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เร่ิมตนที่นี่ DCP-J100
DCP-J105

คูมือการติดต้ังเครื่องอยางงาย

THA ฉบับท่ี 0

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

1 นําเคร่ืองออกจากบรรจุภณัฑ

คําเตือน
• ถุงพลาสติกที่ใชสําหรับการบรรจุเครือ่งไมใชของเลน ดังนั้น กรุณาเก็บถุงพลาสติกดังกลาวใหหางจากเด็ก 
เพื่อหลีกเล่ียงในกรณีที่ถุงพลาสติกอาจจะเขาไปอุดตันทางเดินหายใจจนกอใหเกิดอันตรายได ถ ุงพลาสติก
ไมใชของเลน

• เพื่อความปลอดภัยในการใชงาน คุณจําเปนตองเชื่อมตอปล๊ักที่ใหมาพรอมกับตัวเครื่องเขากับชองเสียบ
สายไฟที่มีการตอกับสายดินผานสายไฟบานมาตรฐานอยางถูกตอง ทั้งนี้ อุปกรณที่ไมไดมีการเชื่อมตอกับ
สายดิน อาจทําใหเกิดไฟฟาช็อต และอาจทําใหตัวเครื่องไดรับสัญญาณรบกวนมากเกินไป

a ลอกเทปกาวและแผนฟลมท่ีปดอยูบนตัวเครื่องและจอ LCD ออก

คําเตือน สญัลักษณคําเตือน ใชเพ่ือเตือนถึงสถานการณท่ีอาจเปนอันตรายก ับตัวของคุณ ซ่ึงหากไมหลีกเลี่ยง 
สถานการณดังกลาวอาจทําใหคุณไดรับบาดเจ็บสาหัส หรือถึงแกชีวิตได

ขอควรระวัง ขอควรระวัง แสดงถึงสถานการณท่ีอาจเปนอันตรายกับตัวคุณ ซ่ึงหากไมหลีกเลี่ยง สถานการณดังกลาว
อาจทําใหคุณไดรับบาดเจบ็ได

ขอควรจํา ขอควรจํา แสดงถึงสถานการณท่ีอาจเปนอันตรายหากไมหลีกเลี่ยง เนื่องจากสถานการณดังกลาว อาจ
ทําใหทรัพยสินเสียหายหรือผลิตภัณฑทํางานผิดปกติได

หมายเหตุ หมายเหตุ อธิบายวิธีแกไขสถานการณท่ีอาจเกิดข ึ้นหรือใหคําแนะนําเก่ียวกับวิธีการใชงานคุณล ักษณะอื่นๆ

หมายเหตุ
• ภาพประกอบสวนใหญในคูมือการติดต้ังเครื่องอยางงายน้ีจะแสดงภาพของ DCP-J105

• หากคอมพิวเตอรของคุณไมมีไดรฟซีดีรอม แผนซีดีรอมท่ีใหมาพรอมกับเครื่องไมมีไดรเวอรสําหรับระบบปฏิบัติการของ
คุณ หรือคุณตองการดาวนโหลดคูมอื และโปรแกรมอรรถประโยชนตางๆ โปรดเขาไปท่ีหนาสําหรับรุนของคุณไดท่ี 
http://solutions.brother.com/

http://solutions.brother.com/
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2 การเชื่อมตอสายไฟ

คําเตือน
คุณจําเปนตองเชื่อมตอตัวเครือ่งเขากับปล๊ักไฟที่
มีการเชื่อมตอสายดินไว

a เชื่อมตอสายไฟเขากับตัวเครื่อง

3 การติดต้ังตลับหมึก

ขอควรระวัง
หากหมึกกระเด็นเขาตา ใหคุณรีบลางออกดวยนํ้าสะอาด
ทันที และหากอาการยังไมดีข้ึน โปรดรบีทําการปร ึกษา
แพทยโดยทันที

a ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดเปดเครื่องแลว

b เปดฝาครอบตลับหมึก a ออก

c ดึงวัสดุปองกันสีสมออก

หมายเหตุ
หามเชื่อมตอสาย USB ในข้ันตอนน้ี (สําหรับผูใชสาย 
USB)

หมายเหตุ
• ไฟแสดงสถานะ LED บนแผงควบคุม จะติดสวาง
ไปจนกวาคุณจะทําการติดต้ังตลับหมึก

• เพ่ือยืดอายุการใชงานหัวพิมพ และประหยัดปริมาณ
นํ้าหมึกท่ีคงเหลืออยูในตลับหมึก รวมถึง เพ่ือรักษา
คุณภาพการพิมพใหคงไวสูงสุด เราไมแนะนําให
คุณถอดปล๊ักเครื่อง และ/หรือไมเสียบปล๊ักไฟของ
ตัวเครื่องเปนเวลานาน แตละครั้งท่ีคุณเสียบปล๊ักไฟ
ของตัวเครื่อง เครื่องจะทําความสะอาดหัวพิมพ
โดยอัตโนมัติ ซ่ึงตองใชนํ้าหมึกบางสวน 

แตเราแนะนําใหคุณใชปุม  ในการปดเครื่อง 

เน่ืองจากการใชปุม  จะเปนการลดการใช
พลังงานของเครื่อง ทําใหเครื่องมีการทําความ
สะอาดหัวพิมพเปนระยะเวลาท่ีสม่ําเสมอแตความถี่
ลดลง

หมายเหตุ
ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดติดต้ังตลับหมึกเริ่มตน ซ่ึง
เปนตลับหมึกท่ีมีใหมาพรอมกับตัวเครื่องในครั้งแรก
เทาน้ัน
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d นําตลับหมึกออกจากบรรจุภัณฑ 
หมนุคันปลดล็อคสีเขียวท่ีตัวปองกันสีสม a 
ทวนเข็มนาฬิกาจนกวาจะไดยินเสียงคลิก เพ่ือ
ปลดซีลสูญญากาศ จากน้ันดึงวัสดุหอปองกัน
สีสม a ออก ตามท่ีแสดงไวในภาพตัวอยางทาง
ดานลาง

e ตรวจสอบใหสีของสติกเกอรท่ีอยูบนชองตลับหม ึก
ตรงกับสีของตลับหมึก

จากน้ัน ใหคุณติดต้ังตลับหมึกแตละตลับตาม
ทิศทางลูกศรบนฉลาก

f คอยๆ ดันดานหลังของตลับหมึกท่ีมีเครื่องหมาย 
“PUSH” จนกระท่ังคันโยกของตลับหมึกเล่ือนข้ึน 
หลังจากท่ีคุณไดติดต้ังตลับหมึกท้ังหมดแลว 
ใหคุณปดฝาครอบตลับหมึกกลับเขาท่ีใหเรียบร อย

ขอควรจํา
หามเขยาตลับหมึกโดยเด็ดขาด หากหมึกเลอะผิวหน ัง 
หรือเปอนเสื้อผาของคุณ ใหคุณรีบลางออกดวยนํ้าสบู
หรือผงซักฟอกในทันที
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ขอควรจํา
หลังจากทําการติดต้ังตลับหมึกเริ่มตนแลว ตัวเครือ่ง
จะเริ่มทําความสะอาดระบบทอสงนํ้าหมึก ซ่ึงกระบวน
การดังกลาวน้ีจะใชเวลาท้ังสิ้น ประมาณสี่นาท ี

ท้ังน้ี หามถอดปล๊ักไฟของตัวเครื่องออกจากชองเสียบ
สายไฟ หรือหามหยุดกระบวนการทําความสะอาดน้ี
โดยเด็ดขาด เน่ืองจากการขัดขวางกระบวนการ
ทําความสะอาดของระบบทอสงนํ้าหมึกดังกลาว 
จะสงผลใหคุณภาพการพิมพไมเปนไปตามตองการ

ขอควรจํา
• หากคุณไมตองการเปล่ียนตลับหมึกตลับใหม 
อยานําตลับหมึกเกาออกมาจากตัวเครื่องโดย
เด็ดขาด เพราะการกระทําเชนน้ี จะเปนสาเหตุทําให
ปริมาณของนํ้าหมึกในตลับลดลงไปมากกวาปรกติ 
รวมถึง จะทําใหตัวเซ็นเซอรในอุปกรณวัดปริมาณ
นํ้าหมึกทํางานผิดพลาด ซ่ึงเปนสาเหตุทําใหเครื่อง
จะไมสามารถทราบไดวามีนํ้าหมึกคงเหลืออยู
เทาไหรในตลับ

• หามใสและถอดตลับหมกึซํ้าๆ เน่ืองจากจะเปน
สาเหตุทําใหนํ้าหมกึรั่วออกมาจากตลับหมึกได

• เมื่อคุณทําการเปดตลับหมึกแลว ใหคุณติดต้ัง
ตลับหมึกดังกลาวลงในเครื่อง และใชใหหมดภายใน 
6 เดือนนับจากติดต้ัง หากเปนตลับหมึกท่ียังไมเปด 
ใหใชภายในวันหมดอายุท่ีระบุไวบนกลองบรรจุ

• หามแยกชิ้นสวนหรือเขยาตลับหมกึ เน่ืองจากจะเปน
สาเหตุทําใหหมึกรัว่ออกจากตลับได

• เครื่องมัลติฟงกชั่นของบราเดอรไดรบัการออกแบบ
มาใหสามารถใชงานกับหมึกท่ีมีคุณสมบัติจําเพาะ
ตามท่ีกําหนดไว และจะสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพดีเยี่ยมเมื่อคุณเลือกใชตลับหมึกแท
ของบราเดอรเทาน้ัน ท้ังน้ี บราเดอรจะไมรับประกัน
ประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน หากตัวเครื่องมี
การใชนํ้าหมึก หรือตลับหมึกท่ีมีคุณสมบัติจําเพาะ
ไมตรงตามท่ีบริษัทบราเดอรระบุไว รวมไปถึงการ
ใชตลับหมึกท่ีไมใชของแทของบราเดอร และการ
เติมตลับหมกึเปลาดวยนํ้าหมึกยี่หออ่ืน ในกรณ ีท่ี
ชุดหัวพิมพหรือชิ้นสวน/อะไหลของตัวเครื่องไดรับ
ความเสียหายเน่ืองจากการใชนํ้าหมึกและตลับหมึก
ท่ีไมถูกตองตามคุณสมบัติจําเพาะท่ีบราเดอรกำหนด
ไว คุณจะไมสามารถเรียกรับประกันไดในกรณีท่ี
ตองการการซอมแซมจากทางบริษัทได



4

4 บรรจุกระดาษธรรมดา
ขนาด A4

a ดึงถาดปอนกระดาษออกมาจากตัวเครื่องจนสุด

b จากน้ัน ใหเปดฝาครอบถาดรองรับกระดาษออก

c คอยๆ กดและเล่ือนแครปรับความกวางกระดาษ a 
และแครปรับความยาวกระดาษ b เพ่ือใหพอดีกับ
ขนาดกระดาษ

ตรวจสอบใหแนใจวาเครือ่งหมายสามเหล่ียม c 
บนแครปรบัความกวางกระดาษ a และแครปรับ
ความยาวกระดาษ b อยูในแนวเดียวกับเครือ่งหมาย
แสดงขนาดกระดาษท่ีคุณเลือกใชงาน

d คล่ีปกกระดาษเปนอยางดี เพ่ือปองกันปญหา
กระดาษติดหรือปญหาการปอนกระดาษเขาตัวเครื่อง
ไมได

e คอยๆ ใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษโดยให
ดานท่ีตองการพิมพคว่ําลง และใสขอบดานบนของ
กระดาษเขาไปกอน ตรวจสอบวากระดาษในถาด
เรียบเสมอกัน

1

2

3

3

หมายเหตุ
ควรตรวจสอบใหแนใจอยูเสมอวากระดาษท่ีบรรจุลงไป
น้ัน ไมมีการมวนงอหรือยับยน

ขอควรจํา
หามดันกระดาษเขาไปในถาดปอนกระดาษลึกจน
เกินไป เน่ืองจากอาจทําใหปลายกระดาษดานใน
กระดกข้ึน จนเปนสาเหตุทําใหเกิดปญหาการปอน
กระดาษได
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f ใชมือท้ังสองขางคอยๆ ปรบัแครปรับความกวาง
กระดาษใหพอดีกับกระดาษ พรอมท้ังทําการ
ตรวจสอบใหแนใจวาแครปรบัความกวางกระดาษ
ชนกับขอบกระดาษไดอยางพอดี

g จากน้ัน ใหปดฝาครอบถาดรองรับกระดาษออกลง
ใหเขาท่ี

h คอยๆ ดันถาดปอนกระดาษเขาไปในเครื่องจนสุด

i ขณะใสถาดปอนกระดาษกลับเขาท่ี ใหคุณดึง
ฐานรองรบักระดาษออกมาจนสุด พรอมท้ัง 
ทําการกางแผนรองกระดาษออก

5 ตรวจสอบคุณภาพ
งานพิมพ

a เมื่อข้ันตอนการเตรียมการเสร็จเรียบรอย จอ LCD 
จะแสดงขอความน้ี

Set Paper and

(ต้ังคากระดาษและ)
q

Press Start

(กดปุมเริ่ม)

กดปุม Colour Start (เริ่มตนสี)

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

c หากเสนทุกเสนมองเห็นไดอยางชัดเจน ใหกด
ปุม a (Yes (ใช)) เพ่ือสิ้นสุดการตรวจสอบ
คุณภาพและไปยังข้ันตอนตอไป

หากเสนขาดหายไป ใหกดปุม b (No (ไม)) 
และทําตามข้ันตอนบนจอ LCD

6 ต้ังคาวนัทีแ่ละเวลา

การต้ังคาวันท่ีและเวลาจะกําหนดใหเครื่องทําความสะอาด
หัวพิมพเปนประจําเพ่ือรักษาคุณภาพการพิมพให ดีท่ีสุด

a เมื่อมีขอความน้ีปรากฏบนจอ LCD ใหกดปุม OK 
(ตกลง)

Date&Time

(วันท่ีและเวลา)
q

Enter & OK Key

(ปุม Enter และตกลง)

b กด a หรอื b เพ่ือปอนตัวเลขปสองหลักสุดทาย 
และจากน้ันกดปุม OK (ตกลง)

c ทําซํ้าสําหรับการปอนเดือนและวัน จากน้ัน 
ชั่วโมงและนาทีในรูปแบบ 24-ชั่วโมง

หมายเหตุ
คุณสามารถเปล่ียนวันท่ีและเวลาไดหากจําเปน สําหรับ
ขอมูลเพ่ิมเติม uuคูมือข้ันพ้ืนฐานสําหรับผูใช: 
การต้ังคาวันท่ีและเวลา



6

7 การติดต้ังแบบไรสาย 
(DCP-J105 เทานั้น) 
(หากจําเปน)

ขอความ Setup Wi-Fi? (ติดต้ัง Wi-Fi?) ปรากฏข้ึน
บนจอ LCD
สําหรับการติดต้ังแบบไรสายโดยใชอุปกรณมือถือ ไปยัง a
สําหรับผูใช Windows® และ Macintosh ไปยัง b

a กด a เพ่ือเลือก Yes (ใช) 
ไปยังข้ันตอนท่ี 9 ในหนา 13 เพ่ือติดต้ังแบบไรสาย
ตอไป

b กด b เพ่ือเลือก No (ไม) 
คําแนะนําเก่ียวกับการติดต้ังแบบไรสายสําหรับผู ใช 
Windows® และ Macintosh จะอธิบายในภายหลัง 
เริ่มต้ังแตหนา 13
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8 เลือกประเภทการเชือ่มตอของคุณ

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

หมายเหตุ
หากคอมพิวเตอรของคุณไมมีไดรฟซีดีรอม แผนซีดีรอมท่ีใหมาพรอมกับเครื่องไมมีไดรเวอรสําหรับระบบปฏิบัติการ
ของคุณ หรือคุณตองการดาวนโหลดคูมือ และโปรแกรมอรรถประโยชนตางๆ โปรดเขาไปท่ีหนาสําหรับรุนของคุณไดท่ี 
http://solutions.brother.com/ ท้ังน้ี ซอฟตแวรแอพพลิเคชั่นบางรายการท่ีมีอยูในแผนซีดีรอมอาจไมสามารถ
ดาวนโหลดได

สําหรับสาย USB อินเทอรเฟส
Windows® ใหไปยังหนา 8
Macintosh ใหไปยังหนา 11

สําหรับเครือขายแบบไรสาย 
(DCP-J105 เทาน้ัน)
Windows® และ Macintosh 
ใหไปยงัหนา 13

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

สําหรับผูใช Windows® USB อินเทอรเฟส 
(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)

9 กอนการติดต้ัง

ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดเปดคอมพิวเตอรของค ุณแลว 
พรอมท้ัง ทําการล็อกออนในฐานะผูดูแลระบบ

10 ติดต้ัง MFL-Pro Suite

a ใสแผนซีดีรอมลงในไดรฟซีดีรอม หากหนาจอ
แสดงชื่อรุนปรากฏข้ึน ใหเลือกเครือ่งของคุณ หาก
หนาจอแสดงภาษาปรากฏข้ึน ใหเลือกภาษาของคุณ

b คลิก ติดต้ัง MFL-Pro Suite และคลิก ใช 
หากคุณยอมรับในขอตกลงเก่ียวกับลิขสิทธ์ิ

c (DCP-J105)
เลือก การเชื่อมตอในระบบ (USB) และจากน้ัน
คลิก ตอไป

(DCP-J100)
เลือก Standard และจากน้ันคลิก ตอไป

d ทําตามคําแนะนําบนหนาจอจนกระท่ังหนาจอ 
เสียบสายเคเบิลแบบ USB ปรากฏข้ึน

11 เชื่อมตอสาย USB

a

b

c

หมายเหตุ
หากหนาจอบราเดอรไมปรากฏข้ึนโดยอัตโนมัติ ให คุณ
ไปยัง คอมพิวเตอร (คอมพิวเตอรของฉัน) 

(สําหรับ Windows® 8: คลิกไอคอน  (File 

Explorer) บนแถบงาน และจากน้ันไปท่ี 
คอมพิวเตอร)

ดับเบิ้ลคลิกไอคอนแผนซีดีรอม และจากน้ัน
ดับเบิ้ลคลิก start.exe

ขอควรจํา
ตรวจสอบใหแนใจวาสายเคเบิลไมไดถูกฝาครอบท ับ
หรือมีขอผิดพลาดใดๆ เกิดข้ึน
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Windows®USB อินเทอรเฟส
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ขอควรระวัง
ระวังอยาใหน้ิวถูกหนีบขณะปดฝาครอบเครือ่งสแกน

e เครื่องจะดําเนินการติดต้ังตอโดยอัตโนมัติ 
หนาจอการติดต้ังอีกหนาจอหน่ึงจะปรากฏข้ึนตามกัน

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

g เมื่อหนาจอ การลงทะเบียนออนไลน ปรากฏข้ึน 
ใหทําตามคําแนะนําบนหนาจอท่ีปรากฏ แลวเลือก 
ตอไป

h หากคุณไมตองการต้ังคาเครื่องพิมพของคุณเป ็น
เครื่องพิมพเริ่มตน ใหลบเครือ่งหมายตรงชองใส
เครื่องหมายของ ต้ังเปนเครื่องพิมพเริ่มตน ออก 
แลวคลิก ตอไป

i เมื่อหนาตาง การติดต้ังเสร็จส้ิน ปรากฏข้ึน 
ใหยืนยันการต้ังคา และจากน้ันคลิก ตอไป

12 ส้ินสุดการทํางานและ
รีสตารต

a คลิก ส้ินสุด เพ่ือรีสตารตคอมพิวเตอร 
ซ่ึงหลังจากท่ีคุณทําการรีสตารตคอมพิวเตอรแล ว 
คุณจําเปนตองทําการล็อกออนในฐานะผูดูแลระบบ

b หนาจอตอไปน้ีจะปรากฏข้ึน

• เมื่อหนาจอ การต้ังคาการอัพเดตซอฟตแวร 
ปรากฏข้ึน ใหเลือกการต้ังคาการอัพเดต
ซอฟตแวรท่ีคุณตองการ แลวคลิก ตกลง

• เมื่อโปรแกรมการคนควาและสนับสนุนผลิตภัณฑ
ของบราเดอรปรากฏข้ึน ใหเลือกตามความพอใจ
ของคุณ แลวทําตามคําแนะนําบนหนาจอ

3

1

3

2

หมายเหตุ
หากมีขอความแสดงความผิดพลาดปรากฏข้ึนระหวาง
การติดต้ังซอฟตแวร ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

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

ซ่ึงอยูใน  (เริ่ม) > โปรแกรมทั้งหมด > 
Brother > DCP-XXXX (ซ่ึง XXXX หมายถึง
ชื่อรุนของคุณ)

- ผูใช Windows® 8: ถาตองการรัน 

การวินิจฉัยการติดต้ัง ดับเบิ้ลคลิก  (Brother 
Utilities) บนเดสกทอป และจากน้ันคลิกรายการ
แบบดึงลง และเลือกรุนของคุณ (หากยังไมไดเลือก) 
คลิก เครื่องมือ ในแถบนําทางดานซาย

หมายเหตุ
• การอัพเดตซอฟตแวรและโปรแกรมการคนควาและ
สนับสนุนผลิตภัณฑของบราเดอร คุณจําเปนตอง
เชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอรเขากับระบบอินเทอรเน็ต

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

Center ไดเมื่อคุณคลิก  ในถาดระบบ

สิ้นสุด การติดต้ังเสร็จสมบูรณแลว
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Windows®USB อินเทอรเฟส

หากตองการติดต้ังแอพพลิเคช่ันตัวเลือก:

ตอจากนี้ไปยัง
หนา 21

หมายเหตุ
ผูใช Windows® 8: ถาคูมือ Brother ท่ีมาพรอมกับ
แผนซีดีรอมอยูในรูปแบบ PDF ใหใช Adobe® 
Reader® เพ่ือเปดไฟลเหลาน้ัน หาก Adobe® 
Reader® ถูกติดต้ังบนคอมพิวเตอร แตไมสามารถ
เปดไฟลใน Adobe® Reader® ได ใหเปล่ียนการ
เชื่อมโยงโปรแกรมสําหรับเปดไฟล PDF (ดูท่ี 
วิธีเปดไฟล PDF ใน Adobe® Reader® 
(Windows® 8) หนา 23)
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MacintoshUSB อินเทอรเฟส
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สําหรับผูใช Macintosh USB อินเทอรเฟส (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)

9 กอนการติดต้ัง

ตรวจสอบใหแนใจวาเครือ่งของคุณไดเสียบสายไฟ และ
เปดเครือ่ง Macintosh แลว พรอมท้ัง ทําการล็อกออน
ในฐานะผูดูแลระบบ

10 เชือ่มตอสาย USB

a

b

c

d

ขอควรระวัง
ระวังอยาใหน้ิวถูกหนีบขณะปดฝาครอบเครื่องสแกน

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

หมายเหตุ
• หามตอเครื่องเขากับพอรต USB บนแปนพิมพหรอื
ตอเขากับฮับ USB ท่ีไมมีกระแสไฟฟา

• ตอเครื่องเขากับเครื่อง Macintosh โดยตรง

ขอควรจํา
ตรวจสอบใหแนใจวาสายเคเบิลไมไดถูกฝาครอบท ับ
หรือมีขอผิดพลาดใดๆ เกิดข้ึน

3

1

3

2
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MacintoshUSB อินเทอรเฟส

11 ติดต้ัง MFL-Pro Suite

a ใสแผนซีดีรอมลงในไดรฟซีดีรอม

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

c (DCP-J105 เทาน้ัน)
เลือก Local Connection (USB) (การเชื่อมตอ
ในระบบ (USB)) และจากน้ันคลิก Next (ถัดไป) 
จากน้ัน ใหคุณปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

d หลังการติดต้ัง ซอฟตแวรบราเดอรจะคนหาอุปกรณ
บราเดอร ข้ันตอนน้ีจะใชเวลาสักครูจึงจะสมบูรณ

e เลือกเครื่องของคุณจากรายการ แลวคลิก Next 
(ถัดไป)

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

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

เมื่อหนาจอสนับสนุนปรากฏข้ึน ใหคลิก Next 
(ถัดไป)

h เมื่อหนาจอน้ีปรากฏข้ึน ใหคลิก Close (ปด)

สิ้นสุด การติดต้ังเสร็จสมบูรณแลว
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สาํหรบัผูใช Wireless Network อินเทอรเฟส
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สําหรับผูใชอินเทอรเฟสเครือขายแบบไรสาย (DCP-J105 เทาน้ัน)

9 กอนเร่ิมตนใชงาน

10 เลือกวธิีการติดต้ังระบบไรสาย

คําแนะนําตอไปน้ีจะแสดงวิธีการติดต้ังเครื่องบราเดอร เครือขายแบบไรสาย 3 วิธี ถาคุณเริ่มการติดต้ังแบบไรสายจาก
ข้ันตอนท่ี 7 ในหนา 6 ใหไปยังวิธี b หรือ c สําหรับผูใชอ่ืนๆ ท้ังหมด ใหเลือกวิธีการเชื่อมตอท่ีคุณตองการใหเหมาะกับ
สภาพแวดลอมของคุณ
วิธี a เปนวิธีท่ีแนะนําใหใชเพ่ือเชื่อมตอ (Windows® หรือ Macintosh)

หมายเหตุ
หากคุณไดทําการต้ังคา การต้ังคาเครือขายแบบไรสายของเครื่องไวกอนหนาน้ีแลว คุณจําเปนตองต้ังคาการต้ังคา
เครือขายใหมอีกครั้ง กอนท่ีจะต้ังคาการต้ังคาระบบไรสาย 
ท่ีตัวเครื่อง ใหกด Menu (เมนู) กดปุม a หรือ b เพ่ือเลือก 3.Network (เครือขาย) กดปุม OK (ตกลง) 
กด a หรือ b เพ่ือเลือก 0.Network Reset (ต้ังคาเครือขายใหม) กดปุม OK (ตกลง) 
กด a สองครัง้เพ่ือยอมรับการเปล่ียนแปลง

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

a การต้ังคาโดยใชแผนซีดีรอม (Windows® และ Macintosh)

• เราแนะนําใหใชคอมพิวเตอรท่ีเชื่อมตอแบบไรสายกับเครือขายของคุณดวยวิธีน้ี
• อาจจําเปนตองใชสาย USB ในบางกรณี

ตอจากนี้ไปยัง หนา 15
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สาํหรบัผูใช Wireless Network อินเทอรเฟส

b การต้ังคาดวยตนเองจากแผงควบคุมโดยใชวิซารดการติดต้ัง (Windows®, Macintosh และอุปกรณ
มือถือ)

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

หากคุณตองการความชวยเหลือในระหวางการติดต้ัง และตองการติดตอศูนยบริการลูกคาสัมพันธของ
บราเดอร โปรดแนใจวาคุณมีขอมูล SSID (ชื่อเครือขาย) และคียเครือขายใหพรอม เราไมสามารถ
ชวยคุณในการระบุขอมูลเหลานี้ได

รายการ บันทึกการต้ังคาเครือขายแบบไรสายปจจุบัน

SSID (ชื่อเครอืขาย)

คียเครือขาย*
* คียเครือขายยังสามารถหมายรวมถึง รหัสผาน คียการรักษาความปลอดภัย หรือคียการเขารหัสลับ

หมายเหตุ
หากคุณไมทราบขอมูล (SSID และคียเครือขาย) นี้ คุณจะไมสามารถดําเนินการต้ังคาระบบไรสาย
ตอไปได

ฉันสามารถคนหาขอมลูนี้ไดอยางไร?

1) ตรวจสอบเอกสารท่ีใหมาพรอมกับแอคเซสพอยต/เราทเตอรระบบไรสายของคุณ

2) SSID เริ่มตนสามารถเปนชื่อของผูผลิตหรือชื่อร ุนก็ได

3) หากคุณไมทราบขอมูลการรักษาความปลอดภัย ใหปร ึกษาผูผลิตเราทเตอร ผูดูแลระบบของคุณ หรือผูใหบริการ
อินเทอรเน็ตของคุณ

ตอจากนี้ไปยัง หนา 16

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

ตอจากนี้ไปยัง หนา 17
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11 การตั้งคาโดยใชแผนซดีีรอม 
(Windows® และ Macintosh)

สําหรับผูใช Windows®:

a ใสแผนซีดีรอมลงในไดรฟซีดีรอม หากหนาจอ
แสดงชื่อรุนปรากฏข้ึน ใหเลือกเครื่องของคุณ หาก
หนาจอแสดงภาษาปรากฏข้ึน ใหเลือกภาษาของคุณ

b คลิกท่ี ติดต้ัง MFL-Pro Suite และคลิก ใช 
หากคุณยอมรับในขอตกลงเก่ียวกับลิขสิทธ์ิ

c เลือก การเชื่อมตอเครือขายแบบไรสาย 
และจากน้ันคลิก ตอไป

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

หากคุณไมไดใชงานไฟรวอลล Windows® โปรดดู
คําแนะนําท่ีใหมากับซอฟตแวรไฟรวอลล เพ่ือดู
ขอมูลเก่ียวกับวิธีการเพ่ิมพอรตเครือขายตอไปน้ี

 สําหรับการสแกนเครือขาย ใหเพ่ิม UDP พอรต 
54925

 หากคุณยังคงพบปญหาเก่ียวกับการเชื่อมตอ
เครือขาย ใหเพ่ิม UDP พอรต 137 และ 161

e ทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือต้ังคาเครื่อง 
Brother

f เครือ่งของคุณจะพยายามเชื่อมตอกับเครือขายแบบ
ไรสาย ซ่ึงจะใชเวลาสักสองถึงสามนาที

 

การต้ังคาระบบไรสายเสร็จสมบูรณแลว  

เมื่อตองการติดต้ัง MFL-Pro Suite

สําหรับผูใช Windows®:

ตอจากนี้ไปยัง
ข้ันตอนที่ 13-e ในหนา 18

สําหรับผูใช Macintosh:

ใสแผนซีดีรอมลงในไดรฟซีดีรอม และดับเบิ้ลคล ิก
ที่ Start Here OSX (OSX เริ่มตนที่นี่) เลือกการ
ติดต้ังแบบไรสาย และปฏิบัติตามคําแนะนําในการ
ติดต้ังอุปกรณไรสายบนหนาจอคอมพิวเตอร 
เมื่อการติดต้ังเสร็จสมบูรณ ไปยังขั้นตอน 13-e 
ในหนา 20

หมายเหตุ
หากหนาจอบราเดอรไมปรากฏข้ึนโดยอัตโนมัติ 
ใหคุณไปยัง คอมพิวเตอร (คอมพิวเตอรของฉัน) 

(สําหรับ Windows® 8: คลิกไอคอน  

(File Explorer) บนแถบงาน และจากน้ันไปท่ี 
คอมพิวเตอร)

ดับเบิ้ลคลิกไอคอนแผนซีดีรอม และจากน้ัน
ดับเบิ้ลคลิก start.exe
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11 การต้ังคาดวยตนเองจาก
แผงควบคุมโดยใชวซิารด
การติดต้ัง (Windows®, Macintosh 
และอุปกรณมอืถอื)

a ถาคุณเริ่มการติดต้ังแบบไรสายจากข้ันตอนท่ี 7 
ในหนา 6 กด a หรือ b เพ่ือเลือก 1.Setup 
Wizard (วิซารดการติดต้ัง) และกดปุม OK 
(ตกลง) 
จากน้ันไปยัง c 
ผูใชอ่ืนๆ ท้ังหมด ใหไปยัง b

b ท่ีตัวเครือ่ง ใหกด Menu (เมนู) 
กด a หรือ b เพ่ือเลือก 3.Network (เครือขาย) 
กดปุม OK (ตกลง) 
กด a หรือ b เพ่ือเลือก 3.Setup Wizard 
(วิซารดการติดต้ัง) กดปุม OK (ตกลง)

c เมื่อ WLAN Enable? (เปด WLAN?) แสดงข้ึน 
ใหกด a (Yes (ใช)) เพ่ือยอมรบั 
ข้ันตอนน้ีจะเริม่ตนวิซารดการติดต้ังระบบไร สาย 
หากคุณตองการยกเลิก ใหกดปุม Stop/Exit 
(หยุด/ออก)

d เครื่องจะคนหา SSID ท่ีใชงานได จะใชเวลา
สักครูในการแสดงรายการ SSID ท่ีใชงานได 
หากรายการ SSID ปรากฏข้ึน ใหกด a หรือ b 
เพ่ือเลือก SSID ท่ีคุณจดไวในข้ันตอนท่ี 10-b 
ในหนา 14 กดปุม OK (ตกลง) 

หากเครื่องตองการใหคุณใสคียเครือขาย ใหไปยัง e 
หรือไปยัง f

e ปอนคียเครือขายท่ีคุณจดไวในข้ันตอนท่ี 10-b 
ในหนา 14 โดยใชปุม a, b เพ่ือเลือกตัวอักษร
หรือตัวเลขแตละตัว
ใชปุม Enlarge/Reduce (ขยาย/ยอ) หรือ 
Number of Copies (จํานวนสําเนา) เพ่ือเล่ือน
เคอรเซอรไปทางซายหรอืขวา

ตัวอยางเชน ในการปอนตัวอักษร a ใหกดปุม 
a หน่ึงครั้ง เมื่อตองการปอนตัวเลข 3 ใหกดปุม 
a คางไวจนกวาตัวเลขจะปรากฏข้ึน

กดปุม OK (ตกลง) เมื่อคุณปอนตัวอักษรครบ
ท้ังหมดแลว จากน้ันกดปุม a (Yes (ใช)) เพ่ือใช
การต้ังคาของคุณ

f เครือ่งของคุณจะพยายามเชื่อมตอกับเครือขายแบบ
ไรสาย ซ่ึงจะใชเวลาสักสองถึงสามนาที

เมื่อ Press OK Key (กดปุม OK) ปรากฏข้ึน
บนจอ LCD ใหกดปุม OK (ตกลง)

 

การต้ังคาระบบไรสายเสร็จสมบูรณแลว  

เมื่อตองการติดต้ัง MFL-Pro Suite 
ใหดําเนนิการขั้นตอนท่ี 12 

สําหรับผูใช Windows®:

ตอจากนี้ไปยัง
หนา 18

สําหรับผูใช Macintosh:

ตอจากนี้ไปยัง
หนา 20

หมายเหตุ
• หากรายการไมปรากฏข้ึน ตรวจสอบวาไดเปด
แอคเซสพอยต/เราทเตอรระบบไรสาย และต้ังคา
ใหกระจายสัญญาณ SSID แลว พรอมท้ังขยับ
เครือ่งใหเขาใกลกับแอคเซสพอยต/เราทเตอร
ระบบไรสาย และลองเริม่ตนจาก b อีกครั้ง

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

หมายเหตุ
ตัวอักษรจะปรากฏข้ึนตามลําดับน้ี: ตัวพิมพเล็ก 
ตัวพิมพใหญ ตัวเลข แลวตามดวยอักขระพิเศษ

(สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ดู 
การใสขอความในการต้ังคาระบบไรสาย หนา 22)

หมายเหตุ
สําหรับผูใชอุปกรณมือถือ:

• เชื่อมตออุปกรณมอืถือของคุณเขากับแอคเซสพอยต/
เราทเตอรระบบไรสายโดยใชการเชือ่มตอ Wi-Fi

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

• หากตองการดาวนโหลดคูมือผูใชสําหรับ
แอพพลิเคชั่นท่ีคุณใชงาน (iPrint&Scan/AirPrint 
ของ Brother) เขาไปท่ี Brother Solutions Center 
ใน http://solutions.brother.com/ แลวคลิก 
คูมือหนาท่ีมีรุนของคุณ

http://solutions.brother.com/
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11 การต้ังคาแบบกดคร้ังเดียว
ดวย WPS หรือ AOSS™ 
(Windows®, Macintosh และอุปกรณ
มอืถอื)

a ยืนยันวาแอคเซสพอยต/เราทเตอรของคุณมี
สัญลักษณ WPS หรือ AOSS™ ดังท่ีแสดงดานลางน้ี

b วางเครื่องบราเดอรใหอยูในระยะการเชื่อมตอ
สัญญาณของแอคเซสพอยต/เราทเตอร WPS 
หรอื AOSS™ ท้ังน้ี ระยะในการเชื่อมตออาจ
แตกตางกันไป ข้ึนอยูกับสิ่งแวดลอมของคุณ 
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ีคําแนะนําท่ีม ีมา
พรอมกับแอคเซสพอยต/เราทเตอรของคุณ 

ถาคุณเริ่มทําการต้ังคาจากข้ันตอนท่ี 7 ในหนา 6 
ใหไปยัง d 
ผูใชอ่ืนๆ ท้ังหมด ใหไปยัง c

c ท่ีตัวเครื่อง ใหกดปุม Menu (เมนู) 
กด a หรือ b เพ่ือเลือก 3.Network (เครือขาย) 
กดปุม OK (ตกลง)

d กด a หรือ b เพ่ือเลือก 4.WPS/AOSS กดปุม OK 
(ตกลง) 
เมื่อ WLAN Enable? (เปด WLAN?) แสดงข้ึน 
ใหกด a (Yes (ใช)) เพ่ือยอมรับ 
ข้ันตอนน้ีจะเริม่ตนวิซารดการติดต้ังระบบไร สาย

e กดปุม WPS หรือ AOSS™ บนแอคเซสพอยต/
เราทเตอรระบบไรสายของคุณ (สําหรบัขอมูล
เพ่ิมเติม ใหดูคําแนะนําท่ีมาพรอมกับ
แอคเซสพอยต/เราทเตอรของคุณ)

คุณลักษณะน้ีจะทําการตรวจหาโหมด (WPS 
หรอื AOSS™) ท่ีแอคเซสพอยต/เราทเตอรระบบ
ไรสายของคุณใชเพ่ือกําหนดคาเครื่องของคุณ
โดยอัตโนมัติ

เมื่อ Press OK Key (กดปุม OK) ปรากฏข้ึน
บนจอ LCD ใหกดปุม OK (ตกลง)

 

การต้ังคาระบบไรสายเสร็จสมบูรณแลว  

เมื่อตองการติดต้ัง MFL-Pro Suite 
ใหดําเนินการขั้นตอนท่ี 12 

สําหรับผูใช Windows®:

ตอจากนี้ไปยัง
หนา 18

สําหรับผูใช Macintosh:

ตอจากนี้ไปยัง
หนา 20

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

หมายเหตุ
สําหรับผูใชอุปกรณมือถือ:

• เชื่อมตออุปกรณมือถือของคุณเขากับแอคเซสพอยต/
เราทเตอรระบบไรสายโดยใชการเชือ่มตอ Wi-Fi

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

• หากตองการดาวนโหลดคูมือผูใชสําหรับ
แอพพลิเคชั่นท่ีคุณใชงาน (iPrint&Scan/AirPrint 
ของ Brother) เขาไปท่ี Brother Solutions Center 
ใน http://solutions.brother.com/ แลวคลิก 
คูมือหนาท่ีมีรุนของคุณ

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

12 กอนการติดต้ัง

ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดเปดคอมพิวเตอรของค ุณแลว 
พรอมท้ัง ทําการล็อกออนในฐานะผูดูแลระบบ

13 ติดต้ัง MFL-Pro Suite

a ใสแผนซีดีรอมลงในไดรฟซีดีรอม หากหนาจอ
แสดงชื่อรุนปรากฏข้ึน ใหเลือกเครือ่งของคุณ หาก
หนาจอแสดงภาษาปรากฏข้ึน ใหเลือกภาษาของคุณ

b คลิก ติดต้ัง MFL-Pro Suite และคลิก ใช 
หากคุณยอมรับในขอตกลงเก่ียวกับลิขสิทธ์ิ

c เลือก การเชื่อมตอเครือขายแบบไรสาย 
และจากน้ันคลิก ตอไป

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

หากคุณไมไดใชงานไฟรวอลล Windows® 
โปรดดูคําแนะนําท่ีใหมากับซอฟตแวรไฟรวอลล 
เพ่ือดูขอมลูเก่ียวกับวิธีการเพ่ิมพอรตเครือขาย
ตอไปน้ี

 สําหรับการสแกนเครือขาย ใหเพ่ิม UDP พอรต 
54925

 หากคุณยังคงพบปญหาเก่ียวกับการเชื่อมตอ
เครือขาย ใหเพ่ิม UDP พอรต 137 และ 161

e เลือกเครือ่งของคุณจากรายการ แลวคลิก ตอไป

f การติดต้ังไดรเวอรบราเดอรจะเริ่มตนโดยอัตโนมัติ 
หนาจอการติดต้ังอีกหนาจอหน่ึงจะปรากฏข้ึนตามกัน

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

h เมื่อหนาจอ การลงทะเบียนออนไลน ปรากฏข้ึน 
ใหทําตามคําแนะนําบนหนาจอท่ีปรากฏ แลวเลือก 
ตอไป

i หากคุณไมตองการต้ังคาเครื่องพิมพของคุณเป ็น
เครือ่งพิมพเริ่มตน ใหลบเครื่องหมายตรงชองใส
เครือ่งหมายของ ต้ังเปนเครื่องพิมพเริ่มตน ออก 
แลวคลิก ตอไป

j เมื่อหนาตาง การติดต้ังเสรจ็ส้ิน ปรากฏข้ึน 
ใหยืนยันการต้ังคา และจากน้ันคลิก ตอไป

หมายเหตุ
หากหนาจอบราเดอรไมปรากฏข้ึนโดยอัตโนมัติ ให คุณ
ไปยัง คอมพิวเตอร (คอมพิวเตอรของฉัน) 

(สําหรับ Windows® 8: คลิกไอคอน  (File 

Explorer) บนแถบงาน และจากน้ันไปท่ี 
คอมพิวเตอร)

ดับเบิ้ลคลิกไอคอนแผนซีดีรอม และจากน้ัน
ดับเบิ้ลคลิก start.exe

หมายเหตุ
• หากไมพบเครื่องของคุณบนเครือขาย ใหยืนยัน
การต้ังคาเครือขายของคุณโดยทําตามคําแนะนํา
บนหนาจอ หากคุณพบปญหาน้ีใหไปยังข้ัน
ตอนท่ี 10-b ในหนา 14 และติดต้ังการเชื่อมตอ
แบบไรสายอีกครั้ง

• หากคุณใชงาน WEP และจอ LCD แสดง 
Connected (เชื่อมตอแลว) แตไมพบเครื่อง
ของคุณบนเครือขาย ตรวจสอบใหแนใจวา
ไดปอนคีย WEP อยางถูกตองแลว ซ่ึงคีย WEP 
ดังกลาว จําเปนตองเปนตัวพิมพใหญ-พิมพเล็ก
ท่ีตรงกัน
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Windows®Wireless Network อินเทอรเฟส
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14 ส้ินสุดการทํางานและ
รีสตารต

a คลิก ส้ินสุด เพ่ือรีสตารตคอมพิวเตอร ซ่ึงหลังจาก
ท่ีคุณทําการรีสตารตคอมพิวเตอรแลว คุณจําเปน
ตองทําการล็อกออนในฐานะผูดูแลระบบ

b หนาจอตอไปน้ีจะปรากฏข้ึน

• เมื่อหนาจอ การต้ังคาการอัพเดตซอฟตแวร 
ปรากฏข้ึน ใหเลือกการต้ังคาการอัพเดต
ซอฟตแวรท่ีคุณตองการ แลวคลิก ตกลง

• เมื่อโปรแกรมการคนควาและสนับสนุนผลิตภัณฑ
ของบราเดอรปรากฏข้ึน ใหเลือกตามความพอใจ
ของคุณ แลวทําตามคําแนะนําบนหนาจอ

หากตองการติดต้ังแอพพลิเคช่ันตัวเลือก:

ตอจากนี้ไปยัง
หนา 21

หมายเหตุ
หากมีขอความแสดงความผิดพลาดปรากฏข้ึนระหวาง
การติดต้ังซอฟตแวร ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

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

ซ่ึงอยูใน  (เริ่ม) > โปรแกรมทั้งหมด > 
Brother > DCP-XXXX LAN (ซ่ึง XXXX 
หมายถึงชื่อรุนของคุณ)

- ผูใช Windows® 8: ถาตองการรัน 

การวินิจฉัยการติดต้ัง ดับเบิ้ลคลิก  (Brother 
Utilities) บนเดสกทอป และจากน้ันคลิกรายการ
แบบดึงลง และเลือกรุนของคุณ (หากยังไมไดเลือก) 
คลิก เครื่องมือ ในแถบนําทางดานซาย

หมายเหตุ
• การอัพเดตซอฟตแวรและโปรแกรมการคนควาและ
สนับสนุนผลิตภัณฑของบราเดอร คุณจําเปนตอง
เชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอรเขากับระบบอินเทอรเน็ต

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

Center ไดเมื่อคุณคลิก  ในถาดระบบ

สิ้นสุด การติดต้ังเสร็จสมบูรณแลว

หมายเหตุ
ผูใช Windows® 8: ถาคูมือ Brother ท่ีมาพรอมกับ
แผนซีดีรอมอยูในรปูแบบ PDF ใหใช Adobe® 
Reader® เพ่ือเปดไฟลเหลาน้ัน หาก Adobe® 
Reader® ถูกติดต้ังบนคอมพิวเตอร แตไมสามารถ
เปดไฟลใน Adobe® Reader® ได ใหเปล่ียนการ
เชื่อมโยงโปรแกรมสําหรับเปดไฟล PDF (ดูท่ี 
วิธีเปดไฟล PDF ใน Adobe® Reader® 
(Windows® 8) หนา 23)
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MacintoshWireless Network อินเทอรเฟส

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

12 กอนการติดต้ัง

ตรวจสอบใหแนใจวาเครื่องของคุณไดเสียบสายไฟ และ
เปดเครือ่ง Macintosh แลว พรอมท้ัง ทําการล็อกออน
ในฐานะผูดูแลระบบ

13 ติดต้ัง MFL-Pro Suite

a ใสแผนซีดีรอมลงในไดรฟซีดีรอม

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

c เลือก Wireless Network Connection 
(การเชื่อมตอเครือขายแบบไรสาย) และจากน้ัน
คลิก Next (ถัดไป)

d หลังการติดต้ัง ซอฟตแวรบราเดอรจะคนหา
อุปกรณบราเดอร ข้ันตอนน้ีจะใชเวลาสักครู
จึงจะสมบูรณ

e เลือกเครื่องของคุณจากรายการ แลวคลิก Next 
(ถัดไป)

f การติดต้ังไดรเวอรบราเดอรจะเริ่มตนโดย
อัตโนมัติ โปรดรอซอฟตแวรเพ่ือติดต้ัง

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

h เลือกเครือ่งของคุณจากรายการ คลิก Add (เพิ่ม) 
และจากน้ันคลิก Next (ถัดไป)

เมื่อหนาจอสนับสนุนปรากฏข้ึน ใหคลิก Next 
(ถัดไป)

i เมื่อหนาจอน้ีปรากฏข้ึน ใหคลิก Close (ปด)

หมายเหตุ
หากการต้ังคาระบบไรสายลมเหลว หนาจอ 
Wireless Device Setup Wizard (วิซารดการ
ติดต้ังอุปกรณไรสาย) จะปรากฏข้ึน ปฏิบัติตาม
คําแนะนําบนหนาจอ เพ่ือดําเนินการต้ังคาระบบ
ไรสายใหเสร็จสมบูรณ

หมายเหตุ
(OS X v10.8.x)

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

สิ้นสุด การติดต้ังเสร็จสมบูรณแลว
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Windows®ติดตั้งแอพพลิเคช่ันตัวเลือก

1 ติดต้ังแอพพลิเคชัน่
ตัวเลือก

คุณสามารถติดต้ังแอพพลิเคชั่นตอไปน้ีได

BookScan&Whiteboard Suite ไดรับการ
สนับสนุนจาก Reallusion, Inc

Homepage Print 2* ไดรับการสนับสนุน
จาก CORPUS
* แอพพลิเคชั่นน้ีรองรับ Microsoft® Internet Explorer® 7.0/8.0 และ 

Firefox® 3

a เปดเมนูหนาแรกอีกครัง้ดวยการดันแผนซีดีรอม
ออกมาแลวใสใหม หรอืดับเบิ้ลคลิกท่ีโปรแกรม 
start.exe จากโฟลเดอรหลัก หากหนาจอ
แสดงภาษาปรากฏข้ึน ใหเลือกภาษาของคุณ

b เมนูบนสุด ของแผนซีดีรอมจะปรากฏข้ึน แลวเลือก 
แอพพลิเคชั่นเพิ่มเติม

c คลิกปุมของแอพพลิเคชั่นท่ีคุณตองการติดต้ัง

d เมื่อการติดต้ังเสร็จสมบูรณ คลิกปุมท่ีแอพพล ิเคชั่น
ถัดไปท่ีคุณตองการติดต้ัง

หากตองการออกจากโปรแกรม คลิก ออก

หมายเหตุ
• ตองเปดเครื่องและเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร

• บางแอพพลิเคชั่นตองเขาใชอินเทอรเน็ต

• ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดทําการล็อกออนในฐานะ
ผูดูแลระบบ

• แอพพลิเคชั่นน้ีไมสามารถใชไดกับ Windows 
Server® รุน 2003/2008/2012

หมายเหตุ
หากตองการเริ่มใชงาน BookScan&Whiteboard 
Suite ดับเบิ้ลคลิกท่ีไอคอนทางลัดบนเดสกทอป
ของคุณ 

หากตองการเริ่ม Homepage Print 2 คลิก  
(Start) > All Programs > Homepage Print 2 
> Homepage Print 2

Windows® 8: เล่ือนเมาสไปยังมุมขวาลางของ
เดสกทอป เมื่อแถบเมนูปรากฏข้ึน คลิก Start > 
Homepage Print 2
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สําหรับผูใชระบบ Network

การตั้งคาเครือขายใหกลับไปเปนคาเร่ิมตนท่ีมาจากโรงงานใหม
เมื่อตองการเรยีกคืนการต้ังคาเครอืขายท้ังหมดของเซิรฟเวอรการพิมพ/การสแกนภายในใหเปนคาเริ่มตนท่ีมาจากโรงงาน 
โปรดทําตามข้ันตอนดานลาง:

a ตรวจสอบวาเครือ่งไมไดทํางานอยู

b กดปุม Menu (เมนู)

c กดปุม a หรือ b เพ่ือเลือก 3.Network 
กดปุม OK (ตกลง)

d กดปุม a หรือ b เพ่ือเลือก 0.Network Reset 
กดปุม OK (ตกลง)

e กดปุม a เพ่ือเลือก Reset

f กดปุม a เพ่ือเลือก Yes

g เครื่องจะรีสตารท และการต้ังคาใหมจะเสรจ็สมบูรณ

การใสขอความในการตั้งคาระบบไรสาย
กด a หรือ b ซํ้าๆ เพ่ือเลือกตัวอักษรจากรายการดานลาง:
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789
(เวนวรรค)!"#$%&'() +,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~
กดปุม Enlarge/Reduce (ขยาย/ยอ) หรือ Number of Copies (จํานวนสําเนา) เพ่ือเล่ือนเคอรเซอรไปทางซาย
หรือขวา

หมายเหตุ
การแกไข

หากคุ ณปอนตัวอักษรไมถูกตองและตองการแกไข กดปุม Enlarge/Reduce (ขยาย/ยอ) หรือ Number of Copies 
(จํานวนสําเนา) เพ่ือวางตําแหนงเคอรเซอรไปไวใตตัวอักษรท่ีไมถูกตอง ใช a และ b เพ่ือเปล่ียนเปนตัวอักษรท่ีถูกตอง 
จากน้ันกดปุม Number of Copies (จํานวนสําเนา) ซํ้าๆ เพ่ือเล่ือนเคอรเซอรกลับไปยังทายสุดของขอความ ถาคุณ
กดปุม Stop/Exit (หยุด/ออก) ตัวอักษรท้ังหมดท่ีอยูดานบนและดานขวาของเคอรเซอรจะถูกลบ
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ขอมูลอ่ืนๆ

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

a เล่ือนเมาสไปยังมุมขวาลางของเดสกทอป เมื่อแถบ
เมนูปรากฏข้ึน คลิก การต้ังคา และจากน้ันคลิก 
แผงควบคุม

b คลิก โปรแกรม คลิก โปรแกรมเริ่มตน และจากน้ัน
คลิก สรางความสัมพันธระหวางชนิดแฟมหรือ
โพรโทคอลกับโปรแกรม

c เลือก .pdf และจากน้ันคลิกปุม เปล่ียนโปรแกรม...

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

Adobe® Reader® กลายเปนแอพพลิเคชั่นต้ังตน
สําหรับอานไฟล .pdf จนกวาคุณจะเปล่ียนโปรแกรม
เชื่อมโยงไฟลน้ี

Brother CreativeCentre

สรางแรงบันดาลใจใหมใหกับตัวคุณ หากคุณเลือกใชระบบ
ปฏิบัติการ Windows® ใหดับเบิ้ลคลิกท่ีไอคอน Brother 

CreativeCentre  บนเดสกทอปเพ่ือเขาถึงเว็บไซต

ท่ีมีไอเดียและแหลงขอมูลสําหรับการใชงานระด ับบุคคล
หรือระดับมืออาชีพ

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

http://www.brother.com/creativecenter/
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เคร่ืองหมายการคา
Brother เปนเคร่ืองหมายการคาของบริษัท Brother Industries จํากัด
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server และ Internet Explorer เปนเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนหรือเคร่ืองหมายการคาของ Microsoft 
Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอืน่
Apple, Macintosh, Mac OS และ OS X เปนเคร่ืองหมายการคาของ Apple Inc. จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
AirPrint เปนเคร่ืองหมายการคาของ Apple Inc.
Adobe และ Reader เปนเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียน หรือเคร่ืองหมายการคาของ Adobe Systems Incorporated ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/
หรือประเทศอื่นๆ
AOSS เปนเคร่ืองหมายการคาของ Buffalo Inc.
Wi-Fi และ Wi-Fi Protected Access เปนเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance
WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup และโลโก Wi-Fi Protected Setup เปนเคร่ืองหมายการคาของ Wi-Fi Alliance
Android เปนเคร่ืองหมายการคาของ Google Inc. การใชเคร่ืองหมายการคาน้ีอยูภายใตการไดรับอนุญาตจาก Google
Firefox เปนเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ Mozilla Foundation
บริษทัเจาของซอฟตแวรที่ไดอางถึงในคูมือฉบับน้ีมีสัญญาใบอนุญาตการใชซอฟตแวรที่กําหนดไวเปนการเฉพาะสําหรับโปรแกรมที่เปนกรรมสิทธิ์ของ
บริษทัน้ันๆ

ชื่อการคาและชื่อผลิตภัณฑของบริษัทใดๆ ที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ เอกสารที่เก่ียวของและเอกสารอ ื่นๆ ของ Brother 
เปนเคร่ืองหมายการคาและเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของบริษัทที่เก่ียวของดังกลาวทั้งหมด

ประกาศการรวบรวมขอมูลและการจัดพิมพเผยแพร
ภายใตการควบคุมดูแลของบริษัท Brother Industries จํากัด จึงไดมกีารรวบรวมขอมูลและจัดพิมพเผยแพรคูมือฉบับน้ีข้ึน ซึ่งครอบคลุมรายละเอียดและ
ขอมูลจําเพาะลาสุดของผลิตภณัฑ
เน้ือหาในคูมือน้ีและขอมูลจําเพาะของผลิตภัณฑน้ี สามารถเปล่ียนแปลงไดโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
บราเดอรขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงขอมูลจำเพาะและขอมูลตางๆ ภายในคูมือน้ี โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา และจะไมรับผิดชอบตอความเสียหาย 
(รวมถึงผลที่ตามมา) ที่เกิดจากขอมูลที่แสดงไวในคูมือน้ี รวมทั้งไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดานการพิมพและขอผิดพลาดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับส่ิงพิมพน้ี

ลิขสิทธ์ิและใบอนุญาต
©2014 บริษัท Brother Industries จํากัด ขอสงวนลิขสิทธิ์
ผลิตภัณฑน้ีประกอบดวยซอฟตแวรที่พัฒนาโดยผ ูขายตอไปน้ี:
©1983-1998 PACIFIC SOFTWORKS, INC. ขอสงวนลิขสิทธิ์
©2008 Devicescape Software, Inc. ขอสงวนลิขสิทธิ์
ผลิตภัณฑน้ีประกอบดวยซอฟตแวร “KASAGO TCP/IP” ที่พัฒนาโดย ZUKEN ELMIC,Inc.
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