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เร่ิมตนที่นี่
MFC-J2310
MFC-J4410DW
MFC-J4610DW

คูมือการติดต้ังเครื่องอยางงาย

THA ฉบับท่ี 0

โปรดอาน Product Safety Guide (คูมือเก่ียวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ) กอนการต้ังคาเครื่อง จากน้ันใหคุณอานคูมือ
การติดต้ังเครื่องอยางงายเลมน้ีโดยละเอียด เพ่ือการต้ังคาและการติดต้ังเครื่องอยางถูกตอง

1 นําเคร่ืองออกจากบรรจุภณัฑ และตรวจสอบสวนประกอบตางๆ

 ภาพประกอบสวนใหญในคูมือการติดต้ังเครื่องอยางงายน้ีเปนรุน MFC-J4410DW
 สวนประกอบท่ีบรรจุภายในกลองอาจแตกตางกันไป ท้ังน้ีข้ึนอยูกับประเทศของคุณ

คําเตือน
• ถุงพลาสติกที่ใชสําหรับการบรรจุเครือ่งไมใชของเลน ดังนั้น กรุณาเก็บถุงพลาสติกดังกลาวใหหางจากเด็ก เพื่อ
หลีกเล่ียงในกรณีที่ถุงพลาสติกอาจจะเขาไปอุดตันทางเดินหายใจจนกอใหเกิดอันตรายได  

• เพื่อความปลอดภัยในการใชงาน คุณจําเปนตองเชื่อมตอปล๊ักที่ใหมาพรอมกับตัวเครื่องเขากับชองเสียบสายไฟ
ที่มีการตอกับสายดินผานสายไฟบานมาตรฐานอยางถูกตอง ทั้งนี้ อุปกรณที่ไมไดมีการเชื่อมตอกับสายดิน อาจ
ทําใหเกิดไฟฟาช็อต และอาจทําใหเกิดคล่ืนรังสีไฟฟารบกวนตัวเครื่องมากเกินไป

คําเตือน สญัลักษณคําเตือน ใชเพ่ือเตือนถึงสถานการณท่ีอาจเปนอันตรายกับตัวของคุณ ซ่ึงหากไมหลีกเลี่ยง 
สถานการณดังกลาวอาจทําใหคุณไดรับบาดเจ็บสาหัส หรือถึงแกชีวิตได

ขอควรระวัง ขอควรระวัง แสดงถึงสถานการณท่ีอาจเปนอันตรายกับตัวคุณ ซ่ึงหากไมหลีกเลี่ยง สถานการณดังกลาว
อาจทําใหคุณไดรับบาดเจบ็ได

ขอควรจํา ขอควรจํา แสดงถึงสถานการณท่ีอาจเปนอันตรายหากไมหลีกเลี่ยง เนื่องจากสถานการณดังกลาวอาจ
ทําใหทรัพยสินเสียหายหรือผลิตภัณฑทํางานผิดปกติได

หมายเหตุ หมายเหตุ อธิบายวิธีแกไขสถานการณท่ีอาจเกิดขึ้นหรือใหคําแนะนําเก่ียวกับวิธีการใชงานคุณลักษณะอื่นๆ

ตลับหมึกท่ีมากับ
ตัวเครื่องในครั้งแรก

สีดํา
สีเหลือง
สีฟา
สีชมพู

คูมือการติดตั้งเครื่อง
อยางงาย

Basic User’s Guide 
(คูมือขั้นพ้ืนฐาน
สําหรับผูใช)

Product Safety Guide 
(คูมือเก่ียวกับความ

ปลอดภัยของผลิตภัณฑ)

แผนซีดีรอม สายไฟ 
สายจะแตกตางกันตามแตละประเทศ

รุนของประเทศไตหวันจะใชสายไฟที่ติดกับ
ตัวเคร่ือง

สายอินเทอรเฟส USB

อะแดปเตอรสายโทรศัพท 
(ออสเตรเลียเทานั้น)

อะแดปเตอรสายโทรศัพท 
(ฮองกงเทานั้น)

สายโทรศัพท

หมายเหตุ
• โปรดเก็บกลองและวัสดุบรรจุภัณฑของตัวเครื่องท้ังหมดไวเพ่ือใชในกรณีขนยายเครื่อง
• สําหรบัการเชื่อมตอเครือขาย คุณจําเปนตองซ้ือสายอินเทอรเฟสเครือขายเอง ท้ังน้ี ในการเชื่อมตอ USB โปรดใชสาย 

USB ท่ีมีใหมาพรอมกับเครื่องเทาน้ัน
สาย USB
ขอแนะนําใหใชสาย USB 2.0 (ชนิด A/B) ท่ีมีความยาวไมเกิน 2 เมตร
สายเครือขาย 
ใชสายเกลียวคูแบบตรง Category5 (ข้ึนไป) สําหรับเครือขายอีเธอรเน็ตแบบเร็ว 10BASE-T หรือ 100BASE-TX
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a ลอกเทปกาวและแผนฟลมท่ีปดอยูบนตัวเครื่องและ
หนาจอสัมผัสออก

b ตรวจสอบใหแนใจวามีสวนประกอบท้ังหมดครบถวน

2 บรรจุกระดาษธรรมดา
ขนาด A4

ขอควรระวัง
อยายกเครื่องโดยการจับเฉพาะท่ีฝาครอบชุดสแกน 
ฝาครอบชองนํากระดาษติดออก ฝาครอบชองปอน
กระดาษดวยตนเอง หรอืแผงควบคุม การทําเชนน้ีอาจ
ทําใหตัวเครื่องล่ืนหลุดออกจากมือของคุณได ยกเครื่อง
โดยเล่ือนมือเขาไปจับท่ีรอยเวาสําหรับยกเครื่องซ่ึงอยู
แตละขางของเครือ่ง
สําหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี คูมือเก่ียวกับ
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ (Product Safety Guide)

a ดึงถาดปอนกระดาษ (สําหรับ MFC-J4610DW, ถาด
ปอนกระดาษ #1) a ออกมาจากตัวเครื่องจนสุด

b เปดฝาครอบถาดรองรบักระดาษออก a ข้ึน

c คอยๆ กดและเ ล่ือนแครปรับกระดาษ a เพ่ือใหพอดี
กับขนาดกระดาษท่ีคุณเลือกใช และตรวจสอบให
แนใจวาเครือ่งหมายสามเหล่ียม b บนแครปรับ
กระดาษ a อยูในแนวเดียวกับเครื่องหมายแสดง
ขนาดกระดาษท่ีคุณเลือกใชงาน

d คล่ีปกกระดาษเปนอยางดี เพ่ือปองกันปญหา
กระดาษติดหรือปญหาการปอนกระดาษเขาตัวเครื่อง
ไมได

1

1
หมายเหตุ
ควรตรวจสอบใหแนใจอยูเสมอวากระดาษท่ีบรรจุลงไป
น้ัน ไมมีการมวนงอหรือยับยน

1

2
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e คอยๆ ใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษ (ตาม
แนวยาว) (สําหรับรุน MFC-J4610DW, ถาดปอน
กระดาษ #1) โดยใหดานท่ีตองการพิมพคว่ําลง 
และใสขอบดานบนของกระดาษเขาไปกอน

f คอยๆ ปรับแครปรบักระดาษใหพอดีกับกระดาษ 
พรอมท้ังทําการตรวจสอบใหแนใจวาแครปรับ
กระดาษชนกับขอบกระดาษไดอยางพอดี

g ตรวจสอบวากระดาษในถาดเรียบเสมอกันและอยู
ตํ่ากวาเครื่องหมายปรมิาณกระดาษสูงสุดท่ีสามารถ
ทําการบรรจุได a ปดฝาครอบถาดรองรับกระดาษ
ลงใหเขาท่ี

h คอยๆ ดันถาดปอนกระดาษเขาไปในเครื่องจนสุด

i ขณะใสถาดปอนกระดาษกลับเขาท่ี ใหคุณดึงฐาน
รองรับกระดาษ a ออกมาจนสุด พรอมท้ัง ทําการ
กางแผนรองกระดาษ b ออกมาดวย

ขอควรจํา 
หามดันกระดาษเขาไปในถาดปอนกระดาษลึกจนเกินไป 
เน่ืองจากอาจทําใหปลายกระดาษดานในกระดกข้ึน 
จนเปนสาเหตุทําใหเกิดปญหาการปอนกระดาษได

1

หมายเหตุ
• ในการพิมพและการทําสําเนาบนส่ือสิ่งพิมพแบบ
พิเศษใหคุณเปดชองปอนกระดาษดวยตนเอง a 
ซ่ึงอยูทางดานหลังของตัวเครื่องออก จากน้ัน 
ใหคุณปอนกระดาษขนาด A3, Ledger, Legal, 
ซองจดหมาย หรอืกระดาษหนา เพียงครั้งละ
หน่ึงแผนลงในชองปอนกระดาษดวยตนเอง
สําหรับรายละเอียด uuBasic User’s Guide (คูมือ
ข้ันพ้ืนฐานสําหรับผูใช):  การบรรจุกระดาษลงใน
ชองปอนกระดาษดวยตนเอง (Loading paper in 
the manual feed slot) 

• (MFC-J4610DW)
สําหรับขอมูลเก่ียวกับถาดปอนกระดาษ #2 uu 
Basic User’s Guide (คูมือข้ันพ้ืนฐานสําหรับผูใช):  
การบรรจุกระดาษลงในถาดปอนกระดาษ #2 
(Loading paper in paper tray #2)

2

1

1
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3 การเชื่อมตอสายไฟ และ
สายโทรศัพท

คําเตือน
• คุณจําเปนตองเชื่อมตอตัวเครือ่งเขากับปล๊ักไฟที่มี
การเชื่อมตอสายดินไว

• เนื่องจากตัวเครื่องไดรับการตอสายดินผานการ
เดินสายไฟ คุณสามารถปองกันตนเองจาก
อันตรายของกระแสไฟฟาที่อยูบนเครือขาย
โทรศัพทไดโดยการเสียบสายไฟเขากับตัวเครื่อง
ทุกครั้งที่คุณตอสายโทรศัพทเขากับตัวเครื่อง 
นอกจากนี้ คุณยังสามารถปองกันตนเองจาก
อันตรายแบบเดียวกันนี้ได หากคุณทําการถอด
สายโทรศัพทออกกอนที่จะถอดปล๊ักไฟทุกครั้ง
ที่คุณตองการขนยายตัวเครื่อง

a เชื่อมตอสายไฟเขากับตัวเครื่อง

b ยกฝาครอบเครื่องสแกนข้ึนจนตัวล็อคของฝาครอบ
เขาท่ีในตําแหนงเปด

c เชื่อมตอสายโทรศัพท 
ตอปลายดานหน่ึงของสายโทรศัพทเขากับชอง
เสียบท่ีตัวเครื่องท่ีมีคําวา LINE กํากับไว 
คอยๆ วางสายโทรศัพทเขาไปตามรองทางเดินสาย
และใหปลายสายออกไปทางดานหลังของเครื่อง 
และตอปลายอีกดานหน่ึงเขากับชองเสียบสาย
โทรศัพทท่ีผนัง

ขอควรจํา 
หามเชื่อมตอสาย USB ในข้ันตอนน้ี (สําหรับผูใชสาย 
USB)

หมายเหตุ
• ถาคุณไมไดใชโทรสารในเครื่องน้ี ใหไปท่ีข้ันตอน
ถัดไป

• เพ่ือยืดอายุการใชงานหัวพิมพ และประหยัดปริมาณ
นํ้าหมึกท่ีคงเหลืออยูในตลับหมึก รวมถึงเพ่ือรักษา
คุณภาพการพิมพใหคงไวสูงสุด ท้ังน้ี เราไมแนะนํา
ใหคุณถอดปล๊ักไฟของตัวเครื่อง และ/หรือ
ไมเสียบปล๊ักไฟของตัวเครื่องเปนเวลานาน แตเรา

แนะนําใหคุณใชปุม  ในการปดเครื่อง เน่ืองจาก

การใชปุม  ดังกลาว จะเปนการลดการใช
พลังงานของเครื่อง และเพ่ือใหแนใจวาตัวเครื่อง
จะมีการทําความสะอาดหัวพิมพเปนระยะเวลาท่ี
สม่ําเสมอ

ขอควรจํา 
คุณจําเปนตองตอสายโทรศัพทเขากับชองเสียบท่ี
ตัวเครื่อง ซ่ึงมีคําวา LINE กํากับไว
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d ยกฝาครอบเครื่องสแกนข้ึนเพ่ือปลดตัวล็อค a 
คอยๆ ดันกานคํ้าฝาครอบเครื่องสแกนลง b และ
ใชมือท้ังสองขางปดฝาครอบเครื่องสแกน c กลับ
ใหเขาท่ี

หมายเหตุ
หากคุณใชสายโทรศัพทสายน้ีรวมกันกับโทรศัพท
ภายนอก ใหเชื่อมตอสายดังรูปดานลาง

a โทรศัพทท่ีตอแยกออกจากตัวเครือ่ง
b โทรศัพทภายนอก

1

2

3

1

2

หมายเหตุ
หากคุณใชสายโทรศัพทสายน้ีรวมกันกับเครือ่งตอบรับ
โทรศัพทภายนอก ใหเชื่อมตอสายดังรูปดานลาง

ต้ังโหมดการตอบรับเปน External TAD (การ
เชื่อมตอเครื่องตอบรับโทรศัพทภายนอก) หากคุณ
ใชเครื่องตอบรับโทรศัพทภายนอก โดยดูขอมูล
เพ่ิมเติมจากหัวขอ เลือกโหมดการรบัของตัวเครื่อง 
หนา 10 สําหรับขอมูลรายละเอียดโปรดดู uuBasic 
User’s Guide (คูมือข้ันพ้ืนฐานสําหรับผูใช):  การ
เชื่อมตอเขากับ TAD (เครื่องตอบรับโทรศัพท) 
ภายนอก (Connecting an external TAD (telephone 
answering device)) 
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4 ต้ังคาประเทศของคุณ 
(ออสเตรเลียและนิวซีแลนด
เทานัน้)

คุณตองต้ังคาประเทศของคุณ เพ่ือใหเครื่องสามารถทํางาน
บนสายโทรคมนาคมสวนทองถิ่นในแตละประเทศไดอยาง
ถูกตอง

a ตรวจสอบวาเปดเครื่องอยูโดยการเชื่อมตอสายไฟ

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

c หากหนาจอแสดงผลแบบ LCD แสดงชื่อประเทศ 
ใหกด Yes (ใช) หากคุณตองการเลือกประเทศ
ดังกลาว จากน้ัน ไปยังข้ันตอนท่ี d หรือกด No 
(ไมใช) และจากน้ันกลับไปยังข้ันตอนท่ี b และ
เลือกประเทศท่ีคุณตองการอีกครั้ง

d หลังจากที่หนาจอแสดงผลแบบ LCD แสดง 
Accepted (ยอมรบั) สักครู เครื่องจะรสีตารท
โดยอัตโนมตัิ

5 เลือกภาษาของคุณ 
(ฮองกงเทานัน้)

a กดเลือกภาษาท่ีตองการ

กดปุม OK (ตกลง)

b กด Yes (ใช) หรือ No (ไมใช)

6 ติดต้ังตลับหมึก

ขอควรระวัง
หากหมึกกระเด็นเขาตา ใหคุณรีบลางออกดวยนํ้าสะอาด
ทันที และหากอาการยังไมดีข้ึน โปรดรบีทําการปรึกษา
แพทยโดยทันที

a ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดเปดเครื่องแลว 
ท้ังน้ี หนาจอสัมผัสจะแสดงขอความวา 
No Ink Cartridge (ไมมีตลับหมึก)

b เปดฝาครอบตลับหมึก a ออก

หมายเหตุ
หากคุณต้ังคาภาษาผิด คุณสามารถเปล่ียนภาษาได
ในภายหลัง โดยดูขอมูลเพ่ิมเติมจากหัวขอ 
เลือกภาษาของคุณ (ถาจําเปน) (ฮองกงและ 
ไตหวันเทาน้ัน) หนา 9

หมายเหตุ
ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดติดต้ังตลับหมึกเริ่มตน ซ่ึง
เปนตลับหมึกท่ีมีใหมาพรอมกับตัวเครื่องในครั้งแรก
เทาน้ัน

หมายเหตุ
คุณสามารถปรับองศาของแผงควบคุมไดดวยการยกข้ึน 
แตหากคุณตองการลดแผงควบคุมลง ควรตรวจสอบ
ใหแนใจวา คุณไดกดปุมปลดล็อค a ซ่ึงอยูดานหลัง
แผงควบคุมเรียบรอยแลว

1

1
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c ดึงวัสดุปองกันสีสม a ออก

d นําตลับหมึกออกจากบรรจุภัณฑ 
หมนุคันปลดล็อคสีเขียวท่ีตัวปองกันสีสม a 
ทวนเข็มนาฬิกาจนกวาจะไดยินเสียงคลิก เพ่ือ
ปลดซีลสุญญากาศ จากน้ันดึงวัสดุหอปองกัน
สีสม a ออก ตามท่ีแสดงไวในภาพตัวอยาง
ทางดานลาง

e ตรวจสอบใหสีของสติกเกอรท่ีอยูบนชองใส
ตลับหมึก a ตรงกับสีของตลับหมกึ b ตามท่ี
แสดงไวในภาพดานลาง 
จากน้ัน ใหคุณติดต้ังตลับหมึกแตละตลับตาม
ทิศทางลูกศรบนฉลาก

f คอยๆ ดันดานหลังของตลับหมึกท่ีมีเครื่องหมาย 
“PUSH” จนกระท่ังคันโยกของตลับหมึกเล่ือนข้ึน 
หลังจากท่ีคุณไดติดต้ังตลับหมึกท้ังหมดแลว 
ใหคุณปดฝาครอบตลับหมึกกลับเขาท่ีใหเรียบรอย

หมายเหตุ
หามท้ิงวัสดุปองกันสีสมโดยเด็ดขาด เน่ืองจากคุณ
จําเปนตองใชเมื่อขนยายเครื่อง

ขอควรจํา 
• หามเขยาตลับหมึกโดยเด็ดขาด หากหมึกเลอะ
ผิวหนัง หรอืเปอนเสื้อผาของคุณ ใหคุณรีบลางออก
ดวยนํ้าสบูหรือผงซักฟอกในทันที

• หามสัมผัสตลับหมกึในบริเวณท่ีแสดงไว b เน่ือง
จากจะเปนสาเหตุทําใหเครื่องไมสามารถทํางานรวม
กับตลับหมึกดังกลาวได

1

1

2

1

2 ขอควรจํา 
หลังจากทําการติดต้ังตลับหมึกเริ่มตนแลว ตัวเครือ่ง
จะเริ่มทําความสะอาดระบบทอสงนํ้าหมึก ซ่ึงกระบวน
การดังกลาวน้ีจะใชเวลาท้ังสิ้นประมาณสี่นาที ท้ังน้ี 
หามถอดปล๊ักไฟของตัวเครื่องออกจากชองเสียบ
สายไฟ หรือหามหยุดกระบวนการทําความสะอาดน้ี
โดยเด็ดขาด เน่ืองจากการขัดขวางกระบวนการ
ทําความสะอาดของระบบทอสงนํ้าหมึกดังกลาวจะสงผล
ใหคุณภาพการพิมพไมเปนไปตามตองการ

1

2
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7 ตรวจสอบคุณภาพงาน
พิมพ

a เมื่อข้ันตอนการติดต้ังตลับหมึกเสร็จเรียบรอย 
หนาจอแบบสัมผัสจะแสดงขอความวา Set Paper 
and Press Start (บรรจุกระดาษ และกด
สตารท)

กด Start (สตารท)

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

c หากเสนทุกเสนมองเห็นไดอยางชัดเจน ใหกดปุม 
Yes (ใช) เพ่ือสิ้นสุดการตรวจสอบคุณภาพและ
ไปยังข้ันตอนตอไป

หากคุณเห็นเสนขาดหายไป ใหกดปุม No (ไม) 
และทําตามข้ันตอนบนหนาจอสัมผัสท่ีปรากฏ

ขอควรจํา 
• หากคุณไมตองการเปล่ียนตลับหมึกตลับใหม อยา
นําตลับหมึกเกาออกมาจากตัวเครือ่งโดยเด็ดขาด 
เพราะการกระทําเชนน้ี จะเปนสาเหตุทําใหปริมาณ
ของนํ้าหมึกในตลับลดลงไปมากกวาปรกติ รวมถึง
จะทําใหตัวเซ็นเซอรในอุปกรณวัดปริมาณนํ้าหมึก
ทํางานผิดพลาด ซ่ึงเปนสาเหตุทําใหเครือ่งจะไม
สามารถทราบไดวามีนํ้าหมึกคงเหลืออยูเทาไหร
ในตลับ

• หา มใสและถอดตลับหมึกซํ้าๆ เน่ืองจากจะเปน
สาเหตุทําใหนํ้าหมึกรัว่ออกมาจากตลับหมึกได

• เมื่อคุณทําการเปดตลับหมึกแลว ใหคุณติดต้ังตลับ
หมึกดังกลาวลงในเครื่อง และใชใหหมดภายใน 
6 เดือนนับจากติดต้ัง หากเปนตลับหมึกท่ียังไมเปด 
ใหใชภายในวันหมดอายุท่ีระบุไวบนกลองบรรจุ

• หามแยกชิ้นสวนหรือเขยาตลับหมึก เน่ืองจากจะเปน
สาเหตุทําใหหมึกรั่วออกจากตลับได

• เครือ่งมัลติฟงกชั่นของบราเดอรไดรับการออกแบบ
มาใหสามารถใชงานกับหมึกท่ีมีคุณสมบัติจําเพาะ
ตามท่ีกําหนดไว และจะสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพดีเยี่ยมเมื่อคุณเลือกใชตลับหมึกแท
ของบราเดอรเทาน้ัน ท้ังน้ี บราเดอรจะไมรับประกัน
ประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน หากตัวเครือ่งมีการ
ใชนํ้าหมึก หรือตลับหมึกท่ีมีคุณสมบัติจําเพาะ
ไมตรงตามท่ีบริษัทบราเดอรระบุไว รวมไปถึงการใช
ตลับหมึกท่ีไมใชของแทของบราเดอร และการเติม
ตลับหมึกเปลาดวยนํ้าหมึกยี่หออ่ืน ในกรณีท่ีชุด
หัวพิมพหรือชิ้นสวน/อะไหลของตัวเครื่องไดรบั
ความเสียหายเน่ืองจากการใชนํ้าหมึกและตลับหมึก
ท่ีไมถูกตองตามคุณสมบัติจําเพาะท่ีบราเดอรระบุไว 
คุณจะไมสามารถเรียกรับประกันไดในกรณีท่ีตองการ
การซอมแซมจากทางบริษัท

หมายเหตุ
ควรแนใจวาใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษ (ตาม
แนวยาว) (สําหรบัรุน MFC-J4610DW, ถาดปอน
กระดาษ #1) สําหรับการต้ังคาเริ่มตน

ใชได

ใชไมได
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8 ต้ังการต้ังคากระดาษ 
(MFC-J4610DW)

เพ่ือใหเครื่องของคุณสรางสรรคงานท่ีมีคุณภาพการพิมพ
ท่ีดีท่ีสุดและปอนขนาดกระดาษอยางถูกตอง ตองต้ังคา
ชนิดและขนาดกระดาษใหตรงกับกระดาษท่ีอยูในถาด
สําหรับรายละเอียดเก่ียวกับชนิดและขนาดกระดาษท่ีรองรับ 
ใหดู uuBasic User’s Guide (คูมือข้ันพ้ืนฐานสําหรับผูใช): 
Paper Size and Type (ขนาดและชนิดกระดาษ)

a เมื่อ Tray Setting (การต้ังคาถาดกระดาษ) 
ปรากฏข้ึนบนหนาจอสัมผัส ใหกด 
Tray Setting (การต้ังคาถาดกระดาษ) เพ่ือ
ต้ังคาขนาดและประเภทกระดาษ

b กด Tray #1 (ถาดกระดาษ 1) เพ่ือต้ังคาขนาด
กระดาษและประเภทกระดาษสําหรับถาดกระดาษ 
#1 หรอืกด Tray #2 (ถาดกระดาษ 2) เพ่ือ
ต้ังคาขนาดกระดาษ #2

c กดขนาดและประเภทของกระดาษท่ีคุณใช

d กดปุม OK (ตกลง)

9 เลือกภาษาของคุณ 
(ถาจําเปน) (ฮองกงและ
ไตหวันเทานั้น)

a กด Settings (การต้ังคา)

b กดปุม s หรือ t เพ่ือแสดง Initial Setup 
(การต้ังคาเริ่มตน) 
กดปุม Initial Setup (การต้ังคาเริ่มตน)

c กดปุม s หรือ t เพ่ือแสดง Local Language 
(ภาษาทองถิ่น) 
กด Local Language (ภาษาทองถิ่น)

d กดปุมเลือกภาษาของคุณ

e กดปุม 

หมายเหตุ
คุณสามารถเปล่ียนถาดเริ่มตนเพ่ือใหเครื่องใชในการ
พิมพสําเนาหรือรับโทรสารได (สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม
โปรดดู uuBasic User’s Guide (คูมือข้ันพ้ืนฐาน
สําหรับผูใช):  Tray use in Copy mode (ถาดท่ีใช
ในโหมดทําสําเนา) หรือ Tray use in Fax mode 
(ถาดท่ีใชในโหมดโทรสาร))
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10 เลือกโหมดการรับของ
ตัวเคร่ือง

โหมดการรับของตัวเครื่องมี 4 โหมดคือ: Fax Only 
(โทรสารเทาน้ัน), Fax/Tel(เครื่องโทรสาร/โทรศัพท), 
Manual (รับดวยตนเอง) และ External TAD 
(การเชื่อมตอเครื่องตอบรับโทรศัพทภายนอก) สําหรับ
ขอมูลเพ่ิมเติมโปรดดู 
uuBasic User’s Guide (คูมือข้ันพ้ืนฐานสําหรับผูใช):  
Using Receive Modes (การใชโหมดตอบรบัของตัวเครื่อง)

a กดปุม Settings (การต้ังคา)

b กดปุม s หรอื t เพ่ือแสดง Initial Setup 
(การต้ังคาเริ่มตน) 
กดปุม Initial Setup (การต้ังคาเริม่ตน)

c กดปุม Receive Mode (โหมดการรับของ
ตัวเครื่อง) 

d กดปุม s หรือ t เพ่ือแสดง Fax Only (โทรสาร
เทาน้ัน), Fax/Tel (เครื่องโทรสาร/โทรศัพท), 
External TAD (การเชื่อมตอเครื่องตอบรับ
โทรศัพทภายนอก) หรือ Manual (รับดวยตนเอง) 
กดโหมดการรับของตัวเครื่องท่ีตองการ

e กดปุม 

11 ต้ังคาวันทีแ่ละเวลา

เครื่องจะแสดงวันท่ีและเวลาใหคุณทราบ และหากคุณต้ังคา
ขอมูลประจําเครื่องไว วันท่ีและเวลาท่ีแสดงบนเครื่องจะถูก
พิมพลงในโทรสารทุกหนาท่ีคุณสง

a กดปุม Settings (การต้ังคา)

b กดปุม s หรือ t เพ่ือแสดง Initial Setup 
(การต้ังคาเริม่ตน) 
กดปุม Initial Setup (การต้ังคาเริ่มตน)

c กดปุม Date & Time (วันท่ีและเวลา)

d กดปุม Date & Time (วันท่ีและเวลา)
ปอนตัวเลขปสองหลักสุดทายบนหนาจอสัมผัส 
แลวจากน้ันกดปุม OK (ตกลง) 
หากตองการเล่ือนเคอรเซอรไปทางซาย ใหกด  
และปอนตัวเลขอีกครัง้

e ทําซํ้าสําหรับการปอนเดือน/วัน/เวลาในรูปแบบ 
24- ชั่วโมง

f กดปุม 

Manual
(������	
��)

Fax Only (���������
��
)

Fax/Tel
(������������/�������)

External TAD (���
������	�������	������������
���
��)

����������!"#"�����$%#
��������&�����������'*���
��	�
��	+ *�������&�����
��

,�'���������� "#�&��&�
��������������'*��!������

��!"#�-
01�����������&����� 
$%#"#	�	����������&�����
���������	����!��

'�

,�'�

,�'�

'�

,�'�

'�

����������!"#��������&�����
�������-
���������'*���
��	�
��	+

������	���������������
�� 
(TAD) "#	��������������
��	�
��	+ ��������&�"#"����2�
,�'
������ TAD ���
�� $	
*���-
������ ������"#�+��
������������
��
�����

��!	����'���!%��3!#��������������� (*��
'��
,�) *�������������
�� *���������	�����
����������
���&�������	���1'
������������&����

���������*���,�?

��!'�4���
��������&��� 
��������������	������������
���
������!*���,�?

��!	����'*������������������
$%#���������������	�
��	+*���
,�?

(เชน ปอน 1 2 สําหรับป 2012)
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12 ปอนขอมูลสวนบคุคล 
(การต้ังคาขอมูลประจํา
เคร่ือง)

คุณควรจัดเก็บชื่อและหมายเลขแฟกซของคุณเพ่ือใหพิมพ
บนแฟกซทุกหนาท่ีคุณสง 
ขอมูลเก่ียวกับวิธีการปอนขอความ uuBasic User’s Guide 
(คูมือข้ันพ้ืนฐานสําหรับผูใช): Entering Text (การปอน
ขอความ)

a กดปุม Settings (การต้ังคา)

b กดปุม s หรือ t เพ่ือแสดง Initial Setup 
(การต้ังคาเริ่มตน) 
กดปุม Initial Setup (การต้ังคาเริม่ตน)

c กดปุม s หรือ t เพ่ือแสดง Station ID 
(การต้ังคาขอมูลประจําเครื่อง) 
กดปุม Station ID (การต้ังคาขอมูลประจํา
เครื่อง)

d ปอนหมายเลขแฟกซของคุณ (สูงสุด 20 หลัก) 
บนหนาจอสัมผัส แลวจากน้ันกดปุม OK (ตกลง)

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

f กดปุม 

13 รายงานแสดงผลการสง
แฟกซ

เครื่องบราเดอรของคุณมีรายงานการตรวจสอบความถูกตอง
ของการสงแฟกซท่ีสามารถใชในการยืนยันการสงแฟกซ
ของคุณได รายงานน้ีจะแสดงชื่อหรือหมายเลขแฟกซของ
ผูรับ วันท่ี เวลาและระยะเวลาในการสงสัญญาณ จํานวนหนา
ท่ีสง และขอมูลท่ีแจงวาการสงสัญญาณเสร็จสมบูรณหรือ
ไม คําแนะนําเก่ียวกับการใชคุณลักษณะน้ี ใหดูท่ี uuBasic 
User’s Guide (คูมือข้ันพ้ืนฐานสําหรับผูใช):  
Transmission Verification Report (รายงานแสดงผล
การสงแฟกซ)

14 ต้ังคาโหมดการหมุนโทร
ออกดวยระบบกดปุม 
(Tone) หรือระบบหมุน 
(Pulse) (ไมสามารถใชได
ในนิวซีแลนด)

เครื่องของคุณไดรับการต้ังคาใหใชสําหรบับริการหมนุ
โทรออกดวยระบบกดปุม (Tone) หากคุณใชบริการหมุน
โทรออกดวยระบบหมุน (Pulse) คุณตองเปล่ียนโหมดการ
หมุนหมายเลขกอน

a กดปุม Settings (การต้ังคา)

b กดปุม s หรือ t เพ่ือแสดง Initial Setup 
(การต้ังคาเริ่มตน) 
กดปุม Initial Setup (การต้ังคาเริ่มตน)

c กดปุม s หรือ t เพ่ือแสดง Tone/Pulse (ระบบ
กดปุม/ระบบหมนุ) 
กดปุม Tone/Pulse (ระบบกดปุม/ระบบหมุน)

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

e กดปุม 

หมายเหตุ

• กด  เพ่ือเลือกระหวางตัวอักษร ตัวเลข และตัว
อักษรพิเศษ (ตัวอักษรท่ีสามารถใชไดอาจแตกตาง
กันไป ข้ึนอยูกับประเทศของคุณ)

• หากคุณตองการปอนตัวอักษรซ่ึงอยูบนปุมเดียวกัน
กับตัวอักษรกอนหนา ใหกดปุม c เพ่ือเล่ือน
เคอรเซอรไปทางขวา

• หากคุณปอนตัวอักษรไมถูกตองและตองการแกไข 
ใหกด  เพ่ือลบ และปอนตัวอักษรท่ีถูกตอง
อีกครั้ง

หมายเหตุ
หากคุณทําผิด และตองการจะเริ่มใหมอีกครั้ง ใหกด 

 และกลับไปยัง a
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15 การต้ังคาโทรศัพทให
สอดคลองกบับริการ
ทีท่านเลือกใช

หากคุณเชื่อมตอเครื่องเขากับบริการ VoIP (ผาน
อินเตอรเน็ต) เราขอแนะนําใหคุณเปล่ียนความเร็ว
โมเด็มเพ่ือลดขอผิดพลาดในการใชงานโทรสาร

a กดปุม Settings (การต้ังคา)

b กดปุม s หรอื t เพ่ือแสดง Initial Setup 
(การต้ังคาเริ่มตน) 
กดปุม Initial Setup (การต้ังคาเริม่ตน)

c กดปุม s หรอื t เพ่ือแสดง Compatibility 
(ความเขากันได) 
กดปุม Compatibility (ความเขากันได)

d กดปุม s หรือ t เพ่ือแสดง Basic(for VoIP) 
(พ้ืนฐาน (VoIP)) 
กดปุม Basic(for VoIP) (พ้ืนฐาน (VoIP))

e กดปุม 

16 ต้ังคาโซนเวลา

คุณสามารถต้ังคาโซนเวลา บนเครื่องตามตําแหนงท่ีต้ัง
ของคุณได

a กดปุม Settings (การต้ังคา)

b กดปุม s หรอื t เพ่ือแสดง Initial Setup 
(การต้ังคาเริ่มตน) 
กดปุม Initial Setup (การต้ังคาเริม่ตน)

c กดปุม Date & Time (วันท่ีและเวลา)

d กดปุม s หรอื t เพ่ือแสดง Time Zone 
(โซนเวลา) 
กดปุม Time Zone (โซนเวลา)

e ปอนโซนเวลาของคุณ 
กดปุม OK (ตกลง)

f กดปุม 

หมายเหตุ
หากคุณใชสายโทรศัพทแบบอะนาล็อก คุณสามารถ
ขามข้ันตอนน้ีได



13

W
in

dow
s ®

M
acin

tosh
W

indow
s ®

M
acintosh

U
SB

 อ ิน
เท
อร เฟ

ส
W

ired N
etw

ork อ ิน
เท
อร เฟ

ส
W

ireless N
etw

ork 
อ ิน
เท
อ
ร เฟ

ส

17 เลือกประเภทการเชือ่มตอของคุณ

คําแนะนําการติดต้ังเหลาน้ี เปนคําแนะนําสําหรับระบบปฏิบัติการ Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional 
x64 Edition, Windows Vista®, Windows® 7 และ Mac OS X v10.5.8, 10.6.x, 10.7.x

หมายเหตุ

• สําหรบั Windows Server® 2003/2008/2008 R2 คุณสามารถคนหาไดรเวอรไดจากหนาดาวนโหลดในรุนของคุณไดท่ี 
http://solutions.brother.com/

• หากคอมพิวเตอรของคุณไมมีไดรฟซีดีรอม คุณสามารถดาวนโหลดไดรเวอรเวอรชั่นลาสุด คูมือ และโปรแกรม
อรรถประโยชนตางๆ สําหรบัรุนของคุณไดจาก Brother Solutions Center ใน http://solutions.brother.com/ ท้ังน้ี 
ซอฟตแวรแอพพลิเคชั่นบางรายการท่ีมีอยูในแผนซีดีรอมอาจไมมีใหดาวนโหลด

สําหรับสาย USB อินเตอรเฟส
Windows® ใหไปยังหนา หนา 14
Macintosh ใหไปยังหนา หนา 17

สําหรับ Wired Network อินเทอรเฟส
Windows® ใหไปยังหนา หนา 20
Macintosh ใหไปยังหนา หนา 24

สําหรับ Wireless Network 
อินเทอรเฟส
Windows® และ Macintosh 
ใหไปยงัหนา หนา 28

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

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

18 กอนการติดต้ัง

ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดเปดคอมพิวเตอรของคุณแลว
พรอมท้ัง ทําการล็อกออนในฐานะผูดูแลระบบ

19 ติดต้ัง MFL-Pro Suite

a ใสแผนซีดีรอมการติดต้ังท่ีใหมาพรอมกับเครือ่ง
ลงในไดรฟซีดีรอม หากหนาจอแสดงชื่อรุน
ปรากฏข้ึน ใหเลือกเครื่องของคุณ หากหนาจอ
แสดงภาษาปรากฏข้ึนใหเลือกภาษาของคุณ 

b เมนูหลักของแผนซีดีรอมจะปรากฏข้ึน

ใหคุณคลิกท่ี Install MFL-Pro Suite (ติดต้ัง 
MFL-Pro Suite) และคลิก Yes (ใช) หากคุณ
ยอมรับในขอตกลงเก่ียวกับลิขสิทธ์ิ จากน้ัน ใหคุณ
ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

c เลือก Local Connection (USB) (การเชื่อมตอ 
USB) แลวคลิก Next (ถัดไป) การติดต้ังจะ
ดําเนินการตอไป

d เมื่อหนาจอน้ีปรากฏข้ึน ใหคุณไปยังข้ันตอนถัดไป

ขอควรจํา 
• หามเชื่อมตอสาย USB ในเวลาน้ี
• หากมีการเปดใชงานโปรแกรมอยู ใหปดโปรแกรม
เหลาน้ันลงไปกอน

หมายเหตุ
• หนาจออาจแตกตางกันไป ท้ังน้ีข้ึนอยูกับระบบ
ปฏิบัติการของคุณ

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

* สําหรับผูใชในฮองกง/ไตหวัน แผนซีดีรอมจะรวม Presto! 
PageManager แทน Nuance™ PaperPort™12SE

หมายเหตุ

• สําหรบัระบบปฏิบัติการ Windows Vista® และ 
Windows® 7 เมื่อหนาจอการควบคุมบัญชีผูใช
ปรากฏข้ึน ใหคลิก Continue (ตอ) หรือ Yes (ใช)

• หากหนาจอบราเดอรไมปรากฏข้ึนโดยอัตโนมัติ 
ใหคุณไปยัง My Computer (คอมพิวเตอร
ของฉัน) หรือ Computer (คอมพิวเตอร) จากน้ัน 
ใหคุณดับเบิ้ลคลิกท่ีไอคอนแผนซีดีรอม แลว
ดับเบิ้ลคลิกท่ี start.exe
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Windows®USB อินเทอรเฟส
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20 เชือ่มตอสาย USB

a ยกฝาครอบเครื่องสแกนข้ึนจนตัวล็อคของฝาครอบ
เขาท่ีในตําแหนงเปด

b ตอสาย USB เขากับพอรต USB ท่ีมีสัญลักษณ  
a กํากับไว ท้ังน้ี พอรต USB จะอยูดานในของ
ตัวเครื่องทางดานขวา ตามท่ีแสดงไวในกรอบ
อธิบายดานลาง

c คอยๆ วางสาย USB ทอดไปตามรองทางเดินสาย
และใหปลายสายออกไปทางดานหลังของเครื่อง 
จากน้ัน ใหคุณเชื่อมตอสายเคเบิลเขากับเครือ่ง
คอมพิวเตอร

d ยกฝาครอบเครือ่งสแกนข้ึนเพ่ือปลดตัวล็อค a 
คอยๆ ดันกานคํ้าฝาครอบเครื่องสแกนลง b และ
ใชมือท้ังสองขางปดฝาครอบเครื่องสแกน c กลับ
ใหเขาท่ี

e เครือ่งจะดําเนินการติดต้ังตอโดยอัตโนมัติ 
หนาจอการติดต้ังอีกหนาจอหน่ึงจะปรากฏข้ึนตามกัน

1

ขอควรจํา 
ตรวจสอบใหแนใจวาสายเคเบิลไมไดถูกฝาครอบทับ
หรือมีขอผิดพลาดใดๆ เกิดข้ึน

ขอควรจํา 
หามยกเลิกหนาจอใดๆ ระหวางการติดต้ัง อาจใชเวลา
สักครูกวาท่ีทุกหนาจอจะปรากฏข้ึน

หมายเหตุ

สําหรับ Windows Vista® และ Windows® 7 เมือ่
หนาจอ Windows® Security ปรากฏข้ึน ใหคลิกท่ีชอง
ใสเครื่องหมาย และคลิก Install (ติดต้ัง) เพ่ือใหการ
ติดต้ังเสร็จสมบูรณอยางถูกตอง

1

2

3
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Windows®USB อินเทอรเฟส

f ถาหนาจอ Environmental Advice for 
Imaging Equipment (คําแนะนําสภาพแวดลอม
สําหรับอุปกรณสรางภาพ) ปรากฎข้ึน ใหคลิก Next 
(ถัดไป)

g เมื่อหนาจอ On-Line Registration (การ
ลงทะเบียนออนไลน) ปรากฏข้ึน ใหทําตาม
คําแนะนําบนหนาจอท่ีปรากฏ คลิก Next (ถัดไป)

h หากคุณไมตองการต้ังคาเครื่องพิมพของคุณเปน
เครื่องพิมพเริ่มตน ใหยกเลิกการทําเครือ่งหมายท่ี 
Set as Default Printer (ต้ังเปนเครือ่งพิมพ
เริ่มตน) แลวคลิก Next (ถัดไป)

21 ส้ินสุดการทํางานและ
รีสตารต

a คลิก Finish (สิ้นสุด) เพ่ือรสีตารตคอมพิวเตอร 
ซ่ึงหลังจากท่ีคุณทําการรีสตารตคอมพิวเตอรแลว 
คุณจําเปนตองทําการล็อกออนในฐานะผูดูแลระบบ

b หนาจอตอไปน้ีจะปรากฏข้ึน

• เมื่อหนาจอ Software Update Setting (การ
ต้ังคาการอัพเดตซอฟตแวร) ปรากฏข้ึน ใหเลือก
การต้ังคาการอัพเดตซอฟตแวรท่ีคุณตองการ 
แลวคลิก OK (ตกลง)

• เมื่อโปรแกรมการคนควาและสนับสนุนผลิตภัณฑ
ของบราเดอรปรากฏข้ึน ใหเลือกการต้ังคาท่ีคุณ
ตองการ แลวทําตามคําแนะนําบนหนาจอ

หากตองการติดต้ังแอพพลิเคช่ันตัวเลือก:

ตอจากนี้ไปยัง
หนา 44

หมายเหตุ
• หากมีขอความแสดงความผิดพลาดปรากฏข้ึน
ระหวางการติดต้ังซอฟตแวร ใหรัน Installation 
Diagnostics (การวิเคราะหปญหาเก่ียวกับการ

ติดต้ัง) ซ่ึงอยูใน Start (เริม่)/
All Programs (โปรแกรมท้ังหมด)/Brother/
MFC-JXXX (ซ่ึง MFC-JXXX หมายถึงชื่อรุน
ของคุณ)

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

หมายเหตุ
การอัพเดตซอฟตแวรและโปรแกรมการคนควาและ
สนับสนุนผลิตภัณฑของบราเดอร คุณจําเปนตอง
เชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอรเขากับระบบอินเทอรเน็ต

สิ้นสุด การติดต้ังเสร็จสมบูรณแลว

หมายเหตุ
ไดรเวอรเครื่องพิมพ XML Paper Specification 
(ขอมูลจําเพาะของกระดาษ XML) 
ไดรเวอรเครื่องพิมพ XML Paper Specification (ขอมลู
จําเพาะของกระดาษ XML) เปนไดรเวอรท่ีเหมาะ
สําหรับ Windows Vista® และ Windows® 7 เปน
อยางยิ่งเมื่อพิมพจากแอพพลิเคชั่นท่ีใชเอกสาร XML 
Paper Specification (ขอมูลจําเพาะของกระดาษ XML) 
โปรดดาวนโหลดไดรเวอรลาสุดไดดวยการเขาใช 
Brother Solutions Center ท่ี 
http://solutions.brother.com/

http://solutions.brother.com/
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สําหรับผูใช USB อินเทอรเฟส (Mac OS X v10.5.8, 10.6.x, 10.7.x)

18 กอนการติดต้ัง

ตรวจสอบใหแนใจวาเครือ่งของคุณไดเสียบสายไฟ และ
เปดเครือ่ง Macintosh แลว  พรอมท้ัง ทําการล็อกออน
ในฐานะผูดูแลระบบ

19 เชือ่มตอสาย USB

a ยกฝาครอบเครื่องสแกนข้ึนจนตัวล็อคของฝาครอบ
เขาท่ีในตําแหนงเปด

b ตอสาย USB เขากับพอรต USB ท่ีมีสัญลักษณ  
a กํากับไว ท้ังน้ี พอรต USB จะอยูดานในของ
ตัวเครื่องทางดานขวา ตามท่ีแสดงไวในกรอบ
อธิบายดานลาง

c คอยๆ วางสาย USB ทอดไปตามรองทางเดินสาย
และใหปลายสายออกไปทางดานหลังของเครื่อง 
จากน้ัน ใหคุณเชื่อมตอสายเคเบิลเขากับเครือ่ง 
Macintosh

หมายเหตุ
สําหรับผูใช Mac OS X v10.5.0 ถึง 10.5.7 ให
อัพเกรดเปน Mac OS X v10.5.8 - 10.7.x

ขอควรจํา 
• หามตอเครื่องเขากับพอรต USB บนแปนพิมพหรอื
ตอเขากับฮับ USB ท่ีไมมีกระแสไฟฟา

• ตอเครื่องเขากับเครื่อง Macintosh โดยตรง

ขอควรจํา 
ตรวจสอบใหแนใจวาสายเคเบิลไมไดถูกฝาครอบทับ
หรือมีขอผิดพลาดใดๆ เกิดข้ึน

1
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d ยกฝาครอบเครื่องสแกนข้ึนเพ่ือปลดตัวล็อค a 
คอยๆ ดันกานคํ้าฝาครอบเครื่องสแกนลง b และ
ใชมือท้ังสองขางปดฝาครอบเครื่องสแกน c กลับ
ใหเขาท่ี

20 ติดต้ัง MFL-Pro Suite

a ใสแผนซีดีรอมการติดต้ังท่ีใหมาพรอมกับเครือ่ง
ลงในไดรฟซีดีรอม

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

c เลือก Local Connection (USB) (การเชื่อมตอ 
USB) แลวคลิก Next (ถัดไป) จากน้ัน ใหคุณ
ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

d โปรดรอซอฟตแวรทําการติดต้ัง หลังจากติดต้ัง 
ซอฟตแวรบราเดอรจะคนหาอุปกรณบราเดอร 
ข้ันตอนน้ีจะใชเวลาสักครูจึงจะเสร็จสมบูรณ

e เลือกเครือ่งของคุณจากรายการ แลวคลิก OK 
(ตกลง)

f เมื่อหนาจอน้ีปรากฏข้ึน ใหคลิก Add Printer 
(เพ่ิมเครื่องพิมพ)

เลือกเครือ่งของคุณจากรายการ คลิก Add (เพ่ิม) 
และจากน้ันคลิก Next (ถัดไป) 

g เมื่อหนาจอน้ีปรากฏข้ึน ใหคลิก Next (ถัดไป)

การติดต้ัง MFL-Pro Suite เสร็จสมบูรณแลว 
ไปยังขั้นตอนที่ 21  

1

2

3
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21 ดาวนโหลดและติดต้ัง 
Presto! PageManager

เมื่อติดต้ัง Presto! PageManager แลว ความสามารถของ 
OCR จะถูกเพ่ิมใน Brother ControlCenter2 คุณสามารถ 
สแกน แบงปน และจัดการรูปถายและเอกสารได
อยางงายดายดวย Presto! PageManager

a ในหนาจอ Brother Support (การรองรับของ
บราเดอร) ใหคลิก Presto! PageManager 
เพ่ือไปยังไซตดาวนโหลด Presto! PageManager 
และปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ 

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

18 กอนการติดต้ัง

ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดเปดคอมพิวเตอรของคุณแลว
พรอมท้ัง ทําการล็อกออนในฐานะผูดูแลระบบ

19 เชื่อมตอสายเครือขาย

a ยกฝาครอบเครื่องสแกนข้ึนจนตัวล็อคของฝาครอบ
เขาท่ีในตําแหนงเปด

b ตอสายเครอืขายเขากับพอรต Ethernet ท่ีมี
สัญลักษณ  a กํากับไว ท้ังน้ี คุณจะพบพอรต 
Ethernet จะอยูดานในของตัวเครือ่งทางดานซาย 
ตามท่ีแสดงไวในกรอบอธิบายดานลาง ดึงฝาครอบ
ปองกันสีสมออกกอนเชื่อมตอสาย

ขอควรจํา 
หากมีการเปดใชงานโปรแกรมอยู ใหปดโปรแกรม
เหลาน้ันลงไปกอน

หมายเหตุ
• หนาจออาจแตกตางกันไป ท้ังน้ีข้ึนอยูกับระบบ
ปฏิบัติการของคุณ

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

* สําหรับผูใชในฮองกง/ไตหวัน แผนซีดีรอมจะรวม Presto! 
PageManager แทน Nuance™ PaperPort™12SE

• หากคุณไดต้ังคาเครื่องสําหรับเครือขายแบบไรสาย
ไวแลว และตองการต้ังคาบนเครือขายแบบใชสาย 
คุณควรตรวจสอบวา Network I/F (อินเทอรเฟส
เครอืขาย) ของเครื่องถูกต้ังคาไวท่ี Wired LAN 
(LAN แบบใชสาย) อินเทอรเฟสเครือขาย
แบบไรสายจะไมทํางานกับการต้ังคาน้ี 
ท่ีตัวเครื่อง ใหกด Settings (การต้ังคา)
กดปุม s หรือ t เพ่ือแสดง Network (เครือขาย)
กดปุม Network (เครือขาย)
กดปุม s หรือ t เพ่ือแสดง Network I/F 
(อินเทอรเฟสเครือขาย)
กดปุม Network I/F (อินเทอรเฟสเครือขาย)
กดปุม Wired LAN (LAN แบบใชสาย)

กดปุม 

1
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c คอยๆ วางสายเครือขาย ทอดไปตามรองทางเดินสาย
และใหปลายสายออกไปทางดานหลังของเครื่อง 
เชื่อมตอสายเขากับเครือขายของคุณ

d ยกฝาครอบเครื่องสแกนข้ึนเพ่ือปลดตัวล็อค a 
คอยๆ ดันกานคํ้าฝาครอบเครื่องสแกนลง b และ
ใชมือท้ังสองขางปดฝาครอบเครื่องสแกน c กลับ
ใหเขาท่ี

20 ติดต้ัง MFL-Pro Suite

a ใสแผนซีดีรอมการติดต้ังท่ีใหมาพรอมกับเครื่องลง
ในไดรฟซีดีรอม หากหนาจอแสดงชื่อรุนปรากฏข้ึน 
ใหเลือกเครื่องของคุณ หากหนาจอแสดงภาษา
ปรากฏข้ึนใหเลือกภาษาของคุณ 

b เมนูหลักของแผนซีดีรอมจะปรากฏข้ึน

ใหคุณคลิกท่ี Install MFL-Pro Suite (ติดต้ัง 
MFL-Pro Suite) และคลิก Yes (ใช) หากคุณยอมรับ
ในขอตกลงเก่ียวกับลิขสิทธ์ิ จากน้ัน ใหคุณปฏิบัติ
ตามคําแนะนําบนหนาจอ

ขอควรจํา 
ตรวจสอบใหแนใจวาสายเคเบิลไมไดถูกฝาครอบทับ
หรือมีขอผิดพลาดใดๆ เกิดข้ึน

หมายเหตุ
หากใชงานท้ังสาย USB และสายเครอืขาย ใหวางสาย
ท้ังสองเสนทอดไปตามรองทางเดินสายโดยใหสายเสน
หน่ึงอยูดานบนสายอีกเสนหน่ึง

1

2

3

หมายเหตุ

• สําหรับระบบปฏิบัติการ Windows Vista® และ 
Windows® 7 เมื่อหนาจอการควบคุมบัญชีผูใช
ปรากฏข้ึน ใหคลิก Continue (ตอ) หรือ Yes (ใช)

• หากหนาจอบราเดอรไมปรากฏข้ึนโดยอัตโนมัติ 
ใหคุณไปยัง My Computer (คอมพิวเตอร
ของฉัน) หรือ Computer (คอมพิวเตอร) จากน้ัน 
ใหคุณดับเบิ้ลคลิกท่ีไอคอนแผนซีดีรอม แลวคลิกท่ี 
start.exe
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c เลือก Wired Network Connection 
(Ethernet) (การเชื่อมตอเครือขายแบบใชสาย 
(Ethernet)) แลวคลิก Next (ถัดไป)

d เมื่อหนาจอน้ีปรากฏข้ึน ใหเลือก Change the 
Firewall port settings to enable network 
connection and continue with the 
installation. (Recommended) (เปล่ียน
การต้ังคาพอรตไฟรวอลเพ่ือเปดใชงานการเชื่อมตอ
เครือขายและดําเนินการติดต้ังตอไป (แนะนํา)) 
แลวคลิก Next (ถัดไป)

หากคุณกําลังใชงานไฟรวอลลอ่ืนท่ีไมใชไฟรวอลล 
โปรแกรม Windows® หรือปดไฟรวอลลโปรแกรม 
Windows® หนาจอน้ีอาจปรากฏข้ึน

โปรดดูคําแนะนําท่ีใหมากับซอฟตแวรไฟรวอลล 
เพ่ือดูขอมลูเก่ียวกับวิธีการเพ่ิมพอรตเครือขาย
ตอไปน้ี

 สําหรับการสแกนเครือขาย ใหเพ่ิม UDP พอรต 
54925

 สําหรับการรับโทรสารดวยเครื่อง PC 
ผานเครือขาย ใหเพ่ิม UDP พอรต 54926

 หากคุณยังคงพบปญหาเก่ียวกับการเชื่อมตอ
เครือขาย ใหเพ่ิม UDP พอรต 137 และ 161

e การติดต้ังไดรเวอรบราเดอรจะเริ่มตนโดยอัตโนมัติ 
หนาจอการติดต้ังอีกหนาจอหน่ึงจะปรากฏข้ึนตามกัน

f ถาหนาจอ Environmental Advice for 
Imaging Equipment (คําแนะนําสภาพแวดลอม 
สําหรบัอุปกรณสรางภาพ) ปรากฎข้ึน ใหคลิก Next 
(ถัดไป)

g เมื่อหนาจอ On-Line Registration (การ
ลงทะเบียนออนไลน) ปรากฏข้ึน ใหทําตาม
คําแนะนําบนหนาจอท่ีปรากฏ คลิก Next (ถัดไป)

h หากคุณไมตองการต้ังคาเครื่องพิมพของคุณเปน
เครือ่งพิมพเริ่มตน ใหยกเลิกการทําเครื่องหมายท่ี 
Set as Default Printer (ต้ังเปนเครื่องพิมพ
เริ่มตน) แลวคลิก Next (ถัดไป)

หมายเหตุ
• หากเชื่อมตอเครื่องเขากับเครือขายมากกวาหน่ึง
เครื่อง ใหเลือกเครื่องของคุณจากรายการ แลวคลิก 
Next (ถัดไป)  
หนาตางน้ีจะไมปรากฏข้ึน หากคุณทําการเชื่อมตอ
เครื่องเขากับเครือขายเพียงหน่ึงเครื่องเทาน้ัน ซ่ึง
เครื่องท่ีคุณทําการเชื่อมตอจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ

• หากไมพบเครื่องของคุณบนเครือขาย หนาจอ
ตอไปน้ีจะปรากฏข้ึน

ตรวจสอบการต้ังคาโดยปฏิบัติตามคําแนะนําบน
หนาจอ

ขอควรจํา 
หามยกเลิกหนาจอใดๆ ระหวางการติดต้ัง อาจใชเวลา
สักครูกวาท่ีทุกหนาจอจะปรากฏข้ึน

หมายเหตุ
สําหรับ Windows Vista® และ Windows® 7 เมื่อ
หนาจอ Windows® Security ปรากฏข้ึน ใหคลิกท่ีชอง
ใสเครือ่งหมาย และคลิก Install  (ติดต้ัง) เพ่ือใหการ
ติดต้ังเสร็จสมบูรณอยางถูกตอง
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21 ส้ินสุดการทํางานและ
รีสตารต

a คลิก Finish (สิ้นสุด) เพ่ือรสีตารตคอมพิวเตอร 
ซ่ึงหลังจากท่ีคุณทําการรีสตารตคอมพิวเตอรแลว 
คุณจําเปนตองทําการล็อกออนในฐานะผูดูแลระบบ

b หนาจอตอไปน้ีจะปรากฏข้ึน

• เมื่อหนาจอ Software Update Setting (การ
ต้ังคาการอัพเดตซอฟตแวร) ปรากฏข้ึน ใหเลือก
การต้ังคาการอัพเดตซอฟตแวรท่ีคุณตองการ 
แลวคลิก OK (ตกลง)

• เมื่อโปรแกรมการคนควาและสนับสนุนผลิตภัณฑ
ของบราเดอรปรากฏข้ึน ใหเลือกการต้ังคา
ท่ีคุณตองการ แลวทําตามคําแนะนําบนหนาจอ

22 ติดต้ัง MFL-Pro Suite 
บนคอมพิวเตอรเคร่ืองอื่น
เพ่ิมเติม 
(ถาจําเปน)

หากคุณตองการใชเครื่องของคุณรวมกับคอมพิวเตอร
หลายเครื่องบนเครือขาย ใหติดต้ัง MFL-Pro Suite 
ในคอมพิวเตอรแตละเครื่อง ไปยังข้ันตอนท่ี 20 ใน 
หนา 21 และดูท่ีข้ันตอน 18 ใน หนา 20 กอนท่ีจะติดต้ัง

หากตองการติดต้ังแอพพลิเคช่ันตัวเลือก:

ตอจากนี้ไปยัง
หนา 44

หมายเหตุ
• หากมีขอความแสดงความผิดพลาดปรากฏข้ึน
ระหวางการติดต้ังซอฟตแวร ใหรัน Installation 
Diagnostics (การวิเคราะหปญหาเก่ียวกับ

การติดต้ัง) ซ่ึงอยูใน Start (เริ่ม)/
All Programs (โปรแกรมท้ังหมด)/Brother/
MFC-JXXX (ซ่ึง MFC-JXXX หมายถึงชื่อรุน
ของคุณ)

• หนาตาง Windows® Security หรือซอฟตแวร
ปองกันไวรัสอาจปรากฏข้ึนเมือ่ใชงานเครื่องหรือ
ซอฟตแวรของเครื่อง ท้ังน้ีข้ึนอยูกับการต้ังคา
การรักษาความปลอดภัยของคุณ โปรดอนุญาต
ใหดําเนินการตอไป

หมายเหตุ
การอัพเดตซอฟตแวรและโปรแกรมการคนควาและ
สนับสนุนผลิตภัณฑของบราเดอร คุณจําเปนตอง
เชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอรเขากับระบบอินเทอรเน็ต

หมายเหตุ

ใบอนุญาตเครือขาย (Windows®) 
ผลิตภัณฑน้ีประกอบดวยใบอนุญาตเครื่อง PC สําหรบั
ผูใชสูงสุด 2 คน ใบอนุญาตน้ีสนับสนุนการติดต้ัง 
MFL-Pro Suite รวมถึง Nuance™ PaperPort™ 12SE 
บนเครื่อง PC สูงสุด 2 เครื่องในเครือขาย หากคุณ
ตองการใชเครื่อง PC มากกวา 2 เครื่องท่ีมีการติดต้ัง 
Nuance™ PaperPort™ 12SE ไว โปรดซ้ือชุด Brother 
NL-5 ซ่ึงมีชุดสัญญาใบอนุญาตเครื่อง PC หลายสิทธ์ิ 
สําหรับผูใชเพ่ิมเติมไดถึง 5 คน ในการซ้ือชุด NL-5 
ใหติดตอสวนงานบริการลูกคาของบราเดอรหรือตัวแทน
จําหนายบราเดอรในทองถิ่นของคุณ

สิ้นสุด การติดต้ังเสร็จสมบูรณแลว

หมายเหตุ
ไดรเวอรเครื่องพิมพ XML Paper Specification 
(ขอมูลจําเพาะของกระดาษ XML) 
ไดรเวอรเครื่องพิมพ XML Paper Specification (ขอมูล
จําเพาะของกระดาษ XML) เปนไดรเวอรท่ีเหมาะ
สําหรับ Windows Vista® และ Windows® 7 เปน
อยางยิ่งเมื่อพิมพจากแอพพลิเคชั่นท่ีใชเอกสาร XML 
Paper Specification (ขอมูลจําเพาะของกระดาษ XML) 
โปรดดาวนโหลดไดรเวอรลาสุดไดดวยการเขาใช 
Brother Solutions Center ท่ี 
http://solutions.brother.com/

http://solutions.brother.com/
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สําหรับผูใช Wired Network อินเทอรเฟส (Mac OS X v10.5.8, 10.6.x, 10.7.x)

18 กอนการติดต้ัง

ตรวจสอบใหแนใจวาเครื่องของคุณไดเสียบสายไฟ และ
เปดเครือ่ง Macintosh แลว พรอมท้ัง ทําการล็อกออน
ในฐานะผูดูแลระบบ

19 เชื่อมตอสายเครือขาย

a ยกฝาครอบเครื่องสแกนข้ึนจนตัวล็อคของฝาครอบ
เขาท่ีในตําแหนงเปด

b ตอสายเครอืขายเขากับพอรต Ethernet ท่ีมี
สัญลักษณ  a กํากับไว ท้ังน้ี คุณจะพบพอรต 
Ethernet อยูดานในของตัวเครื่องทางดานซาย 
ตามท่ีแสดงไวในกรอบอธิบายดานลาง ดึงฝาครอบ
ปองกันสีสมออกกอนเชื่อมตอสาย

หมายเหตุ
• สําหรบัผูใช Mac OS X v10.5.0 ถึง 10.5.7 ให
อัพเกรดเปน Mac OS X v10.5.8 - 10.7.x

• หากคุณไดต้ังคาเครื่องสําหรับเครือขายแบบไรสาย
ไวแลว และตองการต้ังคาบนเครือขายแบบใชสาย 
คุณควรตรวจสอบวา Network I/F (อินเทอรเฟส
เครอืขาย) ของเครื่องถูกต้ังคาไวท่ี Wired LAN 
(LAN แบบใชสาย)  อินเทอรเฟสเครือขายแบบ
ไรสายจะไมทํางานกับการต้ังคาน้ี
ท่ีตัวเครื่อง ใหกด Settings (การต้ังคา)
กดปุม s หรือ t เพ่ือแสดง Network (เครือขาย)
กดปุม Network (เครือขาย)
กดปุม s หรือ t เพ่ือแสดง Network I/F 
(อินเทอรเฟสเครือขาย)
กดปุม Network I/F (อินเทอรเฟสเครือขาย)
กดปุม Wired LAN (LAN แบบใชสาย)

กดปุม 1
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c คอยๆ วางสายเครือขาย ทอดไปตามรองทางเดิน
สายและใหปลายสายออกไปทางดานหลังของ
เครื่อง เชื่อมตอสายเขากับเครือขายของคุณ

d ยกฝาครอบเครื่องสแกนข้ึนเพ่ือปลดตัวล็อค a 
คอยๆ ดันกานคํ้าฝาครอบเครื่องสแกนลง b และ
ใชมือท้ังสองขางปดฝาครอบเครื่องสแกน c กลับ
ใหเขาท่ี

20 ติดต้ัง MFL-Pro Suite

a ใสแผนซีดีรอมการติดต้ังท่ีใหมาพรอมกับเครื่อง
ลงในไดรฟซีดีรอม

b ดับเบิ้ลคลิกท่ีไอคอน Start Here OSX (OSX 
เริ่มตนท่ีน่ี) เพ่ือติดต้ังโปรแกรม หากหนาจอแสดง
ชื่อรุนปรากฏข้ึน ใหเลือกเครื่องของคุณ 

c เลือก Wired Network Connection 
(Ethernet) (การเชื่อมตอเครือขายแบบใชสาย 
Ethernet) แลวคลิก Next (ถัดไป) จากน้ัน ใหคุณ
ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

d โปรดรอซอฟตแวรเพ่ือติดต้ัง หลังจากติดต้ัง 
ซอฟตแวรบราเดอรจะคนหาอุปกรณบราเดอร 
ข้ันตอนน้ีจะใชเวลาสักครูจึงจะสมบูรณ

e หากมีการต้ังคาเครื่องในเครือขายของคุณแลว 
ใหเลือกเครื่องของคุณจากรายการ แลวจากน้ันคลิก 
OK (ตกลง)

ขอควรจํา 
ตรวจสอบใหแนใจวาสายเคเบิลไมไดถูกฝาครอบทับ
หรือมีขอผิดพลาดใดๆ เกิดข้ึน

หมายเหตุ
หากใชงานท้ังสาย USB และสายเครอืขาย ใหวางสาย
ท้ังสองเสนทอดไปตามรองทางเดินสายโดยใหสายเสน
หน่ึงอยูดานบนสายอีกเสนหน่ึง

1

2

3
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f เมื่อหนาจอน้ีปรากฏข้ึน ใหคลิก Add Printer 
(เพ่ิมเครื่องพิมพ)

เลือกเครือ่งของคุณจากรายการ คลิก Add (เพ่ิม) 
และจากน้ันคลิก Next (ถัดไป) 

g เมื่อหนาจอน้ีปรากฏข้ึน ใหคลิก Next (ถัดไป)

การติดต้ัง MFL-Pro Suite เสร็จสมบูรณแลว 
ไปยังขั้นตอนที่ 21  

หมายเหตุ
• หากไมพบเครื่องของคุณบนเครอืขาย ใหยืนยัน
การต้ังคาเครือขายของคุณ

• คุณสามารถคนหาท่ีอยู MAC ของเครื่อง (ท่ีอยู 
Ethernet) และท่ีอยู IP ไดดวยการพิมพรายงาน
การต้ังคาเครือขาย uuNetwork User’s Guide 
(คูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช): Printing the Network 
Configuration Report (การพิมพรายงานการ
ต้ังคาเครือขาย)

• หากหนาจอน้ีปรากฏข้ึน ใหคลิก OK (ตกลง)

ปอนชื่อของ Macintosh ยาวไมเกิน 15 ตัวอักษร

หากคุณตองการใชคุณลักษณะสแกนโดยตรงจาก
เครือ่งของคุณเพ่ือทําการสแกนผานเครือขาย 
คุณตองทําเครือ่งหมายท่ีชอง Register your 
computer with the “Scan To” function on 
the machine (ลงทะเบียนคอมพิวเตอรของคุณ
ดวยฟงกชั่น “สแกนไปยัง” ท่ีเครื่อง) 
คลิก OK (ตกลง) ไปยัง f

ชื่อท่ีคุณปอนจะปรากฏข้ึนบนหนาจอสัมผัสของ
เครือ่ง เมือ่คุณกดปุม Scan (สแกน) และเลือก
ตัวเลือกสแกน (uuSoftware User’s Guide 
(คูมือซอฟตแวรสําหรบัผูใช): Network Scanning 
(การสแกนเครอืขาย))
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21 ดาวนโหลดและติดต้ัง 
Presto! PageManager

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

a ในหนาจอ Brother Support (การรองรับของ
บราเดอร) ใหคลิก Presto! PageManager 
เพ่ือไปยังไซตดาวนโหลด Presto! PageManager 
และปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ 

22 ติดต้ัง MFL-Pro Suite 
บนคอมพิวเตอรเคร่ืองอื่น
เพ่ิมเติม 
(ถาจําเปน)

หากคุณตองการใชเครื่องของคุณรวมกับคอมพิวเตอร
หลายเครื่องบนเครือขาย ใหติดต้ัง MFL-Pro Suite 
ในคอมพิวเตอรแตละเครือ่ง ไปยังข้ันตอนท่ี 20 ใน 
หนา 25 และดูท่ีข้ันตอน 18 ในหนา 24 กอนท่ีจะติดต้ัง

สิ้นสุด การติดต้ังเสร็จสมบูรณแลว



28

สาํหรบัผูใช Wireless Network อินเทอรเฟส

สําหรับผูใช Wireless Network อินเทอรเฟส

18 กอนเร่ิมตนใชงาน

คุณจําเปนตองต้ังคาการต้ังคาเครือขายแบบไรสายของเครื่องเพ่ือใหสามารถสื่อสารกับแอคเซสพอยต/เราทเตอรของคุณ
ไดกอน ซ่ึงหลังจากท่ีทําการต้ังคาการสื่อสารกับแอคเซสพอยต/เราทเตอรของคุณแลว เครื่องคอมพิวเตอรในเครือขายของคุณ
จะสามารถเขาใชงานตัวเครือ่งได และเมื่อตองการใชงานเครื่องจากคอมพิวเตอรเหลาน้ี คุณจําเปนตองทําการติดต้ังไดรเวอร 
และซอฟตแวรใหเรียบรอย โดยดูขอมูลเพ่ิมเติมไดจากคําแนะนํากระบวนการต้ังคาและการติดต้ังตอไปน้ี
เพ่ือใหไดผลลัพธในการพิมพเอกสารอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด บราเดอรแนะนําใหคุณวางเครือ่งบราเดอรไวใกลกับ
แอคเซสพอยต/เราทเตอรเครือขายของคุณ เพ่ือลดปญหาการบดบังสัญญาณ ท้ังน้ี วัตถุขนาดใหญ และกําแพงท่ีก้ันระหวาง
อุปกรณท้ังสอง รวมถึงสัญญาณรบกวนจากอุปกรณไฟฟาอ่ืนๆ จะสงผลตอความเร็วในการถายโอนขอมูลเอกสารของคุณ
ดวยปจจัยตางๆ เหลาน้ีการสื่อสารแบบไรสายอาจไมใชวิธีการเชื่อมตอตัวเครื่องท่ีดีท่ีสุดสําหรับการพิมพขอมูลจากเอกสารและ
แอพพลิเคชั่นทุกประเภท ในกรณีท่ีคุณตองการพิมพไฟลขนาดใหญ อาทิ เอกสารหลายหนา ท่ีมท้ัีงตัวอักษรและรูปภาพ 
คุณอาจจําเปนตองเลือกใช  Ethernet แบบใชสายในการถายโอนขอมูลท่ีรวดเร็วข้ึนหรือเลือกใชสาย USB เพ่ือความเร็วในการ
ทํางานท่ีเร็วท่ีสุด
แมวาเครื่องบราเดอรของคุณสามารถใชไดท้ังเครือขายแบบใชสายและแบบไรสาย เครื่องจะสามารถใชวิธีการเชื่อมตอ
ไดแบบเดียวในแตละครั้ง

คําแนะนําตอไปน้ีใชสําหรับโหมดโครงสรางพ้ืนฐาน (เชื่อมตอกับคอมพิวเตอรผานแอคเซสพอยต/เราทเตอร)
โหมดโครงสรางพื้นฐาน

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

หมายเหตุ
หากคุณไดทําการต้ังคา การต้ังคาเครือขายแบบไรสายของเครื่องไวกอนหนาน้ีแลว คุณจําเปนตองต้ังคาการต้ังคา
เครือขายใหมอีกครั้ง กอนท่ีจะต้ังคาการต้ังคาระบบไรสาย 
ท่ีตัวเครื่อง ใหกด Settings (การต้ังคา) 
กดปุม s หรือ t เพ่ือแสดง Network (เครอืขาย) กดปุม Network (เครือขาย) 
กดปุม s หรือ t เพ่ือแสดง Network Reset (ต้ังคาเครือขายใหม) กดปุม Network Reset (ต้ังคาเครือขายใหม) 
กดปุม Yes (ใช) เพ่ือยอมรับ กดปุม Yes (ใช) คางไวเปนเวลา 2 วินาทีเพ่ือยืนยัน

หมายเหตุ
ในการต้ังคาเครื่องของคุณในโหมด Ad-hoc (เชื่อมตอกับคอมพิวเตอรท่ีใชระบบไรสายไดโดยไมมีจุดแอคเซสพอยต/
เราทเตอร) คุณสามารถคนหาคําแนะนําไดใน Network User’s Guide (คูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช) ในแผนซีดีรอม
คุณสามารถดู Network User’s Guide (คูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช) โดยปฏิบัติตามคําแนะนําดานลางน้ี
1 เปดคอมพิวเตอร ใสแผนซีดีรอมลงในไดรฟซีดีรอม
สําหรับ Windows®:
2 เลือกรุนและภาษาของคุณ เมนูหลักหนาแรกของแผนซีดีรอมจะปรากฏข้ึน
3 คลิก User’s Guides (คูมือผูใช) แลวคลิก PDF documents (เอกสาร PDF)
4 คลิก Network User’s Guide (คูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช)
สําหรับ Macintosh:
2 ดับเบิ้ลคลิกท่ี User’s Guides (คูมือผูใช) เลือกรุนและภาษาของคุณ
3 คลิก User’s Guides (คูมือผูใช) แลวคลิก Network User’s Guide (คูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช)

1

2

3

4

5
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19 เลือกวธิีการติดต้ังระบบไรสาย

คําแนะนําตอไปน้ีจะแสดงวิธีการติดต้ังเครื่องบราเดอร เครือขายแบบไรสาย 3 วิธี เลือกวิธีการเชื่อมตอท่ีคุณตองการใหเหมาะ
กับสภาพแวดลอมของคุณ

a การต้ังคาโดยใชการติดต้ังในแผนซีดีรอม และสาย USB (Windows® และ Macintosh)

คุณจําเปนตองใชสาย USB ชั่วคราวระหวางการต้ังคา

ขอแนะนําใหคุณใชเครื่องคอมพิวเตอรท่ีเชื่อมตอแบบไรสายกับเครือขายของคุณดวยวิธีน้ี

• หากคุณกําลังใชงาน Windows® XP หรือกําลังใชคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอกับแอคเซสพอยต/เราทเตอร 
ดวยสายเครอืขาย คุณตองรูการต้ังคาระบบไรสายของคุณ โปรดจดการต้ังคาเครือขายแบบไรสาย
ลงในพื้นที่ดานลางนี้

• โปรดอยาติดตอขอความชวยเหลือจากสวนงานการบริการลูกคาของบราเดอร โดยที่ไมมีขอมูล
การรักษาความปลอดภัยของระบบไรสาย เราไมสามารถชวยคุณในการระบุการต้ังคาการรักษา
ความปลอดภัยของเครือขายของคุณได

รายการ บันทึกการต้ังคาเครือขายแบบไรสายปจจุบัน

SSID (ชื่อเครือขาย)

คียเครือขาย
* คียเครอืขายยังสามารถหมายรวมถึง Password (รหัสผาน) Security Key (คียการรกัษาความปลอดภัย) หรอื 

Encryption Key (คียการเขารหัสลับ)

หมายเหตุ
หากคุณไมทราบขอมลู (SSID และคียเครือขาย) นี้ คุณจะไมสามารถดําเนินการต้ังคาระบบไรสาย
ตอไปได

ฉันสามารถคนหาขอมูลนี้ไดอยางไร?
1) คุณควรดูเอกสารท่ีใหมาพรอมกับแอคเซสพอยต/เราทเตอรระบบไรสายของคุณ
2) ชื่อเครือขายเริ่มตนสามารถเปนชื่อของผูผลิตหรือชื่อรุนก็ได
3) หากคุณไมทราบขอมูลการรกัษาความปลอดภัย ใหปรึกษาผูผลิตเราทเตอร ผูดูแลระบบของคุณ หรือผูใหบริการ
อินเทอรเน็ต

ตอจากนี้ไปยัง หนา 31
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สําหรับวิธี b และ c ใหเริ่มตนการต้ังคาแบบไรสายไดโดยการกดปุม Wi-Fi บนหนาจอสัมผัส

b การต้ังคาดวยตนเองจากแผงควบคุมโดยใชวิซารดการติดต้ัง (Windows®, Macintosh และอุปกรณ
มือถือ) 

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

โปรดอยาติดตอขอความชวยเหลือจากสวนงานการบรกิารลูกคาของบราเดอร โดยที่ไมมีขอมูลการรักษา
ความปลอดภัยของระบบไรสาย เราไมสามารถชวยคุณในการระบุการต้ังคาการรกัษาความปลอดภัยของ
เครือขายของคุณได

รายการ บันทึกการต้ังคาเครือขายแบบไรสายปจจุบัน

SSID (ชื่อเครอืขาย)

คียเครือขาย
* คียเครือขายยังสามารถหมายรวมถึง Password (รหัสผาน) Security Key (คียการรกัษาความปลอดภัย) หรือ 

Encryption Key (คียการเขารหัสลับ)

หมายเหตุ
หากคุณไมทราบขอมูล (SSID และคียเครือขาย) นี้ คุณจะไมสามารถดําเนินการต้ังคาระบบไรสาย
ตอไปได

ฉันสามารถคนหาขอมลูนี้ไดอยางไร?
1) คุณควรดูเอกสารท่ีใหมาพรอมกับแอคเซสพอยต/เราทเตอรระบบไรสายของคุณ
2) SSID เริ่มตนสามารถเปนชื่อของผูผลิตหรือชื่อรุนก็ได
3) หากคุณไมทราบขอมูลการรักษาความปลอดภัย ใหปรึกษาผูผลิตเราทเตอร ผูดูแลระบบของคุณ หรือผูใหบริการ
อินเทอรเน็ต

ตอจากนี้ไปยัง หนา 34

c การต้ังคาแบบกดครั้งเดียวดวย WPS หรือ AOSS™ (Windows®, Macintosh และอุปกรณมือถือ) 
หากแอคเซสพอยต/เราทเตอรระบบไรสายของคุณรองรับการต้ังคาระบบไรสายอัตโนมัติ (กดครัง้เดียว) (WPS 
หรือ AOSS™)

ตอจากนี้ไปยัง หนา 35
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20 การต้ังคาโดยใชการติดต้ัง
ในแผนซีดีรอม และสาย 
USB (Windows® และ 
Macintosh)

a ใสแผนซีดีรอมการติดต้ังท่ีใหมาพรอมกับเครือ่ง
ลงในไดรฟซีดีรอม หากหนาจอแสดงชื่อรุน
ปรากฏข้ึน ใหเลือกเครื่องของคุณ หากหนาจอ
แสดงภาษาปรากฏข้ึนใหเลือกภาษาของคุณ 

b เมนูหลักของแผนซีดีรอมจะปรากฏข้ึน

คลิกท่ี Install MFL-Pro Suite (ติดต้ัง MFL-Pro 
Suite) และคลิก Yes (ใช) หากคุณยอมรับใน
ขอตกลงเก่ียวกับลิขสิทธ์ิ จากน้ัน ใหคุณปฏิบัติ
ตามคําแนะนําบนหนาจอ

c เลือกท่ี Wireless Network Connection 
(การเชื่อมตอเครือขายแบบไรสาย) แลวคลิก Next 
(ถัดไป)

d เมื่อหนาจอน้ีปรากฏข้ึน ใหเลือก Change the 
Firewall port settings to enable network 
connection and continue with the 
installation. (Recommended) (เปล่ียน
การต้ังคาพอรตไฟรวอลเพ่ือเปดใชงานการเชื่อมตอ
เครอืขายและดําเนินการติดต้ังตอไป (แนะนํา)) 
แลวคลิก Next (ถัดไป)

หากคุณกําลังใชงานไฟรวอลลอ่ืนท่ีไมใชไฟรวอลล 
โปรแกรม Windows® หรือปดไฟรวอลลโปรแกรม 
Windows® หนาจอน้ีอาจปรากฏข้ึน

โปรดดูคําแนะนําท่ีใหมากับซอฟตแวรไฟรวอลล 
เพ่ือดูขอมูลเก่ียวกับวิธีการเพ่ิมพอรตเครือขาย
ตอไปน้ี

 สําหรับการสแกนเครือขาย ใหเพ่ิม UDP พอรต 
54925

 สําหรับการรับโทรสารดวยเครื่อง PC ผาน
เครือขาย ใหเพ่ิม UDP พอรต 54926

 หากคุณยังคงพบปญหาเก่ียวกับการเชื่อมตอ
เครอืขาย ใหเพ่ิม UDP พอรต 137 และ 161

• คุณจําเปนตองใชสาย USB ชั่วคราวระหวาง
การต้ังคา

• ขั้นตอนนี้สําหรับการติดต้ัง Windows® เทานั้น 
สําหรับการติดต้ัง Macintosh ใหใสแ ผนซีดีรอม
การติดต้ังเขาไปในไดรฟซีดีรอมและดับเบิ้ลคลิก
ที่ Start Here OSX (OSX เริ่มตนที่นี่) เพื่อติดต้ัง 
เลือกการติดต้ังแบบไรสาย และปฏิบัติตาม
คําแนะนําในการติดต้ังอุปกรณไรสายบนหนาจอ
คอมพิวเตอร

หมายเหตุ

• สําหรบัระบบปฏิบัติการ Windows Vista® และ 
Windows® 7 เมื่อหนาจอการควบคุมบัญชีผูใช
ปรากฏข้ึน ใหคลิก Continue (ตอ) หรือ Yes (ใช)

• หากหนาจอบราเดอรไมปรากฏข้ึนโดยอัตโนมัติ 
ใหคุณไปยัง My Computer (คอมพิวเตอร
ของฉัน) หรือ Computer (คอมพิวเตอร) จากน้ัน 
ใหคุณดับเบิ้ลคลิกท่ีไอคอนแผนซีดีรอม แลว
ดับเบิ้ลคลิกท่ี start.exe
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e เลือก Yes, I have a USB cable to use for 
installation. (ใช ฉันมีสาย USB สําหรับการ
ติดต้ัง) แลวคลิก Next (ถัดไป)

f ตอสาย USB เขากับคอมพิวเตอรและเครื่องโดยตรง
เปนการชั่วคราว

หากหนาจอยืนยันปรากฏข้ึน ใหทําเครื่องหมาย
ในชอง และคลิก Next (ถัดไป) และไปยัง g 
หรือไปยัง h

g เมื่อหนาจอตอไปน้ีปรากฏข้ึน ใหเลือก Yes (ใช) 
หากคุณตองการเชื่อมตอกับ SSID ท่ีปรากฏ คลิก 
Next (ถัดไป) และไปยัง j

h เมื่อหนาจอตอไปน้ีปรากฏข้ึน วิซารดจะคนหา
เครอืขายแบบไรสายท่ีใชงานไดกับเครื่องของคุณ 
เลือก SSID ท่ีคุณจดไวสําหรับเครอืขายใน
ข้ันตอนท่ี 19-a ในหนา 29 แลวคลิก Next 
(ถัดไป)

หมายเหตุ
• สําหรบัคําแนะนําในการตอสาย USB เขากับพอรต 

USB ของเครื่องของคุณ ใหดู เชื่อมตอสาย USB 
หนา 15 

• หากหนาจอน้ีปรากฏข้ึน ใหอาน Important 
Notice (ประกาศสําคัญ) และทําเครื่องหมาย
ในชองหลังจากท่ีคุณทําการตรวจสอบ SSID และ
คียเครือขายแลว จากน้ันคลิก Next (ถัดไป)

หมายเหตุ
• หากรายการ SSID ไมปรากฏข้ึน ตรวจสอบใหแนใจ
วาคุณไดเปดแอคเซสพอยตแลว และต้ังคาให
กระจายสัญญาณ SSID ตรวจสอบใหแนใจวาเครื่อง
และแอคเซสพอยตอยูภายในระยะการสื่อสาร แลว
คลิก Refresh (รเีฟรช)

• หากแอคเซสพอยตของคุณไมไดต้ังคาใหกระจาย
สัญญาณ SSID คุณสามารถเพ่ิมไดดวยตนเอง โดย
การคลิกท่ีปุม Advanced (ข้ันสูง) ปฏิบัติตาม  
คําแนะนําบนหนาจอเพ่ือใส Name (SSID) (ชื่อ 
SSID) แลวคลิก Next (ถัดไป)
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i ใส Network Key (คียเครอืขาย) ท่ีคุณจดไวใน
ข้ันตอนท่ี 19-a ในหนา 29 แลวคลิก Next 
(ถัดไป)

j คลิก Next (ถัดไป) การต้ังคาจะถูกสงไปยัง
เครื่องของคุณ

k ถอดสาย USB ระหวางคอมพิวเตอรและเครื่องออก

l คลิก Next (ถัดไป) เพ่ือดําเนินการติดต้ัง MFL-Pro 
Suite ตอไป

 

การต้ังคาระบบไรสายเสร็จสมบูรณแลว  
ปุม Wi-Fi ที่ดานขวาบนของหนาจอสัมผัส
จะเปล่ียนเปนไฟแสดงระดับส่ีระดับที่แสดงถึง
ความแรงของสัญญาณไรสายของ
แอคเซสพอยท/เราทเตอรของคุณ  

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

เมื่อตองการติดต้ัง MFL-Pro Suite

สําหรับผูใช Windows®:

ตอจากนี้ไปยัง
ข้ันตอนที่ 22-e ใน หนา 39

สําหรับผูใช Macintosh:

ตอจากนี้ไปยัง
ข้ันตอนที่ 22-d ใน หนา 41

หมายเหตุ
หากไมไดต้ังคาเครือขายสําหรับ Authentication และ 
Encryption หนาจอตอไปน้ีจะปรากฏข้ึน หากตองการ
ดําเนินการต้ังคาตอ ใหคลิก OK (ตกลง) และไปยัง j

หมายเหตุ
• การต้ังคาจะไมมีการเปล่ียนแปลงใดๆ หากคุณคลิก 

Cancel (ยกเลิก)
• หากคุณตองการปอนการต้ังคาท่ีอยู IP สําหรับ
เครือ่งของคุณดวยตนเอง ใหคลิก Change IP 
Address (เปล่ียนท่ีอยู IP) และปอนการต้ังคาท่ีอยู 
IP ท่ีจําเปนสําหรับเครือขายของคุณ

• หากหนาจอการต้ังคาระบบไรสายลมเหลวปรากฏข้ึน 
ใหคลิก Retry (ลองใหม)
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20 การต้ังคาดวยตนเองจาก
แผงควบคุมโดยใชวซิารด
การติดต้ัง (Windows® 
Macintosh และอุปกรณ
มือถอื)

a กดปุม  
กดปุม Setup Wizard (วิซารดการติดต้ัง) 

เมื่อ Network I/F switched to 
Wireless. (อินเทอรเฟสเครอืขายเปล่ียนเปน
แบบไรสาย) ปรากฏข้ึน ใหกด Yes (ใช) เพ่ือยอมรับ
ข้ันตอนน้ีจะเริม่ตนวิซารดการต้ังคาระบบไรสาย 
หากคุณตองการยกเลิก ใหกดปุม No (ไม)

b เครื่องจะคนหา SSID ท่ีใชงานได จะใชเวลาสักครู
ในการแสดงรายการ SSID ท่ีใชงานได 
หากรายการ SSID ปรากฏข้ึน ใหกดปุม s หรือ t 
เพ่ือเลือก SSID ท่ีคุณจดไวในข้ันตอนท่ี 19-b ใน 
หนา 30  เลือก SSID ท่ีคุณตองการเชื่อมตอ 

หากแอคเซสพอยต/เราทเตอรระบบไรสายของ 
SSID ท่ีเลือกรองรับ WPS และเครื่องรองถาม
เพ่ือใช WPS, ไปท่ี c 
หากเครื่องตองการใหคุณใสคียเครือขาย 
ใหไปยัง d 
หรือไปยัง e

c กดปุม Yes (ใช) เพ่ือเชื่อมตอเครื่องโดยใช WPS 
(หากคุณเลือกกดปุม No (ไม) เพ่ือดําเนินการ
ต้ังคาดวยตนเอง ใหไปยัง d เพ่ือปอนคียเครอืขาย)

เมื่อหนาจอสัมผัสแสดงใหคุณเริ่ม WPS โดยกดปุม 
WPS บนแอคเซสพอยต/เราทเตอรระบบไรสาย
ของคุณ แลวกดปุม Next (ถัดไป) เพ่ือดําเนินการ
ตอ 
ไปยัง e 

d ปอนคียเครือขาย ท่ีคุณจดไวในข้ันตอนท่ี 19-b ใน 
หนา 30 โดยใชหนาจอสัมผัส

ตัวอักษรจะปรากฏข้ึนตามลําดับน้ี: ตัวพิมพเล็ก

แลวตามดวย ตัวพิมพใหญ กด  เพ่ือเลือกระหวาง
ตัวอักษร ตัวเลข และตัวอักษรพิเศษ (ตัวอักษรท่ี
สามารถใชไดอาจแตกตางกันไป ข้ึนอยูกับประเทศ
ของคุณ) หากตองการเล่ือนเคอรเซอรไปทางขวา 
กดปุม c 
(สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ดู 
การใสขอความในการต้ังคาระบบไรสาย หนา 45) 

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

e เครือ่งของคุณจะพยายามเชื่อมตอกับเครือขาย
แบบไรสาย ซ่ึงจะใชเวลาสักสองถึงสามนาที

f ขอความแสดงผลการเชื่อมตอจะปรากฏข้ึนเปนเวลา 
60 วินาทีบนหนาจอสัมผัสและรายงาน WLAN จะถูก
พิมพออกมาโดยอัตโนมัติ 
หากการเชื่อมตอลมเหลว ใหตรวจสอบรหัสขอ
ผิดพลาดบนรายงานท่ีพิมพออกมา และดู 
การแกไขปญหา หนา 36

 

การต้ังคาระบบไรสายเสร็จสมบูรณแลว  
ปุม Wi-Fi ที่ดานขวาบนของหนาจอสัมผัส
จะเปล่ียนเปนไฟแสดงระดับส่ีระดับที่แสดงถึง
ความแรงของสัญญาณไรสายของ
แอคเซสพอยท/เราทเตอรของคุณ  

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

เมื่อตองการติดต้ัง MFL-Pro Suite 
ใหดําเนนิการขั้นตอนท่ี 21 

สําหรับผูใช Windows®:

ตอจากนี้ไปยัง
หนา 38

สําหรับผูใช Macintosh:

ตอจากนี้ไปยัง
หนา 41

หมายเหตุ
• หากรายการ SSID ไมปรากฏข้ึน ตรวจสอบใหแนใจ
วาคุณไดเปดแอคเซสพอยตแลว พรอมท้ังขยับ
เครือ่งใหเขาใกลกับแอคเซสพอยต และลองเริ่มตน
จาก a อีกครั้ง

• หากแอคเซสพอยตของคุณไมไดต้ังคาใหกระจาย
สัญญาณ SSID คุณตองเพ่ิมชื่อ SSID ดวยตนเอง 
สําหรบัรายละเอียดเพ่ิมเติม ใหดูท่ี Network User’s 
Guide (คูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช)

หมายเหตุ
สําหรับผูใชอุปกรณมือถือ โปรดไปท่ีคูมือสําหรับผูใช 
ของแอพพลิเคชั่นท่ีคุณกําลังใชงาน (เชน AirPrint, 
Brother iPrint&Scan หรือแอพพลิเคชั่นอ่ืนๆ) สําหรับ
รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับวิธีการใชเครื่องของคุณกับ
แอพพลิเคชั่น เมื่อตองการดาวนโหลดคูมือสําหรับผูใช 
ของแอพพลิเคชั่นท่ีคุณกําลังใชงาน โปรดไปท่ี การ
เลือกดาวนโหลดคูมือ บนโฮมเพจของรุนของคุณใน 
Brother Solutions Center ท่ี 
http://solutions.brother.com/

http://solutions.brother.com/
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20 การต้ังคาแบบกดคร้ังเดียว
ดวย WPS หรือ AOSS™ 
(Windows® Macintosh 
และอุปกรณมือถือ)

a ยืนยันวาแอคเซสพอยต/เราทเตอรของคุณมีสัญลักษณ 
WPS หรือ AOSS™ ดังท่ีแสดงดานลางน้ี

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

c กดปุม  
กดปุม s หรือ t เพ่ือแสดง WPS/AOSS 
กด WPS/AOSS 

เมื่อ Network I/F switched to 
Wireless. (อินเทอรเฟสเครือขายเปล่ียนเปน
แบบไรสาย) ปรากฏข้ึน ใหกด Yes (ใช) เพ่ือยอมรับ
ข้ันตอนน้ีจะเริม่ตนวิซารดการต้ังคาระบบไรสาย 
หากคุณตองการยกเลิก ใหกดปุม No (ไม)

d เมื่อหนาจอสัมผัสแสดงขอความเพ่ือเริ่มการต้ังคา 
WPS หรือ AOSS™, ใหกดปุม WPS หรือ AOSS™ 
บนแอคเซสพอยต/เราทเตอรระบบไรสายของคุณ 
โปรดดูคําแนะนําท่ีคูมือสําหรับผูใชของ
แอคเซสพอยต/เราทเตอรระบบไรสาย

จากน้ัน กดปุม OK (ตกลง) และเครื่องของคุณ
จะทําการตรวจหาโหมด (WPS หรือ AOSS™) 
ท่ีแอคเซสพอยต/เราทเตอรระบบไรสายใชงาน
โดยอัตโนมัติ เพ่ือเชื่อมตอเครอืขายแบบไรสาย

e ขอความแสดงผลการเชื่อมตอจะปรากฏข้ึนเปนเวลา 
60 วินาทีบนหนาจอสัมผัสและรายงาน WLAN จะถูก
พิมพออกมาโดยอัตโนมัติ 
หากการเชื่อมตอลมเหลว ใหตรวจสอบรหัสขอ
ผิดพลาดบนรายงานท่ีพิมพออกมา และดู 
การแกไขปญหา หนา 36

 

การต้ังคาระบบไรสายเสร็จสมบูรณแลว  
ปุม Wi-Fi ที่ดานขวาบนของหนาจอสัมผัส
จะเปล่ียนเปนไฟแสดงระดับส่ีระดับที่แสดงถึง
ความแรงของสัญญาณไรสายของ
แอคเซสพอยท/เราทเตอรของคุณ  

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

เมื่อตองการติดต้ัง MFL-Pro Suite 
ใหดําเนินการขั้นตอนท่ี 21 

สําหรับผูใช Windows®:

ตอจากนี้ไปยัง
หนา 38

สําหรับผูใช Macintosh:

ตอจากนี้ไปยัง
หนา 41

หมายเหตุ
หากแอคเซสพอยต/เราทเตอรของคุณรองรับ WPS 
(วิธีใส PIN) คุณสามารถต้ังคาเครื่องใหใชวิธีใส PIN 
(Personal Identification Number) ไดเชนกัน 
uuNetwork User’s Guide (คูมือเน็ทเวิรคสําหรบัผูใช) 
Configuration using the PIN Method of WPS (Wi-Fi 
Protected Setup) (การต้ังคาดวยวิธีใส PIN ของ WPS 
(การต้ังคา Wi-Fi ท่ีปองกันไว))

หมายเหตุ
สําหรับผูใชอุปกรณมือถือ โปรดไปท่ีคูมือสําหรับผูใช 
ของแอพพลิเคชั่นท่ีคุณกําลังใชงาน (เชน AirPrint, 
Brother iPrint&Scan หรือแอพพลิเคชั่นอ่ืนๆ) สําหรบั
รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับวิธีการใชเครื่องของคุณกับ
แอพพลิเคชั่น เมื่อตองการดาวนโหลดคูมือสําหรับผูใช 
ของแอพพลิเคชั่นท่ีคุณกําลังใชงาน โปรดไปท่ี การ
เลือกดาวนโหลดคูมือ บนโฮมเพจของรุนของคุณใน 
Brother Solutions Center ท่ี 
http://solutions.brother.com/.

http://solutions.brother.com/
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การแกไขปญหา

ฉันสามารถคนหาขอมูลการรักษาความปลอดภัยของระบบไรสาย (SSID 
และคียเครือขาย) ไดอยางไร

* คียเครือขายยังสามารถหมายรวมถึง Password (รหัสผาน) Security Key (คียการรกัษาความปลอดภัย) หรือ Encryption 
Key (คียการเขารหัสลับ)

รายงาน LAN แบบไรสาย
หากรายงาน LAN แบบไรสายท่ีพิมพออกมาแสดงการเชื่อมตอลมเหลว ใหตรวจสอบรหัสขอผิดพลาดท่ีพิมพบนรายงาน และ
ดูท่ีคําแนะนําตอไปน้ี

โปรดอยาติดตอขอความชวยเหลือจากสวนงานการบริการลูกคาของบราเดอร โดยที่ไมมีขอมูลการรักษา
ความปลอดภัยของระบบไรสาย เราไมสามารถชวยคุณในการระบุการต้ังคาการรักษาความปลอดภัยของ
เครือขายของคุณได

1) คุณควรดูเอกสารท่ีใหมาพรอมกับแอคเซสพอยต/เราทเตอรระบบไรสายของคุณ

2) SSID เริ่มตนสามารถเปนชื่อของผูผลิตหรอืชื่อรุนก็ได

3) หากคุณไมทราบขอมูลการรักษาความปลอดภัย ใหปรกึษาผูผลิตเราทเตอร ผูดูแลระบบของคุณ หรือผูใหบรกิาร
อินเทอรเน็ต

รหัสขอผิดพลาด การแกปญหาที่แนะนํา

TS-01

ไมไดเปดใชงานการต้ังคาระบบไรสาย ใหเปดการต้ังคาระบบไรสาย

- หากมีการเชื่อมตอสายเครือขายเขากับเครื่องอยู ใหถอดสายออกและเปดการต้ังคาระบบไรสาย
ของเครื่องเปน ON

ท่ีตัวเครื่อง ใหกด Settings (การต้ังคา)
กดปุม s หรือ t เพ่ือแสดง Network (เครือขาย), และจากน้ันกดปุม Network (เครือขาย)
กดปุม s หรือ t เพ่ือแสดง Network I/F (อินเทอรเฟสเครือขาย)
กดปุม Network I/F (อินเทอรเฟสเครือขาย)
กดปุม WLAN 

กดปุม 

TS-02

ไมพบแอคเซสพอยต/เราทเตอรระบบไรสาย

1. ตรวจสอบ 4 จุดตอไปน้ี

- ตรวจดูใหแนใจวาไดเปดแอคเซสพอยต/เราทเตอรระบบไรสายแลว
- ขยับเครื่องใหออกจากบริเวณท่ีมีสิ่งกีดขวาง หรือขยับเขาใกลกับแอคเซสพอยต/เราทเตอร
- วางเครื่องใหอยูภายในระยะหน่ึงเมตรจากแอคเซสพอยตระบบไรสายขณะกําลังต้ังคาการต้ังคาระบบ
ไรสาย

- หากแอคเซสพอยต/เราทเตอรระบบไรสายของคุณใชการฟลเตอรท่ีอยู MAC ใหยืนยันท่ีอยู MAC 
ของเครื่องบราเดอรท่ีใชงานไดในฟลเตอร

2. หากคุณปอน SSID และขอมลูการรักษาความปลอดภัย (SSID/วิธี Authentication/Encryption/
คียเครือขาย) ดวยตนเอง ขอมูลอาจไมถูกตอง 
ตรวจสอบ SSID และขอมูลการรักษาความปลอดภัยอีกครั้ง พรอมท้ังทําการปอนขอมูลท่ีถูกตอง
ใหมอีกครั้งหากจําเปน

ดู ฉันสามารถคนหาขอมูลการรักษาความปลอดภัยของระบบไรสาย (SSID และคียเครือขาย) 
ไดอยางไร หนา 36 เพ่ือตรวจสอบใหแนใจ
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TS-04

เครื่องของคุณไมรองรับการใชวิธี Authentication/Encryption ในแอคเซสพอยต/เราทเตอรระบบ
ไรสายท่ีเลือกไว

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

วิธี Authentication วิธีการเขารหัสลับ

WPA-สวนตัว
TKIP
AES

WPA2-สวนตัว AES

เปด
WEP

ไมมี (ไมมีการเขารหัสลับ)
คียท่ีใชรวมกัน WEP

หากคุณไมสามารถแกไขปญหาได การต้ังคา SSID หรอืเครือขายท่ีคุณปอนอาจไมถูกตอง
ตรวจสอบการต้ังคาเครือขายแบบไรสายอีกครั้ง

ดู ฉันสามารถคนหาขอมูลการรักษาความปลอดภัยของระบบไรสาย (SSID และคียเครือขาย) 
ไดอยางไร หนา 36 เพ่ือตรวจสอบใหแนใจ

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

TS-05

ขอมูลการรักษาความปลอดภัย (SSID/คียเครือขาย) ไมถูกตอง
ตรวจสอบขอมูล SSID และการรกัษาความปลอดภัย (คียเครือขาย) อีกครั้ง
หากเราทเตอรของคุณใช WEP Encryption ใหปอนคียท่ีใชเปนคีย WEP แรก เครื่องบราเดอรของคุณ
รองรบัการใชคีย WEP แรกเทาน้ัน

ดู ฉันสามารถคนหาขอมูลการรักษาความปลอดภัยของระบบไรสาย (SSID และคียเครือขาย) 
ไดอยางไร หนา 36 เพ่ือตรวจสอบใหแนใจ

TS-06

ขอมูลการรักษาความปลอดภัยของระบบไรสาย (วิธี Authentication/Encryption/คียเครือขาย) 
ไมถูกตอง
ตรวจสอบขอมูลการรักษาความปลอดภัยระบบไรสาย (วิธี Authentication/วิธีการเขารหัสลับ/ 
คียเครอืขาย) ในตาราง TS-04 อีกครั้ง
หากเราทเตอรของคุณใช WEP Encryption ใหปอนคียท่ีใชเปนคีย WEP แรก เครื่องบราเดอรของคุณ
รองรบัการใชคีย WEP แรกเทาน้ัน

ดู ฉันสามารถคนหาขอมูลการรักษาความปลอดภัยของระบบไรสาย (SSID และคียเครือขาย) 
ไดอยางไร หนา 36 เพ่ือตรวจสอบใหแนใจ

TS-07

เครื่องตรวจไมพบแอคเซสพอยต/เราทเตอรระบบไรสายท่ีมี WPS หรอื AOSS™ ท่ีเปดใชงานอยู

หากคุณตองการต้ังคาการต้ังคาระบบไรสายดวย WPS หรือ AOSS™ คุณจําเปนตองใชงาน
ท้ังเครื่องของคุณและแอคเซสพอยต/เราทเตอรระบบไรสายของคุณ
ตรวจสอบวาแอคเซสพอยต/เราทเตอรระบบไรสายรองรับ WPS หรือ AOSS™ และลองเริ่มตนอีกครั้ง

หากคุณไมทราบวิธีการใชงานแอคเซสพอยต/เราทเตอรระบบไรสายดวย WPS 
หรือ AOSS™ ใหดูเอกสารท่ีใหมาพรอมกับแอคเซสพอยต/เราทเตอรระบบ
ไรสายของคุณ สอบถามผูผลิตแอคเซสพอยต/เราทเตอรของคุณ หรือ
สอบถามผูดูแลระบบเครือขายของคุณ

TS-08

ตรวจพบแอคเซสพอยตมากกวาสองจุดท่ีมีการเปดใชงาน WPS หรือ AOSS™ อยู

- ตรวจสอบวามีแอคเซสพอยต/เราทเตอรเพียงตัวเดียวภายในชวงระยะท่ีมีการเปดใชงานวิธี WPS 
หรอื AOSS™ อยูและลองอีกครั้ง

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

21 กอนการติดต้ัง

ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดเปดคอมพิวเตอรของคุณแลว
พรอมท้ัง ทําการล็อกออนในฐานะผูดูแลระบบ

22 ติดต้ัง MFL-Pro Suite

a ใสแผนซีดีรอมการติดต้ังท่ีใหมาพรอมกับเครือ่ง
ลงในไดรฟซีดีรอม หากหนาจอแสดงชื่อรุน
ปรากฏข้ึน ใหเลือกเครื่องของคุณ หากหนาจอ
แสดงภาษาปรากฏข้ึนใหเลือกภาษาของคุณ 

b เมนูหลักของแผนซีดีรอมจะปรากฏข้ึน

คลิกท่ี Install MFL-Pro Suite (ติดต้ัง MFL-Pro 
Suite) และคลิก Yes (ใช) หากคุณยอมรับในขอ
ตกลงเก่ียวกับลิขสิทธ์ิ จากน้ัน ใหคุณปฏิบัติตาม
คําแนะนําบนหนาจอ

c เลือกท่ี Wireless Network Connection 
(การเชื่อมตอเครือขายแบบไรสาย) แลวคลิก Next 
(ถัดไป)

ขอควรจํา 
หากมีการเปดใชงานโปรแกรมอยู ใหปดโปรแกรม
เหลาน้ันลงไปกอน

หมายเหตุ
• หนาจออาจแตกตางกันไป ท้ังน้ีข้ึนอยูกับระบบ
ปฏิบัติการของคุณ

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

* สําหรับผูใชในฮองกง/ไตหวัน แผนซีดีรอมจะรวม Presto! 
PageManager แทน Nuance™ PaperPort™12SE

หมายเหตุ

• สําหรบัระบบปฏิบัติการ Windows Vista® และ 
Windows® 7 เมื่อหนาจอการควบคุมบัญชีผูใช
ปรากฏข้ึน ใหคลิก Continue (ตอ) หรือ Yes (ใช)

• หากหนาจอบราเดอรไมปรากฏข้ึนโดยอัตโนมัติ 
ใหคุณไปยัง My Computer (คอมพิวเตอร
ของฉัน) หรือ Computer (คอมพิวเตอร) จากน้ัน 
ใหคุณดับเบิ้ลคลิกท่ีไอคอนแผนซีดีรอม แลว
ดับเบิ้ลคลิกท่ี start.exe
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d เมื่อหนาจอน้ีปรากฏข้ึน ใหเลือก Change the 
Firewall port settings to enable network 
connection and continue with the 
installation. (Recommended) (เปล่ียน
การต้ังคาพอรตไฟรวอลเพ่ือเปดใชงานการเชื่อมตอ
เครือขายและดําเนินการติดต้ังตอไป (แนะนํา)) 
แลวคลิก Next (ถัดไป)

หากคุณกําลังใชงานไฟรวอลลอ่ืนท่ีไมใชไฟรวอลล 
โปรแกรม Windows® หรือปดไฟรวอลลโปรแกรม 
Windows® หนาจอน้ีอาจปรากฏข้ึน

โปรดดูคําแนะนําท่ีใหมากับซอฟตแวรไฟรวอลล 
เพ่ือดูขอมูลเก่ียวกับวิธีการเพ่ิมพอรตเครือขาย
ตอไปน้ี

 สําหรับการสแกนเครือขาย ใหเพ่ิม UDP พอรต 
54925

 สําหรับการรับโทรสารดวยเครื่อง PC ผาน
เครือขาย ใหเพ่ิม UDP พอรต 54926

 หากคุณยังคงพบปญหาเก่ียวกับการเชื่อมตอ
เครือขาย ใหเพ่ิม UDP พอรต 137 และ 161

e เลือกเครื่องของคุณจากรายการ แลวคลิก Next 
(ถัดไป)

f การติดต้ังไดรเวอรบราเดอรจะเริ่มตนโดยอัตโนมัติ 
หนาจอการติดต้ังอีกหนาจอหน่ึงจะปรากฏข้ึนตามกัน

g ถาหนาจอ Environmental Advice for 
Imaging Equipment (คําแนะนําสภาพแวดลอม 
สําหรบัอุปกรณสรางภาพ) ปรากฎข้ึน ใหคลิก Next 
(ถัดไป)

h เมื่อหนาจอ On-Line Registration 
(การลงทะเบียนออนไลน) ปรากฏข้ึน ใหทําตาม
คําแนะนําบนหนาจอท่ีปรากฏ คลิก Next (ถัดไป)

i หากคุณไมตองการต้ังคาเครื่องพิมพของคุณเปน
เครือ่งพิมพเริ่มตน ใหยกเลิกการทําเครื่องหมายท่ี 
Set as Default Printer (ต้ังเปนเครื่องพิมพ
เริ่มตน) แลวคลิก Next (ถัดไป)

หมายเหตุ
• หากไมพบเครื่องของคุณบนเครือขาย ใหยืนยันการ
ต้ังคาเครอืขายของคุณโดยทําตามคําแนะนําบนหนา
จอ หากคุณพบปญหาน้ีใหไปยังข้ันตอนท่ี 19-b 
ในหนา 30 และติดต้ังการเชื่อมตอแบบไรสาย
อีกครั้ง

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

ขอควรจํา 
หามยกเลิกหนาจอใดๆ ระหวางการติดต้ัง อาจใชเวลา
สักครูกวาท่ีทุกหนาจอจะปรากฏข้ึน

หมายเหตุ

สําหรับ Windows Vista® และ Windows® 7 เมือ่
หนาจอ Windows® Security ปรากฏข้ึน ใหคลิกท่ีชอง
ใสเครื่องหมาย และคลิก Install  (ติดต้ัง) เพ่ือใหการ
ติดต้ังเสร็จสมบูรณอยางถูกตอง
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23 ส้ินสุดการทํางานและ
รีสตารต

a คลิก Finish (สิ้นสุด) เพ่ือรสีตารตคอมพิวเตอร 
ซ่ึงหลังจากท่ีคุณทําการรีสตารตคอมพิวเตอรแลว 
คุณจําเปนตองทําการล็อกออนในฐานะผูดูแลระบบ

b หนาจอตอไปน้ีจะปรากฏข้ึน

• เมื่อหนาจอ Software Update Setting 
(การต้ังคาการอัพเดตซอฟตแวร) ปรากฏข้ึน 
ใหเลือกการต้ังคาการอัพเดตซอฟตแวรท่ีคุณ
ตองการ แลวคลิก OK (ตกลง)

• เมื่อโปรแกรมการคนควาและสนับสนุนผลิตภัณฑ
ของบราเดอรปรากฏข้ึน ใหเลือกการต้ังคาท่ีคุณ
ตองการ แลวทําตามคําแนะนําบนหนาจอ

24 ติดต้ัง MFL-Pro Suite 
บนคอมพิวเตอรเคร่ืองอื่น
เพ่ิมเติม 
(ถาจําเปน)

หากคุณตองการใชเครื่องของคุณรวมกับคอมพิวเตอร
หลายเครื่องบนเครอืขาย ใหติดต้ัง MFL-Pro Suite 
ในคอมพิวเตอรแตละเครื่อง ไปยังข้ันตอนท่ี 21 ในหนา 38

หากตองการติดต้ังแอพพลิเคช่ันตัวเลือก:

ตอจากนี้ไปยัง
หนา 44

หมายเหตุ
• หากมีขอความแสดงความผิดพลาดปรากฏข้ึน
ระหวางการติดต้ังซอฟตแวร ใหรัน Installation 
Diagnostics (การวิเคราะหปญหาเก่ียวกับ

การติดต้ัง) ซ่ึงอยูใน Start (เริ่ม)/
All Programs (โปรแกรมท้ังหมด)/Brother/
MFC-JXXX (ซ่ึง MFC-JXXX หมายถึงชื่อรุน
ของคุณ)

• หนาตาง Windows® Security หรือซอฟตแวร
ปองกันไวรัสอาจปรากฏข้ึนเมื่อใชงานเครื่องหรือ
ซอฟตแวรของเครื่อง ท้ังน้ีข้ึนอยูกับการต้ังคาการ
รักษาความปลอดภัยของคุณ โปรดอนุญาตให
ดําเนินการตอไป

หมายเหตุ
การอัพเดตซอฟตแวรและโปรแกรมการคนควาและ
สนับสนุนผลิตภัณฑของบราเดอร คุณจําเปนตอง
เชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอรเขากับระบบอินเทอรเน็ต

หมายเหตุ

ใบอนุญาตเครือขาย (Windows®) 
ผลิตภัณฑน้ีประกอบดวยใบอนุญาตเครื่อง PC สําหรับ
ผูใชสูงสุด 2 คน ใบอนุญาตน้ีสนับสนุนการติดต้ัง 
MFL-Pro Suite รวมถึง Nuance™ PaperPort™ 12SE 
บนเครือ่ง PC สูงสุด 2 เครื่องในเครือขาย หากคุณ
ตองการใชเครื่อง PC มากกวา 2 เครือ่งท่ีมีการติดต้ัง 
Nuance™ PaperPort™ 12SE ไว โปรดซ้ือชุด Brother 
NL-5 ซ่ึงมีชุดสัญญาใบอนุญาตเครื่อง PC หลายสิทธ์ิ 
สําหรับผูใชเพ่ิมเติมไดถึง 5 คน ในการซ้ือชุด NL-5 
ใหติดตอสวนงานบริการลูกคาของบราเดอรหรือตัวแทน
จําหนายบราเดอรในทองถิ่นของคุณ  

สิ้นสุด การติดต้ังเสร็จสมบูรณแลว

หมายเหตุ
ไดรเวอรเครื่องพิมพ XML Paper Specification 
(ขอมูลจําเพาะของกระดาษ XML) 
ไดรเวอรเครื่องพิมพ XML Paper Specification (ขอมลู
จําเพาะของกระดาษ XML) เปนไดรเวอรท่ีเหมาะ
สําหรับ Windows Vista® และ Windows® 7 เปน
อยางยิ่งเมื่อพิมพจากแอพพลิเคชั่นท่ีใชเอกสาร XML 
Paper Specification (ขอมูลจําเพาะของกระดาษ XML) 
โปรดดาวนโหลดไดรเวอรลาสุดไดดวยการเขาใช 
Brother Solutions Center ท่ี 
http://solutions.brother.com/

http://solutions.brother.com/
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ติดตั้งไดรเวอรและซอฟตแวร (Mac OS X v10.5.8, 10.6.x, 10.7.x) 

21 กอนการติดต้ัง

ตรวจสอบใหแนใจวาเครือ่งของคุณไดเสียบสายไฟ และ
เปดเครือ่ง Macintosh แลว  พรอมท้ัง ทําการล็อกออน
ในฐานะผูดูแลระบบ

22 ติดต้ัง MFL-Pro Suite

a ใสแผนซีดีรอมการติดต้ังท่ีใหมาพรอมกับเครือ่ง
ลงในไดรฟซีดีรอม

b ดับเบิ้ลคลิกท่ีไอคอน Start Here OSX (OSX 
เริ่มตนท่ีน่ี) เพ่ือติดต้ัง หากหนาจอแสดงชื่อรุน
ปรากฏข้ึน ใหเลือกเครื่องของคุณ 

 

c เลือก Wireless  Network Connection 
(การเชื่อมตอเครือขายแบบไรสาย) แลวคลิก Next 
(ถัดไป)

d เลือกเครื่องของคุณจากรายการ แลวคลิก Next 
(ถัดไป)

e เลือกเครื่องของคุณจากรายการ แลวคลิก OK 
(ตกลง)

หมายเหตุ

สําหรับผูใช Mac OS X v10.5.0 ถึง 10.5.7 ใหอัพเกรด
เปน Mac OS X v10.5.8 - 10.7.x หมายเหตุ

หากการต้ังคาระบบไรสายลมเหลว หนาจอ Wireless 
Device Setup Wizard (วิซารดการติดต้ังอุปกรณ
ไรสาย) จะปรากฏข้ึน ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ 
เพ่ือดําเนินการต้ังคาระบบไรสายใหเสร็จสมบูรณ
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f การติดต้ังไดรเวอรบราเดอรจะเริ่มตนโดยอัตโนมัติ 
โปรดรอซอฟตแวรเพ่ือติดต้ัง

g เมื่อหนาจอน้ีปรากฏข้ึน ใหคลิก Add Printer 
(เพ่ิมเครื่องพิมพ)

เลือกเครือ่งของคุณจากรายการ คลิก Add (เพ่ิม) 
และจากน้ันคลิก Next (ถัดไป) 

h เมื่อหนาจอน้ีจะปรากฏข้ึน ใหคลิก Next (ถัดไป)

การติดต้ัง MFL-Pro Suite เสร็จสมบูรณแลว 
ไปยังขั้นตอนที่ 23  

หมายเหตุ

• คุณสามารถคนหาท่ีอยู MAC ของเครื่อง (ท่ีอยู 
Ethernet) และท่ีอยู IP ไดดวยการพิมพรายงาน
การต้ังคาเครือขาย uuNetwork User’s Guide 
(คูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช): Printing the Network 
Configuration Report (การพิมพรายงานการต้ังคา
เครอืขาย)

• หากหนาจอน้ีปรากฏข้ึน ใหคลิก OK (ตกลง)
 

ปอนชื่อของ Macintosh ยาวไมเกิน 15 ตัวอักษร
 

หากคุณตองการใชคุณลักษณะสแกนโดยตรง
จากเครื่องของคุณเพ่ือทําการสแกนผานเครือขาย 
คุณตองทําเครือ่งหมายท่ีชอง Register your 
computer with the “Scan To” function on 
the machine (ลงทะเบียนคอมพิวเตอรของคุณ
ดวยฟงกชั่น “สแกนไปยัง” ท่ีเครื่อง) 
คลิก OK (ตกลง) ไปยัง g

ชื่อท่ีคุณปอนจะปรากฏข้ึนบนหนาจอสัมผัสของ
เครือ่ง เมือ่คุณกดปุม Scan (สแกน) และเลือก
ตัวเลือกสแกน (uuSoftware User’s Guide (คูมือ
ซอฟตแวรสําหรับผูใช): Network Scanning 
(การสแกนเครอืขาย))
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23 ดาวนโหลดและติดต้ัง 
Presto! PageManager

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

a ในหนาจอ Brother Support (การรองรับของ
บราเดอร) ใหคลิก Presto! PageManager เพ่ือ
ไปยังไซตดาวนโหลด Presto! PageManager และ
ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ 

24 ติดต้ัง MFL-Pro Suite 
บนคอมพิวเตอรเคร่ืองอื่น
เพ่ิมเติม 
(ถาจําเปน)

หากคุณตองการใชเครื่องของคุณรวมกับคอมพิวเตอร
หลายเครื่องบนเครือขาย ใหติดต้ัง MFL-Pro Suite 
ในคอมพิวเตอรแตละเครือ่ง ไปยังข้ันตอนท่ี 21 ใน 
หนา 41

สิ้นสุด การติดต้ังเสร็จสมบูรณแลว
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Windows®ติดตั้งแอพพลิเคช่ันตัวเลือก

1 ติดต้ังแอพพลิเคชัน่
ตัวเลือก

FaceFilter Studio และ BookScan & 
Whiteboard Suite ไดรับการสนับสนุนจาก 
Reallusion, Inc
FaceFilter Studio เปนแอพพลิเคชั่นการพิมพภาพ
แบบไรขอบท่ีงายตอการใชงาน
BookScan Enhancer (ตัวปรับการสแกนหนังสือ) เปน
แอพพลิเคชั่น ท่ีชวยใหคุณทําการแกไขภาพหนังสือ
ท่ีสแกนมาไดโดยอัตโนมัติ
Whiteboard Enhancer (ตัวปรับภาพจากไวทบอรด) 
เปนแอพพลิเคชั่นท่ีชวยใหคุณขจัดสิ่งท่ีไมตองการออก 
และปรบัตัวหนังสือและภาพจากรูปถายท่ีถายจากไวทบอรด
ใหชัดเจนข้ึน

a เปดเมนูหนาแรกอีกครัง้ดวยการนําแผนซีดีรอม
ออกมาแลวใสใหม หรือดับเบิ้ลคลิกท่ีโปรแกรม 
start.exe จากโฟลเดอรหลัก

b เมนูหลักของแผนซีดีรอมจะปรากฏข้ึน เลือกภาษา
ของคุณ แลวเลือก Additional Applications 
(แอพพลิเคชั่นเพ่ิมเติม)

c คลิกปุมของแอพพลิเคชั่นท่ีคุณตองการติดต้ัง

d ยอนกลับไปยังหนาจอ Additional Applications 
(แอพพลิเคชั่นเพ่ิมเติม) เพ่ือติดต้ังแอพพลิเคชั่นอ่ืน
เพ่ิมเติม

2 ติดต้ังคําอธบิาย 
FaceFilter Studio

หากตองการรบัคําแนะนําเก่ียวกับวิธีการใชงาน 
FaceFilter Studio ใหดาวนโหลดและติดต้ังคําอธิบาย 
FaceFilter Studio*
* สําหรับผูใชในฮองกง/ไตหวัน แผนซีดีรอมจะมีคําอธิบาย 

FaceFilter Studio ใหมาดวย  ดูที่หมายเหตุดานลาง

a ในการรัน FaceFilter Studio ใหไปยัง 
Start(เริ่ม)/All Programs (โปรแกรม

ท้ังหมด)/Reallusion/FaceFilter Studio 
ในคอมพิวเตอรของคุณ

b คลิก Check for Updates (ตรวจสอบการอัพเดต) 
บนหนาจอ

c คลิกปุม Download (ดาวนโหลด) และเลือก
โฟลเดอรท่ีจะบันทึกไฟล

d ปด FaceFilter Studio กอนท่ีเริม่โปรแกรมการติดต้ัง
คําอธิบาย FaceFilter Studio  
ดับเบิ้ลคลิกไฟลท่ีดาวนโหลดจากโฟลเดอรท่ีคุณ
ระบุและทําตามคําแนะนําบนหนาจอสําหรบัการ
ติดต้ัง

หมายเหตุ
• ตองเปดเครื่องและเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร
• บางแอพพลิเคชั่นตองเขาใชอินเทอรเน็ต
• ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดทําการล็อกออนในฐานะ
ผูดูแลระบบ

• แอพพลิเคชั่นน้ีไมสามารถใชไดกับ Windows 
Server® รุน 2003/2008

หมายเหตุ
คุณสามารถไปท่ีหนาเว็บการอัพเดต Reallusion ได 
โดยการคลิกปุม  ท่ีมุมบนดานขวาของหนาจอ

หมายเหตุ
ในการดูคําอธิบาย FaceFilter Studio ท้ังหมด ใหไปท่ี 

Start (เริ่ม)/All Programs (โปรแกรม
ท้ังหมด)/Reallusion/FaceFilter Studio/
FaceFilter Studio Help (คําอธิบาย FaceFilter 
Studio) ในคอมพิวเตอรของคุณ
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สําหรับผูใชระบบ Network

การตั้งคาเครือขายใหกลับไปเปนคาเร่ิมตนท่ีมาจากโรงงานใหม
เมื่อตองการเรยีกคืนการต้ังคาเครือขายท้ังหมดของเซิรฟเวอรการพิมพ/การสแกนภายในใหเปนคาเริ่มตนท่ีมาจากโรงงาน 
โปรดทําตามข้ันตอนดานลาง

a ตรวจสอบวาเครือ่งไมไดทํางานอยู จากน้ันใหถอดสายเคเบิลท้ังหมดออกจากเครือ่ง (ยกเวนสายไฟ)

b กดปุม Settings (การต้ังคา)

c กดปุม s หรือ t เพ่ือแสดง Network (เครือขาย), และจากน้ันกดปุม Network (เครือขาย)

d กดปุม s หรือ t เพ่ือแสดง Network Reset (ต้ังคาเครือขายใหม) และจากน้ันกด Network Reset (ต้ังคา
เครือขายใหม)

e กดปุม Yes (ใช)

f กดปุม Yes (ใช) คางไวเปนเวลา 2 วินาทีเพ่ือยืนยัน

g เครื่องจะรีสตารท ใหเชื่อมตอสายเคเบิลกลับท่ีเดิมเมือ่การดําเนินการน้ีเสร็จสมบูรณ

การใสขอความในการตั้งคาระบบไรสาย
ปุมแตละปุมบนหนาจอสัมผัสสามารถกําหนดตัวอักษรไดสูงสุด 4 ตัวอักษร คุณสามารถเขาใชตัวอักษรท่ีตองการไดดวยกดปุม
ซํ้าๆ อยางถูกตอง

กด  เพ่ือเลือกระหวางตัวอักษร ตัวเลข และตัวอักษรพิเศษ (ตัวอักษรท่ีสามารถใชไดอาจแตกตางกันไป ข้ึนอยูกับประเทศ
ของคุณ)

การแทรกชองวาง

หากตองการใสชองวาง กด  จากน้ันกดปุมชองวาง  หรือ 

ตัวอักษรซ้ํา
หากคุณตองการปอนตัวอักษรซ่ึงบนปุมเดียวกันกับตัวอักษรกอนหนา ใหกดปุม c เพ่ือเล่ือนเคอรเซอรไปทางขวา

การแกไข
หากคุณปอนตัวอักษรไมถูกตองและตองการแกไข ใหกด  เพ่ือลบ และปอนตัวอักษรท่ีถูกตองอีกครั้ง 



วัสดุการพิมพ

www.brotherearth.com

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

ตลับหมึก

1 สําหรับประเทศออสเตรเลียและประเทศอืน่ในโอเชียเนีย
2 สําหรับประเทศอื่นๆ

เคร่ืองหมายการคา
โลโก Brother เปนเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของบริษัท Brother Industries จํากัด
Brother เปนเคร่ืองหมายการคาของบริษัท Brother Industries จํากัด
Windows, Windows Vista และ Windows Server เปนเคร่ืองหมายการคาจดทะเบยีนหรือเคร่ืองหมายการคาของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกา
และ/หรือประเทศอ่ืน
Macintosh และ Mac OS เปนเคร่ืองหมายการคาของ Apple Inc. จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืน
Nuance, โลโก Nuance, PaperPort และ ScanSoft เปนเคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ Nuance Communications, Inc. หรือบริษัท
ในเครือในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอ่ืน
FaceFilter Studio เปนเคร่ืองหมายการคาของ Reallusion, Inc.
AOSS เปนเคร่ืองหมายการคาของ Buffalo Inc.
Wi-Fi และ Wi-Fi Protected Access (WPA) เปนเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance
Wi-Fi Protected Setup และ Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) เปนเคร่ืองหมายการคาของ Wi-Fi Alliance
บริษัทเจาของซอฟตแวรท่ีไดอางถึงในคูมือฉบับนี้มีสัญญาใบอนุญาตการใชซอฟตแวรท่ีกําหนดไวเปนการเฉพาะสําหรับโปรแกรมท่ีเปนกรรมส ิทธิ์ของบริษัทนั้นๆ
ช่ือการคาและช่ือผลิตภัณฑของบริษัทใดๆ ท่ีปรากฏบนผลติภัณฑเอกสารท่ีเกี่ยวของและเอกสารอ่ืนๆ ของ Brother เปนเคร่ืองหมาย
การคาและเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของบริษัทท่ีเกี่ยวของดังกลาวท้ังหมด
ประกาศการรวบรวมขอมูลและการจดัพิมพเผยแพร
ภายใตการควบคุมดูแลของบริษัท Brother Industries จํากัด จึงไดมกีารรวบรวมขอมลูและจัดพิมพเผยแพรคูมือฉบบันี้ข้ึน ซ่ึงครอบคลุมรายละเอียดและขอมลูจําเพาะ
ลาสุดของผลิตภัณฑ
เนื้อหาในคูมอืนี้และขอมูลจําเพาะของผลิตภัณฑนี้ สามารถเปล่ียนแปลงไดโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
บราเดอรขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงขอมลูจําเพาะและขอมูลตางๆ ภายในคูมอืนี้ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา และจะไมรับผิดชอบตอความเสียหาย 
(รวมถึงผลท่ีตามมา) ท่ีเกิดจากขอมูลท่ีแสดงไวในคูมือนี้ รวมท้ังไมรับผดิชอบตอความผิดพลาดดานการพิมพและขอผิดพลาดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับสิ่งพิมพนี้
ลิขสิทธิ์และใบอนุญาต
©2012 บริษัท Brother Industries จํากัด ขอสงวนลิขสิทธิ์
ผลิตภัณฑนี้ประกอบการซอฟตแวรท่ีพัฒนาโดยผูขายตอไปนี้:
©1983-1998 PACIFIC SOFTWORKS, INC. ขอสงวนลิขสิทธิ์
©2008 Devicescape Software, Inc. ขอสงวนลิขสิทธิ์
ผลิตภัณฑนี้ประกอบดวยซอฟตแวร “KASAGO TCP/IP” ท่ีพัฒนาโดย ZUKEN ELMIC,Inc.

สีชมพู 
(ปริมาณการพิมพสูง)

สีฟา 
(ปริมาณการพิมพสูง)

สีเหลือง 
(ปริมาณการพิมพสูง)

สีดํา 
(ปริมาณการพิมพสูง)

LC133M 1, LC563M 2 LC133C 1, LC563C 2 LC133Y 1, LC563Y 2 LC133BK 1, LC563BK 2 

สีชมพู 
(ปริมาณการพิมพสูงพิเศษ)

สีฟา 
(ปริมาณการพิมพสูงพิเศษ)

สีเหลือง 
(ปริมาณการพิมพสูงพิเศษ)

สีดํา 
(ปริมาณการพิมพสูงพิเศษ)

LC135XLM 1, LC565XLM 2 LC135XLC 1, LC565XLC 2 LC135XLY 1, LC565XLY 2 LC137XLBK 1, LC567XLBK 2 

Innobella™ คืออะไร?
Innobella™ คอืวัสดุการพิมพของแทจากทางบราเดอร
ความหมายของ “Innobella™” น้ันเปนการ ผสมผสานระหวางคําสองคําคือ “นวัตกรรม” และ 
“ความสวยงาม (ในภาษาอิตาลี)” กอเกิดเปนเทคโนโลยีใหมท่ีสงผลลัพธใหงานพิมพของคณุ
เสมือนมีชีวิต สวยคมสมจริงทุกมิต ิพรอมท้ังสามารถเก็บความทรงจําไดยาวนานตามท่ีคุณตองการ 
ท้ังน้ัน เพื่องานพิมพท่ีมีคุณภาพสูงสุดพรอมท้ังการทํางานรวมกันอยางลงตัวสําหรับเคร่ืองบราเดอร
ของคุณ เจาะจงเลือกเทคโนโลยีหมึกพิมพและกระดาษ Innobella จากบราเดอร เทาน้ัน

สรางแรงบันดาลใจใหมใหมใหกับตัวคุณ หากคุณเลือกใชระบบปฏิบัติการ Windows® ใหดับเบิ้ลคลิกท่ีไอคอน 
Brother CreativeCentre บนเดสกทอปเพ่ือเขาถึงเว็บไซตท่ีมีไอเดียและแหลงขอมูลสําหรับการใชงานระดับบุคคล
หรือระดับมืออาชีพ

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

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