชกระดาษขนาด A4 หรือ Letter

1 ปดฝาครอบถาดรองรับกระดาษออก
 

2 คอยๆ วางกระดาษลงในถาด 
กระดาษโดยจัดดานท่ีตองการพิมพ
ไวดานลาง
ตรวจสอบวากระดาษแบนราบ 
ติดกับถาด

การจัดวางตามแนวนอน 2

1
3

2
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เม่ือใชกระดาษขนาด A3, Ledger, 
Legal หรือ Folio

1 คอยๆ วางกระดาษลงในถาดใส 
กระดาษโดยจัดดานท่ีตองการพิมพ
ไวดานลางและจัดชิดขอบดานบน 
กอน
ตรวจสอบวากระดาษแบนราบ 
ติดกบัถาด

การจัดวางตามแนวตั้ง 2

2 ปดฝาครอบถาดรองรบักระดาษออก
 

h คอยๆ ปรับแครปรับกระดาษดานขางเพื่อ 
ใหพอดีกบักระดาษโดยใชมือท้ังสองขาง
ตรวจสอบใหแนใจวาแครปรับกระดาษดาน 
ขางสัมผัสกับดานขางของกระดาษ
 

หมายเหตุ
ควรระวังไมใหดันกระดาษไกลจนเกินไป เพราะ 
อาจทําใหข้ึนไปอยูดานหลังของถาด และเปน 
สาเหตุใหเกดิปญหาในการปอนกระดาษได

 

i ตรวจสอบวากระดาษแบนราบตดิกับถาดและ 
อยูต่ํากวาเครื่องหมายแสดงจํานวนกระดาษ
สูงสุด (1)
การเติมกระดาษในถาดมากเกินไปอาจทําให
เกิดปญหากระดาษติดได
 

1
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j คอยๆ ดันถาดใสกระดาษเขาไปในเครื่อง 
จนสุด
 

ขอควรระวัง
 

อยาดันถาด #1 เขาไปในเครื่องเร็วเกนิไป หาก 
ทําเชนน้ี อาจทําใหมือไดรับบาดเจ็บเน่ืองจาก 
ถูกหนีบอยูระหวางถาด #1 และถาด #2 
ดนัถาด #1 ชาๆ

 

k ในขณะท่ีจับถาดใสกระดาษ ใหดงึฐาน 
รองกระดาษ (1) จนกระท่ังล็อคเขาท่ี และ 
จากน้ันกางแผนรองรับกระดาษ (2) ออก
 

หมายเหตุ
กอนท่ีคุณจะปรบัถาด #1 ใหส้ัน ใหนํากระดาษ 
ออกจากถาดกอน จากน้ันปรบัถาดใหส้ันลง 
โดยการกดปุมปลดท่ีกั้นเอนกประสงค (1) 
ปรบัแครปรับความยาวกระดาษ (2) ใหพอดี 
กับขนาดกระดาษท่ีคณุตองการใช จากน้ันวาง 
กระดาษลงในถาด
 

 

 

2

1

1

2



การบรรจุกระดาษ 

25

2

การบรรจุกระดาษขนาดเล็ก 
(ภาพถาย, ภาพถาย L, ภาพถาย 
2L หรือซองจดหมาย) 2

การจัดวางตามแนวตั้ง

(กระดาษขนาด A5 หรือขนาดเล็ก)
 

ขอควรจํา
ควรระวังไมใหดนักระดาษไกลจนเกินไป เพราะ 
อาจทําใหข้ึนไปอยูดานหลังของถาด และเปน 
สาเหตุใหเกดิปญหาในการปอนกระดาษได

 

การบรรจกุระดาษขนาดภาพถาย, 
ภาพถาย L และภาพถาย 2L 2

a กอนบรรจุกระดาษ กดท่ีมุมกระดาษและ 
ดานขางของกระดาษขนาดภาพถาย 
ภาพถาย L และภาพถาย 2L เพื่อใหเรียบ 
ท่ีสุดเทาท่ีจะทําได

ขอควรจํา
ถากระดาษขนาดภาพถาย (10 × 15 ซม.), 
ภาพถาย L (89 × 127 มม.) หรือภาพถาย 2L 
(13 × 18 ซม.) มีการปอนกระดาษซอนกนั 
ใหวางกระดาษขนาดภาพถายหรือภาพถาย L 
ในถาดใสกระดาษเพียงแผนเดียวในแตละ 
ครัง้

 

b ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

ถาคุณบรรจุภาพถาย L (89 × 127 มม.) 
ลงในถาดใสกระดาษ ใหยกตัวหยดุของ 
ภาพถาย L (1) ข้ึน
 

ถาคุณบรรจุภาพถาย (10 × 15 ซม.) 
หรือภาพถาย 2L (13 × 18 ซม.) 
ในถาดใสกระดาษ ใหเปดฝาครอบถาด 
รองรับกระดาษออก

คอยๆ กดแครปรับความยาวกระดาษ (1) 
เพื่อใหพอดีกับขนาดกระดาษ และจาก 
น้ันปดฝาครอบถาดรองรับกระดาษออก
 

c คอยๆ กดแครปรบักระดาษดานขางใหพอด ี
กับขนาดกระดาษ
 

1

1

1
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d วางกระดาษขนาดภาพถาย, ภาพถาย L 
หรอืภาพถาย 2L ลงในถาดใสกระดาษ 
โดยจัดดานท่ีตองการพิมพไวดานลาง
 

e คอยๆ ปรับแครปรับกระดาษดานขางเพื่อให 
พอดีกับกระดาษ
ตรวจสอบใหแนใจวาแครปรับกระดาษ 
ดานขางสัมผัสกับดานขางของกระดาษ
 

เกี่ยวกับซองจดหมาย 2

ใชซองจดหมายท่ีมนํ้ีาหนักระหวาง 80 ถึง 
95 แกรม

ซองจดหมายบางซองตองทําการตั้งคาขอบ 
กระดาษในแอพพลิเคช่ัน ตรวจสอบใหแนใจ 
วาคุณไดลองพิมพเพื่อทดสอบกอนท่ีจะพิมพ 
หลายซอง

ขอควรจํา
อยาใชชนิดของซองจดหมายตอไปน้ี เน่ืองจาก 
อาจปอนไดไมถูกตอง:

• ซองจดหมายท่ีโปงพอง

• ซองจดหมายท่ีมีชอง

• ซองจดหมายท่ีมีตัวนูน (มีอักษรนูนประทับ 
บนซอง)

• ซองจดหมายท่ีติดกระดุมหรือเย็บดวยลวด 
เย็บกระดาษ

• ซองจดหมายท่ีผานการพิมพดานในแลว

บางครัง้คุณอาจประสบปญหาการปอนกระดาษ
ท่ีเกิดจากความหนา ขนาดและรปูรางของ 
ปากซองจดหมายของกระดาษที่คุณใช

 

ซองจดหมายท่ีม ี
แถบกาว

ซองจดหมายแบบสอง
ปากซอง
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การบรรจซุองจดหมาย 2

a กอนบรรจุกระดาษ กดท่ีมุมซองและดานขาง 
ซองจดหมายเพื่อใหเรียบท่ีสุดเทาท่ีทําได

ขอควรจํา
• หากซองกระดาษมีการปอนซอนกนั ใหวาง 
ซองจดหมายหน่ึงซองลงในถาดใสกระดาษใน
แตละครั้ง

• หากคุณประสบปญหาซองจดหมายยับหรือตดิ 
ใหใชชองปอนเอกสารเอนกประสงคเพื่อปอน 
ซองจดหมายแทน (ดูท่ี การบรรจกุระดาษใน 
ชองปอนเอกสารเอนกประสงค uu หนา 33)

 

 

 

 

b คอยๆ กดและเลื่อนแครปรบักระดาษ 
ดานขางเพื่อใหพอดีกับขนาดกระดาษ
 

c วางซองจดหมายในถาดบรรจุกระดาษท่ี #1 
โดยจดัดานท่ีมีท่ีอยูไวดานลาง หากปากซอง 
จดหมายอยูทางขอบยาว ใหใสซองจดหมาย 
โดยใหปากซองอยูทางดานซาย ดงัแสดงใน 
ภาพประกอบ
คอยๆ ปรับแครปรับกระดาษดานขาง (1) 
เพื่อใหพอดีกบัขนาดของซองจดหมาย
 

1
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ถาคุณมีปญหาในการพิมพซองจดหมายที ่
ปากซองอยูทางขอบสั้น ใหลองวิธีตอไปนี้: 2

a เปดปากซองจดหมาย

b วางซองจดหมายลงในถาดบรรจกุระดาษ 
ท่ี #1 โดยจัดดานท่ีมีท่ีอยูไวดานลางและ 
วางตําแหนงปากซองดงัแสดงในภาพ 
ประกอบ
 

c เลือก การพิมพกลับดาน (Windows®) 
หรอื Reverse Page Orientation 
(การจดัวางหนากลับดาน) (แมค็อินทอช) 
ในกลองขอความของไดรเวอรเครื่องพิมพ 
และจากน้ันปรับขนาดและขอบกระดาษใน 
แอพพลิเคช่ัน
(uu คูมือซอฟตแวร 
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช)

การบรรจุกระดาษลงใน
ถาดบรรจุกระดาษท่ี #2 
(MFC-J3720/ 
MFC-J6720DW) 2

หมายเหตุ
คุณสามารถใชกระดาษธรรมดาขนาด A4 หรือ 
Letter (ในตําแหนงแนวนอน) และ A3, Legal 
หรอื Ledger (ในตําแหนงแนวตั้ง) ในถาด #2

 

a ดึงถาดใสกระดาษแยกออกจากเครื่อง
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b ปรับความยาวถาดหากจําเปน:

เม่ือใชกระดาษขนาด A3, Ledger 
หรือ Legal

กดปุมปลดท่ีกั้นเอนกประสงค (1) 
ในขณะท่ีคุณเลื่อนออกจากดานหนา 
ของถาดใสกระดาษ

คณุสามารถตรวจสอบวาปรับความยาว 
ของถาดถูกตองแลวโดยการเปดฝาครอบ
ถาดรองรับกระดาษ
 

เม่ื อใช A4 หรือ Letter

ถาคุณใช A4 หรอื Letter คุณไมตอง 
ยดืถาดออก

c เปดฝาครอบถาดรองรับกระดาษ (1)
 

d คอยๆ กดและเลื่อนแครปรับกระดาษ 
ดานขาง (1) เพื่อใหพอดีกบัขนาดกระดาษ 
ถาคุณบรรจุกระดาษขนาด A4 หรือ Letter 
ใหวางในตําแหนงแนวนอน และยกตัวหยุด 
A4/LTR (2) ข้ึน
ตรวจใหแนใจวาเครือ่งหมายสามเหลีย่ม (3) 
บนแครปรบักระดาษดานขางอยูในระดบัเดยีว
กับเครื่องหมายแสดงขนาดกระดาษที่คณุใช
 

e คลี่กองกระดาษเพื่อหลีกเลี่ยงกระดาษตดิ 
และการปอนกระดาษผิดพลาด

หมายเหตุ
ตรวจสอบใหแนใจเสมอวากระดาษไมโคงงอ

 

1

1

1

3

2
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f คอยๆ วางกระดาษลงในถาดใสกระดาษ 
โดยจัดดานท่ีตองการพิมพไวดานลาง

เม่ือใชกระดาษขนาด A4 หรือ Letter

การจดัวางตามแนวนอน 2

เม่ือใชกระดาษขนาด A3, Ledger 
หรือ Legal

การจดัวางตามแนวตั้ง 2

g คอยๆ ปรับแครปรับกระดาษดานขางเพื่อให 
สัมผัสกบัดานขางของกองกระดาษ
 

หมายเหตุ
ควรระวังไมใหดันกระดาษไกลจนเกินไป 
เพราะอาจทําใหข้ึนไปอยูดานหลังของถาด 
และเปนสาเหตุใหเกิดปญหาในการปอน 
กระดาษได

 

h ตรวจสอบวากระดาษแบนราบติดกับถาดและ 
อยูต่ํากวาเครือ่งหมายแสดงจํานวนกระดาษ
สูงสุด (1)
การเติมกระดาษในถาดมากเกนิไปอาจทําให
เกิดปญหากระดาษติดได
 

1
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i ปดฝาครอบถาดรองรับกระดาษ
 

j คอยๆ ดนัถาดใสกระดาษกลับเขาไป 
ในเครือ่ง
 

k ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

ถาคุณใชกระดาษขนาด A3, Ledger หรือ 
Legal ใหไปข้ันตอน l

หมายเหตุ
เมื่อถาด #2 ถูกยืดออกสําหรับกระดาษขนาด 
ใหญ คุณตองยืดถาด #1 ใหอยูเหนือถาด #2 
เพื่อปองกันหนาท่ีมีการพิมพไมใหหลนจาก 
ถาดกระดาษออก

 

ถาคุณใชกระดาษขนาด A4 หรือ Letter 
ใหดึงฐานรองกระดาษ (1) ออกจน 
กระท่ังล็อคเขาท่ี และจากน้ันกาง 
แผนรองรบักระดาษ (2)
 

l การยืดถาด #1 ใหอยูเหนือถาด #2
ดึงถาด #1 ออกจากเครื่อง
กดปุมปลดท่ีกั้นเอนกประสงค (1) ในขณะ 
ท่ีคณุเลือ่นออกจากดานหนาของถาดใส 
กระดาษ
 

 

2

1

1
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m เปดฝาครอบถาดรองรบักระดาษออก และ 
ยกตัวหยุด A4/LTR (1) ข้ึน
 

n ปดฝาครอบถาดรองรบักระดาษออก และ 
คอยๆ ดันถาดใสกระดาษเขาไปในเครื่อง
 

o ดึงฐานรองกระดาษ (1) ออกจนกระท่ัง 
ล็อคเขาท่ี และจากน้ันกางแผนรองรับ 
กระดาษ (2)
 

หมายเหตุ
เมื่อคุณใชกระดาษขนาด A3, Ledger หรือ 
Legal เสร็จแลว และตองการใชกระดาษขนาด 
A4 หรือ Letter ใหนํากระดาษออกจากถาด 

ปรบัถาดใหส้ันลงโดยการกดปุมปลดท่ีกั้นเอนก
ประสงค (1) ปรับแครปรับกระดาษดานขาง (2) 
เพื่อใหพอดีกบักระดาษขนาด A4 หรือ Letter 
ยกตัวหยุด A4/LTR ข้ึน (3) จากน้ันวาง 
กระดาษลงในถาด
 

 

 

1

2

1

1

2

3
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การบรรจุกระดาษใน 
ชองปอนเอกสารเอนก 
ประสงค 2

คุณสามารถบรรจุส่ือส่ิงพิมพพิเศษลงในชอง 
ใสไดครั้งละหน่ึงแผน

ใชชองปอนเอกสารเอนกประสงคเพื่อพิมพหรือ 
ทําสําเนา A3, Ledger, Legal, Folio, A4, Letter, 
Executive, A5, A6, ซองจดหมาย, 
ภาพถาย (10 × 15 ซม.), 
ภาพถาย L (89 × 127 มม.), 
ภาพถาย 2L (13 × 18 ซม.) 
และแผนดัชนี (127 × 203 มม.)

หมายเหตุ
เครือ่งจะเปดใชงานโหมดการปอนดวยตนเอง 
โดยอัตโนมัติเมื่อคณุบรรจุกระดาษในชองปอน
เอกสารเอนกประสงค

 

a เปดฝาปดชองปอนเอกสารเอนกประสงค
 

 

b เลื่อนแครปรบักระดาษของชองปอนเอกสาร 
เอนกประสงคใหพอดกีับความกวางของ 
กระดาษท่ีคุณตองการจะใช
 

หมายเหตุ
สําหรับขอมูลเกี่ยวกบัการจัดวางกระดาษ ให 
ปฏิบัติตามฉลากท่ีติดอยูตรงดานขวาของชอง
ปอนเอกสารเอนกประสงค
 

เมื่อคณุเลือ่นแครปรับกระดาษ ใหยืนยันวา 
ท้ังหมดอยูในตําแหนงเหลาน้ี
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c บรรจุกระดาษ เพียงหน่ึง แผนลงในชองปอน 
เอกสารเอนกประสงค โดยใหดานท่ีจะ 
พิมพ หงายข้ึน

เม่ือใช A3, Ledger, Legal, Folio, 
A5, A6, ซองจดหมาย, ภาพถาย, 
ภาพถาย L, ภาพถาย 2L 
หรือแผนดัชนี

การจดัวางตามแนวตั้ง 2

เม่ือใช A4, Letter หรือ Executive

การจดัวางตามแนวนอน 2

ขอควรจํา
• อยาใสกระดาษเกินหน่ึงแผนในชองปอน 
เอกสารเอนกประสงคไมวากรณีใดๆ หากทํา 
เชนน้ัน อาจทําใหกระดาษติดได แมวาคณุ 
จะพิมพหลายหนาก็ตาม อยาปอนกระดาษแผน 
ตอไปจนกวาจอสัมผัสจะแสดงขอความให 
คุณปอนกระดาษแผนตอไป
 

• อยาวางกระดาษลงในชองปอนเอกสารเอนก 
ประสงคเมื่อคณุพิมพจากถาดใสกระดาษ 
หากทําเชนน้ัน อาจทําใหกระดาษติดได

• สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับการจัดวาง 
กระดาษ ดท่ีู 
การวางแนวกระดาษและความจุกระดาษของ
ถาดใสกระดาษ uu หนา 42

 

d คอยๆ ปรับแครปรับกระดาษของชองปอน 
เอกสารเอนกประสงคดวยมือท้ังสองขาง 
เพื่อใหพอดีกบักระดาษ
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หมายเหตุ
• อยาดันแครปรับกระดาษเขากับกระดาษแนน 
เกินไป หากทําเชนน้ัน อาจทําใหกระดาษพับ 
เขาไปได

• วางกระดาษในตาํแหนงตรงกลางระหวางแครปรบั
กระดาษของชองปอนเอกสารเอนกประสงค 
ถากระดาษไมอยูตรงกลาง ใหดึงออก 
และใสเขาไปตรงตําแหนงกลางอีกครั้ง

 

e ใชมือท้ังสองขางใสกระดาษหน่ึงแผนเขาไป 
ในชองปอนเอกสารเอนกประสงคจนกวาขอบ
กระดาษดานหนาสัมผัสกับลกูกลิ้งปอน 
เอกสาร ปลอยกระดาษเมื่อคุณไดยินเสียง 
เครือ่งพยายามดึงกระดาษในระยะสั้น 
จอสัมผัสจะแสดง Manual Feed 
Slot ready. (พรอมใชกบัชองปอน
เอกสารเอนกประสงค) ข้ึน
 

หมายเหตุ
เมื่อบรรจซุองจดหมายหรอืกระดาษหนา ใหดนั 
ซองจดหมายเขาไปในชองปอนเอกสารเอนก 
ประสงคจนกระท่ังคุณรูสึกวาเครื่องจับยึด 
จดหมาย

 

f ถาขอมูลไมพอสําหรับกระดาษหน่ึงแผน 
จอสัมผัสจะแจงใหคุณบรรจุกระดาษแผน 
อื่นเขาไป วางกระดาษแผนอื่นลงในชองปอน 
เอกสารเอนกประสงค และจากน้ันกด OK 
บนจอสัมผัส

หมายเหตุ
• ตรวจสอบใหแนใจวาการพิมพเสร็จส้ินกอนท่ี 
คุณจะปดฝาปดชองปอนเอกสารเอนกประสงค

• เมื่อวางกระดาษลงในชองปอนเอกสารเอนก 
ประสงค เครือ่งจะพิมพออกจากชองปอน 
เอกสารเอนกประสงค

• กระดาษท่ีใสในชองปอนเอกสารเอนกประสงค 
ในขณะท่ีพิมพหนากระดาษ โทรสาร หรือ 
รายงานสําหรับการทดสอบจะดนัออกมา

• ในระหวางท่ีอยูในกระบวนการทําความสะอาด 
ของเครื่อง กระดาษท่ีคุณวางไวในชองปอน 
เอกสารเอนกประสงคจะดันออกมา รอจน 
กระท่ังเครื่องเสร็จส้ินการทําความสะอาด 
และจากน้ันใสกระดาษลงในชองปอนเอกสาร 
เอนกประสงคอีกครั้ง
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บรเิวณท่ีไมสามารถพิมพได 2

บริเวณท่ีสามารถพิมพไดข้ึนอยูกับการตั้งคาในแอพพลิเคช่ันท่ีคุณใชงาน ตวัเลขแสดงบริเวณท่ีไมสามารถ 
พิมพไดบนกระดาษแผนตัดและซองจดหมาย

หมายเหตุ
• เครื่องจะสามารถพิมพในสวนท่ีแรเงาของกระดาษแผนตดัเมื่อคณุลกัษณะการพิมพไรขอบสามารถใช ได 
และเปดอยู (uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรบัผูใช)

• คุณลักษณะการพิมพไรขอบไมสามารถใชไดกบัซองจดหมายและการพิมพ 2 ดาน
 

กระดาษแผนตัด ซองจดหมาย
  

ดานบน (1) ดานซาย (2) ดานลาง (3) ดานขวา (4)

แผนตัด 3 มม. 3 มม. 3 มม. 3 มม.

ซองจดหมาย 22 มม. 3 มม. 22 มม. 3 มม.

1

3

2 4

1

3
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การตั้งคากระดาษ 2

ชนิดของกระดาษ 
(MFC-J3520/ 
MFC-J6520DW) 2

เพื่อใหไดคุณภาพการพิมพท่ีดีท่ีสุด ใหตั้งคา 
เครื่องตามชนิดของกระดาษท่ีคุณใชงาน

a กด  (Settings (การตั้งคา))

b กด 

c กด a หรือ b เพื่อแสดง Plain Paper 
(กระดาษธรรมดา), Inkjet Paper 
(กระดาษองิคเจ็ท), Brother BP71, 
Other Glossy (กระดาษเคลอืบมันอื่นๆ) 
หรือ Transparency (แผนใส) 
และจากน้ันกดตวัเลือกท่ีคณุตองการตัง้คา

d กด 

หมายเหตุ
เครือ่งจะดันกระดาษออกมาในถาดใสกระดาษ
ท่ีอยูดานหนาเครื่องโดยใหดานท่ีจะพิมพ 
หงายข้ึน เมื่อคุณใชแผนใสหรือกระดาษ 
เคลอืบมัน ใหดึงกระดาษแตละแผนออกจาก 
กันเพื่อปองกันกระดาษตดิกันหรอืกระดาษติด 
อยูในเครื่อง

 

ขนาดกระดาษ  
(MFC-J3520/MFC-J6520DW)2

คณุสามารถใชกระดาษขนาดตอไปน้ีเพื่อการพิมพ
สําเนา: A4, A5, A3, 10 × 15 ซม., Letter, Legal 
และ Ledger คุณสามารถใชกระดาษขนาดตอไปน้ี 
เพื่อการพิมพโทรสาร: A4, A3, Ledger, Letter 
และ Legal เมื่อคุณเปลีย่นแปลงขนาดกระดาษ 
ท่ีคุณบรรจุลงในเครื่อง คุณจําเปนตอง 
เปลี่ยนแปลงการตัง้คาขนาดกระดาษดวย 
เพื่อใหเครื่องของคุณสามารถปรับโทรสารรบั 
เขาใหพอดีกับหนากระดาษ

a กด  (Settings (การตัง้คา))

b กด 

c กด a หรือ b เพื่อแสดง A4, A5, A3, 
10x15cm, Letter (Letter), Legal 
(Legal) หรือ Ledger และจากน้ันกด 
ตัวเลือกท่ีคุณตองการตั้งคา

d กด 

ขนาดและชนิดของกระดาษ 
(MFC-J3720/ 
MFC-J6720DW) 2

เพื่อใหไดคณุภาพการพิมพท่ีดีท่ีสุด ใหตั้งคา 
เครื่องตามชนิดของกระดาษท่ีคุณใชงาน

คณุสามารถใชกระดาษขนาดตอไปน้ีเพื่อการพิมพ
สําเนา: A4, A5, A3, 10 × 15 ซม., Letter, Legal 
และ Ledger และหาขนาดเพื่อพิมพโทรสาร: A4, 
A3, Ledger, Letter และ Legal เมื่อคุณบรรจุ 
กระดาษท่ีมีขนาดแตกตางกนัลงในเครื่อง คุณจํา 
เปนตองเปลี่ยนแปลงการตั้งคาขนาดกระดาษดวย 
เพื่อใหเครื่องของคุณสามารถปรับโทรสารรบัเขา 
ใหพอดีกับหนากระดาษ

a กด  (Settings (การตัง้คา))

b กดขนาดกระดาษท่ีแสดงไวสําหรับถาด #1 
หรอืถาด #2
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c ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

ถาคุณกดขนาดกระดาษท่ีแสดงไว 
สําหรับถาด #1 กด Paper Type 
(ชนิดกระดาษ)

กด a หรือ b เพื่อแสดง Plain Paper 
(กระดาษธรรมดา), Inkjet Paper 
(กระดาษอิงคเจ็ท), Brother BP71, 
Other Glossy 
(กระดาษเคลือบมันอืน่ๆ) หรือ 
Transparency (แผนใส) และกดตวั 
เลือกท่ีคณุตองการ 

กด Paper Size (ขนาดกระดาษ)

กด a หรือ b เพื่อแสดง A4, A5, A3, 
10x15cm, Letter (Letter), Legal 
(Legal) หรือ Ledger และกดตัวเลือกท่ี 
คณุตองการ

ถาคุณกดขนาดกระดาษท่ีแสดงไว 
สําหรับถาด #2 กด Paper Size 
(ขนาดกระดาษ)

กด a หรือ b เพื่อแสดง A4, A3, 
Letter (Letter), Legal (Legal) หรือ 
Ledger และจากน้ันกดตัวเลอืกท่ีคุณ 
ตองการ 

d กด 

หมายเหตุ
• คุณสามารถใชกระดาษธรรมดาใน Tray 
#2 (ถาด #2) ไดเทาน้ัน

• เครื่องจะดนักระดาษออกมาในถาดใสกระดาษ 
ท่ีอยูดานหนาเครื่องโดยใหดานท่ีจะพิมพ 
หงายข้ึน เมื่อคณุใชแผนใสหรือกระดาษ 
เคลือบมัน ใหดึงกระดาษแตละแผนออกจาก 
กันเพื่อปองกันกระดาษติดกันหรือกระดาษ 
ติดอยูในเครื่อง

 

ถาดที่ใชในโหมดสําเนา 
(MFC-J3720/ 
MFC-J6720DW) 2

คณุสามารถเปลี่ยนถาดเริ่มตนท่ีเครื่องจะใชสำหรับ
สําเนาหลายชุด

Auto Tray Select (เลือกถาดอัตโนมัต)ิ 
จะชวยใหเครื่องของคณุปอนกระดาษจากถาด #1 
หรือถาด #2 โดยใชการตัง้คาชนิดและขนาด 
กระดาษจากเมนู Copy (สําเนา) ได

ถาตองการเปลี่ยนการตั้งคาเริ่มตน ใหทําตาม 
คําแนะนําตอไปน้ี:

a กด  (Settings (การตัง้คา))

b กด All Settings (การตั้งคาท้ังหมด)

c กด a หรือ b เพื่อแสดง General Setup 
(การตัง้คาท่ัวไป)

d กด General Setup (การตั้งคาท่ัวไป)

e กด a หรือ b เพื่อแสดง Tray Setting 
(การตัง้คาถาดใสกระดาษ)

f กด Tray Setting (การตั้งคาถาดใส 
กระดาษ)

g กด Tray Use: Copy (ถาดท่ีใช: สําเนา)

h กด Tray #1 (ถาด #1), Tray #2  
(ถาด #2) หรือ Auto Tray Select 
(เลือกถาดอตัโนมัติ)

i กด 

หมายเหตุ
คุณสามารถเปลี่ยนขนาดกระดาษและการเลอืก
ถาดชั่วคราวสําหรับการทําสําเนาถัดไปได (ดูท่ี 
ขนาดกระดาษ uu หนา 83 และ เลือกถาด 
(MFC-J3720/MFC-J6720DW) uu หนา 84)
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ถาดที่ใชในโหมดโทรสาร 
(MFC-J3720/ 
MFC-J6720DW) 2

คุณสามารถเปลี่ยนถาดเริม่ตนท่ีเครื่องจะใชสำหรบั
การพิมพโทรสารท่ีไดรับ

Auto Tray Select (เลือกถาดอัตโนมัติ) 
จะชวยใหเครื่องของคุณใชกระดาษจากถาด #1 
กอน หรือจากถาด #2 ถา:

ถาด #2 ถูกตั้งเปนขนาดกระดาษท่ีแตกตางกัน 
ซึ่งเหมาะกับโทรสารท่ีไดรับมากกวา

ถาดท้ังสองใชกระดาษขนาดเดยีวกัน และ 
ถาด #1 ไมถูกตัง้คาเพื่อใชกระดาษธรรมดา

a กด  (Settings (การตั้งคา))

b กด All Settings (การตั้งคาท้ังหมด)

c กด a หรือ b เพื่อแสดง General Setup 
(การตั้งคาท่ัวไป)

d กด General Setup (การตั้งคาท่ัวไป)

e กด a หรือ b เพื่อแสดง Tray Setting 
(การตั้งคาถาดใสกระดาษ)

f กด Tray Setting (การตั้งคาถาดใส 
กระดาษ)

g กด Tray Use: Fax (ถาดท่ีใช: โทรสาร)

h กด Tray #1 (ถาด #1), Tray #2  
(ถาด #2) หรอื Auto Tray Select 
(เลอืกถาดอัตโนมัติ)

i กด 

กระดาษและสื่อสิ่งพมิพ 
อื่นๆ ท่ีใชรวมกับ 
เครื่องพิมพได 2

ชนิดของกระดาษท่ีคุณใชในเครื่องอาจมผีลตอ 
คณุภาพการพิมพ

เพื่อใหไดคณุภาพการพิมพท่ีดีท่ีสุดสําหรบัการ 
ตัง้คาท่ีคณุเลอืก ใหตั้งคาชนิดของกระดาษเพ ื่อให 
ตรงกบัชนิดของกระดาษท่ีบรรจุลงในถาดเสมอ

คณุสามารถใชกระดาษธรรมดา กระดาษอิงคเจ็ท 
(กระดาษเคลือบพิเศษ) กระดาษเคลือบมัน 
แผนใส และซองจดหมาย

เราขอแนะนําใหทําการทดสอบชนิดของกระดาษ 
ท้ังหลายกอนท่ีจะซื้อในปริมาณมากๆ

เพื่อใหไดผลท่ีดท่ีีสุด ควรใชกระดาษของ Brother

เมื่อคณุพิมพบนกระดาษอิงคเจท็ (กระดาษ 
เคลือบพิเศษ) แผนใส และกระดาษเคลือบมัน 
ใหแนใจวาเลือกส่ือส่ิงพิมพท่ีถูกตองในแถบ 
พ้ืนฐาน ของไดรเวอรเครื่องพิมพหรือในการ 
ตั้งคาชนิดของกระดาษของเมนูในเครื่อง

(MFC-J3520/MFC-J6520DW: ดูท่ี 
ขนาดกระดาษ (MFC-J3520/MFC-J6520DW) 
uu หนา 37)  
(MFC-J3720/MFC-J6720DW: ดูท่ี 
ขนาดและชนิดของกระดาษ (MFC-J3720/ 
MFC-J6720DW) uu หนา 37)

เมื่อคณุพิมพบนกระดาษพิมพภาพถายของ 
Brother ใหบรรจุกระดาษพิมพภาพถาย 
ท่ีเหมือนกันเพิ่มอีกแผนในถาดใสกระดาษ 
กระดาษพิเศษหน่ึงแผนจะรวมอยูในชุด 
กระดาษเพื่อใชสําหรับวัตถุประสงคน้ี

เมื่อใชแผนใสหรือกระดาษพิมพภาพถาย ใหดึง 
กระดาษแตละแผนออกจากกันเพื่อปองกัน 
กระดาษติดกนัหรือกระดาษติดอยูในเครื่อง

หลีกเลี่ยงการสัมผัสพื้นผิวกระดาษสวนท่ีพิมพ  
หลังจากพิมพออกทันที เน่ืองจากพื้นผิวอาจยัง 
แหงไมสนิทและอาจติดเปนคราบท่ีน้ิวมือได
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ส่ือส่ิงพิมพที่แนะนํา 2

เพื่อใหไดคณุภาพการพิมพท่ีดีท่ีสุด เราขอแนะนํา 
ใหใชกระดาษของ Brother ในตาราง

ถากระดาษของ Brother ไมสามารถใชไดใน 
ประเทศของคุณ เราขอแนะนําใหทําการทดสอบ 
ชนิดของกระดาษท้ังหลายกอนท่ีจะซื้อในปริมาณ
มากๆ

เราขอแนะนําใหใชฟลมแผนใส 3M เมื่อคณุพิมพ 
บนแผนใส

การจัดการและการใชส่ือ 
ส่ิงพิมพ 2

จัดเกบ็กระดาษในกลองบรรจุกระดาษและปด 
กลองใหสนิท จัดเก็บกระดาษบนพื้นราบเรียบ 
และหางจากความชื้น แสงแดดสองตรงและ 
ความรอน

หลีกเลี่ยงการสัมผัสดานท่ีมันเงา (เคลือบ) 
ของกระดาษพิมพภาพถาย

หลีกเลี่ยงการสัมผัสดานขางท้ังสองของแผน 
ใส เน่ืองจากดูดซับนํ้าและเหงือ่ไดโดยงาย 
ซึ่งอาจทําใหคุณภาพงานลดลง แผนใสท่ี 
ออกแบบมาสําหรับเครื่องพิมพเลเซอร/เครือ่ง
ถายเอกสารอาจติดเปนคราบอยูท่ีเอกสารแผน
ถัดไปได ใชแผนใสท่ีแนะนําใหใชสําหรบั 
การพิมพอิงคเจท็เทาน้ัน

ขอควรจํา
อยาใชชนิดของกระดาษตอไปน้ี:

• กระดาษท่ีขาด มวน มีรอยยน หรือมีรูปราง 
ผิดปกติ
 

1 กระดาษท่ีมวนเขา 2 มม. ข้ึนไปอาจ 
ทําใหกระดาษติด

• กระดาษท่ีมนัเงาเกินไปหรือมีลวดลายมาก

• กระดาษท่ีไมสามารถจัดเรียงใหตรงเมื่อวาง 
ซอนกัน

• กระดาษท่ีมเีสนใยตามแนวสั้น
 

ความจุกระดาษของฝาครอบถาดรองรับ 
กระดาษออก 2

กระดาษ A4 80 แกรม สูงสุด 50 แผน

ตองนําแผนใสและกระดาษพิมพภาพถายออก 
จากฝาครอบถาดรองรบักระดาษออกทีละแผน 
เพื่อหลกีเลี่ยงไมใหติดกัน

กระดาษของ Brother

ชนิดของกระดาษ รายการ

กระดาษธรรมดาขนาด A3 BP60PA3

กระดาษพิมพภาพถาย 
แบบมันขนาด A3

BP71GA3

กระดาษสําหรับการพิมพ
อิงคเจ็ทขนาด A3 (ดาน)

BP60MA3

กระดาษธรรมดาขนาด A4 BP60PA

กระดาษพิมพภาพถาย 
แบบมันขนาด A4

BP71GA4

กระดาษสําหรับการพิมพ
อิงคเจ็ทขนาด A4 (ดาน)

BP60MA

กระดาษพิมพภาพถาย 
แบบมันขนาด 10 × 15 
ซม.

BP71GP

1

1
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2

การเลือกส่ือส่ิงพิมพที่ถูกตอง 2

ชนิดและขนาดกระดาษสําหรับแตละการใชงาน 2

1 สามารถใชไดบางประเทศเทาน้ัน

ชนิดของ 
กระดาษ

ขนาดกระดาษ การใชงาน

โทรสาร สําเนา Photo 
Capture

เครื่อง
พิมพ

แผนตัด A3 297 × 420 มม. (11.7 × 16.5 น้ิว) ใช ใช ใช ใช

A4 210 × 297 มม. (8.3 × 11.7 น้ิว) ใช ใช ใช ใช

Ledger 279.4 × 431.8 มม. (11 × 17 น้ิว) ใช ใช ใช ใช

Letter 215.9 × 279.4 มม. (8 1/2 × 11 น้ิว) ใช ใช ใช ใช

Legal 215.9 × 355.6 มม. (8 1/2 × 14 น้ิว) ใช ใช – ใช

Folio 215.9 × 330.2 มม. (8 1/2 × 13 น้ิว) – – – ใช

Executive 184 × 267 มม. (7 1/4 × 10 1/2 น้ิว) – – – ใช

JIS B4 1 257 × 364 มม. (10.1 × 14.3 น้ิว) – – – ใช

JIS B5 1 182 × 257 มม. (7.2 × 10.1 น้ิว) – – – ใช

A5 148 × 210 มม. (5.8 × 8.3 น้ิว) – ใช – ใช

A6 105 × 148 มม. (4.1 × 5.8 น้ิว) – – – ใช

บัตร ภาพถาย 10 × 15 ซม. (4 × 6 น้ิว) – ใช ใช ใช

ภาพถาย L 89 × 127 มม. (3 1/2 × 5 น้ิว) – – – ใช

ภาพถาย 2L 13 × 18 ซม. (5 × 7 น้ิว) – – ใช ใช

แผนดัชนี 127 × 203 มม. (5 × 8 น้ิว) – – – ใช

ซองจดหมาย ซองจดหมาย 
C5

162 × 229 มม. (6.4 × 9 น้ิว) – – – ใช

ซองจดหมาย 
DL

110 × 220 มม. (4.3 × 8.7 น้ิว) – – – ใช

Com-10 105 × 241 มม. (4 1/8 × 9 1/2 น้ิว) – – – ใช

Monarch 98 × 191 มม. (3 7/8 × 7 1/2 น้ิว) – – – ใช

แผนใส A4 210 × 297 มม. (8.3 × 11.7 น้ิว) – ใช – ใช

Letter 215.9 × 279.4 มม. (8 1/2 × 11 น้ิว) – ใช – ใช

Legal 215.9 × 355.6 มม. (8 1/2 × 14 น้ิว) – ใช – ใช

A5 148 × 210 มม. (5.8 × 8.3 น้ิว) – ใช – ใช
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การวางแนวกระดาษและความจุกระดาษของถาดใสกระดาษ 2

1 เมื่อใชกระดาษ 80 แกรม
2 สามารถใชไดบางประเทศเทาน้ัน

หมายเหตุ
เมื่อคุณเลือกกําหนดโดยผูใชในรายการขนาดกระดาษแบบดึงลงของไดรเวอรเครื่องพิมพ การวางแนว 
กระดาษจะแตกตางกันไป ข้ึนอยูกับขนาดและความหนาของกระดาษ

(สําหรบัรายละเอียด ดูท่ี 
การวางแนวกระดาษโดยใชการกําหนดโดยผูใชเปนขนาดกระดาษในไดรเวอรเครื่องพิมพ uu หนา 43)

 

ขนาดกระดาษ ชนิดของกระดาษ จํานวน 
แผน

ถาดบรรจุกระดาษที่ #1 <แนวนอน>  
A4, Letter, Executive, JIS B5 2

<แนวต้ัง>  
A3, Ledger, JIS B4 2, Legal, Folio, 
A5, A6, ภาพถาย, ภาพถาย L, 
ภาพถาย 2L, แผนดัชนี, ซองจดหมาย 
(C5, Com-10, DL, Monarch)

กระดาษธรรมดา 250 1

กระดาษองิคเจ็ท 20

กระดาษเคลอืบมัน ภาพถาย 20

แผนดัชนี 30

ซองจดหมาย แผนใส 10

ถาดบรรจุกระดาษที่ #2

(MFC-J3720/ 
MFC-J6720DW)

<แนวนอน>  
A4, Letter

<แนวต้ัง>  
A3, JIS B4 2, Legal, Ledger

กระดาษธรรมดา 250 1

ชองปอนเอกสารเอนกประสงค <แนวนอน>  
A4, Letter, Executive, JIS B5 2

<แนวต้ัง>  
A3, JIS B4 2, Ledger, Legal, Folio, 
A5, A6, ภาพถาย, ภาพถาย L, 
ภาพถาย 2L, แผนดัชนี, ซองจดหมาย 
(C5, Com-10, DL, Monarch)

กระดาษธรรมดา กระดาษ 
อิงคเจ็ท กระดาษเคลือบมัน 
ภาพถาย ซองจดหมาย 
และแผนใส

1
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2

การวางแนวกระดาษโดยใชการกําหนดโดยผูใชเปนขนาดกระดาษในไดรเวอรเครื่องพิมพ 2

หมายเหตุ
• เมื่อเลอืกซองจดหมายในรายการความหนาของกระดาษแบบดงึลง คณุตองบรรจุซองจดหมายในการ 
จัดวางตามแนวตัง้

• ถาด #2 ไมสามารถใชไดสําหรับขนาดกระดาษท่ีระบุโดยผูใช
 

น้ําหนักและความหนาของกระดาษ 2

1 กระดาษ BP71 (260 แกรม) ออกแบบเปนพิเศษสําหรับเคร่ืองพ ิมพอิงคเจ็ทของ Brother เทาน้ัน

ขนาดท่ีระบุโดยผูใช การจดัวางกระดาษ

ถาดบรรจุกระดาษที่ 
#1

เมื่อเปนไปตามเง่ือนไขทั้งสอง:

ความกวาง: 148.0 มม. – 215.9 มม.

ความสูง: 216.0 มม. – 297.0 มม.

แนวนอน

เมื่อเปนไปตามเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึงตอไปน ี้:

ความกวาง: นอยกวา 148.0 มม.

ความกวาง: มากกวา 215.9 มม.

ความสูง: นอยกวา 216.0 มม.

ความสูง: มากกวา 297.0 มม.

แนวต้ัง

ชองปอนเอกสาร 
เอนกประสงค

เมื่อเปนไปตามเง่ือนไขทั้งสอง:

ความกวาง: 127.0 มม. – 215.9 มม.

ความสูง: 216.0 มม. – 297.0 มม.

แนวนอน

เมื่อเปนไปตามเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึงตอไปน ี้:

ความกวาง: นอยกวา 127.0 มม.

ความกวาง: มากกวา 215.9 มม.

ความสูง: นอยกวา 216.0 มม.

ความสูง: มากกวา 297.0 มม.

แนวต้ัง

ชนิดของกระดาษ นํ้าหนัก ความหนา

แผนตัด กระดาษธรรมดา 64 ถึง 120 แกรม 0.08 ถึง 0.15 มม.

(ถาด #2)

กระดาษธรรมดา

64 ถึง 105 แกรม 0.08 ถึง 0.15 มม.

กระดาษอิงคเจ็ท 64 ถึง 200 แกรม 0.08 ถึง 0.25 มม.

กระดาษเคลือบมัน 1 สูงสุด 220 แกรม สูงสุด 0.25 มม.

บัตร บัตรภาพถาย 1 สูงสุด 220 แกรม สูงสุด 0.25 มม.

แผนดัชนี สูงสุด 120 แกรม สูงสุด 0.15 มม.

ซองจดหมาย 80 ถึง 95 แกรม สูงสุด 0.52 มม.

แผนใส – –
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3
วิธีการวางเอกสาร 3

คณุสามารถสงโทรสาร ทําสําเนาและสแกนจาก 
ADF (ถาดปอนเอกสารอัตโนม ัติ) และจากกระจก 
สแกนเนอร

การใช ADF (ถาดปอนเอกสาร 
อัตโนมัติ) 3

ADF (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) สามารถใส 
กระดาษไดสูงสุด 35 แผน และปอนครัง้ละ 
หน่ึงแผน ใชกระดาษท่ีมขีนาดและนํ้าหนัก 
ดงัท่ีแสดงไวในตาราง คลี่ตรงขอบกระดาษ 
กอนวางลงใน ADF (ถาดปอนเอกสารอตัโนมัติ) 
เสมอ

ขนาดและน้ําหนักของเอกสาร 3

วิธกีารวางเอกสาร 3

ขอควรจํา
• อยาดึงเอกสารขณะกําลังปอน

• อยาใชกระดาษท่ีมวน ยน พับ ฉีกขาด เย็บ 
กระดาษ คลิปหนีบ กระดาษกาวหรือติดเทป

• อยาใชกระดาษแข็ง หนังสือพิมพ หรือผากับ 
ADF ใหใชกับกระจกสแกนเนอร

 

ตรวจสอบวาเอกสารท่ีเขียนดวยหมึกหรือแกไข 
โดยใชนํ้ายาลบคําผิดแหงสนิทแลว

a เปดฐานรองเอกสาร ADF (ถาดปอนเอกสาร 
อัตโนมัติ) (1) และแผนรองเอกสารออกของ 
ADF (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) (2)
 

b คลี่กระดาษออกจากกัน

c ปรับแครปรับกระดาษ (1) ใหพอดีกับ 
ความกวางของเอกสารของคณุ
 

การวางเอกสาร 3

ความยาว: 148 ถึง 431.8 มม.

ความกวาง: 148 ถึง 297 มม.

นํ้าหนัก: 64 ถึง 90 แกรม 

1

2

1
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3

d วางเอกสารของคุณ หงายขึ้นชิดขอบที ่
สั้น ใน ADF (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัต)ิ 
จนกระท่ังคุณรูสึกวาสัมผัสกบัลูกกลิ้งปอน 
กระดาษแลว
จอสัมผัสจะแสดง ADF Ready (พรอมใช 
กับถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) ข้ึน

เม่ือใชโหมดความเร็วสูงของ ADF 
ในโหมดสําเนาและสแกน

ตรวจสอบใหแนใจวาขนาดเอกสารของ 
คณุเปน A4 หรือ Letter

วางเอกสารของคุณ หงายขึ้นชิดขอบ 
ที่ยาว ใน ADF (ถาดปอนเอกสาร 
อตัโนมัติ) จนกระท่ังคุณรูสึกวาสัมผัส 
กบัลกูกลิ้งปอนกระดาษแลว

จอสัมผัสจะแสดง ADF Ready (พรอม 
ใชกับถาดปอนเอกสารอตัโนมัติ) ข้ึน
 

หมายเหตุ
โหมดความเร็วสูงของ ADF สามารถใชไดกับ 
โหมดสําเนาและสแกน สําหรับขอมูลเพิ่มเตมิ 
เกี่ยวกับโหมดความเรว็สูงของ ADF ดูส่ิง 
ตอไปน้ี:

• (สําเนา)  
การทําสําเนาในโหมดความเร็วสูงของ ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) uu หนา 84

• (สแกน)  
การสแกนโหมดความเร็วสูงของ ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) uu หนา 99

 

ขอควรจํา
อยาวางกระดาษหนาไวบนกระจกสแกนเนอร 
ถาคณุทําเชนน้ี ADF อาจติดขัด

 

การใชกระจกสแกนเนอร 3

คณุสามารถใชกระจกสแกนเนอรในการสงโทรสาร 
ทําสําเนาหรอืสแกนหนาเดี่ยว หรอืหนาหนังสือ

ขนาดเอกสารทีส่นับสนุน 3

วิธกีารวางเอกสาร 3

หมายเหตุ
หากตองการใชกระจกสแกนเนอร ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมตัิ) ตองวางเปลา

 

a ยกฝาครอบเอกสาร

ความยาว: สูงสุด 431.8 มม.

ความกวาง: สูงสุด 297 มม.

นํ้าหนัก: สูงสุด 2 กก.
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b วางเอกสาร ควํ่าลง ท่ีมุมซายบนของกระจก 
สแกนเนอรโดยใชแครปรับกระดาษซายและ
ดานบน
 

1 ฝาครอบเอกสาร
 

c ปดฝาครอบเอกสาร

ขอควรจํา
ถาค ุณกําลังสแกนหนังสือหรือเอกสารท่ีหนา 
อยากระแทกฝาครอบหรือออกแรงกดทับ

 

บริเวณที่ไมสามารถสแกนได 3

บริเวณท่ีสามารถสแกนไดข้ึนอยูกับการตั้งคาใน 
แอพพลิเคช่ันท่ีคุณใชงาน ตัวเลขแสดงบริเวณ 
ท่ีไมสามารถสแกนได
 

1 บริเวณท่ีไมสามารถสแกนไดคือ 1 มม. เมื่อคุณใช ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)

1

การใช 
งาน

ขนาด 
เอกสาร

ดานบน (1)

ดานลาง (3)

ดานซาย 
(2)

ดานขวา 
(4)

โทรสาร A3 3 มม. 4.5 มม.

A4 3 มม. 1

Ledger 3.7 มม.

Letter 4 มม.

Legal

สําเนา ขนาดกระดาษ
ทั้งหมด

3 มม.

สแกน 2 มม. 2 มม.

1

3

2 4
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4

4

วิธกีารสงโทรสาร 4

ข้ันตอนตอไปน้ีอธิบายวิธีการสงโทรสาร

a ทําตามข้ันตอนตอไปน้ีเพื่อวางเอกสาร 
ของคุณ:

วางเอกสาร หงายข้ึน ใน ADF (ถาดปอน 
เอกสารอตัโนมัติ) (ดูท่ี การใช ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) 
uu หนา 44)

วางเอกสารของคุณ ควํ่าลง บนกระจก 
สแกนเนอร (ดูท่ี การใชกระจกสแกนเนอร 
uu หนา 45)

หมายเหตุ
• หากตองการสงโทรสารสีและมีหลายหนา 
ใช ADF (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)

• ถาคณุสงโทรสารขาวดําจาก ADF (ถาดปอน 
เอกสารอัตโนมัต)ิ ขณะท่ีหนวยความจําเต็ม 
เอกสารจะถูกสงในเวลาจริง

• คุณสามารถใชกระจกสแกนเนอรเพื่อสง 
โทรสารหนังสือท่ีมีหลายหนาไดในครั้งเดียว 
เอกสารควรมีขนาดสูงสุดคือ A3 หรอื Ledger

• เน่ืองจากคุณสามารถสแกนไดเพียงหน่ึงหนา 
ในแตละครั้ง จะงายยิ่งข้ึนเมื่อใช ADF 
(ถาดปอนเอกสารอตัโนมัติ) หากคุณสง 
เอกสารหลายหนา

 

b ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

เมื่อ Fax Preview (ตวัอยางโทรสาร) 

ถูกตัง้เปน Off (ปด) กด  (Fax 

(โทรสาร))

เมื่อ Fax Preview (ตวัอยางโทรสาร) 

ถูกตัง้เปน On (เปด) กด  (Fax 

(โทรสาร)) และจากน้ัน 

 (Sending Faxes (การสง 

โทรสาร))

 

จอสัมผัสจะแสดง:
 

c คุณสามารถเปลีย่นการตั้งคาในการสง 
โทรสารดงัตอไปน้ี กด Options (ตัวเลอืก) 
กด a หรือ b เพื่อเลื่อนดูการตั้งคาโทรสาร 
เมื่อการตัง้คาท่ีคุณตองการถูกแสดงข้ึน 
กดและเลอืกตัวเลือกใหม เมื่อคุณ 
เปลีย่นแปลงตัวเลอืกเสร็จแลว กด OK

(คูมือขั้นพ้ืนฐานสําหรับผูใช)

สําหรับขอมูลเกีย่วกบัการเปลี่ยนการตั้งคา 
การสงโทรสารตอไปน้ี ดูหนา 49 ถึง 51

Glass Scan Size 
(ขนาดสแกนกระจกสแกน)

Colour Fax Transmission 
(การสงโทรสารสี)

Preview Outgoing Fax 
(เรียกดตูัวอยางโทรสารสงออก)

Transmission Verification Report 
(รายงานการตรวจสอบความถูกตอง 
การสงสัญญาณ) (การตั้งคา)

การสงโทรสาร 4
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(คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช)
สําหรับการทํางานและการตั้งคาการสง 
โทรสารข้ันสูงเพิ่มเติม  
(uu Advanced User’s Guide 
(คูมือข้ันสูงสําหรบัผูใช): Sending a fax  
(การสงโทรสาร))
ความคมชัด
ความละเอยีดโทรสาร
ตัง้คาเริ่มตนใหม
รเีซ็ตคาท่ีตั้งจากโรงงาน
สงโทรสารหลังจากการโทรออก 
(โทรสาร+เสียง)
การกระจายสัญญาณ
การสงสัญญาณแบบทันที
โหมดตางประเทศ
หนวงเวลาโทรสาร
การสงสัญญาณแบบชุด
การยกเลิกงานท่ีรออยู
การดงึขอมูลการสง

d ปอนหมายเลขโทรสาร

การใชแปนตัวเลข

การใช  (Address Book 

(สมุดที่อยู))

Address Book (สมดุท่ีอยู)

การใช  (Call History (ประวั ติ 

การโทร))

Outgoing Call (สายโทรออก)
Caller ID history 
(ประวั ติรหัสผูโทร)
(สามารถใชไดบางประเทศเทาน้ัน)

หมายเหตุ
• คุณสามารถเรียกดตูัวอยางขอความโทรสาร 
กอนการสงไดโดยการตั้งคา Preview 
(เรยีกดูตวัอยาง) เปน On (เปด) (ดท่ีู 
วิธีการเรยีกดูตวัอยางโทรสารสงออก 
uu หนา 50)

• ถาเครอืขายของคุณรองรับโพรโทคอล LDAP 
คุณสามารถคนหาหมายเลขโทรสารและที่อยู 
อีเมลบนเซิฟเวอรของคณุได

(uu คูมือซอฟตแวร 
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรบัผูใช)

 

e กด Fax Start (เริ่มตนโทรสาร)

การสงโทรสารจาก ADF 4

เครือ่งจะเริ่มสแกนเอกสารที่จะสง

การสงโทรสารจากกระจก 
สแกนเนอร 4

ถาคณุเลอืก Mono (ขาวดํา) ใน 
Colour Setting (การตั้งคาสี) 
(การตั้งคาเริ่มตน) เครื่องจะเริ่ม 
สแกนหนาแรก ไปยังข้ันตอน f

ถาคณุเลอืก Colour (สี) ใน 
Colour Setting (การตัง้คาสี) 
จอสัมผัสจะถามวาคณุตองการสงโ  ทรสาร
สีหรอืไม กด Yes (Colour fax) 
(ใช (โทรสารสี)) เพื่อยืนยัน 
เครื่องจะเริ่มตอหมายเลขและสงเอกสาร

f เมื่อจอสัมผัสถามวา Next page? 
(หนาถัดไป?) ใหทําอยางใดอยางหน่ึง 
ตอไปน้ี:

เพื่อสงเอกสารหนาเดียว กด No (ไม)

เครือ่งจะเริ่มสงเอกสาร

เพื่อสงเอกสารมากกวาหน่ึงแผน กด Yes 
(ใช) และไปท่ีข้ันตอน g

g วางหนาถัดไปบนกระจกสแกนเนอร
กด OK 
เครื่องจะเริ่มสแกนหนา (ทําซ้ําข้ันตอน f 
และ g สําหรับทุกหนา)

หยุดการสงโทรสาร 4

เพื่อหยุดการสงโทรสาร กด 
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4

การตั้งคาขนาดกระจก 
สแกนเนอรสําหรับการสง 
โทรสาร 4

เมื่อขนาดเอกสารเปน Letter คุณตองกําหนด 
ขนาดสแกนเปน Letter (Letter) ไมเชนน้ัน 
สวนดานขางของโทรสารอาจปรากฏไมครบถวน

a วางเอกสารของคุณ

b ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

เมือ่ Fax Preview (ตัวอยางโทรสาร) 

ถูกตัง้เปน Off (ปด) กด  (Fax 
(โทรสาร))

เมือ่ Fax Preview (ตัวอยางโทรสาร) 

ถูกตัง้เปน On (เปด) กด  (Fax 
(โทรสาร)) และจากน้ัน 

 (Sending Faxes (การสง 
โทรสาร))

c กด Options (ตัวเลือก)

d กด a หรือ b เพื่อแสดง Glass Scan 
Size (ขนาดสแกนกระจกสแกน)

e กด Glass Scan Size (ขนาดสแกน 
กระจกสแกน)

f กด a หรือ b เพื่อแสดง A4, A3, Letter 
(Letter), Legal (Legal) หรือ Ledger 
และจากน้ันกดตวัเลือกท่ีคณุตองการตัง้คา

g กด OK 

h ปอนหมายเลขโทรสาร

i กด Fax Start (เริ่มตนโทรสาร)

หมายเหตุ
• คุณสามารถบันทึกการตั้งคาท่ีคุณใชบอยท่ีสุด 
โดยการกําหนดใหเปนการตัง้คาเริ่มตน  
(uu Advanced User’s Guide 
(คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช): Setting your 
changes as a new default (การตัง้คาการ 
เปลี่ยนแปลงของคุณเปนคาเริม่ตนใหม))

• การตั้งคาน้ีจะใชไดสําหรบัการสงเอกสารจาก 
กระจกสแกนเนอรเทาน้ัน

 

การสงโทรสารสี 4

เครื่องของคณุสามารถสงโทรสารสีไปยังเครื่อง 
ท่ีรองรับคณุลักษณะน้ี

โทรสารสีจะไมสามารถจัดเก็บในหนวยความจํา 
ของเครื่องได เมื่อคุณสงโทรสารสี เครื่องจะ 
สงในเวลาจริง (แมวา Real Time TX (TX 
เวลาจริง) ถูกตั้งเปน Off (ปด)) 

a วางเอกสารของคุณ

b ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

เมื่อ Fax Preview (ตวัอยางโทรสาร) 

ถูกตัง้เปน Off (ปด) กด  (Fax 

(โทรสาร))

เมื่อ Fax Preview (ตวัอยางโทรสาร) 

ถูกตัง้เปน On (เปด) กด  (Fax 

(โทรสาร)) และจากน้ัน 

 (Sending Faxes (การสง 

โทรสาร))

c กด Options (ตัวเลือก)

d กด a หรอื b เพื่อแสดง Colour Setting 
(การตัง้คาสี)

e กด Colour Setting (การตั้งคาสี)

f กด Colour (สี)

g กด OK 

h ปอนหมายเลขโทรสาร

i กด Fax Start (เริ่มตนโทรสาร)

การยกเลิกโทรสารระหวาง 
ดําเนินการ 4

ถาคุณตองการยกเลิกโทรสารในขณะที่เครื่อง 

กําลงัสแกน ตอหมายเลข หรอืสง กด 
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วธิีการเรียกดูตัวอยางโทรสารสง
ออก 4

คณุสามารถเรยีกดูตัวอยางขอความโทรสารกอน 
ท่ีคุณจะสง คุณตองตั้งคาการสงสัญญาณแบบ 
ทันทีและการตั้งสัญญาณ RX เปน Off (ปด) 
กอนท่ีคุณจะใชคุณลักษณะน้ี

a วางเอกสารของคุณ

b ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

เมื่อ Fax Preview (ตวัอยางโทรสาร) 

ถูกตัง้เปน Off (ปด) กด  (Fax 

(โทรสาร))

เมื่อ Fax Preview (ตวัอยางโทรสาร) 

ถูกตัง้เปน On (เปด) กด  (Fax 

(โทรสาร)) และจากน้ัน 

 (Sending Faxes 

(การสงโทรสาร))

c กด Options (ตัวเลือก)

d กด a หรือ b เพื่อแสดง Preview 
(เรยีกดูตัวอยาง)

e กด Preview (เรียกดตูัวอยาง)

f กด On (เปด)

g กด OK 

h ปอนหมายเลขโทรสารโดยใชแปนตัวเลข 
หรอืสมุดท่ีอยู

i กด Fax Start (เริ่มตนโทรสาร)
เครื่องจะเริม่ตนการสแกนเอกสารและ 
โทรสารสงออกจะปรากฏข้ึนบนจอสัมผัส
เมื่อโทรสารแสดงข้ึน กดจอสัมผัสเพื่อส่ังให 
ดําเนินการตอไปน้ี

j กด Start (เริม่ตน)

หมายเหตุ
• หากตองการสงโทรสารสี หามใชเรยีกด ู
ตัวอยางโทรสาร

• ขอความโทรสารในหนวยความจําจะถูกสงไป 
และจากน้ันจะลบเมื่อคุณกด Start (เริ่มตน)

 

คําอธิบาย

ขยายโทรสาร

ยอโทรสาร

 หรือ เลื่อนตามแนวต้ัง

 หรือ เลื่อนตามแนวนอน

หมุนโทรสารตามเข็มนาฬิกา

ยอนกลับสูหนาที่แลว

ไปยังหนาถัดไป
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4

รายงานการตรวจสอบความ 
ถูกตองการสงสัญญาณ 4

คุณสามารถใชรายงานการตรวจสอบความถูกตอง
การสงสัญญาณเปนหลักฐานท่ีคุณสงโทรสาร 
รายงานน้ีแสดงชื่อผูสงหรือหมายเลขโทรสาร 
เวลาและวันท่ีสง ระยะเวลาสง จํานวนหนาท่ีสง 
และระบุวาการสงสําเร็จหรือไม

รายงานการตรวจสอบความถูกตองการสงสัญญาณ
สามารถตัง้คาไดหลายรูปแบบดงัน้ี:

On (เปด): พิมพรายงานทุกครัง้หลังสง 
โทรสาร

On+Image (เปด+ภาพ): พิมพรายงาน 
ทุกครั้งหลังสงโทรสาร สวนของหนาแรกของ 
โทรสารจะปรากฏในรายงาน

Off (ปด): พิมพรายงานหากโทรสารของ 
คุณสงไมสําเร็จเน่ืองจากเกิดขอผิดพลาด 
เกี่ยวกับการสงสัญญาณ รายงานจะยังคงพิมพ 
ออกมาแมวาเครือ่งรับจะแกไขขนาดของ 
เอกสารท่ีคณุสงโทรสาร การตั้งคาเริ่มตนคือ 
Off (ปด)

Off+Image (ปด+ภาพ): พิมพรายงาน 
หากโทรสารของคุณสงไมสําเรจ็เน่ืองจากเกิด
ขอผิดพลาดเกีย่วกับการสงสัญญาณ รายงาน 
จะยังคงพิมพออกมาแมวาโทรสารของคณุ 
สงสําเร็จ แตเครือ่งรับจะแกไขขนาดของ 
เอกสารท่ีคณุสงโทรสาร 

Off2 (ปด2): พิมพรายงานหากโทรสาร 
ของคุณสงไมสําเรจ็เน่ืองจากเกิดขอผิดพลาด 
เกี่ยวกับการสงสัญญาณ เทาน้ัน

Off2+Image (ปด2+ภาพ): 
พิมพรายงานหากโทรสารของคุณสงไมสําเร็จ 
เน่ืองจากเกิดขอผิดพลาดเกี่ยวกับการสง 
สัญญาณ เทาน้ัน สวนของหนาแรกของ 
โทรสารจะปรากฏในรายงาน

a กด  (Settings (การตั้งคา))

b กด All Settings (การตั้งคาท้ังหมด)

c กด a หรือ b เพื่อแสดง Fax (โทรสาร)

d กด Fax (โทรสาร)

e กด a หรอื b เพื่อแสดง Report Setting 
(การตัง้คารายงาน)

f กด Report Setting (การตั้งคา 
รายงาน)

g กด Transmission (การสงขอมูล)

h กด a หรือ b เพื่อแสดง On (เปด), 
On+Image (เปด+ภาพ), Off (ปด), 
Off+Image (ปด+ภาพ), Off2 (ปด2) 
หรอื Off2+Image (ปด2+ภาพ) และ 
จากน้ันกดตวัเลือกท่ีตองการตั้งคา

i กด 

หมายเหตุ
• ถาคณุเลอืก On+Image (เปด+ภาพ), 
Off+Image (ปด+ภาพ) หรือ Off2+Image 
(ปด2+ภาพ) ภาพจะปรากฏในรายงาน 
การตรวจสอบความถูกตองการสงสัญญาณ 
ถาการสงสัญญาณแบบทันทีถูกตั้งคาไปท่ี 
Off (ปด) ภาพจะไมปรากฏในรายงานเมื่อ 
คุณสงโทรสารสี (uu Advanced User’s 
Guide (คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช): Real Time 
Transmission (การสงสัญญาณแบบทันที))

• ถาการสงสัญญาณสําเร็จ OK จะปรากฏถัดจาก 
RESULT (ผลลัพธ) ในรายงานการตรวจสอบ 
ความถูกตองการสงสัญญาณ ถาการสง 
สัญญาณไมสําเร็จ ERROR (ผิดพลาด) 
จะปรากฏข้ึนถัดจาก RESULT (ผลลัพธ)
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5
โหมดการรับ 5

คณุตองเลือกโหมดการรบัของตัวเครื่อง ท้ังน้ีข ึ้นอยูกับอุปกรณภายนอกและบริการโทรศพัทท่ีคุณมีในสาย 
ของคณุ

การเลือกโหมดการรับของตัวเครือ่ง 5

ตามคาเริ่มตน เครือ่งของคุณจะรับโทรสารท่ีสงเขามาโดยอัตโนมัต ิแผนภาพดานลางจะชวยคณุเลอืกโหมด 
รบัท่ีเหมาะสม

สําหรบัขอมูลรายละเอยีดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดการรับของตัวเครื่อง ดูท่ี การใชโหมดการรับของตัวเครื่อง 
uu หนา 54
 

ถาตองการตั้งคาโหมดการรบัของตัวเครื่อง ทําตามคําแนะนํา:

a กด  (Settings (การตัง้คา))

b กด All Settings (การตั้งคาท้ังหมด)

c กด a หรือ b เพื่อแสดง Fax (โทรสาร)

d กด Fax (โทรสาร)

e กด a หรือ b เพื่อแสดง Setup Receive (ตั้งคาการรับ)

f กด Setup Receive (ตั้งคาการรบั)

g กด a หรือ b เพื่อแสดง Receive Mode (โหมดรับ)

การรับโทรสาร 5

คุณตองการใชคุณลักษณะโทรศัพทของเคร่ือง (หากใชงานได) หรือโทรศัพทภายนอก 
หรือเครื่องตอบรับโทรศัพทภายนอกที่เชื่อมตออยูในสายโทรศัพทเดียวกันกับเคร่ืืองหรือไม?

ใช

Fax Only (โทรสารเทานั้น)

ไมใช

ไมใช
Manual (รับดวยตนเอง)

ใช
External TAD (การเชื่อมตอเครื่องตอบรับโทรศัพทภายนอก) 

Fax/Tel (เครื่องโทรสาร/โทรศัพท) 

คุณตองการใหเครื่องรับสายโทรสารและ
สายโทรศัพทโดยอัตโนมัติหรือไม?

คุณใชฟงกชั่นขอความเสียงของเคร่ืองตอบรับ
โทรศัพทภายนอกของคุณหรือไม?

 

ใช

ไมใช
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5

h กด Receive Mode (โหมดรับ)

หมายเหตุ
(สําหรบัออสเตรเลีย สิงคโปร และฮองกง)  
ถาคณุไมสามารถเปลี่ยนแปลง Receive Mode (โหมดรบั) ตรวจสอบวาคุณลักษณะเสียงเรียกท่ีแตกตาง 
ถูกตั้งคาเปน Off (ปด) (ดท่ีู การปดเสียงเรียกท่ีแตกตาง uu หนา 64 และ 69 สําหรบัประเทศของคุณ)

(สําหรบันิวซีแลนด)  
ถาคณุไมสามารถเปลี่ยนแปลง Receive Mode (โหมดรบั) ตรวจสอบวาคุณลักษณะ FaxAbility 
ถูกตั้งคาเปน Off (ปด) (ดท่ีู วิธีปดหรือเปด FaxAbility uu หนา 67)

 

i กด a หรือ b เพื่อแสดง Fax Only (โทรสารเทาน้ัน), Fax/Tel (โทรสาร/โทรศัพท), 
External TAD (TAD ภายนอก) หรือ Manual (ดวยตนเอง) และจากน้ันกดตัวเลอืกท่ีคุณตองการ

j กด 
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การใชโหมดการรบัของ 
ตวัเครื่อง 5

โหมดการรับของตวัเครื่องบางโหมดจะรบัสาย 
โดยอัตโนมัต ิ(Fax Only (โทรสารเทาน้ัน) และ 
Fax/Tel (โทรสาร/โทรศัพท)) คุณอาจตองการ 
เปลี่ยนแปลงการชะลอเสียงเรียกกอนใชโหมดน้ี 
(ดูท่ี การชะลอการเรียกสาย uu หนา 55)

โทรสารเทานั้น 5

โหมด Fax Only (โทรสารเทาน้ัน) จะรับสาย 
ทุกสายเปนการตดิตอดวยโทรสาร

โทรสาร/โทรศัพท 5

โหมด Fax/Tel (โทรสาร/โทรศัพท) ชวยให 
คณุจัดการสายเรียกเขาโดยอัตโนมตัิ โดยการ 
จดจําวาเปนโทรสารหรือการโทรออกโดยใชเสียง 
และจดัการกับสายในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 
ตอไปน้ี:

รับโทรสารโดยอัตโนมัติ

การโทรออกโดยใชเสียงจะสงเสียงกริ่งเรยีกเขา 
F/T เพื่อแจงใหคุณรับสาย เสียงกริ่งเรียกเขา 
F/T เปนเสียงเรียกท่ีดังติดกันแบบสองครัง้ 
จากเครื่องของคุณ

ถาคุณใชโหมด Fax/Tel (โทรสาร/โทรศัพท) 
ดท่ีู ระยะเวลาในการดังของเสียงกริ่งเรยีกเขา F/T 
(โหมดโทรสาร/โทรศัพทเทาน้ัน) uu หนา 55 
และ การชะลอการเรียกสาย uu หนา 55 

ดวยตนเอง 5

ถาตองการรบัโทรสารในโหมด Manual 
(ดวยตนเอง) ยกชุดหูฟงโทรศัพทภายนอก 
หรือกด Hook (ปุมวางสาย) 1 เมื่อคุณไดยินเสียง 
สัญญาณเครื่องโทรสาร (เสียงปปส้ันซ้ําๆ) กด 
Fax Start (เริ่มตนโทรสาร) และเลือก 
Receive (รับ) คุณสามารถใชคณุลกัษณะการ 
ตรวจจับโทรสาร เพื่อรับโทรสารโดยยกชุดหูฟง 
โทรศัพทสายเดียวกับเครื่อง

(ดูท่ี การตรวจจับโทรสาร uu หนา 56)
1 ไมสามารถใชไดสําหรับแอฟริกาใต

อุปกรณตอบรับโทรศัพท 
ภายนอก (TAD) 5

โหมด External TAD (TAD ภายนอก) ให 
เครื่องตอบรบัโทรศัพทรับสายเรียกเขาของคุณ 
สายเรยีกเขาจะไดรับการจัดการดวยวิธีการใด 
วิธีการหน่ึงตอไปน้ี:

รับโทรสารโดยอัตโนมัติ

ผูโทรออกดวยเสียงสามารถบันทึกขอความใน 
อุปกรณตอบรับโทรศัพทภายนอก (TAD)

หากตองการเชื่อมตออุปกรณตอบรบัโทรศัพท 
ภายนอก (TAD) ดูท่ี การเชื่อมตอ TAD ภายนอก 
(อุปกรณตอบรับโทรศัพท) uu หนา 73
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5

การตั้งคาโหมดการรับ 
ของตวัเครื่อง 5

การชะลอการเรียกสาย 5

การตั้งคาการชะลอเสียงเรียกเขาจะกําหนดจํานวน
ครั้งท่ีเครื่องสงเสียงเรยีกกอนรับสายในโหมด 
Fax Only (โทรสารเทาน้ัน) หรอื Fax/Tel 
(โทรสาร/โทรศัพท) ถาคุณใชสายโทรศัพท 
ภายนอกหรือสายโทรศพัทตอกบัสายเดยีวกบั 
เครื่อง เลอืกจํานวนเสียงเรียกเขาสูงสุด

(ดูท่ี การทํางานจากโทรศัพทภายนอกและ 
โทรศัพทท่ีตอแยกออกจากตวัเครือ่ง uu หนา 75 
และ การตรวจจับโทรสาร uu หนา 56)

a กด  (Settings (การตั้งคา))

b กด All Settings (การตั้งคาท้ังหมด)

c กด a หรือ b เพื่อแสดง Fax (โทรสาร)

d กด Fax (โทรสาร)

e กด a หรือ b เพื่อแสดง Setup Receive 
(ตัง้คาการรับ)

f กด Setup Receive (ตั้งคาการรบั)

g กด a หรือ b เพื่อแสดง Ring Delay 
(หนวงเวลาเสียงเรียก)

h กด Ring Delay (หนวงเวลาเสียงเรียก)

i กดจํานวนครั้งท่ีคุณตองการใหสายเรยีกเขา 
ของเครื่องดังข้ึนกอนเครือ่งจะรับสาย (2-10 
สําหรับออสเตรเลยี, 1-10 สําหรับ 
นิวซีแลนด, 0-2 สําหรบัไตหวัน, 2-8 สําหรับ 
แอฟริกาใต, 0-10 สําหรบับางประเทศ)
เน่ืองจากขอจํากัดของกฎหมายเกี่ยวกับ 
การส่ือสารของไตหวัน ผลิตภัณฑท่ีขายใน 
พื้นท่ีน้ีจึงไมสามารถตั้งคาใหมีเสียงเรียกมาก
กวาสามรอบได
ถาคณุเลอืก 0 เครื่องจะตอบรบัทันทีและ 
เสียงโทรศัพทจะไมดังข้ึนเลย

j กด 

ระยะเวลาในการดังของเสียง 
กร่ิงเรียกเขา F/T  
(โหมดโทรสาร/โทรศัพท 
เทานั้น) 5

เมื่อมีผูโทรเขามาท่ีเครือ่งของคุณ คุณและผู โทร 
ของคณุจะไดยินเสียงเรียกโทรศพัทตามปกต ิ
จํานวนเสียงเรยีกเขาถูกกําหนดโดยการตั้งคาการ 
ชะลอเสียงเรียกเขา 
ถาสายเปนโทรสาร เครือ่งของคุณจะรับสาย แตถา 
สายเปนการโทรดวยเสียง เครื่องจะสงเสียงกริ่ง 
เรยีกเขา F/T (เสียงเรียกท่ีดังติดกันแบบสองครั้ง) 
เมื่อคุณไดตัง้คาในการตั้งคาระยะเวลาในการดัง 
ของเสียงกริง่เรียกเขา F/T ถาคุณไดยินเสียง 
กริ่งเรียกเขา F/T หมายความวาคณุมีเสียงเรยีก 
จากผูโทรเขาในสาย
เน่ืองจากเสียงเรียกเ ขา F/T น้ันดงัจากเครื่อง 
โทรศพัทภายนอกหรือโทรศพัทท่ีตอแยกออก 
จากตวัเครื่องจะไมสงเสียงเรียกเขา แตคุณจะ 
ยังสามารถรับสายโทรศัพทดังกลาวไดโดยใช 
รหัสระยะไกล
(สําหรับขอมูลเพิ่มเตมิ ดูท่ี การใชรหัสระยะไกล 
uu หนา 76)

a กด  (Settings (การตัง้คา))

b กด All Settings (การตั้งคาท้ังหมด)

c กด a หรือ b เพื่อแสดง Fax (โทรสาร)

d กด Fax (โทรสาร)

e กด a หรือ b เพื่อแสดง Setup Receive 
(ตัง้คาการรับ)

f กด Setup Receive (ตั้งคาการรบั)

g กด a หรือ b เพื่อแสดง F/T Ring Time 
(ระยะเวลาในการดังของเสียงกริง่เรียกเขา 
F/T)

h กด F/T Ring Time (ระยะเวลาในการ 
ดังของเสียงกริง่เรียกเขา F/T)

i กดเลอืกระยะเวลาท่ีเครื่องสงเสียงเรียกเพื่อ 
แจงวาคุณมีสายเรียกเ ขาการโทรดวยเสียง 
(20Secs (20 วินาที), 30Secs 
(30 วินาที), 40Secs (40 วินาที) หรือ 
70Secs (70 วินาที) สําหรับออสเตรเลีย 
และบางประเทศ, 20Secs (20 วินาที), 
30Secs (30 วินาที), 40Secs (40 วินาที) 
หรอื 55Secs (55 วินาที) สําหรับ 
นิวซีแลนด)

j กด 
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หมายเหตุ
แมวาผูรับสายจะวางสายระหวางเสียงเรียก 
ท่ีดงัติดกนัแบบสองครั้ง เครื่องจะยังคงสงเสียง 
เรียกเขาเปนเวลาตามท่ีกําหนด

 

การตรวจจับโทรสาร 5

ถา การตรวจจับโทรสาร อยูที ่On (เปด): 5

การตรวจจับโทรสารอยูท่ี On (เปด) ซึ่งเปน 
คาเริม่ตน

เครื่องสามารถรบัโทรสารโดยอัตโนมัต ิแมวา 
คณุจะรับสาย เมื่อคณุเห็น Receiving (การรับ) 
บนจอสัมผัส หรือไดยินเสียงคลิกในสาย 
โทรศพัทผานชุดหูฟงโทรศพัทท่ีคณุใช เพียงวาง 
ชุดหูฟงโทรศพัท เครือ่งของคุณจะดําเนินการอืน่ๆ 
ท้ังหมด 

ถา การตรวจจับโทรสาร อยูที ่Off (ปด): 5

หากคุณอยูท่ีเครื่องและตอบรับการติดตอดวยโทร
สารโดยยกชุดหูฟงโทรศัพท กด Fax Start 
(เริ่มตนโทรสาร) จากน้ันกด Receive (รบั) 
เพื่อรบัโทรสาร

ถาคุณรับสายโทรศัพทภายนอกหรอืโทรศัพทท่ี 
ตอแยกออกจากตวัเครือ่ง กด l 5 1 (l 9 1 
สําหรบันิวซีแลนด) (ดูท่ี 
การทํางานจากโทรศัพทภาย 
นอกและโทรศพัทท่ีตอแยกออกจากตัวเครือ่ง 
uu หนา 75)

หมายเหตุ
• ถาคณุลกัษณะน้ีถูกตัง้คาเปน On (เปด) 
แตเครื่องของคณุไมเช่ือมตอการติดตอดวย 
โทรสารเมื่อคุณยกชุดหูฟงโทรศัพทภายนอก 
หรือโทรศัพทท่ีตอแยกออกจากตัวเครื่อง 
กดรหัสการเริ่มทํางานแบบระยะไกล l 5 1 
(l 9 1 สําหรับนิวซีแลนด) 

• ถาคณุสงโทรสารจากคอมพิวเตอรในสาย 
โทรศัพทเดยีวกัน และเครื่องติดขัด ตั้งคา 
การตรวจจับโทรสาร เปน Off (ปด)

 

a กด  (Settings (การตัง้คา))

b กด All Settings (การตั้งคาท้ังหมด)

c กด a หรือ b เพื่อแสดง Fax (โทรสาร)

d กด Fax (โทรสาร)

e กด a หรือ b เพื่อแสดง Setup Receive 
(ตั้งคาการรับ)

f กด Setup Receive (ตั้งคาการรับ)

g กด a หรือ b เพื่อแสดง Fax Detect 
(ตรวจหาโทรสาร)

h กด Fax Detect (ตรวจหาโทรสาร)

i กด On (เปด) (หรือ Off (ปด))

j กด 
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5

การเรียกดูตวัอยาง 
โทรสาร (โทรสารขาวดํา 
เทาน้ัน) 5

วิธีการเรียกดูตัวอยางโทรสาร 
ที่ไดรับ 5

คุณสามารถดูโทรสารท่ีไดรับบนจอสัมผัสโดยการ

กด  (Fax (โทรสาร)) และจากน้ัน 

 (Received Faxes (โทรสารท่ีไดรับ)) 

เมื่อเครื่องอยูในสถานะพรอม จะมีขอความปรากฏ 
ข้ึนบนจอสัมผัสเพื่อแจงเตอืนใหคุณรับโทรสาร 
ใหม

การต้ังคาการเรียกดูตัวอยางโทรสาร 5

a กด  (Settings (การตั้งคา))

b กด  (Fax Preview 

(ตวัอยางโทรสาร))

c กด On (เปด) (หรือ Off (ปด))

d กด Yes (ใช)

e จอสัมผัสจะแจงใหคุณทราบวาจะไมพิมพ 
โทรสารท่ีจะเขามาในอนาคตเมื่อคุณไดรับ 
โทรสารเหลาน้ัน
กด Yes (ใช) (หรือ No (ไม))

f กด 

หมายเหตุ
เมื่อเปดการเรยีกดูตัวอยางโทรสาร จะไมมีการ 
พิมพสําเนาสํารองของโทรสารน้ันสําหรับการ 
สงตอโทรสารและการรับ PC-Fax แมวาคุณ 
จะตั้งคาการพิมพสํารองเปน On (เปด)

 

การใชงานการเรียกดูตัวอยางโทรสาร 5

เมื่อคุณไดรบัโทรสาร คุณจะเห็นขอความปรากฏ 
ข้ึนบนจอสัมผัส (ตวัอยางเชน: New Fax(es): 
01 (โทรสารใหม) [View] (แสดง))

a กด View (แสดง)
จอสัมผัสจะแสดงรายการโทรสาร

หมายเหตุ
• รายการโทรสารจะรวมทั้งโทรสารเกาและ 
โทรสารใหม โทรสารใหมน้ันจะถูกบงช้ีดวย 
เครื่องหมายสีนํ้าเงิน

• ถาคณุตองการดูโทรสารท่ีมีการเรยีกดูตวัอยาง 

มากอนแลว กด  (Fax (โทรสาร)) และ 

 (Received Faxes (โทรสารท่ี 

ไดรับ))
 

b กด a หรือ b เพื่อแสดงหมายเลขโทรสาร 
ของโทรสารท่ีคุณตองการดู

c กดโทรสารท่ีคุณตองการดู

หมายเหตุ
• ถาโทรสารของคุณมีขนาดใหญ อาจมีการ 
หนวงเวลาเล็กนอยกอนท่ีจะแสดง

• จอสัมผัสจะแสดงเลขหนาปจจุบัน และจํานวน 
หนารวมของขอความโทรสาร เมื่อขอความ 
โทรสารของคุณมากกวา 99 หนา จํานวนหนา 
รวมจะถูกแสดงเปน “XX”
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กดจอสัมผัสหรือแผงสัมผัสเพื่อส่ังการ 
ดังตอไปน้ี

d กด 

วิธีการพิมพโทรสาร 5

a กด  (Fax (โทรสาร))

b กด  (Received Faxes 

(โทรสารท่ีไดรับ))

c กดโทรสารท่ีคุณตองการดู

d กด 

ถาเปนโทรสารท่ีมีหลายหนา ไปท่ี 
ข้ันตอน e

ถาเปนโทรสารท่ีมีหนาเดียว เครื่อง 
จะเริ่มพิมพ ไปยังข้ันตอน f

e ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

กด Print All Pages (พิมพ 
ทุกหนา) เพื่อพิมพโทรสารทุกหนา 
ไปยังข้ันตอน f

กด Print Displayed Only 
(พิมพหนาท่ีแสดงเทาน้ัน) เพื่อพิมพ 
หนาท่ีแสดง ไปยงัข้ันตอน g

กด Print From Displayed 
(พิมพจากหนาท่ีแสดง) เพื่อพิมพ 
ตั้งแตหนาท่ีแสดงจนถึงหนาสุดทาย 
ไปยังข้ันตอน g

f ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

หากตองการลบโทรสาร กด Yes (ใช)

หากตองการเกบ็โทรสารไวในหนวย 
ความจํา กด No (ไม)

g กด 

คําอธิบาย

ขยายโทรสาร

ยอโทรสาร

 หรือ เลื่อนตามแนวต้ัง

 หรือ เลื่อนตามแนวนอน

หมุนโทรสารตามเข็มนาฬิกา

ลบโทรสาร

กด Yes (ใช) เพ่ือยืนยัน

ยอนกลับสูหนาที่แลว

ไปยังหนาถัดไป

ยอนกลับสูรายการโทรสาร

พิมพโทรสาร

ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

กด Print All Pages 
(พิมพทุกหนา) เพ่ือพิมพ 
ขอความโทรสารทั้งหมด

กด Print Displayed 
Only (พิมพหนาที่แสดง 
เทาน้ัน) เพ่ือพิมพหนาที ่
แสดงเทาน้ัน

กด Print From 
Displayed (พิมพจากหนา 
ที่แสดง) เพ่ือพิมพต้ังแตหนา 
ที่แสดงจนถึงหนาสุดทาย
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5

วิธกีารพิมพโทรสารทั้งหมดในรายการ 5

a กด  (Fax (โทรสาร))

b กด  (Received Faxes 

(โทรสารท่ีไดรับ))

c กด Print/Delete (พิมพ/ลบ)

d ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:
หากตองการพิมพโทรสารใหมท้ังหมด 
กด a หรือ b เพื่อแสดง 
Print All(New Faxes) 
(พิมพโทรสารใหมท้ังหมด)
กด Print All(New Faxes) 
(พิมพโทรสารใหมท้ังหมด)
หากตองการพิมพโทรสารเกาท้ังหมด 
กด a หรือ b เพื่อแสดง 
Print All(Old Faxes) 
(พิมพท้ังหมด (โทรสารเกา))
กด Print All(Old Faxes) 
(พิมพท้ังหมด (โทรสารเกา))

e กด 

วิธกีารลบโทรสารทั้งหมดในรายการ 5

a กด  (Fax (โทรสาร))

b กด  (Received Faxes  
(โทรสารท่ีไดรับ))

c กด Print/Delete (พิมพ/ลบ)

d ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:
หากตองการลบโทรสารใหมท้ังหมด  
กด a หรือ b เพื่อแสดง 
Delete All(New Faxes) 
(ลบโทรสารใหมท้ังหมด)
กด Delete All(New Faxes) 
(ลบโทรสารใหมท้ังหมด)
หากตองการลบโทรสารเกาท้ังหมด  
กด a หรือ b เพื่อแสดง 
Delete All(Old Faxes) 
(ลบท้ังหมด (โทรสารเกา))
กด Delete All(Old Faxes) 
(ลบท้ังหมด (โทรสารเกา))

e กด Yes (ใช) เพื่อยืนยัน

f กด 

ปดการเรียกดูตัวอยางโทรสาร 5

a กด  (Settings (การตัง้คา))

b กด  (Fax Preview (ตวัอยาง 

โทรสาร))

c กด Off (ปด)

d กด Yes (ใช) เพื่อยืนยัน

e ถามีโทรสารจัดเก็บอยูในหนวยความจํา 
ใหดําเนินการขอใดขอหน่ึงดงัตอไปน้ี:

ถา คุณไมตองการพิมพโทรสารท่ีจดัเก็บ 
ไว กด Continue (ทําตอ)  
เครื่องตองการให คณุยืนยันการลบ 
โทรสารท่ีจัดเก็บไว

กด Yes (ใช) เพื่อยืนยัน โทรสารของ 
คณุจะถูกลบ

ถาคุณตองการพิมพโทรสารท่ีจัดเกบ็ไว 
ท้ังหมด กด Print All Faxes 
Before Delete 
(พิมพโทรสารท้ังหมดกอนลบ)

ถาคุณไมตองการปดการเรียกดตูัวอยาง 
โทรสาร กด Cancel (ยกเลิก)

f กด 
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6
การสง PC-FAX 6

คณุสามารถสงไฟลท่ีสรางในแอพพลเิคช่ันใดๆ บน 
PC ของคุณเปนโทรสารมาตรฐาน

หมายเหตุ
ซอฟตแวร PC-FAX สามารถสงเอกสารโทรสาร 
ขาวดําไดเทาน้ัน

 

การสงไฟลในรูปแบบโทรสาร 
ดวย PC-FAX 6

โปรดติดตัง้ซอฟตแวร MFL-Pro Suite เช่ือมตอ 
เครื่องและ PC กอนใชงานการสงโทรสารดวย  
PC-FAX

a สรางไฟลในแอพพลิเคช่ันใดๆ บน PC ของ 
คุณ

b คลิก ไฟล จากน้ัน พิมพ กลองขอความ 
พิมพ จะปรากฏข้ึน

c เลือก Brother PC-FAX เปนเครื่องพิมพ 
ของคุณ และจากน้ันคลิก พิมพ กลอง 
ขอความการสงโทรสารดวย PC-FAX 
จะปรากฏข้ึน:
 

d ปอนหมายเลขโทรสารโดยใชวิธีใดวิธีหน่ึง 
ตอไปน้ี:

ใชแปนตัวเลขเพื่อปอนหมายเลข

หมายเหตุ
ถาคุณเลือกกลองทําเครื่องหมาย ขอหาม 
เกี่ยวกับการหมุนหมายเลขโทรออก กลอง 
ขอความยืนยันจะปรากฏข้ึนเพื่อใหคุณปอน 
หมายเลขโทรสารอีกครั้งหน่ึง คณุลักษณะน้ี 
จะชวยปองกันการสงสัญญาณไปยังปลายทาง
ท่ีผิด

 

คลกิปุม สมุดที่อยู และจากน้ันเลือก 
สมาชิกหรือกลุมจากสมุดท่ีอยู

หากเกิดขอผิดพลาด ใหคลกิ ลบทั้งหมด 
เพื่อลบรายการท้ังหมด

e เมื่อตองการรวมหนาปก ใหคลิก 
เพ่ิมหนาปก 

หมายเหตุ
คุณยังสามารถคลิกไอคอนหนาปก  เพื่อ 
สรางหรือแกไขหนาปกได

 

f คลิก เร่ิม เพื่อสงโทรสาร

หมายเหตุ
• หากคณุตองการยกเลกิโทรสาร คลกิ ยกเลิก 

หรอืกด  บนแผงสัมผัส

• ถาคุณตองการหมุนทวนหมายเลขซ้ํา คลิก 
หมุนทวนใหม เพื่อเลื่อนดหูมายเลขโทรสาร 
ลาสุดหาหมายเลข เลอืกหมายเลข และจาก 
น้ันคลิก เร่ิม

 

การใชงาน PC-FAX 6
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6

การรับ PC-FAX  
(Windows®) 6

ถาคุณเปดคุณลักษณะการรับ PC-Fax เครื่องของ 
คุณจะจัดเก็บโทรสารรับเขาในหนวยความจําและ 
สงโทรสารไปยัง PC ของคุณ จากน้ันคุณสามารถ 
ใช PC ของคุณดูและจัดเก็บโทรสารน้ี

แมวาคณุจะปด PC ของคุณแลว (เชน ในเวลา 
กลางคืนหรอืสุดสัปดาห) เครื่องของคุณจะไดรับ 
และจัดเก็บโทรสารของคุณในหนวยความจํา

เมื่อคุณเริ่มใชงาน PC ของคุณและรันซอฟตแวร 
การรับ PC-Fax เครื่องจะถายโอนโทรสารของคุณ 
ไปยงั PC ของคุณ

ถาตองการถายโอนโทรสารรบัเขาไปยัง PC 
ของคณุ คณุตองใหซอฟตแวรการรับ PC-FAX 
รันบน PC ของคณุ

ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

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

จาก  (เร่ิม) เลือก โปรแกรมทั้งหมด, 
Brother, MFC-XXXX, การรับโทรสาร 
ดวยเคร่ือง PC และเลอืก รับ (XXXX คือช่ือรุน 
ของคณุ)

(Windows® 8)

คลิก  (Brother Utilities 

(โปรแกรมอรรถประโยชนของบราเดอร)) จากน้ัน 
คลิกรายการแบบดึงลง และเลือกช่ือรุนของคุณ 
(หากยังไมไดเลือก) คล ิก การรับโทรสาร 
ดวย PC ในแถบนําทางทางดานซาย จากน้ัน 
คลิก รับ

ถาคุณเลือก Backup Print: On (การพิมพ 
สํารอง: เปด) เครื่องจะพิมพโทรสารดวย

a กด  (Settings (การตั้งคา))

b กด All Settings (การตั้งคาท้ังหมด)

c กด a หรือ b เพื่อแสดง Fax (โทรสาร)

d กด Fax (โทรสาร)

e กด a หรือ b เพื่อแสดง Setup Receive 
(ตัง้คาการรับ)

f กด Setup Receive (ตั้งคาการรบั)

g กด a หรอื b เพื่อแสดง Memory Receive 
(รบัดวยหนวยความจํา)

h กด Memory Receive (รับดวยหนวย 
ความจํา)

i กด a หรอื b เพื่อแสดง PC Fax Receive 
(รบัโทรสารดวย PC) 

j กด PC Fax Receive (รับโทรสารดวย 
PC)

k จอสัมผัสจะแสดงขอความ Run PC-Fax 
on your computer. (รนั PC-Fax 
บนคอมพิวเตอรของคณุ)
กด OK 

l กด a หรือ b เพื่อแสดง <USB> หรือช่ือ PC 
ท่ีคณุตองการรับโทรสารหากคุณเช่ือมตอ 
เครือขายอยู
กด <USB> หรือช่ือ PC
กด OK 

m ถา Fax Preview (ตัวอยางโทรสาร) ถูกตั้ง 
เปน  Off (ปด) กด Backup Print: On 
(การพิมพสํารอง: เปด) หรือ 
Backup Print: Off (การพิมพสํารอง: 
ปด)

n กด 
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หมายเหตุ
• การรับ PC-FAX ไมสนับสนุนในระบบปฏิบัติ 
การแม็ค

• กอนท่ีคณุจะสามารถตั้งคาการรับ PC-FAX 
คุณตองติดตัง้ซอฟตแวร MFL-Pro Suite บน 
PC ของคุณ ตรวจสอบวา PC ของคุณเช่ือมตอ 
อยูและเปดทํางาน

(uu คูมือซอฟตแวร 
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรบัผูใช)

• ถาคณุไดรับขอความแสดงขอผิดพลาดและ 
เครื่องไมสามารถพิมพโทรสารในหนวย 
ความจํา คุณสามารถใชการตัง้คาน้ีเพื่อ 
ถายโอนโทรสารของคณุไปยัง PC ได (ดูท่ี 
การโอนโทรสารหรือรายงานบันทึกโทรสาร 
uu หนา 120)

• เมื่อคุณไดรับโทรสารสี เครื่องของคณุจะพิมพ 
โทรสารสีท่ีเครื่องของคณุ แตจะไมสงโทรสาร 
ไปยัง PC ของคุณ

• หากตองการเปลี่ยน PC ปลายทาง ใหทําซ้ํา 
ข้ันตอน a ถึง n
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7

7

การโทรออกดวยเสียง 7

โทนหรือพัลส (ไมสามารถใชได 
กับนิวซีแลนดและแอฟริกาใต) 7

ถาคุณมีบริการหมุนหมายเลขโทรศัพทแบบพัลส 
แตตองการสงสัญญาณเสียงเรยีก (เชน การทํา 
ธุรกรรมทางการเงินทางโทรศัพท) ใหทําตาม 
คําแนะนํา:

a ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:
เมือ่ Fax Preview (ตัวอยางโทรสาร) 

ถูกตัง้เปน Off (ปด) กด  (Fax 
(โทรสาร))
เมือ่ Fax Preview (ตัวอยางโทรสาร) 

ถูกตัง้เปน On (เปด) กด  (Fax 

(โทรสาร)) และจากน้ัน 

 (Sending Faxes (การสง 

โทรสาร))

b กด Hook (ปุมวางสาย)

c กด # บนแผงสัมผัสของเครื่อง ตวัเลขใดๆ 
ท่ีหมุนโทรออกหลังจากน้ีจะสงสัญญาณ 
เสียงเรียก

เมื่อคุณโทรออกเสรจ็แลว เครื่องจะกลับสูบรกิาร 
หมุนหมายเลขแบบพัลส

โหมดโทรสาร/โทรศัพท 7

เมื่อเครื่องอยูในโหมดเครื่องโทรสาร/โทรศพัท 
เครื่องจะใชระยะเวลาในการดังของเสียงกริ่งเร ียก 
เขา F/T (เสียงเรียกท่ีดังตดิกันแบบสองครัง้) 
แจงใหคุณรับสายการโทรดวยเสียง
ถาคุณอยูท่ีโทรศัพทภายนอก ใหยกชุดหูฟง 
โทรศัพทภายนอก และจากน้ันกด Pickup 
(รับสาย) เพื่อรับสาย
ถาคุณอยูท่ีโทรศัพทท่ีตอแยกออกจากตวั 
เครื่อง คุณจําเปนตองยกชุดหูฟงโทรศพัทใน 
ระหวางระยะเวลาในการดังของเสียงกริง่เรียกเข า 
F/T แลวกด # 5 1 (# 9 1 สําหรับนิวซีแลนด) 
ระหวางเสียงเรียกท่ีดังต ิดกันแบบสองครั้ง ถาไมม ี
ใครอยูในสายหรือถามีบางคนตองการสงโทรสาร 
ถึงคุณ สงสายเรียกเขากลบัไปท่ีเครื่องโดย 
กด l 5 1 (l 9 1 สําหรับนิวซีแลนด)

บรกิารโทรศัพทสําหรบั 
ออสเตรเลีย 7

เสียงเรียกที่แตกตาง 7

เสียงเรยีกท่ีแตกตาง 1 เปนฟงกช่ันของเครื่องพิมพ 
Brother ซึ่งทําใหบุคคลท่ีมีสายโทรศัพทหน่ึง 
สายสามารถรับโทรสารและการโทรดวยเสียงผาน
หมายเลขโทรศพัทท่ีตางกันสองหมายเลขไดใน 
สายเดียว

Brother ใชคําวา “เสียงเรียกท่ีแตกตาง” แตผูให 
บริการโทรศพัทในตลาดอาจเรียกดวยชื่ออื่น 
บริการน้ีชวยเพิ่มหมายเลขโทรศัพทท่ีสองโดย 
ใชคูสายเดยีวกับหมายเลขโทรศัพทเดมิของคณุ 
และแตละหมายเลขมีเสียงเรยีกท่ีแตกตางกนั 
โดยท่ัวไปเสียงเรียกของหมายเลขโทรศัพทแรก 
จะเปนเสียงเรียกมาตรฐาน และใชในการรับสาย 
ท่ีโทรดวยเสียง สวนหมายเลขโทรศัพทท่ีสอง 
ใชเสียงเรียกท่ีแตกตาง และใชในการรับโทรสาร 
ในขณะเวลาหน่ึง เครื่องสามารถรบัสาย (หรือ 
โทรออก) ไดเพียงเลขหมายใดเลขหมายหนึ่ง 
และขณะท่ีเลขหมายน้ันกําลังใชสาย การเรียกเขา 
มายังเลขหมายใดเลขหมายหนึ่งจะปรากฏเปนสาย
ไมวาง

หมายเหตุ
1 ติดตอผูใหบริการโทรศัพทเพื่อสอบถามถึงบริการท่ี 

สามารถใชได และรายละเอียดอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ

หลังจากท่ีคณุตั้งคาคุณลักษณะเสียงเรยีกท่ี 
แตกตางไปท่ี On (เปด) แลว โหมดการรับ 
ของตัวเครื่องจะถูกตั้งคาไปท่ี Manual 
(ดวยตนเอง) โดยอตัโนมัติ หมายเลข 
เสียงเรียกท่ีแตกตางของคุณไมอนุญาตให 
ใชการโทรดวยเสียง - โทรสารเทาน้ัน คณุไม 
สามารถเปลีย่นแปลงโหมดการรับของตวั 
เครื่องจากโหมด Manual (ดวยตนเอง) 
ในขณะท่ีเสียงเรียกท่ีแตกตางถูกตั้งคาเปน 
เปด

 

โทรศัพทและอุปกรณภายนอก 7



บทที่ 7

64

บริการ “เสียงเรียกที่แตกตาง” ของผูให 
บริการโทรศัพทของทานทํางานอยางไร? 7

การใชบรกิาร “เสียงเรียกท่ีแตกตาง” ของผูให  
บริการโทรศพัท เปนวิธีท่ีมปีระสิทธิภาพท่ีสุด 
ในการรับท้ังโทรสารและสายโทรศัพทโดยใช 
คูสายเดียวกัน เมื่อมีการโทรดวยเสียง โทรศพัท 
ทุกเครือ่ง (โทรศพัทท่ีตอแยกออกจากตวัเครือ่ง 
และโทรศพัทภายนอก) และเครื่องโทรสารจะ 
ดงัข้ึนเพื่อใหทานรบัสาย หากมีการติดตอดวย 
โทรสาร เครื่องโทรสารจะตอบรับโดยอัตโนมัต ิ
โดยไมสงเสียงเรียก ขณะท่ีโทรศพัทท่ีตอแยก 
ออกจากตัวเครือ่งและโทรศัพทภายนอกจะดงัข้ึน 
สองครั้งโดยใชเสียงเรียกท่ีแตกตาง เปนวิธีท ี่มี 
ประสิทธิภาพมากข้ึนสําหรบัการใชเครื่องโทรสาร 
ท่ีมีโทรศัพทท่ีตอแยกออกจากตัวเครื่อง เพราะ 
ทําใหคุณไมตองใชรหัสการเปดใชงานระยะไกล 
ชวยใหคุณมีสองหมายเลขท่ีเปนอิสระตอกันโดย 
ไมตองเพิ่มคาใชจายสําหรับคูสายท่ีสอง
 

“เสียงเรียกทีแ่ตกตาง” ของ Brother 
ทํางานอยางไร? 7

เครื่องโทรสารของ Brother มคีุณลักษณะเสียง 
เรยีกท่ีแตกตาง ซึ่งทําใหคุณสามารถใชเครื่องเพื่อ 
รองรับบริการเสียงเรียกท่ีแตกตางของผูใหบร ิการ
ทางดานโทรศัพทไดอยางเต็มท่ี หมายเลข 
โทรศพัทใหมของคุณสามารถใชในการรบัโทรสาร
เทาน้ัน

การเปดเสียงเรียกที่แตกตาง 7

สําคัญมาก!

หลังจากท่ีคุณตั้งคาคุณลกัษณะเสียงเรียกท่ี 
แตกตางไปท่ี เปด แลว โหมดการรับของตวัเครือ่ง 
จะถูกตั้งคาไปท่ี Manual (ดวยตนเอง) 
โดยอัตโนมัติ หมายเลขเสียงเรียกท่ีแตกตาง 
ของคุณไมอนุญาตใหใชการโทรดวยเสียง - 
โทรสารเทาน้ัน คณุไมสามารถเปลี่ยนโหมดการรับ 
ของตัวเครือ่งเปนโหมดอื่นไดขณะท่ีตัง้คาเส ียง 
เรยีกท่ีแตกตางเปน เปด เมื่อเสียงเรียกท่ีแตกตาง 
เปน เปด หนาจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง D/R 
(เสียงเรียกท่ีแตกตาง) เปนโหมดการรับ

a กด  (Settings (การตัง้คา))

b กด All Settings (การตั้งคาท้ังหมด)

c กด a หรือ b เพื่อแสดง Fax (โทรสาร)

d กด Fax (โทรสาร)

e กด a หรือ b เพื่อแสดง Miscellaneous 
(เบ็ดเตล็ด)

f กด Miscellaneous (เบ็ดเตล็ด)

g กด Distinctive (ลักษณะเฉพาะ)

h กด On (เปด)

i กด 
ขณะน้ีเสียงเรยีกท่ีแตกตางถูกตัง้คาไปท่ี On 
(เปด)

การปดเสียงเรียกทีแ่ตกตาง 7

a กด  (Settings (การตัง้คา))

b กด All Settings (การตั้งคาท้ังหมด)

c กด a หรือ b เพื่อแสดง Fax (โทรสาร)

d กด Fax (โทรสาร)

e กด a หรือ b เพื่อแสดง Miscellaneous 
(เบ็ดเตล็ด)

f กด Miscellaneous (เบ็ดเตล็ด)

g กด Distinctive (ลักษณะเฉพาะ)

h กด Off (ปด)

โทรศัพทสายนอกทั้งหมดดังขึ้น
สองครั้ง เครื่องโทรสารไมดังขึ้น

เครื่องโทรสารรับและ
พิมพขอความโทรสาร
โดยไมมีเสียงดังขึ้น
โดยอัตโนมัติ

เครื่องโทรสารเร่ิม
ดังขึ้นในสัญญาณ
เสียงครั้งที่สาม

หมายเลข
โทรสารที่
ลงทะเบียนไว

หมายเลขหลัก 
(หมายเลขเสียง)

คุณตอบรับสายจาก
โทรศัพทภายนอกหรือ
โทรศัพทที่แยกออกจาก
ตัวเครื่องหรือจาก
ชุดหูฟงของเคร่ือง

อุปกรณตอบรับโทรศัพท 
(TAD) รับสาย

สายเรียกเขา 
(เสียงหรือโทรสาร)

ผังแสดงลำดับขั้นตอนของสายเรียกเขา
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7

i กด 

หมายเหตุ
หากคุณปดเสียงเรยีกท่ีแตกตาง เครือ่งจะ 
อยูในโหมดการรับ Manual (ดวยตนเอง) 
ของตัวเครื่อง คุณจําเปนตองตัง้คาโหมด 
การรับอีกครั้ง 
(การเลือกโหมดการรับของตวัเครื่อง 
uu หนา 52)

 

รหัสผูโทร 7

รหัสผูโทรเปนบริการโทรศพัทท่ีทําใหสมาชิก 
เห็นหมายเลขโทรศพัท หรอืช่ือของผูโทรขณะ 
ท่ีโทรศัพทดงั ซึ่งเปนวิธีท่ีสามารถคัดกรองสาย 
ท่ีตองการรับไดอยางรวดเร็ว คณุสามารถโทรกลบั 
สายท่ีคณุไมไดรบัไดทันที เพราะรหัสผูโทร 
จะถูกสงและจัดเกบ็ในหนวยความจําของเครือ่ง

หมายเหตุ
การเปดใชบริการรหัสผูโทร: สมัครบริการรหัส 
ผูโทรจากผูใหบริการทางดานโทรศัพทในพื้นท ี่
ของคุณ ถามี

 

ขอดีของรหัสผูโทร 7

สําหรับทางธุรกิจ

ธุรกิจท้ังหมดไดกําไรจากการตอบสนองท่ีรวดเร็ว 
ตอโทรศัพทของลกูคา ธุรกิจท่ีมีบรกิารส่ังซ้ือ 
สินคาทางไปรษณีย บริการกูยืมเงิน หรือใหขอมูล 
ท่ีเปนความลบั สามารถปองกันตนเองจากคําส่ัง 
ซื้อปลอม หรอืการยืนยันตัวตนปลอม

ที่บาน

ลูกคาท่ีเปนผูอยูอาศัยธรรมดาสามารถปองกนั 
ตนเองจากสายท่ีไมตองการรับได

รหัสผูโทรทํางานอยางไร? 7

รหัสผูโทรจะปรากฏบนจอแสดงผลเมื่อ 
โทรศัพทของคุณดัง 7

ขณะท่ีโทรศพัทของคุณดัง จอแสดงผลจะแสดง 
หมายเลขโทรศพัทหรอืช่ือของผูโทร ถาช่ือถูก 
จดัเก็บไวในสมุดท่ีอยูแลว เมื่อคุณรับโทรศัพท 
ขอมูลผูโทรจะหายไป

หมายเหตุ
• ถา ID Unknown (ไมมีขอมูล) ปรากฏบนจอ 
แสดงผล แสดงวาสายท่ีโทรมาอยูนอกบริเวณ 
ท่ีใหบริการแสดงขอมูลผูใช หรอืโทรจาก 
โทรศัพทสาธารณะ 1

• ถา ID Withheld (ระงบัขอมูล) ปรากฏ 
บนจอแสดงผล แสดงวาผูโทรตั้งใจบลอ็คการ 
สงขอมลูของเขา/เธอ 1

1 ข้ึนอยูกับฟงกชั่นเครือขาย
 

ขอมูลผูโทรถูกจัดเก็บในหนวย 
ความจําของเครื่อง 7

เครื่องสามารถจัดเก็บขอมูลผูโทรเขาได 
30 สายในหนวยความจํา ตามเวลาและวันท่ี 
ท่ีรับสาย สายท่ี 31 จะลบขอมูลผูโทรท่ีเกา 
ท่ีสุดออก

ขอมูลผูโทรท่ีจัดเก็บในหนวยความจําสามารถนํา 
มาใชไดดังตอไปน้ี

การพิมพรายการขอมูลผูโทร

คุณสามารถเรียกดสูายท่ีคณุรบัไดโดยการ 
ตรวจสอบขอมูลผูโทรในหนวยความจํา 
รายงานน้ีจะแสดงรายการวันท่ี เวลา ช่ือ 
หมายเลขโทรศัพท (ขอมูลผูโทร) และชนิด 
ของการโทร (ความคิดเห็น) หากมี

uu Advanced User’s Guide 
(คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช): How to print a 
report (วิธีการพิมพรายงาน)
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บรกิารโทรศัพทสําหรบั 
นิวซีแลนด 7

FaxAbility 7

FaxAbility คือบริการท่ี Telecom อนุญาตใหคุณ 
มีหมายเลขเพิ่มอีกหน่ึงเลขหมายในคูสายเดยีวก ัน 
โดยมีเสียงเรียกท่ีแตกตางไป ดวยวิธีน้ี เมื่อคุณม ี
สายเรียกเขา คุณจะสามารถแยกออกวาเปนการ 
โทรเขามายังเลขหมายใดดวยเสียงเรียกเขา

เครื่องโทรสารจะจัดการกับเลขหมายอื่น 
อยางไร? 7

โหมด FaxAbility ทําใหแนใจไดวาเครื่องจะ 
รบัสายท่ีเรียกมายังเลขหมาย FaxAbility 
(เลขหมายท่ีสอง) เมื่อมีสายเรียกเขามา 
ยังหมายเลขหลัก โทรศพัททุกเครื่องจะดังข้ึน 
คณุสามารถตัง้คาใหอุปกรณตอบรบัโทรศัพท 
ภายนอก (TAD) เพื่อรับสายของหมายเลขอื่น 
(ดูแผนผังในหนาน้ี)

ประโยชนของการใชฟงกช่ัน FaxAbility 
คืออะไร? 7

การใช FaxAbility คือวิธีท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุด 
ในการรับท้ังโทรสาร และสายโทรศพัทในคูสาย 
เดยีวกนั ผูท่ีโทรหาคุณจะกดหมายเลขโทรศัพท 
ไดงายข้ึน เครื่องโทรสารจะตอบรับอตัโนมัติ ทำให 
เขาไมตองกดรหัสการเปดใชเครื่อง และผูท่ีต อง 
โทรหาหมายเลขหลักจะไมตองเรียกเขาไปยงั 
เครื่องโทรสารของคุณ โดยท่ัวไปแลวบริการน้ีชวย 
ใหคุณมีสองหมายเลขท่ีเปนอิสระตอกนัโดยไม 
ตองเพิ่มคาใชจายสําหรับคูสายท่ีสอง

FaxAbility ทํางานอยางไร? 7

หมายเลขโทรศัพทของคณุจะมีรูปแบบเสียงเรยีก 
เขามาตรฐานซึ่งเปนเสียงยาวๆ สองครั้ง ขณะท่ี 
หมายเลขใหมท่ีเพิ่มข้ึนจะมีเสียงเรียกเปนเส ียง 
ยาว เงยีบ ยาวสลับกัน เมื่อ FaxAbility เปนเปด 
คณุจะไมไดยินเสียงเรียกครั้งแรกของเสียงเรียก 
เขาในเครื่องโทรสาร โทรศพัทท่ีตอแยกออกจาก 
ตวัเครือ่งจะดังตามปกติ หากเครื่องโทรสารจดจํา 
รปูแบบเสียงเรยีกเขาได เสียงเรียกท้ังหมดจะ 
หยุดลงและเครื่องโทรสารจะตอบรับและรับ 
ขอความโทรสารโดยอตัโนมัติ มิฉะน้ัน คุณจะ 
ไดยินโทรศพัทท่ีตอแยกออกจากตัวเครื่องและ 
เครื่องโทรสารดังอยางตอเน่ือง เครื่องโทรสาร 
จะตรวจสอบรปูแบบเสียงเรียกเขากอนตอบรับ 
ดงัน้ันอยารับโทรศพัทในขณะน้ัน คุณจะเรียนร ู 
รปูแบบเสียงเรยีกเขาสําหรับโทรสารไดอยาง 
รวดเรว็ ดังน้ันคณุจะไมรบัสายดงักลาว คุณหรอื 
อปุกรณตอบรับโทรศพัทสามารถรับสายหมายเลข
หลักได
 

โทรศัพทสายนอกทั้งหมดดังขึ้น
สองครั้ง เครื่องโทรสารไมดังขึ้น

เครื่องโทรสารรับและ
พิมพขอความโทรสาร
โดยไมมีเสียงดังขึ้น
โดยอัตโนมัติ

เคร่ืองโทรสารเร่ิม
ดังขึ้นในสัญญาณ
เสียงครั้งท่ีสาม

หมายเลข
โทรสารที่
ลงทะเบียนไว

หมายเลขหลัก 
(หมายเลขเสียง)

คุณตอบรับสายจาก
โทรศัพทภายนอกหรือ
โทรศัพทที่แยกออกจาก
ตัวเครื่องหรือจาก
ชุดหูฟงของเคร่ือง

อุปกรณตอบรับโทรศัพท 
(TAD) รับสาย

สายเรียกเขา 
(เสียงหรือโทรสาร)

ผังแสดงลำดับขั้นตอนของสายเรียกเขา
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หมายเหตุ
หลังจากท่ีคุณตั้งคาคุณลักษณะ FaxAbility 
ไปท่ี On (เปด) แลว โหมดการรับของตัวเครื่อง 
จะถูกตั้งคาไปท่ี Manual (ดวยตนเอง) 
โดยอัตโนมัติ แมวาคุณมี TAD (อุปกรณ 
ตอบรับโทรศัพท) หรอื Voice Mail (ศูนยรบั 
ฝากขอความ) ติดตัง้กับหมายเลข FaxAbility 
โหมดรบัสายเองหมายความวาคุณตองรับสาย
ทุกสายดวยตนเอง คุณไมสามารถเปลี่ยน 
โหมดการรบัเปนโหมดอืน่ขณะท่ี FaxAbility 
ถูกตั้งคาเปนเปด เมื่อ FaxAbility เปนเปด 
หนาจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง D/R 
(เสียงเรยีกท่ีแตกตาง) เปนโหมดการรับ

 

วิธปีดหรือเปด FaxAbility 7

ฟงกช่ัน FaxAbility ถูกออกแบบมาสําหรบับริการ 
FaxAbility ท่ีใหบริการโดย Telecom ถาตองการ 
เปลี่ยนการตั้งคา ทําซ้ําข้ันตอน a-j; ข้ันตอน h 
ซึ่งคุณสามารถเลอืกเปน On (เปด) หรอื Off 
(เปด)

สัญญาณรอสายท่ีดงัข้ึนเน่ืองจากมีสายเรียกเขาท่ี
หมายเลขหลักอาจสงผลตอการสงขอมูลโทรสาร 
ถาคุณมีบริการ FaxAbility แตไมไดเปดบรกิาร 
รอสาย คณุไมตองทําอะไรในข้ันตอนน้ี ถาคุณ 
มีบรกิารรอสาย รวมท้ัง FaxAbility ตั้งคาตวัเลือก 
เมนูการรอสายเปน On (เปด) ดดูานลาง

a กด  (Settings (การตั้งคา))

b กด All Settings (การตั้งคาท้ังหมด)

c กด a หรือ b เพื่อแสดง Fax (โทรสาร)

d กด Fax (โทรสาร)

e กด a หรือ b เพื่อแสดง Miscellaneous 
(เบ็ดเตล็ด)

f กด Miscellaneous (เบ็ดเตล็ด)

g กด FaxAbility

h กด On (เปด) (หรือ Off (ปด)) เพื่อตั้งคา 
FaxAbility
ถาคณุมีบริการ FaxAbility กด On (เปด)

i กด Call Waiting (รอสาย)

j กด On (เปด) เพื่อตั้งคารอสาย
ถาคุณมีบริการรอสาย กด On (เปด) 
เพื่อหลกีเลี่ยงปญหาท่ีเกดิจากการรอสาย

k กด 

รหัสผูโทร 7

รหัสผูโทรเปนบริการโทรศัพทท่ีทําใหสมาชิกเห็น
หมายเลขโทรศพัท และชื่อของผูโทรขณะท่ี 
โทรศพัทดัง ซึ่งเปนวิธีท่ีสามารถคัดกรองสาย 
ท่ีตองการรับไดอยางรวดเรว็ คุณสามารถโทร 
กลับสายท่ีคุณไมไดรับไดทันที เพราะรหัสผูโทร 
จะถูกสงและจัดเก็บในหนวยความจําของเครื่อง

หมายเหตุ
การเปดใชบริการรหัสผูโทร สมัครบริการรหัส 
ผูโทรจากผูใหบริการทางดานโทรศพัทในพื้นท ี่
ของคุณ ถามี

 

ขอดีของรหัสผูโทร 7

สําหรับทางธุรกิจ

ธุรกิจท้ังหมดไดกําไรจากการตอบสนองที่รวดเร็ว 
ตอโทรศัพทของลกูคา ธุรกิจท่ีมีบริการส่ังซ้ือ 
สินคาทางไปรษณีย บริการกูยืมเงิน หรือใหขอมูล 
ท่ีเปนความลบั สามารถปองกันตนเองจากคําส่ัง 
ซื้อปลอม หรือการยืนยันตัวตนปลอม

ที่บาน

ลกูคาท่ีเปนผูอยูอาศัยธรรมดาสามารถปองกัน 
ตนเองจากสายท่ีไมตองการรบัได
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รหัสผูโทรทํางานอยางไร? 7

รหัสผูโทรจะปรากฏบนจอแสดงผล 
เมือ่โทรศัพทของคุณดัง 7

ขณะท่ีโทรศพัทของคุณดัง จอแสดงผลจะแสดง 
หมายเลขโทรศพัทหรอืช่ือของผูโทร หากมี 
เมื่อคุณรับโทรศัพท ขอมูลผูโทรจะหายไป 
คณุสามารถพิมพรายการขอมูลผูโทรท่ีเครื่อง 
ของคณุไดรับได

uu Advanced User’s Guide 
(คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช): How to print a report 
(วิธีการพิมพรายงาน)

หมายเหตุ
• ถา ID Unknown (ไมมีขอมูล) ปรากฏบนจอ 
แสดงผล แสดงวาสายท่ีโทรมาอยูนอกบริเวณ 
ท่ีใหบริการแสดงขอมูลผูใช 1

• ถา ID Withheld (ระงับขอมูล) ปรากฏบน 
จอแสดงผล แสดงวาผูโทรตั้งใจบลอ็คการสง 
ขอมูลของเขา/เธอ 1

1 ข้ึนอยูกับฟงกชั่นเครือขาย
 

บริการโทรศัพทสําหรับ 
บางประเทศ 7

เสียงเรียกที่แตกตาง (สําหรับ 
สิงคโปร, ฮองกง) 7

คณุลกัษณะของเครื่องน้ีใหคุณใชบริการสมัคร 
สมาชิกเสียงเรยีกท่ีแตกตางท่ีใหบริการโดยบร ิษัท
โทรศัพทบางราย ซึ่งใหคุณมีหมายเลขโทรศัพท 
หลายหมายเลขในสายเดียว หมายเลขโทรศพัท 
แตละหมายเลขมีรปูแบบเสียงเรียกท่ีแตกตางกัน 
ดงัน้ันคุณจะทราบวาหมายเลขโทรศัพทใดเรยีก 
เขามา น่ีเปนวิธีหน่ึงท่ีคณุสามารถมีหมายเลข 
โทรศัพทแยกตางหากสําหรับเครื่องของคณุได

เครื่องของคุณมีฟงกช่ันเสียงเรียกท่ีแตกตาง 
ใหคุณระบุหมายเลขโทรศัพทหมายเลขหน่ึง 
สําหรับรับโทรสารโดยเฉพาะ คณุจําเปนตองตั้งคา 
เสียงเรียกท่ีแตกตางไปยัง On (เปด)

หมายเหตุ
คุณสามารถปดใชงานไดช่ัวคราว จากน้ัน 
จึงกลบัมาเปดใชงานอีกครั้ง เมื่อคุณไดรบั 
หมายเลขโทรสารใหม โปรดตรวจสอบใหแนใจ 
วาคุณตั้งคาใหมสําหรับการทํางานน้ี

• เครือ่งจะตอบรับเฉพาะการโทรออกไปยัง 
หมายเลขท่ีมีเสียงเรยีกท่ีแตกตาง
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การเปดเสียงเรียกทีแ่ตกตาง 7

สําคัญมาก!

หลังจากท่ีคุณตั้งคาคุณลักษณะเสียงเรียกท่ี 
แตกตางไปท่ี เปด แลว โหมดการรับของตัวเครื่อง 
จะถูกตั้งคาไปท่ี Manual (ดวยตนเอง) 
โดยอัตโนมัต ิแมวาคุณมี TAD (อุปกรณ 
ตอบรับโทรศพัท) หรือ Voice Mail (ศูนยรับ 
ฝากขอความ) ตดิตั้งกับหมายเลข FaxAbility 
โหมดรับสายเองหมายความวาคณุตองรับสาย 
ทุกสายดวยตนเอง คณุไมสามารถเปลี่ยนโหมด 
การรับของตวัเครื่องเปนโหมดอืน่ไดขณะท่ีตั้งคา 
เสียงเรยีกท่ีแตกตางเปน เปด เมื่อเสียงเรียก 
ท่ีแตกตางเปน เปด หนาจอแสดงผลแบบ LCD 
จะแสดง D/R (เสียงเรียกท่ีแตกตาง) เปนโหมด 
การรับ

a กด  (Settings (การตั้งคา))

b กด All Settings (การตั้งคาท้ังหมด)

c กด a หรือ b เพื่อแสดง Fax (โทรสาร)

d กด Fax (โทรสาร)

e กด a หรือ b เพื่อแสดง Miscellaneous 
(เบ็ดเตล็ด)

f กด Miscellaneous (เบ็ดเตล็ด)

g กด Distinctive (ลักษณะเฉพาะ)

h กด On (เปด)

i กด 
ขณะน้ีเสียงเรียกท่ีแตกตางถูกตั้งคาไปท่ี On 
(เปด)

การปดเสียงเรียกทีแ่ตกตาง 7

a กด  (Settings (การตัง้คา))

b กด All Settings (การตั้งคาท้ังหมด)

c กด a หรือ b เพื่อแสดง Fax (โทรสาร)

d กด Fax (โทรสาร)

e กด a หรือ b เพื่อแสดง Miscellaneous 
(เบ็ดเตลด็)

f กด Miscellaneous (เบ็ดเตล็ด)

g กด Distinctive (ลักษณะเฉพาะ)

h กด Off (ปด)

i กด 

หมายเหตุ
หากคณุปดเสียงเรียกท่ีแตกตาง เครือ่งจะอยู 
ในโหมดการรบั Manual (ดวยตนเอง) 
ของตัวเครื่อง คุณจําเปนตองตั้งคาโหมด 
การรับอีกครั้ง 
(การเลือกโหมดการรับของตวัเครือ่ง 
uu หนา 52)
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รหัสผูโทร (สําหรับสิงคโปร 
ฮองกง) 7

คณุลักษณะรหัสผูโทรของเครือ่งน้ีทําใหคุณใช 
บริการรหัสผูโทรท่ีใหบริการโดยผูใหบริการ 
โทรศพัทของทองถ่ินหลายราย ใหโทรติดตอ 
ขอรายละเอยีดไดท่ีบริษัทท่ีใหบริการทางดาน 
โทรศพัทของคุณ บริการน้ีทําใหคณุเห็นหมายเลข 
โทรศพัท (หรือช่ือ) ของผูโทรผานทางหนาจอ 
ขณะท่ีมีสายเรียกเขา 

หลังจากมเีสียงเรยีกเขาดังข้ึนสองสามครั้ง หน าจอ 
จะแสดงหมายเลขโทรศพัทของผูโทร (หรือช่ือ 
ถามี) เมื่อคณุรับสาย ขอมูลของรหัสผูโทรจะ 
หายไปจากหนาจอ แตขอมูลในการโทรยังคง 
จดัเก็บในหนวยความจําของรหัสผูโทร

จอแสดงผล ID Unknown (ไมมีขอมูล) 
หมายถึงสายท่ีโทรมาจากนอกบริเวณท่ีให 
บรกิารแสดงขอมูลผูใช

จอแสดงผล ID Withheld (ระงับขอมูล) 
หมายถึงผูโทรตั้งใจบลอ็คการสงขอมูล

หมายเหตุ
คุณสามารถพิมพรายการขอมูลผูโทรท่ีเครือ่ง 
ของคุณไดรบัได

uu Advanced User’s Guide 
(คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช): How to print a 
report (วิธีการพิมพรายงาน)

บรกิารแสดงขอมูลผูโทรจะแตกตางกนัตาม 
ผูใหบริการ ติดตอผูใหบริการทางดานโทรศัพท 
ในทองถ่ินของคุณเพื่อตรวจสอบบรกิารท่ี 
สามารถใชไดในพื้นท่ีของคณุ
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บรกิารโทรศัพทสําหรบั 
แอฟริกาใต 7

การตั้งคาชนิดสายโทรศัพท 7

ถาคุณตอเครื่องเขากบัคูสายท่ีเปน PBX หรอื ISDN 
เพื่อรับและสงโทรสาร คุณจําเปนตองเปลี่ยนชนิด 
สายโทรศัพทใหถูกตอง โดยทําตามข้ันตอน 
ตอไปน้ี:

a กด  (Settings (การตั้งคา))

b กด All Settings (การตั้งคาท้ังหมด)

c กด a หรือ b เพื่อแสดง Initial Setup 
(การตั้งคาเริ่มตน)

d กด Initial Setup (การตั้งคาเริม่ตน)

e กด a หรือ b เพื่อแสดง Phone Line Set 
(การตั้งคาสายโทรศัพท)

f กด Phone Line Set (การตั้งคาสาย 
โทรศัพท)

g กด Normal (ปกติ), PBX (PBX) หรือ ISDN

h ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

ถาคุณเลือก PBX (PBX) ไปท่ีข้ันตอน i

ถาคุณเลือก ISDN หรอื Normal (ปกติ) 
ไปท่ีข้ันตอน l

i กด On (เปด) หรือ Always (ตลอด)

หมายเหตุ
ถาคณุเลอืก On (เปด) เครื่องจะตอหมายเลข 
นําหนากอนหมายเลขโทรสารก็ตอเมื่อกด  R  
ถาคณุเลอืก Always (ตลอดเวลา) เครื่องจะ 
ตอหมายเลขนําหนากอนหมายเลขโทรสาร 
ทุกครั้ง

 

j กด Dial Prefix (หมายเลขนําหนา)

k ใสหมายเลขนําหนาโดยใชแปนพิมพบน 
จอสัมผัส
กด OK 

หมายเหตุ
คุณสามารถใชตวัเลข 0 ถึง 9, #, l และ ! 
คุณไมสามารถใช ! พรอมกับหมายเลขหรือ 
ตัวอักษรอื่นๆ

 

l กด 

PBX และ TRANSFER 7

เครื่องจะตั้งค าเริม่ตนเปน Normal (ธรรมดา) 
ซึ่งทําใหเครื่องเช่ือมตอกบัสายโทรศัพทมาตรฐาน 
PSTN (เครือขายโทรศัพทแบบดั้งเดิม) อยางไร 
กต็าม สํานักงานหลายแหงใชระบบโทรศพัทแบบ 
สวนกลาง หรือตูสาขา (PBX) เครื่องของคณุ 
สามารถเชื่อมตอกับ PBX ไดเกือบทุกชนิด 
คณุลักษณะการเรยีกสายคืนของตัวเครื่อง 
สนับสนุนบริการ timed break recall (TBR) 
เทาน้ัน TBR จะทํางานกับระบบ PBX ไดเกือบ 
ทุกชนิด ซึ่งทําใหคุณสามารถตอไปยังสายนอก 
หรือโอนสายไปยังเบอรตออืน่ได คุณลักษณะน้ี 
จะทํางานเมื่อกด R บนจอสัมผัส

หมายเหตุ
คุณสามารถโปรแกรมการกดปุม R ใหเปน 
สวนหน่ึงของหมายเลขท่ีจัดเกบ็ในสมุดท่ีอยูได 
เมื่อตัง้โปรแกรมหมายเลขในสมุดท่ีอยู กด R 
กอน (จอสัมผัสจะแสดง ‘!’) จากน้ันปอน 
หมายเลขโทรศัพท หากคุณทําเชนน้ี คุณไมจํา 
เ ปนตองกด R ในแตละครั้งกอนท่ีคุณ 
จะหมุนโทรศพัทโดยใชสมุดท่ีอยู (ดูท่ี 
การจัดเกบ็หมายเลข uu หนา 80) 
อยางไรก็ตาม ถาชนิดสายโทรศัพทบน 
เครื่องไมไดตั้งคาเปน PBX คุณไมสามารถ 
ใชหมายเลขในสมุดท่ีอยู ซึ่งตั้งโปรแกรม R 
ไวได
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การโทรศัพทผาน 
อินเทอรเน็ตโพรโทคอล 
(VoIP) 7

VoIP เปนประเภทระบบโทรศัพทท่ีใชการเชื่อมตอ 
อนิเทอรเน็ตแทนสายโทรศัพทท่ัวไป บอยครัง้ 
ท่ีผูใหบริการทางดานโทรศัพทจะผนวกบริการ 
VoIP เขากับบริการอนิเทอรเน็ต และเคเบิลทีวี

เครื่องของคณุอาจไมสามารถใชงานกับระบบ 
VoIP บางประเภท ถาคุณตองการใชเครื่องของคุณ 
เพื่อรบัและสงโทรสารบนระบบ VoIP ควรตรวจ 
สอบใหแนใจวาสายโทรศัพทของคณุเช่ือมตอเขา
กบัเตารับท่ีมีสัญลักษณ LINE บนตัวเครื่อง 
ปลายสายโทรศัพทอกีดานอาจเชื่อมตอกับโมเด็ม 
อะแดปเตอรโทรศัพท สปลิตเตอร (อุปกรณ 
แยกสาย) หรอือุปกรณอื่นๆ 
 

ถาคุณมีคําถามเกี่ยวกับวิธีเชื่อมตอเคร่ือง 
ของคุณกับระบบ VoIP โปรดติดตอ 
ผูใหบริการ VoIP

หลังจากท่ีคุณเช่ือมตอเครื่องของคณุกบัระบบ 
VoIP ใหตรวจสอบเสียงสัญญาณตอหมายเลข 
ยกชุดหูฟงของโทรศพัทภายนอกและฟงเสียง 
สัญญาณตอหมายเลข หากไมมีเสียงสัญญาณ 
ตอหมายเลข โปรดติดตอผูใหบรกิาร VoIP

ถาคุณมีปญหาในการสงหรือรบัโทรสารผานระบบ 
VoIP เราขอแนะนําใหเปลี่ยนความเร็วของโมเด็ม 
เครื่องเปนการตัง้คา Basic(for VoIP) 
(พื้นฐาน (สําหรบั VoIP) (ดท่ีู 
สัญญาณรบกวนสายโทรศัพท / VoIP 
uu หนา 141)

หมายเหตุ
• VoIP (Voice over IP) เปนประเภทระบบ 
โทรศัพทท่ีใชการเชื่อมตออินเทอรเน็ตแทน 
สายโทรศัพทท่ัวไป

• Brother ไมแนะนําใหใชสาย VoIP ขอจํากดั 
ของ VoIP โดยท่ัวไปอาจทําใหบางฟงกช่ัน 
ของเครื่องโทรสารทํางานผิดพลาด
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7

การเชื่อมตอ TAD 
ภายนอก (อุปกรณ 
ตอบรับโทรศัพท) 7

คุณอาจเลือกท่ีจะเชื่อมตออุปกรณตอบรับ 
โทรศัพทภายนอก อยางไรก็ตาม เมื่อคณุมี TAD 
ภายนอก ท่ีใชสายเดียวกับเครื่อง TAD จะรับสาย 
เครื่องของคณุจะ “รับฟง” เสียงเรยีกโทรสาร 
(CNG) ถาไดยินเสียงเรียก เครื่องจะรับสายและ 
รับโทรสาร ถาไมไดยินเสียงเรยีก CNG เครือ่งจะ 
ให TAD เลนขอความตอไป เพื่อใหผูโทรสามารถ 
ท้ิงขอความเสียงไวได

อุปกรณตอบรับโทรศัพทภายนอก (TAD) ตองรับ 
สายภายในเวลาที่เสียงเรียกโทรสารดังสองครั้ง 
(การตั้งคาท่ีแนะนําคือสองครั้ง) ถาเครื่องไม 
สามารถไดยินเสียงเรยีกโทรสาร (CNG tones) 
จนกวาอุปกรณตอบโทรศัพทภายนอก (TAD) 
จะรับสาย และดังส่ีครัง้ เสียงเรียกโทรสาร  
(CNG tones) จะดังเปนระยะเวลาแปดถึงสิบวินาที 
เทาน้ันสําหรบัใหเครื่องโทรสาร “ตอสาย” 
ตรวจสอบใหแนใจวาคณุไดปฏิบัติตามคําแนะนํา 
ในคูมือเลมน้ีสําหรับการบันทึกขอความออกของ 
คุณ เราไมแนะนําใหใชคุณลักษณะการประหยัด 
คาโทรทางไกลกบัอุปกรณตอบรบัโทรศพัทภาย 
นอกหากเครือ่งน้ันจําเปนตองใชเสียงเรยีกนาน 
กวาหาครัง้ในการเปดทํางาน

หมายเหตุ
หากคุณไมรับโทรสารท้ังหมด ลดการตัง้คา 
การชะลอเสียงเรียกเขาบนอุปกรณตอบรบั 
โทรศัพทภายนอก (TAD)

 

 

1 TAD

2 ฝาครอบปองกัน

เมื่อ TAD รบัสาย จอสัมผัสจะแสดง Telephone 
(โทรศัพท)

ขอควรจํา
อยาเช่ือมตอ TAD จากท่ีอื่นโดยใชสาย 
โทรศัพทเดยีวกัน

 

การตั้งคาการเชื่อมตอ 7

อปุกรณตอบรับโทรศพัทภายนอก (TAD) ตอง 
เช่ือมตอดังแสดงในภาพประกอบกอนหนาน้ี

a ใชน้ิวจับแตละขางของเครือ่งเพื่อยกฝาปด 
สแกนเนอรไวในตําแหนงเปดโดยใชมือท้ัง 
สองขาง

b เดินสายโทรศัพทตามแนวรองไปยังชองรอย 
สาย และออกไปทางดานหลังของเครื่องดวย 
ความระมัดระวัง

c ยกฝาปดสแกนเนอรเพื่อปลดล็อค คอยๆ 
ดันฐานฝาครอบสแกนเนอรลง และปด 
ฝาครอบสแกนเนอรโดยใชมือท้ังสองขาง

d ตั้งคาอุปกรณตอบรบัโทรศพัทภายนอก 
(TAD) ไปท่ี เสียงเรียกดงัหน่ึงหรือสองครั้ง 
(การตัง้คาการชะลอเสียงเรยีกเขาของเครื่อง
ไมมีผล)

1

1

 

2
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e บันทึกขอความสงออกบนอุปกรณตอบรบั 
โทรศัพทภายนอก (TAD) ของคณุ

f ตั้งคา TAD ใหรบัสาย

g ตั้งคาโหมดการรบัของตัวเครือ่งของคุณ 
เปน External TAD (TAD ภายนอก)  
(ดท่ีู การเลือกโหมดการรับของตัวเครื่อง 
uu หนา 52)

การบันทึกขอความสงออก 
(OGM) บนอุปกรณตอบรับ 
โทรศัพทภายนอก (TAD) 7

เวลาเปนส่ิงสําคัญในการบันทึกขอความน้ี

a บันทึกเสียงเงยีบ 5 วินาทีกอนเริม่ตน 
ขอความของคุณ (เพื่อใหเครื่องของคณุมี 
เวลาในการไดยินเสียงเรียกโทรสาร  
(CNG tones) ของการสงสัญญาณอัตโนมัต ิ
กอนหยุด)

b จํากัดระยะเวลาการพูดของคณุท่ี 20 วินาที

หมายเหตุ
ขอแนะนําใหเริ่ม OGM ของคณุดวยเสียงเงียบ 
5 วินาทีเน่ืองจากเครือ่งของคุณไมสามารถ 
ไดยินเสียงสัญญาณเครื่องโทรสารหากมีเสียง
ดัง คณุอาจลองยกเลกิการเวนชวงน้ี แตหาก 
เครื่องของคุณมีปญหาในการรับ คุณตองบันทึก 
OGM ใหมอกีครัง้เพื่อเพิ่มการเวนชวง

 

การเชื่อมตอระบบตูสาขา 
(PABX) 7

สํานักงานสวนใหญใชระบบโทรศัพทสวนกลาง

Brother ขอแนะนําวาเครือ่งของเราท้ังหมดตอง 
เช่ือมตอกับสายท่ีมีคณุภาพ (กําหนดไวเฉพาะ) 
ถึงแมวา PABX ท่ีเจาะจงอาจทํางานไดกับรุน 
บางรุนของเครือ่งโทรสาร แตเราไมสามารถรับ 
ประกนัวาเครื่องจะทํางานอยางถูกตอง

บอยครัง้ท่ีอาจเปนเรื่องงายท่ีจะเช่ือมตอเครือ่ง 
โทรสารกับ PABX (Private Automatic Branch 
Exchange) เราขอแนะนําใหคุณติดตอบริษัท 
ท่ีติดตัง้ระบบโทรศพัทของคุณและขอใหเช่ือมต อ 
เครื่องโทรสารใหกับคุณ

Brother ไมแนะนําใหใชสาย PABX ขอจํากัดของ 
PABX โดยท่ัวไปอาจทําใหบางฟงกช่ันของเครื่อง 
โทรสารทํางานผิดพลาด
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7

โทรศัพทภายนอกและ 
โทรศัพทท่ีตอแยกออก 
จากตัวเครื่อง 7

การเชื่อมตอโทรศัพทภายนอก 
หรือโทรศัพทที่ตอแยกออกจาก
ตัวเครื่อง 7

คุณสามารถเชื่อมตอโทรศัพทแยกตางหากกับ 
เครื่องของคณุดังแสดงในแผนภาพ
 

1 โทรศัพทท่ีตอแยกออกจากตัวเครื่อง

2 โทรศัพทภายนอก

3 ฝาครอบปองกัน

การทํางานจากโทรศัพทภาย 
นอกและโทรศัพทที่ตอแยกออก
จากตัวเครื่อง 7

หากคุณตอบรับการติดตอดวยโทรสารจาก 
โทรศพัทภายนอกหรือโทรศพัทท่ีตอแยกออก 
จากตวัเครื่อง คุณสามารถสั่งใหเครือ่งของคุณร ับ 
สายโดยใชรหัสการเริ่มทํางานแบบระยะไกล เมื่อ 
คณุกดรหัสการเริ่มทํางานแบบระยะไกล l 5 1 
(l 9 1 สําหรับนิวซีแลนด) เครื่องจะเริ่มรับโทรสาร

ถาเครื่องตอบรับการโทรดวยเสียงและเสียงเรยีกท่ี
ดงัต ิดกันแบบสองครั้งเพื่อใหคุณรับสาย ใชรห ัส 
การปดใชงานเครือ่งจากระยะไกล # 5 1 (# 9 1 
สําหรบันิวซีแลนด) เพื่อรับสายท่ีโทรศัพทท่ีต อ 
แยกออกจากตัวเครื่อง (ดูท่ี ระยะเวลาในการดงั 
ของเสียงกริง่เรียกเขา F/T (โหมดโทรสาร/ 
โทรศพัทเทาน้ัน) uu หนา 55)

ถาคุณรับสายและไมมีใครอยูในสาย: 7

ถือวาคุณกําลงัรับโทรสารดวยตนเอง

กด l 5 1 (l 9 1 สําหรับนิวซีแลนด) และ 
รอเสียงแหลมสูงหรือจนกวาจอสัมผัสจะแสดง 
Receiving (การรับ) แลววางสาย

หมายเหตุ
นอกจากน้ีคณุยังสามารถใชคุณลักษณะการ 
ตรวจจับโทรสารเพื่อใหเครื่องของคณุรับสาย 
โดยอตัโนมัติ (ดท่ีู การตรวจจบัโทรสาร 
uu หนา 56)

 

การใชโทรศัพทภายนอกแบบ 
ไรสาย 7

เมื่อฐานตัวเครื่องของโทรศัพทไรสายเชื่อม 
ตอกับสายโทรศัพทเดยีวกนักับเครื่อง (ดูท่ี 
โทรศพัทภายนอกและโทรศพัทท่ีตอแยกออก 
จากตวัเครื่อง uu หนา 75) คุณสามารถรับสาย 
โดยใชชุดหูฟงไรสายในระหวางการชะลอเสียง 
เรยีกเขา

1

2

3
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การใชรหัสระยะไกล 7

รหัสการเริ่มทํางานแบบระยะไกล 7

ถาคุณตอบรับการติดตอดวยโทรสารจากโทรศัพท
ภายนอกหรือโทรศัพทท่ีตอแยกออกจากตัวเครื่อง 
คณุสามารถสั่งใหเครื่องของคณุรบัสายโดยกด 
รหัสการเริ่มทํางานแบบระยะไกล l 5 1  
(l 9 1 สําหรับนิวซีแลนด) รอเสียงแหลมสูง 
จากน้ันวางชุดหูฟงโทรศัพท (ดูท่ี 
การตรวจจับโทรสาร uu หนา 56)

ถาคุณตอบรับการติดตอดวยโทรสารจากโทรศัพท
ภายนอก คุณสามารถสั่งใหเครื่องรับโทรสารได 
โดยกด Fax Start (เริ่มตนโทรสาร) และ 
เลอืก Receive (รบั)

รหัสการปดใชงานเครื่องจากระยะไกล 7

ถาคุณไดรบัสายการโทรดวยเสียงและเครือ่งอย ูใน
โหมดโทรสาร/โทรศพัท เครื่องจะเริม่สงเสียง 
กริ่งเรียกเขา F/T (เสียงเรียกท่ีดังตดิกันแบบ 
สองครั้ง) หลงัจากการชะลอเสียงเรยีกเขาครั้งแรก 
ถาคุณรับสายจากโทรศัพทท่ีตอแยกออกจากตัว 
เครื่อง คณุสามารถปดเสียงกริ่งเรียกเขา F/T ได 
โดยกด # 5 1 (# 9 1 สําหรับนิวซีแลนด) 
(ตรวจสอบวาคุณไดกด ระหวาง เสียงเรียก)

ถาเครื่องรับสายการโทรดวยเสียงและเสียงเรยีก 
ท่ีดังตดิกันแบบสองครั้งดังกอนท่ีคุณจะรับสาย 
คณุสามารถรบัสายจากโทรศพัทภายนอกไดโดย 
กด Pickup (รบัสาย)

การเปลี่ยนรหสัระยะไกล 7

ถาคุณตองการใชการเริ่มทํางานแบบระยะไกล 
คณุตองเปดรหัสระยะไกล รหัสการเริ่มทํางาน 
แบบระยะไกลท่ีตั้งคาไวลวงหนาคือ l 5 1 (l 9 1 
สําหรบันิวซีแลนด) รหัสการปดใชงานเครื่อง 
จากระยะไกลท่ีตั้งคาไวลวงหนาคือ # 5 1 
(# 9 1 สําหรบันิวซีแลนด) ถาคุณตองการ 
คณุสามารถเปลี่ยนเปนรหัสของตัวคุณเองได

a กด  (Settings (การตัง้คา))

b กด All Settings (การตั้งคาท้ังหมด)

c กด a หรือ b เพื่อแสดง Fax (โทรสาร)

d กด Fax (โทรสาร)

e กด a หรือ b เพื่อแสดง Setup Receive 
(ตั้งคาการรับ)

f กด Setup Receive (ตั้งคาการรับ)

g กด a หรือ b เพื่อแสดง Remote Codes 
(รหัสระยะไกล)

h กด Remote Codes (รหัสระยะไกล)

i ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

ถาคณุตองการเปลี่ยนรหัสการเริ่มทํางาน 
แบบระยะไกล กด Act.Code (รหัสการ 
เริ่มทํางาน)

ปอนรหัสใหม และจากน้ันกด OK

ถาคณุตองการเปลี่ยนรหัสการปดใชงาน 
เครือ่งจากระยะไกล กด Deact.Code 
(รหัสการปดใชงาน)

ปอนรหัสใหม และจากน้ันกด OK

ถาคณุไมตองการเปลีย่นรหัส ไปท่ี 
ข้ันตอน j

ถาคณุตองการ Off (ปด) (หรือ On 
(เปด)) รหัสระยะไกล กด 
Remote Codes (รหัสระยะไกล)

กด Off (ปด) (หรอื On (เ ปด))

j กด 

หมายเหตุ
• ถาคุณตองปลดการเชื่อมตอเสมอเมื่อเขาถึง 
อุปกรณตอบรับโทรศัพทภายนอก (TAD) ลอง 
เปลีย่นรหัสการเริ่มทํางานแบบระยะไกลและ 
รหัสการปดใชงานเครื่องจากระยะไกลเปน 
รหัสสามตัวโดยใชตวัเลข 0-9, l, #

• รหัสระยะไกลอาจไมทํางานกับระบบโทรศัพท 
บางรุน

 



77

8

8

วิธกีารโทรออก 8

การโทรออกดวยตนเอง 8

a โหลดเอกสารของคุณ

b ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

เมือ่ Fax Preview (ตัวอยางโทรสาร) 

ถูกตัง้เปน Off (ปด) กด  (Fax 

(โทรสาร))

เมือ่ Fax Preview (ตัวอยางโทรสาร) 

ถูกตัง้เปน On (เปด) กด  (Fax 

(โทรสาร)) และจากน้ัน 

 (Sending Faxes 

(การสงโทรสาร))

c กดทุกหลักของหมายเลขโทรสาร
 

d กด Fax Start (เริ่มตนโทรสาร)

เรียกหมายเลขจากสมุดที่อยู 8

a โหลดเอกสารของคุณ

b กด  (Fax (โทรสาร))

c กด  (Address Book (สมุดท่ีอยู))

d ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

กด a หรือ b เพื่อแสดงหมายเลขท่ี 
คณุตองการโทร

กด  จากน้ันกดอกัษรแรกของชื่อและ 
กด OK

กดช่ือท่ีคณุตองการโทร

ถาชื่อนั้นมสีองหมายเลข ไปที่ขั้นตอน e

ถาชื่อนั้นมหีนึ่งหมายเลข ไปที่ขั้นตอน f

หมายเหตุ
ถาการคนหา LDAP สามารถใชได ผลลัพธ 

จะแสดงข้ึนบนจอสัมผัสดวย 

(สําหรบัรายละเอียด uu คูมือซอฟตแวร 
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรบัผูใช)

 

e กดหมายเลขท่ีคุณตองการโทร

f เพื่อสงโทรสาร กด Apply (ดําเนินการ)

g กด Fax Start (เริ่มตนโทรสาร)
เครื่องจะสแกนและสงโทรสาร

การหมุนหมายเลขโทรศัพทและการ
จัดเก็บหมายเลข 8
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การหมุนทวนหมายเลขโทรสาร
ซ้ํา 8

ถาคุณกําลังสงโทรสารโดยอัตโนมัต ิและสาย 
ไมวาง เครือ่งจะหมุนทวนหมายเลขซ้ําสามครั้ง 
ทุกๆ หานาทีโดยอัตโนมัติ

a โหลดเอกสารของคุณ

b ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

เมื่อ Fax Preview (ตวัอยางโทรสาร) 

ถูกตัง้เปน Off (ปด) กด  (Fax 

(โทรสาร))

เมื่อ Fax Preview (ตวัอยางโทรสาร) 

ถูกตัง้เปน On (เปด) กด  (Fax 

(โทรสาร)) และจากน้ัน 

 (Sending Faxes (การสง 

โทรสาร))

c กด Redial (โทรซ้ํา)

d กด Fax Start (เริ่มตนโทรสาร)

หมายเหตุ
• ในการสงสัญญาณแบบทันที คุณลกัษณะ 
การหมุนทวนหมายเลขซ้ําอัตโนมัติจะไม 
ทํางานเมื่อคณุใชกระจกสแกนเนอร

• (ไมสามารถใ ชไดสําหรบัแอฟริกาใต)  
ถาคณุสงโทรสารดวยตนเอง และสายไมวาง 
กด Hook (ปุมวางสาย) กอนท่ีจะทํา 
ข้ันตอน c ดานบน

• Redial (โทรซ้ํา) จะเปลี่ยนเปน Pause 
(หยุดช่ัวคราว) เมื่อคุณใสหมายเลขโทรสาร

• การหมุนทวนหมายเลขซ้ําจะทํางานถาคุณโทร 
จากเครื่องเทาน้ัน

 

การทํางานของการหมุน
ทวนหมายเลขซ้ําเพิ่ม 
เตมิ 8

ประวัติสายโทรออก 8

หมายเลขสุดทาย 30 หมายเลขท่ีคณุสงโทรสารจะ 
ถูกจัดเก็บในประวัตสิายโทรออก คณุสามารถ 
เลือกหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งเพื่อโทรสาร 
เพิ่มไปยังสมุดท่ีอยู หรอืลบจากประวัติ

a กด  (Fax (โทรสาร))

b กด  (Call History 
(ประวั ติการโทร))

c กด Outgoing Call (สายโทรออก)

d กดตัวเลขท่ีคุณตองการ

e ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

เพื่อสงโทรสาร กด Apply (ดําเนินการ)

กด Fax Start (เริ่มตนโทรสาร)

ถาคณุตองการจดัเก็บหมายเลข กด 
Edit (แกไข) และจากน้ันกด 
Add to Address Book (เพิ่มไป 
ยังสมุดท่ีอยู)

(uu Advanced User’s Guide 
(คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช): Storing 
Address Book numbers from the 
Outgoing Call history (การจดัเก็บ 
หมายเลขในสมุดท่ีอยูจากประวัตสิาย 
โทรออก))

ถาคณุตองการลบหมายเลขจากรายการ 
ประวัติสายโทรออก กด Edit (แกไข) 
และจากน้ันกด Delete (ลบ)

กด Yes (ใช) เพื่อยืนยัน

กด 
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8

ประวัติรหัสผูโทร (สามารถใช 
สําหรับบางประเทศเทานั้น) 8

คุณลักษณะน้ีตองการบรกิารสมัครสมาชิกรหัส 
ผูโทรท่ีใหบรกิารโดยบริษัทโทรศพัทหลายราย 
(ดูท่ี รหัสผูโทร uu หนา 65, 67 และ 70 สําหรับ 
ประเทศของคณุ)

หมายเลข หรือช่ือหากมี จากโทรสารและสาย 
โทรศัพทลาสุด 30 สายท่ีคณุรบัจะถูกจัดเก็บใน 
ประวัตริหัสผูโทร คณุสามารถดรูายการหรอืเลือก 
หมายเลขใดหมายเลขหนึ่งเพื่อโทรสาร เพิ่มไป 
ยังสมุดท่ีอยู หรือลบจากประวัติ เมื่อมีสาย 
ท่ีสามสิบเอด็เขามาในเครื่อง จะแทนท่ีขอมูล 
เกี่ยวกบัสายแรก

หมายเหตุ
ถาคณุไมไดเปนสมาชิกรหัสผูโทร คณุยังคง 
สามารถดูวันท่ีการโทรไดจากประวัติรหัสผูโทร
และลบขอมูลออกจากรายการ

 

a กด  (Fax (โทรสาร))

b กด  (Call History 
(ประวั ตกิารโทร))

c กด Caller ID history 
(ประวัตริหัสผูโทร)

d กดหมายเลขหรือช่ือท่ีคุณตองการ

e ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

เพื่อสงโทรสาร กด Apply (ดําเนินการ)

กด Fax Start (เริม่ตนโทรสาร)

ถาคุณตองการจัดเก็บหมายเลข กด 
Edit (แกไข) และจากน้ันกด 
Add to Address Book 
(เพิ่มไปยังสมุดท่ีอยู)

(uu Advanced User’s Guide 
(คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช): Storing 
Address Book numbers from the 
Outgoing Call history (การจัดเก็บ 
หมายเลขในสมุดท่ีอยูจากประวัติรหัส 
ผูโทร))

ถาคุณตองการลบหมายเลขจากราย 
การประวัติรหัสผูโทร กด Edit (แกไข) 
และจากน้ันกด Delete (ลบ)

กด Yes (ใช) เพื่อยืนยัน

กด 

หมายเหตุ
คุณสามารถพิมพรายการรหัสผูโทร  
(uu Advanced User’s Guide 
(คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช): How to print a 
report (วิธีการพิมพรายงาน))
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การจดัเก็บหมายเลข 8

คณุสามารถตัง้คาเครื่องของคุณใหเรียกหมายเลข
แบบงายดังน้ี: สมุดท่ีอยูและกลุมสําหรับการ 
กระจายสัญญาณโทรสาร

หมายเหตุ
หากเกดิไฟฟาขัดของ หมายเลขในสมุดท่ีอยูท่ี 
บันทึกไวในหนวยความจําจะไมสูญหาย

 

การบันทึกการหยุดชั่วคราว 8

เมื่อคุณจัดเก็บหมายเลขในสมุดท่ีอยู คณุสามารถ 
แทรกการหยดุช่ัวคราว 3.5 (2.5 สําหรับ 
แอฟรกิาใต) วินาทีไดมากกวาหน่ึงครั้งโดยการกด 
Pause (หยดุช่ัวคราว) บนจอสัมผัส

การจัดเก็บหมายเลขในสมุด 
ที่อยู 8

คณุสามารถบันทึกไดสูงสุด 100 ท่ีอยูพรอมช่ือ 
และแตละช่ือสามารถมีไดสองหมายเลข

a กด  (Fax (โทรสาร))

b กด  (Address Book (สมุดท่ีอยู))

c กด Edit (แกไข)

d กด a หรือ b เพื่อแสดง 
Add New Address (เพิ่มท่ีอยูใหม)

e กด Add New Address (เพิ่มท่ีอยูใหม)

f กด Name (ช่ือ)

g ใสช่ือโดยใชแปนพิมพบนจอสัมผัส  
(สูงสุด 16 ตัวอักษร)
กด OK 
(หากต องการความชวยเหลือในการปอน 
ตัวอักษร ดท่ีู การใสขอความ uu หนา 192)

h กด Address 1 (ท่ีอยู 1)

i ใสหมายเลขโทรสารหรือหมายเลขโทรศัพท 
โดยใชแปนพิมพบนจอสัมผัส (สูงสุด 20 
ตัวอักษร)
กด OK 

หมายเหตุ
• ใหแนใจวารวมรหัสพื้นท่ีเขาไปแลวเมื่อใส 
หมายเลขโทรสารหรือหมายเลขโทรศัพท 
ช่ือและประวัตริหัสผูโทรอาจไมแสดงอยาง 
ถูกตองถารหัสพื้นท่ีไมไดลงทะเบียนดวย 
หมายเลขโทรสารหรือหมายเลขโทรศัพท

• ถาคุณดาวนโหลดคณุลกัษณะโทรสาร 
อินเทอรเน็ต:

ถาคุณตองการจัดเกบ็ท่ีอยูอีเมลเพื่อใชงาน 
กับโทรสารทางอินเทอรเน็ต หรือการสแกน 

ไปยังเซิรฟเวอรอีเมล กด  จากน้ันใส 

ท่ีอยูอเีมล และกด OK (ดูท่ี การใสขอความ 
uu หนา 192)

 

j ถาคุณตองการจัดเกบ็หมายเลขโทรสารหรือ 
หมายเลขโทรศพัทตัวท่ีสอง กด 
Address 2 (ท่ีอยู 2)
ใสหมายเลขโทรสารหรือหมายเลขโทรศัพท
ตัวท่ีสองโดยใชแปนพิมพบนจอสัมผัส 
(สูงสุด 20 ตัวอักษร)
กด OK 

k กด OK เพื่อยืนยัน

l ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

ถาตองการจัดเก็บหมายเลขสมุดท่ีอยูอื่นๆ 
ใหทําซ้ําข้ันตอน c ถึง k

เพื่อจัดเก็บหมายเลขใหเสร็จส้ิน กด 
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8

การเปลี่ยนหรือการลบชื่อหรือ 
หมายเลขในสมุดที่อยู 8

คุณสามารถเปลี่ยนหรอืลบชื่อหรอืหมายเลขใน 
สมุดท่ีอยูท่ีไดจัดเก็บไวแลว

a กด  (Fax (โทรสาร))

b กด  (Address Book (สมุดท่ีอยู))

c กด Edit (แกไข)

d ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

กด a หรือ b เพื่อแสดง Change 
(เปลี่ยน)

กด Change (เปลี่ยน) เพื่อแกไขชื่อ 
หรือหมายเลขในท่ีอยู ไปยังข้ันตอน e

กด a หรือ b เพื่อแสดง Delete (ลบ)

กด Delete (ลบ)

เลอืกหมายเลขท่ีคณุตองการลบโดย 
การกดหมายเลขน้ันๆ เพื่อใหแสดง 
เครื่องหมายสีแดง

กด OK 

กด Yes (ใช) เพื่อยืนยัน ไปยังข้ันตอน 
i

e กด a หรือ b เพื่อแสดงหมายเลขที่คุณ 
ตองการเปลีย่น

f กดหมายเลขท่ีคุณตองการเปลีย่น

g ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

ถาคุณตองการเปลี่ยนแปลงชื่อ กด Name 
(ช่ือ)  
ใสช่ือใหม (สูงสุด 16 ตัวอักษร) โดยใ ช 
แปนพิมพบนจอสัมผัส (หากต องการ 
ความชวยเหลือในการปอนตัวอักษร ดท่ีู 
การใสขอความ uu หนา 192)  
กด OK

ถาคุณตองการเปลี่ยนหมายเลขโทรสาร 
หรือหมายเลขโทรศพัทตัวแรก กด 
Address 1 (ท่ีอยู 1)  
ใสหมายเลขโทรสารหรือหมายเลข 
โทรศพัทใหม (สูงสุด 20 ตวัอักษร) 
โดยใชแปนพิมพบนจอสัมผัส  
กด OK

ถาคุณตองการเปลี่ยนหมายเลขโทรสาร 
หรือหมายเลขโทรศพัทตัวท่ีสอง กด 
Address 2 (ท่ีอยู 2)  
ใสหมายเลขโทรสารหรือหมายเลข 
โทรศพัทใหม (สูงสุด 20 ตวัอักษร) 
โดยใชแปนพิมพบนจอสัมผัส  
กด OK

หมายเหตุ
วิธีเปลี่ยนช่ือหรอืหมายเลขท่ีจัดเกบ็:

หากตองการเปลี่ยนตัวอกัษรหน่ึงตัวหรือ 
หมายเลขท่ีจัดเ ก็บ กด d หรือ c เพื่อจัดวาง 
เคอรเซอรเพื่อเลือกตัวอักษรหรือหมายเลขท่ี 
คุณตองการเปลีย่น และจากน้ันกด  
ปอนตัวอักษรหรือตัวเลขใหม

 

h ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

กด OK เพื่อดําเนินการใหเสรจ็ส้ิน

เพื่อเปลี่ยนแปลงหมายเลขสมุดท่ีอยูอื่นๆ 
ใหทําซ้ําข้ันตอน c ถึง h

หากต องการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม 
ใหกลับไปท่ี g

i กด 
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9
วิธีการทําสําเนา 9

ข้ันตอนตอไปน้ีแสดงการทําสําเนาโดยท่ัวไป

a ทําตามข้ันตอนตอไปน้ีเพื่อวางเอกสารของ 
คุณ:

วางเอกสาร หงายข้ึน ใน ADF (ถาดปอน 
เอกสารอัตโนมตัิ)

(ดูท่ี การใช ADF (ถาดปอนเอกสาร 
อตัโนมัติ) uu หนา 44)

วางเอกสาร ควํ่าลง บนกระจกสแกนเนอร 

(ดูท่ี การใชกระจกสแกนเนอร 
uu หนา 45)

b กด  (Copy (สําเนา))

 

จอสัมผัสจะแสดง:
 

1 จํานวนสําเนา
คุณสามารถใสจํานวนสําเนาไดโดยการกด  
- หรือ + บนจอสัมผัส (ดังแสดงไวดานบน) 
หรือโดยใชแปนตัวเลข

c ถาคุณตองการมากกวาหน่ึงสําเนา ใส 
หมายเลข (สูงสุด 99)

d กด Mono Start (เริ่มตนขาวดํา) หรือ 
Colour Start (เริม่ตนสี)

หยุดการทําสําเนา 9

ถาตองการหยุดการทําสําเนา กด 

การทําสําเนา 9

1
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9

ตัวเลือกการทําสําเนา 9

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตัง้คาสําเนาดังน้ี:

a กด  (Copy (สําเนา))

b กด Options (ตัวเลือก)

c กด a หรือ b เพื่อเลื่อนดูการตั้งคาสําเนา
เมื่อการตัง้คาท่ีคุณตองการถูกแสดงข้ึน 
กดและเลือกตวัเลือกใหม

d เมื่อคณุเปลี่ยนแปลงตัวเลือกเสร็จแลว กด 
OK

(คูมือขัน้พ้ืนฐานสําหรับผูใช)

สําหรบัขอมูลเกี่ยวกับการเปลีย่นการตัง้คาสําเนา 
ตอไปน้ี ดหูนา 83 ถึง 84

Paper Type (ชนิดกระดาษ)

Paper Size (ขนาดกระดาษ)

Tray Select (เลือกถาด) 
(MFC-J3720/MFC-J6720DW)

ADF HighSpeed Mode (โหมดความเรว็ 
สูงของ ADF (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัต)ิ)

(คูมือขัน้สูงสําหรับผูใช)
สําหรบัขอมูลเกี่ยวกับการเปลีย่นการตัง้คาสําเนา 
ตอไปน้ี uu Advanced User’s Guide 
(คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช): Copy options (ตวัเลอืก 
การทําสําเนา)

Quality (คุณภาพ)

Enlarge/Reduce (เพิ่มขนาด/ลดขนาด)

Page Layout (จัดรูปแบบหนา)

2in1(ID) (2 ใน 1 (ID))

Stack/Sort (จัดกอง/เรยีงชุด)

Density (ความเขม)

2-sided Copy (สําเนา 2 ดาน)

Ink Save Mode (โหมดประหยัดหมึก)

Thin Paper Copy (สําเนากระดาษบาง)

Auto Deskew (ปรับเอียงอัตโนมัติ)

Book Copy (สําเนาหนังสือ)

Watermark Copy (สําเนาลายนํ้า)

Remove Background Colour 
(กําจดัสีพื้นหลงั)

Set New Default (ตั้งคาเริ่มตนใหม)

Factory Reset (รีเซ็ตคาท่ีตั้งจากโรงงาน)

หมายเหตุ
ถาคณุตองการเรียงชุดสําเนา ใหใช ADF (ถาด 
ปอนเอกสารอัตโนมัต)ิ

 

ชนิดกระดาษ 9

ถาคุณกําลังทําสําเนาบนกระดาษชนิดพิเศษ 
ใหตั้งคาเครือ่งสําหรับชนิดของกระดาษท่ีคณุ 
ใชงานเพื่อใหไดคุณภาพการพิมพท่ีดีท่ีสุด

a โหลดเอกสารของคุณ

b กด  (Copy (สําเนา))

c ปอนจํานวนสําเนาท่ีคุณตองการ

d กด Options (ตัวเลือก)

e กด a หรือ b เ พื่อแสดง Paper Type 
(ชนิดกระดาษ)

f กด Paper Type (ชนิดกระดาษ)

g กด a หรือ b เพื่อแสดง Plain Paper 
(กระดาษธรรมดา), Inkjet Paper 
(กระดาษอิงคเจ็ท), Brother BP71, 
Other Glossy (กระดาษเคลือบมันอื่นๆ) 
หรอื Transparency (แผนใส) 
และจากน้ันกดตวัเลือกท่ีคุณตองการตั้งคา

h ถาคุณไมตองการเปลี่ยนการตั้งคาเพิ่มเติม 
กด OK

i กด Mono Start (เริ่มตนขาวดํา) หรือ 
Colour Start (เริม่ตนสี)

ขนาดกระดาษ 9

ถาคุณกําลังทําสําเนาบนกระดาษท่ีนอกเหนือจาก
ขนาด A4 คุณจําเปนตองเปลี่ยนการตัง้คาขนาด 
กระดาษ คุณสามารถทําสําเนาบนกระดาษขนาด 
A4, A5, A3, ภาพถาย (10 × 15 ซม.), Letter, 
Legal หรอื Ledger ไดเทาน้ัน

a โหลดเอกสารของคุณ 

b กด  (Copy (สําเนา))

c ปอนจํานวนสําเนาท่ีคุณตองการ

d กด Options (ตัวเลือก)
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e กด a หรือ b เ พื่อแสดง Paper Size 
(ขนาดกระดาษ)

f กด Paper Size (ขนาดกระดาษ)

g กด a หรือ b เพื่อแสดง A4, A5, A3, 
10x15cm, Letter (Letter), Legal 
(Legal) หรือ Ledger (Ledger) และ 
จากน้ันกดตัวเลือกท่ีคุณตองการตั้งคา

หมายเหตุ
ถาคณุใชงานชองปอนเอกสารเอนกประสงค 
ใหใสกระดาษเพียงหน่ึงแผนในแตละครั้ง 
เทาน้ัน (ดูท่ี การบรรจุกระดาษใน 
ชองปอนเอกสารเอนกประสงค uu หนา 33)

 

h ถาคุณไมตองการเปลี่ยนการตั้งคาอีก กด OK

i กด Mono Start (เริ่มตนขาวดํา) หรือ 
Colour Start (เริม่ตนสี)

เลือกถาด (MFC-J3720/ 
MFC-J6720DW) 9

คณุสามารถเปลี่ยนถาดสําหรับสําเนาถัดไปได 
ช่ัวคราว หากตองการเปลี่ยนการตั้งคาถาดเริ่มตน 
ดท่ีู ถาดท่ีใชในโหมดสําเนา (MFC-J3720/ 
MFC-J6720DW) uu หนา 38

a โหลดเอกสารของคุณ

b กด  (Copy (สําเนา))

c ปอนจํานวนสําเนาท่ีคุณตองการ

d กด Options (ตัวเลือก)

e กด a หรือ b เพื่อแสดง Tray Select 
(เลอืกถาด)

f กด Tray Select (เลือกถาด)

g กด Tray #1 (ถาด #1), Tray #2  
(ถาด #2) หรอื Auto Tray Select 
(เลอืกถาดอัตโนมัติ)

h ถาคุณไมตองการเปลี่ยนการตั้งคาเพิ่มเติม 
กด OK

i กด Mono Start (เริ่มตนขาวดํา) หรือ 
Colour Start (เริม่ตนสี)

การทําสําเนาในโหมด 
ความเร็วสูงของ ADF (ถาดปอน 
เอกสารอัตโนมัติ) 9

เมื่อคุณทําสําเนาเอกสารขนาด A4 หรอื Letter 
หลายหนา คณุสามารถพิมพสําเนาหลายชุดไดเร็ว 
ยิ่งข้ึนโดยการวางเอกสาร หงายขึ้น, ชิดขอบ 
ที่ยาว ลงใน ADF (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัต)ิ 
(ดูท่ี การใช ADF (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) 
uu หนา 44)

a วางเอกสารของคุณหงายข้ึน ชิดขอบท่ียาว 
ลงใน ADF (ถาดปอนเอกสารอตัโนมัติ)

b กด  (Copy (สําเนา))

c กด Options (ตัวเลอืก)

d กด a หรือ b เพื่อแสดง 
ADF HighSpeed Mode 
(โหมดความเร็วสูงของ ADF)

e กด ADF HighSpeed Mode 
(โหมดความเร็วสูงของ ADF)

f กด On (เปด) (หรือ Off (ปด))

g อานขอมูลบนจอสัมผัส จากน้ันยืนยันโดย 
การกด OK

h ถาคุณไมตองการเปลี่ยนการตั้งคาอีก กด OK

หมายเหตุ
เปลีย่น Paper Size (ขนาดกระดาษ) เปน 
A4 หรอื Letter (Letter) เพื่อใหตรงกับ 
ขนาดกระดาษของเอกสารของคุณ

 

i กด Mono Start (เริ่มตนขาวดํา) หรือ 
Colour Start (เริ่มตนสี)
เครื่องจะสแกนเอกสารและเริ่มพิมพ

หมายเหตุ
Enlarge/Reduce (เพิ่มขนาด/ลดขนาด), 
Page Layout (การจดัหนา), 
Auto Deskew (ปรับเอียงอัตโนมัต)ิ และ 
Advanced Settings (การตัง้คาข้ันสูง) 
ไมสามารถใชไดกับ 
ADF HighSpeed Mode 
(โหมดความเร็วสูงของ ADF)
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10

การทํางานของ 
PhotoCapture 
Center™ (โหมด 
PHOTO) 10

แมวาเครือ่งของคุณ ไมได เช่ือมตอกบั 
คอมพิวเตอร คณุสามารถพิมพภาพถายโดยตรง 
จากกลองดิจิตอลหรอื USB Flash drive ได  
(ดูท่ี พิมพภาพ uu หนา 88)

คุณสามารถสแกนเอกสารและบันทึกลงการด 
หนวยความจําหรือ USB Flash drive โดยตรงได 
(ดูท่ี วิธีการสแกนไปยังการดหนวยความจําหรือ 
USB Flash drive uu หนา 89)

ถาเครื่องของคุณเช่ือมตอกบัคอมพิวเตอร 
คุณสามารถใชคอมพิวเตอรของคุณเพื่อเขาถึง 
การดหนวยความจําหรอื USB Flash drive 
ท่ีเสียบไวดานหนาเครือ่งได

(uu คูมือซอฟตแวร 
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช)

การใชการดหนวยความจําหรือ 
USB Flash drive 10

เครื่องพิมพ Brother ของคุณมีไดรฟส่ือ (ชองใส) 
สําหรบัใชกับส่ือของกลองดิจติอลยอดนิยมตอไป
น้ี: Memory Stick Duo™, Memory Stick PRO 
Duo™, การดหนวยความจํา SD, การดหนวย 
ความจํา SDHC, การดหนวยความจํา SDXC, 
MultiMedia Card, MultiMedia Card plus และ 
USB Flash drive

คุณลักษณะ PhotoCapture Center™ ทําใหคณุ 
พิมพภาพถายดิจิตอลจากกลองดิจติอลดวยความ
ละเ อียดสูงเพื่อใหไดคณุภาพในการพิมพภาพถาย

การพิมพภาพถายจากการดหน วย
ความจําหรือ USB Flash drive 10
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เริ่มตนทํางาน 10

a เปดฝาครอบชองใสส่ือ

b ใสการดหน วยความจําหรือ USB Flash drive ลงในชองใหถูกตองจนสุด

 

1 USB Flash drive

 ขอควรจํา
อินเตอรเฟส USB แบบตรงสนับสนุน USB Flash drive, กลอง 
ท่ีเขากันไดกบั PictBridge หรือกลองดิจติอล ซึ่งใชมาตรฐาน 
USB Mass Storage ไมรองรบัอปุกรณ USB อื่นๆ

 

2 ชองใสการดหนวยความจํา

ชองใส การดหนวยความจําท่ีเขากันได

ชองใสดานบน
 

 

Memory Stick Duo™

Memory Stick PRO Duo™

 

Memory Stick Micro™ (M2™)  
(ตองใชอะแดปเตอร)

ชองใสดานลาง
 

 

การดหนวยความจํา SD

การดหนวยความจํา SDHC

การดหนวยความจํา SDXC

MultiMedia Card

MultiMedia Card plus

 

 

miniSD (ตองใชอะแดปเตอร)

miniSDHC (ตองใชอะแดปเตอร)

microSD (ตองใชอะแดปเตอร)

microSDHC (ตองใชอะแดปเตอร)

MultiMedia Card mobile  
(ตองใชอะแดปเตอร)

1
2
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ขอควรจํา
• อยาเสียบ Memory Stick Duo™ ลงในชองใส SD ดานลาง เน่ืองจากอาจทําใหเครื่องเสียหายได

• อยาเสียบมากกวาหน่ึงส่ือในเครื่องในเวลาเดียวกัน การทําเชนน้ีอาจทําใหเครื่องเสียหายได

• อยาถอดปลั๊กหรือดงึการดหนวยความจําหรือ USB Flash drive ออกจากไดรฟส่ือ (ชองใส) หรือ 
อินเตอรเฟส USB แบบตรงในขณะท่ีเครื่องกําลงัอานหรือเขียนทับลงในการดหนวยความจําหรอื USB 
Flash drive เพราะอาจทําใหขอมูลหายหรือการดเสียหายได

 

เครื่องสามารถอานไดเพียงหน่ึงอุปกรณในแตละครัง้เทาน้ัน
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พมิพภาพ 10

แสดงภาพถาย 10

คณุสามารถเรยีกดูตัวอยางภาพถายบนจอสัมผัส 
กอนท่ีจะพิมพได ถาภาพถายของคณุเปนไฟล 
ขนาดใหญ อาจตองใชเวลากอนท่ีแตละภาพจะ 
แสดงข้ึน

a เปดฝาครอบชองใสส่ือ

b ใสการดหนวยความจําหรือ USB Flash drive 
ลงในชองใสใหถูกตอง

c กด Photo (ภาพถาย)

d กด d หรือ c เพื่อแสดง View Photos 
(แสดงภาพถาย)

e กด View Photos (แสดงภาพถาย)

f ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

ถาคุณตองการเลือกภาพถายเพื่อพิมพ 
หรือพิมพมากกวาหน่ึงครั้งตอภาพ ไปยัง 
ข้ันตอน g

ถาคุณตองการพิมพภาพถายท้ังหมด กด 
Print All (พิมพท้ังหมด) กด Yes 
(ใช) เพื่อยืนยัน ไปยังข้ันตอน j

g กด d หรือ c เพื่อแสดงภาพถายท่ีคณุตอง 
การพิมพ และจากน้ันกดท่ีภาพ

h ใสจํานวนสําเนาท่ีคุณตองการโดยการใส 
จํานวนสําเนาหรือกด + หรือ -
กด OK 

i ทําซ้ําข้ันตอน g และ h จนกระท่ังคุณ 
เลือกภาพถายท้ังหมดท่ีคณุตองการพิมพ

j กด OK 

k อานและยืนยันรายการตัวเลือกท่ีแสดงและ 
ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

ถาคณุตองการเปลี่ยนการตั้งคาการพิมพ 
กด Print Settings (การตัง้คา 
การพิมพ) (uu Advanced User’s 
Guide (คูมือข้ันสูงสําหรบัผูใช): 
PhotoCapture Center™ print settings 
(การตั้งคาการพิมพ PhotoCapture 
Center™))

ถาคณุไมตองการเปลีย่นการตั้งคาใดๆ 
ไปยังข้ันตอน l

l กด Start (เริม่ตน) เพื่อพิมพ
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การตั้งคาการพิมพ 
PhotoCapture 
Center™ 10

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคาการพิมพสําหรับการ 
พิมพครั้งถัดไปไดช่ัวคราว

เครื่องจะกลบัสูการตั้งคาเริม่ตนหลังจากผานไป  
1 นาที

หมายเหตุ
คุณสามารถบันทึกการตั้งคาการพิมพท่ีคณุใช 
บอยท่ีสุดโดยการตั้งคาเปนคาเริ่มตน 
(uu Advanced User’s Guide 
(คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช): Setting your 
changes as a new default (การตัง้คาการ 
เปลี่ยนแปลงของคุณเปนคาเริม่ตนใหม))

 

 

วิธีการสแกนไปยังการด
หนวยความจําหรือ USB 
Flash drive 10

คณุสามารถสแกนเอกสารขาวดําหรือสีไปยังการด
หนวยความจําหรือ USB Flash drive ได เอกสาร 
ขาวดําจะจัดเก็บในรูปแบบไฟล PDF (*.PDF) หรือ 
TIFF (*.TIF) เอกสารสีจะจัดเก็บในรูปแบบ 
ไฟล PDF (*.PDF) หรอื JPEG (*.JPG) การตั้งคา 
จากโรงงานคอื Colour (สี), 200 dpi และ 
รปูแบบเริ่มตนคือ PDF เครือ่งจะสรางชื่อไฟลตาม 
วันท่ีปจจุบัน (uu คูมือการติดตั้งเครือ่งอยางงาย) 
ตวัอยางเชน ภาพท่ีหาท่ีสแกนในวันท่ี 1 กรกฎาคม 
2013 จะใชช่ือไฟลเปน 01071305.PDF คุณ 
สามารถเปลี่ยนสีและความละเอียดได

a โหลดเอกสารของคุณ

b เปดฝาครอบชองใสส่ือ

c ใสการดหนวยความจําหรือ USB Flash drive 
ลงในชองใสใหถูกตอง

d กด Scan to Media (สแกนไปยังส่ือ)

ขอควรจํา
อยานําการดหนวยความจําหรือ USB Flash 
drive ออกในขณะท่ีเครื่องกําลังอานหรือ 
เขียนทับอยู เพื่อไมใหการด USB Flash drive 
หรือขอมูลท่ีจดัเก็บไวเสียหาย

 

e ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

ถาคุณตองการใชการตั้งคาเริม่ตน ใหไป 
ท่ี j

ถาคุณตองการเปลี่ยนการตั้งคาเริม่ตน 
ใหไปท่ี f

f กด Options (ตัวเลือก)
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g เลือกการตั้งคาสําหรับ 
ADF High Speed Mode (โหมด 
ความเรว็สูงของ ADF), Scan Type 
(ชนิดการสแกน), Resolution (ความ 
ละเอยีด), File Type (ชนิดไฟล), 
Scan Size (ขนาดการสแกน), 
Scan Long Paper (สแกนกระดาษแบบ 
ยาว), File Name (ช่ือไฟล), 
Auto Crop (ตดัสวนอัตโนมัติ) และ 
Remove Background Colour 
(กําจัดสีพื้นหลัง) ตามท่ีตองการ

หมายเหตุ
• ถาคณุเลอืกสีในการตั้งคาชนิดการสแกน 
คุณไมสามารถเลือกชนิดไฟล TIFF

• ถาคณุเลอืกขาวดําในการตั้งคาชนิดการสแกน 
คุณไมสามารถเลือกชนิดไฟล JPEG

• Scan Long Paper (สแกนกระดาษแบบ 
ยาว) สามารถใชไดเมื่อใช ADF (ถาดปอน 
เอกสารอัตโนมัติ) เทาน้ัน

• Remove Background Colour (กําจดัสี 
พื้นหลัง) จะเปนการลบสีพื้นหลงัของเอกสาร 
เพื่อใหขอมูลท่ีสแกนอานไดชัดเจนข้ึน

 

h ช่ือไฟลถูกตั้งโดยอัตโนมัติ อยางไรก็ตาม 
คุณสามารถสรางชื่อไดดวยตนเองโดยใช 
แปนพิมพบนจอสัมผัส กด File Name 
(ช่ือไฟล) และจากน้ันใสช่ือไฟล คณุสามารถ 
เปลีย่นไดแคหกตวัแรกของชื่อไฟลเทาน้ัน
กด OK 

i กด OK 

หมายเหตุ
ถาคณุตองการบันทึกการตั้งคาเปนทางลดั กด 
Save as Shortcut (บันทึกเปนทางลดั)

 

j กด Start (เริ่มตน) 
ถาคุณกําลังใชกระจกสแกนเนอร จอสัมผัส 
จะแสดง Next page? (หนาถัดไป?) กด 
Yes (ใช) หรือ No (ไม) หลังจากคณุสแกน 
เสรจ็แลว ตรวจสอบใหแนใจวาคุณเ ลือก No 
(ไม) กอนท่ีจะดึงการดหนวยความจําหรอื 
USB Flash drive ออกจากเครื่อง



91

11

11

การพิมพเอกสาร 11

เครื่องสามารถรบัและพิมพขอมูลจากคอมพิวเตอร 
ของคณุได หากตองการพิมพจากคอมพิวเตอร 
คุณตองตดิตั้งไดรเวอรเครื่องพิมพ

(สําหรับขอมูลเพิ่มเตมิ uu คูมือซอฟตแวร 
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช)

a ติดตั้งไดรเวอรเครือ่งพิมพ Brother 
จากแ ผนซีดีรอมหรือเว็บไซต Brother
(uu คูมือการติดตั้งเครื่องอยางงาย)

b จากแอพพลิเคช่ันของคุณ เลือกคําส่ัง พิมพ

c เลือกช่ือของเครื่องของคณุในกลองขอความ 
พิมพ แลวคลิก คุณสมบัติ หรอื การตั้งคา 
ข้ึนอยูกับแอพพลิเคช่ันท่ีคุณใช

d เลือกการตั้งคาท่ีคุณตองการเปลี่ยนในกลอง 
ขอความ คุณสมบัติ
การตั้งคาท่ีใชงานบอยรวมถึง:

ชนิดสื่อ

คุณภาพการพิมพ

ขนาดกระดาษ

ทิศทาง

สี/โทนสีเทา

โหมดประหยัดหมึก

การปรับสเกล

2 หนา/จุลสาร (หนังสือเลมเล็ก)

e คลกิ ตกลง

f คลกิ พิมพ (หรือ ตกลง ข้ึนอยูกับ 
แอพพลิเคช่ันท่ีคณุใชงาน) เพื่อเริม่การพิมพ

วิธีการพิมพจากคอมพิวเตอร 11
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12
กอนการสแกน 12

ตดิตั้งไดรเวอรสแกนเนอรกอนใชเครื่องเปนสแกนเนอร ถาเครือ่งติดตั้งอยูบนเครือขาย กําหนดคาดวยท่ีอยู 
TCP/IP

ติดตัง้ไดรเวอรสแกนเนอรจากแผนซีดีรอม (uu คูมือการติดตัง้เครือ่งอยางงาย: ติดตัง้ MFL-Pro Suite)

กําหนดคาเครื่องดวยท่ีอยู TCP/IP หากการสแกนเครือขายไมสําเร็จ

(uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรบัผูใช)

วิธีการสแกนเอกสารไปยัง
คอมพิวเตอร 12
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12

การสแกนเอกสารเปนไฟล PDF โดยใช 
ControlCenter4 (Windows®) 12

(สําหรับขอมูลเพิ่มเตมิ uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช)

หมายเหตุ
• หนาจอบน PC ของคุณอาจแตกตางกันข้ึนอยูกับรุนของคณุ

• ในสวนน้ีจะเกี่ยวกับการใชโหมดข้ันสูงของ ControlCenter4
 

ControlCenter4 เปนซอฟตแวรโปรแกรมอรรถประโยชนท่ีใหคณุเขาใชงานแอพพลิเคช่ันท่ีคณุใชบอย 
ไดอยางรวดเรว็และงายดาย การใช ControlCenter4 ชวยให คุณไมตองเปดใชแอพพลเิคช่ันท่ีเฉพาะ 
ดวยตนเอง

a โหลดเอกสารของคุณ (ดูท่ี วิธีการวางเอกสาร uu หนา 44)

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

เปด ControlCenter4 โดยคลิก  (เร่ิม)/โปรแกรมทั้งหมด/Brother/MFC-XXXX (โดย XXXX 
คือช่ือรุนของคุณ)/ControlCenter4 แอพพลิเคช่ัน ControlCenter4 จะเปด
(Windows® 8)

คลกิ  (Brother Utilities (โปรแกรมอรรถประโยชนของบราเดอร)) จากน้ันคลิกรายการ 

แบบดึงลง และเลอืกช่ือรุนของคุณ (หากยังไมไดเลือก) คลิก สแกน ในแถบนําทางทางดานซาย 
จากน้ันคลิก ControlCenter4 แอพพลิเคช่ัน ControlCenter4 จะเปด

c ถาหนาจอโหมดของ ControlCenter4 ปรากฏข้ึน เลือก โหมดขั้นสูง จากน้ันคลิก ตกลง
 

d ตรวจสอบวาเครื่องท่ีคณุตองการใชถูกเลือกจากรายการ รุน แบบดงึลง
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e ตั้งคาการสแกน
คลิก การกําหนดคา และจากน้ันเลือก การตั้งคาปุม, สแกน และ ไฟล
 

กลองขอความการตั้งคาจะปรากฏ คณุสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งคาเริม่ตน
 

1 เลือก PDF (*.pdf) จากรายการ ชนิดไฟล แบบดงึลง

2 คณุสามารถปอนชื่อไฟลท่ีคุณตองการใชสําหรับเอกสาร

3 คณุสามารถบันทึกไฟลในโฟลเดอรเริม่ตน หรือเล ือกโฟลเดอรท่ีตองการโดยคลิกปุม  

(เรียกดู)

4 คณุสามารถเลือกความละเอียดในการสแกนจากรายการ ความละเอียด แบบดึงลง

5 คณุสามารถเลือกขนาดเอกสารจากรายการ ขนาดเอกสาร แบบดงึลง

f คลิก ตกลง

1

2

4

5

3
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12

g คลกิ ไฟล
 

h กด สแกน
เครือ่งจะเริม่ข้ันตอนการสแกน โฟลเดอรท่ีบันท ึกขอมูลการสแกนจะเปดโดยอัตโนมัติ
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วิธีการเปลี่ยนการตั้งคาโหมด SCAN ของเครื่องสําหรับ 
การสแกน PDF 12

คณุสามารถเปลี่ยนการตั้งคาโหมด Scan (สแกน) ของเครื่องโดยใช ControlCenter4 (Windows®)

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

เปด ControlCenter4 โดยคลกิ  (เร่ิม)/โปรแกรมทั้งหมด/Brother/MFC-XXXX (โดย XXXX 
คือช่ือรุนของคุณ)/ControlCenter4 แอพพลเิคช่ัน ControlCenter4 จะเปด
(Windows® 8)

คลิก  (Brother Utilities (โปรแกรมอรรถประโยชนของบราเดอร)) จากน้ันคลิกรายการ 

แบบดงึลง และเลือกช่ือรุนของคณุ (หากยังไมไดเลือก) คลิก สแกน ในแถบนําทางทางดานซาย 
จากน้ันคลิก ControlCenter4 แอพพลิเคช่ัน ControlCenter4 จะเปด

b ตรวจสอบวาเครื่องท่ีคุณตองการใชถูกเลอืกจากรายการ รุน แบบดึงลง

c คลิกแท็บ การตั้งคาเคร่ืองพิมพ

d คลิก ตั้งคาอุปกรณการสแกน
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12

e เลือกแท็บ ไฟล คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตัง้คาเริ่มตน
 

1 เลอืก PDF (*.pdf) จากรายการ ชนิดไฟล แบบดึงลง

2 คณุสามารถปอนช่ือไฟลท่ีคุณตองการใชสําหรับเอกสาร

3 คณุสามารถบันทึกไฟลในโฟลเดอรเริม่ตน หรือเล ือกโฟลเดอรท่ีตองการโดยคลิกปุม  
(เรียกดู)

4 คณุสามารถเลอืกความละเอียดในการสแกนจากรายการ ความละเอียด แบบดงึลง

5 คณุสามารถเลอืกขนาดเอกสารจากรายการ ขนาดเอกสาร แบบดงึลง

f คลกิ ตกลง

1

2

4

5

3
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วธิีการสแกนเอกสารเปนไฟล PDF โดยใชจอสัมผัส 12

a โหลดเอกสารของคุณ (ดท่ีู วิธีการวางเอกสาร uu หนา 44)

b กด  (Scan (สแกน))

c กด d หรือ c เพื่อแสดง to File (ไปยังไฟล)

d กด to File (ไปยังไฟล)

e ถาเครือ่งเช่ือมตอกับเครือขายแลว กดช่ือเครื่องพีซี
ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

ถาคุณตองการใชการตั้งคาเริม่ตน ไปยังข้ันตอน j

ถาคุณตองการเปลี่ยนการตั้งคาเริ่มตน ไปยังข้ันตอน f

f กด Options (ตัวเลือก)

g กด Set with Touch Panel (ตั้งคาดวยแผงสัมผัส)
กด On (เปด)

h เลือกการตั้งคาสําหรับ ADF High Speed Mode (โหมดความเร็วสูงของ ADF), Scan Type 
(ชนิดการสแกน), Resolution (ความละเอียด), File Type (ชนิดไฟล), Scan Size 
(ขนาดการสแกน) และ Remove Background Colour (กําจัดสีพื้นหลงั) ตามท่ีตองการ

i กด OK 

j กด Start (เริ่มตน)
เครื่องจะเริม่ข้ันตอนการสแกน

หมายเหตุ
โหมดสแกนตอไปน้ีสามารถใชได

• to OCR (ไปยัง OCR)

• to File (ไปยังไฟล)

• to Image (ไปยังภาพ)

• to Media (ไปยังส่ือ)

• to E-mail (ไปยังอีเมล)

• to E-mail Server (ไปยังเซิฟเวอรอีเมล)

• to FTP (ไปยัง FTP)

• to Network (ไปยังเครอืขาย)

• WS Scan (บรกิาร WS Scan) 1 (สแกนบริการเว็บ)
 

1 เฉพาะผูใช Windows® เทาน้ัน (Windows Vista® SP2 หรือใหมกวา, Windows® 7 และ Windows® 8)
(uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช)
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12

การสแกนโหมดความเร็วสูงของ ADF (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) 12

เมื่อสแกนเอกสารขนาด A4 หรอื Letter หลายหนา คุณสามารถสแกนไดเร็วยิ่งข้ึนโดยวาง หงายขึ้น, 
ชิดขอบที่ยาว ลงใน ADF (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัต)ิ (ดูท่ี วิธีการวางเอกสาร uu หนา 44)

a วางเอกสารของคุณหงายข้ึน ชิดขอบท่ียาวลงใน ADF (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)
ถาคณุตองการสแกนไปยังการดหนวยความจําหรือ USB Flash drive ใหเปดฝาครอบชองใสส่ือ 
และเสียบการดหนวยความจําหรือ USB Flash drive เขาไปในช องใสใหถูกตอง

b กด  (Scan (สแกน))

c กด d หรือ c เพื่อแสดง to OCR (ไปยัง OCR), to File (ไปยังไฟล), to Image (ไปยังภาพ), 
to Media (ไปยังส่ือ), to E-mail (ไปยังอีเมล), to E-mail Server (ไปยังเซิฟเวอรอีเมล), 
to FTP (ไปยัง FTP) หรอื to Network (ไปยังเครือขาย) และจากน้ันกดตัวเลือกท่ีคุณตองการใช

d เมื่อเครื่องเช่ือมตอกับเครือขายแลว กดช่ือเครือ่งพีซี

e กด Options (ตัวเลือก)
สําหรับ to OCR (ไปยัง OCR), to File (ไปยังไฟล), to Image (ไปยังภาพ) และ to E-mail 
(ไปยังอีเมล) กด Set with Touch Panel (ตั้งคาดวยแผงสัมผัส) และจากน้ันกด On (เปด)

f กด ADF High Speed Mode (โหมดความเร็วสูงของ ADF)

g กด On (เปด) (หรือ Off (ปด))

h อานขอมูลบนจอสัมผัส จากน้ันยืนยันโดยการกด OK

i ถาคณุไมตองการเปลี่ยนการตั้งคาอกี กด OK

หมายเหตุ
เปลี่ยน Scan Size (ขนาดการสแกน) เปน A4 หรือ Letter (Letter) เพื่อใหตรงกับขนาดกระดาษ 
ของเอกสารของคุณ

 

j กด Start (เริ่มตน)
เครือ่งจะเริม่สแกนเอกสาร

หมายเหตุ
• Auto Crop (ตัดสวนอัตโนมัติ) และ Scan Long Paper (สแกนกระดาษแบบยาว) ไมสามารถ 
ใชไดกับ ADF High Speed Mode (โหมดความเร็วสูงของ ADF)

• ตัวเลือก Scan Size (ขนาดการสแกน) จะถูกจํากัดเปน A4 และ Letter (Letter) เมื่อใช 
ADF High Speed Mode (โหมดความเรว็สูงของ ADF)
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A
การเปลี่ยนตลับหมึก A

เครื่องของคณุตดิตั้งตวันับจํานวนจดุหมึกไว ตัวนับ 
จํานวนจุดหมึกจะตรวจสอบระดับหมึกท้ังส่ีตลับ 
เมื่อเครื่องตรวจจับไดวาตลับหมึกไมมีหมึกเหลอื 
อยู เครื่องจะแสดงขอความข้ึนมา

หมายเหตุ
ตัวอยางเชน เมื่อตลบัหมึกใดใกลหมดอายุ 
จอสัมผัสจะแสดง Ink Low (หมึกเหลือนอย) 
(ช่ือสี) ข้ึนมา

คุณควรซื้อตลบัหมึกไวสําหรับเปลี่ยนเมื่อ 
เครื่องแสดงวาตลับหมึกใดหมดอายุ

เมื่อตลบัหมึกใดหมดอายุ จอสัมผัสจะแสดง 
Cannot Print (ไมสามารถพิมพ) หรอื 
B&W 1-sided Print Only (พิมพ 
ขาวดําได 1 ดานเทาน้ัน) ข้ึนมา

คุณควรเปลี่ยนตลับหมึกของแทเมื่อขอความ 
Cannot Print (ไมสามารถพิมพ) หรอื 
B&W 1-sided Print Only (พิมพ 
ขาวดําได 1 ดานเทาน้ัน) ปรากฏข้ึนบนจอ 
สัมผัส

 

จอสัมผัสจะแสดงวาตลับหมึกใดเหลอืนอยหรือ 
ตองเปลี่ยน ใหแนใจวาทําตามคําแนะนําบนจอ 
สัมผัสเพื่อเปลี่ยนตลับหมึกตามลําดบัท่ีถูกตอง

แมวาเครือ่งจะแจงใหเปลี่ยนตลับหมึกก็ตาม อาจ 
ยังคงมีหมึกเหลืออยูเล็กนอยในตลับหมึก จําเปน 
ตองเก็บหมึกในตลบัหมึกไวบาง เพื่อปองกันไม ให 
อากาศเขาไป ซึ่งจะทําใหแหงและชิ้นสวนหัวพิมพ 
เสียหายได

ขอควรระวัง
 

หากหมึกกระเดน็เขาตา ใหคุณรีบลางออก 
ดวยนํ้าสะอาดทันที และหากอาการไมดีข้ึน 
โปรดรีบทําการปรึกษาแพทยโดยทันที

 

ขอควรจํา
เครื่องพิมพมัลติฟงกช่ันของ Brother ออกแบบ 
มาใหใชงานกบัหมึกเฉพาะรุนและทํางานได 
อยางมีประสิทธิภาพและนาเช่ือถือสูงสุดเมื่อ 
ใชกับตลับหมึกของแทของ Brother และ 
Brother จะไมรับประกันการทํางานไดอยางม ี
ประสิทธิภาพและนาเช่ือถือสูงสุดถาหมึกหรือ 
ตลับหมกึท่ีมีคณุสมบัติจําเพาะไมตรงตามท่ี 
บรษิัทระบุไว Brother ไมแนะนําใหใช 
ตลับหมกึอื่นนอกจากตลับหมึกของแทของ 
Brother หรอืเติมหมึกในตลบัหมึกท่ีใชแลว 
ดวยหมึกจากแหลงอื่น ผลิตภัณฑท่ีเสียหาย 
อันเน่ืองมาจากการใชวัสดุท่ีผลิตโดยบรษิัท 
อื่นไมครอบคลมุอยูในการรบัประกนัผลติภัณฑ 
โปรดดูจากเงือ่นไขในการรับประกันผลติภัณฑ

 

a เปดฝาครอบตลับหมึก (1)
ถาตลับหมึกใดใกลหมดอายุ จอสัมผัสจะ 
แสดง B&W 1-sided Print Only 
(พิมพขาวดําได 1 ดานเทาน้ัน) หรอื 
Cannot Print (ไมสามารถพิมพ) ข้ึนมา
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A

b กดคันปลดลอ็คดังท่ีแสดงไวเพื่อปลดตลับ 
หมึกท่ีแสดงบนจอสัมผัส นําตลับหมึกออก 
จากเครื่อง
 

 

c นําตลบัหมึกออกจากบรรจุภัณฑสําหรับสีท่ี 
แสดงบนจอสัมผัส และจากน้ันนําตลับหมึก 
ออก

d หมนุคันปลดล็อคสีเขียวท่ีวัสดุหอปองกัน 
สีสม (1) ทวนเข็มนาฬิกาจนกระท่ังปลดซีล 
สุญญากาศได จากน้ันดึงวัสดุหอปองกัน 
สีสมดังท่ีแสดงไว
 

 

ขอควรจํา
อยาสัมผัสตลับหมึกในบรเิวณท่ีแสดง (2) ไว 
เน่ืองจากจะเปนสาเหตุทําใหเครื่องไมสามารถ
ทํางานรวมกับตลับหมึกดังกลาวได

 

1

2

1

2
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e แตละสีจะแสดงตําแหนงท่ีถูกตอง ใสตลับ 
หมกึตามทิศทางลูกศรบนฉลาก
 

f คอยๆ ดันดานหลังของตลบัหมึกท่ีม ี
เครื่องหมาย PUSH จนกระท่ังคันโยกของ 
ตลับหมึกเ ลื่อนข้ึน และจากน้ันปดฝาครอบ 
ตลับหมึก
 

g เครื่องจะรเีซ็ตตัวนับจํานวนจุดหมึกโดย 
อัตโนมัติ

หมายเหตุ
• หากคณุเปลี่ยนตลับหมึก จอสัมผัสอาจขอ 
ใหคุณยืนยันวาเปนตลบัหมึกใหม (ตัวอยางเชน 
Did you change (คณุไดเปลี่ยน) 

 Black (ดํา) หรือไม) สําหรับตลับหมึก 
ใหมท่ีคุณติดตั้ง กด Yes (ใช) เพื่อรีเซ็ตตวันับ 
จํานวนจุดหมึกสําหรับสีน้ัน ถาตลับหมึกท่ีคุณ 
ติดตัง้ไมใชตลับหมึกใหม ใหแนใจวากด No 
(ไม)

• ถาจอสัมผัสแสดง No Ink Cartridge 
(ไมมีตลับหมึก) หรือ Cannot Detect 
(ไมสามารถตรวจจับ) ข้ึนมาหลังจากท่ีคุณ 
ติดตัง้ตลับหมึก ใหตรวจสอบวาตลับหมึก 
เปนตลับใหมของแทของ Brother และตดิตั้ง 
อยางถูกตองแลว ถอดตลบัหมึกและติดตั้ง 
ใหมชาๆ และแนนสนิทจนกระท่ังคันโยกของ 
ตลับหมกึเ ลื่อนข้ึน

 

ขอควรจํา
• อยานําตลับหมึกออกมาถาคณุไมตองการ 
เปลีย่น หากคณุทําเชนน้ัน อาจทําใหปริมาณ 
หมึกลดลงและเครื่องไมสามารถทราบปรมิาณ
ของหมึกท่ีเหลืออยูในตลับหมึกได

• อยาสัมผัสชองใสตลับหมึก หากคณุทําเชนน้ัน 
อาจทําใหคราบหมึกติดบนผิวหนังได

• อยาเขยาตลับหมึก ถาหมึกเลอะผิวหนัง หรอื 
เปอนเ ส้ือผาของคุณ ใหรีบลางออกดวยนํ้าสบ ู 
หรอืผงซักฟอกทันที

• หากคณุผสมสีโดยการติดตัง้ตลับหมึก 
ผิดตําแหนง จอสัมผัสจะแสดง 
Wrong Ink Colour (สีหมึกผิด) ข้ึนมา 
ตรวจสอบวาตลับหมึกใดไมตรงกับสีของ 
ตําแหนงตลับหมึกและยายตลบัหมึกใหอยู 
ในตําแหนงท่ีถูกตอง

• เมื่อคุณเปดตลับหมึกแลว ใหตดิตั้งลงในเครือ่ง 
และใชใหหมดภายในหกเดือนนับจากการ 
ติดตัง้ ใหใชตลับหมึกท่ียังไมเปดภายใน 
วันหมดอายุท่ีระบุไวบนบรรจุภัณฑของ 
ตลับหมกึ

• หามแยกชิ้นสวนหรือเขยาตลับหมึก เน่ืองจาก 
จะเปนสาเหตุทําใหหมึกรัว่ออกจากตลบัได
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A

การทําความสะอาดและ 
ตรวจสอบเครือ่ง A

การทําความสะอาดกระจก 
สแกนเนอร A

a ถอดปลั๊กเครื่องออกจากเตารับไฟฟา

b ยกฝาครอบเอกสาร (1) ข้ึน ทําความสะอาด 
กระจกสแกนเนอร (2) และพลาสติก 
สีขาว (3) ดวยผานุมชนิดไมมีขนชุบนํ้ายา 
ทําความสะอาดกระจกแบบไมติดไฟ
 

c ในชุด ADF ใหทําความสะอาดแถบสีขาว (1) 
และแถบกระจกสแกนเนอร (2) ดวยผาชนิด 
ไมมีขนชุบนํ้ายาทําความสะอาดกระจกแบบ 
ไมตดิไฟ
 

หมายเหตุ
นอกจากทําความสะอาดแถบกระจกสแกนเนอร
ดวยนํ้ายาทําความสะอาดกระจกแบบไมติดไฟ
แลว ใชปลายน้ิวของคุณสัมผัสแถบกระจก 
สแกนเนอรเพื่อตรวจหาสิ่งสกปรกท่ีตกคาง 
อยู ถาคณุรูสึกวามีส่ิงสกปรกหรอืคราบติดอย ู 
ทําความสะอาดแถบกระจกอกีครัง้โดยเนน 
เฉพาะจุด คุณอาจจําเปนตองทําความสะอาด 
ซ้ําอกีสามหรือส่ีครั้ง ลองทดสอบดวยการ 
ทําสําเนาหลังจากพยายามทําความสะอาด 
แตละครั้ง

 

2

1

3

 

i

 

เมื่อมีส่ิงสกปรก 
หรือนํ้ายาลบคําผิด
ติดอยูบนแถบ 
กระจกสแกนเนอร 
ตัวอยางงานพิมพ 
จะแสดงเสนแนวตั้ง
ข้ึนมา

หลังจากทําความ 
สะอาดแถบกระจก
สแกนเนอร เสน 
แนวตัง้จะหายไป

1

2
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การทําความสะอาดหัวพิมพ A

เพื่อรกัษาคุณภาพการพิมพท่ีดีท่ีสุด เครื่องจะ 
ทําความสะอาดหัวพิมพโดยอตัโนมัติเมื่อจําเปน 
คณุสามารถเริม่ทําความสะอาดดวยตนเองไดถามี
ปญหาเกี่ยวกับคุณภาพการพิมพ

ทําความสะอาดหัวพิมพ ถาคุณพบเสนแนวนอน 
ในขอความ หรือกราฟค หรือขอความขาดหาย 
ในหนาท่ีพิมพออกมา คณุสามารถทําความสะอาด 
เฉพาะสีดํา สีเหลือง สีฟา และชมพูครั้งละสี หรือ 
ท้ังส่ีสีพรอมกันกไ็ด

การทําความสะอาดหัวพิมพทําใหนํ้าหมึกลดลง 
การทําความสะอาดบอยเกินไปจะเปนการส้ิน 
เปลืองนํ้าหมึก

ขอควรจํา
อยาสัมผัสหัวพิมพ การสัมผัสหัวพิมพอาจ 
ทําใหเสียหายอยางถาวรและอาจทําใหการ 
รับประกันหัวพิมพส้ินสุดลง

 

a กด 

หมายเหตุ
คุณยังสามารถกด  (Settings 

(การตั้งคา)) และจากน้ัน Ink (นํ้าหมึก)
 

b กด Cleaning (การทําความสะอาด)

c กด Black (ดํา), Colour (สี) หรอื All 
(ท้ังหมด)
เครื่องจะทําความสะอาดหัวพิมพ  
เมื่อทําความสะอาดเสรจ็แลว เครื่องจะ 
กลับสูโหมดพรอม

หมายเหตุ
• ถาคุณทําความสะอาดหัวพิมพอยางนอย 
หาครัง้แลว และยังไมสามารถปรับปรงุ 
การพิมพได ใหลองติดตั้งตลบัหมึก 
Innobella™ ของแทของ Brother เฉพาะสี 
ท่ีมีปญหา ลองทําความสะอาดหัวพิมพอีก 
ไมเกินหาครัง้ ถายังไมสามารถปรับปรงุ 
การพิมพได ใหตดิตอศนูยบริการลูกคา 
สัมพันธของ Brother หรือตวัแทนจําหนาย 
ผลิตภัณฑ Brother ในพื้นท่ีของคุณ

• คุณยังสามารถทําความสะอาดหัวพิมพจาก  
เครื่องพีซีได

(uu คูมือซอฟตแวร 
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช)

 

การตรวจสอบคุณภาพการพิมพ A

หากสีและขอความในงานพิมพของคณุซีดจาง 
หรือเปนริว้ลาย หัวฉีดของหัวพิมพบางสวนอาจ 
อดุตัน คณุสามารถตรวจสอบไดโดยการพิมพใบ 
ตรวจสอบคุณภาพการพิมพและตรวจดรููปแบบการ
ตรวจสอบหัวฉีด

a กด 

หมายเหตุ

คุณยังสามารถกด  (Settings 

(การตัง้คา)) และจากน้ัน Ink (นํ้าหมึก)
 

b กด Test Print (การทดลองพิมพ)

c กด Print Quality (คุณภาพการพิมพ)

d กด OK 
เครื่องจะเริ่มพิมพใบตรวจสอบคุณภาพ 
การพิมพ

e ตรวจสอบคณุภาพของบล็อคสีท้ังส่ีสีบน 
ใบตรวจสอบ
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A

f หนาจอสัมผัสจะถามคุณวาคุณภาพการพิมพ 
ใชไดหรือไม
ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

ถาเสนทุกเสนเห็นไดอยางชัดเจน กด 
Yes (ใช) เพื่อเสรจ็ส้ินการตรวจเช็ค 
คณุภาพการพิมพและไปยังข้ันตอน j

ถาคุณเห็นเสนส้ันๆ ขาดตอนดังแสดงไว 
ดานลาง กด No (ไม)

g จอสัมผัสจะถามคณุวาคุณภาพการพิมพใชได
หรือไมสําหรบัสีดํา และอีกสามสีท่ีเหลือ
กด Yes (ใช) หรือ No (ไม)

h จอสัมผัสจะถามคุณวาตองการเริ่มทําความ 
สะอาดหรือไม
กด OK 
เครือ่งจะเริม่ทําความสะอาดหัวพิมพ

i หลังจากทําความสะอาดเสร็จแลว กด OK
เครือ่งจะพิมพใบตรวจสอบคุณภาพการพิมพ
อีกครั้ง ไปยังข้ันตอน e

j กด 

ถาคุณทําความสะอาดหัวพิมพอยางนอยหา 
ครั้งแลว และยงัไมสามารถปรับปรุงการพิมพได 
ใหลองติดตั้งตลับหมกึ Innobella™ ของแท 
ของ Brother เฉพาะสีท่ีมีปญหา ลองทํา 
ความสะอาดหัวพิมพอีกไมเกินหาครั้ง ถายัง 
ไมสามารถปรบัปรุงการพิมพได ใหติดตอ 
ศูนยบริการลกูคาสัมพันธของ Brother 
หรอืตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑ Brother 
ในพื้นท่ีของคุณ

ขอควรจํา
อยาสัมผัสหัวพิมพ การสัมผัสหัวพิมพอาจ 
ทําใหเสียหายอยางถาวรและอาจทําใหการ 
รับประกันหัวพิมพส้ินสุดลง

 

หมายเหตุ
เมื่อหัวฉีดของหัวพิมพอดุตัน ตัวอยางงานพิมพ  
จะเปนเชนน้ี
 

A4, Letter และ Executive
 

A3, Ledger, Legal, Folio, A5, A6, 
ซองจดหมาย, ภาพถาย (10 × 15 ซม.), 
ภาพถาย L (89 × 127 มม.), ภาพถาย 2L 
(13 × 18 ซม.) และแผนดัชนี 
(127 × 203 มม.)

 

หลังจากทําความสะอาดหัวฉีดของหัวพิมพ 
แลว เสนแนวนอนจะหายไป
 

 

ใชได ไมดี
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การตรวจสอบแนวการพิมพ A

หากขอความท่ีพิมพออกมาไมชัด หรอืภาพมีสีซีด 
จาง คณุอาจจําเปนตองปรบัแนวการพิมพหลัง 
จากเคลื่อนยายเครือ่ง

a กด 

หมายเหตุ

คุณยังสามารถกด  (Settings 

(การตั้งคา)) และจากน้ัน Ink (นํ้าหมึก)
 

b กด Test Print (การทดลองพิมพ)

c กด Alignment (แนวการพิมพ)

d กด OK 
เครื่องจะเริม่พิมพใบตรวจสอบแนวการพิมพ
 

e สําหรับรปูแบบ “A” กด a หรือ b เพื่อแสดง 
จํานวนของการทดสอบการพิมพท่ีมีแถบแนว
ตั้งท่ีมองเห็นไดนอยท่ีสุด (1-9) แลวกดท่ี 
หมายเลขน้ัน
กด OK 
ทําซ้ําข้ันตอนน้ีสําหรับรูปแบบ B, C และ D
ในตัวอยาง หมายเลข 6 เปนตัวเลือกท่ีด ี
ท่ีสุดสําหรับ A, B, C และ D

หมายเหตุ

 

f กด 

 

i

 

เมื่อปรับแนว 
การพิมพไมถูกตอง 
ขอความจะไมชัด 
และเปนเชนน้ี

เมื่อปรับแนว 
การพิมพถูกตอง 
แลว ขอความจะ 
เปนเชนน้ี
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A

การตั้งคาวันท่ีและเวลา A

จอสัมผัสจะแสดงวันท่ีและเวลา หากไมใชวันท่ี 
และเวลาปจจุบัน ใหทําตามคําแนะนําเหลาน้ีเพื่อ 
ปอนเขาไปใหม

คุณสามารถเพิ่มวันท่ีและเวลาลงในโทรสารที่ 
คุณสงไดโดยการตั้งคารหัสประจําเครื่อง

a กด  (Settings (การตั้งคา))

b กด All Settings (การตั้งคาท้ังหมด)

c กด a หรือ b เพื่อแสดง Initial Setup 
(การตั้งคาเริ่มตน)

d กด Initial Setup (การตั้งคาเริม่ตน)

e กด a หรือ b เพื่อแสดง Date & Time 
(วันท่ีและเวลา)

f กด Date & Time (วันท่ีและเวลา)

g กด Date (วันท่ี)

h ปอนตวัเลขปสองหลักสุดทายบนจอสัมผัส 
และจากน้ันกด OK

i ปอนตวัเลขสองหลกัสําหรับเดือนบนจอ 
สัมผัส และจากน้ันกด OK

j ปอนตวัเลขสองหลกัสําหรับวันบนจอสัมผัส 
และจากน้ันกด OK

k กด Clock Type (รูปแบบนาฬิกา)

l กด 12h Clock (นาฬิกาแบบ 12 ช่ัวโมง) 
หรือ 24h Clock (นาฬิกาแบบ 24 ช่ัวโมง)

m กด Time (เวลา)

n เพื่อปอนเวลา ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

ถาคุณเลือก 12h Clock (นาฬิกาแบบ 
12 ช่ัวโมง) ในข้ันตอน l ใหปอนเวลา 
(ในรูปแบบ 12 ช่ัวโมง) โดยใชแปนพิมพ 
บนจอสัมผัส และจากน้ันกด AM หรือ PM

กด OK 

ถาคุณเลือก 24h Clock (นาฬิกาแบบ 
24 ช่ัวโมง) ในข้ันตอน l ใหปอนเวลา 
(ในรูปแบบ 24 ช่ัวโมง) โดยใชแปนพิมพ 
บนจอสัมผัส

กด OK 

(ตัวอยางเชน ปอน 19:45 สําหรับ 
7:45 PM)

o กด 
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การระบุปญหาของคุณ B

กอนอืน่ ตรวจสอบดังน้ี:

ใหสายไฟของเครื่องเช่ือมตออยางถูกตอง และเปดสวิตชไฟของเครื่อง

ช้ินสวนท่ีปองกันท้ังหมดถูกถอดออกแลว

กระดาษใสในถาดใสกระดาษอยางถูกตอง

สายอินเตอรเฟสถูกเช่ือมตอเขากับเครื่องและคอมพิวเตอรอยางแนนหนา หรือการเชื่อมตอเครอืขาย 
แบบไรสายถูกตดิตั้งกบัท้ังเครื่องพิมพและคอมพิวเตอรของคุณ

ขอความบนจอสัมผัส

(ดท่ีู ขอความแสดงความผิดพลาดและขอความแจงการบํารุงรกัษา uu หนา 110)

 

หากคุณไมสามารถแกปญหาไดตามรายการขางตน ระบุปญหาของคณุและไปท่ีหนาท่ีแนะนําดานลาง

 

การจัดการกระดาษและปญหาการพิมพ:

ปญหาในการพิมพ uu หนา 129

ปญหาคณุภาพการพิมพ uu หนา 131

ปญหาการจัดการกระดาษ uu หนา 133

การพิมพโทรสารรับเ ขา uu หนา 134

 

ปญหาโทรศัพทและโทรสาร:

สายโทรศัพทหรือการเชื่อมตอโทรศพัท uu หนา 134

การจัดการสายเรียกเขา uu หนา 137

การรับโทรสาร uu หนา 135

การสงโทรสาร uu หนา 136

 

ปญหาการทําสําเนา:

ปญหาการทําสําเนา uu หนา 138

การแกไขปญหา B

หากคุณคิดวาปญหาอยูท่ีเครื่องพิมพ ตรวจสอบแตละรายการดานลางน้ีกอนและทําตามคําแนะนําวิธีการ 
แกไข

คุณสามารถแกไขปญหาสวนใหญไดดวยตนเอง หากค ุณตองการความชวยเหลือเพิ่มเตมิ Brother 
Solutions Center มีคําถามท่ีพบบอยลาสุดและคําแนะนําในการแกปญหา

โปรดไปท่ี http://solutions.brother.com/

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

ปญหาการสแกน uu หนา 138

ปญหาเกี่ยวกบั PhotoCapture Center™ uu หนา 139

 

ปญหาซอฟตแวรและเครอืขาย:

ปญหาซอฟตแวร uu หนา 139

ปญหาเครือขาย uu หนา 139

ปญหาเมื่อปอนขอมูล uu หนา 140
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ขอความแสดงความผิดพลาดและขอความแจงการ
บํารุงรักษา B

เชนเดยีวกบัอุปกรณสํานักงานท่ีทันสมัยอืน่ๆ ข อผิดพลาดอาจเกิดข้ึนและอาจตองเปลี่ยนวัสดุการพิมพ หาก 
เกดิขอผิดพลาด เครือ่งจะระบุขอผิดพลาดหรือการบํารงุรักษาตามระยะเวลาท่ีกําหนด และแสดงขอความ 
ท่ีเหมาะสม ขอผิดพลาดท่ีพบบอยและขอความแจงการบํารุงรักษามีดังท่ีแสดงในตารางน้ี

คณุสามารถลางขอผิดพลาดสวนใหญและทําการบํารุงรักษาตามระยะเวลาไดดวยตัวคุณเอง หากคุณตอง 
การความชวยเหลือเพิ่มเติม Brother Solutions Center มีคําถามท่ีพบบอยลาสุดและคําแนะนําในการ 
แกปญหา:

โปรดไปท่ี http://solutions.brother.com/

ขอความแสดงความผิดพลาด สาเหตุ การดําเนินการ
B&W 1-sided Print Only 
(พิมพขาวดําได 1 ดานเทาน้ัน)

Replace ink. (เปลีย่นหมึก)

ตลบัหมึกสีหน่ึงสีหรือต้ังแ ตหน่ึงสีข้ึนไป
หมดอายุการใชงานแลว

คุณสามารถใชเคร่ืองในโหมดขาวดํา 
ประมาณสี่สัปดาห ทั้งน้ีข้ึนอยูกับจํานวน 
หนาที่คุณพิมพ

ในขณะที่ขอความน้ีปรากฏข้ึนบนจอ 
สัมผัส แตละคําส่ังจะทํางานตามวิธี 
ตอไปน้ี:

การพิมพ

ถาคุณเลือก โทนสีเทา ในแท็บ 
ข้ันสูง ของไดรเวอรเคร่ืองพิมพ คุณ 
จะสามารถใชเคร่ืองเปนเคร่ืองพิมพ 
ขาวดําได

การพิมพ 2 ดานไมสามารถใชไดเมื่อ 
ขอความน้ีปรากฏข้ึน

การทําสําเนา

ถาชนิดกระดาษถูกต้ังเปน 
Plain Paper (กระดาษธรรมดา) 
คุณจะสามารถทําสําเนาขาวดําได

การทําสําเนา 2 ดานไมสามารถ 
ใชไดเมื่อขอความน้ีปรากฏข้ึน

โทรสาร

ถาชนิดกระดาษถูกต้ังเปน 
Plain Paper (กระดาษธรรมดา) 
หรือ Inkjet Paper (กระดาษ 
อิงคเจ็ท) เคร่ืองจะไดรับและพิมพ 
โทรสารขาวดําได

ถาเคร่ืองสงมีโทรสารสี ขณะทําการ 
“ตอสาย” เคร่ืองของคุณจะขอใหสง 
โทรสารเปนขาวดํา

เปลี่ยนตลบัหมึก (ดูที่ 
การเปลี่ยนตลับหมึก uu หนา 100)

หมายเหตุ
เคร่ืองจะหยุดการพิมพทั้งหมด คุณไม 
สามารถใชเคร่ืองจนกวาจะติดต้ังตลับ 
หมึกใหมในกรณีตอไปน้ี:

• ถาคุณถอดปลัก๊เคร่ืองหรือนําตลับ 
หมึกออกมา

• ถาชนิดกระดาษถูกต้ังเปนอยาง 
อื่นยกเวน Plain Paper 
(กระดาษธรรมดา) หรือ 
Inkjet Paper (กระดาษ 
อิงคเจ็ท)

• (Windows®) ถาคุณเลอืก 
กระดาษชนิดแหงชา ในแท็บ 
พ้ืนฐาน ของไดรเวอรเคร่ืองพิมพ 

(แม็คอินทอช) ถาคุณเลอืก 
Slow Drying Paper (กระดาษ 
ชนิดแหงชา) ใน Print Settings 
(การต้ังคาการพิมพ) ของไดรเวอร 
เคร่ืองพิมพ
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Cannot Detect 
(ไมสามารถตรวจจับ)

คุณติดต้ังตลบัหมึกใหมเร็วเกนิไปและ 
เคร่ืองไมตรวจจับ

นําตลับหมึกใหมออกมาและใสเขาไป 
ใหมชาๆ และแนนสนิทจนกวาคันโยก 
ของตลับหมึกเลื่อนข้ึน (ดูที่ 
การเปลีย่นตลับหมึก uu หนา 100)

ตลับหมึกถูกติดต้ังอยางไมถูกตอง

ถาคุณใชหมึกที่ไมใชของแทของ 
Brother เคร่ืองจะไมสามารถตรวจจับ 
ตลับหมึกได

เปลี่ยนตลับหมึกดวยตลับหมึกของแท
ของ Brother ถาขอความแสดงความ 
ผิดพลาดยังคงอยู ใหติดตอศูนยบริการ 
ลูกคาสัมพันธของบราเดอรหรือตัวแทน
จําหนายผลิตภัณฑบราเดอรในพ้ืนที ่
ของคุณ

Cannot Detect Ink 
Volume (ตรวจจับปริมาณหมึก 
ไมได)

ถาคุณใชหมึกที่ไมใชของแทของ 
Brother เคร่ืองจะไมสามารถตรวจจับ 
ปริมาณหมึกได

เปลี่ยนตลับหมึกดวยตลับหมึกของแท
ของ Brother ถาขอความแสดงความ 
ผิดพลาดยังคงอยู ใหติดตอศูนยบริการ 
ลูกคาสัมพันธของบราเดอรหรือตัวแทน
จําหนายผลิตภัณฑบราเดอรในพ้ืนที ่
ของคุณ

Cannot Print (ไมสามารถ 
พิมพ)

Replace ink. (เปลีย่นหมึก)

ตลับหมึกต้ังแ ตหน่ึงตลับข้ึนไปหมด 
อายุการใชงานแลว เคร่ืองพิมพจะหยุด 
การพิมพทั้งหมด ในขณะที่ยังมีหนวย 
ความจํา โทรสารขาวดําจะถูกบันทึกใน 
หนวยความจํา ถาเคร่ืองสงมีโทรสารสี 
ขณะทําการ “ตอสาย” เคร่ืองของคุณ 
จะขอใหสงโทรสารเปนขาวดํา

เปลี่ยนตลับหมึก (ดูที่ 
การเปลีย่นตลับหมึก uu หนา 100)

Comm. Error 
(การส่ือสารผิดพลาด)

คุณภาพสายโทรศัพทไมดีสงผลใหเกิด 
ขอผิดพลาดเกี่ยวกับการติดตอส่ือสาร

ถาปญหายังคงเกดิข้ึน โทรติดตอบริษัท 
ที่ใหบริการทางดานโทรศัพทและขอให
ตรวจสอบสายโทรศัพทของคุณ

Connection Failed 
(การเชื่อมตอลมเหลว)

คุณพยายามดึงสัญญาณเคร่ืองโทรสารที่
ไมอยูในโหมดรอดึงสัญญาณ

ตรวจสอบการต้ังคาการดึงสัญญาณ 
ของเคร่ืองโทรสารอื่น

Cover is Open. 
(ฝาเปดอยู)

ฝาปดสแกนเนอรไมไดล็อคใน 
ตําแหนงปด

ยกฝาปดสแกนเนอรข้ึน และจากน้ันปด 
ใหมอีกคร้ัง
ตรวจใหแนใจวาสายโทรศัพท และสาย 
USB (ถามี) เดินสายอยางถูกตอง 
ตามแนวรองไปยังชองรอยสาย และ 
ออกไปทางดานหลงัของเคร่ือง

ฝาปดตลับหมึกไมไดล็อคในตําแหนงปด ปดฝาปดตลับหมึกใหแนนสนิทจน 
กระทั่งล็อคเขาที่

Data Remaining in 
Memory (ขอมูลที่มีอยูในหนวย 
ความจํา)

ขอมูลการพิมพยังอยูในหนวยความจํา 
ของเคร่ือง

กด  เคร่ืองพิมพจะยกเลิกงาน 
และลางงานพิมพจากหนวยความจํา 
ลองพิมพอีกคร้ัง

Disconnected 
(ยกเลิกการเชื่อมตอแลว)

บุคคลอื่นหรือเคร่ืองโทรสารของบุคคล 
อืน่หยุดการโทร

ลองสงหรือรับโทรสารอีกคร้ัง  
หากเกิดสายหลุดซ้ําบอยคร้ัง และคุณ 
ใชระบบ VoIP (เสียงผานเครือขาย 
อินเทอรเน็ต) ลองเปลีย่นความเขากัน 
ไดเปน Basic(for VoIP) 
(พ้ืนฐาน (สําหรับ VoIP)) (ดูที่ 
สัญญาณรบกวนสายโทรศัพท / VoIP 
uu หนา 141)
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112

Document Jam/too Long 
(เอกสารติด/ยาวเกนิไป)

เอกสารไมถูกใสหรือปอนเขาอยาง 
ถูกตอง หรือเอกสารที่สแกนจาก ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) ยาวเกินไป

(ดูที่ การใช ADF (ถาดปอนเอกสาร 
อตัโนมัติ) uu หนา 44)

(ดูที่ เอกสารติด uu หนา 121)
DR Mode in Use 
(กําลังใชโหมด DR)  
(สําหรับออสเตรเลีย สิงคโปร 
และฮองกง)

FaxAbility On (เปด)  
(สําหรับนิวซีแลนด)

(สําหรับออสเตรเลีย สิงคโปร 
และฮองกง)  
เคร่ืองอยูในโหมดเสียงเรียกที่แตกตาง 
คุณไมสามารถเปลี่ยนโหมดการรับจาก 
Manual (ดวยตนเอง) เปนโหมดอื่น

(สําหรับนิวซีแลนด)  
เคร่ืองอยูในโหมด FaxAbility 
คุณไมสามารถเปลี่ยนโหมดการรับจาก 
Manual (ดวยตนเอง) เปนโหมดอื่น

(สําหรับออสเตรเลีย สิงคโปร 
และฮองกง)  
ต้ังคาเสียงเรียกที่แตกตางเปน Off 
(ปด)  
(ดูที่ การปดเสียงเรียกที่แตกตาง 
uu หนา 64 และ 69)

(สําหรับนิวซีแลนด)  
ต้ังคา FaxAbility เปน Off (ปด)  
(ดูที่ วิธีปดหรือเปด FaxAbility 
uu หนา 67)

High Temperature 
(อณุหภูมิสูง)

อุณหภ ูมิหองสูงเกินไป หลงัจากลดอุณหภูมิหอง ทําให 
เคร่ืองเย็นลงเทากับอุณหภูมิหอง 
ลองอกีคร้ังภายหลัง

Hub is Unusable.  
(Hub ใชไมได)

Hub หรือ USB Flash drive ที่มี hub 
ถูกเชื่อมตอกับอินเตอรเฟส USB 
แบบตรง

ไมรองรับ Hub รวมถึง USB Flash drive 
ที่มี hub ในตัว 
ถอดปลั๊กอปุกรณออกจากอินเตอรเฟส 
USB แบบตรง

Image Too Long 
(ภาพยาวเกินไป)

สัดสวนของภาพถายของคุณผิดปกติ 
จึงไมสามารถเพ่ิมเอฟเฟกตได

เลือกภาพถายที่มีสัดสวนภาพปกติ

Image Too Small 
(ภาพเล็กเกินไป)

ขนาดของภาพถายของคุณเล็กเกินไป 
ที่จะตัดขอบ

เลือกภาพขนาดใหญ

ขอความแสดงความผิดพลาด สาเหตุ การดําเนินการ
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Ink Absorber Full 
(ตัวซับนํ้าหมึกเต็ม)

กลองตัวซับนํ้าหมึกหรือกลองถายหมึก 
เต็ม สวนประกอบเหลาน้ีเปนรายการที่มี 
การบํารุงรักษาตามระยะเวลา ซึ่งตอง 
เปลี่ยนหลังจากถึงระยะเวลาเพ่ือทําให 
เคร่ืองพิมพ Brother มีประ สิทธิภาพ 
สูงสุด เน่ืองจากสวนประกอบเหลาน้ีเปน 
รายการที่มีการบํารุงรักษาตามระยะเวลา 
การเปลี่ยนน้ีจึงไมครอบคลุมอยูในการรับ
ประกัน การเปลี่ยนสวนประกอบเหลาน้ี 
และระยะเวลากอนที่จะตองเปลี่ยนน้ัน 
ข้ึนอยูกับจํานวนคร้ังของการกําจัด และ 
ถายหมึกที่ตองทําเพ่ือทําความสะอาด 
ระบบหมึก กลองเหลาน้ีตองใชหมึก 
จํานวนหน่ึงในระหวางการกําจัดและ 
ถายหมึกแตกตางกัน จํานวนคร้ังที่เคร่ือง 
ตองกําจัดและถายหมึกสําหรับการ 
ทําความสะอาดอาจแตกตางกันไป 
ข้ึนอยูกับสถานการณที่แตกตางกัน 
ตัวอยางเชน การเปดปดเคร่ืองบอยๆ 
จะทําใหรอบการทําความสะอาดถี่ข้ึน 
เน่ืองจากเคร่ืองจะทําความสะอาดเอง 
โดยอัตโนมัติทุกคร้ังที่เปดเคร่ือง 
การใชหมึกที่ไมใชของแทของ Brother 
อาจเปนสาเหตุใหตองทําความสะอาด 
บอยข้ึน เน่ืองจากหมึกที่ไมใชของแท 
ของ Brother อาจทําใหการพิมพไมได 
คุณภาพ ซึ่งตองแกปญหาโดยการ 
ทําความสะอาด เมื่อเคร่ืองตองทําความ 
สะอาดมากข้ึน กลองเหลาน้ีจะเต็มเร็วข้ึน 
ดวย

หมายเหตุ
การซอมแซมอันเน่ืองมาจากการใช
อุปกรณที่ไมใชของแทของ Brother 
ไมอยูในการรับประกันผลิตภัณฑ 
ตามที่ไดระบุไว

 

กลองตัวซับนํ้าหมึกหรือกลองถายหมึก
จําเปนตองเปลีย่น ติดตอศูนยบริการ 
ลูกคาสัมพันธของบราเดอรหรือศูนย 
บริการที่ไดรับอนุญาตของบราเดอรใน
พ้ืนที่ของคุณเพ่ือเขารับบริการเคร่ือง 
ของคุณ

สาเหตุอื่นๆ สําหรับการทําความสะอาด:

1 หลังจากเคลียรกระดาษที่ติดออก 
แลว เคร่ืองจะทําความสะอาดเอง 
โดยอัตโนมัติกอนที่จะพิมพโทรสาร
ที่ไดรับตอไป

2 เคร่ืองจะทําความสะอาดเองโดย 
อัตโนมัติหลังจากที่เปดเคร่ืองทิ้งไว
มากกวา 30 วัน (ใชไมบอย)

3 เคร่ืองจะทําความสะอาดเองโดย 
อัตโนมัติหลังจากเปลี่ยนตลับหมึก
สีเดียวกัน 12 คร้ัง

Ink Absorber NearFull 
(ตัวซับนํ้าหมึกใกลเต็ม)

กลองตัวซับนํ้าหมึกหรือกลองถายหมึก 
ใกลเต็ม

ติดตอศูนยบริการลูกคาสัมพันธของ 
บราเดอรหรือตัวแทนจําหนาย 
ผลิตภัณฑบราเดอรในพ้ืนที่ของคุณ

Ink Low (หมึกเหลือนอย) ตลับหมึกต้ังแ ตหน่ึงตลับข้ึนไปใกลหมด
อายุการใชงานแลว ถาตลับหมึกสีใด 
ใกลหมดอายุ และมีผูสงโทรสารสีมาถึง 
คุณ ขณะทําการ “ตอสาย” เคร่ืองของ 
คุณจะขอใหสงโทรสารเปนขาวดํา ถา 
เคร่ืองที่สงมีความสามารถที่จะเปลีย่นได 
โทรสารสีจะถูกพิมพที่เคร่ืองของคุณเปน
โทรสารขาวดํา

ส่ังซื้อตลบัหมึกใหม คุณสามารถ 
พิมพตอไดจนกวาจอสัมผัสจะแสดง 
Cannot Print (ไมสามารถพิมพ) 
(ดูที่ การเปลี่ยนตลับหมึก 
uu หนา 100)
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Low Temperature 
(อณุหภูมิตํ่า)

อุณหภ ูมิหองตํ่าเกินไป หลงัจากเพ่ิมอุณหภูมิหอง ทําให 
เคร่ืองรอนข้ึนเทากับอุณหภูมิหอง 
ลองอกีคร้ังภายหลัง 

Media Error (ความผิดพลาด 
ของส่ือ)

การดหนวยความจําเกดิความขัดของ 
หรือฟอรแมตอยางไมถูกตอง หรือม ี
ปญหาเกี่ยวกับการดหนวยความจํา

ถอดการดหนวยความจําออกจากไดรฟ
ส่ือ (ชองใส) ของเคร่ืองและฟอรแมต 
ใหมใหถูกตอง
ใสการดลงในชองใสใหแนนอีกคร้ังเพ่ือ
ตรวจสอบใหแนใจว าอยูในตําแหนงที่ 
ถูกตองแลว ถาขอผิดพลาดยังคงอยู 
ตรวจสอบไดรฟส่ือ (ชองใส) ของ 
เคร่ืองโดยการเสียบการดหนวย 
ความจําที่ใชงานได

Media is Full. (ส่ือเต็ม) การดหนวยความจําหรือ USB Flash 
drive ที่คุณใชน้ันบรรจุครบ 999 
ไฟลแลว

เคร่ืองของคุณสามารถบันทึกลงใน 
การดหนวยความจําหรือ USB Flash 
drive ไดเทาน้ันถาบรรจุนอยกวา 
999 ไฟล ลบไฟลที่ไมใชงานออกและ 
ลองอกีคร้ัง

การดหนวยความจําหรือ USB Flash 
drive ที่คุณใชมีพ้ืนที่เหลือไมเพียงพอ 
ที่จะสแกนเอกสารได

กด 

ลบไฟลที่ไมใชงานออกจากการดหนวย
ความจําหรือ USB Flash drive เพ่ือให 
เหลือพ้ืนที่วางมากข้ึน และจากน้ัน 
ลองอกีคร้ัง

No Caller ID (ไมมีรหัส 
ผูโทร)

(สามารถใชสําหรับบางประเทศ 
เทาน้ัน)

ไมมีประวัติสายเรียกเขา คุณไมไดรับ 
สายหรือคุณไมไดเปนสมาชิกของบริการ
รหัสผูโทรจากบริษัทที่ใหบริการทางดาน
โทรศัพท

ถาคุณตองการใชคุณลกัษณะรหัสผู 
โทร ติดตอบริษัทที่ใหบริการทาง 
ดานโทรศัพท (ดูที่ รหัสผูโทร 
uu หนา 65, 67 และ 70 สําหรับ 
ประเทศของคุณ)

No File (ไมมีไฟล) การดหนวยความจําหรือ USB Flash 
drive ในไดรฟส่ือไมสามารถบรรจุไฟล 
.JPG ได

ใสการดหน วยความจําหรือ USB Flash 
drive อื่นที่บรรจุไฟล .JPG ลงในชอง 
ใส

No Ink Cartridge 
(ไมมีตลบัหมึก)

ตลบัหมึกถูกติดต้ังอยางไมถูกตอง นําตลับหมึกใหมออกมาและใสเขาไป 
ใหมชาๆ และแนนสนิทจนกวาคันโยก 
ของตลับหมึกเลือ่นข้ึน (ดูที่ 
การเปลี่ยนตลับหมึก uu หนา 100)

ขอความแสดงความผิดพลาด สาเหตุ การดําเนินการ
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(MFC-J3520/ 
MFC-J6520DW)

No Paper Fed 
(ไมมีกระดาษปอนเขาไป)

(MFC-J3720/ 
MFC-J6720DW)

No Paper Fed 
(ไมมีกระดาษปอนเขาไป)

No Paper Fed #1 
(ไมมีกระดาษปอนเขาไป #1)

No Paper Fed #2 
(ไมมีกระดาษปอนเขาไป #2)

กระดาษในถาดของเคร่ืองหมด หรือ 
ใสกระดาษในถาดใสกระดาษไมถูกตอง

ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

เติมกระดาษในถาดใสกระดาษ 
และจากน้ันกด OK บนจอสัมผัส

หยบิกระดาษออกและใสกระดาษอกี
คร้ัง จากน้ันกด OK บนจอสัมผัส 
(ดูที่ การบรรจุกระดาษและ 
ส่ือส่ิงพิมพอื่น uu หนา 20)

ใสถาดใสกระดาษไมแนน นําถาดใสกระดาษออก และติดต้ัง 
เขาไปอีกคร้ังจนกวาจะล็อคเขาที่ 
และจากน้ันกด OK บนจอสัมผัส

ไมไดใสกระดาษตรงตําแหนงกลาง 
ของชองปอนเอกสารเอนกประสงค

หยิบกระดาษออก และติดต้ังเขาไปใหม 
ตรงตําแหนงกลางของชองปอนเอกสาร
เอนกประสงค และจากน้ันกด OK 
บนจอสัมผัส (ดูที่ การบรรจุกระดาษใน 
ชองปอนเอกสารเอนกประสงค 
uu หนา 33)

ฝาปดชองดึงกระดาษติดปดไมถูกตอง ตรวจสอบใหแนใจวาฝาปดชองดึง 
กระดาษติดปดเทากนัทั้งสองดาน  
(ดูที่ เคร่ืองพิมพติดหรือกระดาษติด 
uu หนา 123)

ฝุนบนกระดาษสะสมอยูบนพ้ืนผิวของ 
ลกูกลิ้งปอนกระดาษ

ทําความสะอาดลูกกลิ้งปอนกระดาษ 
(uu Advanced User’s Guide 
(คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช): Cleaning the 
paper pick-up rollers (การทํา 
ความสะอาดลูกกลิ้งปอนกระดาษ))

กระดาษติดในเคร่ือง หยิบกระดาษที่ติดออกโดยทํา 
ตามข้ันตอนใน 
เคร่ืองพิมพติดหรือกระดาษติด 
uu หนา 123
ถาเกิดความผิดพลาดข้ึนบอยๆ 
ในระหวางการทําสําเนา 2 ดาน  
หรือการพิมพ 2 ดาน ลูกกลิ้งปอน 
เอกสารอาจมีคราบหมึกติดอยู 
ทําความสะอาดลูกกลิ้งปอนเอกสาร 
(uu Advanced User’s Guide 
(คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช): Cleaning the 
paper feed rollers (ทําความสะอาด 
ลูกกลิ้งปอนเอกสาร))

No Response/Busy (ไมตอบ 
สนอง/ไมวาง)

หมายเลขที่คุณโทรออกไมมีผูรับสาย 
หรือไมวาง

ตรวจสอบหมายเลขและลองอีกคร้ัง

Out of Fax Memory 
(หนวยความจําโทรสารเต็ม)

หนวยความจําโทรสารเต็ม ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

ลางขอมูลจากหนวยความจํา 
เพ่ือใหไดหนวยความจําเพ่ิม 
คุณสามารถปดการทํางานของ 
การรับดวยหนวยความจํา 
(uu Advanced User’s Guide 
(คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช): Turning 
off Memory Receive operations 
(ปดการทํางานของการรับดวย 
หนวยความจํา))

พิมพโทรสารที่อยูในหนวยความ 
จํา (uu Advanced User’s Guide 
(คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช): Printing 
a fax from the memory (การ 
พิมพโทรสารจากหนวยความจํา))

ขอความแสดงความผิดพลาด สาเหตุ การดําเนินการ
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Out of Memory 
(หนวยความจําเต็ม)

หนวยความจําของเคร่ืองเต็ม ถากําลังดําเนินการสงโทรสารหรือ 
ทําสําเนา:

กด , Quit (ปด) หรือ Close 
(ปด) และรอจนกวาการดําเนินการ 
อื่นๆ จะเสร็จส้ิน และจากน้ันลองอีก 
คร้ัง

กด Send Now (สงเด๋ียวน้ี) 
เพ่ือสงหนาที่สแกนแลว

กด Partial Print (พิมพ 
บางสวน) เพ่ือทําสําเนาหนาที ่
สแกนแลว

ลางขอมูลในหนวยความจํา 
เพ่ือใหไดหนวยความจําเพ่ิม 
คุณสามารถปดการทํางานของ 
การรับดวยหนวยความจํา 
(uu Advanced User’s Guide 
(คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช): Turning 
off Memory Receive operations 
(ปดการทํางานของการรับดวย 
หนวยความจํา))

พิมพโทรสารที่อยูในหนวยความจํา 
(uu Advanced User’s Guide 
(คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช): Printing 
a fax from the memory (การ 
พิมพโทรสารจากหนวยความจํา))

Paper Jam [Front] 
(กระดาษติด [ดานหนา])

กระดาษติดในเคร่ือง หยิบกระดาษที่ติดออกโดยทําตาม 
ข้ันตอนใน 
เคร่ืองพิมพติดหรือกระดาษติด 
uu หนา 123

ตรวจสอบใหแนใจวาแครปรับความยาว
กระดาษถูกต้ังเปนขนาดกระดาษที่ 
ถูกตองแลว อยายืดถาดใสกระดาษเมื่อ 
คุณใสกระดาษขนาด A5 หรือเล็กกวา
ถากระดาษติดซ้ําๆ กระดาษชิ้นเล็กๆ 
อาจติดอยูในเคร่ือง ตรวจสอบใหแนใจ 
วาไมมีกระดาษติดอยูในเคร่ืองอีก (ดูที่ 
การทํางานของชองดึงกระดาษติด 
เพ่ิมเติม uu หนา 127)

ขอความแสดงความผิดพลาด สาเหตุ การดําเนินการ
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Paper Jam [Front,Rear] 
(กระดาษติด [ดานหนา, 
ดานหลัง])

กระดาษติดในเคร่ือง หยิบกระดาษที่ติดออกโดยทํา 
ตามข้ันตอนใน 
เคร่ืองพิมพติดหรือกระดาษติด 
uu หนา 123

ตรวจสอบใหแนใจวาแครปรับความยาว
กระดาษถูกต้ังเปนขนาดกระดาษที ่
ถูกตองแลว อยายืดถาดใสกระดาษเมื่อ 
คุณใสกระดาษขนาด A5 หรือเล็กกวา
ถากระดาษติดซ้ําๆ กระดาษชิ้นเล็กๆ 
อาจติดอยูในเคร่ือง ตรวจสอบให 
แนใจวาไมมีกระดาษติดอยูใน 
เคร่ืองอีก (ดูที่ 
การทํางานของชองดึงกระดาษติด 
เพ่ิมเติม uu หนา 127)

มีกระดาษมากกวาหน่ึงแผนวางอยูใน 
ชองปอนเอกสารเอนกประสงค

—หรือ—

กระดาษแผนอื่นถูกวางไวในชองปอน 
เอกสารเอนกประสงคกอนที่จอสัมผัส 
จะแสดง 
Put paper in Manual Feed S
lot, and then Press [OK]. 
(ใสกระดาษลงในชองปอนเอกสารเอนก
ประสงค และจากน้ันกด [OK])

อยาใสกระดาษเกนิหน่ึงแผนในชอง 
ปอนเอกสารเอนกประสงคไมวากรณใีดๆ 
รอจนกระทั่งจอสัมผัสแสดง 
Put paper in Manual Feed  
Slot, and then Press [OK]. 
(ใสกระดาษลงในชองปอนเอกสารเอนก
ประสงค และจากน้ันกด [OK]) กอนที ่
คุณจะปอนกระดาษแผนตอไปลงใน 
ชองปอนเอกสารเอนกประสงค

หยิบกระดาษที่ติดออกโดย 
ทําตามข้ันตอนใน 
เคร่ืองพิมพติดหรือกระดาษติด 
uu หนา 123

Paper Jam [Rear] 
(กระดาษติด [ดานหลงั])

กระดาษติดในเคร่ือง หยิบกระดาษที่ติดออกโดย 
ทําตามข้ันตอนใน 
เคร่ืองพิมพติดหรือกระดาษติด 
uu หนา 123

ตรวจสอบใหแนใจวาแครปรับความยาว
กระดาษถูกต้ังเปนขนาดกระดาษที ่
ถูกตองแลว อยายืดถาดใสกระดาษ 
เมื่อคุณใสกระดาษขนาด A5 หรือ 
เล็กกวา
ถากระดาษติดซ้ําๆ กระดาษชิ้นเล็กๆ 
อาจติดอยูในเคร่ือง ตรวจสอบใหแนใจ 
วาไมมีกระดาษติดอยูในเคร่ืองอีก (ดูที่ 
การทํางานของชองดึงกระดาษติด 
เพ่ิมเติม uu หนา 127)

ฝุนบนกระดาษสะสมอยูบนพ้ืนผิวของ 
ลกูกลิ้งปอนกระดาษ

ทําความสะอาดลูกกลิ้งปอนกระดาษ 
(uu Advanced User’s Guide 
(คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช): Cleaning the 
paper pick-up rollers (การทํา 
ความสะอาดลูกกลิ้งปอนกระดาษ))

Touchscreen Init. 
Failed (การเร่ิมตนจอสัมผัส 
ลมเหลว)

จอสัมผัสถูกกดกอนข้ันตอนการเร่ิมตน 
เมื่อเปดเคร่ืองจะดําเนินการเสร็จส้ิน

ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีส่ิงใดแตะ 
หรือวางบนจอสัมผัส โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งเมื่อเสียบปลั๊กเคร่ือง

อาจมีเศษวัสดุติดอยูระหวางสวนลางกับ
กรอบของจอสัมผัส

สอดชิ้นกระดาษแข็งระหวางสวนลาง 
และกรอบของจอสัมผัส และเลื่อน 
ไปมาเพ่ือดันเศษวัสดุออก

ขอความแสดงความผิดพลาด สาเหตุ การดําเนินการ
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Unable to Clean (ไม 
สามารถทําความสะอาดได) XX

Unable to Initialize 
(ไมสามารถเร่ิมตนได) XX

Unable to Print 
(ไมสามารถพิมพได) XX

เคร่ืองพิมพมีปญหาทางกลไกของ 
ตัวเคร่ือง

—หรือ—

มีวัตถุแปลกปลอม เชน คลิปกระดาษ 
หรือเศษกระดาษที่ฉีกขาดอยูในเคร่ือง

เปดฝาปดสแกนเนอรและนําวัตถุแปลก
ปลอมและกระดาษชิ้นเล็กๆ ออกจาก 
ดานในเคร่ือง ถาขอความแสดง 
ความผิดพลาดยังคงอยู ถอดสายเคร่ือง 
ออกจากแหลงไฟเปนเวลาหลายนาที 
แลวเสียบสายอีกคร้ัง

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ใหดูที่ 
การทํางานของชองดึงกระดาษติด 
เพ่ิมเติม uu หนา 127

(สามารถปดเคร่ืองไดประมาณ  
24 ชั่วโมงโดยที่โทรสารใน 
หนวยความจําไมสูญหาย ดูที่ 
การโอนโทรสารหรือรายงาน 
บันทึกโทรสาร uu หนา 120)

Unable to Scan (ไม 
สามารถสแกนได) XX

เคร่ืองพิมพมีปญหาทางกลไกของ 
ตัวเคร่ือง

ถอดสายเคร่ืองออกจากแหลงไฟเปน 
เวลาหลายนาที แลวเสียบสายอีกคร้ัง

สามารถปดเคร่ืองไดประมาณ 
 24 ชั่วโมงโดยที่โทรสารใน 
หนวยความจําไมสูญหาย (ดูที่ 
การโอนโทรสารหรือรายงาน 
บันทึกโทรสาร uu หนา 120)

Unusable Device 
(อปุกรณที่ไมสามารถใชงานได)

Disconnect device from 
front connector & turn 
machine off & then on 
(ถอดอปุกรณออกจากข้ัวตอดาน
หนาและปดเคร่ือง แลวเปดใหม)

เชื่อมตออุปกรณที่เสียหายเขากับ 
อินเตอรเฟส USB แบบตรง

ถอดอปุกรณออกจากอินเตอรเฟส USB 

แบบตรง จากน้ันกด  เพ่ือปด 

เคร่ืองและเปดใหมอีกคร้ัง

Unusable Device 
(อปุกรณที่ไมสามารถใชงานได)

Please disconnect USB 
device. (โปรดถอดอุปกรณ 
USB)

เชื่อมตออุปกรณ USB หรือ USB Flash 
drive ที่ไมรองรับเขากับอินเตอรเฟส 
USB แบบตรง

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม เขาไปที ่
http://solutions.brother.com/

ถอดอปุกรณออกจากอินเตอรเฟส USB 

แบบตรง จากน้ันกด  เพ่ือปด 

เคร่ืองและเปดใหมอีกคร้ัง

Wrong Ink Colour 
(สีหมึกผิด)

ตลบัหมึกถูกติดต้ังผิดตําแหนง ตรวจสอบวาตลบัหมึกใดไมตรงกบัสี 
ของตําแหนงตลบัหมึกและยายตลับ 
หมึกใหอยูในตําแหนงที่ถูกตอง

ขอความแสดงความผิดพลาด สาเหตุ การดําเนินการ
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(MFC-J3520/ 
MFC-J6520DW)

Wrong Paper (กระดาษผิด)

(MFC-J3720/ 
MFC-J6720DW)

Wrong Paper (กระดาษผิด)

Wrong Paper #1 
(กระดาษผิด #1)

Wrong Paper #2 
(กระดาษผิด #2)

การต้ังคาขนาดกระดาษไมตรงกับขนาด
ของกระดาษที่อยูในถาด

1 ตรวจสอบวาขนาดกระดาษที่คุณ 
เลือกตรงกับขนาดของกระดาษ 
ที่อยูในถาด

(MFC-J3520/MFC-J6520DW: 
ดูที่ ขนาดกระดาษ 
(MFC-J3520/MFC-J6520DW) 
uu หนา 37)  
(MFC-J3720/MFC-J6720DW: 
ดูที่ ขนาดและชนิดของกระดาษ 
(MFC-J3720/ MFC-J6720DW) 
uu หนา 37)

2 ตรวจสอบใหแนใจวาคุณใส 
กระดาษในตําแหนงที่ถูกตอง 
โดยต้ังแครปรับกระดาษใหตรง 
กับตัวแสดงขนาดกระดาษ  
(ดูที่ การบรรจุกระดาษและ 
ส่ือส่ิงพิมพอื่น uu หนา 20)

3 หลังจากที่คุณตรวจสอบขนาด 
กระดาษและตําแหนงกระดาษแลว 
กด OK บนจอสัมผัส

การจัดวางกระดาษไมถูกตองสําหรับ 
ขนาดกระดาษ
คุณไมไดต้ังแครปรับกระดาษในถาด 
ใหตรงกบัตัวแสดงขนาดกระดาษที่ 
คุณใช

ถาคุณกําลงัพิมพจากคอมพิวเตอร 
ตรวจสอบใหแนใจวาขนาดกระดาษ 
ที่คุณเลอืกในไดรเวอรเคร่ืองพิมพตรง 
กับขนาดของกระดาษในถาด

(uu คูมือซอฟตแวร 
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช)

Wrong Tray Setting 
(การต้ังคาถาดใสกระดาษผิด)

(MFC-J3720/ 
MFC-J6720DW)

การต้ังคาขนาดกระดาษของเคร่ืองและ 
ถาดที่ใชไมตรงกับขนาดของกระดาษ 
ในถาดที่คุณใช

ทําตามคําแนะนําบนจอสัมผัสและ 
ลองพิมพอีกคร้ัง
กําหนดการต้ังคาขนาดกระดาษสําหรับ
ถาดตามคําแนะนําบนหนาจอ

ขอความแสดงความผิดพลาด สาเหตุ การดําเนินการ
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ภาพเคลื่อนไหวแสดงขอ 
ผิดพลาด B

ภาพเคลื่อนไหวแสดงขอผิดพลาดจะแสดง 
คําแนะนําทีละข้ันตอนเมื่อกระดาษตดิ คุณสามารถ 
อานข้ันตอนตางๆ ตามตองการโดยการกด c  
เพื่อดข้ัูนตอนถัดไปและ d เพื่อยอนกลบัไป 
ข้ันตอนกอนหนา

การโอนโทรสารหรือรายงาน 
บันทึกโทรสาร B

ถาจอสัมผัสแสดงขอความตอไปน้ี:

Unable to Clean (ไมสามารถทําความ 
สะอาดได) XX

Unable to Initialize (ไมสามารถ 
เริ่มตนได) XX

Unable to Print (ไมสามารถ 
พิมพได) XX

Unable to Scan (ไมสามารถ 
สแกนได) XX

ขอแนะนําใหโอนโทรสารของคุณไปยัง 
เครื่องโทรสารอื่นหรือไปยัง PC ของคุณ  
(ดูท่ี การโอนโทรสารไปยังเครือ่งโทรสารอืน่ 
uu หนา 120 หรือ การโอนโทรสารไปยัง PC 
ของคณุ uu หนา 120)

คณุสามารถโอนรายงานบันทึกโทรสารเพื่อ 
ดวูามีโทรสารท่ีคุณตองการโอนอีกหรือไม (ดูท ี่ 
การโอนรายงานบันทึกโทรสารไปยัง 
เครื่องโทรสารอีกเครื่อง uu หนา 121)

การโอนโทรสารไปยังเครื่องโทรสารอื่น B

ถาคุณไมไดตั้งคารหัสประจําเครื่อง คณุ 
ไมสามารถเขาสูโหมดการโอนโทรสารได 
(uu คูมือการติดตั้งเครือ่งอยางงาย: ปอนขอมูล 
สวนบุคคล (การตั้งคารหัสประจําเครื่อง))

a กด  เพื่อขัดจังหวะขอผิดพลาดชั่วคราว

b กด  (Settings (การตัง้คา))

c กด All Settings (การตั้งคาท้ังหมด)

d กด a หรือ b เพื่อแสดง Service (บริการ)

e กด Service (บรกิาร)

f กด Data Transfer (ถายโอนขอมูล)

g กด Fax Transfer (ถายโอนโทรสาร)

h ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

ถาหนาจอสัมผัสแสดง No Data 
(ไมมีขอมูล) แสดงวาไมมโีทรสาร 
อยูในหนวยความจําของเครือ่ง

กด Close (ปด) และจากน้ันกด 

ปอนหมายเลขโทรสารท่ีจะสงโทรสาร 

i กด Fax Start (เริ่มตนโทรสาร)

การโอนโทรสารไปยัง PC ของคุณ B

คณุสามารถโอนโทรสารจากหนวยความจําของ 
เครื่องของคุณไปยัง PC ของคณุ 

a กด  เพื่อขัดจังหวะขอผิดพลาดชั่วคราว

b ตรวจสอบวาคุณไดติดตั้ง MFL-Pro Suite 
บน PC ของคุณ และเปด การรับโทรสาร 
ดวยเคร่ือง PC บน PC ของคณุแลว
ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:
 
(Windows® XP, Windows Vista® และ 
Windows® 7)

จาก  (เร่ิม) เลือก โปรแกรมทั้งหมด, 
Brother, MFC-XXXX, การรับโทรสาร 
ดวยเคร่ือง PC และเลอืก รับ (XXXX 
คือช่ือรุนของคุณ)
 
(Windows® 8)

คลิก  (Brother Utilities 

(โปรแกรมอรรถประโยชนของบราเดอร)) 
จากน้ันคลิกรายการแบบดึงลง และเลือก 
ช่ือรุนของคุณ (หากยังไมไดเลอืก) คล ิก 
การรับโทรสารดวย PC ในแถบนําทาง 
ทางดานซาย จากน้ันคลิก รับ
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c ตรวจสอบวาคุณไดตั้งคาการรับโทรสารดวย 
PC บนเครือ่งของคุณ (ดูท่ี การรบั PC-FAX 
(Windows®) uu หนา 61)
ถาโทรสารอยูในหนวยความจําของเครื่อง 
เมื่อคณุตัง้คาการรับโทรสารดวย PC จอ 
สัมผัสจะถามวาคุณตองการโอนโทรสาร 
ไปยัง PC ของคุณหรือไม

d ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

ถาตองการโอนโทรสารทั้งหมดไปยงั PC 
ของคณุ กด Yes (ใช) ถาการเรยีกดู 
ตวัอยางโทรสารถูกตั้งคาเปน Off (ปด) 
เครื่องจะถามวาคุณตองการเปดตวัเลือก
การพิมพสํารองดวยหรือไม

ถาตองการออกและเกบ็โทรสารไวในหนวย
ความจํา กด No (ไม)

e กด 

การโอนรายงานบันทกึโทรสารไปยัง 
เครื่องโทรสารอกีเครื่อง B

ถาคุณไมไดตั้งคารหัสประจําเครื่อง คุณ 
ไมสามารถเขาสูโหมดการโอนโทรสารได 
(uu คูมือการติดตั้งเครื่องอยางงาย: ปอนขอมูล 
สวนบุคคล (การตั้งคารหัสประจําเครื่อง))

a กด  เพื่อขัดจงัหวะขอผิดพลาดชั่วคราว

b กด  (Settings (การตั้งคา))

c กด All Settings (การตั้งคาท้ังหมด)

d กด a หรือ b เพื่อแสดง Service (บรกิาร)

e กด Service (บรกิาร)

f กด Data Transfer (ถายโอนขอมูล)

g กด Report Transfer (สงตอรายงาน)

h ปอนหมายเลขโทรสารที่จะสงรายงานบันทึก 
โทรสาร

i กด Fax Start (เริ่มตนโทรสาร)

เอกสารติด B

เอกสารสามารถตดิอยูใน ADF (ถาดปอนเอกสาร 
อตัโนมัติ) ไดถาไมใสหรือปอนอยางถูกตอง หรือ 
ถาเอกสารยาวเกินไป ทําตามข้ันตอนตางๆ เพื่อ 
เคลียรเอกสารท่ีติด

เอกสารติดทีด่านบนของ ADF (ถาดปอน 
เอกสารอตัโนมัติ) B

a นํากระดาษท่ีไมตดิออกจาก ADF (ถาดปอน 
เอกสารอัตโนมัติ)

b เปดฝาครอบของ ADF (ถาดปอนเอกสาร 
อัตโนมัติ)

c นําเอกสารท่ีติดอยูออกโดยดงึข้ึน
 

1 ฝาครอบของ ADF

d ปดฝาครอบของ ADF (ถาดปอนเอกสาร 
อัตโนมัติ)

e กด 

ขอควรจํา
เพื่อหลีกเลี่ยงกระดาษตดิ ปดฝาครอบของ 
ADF (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัต)ิ ใหถูกตอง 
โดยดนัตรงกลางเบาๆ

 

1
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เอกสารติดอยูใน ADF (ถาดปอนเอกสาร 
อตัโนมัติ) B

a นํากระดาษท่ีไมตดิออกจาก ADF (ถาดปอน 
เอกสารอัตโนมัติ)

b ยกฝาครอบเอกสาร

c ดึงเอกสารท่ีติดอยูออกทางดานซาย
 

1 ฝาครอบเอกสาร

d ปดฝาครอบเอกสาร

e กด 

การนําเศษกระดาษที่ติดคางอยูออกจาก 
ADF (ถาดปอนเอกสารอตัโนมัติ) B

a ยกฝาครอบเอกสาร

b ใชกระดาษแข็ง เชน กระดาษสําหรับทําบัตร 
สอดเขาไปใน ADF (ถาดปอนเอกสาร 
อัตโนมัติ) เพื่อดันเศษกระดาษท่ีติดคาง 
อยูออก
 

1 ฝาครอบเอกสาร

c ปดฝาครอบเอกสาร

d กด 

1
1
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เคร่ืองพิมพติดหรือกระดาษติด B

หาตําแหนงและนํากระดาษท่ีติดอยูออกโดยทํา 
ตามข้ันตอนตอไปน้ี

a ถอดปลั๊กเครื่องออกจากเตารับไฟฟา

b (MFC-J3520/MFC-J6520DW)
ดึงถาดบรรจุกระดาษท่ี #1 (1) แยกออก 
จากเครื่อง
 

(MFC-J3720/MFC-J6720DW)
ดึงถาดบรรจุกระดาษท่ี #1 และจากน้ัน 
ถาด #2 (2) แยกออกจากเครื่อง
 

ถาจอสัมผัสแสดง 
Paper Jam [Rear] (กระดาษติด 
[ดานหลัง]) ไปยังข้ันตอน j

c ดึงกระดาษท่ีติดออก (1)
(MFC-J3520/MFC-J6520DW)
 

(MFC-J3720/MFC-J6720DW)
 

d ยกแผนชองดึงกระดาษติดสีเขียวข้ึน และนํา 
กระดาษท่ีติดออก
 

1

2

1

1
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e ตรวจสอบใหแนใจวา คุณดูเศษกระดาษท่ีตดิ 
ภายในเครื่องท้ังดานบนและดานลางของ 
แผนชองดงึกระดาษติดสีเขียวจนท่ัวแลว
 

f ใชน้ิวจับแตละขางของเครือ่งเพื่อยกฝาปด 
สแกนเนอร (1) ไวในตําแหนงเปดโดยใชมือ 
ท้ังสองขาง
 

g คอยๆ ดึงกระดาษท่ีติดอยู (1) ออกจาก 
เครื่อง
 

h เลื่อนหัวพิมพ (ถาจําเปน) เพื่อใหเขาถึง 
กระดาษท่ียังคงติดอยูในบริเวณน้ี ตรวจสอบ 
ใหแนใจวาไมมีกระดาษติดคางอยูตามมุม 
ตางๆ ของเครื่อง (1) และ (2)
 

ขอควรจํา
• ถากระดาษติดอยูใตหัวพิมพ ใหถอดปลั๊ก 
เครื่องออกจากแหลงจายไฟ และจากน้ันเลื่อน 
หัวพิมพเพื่อใหเขาถึงกระดาษท่ีติดอยู

• ถาหัวพิมพอยูตรงมุมดานขวาดังแสดงในภาพ 
ประกอบ คุณไมสามารถเลื่อนหัวพิมพได เสียบ 

ปลัก๊ไฟใหมอีกครั้ง กด  คางไวจนกระท่ัง 
หัวพิมพเลื่อนไปตรงกลาง จากน้ันถอดปลั๊ก 
เครื่องออกจากแหลงจายไฟและนํากระดาษ 
ออก
 

• ถาหมึกโดนผิวหนัง ใหลางออกดวยสบูและ 
นํ้าปรมิาณมากทันที

 

1

1

1

2
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i ตรวจสอบใหแนใจวาคุณดูเศษกระดาษ 
ภายใน (1) จนท่ัวแลว
 

ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

ถาจอสัมผัสแสดง Paper Jam 
[Front] (กระดาษติด [ดานหนา]) 
ไปยังข้ันตอน n

ถาจอสัมผัสแสดง Paper Jam 
[Front,Rear] (กระดาษติด 
[ดานหนา, ดานหลัง]) ไปยังข้ันตอน j

j เปดฝา ปดชองดึงกระดาษติดท่ีดานหลังของ 
เครื่อง
 

k เปดฝาครอบดานใน (1)
 

1

1
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l ตรวจสอบใหแนใจวาคุณดูกระดาษท่ีติดอยู 
ดานในจนท่ัวแลว หากมีกระดาษติดอยู 
ใหคอยๆ ดงึออกจากเครื่อง
 

m ปดฝาครอบดานในและฝาปดชองดึงกระดาษ 
ติด ตรวจสอบใหแนใจวาฝาครอบปดแนน 
สนิทดแีลว
 

n เสียบถาดใสกระดาษกลับเขาในเครื่องให 
แนน
(MFC-J3520/MFC-J6520DW)
 

(MFC-J3720/MFC-J6720DW)
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o คอยๆ ปดฝาปดสแกนเนอรโดยใชน้ิวจับ 
แตละขางไว
 

ขอควรระวัง
 

ระวังไมใหน้ิวถูกหนีบเมื่อคณุปดฝาปด 
สแกนเนอร  
ใชน้ิวจับแตละขางของฝาปดสแกนเนอรไวเสมอ
เมือ่เปดหรอืปดฝาปดสแกนเนอร

 

หมายเหตุ
ตรวจสอบใหแนใจวาคุณดึงฐานรองกระดาษ 
จนกระท่ังไดยินเสียงคลิก๊

 

p เสียบปลั๊กไฟใหมอีกครั้ง

หมายเหตุ
ถากระดาษตดิซ้ําๆ กระดาษชิ้นเล็กๆ อาจติด 
อยูในเครื่อง (ดูท่ี การทํางานของชองดึง 
กระดาษติดเพิ่มเตมิ uu หนา 127)

 

การทํางานของชองดึงกระดาษติด 
เพ่ิมเติม B

a ใชน้ิวจับแตละขางของเครือ่งเพื่อยก 
ฝาปดสแกนเนอร (1) ไวในตําแหนง 
เปดโดยใชมือท้ังสองขาง
เลื่อนหัวพิมพ (ถาจําเปน) เพื่อใหเขาถึง 
กระดาษท่ียังคงติดอยูในบรเิวณน้ี ตรวจสอบ 
ใหแนใจวาไมมีกระดาษติดคางอยูตามมุม 
ตางๆ ของเครื่อง (2) และ (3)
 

หมายเหตุ
ถาหัวพิมพอยูตรงมุมขวาดังแสดงในภาพ 

ประกอบ กด  คางไวจนกระท่ังหัวพิมพ 
เลื่อนไปตรงกลาง
 

 

b ถอดปลั๊กเครือ่งออกจากเตารับไฟฟา

1

2

3
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c คอยๆ ปดฝาปดสแกนเนอรโดยใชน้ิวจบั 
แตละขางไว
 

ขอควรระวัง
 

ระวังไมใหน้ิวถูกหนีบเมื่อคณุปดฝาปด 
สแกนเนอร  
ใชน้ิวจับแตละขางของฝาปดสแกนเนอรไว 
เสมอเมื่อเปดหรือปดฝาปดสแกนเนอร

 

d เปดฝาปดชองปอนเอกสารเอนกประสงค
 

e ใสกระดาษหนาขนาด A4 หรือ Letter เชน 
กระดาษเคลือบมันเพียงแผนเดียว ตาม 
แนวนอนในชองปอนเอกสารเอนกประสงค
ดันกระดาษเขาไปในชองปอนเอกสาร 
เอนกประสงค
 

หมายเหตุ
• เราขอแนะนําใหคุณใชกระดาษเคลือบมัน

• ถาคุณไมดันกระดาษเขาไปในชองปอนเอกสาร 
เอนกประสงคอยางเพียงพอ เครือ่งจะไมปอน 
กระดาษเขาไปเมื่อคุณเสียบปลัก๊ไฟใหม 
อีกครั้ง

 

f เสียบปลัก๊ไฟใหมอีกครั้ง
กระดาษท่ีคุณวางในชองปอนเอกสาร 
เอนกประสงคจะถูกปอนเขาไปในเครื่อง 
และดันออกมา

g ใชน้ิวจับแตละขางของเครือ่งเพื่อยกฝาปด 
สแกนเนอรไวในตําแหนงเปดโดยใชมือ 
ท้ังสองขาง
ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีเศษกระดาษติด 
อยูภายในเครื่อง
คอยๆ ปดฝาปดสแกนเนอรโดยใชน้ิวจับ 
แตละขางไว
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หากคุณประสบปญหากับเครื่อง B

หมายเหตุ
• สําหรับการขอความชวยเหลือดานเทคนิค คุณตองติดตอฝายสนับสนุนลูกคาของบราเดอร

• หากคุณคิดวาปญหาอยูท่ีเครื่องพิมพ ตรวจสอบแผนผังตอไปน้ีและทําตามคําแนะนําวิธีการแกไข 
คุณสามารถแกไขปญหาสวนใหญไดดวยตนเอง

• หากคุณตองการความชวยเหลือเพิ่มเติม Brother Solutions Center มีคําถามท่ีพบบอยลาสุดและ 
คําแนะนําในการแกปญหา

โปรดไปท่ี http://solutions.brother.com/
 

ปญหาในการพิมพ 

ปญหา คําแนะนํา

ไมมีเอกสารท่ีพิมพออกมา ตรวจสอบวาไดติดต้ังและเลือกไดรเวอรเคร่ืองพิมพอยางถูกตอง

ตรวจสอบเพื่อดูวาจอสัมผัสแสดงขอความแสดงความผิดพลาด  
(ดูท่ี ขอความแสดงความผิดพลาดและขอความแจงการบํารุงรักษา uu หนา 110)

ตรวจสอบใหแนใจวาเคร่ืองออนไลน

(Windows® XP และ Windows Server® 2003)  
คลิก เริ่ม/เครื่องพิมพและโทรสาร คลิกขวา Brother MFC-XXXX Printer (XXXX 
คือชื่อรุนของคุณ) ถาเคร่ืองพิมพออฟไลน จะแสดง ใชเครื่องพิมพแบบออนไลน ข้ึนมา 
เลือกตัวเลือกน้ีเพื่อใหเคร่ืองพิมพสามารถใชงานได

(Windows Vista® และ Windows Server® 2008)  

คลิก /แผงควบคุม/ฮารดแวรและเสียง/เครื่องพิมพ คลิกขวา 

Brother MFC-XXXX Printer (XXXX คือชื่อรุนของคุณ) ถาเคร่ืองพิมพออฟไลน 
จะแสดง ใชเครื่องพิมพแบบออนไลน ข้ึนมา เลือกตัวเลือกน้ีเพื่อใหเคร่ืองพิมพสามารถ 
ใชงานได

(Windows® 7 และ Windows Server® 2008 R2)  

คลิก /อุปกรณและเครื่องพิมพ คลิกขวา Brother MFC-XXXX Printer (XXXX 

คือชื่อรุนของคุณ) และเลือก ดูงานที่กําลังพิมพอยู คลิก เครื่องพิมพ และตรวจสอบ 
ใหแนใจวา เครื่องพิมพอยูในสถานะออฟไลน ถูกลาง 

(Windows® 8 และ Windows Server® 2012)  
เล่ือนเมาสของคุณไปท่ีมุมลางขวาของเดสกท็อป เมื่อแถบเมนูปรากฏข้ึน ใหคลิก 
การต้ังคา และจากน้ันคลิก แผงควบคุม ในกลุม ฮารดแวรและเสียง (ฮารดแวร)  
คลิก ดูอุปกรณและเครื่องพิมพ คลิกขวา Brother MFC-XXXX Printer (XXXX 
คือชื่อรุนของคุณ) และเลือก ดูงานที่กําลังพิมพอยู ถาตัวเลือกไดรเวอรเคร่ืองพิมพ 
ปรากฏข้ึน ใหเลือกไดรเวอรเคร่ืองพิมพของคุณ คลิก เครื่องพิมพ ในแถบเมนู 
และตรวจสอบวาไมไดเลือก เครื่องพิมพอยูในสถานะออฟไลน

ตลับหมึกต้ังแ ตหน่ึงตลับข้ึนไปหมดอายุการใช งานแลว  
(ดูท่ี การเปล่ียนตลับหมึก uu หนา 100)

http://solutions.brother.com/
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ไมมีเอกสารท่ีพิมพออกมา

(ตอ)

เอกสารจะไมพิมพออกมาถาขอมูลเกา ขอมูลท่ีไมไดพิมพยังอยูในท่ีเก็บพักงานของ 
ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ เปดไอคอนเคร่ืองพิมพ และจากน้ันลบขอมูลท้ังหมด ไอคอน 
เคร่ืองพิมพของคุณจะสามารถพบไดดวยวิธีการต อไปน้ี:

(Windows® XP และ Windows Server® 2003)  
คลิก เริ่ม/เครื่องพิมพและโทรสาร

(Windows Vista® และ Windows Server® 2008)  

คลิก /แผงควบคุม/ฮารดแวรและเสียง/เครื่องพิมพ

(Windows® 7 และ Windows Server® 2008 R2)  

คลิก /อุปกรณและเครื่องพิมพ/เครื่องพิมพและโทรสาร

(Windows® 8 และ Windows Server® 2012)  
เล่ือนเมาสของคุณไปท่ีมุมลางขวาของเดสกท็อป เมื่อแถบเมนูปรากฏข้ึน คลิก การต้ังคา/ 
แผงควบคุม/กลุม ฮารดแวรและเสียง (ฮารดแวร)/ดูอุปกรณและเครื่องพิมพ/ 
เครื่องพิมพ

(Mac OS X v10.6.8)  
คลิก System Preferences (ปรับแตงระบบ)/Print & Fax (พิมพและโทรสาร)

(OS X v10.7.x, 10.8.x)  
คลิก System Preferences (ปรับแตงระบบ)/Print & Scan (พิมพและสแกน)

หัวกระดาษหรือทายกระดาษจะปรากฏ 
เมื่อเอกสารแสดงบนหนาจอแตไม 
แสดงข้ึนเมื่อพิมพออก

มีบริเวณท่ีไมสามารถพิมพไดท่ีดานบนและดานลางของหนา ปรับขอบกระดาษดานบนและ 
ดานลางในเอกสารของคุณเพื่อใหพิมพได

(ดูท่ี บริเวณท่ีไมสามารถพิมพได uu หนา 36)

ไมสามารถพิมพ "โครงหนาเอกสาร" ตรวจสอบวาการต้ังคาขนาดของกระดาษในแอพพลิเคชั่นและในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ 
เหมือนกัน

ความเร็วในการพิมพชามาก ลองเปล่ียนการต้ังคาไดรเวอรเคร่ืองพิมพ ความละเอียดสูงสุดตองใชเวลาในการประมวลผล 
สงและพิมพขอมูลนานข้ึน ลองต้ังคาคุณภาพอื่นๆ ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพดังตอไปน้ี:

(Windows®)  
คลิก การต้ังคาสี บนแท็บ ขั้นสูง และตรวจสอบใหแนใจวาคุณลาง การเพ่ิม 
ประสิทธิภาพสี แลว

(Macintosh)  
เลือก Color Settings (การต้ังคาสี) คลิก การต้ังคาสีขั้นสูง และตรวจสอบใหแนใจ 
วาคุณลาง Color Enhancement (การปรับปรุงสี) แลว

ปดคุณลักษณะไรขอบ การพิมพแบบไรขอบจะชากวาการพิมพแบบปกติ

(uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช)

การปรับปรุงสีทํางานไมถูกตอง ถาขอมูลภาพมีสีไมครบในแอพพลิเคชั่นของคุณ (เชน 256 สี) การปรับปรุงสีจะไมทํางาน 
ใชขอมูลท่ีมีสีอยางนอย 24 บิตพรอมคุณลักษณะการปรับปรุงสี

เคร่ืองไมพิมพจาก Adobe® 

Illustrator®
ลองลดความละเอียดในการพิมพ

(uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช)

ปญหาในการพิมพ (ตอ)

ปญหา คําแนะนํา
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ปญหาคุณภาพการพิมพ 

ปญหา คําแนะนํา

การพิมพไมไดคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพการพิมพ (ดูท่ี การตรวจสอบคุณภาพการพิมพ uu หนา 104)

ตรวจสอบวาการต้ังคา ชนิดส่ือ ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพหรือการต้ังคา Paper Type 
(ชนิดกระดาษ) ในเมนูเคร่ืองตรงกับชนิดของกระดาษที่คุณใช  
(ดูท่ี ชนิดของกระดาษ (MFC-J3520/MFC-J6520DW) uu หนา 37)

(uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช.)

ตรวจสอบวาตลับหมึกของคุณใหม กรณีตอไปน้ีอาจทําใหหมึกอุดตัน:

วันหมดอายุท่ีอยูบนบรรจุภัณฑของตลับหมึกผานไปแลว (ตลับหมึกของแทของ 
Brother สามารถใชไดสูงสุดสองปถายังอยูในบรรจุภัณฑเดิม)

ตลับหมึกอยูในเคร่ืองมากกวาหกเดือน

ตลับหมึกอาจเก็บไวอยางไมถูกตองกอนใชงาน

ตรวจสอบใหแนใจวาคุณใชหมึก Innobella™ ของแทของ Brother และ Brother 
ไมแนะนําใหใชตลับหมึกอื่นนอกจากตลับหมึกของแทของ Brother หรือเติมหมึกใน 
ตลับหมึกท่ีใชแลวดวยหมึกจากแหลงอื่น

ตรวจสอบใหแนใจวาคุณใชชนิดกระดาษท่ีกําหนดไวหน่ึงชนิด  
(ดูท่ี กระดาษและสื่อส่ิงพิมพอื่นๆ ท่ีใชรวมกับเคร ื่องพิมพได uu หนา 39) 

อุณหภูมิแวดลอมท่ีแนะนําสําหรับเคร่ืองอยูระหวาง 20 °C ถึง 33 °C

เสนแนวนอนสีขาวปรากฏข้ึนในขอความ
หรือกราฟค
 

A4, Letter และ Executive
 

A3, Ledger, Legal, Folio, A5, A6, 
ซองจดหมาย, ภาพถาย 
(10 × 15 ซม.), ภาพถาย L 
(89 × 127 มม.), ภาพถาย 2L 
(13 × 18 ซม.) และแผนดัชนี 
(127 × 203 มม.)

ทําความสะอาดหัวพิมพ (ดูท่ี การทําความสะอาดหัวพิมพ uu หนา 104)

ตรวจสอบใหแนใจวาคุณใชหมึก Innobella™ ของแทของ Brother

ลองใชชนิดของกระดาษท่ีแนะนํา  
(ดูท่ี กระดาษและสื่อส่ิงพิมพอื่นๆ ท่ีใชรวมกับเคร ื่องพิมพได uu หนา 39) 

เพื่อยืดอายุการใชงานของหัวพิมพ ทําใหประหยัดหมึกไดอยางดีเย่ียม และรักษาคุณภาพ 
การพิมพ เราไมขอแนะนําใหถอดปล๊ักเคร่ืองบอยๆ และ/หรือถอดปล๊ักเคร่ืองท้ิงไวเปน 

เวลานาน เราขอแนะนําใหใช  เพื่อปดเคร่ือง การใช  จะทําใหไฟเขาเคร่ือง 

เพียงเล็กนอย เพื่อใหแนใจวามีการทําความสะอาดหัวพิมพตามระยะเวลา
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เคร่ืองพิมพหนาวาง ทําความสะอาดหัวพิมพ (ดูท่ี การทําความสะอาดหัวพิมพ uu หนา 104)

ตรวจสอบใหแนใจวาคุณใชหมึก Innobella™ ของแทของ Brother

เพื่อยืดอายุการใชงานของหัวพิมพ ทําใหประหยัดหมึกไดอยางดีเย่ียม และรักษาคุณภาพ 
การพิมพ เราไมขอแนะนําใหถอดปล๊ักเคร่ืองบอยๆ และ/หรือถอดปล๊ักเคร่ืองท้ิงไวเปน 

เวลานาน เราขอแนะนําใหใช  เพื่อปดเคร่ือง การใช  จะทําใหไฟเขา 

เคร่ืองเพียงเล็กนอย เพื่อใหแนใจวามีการทําความสะอาดหัวพิมพตามระยะเวลา

ตัวอักษรและเสนไมชัด ตรวจสอบการจัดวางการพิมพ (ดูท่ี การตรวจสอบแนวการพิมพ uu หนา 106)

ขอความหรือภาพท่ีพิมพบิดเบี้ยว ตรวจสอบใหแนใจวาใสกระดาษในถาดใสกระดาษอย างถูกตองและแครปรับกระดาษถูก 
ปรับอยางถูกตอง (ดูท่ี การบรรจุกระดาษและสื่อส่ิงพิมพอื่น uu หนา 20)

ตรวจสอบใหแนใจวาฝาปดชองดึงกระดาษติดปดอยางถูกตอง

มีรอยเปอนหรือคราบท่ีตรงกลางดานบน
ของหนาท่ีพิมพ

ตรวจสอบใหแนใจวากระดาษไมหนาหรือมวนจนเกินไป  
(ดูท่ี กระดาษและสื่อส่ิงพิมพอื่นๆ ท่ีใชรวมกับเคร ื่องพิมพได uu หนา 39) 

งานพิมพสกปรกหรือเลอะหมึก ตรวจสอบใหแนใจวาคุณใชชนิดของกระดาษท่ีแนะนํา (ดูท่ี กระดาษและสื่อส่ิงพิมพอื่นๆ 
ท่ีใชรวมกับเคร่ืองพิมพได uu หนา 39) อยาจับกระดาษจนกวาหมึกจะแหง

ตรวจสอบใหแนใจวาดานท่ีพิมพควํ่าลงในถาดใส กระดาษ

ตรวจสอบใหแนใจวาคุณใชหมึก Innobella™ ของแทของ Brother

ถาคุณใชกระดาษพิมพภาพถาย ตรวจสอบใหแนใจว าคุณต้ังชนิดของกระดาษถูกตองแลว 
ถาคุณพิมพภาพถายจาก PC ของคุณ ใหต้ังคา ชนิดส่ือ ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

มีรอยเปอนหมึกหรือหมึกเยิ้มเมื่อใช 
กระดาษพิมพภาพถายแบบเคลือบมัน

ใหแนใจวาตรวจสอบดานหนาและดานหลังกระดาษแลว วางพื้นผิวท่ีเคลือบมัน 
(ดานท่ีพิมพ) ควํ่าลง (ดูท่ี ชนิดของกระดาษ (MFC-J3520/MFC-J6520DW) 
uu หนา 37)

ถาคุณใชกระดาษพิมพภาพถายแบบเคลือบมัน ใหแนใจวาการต้ังคาชนิดของกระดาษ 
ถูกตองแลว

เอกสารท่ีพิมพออกมาปรากฏสิ่งสกปรก
หรือกระดาษติดเมื่อใชกระดาษขนาด 
A3

(การพิมพจาก PC สําหรับ Windows®)

เลือก กระดาษชนิดแหงชา ในแท็บ พ้ืนฐาน ของไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

(การพิมพจาก PC สําหรับแม็คอินทอช)

เลือก Print Settings (การต้ังคาการพิมพ) จากรายการแบบดึงลง และจากน้ันตรวจสอบ 
Slow Drying Paper (กระดาษชนิดแหงชา) ของไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

(สําเนา) 

ปรับความหนาแนนการทําสําเนาเพื่อทําใหสําเนาดูสวางข้ึน (uu Advanced User’s 
Guide (คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช): Adjusting Density (การปรับความหนาแนน))

คราบท่ีปรากฏบนดานท่ีกลับดานหรือ 
ตรงดานลางของหนา

ตรวจสอบวาลูกกล้ิงของเคร่ืองพิมพไมเปอนหมึก (uu Advanced User’s Guide 
(คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช): Cleaning the machine’s printer platen (การทําความสะอาด 
ลูกกล้ิงของเคร่ืองพิมพ))

ตรวจสอบใหแนใจวาคุณใชหมึก Innobella™ ของแทของ Brother

ตรวจสอบใหแนใจวาคุณใชแผนรองกระดาษ  
(ดูท่ี การบรรจุกระดาษและสื่อส่ิงพิมพอื่น uu หนา 20)

ตรวจสอบใหแนใจวาลูกกล้ิงปอนเอกสารไมสกปรกดวยหมึก  
(uu Advanced User’s Guide (คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช): Cleaning the paper feed 
rollers (ทําความสะอาดลูกกล้ิงปอนเอกสาร))

เคร่ืองพิมพแถบเสนตลอดหนา (Windows®)  
เลือก รูปแบบกลับดาน ในแท็บ พ้ืนฐาน ของไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

ปญหาคุณภาพการพิมพ (ตอ)

ปญหา คําแนะนํา
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เอกสารท่ีพิมพออกมามีรอยยน (Windows®)  
ในแท็บ ขั้นสูง ของไดรเวอรเคร่ืองพิมพ คลิก การต้ังคาสี และลาง การพิมพสอง 
ทิศทาง

(แม็คอินทอช)  
ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ เลือก Print Settings (การต้ังคาเคร่ืองพิมพ) คลิก Advanced 
(ข้ันสูง) เลือก Other Print Options (ตัวเลือกการพิมพอื่น) และลาง 
Bi-Directional Printing (การพิมพสองทิศทาง)

ตรวจสอบใหแนใจวาคุณใชหมึก Innobella™ ของแทของ Brother

ปญหาการจัดการกระดาษ 

ปญหา คําแนะนํา

เคร่ืองพิมพไมปอนกระดาษ ตรวจสอบใหแนใจวาถาดใสกระดาษถูกดันจนสุดจนกระท่ังคลิกเขาท่ี

ตรวจสอบใหแนใจวาฝาปดชองดึงกระดาษติดท่ีด านหลังของเคร่ืองปดอยู

ถาจอสัมผัสแสดงขอความกระดาษติดและคุณยังคงประสบปญหา ดูท่ี 
ขอความแสดงความผิดพลาดและขอความแจงการบํารุงรักษา uu หนา 110 

หากไมมีกระดาษ บรรจุกระดาษปกใหมเขาไปยังถาดใสกระดาษ

หากมีกระดาษในถาดใสกระดาษ ตรวจสอบวากระดาษยืดตรง หากกระดาษมวนอยู 
ยืดกระดาษออกใหตรง บางคร้ังควรหยิบกระดาษออก พลิกกระดาษกลับอีกดาน 
และใสกระดาษกลับเขาในถาดใสกระดาษ

ลดจํานวนกระดาษในถาดใสกระดาษแลวลองอีกคร้ัง

ทําความสะอาดลูกกล้ิงปอนกระดาษ

(uu Advanced User’s Guide (คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช): Cleaning the paper pick-up 
rollers (การทําความสะอาดลูกกล้ิงปอนกระดาษ))

กระดาษพิมพภาพถายปอนเขาไป 
ไมถูกตอง

เมื่อคุณพิมพบนกระดาษพิมพภาพถายของ Brother ใหบรรจุกระดาษพิมพภาพถาย 
ท่ีเหมือนกันเพิ่มอีกแผนในถาดใสกระดาษ กระดาษพิเศษหน่ึงแผนจะรวมอยูในชุดกระดาษ 
เพื่อใชสําหรับวัตถุประสงคน้ี

เคร่ืองปอนกระดาษหลายแผน ใหทําดังน้ี:

(ดูท่ี การบรรจุกระดาษและสื่อส่ิงพิมพอื่น uu หนา 20)

ตรวจสอบใ หแนใจวาใสกระดาษถูกตองในถาดใสกระดาษ

หยิบกระดาษท้ังหมดออกจากถาด และคล่ีกองกระดาษ จากน้ันใ สกลับเขาไปในถาด

ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไมไดดันกระดาษจนไกลเก ินไป

ตรวจสอบใหแนใจวาฝาปดชองดึงกระดาษติดปดอยางถูกตอง (ดูท่ี 
เคร่ืองพิมพติดหรือกระดาษติด uu หนา 123)

ตรวจสอบใหแนใจวาแผนรองฐานในถาดใสกระดาษไมสกปรก (uu Advanced User’s 
Guide (คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช): Cleaning the paper pick-up rollers  (การทําความ 
สะอาดลูกกล้ิงปอนกระดาษ))

เมื่อใชชองปอนเอกสารเอนกประสงค ใหใสกระดาษเพียงแผนเดียวในหน่ึงคร้ัง

มีกระดาษติด ดูท่ี เคร่ืองพิมพติดหรือกระดาษติด uu หนา 123 ตรวจสอบวาแครปรับกระดาษต้ังคา 
ขนาดกระดาษถูกตองแลว อยายืดถาดใสกระดาษเมื่อคุณใสกระดาษขนาด A5 หรือเล็กกวา

กระดาษติดเกิดข้ึนอีก ถากระดาษติดซํ้าๆ กระดาษชิ้นเล็กๆ อาจติดอยูในเคร่ือง ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีกระดาษ 
ติดอยูในเคร่ืองอีก (ดูท่ี การทํางานของชองดึงกระดาษติดเพิ่มเติม uu หนา 127)

ปญหาคุณภาพการพิมพ (ตอ)

ปญหา คําแนะนํา
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กระดาษติดเมื่อคุณใชการทําสําเนา 
2 ดาน หรือการพิมพ 2 ดาน

ใชการต้ังคาการปองกันกระดาษติดอยางใดอยางหน่ึง 2-sided 1 (2 ดาน 1) หรือ 
2-sided 2 (2 ดาน 2)

สําหรับการทําสําเนา:  
(uu Advanced User’s Guide (คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช): 2-sided copying (การทําสําเนา 
2 ดาน))

สําหรับการพิมพ:  
(uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช)

ถากระดาษติดบอยๆ ในระหวางการทําสําเนา 2 ดาน หรือการพิมพ 2 ดาน ลูกกล้ิงปอน 
เอกสารอาจมีคราบหมึกติดอยู ทําความสะอาดลูกกลิง้ปอนเอกสาร (uu Advanced User’s 
Guide (คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช): Cleaning the paper feed rollers 
(ทําความสะอาดลูกกล้ิงปอนเอกสาร))

การพิมพโทรสารรับเ ขา 

ปญหา คําแนะนํา

การพิมพแบบยอ

เสนหลากสีแนวนอน

ประโยคดานบนและดานลางของ 
กระดาษไมครบถวน

บรรทัดไมครบถวน

โดยท่ัวไปเกิดจากสาเหตุการเชื่อมตอสัญญาณโทรศัพทท่ีไมดี คุณสามารถตรวจสอบ 
ไดโดยทําสําเนาเพื่อทดสอบ ถาสําเนาของคุณเปนปกติ ปญหาอาจอยูท่ีการเชื่อมตอท่ีมี 
static หรือสัญญาณรบกวนสายโทรศัพท ขอใหอีกฝายสงโทรสารอีกคร้ัง

มีเสนสีดําแนวต้ังเมื่อรับโทรสาร สแกนเนอรของผูสงอาจสกปรก ขอใหผูสงทําสําเนาเพื่อดูวาปญหาอยูท่ีเคร่ืองสงหรือไม 
ลองรับโทรสารจากเคร่ืองโทรสารอื่น

ขอบกระดาษทางดานซายและดานขวา
ถูกตัดไปหรือหนาเด่ียวถูกพิมพออกมา
สองหนา

หากโทรสารที่ไดรับถูกแบงและพิมพเปนสองหนา หรือหากคุณไดรับหนาวางเพิ่มข้ึนมา 
การต้ังคาขนาดกระดาษของคุณอาจไมเหมาะสมกับกระดาษท่ีคุณใช

(ดูท่ี ขนาดกระดาษ (MFC-J3520/MFC-J6520DW) uu หนา 37)

เปดการยออัตโนมัติ (uu Advanced User’s Guide (คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช): Printing a 
reduced incoming fax (การพิมพโทรสารรับเขาแบบยอ))

โทรสารสีท่ีไดรับพิมพออกมาเปน 
ขาวดําเทาน้ัน

เปล่ียนตลับหมึกสีท่ีใกลหมดอายุ และจากน้ันขอใหบุคคลอื่นสงโทรสารสีอีกคร้ัง  
(ดูท่ี การเปล่ียนตลับหมึก uu หนา 100)

สายโทรศัพทหรือการเช่ือมตอโทรศัพท 

ปญหา คําแนะนํา

การหมุนโทรศัพท ไมทํางาน  
(ไมมีเสียงสัญญาณตอเลขหมาย)

ตรวจสอบการเชื่อมตอสายท้ังหมด

(ไมสามารถใชไดในนิวซีแลนด)

เปล่ียนการต้ังคาโทน/พัลส (uu คูมือการติดต้ังเคร่ืองอยางงาย)

ถาไมมีเสียงสัญญาณตอเลขหมาย เชื่อมตอโทรศัพทท่ีใชงานและสายสัญญาณโทรศัพท 
เขากับเตารับ จากน้ันยกชุดหูฟงโทรศัพทภายนอกและฟงเสียงสัญญาณตอเลขหมาย 
ถาไมมีเสียงสัญญาณตอเลขหมาย ขอใหบริษัทท่ีใหบริการทางดานโทรศัพทของคุณตรวจ 
สอบสายและ/หรือเตารับท่ีผนัง

เคร่ืองไมรับสายเมื่อโทร ตรวจสอบวาเคร่ืองอยูในโหมดการรับของตัวเคร่ืองท่ีถูกตองสําหรับการต้ังคาของคุณ  
(ดูท่ี การเลือกโหมดการรับของตัวเคร่ือง uu หนา 52) ตรวจหาเสียงสัญญาณตอ 
เลขหมาย ถาเปนไปได โทรไปท่ีเคร่ืองของคุณเพ ื่อฟงเสียงรับสาย ถาไมมีเสียงรับสาย 
ตรวจสอบการเชื่อมตอสายสัญญาณโทรศัพท ถาไมม ีเสียงเรียกเมื่อคุณโทรไปท่ีเคร่ือง 
ของคุณ ขอใหบริษัทท่ีใหบริการทางดานโทรศัพท ของคุณตรวจสอบสาย

ปญหาการจดัการกระดาษ (ตอ)

ปญหา คําแนะนํา
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การรบัโทรสาร 

ปญหา คําแนะนํา

ไมสามารถรับโทรสาร (ไมสามารถใชไดสําหรับแอฟริกาใต)

ตรวจสอบวาเคร่ืองของคุณมีเสียงสัญญาณตอเลขหมายโดยกด Hook (ปุมวางสาย) 
ในโหมด Fax (โทรสาร) ถาคุณได ยินเสียง static หรือสัญญาณรบกวนสายโทรสารของคุณ 
ติดตอบริษัทท่ีใหบริการทางดานโทรศัพทในพื้นท่ีของคุณ

ตรวจสอบการเชื่อมตอสายท้ังหมด ตรวจสอบวาไดเสียบสายสัญญาณโทรศัพทเขากับ 
เตารับโทรศัพทบนผนังและเตารับ LINE ของเคร่ือง ถาคุณสมัครสมาชิก DSL หรือบริการ 
VoIP ติดตอผูใหบริการของคุณเพื่อรับคําแนะนําในการเชื่อมตอ เ พื่อลดความเร็วของโมเด็ม 
และปด ECM (โหมดการแกไขขอผิดพลาด) ดูท่ี สัญญาณรบกวนสายโทรศัพท / VoIP 
uu หนา 141

ตรวจสอบวาเคร่ืองอยูในโหมดการรับของตัวเคร่ืองท่ีถูกตอง ซ่ึงกําหนดโดยอุปกรณ 
ภายนอกและบริการสมาชิกโทรศัพทท่ีคุณใชงานในสายเดียวกันกับเคร่ือง Brother  
(ดูท่ี การเลือกโหมดการรับของตัวเคร่ือง uu หนา 52)

ถาคุณมีสายโทรสารโดยเฉพาะและตองการใหเคร่ือง Brother ของคุณตอบรับสายโทรสาร 
รับเขาท้ังหมดโดยอัตโนมัติ เลือกโหมด Fax Only (โทรสารเทาน้ัน)

ถาเคร่ือง Brother ของคุณใชสายเดียวกับอุปกรณตอบรับโทรศัพทภายนอก เลือกโหมด 
External TAD (TAD ภายนอก) ในโหมด External TAD (TAD ภายนอก) เคร่ือง 
Brother ของคุณจะรับโทรสารรับเขาโดยอัตโนมัติและผ ูโทรเขาจะสามารถฝากขอความ 
ไวกับอุปกรณตอบรับโทรศัพท (TAD) ของคุณ

ถาเคร่ือง Brother ของคุณใชสายรวมกับโทรศัพทอื่น และคุณตองการตอบรับสายโทรสาร 
รับเขาท้ังหมดโดยอัตโนมัติ เลือกโหมด Fax/Tel (โทรสาร/โทรศัพท) ในโหมด 
Fax/Tel (โทรสาร/โทรศัพท) เคร่ือง Brother ของคุณจะไดรับโทรสารโดยอัตโนมัติและ 
สงเสียงเรียกท่ีดังติดกันแบบสองคร้ังเพื่อแจ งเตือนใหคุณรับสายเรียกเขา

ถาคุณไมตองการใหเคร่ือง Brother ของคุณตอบรับสายโทรสารรับเขาท้ังหมด 
โดยอัตโนมัติ เลือกโหมด Manual (ดวยตนเอง) ในโหมด Manual (ดวยตนเอง) 
คุณตองรับสายเรียกเขาทุกสายและเปดใชงานเคร่ืองใหรับโทรสาร

อุปกรณหรือบริการอื่นในพื้นท่ีของคุณอาจรับสายกอนท่ีเคร่ือง Brother ของคุณจะรับสาย 
เพื่อทดสอบในกรณีน้ี ลดการต้ังคาการชะลอเสียงเรียกเขา:

ถาโหมดรับถูกต้ังคาเปน Fax Only (โทรสารเทาน้ัน) หรือ Fax/Tel 
(โทรสาร/โทรศัพท) ลดการชะลอเสียงเรียกเขาเปน 1 คร้ัง (ดูท่ี การชะลอการเรียกสาย 
uu หนา 55)

ถาโหมดรับถูกต้ังคาเปน External TAD (TAD ภายนอก) ลดจํานวนคร้ังท่ีเสียง 
เรียกดังท่ีต้ังโปรแกรมไวในเคร่ืองตอบรับโทรศัพทของคุณเปน 2

ถาโหมดรับถูกต้ังเปน Manual (ดวยตนเอง) อยาปรับการต้ังคาการชะลอเสียง 
เ รียกเขา

ขอใหผูอื่นสงโทรสารใหคุณเพื่อทดสอบ:

ถาคุณไดรับโทรสารทดสอบเปนปกติ แสดงวาเคร่ืองของคุณทํางานถูกตอง จําไววา 
ตองต้ังคาใหมสําหรับการชะลอเสียงเรียกเขาหรือต้ังคาเคร่ืองตอบรับอัตโนมัติไปท่ีการ
ต้ังคาเร่ิมตนของคุณ ถาปญหาในการรับโทรสารเกิดข้ึนซํ้าอีกหลังจากต้ังคาใหมสําหรับ 
การชะลอเสียงเรียกเขา แสดงวาบริการบุคคล อุปกรณหรือสมาชิกกําลังตอบรับการ 
ติดตอดวยโทรสารกอนท่ีเคร่ืองจะรับสาย

ถาคุณไมไดรับโทรสาร อุปกรณหรือบริการสมาชิกอื่นๆ อาจสงสัญญาณรบกวนการรับ 
โทรสารของคุณหรืออาจมีปญหาท่ีสายเคร่ืองโทรสาร
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ไมสามารถรับโทรสาร

(ตอ)

ถาคุณใชอุปกรณตอบรับโทรศัพท (โหมด External TAD (TAD ภายนอก)) โดยใชสาย 
เดียวกับเคร่ือง Brother ตรวจสอบวาเคร่ืองตอบรับของคุณถูกต้ังคาไวอยางถูกตอง  
(ดูท่ี การเชื่อมตอ TAD ภายนอก (อุปกรณตอบรับโทรศัพท) uu หนา 73)

1 เชื่อมตออุปกรณตอบรับโทรศัพท (TAD) ดังแสดงในภาพประกอบ ในหนา 73

2 ต้ังคาเคร่ืองตอบรับของคุณใหรับสายภายในเสียงเรียกเขาดังหน่ึงหรือสองคร้ัง

3 บันทึกขอความสงออกในเคร่ืองตอบรับของคุณ

บันทึกเสียงเงียบหาวินาทีกอนเร่ิมตนขอความสงออกของคุณ

จํากัดระยะเวลาการพูดของคุณท่ี 20 วินาที

ส้ินสุดขอความสงออกของคุณโดยปอนรหัสการเร่ิมทํางานแบบระยะไกลสําหรับ 
ผูสงโทรสารดวยตนเอง เชน: “หลังจากเสียงปป ฝากขอความหรือกด l 5 1 
(l 9 1 สําหรับนิวซีแลนด) และ เริ่ม เพื่อสงโทรสาร”

4 ต้ังคาเคร่ืองตอบรับของคุณใหรับสาย

5 ต้ังคาโหมดการรับของตัวเคร่ืองของเคร่ือง Brother เปน External TAD (TAD 
ภายนอก) (ดูท่ี การเลือกโหมดการรับของตัวเคร่ือง uu หนา 52)

ตรวจสอบวาคุณลักษณะการตรวจจับโทรสารของเคร่ือง Brother เปดอยู การตรวจจับ 
โทรสารเปนคุณลักษณะท่ีใหคุณรับโทรสาร แมวาคุณจะรับสายจากโทรศัพทภายนอกหรือ 
โทรศัพทท่ีตอแยกออกจากตัวเคร่ือง (ดูท่ี การตรวจจับโทรสาร uu หนา 56)    

ถาคุณไดรับขอผิดพลาดในการสงบอยๆ เน่ืองจากสัญญาณรบกวนในสายโทรศัพท 
ลองเปล่ียนการต้ังคาเคร่ืองท่ีสามารถเขากันไดเปน Basic(for VoIP) (พื้นฐาน 
(สําหรับ VoIP)) (ดูท่ี สัญญาณรบกวนสายโทรศัพท / VoIP uu หนา 141)   

(แอฟริกาใตเทาน้ัน)

ถาคุณเชื่อมตอเคร่ืองกับสาย PBX หรือ ISDN ใหต้ังคาการต้ังคาเมนูของชนิดสายโทรศัพท 
เปนชนิดสายโทรศัพทของคุณ (ดูท่ี การต้ังคาชนิดสายโทรศัพท uu หนา 71)

การสงโทรสาร 

ปญหา คําแนะนํา

ไมสามารถสงโทรสาร ตรวจสอบการเชื่อมตอสายท้ังหมด ตรวจสอบวาไดเสียบสายสัญญาณโทรศัพทเขากับ 
เตารับโทรศัพทบนผนังและเตารับ LINE ของเคร่ือง

พิมพรายงานการตรวจสอบความถูกตองการสงสัญญาณและตรวจหาขอผิดพลาด 
(uu Advanced User’s Guide (คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช): Reports (รายงาน))

ติดตอผูดูแลระบบของคุณเพื่อตรวจสอบการต้ังค าการล็อคฟงกชั่นท่ีปลอดภัย

ขอใหอีกฝายตรวจสอบวาเคร่ืองรับมีกระดาษหรือไม

คุณภาพการสงโทรสารไมดี ลองเปล่ียนความละเอียดเปน Fine (ละเอียด) หรือ S.Fine (ละเอียดมาก) 
ทําสําเนาเพื่อตรวจสอบการทํางานของสแกนเนอรของเคร่ือง ถาคุณภาพสําเนาไมดี 
ทําความสะอาดสแกนเนอร (ดูท่ี การทําความสะอาดกระจกสแกนเนอร uu หนา 103)

การรับโทรสาร (ตอ)

ปญหา คําแนะนํา
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B

รายงานการตรวจสอบความถูกตองการ
สงสัญญาณแสดง RESULT 
(ผลลัพธ):ERROR (ผิดพลาด)

อาจมีสัญญาณรบกวนชั่วคราวหรือ static ในสาย ลองสงโทรสารอีกคร้ัง ถาคุณสงขอความ 
PC FAX และไดรับ RESULT (ผลลัพธ):ERROR (ผิดพลาด) ในรายงานการตรวจสอบ 
ความถูกตองการสงสัญญาณหนวยความจําในเคร่ืองของคุณอาจเต็ม เพื่อใหไดหนวย 
ความจําเพิ่มเติม คุณสามารถปดการรับดวยหนวยความจํา (uu Advanced User’s Guide 
(คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช): Turning off Memory Receive operations (การปดการทํางาน 
ของการรับดวยหนวยความจํา)) พิมพขอความโทรสารจากหนวยความจําของเคร่ือง 
(uu Advanced User’s Guide (คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช): Printing a fax from the 
memory (การพิมพโทรสารจากหนวยความจํา)) หรือยกเลิกโทรสารท่ีชะลอการสง 
โทรสารหรืองานท่ีมีการดึงสัญญาณ (ดูท่ี การยกเลิกโทรสารระหวางดําเนินการ 
uu หนา 49) (uu Advanced User’s Guide (คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช): Checking and 
cancelling waiting jobs (การตรวจสอบและการยกเลิกงานท่ีคางอยู )) ถาปญหายังคง 
เกิดข้ึน โทรติดตอบริษัทท่ีใหบริการทางดานโทรศัพทและขอใหตรวจสอบสายโทรศัพท 
ของคุณ

ถาคุณไดรับขอผิดพลาดในการสงบอยๆ เน่ืองจากสัญญาณรบกวนในสายโทรศัพท 
ลองเปล่ียนการต้ังคาเคร่ืองท่ีสามารถเขากันไดเปน Basic(for VoIP) (พื้นฐาน 
(สําหรับ VoIP))  
(ดูท่ี สัญญาณรบกวนสายโทรศัพท / VoIP uu หนา 141)

(แอฟริกาใตเทาน้ัน)

ถาคุณเชื่อมตอเคร่ืองกับ PBX หรือ ISDN ใหต้ังคาการต้ังคาเมนูของชนิดสายโทรศัพท 
เปนชนิดสายโทรศัพทของคุณ (ดูท่ี การต้ังคาชนิดสายโทรศัพท uu หนา 71)

มีเสนสีดําแนวต้ังเมื่อสงโทรสาร เสนสีดําแนวต้ังในโทรสารที่คุณสงโดยปกติเกิดจากรอยสกปรกหรือนํ้ายาลบคําผิดบนแถบ
กระจก ทําความสะอาดแถบกระจก (ดูท่ี การทําความสะอาดกระจกสแกนเนอร 
uu หนา 103)

การจดัการสายเรียกเขา 

ปญหา คําแนะนํา

เคร่ือง ‘ไดยิน’ เสียงเปนเสียงเรียก 
โทรสาร (CNG tones)

ถา การตรวจจับโทรสารถูกต้ังคาเปน On (เปด) เคร่ืองของคุณจะไวตอเสียง ซ่ึงอาจแปล 
เสียงบางเสียงหรือเสียงเพลงในสายผิดพลาดเปนเสียงสัญญาณเคร่ืองโทรสารท่ีเรียกเขา 

มาและตอบกลับดวยเสียงรับสายโทรสารนั้น ปดใชงานเคร่ืองโดย กด  หลีกเล่ียง 

ปญหาน้ีโดยต้ัง การตรวจจับโทรสาร ไปท่ี Off (ปด)  
(ดูท่ี การตรวจจับโทรสาร uu หนา 56)

การสงการติดตอดวยโทรสารไป 
ยังเคร่ือง

ถาคุณรับโทรศัพทภายนอกหรือโทรศัพทท่ีตอแยกออกจากตัวเคร่ืองกดรหัสการเร่ิมทํางาน
แบบระยะไกล (การต้ังคาเร่ิมตนคือ l 5 1 (l 9 1 สําหรับนิวซีแลนด)) ถาคุณรับโทรศัพท 
ภายนอก กด Fax Start (เร่ิมตนโทรสาร) และจากน้ันกด Receive (รับ) เพื่อรับ 
โทรสาร เมื่อเคร่ืองของคุณรับสาย ใหวางสาย

คุณลักษณะท่ีกําหนดเองในสายเดียว ถาคุณใชการรอสาย การรอสาย/รายชื่อผูโทรเขา รายชื่อผูโทรเขา จดหมายเสียง 
เคร่ืองตอบรับ ระบบแจงเตือนหรือคุณลักษณะท่ีกำหนดเองอื่นๆ ในสายโทรศัพทเดียวกับ 
เคร่ืองของคุณ อาจเกิดปญหาในการสงหรือรับโทรสาร

เชน: ถาคุณสมัครสมาชิกการรอสาย หรือบริการท่ีกําหนดเองอื่นๆ และมีสัญญาณเรียก 
เขาในสายขณะที่เคร่ืองของคุณกําลังสงหรือรับโทรสาร สัญญาณอาจหยุดชั่วคราว 
คุณลักษณะ ECM (โหมดการแกไขขอผิดพลาด) ของ Brother สามารถชวยแกปญหาน้ีได 
เงื่อนไขน้ีเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมระบบโทรศัพทและเกิดข้ึนกับทุกอุปกรณท่ีสงและรับ 
ขอมูลผานสายท่ีใชรวมกันท่ีมีคุณลักษณะกําหนดเอง เพื่อหลีกเล่ียงการติดขัดท่ีอาจสง 
ผลกระทบตอธรุกิจของคุณ ขอแนะนําใหแยกสายโดยไม ใชคุณลักษณะกําหนดเอง

การสงโทรสาร (ตอ)

ปญหา คําแนะนํา
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ปญหาการทําสําเนา 

ปญหา คําแนะนํา

ไมสามารถทําสําเนา ติดตอผูดูแลระบบของคุณเพื่อตรวจสอบการต้ังค าการล็อคฟงกชั่นท่ีปลอดภัย

เสนหรือลายสีดําแนวต้ังปรากฏ 
ในสําเนา

เสนสีดําแนวต้ังในสําเนาโดยปกติเกิดจากรอยสกปรกหรือนํ้ายาลบคําผิดบนแถบกระจก 
ทําความสะอาดแถบกระจก กระจกสแกนเนอร และแถบสีขาวและพลาสติกสีขาวท่ีอยู 
ดานบน (ดูท่ี การทําความสะอาดกระจกสแกนเนอร uu หนา 103)

ผลลัพธของสําเนาไมดีเมื่อใช ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)

ลองใชกระจกสแกนเนอร (ดูท่ี การใชกระจกสแกนเนอร uu หนา 45)

ฟงกชั่นการยอใหพอดีหนาทํางาน 
ผิดปกติ

ตรวจสอบวาเอกสารตนฉบับไมบิดเบี้ยว  
จัดวางตําแหนงเอกสารใหมและลองอีกคร้ัง

ปญหาการสแกน 

ปญหา คําแนะนํา

ขอผิดพลาด TWAIN หรือ WIA 

จะปรากฏเมื่อเร่ิมสแกน (Windows®)

(ไมสามารถใชไดในฮองกงและไตหวัน)

ตรวจสอบวาไดรเวอร Brother TWAIN หรือ WIA ถูกเลือกเปนแหลงขอมูลหลักใน 
แอพพลิเคชั่นการสแกนของคุณ เชน ใน Nuance™ PaperPort™ 12SE คล ิก 
การต้ังคาการสแกน, เลือก เพื่อเลือกไดรเวอร Brother TWAIN/WIA

(ฮองกงและไตหวันเทาน้ัน)

ตรวจสอบวาไดรเวอร Brother TWAIN/WIA ถูกเลือกเปนแหลงขอมูลหลัก ใน Presto! 
PageManager ท่ีมี OCR คลิก ไฟล, Select Source (เลือกแหลง) เพื่อเลือกไดรเวอร 
Brother TWAIN/WIA

ขอผิดพลาด TWAIN หรือ ICA 
จะปรากฏเมื่อเร่ิมสแกน (แม็คอินทอช)

ตรวจสอบวาไดรเวอร Brother TWAIN ถูกเลือกเปนแหลงขอมูลหลัก  
ใน Presto! PageManager คลิก File (ไฟล), Select Source (เลือกแหลง) 
และเลือกไดรเวอร Brother TWAIN คุณยังสามารถสแกนเอกสารโดยใชไดรเวอร 
สแกนเนอร ICA

(uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช)

OCR ไมทํางาน ลองเพิ่มความละเอียดสแกนเนอร

(แม็คอินทอช)

Presto! PageManager ตองดาวนโหลดและติดต้ังกอนใชงาน  
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ดูท่ี การเขาใชงานการสนับสนุนจาก Brother (แม็คอินทอช) 
uu หนา 5

ผลลัพธของการสแกนไมดีเมื่อใช ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)

เสนสีดําแนวต้ังปรากฏข้ึนในขอมูล 
การสแกน

ทําความสะอาดแถบสีขาวใน ADF (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) และแถบกระจกที่อยูขางใต

(ดูท่ี การทําความสะอาดกระจกสแกนเนอร uu หนา 103)

ลองใชกระจกสแกนเนอร (ดูท่ี การใชกระจกสแกนเนอร uu หนา 45)
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ปญหาเกี่ยวกับ PhotoCapture Center™ 

ปญหา คําแนะนํา

อุปกรณ Removable Disk ทํางาน 
ไมถูกตอง

1 นําการดหนวยความจําหรือ USB Flash drive ออกและใสกลับเ ขาไปใหม

2 ถาคุณพยายาม “ปลดออก” จากภายใน Windows® ใหถอดการดหนวยความจํา หรือ 
USB Flash drive ออกกอนดําเนินการตอไป

3 หากเกิดขอความแสดงความผิดพลาดขณะท่ีคุณพยายามปลดการดหนวยความจํา  
หรือ USB Flash drive ออก แสดงวาการดกําลังถูกใชงานอยู ใหรอสักครู แลวลองใหม 
อีกคร้ัง

4 หากข้ันตอนขางบนไมสามารถแกปญหาได ใหปด PC และเคร่ืองพิมพของคุณ แลว 
เปดใหมอีกคร้ัง

ไมสามารถเขาถึงอุปกรณ Removable 
Disk ได

ใหแนใจวาคุณเสียบการดหนวยความจําหรือ USB Flash drive อยางถูกตองแลว

ภาพถายบางสวนขาดหายไปเมื่อพิมพ ใหแนใจวาการพิมพไรขอบและการตัดสวนภาพปดอยู (uu Advanced User’s Guide 
(คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช): Borderless printing and Cropping (การพิมพไรขอบและ 
การตัดสวนภาพ))

ปญหาซอฟตแวร 

ปญหา คําแนะนํา

ไมสามารถติดต้ังซอฟตแวรหรือ 
พิมพได

(Windows®)  
รันโปรแกรม ซอมแซม MFL-Pro Suite บนแผนซีดีรอม โปรแกรมน้ีจะซอมแซมและ 
ติดต้ังซอฟตแวร ใหม

“อุปกรณไมวาง” ใหแนใจวาเคร่ืองไมแสดงขอความแสดงความผิดพลาดบนจอสัมผัส

ปญหาเครือขาย 

ปญหา คําแนะนํา

ไมสามารถพิมพผานเครือขาย ใหแนใจวาเคร่ืองของคุณเปดอยูและออนไลน และอยูในโหมดพรอม พิมพรายงานการ 
กําหนดคาเครือขาย (uu Advanced User’s Guide (คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช): Reports 
(รายงาน)) และตรวจสอบการต้ังคาเครือขายปจจุบันท่ีพิมพในรายการน้ี

เชื่อมตอสาย LAN กับ Hub อีกคร้ังเพื่อตรวจสอบวาการเชื่อมตอสายและเครือขายเปนปกติ 
หากเปนไปได ลองเชื่อมตอเคร่ืองกับพอรตอื่นใน Hub ของคุณโดยใชสายท่ีแตกตาง 
ถาการเชื่อมตอเปนปกติ เคร่ืองจะแสดง LAN Active (ใชงาน LAN) ประมาณ 2 วินาที

ถาคุณกําลังใชการเชื่อมตอเครือขายแบบไรสายหรือมีปญหาเกี่ยวกับเครือขาย 
uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

คุณลักษณะการสแกนเครือขาย 
ไมทํางาน

คุณจําเปนตองต้ังคาซอฟตแวรรักษาความปลอดภ ัย/ไฟรวอลลภายนอกใหอนุญาตการ 
สแกนเครือขาย ถาตองการเพิ่มพอรต 54925 สําหรับการสแกนเครือขาย ปอนขอมูลดังน้ี:

ในชื่อ: ปอนคําอธิบาย เชน Brother NetScan

ในหมายเลขพอรต: ปอน 54925

ในโพรโทคอล: เลือก UDP

โปรดดูท่ีคูมือคําแนะนําท่ีใหมากับซอฟตแวรร ักษาความปลอดภัย/ไฟรวอลลภายนอกหรือ 
ติดตอผูผลิตซอฟตแวร

(แม็คอินทอช)

เลือก Other (อื่นๆ) จากรายการ Model (รุน) แบบดึงลงในหนาจอหลักของ 
ControlCenter2 ในหนาตาง Device Selector (ตัวเลือกอุปกรณ) ใหแนใจวาเลือก 
เครือขาย ใน ชนิดของการเช่ือมตอ และจากน้ันคลิก Browse (เรียกดู) เลือกเคร่ือง 
เครือขายของคุณ และกด ยืนยัน
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คุณลักษณะการรับ PC-Fax เครือขาย 
ไมทํางาน

(Windows®)

คุณจําเปนตองต้ังคาซอฟตแวรรักษาความปลอดภ ัย/ไฟรวอลลภายนอกใหอนุญาต PC-FAX 
Rx ถาตองการเพิ่มพอรต 54926 สําหรับ PC-FAX Rx ปอนขอมูลดังน้ี:

ในชื่อ: ปอนคําอธิบาย เชน Brother PC-FAX Rx

ในหมายเลขพอรต: ปอน 54926

ในโพรโทคอล: เลือก UDP

โปรดดูท่ีคูมือคําแนะนําท่ีใหมากับซอฟตแวรร ักษาความปลอดภัย/ไฟรวอลลภายนอกหรือ 
ติดตอผูผลิตซอฟตแวร

ไมสามารถติดต้ังซอฟตแวร Brother 
ได

(Windows®)

อนุญาตใหเขาถึงเครือขายของโปรแกรมตอไปน้ีถาซอฟตแวรรักษาความปลอดภัยแสดง 
ขอความแจงเตือนในระหวางการติดต้ัง MFL-Pro Suite

(แม็คอินทอช)

หากคุณใชฟงกชั่นไฟรวอลลของซอฟตแวรความปลอดภัยปองกันสปายแวรหรือไวรัส 
ปดการใชงานชั่วคราวและติดต้ังซอฟตแวร Brother

ไมสามารถเชื่อมตอเครือขายแบบ 
ไรสาย

ตรวจสอบปญหาโดยใช WLAN Report (รายงาน WLAN)  

กด  (Settings (การต้ังคา)), All Settings (การต้ังคาท้ังหมด) 

และจากน้ันกด a หรือ b เพื่อแสดง Print Reports (รายงานการพิมพ) กด 
Print Reports (รายงานการพิมพ) กด a หรือ b เพื่อแสดง WLAN Report (รายงาน 
WLAN) และจากน้ันกด WLAN Report (รายงาน WLAN)

(uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช)

ปญหาเมือ่ปอนขอมลู 

ปญหา คําแนะนํา

แปนหมายเลขไมทํางานเมื่อปอนหมาย
เลขหรือตัวอักษร

ใชแปนพิมพบนจอสัมผัสเพื่อปอนขอมูล

ปญหาเครือขาย (ตอ)

ปญหา คําแนะนํา
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การตรวจจับเสียงสัญญาณตอ 
เลขหมาย B

เมื่อคุณสงโทรสารโดยอัตโนมัติโดยคาเริ่มตน 
เครื่องของคณุจะรอระยะเวลาหน่ึงกอนเริ่มหมุน 
หมายเลข เมื่อเปลี่ยนแปลงการตัง้คาเสียง 
สัญญาณตอเลขหมายไปท่ี Detection 
(การตรวจหา) คุณสามารถสั่งใหเครือ่งของ 
คุณหมุนทันทีท่ีตรวจจับเสียงสัญญาณตอ 
เลขหมาย การตัง้คาน้ีชวยประหยัดเวลาชวงหน่ึง 
เมื่อสงโทรสารไปยังหมายเลขหลายหมายเลขที ่
แตกตางกัน ถาคุณเปลี่ยนแปลงการตัง้คาและ 
เริ่มประสบปญหาในการตอหมายเลข คณุควร 
เปลี่ยนกลับไปท่ีการตัง้คา No Detection 
(ไมมกีารตรวจหา)

a กด  (Settings (การตั้งคา))

b กด All Settings (การตั้งคาท้ังหมด)

c กด a หรือ b เพื่อแสดง Initial Setup 
(การตั้งคาเริ่มตน)

d กด Initial Setup (การตั้งคาเริม่ตน)

e กด a หรือ b เพื่อแสดง Dial Tone 
(เสียงหมุนการโทรออก)

f กด Dial Tone (เสียงหมุนการโทรออก)

g กด Detection (การตรวจหา) หรอื 
No Detection (ไมมีการตรวจหา)

h กด 

สัญญาณรบกวนสายโทรศัพท / 
VoIP B

ถาคุณประสบปญหาในการสงหรือรับโทรสาร 
เน่ืองจากมสัีญญาณรบกวนในสายโทรศพัท 
คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคาเครือ่งท่ีสามารถ 
เขากันได ซึ่งลดความเร็วของโมเด็มเพื่อทําใหเกิด 
ความผิดพลาดนอยท่ีสุด

a กด  (Settings (การตั้งคา))

b กด All Settings (การตั้งคาท้ังหมด)

c กด a หรือ b เพื่อแสดง Initial Setup 
(การตั้งคาเริ่มตน)

d กด Initial Setup (การตั้งคาเริม่ตน)

e กด a หรือ b เพื่อแสดง Compatibility 
(ความสามารถใชงานดวยกันได)

f กด Compatibility 
(ความสามารถใชงานดวยกันได)

g กด High (สูง), Normal (ธรรมดา) หรือ 
Basic(for VoIP) (พื้นฐาน (สําหรับ 
VoIP))

Basic(for VoIP) (พื้นฐาน (สําหรบั 
VoIP)) จะตัดความเร็วของโมเด็มเหลือ 
9,600 bps และปดการรับโทรสารสีและ 
ECM ยกเวนการสงโทรสารสี ถาปญหา 
สัญญาณรบกวนในสายโทรศพัทของ 
คณุเกดิข้ึนซ้ําอีก คณุอาจตองการใช 
เมื่อจําเปนเทาน้ัน

เพื่อปรับปรงุความเขากันไดกับบริการ 
VoIP สวนใหญ Brother แนะนําให 
เปลี่ยนการตั้งคาความเขากนัไดเปน 
Basic(for VoIP) (พื้นฐาน  
(สําหรับ VoIP))

Normal (ธรรมดา) ตั้งคาความเรว็ 
โมเด็มท่ี 14,400 bps

High (สูง) เพิ่มความเรว็โมเดม็เปน 
33,600 bps (คาเริ่มตนจากโรงงาน)

h กด 

หมายเหตุ
• VoIP (Voice over IP) เปนประเภทระบบ 
โทรศัพทท่ีใชการเชื่อมตออินเทอรเน็ตแทน 
สายโทรศัพทท่ัวไป

• Brother ไมแนะนําใหใชสาย VoIP ขอจํากัด 
ของ VoIP โดยท่ัวไปอาจทําใหบางฟงกช่ัน 
ของเครื่องโทรสารทํางานผิดพลาด
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ขอมูลเครื่อง B

การตรวจสอบหมายเลขของ
ตัวเครื่อง B

คณุสามารถดหูมายเลขของตวัเครือ่งบนจอสัมผัส

a กด  (Settings (การตัง้คา))

b กด All Settings (การตั้งคาท้ังหมด)

c กด a หรือ b เพื่อแสดง Machine Info. 
(ขอมูลเครือ่ง)

d กด Machine Info. (ขอมูลเครื่อง)

e กด Serial No. (หมายเลขเครื่อง)
หมายเลขของตัวเครื่องของคณุจะปรากฏข้ึน
บนจอสัมผัส

f กด 

การตรวจสอบเวอรชั่นของ
เฟรมแวร B

คณุสามารถดเูวอรช่ันของเฟรมแวรของเครื่องบน 
จอสัมผัส

a กด  (Settings (การตัง้คา))

b กด All Settings (การตั้งคาท้ังหมด)

c กด a หรือ b เพื่อแสดง Machine Info. 
(ขอมูลเครือ่ง)

d กด Machine Info. (ขอมูลเครื่อง)

e กด Firmware Version 
(เวอรช่ันเฟรมแวร)

f กด Main Version (เวอรช่ันหลัก)
เวอรช่ันของเฟรมแวรของเครื่องของคณุจะ 
ปรากฏข้ึนบนจอสัมผัส

g กด 

ฟงกชั่นต้ังคาใหม B

ฟงกช่ันตั้งคาใหมมีดังตอไปน้ี:

1 Machine Reset (การตัง้คาเครื่องใหม)

คุณสามารถตั้งคาเครือ่งท่ีคณุตองการเปลี่ยน 
แปลงท้ังหมดใหม เชน วันท่ีและเวลา และการ 
ชะลอเสียงเรียกเขา

2 Network (เครอืขาย)

คุณสามารถตั้งคาเซิรฟเวอรการพิมพใหมไปยงั
การตั ้งคาคาเริ่มตนจากโรงงาน เชน รหัสผาน 
และขอมูลเลขท่ีอยูไอพี

3 Address Book & Fax 
(สมุดท่ีอยูและโทรสาร)

สมุดท่ีอยูและโทรสารจะตัง้คาใหมสําหรับ 
การตั้งคาตอไปน้ี:

สมุดท่ีอยู

(สมุดท่ีอยูและการตั้งคากลุม)

งานโทรสารท่ีตัง้โปรแกรมไวในหนวย 
ความจํา

(การดึงสัญญาณโทรสาร การชะลอการสง 
โทรสาร และการสงสัญญาณเปนกลุม)

การตัง้คารหัสประจําเครือ่ง

(ช่ือและหมายเลข)

ตวัเลือกโทรสารแบบระยะไกล

(การสงตอโทรสาร)

การตัง้คารายงาน

(รายงานการตรวจสอบความถูกตองการสง
สัญญาณ สมุดท่ีอยู และบันทึกโทรสาร)

ประวัติ

(ประวัติรหัสผูโทร 1 และสายโทรออก)
1 สามารถใชไดบางประเทศเทาน้ัน

โทรสารในหนวยความจํา

4 All Settings (การตัง้คาท้ังหมด)

คุณสามารถเรียกคืนการตั้งคาท้ังหมดเปน 
คาเริ่มตนจากโรงงานได

Brother ขอแนะนําใหคุณดําเนินการเชนน้ี 
ในกรณีท่ีคุณสงมอบตอหรือนําเครือ่งไปท้ิง
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B

หมายเหตุ
ปลดสายอนิเตอรเฟสกอนเลือก Network 
(เครือขาย) หรอื All Settings 
(การตั้งคาท้ังหมด)
 

วิธีการตั้งคาเครื่องใหม B

a กด  (Settings (การตั้งคา))

b กด All Settings (การตั้งคาท้ังหมด)

c กด a หรือ b เพื่อแสดง Initial Setup 
(การตั้งคาเริ่มตน)

d กด Initial Setup (การตั้งคาเริม่ตน)

e กด a หรือ b เพื่อใหแสดง Reset (รีเซ็ต)

f กด Reset (รีเซ็ต)

g กด a หรือ b เพื่อแสดงชนิดของการ 
ตั้งคาใหม (Machine Reset 
(การตั้งคาเครื่องใหม), Network 
(เครือขาย), Address Book & Fax 
(สมุดท่ีอยูและโทรสาร) หรือ 
All Settings (การตั้งคาท้ังหมด)) 
และจากน้ันกดเลอืก

h กด Yes (ใช) เพื่อยืนยัน

i กด Yes (ใช) ประมาณ 2 วินาทีเพื่อรีบูท 
เครือ่ง
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C
การใชงานตารางการ
ตัง้คา C

หนาจอแสดงผลแบบ LCD ระบบสัมผัสของเครื่อง 
ของคณุน้ันสามารถตั้งคาและใชงานไดงาย ส่ิงท่ี 
คณุตองทํามีเพียงแคการกดท่ีการตั้งคาและ 
ตวัเลือกท่ีคณุตองการ เมื่อรายการน้ันปรากฏ 
บนหนาจอ

เราสรางตารางการตั้งคาและตารางคณุสมบัติแบบ 
เปนข้ันตอน เพื่อใหคณุสามารถมองเห็นตัวเลือก 
ท้ังหมดท่ีมสํีาหรบัการตัง้คาและคุณสมบัติตางๆ 
ไดในคราวเดียว คุณสามารถใชงานตารางน้ีเพื่อ 
ตัง้คาการตั้งคาท่ีคุณตองการในเครื่องไดอยาง 
รวดเร็ว

ตารางการตั้งคาและคุณสมบัติ C
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C

ตารางการตั้งคา C

ตารางการตั้งคาจะชวยใหคุณเขาใจทางเลือกของเมนูท่ีพบไดในโปรแกรมของเครื่อง คาท่ีตั้งจากโรงงาน 
จะแสดงเปนตัวหนาและมีเครือ่งหมายดอกจันกํากับอยู

 (Settings (การต้ังคา)) C

ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา

Ink (น้ําหมึก) (ดูท่ี (Ink (นํ้าหมึก)) uu หนา 190)

Wi-Fi TCP/IP — — ชวยใหคุณกําหนดคา 
โพรโทคอล TCP/IP

ดูท่ี  

WLAN 
Assistant 
(ตัวชวย WLAN)

— — คุณสามารถกําหนดการต้ังคา
เครือขายแบบไรสายโดยใช
แผนซีดีรอมของ Brother

Setup Wizard 
(ตัวชวยการ 
ต้ังคา)

— — คุณสามารถกําหนดคา 
เซิรฟเวอรการพิมพสําหรับ 
เครือขายแบบไรสายของคุณ

ดูท่ี  

WPS/AOSS — — คุณสามารถกําหนดคาการ 
ต้ังคาเครือขายแบบไรสาย 
ไดงายดายโดยใชปุมกด 
เพียงปุมเดียว

WPS w/ PIN 
Code (WPS w/ 
รหัส PIN)

— — คุณสามารถกําหนดคาการ 
ต้ังคาเครือขายแบบไรสาย 
ไดงายดายโดยใช WPS  
ท่ีมี PIN

ดูท่ี  

WLAN Status 
(สถานะ WLAN)

— — คุณสามารถดูสถานะ 
เครือขายแบบไรสายปจจุบัน

MAC Address 
(MAC แอดเดรส)

— — คุณสามารถดู MAC 
แอดเดรสของเคร่ือง 
ของคุณได

  

(Paper Type 
(ชนิดกระดาษ))

(MFC-J3520/ 
MFC-J6520DW)

— — Plain Paper 
(กระดาษ 
ธรรมดา)*

Inkjet Paper 
(กระดาษอิงคเจ็ท)

Brother BP71

Other Glossy 
(กระดาษเคลือบมัน
อื่นๆ)

Transparency 
(แผนใส)

ต้ังคาชนิดของกระดาษใน 
ถาดใสกระดาษ

37

 uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

 uu คูมือการติดต้ังเคร่ืองอยางงาย

การต้ังคาเร่ิมตนจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร่ืองหมายดอกจันกํากับอยู
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(Paper Size 
(ขนาดกระดาษ))

(MFC-J3520/ 
MFC-J6520DW)

— — A4*

A5

A3

10x15cm

Letter (Letter)

Legal (Legal)

Ledger

ต้ังคาขนาดกระดาษในถาด 
ใสกระดาษ

37

  

(Tray#1  
(ถาด #1))

(MFC-J3720/ 
MFC-J6720DW)

Paper Type 
(ชนิดกระดาษ)

— Plain Paper 
(กระดาษ 
ธรรมดา)*

Inkjet Paper 
(กระดาษอิงคเจ็ท)

Brother BP71

Other Glossy 
(กระดาษเคลือบมัน
อื่นๆ)

Transparency 
(แผนใส)

ต้ังคาชนิดของกระดาษใน 
ถาดบรรจุกระดาษท่ี #1

37

Paper Size 
(ขนาดกระดาษ)

— A4*

A5

A3

10x15cm

Letter (Letter)

Legal (Legal)

Ledger

ต้ังคาขนาดกระดาษในถาด 
บรรจุกระดาษท่ี #1

  

(Tray#2  
(ถาด #2))

(MFC-J3720/ 
MFC-J6720DW)

Paper Size 
(ขนาดกระดาษ)

— A4*

A3

Letter (Letter)

Legal (Legal)

Ledger

ต้ังคาขนาดกระดาษในถาด 
บรรจุกระดาษท่ี #2

37

Fax Preview 
(ตัวอยาง 
โทรสาร)

— — On (เปด)

Off (ปด)*

คุณสามารถดูโทรสารท่ีคุณ 
ไดรับบนจอสัมผัส

57

All Settings 
(การต้ังคา 
ทั้งหมด)

— — สําหรับขอมูล 
เพิ่มเติม ดูท่ี 
All Settings 
(การต้ังคาท้ังหมด) 
ในตารางตอไปน้ี

กําหนดคารายละเอียดการ 
ต้ังคา

—

ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา

 uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

 uu คูมือการติดต้ังเคร่ืองอยางงาย

การต้ังคาเร่ิมตนจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร่ืองหมายดอกจันกํากับอยู
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C

 All Settings (การต้ังคาทัง้หมด) C

ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา
General Setup 
(การต้ังคาทั่วไป)

Ink (น้ําหมึก) Test Print 
(การทดลอง 
พิมพ)

Print Quality 
(คุณภาพการพิมพ)

Alignment 
(การจัดตําแหนง)

ชวยใหคุณตรวจสอบ 
คุณภาพหรือการจัดตําแหนง
การพิมพ

104

106

Cleaning 
(การทํา 
ความสะอาด)

Black (ดํา)

Colour (สี)

All (ท้ังหมด)

ชวยใหคุณทําความสะอาด 
หัวพิมพ

104

Ink Volume 
(ปริมาณน้ําหมึก)

— ชวยใหคุณตรวจสอบปริมาณ
นํ้าหมึกท่ีเหลืออยู

ดูท่ี  

Paper Type 
(ชนิดกระดาษ)

(MFC-J3520/ 
MFC-J6520DW)

— Plain Paper 
(กระดาษ 
ธรรมดา)*

Inkjet Paper 
(กระดาษอิงคเจ็ท)

Brother BP71

Other Glossy 
(กระดาษเคลือบมัน
อื่นๆ)

Transparency 
(แผนใส)

ต้ังคาชนิดของกระดาษใน 
ถาดใสกระดาษ

37

Paper Size 
(ขนาดกระดาษ)

(MFC-J3520/ 
MFC-J6520DW)

— A4*

A5

A3

10x15cm

Letter (Letter)

Legal (Legal)

Ledger

ต้ังคาขนาดกระดาษในถาด 
ใสกระดาษ

37

 uu คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช
การต้ังคาเร่ิมตนจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร่ืองหมายดอกจันกํากับอยู
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General Setup 
(การต้ังคาทั่วไป)

(ตอ)

Tray Setting 
(การต้ังคาถาดใส
กระดาษ)

(MFC-J3720/ 
MFC-J6720DW)

Tray #1  
(ถาด #1)

Paper Type 
(ชนิดกระดาษ)  
(ตัวเลือก)

Plain Paper 
(กระดาษ 
ธรรมดา)*

Inkjet Paper 
(กระดาษอิงคเจ็ท)

Brother BP71

Other Glossy 
(กระดาษเคลือบมัน
อื่นๆ)

Transparency 
(แผนใส)

ต้ังคาชนิดของกระดาษใน 
ถาดบรรจุกระดาษท่ี #1

37

Paper Size 
(ขนาดกระดาษ)  
(ตัวเลือก)

A4*

A5

A3

10x15cm

Letter (Letter)

Legal (Legal)

Ledger

ต้ังคาขนาดกระดาษในถาด 
บรรจุกระดาษท่ี #1

Tray #2  
(ถาด #2)

Paper Size 
(ขนาดกระดาษ)  
(ตัวเลือก)

A4*

A3

Letter (Letter)

Legal (Legal)

Ledger

ต้ังคาขนาดกระดาษในถาด 
บรรจุกระดาษท่ี #2

37

Tray Use:  
Copy (ถาดที่ใช : 
สําเนา)

Tray #1  
(ถาด #1)

Tray #2  
(ถาด #2)

Auto Tray 
Select 
(เลือกถาด 
อัตโนมัติ)*

เลือกถาดท่ีจะใชสําหรับ 
การทําสําเนา

38

Tray Use: Fax 
(ถาดที่ใช : 
โทรสาร)

Tray #1  
(ถาด #1)

Tray #2  
(ถาด #2)

Auto Tray 
Select 
(เลือกถาด 
อัตโนมัติ)*

เลือกถาดท่ีจะใชสําหรับ 
โทรสาร

39

ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา

 uu คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช
การต้ังคาเร่ิมตนจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร่ืองหมายดอกจันกํากับอยู
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C

General Setup 
(การต้ังคาทั่วไป)

(ตอ)

Volume (เสียง) Ring (กริ่ง) Off (ปด)

Low (ตํ่า)

Med (กลาง)*

High (สูง)

ปรับระดับความดังของเสียง 
เรียกเขา

18

Beep 
(เสียงเตือน)

Off (ปด)

Low (ตํ่า)*

Med (กลาง)

High (สูง)

ปรับระดับเสียงเมื่อคุณกด 
จอสัมผัสหรือแผงสัมผัส

18

Speaker 
(ลําโพง)

Off (ปด)

Low (ตํ่า)

Med (กลาง)*

High (สูง)

ปรับระดับความดังของ 
ลําโพง

19

LCD Settings 
(การต้ังคาจอ 
LCD)

Backlight 
(แบคไลท)

Light (สวาง)*

Med (กลาง)

Dark (มืด)

คุณสามารถปรับความสวาง 
ของแบคไลทจอสัมผัส

19

Dim Timer 
(ตัวต้ังเวลา 
หรี่แสง)

Off (ปด)

10Secs 
(10 วินาที)

20Secs 
(20 วินาที)

30Secs 
(30 วินาที)*

คุณสามารถต้ังคาวาจะให 
แบคไลทของจอสัมผัสติด 
สวางนานเทาไรหลังจากกด
ปุมคร้ังสุดทาย

ดูท่ี  

Keyboard 
Settings 
(การต้ังคาแปน 
พิมพ)

— QWERTY*

ABC

คุณสามารถเลือกชนิดของ 
แปนพิมพสําหรับจอสัมผัส

12

Sleep Mode 
(โหมดพัก)

— 1Min (1 นาที)

2Mins (2 นาที)

3Mins (3 นาที)

5Mins (5 นาที)*

10Mins (10 นาที)

30Mins (30 นาที)

60Mins (60 นาที)

คุณสามารถเลือกระยะเวลา 
ท่ีเคร่ืองพิมพยังคงวางกอน 
เขาสูโหมดพัก

ดูท่ี  

Function Lock 
(ล็อคฟงกช่ัน)

Set Password 
(ต้ังรหัสผาน)

— คุณสามารถจํากัดการทํางาน
ของเคร่ืองท่ีเลือกสําหรับ 
ผูใชไดสูงสุด 10 รายและ 
ผูใชท่ีถูกจํากัดสิทธิ์และผูใช
สาธารณะอื่นๆ ท้ังหมดท่ี 
ไมไดรับอนุญาต

ดูท่ี  

Lock OffiOn 
(ลงช่ือออกiเปด)

—

Shortcut 
Settings 
(การต้ังคา 
ทางลัด)

ช่ือทางลัด Edit Shortcut 
Name (แกไขช่ือ 
ทางลัด)

— คุณสามารถเปล่ียนชื่อ 
ทางลัด

17

Delete (ลบ) — ลบทางลัด 17

ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา

 uu คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช
การต้ังคาเร่ิมตนจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร่ืองหมายดอกจันกํากับอยู
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Fax (โทรสาร) Setup Receive 
(ต้ังคาการรับ)

Receive Mode 
(โหมดรับ)

Fax Only 
(โทรสารเทานั้น)*

Fax/Tel 
(โทรสาร/ 
โทรศัพท)

External TAD 
(TAD ภายนอก)

Manual 
(ดวยตนเอง)

เลือกโหมดการรับของตัว 
เคร่ืองท่ีตรงตามความ 
ตองการของคุณท่ีสุด

52

Ring Delay 
(หนวงเวลาเสียง 
เรียก)

2 - 10 (2*)

(ตัวอยางเชน 
ออสเตรเลีย)

ต้ังคาจํานวนคร้ังเสียงเรียก 
เขากอนเคร่ืองรับสายใน 
โหมด Fax Only 
(โทรสารเทาน้ัน) หรือ 
Fax/Tel (โทรสาร/ 
โทรศัพท)

55

F/T Ring Time 
(ระยะเวลาในการ
ดังของเสียงกริ่ง 
เรียกเขา F/T)

20Secs 
(20 วินาที)

30Secs 
(30 วินาที)*

40Secs 
(40 วินาที)

70Secs 
(70 วินาที)

(สําหรับนิวซีแลนด)

20Secs  
(20 วินาที)

30Secs  
(30 วินาที)*

40Secs  
(40 วินาที)

55Secs  
(55 วินาที)

ต้ังคาระยะเวลาเสียงเรียก 
ท่ีดังติดกันแบบสองคร้ังใน 
โหมด Fax/Tel (โทรสาร/ 
โทรศัพท)

55

Fax Preview 
(ตัวอยาง 
โทรสาร)

On (เปด)

Off (ปด)*

คุณสามารถดูโทรสารท่ีไดรับ
บนจอสัมผัส

57

Fax Detect 
(ตรวจหา 
โทรสาร)

On (เปด)*

Off (ปด)

รับขอความโทรสารอัตโนมัติ
เมื่อคุณตอบรับสายโทรเขา 
และไดยินเสียงโทรสาร

56

Remote Codes 
(รหัสระยะไกล)

Remote Codes 
(รหัสระยะไกล)

(ตัวเลือก)

On (เปด)*

Off (ปด)

Act.Code 
(รหัสเปดใชงาน 
เคร่ือง)  
(l51 (l91 สําหรับ 
นิวซีแลนด))

Deact.Code 
(รหัสปดใชงาน 
เคร่ือง)  
(#51 (#91 สําหรับ 
นิวซีแลนด))

อนุญาตใหคุณรับสาย 
ท้ังหมดจากโทรศัพทท่ีตอ 
แยกออกจากตัวเคร่ืองหรือ 
โทรศัพทภายนอก และใช 
รหัสเพื่อเปดหรือปดเคร่ือง 
คุณสามารถปรับรหัสเหลาน้ี 
ใหเปนสวนตัว

76

ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา

 uu คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช
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C

Fax (โทรสาร)

(ตอ)

Setup Receive 
(ต้ังคาการรับ)

(ตอ)

Auto 
Reduction 
(การลดโดย 
อัตโนมติั)

On (เปด)*

Off (ปด)

ตัดขนาดโทรสารเขาเพื่อให
พอดีกับขนาดกระดาษ

ดูท่ี  

Memory 
Receive 
(รับดวยหนวย 
ความจํา)

Off (ปด)*

Fax Forward 
(สงตอโทรสาร)

Fax Storage 
(จัดเก็บโทรสาร)

PC Fax 
Receive 
(รับโทรสารดวย 
PC)

คุณสามารถต้ังคาเคร่ืองให 
สงตอขอความโทรสาร 
จัดเก็บโทรสารรับเขาใน 
หนวยความจํา (เพื่อใหคุณ 
เรียกดูขณะอยูหางจากเคร่ือง
ของคุณ) หรือสงโทรสาร 
ไปยัง PC ของคุณ

ถาคุณเลือก 
Fax Forward 
(สงตอโทรสาร) หรือ 
PC Fax Receive 
(รับโทรสารดวย PC)  
คุณสามารถเปดงานพิมพ 
สํารองในคุณลักษณะ 
ความปลอดภัย

Report 
Setting 
(การต้ังคา 
รายงาน)

Transmission 
(การสงขอมูล)

On (เปด)

On+Image 
(เปด+ภาพ)

Off (ปด)*

Off+Image 
(ปด+ภาพ)

Off2 (ปด2)

Off2+Image 
(ปด2+ภาพ)

เลือกต้ังคาการติดต้ังเร่ิมตน 
สําหรับรายงานการตรวจสอบ
ความถูกตองการสงสัญญาณ

51

Journal 
Period 
(ระยะเวลา 
บันทึก)

Journal 
Period 
(ระยะเวลาบันทึก)

ต้ังคาชวงสําหรับการพิมพ 
บันทึกโทรสารโดยอัตโนมัติ  
ถาคุณเลือกตัวเลือกอื่นนอก
จาก Off (ปด) และ 
Every 50 Faxes  
(ทุกๆ โทรสาร 50 แผน) 
คุณสามารถต้ังเวลาสําหรับ 
ตัวเลือกท่ีเลือกได  
ถาคุณเลือก 
Every 7 Days  
(ทุกๆ 7 วัน) คุณสามารถ 
ต้ังวันของสัปดาหได

ดูท่ี  

Time (เวลา)
Day (วัน)

Print 
Document 
(พิมพเอกสาร)

— — พิมพโทรสารรับเขาท่ีจัดเก็บ
ในหนวยความจํา

Remote Access 
(การเขาถึงระยะ 
ไกล)

— --- ต้ังคารหัสของคุณสําหรับ 
การเรียกดูจากระยะไกล

ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา

 uu คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช
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Fax (โทรสาร)

(ตอ)

Dial 
Restriction 
(การจํากัดการ 
ตอสาย)

Dial Pad 
(แปนหมุน)

Enter # Twice 
(ใส # สองคร้ัง)

On (เปด)

Off (ปด)*

คุณสามารถต้ังคาเคร่ืองให 
จํากัดการสงขอมูลโทรสาร 
หรือตองการใหผูใชใสหมาย
เลขสองคร้ังเพื่อปองกันการ
สงขอมูลผิดท่ีอยู

ดูท่ี  

Address Book 
(สมุดที่อยู)

Enter # Twice 
(ใส # สองคร้ัง)

On (เปด)

Off (ปด)*
Shortcuts 
(ทางลัด)

Enter # Twice 
(ใส # สองคร้ัง)

On (เปด)

Off (ปด)*
LDAP Server 
(เซิรฟเวอร 
LDAP)

Enter # Twice 
(ใส # สองคร้ัง)

On (เปด)

Off (ปด)*
Remaining 
Jobs (งานที ่
เหลือ)

— — ตรวจสอบวางานใดท่ีอยู 
ในหนวยความจํา และยกเลิก 
งานท่ีเลือก

Miscellaneous 
(เบ็ดเตล็ด)

Distinctive 
(ลักษณะเฉพาะ)

(สําหรับ 
ออสเตรเลีย 
สิงคโปรและ 
ฮองกง)

On (เปด)

Off (ปด)*

ใชบริการเสียงเรียกท่ี 
แตกตางของบริษัทท่ีให 
บริการทางดานโทรศัพท 
ใหคุณใชหมายเลขโทรออก
ดวยเสียงและหมายเลข 
โทรสารในโทรศัพท 
สายเดียว

63

68

FaxAbility

(สําหรับนิวซีแลนด 
เทาน้ัน)

On (เปด)

Off (ปด)*

ถาคุณมี FaxAbility จาก 
Telecom คุณสามารถใช 
ฟงกชั่นน้ีเพื่อจัดเก็บรูปแบบ 
เสียงเรียกเขาของหมายเลข
โทรสารได  
และถาคุณต้ังคาเปน On 
(เปด) คุณสามารถใช 
หมายเลขท่ีลงทะเบียนไว 
เทาน้ัน

66

Call Waiting 
(การรอสาย)

(สําหรับนิวซีแลนด 
เทาน้ัน)

On (เปด)

Off (ปด)*

ถาคุณมีบริการสายเรียกซอน 
รวมท้ัง FaxAbility ต้ังคาสาย 
เรียกซอนเปน On (เปด)

67

ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา

 uu คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช
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C

ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ระดับ4 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา
Network 
(เครือขาย)

Wired LAN 
(LAN 
แบบใชสาย)

TCP/IP BOOT Method 
(วิธีการบูต 
เครื่อง)

Auto 
(อัตโนมัติ)*

Static (คงท่ี)

RARP

BOOTP

DHCP

เลือกวิธีการบูต 
เคร่ืองท่ีตรงตาม 
ความตองการของ
คุณท่ีสุด

ดูท่ี  

IP Address 
(เลขที่อยูไอพี)

[000-255].

[000-255].

[000-255].

[000-255]

ปอนเลขท่ีอยูไอพี

Subnet Mask 
(ซับเน็ตมาสก)

[000-255].

[000-255].

[000-255].

[000-255]

ปอน Subnet 
mask

Gateway 
(เกตเวย)

[000-255].

[000-255].

[000-255].

[000-255]

ปอนท่ีอยูเกตเวย

Node Name 
(ช่ือโหนด)

BRNXXXXXXXX
XXXX

ปอนชื่อโหนด

WINS 
Configuration 
(การต้ังคา 
WINS)

Auto 
(อัตโนมัติ)*

Static (คงท่ี)

เลือกโหมดการ 
กําหนดคา WINS

WINS Server 
(เซิรฟเวอร 
WINS)

(Primary 
(หลัก))  
000.000.000.0
00

(Secondary 
(รอง))  
000.000.000.0
00

ระบุเลขท่ีอยูไอพี
ของเซิรฟเวอร 
WINS หลักหรือ 
รอง

DNS Server 
(เซิรฟเวอร DNS)

(Primary 
(หลัก))  
000.000.000.0
00

(Secondary 
(รอง))  
000.000.000.0
00

ระบุเลขท่ีอยูไอพี
ของเซิรฟเวอร 
DNS หลักหรือ 
รอง

 uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

 โปรดเขาไป Brother Solutions Center เพื่อดาวนโหลด Wi-Fi Direct™ Guide (คูมือการใชงาน Wi-Fi Direct™) ท่ี 
http://solutions.brother.com/

 โปรดเขาไป Brother Solutions Center เพื่อดาวนโหลดคูมือการเชื่อมตอกับเว็บไซต ท่ี http://solutions.brother.com/
การต้ังคาเร่ิมตนจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร่ืองหมายดอกจันกํากับอยู
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Network 
(เครือขาย)

(ตอ)

Wired LAN 
(LAN แบบใช 
สาย)

(ตอ)

TCP/IP

(ตอ)

APIPA On (เปด)*

Off (ปด)

จัดสรรเลขท่ีอยู 
ไอพีจากชวง 
local address 
ท่ีเชื่อมตอโดย 
อัตโนมัติ

ดูท่ี  

IPv6 (IPv6) On (เปด)

Off (ปด)*

เปดการใชงาน 
หรือปดการใชงาน
โพรโทคอล IPv6 
ถาคุณตองการใช
โพรโทคอล IPv6 
เขาไปท่ี 
http://solutions. 
brother.com/ 
สําหรับขอมูล 
เพิ่มเติม

Ethernet 
(อีเธอรเน็ต)

— Auto 
(อัตโนมัติ)*

100B-FD

100B-HD

10B-FD

10B-HD

เลือกโหมดเชื่อม
ตอ Ethernet

Wired 
Status 
(สถานะระบบ 
แบบใชสาย)

— Active 100B-FD 
(100B-FD 
ทํางาน)

Active 100B-HD 
(100B-HD 
ทํางาน)

Active 10B-FD 
(10B-FD 
ทํางาน)

Active 10B-HD 
(10B-HD 
ทํางาน)

Inactive 
(ไมทํางาน)

Wired OFF 
(ปดระบบ 
ใชสาย)

คุณสามารถดู 
สถานะเครือขาย 
แบบใชสาย 
ปจจุบัน

MAC Address 
(MAC 
แอดเดรส)

— — คุณสามารถดู 
MAC แอดเดรส 
ของเคร่ืองของ 
คุณได

WLAN TCP/IP BOOT Method 
(วิธีการบูต 
เครื่อง)

Auto 
(อัตโนมัติ)*

Static (คงท่ี)

RARP

BOOTP

DHCP

เลือกวิธีการบูต 
เคร่ืองท่ีตรงตาม 
ความตองการของ
คุณท่ีสุด

IP Address 
(เลขที่อยูไอพี)

[000-255].

[000-255].

[000-255].

[000-255]

ปอนเลขท่ีอยูไอพี

ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ระดับ4 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา

 uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

 โปรดเขาไป Brother Solutions Center เพื่อดาวนโหลด Wi-Fi Direct™ Guide (คูมือการใชงาน Wi-Fi Direct™) ท่ี 
http://solutions.brother.com/

 โปรดเขาไป Brother Solutions Center เพื่อดาวนโหลดคูมือการเชื่อมตอกับเว็บไซต ท่ี http://solutions.brother.com/
การต้ังคาเร่ิมตนจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร่ืองหมายดอกจันกํากับอยู
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C

Network 
(เครือขาย)

(ตอ)

WLAN

(ตอ)

TCP/IP

(ตอ)

Subnet Mask 
(ซับเน็ตมาสก)

[000-255].

[000-255].

[000-255].

[000-255]

ปอน Subnet 
mask

ดูท่ี  

Gateway 
(เกตเวย)

[000-255].

[000-255].

[000-255].

[000-255]

ปอนท่ีอยูเกตเวย

Node Name 
(ช่ือโหนด)

BRWXXXXXXXX
XXXX

ปอนชื่อโหนด

WINS 
Configuration 
(การต้ังคา 
WINS)

Auto 
(อัตโนมัติ)*

Static (คงท่ี)

เลือกโหมดการ 
กําหนดคา WINS

WINS Server 
(เซิรฟเวอร 
WINS)

(Primary 
(หลัก))  
000.000.000.0
00

(Secondary 
(รอง))  
000.000.000.0
00

ระบุเลขท่ีอยูไอพี
ของเซิรฟเวอร 
WINS หลักหรือ 
รอง

DNS Server 
(เซิรฟเวอร DNS)

(Primary 
(หลัก))  
000.000.000.0
00

(Secondary 
(รอง))  
000.000.000.0
00

ระบุเลขท่ีอยูไอพี
ของเซิรฟเวอร 
DNS หลักหรือ 
รอง

APIPA On (เปด)*

Off (ปด)

จัดสรรเลขท่ีอยู 
ไอพีจากชวง 
local address 
ท่ีเชื่อมตอโดย 
อัตโนมัติ

IPv6 (IPv6) On (เปด)

Off (ปด)*

เปดการใชงาน 
หรือปดการใชงาน
โพรโทคอล IPv6 
สําหรับ LAN 
แบบไรสาย  
ถาคุณตองการใช
โพรโทคอล IPv6 
เขาไปท่ี 
http://solutions. 
brother.com/ 
สําหรับขอมูล 
เพิ่มเติม

ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ระดับ4 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา

 uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

 โปรดเขาไป Brother Solutions Center เพื่อดาวนโหลด Wi-Fi Direct™ Guide (คูมือการใชงาน Wi-Fi Direct™) ท่ี 
http://solutions.brother.com/

 โปรดเขาไป Brother Solutions Center เพื่อดาวนโหลดคูมือการเชื่อมตอกับเว็บไซต ท่ี http://solutions.brother.com/
การต้ังคาเร่ิมตนจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร่ืองหมายดอกจันกํากับอยู
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Network 
(เครือขาย)

(ตอ)

WLAN

(ตอ)

WLAN Assistant 
(ตัวชวย 
WLAN)

— — คุณสามารถ 
กําหนดการต้ังคา 
เครือขายแบบ 
ไรสายโดยใช 
แผนซีดีรอมของ 
Brother

ดูท่ี  

Setup 
Wizard 
(ตัวชวยการ 
ต้ังคา)

— — คุณสามารถ 
กําหนดคา 
เซิรฟเวอรการ 
พิมพสําหรับ 
เครือขายแบบ 
ไรสายของคุณ

WPS/AOSS — — คุณสามารถ 
กําหนดคาการ 
ต้ังคาเครือขาย 
แบบไรสายไดงาย
ดายโดยใชปุมกด
เพียงปุมเดียว

WPS w/ 
PIN Code 
(WPS w/ 
รหัส PIN)

— — คุณสามารถ 
กําหนดคาการ 
ต้ังคาเครือขาย 
แบบไรสายไดงาย
ดายโดยใช WPS 
ท่ีมี PIN

WLAN Status 
(สถานะ 
WLAN)

Status (สถานะ) — คุณสามารถดู 
สถานะเครือขาย 
แบบไรสาย 
ปจจุบัน

Signal 
(สัญญาณ)

— คุณสามารถดู 
ความแรงของ 
สัญญาณเครือ 
ขายแบบไรสาย 
ปจจุบัน

SSID — คุณสามารถดู 
SSID ปจจุบัน

Comm. Mode 
(โหมดการ 
ส่ือสาร)

— คุณสามารถดู 
โหมดการสื่อสาร
ปจจุบัน

MAC Address 
(MAC 
แอดเดรส)

— — คุณสามารถดู 
MAC แอดเดรส 
ของเคร่ืองของ 
คุณได

ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ระดับ4 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา

 uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

 โปรดเขาไป Brother Solutions Center เพื่อดาวนโหลด Wi-Fi Direct™ Guide (คูมือการใชงาน Wi-Fi Direct™) ท่ี 
http://solutions.brother.com/

 โปรดเขาไป Brother Solutions Center เพื่อดาวนโหลดคูมือการเชื่อมตอกับเว็บไซต ท่ี http://solutions.brother.com/
การต้ังคาเร่ิมตนจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร่ืองหมายดอกจันกํากับอยู
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C

Network 
(เครือขาย)

(ตอ)

Wi-Fi Direct 
(Wi-Fi Direct)

Push Button 
(ปุมกด)

— — คุณสามารถ 
กําหนดคา 
เครือขาย WiFi 
Direct™ ไดงาย 
ดายโดยใชปุมกด
เพียงปุมเดียว

ดูท่ี  

PIN Code 
(รหัส PIN)

— — คุณสามารถ 
กําหนดคา 
เครือขาย WiFi 
Direct™ ไดงาย 
ดายโดยใช WPS 
ท่ีมี PIN

Manual 
(ดวยตนเอง)

— — คุณสามารถ 
กําหนดคา 
เครือขาย WiFi 
Direct™ ดวย 
ตนเอง

Group Owner 
(เจาของกลุม)

— On (เปด)

Off (ปด)*

ต้ังคาเคร่ืองพิมพ
ของคุณเปนเจา 
ของกลุม

Device 
Information 
(ขอมลู 
อุปกรณ)

Device Name 
(ช่ืออุปกรณ)

— คุณสามารถดูชื่อ 
อุปกรณของ 
เคร่ืองของคุณ

SSID — แสดง SSID 
ของเ จาของกลุม  
เมื่อเคร่ืองพิมพ 
ไมไดเชื่อมตอ 
จอสัมผัสจะ 
แสดง Not 
Connected 
(ไมไดเชื่อมตอ)

IP Address 
(เลขที่อยูไอพี)

— คุณสามารถดูเลข
ท่ีอยูไอพีปจจุบัน
จากเคร่ืองพิมพ 
ของคุณ

ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ระดับ4 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา

 uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

 โปรดเขาไป Brother Solutions Center เพื่อดาวนโหลด Wi-Fi Direct™ Guide (คูมือการใชงาน Wi-Fi Direct™) ท่ี 
http://solutions.brother.com/

 โปรดเขาไป Brother Solutions Center เพื่อดาวนโหลดคูมือการเชื่อมตอกับเว็บไซต ท่ี http://solutions.brother.com/
การต้ังคาเร่ิมตนจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร่ืองหมายดอกจันกํากับอยู
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Network 
(เครือขาย)

(ตอ)

Wi-Fi Direct 
(Wi-Fi Direct)

(ตอ)

Status Inf
ormation 
(ขอมูล 
สถานะ)

Status (สถานะ) G/O Active 
(G/O ทํางาน) 
(**)

Client 
Active 
(ไคลเอนต 
ทํางาน)

Not 
Connected 
(ไมไดเชื่อมตอ)

Off (ปด)

** = จํานวน 
อุปกรณ

คุณสามารถดู 
สถานะเครือขาย 
WiFi Direct™ 
ปจจุบัน

ดูท่ี  

Signal 
(สัญญาณ)

Strong (แรง)

Medium (กลาง)

Weak (ออน)

None (ไมมี)

คุณสามารถดู 
ความแรงสัญญาณ
เครือขาย WiFi 
Direct™ ปจจุบัน 
เมื่อเคร่ืองพิมพ  
ของคุณทําหนาท่ี 
เปนเจาของกลุม 
จอสัมผัสจะแสดง 
Strong (แรง) 
เสมอ

I/F Enable 
(เปดใชงาน 
I/F)

— On (เปด)

Off (ปด)*

เปดการใชงาน 
หรือปดการใชงาน
การเชื่อมตอ WiFi 
Direct™

ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ระดับ4 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา

 uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

 โปรดเขาไป Brother Solutions Center เพื่อดาวนโหลด Wi-Fi Direct™ Guide (คูมือการใชงาน Wi-Fi Direct™) ท่ี 
http://solutions.brother.com/

 โปรดเขาไป Brother Solutions Center เพื่อดาวนโหลดคูมือการเชื่อมตอกับเว็บไซต ท่ี http://solutions.brother.com/
การต้ังคาเร่ิมตนจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร่ืองหมายดอกจันกํากับอยู
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C

Network 
(เครือขาย)

(ตอ)

E-mail/IFAX 
(อีเมล/IFAX)

(มีใหหลังจาก 
ดาวนโหลด IFAX)

Mail 
Address 
(ที่อยู 
ไปรษณีย)

— — ใสท่ีอยูไปรษณีย 
(สูงสุด 60 
ตัวอักษร)

ดูท่ี  

Setup 
Server 
(ต้ังคา 
เซิรฟเวอร)

SMTP Server 
(เซิรฟเวอร 
SMTP)

Name (ชื่อ)  
(สูงสุด 30 
ตัวอักษร)

IP Address 
(เลขท่ีอยูไอพี) 
[000-255] 
[000-255]. 
[000-255]. 
[000-255]

ปอนท่ีอยู 
เซิรฟเวอร SMTP

SMTP Port 
(พอรต SMTP)

[00001-65535] ปอนหมายเลข 
พอรต SMTP

Auth. for 
SMTP (ยืนยัน 
ตัวตนสําหรับ 
SMTP)

None (ไมมี)*

SMTP-AUTH 
(SMTP-AUTH)

POP bef. 
SMTP 
(POP bef. 
SMTP)

เลือกวิธีการรักษา
ความปลอดภัย 
สําหรับการแจง 
เตือนทางอีเมล

SMTP SSL/TLS None (ไมมี)*

SSL

TLS

สงหรือรับอีเมล 
ผานอีเมล 
เซิรฟเวอรท่ีตอง 
การใชการส่ือสาร 
SSL/TLS 
ท่ีปลอดภัย

Verify 
SMTPCert. 
(ตรวจสอบยืนยัน 
STMPCert.)

On (เปด)

Off (ปด)*

ตรวจสอบใบ 
รับรองเซิรฟเวอร 
SMTP โดย 
อัตโนมัติ

POP3 Server 
(เซิรฟเวอร 
POP3)

Name (ชื่อ)  
(สูงสุด 
30 ตัวอักษร)

IP Address 
(เลขท่ีอยูไอพี)  
[000-255] 
[000-255]. 
[000-255]. 
[000-255]

ปอนท่ีอยู 
เซิรฟเวอร POP3

POP3 Port 
(พอรต POP3)

[00001-65535] ปอนหมายเลข 
พอรต POP3

Mailbox Name 
(ช่ือกลอง 
จดหมาย)

— ใสชื่อกลอง 
จดหมาย (สูงสุด 
60 ตัวอักษร)

Mailbox 
Password 
(รหัสผานกลอง 
จดหมาย)

— ใสรหัสผานเพื่อ 
ลงชื่อเขาใช 
เซิรฟเวอร POP3 
(สูงสุด 32 
ตัวอักษร)

ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ระดับ4 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา

 uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

 โปรดเขาไป Brother Solutions Center เพื่อดาวนโหลด Wi-Fi Direct™ Guide (คูมือการใชงาน Wi-Fi Direct™) ท่ี 
http://solutions.brother.com/

 โปรดเขาไป Brother Solutions Center เพื่อดาวนโหลดคูมือการเชื่อมตอกับเว็บไซต ท่ี http://solutions.brother.com/
การต้ังคาเร่ิมตนจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร่ืองหมายดอกจันกํากับอยู
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Network 
(เครือขาย)

(ตอ)

E-mail/IFAX 
(อีเมล/IFAX)

(มีใหหลังจาก 
ดาวนโหลด IFAX)

(ตอ)

Setup 
Server 
(ต้ังคา 
เซิรฟเวอร)

(ตอ)

POP3 SSL/TLS None (ไมมี)*

SSL

TLS

คุณสามารถสง 
หรือรับอีเมลผาน
อีเมลเซิรฟเวอรท่ี
ตองการใชการ 
ส่ือสาร SSL/TLS 
ท่ีปลอดภัย

ดูท่ี  

Verify POP3  
Cert. (ตรวจ 
สอบยืนยัน POP3 
Cert.)

On (เปด)

Off (ปด)*

ตรวจสอบใบ 
รับรองเซิรฟเวอร 
POP3 โดย 
อัตโนมัติ

APOP (APOP) On (เปด)

Off (ปด)*

เปดการใชงาน 
หรือปดการใชงาน 
APOP

Setup Mail RX 
(ต้ังคา 
จดหมาย RX)

Auto Polling 
(การดึงขอมูล 
โดยอัตโนมัติ)

Auto 
Polling 
(การดึงขอมูล 
โดยอัตโนมัติ)     
(ตัวเลือก)

On (เปด)*

Off (ปด)

ตรวจสอบ 
เซิรฟเวอร POP3 
เพื่อดูวามี 
ขอความใหมหรือ
ไมโดยอัตโนมัติ

(เมื่อเลือกเปด)  
Poll 
Frequency 
(ความถ่ีการดึง)  
(ตัวเลือก)

1Min (1 นาที)

3Mins (3 นาที)

5Mins (5 นาที)

10Mins 
(10นาที)*

30Mins 
(30 นาที)

60Mins 
(60 นาที)

ต้ังคาชวงการ 
ตรวจสอบ 
ขอความใหมบน 
เซิรฟเวอร POP3

Header (หัวขอ) All (ท้ังหมด)

Subject+From+To 
(หัวขอ+จาก+ 
ถึง)

None (ไมมี)*

เลือกเน้ือหาของ 
สวนหัวจดหมาย 
ท่ีจะพิมพ

Delete 
Error Mail 
(ลบเมลที ่
ผิดพลาด)

On (เปด)*

Off (ปด)

ลบจดหมายท่ี 
ผิดพลาดโดย 
อัตโนมัติ

Notification 
(การแจงเตือน)

On (เปด)

MDN

Off (ปด)*

รับขอความ 
การแจงเตือน

ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ระดับ4 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา

 uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

 โปรดเขาไป Brother Solutions Center เพื่อดาวนโหลด Wi-Fi Direct™ Guide (คูมือการใชงาน Wi-Fi Direct™) ท่ี 
http://solutions.brother.com/

 โปรดเขาไป Brother Solutions Center เพื่อดาวนโหลดคูมือการเชื่อมตอกับเว็บไซต ท่ี http://solutions.brother.com/
การต้ังคาเร่ิมตนจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร่ืองหมายดอกจันกํากับอยู
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C

Network 
(เครือขาย)

(ตอ)

E-mail/IFAX 
(อีเมล/IFAX)

(มีใหหลังจาก 
ดาวนโหลด IFAX)

(ตอ)

Setup 
Mail TX 
(ต้ังคา 
จดหมาย TX)

Sender 
Subject 
(หัวขอผูสง)

— แสดงหัวขอท่ี 
แนบมากับขอมูล 
โทรสาร 
อินเทอรเน็ต

ดูท่ี  

Size Limit 
(จํากัดขนาด)

On (เปด)

Off (ปด)*

จํากัดขนาด 
เอกสารอีเมล

Notification 
(การแจงเตือน)

On (เปด)

Off (ปด)*

สงขอความการ 
แจงเตือน

Setup Relay 
(รีเลยการ 
ต้ังคา)

Relay 
Broadcast 
(สงตอการ 
กระจาย 
สัญญาณ)

On (เปด)

Off (ปด)*

หนวงเวลา 
เอกสารไปยัง 
เคร่ืองโทรสารอื่น
ผานอินเทอรเน็ต

Relay Domain 
(รีเลยโดเมน)

— ลงทะเบียนชื่อ 
โดเมน

Relay Report 
(รีเลยรายงาน)

On (เปด)

Off (ปด)*

พิมพรายงานการ
กระจายสัญญาณ
แบบหนวงเวลา

Manual POP3 
Receive 
(รบั POP3 
ดวยตนเอง)

— — เขาถึงเซิรฟเวอร 
POP3 และยืนยัน 
วาไดรับอีเมลหรือ
ไม

Web Connect 
Settings 
(การต้ังคา 
การเช่ือม 
ตอเว็บ)

Proxy 
Settings 
(การต้ังคา 
พร็อกซ่ี)

Proxy 
Connection 
(การเช่ือมตอ 
พร็อกซ่ี)

On (เปด)

Off (ปด)*

คุณสามารถ 
เปล่ียนแปลงการ
ต้ังคาการเชื่อมตอ
เว็บได

ดูท่ี  

Address (ที่อยู) —
Port (พอรต) —
User Name 
(ช่ือผูใช)

—

Password 
(รหัสผาน)

—

Network I/F 
(เครือขาย I/F)

— — Wired LAN 
(LAN แบบ 
ใชสาย)*

WLAN

คุณสามารถเลือก
ประเภทของการ 
เชื่อมตอเครือขาย

ดูท่ี  

Network 
Reset 
(รีเซ็ตเครือขาย)

— — Yes (ใช)

No (ไม)

เรียกคืนการต้ังคา
เครือขายท้ังหมด
ไปท่ีคาเร่ิมตน 
จากโรงงาน

ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ระดับ4 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา

 uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

 โปรดเขาไป Brother Solutions Center เพื่อดาวนโหลด Wi-Fi Direct™ Guide (คูมือการใชงาน Wi-Fi Direct™) ท่ี 
http://solutions.brother.com/

 โปรดเขาไป Brother Solutions Center เพื่อดาวนโหลดคูมือการเชื่อมตอกับเว็บไซต ท่ี http://solutions.brother.com/
การต้ังคาเร่ิมตนจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร่ืองหมายดอกจันกํากับอยู
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 All Settings (การต้ังคาทั้งหมด) (ตอ) C

ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา
Print Reports 
(รายงานการ 
พิมพ)

XMIT Verify 
(ตรวจสอบยืนยัน 
XMIT)

— — พิมพรายการและรายงาน 
เหลาน้ี

ดูท่ี  

Address Book 
(สมุดที่อยู)

— —

Fax Journal 
(บันทึกโทรสาร)

— —

User Settings 
(การต้ังคาผูใช)

— —

Network 
Configuration 
(การกําหนดคา 
เครือขาย)

— —

WLAN Report 
(รายงาน WLAN)

— —

Caller ID 
history 
(ประวั ติรหัส 
ผูโทร)

(สามารถใชไดบาง
ประเทศเทาน้ัน)

— —

Machine Info. 
(ขอมูลเครื่อง)

Serial No. 
(หมายเลข 
เครื่อง)

— — ชวยใหคุณตรวจสอบ 
หมายเลขของตัวเคร่ืองจาก 
เคร่ืองพิมพของคุณ

142

Firmware 
Version 
(เวอรช่ัน 
เฟรมแวร)

Main Version 
(เวอรช่ันหลัก)

— ชวยใหคุณตรวจสอบเวอรชั่น
ของเฟรมแวรจากเคร่ืองพิมพ
ของคุณ

142

Initial Setup 
(การต้ังคา 
เริ่มตน)

Date & Time 
(วันที่และเวลา)

Date (วันที่) — ต้ังวันท่ีและเวลาบนจอสัมผัส 
และท่ีสวนหัวโทรสารท่ี 
คุณสง

107

Time (เวลา) —

Clock Type 
(ชนิดของ 
นาฬิกา)

12h Clock 
(นาฬิกาแบบ 12 
ชั่วโมง)

24h Clock 
(นาฬิกาแบบ 24 
ช่ัวโมง)*

Daylight Save 
(ประหยัดแสง 
กลางวัน)

(ไมสามารถใชได 
ในแอฟริกาใต)

Forward Hour 
(ชั่วโมงลวงหนา)

Backward Hour 
(ชั่วโมงยอนหลัง)

เปล่ียนการปรับเวลาตาม 
แสงอาทิตยดวยตนเอง

ดูท่ี  

Auto Daylight 
(แสงกลางวัน 
อัตโนมัติ)

On (เปด)*

Off (ปด)

เปล่ียนการปรับเวลาตาม 
แสงอาทิตยโดยอัตโนมัติ

Time Zone 
(เขตเวลา)

— ต้ังคาเขตเวลาสําหรับ 
ประเทศของคุณ

ดูท่ี  

 uu คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช

 uu คูมือการติดต้ังเคร่ืองอยางงาย

 uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

การต้ังคาเร่ิมตนจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร่ืองหมายดอกจันกํากับอยู
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Initial Setup 
(การต้ังคา 
เริ่มตน)

(ตอ)

Station ID 
(ID สถานี)

Fax (โทรสาร)

Name (ชื่อ)

— ใสชื่อและหมายเลขโทรสาร
ของคุณท่ีจะปรากฏในแตละ
หนาท่ีคุณสงโทรสาร

ดูท่ี  

Tone/Pulse 
(โทน/พัลส)

(ไมสามารถใชได 
ในนิวซีแลนด)

— Tone (โทน)*

Pulse (พัลส)

เลือกโหมดการตอสาย

Dial Tone 
(เสียงสัญญาณ 
ตอเลขหมาย)

— Detection 
(การตรวจหา)

No Detection 
(ไมมีการ 
ตรวจหา)*

เปดหรือปดการตรวจหาเสียง
สัญญาณตอเลขหมาย

141

Dial Prefix 
(คาตัวเลขที่ใช 
ในการตัดสาย 
เพ่ือโทรออก)

(ไมสามารถใชได 
ในแอฟริกาใต)

— On (เปด)

Off (ปด)*

ต้ังคาหมายเลขนําหนาท่ีจะ 
เพิ่มหนาหมายเลขโทรสาร 
ทุกคร้ังท่ีคุณหมุนโทรออก

ดูท่ี  

Phone Line 
Set (ต้ังคาสาย 
โทรศัพท)

(สําหรับแอฟริกาใต
เทาน้ัน)

— Normal 
(ธรรมดา)*

PBX (PBX)

ISDN

เลือกชนิดสายโทรศัพท 71

Compatibility 
(ความสามารถใช
งานดวยกันได)

— High (สูง)*

Normal (ธรรมดา)

Basic(for 
VoIP) (พื้นฐาน 
(สําหรับ VoIP)

ปรับความเร็วของโมเด็ม 
เพื่อชวยแกปญหาการสง 
สัญญาณ

141

Reset (รีเซ็ต) Machine Reset 
(การต้ังคาเครื่อง 
ใหม)

Yes (ใช)

No (ไม)

คุณสามารถต้ังคาเคร่ืองท่ี 
คุณตองการเปล่ียนแปลงท้ัง
หมดใหม เชน วันท่ีและเวลา 
และการชะลอเสียงเรียกเขา

142

Network 
(เครือขาย)

Yes (ใช)

No (ไม)

ต้ังคาเซิรฟเวอรการพิมพ 
กลับไปเปนคาเร่ิมตนจาก 
โรงงาน เชน รหัสผานและ 
ขอมูลเลขท่ีอยูไอพี

Address Book 
& Fax (สมุดที่อยู 
และโทรสาร)

Yes (ใช)

No (ไม)

ลบหมายเลขและโทรสารใน
สมุดท่ีอยูท่ีจัดเก็บไวท้ังหมด 
เรียกคืน ID สถานี รายการ 
ในสมุดท่ีอยู รายงานการ 
ตรวจสอบความถูกตอง 
การสงสัญญาณ และบันทึก 
โทรสารกลับไปเปนคาเร่ิมตน
จากโรงงาน

All Settings 
(การต้ังคา 
ทั้งหมด)

Yes (ใช)

No (ไม)

ต้ังคาการต้ังคาเคร่ืองกลับไป
เปนคาเร่ิมตนจากโรงงาน

Local 
Language 
(ภาษาทองถิ่น)

(ข้ึนอยูกับประเทศ 
ของคุณ)

— (เลือกภาษาท่ีคุณ 
ตองการใช)

อนุญาตใหคุณเปล่ียนภาษา 
จอสัมผัสเปนภาษาของ 
ประเทศคุณ

ดูท่ี  

ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา

 uu คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช

 uu คูมือการติดต้ังเคร่ืองอยางงาย

 uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

การต้ังคาเร่ิมตนจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร่ืองหมายดอกจันกํากับอยู
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 Fax (โทรสาร) (เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกต้ังเปน ปด) C

ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา
Redial (โทรซํ้า) 
(Pause (หยุด 
ช่ัวคราว))

— — — เรียกซํ้าหมายเลขสุดทายท่ี 
ตอสาย เมื่อคุณใสหมายเลข 
โทรสารหรือหมายเลข 
โทรศัพทในแผงสัมผัส 
Redial (โทรซํ้า) 
จะเปล่ียนเปน Pause 
(หยุดชั่วคราว) บนจอสัมผัส 
กด Pause (หยุดชั่วคราว) 
เมื่อคุณตองการใหมีการ 
ชะลอขณะท่ีตอหมายเลข 
เชน เมื่อมีรหัสการเขาใชงาน 
และหมายเลขบัตรเครดิต 
คุณยังสามารถจัดเก็บการ 
หยุดชั่วคราวน้ีไดเมื่อคุณ 
ต้ังคาท่ีอยู

78

Hook 
(ปุมวางสาย)

(ไมสามารถใชได 
ในแอฟริกาใต)

— — — กดกอนโทรออกหากคุณตอง
การฟงเพื่อตรวจสอบวา 
เคร่ืองโทรสารมีการตอบรับ 
หรือไม แลวกด Fax 
Start (เร่ิมตนโทรสาร)

ดูท่ี  

Tel (โทรศัพท) 
(R)

(สําหรับแอฟริกาใต
เทาน้ัน)

— — — Tel (โทรศัพท) เปล่ียนเปน 
R เมื่อ PBX ถูกเลือกเปนชนิด 
สายโทรศัพท คุณสามารถ 
ใช R เพื่อเขาถึงสายนอก 
หรือโอนสายไปยังโทรศัพท
ท่ีตอแยกออกจากตัวเคร่ือง 
อื่นเมื่อเชื่อมตอกับ PBX

71

 uu คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช
การต้ังคาเร่ิมตนจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร่ืองหมายดอกจันกํากับอยู
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Address Book 
(สมุดที่อยู)

  
(Search: 
(คนหา))

— — เมื่อปด LDAP การคนหาจะ 
กระทําภายในสมุดท่ีอยู 
ภายในเคร่ือง เมื่อเปด LDAP 
การคนหาจะกระทําภายใน 
สมุดท่ีอยูภายในเคร่ืองและ 
เซิรฟเวอร LDAP

77

Detail 
(รายละเอียด)

(จะปรากฏข้ึนเมื่อ 
เปด LDAP เทาน้ัน) 

— แสดงรายละเอียดขอมูล 
เกี่ยวกับท่ีอยูท่ีเลือก

Edit (แกไข) — Add New 
Address 
(เพิ่มท่ีอยูใหม)

จัดเก็บหมายเลขในสมุดท่ีอยู 
เพื่อใหคุณสามารถตอ 
เลขหมายโดยการกด 
Address Book 
(สมุดท่ีอยู) บนจอสัมผัส 
(และ Apply (ดําเนินการ) 
จากน้ัน Fax Start 
(เร่ิมตนโทรสาร))

80

Setup Groups 
(กลุมการต้ังคา)

คุณสามารถต้ังคาหมายเลข 
กลุมสําหรับการกระจาย 
สัญญาณ

ดูท่ี  

Change (เปล่ียน) คุณสามารถเปล่ียนหมาย 
เลขในสมุดท่ีอยู

81

Delete (ลบ) คุณสามารถลบหมายเลขใน
สมุดท่ีอยู

— Apply 
(ดําเนินการ)

— คุณสามารถสงโทรสารโดย 
ใชสมุดท่ีอยู

77

Call History 
(ประวัติการโทร)

Outgoing Call 
(สายโทรออก) 

Apply 
(ดําเนินการ)

— คุณสามารถเ ลือกหมายเลข 
จากประวัติการโทรออก 
จากน้ันสงโทรสารออกไปยัง
หมายเลขน้ัน เพิ่มเขาไปยัง 
สมุดท่ีอยูหรือลบออก

78

Edit (แกไข) Add to 
Address Book 
(เพิ่มไปยังสมุด 
ท่ีอยู)

Delete (ลบ)
Caller ID 
history 
(ประวั ติรหัส 
ผูโทร)

(สามารถใชไดบาง
ประเทศเทาน้ัน)

Apply 
(ดําเนินการ)

— คุณสามารถเ ลือกหมายเลข 
จากประวัติรหัสผูโทร จากน้ัน 
สงโทรสารออกไปยัง 
หมายเลขน้ัน เพิ่มเขาไปยัง 
สมุดท่ีอยูหรือลบออก

79

Edit (แกไข) Add to 
Address Book 
(เพิ่มไปยังสมุด 
ท่ีอยู)

Delete (ลบ)

ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา

 uu คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช
การต้ังคาเร่ิมตนจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร่ืองหมายดอกจันกํากับอยู
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Options 
(ตัวเลือก)

Fax 
Resolution 
(ความละเอียด 
โทรสาร)

— Standard 
(มาตรฐาน)*

Fine (ละเอียด)

S.Fine (ละเอียด 
มาก)

Photo (ภาพถาย)

ต้ังคาความละเอียดสําหรับ 
โทรสารสงออก

ดูท่ี  

Contrast 
(ความคมชัด)

— Auto 
(อัตโนมัติ)*

Light (สวาง)

Dark (มืด)

เปล่ียนความสวางของ 
โทรสารท่ีคุณสง

Glass Scan 
Size (ขนาด 
สแกนกระจก 
สแกน)

— A4*

A3

Letter (Letter)

Legal (Legal)

Ledger

ต้ังคาขนาดสแกนกระจก 
สแกนสําหรับโทรสาร

49

Broadcasting 
(การกระจาย 
สัญญาณ)

Add Number 
(เพิ่มหมายเลข)

Add Number 
(เพิ่มหมายเลข)

คุณสามารถสงขอความ 
โทรสารเดียวกันไปยัง 
หมายเลขโทรสารมากกวา 
หน่ึงหมายเลข

ดูท่ี  

Add from 
Address book 
(เพิ่มจากสมุดท่ีอยู)
Search in 
Address book 
(คนหาในสมุด 
ท่ีอยู)

Preview (เรียกดู 
ตัวอยาง)

— On (เปด)

Off (ปด)*

คุณสามารถเรียกดูตัวอยาง 
ขอความโทรสารกอนท่ีคุณ 
จะสง

50

Colour Setting 
(การต้ังคาสี)

— Mono (ขาวดํา)*

Colour (สี)

ต้ังคาใหสงโทรสารเปนขาว 
ดําหรือสี

49

Delayed Fax 
(หนวงเวลา 
โทรสาร)

Delayed Fax 
(หนวงเวลา 
โทรสาร)

On (เปด)

Off (ปด)*

ต้ังคาเวลาของวันในรูปแบบ 
12 ชั่วโมงหรือ 24 ชั่วโมง 
ท่ีจะสงโทรสารท่ีชะลอ 
การสง

ดูท่ี  

Set Time 
(ต้ังเวลา)

—

Batch TX 
(แบทช TX)

— On (เปด)

Off (ปด)*

รวมโทรสารท่ีชะลอท่ีสงออก
ไปยังหมายเลขโทรสารเดียว
กันพรอมกันในการสงหน่ึง 
คร้ัง

Real Time TX 
(TX เวลาจริง)

— On (เปด)

Off (ปด)*

คุณสามารถสงโทรสารโดย 
ไมใชหนวยความจํา

Polled TX 
(ดึงขอมูล TX)

— Standard 
(มาตรฐาน)

Secure (นิรภัย)

Off (ปด)*

ต้ังคาเอกสารบนเคร่ืองของ 
คุณท่ีจะเรียกดูจากเคร่ือง 
โทรสารเคร่ืองอื่น

ดูท่ี  

Polling RX 
(การดึงสัญญาณ 
RX)

— Standard 
(มาตรฐาน)

Secure (นิรภัย)

Timer 
(ตัวจับเวลา)

Off (ปด)*

ต้ังคาเคร่ืองของคุณเพื่อดึง 
สัญญาณเคร่ืองโทรสารอื่น

ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา

 uu คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช
การต้ังคาเร่ิมตนจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร่ืองหมายดอกจันกํากับอยู
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Options (ตัวเลือก)

(ตอ)

Overseas Mode 
(โหมดตางประเทศ)

— On (เปด)

Off (ปด)*

ถาคุณประสบปญหาในการ 
สงโทรสารไปตางประเทศ 
ต้ังคาน้ีไปท่ี On (เปด)

ดูท่ี  

Call History 
(ประวัติการโทร)

Outgoing Call 
(สายโทรออก) 

Apply (ดําเนินการ) คุณสามารถเ ลือกหมายเลข 
จากประวัติการโทรออก 
จากน้ันสงโทรสารออกไปยัง
หมายเลขน้ัน เพิ่มเขาไปยัง 
สมุดท่ีอยูหรือลบออก

Edit (แกไข)

(ตัวเลือก)

Add to Address 
Book (เพ่ิมไปยัง 
สมดุท่ีอยู)

Delete (ลบ)
Caller ID 
history 
(ประวั ติรหัส 
ผูโทร)

(สามารถใชไดบาง
ประเทศเทาน้ัน)

Apply 
(ดําเนินการ)

คุณสามารถเ ลือกหมายเลข 
จากประวัติรหัสผูโทร จากน้ัน 
สงโทรสารออกไปยังหมาย 
เลขน้ัน เพิ่มเขาไปยังสมุด 
ท่ีอยูหรือลบออก

Edit (แกไข)

(ตัวเลือก)

Add to Address 
Book (เพ่ิมไปยัง 
สมดุท่ีอยู)

Delete (ลบ)
Address Book 
(สมุดที่อยู)

  
(Search: 
(คนหา))

— การคนหาจะกระทําภายใน 
สมุดท่ีอยู

77

Edit (แกไข) Add New Address 
(เพิม่ท่ีอยูใหม)

คุณสามารถจัดเก็บหมายเลข
ในสมุดท่ีอยู เพื่อใหคุณ 
สามารถตอเลขหมายโดย 
การกด Address Book 
(สมุดท่ีอยู) บนจอสัมผัส 
(และ Apply (ดําเนินการ) 
จากน้ัน Fax Start 
(เร่ิมตนโทรสาร))

80

Setup Groups 
(กลุมการต้ังคา)

คุณสามารถต้ังคาหมายเลข 
กลุมสําหรับการกระจาย 
สัญญาณ

ดูท่ี  

Change (เปล่ียน) คุณสามารถเปล่ียนหมายเลข
ในสมุดท่ีอยู

81

Delete (ลบ) คุณสามารถลบหมายเลข 
ในสมุดท่ีอยู

— Apply 
(ดําเนินการ)

คุณสามารถสงโทรสารโดย 
ใชสมุดท่ีอยู

77

Set New 
Default (ต้ังคา 
เริ่มตนใหม)

— Yes (ใช)

No (ไม)

คุณสามารถบันทึกการต้ังคา
โทรสารของคุณ

ดูท่ี  

Factory Reset 
(รีเซ็ตคาที่ต้ังจาก
โรงงาน)

— Yes (ใช)

No (ไม)

คุณสามารถเรียกคืนการ 
ต้ังคาท้ังหมดกลับไปเปน 
คาเร่ิมตนจากโรงงานได

Save as 
Shortcut (บนัทกึ 
เปนทางลัด)

— — — บันทึกการต้ังคาปจจุบันเปน
ทางลัด

ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา

 uu คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช
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 Fax (โทรสาร) (เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกต้ังเปน เปด) C

 Copy (สําเนา) C

ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา
Sending Faxes 
(การสงโทรสาร)

(ดูท่ี Fax (โทรสาร) (เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกต้ังเปน ปด) uu หนา 164)

Received 
Faxes 
(โทรสารที่ไดรับ)

Print/Delete 
(พิมพ/ลบ)

Print All 
(New Faxes) 
(พิมพโทรสาร 
ใหมทั้งหมด)

— พิมพโทรสารใหมท่ีไดรับ 59

Print All 
(Old Faxes) 
(พิมพทั้งหมด 
(โทรสารเกา))

— พิมพโทรสารเกาท่ีไดรับ

Delete All 
(New Faxes) 
(ลบโทรสารใหม 
ทั้งหมด)

— ลบโทรสารใหมท่ีไดรับ 59

Delete All 
(Old Faxes) 
(ลบทั้งหมด 
(โทรสารเกา))

— ลบโทรสารเกาท่ีไดรับ

Address Book 
(สมุดที่อยู)

(ดูท่ี Address Book (สมุดท่ีอยู) ใน Fax (โทรสาร) (เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกต้ังเปน ปด) 
uu หนา 164)

Call History 
(ประวัติการโทร)

(ดูท่ี Call History (ประวัติการโทร) ใน Fax (โทรสาร) (เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกต้ังเปน ปด) 
uu หนา 164)

การต้ังคาเร่ิมตนจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร่ืองหมายดอกจันกํากับอยู

ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา
Options 
(ตัวเลือก)

ADF HighSpeed 
Mode (โหมด 
ความเร็วสูงของ 
ADF (ถาดปอน 
เอกสาร 
อัตโนมัติ))

— On (เปด)

Off (ปด)*

คุณสามารถทําสําเนา 
เอกสารขนาด A4 หรือ 
Letter ไดเร็วกวาโดยการวาง 
ขอบดานยาวลงใน ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) 
กอน

84

Quality 
(คุณภาพ)

— Normal 
(ธรรมดา)*

Best (ดีท่ีสุด)

เลือกความละเอียดสําเนา 
สําหรับสําเนาถัดไป

ดูท่ี  

Paper Type 
(ชนิดกระดาษ)

— Plain Paper 
(กระดาษธรรมดา)*

Inkjet Paper 
(กระดาษอิงคเจ็ท)

Brother BP71

Other Glossy 
(กระดาษเคลือบ 
มันอื่นๆ)

Transparency 
(แผนใส)

(MFC-J3720/ 
MFC-J6720DW 
เมื่อ Tray #2 
(ถาด #2) 
ถูกเลือกใน 
Tray Select 
(เลือกถาด))  

Plain Paper 
(กระดาษธรรมดา)

เลือกชนิดของกระดาษท่ี 
ตรงกับกระดาษท่ีอยูในถาด

83

 uu คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช
การต้ังคาเร่ิมตนจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร่ืองหมายดอกจันกํากับอยู



ตารางการต้ังคาและคุณสมบัติ 

169

C

Options 
(ตัวเลือก)

(ตอ)

Paper Size 
(ขนาดกระดาษ)

— A4*

A5

A3

10x15cm

Letter (Letter)

Legal (Legal)

Ledger

(MFC-J3720/ 
MFC-J6720DW 
เมื่อ Tray #2 
(ถาด #2) 
ถูกเลือกใน 
Tray Select 
(เลือกถาด))

A4*

A3

Letter (Letter)

Legal (Legal)

Ledger

เลือกขนาดกระดาษที่ตรงกับ
กระดาษท่ีอยูในถาด

83

Tray Select 
(เลือกถาด)

(MFC-J3720/ 
MFC-J6720DW)

— Tray #1  
(ถาด #1)

Tray #2  
(ถาด #2)

Auto Tray Sel
ect (เลือกถาด 
อัตโนมัติ)*

เลือกถาดท่ีจะใชสําหรับ 
โหมดสําเนา

84

Enlarge/Reduce 
(เพ่ิมขนาด/ลด 
ขนาด)

100%* — — ดูท่ี  
Enlarge (ขยาย) 198% 10x15cm i A4

186% 10x15cm i Letter

141% A4iA3, A5iA4

คุณสามารถเลือกอัตราสวน 
การขยายสําหรับสําเนา 
ถัดไป

Reduce (ลด) 97% Letter i A4

93% A4 i Letter

83% Legal i A4

69% A3 i A4, 
A4 i A5

47% A4 i 10x5cm

คุณสามารถเลือกอัตราสวน 
การยอสําหรับสําเนาถัดไป

Fit to Page 
(การยอใหพอดี 
หนา)

— เคร่ืองของคุณจะปรับขนาด 
สําเนาถัดไปใหเทากับขนาด
กระดาษท่ีคุณต้ังคา

Custom 
(25-400%) 
(กําหนดเอง)

— คุณสามารถเลือกอัตราสวน 
การยอหรือการขยายสําหรับ
ชนิดของเอกสารของคุณได

ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา

 uu คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช
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Options 
(ตัวเลือก)

(ตอ)

Density 
(ความเขม)

—  ปรับความเขมของสําเนา ดูท่ี  

Stack/Sort 
(จัดกอง/ 
เรียงชุด)

— Stack (การเรียง 
กระดาษ)*

Sort (เรียง)

คุณสามารถเลือกวาจะจัด 
เรียงหรือกองซอนสําเนา 
แบบหลายชุด

Page Layout 
(จัดรูปแบบหนา)

— Off(1in1) (ปด 
(1 ใน 1))*

2in1 
(Portrait)  
(2 ใน 1 (แนวต้ัง))

2in1(Landscape) 
(2 ใน 1 (แนวนอน))

2in1(ID)  
(2 ใน 1 (ID))

4in1 
(Portrait) (4 
ใน 1 (แนวต้ัง))

4in1(Landscape) 
(4 ใน 1 (แนวนอน))

1 to 2 (1 ถึง 2)

Poster(2x1) 
(โปสเตอร(2x1))

Poster(2x2) 
(โปสเตอร(2x2))

Poster(3x3) 
(โปสเตอร(3x3))

คุณสามารถทําสําเนาแบบ  
N in 1 (การจัดหนากระดาษ 
ในหนาเดียว), 2 in 1 ID  
(2 ใน 1 (ID)), 1 to 2  
(1 ถึง 2) หรือโปสเตอร

Layout Format 
(รูปแบบการ 
จัดวาง)

(เมื่อคุณต้ังคา 
Ledger หรือ A3 
และจากน้ันเลือก 
2 in 1 (2 ใน 1) 
หรือโปสเตอร 2x2)

— (เมื่อเลือก 2 in 1)

Ledgerx2 i Ledgerx1

Letterx2 i Ledgerx1 
(Ledgerx1)

A3x2 i A3x1

A4x2 i A3x1

(เมื่อเลือกโปสเตอร
2x2)

Ledgerx1 i Ledgerx4

Letterx1 i Ledgerx4 
(Ledgerx4)

A3x1 i A3x4

A4x1 i A3x4

Auto Deskew 
(ปรับเอียง 
อัตโนมัติ)

— Auto 
(อัตโนมัติ)*

Off (ปด)

ถาสําเนาท่ีสแกนบิดเบี้ยว 
เคร่ืองของคุณสามารถแกไข
ขอมูลไดโดยอัตโนมัติ

ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา

 uu คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช
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0
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C

Options 
(ตัวเลือก)

(ตอ)

2-sided Copy 
(สําเนา 2 ดาน)

Off (ปด)* — คุณสามารถเ ลือกการต้ังคา 
การพิมพ 2 ดาน

ดูท่ี  
Portrait Long 
Edge Flip 
(พลิกหนาแนว 
ต้ังขอบยาว)

—

Landscape Long 
Edge Flip 
(พลิกหนาแนวนอนข
อบยาว)

—

Portrait 
Short Edge 
Flip (พลิกหนา 
แนวต้ังขอบสั้น)

—

Landscape 
Short Edge 
Flip (พลิกหนา 
แนวนอนขอบสั้น)

—

Advanced 
(ข้ันสูง)

Normal 
(ธรรมดา)*

2-sided 1  
(2 ดาน 1)

2-sided 2  
(2 ดาน 2)

Advanced 
Settings 
(การต้ังคาขั้นสูง)

— Off (ปด)*

Ink Save Mode 
(โหมดประหยัด 
หมึก)

Thin Paper 
Copy (สําเนา 
กระดาษบาง)

Book Copy 
(สําเนาหนังสือ)

Watermark 
Copy (สําเนา 
ลายนํ้า)

Remove 
Background 
Colour 
(กําจัดสีพื้นหลัง)

คุณสามารถเลือกการต้ังคา 
สําเนาไดหลากหลาย

Set New 
Default (ต้ังคา 
เริ่มตนใหม)

— Yes (ใช)

No (ไม)

คุณสามารถบันทึกการต้ังคา
สําเนาของคุณ

Factory Reset 
(รีเซ็ตคาที่ต้ังจาก
โรงงาน)

— Yes (ใช)

No (ไม)

คุณสามารถเรียกคืนการ 
ต้ังคาท้ังหมดกลับไปเปน 
คาเร่ิมตนจากโรงงานได

Save as 
Shortcut 
(บันทึกเปน 
ทางลัด)

— — บันทึกการต้ังคาปจจุบัน 
เปนทางลัด

ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา

 uu คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช
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 Scan (สแกน) C

ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา
to OCR  
(ไปยัง OCR)

(สามารถใชไดหลัง
จากดาวนโหลด 
Presto! 
PageManager 
สําหรับผูใช 
แม็คอินทอช ดูท่ี 
การเขาใชงานการ 
สนับสนุนจาก 
Brother 
(แม็คอินทอช) 
uu หนา 5)

PC Select 
(เลือกเครื่องพีซี)

Options 
(ตัวเลือก)

(สําหรับขอมูลเพิ่ม 
เติม ดูท่ี Options 
(ตัวเลือก) 
uu หนา 174)

กําหนดคารายละเอียดการ 
ต้ังคา

ดูท่ี  

Save as 
Shortcut 
(บันทึกเปนทางลัด)

— บันทึกการต้ังคาปจจุบันเปน
ทางลัด

to File 
(ไปยังไฟล)*

PC Select 
(เลือกเครื่องพีซี)

Options 
(ตัวเลือก)

(สําหรับขอมูลเพิ่ม 
เติม ดูท่ี Options 
(ตัวเลือก) 
uu หนา 175)

กําหนดคารายละเอียดการ 
ต้ังคา

Save as 
Shortcut 
(บันทึกเปนทางลัด)

— บันทึกการต้ังคาปจจุบันเปน
ทางลัด

to Image 
(ไปยังภาพ)

PC Select 
(เลือกเครื่องพีซี)

Options 
(ตัวเลือก)

(สําหรับขอมูลเพิ่ม 
เติม ดูท่ี Options 
(ตัวเลือก) 
uu หนา 175)

กําหนดคารายละเอียดการ 
ต้ังคา

Save as 
Shortcut 
(บันทึกเปนทางลัด)

— บันทึกการต้ังคาปจจุบันเปน
ทางลัด

to Media 
(ไปยังส่ือ)

(เมื่อเสียบการด 
หนวยความจําหรือ 
USB Flash drive)

— Options 
(ตัวเลือก)

(สําหรับขอมูลเพิ่ม 
เติม ดูท่ี Options 
(ตัวเลือก) 
uu หนา 176)

กําหนดคารายละเอียดการ 
ต้ังคา

89

Save as 
Shortcut 
(บันทึกเปนทางลัด)

— บันทึกการต้ังคาปจจุบันเปน
ทางลัด

ดูท่ี  

to E-mail 
(ไปยังอีเมล)

PC Select 
(เลือกเครื่องพีซี)

Options 
(ตัวเลือก)

(สําหรับขอมูลเพิ่ม 
เติม ดูท่ี Options 
(ตัวเลือก) 
uu หนา 175)

กําหนดคารายละเอียดการ 
ต้ังคา

ดูท่ี  

Save as 
Shortcut 
(บันทึกเปนทางลัด)

— บันทึกการต้ังคาปจจุบันเปน
ทางลัด

to E-mail 
Server (ไปยัง 
เซิฟเวอรอีเมล)

(มีใหหลังจาก 
ดาวนโหลด IFAX)

Address Book 
(สมุดที่อยู)

— — เลือกท่ีอยูของผูรับจากสมุด
ท่ีอยู

Manual 
(ดวยตนเอง)

— — ใสท่ีอยูผูรับดวยตนเอง

OK Options 
(ตัวเลือก)

(สําหรับรายละเอียด 
ดูท่ี Options 
(ตัวเลือก) 
uu หนา 177)

กําหนดคารายละเอียดการ 
ต้ังคา

Save as 
Shortcut 
(บันทึกเปนทางลัด)

— บันทึกการต้ังคาปจจุบันเปน
ทางลัด

 uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช
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C

to FTP (ไปยัง 
FTP)

ช่ือโพรไฟล Options 
(ตัวเลือก)

(สําหรับรายละเอียด 
ดูท่ี Options 
(ตัวเลือก) 
uu หนา 178)

กําหนดคารายละเอียดการ 
ต้ังคา

ดูท่ี  

Save as 
Shortcut 
(บันทึกเปนทางลัด)

— บันทึกการต้ังคาปจจุบันเปน
ทางลัด

to Network 
(ไปยังเครือขาย)

ช่ือโพรไฟล Options 
(ตัวเลือก)

(สําหรับรายละเอียด 
ดูท่ี Options 
(ตัวเลือก) 
uu หนา 178)

กําหนดคารายละเอียดการ 
ต้ังคา

Save as 
Shortcut 
(บันทึกเปนทางลัด)

— บันทึกการต้ังคาปจจุบันเปน
ทางลัด

WS Scan (บริการ 
WS Scan)

(ปรากฏข้ึนเมื่อคุณ
ติดต้ังเว็บเซอรวิส 
การสแกน ซ่ึงจะ 
แสดงใน 
Windows® 
Explorer ใน 
คอมพิวเตอร 
ของคุณ)

— Scan (สแกน) PC Select 
(เลือกเคร่ืองพีซี)

คุณสามารถสแกนขอมูลโดย
ใชโพรโทคอลเว็บเซอรวิสScan for 

E-mail 
(สแกนสําหรับ 
อีเมล)
Scan for Fax 
(สแกนสําหรับ 
โทรสาร)
Scan for 
Print (สแกน 
สําหรับพิมพ)

ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา

 uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

 uu คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช
การต้ังคาเร่ิมตนจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร่ืองหมายดอกจันกํากับอยู
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Options (ตัวเลือก) C

(สําหรับ to OCR (ไปยัง OCR))

ระดับ1 ระดับ2 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา

Options (ตัวเลือก) Set with Touch 
Panel (ต้ังคาดวย 
แผงสัมผัส)

Off(Set with 
Computer) (ปด 
(ต้ังจาก 
คอมพิวเตอร))*

On (เปด)

ถาคุณตองการใชจอสัมผัสเพื่อ 
เปล่ียนการต้ังคาของเคร่ือง เลือก 
On (เปด)

ดูท่ี  

การต้ังคาดานลางน้ีจะปรากฏข้ึนเมื่อเลือก On (เปด) ใน Set with Touch Panel 
(ต้ังคาดวยแผงสัมผัส)

ADF High Speed 
Mode (โหมดความเร็ว 
สูงของ ADF 
(ถาดปอนเอกสาร 
อัตโนมัติ))

On (เปด)

Off (ปด)*

คุณสามารถทําสําเนาเอกสารขนาด 
A4 หรือ Letter ไดเร็วกวาโดย 
การวางขอบดานยาวลงใน ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) กอน

99

Scan Type 
(ชนิดการสแกน)

Colour (สี)

Black and White 
(สีขาวดํา)*

คุณสามารถเลือกชนิดการสแกน 
สําหรับเอกสารของคุณ

ดูท่ี  

Resolution 
(ความละเอียด)

100 dpi

200 dpi*

300 dpi

600 dpi

คุณสามารถเลือกความละเอียดการ
สแกนสําหรับเอกสารของคุณ

File Type 
(ชนิดไฟล)

Text (ตัวอักษร)*

HTML

RTF

คุณสามารถเลือกชนิดไฟลสําหรับ 
เอกสารของคุณ

Scan Size 
(ขนาดสแกน)

A4*

A5

A3

10x15cm

Business Card  
(90x60mm) (นามบัตร 
(90x60 มม.))

Letter (Letter)

Legal (Legal)

Ledger

คุณสามารถเลือกขนาดการสแกน 
สําหรับเอกสารของคุณ

 uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

การต้ังคาเร่ิมตนจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร่ืองหมายดอกจันกํากับอยู
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C

Options (ตัวเลือก) C

(สําหรับ to File (ไปยังไฟล), to Image (ไปยังภาพ) หรือ to E-mail (ไปยังอีเมล))

ระดับ1 ระดับ2 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา
Options (ตัวเลือก) Set with Touch 

Panel (ต้ังคาดวย 
แผงสัมผัส)

Off(Set with 
Computer) (ปด 
(ต้ังจาก 
คอมพิวเตอร))*

On (เปด)

ถาคุณตองการใชจอสัมผัสเพื่อ 
เปล่ียนการต้ังคาของเคร่ือง เลือก 
On (เปด)

ดูท่ี  

การต้ังคาดานลางน้ีจะปรากฏข้ึนเมื่อเลือก On (เปด) ใน Set with Touch Panel 
(ต้ังคาดวยแผงสัมผัส)
ADF High Speed 
Mode (โหมดความ 
เร็วสูงของ ADF 
(ถาดปอนเอกสาร 
อัตโนมัติ))

On (เปด)

Off (ปด)*

คุณสามารถทําสําเนาเอกสารขนาด 
A4 หรือ Letter ไดเร็วกวาโดย 
การวางขอบดานยาวลงใน ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) กอน

99

Scan Type 
(ชนิดการสแกน)

Colour (สี)*

Black and White 
(สีขาวดํา)

คุณสามารถเลือกชนิดการสแกน 
สําหรับเอกสารของคุณ

ดูท่ี  

Resolution 
(ความละเอียด)

100 dpi

200 dpi*

300 dpi

600 dpi

คุณสามารถเลือกความละเอียด 
การสแกนสําหรับเอกสารของคุณ

File Type 
(ชนิดไฟล)

(เมื่อคุณเลือกตัวเลือก 
สีในการต้ังคาชนิดการ 
สแกน)

PDF*

JPEG

(เมื่อคุณเลือกตัวเลือก 
ขาวดําในการต้ังคาชนิด
การสแกน)

PDF*

TIFF

คุณสามารถเลือกชนิดไฟลสําหรับ 
เอกสารของคุณ

Scan Size 
(ขนาดสแกน)

A4*

A5

A3

10x15cm

Business Card  
(90x60mm) (นามบัตร 
(90x60 มม.))

Letter (Letter)

Legal (Legal)

Ledger

คุณสามารถเลือกขนาดการสแกน 
สําหรับเอกสารของคุณ

Remove 
Background 
Colour 
(กําจัดสีพ้ืนหลัง)

Off (ปด)*

Low (ตํ่า)

Medium (กลาง)

High (สูง)

เปล่ียนแปลงปริมาณสีพื้นหลังท่ีถูก
นําออก

 uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช
การต้ังคาเร่ิมตนจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร่ืองหมายดอกจันกํากับอยู
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Options (ตัวเลือก) C

(สําหรับ to Media (ไปยังสื่อ))

ระดับ1 ระดับ2 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา
Options (ตัวเลือก) ADF High Speed 

Mode (โหมดความเร็ว 
สูงของ ADF 
(ถาดปอนเอกสาร 
อัตโนมัติ))

On (เปด)

Off (ปด)*

คุณสามารถทําสําเนาเอกสารขนาด 
A4 หรือ Letter ไดเร็วกวาโดย 
การวางขอบดานยาวลงใน ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) กอน

99

Scan Type 
(ชนิดการสแกน)

Colour (สี)*

Black and White 
(สีขาวดํา)

คุณสามารถเลือกชนิดการสแกน 
สําหรับเอกสารของคุณ

89

Resolution 
(ความละเอียด)

100 dpi

200 dpi*

300 dpi

600 dpi

Auto (อัตโนมัติ)

คุณสามารถเลือกความละเอียดการ
สแกนสําหรับเอกสารของคุณ

File Type 
(ชนิดไฟล)

(เมื่อคุณเลือกตัวเลือก 
สีในการต้ังคาชนิดการ 
สแกน)

PDF*

JPEG

(เมื่อคุณเลือกตัวเลือก 
ขาวดําในการต้ังคาชนิด
การสแกน)

PDF*

TIFF

คุณสามารถเลือกชนิดไฟลสําหรับ 
เอกสารของคุณ

Scan Size 
(ขนาดสแกน)

A4*

A5

A3

10x15cm

Business Card  
(90x60mm) (นามบัตร 
(90x60 มม.))

Letter (Letter)

Legal (Legal)

Ledger

คุณสามารถเลือกขนาดการสแกน 
สําหรับเอกสารของคุณ

Scan Long Paper 
(สแกนกระดาษแบบ 
ยาว)

On (เปด)

Off (ปด)*

คุณสามารถสแกนเอกสารขนาด 
ยาวโดยใช ADF (ถาดปอนเอกสาร 
อัตโนมัติ)

File Name 
(ช่ือไฟล)

— คุณสามารถเปล่ียนชื่อไฟล

Auto Crop 
(ตัดสวนอัตโนมัติ)

On (เปด)

Off (ปด)*

สแกนเอกสารหลายชุดท่ีวางบน 
กระจกสแกนเนอรลงในการด 
หนวยความจําหรือ USB Flash 
drive ภายในหน่ึงคร้ัง

89

ดูท่ี  

 uu คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช
การต้ังคาเร่ิมตนจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร่ืองหมายดอกจันกํากับอยู
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C

Options (ตัวเลือก) C

(สําหรับ to E-mail Server (ไปยังเซิรฟเวอรอีเมล))

หมายเหตุ
มีใหหลังจากดาวนโหลด IFAX

 

Options (ตัวเลือก)

(ตอ)

Remove 
Background 
Colour 
(กําจัดสีพ้ืนหลัง)

Off (ปด)*

Low (ตํ่า)

Medium (กลาง)

High (สูง)

เปล่ียนแปลงปริมาณสีพื้นหลังท่ี 
ถูกนําออก

89

Set New Default 
(ต้ังคาเริ่มตนใหม)

Yes (ใช)

No (ไม)

คุณสามารถบันทึกการต้ังคาการ 
สแกนของคุณเปนการต้ังคาเร่ิมตน

ดูท่ี  

Factory Reset 
(รีเซ็ตคาที่ต้ังจาก 
โรงงาน)

Yes (ใช)

No (ไม)

คุณสามารถเรียกคืนการต้ังคา 
ท้ังหมดเปนคาเร่ิมตนจากโรงงาน 
ได

ระดับ1 ระดับ2 ตัวเลือก1 คําอธิบาย หนา

Options (ตัวเลือก) ADF High Speed 
Mode (โหมดความเร็ว 
สูงของ ADF 
(ถาดปอนเอกสาร 
อัตโนมัติ))

On (เปด)

Off (ปด)*

คุณสามารถทําสําเนาเอกสารขนาด 
A4 หรือ Letter ไดเร็วกวาโดย 
การวางขอบดานยาวลงใน ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) กอน

99

Scan Type 
(ชนิดการสแกน)

Colour (สี)*

Black and White 
(สีขาวดํา)

คุณสามารถเลือกชนิดการสแกน 
สําหรับเอกสารของคุณ

ดูท่ี  

Resolution 
(ความละเอียด)

100 dpi

200 dpi*

300 dpi

600 dpi

Auto (อัตโนมัติ)

คุณสามารถเลือกความละเอียด 
การสแกนสําหรับเอกสารของคุณ

File Type 
(ชนิดไฟล)

(เมื่อคุณเลือกตัวเลือก 
สีในการต้ังคาชนิดการ 
สแกน)

PDF*

JPEG

(เมื่อคุณเลือกตัวเลือก 
ขาวดําในการต้ังคาชนิด
การสแกน)

PDF*

TIFF

คุณสามารถเลือกชนิดไฟลสําหรับ 
เอกสารของคุณ

 uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

การต้ังคาเร่ิมตนจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร่ืองหมายดอกจันกํากับอยู

ระดับ1 ระดับ2 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา

 uu คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช
การต้ังคาเร่ิมตนจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร่ืองหมายดอกจันกํากับอยู
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Options (ตัวเลือก) C

(สําหรับ to FTP (ไปยัง FTP) หรือ to Network (ไปยังเครือขาย))

Options (ตัวเลือก)

(ตอ)

Scan Size 
(ขนาดสแกน)

A4*

A5

A3

10x15cm

Business Card  
(90x60mm) (นามบัตร 
(90x60 มม.))

Letter (Letter)

Legal (Legal)

Ledger

คุณสามารถเลือกขนาดการสแกน 
สําหรับเอกสารของคุณ

ดูท่ี  

Scan Long Paper 
(สแกนกระดาษแบบ 
ยาว)

On (เปด)

Off (ปด)*

คุณสามารถสแกนเอกสารขนาด 
ยาวโดยใช ADF (ถาดปอน 
เอกสารอัตโนมัติ)

Set New Default 
(ต้ังคาเริ่มตนใหม)

Yes (ใช)

No (ไม)

คุณสามารถบันทึกการต้ังคาการ 
สแกนของคุณเปนการต้ังคาเร่ิมตน

Factory Reset 
(รีเซ็ตคาที่ต้ังจาก 
โรงงาน)

Yes (ใช)

No (ไม)

คุณสามารถเรียกคืนการต้ังคา 
ท้ังหมดเปนคาเร่ิมตนจากโรงงาน 
ได

ระดับ1 ระดับ2 ตัวเลือก1 คําอธิบาย หนา

Options (ตัวเลือก) ADF High Speed 
Mode (โหมดความเร็ว 
สูงของ ADF 
(ถาดปอนเอกสาร 
อัตโนมัติ))

On (เปด)

Off (ปด)*

คุณสามารถทําสําเนาเอกสารขนาด 
A4 หรือ Letter ไดเร็วกวาโดย 
การวางขอบดานยาวลงใน ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) กอน

99

Scan Type 
(ชนิดการสแกน)

Colour (สี)*

Black and White 
(สีขาวดํา)

คุณสามารถเลือกชนิดการสแกน 
สําหรับเอกสารของคุณ

ดูท่ี  

Resolution 
(ความละเอียด)

100 dpi

200 dpi*

300 dpi

600 dpi

Auto (อัตโนมัติ)

คุณสามารถเลือกความละเอียด 
การสแกนสําหรับเอกสารของคุณ

 uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

การต้ังคาเร่ิมตนจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร่ืองหมายดอกจันกํากับอยู

ระดับ1 ระดับ2 ตัวเลือก1 คําอธิบาย หนา

 uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

การต้ังคาเร่ิมตนจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร่ืองหมายดอกจันกํากับอยู
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C

Options (ตัวเลือก)

(ตอ)

File Type 
(ชนิดไฟล)

(เมื่อคุณเลือกตัวเลือกสี
ในการต้ังคาชนิดการ 
สแกน)

PDF*

JPEG

(เมื่อคุณเลือกตัวเลือก 
ขาวดําในการต้ังคาชนิด
การสแกน)

PDF*

TIFF

คุณสามารถเลือกชนิดไฟลสําหรับ 
เอกสารของคุณ

ดูท่ี  

Scan Size 
(ขนาดสแกน)

A4*

A5

A3

10x15cm

Business Card  
(90x60mm) (นามบัตร 
(90x60 มม.))

Letter (Letter)

Legal (Legal)

Ledger

คุณสามารถเลือกขนาดการสแกน 
สําหรับเอกสารของคุณ

Scan Long Paper 
(สแกนกระดาษแบบ 
ยาว)

On (เปด)

Off (ปด)*

คุณสามารถสแกนเอกสารขนาด 
ยาวโดยใช ADF (ถาดปอนเอกสาร 
อัตโนมัติ)

File Name 
(ช่ือไฟล)

BRNXXXXXXXXXXXX
*

Estimate (ประมาณ)

Report (รายงาน)

Order sheet 
(ใบคําส่ัง)

Contract sheet 
(ใบสัญญา)

Check (ตรวจสอบ)

Receipt (ใบเสร็จ)

<Manual> 
(ดวยตนเอง)

เลือกต้ังชื่อไฟลลวงหนา ถาคุณ 
เลือก ดวยตนเอง คุณสามารถ 
ต้ังชื่อไฟลไดตามตองการ

Remove Background 
Colour 
(กําจัดสีพืน้หลัง)

Off (ปด)*

Low (ตํ่า)

Medium (กลาง)

High (สูง)

เปล่ียนแปลงปริมาณสีพื้นหลังท่ีถูก
นําออก

User Name (ชือ่ผูใช) — ปอนชื่อผูใช

ระดับ1 ระดับ2 ตัวเลือก1 คําอธิบาย หนา

 uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

การต้ังคาเร่ิมตนจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร่ืองหมายดอกจันกํากับอยู
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 Photo (ภาพถาย) C

ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา
Index Print 
(พิมพดัชนี)

Print 
Index Sheet 
(พิมพแผนดัชนี)

Print 
Settings 
(การต้ังคา 
การพิมพ)

สําหรับขอมูล 
เพิ่มเติม ดูท่ี 
Print Settings 
(การต้ังคาการพิมพ) 
uu หนา 184

คุณสามารถพิมพหนาภาพ 
ยอ

ดูท่ี  

Print Photos 
(พิมพภาพถาย)

Print 
Settings 
(การต้ังคา 
การพิมพ)

สําหรับขอมูล 
เพิ่มเติม ดูท่ี 
Print Settings 
(การต้ังคาการพิมพ) 
uu หนา 182

คุณสามารถพิมพภาพเด่ียว

View Photos 
(แสดงภาพถาย)*

OK Print 
Settings 
(การต้ังคา 
การพิมพ)

สําหรับขอมูล 
เพิ่มเติม ดูท่ี 
Print Settings 
(การต้ังคาการพิมพ) 
uu หนา 182

คุณสามารถปรับภาพถาย 
ของคุณดวยตัวเลือกตางๆ

88

Print All 
(พิมพทั้งหมด)

— — คุณสามารถพิมพภาพถาย 
ท้ังหมดในการดหนวยความ
จําหรือ USB Flash drive

Enhance 
Photos 
(ปรับภาพถาย)

Enhance (ปรับ) Auto Correct 
(แกไขอัตโนมัติ)

Print 
Settings 
(การต้ังคาการพิมพ) 
(สําหรับขอมูล 
เพิ่มเติม ดูท่ี 
Print Settings 
(การต้ังคาการพิมพ) 
uu หนา 182)

คุณสามารถปรับและตัดสวน
ภาพถายดวยการต้ังคา 
เหลาน้ี

ดูท่ี  

Enhance Skin 
(ปรับสีผิว)
Enhance 
Scenery 
(ปรับฉาก)
Remove 
Red-Eye 
(ลบตาแดง)
Night Scene 
(ภาพกลางคืน)
Fill Light 
(เพิ่มแสง)
Whiteboard 
(ไวทบอรด)
Monochrome 
(สีขาวดํา)
Sepia (สีซีเปย)
Auto Correct 
& Remove  
Red-Eye (แกไข 
อัตโนมัติและลบ 
ตาแดง)

Crop (ตัดสวน) Print 
Settings 
(การต้ังคาการ 
พิมพ)

สําหรับขอมูล 
เพิ่มเติม ดูท่ี 
Print Settings 
(การต้ังคาการพิมพ) 
uu หนา 182

คุณสามารถตัดสวนภาพถาย
และพิมพบางสวนของภาพ 
ได

 uu คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช
การต้ังคาเร่ิมตนจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร่ืองหมายดอกจันกํากับอยู
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C

ID Photo 
Print (พิมพ ID 
ภาพถาย)

Select a 
Photo 
(เลือกภาพถาย)

Select ID Photo
Size (เลอืกขนาด ID 
ภาพถาย)

(ตัวเลือก)

25x36mm

35x45mm

36x51mm

45x45mm

45x55mm

35x48mm

50x70mm 
(2x2.75in)

2x2inch 
(2x2น้ิว)

Print 
Settings 
(การต้ังคาการพิมพ) 
(สําหรับขอมูล 
เพิ่มเติม ดูท่ี 
Print Settings 
(การต้ังคาการพิมพ) 
uu หนา 185)

คุณสามารถพิมพ ID 
ภาพถายสําหรับประวัติสวน 
ตัว หนังสือเดินทางของคุณ 
และอื่นๆ

ดูท่ี  

Slide Show 
(สไลดโชว)

Show Each 
Photo for 
(แสดงแตละ 
ภาพ)

3Secs 
(3 วินาที)*

10Secs 
(10 วินาที)

30Secs 
(30 วินาที)

1Min (1 นาที)

5Mins (5 นาที)

— ต้ังเวลาท่ีภาพถายแตละ 
ภาพในสไลดโชวแสดง 
กอนท่ีเคร่ืองจะเปล่ียนเปน 
ภาพถายถัดไป

Start (เริ่มตน) — — เคร่ืองจะเร่ิมแสดงภาพถาย 
แบบสไลดโชว

คุณสามารถเลือกภาพ 
ถายในระหวางสไลดโชว 
และเปล่ียนการต้ังคาการ 
พิมพ (สําหรับขอมูลเพิ่มเติม 
ดูท่ี Print Settings 
(การต้ังคาการพิมพ) 
uu หนา 182)

ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา

 uu คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช
การต้ังคาเร่ิมตนจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร่ืองหมายดอกจันกํากับอยู
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Print Settings (การต้ังคาการพิมพ) C

(สําหรับ View Photos (แสดงภาพถาย), Print Photos (พิมพภาพถาย), Enhance Photos 
(ปรับภาพถาย) หรือ Slide Show (สไลดโชว))

ตัวเลือก1 ตัวเลือก2 ตัวเ ลือก3 ตัวเลือก4 คําอธิบาย หนา
Print Quality 
(คุณภาพการ 
พิมพ)

(ไมสามารถใชได 
สําหรับการพิมพ 
DPOF)

Normal (ธรรมดา)

Photo 
(ภาพถาย)*

— — เลือกคุณภาพการพิมพ ดูท่ี  

Paper Type 
(ชนิดกระดาษ)

Plain Paper 
(กระดาษธรรมดา)

Inkjet Paper 
(กระดาษอิงคเจ็ท)

Brother BP71

Other Glossy 
(กระดาษเคลือบ 
มันอ่ืนๆ)*

— — เลือกชนิดของกระดาษ

Paper Size 
(ขนาดกระดาษ)

10x15cm*

13x18cm

A4

A3

Letter (Letter)

Ledger

— — เลือกขนาดกระดาษ

(เมื่อเลือก A4 หรือ 
Letter)

Print Size 
(ขนาดการพิมพ)

8x10cm

9x13cm

10x15cm

13x18cm

15x20cm

Max. Size 
(ขนาดสูงสุด)*

— — เลือกขนาดการพิมพถาคุณ 
ใชกระดาษขนาด A4 หรือ 
Letter

Auto Correct 
(แกไขอัตโนมัติ)

(ไมปรากฏข้ึนเมื่อ 
เลือกการพิมพ 
DPOF) (View 
Photos (แสดง 
ภาพถาย) และ 
Slide Show 
(สไลดโชว) 
เทาน้ัน)

On (เปด)

Off (ปด)*

— — เคร่ืองจะเลือกเอ็ฟเฟกตท่ี 
เหมาะสมใหกับภาพถายของ
คุณ

Brightness 
(ความสวาง)

(ไมปรากฏข้ึนเมื่อ 
เลือก Enhance 
(ปรับ))

 — — ปรับความสวาง

 uu คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช
การต้ังคาเร่ิมตนจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร่ืองหมายดอกจันกํากับอยู

+2

+1

-1

-2

0
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C

Contrast 
(ความคมชัด)

(ไมปรากฏข้ึนเมื่อ 
เลือก Enhance 
(ปรับ))

 — — ปรับความคมชัด ดูท่ี  

Colour  
Enhance (ปรับสี)

(ไมปรากฏข้ึนเมื่อ 
เลือก Enhance 
(ปรับ))

Colour  
Enhance (ปรับสี)

(ตัวเลือก)

On (เปด)

Off (ปด)*

White Balance 
(ไวตบาลานซ)

 ปรับเฉดสีบริเวณท่ีเปนสีขาว

Sharpness 
(ความชัด)

 ปรับรายละเอียดของภาพ

Colour Density 
(ความเขมสี)

 ปรับปริมาณสีท้ังหมดในภาพ

Cropping 
(การตัดสวน)

On (เปด)*

Off (ปด)

— — ตัดสวนภาพรอบขอบ 
กระดาษเพื่อใหพอดีกับ 
ขนาดกระดาษหรือขนาด 
การพิมพ ปดคุณลักษณะน้ี 
ถาคุณตองการพิมพภาพท้ัง
หมดหรือปองกันการตัดสวน
ท่ีไมตองการ

Borderless 
(ไรขอบ)

On (เปด)*

Off (ปด)

— — ขยายพื้นท่ีท่ีสามารถพิมพได
เพื่อใหพอดีกับขอบกระดาษ

Date Print 
(พิมพวันที่)

(ไมสามารถใชได 
สําหรับการพิมพ 
DPOF)

On (เปด)

Off (ปด)*

— — พิมพวันท่ีลงบนภาพถาย

Set New 
Default 
(ต้ังคาเริ่มตน 
ใหม)

Yes (ใช)

No (ไม)

— — บันทึกการต้ังคาการพิมพ 
ของคุณเปนการต้ังคาเร่ิมตน

ตัวเลือก1 ตัวเลือก2 ตัวเ ลือก3 ตัวเลือก4 คําอธิบาย หนา

 uu คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช
การต้ังคาเร่ิมตนจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร่ืองหมายดอกจันกํากับอยู

-2

-1

0

+1

+2

+2

+1

-1

-2

0

+2

+1

-1

-2

0

+2

+1

-1

-2

0
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Print Settings (การต้ังคาการพิมพ) C

(สําหรับ Print Index Sheet (พิมพแผนดัชนี))

Factory Reset 
(รีเซ็ตคาที่ต้ังจาก
โรงงาน)

Yes (ใช)

No (ไม)

— — เรียกคืนการต้ังคาท้ังหมดไป
ท่ีคาเร่ิมตนจากโรงงาน

ดูท่ี  

ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา

Paper Type 
(ชนิดกระดาษ)

Plain Paper 
(กระดาษ 
ธรรมดา)*

Inkjet Paper 
(กระดาษอิงคเจ็ท)

Brother BP71

Other Glossy 
(กระดาษเคลือบมัน
อื่นๆ)

— — เลือกชนิดของกระดาษ ดูท่ี  

Paper Size 
(ขนาดกระดาษ)

Letter (Letter)

A4*

— — เลือกขนาดกระดาษ

 uu คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช

การต้ังคาเร่ิมตนจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร่ืองหมายดอกจันกํากับอยู

ตัวเลือก1 ตัวเลือก2 ตัวเ ลือก3 ตัวเลือก4 คําอธิบาย หนา

 uu คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช
การต้ังคาเร่ิมตนจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร่ืองหมายดอกจันกํากับอยู
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C

Print Settings (การต้ังคาการพิมพ) C

(สําหรับ ID Photo Print (พิมพ ID ภาพถาย))

 Web (เว็บ) C

ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา
Print Quality 
(คุณภาพการ 
พิมพ)

Normal (ธรรมดา)

Photo 
(ภาพถาย)*

— — เลือกคุณภาพการพิมพ ดูท่ี  

Paper Type 
(ชนิดกระดาษ)

Plain Paper 
(กระดาษธรรมดา)

Inkjet Paper 
(กระดาษอิงคเจ็ท)

Brother BP71

Other Glossy 
(กระดาษเคลือบ 
มันอ่ืนๆ)*

— — เลือกชนิดของกระดาษ

Paper Size 
(ขนาดกระดาษ)

10x15cm*

13x18cm

A4

Letter (Letter)

— — เลือกขนาดกระดาษ

Photo Enhance 
(ปรับภาพถาย)

Off (ปด)*

Auto Correct 
(แกไขอัตโนมัติ)

Remove Red-Eye 
(ลบตาแดง)

Auto Correct 
& Remove  
Red-Eye 
(แกไขอัตโนมัติ 
และลบตาแดง)

— — คุณสามารถปรับภาพถายดวย
การต้ังคาเหลาน้ี

 uu คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช
การต้ังคาเร่ิมตนจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร่ืองหมายดอกจันกํากับอยู

ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา
Web (เว็บ) Apps — — ชวยใหคุณเชื่อมตอเคร่ือง 

พิมพ Brother เขากับบริการ 
อินเทอรเน็ต

บริการผานเว็บอาจถูกเพิ่ม 
และ/หรือชื่อบริการอาจมีการ 
เปล่ียนแปลงโดยผูใหบริการ 
ไดภายหลังจากท่ีเอกสาร 
ฉบับน้ีไดรับการเผยแพร

ดูท่ี  

SkyDrive® — —

Box — —
Google Drive™ — —

Evernote® — —

Dropbox — —
Facebook — —
Picasa Web 
Albums™

— —

Flickr® — —

 โปรดเขาไป Brother Solutions Center เพื่อดาวนโหลดคูมือการเชื่อมตอกับเว็บไซต ท่ี http://solutions.brother.com/
การต้ังคาเร่ิมตนจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร่ืองหมายดอกจันกํากับอยู

http://solutions.brother.com/
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 A3 Copy Shortcuts (ทางลัดการทําสําเนา A3) C

ระดับ1 ระดับ2 ตัวเลือก1 ตัวเลือก2 คําอธิบาย หนา

A3 2in1  
(A3 2 ใน 1)

A3*

A4 i A3

A3iA4

A4 + Note(L) 
(A4 + โนต(L))

A4 + Note(P) 
(A4 + โนต(P))

A4 + Grid 
(A4 + ตาราง)

A4 + Blank 
(A4 + วาง)

A4 Centre (A4 
กลาง)

Options 
(ตัวเลือก)

Quality 
(คุณภาพ)

Normal 
(ธรรมดา)*

Best (ดีท่ีสุด)

เลือกความละเอียดสําเนา 
สําหรับสําเนาถัดไป

ดูท่ี  

Paper Type 
(ชนิดกระดาษ)

Plain Paper 
(กระดาษธรรมดา)

แสดงชนิดของกระดาษท่ีม ี
อยู

Paper Size 
(ขนาดกระดาษ)

A3*

Ledger

(เมื่อเลือก A3 i 
A4)

A4*

Letter (Letter)

ต้ังคาขนาดกระดาษในถาด 
ใสกระดาษ

Tray Select 
(เลือกถาด)

(MFC-J3720/ 
MFC-J6720DW)

Auto Tray 
Select 
(เลือกถาด 
อัตโนมัติ)

เลือกถาดท่ีบรรจุกระดาษท่ี 
เหมาะสมท่ีสุดโดยอัตโนมัติ

Density 
(ความเขม)

 ปรับความเขมของสําเนา

Auto Deskew 
(ปรับเอียง 
อัตโนมัติ)

Auto 
(อัตโนมัติ)*

Off (ปด)

ถาสําเนาท่ีสแกนบิดเบี้ยว 
เคร่ืองของคุณสามารถแกไข
ขอมูลไดโดยอัตโนมัติ

 uu คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช

การต้ังคาเร่ิมตนจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร่ืองหมายดอกจันกํากับอยู

+2

+1

-1

-2

0
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C

 (Shortcuts (ทางลัด)) C

ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา
Add Shortcut 
(เพ่ิมทางลัด)

Copy (สําเนา) ADF HighSpeed
Mode 
(โหมดความเร็วสูง
ของ ADF 
(ถาดปอนเอกสาร 
อัตโนมัติ))

สําหรับขอมูลเพิ่ม 
เติม ดูท่ี Options 
(ตัวเลือก) ใน Copy 
(สําเนา) 
uu หนา 168

คุณสามารถเปล่ียนการต้ังคา
ในตัวเลือกสําเนา

12

Quality 
(คุณภาพ)
Paper Type 
(ชนิดกระดาษ)
Paper Size 
(ขนาดกระดาษ)
Tray Select 
(เลือกถาด)

(MFC-J3720/ 
MFC-J6720DW)
Enlarge/ 
Reduce 
(เพิ่มขนาด/ 
ลดขนาด)
Density 
(ความเขม)
Stack/Sort 
(จัดกอง/เรียงชุด)
Page Layout 
(จัดรูปแบบหนา)
Auto Deskew 
(ปรับเอียง 
อัตโนมัติ)
2-sided Copy 
(สําเนา 2 ดาน)
Advanced 
Settings 
(การต้ังคาข้ันสูง)

การต้ังคาเร่ิมตนจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร่ืองหมายดอกจันกํากับอยู
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Add Shortcut 
(เพ่ิมทางลัด)

(ตอ)

Fax (โทรสาร)

(Options 
(ตัวเลือก))

Fax 
Resolution 
(ความละเอียด 
โทรสาร)

Standard 
(มาตรฐาน)*

Fine (ละเอียด)

S.Fine 
(ละเอียดมาก)

Photo (ภาพถาย)

ต้ังคาความละเอียดสําหรับ 
โทรสารสงออก

13

Contrast 
(ความคมชัด)

Auto 
(อัตโนมัติ)*

Light (สวาง)

Dark (มืด)

เปล่ียนความสวางของ 
โทรสารท่ีคุณสง

Glass Scan 
Size 
(ขนาดสแกนกระจก
สแกน)

A4*

A3

Letter (Letter)

Legal (Legal)

Ledger

ปรับบริเวณท่ีสแกนของ 
กระจกสแกนเนอรใหเทากับ
ขนาดเอกสาร

Broadcasting 
(การกระจาย 
สัญญาณ)

Add Number 
(เพิ่มหมายเลข)

(ตัวเลือก)

Add Number 
(เพิ่มหมายเลข)

Add from Address 
book 
(เพิ่มจากสมุดท่ีอยู)

Search in 
Address book 
(คนหาในสมุด 
ท่ีอยู)

คุณสามารถสงขอความ 
โทรสารเดียวกันไปยัง 
หมายเลขโทรสารมากกวา 
หน่ึงหมายเลข

Preview 
(เรียกดูตัวอยาง)

On (เปด)

Off (ปด)*

คุณสามารถเรียกดูตัวอยาง 
ขอความโทรสารกอนท่ีคุณ 
จะสง

Colour 
Setting 
(การต้ังคาสี)

Mono (ขาวดํา)*

Colour (สี)

ต้ังคาใหสงโทรสารเปนขาว 
ดําหรือสี

Real Time TX 
(TX เวลาจริง)

On (เปด)

Off (ปด)*

คุณสามารถสงโทรสารโดย 
ไมใชหนวยความจํา

Overseas Mode 
(โหมดตาง 
ประเทศ)

On (เปด)

Off (ปด)*

ถาคุณประสบปญหาในการ 
สงโทรสารไปตางประเทศ 
ต้ังคาน้ีไปท่ี On (เปด)

Call History 
(ประวัติการโทร)

Outgoing Call 
(สายโทรออก)

คุณสามารถเลือกหมายเลข 
จากประวัติการโทรออก

Caller ID 
history 
(ประวั ติรหัสผูโทร)

(สามารถใชไดบาง
ประเทศเทาน้ัน)

คุณสามารถเลือกหมายเลข 
จากประวัติรหัสผูโทร

Address Book 
(สมุดท่ีอยู)

— คุณสามารถเลือกหมายเลข 
จากสมุดท่ีอยู

ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา

การต้ังคาเร่ิมตนจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร่ืองหมายดอกจันกํากับอยู
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C

Add Shortcut 
(เพ่ิมทางลัด)

(ตอ)

Scan (สแกน) to File 
(ไปยังไฟล)

PC Select 
(เลือกเคร่ืองพีซี)

คุณสามารถสแกนเอกสาร 
ขาวดําหรือสีไปยัง 
คอมพิวเตอรของคุณ

14

to OCR (ไปยัง 
OCR)

PC Select 
(เลือกเคร่ืองพีซี)

คุณสามารถแปลงเอกสาร 
ขอความของคุณเปนไฟล 
ขอความท่ีแกไขได

to Image 
(ไปยังภาพ)

PC Select 
(เลือกเคร่ืองพีซี)

คุณสามารถสแกนภาพสีไป 
ยังแอพพลิเคชั่นกราฟค 
ของคุณ

to Media 
(ไปยังส่ือ)

(Options 
(ตัวเลือก))

ADF High  
Speed Mode 
(โหมดความเร็วสูง
ของ ADF 
(ถาดปอนเอกสาร 
อัตโนมัติ))

Scan Type 
(ชนิดการสแกน)

Resolution 
(ความละเอียด)

File Type 
(ชนิดไฟล)

Scan Size 
(ขนาดสแกน)

Scan Long  
Paper 
(สแกนกระดาษ 
แบบยาว)

File Name 
(ชื่อไฟล)

Auto Crop 
(ตัดสวนอัตโนมัติ)

Remove Background 
Colour 
(กําจัดสีพื้นหลัง)

คุณสามารถสแกนเอกสารไป
ยังการดหนวยความจําหรือ 
USB Flash drive

to E-mail 
(ไปยังอีเมล)

PC Select 
(เลือกเคร่ืองพีซี)

คุณสามารถสแกนเอกสาร 
ขาวดําหรือเอกสารสีไปยัง 
แอพพลิเคชั่นอีเมลของคุณ

to E-mail 
Server (ไปยัง 
เซิฟเวอรอีเมล)

(Options 
(ตัวเลือก))

ADF High 
Speed Mode 
(โหมดความเร็วสูง
ของ ADF 
(ถาดปอนเอกสาร 
อัตโนมัติ))

Scan Type 
(ชนิดการสแกน)

Resolution 
(ความละเอียด)

File Type 
(ชนิดไฟล)

Scan Size 
(ขนาดสแกน)

Scan Long 
Paper 
(สแกนกระดาษ 
แบบยาว)

คุณสามารถสแกนเอกสาร 
ขาวดําหรือเอกสารสีไปยัง 
เซิรฟเวอรอีเมลของคุณ

to Network 
(ไปยังเครือขาย)

ชื่อโพรไฟล คุณสามารถสงขอมูลท่ีสแกน
ไปยังเซิรฟเวอร CIFS 
ในเครือขายทองถ่ินของคุณ
หรือบนอินเทอรเน็ต

to FTP  
(ไปยัง FTP)

ชื่อโพรไฟล คุณสามารถสงขอมูลท่ีสแกน
ผาน FTP

ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา

การต้ังคาเร่ิมตนจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร่ืองหมายดอกจันกํากับอยู
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 (Ink (น้ําหมึก)) C

Add Shortcut 
(เพ่ิมทางลัด)

(ตอ)

Web (เว็บ) SkyDrive® — ชวยใหคุณเชื่อมตอเคร่ือง 
พิมพ Brother เขากับบริการ 
อินเทอรเน็ต

บริการผานเว็บอาจถูกเพิ่ม 
และ/หรือชื่อบริการอาจมีการ
เปล่ียนแปลงโดยผูใหบริการ
ไดภายหลังจากท่ีเอกสาร 
ฉบับน้ีไดรับการเผยแพร

15

Box —
Google Drive™ —

Evernote® —

Dropbox —
Facebook —
Picasa Web 
Albums™

—

Flickr® —

รายการน้ีจะปรากฏ
ข้ึนเมื่อกดชื่อ 
ทางลัดแตละชื่อ 
เปนเวลา 2 วินาที

Edit Shortcut
Name (แกไขช่ือ 
ทางลัด)

— — คุณสามารถเปล่ียนชื่อทาง 
ลัด

17

Delete (ลบ) — — ลบทางลัด 17
Edit/Delete 
(แกไข/ลบ)

ช่ือทางลัด Edit Shortcut
Name (แกไขช่ือ 
ทางลัด)

— คุณสามารถเปล่ียนชื่อ 
ทางลัด

17

Delete (ลบ) — ลบทางลัด 17

ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา

 

(Ink (น้ําหมึก))

Test Print 
(การทดลอง 
พิมพ)

— Print Quality 
(คุณภาพการพิมพ)

Alignment 
(การจัดตําแหนง)

ชวยใหคุณตรวจสอบ 
คุณภาพหรือการจัดตําแหนง
การพิมพ

104

106

Cleaning 
(การทําความ 
สะอาด)

— Black (ดํา)

Colour (สี)

All (ท้ังหมด)

ชวยใหคุณทําความสะอาด 
หัวพิมพ

104

Ink Volume 
(ปริมาณน้ําหมึก)

— — ชวยใหคุณตรวจสอบปริมาณ
นํ้าหมึกท่ีเหลืออยู

ดูท่ี  

 uu คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช

การต้ังคาเร่ิมตนจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร่ืองหมายดอกจันกํากับอยู

ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา

การต้ังคาเร่ิมตนจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร่ืองหมายดอกจันกํากับอยู



ตารางการต้ังคาและคุณสมบัติ 

191

C

 (การต้ังคา Wi-Fi) C

หมายเหตุ
หลังจากตั้งคา Wi-Fi® แลว คุณไมสามารถเปลี่ยนการตั้งคาจากหนาจอหลักได  
เปลี่ยนการตัง้คาสําหรับ Wi-Fi ในหนาจอการตั้งคา

 

เมือ่ใชการดหนวยความจําหรือ USB Flash drive ในชองใสที่ถูกตอง C

ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา

  

(การต้ังคา 
Wi-Fi)

Setup Wizard 
(ตัวชวยการตั้งคา)

— — คุณสามารถกําหนดคาเซิรฟ 
เวอรการพิมพสําหรับ 
เครือขายแบบไรสายของคุณ

ดูท่ี  

Setup with PC 
(ต้ังคาดวยคอมพิว
เตอร)

— — คุณสามารถกําหนดการ 
ต้ังคา Wi-Fi โดยใช PC

WPS/AOSS — — คุณสามารถกําหนดคาการ 
ต้ังคาเครือขายแบบไรสาย 
ไดงายดายโดยใชปุมกด 
เพียงปุมเดียว

WPS w/ PIN 
Code (WPS w/ 
รหัส PIN)

— — คุณสามารถกําหนดคาการ 
ต้ังคาเครือขายแบบไรสาย 
ไดงายดายโดยใช WPS ท่ีมี 
PIN

ดูท่ี  

 uu คูมือการติดต้ังเคร่ืองอยางงาย

 uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

การต้ังคาเร่ิมตนจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร่ืองหมายดอกจันกํากับอยู

ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา

Photo 
(ภาพถาย)

(ดูท่ี Photo (ภาพถาย) uu หนา 180)

Scan to Media 
(สแกนไปยังส่ือ)

(ดูท่ี to Media (ไปยังส่ือ) ในหนา 172)

Web (เว็บ) (ดูท่ี Web (เว็บ) uu หนา 185)

DPOF — — — แสดงหนาจอการต้ังคา 
DPOF

ดูท่ี  

 uu คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช

การต้ังคาเร่ิมตนจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร่ืองหมายดอกจันกํากับอยู
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การใสขอความ C

เมื่อคุณตองการใสขอความไปยังเครือ่ง จะมีแป นพิมพปรากฏข้ึนบนจอสัมผัส  

กด  เพื่อเปลี่ยนระหวางตัวอกัษร ตัวเลข และอกัขระพิเศษ
 

หมายเหตุ
• เพื่อเปลีย่นระหวางตัวพิมพเล็กหรอืตัวพิมพใหญ กด 

• คุณสามารถเปลีย่นการตั้งคาแปนพิมพของจอสัมผัส

(สําหรบัขอมูลเพิ่มเติม ดูท่ี การเปลี่ยนการตั้งคาแปนพิมพ uu หนา 12)
 

การแทรกชองวาง C

เพื่อใสเวนวรรค กด Space (เวนวรรค) หรือคุณสามารถกด c เพื่อเลื่อนเคอรเซอร

หมายเหตุ
ตัวอักษรท่ีมีอยูอาจแตกตางกนัไป ท้ังน้ีข้ึนอยูกับประเทศของคุณ

 

การแกไข C

ถาคุณใสตัวอักษรไมถูกตอง และคุณตองการเปล ี่ยนตัวอักษรน้ัน กด d เพื่อเลื่อนเคอรเซอรสําหรับไฮไลท 
ตวัอกัษรท่ีผิด และจากน้ันกด  ใสตวัอักษรท่ีถูกตอง คุณยังสามารถใชเคอรเซอรเพื่อกลบัไปและใสอกัษร 
ได

กด  สําหรบัอกัษรแตละตวัท่ีคุณตองการลบ หรือกด  คางไวเพื่อลบตัวอกัษรท้ังหมด
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D
D

ขอมูลท่ัวไป D

หมายเหตุ
บทน้ีแสดงคําอธิบายสรุปขอกําหนดของเครื่อง สําหร ับขอกําหนดเพิ่มเติม เขาไปท่ี 
http://www.brother.com/

 

1 วัดตามแนวทแยงมุม
2 ตรวจวัดขณะท่ีเคร่ืองเชื่อมตออยูกับอินเตอร เฟส USB ปริมาณการใชไฟฟาจะแตกตางกันเล็กนอยตามลักษณะการใชงานหรือ 

การเส่ือมสภาพของชิ้นสวน
3 เมื่อใช ADF (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ), การพิมพแบบดานเดียว, ความละเอียด: มาตรฐาน / เอกสาร: รูปแบบท่ีพิมพ ISO/IEC 

24712
4 ตรวจวัดตามมาตรฐาน IEC 62301 Edition 2.0
5 แมวาจะปดเคร่ืองแลวก็ตาม เคร่ืองจะเปดเองโดยอัตโนมัติเปนระยะๆ สําหรับการบํารุงรักษาหัวพิมพ และจากน้ันจะปดเอง

ขอกําหนด D

ประเภทเครื่องพิมพ อิงคเจ็ท

หัวพิมพ ขาวดํา:

สี:

Piezo ท่ีมี 420 หัวฉีด × 1

Piezo ท่ีมี 420 หัวฉีด × 3

ความจขุองหนวยความจํา 128 MB

หนาจอแสดงผลแบบ LCD 
(จอแสดงผลแบบผลึกเหลว)

2.7 น้ิว (67.5 มม.) หนาจอแสดงผลแบบ LCD ระบบสัมผัส 1 
และแผงสัมผัส 

แหลงพลังงาน (ไตหวัน)

AC 100 ถึง 120 V 50/60 Hz

(สําหรับออสเตรเลียและประเทศอื่นๆ)

AC 220 ถึง 240 V 50/60 Hz

ปริมาณการใชไฟฟา 2 (ไตหวัน)

โหมดการทําสําเนา: ประมาณ 28 W 3

โหมดพรอม: ประมาณ 4.5 W 4

โหมดพัก: ประมาณ 1.5 W 4

ปด: ประมาณ 0.04 W 4 5

(สําหรับออสเตรเลียและประเทศอื่นๆ)

โหมดการทําสําเนา: ประมาณ 28 W 3

โหมดพรอม: ประมาณ 5.5 W 4

โหมดพัก: ประมาณ 1.5 W 4

ปด: ประมาณ 0.04 W 4 5

http://www.brother.com/
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1 สัญญาณรบกวนข้ึนอยูกับสภาพการพิมพ

ขนาด (MFC-J3520/MFC-J6520DW) (MFC-J3720/MFC-J6720DW)
  

น้ําหนกั (ไตหวัน)

(MFC-J3520/MFC-J6520DW) 14.3 กก.

(MFC-J3720/MFC-J6720DW) 16.5 กก.

(สําหรบัออสเตรเลียและประเทศอื่นๆ)

(MFC-J3520/MFC-J6520DW) 14.5 กก.

(MFC-J3720/MFC-J6720DW) 16.7 กก.

ระดับเสียงรบกวน ความดันเสียง

ปฏิบัติการ: 50 dB(A) (สูงสุด) 1

อุณหภูมิ ปฏิบัติการ:

คุณภาพการพิมพด ี
ท่ีสุด:

10 ถึง 35 °C

20 ถึง 33 °C

ความชื้น ปฏิบัติการ:

คุณภาพการพิมพด ี
ท่ีสุด:

20 ถึง 80% (ไมมีการควบแนน)

20 ถึง 80% (ไมมีการควบแนน)

ADF 
(ถาดปอนเอกสาร 
อัตโนมัติ)

สูงสุด 35 หนา

กระดาษ: 80 แกรม ขนาด A4 หรอื Letter

ขนาดเอกสาร ความกวางของ ADF (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัต)ิ: 148 มม. ถึง 297 มม.

ความยาวของ ADF (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ): 148 มม. ถึง 431.8 มม.

ความกวางของกระจกสแกนเนอร: สูงสุด 297 มม.

ความยาวของกระจกสแกนเนอร: สูงสุด 431.8 มม.

247 มม.
351 มม.

553 มม.

578 มม.

615 มม.

433 มม.

310 มม.
414 มม.

553 มม.

578 มม.

615 มม.

433 มม.
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D
สื่อสิ่งพมิพ D

1 สําหรับกระดาษเคลือบมันหรือแผนใส ใหนํากระดาษท ี่พิมพแลวออกจากถาดรองรับกระดาษออกทันทีหลังจากออกจากเคร่ืองพิมพ 
เพื่อหลีกเล่ียงการติดกัน

2 ใชแผนใสท่ีแนะนําใหใชสําหรับการพิมพอิงคเจ็ทเทาน้ัน
3 ดูท่ี ชนิดและขนาดกระดาษสําหรับแตละการใชงาน uu หนา 41 
4 สามารถใชไดบางประเทศเทาน้ัน

การใสกระดาษ ถาดบรรจกุระดาษที่ #1 D

ชนิดของกระดาษ:

กระดาษธรรมดา, กระดาษอิงคเจ็ท (กระดาษเคลือบ),  
กระดาษเคลือบมัน 1 และแผนใส 1 2

ขนาดกระดาษ 3:

(แนวนอน)

A4, Letter, Executive, JIS B5 4

(แนวตั้ง)

A3, Ledger, JIS B4 4, Legal, Folio, A5, A6, ซองจดหมาย (C5, Com-10, 
DL, Monarch), ภาพถาย (10 × 15 ซม.), ภาพถาย L (89 × 127 มม.), 
ภาพถาย 2L (13 × 18 ซม.) และแผนดัชนี (127 × 203 มม.)

ความกวาง: 89 มม. - 297 มม.

ความยาว: 127 มม. - 431.8 มม.

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูท่ี นํ้าหนักและความหนาของกระดาษ uu หนา 43

ความจุของถาดใสกระดาษสูงสุด: 

กระดาษธรรมดา 80 แกรม ประมาณ 250 แผน

ถาดบรรจกุระดาษที่ #2 (MFC-J3720/MFC-J6720DW) D

ชนิดของกระดาษ:

กระดาษธรรมดา

ขนาดกระดาษ:

(แนวนอน)

A4, Letter

(แนวตั้ง)

A3, JIS B4 4, Ledger, Legal

ความกวาง: 210 มม. - 297 มม.

ความยาว: 279.4 มม. - 431.8 มม.

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูท่ี นํ้าหนักและความหนาของกระดาษ uu หนา 43

ความจุของถาดใสกระดาษสูงสุด:

กระดาษธรรมดา 80 แกรม ประมาณ 250 แผน
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1 สําหรับกระดาษเคลือบมันหรือแผนใส ใหนํากระดาษท ี่พิมพแลวออกจากถาดรองรับกระดาษออกทันทีหลังจากออกจากเคร่ืองพิมพ 
เพื่อหลีกเล่ียงการติดกัน

2 ใชแผนใสท่ีแนะนําใหใชสําหรับการพิมพอิงคเจ็ทเทาน้ัน
3 ดูท่ี ชนิดและขนาดกระดาษสําหรับแตละการใชงาน uu หนา 41 
4 สามารถใชไดบางประเทศเทาน้ัน

การใสกระดาษ 

(ตอ)

ชองปอนเอกสารเอนกประสงค D

ชนิดของกระดาษ:

กระดาษธรรมดา, กระดาษอิงคเจ็ท (กระดาษเคลือบ),  
กระดาษเคลือบมัน 1, แผนใส 1 2 และซองจดหมาย

ขนาดกระดาษ 3:

(แนวนอน)

A4, Letter, Executive, JIS B5 4

(แนวตัง้)

A3, JIS B4 4, Ledger, Legal, Folio, A5, A6, ซองจดหมาย (C5, Com-10, 
DL, Monarch), ภาพถาย (10 × 15 ซม.), ภาพถาย L (89 × 127 มม.), 
ภาพถาย 2L (13 × 18 ซม.) และแผนดัชนี (127 × 203 มม.)

ความกวาง: 89 มม. - 297 มม.

ความยาว: 127 มม. - 431.8 มม.

สําหรบัขอมูลเพิ่มเติม ใหดท่ีู นํ้าหนักและความหนาของกระดาษ uu หนา 43

ความจุของถาดใสกระดาษสูงสุด: 

ส่ือการพิมพพิเศษ 1 แผน

กระดาษออก สูงสุด 50 แผน 80 แกรม กระดาษธรรมดา (สงพิมพแบบหงายหนาไปยังถาด 
รองรับกระดาษออก) 1
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D
โทรสาร D

1 ท่ีอยูอีเมลจะสามารถใชไดหลังจากดาวนโหลด IFAX
2 “หนา” หมายถึง “แผนภูมิการทดสอบ ITU-T #1” (จดหมายทางธุรกิจท่ัวไป ความละเอียดมาตรฐาน รหัส MMR) 

ขอกําหนดและวัสดุการพิมพอาจเปล่ียนแปลงไดโดยไมตองแจงลวงหนา

การทํางานที่เขากันได ITU-T Super Group 3

ความเร็วของโมเด็ม พิมพถอยหลังอัตโนมัติ

33,600 bps

ความกวางในการสแกน 288 มม. (A3)

กระจกสแกนเนอร: 204 มม. (A4)

ความกวางในการพิมพ 291 มม. (A3)

Greyscale (ภาพสีเทา) ขาวดํา: 8 บิต (256 ระดับ)

สี: 24 บิต (8 บิตตอสี/ 256 ระดับ)

ความละเอียด ขนาดมาตรฐาน

203 × 98 dpi (ขาวดํา)

203 × 196 dpi (สี)

ละเอยีด

203 × 196 dpi (ขาวดํา/สี)

ละเอยีดพิเศษ

203 × 392 dpi (ขาวดํา)

ภาพถาย

203 × 196 dpi (ขาวดํา)

สมุดที่อยู 100 ช่ือ × 2 หมายเลข หรือท่ีอยูอีเมล 1

กลุม สูงสุด 6

การกระจายสัญญาณ 250 (200 สมดุท่ีอยู/50 การตอสายดวยตนเอง) 

การหมุนทวนหมายเลขโทรซ้ํา 
อัตโนมัติ

3 ครั้งทุก 5 นาที

การสงสัญญาณของหนวย 
ความจํา

สูงสุด 200 2 หนา

การรับขอมูลเม่ือกระดาษหมด สูงสุด 200 2 หนา
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สําเนา D

1 เมื่อทําสําเนาบนกระดาษขนาด A3

สี/ขาวดํา ใช/ใช

ความกวางสําเนา 291 มม. 1

สําเนาหลายชุด ซอน/เรียงไดสูงสุด 99 หนา

เพ่ิมขนาด/ลดขนาด 25% ถึง 400% (เพิ่มครั้งละ 1%)

ความละเอียด พิมพไดสูงสุด 1200 × 2400 dpi

2 ดาน ใช

ชนิดของกระดาษ:

กระดาษธรรมดา

ขนาดกระดาษ:

A4, Letter, Ledger, A3, Legal, A5
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D
PhotoCapture Center™ D

1 ไมรวมการดหนวยความจํา อะแดปเตอร และ USB Flash drive
2 มาตรฐาน USB 2.0

มาตรฐาน USB Mass Storage สูงสุด 64 GB
รูปแบบท่ีรองรับ: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

3 ไมสนับสนุนฟอรแมต Progressive JPEG
4 ภาพเคล่ือนไหว JPEG เทาน้ัน
5 ดูท่ี ชนิดและขนาดกระดาษสําหรับแตละการใชงาน uu หนา 41 

สื่อที่เขากันได 1 Memory Stick Duo™ (16 MB - 128 MB)  
Memory Stick PRO Duo™ (256 MB - 32 GB)  
Memory Stick Micro™ (M2™) ท่ีมีอะแดปเตอร (256 MB - 32 GB)  
MultiMedia Card (32 MB - 2 GB)  
MultiMedia Card plus (128 MB - 4 GB)  
MultiMedia Card mobile ท่ีมีอะแดปเตอร (64 MB - 1 GB)  
การดหนวยความจํา SD (16 MB - 2 GB)  
miniSD ท่ีมีอะแดปเตอร (16 MB - 2 GB)  
microSD ท่ีมีอะแดปเตอร (16 MB - 2 GB)  
การดหนวยความจํา SDHC (4 GB - 32 GB)  
miniSDHC ท่ีมีอะแดปเตอร (4 GB - 32 GB)  
microSDHC ท่ีมีอะแดปเตอร (4 GB - 32 GB)  
การดหนวยความจํา SDXC (48 GB - 128 GB)  
USB Flash drive 2

ความละเอียด สูงสุด 1200 × 4800 dpi

นามสกุลไฟล 
(รูปแบบสื่อ)

  
DPOF (ver. 1.0, ver. 1.1), Exif DCF (สูงสุด ver. 2.1)

(รูปแบบภาพ) พิมพภาพถาย: JPEG 3, AVI 4, MOV 4  
สแกนไปยังส่ือ: JPEG, PDF (สี)

TIFF, PDF (ขาวดํา)

จํานวนไฟล สูงสุด 999 ไฟล  
(โฟลเดอรภายในการดหนวยความจําหรอื USB Flash drive 
นับเปนไฟลเชนกัน)

โฟลเดอร สามารถจัดเก็บไฟลเปนโฟลเดอรไดสูงสุด 4 ระดบัในการดหนวย 
ความจําหรือ USB Flash drive

ไรขอบ A4, Letter, Ledger, A3, ภาพถาย (10 × 15 ซม.), ภาพถาย 2L 
(13 × 18 ซม.) 5
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PictBridge D

การทํางานที่เขากนัได รองรบั Camera & Imaging Products Association PictBridge 
มาตรฐาน CIPA DC-001

เขาไปท่ี http://www.cipa.jp/pictbridge/ สําหรับขอมูลเพิ่มเตมิ

อินเตอรเฟส อินเตอรเฟส USB แบบตรง

http://www.cipa.jp/pictbridge/
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D
สแกนเนอร D

1 Windows® XP ในคูมือผูใชเลมน้ีรวมถึง Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional และ Windows® XP 
Professional x64 Edition

2 สแกนสูงสุด 1200 × 1200 dpi เมื่อใชไดรเวอร WIA สําหรับ Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 และ Windows® 8 
(ความละเอียดสูงสุด 19200 × 19200 dpi สามารถเลือกไดโดยใชโปรแกรมอรรถประโยชนของสแกนเนอรของ Brother)

สี/ขาวดํา ใช/ใช

เปนไปตามมาตรฐาน 
TWAIN

ใช  
(Windows® XP 1/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)

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

เปนไปตามมาตรฐาน WIA ใช  
(Windows® XP 1/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)

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

ความลึกของสี การประมวลผลสี 48 บิต (อนิพุต)

การประมวลผลสี 24 บิต (เอาทพุต) / 256 ระดับตอสี

Greyscale (ภาพสีเทา) การประมวลผลสี 16 บิต (อนิพุต)

การประมวลผลสี 8 บิต (เอาทพุต) / 256 ระดับตอสี

ความละเอียด สูงสุด 19200 × 19200 dpi (เช่ือมตอ) 2

สูงสุด 2400 × 2400 dpi (ออปตคิอล) (กระจกสแกนเนอร)

สูงสุด 2400 × 1200 dpi (ออพติคอล) (ADF)

ความกวางและความยาว 
ในการสแกน

ความกวาง: สูงสุด 293 มม.

ความยาว: สูงสุด 427.8 มม.
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เครื่องพิมพ D

1 เมื่อคุณลักษณะไรขอบถูกต้ังคาเปนเปด
2 ดูท่ี ชนิดและขนาดกระดาษสําหรับแตละการใชงาน uu หนา 41 
3 เมื่อพิมพบนกระดาษขนาด A3
4 สําหรับขอกําหนดเพิ่มเติม เขาไปท่ี http://www.brother.com/
5 สามารถใชไดบางประเทศเทาน้ัน

ความละเอียด สูงสุด 1200 × 6000 dpi

ความกวางใน 
การพิมพ 3

291 มม. [297 มม. (ไรขอบ) 1]

ไรขอบ 2 A4, Letter, Ledger, A3, A6, ภาพถาย (10 × 15 ซม.), 
ภาพถาย L (89 × 127 มม.), ภาพถาย 2L (13 × 18 ซม.), 
แผนดัชนี (127 × 203 มม.)

2 ดาน ชนิดของกระดาษ:

กระดาษธรรมดา

ขนาดกระดาษ:

A4, Letter, A3, Ledger, Legal, Folio, A5, Executive,  
JIS B4 5, JIS B5 5

ความเร็วในการพิมพ 4

http://www.brother.com/
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D
อินเตอรเฟส D

1 เคร่ืองพิมพของคุณมีอินเตอรเฟส USB 2.0 ความเร็วส ูง เคร่ืองพิมพสามารถเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรท่ีมีอินเตอรเฟส USB 1.1
2 ไมสนับสนุนพอรต USB ของผูผลิตอื่น
3 ดูท่ี เครือขาย uu หนา 204 

uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

USB 1 2 สายอินเตอรเฟส USB 2.0 ท่ียาวไมเกนิ 2 เมตร

สาย LAN 3 สายอีเทอรเน็ต UTP category 5 ข้ึนไป

LAN แบบไรสาย IEEE 802.11b/g/n (โหมดโครงสรางพื้นฐาน/Ad-hoc)

IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct™)
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เครือขาย D

หมายเหตุ
สําหรับขอมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกบัขอกําหนดเครอืขาย uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

 

คณุสามารถเชื่อมตอเครื่องพิมพของคณุกบัเครือขายสําหรับการพิมพผานเครือขาย การสแกนผานเครือขาย 
สง PC Fax รับ PC Fax (Windows® เทาน้ัน) การตั้งคาระยะไกล และเพื่อเขาถึงภาพถายจาก PhotoCapture 
Center™ 1 ซอฟตแวรการจดัการเครือขาย Brother BRAdmin Light 2 มีใหมาดวย

1 ดูท่ี ขอกําหนดคอมพิวเตอร uu หนา 205 
2 (Windows®) หากคุณตองการจัดการเคร่ืองพิมพข้ันสูง ใหใชเวอรชั่นโปรแกรมอรรถประโยชน Brother BRAdmin Professional 

ลาสุดท่ีดาวนโหลดไดจาก http://solutions.brother.com/
(แม็คอินทอช) Brother BRAdmin Light ลาสุดดาวนโหลดไดจาก http://solutions.brother.com/

ความปลอดภัยเครือขาย
แบบไรสาย

SSID (32 ตวัอักษร), WEP 64/128 บิต, WPA-PSK (TKIP/AES), 
WPA2-PSK (AES)

โปรแกรมอรรถประโยชน
สนับสนุนการตั้งคาแบบ 
ไรสาย

AOSS™ ใช

WPS ใช

http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
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D
ขอกําหนดคอมพิวเตอร D

ระบบปฏิบัติการและฟงกชั่นซอฟตแวรท่ีสนับสนุน

ระบบคอมพิวเตอรและเวอรชั่น
ระบบปฏิบัติการ

อินเตอรเฟส PC

หนวย
ประมวลผล

พ้ืนท่ีฮารดดิสกท่ีจะ
ติดตั้ง

USB 2

10/100 
Base-TX 
(อีเทอร 
เน็ต)

สัญญาณ 
ไรสาย 
802.11b/g
/n

สําหรับ
ไดรเวอร

สําหรับ
แอพพลิ
เคชั่น 
(รวม
ไดร
เวอร)

ระบบ 
ปฏิบัติการ 
Windows®

Windows® XP 
Home 1 4

Windows® XP 
Professional 1 4

การพิมพ

PC Fax 3

การสแกน

อุปกรณ Removable Disk  
(USB หรือการดหนวยความจํา) 5

การเขาถึงส่ือขอมูลผานเครือขาย 
(LAN) 5

หนวย 
ประมวลผล  
32 บิต (x86) 
หรือ 64 บิต 
(x64)

150 MB 1 GB

Windows 
Vista® 1 4

500 MB 1.3 GB

Windows® 7 1 4

Windows® 8 1 4

650 MB

Windows Server® 
2003

Windows Server® 
2003 R2

Windows Server® 
2008

N/A การพิมพ 50 MB N/A

Windows Server® 
2008 R2

Windows Server® 
2012

หนวย 
ประมวลผล 
64 บิต (x64)

ระบบ 
ปฏบิติัการ 
แมค็อนิทอช

Mac OS X v10.6.8

OS X v10.7.x

OS X v10.8.x

การพิมพ

PC Fax (สง) 3

การสแกน

อุปกรณ Removable Disk  
(USB หรือการดหนวยความจํา) 5

การเขาถงึสื่อขอมลูผานเครือขาย (LAN) 5

Intel® 
Processor

80 MB 550 MB

เง่ือนไข:
1 สําหรับ WIA, ความละเอียด 1200 x 1200 โปรแกรมอรรถ 

ประโยชนของสแกนเนอรของ Brother ใหคุณใชความละเอ ียด 
ไดสูงสุด 19200 x 19200 dpi

2 ไมสนับสนุนพอรต USB ของผูผลิตอื่น
3 PC Fax รองรับเอกสารขาวดําเทาน้ัน
4 PaperPort™ 12SE รองรับ Windows® XP Home  

(SP3 หรือสูงกวา), XP Professional (SP3 หรือสูงกวา), XP 
Professional x64 Edition (SP2 หรือสูงกวา), Windows Vista® 
(SP2 หรือสูงกวา), Windows® 7 และ Windows® 8

5 อุปกรณ Removable Disk และการเขาถึงเครือขายส่ือเปน 
ฟงกชั่นของ PhotoCapture Center™

สําหรับการปรับปรุงไดรเวอรลาสุด เขาไปที่ 
http://solutions.brother.com/

เคร่ืองหมายการคา ยี่หอและชื่อผลิตภัณฑทั้งหมดเปน 
ทรัพยสินของบริษัทที่เกี่ยวของ

http://solutions.brother.com/
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วัสดกุารพิมพ D

การเปลี่ยนวัสดุการพิมพ

ดํา - ประมาณ 2,400 หนา 1

เหลือง, ฟาและชมพู - ประมาณ 1,200 หนา 1

ดํา, เหลือง, ฟาและชมพู - ประมาณ 600 หนา 1

1 จํานวนหนาท่ีสามารถทําการพิมพไดโดยประมาณตามมาตรฐาน ISO/IEC 24711

สําหรบัขอมูลเพิ่มเต ิมเกี่ยวกับการเปลีย่นวัสดกุารพิมพ เขาไปท่ี http://www.brother.com/pageyield/

น้ําหมึก เครือ่งใชตลับหมึกสีดํา เหลือง ฟา ชมพูซ่ึงแยกตางหากจากช้ินสวน
หัวพิมพ

อายุการใชงานของ
ตลับหมึก

ครั้งแรกท่ีคณุตดิตั้งชุดตลับหมึก เครื่องจะใช นํ้าหมึกจํานวนหน่ึงเพื่อเติม
ทอสงนํ้าหมึกเพื่อใหงานพิมพมีคุณภาพสูง ข้ันตอนน้ีจะเกิดข้ึนเพียง
หน่ึงครั้ง หลังจากเสร็จส้ินกระบวนการ ตลับหมึกท่ีมาพรอมกับเครือ่งจะมี
ความจุตลับหมึกต่ํากวาปกติ (65 %) สําหรับตลับหมึกต อไปน้ี คณุสามารถ
พิมพจํานวนหนาไดตามท่ีกําหนด

(สําหรับออสเตรเลียและ
ประเทศอื่นๆ ในโอเชียเนีย)

(สําหรับประเทศอื่นๆ) (สําหรับอนิเดียและ
อินโดนีเซีย)

สีดําความจุสูงพิเศษ LC139XLBK LC569XLBK LC589XLBK

สีเหลืองความจุสูงพิเศษ LC135XLY LC565XLY LC585XLY

สีฟาความจุสูงพิเศษ LC135XLC LC565XLC LC585XLC

สีชมพูความจุสูงพิเศษ LC135XLM LC565XLM LC585XLM

(สําหรับออสเตรเลยีและ
ประเทศอื่นๆ ในโอเชียเนีย)

(สําหรับประเทศอื่นๆ) (สําหรับอินเดียและ
อินโดนีเซีย)

สีดําความจุสูง LC133BK LC563BK LC583BK

สีเหลืองความจุสูง LC133Y LC563Y LC583Y

สีฟาความจุสูง LC133C LC563C LC583C

สีชมพูความจุสูง LC133M LC563M LC583M

Innobella™ คืออะไร?

Innobella™ เปนกลุมวัสดุส้ินเปลอืงของแทท่ีผลิตโดย Brother ช่ือ 
Innobella™ มาจากคําวา “Innovation” (นวัตกรรม) และ “Bella” (หมายถึง 
“สวยงาม” ในภาษาอิตาลี) และแสดงถึงเทคโนโลยี “นว ัตกรรม” ท่ีใหคุณภาพ
การพิมพท่ี “สวยงาม” และ “คงทน”

เมื่อคณุพิมพภาพถาย Brother ขอแนะนําใหใชกระดาษพ ิมพภาพถาย
เคลอืบมัน Innobella™ (ซีรีส BP71) เพื่อใหไดคุณภาพสูง งานพิมพคุณภาพ
เยี่ยมสามารถทําไดงายข้ึนดวยหมึกและกระดาษ Innobella™

 

http://www.brother.com/pageyield/
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A

ADF (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) .................44

B

Brother
CreativeCenter .....................................5

C

ControlCenter
ดูคูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรบัผ ูใช

G

Greyscale (ภาพสีเทา) ................... 197, 201

I

Innobella™ .........................................206

N

Nuance™ PaperPort™ 12SE
ดูคูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรบัผ ูใช 
สามารถดคูวามชวยเหลือในแอพพลิเคช่ัน 
PaperPort™ 12SE

P

PhotoCapture Center™
MultiMedia Card .................................85
การดหนวยความจํา SD ..........................85
การดหนวยความจํา SDHC ......................85
การดหนวยความจํา SDXC ......................85
ขอกําหนด .........................................199
จาก PC
ดคููมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรบั 
ผูใช

เรยีกดูตวัอยางภาพถาย ..........................88
สแกนไปยังส่ือ
เปลี่ยนช่ือไฟล ...................................89

Presto! PageManager
ดูคูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรบัผ ูใช 
สามารถดคูวามชวยเหลือในแอพพลิเคช่ัน 
Presto! PageManager

T

TAD (เครื่องตอบรับโทรศัพท), ภายนอก
โหมดการรับ .........................................52

TAD (โทรศัพทตอบรบัโทรศัพท),  
ภายนอก ..........................................52, 73
TAD (อุปกรณตอบรับโทรศัพท), ภายนอก
การเชื่อมตอ .........................................73
การบันทึก OGM ...................................74

W

Windows®

ดคููมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรบัผ ูใช

ก

กระดาษ ................................. 39, 195, 196
การบรรจ ุ ................................. 20, 25, 28
การบรรจุกระดาษขนาดภาพถายและ 
ภาพถาย L ...........................................25
การบรรจุซองจดหมาย ............................25
ขนาด .................................................37
ขนาดเอกสาร .......................................44
ความจุ ................................................42
ชนิด .............................................37, 41
บริเวณท่ีสามารถพิมพได .........................36

กระดาษขนาดภาพถายและ 
ภาพถาย L .................................. 25, 41, 42
การแกไขปญหา
กระดาษติด ........................................ 123
ขอความแจงการบํารงุรักษาบนจอ 
สัมผัส ...............................................110
ขอความแสดงความผิดพลาดบนจอ 
สัมผัส ...............................................110
หากคุณประสบปญหา

PhotoCapture Center™ ................... 139
การจัดการกระดาษ ........................... 133
การทําสําเนา ...................................138
การปอนขอมูล .................................140
การพิมพ ........................................ 129
การพิมพโทรสารรบัเขา ...................... 134
การรบัโทรสาร .................................135
การสแกน .......................................138
คณุภาพการพิมพ ..............................131
เครอืขาย ........................................ 139
ซอฟตแวร .......................................139
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สายโทรศพัทหรอืการเชื่อมตอ 
โทรศัพท ........................................ 134
สายเรยีกเขา ................................... 137
เอกสารติด ...................................... 121

เอกสารตดิ ........................................ 121
การชะลอการเรียกสาย, การตัง้คา ................ 55
การเชื่อมตอ

TAD ภายนอก (เครือ่งตอบรบัโทรศัพท) .... 73
โทรศพัทภายนอก ................................. 75

การเชื่อมตอระบบตูสาขา (PABX) ................ 74
การตรวจจับโทรสาร ................................. 56
การตั้งคาระยะไกล
ดคููมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรบัผ ูใช

การทําความสะอาด
สแกนเนอร ........................................ 103
หัวพิมพ ............................................ 104

การทําสําเนา
ทางลัด ............................................... 12

การบํารุงรักษา, ตามปกติ
การเปลี่ยนตลับหมึก ............................ 100

การพิมพ
ดคููมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรบัผ ูใช

การสแกน
ดคููมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรบัผ ูใช

การหมุนทวนหมายเลขซ้ํา
การหยุดช่ัวคราว ................................... 80
ประวัติรหัสผูโทร ................................... 79
สายโทรออก ........................................ 78

การหมุนทวนหมายเลขซ้ํา/การหยุดช่ัวคราว ... 78
การหมุนหมายเลขโทรศพัท
ดวยตนเอง .......................................... 77
สมุดท่ีอยู ............................................ 77

การโอนโทรสารหรือรายงานบันทึกโทรสาร ...120

ข

ขอความ, การใส .................................... 192
ขอความแสดงความผิดพลาดบนจอสัมผัส ... 110
กระดาษติด ....................................... 116
กระดาษผิด ....................................... 119
การตัง้คาถาดผิด ................................. 119
การส่ือสารผิดพลาด ............................ 111
ขอมูลท่ีมีอยูในหนวยความจํา ................ 111
ตรวจจับไมได .................................... 111
ตวัซับนํ้าหมึกใกลเต็ม .......................... 113
ตวัซับนํ้าหมึกเตม็ ................................ 113
ฝาเปดอยู .......................................... 111
พิมพขาวดําได 1 ดานเทาน้ัน ................. 110
พิมพไมได ........................................ 111
ไมมีกระดาษปอนเขาไป ....................... 115

ไมมีตลับหมึก ..................................... 114
ไมสามารถทําความสะอาดได ................ 118
ไมสามารถพิมพได .............................. 118
ไมสามารถเริม่ตนได ............................ 118
ไมสามารถสแกนได ............................. 118
หนวยความจําเต็ม ............................... 116
หนวยความจําโทรสารเตม็ ..................... 115
หมึกเหลือนอย ................................... 113
เอกสารติด/ยาวเกนิไป ......................... 112

ค

ความชวยเหลือ
ขอความบนจอสัมผัส ........................... 144
ตารางการตั้งคา .................................. 145
ตารางคุณสมบัต ิ ................................. 164

ความละเอยีด
โทรสาร ............................................ 197
พิมพ ................................................ 202
สแกน ............................................... 201
สําเนา .............................................. 198

คณุลกัษณะท่ีกําหนดเองในสายเดยีว ......... 137
เครือขาย
การพิมพ
ดูคูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับ 
ผูใช

การสแกน
ดูคูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับ 
ผูใช

เครือขายแบบไรสาย
ดูคูมือการติดตั้งเครื่องอยางงายและคูมอืซอฟต
แวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

เครื่องตอบรบัโทรศัพท (TAD) .................... 73
การเชื่อมตอ .........................................73

ช

ชองปอนเอกสารเอนกประสงค .................... 33
ชองเสียบ

EXT
โทรศัพทภายนอก ..............................75

ซ

ซองจดหมาย ...................25, 27, 33, 41, 43
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ด

ดวยตนเอง
การหมุนหมายเลขโทรศัพท .....................77
รับ .....................................................52

ต

ตลับหมึก
การเปลี่ยน .........................................100
ตัวนับจํานวนจุดหมึก ............................100

ตารางการตั้งคาแบบเปนข้ันตอน ................ 144
ติด
กระดาษ ............................................123
เอกสาร ............................................. 121

เตารบั
EXT
โทรศพัทภายนอก ..............................75

ท

ทางลัด ..................................................12
การทําสําเนา .......................................12
การเปลี่ยน ...........................................16
ช่ือทางลัด ........................................17

การเพิ่ม ............................ 12, 13, 14, 15
การเรียกด ู ...........................................17
การลบ ................................................17
การสแกน ............................................14
โทรสาร ..............................................13
เว็บ ....................................................15

ทางลัดการสแกน ............................... 12, 14
ทางลัดผานเว็บ ................................. 12, 15
โทรศัพทท่ีตอแยกออกจากตวัเครือ่ง,  
การใช ...................................................76
โทรศัพทภายนอก, การเชื่อมตอ ..................75
โทรศัพทไรสาย .......................................75
โทรสาร (PC-FAX)

Windows®

การสง .............................................60
โทรสาร, จาก PC
ดูคูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรบัผ ูใช

โทรสาร ติดตัง้แยกอิสระ
การรับ ................................................52
การชะลอการเรียกสาย, การตัง้คา ..........55
การตรวจจับโทรสาร ............................56
การเรยีกดูตวัอยางโทรสาร ...................57

จากโทรศัพทท่ีตอแยกออกจาก 
ตวัเครือ่ง ....................................75, 76
ถาดท่ีใช ...........................................39
ปญหา ................................... 134, 135
ไปยัง PC ..........................................61
ระยะเวลาในการดังของเสียงกริง่เรียกเขา F/T, 
การตัง้คา ..........................................55
สัญญาณรบกวนสายโทรศัพท / VoIP ... 141

การสง ................................................47
ทางลดั ......................................12, 13
โทรสารสี ..........................................49
ปญหา ...........................................136
เปลี่ยนขนาดกระจกสแกนเนอร ..............49
รายงานการตรวจสอบความถูกตอง 
การสงสัญญาณ ..................................51
เรียกดูตัวอยางโทรสาร ........................50
สัญญาณรบกวนสายโทรศัพท / VoIP ... 141

บ

บริเวณท่ีไมสามารถสแกนได ......................46

ผ

แผนใส ................. 39, 40, 42, 43, 195, 196

พ

พิมพ
กระดาษติด ........................................ 123
ขอกําหนด .........................................202
ความละเอยีด ..................................... 202
บริเวณท่ีสามารถพิมพได .........................36
ปญหา ..............................................129

ภ

ภาพรวมของแผงควบคุม ............................. 6

ม

แม็คอินทอช
ดคููมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรบัผ ูใช

แม็คอินทอชของ Apple
ดคููมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรบัผ ูใช
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ร

รหัสโทรสาร
การใช ................................................ 76
การเปลี่ยน .......................................... 76
รหัสการปดใชงานเครื่องจาก 
ระยะไกล ....................................... 75, 76
รหัสการเริ่มทํางานแบบ 
ระยะไกล ................................. 56, 75, 76

รหัสผูโทร .................................. 65, 67, 70
ประวัติรหัสผูโทร ................................... 79
เพิ่มไปยังสมุดท่ีอยู ............................. 79
ลบ .................................................. 79
สงโทรสาร ........................................ 79

ล

เลอืกถาด ............................................... 84

ว

วัสดุการพิมพ ........................................ 206

ส

สมุดท่ีอยู
การใช ................................................ 77
การตัง้คา ............................................ 80
การโทรออกเปนกลุม
การเปลี่ยน ........................................ 81

การเปลี่ยน .......................................... 81
การลบ ............................................... 81

สายโทรศัพท
การเชื่อมตอ ........................................ 73
ปญหา .............................................. 134
ระบบตูสาขา (PABX) ............................. 74
สัญญาณรบกวน / VoIP ....................... 141

สายโทรออก
เพิ่มไปยังสมุดท่ีอยู ................................ 78
ลบ .................................................... 78
สงโทรสาร .......................................... 78

สําเนา
การใชกระจกสแกนเนอร ......................... 45
ขนาดกระดาษ ...................................... 83
ชนิดกระดาษ ....................................... 83
ถาดท่ีใช ............................................. 38

เสียง, การตั้งคา
เสียงเตือน ........................................... 18
เสียงเรียกเขา ....................................... 18

เสียงลําโพง .........................................19
เสียงเรียกท่ีแตกตาง
การปด .......................................... 64, 69
การเปด ........................................ 64, 69

ห

หนาจอแสดงผลแบบ LCD 
(จอแสดงผลแบบผลกึเหลว) ................ 6, 144
ความสวาง ...........................................19

หมายเลขของตัวเครื่อง
วิธีการคนหา
ดูท่ีปกหนาดานใน

โหมดการรับ
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สําหรับออสเตรเลียเทานั้น:

การสนับสนุน - สําหรบัการสนับสนุนทางเทคนิคของผลติภัณฑ Brother ท ี่นอกเหนือจากท่ีคณุสามารถ 
แกไขไดโดยใชคูมือผูใช โปรดไปท่ีเว็บไซตหรือเว็บไซตวิธีการแกไขปญหา (โปรดดูดานลาง) เพื่อคนหา 
คําตอบจากคําถามท่ีพบบอย/วิธีการแกไขปญหา การคนหาไดรเวอรและซอฟตแวร

หรอื โปรดติดตอศูนยสนับสนุนผลติภัณฑเมื่อคุณมีขอสงสัยเกี่ยวกับการบริการลูกคา/การสนับสนุนทาง 
เทคนิค

วิธีการติดตอ Brother International (Aust) Pty Ltd เพ่ือขอรับบริการสนบัสนุนผลิตภัณฑ 
Brother โปรดดูรายละเอียดดังตอไปนี้:

บริการฝายสนับสนุนทางเทคนิคของเราเปดใหบริการ 5 วันตอสัปดาหทางโทรศัพททุกวันจันทรถึงวันศุกร 
เวลา 8.30 น. ถึง 17.00 น. (EST/EDST)

 

สําหรับนวิซีแลนดเทานั้น:

วิธีการติดตอ Brother International (NZ) Limited เพื่อรบับริการสนับสนุนผลิตภัณฑ Brother โปรดใชวิธ ี
การดังตอไปน้ี

บริการฝายสนับสนุนทางเทคนิคของเราเปดใหบริการ 7 วันตอสัปดาหทางโทรศัพททุกวันจันทรถึงวันศุกร 
เวลา 8.30 น. ถึง 17.00 น. และทุกวันเสารและอาทิตยเวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น.

นอกเวลาทําการ คุณจะสามารถขอความชวยเหลอืไดจากระบบชวยเหลือโดยอัตโนมัตแิละเว็บไซตของเรา 
www.brother.co.nz ในสวนความชวยเหลือทางออนไลน

ศนูยสนับสนุนผลิตภัณฑ: ออสเตรเลีย

Brother International (Aust) Pty Ltd

โทรศัพท: 02 8875 6000

โทรสาร: 02 9870 7223

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

เว็บไซต: www.brother.com.au

อเีมล: วิธีการสงอีเมลคําถาม โปรดไปท่ี www.brother.com.au 
ไปท่ีพื้นท่ี การบริการและการสนับสนุน แลวทําตามคําแนะนํา

โทรศัพท:

ความชวยเหลือผู       ใชปลายทาง 
ระดับพรีเมี่ยม

0900 552 152

ระบบใหความชวยเหลือโดย 
อตัโนมตัิ

0800 652 152

บริการชวยเหลือดานรีไซเคลิ 
ของ Brother

0800 632 467

บริการใหความชวยเหลือทาง 
โทรสาร

0800 837 822

บริการใหความชวยเหลือทาง 
อเีมล

โปรดไปท่ี www.brother.co.nz แลวสงคําถามใหแกโตะชวยเหลือ 
จากสวนความชวยเหลอืทางออนไลน

ความชวยเหลือทางเว็บ โปรดไปท่ี www.brother.co.nz ในสวนความชวยเหลือทาง 
ออนไลนเพื่อดขูอมูลจากคําถามท่ีพบบอย ดาวนโหลดไดรเวอร 
ขอมูลการรบัประกนั และศูนยบรกิาร

http://solutions.brother.com/
http://www.brother.com.au
http://www.brother.com.au
http://www.brother.co.nz
http://www.brother.co.nz
http://www.brother.co.nz


www.brotherearth.com

เยีย่มชมเราไดท่ี
http://www.brother.com/

เคร่ืองพิมพน้ีไดรับการรับรองการใชงานในประเทศที่ซื้อเทาน้ัน บริษัทสาขาในประเทศหรือตัวแทนจําหนาย 
Brother จะใหการสนับสนุนเฉพาะเคร่ืองที่ซือ้ภายในประเทศเทาน้ัน

http://www.brother.com/
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