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คูมือผูใชและวิธีคนหาคูมือผูใช

1 ไมรองรับคุณสมบัติเครือขายในรุน DCP-J100
2 โปรดไปท่ี http://solutions.brother.com/
3 DCP-J105 เทาน้ัน

คูมือ การใชคูมือ คนหาคูมือ

Product Safety Guide 
(คูมือเกี่ยวกับความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ)

อานคูมือน้ีกอน โปรดอานคําแนะนําเพ่ือความปลอดภัย
กอนต้ังคาเคร่ืองของคุณ อานคูมือน้ีสําหรับเคร่ืองหมาย
การคาและขอจํากัดทางกฎหมาย

เอกสาร / ในกลอง

คูมือการตดิตั้งเครือ่ง
อยางงาย

ทําตามคําแนะนําเพ่ือต้ังคาเคร่ืองของคุณ และติดต้ัง
ไดรเวอรและซอฟตแวรระบบปฏิบัติการและประเภท
การเชื่อมตอที่คุณใชงาน

เอกสาร / ในกลอง

คูมือข้ันพ้ืนฐานสําหรับผูใช เรียนรูการส่ังงานคําส่ังสําเนาและสแกน รวมถึงว ิธีการ
เปลี่ยนวัสดุการพิมพ อานคําแนะนําวิธีการแกไข

ไฟล PDF / 
แผนซีดีรอม

Advanced User’s Guide 
(คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช)

เรียนรูเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัการส่ังงานคําส่ังข ั้นสูง: สําเนา 
รายงานการพิมพ และการบํารุงรักษาตามระยะเวลา 

ไฟล PDF / 
แผนซีดีรอม

Software and 
Network User’s Guide 
(คูมือซอฟตแวร และคูมือ
เน็ทเวิรคสําหรับผูใช) 1

คูมือน้ีมีคําแนะนําสําหรับการสแกน การพิมพ และการ
ส่ังงานคําส่ังอืน่ๆ ที่สามารถทําไดโดยการเชื่อมตอ
เคร่ืองพิมพ Brother เขากับคอมพิวเตอร คุณยังสามารถ
คนหาขอมูลที่เ ปนประโยชนเกี่ยวกับการใชโปรแกรมอรรถ
ประโยชน ControlCenter ของ Brother โดยใชเคร่ือง
ของคุณในระบบเครือขาย และคําที่ใชบอยๆ

ไฟล HTML / 
แผนซีดีรอม

AirPrint Guide 
(คูมือการใชงาน AirPrint) 3

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 2

Google Cloud Print 
Guide 
(คําแนะนําการใชงาน Google
Cloud Print) 3

คูมือน้ีมีรายละเอียดวิธีใชบริการ Google Cloud Print™ 
ในการพิมพผานอินเทอรเน็ต

ไฟล PDF / Brother 
Solutions Center 2

Mobile Print/Scan 
Guide for Brother 
iPrint&Scan 
(คําแนะนําการใชงาน
การพิมพ/การสแกนผาน
มือถือสําหรับ Brother 
iPrint&Scan) 3

คูมือน้ีมีขอมูลที่เปนประโยชนเกี่ยวกับการพิมพจาก
อุปกรณเคลื่อนที่ของคุณและการสแกนจากเคร่ืองพิมพ 
Brother ของคุณไปยังอปุกรณเคลือ่นที่ของคุณขณะ
เชื่อมตอเครือขาย Wi-Fi

ไฟล PDF / Brother 
Solutions Center 2

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

ขอบคุณท่ีเลอืกซ้ือเครือ่งพิมพ Brother! 
การอานเอกสารคูมือน้ีจะชวยใหคุณใชงานเคร ื่อง
พิมพของคุณไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

สัญลักษณและรูปแบบที่ใชใน
เอกสารคูมือ 1

สัญลักษณและรปูแบบท่ีใชในเอกสารคูมือมีดังน้ี

ขอมูลทั่วไป 1

ตัวหนา แบบอักษรตัวหนา แสดงปุม
เฉพาะบนแผงควบคุมเครือ่งหรือ
บนหนาจอคอมพิวเตอร

ตวัเอียง แบบอักษรตัวเอียง เนนประเด็น
สําคัญหรอืแนะนําใหคณุอาน
หัวขอท่ีเกี่ยวของ

Courier 
New

ขอความท่ีอยูในรปูแบบอักษร 
Courier New ใชกับขอความ
ท่ีแสดงบนจอ LCD ของเครื่อง

คําเตือน
คําเตือน แสดงถึงสถานการณท่ีอาจกอใหเกิด
อันตรายซึ่งหากไมหลกีเลี่ยงอาจสงผลใหไดรับ
บาดเจ็บรายแรง หรอือาจเปนอันตรายถึงข้ัน
เสียชีวิตได

ขอควรระวัง
ขอควรระวัง แสดงถึงสถานการณท่ีอาจเปน
อันตรายกับตัวคุณ หากไมหลีกเลี่ยง เน่ืองจาก
สถานการณดงักลาวอาจทําใหคุณไดรบับาดเจ็บ
เล็กนอยถึงปานกลางได

ขอควรจํา
ขอควรจํา แสดงสถานการณท่ีอาจเกิดอันตราย
ซ่ึงหากไมหลีกเลี่ยงอาจสงผลใหทรัพยสิน
เสียหาย หรอืสูญเสียฟงกช่ันการใชงาน
ผลิตภัณฑ

หมายเหตุ
หมายเหตุ อธิบายวิธีแกไขสถานการณท่ีอาจ
เกิดข้ึนหรือใหคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการใชงาน
คุณลักษณะอื่นๆ

ไอคอนอันตรายจากระบบไฟฟา 
แจงเตือนใหคณุระวังอันตรายจาก
ไฟฟาช็อตท่ีอาจเกดิข้ึน



บทที่ 1

2

การเขาใชงานโปรแกรม
อรรถประโยชนของ
บราเดอร (Windows® 8) 1

ถาคุณกําลังใชงานแท็บเล็ตหรือเครื่องพีซีท่ีรัน 
Windows® 8 คุณสามารถทําการเลือกไดโดย
วิธีการสัมผั สท่ีหนาจอหรือโดยการคลกิดวยเมาส

หลังจากตดิตั้งไดรเวอรเครื่องพิมพแลว  

(Brother Utilities (โปรแกรมอรรถประโยชน
ของบราเดอร)) จะปรากฏท้ังบนหนาจอเริ่มตน 
และบนเดสกท็อป

a สัมผัสหรือคลิก Brother Utilities 
(โปรแกรมอรรถประโยชนของบราเดอร) 
จากหนาจอเริ่มตนหรอืบนเดสกท็อป 
 

b เลือกเครื่องของคณุ
 

c เลือกฟงกช่ันท่ีคุณตองการใชงาน

การเ ขาใชงานคูมือขัน้สงู
สาํหรบัผูใช  คูมือซอฟแวร 
และคูมือเน็ทเวิรคสาํหรบั
ผูใช 1

คูมือข้ันพ้ืนฐานสําหรับผูใชไมมีขอมูลเกี่ยวกับ
เครื่อง เชน วิธีการใชคุณลักษณะข้ันสูงสําหรบั
สําเนา เครื่องพิมพ สแกนเนอร และเครือขาย 
หากคุณตองการทราบขอมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกบั
การทํางานน้ี คุณสามารถอาน Advanced 
User’s Guide (คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช) และ 
Software and Network User’s Guide 
(คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรบัผู ใช) 
ในรปูแบบ HTML ซ่ึงอยูในแผนซีดีรอมได

การดูคูมือผูใช 1

(Windows®) 1

(Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7/
Windows Server® 2003 (DCP-J105)/
Windows Server® 2008 (DCP-J105)/
Windows Server® 2008 R2 (DCP-J105)) 

(เริม่), โปรแกรมทัง้หมด เลอืก Brother, 

DCP-XXXX (โดย XXXX คอืชือ่รุนของคณุ) 
จากรายชื่อโปรแกรม และจากนัน้เลอืก คูมือผูใช

(Windows® 8/Windows Server® 2012 
(DCP-J105)) 

คลิก (Brother Utilities (โปรแกรม

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

หากคุณไมไดติดตัง้ซอฟตแวร คุณสามารถคนหา
เอกสารบนแผนซีดรีอมโปรแกรมการตดิตั้ง โดยทํา
ตามคําแนะนําเหลาน้ี:



ขอมูลทั่วไป 

3

1

a เปดใชงานเครื่องพีซีของคุณ ใสแผนซีดีรอม
ของบราเดอรเขาไปยังซีดีรอมไดรฟ

หมายเหตุ
ถาหนาจอบราเดอรไมปรากฏข้ึน ใหไปท่ี 
คอมพิวเตอร หรอื คอมพิวเตอรของฉัน 
(สําหรบั Windows® 8/Windows Server® 
2012 (DCP-J105): คลกิ 

(File Explorer) บนแถบงาน จากน้ัน

ไปท่ี คอมพิวเตอร) ดบัเบ้ิลคลิกท่ีไอคอน
ซีดีรอม จากน้ันดบัเบ้ิลคลกิท่ี start.exe

 

b ถาหนาจอช่ือรุนปรากฏข้ึน ใหคลิกช่ือรุน
ของคุณ

c ถาหนาจอภาษาปรากฏข้ึน ใหคลกิภาษา
ของคุณ เมนูหลัก ของแผนซีดีรอมจะ
ปรากฏข้ึน
 

d คลกิ คูมือผูใช

e คลกิ เอกสารแบบ PDF/HTML ถาหนาจอ
ประเทศปรากฏข้ึน ใหเลอืกประเทศของคุณ 
เมื่อรายการคูมือผูใชปรากฏข้ึน ใหเลอืกคูมือ
ท่ีคณุตองการอาน

(แม็คอินทอช) 1

a เปดใชงานแม็คอินทอชของคุณ ใสแผน
ซีดีรอมของบราเดอรเขาไปยังซีดรีอมไดรฟ 
หนาตางตอไปน้ีจะปรากฏข้ึน
 

b ดับเบ้ิลคลิกไอคอน User’s Guides 
(คูมือผูใช)

c เลือกรุนและภาษาของคณุ หากจําเปน

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

e เมื่อรายการคูมือผูใชปรากฏข้ึน ใหเลือกคูมือ
ท่ีคณุตองการอาน
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วิธกีารคนหาคําแนะนําในการสแกน 1

มีหลายวิธีท่ีคุณสามารถสแกนเอกสารได 
คณุสามารถคนหาคําแนะนําไดดังน้ี:

คูมือซอฟตแวร และคูมือเนท็เวิรคสําหรับผูใช

 สแกน

 ControlCenter

วิธกีารคนหาคําแนะนําเก่ียวกับการต้ังคา
เครือขาย (DCP-J105) 1

เครื่องของคณุสามารถเชื่อมตอกับเครือขายแบบ
ไรสายได

 คําแนะนําเกี่ยวกับการตั้งคาเครอืขายท่ัวไป 
(uu คูมือการตดิตั้งเครื่องอยางงาย)

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

 ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคาเครอืขาย

(uu คูมือซอฟตแวร 
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรบัผูใช)

วิธีการเขาใชงานสวน
คณุลักษณะขัน้สูงในคูมือ 1

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

คลิก คูมือ บนหนาช่ือรุนของคุณเพื่อดาวนโหลด
เอกสาร

AirPrint Guide (คูมอืการใชงาน 
AirPrint) (DCP-J105) 1

คูมือน้ีมีขอมูลสําหรับการใชงาน AirPrint เพื่อพิมพ
จาก OS X v10.7.x, 10.8.x และ iPhone, iPod 
touch, iPad หรืออุปกรณ iOS อื่นๆ ของคณุไปยัง
เครื่องพิมพ Brother โดยไมตองตดิตั้งไดรเวอร
เครื่องพิมพ

Google Cloud Print Guide (คําแนะนํา
การใชงาน Google Cloud Print) 
(DCP-J105) 1

คูมือน้ีมีรายละเอียดวิธีใชบริการ Google Cloud 
Print™ ในการพิมพผานอินเทอรเน็ต

Mobile Print/Scan Guide for Brother 
iPrint&Scan (คําแนะนําการใชงาน
การพิมพ/การสแกนผานมือถือสําหรับ 
Brother iPrint&Scan) (DCP-J105) 1

คูมือน้ีมีขอมูลท่ีเปนประโยชนเกี่ยวกับการพิมพ
จากอุปกรณเคลื่อนท่ีของคุณและการสแกนจาก
เครื่องพิมพ Brother ของคุณไปยังอุปกรณ
เคลื่อนท่ีของคุณขณะเช่ือมตอเครือขาย Wi-Fi®

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 
Brother Solutions Center

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

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

 หากตองการกลับไปท่ีหนาหลัก คลิก 
ยอนกลับ หรอืหากเสร็จส้ินแลว คลิก ออก

การเขาใชงานการ
สนับสนุนจาก Brother 
(แม็คอินทอช) 1

คณุสามารถคนหาขอมูลตดิตอท้ังหมดท่ีจําเปน 
เชน การสนับสนุนผานเว็บ (Brother Solutions 
Center) ในแผนซีดีรอม

 ดับเบ้ิลคลิกไอคอน Brother Support 
(การสนับสนุนของ Brother) หนาจอตอไปน้ี
จะปรากฏข้ึน:
 

 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

DCP-J100 และ DCP-J105 มีปุมบนแผงควบคุมเหมือนกัน
 

1 ปุมสําเนา:
คุณสามารถเปลี่ยนการต้ังคาสําเนาไดชั่วคราว
เมื่ออยูในโหมดสําเนา
 Enlarge/Reduce (เพ่ิมขนาด/ลดขนาด)
ชวยใหคุณสามารถขยายขนาดหรือลดขนาด
สําเนาได ทั้งน้ีข้ึนอยูกับอัตราสวนที่คุณเ ลือก

 Copy Quality (คณุภาพของสําเนา)
ใชปุมน้ีเพ่ือเปลี่ยนคุณภาพของสําเนาชั่วคราว

 Number of Copies (จํานวนสําเนา)
ใชปุมน้ีเพ่ือทําสําเนาหลายชุด

 Copy Options (ตัวเลือกการทําสําเนา)
คุณสามารถเลือกการต้ังคาการทําสําเนาแบบ
ชั่วคราวไดอยางรวดเร็วและงายดาย

2 ปุมเมนู:
 Menu (เมนู)
ชวยใหคุณสามารถเขาถึงเมนูหลัก

 +a หรือ -b
กดเพ่ือเลือ่นดูเมนูและตัวเลอืก

 OK (ตกลง)
ชวยใหคุณสามารถเลือกการต้ังคาได

3  SCAN (สแกน)

ชวยใหคุณสามารถเขาถึงโหมดสแกน

4 ปุมเริ่มตน:

  Mono Start (เริม่ตนขาวดาํ)

ชวยใหคุณสามารถเร่ิมทําสําเนาขาวดําได 
และยังชวยใหคุณสามารถเร่ิมการสแกน (แบบสี
หรือขาวดํา ทั้งน้ีข้ึนอยูกับการต้ังคาการสแกน
ในซอฟตแวร ControlCenter)

  Colour Start (เริ่มตนสี)

ชวยใหคุณสามารถเร่ิมทําสําเนาไดครบทุกสี 
และยังชวยใหคุณสามารถเร่ิมการสแกน (แบบสี
หรือขาวดํา ทั้งน้ีข้ึนอยูกับการต้ังคาการสแกน
ในซอฟตแวร ControlCenter)

8 7

100% Normal   01

1
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1

 

5

คุณสามารถเปดและปดเคร่ืองได
หากคุณปดเคร่ือง เคร่ืองจะยังคงทําความสะอาด
หัวพิมพเปนระยะเพ่ือรักษาคุณภาพงานพิมพ 
หากตองการยืดอายุการใชงานของหัวพิมพ ทําให
ประหยัดหมึกไดอยางดีเยี่ยม และรักษาคุณภาพ
งานพิมพ คุณควรเชื่อมตอเคร่ืองพิมพอยูตลอดเวลา

6  Stop/Exit (หยุด/ออก)

หยุดการทํางานหรือออกจากเมนู

7  ไฟ LED แสดงคําเตือน 

กะพริบเปนสีสมเมื่อจอ LCD แสดงขอผิดพลาดหรือ
ขอความสถานะที่สําคัญ

8 หนาจอแสดงผลแบบ LCD (จอแสดงผลแบบ
ผลึกเหลว)
แสดงขอความบนหนาจอเพ่ือชวยใหคุณต้ังคาและ
ใชังานเคร่ืองของคุณ

2

6

3 4

5
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คําอธิบายเกี่ยวกับไฟ LED 
แสดงคําเตือน 1

ไฟ LED (ไดโอดเปลงแสง) แสดงคําเตือน คือไฟ
ท่ีแสดงสถานะของ DCP จอ LCD จะแสดงสถานะ
ปจจุบันของเครือ่งเมื่อเครื่องอยูในสถานะวาง

หนาจอ LCD 1

ความคมชัดของจอ LCD 1

คณุสามารถปรับความคมชัดของจอ LCD ใหคมชัด
หรือมีชีวิตชีวามากข้ึนได ถาคณุอานจอ LCD 
ไดยาก ควรลองเปลี่ยนการตั้งคาความคมชัด

a กด Menu (เมน)ู

b กด a หรือ b เพื่อเลอืก 
0.Initial Setup (การตัง้คาเริ่มตน)
กด OK (ตกลง)

c กด a หรือ b เพื่อเลือก 2.LCD Contrast 
(ความคมชัดของจอ LCD)
กด OK (ตกลง)

d กด a หรือ b เพื่อเลือก Light (สวาง) หรือ 
Dark (มืด)
กด OK (ตกลง)

e กด Stop/Exit (หยุด/ออก)

ไฟ  LED สถานะของ 
DCP

คําอธิบาย

 

 Off

พรอม พรอมใชงาน DCP

 

 สีสม

ฝาเปดอยู ฝาเปดอยู ปดฝา (ดูที่ 
ขอความแสดงความ
ผิดพลาดและขอความแจง
การบํารุงรักษา 
uu หนา 39)

ไมสามารถ
พิมพ

เปลี่ยนตลบัหมึกใหม (ดูที่ 
การเปลี่ยนตลับหมึก 
uu หนา 31)

ความ
ผิดพลาด
เกี่ยวกับ
กระดาษ

ใสกระดาษลงในถาดหรือ
เคลียรกระดาษที่ติดอยู
ออก ตรวจสอบขอความ
บนจอ LCD (ดูที่ 
หากคุณประสบปญหากับ
เคร่ือง uu หนา 52)

ขอความอื่นๆ ตรวจสอบขอความบนจอ 
LCD (ดูที่ ขอความแสดง
ความผิดพลาดและ
ขอความแจงการบํารุง
รักษา uu หนา 39)
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2
การบรรจุกระดาษและ
สื่อสิ่งพมิพอ่ืน 2

บรรจุกระดาษท่ีมีขนาดเดียวกันและชนิดเดียวกัน
ในถาดใสกระดาษทุกครัง้

(สําหรับขอมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับขนาด นํ้าหนัก 
และความหนาของกระดาษ ดท่ีู 
การเลือกส่ือส่ิงพิมพท่ีถูกตอง uu หนา 18)

a ดึงถาดใสกระดาษแยกออกจากเครื่อง
 

หมายเหตุ
• ถาแผนรองรบักระดาษ (1) เปดอยู ใหปดกอน 
และจากน้ันปดฐานรองกระดาษ (2) 
 

• เมื่อคณุบรรจุกระดาษท่ีมีขนาดแตกตางกัน
ลงในถาด คุณจะตองเปลี่ยนการตั้งคา 
Paper Size (ขนาดกระดาษ) ในเมนูของ
เครือ่งดวยเชนกัน

(ดูท่ี ขนาดกระดาษ uu หนา 15)
 

b ยกฝาครอบถาดรองรับกระดาษออก (1)
 

c คอยๆ กดและเลื่อนแครปรับความกวาง
กระดาษ (1) และแครปรับความยาว
กระดาษ (2) เพื่อใหพอดกีับขนาดกระดาษ 
ตรวจใหแนใจวาเครือ่งหมายสามเหลีย่ม (3) 
บนแครปรบัความกวางกระดาษ (1) และ
แครปรบัความยาวกระดาษ (2) อยูระดับ
เดียวกับเครื่องหมายแสดงขนาดกระดาษ
ท่ีคณุใช
 

การบรรจกุระดาษ 2

2

1

1

1

2

3

3
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หมายเหตุ
เมื่อคุณใชกระดาษขนาด Legal ใหกดปุมปลด
ท่ีกัน้เอนกประสงค (1) ในขณะท่ีคุณเลื่อนออก
จากดานหนาของถาดใสกระดาษ (สามารถ
ใชไดบางประเทศเทาน้ัน)

 

 

d คลี่กองกระดาษเพื่อหลีกเลี่ยงกระดาษตดิ
และการปอนกระดาษผิดพลาด
 

หมายเหตุ
ตรวจสอบใหแนใจเสมอวากระดาษไมโคงงอ
หรือมีรอยยน

 

e คอยๆ วางกระดาษลงในถาดใสกระดาษ
โดยจัดดานท่ีตองการพิมพไวดานลางและ
จัดชิดขอบดานบนกอน
ตรวจสอบวากระดาษแบนราบติดกับถาด
 

ขอควรจํา
ควรระวังไมใหดันกระดาษไกลจนเกินไป 
เพราะอาจทําใหข้ึนไปอยูดานหลังของถาด 
และเปนสาเหตุใหเกิดปญหาในการปอน
กระดาษได

 

หมายเหตุ
ถาคุณตองการเติมกระดาษเขาไปกอนท่ีถาด
จะวาง ใหนํากระดาษออกจากถาดและนํามา
รวมกับกระดาษท่ีคุณตองการเติม คลี่กอง
กระดาษเสมอกอนท่ีจะใสเขาไปในถาด 
ถาคุณเติมกระดาษโดยไมไดคลี่ปกกระดาษ 
อาจทําใหเครือ่งปอนกระดาษเขาไปพรอมกัน
หลายแผน

 

1
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f คอยๆ ปรับแครปรบัความกวางกระดาษ (1) 
เพื่อใหพอดกีับกระดาษ
ตรวจสอบใหแนใจวาแครปรบัความกวาง
กระดาษสัมผัสกับดานขางของกระดาษเบาๆ
 

g ปดฝาครอบถาดรองรับกระดาษออก
 

h ดันถาดใสกระดาษชาๆ และดนัให แนนสนิท 
ลงในเครื่องจนสุด
 

i ในขณะท่ีใสถาดใสกระดาษเขาท่ี ใหดงึฐาน
รองกระดาษ (1) จนกระท่ังล็อคเขาท่ี และ
จากน้ันกางแผนรองรับกระดาษ (2) ออก
 

ขอควรจํา
อยาใชแผนรองรับกระดาษสําหรับกระดาษ
ขนาด Legal (สามารถใชไดบางประเทศ
เทาน้ัน)

 

1
2

1
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การบรรจุซองจดหมาย 2

เก่ียวกับซองจดหมาย 2

 ใชซองจดหมายท่ีมีนํ้าหนักระหวาง 80 ถึง 
95 แกรม

 ซองจดหมายบางซองตองทําการตัง้คาขอบ
กระดาษในแอพพลิเคช่ัน ตรวจสอบใหแนใจ
วาคุณไดลองพิมพเพื่อทดสอบกอนท่ีจะพิมพ
หลายซอง

ขอควรจํา
อยาใชชนิดของซองจดหมายตอไปน้ี เน่ืองจาก
อาจปอนไดไมถูกตอง:

• ซองจดหมายท่ีโปงพอง

• ซองจดหมายท่ีมีชอง

• ซองจดหมายท่ีมีตัวนูน (มีอักษรนูนประทับ
บนซอง)

• ซองจดหมายท่ีติดกระดมุหรือเย็บดวย
ลวดเย็บกระดาษ

• ซองจดหมายท่ีผานการพิมพดานในแลว

บางครั้งคุณอาจประสบปญหาการปอนกระดาษ
ท่ีเกดิจากความหนา ขนาดและรปูรางของ
ปากซองจดหมายท่ีคุณใช

 

การบรรจุซองจดหมาย 2

a กอนบรรจุกระดาษ กดท่ีมมุซองและดานขาง
ซองจดหมายเพื่อใหเรียบท่ีสุดเทาท่ีทําได

ขอควรจํา
หากซองกระดาษมีการปอนซอนกัน ใหวาง
ซองจดหมายหน่ึงซองลงในถาดใสกระดาษ
ในแตละครัง้

 

 

 

 

ซองจดหมายท่ีมี
แถบกาว

ซองจดหมายแบบสอง
ปากซอง
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b วางซองจดหมายในถาดใสกระดาษโดยจัด
ดานท่ีมีท่ีอยูไวดานลาง หากปากซอง
จดหมายอยูทางขอบยาว ใหใสซองจดหมาย
ลงในถาดโดยใหปากซองอยูทางดานซาย 
ดังแสดงในภาพประกอบ คอยๆ กดและ
เลื่อนแครปรบัความกวางกระดาษ (1) และ
แครปรับความยาวกระดาษ (2) เพื่อใหพอดี
กับขนาดซองจดหมาย
 

ถาคุณมีปญหาในการพิมพซองจดหมายที่
ปากซองอยูทางขอบสั้น ใหลองวิธีตอไปนี้: 2

a เปดปากซองจดหมาย

b วางซองจดหมายลงในถาดใสกระดาษ โดย
จัดดานท่ีมีท่ีอยูไวดานลางและวางตําแหนง
ปากซองดงัแสดงในภาพประกอบ
 

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

1

2
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บริเวณที่ไมสามารถพิมพได 2

บริเวณท่ีสามารถพิมพไดข้ึนอยูกับการตั้งคาในแอพพลิเคช่ันท่ีคุณใชงาน ตวัเลขแสดงบริเวณท่ีไมสามารถ
พิมพไดบนกระดาษแผนตัดและซองจดหมาย เครือ่งจะสามารถพิมพในสวนท่ีแรเงาของกระดาษแผนตัด
เมื่อคุณลักษณะการพิมพไรขอบสามารถใชไดและเปดอยู 

(uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช)

หมายเหตุ
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

42
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การตั้งคากระดาษ 2

ชนิดกระดาษ 2

เพื่อใหไดคุณภาพการพิมพท่ีดีท่ีสุด ใหตั้งคา
เครื่องตามชนิดของกระดาษท่ีคุณใชงาน

a กด Menu (เมนู)

b กด a หรือ b เพื่อเลือก 2.Copy (สําเนา)
กด OK (ตกลง)

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

d กด a หรือ b เพื่อเลือก Plain Paper 
(กระดาษธรรมดา), Inkjet Paper 
(กระดาษองิคเจ็ท), Brother BP71, 
Other Glossy (กระดาษเคลอืบมันอื่นๆ) 
หรือ Transparency (แผนใส)
กด OK (ตกลง)

e กด Stop/Exit (หยุด/ออก)

หมายเหตุ
เครือ่งจะดันกระดาษออกมาในถาดใสกระดาษ
ท่ีอยูดานหนาเครื่องโดยใหดานท่ีพิมพหงาย
ข้ึน เมื่อคุณใชแผนใสหรือกระดาษเคลอืบมัน 
ใหดงึกระดาษแตละแผนออกจากกันเพื่อ
ปองกันกระดาษติดกันหรือกระดาษติดอยูใน
เครือ่ง

 

ขนาดกระดาษ 2

คณุสามารถใชขนาดกระดาษตอไปน้ีสําหรับ
สําเนา: A4, A5, ภาพถาย (10  15 ซม.), Letter 
และ Legal 1 เมื่อคุณเปลีย่นขนาดของกระดาษ
ท่ีคุณบรรจุลงในเครื่อง คุณจะตองเปลี่ยนการ
ตัง้คา Paper Size (ขนาดกระดาษ) ดวยเชนกัน

a กด Menu (เมนู)

b กด a หรือ b เพื่อเลือก 2.Copy (สําเนา)
กด OK (ตกลง)

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

d กด a หรือ b เพื่อเลือก A4, A5, 10x15cm, 
Letter หรอื Legal 1

กด OK (ตกลง)

e กด Stop/Exit (หยุด/ออก)
1 สามารถใชไดบางประเทศเทาน้ัน
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กระดาษและสือ่สิ่งพมิพ
อ่ืนๆ ท่ีใชรวมกับเครื่อง
พมิพได 2

ชนิดของกระดาษท่ีคุณใชในเครื่องอาจมีผลตอ
คณุภาพการพิมพ

เพื่อใหไดคณุภาพการพิมพท่ีดีท่ีสุดสําหรบัการ
ตัง้คาท่ีคุณเลือก ใหตั้งคาชนิดของกระดาษ
เพื่อใหตรงกับชนิดของกระดาษท่ีบรรจุลงใน
ถาดเสมอ

คณุสามารถใชกระดาษธรรมดา กระดาษอิงคเจ็ท 
(กระดาษเคลือบพิเศษ) กระดาษเคลือบมัน 
แผนใส และซองจดหมาย

เราขอแนะนําใหทําการทดสอบชนิดของกระดาษ
ท้ังหลายกอนท่ีจะซ้ือในปริมาณมากๆ

เพื่อใหไดผลท่ีดท่ีีสุด ควรใชกระดาษของ Brother

 เมื่อคุณพิมพบนกระดาษอิงคเจท็ (กระดาษ
เคลือบพิเศษ) แผนใส และกระดาษเคลือบมัน 
ใหแนใจวาเลือกส่ือส่ิงพิมพท่ีถูกตองในแถบ 
พ้ืนฐาน ของไดรฟเวอรเครื่องพิมพ หรือ
ในการตั้งคาชนิดกระดาษของเครื่อง

(ดท่ีู ชนิดกระดาษ uu หนา 15)

 เมื่อคุณพิมพบนกระดาษพิมพภาพถายของ 
Brother ใหบรรจุกระดาษพิมพภาพถาย
ท่ีเหมือนกันเพิ่มอีกแผนในถาดใสกระดาษ 
กระดาษพิเศษหน่ึงแผนจะรวมอยูในชุด
กระดาษเพื่อใชสําหรับวัตถุประสงคน้ี

 เมื่อใชแผนใสหรือกระดาษพิมพภาพถาย 
ใหดึงกระดาษแตละแผนออกจากกันเพื่อ
ปองกันกระดาษตดิกันหรอืกระดาษติดอยูใน
เครื่อง

 หลีกเลี่ยงการสัมผัสพ้ืนผิวกระดาษสวนท่ีพิมพ 
หลังจากพิมพออกทันที เน่ืองจากพื้นผิวอาจยัง
แหงไมสนิทและอาจติดเปนคราบท่ีน้ิวมือได

ส่ือส่ิงพิมพที่แนะนํา 2

เพื่อใหไดคุณภาพการพิมพท่ีดีท่ีสุด เราขอแนะนํา
ใหใชกระดาษของ Brother ในตาราง

ถากระดาษของ Brother ไมสามารถใชไดใน
ประเทศของคุณ เราขอแนะนําใหทําการทดสอบ
ชนิดของกระดาษท้ังหลายกอนท่ีจะซ้ือในปริมาณ
มากๆ

เราขอแนะนําใหใชฟลมแผนใส 3M เมื่อคุณพิมพ
บนแผนใส

การจัดการและการใชส่ือส่ิงพิมพ2

 จัดเก็บกระดาษในกลองบรรจุกระดาษและ
ปดกลองใหสนิท จัดเก็บกระดาษบนพื้น
ราบเรียบและหางจากความช้ืน แสงแดด
สองตรงและความรอน

 หลกีเลี่ยงการสัมผัสดานท่ีมันเงา (เคลือบ) 
ของกระดาษพิมพภาพถาย ใสกระดาษพิมพ
ภาพถายโดยใหดานท่ีมันเงาควํ่าลง

 หลกีเลี่ยงการสัมผัสท้ังสองดานของแผนใส 
เน่ืองจากดูดซับนํ้าและเหงื่อไดโดยงาย 
ซ่ึงอาจทําใหคุณภาพงานลดลง แผนใสท่ี
ออกแบบมาสําหรับเครื่องพิมพเลเซอร/
เครื่องถายเอกสารอาจติดเปนคราบอยูท่ี
เอกสารแผนถัดไปได ใชแผนใสท่ีแนะนํา
ใหใชสําหรับการพิมพอิงคเจ็ทเทาน้ัน

กระดาษของ Brother

ชนิดกระดาษ รายการ

กระดาษธรรมดาขนาด A4 BP60PA

กระดาษพิมพภาพถาย
แบบมันขนาด A4

BP71GA4

กระดาษสําหรับการพิมพ
อิงคเจ็ทขนาด A4 (ดาน)

BP60MA

กระดาษพิมพภาพถาย
แบบมันขนาด 10  15 ซม.

BP71GP
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ขอควรจํา
อยาใชชนิดของกระดาษตอไปน้ี:

• กระดาษท่ีขาด มวน มีรอยยน หรอืมีรูปราง
ผิดปกติ
 

1 กระดาษท่ีมวนเขา 2 มม. ข้ึนไปอาจ
ทําใหกระดาษติด

• กระดาษท่ีมันเงาเกินไปหรือมีลวดลายมาก

• กระดาษท่ีไมสามารถจัดเรยีงใหตรงเมื่อ
วางซอนกนั

• กระดาษท่ีมีเสนใยตามแนวส้ัน
 

ความจุกระดาษของฝาครอบถาดรองรับ
กระดาษออก 2

กระดาษ A4 80 แกรม สูงสุด 50 แผน

 ตองนําแผนใสและกระดาษพิมพภาพถายออก
จากฝาครอบถาดรองรับกระดาษออกทีละแผน
เพื่อหลีกเลี่ยงไมใหตดิกัน

1

1
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การเลือกส่ือส่ิงพิมพที่ถูกตอง 2

ชนิดและขนาดกระดาษสําหรับแตละการใชงาน 2

1 สามารถใชไดบางประเทศเทาน้ัน

น้ําหนัก ความหนา และความจุกระดาษ 2

1 กระดาษ 80 แกรม สูงสุด 100 แผน
2 กระดาษ BP71 (260 แกรม) ออกแบบเปนพิเศษสําหรับเคร่ืองพ ิมพอิงคเจ็ทของ Brother เทาน้ัน

ชนิดกระดาษ ขนาดกระดาษ การใชงาน

สําเนา เครื่องพิมพ

แผนตัด 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 1 215.9  355.6 มม. (8 1/2  14 น้ิว) ใช ใช

Executive 184  267 มม. (7 1/4  10 1/2 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

ภาพถาย 2L 13  18 ซม. (5  7 น้ิว) – 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 1 215.9  355.6 มม. (8 1/2  14 น้ิว) ใช ใช

A5 148  210 มม. (5.8  8.3 น้ิว) ใช ใช

ชนิดกระดาษ นํ้าหนัก ความหนา จํานวนแผน

แผนตัด กระดาษธรรมดา 64 ถึง 120 แกรม 0.08 ถึง 0.15 มม. 100 1

กระดาษอิงคเจ็ท 64 ถึง 200 แกรม 0.08 ถึง 0.25 มม. 20

กระดาษเคลือบมัน สูงสุด 220 แกรม สูงสุด 0.25 มม. 20 2

บัตร บัตรภาพถาย สูงสุด 220 แกรม สูงสุด 0.25 มม. 20 2

แผนดัชนี สูงสุด 120 แกรม สูงสุด 0.15 มม. 30

ซองจดหมาย 80 ถึง 95 แกรม สูงสุด 0.52 มม. 10

แผนใส – – 10
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3

3

วิธกีารวางเอกสาร 3

คุณสามารถทําสําเนา หรือสแกนจากกระจก
สแกนเนอรได

การใชกระจกสแกนเนอร 3

คุณสามารถใชกระจกสแกนเนอรในการทําสําเนา
หรอืสแกนหนาเดี่ยว หรอืหนาหนังสือ

ขนาดเอกสารที่รองรบั 3

วิธกีารวางเอกสาร 3

a ยกฝาครอบเอกสาร

b วางเอกสาร ควํ่าลง ท่ีมุมซายบนของกระจก
สแกนเนอรโดยใชแครปรับกระดาษซายและ
ดานบน
 

1 ฝาครอบเอกสาร
 

c ปดฝาครอบเอกสาร

ขอควรจํา
ถาค ุณกําลังสแกนหนังสือหรือเอกสารท่ีหนา 
อยากระแทกฝาครอบหรือออกแรงกดทับ

 

การวางเอกสาร 3

ความยาว: สูงสุด 297 มม.

ความกวาง: สูงสุด 215.9 มม.

นํ้าหนัก: สูงสุด 2 กก.

1
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บริเวณที่ไมสามารถสแกนได 3

บริเวณท่ีสามารถสแกนไดข้ึนอยูกบัการตั้งคาใน
แอพพลิเคช่ันท่ีคุณใชงาน ตวัเลขแสดงบริเวณ
ท่ีไมสามารถสแกนได
 

การ
ใชงาน

ขนาด
เอกสาร

ดานบน (1)
ดานลาง (3)

ดานซาย (2)
ดานขวา (4)

สําเนา ขนาดกระดาษ
ทัง้หมด

3 มม. 3 มม.

สแกน 1 มม. 1 มม.

1

3

2 4
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4

4

วิธกีารทําสําเนา 4

ข้ันตอนตอไปน้ีแสดงการทําสําเนาโดยท่ัวไป

a วางเอกสาร ควํ่าลง บนกระจกสแกนเนอร 
(ดท่ีู การใชกระจกสแกนเนอร uu หนา 19)

b ถาคณุตองการสําเนามากกวาหน่ึงชุด ใหกด 
Number of Copies (จํานวนสําเนา) 
ซ้ําๆ จนกระท่ังจํานวนสําเนาท่ีคุณตองการ
ปรากฏข้ึน (สูงสุด 99)
หรือกด a หรอื b เพื่อเปลีย่นจํานวนสําเนา

c กด Mono Start (เร่ิมตนขาวดํา) หรือ 
Colour Start (เร่ิมตนสี)

หยุดการทําสําเนา 4

ถาตองการหยุดการทําสําเนา กด 
Stop/Exit (หยุด/ออก)

การตัง้คาสําเนา 4

เมื่อคุณตองการเปลี่ยนการตั้งคาสําเนาช่ัวคราว
อยางเร็วสําหรับสําเนาถัดไป ใหใชปุมสําเนา 
คณุสามารถใชการตั้งคาผสมท่ีแตกตางกันได
 

เครื่องจะกลับไปท่ีการตัง้คาเริ่มตนหน่ึงนาทีหลัง
จากเสร็จส้ินการทําสําเนา

หมายเหตุ
คุณสามารถบันทึกการตั้งคาสําเนาบางอยางท่ี
คุณใชบอยท่ีสุดโดยการตั้งคาเปนคาเริม่ตน 
คุณสามารถคนหาคําแนะนําในการบันทึกการ
ตั้งคาน้ีไดในสวนน้ันๆ ของแตละคุณสมบัติ

 

(คูมือขัน้พ้ืนฐานสําหรับผูใช)

สําหรบัขอมูลเ  กี่ยวกับการเปลีย่นการตั้งคาสําเนา
ตอไปน้ี ดูท่ีหนา 22

 ชนิดกระดาษ

 ขนาดกระดาษ

(คูมือขัน้สูงสําหรับผูใช)

สําหรบัขอมูลเกี่ยวกับการเปลีย่นการตั้งคาสําเนา
ตอไปน้ี uu คูมือข้ันสูงสําหรบัผูใช: Copy options 
(ตัวเลือกการทําสําเนา)

 คุณภาพ

 เพิ่มขนาด/ลดขนาด

 จัดรปูแบบหนา

 2in1(ID)

 ความเขม

 กําจัดสีพื้นหลัง

การทําสําเนา 4
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ตัวเลือกกระดาษ 4

ชนิดกระดาษ 4

ถาคุณกําลังทําสําเนาบนกระดาษชนิดพิเศษ ให
ตัง้คาเครื่องสําหรับชนิดของกระดาษท่ีคุณใชงาน
เพื่อใหไดคณุภาพการพิมพท่ีดีท่ีสุด

a โหลดเอกสารของคุณ

b ปอนจํานวนสําเนาท่ีคุณตองการ

c กด 
Copy Options (ตัวเลือกการทําสําเนา) 
และ a หรอื b เพื่อเลือก Paper Type 
(ชนิดกระดาษ)
กด OK (ตกลง)

d กด a หรือ b เพื่อเลือกชนิดกระดาษท่ีคุณใช
กด OK (ตกลง)

e กด Mono Start (เร่ิมตนขาวดํา) หรือ 
Colour Start (เร่ิมตนสี)

หมายเหตุ
หากตองการเปลี่ยนการตั้งคาเริ่มตน ดูท่ี 
ชนิดกระดาษ uu หนา 15 

 

ขนาดกระดาษ 4

ถาคุณกําลงัทําสําเนาบนกระดาษท่ีนอกเหนือจาก
ขนาด A4 คณุจําเปนตองเปลีย่นการตั้งคาขนาด
กระดาษ คุณสามารถทําสําเนาบนกระดาษขนาด 
A4, A5, ภาพถาย (10  15 ซม.), Letter หรือ 
Legal 1 ไดเทาน้ัน

1 สามารถใชไดบางประเทศเทาน้ัน

a โหลดเอกสารของคุณ

b ปอนจํานวนสําเนาท่ีคุณตองการ

c กด 
Copy Options (ตัวเลือกการทําสําเนา) 
และ a หรอื b เพื่อเลือก Paper Size 
(ขนาดกระดาษ)
กด OK (ตกลง)

d กด a หรอื b เพื่อเลือกขนาดกระดาษที่คณุใช
กด OK (ตกลง)

e กด Mono Start (เร่ิมตนขาวดํา) หรือ 
Colour Start (เร่ิมตนสี)

หมายเหตุ
หากตองการเปลี่ยนการตัง้คาเริ่มตน ดูท่ี 
ขนาดกระดาษ uu หนา 15 

 

กด 
 

และจากน้ัน a หรือ b 
เพ่ือเลือก 
Paper Type 
(ชนิดกระดาษ)

Plain Paper 
(กระดาษธรรมดา)

Inkjet Paper 
(กระดาษอิงคเจ็ท)

Brother BP71

Other Glossy 
(กระดาษเคลือบมันอืน่ๆ)

Transparency 
(แผนใส)

กด 
 

และจากน้ัน a หรือ b 
เพ่ือเลอืก 
Paper Size 
(ขนาดกระดาษ)

A4

A5

10(W)x15(H)cm

Letter

Legal 1
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5

5

การพิมพเอกสาร 5

เครื่องสามารถรบัและพิมพขอมูลจากคอมพิวเตอร 
ของคณุได หากตองการพิมพจากคอมพิวเตอร 
คุณตองตดิตั้งไดรเวอรเครื่องพิมพ

(สําหรับขอมูลเพิ่มเตมิ uu คูมือซอฟตแวร 
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช)

a ติดตั้งไดรเวอรเครือ่งพิมพ Brother 
จากแผนซีดีรอม 
(uu คูมือการติดตั้งเครื่องอยางงาย)

b จากแอพพลิเคช่ันของคณุ เลอืกคําส่ังพิมพ

c เลือกช่ือของเครื่องของคณุในกลองขอความ 
พิมพ แลวคลิก คุณสมบัติ หรอื การตั้งคา 
ข้ึนอยูกับแอพพลิเคช่ันท่ีคุณใช

d เลือกการตั้งคาท่ีคุณตองการเปลี่ยนในกลอง
ขอความคุณสมบัติ
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 5
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6
กอนการสแกน 6

ตดิตั้งไดรเวอรสแกนเนอรกอนใชเครื่องเปนสแกนเนอร

ถาเครื่องติดตัง้อยูบนเครอืขาย (DCP-J105) กําหนดคาดวยท่ีอยู TCP/IP

 ติดตัง้ไดรเวอรสแกนเนอรจากแผนซีดีรอม (uu คูมือการติดตัง้เครือ่งอยางงาย: ติดตัง้ MFL-Pro Suite)

 กําหนดคาเครื่องดวยท่ีอยู TCP/IP หากการสแกนเครือขายไมสําเร็จ (DCP-J105)

การสแกนเอกสารเปนไฟล PDF โดยใช 
ControlCenter4 (Windows®) 6

(สําหรับขอมูลเพิ่มเตมิ uu คูมือซอฟตแวร และคูมอืเน็ทเวิรคสําหรับผูใช)

หมายเหตุ
• หนาจอบน PC ของคุณอาจแตกตางกันข้ึนอยูกับรุนของคุณ

• ในสวนน้ีจะเกี่ยวกบัการใชโหมดข้ันสูงของ ControlCenter4
 

ControlCenter4 เปนซอฟตแวรโปรแกรมอรรถประโยชนท่ีใหคุณเขาใชงานแอพพลิเคช่ันท่ีคุณใชบอย
ไดอยางรวดเร็วและงายดาย การใช ControlCenter4 ชวยให คุณไมตองเปดใชแอพพลเิคช่ันท่ีเฉพาะ
ดวยตนเอง

a โหลดเอกสารของคุณ (ดท่ีู วิธีการวางเอกสาร uu หนา 19)

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

เปด ControlCenter4 โดยคลกิ (เร่ิม)/โปรแกรมทั้งหมด/Brother/DCP-XXXX (โดย XXXX 
คือช่ือรุนของคุณ)/ControlCenter4 แอพพลเิคช่ัน ControlCenter4 จะเปด

(Windows® 8)

คลิก  (Brother Utilities (โปรแกรมอรรถประโยชนของบราเดอร)) แลวคลิกรายการแบบดึงลง

และเลือกช่ือรุนของคุณ (หากไมไดเลือกไว) คลกิ สแกน ในแถบนําทางทางดานซาย จากน้ันคลิก 
ControlCenter4 แอพพลิเคช่ัน ControlCenter4 จะเปด

วิธีการสแกนเอกสารไปยัง
คอมพิวเตอร 6
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6

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
 

กลองขอความการตั้งคาจะปรากฏข้ึน คณุสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งคาเริม่ตน
 

1 เลือก PDF (*.pdf) จากรายการ ชนิดไฟล แบบดงึลง
2 คณุสามารถปอนช่ือไฟลท่ีคุณตองการใชสําหรับเอกสาร
3 คณุสามารถบันทึกไฟลในโฟลเดอรเริ่มตน หรอืเล ือกโฟลเดอรที่ตองการโดยคลกิปุม  (เรียกด)ู
4 คณุสามารถเลือกความละเอียดในการสแกนจากรายการ ความละเอียด แบบดึงลง
5 คณุสามารถเลือกขนาดเอกสารจากรายการ ขนาดเอกสาร แบบดงึลง

f คลิก ตกลง

1

2

4

5

3
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6

g คลกิแท็บ สแกน

h คลกิ ไฟล
 

i คลกิ สแกน
เครือ่งจะเริม่ข้ันตอนการสแกน โฟลเดอรท่ีบันท ึกขอมูลการสแกนจะเปดโดยอัตโนมัติ
 



บทที่ 6

28

วิธีการเปล่ียนการตั้งคาโหมด SCAN ของเครื่องสําหรับ
การสแกน PDF โดยใช ControlCenter4 
(Windows®) 6

คณุสามารถเปลี่ยนการตั้งคาโหมด SCAN (สแกน) ของเครื่องโดยใช ControlCenter4 (Windows®)

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

เปด ControlCenter4 โดยคลกิ (เร่ิม)/โปรแกรมทั้งหมด/Brother/DCP-XXXX (โดย XXXX 
คือช่ือรุนของคุณ)/ControlCenter4 แอพพลเิคช่ัน ControlCenter4 จะเปด

(Windows® 8)

คลิก  (Brother Utilities (โปรแกรมอรรถประโยชนของบราเดอร)) แลวคลิกรายการแบบดึงลง

และเลือกช่ือรุนของคุณ (หากไมไดเลือกไว) คลกิ สแกน ในแถบนําทางทางดานซาย จากน้ันคลิก 
ControlCenter4 แอพพลิเคช่ัน ControlCenter4 จะเปด

b ตรวจสอบวาเครื่องท่ีคุณตองการใชถูกเลอืกจากรายการ รุน แบบดึงลง

c คลิกแท็บ การต้ังคาเคร่ืองพิมพ

d คลิก ต้ังคาอุปกรณการสแกน
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6

e เลือกแท็บ ไฟล คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตัง้คาเริ่มตน
 

1 เลอืก PDF (*.pdf) จากรายการ ชนิดไฟล แบบดึงลง

2 คณุสามารถปอนช่ือไฟลท่ีคุณตองการใชสําหรับเอกสาร

3 คณุสามารถบันทึกไฟลในโฟลเดอรเริ่มตน หรือเล ือกโฟลเดอรที่ตองการโดยคลกิปุม  (เรียกด)ู

4 คณุสามารถเลอืกความละเอียดในการสแกนจากรายการ ความละเอียด แบบดงึลง

5 คณุสามารถเลอืกขนาดเอกสารจากรายการ ขนาดเอกสาร แบบดงึลง

f คลกิ ตกลง

1

2

4

5

3
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วิธีการสแกนเอกสารเปนไฟล PDF โดยใชแผงควบคุม 
(Windows® และ Macintosh) 6

a โหลดเอกสารของคุณ (ดท่ีู วิธีการวางเอกสาร uu หนา 19)

b กด  (SCAN (สแกน))

c กด a หรือ b เพื่อเลือก Scan to File (สแกนไปยังไฟล) 
กด OK (ตกลง)

d ถาเครือ่งเช่ือมตอกับเครือขาย 2 กด a หรือ b เพื่อเลือกช่ือเครื่องพีซี กด OK (ตกลง)
ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

 ถาคุณตองการใชการตั้งคาเริม่ตน กด a หรือ b เพื่อเลือก Off (ปด)

กด OK (ตกลง)

ไปยังข้ันตอน g

 ถาคุณตองการเปลี่ยนการตั้งคาเริ่มตน ไปยังข้ันตอน e

e กด a หรือ b เพื่อเลือก On (เปด)
กด OK (ตกลง)

f เลือกการตั้งคาสําหรับ Scan Type (ชนิดการสแกน) ตามท่ีตองการ กด OK (ตกลง)
ทําซํ้าข้ันตอนน้ีสําหรับการตั้งคา Resolution (ความละเอียด), File Type (ชนิดไฟล), 
Scan Size (ขนาดการสแกน) และ Remove Bkg. Clr (กําจดัสีพื้นหลงั)

g กด Mono Start (เร่ิมตนขาวดํา) หรือ Colour Start (เร่ิมตนสี)
เครื่องจะเริม่ข้ันตอนการสแกน

หมายเหตุ
โหมดสแกนตอไปน้ีสามารถใชได

• Scan to File (สแกนไปยังไฟล)

• Scan to Image (สแกนไปยังภาพ)

• Scan to E-mail (สแกนไปยังอีเมล)

• Web Service (เว็บเซอรวิส) 1 2

 

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

2 (DCP-J105)
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A

A

การเปลี่ยนตลับหมึก A

เครื่องของคณุติดตั้งตัวนับจํานวนจุดหมึกไว ตัวนับ
จํานวนจุดหมึกจะตรวจสอบระดับหมกึท้ังส่ีตลบั 
เมื่อเครื่องตรวจจับไดวาตลับหมึกไมมีหมึกเหลือ
อยู เครื่องจะแสดงขอความข้ึนมา

หมายเหตุ
ตัวอยางเชน เมื่อตลับหมึกใดใกลหมดอายุ 
จอ LCD จะแสดง Ink Low (หมึกเหลือนอย) 
(ช่ือสี) ข้ึนมา

คุณควรซ้ือตลับหมึกไวสําหรับเปลีย่นเมื่อ
เครือ่งแสดงวาสีใดหมดอายุ

เมื่อตลับหมึกใดหมดอายุ จอ LCD จะแสดง 
Cannot Print (ไมสามารถพิมพ) หรือ 
B&W Print Only (พิมพขาวดําเทาน้ัน) 
ข้ึนมา

คุณควรเปลี่ยนตลับหมึกของแทเมื่อขอความ 
Cannot Print (ไมสามารถพิมพ) หรือ 
B&W Print Only (พิมพขาวดําเทาน้ัน) 
ปรากฏข้ึนบนจอ LCD

 

จอ LCD จะแสดงวาตลบัหมึกใดเหลือนอยหรือ
ตองเปลี่ยน ใหแนใจวาทําตามคําแนะนําบนจอ 
LCD เพื่อเปลี่ยนตลับหมึกตามลําดับท่ีถูกตอง

แมวาเครือ่งจะแจงใหเปลีย่นตลบัหมึกก็ตาม 
อาจยังคงมีหมึกเหลืออยูเล็กนอยในตลบัหมึก 
จําเปนตองเก็บหมกึในตลับหมึกไวบาง เพื่อ
ปองกันไมใหอากาศเขาไป ซ่ึงจะทําใหแหงและ
ช้ินสวนหัวพิมพเสียหายได

ขอควรระวัง
 

หากหมกึกระเด็นเขาตา ใหคณุรบีลางออกดวย
นํ้าสะอาดทันที และหากอาการไมดข้ึีน โปรดรีบ
ทําการปรึกษาแพทยโดยทันที

 

ขอควรจํา
เครื่องพิมพมัลติฟงกช่ันของ Brother ออกแบบ
มาใหใชงานกบัหมึกเฉพาะรุนและทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพและนาเช่ือถือสูงสุด
เมื่อใชกับตลับหมึกของแทของ Brother และ 
Brother จะไมรับประกันการทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและนาเช่ือถือสูงสุดถาหมึกหรือ
ตลับหมึกท่ีมีคณุสมบัติจําเพาะไมตรงตามท่ี
บริษัทระบุไว Brother ไมแนะนําใหใช
ตลับหมึกอื่นนอกจากตลับหมึกของแทของ 
Brother หรอืเติมหมึกในตลับหมึกท่ีใชแลว
ดวยหมกึจากแหลงอืน่ ผลติภัณฑท่ีเสียหาย
อันเน่ืองมาจากการใชวัสดุท่ีผลิตโดยบริษัทอืน่
ไมครอบคลุมอยูในการรับประกันผลิตภัณฑ 
โปรดดจูากเงื่อนไขในการรบัประกนัผลิตภัณฑ

 

a เปดฝาครอบตลบัหมึก (1)
หากตลับหมึกหมดอายุ จอ LCD จะแสดง 
B&W Print Only (พิมพขาวดําเทาน้ัน) 
หรอื Cannot Print (ไมสามารถพิมพ)
 

การบํารุงรักษาตามปกติ A

1
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b กดคนัปลดล็อค (1) ดงัท่ีแสดงไวเพื่อปลด
ตลับหมึกท่ีแสดงบนจอ LCD นําตลบัหมึก
ออกจากเครื่อง
 

 

c นําตลับหมึกออกจากบรรจุภัณฑสําหรบัสีท่ี
แสดงบนจอ LCD และจากน้ันนําตลับหมึก
ออก

d หมุนคันปลดล็อคสีเขียวท่ีวัสดุหอปองกัน
สีสม (1) ทวนเข็มนาฬิกาจนกระท่ังปลด
ซีลสุญญากาศได จากน้ันดึงวัสดุหอปองกัน
สีสมดังท่ีแสดงไว
 

 

ขอควรจํา
อยาเขยาตลับหมึก ถาหมึกเลอะผิวหนัง หรอื
เปอนเ ส้ือผาของคุณ ใหรีบลางออกดวยนํ้าสบ ู
หรอืผงซักฟอกทันที

 

1

1

1
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A

e แตละสีจะแสดงตําแหนงท่ีถูกตอง ใส
ตลบัหมึกตามทิศทางลูกศรบนฉลาก
 

f คอยๆ ดนัดานหลังของตลับหมึก—ท่ีมี
เครือ่งหมาย PUSH—จนกระท่ังคันโยกของ
ตลบัหมึกเ ลื่อนข้ึน และจากน้ันปดฝาครอบ
ตลบัหมึก
 

g เครือ่งจะรีเซ็ตตัวนับจํานวนจุดหมึกโดย
อัตโนมัติ

หมายเหตุ
• หากคณุเปลี่ยนตลับหมึก ตัวอยางเชน สีดํา จอ 

LCD อาจขอใหคุณยืนยันวาเปนตลับหมึกใหม 
(ตวัอยางเชน Did You Change Blck? 
(คณุไดเปลี่ยนสีดํา?)) สําหรับตลับหมึกใหม
ท่ีคณุตดิตั้ง กด a (Yes (ใช)) เพื่อรีเซ็ต
ตัวนับจํานวนจุดหมึกสําหรับสีน้ัน ถาตลับหมึก
ท่ีคณุตดิตั้งไมใชตลับหมึกใหม ใหแนใจวา
กด b (No (ไม))

• ถาจอ LCD แสดง No Ink Cartridge 
(ไมมีตลับหมึก) หรือ Cannot Detect 
(ไมสามารถตรวจจับ) ข้ึนมาหลังจากท่ีคุณ
ติดตั้งตลบัหมึก ใหตรวจสอบวาตลบัหมึก
เปนตลับใหมของแทของ Brother และติดตัง้
อยางถูกตองแลว ถอดตลบัหมึกและติดตั้งใหม
ชาๆ และแนนสนิทจนกระท่ังคันโยกของ
ตลับหมึกเ ลื่อนข้ึน

 

ขอควรจํา
• อยานําตลับหมึกออกมาถาคุณไมตองการ
เปลีย่น หากคุณทําเชนน้ัน อาจทําใหปริมาณ
หมึกลดลงและเครื่องไมสามารถทราบปริมาณ
ของหมกึท่ีเหลืออยูในตลับหมึกได

• อยาสัมผัสชองใสตลบัหมึก หากคณุทําเชนน้ัน 
อาจทําใหคราบหมกึติดบนผิวหนังได

• หากคณุผสมสีตางๆ โดยการติดตัง้ตลับหมึก
ในตําแหนงท่ีไมถูกตอง ใหทําความสะอาด
หัวพิมพหลายๆ ครัง้หลงัจากติดตัง้ตลบัหมึก
ถูกตองแลว

• เมื่อคณุเปดตลบัหมึกแลว ใหติดตัง้ลงในเครื่อง 
และใชใหหมดภายในหกเดือนนับจากการ
ติดตั้ง ใหใชตลับหมึกท่ียังไมเปดภายในวัน
หมดอายุท่ีระบุไวบนบรรจภุัณฑของตลบัหมึก

• หามแยกช้ินสวนหรอืเขยาตลับหมกึ เน่ืองจาก
จะเปนสาเหตุทําใหหมกึรั่วออกจากตลับได
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การทําความสะอาดและ
ตรวจสอบเครือ่ง A

การทําความสะอาดกระจก
สแกนเนอร A

a ถอดปลั๊กเครือ่งออกจากเตารับไฟฟา

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

หมายเหตุ
นอกจากทําความสะอาดกระจกสแกนเนอรดวย
นํ้ายาทําความสะอาดกระจกแบบไมตดิไฟแลว 
ใชปลายน้ิวของคุณสัมผัสกระจกสแกนเนอร
เพื่อตรวจหาส่ิงสกปรกท่ีตกคางอยู ถาคุณรูส ึก
วามีส่ิงสกปรกหรือคราบติดอยู ทําความสะอาด
กระจกอีกครั้งโดยเนนเฉพาะจุด คุณอาจจําเปน
ตองทําความสะอาดซํ้าอีกสามหรือส่ีครัง้ ลอง
ทดสอบดวยการทําสําเนาหลังจากพยายาม
ทําความสะอาดแตละครั้ง

 

การทําความสะอาดหัวพิมพ A

เพื่อรกัษาคณุภาพการพิมพท่ีดีท่ีสุด เครื่องจะ
ทําความสะอาดหัวพิมพโดยอัตโนมตัิเมื่อจําเปน 
คณุสามารถเริ่มทําความสะอาดดวยตนเองไดถามี
ปญหาเกี่ยวกับคณุภาพการพิมพ

ทําความสะอาดหัวพิมพ ถาคุณพบเสนแนวนอน
ในขอความ หรือกราฟฟค หรือขอความขาดหาย
ในหนาท่ีพิมพออกมา คณุสามารถทําความสะอาด
เฉพาะสีดํา สีเหลือง สีฟา และชมพูพรอมกนั หรือ
ท้ังส่ีสีพรอมกันก็ได

การทําความสะอาดหัวพิมพทําใหนํ้าหมึกลดลง 
การทําความสะอาดบอยเกินไปจะเปนการ
ส้ินเปลืองนํ้าหมึก

ขอควรจํา
อยาสัมผัสหัวพิมพ การสัมผัสหัวพิมพอาจ
ทําใหเสียหายอยางถาวรและอาจทําใหการ
รับประกันหัวพิมพส้ินสุดลง

 

a กด Menu (เมน)ู

b กด a หรือ b เพื่อเลอืก 1.Ink (นํ้าหมึก)
กด OK (ตกลง)

c กด a หรือ b เพื่อเลอืก 2.Cleaning 
(การทําความสะอาด)
กด OK (ตกลง)

d กด a หรือ b เพื่อเลอืก Black (ดํา), 
Colour (สี) หรือ All (ท้ังหมด)
กด OK (ตกลง)
เครื่องจะทําความสะอาดหัวพิมพ
เมื่อทําความสะอาดเสร็จแลว เครื่องจะกลบั
สูโหมดพรอม

2

1
3



การบํารุงรักษาตามปกติ 

35

A

หมายเหตุ
• ถาคณุทําความสะอาดหัวพิมพอยางนอย
หาครั้งแลว และยังไมสามารถปรับปรุง
การพิมพได ใหลองตดิตั้งตลับหมึก 
Innobella™ ของแทของ Brother เฉพาะสี
ท่ีมีปญหา  ลองทําความสะอาดหัวพิมพอีก
ไมเกนิหาครั้ง ถ ายังไมสามารถปรบัปรุง
การพิมพได ใหติดตอศูนยบริการลกูคาสัมพันธ
ของ Brother หรอืตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑ 
Brother ในพ้ืนท่ีของคุณ

• คุณยังสามารถทําความสะอาดหัวพิมพจาก
เครือ่งพีซีได

(uu คูมือซอฟตแวร 
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรบัผูใช)

 

การตรวจสอบคุณภาพการพิมพ A

หากสีและขอความในงานพิมพของคุณซีดจางหรอื
เปนริ้วลาย หัวฉีดของหัวพิมพบางสวนอาจอดุตัน 
คุณสามารถตรวจสอบไดโดยการพิมพใบ
ตรวจสอบคณุภาพการพิมพและตรวจดูรูปแบบ
การตรวจสอบหัวฉีด

a กด Menu (เมนู)

b กด a หรือ b เพื่อเลือก 1.Ink (นํ้าหมกึ)
กด OK (ตกลง)

c กด a หรือ b เพื่อเลือก 1.Test Print 
(การทดลองพิมพ)
กด OK (ตกลง)

d กด a หรือ b เพื่อเลือก Print Quality 
(คณุภาพการพิมพ)
กด OK (ตกลง)

e กด Colour Start (เร่ิมตนสี)
เครือ่งจะเริม่พิมพใบตรวจสอบคณุภาพ
การพิมพ

f ตรวจสอบคุณภาพของบล็อคสีท้ังส่ีสีบน
ใบตรวจสอบ

g จอ LCD จะถามคุณวาคุณภาพการพิมพใชได
หรอืไม
ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

 ถาเสนทุกเสนเห็นไดอยางชัดเจน กด a 
(Yes (ใช)) เพื่อเสร็จส้ินการตรวจเช็ค
คณุภาพการพิมพและไปยังข้ันตอน k

 ถาคุณเห็นเสนส้ันๆ ขาดตอนดังแสดงไว
ดานลาง กด b เพื่อเลือก No (ไม)

h จอ LCD จะถามคุณวาคุณภาพการพิมพใชได
หรอืไมสําหรับสีดํา และอกีสามสีท่ีเหลือ
กด a (Yes (ใช)) หรือ b (No (ไม))

i จอ LCD จะถามคุณวาตองการเริ่มทําความ
สะอาดหรือไม
กด a (Yes (ใช))
เครื่องจะเริม่ทําความสะอาดหัวพิมพ

j หลงัจากทําความสะอาดเสร็จแลว กด 
Colour Start (เร่ิมตนสี)
เครื่องจะพิมพใบตรวจสอบคุณภาพการพิมพ
อีกครั้ง ไปยังข้ันตอน h

k กด Stop/Exit (หยุด/ออก)

ถาคุณทําความสะอาดหัวพิมพอยางนอยหาครั้ง
แลว และยังไมสามารถปรับปรุงการพิมพได 
ใหลองตดิตั้งตลับหมึกของแทของ Brother 
เฉพาะสีท่ีมีปญหา  ลองทําความสะอาดหัวพิมพอีก
ไมเกินหาครั้ง ถ ายังไมสามารถปรับปรุง
การพิมพได ใหติดตอศูนยบรกิารลูกคาสัมพันธ
ของ Brother หรือตวัแทนจําหนายผลิตภัณฑ 
Brother ในพ้ืนท่ีของคุณ

ขอควรจํา
อยาสัมผัสหัวพิมพ การสัมผัสหัวพิมพอาจ
ทําใหเสียหายอยางถาวรและอาจทําใหการ
รับประกันหัวพิมพส้ินสุดลง

 

ใชได ไมดี
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หมายเหตุ

 

การตรวจสอบแนวการพิมพ A

หากขอความท่ีพิมพออกมาไมชัด หรอืภาพมีสี
ซีดจาง คณุอาจจําเปนตองปรบัแนวการพิมพ
หลังจากเคลื่อนยายเครื่อง

a กด Menu (เมน)ู

b กด a หรือ b เพื่อเลือก 1.Ink (นํ้าหมึก)
กด OK (ตกลง)

c กด a หรือ b เพื่อเลือก 1.Test Print 
(การทดลองพิมพ)
กด OK (ตกลง)

d กด a หรือ b เพื่อเลือก Alignment 
(แนวการพิมพ)
กด OK (ตกลง)

e กด Mono Start (เร่ิมตนขาวดํา) หรือ 
Colour Start (เร่ิมตนสี)
เครื่องจะเริ่มพิมพใบตรวจสอบแนวการพิมพ
 

f สําหรบัรปูแบบ “A” กด a หรือ b เพื่อเลอืก
จํานวนของการทดสอบการพิมพท่ีมีแถบ
แนวตั้งท่ีมองเห็นไดนอยท่ีสุด (1-9)
กด OK (ตกลง)
ทําซํ้าข้ันตอนน้ีสําหรับรูปแบบ B, C, D และ 
E ในตัวอยาง หมายเลข 6 เปนตัวเลอืก
ท่ีดีท่ีสุดสําหรับ A, B, C, D และ E

g กด Stop/Exit (หยุด/ออก)

หมายเหตุ

 

 

i

 

เมื่อหัวฉีดของ
หัวพิมพอุดตนั 
ตัวอยางงานพิมพ
จะเปนเชนน้ี

หลังจากทําความ
สะอาดหัวฉีดของ
หัวพิมพแลว เสน
แนวนอนจะหายไป

 

i

 

เมื่อปรับแนว
การพิมพไมถูกตอง 
ขอความจะไมชัด
และเปนเชนน้ี

เมื่อปรับแนว
การพิมพถูกตอง
แลว ขอความ
จะเปนเชนน้ี
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A

การตั้งคาวันท่ีและเวลา A

การตั้งคาวันท่ีและเวลาจะชวยใหเครื่องทําความ
สะอาดหัวพิมพเปนประจําและรกัษาคุณภาพ
การพิมพได

a กด Menu (เมนู)

b กด a หรือ b เพื่อเลือก 
0.Initial Setup (การตั้งคาเริ่มตน)
กด OK (ตกลง)

c กด a หรือ b เพื่อเ ลือก 1.Date&Time 
(วันท่ีและเวลา)
กด OK (ตกลง)

d กด a หรือ b เพื่อปอนตัวเลขปสองหลัก
สุดทาย และจากน้ันกด OK (ตกลง)

e กด a หรือ b เพื่อปอนตัวเลขสองหลัก
สําหรับเดือน และจากน้ันกด OK (ตกลง)

f กด a หรือ b เพื่อปอนตัวเลขสองหลัก
สําหรับวัน และจากน้ันกด OK (ตกลง)

g กด a หรือ b เพื่อปอนตัวเลขสองหลัก
สําหรับช่ัวโมงในรูปแบบ 24 ช่ัวโมง และ
จากน้ันกด OK (ตกลง)
(ตวัอยางเชน ปอน 1 5 สําหรบั 3:00 P.M.)

h กด a หรือ b เพื่อปอนตัวเลขสองหลัก
สําหรับนาที และจากน้ันกด OK (ตกลง)

i กด Stop/Exit (หยุด/ออก)
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การระบุปญหาของคุณ B

กอนอืน่ ตรวจสอบดังน้ี:

 ใหสายไฟของเครื่องเช่ือมตออยางถูกตอง และเปดสวิตชไฟของเครื่อง

 ช้ินสวนท่ีปองกันท้ังหมดถูกถอดออกแลว

 กระดาษใสในถาดใสกระดาษอยางถูกตอง

 สายอินเตอรเฟสถูกเช่ือมตอเขากับเครื่องและคอมพิวเตอรอยางแนนหนา หรือการเช่ือมตอเครอืขาย
แบบไรสายถูกตดิตั้งกบัท้ังเครื่องพิมพและคอมพิวเตอรของคุณ

 ขอความบนจอ LCD

(ดท่ีู ขอความแสดงความผิดพลาดและขอความแจงการบํารุงรกัษา uu หนา 39)

หากคุณไมสามารถแกปญหาไดตามรายการขางตน ระบุปญหาของคณุและไปท่ีหนาท่ีแนะนําดานลาง

การจัดการกระดาษและปญหาการพิมพ:

 ปญหาในการพิมพ uu หนา 52

 ปญหาคณุภาพการพิมพ uu หนา 54

 ปญหาการจัดการกระดาษ uu หนา 55

ปญหาการทําสําเนา:

 ปญหาการทําสําเนา uu หนา 56

ปญหาการสแกน:

 ปญหาการสแกน uu หนา 56

ปญหาซอฟตแวรและเครือขาย:

 ปญหาซอฟตแวร uu หนา 56

 ปญหาเครือขาย (DCP-J105) uu หนา 57

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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ขอความแสดงความผิดพลาดและขอความแจง
การบํารงุรกัษา B

เชนเดียวกับอปุกรณสํานักงานท่ีทันสมัยอื่นๆ ข อผิดพลาดอาจเกดิข้ึนและอาจตองเปลี่ยนวัสดุการพิมพ 
หากเกิดขอผิดพลาด เครื่องจะระบุขอผิดพลาดหรอืการบํารุงรักษาตามระยะเวลาท่ีกําหนด และแสดง
ขอความท่ีเหมาะสม ขอผิดพลาดท่ีพบบอยและขอความแจงการบํารงุรักษามีดังท่ีแสดงในตารางน้ี

คุณสามารถลางขอผิดพลาดสวนใหญและทําการบํารุงรกัษาตามระยะเวลาไดดวยตัวคุณเอง หากคุณตองการ
ความชวยเหลือเพิ่มเตมิ Brother Solutions Center มีคําถามท่ีพบบอยลาสุดและคําแนะนําในการแกปญหา:

โปรดไปท่ี http://solutions.brother.com/

ขอความแสดงความ
ผิดพลาด

สาเหตุ การดําเนินการ

B&W Print Only 
(พิมพขาวดําเทาน้ัน)

Replace XX Ink 
(เปลี่ยนหมึก XX)

ตลบัหมึกสีหน่ึงสีหรือต้ังแ ตหน่ึงสีข้ึนไป
หมดอายุการใชงานแลว

คุณสามารถใชเคร่ืองในโหมดขาวดํา
ประมาณส่ีสัปดาห ทั้งน้ีข้ึนอยูกับ
จํานวนหนาที่คุณพิมพ

ในขณะที่ขอความน้ีปรากฏข้ึนบนจอ LCD 
แตละคําส่ังจะทํางานตามวิธีตอไปน้ี:

 การพิมพ

ถาคุณเลือก โทนสีเทา ในแท็บ 
ข้ันสูง ของไดรเวอรเคร่ืองพิมพ 
คุณจะสามารถใชเคร่ืองเปน
เคร่ืองพิมพขาวดําได

การพิมพ 2 ดานไมสามารถใชได
เมื่อขอความน้ีปรากฏข้ึน

 การทําสําเนา

ถาชนิดกระดาษถูกต้ังเปน 
Plain Paper (กระดาษธรรมดา) 
คุณจะสามารถทําสําเนาขาวดําได

เปลี่ยนตลับหมึก (ดูที่ 
การเปลีย่นตลับหมึก uu หนา 31)

หมายเหตุ
เคร่ืองจะหยุดการพิมพทั้งหมด คุณไม
สามารถใชเคร่ืองจนกวาจะติดต้ัง
ตลับหมึกใหมในกรณีตอไปน้ี:

• ถาคุณถอดปลั๊กเคร่ืองหรือนํา
ตลบัหมึกออกมา

• ถาชนิดกระดาษถูกต้ังเปนอยางอื่น
ยกเวน Plain Paper (กระดาษ
ธรรมดา)

• (Windows®) ถาคุณตรวจสอบ 
กระดาษชนิดแหงชา ในแท็บ 
พ้ืนฐาน ของไดรเวอรเคร่ืองพิมพ 

(แม็คอินทอช) ถาคุณตรวจสอบ 
Slow Drying Paper (กระดาษ
ชนิดแหงชา) ใน Print Settings 
(การต้ังคาการพิมพ) ของไดรเวอร
เคร่ืองพิมพ

 

Cannot Detect 
(ไมสามารถตรวจจับ)

คุณติดต้ังตลับหมึกใหมเร็วเกินไปและ
เคร่ืองไมตรวจจับ

นําตลบัหมึกใหมออกมาและใสเขาไปใหม
ชาๆ และแนนสนิทจนกวาคันโยกของ
ตลับหมึกเลือ่นข้ึน (ดูที่ 
การเปลีย่นตลับหมึก uu หนา 31)

ตลบัหมึกถูกติดต้ังอยางไมถูกตอง

ถาคุณใชหมึกที่ไมใชของแทของ 
Brother เคร่ืองจะไมสามารถตรวจจับ
ตลบัหมึกได

เปลี่ยนตลับหมึกดวยตลับหมึกของแท
ของ Brother ถาขอความแสดงความ
ผิดพลาดยังคงอยู ใหติดตอศูนยบริการ
ลูกคาสัมพันธของบราเดอรหรือตัวแทนจํา
หนายผลติภัณฑบราเดอรในพ้ืนที่ของคุณ

Cannot Print 
(ไมสามารถพิมพ)

Replace XX Ink 
(เปลี่ยนหมึก XX)

ตลบัหมึกต้ังแ ตหน่ึงตลับข้ึนไปหมดอายุ
การใชงานแลว เคร่ืองพิมพจะหยุด
การพิมพทั้งหมด

เปลี่ยนตลับหมึก (ดูที่ 
การเปลีย่นตลับหมึก uu หนา 31)

http://solutions.brother.com/
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Clean Unable 
(ทําความสะอาดไมได) XX

Init Unable 
(เร่ิมตนไมได) XX

Print Unable 
(พิมพไมได) XX

Scan Unable 
(สแกนไมได) XX

เคร่ืองพิมพมีปญหาทางกลไกของ
ตัวเคร่ือง

เปดฝาปดสแกนเนอรและนําวัตถุ
แปลกปลอมและกระดาษชิ้นเล็กๆ 
ออกจากดานในเคร่ือง ถาขอความแสดง
ความผิดพลาดยังคงอยู ถอดสายเคร่ือง
ออกจากแหลงไฟเปนเวลาหลายนาที 
และเสียบสายอีกคร้ัง

มีวัตถุแปลกปลอม เชน คลิปกระดาษหรือ
เศษกระดาษที่ฉีกขาดอยูในเคร่ือง

Close Ink Cover 
(ปดฝาครอบหมึก)

ฝาครอบตลับหมึกไมไดล็อคในตําแหนง
ปด

ปดฝาครอบตลับหมึกใหแนนสนิทจน
กระทั่งล็อคเขาที่

Cover is Open. 
(ฝาเปดอยู)

ฝาปดสแกนเนอรไมไดล็อคในตําแหนง
ปด

ยกฝาปดสแกนเนอรข้ึน และจากน้ัน
ปดใหมอีกคร้ัง

ตรวจใหแนใจวาสาย USB (ถามี) เดินสาย
อยางถูกตองตามแนวรองไปยังชองรอย
สาย และออกไปทางดานหลังของเคร่ือง

Data Remaining 
(ขอมูลที่เหลืออยู)

ขอมูลการพิมพยังอยูในหนวยความจํา
ของเคร่ือง

กด Stop/Exit (หยุด/ออก) 
เคร่ืองพิมพจะยกเลิกงานและลางงาน
พิมพจากหนวยความจํา ลองพิมพอีกคร้ัง

High Temperature 
(อณุหภูมิสูง)

อุณหภ ูมิหองสูงเกนิไป หลงัจากลดอุณหภูมิหอง ทําใหเคร่ือง
เย็นลงเทากับอุณหภูมิหอง และจากน้ัน
ลองใหมอีกคร้ัง

ขอความแสดงความ
ผิดพลาด

สาเหตุ การดําเนินการ



การแกไขปญหา 

41

B

Ink Box Full 
(กลองหมึกเต็ม)

กลองตัวซับนํ้าหมึกหรือกลองถายหมึก
เต็ม สวนประกอบเหลาน้ีเปนรายการที่มี
การบํารุงรักษาตามระยะเวลา ซึ่งตอง
เปลีย่นหลังจากถึงระยะเวลาเพ่ือทําให
เคร่ืองพิมพ Brother มีประ สิทธิภาพสูงสุด 
เน่ืองจากสวนประกอบเหลาน้ีเปนรายการ
ที่มีการบํารุงรักษาตามระยะเวลา การ
เปลีย่นน้ีจึงไมครอบคลุมอยูในการ
รับประกัน การเปลีย่นสวนประกอบเหลาน้ี
และระยะเวลากอนที่จะตองเปลีย่นน้ันข้ึน
อยูกับจํานวนคร้ังของการกําจัด และถาย
หมึกที่ตองทําเพ่ือทําความสะอาดระบบ
หมึก กลองเหลาน้ีตองใชหมึกจํานวนหน่ึง
ในระหวางการกําจัดและถายหมึกแตกตาง
กัน จํานวนคร้ังที่เคร่ืองตองกําจัดและ
ถายหมึกสําหรับการทําความสะอาดอาจ
แตกตางกันไป ข้ึนอยูกับสถานการณที่
แตกตางกัน ตัวอยางเชน การเปดปด
เคร่ืองบอยๆ จะทําใหรอบการทําความ
สะอาดถ่ีข้ึน เน่ืองจากเคร่ืองจะทําความ
สะอาดเองโดยอัตโนมัติทุกคร้ังที่เปด
เคร่ือง การใชหมึกที่ไมใชของแทของ 
Brother อาจเปนสาเหตุใหตองทํา
ความสะอาดบอยข้ึน เน่ืองจากหมึกที่
ไมใชของแทของ Brother อาจทําให
การพิมพไมไดคุณภาพ ซึ่งตองแกปญหา
โดยการทําความสะอาด เมื่อเคร่ืองตอง
ทําความสะอาดมากข้ึน กลองเหลาน้ีจะ
เต็มเร็วข้ึนดวย

หมายเหตุ
การซอมแซมอันเน่ืองมาจากการใช
อุปกรณที่ไมใชของแทของ Brother 
ไมอยูในการรับประกันผลิตภัณฑ
ตามที่ไดระบุไว

 

กลองตัวซับนํ้าหมึกหรือกลองถายหมึก
จําเปนตองเปลีย่น ติดตอศูนยบริการ
ลูกคาสัมพันธของบราเดอรหรือตัวแทน
จําหนายผลิตภัณฑบราเดอรในพ้ืนที่
ของคุณเพ่ือเขารับบริการเคร่ืองของคุณ

สาเหตุอื่นๆ สําหรับการทําความสะอาด:

1 หลังจากเคลียรกระดาษที่ติดออกแลว 
เคร่ืองจะทําความสะอาดเองโดย
อัตโนมัติ

2 เคร่ืองจะทําความสะอาดเองโดย
อัตโนมัติหลังจากที่เปดเคร่ืองทิ้งไว
มากกวา 30 วัน (ใชไมบอย)

3 เคร่ืองจะทําความสะอาดเองโดย
อัตโนมัติหลังจากเปลี่ยนตลับหมึก
สีเดียวกนั 12 คร้ัง

InkBox NearFull 
(กลองหมึกใกลเต็ม)

กลองตัวซับนํ้าหมึกหรือกลองถายหมึก
ใกลเต็ม

ติดตอศูนยบริการลูกคาสัมพันธของ
บราเดอรหรือตัวแทนจําหนายผลติภัณฑ
บราเดอรในพ้ืนที่ของคุณ

Ink Low XXXXXXX 
(หมึกเหลือนอย XXXXXXX)

ตลบัหมึกต้ังแ ตหน่ึงตลับข้ึนไปใกลหมด
อายุการใชงานแลว

ส่ังซื้อตลบัหมึกใหม คุณสามารถพิมพ
ตอไดจนกวาจอ LCD จะแสดง 
Cannot Print (ไมสามารถพิมพ) 
(ดูที่ การเปลี่ยนตลับหมึก uu หนา 31)

Low Temperature 
(อุณหภูมิตํ่า)

อุณหภ ูมิหองตํ่าเกินไป หลังจากเพ่ิมอุณหภูมิหอง ทําใหเคร่ือง
อุนข้ึนเทากบัอุณหภูมิหอง และจากน้ัน
ลองใหมอีกคร้ัง

No Ink Cartridge 
(ไมมีตลับหมึก)

ตลบัหมึกถูกติดต้ังอยางไมถูกตอง นําตลบัหมึกใหมออกมาและใสเขาไปใหม
ชาๆ และแนนสนิทจนกวาคันโยกของ
ตลับหมึกเลือ่นข้ึน (ดูที่ 
การเปลีย่นตลับหมึก uu หนา 31)

ขอความแสดงความ
ผิดพลาด

สาเหตุ การดําเนินการ
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No Paper Fed 
(ไมมีกระดาษปอนเขาไป)

กระดาษในถาดของเคร่ืองหมด หรือใส
กระดาษในถาดใสกระดาษไมถูกตอง

ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

 เติมกระดาษในถาดใสกระดาษ และ
จากน้ันกด 
Mono Start (เริ่มตนขาวดํา) หรือ 
Colour Start (เริ่มตนสี)

 หยิบกระดาษออกและใสกระดาษ
อีกคร้ัง จากน้ันกด 
Mono Start (เริ่มตนขาวดํา) หรือ 
Colour Start (เริ่มตนสี) (ดูที่ 
การบรรจุกระดาษและส่ือส่ิงพิมพอื่น 
uu หนา 9)

ใสถาดใสกระดาษไมแนน นําถาดใสกระดาษออก และติดต้ังเขาไป
อกีคร้ังจนกวาจะล็อคเขาที่ และจากน้ันกด 
Mono Start (เริ่มตนขาวดํา) หรือ 
Colour Start (เริม่ตนสี) บนแผง
ควบคุม

ฝุนบนกระดาษสะสมอยูบนพ้ืนผิวของ
ลูกกลิง้ปอนกระดาษ

ทําความสะอาดลูกกลิง้ปอนกระดาษ 
(uu คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช: Cleaning 
the paper pick-up rollers (การทํา
ความสะอาดลูกกลิ้งปอนกระดาษ))

ฝาปดชองดึงกระดาษติดปดไมถูกตอง ตรวจสอบใหแนใจวาฝาปดชองดึง
กระดาษติดปดเทากันทั้งสองดาน (ดูที่ 
เคร่ืองพิมพติดหรือกระดาษติด 
uu หนา 44)

กระดาษติดในเคร่ือง หยิบกระดาษที่ติดออกโดยทําตาม
ข้ันตอนใน เคร่ืองพิมพติดหรือกระดาษติด 
uu หนา 44

ถาเกิดความผิดพลาดข้ึนบอยๆ ในระหวาง
การพิมพ 2 ดาน ลกูกลิ้งปอนเอกสารอาจ
มีคราบหมึกติดอยู ทําความสะอาดลูกกลิ้ง
ปอนเอกสาร (uu คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช: 
Cleaning the paper feed rollers 
(ทําความสะอาดลูกกลิ้งปอนเอกสาร))

Out of Memory 
(หนวยความจําเต็ม)

หนวยความจําของเคร่ืองเต็ม ถากําลังดําเนินการทําสําเนา:

 กด Stop/Exit (หยุด/ออก) 
และรอจนกวาการทํางานอื่นๆ ที่กําลงั
ดําเนินการอยูเสร็จส้ิน และลองอีกคร้ัง

 กด Mono Start (เริ่มตนขาวดํา) 
หรือ Colour Start (เริ่มตนส)ี 
เพ่ือพิมพหนาที่สแกนแลว

ขอความแสดงความ
ผิดพลาด

สาเหตุ การดําเนินการ
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Paper Jam (กระดาษติด) กระดาษติดในเคร่ือง หยิบกระดาษที่ติดออกโดยทําตาม
ข้ันตอนใน เคร่ืองพิมพติดหรือกระดาษติด 
uu หนา 44

ตรวจสอบใหแนใจวาแครปรับความยาว
กระดาษถูกต้ังเปนขนาดกระดาษที่ถูกตอง
แลว

อยายืดถาดใสกระดาษเมื่อคุณใสกระดาษ
ขนาด A5 หรือเล็กกวา (ถาดที่สามารถยืด
ไดสามารถใชไดในบางประเทศเทาน้ัน)

ถากระดาษติดซ้ําๆ กระดาษชิ้นเล็กๆ อาจ
ติดอยูในเคร่ือง ตรวจสอบใหแนใจวาไมมี
กระดาษติดอยูในเคร่ืองอกี (ดูที่ 
การทํางานของชองดึงกระดาษติด
เพ่ิมเติม uu หนา 47)

ฝุนบนกระดาษสะสมอยูบนพ้ืนผิวของ
ลูกกลิ้งปอนกระดาษ

ทําความสะอาดลูกกลิ้งปอนกระดาษ 
(uu คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช: Cleaning 
the paper pick-up rollers (การทํา
ความสะอาดลูกกลิ้งปอนกระดาษ))

Wrong Paper Size 
(ขนาดกระดาษผิด)

การต้ังคาขนาดกระดาษไมตรงกับขนาด
ของกระดาษที่อยูในถาด หรือคุณไมไดต้ัง
แครปรับกระดาษในถาดใหตรงกับตัว
แสดงขนาดกระดาษที่คุณใช

1 ตรวจสอบวา Paper Size (ขนาด
กระดาษ) ที่คุณเลือกตรงกบัขนาด
ของกระดาษที่อยูในถาด

(ดูที่ ขนาดกระดาษ uu หนา 15)

2 ตรวจสอบใหแนใจวาคุณใสกระดาษ
ในตําแหนงแนวต้ัง โดยต้ังแครปรับ
กระดาษใหตรงกับตัวแสดงขนาด
กระดาษ (ดูที่ 
การบรรจุกระดาษและส่ือส่ิงพิมพอื่น 
uu หนา 9)

3 หลังจากที่คุณตรวจสอบขนาด
กระดาษและตําแหนงกระดาษแลว 
กด Mono Start (เริ่มตนขาวดํา) 
หรือ Colour Start (เริ่มตนสี)

ถาคุณกําลงัพิมพจากคอมพิวเตอร 
ตรวจสอบใหแนใจวาขนาดกระดาษ
ที่คุณเลอืกในไดรเวอรเคร่ืองพิมพตรงกับ
ขนาดของกระดาษในถาด

(uu คูมือซอฟตแวร 
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช)

ขอความแสดงความ
ผิดพลาด

สาเหตุ การดําเนินการ
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เคร่ืองพิมพติดหรือกระดาษติด B

หาตําแหนงและนํากระดาษท่ีตดิอยูออกโดยทํา
ตามข้ันตอนตอไปน้ี:

a ถอดปลั๊กเครือ่งออกจากเตารับไฟฟา

b ดึงถาดใสกระดาษ (1) แยกออกจากเครื่อง
 

c ดึงคนัโยกสีเขียวสองตวัท่ีอยูในเครื่อง
เขาหาตัวคุณเพื่อเอากระดาษท่ีติดออก 
 

d วางมือท้ังสองขางไวใตแถบพลาสติกท้ัง
สองดานของเครื่อง และยกฝาปดสแกนเนอร
ไวในตําแหนงเปด
 

e ดึงกระดาษท่ีตดิอยู (1) ออกจากเครื่อง
 

1

1
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f เลื่อนหัวพิมพ (ถาจําเปน) เพื่อนํากระดาษ
ท่ียังคงติดอยูในบริเวณน้ีออก ตรวจสอบ
ใหแนใจวาไมมีกระดาษตดิคางอยูตามมุม
ตางๆ ของเครื่อง (1) และ (2)
 

ขอควรจํา
• อยาสัมผัสโดนแถบท่ีเขารหัสไว (1) 
การทําเชนน้ีอาจทําใหเครื่องเสียหายได
 

• หากหัวพิมพไมไดอยูตรงมุมขวาดังแสดง
ในภาพประกอบ (2) คุณไมสามารถเลือ่นได 
เสียบปลั๊กไฟใหมอีกครั้ง กด 
Stop/Exit (หยุด/ออก) คางไวจนกระท่ัง
หัวพิมพเลื่อนไปตรงกลาง จากน้ันถอดปลั๊ก
เครื่องออกจากแหลงจายไฟและนํากระดาษ
ออก

• ถากระดาษติดอยูใตหัวพิมพ ใหถอดปลั๊ก
เครื่องออกจากแหลงจายไฟ และจากน้ัน
เลื่อนหัวพิมพเพื่อนํากระดาษท่ีติดอยูออก

จับตรงบริเวณสวนเวาท่ีมีเครื่องหมาย
สามเหลี่ยมดังแสดงในภาพประกอบ (3) 
เพื่อเลื่อนหัวพิมพ
 

• ถาหมึกโดนผิวหนัง ใหลางออกดวยสบูและ
นํ้าปริมาณมากทันที

 

1

2

1

3

2
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g ตรวจสอบใหแนใจวาดูเศษกระดาษภายใน
เครื่อง (1) จนท่ัวแลว
 

h ดูภายในเครื่องจากมุมดานลาง และ
ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีเศษกระดาษติดอยู
 

i เปดฝา ปดชองดึงกระดาษติด (1) ท่ีดานหลัง
ของเครื่อง
 

j นํากระดาษท่ีติดอยูออก
 

1 1
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k ปดฝาปดชองดึงกระดาษตดิ
ตรวจสอบใหแนใจวาฝาปดอยางถูกตองแลว
 

l เสียบถาดใสกระดาษกลับเขาในเครื่อง
ใหแนน
 

m ยกฝาปดสแกนเนอร (1) เพื่อปลดลอ็ค คอยๆ 
ดันฐานฝาปดสแกนเนอรลง (2) และปด
ฝาปดสแกนเนอร (3) โดยใชมือท้ังสองขาง
 

ขอควรระวัง
 

ระวังไมใหน้ิวถูกหนีบเมื่อคณุปดฝาปด
สแกนเนอร

 

n ในขณะท่ีจับถาดใสกระดาษ ใหดงึฐานรอง
กระดาษจนกระท่ังล็อคเขาท่ีในตําแหนงเปด 
และจากน้ันกางแผนรองรับกระดาษออก 
ตรวจสอบใหแนใจวาคุณดึงฐานรองกระดาษ
จนกระท่ังล็อคเขาท่ีแลว

ขอควรจํา
อยาใชแผนรองรับกระดาษสําหรับกระดาษ
ขนาด Legal (สามารถใชไดบางประเทศ
เทาน้ัน)

 

o เสียบปลั๊กไฟใหมอีกครั้ง

หมายเหตุ
ถากระดาษติดซ้ําๆ กระดาษช้ินเล็กๆ อาจติด
อยูในเครื่อง (ดูท่ี 
การทํางานของชองดงึกระดาษติดเพิ่มเติม 
uu หนา 47)

 

การทํางานของชองดึงกระดาษติด
เพ่ิมเติม B

a ถอดปลั๊กเครือ่งออกจากเตารับไฟฟา

b ดึงถาดใสกระดาษ (1) แยกออกจากเครื่อง
 

33

1

2

1
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c ดึงคนัโยกสีเขียวสองตวัท่ีอยูในเครื่อง
เขาหาตัวคุณเพื่อเอากระดาษท่ีติดออก
 

d วางมือท้ังสองขางไวใตแถบพลาสติก
ท้ังสองดานของเครื่อง และยกฝาปด
สแกนเนอรไวในตําแหนงเปด
 

e ใสกระดาษหนาขนาด A4 หรือ Letter เชน
กระดาษเคลือบมันหน่ึงแผน ลงในเครื่อง
จนสุดดังแสดงในภาพประกอบ
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f ถากระดาษหนาดันกระดาษท่ีติดอยูออกมา 
ใหนํากระดาษท่ีตดิอยูออก
 

ขอควรจํา
อยาสัมผัสโดนแถบท่ีเขารหัสไว (1) 
การทําเชนน้ีอาจทําใหเครื่องเสียหายได
 

 

g ดึงกระดาษหนาออกจากเครื่อง

h เปดฝา ปดชองดึงกระดาษติด (1) ท่ีดานหลงั
ของเครื่อง
 

i ใสกระดาษหนาขนาด A4 หรอื Letter เชน
กระดาษเคลือบมันหน่ึงแผน ลงในเครื่อง
จนสุดดงัแสดงในภาพประกอบ
 

1

1



50

j ถากระดาษหนาดันกระดาษท่ีตดิอยูออกมา 
ใหนํากระดาษท่ีตดิอยูออก
 

ขอควรจํา
อยาสัมผัสโดนแถบท่ีเขารหัสไว (1) 
การทําเชนน้ีอาจทําใหเครื่องเสียหายได
 

 

k ดึงกระดาษหนาออกจากเครื่อง

l ปดฝาปดชองดึงกระดาษติด
ตรวจสอบใหแนใจวาฝาปดอยางถูกตองแลว
 

m ยกฝาปดสแกนเนอร (1) เพื่อปลดล็อค คอยๆ 
ดันฐานฝาปดสแกนเนอรลง (2) และปด
ฝาปดสแกนเนอร (3) โดยใชมอืท้ังสองขาง
 

ขอควรระวัง
 

ระวังไมใหน้ิวถูกหนีบเมื่อคุณปดฝาปด
สแกนเนอร

 

1
2

3

1
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n เสียบถาดใสกระดาษกลับเขาในเครื่อง
ใหแนน
 

o เสียบปลั๊กไฟใหมอีกครั้ง
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หากคณุประสบปญหากับเครือ่ง B

หมายเหตุ
• สําหรับการขอความชวยเหลือดานเทคนิค คุณตองติดตอฝายสนับสนุนลูกคาของบราเดอร

• หากคณุคดิวาปญหาอยูท่ีเครื่องพิมพ ตรวจสอบแผนผังตอไปน้ีและทําตามคําแนะนําวิธีการแกไข 
คุณสามารถแกไขปญหาสวนใหญไดดวยตนเอง

• หากคณุตองการความชวยเหลือเพิ่มเติม Brother Solutions Center มีคําถามท่ีพบบอยลาสุดและ
คําแนะนําในการแกปญหา

โปรดไปท่ี http://solutions.brother.com/
 

ปญหาในการพิมพ

ปญหา คําแนะนํา

ไมมีเอกสารท่ีพิมพออกมา ตรวจสอบวาไดติดต้ังและเลือกไดรเวอรเคร่ืองพิมพอยางถูกตอง

ตรวจสอบเพื่อดูวาจอ LCD แสดงขอความแสดงความผิดพลาด 
(ดูท่ี ขอความแสดงความผิดพลาดและขอความแจงการบํารุงรักษา uu หนา 39)

ตรวจสอบใหแนใจวาเคร่ืองออนไลน

(Windows® XP และ Windows Server® 2003 (DCP-J105)) 
คลิก เริ่ม/เครื่องพิมพและโทรสาร คลิกขวา Brother DCP-XXXX Printer (XXXX 
คือชื่อรุนของคุณ) ถาเคร่ืองพิมพออฟไลน จะแสดง ใชเครื่องพิมพแบบออนไลน ข้ึนมา 
เลือกตัวเลือกน้ีเพื่อใหเคร่ืองพิมพสามารถใชงานได

(Windows Vista® และ Windows Server® 2008 (DCP-J105)) 

คลิก /แผงควบคุม/ฮารดแวรและเสียง/เครื่องพิมพ คลิกขวา 

Brother DCP-XXXX Printer (XXXX คือชื่อรุนของคุณ) ถาเคร่ืองพิมพออฟไลน 
จะแสดง ใชเครื่องพิมพแบบออนไลน ข้ึนมา เลือกตัวเลือกน้ีเพื่อใหเคร่ืองพิมพ
สามารถใชงานได

(Windows® 7 และ Windows Server® 2008 R2 (DCP-J105)) 

คลิก /อุปกรณและเครื่องพิมพ คลิกขวา Brother DCP-XXXX Printer (XXXX 

คือชื่อรุนของคุณ) และเลือก ดูงานที่กําลังพิมพอยู คลิก เครื่องพิมพ และตรวจสอบ
ใหแนใจวาไมไดกดเลือก เครื่องพิมพอยูในสถานะออฟไลน 

(Windows® 8 และ Windows Server® 2012 (DCP-J105)) 
เล่ือนเมาสของคุณไปท่ีมุมลางขวาของเดสกท็อป เมื่อแถบเมนูปรากฏข้ึน ใหคลิก 
การต้ังคา และจากน้ันคลิก แผงควบคุม ในกลุม ฮารดแวรและเสียง (ฮารดแวร) คลิก 
ดูอุปกรณและเคร่ืองพิมพ คลิกขวา Brother DCP-XXXX Printer (XXXX 
คือชื่อรุนของคุณ) และเลือก ดูงานที่กําลังพิมพอยู ถาตัวเลือกไดรเวอรเคร่ืองพิมพ
ปรากฏข้ึน ใหเลือกไดรเวอรเคร่ืองพิมพของคุณ คลิก เครื่องพิมพ ในแถบเมนู และ
ตรวจสอบวาไมไดเลือก เครื่องพิมพอยูในสถานะออฟไลน

ตลับหมึกต้ังแ ตหน่ึงตลับข้ึนไปหมดอายุการใช งานแลว 
(ดูท่ี การเปล่ียนตลับหมึก uu หนา 31)

http://solutions.brother.com/
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ไมมีเอกสารท่ีพิมพออกมา

(ตอ)

เอกสารจะไมพิมพออกมาถาขอมูลเกา ขอมูลท่ีไมไดพิมพยังอยูในท่ีเก็บพักงานของ
ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ เปดไอคอนเคร่ืองพิมพ และจากน้ันลบขอมูลท้ังหมด ไอคอน
เคร่ืองพิมพของคุณจะสามารถพบไดดวยวิธีการต อไปน้ี:

(Windows® XP และ Windows Server® 2003 (DCP-J105)) 
คลิก เริ่ม/เครื่องพิมพและโทรสาร

(Windows Vista® และ Windows Server® 2008 (DCP-J105)) 

คลิก /แผงควบคุม/ฮารดแวรและเสียง/เครื่องพิมพ

(Windows® 7 และ Windows Server® 2008 R2 (DCP-J105)) 

คลิก /อุปกรณและเคร่ืองพิมพ/เครื่องพิมพและโทรสาร

(Windows® 8 และ Windows Server® 2012 (DCP-J105)) 
เล่ือนเมาสของคุณไปท่ีมุมลางขวาของเดสกท็อป เมื่อแถบเมนูปรากฏข้ึน คลิก 
การต้ังคา/แผงควบคุม/กลุม ฮารดแวรและเสียง (ฮารดแวร)/ดูอุปกรณและ
เครื่องพิมพ/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 14)

ไมสามารถพิมพ ”โครงหนาเอกสาร” ตรวจสอบวาการต้ังคาขนาดของกระดาษในแอพพลิเคชั่นและในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ
เหมือนกัน

ความเร็วในการพิมพชามาก ลองเปล่ียนการต้ังคาไดรเวอรเคร่ืองพิมพ ความละเอียดสูงสุดตองใชเวลาในการประมวลผล 
สงและพิมพขอมูลนานข้ึน ลองต้ังคาคุณภาพอื่นๆ ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพดังตอไปน้ี:

(Windows®) 
คลิก การต้ังคาสี บนแท็บ ขั้นสูง และตรวจสอบใหแนใจวาคุณไมไดกดเลือก 
การเพ่ิมประสิทธิภาพสี

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

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 35)

ตรวจสอบวาการต้ังคา ชนิดส่ือ ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพหรือการต้ังคา Paper Type 
(ชนิดกระดาษ) ในเมนูเคร่ืองตรงกับชนิดของกระดาษท่ีคุณใช 
(ดูท่ี ชนิดกระดาษ uu หนา 15)

(uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช)

ตรวจสอบวาตลับหมึกของคุณใหม กรณีตอไปน้ีอาจทําใหหมึกอุดตัน:

 วันหมดอายุท่ีอยูบนบรรจุภัณฑของตลับหมึกผานไปแลว (ตลับหมึกของแทของ 
Brother สามารถใชไดสูงสุดสองปถายังอยูในบรรจุภัณฑเดิม)

 ตลับหมึกอยูในเคร่ืองมากกวาหกเดือน

 ตลับหมึกอาจเก็บไวอยางไมถูกตองกอนใชงาน

ตรวจสอบใหแนใจวาคุณใชหมึก Innobella™ ของแทของ Brother และ Brother 
ไมแนะนําใหใชตลับหมึกอื่นนอกจากตลับหมึกของแทของ Brother หรือเติมหมึก
ในตลับหมึกท่ีใชแลวดวยหมึกจากแหลงอื่น

ตรวจสอบใหแนใจวาคุณใชชนิดกระดาษท่ีกําหนดไวหน่ึงชนิด 
(ดูท่ี กระดาษและส่ือส่ิงพิมพอื่นๆ ท่ีใชรวมกับเคร ื่องพิมพได uu หนา 16)

อุณหภูมิแวดลอมท่ีแนะนําสําหรับเคร่ืองอยูระหวาง 20 C ถึง 33 C

เสนแนวนอนสีขาวปรากฏข้ึนใน
ขอความหรือกราฟฟค
 

ทําความสะอาดหัวพิมพ (ดูท่ี การทําความสะอาดหัวพิมพ uu หนา 34)

ตรวจสอบใหแนใจวาคุณใชหมึก Innobella™ ของแทของ Brother

ลองใชชนิดของกระดาษท่ีแนะนํา 
(ดูท่ี กระดาษและส่ือส่ิงพิมพอื่นๆ ท่ีใชรวมกับเคร ื่องพิมพได uu หนา 16)

เพื่อยืดอายุการใชงานของหัวพิมพ ทําใหประหยัดหมึกไดอยางดีเย่ียม และรักษาคุณภาพ
การพิมพ เราไมขอแนะนําใหถอดปล๊ักเคร่ืองบอยๆ และ/หรือถอดปล๊ักเคร่ืองท้ิงไวเปน

เวลานาน เราขอแนะนําใหใช  เพื่อปดเคร่ือง การใช  จะทําใหไฟเขาเคร่ือง

เพียงเล็กนอย เพื่อใหแนใจวามีการทําความสะอาดหัวพิมพตามระยะเวลา

เคร่ืองพิมพหนาวาง ทําความสะอาดหัวพิมพ (ดูท่ี การทําความสะอาดหัวพิมพ uu หนา 34)

ตรวจสอบใหแนใจวาคุณใชหมึก Innobella™ ของแทของ Brother

เพื่อยืดอายุการใชงานของหัวพิมพ ทําใหประหยัดหมึกไดอยางดีเย่ียม และรักษาคุณภาพ
การพิมพ เราไมขอแนะนําใหถอดปล๊ักเคร่ืองบอยๆ และ/หรือถอดปล๊ักเคร่ืองท้ิงไวเปน

เวลานาน เราขอแนะนําใหใช  เพื่อปดเคร่ือง การใช  จะทําใหไฟเขาเคร่ือง

เพียงเล็กนอย เพื่อใหแนใจวามีการทําความสะอาดหัวพิมพตามระยะเวลา

ตัวอักษรและเสนไมชัด ตรวจสอบการจัดวางการพิมพ (ดูท่ี การตรวจสอบแนวการพิมพ uu หนา 36)

ขอความหรือภาพท่ีพิมพบิดเบี้ยว ตรวจสอบใหแนใจวาใสกระดาษในถาดใสกระดาษอย างถูกตองและแครปรับกระดาษ
ถูกปรับอยางถูกตอง (ดูท่ี การบรรจุกระดาษและส่ือส่ิงพิมพอื่น uu หนา 9)

ตรวจสอบใหแนใจวาฝาปดชองดึงกระดาษติดปดอยางถูกตอง

มีรอยเปอนหรือคราบท่ีตรงกลาง
ดานบนของหนาท่ีพิมพ

ตรวจสอบใหแนใจวากระดาษไมหนาหรือมวนจนเกินไป 
(ดูท่ี กระดาษและส่ือส่ิงพิมพอื่นๆ ท่ีใชรวมกับเคร ื่องพิมพได uu หนา 16)
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งานพิมพสกปรกหรือเลอะหมึก ตรวจสอบใหแนใจวาคุณใชชนิดของกระดาษท่ีแนะนํา (ดูท่ี กระดาษและส่ือส่ิงพิมพอื่นๆ 
ท่ีใชรวมกับเคร่ืองพิมพได uu หนา 16) อยาจับกระดาษจนกวาหมึกจะแหง

ตรวจสอบใหแนใจวาดานท่ีพิมพควํ่าลงในถาดใส กระดาษ

ตรวจสอบใหแนใจวาคุณใชหมึก Innobella™ ของแทของ Brother

ถาคุณใชกระดาษพิมพภาพถาย ตรวจสอบใหแนใจว าคุณต้ังชนิดของกระดาษถูกตองแลว 
ถาคุณพิมพภาพถายจาก PC ของคุณ ใหต้ังคา ชนิดส่ือ ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

มีรอยเปอนหมึกหรือหมึกเย้ิมเมื่อใช
กระดาษพิมพภาพถายแบบเคลือบมัน

ใหแนใจวาตรวจสอบดานหนาและดานหลังกระดาษแลว วางพื้นผิวท่ีเคลือบมัน 
(ดานท่ีพิมพ) ควํ่าลง (ดูท่ี ชนิดกระดาษ uu หนา 15)

ถาคุณใชกระดาษพิมพภาพถายแบบเคลือบมัน ใหแนใจวาการต้ังคาชนิดของกระดาษ
ถูกตองแลว

คราบท่ีปรากฏบนดานท่ีกลับดานหรือ
ตรงดานลางของหนา

ตรวจสอบวาลูกกล้ิงของเคร่ืองพิมพไมเปอนหมึก (uu คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช: Cleaning 
the machine’s printer platen (การทําความสะอาดลูกกล้ิงของเคร่ืองพิมพ))

ตรวจสอบใหแนใจวาคุณใชหมึก Innobella™ ของแทของ Brother

ตรวจสอบใหแนใจวาคุณใชแผนรองกระดาษ 
(ดูท่ี การบรรจุกระดาษและส่ือส่ิงพิมพอื่น uu หนา 9)

ตรวจสอบใหแนใจวาลูกกล้ิงปอนเอกสารไมสกปรกดวยหมึก 
(uu คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช: Cleaning the paper feed rollers (ทําความสะอาดลูกกล้ิง
ปอนเอกสาร))

เคร่ืองพิมพแถบเสนตลอดหนา (Windows®) 
เลือก รูปแบบกลับดาน ในแท็บ พ้ืนฐาน ของไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

เอกสารท่ีพิมพออกมามีรอยยน (Windows®) 
ในแท็บ ขั้นสูง ของไดรเวอรเคร่ืองพิมพ คลิก การต้ังคาสี และไมกดเลือก 
การพิมพสองทิศทาง

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

ตรวจสอบใหแนใจวาคุณใชหมึก Innobella™ ของแทของ Brother

ปญหาการจัดการกระดาษ

ปญหา คําแนะนํา

เคร่ืองพิมพไมปอนกระดาษ ตรวจสอบใหแนใจวาถาดใสกระดาษถูกดันจนสุดจนกระท่ังคลิกเขาท่ี

ตรวจสอบใหแนใจวาฝาปดชองดึงกระดาษติดท่ีด านหลังของเคร่ืองปดอยู

ถาจอ LCD แสดงขอความกระดาษติด และคุณยังคงประสบปญหา ดูท่ี 
ขอความแสดงความผิดพลาดและขอความแจงการบํารุงรักษา uu หนา 39 

หากไมมีกระดาษ บรรจุกระดาษปกใหมเขาไปยังถาดใสกระดาษ

หากมีกระดาษในถาดใสกระดาษ ตรวจสอบวากระดาษยืดตรง หากกระดาษมวนอยู 
ยืดกระดาษออกใหตรง บางคร้ังควรหยิบกระดาษออก พลิกกระดาษกลับอีกดาน และใส
กระดาษกลับเขาในถาดใสกระดาษ

ลดจํานวนกระดาษในถาดใสกระดาษแลวลองอีกคร้ัง

ทําความสะอาดลูกกล้ิงปอนกระดาษ

(uu คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช: Cleaning the paper pick-up rollers (การทําความสะอาด
ลูกกล้ิงปอนกระดาษ))

ปญหาคุณภาพการพิมพ (ตอ)

ปญหา คําแนะนํา
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กระดาษพิมพภาพถายปอนเขาไป
ไมถูกตอง

เมื่อคุณพิมพบนกระดาษพิมพภาพถายของ Brother ใหบรรจุกระดาษพิมพภาพถาย
ท่ีเหมือนกันเพิ่มอีกแผนในถาดใสกระดาษ กระดาษพิเศษหน่ึงแผนจะรวมอยูในชุดกระดาษ
เพื่อใชสําหรับวัตถุประสงคน้ี

เคร่ืองปอนกระดาษหลายแผน ใหทําดังน้ี:

(ดูท่ี การบรรจุกระดาษและส่ือส่ิงพิมพอื่น uu หนา 9)

 ตรวจสอบใ หแนใจวาใสกระดาษถูกตองในถาดใสกระดาษ

 หยิบกระดาษท้ังหมดออกจากถาด และคล่ีกองกระดาษ จากน้ันใ สกลับเขาไปในถาด

 ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไมไดดันกระดาษจนไกลเก ินไป

ตรวจสอบใหแนใจวาฝาปดชองดึงกระดาษติดปดอยางถูกตอง (ดูท่ี 
เคร่ืองพิมพติดหรือกระดาษติด uu หนา 44)

ตรวจสอบใหแนใจวาแผนรองฐานในถาดใสกระดาษไมสกปรก (uu คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช: 
Cleaning the paper pick-up rollers (การทําความสะอาดลูกกล้ิงปอนกระดาษ))

มีกระดาษติด ดูท่ี เคร่ืองพิมพติดหรือกระดาษติด uu หนา 44 ตรวจสอบวาแครปรับกระดาษต้ังคาขนาด
กระดาษถูกตอง อยายืดถาดใสกระดาษเมื่อคุณใสกระดาษขนาด A5 หรือเล็กกวา (ถาดท่ี
สามารถยืดไดสามารถใชไดในบางประเทศเทาน้ัน)

กระดาษติดเกิดข้ึนอีก ถากระดาษติดซํ้าๆ กระดาษชิ้นเล็กๆ อาจติดอยูในเคร่ือง ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีกระดาษ
ติดอยูในเคร่ืองอีก (ดูท่ี การทํางานของชองดึงกระดาษติดเพิ่มเติม uu หนา 47)

กระดาษติดอยูเมื่อคุณใชการพิมพ 
2 ดาน

ใชการต้ังคาการปองกันกระดาษติดอยางใดอยางหน่ึง 2ดาน1 หรือ 2ดาน2

(สําหรับขอมูลเพิ่มเติม uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช)

ถากระดาษติดบอยๆ ในระหวางการพิมพ 2 ดาน ลูกกล้ิงปอนเอกสารอาจมีคราบหมึกติดอยู 
ทําความสะอาดลูกกล้ิงปอนเอกสาร (uu คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช: Cleaning the paper 
feed rollers (ทําความสะอาดลูกกล้ิงปอนเอกสาร))

ปญหาการทําสําเนา

ปญหา คําแนะนํา

ฟงกชั่นการยอใหพอดีหนาทํางาน
ผิดปกติ

ตรวจสอบวาเอกสารตนฉบับไมบิดเบี้ยว 
จัดวางตําแหนงเอกสารใหมและลองอีกคร้ัง

ปญหาการสแกน

ปญหา คําแนะนํา

ขอผิดพลาด TWAIN หรือ WIA 
จะปรากฏเมื่อเร่ิมสแกน (Windows®)

ตรวจสอบวาไดรเวอร Brother TWAIN หรือ WIA ถูกเลือกเปนแหลงขอมูลหลักใน
แอพพลิเคชั่นการสแกนของคุณ

ขอผิดพลาด TWAIN หรือ ICA 
จะปรากฏเมื่อเร่ิมสแกน (แม็คอินทอช)

ตรวจสอบวาไดรเวอร Brother TWAIN ถูกเลือกเปนแหลงขอมูลหลัก 
คุณยังสามารถสแกนเอกสารโดยใชไดรเวอรสแกนเนอร ICA

(uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช)

ปญหาซอฟตแวร

ปญหา คําแนะนํา

ไมสามารถติดต้ังซอฟตแวรหรือ
พิมพได

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

“อุปกรณไมวาง” ใหแนใจวาเคร่ืองไมแสดงขอความแสดงความผิดพลาดบนจอ LCD

ปญหาการจดัการกระดาษ (ตอ)

ปญหา คําแนะนํา
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B

ปญหาเครือขาย (DCP-J105)

ปญหา คําแนะนํา

ไมสามารถพิมพผานเครือขาย ใหแนใจวาเคร่ืองของคุณเปดอยูและออนไลน และอยูในโหมดพรอม พิมพรายงานการ
กําหนดคาเครือขาย (uu คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช: Reports (รายงาน)) และตรวจสอบ
การต้ังคาเครือขายปจจุบันท่ีพิมพในรายการน้ี

ถาคุณกําลังใชการเชื่อมตอเครือขายแบบไรสายหรือมีปญหาเกี่ยวกับเครือขาย 
uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

คุณลักษณะการสแกนเครือขาย
ไมทํางาน

(Windows®)

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

ไมสามารถติดต้ังซอฟตแวร Brother 
ได

(Windows®)

อนุญาตใหเขาถึงเครือขายของโปรแกรมตอไปน้ีถาซอฟตแวรรักษาความปลอดภัยแสดง
ขอความแจงเตือนในระหวางการติดต้ัง MFL-Pro Suite

(แม็คอินทอช)

หากคุณใชฟงกชั่นไฟรวอลลของซอฟตแวรความปลอดภัยปองกันสปายแวรหรือไวรัส 
ปดการใชงานชั่วคราวและติดต้ังซอฟตแวร Brother

ไมสามารถเชื่อมตอเครือขายแบบ
ไรสาย

ตรวจสอบปญหาโดยใช WLAN Report (รายงาน WLAN) 
กด Menu (เมนู) และจากน้ันกด a หรือ b เพื่อเลือก 4.Print Reports (รายงาน
การพิมพ) กด OK (ตกลง) กด a หรือ b เพื่อเลือก 3.WLAN Report (รายงาน WLAN) 
และจากน้ันกด OK (ตกลง)

uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

ต้ังคาเครือขายใหม กด Menu (เมนู) และจากน้ันกด a หรือ b เพื่อเลือก 3.Network (เครือขาย) กด 
OK (ตกลง) กด a หรือ b เพื่อเลือก 0.Network Reset (การต้ังคาเครือขายใหม) 
และจากน้ันกด OK (ตกลง)

uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช
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ขอมูลเครื่อง B

การตรวจสอบหมายเลขของ
ตัวเคร่ือง B

คณุสามารถดหูมายเลขของตวัเครือ่งบนจอ LCD

a กด Menu (เมน)ู

b (DCP-J100)
กด a หรือ b เพื่อเลือก 
4.Machine Info. (ขอมูลเครื่อง)
กด OK (ตกลง)
(DCP-J105)
กด a หรือ b เพื่อเลือก 
5.Machine Info. (ขอมูลเครื่อง)
กด OK (ตกลง)

c กด a หรือ b เพื่อเลือก 1.Serial No. 
(หมายเลขเครือ่ง)
กด OK (ตกลง)
หมายเลขของตัวเครื่องของคณุจะปรากฏข้ึน
บนจอ LCD

d กด Stop/Exit (หยุด/ออก)

การตรวจสอบเวอรชั่นของ
เฟรมแวร B

คณุสามารถดเูวอรช่ันของเฟรมแวรของเครื่อง
บนจอ LCD

a กด Menu (เมน)ู

b (DCP-J100)
กด a หรือ b เพื่อเลือก 
4.Machine Info. (ขอมูลเครื่อง)
กด OK (ตกลง)
(DCP-J105)
กด a หรือ b เพื่อเลือก 
5.Machine Info. (ขอมูลเครื่อง)
กด OK (ตกลง)

c กด a หรือ b เพื่อเลือก 2.Version 
(เวอรช่ัน)
กด OK (ตกลง)
เวอรช่ันของเฟรมแวรของเครื่องของคณุจะ
ปรากฏข้ึนบนจอ LCD

d กด Stop/Exit (หยุด/ออก)

ฟงกชั่นต้ังคาใหม B

ฟงกช่ันตั้งคาใหมมีดังตอไปน้ี:

1 Machine Reset (การตัง้คาเครื่องใหม)

คุณสามารถตั้งคาเครือ่งใหม เชน วันท่ีและ
เวลา

2 Network (เครอืขาย) (DCP-J105)

คุณสามารถตั้งคาเซิรฟเวอรการพิมพใหมไปยงั
การตั ้งคาจากโรงงาน เชน รหัสผานและขอมูล
เลขท่ีอยูไอพี

3 All Settings (การตัง้คาท้ังหมด)

คุณสามารถเรียกคืนการตั้งคาท้ังหมดเปน
คาเริ่มตนจากโรงงานได

Brother ขอแนะนําใหคุณดําเนินการเชนน้ี
ในกรณีท่ีคุณสงมอบตอหรือนําเครือ่งไปท้ิง

วิธีการต้ังคาเคร่ืองใหม B

a กด Menu (เมน)ู

b กด a หรือ b เพื่อเลอืก 
0.Initial Setup (การตัง้คาเริ่มตน)
กด OK (ตกลง)

c กด a หรือ b เพ่ือเลือก 4.Reset (การตั้งคา
ใหม) 
กด OK (ตกลง)

d (DCP-J100)
กด a หรือ b เพื่อเลอืกประเภทของการ
ตั้งคาใหม 1.Machine Reset (การตั้งคา
เครื่องใหม) หรือ 2.All Settings 
(การตัง้คาท้ังหมด)
กด OK (ตกลง)
(DCP-J105)
กด a หรือ b เพื่อเลอืกประเภทของการ
ตั้งคาใหม 1.Machine Reset (การตั้งคา
เครื่องใหม), 2.Network (เครอืขาย) หรอื 
3.All Settings (การตัง้คาท้ังหมด)
กด OK (ตกลง)

e กด a เพื่อเ ลือก a Reset (การตั้งคาใหม)

f กด a เพื่อยืนยัน
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C

C

การใชงานตารางการ
ตั้งคา C

เครื่องของคณุน้ันสามารถตัง้คาและใชงานไดง าย 
ส่ิงท่ีคุณตองทํามีเพียงแคการกดปุมเมนูเพื่อเลือก
การตั้งคาและตัวเลือกท่ีคุณตองการตั้งคา เม ื่อ
รายการน้ันปรากฏบนหนาจอ

เราสรางตารางการตั้งคาแบบเปนข้ันตอน เพื่อให
คุณสามารถมองเห็นตัวเลือกท้ังหมดท่ีมีสําหรับ
การตั้งคาและคุณสมบัตติางๆ ไดในคราวเดียว 
คุณสามารถใชงานตารางน้ีเพื่อเลอืกการตัง้คา
ท่ีคุณตองการในเครือ่งไดอยางรวดเร็ว

ปุมเมนู C

ตารางการต้ังคาและคุณสมบัติ C

 

 เขาถึงเมนู

 เลื่อนดูระดับเมนูปจจุบัน

 ไปยังระดับเมนูถัดไป

ยอมรับตัวเลือก

 ออกจากเมนูหรือหยุดการทํางาน
ปจจุบัน
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วิธีเขาถึงโหมดเมนู:

a กด Menu (เมน)ู

b เลือกตัวเลอืก
คุณสามารถเลื่อนผานแตละระดับเมนู
อยางเร็วโดยกด a หรอื b
 

1.Ink

 

2.Copy

 

3.Network

 

4.Print Reports

 

5.Machine Info.

 

0.Initial Setup

c กด OK (ตกลง) เมื่อตัวเลือกน้ันปรากฏข้ึน
บนจอ LCD
จากน้ันจอ LCD จะแสดงระดับเมนูถัดไป

d กด a หรือ b เพื่อเลื่อนไปเลอืกการตั้งคา
ท่ีคณุตองการเปลี่ยน
กด OK (ตกลง)

e กด a หรือ b เพื่อเลือกตวัเลือกท่ีคณุตองการ
กด OK (ตกลง)
จอ LCD จะแสดง Accepted (ยอมรับ)

f กด Stop/Exit (หยุด/ออก)
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C

ตารางเมนู C

ตารางเมนูจะชวยใหคุณเขาใจทางเลือกของเมนูสำหรับเครื่องของคุณได คาท่ีตัง้จากโรงงานจะแสดงเปน
ตัวหนาและมีเครือ่งหมายดอกจันกํากับอยู

Menu (เมนู) ( ) C

ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา
1.Ink (น้ําหมึก) 1.Test Print 

(การทดลอง
พิมพ)

— Print Quality 
(คุณภาพการพิมพ)

Alignment 
(การจัดตําแหนง)

ชวยใหคุณตรวจสอบ
คุณภาพหรือการจัดตําแหนง
การพิมพ

35

36

2.Cleaning 
(การทําความ
สะอาด)

— Black (ดํา)

Colour (สี)

All (ท้ังหมด)

ชวยใหคุณทําความสะอาด
หัวพิมพ

34

3.Ink Volume 
(ปริมาณน้ําหมึก)

— -nnnnnnn+

-onnnnnn+

-oonnnnn+

-ooonnnn+

-oooonnn+

-ooooonn+

-oooooon+

-ooooooo+

ชวยใหคุณตรวจสอบปริมาณ
นํ้าหมึกท่ีเหลืออยู

ดูท่ี  

2.Copy 
(ทําสําเนา)

1.Paper Type 
(ชนิดกระดาษ)

— Plain Paper 
(กระดาษ
ธรรมดา)*
Inkjet Paper 
(กระดาษอิงคเจ็ท)

Brother BP71

Other Glossy 
(กระดาษเคลือบมัน
อื่นๆ)

Transparency 
(แผนใส)

ต้ังคาชนิดของกระดาษใน
ถาดใสกระดาษ

15

2.Paper Size 
(ขนาดกระดาษ)

— A4*
A5

10x15cm

Letter

Legal

ต้ังคาขนาดกระดาษในถาด
ใสกระดาษ

(Legal สามารถใชไดในบาง
ประเทศเทาน้ัน)

15

3.Quality 
(คุณภาพ)

— Normal 
(ธรรมดา)*
Best (ดีท่ีสุด)

เลือกความละเอียดสําเนา
สําหรับประเภทเอกสาร
ของคุณ

ดูท่ี  

4.Density 
(ความเขม)

— -onnnn+

-nonnn+

-nnonn+*

-nnnon+

-nnnno+

ปรับความเขมของสําเนา

 uu คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช

การต้ังคาเร่ิมตนจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร่ืองหมายดอกจันกํากับอยู
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เมนูเครือขาย (DCP-J105) C

ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา
3.Network 
(เครือขาย)

1.TCP/IP 1.BOOT Method 
(วิธีการบูตเครื่อง)

Auto (อัตโนมัติ)*
Static (คงท่ี)

RARP

BOOTP

DHCP

เลือกวิธีการบูตเคร่ืองท่ีตรง
ตามความตองการของคุณ
ท่ีสุด

ดูท่ี  

2.IP Address 
(เลขที่อยูไอพี)

[000-255].

[000-255].

[000-255].

[000-255]

ปอนเลขท่ีอยูไอพี

3.Subnet Mask 
(ซับเน็ตมาสก)

[000-255].

[000-255].

[000-255].

[000-255]

ปอน Subnet mask

4.Gateway 
(เกตเวย)

[000-255].

[000-255].

[000-255].

[000-255]

ปอนท่ีอยูเกตเวย

5.Node Name 
(ช่ือโหนด)

BRWXXXXXXXXXXXX ชวยใหคุณสามารถ
ตรวจสอบชื่อโหนดได

6.WINS Config 
(การต้ังคา 
WINS)

Auto (อัตโนมัติ)*
Static (คงท่ี)

เลือกโหมดการกําหนดคา 
WINS

7.WINS Server 
(เซิรฟเวอร 
WINS)

(Primary (หลัก)) 
000.000.000.000

(Secondary 
(รอง)) 
000.000.000.000

ระบุเลขท่ีอยูไอพีของ
เซิรฟเวอร WINS 
หลักหรือรอง

8.DNS Server 
(เซิรฟเวอร DNS)

(Primary (หลัก)) 
000.000.000.000

(Secondary 
(รอง)) 
000.000.000.000

ระบุเลขท่ีอยูไอพีของ
เซิรฟเวอร DNS 
หลักหรือรอง

9.APIPA On (เปด)*

Off (ปด)

จัดสรรเลขท่ีอยูไอพีจาก
ชวง local address 
ท่ีเชื่อมตอโดยอัตโนมัติ

2.WLAN Assistant 
(ตัวชวย WLAN)

— — คุณสามารถกําหนดการ
ต้ังคาเครือขายแบบไรสาย
โดยใชแผนซีดีรอมของ 
Brother

3.Setup Wizard 
(ตัวชวยการต้ังคา)

— — คุณสามารถกําหนดคา
เซิรฟเวอรการพิมพสําหรับ
เครือขายแบบไรสาย
ของคุณ

 uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช
การต้ังคาเร่ิมตนจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร่ืองหมายดอกจันกํากับอยู
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C

Menu (เมนู) (ตอ) C

3.Network 
(เครือขาย)

(ตอ)

4.WPS/AOSS — — คุณสามารถกําหนดคาการ
ต้ังคาเครือขายแบบไรสาย
ไดงายดายโดยใชปุมกด
เพียงปุมเดียว

ดูท่ี  

5.WPS w/PIN Code 
(WPS w/รหัส PIN)

— — คุณสามารถกําหนดคาการ
ต้ังคาเครือขายแบบไรสาย
ไดงายดายโดยใช WPS ท่ีมี
รหัส PIN

6.WLAN Status 
(สถานะ WLAN)

1.Status 
(สถานะ)

— คุณสามารถดูสถานะ
เครือขายแบบไรสาย
ปจจุบัน

2.Signal 
(สัญญาณ)

— คุณสามารถดูความแรงของ
สัญญาณเครือขายแบบไร
สายปจจุบัน

3.SSID — คุณสามารถดู SSID ปจจุบัน
4.Comm. Mode 
(โหมดการส่ือสาร)

— คุณสามารถดูโหมดการ
ส่ือสารปจจุบัน

7.MAC Address 
(MAC แอดเดรส)

— — คุณสามารถดู MAC 
แอดเดรสของเคร่ือง
ของคุณไดจากแผงควบคุม

8.WLAN Enable 
(เปดใชงาน 
WLAN)

— On (เปด)

Off (ปด)*

ชวยใหคุณสามารถใช
การเชื่อมตอเครือขายแบบ
ไรสายได

0.Network Reset 
(รเีซต็เครือขาย)

— — เรียกคืนการต้ังคาเครือขาย
ท้ังหมดเปนคาเร่ิมตนจาก
โรงงาน

ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา
3.Print 
Reports 
(รายงานการ
พิมพ) 
(DCP-J100)

4.Print 
Reports 
(รายงานการ
พิมพ) 
(DCP-J105)

1.User 
Settings 
(การต้ังคาผูใช)

— — พิมพรายการและรายงาน
เหลาน้ี

ดูท่ี  

2.Network 
Config (การ
กําหนดคา
เครือขาย)

(DCP-J105)

— —

3.WLAN Report 
(รายงาน WLAN)

(DCP-J105)

— —

4.Machine 
Info. (ขอมูล
เครื่อง) 
(DCP-J100)

5.Machine 
Info. (ขอมูล
เครื่อง) 
(DCP-J105)

1.Serial No. 
(หมายเลข
เครื่อง)

— — ชวยใหคุณตรวจสอบ
หมายเลขของตัวเคร่ือง
จากเคร่ืองพิมพของคุณ

58

2.Version 
(เวอรช่ัน)

— — ชวยใหคุณตรวจสอบเวอรชั่น
ของเฟรมแวรจากเคร่ืองพิมพ
ของคุณ

 uu คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช
การต้ังคาเร่ิมตนจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร่ืองหมายดอกจันกํากับอยู

ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา

 uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช
การต้ังคาเร่ิมตนจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร่ืองหมายดอกจันกํากับอยู
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0.Initial 
Setup 
(การต้ังคา
เริ่มตน)

1.Date&Time 
(วันที่และเวลา)

— — ต้ังวันท่ีและเวลาในเคร่ือง
ของคุณ

37

2.LCD 
Contrast 
(ความคมชัดของ
จอ LCD)

— Light (สวาง)

Dark (มืด)*

ปรับความคมชัดของจอ LCD ดูท่ี  

3.Sleep Mode 
(โหมดพัก)

— 1Min (นาที)

2Mins (นาที)

3Mins (นาที)

5Mins (นาที)*

10Mins (นาที)

30Mins (นาที)

60Mins (นาที)

คุณสามารถเลือกระยะเวลาท่ี
เคร่ืองพิมพยังคงวางกอนเขา
สูโหมดพัก

4.Reset (รีเซ็ต) 1.Machine 
Reset 
(การต้ังคาเคร่ือง
ใหม)

a Reset b 
Exit (ออก)

ต้ังคาเคร่ืองท่ีคุณตองการ
เปล่ียนแปลงท้ังหมดใหม 
เชน วันท่ีและเวลา

58

2.Network 
(เครือขาย)

(DCP-J105)

a Reset b 
Exit (ออก)

ต้ังคาเซิรฟเวอรการพิมพ
กลับไปเปนคาเร่ิมตนจาก
โรงงาน เชน รหัสผานและ
ขอมูลเลขท่ีอยูไอพี

2.All 
Settings 
(การต้ังคา
ทั้งหมด) 
(DCP-J100)

3.All 
Settings 
(การต้ังคา
ทั้งหมด) 
(DCP-J105)

a Reset b 
Exit (ออก)

ต้ังคาการต้ังคาเคร่ืองกลับไป
เปนคาเร่ิมตนจากโรงงาน

5.Auto Power
Off (ปดเครื่อง
อัตโนมัติ)

— Off (ปด)

1hour 
(1 ช่ัวโมง)*

2hours 
(2 ชั่วโมง)

4hours 
(4 ชั่วโมง)

8hours 
(8 ชั่วโมง)

เมื่อคุณสมบัติน้ีถูกต้ังคาเปน
เปด เคร่ืองจะปดเองประมาณ 
1 ชั่วโมงหลังจากเขาสูโหมด
พัก เมื่อต้ังคาเปน Off (ปด) 
เคร่ืองจะไมปดเองโดย
อัตโนมัติ

ดูท่ี 

0.Local 
Language 
(ภาษาทองถิ่น)

(ข้ึนอยูกับประเทศ
ของคุณ)

— (เลือกภาษาท่ีคุณ
ตองการใช)

อนุญาตใหคุณเปล่ียนภาษา
จอ LCD เปนภาษาของ
ประเทศคุณ

ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา

 uu คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช
การต้ังคาเร่ิมตนจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร่ืองหมายดอกจันกํากับอยู
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C

Enlarge/Reduce (เพ่ิมขนาด/ลดขนาด) ( ) (การตั้งคาช่ัวคราว) C

Copy Quality (คุณภาพของสําเนา) ( ) (การตั้งคาช่ัวคราว) C

ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา

— — — Fit to Page 
(การยอใหพอดี
หนา)

Custom
(25-400%) 
(กําหนดเอง 
(25-400%))

198% 10x15cm i A4

186% 10x15cm iLTR

141% A5iA4

100%*

97% LTRiA4

93% A4iLTR

83%

69% A4iA5

47% A4i10x15cm

คุณสามารถเลือกอัตราสวน
การขยายและยอขนาดได

ดูท่ี 

 uu คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช

การต้ังคาเร่ิมตนจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร่ืองหมายดอกจันกํากับอยู

ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา

— — — Normal 
(ธรรมดา)*

Best (ดีท่ีสุด)

เลือกความละเอียดสําเนา ดูท่ี 

 uu คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช

การต้ังคาเร่ิมตนจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร่ืองหมายดอกจันกํากับอยู
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Copy Options (ตัวเลือกการทาํสําเนา) ( ) (การตัง้คาช่ัวคราว) C

ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา

Paper Type 
(ชนิดกระดาษ)

— — Plain Paper 
(กระดาษ
ธรรมดา)*

Inkjet Paper 
(กระดาษอิงคเจ็ท)

Brother BP71

Other Glossy 
(กระดาษเคลือบมัน
อื่นๆ)

Transparency 
(แผนใส)

เลือกชนิดของกระดาษ 22

Paper Size 
(ขนาดกระดาษ)

— — A4*

A5

10(W)x15(H)cm

Letter

Legal

เลือกกระดาษ

(Legal สามารถใชไดในบาง
ประเทศเทาน้ัน)

22

Density 
(ความเขม)

— — -onnnn+

-nonnn+

-nnonn+*

-nnnon+

-nnnno+

ปรับความเขม ดูท่ี 

Stack/Sort 
(จัดกอง/
เรียงชุด)

— — Stack (การเรียง
กระดาษ)*

Sort (เรียง)

คุณสามารถเลือกวาจะ
จัดเรียงหรือกองซอนสําเนา
แบบหลายชุด

Page Layout 
(จัดรูปแบบหนา)

— — Off(1in1) (ปด 
(1 ใน 1))*

2in1(P)

2in1(L)

2in1(ID)

4in1(P)

4in1(L)

Poster(3x3) 
(โปสเตอร (3x3))

คุณสามารถทําสําเนาแบบ 
N in 1 (การจัดหนากระดาษ
ในหนาเดียว) หรือโปสเตอร

Remove Bkg. Clr 
(กําจดัสพีื้นหลงั)

— — Off (ปด)*

Low (ตํ่า)

Medium (กลาง)

High (สูง)

เปล่ียนแปลงปริมาณ
สีพื้นหลังท่ีถูกนําออก

 uu คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช

การต้ังคาเร่ิมตนจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร่ืองหมายดอกจันกํากับอยู
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C

SCAN (สแกน) ( ) C

ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา

Scan to 
E-mail 
(สแกนไปยัง
อีเมล)

Set Options 
(ต้ังคาตัวเลือก)

— Off (ปด)*

On (เปด)

ถาคุณตองการใชแผง
ควบคุมเพื่อเปล่ียนการต้ังคา
ของเคร่ือง เลือก On (เปด)

ดูท่ี 

การต้ังคาดานลางจะปรากฏข้ึนเมื่อเลือก On (เปด) ใน Set Options (ต้ังคาตัวเลือก)

Scan Type 
(ชนิดการสแกน)

— Colour (สี)*

Black and White 
(สขีาวดํา)

คุณสามารถเลือกชนิดการ
สแกนสําหรับเอกสาร
ของคุณ

Resolution 
(ความละเอียด)

— 100dpi

200dpi*

300dpi

600dpi

คุณสามารถเลือกความ
ละเอียดการสแกนสําหรับ
เอกสารของคุณ

File Type 
(ชนิดไฟล)

— (เมื่อคุณเลือก
ตัวเลือกสีในการ
ต้ังคาชนิดการ
สแกน)

PDF*

JPEG

(เมื่อคุณเลือก
ตัวเลือกขาวดําใน
การต้ังคาชนิดการ
สแกน)

PDF*
TIFF

คุณสามารถเลือกชนิดไฟล
สําหรับเอกสารของคุณ

Scan Size 
(ขนาดสแกน)

— A4*
A5

10x15cm

Business Card 
(นามบัตร)

Letter

คุณสามารถเลือกขนาดการ
สแกนสําหรับเอกสาร
ของคุณ

Remove Bkg. Clr 
(กําจดัสพีืน้หลงั)

— Off (ปด)*

Low (ตํ่า)

Medium (กลาง)

High (สูง)

เปล่ียนแปลงปริมาณสี
พื้นหลังท่ีถูกนําออก

 uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

การต้ังคาเร่ิมตนจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร่ืองหมายดอกจันกํากับอยู
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Scan to Image 
(สแกนไปยัง
ภาพ)

Set Options 
(ต้ังคาตัวเลือก)

— Off (ปด)*
On (เปด)

ถาคุณตองการใชแผง
ควบคุมเพื่อเปล่ียนการต้ังคา
ของเคร่ือง เลือก On (เปด)

ดูท่ี 

การต้ังคาดานลางจะปรากฏข้ึนเมื่อเลือก On (เปด) ใน Set Options (ต้ังคาตัวเลือก)

Scan Type 
(ชนิดการสแกน)

— Colour (สี)*
Black and White 
(สขีาวดํา)

คุณสามารถเลือกชนิดการ
สแกนสําหรับเอกสาร
ของคุณ

Resolution 
(ความละเอียด)

— 100dpi

200dpi*

300dpi

600dpi

คุณสามารถเลือกความ
ละเอียดการสแกนสําหรับ
เอกสารของคุณ

File Type 
(ชนิดไฟล)

— (เมื่อคุณเลือก
ตัวเลือกสีในการ
ต้ังคาชนิดการ
สแกน)

PDF*

JPEG

(เมื่อคุณเลือก
ตัวเลือกขาวดําใน
การต้ังคาชนิดการ
สแกน)

PDF*
TIFF

คุณสามารถเลือกชนิดไฟล
สําหรับเอกสารของคุณ

Scan Size 
(ขนาดสแกน)

— A4*
A5

10x15cm

Business Card 
(นามบัตร)

Letter

คุณสามารถเลือกขนาดการ
สแกนสําหรับเอกสาร
ของคุณ

Remove Bkg. Clr 
(กําจดัสพีืน้หลงั)

— Off (ปด)*

Low (ตํ่า)

Medium (กลาง)

High (สูง)

เปล่ียนแปลงปริมาณสี
พื้นหลังท่ีถูกนําออก

ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา

 uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

การต้ังคาเร่ิมตนจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร่ืองหมายดอกจันกํากับอยู
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C

Scan to File 
(สแกนไปยัง
ไฟล)

Set Options 
(ต้ังคาตัวเลือก)

— Off (ปด)*
On (เปด)

ถาคุณตองการใชแผง
ควบคุมเพื่อเปล่ียนการต้ังคา
ของเคร่ือง เลือก On (เปด)

ดูท่ี 

การต้ังคาดานลางจะปรากฏข้ึนเมื่อเลือก On (เปด) ใน Set Options (ต้ังคาตัวเลือก)

Scan Type 
(ชนิดการสแกน)

— Colour (สี)*
Black and White 
(สขีาวดํา)

คุณสามารถเลือกชนิดการ
สแกนสําหรับเอกสาร
ของคุณ

Resolution 
(ความละเอียด)

— 100dpi

200dpi*

300dpi

600dpi

คุณสามารถเลือกความ
ละเอียดการสแกนสําหรับ
เอกสารของคุณ

File Type 
(ชนิดไฟล)

— (เมื่อคุณเลือก
ตัวเลือกสีในการ
ต้ังคาชนิดการ
สแกน)

PDF*

JPEG

(เมื่อคุณเลือก
ตัวเลือกขาวดําใน
การต้ังคาชนิดการ
สแกน)

PDF*
TIFF

คุณสามารถเลือกชนิดไฟล
สําหรับเอกสารของคุณ

Scan Size 
(ขนาดสแกน)

— A4*
A5

10x15cm

Business Card 
(นามบัตร)

Letter

คุณสามารถเลือกขนาดการ
สแกนสําหรับเอกสาร
ของคุณ

Remove Bkg. Clr 
(กําจดัสพีืน้หลงั)

— Off (ปด)*

Low (ตํ่า)

Medium (กลาง)

High (สูง)

เปล่ียนแปลงปริมาณสี
พื้นหลังท่ีถูกนําออก

Web Service 
(เว็บเซอรวิส)
(DCP-J105)

(ปรากฏข้ึนเมื่อคุณ
ติดต้ังเว็บเซอรวิส
การสแกน ซ่ึงจะ
แสดงใน 

Windows® 
Explorer ใน
คอมพิวเตอร
ของคุณ)

Scan (สแกน) — — คุณสามารถสแกนขอมูลโดย
ใชโพรโทคอลเว็บเซอรวิสScan for 

E-mail (สแกน
สําหรับอีเมล)

— —

Scan for Fax 
(สแกนสําหรับ
โทรสาร)

— —

Scan for 
Print (สแกน
สําหรับพิมพ)

— —

ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา

 uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

การต้ังคาเร่ิมตนจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร่ืองหมายดอกจันกํากับอยู
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การใสขอความ C

คณุอาจตองการใสขอความลงในเครื่อง

การใสหมายเลข ตัวอักษร และสัญลักษณ C

กด a หรือ b ซํ้าๆ เพื่อเลอืกหมายเลข ตัวอักษร หรือสัญลักษณท่ีคุณตองการเลือก และกด 
Number of Copies (จํานวนสําเนา) ทําซํ้าแตละตัวอักษรจนกระท่ังไดตัวเลขหรอืช่ือน้ัน และจากน้ันกด 
OK (ตกลง)

การแทรกชองวาง C

เพื่อใสเวนวรรค กด Number of Copies (จํานวนสําเนา)

หมายเหตุ
ตัวอักษรท่ีมีอยูอาจแตกตางกนัไป ท้ังน้ีข้ึนอยูกับประเทศของคุณ

 

การแกไข C

ถาคณุใสตวัเลขหรอืตวัอกัษรไมถูกตอง และตองการเปลีย่น กด Enlarge/Reduce (เพ่ิมขนาด/ลดขนาด) 
หรือ Number of Copies (จํานวนสําเนา) หลายๆ ครัง้เพือ่เลือ่นเคอรเซอรไวใตตวัอกัษรที่ผิด 
จากนั้นกด a หรือ b ซ้ําๆ เพื่อใสตวัอกัษรที่ถูกตองเขาไปใหม

คณุสามารถใสชองวางเพื่อทําใหเปนตวัอกัษรท ี่ถูกตองดวยวิธีการเดียวกันได
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D

D

ขอมูลท่ัวไป D

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

 

1 ตรวจวัดขณะท่ีเคร่ืองเชื่อมตออยูกับอินเตอร เฟส USB ปริมาณการใชไฟฟาจะแตกตางกันเล็กนอยตามลักษณะการใชงานหรือ
การเส่ือมสภาพของชิ้นสวน

2 เมื่อใชความละเอียด: มาตรฐาน / เอกสาร: รูปแบบท่ีพิมพ ISO/IEC 24712
3 ตรวจวัดตามมาตรฐาน IEC 62301 Edition 2.0
4 แมวาจะปดเคร่ืองแลวก็ตาม เคร่ืองจะเปดเองโดยอัตโนมัติเปนระยะๆ สําหรับการบํารุงรักษาหัวพิมพ และจากน้ันจะปดเอง

ขอกําหนด D

ประเภทเคร่ืองพิมพ อิงคเจ็ท

หัวพิมพ ขาวดํา:

สี:

Piezo ท่ีมี 210 หัวฉีด  1

Piezo ท่ีมี 70 หัวฉีด  3

ความจขุองหนวยความจํา 64 MB

หนาจอแสดงผลแบบ LCD 
(จอแสดงผลแบบผลึกเหลว)

16 ตัวอักษร  1 บรรทัด

แหลงพลังงาน AC 220 ถึง 240V 50/60Hz

ปริมาณการใชไฟฟา 1 โหมดการทําสําเนา: ประมาณ 16 W 2

โหมดพรอม: ประมาณ 2.5 W 3

โหมดพัก: ประมาณ 0.7 W 3

ปด: ประมาณ 0.2 W 3 4

http://www.brother.com/


72

1 สัญญาณรบกวนข้ึนอยูกับสภาพการพิมพ

ขนาด  

น้ําหนกั 7.1 กก.

ระดับเสียงรบกวน ความดันเสียง

ปฏิบัติการ: 50 dB(A) (สูงสุด) 1

อุณหภูมิ ปฏิบัติการ:

คุณภาพการพิมพดีท่ีสุด:

10 ถึง 35 C

20 ถึง 33 C

ความชื้น ปฏิบัติการ:

คุณภาพการพิมพดีท่ีสุด:

20 ถึง 80% (ไมมีการควบแนน)

20 ถึง 80% (ไมมีการควบแนน)

ขนาดเอกสาร ความกวางของกระจกสแกนเนอร: สูงสุด 215.9 มม.

ความยาวของกระจกสแกนเนอร: สูงสุด 297 มม.

161 มม.

435 มม.

374 มม.

471 มม.



ขอกําหนด 
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D

สื่อสิ่งพมิพ D

1 สําหรับกระดาษเคลือบมันหรือแผนใส ใหนํากระดาษท ี่พิมพแลวออกจากถาดรองรับกระดาษออกทันทีหลังจากออกจากเคร่ืองพิมพ
เพื่อหลีกเล่ียงการติดกัน

2 ใชแผนใสท่ีแนะนําใหใชสําหรับการพิมพอิงคเจ็ทเทาน้ัน
3 ดูท่ี ชนิดและขนาดกระดาษสําหรับแตละการใชงาน uu หนา 18 
4 สามารถใชไดบางประเทศเทาน้ัน

การใสกระดาษ ถาดใสกระดาษ D

 ชนิดของกระดาษ:

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

 ขนาดกระดาษ 3:

A4, Legal 4, Executive, Letter, JIS B5 4, A5, A6, ซองจดหมาย (Com-10, 
DL, C5, Monarch), ภาพถาย (10  15 ซม.), ภาพถาย 2L (13  18 ซม.) 
และแผนดัชนี (127  203 มม.)

ความกวาง: 98 มม. - 215.9 มม.

ความยาว: 148 มม. - 355.6 มม.

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ดูท่ี นํ้าหนัก ความหนา และความจกุระดาษ uu หนา 18

 ความจุของถาดใสกระดาษสูงสุด: 

กระดาษธรรมดา 80 แกรม ประมาณ 100 แผน

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



74

สําเนา D

1 เมื่อทําสําเนาบนกระดาษขนาด A4

สี/ขาวดํา ใช/ใช

ความกวางสําเนา 204 มม. 1

สําเนาหลายชุด ซอน/เรียงไดสูงสุด 99 หนา

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

ความละเอียด พิมพไดสูงสุด 1200  2400 dpi



ขอกําหนด 
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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 30 บิต (อินพุต)

การประมวลผลสี 24 บิต (เอาทพุต) / 256 ระดบัตอสี

Greyscale (ภาพสีเทา) การประมวลผลสี 10 บิต (อินพุต)

การประมวลผลสี 8 บิต (เอาทพุต) / 256 ระดับตอสี

ความละเอียด สูงสุด 19200  19200 dpi (เช่ือมตอ) 2

สูงสุด 1200  2400 dpi (ออพติคอล)

ความกวางและความยาว
ในการสแกน

ความกวาง: สูงสุด 213.9 มม.

ความยาว: สูงสุด 295 มม.
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เครื่องพิมพ D

1 เมื่อคุณลักษณะไรขอบถูกต้ังคาเปนเปด
2 ดูท่ี ชนิดและขนาดกระดาษสําหรับแตละการใชงาน uu หนา 18 
3 เมื่อพิมพบนกระดาษขนาด A4
4 สําหรับขอกําหนดเพิ่มเติม เขาไปท่ี http://www.brother.com/

ความละเอียด สูงสุด 1200  6000 dpi

ความกวางในการ
พิมพ 3

204 มม. [210 มม. (ไรขอบ) 1]

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

ความเร็วในการ
พิมพ 4

http://www.brother.com/


ขอกําหนด 
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D

อินเตอรเฟส D

1 เคร่ืองพิมพของคุณมีอินเตอรเฟส USB 2.0 ความเร็วส ูง เคร่ืองพิมพสามารถเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรท่ีมีอินเตอรเฟส USB 1.1
2 ไมสนับสนุนพอรต USB ของผูผลิตอื่น
3 DCP-J105 เทาน้ัน

USB 1 2 สายอินเตอรเฟส USB 2.0 ท่ียาวไมเกนิ 2 เมตร

LAN แบบไรสาย 3 IEEE 802.11b/g/n (โหมดโครงสรางพ้ืนฐาน/Ad-hoc)
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เครือขาย (DCP-J105) D

หมายเหตุ
สําหรับขอมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกบัขอกําหนดเครอืขาย uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

 

คณุสามารถเช่ือมตอเครื่องพิมพของคณุกบัเครือขายสําหรับการพิมพผานเครือขายและการสแกนผ าน
เครือขาย 1 ซอฟตแวรการจัดการเครือขาย Brother BRAdmin Light 2 มีใหมาดวย

1 ดูท่ี ขอกําหนดคอมพิวเตอร uu หนา 79 
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

พ้ืนท่ีฮารดดิสกท่ีจะติดตั้ง

USB 2 สัญญาณไรสาย 
802.11b/g/n 3

สําหรับ
ไดรเวอร

สําหรับ
แอพพลิเคช่ัน 
(รวมไดรเวอร)

ระบบ
ปฏิบัติการ 
Windows®

Windows® XP 
Home 1

Windows® XP 
Professional 1

การพิมพ

การสแกน

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

150 MB 1 GB

Windows Vista® 1 500 MB 1.3 GB

Windows® 7 1

Windows® 8 1

650 MB

Windows Server® 
2003 3

Windows Server® 
2003 R2 3

Windows Server® 
2008 3

N/A การพิมพ 50 MB N/A

Windows Server® 
2008 R2 3

Windows Server® 
2012 3

หนวย
ประมวลผล 
64 บิต (x64)

ระบบ
ปฏิบัติการ
แม็คอินทอช

Mac OS X v10.6.8

OS X v10.7.x

OS X v10.8.x

การพิมพ

การสแกน
Intel® 
Processor

80 MB 550 MB

เง่ือนไข:
1 สําหรับ WIA, ความละเอียด 1200 x 1200 

การใชโปรแกรมอรรถประโยชนของสแกนเนอร
ของ Brother จะชวยใหใชความละเอียดไดสูงสุด 
19200  19200 dpi

2 ไมสนับสนุนพอรต USB ของผูผลิตอื่น
3 DCP-J105 เทาน้ัน

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

เคร่ืองหมายการคา ยี่หอและชื่อผลิตภัณฑทั้งหมดเปนทรัพยสิน
ของบริษัทที่เกี่ยวของ

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

น้ําหมึก เครือ่งใชตลับหมึกสีดํา เหลือง ฟา ชมพูซ่ึงแยกตางหากจากช้ินสวน
หัวพิมพ

อายุการใชงานของ
ตลับหมึก

ครั้งแรกท่ีคณุตดิตั้งชุดตลับหมึก เครื่องจะใช นํ้าหมึกจํานวนหน่ึงเพื่อเติม
ทอสงนํ้าหมึกเพื่อใหงานพิมพมีคุณภาพสูง ข้ันตอนน้ีจะเกิดข้ึนเพียง
หน่ึงครั้ง หลังจากเสร็จส้ินกระบวนการ ตลับหมกึท่ีมาพรอมกับเครือ่งจะมี
หมึกต่ํากวาตลับหมึกมาตรฐาน (75 %) สําหรบัตลบัหมึกตอไปน้ี คุณ
สามารถพิมพจํานวนหนาไดตามท่ีกําหนด

การเปลี่ยนวัสดุการพิมพ <สีดําความจุสูงพิเศษ> LC539XLBK 
<สีเหลอืงความจสูุงพิเศษ> LC535XLY 
<สีฟาความจุสูงพิเศษ> LC535XLC 
<สีชมพูความจุสูงพิเศษ> LC535XLM

ดํา - ประมาณ 2,400 หนา 1

เหลือง, ฟาและชมพู - ประมาณ 1,300 หนา 1

1 จํานวนหนาท่ีสามารถทําการพิมพไดโดยประมาณตามมาตรฐาน ISO/IEC 24711

สําหรับขอมูลเพิ่มเต ิมเกี่ยวกับการเปลี่ยนวัสดุการพิมพ เขาไปท่ี 
http://www.brother.com/pageyield/

Innobella™ คืออะไร?

Innobella™ เปนกลุมวัสดุส้ินเปลอืงของแทท่ีผลิตโดย Brother 
ช่ือ Innobella™ มาจากคําวา “Innovation” (นวัตกรรม) และ “Bella” 
(หมายถึง “สวยงาม” ในภาษาอิตาล)ี และแสดงถึงเทคโนโลยี “นวัตกรรม” 
ท่ีใหคุณภาพการพิมพท่ี “สวยงาม” และ “คงทน”

เมื่อคณุพิมพภาพถาย Brother ขอแนะนําใหใชกระดาษพ ิมพภาพถาย
เคลอืบมัน Innobella™ (ซีรีส BP71) เพื่อใหไดคุณภาพสูง งานพิมพ
คุณภาพเยีย่มสามารถทําไดงายข้ึนดวยหมึกและกระดาษ Innobella™

 

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