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การใชเอกสารคูมือ
ขอบคุณที่เลือกซื้อเครื่องพิมพ Brother!
การอานเอกสารคูม
 ือนี้จะชวยใหคุณใชงานเครื่องพิมพของคุณไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

สัญลักษณและรูปแบบที่ใชในเอกสารคูมือ
สัญลักษณและรูปแบบที่ใชในเอกสารคูม
 ือมีดงั นี้:

คําเตือน

คําเตือน
แสดงสถานการณที่อาจเกิดอันตรายซึ่งหากไมหลีกเลี่ยงอาจสงผลใหเสียชีวิตหรือบา
ดเจ็บรายแรง

ขอควรจํา

ขอควรจํา
แสดงสถานการณที่อาจเกิดอันตรายซึ่งหากไมหลีกเลี่ยงอาจสงผลใหทรัพยสินเสียหา
ยหรือสูญเสียฟงกชั่นการใชงานผลิตภัณฑ

หมายเหตุ

หมายเหตุจะอธิบายวิธีแกไขสถานการณที่อาจเกิดขึ้นหรือใหคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการใ
ชงานคุณลักษณะอื่นๆ
ไอคอนอันตรายจากระบบไฟฟา
แจงเตือนใหคุณระวังอันตรายจากไฟฟาช็อตที่อาจเกิดขึ้น
ไอคอนอันตรายจากไฟไหม แจงเตือนใหคณ
ุ ระวังอันตรายจากไฟไหม

ไอคอนพื้นผิวรอน แจงเตือนการหามสัมผัสชิ้นสวนของเครือ
่ งที่รอน

ไอคอนหาม แสดงการหามดําเนินการ

ตัวหนา

แบบอักษรตัวหนา แสดงปุมบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพหรือหนาจอคอมพิวเตอร

ตัวเอียง

แบบอักษรตัวเอียง เนนประเด็นสําคัญหรือแนะนําใหคุณอานหัวขอที่เกี่ยวของ

Courier New

แบบอักษร Courier New ใชกับขอความที่แสดงบนหนาจอแสดงผลแบบ LCD
ของเครือ
่ ง
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การเขาถึงโปรแกรมอรรถประโยชนของ Brother (Windows®)
Brother Utilities
เปนตัวเปดใชแอพพลิเคชั่นที่ชวยใหเขาถึงแอพพลิเคชั่นทั้งหมดของ Brother
ที่ติดตัง้ อยูบนอุปกรณของคุณไดโดยสะดวก

a

(Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008 และ
Windows Server® 2008 R2)
คลิก
Start (เริม
่ ) > All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) > Brother >
Brother Utilities
(Windows® 8 และ Windows Server® 2012)
แตะหรือคลิก

(Brother Utilities) บนหนาจอ Start (เริม
่ ตน) หรือเดสกท็อป

(Windows® 8.1 และ Windows Server® 2012 R2)
เลื่อนเมาสของคุณไปที่มม
ุ ขวาลางของหนาจอ เริ่ม และคลิก
(ถาคุณกําลังใชอุปกรณระบบสัมผัส
ใหรด
ู ขึ้นจากดานลางของหนาจอ เริ่ม เพื่อแสดงหนาจอ โปรแกรม) เมือ
่ หนาจอ โปรแกรม ปรากฏขึ้น
ใหแตะหรือคลิก

(Brother Utilities)

b

เลือกเครื่องของคุณ

c

เลือกการทํางานที่คุณตองการใช

iii
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1 แผนรองถาดกระดาษของถาดรองรับเอกสารออกแบบควำหนา (แผนรองถาดกระดาษ)
2 แผงควบคุมพรอมหนาจอแสดงผลแบบ LCD
3 อินเตอรเฟสการพิมพโดยตรงจาก USB
4 ปุมปลอยฝาครอบดานหนา
5 ฝาครอบดานหนา
6 ถาดใสกระดาษ
7 ถาดรองรับเอกสารออกแบบคว่ําหนา
8 ถาดปอนกระดาษอเนกประสงค (ถาด MP)
9 ฝาครอบดานหลัง (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา เมือ
่ เปดฝา)
10 อุปกรณเชื่อมตอไฟ AC
11 อุปกรณเชื่อมตอ USB
12 พอรต 10BASE-T/100BASE-TX

หมายเหตุ
ภาพประกอบสวนใหญในคูมอ
ื ผูใชนี้เปนรุน HL-L8350CDW

1

วิธีการพิมพ

กระดาษและสื่อสิ่งพิมพอื่นๆ ที่ใชรวมกับเครื่องพิมพได

1

1

คุณภาพการพิมพอาจแตกตางกันขึ้นอยูกับชนิดของกระดาษที่คุณใช
ชนิดของสื่อสิ่งพิมพที่คณ
ุ สามารถใชรว มกับเครื่องพิมพไดมีดงั ตอไปนี้ กระดาษธรรมดา กระดาษชนิดบาง
กระดาษชนิดหนา กระดาษชนิดหนาพิเศษ กระดาษปอนด กระดาษรีไซเคิล ฉลาก ซองจดหมาย หรือกระดาษเคลือบมัน
(ดูที่ สื่อสิ่งพิมพ uu หนา 206)
เพื่อใหไดคุณภาพการพิมพที่ดท
ี ี่สุด ทําตามคําแนะนําดานลางนี้:
 หามบรรจุกระดาษตางชนิดในถาดใสกระดาษพรอมกัน เนื่องจากอาจทําใหกระดาษติดหรือการปอนกระดาษผิดพลาด
 เพื่อใหผลการพิมพถูกตอง
คุณตองเลือกขนาดกระดาษในซอฟตแวรแอพพลิเคชันของคุณเปนขนาดเดียวกันกับกระดาษในถาด
 หลีกเลีย
่ งการสัมผัสพื้นผิวกระดาษสวนที่พม
ิ พหลังจากพิมพออกทันที
 กอนซื้อกระดาษจํานวนมาก
ทดลองใสกระดาษจํานวนเล็กนอยเพื่อตรวจสอบวากระดาษที่ใชเหมาะสมในการใชงานกับเครือ
่ ง

ชนิดและขนาดกระดาษ

1

เครือ
่ งพิมพจะปอนกระดาษจากถาดกระดาษมาตรฐาน ถาดปอนกระดาษอเนกประสงค
หรือถาดปอนกระดาษเสริมดานลางที่ไดรับการติดตัง้ ไว
ชื่อถาดกระดาษในไดรเวอรเครื่องพิมพและในคูม
 ือนี้มีดงั นี้:
ถาด

ชื่อ

ถาดใสกระดาษ

ถาดที่ 1

ชุดถาดปอนกระดาษเสริมดานลาง

ถาดที่ 2

ถาดปอนกระดาษอเนกประสงค

ถาด MP

ความจุของถาดใสกระดาษ
ถาดใสกระดาษ
(ถาดที่ 1)

ขนาดกระดาษ

ชนิดของกระดาษ

จํานวนแผน

A4, Letter, Legal, B5 (JIS),
Executive, A5,
A5 (Long Edge), A6, Folio 1

กระดาษธรรมดา
กระดาษชนิดบางและ
กระดาษรีไซเคิล

สูงสุด 250 แผน

กระดาษธรรมดา กระดาษชนิดบาง
กระดาษชนิดหนา
กระดาษชนิดหนาพิเศษ
กระดาษรีไซเคิล กระดาษปอนด
ฉลาก ซองจดหมาย
ซองจดหมายชนิดบาง
ซองจดหมายชนิดหนา
และกระดาษเคลือบมัน 2

สูงสุด 50 แผน

กระดาษธรรมดา
กระดาษชนิดบางและ
กระดาษรีไซเคิล

สูงสุด 500 แผน

ถาดปอนกระดาษอเนก ความกวาง:
ประสงค (ถาด MP)
76.2 ถึง 215.9 มม.
ความยาว:
127 ถึง 355.6 มม.

ถาดปอนกระดาษเสริม
ดานลาง (ถาดที่ 2)

A4, Letter, Legal, B5(JIS),
Executive, A5, Folio 1

1

ขนาดของ Folio คือ 215.9 x 330.2 มม.

2

บรรจุกระดาษเคลือบมันเพียงหนึ่งแผนในถาด MP

80 แกรม

80 แกรม
ซองจดหมาย 3 ซอง
กระดาษเคลือบมัน 1 แผน

80 แกรม

สําหรับขอกําหนดกระดาษทั้งหมด สื่อสิ่งพิมพ uu หนา 206.
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ขอกําหนดกระดาษทีแ
่ นะนําใหใช

1

1

ขอกําหนดกระดาษที่เหมาะสําหรับใชรวมกับเครือ
่ งพิมพนี้มด
ี ังนี้:
น้ําหนักมาตรฐาน

75-90 แกรม

ความหนา

80-110 m

ความเรียบผิว

สูงกวา 20 วินาที

ความเหนียว

90-150 cm3/100

แนวเสนใย

ตามแนวยาว

ความตานทานไฟฟาสถิตย

10e9-10e11 ohm

ความตานทานพื้นผิว

10e9-10e12 ohm-cm

ตัวเติม

CaCO3 (เปนกลาง)

ปริมาณเถา

ต่ํากวา 23 wt%

ความขาว

สูงกวา 80%

ความทึบแสง

สูงกวา 85%

 ใชกระดาษธรรมดาที่เหมาะสําหรับใชกับเครือ
่ งพิมพเลเซอรในงานถายเอกสาร
 ใชกระดาษหนา 75 ถึง 90 แกรม
 ใชกระดาษตามแนวที่มีคา Ph เปนกลาง และมีปริมาณความชื้นประมาณ 5%
 เครือ
่ งพิมพนี้สามารถใชกระดาษรีไซเคิลที่ตรงตามขอกําหนดจากมาตรฐาน DIN 19309
(กอนบรรจุกระดาษในเครื่องพิมพนี้ ใหดู ขอมูลสําคัญในการเลือกกระดาษของคุณ uu หนา 210)
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การจัดการและการใชกระดาษแบบพิเศษ

1

1

เครือ
่ งพิมพนี้ออกแบบมาใหทํางานไดดีกับชนิดกระดาษถายสําเนาและกระดาษปอนด อยางไรก็ตาม
ความแตกตางของกระดาษบางชนิดอาจสงผลตอคุณภาพการพิมพหรือการจัดการกระดาษ
ทดสอบตัวอยางกระดาษกอนซื้อกระดาษทุกครัง้ เพื่อใหมั่นใจในคุณภาพการพิมพที่ตองการ
จัดเก็บกระดาษในกลองบรรจุกระดาษและปดกลองใหสนิท จัดเก็บกระดาษบนพืน
้ ราบเรียบและหางจากความชื้น
แสงแดดสองตรงและความรอน
ทําตามคําแนะนําที่สําคัญตอไปนี้เมือ
่ เลือกกระดาษ:
 อยาใชกระดาษอิงคเจ็ทเนื่องจากอาจทําใหกระดาษติดหรือทําใหเครือ
่ งพิมพเกิดความเสียหาย
 กระดาษที่นํากลับมาใชใหมตองใชน้ําหมึกที่ทนตออุณหภูมิการทํางานของตัวทําความรอนของเครือ
่ งที่ 200 C ได
 หากคุณใชกระดาษปอนด กระดาษผิวหยาบ หรือกระดาษที่มีรอยยนหรือรอยยับ
คุณภาพของกระดาษในการพิมพอาจลดลง

ชนิดของกระดาษที่ควรหลีกเลีย
่ ง

1

ขอควรจํา
กระดาษบางชนิดอาจมีคณ
ุ ภาพตาหรืออาจทําใหเครือ
่ งพิมพเกิดความเสียหาย
หามใชกระดาษตอไปนี้:
• กระดาษที่มีลวดลายมาก
• กระดาษที่เรียบลืน
่ หรือมันเงาเกินไป
• กระดาษที่มวนหรือมีรอยพับ

1
1
1 กระดาษที่มวน 2 มม. ขึ้นไปอาจทําใหกระดาษติด
• กระดาษที่มีการเคลือบผิวหรือกระดาษที่มก
ี ารตกแตงทางเคมี
• กระดาษที่ขาด มีรอยยับหรือรอยพับ
• กระดาษที่มีน้ําหนักเกินกวาขอกําหนดในคูมอ
ื นี้
• กระดาษที่เย็บดวยลวดเย็บกระดาษ
• กระดาษที่มีหวั จดหมายที่ใชสียอมอุณหภูมิต่ําหรือมีการถายภาพดวยความรอน
• กระดาษตอเนื่องหรือไมมค
ี ารบอน
• กระดาษที่ออกแบบสําหรับการพิมพอิงคเจ็ท
หากคุณใชชนิดของกระดาษตามรายการขางตน อาจสงผลใหเครือ
่ งพิมพเกิดความเสียหาย
ความเสียหายนี้ไมอยูภายใตการรับประกันหรือขอตกลงของเกีย
่ วกับการใหบริการของ Brother
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ซองจดหมาย

1

1

ซองจดหมายสวนใหญสามารถใชงานไดกับเครือ
่ งพิมพของคุณ อยางไรก็ตาม
ซองจดหมายบางชนิดอาจประสบปญหาการปอนและคุณภาพการพิมพเนื่องจากวิธีการผลิต
ซองจดหมายควรมีขอบตรงและรอยพับเรียบรอย ซองจดหมายควรจะแบนราบ ไมโปงพองหรือบอบบางจนเกินไป
ควรใชงานเฉพาะซองจดหมายคุณภาพดีจากผูจําหนายที่มค
ี วามเขาใจวาคุณจะใชซองจดหมายนั้นกับเครื่องเลเซอร
ขอแนะนําใหทดสอบพิมพซองจดหมายเพื่อใหมั่นใจวาคุณภาพการพิมพที่ไดเปนที่นาพึงพอใจ

ชนิดของซองจดหมายทีค
่ วรหลีกเลีย
่ ง

1

ขอควรจํา
หามใชซองจดหมายตอไปนี้:
• ซองจดหมายที่ขาด มวน มีรอยยนหรือผิดรูป
• ซองจดหมายที่มันเงาหรือมีลวดลายมากเกินไป
• ซองจดหมายที่ติดหมุด เย็บดวยลวดเย็บกระดาษ มีการยึดหรือผูกดวยเชือก
• ซองจดหมายแบบลอกแถบกาว
• ซองจดหมายที่โปงพอง
• ซองจดหมายที่มีรอยยับชัดเจน
• ซองจดหมายที่มีตัวนูน (มีอักษรนูนประทับบนซอง)
• ซองจดหมายที่ผานการพิมพดวยเครื่องพิมพเลเซอรแลว
• ซองจดหมายที่ผานการพิมพดานในแลว
• ซองจดหมายที่ไมสามารถจัดเรียงใหเปนระเบียบเมือ
่ วางซอนกัน
• ซองจดหมายที่ผลิตจากกระดาษที่มีน้ําหนักมากกวาขอกําหนดน้ําหนักกระดาษที่สามารถใชรวมกับเครือ
่ งพิมพได
• ซองจดหมายที่มีขอบบิดเบี้ยวหรือไมเปนทรงสี่เหลี่ยมเสมอกัน
• ซองจดหมายแบบมีชอง มีรู มีรอยตัด หรือถูกเจาะรู
• ซองจดหมายที่มีแถบกาวสําหรับลอกปดซอง ดังแสดงในภาพดานลาง

• ซองจดหมายแบบสองปากซอง ดังแสดงในภาพดานลาง
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• ซองจดหมายที่ปากซองแบบซีลปดไมพบ
ั ลงขณะซื้อ

1

• ซองจดหมายที่มุมซองแตละดานพับเขา ดังแสดงในภาพดานลาง

หากคุณใชชนิดของซองจดหมายตามรายการขางตน อาจสงผลใหเครื่องพิมพเกิดความเสียหาย
ความเสียหายนี้อาจไมอยูภายใตการรับประกันหรือขอตกลงเกี่ยวกับการใหบริการของ Brother

ฉลาก

1

ฉลากสวนใหญสามารถใชงานไดกับเครื่องพิมพของคุณ ฉลากควรมีแถบกาวแบบอะคริลิก
เนื่องจากวัสดุนี้จําเปนตองทนตออุณหภูมิสูงในชุดทําความรอนได แถบกาวของฉลากตองไมสัมผัสกับสวนใดๆ
ของเครือ
่ ง เนื่องจากอาจเปนสาเหตุทําใหสวนของฉลากติดกับชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) หรือลูกกลิง
จนสงผลใหฉลากติดและคุณภาพการพิมพลดลง ทั้งนี้ ตองไมมส
ี วนกาวเปดออกระหวางฉลาก
จัดวางฉลากใหเหมาะสมเพือ
่ ใหครอบคลุมความยาวและความกวางของกระดาษทั้งหมด
การใชฉลากที่มีพื้นที่วางอาจสงผลใหฉลากลอกหลุดออกและทําใหเกิดฉลากติดแนนหรือเกิดปญหาในการพิมพ
ฉลากทุกชนิดที่ใชกับเครื่องพิมพนี้ตองทนตออุณหภูมิ 200 C ภายในระยะเวลา 0.1 วินาทีได

ชนิดของฉลากที่ควรหลีกเลี่ยง

1

หามใชฉลากที่ขาด มวน มีรอยยนหรือผิดรูป

ขอควรจํา
• หามปอนแผนฉลากที่ใชแลวบางสวนหรือแผนกระดาษฉลากที่ลอกฉลากแลว
เนื่องจากอาจทําใหเครื่องพิมพเกิดความเสียหาย
• หามนําฉลากที่ใชแลวมาใชใหมหรือใสฉลากทีใ่ ชแลวหรือมีบางฉลากถูกลอกออกแลวบนแผนฉลาก
• แผนฉลากตองมีน้ําหนักไมเกินขอกําหนดน้ําหนักกระดาษที่อธิบายไวในคูมือผูใ ชนี้
ฉลากที่มน
ี ้ําหนักเกินขอกําหนดอาจไมสามารถปอนเขาเครือ
่ งพิมพไดหรืออาจเกิดการผิดพลาดในการพิมพ
และอาจทําใหเครื่องพิมพเกิดความเสียหาย
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บริเวณที่ไมสามารถพิมพไดเมื่อพิมพจากคอมพิวเตอร

1

1

ภาพตัวอยางทางดานลาง จะแสดงใหคุณทราบถึงบริเวณสูงสุดที่ไมสามารถทําการพิมพได
บริเวณที่ไมสามารถพิมพไดอาจแตกตางกันขึ้นอยูกับขนาดกระดาษหรือการตัง้ คาในแอพพลิเคชันที่คณ
ุ ใช

การใชงาน

ขนาดเอกสาร

ดานบน (1)

ดานซาย (2)

ดานลาง (3)

ดานขวา (4)

Letter

4.23 มม.

4.23 มม.

A4

4.23 มม.

4.23 มม.

Legal

4.23 มม.

4.23 มม.

1

พิมพ

2

4

3
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การบรรจุกระดาษ
การบรรจุกระดาษและสื่อสิ่งพิมพ

1

1
1

เครือ
่ งพิมพสามารถปอนกระดาษจากถาดกระดาษมาตรฐาน ถาดปอนกระดาษอเนกประสงค
หรือถาดปอนกระดาษเสริมดานลาง
เมื่อคุณบรรจุกระดาษในถาดใสกระดาษ โปรดสังเกตดังนี้:
 หากซอฟตแวรแอพพลิเคชั่นของคุณสนับสนุนการเลือกขนาดกระดาษจากเมนูการพิมพ
คุณสามารถเลือกขนาดกระดาษจากซอฟตแวรไดหากซอฟตแวรแอพพลิเคชั่นไมสนับสนุนการเลือกขนาดกระดาษ
คุณสามารถตัง้ คาขนาดกระดาษในไดรเวอรเครือ
่ งพิมพหรือโดยใชปุมบนแผงควบคุมได

การบรรจุกระดาษในถาดกระดาษมาตรฐานและถาดปอนกระดาษเสริมดานลาง

1

บรรจุกระดาษไดสูงสุด 250 แผนในถาดกระดาษมาตรฐาน (ถาดที่ 1) คุณยังสามารถบรรจุกระดาษไดสูงสุด 500
แผนในถาดปอนกระดาษเสริมดานลางดวย (ถาดที่ 2)
สามารถบรรจุกระดาษไดสูงสุดถึงระดับเครือ
่ งหมายแสดงจํานวนกระดาษสูงสุด (
)
ซึ่งแสดงอยูท
 างดานขวาของถาดใสกระดาษ (สําหรับกระดาษที่แนะนําใหใช ดูที่ กระดาษและสื่อสิ่งพิมพอื่นๆ
ที่ใชรวมกับเครือ
่ งพิมพได uu หนา 2)

การพิมพบนกระดาษธรรมดา กระดาษชนิดบางหรือกระดาษรีไซเคิลจากถาด 1 และถาด 2

a

1

ดึงถาดใสกระดาษแยกออกจากเครื่อง
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b

ในขณะที่กดคันปลดแครปรับกระดาษสีฟา (1) ใหเลือนแครปรับกระดาษใหพอดีกับกระดาษที่คุณบรรจุเขาในถาด
ตรวจสอบใหแนใจวารองนํายึดอยูในชองเสียบแนนดีแลว

1

1

c

คลี่กระดาษที่ตงั้ ซอนออกเปนรูปพัดเพือ
่ ปองกันกระดาษติดและปอนกระดาษผิดพลาด
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d

บรรจุกระดาษในถาดและตรวจสอบใหแนใจวา:
 กระดาษอยูต่ํากวาเครื่องหมายแสดงจํานวนกระดาษสูงสุด (

1

) (1)

การใสกระดาษจํานวนมากเกินไปในถาดใสกระดาษจะสงผลใหเกิดปญหากระดาษติด
 คว่ํากระดาษดานที่จะพิมพลง
 แครปรับกระดาษสัมผัสกับดานขางของกระดาษเพือใหปอนกระดาษไดอยางถูกตอง
1

e

เสียบถาดใสกระดาษกลับเขาในเครื่องพิมพใหแนน
ตรวจสอบใหแนใจวาเสียบถาดกระดาษเขาในเครือ
่ งโดยสมบูรณแลว

f

ยกแผนรองกระดาษ (1) ขึ้นเพื่อปองกันไมใหกระดาษเลื่อนออกจากถาดรองรับเอกสารออกแบบคว่ําหนา
หรือหยิบกระดาษแตละแผนออกทันทีที่ออกจากเครื่องพิมพ

1

10

วิธีการพิมพ

g

เปลี่ยนการตัง้ คาไดรเวอรเครือ
่ งพิมพสําหรับระบบปฏิบัติการของคุณ (สําหรับรายละเอียด
ดูที่ บทที่ 2: ไดรเวอรและซอฟตแวร)

1

เลือกตัวเลือกที่คณ
ุ ตองการจากรายการแบบดึงลงแตละรายการตอไปนี้:
 ขนาดกระดาษ
A4
Letter
ลีกัล
Executive
A5
JIS B5
Folio
A5 ขอบยาว
A6
สําหรับขนาดกระดาษที่สามารถใชได ดูที่ ชนิดและขนาดกระดาษ uu หนา 2
 ชนิดกระดาษ
กระดาษธรรมดา
กระดาษบาง
กระดาษรีไซเคิล
 แหลงกระดาษ
ถาด 1
ถาด 2 (ถามี)
สําหรับการตั้งคาอื่นๆ ดูที่ บทที่ 2: ไดรเวอรและซอฟตแวร

หมายเหตุ
ชื่อตัวเลือกในรายการแบบดึงลงอาจแตกตางกันขึนอยูกับระบบปฏิบัติการและเวอรชั่นของระบบปฏิบัติการของคุณ

h

สงงานพิมพไปยังเครื่องพิมพ
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การบรรจุกระดาษในถาดปอนกระดาษอเนกประสงค (ถาด MP)

1

1

คุณสามารถบรรจุซองจดหมายไดสูงสุดสามซอง กระดาษเคลือบมันหนึ่งแผน สื่อสิ่งพิมพพิเศษอื่นๆ
หรือกระดาษธรรมดาไดสูงสุด 50 แผนในถาด MP ใชถาดนี้เพื่อพิมพบนกระดาษชนิดหนา กระดาษปอนด ฉลาก
ื่ ๆ
ซองจดหมาย หรือกระดาษเคลือบมัน (สําหรับกระดาษที่แนะนําใหใชดูที่ กระดาษและสื่อสิ่งพิมพอน
ที่ใชรวมกับเครือ
่ งพิมพได uu หนา 2)

การพิมพบนกระดาษธรรมดา กระดาษชนิดบาง กระดาษรีไซเคิล กระดาษปอนด
หรือกระดาษเคลือบมันจากถาด MP

1

หากคุณประสบปญหากระดาษติดหรือปญหาการพิมพเมื่อใชกระดาษเคลือบมัน ใหไปที่หนา 15
และพิมพเมื่อฝาครอบดานหลังเปดลง

a

เปดถาด MP และคอยๆ ลดถาดลง

b

ดึงแผนรองถาด MP (1) ออกมา และกางสวนขยายแผนรองถาด (2) ออกมา

2
1
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c

บรรจุกระดาษในถาด MP และตรวจสอบใหแนใจวา:

1

 กระดาษอยูต่ํากวาแถบแสดงจํานวนกระดาษสูงสุด (1)
 ขอบนําของกระดาษ (ดานบนของกระดาษ) อยูในตําแหนงระหวางลูกศร

และ

(2)

 ดานที่จะพิมพตอ
 งหงายหนาขึ้นโดยใหขอบนําเขาไปกอน
 แครปรับกระดาษสัมผัสกับดานขางของกระดาษเพือใหปอนกระดาษไดอยางถูกตอง
2
1

หมายเหตุ
เมื่อคุณใชกระดาษเคลือบมัน ใหบรรจุกระดาษเพียงครั้งละหนึ่งแผนในถาด MP เพื่อปองกันกระดาษติด

d

ยกแผนรองกระดาษขึ้นเพื่อปองกันไมใหกระดาษเลื่อนออกจากถาดรองรับเอกสารออกแบบคว่ําหนา
หรือหยิบกระดาษแตละแผนออกทันทีที่ออกจากเครื่องพิมพ
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e

เปลี่ยนการตัง้ คาไดรเวอรเครือ
่ งพิมพสําหรับระบบปฏิบัติการของคุณ (สําหรับรายละเอียด
ดูที่ บทที่ 2: ไดรเวอรและซอฟตแวร)

1

เลือกตัวเลือกที่คณ
ุ ตองการจากรายการแบบดึงลงแตละรายการตอไปนี้:
 ขนาดกระดาษ
A4
Letter
ลีกัล
Executive
A5
A5 ขอบยาว
A6
B5
JIS B5
3x5
Folio
ขนาดกระดาษที่กําหนดเอง 1
1

คุณสามารถกําหนดขนาดกระดาษตามที่ตองการไดโดยเลือก ผูใชกําหนด... ในไดรเวอรเครื่องพิมพ Windows®
PostScript Custom Page Size ในไดรเวอรเครื่องพิมพ BR-Script สําหรับ Windows® หรือ Manage Custom Sizes...
(จัดการขนาดกระดาษที่กําหนดเอง...) ในไดรเวอรเครืองพิมพแม็คอินทอช

สําหรับขนาดกระดาษที่สามารถใชได ดูที่ ชนิดและขนาดกระดาษ uu หนา 2
 ชนิดกระดาษ
กระดาษธรรมดา
กระดาษบาง
กระดาษรีไซเคิล
กระดาษปอนด
กระดาษแบบมันวาว
 แหลงกระดาษ
ถาดปอนกระดาษเอนกประสงค (MP Tray)
สําหรับการตั้งคาอื่นๆ ดูที่ บทที่ 2: ไดรเวอรและซอฟตแวร

หมายเหตุ
ชื่อตัวเลือกในรายการแบบดึงลงอาจแตกตางกันขึนอยูกับระบบปฏิบัติการและเวอรชั่นของระบบปฏิบัติการของคุณ

f

สงงานพิมพไปยังเครื่องพิมพ
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การพิมพบนกระดาษชนิดหนา ฉลาก และซองจดหมายจากถาด MP

1

1

เมื่อฝาครอบดานหลัง (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา) ถูกดึงลง
เครือ
่ งพิมพจะมีแนวการเคลือ
่ นที่ของกระดาษเป็นแนวตรงจากถาด MP ไปสูดานหลังของตัวเครื่อง
ใชถาดปอนกระดาษและวิธีรับเอกสารออกนี้เมื่อคุณพิมพบนกระดาษชนิดหนา ฉลาก หรือซองจดหมาย
(สําหรับกระดาษที่แนะนําใหใช ดูที่ กระดาษและสื่อสิ่งพิมพอื่นๆ ที่ใชรวมกับเครื่องพิมพได uu หนา 2 และ
ซองจดหมาย uu หนา 5)
กอนบรรจุกระดาษ ใหกดที่มุมและดานขางของซองจดหมายใหแบนราบที่สุดเทาที่จะเปนไปได

a

เปดฝาครอบดานหลัง (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา)

b

(สําหรับการพิมพซองจดหมายเทานั้น)
ดึงคันโยกสีเทาทั้งสองคันที่อยูดานซายและดานขวาลงเขาหาตัวคุณ ดังแสดงในภาพประกอบนี้
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c

เปดถาด MP และคอยๆ ลดถาดลง

1

d

ดึงแผนรองถาด MP (1) ออกมา และกางสวนขยายแผนรองถาด (2) ออกมา

2
1

e

บรรจุกระดาษ ฉลาก หรือซองจดหมายในถาด MP และตรวจสอบใหแนใจวา:
 ซองจดหมายในถาด MP มีจํานวนไมเกินสามซอง
 กระดาษ ฉลาก หรือซองจดหมายอยูต่ํากวาแถบแสดงจำนวนกระดาษสูงสุด (1)
 ขอบนําของกระดาษ (ดานบนของกระดาษ) อยูในตําแหนงระหวางลูกศร

และ

(2)

 ดานที่จะพิมพหงายหนาขึ้น
2
1
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f

เปลี่ยนการตัง้ คาไดรเวอรเครือ
่ งพิมพสําหรับระบบปฏิบัติการของคุณ (สําหรับรายละเอียด
ดูที่ บทที่ 2: ไดรเวอรและซอฟตแวร)

1

เลือกตัวเลือกที่คณ
ุ ตองการจากรายการแบบดึงลงแตละรายการตอไปนี้:
 ขนาดกระดาษ
สําหรับการพิมพกระดาษชนิดหนาหรือฉลาก
A4
Letter
ลีกัล
Executive
A5
A5 ขอบยาว
A6
B5
JIS B5
3x5
Folio
ขนาดกระดาษที่กําหนดเอง 1
สําหรับการพิมพซองจดหมาย
Com-10
DL
C5
Monarch
ขนาดกระดาษที่กําหนดเอง 1
1

คุณสามารถกําหนดขนาดกระดาษตามที่ตองการไดโดยเลือก ผูใชกําหนด... ในไดรเวอรเครื่องพิมพ Windows®
PostScript Custom Page Size ในไดรเวอรเครื่องพิมพ BR-Script สําหรับ Windows® หรือ Manage Custom Sizes...
(จัดการขนาดกระดาษที่กําหนดเอง...) ในไดรเวอรเครืองพิมพแม็คอินทอช

สําหรับขนาดกระดาษที่สามารถใชได ดูที่ ชนิดและขนาดกระดาษ uu หนา 2
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 ชนิดกระดาษ

1

สําหรับการพิมพกระดาษชนิดหนา
กระดาษหนา
กระดาษที่มีความหนามาก
สําหรับการพิมพฉลาก
ฉลาก
สําหรับการพิมพซองจดหมาย
ซองจดหมาย
ซองชนิดบาง
ซองชนิดหนา
 แหลงกระดาษ
ถาดปอนกระดาษเอนกประสงค (MP Tray)
สําหรับการตั้งคาอื่นๆ ดูที่ บทที่ 2: ไดรเวอรและซอฟตแวร

หมายเหตุ
• ชื่อตัวเลือกในรายการแบบดึงลงอาจแตกตางกันขึนอยูกับระบบปฏิบัติการและเวอรชั่นของระบบปฏิบัติการของคุณ
• เมื่อคุณใช Envelope #10 ใหเลือก Com-10 (สําหรับ Windows®) หรือ Envelope #10 (สําหรับแม็คอินทอช)
จากรายการแบบดึงลงของ ขนาดกระดาษ
• สําหรับซองจดหมายอื่นๆ ที่ไมอยูในรายการในไดรเวอรเครือ
่ งพิมพ เชน Envelope #9 หรือ Envelope C6 ใหเลือก
®
ผูใชกําหนด... (สําหรับไดรเวอรเครือ
่ งพิมพ Windows ) PostScript Custom Page Size
(สําหรับไดรเวอรเครือ
่ งพิมพ BR-Script สําหรับ Windows®) หรือ Manage Custom Sizes...
(จัดการขนาดกระดาษที่กําหนดเอง...) (สําหรับไดรเวอรเครื่องพิมพแม็คอินทอช)

g

สงงานพิมพไปยังเครื่องพิมพ

หมายเหตุ
• นําซองจดหมายแตละซองออกทันทีที่พิมพออกมา
การปลอยใหซองจดหมายวางซอนกันอาจทําใหกระดาษติดหรือมวน
• หากซองจดหมายหรือกระดาษชนิดหนามีรอยเปอนในระหวางการพิมพ ใหตงั้ คา ชนิดกระดาษ เปน ซองชนิดหนา
หรือ กระดาษที่มีความหนามาก เพื่อเพิม
่ อุณหภูมก
ิ ารยึดติด
• หากซองจดหมายมีรอยยับหลังจากพิมพออกมา ดูที่ การปรับปรุงคุณภาพการพิมพ uu หนา 194
• หากกระดาษชนิดหนาของคุณมวนงอในระหวางการพิมพ ใหบรรจุกระดาษเพียงครัง้ ละหนึ่งแผนในถาด MP
• รอยตอของซองจดหมายที่ซีลปดมาโดยผูผ
 ลิตควรแนนหนา
• ทุกดานของซองจดหมายควรถูกพับอยางถูกตองโดยไมมรี อยยนหรือรอยยับ
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h
i

(สําหรับการพิมพซองจดหมายเทานั้น)
เมื่อการพิมพเสร็จสิ้นแลว ใหตงั้ คาใหมสําหรับคันโยกสีเทาทั้งสองคันโยกที่คุณดึงลงในขั้นตอน b
กลับสูตําแหนงเดิม

1

ปดฝาครอบดานหลัง (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา)

19

วิธีการพิมพ

การพิมพ 2 ดาน

1

1

Windows®)

ไดรเวอรเครื่องพิมพที่ใหมาสามารถเปดใชงานการพิมพ 2 ดานไดทั้งหมด (ผูใช
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธก
ี ารเลือกการตัง้ คา ใหดท
ู ี่ขอความ ความชวยเหลือ ในไดรเวอรเครื่องพิมพ

คําแนะนําในการพิมพกระดาษแบบสองดาน

1

 หากกระดาษเปนชนิดบาง อาจเกิดรอยยน
 หากกระดาษถูกมวน ยืดกระดาษใหตรงและใสกลับเขาในถาดใสกระดาษ หากกระดาษยังคงมวนอยู
เปลีย
่ นกระดาษใหม
 หากปอนกระดาษเขาไมถูกตอง อาจทําใหกระดาษมวนงอ หยิบกระดาษออกและยืดกระดาษใหตรง
หากกระดาษยังคงมวนอยู เปลี่ยนกระดาษใหม
 เมื่อคุณใชการตัง้ คาการพิมพ 2 ดานดวยตนเอง อาจเกิดปญหากระดาษติดหรือคุณภาพการพิมพต่ํา (หากกระดาษติด
ดูที่ กระดาษติด uu หนา 178 หากคุณประสบปญหาเกี่ยวกับคุณภาพการพิมพ ดูที่ การปรับปรุงคุณภาพการพิมพ
uu หนา 194)

หมายเหตุ
ตรวจสอบใหแนใจวาเสียบถาดใสกระดาษเขาในเครื่องโดยสมบูรณแลว
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การพิมพ 2 ดานอัตโนมัติ

1

1

หากคุณใชไดรเวอรเครื่องพิมพแม็คอินทอช ดูที การพิมพ 2 ดาน uu หนา 75
การพิมพ 2 ดานอัตโนมัติโดยใชไดรเวอรเครื่องพิมพ Windows®

a

1

เปลี่ยนการตัง้ คาไดรเวอรเครือ
่ งพิมพสําหรับระบบปฏิบัติการของคุณ (สําหรับรายละเอียด
ดูที่ บทที่ 2: ไดรเวอรและซอฟตแวร)
เลือกตัวเลือกที่คณ
ุ ตองการจากรายการแบบดึงลงแตละรายการตอไปนี้:
 ขนาดกระดาษ
A4
 ชนิดกระดาษ
กระดาษธรรมดา
กระดาษรีไซเคิล
กระดาษบาง
กระดาษเคลือบมัน (ถาด MP เทานั้น)
 แหลงกระดาษ
ถาด 1
ถาดปอนกระดาษเอนกประสงค (MP Tray)
ถาด 2 (ถามี)
 2 หนา/จุลสาร (หนังสือเลมเล็ก)
2 หนา
 ชนิดการพิมพแบบ 2 หนา ใน การตั้งคาการพิมพแบบ 2 หนา
มีสี่ตัวเลือกสําหรับแตละทิศทางการวางกระดาษพิมพ (ดู การพิมพ 2 ดาน/การพิมพจุลสาร (หนังสือเลมเล็ก)
uu หนา 38)
 การเขาเลมแบบออฟเซ็ท ใน การตั้งคาการพิมพแบบ 2 หนา
กําหนดระยะออฟเซ็ตสําหรับการเขาเลม (ดู การพิมพ 2 ดาน/การพิมพจุลสาร (หนังสือเลมเล็ก) uu หนา 38)

หมายเหตุ
• หามใชกระดาษปอนด
• ชื่อตัวเลือกในรายการแบบดึงลงอาจแตกตางกันขึนอยูกับระบบปฏิบัติการและเวอรชั่นของระบบปฏิบัติการของคุณ
สําหรับการตั้งคาอื่นๆ ดูที่ บทที่ 2: ไดรเวอรและซอฟตแวร

b

สงงานพิมพไปยังเครื่องพิมพ เครื่องจะพิมพบนกระดาษสองดานโดยอัตโนมัติ
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การพิมพ 2 ดานอัตโนมัติโดยใชไดรเวอรเครื่องพิมพ BR-Script สําหรับ Windows®

a

1

1

เปลี่ยนการตัง้ คาไดรเวอรเครือ
่ งพิมพสําหรับระบบปฏิบัติการของคุณ (สําหรับรายละเอียด
ดูที่ บทที่ 2: ไดรเวอรและซอฟตแวร)
เลือกตัวเลือกที่คณ
ุ ตองการจากรายการแบบดึงลงแตละรายการตอไปนี้:
 ขนาดกระดาษ
A4
 ชนิดกระดาษ
กระดาษธรรมดา
กระดาษรีไซเคิล
กระดาษบาง
กระดาษเคลือบมัน (ถาด MP เทานั้น)
 แหลงกระดาษ
ถาด 1
ถาดปอนกระดาษเอนกประสงค (MP Tray)
ถาด 2 (ถามี)
 พิมพสองดาน
กลับดานตามแนวกวาง
กลับดานตามแนวยาว
 ลําดับหนา
เริ่มจากหนาแรก
เริ่มจากหนาสุดทาย

หมายเหตุ
• หามใชกระดาษปอนด
• ชื่อตัวเลือกในรายการแบบดึงลงอาจแตกตางกันขึนอยูกับระบบปฏิบัติการและเวอรชั่นของระบบปฏิบัติการของคุณ
สําหรับการตั้งคาอื่นๆ ดูที่ บทที่ 2: ไดรเวอรและซอฟตแวร

b

สงงานพิมพไปยังเครื่องพิมพ เครื่องจะพิมพบนกระดาษสองดานโดยอัตโนมัติ
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การพิมพ 2 ดานดวยตนเอง

1

1

ไดรเวอรเครื่องพิมพ BR-Script สําหรับ Windows® ไมสนับสนุนการพิมพ 2 ดานดวยตนเอง
หากคุณใชไดรเวอรเครื่องพิมพแม็คอินทอช ดูที การพิมพ 2 ดานดวยตนเอง uu หนา 75
การพิมพ 2 ดานดวยตนเองโดยใชไดรเวอรเครื่องพิมพ Windows®

a

1

เปลี่ยนการตัง้ คาไดรเวอรเครือ
่ งพิมพสําหรับระบบปฏิบัติการของคุณ (สําหรับรายละเอียด
ดูที่ บทที่ 2: ไดรเวอรและซอฟตแวร)
เลือกตัวเลือกที่คณ
ุ ตองการจากรายการแบบดึงลงแตละรายการตอไปนี้:
 ขนาดกระดาษ
คุณสามารถใชกระดาษไดทุกขนาดตามที่กําหนดสําหรับถาดที่คุณใช
 ชนิดกระดาษ
คุณสามารถใชสื่อสิ่งพิมพไดทุกชนิดที่กําหนดสําหรับถาดที่คุณใช
ยกเวนซองจดหมายและฉลากที่มีดา นพิมพเพียงดานเดียว
 แหลงกระดาษ
ถาด 1
ถาดปอนกระดาษเอนกประสงค (MP Tray)
ถาด 2 (ถามี)
 2 หนา/จุลสาร (หนังสือเลมเล็ก)
2 หนา (กําหนดเอง)
 ชนิดการพิมพแบบ 2 หนา ใน การตั้งคาการพิมพแบบ 2 หนา
มีสี่ตัวเลือกสําหรับแตละทิศทางการวางกระดาษพิมพ (ดู การพิมพ 2 ดาน/การพิมพจุลสาร (หนังสือเลมเล็ก)
uu หนา 38)
 การเขาเลมแบบออฟเซ็ท ใน การตั้งคาการพิมพแบบ 2 หนา
กําหนดระยะออฟเซ็ตสําหรับการเขาเลม (ดู การพิมพ 2 ดาน/การพิมพจุลสาร (หนังสือเลมเล็ก) uu หนา 38)
สําหรับการตั้งคาอื่นๆ ดูที่ บทที่ 2: ไดรเวอรและซอฟตแวร

b

สงงานพิมพไปยังเครื่องพิมพ เครื่องจะพิมพหนาทั้งหมดที่มีเลขหนาคูท
 ี่ดานหนึ่งของกระดาษกอน จากนั้น ไดรเวอร
่ พิมพหนาที่มีเลขหนาคี่
Windows® จะแนะนํา (โดยแสดงขอความปอปอัพ) ใหคุณใสกระดาษอีกครั้งเพือ

หมายเหตุ
กอนใสกระดาษอีกครั้ง ยืดกระดาษออกใหตรง ไมเชนนั้นกระดาษอาจติด
ไมแนะนําใหใชกระดาษชนิดบางหรือหนามาก
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การพิมพจากแฟลชไดรฟ USB
หรือกลองถายรูปดิจิตอลที่สนับสนุนการจัดเก็บขอมูลจํานวนมาก

1
1

ดวยคุณลักษณะ Direct Print คุณไมจําเปนตองใชคอมพิวเตอรสําหรับการพิมพ
คุณสามารถพิมพโดยการแคเสียบแฟลชไดรฟ USB ของคุณเขาในอินเตอรเฟส USB Direct ของเครื่องพิมพ
คุณยังสามารถเชื่อมตอและพิมพโดยตรงจากกลองถายรูปที่ตงั้ คาเปนโหมด USB Mass Storage ไดดวย
คุณสามารถใชแฟลชไดรฟ USB ที่มีขอกําหนดดังตอไปนี้:

1

USB Class

USB Mass Storage Class

USB Mass Storage Sub Class

SCSI หรือ SFF-8070i

โพรโทคอลการถายโอนขอมูล (Transfer protocol)

การถายโอนขอมูลจํานวนมากเทานั้น

รูปแบบ 1

FAT12/FAT16/FAT32

ขนาดเซกเตอร

สูงสุด 4096 ไบต

การเขารหัส

ไมสนับสนุนอุปกรณที่มีการเขารหัส

ไมสนับสนุนรูปแบบ NTFS

หมายเหตุ
• แฟลชไดรฟ USB บางชนิดไมสามารถใชงานรวมกับเครื่องพิมพนี้ได
• หากกลองถายรูปของคุณอยูในโหมด PictBridge คุณจะไมสามารถพิมพจากกลองนั้นได
ดูเอกสารคูม
 ือที่ใหมากับกลองถายรูปของคุณเพื่อสลับจากโหมด PictBridge
เปนโหมดการจัดเก็บขอมูลจํานวนมาก (Mass Storage)
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การสรางไฟล PRN สําหรับการพิมพโดยตรง

1

1

หมายเหตุ
หนาจอในสวนนี้อาจแตกตางกันขึ้นอยูกับแอพพลิเคชัน
่ และระบบปฏิบัติการของคุณ

a
b

จากแถบเมนูของแอพพลิเคชั่น ไฟล แลวคลิก พิมพ
เลือก Brother HL-XXXX Printer (1) และเลือกชองทําเครือ
่ งหมาย Print to file(พิมพไปที่แฟม) (2) คลิก
พิมพ

1

2

c

เลือกโฟลเดอรที่คุณตองการบันทึกไฟลและพิมพชื่อไฟลถาไดรับพรอมท
ถาคุณไดรับพรอมทใหใสชื่อไฟลเทานั้น
คุณสามารถระบุโฟลเดอรที่คุณตองการบันทึกไฟลโดยการพิมพชื่อไดเรกทอรีไดดวย ตัวอยางเชน:
C:\Temp\FileName.prn
ถาแฟลชไดรฟ USB เชื่อมตอกับคอมพิวเตอรของคุณ คุณสามารถบันทึกไฟลไปยังแฟลชไดรฟ USB นั้นโดยตรงได
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การพิมพโดยตรงจากแฟลชไดรฟ USB
หรือกลองถายรูปดิจิตอลที่สนับสนุนการจัดเก็บขอมูลจํานวนมาก

1

หมายเหตุ
• ตรวจสอบใหแนใจวากลองถายรูปดิจิตอลของคุณเปดทํางาน
• กลองถายรูปดิจิตอลของคุณตองสลับจากโหมด PictBridge เปนโหมดการจัดเก็บขอมูลจํานวนมาก

a

เชื่อมตอแฟลชไดรฟ USB หรือกลองถายรูปดิจิตอลของคุณเขากับอินเตอรเฟส USB Direct (1)
ที่ดานหนาของเครื่องพิมพ
หนาจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดงขอความ Checking Device (กําลังตรวจสอบอุปกรณ)

1

1

หมายเหตุ
• เมื่อเครื่องอยูในโหมดพักลึก (Deep Sleep) หนาจอแสดงผลแบบ LCD จะไมแสดงขอมูลใดๆ
แมวาคุณจะเชื่อมตอแฟลชไดรฟ USB เขากับอุปกรณเชื่อมตออินเตอรเฟส USB Direct ก็ตาม กดปุมใดๆ ของ เมนู
เพื่อเรียกคืนการทํางานของเครือ
่ งพิมพ
• ถาเครื่องพิมพของคุณตัง้ คาเปน Secure Function Lock On (เปด) คุณอาจไมสามารถเขาถึง Direct Print
(uu คูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช) ได
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b

กด a หรือ b ( + หรือ -) เพื่อเลือกชื่อโฟลเดอรหรือชื่อไฟลที่คุณตองการพิมพ
ถาคุณเลือกชื่อโฟลเดอรแลว ใหกด OK(ตกลง) กด a หรือ b ( + หรือ -) เพือ
่ เลือกชื่อไฟล จากนั้นกด OK(ตกลง)

หมายเหตุ
ถาตองการพิมพดัชนีของไฟล ใหกด a หรือ b ( + หรือ -) เพื่อเลือก Index Print (พิมพดัชนี) กด OK(ตกลง)
หรือ Go(ไป) เพื่อเริม
่ การพิมพ

c

เลือกทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:
 ถาตองการเปลี่ยนการตัง้ คาปจจุบัน ใหไปที่ขั้นตอน d
 ถาคุณไมตองการเปลีย
่ นการตัง้ คาปจจุบัน ใหกด Go(ไป) ไปที่ขั้นตอน f

d

กด a หรือ b ( + หรือ -) เพื่อแสดงการตั้งคาที่คุณตองการเปลีย
่ น จากนัน
้ กด OK(ตกลง) กด a หรือ b ( + หรือ -)
เพื่อเลือกตัวเลือกที่คุณตองการ จากนั้นกด OK(ตกลง)

หมายเหตุ
• คุณสามารถเลือกการตัง้ คาตอไปนี้:
Paper Size (ขนาดกระดาษ)
Media Type (ชนิดสื่อสิ่งพิมพ)
Multiple Page (หลายหนา)
Orientation (ทิศทางการวางกระดาษพิมพ)
2-sided (2 ดาน)
Collate (เรียงชุด)
Tray Use (การใชถาด)
Print Quality (คุณภาพการพิมพ)
PDF Option (ตัวเลือก PDF)
Output Color (สีที่พิมพออกมา)
• การตั้งคาเหลานี้บางคาอาจไมปรากฏ ขึ้นอยูกับชนิดไฟล

e

เลือกทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:
 ถาตองการเปลี่ยนการตัง้ คาอื่น ใหทําซ้ําขั้นตอน d
 ถาคุณไมตองการเปลีย
่ นการตัง้ คาอื่น ใหกด Go(ไป) และไปที่ขั้นตอน f

f

กด a หรือ b ( + หรือ -) เพื่อปอนจํานวนสําเนาที่คุณตองการ
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1

วิธีการพิมพ

g

กด OK(ตกลง) หรือ Go(ไป) เพือ
่ เริ่มการพิมพ

1

ขอควรจํา
• เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดกับเครือ
่ งพิมพ
หามเชือ
่ มตออุปกรณอื่นใดนอกเหนือจากกลองถายรูปดิจต
ิ อลหรือแฟลชไดรฟ USB เขาในอินเตอรเฟส USB
Direct
• หามถอดแฟลชไดรฟ USB หรือกลองถายรูปดิจิตอลออกจากอินเตอรเฟส USB Direct
จนกวาเครื่องพิมพจะพิมพเสร็จสิ้นแลว

หมายเหตุ
คุณสามารถเปลีย
่ นการตั้งคาเริม
่ ตนสําหรับ Direct Print ไดโดยใชแผงควบคุม เมื่อเครือ
่ งพิมพไมไดอยูในโหมด
Direct Print กด a หรือ b ( + หรือ -) เพือ
่ เขาสูเมนู Direct Print (การพิมพโดยตรง) (ดูที่ Direct Print
(การพิมพโดยตรง) uu หนา 103)
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ไดรเวอรเครื่องพิมพ

2

2

ไดรเวอรเครื่องพิมพคือซอฟตแวรที่แปลขอมูลจากรูปแบบที่ใชโดยคอมพิวเตอรเปนรูปแบบที่จําเปนตองใชกับเครื่องพิมพ
เฉพาะรุน โดยทั่วไป รูปแบบนี้จะเปนภาษาอธิบายหนา (PDL)
ไดรเวอรเครื่องพิมพสําหรับเวอรชั่นที่สนับสนุนของ Windows® และแม็คอินทอช มีอยูในแผนซีดรี อมที่ใหมา
(Windows® เทานั้น) หรือในเว็บไซต Brother Solutions Center ที่ http://solutions.brother.com/
ติดตั้งไดรเวอรโดยทําตามขั้นตอนในคูม
 ือการติดตั้งเครือ
่ งอยางงาย
ไดรเวอรเครื่องพิมพลาสุดสามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซต Brother Solutions Center ที่:

http://solutions.brother.com/
สําหรับ Windows®

2

 ไดรเวอรเครือ
่ งพิมพ Windows® (ไดรเวอรเครือ
่ งพิมพที่แนะนําสําหรับเครื่องพิมพนี้)
 ไดรเวอรเครือ
่ งพิมพ BR-Script (การจําลองภาษา PostScript® 3™) 1
1

ติดตั้งไดรเวอรโดยใชการติดตั้งแบบกําหนดเองจากแผนซีดีรอม

สําหรับแม็คอินทอช 1

2

 ไดรเวอรเครือ
่ งพิมพแม็คอินทอช (ไดรเวอรเครืองพิมพที่แนะนําสําหรับเครือ
่ งพิมพนี้)
 ไดรเวอรเครือ
่ งพิมพ BR-Script (การจําลองภาษา PostScript® 3™) 2
1

หากตองการดาวนโหลดไดรเวอรเครื่องพิมพสําหรับแม็คอินทอช โปรดเขาไปที่หนารุนเครื่องพิมพของคุณที่ http://solutions.brother.com/

2

สําหรับคําแนะนําในการติดตั้งไดรเวอร ใหเขาไปที่ http://solutions.brother.com/

สําหรับ Linux® 1 2

2

 ไดรเวอรเครือ
่ งพิมพ LPR
 ไดรเวอรเครือ
่ งพิมพ CUPS
1

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมและการดาวนโหลดไดรเวอรเครื่องพิมพสําหรับ Linux โปรดเขาไปที่หนารุนเครื่องพิมพของคุณที่ http://solutions.brother.com/
หรือใชลิงคในแผนซีดีรอมที่ใหมา

2

อาจไมมีไดรเวอรใหมาหรืออาจรีลีสหลังจากที่เครื่องพิมพรุนของคุณออกสูตลาดแลว
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การพิมพเอกสาร

2

เมื่อเครื่องพิมพไดรบ
ั ขอมูลจากคอมพิวเตอรของคุณ เครื่องจะเริม
่ พิมพโดยการดึงกระดาษจากถาดใสกระดาษ
ถาดปอนกระดาษอเนกประสงค หรือถาดปอนกระดาษเสริมดานลาง
ถาดปอนกระดาษอเนกประสงคสามารถปอนกระดาษและซองจดหมายไดหลายชนิด (ดูที่ ความจุของถาดใสกระดาษ
uu หนา 2)

a

จากแอพพลิเคชัน
่ ของคุณ เลือกคําสั่งพิมพ
หากมีไดรเวอรเครือ
่ งพิมพอื่นติดตั้งอยูในคอมพิวเตอร ใหเลือก Brother HL-XXXX series (โดย XXXX
คือชื่อรุนของคุณ) เปนไดรเวอรเครื่องพิมพของคุณจากเมนู พิมพ หรือ การตั้งคาการพิมพ
ในซอฟตแวรแอพพลิเคชั่น แลวคลิก ตกลง หรือ พิมพ เพื่อเริ่มการพิมพ

b

คอมพิวเตอรของคุณจะสงงานพิมพไปยังเครือ
่ งพิมพ ไฟ LED Data(ขอมูล) จะกะพริบและหนาจอแสดงผลแบบ
LCD จะแสดง Printing (กําลังพิมพ)

c

เมื่อเครื่องพิมพพม
ิ พงานทั้งหมดเสร็จสิ้นแลว ไฟ LED Data(ขอมูล) จะสิ้นสุดการกะพริบ

2

หมายเหตุ
• เลือกขนาดกระดาษและทิศทางการวางกระดาษพิมพในซอฟตแวรแอพพลิเคชั่นของคุณ
• หากซอฟตแวรแอพพลิเคชันของคุณไมสนับสนุนขนาดกระดาษที่คุณกําหนดเอง
เลือกขนาดกระดาษถัดไปที่ใหญที่สุด
• จากนั้นปรับพื้นที่พิมพโดยเปลี่ยนระยะขอบขวาและซายในซอฟตแวรแอพพลิเคชันของคุณ
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การตั้งคาไดรเวอรเครื่องพิมพ

2

คุณสามารถเปลี่ยนการตัง้ คาเครื่องพิมพตอ
 ไปนี้เมื่อพิมพจากคอมพิวเตอรของคุณ:
ไดรเวอรเครื่องพิมพ ไดรเวอรเครื่องพิมพ ไดรเวอรเครื่องพิมพ ไดรเวอรเครื่องพิมพ
BR-Script สําหรับ แม็คอินทอช
BR-Script
Windows®
®
สําหรับแม็คอินทอช
Windows
ขนาดกระดาษ
ทิศทางการวางกระดาษพิมพ
สําเนา
ชนิดสื่อสิ่งพิมพ
คุณภาพการพิมพ
ประเภทเอกสาร
สี/สีเดียว
หลายหนา
2 ดาน 1 / จุลสาร
(หนังสือเลมเล็ก) 2
แหลงกระดาษ
การยอ/ขยาย
การพิมพกลับดาน
ใชลายน้ํา
การพิมพหัวกระดาษ-ทายกระดาษ
โหมดรูปแบบการประหยัดผงหมึก
(โทนเนอร)
การพิมพโดยการใชการรักษาความปลอดภัย
ผูดูแลระบบ
การตรวจสอบ Authentication
ของผูใช
การปรับแตงคาของสี
เวลาพัก
ปรับปรุงคุณภาพการพิมพ
ขามหนาวาง
พิมพขอความเปนสีดํา
การเก็บถาวรงานพิมพ
ขอมูลการพิมพ
1

การพิมพ 2 ดานดวยตนเองไมสามารถใชไดกับไดรเวอรเครื่องพิมพ BR-Script สําหรับ Windows®

2

การพิมพจุลสาร (หนังสือเลมเล็ก) ไมสามารถใชไดกับไดรเวอรเครื่องพิมพแม็คอินทอช และไดรเวอรเครื่องพิมพ BR-Script สําหรับแม็คอินทอช
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Windows®

2

การเขาถึงการตั้งคาไดรเวอรเครื่องพิมพ

a

2

(สําหรับ Windows® XP และ Windows Server® 2003)
คลิก Start (เริ่ม) > Printers and Faxes (เครื่องพิมพและแฟกซ)
(สําหรับ Windows Vista® และ Windows Server® 2008)
คลิกปุม

(Start (เริ่ม)) > Control Panel (แผงควบคุม) > Hardware and Sound

(ฮารดแวรและเสียง) > Printers (เครื่องพิมพ)
(สําหรับ Windows® 7 และ Windows Server® 2008 R2)
คลิกปุม

(เริ่ม) > อุปกรณและเครื่องพิมพ

(สําหรับ Windows® 8 และ Windows Server® 2012)
เลื่อนเมาสไปที่มุมขวาลางของเดสกท็อป เมื่อแถบเมนูปรากฏขึ้น ใหคลิก การตั้งคา > แผงควบคุม ในกลุม
ฮารดแวรและเสียง (ฮารดแวร) ใหคลิก ดูอุปกรณและเครื่องพิมพ
(สําหรับ Windows Server® 2012 R2)
คลิก แผงควบคุม บนหนาจอ Start ในกลุม ฮารดแวร ใหคลิก ดูอุปกรณและเครื่องพิมพ

b

คลิกขวาที่ไอคอน Brother HL-XXXX series (โดย XXXX คือชื่อรุน
 ของคุณ) และเลือก คุณสมบัติเครื่องพิมพ
(Properties (คุณสมบัติ)) และ Brother HL-XXXX series ถาจําเปน
กลองขอความคุณสมบัติเครื่องพิมพจะปรากฏ

c

คลิกแท็บ ทั่วไป แลวคลิก กําหนดลักษณะ... (Printing Preferences... (การตั้งคาเครื่องพิมพ...))
เพื่อกําหนดคาถาดกระดาษ คลิกแท็บ การตั้งคาอุปกรณ

32

2

ไดรเวอรและซอฟตแวร

คุณลักษณะในไดรเวอรเครื่องพิมพ Windows®

2

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ดูที่ขอความ ความชวยเหลือ ในไดรเวอรเครือ
่ งพิมพ

หมายเหตุ

2

®

• หนาจอในสวนนี้มาจาก Windows 7 หนาจอบนคอมพิวเตอรของคุณอาจแตกตางออกไป
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการที่คุณใช
• เพื่อเขาถึงการตั้งคาไดรเวอรเครือ
่ งพิมพ ดูที่ การเขาถึงการตัง้ คาไดรเวอรเครือ
่ งพิมพ uu หนา 32

แท็บการตั้งคาพื้นฐาน

2

เปลี่ยนการตัง้ คาโครงหนาเอกสารโดยคลิกภาพประกอบที่ดา นซายของแท็บ พื้นฐาน

1
4

2

3
5

a
b
c
d
e

เลือก ขนาดกระดาษ, ทิศทาง, สําเนา, ชนิดกระดาษ, คุณภาพการพิมพ, สี/ขาวดํา และ ชนิดเอกสาร (1)
เลือก หลายหนา และ 2 หนา/จุลสาร (หนังสือเลมเล็ก) (2)
เลือก แหลงกระดาษ (3)
ทบทวนดูรายการการตั้งคาที่แสดง (4)
คลิก ตกลง เพือ
่ ยืนยันการตัง้ คา
เพื่อกลับไปที่การตั้งคาเริม
่ ตน คลิก คาเริ่มตน จากนั้น ตกลง

หมายเหตุ
หากคุณตองการเรียกดูตวั อยางเอกสารกอนพิมพ ใหเลือกชองทําเครือ
่ งหมาย รายละเอียดกอนพิมพ (5)
33
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ขนาดกระดาษ

2

จากรายการแบบดึงลง ใหเลือกขนาดกระดาษที่คณ
ุ ใช

ทิศทางการวางกระดาษพิมพ

2

ทิศทางการวางกระดาษพิมพจะเลือกตําแหนงการพิมพเอกสารของคุณ (แนวตั้ง หรือ แนวนอน)
แนวตั้ง (แนวตั้ง)

แนวนอน (แนวนอน)

สําเนา

2

คลิก a หรือ b เพื่อปอนจํานวนสําเนาที่จะพิมพ
 การพิมพเปนชุด
เมื่อเลือกชองใสเครือ
่ งหมาย เรียงชุด เครือ
่ งพิมพจะพิมพสําเนาเอกสารจนครบหนึ่งชุด
จากนั้นจึงเริม
่ พิมพซ้ําชุดถัดไปตามจํานวนสําเนาที่เลือก หากไมไดเลือกชองทําเครือ
่ งหมาย เรียงชุด
เครือ
่ งพิมพจะพิมพสําเนาแตละหนาครบตามจํานวนสําเนาทั้งหมด จากนั้นจึงเริ่มพิมพหนาถัดไปของเอกสาร
เลือกเรียงชุด

ไมเลือกเรียงชุด

ชนิดสื่อสิ่งพิมพ

2

คุณสามารถใชชนิดสื่อตอไปนี้ในเครือ
่ งของคุณได เพือ
่ ใหไดคุณภาพการพิมพที่ดท
ี ี่สุด
ใหเลือกชนิดสื่อสิ่งพิมพใหตรงกับกระดาษที่คุณกําลังใชงาน
 กระดาษธรรมดา
 กระดาษบาง
 กระดาษหนา
 กระดาษที่มีความหนามาก
 กระดาษปอนด
 ซองจดหมาย
 ซองชนิดหนา
 ซองชนิดบาง
 กระดาษรีไซเคิล
 ฉลาก
 กระดาษแบบมันวาว
34
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หมายเหตุ
• เมื่อใชกระดาษธรรมดา 60 ถึง 105 แกรม ใหเลือก กระดาษธรรมดา
เมื่อใชกระดาษที่มีน้ําหนักเกินกวาหรือกระดาษผิวหยาบมากกวา ใหเลือก กระดาษหนา หรือ
กระดาษที่มีความหนามาก สําหรับกระดาษปอนด ใหเลือก กระดาษปอนด

2

• เมื่อใชซองจดหมาย ใหเลือก ซองจดหมาย หากเลือก ซองจดหมาย แลว แตผงหมึกไมตด
ิ ที่ซองอยางถูกตอง
ใหเลือก ซองชนิดหนา หรือหากซองจดหมายมีรอยยับยนเมือ
่ เลือก ซองจดหมาย ใหคณ
ุ เปลีย
่ นไปเลือก
ซองชนิดบาง แทน สําหรับขอมูลเพิม
่ เติม ใหดูที่ ความจุของถาดใสกระดาษ uu หนา 2
• เมื่อเลือก ฉลาก ในไดรเวอรเครือ
่ งพิมพ เครื่องพิมพจะปอนกระดาษจากถาด MP แมวาจะไมไดเลือก
ถาดปอนกระดาษเอนกประสงค (MP Tray) เปนแหลงปอนกระดาษก็ตาม

คุณภาพการพิมพ

2

เลือกการตั้งคาคุณภาพการพิมพตอไปนี้:
 ธรรมดา (600 x 600 dpi)
600ื600 dpi แนะนําใหใชสําหรับการพิมพธรรมดา
ใชโหมดนี้เพื่อคุณภาพการพิมพที่ดีดว ยความเร็วในการพิมพพอสมควร
 ละเอียด (ชั้น 2400 dpi)
ระดับ 2400 dpi โหมดการพิมพที่ละเอียดที่สุด ใชงานโหมดนี้เพื่อพิมพภาพที่ตอ
 งการความถูกตองเชนภาพถาย
เนื่องจากขอมูลการพิมพมีขนาดใหญกวาโหมดปกติอยางมาก ระยะเวลาการประมวลผล/ระยะเวลาการสงขอมูล
และระยะเวลาการพิมพจะยาวนานกวา

หมายเหตุ
ความเร็วในการพิมพอาจเปลีย
่ นแปลงไดขึ้นอยูกบ
ั การตั้งคาคุณภาพการพิมพที่คณ
ุ เลือก เมื่อเลือกคุณภาพการพิมพสูง
การพิมพจะใชเวลานานขึ้น เมื่อเลือกคุณภาพการพิมพต่ํา การพิมพจะใชเวลานอยลง

สี/สีเดียว

2

คุณสามารถเปลี่ยนการตัง้ คา สี/สีเดียว ในไดรเวอรเครือ
่ งพิมพไดดังนี้:
 อัตโนมัติ
เครือ
่ งพิมพจะตรวจสอบเนื้อหาของเอกสารวามีสีหรือไม หากตรวจพบสีที่ตําแหนงใดๆ ในเอกสาร
เครือ
่ งพิมพจะพิมพเอกสารทั้งฉบับโดยใชสีทั้งหมด กลาวอีกอยางคือ เครือ
่ งพิมพจะผสมผงหมึก (โทนเนอร)
บางสีเพือ
่ ชวยใหไดเฉดสีทุกเฉดที่ตรวจพบในเอกสาร จึงเพิ่มความหนาแนนของผงหมึก (โทนเนอร)
ที่ใชกับหนาเอกสาร หากตรวจพบวาไมมีเนื้อหาที่เปนสี เครื่องจะพิมพเอกสารแบบสีเดียว
การตัง้ คาเริม
่ ตนสําหรับเครือ
่ งพิมพของคุณคือ อัตโนมัติ
 สี
ไมวา เอกสารจะมีสีหรือเปนสีเดียว เครื่องพิมพของคุณจะพิมพเอกสารโดยใชสีทั้งหมด
 ขาวดํา
เลือก ขาวดํา ถาเอกสารมีเฉพาะขอความและวัตถุสีดําและระดับสีเทาเทานั้น หากเอกสารของคุณมีสี
โหมดนี้จะพิมพเอกสารเปนสีเทา 256 ระดับสี โดยใชผงหมึก (โทนเนอร) สีดํา
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หมายเหตุ
• เซนเซอรตรวจจับสีของเครือ
่ งพิมพมีความออนไหวมาก และอาจรับรูข
 อความสีดําซีดหรือพื้นหลังสีขาวนวลวาเปนสี
หากคุณทราบวาเอกสารของคุณเปนสีขาวดําและคุณตองการประหยัดผงหมึก (โทนเนอร) สี ใหเลือกโหมด ขาวดํา
• หากผงหมึก (โทนเนอร) สีฟา สีชมพู หรือสีเหลืองหมดอายุการใชงานระหวางการพิมพเอกสารสี
งานพิมพจะไมสามารถเสร็จสมบูรณได คุณสามารถยกเลิกงานพิมพของคุณและเลือกที่จะเริ่มงานพิมพอก
ี ครั้งในโหมด
ขาวดํา ไดตราบใดที่ผงหมึก (โทนเนอร) สีดํายังมีอยู

ประเภทเอกสาร

2

2

ใช ชนิดเอกสาร เพื่อเลือกการตัง้ คาที่ดีที่สุดสําหรับการพิมพขอมูลประเภทที่เกี่ยวของ
 เอกสาร (มาตรฐาน)
ใชงานโหมดนี้สําหรับพิมพเอกสารที่ผสมระหวางภาพกราฟฟกและขอความ
 รูปถาย / รูปภาพ
ใชงานโหมดนี้สําหรับพิมพภาพถายหรือรูปภาพ
 เอกสาร (ผสม)
ใชงานโหมดนี้สําหรับพิมพเอกสารที่ผสมระหวางภาพกราฟฟก/ขอความ และภาพถาย/รูปภาพ

หมายเหตุ
โหมดนี้จะใชเวลาพิมพขอมูลนานขึ้น
 กําหนดเอง
เลือก กําหนดเอง เพือ
่ ใหคุณสามารถเลือกการตัง้ คาดวยตนเอง หรือโดยการคลิกปุม การตั้งคา

กลองขอความการตั้งคา

2

หากตองการเปลี่ยนการตั้งคาตอไปนี้ ใหคลิก การตั้งคา... ในแท็บ พื้นฐาน
 โหมดสี
ทางเลือกตอไปนี้มีใหเลือกในโหมดการเทียบสี:
• ปกติ
เปนคาปกติสําหรับโหมดสี
• สดใส
สีขององคประกอบตางๆ จะถูกปรับใหมีสีที่สดใสมากขึ้น
• อัตโนมัติ
ไดรเวอรของเครื่องพิมพจะทําการเลือกประเภทของ โหมดสี

หมายเหตุ
เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ อาจใชเวลาในการพิมพขอมูลนานขึ้น
• ไมมี
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 นําเขา...
เพื่อปรับเปลี่ยนการกําหนดคาการพิมพเฉพาะภาพใดๆ ใหคลิกที่ การตั้งคา เมือ
่ คุณปรับพารามิเตอรของภาพ เชน
ความสวาง คอนทราสต เสร็จสิ้นแลว ใหทําการนําเขาคาเหลานี้เปนไฟลการกําหนดคาการพิมพ ใชตวั เลือก สงออก...
เพื่อสรางไฟลการกําหนดคาการพิมพจากการตัง้ คาปจจุบัน

2

 สงออก...
เพื่อปรับเปลี่ยนการกําหนดคาการพิมพเฉพาะภาพใดๆ ใหคลิกที่ การตั้งคา เมือ
่ คุณปรับพารามิเตอรของภาพ เชน
ความสวาง คอนทราสต เสร็จสิ้นแลว ใหทําการสงออกคาเหลานี้เปนไฟลการกําหนดคาการพิมพ ใชตัวเลือก นําเขา...
เพื่อโหลดไฟลการกําหนดคาการพิมพที่สงออกไวกอนหนานี้
 เพิ่มประสิทธิภาพสีเทา
คุณสามารถปรับปรุงคุณภาพของภาพในสวนเงามืดได
 เพิ่มประสิทธิภาพในการพิมพสีดํา
หากภาพกราฟฟกสีดําพิมพออกมาโดยไมถูกตอง ใหเลือกการตั้งคานี้
 ปรับปรุงรูปแบบในการพิมพเสนบาง
คุณสามารถปรับปรุงคุณภาพภาพสวนลายเสนบางได
 ปรับปรุงรูปแบบในการพิมพ
เลือกตัวเลือกนีถ้ าหากลวดลายและการเติมลวดลายทีพ
่ ม
ิ พออกมามีลกั ษณะแตกตางจากลวดลายและการเติมลวดลายทีเ่ ห็นบนคอมพิวเตอร

หลายหนา

2

ตัวเลือกหลายหนาใชในการลดขนาดภาพในหนาหนึง่ เพือ
่ พิมพหลายหนาบนกระดาษแผนเดียว
หรือขยายขนาดของหนาเพื่อพิมพหนึ่งหนาบนกระดาษหลายแผน
 การเรียงหนา
เมื่อเลือกตัวเลือก N in 1 (การจัดหนากระดาษในหนาเดียว) สามารถเลือกลําดับหนาไดจากรายการแบบดึงลง
 เสนขอบ
เมื่อใชงานการพิมพแบบหลายหนา เพื่อพิมพหลายหนาบนกระดาษหนึ่งแผน คุณสามารถเลือกพิมพเสนขอบทึบ
เสนประหรือ ไมพิมพเสนขอบรอบแตละหนาในแผนกระดาษ
 พิมพเสนตัด
เมื่อทางเลือกการพิมพ NxN หนา ถูกเลือกอยู จะสามารถเลือกทางเลือก พิมพเสนตัด ได
ตัวเลือกนี้ชวยใหคณ
ุ สามารถพิมพเสนรอยตัดบางๆ รอบบริเวณที่สามารถพิมพได
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การพิมพ 2 ดาน/การพิมพจุลสาร (หนังสือเลมเล็ก)

2

เมื่อตองการพิมพจล
ุ สาร (หนังสือเลมเล็ก) หรือพิมพ 2 ดาน ใหใชตวั เลือกนี้
 ไมมี

2

ปดใชงานการพิมพ 2 ดาน
 2 หนา / 2 หนา (กําหนดเอง)
เมื่อตองการพิมพ 2 ดาน ใหใชตวั เลือกนี้
• 2 หนา
เครื่องพิมพจะพิมพบนกระดาษสองดานโดยอัตโนมัติ
• 2 หนา (กําหนดเอง)
เครื่องพิมพจะพิมพหนาที่มีเลขหนาคูทั้งหมดกอน
จากนั้นไดรเวอรเครือ
่ งพิมพจะหยุดและแสดงคําแนะนําใหคุณใสกระดาษอีกครั้ง เมื่อคุณคลิก ตกลง
หนาที่มีเลขหนาคี่จะเริม
่ พิมพ
เมื่อคุณเลือก 2 หนา หรือ 2 หนา (กําหนดเอง) ปุม การตั้งคา 2 หนา... จะปรากฏใหคุณเลือก
คุณสามารถเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้ในกลองขอความ การตั้งคาการพิมพแบบ 2 หนา:
• ชนิดการพิมพแบบ 2 หนา
มีทิศทางการเขาเลมของการพิมพ 2 ดานใหเลือกไดสี่ประเภทสําหรับทิศทางการวางกระดาษพิมพแตละแบบ
แนวตั้ง
ขอบยาว (ซาย)

ขอบยาว (ขวา)

ขอบสั้น (บน)

ขอบสั้น (ลาง)

ขอบยาว (ลาง)

ขอบสั้น (ขวา)

ขอบสั้น (ซาย)

แนวนอน
ขอบยาว (บน)

• การเขาเลมแบบออฟเซ็ท
เมื่อคุณเลือกทําเครือ
่ งหมาย การเขาเลมแบบออฟเซ็ท
คุณยังสามารถระบุออฟเซตสําหรับการเขาเลมหนวยเปนนิ้วหรือ มิลลิเมตร ได
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 จุลสาร (หนังสือเลมเล็ก) / จุลสาร (กําหนดเอง)
ใชตัวเลือกนี้เพื่อพิมพเอกสารในรูปแบบจุลสาร (หนังสือเลมเล็ก) โดยใชการพิมพ 2 ดาน
ซึ่งจะจัดเรียงเอกสารตามหมายเลขหนาที่ถูกตองและใหคุณพับที่กึ่งกลางของงานพิมพที่ออกมา
โดยไมตองเปลี่ยนลําดับหมายเลขหนา

2

• จุลสาร (หนังสือเลมเล็ก)
เครื่องพิมพจะพิมพบนกระดาษสองดานโดยอัตโนมัติ
• จุลสาร (กําหนดเอง)
เครื่องพิมพจะพิมพดานที่มีหมายเลขหนาคูทั้งหมดกอน
จากนั้นไดรเวอรเครือ
่ งพิมพจะหยุดและแสดงคําแนะนําใหคุณบรรจุกระดาษอีกครั้ง เมื่อคุณคลิก ตกลง
ดานที่มีหมายเลขหนาคีจ
่ ะเริม
่ พิมพ
เมื่อคุณเลือก จุลสาร (หนังสือเลมเล็ก) หรือ จุลสาร (กําหนดเอง) ปุม การตั้งคา 2 หนา... จะปรากฏใหคุณเลือก
คุณสามารถเลือกการตั้งคาตอไปนี้ในกลองขอความ การตั้งคาการพิมพแบบ 2 หนา
• ชนิดการพิมพแบบ 2 หนา
มีทิศทางการเขาเลมของการพิมพ 2 ดานใหเลือกไดสองประเภทสําหรับทิศทางการวางกระดาษพิมพแตละแบบ
แนวตั้ง
เย็บดานซาย

แนวนอน
เย็บดานขวา

เย็บดานบน

เย็บดานลาง

• วิธีการพิมพจุลสาร (หนังสือเลมเล็ก)
เมื่อเลือก การพิมพแบบแบงเปนชุด:
ตัวเลือกนี้ใหคุณพิมพจุลสาร (หนังสือเลมเล็ก) ทั้งเลมเปนชุดจุลสาร (หนังสือเลมเล็ก) ชุดเล็กแตละชุด
และใหคุณพับที่กึ่งกลางของชุดจุลสาร (หนังสือเลมเล็ก) ชุดเล็กแตละชุดโดยไมตองเปลี่ยนลําดับหมายเลขหนา
คุณสามารถระบุจํานวนแผนในจุลสาร (หนังสือเลมเล็ก) ชุดเล็กแตละชุดไดตั้งแต 1 ถึง 15
ตัวเลือกนี้มป
ี ระโยชนในการพับงานพิมพจล
ุ สาร (หนังสือเลมเล็ก) ที่มจ
ี ํานวนหนามาก
• การเขาเลมแบบออฟเซ็ท
เลือกทําเครื่องหมาย การเขาเลมแบบออฟเซ็ท เพือ
่ ระบุออฟเซตสําหรับการเขาเลมหนวยเปนนิวหรือ มิลลิเมตร
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แหลงกระดาษ

2

คุณสามารถเลือก เลือกอัตโนมัติ, ถาด 1, ถาด 2 1 หรือ ถาดปอนกระดาษเอนกประสงค (MP Tray)
และระบุถาดแยกกันสําหรับการพิมพหนาแรกและสําหรับการพิมพตั้งแตหนาที่สองเปนตนไป
1

2

สามารถใชไดถามีการติดตั้งถาดปอนกระดาษเสริมไว

เรียกดูตัวอยางการพิมพ

2

เรียกดูตัวอยางเอกสารกอนที่จะพิมพ หากคุณเลือกชองใสเครื่องหมาย รายละเอียดกอนพิมพ
หนาตางเรียกดูตัวอยางการพิมพจะเปดขึ้นกอนเริ่มตนการพิมพ

1

2

 (1) บริเวณแสดงรายการหนาเอกสาร
บริเวณแสดงรายการหนาเอกสารจะแสดงเลขหนาของเอกสารที่จะพิมพจริง หากคุณเลือกหนาใดหนาหนึงในรายการนี้
ตัวอยางงานพิมพของหนานั้นจะแสดงขึ้นในบริเวณเรียกดูตวั อยาง หากคุณไมตองการพิมพหนานั้น
ใหลางชองทําเครือ
่ งหมาย
 (2) บริเวณเรียกดูตัวอยาง
บริเวณเรียกดูตัวอยางจะแสดงภาพตัวอยางของการพิมพของหนาที่เลือกในบริเวณแสดงรายการหนาเอกสาร

หมายเหตุ
• หากการตั้งคา จุลสาร (หนังสือเลมเล็ก) ถูกเลือกไวในการตั้งคาไดรเวอรเครื่องพิมพ
คุณจะไมสามารถใชตัวเลือกเรียกดูตัวอยางการพิมพได
• หากการตั้งคา 2 หนา ถูกเลือกไวในการตั้งคาของไดรเวอรของเครื่องพิมพ คุณจะไมสามารถลบหนาตางๆ
ผานทางบริเวณแสดงรายการหนาเอกสาร
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แท็บการทํางานขั้นสูง

2

2

1

2
3
4
5
6
7
8
9

เปลี่ยนการตัง้ คาแท็บโดยคลิกการตั้งคาตอไปนี้:
 (1) การปรับสเกล
 (2) การพิมพกลับดาน
 (3) ใชลายน้ํา
 (4) การพิมพสวนหัวและสวนทายของหนากระดาษ
 (5) โหมดประหยัดผงหมึก
 (6) การพิมพโดยใชระบบการรักษาความปลอดภัย
 (7) ผูดูแลระบบ
 (8) การตรวจสอบตัวตนของผูใ ช
 (9) ตัวเลือกการพิมพอื่นๆ...

การยอ/ขยาย

2

เลือกตัวเลือกเพื่อเปลี่ยนแปลงระดับการยอ/ขยายของภาพที่พิมพ

การพิมพกลับดาน

2

เลือก การพิมพกลับดาน เพือ
่ หมุนหนาเอกสารกลับ 180 องศา
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ใชลายน้ํา

2

เพิ่มโลโกหรือขอความลงในเอกสารของคุณเปนลายน้ํา เลือกลายน้ําที่ตั้งคาไวลว งหนาลายใดลายหนึ่ง
หรือใชไฟลภาพที่คณ
ุ สรางขึ้น เลือก ใชลายน้ํา แลวคลิกปุม การตั้งคา...

การตั้งคาลายน้ํา

2
2

 นํามาไวดานหนาสุด
เลือกชองทําเครื่องหมายนี้เพือ
่ วางอักขระหรือภาพที่เลือกซอนลงบนเอกสารที่คณ
ุ พิมพ
 ในขอความโครงราง
เลือกชองทําเครื่องหมายนี้ถาคุณตองการพิมพเฉพาะเสนรางของขอความลายน้ําเทานั้น
 การตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือกชองทําเครื่องหมายนี้ถาคุณตองการพิมพลายน้ําลายหนึ่งในหนาแรกและพิมพลายน้ําอีกลายหนึ่งในหนาอื่นๆ
ถัดไป
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 แกไขลายน้ํา
คลิกปุม เพิ่ม... เพือ
่ เพิ่มการตัง้ คาลายน้ําแลวเลือก ใชขอความ หรือ ใชไฟลภาพ ใน สไตลของลายน้ํา

2

• ชื่อ
พิมพชอ
ื่ ที่เหมาะสมสําหรับลายน้ํา
• ขอความ
พิมพขอความลายน้ําของคุณลงในชอง ขอความ แลวเลือก ฟอนต, สไตล, ขนาด และ เลือกสี...
• ไฟลภาพ
พิมพชอ
ื่ ไฟลและตําแหนงที่ตงั้ ของไฟลภาพที่คุณตองการใชเปนลายน้ําใน ไฟล หรือคลิก เรียกดู...
เพื่อคนหาไฟล รูปแบบไฟลที่สนับสนุนคือ บิตแมป, JPEG และ PNG การยอ/ขยายภาพสามารถปรับคาไดระหวาง
25 - 999%
• ตําแหนง
ใชการตัง้ คานี้เพือ
่ ควบคุมตําแหนงลายน้ําบนหนา
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การพิมพหว
ั กระดาษ-ทายกระดาษ

2

2

เมื่อเปดใชงานคุณลักษณะนี้ เครือ
่ งพิมพจะพิมพวันที่และเวลาบนเอกสารจากนาฬิกาของระบบคอมพิวเตอรของคุณ
และชื่อผูใชสําหรับการเขาสูระบบคอมพิวเตอรหรือขอความที่คุณพิมพ คลิก การตั้งคา เพือ
่ กําหนดคา
 การพิมพบต
ั รประจําตัว
เลือก ชื่อผูใชในการเขาสูร
 ะบบ เพื่อพิมพชื่อผูใ ชสําหรับการเขาสูระบบคอมพิวเตอรของคุณ
หากตองการพิมพชื่อที่ตา งออกไป ใหเลือก กําหนดเอง แลวพิมพชื่อลงในกลองขอความ กําหนดเอง

โหมดรูปแบบการประหยัดผงหมึก (โทนเนอร)

2

ประหยัดการใชงานผงหมึก (โทนเนอร) ไดดวยคุณลักษณะนี้ เมื่อคุณตั้งคา โหมดประหยัดผงหมึก ไปที่ เปด
คุณภาพการพิมพจะจางลง การตัง้ คาเริ่มตนคือ ปด (ไมเลือก)

หมายเหตุ
ไมแนะนําใหใช โหมดประหยัดผงหมึก ในการพิมพภาพถายหรือภาพระดับสีเทา
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การพิมพโดยการใชการรักษาความปลอดภัย

2

2

เอกสารที่ปลอดภัยคือเอกสารที่ปองกันดวยรหัสผานเมื่อถูกสงไปยังเครือ
่ งพิมพ
เฉพาะผูที่ทราบรหัสผานเทานั้นที่สามารถพิมพเอกสารได เนื่องจากเอกสารถูกปองกันความปลอดภัยที่เครื่องพิมพ
คุณตองปอนรหัสผานโดยใชแผงควบคุมของเครือ
่ งเพื่อพิมพเอกสาร
การสงเอกสารที่ปลอดภัย:

a

คลิก การตั้งคา... จาก การพิมพโดยใชระบบการรักษาความปลอดภัย และเลือก
การพิมพโดยใชระบบการรักษาความปลอดภัย

b
c

ปอนรหัสผานของคุณแลวคลิก ตกลง
เพื่อพิมพเอกสารที่มีการปองกัน คุณตองปอนรหัสผานของคุณโดยใชแผงควบคุมของเครื่องพิมพ (ดู
การพิมพเอกสารที่ปลอดภัย uu หนา 105)

การลบเอกสารที่ปลอดภัย:
คุณตองใชแผงควบคุมของเครื่องพิมพในการลบเอกสารที่มีการปองกัน (ดู การพิมพเอกสารที่ปลอดภัย uu หนา 105)
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ผูดูแลระบบ

2

ผูดูแลระบบมีอํานาจในการจํากัดการเขาถึงการตังคาตางๆ เชน การยอ/ขยาย และลายน้ํา

2

 รหัสผาน
ปอนรหัสผานในชองนี้

หมายเหตุ
คลิก ตั้งรหัสผาน... เพื่อเปลีย
่ นรหัสผาน
 ล็อคการทําสําเนา
เลือกชองทําเครื่องหมายนี้เพื่อล็อคการเลือกสําเนาในแท็บการตั้งคาพื้นฐานเพื่อปองกันไมใหผูใชทําการพิมพหลายสําเนา
 ล็อคการพิมพแบบหลายหนา และการปรับสเกล
เลือกชองทําเครื่องหมายนี้เพือ
่ ล็อคการตั้งคาหลายหนาและการยอ/ขยาย
 ล็อคการพิมพสี/ขาวดํา
เลือกชองทําเครื่องหมายนี้เพือ
่ ล็อคการตั้งคา สี/สีเดียว ใหมีคาเปนสีเดียวเพื่อปองกันการพิมพสี
 ล็อคการทําสําเนาโดยใชลายน้ํา
เลือกชองทําเครื่องหมายนี้เพือ
่ ล็อคการตั้งคาตัวเลือกลายน้ําเพื่อปองกันไมใหทําการเปลีย
่ นแปลง
 ล็อคการพิมพสวนหัวและสวนทายของหนากระดาษ
เลือกชองทําเครื่องหมายนี้เพือ
่ ล็อคการตั้งคาตัวเลือกการพิมพหัวกระดาษทายกระดาษเพื่อปองกันไมใหทําการเปลีย
่ นแปลง

การตรวจสอบ Authentication ของผูใ ช

2

หากคุณถูกจํากัดโดยคุณลักษณะ Secure Function Lock ไมใหใชคอมพิวเตอรเพื่อพิมพงาน
คุณสามารถตรวจสอบสถานะการพิมพปจจุบันของคุณได คลิก ตรวจสอบสถานะการพิมพ
เพื่อดูขอมูลของชื่อในการเขาสูระบบคอมพิวเตอรของคุณ เชน คุณลักษณะที่ถูกจํากัด
และจํานวนหนาที่เหลือที่คุณไดรับอนุญาตใหพิมพเมื่อคุณกําลังใชเครื่องพิมพบนเครือขาย กลองขอความ
ผลการยืนยันตัวตน จะปรากฏขึ้น
หากตองการใหกลองขอความ ผลการยืนยันตัวตน เปดขึ้นทุกครัง้ ที่คุณพิมพ ใหเลือกชองทําเครือ
่ งหมาย
แสดงสถานะการพิมพกอนการพิมพ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Secure Function Lock uu คูม
 ือเน็ทเวิรค
 สําหรับผูใ ช
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ตัวเลือกการพิมพอน
ื่ ๆ

2

2

คุณสามารถตั้งคาตอไปนี้ใน ฟงกชั่นเครื่องพิมพ:
 การตรวจเทียบสี
 โหมดการพักเครื่อง (Sleep Time)
 ปรับปรุงผลลัพธการพิมพ
 ขามหนาวาง
 พิมพขอความเปนสีดํา
 พิมพขอมูลที่ถูกเก็บไว

การปรับแตงคาของสี

2

ความหนาแนนของสีที่พิมพออกมาแตละสีอาจแตกตางกัน
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับอุณหภูมแ
ิ ละความชื้นของสภาพแวดลอมของเครื่องพิมพ
การตั้งคานี้ชวยใหคุณสามารถปรับปรุงความหนาแนนของสี
โดยการใหไดรเวอรของเครื่องพิมพใชขอมูลการปรับแตงคาของสีที่บันทึกไวในเครือ
่ งพิมพของคุณ
 ใชขอมูลการตรวจเทียบ
หากคุณเลือกชองทําเครื่องหมายนี้
ไดรเวอรของเครื่องพิมพจะใชขอมูลการปรับแตงคาของสีทรี่ ับมาจากเครื่องพิมพเพือ่ ตัง้ คาการเทียบสีในไดรเวอรของเครื่องพิมพซงึ่ จะชวยใหไดคุณภาพการพิมพทสี่ มาเสมอ
 รับขอมูลอุปกรณโดยอัตโนมัติ
หากคุณเลือกชองทําเครื่องหมายนี้ ไดรเวอรของเครื่องพิมพจะใชขอมูลการปรับแตงคาของสีจากเครือ
่ งพิมพของคุณ
 เริ่มการตรวจเทียบสี...
หากคุณคลิกปุมนี้ เครือ
่ งพิมพของคุณจะเริ่มตนกระบวนการปรับแตงคาของสี
จากนั้นไดรเวอรเครื่องพิมพจะใชขอมูลการปรับแตงคาจากเครื่องพิมพของคุณ
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เวลาพัก

2

เมื่อเครื่องพิมพไมไดรับขอมูลเปนระยะเวลาหนึ่ง เครื่องพิมพจะเขาสูโหมดพัก
ในโหมดพักเครื่องพิมพจะทํางานเสมือนเครือ
่ งพิมพถูกปดอยู เมื่อคุณเลือกคาเริม
่ ตนของเครื่องพิมพ
การตั้งคาหมดเวลาของโหมดพักจะถูกตัง้ คาใหมตามเวลาที่มก
ี ารตัง้ คาจากโรงงาน
ซึ่งคานี้จะสามารถเปลี่ยนแปลงไดจากไดรเวอรของเครือ
่ งพิมพ
โหมดพักอัจฉริยะจะทําการปรับการตั้งคาการหมดเวลาที่เหมาะสมที่สุดใหโดยขึ้นอยูกับความถี่ของการใชงานเครื่องพิมพ
ของคุณ

2

ขณะที่เครื่องพิมพอยูในโหมดพัก หนาจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง Sleep (พัก)
แตเครือ
่ งพิมพยังคงสามารถรับขอมูลได การรับงานพิมพจะเรียกคืนการทํางานของเครื่องพิมพใหเริ่มการพิมพอีกครั้ง

ปรับปรุงคุณภาพการพิมพ

2

คุณลักษณะนี้ใหคุณแกไขปญหาคุณภาพการพิมพ
 ลดการมวนของกระดาษ
เลือกการตั้งคานี้เพื่อลดการมวนของกระดาษ
หากคุณพิมพเพียงสองสามหนา คุณไมจําเปนตองเลือกการตัง้ คานี้
เราขอแนะนําใหคณ
ุ เปลี่ยนการตั้งคาไดรเวอรเครื่องพิมพใน ชนิดกระดาษ เปนการตั้งคากระดาษชนิดบาง

หมายเหตุ
การทํางานนี้จะลดอุณหภูมิของกระบวนการทําความรอนของเครือ
่ ง
 การปรับปรุงการเกาะติดของผงหมึก
เลือกการตั้งคานี้เพื่อปรับปรุงความสามารถในการยึดติดของผงหมึก
หากตัวเลือกนี้ไมชวยปรับปรุงใหดข
ี ึ้นในระดับที่เพียงพอ เปลี่ยนการตั้งคาไดรเวอรเครื่องพิมพใน ชนิดกระดาษ
ไปที่การตัง้ คากระดาษชนิดหนา

หมายเหตุ
การทํางานนี้จะเพิ่มอุณหภูมิของกระบวนการทําความรอนของเครื่อง

48

ไดรเวอรและซอฟตแวร

ขามหนาวาง

2

ถาเลือก ขามหนาวาง ไดรเวอรเครื่องพิมพจะตรวจจับหนาวาง และจะไมพม
ิ พหนาวาง

หมายเหตุ

2

ตัวเลือกนี้ไมสามารถใชงานรวมกับตัวเลือกตอไปนี้ได:
• ใชลายน้ํา
• การพิมพสว
 นหัวและสวนทายของหนากระดาษ
• N ใน 1 และ 1 ใน NxN หนา ใน หลายหนา
• 2 หนา (กําหนดเอง), จุลสาร (หนังสือเลมเล็ก), จุลสาร (กําหนดเอง) และ 2 หนา ดวย
การเขาเลมแบบออฟเซ็ท ใน 2 หนา/จุลสาร (หนังสือเลมเล็ก)

พิมพขอ
 ความเปนสีดํา

2

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อพิมพขอความทั้งหมดเปนสีดําเทานั้น

หมายเหตุ
อาจไมสามารถใชงานไดกับตัวอักษรบางตัว

การเก็บถาวรงานพิมพ

2

คุณสามารถบันทึกสําเนาของงานพิมพของคุณเปนไฟล PDF ไปยังคอมพิวเตอรของคุณได เมือ
่ ตองการเปลีย
่ นขนาดไฟล
ใหเลือ
่ นแถบเลื่อน ขนาดไฟล ไปทางขวาหรือซาย ความละเอียดจะถูกตัง้ คาตามขนาดไฟล

หมายเหตุ
เมื่อเปดใชงานคุณลักษณะนี้ คุณอาจตองรอนานขึ้นกอนที่เครื่องของคุณจะเริ่มพิมพ
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แท็บขอมูลการพิมพ

2

โปรไฟลการพิมพ
เปนคาที่ตั้งไวลวงหนาและแกไขไดที่ออกแบบมาเพื่อใหคุณเขาถึงการกําหนดคาการพิมพที่ใชบอยอยางรวดเร็ว

2

5

1

2
4

3

 (1) ชองรายการขอมูลการพิมพ
 (2) ลบโปรไฟล...
 (3) แสดงแท็บโปรไฟลการพิมพกอนเสมอ
 (4) เพิม
่ โปรไฟล...
 (5) มุมมองขอมูลการพิมพปจ
 จุบัน

a
b
c

เลือกขอมูลของคุณจากชองรายการขอมูลการพิมพ
หากตองการแสดงแท็บ โปรไฟลการพิมพ ที่ดานหนาของหนาตางทุกครั้งที่คณ
ุ สั่งพิมพ ใหคลิก
แสดงแท็บโปรไฟลการพิมพกอนเสมอ
คลิก ตกลง เพือ
่ ใชขอมูลที่คุณเลือก

เพิ่มขอมูล

2

คลิกปุม เพิม
่ โปรไฟล... เพือ
่ แสดงกลองขอความ เพิม
่ โปรไฟล... เพิม
่ ขอมูลใหมไดสูงสุด 20
ขอมูลดวยการตัง้ คาที่คณ
ุ ตองการ

a
b
c

พิมพชื่อใน ชื่อ
เลือกไอคอนที่คุณตองการใชจากรายการไอคอน แลวคลิก ตกลง
การตั้งคาที่แสดงที่ดานซายของหนาตางไดรเวอรเครื่องพิมพจะถูกบันทึก
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ลบขอมูล

2

คลิก ลบโปรไฟล... เพื่อแสดงกลองขอความ ลบโปรไฟลคุณสามารถลบขอมูลที่คุณเพิม
่

a
b
c

เลือกขอมูลของคุณจากชองรายการขอมูลการพิมพ

2

คลิก ลบ
ขอมูลที่เลือกจะถูกลบ
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แท็บการตั้งคาอุปกรณ

2

หมายเหตุ

เพื่อเขาใชงานแท็บ การตั้งคาอุปกรณ ดูที่ การเขาถึงการตั้งคาไดรเวอรเครื่องพิมพ uu หนา 32

2

คุณสามารถกําหนดขนาดกระดาษสําหรับถาดใสกระดาษแตละถาด และตรวจสอบหมายเลขเครื่องโดยอัตโนมัติในแท็บ
การตั้งคาอุปกรณ ดังตอไปนี้

1

3

2

4

 (1) ตัวเลือกที่สามารถใชได / ตัวเลือกสําหรับการติดตั้ง
คุณสามารถเพิ่มและลบตัวเลือกที่ติดตั้งอยูในเครื่องดวยตนเองได การตัง้ คาถาดจะตรงกับตัวเลือกที่ติดตั้งไว
 (2) การตั้งคาแหลงที่มาของกระดาษ
คลิกปุม การตรวจหาอัตโนมัติ (4)
เพื่อตรวจสอบและแสดงหมายเลขเครื่องและการตัง้ คาขนาดกระดาษสําหรับถาดใสกระดาษ
 (3) หมายเลขผลิตภัณฑ
เมื่อคลิก การตรวจหาอัตโนมัติ (4) ไดรเวอรเครื่องพิมพจะตรวจสอบเครือ
่ งพิมพและแสดงหมายเลขผลิตภัณฑ
หากไมไดรับขอมูล หนาจอจะแสดง “---------------”
 (4) การตรวจหาอัตโนมัติ
การตัง้ คา การตรวจหาอัตโนมัติ จะคนหาอุปกรณเสริมที่ตด
ิ ตัง้ ไวในปจจุบัน
และแสดงตัวเลือกที่สามารถใชไดในไดรเวอรเครื่องพิมพ เมื่อคุณคลิก การตรวจหาอัตโนมัติ
ตัวเลือกที่ติดตัง้ อยูบนเครื่องจะแสดงรายการใน ตัวเลือกที่สามารถใชได (1)
เพิ่มหรือลบตัวเลือกดวยตนเองโดยการเลือกอุปกรณเสริมที่คณ
ุ ตองการเพิ่มหรือลบ แลวคลิก เพิ่ม หรือ ลบ

หมายเหตุ
การตัง้ คา การตรวจหาอัตโนมัติ (4) จะไมสามารถใชไดหากเครือ
่ งพิมพอยูในสภาวะตอไปนี้:
•
•
•
•

เครื่องพิมพถูกปดอยู
เครื่องพิมพอยูในสถานะแสดงความผิดพลาด
เครื่องพิมพเชื่อมตอกับเซิรฟ
 เวอรการพิมพโดยใชสาย USB ในสภาพแวดลอมเครือขายที่ใชงานรวมกัน
สายเชือ
่ มตอกับเครื่องพิมพไมถูกตอง
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การสนับสนุน

2

คลิก การสนับสนุน... ในกลองขอความ การกําหนดลักษณะการพิมพ

2

1

2

3
4
5
6

 (1) Brother Solutions Center...
คลิกปุมนี้เพือ
่ เขาไปที่เว็บไซต Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com/)
เพื่อดูขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ Brother รวมถึง FAQ (คำถามที่พบบอย) คูมือผูใ ช การปรับปรุงไดรเวอร
และคําแนะนําการใชงานเครือ
่ งพิมพของคุณ
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 (2) เว็บไซตผลิตภัณฑตนฉบับ...
คลิกปุมนี้เพือ
่ เขาไปที่เว็บไซตของเราสําหรับวัสดุการพิมพของแทของ Brother
 (3) Brother CreativeCenter...

2

คลิกปุมนี้เพือ
่ เขาไปที่เว็บไซตของเราและรับโซลูชันออนไลนฟรีสําหรับผูใชทางธุรกิจและผูใชงานในบานทั่วไป
 (4) การตั้งคาการพิมพ
คลิกปุมนี้เพือ
่ พิมพหนาที่แสดงวิธีการตั้งคาภายในของเครือ
่ งพิมพ
 (5) ตรวจสอบการตั้งคา...
คลิกปุมนี้เพือ
่ ตรวจสอบการตั้งคาไดรเวอรเครื่องพิมพ
 (6) ขอมูลเกี่ยวกับ...
คลิกปุมนี้เพือ
่ ดูรายการขอมูลไฟลและเวอรชั่นของไดรเวอรเครื่องพิมพ
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คุณลักษณะของไดรเวอรเครื่องพิมพ BR-Script 3 (การจําลองภาษา
PostScript® 3™)

2

หมายเหตุ

2

Windows®

หนาจอในสวนนี้มาจาก
7 หนาจอบนคอมพิวเตอรของคุณอาจแตกตางออกไป
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการที่คุณใช

การกําหนดลักษณะการพิมพ

2

หมายเหตุ
เมื่อตองการเขาถึงกลองขอความ การกําหนดลักษณะการพิมพ ใหคลิก กําหนดลักษณะ... ในแท็บ ทั่วไป
ของกลองขอความ การกําหนดลักษณะการพิมพของ Brother HL-XXXX BR-Script3
 แท็บ เคาโครง
เปลีย
่ นโครงหนาเอกสารโดยเลือกการตั้งคาสําหรับ ทิศทาง, พิมพสองดาน (2 ดาน), ลําดับหนา และ
จํานวนหนาตอแผน

• ทิศทาง
แนวตั้ง
แนวนอน
แนวนอนแบบหมุน
การจัดวางหนาใหคุณเลือกตําแหนงของเอกสารของคุณบนหนาที่พิมพ
• พิมพสองดาน
หากตองการทําการพิมพ 2 ดาน ใหเลือก กลับดานตามแนวกวาง หรือ กลับดานตามแนวยาว
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• ลําดับหนา
ระบุลําดับหนาของเอกสารที่จะพิมพ เริ่มจากหนาแรก จะพิมพเอกสารโดยใหหนา 1 อยูดานบนสุดของชุด
เริ่มจากหนาสุดทาย จะพิมพเอกสารโดยใหหนา 1 อยูดา นลางของชุด
• จํานวนหนาตอแผน

2

คลิก จํานวนหนาตอแผน เพือ
่ ลดขนาดภาพของแตละหนาเพื่อใหสามารถพิมพไดหลายหนาบนกระดาษหนึ่งแผน
คลิก สมุดขนาดเล็ก เพือ
่ พิมพเอกสารในรูปแบบจุลสาร (หนังสือเลมเล็ก)
• วาดเสนขอบ
เลือกชองทําเครื่องหมายนี้เพื่อเพิ่มเสนขอบ
 แท็บ กระดาษ/คุณภาพ
เลือก แหลงกระดาษ

• แหลงกระดาษ
Automatically Select
เลือกโดยเครื่องพิมพ
ถาด 1
ถาด 2 1
ถาดปอนกระดาษเอนกประสงค (MP Tray)
Automatically Select
เลือกตัวเลือกนี้เพื่อดึงกระดาษจากแหลงกระดาษใดๆ ที่มข
ี นาดกระดาษที่กําหนดไวในไดรเวอรเครื่องพิมพ
ซึ่งตรงกับเอกสารของคุณ
เลือกโดยเครื่องพิมพ
เลือกตัวเลือกนี้เพื่อดึงกระดาษจากแหลงกระดาษใดๆ ที่มข
ี นาดกระดาษที่กําหนดไวในเครื่องพิมพ
ซึ่งตรงกับเอกสารของคุณ
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ถาด 1
เลือกตัวเลือกนี้เพื่อดึงกระดาษจากถาดที่ 1
ถาด 2

2

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อดึงกระดาษจากถาดที่ 2 (สามารถใชไดถามีการติดตัง้ ถาดปอนกระดาษเสริมไว)
ถาดปอนกระดาษเอนกประสงค (MP Tray)
เลือกตัวเลือกนี้เพื่อดึงกระดาษจากถาดปอนกระดาษอเนกประสงค
ขนาดกระดาษในถาดปอนกระดาษอเนกประสงคจะตองตรงกับขนาดที่กําหนดไวในไดรเวอรเครื่องพิมพ
1

สามารถใชไดถามีการติดตั้งถาดปอนกระดาษเสริมไว

• สี
เลือก Black & White (ขาวดํา) หรือ Color (สี)
 แท็บ การพิมพโดยใชระบบการรักษาความปลอดภัย

เอกสารที่ปลอดภัยคือเอกสารที่ปองกันดวยรหัสผานเมื่อถูกสงไปยังเครือ
่ งพิมพ
เฉพาะผูที่ทราบรหัสผานเทานั้นที่สามารถพิมพเอกสารได เนื่องจากเอกสารถูกปองกันความปลอดภัยที่เครื่องพิมพ
คุณตองปอนรหัสผานโดยใชแผงควบคุมของเครือ
่ งเพื่อพิมพเอกสาร
การสงเอกสารที่ปลอดภัย:

a
b
c

เลือก การพิมพโดยใชระบบการรักษาความปลอดภัย
พิมพรหัสผานของคุณ แลวคลิก ตกลง
เพื่อพิมพเอกสารที่มีการปองกัน คุณตองปอนรหัสผานของคุณโดยใชแผงควบคุมของเครือ
่ งพิมพ (ดู
การพิมพเอกสารที่ปลอดภัย uu หนา 105)

การลบเอกสารที่ปลอดภัย:
คุณตองใชแผงควบคุมของเครือ
่ งพิมพในการลบเอกสารที่มีการปองกัน (ดู การพิมพเอกสารที่ปลอดภัย
uu หนา 105)
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ตัวเลือกขั้นสูง

2

เขาถึง ตัวเลือกขั้นสูง โดยคลิกปุม ขั้นสูง บนแท็บ เคาโครง หรือแท็บ กระดาษ/คุณภาพ

2
1
2

a

เลือก ขนาดกระดาษ และ จํานวนสําเนา (1)
 ขนาดกระดาษ
จากรายการแบบดึงลง ใหเลือกขนาดของกระดาษที่คณ
ุ ใช
 จํานวนสําเนา
การเลือกสําเนาเปนการตัง้ คาจํานวนสําเนาที่จะพิมพ

b

ตั้งคา ระบบจัดการสีรูป (ICM) และ มาตราสวน แบบอักษร TrueType (2)
 ระบบจัดการสีรูป (ICM)
ระบุวิธีการที่จะพิมพภาพกราฟฟกสีของคุณ
• หากคุณไมตองการเปดการใชงาน ระบบจัดการสีรูป (ICM) ใหคลิก ICM Disabled
• หากคุณตองการใหทําการคํานวณสําหรับการเทียบสีที่เครื่องคอมพิวเตอรกอนที่จะสงเอกสารไปยังเครือ
่ งพิมพ
ใหคลิก ICM Handled by Host System
• หากคุณตองการใหทําการคํานวณสําหรับการเทียบสีที่เครื่องพิมพ ใหคลิก
ICM Handled by Printer using printer calibration
 มาตราสวน
ระบุวาจะลดหรือขยายขนาดเอกสารและจํานวนเปอรเซ็นต
 แบบอักษร TrueType
ระบุตัวเลือกแบบอักษร TrueType คลิก แทนดวยแบบอักษรในอุปกรณ (คาเริ่มตน)
เพื่อใชแบบอักษรเครือ
่ งพิมพที่เทียบเทาสําหรับพิมพเอกสารที่มแ
ี บบอักษร TrueType
ซึ่งจะอนุญาตใหมก
ี ารพิมพที่รวดเร็วขึ้น
แตอาจไมสามารถพิมพตวั อักษรแบบพิเศษที่ไมสนับสนุนโดยแบบอักษรของเครือ
่ งพิมพ คลิก
ดาวนโหลดเปน Softfont เพื่อดาวนโหลดแบบอักษร TrueType
สําหรับพิมพแทนการใชแบบอักษรเครื่องพิมพ
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c

เปลี่ยนแปลงการตั้งคาโดยเลือกการตัง้ คาในรายการ Printer Features (3):

2

3

 คุณภาพการพิมพ
เลือกการตั้งคาคุณภาพการพิมพตอ
 ไปนี้:
• ธรรมดา (600 x 600 dpi)
ระดับ 600 dpi แนะนําใหใชสําหรับการพิมพธรรมดา
ใชโหมดนี้เพื่อคุณภาพการพิมพที่ดีดว ยความเร็วในการพิมพพอสมควร
• ละเอียด (ชั้น 2400 dpi)
ระดับ 2400 dpi โหมดการพิมพที่ละเอียดที่สุด
ใชงานโหมดนี้เพื่อพิมพภาพที่ตองการความถูกตองเชนภาพถาย
เนื่องจากขอมูลการพิมพมีขนาดใหญกวาโหมดปกติอยางมาก ระยะเวลาการประมวลผล
ระยะเวลาการสงขอมูล และระยะเวลาการพิมพจะยาวนานกวา
 ชนิดกระดาษ
คุณสามารถใชชนิดสื่อตอไปนี้ในเครื่องของคุณได เพื่อใหไดคุณภาพการพิมพที่ดท
ี ี่สุด
ใหเลือกชนิดสื่อสิ่งพิมพที่คณ
ุ กําลังใชงาน
• กระดาษธรรมดา
• กระดาษบาง
• กระดาษหนา
• กระดาษที่มค
ี วามหนามาก
• กระดาษปอนด
• ซองจดหมาย
• ซองชนิดหนา
• ซองชนิดบาง
• กระดาษรีไซเคิล
• ฉลาก
• กระดาษแบบมันวาว
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 โหมดประหยัดผงหมึก
ประหยัดการใชงานผงหมึก (โทนเนอร) ไดดว ยคุณลักษณะนี้ เมื่อคุณตัง้ คา โหมดประหยัดผงหมึก ไปที่ เปด
คุณภาพการพิมพจะจางลง การตัง้ คาเริม
่ ตนคือ ปด

2

หมายเหตุ
ไมแนะนําใหใช โหมดประหยัดผงหมึก ในการพิมพภาพถายหรือภาพระดับสีเทา
 โหมดการพักเครื่อง (Sleep Time) [นาที]
เมื่อเครื่องพิมพไมไดรับขอมูลเปนระยะเวลาหนึ่ง เครื่องพิมพจะเขาสูโหมดพัก
ในโหมดพักเครื่องพิมพจะทํางานเสมือนเครื่องพิมพถูกปดอยู เมือ
่ คุณเลือก คาเริ่มตนของเครื่องพิมพ
การตัง้ คาหมดเวลาของโหมดพักจะถูกตั้งคาใหมตามเวลาที่ตงั้ คามาจากโรงงาน
ซึ่งคานี้สามารถเปลี่ยนแปลงไดจากไดรเวอรของเครื่องพิมพ
ขณะที่เครื่องพิมพอยูในโหมดพัก หนาจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง Sleep (พัก)
แตเครือ
่ งพิมพยังคงสามารถรับขอมูลได
การรับงานพิมพจะเรียกคืนการทํางานของเครื่องพิมพใหเริ่มการพิมพอีกครั้ง
 สี/ขาวดํา
คุณสามารถเปลีย
่ นการตัง้ คา สี/สีเดียว ในไดรเวอรเครือ
่ งพิมพไดดังนี้:
• อัตโนมัติ
เครื่องพิมพจะตรวจสอบเนื้อหาของเอกสารวามีสีหรือไม หากตรวจพบสีที่ตําแหนงใดๆ ในเอกสาร
เครื่องพิมพจะพิมพเอกสารทั้งฉบับโดยใชสีทั้งหมด กลาวอีกอยางคือ เครือ
่ งพิมพจะผสมผงหมึก (โทนเนอร)
บางสีเพื่อชวยใหไดเฉดสีทุกเฉดที่ตรวจพบในเอกสาร จึงเพิม
่ ความหนาแนนของผงหมึก (โทนเนอร)
ที่ใชกับหนาเอกสาร หากตรวจพบวาไมมีเนื้อหาที่เปนสี เครือ
่ งจะพิมพเอกสารแบบสีเดียว
การตั้งคาเริม
่ ตนสําหรับเครือ
่ งพิมพของคุณคือ อัตโนมัติ
• สี
ไมวาเอกสารจะมีสีหรือเปนสีเดียว เครื่องพิมพของคุณจะพิมพเอกสารโดยใชสีทั้งหมด
• ขาวดํา
เลือกโหมดนี้ถาเอกสารมีเฉพาะขอความและวัตถุสีดําและระดับสีเทาเทานั้น หากเอกสารของคุณมีสี
โหมดนี้จะพิมพเอกสารเปนสีเทา 256 ระดับสี โดยใชผงหมึก (โทนเนอร) สีดํา

หมายเหตุ
• เซนเซอรตรวจจับสีของเครือ
่ งพิมพมีความออนไหวมาก และอาจรับรูข
 อความสีดําซีดหรือพื้นหลังสีขาวนวลวาเปนสี
หากคุณทราบวาเอกสารของคุณเปนสีขาวดําและคุณตองการประหยัดผงหมึก (โทนเนอร) สี ใหเลือกโหมด ขาวดํา
• หากผงหมึก (โทนเนอร) สีฟา สีชมพู หรือสีเหลืองหมดอายุการใชงานระหวางการพิมพเอกสารสี
งานพิมพจะไมสามารถเสร็จสมบูรณได คุณสามารถยกเลิกงานพิมพของคุณและเลือกที่จะเริ่มงานพิมพอก
ี ครั้งในโหมด
ขาวดํา ไดตราบใดที่ผงหมึก (โทนเนอร) สีดํายังมีอยู
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 โหมดสี
ทางเลือกตอไปนี้มีใหเลือกในโหมดการเทียบสี:
• ปกติ

2

เปนคาปกติสําหรับโหมดสี
• สดใส
สีของสวนตางๆ ถูกปรับใหมส
ี ีสดมากขึ้น
• ไมมี
 เพิ่มประสิทธิภาพสีเทา
คุณสามารถปรับปรุงคุณภาพของภาพในสวนเงามืดได
 เพิ่มประสิทธิภาพในการพิมพสีดํา
หากภาพกราฟฟกสีดําพิมพออกมาโดยไมถูกตอง ใหเลือกการตั้งคานี้
 ล็อคสกรีนฮาลฟโทน
การล็อคนี้จะหยุดแอพพลิเคชั่นอื่นๆ ไมใหแกไขการตั้งคา Halftone การตั้งคาเริ่มตนคือ เปด (เลือก)
 การพิมพภาพคุณภาพสูง
คุณสามารถทําใหงานพิมพเปนแบบคุณภาพสูงไดหากคุณตั้งคา การพิมพภาพคุณภาพสูง ไปที่ เปด
ความเร็วในการพิมพจะชาลง
 ปรับปรุงผลลัพธการพิมพ
คุณลักษณะนี้ใหคุณแกไขปญหาคุณภาพการพิมพ
• ลดการมวนของกระดาษ
หากคุณเลือกการตัง้ คานี้ การมวนกระดาษอาจเกิดขึ้นนอยลง หากคุณพิมพเพียงสองสามหนา
คุณไมจําเปนตองเลือกการตั้งคานี้ เราขอแนะนำใหคุณเปลี่ยนการตัง้ คาไดรเวอรเครือ
่ งพิมพใน ชนิดกระดาษ
เปนการตั้งคากระดาษชนิดบาง

หมายเหตุ
การทํางานนี้จะลดอุณหภูมิของกระบวนการทําความรอนของเครือ
่ ง
• การปรับปรุงการเกาะติดของผงหมึก
หากคุณเลือกการตัง้ คานี้ การกําหนดผงหมึก (โทนเนอร) จะทําไดดีขึ้น
หากตัวเลือกนี้ไมชวยปรับปรุงใหดข
ี ึ้นในระดับที่เพียงพอ เปลี่ยนการตั้งคาไดรเวอรเครือ
่ งพิมพใน
ชนิดกระดาษ ไปที่การตั้งคากระดาษชนิดหนา

หมายเหตุ
การทํางานนี้จะเพิ่มอุณหภูมิของกระบวนการทําความรอนของเครื่อง
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แท็บพอรต

2

หากคุณตองการเปลีย
่ นแปลงพอรตที่เชื่อมตอเครื่องพิมพของคุณ หรือพาธไปยังเครื่องพิมพเครือขายที่คณ
ุ ใช
ใหเลือกหรือเพิ่มพอรตที่คุณตองการใช

2
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การถอนการติดตั้งไดรเวอรเครื่องพิมพ

2

ถอนการติดตัง้ ไดรเวอรเครือ
่ งพิมพที่คณ
ุ ติดตั้งโดยใชขั้นตอนตอไปนี้

หมายเหตุ
• ถอนการติดตั้ง จะไมสามารถใชไดหากคุณติดตัง้ ไดรเวอรเครื่องพิมพจากการตั้งคา เพิ่มเครื่องพิมพ ของ Windows
มาตั้งแตตน

• หลังจากถอนการติดตั้ง ขอแนะนําใหคุณรีสตารทคอมพิวเตอรเพือ
่ ลบไฟลที่ใชอยูในระหวางการถอนการติดตั้ง
(Windows® XP, Windows Vista® และ Windows® 7)

a
b
c

คลิกปุม Strat (เริม
่ ) และไปที่ All Programs (โปรแกรมทั้งหมด), Brother จากนั้นไปที่ชื่อเครือ
่ งพิมพของคุณ
คลิก Uninstall (ถอนการติดตัง้ )
ปฏิบัตต
ิ ามคําแนะนําบนหนาจอ

(Windows® 8)

a

คลิก

b
c
d

คลิกรายการแบบดึงลงและเลือกชือ
่ รุนของคุณ (ถายังไมไดเลือกไว)

(Brother Utilities) หนาจอ Brother Utilities จะปรากฏขึ้น

คลิก เครื่องมือ ในแถบนําทางดานซาย
คลิก ถอนการติดตั้ง
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Status Monitor

2

โปรแกรมอรรถประโยชน Status Monitor
เปนเครือ
่ งมือซอฟตแวรที่สามารถกําหนดคาไดสําหรับตรวจสอบสถานะของอุปกรณหนึ่งหรือหลายตัว
เพื่อใหคุณไดรับการแจงเตือนขอผิดพลาดไดทันที

2

 หากคุณเลือกชองทําเครื่องหมาย เปดใช Status Monitor เมื่อเริ่มตน ไวในระหวางการติดตั้ง คุณจะพบปุม
หรือไอคอน Status Monitor บนแถบงาน
 เมื่อตองการแสดงไอคอน Status Monitor บนแถบงานของคุณ ใหคลิกปุม
จะปรากฏขึ้นในหนาตางขนาดเล็ก ใหลากไอคอน

ไอคอน Status Monitor

ไปยังแถบงาน

เลือกทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:
 ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน

ในถาดงาน

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

a

คลิก Start (เริ่ม) > All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) > Brother > Brother Utilities หนาจอ Brother
Utilities จะปรากฏขึ้น

b
c
d

คลิกรายการแบบดึงลงและเลือกชื่อรุน
 ของคุณ (ถายังไมไดเลือกไว)
คลิก Tools (เครือ
่ งมือ) ในแถบนําทางดานซาย
คลิก Status Monitor

 (Windows® 8)

a

คลิก

b
c
d

คลิกรายการแบบดึงลงและเลือกชื่อรุน
 ของคุณ (ถายังไมไดเลือกไว)

(Brother Utilities) หนาจอ Brother Utilities จะปรากฏขึ้น

คลิก เครื่องมือ ในแถบนําทางดานซาย
คลิก Status Monitor
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วิธีการแกไข

2

คลิกปุม วิธีการแกไข เพื่อเขาถึง Brother Solutions Center ที่ http://solutions.brother.com/
และเขาไปที่คําถามที่พบบอย (FAQ) ในหนารุนเครือ
่ งพิมพของคุณเพือ
่ ดูคําแนะนํา

2

วัสดุการพิมพ

2

คลิกปุม วัสดุการพิมพ เพื่อดูขอมูลเพิม
่ เติมเกี่ยวกับวัสดุการพิมพของแทของ Brother

หมายเหตุ
การปรับปรุงเฟรม
 แวรอัตโนมัติจะทํางานเมื่อเปดใชงานคุณลักษณะ Status Monitor

การตรวจสอบสถานะของเครื่องพิมพ

2

เมื่อคุณเริ่มการทํางานของคอมพิวเตอร ไอคอน Brother Status Monitor จะปรากฏอยูในถาดงาน

ไอคอนสีเขียวแสดงสถานะรอการทํางานตามปกติ

ไอคอนสีเหลืองแสดงคําเตือน

ไอคอนสีแดงแสดงขอผิดพลาด

ไอคอนสีเทาแสดงสถานะออฟไลน

Status Monitor อาจถูกแสดงในถาดงานหรือบนเดสกท็อปของคอมพิวเตอรของคุณ
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แม็คอินทอช

2

คุณลักษณะในไดรเวอรเครื่องพิมพ (แม็คอินทอช)

2

เครือ
่ งพิมพนี้สนับสนุน Mac OS X 10.7.5, 10.8.x, 10.9.x

หมายเหตุ
หนาจอในสวนนี้มาจาก OS X v10.7.x หนาจอบนแม็คอินทอชของคุณอาจแตกตางขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการที่คุณใช

การเลือกตัวเลือกในการตั้งคาหนาเอกสาร

2

เลือก Paper Size (ขนาดกระดาษ), Orientation (ทิศทางการวางกระดาษพิมพ) และ Scale (ระดับการยอ/ขยาย)

a

จากแอพพลิเคชัน
่ เชน TextEdit ใหคลิก File (ไฟล) แลวคลิก Page Setup (การตัง้ คาหนากระดาษ)
ตรวจสอบวาไดเลือก Brother HL-XXXX (โดย XXXX คือชื่อรุน
 ของคุณ) ในเมนูปอปอัพ Format For
(รูปแบบสําหรับ) เลือกการตั้งคาสําหรับ Paper Size (ขนาดกระดาษ), Orientation
(ทิศทางการวางกระดาษพิมพ) และ Scale (ระดับการยอ/ขยาย) แลวคลิก OK (ตกลง)
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b

จากแอพพลิเคชัน
่ เชน TextEdit ใหคลิก File (ไฟล) แลวคลิก Print (พิมพ) เพื่อเริม
่ พิมพ
สําหรับตัวเลือกการตั้งคาหนากระดาษเพิม
่ เติม ใหคลิกปุม Show Details (แสดงรายละเอียด)

2

หมายเหตุ
บันทึกการตั้งคาปจจุบันเปนคาที่ตงั้ ไวลว งหนาโดยเลือก Save Current Settings as Preset...
(บันทึกการตั้งคาปจจุบันเปนคาที่ตงั้ ไวลว งหนา...) จากเมนูปอปอัพ Presets (คาที่ตงั้ ไวลวงหนา)
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การเลือกตัวเลือกการพิมพ

2

เมื่อตองการควบคุมคุณลักษณะการพิมพพิเศษ ใหเลือก Print Settings (การตัง้ คาการพิมพ)
จากกลองขอความการพิมพ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกที่ใชได ใหดค
ู ําอธิบายตอไปนี้:

2

หนาปก

2

คุณสามารถเลือกการตั้งคาหนาปกตอไปนี้:

 Print Cover Page (พิมพหนาปก)
หากตองการเพิม
่ หนาปกใหกับเอกสารของคุณ ใหใชการตั้งคานี้
 Cover Page Type (ชนิดของหนาปก)
เลือกเทมเพลตสําหรับหนาปก
 Billing Info (ขอมูลการเรียกเก็บเงิน)
หากตองการเพิม
่ ขอมูลการเรียกเก็บเงินในหนาปก ใหพิมพขอความในชองขอความ Billing Info
(ขอมูลการเรียกเก็บเงิน)
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โครงหนาเอกสาร

2

2

 Pages per Sheet (จํานวนหนาตอแผน)
ตัวเลือก Pages per Sheet (จํานวนหนาตอแผน)
ใชสําหรับลดขนาดภาพของแตละหนาเพือ
่ ใหสามารถพิมพไดหลายหนาบนกระดาษหนึ่งแผน
 Layout Direction (ทิศทางการจัดหนากระดาษ)
เมื่อคุณระบุจํานวนหนาตอแผน คุณสามารถระบุทิศทางการจัดหนากระดาษของคุณไดดวย
 Border (เสนขอบ)
หากตองการเพิม
่ เสนขอบ ใหใชการตัง้ คานี้
 Two-Sided (สองดาน)
โปรดดูที่ การพิมพ 2 ดาน uu หนา 75
 Reverse page orientation (กลับทิศทางการวางหนากระดาษ)
เลือก Reverse page orientation (กลับทิศทางการวางหนากระดาษ) เพื่อหมุนหนาเอกสาร 180 องศา
 Flip horizontally (พลิกตามแนวนอน)
เลือก Flip horizontally (พลิกตามแนวนอน) เพื่อพิมพหนาเอกสารเปนกลับดานจากซายไปขวา
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การพิมพโดยการใชการรักษาความปลอดภัย

2

2

 Secure Print (การพิมพโดยการใชการรักษาความปลอดภัย):
เอกสารที่ปลอดภัยคือเอกสารที่ปองกันดวยรหัสผานเมื่อถูกสงไปยังเครือ
่ งพิมพ
เฉพาะผูที่ทราบรหัสผานเทานั้นที่สามารถพิมพเอกสารได เนื่องจากเอกสารถูกปองกันความปลอดภัยที่เครื่องพิมพ
คุณตองปอนรหัสผานโดยใชแผงควบคุมของเครือ
่ งเพื่อพิมพเอกสาร
การสงเอกสารที่ปลอดภัย:

a
b
c

เลือก Secure Print (การพิมพโดยการใชการรักษาความปลอดภัย)
พิมพรหัสผาน ชื่อผูใ ช และชือ
่ งานของคุณ แลวคลิก Print (พิมพ)
เพื่อพิมพเอกสารที่มีการปองกัน คุณตองปอนรหัสผานของคุณโดยใชแผงควบคุมของเครือ
่ งพิมพ (ดู
การพิมพเอกสารที่ปลอดภัย uu หนา 105)

ในการลบเอกสารที่มีการปองกัน คุณจะตองใชแผงควบคุมของเครื่องพิมพเพือ
่ ทําการลบ (ดู
การพิมพเอกสารที่ปลอดภัย uu หนา 105)
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การตั้งคาการพิมพ

2

เลือกการตั้งคาของคุณในรายการ Print Settings (การตั้งคาการพิมพ):

2

 Media Type (ชนิดสื่อสิ่งพิมพ)
เลือกประเภทสื่อสิ่งพิมพชนิดใดชนิดหนึ่งดังตอไปนี้:
• Plain Paper (กระดาษธรรมดา)
• Thin Paper (กระดาษชนิดบาง)
• Thick Paper (กระดาษชนิดหนา)
• Thicker Paper (กระดาษชนิดหนาพิเศษ)
• Bond Paper (กระดาษปอนด)
• Envelopes (ซองจดหมาย)
• Env. Thick (ซองจดหมาย ชนิดหนา)
• Env. Thin (ซองจดหมาย ชนิดบาง)
• Recycled Paper (กระดาษรีไซเคิล)
• Label (ฉลาก)
• Glossy Paper (กระดาษเคลือบมัน)

หมายเหตุ
เมื่อเลือก Label (ฉลาก) ในไดรเวอรเครื่องพิมพ เครื่องพิมพจะปอนกระดาษจากถาด MP แมวาจะไมไดเลือก MP
Tray (ถาด MP) เปนแหลงปอนกระดาษก็ตาม
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 Print Quality (คุณภาพการพิมพ)
เลือกการตั้งคาคุณภาพการพิมพตอ
 ไปนี้:
• Normal (ปกติ)

2

ระดับ 600 dpi แนะนําใหใชสําหรับการพิมพธรรมดา
ใชโหมดนี้เพื่อคุณภาพการพิมพที่ดีดวยความเร็วในการพิมพพอสมควร
• Fine (ละเอียด)
ระดับ 2400 dpi โหมดการพิมพที่ละเอียดที่สุด ใชงานโหมดนี้เพื่อพิมพภาพที่ตองการความถูกตองเชนภาพถาย
เนื่องจากขอมูลการพิมพมีขนาดใหญกวาโหมดปกติอยางมาก ระยะเวลาการประมวลผล ระยะเวลาการสงขอมูล
และระยะเวลาการพิมพจะยาวนานกวา

หมายเหตุ
ความเร็วในการพิมพอาจเปลีย
่ นแปลงไดขึ้นอยูกบ
ั การตั้งคาคุณภาพการพิมพที่คณ
ุ เลือก เมื่อเลือกคุณภาพการพิมพสูง
การพิมพจะใชเวลานานขึ้น เมื่อเลือกคุณภาพการพิมพต่ํา การพิมพจะใชเวลานอยลง
 Color / Mono (สี / สีเดียว)
คุณสามารถเปลีย
่ นการตั้งคา สี/สีเดียว ในไดรเวอรเครือ
่ งพิมพไดดงั นี้:
• Auto (อัตโนมัติ)
เครื่องพิมพจะตรวจสอบเนื้อหาของเอกสารวามีสีหรือไม หากตรวจพบสีที่ตําแหนงใดๆ ในเอกสาร
เครื่องพิมพจะพิมพเอกสารทั้งฉบับโดยใชสีทั้งหมด กลาวอีกอยางคือ เครื่องพิมพจะผสมผงหมึก (โทนเนอร)
บางสีเพื่อชวยใหไดเฉดสีทุกเฉดที่ตรวจพบในเอกสาร จึงเพิม
่ ความหนาแนนของผงหมึก (โทนเนอร)
ที่ใชกับหนาเอกสาร หากตรวจพบวาไมมีเนื้อหาที่เปนสี เครือ
่ งจะพิมพเอกสารแบบสีเดียว
การตั้งคาเริม
่ ตนสําหรับเครื่องพิมพของคุณคือ Auto (อัตโนมัติ)
• Color (สี)
ไมวาเอกสารจะมีสีหรือเปนสีเดียว เครื่องพิมพของคุณจะพิมพเอกสารโดยใชสีทั้งหมด
• Mono (สีเดียว)
เลือกโหมดนี้ถาเอกสารมีเฉพาะขอความและวัตถุสีดําและระดับสีเทาเทานั้น หากเอกสารของคุณมีสี
โหมดนี้จะพิมพเอกสารเปนสีเทา 256 ระดับสี โดยใชผงหมึก (โทนเนอร) สีดํา

หมายเหตุ
• เซนเซอรตรวจจับสีของเครือ
่ งพิมพมีความออนไหวมาก และอาจรับรูข
 อความสีดําซีดหรือพื้นหลังสีขาวนวลวาเปนสี
หากคุณทราบวาเอกสารของคุณเปนสีขาวดําและคุณตองการประหยัดผงหมึก (โทนเนอร) สี ใหเลือกโหมด Mono
(สีเดียว)
• หากผงหมึก (โทนเนอร) สีฟา สีชมพู หรือสีเหลืองหมดอายุการใชงานระหวางการพิมพเอกสารสี
งานพิมพจะไมสามารถเสร็จสมบูรณได คุณสามารถยกเลิกงานพิมพของคุณและเลือกที่จะเริ่มงานพิมพอก
ี ครั้งในโหมด
Mono (สีเดียว) ไดตราบใดที่ผงหมึก (โทนเนอร) สีดํายังมีอยู
 Paper Source (แหลงกระดาษ)
เลือก Auto Select (เลือกอัตโนมัติ), Tray1 (ถาดที่ 1), Tray2 (ถาดที่ 2) 1 หรือ MP Tray (ถาด MP)
1

สามารถใชไดถามีการติดตั้งถาดปอนกระดาษเสริมไว
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Advanced การตัง้ คาการพิมพ (ขั้นสูง)
เมื่อคุณคลิกเครื่องหมายสามเหลี่ยม (c) ขาง Advanced (ขั้นสูง) การตั้งคาการพิมพขั้นสูงจะปรากฏขึ้น

2

 Toner Save Mode (โหมดรูปแบบการประหยัดผงหมึก (โทนเนอร))
ประหยัดการใชงานผงหมึก (โทนเนอร) ไดดวยคุณลักษณะนี้ เมื่อคุณเลือกชองทําเครื่องหมาย Toner Save Mode
(โหมดรูปแบบการประหยัดผงหมึก (โทนเนอร)) งานพิมพจะดูจางลง การตัง้ คาเริม
่ ตนคือ ปด (ไมเลือก)

หมายเหตุ
ไมแนะนําใหใช Toner Save Mode (โหมดรูปแบบการประหยัดผงหมึก (โทนเนอร))
ในการพิมพภาพถายหรือภาพระดับสีเทา
 Improve Print Output (ปรับปรุงคุณภาพการพิมพ)
คุณลักษณะนี้ใหคุณแกไขปญหาคุณภาพการพิมพ
• Reduce Paper Curl (ลดการมวนของกระดาษ)
หากคุณเลือกการตัง้ คานี้ การมวนกระดาษอาจเกิดขึ้นนอยลง
หากคุณพิมพเพียงสองสามหนา คุณไมจําเปนตองเลือกการตัง้ คานี้
เราขอแนะนําใหคุณเปลี่ยนการตั้งคาไดรเวอรเครือ
่ งพิมพใน Media Type (ชนิดสื่อสิ่งพิมพ)
เปนการตั้งคากระดาษชนิดบาง

หมายเหตุ
การทํางานนี้จะลดอุณหภูมิของกระบวนการทําความรอนของเครือ
่ ง
• Improve Toner Fixing (ปรับปรุงการยึดติดของผงหมึก (โทนเนอร))
หากคุณเลือกการตัง้ คานี้ การกําหนดผงหมึก (โทนเนอร) จะทําไดดีขึ้น
หากตัวเลือกนี้ไมชวยปรับปรุงใหดข
ี ึ้นในระดับที่เพียงพอ ใหเปลี่ยนการตั้งคาไดรเวอรเครื่องพิมพใน Media Type
(ชนิดสื่อสิ่งพิมพ) เปนการตั้งคากระดาษชนิดหนา

หมายเหตุ
การทํางานนี้จะเพิ่มอุณหภูมิของกระบวนการทําความรอนของเครื่อง
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 Sleep Time (เวลาพัก)
เมื่อเครื่องพิมพไมไดรับขอมูลเปนระยะเวลาหนึ่ง เครื่องพิมพจะเขาสูโหมดพัก
ในโหมดพักเครื่องพิมพจะทํางานเสมือนเครื่องพิมพถูกปดอยู หากคุณเลือก Printer Default
(คาเริม
่ ตนของเครื่องพิมพ) การตัง้ คาหมดเวลาของโหมดพักจะถูกตั้งคาใหมตามเวลาที่มต
ี ั้งคาจากโรงงาน
ซึ่งคานี้จะสามารถเปลี่ยนแปลงไดจากไดรเวอรของเครื่องพิมพ หากตองการเปลีย
่ นเวลาพัก ใหเลือก Manual
(ดวยตนเอง) แลวพิมพเวลาในชองขอความ

2

ขณะที่เครื่องพิมพอยูในโหมดพัก หนาจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง Sleep (พัก)
แตเครือ
่ งพิมพยังคงสามารถรับขอมูลได การรับงานพิมพจะเรียกคืนการทํางานของเครือ
่ งพิมพใหเริม
่ การพิมพอีกครัง้
 Other Print Options (ตัวเลือกการพิมพอน
ื่ ๆ)
• Skip Blank Page (ขามหนาวาง)
ถาเลือก Skip Blank Page (ขามหนาวาง)
ไดรเวอรเครือ
่ งพิมพจะตรวจจับหนาวางและจะไมพิมพหนาวางเหลานั้น

การตั้งคาสี

2

 Color Mode (โหมดสี)
ทางเลือกตอไปนี้มีใหเลือกในโหมดการเทียบสี:
• Normal (ปกติ)
เปนคาปกติสําหรับโหมดสี
• Vivid (สีสด)
สีของสวนตางๆ ถูกปรับใหมส
ี ีสดมากขึ้น
• None (ไมมี)
 Improve Gray Color (ปรับปรุงสีเทา)
คุณสามารถปรับปรุงคุณภาพของภาพในสวนเงามืดได
 Enhance Black Printing (ปรับปรุงการพิมพสีดํา)
หากภาพกราฟฟกสีดําพิมพออกมาโดยไมถูกตอง ใหเลือกการตั้งคานี้

74

ไดรเวอรและซอฟตแวร

การพิมพ 2 ดาน

2

 การพิมพ 2 ดานอัตโนมัติ
เลือก Layout (โครงหนาเอกสาร)

2

เลือก Long-Edge binding (การเขาเลมดานยาว) หรือ Short-Edge binding (การเขาเลมดานสั้น) ใน
Two-Sided (สองดาน)

 การพิมพ 2 ดานดวยตนเอง
เลือก Paper Handling (การจัดการกระดาษ)
• เลือก Even Only (หนาคูเ ทานั้น) และ Print (พิมพ) บรรจุกระดาษที่พิมพแลวลงในถาดอีกครั้ง
(คว่ําดานที่วา งลงในถาดที่ 1 ถาดที่ 2 หรือหงายดานที่วางขึ้นในถาด MP) เลือก Odd Only (หนาคี่เทานั้น) และ
Print (พิมพ)
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คุณลักษณะในไดรเวอรเครื่องพิมพ BR-Script3 (การจําลองภาษา
PostScript® 3™)

2

ในสวนนี้จะแนะนําการทํางานที่แตกตางของไดรเวอรเครื่องพิมพ BR-Script3
สําหรับการทํางานพื้นฐานของไดรเวอรเครื่องพิมพ BR-Script3 ใหดท
ู ี่ คุณลักษณะในไดรเวอรเครื่องพิมพ (แม็คอินทอช)
uu หนา 66 สําหรับ Page Setup (การตัง้ คาหนากระดาษ), Cover Page (หนาปก), Paper Source
(แหลงกระดาษ) และ Layout (โครงหนาเอกสาร)

การเลือกตัวเลือกการพิมพ

2

2

เมื่อตองการควบคุมคุณลักษณะการพิมพพิเศษ ใหเลือก Printer Features (คุณลักษณะเครื่องพิมพ)
จากกลองขอความการพิมพ
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คุณลักษณะเครื่องพิมพ

2

Feature Sets: (ชุดคุณลักษณะ:) General 1 (ทั่วไป 1)

2

 Print Quality (คุณภาพการพิมพ)
เลือกความละเอียดคาใดคาหนึ่งตอไปนี้จากเมนูปอปอัพ คุณภาพการพิมพ:
• Normal (ปกติ)
600ื600 dpi แนะนําใหใชสําหรับการพิมพธรรมดา
ใชโหมดนี้เพื่อคุณภาพการพิมพที่ดีดวยความเร็วในการพิมพพอสมควร
• Fine (ละเอียด)
ระดับ 2400 dpi โหมดการพิมพที่ละเอียดที่สุด ใชงานโหมดนี้เพื่อพิมพภาพที่ตองการความถูกตองเชนภาพถาย
เนื่องจากขอมูลการพิมพมีขนาดใหญกวาโหมดปกติอยางมาก ระยะเวลาการประมวลผล/ระยะเวลาการสงขอมูล
และระยะเวลาการพิมพจะยาวนานกวา
 Media Type (ชนิดสื่อสิ่งพิมพ)
เลือกชนิดสื่อสิ่งพิมพใหตรงกับกระดาษที่คณ
ุ บรรจุในเครื่องพิมพ
• Plain Paper (กระดาษธรรมดา)
• Thin Paper (กระดาษชนิดบาง)
• Thick Paper (กระดาษชนิดหนา)
• Thicker Paper (กระดาษชนิดหนาพิเศษ)
• Bond Paper (กระดาษปอนด)
• Envelopes (ซองจดหมาย)
• Env. Thick (ซองจดหมาย ชนิดหนา)
• Env. Thin (ซองจดหมาย ชนิดบาง)
• Recycled Paper (กระดาษรีไซเคิล)
• Label (ฉลาก)
• Glossy Paper (กระดาษเคลือบมัน)
• Hagaki (ฮางากิ) 1
1

ไปรษณียบัตรที่มีขนาดที่กําหนดโดย Japan Post Service Co., LTD
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 Toner Save Mode (โหมดรูปแบบการประหยัดผงหมึก (โทนเนอร))
เมื่อคุณเลือกชองทําเครื่องหมาย Toner Save Mode (โหมดรูปแบบการประหยัดผงหมึก (โทนเนอร))
งานพิมพจะดูจางลง การตั้งคาเริ่มตนคือ ปด (ไมเลือก)

หมายเหตุ

2

ไมแนะนําใหใช Toner Save Mode (โหมดรูปแบบการประหยัดผงหมึก (โทนเนอร))
ในการพิมพภาพถายหรือภาพระดับสีเทา
 Sleep Time [Min.] (เวลาพัก [นาที])
เมือ
่ เครื่องพิมพไมไดรับขอมูลเปนระยะเวลาหนึง่ เครื่องพิมพจะเขาสูโหมดพัก
ในโหมดพักเครื่องพิมพจะทํางานเสมือนเครื่องพิมพถูกปดอยู หากคุณเลือก Printer Default
(คาเริ่มตนของเครื่องพิมพ) การตัง้ คาหมดเวลาของโหมดพักจะถูกตัง้ คาใหมตามเวลาทีม
่ ต
ี ั้งคาจากโรงงาน
ซึ่งคานี้จะสามารถเปลีย
่ นแปลงไดจากไดรเวอรของเครื่องพิมพ หากคุณตองการเปลีย
่ นเวลาพัก ใหเลือก 2, 10 หรือ 30
ขณะที่เครื่องพิมพอยูในโหมดพัก หนาจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง Sleep (พัก)
แตเครือ
่ งพิมพยังคงสามารถรับขอมูลได การรับงานพิมพจะเรียกคืนการทํางานของเครือ
่ งพิมพใหเริม
่ การพิมพอีกครัง้
 Color / Mono (สี / สีเดียว)
คุณสามารถเปลีย
่ นการตั้งคา สี/สีเดียว ในไดรเวอรเครือ
่ งพิมพไดดงั นี้:
• Auto (อัตโนมัติ)
เครื่องพิมพจะตรวจสอบเนื้อหาของเอกสารวามีสีหรือไม หากตรวจพบสีที่ตําแหนงใดๆ ในเอกสาร
เครื่องพิมพจะพิมพเอกสารทั้งฉบับโดยใชสีทั้งหมด กลาวอีกอยางคือ เครื่องพิมพจะผสมผงหมึก (โทนเนอร)
บางสีเพื่อชวยใหไดเฉดสีทุกเฉดที่ตรวจพบในเอกสาร จึงเพิม
่ ความหนาแนนของผงหมึก (โทนเนอร)
ที่ใชกับหนาเอกสาร หากตรวจพบวาไมมีเนื้อหาที่เปนสี เครือ
่ งจะพิมพเอกสารแบบสีเดียว
การตั้งคาเริม
่ ตนสําหรับเครื่องพิมพของคุณคือ Auto (อัตโนมัติ)
• Color (สี)
ไมวาเอกสารจะมีสีหรือเปนสีเดียว เครื่องพิมพของคุณจะพิมพเอกสารโดยใชสีทั้งหมด
• Mono (สีเดียว)
เลือกโหมดนี้ถาเอกสารมีเฉพาะขอความและวัตถุสีดําและระดับสีเทาเทานั้น หากเอกสารของคุณมีสี
โหมดนี้จะพิมพเอกสารเปนสีเทา 256 ระดับสี โดยใชผงหมึก (โทนเนอร) สีดํา

หมายเหตุ
• เซนเซอรตรวจจับสีของเครือ
่ งพิมพมีความออนไหวมาก และอาจรับรูข
 อความสีดําซีดหรือพื้นหลังสีขาวนวลวาเปนสี
หากคุณทราบวาเอกสารของคุณเปนสีขาวดําและคุณตองการประหยัดผงหมึก (โทนเนอร) สี ใหเลือกโหมด Mono
(สีเดียว)
• หากผงหมึก (โทนเนอร) สีฟา สีชมพู หรือสีเหลืองหมดอายุการใชงานระหวางการพิมพเอกสารสี
งานพิมพจะไมสามารถเสร็จสมบูรณได คุณสามารถยกเลิกงานพิมพของคุณและเลือกที่จะเริ่มงานพิมพอก
ี ครั้งในโหมด
Mono (สีเดียว) ไดตราบใดที่ผงหมึก (โทนเนอร) สีดํายังมีอยู
 Color Mode (โหมดสี)
ทางเลือกตอไปนี้มีใหเลือกในโหมดการเทียบสี:
• Normal (ปกติ)
เปนคาปกติสําหรับโหมดสี
• Vivid (สีสด)
สีของสวนตางๆ ถูกปรับใหมส
ี ีสดมากขึ้น
• None (ไมมี)
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Feature Sets: (ชุดคุณลักษณะ:) General 2 (ทั่วไป 2)

2

 Improve Gray Color (ปรับปรุงสีเทา)
คุณสามารถปรับปรุงคุณภาพของภาพในสวนเงามืดได
 Enhance Black Printing (ปรับปรุงการพิมพสีดํา)
หากภาพกราฟฟกสีดําพิมพออกมาโดยไมถูกตอง ใหเลือกการตั้งคานี้
 Halftone Screen Lock (ล็อคหนาจอ Halftone)
การล็อคนี้จะหยุดแอพพลิเคชันอื่นๆ ไมใหแกไขการตั้งคา Halftone การตั้งคาเริ่มตนคือ เปด (เลือก)
 High Quality Image Printing (การพิมพภาพคุณภาพสูง)
คุณสามารถเพิ่มคุณภาพของภาพที่พิมพได ถาคุณตั้งคา High Quality Image Printing
(การพิมพภาพคุณภาพสูง) เปน เปด (เลือก) ความเร็วในการพิมพจะชาลง
 Improve Print Output (ปรับปรุงคุณภาพการพิมพ)
คุณลักษณะนี้ใหคุณแกไขปญหาคุณภาพการพิมพ
• Reduce Paper Curl (ลดการมวนของกระดาษ)
หากคุณเลือกการตัง้ คานี้ การมวนกระดาษอาจเกิดขึ้นนอยลง
หากคุณพิมพเพียงสองสามหนา คุณไมจําเปนตองเลือกการตัง้ คานี้
เราขอแนะนําใหคุณเปลี่ยนการตั้งคาไดรเวอรเครือ
่ งพิมพใน Media Type (ชนิดสื่อสิ่งพิมพ)
เปนการตั้งคากระดาษชนิดบาง

หมายเหตุ
การทํางานนี้จะลดอุณหภูมิของกระบวนการทําความรอนของเครือ
่ ง
• Improve Toner Fixing (ปรับปรุงการยึดติดของผงหมึก (โทนเนอร))
หากคุณเลือกการตัง้ คานี้ การกําหนดผงหมึก (โทนเนอร) จะทําไดดีขึ้น
หากตัวเลือกนี้ไมชวยปรับปรุงใหดข
ี ึ้นในระดับที่เพียงพอ ใหเปลี่ยนการตั้งคาไดรเวอรเครื่องพิมพใน Media Type
(ชนิดสื่อสิ่งพิมพ) เปนการตั้งคากระดาษชนิดหนา

หมายเหตุ
การทํางานนี้จะเพิ่มอุณหภูมิของกระบวนการทําความรอนของเครื่อง
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การพิมพโดยการใชการรักษาความปลอดภัย

2

เอกสารที่ปลอดภัยคือเอกสารที่ปองกันดวยรหัสผานเมื่อถูกสงไปยังเครือ
่ งพิมพ
เฉพาะผูที่ทราบรหัสผานเทานั้นที่สามารถพิมพเอกสารได เนื่องจากเอกสารถูกปองกันความปลอดภัยที่เครื่องพิมพ
คุณตองปอนรหัสผานโดยใชแผงควบคุมของเครือ
่ งเพื่อพิมพเอกสาร

2

หากคุณตองการสรางงานพิมพที่ปลอดภัย ใหเลือก Secure Print (การพิมพโดยการใชการรักษาความปลอดภัย)
และเลือกชองทําเครื่องหมาย Secure Print (การพิมพโดยการใชการรักษาความปลอดภัย)
พิมพรหัสผานในชองขอความ Password (รหัสผาน) แลวคลิก Print (พิมพ)
(สําหรับขอมูลเพิม
่ เติมเกี่ยวกับการพิมพโดยการใชการรักษาความปลอดภัย ใหดูที่ การพิมพเอกสารที่ปลอดภัย
uu หนา 105)
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การลบไดรเวอรเครื่องพิมพ

a
b

เขาสูระบบในฐานะ ‘ผูดูแลระบบ’

c

คลิก Delete Printer (ลบเครือ
่ งพิมพ)

1

2

2

จากเมนู Apple ใหเลือก System Preferences (การกําหนดลักษณะของระบบ) คลิก Print & Scan
(พิมพและสแกน) หรือ Printers & Scanners (เครื่องพิมพและสแกนเนอร) 1
จากนั้นเลือกเครือ
่ งพิมพที่คุณตองการลบ แลวลบเครื่องพิมพนั้นโดยคลิกปุม -

Printers & Scanners (เครื่องพิมพและสแกนเนอร) สําหรับผูใช OS X v10.9.x
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Status Monitor

2

โปรแกรมอรรถประโยชน Status Monitor (การตรวจสอบสถานะ)
เปนเครือ
่ งมือซอฟตแวรที่กําหนดคาไดสําหรับตรวจสอบสถานะของเครื่อง ใหคณ
ุ ดูขอความแสดงความผิดพลาด เชน
ไมมีกระดาษหรือกระดาษติด ตามชวงเวลาการอัพเดตที่ตั้งคาไวลวงหนา
และเขาถึงโปรแกรมอรรถประโยชนการบริหารจัดการบนเว็บได ตรวจสอบสถานะอุปกรณไดโดยเปดใช Brother Status
Monitor โดยทําตามขั้นตอนตอไปนี้:

2

 สําหรับ OS X v10.7.5 และ 10.8.x

a

เรียกใช System Preferences (การกําหนดลักษณะของระบบ) เลือก Print & Scan (พิมพและสแกน)
แลวเลือกเครื่องพิมพ

b

คลิก Options & Supplies... (ตัวเลือกและวัสดุการพิมพ...) คลิกแท็บ Utility (โปรแกรมอรรถประโยชน)
แลวคลิก Open Printer Utility (เปดโปรแกรมอรรถประโยชนของเครือ
่ งพิมพ) Status Monitor จะเริม
่ ตน

 สําหรับ OS X v10.9.x

a

เรียกใช System Preferences (การกําหนดลักษณะของระบบ) เลือก Printers & Scanners
(เครือ
่ งพิมพและสแกนเนอร) แลวเลือกเครื่องพิมพ

b

คลิก Options & Supplies... (ตัวเลือกและวัสดุการพิมพ...) คลิกแท็บ Utility (โปรแกรมอรรถประโยชน)
แลวคลิก Open Printer Utility (เปดโปรแกรมอรรถประโยชนของเครือ
่ งพิมพ) Status Monitor จะเริม
่ ตน

การอัพเดตสถานะของเครื่องพิมพ

2

หากคุณตองการทราบสถานะลาสุดของเครือ
่ งพิมพขณะที่หนาตาง Status Monitor (การตรวจสอบสถานะ) เปดอยู
ใหคลิกไอคอนรีเฟรช

หากผงหมึก (โทนเนอร) ใกลหมด หรือมีปญหาเกี่ยวกับตลับผงหมึก (โทนเนอร) ไอคอนตอไปนี้จะปรากฏขึ้น:
ระดับผงหมึก (โทนเนอร) ต่ํา
ตลับผงหมึก (โทนเนอร) วางเปลา

คุณสามารถตั้งคาชวงเวลาที่ซอฟตแวรจะอัพเดตขอมูลสถานะของเครือ
่ งพิมพได ไปที่แถบเมนู Brother Status
Monitor (การตรวจสอบสถานะของ Brother) และเลือก Preferences (การกําหนดลักษณะ)
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การซอนหรือแสดงหนาตาง

2

หลังจากเริ่มการทํางานของ Status Monitor (การตรวจสอบสถานะ) แลว คุณสามารถซอนหรือแสดงหนาตางได
เมื่อตองการซอนหนาตาง ใหไปที่แถบเมนู คลิก Brother Status Monitor (การตรวจสอบสถานะของ Brother)
และเลือก Hide Status Monitor (ซอนการตรวจสอบสถานะ) เมือ
่ ตองการแสดงหนาตาง ใหคลิกไอคอน Brother
Status Monitor (การตรวจสอบสถานะของ Brother) ในแทน

2

การออกจากหนาตาง

2

คลิก Brother Status Monitor (การตรวจสอบสถานะของ Brother) ในแถบเมนู แลวเลือก Quit Status Monitor
(ออกจากการตรวจสอบสถานะ) จากเมนูปอปอัพ

การบริหารจัดการบนเว็บ (การเชื่อมตอเครือขายเทานั้น)

2

เขาถึงระบบการบริหารจัดการบนเว็บไดโดยคลิกไอคอนเครือ
่ งพิมพบนหนาจอ Status Monitor (การตรวจสอบสถานะ)
เว็บบราวเซอรมาตรฐานสามารถใชจัดการเครือ
่ งพิมพของคุณไดโดยใช HTTP
(การถายโอนโพรโทคอลขอความหลายมิต)ิ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการบนเว็บ uu คูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช
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ซอฟตแวร
ซอฟตแวรสําหรับเครือขาย

2

2

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับซอฟตแวรโปรแกรมอรรถประโยชนเครือขาย uu คูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

84

2

3

ขอมูลทั่วไป

3

แผงควบคุม

3

เครือ
่ งพิมพนี้มีหนาจอแสดงผลแบบ LCD หนึ่งจอ ปุมแปดปุม และไฟแสดงสถานะ LED สองดวงบนแผงควบคุม
หนาจอแสดงผลแบบ LCD เปนจอแสดงผลสองบรรทัด 16 ตัวอักษร

ภาพรวมของแผงควบคุม

3
3

ภาพประกอบนํามาจาก HL-L8350CDW

1
2

3
4
5
6
7
8

1 หนาจอแสดงผลแบบ LCD
หนาจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดงขอความเพื่อชวยคุณในการตั้งคาและใชงานเครือ
่ งพิมพ
ตัวบงชี้ระดับแบบสี่ระดับ แสดงความแรงของสัญญาณแบบไรสายหากคุณใชการเชื่อมตอเครือขายแบบไรสายอยู

0

สูงสุด
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2

เปด/ปด เครื่อง
คุณสามารถเปดและปดเครือ
่ ง
กด

เพื่อเปดเครื่อง

กด
คางไวเพื่อปดเครื่อง หนาจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง Shutting Down (กําลังปดเครื่อง)
และจะยังคงปรากฏอยูเปนเวลาสองสามวินาทีกอนที่จะดับลง

3

3 ปุมเมนู:
a หรือ b ( + หรือ -)
กด a หรือ b ( + หรือ -) เพื่อเลือ
่ นดูเมนูและตัวเลือก
กด a หรือ b ( + หรือ -) เพื่อปอนตัวเลข หรือเพิม
่ หรือลดตัวเลข กด a หรือ b ( + หรือ -) คางไว
เพื่อเลือ
่ นไปยังตัวเลขที่คณ
ุ ตองการไดเร็วขึ้น แลวกด OK(ตกลง)
OK(ตกลง)
กด OK(ตกลง) เพื่อจัดเก็บการตั้งคาของคุณในเครื่องพิมพ หลังจากเปลี่ยนการตั้งคา
เครือ
่ งพิมพจะกลับสูระดับเมนูกอนหนานี้
Back(ยอนกลับ)
กด Back(ยอนกลับ) เพือ
่ ยอนกลับหนึ่งระดับในโครงสรางเมนู
Back(ยอนกลับ) ใหคณ
ุ เลือกตัวเลขกอนหนานี้ขณะปอนตัวเลข
4 Secure(ปลอดภัย)
คุณสามารถพิมพงานที่บันทึกไวในหนวยความจําเมื่อคุณปอนรหัสผานสี่ตวั (สําหรับขอมูลเพิม
่ เติม ใหดท
ู ี่
การพิมพเอกสารที่ปลอดภัย uu หนา 105)
5 Go(ไป)
คุณสามารถแกไขขอความแสดงความผิดพลาดโดยกด Go(ไป) เพื่อลางขอผิดพลาดอื่นๆ ทั้งหมด
ทําตามคําแนะนําบนแผงควบคุม หรือดูที่ ขอความแสดงความผิดพลาดและขอความแจงการบํารุงรักษา
uu หนา 172
กด Go(ไป) เพือ
่ พิมพงานที่เหลืออยูในหนวยความจําของเครื่องพิมพ
ปุมนี้ชว ยใหคณ
ุ สามารถเลือกตัวเลือกที่แสดงในระดับเมนูสุดทายได หลังจากการตัง้ คาถูกเปลี่ยนแปลงแลว
เครือ
่ งจะกลับสูโหมดการเตรียมพรอม
6 Cancel(ยกเลิก)
กด Cancel(ยกเลิก) เพือ
่ ยกเลิกการตั้งคาปจจุบัน
ปุมนี้จะยกเลิกงานพิมพที่ตั้งโปรแกรมแลว และลางออกจากหนวยความจําของเครือ
่ งพิมพ
7 ไฟ Error(ผิดพลาด) LED
ไฟ LED Error(ผิดพลาด) จะกะพริบเปนสีสมเมื่อหนาจอแสดงผลแบบ LCD
แสดงขอผิดพลาดหรือขอความสถานะที่สําคัญ (สําหรับรายละเอียด ดูที่ ไฟ LED uu หนา 87)
8 ไฟ Data(ขอมูล) LED
ไฟ LED Data(ขอมูล) จะกะพริบโดยขึ้นอยูกับสถานะของเครือ
่ งพิมพ (สําหรับรายละเอียด ดูที่ ไฟ LED
uu หนา 87)
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ไฟ LED

3

LED เปนไฟที่แสดงสถานะของเครือ
่ งพิมพ
Data(ขอมูล)ไฟ LED (สีเขียว)
ไฟ LED

ความหมาย

เปด

ขอมูลอยูในหนวยความจําของเครื่องพิมพ

การกะพริบ

เครื่องกําลังรับหรือประมวลผลขอมูล

ปด

ไมมีขอมูลเหลืออยูในหนวยความจํา

3

Error(ผิดพลาด)ไฟ LED (สีสม
 )
ไฟ LED

ความหมาย

การกะพริบ

เกิดปญหากับเครื่องพิมพ

ปด

เครื่องพิมพไมมีปญหาใดๆ

ขอความแสดงสถานะเครื่องพิมพ

3

ตารางตอไปนี้อธิบายขอความแสดงสถานะของเครื่องพิมพในระหวางการทํางานปกติ:
ขอความสถานะเครื่องพิมพ

ความหมาย

Cooling Down (กําลังระบายความรอน) เครื่องพิมพกําลังระบายความรอน
Cancel Printing (ยกเลิกการพิมพ)

เครื่องพิมพกําลังยกเลิกงานพิมพ

Calibrate (ปรับแตงคา)

เครื่องพิมพกําลังปรับแตงคาความหนาแนนของสี

Ignore Data (ไมใสใจขอมูล)

เครื่องไมใสใจขอมูลที่ประมวลผลโดยใชไดรเวอร PS

Please Wait (โปรดรอสักครู)

เครื่องพิมพกําลังอุนเครื่อง
เครื่องกําลังดําเนินการปรับแตงคาของสี

Printing (กําลังพิมพ)

เครื่องกําลังพิมพ

Ready (พรอม)

เครื่องพรอมสําหรับการพิมพ

Sleep (พัก)

ในโหมดพัก (โหมดประหยัดพลังงาน)
เครื่องพิมพจะทํางานเสมือนเครื่องพิมพถูกปดอยู แตเครื่องพิมพยังคงรับขอมูลได
การรับงานพิมพจะเรียกคืนการทํางานของเครื่องพิมพใหเริ่มการพิมพอีกครั้ง

Deep Sleep (พักลึก)

ในโหมดพักลึก (ที่ลดปริมาณการใชไฟไดมากกวาโหมดพัก)
เครื่องพิมพจะทํางานเสมือนเครื่องพิมพถูกปดอยู หากเครื่องพิมพอยูในโหมดพัก
และไมไดรับงานใดๆ เปนระยะเวลาหนึ่ง เครื่องพิมพจะเขาสูโหมดพักลึก
เครื่องพิมพจะเรียกคืนการทํางานเมื่อเครื่องพิมพไดรับงานพิมพ

Registration
(การจัดตําแหนงการพิมพ)

เครื่องกําลังปรับคาตําแหนงพิมพ
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ตารางการตั้งคา

3

วิธีเขาใชงานโหมดเมนู

a
b
c

กดปุมเมนูใดๆ (a, b, OK(ตกลง) หรือ Back(ยอนกลับ)) เพื่อเขาสูการทํางานออฟไลนของเครือ
่ งพิมพ

d
e

กด a หรือ b ( + หรือ -) เพื่อเลื่อนไปยังตัวเลือกเมนูถัดไป

3

3

เลื่อนดูเมนูแตละระดับโดยกด a หรือ b ( + หรือ -) ในทิศทางที่คณ
ุ ตองการ
กด OK(ตกลง) เมือ
่ ตัวเลือกที่คุณตองการปรากฏบนหนาจอแสดงผลแบบ LCD จากนั้นหนาจอแสดงผลแบบ LCD
จะแสดงระดับเมนูถัดไป

กด OK(ตกลง) หรือ Go(ไป)
เมื่อคุณตั้งคาตัวเลือกเสร็จสิ้นแลว หนาจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง Accepted (ยอมรับ)

ตารางเมนู

3

มีเจ็ดเมนู สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกที่มีอยูในแตละเมนู ดูที่ตารางตอไปนี้
หากแผงควบคุมไมทํางานเปนเวลา 30 วินาที หนาจอแสดงผลแบบ LCD จะกลับสูโหมดการเตรียมพรอม

หมายเหตุ
หนาจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดงชื่อถาดดังตอไปนี้:
• ถาดกระดาษมาตรฐาน: Tray1 (ถาดที่ 1)
• ถาดปอนกระดาษอเนกประสงค: MP Tray (ถาด MP)
• ถาดปอนกระดาษเสริมดานลาง: Tray2 (ถาดที่ 2) และ T2
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Machine Info. (ขอมูลเครื่องพิมพ)
เมนูยอย 1

เมนูยอย 2

ตัวเลือกเมนู

ตัวเลือก

คําอธิบาย

Print Settings
(พิมพการตั้งคา)

-

-

-

พิมพหนาการตั้งคาเครื่องพิมพ

Print NetSetting
(พิมพการตัง้ คาเครือขาย)

-

-

-

พิมพรายงานการกําหนดคาเครือขาย

Print WLANReport
(พิมพรายงาน WLAN)

-

-

-

รายงาน WLAN แสดงการวิเคราะหการเชื่อมตอ
LAN แบบไรสาย

Test Print
(การพิมพทดสอบ)

-

-

-

พิมพหนากระดาษสําหรับการทดสอบ

Drum Dot Print
(พิมพจุดของชุดแมแบบ
สรางภาพ (ดรัม))

-

-

-

พิมพใบตรวจสอบชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)

Print Font
(พิมพแบบอักษร)

HP LaserJet

-

-

พิมพรายการและตัวอยางแบบอักษรของ HP
LaserJet

BR-Script 3

-

-

พิมพรายการและตัวอยางแบบอักษรของ
BR-Script

Serial No.
(หมายเลขเครื่อง)

-

-

-

แสดงหมายเลขเครื่องของเครื่องพิมพ

Version (เวอรชั่น)

Main Version
(เวอรชั่นหลัก)

-

-

แสดงเวอรชั่นหลักของเฟรมแวร

Sub1 Version
(เวอรชั่นยอย 1)

-

-

แสดงเวอรชั่นยอยของเฟรมแวร

Sub4 Version
(เวอรชั่นยอย 4)

-

-

แสดงเวอรชั่นยอยของเฟรมแวร

RAM Size (ขนาด
RAM)

-

-

แสดงขนาดของหนวยความจําในเครื่องพิมพนี้

Total (ทั้งหมด)

-

-

แสดงจํานวนหนาที่พม
ิ พทั้งหมด

Color (สี)

-

-

แสดงจํานวนหนาทั้งหมดที่พิมพสี

Monochrome
(สีเดียว)

-

-

แสดงจํานวนหนาทั้งหมดที่พิมพสีเดียว

(HL-L8350CDW)

Page Count
(จํานวนหนา)

คาที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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Machine Info. (ขอมูลเครื่องพิมพ) (ตอ)
เมนูยอย 1

เมนูยอย 2

ตัวเลือกเมนู

Parts Life
Toner Life
Black(BK)
(อายุการใชงานของชิน
้ สวน) (อายุการใชงานของผงหมึก (สีดํา (BK))
(โทนเนอร))
Cyan(C)
(สีฟา (C))

ตัวเลือก

คําอธิบาย

-

แสดงอายุการใชงานที่เหลืออยูของตลับผงหมึก
(โทนเนอร) แตละตลับ

-

ตัวอยางเชน
ถาอายุการใชงานที่เหลืออยูของตลับผงหมึก
(โทนเนอร) สีดําคือ 20%
หนาจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดงดังนี:้

Magenta(M) (สีชมพู (M))

3

Yellow(Y)
(สีเหลือง (Y))

-

BK oonnnnnnnn

-

-

แสดงอายุการใชงานที่เหลืออยูของชุดแมแบบ
สรางภาพ (ดรัม)

Belt Life
(อายุการใชงานของชุดส
ายพานลําเลียงกระดาษ)

-

แสดงอายุการใชงานที่เหลืออยูของชุดสายพา
นลําเลียงกระดาษ

PF Kit MP Life
(อายุการใชงานของ
PF Kit MP)

-

-

แสดงจํานวนหนาทีเ่ หลืออยูท
 ี่จะพิมพดว ย PF kit MP

PF Kit 1 Life
(อายุการใชงานของ
PF Kit 1)

-

-

แสดงจํานวนหนาทีเ่ หลืออยูท
 ี่จะพิมพดว ย PF kit 1

PF Kit 2 Life
(อายุการใชงานของ
PF Kit 2)

-

-

แสดงจํานวนหนาทีเ่ หลืออยูท
 ี่จะพิมพดว ย PF kit 2

Fuser Life
(อายุการใชงานของชุ
ดทําความรอน)

-

-

แสดงจํานวนหนาทีเ่ หลืออยูทจ
ี่ ะพิมพดว ยชุดทำค
วามรอน

Laser Life
(อายุการใชงานของเ
ลเซอร)

-

-

แสดงจํานวนหนาที่เหลืออยูที่จะพิมพดวยชุดเ
ลเซอร

Reset Parts Life Drum Unit
(ตั้งคาใหมสําหรับอายุกา (ชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม))
รใชงานของชิ้นสวน)

-

-

ตัง้ คาใหมสําหรับอายุการใชงานของชุดแมแบบ
สรางภาพ (ดรัม)
ปรากฏในกรณีทค
ี่ ุณเปลีย
่ นชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม) ใหม

Belt Unit
(ชุดสายพานลําเลียงก
ระดาษ)

-

ตั้งคาใหมสําหรับอายุการใชงานของชุดสายพา
นลําเลียงกระดาษ
ปรากฏในกรณีที่คุณเปลี่ยนชุดสายพานลําเลีย
งกระดาษใหม

Drum Life
(อายุการใชงานของชุ
ดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม))

(ปรากฏเฉพาะกรณีที่ชุด
แมแบบสรางภาพ (ดรัม)
หรือชุดสายพานลําเลียง
กระดาษถูกใชงานเกินกว
าอายุการใชงานที่ถูกประ
เมินไว)

คาที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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Paper Tray (ถาดใสกระดาษ)
เมนูยอย

ตัวเลือก

คําอธิบาย

Tray Use (การใชถาด)

Auto (อัตโนมัติ)* /
MP Only (MP เทานั้น) /
Tray1 Only (ถาดที่ 1 เทานั้น) /
Tray2 Only (ถาดที่ 2 เทานั้น) 1

เลือกถาดที่จะใช

Priority
(ลําดับความสําคัญ)

(เมื่อไมไดติดตั้งถาดที่ 2)
MP>T1* / T1>MP

เมื่อเลือก Auto (อัตโนมัติ) ใน Tray Use
(การใชถาด)
เครื่องพิมพจะเลือกลําดับโดยใชถาดใสกระดาษที่มีกระ
ดาษขนาดเดียวกัน

(เมื่อติดตั้งถาดที่ 2)
MP>T1>T2 / MP>T2>T1 /
T1>T2>MP / T2>T1>MP

3

2-sided (2 ดาน)

On(Long Bind) (เปด (เขาเลมดานยาว)) / เลือกวาจะพิมพบนกระดาษทั้งสองดานหรือไม
On(Short Bind) (เปด (เขาเลมดานสัน
 )) /
Off (ปด)*

MP Size
(ขนาดกระดาษในถาด MP)

A4* / Letter /JIS B5 / B5 /
A5 / A5 L / A6 / Executive /
Legal / Folio / 3X5 / Com-10 /
Monarch / C5 / DL

เลือกขนาดกระดาษที่คุณบรรจุอยูในถาด MP

Tray1 Size
(ขนาดกระดาษในถาดที่ 1)

A4* / Letter /JIS B5 / A5 / A5
L / A6 / Executive / Legal /
Folio

เลือกขนาดกระดาษที่คุณบรรจุในถาดกระดาษมาตรฐาน

Tray2 Size
(ขนาดกระดาษในถาดที่ 2) 1

A4* / Letter / JIS B5 / A5 /
Executive / Legal / Folio

เลือกขนาดกระดาษที่คุณบรรจุในถาดปอนกระดาษเสริม
ดานลาง (ถาดที่ 2)

Check Size
(ตรวจสอบขนาด)

Off (ปด) / On (เปด)*

เลือกวาจะแสดงขอความแจงใหคุณตรวจสอบวาขนาดก
ระดาษในเครื่องพิมพและการตั้งคาขนาดกระดาษของเค
รื่องพิมพตรงกันหรือไม

คาที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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เมือ
่ ถาดที่ 2 ถูกติดตั้งไว
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General Setup (การตั้งคาทั่วไป)
เมนูยอย

ตัวเลือกเมนู

ตัวเลือก

คําอธิบาย

Local Language
(ภาษาทองถิ่น)

-

English (อังกฤษ)* /
Français (ฝรั่งเศส)...

เลือกภาษาแสดงผลบนหนาจอแสดงผลแบบ
LCD สําหรับประเทศของคุณ

Ecology (สิ่งแวดลอม)

Toner Save
On (เปด) / Off (ปด)*
(รูปแบบการประหยัดผงหมึก
(โทนเนอร))

เพิ่มจํานวนหนาที่สามารถทําการพิมพได
จากตลับผงหมึก (โทนเนอร)

Sleep Time
(เวลาพัก)

0 / 1 / 2 / 3* / 4 / 5 /
... Min (นาที)

ตั้งคาเวลาที่จะกลับสูโ หมดประหยัดพลังงาน

Quiet Mode
(โหมดเงียบ)

On (เปด) / Off (ปด)*

ลดเสียงรบกวนขณะพิมพ

Auto Power Off
(ปดเครื่องอัตโนมัติ)

Off (ปด)* / 1 hour (1
ชั่วโมง) / 2 hours (2
ชั่วโมง) / 4 hours (4
ชั่วโมง) / 8 hours (8 ชั่วโมง)

ตั้งคาจํานวนชัว่ โมงทีเ่ ครือ
่ งจะคงอยูในโหมด
พักลึกกอนทีจ่ ะเขาสูโ หมดปดเครือ
่ ง เลือก
Off (ปด)
หากคุณไมตอ
 งการใหเครือ
่ งพิมพเขาสูโ หมด
ปดเครือ
่ ง

Button Repeat
(การกดปุมซ้ํา)

0.1* / 0.4 / 0.6 / 0.8 /
1.0 / 1.4 / 1.8 / 2.0 Sec
(วินาที)

ตั้งคาเวลาสําหรับเปลี่ยนขอความบนหน
าจอแสดงผลแบบ LCD เมื่อกด a หรือ b
คางไวชวงหนึ่ง

Message Scroll
(การเลื่อนขอความ)

Level1 (ระดับ 1)* /
Level2 (ระดับ 2) / ... /
Level10 (ระดับ 10)

ตั้งคาเวลาเปนวินาทีที่ขอความบนหนาจ
อแสดงผลแบบ LCD
จะเลื่อนในหนาจอแสดงผลแบบ LCD
จากระดับ 1=0.2 วินาทีถึงระดับ 10=2.0
วินาที

LCD Contrast
(ความคมชัดของหนาจ
อแสดงผลแบบ LCD)

-nnonn+

ปรับความคมชัดของหนาจอแสดงผลแบบ
LCD

Auto Online
(ออนไลนอัตโนมัติ)

On (เปด)* / Off (ปด)

ตั้งคาใหเครื่องกลับสูโหมดเตรียมพรอม
หลังจากที่เครื่องวางเปนเวลา 30 วินาที
หากคุณเลือก Off (ปด)
เครื่องพิมพจะไมสามารถรับคําสั่งพิมพไ
ดหากกําลังอยูในโหมดเมนู

On (เปด) / Off (ปด)*

เปดการตั้งคาแผงล็อคการทํางาน On
(เปด) หรือ Off (ปด) โดยใชรหัสผาน

Auto (อัตโนมัติ)* / USB /
Network (เครือขาย)

เลือกอินเตอรเฟสที่จะใช

Panel Control
(การควบคุมแผงควบคุม)

Setting Lock
(การตัง้ คาการล็อคการทํางาน)
Interface
(อินเตอรเฟส)

Select (เลือก)

ถาคุณเลือก Auto (อัตโนมัติ)
เครื่องจะเปลี่ยนอินเตอรเฟสเปน USB
หรือ Ethernet
ขึ้นอยูกับวาอินเตอรเฟสใดที่กําลังไดรับ
ขอมูล

Auto IF Time
(เวลา IF อัตโนมัติ)

1 / 2 / 3 / 4 / 5* / ... /
99Sec (วินาที)

คุณตองตั้งคาชวงหมดเวลาสําหรับตัวเลื
อกอินเตอรเฟสอัตโนมัติ

Input Buffer
(บัฟเฟอรอินพุต)

Level (ระดับ) 1 / 2 / 3 /
4* / ... / 7

เพิ่มหรือลดความจุบัฟเฟอรอินพุต

คาที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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Print Menu (เมนูการพิมพ)
เมนูยอย

ตัวเลือกเมนู

ตัวเลือก

Emulation
(การจําลอง)

-

Auto (อัตโนมัติ)* /
เลือกโหมดการเลียนแบบที่คุณใช
HP LaserJet / BR-Script 3

Auto Continue
(ดําเนินการตอโดยอัตโนมัต)ิ

On (เปด)* / Off (ปด)

คําอธิบาย

เลือกการตั้งคานี้หากคุณตองการใหเครื่อ
งพิมพลางขอผิดพลาดเกี่ยวกับขนาดกระ
ดาษ

Output Color
(สีที่พิมพออกมา)

-

Auto (อัตโนมัติ)* /
Color (สี) / Mono (สีเดียว)

Media Type
(ชนิดสื่อสิ่งพิมพ)

-

ตั้งคาชนิดกระดาษ
Plain Paper
(กระดาษธรรมดา)* / Thick
Paper (กระดาษชนิดหนา) /
Thicker Paper
(กระดาษชนิดหนาพิเศษ) /
Thin Paper
(กระดาษชนิดบาง) /
Recycled Paper
(กระดาษรีไซเคิล) / Bond
Paper (กระดาษปอนด) /
Label (ฉลาก) / Envelope
(ซองจดหมาย) / Env.
Thick (ซองจดหมาย
ชนิดหนา) / Env. Thin
(ซองจดหมาย ชนิดบาง) /
Glossy Paper
(กระดาษเคลือบมัน)

Paper (กระดาษ)

-

A4* / Letter / JIS B5 /
B5 / A5 / A5 L / A6 /
Executive / Legal /
Folio / 3X5 / Com-10 /
Monarch / C5 / DL

ตั้งคาขนาดกระดาษ

Copies (สําเนา)

-

1* / 2 / ... / 999

ตั้งคาจํานวนหนาที่พิมพ

Orientation
(ทิศทางการวางกระดาษพิมพ)

Portrait (แนวตั้ง)* /
Landscape (แนวนอน)

เครื่องพิมพนี้สามารถพิมพจํานวนหนาใน
แนวตั้งหรือแนวนอน

Print Position
(ตําแหนงการพิมพ)

X Offset
(ออฟเซ็ต X)

-500 / -499 / ... / -1 / 0* /
1 / ... / 499 / 500Dots (จุด)

เลื่อนตําแหนงเริ่มพิมพ
(ที่มุมซายบนของหนา) ในแนวนอน
สูงสุด -500 (ซาย) ถึง +500 (ขวา) จุด
ความละเอียด 300 dpi

Y Offset
(ออฟเซ็ต Y)

-500 / -499 / ... / -1 / 0* /
1 / ... / 499 / 500Dots (จุด)

เลื่อนตําแหนงเริ่มพิมพ
(ที่มุมซายบนของหนา) ในแนวตั้ง สูงสุด
-500 (บน) ถึง +500 (ลาง) จุด
ความละเอียด 300 dpi

On (เปด) / Off (ปด)*

อนุญาตใหเครื่องพิมพขอมูลทีเ่ หลืออยูใ ดๆ
ไดโดยอัตโนมัติ

Auto FF (FF อัตโนมัติ) -

ตั้งคาสีที่พิมพออกมา

คาที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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Print Menu (เมนูการพิมพ) (ตอ)
เมนูยอย

ตัวเลือกเมนู

ตัวเลือก

คําอธิบาย

HP LaserJet

Font No.
(หมายเลขแบบอักษร)

I000 / ... / I059* / ... /
I071

ตั้งคาหมายเลขแบบอักษร

Font Pitch
0.44 / ... / 10.00* / ... /
(ความกวางของแบบอักษร) 99.99

Font Point
4.00 / ... / 12.00* / ... /
(ขนาดพอยตของแบบอักษร) 999.75

ตั้งคาระดับแบบอักษร
เมนู Font Pitch
(ความกวางของแบบอักษร)
จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือก I059 เปน
I071 ในการตั้งคา Font No.
(หมายเลขแบบอักษร)

3

ตั้งคาขนาดแบบอักษร
เมนู Font Point
(ขนาดพอยตของแบบอักษร)
จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือก I000 เปน
I058 ในการตั้งคา Font No.
(หมายเลขแบบอักษร)

Symbol Set
(ชุดสัญลักษณ)

PC-8* / PC-8 D/N / ...

ตั้งคาชุดสัญลักษณหรือชุดตัวอักษร

Table Print
(การพิมพตาราง)

-

พิมพตารางรหัส
ถา Change Emulation
(เปลี่ยนการจําลอง)
ปรากฏขึ้นบนหนาจอแสดงผลแบบ LCD
ใหเลือก Auto (อัตโนมัติ) หรือ HP
LaserJet ใน Emulation
(การจําลอง) ของ Print Menu
(เมนูการพิมพ) (uu หนา 93)

Auto LF (LF
อัตโนมัติ)

On (เปด) / Off (ปด)*

เปด: CR i CR+LF, ปด: CR i CR

Auto CR (CR
อัตโนมัติ)

On (เปด) / Off (ปด)*

เปด: LF i LF+CR, FF i FF+CR หรือ
VT i VT+CR
ปด: LF i LF, FF i FF หรือ VT i VT

Auto WRAP
(ตัดขอความอัตโนมัติ)

On (เปด) / Off (ปด)*

เลือกวาจะแทรกอักขระขึ้นบรรทัดใหม
(line feed) และปดแคร (carriage
return)
เมื่อเครื่องพิมพถึงขอบกระดาษดานขวาห
รือไม

Auto SKIP
(ขามอัตโนมัติ)

On (เปด)* / Off (ปด)

เลือกวาจะแทรกอักขระขึ้นบรรทัดใหม
(line feed) และปดแคร (carriage return)
เมื่อตําแหนงเครือ
่ งพิมพถึงขอบกระดาษดา
นลางหรือไม

Left Margin
(ระยะขอบซาย)

##

ตั้งคาขอบกระดาษดานซายที่คอลัมน 0
ถึงคอลัมน 70 ที่ 1 cpi
การตั้งคาเริ่มตนคือ 0 cpi

คาที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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Print Menu (เมนูการพิมพ) (ตอ)
เมนูยอย

ตัวเลือกเมนู

ตัวเลือก

คําอธิบาย

HP LaserJet

Right Margin
(ระยะขอบขวา)

##

ตั้งคาขอบกระดาษดานขวาที่คอลัมน 10
ถึงคอลัมน 80 ที่ 1 cpi
การตั้งคาเริ่มตนคือ 78 cpi (A4)

Top Margin
(ระยะขอบบน)

#.##

ตั้งคาขอบกระดาษดานบนที่ระยะจากขอ
บดานบนของกระดาษ: 0.00, 0.33,
0.50, 1.00, 1.50 หรือ 2.00 นิ้ว
การตั้งคาเริ่มตนคือ 0.50 นิ้ว

Bottom Margin
(ระยะขอบลาง)

#.##

ตั้งคาขอบกระดาษดานลางที่ระยะจากขอ
บดานลางของกระดาษ: 0.00, 0.33,
0.50, 1.00, 1.50 หรือ 2.00 นิ้ว
การตั้งคาเริ่มตนคือ 0.50 นิ้ว

Lines (บรรทัด)

###

ตั้งคาจํานวนบรรทัดในแตละหนาไดตั้งแต
5 ถึง 128 บรรทัด การตั้งคาเริ่มตนคือ 64
บรรทัด (A4)

Error Print
(การพิมพขอผิดพลาด)

On (เปด)* / Off (ปด)

เลือกวาจะใหเครื่องพิมพขอมูลความผิดพ
ลาดเมื่อเกิดขอผิดพลาดหรือไม

CAPT

On (เปด) / Off (ปด)*

ใชเทคโนโลยีการพิมพสีขั้นสูง (CAPT Colour Advanced Printing
Technology)
เพื่อคุณภาพงานพิมพที่สูงเมื่อพิมพไฟล
PS ที่สรางโดยไดรเวอร PS ที่ไมใชของ
Brother
สีและภาพจะดูชัดเจนและถูกตองมากขึ้น
ความเร็วในการพิมพจะชาลง

(ตอ)

BR-Script 3

3

คาที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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ขอมูลทั่วไป

Network (เครือขาย) สําหรับ HL-L8250CDN
เมนูยอย 1

เมนูยอย 2

ตัวเลือกเมนู

ตัวเลือก

คําอธิบาย

TCP/IP

Boot
Method
(วิธีการบูต)

-

Auto (อัตโนมัติ)* /
Static (คงที่) / RARP /
BOOTP / DHCP

เลือกวิธีการเชือ
่ มตอไอพี (IP)
ทีต
่ รงตามความตองการของคุณที่สด
ุ

IP Address (เลขที่อยูไอพี)

###.###.###.###
(000.000.000.000)* 1

ปอนเลขที่อยูไอพี

Subnet
Mask

-

###.###.###.###
(000.000.000.000)* 1

ปอน Subnet mask

Gateway
(เกตเวย)

-

###.###.###.###
(000.000.000.000)* 1

ปอนที่อยูเกตเวย

0 / 1 / 2 / 3* / ... / 32767

ระบุจํานวนครั้งที่เครื่องพยายามข
อรับเลขที่อยูไอพีเมื่อตั้งคา Boot
Method (วิธีการบูต)
เปนการตั้งคาใดๆ ยกเวน
Static (คงที่)

IP Boot
Tries
(ความพยายาม
ในการบูตไอพี)

3

APIPA

-

On (เปด)* / Off (ปด)

จัดสรรเลขที่อยูไอพีจากชวงที่อยู
ของลิงคโลคอล (link-local)
โดยอัตโนมัติ 1

IPv6

-

On (เปด) / Off (ปด)*

เปดการใชงานหรือปดการใชงานโ
พรโทคอล IPv6

Ethernet

-

-

Auto (อัตโนมัติ)* /
100B-FD / 100B-HD /
10B-FD / 10B-HD

เลือกโหมดเชื่อมตอ Ethernet

Wired Status
(สถานะการใชสาย)

-

-

Active 100B-FD (100B-FD
ทํางาน) / Active 100B-HD
(100B-HD ทํางาน) / Active
10B-FD (10B-FD ทํางาน) /
Active 10B-HD (10B-HD
ทํางาน) / Inactive
(ไมทํางาน) / Wired OFF
(ปดการใชสาย)

แสดงสถานะการเชื่อมตอ
Ethernet

MAC Address
(MAC แอดเดรส)

-

-

-

แสดง MAC
แอดเดรสของเครื่องพิมพ

Security
(ความปลอดภัย)

IPsec

-

On (เปด) / Off (ปด)*

IPsec
เปนคุณลักษณะความปลอดภัยเพิ่
มเติมของโพรโทคอลไอพี
ซึ่งใหบริการรับรองความถูกตอง
(authentication)
และบริการเขารหัส
ขอแนะนําใหติดตอผูดูแลระบบเค
รือขายของคุณกอนเปลี่ยนการตั้ง
คานี้

Network Reset
กูคืนการตั้งคาเครือขายทั้งหมดของเซิรฟเวอรการพิมพภายในกลับไปเปนการตั้งคาจากโรงงาน
(การตั้งคาเครือขายใหม)
คาที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
1

### หมายถึง จํานวนภายในชวง 000 ถึง 255 ในการเชื่อมตอกับเครือขาย หาก ‘วิธีการบูต’ ของเครื่องเปน ‘อัตโนมัติ’
เครื่องพิมพจะพยายามตั้งคาเลขที่อยูไอพีและ Subnet Mask จากเซิรฟเวอรบูต เชน DHCP หรือ BOOTP ในกรณีทีไมพบเซิรฟเวอรบูต
จะมีการจัดสรรเลขที่อยูไอพี APIPA ให ตัวอยางเชน 169 254. [001-254]. [000-255] หาก ‘วิธีการบูต’ ของเครื่องถูกตังคาเปน ‘คงที่’
คุณตองปอนเลขที่อยูไอพีจากแผงควบคุมของเครื่องพิมพดวยตนเอง
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ขอมูลทั่วไป

Network (เครือขาย) สําหรับ HL-L8350CDW
เมนูยอย 1

เมนูยอย 2

ตัวเลือกเมนู

ตัวเลือก

คําอธิบาย

Wired LAN
(LAN แบบใชสาย)

TCP/IP

Boot Method
(วิธีการบูต)

Auto (อัตโนมัติ)* /
Static (คงที่) / RARP /
BOOTP / DHCP

เลือกวิธก
ี ารเชือ
่ มตอไอพี (IP)
ทีต
่ รงตามความตองการของคุ
ณทีส
่ ด
ุ

IP Address
(เลขที่อยูไอพี)

###.###.###.###
ปอนเลขที่อยูไอพี
1
(000.000.000.000)*

Subnet Mask

###.###.###.###
ปอน Subnet mask
(000.000.000.000)* 1

Gateway
(เกตเวย)

###.###.###.###
ปอนที่อยูเกตเวย
1
(000.000.000.000)*

IP Boot Tries
(ความพยายามในก
ารบูตไอพี)

0 / 1 / 2 / 3* / ... /
32767

ระบุจํานวนครั้งที่เครื่องพยา
ยามขอรับเลขที่อยูไอพีเมื่อ
ตั้งคา Boot Method
(วิธีการบูต)
เปนการตั้งคาใดๆ ยกเวน
Static (คงที่)

APIPA

On (เปด)* / Off (ปด)

จัดสรรเลขที่อยูไอพีจากชว
งที่อยูของลิงคโลคอล
(link-local) โดยอัตโนมัติ 1

IPv6

On (เปด) / Off (ปด)*

เปดการใชงานหรือปดการใ
ชงานโพรโทคอล IPv6

Ethernet
(Ethernet)

-

Auto (อัตโนมัติ)* /
100B-FD / 100B-HD /
10B-FD / 10B-HD

เลือกโหมดเชื่อมตอ
Ethernet

Wired Status
(สถานะการใชสาย)

-

Active 100B-FD (100B- แสดงสถานะการเชื่อมตอ
FD ทํางาน) / Active
Ethernet
100B-HD (100B-HD
ทํางาน) / Active
10B-FD (10B-FD ทํางาน) /
Active 10B-HD (10BHD ทํางาน) / Inactive
(ไมทํางาน) / Wired OFF
(ปดการใชสาย)

MAC Address
(MAC แอดเดรส)

-

-

Set to Default
(ตั้งคาเปนคาเริ่มตน)

กูคืนการตั้งคาเครือขายแบบใชสายของเซิรฟเวอรการพิมพภายในกลับไปเปนการ
ตั้งคาจากโรงงาน

(HL-L8350CDW)

Wired Enable
(เปดใชงานการใชสาย)

On (เปด)* / Off (ปด)

3

แสดง MAC
แอดเดรสของเครื่องพิมพ

เลือกโหมดเชื่อมตอ
Ethernet

คาที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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ขอมูลทั่วไป

Network (เครือขาย) สําหรับ HL-L8350CDW (ตอ)
เมนูยอย 1

เมนูยอย 2

ตัวเลือกเมนู

ตัวเลือก

คําอธิบาย

WLAN

TCP/IP

Boot Method
(วิธีการบูต)

Auto (อัตโนมัติ)* /
Static (คงที่) / RARP /
BOOTP / DHCP

เลือกวิธก
ี ารเชือ
่ มตอไอพี (IP)
ทีต
่ รงตามความตองการของคุ
ณทีส
่ ด
ุ

IP Address
(เลขที่อยูไอพี)

###.###.###.###
ปอนเลขที่อยูไอพี
1
(000.000.000.000)*

Subnet Mask

###.###.###.###
ปอน Subnet mask
1
(000.000.000.000)*

Gateway
(เกตเวย)

###.###.###.###
ปอนที่อยูเกตเวย
(000.000.000.000)* 1

IP Boot Tries
(ความพยายามในก
ารบูตไอพี)

0 / 1 / 2 / 3* / ... /
32767

ระบุจํานวนครั้งที่เครื่องพยา
ยามขอรับเลขที่อยูไอพีเมื่อ
ตั้งคา Boot Method
(วิธีการบูต)
เปนการตั้งคาใดๆ ยกเวน
Static (คงที่)

APIPA

On (เปด)* / Off (ปด)

จัดสรรเลขที่อยูไอพีจากชว
งที่อยูของลิงคโลคอล
(link-local) โดยอัตโนมัติ 1

IPv6

On (เปด) / Off (ปด)*

เปดการใชงานหรือปดการใ
ชงานโพรโทคอล IPv6

WLAN Assistant
(ตัวชวยสําหรับ
WLAN)

-

-

คุณสามารถกําหนดคาเครือ
ขายแบบไรสายของคุณโดย
ใชแผนซีดีรอมของ Brother

Setup Wizard
(วิซารดตั้งคา)

-

-

กําหนดคาเครือขายแบบไร
สายโดยใชวิซารดตั้งคา

WPS/AOSS

-

-

กําหนดคาเครือขายแบบไร
สายโดยใชวิธีการ WPS
หรือ AOSS™

WPS w/PIN Code
(WPS ที่มี PIN Code)

-

-

กําหนดคาเครือขายแบบไร
สายโดยใช WPS ที่มี PIN
code

3

คาที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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ขอมูลทั่วไป

Network (เครือขาย) สําหรับ HL-L8350CDW (ตอ)
เมนูยอย 1

เมนูยอย 2

ตัวเลือกเมนู

ตัวเลือก

คําอธิบาย

WLAN

WLAN Status
(สถานะ WLAN)

Status (สถานะ)

Active(11n) ((11n)
ทํางาน) / Active(11b)
((11b) ทํางาน) /
Active(11g) ((11g)
ทํางาน) / Wired LAN
Active (LAN
แบบใชสายทํางาน) / WLAN
OFF (WLAN ปด) / AOSS
Active (AOSS ทํางาน) /
Connection Fail
(การเชื่อมตอลมเหลว)

แสดงสถานะการเชื่อมตอ
Ethernet แบบไรสาย

(ตอ)

(ปรากฏเฉพาะเมื่อ
WLAN Enable
(เปดใชงาน WLAN)
เปน On (เปด)
และ Wired Enable
(เปดใชงานการใชสาย)
เปน Off (ปด))

3

Signal
(สัญญาณ)

Strong (แรง) / Medium
แสดงสภาพสัญญาณ
(ปานกลาง) / Weak (ออน) /
None (ไมมี)

Channel
(ชองสัญญาณ)

-

แสดงชองสัญญาณที่ใชงาน
อยูเมื่อ Status (สถานะ)
เปน Active (ทํางาน)

Speed (ความเร็ว)

-

แสดงความเร็วในการเชื่อมต
อเมื่อ Status (สถานะ)
เปน Active (ทํางาน)

SSID

-

แสดง SSID
[ใชตัวเลขและตัวอักษร
0-9, a-z และ A-Z สูงสุด 32
ตัว ในคา ASCII]

Comm. Mode
(โหมด การสื่อสาร)

Ad-hoc (แอดฮอค) /
Infrastructure
(โครงสรางพื้นฐาน)

แสดงโหมดการสื่อสารปจจุ
บัน

MAC Address
(MAC แอดเดรส)

-

-

แสดง MAC
แอดเดรสของเครื่องพิมพ

Set to Default
(ตั้งคาเปนคาเริ่มตน)

กูคืนการตั้งคาเครือขายแบบไรสายของเซิรฟเวอรการพิมพภายในกลับไปเปนการตั้
งคาจากโรงงาน

WLAN Enable
(เปดใชงาน WLAN)

-

On (เปด) / Off (ปด)*

เปดหรือปดสวนตอประสานเ
ครือขายแบบไรสาย

คาที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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ขอมูลทั่วไป

Network (เครือขาย) สําหรับ HL-L8350CDW (ตอ)
เมนูยอย 1

เมนูยอย 2

ตัวเลือกเมนู

ตัวเลือก

คําอธิบาย

Wi-Fi Direct

Push Button
(กดปุม)

-

-

คุณสามารถกําหนดคาเครือ
ขาย Wi-Fi Direct™
ไดอยางงายดายดวยการกด
ปุมเพียงปุมเดียว

PIN Code

-

-

คุณสามารถกําหนดคาเครือ
ขาย Wi-Fi Direct™
ไดอยางงายดายโดยใช
WPS ที่มี PIN code

Manual (ดวยตนเอง)

-

-

คุณสามารถกําหนดคาเครือ
ขาย Wi-Fi Direct™
ดวยตนเอง

Group Owner
(เจาของกลุม)

-

On (เปด) / Off (ปด)

ตั้งคาเครื่องพิมพของคุณเป
นเจาของกลุม

Device Info.
(ขอมูลอุปกรณ)

Device Name
(ชื่ออุปกรณ)

-

คุณสามารถแสดงชื่ออุปกร
ณจากเครื่องพิมพของคุณ

SSID

-

แสดง SSID
ของเจาของกลุม
เมื่อเครื่องพิมพไมไดเชื่อมต
ออยู หนาจอแสดงผลแบบ
LCD จะแสดง Not
Connected
(ไมไดเชื่อมตอ)

Status Info.
(ขอมูลสถานะ)

IP Address
(เลขที่อยูไอพี)

-

แสดงเลขที่อยูไอพีของเครื่
องพิมพของคุณ

Status (สถานะ)

G/O Active(**) (G/O
ทํางาน (**)) / Client
Active
(ไคลเอ็นตทํางาน) / Not
Connected
(ไมไดเชื่อมตอ) / Off
(ปด) / Wired LAN
Active (LAN
แบบใชสายทํางาน)

แสดงสถานะเครือขาย WiFi Direct™

** = จํานวนอุปกรณ
Signal
(สัญญาณ)

Strong (แรง) / Medium
แสดงความแรงของสัญญา
(ปานกลาง) / Weak (ออน) / ณเครือขาย Wi-Fi Direct™
None (ไมมี)
เมื่อเครื่องพิมพของคุณทําห
นาที่เปนเจาของกลุม
หนาจอแสดงผลแบบ LCD
จะแสดง Strong (แรง)
เสมอ

คาที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู

100

3

ขอมูลทั่วไป

Network (เครือขาย) สําหรับ HL-L8350CDW (ตอ)
เมนูยอย 1

เมนูยอย 2

ตัวเลือกเมนู

ตัวเลือก

คําอธิบาย

Wi-Fi Direct

Status Info.
(ขอมูลสถานะ)

Channel
(ชองสัญญาณ)

-

แสดงชองสัญญาณที่ใชงาน
อยูเมื่อ Status (สถานะ)
เปน G/O Active(**)
(G/O ทํางาน (**)) หรือ
Client Active
(ไคลเอ็นตทํางาน)

(ตอ)

(ตอ)

Security
(ความปลอดภัย)

Speed (ความเร็ว)

-

แสดงความเร็วในการเชื่อมต
อเมื่อ Status (สถานะ)
เปน G/O Active(**)
(G/O ทํางาน (**)) หรือ
Client Active
(ไคลเอ็นตทํางาน)

I/F Enable
(เปดใชงาน I/F)

-

On (เปด) / Off (ปด)*

เปดใชงานหรือปดใชงานกา
รเชื่อมตอ Wi-Fi Direct™

IPsec

-

On (เปด) / Off (ปด)*

IPsec
เปนคุณลักษณะความปลอด
ภัยเพิ่มเติมของโพรโทคอล
ไอพี
ซึ่งใหบริการรับรองความถูก
ตอง (authentication)
และบริการเขารหัส
ขอแนะนําใหติดตอผูดูแลระ
บบเครือขายของคุณกอนเป
ลี่ยนการตั้งคานี้

Network Reset
กูคืนการตั้งคาเครือขายทั้งหมดของเซิรฟเวอรการพิมพภายในกลับไปเปนการตั้งคาจากโรงงาน
(การตัง้ คาเครือขายใหม)
คาที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
1

### หมายถึง จํานวนภายในชวง 000 ถึง 255 ในการเชื่อมตอกับเครือขาย หาก ‘วิธีการบูต’ ของเครื่องเปน ‘อัตโนมัติ’
เครื่องพิมพจะพยายามตั้งคาเลขที่อยูไอพีและ Subnet Mask จากเซิรฟเวอรบูต เชน DHCP หรือ BOOTP ในกรณีทีไมพบเซิรฟเวอรบูต
จะมีการจัดสรรเลขที่อยูไอพี APIPA ให ตัวอยางเชน 169 254. [001-254]. [000-255] หาก ‘วิธีการบูต’ ของเครื่องถูกตังคาเปน ‘คงที่’
คุณตองปอนเลขที่อยูไอพีจากแผงควบคุมของเครื่องพิมพดวยตนเอง

Reset Menu (เมนูตั้งคาใหม)
ประเภทของการตั้งคาใ
หม

คําอธิบาย

Network (เครือขาย)

กูคืนการตั้งคาเครือขายทั้งหมดของเซิรฟเวอรการพิมพภายในกลับไปเปนการตั้งคาจากโรงงาน

Factory Reset
(การตั้งคาใหมใหกลับเปน
คาเริ่มตนจากโรงงาน)

ตั้งคาเครื่องพิมพใหมและกูคืนการตั้งคาเครื่องพิมพ (รวมถึงการตั้งคาคําสั่ง)
ใหกลับเปนคาจากโรงงาน

คาที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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Color Correction (การแกไขสี)
เมนูยอย

ตัวเลือกเมนู

ตัวเลือก

คําอธิบาย

Calibration
(การปรับแตงคาของสี)

Calibrate
(ปรับแตงคา)

a Yes b No (a ใช b
ไมใช)

ดําเนินการปรับแตงคาของสีเพือ
่ ตรวจสอบและแกไขสี

Reset (ตั้งคาใหม)

a Reset b Exit (a
ตั้งคาใหม b ออก)

ตั้งคาพารามิเตอรของการปรับแตงคาของสีกลับเ
ปนคาปกติ

a Yes b No (a ใช b
ไมใช)

ปรับตําแหนงการพิมพสําหรับแตละสี

Registration
(การจัดตําแหนงการพิมพ)
Auto Correction
(การแกไขอัตโนมัติ)

-

On (เปด)* / Off (ปด) ตั้งคาเครื่องใหดําเนินการปรับแตงคาของสีและจั
ดตําแหนงการพิมพโดยอัตโนมัติ

คาที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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Direct Print (การพิมพโดยตรง)
เมนูยอย

ตัวเลือก

คําอธิบาย

Paper Size
(ขนาดกระดาษ)

A4* / Letter/ JIS B5 / B5 / A5 / A5 L / ตั้งคาขนาดกระดาษเมื่อพิมพโดยตรงจากแฟลชได
A6 / Executive / Legal / Folio / 3X5 / รฟ USB
Com-10 / Monarch / C5 / DL

Media Type
(ชนิดสื่อสิ่งพิมพ)

Plain Paper (กระดาษธรรมดา)* /
Thick Paper (กระดาษชนิดหนา) /
Thicker Paper (กระดาษชนิดหนาพิเศษ) /
Thin Paper (กระดาษชนิดบาง) /
Recycled Paper (กระดาษรีไซเคิล) /
Bond Paper (กระดาษปอนด) / Label
(ฉลาก) / Envelope (ซองจดหมาย) / Env.
Thick (ซองจดหมาย ชนิดหนา) / Env.
Thin (ซองจดหมาย ชนิดบาง) / Glossy
Paper (กระดาษเคลือบมัน)

ตั้งคาชนิดสื่อสิ่งพิมพเมื่อพิมพโดยตรงจากแฟลชไ
ดรฟ USB

Multiple Page
(หลายหนา)

1in1 (1 ใน 1)* / 2in1 (2 ใน 1) / 4in1 (4
ใน 1) / 9in1 (9 ใน 1) / 16in1 (16 ใน 1) /
25in1 (25 ใน 1) / 1 in 2X2 pages (1 ใน
2X2 หนา)/ 1 in 3X3 pages (1 ใน 3X3
หนา) / 1 in 4X4 pages (1 ใน 4X4 หนา) /
1 in 5X5 pages (1 ใน 5X5 หนา)

ตั้งคาโครงหนาเอกสารเมื่อพิมพหลายหนาโดยตรง
จากแฟลชไดรฟ USB

Orientation
(ทิศทางการวางกระดาษพิมพ)

Portrait (แนวตั้ง)* / Landscape
(แนวนอน)

ตั้งคาทิศทางการวางกระดาษพิมพเมื่อพิมพโดยตร
งจากแฟลชไดรฟ USB

Collate (เรียงชุด)

On (เปด)* / Off (ปด)

เปดใชงานหรือปดใชงานการเรียงชุดของหนาเอกส
ารเมื่อพิมพโดยตรงจากแฟลชไดรฟ USB

Print Quality
(คุณภาพการพิมพ)

Normal (ปกติ)* / Fine (ละเอียด)

ตั้งคาตัวเลือกคุณภาพการพิมพเมื่อพิมพโดยตรงจ
ากแฟลชไดรฟ USB

PDF Option (ตัวเลือก
PDF)

Document (เอกสาร)* /
Document&Stamps
(เอกสารและตราประทับ) /
Document&Markup (เอกสารและมารกอัป)

ตั้งคาการพิมพโดยตรงจาก USB
เพือ
่ พิมพขอคิดเห็น (มารกอัป)
หรือตราประทับในไฟล PDF พรอมกับขอความ

Index Print
(การพิมพดัชนี)

Simple (แบบงาย)* / Details
(รายละเอียด)

พิมพหนาเอกสารเปนรูปขนาดยอ

คาที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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การปอนขอความสําหรับการตั้งคาไรสาย

3

กด a หรือ b ( + หรือ -) คางไวหรือกดซ้ําๆ เพื่อเลือกจากอักขระตอไปนี้:
0123456789

3

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
(เวนวรรค) !"#$%&'() *+,-./:;<=>?@[]^_
กด OK(ตกลง) เพือ
่ ยืนยันอักขระปจจุบัน แลวปอนอักขระถัดไป
กดปุม Back(ยอนกลับ) เพือ
่ ลบอักขระที่คุณปอนไว
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การพิมพเอกสารที่ปลอดภัย

3

เอกสารทีป
่ ลอดภัย

3

เอกสารที่ปลอดภัยจะถูกปองกันดวยรหัสผานและเฉพาะผูที่ทราบรหัสผานเทานั้นที่จะสามารถพิมพเอกสารได
เครือ
่ งพิมพจะไมพิมพเอกสารเมื่อคุณสงเอกสารเพื่อพิมพ หากตองการพิมพเอกสาร
คุณตองปอนรหัสผานที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ เอกสารที่ปลอดภัยจะถูกลบหลังจากพิมพแลว

3

เมื่อพืน
้ ที่เก็บเอกสารชั่วคราวเต็ม หนาจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง Print Data Full (ขอมูลการพิมพเต็ม) กด
Cancel(ยกเลิก) เพื่อกลับไปที่โหมดการเตรียมพรอม
หากตองการลบเอกสารที่ถูกเก็บชั่วคราว คุณตองลบเอกสารนั้นที่แผงควบคุม

หมายเหตุ
• เอกสารที่ปลอดภัยจะถูกลบเมื่อเครื่องพิมพปดทํางาน
• หากคุณรอ 30 วินาทีเพื่อดําเนินการแผงควบคุมตอ
การตัง้ คาการพิมพโดยการใชการรักษาความปลอดภัยจะปดลงและหนาจอแสดงผลแบบ LCD
จะกลับสูโหมดเตรียมพรอม
• สําหรับขอมูลเพิม
่ เติมเกี่ยวกับการตั้งคาในไดรเวอรเครือ
่ งพิมพและวิธีสรางเอกสารที่ปลอดภัย
ใหดูที่ การพิมพโดยการใชการรักษาความปลอดภัย uu หนา 45 (สําหรับไดรเวอรเครือ
่ งพิมพ Windows®), แท็บ
การพิมพโดยใชระบบการรักษาความปลอดภัย uu หนา 57 (สําหรับไดรเวอรเครื่องพิมพ Windows® BR-Script),
การพิมพโดยการใชการรักษาความปลอดภัย uu หนา 70 (สําหรับไดรเวอรเครื่องพิมพแม็คอินทอช) หรือ
การพิมพโดยการใชการรักษาความปลอดภัย uu หนา 80 (สําหรับไดรเวอรเครื่องพิมพ BR-Script ของแม็คอินทอช)

วิธีพิมพเอกสารที่ปลอดภัย

a
b
c
d
e
f
g

3

กด Secure(ปลอดภัย)
กด a หรือ b ( + หรือ -) เพื่อเลือกชื่อผูใ ช กด OK(ตกลง)
กด a หรือ b ( + หรือ -) เพื่อเลือกงานพิมพ กด OK(ตกลง)
ปอนรหัสผานสี่หลักที่ลงทะเบียนไว
เมื่อตองการปอนตัวเลขแตละหลัก ใหกด a หรือ b ( + หรือ -) เพื่อเลือกตัวเลข แลวกด OK(ตกลง)
(ดูที่ การปอนขอความสําหรับการตั้งคาไรสาย uu หนา 104)
กด a หรือ b ( + หรือ -) เพื่อเลือก Print (พิมพ) กด OK(ตกลง)
กด a หรือ b ( + หรือ -) เพื่อปอนจํานวนสําเนาที่คุณตองการ
กด OK(ตกลง) หรือ Go(ไป)

หมายเหตุ
หากตองการลบเอกสารที่ปลอดภัยออกจากหนวยความจํา ใหแทนที่ขั้นตอน e - g ดวยขั้นตอนตอไปนี้:
• กด a หรือ b ( + หรือ -) เพื่อเลือก Delete (ลบ) กด OK(ตกลง)
หนาจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง Deleted (ลบแลว) แลวจึงกลับสูโหมดเตรียมพรอม
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คุณลักษณะความปลอดภัย

3

การตั้งคาการล็อคการทํางาน

3

การตั้งคาการล็อคการทํางานชวยใหคณ
ุ สามารถตั้งคารหัสผาน
เพื่อไมใหบุคคลอื่นเปลี่ยนแปลงการตัง้ คาเครื่องพิมพของคุณโดยไมไดตั้งใจ จดบันทึกรหัสผานของคุณเก็บไว
หากคุณลืมรหัสผาน คุณตองตัง้ คาใหมสําหรับรหัสผานที่เก็บอยูในเครือ
่ งพิมพ โปรดติดตอผูดแ
ู ลระบบของคุณ
บริการลูกคาสัมพันธของบราเดอร หรือตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑบราเดอรในพืน
้ ที่ของคุณ

3

ขณะที่การตั้งคาการล็อคการทํางานเปน On (เปด) คุณจะไมสามารถเปลี่ยนการตัง้ คาตอไปนีไดหากไมมีรหัสผาน:
 ถาดใสกระดาษ
 การตัง้ คาทั่วไป
 เมนูการพิมพ (ยกเวนการพิมพตาราง)
 เครือขาย (ยกเวน สถานะ, Mac แอดเดรส, ขอมูลสถานะ และขอมูลอุปกรณของ Wi-Fi Direct 1)
 เมนูตั้งคาใหม
 การแกไขอัตโนมัติของการแกไขสี
1

สําหรับ HL-L8350CDW

การตั้งคารหัสผาน

a
b
c
d

3

กด a หรือ b ( + หรือ -) เพื่อเลือก General Setup (การตั้งคาทั่วไป) กด OK(ตกลง)
กด a หรือ b ( + หรือ -) เพื่อเลือก Setting Lock (การตั้งคาการล็อคการทํางาน) กด OK(ตกลง)
ปอนตัวเลขสี่หลักสําหรับรหัสผาน เมือ
่ ตองการปอนตัวเลขแตละหลัก ใหกด a หรือ b ( + หรือ -) เพือ
่ เลือกตัวเลข
แลวกด OK(ตกลง)
ปอนรหัสผานอีกครั้งเมือ
่ หนาจอแสดงผลแบบ LCD แสดง Verify: (ยืนยัน:)

การเปลีย
่ นรหัสผานการตั้งคาการล็อคการทํางานของคุณ

3

ปดการตั้งคาการล็อคการทํางานกอนเปลีย
่ นรหัสผานของคุณ (ดู การเปด/ปดการตัง้ คาการล็อคการทํางาน
uu หนา 107)

a
b
c
d

กด a หรือ b ( + หรือ -) เพื่อเลือก General Setup (การตั้งคาทั่วไป) กด OK(ตกลง)
กด a หรือ b ( + หรือ -) เพื่อเลือก Setting Lock (การตั้งคาการล็อคการทํางาน) กด OK(ตกลง)
กด a หรือ b ( + หรือ -) เพื่อเลือก Set Password (ตั้งคารหัสผาน) กด OK(ตกลง)
ปอนรหัสผานสี่หลักที่ลงทะเบียนไว เมือ
่ ตองการปอนตัวเลขแตละหลัก ใหกด a หรือ b ( + หรือ -) เพื่อเลือกตัวเลข
แลวกด OK(ตกลง)

e

ปอนตัวเลขสี่หลักสําหรับรหัสผานใหม เมื่อตองการปอนตัวเลขแตละหลัก ใหกด a หรือ b ( + หรือ -)
เพื่อเลือกตัวเลข แลวกด OK(ตกลง)

f

ปอนรหัสผานอีกครั้งเมือ
่ หนาจอแสดงผลแบบ LCD แสดง Verify: (ยืนยัน:)
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การเปด/ปดการตั้งคาการล็อคการทํางาน

3

หากคุณปอนรหัสผานผิดเมื่อทําตามคําแนะนําดานลาง หนาจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง Wrong Password
ปอนรหัสผานที่ถูกตอง
การเปดการตั้งคาการล็อคการทํางาน

a
b
c
d

3

กด a หรือ b ( + หรือ -) เพื่อเลือก General Setup (การตั้งคาทั่วไป) กด OK(ตกลง)
กด a หรือ b ( + หรือ -) เพื่อเลือก Setting Lock (การตั้งคาการล็อคการทํางาน) กด OK(ตกลง)
กด OK(ตกลง) เมือ
่ หนาจอแสดงผลแบบ LCD แสดง On (เปด)
ปอนรหัสผานสี่หลักที่ลงทะเบียนไว เมือ
่ ตองการปอนตัวเลขแตละหลัก ใหกด a หรือ b ( + หรือ -) เพื่อเลือกตัวเลข
แลวกด OK(ตกลง)

การปดการตั้งคาการล็อคการทํางาน

a
b
c
d

กด a หรือ b ( + หรือ -) เพื่อเลือก General Setup (การตั้งคาทั่วไป) กด OK(ตกลง)
กด a หรือ b ( + หรือ -) เพื่อเลือก Setting Lock (การตั้งคาการล็อคการทํางาน) กด OK(ตกลง)
ปอนรหัสผานสี่หลักที่ลงทะเบียนไว เมือ
่ ตองการปอนตัวเลขแตละหลัก ใหกด a หรือ b ( + หรือ -) เพื่อเลือกตัวเลข
แลวกด OK(ตกลง)
กด OK(ตกลง) หรือ Go(ไป) เมื่อหนาจอแสดงผลแบบ LCD แสดง Off (ปด)

Secure Function Lock 3.0

3

ใช Secure Function Lock เพื่อกําหนดคารหัสผาน ตัง้ คาขีดจำกัดจํานวนหนาสําหรับผูใชที่ระบุ
และอนุญาตใหเขาถึงการทํางานบางอยางหรือทั้งหมดที่แสดงรายการไวที่นี่
คุณสามารถกําหนดคาและเปลี่ยนแปลงการตั้งคา Secure Function Lock 3.0 ตอไปนี้ไดโดยใชการบริหารจัดการบนเว็บ
หรือ BRAdmin Professional 3 (Windows®):
 พิมพ
 การพิมพโดยตรงจาก USB
 การพิมพสี 1
 ขีดจํากัดจํานวนหนา 1
1

ใชไดสําหรับ พิมพ และ การพิมพโดยตรงจาก USB

หมายเหตุ
• จดบันทึกรหัสผานของคุณเก็บไว หากคุณลืมรหัสผาน คุณตองตั้งคาใหมสําหรับรหัสผานที่เก็บอยูในเครื่องพิมพ
สําหรับขอมูลเพิม
่ เติมเกี่ยวกับวิธีตงั้ คารหัสผานใหม โปรดติดตอบริการลูกคาสัมพันธของบราเดอร
หรือตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑบราเดอรในพืน
้ ที่ของคุณ
• เฉพาะผูดูแลระบบเทานั้นที่สามารถตั้งคาขีดจํากัดและเปลี่ยนแปลงใหกับผูใชแตละรายได
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IPSec

3

IPsec (Internet Protocol Security) คือโพรโทคอลความปลอดภัยที่ใชฟงกชั่นโพรโทคอลอินเทอรเน็ตเพิ่มเติม
เพื่อปองกันการเปลี่ยนแปลงขอมูลโดยไมไดรบ
ั อนุญาตและชวยใหมั่นใจในความลับของขอมูลทีสงผานในรูปแบบแพคเก็
ตไอพี IPsec จะเขารหัสขอมูลที่ถูกสงผานเครือขาย เชน ขอมูลการพิมพที่สงจากคอมพิวเตอรไปยังเครือ
่ งพิมพ
เนื่องจากขอมูลถูกเขารหัสในชั้นเครือขาย แอพพลิเคชั่นที่ใชโพรโทคอลระดับสูงกวาจึงใช IPsec
แมวาผูใชจะไมทราบวามีการใชโพรโทคอลนีก
้ ็ตาม
IPsec สนับสนุนการทํางานตอไปนี้:
 การสงผานขอมูล IPsec
 การตัง้ คา IPsec
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IPsec uu คูม
 ือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช
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คุณลักษณะดานสิ่งแวดลอม

3

รูปแบบการประหยัดผงหมึก (โทนเนอร)

3

ประหยัดการใชผงหมึก (โทนเนอร) ไดโดยใชคณ
ุ ลักษณะนี้ เมือ
่ คุณตั้งคารูปแบบการประหยัดผงหมึก (โทนเนอร) เปน On
(เปด) งานพิมพจะดูจางลง การตั้งคาเริ่มตนคือ Off (ปด)

a
b
c
d

3

กด a หรือ b ( + หรือ -) เพื่อเลือก General Setup (การตั้งคาทั่วไป) กด OK(ตกลง)
กด a หรือ b ( + หรือ -) เพื่อเลือก Ecology (สิ่งแวดลอม) กด OK(ตกลง)
กด a หรือ b ( + หรือ -) เพื่อเลือก Toner Save (รูปแบบการประหยัดผงหมึก (โทนเนอร)) กด OK(ตกลง)
กด a หรือ b ( + หรือ -) เพื่อเลือก On (เปด) หรือ Off (ปด) กด OK(ตกลง) หรือ Go(ไป)

หมายเหตุ
หากเครื่องพิมพของคุณตั้งคาเปนโหมดเงียบ On (เปด) คุณจะไมสามารถตัง้ คารูปแบบการประหยัดผงหมึก
(โทนเนอร) เปน On (เปด) ได

เวลาพัก

3

การตั้งคาโหมดพักสามารถชวยลดปริมาณการใชไฟได เมื่อเครื่องพิมพอยูในโหมดพัก (โหมดประหยัดพลังงาน)
เครือ
่ งพิมพจะทํางานเสมือนเครื่องพิมพถูกปดอยู เครื่องจะกลับมาทํางานอีกครัง้ และเริม
่ พิมพเมือ
่ ไดรับงานพิมพ
เลือกระยะเวลาที่เครื่องวางกอนเขาสูโหมดพัก เมื่อเครื่องไดรับไฟลสําหรับพิมพหรือเอกสารสําหรับพิมพ
ตัวจับเวลาจะถูกตั้งคาใหม การตั้งคาเริม
่ ตนคือ 3 นาที เมื่อเครื่องอยูในโหมดพัก หนาจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง
Sleep (พัก)

a
b
c
d

กด a หรือ b ( + หรือ -) เพื่อเลือก General Setup (การตั้งคาทั่วไป) กด OK(ตกลง)
กด a หรือ b ( + หรือ -) เพื่อเลือก Ecology (สิ่งแวดลอม) กด OK(ตกลง)
กด a หรือ b ( + หรือ -) เพื่อเลือก Sleep Time (เวลาพัก) กด OK(ตกลง)
กด a หรือ b ( + หรือ -) เพื่อปอนระยะเวลาที่เครื่องวางกอนเขาสูโหมดพัก กด OK(ตกลง) หรือ Go(ไป)

โหมดพักลึก

3

หากเครื่องอยูในโหมดพักและไมไดรับคําสั่งงานใดๆ เปนระยะเวลาหนึ่ง
เครือ
่ งจะเขาสูโหมดพักลึกและหนาจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง Deep Sleep (พักลึก)
โหมดหยุดชัว่ คราวใชพลังงานนอยกวาโหมดพัก เครื่องพิมพจะเรียกคืนการทํางานเมือ
่ เครือ
่ งพิมพไดรับงานพิมพ
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ปดเครื่องอัตโนมัติ

3

หากเครื่องพิมพอยูในโหมดพักลึกเปนระยะเวลาหนึ่ง เครือ
่ งพิมพจะเขาสูโหมดปดเครือ
่ ง เมื่อตองการเริ่มพิมพ ใหกด
บนแผงควบคุม แลวสงงานพิมพ
คุณสามารถเลือกระยะเวลาที่เครื่องจะคงอยูในโหมดพักลึกกอนที่จะเขาสูโหมดปดเครื่องไดโดยการทําตามขั้นตอนตอไปนี้

a
b
c
d

3

กด a หรือ b ( + หรือ -) เพื่อเลือก General Setup (การตั้งคาทั่วไป) กด OK(ตกลง)
กด a หรือ b ( + หรือ -) เพื่อเลือก Ecology (สิ่งแวดลอม) กด OK(ตกลง)
กด a หรือ b ( + หรือ -) เพื่อเลือก Auto Power Off (ปดเครื่องอัตโนมัติ) กด OK(ตกลง)
กด a หรือ b ( + หรือ -) เพือ
่ เลือก Off (ปด), 1 hour (1 ชั่วโมง), 2 hours (2 ชัว่ โมง), 4 hours (4 ชั่วโมง)
หรือ 8 hours (8 ชั่วโมง) กด OK(ตกลง) หรือ Go(ไป)

หมายเหตุ
เครือ
่ งพิมพจะไมเขาสูโหมดปดเครื่องเมือ
่ เครือ
่ งเชื่อมตออยูกับเครือขายแบบมีสายหรือเครือขายไรสาย
หรือมีเอกสารที่ปลอดภัยอยูในหนวยความจํา
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คุณลักษณะโหมดเงียบ

3

การตั้งคาโหมดเงียบสามารถลดเสียงรบกวนในการพิมพได เมื่อโหมดเงียบเปดทํางาน ความเร็วในการพิมพจะชาลง
การตั้งคาเริ่มตนคือ ปด

การเปด/ปดโหมดเงียบ

a
b
c
d

3

กด a หรือ b ( + หรือ -) เพื่อเลือก General Setup (การตั้งคาทั่วไป) กด OK(ตกลง)
กด a หรือ b ( + หรือ -) เพื่อเลือก Ecology (สิ่งแวดลอม) กด OK(ตกลง)
กด a หรือ b ( + หรือ -) เพื่อเลือก Quiet Mode (โหมดเงียบ) กด OK(ตกลง)
กด a หรือ b ( + หรือ -) เพื่อเลือก On (เปด) หรือ Off (ปด) กด OK(ตกลง) หรือ Go(ไป)

หมายเหตุ
หากเครื่องพิมพของคุณตั้งคารูปแบบการประหยัดผงหมึก (โทนเนอร) เปน On (เปด)
คุณจะไมสามารถตัง้ คาโหมดเงียบเปน On (เปด) ได
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การแกไขสี

3

ความหนาแนนและตําแหนงการพิมพที่พิมพออกมาสำหรับแตละสีอาจแตกตางกัน
ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมของเครื่องพิมพ เชน อุณหภูมแ
ิ ละความชื้น

การปรับแตงคาของสี

3

การปรับแตงคาของสีชวยใหคุณปรับปรุงความหนาแนนของสีไดดีขึ้น

หมายเหตุ
• หากคุณกําลังใชไดรเวอรเครือ
่ งพิมพ Windows®
ไดรเวอรจะไดรับขอมูลการปรับแตงคาของสีโดยอัตโนมัตถ
ิ าชองทําเครือ
่ งหมาย ใชขอมูลการตรวจเทียบ และ
รับขอมูลอุปกรณโดยอัตโนมัติ ถูกเลือกอยูทั้งคู การตัง้ คาเริ่มตนคือ เปิด โปรดดูที่ การปรับแตงคาของสี
uu หนา 47
• หากคุณกําลังใชงานไดรเวอรเครื่องพิมพแมคอินทอช คุณจะตองทําการปรับแตงคาของสีโดยใช Status Monitor เปด
Status Monitor จากนั้นจึงเลือก Color Calibration (การตรวจเทียบสี) จากเมนู Control (การควบคุม) ดู
Status Monitor uu หนา 82 สําหรับวิธีการเปด Status Monitor
ปรับแตงคา

a
b
c
d

กด a หรือ b ( + หรือ -) เพื่อเลือก Color Correction (การแกไขสี) กด OK(ตกลง)
กด a หรือ b ( + หรือ -) เพื่อเลือก Calibration (การปรับแตงคาของสี) กด OK(ตกลง)
กด a หรือ b ( + หรือ -) เพื่อเลือก Calibrate (ปรับแตงคา) กด OK(ตกลง)
กด a เพื่อเลือก Yes (ใช)
เครือ
่ งจะทําการปรับแตงคาของสี จากนั้นจึงกลับสูโหมดเตรียมพรอม

ตั้งคาใหม
ตั้งคาใหมสําหรับพารามิเตอรการปรับแตงคาของสีกลับเปนคาที่ตั้งจากโรงงาน

a
b
c
d

กด a หรือ b ( + หรือ -) เพื่อเลือก Color Correction (การแกไขสี) กด OK(ตกลง)
กด a หรือ b ( + หรือ -) เพื่อเลือก Calibration (การปรับแตงคาของสี) กด OK(ตกลง)
กด a หรือ b ( + หรือ -) เพื่อเลือก Reset (ตั้งคาใหม) กด OK(ตกลง)
กด a เพื่อเลือก Reset (ตัง้ คาใหม)
หนาจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง Accepted (ยอมรับ) แลวจึงกลับสูโหมดเตรียมพรอม
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การจัดตําแหนงการพิมพสี

3

การจัดตําแหนงการพิมพชวยใหคุณปรับปรุงตําแหนงการพิมพสําหรับแตละสีไดดีขึ้น

a
b
c

กด a หรือ b ( + หรือ -) เพื่อเลือก Color Correction (การแกไขสี) กด OK(ตกลง)
กด a หรือ b ( + หรือ -) เพื่อเลือก Registration (การจัดตําแหนงการพิมพ) กด OK(ตกลง)

3

กด a เพื่อเลือก Yes (ใช)
เครือ
่ งจะทําการจัดตําแหนงการพิมพ จากนั้นจึงกลับสูโหมดเตรียมพรอม

การแกไขอัตโนมัติ

3

เลือกการแกไขอัตโนมัติ หากคุณตองการใหเครือ
่ งดําเนินการปรับแตงคาของสีและจัดตําแหนงการพิมพโดยอัตโนมัติ
คาที่ตงั้ จากโรงงานคือ เปด กระบวนการแกไขสีจะใชผงหมึก (โทนเนอร) มากขึ้น

a
b
c

กด a หรือ b ( + หรือ -) เพื่อเลือก Color Correction (การแกไขสี) กด OK(ตกลง)
กด a หรือ b ( + หรือ -) เพื่อเลือก Auto Correction (การแกไขอัตโนมัต)ิ กด OK(ตกลง)
กด a หรือ b ( + หรือ -) เพื่อเลือก On (เปด) หรือ Off (ปด) กด OK(ตกลง) หรือ Go(ไป)
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4

เครือ
่ งพิมพนี้มีอุปกรณเสริมใหเลือกดังตอไปนี้ คุณสามารถเพิ่มความสามารถของเครื่องพิมพดว ยอุปกรณเหลานี้
ถาดปอนกระดาษดานลาง

หนวยความจํา SO-DIMM

LT-320CL

4

โปรดดูที่ ถาดปอนกระดาษดานลาง (LT-320CL) uu หนา 115 โปรดดูที่ SO-DIMM uu หนา 116
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ถาดปอนกระดาษดานลาง (LT-320CL)

4

ถาดปอนกระดาษเสริมดานลาง (ถาดที่ 2) หนึ่งถาด สามารถติดตั้งกับ HL-L8250CDN และ HL-L8350CDW
และถาดปอนกระดาษดานลางสามารถบรรจุกระดาษ 80 แกรม ไดสูงสุด 500 แผน
เมื่อติดตัง้ ถาดปอนกระดาษเสริมดานลางไว เครื่องพิมพสามารถบรรจุกระดาษธรรมดา 80 แกรม ไดสูงสุด 800 แผน
หากคุณตองการซื้อชุดถาดปอนกระดาษเสริมดานลาง
โปรดติดตอตัวแทนจําหนายที่คุณซื้อเครื่องพิมพหรือบริการลูกคาสัมพันธของบราเดอร

4

สําหรับการตั้งคา ใหดูคูมอ
ื ผูใชที่ใหมาพรอมกับชุดถาดปอนกระดาษเสริมดานลาง

คําเตือน
ในกรณีที่คณ
ุ ใชถาดปอนกระดาษดานลาง หามขนยายเครือ
่ งพิมพที่มีถาดปอนกระดาษดานลาง
เนื่องจากคุณอาจไดรับบาดเจ็บหรือทําใหเครือ
่ งพิมพเสียหายได
เพราะเครื่องพิมพไมไดยึดติดกับถาดปอนกระดาษดานลาง
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SO-DIMM

4

เครือ
่ งพิมพมีหนวยความจํามาตรฐาน 128 MB และชองเสียบหนึ่งชองสําหรับหนวยความจําเพิ่มเติม
คุณสามารถเพิ่มหนวยความจําไดสูงสุด 384 MB โดยการติดตั้ง SO-DIMM (Small Outline Dual In-line Memory
Module) หนึ่งโมดูล

4
ชนิดของ SO-DIMM

4

คุณสามารถติดตัง้ SO-DIMM ตอไปนี้:
 256 MB Kingston KTH-LJ2015/256
 256 MB Transcend TS256MHP423A

หมายเหตุ
• สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดเขาไปที่เว็บไซตของ Kingston Technology ที่ http://www.kingston.com/
• สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดเขาไปที่เว็บไซต Transcend ที่ http://www.transcend.com.tw/
โดยทั่วไป SO-DIMM ตองมีขอกําหนดดังตอไปนี้:
ชนิด: เอาตพุต 16 บิต 144 ขา
คาหนวงเวลาในการเขาถึงขอมูล (CAS latency): 4
ความถี่สัญญาณนาฬิกา (Clock frequency): 267 MHz (533 Mb/S/Pin) ขึ้นไป
ความจุ: 256 MB
ความสูง: 30.0 มม.
ชนิดของ DRAM: DDR2 SDRAM

หมายเหตุ
• อาจมี SO-DIMM บางชนิดที่ใชกับเครือ
่ งพิมพนี้ไมได
• สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอตัวแทนจําหนายที่คุณซื้อเครื่องพิมพหรือบริการลูกคาสัมพันธของบราเดอร
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การติดตั้งหนวยความจําเพิ่มเติม

a
b

4

ปดสวิตชเปดปดเครือ
่ ง
ถอดสายอินเตอรเฟสออกจากเครือ
่ ง แลวถอดสายไฟออกจากเตาเสียบไฟฟา AC

หมายเหตุ
ถอดสายไฟออกจากเตาเสียบไฟฟา AC กอนที่จะติดตังหรือถอด SO-DIMM เสมอ

c

4

ถอดฝาครอบพลาสติก (1) ตามดวยฝาครอบโลหะของ SO-DIMM (2)

2

1

d

แกะ SO-DIMM ออกมาและถือไวโดยจับตรงขอบ

ขอควรจํา
เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดกับเครือ
่ งพิมพจากไฟฟาสถิตย
หามสัมผัสชิพหนวยความจําหรือพื้นผิวของแผงวงจร
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e

ถือ SO-DIMM โดยจับตรงขอบและจัดตําแหนงของรองใน SO-DIMM ใหตรงกับสวนที่ยื่นออกมาในชองเสียบ เสียบ
SO-DIMM ในแนวทแยง (1) แลวเอียงเขาหาแผงวงจรอินเตอรเฟสจนกระทั่งล็อคเขาที่ (2)

1

2

4

f

ใสฝาครอบโลหะของ SO-DIMM (2) ตามดวยฝาครอบพลาสติก (1) กลับเขาไป

2

1

g
h

เสียบสายไฟของเครือ
่ งพิมพเขาในเตาเสียบไฟฟา AC กอน แลวจึงเชือ
่ มตอสายอินเตอรเฟส
เปดสวิตชเปดปดเครือ
่ ง

หมายเหตุ
เพื่อใหแนใจวาคุณไดติดตั้ง SO-DIMM อยางถูกตอง
คุณสามารถพิมพหนาการตั้งคาเครือ
่ งพิมพที่แสดงขนาดของหนวยความจําปจจุบันได (ดูที่ Machine Info.
(ขอมูลเครือ
่ งพิมพ) uu หนา 89)
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5

การเปลี่ยนวัสดุการพิมพ

5

คุณตองเปลี่ยนวัสดุการพิมพเมือ
่ เครือ
่ งพิมพแจงวาวัสดุการพิมพหมดอายุการใชงานแลว
คุณสามารถเปลี่ยนวัสดุการพิมพตอไปนี้ดวยตนเอง
ไมแนะนําใหใชวัสดุการพิมพที่ไมใชของ Brother เนื่องจากอาจสงผลกระทบตอคุณภาพการพิมพ
ประสิทธิภาพของฮารดแวร หรือความนาเชื่อถือของเครื่อง

หมายเหตุ
ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) และตลับผงหมึก (โทนเนอร) เปนชิน
้ สวนสองชิ้นที่แยกกัน
ตลับผงหมึก (โทนเนอร)

5

ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)

โปรดดูที่ การเปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร) uu หนา 123

โปรดดูที่ การเปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 129

ชื่อรุน: TN-351BK, TN-359BK, TN-351C, TN-359C,
TN-351M, TN-359M, TN-351Y, TN-359Y

ชื่อรุน: DR-351CL

ชุดสายพานลําเลียงกระดาษ

กลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใชแลว

โปรดดูที่ การเปลี่ยนชุดสายพานลําเลียงกระดาษ uu หนา 136 โปรดดูที่ การเปลี่ยนกลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใชแลว
uu หนา 142
ชื่อรุน: BU-320CL
ชื่อรุน: WT-320CL

หมายเหตุ
ตลับผงหมึก (โทนเนอร) ที่จําหนายแตกตางกันในแตละประเทศ เขาไปที่ Brother Solutions Center ที่
http://solutions.brother.com/ หรือติดตอสํานักงาน Brother ในประเทศของคุณเพื่อขอรายละเอียดเพิม
่ เติม

119

การบํารุงรักษาตามปกติ

ขอความตอไปนี้จะปรากฏบนหนาจอแสดงผลแบบ LCD ในโหมดเตรียมพรอม
ขอความเหลานี้แสดงคําเตือนลวงหนาใหเปลี่ยนวัสดุการพิมพกอนที่วัสดุเหลานั้นจะหมดอายุการใชงาน
เพื่อหลีกเลี่ยงความไมสะดวก คุณอาจตองการซื้อวัสดุการพิมพสํารองกอนที่เครือ
่ งจะหยุดการพิมพ
ขอความบนหนาจอแสด วัสดุการพิมพเพื่อ
งผลแบบ LCD
การเตรียมพรอม
Toner Low: X
(ผงหมึก (โทนเนอร)
ใกลหมด: X)

ตลับผงหมึก
(โทนเนอร)
X = C, M, Y, BK
C = สีฟา
M = สีชมพู
Y = สีเหลือง
BK = สีดํา

อายุการใชงานโดยประ
มาณ

วิธีการเปลี่ยน

ชื่อรุน

(สีดํา)
2,500 หนา 1 2 4
6,000 หนา 1 2 5

uu หนา 124

TN-351BK 4
TN-359BK 5
TN-351C 4
TN-359C 5
TN-351M 4
TN-359M 5
TN-351Y 4
TN-359Y 5

(สีฟา, สีชมพู, สีเหลือง)
1,500 หนา 1 2 4
6,000 หนา 1 2 5

Drum End Soon
(ชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม)
ใกลหมดอายุการใชงาน)

ชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม)

Belt End Soon
(ชุดสายพานลําเลียงกระ
ดาษใกลหมดอายุ)

ชุดสายพานลําเลียง 50,000 หนา
กระดาษ
(5 หนาตองาน) 1 3

WT Box End Soon
กลองใสผงหมึกโท
(กลองใสผงหมึกโทนเนอ นเนอรที่ใชแลว
รที่ใชแลวใกลหมดอายุ)

25,000 หนา 1 3

50,000 หนา 1 3

1

ขนาด A4 หรือ Letter ดานเดียว

2

จํานวนหนาที่สามารถพิมพไดตอตลับโดยประมาณตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798

3

อายุการใชงานของวัสดุการพิมพโดยประมาณและอาจแตกตางกันตามประเภทการใชงาน

4

ตลับผงหมึก (โทนเนอร) ขนาดมาตรฐาน

5

ตลับผงหมึก (โทนเนอร) ขนาดพิเศษ

uu หนา 130

DR-351CL

uu หนา 136

BU-320CL

uu หนา 142

WT-320CL

5
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คุณตองทําความสะอาดเครือ
่ งเปนประจําและเปลี่ยนวัสดุการพิมพเมื่อขอความตอไปนี้แสดงขึ้นบนหนาจอแสดงผลแบบ
LCD:
ขอความบนหนาจอแสดง วัสดุการพิมพที่ตอ อายุการใชงานโดยประ วิธีการเปลี่ยน
ผลแบบ LCD
งเปลี่ยน
มาณ

ชื่อรุน

ตลับผงหมึก
Replace Toner
(เปลี่ยนผงหมึก
(โทนเนอร) สีดํา
(โทนเนอร))
(บรรทัดที่สองของหนาจอแ
สดงผลแบบ LCD)
Open the Front
Cover, replace
Toner Cartridge.
Black (BK).
(เปดฝาครอบดานหนา
เปลี่ยนตลับผงหมึก
(โทนเนอร) สีดํา (BK))

2,500 หนา 1 2 4
6,000 หนา 1 2 5

TN-351BK 4
TN-359BK 5

ตลับผงหมึก
Replace Toner
(เปลี่ยนผงหมึก
(โทนเนอร) สีฟา
(โทนเนอร))
(บรรทัดที่สองของหนาจอแ
สดงผลแบบ LCD)
Open the Front
Cover, replace
Toner Cartridge.
Cyan (C).
(เปดฝาครอบดานหนา
เปลี่ยนตลับผงหมึก
(โทนเนอร) สีฟา (C))

1,500 หนา 1 2 4
6,000 หนา 1 2 5

uu หนา 124

5

TN-351C 4
TN-359C 5

ตลับผงหมึก
Replace Toner
(เปลี่ยนผงหมึก
(โทนเนอร) สีชมพู
(โทนเนอร))
(บรรทัดที่สองของหนาจอแ
สดงผลแบบ LCD)
Open the Front
Cover, replace
Toner Cartridge.
Magenta (M).
(เปดฝาครอบดานหนา
เปลี่ยนตลับผงหมึก
(โทนเนอร) สีชมพู (M))

TN-351M 4
TN-359M 5

ตลับผงหมึก
Replace Toner
(เปลี่ยนผงหมึก
(โทนเนอร) สีเหลือง
(โทนเนอร))
(บรรทัดที่สองของหนาจอแ
สดงผลแบบ LCD)
Open the Front
Cover, replace
Toner Cartridge.
Yellow (Y).
(เปดฝาครอบดานหนา
เปลี่ยนตลับผงหมึก
(โทนเนอร) สีเหลือง (Y))

TN-351Y 4
TN-359Y 5
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ขอความบนหนาจอแสดง วัสดุการพิมพที่ตอ อายุการใชงานโดยประ วิธีการเปลี่ยน
ผลแบบ LCD
งเปลี่ยน
มาณ

ชื่อรุน

Replace Drum
(เปลีย
่ นชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม))

ชุดแมแบบสรางภาพ 25,000 หนา 1 3
(ดรัม)

uu หนา 130

DR-351CL

Drum Stop
(ชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม) หยุดทํางาน)

ชุดแมแบบสรางภาพ 25,000 หนา 1 3
(ดรัม)

uu หนา 130

DR-351CL

Replace Belt
ชุดสายพานลําเลียง 50,000 หนา
(เปลี่ยนชุดสายพานลําเลียง กระดาษ
(5 หนาตองาน) 1 3
กระดาษ)

uu หนา 136

BU-320CL

Replace WT Box
กลองใสผงหมึกโทน 50,000 หนา 1 3
(เปลี่ยนกลองใสผงหมึกโท เนอรที่ใชแลว
นเนอรที่ใชแลว)

uu หนา 142

WT-320CL

5

Replace Fuser
(เปลี่ยนชุดทําความรอน)

ชุดทําความรอน

100,000 หนา 1 3

ติดตอตัวแทนจําหนายหรือ แผนกบริการลูกคาของ
Brother เพือ
่ สั่งซื้อชุดทําความรอนสําหรับเปลี่ยน

Replace PF KitMP
(เปลี่ยน PF KitMP)

ชุดลูกยางปอนกระดาษ

50,000 หนา 1 3

ติดตอตัวแทนจําหนายหรือ แผนกบริการลูกคาของ
Brother เพือ
่ สั่งซื้อ PF kit MP สําหรับเปลี่ยน

Replace PF Kit1
(เปลี่ยน PF Kit1)

ชุดลูกยางปอนกระดาษ

100,000 หนา 1 3

ติดตอตัวแทนจําหนายหรือ แผนกบริการลูกคาของ
Brother เพือ
่ สั่งซื้อ PF kit 1 สําหรับเปลี่ยน

Replace PF Kit2
(เปลี่ยน PF Kit2)

ชุดลูกยางปอนกระดาษ

100,000 หนา 1 3

ติดตอตัวแทนจําหนายหรือ แผนกบริการลูกคาของ
Brother เพือ
่ สั่งซื้อ PF kit 2 สําหรับเปลี่ยน

Replace Laser
(เปลี่ยนชุดเลเซอร)

ชุดเลเซอร

100,000 หนา 1 3

ติดตอตัวแทนจําหนายหรือ แผนกบริการลูกคาของ
Brother เพือ
่ สั่งซื้อชุดเลเซอรสําหรับเปลี่ยน

1

ขนาด A4 หรือ Letter ดานเดียว

2

จํานวนหนาที่สามารถพิมพไดตอตลับโดยประมาณตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798

3

อายุการใชงานของวัสดุการพิมพโดยประมาณและอาจแตกตางกันตามประเภทการใชงาน

4

ตลับผงหมึก (โทนเนอร) ขนาดมาตรฐาน

5

ตลับผงหมึก (โทนเนอร) ขนาดพิเศษ

หมายเหตุ
• กําจัดทิ้งรายการของวัสดุการพิมพที่ใชแลวตามกฎระเบียบทองถิ่น เก็บแยกตางหากจากขยะครัวเรือน
หากคุณมีคําถาม สอบถามไปยังสํานักงานกําจัดทิ้งขยะมูลฝอยในประเทศ
ดูใหแนใจวาไดซีลปดวัสดุสิ้นเปลืองที่ใชแลวอยางแนนหนาเพื่อไมใหวส
ั ดุที่อยูดา นในหกออกมาได
• ขอแนะนําใหวางวัสดุการพิมพที่ใชแลวบนกระดาษเพือ
่ ปองกันการหกหรือกระจายของวัสดุที่อยูดานในโดยไมไดตงั้ ใจ
• หากคุณใชกระดาษที่ไมเทียบเทากับกระดาษที่แนะนําโดยตรง
อายุการใชงานของวัสดุการพิมพและชิ้นสวนเครื่องพิมพอาจลดลง
• อายุการใชงานที่คาดคะเนสําหรับแตละตลับผงหมึก (โทนเนอร) ไดมาตรฐาน ISO/IEC 19798
ความถี่ในการเปลี่ยนตลับผงหมึกจะแตกตางกันโดยขึ้นอยูกับปริมาณการพิมพเปอรเซ็นตของพื้นที่การพิมพ
ชนิดสื่อสิ่งพิมพที่ใชและการเปด/ปดเครื่อง
• ความถี่ในการเปลี่ยนวัสดุการพิมพยกเวนตลับผงหมึก (โทนเนอร) จะแตกตางกันโดยขึ้นอยูกับปริมาณการพิมพ
ชนิดสื่อสิ่งพิมพที่ใชและการเปด/ปดเครื่อง
• ตลับผงหมึก (โทนเนอร) ที่จําหนายแตกตางกันในแตละประเทศ เขาไปที่ Brother Solutions Center ที่
http://solutions.brother.com/ หรือติดตอสํานักงาน Brother ในประเทศของคุณเพื่อขอรายละเอียดเพิม
่ เติม
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การเปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร)

5

ชื่อรุน
 : สําหรับหมายเลขสินคาของตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใหดท
ู ี่ การเปลี่ยนวัสดุการพิมพ uu หนา 119
ตลับผงหมึกมาตรฐานสามารถพิมพไดประมาน 2,500 หนา (สีดํา) หรือประมาณ 1,500 หนา (สีฟา, สีชมพู, สีเหลือง) 1
ตลับผงหมึก (โทนเนอร) ขนาดพิเศษสามารถพิมพไดประมาณ 6,000 หนา (สีดํา, สีฟา , สีชมพู, สีเหลือง) 1
จํานวนหนาที่พิมพไดจริงอาจแตกตางกันโดยขึ้นอยูกับประเภทเอกสารโดยเฉลี่ย เมื่อตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใกลหมด
หนาจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง Toner Low (ผงหมึก (โทนเนอร) ใกลหมด)
ตลับผงหมึก (โทนเนอร) ที่มาพรอมกับเครือ
่ งพิมพตองไดรับการเปลีย
่ น หลังจากพิมพไปแลวประมาณ 2,500 หนา (สีดํา)
1
หรือประมาณ 1,500 หนา (สีฟา, สีชมพู, สีเหลือง)
1

จํานวนหนาที่สามารถพิมพไดตอตลับโดยประมาณตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798

5

หมายเหตุ
• การแสดงอายุการใชงานที่เหลืออยูของผงหมึก (โทนเนอร)
จะแตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับประเภทของเอกสารที่พิมพและการใชงานของคุณ
• ขอแนะนําใหเตรียมตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใหมสํารองไวพรอมใชทันทีเมือ
่ คุณเห็นคําเตือน Toner Low (ผงหมึก
(โทนเนอร) ใกลหมด)
• เพื่อใหไดงานพิมพคณ
ุ ภาพสูง ขอแนะนําใหใชเฉพาะตลับผงหมึก (โทนเนอร) ของแทจาก Brother เทานั้น
เมื่อคุณตองการซื้อตลับผงหมึก (โทนเนอร)
โปรดติดตอตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑบราเดอรหรือบริการลูกคาสัมพันธของบราเดอรในพื้นที่ของคุณ
• ขอแนะนําใหคณ
ุ ทําความสะอาดเครื่องเมือ
่ เปลีย
่ นตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใหม โปรดดูที่
การทําความสะอาดและตรวจสอบเครือ
่ ง uu หนา 149
• หามเปดกลองตลับผงหมึก (โทนเนอร) จนกวาคุณจะพรอมทําการติดตั้ง

Toner Low: X (ผงหมึก (โทนเนอร) ใกลหมด: X)

5

Toner Low: X
หากหนาจอแสดงผลแบบ LCD แสดง Toner Low: X (ผงหมึก (โทนเนอร) ใกลหมด: X) แสดงวาผงหมึก (โทนเนอร)
ของเครือ
่ งพิมพใกลหมดแลว ใหซื้อตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใหมเตรียมสํารองไวกอนที่คุณจะไดรับขอความ Replace
Toner (เปลี่ยนผงหมึก (โทนเนอร)) X แสดงสีของผงหมึก (โทนเนอร) ที่ใกลหมดอายุ (BK=สีดํา, C=สีฟา, M=สีชมพู,
Y=สีเหลือง) หากตองการเปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใหดูที่ การเปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร) uu หนา 124

Replace Toner (เปลีย
่ นผงหมึก (โทนเนอร))

5

เมื่อขอความตอไปนี้ปรากฏบนหนาจอแสดงผลแบบ LCD คุณตองเปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร):
Replace Toner
บรรทัดที่สองของหนาจอแสดงผลแบบ LCD จะระบุสีที่ตอ
 งเปลีย
่ น
เมื่อหนาจอแสดงผลแบบ LCD แสดง Replace Toner (เปลีย
่ นผงหมึก (โทนเนอร))
เครือ
่ งพิมพจะหยุดพิมพจนกวาคุณจะเปลีย
่ นตลับผงหมึก (โทนเนอร)
ตลับผงหมึก (โทนเนอร) ของแทจาก Brother ตลับใหมจะตั้งคาขอความ Replace Toner (เปลี่ยนผงหมึก (โทนเนอร)) ใหม

หมายเหตุ
สําหรับขอมูลเพิม
่ เติมเกี่ยวกับวิธีคํานวณอายุการใชงานของตลับผงหมึก (โทนเนอร)
ใหดูที่ ขอมูลสําคัญสําหรับอายุการใชงานของตลับผงหมึก (โทนเนอร) uu หนา 212
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การเปลีย
่ นตลับผงหมึก (โทนเนอร)

a
b

5

ตรวจสอบวาเครือ
่ งพิมพเปดทํางานแลว
กดปุมปลอยฝาครอบดานหนาและดึงฝาครอบดานหนาเปดออก

5

c

จับดามจับสีฟาของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ดึงชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ออกมาจนสุด
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d

จับดามจับของตลับผงหมึก (โทนเนอร) แลวคอยๆ ดันเขาหาเครื่องพิมพเพื่อปลดล็อค
จากนั้นจึงดึงตลับผงหมึกออกมาจากชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ทําซ้ําขั้นตอนนี้สําหรับตลับผงหมึก (โทนเนอร)
ทั้งหมด

5

คําเตือน
• หามนําตลับผงหมึก (โทนเนอร) ไปเผาไฟ เนื่องจากอาจทําใหเกิดการระเบิดและไดรบ
ั บาดเจ็บ
• หามใชสารติดไฟ
สเปรยทุกชนิดหรือสารละลาย/ของเหลวอินทรียที่มีแอลกอฮอลหรือแอมโมเนียทําความสะอาดดานในหรือดานนอก
ของเครือ
่ งพิมพ การทําเชนนี้อาจทําใหเกิดไฟไหมหรือไฟฟาช็อต แนะนําใหใชผานุมที่ไมมข
ี นและแหงเทานั้น
(uu คูมือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ.)
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ขอควรจํา
• จัดการตลับผงหมึก (โทนเนอร) อยางระมัดระวัง หากผงหมึก (โทนเนอร) กระจายบนมือหรือเสื้อผา
เช็ดหรือลางออกดวยน้ําเย็นทันที
• เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาคุณภาพการพิมพ หามสัมผัสชิ้นสวนที่แรเงาดังแสดงในภาพประกอบ
<ตลับผงหมึก (โทนเนอร)>

5
• เราแนะนําใหวางตลับผงหมึก (โทนเนอร) ไวบนพืน
้ ผิวที่สะอาด ราบเรียบ และมั่นคง
โดยใชแผนกระดาษหรือผาที่ใชแลวทิ้งวางไวขางใต เพือ
่ ปองกันกรณีที่คณ
ุ อาจทําผงหมึกหกหรือกระจายโดยไมตั้งใจ

หมายเหตุ
• ตรวจสอบวาไดซีลปดตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใชแลวอยางแนนหนาในถุงที่เหมาะสมเพือ
่ ไมใหผงหมึก (โทนเนอร)
หกออกจากตลับหมึก
• กําจัดทิ้งรายการของวัสดุการพิมพที่ใชแลวตามกฎระเบียบทองถิ่น เก็บแยกตางหากจากขยะครัวเรือน
หากคุณมีคําถาม สอบถามไปยังสํานักงานกําจัดทิ้งขยะมูลฝอยในประเทศ
ดูใหแนใจวาไดซีลปดวัสดุสิ้นเปลืองที่ใชแลวอยางแนนหนาเพื่อไมใหวส
ั ดุที่อยูดา นในหกออกมาได

e

ทําความสะอาดสายโคโรนาดานในชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) โดยคอยๆ
เลื่อนจุดตั้งระยะสีฟาจากซายไปขวาและขวาไปซายหลายๆ ครั้ง

ขอควรจํา
ดูใหแนใจวาไดเลื่อนจุดตัง้ ระยะกลับไปยังตำแหนงเริม
่ ตน (1) มิฉะนั้น หนาที่พม
ิ พออกมาอาจมีเสนแนวตัง้ ปรากฏ

1
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f
g

ทําซ้ําขั้นตอน e เพื่อทําความสะอาดสายโคโรนาทั้งสามเสนที่เหลือ
นําตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใหมออกจากหอ แลวดึงฝาครอบปองกันออก

5

ขอควรจํา
• หามเปดกลองตลับผงหมึก (โทนเนอร) จนกวาคุณจะพรอมทําการติดตั้ง หากตลับผงหมึก (โทนเนอร)
ถูกเปดทิ้งไวนอกบรรจุภัณฑเปนเวลานาน อายุการใชงานของผงหมึก (โทนเนอร) จะลดลง
• หากชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ที่นําออกจากกลองบรรจุถูกแสงแดดสองตรง
(หรือแสงไฟในหองที่สองเปนเวลานาน) ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) อาจเสียหายได
• เครือ
่ งพิมพของ Brother ออกแบบมาใหใชงานกับผงหมึก (โทนเนอร)
ที่ตรงตามขอกําหนดเฉพาะและทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใชกับตลับผงหมึก (โทนเนอร)
ของแทจากบราเดอร ทั้งนี้ ทางบริษัทฯจะ ไมรบ
ั ประกันประสิทธิภาพสูงสุดนี้หากใชผงหมึก (โทนเนอร)
หรือตลับผงหมึก (โทนเนอร) ที่ไมตรงตามขอกําหนด ดังนั้น Brother ไมแนะนําใหใชตลับผงหมึก (โทนเนอร)
อื่นนอกจากตลับผงหมึก (โทนเนอร) ของแทจากบราเดอรกับเครื่องพิมพนี้ หรือเติมผงหมึก (โทนเนอร)
ในตลับผงหมึก (โทนเนอร) เปลาจากแหลงอื่น หากความเสียหายมีสาเหตุมาจากชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
หรือชิน
้ สวนอื่นๆ ของเครื่องพิมพนี้เนื่องมาจากการใชผงหมึก (โทนเนอร) หรือตลับผงหมึก (โทนเนอร)
อื่นนอกจากผลิตภัณฑของแทจากบราเดอรเนื่องจากไมสามารถใชรวมกันไดหรือไมเหมาะสมกับเครื่องพิมพนี้
การซอมแซมใดๆ อันเนื่องมาจากสาเหตุนี้อาจไมอยูภายใตการรับประกัน
• ใสตลับผงหมึก (โทนเนอร) ในชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ทันทีหลังจากถอดฝาครอบปองกันออก
เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาคุณภาพการพิมพลดลง หามสัมผัสชิ้นสวนที่แรเงาดังแสดงในภาพประกอบ
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h

จับดามจับของตลับผงหมึก (โทนเนอร) และเลื่อนตลับผงหมึก (โทนเนอร) เขาไปในชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
แลวคอยๆ ดึงเขาหาตัวคุณ จนกระทั่งไดยินเสียงคลิกเขาที่ ตรวจสอบใหแนใจวาคุณใสตลับผงหมึก (โทนเนอร)
สีตรงกับปายชื่อสีบนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ทําซ้ําขั้นตอนนี้สําหรับตลับผงหมึก (โทนเนอร) ทั้งหมด

BK

BK

K

TN-B

BK

TN-C

C
TN-M

M

5

TN-Y

Y

BK - สีดํา
C - สีฟา
M - สีชมพู
Y - สีเหลือง

หมายเหตุ
ตรวจสอบวาคุณติดตัง้ ตลับผงหมึก (โทนเนอร) อยางถูกตอง ไมเชนนั้นตลับผงหมึก (โทนเนอร)
อาจหลุดออกจากชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)

i

ดันชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) เขาไปจนสุด

j

ปดฝาครอบดานหนาของเครือ
่ งพิมพ

หมายเหตุ
หลังจากเปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร)
หามปดสวิตชเปดปดเครื่องหรือเปดฝาครอบดานหนาจนกวาหนาจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง Ready (พรอม)
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การเปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)

5

ชื่อรุน
 : DR-351CL
ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ชุดใหมสามารถพิมพไดประมาณ 25,000 หนา 1 2
1

ขนาด A4 หรือ Letter ดานเดียว

2

อายุการใชงานของแมแบบสรางภาพ (ดรัม) โดยประมาณและอาจแตกตางกันตามประเภทการใชงาน

ขอควรจํา
เพื่อใหไดคณ
ุ ภาพการพิมพที่ดีที่สุด ใหใชชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ของแทจากบราเดอร และชุดผงหมึก
(โทนเนอร) ของแทของ Brother การพิมพโดยใชชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) หรือชุดผงหมึก (โทนเนอร)
ของผูผ
 ลิตอื่นอาจสงผลใหคณ
ุ ภาพการพิมพลดลง รวมถึงคุณภาพและอายุการใชงานของเครือ
่ งพิมพดวย
การรับประกันอาจไมครอบคลุมถึงปญหาที่เกิดจากการใชชด
ุ แมแบบสรางภาพ (ดรัม) หรือชุดผงหมึก (โทนเนอร)
ของผูผ
 ลิตอื่น

Drum ! (ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) !)

5

5

Drum !
สายโคโรนามีฝุนกระดาษหรือผงหมึก (โทนเนอร) ปกคลุมอยู ใหทําความสะอาดสายโคโรนาในชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม) (ดูที่ การทําความสะอาดสายโคโรนา uu หนา 155)

Drum End Soon (ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใกลหมดอายุการใชงาน)

5

Drum End Soon
ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใกลหมดอายุการใชงานที่กําหนดไวและจะตองเปลีย
่ นใหม
ขอแนะนําใหคุณเตรียมชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ของแทจาก Brother ใหพรอมสําหรับการติดตัง้
ซื้อชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) (DR-351CL) ชุดใหมเตรียมไวใหพรอม กอนที่จะไดรับขอความ Replace Drum
(เปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม))

Replace Drum (เปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม))

5

Replace Drum
ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ถูกใชงานเกินกวาอายุการใชงานที่กําหนดไว เปลีย
่ นชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม
ขอแนะนําใหติดตัง้ ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ของแทจาก Brother ในตอนนี้
หลังจากการเปลี่ยน ใหตงั้ คาใหมสําหรับตัวนับจํานวนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
ชุดใหมโดยทําตามคําแนะนําที่ใหมากับชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)

Drum Stop (ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) หยุดทํางาน)

5

Drum Stop
เราไมสามารถรับประกันคุณภาพการพิมพได เปลีย
่ นชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม
ขอแนะนําใหติดตัง้ ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ของแทจากบราเดอร ในเวลานี้
หลังจากการเปลี่ยน ใหตงั้ คาใหมสําหรับตัวนับจํานวนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
ชุดใหมโดยทําตามคําแนะนําที่ใหมากับชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
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การเปลีย
่ นชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)

5

ขอควรจํา
• ขณะถอดชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) จัดการอยางระมัดระวังเนื่องจากอาจมีผงหมึก (โทนเนอร) อยู หากผงหมึก
(โทนเนอร) กระจายบนมือหรือเสื้อผา เช็ดหรือลางออกดวยน้ําเย็นทันที
• ทุกครั้งที่เปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหทําความสะอาดดานในเครื่องพิมพ (ดู
การทําความสะอาดและตรวจสอบเครือ
่ ง uu หนา 149)
เมื่อคุณเปลีย
่ นชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้
แลวตั้งคาใหมสําหรับตัวนับของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) โดยทําตามคําแนะนําที่มาพรอมกับชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม) ใหม

a
b

ตรวจสอบวาเครือ
่ งพิมพเปดทํางานแลว

c

จับดามจับสีฟาของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ดึงชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ออกมาจนสุด

5

กดปุมปลอยฝาครอบดานหนาและดึงฝาครอบดานหนาเปดออก
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หมุนคันล็อคสีฟา (1) ที่ดา นซายของเครือ
่ งพิมพทวนเข็มนาฬิกาไปที่ตําแหนงปลดล็อค
จับดามจับสีฟาของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ยกดานหนาของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
และนําออกจากเครื่องพิมพ

2

d

5

1

ขอควรจํา
• จับดามจับสีฟาของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) เมือคุณยกชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
หามจับดานขางของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)

• เราแนะนําใหวางชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ไวบนพื้นผิวที่สะอาด ราบเรียบ และมั่นคง
โดยใชแผนกระดาษหรือผาที่ใชแลวทิ้งวางไวขางใต เพือ
่ ปองกันกรณีที่คณ
ุ อาจทําผงหมึกหกหรือกระจายโดยไมตั้งใจ
• เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดกับเครือ
่ งพิมพจากไฟฟาสถิตย หามสัมผัสอิเล็กโตรดที่แสดงในภาพประกอบ
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e

จับดามจับของตลับผงหมึก (โทนเนอร) แลวคอยๆ ดันไปขางหนาเพื่อปลดล็อค จากนั้นดึงตลับผงหมึก (โทนเนอร)
ออกจากชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)ทําซ้ําขั้นตอนนี้สําหรับตลับผงหมึก (โทนเนอร) ทั้งหมด

5

คําเตือน
• หามนําตลับผงหมึก (โทนเนอร) ไปเผาไฟ เนื่องจากอาจทําใหเกิดการระเบิดและไดรบ
ั บาดเจ็บ
• หามใชสารติดไฟ
สเปรยทุกชนิดหรือสารละลาย/ของเหลวอินทรียที่มีแอลกอฮอลหรือแอมโมเนียทําความสะอาดดานในหรือดานนอก
ของเครือ
่ งพิมพ การทําเชนนี้อาจทําใหเกิดไฟไหมหรือไฟฟาช็อต แนะนําใหใชผานุมที่ไมมข
ี นและแหงเทานั้น
(uu คูมือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ.)

ขอควรจํา
• จัดการตลับผงหมึก (โทนเนอร) อยางระมัดระวัง หากผงหมึก (โทนเนอร) กระจายบนมือหรือเสื้อผา
เช็ดหรือลางออกดวยน้ําเย็นทันที
• เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาคุณภาพการพิมพ หามสัมผัสชิ้นสวนที่แรเงาดังแสดงในภาพประกอบ
<ตลับผงหมึก (โทนเนอร)>

<ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)>

• เราแนะนําใหวางตลับผงหมึก (โทนเนอร) ไวบนพืน
้ ผิวที่สะอาด ราบเรียบ และมั่นคง
โดยใชแผนกระดาษหรือผาที่ใชแลวทิ้งวางไวขางใต เพือ
่ ปองกันกรณีที่คณ
ุ อาจทําผงหมึกหกหรือกระจายโดยไมตั้งใจ
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หมายเหตุ
• ตรวจสอบวาไดซีลปดชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใชแลวอยางแนนหนาในถุงที่เหมาะสมเพือ
่ ไมใหผงหมึก
(โทนเนอร) หกออกจากชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
• กําจัดทิ้งรายการของวัสดุการพิมพที่ใชแลวตามกฎระเบียบทองถิ่น เก็บแยกตางหากจากขยะครัวเรือน
หากคุณมีคําถาม สอบถามไปยังสํานักงานกําจัดทิ้งขยะมูลฝอยในประเทศ
ดูใหแนใจวาไดซีลปดวัสดุสิ้นเปลืองที่ใชแลวอยางแนนหนาเพื่อไมใหวส
ั ดุที่อยูดา นในหกออกมาได

f

นําชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหมออกจากหอและถอดฝาครอบปองกันออก

5

g

จับดามจับของตลับผงหมึก (โทนเนอร) และเลื่อนเขาไปในสวนที่มีสีที่เหมาะสมของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
จนกระทั่งไดยินเสียงคลิกเขาที่

BK

BK

K

TN-B

BK

TN-C

C
TN-M

M
TN-Y

Y

BK - สีดํา
C - สีฟา
M - สีชมพู
Y - สีเหลือง

หมายเหตุ
ตรวจสอบวาคุณติดตัง้ ตลับผงหมึก (โทนเนอร) อยางถูกตอง ไมเชนนั้นตลับผงหมึก (โทนเนอร)
อาจหลุดออกจากชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
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ตรวจสอบใหแนใจวาคันล็อคสีฟา (1) อยูในตําแหนงปลดล็อคดังแสดงในภาพประกอบ

2

h

1

5
คอยๆ เลื่อนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) เขาไปในเครือ
่ งพิมพจนสุดที่คันล็อคสีฟา

j

หมุนคันล็อคสีฟา (1) ตามเข็มนาฬิกาไปยังตําแหนงล็อค

2

2

i

1
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k

ดันชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) เขาไปจนสุด

5

l
m

ปดฝาครอบดานหนาของเครือ
่ งพิมพ
เมื่อคุณเปลีย
่ นชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม คุณตองตัง้ คาใหมสําหรับตัวนับจํานวนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
คําแนะนําวาดวยวิธีการทําดังกลาวสามารถพบไดจากในกลองที่มากับชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม
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การเปลี่ยนชุดสายพานลําเลียงกระดาษ

5

ชื่อรุน: BU-320CL
ชุดสายพานลําเลียงกระดาษใหมสามารถพิมพไดประมาณ 50,000 หนา (5 หนาตองาน)

12

ขนาด A4 หรือ Letter ดานเดียว
2 อายุการใชงานของชุดสายพานลําเลียงกระดาษโดยประมาณและอาจแตกตางกันตามประเภทการใชงาน
1

Belt End Soon (ชุดสายพานลําเลียงกระดาษใกลหมดอายุ)

5

Belt End Soon

5

หากหนาจอแสดงผลแบบ LCD แสดง Belt End Soon (ชุดสายพานลําเลียงกระดาษใกลหมดอายุ)
นั่นหมายความวาชุดสายพานลําเลียงกระดาษใกลหมดอายุการใชงาน
ใหซื้อชุดสายพานลําเลียงกระดาษใหมเตรียมสํารองไวกอนที่คณ
ุ จะไดรับขอความ Replace Belt (เปลี่ยนสายพาน)
หากตองการเปลี่ยนชุดสายพานลําเลียงกระดาษ ใหดูที่ การเปลี่ยนชุดสายพานลําเลียงกระดาษ uu หนา 136

Replace Belt (เปลีย
่ นชุดสายพานลําเลียงกระดาษ)

5

เมื่อขอความตอไปนี้ปรากฏบนหนาจอแสดงผลแบบ LCD คุณตองเปลี่ยนชุดสายพานลําเลียงกระดาษ:
Replace Belt

ขอควรจํา
• หามแตะผิวหนาของชุดสายพานลําเลียงกระดาษ หากคุณทําเชนนั้นอาจทําใหสูญเสียคุณภาพการพิมพได
• ความเสียหายที่เกิดจากการใชงานชุดสายพานลําเลียงกระดาษอยางไมถูกตองอาจทําใหสิ้นสุดการรับประกันได

การเปลีย
่ นชุดสายพานลําเลียงกระดาษ

a
b

5

ตรวจสอบวาเครือ
่ งพิมพเปดทํางานแลว
กดปุมปลอยฝาครอบดานหนาและดึงฝาครอบดานหนาเปดออก
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c

จับดามจับสีฟาของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ดึงชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ออกมาจนสุด

5
หมุนคันล็อคสีฟา (1) ที่ดา นซายของเครือ
่ งพิมพทวนเข็มนาฬิกาไปที่ตําแหนงปลดล็อค
จับดามจับสีฟาของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ยกดานหนาของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
และนําออกจากเครื่องพิมพ

2

d

1
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ขอควรจํา
• จับดามจับสีฟาของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) เมือคุณยกชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
หามจับดานขางของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)

5
• เราแนะนําใหวางชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ไวบนพื้นผิวที่สะอาด ราบเรียบ และมั่นคง
โดยใชแผนกระดาษหรือผาที่ใชแลวทิ้งวางไวขางใต เพือ
่ ปองกันกรณีที่คณ
ุ อาจทําผงหมึกหกหรือกระจายโดยไมตั้งใจ
• เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดกับเครือ
่ งพิมพจากไฟฟาสถิตย หามสัมผัสอิเล็กโตรดที่แสดงในภาพประกอบ
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e

ใชมือทั้งสองขางจับดามจับสีฟาของชุดสายพานลําเลียงกระดาษและยกชุดสายพานลําเลียงกระดาษขึ้น
จากนั้นจึงดึงออกมา

5
ขอควรจํา
เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาคุณภาพการพิมพ หามสัมผัสชิ้นสวนที่แรเงาดังแสดงในภาพประกอบ

f

นําชุดสายพานลําเลียงกระดาษใหมออกจากหอและติดตั้งลงในเครื่องพิมพ
ตรวจสอบใหแนใจวาชุดสายพานลําเลียงกระดาษอยูในระดับเสมอกันและเขาที่อยางแนนหนาดีแลว
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ตรวจสอบใหแนใจวาคันล็อคสีฟา (1) อยูในตําแหนงปลดล็อคดังแสดงในภาพประกอบ

2

g

1

5
คอยๆ เลื่อนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) เขาไปในเครือ
่ งพิมพจนสุดที่คันล็อคสีฟา

i

หมุนคันล็อคสีฟา (1) ตามเข็มนาฬิกาไปยังตําแหนงล็อค

2

2

h

1
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j

ดันชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) เขาไปจนสุด

5

k
l

ปดฝาครอบดานหนาของเครือ
่ งพิมพ
เมื่อคุณเปลีย
่ นชุดสายพานลําเลียงกระดาษเปนชุดใหม
คุณตองตัง้ คาใหมสําหรับตัวนับจํานวนชุดสายพานลําเลียงกระดาษ
คําแนะนําวาดวยวิธีการทําดังกลาวสามารถพบไดจากในกลองที่มากับชุดสายพานลําเลียงกระดาษใหม
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การเปลี่ยนกลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใชแลว

5

ชื่อรุน
 : WT-320CL
อายุการใชงานของกลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใชแลวคือประมาณ 50,000 หนา 1 2
1

ขนาด A4 หรือ Letter ดานเดียว

2

อายุการใชงานของกลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใชแลวโดยประมาณและอาจแตกตางกันตามประเภทการใชงาน

WT Box End Soon (กลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใชแลวใกลหมดอายุ)

5

WT Box End Soon

5

หากหนาจอแสดงผลแบบ LCD แสดง WT Box End Soon (กลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใชแลวใกลหมดอายุ)
นั่นหมายความวากลองใสผงหมึกโทนเนอรใชแลวใกลหมดอายุการใชงาน
ใหซื้อกลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใชแลวกลองใหมเตรียมสํารองไวกอนที่คุณจะไดรับขอความ Replace WT Box
(เปลี่ยนกลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใชแลว) เมือตองการเปลี่ยนกลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใชแลว
ใหดท
ู ี่ การเปลี่ยนกลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใชแลว uu หนา 142

Replace WT Box (เปลี่ยนกลองใสผงหมึกโทนเนอรทใี่ ชแลว)

5

เมื่อขอความตอไปนี้ปรากฏบนหนาจอแสดงผลแบบ LCD คุณตองเปลี่ยนกลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใชแลว:
Replace WT Box

การเปลีย
่ นกลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใชแลว

a
b

5

ตรวจสอบวาเครือ
่ งพิมพเปดทํางานแลว
กดปุมปลอยฝาครอบดานหนาและดึงฝาครอบดานหนาเปดออก
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c

จับดามจับสีฟาของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ดึงชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ออกมาจนสุด

5
หมุนคันล็อคสีฟา (1) ที่ดา นซายของเครือ
่ งพิมพทวนเข็มนาฬิกาไปที่ตําแหนงปลดล็อค
จับดามจับสีฟาของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ยกดานหนาของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
และนําออกจากเครื่องพิมพ

2

d

1
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ขอควรจํา
• จับดามจับสีฟาของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) เมือคุณยกชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
หามจับดานขางของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)

5
• เราแนะนําใหวางชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ไวบนพื้นผิวที่สะอาด ราบเรียบ และมั่นคง
โดยใชแผนกระดาษหรือผาที่ใชแลวทิ้งวางไวขางใต เพือ
่ ปองกันกรณีที่คณ
ุ อาจทําผงหมึกหกหรือกระจายโดยไมตั้งใจ
• เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดกับเครือ
่ งพิมพจากไฟฟาสถิตย หามสัมผัสอิเล็กโตรดที่แสดงในภาพประกอบ
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e

ใชมือทั้งสองขางจับดามจับสีฟาของชุดสายพานลําเลียงกระดาษและยกชุดสายพานลําเลียงกระดาษขึ้น
จากนั้นจึงดึงออกมา

5
ขอควรจํา
เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาคุณภาพการพิมพ หามสัมผัสชิ้นสวนที่แรเงาดังแสดงในภาพประกอบ

f

ดึงวัสดุบรรจุภัณฑสีสมสองชิน
้ ออกและนําไปทิ้ง

หมายเหตุ
ขั้นตอนนี้จําเปนเฉพาะในกรณีที่คณ
ุ เปลี่ยนกลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใชแลวเปนครั้งแรก
และไมจําเปนสําหรับกลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใชแลวชุดที่เปลี่ยนใหม
วัสดุบรรจุภัณฑสีสมถูกติดตั้งที่โรงงานเพื่อปองกันเครือ
่ งของคุณระหวางการขนสง
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g

จับดามจับสีฟาของกลองใสผงหมึกโทนเนอรทีใชแลวและนํากลองใสผงหมึกโทนเนอรทีใชแลวออกจากเครืองพิมพ

5
ขอควรจํา
หามใชงานซ้ํากลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใชแลว

คําเตือน
• หามนํากลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใชแลวไปเผาไฟ เนื่องจากอาจทําใหเกิดการระเบิดและไดรบ
ั บาดเจ็บ
• หามใชสารติดไฟ
สเปรยทุกชนิดหรือสารละลาย/ของเหลวอินทรียที่มีแอลกอฮอลหรือแอมโมเนียทําความสะอาดดานในหรือดานนอก
ของเครือ
่ งพิมพ การทําเชนนี้อาจทําใหเกิดไฟไหมหรือไฟฟาช็อต แนะนําใหใชผานุมที่ไมมข
ี นและแหงเทานั้น
(uu คูมือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ.)

หมายเหตุ
• ตรวจสอบวาไดซีลปดกลองใสผงหมึกโทนเนอรทีใชแลวอยางแนนหนาในถุงเพื่อไมใหผงหมึก (โทนเนอร)
หกออกจากกลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใชแลว
• กําจัดทิ้งกลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใชแลวตามกฎระเบียบทองถิ่น และใหเก็บแยกตางหากจากขยะครัวเรือน
หากคุณมีคําถาม สอบถามไปยังสํานักงานกําจัดทิ้งขยะมูลฝอยในประเทศ
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h

นํากลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใชแลวกลองใหมออกจากหอและติดตั้งลงในเครื่องพิมพโดยใชดามจับสีฟา
ตรวจสอบใหแนใจวากลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใชแลวอยูในระดับเสมอกันและเขาที่อยางแนนหนาดีแลว

5
เลื่อนชุดสายพานลําเลียงกระดาษกลับเขาในเครือ
่ งพิมพ
ตรวจสอบใหแนใจวาชุดสายพานลําเลียงกระดาษอยูในระดับเสมอกันและเขาที่อยางแนนหนาดีแลว

j

ตรวจสอบใหแนใจวาคันล็อคสีฟา (1) อยูในตําแหนงปลดล็อคดังแสดงในภาพประกอบ

2

i

1
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คอยๆ เลื่อนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) เขาไปในเครือ
่ งพิมพจนสุดที่คันล็อคสีฟา

2

k

5
หมุนคันล็อคสีฟา (1) ตามเข็มนาฬิกาไปยังตําแหนงล็อค

2

l

1

m

ดันชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) เขาไปจนสุด

n

ปดฝาครอบดานหนาของเครือ
่ งพิมพ
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การทําความสะอาดและตรวจสอบเครื่อง

5

ทําความสะอาดดานนอกและดานในเครื่องเปนประจําดวยผานุมที่ไมมีขนและแหง เมือ
่ คุณเปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร)
หรือชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ตรวจสอบวาคุณทําความสะอาดดานในเครื่องแลว หากหนาที่พิมพออกมามีผงหมึก
(โทนเนอร) เปอน ใหทําความสะอาดดานในเครื่องพิมพดว ยผานุมที่ไมมข
ี นและแหง

คําเตือน
• หามนําตลับผงหมึก (โทนเนอร) ไปเผาไฟ เนื่องจากอาจทําใหเกิดการระเบิดและไดรบ
ั บาดเจ็บ
• หามใชสารติดไฟ
สเปรยทุกชนิดหรือสารละลาย/ของเหลวอินทรียที่มีแอลกอฮอลหรือแอมโมเนียทําความสะอาดดานในหรือดานนอก
ของเครือ
่ งพิมพ การทําเชนนี้อาจทําใหเกิดไฟไหมหรือไฟฟาช็อต แนะนําใหใชผานุมที่ไมมข
ี นและแหงเทานั้น

5

(uu คูมือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ.)

ขอควรจํา
ใชสารซักฟอกที่มค
ี าเปนกลาง การทําความสะอาดดวยของเหลวระเหย เชน ทินเนอรหรือเบนซิน
อาจทําใหผวิ ของเครือ
่ งเสียหาย

การทําความสะอาดดานนอกเครื่องพิมพ

a

กด

b

เช็ดดานนอกของเครือ
่ งพิมพดวยผานุมที่ไมมีขนและแหงเพื่อกําจัดฝุน

5

คางไวเพื่อปดเครื่อง
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c

ดึงถาดใสกระดาษแยกออกจากเครื่อง

5

d
e
f

หากบรรจุกระดาษในถาดใสกระดาษแลว นํากระดาษออก

g
h

บรรจุกระดาษอีกครั้งและใสถาดใสกระดาษกลับเขาในเครือ
่ งใหแนนหนา

นําทุกสิ่งที่ตด
ิ อยูดา นในถาดใสกระดาษออกใหหมด
เช็ดดานในและดานนอกของถาดใสกระดาษดวยผานุมที่ไมมีขนและแหงเพื่อกําจัดฝุน

เปดเครื่องพิมพ
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การทําความสะอาดดานในเครื่องพิมพ

a

กด

b

กดปุมปลอยฝาครอบดานหนาและดึงฝาครอบดานหนาเปดออก

5

คางไวเพื่อปดเครื่อง

5

c

จับดามจับสีฟาของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ดึงชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ออกมาจนสุด
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หมุนคันล็อคสีฟา (1) ที่ดา นซายของเครือ
่ งพิมพทวนเข็มนาฬิกาไปที่ตําแหนงปลดล็อค
จับดามจับสีฟาของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ยกดานหนาของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
และนําออกจากเครื่องพิมพ

2

d

5

1

ขอควรจํา
• จับดามจับสีฟาของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) เมือคุณยกชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
หามจับดานขางของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)

• เราแนะนําใหวางชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ไวบนพื้นผิวที่สะอาด ราบเรียบ และมั่นคง
โดยใชแผนกระดาษหรือผาที่ใชแลวทิ้งวางไวขางใต เพือ
่ ปองกันกรณีที่คณ
ุ อาจทําผงหมึกหกหรือกระจายโดยไมตั้งใจ
• เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดกับเครือ
่ งพิมพจากไฟฟาสถิตย หามสัมผัสอิเล็กโตรดที่แสดงในภาพประกอบ
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e

เช็ดกระจกสแกนเนอรสี่ชอง (1) ดวยผานุมที่ไมมีขนและแหง

1

5
ตรวจสอบใหแนใจวาคันล็อคสีฟา (1) อยูในตําแหนงปลดล็อคดังแสดงในภาพประกอบ

2

f

1

คอยๆ เลื่อนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) เขาไปในเครือ
่ งพิมพจนสุดที่คันล็อคสีฟา

2

g
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หมุนคันล็อคสีฟา (1) ตามเข็มนาฬิกาไปยังตําแหนงล็อค

2

h

1

5

i

ดันชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) เขาไปจนสุด

j
k

ปดฝาครอบดานหนาของเครือ
่ งพิมพ
เปดสวิตชเปดปดเครือ
่ ง
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การทําความสะอาดสายโคโรนา

5

หากคุณประสบปญหาคุณภาพการพิมพ ใหทําความสะอาดสายโคโรนาดังนี้:

a
b

ตรวจสอบวาเครือ
่ งพิมพเปดทํางานแลว
กดปุมปลอยฝาครอบดานหนาและดึงฝาครอบดานหนาเปดออก

5

c

จับดามจับสีฟาของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ดึงชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ออกมาจนสุด
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d

จับดามจับของตลับผงหมึก (โทนเนอร) แลวคอยๆ ดันเขาหาเครื่องพิมพเพื่อปลดล็อค
จากนั้นจึงดึงตลับผงหมึกออกมาจากชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ทําซ้ําขั้นตอนนี้สําหรับตลับผงหมึก (โทนเนอร)
ทั้งหมด

5

ขอควรจํา
• ขอแนะนําใหวางตลับผงหมึก (โทนเนอร)
บนกระดาษหรือผาใชแลวทิ้งเผือ
่ ไวในกรณีที่หมึกหกหรือกระจายโดยไมไดตั้งใจ
• จัดการตลับผงหมึก (โทนเนอร) อยางระมัดระวัง หากผงหมึก (โทนเนอร) กระจายบนมือหรือเสื้อผา
เช็ดหรือลางออกดวยน้ําเย็นทันที

e

ทําความสะอาดสายโคโรนาดานในชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) โดยคอยๆ
เลื่อนจุดตั้งระยะสีฟาจากซายไปขวาและขวาไปซายหลายๆ ครั้ง

ขอควรจํา
ดูใหแนใจวาไดเลื่อนจุดตัง้ ระยะกลับไปยังตำแหนงเริม
่ ตน (1) มิฉะนั้น หนาที่พม
ิ พออกมาอาจมีเสนแนวตัง้ ปรากฏ

1

f

ทําซ้ําขั้นตอน e เพื่อทําความสะอาดสายโคโรนาทั้งสามเสนที่เหลือ
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g

จับดามจับของตลับผงหมึก (โทนเนอร) และเลื่อนตลับผงหมึก (โทนเนอร) เขาไปในชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
แลวคอยๆ ดึงเขาหาตัวคุณ จนกระทั่งไดยินเสียงคลิกเขาที่ ตรวจสอบใหแนใจวาคุณใสตลับผงหมึก (โทนเนอร)
สีตรงกับปายชื่อสีบนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ทําซ้ําขั้นตอนนี้สําหรับตลับผงหมึก (โทนเนอร) ทั้งหมด

BK

BK

K

TN-B

BK

TN-C

C
TN-M

M

5

TN-Y

Y

BK - สีดํา
C - สีฟา
M - สีชมพู
Y - สีเหลือง

h

ดันชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) เขาไปจนสุด

i

ปดฝาครอบดานหนาของเครือ
่ งพิมพ
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การทําความสะอาดชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)

5

หากเอกสารที่พิมพออกมามีจุดสีขาวหรือสีดําที่ชวง 94 มม. ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) อาจมีวัสดุแปลกปลอม เชน
กาวจากฉลากติดอยูบนพื้นผิวของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหทําตามขั้นตอนดานลางเพื่อแกปญหา:

a
b
c

ตรวจสอบวาเครือ
่ งพิมพอยูในโหมดการเตรียมพรอม
กด a หรือ b ( + หรือ -) เพื่อเลือก Machine Info. (ขอมูลเครื่องพิมพ) กด OK(ตกลง)
กด a หรือ b ( + หรือ -) เพื่อเลือก Drum Dot Print (พิมพจด
ุ ของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)) กด OK(ตกลง)
เพื่อพิมพใบตรวจสอบชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)

d

กด

e

กดปุมปลอยฝาครอบดานหนาและดึงฝาครอบดานหนาเปดออก

f

จับดามจับสีฟาของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ดึงชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ออกมาจนสุด

คางไวเพื่อปดเครื่อง

5
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หมุนคันล็อคสีฟา (1) ที่ดา นซายของเครือ
่ งพิมพทวนเข็มนาฬิกาไปที่ตําแหนงปลดล็อค
จับดามจับสีฟาของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ยกดานหนาของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
และนําออกจากเครื่องพิมพ

2

g

5

1

ขอควรจํา
• จับดามจับสีฟาของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) เมือคุณยกชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
หามจับดานขางของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)

• เราแนะนําใหวางชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ไวบนพื้นผิวที่สะอาด ราบเรียบ และมั่นคง
โดยใชแผนกระดาษหรือผาที่ใชแลวทิ้งวางไวขางใต เพือ
่ ปองกันกรณีที่คณ
ุ อาจทําผงหมึกหกหรือกระจายโดยไมตั้งใจ
• เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดกับเครือ
่ งพิมพจากไฟฟาสถิตย หามสัมผัสอิเล็กโตรดที่แสดงในภาพประกอบ
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h

จับดามจับของตลับผงหมึก (โทนเนอร) แลวคอยๆ ดันเขาหาเครื่องพิมพเพื่อปลดล็อค จากนั้นดึงตลับผงหมึก
(โทนเนอร) ออกจากชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
ทําซ้ําขั้นตอนนี้สําหรับตลับผงหมึก (โทนเนอร) ทั้งหมด

5

ขอควรจํา
จัดการตลับผงหมึก (โทนเนอร) อยางระมัดระวัง หากผงหมึก (โทนเนอร) กระจายบนมือหรือเสื้อผา
เช็ดหรือลางออกดวยน้ําเย็นทันที

i

พลิกชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) หงายขึ้นโดยจับดามจับสีฟา ดูใหแนใจวาเฟองของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) (1)
อยูทางดานซาย
1

j

อานขอมูลตอไปนี้จากใบตรวจสอบชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม):
 ปญหาสีของจุด: สีของจุดที่พิมพคือสีของแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ที่คุณจะตองทําความสะอาด
 ตําแหนงของจุด: ใบตรวจสอบมีแถวแปดแถวที่มีตัวเลขกํากับ
เลขคอลัมนที่ประกอบดวยจุดนั้นใชเพื่อหาตําแหนงของจุดบนแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
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k

ใชเครื่องหมายที่มีตัวเลขถัดจากลูกกลิ้งชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) คนหาเครื่องหมาย เชน จุดสีฟาในคอลัมน 2
บนใบตรวจสอบแสดงวามีเครื่องหมายในบริเวณพื้นที่ “2” ของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) สีฟา

Y
M
C
BK

5

BK - สีดํา
C - สีฟา
M - สีชมพู
Y - สีเหลือง

l

ใชมือทั้งสองขางหมุนเฟองของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) และขอบของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
เขาหาตัวคุณขณะดูที่พื้นผิวของบริเวณที่สงสัย

ขอควรจํา
เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาคุณภาพการพิมพหามสัมผัสพืน
้ ผิวของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
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m

เมื่อคุณพบรอยเปอนบนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ที่ตรงกับใบตรวจสอบจุดของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
เช็ดพื้นผิวของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) เบาๆ ดวยสําลีจนกวารอยเปอนบนพื้นผิวจะหมดไป

5
ขอควรจํา
หามทําความสะอาดพื้นผิวของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ความไวตอแสงดวยวัตถุแหลมคมหรือของเหลวใดๆ

n

จับดามจับของตลับผงหมึก (โทนเนอร) และเลื่อนเขาไปในสวนที่มีสีที่เหมาะสมของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
จนกระทั่งไดยินเสียงคลิกเขาที่

BK

BK

K

TN-B

BK

TN-C

C
TN-M

M
TN-Y

Y

BK - สีดํา
C - สีฟา
M - สีชมพู
Y - สีเหลือง
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ตรวจสอบใหแนใจวาคันล็อคสีฟา (1) อยูในตําแหนงปลดล็อคดังแสดงในภาพประกอบ

2

o

1

5
คอยๆ เลื่อนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) เขาไปในเครือ
่ งพิมพจนสุดที่คันล็อคสีฟา

q

หมุนคันล็อคสีฟา (1) ตามเข็มนาฬิกาไปยังตําแหนงล็อค

2

2

p

1
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r

ดันชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) เขาไปจนสุด

5

s
t

ปดฝาครอบดานหนาของเครือ
่ งพิมพ
เปดสวิตชเปดปดเครือ
่ ง
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การทําความสะอาดลูกกลิ้งปอนกระดาษ

5

การทําความสะอาดลูกกลิ้งปอนกระดาษตามระยะจะชวยปองกันกระดาษติดโดยทําใหมั่นใจวามีการปอนกระดาษอยางถูกตอง

a

กด

b
c
d
e

ดึงถาดใสกระดาษแยกออกจากเครื่อง

คางไวเพื่อปดเครื่อง

หากบรรจุกระดาษในถาดใสกระดาษแลว นํากระดาษออก
นําทุกสิ่งที่ตด
ิ อยูดา นในถาดใสกระดาษออกใหหมด
บิดผานุมที่ไมมข
ี น ชุบน้ําคอนขางอุน แลวเช็ดแผนยางแยกกระดาษ (1) ของถาดใสกระดาษเพื่อกำจัดฝุน

5

1

f

เช็ดลูกกลิ้งปอนกระดาษสองอัน (1) ดานในเครือ
่ งเพื่อกําจัดฝุน

1

g
h

บรรจุกระดาษอีกครั้ง แลวใสถาดใสกระดาษกลับเขาในเครือ
่ งใหแนนหนา
เปดเครื่องพิมพ
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การเปลี่ยนชิ้นสวนตามระยะเวลาการบํารุงรักษา

5

ชิ้นสวนที่มีระยะเวลาการบํารุงรักษาตองไดรับการเปลี่ยนใหมเปนประจําเพือ
่ รักษาคุณภาพการพิมพ
ชิ้นสวนที่แสดงรายการดานลางตองไดรบ
ั การเปลี่ยนใหมหลังจากพิมพไปแลวประมาณ 50,000 หนา 1 สําหรับ PF Kit MP
และ 100,000 หนา 1 สําหรับ PF Kit 1, PF Kit 2, ชุดทําความรอนและชุดเลเซอร
โปรดติดตอตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑบราเดอรหรือบริการลูกคาสัมพันธของบราเดอรในพืน
้ ที่ของคุณ
เมื่อขอความตอไปนี้ปรากฏบนหนาจอแสดงผลแบบ LCD:
ขอความบนหนาจอแสดงผลแบบ LCD
Replace Fuser (เปลี่ยนชุดทําความรอน)

คําอธิบาย
2

เปลี่ยนชุดทําความรอน

Replace Laser (เปลี่ยนชุดเลเซอร) 2

เปลี่ยนชุดเลเซอร

Replace PF Kit1 (เปลี่ยน PF Kit1) 2

เปลี่ยนชุดปอนกระดาษสําหรับถาดใสกระดาษ

Replace PF Kit2 (เปลี่ยน PF Kit2) 2 3

เปลี่ยนชุดปอนกระดาษสําหรับถาดปอนกระดาษดานลาง (อุปกรณเสริม)

Replace PF KitMP (เปลี่ยน PF KitMP) 2

เปลี่ยนชุดปอนกระดาษสําหรับถาดปอนกระดาษอเนกประสงค

1

ขนาด A4 หรือ Letter ดานเดียว

2

อายุการใชงานของชิ้นสวนโดยประมาณและอาจแตกตางกันตามประเภทการใชงาน

3

หากมีการติดตั้งถาดปอนกระดาษเสริมดานลางในเครื่องรุน HL-L8250CDN หรือ HL-L8350CDW

5
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การบรรจุหีบหอและการขนสงเครื่องพิมพ

5

คําเตือน
• เครือ
่ งพิมพนี้มีน้ําหนักมากโดยหนักกวา 21.9 กก. เพื่อปองกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น
ควรยกเครือ
่ งพิมพโดยใชบุคคลอยางนอยสองคน
บุคคลหนึ่งควรจับดานหนาของเครื่องและอีกบุคคลหนึ่งควรจับดานหลัง ดังแสดงในภาพประกอบ
ระวังอยาใหเครื่องทับนิ้วเมื่อคุณวางเครือ
่ งลง

5

• ในกรณีที่คุณใชถาดปอนกระดาษดานลาง หามขนยายเครือ
่ งพิมพที่มถ
ี าดปอนกระดาษดานลาง
เนื่องจากคุณอาจไดรับบาดเจ็บหรือทําใหเครื่องพิมพเสียหายได
เพราะเครื่องพิมพไมไดยึดติดกับถาดปอนกระดาษดานลาง

หากคุณตองขนยายเครือ
่ งดวยเหตุผลใดก็ตาม
ใหบรรจุเครื่องลงในบรรจุภัณฑเดิมดวยความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายใดๆ ในระหวางขนสง
เครือ
่ งควรมีการประกันภัยโดยสมบูรณจากผูขนสง

a

กด

b

ถอดสายทั้งหมดออก แลวจึงถอดสายไฟจากเตารับไฟฟา

คางไวเพื่อปดเครื่อง ปดเครื่องพิมพทิ้งไวอยางนอย 10 นาทีเพือ
่ ใหเย็นลง
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c

ใสวัสดุบรรจุภัณฑ (1) ในกลอง

1

5
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d

หอเครื่องพิมพไวในถุงพลาสติก วางเครือ
่ งพิมพบนวัสดุบรรจุภัณฑดานลาง (1) และวางวัสดุบรรจุภัณฑ (2)
ที่ดานบนของเครือ
่ งพิมพ ใหดานหนาของเครือ
่ งพิมพตรงกับเครือ
่ งหมาย “FRONT (ดานหนา)”
บนวัสดุบรรจุภณ
ั ฑแตละชิน
้

2

FRONT

5

1
FRONT
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e

ใสสายไฟ AC ในกลองเดิมดังแสดงในภาพประกอบ

5

f
g

ปดกลองและปดเทปอีกครัง้
<หากคุณมีถาดปอนกระดาษดานลาง>
บรรจุหีบหอถาดปอนกระดาษดานลางดังแสดงในภาพประกอบ

170

6

การแกไขปญหา

6

หากคุณคิดวาปญหาอยูที่เครื่องพิมพ ตรวจสอบแตละรายการดานลางนี้กอนและทําตามคําแนะนําวิธีการแกไข
คุณสามารถแกไขปญหาสวนใหญไดดวยตนเอง

การระบุปญหา

6

ขั้นแรกใหตรวจสอบวา
 สายไฟของเครือ
่ งเชื่อมตออยางถูกตอง และสวิตชไฟของเครือ
่ งเปดอยู
หากเครื่องไมเปดทํางานหลังจากเชื่อมตอสายไฟ ดูที่ ปญหาอื่นๆ uu หนา 193
 ชิ้นสวนที่ปองกันทั้งหมดถูกถอดออกแลว
 กระดาษใสในถาดใสกระดาษอยางถูกตอง
 สายอินเทอรเฟสถูกเชือ
 มตอเขากับเครืองอยางปลอดภัยและคอมพิวเตอรหรือการเชือมตอเครือขายแบบไรสายถูกติดตั
งกับทั้งเครื่องพิมพและคอมพิวเตอรของคุณ
 ขอความบนหนาจอแสดงผลแบบ LCD
(ดูที่ ขอความแสดงความผิดพลาดและขอความแจงการบํารุงรักษา uu หนา 172)
หากคุณไมสามารถแกไขปญหาดวยการตรวจสอบขางตน ใหระบุปญหา แลวไปที่หนาที่แนะนําดานลาง
เครือ
่ งพิมพไมพิมพ
 การจัดการกระดาษ
(ดูที่ ปญหาการจัดการกระดาษ uu หนา 191)
หนาถูกพิมพออกแตยังมีปญหา
 คุณภาพการพิมพ
(ดูที่ การปรับปรุงคุณภาพการพิมพ uu หนา 194)
 เอกสารที่พิมพออกมาไมถูกตอง
(ดูที่ ปญหาในการพิมพ uu หนา 190)
เครือขายและปญหาอื่นๆ:
 ปญหาเครือขาย uu หนา 192
 ปญหาอื่นๆ uu หนา 193
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ขอความแสดงความผิดพลาดและขอความแจงการบํารุงรักษา

6

เชนเดียวกับอุปกรณสํานักงานที่ทันสมัยอื่นๆ อาจมีขอผิดพลาดเกิดขึ้นและตองเปลี่ยนวัสดุการพิมพ หากเกิดขอผิดพลาด
เครือ
่ งพิมพจะระบุขอผิดพลาดหรือการบํารุงรักษาตามระยะเวลาที่กําหนด และแสดงขอความที่เหมาะสม
ขอผิดพลาดที่พบบอยและขอความแจงการบํารุงรักษามีดังนี้
คุณสามารถลางขอผิดพลาดสวนใหญและทําการบํารุงรักษาตามระยะเวลาไดดว ยตนเอง
หากคุณตองการความชวยเหลือเพิ่มเติม Brother Solutions Center มีคําถามที่พบบอยและคําแนะนําวิธีการแกไขลาสุด:
เขาไปที่ http://solutions.brother.com/
ไมแนะนําใหใชวัสดุการพิมพที่ไมใชของ Brother เนื่องจากอาจสงผลกระทบตอคุณภาพการพิมพ
ประสิทธิภาพของฮารดแวร หรือความนาเชื่อถือของเครื่อง

หมายเหตุ
หนาจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดงชื่อถาดดังตอไปนี้

6

• ถาดกระดาษมาตรฐาน: Tray 1 (ถาดที่ 1)
• ถาดปอนกระดาษอเนกประสงค: MP Tray (ถาด MP)
• ถาดปอนกระดาษเสริมดานลาง: Tray 2 (ถาดที่ 2) และ T2
ขอความแสดงความผิด
พลาด

สาเหตุ

การดําเนินการ

2-sided Disabled
(การพิมพ 2
ดานถูกปดใชงาน)

ฝาครอบดานหลังของเครื่องปดไมสนิท

ปดฝาครอบดานหลังของเครื่องพิมพ

Access Denied
(การเขาถึงถูกปฏิเสธ)

ฟงกชั่นที่คุณตองการใชถูกจํากัดโดย
Secure Function Lock

ติดตอผูดูแลระบบของคุณเพื่อตรวจสอบการตั้งคาการล็อค
ฟงกชั่นที่ปลอดภัย

Access Error
(ขอผิดพลาดในการเขาถึง)

อุปกรณถูกถอดออกจากอินเตอรเฟส
USB Direct
ขณะกําลังประมวลผลขอมูล

กด Cancel(ยกเลิก)
ใหเสียบอุปกรณเขาไปใหมและลองพิมพโดยใช Direct
Print (การพิมพโดยตรง)

Belt End Soon
(ชุดสายพานลําเลียงกระด
าษใกลหมดอายุ)

ชุดสายพานลําเลียงกระดาษใกลหมดอา ใหซื้อชุดสายพานลําเลียงกระดาษใหมเตรียมไวกอนที่คุณ
ยุการใชงาน
จะไดรับขอความ Replace Belt
(เปลี่ยนชุดสายพานลําเลียงกระดาษ)

Calibrate
(ปรับแตงคา)

การปรับแตงคาของสีลมเหลว

 กด
คางไวเพื่อปดเครื่อง รอสองสามวินาที
แลวเปดเครื่องพิมพอีกครั้ง
ดําเนินการการปรับแตงคาของสี
อีกครั้งโดยใชแผงควบคุมหรือไดรเวอรของเครื่องพิมพ
(ดู การปรับแตงคาของสี uu หนา 47)
 ติดตั้งชุดสายพานลําเลียงกระดาษใหม
(ดูที่ การเปลี่ยนชุดสายพานลําเลียงกระดาษ
uu หนา 136)
 หากยังคงมีปญหา ใหติดตอแผนกบริการลูกคาของ
Brother หรือตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑ Brother
ในพื้นที่ของคุณ
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ขอความแสดงความผิด
พลาด

สาเหตุ

Cartridge Error
ตลับผงหมึก (โทนเนอร)
(ขอผิดพลาดของตลับผงหมึก) ติดตั้งไมถูกตอง

การดําเนินการ
ดึงชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ออกมา ถอดตลับผงหมึก
(โทนเนอร) สําหรับสีที่แสดงบนหนาจอแสดงผลแบบ LCD
ออกมา แลวใสตลับผงหมึก (โทนเนอร)
กลับเขาไปในชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) อีกครั้ง
ติดตั้งชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ลงในเครื่องพิมพอีกครั้ง
หากยังคงมีปญ
 หา
ใหติดตอบริการลูกคาสัมพันธของบราเดอร
หรือตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑบราเดอรในพื้นที่ของคุณ

Condensation
(การควบแนน)

การควบแนนอาจเกิดขึ้นภายในเครื่องหลั ใหเปดเครื่องทิ้งไว รอ 30
งจากอุณหภูมภ
ิ ายในหองเปลีย
่ นแปลงไป นาทีโดยใหฝาครอบดานหนาอยูในตําแหนงเปด
จากนั้นปดเครื่องและปดฝาครอบ เปดเครื่องอีกครั้ง

Cover is Open
(ฝาครอบเปดอยู)

ฝาครอบดานหนาปดไมสนิท

ปดฝาครอบดานหนาของเครื่องพิมพ

ฝาครอบชุดทําความรอนปดไมสนิท

ปดฝาครอบตัวทําความรอนที่อยูดานในฝาครอบดานหลังข
องเครื่องพิมพ

DIMM Error
(ขอผิดพลาดของ DIMM)

 ติดตั้ง DIMM ไมถูกตอง
 DIMM เสียหาย
 DIMM
มีคณ
ุ สมบัตไิ มตรงตามขอกําหนดทีร่ ะบุไว

 ปดเครื่องและถอดปลั๊กสายไฟ ถอด DIMM ออก (ดูที่
การติดตั้งหนวยความจําเพิ่มเติม uu หนา 117)
 ตรวจสอบใหแนใจวา DIMM
มีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดที่ระบุไว
(สําหรับรายละเอียด ดูที่ ชนิดของ SO-DIMM
uu หนา 116)
 ติดตั้ง DIMM กลับเขาไปใหมใหถูกตอง
รอสองสามวินาที เสียบปลั๊กสายไฟ
แลวเปดเครื่องอีกครั้ง
 หากขอความแสดงความผิดพลาดนี้ปรากฏขึ้นอีกครัง
ใหเปลี่ยน DIMM ใหม (ดูที่
การติดตั้งหนวยความจําเพิ่มเติม uu หนา 117)

Drum End Soon
(ชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม)
ใกลหมดอายุการใชงาน)

ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
ใกลหมดอายุการใชงาน

ใหสั่งซื้อชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ชุดใหมในตอนนี้
เพื่อใหมีชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
เตรียมพรอมไวในเวลาที่หนาจอแสดงผลแบบ LCD
แสดงขอความ Replace Drum
(เปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)) (ดูที่ Drum End

Soon (ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
ใกลหมดอายุการใชงาน) uu หนา 129)

Drum !
(ชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม) !)

Drum Stop
(ชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม) หยุดทํางาน)

ตองทําความสะอาดสายโคโรนาในชุดแ
มแบบสรางภาพ (ดรัม)

ทําความสะอาดสายโคโรนาทั้งสี่สายภายในชุดแมแบบสรา
งภาพ (ดรัม) โดยการเลื่อนจุดตั้งระยะสีฟา
(ดูที่ การทําความสะอาดสายโคโรนา uu หนา 155)

ติดตั้งชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
ไมถูกตอง

ดึงชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ออกมา ถอดตลับผงหมึก
(โทนเนอร) ออกจากชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
แลวใสตลับผงหมึก (โทนเนอร)
กลับเขาไปในชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
ติดตั้งชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
กลับเขาไปในเครื่องพิมพอีกครั้ง

ถึงเวลาเปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม)

เปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
(ดูที่ การเปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 129)
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ขอความแสดงความผิด
พลาด

สาเหตุ

Jam 2-sided
กระดาษติดหลังถาดปอนกระดาษหรือชุ
(กระดาษติดเมื่อพิมพ 2 ดาน) ดทําความรอน

การดําเนินการ
โปรดดูที่ กระดาษติดใตถาดใสกระดาษ uu หนา 180

Jam Inside
(กระดาษติดดานใน)

กระดาษติดดานในเครื่องพิมพ

โปรดดูที่ กระดาษติดดานในเครื่องพิมพ uu หนา 186

Jam MP Tray
(กระดาษติดที่ถาด MP)

กระดาษติดในถาดอเนกประสงค
ของเครื่องพิมพ

โปรดดูที่ กระดาษติดในถาดปอนกระดาษอเนกประสงค
uu หนา 178

Jam Rear
(กระดาษติดที่ดานหลัง)

กระดาษติดที่ดานหลังของเครื่องพิมพ

โปรดดูที่ กระดาษติดที่ดานหลังของเครื่องพิมพ
uu หนา 183

Jam Tray 1
(กระดาษติดที่ถาด 1)

กระดาษติดในถาดใสกระดาษของเครื่อ
งพิมพ

โปรดดูที่ กระดาษติดในถาดกระดาษ 1 หรือถาดกระดาษ 2
uu หนา 178

Limit Exceeded
(เกินขีดจํากัดที่กําหนดไว)

ถึงขีดจํากัดของการพิมพที่กําหนดไวใน
คุณลักษณะ Secure Function Lock

ติดตอผูดูแลระบบของคุณเพื่อตรวจสอบการตั้งคาการล็อค
ฟงกชั่นที่ปลอดภัย

Log Access Error
(ขอผิดพลาดในการเขาถึง
บันทึก)

เครื่องไมสามารถเขาถึงไฟลบันทึกการ
พิมพในเซิรฟเวอรได

ติดตอผูดูแลระบบของคุณเพื่อตรวจสอบการตั้งคาใหจัดเก็
บบันทึกการพิมพไปยังเครือขาย

Jam Tray 2
(กระดาษติดที่ถาด 2)

(สําหรับขอมูลโดยละเอียด uu คูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช)

No Belt Unit
ชุดสายพานลําเลียงกระดาษติดตัง้ ไมถูกตอง ติดตั้งชุดสายพานลําเลียงกระดาษใหม
(ไมมีชุดสายพานลําเลียงก
(ดูขั้นตอนใน การเปลี่ยนชุดสายพานลําเลียงกระดาษ
ระดาษ)
uu หนา 136)
No Drum Unit
(ไมมีชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม))

ติดตั้งชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
ไมถูกตอง

ติดตั้งชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม (ดูที่
การเปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 129)

No HUB Support
(ไมมีการสนับสนุนฮับ)

อุปกรณฮับ USB
เชื่อมตออยูกับอินเตอรเฟส USB Direct

ถอดอุปกรณฮับ USB ออกจากอินเตอรเฟส USB Direct

No Paper (ไมมีกระดาษ) เครื่องพิมพกระดาษหมดหรือบรรจุกระด
าษไมถูกตองในถาดใสกระดาษที่ระบุ
(บรรทัดที่สองของหนาจอ
แสดงผลแบบ LCD)

บรรจุกระดาษในถาดใสกระดาษที่ระบุ
ตรวจสอบวาแครปรับกระดาษตั้งคาขนาดกระดาษถูกตอง

Load (size) paper
in (tray).
(บรรจุกระดาษ (ขนาด) ใน
(ถาด))
No Permission
(ไมไดรับอนุญาต)

การพิมพเอกสารสีถูกจํากัดการใชงาน

ติดตอผูดูแลระบบของคุณเพื่อตรวจสอบการตั้งคาการล็อค
ฟงกชั่นที่ปลอดภัย

No Toner (ไมมีผงหมึก
(โทนเนอร))

ตลับผงหมึก (โทนเนอร)
สําหรับสีที่ระบุในบรรทัดที่สองของหนา
จอแสดงผลแบบ LCD
ถูกติดตั้งไวไมถูกตอง

ดึงชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ออกมา ถอดตลับผงหมึก
(โทนเนอร)
สําหรับสีที่ระบุในบรรทัดที่สองของหนาจอแสดงผลแบบ
LCD ออกจากชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
แลวใสตลับผงหมึก (โทนเนอร)
กลับเขาไปในชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
ติดตั้งชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
กลับเขาไปในเครื่องพิมพอีกครั้ง หากปญหายังคงอยู
เปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร) (ดู
การเปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร) uu หนา 124)
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ขอความแสดงความผิด
พลาด

สาเหตุ

No Tray (ไมมีถาด)

ถาดใสกระดาษที่ระบุในบรรทัดที่สองขอ ติดตั้งถาดใสกระดาษที่ระบุในบรรทัดที่สองของหนาจอแส
งหนาจอแสดงผลแบบ LCD
ดงผลแบบ LCD อีกครั้ง
ไมไดถูกติดตั้งไวหรือติดตั้งไวไมถูกตอง

No Waste Toner
กลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใชแลวถูกติ
(ไมมีกลองใสผงหมึกโทนเ ดตั้งไมถูกตอง
นอรที่ใชแลว)

การดําเนินการ

ติดตั้งกลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใชแลวอีกครั้ง
(ดูขั้นตอนใน การเปลี่ยนกลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใชแลว
uu หนา 142)

Not Available
(ไมสามารถใชได)

ฟงกชั่นที่เรียกใชไมไดรับการอนุมัติจาก ติดตอผูดูแลระบบของคุณเพื่อตรวจสอบการตั้งคาการล็อค
Secure Function Lock สําหรับ ID
ฟงกชั่นที่ปลอดภัย
ผูใชทุกคน

Out of Memory
(หนวยความจําไมเพียงพอ)

หนวยความจําของเครื่องเต็ม

ลดความซับซอนของเอกสารของคุณหรือลดความละเอียดใ
นการพิมพ
เพิ่มหนวยความจําเพิ่มเติม (ดูที่

6

การติดตั้งหนวยความจําเพิ่มเติม uu หนา 117)

Print Data Full
(ขอมูลการพิมพเต็ม)

หนวยความจําของเครื่องเต็ม

กด Cancel(ยกเลิก)
และลบงานพิมพแบบปลอดภัยที่บันทึกไวกอนหนานี้
เพิ่มหนวยความจําเพิ่มเติม (ดูที่

การติดตั้งหนวยความจําเพิ่มเติม uu หนา 117)

Print Unable ##
(ไมสามารถพิมพได )

เครือ
่ งพิมพมป
ี ญหาทางกลไกของตัวเครือ
่ ง

กด
คางไวเพื่อปดเครื่อง รอสองสามวินาที
แลวเปดเครื่องพิมพอีกครั้ง
หากยังคงมีปญ
 หา
ใหติดตอบริการลูกคาสัมพันธของบราเดอร
หรือตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑบราเดอรในพื้นที่ของคุณ

Registration
(การจัดตําแหนงการพิมพ)

การลงทะเบียนลมเหลว

 กด
คางไวเพื่อปดเครื่อง รอสองสามวินาที
แลวเปดเครื่องพิมพอีกครั้ง
ทําการจัดตําแหนงการพิมพสีอีกครั้งโดยใชแผงควบคุม
(ดูที่ การจัดตําแหนงการพิมพสี uu หนา 113)
 ติดตั้งชุดสายพานลําเลียงกระดาษใหม
(ดูที่ การเปลี่ยนชุดสายพานลําเลียงกระดาษ
uu หนา 136)
 หากยังคงมีปญ
 หา
ใหตด
ิ ตอบริการลูกคาสัมพันธของบราเดอร
หรือตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑบราเดอรในพืน
้ ที่ของคุณ

Replace Belt
ถึงเวลาเปลี่ยนชุดสายพานลําเลียงกระดาษ
(เปลี่ยนชุดสายพานลําเลีย
งกระดาษ)

เปลี่ยนชุดสายพานลําเลียงกระดาษ (ดู

Replace Drum
ถึงเวลาเปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ
(เปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
(ดรัม))
ตัวนับจํานวนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
ไมถก
ู ตัง้ คาใหมเมือ่ ติดตัง้ ชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม) ใหม

เปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
(ดูที่ การเปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 129)

การเปลี่ยนชุดสายพานลําเลียงกระดาษ uu หนา 136)

ตั้งคาใหมสําหรับตัวนับของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
โดยทําตามคําแนะนําที่ใหมากับชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม) ใหม
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ขอความแสดงความผิด
พลาด

สาเหตุ

การดําเนินการ

Replace Fuser
(เปลี่ยนชุดทําความรอน)

ถึงเวลาเปลี่ยนชุดทําความรอน

โทรติดตอ
บริการลูกคาสัมพันธของบราเดอรหรือตัวแทนจําหนายผลิต
ภัณฑบราเดอรในทองที่ของคุณ
หรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาตของ Brother
เพื่อเปลี่ยนชุดทําความรอน

Replace Laser
(เปลี่ยนชุดเลเซอร)

ถึงเวลาเปลี่ยนชุดเลเซอร

ติดตอแผนกบริการขอ Brother
หรือตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑ Brother ในพื้นที่ของคุณ
หรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาตของ Brother
เพื่อเปลี่ยนชุดเลเซอร

Replace PF Kit1
(เปลี่ยน PF Kit1)

ถึงเวลาเปลี่ยนชุดปอนกระดาษ

โทรติดตอ
บริการลูกคาสัมพันธของบราเดอรหรือตัวแทนจําหนายผลิตภัณ
ฑบราเดอรในทองทีข
่ องคุณ
หรือศูนยบริการทีไ่ ดรบ
ั อนุญาตของ Brother เพือ
่ เปลีย
่ น PF kit

Replace PF Kit2
(เปลี่ยน PF Kit2)
Replace PF KitMP
(เปลี่ยน PF KitMP)
Replace Toner
ตลับผงหมึก (โทนเนอร)
(เปลี่ยนผงหมึก (โทนเนอร)) ใกลหมดอายุการใชงาน
เครื่องพิมพจะหยุดการพิมพทั้งหมด
Replace WT Box
(เปลี่ยนกลองใสผงหมึกโ
ทนเนอรที่ใชแลว)

ถึงเวลาเปลี่ยนกลองใสผงหมึกโทนเนอ
รที่ใชแลว

Self-Diagnostic
อุณหภูมิของชุดทําความรอนไมเพิ่มขึ้น
(ระบบตรวจพบขอผิดพลาด) ถึงอุณหภูมิที่ระบุภายในเวลาที่ระบุ

เปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร)
สําหรับสีที่ระบุบนหนาจอแสดงผลแบบ LCD (ดู
การเปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร) uu หนา 124)
เปลี่ยนกลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใชแลว (ดู

การเปลี่ยนกลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใชแลว

uu หนา 142)

ปดเครื่องแลวรอสองสามวินาที แลวเปดเครื่องอีกครั้ง
ปลอยเครื่องพิมพทิ้งไวประมาณ 15 นาทีโดยเปดสวิตชไฟ

ชุดทําความรอนรอนเกินไป
Short paper
(กระดาษสั้นเกินไป)

ความยาวของกระดาษในถาดนอยเกินก
วาที่เครื่องพิมพจะนํากระดาษสูถาดรอง
รับเอกสารออกแบบคว่ําหนา

เปดฝาครอบดานหลัง
(ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา)
เพื่อใหหนากระดาษที่พิมพออกทางถาดรองรับเอกสารออก
แบบหงายหนา นําหนากระดาษที่พิมพแลวออก แลวกด
Go(ไป)

Size Error
(ขอผิดพลาดของขนาด)

ขนาดกระดาษที่ระบุในไดรเวอรเครื่องพิ
มพไมไดรับการสนับสนุนโดยถาดที่ระบุ

เลือกขนาดกระดาษที่ไดรับการสนับสนุนสําหรับแตละถาด
(ดูที่ ชนิดและขนาดกระดาษ uu หนา 2)

Size Error DX
ขนาดกระดาษที่ระบุในไดรเวอรเครื่องพิ กด Cancel(ยกเลิก)
(ขอผิดพลาดของขนาด DX) มพและเมนูบนแผงควบคุมไมสามารถใช เลือกขนาดกระดาษที่สามารถใชไดกับการพิมพ 2 ดาน
ไดกับการพิมพ 2 ดานอัตโนมัติ
ขนาดกระดาษสําหรับการพิมพ 2 ดานอัตโนมัติคือ A4
กระดาษในถาดไมใชขนาดที่ถูกตองแล
ะไมสามารถใชไดกับการพิมพ 2
ดานอัตโนมัติ

บรรจุกระดาษขนาดที่ถูกตองในถาดและตั้งคาขนาดกระดา
ษในถาดใสกระดาษ (ดู Paper Tray (ถาดใสกระดาษ)
uu หนา 91)
ขนาดกระดาษสําหรับการพิมพ 2 ดานอัตโนมัติคือ A4

Size Mismatch
(ขนาดไมตรงกัน)

กระดาษในถาดทีร่ ะบุไมใชขนาดทีถ
่ ก
ู ตอง

เลือกทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี:้
บรรจุกระดาษขนาดเดียวกันลงในถาดกระดาษที่เลือกไวใน
ไดรเวอรเครื่องพิมพ แลวกด Go(ไป)
ในไดรเวอรเครื่องพิมพ
ใหเลือกขนาดกระดาษที่คุณบรรจุไวในถาดกระดาษที่ระบุ
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ขอความแสดงความผิด
พลาด

สาเหตุ

การดําเนินการ

Small paper
(กระดาษเล็กเกินไป)

ขนาดกระดาษที่กําหนดในไดรเวอรของ
เครื่องพิมพเล็กเกินกวาที่เครื่องพิมพจะ
นํากระดาษสูถาดรองรับเอกสารออกแบ
บคว่ําหนา

เปดฝาครอบดานหลัง
(ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา)
เพื่อใหหนากระดาษที่พิมพแลวออกทางถาดรองรับเอกสาร
ออกแบบหงายหนา แลวกด Go(ไป)

Toner Error
(ขอผิดพลาดของผงหมึก
(โทนเนอร))

ตลับผงหมึก (โทนเนอร)
อยางนอยหนึ่งตลับไมไดรับการติดตั้งอ
ยางถูกตอง

ดึงชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ออก นําตลับผงหมึก
(โทนเนอร) ออกมาทั้งหมด จากนั้นใสตลับผงหมึก
(โทนเนอร) กลับลงในชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)

Toner Low: X (ผงหมึก
(โทนเนอร) ใกลหมด: X)

หากหนาจอแสดงผลแบบ LCD
แสดงขอความ Toner Low (ผงหมึก
(โทนเนอร
) ใกลหมด)
(X แสดงถึงสีของตลับผงหมึก
คุ
ณ
ยั
ง
คงสามารถพิ
มพได
(โทนเนอร)
แต
เ
ครื
อ
่
งพิ
ม
พ
จ
ะบอกคุ
ณวาตลับผงหมึก
หรือชุดแมแบบสรางภาพ
(โทนเนอร
)
ใกล
ห
มดอายุ
การใชงาน
(ดรัม)

สั่งซื้อตลับผงหมึก (โทนเนอร)
ในตอนนีเ้ พื่อใหคุณมีตลับผงหมึก (โทนเนอร)
พรอมเปลี่ยนในเวลาที่หนาจอแสดงผลแบบ LCD แสดง
Replace Toner (เปลี่ยนผงหมึก (โทนเนอร))

Tray 2 Error
ติดตั้งถาดปอนกระดาษเสริมดานลางไม
(ขอผิดพลาดของถาดที่ 2) ถูกตอง

ติดตั้งถาดปอนกระดาษดานลางใหม

6

ทีใ่ กลหมดอายุการใชงาน
BK=สีดํา, C=สีฟา,
M=สีชมพู, Y=สีเหลือง)

Unusable Device
(อุปกรณไมสามารถใชงานได)

อุปกรณที่ไมสามารถใชรวมกันไดหรือมี
ขอบกพรองถูกเชื่อมตอกับอินเตอรเฟส
USB Direct

กลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใชแลวใกลเต็ม
WT Box End Soon
(กลองใสผงหมึกโทนเนอร
ที่ใชแลวใกลหมดอายุ)

ถอดแฟลชไดรฟ USB ออกจากอินเตอรเฟส USB Direct

สั่งซื้อกลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใชแลวกลองใหมกอนที่คุ
ณจะไดรับขอความ Replace WT Box
(เปลี่ยนกลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใชแลว)

177

การแกไขปญหา

กระดาษติด

6

นํากระดาษที่เหลืออยูออกจากถาดใสกระดาษทุกครั้งและยืดกระดาษที่วางซอนกันใหตรงเมื่อใสกระดาษใหม
วิธีนี้จะชวยปองกันไมใหกระดาษถูกปอนเขาเครือ
่ งพิมพพรอมกันหลายแผนและปองกันกระดาษติด

กระดาษติดในถาดปอนกระดาษอเนกประสงค

6

หากหนาจอแสดงผลแบบ LCD แสดง Jam MP Tray (กระดาษติดที่ถาด MP) ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้:

a
b
c

นํากระดาษออกจากถาด MP
นํากระดาษใดๆ ที่ตด
ิ อยูออกจากดานในและรอบๆ ถาด MP
คลี่ปกกระดาษ แลวใสกลับเขาไปในถาด MP

6

d

เมื่อบรรจุกระดาษในถาด MP
ใหตรวจดูวากระดาษอยูต่ํากวาตัวปรับความสูงของกระดาษสูงสุดที่ทั้งสองดานของถาด

e

กด Go(ไป) เพื่อเรียกคืนการพิมพอีกครัง้

กระดาษติดในถาดกระดาษ 1 หรือถาดกระดาษ 2

6

หากหนาจอแสดงผลแบบ LCD แสดง Jam Tray 1 (กระดาษติดที่ถาด 1) หรือ Jam Tray 2 (กระดาษติดที่ถาด 2)
ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้:

a

ดึงถาดใสกระดาษแยกออกจากเครื่อง
สําหรับ Jam Tray 1 (กระดาษติดที่ถาด 1):
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สําหรับ Jam Tray 2 (กระดาษติดที่ถาด 2):

6

b

ใชมือทั้งสองขางดึงกระดาษที่ติดอยูออกชาๆ

หมายเหตุ
การดึงกระดาษที่ตด
ิ ลงดานลางจะชวยใหคุณหยิบกระดาษออกไดงายขึ้น

c

ตรวจดูวา กระดาษอยูใตเครื่องหมายแสดงจํานวนกระดาษสูงสุด (
) ในถาดใสกระดาษ
ในขณะที่กดคันปลดแครปรับกระดาษสีฟา ใหเลื่อนแครปรับกระดาษใหพอดีกับขนาดกระดาษ
ตรวจสอบใหแนใจวารองนํายึดอยูในชองเสียบแนนดีแลว

d

เสียบถาดใสกระดาษกลับเขาในเครื่องพิมพใหแนน
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กระดาษติดใตถาดใสกระดาษ

6

หากหนาจอแสดงผลแบบ LCD แสดง Jam 2-sided (กระดาษติดเมื่อพิมพ 2 ดาน) ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้:

a
b

เปดเครื่องพิมพทิ้งไว 10 นาทีเพือ
่ ใหพัดลมภายในเปาชิ้นสวนที่รอ
 นมากในเครือ
่ งใหเย็นลง
ดึงถาดใสกระดาษแยกออกจากเครื่อง

6

c

ตรวจสอบใหแนใจวากระดาษที่ติดไมคา งอยูภายในเครื่องพิมพ
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d

หากกระดาษไมติดอยูภายในเครื่อง ใหตรวจสอบใตถาดใสกระดาษ

e

หากกระดาษไมติดอยูในถาดใสกระดาษ ใหเปดฝาครอบดานหลัง

6

คําเตือน
พื้นผิวรอน
หลังจากที่คุณใชเครื่อง ชิ้นสวนภายในของเครืองบางชิ้นสวนจะรอนมาก
รอใหเครื่องเย็นลงกอนสัมผัสชิ้นสวนภายในของเครื่อง
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f

ใชมือทั้งสองขางดึงกระดาษที่ติดอยูออกชาๆ

g
h

ปดฝาครอบดานหลังจนกระทั่งล็อกเขาที่ในตําแหนงเปด

6

ใสถาดใสกระดาษกลับเขาในเครือ
่ งพิมพ
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กระดาษติดที่ดานหลังของเครื่องพิมพ

6

หากหนาจอแสดงผลแบบ LCD แสดง Jam Rear (กระดาษติดที่ดา นหลัง)
แสดงวามีกระดาษติดอยูหลังฝาครอบดานหลัง ทําตามขั้นตอนตอไปนี้:

a
b

เปดเครื่องพิมพทิ้งไว 10 นาทีเพือ
่ ใหพัดลมภายในเปาชิ้นสวนที่รอ
 นมากในเครือ
่ งใหเย็นลง
เปดฝาครอบดานหลัง

6

คําเตือน
พื้นผิวรอน
หลังจากที่คุณใชเครื่องไปสักครู ชิ้นสวนภายในบางชิ้นของเครือ
่ งจะรอนมาก
รอใหเครื่องเย็นลงกอนสัมผัสชิ้นสวนภายในของเครื่อง
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c

ดึงจุดตั้งระยะสีฟาทางซายและทางขวาเขาหาตัวคุณเพื่อปลอยฝาครอบชุดทําความรอน (1)

2

2

3

3

1

6
หมายเหตุ
หากคันโยกซองจดหมาย (3) ภายในฝาครอบดานหลังถูกดึงลงมาที่ตําแหนงซองจดหมาย
ใหยกคันโยกเหลานี้กลับไปที่ตําแหนงเดิมกอนที่จะดึงจุดตัง้ ระยะสีฟา (2) ลง

d

ใชมือทั้งสองขางเพื่อดึงกระดาษที่ตด
ิ ออกจากชุดทําความรอนเบาๆ
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e

ปดฝาครอบชุดทําความรอน (1)

2

2

1

6
หมายเหตุ
หากคุณพิมพบนซองจดหมาย ใหดงึ คันโยกซองจดหมาย (2)
ลงไปที่ตําแหนงซองจดหมายอีกครั้งกอนที่จะปดฝาครอบดานหลัง

f

ปดฝาครอบดานหลัง
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กระดาษติดดานในเครื่องพิมพ

6

หากหนาจอแสดงผลแบบ LCD แสดง Jam Inside (กระดาษติดดานใน) ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้:

a

กดปุมปลอยฝาครอบดานหนาและดึงฝาครอบดานหนาเปดออก

6

b

จับดามจับสีฟาของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ดึงชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ออกมาจนสุด
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หมุนคันล็อคสีฟา (1) ที่ดา นซายของเครือ
่ งพิมพทวนเข็มนาฬิกาไปที่ตําแหนงปลดล็อค
จับดามจับสีฟาของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ยกดานหนาของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
และนําออกจากเครื่องพิมพ

2

c

1

6
ขอควรจํา
• จับดามจับสีฟาของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) เมือคุณยกชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
หามจับดานขางของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)

• เราแนะนําใหวางชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ไวบนพื้นผิวที่สะอาด ราบเรียบ และมั่นคง
โดยใชแผนกระดาษหรือผาที่ใชแลวทิ้งวางไวขางใต เพือ
่ ปองกันกรณีที่คณ
ุ อาจทําผงหมึกหกหรือกระจายโดยไมตั้งใจ
• เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดกับเครือ
่ งพิมพจากไฟฟาสถิตย หามสัมผัสอิเล็กโตรดที่แสดงในภาพประกอบ
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d

ดึงกระดาษที่ติดออกชาๆ

6

ขอควรจํา
เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาคุณภาพการพิมพ หามสัมผัสชิ้นสวนที่แรเงาดังแสดงในภาพประกอบ

ตรวจสอบใหแนใจวาคันล็อคสีฟา (1) อยูในตําแหนงปลดล็อคดังแสดงในภาพประกอบ

2

e

1
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คอยๆ เลื่อนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) เขาไปในเครือ
่ งพิมพจนสุดที่คันล็อคสีฟา

g

หมุนคันล็อคสีฟา (1) ตามเข็มนาฬิกาไปยังตําแหนงล็อค

2

f

2

6

1

h

ดันชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) เขาไปจนสุด

i

ปดฝาครอบดานหนาของเครือ
่ งพิมพ

หมายเหตุ
หากคุณปดเครื่องพิมพระหวางที่ขอความ Jam Inside (กระดาษติดดานใน) แสดงอยู
เครือ
่ งพิมพจะพิมพขอมูลจากคอมพิวเตอรของคุณไมครบถวนเมือ
่ เปดเครือ
่ งอีกครัง้ กอนทีค
่ ณ
ุ จะเปดเครือ
่ งพิมพ
ลบงานพิมพที่บันทึกไวชั่วคราวในคอมพิวเตอรของคุณ
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หากคุณประสบปญหากับเครื่องพิมพ

6

ขอควรจํา
• สําหรับความชวยเหลือทางเทคนิค
คุณตองติดตอบริการลูกคาสัมพันธของบราเดอรหรือตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑบราเดอรในพืน
้ ที่ของคุณ
• หากคุณคิดวาปญหาอยูที่เครื่องพิมพ ตรวจสอบแผนผังดานลางและทําตามคําแนะนําวิธก
ี ารแกไข
คุณสามารถแกไขปญหาสวนใหญไดดวยตนเอง
• หากคุณตองการความชวยเหลือเพิ่มเติม Brother Solutions Center
มีคําถามที่พบบอยลาสุดและคําแนะนําในการแกปญหา เขาไปที่ http://solutions.brother.com/
ปญหาในการพิมพ
ปญหา

คําแนะนํา

ไมมีเอกสารที่พิมพออกมา

ตรวจสอบวาไดติดตั้งและเลือกไดรเวอรเครื่องพิมพอยางถูกตอง

6

ตรวจสอบเพื่อดูวาหนาจอแสดงผลแบบ LCD แสดงขอความแสดงความผิดพลาด
(ดูที่ ขอความแสดงความผิดพลาดและขอความแจงการบํารุงรักษา uu หนา 172)
ตรวจสอบวาเครื่องพิมพออนไลนอยู:
(Windows® 7 และ Windows Server® 2008 R2)
คลิกปุม
(เริ่ม) > อุปกรณและเครื่องพิมพ คลิกขวา Brother HL-XXXX series
แลวคลิก ดูงานที่กําลังพิมพอยู คลิก เครื่องพิมพ
และตรวจดูวาคุณไดลางเครื่องหมายเลือกแลวกอนที่จะ ใชเครื่องพิมพแบบออฟไลน
(Windows Vista® และ Windows Server® 2008)
คลิกปุม
(Start (เริ่ม)) > Control Panel (แผงควบคุม) > Hardware and Sound
(ฮารดแวรและเสียง) > Printers (เครื่องพิมพ) คลิกขวา Brother HL-XXXX series
ตรวจดูวาคุณไดลางเครื่องหมายเลือกแลวกอนที่จะ Use Printer Offline
(ใชเครื่องพิมพออฟไลน)
(Windows® XP และ Windows Server® 2003)
คลิกปุม Start (เริ่ม) > Printers and Faxes (เครื่องพิมพและแฟกซ) คลิกขวา
Brother HL-XXXX series ตรวจดูวาคุณไดลางเครื่องหมายเลือกแลวกอนที่จะ
Use Printer Offline (ใชเครื่องพิมพออฟไลน)
(Windows® 8 และ Windows Server® 2012)
เลื่อนเมาสไปที่มุมขวาลางของเดสกท็อป เมื่อแถบเมนูปรากฏขึ้น ใหคลิก การตั้งคา >
แผงควบคุม ในกลุม ฮารดแวรและเสียง (ฮารดแวร) ใหคลิก ดูอุปกรณและเครื่องพิมพ
คลิกขวาที่ Brother HL-XXXX Printer > ดูงานที่กําลังพิมพอยู
หากตัวเลือกไดรเวอรเครื่องพิมพปรากฏขึ้น ใหเลือกไดรเวอรเครื่องพิมพของคุณ คลิก
เครื่องพิมพ ในแถบเมนู และตรวจดูวาคุณไดลางเครื่องหมายเลือกแลวกอนที่จะ
ใชเครื่องพิมพแบบออฟไลน
(สําหรับ Windows Server® 2012 R2)
คลิก แผงควบคุม บนหนาจอ Start ในกลุม ฮารดแวร ใหคลิก ดูอุปกรณและเครื่องพิมพ
คลิกขวาที่ Brother HL-XXXX Printer > ดูงานที่กําลังพิมพอยู
หากตัวเลือกไดรเวอรเครื่องพิมพปรากฏขึ้น ใหเลือกไดรเวอรเครื่องพิมพของคุณ คลิก
เครื่องพิมพ ในแถบเมนู และตรวจดูวาคุณไดลางเครื่องหมายเลือกแลวกอนที่จะ
ใชเครื่องพิมพแบบออฟไลน
ติดตอผูดูแลระบบของคุณเพื่อตรวจสอบการตั้งคาการล็อคฟงกชั่นที่ปลอดภัย
ตรวจดูวาไดตั้งคาอินเตอรเฟสเปน Auto (อัตโนมัติ) บนเครื่องพิมพ
(ดู วิธีเปลี่ยนอินเตอรเฟสไดที่ หนา 92)
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ปญหาในการพิมพ (ตอ)
ปญหา

คําแนะนํา

ไมมีเอกสารที่พิมพออกมา

ตรวจสอบวาเครื่องไมไดอยูในโหมดปดการทํางาน

(ตอ)

หากเครื่องพิมพอยูในโหมดปดเครื่อง ใหกด

บนแผงควบคุม แลวสงงานพิมพใหมอีกครั้ง

(ดูที่ ปดเครื่องอัตโนมัติ uu หนา 110)
เครื่องพิมพไมพิมพหรือหยุดพิมพ

กด Cancel(ยกเลิก)
เครื่องพิมพจะยกเลิกงานพิมพและลางงานพิมพจากหนวยความจํา
เอกสารที่พิมพออกมาอาจไมสมบูรณ

หัวกระดาษหรือทายกระดาษจะ
ปรากฏเมื่อเอกสารแสดงบน
หนาจอ แตจะไมปรากฏบนหนา
ที่พิมพออกมา

มีบริเวณที่ไมสามารถพิมพไดที่ดานบนและดานลางของหนา
ปรับขอบกระดาษดานบนและดานลางในเอกสารของคุณเพื่อใหพิมพได
(ดูที่ บริเวณที่ไมสามารถพิมพไดเมื่อพิมพจากคอมพิวเตอร uu หนา 7)

เครื่องพิมพพิมพโดยไมคาดคิด
หรือพิมพขยะ

กด Cancel(ยกเลิก) เพื่อยกเลิกงานพิมพ

เครือ
่ งพิมพพม
ิ พสองหนาแรกถูกตอง
จากนัน
้ บางหนามีขอ
 ความหายไป

ตรวจสอบการตัง้ คาในแอพพลิเคชัน
่ ของคุณเพือ
่ ใหแนใจวาไดตั้งคาใหทาํ งานกับเครือ
่ งของคุณแลว

ไมสามารถพิมพ
‘โครงหนาเอกสาร’

ตรวจสอบวาการตัง้ คาขนาดของกระดาษในแอพพลิเคชัน
่ และในไดรเวอรเครือ
่ งพิมพเหมือนกัน

ความเร็วในการพิมพชามาก

ลองเปลี่ยนการตั้งคาไดรเวอรเครื่องพิมพ
การพิมพคุณภาพสูงสุดตองใชเวลานานขึ้นในการประมวลผล การสงขอมูล และการพิมพ

6

ตรวจสอบการตัง้ คาในแอพพลิเคชัน
่ ของคุณเพือ
่ ใหแนใจวาไดตั้งคาใหทาํ งานกับเครือ
่ งของคุณแลว
คอมพิวเตอรของคุณไม จดจํา สัญญาณเต็มของบัฟเฟอรอินพุตของเครื่อง
ตรวจดูวาสายอินเตอรเฟสถูกเชื่อมตออยางถูกตอง

หากเครื่องพิมพอยูในโหมดเงียบ ความเร็วในการพิมพจะชาลง ตรวจสอบการตั้งคาโหมดเงียบ
(ดูที่ การเปด/ปดโหมดเงียบ uu หนา 111)
เครื่องไมพิมพจาก Adobe®
Illustrator®

ลดคุณภาพการพิมพ
(สําหรับ Windows ดูที่ แท็บการตั้งคาพื้นฐาน uu หนา 33)
(สําหรับแม็คอินทอช ดูที่ การตั้งคาการพิมพ uu หนา 71)

การพิมพไมไดคุณภาพ

โปรดดูที่ การปรับปรุงคุณภาพการพิมพ uu หนา 194

ปญหาการจัดการกระดาษ
ปญหา

คําแนะนํา

เครื่องพิมพไมปอนกระดาษ

หากถาดใสกระดาษวางเปลา ใหบรรจุกระดาษปกใหมลงในถาดใสกระดาษ
หากมีกระดาษในถาดใสกระดาษ ตรวจสอบวากระดาษยืดตรง หากกระดาษมวนอยู
ยืดกระดาษออกใหตรง บางครั้งควรหยิบกระดาษออก พลิกกระดาษกลับอีกดาน
และใสกระดาษกลับเขาในถาดใสกระดาษ
ลดจํานวนกระดาษในถาดใสกระดาษแลวลองอีกครั้ง
ตรวจสอบวาไมไดเลือกโหมดถาด MP ไวในไดรเวอรเครื่องพิมพ
ทําความสะอาดลูกกลิ้งปอนกระดาษ
(ดูที่ การทําความสะอาดลูกกลิ้งปอนกระดาษ uu หนา 165)

เครือ
่ งพิมพไมปอ
 นกระดาษจากถาด ตรวจสอบวา ถาดปอนกระดาษเอนกประสงค (MP Tray) ถูกเลือกในไดรเวอรเครื่องพิมพ
MP
คลี่กระดาษ แลวใสถาดใสกระดาษกลับเขาในเครือง
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ปญหาการจัดการกระดาษ (ตอ)
ปญหา

คําแนะนํา

ฉันจะพิมพซองจดหมายอยางไร

1 เปดฝาครอบดานหลัง
2 ดึงคันโยกสีเทาสองอันลงไปที่ตําแหนงซองจดหมาย
3 เมื่อคุณพิมพซองจดหมายเสร็จสิ้นแลว
ใหปรับคันโยกสีเทาสองอันกลับไปที่ตําแหนงเดิมและปดฝาครอบดานหลัง
(ดูที่ การพิมพบนกระดาษชนิดหนา ฉลาก และซองจดหมายจากถาด MP uu หนา 15)
บรรจุซองจดหมายครั้งละสามซองในถาด MP
ตั้งคาแอพพลิเคชั่นของคุณใหพิมพขนาดซองจดหมายที่คุณใช
โดยทั่วไปจะทําในเมนูการตั้งคาหนากระดาษหรือการตั้งคาเอกสารในแอพพลิเคชั่นของคุณ
(ดูที่คูมือการใชงานแอพพลิเคชั่นสําหรับขอมูลเพิ่มเติม)

ปญหาเครือขาย
ปญหา

6
คําแนะนํา

ไมสามารถพิมพผานเครือขายหลั เมื่อหนาจอ ไมสามารถพิมพไปยังเครื่องพิมพเครือขายได ปรากฏขึ้น
งจากการติดตั้งซอฟตแวรเสร็จสิ้น ใหทําตามคําแนะนําบนหนาจอ หากปญหาไมไดรับการแกไข uu คูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช
ตรวจดูวาไดตั้งคาอินเตอรเฟสเปน Auto (อัตโนมัติ) บนเครื่องพิมพ
(ดู วิธีเปลี่ยนอินเตอรเฟสไดที่ หนา 92)
ไมสามารถติดตั้งซอฟตแวร
Brother ได

(Windows®)
หากคําเตือนของซอฟตแวรความปลอดภัยปรากฏบนหนาจอคอมพิวเตอรในระหวางการติดตั้ง
ใหเปลี่ยนการตั้งคาซอฟตแวรความปลอดภัยเพืออนุญาตใหโปรแกรมติดตั้งผลิตภัณฑ
Brother หรือโปรแกรมอื่นๆ ทํางาน
(แม็คอินทอช)
หากคุณกําลังใชฟงกชั่นไฟรวอลลของซอฟตแวรความปลอดภัยเพื่อปองกันสปายแวรหรือไวรั
ส ใหปดใชงานฟงกชั่นนี้ชั่วคราว แลวจึงติดตั้งซอฟตแวร Brother

ไมสามารถเชื่อมตอเครือขายแบบ
ไรสาย
(HL-L8350CDW)

ตรวจสอบปญหาโดยใช รายงาน WLAN พิมพ รายงาน WLAN ในตัวเลือกเมนูตอไปนี้:
Machine Info. (ขอมูลเครื่องพิมพ), Print WLANReport (พิมพรายงาน WLAN)
แลวกด Go(ไป)
สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม uu คูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

สําหรับปญหาอื่นๆ เกี่ยวกับการใชเครื่องพิมพของคุณบนเครือขาย uu คูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช
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ปญหาอื่นๆ
ปญหา

คําแนะนํา

เครื่องพิมพไมเปดทํางาน

สถานการณการเชื่อมตอไฟฟาที่รายแรง (เชน ฟาผาหรือไฟกระชาก)
อาจกระตุนใหกลไกความปลอดภัยภายในของเครื่องพิมพทํางาน
ปดเครื่องพิมพและถอดสายไฟออก รอสิบนาที จากนั้นเสียบสายไฟและเปดเครื่องพิมพอีกครั้ง
หากปญหายังไมไดรับการแกไข ปดเครื่องพิมพ หากคุณใชตัวตัดไฟ
ปลดปลั๊กเพื่อใหมั่นใจวาไมเกิดปญหา
เสียบสายไฟของเครื่องพิมพเขากับเตารับไฟฟาที่ผนังอื่นที่ใชงานไดโดยตรงและเปดเครื่อง
หากยังคงไมมีไฟเขา ลองเปลี่ยนสายไฟอื่น

เครื่องพิมพไมสามารถพิมพขอมูล (Windows®)
EPS
หากตองการพิมพขอมูล EPS ใหทําดังนี้
ที่มีขอมูลไบนารีกับไดรเวอรเครื่อ
งพิมพ BR-Script3
สําหรับ Windows® 7 และ Windows Server® 2008 R2:

a

คลิกปุม

6

(เริ่ม) > อุปกรณและเครื่องพิมพ

สําหรับ Windows Vista® และ Windows Server® 2008:
คลิกปุม
(Start (เริ่ม)) > Control Panel (แผงควบคุม),
Hardware and Sound (ฮารดแวรและเสียง) > Printers (เครื่องพิมพ)
สําหรับ Windows® XP และ Windows Server® 2003:
คลิกปุม Start (เริ่ม) > Printers and Faxes (เครื่องพิมพและแฟกซ)
สําหรับ Windows® 8 และ Windows Server® 2012:
เลื่อนเมาสของคุณไปที่มุมขวาลางของเดสกท็อป เมื่อแถบเมนูปรากฏขึ้น ใหคลิก
การตั้งคา > แผงควบคุม ในกลุม ฮารดแวรและเสียง ใหคลิก
ดูอุปกรณและเครื่องพิมพ
สําหรับ Windows Server® 2012 R2:
คลิก แผงควบคุม บนหนาจอ Start ในกลุม ฮารดแวร ใหคลิก
ดูอุปกรณและเครื่องพิมพ

b

สําหรับ Windows® 7, Windows® XP, Windows Vista®, Windows Server®
2003,Windows Server® 2008 และ Windows Server® 2008 R2:
คลิกขวาที่ไอคอน Brother HL-XXXX BR-Script3 และเลือก Printer
properties (คุณสมบัติเครื่องพิมพ) (Properties (คุณสมบัติ)) และ
Brother HL-XXXX BR-Script3 ถาจําเปน
สําหรับ Windows® 8, Windows Server® 2012 และ Windows Server® 2012 R2:
คลิกขวาที่ไอคอน Brother HL-XXXX BR-Script3 เลือก คุณสมบัติเครื่องพิมพ

c

จากแท็บ การตั้งคาอุปกรณ เลือก TBCP (โพรโทคอลการควบคุมแท็กไบนารี) ใน
Output Protocol (โปรโตคอลเอาตพุต)

(แม็คอินทอช)
หากเครื่องของคุณเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรดวยอินเตอรเฟส USB คุณไมสามารถพิมพขอมูล
EPS ที่มีขอมูลไบนารีได คุณสามารถพิมพขอมูล EPS ที่เครื่องผานเครือขาย
สําหรับการติดตั้งไดรเวอรเครื่องพิมพ BR-Script3 ผานเครือขาย เขาไปที่ Brother Solutions
Center ที่ http://solutions.brother.com/
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การปรับปรุงคุณภาพการพิมพ

6

หากคุณประสบปญหาคุณภาพการพิมพ พิมพหนากระดาษสําหรับการทดสอบกอน (ดูที่ Machine Info.
่ งพิมพ
(ขอมูลเครื่องพิมพ) uu หนา 89) หากเอกสารที่พิมพออกมามีคุณภาพดี ปญหาอาจไมไดอยูที่เครือ

ตรวจสอบสายอินเตอรเฟสหรือลองเครื่องพิมพกับคอมพิวเตอรเครื่องอื่น หากคุณภาพเอกสารที่พิมพออกมายังคงมีปญหา
ตรวจสอบขั้นตอนตอไปนี้กอน จากนั้น หากคุณยังคงประสบปญหาคุณภาพการพิมพ
ตรวจสอบแผนผังดานลางและทําตามคําแนะนํา

หมายเหตุ
Brother ไมแนะนําใหใชตลับผงหมึก (โทนเนอร) อื่นนอกจากตลับผงหมึก (โทนเนอร) ของแทจากบราเดอร
หรือเติมผงหมึก (โทนเนอร) ในตลับผงหมึก (โทนเนอร) ที่ใชแลวดวยผงหมึก (โทนเนอร) จากแหลงอื่น

a
b

เพื่อใหไดคุณภาพการพิมพที่ดท
ี ี่สุด ขอแนะนําใหใชกระดาษที่แนะนํา
ตรวจสอบวาคุณใชกระดาษที่ตรงตามขอกําหนด (ดู กระดาษและสื่อสิ่งพิมพอื่นๆ ที่ใชรวมกับเครื่องพิมพได
uu หนา 2)

6

ตรวจสอบวาชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) และตลับผงหมึก (โทนเนอร) ถูกติดตัง้ อยางถูกตอง

ตัวอยางคุณภาพการพิมพไมไดมาตรฐาน คําแนะนํา
 ปรับขอบหนากระดาษที่แอพพลิเคชั่นของคุณและสังพิมพใหม
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGH
abcdefghijk

ABCD
abcde
01234
ภาพหนากระดาษที่พิมพถูกบีบ
มีแถบตามแนวนอน
หรือตัวอักษรที่ขอบดานบน ลาง ซาย
และขวาถูกตัดออก

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

 ดําเนินการปรับแตงคาของสีโดยใชแผงควบคุมหรือไดรเวอรเครื่องพิมพ
(ดูที่ การปรับแตงคาของสี uu หนา 112)
 ตรวจสอบใหแนใจวาโหมดประหยัดผงหมึก (โทนเนอร)
ถูกปดอยูในแผงควบคุมหรือไดรเวอรของเครื่องพิมพ
 ตรวจสอบใหแนใจวาการตัง คาชนิดสือ
 สิง พิมพในไดรเวอรตรงกับชนิดของกระดาษทีค
 ณ
ุ
กําลังใชงาน (ดู กระดาษและสื่อสิ่งพิมพอื่นๆ ที่ใชรวมกับเครื่องพิมพได uu หนา 2)
 เขยาตลับผงหมึก (โทนเนอร) ทั้งสี่ตลับอยางนุมนวล

สีจางหรือซีดทั้งหนาที่พิมพ

 เช็ดกระจกสแกนเนอรดวยผานุมที่ไมมีขนและแหง (ดูที่
การทําความสะอาดดานในเครื่องพิมพ uu หนา 151)
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ตัวอยางคุณภาพการพิมพไมไดมาตรฐาน คําแนะนํา

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

 เช็ดกระจกสแกนเนอรดวยผานุมที่ไมมีขนและแหง
(ดูที่ การทําความสะอาดดานในเครื่องพิมพ uu หนา 151)
 ตรวจสอบวามีวัตถุแปลกปลอม เชน กระดาษฉีกขาด
กระดาษกาวหรือฝุนอยูดานในเครื่องพิมพและโดยรอบชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
และตลับผงหมึก (โทนเนอร) หรือไม

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

6

หากมีเสนหรือแถบปรากฏตลอดหนา
 ทําความสะอาดสายโคโรนาทั้งสี่สายภายในชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
โดยการเลื่อนจุดตั้งระยะสีฟา (ดูที่ การทําความสะอาดสายโคโรนา uu หนา 155)
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ขอควรจํา
ตรวจดูวาจุดตั้งระยะสีฟาของสายโคโรนากลับไปสูตําแหนงเริ่มตน (1)

หากมีเสนหรือแถบสีปรากฏตลอดหนา

1

 เปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร) ที่ตรงกับสีของเสนหรือแถบดังกลาว (ดู
การเปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร) uu หนา 124)
หากตองการระบุสีของตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใหไปที่
http://solutions.brother.com/ เพือ
่ ดูคําถามที่พบบอย (FAQ)
และคําแนะนําวิธีการแกไข
 ติดตั้งชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม (ดูที่ การเปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
uu หนา 129)
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ตัวอยางคุณภาพการพิมพไมไดมาตรฐาน คําแนะนํา

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

 ระบุสีที่เกิดปญหา และเปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร) สีที่ตรงกับเสนดังกลาว (ดู
การเปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร) uu หนา 123)
หากตองการระบุสีของตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใหไปที่
http://solutions.brother.com/ เพือ
่ ดูคําถามที่พบบอย (FAQ)
และคําแนะนําวิธีการแกไข
 ติดตั้งชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม (ดูที่ การเปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
uu หนา 129)

เสนสีพาดบนหนา

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

 ตรวจสอบใหแนใจวาการตัง คาชนิดสือ
 สิง พิมพในไดรเวอรเครือ
 งพิมพตรงกับชนิดของกร
ะดาษที่คุณกําลังใชงาน (ดูที่ กระดาษและสื่อสิ่งพิมพอื่นๆ ที่ใชรวมกับเครื่องพิมพได
uu หนา 2)
 ตรวจสอบการทํางานของเครื่องพิมพ สภาพแวดลอม เชน ความชื้นสูง
อาจทําใหเกิดภาพกลวง (uu คูมือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ)
 หากปญหาไมไดรับการแกไขหลังจากพิมพสองสามหนา ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
อาจมีวัตถุแปลกปลอม เชน กาวจากฉลากติดอยูที่ผิวหนาของชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม) ทําความสะอาดชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) (ดู
การทําความสะอาดชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 158)

จุดสีขาวหรือภาพกลวง

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

 ติดตั้งชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม (ดูที่ การเปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
uu หนา 129)
 ระบุสีที่ทําใหเกิดปญหา และใสตลับผงหมึก (โทนเนอร) ชุดใหม
(ดู การเปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร) uu หนา 124)
หากตองการระบุสีของตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใหไปที่
http://solutions.brother.com/ เพือ
่ ดูคําถามที่พบบอย (FAQ)
และคําแนะนําวิธีการแกไข
 ติดตั้งชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม (ดูที่ การเปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
uu หนา 129)

หนาวางเปลา หรือบางสีหายไป

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

 หากปญหาไมไดรับการแกไขหลังจากพิมพสองสามหนา ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
อาจมีวัตถุแปลกปลอม เชน กาวจากฉลากติดอยูที่ผิวหนาของชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม) ทําความสะอาดชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) (ดู
การทําความสะอาดชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 158)
 ติดตั้งชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม (ดูที่ การเปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
uu หนา 129)

จุดสีขนาด 94 มม.
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การแกไขปญหา

ตัวอยางคุณภาพการพิมพไมไดมาตรฐาน คําแนะนํา

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

 ระบุสีที่ทําใหเกิดปญหา และใสตลับผงหมึก (โทนเนอร) ชุดใหม
(ดู การเปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร) uu หนา 124)
หากตองการระบุสีของตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใหไปที่
http://solutions.brother.com/ เพือ
่ ดูคําถามที่พบบอย (FAQ)
และคําแนะนําวิธีการแกไข

จุดสีขนาด 30 มม.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

 ตรวจสอบการทํางานของเครื่องพิมพ สภาพแวดลอม เชน ความชื้นและอุณหภูมิสูง
อาจทําใหเกิดปญหาคุณภาพการพิมพนี้
 ระบุสีที่ทําใหเกิดปญหา และใสตลับผงหมึก (โทนเนอร) ชุดใหม
(ดู การเปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร) uu หนา 124)
หากตองการระบุสีของตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใหไปที่
http://solutions.brother.com/ เพือ
่ ดูคําถามที่พบบอย (FAQ)
และคําแนะนําวิธีการแกไข

6

 ติดตั้งชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม (ดูที่ การเปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
uu หนา 129)
ผงหมึกกระจายหรือมีรอยผงหมึกเปอน

197

การแกไขปญหา

ตัวอยางคุณภาพการพิมพไมไดมาตรฐาน คําแนะนํา
สีของงานพิมพไมตรงกับทีค
่ าดหมาย  หากตองการปรับปรุงความหนาแนนของสี
ใหทําการปรับแตงคาของสีโดยใชแผงควบคุมกอน แลวจึงใชไดรเวอรของเครื่องพิมพ
(ดูที่ การปรับแตงคาของสี uu หนา 112)
 หากตองการปรับตําแหนงการพิมพของสีใหขอบภาพชัดขึ้น
ใหทําการจัดตําแหนงการพิมพสีโดยใชแผงควบคุม (ดูที่ การจัดตําแหนงการพิมพสี
uu หนา 113)
 ตรวจสอบใหแนใจวาโหมดประหยัดผงหมึก (โทนเนอร)
ถูกปดอยูในแผงควบคุมหรือไดรเวอรของเครื่องพิมพ ดู โหมดประหยัดผงหมึก ใน
แท็บการทํางานขั้นสูง uu หนา 41 (สําหรับไดรเวอรเครื่องพิมพ Windows®),
ตัวเลือกขั้นสูง uu หนา 58 (สําหรับไดรเวอรเครื่องพิมพ Windows® BR-Script),
Advanced การตั้งคาการพิมพ (ขั้นสูง) uu หนา 73
(สําหรับไดรเวอรเครื่องพิมพแม็คอินทอช), คุณลักษณะเครื่องพิมพ uu หนา 77
(สําหรับไดรเวอรเครื่องพิมพ BR-Script ของแม็คอินทอช)
 หากงานพิมพมีคุณภาพต่ํา ใหลางชองทําเครื่องหมาย เพิ่มประสิทธิภาพสีเทา
ของไดรเวอรเครื่องพิมพ ดู เพิ่มประสิทธิภาพสีเทา ใน กลองขอความการตั้งคา
uu หนา 36 (สําหรับไดรเวอรเครื่องพิมพ Windows®), ตัวเลือกขั้นสูง uu หนา 58
(สําหรับไดรเวอรเครื่องพิมพ Windows® BR-Script), Advanced การตั้งคาการพิมพ
(ขั้นสูง) uu หนา 73 (สําหรับไดรเวอรเครื่องพิมพแม็คอินทอช) หรือ
คุณลักษณะเครื่องพิมพ uu หนา 77 (สําหรับไดรเวอรเครื่องพิมพ BR-Script
ของแม็คอินทอช)
หากคุณภาพการพิมพของสวนสีดําไมเปนไปตามคาด ใหเลือกชองทําเครื่องหมาย
พิมพขอความเปนสีดํา ของไดรเวอรเครื่องพิมพ ดู พิมพขอความเปนสีดํา ใน
กลองขอความการตั้งคา uu หนา 36 (สําหรับไดรเวอรเครื่องพิมพ Windows®),
ตัวเลือกขั้นสูง uu หนา 58 (สําหรับไดรเวอรเครื่องพิมพ Windows® BR-),
Advanced การตั้งคาการพิมพ (ขั้นสูง) uu หนา 73
(สําหรับไดรเวอรเครื่องพิมพแม็คอินทอช) หรือ คุณลักษณะเครื่องพิมพ uu หนา 77
(สําหรับไดรเวอรเครื่องพิมพ BR-Script ของแม็คอินทอช)
 ระบุสีที่ทําใหเกิดปญหา และใสตลับผงหมึก (โทนเนอร) ชุดใหม
(ดู การเปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร) uu หนา 124)
หากตองการระบุสีของตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใหไปที่
http://solutions.brother.com/ เพือ
่ ดูคําถามที่พบบอย (FAQ)
และคําแนะนําวิธีการแกไข
 ติดตั้งชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม (ดูที่ การเปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
uu หนา 129)
 ตรวจสอบใหแนใจวาเครื่องพิมพวางบนพื้นผิวมั่นคง
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

 ดําเนินการจัดตําแหนงการพิมพสีโดยใชแผงควบคุม (ดูที่ การจัดตําแหนงการพิมพสี
uu หนา 113)
 ติดตั้งชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม (ดูที่ การเปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
uu หนา 129)
 ติดตั้งชุดสายพานลําเลียงกระดาษใหม (ดูที่ การเปลี่ยนชุดสายพานลําเลียงกระดาษ
uu หนา 136)

การลงทะเบียนสีคลาดเคลื่อน
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ตัวอยางคุณภาพการพิมพไมไดมาตรฐาน คําแนะนํา

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

 ดําเนินการการปรับแตงคาของสี
อีกครั้งโดยใชแผงควบคุมหรือไดรเวอรของเครื่องพิมพ (ดู การปรับแตงคาของสี
uu หนา 112)
 ลางชองทําเครื่องหมาย เพิ่มประสิทธิภาพสีเทา ของไดรเวอรเครื่องพิมพ
 ระบุสีที่ทําใหเกิดปญหา และใสตลับผงหมึก (โทนเนอร) ชุดใหม
(ดู การเปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร) uu หนา 123)
หากตองการระบุสีของตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใหไปที่
http://solutions.brother.com/ เพือ
่ ดูคําถามที่พบบอย (FAQ)
และคําแนะนําวิธีการแกไข

ความหนาแนนสีไมสม่ําเสมอปรากฏ
ตลอดทั้งหนา

W X Y Z
A
B
C
D
E

 ติดตั้งชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม (ดูที่ การเปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
uu หนา 129)
 ตรวจสอบใหแนใจวาโหมดประหยัดผงหมึก (โทนเนอร)
ถูกปดอยูในแผงควบคุมหรือไดรเวอรของเครื่องพิมพ ดู โหมดประหยัดผงหมึก ใน
แท็บการทํางานขั้นสูง uu หนา 41 (สําหรับไดรเวอรเครื่องพิมพ Windows®),
ตัวเลือกขั้นสูง uu หนา 58 (สําหรับไดรเวอรเครื่องพิมพ Windows® BR-),
Advanced การตั้งคาการพิมพ (ขั้นสูง) uu หนา 73
(สําหรับไดรเวอรเครื่องพิมพแม็คอินทอช) หรือ คุณลักษณะเครื่องพิมพ uu หนา 77
(สําหรับไดรเวอรเครื่องพิมพ BR-Script ของแม็คอินทอช)
 เปลี่ยนความละเอียดในการพิมพ

ภาพหายไปในสวนที่เปนเสนบาง

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

 หากคุณใชไดรเวอรเครื่องพิมพ Windows ใหเลือก ปรับปรุงรูปแบบในการพิมพ
ในการตั้งคาการพิมพของแท็บการตั้งคาพื้นฐาน (ดูที่ กลองขอความการตั้งคา
uu หนา 36)
 ตรวจสอบชนิดและคุณภาพกระดาษ(ดู กระดาษและสื่อสิ่งพิมพอื่นๆ
ที่ใชรวมกับเครื่องพิมพได uu หนา 2)
 ตรวจสอบใหแนใจวาฝาครอบดานหลังปดสนิท
 ตรวจสอบใหแนใจวาคันโยกสีเทาทังสองทีอ
 ยูด
 า นในฝาปดดานหลังอยูใ นตําแหนงชีข
 น
ึ
 ตรวจสอบใหแนใจวาการตัง คาชนิดสือ
 สิง พิมพในไดรเวอรตรงกับชนิดของกระดาษทีค
 ณ
ุ
กําลังใชงาน (ดู กระดาษและสื่อสิ่งพิมพอื่นๆ ที่ใชรวมกับเครื่องพิมพได uu หนา 2)

มีรอยยน

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

 ตรวจสอบการทํางานของเครื่องพิมพ สภาพแวดลอม เชน ความชื้นและอุณหภูมิต่ํา
อาจทําใหเกิดปญหาคุณภาพการพิมพนี้ (uu
คูมือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ)
 ตรวจสอบใหแนใจวาการตัง คาชนิดสือ
 สิง พิมพในไดรเวอรเครือ
 งพิมพตรงกับชนิดของกร
ะดาษที่คุณกําลังใชงาน (ดูท่ี กระดาษและสื่อสิ่งพิมพอื่นๆ ที่ใชรวมกับเครื่องพิมพได
uu หนา 2)
 ตรวจสอบใหแนใจวาคุณยกคันโยกสีเทาทั้งสองอันดานในฝาครอบดานหลังขึ้น
จนกระทั่งเขาล็อกในตําแหนงขึ้น

ภาพซอน

 ติดตั้งชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม (ดูที่ การเปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
uu หนา 129)
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ตัวอยางคุณภาพการพิมพไมไดมาตรฐาน คําแนะนํา
 ตรวจสอบใหแนใจวาคุณยกคันโยกสีเทาทั้งสองอันดานในฝาครอบดานหลังขึ้น
จนกระทั่งเขาล็อกในตําแหนงขึ้น
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

 ตรวจสอบใหแนใจวาการตัง คาชนิดสือ
 สิง พิมพในไดรเวอรเครือ
 งพิมพตรงกับชนิดของกร
ะดาษที่คุณกําลังใชงาน (ดูที่ กระดาษและสื่อสิ่งพิมพอื่นๆ ที่ใชรวมกับเครื่องพิมพได
uu หนา 2)
 เลือกโหมด การปรับปรุงการเกาะติดของผงหมึก ในไดรเวอรเครื่องพิมพ
(สําหรับ Windows ดูที่ ตัวเลือกการพิมพอื่นๆ uu หนา 47)
(สําหรับแม็คอินทอช ดูที่ การตั้งคาการพิมพ uu หนา 71)

หมึกไมติดกระดาษ

หากตัวเลือกนี้ไมชวยปรับปรุงใหดีขึ้นในระดับที่เพียงพอ
เปลี่ยนการตั้งคาไดรเวอรเครื่องพิมพใน ชนิดกระดาษ
ไปที่การตั้งคากระดาษชนิดหนา หากคุณพิมพซองจดหมาย ใหเลือก ซองชนิดหนา
ในการตั้งคาชนิดสื่อสิ่งพิมพ
 เลือกโหมด ลดการมวนของกระดาษ ในไดรเวอรเครื่องพิมพ
(สําหรับ Windows ดูที่ ตัวเลือกการพิมพอื่นๆ uu หนา 47)
(สําหรับแม็คอินทอช ดูที่ การตั้งคาการพิมพ uu หนา 71)
หากปญหาไมไดรับการแกไข ใหเลือก กระดาษธรรมดา ในการตั้งคาชนิดสื่อสิ่งพิมพ
หากคุณพิมพซองจดหมาย ใหเลือก ซองชนิดบาง ในการตั้งคาชนิดสื่อสิ่งพิมพ

มวนหรือเปนคลื่น

 หากคุณไมไดใชเครื่องเปนประจํา
กระดาษอาจอยูในถาดใสกระดาษเปนเวลานานเกินไป
ใหพลิกกลับปกกระดาษในถาดใสกระดาษ คลี่ปกกระดาษออก แลวหมุนกระดาษ
180˚ ในถาดใสกระดาษ
 เก็บรักษากระดาษในที่ที่จะไมพบกับความชื้นสูงและอุณหภูมิสูง
 เปดฝาครอบดานหลัง (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา)
เพื่อใหหนากระดาษที่พิมพแลวออกสูถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา
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ตัวอยางคุณภาพการพิมพไมไดมาตรฐาน คําแนะนํา
 ตรวจสอบใหแนใจวาคันโยกซองจดหมายภายในฝาครอบดานหลังถูกดึงลงไปยังตําแห
นงซองจดหมาย เมื่อคุณพิมพซองจดหมาย
EFGHIJKLMN

ABCDEFG

โปรดดูที่ การบรรจุกระดาษในถาดปอนกระดาษอเนกประสงค (ถาด MP) uu หนา 12

หมายเหตุ
เมื่อคุณเสร็จสิ้นงานพิมพแลว
ใหเปดฝาครอบดานหลังและตั้งคาใหมสําหรับคันโยกสีเทาทั้งสองคันโยกกลับไปยังต
ำแหนงเดิม (1) โดยใหยกคันโยกขึ้นจนกวาจะหยุด
1

รอยยับบนซองจดหมาย

6
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ขอมูลเครื่องพิมพ

6

การตรวจสอบหมายเลขของตัวเครื่อง

6

คุณสามารถดูหมายเลขของตัวเครื่องพิมพบนหนาจอแสดงผลแบบ LCD

a
b

กด a หรือ b ( + หรือ -) เพื่อเลือก Machine Info. (ขอมูลเครื่องพิมพ) กด OK(ตกลง)
กด a หรือ b ( + หรือ -) เพื่อเลือก Serial No. (หมายเลขเครือ
่ ง) กด OK(ตกลง)

การตั้งคาเริ่มตน

6

เครือ
่ งพิมพมีการตั้งคาเริ่มตนสามระดับ การตั้งคาเริ่มตนถูกตั้งคาแลวจากโรงงานกอนการจัดสง (ดู ตารางการตั้งคา
uu หนา 88)

6

 เครือขาย
 การตัง้ คาใหมใหกลับเปนคาเริ่มตนจากโรงงาน
 การตัง้ คาใหม

หมายเหตุ
• การเปลี่ยนการตั้งคาเริ่มตนไมไดเปนการแกไขคาเริ่มตนที่ตั้งไวลวงหนาจากโรงงาน
• ไมสามารถเปลี่ยนแปลงตัวนับหนาได

การตั้งคาเริ่มตนของเครือขาย

6

ตั้งคาใหมเฉพาะเซิรฟเวอรการพิมพกลับไปทีการตั้งคาเริ่มตน (โดยรีเซ็ตขอมูลเครือขายทั้งหมด เชน
รหัสผานและเลขที่อยูไอพี) ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้:

a
b
c
d

กด a หรือ b ( + หรือ -) เพื่อเลือก Reset Menu (เมนูตั้งคาใหม) กด OK(ตกลง)
กด a หรือ b ( + หรือ -) เพื่อเลือก Network (เครือขาย) กด OK(ตกลง)
กด a เพื่อเลือก Reset (ตัง้ คาใหม)
กด a เพื่อเลือก Yes (ใช) เครื่องจะรีสตารทอัตโนมัติ

การตั้งคาใหมใหกลับเปนคาเริ่มตนจากโรงงาน

6

คุณสามารถตั้งคาบางสวนของเครือ
่ งพิมพใหกลับไปเปนการตั้งคาเครือ
่ งพิมพจากโรงงาน การตั้งคาที่จะไมถูกตัง้ คาใหม
ไดแก Interface (อินเตอรเฟส), Local Language (ภาษาทองถิ่น), Setting Lock
(การตัง้ คาการล็อคการทํางาน), การตั้งคา Secure Function Lock และการตั้งคาเครือขาย:

a
b

กด a หรือ b ( + หรือ -) เพื่อเลือก Reset Menu (เมนูตั้งคาใหม) กด OK(ตกลง)

c

กด a เพื่อเลือก Reset (ตัง้ คาใหม)

กด a หรือ b ( + หรือ -) เพื่อเลือก Factory Reset (การตั้งคาใหมใหกลับเปนคาเริ่มตนจากโรงงาน) กด
OK(ตกลง)
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การตั้งคาใหม

6

การทํางานนี้จะตั้งคาทั้งหมดของเครื่องพิมพใหมใหกลับไปเปนการตั้งคาที่ตงั้ มาจากโรงงานกอนการจัดสง

a
b
c
d
e

ถอดสายเครือขายจากเครื่องพิมพ ไมเชนนั้นการตั้งคาเครือขาย (เชน เลขที่อยูไอพี) จะไมถูกตัง้ คาใหม
กด a หรือ b ( + หรือ -) เพื่อเลือก Reset Menu (เมนูตั้งคาใหม) กด OK(ตกลง)
กด a และ Cancel(ยกเลิก) พรอมกัน กด OK(ตกลง) หลังจาก Settings Reset (การตัง้ คาใหม) ปรากฏขึ้น
กด a เพื่อเลือก Reset (ตัง้ คาใหม)
กด a เพื่อเลือก Yes (ใช) เครื่องจะรีสตารทอัตโนมัติ

6
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A

ขอกําหนดของเครื่องพิมพ

A

ทั่วไป

A

รุน

HL-L8250CDN

ประเภทเครื่องพิมพ

เลเซอร

วิธีการพิมพ

เครื่องพิมพเลเซอร อิเล็กโตรโฟโตกราฟ (Electrophotographic Laser)
(รอบเดียว)

ความจุของหนวยความจํา

ขนาดมาตรฐาน

128 MB

อุปกรณเสริม

1 ชอง: DDR2 SO-DIMM (144 ขา) สูงสุด 256 MB

หนาจอแสดงผลแบบ LCD
(จอแสดงผลแบบผลึกเหลว)

16 ตัวอักษร 2 บรรทัด

แหลงพลังงาน

220 - 240 โวลต
AC 50/60 เฮิรตซ

ปริมาณการใชไฟฟา 1
(เฉลี่ย)

HL-L8350CDW

A

สูงสุด

ประมาณ 1180 วัตต

การพิมพ

ประมาณ 520 วัตต ที่
25 C

ประมาณ 540 วัตต ที่
25 C

การพิมพ
(โหมดเงียบ)

ประมาณ 325 วัตต

ประมาณ 355 วัตต

พรอม

ประมาณ 65 วัตต ที่ 25 C

โหมดพัก

ประมาณ 7.5 วัตต

หยุดชั่วคราว

ประมาณ 0.9 วัตต

ปดเครื่อง 2 3

ประมาณ 0.04 วัตต

ขนาด

น้ําหนัก (รวมวัสดุการพิมพ)

22.2 กก.

1

การเชื่อมตอ USB กับคอมพิวเตอร

2

ตรวจวัดตามมาตรฐาน IEC 62301 Edition 2.0

3

การใชพลังงานจะมีความแปรผันเล็กนอย ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพแวดลอมของการใชงาน หรือการสึกหรอของชิ้นสวน

204

ภาคผนวก

รุน

HL-L8250CDN

ระดับเสียงรบกวน ความดันเสียง

กําลังเสียง 1

อุณหภูมิ
ความชื้น

1

HL-L8350CDW

การพิมพ

LpAm = 53.5 dB (A)

พรอม

LpAm = 27.9 dB (A)

การพิมพ
(โหมดเงียบ)

LpAm = 51.1 dB (A)

LpAm = 50.6 dB (A)

การพิมพ

LWAd = 6.75 B (A)

LWAd = 6.78 B (A)

พรอม

LWAd = 4.06 B (A)

การพิมพ
(โหมดเงียบ)

(สี)
LWAd = 6.30 B (A)

(สี)
LWAd = 6.33 B (A)

(สีเดียว)
LWAd = 6.35 B (A)

(สีเดียว)
LWAd = 6.35 B (A)

ปฏิบัติการ

10 ถึง 32 C

การจัดเก็บ

0 ถึง 40 C

ปฏิบัติการ

20 - 80% (ไมมีการควบแนน)

การจัดเก็บ

10 - 90% (ไมมีการควบแนน)

A

วัดตามกระบวนการที่อธิบายไวใน RAL-UZ171
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สื่อสิ่งพิมพ

A

รุน

HL-L8250CDN

การใสกระดาษ

1

ถาดใสกระดาษ
(มาตรฐาน)

ถาดอเนกประสงค
(ถาด MP)

HL-L8350CDW

ชนิดของกระดาษ

กระดาษธรรมดา กระดาษชนิดบางและกระดาษรีไซเคิล

ขนาดกระดาษ

A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (Long Edge), A6, Executive,
Legal, Folio

น้ําหนักกระดาษ

60 ถึง 105 แกรม

ความจุกระดาษสูงสุด

กระดาษธรรมดา 80 แกรม สูงสุด 250 แผน

ชนิดของกระดาษ

กระดาษธรรมดา กระดาษชนิดบาง กระดาษชนิดหนา
กระดาษชนิดหนาพิเศษ กระดาษรีไซเคิล กระดาษปอนด ฉลาก
ซองจดหมาย ซองจดหมายชนิดบาง ซองจดหมายชนิดหนา
กระดาษเคลือบมัน 2

ขนาดกระดาษ

ความกวาง: 76.2 ถึง 215.9 มม.
ความยาว: 127 ถึง 355.6 มม.

ถาดใสกระดาษ
(อุปกรณเสริม)

กระดาษออก

2 ดาน

1

น้ําหนักกระดาษ

60 ถึง 163 แกรม

ความจุกระดาษสูงสุด

กระดาษธรรมดา 80 แกรม สูงสุด 50 แผน

ชนิดของกระดาษ

กระดาษธรรมดา กระดาษชนิดบางและกระดาษรีไซเคิล

ขนาดกระดาษ

A4, Letter, B5 (JIS), A5, Executive, Legal, Folio

น้ําหนักกระดาษ

60 ถึง 105 แกรม

ความจุกระดาษสูงสุด

กระดาษธรรมดา 80 แกรม สูงสุด 500 แผน

A

ถาดรองรับเอกสารออกแบบคว่ําหนา

กระดาษธรรมดา 80 แกรม สูงสุด 150 แผน
(การสงแบบควาหนาไปยังถาดรองรับเอกสารออกแบบคว่ําหนา)

ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา

กระดาษหนึ่งแผน
(การสงแบบหงายหนาไปยังถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา)

การพิมพ 2
ดานอัตโนมัติ

ชนิดของกระดาษ

กระดาษธรรมดา กระดาษชนิดบาง กระดาษรีไซเคิล
กระดาษเคลือบมัน

ขนาดกระดาษ

A4

น้ําหนักกระดาษ

60 ถึง 105 แกรม

1

สําหรับฉลาก แนะนําใหนํากระดาษที่พิมพแลวออกจากถาดรองรับกระดาษออกทันทีหลังจากออกจากเครื่องพิมพเพื่อหลีกเลี่ยงการติดกัน

2

สําหรับกระดาษเคลือบมัน ใหวางกระดาษเพียงหนึ่งแผนในถาด MP
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เครื่องพิมพ

A

รุน

HL-L8250CDN

HL-L8350CDW

พิมพ 2 ดานอัตโนมัติ

ใช

การจําลอง

PCL6, BR-Script3 (PostScript® 3™)

ความละเอียด

600  600 dpi
คุณภาพ 2400dpi (2400  600)

ความเร็วในการพิมพ

12

การพิมพดานเดียว สีเดียว
สีครบถวน
พิมพ 2 ดาน

สูงสุด 28 ppm (ขนาด A4)

สูงสุด 30 ppm (ขนาด A4)

สูงสุด 30 ppm (ขนาด Letter)

สูงสุด 32 ppm (ขนาด Letter)

สูงสุด 28 ppm (ขนาด A4)

สูงสุด 30 ppm (ขนาด A4)

สูงสุด 30 ppm (ขนาด Letter)

สูงสุด 32 ppm (ขนาด Letter)

สีเดียว

สูงสุด 14 ดานตอนาที (7 แผนตอนาที) (ขนาด A4 หรือ Letter)

สีครบถวน

สูงสุด 14 ดานตอนาที (7 แผนตอนาที) (ขนาด A4 หรือ Letter)
(สี)
นอยกวา 15 วินาที ที่ 23 C / 230 V

เวลาพิมพครั้งแรก 3

A

(ขาวดํา)
นอยกวา 15 วินาที ที่ 23 C / 230 V
1

ความเร็วในการพิมพอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับประเภทเอกสารที่คุณพิมพ

2

ความเร็วในการพิมพอาจชาลงเมื่อเครื่องพิมพเชื่อมตอกับ LAN แบบไรสาย

3

จากโหมดการเตรียมพรอมและถาดมาตรฐาน

อินเตอรเฟส

A

รุน

HL-L8250CDN

USB

สาย USB ความเร็วสูง 2.0 1 2

HL-L8350CDW

ขอแนะนําใหใชสาย USB 2.0 (ชนิด A/B) ที่ยาวไมเกิน 2 เมตร
Ethernet 3

10BASE-T / 100BASE-TX
ใชสายเกลียวคูตรง Category 5 (ขึ้นไป)

LAN แบบไรสาย 3

-

IEEE 802.11b/g/n
(โหมดโครงสรางพื้นฐาน/โหมดแอดฮอค)
IEEE 802.11g (Wi-Fi Direct)

1

เครื่องพิมพของคุณมีอินเตอรเฟสความเร็วสูง USB 2.0 เครื่องพิมพสามารถเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรที่มีอินเตอรเฟส USB 1.1

2

ไมสนับสนุนพอรต USB ของผูผลิตอื่น

3

สําหรับรายละเอียดขอกําหนดทางเทคนิคของเครือขาย ใหดูที่ เครือขาย (LAN) uu หนา 208 และ uu คูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช
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เครือขาย (LAN)

A

รุน

HL-L8250CDN

HL-L8350CDW

LAN

คุณสามารถเชื่อมตอเครื่องพิมพของคุณกับเครือขายสําหรับการพิมพผานเครือขาย
ซอฟตแวรการจัดการเครือขาย Brother BRAdmin Light 1 2 มีใหมาดวย

โพรโทคอล

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS (เน็ตไบออส)
name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD,
Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server,
HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3,
ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client

IPv6

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw
Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS
server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6,
Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client

ใชสาย

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3
802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec

แบบไรสาย

-

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS,
HTTPS, SMTP), SNMP v3 802.1x
(LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS,
EAP-TTLS), Kerberos, IPSec

ความปลอดภัยเครือขายแบบไรสาย

-

WEP 64/128 bit, WPA-PSK
(TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

โปรแกรมอรรถประโยชนส AOSS™
นับสนุนการตั้งคาเครือขาย WPS
แบบไรสาย

-

ใช

-

ใช

โพรโทคอลความปลอดภัย

1

(สําหรับผูใช Windows®) Brother BRAdmin Light มีอยูในซีดีรอมที่ใหมาพรอมเครื่องพิมพ
(สําหรับผูใชแม็คอินทอช) สามารถดาวนโหลด Brother BRAdmin Light ไดจาก http://solutions.brother.com/

2

(สําหรับผูใช Windows®) หากคุณตองการการจัดการเครื่องพิมพขั้นสูง ใหใชเวอรชั่นโปรแกรมอรรถประโยชน Brother BRAdmin Professional
ลาสุดที่ดาวนโหลดไดจาก http://solutions.brother.com/

คุณลักษณะ Direct Print (การพิมพโดยตรง)
รุน

HL-L8250CDN

A

A

HL-L8350CDW

สามารถใชงานรวมกันไดกับ PDF เวอรชั่น 1.7 , JPEG, Exif+JPEG, PRN (ที่สรางโดยไดรเวอรเครื่องพิมพ Brother), TIFF
(ที่สแกนดวยรุน MFC หรือ DCP ทุกรุนของ Brother), XPS เวอรชั่น 1.0
1

อินเตอรเฟส
1

อินเตอรเฟส USB Direct

ไมสนับสนุนขอมูล PDF รวมถึงไฟลภาพ JBIG2, ไฟลภาพ JPEG2000 หรือไฟลแผนใส
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ขอกําหนดของคอมพิวเตอร
แพล็ตฟอรมคอมพิวเตอร
และเวอรชั่นระบบปฏิบัติการ

A

อินเตอรเฟสเครื่อง PC
USB

1

หนวยประมวลผล

10/100
Wireless
Base-TX
802.11b/g/n
(Ethernet)

ระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร Windows® XP Home การพิมพ
®
Windows
Windows® XP
Professional

หนวยประมวลผล 32 บิต 80 MB
(x86) หรือ 64 บิต (x64)

Windows® XP
Professional x64
Edition

หนวยประมวลผล 64 บิต
(x64)

Windows Vista®

หนวยประมวลผล 32 บิต
(x86) หรือ 64 บิต (x64)

Windows® 7

พื้นที่ฮารด
ดิสกที่จะติ
ดตั้ง

A

Windows® 8
Windows Server®
2003

การพิมพ

หนวยประมวลผล 32 บิต
(x86) หรือ 64 บิต (x64)

Windows Server®
2003 x64 Edition

หนวยประมวลผล 64 บิต
(x64)

Windows Server®
2008

หนวยประมวลผล 32 บิต
(x86) หรือ 64 บิต (x64)

Windows Server®
2008 R2

หนวยประมวลผล 64 บิต
(x64)

Windows Server®
2012

หนวยประมวลผล 64 บิต
(x64)

Windows Server®
2012 R2

หนวยประมวลผล 64 บิต
(x64)

ระบบปฏิบัติการ OS X v10.7.5
แม็คอินทอช
OS X v10.8.x

การพิมพ

Intel® Processor

80 MB

OS X v10.9.x
1

ไมสนับสนุนพอรต USB ของผูผลิตอื่น

สําหรับการปรับปรุงไดรเวอรลาสุด เขาไปที่ http://solutions.brother.com/
เครือ
่ งหมายการคา ชื่อการคาและผลิตภัณฑเปนทรัพยสินของเจาของรายนั้นๆ
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ขอมูลสําคัญในการเลือกกระดาษของคุณ

A

ขอมูลในสวนนี้จะชวยใหคุณเลือกกระดาษที่จะใชกับเครื่องพิมพนี้

หมายเหตุ
หากคุณใชกระดาษที่ไมแนะนําใหใช อาจเกิดกระดาษติดหรือปอนเขาเครื่องพิมพผิดพลาด
กอนซื้อกระดาษจํานวนมาก

A

ตรวจสอบวากระดาษเหมาะสําหรับใชกับเครือ
่ งพิมพ
กระดาษสําหรับถายสําเนากระดาษธรรมดา

A

กระดาษแบงตามการใชงาน เชน กระดาษสําหรับพิมพและกระดาษสําหรับถายสําเนา
การใชงานโดยทั่วไปจะระบุอยูที่หบ
ี หอกระดาษ
ตรวจสอบบรรจุภัณฑเพือ
่ ดูวากระดาษเหมาะสําหรับใชกับเครื่องพิมพเลเซอร
ใชกระดาษที่เหมาะสําหรับเครื่องพิมพเลเซอร

A

น้ําหนักมาตรฐาน

A

น้ําหนักมาตรฐานของกระดาษที่ใชทั่วไปแตกตางกันในแตละประเทศ ขอแนะนําใหใชกระดาษที่มีน้ําหนัก 75 ถึง 90 แกรม
แมวาเครื่องพิมพนี้จะสามารถจัดการกับกระดาษชนิดบางและหนากวาน้ําหนักที่ระบุขางตนได
กระดาษตามแนวและสวนแนวเสนใย

A

เสนใยกระดาษถูกจัดเรียงในระหวางการผลิตกระดาษ กระดาษอาจแบงไดเปนสองประเภทคือ
ตามแนวและสวนแนวเสนใย
เสนใยในกระดาษชนิดตามแนวจะจัดเรียงในทิศทางเดียวกับขอบกระดาษดานยาว
เสนใยในกระดาษชนิดสวนแนวจะจัดเรียงในทิศทางตั้งฉากกับขอบกระดาษดานยาว
ถึงแมวากระดาษธรรมดาสวนใหญสําหรับถายสําเนาจะเปนชนิดตามแนว แตมีบางสวนเปนชนิดสวนแนว
ขอแนะนําใหใชกระดาษชนิดตามแนวสําหรับเครื่องพิมพนี้ กระดาษสวนแนวบางเกินกวาที่จะพิมพออกจากเครื่องพิมพนี้
กระดาษที่มีคาเปนกรดและเปนกลาง

A

กระดาษแบงออกไดเปนกระดาษที่มค
ี าเปนกรดหรือเปนกลาง
ถึงแมวาวิธีการผลิตกระดาษแบบใหมเริม
่ ตนดวยกระดาษที่มีคาเปนกรด
กระดาษที่เปนกลางกําลังไดรับความนิยมแทนกระดาษที่มค
ี าเปนกรดเนื่องจากผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
อยางไรก็ตาม กระดาษที่มีคา เปนกรดหลายแบบมีอยูในกระดาษรีไซเคิล
ขอแนะนําใหใชกระดาษที่มีคาเปนกลางสําหรับเครือ
่ งพิมพนี้
ใชปากกาตรวจสอบกระดาษที่เปนกรดเพือ
่ แยกแยะกระดาษที่เปนกรดจากกระดาษที่เปนกลาง
พื้นผิวการพิมพ

A

ลักษณะผิวดานหนาและผิวอีกดานหนึ่งของกระดาษอาจแตกตางกันเล็กนอย
โดยทั่วไป ดานเปดของหอกระดาษแบบรีมเปนดานสําหรับพิมพ ทําตามคําแนะนําบนหอบรรจุกระดาษ โดยทั่วไป
ดานที่พม
ิ พจะระบุดว ยลูกศร
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วัสดุการพิมพ

A

รุน
ตลับผงหมึก
(โทนเนอร)

HL-L8250CDN
กลองขาเขา

HL-L8350CDW

ชื่อรุน

สีดํา

ประมาณ 2,500 หนาขนาด A4 หรือ Letter

1

-

สีฟา,
สีชมพู,
สีเหลือง

ประมาณ 1,500 หนาขนาด A4 หรือ Letter 1

-

สีดํา

ประมาณ 2,500 หนาขนาด A4 หรือ Letter 1

TN-351BK

สีฟา,
สีชมพู,
สีเหลือง

ประมาณ 1,500 หนาขนาด A4 หรือ Letter 1

TN-351C,
TN-351M,
TN-351Y

สีดํา,
สีฟา,
สีชมพู,
สีเหลือง

ประมาณ 6,000 หนาขนาด A4 หรือ Letter 1

TN-359BK,
TN-359C,
TN-359M,
TN-359Y

ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)

ประมาณ 25,000 หนา ขนาด A4 หรือ Letter 2

DR-351CL

ชุดสายพานลําเลียงกระดาษ

50,000 หนา (5 หนาตองาน) 2

BU-320CL

กลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใชแลว

ประมาณ 50,000 หนา ขนาด A4 หรือ Letter 2

WT-320CL

ขนาดมาตรฐาน

ขนาดพิเศษ

1

จํานวนหนาที่สามารถพิมพไดตอตลับโดยประมาณตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798

2

อายุการใชงานของวัสดุการพิมพโดยประมาณและอาจแตกตางกันตามประเภทการใชงาน

A

หมายเหตุ
• ตลับผงหมึก (โทนเนอร) ที่จําหนายแตกตางกันในแตละประเทศ เขาไปที่ Brother Solutions Center ที่
่ เติม
http://solutions.brother.com/ หรือติดตอสํานักงาน Brother ในประเทศของคุณเพื่อขอรายละเอียดเพิม
• Brother ไมแนะนําใหใชวส
ั ดุการพิมพอื่นๆ ที่ไมใชวัสดุการพิมพของแทจาก Brother
• การรับประกันของเครือ
่ งอาจจะไมครอบคลุมถึงความเสียหายทีเ่ กิดขึน
้ จากการใชวส
ั ดุการพิมพที่ไมใชผลิตภัณฑของแทจาก
Brother
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ขอมูลสําคัญสําหรับอายุการใชงานของตลับผงหมึก (โทนเนอร)

A

การตั้งคาสี/สีเดียวในไดรเวอรเครื่องพิมพ

A

ผูใชสามารถเปลี่ยนการตั้งคาสี/สีเดียวในไดรเวอรเครือ
่ งพิมพไดดังนี้:
 อัตโนมัติ
เครือ
่ งพิมพจะตรวจสอบเนื้อหาของเอกสารวามีสีหรือไม หากตรวจพบสีที่ตําแหนงใดๆ ในเอกสาร
เครือ
่ งพิมพจะพิมพเอกสารทั้งฉบับโดยใชสีทั้งหมด กลาวอีกอยางคือ เครือ
่ งพิมพจะผสมผงหมึก (โทนเนอร)
บางสีเพือ
่ ชวยใหไดเฉดสีทุกเฉดที่ตรวจพบในเอกสาร จึงเพิ่มความหนาแนนของผงหมึก (โทนเนอร)
ที่ใชกับหนาเอกสาร หากตรวจพบวาไมมีเนื้อหาที่เปนสี เครื่องจะพิมพเอกสารแบบสีเดียว
การตัง้ คาเริม
่ ตนสําหรับเครือ
่ งพิมพของคุณคือ อัตโนมัติ

หมายเหตุ
เซนเซอรตรวจจับสีของเครือ
่ งพิมพมีความออนไหวมาก และอาจรับรูข
 อความสีดําซีดหรือพื้นหลังสีขาวนวลวาเปนสี
หากคุณทราบวาเอกสารของคุณเปนสีขาวดําและคุณตองการประหยัดผงหมึก (โทนเนอร) สี ใหเลือกโหมด ขาวดํา

A

 สี
ไมวา เอกสารจะมีสีหรือเปนสีเดียว เครื่องพิมพของคุณจะพิมพเอกสารโดยใชสีทั้งหมด
 ขาวดํา
เลือกโหมดนี้ถาเอกสารมีเฉพาะขอความและ/หรือวัตถุสีดําและระดับสีเทาเทานั้น หากเอกสารของคุณมีสี
โหมดนี้จะพิมพเอกสารเปนสีเทา 256 ระดับสี โดยใชผงหมึก (โทนเนอร) สีดํา

หมายเหตุ
หากผงหมึก (โทนเนอร) สีฟา สีชมพู หรือสีเหลืองหมดอายุการใชงานระหวางการพิมพเอกสารสี
งานพิมพจะไมสามารถเสร็จสมบูรณได คุณสามารถยกเลิกงานพิมพของคุณและเลือกที่จะเริ่มงานพิมพอก
ี ครั้งในโหมด
ขาวดํา ไดตราบใดที่ผงหมึก (โทนเนอร) สีดํายังมีอยู
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคาไดรเวอรเครื่องพิมพ ดูที่ บทที่ 2: ไดรเวอรและซอฟตแวร
อายุการใชงานของตลับผงหมึก (โทนเนอร)
ผลิตภัณฑนี้จะตรวจสอบอายุการใชงานของตลับผงหมึก (โทนเนอร) โดยใชวิธก
ี ารสองวิธีตอ
 ไปนี้:

A

 การตรวจสอบโดยนับจุดของแตละสีที่จําเปนสําหรับการสรางภาพ
 การตรวจสอบโดยนับการหมุนของลูกกลิ้งสรางภาพ (Developer Roller)
ผลิตภัณฑนี้มฟ
ี งกชั่นที่จะนับจุดของแตละสีที่ใชในการพิมพเอกสารทุกฉบับ
และการหมุนของลูกกลิ้งสรางภาพของตลับผงหมึก (โทนเนอร) แตละตลับ
การพิมพงานจะหยุดลงเมือ
่ ถึงขีดจํากัดสูงสุดอยางใดอยางหนึ่ง
ขีดจํากัดสูงสุดถูกตั้งคาไวสูงกวาจํานวนจุดหรือจํานวนรอบการหมุนที่จะตองใชเพื่อใหตลับผงหมึกมีประสิทธิภาพสอด
คลองกับจํานวนหนาที่โฆษณาไว
ฟงกชั่นนี้มีจุดประสงคเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดปญหาคุณภาพการพิมพและความเสียหายตอเครือ
่ งพิมพ
ขอความที่แสดงวาผงหมึก (โทนเนอร) ใกลหมดอายุหรือหมดอายุการใชงานแลวมีอยูสองขอความคือ Toner Low
(ผงหมึก (โทนเนอร) ใกลหมด) และ Replace Toner (เปลี่ยนผงหมึก (โทนเนอร))
Toner Low (ผงหมึก (โทนเนอร) ใกลหมด) จะแสดงขึ้นบนหนาจอแสดงผลแบบ LCD
เมื่อจํานวนจุดหรือจํานวนรอบการหมุนของลูกกลิ้งสรางภาพใกลถึงจํานวนสูงสุด: Replace Toner (เปลีย
่ นผงหมึก
(โทนเนอร)) จะแสดงขึ้นบนหนาจอแสดงผลแบบ LCD
เมื่อจํานวนจุดหรือจํานวนรอบการหมุนของลูกกลิ้งสรางภาพถึงจํานวนสูงสุด
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การแกไขสี

A

จํานวนรอบการหมุนของลูกกลิ้งสรางภาพที่ถูกนับไมไดนับเฉพาะการทํางานปกติ เชน การพิมพ เทานั้น
แตยังรวมถึงการปรับคาของเครื่อง เชน การปรับแตงคาของสีและการจัดตําแหนงการพิมพสีดวย
 การปรับแตงคาของสี (การปรับคาความหนาแนนของสี)
เพื่อใหไดคณ
ุ ภาพการพิมพที่สม่ําเสมอ จึงจําเป็นตองรักษาความหนาแนนของตลับผงหมึก (โทนเนอร)
แตละตลับใหมค
ี าคงที่ หากไมสามารถรักษาสมดุลของความหนาแนนระหวางสีตา งๆ ได สีออ
 นจะไมเสถียร
และการผลิตซ้ําสีที่ถูกตองก็จะไมสามารถใชงานได ความหนาแนนของผงหมึก (โทนเนอร)
อาจเปลี่ยนแปลงไดเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่เกิดขึ้นกับผงหมึก (โทนเนอร) ซึ่งสงผลกระทบตอประจุไฟฟา
การเสื่อมลงของชุดสรางภาพ ตลอดจนอุณหภูมแ
ิ ละระดับความชื้นในอุปกรณ เมื่อมีการปรับแตงคาของสีเกิดขึ้น
รูปแบบทดสอบการปรับคาระดับความหนาแนนจะถูกพิมพบนชุดสายพานลําเลียงกระดาษ
สวนใหญแลว การปรับแตงคาของสีจะดําเนินการในชวงเวลาตอไปนี้:
• เมื่อผูใชเลือกการปรับแตงคาของสีดว ยตนเองจากแผงควบคุมการทํางานหรือไดรเวอรเครื่องพิมพ
(โปรดทําการปรับแตงคาของสีหากความหนาแนนของสีจําเปนตองไดรบ
ั การปรับปรุง)
• เมื่อเปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร) ที่ใชแลวดวยตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใหม
• เมื่อเครื่องพิมพตรวจพบวาอุณหภูมิและความชืนแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป

A

• เมื่อจํานวนหนาที่พิมพถึงจํานวนที่กําหนด
 การจัดตําแหนงการพิมพสี (การแกไขตําแหนงของสี)
ในอุปกรณนี้ ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) และชุดสรางภาพถูกจัดเตรียมไวสําหรับสีดํา (K), สีเหลือง (Y), สีชมพู (M),
และสีฟา (C) ตามลําดับ ภาพสีสี่ภาพถูกรวมเปนหนึ่งภาพ ดังนั้น ขอผิดพลาดในการจัดตําแหนงการพิมพสี (เชน
วิธีการจัดตําแหนงภาพสีสี่ภาพใหตรงกัน) จึงอาจเกิดขึ้นได เมื่อมีขอผิดพลาดในการจัดตําแหนงการพิมพเกิดขึ้น
รูปแบบทดสอบการแกไขการจัดตําแหนงการพิมพจะถูกพิมพบนชุดสายพานลําเลียงกระดาษ
สวนใหญแลว การจัดตําแหนงการพิมพจะดําเนินการในชวงเวลาตอไปนี้:
• เมื่อผูใชเลือกการจัดตําแหนงการพิมพดว ยตนเองจากแผงควบคุมการทํางาน
(โปรดทําการจัดตําแหนงการพิมพหากขอผิดพลาดของการจัดตําแหนงการพิมพสีจําเปนตองไดรบ
ั การแกไข)
• เมื่อจํานวนหนาที่พิมพถึงจํานวนที่กําหนด
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หมายเลขติดตอ Brother

A

ขอควรจํา
สําหรับความชวยเหลือทางเทคนิคและการทํางานของเครื่องพิมพ
คุณตองติดตอบริการลูกคาสัมพันธของบราเดอรหรือตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑบราเดอรในพืน
้ ที่ของคุณ
การลงทะเบียนผลิตภัณฑของคุณ

A

โปรดกรอกขอมูลการลงทะเบียนรับประกันของ Brother
หรือเพื่อความสะดวกและเปนวิธีที่งายที่สุดในการลงทะเบียนผลิตภัณฑใหมของคุณ โปรดลงทะเบียนออนไลนที่

http://www.brother.com/registration/
คําถามที่พบบอย (FAQ)

A

Brother Solutions Center เปนแหลงขอมูลครบวงจรของเราที่ตอบสนองความตองการดานเครื่องพิมพทั้งหมดของคุณ
ดาวนโหลดไดรเวอร ซอฟตแวรและโปรแกรมอรรถประโยชนลาสุด
อานคําถามที่พบบอยและคําแนะนําวิธีการแกไขเพือ
่ เรียนรูวิธีการใชงานผลิตภัณฑ Brother
ของคุณอยางมีประสิทธิภาพและคุม
 คาที่สุด

A

http://solutions.brother.com/
ตรวจสอบการปรับปรุงไดรเวอร Brother ไดที่นี่
สวนงานการบริการลูกคา

A

เขาไปที่ http://www.brother.com/ เพื่อดูขอมูลสําหรับการติดตอสํานักงาน Brother ในประเทศของคุณ
ที่ตั้งศูนยบริการ

A

สําหรับศูนยบริการในยุโรป ใหตด
ิ ตอสํานักงาน Brother ในประเทศของคุณ
ที่อยูและหมายเลขโทรศัพทตด
ิ ตอสําหรับสํานักงานในยุโรปมีอยูใน http://www.brother.com/
โดยเลือกประเทศของคุณ
ที่อยูอินเทอรเน็ต
เว็บไซต Brother Global: http://www.brother.com/
สําหรับคําถามที่พบบอย (FAQs) การสนับสนุนผลิตภัณฑและคําถามดานเทคนิค
และการปรับปรุงไดรเวอรและโปรแกรมอรรถประโยชน: http://solutions.brother.com/
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ขนาด .................................................................. 204
ขอกําหนด ............................................................ 204
ขอกําหนดของคอมพิวเตอร ...................................... 209
ขอกําหนดของสื่อสิ่งพิมพ ........................................ 206
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