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คูมือผูใชและวิธีคนหาคูมือผูใช

หนังสือคูมือ การใชคูมือ คนหาคูมือ

 
คูมือเกี่ยวกับความปลอดภัยขอ
งผลิตภัณฑ

อานคูมือน้ีกอน 
ใหอานคําแนะนําเพือ่ความปลอดภยักอนตั้งคาเครือ่งของคณุ 
อานคูมือน้ีสําหรับเครือ่งหมายการคาและขอจำกดัทางกฎหมาย

เอกสาร / ในกลอง

คูมือการติดต้ังเคร่ืองอยางงาย ทําตามคําแนะนําเพื่อต้ังคาเคร่ืองของคุณ 
และติดต้ังไดรเวอรและซอฟตแวรระบบปฏิบัติการและประเ
ภทการเช่ือมตอที่คุณใชงาน

เอกสาร / ในกลอง

คูมือผูใช ศึกษาการใชงานเครื่องพิมพ วิธกีารเปล่ียนวัสดุการพิมพ 
และการบํารุงรักษาตามระยะเวลา 
อานคําแนะนําวิธีแกการแกไข

ไฟล PDF / แผนซีดีรอม / 
ในกลอง

คูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช คูมือน้ีมีขอมูลทีเ่ปนประโยชนเกีย่วกบัการตัง้คาเครอืขายแบบใ
ชสายและไรสาย 
และการต้ังคาความปลอดภยัในการใชงานเครือ่งพ ิมพ Brother 
นอกจากน้ียังมีขอมูลโพรโทคอลทีส่นับสนุนการใชงานเครือ่งข
องคณุและคําแนะนําวิธีแกการแกไขโดยละเอยีด

ไฟล HTML / แผนซีดีรอม / 
ในกลอง
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การใชเอกสารคูมือ
ขอบคณุท่ีเลือกซื้อเครื่องพิมพ Brother! 
การอานเอกสารคูมือนี้จะชวยใหคุณใชงานเคร ื่องพมิพของคุณไดอยางมปีระสิทธิภาพสูงสุด

สัญลักษณและรูปแบบที่ใชในเอกสารคูมือ

สัญลักษณและรูปแบบท่ีใชในเอกสารคูมือมีดงันี้:

 คําเตือน คําเตือน
แสดงสถานการณท่ีอาจเกิดอันตรายซึ่งหากไมหลกีเลี่ยงอาจสงผลใหเสียชวีิตหรอืบา 
ดเจบ็รายแรง

ขอควรจํา ขอควรจํา 
แสดงสถานการณท่ีอาจเกิดอันตรายซึ่งหากไมหลกีเลี่ยงอาจสงผลใหทรพัยสินเสียหา
ยหรอืสูญเสียฟงกชั่นการใชงานผลติภัณฑ

หมายเหตุ หมายเหตจุะอธิบายวิธีแกไขสถานการณท่ีอาจเกิดข้ึนหรือใหคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการใ
ชงานคุณลักษณะอื่นๆ

 

ไอคอนอันตรายจากระบบไฟฟา 
แจงเตือนใหคุณระวังอันตรายจากไฟฟาช็อตที่อาจเกิดข้ึน

 

ไอคอนอันตรายจากไฟไหม แจงเตอืนใหคณุระวังอันตรายจากไฟไหม

 

ไอคอนพื้นผิวรอน แจงเตอืนการหามสัมผสัชิ้นส วนของเครือ่งที่รอน

 

ไอคอนหาม แสดงการหามดําเนินการ

ตัวหนา แบบอักษรตัวหนา แสดงปุมบนแผงควบคุมของเครื่องพมิพหรือหนาจอคอมพิวเตอร
ตวัเอียง แบบอักษรตัวเอียง เนนประเด็นสําคัญหรอืแนะนําให คุณอานหวัขอที่เกี่ยวของ

Courier New แบบอักษร Courier New ใชกับขอความท่ีแสดงบนหนาจอแสดงผลแบบ LCD 
ของเครือ่ง
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การเขาถึงโปรแกรมอรรถประโยชนของ Brother (Windows®)

Brother Utilities  เปนตัวเปดใชแอพพลิเคชั่นท่ีชวยใหเขาถึงแอพพลิเคชั่นท้ังหมดของ Brother 
ท่ีติดตัง้อยูบนอุปกรณของคุณไดโดยสะดวก

a (Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008 และ 
Windows Server® 2008 R2)
คลิก  Start (เริม่) > All Programs (โปรแกรมท้ังหมด) > Brother >  Brother Utilities

(Windows® 8 และ Windows Server® 2012)

แตะหรอืคลิก  (Brother Utilities) บนหนาจอ Start (เริม่ตน) หรอืเดสกท็อป

(Windows® 8.1 และ Windows Server® 2012 R2)

เลื่อนเมาสของคณุไปที่มมุขวาลางของหนาจอ เร่ิม และคลิก  (ถาคณุกําลังใชอุปกรณระบบสัมผัส 
ใหรดูข้ึนจากดานลางของหนาจอ เร่ิม เพื่อแสดงหนาจอ โปรแกรม) เมือ่หนาจอ โปรแกรม ปรากฏข้ึน 

ใหแตะหรอืคลกิ  (Brother Utilities)

b เลือกเครื่องของคุณ
 

c เลือกการทํางานท่ีคุณตองการใช
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1

เก่ียวกับเคร่ืองพิมพนี้ 1

มุมมองจากดานหนาและดานหลัง 1

 

1 แผนรองถาดกระดาษของถาดรองรับเอกสารออกแบบควำหนา (แผนรองถาดกระดาษ)

2 แผงควบคุมพรอมหนาจอแสดงผลแบบ LCD

3 อินเตอรเฟสการพมิพโดยตรงจาก USB

4 ปุมปลอยฝาครอบดานหนา

5 ฝาครอบดานหนา

6 ถาดใสกระดาษ

7 ถาดรองรบัเอกสารออกแบบคว่ําหนา

8 ถาดปอนกระดาษอเนกประสงค (ถาด MP)

9 ฝาครอบดานหลงั (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา เมือ่เปดฝา)

10 อุปกรณเชื่อมตอไฟ AC

11 อุปกรณเชื่อมตอ USB

12พอรต 10BASE-T/100BASE-TX

หมายเหตุ
ภาพประกอบสวนใหญในคูมอืผูใชนี้เปนรุน HL-L8350CDW

 

วิธกีารพิมพ 1

1

2

10
3

4

5

7

6 8

9

11

12



วิธีการพิมพ 

2

1
กระดาษและส่ือสิ่งพิมพอื่นๆ ท่ีใชรวมกับเคร ื่องพิมพได 1

คุณภาพการพิมพอาจแตกตางกนัข้ึนอยูกับชนิดของกระดาษที่คุณใช

ชนิดของส่ือส่ิงพมิพท่ีคณุสามารถใชรวมกับเครื่องพิมพไดมีดงัตอไปนี้ กระดาษธรรมดา กระดาษชนิดบาง 
กระดาษชนิดหนา กระดาษชนิดหนาพิเศษ กระดาษปอนด กระดาษรีไซเคิล ฉลาก ซองจดหมาย หรือกระดาษเคลือบมัน 
(ดูท่ี ส่ือส่ิงพิมพ uu หนา 206)
เพื่อใหไดคุณภาพการพมิพท่ีดท่ีีสุด ทําตามคําแนะนําดานลางนี้:
 หามบรรจุกระดาษตางชนิดในถาดใสกระดาษพรอมก ัน เนื่องจากอาจทําใหกระดาษติดหรือการปอนกระดาษผิดพลาด

 เพื่อใหผลการพิมพถูกตอง 
คุณตองเลอืกขนาดกระดาษในซอฟตแวรแอพพลิเคชั นของคุณเปนขนาดเดียวกันกับกระดาษในถาด

 หลีกเลีย่งการสัมผัสพื้นผวิกระดาษสวนท่ีพมิพ หลังจากพมิพออกทันที
 กอนซื้อกระดาษจํานวนมาก 
ทดลองใสกระดาษจํานวนเล็กนอยเพื่อตรวจสอบวากระดาษที่ใชเหมาะสมในการใชงานกับเครือ่ง

ชนิดและขนาดกระดาษ 1

เครือ่งพิมพจะปอนกระดาษจากถาดกระดาษมาตรฐาน ถาดปอนกระดาษอเนกประสงค 
หรอืถาดปอนกระดาษเสรมิดานลางท่ีไดรับการต ิดตัง้ไว
ชื่อถาดกระดาษในไดรเวอรเครื่องพมิพและในคูมือนี้มีดงันี้:

1 ขนาดของ Folio คือ 215.9 x 330.2 มม.
2 บรรจุกระดาษเคลือบมันเพียงหน่ึงแผนในถาด MP

สําหรับขอกําหนดกระดาษทั้งหมด ส่ือส่ิงพมิพ uu หนา 206.

ถาด ชื่อ

ถาดใสกระดาษ ถาดที่ 1

ชุดถาดปอนกระดาษเสริมดานลาง ถาดท่ี 2

ถาดปอนกระดาษอเนกประสงค ถาด MP

ความจุของถาดใสกระดาษ

ขนาดกระดาษ ชนิดของกระดาษ จํานวนแผน

ถาดใสกระดาษ 
(ถาดที่ 1)

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

กระดาษธรรมดา 
กระดาษชนิดบางและ 
กระดาษรีไซเคิล

สูงสุด 250 แผน

80 แกรม

ถาดปอนกระดาษอเนก
ประสงค  (ถาด MP)

ความกวาง: 
76.2 ถึง 215.9 มม.

ความยาว: 
127 ถึง 355.6 มม.

กระดาษธรรมดา กระดาษชนิดบาง 
กระดาษชนิดหนา 
กระดาษชนิดหนาพเิศษ 
กระดาษรไีซเคลิ กระดาษปอนด 
ฉลาก ซองจดหมาย 
ซองจดหมายชนิดบาง 
ซองจดหมายชนิดหนา 
และกระดาษเคลือบมัน 2

สูงสุด 50 แผน

80 แกรม

ซองจดหมาย 3 ซอง

กระดาษเคลือบมัน 1 แผน

ถาดปอนกระดาษเสริม
ดานลาง  (ถาดที่ 2)

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

กระดาษธรรมดา 
กระดาษชนิดบางและ 
กระดาษรีไซเคิล

สูงสุด 500 แผน

80 แกรม
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1
ขอกําหนดกระดาษท่ีแนะนําใหใช 1

ขอกําหนดกระดาษที่เหมาะสําหรบัใชรวมกับเครือ่งพมิพนี้มดีังนี้:

 ใชกระดาษธรรมดาที่เหมาะสําหรับใชกับเครือ่งพ ิมพเลเซอรในงานถายเอกสาร

 ใชกระดาษหนา 75 ถึง 90 แกรม

 ใชกระดาษตามแนวที่มีคา Ph เปนกลาง และมีปริมาณความชื้นประมาณ 5%

 เครือ่งพิมพนี้สามารถใชกระดาษรไีซเคลิที่ตรงตามขอกําหนดจากมาตรฐาน DIN 19309

(กอนบรรจุกระดาษในเครื่องพมิพนี้ ใหดู ขอมูลสําคัญในการเลอืกกระดาษของคณุ uu หนา 210)

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 ตํ่ากวา 23 wt%

ความขาว สูงกวา 80%

ความทึบแสง สูงกวา 85%
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1
การจัดการและการใชกระดาษแบบพิเศษ 1

เครือ่งพิมพนี้ออกแบบมาใหทํางานไดดีกับชนิดกระดาษถายสําเนาและกระดาษปอนด อยางไรกต็าม 
ความแตกตางของกระดาษบางชนิดอาจสงผลตอคุณภาพการพิมพหรอืการจัดการกระดาษ 
ทดสอบตัวอยางกระดาษกอนซื้อกระดาษทุกครัง้เพ ื่อใหมั่นใจในคุณภาพการพิมพท่ีตองการ 
จัดเก็บกระดาษในกลองบรรจุกระดาษและปดกลองใหสนิท จดัเก็บกระดาษบนพืน้ราบเรียบและหางจากความชื้น 
แสงแดดสองตรงและความรอน

ทําตามคําแนะนําท่ีสําคัญตอไปน้ีเมือ่เลือกกระดาษ:

 อยาใชกระดาษอิงคเจท็เน่ืองจากอาจทําใหกระดาษติดหรือทําใหเครือ่งพิมพเกิดความเสียหาย

 กระดาษที่นํากลบัมาใชใหมตองใชน้ําหมึกที่ทนตออุณหภมูิการทํางานของตัวทําความรอนของเครือ่งที่ 200 C ได

 หากคณุใชกระดาษปอนด กระดาษผิวหยาบ หรอืกระดาษที่มีรอยยนหรือรอยยับ 
คุณภาพของกระดาษในการพิมพอาจลดลง

ชนิดของกระดาษที่ควรหลีกเลีย่ง 1

ขอควรจํา
กระดาษบางชนิดอาจมีคณุภาพต าหรอือาจทําใหเครือ่งพิมพเกิดความเสียหาย

หามใชกระดาษตอไปนี้:

• กระดาษที่มีลวดลายมาก

• กระดาษที่เรยีบลืน่หรือมนัเงาเกินไป

• กระดาษที่มวนหรือมรีอยพับ
 

1 กระดาษที่มวน 2 มม. ขึ้นไปอาจทําใหกระดาษติด

• กระดาษที่มีการเคลือบผิวหรอืกระดาษที่มกีารตกแตงทางเคมี

• กระดาษที่ขาด มีรอยยับหรือรอยพับ

• กระดาษที่มีน้ําหนักเกินกวาขอกําหนดในคูมอืน ี้

• กระดาษที่เย็บดวยลวดเย็บกระดาษ

• กระดาษที่มีหวัจดหมายที่ใชสียอมอุณหภูมิต่ําหรอืมีการถายภาพดวยความรอน

• กระดาษตอเนื่องหรือไมมคีารบอน

• กระดาษที่ออกแบบสําหรบัการพิมพอิงคเจ็ท

หากคณุใชชนิดของกระดาษตามรายการขางตน อาจสงผลใหเครือ่งพมิพเกิดความเสียหาย 
ความเสียหายนี้ไมอยูภายใตการรบัประกันหรือขอตกลงของเกีย่วกับการใหบรกิารของ Brother

 

1

1
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1
ซองจดหมาย 1

ซองจดหมายสวนใหญสามารถใชงานไดกับเครือ่งพ ิมพของคณุ อยางไรก็ตาม 
ซองจดหมายบางชนิดอาจประสบปญหาการปอนและคุณภาพการพิมพเนื่องจากวธิีการผลิต 
ซองจดหมายควรมขีอบตรงและรอยพับเรยีบรอย ซองจดหมายควรจะแบนราบ ไมโปงพองหรือบอบบางจนเกินไป 
ควรใชงานเฉพาะซองจดหมายคุณภาพดีจากผูจําหนายที่มคีวามเขาใจวาคุณจะใชซองจดหมายนั้นกบัเครื่องเลเซอร

ขอแนะนําใหทดสอบพิมพซองจดหมายเพื่อใหมั่นใจวาคุณภาพการพมิพท่ีไดเปนท่ีนาพึงพอใจ

ชนิดของซองจดหมายท่ีควรหลกีเลีย่ง 1

ขอควรจํา
หามใชซองจดหมายตอไปนี้:

• ซองจดหมายที่ขาด มวน มีรอยยนหรือผดิรูป

• ซองจดหมายที่มันเงาหรอืมีลวดลายมากเกินไป

• ซองจดหมายที่ติดหมุด เย็บดวยลวดเย็บกระดาษ มีการยึดหรอืผูกดวยเชือก

• ซองจดหมายแบบลอกแถบกาว

• ซองจดหมายที่โปงพอง

• ซองจดหมายที่มีรอยยับชัดเจน

• ซองจดหมายที่มีตัวนูน (มีอักษรนูนประทับบนซอง)

• ซองจดหมายที่ผานการพิมพดวยเครื่องพมิพเลเซอรแลว

• ซองจดหมายที่ผานการพิมพดานในแลว

• ซองจดหมายที่ไมสามารถจัดเรียงใหเปนระเบียบเมือ่วางซอนกัน

• ซองจดหมายที่ผลิตจากกระดาษที่มีน้ําหนักมากกวาขอกําหนดนํ้าหนักกระดาษที่สามารถใชรวมกับเครือ่งพิมพได

• ซองจดหมายที่มีขอบบิดเบ้ียวหรือไมเปนทรงส่ีเหลี่ยมเสมอกัน

• ซองจดหมายแบบมีชอง มีรู มีรอยตัด หรือถูกเจาะร ู

• ซองจดหมายที่มีแถบกาวสําหรับลอกปดซอง ดังแสดงในภาพดานลาง
 

• ซองจดหมายแบบสองปากซอง ดังแสดงในภาพดานลาง
 



วิธีการพิมพ 

6

1
• ซองจดหมายที่ปากซองแบบซีลปดไมพบัลงขณะซ้ือ

• ซองจดหมายที่มุมซองแตละดานพับเขา ดังแสดงในภาพดานลาง
 

หากคณุใชชนิดของซองจดหมายตามรายการขางตน อาจสงผลใหเครื่องพิมพเกิดความเสียหาย 
ความเสียหายนี้อาจไมอยูภายใตการรับประกันหรอืขอตกลงเกี่ยวกับการใหบริการของ Brother

 

ฉลาก 1

ฉลากสวนใหญสามารถใชงานไดกับเครื่องพิมพของคุณ ฉลากควรมีแถบกาวแบบอะคริลิก 
เนื่องจากวสัดนุี้จําเปนตองทนตออุณหภมูิสูงในชุดทําความรอนได แถบกาวของฉลากตองไมสัมผัสกบัสวนใดๆ 
ของเครือ่ง เนื่องจากอาจเปนสาเหตทํุาใหสวนของฉลากติดกับชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) หรือลกูกลิ ง 
จนสงผลใหฉลากตดิและคุณภาพการพิมพลดลง ท้ังน ี้ ตองไมมสีวนกาวเปดออกระหวางฉลาก 
จัดวางฉลากใหเหมาะสมเพือ่ใหครอบคลุมความยาวและความกวางของกระดาษท้ังหมด 
การใชฉลากที่มีพื้นท่ีวางอาจสงผลใหฉลากลอกหลุดออกและทําใหเกิดฉลากตดิแนนหรือเกดิปญหาในการพมิพ

ฉลากทุกชนิดที่ใชกับเครื่องพิมพนี้ตองทนตออุณหภูมิ 200 C ภายในระยะเวลา 0.1 วินาทีได

ชนิดของฉลากที่ควรหลีกเลี่ยง 1

หามใชฉลากท่ีขาด มวน มีรอยยนหรือผดิรูป
 

ขอควรจํา
• หามปอนแผนฉลากท่ีใชแลวบางสวนหรือแผนกระดาษฉลากที่ลอกฉลากแลว 
เนื่องจากอาจทําใหเครื่องพิมพเกิดความเสียหาย

• หามนําฉลากที่ใชแลวมาใชใหมหรอืใสฉลากทีใ่ชแลวหรือมบีางฉลากถูกลอกออกแลวบนแผนฉลาก

• แผนฉลากตองมีน้ําหนักไมเกินขอกําหนดนํ้าหนักกระดาษที่อธิบายไวในคูมือผูใชนี้ 
ฉลากที่มนี้ําหนักเกินขอกําหนดอาจไมสามารถปอนเขาเครือ่งพิมพไดหรืออาจเกิดการผิดพลาดในการพมิพ 
และอาจทําใหเครื่องพมิพเกดิความเสียหาย
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1
บริเวณที่ไมสามารถพมิพไดเม่ือพิมพจากคอมพ ิวเตอร 1

ภาพตัวอยางทางดานลาง จะแสดงใหคุณทราบถึงบร ิเวณสูงสุดที่ไมสามารถทําการพิมพได 
บรเิวณที่ไมสามารถพมิพไดอาจแตกตางกันข้ึนอยูกับขนาดกระดาษหรือการตัง้คาในแอพพลิเคช ันท่ีคณุใช

 การใชงาน ขนาดเอกสาร ดานบน (1)

ดานลาง (3)

ดานซาย (2)

ดานขวา (4)

พมิพ Letter 4.23 มม. 4.23 มม.

A4 4.23 มม. 4.23 มม.

Legal 4.23 มม. 4.23 มม.

1

3

2 4
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การบรรจุกระดาษ 1

การบรรจุกระดาษและสื่อสิ่งพมิพ 1

เครือ่งพิมพสามารถปอนกระดาษจากถาดกระดาษมาตรฐาน ถาดปอนกระดาษอเนกประสงค 
หรอืถาดปอนกระดาษเสรมิดานลาง

เมื่อคณุบรรจุกระดาษในถาดใสกระดาษ โปรดสังเกตดงันี้:

 หากซอฟตแวรแอพพลเิคชั่นของคุณสนับสนุนการเล ือกขนาดกระดาษจากเมนูการพิมพ 
คุณสามารถเลือกขนาดกระดาษจากซอฟตแวรไดหากซอฟตแวรแอพพลิเคชั่นไมสนับสนุนการเลือกขนาดกระดาษ 
คุณสามารถตัง้คาขนาดกระดาษในไดรเวอรเครือ่งพิมพหรือโดยใชปุมบนแผงควบคุมได

การบรรจุกระดาษในถาดกระดาษมาตรฐานและถาดปอนกระดาษเสริมดานลาง 1

บรรจกุระดาษไดสูงสุด 250 แผนในถาดกระดาษมาตรฐาน (ถาดท่ี 1) คุณยังสามารถบรรจกุระดาษไดสูงสุด 500 
แผนในถาดปอนกระดาษเสรมิดานลางดวย (ถาดที่ 2) 
สามารถบรรจุกระดาษไดสูงสุดถึงระดับเครือ่งหมายแสดงจํานวนกระดาษสูงสุด ( ) 
ซึ่งแสดงอยูทางดานขวาของถาดใสกระดาษ (สําหรบักระดาษท่ีแนะนําใหใช ดูท่ี กระดาษและสื่อส่ิงพิมพอื่นๆ 
ท่ีใชรวมกับเครือ่งพิมพได uu หนา 2)

การพิมพบนกระดาษธรรมดา กระดาษชนิดบางหรือกระดาษรีไซเคลิจากถาด 1 และถาด 2 1

a ดึงถาดใสกระดาษแยกออกจากเครื่อง
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1
b ในขณะที่กดคันปลดแครปรบักระดาษสีฟา (1) ใหเลื อนแครปรบักระดาษใหพอดีกับกระดาษที่คุณบรรจ ุเขาในถาด 

ตรวจสอบใหแนใจวารองนํายึดอยูในชองเสียบแนนดีแลว
 

c คลี่กระดาษที่ตัง้ซอนออกเปนรปูพดัเพือ่ปองกันกระดาษตดิและปอนกระดาษผิดพลาด
 

1
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1
d บรรจกุระดาษในถาดและตรวจสอบใหแนใจวา:

 กระดาษอยูต่ํากวาเครื่องหมายแสดงจํานวนกระดาษสูงสุด ( ) (1)

การใสกระดาษจํานวนมากเกินไปในถาดใสกระดาษจะส งผลใหเกิดปญหากระดาษติด

 คว่ํากระดาษดานท่ีจะพิมพลง

 แครปรับกระดาษสัมผัสกบัดานขางของกระดาษเพ ือใหปอนกระดาษไดอยางถูกตอง
 

e เสียบถาดใสกระดาษกลบัเขาในเครื่องพมิพใหแนน 
ตรวจสอบใหแนใจวาเสียบถาดกระดาษเขาในเครือ่งโดยสมบูรณแลว

f ยกแผนรองกระดาษ (1) ข้ึนเพื่อปองกันไมใหกระดาษเลื่อนออกจากถาดรองรับเอกสารออกแบบคว่ําหนา 
หรอืหยิบกระดาษแตละแผนออกทันทีท่ีออกจากเคร ื่องพิมพ
 

1

1
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1
g เปลี่ยนการตัง้คาไดรเวอรเครือ่งพิมพสําหรับระบบปฏิบัติการของคุณ (สําหรับรายละเอียด 

ดูท่ี บทท่ี 2: ไดรเวอรและซอฟตแวร)

เลือกตวัเลือกที่คณุตองการจากรายการแบบดึงลงแตละรายการตอไปน้ี:

 ขนาดกระดาษ

A4

Letter

ลีกัล

Executive

A5

JIS B5

Folio

A5 ขอบยาว

A6

สําหรับขนาดกระดาษที่สามารถใชได ดท่ีู ชนิดและขนาดกระดาษ uu หนา 2

 ชนิดกระดาษ

กระดาษธรรมดา

กระดาษบาง

กระดาษรีไซเคิล

 แหลงกระดาษ

ถาด 1

ถาด 2 (ถาม)ี

สําหรับการตั้งคาอื่นๆ ดูท่ี บทท่ี 2: ไดรเวอรและซอฟตแวร

หมายเหตุ
ชื่อตัวเลือกในรายการแบบดึงลงอาจแตกตางกันขึ นอยูกับระบบปฏิบัติการและเวอรชั่นของระบบปฏิบัติการของคุณ

 

h สงงานพมิพไปยังเครื่องพมิพ
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1
การบรรจุกระดาษในถาดปอนกระดาษอเนกประสงค (ถาด MP) 1

คุณสามารถบรรจุซองจดหมายไดสูงสุดสามซอง กระดาษเคลอืบมนัหน่ึงแผน ส่ือส่ิงพิมพพิเศษอื่นๆ 
หรอืกระดาษธรรมดาไดสูงสุด 50 แผนในถาด MP ใชถาดนี้เพื่อพิมพบนกระดาษชนิดหนา กระดาษปอนด ฉลาก 
ซองจดหมาย หรอืกระดาษเคลือบมัน (สําหรับกระดาษท ี่แนะนําใหใชดูท่ี กระดาษและสื่อส่ิงพมิพอืน่ๆ 
ท่ีใชรวมกับเครือ่งพิมพได uu หนา 2)

การพิมพบนกระดาษธรรมดา กระดาษชนิดบาง กระดาษร ีไซเคลิ กระดาษปอนด 
หรือกระดาษเคลือบมันจากถาด MP 1

หากคณุประสบปญหากระดาษติดหรือปญหาการพิมพเมื่อใชกระดาษเคลือบมัน ใหไปท่ีหนา 15 
และพิมพเมื่อฝาครอบดานหลังเปดลง

a เปดถาด MP และคอยๆ ลดถาดลง
 

b ดึงแผนรองถาด MP (1) ออกมา และกางสวนขยายแผนรองถาด (2) ออกมา
 

2
1
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1
c บรรจกุระดาษในถาด MP และตรวจสอบใหแนใจวา:

 กระดาษอยูต่ํากวาแถบแสดงจํานวนกระดาษสูงสุด (1)

 ขอบนําของกระดาษ (ดานบนของกระดาษ) อยูในตําแหนงระหวางลูกศร  และ  (2)

 ดานท่ีจะพมิพตองหงายหนาข้ึนโดยใหขอบนําเข าไปกอน

 แครปรับกระดาษสัมผัสกบัดานขางของกระดาษเพ ือใหปอนกระดาษไดอยางถูกตอง
 

หมายเหตุ
เมื่อคณุใชกระดาษเคลือบมัน ใหบรรจุกระดาษเพยีงครั้งละหนึ่งแผนในถาด MP เพื่อปองกันกระดาษต ิด

 

d ยกแผนรองกระดาษขึ้นเพื่อปองกันไมใหกระดาษเลื่อนออกจากถาดรองรบัเอกสารออกแบบคว่ําหนา 
หรอืหยิบกระดาษแตละแผนออกทันทีท่ีออกจากเคร ื่องพิมพ
 

1
2
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1
e เปลี่ยนการตัง้คาไดรเวอรเครือ่งพิมพสําหรับระบบปฏิบัติการของคุณ (สําหรับรายละเอียด 

ดูท่ี บทท่ี 2: ไดรเวอรและซอฟตแวร)

เลือกตวัเลือกที่คณุตองการจากรายการแบบดึงลงแตละรายการตอไปน้ี:

 ขนาดกระดาษ

A4

Letter

ลีกัล

Executive

A5

A5 ขอบยาว

A6

B5

JIS B5

3 x 5

Folio

ขนาดกระดาษที่กําหนดเอง 1

1 คุณสามารถกําหนดขนาดกระดาษตามท่ีตองการไดโดยเลือก ผูใชกําหนด... ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ Windows® 
PostScript Custom Page Size ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ BR-Script สําหรับ Windows® หรือ Manage Custom Sizes... 
(จัดการขนาดกระดาษท่ีกําหนดเอง...) ในไดรเวอรเครื องพิมพแม็คอินทอช

สําหรับขนาดกระดาษที่สามารถใชได ดท่ีู ชนิดและขนาดกระดาษ uu หนา 2

 ชนิดกระดาษ

กระดาษธรรมดา

กระดาษบาง

กระดาษรีไซเคิล

กระดาษปอนด

กระดาษแบบมันวาว

 แหลงกระดาษ

ถาดปอนกระดาษเอนกประสงค (MP Tray)

สําหรับการตั้งคาอื่นๆ ดูท่ี บทท่ี 2: ไดรเวอรและซอฟตแวร

หมายเหตุ
ชื่อตัวเลือกในรายการแบบดึงลงอาจแตกตางกันขึ นอยูกับระบบปฏิบัติการและเวอรชั่นของระบบปฏิบัติการของคุณ

 

f สงงานพมิพไปยังเครื่องพมิพ
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1
การพิมพบนกระดาษชนิดหนา ฉลาก และซองจดหมายจากถาด MP 1

เมื่อฝาครอบดานหลัง (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา) ถูกดึงลง 
เครือ่งพิมพจะมีแนวการเคลือ่นท่ีของกระดาษเป ็นแนวตรงจากถาด MP ไปสูดานหลังของตัวเครื่อง 
ใชถาดปอนกระดาษและวิธีรับเอกสารออกนี้เมื่อคณุพิมพบนกระดาษชนิดหนา ฉลาก หรอืซองจดหมาย 
(สําหรับกระดาษที่แนะนําใหใช ดูท่ี กระดาษและสื่อส่ิงพิมพอื่นๆ ท่ีใชรวมกบัเคร ื่องพมิพได uu หนา 2 และ 
ซองจดหมาย uu หนา 5)

กอนบรรจกุระดาษ ใหกดที่มุมและดานขางของซองจดหมายใหแบนราบท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได
 

a เปดฝาครอบดานหลัง (ถาดรองรบัเอกสารออกแบบหงายหนา)
 

b (สําหรับการพิมพซองจดหมายเทาน้ัน)
ดึงคนัโยกสีเทาท้ังสองคันท่ีอยูดานซายและดานขวาลงเขาหาตัวคณุ ดงัแสดงในภาพประกอบนี้
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1
c เปดถาด MP และคอยๆ ลดถาดลง

 

d ดึงแผนรองถาด MP (1) ออกมา และกางสวนขยายแผนรองถาด (2) ออกมา
 

e บรรจกุระดาษ ฉลาก หรือซองจดหมายในถาด MP และตรวจสอบใหแนใจวา:

 ซองจดหมายในถาด MP มีจํานวนไมเกินสามซอง

 กระดาษ ฉลาก หรือซองจดหมายอยูต่ํากวาแถบแสดงจำนวนกระดาษสูงสุด (1)

 ขอบนําของกระดาษ (ดานบนของกระดาษ) อยูในตําแหนงระหวางลูกศร  และ  (2)

 ดานท่ีจะพมิพหงายหนาข้ึน
 

2
1

1
2
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1
f เปลี่ยนการตัง้คาไดรเวอรเครือ่งพิมพสําหรับระบบปฏิบัติการของคุณ (สําหรับรายละเอียด 

ดูท่ี บทท่ี 2: ไดรเวอรและซอฟตแวร)

เลือกตวัเลือกที่คณุตองการจากรายการแบบดึงลงแตละรายการตอไปน้ี:

 ขนาดกระดาษ

สําหรับการพิมพกระดาษชนิดหนาหรือฉลาก

A4

Letter

ลีกัล

Executive

A5

A5 ขอบยาว

A6

B5

JIS B5

3 x 5

Folio

ขนาดกระดาษที่กําหนดเอง 1

สําหรับการพิมพซองจดหมาย

Com-10

DL

C5

Monarch

ขนาดกระดาษที่กําหนดเอง 1

1 คุณสามารถกําหนดขนาดกระดาษตามท่ีตองการไดโดยเลือก ผูใชกําหนด... ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ Windows® 
PostScript Custom Page Size ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ BR-Script สําหรับ Windows® หรือ Manage Custom Sizes... 
(จัดการขนาดกระดาษท่ีกําหนดเอง...) ในไดรเวอรเครื องพิมพแม็คอินทอช

สําหรับขนาดกระดาษที่สามารถใชได ดท่ีู ชนิดและขนาดกระดาษ uu หนา 2
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1
 ชนิดกระดาษ

สําหรับการพิมพกระดาษชนิดหนา

กระดาษหนา

กระดาษท่ีมีความหนามาก

สําหรับการพิมพฉลาก

ฉลาก

สําหรับการพิมพซองจดหมาย

ซองจดหมาย

ซองชนิดบาง

ซองชนิดหนา

 แหลงกระดาษ

ถาดปอนกระดาษเอนกประสงค (MP Tray)

สําหรับการตั้งคาอื่นๆ ดูท่ี บทท่ี 2: ไดรเวอรและซอฟตแวร

หมายเหตุ
• ชื่อตัวเลือกในรายการแบบดึงลงอาจแตกตางกันขึ นอยูกับระบบปฏิบัติการและเวอรชั่นของระบบปฏิบัติการของคุณ

• เมื่อคณุใช Envelope #10 ใหเลือก Com-10 (สําหรบั Windows®) หรอื Envelope #10 (สําหรับแมค็อินทอช) 
จากรายการแบบดงึลงของ ขนาดกระดาษ

• สําหรับซองจดหมายอื่นๆ ท่ีไมอยูในรายการในไดรเวอรเครือ่งพิมพ เชน Envelope #9 หรอื Envelope C6 ใหเลือก 
ผูใชกําหนด... (สําหรบัไดรเวอรเครือ่งพิมพ Windows®) PostScript Custom Page Size 
(สําหรับไดรเวอรเครือ่งพิมพ BR-Script สําหรับ Windows®) หรือ Manage Custom Sizes... 
(จดัการขนาดกระดาษที่กําหนดเอง...) (สําหรับไดรเวอรเครื่องพิมพแม็คอินทอช)

 

g สงงานพมิพไปยังเครื่องพมิพ

หมายเหตุ
• นําซองจดหมายแตละซองออกทันทีท่ีพิมพออกมา 
การปลอยใหซองจดหมายวางซอนกันอาจทําใหกระดาษติดหรือมวน

• หากซองจดหมายหรือกระดาษชนิดหนามีรอยเปอนในระหวางการพมิพ ใหตัง้คา ชนิดกระดาษ เปน ซองชนิดหนา 
หรือ กระดาษที่มีความหนามาก เพื่อเพิม่อุณหภูมกิารยึดติด

• หากซองจดหมายมรีอยยับหลังจากพิมพออกมา ดูท่ี การปรบัปรงุคณุภาพการพมิพ uu หนา 194

• หากกระดาษชนิดหนาของคุณมวนงอในระหวางการพิมพ ใหบรรจุกระดาษเพียงครัง้ละหนึ่งแผนในถาด MP

• รอยตอของซองจดหมายที่ซีลปดมาโดยผูผลิตควรแนนหนา

• ทุกดานของซองจดหมายควรถูกพับอยางถูกตองโดยไมมรีอยยนหรอืรอยยับ
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1
h (สําหรับการพิมพซองจดหมายเทาน้ัน)

เมื่อการพิมพเสร็จส้ินแลว ใหตัง้คาใหมสําหรับคนัโยกสีเทาท้ังสองคันโยกที่คุณดึงลงในข้ันตอน b 
กลับสูตําแหนงเดิม

i ปดฝาครอบดานหลัง (ถาดรองรบัเอกสารออกแบบหงายหนา)
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1
การพิมพ 2 ดาน 1

ไดรเวอรเครื่องพิมพท่ีใหมาสามารถเปดใชงานการพิมพ 2 ดานไดท้ังหมด (ผูใช Windows®) 
สําหรับขอมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับวิธกีารเลอืกการตัง้คา ใหดท่ีูขอความ ความชวยเหลือ ในไดรเวอรเครื่องพิมพ

คําแนะนําในการพมิพกระดาษแบบสองดาน 1

 หากกระดาษเปนชนิดบาง อาจเกิดรอยยน

 หากกระดาษถูกมวน ยืดกระดาษใหตรงและใสกลับเข าในถาดใสกระดาษ หากกระดาษยังคงมวนอยู 
เปลีย่นกระดาษใหม

 หากปอนกระดาษเขาไมถูกตอง อาจทําใหกระดาษมวนงอ หยิบกระดาษออกและยืดกระดาษใหตรง 
หากกระดาษยังคงมวนอยู เปลี่ยนกระดาษใหม

 เมื่อคณุใชการตัง้คาการพิมพ 2 ดานดวยตนเอง อาจเกิดปญหากระดาษตดิหรอืคุณภาพการพมิพต่ํา (หากกระดาษติด 
ดูท่ี กระดาษตดิ uu หนา 178 หากคุณประสบปญหาเก่ียวกับคุณภาพการพิมพ  ดท่ีู การปรบัปรงุคณุภาพการพมิพ 
uu หนา 194)

หมายเหตุ
ตรวจสอบใหแนใจวาเสียบถาดใสกระดาษเขาในเครื่องโดยสมบูรณแลว
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1
การพิมพ 2 ดานอัตโนมัติ 1

หากคณุใชไดรเวอรเครื่องพิมพแม็คอินทอช ดูที  การพมิพ 2 ดาน uu หนา 75

การพิมพ 2 ดานอัตโนมัติโดยใชไดรเวอรเคร่ืองพมิพ Windows®
1

a เปลี่ยนการตัง้คาไดรเวอรเครือ่งพิมพสําหรับระบบปฏิบัติการของคุณ (สําหรับรายละเอียด 
ดูท่ี บทท่ี 2: ไดรเวอรและซอฟตแวร)

เลือกตวัเลือกที่คณุตองการจากรายการแบบดึงลงแตละรายการตอไปน้ี:
 ขนาดกระดาษ

A4

 ชนิดกระดาษ
กระดาษธรรมดา
กระดาษรีไซเคิล
กระดาษบาง
กระดาษเคลือบมัน (ถาด MP เทาน้ัน)

 แหลงกระดาษ
ถาด 1
ถาดปอนกระดาษเอนกประสงค (MP Tray)
ถาด 2 (ถาม)ี

 2 หนา/จุลสาร (หนังสือเลมเล็ก)
2 หนา

 ชนิดการพมิพแบบ 2 หนา ใน การตั้งคาการพมิพแบบ 2 หนา

มีส่ีตัวเลอืกสําหรับแตละทิศทางการวางกระดาษพ ิมพ (ดู การพมิพ 2 ดาน/การพิมพจุลสาร (หนังสือเลมเล็ก) 
uu หนา 38)

 การเขาเลมแบบออฟเซ็ท ใน การตั้งคาการพมิพแบบ 2 หนา

กําหนดระยะออฟเซ็ตสําหรับการเขาเลม (ดู การพิมพ 2 ดาน/การพมิพจุลสาร (หนังสือเลมเล็ก) uu หนา 38)

หมายเหตุ
• หามใชกระดาษปอนด

• ชื่อตัวเลือกในรายการแบบดึงลงอาจแตกตางกันขึ นอยูกับระบบปฏิบัติการและเวอรชั่นของระบบปฏิบัติการของคุณ
 

สําหรับการตั้งคาอื่นๆ ดูท่ี บทท่ี 2: ไดรเวอรและซอฟตแวร

b สงงานพมิพไปยังเครื่องพมิพ เครื่องจะพมิพบนกระดาษสองดานโดยอัตโนมตัิ
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1
การพิมพ 2 ดานอัตโนมัติโดยใชไดรเวอรเคร่ืองพมิพ BR-Script สําหรับ Windows®

1

a เปลี่ยนการตัง้คาไดรเวอรเครือ่งพิมพสําหรับระบบปฏิบัติการของคุณ (สําหรับรายละเอียด 
ดูท่ี บทท่ี 2: ไดรเวอรและซอฟตแวร)

เลือกตวัเลือกที่คณุตองการจากรายการแบบดึงลงแตละรายการตอไปน้ี:

 ขนาดกระดาษ

A4

 ชนิดกระดาษ

กระดาษธรรมดา

กระดาษรีไซเคิล

กระดาษบาง

กระดาษเคลือบมัน (ถาด MP เทาน้ัน)

 แหลงกระดาษ

ถาด 1

ถาดปอนกระดาษเอนกประสงค (MP Tray)

ถาด 2 (ถาม)ี

 พิมพสองดาน

กลับดานตามแนวกวาง

กลับดานตามแนวยาว

 ลําดับหนา

เร่ิมจากหนาแรก

เร่ิมจากหนาสุดทาย

หมายเหตุ
• หามใชกระดาษปอนด

• ชื่อตัวเลือกในรายการแบบดึงลงอาจแตกตางกันขึ นอยูกับระบบปฏิบัติการและเวอรชั่นของระบบปฏิบัติการของคุณ
 

สําหรับการตั้งคาอื่นๆ ดูท่ี บทท่ี 2: ไดรเวอรและซอฟตแวร

b สงงานพมิพไปยังเครื่องพมิพ เครื่องจะพมิพบนกระดาษสองดานโดยอัตโนมตัิ
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1
การพิมพ 2 ดานดวยตนเอง 1

ไดรเวอรเครื่องพิมพ BR-Script สําหรับ Windows® ไมสนับสนุนการพิมพ 2 ดานดวยตนเอง

หากคณุใชไดรเวอรเครื่องพิมพแม็คอินทอช ดูที  การพมิพ 2 ดานดวยตนเอง uu หนา 75

การพิมพ 2 ดานดวยตนเองโดยใชไดรเวอรเคร่ืองพิมพ Windows®
1

a เปลี่ยนการตัง้คาไดรเวอรเครือ่งพิมพสําหรับระบบปฏิบัติการของคุณ (สําหรับรายละเอียด 
ดูท่ี บทท่ี 2: ไดรเวอรและซอฟตแวร)

เลือกตวัเลือกที่คณุตองการจากรายการแบบดึงลงแตละรายการตอไปน้ี:
 ขนาดกระดาษ
คุณสามารถใชกระดาษไดทุกขนาดตามท่ีกําหนดสําหร ับถาดท่ีคุณใช

 ชนิดกระดาษ
คุณสามารถใชส่ือส่ิงพิมพไดทุกชนิดที่กําหนดสําหรบัถาดท่ีคุณใช 
ยกเวนซองจดหมายและฉลากที่มีดานพิมพเพียงดานเดียว

 แหลงกระดาษ
ถาด 1
ถาดปอนกระดาษเอนกประสงค (MP Tray)
ถาด 2 (ถาม)ี

 2 หนา/จุลสาร (หนังสือเลมเล็ก)
2 หนา (กําหนดเอง)

 ชนิดการพมิพแบบ 2 หนา ใน การตั้งคาการพมิพแบบ 2 หนา
มีส่ีตัวเลอืกสําหรับแตละทิศทางการวางกระดาษพ ิมพ (ดู การพมิพ 2 ดาน/การพิมพจุลสาร (หนังสือเลมเล็ก) 
uu หนา 38)

 การเขาเลมแบบออฟเซ็ท ใน การตั้งคาการพมิพแบบ 2 หนา
กําหนดระยะออฟเซ็ตสําหรับการเขาเลม (ดู การพิมพ 2 ดาน/การพมิพจุลสาร (หนังสือเลมเล็ก) uu หนา 38)

สําหรับการตั้งคาอื่นๆ ดูท่ี บทท่ี 2: ไดรเวอรและซอฟตแวร

b สงงานพมิพไปยังเครื่องพมิพ เครื่องจะพมิพหนาท้ังหมดที่มีเลขหนาคูท่ีดานหนึ่งของกระดาษกอน จากนั้น ไดรเวอร 
Windows® จะแนะนํา (โดยแสดงขอความปอปอัพ) ใหคุณใสกระดาษอีกครั้งเพือ่พิมพหนาท่ีมีเลขหนาคี่

หมายเหตุ
กอนใสกระดาษอีกครั้ง ยืดกระดาษออกใหตรง ไมเชนน้ันกระดาษอาจติด 
ไมแนะนําใหใชกระดาษชนิดบางหรือหนามาก
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1
การพิมพจากแฟลชไดรฟ USB 
หรือกลองถายรูปดิจิตอลท่ีสนับสนุนการจัดเก็บขอมูลจํานวนมาก 1

ดวยคณุลักษณะ Direct Print คณุไมจําเปนตองใชคอมพิวเตอรสําหรับการพมิพ 
คุณสามารถพิมพโดยการแคเสียบแฟลชไดรฟ USB ของค ุณเขาในอินเตอรเฟส USB Direct ของเครื่องพมิพ 
คุณยังสามารถเชื่อมตอและพิมพโดยตรงจากกลองถายรปูท่ีตัง้คาเปนโหมด USB Mass Storage ไดดวย

คุณสามารถใชแฟลชไดรฟ USB ท่ีมีขอกําหนดดังตอไปนี้:

1 ไมสนับสนุนรูปแบบ NTFS

หมายเหตุ
• แฟลชไดรฟ USB บางชนิดไมสามารถใชงานรวมกับเคร ื่องพิมพนี้ได

• หากกลองถายรปูของคุณอยูในโหมด PictBridge คุณจะไมสามารถพมิพจากกลองนั้นได 
ดเูอกสารคูมือที่ใหมากับกลองถายรูปของคุณเพื่อสลับจากโหมด PictBridge 
เปนโหมดการจัดเก็บขอมูลจํานวนมาก (Mass Storage)

 

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
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1
การสรางไฟล PRN สําหรับการพมิพโดยตรง 1

หมายเหตุ
หนาจอในสวนน้ีอาจแตกตางกันข้ึนอยูกับแอพพลิเคชัน่และระบบปฏิบัติการของคณุ

 

a จากแถบเมนูของแอพพลิเคชั่น ไฟล แลวคลิก พิมพ

b เลือก Brother HL-XXXX Printer (1) และเลือกชองทําเครือ่งหมาย Print to file(พิมพไปท่ีแฟม) (2)  คลกิ 
พิมพ
 

c เลือกโฟลเดอรท่ีคุณตองการบันทึกไฟลและพิมพ ชื่อไฟลถาไดรับพรอมท
ถาคุณไดรับพรอมทใหใสชื่อไฟลเทาน้ัน 
คุณสามารถระบุโฟลเดอรท่ีคุณตองการบันทึกไฟล โดยการพิมพชื่อไดเรกทอรไีดดวย ตัวอยางเชน: 
C:\Temp\FileName.prn
ถาแฟลชไดรฟ USB เชื่อมตอกับคอมพิวเตอรของคุณ คุณสามารถบันทึกไฟลไปยังแฟลชไดรฟ USB นั้นโดยตรงได

2

1
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1
การพิมพโดยตรงจากแฟลชไดรฟ USB 
หรือกลองถายรูปดิจิตอลที่สนับสนุนการจัดเก็บขอมูลจํานวนมาก 1

หมายเหตุ
• ตรวจสอบใหแนใจวากลองถายรูปดิจิตอลของคุณเปดทํางาน

• กลองถายรูปดิจิตอลของคุณตองสลับจากโหมด PictBridge เปนโหมดการจัดเก็บขอมูลจํานวนมาก
 

a เชื่อมตอแฟลชไดรฟ USB หรอืกลองถายรปูดจิิตอลของคณุเขากบัอินเตอรเฟส USB Direct (1) 
ท่ีดานหนาของเครื่องพมิพ
หนาจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดงขอความ Checking Device (กําลงัตรวจสอบอุปกรณ)
 

 

หมายเหตุ
• เมื่อเครื่องอยูในโหมดพักลึก (Deep Sleep) หนาจอแสดงผลแบบ LCD จะไมแสดงขอมลูใดๆ 
แมวาคุณจะเชื่อมตอแฟลชไดรฟ USB เขากับอุปกรณเชื่อมตออินเตอรเฟส USB Direct ก็ตาม กดปุมใดๆ ของ เมนู 
เพื่อเรยีกคืนการทํางานของเคร่ืองพมิพ

• ถาเครื่องพมิพของคณุตัง้คาเปน Secure Function Lock On (เปด) คุณอาจไมสามารถเขาถึง Direct Print 
(uu คูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช) ได

 

1

1
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1
b กด a หรือ b  ( + หรือ -) เพื่อเลอืกชื่อโฟลเดอรหรือชื่อไฟลท่ีคุณตองการพมิพ

ถาคุณเลอืกชื่อโฟลเดอรแลว ใหกด OK(ตกลง) กด a หรอื b ( + หรอื -) เพือ่เลือกชื่อไฟล จากนั้นกด OK(ตกลง)

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

 

c เลือกทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปนี้:

 ถาตองการเปลี่ยนการตัง้คาปจจุบัน ใหไปท่ีข้ันตอน d

 ถาคุณไมตองการเปล่ียนการตัง้คาปจจุบัน ให กด Go(ไป) ไปท่ีข้ันตอน f

d กด a หรือ b ( + หรือ -) เพื่อแสดงการต้ังคาท่ีคุณตองการเปลีย่น จากนัน้กด OK(ตกลง) กด a หรือ b ( + หรือ -) 
เพื่อเลือกตัวเลอืกท่ีคุณตองการ จากนั้นกด OK(ตกลง)

หมายเหตุ
• คณุสามารถเลอืกการตัง้คาตอไปนี้:

Paper Size (ขนาดกระดาษ)

Media Type (ชนิดส่ือส่ิงพิมพ)

Multiple Page (หลายหนา)

Orientation (ทิศทางการวางกระดาษพมิพ)

2-sided (2 ดาน)

Collate (เรียงชดุ)

Tray Use (การใชถาด)

Print Quality (คุณภาพการพมิพ)

PDF Option (ตวัเลือก PDF)

Output Color (สีท่ีพิมพออกมา)

• การตั้งคาเหลาน้ีบางคาอาจไมปรากฏ ข้ึนอยูกับชนิดไฟล
 

e เลือกทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปนี้:

 ถาตองการเปลี่ยนการตัง้คาอื่น ใหทําซ้ําข้ันตอน d

 ถาคุณไมตองการเปล่ียนการตัง้คาอื่น ใหกด Go(ไป) และไปที่ข้ันตอน f

f กด a หรือ b ( + หรอื -) เพื่อปอนจํานวนสําเนาท่ีคุณตองการ



วิธีการพิมพ 

28

1
g กด OK(ตกลง) หรอื Go(ไป) เพือ่เริ่มการพมิพ

ขอควรจํา
• เพื่อปองกันความเสียหายท่ีอาจเกดิกับเครือ่งพิมพ 
หามเชือ่มตออุปกรณอื่นใดนอกเหนือจากกลองถ ายรูปดิจติอลหรือแฟลชไดรฟ USB เขาในอินเตอรเฟส USB 
Direct

• หามถอดแฟลชไดรฟ USB หรือกลองถายรูปดิจิตอลออกจากอินเตอรเฟส USB Direct 
จนกวาเครื่องพิมพจะพิมพเสร็จส้ินแลว

 

หมายเหตุ
คุณสามารถเปล่ียนการตั้งคาเริม่ตนสําหรบั Direct Print ไดโดยใชแผงควบคุม เมื่อเครือ่งพิมพไมไดอยูในโหมด 
Direct Print กด a หรือ b ( + หรอื -) เพือ่เขาสูเมนู Direct Print (การพมิพโดยตรง) (ดูท่ี Direct Print 
(การพิมพโดยตรง) uu หนา 103)
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2
ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ 2

ไดรเวอรเครื่องพิมพคือซอฟตแวรท่ีแปลขอมลูจากรปูแบบท่ีใชโดยคอมพวิเตอรเปนรูปแบบท่ีจําเปนตองใชกับเครื่องพมิพ
เฉพาะรุน โดยทั่วไป รปูแบบน้ีจะเปนภาษาอธบิายหนา (PDL)

ไดรเวอรเครื่องพิมพสําหรบัเวอรชั่นท่ีสนับสนุนของ Windows® และแม็คอนิทอช มอียูในแผนซีดรีอมที่ใหมา 
(Windows® เทาน้ัน) หรือในเว็บไซต Brother Solutions Center ท่ี http://solutions.brother.com/ 
ติดตั้งไดรเวอรโดยทําตามข้ันตอนในคูมือการติดตั้งเครือ่งอยางงาย 
ไดรเวอรเครื่องพิมพลาสุดสามารถดาวนโหลดได จากเว็บไซต Brother Solutions Center ท่ี:

 

 http://solutions.brother.com/
 

สําหรับ Windows®
2

 ไดรเวอรเครือ่งพิมพ Windows® (ไดรเวอรเครือ่งพิมพท่ีแนะนําสําหรบัเครื่องพ ิมพนี้) 

 ไดรเวอรเครือ่งพิมพ BR-Script (การจําลองภาษา PostScript® 3™) 1

1 ติดตั้งไดรเวอรโดยใชการติดตั้งแบบกําหนดเองจากแผนซีดีรอม

สําหรับแมค็อินทอช 1
2

 ไดรเวอรเครือ่งพิมพแมค็อินทอช (ไดรเวอรเคร ืองพิมพท่ีแนะนําสําหรับเครือ่งพิมพนี้)

 ไดรเวอรเครือ่งพิมพ BR-Script (การจําลองภาษา PostScript® 3™) 2

1 หากตองการดาวนโหลดไดรเวอรเคร่ืองพิมพสําหร ับแมค็อินทอช โปรดเขาไปท่ีหนารุนเคร่ืองพิมพของคุณท่ี http://solutions.brother.com/
2 สําหรับคําแนะนําในการติดตั้งไดรเวอร ใหเขาไปท ี่ http://solutions.brother.com/

สําหรับ Linux® 1 2
2

 ไดรเวอรเครือ่งพิมพ LPR

 ไดรเวอรเครือ่งพิมพ CUPS
1 สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมและการดาวนโหลดไดรเวอร เคร่ืองพิมพสําหรับ Linux โปรดเขาไปท่ีหนารุนเคร่ืองพิมพของคุณท่ี http://solutions.brother.com/ 

หรือใชลิงคในแผนซีดีรอมท่ีใหมา
2 อาจไมมีไดรเวอรใหมาหรืออาจรีลีสหลังจากท่ีเคร่ืองพิมพรุนของคุณออกสูตลาดแลว

ไดรเวอรและซอฟตแวร 2

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

การพิมพเอกสาร 2

เมื่อเครื่องพมิพไดรบัขอมูลจากคอมพิวเตอรของคณุ เครื่องจะเริม่พิมพโดยการดงึกระดาษจากถาดใสกระดาษ 
ถาดปอนกระดาษอเนกประสงค หรือถาดปอนกระดาษเสรมิดานลาง 
ถาดปอนกระดาษอเนกประสงคสามารถปอนกระดาษและซองจดหมายไดหลายชนิด (ดูท่ี ความจุของถาดใสกระดาษ 
uu หนา 2)

a จากแอพพลิเคชัน่ของคณุ เลอืกคําส่ังพิมพ
หากมไีดรเวอรเครือ่งพิมพอื่นติดตั้งอยูในคอมพิวเตอร ใหเลือก Brother HL-XXXX series (โดย XXXX 
คือชื่อรุนของคุณ) เปนไดรเวอรเครื่องพมิพของคุณจากเมนู พิมพ หรือ การตั้งคาการพมิพ 
ในซอฟตแวรแอพพลิเคชั่น แลวคลิก ตกลง หรอื พมิพ เพื่อเริ่มการพิมพ

b คอมพิวเตอรของคุณจะสงงานพิมพไปยังเครือ่งพ ิมพ ไฟ LED Data(ขอมูล) จะกะพริบและหนาจอแสดงผลแบบ 
LCD จะแสดง Printing (กําลงัพิมพ)

c เมื่อเครื่องพมิพพมิพงานท้ังหมดเสรจ็ส้ินแล ว ไฟ LED Data(ขอมูล) จะส้ินสุดการกะพริบ

หมายเหตุ
• เลือกขนาดกระดาษและทิศทางการวางกระดาษพิมพในซอฟตแวรแอพพลิเคชั่นของคุณ

• หากซอฟตแวรแอพพลเิคชันของคุณไมสนับสนุนขนาดกระดาษที่คุณกําหนดเอง 
เลือกขนาดกระดาษถัดไปท่ีใหญท่ีสุด

• จากนั้นปรับพื้นท่ีพิมพโดยเปลี่ยนระยะขอบขวาและซายในซอฟตแวรแอพพลิเคชันของคุณ
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2

การตั้งคาไดรเวอรเคร่ืองพิมพ 2

คุณสามารถเปลี่ยนการตัง้คาเครื่องพมิพตอไปนี้เมื่อพมิพจากคอมพวิเตอรของคุณ:

1 การพิมพ 2 ดานดวยตนเองไมสามารถใชไดกับไดรเวอรเคร่ืองพิมพ BR-Script สําหรับ Windows®

2 การพิมพจุลสาร (หนังสือเลมเล็ก) ไมสามารถใชไดกับไดรเวอรเคร่ืองพิมพแม็คอินทอช และไดรเวอรเคร่ืองพิมพ BR-Script สําหรับแม็คอินทอช

ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ 
Windows®

ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ 
BR-Script สําหรับ 
Windows®

ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ
แม็คอินทอช

ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ 
BR-Script 
สําหรับแม็คอินทอช

ขนาดกระดาษ     

ทิศทางการวางกระดาษพิมพ     

สําเนา     

ชนิดสื่อสิ่งพิมพ     

คุณภาพการพิมพ     

ประเภทเอกสาร  

สี/สีเดียว     

หลายหนา     

2 ดาน 1 / จุลสาร 
(หนังสือเลมเล็ก) 2

    

แหลงกระดาษ     

การยอ/ขยาย     

การพมิพกลับดาน    

ใชลายน้ํา  

การพมิพหัวกระดาษ-ทายกระดาษ  

โหมดรูปแบบการประหยัดผงหมึก 
(โทนเนอร)

    

การพมิพโดยการใชการรกัษาความปลอดภยั     

ผูดูแลระบบ  

การตรวจสอบ Authentication 
ของผูใช

 

การปรับแตงคาของสี  

เวลาพัก     

ปรับปรุงคุณภาพการพิมพ     

ขามหนาวาง   

พิมพขอความเปนสีดํา  

การเก็บถาวรงานพิมพ  

ขอมูลการพิมพ  
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Windows®
2

การเขาถึงการต้ังคาไดรเวอรเคร่ืองพิมพ 2

a (สําหรับ Windows® XP และ Windows Server® 2003)
คลิก Start (เร่ิม) > Printers and Faxes (เคร่ืองพิมพและแฟกซ)
(สําหรับ Windows Vista® และ Windows Server® 2008)

คลิกปุม  (Start (เร่ิม)) > Control Panel (แผงควบคุม) > Hardware and Sound  

(ฮารดแวรและเสยีง) > Printers (เคร่ืองพิมพ)
(สําหรับ Windows® 7 และ Windows Server® 2008 R2)

คลิกปุม  (เร่ิม) > อุปกรณและเคร่ืองพิมพ

(สําหรับ Windows® 8 และ Windows Server® 2012)
เลื่อนเมาสไปท่ีมุมขวาลางของเดสกท็อป เมื่อแถบเมนูปรากฏขึ้น ใหคลิก การตั้งคา > แผงควบคุม ในกลุม 
ฮารดแวรและเสยีง (ฮารดแวร) ใหคลิก ดูอุปกรณและเคร่ืองพิมพ
(สําหรับ Windows Server® 2012 R2)
คลิก แผงควบคุม บนหนาจอ Start ในกลุม ฮารดแวร ใหคลิก ดูอุปกรณและเคร่ืองพิมพ

b คลิกขวาท่ีไอคอน Brother HL-XXXX series (โดย XXXX คือชื่อรุนของคณุ) และเลอืก คุณสมบัติเคร่ืองพิมพ 
(Properties (คุณสมบตัิ)) และ Brother HL-XXXX series ถาจําเปน 
กลองขอความคุณสมบัติเครื่องพิมพจะปรากฏ

c คลิกแท็บ ท่ัวไป แลวคลิก กําหนดลักษณะ... (Printing Preferences... (การตั้งคาเคร่ืองพมิพ...)) 
เพื่อกําหนดคาถาดกระดาษ คลิกแท็บ การตั้งคาอุปกรณ
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2

คุณลักษณะในไดรเวอรเคร่ืองพมิพ Windows®
2

สําหรับขอมูลเพิ่มเตมิ ดูท่ีขอความ ความชวยเหลอื ในไดรเวอรเครือ่งพิมพ

หมายเหตุ
• หนาจอในสวนน้ีมาจาก Windows® 7 หนาจอบนคอมพวิเตอรของคุณอาจแตกตางออกไป 
ท้ังนี้ข้ึนอยูกับระบบปฏิบัติการท่ีคุณใช

• เพื่อเขาถึงการตั้งคาไดรเวอรเครือ่งพิมพ ด ูท่ี การเขาถึงการตัง้คาไดรเวอรเครือ่งพิมพ uu หนา 32
 

แท็บการต้ังคาพื้นฐาน 2

เปลี่ยนการตัง้คาโครงหนาเอกสารโดยคลิกภาพประกอบที่ดานซายของแท็บ พื้นฐาน
 

a เลือก ขนาดกระดาษ, ทิศทาง, สําเนา, ชนิดกระดาษ, คุณภาพการพิมพ, สี/ขาวดํา และ ชนิดเอกสาร (1)

b เลือก หลายหนา และ 2 หนา/จุลสาร (หนังสือเลมเล็ก) (2)

c เลือก แหลงกระดาษ (3)

d ทบทวนดรูายการการตั้งคาท่ีแสดง (4)

e คลิก ตกลง เพือ่ยืนยันการตัง้คา
เพื่อกลับไปท่ีการตั้งคาเริม่ตน คลิก คาเร่ิมตน จากนั้น ตกลง

หมายเหตุ
หากคณุตองการเรียกดูตวัอยางเอกสารกอนพิมพ ใหเลือกชองทําเครือ่งหมาย รายละเอียดกอนพิมพ (5)

 

4

1

2

3
5
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2

ขนาดกระดาษ 2

จากรายการแบบดงึลง ใหเลือกขนาดกระดาษท่ีคณุใช 

ทิศทางการวางกระดาษพิมพ 2

ทิศทางการวางกระดาษพิมพจะเลือกตําแหนงการพิมพเอกสารของคุณ (แนวตั้ง หรือ แนวนอน)

สําเนา 2

คลิก a หรือ b เพื่อปอนจํานวนสําเนาท่ีจะพมิพ

 การพิมพเปนชุด

เมื่อเลอืกชองใสเครือ่งหมาย เรยีงชุด เครือ่งพิมพจะพิมพสําเนาเอกสารจนครบหนึ่งชุด 
จากนั้นจึงเริม่พิมพซ้ําชุดถัดไปตามจํานวนสําเนาท่ีเลือก หากไมไดเลือกชองทําเครือ่งหมาย เร ียงชุด 
เครือ่งพิมพจะพิมพสําเนาแตละหนาครบตามจํานวนสําเนาทั้งหมด จากนั้นจงึเริ่มพมิพหนาถัดไปของเอกสาร

ชนิดสื่อสิ่งพิมพ 2

คุณสามารถใชชนิดส่ือตอไปนี้ในเครือ่งของคณุได เพือ่ใหไดคุณภาพการพิมพท่ีดท่ีีสุด 
ใหเลอืกชนิดส่ือส่ิงพิมพใหตรงกับกระดาษที่คุณกําลงัใชงาน
 กระดาษธรรมดา
 กระดาษบาง
 กระดาษหนา
 กระดาษท่ีมีความหนามาก
 กระดาษปอนด
 ซองจดหมาย
 ซองชนิดหนา
 ซองชนิดบาง
 กระดาษรีไซเคิล
 ฉลาก
 กระดาษแบบมันวาว

แนวต้ัง (แนวต้ัง) แนวนอน (แนวนอน)
  

เลือกเรียงชุด
 

ไมเลือกเรียงชุด
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หมายเหตุ
• เมื่อใชกระดาษธรรมดา 60 ถึง 105 แกรม ใหเลอืก กระดาษธรรมดา 
เมื่อใชกระดาษที่มีน้ําหนักเกินกวาหรือกระดาษผิวหยาบมากกวา ใหเลือก กระดาษหนา หรือ 
กระดาษท่ีมีความหนามาก สําหรบักระดาษปอนด ใหเลือก กระดาษปอนด 

• เมื่อใชซองจดหมาย ใหเลือก ซองจดหมาย หากเลือก ซองจดหมาย แลว แตผงหมกึไมตดิท่ีซองอยางถูกตอง 
ใหเลือก ซองชนิดหนา หรอืหากซองจดหมายมีรอยยับยนเมือ่เลือก ซองจดหมาย ใหคณุเปล่ียนไปเลือก 
ซองชนิดบาง แทน สําหรับขอมูลเพิม่เตมิ ใหดูท่ี ความจุของถาดใสกระดาษ uu หนา 2

• เมื่อเลอืก ฉลาก ในไดรเวอรเครือ่งพิมพ เครื่องพมิพจะปอนกระดาษจากถาด MP แมวาจะไมไดเลอืก 
ถาดปอนกระดาษเอนกประสงค (MP Tray) เปนแหลงปอนกระดาษก็ตาม

 

คุณภาพการพิมพ 2

เลือกการตั้งคาคุณภาพการพิมพตอไปนี้:

 ธรรมดา (600 x 600 dpi)

600 ื600 dpi แนะนําใหใชสําหรบัการพิมพธรรมดา 
ใชโหมดนี้เพื่อคณุภาพการพิมพท่ีดีดวยความเรว็ในการพมิพพอสมควร

 ละเอียด (ช้ัน 2400 dpi)

ระดับ 2400 dpi โหมดการพมิพท่ีละเอียดที่สุด ใชงานโหมดนี้เพื่อพมิพภาพท่ีตองการความถูกตองเช นภาพถาย 
เนื่องจากขอมูลการพิมพมีขนาดใหญกวาโหมดปกติอยางมาก ระยะเวลาการประมวลผล/ระยะเวลาการสงขอมูล 
และระยะเวลาการพมิพจะยาวนานกวา

หมายเหตุ
ความเร็วในการพมิพอาจเปล่ียนแปลงไดข้ึนอยูกบัการตั้งคาคุณภาพการพมิพท่ีคณุเลือก เมื่อเลอืกคุณภาพการพมิพสูง 
การพมิพจะใชเวลานานข้ึน เมื่อเลือกคุณภาพการพิมพต่ํา การพิมพจะใชเวลานอยลง

 

ส/ีสีเดียว 2

คุณสามารถเปลี่ยนการตัง้คา สี/สีเดยีว ในไดรเวอรเครือ่งพิมพไดดังนี้:

 อัตโนมัติ

เครือ่งพิมพจะตรวจสอบเน้ือหาของเอกสารวามีสีหรือไม หากตรวจพบสีท่ีตําแหนงใดๆ ในเอกสาร 
เครือ่งพิมพจะพิมพเอกสารทั้งฉบับโดยใชสีท้ังหมด กลาวอีกอยางคอื เครือ่งพิมพจะผสมผงหมึก (โทนเนอร) 
บางสีเพือ่ชวยใหไดเฉดสีทุกเฉดที่ตรวจพบในเอกสาร จึงเพิ่มความหนาแนนของผงหมกึ (โทนเนอร) 
ท่ีใชกับหนาเอกสาร หากตรวจพบวาไมมีเนื้อหาท่ีเปนสี เครื่องจะพมิพเอกสารแบบสีเดียว 
การตัง้คาเริม่ตนสําหรับเครือ่งพิมพของคณุค ือ อัตโนมัติ

 สี

ไมวาเอกสารจะมสีีหรือเปนสีเดียว เครื่องพมิพของคุณจะพมิพเอกสารโดยใชสีท้ังหมด

 ขาวดํา

เลือก ขาวดํา ถาเอกสารมเีฉพาะขอความและวตัถุสีดําและระดบัสีเทาเทาน้ัน หากเอกสารของคณุมีสี 
โหมดนี้จะพิมพเอกสารเปนสีเทา 256 ระดับสี โดยใชผงหมกึ (โทนเนอร) สีดํา
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หมายเหตุ
• เซนเซอรตรวจจับสีของเครือ่งพิมพมีความออนไหวมาก และอาจรับรูขอความสีดําซีดหรอืพื้นหลังสีขาวนวลวาเปนสี 
หากคณุทราบวาเอกสารของคณุเปนสีขาวดําและคณุต องการประหยัดผงหมึก (โทนเนอร) สี ใหเลือกโหมด ขาวดํา

• หากผงหมึก (โทนเนอร) สีฟา สีชมพ ูหรือสีเหลอืงหมดอายุการใชงานระหวางการพมิพเอกสารสี 
งานพิมพจะไมสามารถเสรจ็สมบูรณได คุณสามารถยกเลิกงานพมิพของคุณและเลือกที่จะเริ่มงานพมิพอกีครั้งในโหมด 
ขาวดํา ไดตราบใดที่ผงหมึก (โทนเนอร) สีดํายังมีอยู

 

ประเภทเอกสาร 2

ใช ชนิดเอกสาร เพื่อเลอืกการตัง้คาท่ีดีท่ีสุดสําหรับการพมิพขอมลูประเภทที่เกี่ยวของ

 เอกสาร (มาตรฐาน)

ใชงานโหมดนี้สําหรับพิมพเอกสารที่ผสมระหวางภาพกราฟฟกและขอความ

 รูปถาย / รูปภาพ

ใชงานโหมดนี้สําหรับพิมพภาพถายหรอืรูปภาพ

 เอกสาร (ผสม)

ใชงานโหมดนี้สําหรับพิมพเอกสารที่ผสมระหวางภาพกราฟฟก/ขอความ และภาพถาย/รูปภาพ

หมายเหตุ
โหมดนี้จะใชเวลาพิมพขอมลูนานข้ึน
 

 กําหนดเอง

เลือก กําหนดเอง เพือ่ใหคุณสามารถเลือกการตัง้คาดวยตนเอง หรือโดยการคลิกปุม การตั้งคา

กลองขอความการตั้งคา 2

หากตองการเปล่ียนการตั้งคาตอไปน้ี ใหคลิก การตั้งคา... ในแท็บ พื้นฐาน

 โหมดสี

ทางเลือกตอไปนี้มีใหเลอืกในโหมดการเทียบสี:

• ปกติ

เปนคาปกตสํิาหรับโหมดสี

• สดใส

สีขององคประกอบตางๆ จะถูกปรบัใหมีสีท่ีสดใสมากข้ึน

• อัตโนมัติ

ไดรเวอรของเครื่องพมิพจะทําการเลอืกประเภทของ โหมดสี

หมายเหตุ
เมื่อเลอืกตัวเลอืกนี้ อาจใชเวลาในการพิมพขอมลูนานข้ึน

 

• ไมมี
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 นําเขา...

เพื่อปรับเปลี่ยนการกําหนดคาการพิมพเฉพาะภาพใดๆ ใหคลิกที่ การตั้งคา เมือ่คุณปรบัพารามิเตอรของภาพ เชน 
ความสวาง คอนทราสต เสรจ็ส้ินแลว ใหทําการนําเขาคาเหลาน้ีเปนไฟลการกําหนดคาการพิมพ ใช ตวัเลือก สงออก... 
เพื่อสรางไฟลการกําหนดคาการพิมพจากการตัง้คาปจจุบัน

 สงออก...

เพื่อปรับเปลี่ยนการกําหนดคาการพิมพเฉพาะภาพใดๆ ใหคลิกที่ การตั้งคา เมือ่คุณปรบัพารามิเตอรของภาพ เชน 
ความสวาง คอนทราสต เสร็จส้ินแลว ใหทําการสงออกคาเหลาน้ีเปนไฟลการกําหนดคาการพิมพ ใช ตัวเลือก นําเขา... 
เพื่อโหลดไฟลการกําหนดคาการพิมพท่ีสงออกไว กอนหนาน้ี

 เพิ่มประสทิธิภาพสเีทา

คุณสามารถปรบัปรุงคณุภาพของภาพในสวนเงามืดได 

 เพิ่มประสทิธิภาพในการพิมพสีดํา

หากภาพกราฟฟกสีดําพมิพออกมาโดยไมถูกตอง ใหเลือกการตั้งคาน้ี

 ปรับปรุงรูปแบบในการพิมพเสนบาง

คุณสามารถปรบัปรุงคณุภาพภาพสวนลายเสนบางได

 ปรับปรุงรูปแบบในการพิมพ

เลอืกตวัเลอืกนีถ้าหากลวดลายและการเตมิลวดลายท่ีพมิพออกมามลีกัษณะแตกตางจากลวดลายและการเตมิลวดลายท่ีเห็นบนคอมพวิเตอร

หลายหนา 2

ตัวเลือกหลายหนาใชในการลดขนาดภาพในหนาหน่ึงเพือ่พิมพหลายหนาบนกระดาษแผนเดยีว 
หรอืขยายขนาดของหนาเพื่อพิมพหนึ่งหนาบนกระดาษหลายแผน

 การเรียงหนา

เมื่อเลอืกตัวเลอืก N in 1 (การจัดหนากระดาษในหนาเดยีว) สามารถเลือกลําดับหนาไดจากรายการแบบดงึลง

 เสนขอบ

เมื่อใชงานการพิมพแบบหลายหนา เพื่อพมิพหลายหนาบนกระดาษหนึ่งแผน คุณสามารถเลือกพิมพเส นขอบทึบ 
เสนประหรือ ไมพิมพเสนขอบรอบแตละหนาในแผนกระดาษ

 พิมพเสนตดั

เมื่อทางเลอืกการพมิพ NxN หนา ถูกเลือกอยู จะสามารถเลือกทางเลือก พิมพเสนตัด ได 
ตัวเลอืกนี้ชวยใหคณุสามารถพมิพเสนรอยตัดบางๆ รอบบรเิวณที่สามารถพมิพได
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การพิมพ 2 ดาน/การพิมพจุลสาร (หนังสือเลมเล็ก) 2

เมื่อตองการพมิพจลุสาร (หนังสือเลมเลก็) หรือพิมพ 2 ดาน ใหใชตวัเลือกนี้

 ไมมี

ปดใชงานการพิมพ 2 ดาน

 2 หนา / 2 หนา (กําหนดเอง)

เมื่อตองการพมิพ 2 ดาน ใหใชตวัเลือกนี้

• 2 หนา

เครื่องพมิพจะพิมพบนกระดาษสองดานโดยอัตโนม ัติ

• 2 หนา (กําหนดเอง)

เครื่องพมิพจะพิมพหนาท่ีมีเลขหนาคูท้ังหมดกอน 
จากนั้นไดรเวอรเครือ่งพิมพจะหยุดและแสดงคําแนะนําใหคุณใสกระดาษอีกครั้ง เมื่อคณุคลิก ตกลง 
หนาท่ีมีเลขหนาคี่จะเริม่พิมพ

เมื่อคณุเลือก 2 หนา หรือ 2 หนา (กําหนดเอง) ปุม การตั้งคา 2 หนา... จะปรากฏใหคุณเลือก 
คุณสามารถเลือกจากตวัเลือกตอไปนี้ในกลองขอความ การตั้งคาการพิมพแบบ 2 หนา:

• ชนิดการพิมพแบบ 2 หนา

มทิีศทางการเขาเลมของการพิมพ 2 ดานใหเลอืกไดส่ีประเภทสําหรับทิศทางการวางกระดาษพิมพแต ละแบบ

• การเขาเลมแบบออฟเซ็ท

เมื่อคุณเลอืกทําเครือ่งหมาย การเขาเลมแบบออฟเซ็ท 
คณุยังสามารถระบุออฟเซตสําหรบัการเขาเลมหนวยเปนน้ิวหรือ มิลลิเมตร ได

แนวต้ัง

ขอบยาว (ซาย)
 

ขอบยาว (ขวา)
 

ขอบสั้น (บน)
 

ขอบสั้น (ลาง)
 

แนวนอน

ขอบยาว (บน)
 

ขอบยาว (ลาง)
 

ขอบสั้น (ขวา)
 

ขอบสั้น (ซาย)
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 จุลสาร (หนังสือเลมเล็ก) / จุลสาร (กําหนดเอง)

ใชตัวเลือกนี้เพื่อพมิพเอกสารในรปูแบบจุลสาร (หนังสือเลมเล็ก) โดยใชการพิมพ 2 ดาน 
ซึ่งจะจัดเรยีงเอกสารตามหมายเลขหนาท่ีถูกตองและใหคุณพบัท่ีกึ่งกลางของงานพิมพท่ีออกมา 
โดยไมตองเปลี่ยนลําดบัหมายเลขหนา

• จุลสาร (หนังสือเลมเล็ก)

เครื่องพมิพจะพิมพบนกระดาษสองดานโดยอัตโนม ัติ

• จุลสาร (กําหนดเอง)

เครื่องพมิพจะพิมพดานท่ีมีหมายเลขหนาคูท ั้งหมดกอน 
จากนั้นไดรเวอรเครือ่งพิมพจะหยุดและแสดงคําแนะนําใหคุณบรรจุกระดาษอีกครั้ง เมื่อคณุคลิก ตกลง 
ดานท่ีมีหมายเลขหนาคีจ่ะเริม่พิมพ

เมื่อคณุเลือก จุลสาร (หนังสอืเลมเลก็) หรอื จุลสาร (กําหนดเอง) ปุม การตั้งคา 2 หนา... จะปรากฏใหคุณเลือก 
คุณสามารถเลือกการตั้งคาตอไปนี้ในกลองขอความ การตั้งคาการพิมพแบบ 2 หนา

• ชนิดการพิมพแบบ 2 หนา

มทิีศทางการเขาเลมของการพิมพ 2 ดานใหเลอืกไดสองประเภทสําหรับทิศทางการวางกระดาษพิมพแต ละแบบ

• วิธีการพิมพจุลสาร (หนังสือเลมเลก็)

เมื่อเลือก การพมิพแบบแบงเปนชุด: 

ตวัเลือกนี้ใหคุณพิมพจุลสาร (หนังสือเลมเล็ก) ท้ังเลมเปนชุดจุลสาร (หนังสือเลมเล็ก) ชุดเลก็แตละชุด 
และใหคุณพับท่ีกึ่งกลางของชุดจุลสาร (หนังสือเลมเล็ก) ชุดเล็กแตละชุดโดยไมตองเปลี่ยนลําดบัหมายเลขหนา 
คณุสามารถระบุจํานวนแผนในจุลสาร (หนังสือเลมเล็ก) ชดุเล็กแตละชุดไดตั้งแต 1 ถึง 15 
ตวัเลือกนี้มปีระโยชนในการพบังานพมิพจลุสาร (หนังสือเลมเล็ก) ท่ีมจีํานวนหนามาก

• การเขาเลมแบบออฟเซ็ท

เลือกทําเครื่องหมาย การเขาเลมแบบออฟเซ็ท เพือ่ระบุออฟเซตสําหรับการเขาเลมหนวยเปนนิ วหรือ มลิลิเมตร

แนวต้ัง แนวนอน

เย็บดานซาย
 

เย็บดานขวา
 

เย็บดานบน
 

เย็บดานลาง
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แหลงกระดาษ 2

คุณสามารถเลือก เลือกอัตโนมัติ, ถาด 1, ถาด 2 1 หรอื ถาดปอนกระดาษเอนกประสงค (MP Tray) 
และระบุถาดแยกกันสําหรับการพิมพหนาแรกและสําหรบัการพิมพตั้งแตหนาท่ีสองเปนตนไป
1 สามารถใชไดถามีการติดตั้งถาดปอนกระดาษเสร ิมไว

เรียกดตูัวอยางการพิมพ 2

เรียกดตูัวอยางเอกสารกอนท่ีจะพมิพ หากคุณเล ือกชองใสเครื่องหมาย รายละเอียดกอนพมิพ 
หนาตางเรียกดตูัวอยางการพมิพจะเปดข้ึนกอนเริ่มตนการพมิพ
 

 (1) บริเวณแสดงรายการหนาเอกสาร

บรเิวณแสดงรายการหนาเอกสารจะแสดงเลขหนาของเอกสารที่จะพมิพจริง หากคณุเลือกหนาใดหนาหนึ งในรายการนี้ 
ตัวอยางงานพมิพของหนาน้ันจะแสดงข้ึนในบรเิวณเรยีกดูตวัอยาง หากคุณไมตองการพิมพหนาน ั้น 
ใหลางชองทําเครือ่งหมาย

 (2) บริเวณเรียกดูตัวอยาง

บรเิวณเรยีกดูตัวอยางจะแสดงภาพตวัอยางของการพมิพของหนาท่ีเลือกในบรเิวณแสดงรายการหนาเอกสาร

หมายเหตุ
• หากการตั้งคา จุลสาร (หนังสือเลมเล็ก) ถูกเลอืกไวในการตั้งคาไดรเวอรเครื่องพิมพ 
คุณจะไมสามารถใชตัวเลอืกเรียกดตูัวอยางการพมิพได

• หากการตั้งคา 2 หนา ถูกเลอืกไวในการตั้งคาของไดรเวอรของเครื่องพมิพ คุณจะไมสามารถลบหนาตางๆ 
ผานทางบริเวณแสดงรายการหนาเอกสาร

 

2

1
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แท็บการทํางานขั้นสูง 2

 

เปลี่ยนการตัง้คาแท็บโดยคลิกการตั้งคาตอไปนี้:

 (1) การปรับสเกล

 (2) การพิมพกลบัดาน

 (3) ใชลายนํ้า

 (4) การพิมพสวนหัวและสวนทายของหนากระดาษ

 (5) โหมดประหยัดผงหมึก

 (6) การพิมพโดยใชระบบการรักษาความปลอดภัย

 (7) ผูดูแลระบบ

 (8) การตรวจสอบตัวตนของผูใช

 (9) ตัวเลือกการพิมพอื่นๆ...

การยอ/ขยาย 2

เลือกตวัเลือกเพื่อเปลี่ยนแปลงระดับการยอ/ขยายของภาพที่พิมพ

การพิมพกลับดาน 2

เลือก การพิมพกลบัดาน เพือ่หมุนหนาเอกสารกลบั 180 องศา

1

2

3

4

5
6
7
8

9



ไดรเวอรและซอฟตแวร 

42

2

ใชลายน้ํา 2

เพิ่มโลโกหรอืขอความลงในเอกสารของคุณเปนลายน้ํา เลือกลายน้ําท่ีตั้งคาไวลวงหนาลายใดลายหนึ่ง 
หรอืใชไฟลภาพที่คณุสรางข้ึน เลอืก ใชลายนํ้า แลวคลิกปุม การตั้งคา...

การตั้งคาลายน้ํา 2

 

 นํามาไวดานหนาสุด

เลือกชองทําเครื่องหมายนี้เพือ่วางอักขระหรือภาพท่ีเลือกซอนลงบนเอกสารที่คณุพิมพ

 ในขอความโครงราง

เลือกชองทําเครื่องหมายนี้ถาคณุตองการพมิพเฉพาะเสนรางของขอความลายน้ําเทาน้ัน

 การตั้งคาแบบกําหนดเอง

เลือกชองทําเครื่องหมายนี้ถาคณุตองการพมิพลายน้ําลายหนึ่งในหนาแรกและพิมพลายน้ําอีกลายหนึ่งในหนาอื่นๆ 
ถัดไป
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 แกไขลายนํ้า

คลิกปุม เพิ่ม... เพือ่เพิ่มการตัง้คาลายนํ้าแลวเลือก ใชขอความ หรอื ใชไฟลภาพ ใน สไตลของลายนํ้า
 

• ช่ือ

พมิพชือ่ที่เหมาะสมสําหรับลายนํ้า

• ขอความ

พมิพขอความลายนํ้าของคณุลงในชอง ขอความ แลวเลือก ฟอนต, สไตล, ขนาด และ เลือกสี...

• ไฟลภาพ

พมิพชือ่ไฟลและตําแหนงที่ตัง้ของไฟลภาพท่ีคุณตองการใชเปนลายน้ําใน ไฟล หรือคลิก เรียกดู... 
เพื่อคนหาไฟล รปูแบบไฟลท่ีสนับสนุนคือ บิตแมป, JPEG และ PNG การยอ/ขยายภาพสามารถปรับคาไดระหวาง 
25 - 999%

• ตําแหนง

ใชการตัง้คาน้ีเพือ่ควบคุมตําแหนงลายน้ําบนหนา



ไดรเวอรและซอฟตแวร 

44

2

การพิมพหวักระดาษ-ทายกระดาษ 2

 

เมื่อเปดใชงานคุณลักษณะนี้ เครือ่งพมิพจะพิมพวันท่ีและเวลาบนเอกสารจากนาฬิกาของระบบคอมพวิเตอรของคุณ 
และชื่อผูใชสําหรับการเขาสูระบบคอมพิวเตอร หรอืขอความท่ีคุณพิมพ คลิก การตั้งคา เพือ่กําหนดคา

 การพิมพบตัรประจําตัว

เลือก ช่ือผูใชในการเขาสูระบบ เพื่อพมิพชื่อผูใชสําหรบัการเขาสูระบบคอมพวิเตอรของคณุ 
หากตองการพมิพชื่อที่ตางออกไป ใหเลือก กําหนดเอง แลวพิมพชื่อลงในกลองขอความ กําหนดเอง

โหมดรูปแบบการประหยัดผงหมึก (โทนเนอร) 2

ประหยัดการใชงานผงหมึก (โทนเนอร) ไดดวยคณุลกัษณะนี้ เมื่อคณุตั้งคา โหมดประหยัดผงหมึก ไปที่ เปด 
คุณภาพการพิมพจะจางลง การตัง้คาเริ่มตนคือ ปด (ไมเลือก)

หมายเหตุ
ไมแนะนําใหใช โหมดประหยดัผงหมึก ในการพมิพภาพถายหรอืภาพระดบัสีเทา
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การพิมพโดยการใชการรักษาความปลอดภัย 2

 

เอกสารที่ปลอดภัยคือเอกสารที่ปองกันดวยรหสัผานเมื่อถูกสงไปยังเครือ่งพิมพ 
เฉพาะผูท่ีทราบรหัสผานเทาน้ันท่ีสามารถพิมพเอกสารได เนื่องจากเอกสารถูกปองกันความปลอดภัยท่ีเครื่องพมิพ 
คุณตองปอนรหสัผานโดยใชแผงควบคมุของเครือ่งเพื่อพมิพเอกสาร

การสงเอกสารที่ปลอดภัย:

a คลิก การตั้งคา... จาก การพมิพโดยใชระบบการรักษาความปลอดภยั และเลือก 
การพิมพโดยใชระบบการรักษาความปลอดภัย

b ปอนรหัสผานของคุณแลวคลิก ตกลง

c เพื่อพมิพเอกสารที่มีการปองกัน คณุตองปอนรหัสผานของคุณโดยใชแผงควบคุมของเครื่องพิมพ (ดู 
การพมิพเอกสารที่ปลอดภัย uu หนา 105)

การลบเอกสารที่ปลอดภัย:

คุณตองใชแผงควบคุมของเครื่องพิมพในการลบเอกสารที่มีการปองกัน (ด ู การพิมพเอกสารที่ปลอดภยั uu หนา 105)



ไดรเวอรและซอฟตแวร 

46

2

ผูดูแลระบบ 2

ผูดูแลระบบมีอํานาจในการจํากัดการเขาถึงการตั งคาตางๆ เชน การยอ/ขยาย และลายน้ํา
 

 รหัสผาน

ปอนรหัสผานในชองนี้

หมายเหตุ
คลิก ตั้งรหัสผาน... เพื่อเปลีย่นรหัสผาน
 

 ล็อคการทําสําเนา

เลือกชองทําเคร่ืองหมายน้ีเพื่อล ็อคการเลือกสําเนาในแท็บการตั้งคาพื้นฐานเพื่อปองกันไมใหผูใชทําการพิมพหลายสําเนา

 ล็อคการพิมพแบบหลายหนา และการปรับสเกล

เลือกชองทําเครื่องหมายนี้เพือ่ล็อคการตั้งคาหลายหนาและการยอ/ขยาย

 ล็อคการพิมพสี/ขาวดํา

เลือกชองทําเครื่องหมายนี้เพือ่ล็อคการตั้งคา สี/สีเดยีว ใหมีคาเปนสีเดยีวเพื่อปองกันการพิมพสี

 ล็อคการทําสําเนาโดยใชลายนํ้า

เลือกชองทําเครื่องหมายนี้เพือ่ล็อคการตั้งคาตัวเลือกลายน้ําเพื่อปองกันไมใหทําการเปลีย่นแปลง

 ล็อคการพิมพสวนหัวและสวนทายของหนากระดาษ

เลือกชองทําเครื่องหมายนี้เพือ่ล็อคการตั้งคาตัวเลือกการพิมพหัวกระดาษ-
ทายกระดาษเพื่อปองกันไมใหทําการเปลีย่นแปลง

การตรวจสอบ Authentication ของผูใช 2

หากคณุถูกจํากัดโดยคุณลักษณะ Secure Function Lock ไมใหใชคอมพวิเตอรเพื่อพมิพงาน 
คุณสามารถตรวจสอบสถานะการพิมพปจจบัุนของคุณได คลิก ตรวจสอบสถานะการพมิพ 
เพื่อดขูอมูลของชื่อในการเขาสูระบบคอมพิวเตอรของคณุ เชน คณุลกัษณะที่ถูกจํากัด 
และจํานวนหนาท่ีเหลือที่คุณไดรับอนุญาตใหพิมพเมื่อคณุกําลังใชเครื่องพิมพบนเครอืขาย กลองขอความ 
ผลการยืนยนัตัวตน จะปรากฏข้ึน

หากตองการใหกลองขอความ ผลการยืนยันตัวตน เปดข้ึนทุกครัง้ที่คุณพิมพ ใหเลือกชองทําเครือ่งหมาย 
แสดงสถานะการพิมพกอนการพมิพ

สําหรับขอมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับ Secure Function Lock uu คูมือเน็ทเวิรคสําหรบัผูใช
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ตัวเลือกการพิมพอืน่ๆ 2

 

คุณสามารถตั้งคาตอไปนี้ใน ฟงกช่ันเคร่ืองพิมพ:

 การตรวจเทียบสี

 โหมดการพักเคร่ือง (Sleep Time)

 ปรับปรุงผลลัพธการพิมพ

 ขามหนาวาง

 พิมพขอความเปนสดีํา

 พิมพขอมลูท่ีถูกเก็บไว

การปรับแตงคาของสี 2

ความหนาแนนของสีท่ีพิมพออกมาแตละสีอาจแตกตางกัน 
ท้ังนี้ข้ึนอยูกับอุณหภูมแิละความช้ืนของสภาพแวดลอมของเครื่องพมิพ 
การตั้งคาน้ีชวยใหคุณสามารถปรับปรงุความหนาแนนของสี 
โดยการใหไดรเวอรของเครื่องพิมพใชขอมูลการปรับแตงคาของสีท่ีบันทึกไวในเครือ่งพิมพของคุณ

 ใชขอมลูการตรวจเทียบ

หากคุณเลือกชองทาํเคร่ืองหมายนี ้
ไดรเวอรของเครื่องพมิพจะใชขอมูลการปรับแตงคาของสีทีรั่บมาจากเคร่ืองพมิพเพือ่ต้ังคาการเทยีบสีในไดรเวอรของเครื่องพมิพซ่ึงจะชวยใหไดคุณภาพการพมิพทีส่ม าเสมอ

 รับขอมูลอุปกรณโดยอัตโนมัติ

หากคณุเลือกชองทําเครื่องหมายนี้ ไดรเวอรของเครื่องพมิพจะใชขอมูลการปรบัแตงคาของสีจากเครือ่งพิมพของคณุ

 เร่ิมการตรวจเทียบสี...

หากคณุคลิกปุมนี้ เครือ่งพิมพของคณุจะเริ่มต นกระบวนการปรบัแตงคาของสี 
จากนั้นไดรเวอรเครื่องพิมพจะใชขอมลูการปร ับแตงคาจากเครื่องพิมพของคุณ
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เวลาพัก 2

เมื่อเครื่องพมิพไมไดรับขอมูลเปนระยะเวลาหนึ่ง เครื่องพิมพจะเขาสูโหมดพัก 
ในโหมดพักเครื่องพิมพจะทํางานเสมอืนเครือ่งพ ิมพถูกปดอยู เมื่อคุณเลือกคาเริม่ตนของเครื่องพิมพ 
การตั้งคาหมดเวลาของโหมดพักจะถูกตัง้คาใหมตามเวลาท่ีมกีารตัง้คาจากโรงงาน 
ซึ่งคาน้ีจะสามารถเปลี่ยนแปลงไดจากไดรเวอรของเครือ่งพิมพ 
โหมดพักอัจฉริยะจะทําการปรับการตั้งคาการหมดเวลาที่เหมาะสมที่สุดใหโดยขึ้นอยูกับความถ่ีของการใชงานเครื่องพมิพ
ของคุณ

ขณะท่ีเครื่องพมิพอยูในโหมดพกั หนาจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง Sleep (พกั) 
แตเครือ่งพิมพยังคงสามารถรับขอมูลได การรบังานพมิพจะเรียกคนืการทํางานของเครื่องพิมพใหเริ่มการพิมพอีกครั้ง

ปรับปรงุคุณภาพการพิมพ 2

คุณลักษณะนี้ใหคุณแกไขปญหาคุณภาพการพิมพ

 ลดการมวนของกระดาษ

เลือกการตั้งคาน้ีเพื่อลดการมวนของกระดาษ

หากคณุพมิพเพียงสองสามหนา คุณไมจําเปนตองเลอืกการตัง้คาน้ี 
เราขอแนะนําใหคณุเปลี่ยนการตั้งคาไดรเวอรเครื่องพิมพใน ชนิดกระดาษ เปนการตั้งคากระดาษชนิดบาง

หมายเหตุ
การทํางานน้ีจะลดอุณหภมูิของกระบวนการทําความรอนของเครือ่ง
 

 การปรับปรุงการเกาะติดของผงหมึก

เลือกการตั้งคาน้ีเพื่อปรับปรุงความสามารถในการยึดติดของผงหมึก 
หากตวัเลือกนี้ไมชวยปรับปรุงใหดข้ึีนในระด ับท่ีเพียงพอ เปลี่ยนการตั้งคาไดรเวอรเครื่องพิมพใน ชนิดกระดาษ 
ไปท่ีการตัง้คากระดาษชนิดหนา

หมายเหตุ
การทํางานน้ีจะเพิ่มอุณหภูมิของกระบวนการทําความรอนของเครื่อง
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ขามหนาวาง 2

ถาเลือก ขามหนาวาง ไดรเวอรเครื่องพมิพจะตรวจจับหนาวาง และจะไมพมิพหนาวาง

หมายเหตุ
ตัวเลอืกนี้ไมสามารถใชงานรวมกับตัวเลือกตอไปนี้ได:

• ใชลายนํ้า

• การพมิพสวนหัวและสวนทายของหนากระดาษ

• 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)

 

พิมพขอความเปนสีดํา 2

เลือกตวัเลือกนี้เพื่อพิมพขอความท้ังหมดเปนสีดําเทาน้ัน

หมายเหตุ
อาจไมสามารถใชงานไดกับตวัอักษรบางตัว

 

การเก็บถาวรงานพิมพ 2

คุณสามารถบันทึกสําเนาของงานพิมพของคุณเปนไฟล PDF ไปยังคอมพิวเตอรของคุณได เมือ่ตองการเปล่ียนขนาดไฟล 
ใหเลือ่นแถบเลื่อน ขนาดไฟล ไปทางขวาหรอืซาย ความละเอียดจะถูกตัง้คาตามขนาดไฟล

หมายเหตุ
เมื่อเปดใชงานคุณลักษณะนี้ คณุอาจตองรอนานข ึ้นกอนท่ีเครื่องของคุณจะเริ่มพมิพ
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แท็บขอมูลการพิมพ 2

โปรไฟลการพิมพ 
เปนคาท่ีตั้งไวลวงหนาและแกไขไดท่ีออกแบบมาเพื่อใหคุณเขาถึงการกําหนดคาการพมิพท ี่ใชบอยอยางรวดเร็ว
 

 (1) ชองรายการขอมูลการพิมพ

 (2) ลบโปรไฟล...

 (3) แสดงแท็บโปรไฟลการพมิพกอนเสมอ

 (4) เพิม่โปรไฟล...

 (5) มุมมองขอมูลการพิมพปจจุบัน

a เลือกขอมูลของคณุจากชองรายการขอมลูการพมิพ 

b หากตองการแสดงแท็บ โปรไฟลการพิมพ ท่ีดานหนาของหนาตางทุกครั้งที่คณุส่ังพิมพ ใหคลกิ 
แสดงแท็บโปรไฟลการพมิพกอนเสมอ

c คลิก ตกลง เพือ่ใชขอมูลที่คุณเลอืก

เพ่ิมขอมูล 2

คลิกปุม เพิม่โปรไฟล... เพือ่แสดงกลองขอความ เพิม่โปรไฟล... เพิม่ขอมูลใหมไดสูงสุด 20 
ขอมูลดวยการตัง้คาท่ีคณุตองการ

a พิมพชื่อใน ช่ือ

b เลือกไอคอนที่คุณตองการใชจากรายการไอคอน แลวคลิก ตกลง

c การตั้งคาท่ีแสดงที่ดานซายของหนาตางไดรเวอรเครื่องพมิพจะถูกบันทึก

1

2
34

5
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ลบขอมูล 2

 คลิก ลบโปรไฟล... เพื่อแสดงกลองขอความ ลบโปรไฟลคุณสามารถลบขอมูลท่ีคุณเพิม่

a เลือกขอมูลของคณุจากชองรายการขอมลูการพมิพ 

b คลิก ลบ

c ขอมูลที่เลือกจะถูกลบ
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แท็บการต้ังคาอุปกรณ 2

หมายเหตุ
เพื่อเขาใชงานแท็บ การต้ังคาอุปกรณ ดูท่ี การเขาถึงการตั้งคาไดรเวอรเครื่องพิมพ uu หนา 32

 

คุณสามารถกําหนดขนาดกระดาษสําหรับถาดใสกระดาษแตละถาด และตรวจสอบหมายเลขเครื่องโดยอัตโนมัติในแท็บ 
การตั้งคาอุปกรณ ดงัตอไปนี้
 

 (1) ตัวเลือกท่ีสามารถใชได / ตัวเลือกสําหรับการติดตั้ง
คุณสามารถเพิ่มและลบตัวเลือกที่ติดตั้งอยูในเครื่องดวยตนเองได การตัง้คาถาดจะตรงกับตวัเลือกที่ติดตั้งไว

 (2) การตั้งคาแหลงท่ีมาของกระดาษ
คลิกปุม การตรวจหาอัตโนมัต ิ(4) 
เพื่อตรวจสอบและแสดงหมายเลขเครื่องและการตัง้คาขนาดกระดาษสําหรับถาดใสกระดาษ

 (3) หมายเลขผลิตภณัฑ 
เมื่อคลิก การตรวจหาอัตโนมัติ (4) ไดรเวอรเครื่องพิมพจะตรวจสอบเครือ่งพิมพและแสดงหมายเลขผลติภัณฑ 
หากไมไดรับขอมูล หนาจอจะแสดง “---------------” 

 (4) การตรวจหาอัตโนมัติ
การตัง้คา การตรวจหาอัตโนมัต ิจะคนหาอุปกรณเสริมท่ีตดิตัง้ไวในปจจุบัน 
และแสดงตัวเลือกที่สามารถใชไดในไดรเวอรเคร ื่องพิมพ เมื่อคุณคลิก การตรวจหาอัตโนมัติ 
ตัวเลอืกที่ติดตัง้อยูบนเครื่องจะแสดงรายการใน ตัวเลือกท่ีสามารถใชได (1) 
เพิ่มหรือลบตวัเลือกดวยตนเองโดยการเลอืกอุปกรณเสริมท่ีคณุตองการเพิ่มหรือลบ แลวคลิก เพิ่ม หรือ ลบ

หมายเหตุ
การตัง้คา การตรวจหาอัตโนมัต ิ(4) จะไมสามารถใชไดหากเครือ่งพิมพอยูในสภาวะตอไปน้ี:

• เครื่องพมิพถูกปดอยู
• เครื่องพมิพอยูในสถานะแสดงความผิดพลาด
• เครื่องพมิพเชื่อมตอกับเซิรฟเวอรการพิมพโดยใชสาย USB ในสภาพแวดลอมเครอืขายท่ีใชงานร วมกัน
• สายเชือ่มตอกับเครื่องพิมพไมถูกตอง

 

1

2
3

4
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การสนับสนุน 2

คลิก การสนับสนุน... ในกลองขอความ การกําหนดลักษณะการพมิพ
 

 

 (1) Brother Solutions Center...

คลิกปุมนี้เพือ่เขาไปที่เว็บไซต Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com/) 
เพื่อดขูอมลูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ Brother รวมถึง FAQ (คำถามท่ีพบบอย) คูมือผูใช การปรับปรุงไดรเวอร 
และคําแนะนําการใชงานเครือ่งพิมพของคณุ

1

2

3

4
5
6

http://solutions.brother.com/
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 (2) เว็บไซตผลิตภัณฑตนฉบับ...

คลิกปุมนี้เพือ่เขาไปที่เว็บไซตของเราสําหร ับวัสดกุารพมิพของแทของ Brother

 (3) Brother CreativeCenter...

คลิกปุมนี้เพือ่เขาไปที่เว็บไซตของเราและร ับโซลูชันออนไลนฟรสํีาหรับผูใชทางธุรกิจและผูใชงานในบานท่ัวไป

 (4) การตั้งคาการพมิพ

คลิกปุมนี้เพือ่พิมพหนาท่ีแสดงวิธีการตั้งคาภายในของเครือ่งพิมพ

 (5) ตรวจสอบการตั้งคา... 

คลิกปุมนี้เพือ่ตรวจสอบการตั้งคาไดรเวอรเครื่องพิมพ

 (6) ขอมูลเก่ียวกับ...

คลิกปุมนี้เพือ่ดูรายการขอมลูไฟลและเวอรช ั่นของไดรเวอรเครื่องพมิพ
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คุณลักษณะของไดรเวอรเคร่ืองพมิพ BR-Script 3 (การจําลองภาษา 
PostScript® 3™) 2

หมายเหตุ
หนาจอในสวนน้ีมาจาก Windows® 7 หนาจอบนคอมพวิเตอรของคุณอาจแตกตางออกไป 
ท้ังนี้ข้ึนอยูกับระบบปฏิบัติการท่ีคุณใช

 

การกําหนดลักษณะการพิมพ 2

หมายเหตุ
เมื่อตองการเขาถึงกลองขอความ การกําหนดลักษณะการพิมพ ใหคลิก กําหนดลักษณะ... ในแท็บ ท่ัวไป 
ของกลองขอความ การกําหนดลักษณะการพิมพของ Brother HL-XXXX BR-Script3

 

 แท็บ เคาโครง

เปลีย่นโครงหนาเอกสารโดยเลือกการตั้งคาสําหร ับ ทิศทาง, พมิพสองดาน (2 ดาน), ลําดับหนา และ 
จํานวนหนาตอแผน
 

• ทิศทาง

แนวตั้ง
แนวนอน
แนวนอนแบบหมุน

การจัดวางหนาใหคุณเลือกตําแหนงของเอกสารของคุณบนหนาท่ีพิมพ

• พมิพสองดาน

หากตองการทําการพิมพ 2 ดาน ใหเลือก กลบัดานตามแนวกวาง หรือ กลบัดานตามแนวยาว
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• ลําดับหนา

ระบุลําดับหนาของเอกสารที่จะพิมพ เร่ิมจากหนาแรก จะพิมพเอกสารโดยใหหนา 1 อยูดานบนสุดของชุด 
เร่ิมจากหนาสดุทาย จะพิมพเอกสารโดยใหหนา 1 อยูดานลางของชุด

• จํานวนหนาตอแผน

คลิก จํานวนหนาตอแผน เพือ่ลดขนาดภาพของแตละหนาเพื่อใหสามารถพิมพไดหลายหนาบนกระดาษหนึ่งแผน 
คลิก สมุดขนาดเล็ก เพือ่พิมพเอกสารในรปูแบบจลุสาร (หนังสือเลมเลก็)

• วาดเสนขอบ

เลือกชองทําเครื่องหมายนี้เพื่อเพิ่มเสนขอบ

 แท็บ กระดาษ/คุณภาพ

เลือก แหลงกระดาษ
 

• แหลงกระดาษ

Automatically Select
เลือกโดยเคร่ืองพิมพ
ถาด 1
ถาด 2 1

ถาดปอนกระดาษเอนกประสงค (MP Tray)

Automatically Select

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อดงึกระดาษจากแหลงกระดาษใดๆ ท่ีมขีนาดกระดาษที่กําหนดไวในไดรเวอรเคร ื่องพมิพ 
ซึ่งตรงกับเอกสารของคุณ

เลือกโดยเคร่ืองพิมพ

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อดงึกระดาษจากแหลงกระดาษใดๆ ท่ีมขีนาดกระดาษที่กําหนดไวในเครื่องพมิพ  
ซึ่งตรงกับเอกสารของคุณ
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ถาด 1

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อดงึกระดาษจากถาดท่ี 1

ถาด 2

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อดงึกระดาษจากถาดท่ี 2 (สามารถใชไดถามกีารตดิตัง้ถาดปอนกระดาษเสรมิไว)

ถาดปอนกระดาษเอนกประสงค (MP Tray)

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อดงึกระดาษจากถาดปอนกระดาษอเนกประสงค 
ขนาดกระดาษในถาดปอนกระดาษอเนกประสงคจะตองตรงกับขนาดท่ีกําหนดไวในไดรเวอรเครื่องพมิพ
1 สามารถใชไดถามีการติดตั้งถาดปอนกระดาษเสร ิมไว

• สี

เลือก Black & White (ขาวดํา) หรอื Color (สี)

 แท็บ การพิมพโดยใชระบบการรักษาความปลอดภยั
 

เอกสารที่ปลอดภยัคือเอกสารที่ปองกันดวยรหัสผานเมื่อถูกสงไปยังเครือ่งพิมพ 
เฉพาะผูท่ีทราบรหัสผานเทาน้ันท่ีสามารถพิมพเอกสารได เนื่องจากเอกสารถูกปองกนัความปลอดภัยท่ีเครื่องพิมพ 
คุณตองปอนรหสัผานโดยใชแผงควบคุมของเครือ่งเพื่อพิมพเอกสาร

การสงเอกสารที่ปลอดภัย:

a เลือก การพิมพโดยใชระบบการรักษาความปลอดภัย

b พิมพรหัสผานของคณุ แลวคลกิ ตกลง

c เพื่อพมิพเอกสารที่มีการปองกัน คุณตองปอนรหัสผานของคุณโดยใชแผงควบคมุของเครือ่งพิมพ (ด ู
การพิมพเอกสารที่ปลอดภัย uu หนา 105)

การลบเอกสารที่ปลอดภัย:

คุณตองใชแผงควบคมุของเครือ่งพิมพในการลบเอกสารที่มีการปองกัน (ดู การพมิพเอกสารที่ปลอดภัย 
uu หนา 105)
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ตัวเลือกขั้นสงู 2

เขาถึง ตัวเลอืกขั้นสูง โดยคลิกปุม ขั้นสงู บนแท็บ เคาโครง หรอืแท็บ กระดาษ/คุณภาพ
 

a เลือก ขนาดกระดาษ และ จํานวนสําเนา (1)

 ขนาดกระดาษ

จากรายการแบบดงึลง ใหเลือกขนาดของกระดาษที่คณุใช

 จํานวนสําเนา

การเลือกสําเนาเปนการตัง้คาจํานวนสําเนาท่ีจะพ ิมพ

b ตั้งคา ระบบจัดการสีรูป (ICM) และ มาตราสวน แบบอักษร TrueType (2)

 ระบบจัดการสีรูป (ICM)

ระบุวิธีการที่จะพิมพภาพกราฟฟกสีของคุณ

• หากคุณไมตองการเปดการใชงาน ระบบจัดการสรูีป (ICM) ใหคลิก ICM Disabled

• หากคุณตองการใหทําการคํานวณสําหรับการเทียบสีท่ีเครื่องคอมพิวเตอรกอนท่ีจะสงเอกสารไปยังเครือ่งพิมพ 
ใหคลิก ICM Handled by Host System

• หากคุณตองการใหทําการคํานวณสําหรับการเทียบสีท่ีเครื่องพิมพ ใหคลกิ 
ICM Handled by Printer using printer calibration

 มาตราสวน

ระบุวาจะลดหรอืขยายขนาดเอกสารและจํานวนเปอรเซ็นต

 แบบอักษร TrueType

ระบุตัวเลอืกแบบอักษร TrueType คลิก แทนดวยแบบอักษรในอุปกรณ (คาเริ่มตน) 
เพื่อใชแบบอักษรเครือ่งพิมพท่ีเทียบเทาสําหรับพิมพเอกสารที่มแีบบอักษร TrueType 
ซึ่งจะอนุญาตใหมกีารพมิพท่ีรวดเรว็ข้ึน 
แตอาจไมสามารถพมิพตวัอักษรแบบพเิศษที่ไมสนับสนุนโดยแบบอักษรของเครือ่งพิมพ คลิก 
ดาวนโหลดเปน Softfont เพื่อดาวนโหลดแบบอักษร TrueType 
สําหรับพิมพแทนการใชแบบอักษรเครื่องพมิพ

1

2
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c เปลี่ยนแปลงการตั้งคาโดยเลือกการตัง้คาในรายการ Printer Features (3):
 

 คุณภาพการพิมพ

เลือกการตั้งคาคุณภาพการพมิพตอไปนี้:

• ธรรมดา (600 x 600 dpi)

ระดับ 600 dpi แนะนําใหใชสําหรับการพิมพธรรมดา 
ใชโหมดนี้เพื่อคณุภาพการพิมพท่ีดีดวยความเร็วในการพมิพพอสมควร

• ละเอียด (ช้ัน 2400 dpi)

ระดับ 2400 dpi โหมดการพิมพท่ีละเอียดที่สุด 
ใชงานโหมดนี้เพื่อพมิพภาพท่ีตองการความถูกตองเชนภาพถาย 
เนื่องจากขอมูลการพิมพมีขนาดใหญกวาโหมดปกติอยางมาก ระยะเวลาการประมวลผล 
ระยะเวลาการสงขอมูล และระยะเวลาการพมิพจะยาวนานกวา

 ชนิดกระดาษ

คุณสามารถใชชนิดส่ือตอไปน้ีในเครื่องของคณุได เพื่อใหไดคุณภาพการพมิพท่ีดท่ีีสุด 
ใหเลือกชนิดส่ือส่ิงพมิพท่ีคณุกําลังใชงาน

• กระดาษธรรมดา

• กระดาษบาง

• กระดาษหนา

• กระดาษท่ีมคีวามหนามาก

• กระดาษปอนด

• ซองจดหมาย

• ซองชนิดหนา

• ซองชนิดบาง

• กระดาษรีไซเคิล

• ฉลาก

• กระดาษแบบมันวาว

3
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 โหมดประหยัดผงหมึก

ประหยัดการใชงานผงหมึก (โทนเนอร) ไดดวยคุณลกัษณะนี้ เมื่อคณุตัง้คา โหมดประหยัดผงหมึก ไปท่ี เปด 
คุณภาพการพมิพจะจางลง การตัง้คาเริม่ตนคอื ปด

หมายเหตุ
ไมแนะนําใหใช โหมดประหยดัผงหมึก ในการพมิพภาพถายหรอืภาพระดบัสีเทา

 

 โหมดการพักเคร่ือง (Sleep Time) [นาที]

เมื่อเครื่องพมิพไมไดรับขอมูลเปนระยะเวลาหนึ่ง เครื่องพิมพจะเขาสูโหมดพัก 
ในโหมดพักเครื่องพิมพจะทํางานเสมือนเครื่องพ ิมพถูกปดอยู เมือ่คุณเลือก คาเร่ิมตนของเคร่ืองพิมพ 
การตัง้คาหมดเวลาของโหมดพักจะถูกตั้งคาใหมตามเวลาท่ีตัง้คามาจากโรงงาน 
ซึ่งคาน้ีสามารถเปลี่ยนแปลงไดจากไดรเวอรของเครื่องพมิพ 

ขณะท่ีเครื่องพิมพอยูในโหมดพัก หนาจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง Sleep (พกั) 
แตเครือ่งพิมพยังคงสามารถรบัขอมลูได 
การรบังานพมิพจะเรียกคนืการทํางานของเครื่องพ ิมพใหเริ่มการพมิพอีกครั้ง

 สี/ขาวดํา

คุณสามารถเปล่ียนการตัง้คา สี/สีเดยีว ในไดรเวอรเครือ่งพิมพไดดังนี้:

• อัตโนมัติ

เครื่องพมิพจะตรวจสอบเนื้อหาของเอกสารวามีสีหรือไม หากตรวจพบสีท่ีตําแหนงใดๆ ในเอกสาร 
เครื่องพมิพจะพิมพเอกสารทั้งฉบับโดยใชสีท้ังหมด กลาวอีกอยางคือ เครือ่งพิมพจะผสมผงหมึก (โทนเนอร) 
บางสีเพื่อชวยใหไดเฉดสีทุกเฉดที่ตรวจพบในเอกสาร จึงเพิม่ความหนาแนนของผงหมกึ (โทนเนอร) 
ท่ีใชกับหนาเอกสาร หากตรวจพบวาไมมีเนื้อหาที่เปนสี เครือ่งจะพิมพเอกสารแบบสีเดยีว 
การตั้งคาเริม่ตนสําหรบัเครือ่งพมิพของคณุค ือ อัตโนมัติ

• สี

ไมวาเอกสารจะมีสีหรือเปนสีเดียว เครื่องพิมพของคุณจะพิมพเอกสารโดยใชสีท้ังหมด

• ขาวดํา

เลือกโหมดนี้ถาเอกสารมเีฉพาะขอความและวัตถุสีดําและระดบัสีเทาเทาน้ัน หากเอกสารของคณุมีสี 
โหมดนี้จะพมิพเอกสารเปนสีเทา 256 ระดับสี โดยใชผงหมึก (โทนเนอร) สีดํา

หมายเหตุ
• เซนเซอรตรวจจับสีของเครือ่งพิมพมีความออนไหวมาก และอาจรับรูขอความสีดําซีดหรอืพื้นหลังสีขาวนวลวาเปนสี 
หากคณุทราบวาเอกสารของคณุเปนสีขาวดําและคณุต องการประหยัดผงหมึก (โทนเนอร) สี ใหเลือกโหมด ขาวดํา

• หากผงหมึก (โทนเนอร) สีฟา สีชมพ ูหรือสีเหลอืงหมดอายุการใชงานระหวางการพมิพเอกสารสี 
งานพิมพจะไมสามารถเสรจ็สมบูรณได คุณสามารถยกเลิกงานพมิพของคุณและเลือกที่จะเริ่มงานพมิพอกีครั้งในโหมด 
ขาวดํา ไดตราบใดที่ผงหมึก (โทนเนอร) สีดํายังมีอยู
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 โหมดสี

ทางเลือกตอไปนี้มีใหเลอืกในโหมดการเทียบสี:

• ปกติ

เปนคาปกตสํิาหรับโหมดสี

• สดใส

สีของสวนตางๆ ถูกปรับใหมสีีสดมากข้ึน

• ไมมี

 เพิ่มประสทิธิภาพสเีทา

คุณสามารถปรบัปรุงคณุภาพของภาพในสวนเงามืดได 

 เพิ่มประสทิธิภาพในการพิมพสีดํา

หากภาพกราฟฟกสีดําพมิพออกมาโดยไมถูกตอง ใหเลือกการตั้งคาน้ี

 ล็อคสกรีนฮาลฟโทน

การลอ็คนี้จะหยุดแอพพลิเคชั่นอื่นๆ ไมใหแกไขการตั้งคา Halftone การตั้งคาเริ่มตนคือ เปด (เลอืก)

 การพิมพภาพคุณภาพสูง

คุณสามารถทําใหงานพิมพเปนแบบคุณภาพสูงไดหากคุณตั้งคา การพิมพภาพคุณภาพสูง ไปท่ี เปด 
ความเร็วในการพมิพจะชาลง

 ปรับปรุงผลลัพธการพิมพ

คุณลักษณะนี้ใหคุณแกไขปญหาคุณภาพการพมิพ

• ลดการมวนของกระดาษ

หากคุณเลอืกการตัง้คาน้ี การมวนกระดาษอาจเกิดข้ึนนอยลง หากคุณพิมพเพยีงสองสามหนา 
คณุไมจําเปนตองเลือกการตั้งคาน้ี เราขอแนะนำใหคุณเปลี่ยนการตัง้คาไดรเวอรเครือ่งพมิพ ใน ชนิดกระดาษ 
เปนการตั้งคากระดาษชนิดบาง

หมายเหตุ
การทํางานน้ีจะลดอุณหภมูิของกระบวนการทําความรอนของเครือ่ง

 

• การปรับปรุงการเกาะติดของผงหมึก

หากคุณเลอืกการตัง้คาน้ี การกําหนดผงหมึก (โทนเนอร) จะทําไดดีข้ึน 
หากตัวเลือกนี้ไมชวยปรับปรงุใหดข้ึีนในระด ับท่ีเพียงพอ เปลี่ยนการตั้งคาไดรเวอรเครือ่งพิมพใน 
ชนิดกระดาษ ไปท่ีการตั้งคากระดาษชนิดหนา

หมายเหตุ
การทํางานน้ีจะเพิ่มอุณหภูมิของกระบวนการทําความรอนของเครื่อง
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แท็บพอรต 2

หากคณุตองการเปล่ียนแปลงพอรตที่เชื่อมตอเครื่องพมิพของคุณ หรอืพาธไปยังเครื่องพมิพเคร ือขายท่ีคณุใช 
ใหเลอืกหรือเพิ่มพอรตที่คุณตองการใช
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การถอนการติดต้ังไดรเวอรเคร่ืองพิมพ 2

ถอนการตดิตัง้ไดรเวอรเครือ่งพิมพท่ีคณุติดต ั้งโดยใชข้ันตอนตอไปนี้

หมายเหตุ
• ถอนการติดตั้ง จะไมสามารถใชไดหากคณุตดิตัง้ไดรเวอรเครื่องพิมพจากการตั้งคา เพิ่มเคร่ืองพิมพ ของ Windows 
มาตั้งแตตน

• หลังจากถอนการติดตั้ง ขอแนะนําใหคุณรีสตารทคอมพิวเตอรเพือ่ลบไฟลท่ีใชอยูในระหวางการถอนการติดตั้ง
 

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

a คลิกปุม Strat (เริม่) และไปท่ี All Programs (โปรแกรมท้ังหมด), Brother จากนั้นไปที่ชื่อเครือ่งพิมพของคณุ

b คลิก Uninstall (ถอนการติดตัง้)

c ปฏบัิตติามคําแนะนําบนหนาจอ

(Windows® 8)

a คลิก  (Brother Utilities) หนาจอ Brother Utilities จะปรากฏขึ้น

b คลิกรายการแบบดึงลงและเลือกชือ่รุนของคุณ (ถายังไมไดเลือกไว)

c คลิก เคร่ืองมือ ในแถบนําทางดานซาย

d คลิก ถอนการติดตั้ง



ไดรเวอรและซอฟตแวร 

64

2

Status Monitor 2

โปรแกรมอรรถประโยชน Status Monitor 
เปนเครือ่งมือซอฟตแวรท่ีสามารถกําหนดคาไดสําหรับตรวจสอบสถานะของอุปกรณหนึ่งหรอืหลายตวั 
เพื่อใหคุณไดรับการแจงเตอืนขอผิดพลาดไดท ันที
 

 หากคณุเลือกชองทําเครื่องหมาย เปดใช Status Monitor เมื่อเร่ิมตน ไวในระหวางการติดตั้ง คุณจะพบปุม  
หรือไอคอน Status Monitor บนแถบงาน

 เมื่อตองการแสดงไอคอน Status Monitor บนแถบงานของคุณ ใหคลกิปุม  ไอคอน Status Monitor 

จะปรากฏข้ึนในหนาตางขนาดเลก็ ใหลากไอคอน  ไปยังแถบงาน
 

เลือกทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปนี้:

 ดับเบ้ิลคลิกที่ไอคอน  ในถาดงาน

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

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

b คลิกรายการแบบดงึลงและเลือกชื่อรุนของคณุ (ถายังไมไดเลือกไว)

c คลิก Tools (เครือ่งมือ) ในแถบนําทางดานซาย

d คลิก Status Monitor

 (Windows® 8)

a คลิก  (Brother Utilities) หนาจอ Brother Utilities จะปรากฏข้ึน

b คลิกรายการแบบดงึลงและเลือกชื่อรุนของคณุ (ถายังไมไดเลือกไว)

c คลิก เคร่ืองมอื ในแถบนําทางดานซาย

d คลิก Status Monitor
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วิธีการแกไข 2

คลิกปุม วิธีการแกไข เพื่อเขาถึง Brother Solutions Center ท่ี http://solutions.brother.com/ 
และเขาไปที่คําถามท่ีพบบอย (FAQ) ในหนารุนเครือ่งพมิพของคุณเพือ่ดูคําแนะนํา

วัสดกุารพิมพ 2

คลิกปุม วัสดุการพมิพ เพื่อดขูอมูลเพิม่เตมิเกี่ยวกับวัสดุการพิมพ ของแทของ Brother

หมายเหตุ
การปรับปรุงเฟรมแวรอัตโนมัติจะทํางานเมื่อเปดใชงานคุณลักษณะ Status Monitor

 

การตรวจสอบสถานะของเครื่องพิมพ 2

เมื่อคณุเริ่มการทํางานของคอมพิวเตอร ไอคอน Brother Status Monitor จะปรากฏอยูในถาดงาน

Status Monitor อาจถูกแสดงในถาดงานหรือบนเดสกท็อปของคอมพิวเตอรของคณุ

 

ไอคอนสีเขียวแสดงสถานะรอการทํางานตามปกติ

 

ไอคอนสีเหลืองแสดงคําเตือน

 

ไอคอนสีแดงแสดงขอผิดพลาด

 

ไอคอนสีเทาแสดงสถานะออฟไลน

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

คุณลักษณะในไดรเวอรเคร่ืองพมิพ (แม็คอินทอช) 2

เครือ่งพิมพนี้สนับสนุน Mac OS X 10.7.5, 10.8.x, 10.9.x

หมายเหตุ
หนาจอในสวนน้ีมาจาก OS X v10.7.x หนาจอบนแม็คอนิทอชของคณุอาจแตกตางข้ึนอยูกับระบบปฏิบัติการท่ีคุณใช

 

การเลือกตัวเลือกในการตั้งคาหนาเอกสาร 2

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

a จากแอพพลิเคชัน่ เชน TextEdit ใหคลิก File (ไฟล) แลวคลิก Page Setup (การตัง้คาหนากระดาษ) 
ตรวจสอบวาไดเลือก Brother HL-XXXX (โดย XXXX คือชื่อรุนของคุณ) ในเมนูปอปอัพ Format For 
(รูปแบบสําหรับ) เลือกการตั้งคาสําหรับ Paper Size (ขนาดกระดาษ), Orientation 
(ทิศทางการวางกระดาษพิมพ) และ Scale (ระดับการยอ/ขยาย) แลวคลิก OK (ตกลง)
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b จากแอพพลิเคชัน่ เชน TextEdit ใหคลิก File (ไฟล) แลวคลิก Print (พิมพ) เพื่อเริม่พมิพ
สําหรับตัวเลือกการตั้งคาหนากระดาษเพิม่เติม ใหคลิกปุม Show Details (แสดงรายละเอียด)
 

 

หมายเหตุ
บันทึกการตั้งคาปจจบัุนเปนคาท่ีตัง้ไวลวงหนาโดยเลือก Save Current Settings as Preset... 
(บันทึกการตั้งคาปจจบัุนเปนคาท่ีตัง้ไวลวงหนา...) จากเมนูปอปอัพ Presets (คาท่ีตัง้ไวลวงหนา)
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การเลอืกตวัเลือกการพิมพ 2

เมื่อตองการควบคุมคณุลักษณะการพิมพพิเศษ ใหเลือก Print Settings (การตัง้คาการพิมพ) 
จากกลองขอความการพิมพ สําหรับขอมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับตวัเลือกที่ใชได ใหดคูําอธิบายตอไปนี้:
 

หนาปก 2

คุณสามารถเลือกการตั้งคาหนาปกตอไปน้ี:
 

 Print Cover Page (พิมพหนาปก)

หากตองการเพิม่หนาปกใหกับเอกสารของคุณ ใหใชการตั้งคาน้ี

 Cover Page Type (ชนิดของหนาปก)

เลือกเทมเพลตสําหรับหนาปก

 Billing Info (ขอมูลการเรียกเก็บเงิน)

หากตองการเพิม่ขอมูลการเรยีกเก็บเงินในหนาปก ใหพิมพขอความในชองขอความ Billing Info 
(ขอมลูการเรียกเก็บเงิน)
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โครงหนาเอกสาร 2

 

 Pages per Sheet (จํานวนหนาตอแผน)

ตัวเลอืก Pages per Sheet (จํานวนหนาตอแผน) 
ใชสําหรับลดขนาดภาพของแตละหนาเพือ่ใหสามารถพิมพไดหลายหนาบนกระดาษหนึ่งแผน

 Layout Direction (ทิศทางการจัดหนากระดาษ)

เมื่อคณุระบุจํานวนหนาตอแผน คณุสามารถระบุทิศทางการจัดหนากระดาษของคุณไดดวย

 Border (เสนขอบ)

หากตองการเพิม่เสนขอบ ใหใชการตัง้คาน้ี

 Two-Sided (สองดาน)

โปรดดูท่ี การพมิพ 2 ดาน uu หนา 75

 Reverse page orientation (กลับทิศทางการวางหนากระดาษ)

เลือก Reverse page orientation (กลับทิศทางการวางหนากระดาษ) เพื่อหมุนหนาเอกสาร 180 องศา

 Flip horizontally (พลกิตามแนวนอน)

เลือก Flip horizontally (พลิกตามแนวนอน) เพื่อพมิพหนาเอกสารเปนกลบัด านจากซายไปขวา
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การพิมพโดยการใชการรักษาความปลอดภัย 2

 

 Secure Print (การพิมพโดยการใชการรักษาความปลอดภัย):

เอกสารที่ปลอดภยัคือเอกสารที่ปองกันดวยรหัสผานเมื่อถูกสงไปยังเครือ่งพิมพ 
เฉพาะผูท่ีทราบรหัสผานเทาน้ันท่ีสามารถพิมพเอกสารได เนื่องจากเอกสารถูกปองกนัความปลอดภัยท่ีเครื่องพิมพ 
คุณตองปอนรหสัผานโดยใชแผงควบคุมของเครือ่งเพื่อพิมพเอกสาร

การสงเอกสารที่ปลอดภัย:

a เลือก Secure Print (การพมิพโดยการใชการรกัษาความปลอดภัย)

b พิมพรหัสผาน ชื่อผูใช และชือ่งานของคณุ แลวคลิก Print (พิมพ)

c เพื่อพมิพเอกสารที่มีการปองกัน คุณตองปอนรหัสผานของคุณโดยใชแผงควบคมุของเครือ่งพิมพ (ด ู
การพิมพเอกสารที่ปลอดภัย uu หนา 105)

ในการลบเอกสารที่มีการปองกัน คุณจะตองใชแผงควบคุมของเครื่องพมิพเพือ่ทําการลบ (ดู 
การพิมพเอกสารที่ปลอดภัย uu หนา 105)
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การตั้งคาการพิมพ 2

เลือกการตั้งคาของคุณในรายการ Print Settings (การตั้งคาการพมิพ):
 

 Media Type (ชนิดส่ือส่ิงพมิพ)

เลือกประเภทส่ือส่ิงพิมพชนิดใดชนิดหนึ่งดงัต อไปน้ี:

• 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 (กระดาษรไีซเคลิ)

• Label (ฉลาก)

• Glossy Paper (กระดาษเคลอืบมนั)

หมายเหตุ
เมื่อเลอืก Label (ฉลาก) ในไดรเวอรเครื่องพมิพ เครื่องพิมพจะป อนกระดาษจากถาด MP แมวาจะไมไดเลือก MP 
Tray (ถาด MP) เปนแหลงปอนกระดาษก็ตาม
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 Print Quality (คุณภาพการพิมพ)

เลือกการตั้งคาคุณภาพการพมิพตอไปนี้:

• Normal (ปกต)ิ

ระดับ 600 dpi แนะนําใหใชสําหรับการพิมพธรรมดา 
ใชโหมดนี้เพื่อคุณภาพการพิมพท่ีดีดวยความเร็วในการพมิพพอสมควร

• Fine (ละเอียด)

ระดับ 2400 dpi โหมดการพิมพท่ีละเอียดที่สุด ใชงานโหมดนี้เพื่อพมิพภาพท่ีตองการความถูกตองเช นภาพถาย 
เนื่องจากขอมูลการพิมพมีขนาดใหญกวาโหมดปกติอยางมาก ระยะเวลาการประมวลผล ระยะเวลาการสงขอมลู 
และระยะเวลาการพิมพจะยาวนานกวา

หมายเหตุ
ความเร็วในการพมิพอาจเปล่ียนแปลงไดข้ึนอยูกบัการตั้งคาคุณภาพการพมิพท่ีคณุเลือก เมื่อเลอืกคุณภาพการพมิพสูง 
การพมิพจะใชเวลานานข้ึน เมื่อเลือกคุณภาพการพิมพต่ํา การพิมพจะใชเวลานอยลง
 

 Color / Mono (สี / สีเดียว)

คุณสามารถเปล่ียนการตั้งคา สี/สีเดยีว ในไดรเวอรเครือ่งพิมพไดดงันี้:

• Auto (อัตโนมตัิ)

เครื่องพมิพจะตรวจสอบเนื้อหาของเอกสารวามีสีหรือไม หากตรวจพบสีท่ีตําแหนงใดๆ ในเอกสาร 
เครื่องพมิพจะพิมพเอกสารทั้งฉบับโดยใชสีท้ังหมด กลาวอีกอยางคอื เครื่องพมิพจะผสมผงหมกึ (โทนเนอร) 
บางสีเพื่อชวยใหไดเฉดสีทุกเฉดที่ตรวจพบในเอกสาร จึงเพิม่ความหนาแนนของผงหมกึ (โทนเนอร) 
ท่ีใชกับหนาเอกสาร หากตรวจพบวาไมมีเนื้อหาที่เปนสี เครือ่งจะพิมพเอกสารแบบสีเดยีว 
การตั้งคาเริม่ตนสําหรบัเครื่องพมิพของคณุค ือ Auto (อัตโนมัติ)

• Color (สี)

ไมวาเอกสารจะมีสีหรือเปนสีเดียว เครื่องพิมพของคุณจะพิมพเอกสารโดยใชสีท้ังหมด

• Mono (สีเดยีว)

เลือกโหมดนี้ถาเอกสารมเีฉพาะขอความและวัตถุสีดําและระดบัสีเทาเทาน้ัน หากเอกสารของคุณมีสี 
โหมดนี้จะพมิพเอกสารเปนสีเทา 256 ระดับสี โดยใชผงหมึก (โทนเนอร) สีดํา

หมายเหตุ
• เซนเซอรตรวจจับสีของเครือ่งพิมพมีความออนไหวมาก และอาจรับรูขอความสีดําซีดหรอืพื้นหลังสีขาวนวลวาเปนสี 
หากคณุทราบวาเอกสารของคณุเปนสีขาวดําและคณุต องการประหยัดผงหมึก (โทนเนอร) สี ใหเลือกโหมด Mono 
(สีเดยีว)

• หากผงหมึก (โทนเนอร) สีฟา สีชมพ ูหรือสีเหลอืงหมดอายุการใชงานระหวางการพมิพเอกสารสี 
งานพิมพจะไมสามารถเสรจ็สมบูรณได คุณสามารถยกเลิกงานพมิพของคุณและเลือกที่จะเริ่มงานพมิพอกีครั้งในโหมด 
Mono (สีเดยีว) ไดตราบใดที่ผงหมึก (โทนเนอร) สีดํายังมีอยู
 

 Paper Source (แหลงกระดาษ)

เลือก Auto Select (เลือกอัตโนมตัิ), Tray1 (ถาดที่ 1), Tray2 (ถาดท่ี 2) 1 หรือ MP Tray (ถาด MP)
1 สามารถใชไดถามีการติดตั้งถาดปอนกระดาษเสร ิมไว
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Advanced การตัง้คาการพิมพ (ข้ันสูง)
เมื่อคณุคลิกเครื่องหมายสามเหลี่ยม (c) ขาง Advanced (ข้ันสูง) การตั้งคาการพมิพข้ันสูงจะปรากฏข้ึน
 

 Toner Save Mode (โหมดรปูแบบการประหยัดผงหมกึ (โทนเนอร))
ประหยัดการใชงานผงหมึก (โทนเนอร) ไดดวยคณุลักษณะนี้ เมื่อคณุเลือกชองทําเครื่องหมาย Toner Save Mode 
(โหมดรปูแบบการประหยัดผงหมกึ (โทนเนอร)) งานพิมพ จะดจูางลง การตัง้คาเริม่ตนคอื ปด (ไมเลือก)

หมายเหตุ
ไมแนะนําใหใช Toner Save Mode (โหมดรปูแบบการประหยัดผงหมึก (โทนเนอร)) 
ในการพมิพภาพถายหรอืภาพระดบัสีเทา
 

 Improve Print Output (ปรับปรงุคุณภาพการพมิพ)
คุณลักษณะนี้ใหคุณแกไขปญหาคุณภาพการพมิพ

• Reduce Paper Curl (ลดการมวนของกระดาษ)

หากคุณเลอืกการตัง้คาน้ี การมวนกระดาษอาจเกิดข้ึนนอยลง

หากคุณพิมพเพยีงสองสามหนา คุณไมจําเปนตองเลือกการตัง้คาน้ี 
เราขอแนะนําใหคุณเปลี่ยนการตั้งคาไดรเวอรเครือ่งพิมพใน Media Type (ชนิดส่ือส่ิงพมิพ) 
เปนการตั้งคากระดาษชนิดบาง

หมายเหตุ
การทํางานน้ีจะลดอุณหภมูิของกระบวนการทําความรอนของเครือ่ง

 

• Improve Toner Fixing (ปรบัปรุงการยึดตดิของผงหมกึ (โทนเนอร))

หากคุณเลอืกการตัง้คาน้ี การกําหนดผงหมึก (โทนเนอร) จะทําไดดีข้ึน 
หากตัวเลือกนี้ไมชวยปรับปรงุใหดข้ึีนในระด ับท่ีเพียงพอ ใหเปลี่ยนการตั้งคาไดรเวอรเคร ื่องพิมพใน Media Type 
(ชนิดส่ือส่ิงพิมพ) เปนการตั้งคากระดาษชนิดหนา

หมายเหตุ
การทํางานน้ีจะเพิ่มอุณหภูมิของกระบวนการทําความรอนของเครื่อง
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 Sleep Time (เวลาพัก)

เมื่อเครื่องพมิพไมไดรับขอมูลเปนระยะเวลาหนึ่ง เครื่องพิมพจะเขาสูโหมดพัก 
ในโหมดพักเครื่องพิมพจะทํางานเสมือนเครื่องพ ิมพถูกปดอยู หากคุณเลือก Printer Default 
(คาเริม่ตนของเครื่องพิมพ) การตัง้คาหมดเวลาของโหมดพักจะถูกตั้งคาใหมตามเวลาท่ีมตีั้งคาจากโรงงาน 
ซึ่งคาน้ีจะสามารถเปลี่ยนแปลงไดจากไดรเวอรของเครื่องพมิพ หากตองการเปล่ียนเวลาพกั ใหเลือก Manual 
(ดวยตนเอง) แลวพิมพเวลาในชองขอความ

ขณะท่ีเครื่องพิมพอยูในโหมดพัก หนาจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง Sleep (พกั) 
แตเครือ่งพิมพยังคงสามารถรบัขอมลูได การรบังานพมิพจะเรียกคืนการทํางานของเครือ่งพิมพใหเริม่การพิมพอีกครัง้

 Other Print Options (ตัวเลอืกการพมิพอืน่ๆ)

• Skip Blank Page (ขามหนาวาง)

ถาเลือก Skip Blank Page (ขามหนาวาง) 
ไดรเวอรเครือ่งพิมพจะตรวจจับหนาวางและจะไมพิมพหนาวางเหลาน้ัน

การตั้งคาสี 2

 Color Mode (โหมดสี)

ทางเลือกตอไปนี้มีใหเลอืกในโหมดการเทียบสี:

• Normal (ปกต)ิ

เปนคาปกตสํิาหรับโหมดสี

• Vivid (สีสด)

สีของสวนตางๆ ถูกปรับใหมสีีสดมากข้ึน

• None (ไมมี)

 Improve Gray Color (ปรับปรุงสีเทา)

คุณสามารถปรบัปรุงคณุภาพของภาพในสวนเงามืดได 

 Enhance Black Printing (ปรับปรงุการพมิพสีดํา)

หากภาพกราฟฟกสีดําพมิพออกมาโดยไมถูกตอง ใหเลือกการตั้งคาน้ี
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การพิมพ 2 ดาน 2

 การพิมพ 2 ดานอัตโนมัติ

เลือก Layout (โครงหนาเอกสาร)

เลือก Long-Edge binding (การเขาเลมดานยาว) หรอื Short-Edge binding (การเขาเลมดานส้ัน) ใน 
Two-Sided (สองดาน)
 

 การพิมพ 2 ดานดวยตนเอง

เลือก Paper Handling (การจัดการกระดาษ)

• เลือก Even Only (หนาคูเทาน้ัน) และ Print (พิมพ) บรรจุกระดาษที่พิมพแลวลงในถาดอีกครั้ง 
(คว่ําดานท่ีวางลงในถาดท่ี 1 ถาดท่ี 2 หรือหงายดานท่ีวางข้ึนในถาด MP) เลือก Odd Only (หนาคี่เทาน้ัน) และ 
Print (พมิพ)
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คุณลักษณะในไดรเวอรเคร่ืองพมิพ BR-Script3 (การจําลองภาษา 
PostScript® 3™) 2

ในสวนน้ีจะแนะนําการทํางานท่ีแตกตางของไดรเวอรเครื่องพมิพ BR-Script3 
สําหรับการทํางานพื้นฐานของไดรเวอรเครื่องพมิพ  BR-Script3 ใหดท่ีู คณุลกัษณะในไดรเวอรเครื่องพมิพ (แม็คอินทอช) 
uu หนา 66 สําหรบั Page Setup (การตัง้คาหนากระดาษ), Cover Page (หนาปก), Paper Source 
(แหลงกระดาษ) และ Layout (โครงหนาเอกสาร)

การเลอืกตวัเลือกการพิมพ 2

เมื่อตองการควบคุมคณุลักษณะการพิมพพิเศษ ใหเลือก Printer Features (คณุลักษณะเครื่องพมิพ) 
จากกลองขอความการพิมพ
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คุณลักษณะเคร่ืองพิมพ 2

Feature Sets: (ชุดคณุลกัษณะ:) General 1 (ท่ัวไป 1)
 

 Print Quality (คุณภาพการพิมพ)

เลือกความละเอียดคาใดคาหน่ึงตอไปน้ีจากเมน ูปอปอัพ คุณภาพการพิมพ:

• Normal (ปกต)ิ

600 ื600 dpi แนะนําใหใชสําหรับการพิมพธรรมดา 
ใชโหมดนี้เพื่อคุณภาพการพิมพท่ีดีดวยความเร็วในการพมิพพอสมควร

• Fine (ละเอียด)

ระดับ 2400 dpi โหมดการพิมพท่ีละเอียดที่สุด ใชงานโหมดนี้เพื่อพมิพภาพท่ีตองการความถูกตองเช นภาพถาย 
เนื่องจากขอมูลการพิมพมีขนาดใหญกวาโหมดปกติอยางมาก ระยะเวลาการประมวลผล/ระยะเวลาการสงขอมูล 
และระยะเวลาการพิมพจะยาวนานกวา

 Media Type (ชนิดส่ือส่ิงพมิพ)

เลือกชนิดส่ือส่ิงพิมพใหตรงกับกระดาษที่คณุบรรจุในเครื่องพมิพ

• 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 (กระดาษรไีซเคลิ)
• Label (ฉลาก)
• Glossy Paper (กระดาษเคลอืบมนั)

• Hagaki (ฮางากิ) 1

1 ไปรษณียบัตรท่ีมีขนาดท่ีกําหนดโดย Japan Post Service Co., LTD
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 Toner Save Mode (โหมดรปูแบบการประหยัดผงหมกึ (โทนเนอร))

เมื่อคณุเลือกชองทําเครื่องหมาย Toner Save Mode (โหมดรปูแบบการประหยัดผงหมกึ (โทนเนอร)) 
งานพิมพจะดูจางลง การตั้งคาเริ่มตนคอื ปด (ไมเลือก)

หมายเหตุ
ไมแนะนําใหใช Toner Save Mode (โหมดรปูแบบการประหยัดผงหมึก (โทนเนอร)) 
ในการพมิพภาพถายหรอืภาพระดบัสีเทา
 

 Sleep Time [Min.] (เวลาพกั [นาที])
เมือ่เครื่องพิมพไมไดรับขอมูลเปนระยะเวลาหน่ึง เคร่ืองพิมพจะเขาสูโหมดพัก 
ในโหมดพักเครื่องพิมพจะทาํงานเสมอืนเครื่องพ ิมพถูกปดอยู หากคณุเลือก Printer Default 
(คาเร่ิมตนของเคร่ืองพิมพ) การตัง้คาหมดเวลาของโหมดพักจะถูกตัง้คาใหมตามเวลาทีม่ตีั้งคาจากโรงงาน 
ซึ่งคาน้ีจะสามารถเปลีย่นแปลงไดจากไดรเวอรของเครื่องพิมพ หากคณุตองการเปลีย่นเวลาพัก ใหเลอืก 2, 10 หรือ 30
ขณะท่ีเครื่องพิมพอยูในโหมดพัก หนาจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง Sleep (พกั) 
แตเครือ่งพิมพยังคงสามารถรบัขอมลูได การรบังานพมิพจะเรียกคืนการทํางานของเครือ่งพิมพใหเริม่การพิมพอีกครัง้

 Color / Mono (สี / สีเดียว)
คุณสามารถเปล่ียนการตั้งคา สี/สีเดยีว ในไดรเวอรเครือ่งพิมพไดดงันี้:
• Auto (อัตโนมตัิ)

เครื่องพมิพจะตรวจสอบเนื้อหาของเอกสารวามีสีหรือไม หากตรวจพบสีท่ีตําแหนงใดๆ ในเอกสาร 
เครื่องพมิพจะพิมพเอกสารทั้งฉบับโดยใชสีท้ังหมด กลาวอีกอยางคอื เครื่องพมิพจะผสมผงหมกึ (โทนเนอร) 
บางสีเพื่อชวยใหไดเฉดสีทุกเฉดที่ตรวจพบในเอกสาร จึงเพิม่ความหนาแนนของผงหมกึ (โทนเนอร) 
ท่ีใชกับหนาเอกสาร หากตรวจพบวาไมมีเนื้อหาที่เปนสี เครือ่งจะพิมพเอกสารแบบสีเดยีว 
การตั้งคาเริม่ตนสําหรบัเครื่องพมิพของคณุค ือ Auto (อัตโนมัติ)

• Color (สี)
ไมวาเอกสารจะมีสีหรือเปนสีเดียว เครื่องพิมพของคุณจะพิมพเอกสารโดยใชสีท้ังหมด

• Mono (สีเดยีว)

เลือกโหมดนี้ถาเอกสารมเีฉพาะขอความและวัตถุสีดําและระดบัสีเทาเทาน้ัน หากเอกสารของคุณมีสี 
โหมดนี้จะพมิพเอกสารเปนสีเทา 256 ระดับสี โดยใชผงหมึก (โทนเนอร) สีดํา

หมายเหตุ
• เซนเซอรตรวจจับสีของเครือ่งพิมพมีความออนไหวมาก และอาจรับรูขอความสีดําซีดหรอืพื้นหลังสีขาวนวลวาเปนสี 
หากคณุทราบวาเอกสารของคณุเปนสีขาวดําและคณุต องการประหยัดผงหมึก (โทนเนอร) สี ใหเลือกโหมด Mono 
(สีเดยีว)

• หากผงหมึก (โทนเนอร) สีฟา สีชมพ ูหรือสีเหลอืงหมดอายุการใชงานระหวางการพมิพเอกสารสี 
งานพิมพจะไมสามารถเสรจ็สมบูรณได คุณสามารถยกเลิกงานพมิพของคุณและเลือกที่จะเริ่มงานพมิพอกีครั้งในโหมด 
Mono (สีเดยีว) ไดตราบใดที่ผงหมึก (โทนเนอร) สีดํายังมีอยู
 

 Color Mode (โหมดสี)
ทางเลือกตอไปนี้มีใหเลอืกในโหมดการเทียบสี:
• Normal (ปกต)ิ
เปนคาปกตสํิาหรับโหมดสี

• Vivid (สีสด)
สีของสวนตางๆ ถูกปรับใหมสีีสดมากข้ึน

• None (ไมมี)
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Feature Sets: (ชุดคณุลกัษณะ:) General 2 (ท่ัวไป 2)
 

 Improve Gray Color (ปรับปรุงสีเทา)

คุณสามารถปรบัปรุงคณุภาพของภาพในสวนเงามืดได 

 Enhance Black Printing (ปรับปรงุการพมิพสีดํา)

หากภาพกราฟฟกสีดําพมิพออกมาโดยไมถูกตอง ใหเลือกการตั้งคาน้ี

 Halftone Screen Lock (ล็อคหนาจอ Halftone)

การล็อคนี้จะหยุดแอพพลิเคชันอื่นๆ ไมใหแกไขการตั้งคา Halftone การตั้งคาเริ่มตนคือ เปด (เลอืก)

 High Quality Image Printing (การพมิพภาพคณุภาพสูง)

คุณสามารถเพิ่มคณุภาพของภาพท่ีพิมพได ถาคณุตั้งคา High Quality Image Printing 
(การพิมพภาพคุณภาพสูง) เปน เปด (เลือก) ความเร็วในการพมิพจะชาลง

 Improve Print Output (ปรับปรงุคุณภาพการพมิพ)

คุณลักษณะนี้ใหคุณแกไขปญหาคุณภาพการพมิพ

• Reduce Paper Curl (ลดการมวนของกระดาษ)

หากคุณเลอืกการตัง้คาน้ี การมวนกระดาษอาจเกิดข้ึนนอยลง

หากคุณพิมพเพยีงสองสามหนา คุณไมจําเปนตองเลือกการตัง้คาน้ี 
เราขอแนะนําใหคุณเปลี่ยนการตั้งคาไดรเวอรเครือ่งพิมพใน Media Type (ชนิดส่ือส่ิงพมิพ) 
เปนการตั้งคากระดาษชนิดบาง

หมายเหตุ
การทํางานน้ีจะลดอุณหภมูิของกระบวนการทําความรอนของเครือ่ง

 

• Improve Toner Fixing (ปรบัปรุงการยึดตดิของผงหมกึ (โทนเนอร))

หากคุณเลอืกการตัง้คาน้ี การกําหนดผงหมึก (โทนเนอร) จะทําไดดีข้ึน 
หากตัวเลือกนี้ไมชวยปรับปรงุใหดข้ึีนในระด ับท่ีเพียงพอ ใหเปลี่ยนการตั้งคาไดรเวอรเคร ื่องพิมพใน Media Type 
(ชนิดส่ือส่ิงพิมพ) เปนการตั้งคากระดาษชนิดหนา

หมายเหตุ
การทํางานน้ีจะเพิ่มอุณหภูมิของกระบวนการทําความรอนของเครื่อง
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การพิมพโดยการใชการรักษาความปลอดภัย 2

เอกสารที่ปลอดภัยคือเอกสารที่ปองกันดวยรหสัผานเมื่อถูกสงไปยังเครือ่งพิมพ 
เฉพาะผูท่ีทราบรหัสผานเทาน้ันท่ีสามารถพิมพเอกสารได เนื่องจากเอกสารถูกปองกันความปลอดภัยท่ีเครื่องพมิพ 
คุณตองปอนรหสัผานโดยใชแผงควบคมุของเครือ่งเพื่อพมิพเอกสาร
 

หากคณุตองการสรางงานพิมพท่ีปลอดภัย ใหเลือก Secure Print (การพิมพโดยการใชการรักษาความปลอดภัย) 
และเลือกชองทําเครื่องหมาย Secure Print (การพมิพโดยการใชการรกัษาความปลอดภัย) 
พิมพรหสัผานในชองขอความ Password (รหสัผาน) แลวคลกิ Print (พิมพ)

(สําหรับขอมูลเพิม่เตมิเกี่ยวกบัการพิมพโดยการใชการรักษาความปลอดภัย ใหดูท่ี การพิมพเอกสารที่ปลอดภยั 
uu หนา 105)
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การลบไดรเวอรเคร่ืองพิมพ 2

a เขาสูระบบในฐานะ ‘ผูดูแลระบบ’

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

c คลิก Delete Printer (ลบเครือ่งพิมพ) 
1 Printers & Scanners (เคร่ืองพิมพและสแกนเนอร) สําหรับผูใช OS X v10.9.x
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Status Monitor 2

โปรแกรมอรรถประโยชน Status Monitor (การตรวจสอบสถานะ) 
เปนเครือ่งมือซอฟตแวรท่ีกําหนดคาไดสําหรบัตรวจสอบสถานะของเครื่อง ใหคณุดขูอความแสดงความผดิพลาด เชน 
ไมมีกระดาษหรือกระดาษตดิ ตามชวงเวลาการอัพเดตที่ตั้งคาไวลวงหนา 
และเขาถึงโปรแกรมอรรถประโยชนการบรหิารจัดการบนเว็บได ตรวจสอบสถานะอุปกรณไดโดยเปดใช Brother Status 
Monitor โดยทําตามข้ันตอนตอไปนี้:

 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 (เปดโปรแกรมอรรถประโยชนของเครือ่งพิมพ) Status Monitor จะเริม่ตน

 สําหรับ OS X v10.9.x

a เรียกใช System Preferences (การกําหนดลักษณะของระบบ) เลือก Printers & Scanners 
(เครือ่งพมิพและสแกนเนอร) แลวเลือกเครื่องพมิพ

b คลิก Options & Supplies... (ตัวเลือกและวัสดุการพิมพ...) คลิกแท็บ Utility (โปรแกรมอรรถประโยชน) 
แลวคลิก Open Printer Utility (เปดโปรแกรมอรรถประโยชนของเครือ่งพิมพ) Status Monitor จะเริม่ตน

การอัพเดตสถานะของเคร่ืองพิมพ 2

หากคณุตองการทราบสถานะลาสุดของเครือ่งพิมพขณะท่ีหนาตาง Status Monitor (การตรวจสอบสถานะ) เปดอยู 

ใหคลิกไอคอนรีเฟรช 

 

 หากผงหมึก (โทนเนอร) ใกลหมด หรือมปีญหาเกี่ยวกับตลับผงหมึก (โทนเนอร) ไอคอนตอไปน้ีจะปรากฏข ึ้น:

คุณสามารถตั้งคาชวงเวลาท่ีซอฟตแวรจะอัพเดตขอมูลสถานะของเครือ่งพิมพได ไปท่ีแถบเมนู Brother Status 
Monitor (การตรวจสอบสถานะของ Brother) และเลือก Preferences (การกําหนดลักษณะ)

 

ระดับผงหมึก (โทนเนอร) ตํ่า

 

ตลับผงหมึก (โทนเนอร) วางเปลา
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การซอนหรอืแสดงหนาตาง 2

หลังจากเริ่มการทํางานของ Status Monitor (การตรวจสอบสถานะ) แลว คุณสามารถซอนหรือแสดงหนาตางได 
เมื่อตองการซอนหนาตาง ใหไปท่ีแถบเมนู คลกิ Brother Status Monitor (การตรวจสอบสถานะของ Brother) 
และเลือก Hide Status Monitor (ซอนการตรวจสอบสถานะ) เมือ่ตองการแสดงหนาตาง ใหคลิกไอคอน Brother 
Status Monitor (การตรวจสอบสถานะของ Brother) ในแทน
 

การออกจากหนาตาง 2

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

การบริหารจัดการบนเว็บ (การเชื่อมตอเครือขายเทานั้น) 2

เขาถึงระบบการบริหารจัดการบนเว็บไดโดยคลิกไอคอนเครือ่งพิมพบนหนาจอ Status Monitor (การตรวจสอบสถานะ) 
เว็บบราวเซอรมาตรฐานสามารถใชจัดการเครือ่งพ ิมพของคุณไดโดยใช HTTP 
(การถายโอนโพรโทคอลขอความหลายมิต)ิ 
สําหรับขอมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับระบบการบรหิารจัดการบนเว็บ uu คูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช
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ซอฟตแวร 2

ซอฟตแวรสําหรับเครือขาย 2

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับซอฟตแวรโปรแกรมอรรถประโยชนเครอืขาย uu คูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช
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3

แผงควบคุม 3

เครือ่งพิมพนี้มีหนาจอแสดงผลแบบ LCD หนึ่งจอ ปุ มแปดปุม และไฟแสดงสถานะ LED สองดวงบนแผงควบคุม 
หนาจอแสดงผลแบบ LCD เปนจอแสดงผลสองบรรทัด 16 ตวัอ ักษร

ภาพรวมของแผงควบคุม 3

ภาพประกอบนํามาจาก HL-L8350CDW
 

1 หนาจอแสดงผลแบบ LCD
หนาจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดงขอความเพื่อชวยคุณในการตั้งคาและใชงานเครือ่งพิมพ
ตัวบงชี้ระดบัแบบส่ีระดบั แสดงความแรงของสัญญาณแบบไรสายหากคณุใชการเชื่อมตอเครอืขายแบบไรสายอยู

ขอมูลทั่วไป 3

    

0 สูงสุด

1

2

3

5
6
7

8

4
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2  เปด/ปด เคร่ือง
คุณสามารถเปดและปดเครือ่ง

กด  เพื่อเปดเครื่อง 

กด  คางไวเพื่อปดเครื่อง หนาจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง Shutting Down (กําลังปดเครื่อง) 
และจะยังคงปรากฏอยูเปนเวลาสองสามวินาทีกอนท่ีจะดับลง

3 ปุมเมนู:
a หรอื b ( + หรือ -)
กด a หรอื b ( + หรือ -) เพื่อเลือ่นดูเมนูและตวัเลือก
กด a หรอื b ( + หรือ -) เพื่อปอนตัวเลข หรือเพิม่หรอืลดตวัเลข กด a หรือ b ( + หรือ -) คางไว 
เพื่อเลือ่นไปยังตัวเลขท่ีคณุตองการไดเรว็ข ึ้น แลวกด OK(ตกลง)
OK(ตกลง)
กด OK(ตกลง) เพื่อจดัเก็บการตั้งคาของคณุในเครื่องพมิพ หลงัจากเปลี่ยนการตั้งคา 
เครือ่งพิมพจะกลับสูระดับเมนูกอนหนาน้ี
Back(ยอนกลับ)
กด Back(ยอนกลับ) เพือ่ยอนกลับหน่ึงระดับในโครงสรางเมนู
Back(ยอนกลับ) ใหคณุเลือกตัวเลขกอนหนาน้ีขณะปอนตวัเลข

4 Secure(ปลอดภัย)
คุณสามารถพมิพงานท่ีบันทึกไวในหนวยความจําเมื่อคุณปอนรหสัผานส่ีตวั (สําหรับขอมลูเพิม่เติม ใหดท่ีู 
การพิมพเอกสารที่ปลอดภัย uu หนา 105)

5 Go(ไป)
คุณสามารถแกไขขอความแสดงความผิดพลาดโดยกด Go(ไป) เพื่อลางขอผิดพลาดอื่นๆ ท้ังหมด 
ทําตามคําแนะนําบนแผงควบคุม หรือดูท่ี ขอความแสดงความผิดพลาดและขอความแจงการบํารงุรักษา 
uu หนา 172
กด Go(ไป) เพือ่พิมพงานท่ีเหลืออยูในหนวยความจําของเครื่องพิมพ
ปุมนี้ชวยใหคณุสามารถเลอืกตัวเลอืกที่แสดงในระดับเมนูสุดทายได หลังจากการตัง้คาถูกเปลี่ยนแปลงแลว 
เครือ่งจะกลับสูโหมดการเตรยีมพรอม

6 Cancel(ยกเลิก)
กด Cancel(ยกเลิก) เพือ่ยกเลิกการตั้งคาปจจุบัน
ปุมนี้จะยกเลิกงานพมิพท่ีตั้งโปรแกรมแลว และลางออกจากหนวยความจําของเครือ่งพิมพ 

7 ไฟ Error(ผดิพลาด) LED
ไฟ LED Error(ผดิพลาด) จะกะพรบิเปนสีสมเมื่อหนาจอแสดงผลแบบ LCD 
แสดงขอผิดพลาดหรอืขอความสถานะที่สําคัญ (สําหร ับรายละเอียด ดูท่ี ไฟ LED uu หนา 87)

8 ไฟ Data(ขอมูล) LED
ไฟ LED Data(ขอมูล) จะกะพริบโดยข้ึนอยูกับสถานะของเครือ่งพิมพ (สําหรับรายละเอียด ดูท่ี ไฟ LED 
uu หนา 87)
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ไฟ LED 3

LED เปนไฟท่ีแสดงสถานะของเครือ่งพิมพ

ขอความแสดงสถานะเคร่ืองพิมพ 3

ตารางตอไปน้ีอธบิายขอความแสดงสถานะของเครื่องพิมพในระหวางการทํางานปกติ: 

Data(ขอมูล)ไฟ LED (สีเขียว)

ไฟ LED ความหมาย

เปด ขอมูลอยูในหนวยความจําของเคร่ืองพิมพ

การกะพริบ เคร่ืองกําลังรับหรือประมวลผลขอมูล

ปด ไมมีขอมูลเหลืออยูในหนวยความจํา

Error(ผิดพลาด)ไฟ LED (สีสม)

ไฟ LED ความหมาย

การกะพริบ เกิดปญหากับเครื่องพิมพ

ปด เคร่ืองพิมพไมมีปญหาใดๆ

ขอความสถานะเคร่ืองพิมพ ความหมาย

Cooling Down (กําลังระบายความรอน) เคร่ืองพิมพกําลังระบายความรอน

Cancel Printing (ยกเลิกการพิมพ) เคร่ืองพิมพกําลังยกเลิกงานพิมพ

Calibrate (ปรับแตงคา) เคร่ืองพิมพกําลังปรับแตงคาความหนาแนนของสี

Ignore Data (ไมใสใจขอมูล) เคร่ืองไมใสใจขอมูลที่ประมวลผลโดยใชไดรเวอร PS

Please Wait (โปรดรอสักครู) เคร่ืองพิมพกําลังอุนเคร่ือง

เคร่ืองกําลังดําเนินการปรับแตงคาของสี

Printing (กําลังพิมพ) เคร่ืองกําลังพิมพ

Ready (พรอม) เคร่ืองพรอมสําหรับการพิมพ

Sleep (พกั) ในโหมดพัก (โหมดประหยัดพลังงาน) 
เคร่ืองพิมพจะทํางานเสมือนเคร่ืองพิมพถูกปดอยู แตเคร่ืองพิมพยังคงรับขอมูลได 
การรับงานพิมพจะเรียกคืนการทํางานของเคร่ืองพ ิมพใหเร่ิมการพิมพอีกคร้ัง

Deep Sleep (พักลึก) ในโหมดพักลึก (ที่ลดปริมาณการใชไฟไดมากกวาโหมดพัก) 
เคร่ืองพิมพจะทํางานเสมือนเคร่ืองพิมพถูกปดอยู หากเคร่ืองพิมพอยูในโหมดพัก 
และไมไดรับงานใดๆ เปนระยะเวลาหนึ่ง เคร่ืองพิมพจะเขาสูโหมดพักลึก 
เคร่ืองพิมพจะเรียกคืนการทํางานเม่ือเคร่ืองพ ิมพไดรับงานพิมพ

Registration 
(การจัดตําแหนงการพิมพ)

เคร่ืองกําลังปรับคาตําแหนงพิมพ
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ตารางการต้ังคา 3

วิธีเขาใชงานโหมดเมนู 3

a กดปุมเมนูใดๆ (a, b, OK(ตกลง) หรือ Back(ยอนกลับ)) เพื่อเขาสูการทํางานออฟไลนของเครือ่งพิมพ

b เลื่อนดเูมนูแตละระดับโดยกด a หรือ b ( + หรอื -) ในทิศทางท่ีคณุตองการ

c กด OK(ตกลง) เมือ่ตัวเลอืกที่คุณตองการปรากฏบนหนาจอแสดงผลแบบ LCD จากนั้นหนาจอแสดงผลแบบ LCD 
จะแสดงระดับเมนูถัดไป

d กด a หรือ b ( + หรอื -) เพื่อเลื่อนไปยังตัวเลือกเมนูถัดไป

e กด OK(ตกลง) หรอื Go(ไป)
เมื่อคณุตั้งคาตวัเลือกเสรจ็ส้ินแลว หนาจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง Accepted (ยอมรบั)

ตารางเมนู 3

มีเจด็เมนู สําหรบัขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลอืกที่มีอยูในแตละเมนู ดท่ีูตารางตอไปนี้

หากแผงควบคุมไมทํางานเปนเวลา 30 วินาที หนาจอแสดงผลแบบ LCD จะกลับสูโหมดการเตรยีมพรอม

หมายเหตุ
หนาจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดงชื่อถาดดังตอไปน้ี:

• ถาดกระดาษมาตรฐาน: Tray1 (ถาดที่ 1)

• ถาดปอนกระดาษอเนกประสงค: MP Tray (ถาด MP)

• ถาดปอนกระดาษเสรมิดานลาง: Tray2 (ถาดท่ี 2) และ T2
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Machine Info. (ขอมลูเคร่ืองพมิพ)

เมนูยอย 1 เมนูยอย 2 ตัวเลือกเมนู ตัวเลือก คําอธิบาย

Print Settings 
(พิมพการต้ังคา)

- - - พมิพหนาการต้ังคาเคร่ืองพิมพ

Print NetSetting 
(พิมพการต้ังคาเครอืขาย)

- - - พมิพรายงานการกําหนดคาเครือขาย

Print WLANReport 
(พิมพรายงาน WLAN)

(HL-L8350CDW)

- - - รายงาน WLAN แสดงการวิเคราะหการเช่ือมตอ 
LAN แบบไรสาย

Test Print 
(การพิมพทดสอบ)

- - - พมิพหนากระดาษสําหรับการทดสอบ

Drum Dot Print 
(พิมพจุดของชุดแมแบบ
สรางภาพ (ดรัม))

- - - พมิพใบตรวจสอบชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)

Print Font 
(พิมพแบบอักษร)

HP LaserJet - - พมิพรายการและตัวอยางแบบอักษรของ HP 
LaserJet

BR-Script 3 - - พมิพรายการและตัวอยางแบบอักษรของ 
BR-Script

Serial No. 
(หมายเลขเคร่ือง)

- - - แสดงหมายเลขเคร่ืองของเคร่ืองพิมพ

Version (เวอรช่ัน) Main Version 
(เวอรช่ันหลัก)

- - แสดงเวอรช่ันหลักของเฟรมแวร

Sub1 Version 
(เวอรช่ันยอย 1)

- - แสดงเวอรช่ันยอยของเฟรมแวร

Sub4 Version 
(เวอรช่ันยอย 4)

- - แสดงเวอรช่ันยอยของเฟรมแวร

RAM Size (ขนาด 
RAM)

- - แสดงขนาดของหนวยความจําในเคร่ืองพิมพนี้

Page Count 
(จํานวนหนา)

Total (ทั้งหมด) - - แสดงจํานวนหนาที่พมิพทั้งหมด

Color (สี) - - แสดงจํานวนหนาทั้งหมดที่พิมพสี

Monochrome 
(สีเดียว)

- - แสดงจํานวนหนาทั้งหมดที่พิมพสีเดียว

 คาที่ต้ังจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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Parts Life 
(อายกุารใชงานของช้ินสวน)

Toner Life 
(อายุการใชงานของผงหมกึ 
(โทนเนอร))

Black(BK) 
(สีดํา (BK))

- แสดงอายุการใชงานท่ีเหลืออยูของตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) แตละตลบั 

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

BK oonnnnnnnn

Cyan(C) 
(สีฟา (C))

-

Magenta(M) 
(สีชมพู (M))

-

Yellow(Y) 
(สีเหลือง (Y))

-

Drum Life 
(อายุการใชงานของชุ
ดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม))

- - แสดงอายุการใชงานท่ีเหลืออยูของชุดแมแบบ
สรางภาพ (ดรัม)

Belt Life 
(อายุการใชงานของชดุส
ายพานลําเลยีงกระดาษ)

- - แสดงอายุการใชงานท่ีเหลืออยูของชุดสายพา
นลําเลียงกระดาษ

PF Kit MP Life 
(อายุการใชงานของ 
PF Kit MP)

- - แสดงจํานวนหนาทีเ่หลอือยูที่จะพมิพดวย PF kit MP

PF Kit 1 Life 
(อายุการใชงานของ 
PF Kit 1)

- - แสดงจํานวนหนาทีเ่หลอือยูที่จะพมิพดวย PF kit 1

PF Kit 2 Life 
(อายุการใชงานของ 
PF Kit 2)

- - แสดงจํานวนหนาทีเ่หลอือยูที่จะพมิพดวย PF kit 2

Fuser Life 
(อายุการใชงานของชุ
ดทําความรอน)

- - แสดงจํานวนหนาทีเ่หลืออยูทีจ่ะพมิพดวยชดุทำค
วามรอน

Laser Life 
(อายุการใชงานของเ
ลเซอร)

- - แสดงจํานวนหนาที่เหลืออยูที่จะพิมพดวยชุดเ
ลเซอร

Reset Parts Life 
(ต้ังคาใหมสําหรับอายุกา
รใชงานของช้ินสวน)

(ปรากฏเฉพาะกรณีที่ชุด
แมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
หรือชุดสายพานลําเลียง
กระดาษถูกใชงานเกินกว
าอายุการใชงานที่ถูกประ
เมินไว)

Drum Unit 
(ชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม))

- - ตัง้คาใหมสําหรบัอายุการใชงานของชุดแมแบบ
สรางภาพ (ดรัม) 
ปรากฏในกรณีท่ีคุณเปลีย่นชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรมั) ใหม

Belt Unit 
(ชุดสายพานลําเลียงก
ระดาษ)

- - ต้ังคาใหมสําหรับอายุการใชงานของชุดสายพา
นลําเลียงกระดาษ 
ปรากฏในกรณีที่คุณเปล่ียนชุดสายพานลําเลีย
งกระดาษใหม

Machine Info. (ขอมลูเคร่ืองพมิพ) (ตอ)

เมนูยอย 1 เมนูยอย 2 ตัวเลือกเมนู ตัวเลือก คําอธิบาย
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1 เมือ่ถาดท่ี 2 ถูกติดตั้งไว

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)

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

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

เม่ือเลือก Auto (อัตโนมัติ) ใน Tray Use 
(การใชถาด) 
เคร่ืองพิมพจะเลือกลําดับโดยใชถาดใสกระดาษท ี่มีกระ
ดาษขนาดเดียวกัน 

2-sided (2 ดาน) On(Long Bind) (เปด (เขาเลมดานยาว)) / 
On(Short Bind) (เปด (เขาเลมดานสั น)) / 
Off (ปด)* 

เลือกวาจะพิมพบนกระดาษทั้งสองดานหรือไม

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 
(ขนาดกระดาษในถาดท่ี 1)

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

เลือกขนาดกระดาษที่คุณบรรจุในถาดกระดาษมาตรฐาน

Tray2 Size 
(ขนาดกระดาษในถาดท่ี 2) 1

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

เลือกขนาดกระดาษที่คุณบรรจุในถาดปอนกระดาษเสริม
ดานลาง (ถาดที่ 2)

Check Size 
(ตรวจสอบขนาด)

 Off (ปด) / On (เปด)* เลือกวาจะแสดงขอความแจงใหคุณตรวจสอบวาขนาดก
ระดาษในเครื่องพิมพและการตั้งคาขนาดกระดาษของเค
ร่ืองพิมพตรงกันหรือไม
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General Setup (การตั้งคาท่ัวไป)

เมนูยอย ตัวเลือกเมนู ตัวเลือก คําอธิบาย

Local Language 
(ภาษาทองถ่ิน)

- English (อังกฤษ)* / 
Français (ฝร่ังเศส)...

เลอืกภาษาแสดงผลบนหนาจอแสดงผลแบบ 
LCD สาํหรบัประเทศของคณุ

Ecology (สิ่งแวดลอม) Toner Save 
(รปูแบบการประหยัดผงหมึก 
(โทนเนอร))

On (เปด) / Off (ปด)* เพิ่มจํานวนหนาที่สามารถทําการพิมพได
จากตลับผงหมึก (โทนเนอร)

Sleep Time 
(เวลาพัก)

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

ตั้งคาเวลาที่จะกลบัสูโหมดประหยัดพลงังาน

Quiet Mode 
(โหมดเงียบ)

On (เปด) / Off (ปด)* ลดเสียงรบกวนขณะพิมพ

Auto Power Off 
(ปดเคร่ืองอัตโนมัติ)

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

ตั้งคาจํานวนชัว่โมงทีเ่ครือ่งจะคงอยูในโหมด
พักลกึกอนทีจ่ะเขาสูโหมดปดเครือ่ง เลอืก 
Off (ปด) 
หากคณุไมตองการใหเครือ่งพมิพเขาสูโหมด
ปดเครือ่ง

Panel Control 
(การควบคุมแผงควบคุม)

Button Repeat 
(การกดปุมซํ้า)

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

ต้ังคาเวลาสําหรับเปล่ียนขอความบนหน
าจอแสดงผลแบบ LCD เม่ือกด a หรือ b 
คางไวชวงหนึ่ง

Message Scroll 
(การเล่ือนขอความ)

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

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

LCD Contrast 
(ความคมชัดของหนาจ
อแสดงผลแบบ LCD)

-nnonn+ ปรบัความคมชดัของหนาจอแสดงผลแบบ 
LCD

Auto Online 
(ออนไลนอัตโนมัติ)

On (เปด)* / Off (ปด) ต้ังคาใหเคร่ืองกลับสูโหมดเตรียมพรอม
หลังจากที่เคร่ืองวางเปนเวลา 30 วินาที 
หากคุณเลือก Off (ปด) 
เคร่ืองพิมพจะไมสามารถรับคําสั่งพิมพไ
ดหากกําลังอยูในโหมดเมนู

Setting Lock 
(การตัง้คาการล็อคการทาํงาน)

- On (เปด) / Off (ปด)* เปดการต้ังคาแผงล็อคการทํางาน On 
(เปด) หรือ Off (ปด) โดยใชรหัสผาน

Interface 
(อินเตอรเฟส)

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

เลือกอินเตอรเฟสที่จะใช

ถาคุณเลือก Auto (อัตโนมัติ) 
เคร่ืองจะเปล่ียนอินเตอรเฟสเปน USB 
หรือ Ethernet 
ขึ้นอยูกับวาอินเตอรเฟสใดที่กําลังไดรับ
ขอมูล

Auto IF Time 
(เวลา IF อัตโนมัติ)

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

คุณตองต้ังคาชวงหมดเวลาสําหรับตัวเลื
อกอินเตอรเฟสอัตโนมัติ

Input Buffer 
(บัฟเฟอรอินพุต)

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

เพิ่มหรือลดความจุบัฟเฟอรอินพุต

 คาที่ต้ังจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู



ขอมูลท่ัวไป 

93

3

Print Menu (เมนูการพมิพ)

เมนูยอย ตัวเลือกเมนู ตัวเลือก คําอธิบาย

Emulation 
(การจําลอง)

- Auto (อัตโนมติั)* / 
HP LaserJet / BR-Script 3

เลือกโหมดการเลียนแบบที่คุณใช

Auto Continue 
(ดําเนินการตอโดยอตัโนมัต)ิ

- On (เปด)* / Off (ปด) เลือกการตั้งคานี้หากคุณตองการใหเคร่ือ
งพิมพลางขอผิดพลาดเกี่ยวกับขนาดกระ
ดาษ

Output Color 
(สีที่พิมพออกมา)

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

ต้ังคาสีที่พิมพออกมา

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 ชนดิบาง) / 
Glossy Paper 
(กระดาษเคลือบมัน) 

ต้ังคาชนิดกระดาษ

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

ต้ังคาขนาดกระดาษ

Copies (สําเนา) - 1* / 2 / ... / 999 ต้ังคาจํานวนหนาที่พิมพ

Orientation 
(ทิศทางการวางกระดาษพิมพ)

- Portrait (แนวต้ัง)* / 
Landscape (แนวนอน) 

เคร่ืองพิมพนี้สามารถพิมพจํานวนหนาใน
แนวต้ังหรือแนวนอน

Print Position 
(ตําแหนงการพิมพ)

X Offset 
(ออฟเซ็ต X)

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

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

Y Offset 
(ออฟเซ็ต Y)

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

เล่ือนตําแหนงเร่ิมพิมพ 
(ที่มุมซายบนของหนา) ในแนวต้ัง สูงสุด 
-500 (บน) ถึง +500 (ลาง) จุด 
ความละเอียด 300 dpi

Auto FF (FF อัตโนมัติ) - On (เปด) / Off (ปด)* อนุญาตใหเครื่องพมิพขอมูลทีเ่หลืออยูใดๆ 
ไดโดยอัตโนมัติ
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HP LaserJet Font No. 
(หมายเลขแบบอักษร)

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

ต้ังคาหมายเลขแบบอักษร

Font Pitch 
(ความกวางของแบบอกัษร)

0.44 / ... / 10.00* / ... / 
99.99 

ต้ังคาระดับแบบอักษร

เมนู Font Pitch 
(ความกวางของแบบอักษร) 
จะปรากฏขึ้นเม่ือคุณเลือก I059 เปน 
I071 ในการต้ังคา Font No. 
(หมายเลขแบบอักษร)

Font Point 
(ขนาดพอยตของแบบอักษร)

4.00 / ... / 12.00* / ... / 
999.75 

ต้ังคาขนาดแบบอักษร

เมนู Font Point 
(ขนาดพอยตของแบบอักษร) 
จะปรากฏขึ้นเม่ือคุณเลือก I000 เปน 
I058 ในการต้ังคา Font No. 
(หมายเลขแบบอักษร)

Symbol Set 
(ชุดสัญลักษณ)

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

Table Print 
(การพิมพตาราง)

- พิมพตารางรหัส 
ถา Change Emulation 
(เปล่ียนการจําลอง) 
ปรากฏข้ึนบนหนาจอแสดงผลแบบ 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) 
เม่ือเคร่ืองพิมพถึงขอบกระดาษดานขวาห
รือไม

Auto SKIP 
(ขามอัตโนมัติ)

On (เปด)* / Off (ปด) เลือกวาจะแทรกอักขระข้ึนบรรทัดใหม 
(line feed) และปดแคร (carriage return) 
เม่ือตําแหนงเครือ่งพมิพถึงขอบกระดาษดา
นลางหรอืไม

Left Margin 
(ระยะขอบซาย)

## ต้ังคาขอบกระดาษดานซายที่คอลัมน 0 
ถึงคอลัมน 70 ที่ 1 cpi 
การตั้งคาเร่ิมตนคือ 0 cpi

Print Menu (เมนูการพมิพ) (ตอ)

เมนูยอย ตัวเลือกเมนู ตัวเลือก คําอธิบาย
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HP LaserJet

(ตอ)

Right Margin 
(ระยะขอบขวา)

## ต้ังคาขอบกระดาษดานขวาท่ีคอลัมน 10 
ถึงคอลัมน 80 ที่ 1 cpi 
การตั้งคาเร่ิมตนคือ 78 cpi (A4)

Top Margin 
(ระยะขอบบน)

#.## ต้ังคาขอบกระดาษดานบนที่ระยะจากขอ
บดานบนของกระดาษ: 0.00, 0.33, 
0.50, 1.00, 1.50 หรือ 2.00 นิ้ว 
การตั้งคาเร่ิมตนคือ 0.50 นิ้ว

Bottom Margin 
(ระยะขอบลาง)

#.## ต้ังคาขอบกระดาษดานลางที่ระยะจากขอ
บดานลางของกระดาษ: 0.00, 0.33, 
0.50, 1.00, 1.50 หรือ 2.00 นิ้ว 
การตั้งคาเร่ิมตนคือ 0.50 นิ้ว

Lines (บรรทัด) ### ต้ังคาจํานวนบรรทัดในแตละหนาไดต้ังแต 
5 ถึง 128 บรรทัด การตั้งคาเร่ิมตนคือ 64 
บรรทัด (A4)

BR-Script 3 Error Print 
(การพิมพขอผิดพลาด)

On (เปด)* / Off (ปด) เลือกวาจะใหเคร่ืองพิมพขอมูลความผิดพ
ลาดเม่ือเกิดขอผิดพลาดหรือไม

CAPT On (เปด) / Off (ปด)* ใชเทคโนโลยีการพิมพสีขั้นสูง (CAPT - 
Colour Advanced Printing 
Technology) 
เพื่อคุณภาพงานพิมพที่สูงเม่ือพิมพไฟล 
PS ที่สรางโดยไดรเวอร PS ที่ไมใชของ 
Brother 
สีและภาพจะดูชัดเจนและถูกตองมากขึ้น 
ความเร็วในการพิมพจะชาลง

Print Menu (เมนูการพมิพ) (ตอ)

เมนูยอย ตัวเลือกเมนู ตัวเลือก คําอธิบาย
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1 ### หมายถึง จํานวนภายในชวง 000 ถึง 255 ในการเช่ือมตอกับเครือขาย หาก ‘วิธีการบูต’ ของเครื่องเปน ‘อัตโนมตัิ’ 
เคร่ืองพิมพจะพยายามตั้งคาเลขท่ีอยูไอพีและ Subnet Mask จากเซิรฟเวอรบูต เชน DHCP หรือ BOOTP ในกรณีที ไมพบเซิรฟเวอรบูต 
จะมีการจัดสรรเลขท่ีอยูไอพี APIPA ให ตัวอยางเช น 169 254. [001-254]. [000-255] หาก ‘วิธีการบูต’ ของเครื่องถูกตั งคาเปน ‘คงท่ี’ 
คุณตองปอนเลขท่ีอยูไอพีจากแผงควบคุมของเคร ื่องพิมพดวยตนเอง

Network (เครือขาย) สําหรับ HL-L8250CDN

เมนูยอย 1 เมนูยอย 2 ตัวเลือกเมนู ตัวเลือก คําอธิบาย
TCP/IP Boot 

Method 
(วิธีการบูต)

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

เลือกวิธีการเชือ่มตอไอพ ี(IP) 
ทีต่รงตามความตองการของคุณที่สดุ

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

IP Boot 
Tries 
(ความพยายาม
ในการบูตไอพี)

- 0 / 1 / 2 / 3* / ... / 32767 ระบุจํานวนครั้งที่เคร่ืองพยายามข
อรับเลขที่อยูไอพีเม่ือต้ังคา Boot 
Method (วิธีการบตู) 
เปนการต้ังคาใดๆ ยกเวน 
Static (คงที่)

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 
แอดเดรสของเคร่ืองพิมพ

Security 
(ความปลอดภัย)

IPsec - On (เปด) / Off (ปด)* IPsec 
เปนคุณลักษณะความปลอดภัยเพิ่
มเติมของโพรโทคอลไอพี 
ซ่ึงใหบริการรับรองความถูกตอง 
(authentication) 
และบริการเขารหัส 
ขอแนะนําใหติดตอผูดูแลระบบเค
รือขายของคุณกอนเปล่ียนการต้ัง
คานี้

Network Reset 
(การตั้งคาเครือขายใหม)

กูคืนการต้ังคาเครือขายทั้งหมดของเซิรฟเวอรการพิมพภายในกลับไปเปนการต้ังคาจากโรงงาน
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Network (เครือขาย) สําหรับ HL-L8350CDW

เมนูยอย 1 เมนูยอย 2 ตัวเลือกเมนู ตัวเลือก คําอธิบาย

Wired LAN 
(LAN แบบใชสาย)

(HL-L8350CDW)

TCP/IP Boot Method 
(วิธีการบูต)

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

เลือกวิธีการเชือ่มตอไอพ ี(IP) 
ทีต่รงตามความตองการของคุ
ณทีส่ดุ

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

IP Boot Tries 
(ความพยายามในก
ารบูตไอพี)

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

ระบุจํานวนครั้งที่เคร่ืองพยา
ยามขอรับเลขที่อยูไอพีเม่ือ
ต้ังคา Boot Method 
(วิธีการบูต) 
เปนการต้ังคาใดๆ 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-
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) 

แสดงสถานะการเช่ือมตอ 
Ethernet

MAC Address 
(MAC แอดเดรส)

- - แสดง MAC 
แอดเดรสของเคร่ืองพิมพ

Set to Default 
(ต้ังคาเปนคาเร่ิมตน)

กูคืนการต้ังคาเครือขายแบบใชสายของเซิรฟเวอรการพิมพภายในกลับไปเปนการ
ต้ังคาจากโรงงาน

Wired Enable 
(เปดใชงานการใชสาย)

- On (เปด)* / Off (ปด) เลือกโหมดเชื่อมตอ 
Ethernet

 คาที่ต้ังจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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WLAN TCP/IP Boot Method 
(วิธีการบูต)

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

เลือกวิธีการเชือ่มตอไอพ ี(IP) 
ทีต่รงตามความตองการของคุ
ณทีส่ดุ

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

IP Boot Tries 
(ความพยายามในก
ารบูตไอพี)

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

ระบุจํานวนครั้งที่เคร่ืองพยา
ยามขอรับเลขที่อยูไอพีเม่ือ
ต้ังคา Boot Method 
(วิธีการบูต) 
เปนการต้ังคาใดๆ 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 
(วิซารดต้ังคา)

- - กําหนดคาเครือขายแบบไร
สายโดยใชวิซารดต้ังคา

WPS/AOSS - - กําหนดคาเครือขายแบบไร
สายโดยใชวิธีการ WPS 
หรือ AOSS™

WPS w/PIN Code 
(WPS ที่มี PIN Code)

- - กําหนดคาเครือขายแบบไร
สายโดยใช WPS ที่มี PIN 
code

Network (เครือขาย) สําหรับ HL-L8350CDW (ตอ)

เมนูยอย 1 เมนูยอย 2 ตัวเลือกเมนู ตัวเลือก คําอธิบาย
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WLAN

(ตอ)

WLAN Status 
(สถานะ WLAN)

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

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 
(การเช่ือมตอลมเหลว) 

แสดงสถานะการเช่ือมตอ 
Ethernet แบบไรสาย

Signal 
(สัญญาณ)

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

แสดงสภาพสัญญาณ

Channel 
(ชองสัญญาณ)

- แสดงชองสัญญาณที่ใชงาน
อยูเม่ือ Status (สถานะ) 
เปน Active (ทํางาน)

Speed (ความเร็ว) - แสดงความเร็วในการเช่ือมต
อเม่ือ Status (สถานะ) 
เปน Active (ทํางาน)

SSID - แสดง SSID 
[ใชตัวเลขและตัวอกัษร 
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 
แอดเดรสของเคร่ืองพิมพ

Set to Default 
(ต้ังคาเปนคาเร่ิมตน)

กูคืนการต้ังคาเครือขายแบบไรสายของเซิรฟเวอรการพิมพภายในกลับไปเปนการต้ั
งคาจากโรงงาน

WLAN Enable 
(เปดใชงาน WLAN)

- On (เปด) / Off (ปด)* เปดหรือปดสวนตอประสานเ
ครือขายแบบไรสาย

Network (เครือขาย) สําหรับ HL-L8350CDW (ตอ)

เมนูยอย 1 เมนูยอย 2 ตัวเลือกเมนู ตัวเลือก คําอธิบาย
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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) ต้ังคาเคร่ืองพิมพของคุณเป
นเจาของกลุม

Device Info. 
(ขอมูลอุปกรณ)

Device Name 
(ช่ืออุปกรณ)

- คุณสามารถแสดงชื่ออุปกร
ณจากเคร่ืองพิมพของคุณ

SSID - แสดง SSID 
ของเจาของกลุม

เม่ือเคร่ืองพิมพไมไดเช่ือมต
ออยู หนาจอแสดงผลแบบ 
LCD จะแสดง Not 
Connected 
(ไมไดเช่ือมตอ)

IP Address 
(เลขที่อยูไอพี)

- แสดงเลขที่อยูไอพีของเครื่
องพิมพของคุณ

Status Info. 
(ขอมูลสถานะ)

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

** = จํานวนอุปกรณ

แสดงสถานะเครือขาย Wi-
Fi Direct™

Signal 
(สัญญาณ)

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

แสดงความแรงของสัญญา
ณเครือขาย Wi-Fi Direct™

เม่ือเคร่ืองพิมพของคุณทําห
นาที่เปนเจาของกลุม 
หนาจอแสดงผลแบบ LCD 
จะแสดง Strong (แรง) 
เสมอ

Network (เครือขาย) สําหรับ HL-L8350CDW (ตอ)

เมนูยอย 1 เมนูยอย 2 ตัวเลือกเมนู ตัวเลือก คําอธิบาย
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1 ### หมายถึง จํานวนภายในชวง 000 ถึง 255 ในการเช่ือมตอกับเครือขาย หาก ‘วิธีการบูต’ ของเครื่องเปน ‘อัตโนมตัิ’ 
เคร่ืองพิมพจะพยายามตั้งคาเลขท่ีอยูไอพีและ Subnet Mask จากเซิรฟเวอรบูต เชน DHCP หรือ BOOTP ในกรณีที ไมพบเซิรฟเวอรบูต 
จะมีการจัดสรรเลขท่ีอยูไอพี APIPA ให ตัวอยางเช น 169 254. [001-254]. [000-255] หาก ‘วิธีการบูต’ ของเครื่องถูกตั งคาเปน ‘คงท่ี’ 
คุณตองปอนเลขท่ีอยูไอพีจากแผงควบคุมของเคร ื่องพิมพดวยตนเอง

Wi-Fi Direct

(ตอ)

Status Info. 
(ขอมูลสถานะ)

(ตอ)

Channel 
(ชองสัญญาณ)

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

Speed (ความเร็ว) - แสดงความเร็วในการเช่ือมต
อเม่ือ Status (สถานะ) 
เปน G/O Active(**) 
(G/O ทํางาน (**)) หรือ 
Client Active 
(ไคลเอ็นตทํางาน)

I/F Enable 
(เปดใชงาน I/F)

- On (เปด) / Off (ปด)* เปดใชงานหรือปดใชงานกา
รเช่ือมตอ Wi-Fi Direct™

Security 
(ความปลอดภัย)

IPsec - On (เปด) / Off (ปด)* IPsec 
เปนคุณลักษณะความปลอด
ภัยเพิ่มเติมของโพรโทคอล
ไอพี 
ซ่ึงใหบริการรับรองความถูก
ตอง (authentication) 
และบริการเขารหัส 
ขอแนะนําใหติดตอผูดูแลระ
บบเครือขายของคุณกอนเป
ล่ียนการตั้งคานี้

Network Reset 
(การตัง้คาเครอืขายใหม)

กูคืนการต้ังคาเครือขายทั้งหมดของเซิรฟเวอรการพิมพภายในกลับไปเปนการต้ังคาจากโรงงาน

Reset Menu (เมนูตั้งคาใหม)

ประเภทของการต้ังคาใ
หม

คําอธิบาย

Network (เครือขาย) กูคืนการต้ังคาเครือขายทั้งหมดของเซิรฟเวอรการพิมพภายในกลับไปเปนการต้ังคาจากโรงงาน

Factory Reset 
(การตั้งคาใหมใหกลับเปน
คาเร่ิมตนจากโรงงาน)

ต้ังคาเคร่ืองพิมพใหมและกูคืนการต้ังคาเครื่องพิมพ (รวมถึงการต้ังคาคําสั่ง) 
ใหกลับเปนคาจากโรงงาน

 คาที่ต้ังจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู

Network (เครือขาย) สําหรับ HL-L8350CDW (ตอ)

เมนูยอย 1 เมนูยอย 2 ตัวเลือกเมนู ตัวเลือก คําอธิบาย

 คาที่ต้ังจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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Color Correction (การแกไขสี)

เมนูยอย ตัวเลือกเมนู ตัวเลือก คําอธิบาย

Calibration 
(การปรับแตงคาของสี)

Calibrate 
(ปรับแตงคา)

a Yes b No (a ใช b 
ไมใช)

ดาํเนินการปรบัแตงคาของสีเพือ่ตรวจสอบและแกไขสี

Reset (ต้ังคาใหม) a Reset b Exit (a 
ต้ังคาใหม b ออก)

ต้ังคาพารามิเตอรของการปรับแตงคาของสีกลับเ
ปนคาปกติ

Registration 
(การจดัตําแหนงการพิมพ)

- a Yes b No (a ใช b 
ไมใช)

ปรับตําแหนงการพิมพสําหรับแตละสี

Auto Correction 
(การแกไขอัตโนมัติ)

- On (เปด)* / Off (ปด) ต้ังคาเครื่องใหดําเนินการปรับแตงคาของสีและจั
ดตําแหนงการพิมพโดยอัตโนมัติ

 คาที่ต้ังจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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Direct Print (การพมิพโดยตรง)

เมนูยอย ตัวเลือก คําอธิบาย

Paper Size 
(ขนาดกระดาษ)

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

ต้ังคาขนาดกระดาษเม่ือพิมพโดยตรงจากแฟลชได
รฟ USB

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)

ต้ังคาชนิดสื่อสิ่งพิมพเม่ือพิมพโดยตรงจากแฟลชไ
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)

ต้ังคาโครงหนาเอกสารเม่ือพิมพหลายหนาโดยตรง
จากแฟลชไดรฟ USB

Orientation 
(ทศิทางการวางกระดาษพมิพ)

Portrait (แนวต้ัง)* / Landscape 
(แนวนอน)

ต้ังคาทิศทางการวางกระดาษพิมพเม่ือพิมพโดยตร
งจากแฟลชไดรฟ USB

Collate (เรียงชุด) On (เปด)* / Off (ปด) เปดใชงานหรือปดใชงานการเรียงชุดของหนาเอกส
ารเม่ือพิมพโดยตรงจากแฟลชไดรฟ USB

Print Quality 
(คุณภาพการพิมพ)

Normal (ปกติ)* / Fine (ละเอียด) ต้ังคาตัวเลือกคุณภาพการพิมพเม่ือพิมพโดยตรงจ
ากแฟลชไดรฟ USB

PDF Option (ตัวเลือก 
PDF)

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

ต้ังคาการพิมพโดยตรงจาก USB 
เพือ่พิมพขอคิดเห็น (มารกอัป) 
หรือตราประทับในไฟล PDF พรอมกับขอความ

Index Print 
(การพิมพดัชนี)

Simple (แบบงาย)* / Details 
(รายละเอียด)

พิมพหนาเอกสารเปนรูปขนาดยอ

 คาที่ต้ังจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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การปอนขอความสําหรับการต้ังคาไรสาย 3

กด a หรือ b ( + หรือ -) คางไวหรอืกดซ้ําๆ เพื่อเลือกจากอักขระตอไปน ี้:

0123456789

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

(เวนวรรค) !"#$%&'() *+,-./:;<=>?@[]^_

กด OK(ตกลง) เพือ่ยืนยันอกัขระปจจุบัน แลวปอนอักขระถัดไป

กดปุม Back(ยอนกลับ) เพือ่ลบอักขระที่คุณปอนไว
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การพิมพเอกสารท่ีปลอดภัย 3

เอกสารทีป่ลอดภัย 3

เอกสารที่ปลอดภัยจะถูกปองกันดวยรหัสผานและเฉพาะผูท่ีทราบรหัสผานเทาน้ันท่ีจะสามารถพ ิมพเอกสารได 
เครือ่งพิมพจะไมพิมพเอกสารเมื่อคุณสงเอกสารเพื่อพิมพ หากตองการพมิพเอกสาร 
คุณตองปอนรหสัผานท่ีแผงควบคุมของเครื่องพมิพ เอกสารที่ปลอดภัยจะถูกลบหลังจากพิมพแลว

เมื่อพืน้ท่ีเก็บเอกสารชั่วคราวเต็ม หนาจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง Print Data Full (ขอมูลการพิมพเต็ม) กด 
Cancel(ยกเลิก) เพื่อกลับไปที่โหมดการเตรียมพรอม

หากตองการลบเอกสารที่ถูกเก็บชั่วคราว คุณตองลบเอกสารนั้นท่ีแผงควบคุม

หมายเหตุ
• เอกสารที่ปลอดภยัจะถูกลบเมื่อเครื่องพิมพปดทํางาน

• หากคณุรอ 30 วินาทีเพื่อดําเนินการแผงควบคมุตอ 
การตัง้คาการพิมพโดยการใชการรักษาความปลอดภัยจะปดลงและหนาจอแสดงผลแบบ LCD 
จะกลับสูโหมดเตรียมพรอม

• สําหรับขอมูลเพิม่เตมิเกี่ยวกับการตั้งคาในไดรเวอรเครือ่งพิมพและวิธีสรางเอกสารที่ปลอดภัย 
ใหดูท่ี การพิมพโดยการใชการรักษาความปลอดภยั uu หนา 45 (สําหรับไดรเวอรเครือ่งพิมพ Windows®), แท็บ 
การพมิพโดยใชระบบการรกัษาความปลอดภัย uu หนา 57 (สําหรบัไดรเวอรเครื่องพมิพ Windows® BR-Script), 
การพมิพโดยการใชการรกัษาความปลอดภัย uu หนา 70 (สําหรบัไดรเวอรเครื่องพมิพแม็คอินทอช) หรือ 
การพมิพโดยการใชการรกัษาความปลอดภัย uu หนา 80 (สําหรบัไดรเวอรเครื่องพมิพ BR-Script ของแมค็อ ินทอช)

 

วิธีพิมพเอกสารที่ปลอดภัย 3

a กด Secure(ปลอดภัย)

b กด a หรือ b ( + หรอื -) เพื่อเลือกชื่อผูใช กด OK(ตกลง)

c กด a หรือ b ( + หรอื -) เพื่อเลือกงานพิมพ กด OK(ตกลง)

d ปอนรหัสผานส่ีหลักที่ลงทะเบียนไว 
เมื่อตองการปอนตัวเลขแตละหลัก ใหกด a หรอื b ( + หรือ -) เพื่อเลอืกตัวเลข แลวกด OK(ตกลง) 
(ดูท่ี การปอนขอความสําหรับการตั้งคาไรสาย uu หนา 104)

e กด a หรือ b ( + หรอื -) เพื่อเลือก Print (พิมพ) กด OK(ตกลง)

f กด a หรือ b ( + หรอื -) เพื่อปอนจํานวนสําเนาท่ีคุณตองการ

g กด OK(ตกลง) หรอื Go(ไป)

หมายเหตุ
หากตองการลบเอกสารที่ปลอดภัยออกจากหนวยความจํา ใหแทนที่ข้ันตอน e - g ดวยข้ันตอนตอไปนี้:

• กด a หรอื b ( + หรือ -) เพื่อเลือก Delete (ลบ) กด OK(ตกลง)

หนาจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง Deleted (ลบแลว) แลวจงึกลับสูโหมดเตรียมพรอม
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คุณลักษณะความปลอดภัย 3

การตั้งคาการลอ็คการทํางาน 3

การตั้งคาการล็อคการทํางานชวยใหคณุสามารถต ั้งคารหสัผาน 
เพื่อไมใหบุคคลอื่นเปลี่ยนแปลงการตัง้คาเครื่องพิมพของคุณโดยไมไดตั้งใจ จดบันทึกรหัสผานของคุณเก็บไว 
หากคณุลืมรหัสผาน คุณตองตัง้คาใหมสําหรับรห ัสผานท่ีเก็บอยูในเครือ่งพิมพ โปรดติดตอผู ดแูลระบบของคุณ 
บรกิารลูกคาสัมพนัธของบราเดอร หรือตวัแทนจําหนายผลติภัณฑบราเดอรในพืน้ท่ีของคณุ

ขณะท่ีการตั้งคาการลอ็คการทํางานเปน On (เปด) คุณจะไมสามารถเปลี่ยนการตัง้คาตอไปนี ไดหากไมมีรหัสผาน:

 ถาดใสกระดาษ

 การตัง้คาท่ัวไป

 เมนูการพิมพ (ยกเวนการพมิพตาราง)

 เครอืขาย (ยกเวน สถานะ, Mac แอดเดรส, ขอมูลสถานะ และขอมูลอุปกรณของ Wi-Fi Direct 1)

 เมนูตั้งคาใหม

 การแกไขอัตโนมตัิของการแกไขสี
1 สําหรับ HL-L8350CDW

การตั้งคารหัสผาน 3

a กด a หรือ b ( + หรอื -) เพื่อเลือก General Setup (การตั้งคาท่ัวไป) กด OK(ตกลง)

b กด a หรือ b ( + หรอื -) เพื่อเลือก Setting Lock (การตั้งคาการล็อคการทํางาน) กด OK(ตกลง)

c ปอนตวัเลขส่ีหลักสําหรับรหัสผาน เมือ่ตองการปอนตวัเลขแตละหลัก ใหกด a หรือ b ( + หรอื -) เพือ่เลือกตัวเลข 
แลวกด OK(ตกลง)

d ปอนรหัสผานอีกครั้งเมือ่หนาจอแสดงผลแบบ LCD แสดง Verify: (ยืนยัน:)

การเปลีย่นรหัสผานการต้ังคาการล็อคการทํางานของคุณ 3

ปดการตั้งคาการล็อคการทํางานกอนเปลีย่นรหัสผานของคุณ (ดู การเปด/ปดการตัง้คาการล็อคการทํางาน 
uu หนา 107)

a กด a หรือ b ( + หรอื -) เพื่อเลือก General Setup (การตั้งคาท่ัวไป) กด OK(ตกลง)

b กด a หรือ b ( + หรอื -) เพื่อเลือก Setting Lock (การตั้งคาการล็อคการทํางาน) กด OK(ตกลง)

c กด a หรือ b ( + หรอื -) เพื่อเลือก Set Password (ตั้งคารหัสผาน) กด OK(ตกลง)

d ปอนรหัสผานส่ีหลักที่ลงทะเบียนไว เมือ่ตองการปอนตวัเลขแตละหลัก ใหกด a หรอื b ( + หรอื -) เพื่อเลือกตวัเลข 
แลวกด OK(ตกลง)

e ปอนตวัเลขส่ีหลักสําหรับรหัสผานใหม เมื่อตองการปอนตวัเลขแตละหลกั ใหกด a หรอื b ( + หรือ -) 
เพื่อเลือกตัวเลข แลวกด OK(ตกลง)

f ปอนรหัสผานอีกครั้งเมือ่หนาจอแสดงผลแบบ LCD แสดง Verify: (ยืนยัน:)
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การเปด/ปดการตั้งคาการล็อคการทํางาน 3

หากคณุปอนรหัสผานผิดเมื่อทําตามคําแนะนําดานล าง หนาจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง Wrong Password 
ปอนรหัสผานท่ีถูกตอง

การเปดการตั้งคาการล็อคการทํางาน

a กด a หรือ b ( + หรอื -) เพื่อเลือก General Setup (การตั้งคาท่ัวไป) กด OK(ตกลง)

b กด a หรือ b ( + หรอื -) เพื่อเลือก Setting Lock (การตั้งคาการล็อคการทํางาน) กด OK(ตกลง)

c กด OK(ตกลง) เมือ่หนาจอแสดงผลแบบ LCD แสดง On (เปด)

d ปอนรหัสผานส่ีหลักที่ลงทะเบียนไว เมือ่ตองการปอนตวัเลขแตละหลัก ใหกด a หรอื b ( + หรอื -) เพื่อเลือกตวัเลข 
แลวกด OK(ตกลง)

การปดการตั้งคาการล็อคการทํางาน

a กด a หรือ b ( + หรอื -) เพื่อเลือก General Setup (การตั้งคาท่ัวไป) กด OK(ตกลง)

b กด a หรือ b ( + หรอื -) เพื่อเลือก Setting Lock (การตั้งคาการล็อคการทํางาน) กด OK(ตกลง)

c ปอนรหัสผานส่ีหลักที่ลงทะเบียนไว เมือ่ตองการปอนตวัเลขแตละหลัก ใหกด a หรอื b ( + หรอื -) เพื่อเลือกตวัเลข 
แลวกด OK(ตกลง)

d กด OK(ตกลง) หรอื Go(ไป) เมื่อหนาจอแสดงผลแบบ LCD แสดง Off (ปด)

Secure Function Lock 3.0 3

ใช Secure Function Lock เพื่อกําหนดคารหัสผาน ตัง้คาขีดจำกัดจํานวนหนาสําหรับผูใชท่ีระบุ 
และอนุญาตใหเขาถึงการทํางานบางอยางหรอืทั้งหมดที่แสดงรายการไวท่ีนี่ 
คุณสามารถกําหนดคาและเปลี่ยนแปลงการตั้งคา Secure Function Lock 3.0 ตอไปน้ีไดโดยใชการบริหารจดัการบนเว ็บ 
หรอื BRAdmin Professional 3 (Windows®):

 พิมพ

 การพิมพโดยตรงจาก USB

 การพิมพสี 1

 ขีดจํากัดจํานวนหนา 1

1 ใชไดสําหรับ พมิพ และ การพิมพโดยตรงจาก USB

หมายเหตุ
• จดบันทึกรหัสผานของคณุเก็บไว หากคณุลมืรหสัผ าน คณุตองตั้งคาใหมสําหรับรหัสผานท่ีเก็บอยูในเครื่องพมิพ 
สําหรับขอมูลเพิม่เตมิเกี่ยวกับวิธีตัง้คารห ัสผานใหม โปรดติดตอบริการลูกคาสัมพันธของบราเดอร 
หรือตวัแทนจําหนายผลติภัณฑบราเดอรในพืน้ท่ีของคณุ

• เฉพาะผูดูแลระบบเทาน้ันท่ีสามารถตั้งคาขีดจํากัดและเปลี่ยนแปลงใหกับผูใชแตละรายได
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IPSec 3

IPsec (Internet Protocol Security) คอืโพรโทคอลความปลอดภยัท่ีใชฟงกชั่นโพรโทคอลอินเทอรเน็ตเพิ่มเตมิ 
เพื่อปองกันการเปลี่ยนแปลงขอมูลโดยไมไดรบัอนุญาตและชวยใหมั่นใจในความลับของขอมูลท ีสงผานในรปูแบบแพคเก็
ตไอพี IPsec จะเขารหัสขอมลูที่ถูกสงผานเครอืขาย เชน ขอมูลการพมิพท่ีสงจากคอมพิวเตอรไปยังเครือ่งพิมพ 
เนื่องจากขอมูลถูกเขารหัสในชั้นเครือขาย แอพพลเิคชั่นท่ีใชโพรโทคอลระดับสูงกวาจึงใช IPsec  
แมวาผูใชจะไมทราบวามีการใชโพรโทคอลนีก้็ตาม

IPsec สนับสนุนการทํางานตอไปนี้:

 การสงผานขอมูล IPsec

 การตัง้คา IPsec

สําหรับขอมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับ IPsec uu คูมือเน็ทเวริคสําหรับผูใช
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คุณลักษณะดานสิ่งแวดลอม 3

รูปแบบการประหยัดผงหมึก (โทนเนอร) 3

ประหยัดการใชผงหมึก (โทนเนอร) ไดโดยใชคณุลักษณะนี้ เมือ่คุณตั้งคารูปแบบการประหยัดผงหมึก (โทนเนอร) เปน On 
(เปด) งานพิมพจะดูจางลง การตั้งคาเริ่มตนคือ Off (ปด)

a กด a หรือ b ( + หรอื -) เพื่อเลือก General Setup (การตั้งคาท่ัวไป) กด OK(ตกลง)

b กด a หรือ b ( + หรอื -) เพื่อเลือก Ecology (ส่ิงแวดลอม) กด OK(ตกลง)

c กด a หรือ b ( + หรอื -) เพื่อเลือก Toner Save (รูปแบบการประหยัดผงหมกึ (โทนเนอร)) กด OK(ตกลง)

d กด a หรือ b ( + หรอื -) เพื่อเลือก On (เปด) หรือ Off (ปด) กด OK(ตกลง) หรือ Go(ไป)

หมายเหตุ
หากเครื่องพิมพของคุณตั้งคาเปนโหมดเงียบ On (เปด) คุณจะไมสามารถตัง้คารปูแบบการประหยัดผงหมึก 
(โทนเนอร) เปน On (เปด) ได

 

เวลาพัก 3

การตั้งคาโหมดพกัสามารถชวยลดปริมาณการใชไฟได เมื่อเครื่องพมิพอยูในโหมดพกั (โหมดประหย ัดพลังงาน) 
เครือ่งพิมพจะทํางานเสมือนเครื่องพมิพถูกปดอยู เครื่องจะกลับมาทํางานอีกครัง้และเริม่พมิพเมือ่ไดรับงานพิมพ

เลือกระยะเวลาที่เครื่องวางกอนเขาสูโหมดพ ัก เมื่อเครื่องไดรับไฟลสําหรับพิมพหรอืเอกสารสําหรับพิมพ 
ตัวจบัเวลาจะถูกตั้งคาใหม การตั้งคาเริม่ตนคอื 3 นาที เมื่อเครื่องอยูในโหมดพกั หนาจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง 
Sleep (พัก)

a กด a หรือ b ( + หรอื -) เพื่อเลือก General Setup (การตั้งคาท่ัวไป) กด OK(ตกลง)

b กด a หรือ b ( + หรอื -) เพื่อเลือก Ecology (ส่ิงแวดลอม) กด OK(ตกลง)

c กด a หรือ b ( + หรอื -) เพื่อเลือก Sleep Time (เวลาพกั) กด OK(ตกลง)

d กด a หรือ b ( + หรอื -) เพื่อปอนระยะเวลาที่เครื่องวางกอนเขาสูโหมดพกั กด OK(ตกลง) หรือ Go(ไป)

โหมดพักลึก 3

หากเครื่องอยูในโหมดพกัและไมไดรับคําส่ังงานใดๆ เปนระยะเวลาหนึ่ง 
เครือ่งจะเขาสูโหมดพักลึกและหนาจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง Deep Sleep (พักลกึ) 
โหมดหยุดชัว่คราวใชพลังงานนอยกวาโหมดพัก เครื่องพมิพจะเรียกคืนการทํางานเมือ่เครือ่งพิมพไดรับงานพิมพ
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ปดเคร่ืองอัตโนมัติ 3

หากเครื่องพมิพอยูในโหมดพกัลึกเปนระยะเวลาหนึ่ง เครือ่งพิมพจะเขาสูโหมดปดเครือ่ง เม ื่อตองการเริ่มพมิพ ใหกด  
บนแผงควบคมุ แลวสงงานพมิพ

คุณสามารถเลือกระยะเวลาท่ีเคร่ืองจะคงอยูในโหมดพกัลกึกอนท่ีจะเขาสูโหมดปดเคร่ืองไดโดยการทําตามขั้นตอนตอไปนี้

a กด a หรือ b ( + หรอื -) เพื่อเลือก General Setup (การตั้งคาท่ัวไป) กด OK(ตกลง)

b กด a หรือ b ( + หรอื -) เพื่อเลือก Ecology (ส่ิงแวดลอม) กด OK(ตกลง)

c กด a หรือ b ( + หรอื -) เพื่อเลือก Auto Power Off (ปดเครื่องอัตโนมตัิ) กด OK(ตกลง)

d กด a หรือ b ( + หรอื -) เพือ่เลือก Off (ปด), 1 hour (1 ชั่วโมง), 2 hours (2 ชัว่โมง), 4 hours (4 ชั่วโมง) 
หรอื 8 hours (8 ชั่วโมง) กด OK(ตกลง) หรอื Go(ไป)

หมายเหตุ
เครือ่งพิมพจะไมเขาสูโหมดปดเครื่องเมือ่เครือ่งเชื่อมตออยูกับเครอืขายแบบมีสายหรอืเครอืขายไรสาย 
หรือมเีอกสารที่ปลอดภยัอยูในหนวยความจํา
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คุณลักษณะโหมดเงียบ 3

การตั้งคาโหมดเงียบสามารถลดเสียงรบกวนในการพ ิมพได เมื่อโหมดเงียบเปดทํางาน ความเรว็ในการพมิพจะชาลง 
การตั้งคาเริ่มตนคือ ปด

การเปด/ปดโหมดเงียบ 3

a กด a หรือ b ( + หรอื -) เพื่อเลือก General Setup (การตั้งคาท่ัวไป) กด OK(ตกลง)

b กด a หรือ b ( + หรอื -) เพื่อเลือก Ecology (ส่ิงแวดลอม) กด OK(ตกลง)

c กด a หรือ b ( + หรอื -) เพื่อเลือก Quiet Mode (โหมดเงียบ) กด OK(ตกลง)

d กด a หรือ b ( + หรอื -) เพื่อเลือก On (เปด) หรือ Off (ปด) กด OK(ตกลง) หรือ Go(ไป)

หมายเหตุ
หากเครื่องพิมพของคุณตั้งคารูปแบบการประหยัดผงหมึก (โทนเนอร) เปน On (เปด) 
คุณจะไมสามารถตัง้คาโหมดเงียบเปน On (เปด) ได
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การแกไขสี 3

ความหนาแนนและตําแหนงการพิมพท่ีพิมพออกมาสำหรบัแตละสีอาจแตกตางกัน 
ข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมของเครื่องพมิพ เชน อ ุณหภูมแิละความชื้น

การปรับแตงคาของสี 3

การปรบัแตงคาของสีชวยใหคุณปรับปรงุความหนาแนนของสีไดดีข้ึน

หมายเหตุ
•  หากคุณกําลังใชไดรเวอรเครือ่งพิมพ Windows® 
ไดรเวอรจะไดรับขอมูลการปรบัแตงคาของสีโดยอัตโนมัตถิาชองทําเครือ่งหมาย ใชขอมูลการตรวจเทียบ และ 
รับขอมูลอุปกรณโดยอัตโนมัติ ถูกเลือกอยูท้ังคู การตัง้คาเริ่มตนคือ เป ิด โปรดดูท่ี การปรับแตงคาของสี 
uu หนา 47

• หากคณุกําลังใชงานไดรเวอรเครื่องพิมพแมคอินทอช คุณจะตองทําการปรับแตงคาของสีโดยใช Status Monitor เปด 
Status Monitor จากนั้นจึงเลือก Color Calibration (การตรวจเทียบสี) จากเมนู Control (การควบคุม) ด ู
Status Monitor uu หนา 82 สําหรบัวิธีการเปด Status Monitor

 

ปรับแตงคา

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

b กด a หรือ b ( + หรอื -) เพื่อเลือก Calibration (การปรับแตงคาของสี) กด OK(ตกลง)

c กด a หรือ b ( + หรอื -) เพื่อเลือก Calibrate (ปรบัแตงคา) กด OK(ตกลง)

d กด a เพื่อเลือก Yes (ใช)
เครือ่งจะทําการปรบัแตงคาของสี จากนั้นจงึกลบัสูโหมดเตรยีมพรอม

ตั้งคาใหม

ตั้งคาใหมสําหรับพารามิเตอรการปรับแตงคาของสีกลับเปนคาท่ีตั้งจากโรงงาน

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

b กด a หรือ b ( + หรอื -) เพื่อเลือก Calibration (การปรับแตงคาของสี) กด OK(ตกลง)

c กด a หรือ b ( + หรอื -) เพื่อเลือก Reset (ตั้งคาใหม) กด OK(ตกลง)

d กด a เพื่อเลือก Reset (ตัง้คาใหม)
หนาจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง Accepted (ยอมรับ) แลวจงึกลับสูโหมดเตรียมพรอม
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การจัดตําแหนงการพิมพสี 3

การจัดตําแหนงการพิมพชวยใหคุณปรับปรงุตําแหนงการพิมพสําหรับแตละสีไดดีข้ึน

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

b กด a หรือ b ( + หรอื -) เพื่อเลือก Registration (การจัดตําแหนงการพิมพ) กด OK(ตกลง)

c กด a เพื่อเลือก Yes (ใช) 
เครือ่งจะทําการจัดตําแหนงการพมิพ จากนั้นจงึกลับสูโหมดเตรียมพรอม

การแกไขอัตโนมัติ 3

เลือกการแกไขอัตโนมัต ิหากคุณตองการใหเครือ่งดําเนินการปรับแตงคาของสีและจัดตําแหนงการพิมพโดยอัตโนมตัิ 
คาท่ีตัง้จากโรงงานคอื เปด กระบวนการแกไขสีจะใชผงหมึก (โทนเนอร) มากข้ึน

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

b กด a หรือ b ( + หรอื -) เพื่อเลือก Auto Correction (การแกไขอัตโนมัต)ิ กด OK(ตกลง)

c กด a หรือ b ( + หรอื -) เพื่อเลือก On (เปด) หรือ Off (ปด) กด OK(ตกลง) หรือ Go(ไป)
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4

เครือ่งพิมพนี้มีอุปกรณเสริมใหเลือกดังตอไปนี้ คุณสามารถเพิ่มความสามารถของเครื่องพมิพ ดวยอุปกรณเหลาน้ี

ตัวเลือก 4

ถาดปอนกระดาษดานลาง หนวยความจํา SO-DIMM

LT-320CL
 

 

โปรดดูที่ ถาดปอนกระดาษดานลาง (LT-320CL) uu หนา 115 โปรดดูที่ SO-DIMM uu หนา 116
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ถาดปอนกระดาษดานลาง (LT-320CL) 4

ถาดปอนกระดาษเสริมดานลาง (ถาดท่ี 2) หนึ่งถาด สามารถตดิตั้งกับ HL-L8250CDN และ HL-L8350CDW 
และถาดปอนกระดาษดานลางสามารถบรรจุกระดาษ 80 แกรม ไดสูงสุด 500 แผน 
เมื่อตดิตัง้ถาดปอนกระดาษเสรมิดานลางไว เครื่องพิมพสามารถบรรจุกระดาษธรรมดา 80 แกรม ไดสูงสุด 800 แผน 
หากคณุตองการซื้อชุดถาดปอนกระดาษเสริมดานล าง 
โปรดตดิตอตวัแทนจําหนายท่ีคุณซื้อเครื่องพมิพหรือบริการลูกคาสัมพันธของบราเดอร
 

สําหรับการตั้งคา ใหดูคูมอืผูใชท่ีใหมาพร อมกับชุดถาดปอนกระดาษเสรมิดานลาง

คําเตือน
 

ในกรณีท่ีคณุใชถาดปอนกระดาษดานลาง หามขนย ายเครือ่งพิมพท่ีมีถาดปอนกระดาษดานลาง 
เนื่องจากคุณอาจไดรับบาดเจ็บหรือทําใหเครือ่งพิมพเสียหายได 
เพราะเครื่องพมิพไมไดยึดตดิกับถาดปอนกระดาษดานลาง
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SO-DIMM 4

เครือ่งพิมพมีหนวยความจํามาตรฐาน 128 MB และชองเสียบหนึ่งชองสําหรับหนวยความจําเพิ่มเติม 
คุณสามารถเพิ่มหนวยความจําไดสูงสุด 384 MB โดยการติดตั้ง SO-DIMM (Small Outline Dual In-line Memory 
Module) หนึ่งโมดลู
 

ชนิดของ SO-DIMM 4

คุณสามารถติดตัง้ SO-DIMM ตอไปนี้:

 256 MB Kingston KTH-LJ2015/256

 256 MB Transcend TS256MHP423A

หมายเหตุ
• สําหรับขอมลูเพิ่มเติม โปรดเขาไปที่เว็บไซตของ Kingston Technology ท่ี http://www.kingston.com/

• สําหรับขอมลูเพิ่มเติม โปรดเขาไปที่เว็บไซต Transcend ท่ี http://www.transcend.com.tw/
 

โดยทั่วไป SO-DIMM ตองมีขอกําหนดดังตอไปนี้:

ชนิด: เอาตพุต 16 บิต 144 ขา

คาหนวงเวลาในการเขาถึงขอมูล (CAS latency): 4

ความถ่ีสัญญาณนาฬิกา (Clock frequency): 267 MHz (533 Mb/S/Pin) ข้ึนไป

ความจุ: 256 MB

ความสูง: 30.0 มม.

ชนิดของ DRAM: DDR2 SDRAM

หมายเหตุ
• อาจมี SO-DIMM บางชนิดที่ใชกับเครือ่งพิมพนี้ไมได

• สําหรับขอมลูเพิ่มเติม โปรดติดตอตัวแทนจําหนายท่ีคุณซื้อเครื่องพิมพหรอืบรกิารลูกคาสัมพนัธของบราเดอร
 

http://www.kingston.com/
http://www.transcend.com.tw/
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การติดต้ังหนวยความจําเพิ่มเติม 4

a ปดสวิตชเปดปดเครือ่ง

b ถอดสายอินเตอรเฟสออกจากเครือ่ง แลวถอดสายไฟออกจากเตาเสียบไฟฟา AC

หมายเหตุ
ถอดสายไฟออกจากเตาเสียบไฟฟา AC กอนท่ีจะติดต ังหรอืถอด SO-DIMM เสมอ

 

c ถอดฝาครอบพลาสติก (1) ตามดวยฝาครอบโลหะของ SO-DIMM (2)
 

d แกะ SO-DIMM ออกมาและถือไวโดยจับตรงขอบ

ขอควรจํา
เพื่อปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดกับเครือ่งพิมพจากไฟฟาสถิตย 
หามสัมผสัชพิหนวยความจําหรอืพื้นผิวของแผงวงจร

 

2

1
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e ถือ SO-DIMM โดยจับตรงขอบและจัดตําแหนงของรองใน SO-DIMM ใหตรงกับสวนท่ียื่นออกมาในชองเสียบ  เสียบ 
SO-DIMM ในแนวทแยง (1) แลวเอียงเขาหาแผงวงจรอินเตอรเฟสจนกระท่ังล็อคเขาท่ี (2)
 

f ใสฝาครอบโลหะของ SO-DIMM (2) ตามดวยฝาครอบพลาสตกิ (1) กลับเขาไป
 

g เสียบสายไฟของเครือ่งพมิพเขาในเตาเสียบไฟฟ า AC กอน แลวจึงเชือ่มตอสายอินเตอรเฟส

h เปดสวิตชเปดปดเครือ่ง

หมายเหตุ
เพื่อใหแนใจวาคุณไดติดตั้ง SO-DIMM อยางถูกตอง 
คุณสามารถพมิพหนาการตั้งคาเครือ่งพมิพท่ีแสดงขนาดของหนวยความจําปจจุบันได (ดูท่ี Machine Info. 
(ขอมลูเครือ่งพิมพ) uu หนา 89)

 

1 2

2

1
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5

การเปลี่ยนวัสดุการพิมพ 5

คุณตองเปลี่ยนวสัดกุารพมิพเมือ่เครือ่งพิมพ แจงวาวัสดุการพิมพหมดอายุการใชงานแลว 
คุณสามารถเปลี่ยนวัสดุการพิมพตอไปนี้ดวยตนเอง

ไมแนะนําใหใชวัสดุการพิมพท่ีไมใชของ Brother เนื่องจากอาจสงผลกระทบตอคณุภาพการพิมพ 
ประสิทธภิาพของฮารดแวร หรอืความนาเชื่อถือของเครื่อง

หมายเหตุ
ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) และตลบัผงหมึก (โทนเนอร ) เปนชิน้สวนสองชิ้นท่ีแยกกัน

 

หมายเหตุ
ตลับผงหมกึ (โทนเนอร) ท่ีจําหนายแตกตางกันในแต ละประเทศ เขาไปที่ Brother Solutions Center ท่ี 
http://solutions.brother.com/ หรือตดิตอสํานักงาน Brother ในประเทศของคณุเพื่อขอรายละเอียดเพิม่เตมิ

 

การบํารุงรักษาตามปกติ 5

ตลับผงหมึก (โทนเนอร) ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)

โปรดดูที่ การเปล่ียนตลับผงหมึก (โทนเนอร) uu หนา 123

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

โปรดดูที่ การเปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 129

ช่ือรุน: DR-351CL

 

 

ชุดสายพานลําเลียงกระดาษ กลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใชแลว

โปรดดูที่ การเปล่ียนชุดสายพานลําเลียงกระดาษ uu หนา 136

ช่ือรุน: BU-320CL

โปรดดูที่ การเปล่ียนกลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใชแลว 
uu หนา 142

ช่ือรุน: WT-320CL
 

 

http://solutions.brother.com/
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ขอความตอไปน้ีจะปรากฏบนหนาจอแสดงผลแบบ LCD ในโหมดเตรียมพรอม 
ขอความเหลานี้แสดงคําเตือนลวงหนาใหเปลี่ยนวสัดกุารพมิพกอนที่วัสดุเหลาน้ันจะหมดอาย ุการใชงาน 
เพื่อหลีกเลี่ยงความไมสะดวก คุณอาจตองการซื้อวัสดุการพิมพสํารองกอนที่เครือ่งจะหยุดการพ ิมพ

1 ขนาด A4 หรือ Letter ดานเดยีว
2 จํานวนหนาท่ีสามารถพิมพไดตอตลับโดยประมาณตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
3 อายุการใชงานของวัสดุการพิมพโดยประมาณและอาจแตกตางกันตามประเภทการใชงาน
4 ตลับผงหมึก (โทนเนอร) ขนาดมาตรฐาน
5 ตลับผงหมึก (โทนเนอร) ขนาดพิเศษ

ขอความบนหนาจอแสด
งผลแบบ LCD

วัสดุการพิมพเพื่อ
การเตรียมพรอม

อายุการใชงานโดยประ
มาณ

วิธีการเปลี่ยน ชื่อรุน

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

ตลับผงหมึก 
(โทนเนอร)

X = C, M, Y, BK
C = สีฟา
M = สีชมพู
Y = สีเหลือง
BK = สีดํา

(สีดํา)
2,500 หนา 1 2 4

6,000 หนา 1 2 5

(สีฟา, สีชมพู, สีเหลือง)
1,500 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

Drum End Soon 
(ชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) 
ใกลหมดอายุการใชงาน)

ชดุแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม)

25,000 หนา 1 3 uu หนา 130 DR-351CL

Belt End Soon 
(ชุดสายพานลําเลียงกระ
ดาษใกลหมดอายุ)

ชุดสายพานลําเลียง
กระดาษ

50,000 หนา 
(5 หนาตองาน) 1 3

uu หนา 136 BU-320CL

WT Box End Soon 
(กลองใสผงหมึกโทนเนอ
รที่ใชแลวใกลหมดอายุ)

กลองใสผงหมึกโท
นเนอรที่ใชแลว

50,000 หนา 1 3 uu หนา 142 WT-320CL
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คุณตองทําความสะอาดเครือ่งเปนประจําและเปลี่ยนวัสดุการพิมพเมื่อขอความตอไปนี้แสดงข้ึนบนหนาจอแสดงผลแบบ 
LCD:

ขอความบนหนาจอแสดง
ผลแบบ LCD

วัสดุการพิมพที่ตอ
งเปลี่ยน

อายุการใชงานโดยประ
มาณ

วิธีการเปลี่ยน ชื่อรุน

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

ตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) สีดํา

2,500 หนา 1 2 4

6,000 หนา 1 2 5

uu หนา 124 TN-351BK 4

TN-359BK 5

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

ตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) สีฟา

1,500 หนา 1 2 4

6,000 หนา 1 2 5
TN-351C 4

TN-359C 5

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

ตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) สีชมพู

TN-351M 4

TN-359M 5

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

ตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) สีเหลือง

TN-351Y 4

TN-359Y 5
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1 ขนาด A4 หรือ Letter ดานเดยีว 
2 จํานวนหนาท่ีสามารถพิมพไดตอตลับโดยประมาณตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
3 อายุการใชงานของวัสดุการพิมพโดยประมาณและอาจแตกตางกันตามประเภทการใชงาน
4 ตลับผงหมึก (โทนเนอร) ขนาดมาตรฐาน
5 ตลับผงหมึก (โทนเนอร) ขนาดพิเศษ

หมายเหตุ
• กําจัดทิ้งรายการของวัสดุการพิมพที่ใชแลวตามกฎระเบียบทองถิ่น เก็บแยกตางหากจากขยะครัวเรือน
หากคณุมคีําถาม สอบถามไปยังสํานักงานกําจัดทิ้งขยะมูลฝอยในประเทศ
ดูใหแนใจวาไดซีลปดวัสดส้ิุนเปลืองท่ีใชแลวอยางแนนหนาเพื่อไมใหวสัดทุี่อยูดานในหกออกมาได

• ขอแนะนําใหวางวัสดุการพิมพที่ใชแลวบนกระดาษเพือ่ปองกันการหกหรือกระจายของวัสดุที่อยูดานในโดยไมไดตัง้ใจ

• หากคณุใชกระดาษที่ไมเทียบเทากับกระดาษที่แนะนําโดยตรง
อายุการใชงานของวสัดกุารพมิพและชิ้นสวนเคร ื่องพิมพอาจลดลง

• อายุการใชงานท่ีคาดคะเนสําหรบัแตละตลับผงหม ึก (โทนเนอร) ไดมาตรฐาน ISO/IEC 19798
ความถ่ีในการเปลี่ยนตลับผงหมึกจะแตกตางกันโดยข้ึนอยูกับปรมิาณการพิมพเปอรเซ็นตของพื้นท่ีการพมิพ
ชนิดส่ือส่ิงพมิพที่ใชและการเปด/ปดเครื่อง

• ความถี่ในการเปลี่ยนวัสดุการพิมพยกเวนตลับผงหมกึ (โทนเนอร) จะแตกตางกันโดยข้ึนอยูกับปรมิาณการพมิพ
ชนิดส่ือส่ิงพมิพที่ใชและการเปด/ปดเครื่อง

• ตลับผงหมกึ (โทนเนอร) ที่จําหนายแตกตางกันในแต ละประเทศ เขาไปที่ Brother Solutions Center ที่
http://solutions.brother.com/ หรือตดิตอสํานักงาน Brother ในประเทศของคณุเพื่อขอรายละเอียดเพิม่เตมิ

Replace Drum 
(เปลีย่นชดุแมแบบสรางภาพ 
(ดรมั))

ชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม)

25,000 หนา 1 3 uu หนา 130 DR-351CL

Drum Stop 
(ชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) หยุดทํางาน)

ชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม)

25,000 หนา 1 3 uu หนา 130 DR-351CL

Replace Belt 
(เปล่ียนชุดสายพานลําเลียง
กระดาษ)

ชุดสายพานลําเลียง
กระดาษ

50,000 หนา 
(5 หนาตองาน) 1 3 

uu หนา 136 BU-320CL

Replace WT Box 
(เปล่ียนกลองใสผงหมึกโท
นเนอรที่ใชแลว)

กลองใสผงหมึกโทน
เนอรที่ใชแลว

50,000 หนา 1 3 uu หนา 142 WT-320CL

Replace Fuser 
(เปล่ียนชุดทําความรอน)

ชุดทําความรอน 100,000 หนา 1 3 ติดตอตัวแทนจําหนายหรือ แผนกบริการลูกคาของ 
Brother เพือ่สั่งซ้ือชุดทําความรอนสําหรับเปล่ียน

Replace PF KitMP 
(เปล่ียน PF KitMP)

ชดุลูกยางปอนกระดาษ 50,000 หนา 1 3 ติดตอตัวแทนจําหนายหรือ แผนกบริการลูกคาของ 
Brother เพือ่สั่งซ้ือ PF kit MP สําหรับเปล่ียน

Replace PF Kit1 
(เปล่ียน PF Kit1)

ชดุลูกยางปอนกระดาษ 100,000 หนา 1 3 ติดตอตัวแทนจําหนายหรือ แผนกบริการลูกคาของ 
Brother เพือ่สั่งซ้ือ PF kit 1 สําหรับเปล่ียน

Replace PF Kit2 
(เปล่ียน PF Kit2)

ชดุลูกยางปอนกระดาษ 100,000 หนา 1 3 ติดตอตัวแทนจําหนายหรือ แผนกบริการลูกคาของ 
Brother เพือ่สั่งซ้ือ PF kit 2 สําหรับเปล่ียน

Replace Laser 
(เปล่ียนชุดเลเซอร)

ชุดเลเซอร 100,000 หนา 1 3 ติดตอตัวแทนจําหนายหรือ แผนกบริการลูกคาของ 
Brother เพือ่สั่งซ้ือชุดเลเซอรสําหรับเปล่ียน

ขอความบนหนาจอแสดง
ผลแบบ LCD

วัสดุการพิมพที่ตอ
งเปลี่ยน

อายุการใชงานโดยประ
มาณ

วิธีการเปลี่ยน ชื่อรุน

http://solutions.brother.com/
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การเปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร) 5

ชื่อรุน: สําหรบัหมายเลขสินคาของตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใหดท่ีู การเปลี่ยนวัสดุการพิมพ uu หนา 119

ตลับผงหมึกมาตรฐานสามารถพมิพไดประมาน 2,500 หนา (สีดํา) หรือประมาณ 1,500 หนา (สีฟา, สีชมพู, สีเหลือง) 1 
ตลับผงหมึก (โทนเนอร) ขนาดพิเศษสามารถพิมพไดประมาณ 6,000 หนา (สีดํา, สีฟา, สีชมพู, สีเหลือง) 1 
จํานวนหนาท่ีพิมพไดจริงอาจแตกตางกันโดยข้ึนอยูกับประเภทเอกสารโดยเฉลี่ย เมื่อตลบัผงหมึก (โทนเนอร) ใกลหมด 
หนาจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง Toner Low (ผงหมึก (โทนเนอร) ใกลหมด)
ตลับผงหมึก (โทนเนอร) ท่ีมาพรอมกับเครือ่งพิมพ ตองไดรับการเปลีย่น หลังจากพมิพไปแลวประมาณ 2,500 หนา (สีดํา) 
หรอืประมาณ 1,500 หนา (สีฟา, สีชมพ,ู สีเหลือง) 1

1 จํานวนหนาท่ีสามารถพิมพไดตอตลับโดยประมาณตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798

หมายเหตุ
• การแสดงอายุการใชงานท่ีเหลอือยูของผงหมึก (โทนเนอร) 
จะแตกตางกันไปโดยข้ึนอยูกับประเภทของเอกสารที่พิมพและการใชงานของคุณ

• ขอแนะนําใหเตรียมตลับผงหมกึ (โทนเนอร) ใหมสํารองไวพรอมใชทันทีเมือ่คุณเห็นคําเตือน Toner Low (ผงหมกึ 
(โทนเนอร) ใกลหมด)

• เพื่อใหไดงานพมิพคณุภาพสูง ขอแนะนําใหใชเฉพาะตลบัผงหมึก (โทนเนอร) ของแทจาก Brother เทาน้ัน 
เมื่อคณุตองการซ้ือตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
โปรดติดตอตวัแทนจําหนายผลิตภัณฑบราเดอรหรอืบริการลูกคาสัมพันธของบราเดอรในพื้นท่ีของคุณ

• ขอแนะนําใหคณุทําความสะอาดเครื่องเมือ่เปลีย่นตลับผงหมกึ (โทนเนอร) ใหม โปรดดูท่ี 
การทําความสะอาดและตรวจสอบเครือ่ง uu หนา 149

• หามเปดกลองตลับผงหมึก (โทนเนอร) จนกวาคุณจะพรอมทําการตดิตั้ง
 

Toner Low: X (ผงหมึก (โทนเนอร) ใกลหมด: X) 5

 

Toner Low: X
 

หากหนาจอแสดงผลแบบ LCD แสดง Toner Low: X (ผงหมกึ (โทนเนอร) ใกลหมด: X) แสดงวาผงหมึก (โทนเนอร) 
ของเครือ่งพิมพใกลหมดแลว ใหซื้อตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใหมเตรยีมสํารองไวกอนท่ีคุณจะไดร ับขอความ Replace 
Toner (เปลี่ยนผงหมกึ (โทนเนอร)) X แสดงสีของผงหมึก (โทนเนอร) ท่ีใกลหมดอายุ (BK=สีดํา, C=สีฟา, M=สีชมพ,ู 
Y=สีเหลือง) หากตองการเปลี่ยนตลบัผงหมึก (โทนเนอร) ใหดูท่ี การเปล่ียนตลับผงหมึก (โทนเนอร) uu หนา 124

Replace Toner (เปลีย่นผงหมึก (โทนเนอร)) 5

เมื่อขอความตอไปนี้ปรากฏบนหนาจอแสดงผลแบบ LCD คณุตองเปลี่ยนตลบัผงหมึก (โทนเนอร):
 

Replace Toner
 

บรรทัดที่สองของหนาจอแสดงผลแบบ LCD จะระบุสีท่ีตองเปลีย่น
เมื่อหนาจอแสดงผลแบบ LCD แสดง Replace Toner (เปลีย่นผงหมึก (โทนเนอร)) 
เครือ่งพิมพจะหยุดพิมพจนกวาคณุจะเปลีย่นตล ับผงหมกึ (โทนเนอร)
ตลับผงหมกึ (โทนเนอร) ของแทจาก Brother ตลับใหมจะตั้งคาขอความ Replace Toner (เปลี่ยนผงหมกึ (โทนเนอร)) ใหม

หมายเหตุ
สําหรับขอมูลเพิม่เตมิเกี่ยวกับวิธีคํานวณอายุการใชงานของตลับผงหมกึ (โทนเนอร) 
ใหดูท่ี ขอมูลสําคัญสําหรบัอายุการใชงานของตลับผงหมึก (โทนเนอร) uu หนา 212
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การเปลีย่นตลบัผงหมึก (โทนเนอร) 5

a ตรวจสอบวาเครือ่งพิมพเปดทํางานแลว

b กดปุมปลอยฝาครอบดานหนาและดึงฝาครอบดานหน าเปดออก
 

c จับดามจับสีฟาของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) ดึงชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) ออกมาจนสุด
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d จับดามจับของตลบัผงหมึก (โทนเนอร) แลวคอยๆ ด ันเขาหาเครื่องพมิพเพื่อปลดล็อค 
จากนั้นจึงดงึตลับผงหมกึออกมาจากชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ทําซ้ําข้ันตอนนี้สําหรับตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
ท้ังหมด
 

คําเตือน
 

• หามนําตลับผงหมึก (โทนเนอร) ไปเผาไฟ เนื่องจากอาจทําใหเกิดการระเบิดและไดรบับาดเจ็บ

• หามใชสารตดิไฟ 
สเปรยทุกชนิดหรือสารละลาย/ของเหลวอินทรยีท่ีมีแอลกอฮอลหรือแอมโมเนียทําความสะอาดดานในหร ือดานนอก
ของเครือ่งพิมพ การทําเชนน้ีอาจทําใหเกิดไฟไหมหรือไฟฟาช็อต แนะนําใหใชผานุมที่ไมมขีนและแหงเทาน้ัน

(uu  คูมือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ.)
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ขอควรจํา
• จัดการตลับผงหมึก (โทนเนอร) อยางระมัดระวัง หากผงหมึก (โทนเนอร) กระจายบนมือหรือเส้ือผา 
เช็ดหรือลางออกดวยนํ้าเย็นทันที

• เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาคุณภาพการพิมพ หามสัมผสัชิ้นสวนท่ีแรเงาดงัแสดงในภาพประกอบ

<ตลับผงหมึก (โทนเนอร)>
 

• เราแนะนําใหวางตลับผงหมกึ (โทนเนอร) ไวบนพืน้ผ ิวท่ีสะอาด ราบเรียบ และมั่นคง  
โดยใชแผนกระดาษหรือผาท่ีใชแลวท้ิงวางไวขางใต เพือ่ปองกันกรณีท่ีคณุอาจทําผงหมึกหกหรือกระจายโดยไมตั้งใจ

 

หมายเหตุ
• ตรวจสอบวาไดซีลปดตลับผงหมกึ (โทนเนอร) ใชแล วอยางแนนหนาในถุงที่เหมาะสมเพือ่ไมใหผงหมกึ (โทนเนอร) 
หกออกจากตลับหมึก

• กําจัดทิ้งรายการของวัสดุการพิมพท่ีใชแลวตามกฎระเบียบทองถิ่น เก็บแยกตางหากจากขยะครัวเรือน 
หากคณุมคีําถาม สอบถามไปยังสํานักงานกําจัดทิ้งขยะมูลฝอยในประเทศ 
ดูใหแนใจวาไดซีลปดวัสดส้ิุนเปลืองที่ใชแลวอยางแนนหนาเพื่อไมใหวสัดทุี่อยูดานในหกออกมาได

 

e ทําความสะอาดสายโคโรนาดานในชดุแมแบบสรางภาพ (ดรัม) โดยคอยๆ 
เลื่อนจุดตั้งระยะสีฟาจากซายไปขวาและขวาไปซ ายหลายๆ ครั้ง

ขอควรจํา
ดูใหแนใจวาไดเลื่อนจุดตัง้ระยะกลับไปยังตำแหนงเริม่ตน (1) มิฉะนั้น หนาท่ีพมิพออกมาอาจมเีสนแนวตัง้ปรากฏ

 

 

1
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f ทําซ้ําข้ันตอน e เพื่อทําความสะอาดสายโคโรนาทั้งสามเสนท่ีเหลอื

g นําตลบัผงหมึก (โทนเนอร) ใหมออกจากหอ แลวดึงฝาครอบปองกันออก
 

ขอควรจํา
• หามเปดกลองตลับผงหมึก (โทนเนอร) จนกวาคุณจะพรอมทําการตดิตั้ง หากตลับผงหมกึ (โทนเนอร)  
ถูกเปดทิ้งไวนอกบรรจุภัณฑเปนเวลานาน อายุการใชงานของผงหมึก (โทนเนอร) จะลดลง

• หากชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) ท่ีนําออกจากกลองบรรจุถูกแสงแดดสองตรง 
(หรือแสงไฟในหองที่สองเปนเวลานาน) ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) อาจเสียหายได

• เครือ่งพิมพของ Brother ออกแบบมาใหใชงานกับผงหมกึ (โทนเนอร) 
ท่ีตรงตามขอกําหนดเฉพาะและทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใชกับตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
ของแทจากบราเดอร ท้ังนี้ ทางบรษัิทฯจะ ไมรบัประกันประสิทธิภาพสูงสุดนี้หากใชผงหมึก (โทนเนอร) 
หรือตลับผงหมึก (โทนเนอร) ท่ีไมตรงตามขอกําหนด ดังนั้น Brother ไมแนะนําใหใชตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
อื่นนอกจากตลบัผงหมึก (โทนเนอร) ของแทจากบราเดอรกับเครื่องพมิพนี้ หรอืเติมผงหมึก (โทนเนอร ) 
ในตลับผงหมกึ (โทนเนอร) เปลาจากแหลงอื่น หากความเสียหายมสีาเหตมุาจากชดุแมแบบสรางภาพ (ดร ัม) 
หรือชิน้สวนอื่นๆ ของเครื่องพมิพนี้เนื่องมาจากการใชผงหมึก (โทนเนอร) หรือตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
อื่นนอกจากผลติภัณฑของแทจากบราเดอรเนื่องจากไมสามารถใชรวมกันไดหรอืไมเหมาะสมกับเครื่องพิมพนี้ 
การซอมแซมใดๆ อันเนื่องมาจากสาเหตุนี้อาจไมอยูภายใตการรับประกัน

• ใสตลับผงหมึก (โทนเนอร) ในชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) ทันทีหลังจากถอดฝาครอบปองกันออก 
เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาคุณภาพการพิมพลดลง หามส ัมผัสชิ้นสวนท่ีแรเงาดังแสดงในภาพประกอบ
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h จับดามจับของตลบัผงหมึก (โทนเนอร) และเลื่อนตล ับผงหมึก (โทนเนอร) เขาไปในชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
แลวคอยๆ ดึงเขาหาตัวคุณ จนกระทั่งไดยินเสียงคลิกเขาท่ี ตรวจสอบใหแนใจวาคณุใสตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
สีตรงกับปายชื่อสีบนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ทําซ้ําข้ันตอนนี้สําหร ับตลับผงหมึก (โทนเนอร) ท้ังหมด

หมายเหตุ
ตรวจสอบวาคุณติดตัง้ตลับผงหมึก (โทนเนอร) อยางถูกตอง ไมเชนน้ันตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
อาจหลดุออกจากชดุแมแบบสรางภาพ (ดรัม)

 

i ดันชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) เขาไปจนสุด
 

j ปดฝาครอบดานหนาของเครือ่งพิมพ

หมายเหตุ
หลังจากเปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
หามปดสวิตชเปดปดเครื่องหรอืเปดฝาครอบดานหนาจนกวาหนาจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง Ready (พรอม)

 

 

 

BK - สีดํา

C - สีฟา

M - สีชมพู

Y - สีเหลือง

BK TN-BK

TN-C

TN-M

TN-Y

BKBK

C

M

Y
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การเปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 5

ชื่อรุน: DR-351CL

ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) ชดุใหมสามารถพมิพไดประมาณ 25,000 หนา 1 2

1 ขนาด A4 หรือ Letter ดานเดยีว
2 อายุการใชงานของแมแบบสรางภาพ (ดรัม) โดยประมาณและอาจแตกตางกันตามประเภทการใชงาน

ขอควรจํา
เพื่อใหไดคณุภาพการพิมพที่ดีที่สุด ใหใชช ุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ของแทจากบราเดอร และช ุดผงหมึก 
(โทนเนอร) ของแทของ Brother การพิมพโดยใชชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) หรอืชุดผงหมึก (โทนเนอร) 
ของผูผลิตอื่นอาจสงผลใหคณุภาพการพิมพลดลง รวมถึงคณุภาพและอายุการใชงานของเครือ่งพิมพดวย 
การรบัประกันอาจไมครอบคลมุถึงปญหาที่เกิดจากการใชชดุแมแบบสรางภาพ (ดรัม) หรอืชุดผงหมึก (โทนเนอร) 
ของผูผลิตอื่น

 

Drum ! (ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) !) 5

 

Drum !
 

สายโคโรนามีฝุนกระดาษหรอืผงหมึก (โทนเนอร) ปกคลุมอยู ใหทําความสะอาดสายโคโรนาในชุดแมแบบสร างภาพ 
(ดรมั) (ดทูี่ การทําความสะอาดสายโคโรนา uu หนา 155)

Drum End Soon (ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใกลหมดอายุการใช งาน) 5

 

Drum End Soon
 

ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) ใกลหมดอายุการใชงานท ี่กําหนดไวและจะตองเปลีย่นใหม 
ขอแนะนําใหคุณเตรยีมชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) ของแทจาก Brother ใหพรอมสําหรับการตดิตัง้ 
ซื้อชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) (DR-351CL) ชดุใหมเตรยีมไวใหพรอม กอนที่จะไดรับขอความ Replace Drum 
(เปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม))

Replace Drum (เปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)) 5

 

Replace Drum
 

ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) ถูกใชงานเกินกวาอายุการใชงานที่กําหนดไว เปลีย่นชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม 
ขอแนะนําใหติดตัง้ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ของแทจาก Brother ในตอนนี้
หลังจากการเปล่ียน ใหตัง้คาใหมสําหรบัตวันับจํานวนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) 
ชุดใหมโดยทําตามคําแนะนําที่ใหมากับชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั)

Drum Stop (ชดุแมแบบสรางภาพ (ดรัม) หยุดทํางาน) 5

 

Drum Stop
 

เราไมสามารถรบัประกันคณุภาพการพิมพได เปลีย่นชดุแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม 
ขอแนะนําใหติดตัง้ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ของแทจากบราเดอร ในเวลาน้ี

หลังจากการเปล่ียน ใหตัง้คาใหมสําหรบัตวันับจํานวนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) 
ชุดใหมโดยทําตามคําแนะนําที่ใหมากับชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั)
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การเปลีย่นชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 5

ขอควรจํา
• ขณะถอดชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) จัดการอยางระมดัระวังเนื่องจากอาจมีผงหมึก (โทนเนอร) อยู หากผงหมกึ 

(โทนเนอร) กระจายบนมือหรอืเส้ือผา เช็ดหรอืลางออกดวยน้ําเย็นทันที

• ทุกครั้งที่เปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) ใหทําความสะอาดดานในเครื่องพิมพ (ดู 
การทําความสะอาดและตรวจสอบเครือ่ง uu หนา 149)

 

เมื่อคณุเปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม ใหทําตามข้ันตอนตอไปน้ี 
แลวตั้งคาใหมสําหรับตัวนับของชดุแมแบบสรางภาพ (ดรัม) โดยทําตามคําแนะนําท่ีมาพรอมกับชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรมั) ใหม

a ตรวจสอบวาเครือ่งพิมพเปดทํางานแลว

b กดปุมปลอยฝาครอบดานหนาและดึงฝาครอบดานหน าเปดออก
 

c จับดามจับสีฟาของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) ดึงชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) ออกมาจนสุด
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d หมุนคนัล็อคสีฟา (1) ท่ีดานซายของเครือ่งพิมพ ทวนเข็มนาฬิกาไปที่ตําแหนงปลดล็อค 
จับดามจับสีฟาของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) ยกด านหนาของชดุแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
และนําออกจากเครื่องพมิพ
 

ขอควรจํา
• จับดามจบัสีฟาของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) เมื อคณุยกชดุแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
หามจบัดานขางของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
 

• เราแนะนําใหวางชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) ไวบนพ ื้นผิวท่ีสะอาด ราบเรียบ และมั่นคง  
โดยใชแผนกระดาษหรือผาท่ีใชแลวท้ิงวางไวขางใต เพือ่ปองกันกรณีท่ีคณุอาจทําผงหมึกหกหรือกระจายโดยไมตั้งใจ

• เพื่อปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดกับเครือ่งพิมพจากไฟฟาสถิตย หามสัมผัสอิเล็กโตรดท่ีแสดงในภาพประกอบ
 

 

2

1
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e จับดามจับของตลบัผงหมึก (โทนเนอร) แลวคอยๆ ด ันไปขางหนาเพื่อปลดล็อค จากนั้นดงึตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
ออกจากชดุแมแบบสรางภาพ (ดรัม)ทําซ้ําข้ันตอนนี้สําหรับตลบัผงหมึก (โทนเนอร) ท้ังหมด
 

คําเตือน
 

• หามนําตลับผงหมึก (โทนเนอร) ไปเผาไฟ เนื่องจากอาจทําใหเกิดการระเบิดและไดรบับาดเจ็บ
• หามใชสารตดิไฟ 
สเปรยทุกชนิดหรือสารละลาย/ของเหลวอินทรยีท่ีมีแอลกอฮอลหรือแอมโมเนียทําความสะอาดดานในหร ือดานนอก
ของเครือ่งพิมพ การทําเชนน้ีอาจทําใหเกิดไฟไหมหรือไฟฟาช็อต แนะนําใหใชผานุมที่ไมมขีนและแหงเทาน้ัน

(uu  คูมือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ.)
 

 

ขอควรจํา
• จัดการตลับผงหมึก (โทนเนอร) อยางระมัดระวัง หากผงหมึก (โทนเนอร) กระจายบนมือหรือเส้ือผา 
เช็ดหรือลางออกดวยนํ้าเย็นทันที

• เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาคุณภาพการพิมพ หามสัมผสัชิ้นสวนท่ีแรเงาดงัแสดงในภาพประกอบ

• เราแนะนําใหวางตลับผงหมกึ (โทนเนอร) ไวบนพืน้ผ ิวท่ีสะอาด ราบเรียบ และมั่นคง  
โดยใชแผนกระดาษหรือผาท่ีใชแลวท้ิงวางไวขางใต เพือ่ปองกันกรณีท่ีคณุอาจทําผงหมึกหกหรือกระจายโดยไมตั้งใจ

 

<ตลบัผงหมึก (โทนเนอร)> <ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)>
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หมายเหตุ
• ตรวจสอบวาไดซีลปดชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใช แลวอยางแนนหนาในถุงที่เหมาะสมเพือ่ไมใหผงหมกึ 

(โทนเนอร) หกออกจากชดุแมแบบสรางภาพ (ดรัม)

• กําจัดทิ้งรายการของวัสดุการพิมพท่ีใชแลวตามกฎระเบียบทองถิ่น เก็บแยกตางหากจากขยะครัวเรือน 
หากคณุมคีําถาม สอบถามไปยังสํานักงานกําจัดทิ้งขยะมูลฝอยในประเทศ 
ดูใหแนใจวาไดซีลปดวัสดส้ิุนเปลืองที่ใชแลวอยางแนนหนาเพื่อไมใหวสัดท่ีุอยูดานในหกออกมาได

 

f นําชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) ใหมออกจากหอและถอดฝาครอบปองกันออก
 

g จับดามจับของตลบัผงหมึก (โทนเนอร) และเลื่อนเข าไปในสวนท่ีมีสีท่ีเหมาะสมของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
จนกระทั่งไดยินเสียงคลิกเขาท่ี

หมายเหตุ
ตรวจสอบวาคุณติดตัง้ตลับผงหมึก (โทนเนอร) อยางถูกตอง ไมเชนน้ันตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
อาจหลดุออกจากชดุแมแบบสรางภาพ (ดรัม)

 

 

 

BK - สีดํา

C - สีฟา

M - สีชมพู

Y - สีเหลือง

BK TN-BK

TN-C

TN-M

TN-Y

BKBK

C

M

Y



การบํารุงรักษาตามปกติ 

134

5

h ตรวจสอบใหแนใจวาคันล็อคสีฟา (1) อยูในตําแหน งปลดล็อคดงัแสดงในภาพประกอบ
 

i คอยๆ เลื่อนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) เขาไปในเครือ่งพิมพจนสุดที่คันล็อคสีฟา
 

j หมุนคนัล็อคสีฟา (1) ตามเข็มนาฬิกาไปยังตําแหนงลอ็ค
 

2
1

2

2

1
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k ดันชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) เขาไปจนสุด
 

l ปดฝาครอบดานหนาของเครือ่งพิมพ

m เมื่อคณุเปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม ค ุณตองตัง้คาใหมสําหรับตัวนับจํานวนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
คําแนะนําวาดวยวิธีการทําดังกลาวสามารถพบไดจากในกลองที่มากับชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม
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การเปลี่ยนชุดสายพานลําเลียงกระดาษ 5

ชื่อรุน: BU-320CL

ชุดสายพานลําเลยีงกระดาษใหมสามารถพิมพไดประมาณ 50,000 หนา (5 หนาตองาน) 1 2

1 ขนาด A4 หรือ Letter ดานเดียว
2 อายุการใชงานของชุดสายพานลําเลียงกระดาษโดยประมาณและอาจแตกตางกันตามประเภทการใชงาน

Belt End Soon (ชุดสายพานลําเลียงกระดาษใกลหมดอายุ) 5

Belt End Soon

หากหนาจอแสดงผลแบบ LCD แสดง Belt End Soon (ชดุสายพานลําเลียงกระดาษใกลหมดอายุ) 
นั่นหมายความวาชุดสายพานลําเลยีงกระดาษใกลหมดอายุการใชงาน 
ใหซื้อชุดสายพานลําเลียงกระดาษใหมเตรียมสํารองไวกอนที่คณุจะไดรับขอความ Replace Belt (เปลี่ยนสายพาน) 
หากตองการเปล่ียนชดุสายพานลําเลียงกระดาษ ใหด ูที่ การเปล่ียนชดุสายพานลําเลียงกระดาษ uu หนา 136

Replace Belt (เปลีย่นชุดสายพานลําเลียงกระดาษ) 5

เมื่อขอความตอไปนี้ปรากฏบนหนาจอแสดงผลแบบ LCD คณุตองเปลี่ยนชุดสายพานลําเลยีงกระดาษ:

Replace Belt

ขอควรจํา
• หามแตะผวิหนาของชุดสายพานลําเลยีงกระดาษ หากค ุณทําเชนนั้นอาจทําใหสูญเสียคุณภาพการพิมพได
• ความเสียหายที่เกิดจากการใชงานชุดสายพานลําเล ียงกระดาษอยางไมถูกตองอาจทําใหส้ินสุดการร ับประกันได

การเปลีย่นชุดสายพานลําเลียงกระดาษ 5

a ตรวจสอบวาเครือ่งพิมพเปดทํางานแลว

b กดปุมปลอยฝาครอบดานหนาและดึงฝาครอบดานหน าเปดออก
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c จับดามจับสีฟาของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) ดึงชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) ออกมาจนสุด
 

d หมุนคนัล็อคสีฟา (1) ท่ีดานซายของเครือ่งพิมพ ทวนเข็มนาฬิกาไปที่ตําแหนงปลดล็อค 
จับดามจับสีฟาของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) ยกด านหนาของชดุแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
และนําออกจากเครื่องพมิพ
 

2

1
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ขอควรจํา
• จับดามจบัสีฟาของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) เมื อคณุยกชดุแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
หามจบัดานขางของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
 

• เราแนะนําใหวางชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) ไวบนพ ื้นผิวท่ีสะอาด ราบเรียบ และมั่นคง  
โดยใชแผนกระดาษหรือผาท่ีใชแลวท้ิงวางไวขางใต เพือ่ปองกันกรณีท่ีคณุอาจทําผงหมึกหกหรือกระจายโดยไมตั้งใจ

• เพื่อปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดกับเครือ่งพิมพจากไฟฟาสถิตย หามสัมผัสอิเล็กโตรดท่ีแสดงในภาพประกอบ
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e ใชมือทั้งสองขางจับดามจบัสีฟาของชุดสายพานลําเลียงกระดาษและยกชุดสายพานลําเลียงกระดาษขึ้น 
จากนั้นจึงดงึออกมา
 

ขอควรจํา
เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาคุณภาพการพิมพ หามสัมผสัชิ้นสวนท่ีแรเงาดงัแสดงในภาพประกอบ

 

f นําชุดสายพานลําเลยีงกระดาษใหมออกจากหอและติดตั้งลงในเครื่องพิมพ 
ตรวจสอบใหแนใจวาชุดสายพานลําเลยีงกระดาษอย ูในระดับเสมอกันและเขาท่ีอยางแนนหนาดีแลว
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g ตรวจสอบใหแนใจวาคันล็อคสีฟา (1) อยูในตําแหน งปลดล็อคดงัแสดงในภาพประกอบ
 

h คอยๆ เลื่อนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) เขาไปในเครือ่งพิมพจนสุดที่คันล็อคสีฟา
 

i หมุนคนัล็อคสีฟา (1) ตามเข็มนาฬิกาไปยังตําแหนงลอ็ค
 

2
1

2

2

1
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j ดันชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) เขาไปจนสุด
 

k ปดฝาครอบดานหนาของเครือ่งพิมพ

l เมื่อคณุเปล่ียนชุดสายพานลําเลียงกระดาษเปนชุดใหม 
คุณตองตัง้คาใหมสําหรบัตวันับจํานวนชุดสายพานลําเลียงกระดาษ 
คําแนะนําวาดวยวิธีการทําดังกลาวสามารถพบไดจากในกลองที่มากับชุดสายพานลําเลียงกระดาษใหม
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การเปลี่ยนกลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใชแลว 5

ชื่อรุน: WT-320CL

อายุการใชงานของกลองใสผงหมึกโทนเนอรท่ีใช แลวคือประมาณ 50,000 หนา 1 2

1 ขนาด A4 หรือ Letter ดานเดยีว
2 อายุการใชงานของกลองใสผงหมกึโทนเนอรท่ีใช แลวโดยประมาณและอาจแตกตางกันตามประเภทการใชงาน

WT Box End Soon (กลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใชแลวใกลหมดอายุ) 5

 

WT Box End Soon
 

หากหนาจอแสดงผลแบบ LCD แสดง WT Box End Soon (กลองใสผงหมึกโทนเนอรท่ีใชแลวใกลหมดอาย ุ) 
นั่นหมายความวากลองใสผงหมกึโทนเนอรใชแลวใกลหมดอายุการใชงาน 
ใหซื้อกลองใสผงหมึกโทนเนอรท่ีใชแลวกลองใหมเตรยีมสํารองไวกอนท่ีคุณจะไดรับขอความ Replace WT Box 
(เปลี่ยนกลองใสผงหมึกโทนเนอรท่ีใชแลว) เมื อตองการเปลี่ยนกลองใสผงหมกึโทนเนอรท่ีใชแลว 
ใหดท่ีู การเปลี่ยนกลองใสผงหมกึโทนเนอรท่ีใชแลว uu หนา 142

Replace WT Box (เปลี่ยนกลองใสผงหมึกโทนเนอรทีใ่ชแลว) 5

เมื่อขอความตอไปนี้ปรากฏบนหนาจอแสดงผลแบบ LCD คณุตองเปลี่ยนกลองใสผงหมกึโทนเนอรท่ีใชแลว:
 

Replace WT Box
 

การเปลีย่นกลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใชแลว 5

a ตรวจสอบวาเครือ่งพิมพเปดทํางานแลว

b กดปุมปลอยฝาครอบดานหนาและดึงฝาครอบดานหน าเปดออก
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c จับดามจับสีฟาของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) ดึงชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) ออกมาจนสุด
 

d หมุนคนัล็อคสีฟา (1) ท่ีดานซายของเครือ่งพิมพ ทวนเข็มนาฬิกาไปที่ตําแหนงปลดล็อค 
จับดามจับสีฟาของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) ยกด านหนาของชดุแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
และนําออกจากเครื่องพมิพ
 

2

1
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ขอควรจํา
• จับดามจบัสีฟาของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) เมื อคณุยกชดุแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
หามจบัดานขางของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
 

• เราแนะนําใหวางชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) ไวบนพ ื้นผิวท่ีสะอาด ราบเรียบ และมั่นคง  
โดยใชแผนกระดาษหรือผาท่ีใชแลวท้ิงวางไวขางใต เพือ่ปองกันกรณีท่ีคณุอาจทําผงหมึกหกหรือกระจายโดยไมตั้งใจ

• เพื่อปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดกับเครือ่งพิมพจากไฟฟาสถิตย หามสัมผัสอิเล็กโตรดท่ีแสดงในภาพประกอบ
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e ใชมือทั้งสองขางจับดามจบัสีฟาของชุดสายพานลําเลียงกระดาษและยกชุดสายพานลําเลียงกระดาษขึ้น 
จากนั้นจึงดงึออกมา
 

ขอควรจํา
เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาคุณภาพการพิมพ หามสัมผสัชิ้นสวนท่ีแรเงาดงัแสดงในภาพประกอบ

 

f ดึงวัสดุบรรจุภัณฑสีสมสองชิน้ออกและนําไปทิ้ง
 

หมายเหตุ
ข้ันตอนนี้จําเปนเฉพาะในกรณีท่ีคณุเปลี่ยนกลองใสผงหมึกโทนเนอรท่ีใชแลวเปนครั้งแรก 
และไมจําเปนสําหรบักลองใสผงหมึกโทนเนอรท่ีใชแลวชุดท่ีเปลี่ยนใหม 
วัสดบุรรจภุัณฑสีสมถูกติดตั้งที่โรงงานเพื่อปองกันเครือ่งของคณุระหวางการขนสง
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g จับดามจับสีฟาของกลองใสผงหมึกโทนเนอรที ใชแลวและนํากลองใสผงหมึกโทนเนอรที ใชแลวออกจากเคร ืองพิมพ 
 

ขอควรจํา
หามใชงานซ้ํากลองใสผงหมกึโทนเนอรท่ีใชแล ว

 

คําเตือน
 

• หามนํากลองใสผงหมกึโทนเนอรท่ีใชแลวไปเผาไฟ เนื่องจากอาจทําใหเกิดการระเบิดและไดรบับาดเจ็บ

• หามใชสารตดิไฟ 
สเปรยทุกชนิดหรือสารละลาย/ของเหลวอินทรยีท่ีมีแอลกอฮอลหรือแอมโมเนียทําความสะอาดดานในหร ือดานนอก
ของเครือ่งพิมพ การทําเชนน้ีอาจทําใหเกิดไฟไหมหรือไฟฟาช็อต แนะนําใหใชผานุมที่ไมมขีนและแหงเทาน้ัน

(uu  คูมือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ.)
 

 

หมายเหตุ
• ตรวจสอบวาไดซีลปดกลองใสผงหมึกโทนเนอรที ใชแลวอยางแนนหนาในถุงเพื่อไมใหผงหมึก (โทนเนอร)  
หกออกจากกลองใสผงหมึกโทนเนอรท่ีใชแลว

• กําจัดทิ้งกลองใสผงหมึกโทนเนอรท่ีใชแลวตามกฎระเบียบทองถิ่น และใหเก็บแยกตางหากจากขยะครวัเรือน 
หากคณุมคีําถาม สอบถามไปยังสํานักงานกําจัดทิ้งขยะมูลฝอยในประเทศ
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h นํากลองใสผงหมกึโทนเนอรท่ีใชแลวกลองใหมออกจากหอและติดตั้งลงในเครื่องพิมพโดยใชดามจบัสีฟา 
ตรวจสอบใหแนใจวากลองใสผงหมกึโทนเนอรท่ีใชแลวอยูในระดับเสมอกันและเขาท่ีอยางแนนหนาดีแลว
 

i เลื่อนชุดสายพานลําเลียงกระดาษกลับเขาในเครือ่งพิมพ 
ตรวจสอบใหแนใจวาชุดสายพานลําเลยีงกระดาษอย ูในระดับเสมอกันและเขาท่ีอยางแนนหนาดีแลว
 

j ตรวจสอบใหแนใจวาคันล็อคสีฟา (1) อยูในตําแหน งปลดล็อคดงัแสดงในภาพประกอบ
 

2

1
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k คอยๆ เลื่อนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) เขาไปในเครือ่งพิมพจนสุดที่คันล็อคสีฟา
 

l หมุนคนัล็อคสีฟา (1) ตามเข็มนาฬิกาไปยังตําแหนงลอ็ค
 

m ดันชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) เขาไปจนสุด
 

n ปดฝาครอบดานหนาของเครือ่งพิมพ

2

2

1



การบํารุงรักษาตามปกติ 

149

5

การทําความสะอาดและตรวจสอบเคร่ือง 5

ทําความสะอาดดานนอกและดานในเครื่องเปนประจําดวยผานุมท่ีไมมีขนและแหง เมือ่คุณเปลี่ยนตลับผงหมกึ (โทนเนอร) 
หรอืชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ตรวจสอบวาคณุทําความสะอาดดานในเครื่องแลว หากหนาท่ีพิมพออกมามีผงหมกึ 
(โทนเนอร) เปอน ใหทําความสะอาดดานในเครื่องพ ิมพดวยผานุมท่ีไมมขีนและแหง

คําเตือน
 

• หามนําตลับผงหมึก (โทนเนอร) ไปเผาไฟ เนื่องจากอาจทําใหเกิดการระเบิดและไดรบับาดเจ็บ

• หามใชสารตดิไฟ 
สเปรยทุกชนิดหรือสารละลาย/ของเหลวอินทรยีท่ีมีแอลกอฮอลหรือแอมโมเนียทําความสะอาดดานในหร ือดานนอก
ของเครือ่งพิมพ การทําเชนน้ีอาจทําใหเกิดไฟไหมหรือไฟฟาช็อต แนะนําใหใชผานุมที่ไมมขีนและแหงเทาน้ัน

(uu  คูมือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ.)
 

 

ขอควรจํา
ใชสารซักฟอกที่มคีาเปนกลาง การทําความสะอาดด วยของเหลวระเหย เชน ทินเนอรหรือเบนซิน 
อาจทําใหผวิของเครือ่งเสียหาย

 

การทําความสะอาดดานนอกเคร่ืองพิมพ 5

a กด  คางไวเพื่อปดเครื่อง

b เช็ดดานนอกของเครือ่งพิมพดวยผานุมท่ีไมมีขนและแหงเพื่อกําจัดฝุน
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c ดึงถาดใสกระดาษแยกออกจากเครื่อง
 

d หากบรรจุกระดาษในถาดใสกระดาษแลว นํากระดาษออก

e นําทุกส่ิงที่ตดิอยูดานในถาดใสกระดาษออกใหหมด

f เช็ดดานในและดานนอกของถาดใสกระดาษดวยผาน ุมท่ีไมมีขนและแหงเพื่อกําจดัฝุน
 

g บรรจกุระดาษอีกครั้งและใสถาดใสกระดาษกลับเข าในเครือ่งใหแนนหนา

h เปดเครื่องพิมพ
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การทําความสะอาดดานในเคร่ืองพมิพ 5

a กด  คางไวเพื่อปดเครื่อง

b กดปุมปลอยฝาครอบดานหนาและดึงฝาครอบดานหน าเปดออก
 

c จับดามจับสีฟาของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) ดึงชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) ออกมาจนสุด
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d หมุนคนัล็อคสีฟา (1) ท่ีดานซายของเครือ่งพิมพ ทวนเข็มนาฬิกาไปที่ตําแหนงปลดล็อค 
จับดามจับสีฟาของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) ยกด านหนาของชดุแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
และนําออกจากเครื่องพมิพ
 

ขอควรจํา
• จับดามจบัสีฟาของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) เมื อคณุยกชดุแมแบบสรางภาพ (ดรัม)  
หามจบัดานขางของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
 

• เราแนะนําใหวางชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) ไวบนพ ื้นผิวท่ีสะอาด ราบเรียบ และมั่นคง 
โดยใชแผนกระดาษหรือผาท่ีใชแลวท้ิงวางไวขางใต เพือ่ปองกันกรณีท่ีคณุอาจทําผงหมึกหกหรือกระจายโดยไมตั้งใจ

• เพื่อปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดกับเครือ่งพิมพจากไฟฟาสถิตย หามสัมผัสอิเล็กโตรดท่ีแสดงในภาพประกอบ
 

 

2

1
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e เช็ดกระจกสแกนเนอรส่ีชอง (1) ดวยผานุมท่ีไม มีขนและแหง
 

f ตรวจสอบใหแนใจวาคันล็อคสีฟา (1) อยูในตําแหน งปลดล็อคดงัแสดงในภาพประกอบ
 

g คอยๆ เลื่อนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) เขาไปในเครือ่งพิมพจนสุดที่คันล็อคสีฟา
 

1

2

1

2
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h หมุนคนัล็อคสีฟา (1) ตามเข็มนาฬิกาไปยังตําแหนงลอ็ค
 

i ดันชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) เขาไปจนสุด
 

j ปดฝาครอบดานหนาของเครือ่งพิมพ

k เปดสวิตชเปดปดเครือ่ง

2

1
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การทําความสะอาดสายโคโรนา 5

หากคณุประสบปญหาคุณภาพการพมิพ ใหทําความสะอาดสายโคโรนาดังนี้:

a ตรวจสอบวาเครือ่งพิมพเปดทํางานแลว

b กดปุมปลอยฝาครอบดานหนาและดึงฝาครอบดานหน าเปดออก
 

c จับดามจับสีฟาของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) ดึงชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) ออกมาจนสุด
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d จับดามจับของตลบัผงหมึก (โทนเนอร) แลวคอยๆ ด ันเขาหาเครื่องพมิพเพื่อปลดล็อค 
จากนั้นจึงดงึตลับผงหมกึออกมาจากชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ทําซ้ําข้ันตอนนี้สําหรับตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
ท้ังหมด
 

ขอควรจํา
• ขอแนะนําใหวางตลับผงหมกึ (โทนเนอร) 
บนกระดาษหรอืผาใชแลวท้ิงเผือ่ไวในกรณีท่ีหมึกหกหรือกระจายโดยไมไดตั้งใจ

• จัดการตลับผงหมึก (โทนเนอร) อยางระมัดระวัง หากผงหมึก (โทนเนอร) กระจายบนมือหรือเส้ือผา 
เช็ดหรือลางออกดวยนํ้าเย็นทันที

 

e ทําความสะอาดสายโคโรนาดานในชดุแมแบบสรางภาพ (ดรัม) โดยคอยๆ 
เลื่อนจุดตั้งระยะสีฟาจากซายไปขวาและขวาไปซ ายหลายๆ ครั้ง

ขอควรจํา
ดูใหแนใจวาไดเลื่อนจุดตัง้ระยะกลับไปยังตำแหนงเริม่ตน (1) มิฉะนั้น หนาท่ีพมิพออกมาอาจมเีสนแนวตัง้ปรากฏ

 

 

f ทําซ้ําข้ันตอน e เพื่อทําความสะอาดสายโคโรนาทั้งสามเสนท่ีเหลอื

1
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g จับดามจับของตลบัผงหมึก (โทนเนอร) และเลื่อนตล ับผงหมึก (โทนเนอร) เขาไปในชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
แลวคอยๆ ดึงเขาหาตัวคุณ จนกระทั่งไดยินเสียงคลิกเขาท่ี ตรวจสอบใหแนใจวาคณุใสตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
สีตรงกับปายชื่อสีบนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ทําซ้ําข้ันตอนนี้สําหร ับตลับผงหมึก (โทนเนอร) ท้ังหมด

h ดันชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) เขาไปจนสุด
 

i ปดฝาครอบดานหนาของเครือ่งพิมพ

 

 

BK - สีดํา

C - สีฟา

M - สีชมพู

Y - สีเหลือง

BK TN-BK

TN-C

TN-M

TN-Y

BKBK

C

M

Y
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การทําความสะอาดชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 5

หากเอกสารที่พิมพออกมามีจุดสีขาวหรือสีดําท่ีชวง 94 มม. ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) อาจมีวัสดุแปลกปลอม เช น 
กาวจากฉลากติดอยูบนพื้นผวิของชดุแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหทําตามข้ันตอนดานลางเพื่อแกปญหา:

a ตรวจสอบวาเครือ่งพิมพอยูในโหมดการเตรียมพร อม

b กด a หรือ b ( + หรอื -) เพื่อเลือก Machine Info. (ขอมูลเครื่องพมิพ) กด OK(ตกลง)

c กด a หรือ b ( + หรอื -) เพื่อเลือก Drum Dot Print (พมิพจดุของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)) กด OK(ตกลง) 
เพื่อพมิพใบตรวจสอบชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั)

d กด  คางไวเพื่อปดเครื่อง

e กดปุมปลอยฝาครอบดานหนาและดึงฝาครอบดานหน าเปดออก
 

f จับดามจับสีฟาของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) ดึงชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) ออกมาจนสุด
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g หมุนคนัล็อคสีฟา (1) ท่ีดานซายของเครือ่งพิมพ ทวนเข็มนาฬิกาไปที่ตําแหนงปลดล็อค 
จับดามจับสีฟาของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) ยกด านหนาของชดุแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
และนําออกจากเครื่องพมิพ
 

ขอควรจํา
• จับดามจบัสีฟาของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) เมื อคณุยกชดุแมแบบสรางภาพ (ดรัม)  
หามจบัดานขางของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
 

• เราแนะนําใหวางชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) ไวบนพ ื้นผิวท่ีสะอาด ราบเรียบ และมั่นคง  
โดยใชแผนกระดาษหรือผาท่ีใชแลวท้ิงวางไวขางใต เพือ่ปองกันกรณีท่ีคณุอาจทําผงหมึกหกหรือกระจายโดยไมตั้งใจ

• เพื่อปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดกับเครือ่งพิมพจากไฟฟาสถิตย หามสัมผัสอิเล็กโตรดท่ีแสดงในภาพประกอบ
 

 

2

1
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h จับดามจับของตลบัผงหมึก (โทนเนอร) แลวคอยๆ ด ันเขาหาเครื่องพมิพเพื่อปลดล็อค จากนั้นดึงตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) ออกจากชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
ทําซ้ําข้ันตอนนี้สําหรบัตลับผงหมึก (โทนเนอร) ท้ังหมด
 

ขอควรจํา
จัดการตลับผงหมึก (โทนเนอร) อยางระมัดระวัง หากผงหมึก (โทนเนอร) กระจายบนมือหรือเส้ือผา 
เช็ดหรือลางออกดวยนํ้าเย็นทันที

 

i พลิกชดุแมแบบสรางภาพ (ดรัม) หงายข้ึนโดยจบัดามจับสีฟา ดูใหแนใจวาเฟองของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) (1) 
อยูทางดานซาย
 

j อานขอมูลตอไปนี้จากใบตรวจสอบชดุแมแบบสรางภาพ (ดรัม):

 ปญหาสีของจุด: สีของจุดที่พิมพคือสีของแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ท่ีคุณจะตองทําความสะอาด

 ตําแหนงของจุด: ใบตรวจสอบมีแถวแปดแถวท่ีมีตัวเลขกํากับ 
เลขคอลัมนท่ีประกอบดวยจุดนั้นใชเพื่อหาตําแหนงของจุดบนแมแบบสรางภาพ (ดรัม)

1



การบํารุงรักษาตามปกติ 

161

5

k ใชเครื่องหมายที่มีตัวเลขถัดจากลูกกลิ้งชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) คนหาเครื่องหมาย เชน จุดส ีฟาในคอลัมน 2 
บนใบตรวจสอบแสดงวามีเครื่องหมายในบริเวณพื้นท่ี “2” ของชดุแมแบบสรางภาพ (ดรัม) สีฟา

l ใชมือทั้งสองขางหมุนเฟองของชดุแมแบบสรางภาพ (ดรัม) และขอบของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) 
เขาหาตัวคุณขณะดูท่ีพื้นผวิของบริเวณที่สงสัย
 

ขอควรจํา
เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาคุณภาพการพิมพหามสัมผสัพืน้ผิวของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั)

 

 

BK - สีดํา

C - สีฟา

M - สีชมพู

Y - สีเหลือง

BK
C

M
Y
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m เมื่อคณุพบรอยเปอนบนชดุแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ท่ีตรงกับใบตรวจสอบจุดของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) 
เช็ดพื้นผิวของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) เบาๆ ดวยสําลีจนกวารอยเปอนบนพื้นผวิจะหมดไป
 

ขอควรจํา
หามทําความสะอาดพื้นผิวของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ความไวตอแสงดวยวัตถุแหลมคมหรือของเหลวใดๆ

 

n จับดามจับของตลบัผงหมึก (โทนเนอร) และเลื่อนเข าไปในสวนท่ีมีสีท่ีเหมาะสมของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
จนกระทั่งไดยินเสียงคลิกเขาท่ี

 

 

BK - สีดํา

C - สีฟา

M - สีชมพู

Y - สีเหลือง

BK TN-BK

TN-C

TN-M

TN-Y

BKBK

C

M

Y
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o ตรวจสอบใหแนใจวาคันล็อคสีฟา (1) อยูในตําแหน งปลดล็อคดงัแสดงในภาพประกอบ
 

p คอยๆ เลื่อนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) เขาไปในเครือ่งพิมพจนสุดที่คันล็อคสีฟา
 

q หมุนคนัล็อคสีฟา (1) ตามเข็มนาฬิกาไปยังตําแหนงลอ็ค
 

2
1

2

2

1
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r ดันชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) เขาไปจนสุด
 

s ปดฝาครอบดานหนาของเครือ่งพิมพ

t เปดสวิตชเปดปดเครือ่ง
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การทําความสะอาดลูกกลิ้งปอนกระดาษ 5

การทําความสะอาดลูกกลิ้งปอนกระดาษตามระยะจะชวยปองกันกระดาษติดโดยทําใหมั่นใจวามีการปอนกระดาษอยางถูกตอง

a กด  คางไวเพื่อปดเครื่อง

b ดึงถาดใสกระดาษแยกออกจากเครื่อง

c หากบรรจุกระดาษในถาดใสกระดาษแลว นํากระดาษออก

d นําทุกส่ิงที่ตดิอยูดานในถาดใสกระดาษออกใหหมด

e บิดผานุมที่ไมมขีน ชุบนํ้าคอนขางอุน แลวเช็ดแผนยางแยกกระดาษ (1) ของถาดใสกระดาษเพื่อกำจดัฝุน
 

f เช็ดลูกกลิ้งปอนกระดาษสองอัน (1) ดานในเครือ่งเพื่อกําจัดฝุน
 

g บรรจกุระดาษอีกครั้ง แลวใสถาดใสกระดาษกลับเขาในเครือ่งใหแนนหนา

h เปดเครื่องพิมพ

1

1



การบํารุงรักษาตามปกติ 

166

5

การเปลี่ยนช้ินสวนตามระยะเวลาการบํารุงรักษา 5

ชิ้นสวนท่ีมีระยะเวลาการบํารุงรักษาตองไดรับการเปลี่ยนใหมเปนประจําเพือ่รักษาคณุภาพการพิมพ 
ชิ้นสวนท่ีแสดงรายการดานลางตองไดรบัการเปลี่ยนใหมหลังจากพิมพไปแลวประมาณ 50,000 หนา 1 สําหรบั PF Kit MP 
และ 100,000 หนา 1 สําหรบั PF Kit 1, PF Kit 2, ชุดทําความรอนและชุดเลเซอร 

โปรดตดิตอตวัแทนจําหนายผลติภัณฑบราเดอรหรือบริการลูกคาสัมพันธของบราเดอรในพืน้ท่ีของคณุ 
เมื่อขอความตอไปนี้ปรากฏบนหนาจอแสดงผลแบบ LCD:

1 ขนาด A4 หรือ Letter ดานเดยีว
2 อายุการใชงานของช้ินสวนโดยประมาณและอาจแตกต างกันตามประเภทการใชงาน
3 หากมกีารติดตั้งถาดปอนกระดาษเสริมดานลางในเคร่ืองรุน HL-L8250CDN หรือ HL-L8350CDW

ขอความบนหนาจอแสดงผลแบบ LCD คําอธิบาย

Replace Fuser (เปล่ียนชุดทําความรอน) 2 เปล่ียนชุดทําความรอน

Replace Laser (เปล่ียนชุดเลเซอร) 2 เปล่ียนชุดเลเซอร

Replace PF Kit1 (เปล่ียน PF Kit1) 2 เปล่ียนชุดปอนกระดาษสําหรับถาดใสกระดาษ

Replace PF Kit2 (เปล่ียน PF Kit2) 2 3 เปล่ียนชุดปอนกระดาษสําหรับถาดปอนกระดาษดานลาง (อุปกรณเสริม)

Replace PF KitMP (เปล่ียน PF KitMP) 2 เปล่ียนชุดปอนกระดาษสําหรับถาดปอนกระดาษอเนกประสงค
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การบรรจุหีบหอและการขนสงเคร่ืองพิมพ 5

คําเตือน
 

• เครือ่งพิมพนี้มีน้ําหนักมากโดยหนักกวา 21.9 กก. เพื่อปองกันการบาดเจ็บท่ีอาจเกิดข้ึน 
ควรยกเครือ่งพิมพโดยใชบุคคลอยางนอยสองคน 
บุคคลหนึ่งควรจับดานหนาของเครื่องและอีกบุคคลหนึ่งควรจับดานหลงั ดงัแสดงในภาพประกอบ 
ระวังอยาใหเครื่องทับน้ิวเมื่อคณุวางเครือ่งลง
 

• ในกรณีท่ีคุณใชถาดปอนกระดาษดานลาง หามขนย ายเครือ่งพิมพท่ีมถีาดปอนกระดาษดานลาง 
เนื่องจากคณุอาจไดรับบาดเจบ็หรอืทําใหเครื่องพมิพเสียหายได 
เพราะเครื่องพิมพไมไดยึดติดกับถาดปอนกระดาษดานลาง

 

หากคณุตองขนยายเครือ่งดวยเหตุผลใดก็ตาม 
ใหบรรจุเครื่องลงในบรรจุภัณฑเดิมดวยความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายใดๆ ในระหว างขนสง 
เครือ่งควรมีการประกันภัยโดยสมบูรณจากผูขนส ง

a กด  คางไวเพื่อปดเครื่อง ปดเครื่องพิมพท้ิงไวอยางนอย 10 นาทีเพือ่ใหเย็นลง

b ถอดสายทั้งหมดออก แลวจึงถอดสายไฟจากเตารับไฟฟา
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c ใสวัสดบุรรจภุัณฑ (1) ในกลอง
 

1
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d หอเครื่องพมิพไวในถุงพลาสติก วางเครือ่งพมิพบนวัสดุบรรจุภัณฑดานลาง (1) และวางวัสดุบรรจุภัณฑ (2) 
ท่ีดานบนของเครือ่งพิมพ ใหดานหนาของเครือ่งพมิพตรงกับเครือ่งหมาย “FRONT (ดานหนา)” 
บนวสัดบุรรจุภณัฑแตละชิน้
 

FRONT 2

1
FRONT
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e ใสสายไฟ AC ในกลองเดิมดังแสดงในภาพประกอบ
 

f ปดกลองและปดเทปอีกครัง้

g <หากคุณมถีาดปอนกระดาษดานลาง>
บรรจหุีบหอถาดปอนกระดาษดานลางดังแสดงในภาพประกอบ
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6

หากคณุคิดวาปญหาอยูท่ีเครื่องพมิพ ตรวจสอบแตละรายการดานลางนี้กอนและทําตามคําแนะนําวิธีการแกไข 
คุณสามารถแกไขปญหาสวนใหญไดดวยตนเอง

การระบุปญหา 6

ข้ันแรกใหตรวจสอบวา

 สายไฟของเครือ่งเชื่อมตออยางถูกตอง และสวติชไฟของเครือ่งเปดอยู 
หากเครื่องไมเปดทํางานหลังจากเชื่อมตอสายไฟ ดท่ีู ปญหาอื่นๆ uu หนา 193

 ชิ้นสวนท่ีปองกันท้ังหมดถูกถอดออกแลว

 กระดาษใสในถาดใสกระดาษอยางถูกตอง

 สายอนิเทอรเฟสถกูเชื อมตอเขากบัเครื องอยางปลอดภยัและคอมพวิเตอรหรือการเช ือมตอเครอืขายแบบไรสายถูกตดิต ั
งกับท้ังเครื่องพิมพและคอมพิวเตอรของคุณ

 ขอความบนหนาจอแสดงผลแบบ LCD

(ดท่ีู ขอความแสดงความผิดพลาดและขอความแจงการบํารงุรักษา uu หนา 172)

หากคณุไมสามารถแกไขปญหาดวยการตรวจสอบขางตน ใหระบุปญหา แลวไปท่ีหนาท่ีแนะนําดานลาง

เครือ่งพิมพไมพิมพ

 การจัดการกระดาษ

(ดท่ีู ปญหาการจัดการกระดาษ uu หนา 191)

หนาถูกพมิพออกแตยังมปีญหา

 คุณภาพการพมิพ

(ดท่ีู การปรบัปรงุคุณภาพการพมิพ uu หนา 194)

 เอกสารที่พิมพออกมาไมถูกตอง

(ดท่ีู ปญหาในการพิมพ uu หนา 190)

เครอืขายและปญหาอ่ืนๆ:

 ปญหาเครือขาย uu หนา 192

 ปญหาอ่ืนๆ uu หนา 193

การแกไขปญหา 6
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ขอความแสดงความผิดพลาดและขอความแจงการบํารุงรักษา 6

เชนเดยีวกับอุปกรณสํานักงานที่ทันสมัยอื่นๆ อาจมีขอผิดพลาดเกิดข้ึนและตองเปลี่ยนวัสดุการพิมพ หากเกิดขอผดิพลาด 
เครือ่งพิมพจะระบุขอผิดพลาดหรือการบํารุงรกัษาตามระยะเวลาที่กําหนด และแสดงขอความที่เหมาะสม 
ขอผิดพลาดท่ีพบบอยและขอความแจงการบํารุงรกัษามีดังนี้

คุณสามารถลางขอผิดพลาดสวนใหญและทําการบํารุงรกัษาตามระยะเวลาไดดวยตนเอง 
หากคณุตองการความชวยเหลือเพิ่มเติม Brother Solutions Center มีคําถามที่พบบอยและคําแนะนําวธิีการแกไขลาส ุด:
เขาไปที่ http://solutions.brother.com/

ไมแนะนําใหใชวัสดุการพิมพท่ีไมใชของ Brother เนื่องจากอาจสงผลกระทบตอคณุภาพการพิมพ 
ประสิทธภิาพของฮารดแวร หรอืความนาเชื่อถือของเครื่อง

หมายเหตุ
หนาจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดงชื่อถาดดังตอไปนี้

• ถาดกระดาษมาตรฐาน: Tray 1 (ถาดท่ี 1)

• ถาดปอนกระดาษอเนกประสงค: MP Tray (ถาด MP)

• ถาดปอนกระดาษเสรมิดานลาง: Tray 2 (ถาดที่ 2) และ T2
 

ขอความแสดงความผิด
พลาด

สาเหตุ การดําเนินการ

2-sided Disabled 
(การพิมพ 2 
ดานถูกปดใชงาน)

ฝาครอบดานหลังของเคร่ืองปดไมสนิท ปดฝาครอบดานหลังของเคร่ืองพิมพ

Access Denied 
(การเขาถึงถูกปฏิเสธ)

ฟงกช่ันที่คุณตองการใชถูกจํากัดโดย 
Secure Function Lock

ติดตอผูดูแลระบบของคุณเพื่อตรวจสอบการตั้งค าการล็อค
ฟงกช่ันที่ปลอดภัย

Access Error 
(ขอผดิพลาดในการเขาถึง)

อุปกรณถูกถอดออกจากอินเตอรเฟส 
USB Direct 
ขณะกําลังประมวลผลขอมูล

กด Cancel(ยกเลิก) 
ใหเสียบอุปกรณเขาไปใหมและลองพิมพโดยใช Direct 
Print (การพิมพโดยตรง)

Belt End Soon 
(ชุดสายพานลําเลียงกระด
าษใกลหมดอายุ)

ชุดสายพานลําเลียงกระดาษใกลหมดอา
ยุการใชงาน

ใหซ้ือชุดสายพานลําเลียงกระดาษใหมเตรียมไวก อนที่คุณ
จะไดรับขอความ Replace Belt 
(เปล่ียนชุดสายพานลําเลียงกระดาษ)

Calibrate 
(ปรับแตงคา)

การปรับแตงคาของสีลมเหลว
 กด  คางไวเพื่อปดเคร่ือง รอสองสามวินาที 
แลวเปดเคร่ืองพิมพอีกคร้ัง 
ดําเนินการการปรับแตงคาของสี 
อีกคร้ังโดยใชแผงควบคุมหรือไดรเวอรของเคร่ืองพิมพ 
(ดู การปรับแตงคาของสี uu หนา 47)

 ติดต้ังชุดสายพานลําเลียงกระดาษใหม 
(ดูที่ การเปล่ียนชุดสายพานลําเลียงกระดาษ 
uu หนา 136)

 หากยังคงมีปญหา ใหติดตอแผนกบริการลูกคาของ 
Brother หรือตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑ Brother 
ในพื้นที่ของคุณ

http://solutions.brother.com/


การแกไขปญหา 

173

6

Cartridge Error 
(ขอผิดพลาดของตลบัผงหมกึ)

ตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
ติดต้ังไมถูกตอง

ดึงชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ออกมา ถอดตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) สําหรับสีที่แสดงบนหนาจอแสดงผลแบบ LCD 
ออกมา แลวใสตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
กลับเขาไปในชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) อีกคร้ัง 
ติดต้ังชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ลงในเคร่ืองพิมพอีกคร้ัง 
หากยังคงมีปญหา 
ใหติดตอบริการลูกคาสัมพันธของบราเดอร 
หรือตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑบราเดอรในพื้นที่ของคุณ

Condensation 
(การควบแนน)

การควบแนนอาจเกิดข้ึนภายในเคร่ืองหลั
งจากอุณหภูมิภายในหองเปลีย่นแปลงไป

ใหเปดเคร่ืองทิ้งไว รอ 30 
นาทีโดยใหฝาครอบดานหนาอยูในตําแหนงเปด 
จากนั้นปดเคร่ืองและปดฝาครอบ เปดเคร่ืองอีกคร้ัง

Cover is Open 
(ฝาครอบเปดอยู)

ฝาครอบดานหนาปดไมสนิท ปดฝาครอบดานหนาของเครื่องพิมพ

ฝาครอบชุดทําความรอนปดไมสนิท ปดฝาครอบตัวทําความรอนที่อยูดานในฝาครอบดานหลังข
องเคร่ืองพิมพ

DIMM Error 
(ขอผิดพลาดของ DIMM)

 ติดต้ัง DIMM ไมถูกตอง

 DIMM เสียหาย

 DIMM 
มคีณุสมบัตไิมตรงตามขอกําหนดทีร่ะบุไว

 ปดเคร่ืองและถอดปล๊ักสายไฟ ถอด DIMM ออก (ดูที่ 
การติดต้ังหนวยความจําเพิ่มเติม uu หนา 117)

 ตรวจสอบใหแนใจวา DIMM 
มีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดที่ระบุไว 
(สําหรับรายละเอียด ดูที่ ชนิดของ SO-DIMM 
uu หนา 116)

 ติดต้ัง DIMM กลับเขาไปใหมใหถูกตอง 
รอสองสามวินาที เสียบปล๊ักสายไฟ 
แลวเปดเคร่ืองอีกคร้ัง

 หากขอความแสดงความผิดพลาดนี้ปรากฏข้ึนอีกครั ง 
ใหเปล่ียน DIMM ใหม (ดูที่ 
การติดต้ังหนวยความจําเพิ่มเติม uu หนา 117)

Drum End Soon 
(ชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) 
ใกลหมดอายุการใชงาน)

ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ใกลหมดอายุการใชงาน

ใหสั่งซ้ือชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ชุดใหมในตอนนี้ 
เพื่อใหมีชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
เตรียมพรอมไวในเวลาที่หนาจอแสดงผลแบบ LCD 
แสดงขอความ Replace Drum 
(เปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)) (ดูที่ Drum End 
Soon (ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ใกลหมดอายุการใชงาน) uu หนา 129)

Drum ! 
(ชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) !)

ตองทําความสะอาดสายโคโรนาในชุดแ
มแบบสรางภาพ (ดรัม)

ทําความสะอาดสายโคโรนาท้ังสี่สายภายในชุดแมแบบสรา
งภาพ (ดรัม) โดยการเล่ือนจุดต้ังระยะสีฟา 
(ดูที่ การทําความสะอาดสายโคโรนา uu หนา 155)

ติดต้ังชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ไมถูกตอง

ดึงชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ออกมา ถอดตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) ออกจากชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
แลวใสตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
กลับเขาไปในชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ติดต้ังชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
กลับเขาไปในเคร่ืองพิมพอีกคร้ัง

Drum Stop 
(ชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) หยุดทํางาน)

ถึงเวลาเปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม)

เปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
(ดูที่ การเปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 129)

ขอความแสดงความผิด
พลาด

สาเหตุ การดําเนินการ
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Jam 2-sided 
(กระดาษตดิเม่ือพมิพ 2 ดาน)

กระดาษติดหลังถาดปอนกระดาษหรือชุ
ดทําความรอน

โปรดดูที่ กระดาษติดใตถาดใสกระดาษ uu หนา 180

Jam Inside 
(กระดาษติดดานใน)

กระดาษติดดานในเคร่ืองพิมพ โปรดดูที่ กระดาษติดดานในเคร่ืองพิมพ uu หนา 186

Jam MP Tray 
(กระดาษติดที่ถาด MP)

กระดาษติดในถาดอเนกประสงค
ของเคร่ืองพิมพ

โปรดดูที่ กระดาษติดในถาดปอนกระดาษอเนกประสงค 
uu หนา 178

Jam Rear 
(กระดาษติดที่ดานหลัง)

กระดาษติดที่ดานหลังของเคร่ืองพิมพ โปรดดูที่ กระดาษติดที่ดานหลังของเคร่ืองพิมพ 
uu หนา 183

Jam Tray 1 
(กระดาษติดที่ถาด 1)

Jam Tray 2 
(กระดาษติดที่ถาด 2)

กระดาษติดในถาดใสกระดาษของเคร่ือ
งพิมพ

โปรดดูที่ กระดาษติดในถาดกระดาษ 1 หรือถาดกระดาษ 2 
uu หนา 178

Limit Exceeded 
(เกินขีดจํากัดที่กําหนดไว)

ถึงขีดจํากัดของการพิมพที่กําหนดไวใน
คุณลักษณะ Secure Function Lock

ติดตอผูดูแลระบบของคุณเพื่อตรวจสอบการตั้งค าการล็อค
ฟงกช่ันที่ปลอดภัย

Log Access Error 
(ขอผิดพลาดในการเขาถึง
บันทึก)

เคร่ืองไมสามารถเขาถึงไฟลบันทึกการ
พิมพในเซิรฟเวอรได

ติดตอผูดูแลระบบของคุณเพื่อตรวจสอบการตั้งค าใหจัดเก็
บบันทึกการพิมพไปยังเครือขาย

(สําหรับขอมูลโดยละเอียด uu คูมือเนท็เวิรคสําหรับผูใช)

No Belt Unit 
(ไมมีชุดสายพานลําเลียงก
ระดาษ)

ชดุสายพานลําเลียงกระดาษตดิตัง้ไมถูกตอง ติดต้ังชุดสายพานลําเลียงกระดาษใหม 
(ดูขั้นตอนใน การเปล่ียนชุดสายพานลําเลียงกระดาษ 
uu หนา 136)

No Drum Unit 
(ไมมีชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม))

ติดต้ังชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ไมถูกตอง

ติดต้ังชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม (ดูที่ 
การเปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 129)

No HUB Support 
(ไมมีการสนับสนุนฮับ)

อุปกรณฮับ USB 
เช่ือมตออยูกับอินเตอรเฟส USB Direct

ถอดอุปกรณฮับ USB ออกจากอินเตอรเฟส USB Direct

No Paper (ไมมีกระดาษ)

(บรรทัดที่สองของหนาจอ
แสดงผลแบบ LCD)

Load (size) paper 
in (tray). 
(บรรจุกระดาษ (ขนาด) ใน 
(ถาด))

เคร่ืองพิมพกระดาษหมดหรือบรรจุกระด
าษไมถูกตองในถาดใสกระดาษที่ระบุ

บรรจุกระดาษในถาดใสกระดาษที่ระบุ

ตรวจสอบวาแครปรับกระดาษตั้งคาขนาดกระดาษถูกตอง

No Permission 
(ไมไดรับอนุญาต)

การพิมพเอกสารสีถูกจํากัดการใชงาน ติดตอผูดูแลระบบของคุณเพื่อตรวจสอบการตั้งค าการล็อค
ฟงกช่ันที่ปลอดภัย

No Toner (ไมมีผงหมึก 
(โทนเนอร))

ตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
สําหรับสีที่ระบุในบรรทัดที่สองของหนา
จอแสดงผลแบบ LCD 
ถูกติดต้ังไวไมถูกตอง

ดึงชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ออกมา ถอดตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) 
สําหรับสีที่ระบุในบรรทัดที่สองของหนาจอแสดงผลแบบ 
LCD ออกจากชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
แลวใสตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
กลับเขาไปในชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ติดต้ังชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
กลับเขาไปในเคร่ืองพิมพอีกคร้ัง หากปญหายังคงอยู 
เปล่ียนตลับผงหมึก (โทนเนอร) (ดู 
การเปล่ียนตลับผงหมึก (โทนเนอร) uu หนา 124)

ขอความแสดงความผิด
พลาด

สาเหตุ การดําเนินการ
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No Tray (ไมมีถาด) ถาดใสกระดาษที่ระบุในบรรทัดที่สองขอ
งหนาจอแสดงผลแบบ LCD 
ไมไดถูกติดต้ังไวหรือติดต้ังไวไมถูกตอง

ติดต้ังถาดใสกระดาษที่ระบุในบรรทัดที่สองของหนาจอแส
ดงผลแบบ LCD อีกคร้ัง

No Waste Toner 
(ไมมีกลองใสผงหมึกโทนเ
นอรที่ใชแลว)

กลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใชแลวถูกติ
ดต้ังไมถูกตอง

ติดต้ังกลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใชแลวอีกคร้ัง 
(ดูขั้นตอนใน การเปล่ียนกลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใชแลว 
uu หนา 142)

Not Available 
(ไมสามารถใชได)

ฟงกช่ันที่เรียกใชไมไดรับการอนุมัติจาก 
Secure Function Lock สําหรับ ID 
ผูใชทุกคน

ติดตอผูดูแลระบบของคุณเพื่อตรวจสอบการตั้งค าการล็อค
ฟงกช่ันที่ปลอดภัย

Out of Memory 
(หนวยความจําไมเพียงพอ)

หนวยความจําของเคร่ืองเต็ม ลดความซับซอนของเอกสารของคุณหรือลดความละเอียดใ
นการพิมพ

เพิ่มหนวยความจําเพิ่มเติม (ดูที่ 
การติดต้ังหนวยความจําเพิ่มเติม uu หนา 117)

Print Data Full 
(ขอมูลการพิมพเต็ม)

หนวยความจําของเคร่ืองเต็ม กด Cancel(ยกเลิก) 
และลบงานพมิพแบบปลอดภัยที่บันทึกไวกอนหนานี้

เพิ่มหนวยความจําเพิ่มเติม (ดูที่ 
การติดต้ังหนวยความจําเพิ่มเติม uu หนา 117)

Print Unable ## 
(ไมสามารถพิมพได )

เครือ่งพมิพมีปญหาทางกลไกของตวัเครือ่ง กด  คางไวเพื่อปดเคร่ือง รอสองสามวินาที 
แลวเปดเคร่ืองพิมพอีกคร้ัง

หากยังคงมีปญหา 
ใหติดตอบริการลูกคาสัมพันธของบราเดอร 
หรือตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑบราเดอรในพื้นที่ของคุณ

Registration 
(การจัดตําแหนงการพิมพ)

การลงทะเบียนลมเหลว
 กด  คางไวเพื่อปดเคร่ือง รอสองสามวินาที 
แลวเปดเคร่ืองพิมพอีกคร้ัง 
ทําการจัดตําแหนงการพิมพสีอีกคร้ังโดยใชแผงควบคุม 
(ดูที่ การจัดตําแหนงการพิมพส ีuu หนา 113)

 ติดต้ังชุดสายพานลําเลียงกระดาษใหม 
(ดูที่ การเปล่ียนชุดสายพานลําเลียงกระดาษ 
uu หนา 136)

 หากยังคงมีปญหา 
ใหตดิตอบรกิารลกูคาสมัพนัธของบราเดอร 
หรือตวัแทนจําหนายผลติภณัฑบราเดอรในพืน้ที่ของคณุ

Replace Belt 
(เปล่ียนชุดสายพานลําเลีย
งกระดาษ)

ถึงเวลาเปลี่ยนชดุสายพานลําเลยีงกระดาษ เปล่ียนชุดสายพานลําเลียงกระดาษ (ดู 
การเปล่ียนชุดสายพานลําเลียงกระดาษ uu หนา 136)

Replace Drum 
(เปล่ียนชดุแมแบบสรางภาพ 
(ดรมั))

ถึงเวลาเปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม)

เปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
(ดูที่ การเปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 129)

ตัวนบัจาํนวนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) 
ไมถกูต้ังคาใหมเมือ่ติดต้ังชดุแมแบบสรางภาพ 
(ดรมั) ใหม

ต้ังคาใหมสําหรับตัวนับของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
โดยทําตามคําแนะนําที่ใหมากับชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) ใหม

ขอความแสดงความผิด
พลาด

สาเหตุ การดําเนินการ
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Replace Fuser 
(เปล่ียนชุดทําความรอน)

ถึงเวลาเปล่ียนชุดทําความรอน โทรติดตอ 
บริการลูกคาสัมพันธของบราเดอรหรือตัวแทนจําหนายผลิต
ภัณฑบราเดอรในทองที่ของคุณ 
หรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาตของ Brother 
เพื่อเปล่ียนชุดทําความรอน

Replace Laser 
(เปล่ียนชุดเลเซอร)

ถึงเวลาเปล่ียนชุดเลเซอร ติดตอแผนกบริการขอ Brother 
หรือตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑ Brother ในพื้นที่ของคุณ 
หรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาตของ Brother 
เพื่อเปล่ียนชุดเลเซอร

Replace PF Kit1 
(เปล่ียน PF Kit1)

Replace PF Kit2 
(เปล่ียน PF Kit2)

Replace PF KitMP 
(เปล่ียน PF KitMP)

ถึงเวลาเปล่ียนชุดปอนกระดาษ โทรติดตอ 
บรกิารลกูคาสมัพนัธของบราเดอรหรอืตวัแทนจําหนายผลิตภัณ
ฑบราเดอรในทองทีข่องคุณ 
หรอืศูนยบรกิารทีไ่ดรบัอนุญาตของ Brother เพือ่เปล่ียน PF kit

Replace Toner 
(เปล่ียนผงหมึก (โทนเนอร))

ตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
ใกลหมดอายุการใชงาน 
เคร่ืองพิมพจะหยุดการพิมพทั้งหมด

เปล่ียนตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
สําหรับสีที่ระบุบนหนาจอแสดงผลแบบ LCD (ดู 
การเปล่ียนตลับผงหมึก (โทนเนอร) uu หนา 124)

Replace WT Box 
(เปล่ียนกลองใสผงหมึกโ
ทนเนอรที่ใชแลว)

ถึงเวลาเปล่ียนกลองใสผงหมึกโทนเนอ
รที่ใชแลว

เปล่ียนกลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใชแลว (ดู 
การเปล่ียนกลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใชแลว 
uu หนา 142)

Self-Diagnostic 
(ระบบตรวจพบขอผดิพลาด)

อุณหภูมิของชุดทําความรอนไมเพิ่มขึ้น
ถึงอุณหภูมิที่ระบภุายในเวลาท่ีระบุ

ปดเคร่ืองแลวรอสองสามวินาที แลวเปดเคร่ืองอีกคร้ัง 
ปลอยเคร่ืองพิมพทิ้งไวประมาณ 15 นาทีโดยเปดสวิตชไฟ

ชุดทําความรอนรอนเกินไป

Short paper 
(กระดาษสั้นเกินไป)

ความยาวของกระดาษในถาดนอยเกินก
วาที่เคร่ืองพิมพจะนํากระดาษสูถาดรอง
รับเอกสารออกแบบควํ่าหนา

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

Size Error 
(ขอผิดพลาดของขนาด)

ขนาดกระดาษที่ระบุในไดรเวอรเคร่ืองพิ
มพไมไดรับการสนับสนุนโดยถาดท่ีระบุ

เลือกขนาดกระดาษที่ไดรับการสนับสนุนสําหรับแต ละถาด 
(ดูที่ ชนิดและขนาดกระดาษ uu หนา 2)

Size Error DX 
(ขอผดิพลาดของขนาด DX)

ขนาดกระดาษที่ระบุในไดรเวอรเคร่ืองพิ
มพและเมนูบนแผงควบคุมไมสามารถใช
ไดกับการพิมพ 2 ดานอัตโนมัติ

กด Cancel(ยกเลิก) 
เลือกขนาดกระดาษที่สามารถใชไดกับการพิมพ 2 ด าน

ขนาดกระดาษสําหรับการพิมพ 2 ดานอัตโนมัติคือ A4

กระดาษในถาดไมใชขนาดที่ถูกตองแล
ะไมสามารถใชไดกับการพิมพ 2 
ดานอัตโนมัติ

บรรจุกระดาษขนาดที่ถูกตองในถาดและต้ังคาขนาดกระดา
ษในถาดใสกระดาษ (ดู Paper Tray (ถาดใสกระดาษ) 
uu หนา 91)

ขนาดกระดาษสําหรับการพิมพ 2 ดานอัตโนมัติคือ A4

Size Mismatch 
(ขนาดไมตรงกัน)

กระดาษในถาดทีร่ะบุไมใชขนาดทีถู่กตอง เลือกทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี:้
บรรจุกระดาษขนาดเดียวกันลงในถาดกระดาษที่เลือกไวใน
ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ แลวกด Go(ไป)

ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ 
ใหเลือกขนาดกระดาษที่คุณบรรจุไวในถาดกระดาษท่ีระบุ

ขอความแสดงความผิด
พลาด
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Small paper 
(กระดาษเล็กเกินไป)

ขนาดกระดาษที่กําหนดในไดรเวอรของ
เคร่ืองพิมพเล็กเกินกวาที่เคร่ืองพิมพจะ
นํากระดาษสูถาดรองรับเอกสารออกแบ
บควํ่าหนา

เปดฝาครอบดานหลัง 
(ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา) 
เพื่อใหหนากระดาษที่พิมพแลวออกทางถาดรองร ับเอกสาร
ออกแบบหงายหนา แลวกด Go(ไป)

Toner Error 
(ขอผิดพลาดของผงหมึก 
(โทนเนอร))

ตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
อยางนอยหนึ่งตลับไมไดรับการติดต้ังอ
ยางถูกตอง

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

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

(X แสดงถึงสขีองตลบัผงหมึก 
(โทนเนอร) 
หรอืชดุแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) 
ทีใ่กลหมดอายุการใชงาน 
BK=สดีํา, C=สฟีา, 
M=สชีมพ,ู Y=สเีหลอืง)

หากหนาจอแสดงผลแบบ LCD 
แสดงขอความ Toner Low (ผงหมึก 
(โทนเนอร) ใกลหมด) 
คณุยงัคงสามารถพิมพได 
แตเครือ่งพิมพจะบอกคณุวาตลบัผงหมึก 
(โทนเนอร) ใกลหมดอายุการใชงาน

สั่งซ้ือตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
ในตอนนีเ้พื่อใหคุณมีตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
พรอมเปล่ียนในเวลาที่หนาจอแสดงผลแบบ LCD แสดง 
Replace Toner (เปล่ียนผงหมึก (โทนเนอร))

Tray 2 Error 
(ขอผิดพลาดของถาดที่ 2)

ติดต้ังถาดปอนกระดาษเสริมดานลางไม
ถูกตอง

ติดต้ังถาดปอนกระดาษดานลางใหม

Unusable Device 
(อุปกรณไมสามารถใชงานได)

อุปกรณที่ไมสามารถใชรวมกันไดหรือมี
ขอบกพรองถูกเช่ือมตอกับอินเตอรเฟส 
USB Direct

ถอดแฟลชไดรฟ USB ออกจากอินเตอรเฟส USB Direct

WT Box End Soon 
(กลองใสผงหมึกโทนเนอร
ที่ใชแลวใกลหมดอายุ)

กลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใชแลวใกลเตม็ สั่งซ้ือกลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใชแลวกลองใหมกอนที่คุ
ณจะไดรับขอความ Replace WT Box 
(เปล่ียนกลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใชแลว)

ขอความแสดงความผิด
พลาด
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กระดาษติด 6

นํากระดาษที่เหลืออยูออกจากถาดใสกระดาษทุกคร ั้งและยืดกระดาษที่วางซอนกันใหตรงเมื่อใสกระดาษใหม 
วิธีนี้จะชวยปองกันไมใหกระดาษถูกปอนเขาเครือ่งพิมพพรอมกันหลายแผนและปองกันกระดาษติด

กระดาษติดในถาดปอนกระดาษอเนกประสงค 6

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

a นํากระดาษออกจากถาด MP

b นํากระดาษใดๆ ท่ีตดิอยูออกจากดานในและรอบๆ ถาด MP

c คลี่ปกกระดาษ แลวใสกลบัเขาไปในถาด MP
 

d เมื่อบรรจุกระดาษในถาด MP 
ใหตรวจดวูากระดาษอยูต่ํากวาตัวปรบัความสูงของกระดาษสูงสุดที่ท้ังสองดานของถาด

e กด Go(ไป) เพื่อเรยีกคืนการพิมพอีกครัง้

กระดาษติดในถาดกระดาษ 1 หรือถาดกระดาษ 2 6

หากหนาจอแสดงผลแบบ LCD แสดง Jam Tray 1 (กระดาษติดที่ถาด 1) หรอื Jam Tray 2 (กระดาษติดที่ถาด 2) 
ใหทําตามข้ันตอนตอไปนี้:

a ดึงถาดใสกระดาษแยกออกจากเครื่อง
สําหรับ Jam Tray 1 (กระดาษตดิที่ถาด 1):
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สําหรับ Jam Tray 2 (กระดาษตดิที่ถาด 2):
 

b ใชมือทั้งสองขางดึงกระดาษที่ติดอยูออกชาๆ
 

หมายเหตุ
การดงึกระดาษท่ีตดิลงดานลางจะชวยใหคุณหยบิกระดาษออกไดงายข้ึน

 

c ตรวจดูวากระดาษอยูใตเครื่องหมายแสดงจํานวนกระดาษสูงสุด ( ) ในถาดใสกระดาษ 
ในขณะที่กดคันปลดแครปรบักระดาษสีฟา ใหเลื่อนแครปรับกระดาษใหพอดกีับขนาดกระดาษ 
ตรวจสอบใหแนใจวารองนํายึดอยูในชองเสียบแนนดีแลว

d เสียบถาดใสกระดาษกลบัเขาในเครื่องพมิพใหแนน
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กระดาษติดใตถาดใสกระดาษ 6

หากหนาจอแสดงผลแบบ LCD แสดง Jam 2-sided (กระดาษติดเมื่อพมิพ 2 ดาน) ใหทําตามข้ันตอนตอไปนี้:

a เปดเครื่องพิมพท้ิงไว 10 นาทีเพือ่ใหพัดลมภายในเปาชิ้นสวนท่ีรอนมากในเครือ่งใหเย็นลง

b ดึงถาดใสกระดาษแยกออกจากเครื่อง
 

c ตรวจสอบใหแนใจวากระดาษที่ติดไมคางอยูภายในเครื่องพิมพ
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d หากกระดาษไมติดอยูภายในเครื่อง ใหตรวจสอบใต ถาดใสกระดาษ
 

e หากกระดาษไมติดอยูในถาดใสกระดาษ ใหเปดฝาครอบดานหลัง
 

คําเตือน
 

 พื้นผิวรอน

หลงัจากที่คุณใชเครื่อง ชิ้นสวนภายในของเครื องบางชิ้นสวนจะรอนมาก 
รอใหเครื่องเย็นลงกอนสัมผัสชิ้นสวนภายในของเครื่อง
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f ใชมือทั้งสองขางดึงกระดาษที่ติดอยูออกชาๆ
 

g ปดฝาครอบดานหลังจนกระทั่งล็อกเขาท่ีในตําแหนงเปด

h ใสถาดใสกระดาษกลับเขาในเครือ่งพิมพ
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กระดาษติดที่ดานหลังของเคร่ืองพิมพ 6

หากหนาจอแสดงผลแบบ LCD แสดง Jam Rear (กระดาษติดที่ดานหลัง) 
แสดงวามีกระดาษติดอยูหลังฝาครอบดานหลัง ทําตามข้ันตอนตอไปน้ี:

a เปดเครื่องพิมพท้ิงไว 10 นาทีเพือ่ใหพัดลมภายในเปาชิ้นสวนท่ีรอนมากในเครือ่งใหเย็นลง

b เปดฝาครอบดานหลัง
 

คําเตือน
 

 พื้นผิวรอน

หลงัจากที่คุณใชเครื่องไปสักครู ชิ้นสวนภายในบางชิ้นของเครือ่งจะรอนมาก 
รอใหเครื่องเย็นลงกอนสัมผัสชิ้นสวนภายในของเครื่อง
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c ดึงจุดตั้งระยะสีฟาทางซายและทางขวาเขาหาตวัคุณเพื่อปลอยฝาครอบชดุทําความรอน (1)
 

หมายเหตุ
หากคนัโยกซองจดหมาย (3) ภายในฝาครอบดานหลังถูกด ึงลงมาที่ตําแหนงซองจดหมาย 
ใหยกคันโยกเหลาน้ีกลับไปที่ตําแหนงเดมิกอนท่ีจะดงึจุดตัง้ระยะสีฟา (2) ลง

 

d ใชมือทั้งสองขางเพื่อดงึกระดาษท่ีตดิออกจากชุดทําความรอนเบาๆ
 

1

2

3

2

3
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e ปดฝาครอบชุดทําความรอน (1)
 

หมายเหตุ
หากคณุพมิพบนซองจดหมาย ใหดงึคันโยกซองจดหมาย (2) 
ลงไปที่ตําแหนงซองจดหมายอีกครั้งกอนท่ีจะปดฝาครอบดานหลัง

 

f ปดฝาครอบดานหลัง

1

2 2
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กระดาษติดดานในเคร่ืองพิมพ 6

หากหนาจอแสดงผลแบบ LCD แสดง Jam Inside (กระดาษติดดานใน) ใหทําตามข้ันตอนตอไปนี้:

a กดปุมปลอยฝาครอบดานหนาและดึงฝาครอบดานหน าเปดออก
 

b จับดามจับสีฟาของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) ดึงชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) ออกมาจนสุด
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c หมุนคนัล็อคสีฟา (1) ท่ีดานซายของเครือ่งพิมพ ทวนเข็มนาฬิกาไปที่ตําแหนงปลดล็อค 
จับดามจับสีฟาของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) ยกด านหนาของชดุแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
และนําออกจากเครื่องพมิพ
 

ขอควรจํา
• จับดามจบัสีฟาของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) เมื อคณุยกชดุแมแบบสรางภาพ (ดรัม)  
หามจบัดานขางของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
 

• เราแนะนําใหวางชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) ไวบนพ ื้นผิวท่ีสะอาด ราบเรียบ และมั่นคง 
โดยใชแผนกระดาษหรือผาท่ีใชแลวท้ิงวางไวขางใต เพือ่ปองกันกรณีท่ีคณุอาจทําผงหมึกหกหรือกระจายโดยไมตั้งใจ

• เพื่อปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดกับเครือ่งพิมพจากไฟฟาสถิตย หามสัมผัสอิเล็กโตรดท่ีแสดงในภาพประกอบ
 

 

2

1
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d ดึงกระดาษที่ติดออกชาๆ
 

ขอควรจํา
เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาคุณภาพการพิมพ หามสัมผสัชิ้นสวนท่ีแรเงาดงัแสดงในภาพประกอบ

 

 

e ตรวจสอบใหแนใจวาคันล็อคสีฟา (1) อยูในตําแหน งปลดล็อคดงัแสดงในภาพประกอบ
 

2

1
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f คอยๆ เลื่อนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) เขาไปในเครือ่งพิมพจนสุดที่คันล็อคสีฟา
 

g หมุนคนัล็อคสีฟา (1) ตามเข็มนาฬิกาไปยังตําแหนงลอ็ค
 

h ดันชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) เขาไปจนสุด
 

i ปดฝาครอบดานหนาของเครือ่งพิมพ

หมายเหตุ
หากคณุปดเครื่องพมิพระหวางท่ีขอความ Jam Inside (กระดาษติดดานใน) แสดงอยู 
เครือ่งพิมพจะพิมพขอมูลจากคอมพวิเตอรของค ุณไมครบถวนเมือ่เปดเครือ่งอีกครัง้ กอนท่ีคณุจะเปดเครือ่งพิมพ 
ลบงานพมิพท่ีบันทึกไวชั่วคราวในคอมพิวเตอรของคณุ

 

2

2

1
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หากคุณประสบปญหากับเคร่ืองพิมพ 6

ขอควรจํา
• สําหรับความชวยเหลือทางเทคนิค 
คุณตองตดิตอบริการลูกคาสัมพันธของบราเดอรหรือตวัแทนจําหนายผลิตภัณฑบราเดอรในพืน้ท ี่ของคุณ

• หากคณุคดิวาปญหาอยูท่ีเครื่องพมิพ ตรวจสอบแผนผงัดานลางและทําตามคําแนะนําวิธกีารแกไข 
คุณสามารถแกไขปญหาสวนใหญไดดวยตนเอง

• หากคณุตองการความชวยเหลอืเพิ่มเติม Brother Solutions Center 
มีคําถามท่ีพบบอยลาสุดและคําแนะนําในการแกปญหา เขาไปที่ http://solutions.brother.com/

 

ปญหาในการพมิพ

ปญหา คําแนะนํา

ไมมีเอกสารที่พิมพออกมา ตรวจสอบวาไดติดต้ังและเลือกไดรเวอรเคร่ืองพิมพอยางถูกตอง

ตรวจสอบเพื่อดูวาหนาจอแสดงผลแบบ LCD แสดงขอความแสดงความผิดพลาด 
(ดูที่ ขอความแสดงความผิดพลาดและขอความแจงการบํารุงรักษา uu หนา 172)

ตรวจสอบวาเคร่ืองพิมพออนไลนอยู:
(Windows® 7 และ Windows Server® 2008 R2) 

คลิกปุม (เร่ิม) > อุปกรณและเครื่องพิมพ คลิกขวา Brother HL-XXXX series 
แลวคลิก ดูงานที่กําลังพิมพอยู คลิก เคร่ืองพิมพ 
และตรวจดูวาคุณไดลางเคร่ืองหมายเลือกแลวก อนที่จะ ใชเคร่ืองพิมพแบบออฟไลน
(Windows Vista® และ Windows Server® 2008) 

คลิกปุม (Start (เร่ิม)) > Control Panel (แผงควบคุม) > Hardware and Sound 
(ฮารดแวรและเสียง) > Printers (เคร่ืองพิมพ) คลิกขวา Brother HL-XXXX series 
ตรวจดูวาคุณไดลางเคร่ืองหมายเลือกแลวกอนที่จะ Use Printer Offline 
(ใชเคร่ืองพิมพออฟไลน)
(Windows® XP และ Windows Server® 2003) 
คลิกปุม Start (เร่ิม) > Printers and Faxes (เคร่ืองพิมพและแฟกซ) คลิกขวา 
Brother HL-XXXX series ตรวจดูวาคุณไดลางเคร่ืองหมายเลือกแลวกอนที่จะ 
Use Printer Offline (ใชเคร่ืองพิมพออฟไลน)
(Windows® 8 และ Windows Server® 2012)
เล่ือนเมาสไปที่มุมขวาลางของเดสกท็อป เม่ือแถบเมนูปรากฏข้ึน ใหคลิก การต้ังคา > 
แผงควบคุม ในกลุม ฮารดแวรและเสียง (ฮารดแวร) ใหคลิก ดูอุปกรณและเครื่องพิมพ 
คลิกขวาที่ Brother HL-XXXX Printer > ดูงานที่กําลังพิมพอยู 
หากตัวเลือกไดรเวอรเคร่ืองพิมพปรากฏขึ้น ใหเลือกไดรเวอรเคร่ืองพิมพของคุณ คลิก 
เคร่ืองพิมพ ในแถบเมนู และตรวจดูวาคุณไดลางเคร่ืองหมายเลือกแลวกอนที่จะ 
ใชเคร่ืองพิมพแบบออฟไลน
(สําหรับ Windows Server®  2012 R2)
คลิก แผงควบคุม บนหนาจอ Start ในกลุม ฮารดแวร ใหคลิก ดูอุปกรณและเครื่องพิมพ 
คลิกขวาที่ Brother HL-XXXX Printer >  ดูงานที่กําลังพิมพอยู 
หากตัวเลือกไดรเวอรเคร่ืองพิมพปรากฏขึ้น ใหเลือกไดรเวอรเคร่ืองพิมพของคุณ คลิก 
เคร่ืองพิมพ ในแถบเมนู และตรวจดูวาคุณไดลางเคร่ืองหมายเลือกแลวกอนที่จะ 
ใชเคร่ืองพิมพแบบออฟไลน

ติดตอผูดูแลระบบของคุณเพื่อตรวจสอบการตั้งค าการล็อคฟงกช่ันที่ปลอดภัย 

ตรวจดูวาไดต้ังคาอินเตอรเฟสเปน Auto (อัตโนมัติ) บนเคร่ืองพิมพ 
(ดู วิธีเปล่ียนอินเตอรเฟสไดที่ หนา 92)

http://solutions.brother.com/


การแกไขปญหา 

191

6

ไมมีเอกสารที่พิมพออกมา

(ตอ)

ตรวจสอบวาเคร่ืองไมไดอยูในโหมดปดการทํางาน

หากเคร่ืองพมิพอยูในโหมดปดเคร่ือง ใหกด  บนแผงควบคุม แลวสงงานพิมพใหมอีกคร้ัง

(ดูที่ ปดเคร่ืองอัตโนมัติ uu หนา 110)

เคร่ืองพิมพไมพิมพหรือหยุดพิมพ กด Cancel(ยกเลิก)

เคร่ืองพิมพจะยกเลิกงานพิมพและลางงานพิมพจากหนวยความจํา 
เอกสารที่พิมพออกมาอาจไมสมบูรณ

หัวกระดาษหรือทายกระดาษจะ
ปรากฏเม่ือเอกสารแสดงบน
หนาจอ แตจะไมปรากฏบนหนา
ที่พิมพออกมา

มีบริเวณที่ไมสามารถพิมพไดที่ดานบนและดานลางของหนา 
ปรับขอบกระดาษดานบนและดานลางในเอกสารของคุณเพื่อใหพิมพได 
(ดูที่ บริเวณที่ไมสามารถพิมพไดเม่ือพิมพจากคอมพ ิวเตอร uu หนา 7)

เคร่ืองพิมพพิมพโดยไมคาดคิด
หรือพิมพขยะ

กด Cancel(ยกเลิก) เพื่อยกเลิกงานพิมพ

ตรวจสอบการตัง้คาในแอพพลิเคชัน่ของคณุเพือ่ใหแนใจวาไดตั้งคาใหทาํงานกบัเครือ่งของค ุณแลว

เครือ่งพิมพพิมพสองหนาแรกถกูตอง 
จากนัน้บางหนามขีอความหายไป

ตรวจสอบการตัง้คาในแอพพลิเคชัน่ของคณุเพือ่ใหแนใจวาไดตั้งคาใหทาํงานกบัเครือ่งของค ุณแลว

คอมพิวเตอรของคุณไม จดจํา สัญญาณเต็มของบัฟเฟอรอินพุตของเครื่อง 
ตรวจดูวาสายอินเตอรเฟสถูกเช่ือมตออยางถูกตอง

ไมสามารถพิมพ 
‘โครงหนาเอกสาร’

ตรวจสอบวาการต้ังคาขนาดของกระดาษในแอพพลิเคช่ันและในไดรเวอรเคร่ืองพมิพเหมือนกนั

ความเร็วในการพิมพชามาก ลองเปล่ียนการต้ังคาไดรเวอรเคร่ืองพิมพ 
การพิมพคุณภาพสูงสุดตองใชเวลานานขึ้นในการประมวลผล การสงขอมูล และการพิมพ

หากเคร่ืองพมิพอยูในโหมดเงียบ ความเร็วในการพิมพจะชาลง ตรวจสอบการตั้งคาโหมดเงียบ
(ดูที่ การเปด/ปดโหมดเงียบ uu หนา 111)

เคร่ืองไมพิมพจาก Adobe® 
Illustrator®

ลดคุณภาพการพิมพ

(สําหรับ Windows ดูที่ แท็บการต้ังคาพื้นฐาน uu หนา 33)

(สําหรับแม็คอินทอช ดูที่ การต้ังคาการพิมพ uu หนา 71)

การพิมพไมไดคุณภาพ โปรดดูที่ การปรับปรุงคุณภาพการพิมพ uu หนา 194

ปญหาการจัดการกระดาษ

ปญหา คําแนะนํา

เคร่ืองพิมพไมปอนกระดาษ หากถาดใสกระดาษวางเปลา ใหบรรจุกระดาษปกใหมลงในถาดใสกระดาษ

หากมีกระดาษในถาดใสกระดาษ ตรวจสอบวากระดาษยืดตรง หากกระดาษมวนอยู 
ยืดกระดาษออกใหตรง บางคร้ังควรหยิบกระดาษออก พลิกกระดาษกลับอีกดาน 
และใสกระดาษกลับเขาในถาดใสกระดาษ

ลดจํานวนกระดาษในถาดใสกระดาษแลวลองอีกคร้ัง

ตรวจสอบวาไมไดเลือกโหมดถาด MP ไวในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

ทําความสะอาดลูกกล้ิงปอนกระดาษ

(ดูที่ การทําความสะอาดลูกกล้ิงปอนกระดาษ uu หนา 165)

เครือ่งพมิพไมปอนกระดาษจากถาด 
MP

ตรวจสอบวา ถาดปอนกระดาษเอนกประสงค (MP Tray) ถูกเลือกในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

คล่ีกระดาษ แลวใสถาดใสกระดาษกลับเขาในเครื อง

ปญหาในการพมิพ (ตอ)

ปญหา คําแนะนํา
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ฉันจะพิมพซองจดหมายอยางไร 1 เปดฝาครอบดานหลัง

2 ดึงคันโยกสีเทาสองอันลงไปที่ตําแหนงซองจดหมาย

3 เม่ือคุณพิมพซองจดหมายเสร็จสิ้นแลว 
ใหปรับคันโยกสีเทาสองอันกลับไปที่ตําแหนงเดิมและปดฝาครอบดานหลัง 

(ดูที่ การพิมพบนกระดาษชนิดหนา ฉลาก และซองจดหมายจากถาด MP uu หนา 15)

บรรจุซองจดหมายคร้ังละสามซองในถาด MP  
ต้ังคาแอพพลิเคช่ันของคุณใหพิมพขนาดซองจดหมายที่คุณใช 
โดยท่ัวไปจะทําในเมนูการตั้งคาหนากระดาษหรือการต้ังคาเอกสารในแอพพลิเคช่ันของคุณ

(ดูที่คูมือการใชงานแอพพลิเคช่ันสําหรับขอม ูลเพิ่มเติม)

ปญหาเครือขาย

ปญหา คําแนะนํา

ไมสามารถพิมพผานเครือขายหลั
งจากการติดต้ังซอฟตแวรเสร็จสิ้น

เม่ือหนาจอ ไมสามารถพิมพไปยังเครื่องพิมพเครือขายได ปรากฏข้ึน 
ใหทําตามคําแนะนําบนหนาจอ หากปญหาไมไดรับการแกไข uu คูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

ตรวจดูวาไดต้ังคาอินเตอรเฟสเปน Auto (อัตโนมัติ) บนเคร่ืองพิมพ 
(ดู วิธีเปล่ียนอินเตอรเฟสไดที่ หนา 92)

ไมสามารถติดต้ังซอฟตแวร 
Brother ได

(Windows®) 
หากคําเตือนของซอฟตแวรความปลอดภัยปรากฏบนหนาจอคอมพิวเตอรในระหวางการติดต้ัง 
ใหเปล่ียนการต้ังคาซอฟตแวรความปลอดภัยเพื ออนุญาตใหโปรแกรมติดต้ังผลิตภัณฑ 
Brother หรือโปรแกรมอื่นๆ ทํางาน

(แม็คอินทอช) 
หากคุณกําลังใชฟงกช่ันไฟรวอลลของซอฟตแวรความปลอดภัยเพื่อปองกันสปายแวรหรือไวรั
ส ใหปดใชงานฟงกช่ันนี้ช่ัวคราว แลวจึงติดต้ังซอฟตแวร Brother

ไมสามารถเช่ือมตอเครือขายแบบ
ไรสาย

(HL-L8350CDW)

ตรวจสอบปญหาโดยใช รายงาน WLAN พิมพ รายงาน WLAN ในตัวเลือกเมนูตอไปนี้: 
Machine Info. (ขอมูลเคร่ืองพิมพ), Print WLANReport (พิมพรายงาน WLAN) 
แลวกด Go(ไป)

สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม uu คูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

 

สําหรับปญหาอื่นๆ เกี่ยวกับการใชเคร่ืองพิมพของคุณบนเครือขาย uu คูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

ปญหาการจัดการกระดาษ (ตอ)

ปญหา คําแนะนํา
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ปญหาอื่นๆ

ปญหา คําแนะนํา
เคร่ืองพิมพไมเปดทํางาน สถานการณการเช่ือมตอไฟฟาที่รายแรง (เชน ฟาผาหรือไฟกระชาก) 

อาจกระตุนใหกลไกความปลอดภัยภายในของเคร่ืองพิมพทํางาน 
ปดเคร่ืองพิมพและถอดสายไฟออก รอสิบนาที จากน ั้นเสียบสายไฟและเปดเคร่ืองพมิพอีกคร้ัง

หากปญหายังไมไดรับการแกไข ปดเคร่ืองพิมพ หากคุณใชตัวตัดไฟ 
ปลดปล๊ักเพื่อใหม่ันใจวาไมเกิดปญหา 
เสียบสายไฟของเครื่องพิมพเขากับเตารับไฟฟาที่ผนังอื่นที่ใชงานไดโดยตรงและเปดเคร่ือง 
หากยังคงไมมีไฟเขา ลองเปล่ียนสายไฟอื่น

เคร่ืองพิมพไมสามารถพิมพขอมูล 
EPS 
ที่มีขอมูลไบนารีกับไดรเวอรเคร่ือ
งพิมพ BR-Script3

(Windows®) 
หากตองการพิมพขอมูล EPS ใหทําดังนี้

a สําหรับ Windows® 7 และ Windows Server® 2008 R2: 

คลิกปุม (เร่ิม) > อุปกรณและเครื่องพิมพ 

สําหรับ Windows Vista® และ Windows Server® 2008: 

คลิกปุม (Start (เร่ิม)) > Control Panel (แผงควบคุม), 
Hardware and Sound (ฮารดแวรและเสียง) > Printers (เคร่ืองพิมพ) 

สําหรับ Windows® XP และ Windows Server® 2003: 
คลิกปุม Start (เร่ิม) > Printers and Faxes (เคร่ืองพิมพและแฟกซ)

สําหรับ Windows® 8 และ Windows Server® 2012:
เล่ือนเมาสของคุณไปที่มุมขวาลางของเดสกท็อป เม่ือแถบเมนูปรากฏขึ้น ใหคลิก 
การต้ังคา > 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 (คุณสมบัติเคร่ืองพิมพ) (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 คุณสมบัติเคร่ืองพิมพ

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

(แม็คอินทอช) 
หากเคร่ืองของคุณเช่ือมตอกับคอมพิวเตอรดวยอินเตอรเฟส USB คุณไมสามารถพิมพขอมูล 
EPS ที่มีขอมูลไบนารีได คุณสามารถพิมพขอมูล EPS ที่เคร่ืองผานเครือขาย 
สําหรับการติดต้ังไดรเวอรเคร่ืองพมิพ BR-Script3 ผานเครือขาย เขาไปที่ Brother Solutions 
Center ที่ http://solutions.brother.com/

http://solutions.brother.com/
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การปรับปรุงคุณภาพการพิมพ 6

หากคณุประสบปญหาคุณภาพการพมิพ พิมพหนากระดาษสําหรับการทดสอบกอน (ดูท่ี Machine Info. 
(ขอมลูเครื่องพิมพ) uu หนา 89) หากเอกสารที่พิมพออกมามคีุณภาพดี ปญหาอาจไมไดอยูท่ีเครือ่งพมิพ 
ตรวจสอบสายอินเตอรเฟสหรือลองเครื่องพมิพกับคอมพิวเตอรเครื่องอื่น หากคุณภาพเอกสารที่พิมพออกมายังคงมีปญหา 
ตรวจสอบข้ันตอนตอไปนี้กอน จากนั้น หากคณุยังคงประสบปญหาคุณภาพการพมิพ 
ตรวจสอบแผนผังดานลางและทําตามคําแนะนํา

หมายเหตุ
Brother ไมแนะนําใหใชตลับผงหมกึ (โทนเนอร) อื่นนอกจากตลับผงหมกึ (โทนเนอร) ของแทจากบราเดอร 
หรือเติมผงหมึก (โทนเนอร) ในตลับผงหมกึ (โทนเนอร ) ท่ีใชแลวดวยผงหมกึ (โทนเนอร) จากแหลงอื่น

 

a เพื่อใหไดคุณภาพการพมิพท่ีดท่ีีสุด ขอแนะนําใหใชกระดาษที่แนะนํา 
ตรวจสอบวาคุณใชกระดาษที่ตรงตามขอกําหนด (ดู กระดาษและสื่อส่ิงพมิพอื่นๆ ท่ีใชรวมกับเคร ื่องพมิพได 
uu หนา 2)

b ตรวจสอบวาชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) และตลับผงหม ึก (โทนเนอร) ถูกติดตัง้อยางถูกตอง

ตัวอยางคุณภาพการพิมพไมไดมาตรฐาน คําแนะนํา
 

ภาพหนากระดาษท่ีพิมพถูกบีบ 
มีแถบตามแนวนอน 

หรือตัวอักษรท่ีขอบดานบน ลาง ซาย 
และขวาถูกตัดออก

 ปรับขอบหนากระดาษที่แอพพลิเคช่ันของคุณและสั งพิมพใหม

 

สีจางหรือซีดทั้งหนาที่พิมพ

 ดําเนินการปรับแตงคาของสีโดยใชแผงควบคุมหรือไดรเวอรเคร่ืองพิมพ 
(ดูที่ การปรับแตงคาของสี uu หนา 112)

 ตรวจสอบใหแนใจวาโหมดประหยัดผงหมึก (โทนเนอร ) 
ถูกปดอยูในแผงควบคุมหรือไดรเวอรของเคร่ืองพิมพ

 ตรวจสอบใหแนใจวาการตั งคาชนดิส ือส ิงพมิพในไดรเวอรตรงกบัชนดิของกระดาษท ีคุณ
กําลังใชงาน (ดู กระดาษและสื่อสิ่งพิมพอื่นๆ ที่ใชรวมกับเคร ื่องพิมพได uu หนา 2)

 เขยาตลับผงหมึก (โทนเนอร) ทั้งสี่ตลับอยางนุมนวล

 เช็ดกระจกสแกนเนอรดวยผานุมที่ไมมีขนและแหง (ดูที่ 
การทําความสะอาดดานในเคร่ืองพิมพ uu หนา 151) 

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

abcdefghijk

ABCD
abcde
01234

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

 เช็ดกระจกสแกนเนอรดวยผานุมที่ไมมีขนและแหง 
(ดูที่ การทําความสะอาดดานในเคร่ืองพิมพ uu หนา 151)

 ตรวจสอบวามีวัตถุแปลกปลอม เชน กระดาษฉีกขาด 
กระดาษกาวหรือฝุนอยูดานในเคร่ืองพิมพและโดยรอบชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
และตลับผงหมึก (โทนเนอร) หรือไม

 

หากมีเสนหรือแถบสีปรากฏตลอดหนา

 ทําความสะอาดสายโคโรนาท้ังสี่สายภายในชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
โดยการเลื่อนจุดต้ังระยะสีฟา (ดูที่ การทําความสะอาดสายโคโรนา uu หนา 155)

ขอควรจํา
ตรวจดูวาจุดต้ังระยะสีฟาของสายโคโรนากลับไปสูตําแหนงเร่ิมตน (1)
 

 

 เปล่ียนตลับผงหมึก (โทนเนอร) ที่ตรงกับสีของเสนหรือแถบดังกลาว (ดู 
การเปล่ียนตลับผงหมึก (โทนเนอร) uu หนา 124) 
หากตองการระบุสีของตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใหไปที่ 
http://solutions.brother.com/ เพือ่ดูคําถามที่พบบอย (FAQ) 
และคําแนะนําวิธีการแกไข

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

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.

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

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

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

 ระบุสีที่เกิดปญหา และเปล่ียนตลับผงหมึก (โทนเนอร) สีที่ตรงกับเสนดังกลาว (ดู 
การเปล่ียนตลับผงหมึก (โทนเนอร) uu หนา 123)

หากตองการระบุสีของตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใหไปที่ 
http://solutions.brother.com/ เพือ่ดูคําถามที่พบบอย (FAQ) 
และคําแนะนําวิธีการแกไข

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

 

จุดสีขาวหรือภาพกลวง

 ตรวจสอบใหแนใจวาการตั งคาชนดิส ือส ิงพมิพในไดรเวอรเครื องพมิพตรงกบัชนดิของกร
ะดาษที่คุณกําลังใชงาน (ดูที่ กระดาษและส่ือสิ่งพิมพอื่นๆ ที่ใชรวมกับเคร ื่องพิมพได 
uu หนา 2)

 ตรวจสอบการทํางานของเครื่องพิมพ สภาพแวดลอม เชน ความช้ืนสูง 
อาจทําใหเกิดภาพกลวง (uu  คูมือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ)

 หากปญหาไมไดรับการแกไขหลังจากพิมพสองสามหนา ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
อาจมีวัตถุแปลกปลอม เชน กาวจากฉลากติดอยูที่ผิวหนาของชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) ทําความสะอาดชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) (ดู 
การทําความสะอาดชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 158)

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

 

หนาวางเปลา หรือบางสีหายไป

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

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

 

จุดสีขนาด 94 มม.

 หากปญหาไมไดรับการแกไขหลังจากพิมพสองสามหนา ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
อาจมีวัตถุแปลกปลอม เชน กาวจากฉลากติดอยูที่ผิวหนาของชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) ทําความสะอาดชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) (ดู 
การทําความสะอาดชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 158)

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

ตัวอยางคุณภาพการพิมพไมไดมาตรฐาน คําแนะนํา
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จุดสีขนาด 30 มม.

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

 

ผงหมึกกระจายหรือมีรอยผงหมึกเปอน

 ตรวจสอบการทํางานของเครื่องพิมพ สภาพแวดลอม เชน ความช้ืนและอุณหภูมิสูง 
อาจทําใหเกิดปญหาคุณภาพการพิมพนี้

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

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

ตัวอยางคุณภาพการพิมพไมไดมาตรฐาน คําแนะนํา

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
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สขีองงานพิมพไมตรงกบัท่ีคาดหมาย  หากตองการปรับปรุงความหนาแนนของสี 
ใหทําการปรับแตงคาของสีโดยใชแผงควบคุมกอน แลวจึงใชไดรเวอรของเคร ื่องพิมพ 
(ดูที่ การปรับแตงคาของสี uu หนา 112)

 หากตองการปรับตําแหนงการพิมพของสีใหขอบภาพชัดขึ้น 
ใหทําการจัดตําแหนงการพิมพสีโดยใชแผงควบคุม (ดูที่ การจัดตําแหนงการพิมพส ี
uu หนา 113)

 ตรวจสอบใหแนใจวาโหมดประหยัดผงหมึก (โทนเนอร ) 
ถูกปดอยูในแผงควบคุมหรือไดรเวอรของเคร่ืองพิมพ ดู โหมดประหยัดผงหมึก ใน 
แท็บการทํางานขั้นสูง uu หนา 41 (สําหรับไดรเวอรเคร่ืองพิมพ Windows®), 
ตัวเลือกขั้นสูง uu หนา 58 (สําหรับไดรเวอรเคร่ืองพิมพ Windows® BR-Script), 
Advanced การตั้งคาการพิมพ (ขั้นสูง) uu หนา 73 
(สําหรับไดรเวอรเคร่ืองพิมพแม็คอินทอช), คุณลักษณะเคร่ืองพิมพ uu หนา 77 
(สําหรับไดรเวอรเคร่ืองพิมพ BR-Script ของแม็คอินทอช)

 หากงานพิมพมีคุณภาพตํ่า ใหลางชองทําเคร่ืองหมาย เพิ่มประสิทธิภาพสีเทา 
ของไดรเวอรเคร่ืองพิมพ ดู เพิ่มประสิทธิภาพสีเทา ใน กลองขอความการต้ังคา 
uu หนา 36 (สําหรับไดรเวอรเคร่ืองพิมพ Windows®), ตัวเลือกขั้นสูง uu หนา 58 
(สําหรับไดรเวอรเคร่ืองพิมพ Windows® BR-Script), Advanced การต้ังคาการพมิพ 
(ขั้นสูง) uu หนา 73 (สําหรับไดรเวอรเคร่ืองพมิพแม็คอินทอช) หรือ 
คุณลักษณะเคร่ืองพิมพ uu หนา 77 (สําหรับไดรเวอรเคร่ืองพิมพ BR-Script 
ของแม็คอินทอช) 
หากคุณภาพการพิมพของสวนสีดําไมเปนไปตามคาด ใหเลือกชองทําเคร่ืองหมาย 
พิมพขอความเปนสีดํา ของไดรเวอรเคร่ืองพิมพ ดู พิมพขอความเปนสีดํา ใน 
กลองขอความการต้ังคา uu หนา 36 (สําหรับไดรเวอรเคร่ืองพิมพ Windows®), 
ตัวเลือกขั้นสูง uu หนา 58 (สําหรับไดรเวอรเคร่ืองพิมพ Windows® BR-), 
Advanced การตั้งคาการพิมพ (ขั้นสูง) uu หนา 73 
(สําหรับไดรเวอรเคร่ืองพิมพแม็คอินทอช) หรือ คุณลักษณะเคร่ืองพิมพ uu หนา 77 
(สําหรับไดรเวอรเคร่ืองพิมพ BR-Script ของแม็คอินทอช)

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

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

 

การลงทะเบียนสีคลาดเคล่ือน

 ตรวจสอบใหแนใจวาเคร่ืองพิมพวางบนพื้นผิวม ั่นคง

 ดําเนินการจัดตําแหนงการพิมพสีโดยใชแผงควบคุม (ดูที่ การจัดตําแหนงการพิมพส ี
uu หนา 113)

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

 ติดต้ังชุดสายพานลําเลียงกระดาษใหม (ดูที่ การเปล่ียนชุดสายพานลําเลียงกระดาษ 
uu หนา 136)

ตัวอยางคุณภาพการพิมพไมไดมาตรฐาน คําแนะนํา
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ความหนาแนนสีไมสมํ่าเสมอปรากฏ
ตลอดท้ังหนา

 ดําเนินการการปรับแตงคาของสี 
อีกคร้ังโดยใชแผงควบคุมหรือไดรเวอรของเคร่ืองพิมพ (ดู การปรับแตงคาของสี 
uu หนา 112)

 ลางชองทําเคร่ืองหมาย เพิ่มประสิทธิภาพสีเทา ของไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

 ระบุสีที่ทําใหเกิดปญหา และใสตลับผงหมึก (โทนเนอร) ชุดใหม 
(ดู การเปล่ียนตลับผงหมึก (โทนเนอร) uu หนา 123) 
หากตองการระบุสีของตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใหไปที่ 
http://solutions.brother.com/ เพือ่ดูคําถามที่พบบอย (FAQ) 
และคําแนะนําวิธีการแกไข

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

 

ภาพหายไปในสวนที่เปนเสนบาง

 ตรวจสอบใหแนใจวาโหมดประหยัดผงหมึก (โทนเนอร ) 
ถูกปดอยูในแผงควบคุมหรือไดรเวอรของเคร่ืองพิมพ ดู โหมดประหยัดผงหมึก ใน 
แท็บการทํางานขั้นสูง uu หนา 41 (สําหรับไดรเวอรเคร่ืองพิมพ Windows®), 
ตัวเลือกขั้นสูง uu หนา 58 (สําหรับไดรเวอรเคร่ืองพิมพ Windows® BR-), 
Advanced การตั้งคาการพิมพ (ขั้นสูง) uu หนา 73 
(สําหรับไดรเวอรเคร่ืองพิมพแม็คอินทอช) หรือ คุณลักษณะเคร่ืองพิมพ uu หนา 77 
(สําหรับไดรเวอรเคร่ืองพิมพ BR-Script ของแม็คอินทอช)

 เปล่ียนความละเอียดในการพิมพ

 หากคุณใชไดรเวอรเคร่ืองพิมพ Windows ใหเลือก ปรับปรุงรูปแบบในการพิมพ 
ในการต้ังคาการพิมพของแท็บการต้ังคาพื้นฐาน (ดูที่ กลองขอความการต้ังคา 
uu หนา 36)

 

มีรอยยน

 ตรวจสอบชนิดและคุณภาพกระดาษ(ดู กระดาษและสื่อสิ่งพิมพอื่นๆ 
ที่ใชรวมกับเคร่ืองพิมพได uu หนา 2)

 ตรวจสอบใหแนใจวาฝาครอบดานหลังปดสนิท

 ตรวจสอบใหแนใจวาคันโยกสเีทาท ังสองท ีอยู ดานในฝาปดดานหลังอยู ในตําแหนงชี ข ึน

 ตรวจสอบใหแนใจวาการตั งคาชนดิส ือส ิงพมิพในไดรเวอรตรงกบัชนดิของกระดาษท ีคุณ
กําลังใชงาน (ดู กระดาษและสื่อสิ่งพิมพอื่นๆ ที่ใชรวมกับเคร ื่องพิมพได uu หนา 2)

 

ภาพซอน

 ตรวจสอบการทํางานของเครื่องพิมพ สภาพแวดลอม เชน ความช้ืนและอุณหภูมิตํ่า 
อาจทําใหเกิดปญหาคุณภาพการพิมพนี้ (uu  
คูมือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ)

 ตรวจสอบใหแนใจวาการตั งคาชนดิส ือส ิงพมิพในไดรเวอรเครื องพมิพตรงกบัชนดิของกร
ะดาษที่คุณกําลังใชงาน (ดูที่ กระดาษและส่ือสิ่งพิมพอื่นๆ ที่ใชรวมกับเคร ื่องพิมพได 
uu หนา 2)

 ตรวจสอบใหแนใจวาคุณยกคันโยกสีเทาทั้งสองอันดานในฝาครอบดานหลังขึ้น 
จนกระทั่งเขาล็อกในตําแหนงขึ้น

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

ตัวอยางคุณภาพการพิมพไมไดมาตรฐาน คําแนะนํา

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

A
B
C
D
E

W X Y Z

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

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

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

http://solutions.brother.com/
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หมึกไมติดกระดาษ

 ตรวจสอบใหแนใจวาคุณยกคันโยกสีเทาทั้งสองอันดานในฝาครอบดานหลังขึ้น 
จนกระทั่งเขาล็อกในตําแหนงขึ้น

 ตรวจสอบใหแนใจวาการตั งคาชนดิส ือส ิงพมิพในไดรเวอรเครื องพมิพตรงกบัชนดิของกร
ะดาษที่คุณกําลังใชงาน (ดูที่ กระดาษและส่ือสิ่งพิมพอื่นๆ ที่ใชรวมกับเคร ื่องพิมพได 
uu หนา 2)

 เลือกโหมด การปรับปรุงการเกาะติดของผงหมึก ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

(สําหรับ Windows ดูที่ ตัวเลือกการพิมพอื่นๆ uu หนา 47)

(สําหรับแม็คอินทอช ดูที่ การต้ังคาการพิมพ uu หนา 71)

หากตัวเลือกนี้ไมชวยปรับปรุงใหดีขึ้นในระด ับที่เพียงพอ 
เปล่ียนการตั้งคาไดรเวอรเคร่ืองพิมพใน ชนิดกระดาษ 
ไปที่การตั้งคากระดาษชนิดหนา หากคุณพิมพซองจดหมาย ใหเลือก ซองชนิดหนา 
ในการต้ังคาชนิดสื่อสิ่งพิมพ

 

มวนหรือเปนคลื่น

 เลือกโหมด ลดการมวนของกระดาษ ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

(สําหรับ Windows ดูที่ ตัวเลือกการพิมพอื่นๆ uu หนา 47)

(สําหรับแม็คอินทอช ดูที่ การต้ังคาการพิมพ uu หนา 71)

หากปญหาไมไดรับการแกไข ใหเลือก กระดาษธรรมดา ในการต้ังคาชนิดสื่อสิ่งพิมพ

หากคุณพิมพซองจดหมาย ใหเลือก ซองชนิดบาง ในการต้ังคาชนิดสื่อสิ่งพิมพ

 หากคุณไมไดใชเคร่ืองเปนประจํา 
กระดาษอาจอยูในถาดใสกระดาษเปนเวลานานเกินไป 
ใหพลิกกลับปกกระดาษในถาดใสกระดาษ คล่ีปกกระดาษออก แลวหมุนกระดาษ 
180˚ ในถาดใสกระดาษ

 เก็บรักษากระดาษในที่ที่จะไมพบกับความช้ืนสูงและอุณหภูมิสูง

 เปดฝาครอบดานหลัง (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา) 
เพื่อใหหนากระดาษที่พิมพแลวออกสูถาดรองร ับเอกสารออกแบบหงายหนา

ตัวอยางคุณภาพการพิมพไมไดมาตรฐาน คําแนะนํา

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

 ตรวจสอบใหแนใจวาคันโยกซองจดหมายภายในฝาครอบดานหลังถูกดึงลงไปยังตําแห
นงซองจดหมาย เม่ือคุณพิมพซองจดหมาย

โปรดดูที่ การบรรจุกระดาษในถาดปอนกระดาษอเนกประสงค (ถาด MP) uu หนา 12

หมายเหตุ
เม่ือคุณเสร็จสิ้นงานพิมพแลว 
ใหเปดฝาครอบดานหลังและต้ังคาใหมสําหรับคันโยกสีเทาทั้งสองคันโยกกลับไปยังต
ำแหนงเดิม (1) โดยใหยกคันโยกขึ้นจนกวาจะหยุด
 

 

ตัวอยางคุณภาพการพิมพไมไดมาตรฐาน คําแนะนํา

A
B

C
D

E
FG

E
FG

H
IJ

K
LM

N

1
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ขอมูลเคร่ืองพิมพ 6

การตรวจสอบหมายเลขของตัวเคร่ือง 6

คุณสามารถดูหมายเลขของตัวเครื่องพมิพบนหนาจอแสดงผลแบบ LCD

a กด a หรือ b ( + หรอื -) เพื่อเลือก Machine Info. (ขอมูลเครื่องพมิพ) กด OK(ตกลง)

b กด a หรือ b ( + หรอื -) เพื่อเลือก Serial No. (หมายเลขเครือ่ง) กด OK(ตกลง)

การตั้งคาเร่ิมตน 6

เครือ่งพิมพมีการตั้งคาเริ่มตนสามระดับ การตั้งคาเริ่มตนถูกตั้งคาแลวจากโรงงานกอนการจดัสง (ดู ตารางการตั้งคา 
uu หนา 88)

 เครอืขาย

 การตัง้คาใหมใหกลับเปนคาเริ่มตนจากโรงงาน

 การตัง้คาใหม

หมายเหตุ
• การเปลี่ยนการตั้งคาเริ่มตนไมไดเปนการแก ไขคาเริ่มตนท่ีตั้งไวลวงหนาจากโรงงาน

• ไมสามารถเปลี่ยนแปลงตวันับหนาได
 

การตั้งคาเร่ิมตนของเครือขาย 6

ตั้งคาใหมเฉพาะเซิรฟเวอรการพิมพกลับไปที การตั้งคาเริ่มตน (โดยรีเซ็ตขอมลูเครือขายท้ังหมด เชน 
รหสัผานและเลขที่อยูไอพี) ใหทําตามข้ันตอนตอไปนี้:

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

b กด a หรือ b ( + หรอื -) เพื่อเลือก Network (เครือขาย) กด OK(ตกลง)

c กด a เพื่อเลือก Reset (ตัง้คาใหม)

d กด a เพื่อเลือก Yes (ใช) เครื่องจะรสีตารทอัตโนมตัิ

การตั้งคาใหมใหกลับเปนคาเร่ิมตนจากโรงงาน 6

คุณสามารถตั้งคาบางสวนของเครือ่งพิมพใหกล ับไปเปนการตั้งคาเครือ่งพมิพจากโรงงาน การต ั้งคาท่ีจะไมถูกตัง้คาใหม 
ไดแก Interface (อินเตอรเฟส), Local Language (ภาษาทองถิ่น), Setting Lock 
(การตัง้คาการล็อคการทํางาน), การตั้งคา Secure Function Lock และการตั้งคาเครอืขาย:

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

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

c กด a เพื่อเลือก Reset (ตัง้คาใหม)
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การตั้งคาใหม 6

การทํางานนี้จะตั้งคาท้ังหมดของเครื่องพิมพใหมใหกลับไปเปนการตั้งคาท่ีตัง้มาจากโรงงานกอนการจัดสง

a ถอดสายเครือขายจากเครื่องพมิพ ไมเชนน้ันการตั้งคาเครอืขาย (เชน เลขท่ีอยูไอพี) จะไมถ ูกตัง้คาใหม

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

c กด a และ Cancel(ยกเลิก) พรอมกัน กด OK(ตกลง) หลังจาก Settings Reset (การตัง้คาใหม) ปรากฏข้ึน

d กด a เพื่อเลือก Reset (ตัง้คาใหม)

e กด a เพื่อเลือก Yes (ใช) เครื่องจะรสีตารทอัตโนมตัิ



204

A

A

ขอกําหนดของเคร่ืองพิมพ A

ทั่วไป A

1 การเช่ือมตอ USB กับคอมพิวเตอร
2 ตรวจวัดตามมาตรฐาน IEC 62301 Edition 2.0
3 การใชพลังงานจะมคีวามแปรผันเล็กนอย ท้ังน้ีข ึ้นกับสภาพแวดลอมของการใชงาน หรือการสึกหรอของช้ินสวน

ภาคผนวก A

รุน HL-L8250CDN HL-L8350CDW

ประเภทเคร่ืองพิมพ เลเซอร

วิธีการพิมพ เคร่ืองพิมพเลเซอร 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 
(เฉล่ีย)

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

หยุดช่ัวคราว ประมาณ 0.9 วัตต

ปดเคร่ือง 2 3 ประมาณ 0.04 วัตต

ขนาด  

น้ําหนัก (รวมวัสดุการพิมพ) 22.2 กก. 
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1 วัดตามกระบวนการท่ีอธิบายไวใน RAL-UZ171

รุน HL-L8250CDN HL-L8350CDW

ระดับเสียงรบกวน ความดันเสียง การพิมพ LpAm = 53.5 dB (A)

พรอม LpAm = 27.9 dB (A)

การพิมพ
(โหมดเงียบ)

LpAm = 51.1 dB (A) LpAm = 50.6 dB (A)

กําลังเสียง 1 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)

(สีเดียว)
LWAd = 6.35 B (A)

(สี)
LWAd = 6.33 B (A)

(สีเดียว)
LWAd = 6.35 B (A)

อุณหภูมิ ปฏิบัติการ 10 ถึง 32 C

การจัดเก็บ 0 ถึง 40 C

ความชื้น ปฏิบัติการ 20 - 80% (ไมมีการควบแนน)

การจัดเก็บ 10 - 90% (ไมมีการควบแนน)
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สื่อสิ่งพมิพ A

1 สําหรับฉลาก แนะนําใหนํากระดาษท่ีพิมพแลวออกจากถาดรองรับกระดาษออกทันทีหลังจากออกจากเคร่ืองพิมพเพ่ือหลีกเลี่ยงการติดกัน
2 สําหรับกระดาษเคลือบมัน ใหวางกระดาษเพียงหน่ึงแผนในถาด MP

รุน HL-L8250CDN HL-L8350CDW

การใสกระดาษ 1 ถาดใสกระดาษ 
(มาตรฐาน)

ชนิดของกระดาษ กระดาษธรรมดา กระดาษชนิดบางและกระดาษรีไซเคิล

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

น้ําหนักกระดาษ 60 ถึง 105 แกรม

ความจกุระดาษสงูสดุ กระดาษธรรมดา 80 แกรม สูงสุด 250 แผน

ถาดอเนกประสงค
(ถาด MP)

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.

น้ําหนักกระดาษ 60 ถึง 163 แกรม

ความจกุระดาษสงูสดุ กระดาษธรรมดา 80 แกรม สูงสุด 50 แผน

ถาดใสกระดาษ
(อุปกรณเสริม)

ชนิดของกระดาษ กระดาษธรรมดา กระดาษชนิดบางและกระดาษรีไซเคิล

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

น้ําหนักกระดาษ 60 ถึง 105 แกรม

ความจกุระดาษสงูสดุ กระดาษธรรมดา 80 แกรม สูงสุด 500 แผน

กระดาษออก 1 ถาดรองรับเอกสารออกแบบควํ่าหนา กระดาษธรรมดา 80 แกรม สูงสุด 150 แผน 
(การสงแบบคว าหนาไปยังถาดรองรับเอกสารออกแบบควํ่าหนา)

ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา กระดาษหนึ่งแผน 
(การสงแบบหงายหนาไปยงัถาดรองรบัเอกสารออกแบบหงายหนา)

2 ดาน การพิมพ 2 
ดานอัตโนมัติ

ชนิดของกระดาษ กระดาษธรรมดา กระดาษชนิดบาง กระดาษรีไซเคิล 
กระดาษเคลือบมัน

ขนาดกระดาษ A4

น้ําหนักกระดาษ 60 ถึง 105 แกรม
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A

เคร่ืองพมิพ A

1 ความเร็วในการพิมพอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับประเภทเอกสารท่ีคุณพิมพ
2 ความเร็วในการพิมพอาจชาลงเมื่อเครื่องพิมพเช่ือมตอกับ LAN แบบไรสาย
3 จากโหมดการเตรียมพรอมและถาดมาตรฐาน

อินเตอรเฟส A

1 เคร่ืองพิมพของคุณมีอินเตอรเฟสความเร็วสูง USB 2.0 เคร่ืองพิมพสามารถเช่ือมตอกับคอมพิวเตอรท่ีมีอินเตอรเฟส USB 1.1
2 ไมสนับสนุนพอรต USB ของผูผลิตอ่ืน
3 สําหรับรายละเอียดขอกําหนดทางเทคนิคของเครือขาย ใหดูท่ี เครือขาย (LAN) uu หนา 208 และ uu คูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

รุน HL-L8250CDN HL-L8350CDW

พิมพ 2 ดานอัตโนมัติ ใช

การจําลอง PCL6, BR-Script3 (PostScript® 3™)

ความละเอียด 600  600 dpi

คุณภาพ 2400dpi (2400  600)

ความเร็วในการพิมพ 1 2 การพิมพดานเดียว สีเดียว สูงสุด 28 ppm (ขนาด A4)

สูงสุด 30 ppm (ขนาด Letter)

สูงสุด 30 ppm (ขนาด A4)

สูงสุด 32 ppm (ขนาด Letter)

สีครบถวน สูงสุด 28 ppm (ขนาด A4)

สูงสุด 30 ppm (ขนาด Letter)

สูงสุด 30 ppm (ขนาด A4)

สูงสุด 32 ppm (ขนาด Letter)

พิมพ 2 ดาน สีเดียว สูงสุด 14 ดานตอนาที (7 แผนตอนาที) (ขนาด A4 หรือ Letter)

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

เวลาพิมพคร้ังแรก 3 (สี) 
นอยกวา 15 วินาที ที่ 23 C / 230 V

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

รุน HL-L8250CDN HL-L8350CDW

USB สาย USB ความเร็วสูง 2.0 1 2

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)
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A

เครือขาย (LAN) A

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

2 (สําหรับผูใช Windows®) หากคุณตองการการจัดการเครื่องพิมพขั้นสูง ใหใชเวอรช่ันโปรแกรมอรรถประโยชน Brother BRAdmin Professional  
ลาสุดท่ีดาวนโหลดไดจาก http://solutions.brother.com/

คุณลักษณะ Direct Print (การพิมพโดยตรง) A

1 ไมสนับสนุนขอมูล PDF รวมถึงไฟลภาพ JBIG2, ไฟลภาพ JPEG2000 หรือไฟลแผนใส

รุน HL-L8250CDN HL-L8350CDW

LAN คุณสามารถเช่ือมตอเคร่ืองพิมพของคุณกับเครือขายสําหรับการพมิพผานเครือขาย

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

โพรโทคอลความปลอดภัย 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
นับสนุนการต้ังคาเครือขาย
แบบไรสาย

AOSS™ - ใช

WPS - ใช

รุน HL-L8250CDN HL-L8350CDW

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

อินเตอรเฟส อินเตอรเฟส USB Direct

http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
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A

ขอกําหนดของคอมพิวเตอร A

1 ไมสนับสนุนพอรต USB ของผูผลิตอ่ืน

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

เครือ่งหมายการคา ชื่อการคาและผลิตภัณฑเปนทรพัยสินของเจาของรายนั้นๆ

แพล็ตฟอรมคอมพิวเตอร
และเวอรชั่นระบบปฏิบัติการ

อินเตอรเฟสเคร่ือง PC หนวยประมวลผล พื้นที่ฮารด
ดิสกที่จะติ
ดต้ังUSB 1 10/100 

Base-TX
(Ethernet)

Wireless
802.11b/g/n

ระบบปฏบิตักิาร 
Windows®

Windows® XP Home

Windows® XP 
Professional

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

80 MB

Windows® XP 
Professional x64 
Edition

หนวยประมวลผล 64 บิต 
(x64)

Windows Vista® หนวยประมวลผล 32 บิต 
(x86) หรือ 64 บิต (x64)

Windows® 7

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
แม็คอินทอช

OS X v10.7.5 การพิมพ Intel® Processor 80 MB

OS X v10.8.x

OS X v10.9.x

http://solutions.brother.com/
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A

ขอมูลสําคัญในการเลือกกระดาษของคุณ A

ขอมูลในสวนน้ีจะชวยใหคุณเลือกกระดาษที่จะใชกับเครื่องพมิพนี้

หมายเหตุ
หากคณุใชกระดาษที่ไมแนะนําใหใช อาจเกิดกระดาษติดหรือปอนเขาเครื่องพมิพผิดพลาด

 

กอนซ้ือกระดาษจํานวนมาก A

ตรวจสอบวากระดาษเหมาะสําหรับใชกับเครือ่งพิมพ

กระดาษสําหรับถายสําเนากระดาษธรรมดา A

กระดาษแบงตามการใชงาน เชน กระดาษสําหรบัพมิพ และกระดาษสําหรบัถายสําเนา 
การใชงานโดยท่ัวไปจะระบุอยูท่ีหบีหอกระดาษ 
ตรวจสอบบรรจุภัณฑเพือ่ดูวากระดาษเหมาะสําหรบัใชกับเครื่องพมิพเลเซอร 
ใชกระดาษที่เหมาะสําหรับเครื่องพิมพเลเซอร

นํ้าหนักมาตรฐาน A

น้ําหนักมาตรฐานของกระดาษท่ีใชท่ัวไปแตกตางก ันในแตละประเทศ ขอแนะนําใหใชกระดาษที่มีน้ําหนัก 75 ถึง 90 แกรม 
แมวาเครื่องพิมพนี้จะสามารถจัดการกับกระดาษชนิดบางและหนากวานํ้าหนักที่ระบุขางตนได

กระดาษตามแนวและสวนแนวเสนใย A

เสนใยกระดาษถูกจดัเรยีงในระหวางการผลติกระดาษ กระดาษอาจแบงไดเปนสองประเภทคือ 
ตามแนวและสวนแนวเสนใย 

เสนใยในกระดาษชนิดตามแนวจะจัดเรียงในทิศทางเดยีวกับขอบกระดาษดานยาว 
เสนใยในกระดาษชนิดสวนแนวจะจัดเรยีงในทิศทางต ั้งฉากกับขอบกระดาษดานยาว 
ถึงแมวากระดาษธรรมดาสวนใหญสําหรับถายสําเนาจะเปนชนิดตามแนว แตมีบางสวนเปนชนิดสวนแนว 
ขอแนะนําใหใชกระดาษชนิดตามแนวสําหรับเครื่องพ ิมพนี้ กระดาษสวนแนวบางเกินกวาท่ีจะพมิพออกจากเครื่องพิมพนี้

กระดาษท่ีมีคาเปนกรดและเปนกลาง A

กระดาษแบงออกไดเปนกระดาษท่ีมคีาเปนกรดหร ือเปนกลาง

ถึงแมวาวิธีการผลิตกระดาษแบบใหมเริม่ตนดวยกระดาษที่มีคาเปนกรด 
กระดาษที่เปนกลางกําลังไดรับความนิยมแทนกระดาษท่ีมคีาเปนกรดเน่ืองจากผลกระทบตอส่ิงแวดลอม

อยางไรก็ตาม กระดาษที่มีคาเปนกรดหลายแบบมีอยูในกระดาษรไีซเคลิ 
ขอแนะนําใหใชกระดาษที่มีคาเปนกลางสําหรับเครือ่งพิมพนี้

ใชปากกาตรวจสอบกระดาษที่เปนกรดเพือ่แยกแยะกระดาษที่เปนกรดจากกระดาษที่เปนกลาง

พื้นผิวการพิมพ A

ลักษณะผิวดานหนาและผิวอีกดานหน่ึงของกระดาษอาจแตกตางกนัเล็กนอย

โดยทั่วไป ดานเปดของหอกระดาษแบบรมีเปนดานสําหรับพิมพ ทําตามคําแนะนําบนหอบรรจุกระดาษ โดยทั่วไป 
ดานท่ีพมิพจะระบุดวยลูกศร
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A

วัสดุการพิมพ A

1 จํานวนหนาท่ีสามารถพิมพไดตอตลับโดยประมาณตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
2 อายุการใชงานของวัสดุการพิมพโดยประมาณและอาจแตกตางกันตามประเภทการใชงาน

หมายเหตุ
• ตลับผงหมกึ (โทนเนอร) ที่จําหนายแตกตางกันในแต ละประเทศ เขาไปที่ Brother Solutions Center ที่

http://solutions.brother.com/ หรือตดิตอสํานักงาน Brother ในประเทศของคณุเพื่อขอรายละเอียดเพิม่เตมิ

• Brother ไมแนะนําใหใชวสัดกุารพมิพอื่นๆ ที่ไมใช วัสดกุารพิมพของแทจาก Brother

• การรับประกันของเคร่ืองอาจจะไมครอบคลมุถึงความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการใชวสัดกุารพมิพท ี่ไมใชผลติภณัฑของแท จาก
Brother

รุน HL-L8250CDN HL-L8350CDW ชื่อรุน

ตลับผงหมึก 
(โทนเนอร)

กลองขาเขา สีดํา ประมาณ 2,500 หนาขนาด A4 หรือ Letter 1 -

สีฟา, 
สีชมพู, 
สีเหลือง

ประมาณ 1,500 หนาขนาด A4 หรือ Letter 1 -

ขนาดมาตรฐาน 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

ขนาดพิเศษ 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

http://solutions.brother.com/
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A

ขอมูลสําคัญสําหรับอายุการใชงานของตลับผงหมึก (โทนเนอร) A

การตั้งคาส/ีสีเดียวในไดรเวอรเคร่ืองพมิพ A

ผูใชสามารถเปลี่ยนการตั้งคาสี/สีเดยีวในไดรเวอรเครือ่งพิมพไดดังนี้:

 อัตโนมัติ
เครือ่งพิมพจะตรวจสอบเน้ือหาของเอกสารวามีสีหรือไม หากตรวจพบสีท่ีตําแหนงใดๆ ในเอกสาร 
เครือ่งพิมพจะพิมพเอกสารทั้งฉบับโดยใชสีท้ังหมด กลาวอีกอยางคอื เครือ่งพิมพจะผสมผงหมึก (โทนเนอร) 
บางสีเพือ่ชวยใหไดเฉดสีทุกเฉดที่ตรวจพบในเอกสาร จึงเพิ่มความหนาแนนของผงหมกึ (โทนเนอร) 
ท่ีใชกับหนาเอกสาร หากตรวจพบวาไมมีเนื้อหาท่ีเปนสี เครื่องจะพมิพเอกสารแบบสีเดียว

การตัง้คาเริม่ตนสําหรับเครือ่งพิมพของคณุค ือ อัตโนมัติ

หมายเหตุ
เซนเซอรตรวจจับสีของเครือ่งพิมพมีความออนไหวมาก และอาจรับรูขอความสีดําซีดหรอืพื้นหลังสีขาวนวลวาเปนสี 
หากคณุทราบวาเอกสารของคณุเปนสีขาวดําและคณุต องการประหยัดผงหมึก (โทนเนอร) สี ใหเลือกโหมด ขาวดํา
 

 สี
ไมวาเอกสารจะมสีีหรือเปนสีเดียว เครื่องพมิพของคุณจะพมิพเอกสารโดยใชสีท้ังหมด

 ขาวดํา
เลือกโหมดน้ีถาเอกสารมีเฉพาะขอความและ/หรอืว ัตถุสีดําและระดับสีเทาเทาน้ัน หากเอกสารของคณุมีสี 
โหมดนี้จะพิมพเอกสารเปนสีเทา 256 ระดับสี โดยใชผงหมกึ (โทนเนอร) สีดํา

หมายเหตุ
หากผงหมึก (โทนเนอร) สีฟา สีชมพ ูหรือสีเหลอืงหมดอายุการใชงานระหวางการพมิพเอกสารสี 
งานพิมพจะไมสามารถเสรจ็สมบูรณได คุณสามารถยกเลิกงานพมิพของคุณและเลือกที่จะเริ่มงานพมิพอกีครั้งในโหมด 
ขาวดํา ไดตราบใดที่ผงหมึก (โทนเนอร) สีดํายังมีอยู
 

สําหรับขอมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับการตั้งคาไดรเวอรเครื่องพิมพ ดูท่ี บทท่ี 2: ไดรเวอรและซอฟตแวร

อายุการใชงานของตลับผงหมึก (โทนเนอร) A

ผลิตภัณฑนี้จะตรวจสอบอายุการใชงานของตลับผงหมึก (โทนเนอร) โดยใชวิธกีารสองวิธีตอไปนี้:

 การตรวจสอบโดยนับจุดของแตละสท่ีีจําเปนสําหรับการสรางภาพ

 การตรวจสอบโดยนับการหมุนของลูกกลิ้งสรางภาพ (Developer Roller)

ผลิตภณัฑนี้มฟีงกชั่นท่ีจะนับจุดของแตละส ีท่ีใชในการพมิพเอกสารทุกฉบับ 
และการหมนุของลกูกลิ้งสรางภาพของตลับผงหมกึ (โทนเนอร) แตละตลับ 
การพมิพงานจะหยุดลงเมือ่ถึงขีดจํากัดสูงสุดอย างใดอยางหน่ึง 
ขีดจํากัดสูงสุดถูกตั้งคาไวสูงกวาจํานวนจุดหรือจํานวนรอบการหมุนท่ีจะตองใชเพื่อใหตลับผงหมึกมีประสิทธิภาพสอด
คลองกับจํานวนหนาท่ีโฆษณาไว 
ฟงกชั่นน้ีมีจุดประสงคเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดปญหาคุณภาพการพมิพและความเสียหายตอเครือ่งพิมพ

ขอความที่แสดงวาผงหมึก (โทนเนอร) ใกลหมดอายุหรอืหมดอายุการใชงานแลวมีอยูสองขอความคือ Toner Low 
(ผงหมึก (โทนเนอร) ใกลหมด) และ Replace Toner (เปลี่ยนผงหมึก (โทนเนอร))

Toner Low (ผงหมึก (โทนเนอร) ใกลหมด) จะแสดงข้ึนบนหนาจอแสดงผลแบบ LCD 
เมื่อจํานวนจุดหรอืจํานวนรอบการหมุนของลูกกลิ้งสรางภาพใกลถึงจํานวนสูงสุด: Replace Toner (เปลีย่นผงหมึก 
(โทนเนอร)) จะแสดงข้ึนบนหนาจอแสดงผลแบบ LCD 
เมื่อจํานวนจุดหรอืจํานวนรอบการหมุนของลูกกลิ้งสรางภาพถึงจํานวนสูงสุด
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การแกไขสี A

จํานวนรอบการหมนุของลกูกลิ้งสรางภาพที่ถูกนับไมไดนับเฉพาะการทํางานปกติ เชน การพิมพ เทาน้ัน 
แตยังรวมถึงการปรับคาของเครื่อง เชน การปรบัแตงคาของสีและการจัดตําแหนงการพิมพสีดวย

 การปรับแตงคาของส ี(การปรับคาความหนาแนนของสี)

เพื่อใหไดคณุภาพการพิมพท่ีสม่ําเสมอ จึงจําเป ็นตองรักษาความหนาแนนของตลับผงหมึก (โทนเนอร ) 
แตละตลับใหมคีาคงท่ี หากไมสามารถรกัษาสมดุลของความหนาแนนระหวางสีตางๆ ได สีออนจะไมเสถียร 
และการผลติซ้ําสีท่ีถูกตองก็จะไมสามารถใชงานได ความหนาแนนของผงหมึก (โทนเนอร) 
อาจเปลี่ยนแปลงไดเนื่องจากการเปล่ียนแปลงทางเคมท่ีีเกิดข้ึนกับผงหมึก (โทนเนอร) ซึ่งสงผลกระทบตอประจุไฟฟา 
การเส่ือมลงของชดุสรางภาพ ตลอดจนอุณหภูมแิละระดับความช้ืนในอุปกรณ เมื่อมกีารปรับแตงคาของสีเกิดข้ึน 
รูปแบบทดสอบการปรับคาระดับความหนาแนนจะถูกพ ิมพบนชุดสายพานลําเลียงกระดาษ

สวนใหญแลว การปรบัแตงคาของสีจะดําเนินการในชวงเวลาตอไปน้ี:

• เมื่อผูใชเลือกการปรบัแตงคาของสีดวยตนเองจากแผงควบคุมการทํางานหรอืไดรเวอรเครื่องพิมพ 
(โปรดทําการปรับแตงคาของสีหากความหนาแนนของสีจําเปนตองไดรบัการปรับปรงุ)

• เมื่อเปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร) ท่ีใชแลวดวยตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใหม

• เมื่อเครื่องพิมพตรวจพบวาอุณหภูมิและความชื นแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป

• เมื่อจํานวนหนาท่ีพิมพถึงจํานวนท่ีกําหนด

 การจัดตําแหนงการพิมพสี (การแกไขตําแหนงของส ี)

ในอุปกรณนี้ ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) และชุดสร างภาพถูกจัดเตรียมไวสําหรับสีดํา (K), สีเหลือง (Y), สีชมพู (M), 
และสีฟา (C) ตามลําดับ ภาพสีส่ีภาพถูกรวมเปนหน่ึงภาพ ดังนั้น ขอผดิพลาดในการจัดตําแหนงการพมิพสี (เชน 
วิธีการจัดตําแหนงภาพสีส่ีภาพใหตรงกัน) จึงอาจเกิดข้ึนได เมื่อมีขอผิดพลาดในการจัดตําแหนงการพมิพเกดิข้ึน 
รูปแบบทดสอบการแกไขการจดัตําแหนงการพิมพจะถ ูกพิมพบนชุดสายพานลําเลียงกระดาษ

สวนใหญแลว การจัดตําแหนงการพมิพจะดําเนินการในชวงเวลาตอไปน้ี:

• เมื่อผูใชเลือกการจัดตําแหนงการพมิพดวยตนเองจากแผงควบคุมการทํางาน
(โปรดทําการจดัตําแหนงการพิมพหากขอผดิพลาดของการจัดตําแหนงการพิมพสีจําเปนตองไดรบัการแกไข)

• เมื่อจํานวนหนาท่ีพิมพถึงจํานวนท่ีกําหนด
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หมายเลขติดตอ Brother A

ขอควรจํา
สําหรับความชวยเหลือทางเทคนิคและการทํางานของเครื่องพิมพ 
คุณตองตดิตอบริการลูกคาสัมพันธของบราเดอรหรือตวัแทนจําหนายผลิตภัณฑบราเดอรในพืน้ท ี่ของคุณ

 

การลงทะเบยีนผลิตภัณฑของคุณ A

โปรดกรอกขอมูลการลงทะเบียนรับประกันของ Brother 
หรอืเพื่อความสะดวกและเปนวิธีท่ีงายท่ีสุดในการลงทะเบียนผลิตภัณฑใหมของคุณ โปรดลงทะเบียนออนไลนท่ี

 

http://www.brother.com/registration/
 

คําถามท่ีพบบอย (FAQ) A

Brother Solutions Center เปนแหลงขอมูลครบวงจรของเราที่ตอบสนองความตองการดานเครื่องพมิพท้ังหมดของคุณ 
ดาวนโหลดไดรเวอร ซอฟตแวรและโปรแกรมอรรถประโยชนลาสุด 
อานคําถามท่ีพบบอยและคาํแนะนําวธิีการแกไขเพือ่เรยีนรูวิธีการใชงานผลติภัณฑ Brother  
ของคุณอยางมีประสิทธิภาพและคุมคาท่ีสุด

 

 http://solutions.brother.com/
 

ตรวจสอบการปรับปรงุไดรเวอร Brother ไดท่ีนี่

สวนงานการบริการลูกคา A

เขาไปที่ http://www.brother.com/ เพื่อดูขอมลูสําหร ับการติดตอสํานักงาน Brother ในประเทศของคุณ

ท่ีตั้งศูนยบริการ A

สําหรับศูนยบริการในยุโรป ใหตดิตอสํานักงาน Brother ในประเทศของคุณ 
ท่ีอยูและหมายเลขโทรศัพทตดิตอสําหรับสํานักงานในยุโรปมีอยูใน http://www.brother.com/ 
โดยเลอืกประเทศของคุณ

ที่อยูอินเทอรเน็ต

เว็บไซต Brother Global: http://www.brother.com/

สําหรับคําถามที่พบบอย (FAQs) การสนับสนุนผลิตภัณฑและคําถามดานเทคนิค 
และการปรับปรุงไดรเวอรและโปรแกรมอรรถประโยชน : http://solutions.brother.com/

http://www.brother.com/registration/
http://solutions.brother.com/
http://www.brother.com/
http://www.brother.com/
http://www.brother.com/
http://solutions.brother.com/
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Apple Macintosh .............................................. 29, 66

B
BR-Script3 ......................................................55, 76

F
Folio .......................................................................2

L
LED (ไดโอดเปลงแสง) .............................................87
Linux ....................................................................29

S
Status Monitor

Windows® .........................................................64
แม็คอินทอช ........................................................82

T
TCP/IP ...................................................... 96, 97, 98

W
Windows® ............................................................29
WLAN ............................................................. 98, 99

ก
กระดาษ ...........................................................2, 210
การบรรจุ .........................................................8, 12
ขนาด .................................................................. 2
ความจุของถาด ...................................................... 2
ชนิด .................................................................... 2
ที่แนะนํา ............................................................... 3

กระดาษชนิดหนา .....................................................15
กระดาษติด ...........................................................178
กระดาษติดดานใน ..................................................186
กระดาษติดที่ดานหลัง .............................................183
กระดาษติดที่ถาด 1 ................................................178
กระดาษติดที่ถาด 2 ................................................178
กระดาษติดที่ถาด MP .............................................178
กระดาษติดเม่ือพมิพ 2 ดาน ......................................180
การแกไขปญหา ............................................. 171, 190
ขอความแสดงความผิดพลาดบนหนาจอแสดงผลแบบ 
LCD .................................................................172
หากคุณประสบปญหา
กระดาษติด .....................................................178
การจัดการกระดาษ ...........................................191
การพิมพ .........................................................190
เครือขาย ........................................................192

การแกไขสี ................................................... 102, 112
การจําลอง ............................................................207
การเช่ือมตอเครือขาย ..............................................207
การตั้งคาทั่วไป ........................................................92
การตั้งคาเมนู ..........................................................88
การตั้งคาเร่ิมตน .....................................................202
การทําความสะอาด .................................................149
การบรรจุหีบหอและการขนสงเคร่ืองพิมพ .....................167
การพิมพ

Windows®

การพิมพ 2 ดาน .................................................38
การพิมพจุลสาร (หนังสือเลมเล็ก) ..........................39
ไดรเวอรเคร่ืองพมิพ ............................................33
ไดรเวอรเคร่ืองพมิพ BR-Script3 ............................55

ปญหา ..............................................................190
แม็คอินทอช
ไดรเวอรเคร่ืองพมิพ ............................................66
ไดรเวอรเคร่ืองพมิพ BR-Script3 ............................76

การพิมพ 2 ดาน .......................................................20
การพิมพ 2 ดานดวยตนเอง ........................................23
การลงทะเบียนผลิตภัณฑของคุณ ..............................214
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ข
ขนาด ..................................................................204
ขอกําหนด ............................................................204
ขอกําหนดของคอมพิวเตอร ......................................209
ขอกําหนดของสื่อสิ่งพิมพ ........................................206
ขอความแจงการบํารุงรักษา .............................. 120, 121
ขอความแสดงความผิดพลาด ................................... 172
ขอมูลเคร่ืองพิมพ ...................................................202

ค
คุณภาพการพิมพ ...................................................194

ฉ
ฉลาก ............................................................2, 6, 15

ช
ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ......................................129

ซ
ซองจดหมาย ..................................................2, 5, 15
ซอฟตแวรเครือขาย ..................................................84

ด
ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ ...................................... 29, 63, 81

ต
ตลับผงหมึก (โทนเนอร) ................................. 123, 124

ถ
ถาดใสกระดาษ ........................................................91

ท
แท็บการต้ังคาอุปกรณ ...............................................52

น
น้ําหนกั ................................................................204

บ
บริเวณที่ไมสามารถพิมพได ......................................... 7

ป
ปดเคร่ืองอัตโนมัติ ..................................................110
ปุม ........................................................................85
ปุมดําเนินการ ..........................................................86
ปุมเมน ู...................................................................86
ปุมยกเลิก ...............................................................86
ปุมยอนกลับ ............................................................86
โปรแกรมอรรถประโยชน ..........................................214

ผ
แผงควบคุม ............................................................85

พ
พักลึก ...................................................................87

ฟ
แฟลชไดรฟ USB .....................................................24
ไฟ LED ขอมูล ........................................................87
ไฟ LED แสดงความผิดพลาด .....................................87

ม
เมนูการพิมพ ...........................................................93
เมนูเครือขาย .....................................................96, 97
เมนูต้ังคาใหม ........................................................101
เมนูหนาจอแสดงผลแบบ LCD บนแผงควบคุม ................88
แม็คอินทอช .....................................................29, 66

ล
ลายน้ํา .............................................................41, 46

ว
วัสดุการพิมพ .................................119, 120, 121, 211
เวิลดไวดเว็บ .........................................................214
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ศ
ศูนยบริการ (ยุโรปและประเทศอื่นๆ) ........................... 214

ส
สายโคโรนา ..........................................................155

ห
หนวยความจํา .......................................................204
หนาจอแสดงผลแบบ LCD (จอแสดงผลแบบผลึกเหลว) .....85
โหมดเงียบ ...........................................................111
โหมดพัก ....................................................... 87, 109
โหมดพักลึก .........................................................109

อ
อายุการใชงานของตลับผงหมึก (โทนเนอร) .................212
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