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คูมือผูใชและวิธีคนหาคูมือผูใช

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

คูมือ ส่ิงท่ีอยูในคูมือ คนหาคูมอื

 
คูมอืเก่ียวกับความปล
อดภัยของผลิตภัณฑ

อานคูมอืนีก้อน 
อานคําแนะนําเพ่ือความปลอดภัยกอนต้ังคาเคร่ือง
ของคุณ 
อานคูมอืนีสํ้าหรับเคร่ืองหมายการคาและขอจำกัด
ทางกฎหมาย

เอกสาร / ในกลอง

คูมอืการติดต้ังเครื่อง
อยางงาย

ทําตามคําแนะนําเพ่ือต้ังคาเคร่ืองของคุณ 
และติดต้ังไดรเวอรและซอฟตแวรระบบปฏิบัติการแ
ละประเภทการเชื่อมตอท่ีคุณใชงาน

เอกสาร / ในกลอง

คูมอืขั้นพ้ืนฐานสําหรั
บผูใช

เรียนรูการสั่งงานคําส่ังโทรสาร สําเนา 
สแกนและการพิมพโดยตรง 
รวมถงึวิธีการเปล่ียนวสัดุการพิมพ 
อานคําแนะนําวิธีแกการแกไข

เอกสาร / ในกลอง

คูมือขัน้สงูสําหรบัผูใช เรียนรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับการส่ังงานคําส่ังข ั้นสูง: 
โทรสาร สําเนา คุณสมบัติความปลอดภัย 
รายงานการพิมพและการบํารุงรักษาตามระยะเวลา

(Windows®)
ไฟล PDF / ซีดีรอม / ในกลอง
(Macintosh)
ไฟล PDF / Brother Solutions Center 1

คูมอืซอฟตแวร 
และคูมอืเน็ทเวริคสํา
หรับผูใช

คูมือนี้มีคําแนะนําในการสแกน, การพิมพ, PC-FAX 
และการทํางานอ่ืนๆ 
ท่ีสามารถดําเนินการโดยเชื่อมตอเคร่ือง Brother 
ของคุณเขากับคอมพิวเตอร 
คุณยังสามารถคนหาขอมูลท่ีมปีระโยชนเก่ียวก ับกา
รใชโปรแกรมอรรถประโยชน Brother 
ControlCenter การใชเคร่ืองในระบบเครือขาย 
และคําศัพทท่ีใชบอย

(Windows®)
ไฟล HTML / ซีดรีอม / ในกลอง
(Macintosh)
ไฟล HTML / Brother Solutions Center 1

Google Cloud Print 
Guide 
(คําแนะนําการใชงาน 
Google Cloud Print)

คูมือนี้มีรายละเอียดวิธีการต้ังคาเคร่ือง Brother 
จากบัญชี Google และใชบริการ Google Cloud 
Print™ ในการพิมพผานอินเทอรเน็ต

ไฟล PDF / Brother Solutions Center 1

Mobile Print/Scan 
Guide for Brother 
iPrint&Scan 
(คําแนะนําการใชงานก
าร พิมพ/การสแกนผาน 
มอืถือสําหรับ Brother 
iPrint&Scan)

คูมือนี้มีขอมลูท่ีเปนประโยชนเก่ียวกับการพิมพจาก
อุปกรณเคล่ือนท่ีของคุณและการสแกนจากเครื่อง
พิมพ Brother 
ของคุณไปยังอุปกรณเคล่ือนท่ีของคุณขณะเช่ือมต
อเครือขาย Wi-Fi®

ไฟล PDF / Brother Solutions Center 1

Web Connect 
Guide 
(คูมือการเชื่อมตอกับเว็
บไซต)

คูมอืนีม้รีายละเอียดวธิกีารต้ังคาเครือ่งพ ิมพ Brother 
เพ่ือการสแกน โหลด 
และดูภาพและไฟลในบางเวบ็ไซตท่ีมบีรกิารเหลานีใ้ห

ไฟล PDF / Brother Solutions Center 1

http://solutions.brother.com/
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สารบัญ
(คูมือขัน้สูงสําหรับผูใช)
คุณสามารถดูคูมือขั้นสูงสําหรับผูใช

คูมือผูใชระดับสูงอธิบายถึงคุณลักษณะและการทํางานของตัวเคร่ือง ดังตอไปนี้

1 การตั้งคาทั่วไป
การจัดเก็บหนวยความจํา
ต้ังคาโหมดการโทรออกแบบปุมกดหรือแ
บบหมุน
ต้ังคาการปรับเวลาตามแสงอาทิตย
ต้ังคาโซนเวลา
คุณลักษณะดานสิ่งแวดลอม
คุณสมบัติของโหมดเงียบ
จอสัมผัส
คาตัวเลขที่ใชในการตัดสายเพื่อโทรออก 
(รุน MFC เทานั้น)

2 คุณลักษณะความปลอดภัย
Secure Function Lock 3.0
การตรวจสอบตัวตนผาน Active 
Directory
IPSec
การล็อคการตั้งคา
การจํากัดการโทร (รุน MFC เทานั้น)

3 การสงโทรสาร 
(รุน MFC เทานั้น)
ตัวเลือกการสงเพิ่มเติม
การดําเนินการสงเพิ่มเติม

4 การรับโทรสาร 
(รุน MFC เทานั้น)
ตัวเลือกการรับขอมูลหนวยความจํา
การเรียกดูระยะไกล
การรับโทรสารเพิ่มเติม

5 การหมุนหมายเลขโทรศัพทและ
การจัดเก็บหมายเลข 
(รุน MFC เทานั้น)
การหมุนโทรออกเพิ่มเติม
วิธีจัดเก็บหมายเลขเพิ่มเติม

6 การพิมพรายงาน
รายงานโทรสาร (รุน MFC เทานั้น)
รายงาน

7 การทําสําเนา
การตั้งคาสําเนา

A การบํารุงรักษาตามปกติ
ตรวจสอบเครื่อง
การเปล่ียนช้ินสวนการบํารุงรักษาตามระย
ะเวลา
การบรรจุภัณฑและการขนสงเคร่ืองพิมพ

B อปุกรณเสริม
อุปกรณเสรมิ
ถาดกระดาษเสรมิ  
(สําหรบั DCP-L8400CDN, DCP-L8450CDW, 
MFC-L8600CDW, MFC-L8650CDW และ 
MFC-L8850CDW (LT-320CL)) 
(สําหรบั MFC-L9550CDW (LT-325CL)) 
บอรดหนวยความจํา

C อภิธานศพัท

D ดชันี

Windows®: ไฟล PDF / ซีดีรอม / ในกลอง

Macintosh: ไฟล PDF /Brother Solutions Center ที่ http://solutions.brother.com/

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

การใชเอกสารคูมือ 1

ขอบคุณที่เลือกซ้ือเคร่ืองพิมพ Brother! 
การอานเอกสารคูมือนี้จะชวยใหคุณใชงานเคร ื่องพิ
มพของคุณไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

สัญลักษณและรูปแบบที่ใชในเอ
กสารคูมือ 1

สัญลักษณและรูปแบบที่ใชในเอกสารคูมือมีดังนี้

 คําเตือน
คําเตือน 
แสดงสถานะการณที่อาจเกิดอันตรายซ่ึงหากไมห
ลีกเล่ียงอาจสงผลใหเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรายแรง 

ขอควรจํา
ขอควรจํา 
แสดงสถานการณที่อาจเกิดอันตรายซึ่งหากไมหลี
กเล่ียงอาจสงผลใหทรัพยสินเสียหายหรือสูญเส ีย
ฟงกช่ันการใชงานผลิตภัณฑ

หมายเหตุ
หมายเหตุ 
อธิบายวิธีแกไขสถานการณที่อาจเกิดขึ้นหรือใหคํา
แนะนําเกี่ยวกับวิธีการใชงานคุณลักษณะอื่นๆ 
ในขณะนั้น

ปฏิบัติตามคําเตือนและคําแนะนําทั้งหมดที่ปรากฏ
อยูบนผลิตภัณฑ

หมายเหตุ
ภาพประกอบสวนใหญในคูมือผูใชนี้เปนรุน 
MFC-L8850CDW 

 

ขอมูลทั่วไป 1

 

ไอคอนอันตรายจากระบบไฟฟา 
แจงเตือนใหคุณระวังอันตรายจากไฟฟา
ช็อตที่อาจเกิดขึ้น

 

ไอคอนอนัตรายจากไฟไหม 
แจงเตอืนใหคุณระวงัอนัตรายจากไฟไหม

 

ไอคอนพื้นผิวรอน 
แจงเตือนการหามสัมผัสช้ินสวนของเคร่ื
องที่รอน

 

ไอคอนหาม แสดงการหามดําเนินการ

ตัวหนา แบบอกัษรตัวหนา 
แสดงหมายเลขบนแปนตัวเลขของ
แผงสมัผสัหรอืหนาจอคอมพิวเตอร

ตัวเอียง แบบอักษรตัวเอียง 
เนนประเด็นสําคัญหรือแนะนําใหคุ
ณอานหัวขอที่เกี่ยวของ

Courier 
New

แบบอักษร Courier New 
ใชกับขอความที่แสดงบนจอสัมผัส
ของเคร่ือง



บทท่ี 1

2

การเขาใชงานโปรแกรมอรรถประโยชนของ Brother 
(Windows®) 1

Brother Utilities  เปนเคร่ืองมือเรียกใชแอพพลิเคชัน 
ที่ชวยอํานวยความสะดวกในการเขาถึงแอพพลิเคชัน Brother ทั้งหมดที่ติดต้ังบนอุปกรณของคุณ

a (Windows® 7 / Windows Vista® / Windows® XP)

คลิกเมนู  (เร่ิม) เลือก โปรแกรมทั้งหมด > Brother >  Brother Utilities

(Windows® 8)

สัมผัสหรือคลิก  (Brother Utilities) บนหนาจอเริ่มตนหรือบนเดสกท็อป

(Windows® 8.1)

ลากเมาสไปทีมุ่มลางซายของหนาจอ Start และคลกิ  (หากคณุใชงานอุปกรณรุนท่ีเปนระบบส ัมผัส 
ใหปดน้ิวข้ึนจากดานลางของหนาจอ Start เพือ่เรยีกหนาจอ Apps ข้ึนมา) เม่ือหนาจอ Apps ปรากฏขึน้ 

ใหสมัผัสหรอืคลกิ  (Brother Utilities)

b เลือกเครื่องของคุณ
 

c เลือกการทํางานที่คุณตองการใชงาน



ขอมูลท่ัวไป 

3

1
การเขาใชงานคูมือขั้นสูง
สําหรับผูใช 
คูมือผูใชซอฟตแวร 
และคูมือผูใชเครือขาย 1

คูมือขัน้พืน้ฐานสาํหรับผูใชน้ีไมมีขอมูลเกีย่วกบัเครือ่ง 
เชน วิธีการใชคุณลักษณะขัน้สงูสําหรบัโทรสาร 
สําเนา เครือ่งพมิพ สแกนเนอร PC-FAX และเครอืขาย 
หากคณุตองการทราบขอมูลเพิม่เติมเกีย่วกบัการทําง
านน้ี อาน คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช และ 
คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช 
ทีมี่ใหในแผนซีดีรอมโปรแกรมการติดตัง้ 

หมายเหตุ
Macintosh: คุณจะพบคูมือขั้นสูงสําหรับผูใช 
และคูมือผูใชซอฟตแวร 
และคูมือผูใชเครือขายบน Brother Solutions 
Center ที่ http://solutions.brother.com/

 

การดูเอกสาร 1

การดูเอกสาร (Windows®) 1

(Windows® 7 / Windows Vista® / Windows® XP)

ในการดูเอกสาร จากเมนู  (เร่ิม) ใหเลือก 
โปรแกรมท้ังหมด > Brother > 

Brother Utilities 
คลิกรายการแบบดึงลงและเลือกช่ือรุนของคุณ 
(หากยังไมไดเลือก) คลิก การสนับสนุน 
ในแถบนําทางทางดานซาย จากนั้นคลิก 
คูมือสําหรับผูใช

(Windows® 8)

คลิก  (Brother Utilities) 
จากนั้นคลิกรายการแบบดึงลง 
และเลือกช่ือรุนของคุณ (หากยังไมไดเลือก) คลิก 
การสนับสนุน ในแถบนําทางทางดานซาย 
จากนั้นคลิก คูมือสําหรับผูใช

หากคุณไมไดติดต้ังซอฟตแวร 
คุณสามารถคนหาเอกสารบนแผนซีดีรอมโปรแกร
มการติดต้ัง โดยทําตามขั้นตอนดานลางนี:้

a เปดใชงานคอมพิวเตอรของคุณ 
ใสแผนซีดีรอมเขาไปยังซีดีรอมไดรฟ

หมายเหตุ
ถาหนาจอ Brother ไมปรากฏขึ้น ใหไปที่ 
คอมพิวเตอร (คอมพิวเตอรของฉัน) 

(Windows® 8: คลิก  (File Explorer) 
บนแถบงาน จากนั้นไปที่ คอมพิวเตอร 
(พีซีเคร่ืองนี้)) ดับเบิลคลิกที่ไอคอนซีดีรอม 
จากนั้นดับเบิลคลิกที่ start.exe

 

b ถาหนาจอช่ือรุนปรากฏขึ้น 
ใหคลิกช่ือรุนของคุณ

c ถาหนาจอภาษาปรากฏขึ้น 
ใหคลิกภาษาของคุณ 
เมนูดานบนแผนซีดีรอมจะปรากฏขึ้น
 

d คลิก คูมือสําหรับผูใช

e คลิก คูมือผูใชบน CD-ROM 
ถาหนาจอประเทศปรากฏข้ึน 
ใหเลือกประเทศของคุณ 
เม่ือรายการคูมือผูใชปรากฏข้ึน 
ใหเลือกคูมือที่คุณตองการ

การดูเอกสาร (Macintosh) 1

คุณสามารถดูและดาวนโหลดคูมือผูใชไดจาก 
Brother Solutions Center ที่: 
http://solutions.brother.com/
คลิก Manuals (คูมือ) 
บนหนาช่ือรุนของคุณเพื่อดาวนโหลดเอกสาร

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


บทท่ี 1

4

วิธีการคนหาคําแนะนําในการสแกน 1

มีหลายวิธีที่คุณสามารถสแกนเอกสารได 
คุณสามารถคนหาคําแนะนําไดดังนี้:

คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

 การสแกน

 ControlCenter

 การสแกนเครือขาย

คําแนะนําการใชงาน Nuance™ 
PaperPort™ 12SE

(Windows®)

 คุณสามารถดูคําแนะนําการใชงาน Nuance™ 
PaperPort™ 12SE 
ฉบับเต็มไดจากแท็บวิธีใชในแอพพลิเคชัน 
Nuance™ PaperPort™ 12SE

คูมือผูใช Presto! PageManager

(Macintosh)

หมายเหตุ
ตองดาวนโหลดและติดต้ัง Presto! 
PageManager กอนใชงาน 
(สําหรับคําแนะนําเพิ่มเติม 
โปรดดู การเขาใชงานการสนับสนุนจาก 
Brother (Macintosh) uu หนา 5

 

 คุณสามารถดูคูมือการใชงาน Presto! 
PageManager ฉบับเต็มไดจาก สวน 
วิธีใชในแอพพลิเคชัน Presto! PageManager

วธีิการคนหาคําแนะนาํเกีย่วกบัการต้ังคาเครือขาย

เคร่ืองของคุณสามารถเช่ือมตอกับเครือขายแบบไร
สายหรือเครือขายแบบใชสายได

 คําแนะนําเกี่ยวกับการต้ังคาทั่วไป: 
(uu คูมือการติดต้ังเคร่ืองอยางงาย)

 การเชื อมตอกบัจุดการเขาถึงหรือเราทเตอรไรสา
ยของคุณสนับสนุน Wi-Fi Protected Setup™ 
or AOSS™: 
(uu คูมือซอฟตแวร 
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช)

 ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการต้ังคาเครือขาย: 
(uu คูมือซอฟตแวร 
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช)

วิธีการเขาใชงานสวนคุณ
ลกัษณะขัน้สงูในคูมอืผูใช 1
คุณสามารถดูและดาวนโหลดคูมือนี้ไดจาก 
Brother Solutions Center ที่:

http://solutions.brother.com/

คลิก Manuals (คูมือ) 
บนหนาช่ือรุนของคุณเพื่อดาวนโหลดเอกสาร

Google Cloud Print Guide 
(คําแนะนําการใชงาน Google Cloud Print)1

คูมือนี้มีขอมูลวิธีการต้ังคาเคร่ืองพิมพ Brother 
จากบัญชี Google และใชบริการ Google Cloud 
Print™ ในการพิมพผานอินเทอรเน็ต

Mobile Print/Scan Guide for Brother 
iPrint&Scan 
(คาํแนะนําการใชงานการพิมพ/การสแก 
นผาน มอืถือสาํหรับ Brother iPrint&Scan)1

คูมือนี้มีขอมูลที่เปนประโยชนเกี่ยวกับการพิมพจา
กอุปกรณเคล่ือนที่ของคุณและการสแกนจากเคร่ือ
งพิมพ Brother 
ของคุณไปยังอุปกรณเคล่ือนที่ของคุณขณะเชื่อมต
อเครือขาย Wi-Fi

Web Connect Guide 
(คูมือการเช่ือมตอกับเว็บไซต) 1

คูมือนีมี้ขอมูลวธิกีารต้ังคาเครือ่งพิมพ Brother 
เพ่ือการสแกน โหลด 
และดภูาพและไฟลในบางเวบ็ไซตทีมี่บรกิารเหลานี้

http://solutions.brother.com/
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1
การเขาใชงานการสนับส
นุนจาก Brother 
(Windows®) 1

คุณสามารถคนหาขอมูลติดตอทั้งหมดที่จําเปน 
เชน การสนับสนุนผานเว็บ (Brother Solutions 
Center) ในแผนซีดีรอม

 คลิก การสนับสนุนของ Brother ใน 
เมนูบนสุด หนาจอการสนับสนุนของ Brother 
จะปรากฏขึ้น
 

 หากตองการเขาใชงานเว็บไซตของเรา 
(http://www.brother.com/) คลิก โฮมเพจ 
Brother

 หากตองการทราบขาวสารลาสดุและขอมูลสนบั
สนุนผลิตภัณฑ 
(http://solutions.brother.com/) คลิก 
Brother Solutions Center

 หากตองการเย ียมชมเว็บไซตวัสดุการพมิพของแ
ทของ Brother 
(http://www.brother.com/original/) คลิก 
ขอมูลผลิตภัณฑ

 หากตองการเขาใชงาน Brother 
CreativeCenter 
(http://www.brother.com/creativecenter/
) 
เพื่อเขารวมโครงการภาพถายฟรีและดาวนโหล
ดขอมูลที่สามารถพิมพออกได คลิก Brother 
CreativeCenter

 หากตองการกลับไปที่หนาหลัก คลิก 
เมนูบนสุด คลิก ยอนกลับ 
หรือหากเสร็จสิ้นแลว คลิก ออก

การเขาใชงานการสนบัส
นนุจาก Brother 
(Macintosh) 1

คุณสามารถคนหาขอมูลติดตอทั้งหมดที่จําเปน 
เชน การสนับสนนุผานเว็บ

เขาไปที่ Brother Solutions Center ที่ 
http://solutions.brother.com/

http://www.brother.com/
http://solutions.brother.com/
http://www.brother.com/original/
http://www.brother.com/creativecenter/
http://solutions.brother.com/
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ภาพรวมของแผงควบคุม 1

MFC-L8600CDW มีหนาจอแสดงผลแบบ LCD ระบบสมัผัสขนาด 3.7 น้ิว (93.4 มม.) และแผงสมัผัส 
MFC-L8850CDW และ MFC-L9550CDW มีหนาจอแสดงผลแบบ LCD ระบบสมัผัสขนาด 4.85 น้ิว (123.2 มม.) 
และแผงสมัผัส
 

หมายเหตุ
ภาพประกอบของแผงสัมผัสนํามาจาก MFC-L9550CDW

 

1  เคร่ืองอาน NFC (Near Field 

Communication) (MFC-L9550CDW)

คุณสามารถใชการตรวจสอบตัวตนผานบัตรโด
ยแตะบัตร IC บนเคร่ืองอาน NFC 
บนแผงควบคุม

2 หนาจอแสดงผลแบบ LCD 
(จอแสดงผลแบบผลึกเหลว) ระบบสัมผัส

นี่คือหนาจอแสดงผลแบบ LCD ระบบสัมผัส 
คุณสามารถเขาถึงเมนูและตัวเลือกโดยการกด 
เม่ือรายการเหลานั้นถูกแสดงขึ้นบนหนาจอน้ี

1 2
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1

 

 

3 แผงสัมผัส:

  ยอนกลับ

กดปุมเพ่ือยอนกลับไปยังเมนรูะดบักอนหนา

  หนาหลัก

กดเพ่ือยอนกลับสูหนาหลัก 
การต้ังคาจากโรงงานจะแสดงวนัทีแ่ละเวลา 
แตคุณสามารถเปล่ียนการต้ังคาเริม่ตนของห
นาจอหลักได (ดู การตั้งคาหนาจอพรอม 
uu หนา 12)

  ยกเลิก

กดเพือ่ยกเลิกการทํางาน

 แปนกดหมายเลข

กดตัวเลขบนแผงสัมผัสเพื่อตอเลขหมายโ
ทรศัพทและโทรสาร 
หรือเพื่อใสเลขจํานวนสําเนา

4  เปด/ปดเคร่ือง

กด  เพื่อเปดเคร่ือง

กดคาง  เพื่อปดเคร่ือง 

หนาจอแสดงผลแบบ LCD 
ระบบสัมผัสจะแสดง Shutting Down 
(กําลังปดเคร่ือง) 
และคางไวเชนนั้นเปนเวลาไมกี่วินาที 
กอนที่จะปดไป

5

ไฟแสดงสถานะ Wi-Fi จะติดเม่ือเครื่อง 
Brother 
ของคุณเช่ือมตอกับจุดการเขาถึงแบบไรสาย

3 4

5
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หนาจอแสดงผลแบบ LCD ระบบสัมผัส 1

คุณสามารถเลือกประเภทหนาจอหลักไดสามประเภท เม่ือหนาจอหลักแสดงขึ้น 
คุณสามารถเปล่ียนหนาจอที่แสดงไดโดยการปดนิ วไปทางซายหรือทางขวา หรือโดยกด d หรือ c

หนาจอตอไปนี้จะแสดงสถานะของ เคร่ือง เม่ือเครื่องอยูในสถานะวาง

 หนาจอหลัก

หนาจอหลักจะแสดงวันท่ีและเวลา 
และใหมีการเขาถงึการต้ังคาโทรสาร การทําสําเนา การสแกน 
Wi-Fi ระดับผงหมึก (โทนเนอร) 
และหนาจอการต้ังคาและ หนาจอทางลัด

เมื่อหนาจอหลักแสดงขึ้น เคร่ืองจะอยูในโหมดพรอม เมื่อ 
Secure Function Lock 1 เปดขึ้น จะมีไอคอนแสดงขึ้น 
เมื่อเปดใชงาน Active Directory Authentication 1 
แผงควบคุมของเคร่ืองจะถูกล็อค

1
uu คูมอืขัน้สูงสําหรับผูใช.

 หนาจอ More1

หนาจอ More1 
ใหการเขาถึงหนาจอทางลัดและคุณสมบัติเพ่ิมเติม เชน 
การพิมพแบบมีการรักษาความปลอดภัย ทางลัดผานเว็บ 
และแอพ

 หนาจอ More2

หนาจอ More2 ใหการเขาถึงหนาจอทางลัดและเมนู USB

1 2

56

3 4

2

9876

3 4

2

106

3 4
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1
หมายเหตุ
การปดนิ้วเปนวิธีการสั่งการโดยผูใชบนจอสัมผั
สวิธีหนึ่งที่ทําไดโดยการลูบนิ้วผานหนาจอเพ ื่อ
แสดงหนาถัดไปหรือรายการถัดไป
 

 

1 โหมด:

 Fax (โทรสาร)

ใหคุณเขาถึงโหมดโทรสาร

 Copy (สําเนา)

ใหคุณเขาถึงโหมดสําเนา

 Scan (สแกน)

ใหคุณเขาถึงโหมดสแกน

2  (การตั้งคา Wi-Fi)

ตัวบงช้ีสี่ระดับบนหนาจอโหมดพรอม 
แสดงความแรงของสัญญาณไรสายในปจจุบัน 
หากคุณใชการเช่ือมตอเครือขายแบบไรสาย

คุณสามารถกําหนดการต้ังคาไรสายไดโดยการ

กด  (สําหรับขอมูลเพิ่มเติม 

uu คูมือซอฟตแวร 
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช)

3  (Toner ผงหมึก (โทนเนอร))

ดอูายกุารใชงานท่ีเหลอืของผงหมกึ (โทนเนอร)

กดเพ่ือเขาถงึเมน ูToner (ผงหมึก (โทนเนอร))

หมายเหตุ
อายุการใชงานที่เหลือของผงหมึก (โทนเนอร) 
จะแตกตางกันไปตามชนิดของเอกสารที่พิมพแ
ละการใชงานของผูใช
 

4  (Settings (การตั้งคา))

กดเพื่อเขาถึงการต้ังคาหลัก 
(สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ดู หนาจอการตั้งคา 
uu หนา 11)

5 วันที่และเวลา

ดูวันที่และเวลาที่ต้ังคาใหกับเคร่ือง

6  (Shortcuts (ทางลัด))

กดเพื่อต้ังคาทางลัด

คุณสามารถทําสําเนา สแกน สงโทรสาร 
และเช่ือมตอเขากับบริการทางเว็บไดโดยใชกา
รต้ังคาที่ต้ังเปนทางลัด

หมายเหตุ
 

มีแท็บทางลัดใหใชไดแปดแท็บ 
คุณสามารถตั้งคาไดสูงสุดหกทางลัดในแท็บท
างลัดแตละแท็บ และสรางทางลัดไดสูงสุด 48 
ทางลัด
 

7 Secure Print 
(การพิมพแบบมีการรักษาความปลอดภัย)

ใหคุณเขาถึงเมนูการพิมพแบบปลอดภัย

    

0 สูงสุด



บทท่ี 1

10

8 Web (เว็บ)

กดเพื่อเช่ือมตอเคร่ือง Brother 
เขากับบริการอินเทอรเน็ต 
(สําหรับขอมูลเพิ่มเติม 
uu คูมือการเช่ือมตอกับเว็บไซต)

9 Apps (แอพ)

ผูใหบริการอาจเพิม่เติมแอพ 
และ/หรือเปล่ียนช่ือแอพได 
ภายหลังจากที่เอกสารฉบับนี้ไดรับการเผยแพร 
(สําหรับขอมูลเพิ่มเติม 
uu คูมือการเช่ือมตอกับเว็บไซต)

10 USB  

กดเพื่อเขาถึงเมนูการพิมพโดยตรงและการสแ
กนไปยัง USB

11 โทรสารใหม

เม่ือ Fax Preview 
(การเรียกดูตัวอยางโทรสาร) ถูกต้ังคาเปน On 
(เปด) 
คุณสามารถเห็นจํานวนโทรสารใหมที่คุณไดรับ
ซ่ึงอยูในหนวยความจํา
 

12 ไอคอนคําเตือน 
 

ไอคอนคําเตือน  
จะปรากฏเม่ือมีขอผิดพลาดหรือขอความการซ
อมบํารุง กด Detail (รายละเอียด) 
เพื่อแสดงขอความ จากนั้นกด  
เพื่อกลับสูโหมดพรอม

สําหรับรายละเอียด 
ดูที่ ขอความแสดงความผิดพลาดและขอความ
แจงการบํารุงรักษา uu หนา 126

หมายเหตุ
• ผลิตภัณฑนี้ใชแบบอักษรของ ARPHIC 

TECHNOLOGY CO.,LTD.

• มีการใชงาน MascotCapsule UI Framework 
และ MascotCapsule Tangiblet ที่พัฒนาโดย 
HI CORPORATION MascotCapsule 
เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ HI 
CORPORATION ในญ่ีปุน

 

11

12
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1

หนาจอการตั้งคา 1

จอสมัผัสจะแสดง การตัง้คาเครือ่ง เม่ือคณุกด 

คุณสามารถตรวจสอบและเขาถึงการต้ังคาของเครื 
องทั้งหมดไดจากหนาจอตอไปนี้
 

1 Toner ผงหมึก (โทนเนอร)

ดอูายกุารใชงานท่ีเหลอืของผงหมกึ (โทนเนอร)

กดเพือ่เขาถงึเมนู Toner (ผงหมึก (โทนเนอร))

2 โหมดการรับ

ดูโหมดการรับปจจุบัน

 Fax (โทรสาร)

 Fax/Tel (โทรสาร/โทรศัพท)

 External TAD 
(อุปกรณตอบรับโทรศัพทภายนอก (TAD))

 Manual (ดวยตนเอง)

หมายเหตุ
เม่ือคุณสมบัติเสียงเรียกที่แตกตางเปดใชงาน 
จอสัมผัสจะแสดง D/R (สําหรับขอมูลเพิ่มเติม 
ดู เสียงเรียกที่แตกตาง uu หนา 55 หรือ 
เสียงเรียกที่แตกตาง uu หนา 55)
 

3 Network (เครือขาย)

กดเพื่อต้ังคาการเช่ือมตอเครือขาย

ตัวบงช้ีสี่ระดับบนหนาจอแสดงความแรงของสั
ญญาณไรสายในปจจุบัน 
หากคุณใชการเช่ือมตอเครือขายแบบไรสาย

4  (Date & Time (วันที่และเวลา))

ดูวันที่และเวลา

กดเพื่อเขาถึงเมนู Date & Time 
(วันที่และเวลา)

5 Fax Preview 
(การเรียกดูตัวอยางโทรสาร)

ดูสถานะในการเรียกดูตัวอยางโทรสาร

กดเพือ่เขาถึงการตัง้คาการเรยีกดตูวัอยางโทรสาร

6 All Settings (การต้ังคาทั้งหมด)

กดเพื่อเขาถึงเมนูการตั้งคาแบบเต็ม

7 Tray Setting (การตั้งคาถาด)

ดูขนาดกระดาษที่เลือก 
กดเพื่อเปล่ียนการต้ังคาขนาดและชนิดกระดา
ษ หากจําเปน

8 Wi-Fi Direct  

กดเพือ่ตัง้คาการเช่ือมตอเครอืขาย Wi-Fi Direct™

1

5

8 7 6

3 42



บทท่ี 1

12

การตั้งคาหนาจอพรอม 1

ต้ังคาหนาจอพรอมเปน Home (หนาหลัก), More1 
หรือ More2

เม่ือเครื่องของคุณวางงาน หรือเม่ือคุณกด  
จอสัมผัสจะกลับสูหนาจอที่คุณต้ังคา

a กด 

b กด All Settings (การต้ังคาทั้งหมด)

c ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
General Setup (การต้ังคาทั่วไป)

d กด General Setup (การต้ังคาทั่วไป)

e ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Button Settings (การต้ังคาปุม)

f กด Button Settings (การตั้งคาปุม)

g กด Home Button Settings 
(การตั้งคาปุมหนาหลัก)

h กด Home (หนาหลัก), More1 หรือ More2

i กด 
เคร่ืองจะกลับสูหนาจอหลักที่คุณเลือก

การทํางานพื้นฐาน 1

ใชนิ้วของคุณกดบนจอสัมผัสเพือ่สั่งการ 
เพื่อแสดงและเขาถึงเมนูหรือตัวเลือกบนหนาจอทั้
งหมด ปดนิ้วไปทางซาย ขวา ขึ้น ลง หรือกด d c 
หรือ a b เพื่อเล่ือนผานหนาจอ

ขอควรจํา
หามกดหนาจอดวยวัตถุแหลมคม 
เชนปากกาหรือสไตลัส 
เพราะอาจทําใหเคร่ืองเสียหายได

 

ขั้นตอนตอไปนี้จะอธิบายวิธีการเปล่ียนการตั้งคาใ
นเคร่ือง 
ในตัวอยางนี้การตั้งคาแบคไลทของจอสัมผัสถูกเป
ล่ียนจาก Light (สวาง) เปน Med (ปานกลาง)

a กด 

b กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

c ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
General Setup (การตั้งคาทั่วไป)
 

d กด General Setup (การตั้งคาทั่วไป)

e ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
LCD Settings (การต้ังคา LCD)
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1

f กด LCD Settings (การต้ังคา LCD)

g กด Backlight (แบคไลท)
 

h กด Med (ปานกลาง)
 

หมายเหตุ
กด  เพื่อยอนกลับไปยังระดับกอนหนา

 

i กด 

การต้ังคาทางลัด 1

คุณสามารถเพิ่มการต้ังคาโทรสาร สําเนา สแกน 
และการเชื่อมตอเว็บ 
ที่คุณใชบอยที่สุดไดโดยการเพิ่มรายการเหลานี้เป
นทางลัด 
หลังจากนั้นคุณสามารถเรียกดูและใชงานการต้ังค
าเหลานี้ไดอยางรวดเร็วและงายดาย 
คุณสามารถเพิ่มไดสูงสุด 48 ทางลัด

การเพิ่มทางลัดการทําสําเนา 1

การตั้งคาตอไปนีส้ามารถนํามารวมในทางลัดการท
ำสําเนาได

 Quality (คุณภาพ)

 Enlarge/Reduce (ขยาย/ยอ)

 Density (ความเขม)

 Contrast (ความคมชัด)

 Stack/Sort (ซอน/เรียง)

 Page Layout (โครงหนา)

 Colour Adjust (ปรับสี)

 2-sided Copy (สําเนา 2 ดาน)

 2-sided Copy Page Layout 
(โครงหนาสําเนา 2 ดาน) (MFC-L8850CDW 
และ MFC-L9550CDW)

 Tray Use (การใชถาด)

 Remove Background Colour 
(ลบสีพื้นหลัง)

a กด 

b กดแท็บจาก 1 ถึง 8

c กด  ตรงที่คุณยังไมไดเพิ่มทางลัด

d กด Copy (สําเนา)

e อานขอมูลบนจอสัมผัส 
จากนั้นยืนยันโดยการกด OK (ตกลง)

f ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b 
เพื่อแสดงการต้ังคาลวงหนาของสําเนา 
จากนั้นกดการต้ังคาลวงหนาที่คุณตองการ
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g ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b 
เพื่อแสดงการตั้งคาที่มี 
จากนั้นกดการต้ังคาใหมของคุณ

h ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b 
เพื่อแสดงตัวเลือกที่มีสําหรับการต้ังคานั้น 
จากนั้นกดตัวเลือกที่คุณตองการ
ทําซํ้าขั้นตอน g และ h 
จนกระทั่งคุณเลือกการตั้งคาทั้งหมดสําหรับ
ทางลัดนั้น

i เม่ือคุณเปล่ียนแปลงการต้ังคาเสร็จแลว กด 
Save as Shortcut (บันทึกเปนทางลัด)

j อานและยืนยันรายการการต้ังคาที่คุณเลือก 
จากนั้นกด OK (ตกลง)

k ใสชื อทางลัดโดยใชแปนพมิพบนจอสมัผสัขอ
งเคร่ือง 
(หากตองการความชวยเหลือในการปอนตัวอั
กษร ดูที่ การใสขอความ uu หนา 231)
กด OK (ตกลง)

l กด OK (ตกลง) เพื่อบันทึกทางลัดของคุณ

การเพิ่มทางลัดโทรสาร 1

การตัง้คาตอไปนี้สามารถนํามารวมในทางลดัโทรสารได

 Address (ที่อยู)

 Fax Resolution (ความละเอียดโทรสาร)

 2-sided Fax (โทรสาร 2 ดาน)
(MFC-L8850CDW และ MFC-L9550CDW)

 Contrast (ความคมชัด)

 Broadcasting (การกระจายสัญญาณ)

 Real Time TX (การสงสัญญาณแบบทันที)

 Coverpage Setup (การตั้งคาหนาปก)

 Overseas Mode 
(โหมดการสงโทรสารไปยังตางประเทศ)

 Glass Scan Size (ขนาดกระจกสแกน)

a กด 

b กดแท็บจาก 1 ถึง 8

c กด  ตรงที่คุณยังไมไดเพิ่มทางลัด

d กด Fax (โทรสาร)

e อานขอมูลบนจอสัมผัส 
จากนั้นยืนยันโดยการกด OK (ตกลง)

f ใสหมายเลขโทรสารหรอืโทรศัพทโดยใชแปน
ตัวเลขบนแผงสัมผัส สมุดที่อยู 
หรือประวัติการโทร บนจอสัมผัส 
เม่ือคุณดําเนินการเสร็จแลว ไปที่ขั้นตอน g

หมายเหตุ
• คณุสามารถใสหมายเลขโทรสารไดสูงสุด 20 หลกั

• ถาทางลัดนั้นใชเพื่อการกระจายสัญญาณ กด 
Options (ตัวเลือก) และเลือก 
Broadcasting (การกระจายสัญญาณ) 
ในขั้นตอน h 
กอนที่จะใสหมายเลขโทรสารหรือโทรศัพทใน
ขั้นตอน f

• คุณสามารถใสหมายเลขโทรสารไดสูงสุด 20 
หลักถาทางลัดนั้นใชสําหรับการกระจายสัญญา
ณ 
สามารถใสหมายเลขโทรสารโดยเปนการรวมกั
นแบบใดก็ไดของหมายเลขกลุมจากสมุดที่อยู 
หมายเลขโทรสารหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งจ
ากสมุดที่อยู หรือใสหมายเลขดวยตนเอง 
(uu คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช)

• เม่ือคณุใสหมายเลขโทรสารในทางลดั 
หมายเลขนั้นจะถูกเพิม่ไปยังสมุดทีอ่ยูโดยอัตโนมัต ิ
ชือ่ในสมุดทีอ่ยูจะเปนชือ่ทางลดัตามดวยหมายเลข
ลําดบั

 

g กด Options (ตัวเลือก)

h ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b 
เพื่อแสดงการตั้งคาที่มี 
จากนั้นกดการต้ังคาใหมของคุณ

i กดตัวเลือกที่คุณตองการ
ทําซํ้าขั้นตอน h และ i 
จนกระทั่งคุณเลือกการต้ังคาทั้งหมดสําหรับ
ทางลัดนั้น
กด OK (ตกลง)

j เม่ือคุณเปล่ียนแปลงการต้ังคาเสร็จแลว กด 
Save as Shortcut (บันทึกเปนทางลัด)

k อานและยืนยันรายการการตั้งคาที่คุณเลือก 
จากนั้นกด OK (ตกลง)
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1

l ใสชื อทางลัดโดยใชแปนพมิพบนจอสมัผสัขอ
งเคร่ือง 
(หากตองการความชวยเหลือในการปอนตัวอั
กษร ดูที่ การใสขอความ uu หนา 231)
กด OK (ตกลง)

m กด OK (ตกลง) เพื่อบันทึกทางลัดของคุณ

การเพิ่มทางลัดการสแกน 1

การตั งคาตอไปน ีสามารถนาํมารวมในทางลดัการสแกนได

to USB (ไปยัง USB)

 2-sided Scan (สแกน 2 ดาน) 
(MFC-L8850CDW และ MFC-L9550CDW)

 Scan Type (ประเภทสแกน)

 Resolution (ความละเอียด)

 File Type (ประเภทไฟล)

 Glass Scan Size (ขนาดกระจกสแกน)

 File Name (ช่ือไฟล)

 File Size (ขนาดไฟล)

 Remove Background Colour 
(ลบสีพื้นหลัง)

to E-mail Server (ไปยังเซิรฟเวอรอีเมล) 
(MFC-L8600CDW รองรับเฉพาะ 
หลังจากดาวนโหลด IFAX แลวเทานั้น)

 Address (ที่อยู)

 2-sided Scan (สแกน 2 ดาน) 
(MFC-L8850CDW และ MFC-L9550CDW)

 Scan Type (ประเภทสแกน)

 Resolution (ความละเอียด)

 File Type (ประเภทไฟล)

 Glass Scan Size (ขนาดกระจกสแกน)

 File Size (ขนาดไฟล)

to OCR (ไปยัง OCR) / to File (ไปยังไฟล) / to 
Image (ไปยังภาพ) / to E-mail (ไปยังอเีมล)

 เลือกเคร่ืองพีซี

to FTP/SFTP (ไปยัง FTP/SFTP) / to Network 
(ไปยังเครอืขาย)

 ช่ือโพรไฟล

a กด 

b กดแท็บจาก 1 ถึง 8

c กด  ตรงที่คุณยังไมไดเพิ่มทางลัด

d กด Scan (สแกน)

e ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b 
เพื่อแสดงชนิดของการสแกนท่ีคุณตองการ 
จากนั้นกดรายการดังกลาว

f ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:

 หากคุณกด to USB (ไปยัง USB) 
อานขอมูลบนจอสัมผัส จากนั้นกด OK 
(ตกลง) เพื่อยืนยัน ไปยังขั้นตอน i

 หากคุณกด to E-mail Server 
(ไปยังเซิรฟเวอรอีเมล) 
อานขอมูลบนจอสัมผัส จากนั้นกด OK 
(ตกลง) เพื่อยืนยัน ไปยังขั้นตอน g

 หากคุณกด to OCR (ไปยัง OCR), to 
File (ไปยังไฟล), to Image 
(ไปยังภาพ) หรือ to E-mail 
(ไปยังอีเมล) อานขอมูลบนจอสัมผัส 
จากนั้นกด OK (ตกลง) เพื่อยืนยัน 
ไปยังขั้นตอน h

 หากคุณกด to FTP/SFTP (ไปยัง 
FTP/SFTP) หรือ to Network 
(ไปยังเครือขาย) อานขอมูลบนจอสัมผัส 
จากนั้นกด OK (ตกลง) เพื่อยืนยัน

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b 
เพื่อแสดงการตั้งคาช่ือโพรไฟล 
จากนั้นกดรายการนั้น

กด OK (ตกลง) 
เพื่อยืนยันช่ือโพรไฟลที่คุณเลือก 
ไปยังขั้นตอน n

หมายเหตุ
เพื่อเพิ่มทางลัดสําหรับ to FTP/SFTP 
(ไปยัง FTP/SFTP) และ to Network 
(ไปยังเครือขาย) 
คุณจะตองเพิ่มช่ือโพรไฟลนั้นไวกอน
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g ทําอยางใดอยางหนึง่ตอไปนี้:

 เพื่อใสที่อยูอีเมลดวยตนเอง กด 
Manual (ดวยตนเอง) 
ใสที่อยูอีเมลโดยใชแปนพิมพบนจอสัมผั
สของเคร่ือง 
(หากตองการความชวยเหลือในการปอน
ตัวอักษร ดูที่ การใสขอความ 
uu หนา 231)

กด OK (ตกลง)

 เพื่อใสที่อยูอีเมลจาก Address Book 
(สมุดที่อยู) กด Address Book 
(สมุดที่อยู) ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a 
หรือ b เพื่อแสดงอีเมลที่คุณตองการ 
จากนั้นกดที่รายการนั้น

กด OK (ตกลง)

หลังจากคุณยืนยันที่อยูอีเมลท่ีคุณใส กด OK 
(ตกลง) ไปยังขั้นตอน i

หมายเหตุ
กด Detail (รายละเอียด) 
เพื่อดูรายการที่อยูที่คุณเคยใส

 

h ทําอยางใดอยางหนึง่ตอไปนี้:

 เมื อเครื องเชื อมตอกบัคอมพวิเตอรโดยใช
การเช่ือมตอ USB

กด OK (ตกลง) 
เพื่อยืนยันวาไดเลือกช่ือเครื่องพีซีเปน 
USB แลว ไปยังขั้นตอน n

 เม่ือเคร่ืองเชื่อมตอเขากับเครือขาย

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b 
เพื่อแสดงช่ือเครื่องพีซี 
จากนั้นกดรายการนั้น กด OK (ตกลง) 
เพื่อยืนยันช่ือเคร่ืองพีซีที่คุณเลือก 
ไปยังขั้นตอน n

i กด Options (ตัวเลือก)

j ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b 
เพื่อแสดงการตั้งคาที่มี 
จากนั้นกดการต้ังคาใหมของคุณ

k ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b 
เพื่อแสดงตัวเลือกที่มีสําหรับการต้ังคานั้น 
จากนั้นกดตัวเลือกที่คุณตองการ
ทําซํ้าขั้นตอน j และ k 
จนกระทั่งคุณเลือกการต้ังคาทั้งหมดสําหรับ
ทางลัดนั้น
กด OK (ตกลง)

l ทบทวนการต้ังคาที่คุณเลือก

 ถาคุณตองการทาํการเปลี ยนแปลงเพ ิมเติม
 ใหกลับสูขั้นตอน i

 ถาคุณเปล่ียนแปลงจนพอใจแลว กด 
Save as Shortcut 
(บันทึกเปนทางลัด)

m ทบทวนการต้ังคาของคุณบนจอสัมผัส 
จากนั้นกด OK (ตกลง)

n ใสชื อทางลัดโดยใชแปนพมิพบนจอสมัผสัขอ
งเคร่ือง 
(หากตองการความชวยเหลือในการปอนตัวอั
กษร ดูที่ การใสขอความ uu หนา 231)
กด OK (ตกลง)

o อานขอมูลบนจอสัมผัส จากนั้นกด OK 
(ตกลง) เพื่อบันทึกทางลัดของคุณ
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1

การเพ่ิมทางลัดการเช่ือมตอผานเว็บ 1

การต้ังคาสําหรับบริการที่สามารถรวมในทางลัดกา
รเช่ือมตอผานเว็บได มีดังนี้:

 Skydrive®

 Box

 Picasa Web Albums™

 Google Drive™

 Flickr®

 Facebook

 Evernote®

 Dropbox

หมายเหตุ
• บรกิารผานเวบ็อาจถกูเพิม่ และ/หรอื 
ชือ่บรกิารอาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยผูใหบรกิารไ
ดภายหลงัจากทีเ่อกสารฉบบัน้ีไดรบัการเผยแพร 

• เพื่อเพิ่มทางลัดการเช่ือมตอผานเว็บ 
คุณจะตองมีบญัชีกับบริการที่ตองการ 
(สําหรับขอมูลเพิ่มเติม 
uu คูมือการเช่ือมตอกับเว็บไซต)

 

a กด 

b กดแท็บจาก 1 ถึง 8

c กด  ตรงที่คุณยังไมไดเพิ่มทางลัด

d กด Web (เว็บ)

e หากขอมูลเก ียวกบัการตั งคาการเชื อมตออนิเท
อรเน็ตถูกแสดงขึ้น 
ใหอานขอมูลและยืนยันโดยกด OK (ตกลง)

หมายเหตุ
ในบางคร้ัง 
ขอมูลการปรับปรุงหรือขอความประกาศเกี่ยวกั
บคุณลักษณะของเครื่องอาจแสดงขึ้นบนหนาจ
อสัมผัส

อานขอมูลดังกลาว แลวกด OK (ตกลง)
 

f ปดนิ้วไปทางซายหรือขวา หรือกด d หรือ c 
เพื่อแสดงบริการที่มี 
จากนั้นกดบริการที่คุณตองการ

g กดที่บัญชีของคุณ
ถาบัญชนีัน้ตองใส PIN code ใหใส PIN code 
สาํหรบับัญชนีัน้โดยใชแปนพิมพบนจอสมัผสั
ของเครือ่ง
กด OK (ตกลง)

h กดฟงกช่ันที่คุณตองการ

หมายเหตุ
สามารถกําหนดฟงกช่ันไดแตกตางกันไป 
โดยข้ึนกับบริการที่เลือก

 

i อานและยืนยันรายการฟงช่ันที่คุณเลือก 
จากนั้นกด OK (ตกลง)

j ใสช่ือทางลัดโดยใชแปนพิมพบนจอสัมผัส 
(สําหรับความชวยเหลือในการปอนตัวอักษร 
ดูที่ การใสขอความ uu หนา 231)
กด OK (ตกลง)

k กด OK (ตกลง) เพื่อบันทึกทางลัดของคุณ
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การเพิ่มทางลัดแอพ 1

การต้ังคาสําหรับบริการที่สามารถรวมในทางลัดแอ
พได มีดังนี้:

 NoteScan

 Outline&Scan

 Outline&Copy

หมายเหตุ
บรกิารผานเว็บอาจถูกเพิม่ และ/หรอื 
ชือ่บรกิารอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยผูใหบรกิารไ
ดภายหลังจากทีเ่อกสารฉบับน้ีไดรบัการเผยแพร 

 

a กด 

b กดแท็บจาก 1 ถึง 8

c กด  ตรงที่คุณยังไมไดเพิ่มทางลัด

d กด Apps (แอพ)

e หากขอมูลเก ียวกบัการตั งคาการเชื อมตออนิเท
อรเน็ตถูกแสดงขึ้น 
ใหอานขอมูลและยืนยันโดยกด OK (ตกลง)

หมายเหตุ
ในบางคร้ัง 
ขอมูลการปรับปรุงหรือขอความประกาศเกี่ยวกั
บคุณลักษณะของเครื่องอาจแสดงขึ้นบนหนาจ
อสัมผัส

อานขอมูลดังกลาว แลวกด OK (ตกลง)
 

f ปดนิ้วไปทางซายหรือขวา หรือกด d หรือ c 
เพื่อแสดงแอพที่มี 
จากนั้นกดแอพที่ตองการของคุณ

g กดที่บัญชีของคุณ
ถาบัญชนีัน้ตองใส PIN code ใหใส PIN code 
สาํหรบับัญชนีัน้โดยใชแปนพิมพบนจอสมัผสั
ของเครือ่ง
กด OK (ตกลง)

h กดแอพที่คุณตองการ

i อานและยืนยันรายการแอพที่คุณเลือก 
จากนั้นกด OK (ตกลง)

j ใสชื อทางลัดโดยใชแปนพมิพบนจอสมัผสัขอ
งเคร่ือง 
(สําหรับความชวยเหลือในการปอนตัวอักษร 
ดูที่ การใสขอความ uu หนา 231)
กด OK (ตกลง)

k กด OK (ตกลง) เพื่อบันทึกทางลัดของคุณ

การเปล่ียนแปลงทางลัด 1

คุณสามารถเปล่ียนการต้ังคาในทางลัดได

หมายเหตุ
คุณไมสามารถเปล่ียนแปลงทางลัดการเชื่อมต
อผานเว็บ ถาคุณตองการเปล่ียนแปลงทางลัด 
คุณจะตองลบทางลัดนั้น 
จากนั้นจึงเพิ่มทางลัดใหม

(สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูที่ การลบทางลัด 
uu หนา 19 และ 
การเพิ่มทางลัดการเชื่อมตอผานเว็บ 
uu หนา 17)

 

a กด 

b กดแท็บจาก 1 ถึง 8 
เพื่อแสดงทางลัดที่คุณตองการเปล่ียน

c กดทางลัดที่คุณตองการ 
การตั้งคาสําหรับทางลัดที่คุณเลือกจะถูกแส
ดงขึ้น

d เปลี ยนการต ังคาสาํหรับทางลัดท ีคุณเลือกในข ั
นตอน c (สําหรับขอมูลเพิ่มเติม 
ดู การต้ังคาทางลัด uu หนา 13)

e เม่ือคุณเปล่ียนแปลงการต้ังคาเสร็จแลว กด 
Save as Shortcut (บันทึกเปนทางลัด)

f กด OK (ตกลง) เพื่อยืนยัน

g ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:

 เพื่อเขียนทับทางลัด กด Yes (ใช) 
ไปยังขั้นตอน i

 หากคุณไมตองการเขียนทับทางลัด กด 
No (ไม) เพื่อใสช่ือทางลัดใหม 
ไปยังขั้นตอน h
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1
h เพื่อสรางทางลัดใหม กดคาง  

เพื่อลบช่ือปจจุบัน 
จากนั้นปอนช่ือใหมโดยใชแปนพิมพบนจอสั
มผัสของเคร่ือง 
(หากตองการความชวยเหลือในการปอนตัวอั
กษร ดูที่ การใสขอความ uu หนา 231)
กด OK (ตกลง)

i กด OK (ตกลง) เพื่อยืนยัน

การแกไขช่ือทางลัด 1

คุณสามารถแกไขช่ือทางลัดได

a กด 

b กดแท็บจาก 1 ถึง 8 
เพื่อแสดงทางลัดที่คุณตองการ

c กด 

หมายเหตุ

คุณยังสามารถกด , All Settings 

(การต้ังคาทั้งหมด) และ Shortcut 
Settings (การตั้งคาทางลัด)

 

d กดทางลัด

e กด Edit Shortcut Name (แกไขชือ่ทางลดั)

f เพื่อแกไขช่ือ กดคาง  เพื่อลบช่ือปจจุบนั 
จากนั้นใสช่ือใหมโดยใชแปนพมิพบนจอสัม
ผัสของเคร่ือง 
(หากตองการความชวยเหลือในการปอนตัวอั
กษร ดูที่ การใสขอความ uu หนา 231)
กด OK (ตกลง)

การลบทางลัด 1

คุณสามารถลบทางลัดได

a กด 

b กดแท็บจาก 1 ถึง 8 
เพื่อแสดงทางลัดที่คุณตองการ

c กด 

หมายเหตุ

คุณยังสามารถกด , All Settings 

(การตั้งคาทั้งหมด) และ Shortcut 
Settings (การตั้งคาทางลัด)

 

d กดทางลัด

e กด Delete (ลบ) 
เพื่อลบทางลัดที่คุณเลือกในขั้นตอน d

f กด Yes (ใช) เพื่อยืนยัน

การเรียกดูทางลัด 1

การตั้งคาทางลัดจะถูกแสดงบนหนาจอทางลัด 
เพื่อเรียกดูทางลัด ใหกดที่ช่ือทางลัด



บทท่ี 1

20

ต้ังคาวันท่ีและเวลา 1

จอสัมผัสจะแสดงวันที่และเวลา 
คุณยังสามารถเพิ่มวันที่และเวลาปจจุบันใหแก โทร
สารแตละรายการที่คุณสงโดยตั้งคารหัสประจําเครื่
อง (ดู ใสขอมูลสวนบุคคล (รหัสประจําเคร่ือง) 
uu หนา 20)

a กด 

b กด 

c กด Date (วันที่)

d ใสเลขสองหลักสดุทายของปโดยใชตัวเลขบน
จอสัมผัส และกด OK (ตกลง)
 

(เชน ปอน 1, 4 สําหรับ 2014)

e ใสเลขสองหลักของเดือนโดยใชตัวเลขบนจอ
สัมผัส และกด OK (ตกลง)

f ใสเลขสองหลักของวันโดยใชตัวเลขบนจอสมั
ผัส และกด OK (ตกลง)

g กด Time (เวลา)

h ใสเวลาในรูปแบบ 24 
ช่ัวโมงโดยใชตัวเลขบนจอสัมผัส และกด OK 
(ตกลง)

i กด 

ใสขอมูลสวนบุคคล 
(รหัสประจําเคร่ือง) 1

กําหนดรหัสประจําเคร่ือง 
หากคุณตองการใหวันที่และเวลาปรากฏบนโทรสา
รแตละรายการที่คุณสง

a กด 

b กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

c ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Initial Setup (การตั้งคาเบื้องตน)
กด Initial Setup (การตั้งคาเบื้องตน)

d ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Station ID (รหัสประจําเคร่ือง)
กด Station ID (รหัสประจําเคร่ือง)

e กด Fax (โทรสาร)

f ใสหมายเลขโทรสาร (สงูสดุ 20 ตวั) 
โดยใชตวัเลขบนจอสมัผสั และกด OK (ตกลง)

g กด Tel (โทรศัพท)

h ใสหมายเลขโทรศพัท (สงูสดุ 20 ตวั) 
โดยใชตวัเลขบนจอสมัผสั และกด OK (ตกลง) 
ถาหมายเลขโทรศัพทและโทรสารเปนหมายเล
ขเดยีวกนั ใหปอนหมายเลขเดิมอกีครั้ง

i กด Name (ช่ื อ)

j ใชจอสัมผัสเพื่อปอนช่ือของคุณ (สูงสุด 20 
ตัวอักษร) จากนั้นกด OK (ตกลง)
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1
หมายเหตุ
• ในการปอนตัวเลขหรืออักขระพิเศษ กด 

 ซํ้าๆ 
จนกระทั่งอักขระที่คุณตองการปอนจะปรากฏข้ึ
น จากนั้นกดอักขระที่คุณตองการ

• ถาคณุใสตวัอักษรไมถกูตอง 
และคณุตองการเปลีย่นตวัอักษรน้ัน กด d หรอื c 
เพือ่ยายเคอรเซอรไปยงัตวัอักษรทีไ่มถกูตองน้ัน 
แลวกด 

• ในการใสเวนวรรค ใหกด Space (เวนวรรค)

• สําหรับรายละเอียด ดูที่ การใสขอความ 
uu หนา 231

 

k กด 

การต้ังคาระดับความดัง 1

ระดับความดังของเสียงเรียกเขา 1

คณุสามารถเลือกชวงระดบัความดงัของเสยีงเรยีกเขาได

a กด 

b กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

c ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
General Setup (การตั้งคาทั่วไป)

d กด General Setup (การตั้งคาทั่วไป)

e ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Volume (ระดับความดัง)

f กด Volume (ระดับความดัง)

g กด Ring (เสียงเรียกเขา)

h กด Off (ปด), Low (เบา), Med 
(ปานกลาง) หรือ High (ดัง)

i กด 
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ระดับความดังของเสียงปป 1

เม่ือระดับเสียงการใชงานเปด 
เคร่ืองจะสงเสียงปปเม่ือคุณกดปุม 
เกิดความผิดพลาด 
หรือหลังจากที่คุณสงหรือรับโทรสาร 
คุณสามารถเลือกชวงระดับเสียงได

a กด 

b กด All Settings (การต้ังคาทั้งหมด)

c ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
General Setup (การต้ังคาทั่วไป)

d กด General Setup (การต้ังคาทั่วไป)

e ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Volume (ระดับความดัง)

f กด Volume (ระดับความดัง)

g กด Beep (เสียงปป)

h กด Off (ปด), Low (เบา), Med 
(ปานกลาง) หรือ High (ดัง)

i กด 

ระดับความดังของเสียงลําโพง 1

คณุสามารถเลอืกชวงระดบัความดงัของเสียงลาํโพงได

a กด 

b กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

c ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
General Setup (การตั้งคาทั่วไป)

d กด General Setup (การตั้งคาทั่วไป)

e ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Volume (ระดับความดัง)

f กด Volume (ระดับความดัง)

g กด Speaker (ลําโพง)

h กด Off (ปด), Low (เบา), Med 
(ปานกลาง) หรือ High (ดัง)

i กด 
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2
การบรรจุกระดาษและสื่อ
สิ่งพิมพ 2

เคร่ืองสามารถใสกระดาษไดจากถาดกระดาษมาต
รฐาน ถาดกระดาษอเนกประสงค 
หรือถาดกระดาษลางที่เปนอุปกรณเสริม

หมายเหตุ
หากซอฟตแวรแอพพลิเคชนัของคณุสนับสนุนการ
เลือกขนาดกระดาษจากเมนูการพมิพ 
คุณสามารถเลือกขนาดกระดาษไดจากซอฟตแวร 
หากซอฟตแวรแอพพลิเคชนัไมสนับสนุนการเลือ
กขนาดกระดาษ 
คุณสามารถตัง้คาขนาดกระดาษในไดรเวอรเครือ่ง
พมิพ หรอืโดยกดปุมบนจอสมัผสั

 

การบรรจุกระดาษในถาดกระดา
ษมาตรฐานและถาดกระดาษลาง
ที่เปนอุปกรณเสริม 2

คุณสามารถบรรจุกระดาษไดสูงสุด 250 
แผนในถาดกระดาษมาตรฐาน (ถาดที่ 1) 
คุณยังสามารถบรรจุกระดาษไดสูงสุด 500 
แผนในถาดกระดาษดานลางที่เปนอุปกรณเสริม 
(ถาดที่ 2) 
สามารถบรรจุกระดาษไดสูงสุดถึงระดับเคร่ืองหมา
ยแสดงจํานวนกระดาษสูงสุด ( ) 
ทางขวามือของถาดกระดาษ 
(สําหรับกระดาษที่แนะนําใหใช ดู 
กระดาษและสื่อสิ่งพิมพอื่นๆ 
ที่ใชรวมกับเคร่ืองพิมพได uu หนา 34)

การพมิพบนกระดาษธรรมดา 
กระดาษชนิดบาง 
กระดาษรีไซเคิลจากถาดท่ี 1 และถาดท่ี 22

a ดึงถาดใสกระดาษแยกออกจากเครื่อง
 

การบรรจุกระดาษ 2
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b ในขณะทีก่ดคนัปลดแครปรับกระดาษสนํ้ีาเงิน (1) 
ใหเลื่อนปรบัรองนํากระดาษใหพอดีกบักระดาษท ี
คณุใสเขาในถาด 
ตรวจสอบใหแนใจวารองนํายึดอยูในชองเสยีบแน
นดแีลว
 

c คล่ีกองกระดาษ 
เพื่อหลีกเล่ียงกระดาษติดและการปอนกระด
าษผิดพลาด
 

d ใสกระดาษลงในถาดและตรวจสอบใหแนใจวา:

 ใหกระดาษอย ูตำกวาเครื องหมายแสดงจํา
นวนกระดาษสูงสุด ( ) (1) 
เนื่องจากการใสกระดาษในถาดมากเกินไ
ปจะทําใหกระดาษติดได

 ใหกระดาษดานที่จะพิมพควํ่าหนาลง

 แครปรับกระดาษสมัผสักบัดานขางของกระ
ดาษเพือ่ใหปอนกระดาษไดอยางถูกตอง

 

e ใสถาดใสกระดาษกลับเขาในเครื่องใหแนน 
ตรวจสอบใหแนใจวาถาดใสกระดาษถูกใสเข
าไปในเครื่องจนสุดแลว

1

1

1
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2

f ยกแผนรองกระดาษ (1) 
ขึ้นเพือ่ปองกันไมใหกระดาษเลื่อนออกจากถ
าดรองรับเอกสารออกแบบควํ่าหนา 
หรือหยิบกระดาษแตละแผนออกทันทีที่ออก
จากเครื่องพิมพ
 

g สงงานพิมพไปยังเครื่องพมิพ

การบรรจุกระดาษในถาดกระดา
ษอเนกประสงค (ถาด MP) 2

คุณสามารถบรรจุซองจดหมายไดสูงสุดสามซอง 
กระดาษเคลือบมันหนึ่งแผน สื่อสิ่งพิมพพิเศษอ ื่นๆ 
หรือกระดาษธรรมดาสูงสุด 50 แผนในถาด MP 
ใชถาดนี้เพื่อพิมพหรือทําสําเนาบนกระดาษชนิดห
นา กระดาษปอนด ฉลาก ซองจดหมาย 
หรือกระดาษเคลือบมัน 
(สําหรับรายการกระดาษที่แนะนําใหใช 
ดูที่ กระดาษและสื่อสิ่งพิมพอื่นๆ 
ที่ใชรวมกับเคร่ืองพิมพได uu หนา 34)

การพมิพบนกระดาษธรรมดา 
กระดาษชนิดบาง กระดาษรีไซเคิล 
และกระดาษปอนด 
หรือกระดาษเคลือบมันจากถาด MP 2

a เปดถาด MP และคอยๆ เล่ือนลงดานลาง
 

b ดึงแผนรองถาด MP(1) ออกมา 
และเปดแผนรองกระดาษ(2)
 

1

2 1
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c ใสกระดาษลงในถาด MP 
และตรวจสอบใหแนใจวา:

 กระดาษอย ูใตเครื องหมายแสดงจํานวนกร
ะดาษสูงสุด (1)

 ขอบดานบนของกระดาษ 

อยูระหวางลูกศร  และ  (2)

 กระดาษดานท ีจะพมิพตองหงายข ึนโดยใส
ดานหัวกระดาษ (ดานบนของกระดาษ) 
เขาไปกอน

 แครปรับกระดาษสมัผสักบัดานขางของกระ
ดาษเพื่อใหปอนกระดาษไดอยางถูกตอง

 

หมายเหตุ
เม่ือคุณใชกระดาษเคลือบมัน 
ใหใสกระดาษแคเพียงคร้ังละหนึ่งแผนในถาด 
MP เพื่อปองกันกระดาษติด

 

d ยกแผนรองกระดาษข ึนเพ ือปองกนัไมใหกระด
าษเลื่อนออกจากถาดรองรับเอกสารออกแบ
บควํ่าหนา 
หรือหยิบกระดาษแตละแผนออกทันทีที่ออก
จากเคร่ืองพิมพ
 

e สงงานพิมพไปยังเคร่ืองพิมพ

2

1
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2

พิมพบนกระดาษชนิดหนา ฉลาก 
และซองจดหมายจากถาด MP 2

เม่ือฝาครอบดานหลัง 
(ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา) 
ถูกเปดลงมาแลว 
เคร่ืองจะมีเสนทางเคล่ือนที่ของกระดาษจากถาด 
MP ไปยังดานหลังของเคร่ืองเปนเสนตรง 
ใชวิธีการปอนกระดาษและวิธีการนํากระดาษออกวิ
ธีนี้เม่ือคุณตองการพิมพกระดาษชนิดหนา ฉลาก 
หรือซองจดหมาย 
(สําหรับรายการกระดาษที่แนะนําใหใช 
ดูที่ กระดาษและสื่อสิ่งพิมพอื่นๆ 
ที่ใชรวมกับเคร่ืองพิมพได uu หนา 34 และ 
ซองจดหมาย uu หนา 37)

กอนบรรจุกระดาษ 
ใหรีดที่มุมและดานขางของซองจดหมายเพื่อใหซ
องเรียบที่สุดเทาที่ทําได
 

a เปดฝาครอบดานหลัง 
(ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา)
 

b (สําหรับพิมพซองจดหมายเทานั้น)
ดึงคันโยกสีเทาทั้งสองขางลง 
ขางหนึ่งอยูดานซายและอีกขางหนึ่งอยูดาน
ขวาดังที่แสดงในภาพประกอบดานลาง
 

c เปดถาด MP และคอยๆ เล่ือนลงดานลาง
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d ดึงแผนรองถาด MP(1) ออกมา 
และเปดแผนรองกระดาษ(2)
 

e บรรจุกระดาษ ฉลาก 
หรือซองจดหมายลงในถาด MP 
ตรวจสอบใหแนใจวา:

 จํานวนซองจดหมายในถาด MP 
มีจํานวนไมเกินสามซอง

 กระดาษ ฉลาก 
หรือซองจดหมายอยูใตเคร่ืองหมายแสด
งจํานวนกระดาษสูงสุด (1)

 ขอบดานบนของกระดาษ 

อยูระหวางลูกศร  และ  (2)

 กระดาษดานที่จะพิมพตองหงายขึ้น
 

2 1

2

1
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2

f สงงานพิมพไปยังเครื่องพมิพ

หมายเหตุ
• นําซองจดหมายออกทันทีที่พิมพเสร็จแลว 
การปลอยใหซองจดหมายซอนกันอาจทําใหกร
ะดาษติดหรือมวนงอ

• ถาซองจดหมายหรือกระดาษชนดิหนามีรอยเป อน
ในระหวางการพิมพ ใหต้ังคา ชนิดกระดาษ 
เปน ซองชนิดหนา หรือ 
กระดาษที่มีความหนามาก 
เพื่อเพิ่มอุณหภูมิในการละลายหมึกพิมพ

• หากซองจดหมายเปนรอยยับหลังจากพิมพเสร็จ 
ดูที่ การปรับปรุงคุณภาพการพิมพ 
uu หนา 158

• ถากระดาษชนิดหนามวนงอระหวางการพมิพ 
ใหใสกระดาษครัง้ละหน่ึงแผนเทาน้ันในถาด MP

• จุดเชื อมตอบนซองจดหมายท ีปดผนกึดวยกาวโด
ยผูผลิตตองเชื่อมติดกันอยางแนนหนา

• ซองจดหมายทุกดานควรพับ อยางถูกตอง 
โดยไมมีรอยยนหรือรอยพับ

 

g (สําหรับพิมพซองจดหมายเทานั้น)
เม่ือคุณดําเนินการพิมพเสร็จสิ้นแลว 
ใหปรับคันโยกสีเทาทั้งสองคันที่คุณไดนําลง
ที่ขั้นตอน b ใหกลับสูตําแหนงเร่ิมตน

h ปดฝาครอบดานหลัง 
(ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา)

หมายเหตุ
• สําหรับการพิมพสําเนา 2 
ดานและโทรสารท่ีไดรับ ดูที่ 
คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช

• การพิมพ 2 ดานโดยใชคอมพิวเตอรของคุณ 
ดูที่ คูมือซอฟตแวร 
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

 



บทท่ี 2

30

บริเวณที่ไมสามารถสแกนไดและไมสามารถพิมพได 2

ภาพในตารางนี้แสดงบริเวณที่ไมสามารถสแกนไดและไมสามารถพิมพไดสูงสุด 
บริเวณที่ไมสามารถพมิพไดอาจแตกตางกันขึ้นอยูกับขนาดกระดาษหรือการต้ังคาในแอพพลิเคชันที่คุณใช

 การใชงาน ขนาดเอกสาร ดานบน (1)

ดานลาง (3)

ดานซาย (2)

ดานขวา (4)

โทรสาร (การสง) Letter 3 มม. 4 มม.

A4 3 มม. (ADF 
(ถาดปอนเอกสารอั
ตโนมัติ))
1 มม.
(กระจกสแกนเนอร)
3 มม.

Legal 3 มม. 4 มม.

สําเนา* Letter 4 มม. 4 มม.

*สําเนาเดียวหรือ
สําเนา 1 ใน 1

A4 4 มม. 3 มม.

Legal 4 มม. 4 มม.

การสแกน Letter 3 มม. 3 มม.

A4 3 มม. 3 มม.

Legal (ADF 
(ถาดปอนเอกสาร
อัตโนมัติ)) 

ประมาณ 3 มม. ประมาณ 3 มม.

พิมพ Letter 4.2 มม. 4.2 มม.

A4 4.2 มม. 4.2 มม.

Legal 4.2 มม. 4.2 มม.

1

3

2 4
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2

การต้ังคากระดาษ 2

กระดาษขนาด 2

เม่ือคุณเปล่ียนแปลงขนาดกระดาษในถาด 
คุณจําเปนตองเปล่ียนแปลงการต้ังคาขนาดกระดา
ษดวย 
เพื่อใหเคร่ืองของคุณสามารถปรับเอกสารหรือโทร
สารรับเขาใหพอดีกับหนากระดาษ

คุณสามารถใชกระดาษขนาดตอไปนี้ได

สําหรับการพิมพสําเนา: 
A4, Letter, Legal, Executive, B5(JIS), A5, A5 L 
(ตามขอบดานยาว), A6 และ Folio (215.9 มม.  
330.2 มม.)

สําหรับการพิมพโทรสาร: 
A4, Letter, Legal หรอื Folio (215.9 มม.  330.2 มม.)

a กด 

b กด Tray Setting (การต้ังคาถาด)

c กด Paper Size (ขนาดกระดาษ)

d กด MP Tray (ถาด MP), Tray #1 (ถาด #1) 
หรอื Tray #2 (ถาด #2) 1

e ปดน้ิวขึน้หรอืลง หรอืกด a หรอื b เพือ่แสดง 
A4, Letter, B5(JIS), B5(ISO) 2, A5, 
A5(Long Edge) (A5(ตามขอบดานยาว)) 3, 
A6 3, Executive, Legal, Folio, 
3"x5" 2, Com-10 2, Monarch 2, C5 2, 
DL 2 และกดตัวเลือกทีค่ณุตองการ

f กด 

1 Tray #2 (ถาด #2) จะปรากฏข้ึน 
เฉพาะเมือ่มกีารตดิตัง้ถาดกระดาษลางทีเ่ปนอ ุปกรณเสริมเทาน้ัน

2 MP Tray (ถาด MP) เทาน้ัน
3 MP Tray (ถาด MP) และ Tray #1 (ถาด #1) เทาน้ัน

หมายเหตุ
• เม่ือไมมีขนาดกระดาษที่เหมาะสมอยูในถาดใดๆ 
โทรสารที่ไดรับจะถูกจัดเก็บในหนวยความจําข
องเคร่ือง และ Size mismatch 
(ขนาดไมตรงกัน) จะปรากฏบนจอสัมผัส 
(สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ดู 
ขอความแสดงความผิดพลาดและขอความแจ
งการบํารุงรักษา uu หนา 126)

• หากในถาดใสกระดาษไมมีกระดาษและโทรสารรั
บเขาถูกบันทึกไวในหนวยความจําของเคร่ืองแ
ลว No Paper (ไมมีกระดาษ) 
จะปรากฏบนจอสัมผัส 
ใสกระดาษในถาดกระดาษเปลา

 

ชนิดกระดาษ 2

เพื่อใหไดคุณภาพการพิมพที่ดีที่สุด 
ใหต้ังคาเคร่ืองตามชนิดของกระดาษที่คุณใชงาน

a กด 

b กด Tray Setting (การตั้งคาถาด)

c กด Paper Type (ชนิดกระดาษ)

d กด MP Tray (ถาด MP), Tray #1 (ถาด #1) 
หรอื Tray #2 (ถาด #2) 1

e ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Thin (ชนิดบาง), Plain Paper 
(กระดาษธรรมดา), Thick (ชนิดหนา) 2, 
Thicker (ชนิดหนาพิเศษ) 2, Recycled 
Paper (กระดาษรีไซเคิล), Bond Paper 
(กระดาษปอนด) 2, Label (ฉลาก) 2, 
Envelope (ซองจดหมาย) 2, Env. Thin 
(ซอง ชนิดบาง) 2, Env. Thick (ซอง 
ชนิดหนา) 2, Glossy Paper 
(กระดาษเคลือบมัน) 2 
และกดตัวเลือกที่คุณตองการ

f กด 

1 Tray #2 (ถาด #2) จะปรากฏข้ึน 
เฉพาะเมือ่มกีารตดิตัง้ถาดกระดาษลางทีเ่ปนอ ุปกรณเสริมเทาน้ัน

2 MP Tray (ถาด MP) เทาน้ัน
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การใชถาดในโหมดสําเนา 2

คุณสามารถเปล่ียนแปลงถาดกระดาษลําดับแรกที่เ
คร่ืองจะใชสําหรับพิมพสําเนาได

เม่ือคุณเลือก Tray#1 Only (ถาด#1 เทานั้น), 
MP Only (MP เทานัน้) หรือ Tray#2 Only 
(ถาด#2 เทานั้น) 1 
เคร่ืองจะดึงกระดาษจากถาดท่ีระบุไวเทานั้น 
ถาถาดที่เลือกไมมีกระดาษ No Paper 
(ไมมีกระดาษ) จะปรากฏบนจอสัมผัส 
ใสกระดาษในถาดกระดาษเปลา

ถาตองการเปล่ียนการต้ังคาถาด 
ทําตามคําแนะนําดานลาง:

a กด 

b กด Tray Setting (การต้ังคาถาด)

c กด Tray Use: Copy (การใชถาด: สาํเนา)

d ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อเลือก 
Tray#1 Only (ถาด#1 เทานั้น), Tray#2 
Only (ถาด#2 เทานั้น) 1, MP Only (MP 
เทานัน้), MP>T1>T2 1, MP>T2>T1 1, 
T1>T2>MP 1 หรือ T2>T1>MP 1 
และกดตัวเลือกที่คุณตองการ

e กด 

1 Tray#2 Only (ถาด#2 เทาน้ัน) และ T2 จะปรากฏข้ึน 
เฉพาะเมือ่มกีารตดิตัง้ถาดกระดาษลางทีเ่ปนอ ุปกรณเสริมเทาน้ัน

หมายเหตุ
• เม่ือบรรจุกระดาษใน ADF 

(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) และเลือก 
MP>T1>T2, T1>T2>MP หรือ T2>T1>MP 
เคร่ืองจะมองหาถาดที่มีกระดาษเหมาะสมที่สุด
และดึงกระดาษจากถาดนั้น 
หากไมมีถาดกระดาษที่เหมาะสม 
เคร่ืองจะดึงกระดาษจากถาดที่กําหนดไวในลํา
ดับถัดขึ้นไป

• เม่ือใชกระจกสแกนเนอร 
เอกสารของคุณจะถูกทําสําเนาจากถาดที่มีลํา
ดับความสําคัญถัดขึ้นไป 
แมวาจะมีกระดาษที่เหมาะสมมากกวาในถาดก
ระดาษอื่นก็ตาม

 

การใชถาดในโหมดโทรสาร 2

คุณสามารถเปล่ียนแปลงถาดกระดาษที่เปนคาเร่ิม
ตนที่เคร่ืองจะใชสําหรับพิมพโทรสารที่ไดรับ

เม่ือคุณเลือก Tray#1 Only (ถาด#1 เทานั้น), 
MP Only (MP เทานั้น) หรือ Tray#2 Only 
(ถาด#2 เทานั้น) 1 
เคร่ืองจะดึงกระดาษจากถาดที่ระบุไวเทานั้น 
ถาถาดที่เลือกไมมีกระดาษ No Paper 
(ไมมีกระดาษ) จะปรากฏบนจอสัมผัส 
ใสกระดาษในถาดกระดาษเปลา

เม่ือคณุเลือก MP>T1>T2 1 
เครือ่งจะดงึกระดาษจากถาด MP 
จนกระทัง่กระดาษหมด แลวจงึดงึกระดาษจากถาดที ่
1 และถาดที ่2 ตามลําดบั

เม่ือคณุเลือก MP>T2>T1 1 
เครือ่งจะดงึกระดาษจากถาด MP 
จนกระทัง่กระดาษหมด แลวจงึดงึกระดาษจากถาดที ่
2 และถาดที ่1 ตามลําดบั

เม่ือคณุเลือก T1>T2>MP 1 
เครือ่งจะดงึกระดาษจากถาดที ่1 
จนกระทัง่กระดาษหมด แลวจงึดงึกระดาษจากถาดที ่
2 และถาด MP ตามลําดับ

เม่ือคณุเลือก T2>T1>MP 1 
เครือ่งจะดงึกระดาษจากถาดที ่2 
จนกระทัง่กระดาษหมด แลวจงึดงึกระดาษจากถาดที ่
1 และถาด MP ตามลําดับ

หมายเหตุ
• คุณสามารถใชกระดาษขนาดตอไปนีเพือการพมิ
พโทรสาร: A4, Letter, Legal หรือ Folio 
(215.9 มม.  330.2 มม.)

เม่ือไมมีขนาดกระดาษทีเ่หมาะสมอยูในถาดใดๆ 
โทรสารทีไ่ดรบัจะถกูจัดเกบ็ในหนวยความจําขอ
งเครือ่ง และ Size mismatch 
(ขนาดไมตรงกนั) จะปรากฏบนจอสมัผสั 
(สาํหรบัขอมูลเพ่ิมเตมิ ใหดูที ่
ขอความแสดงความผิดพลาดและขอความแจ
งการบํารุงรักษา uu หนา 126)

• หากในถาดใสกระดาษไมมีกระดาษและโทรสารรั
บเขาถูกบันทึกไวในหนวยความจําของเคร่ืองแ
ลว No Paper (ไมมีกระดาษ) 
จะปรากฏบนจอสัมผัส 
ใสกระดาษในถาดกระดาษเปลา
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2

a กด 

b กด Tray Setting (การต้ังคาถาด)

c ปดนิว้ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Tray Use: Fax (การใชถาด: โทรสาร)

d กด Tray Use: Fax (การใชถาด: โทรสาร)

e ปดนิว้ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อเลือก 
Tray#1 Only (ถาด#1 เทานั้น), Tray#2 
Only (ถาด#2 เทานั้น) 1, MP Only (MP 
เทานัน้), MP>T1>T2 1, MP>T2>T1 1, 
T1>T2>MP 1 หรือ T2>T1>MP 1 
และกดตัวเลือกที่คุณตองการ

f กด 

1 Tray#2 Only (ถาด#2 เทาน้ัน) และ T2 จะปรากฏข้ึน 
เฉพาะเมือ่มกีารตดิตัง้ถาดกระดาษลางทีเ่ปนอ ุปกรณเสริมเทาน้ัน

การใชถาดในโหมดพิมพ 2

คุณสามารถเปล่ียนแปลงถาดกระดาษที่เปนคาเร่ิม
ตนที่เคร่ืองจะใชสําหรับพิมพจากคอมพิวเตอรและ
สําหรับการพิมพโดยตรง

a กด 

b กด Tray Setting (การตั้งคาถาด)

c ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Tray Use: Print (การใชถาด: พิมพ)

d กด Tray Use: Print (การใชถาด: 
พิมพ)

e ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพือ่เลือก 
Tray#1 Only (ถาด#1 เทานั้น), Tray#2 
Only (ถาด#2 เทานั้น) 1, MP Only (MP 
เทานั้น), MP>T1>T2 1, MP>T2>T1 1, 
T1>T2>MP 1 หรือ T2>T1>MP 1 
และกดตัวเลือกที่คุณตองการ

f กด 

1 Tray#2 Only (ถาด#2 เทาน้ัน) และ T2 จะปรากฏข้ึน 
เฉพาะเมือ่มกีารตดิตัง้ถาดกระดาษลางทีเ่ปนอ ุปกรณเสริมเทาน้ัน
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กระดาษและส่ือสิง่พมิพอ่ืนๆ 
ท่ีใชรวมกับเคร่ืองพมิพได 2

คุณภาพการพิมพอาจแตกตางกันขึ้นอยูกับชนิดขอ
งกระดาษที่คุณใช

ประเภทสื่อสิ่งพิมพที่ใชรวมกับเคร่ืองพิมพ ได 
ไดแก กระดาษธรรมดา กระดาษชนิดบาง 
กระดาษชนิดหนา กระดาษชนิดหนาพิเศษ 
กระดาษปอนด กระดาษรีไซเคิล ฉลาก 
ซองจดหมาย หรือกระดาษเคลือบมัน (ดู 
สื่อสิ่งพิมพ uu หนา 236)

เพื่อใหไดคุณภาพที่ดีที่สุด 
ทําตามคําแนะนําดานลางนี้:

 หามบรรจุกระดาษตางชนดิในถาดใสกระดาษพร
อมกันเนื่องจากอาจทําใหกระดาษติดหรือการป
อนกระดาษผิดพลาด

 เพือ่ใหผลการพมิพถูกตอง 
คุณตองเลือกขนาดกระดาษจากซอฟตแวรแอพพ
ลิเคชนัของคณุเปนขนาดเดียวกบักระดาษในถาด

 หลีกเลี ยงการสมัผสัพ ืนผวิกระดาษสวนท ีพมิพห
ลังจากพมิพออกทันที

 กอนซ้ือกระดาษจํานวนมาก 
ทดลองใสกระดาษจํานวนเล็กนอยเพื่อตรวจสอ
บวากระดาษท่ีใชเหมาะสมกับเคร่ือง

 ใชฉลากที ออกแบบมาเพ ือใชงานกับเคร ืองพิมพเลเซอร

ชนิดและขนาดของกระดาษ 2

เคร่ืองสามารถใสกระดาษไดจากถาดกระดาษมาต
รฐานที่ติดต้ังไว ถาดกระดาษอเนกประสงค 
หรือถาดกระดาษลางที่เปนอุปกรณเสริม

ช่ือถาดกระดาษในไดรเวอรเคร่ืองพิมพแ
ละในคูมือน้ีมีดังน้ี: 2

ถาดและชุดถาดกระดาษท่ีสามารถ
เลือกใชได

ชือ่

ถาดกระดาษอเนกประสงค ถาด MP

ถาดกระดาษมาตรฐาน ถาดท่ี 1

ชุดถาดกระดาษลางท่ีเปนอุปกรณเสรมิ ถาดท่ี 2
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2

ความจุถาดกระดาษ 2

1 กระดาษขนาด Legal และ Folio ไมมีใชในบางภูมิภาค
2 ขนาดของ Folio คือ 215.9 x 330.2 มม.
3 ใสกระดาษเคลือบมันในถาด MP เพียงหน่ึงแผน

ขอกําหนดกระดาษท่ีแนะนําใหใช 2

ขอกําหนดกระดาษที่เหมาะสําหรับใชรวมกับเครื่องพิมพนี้มีดังนี้

 ใชกระดาษธรรมดาที่เหมาะสมกับเครื่องพิมพเลเซอร/LED ในการถายเอกสาร

 ใชกระดาษหนา 75 ถึง 90 gsm

 ใชกระดาษตามแนวท่ีมีคา Ph เปนกลาง และปริมาณความช้ืนประมาณ 5%

 เคร่ืองพิมพนี้สามารถใชกระดาษรีไซเคิลที่ตรงตามมาตรฐาน DIN 19309

ขนาดกระดาษ ชนิดของกระดาษ จํานวนแผน

ถาดกระดาษอเนกประสงค 
(ถาด MP)

ความกวาง: 76.2 ถึง 215.9 มม.

ความยาว: 127 ถึง 355.6 มม.

กระดาษธรรมดา, 
กระดาษชนิดบาง, 
กระดาษชนิดหนา, 
กระดาษชนิดหนาพิเศษ, 
กระดาษรีไซเคิล, 
กระดาษปอนด, ฉลาก, 
ซองจดหมาย, ซอง 
ชนิดบาง, ซองชนิดหนา 
และกระดาษเคลือบมัน 3

สูงสุด 50 แผน (80 gsm)

ซองจดหมาย 3 ซอง

กระดาษเคลือบมัน 1 แผน

ถาดกระดาษมาตรฐาน 
(ถาดท่ี 1)

A4, Letter, Legal 1, 
B5 (JIS), Executive, A5, 
A5 (ตามขอบดานยาว), A6, 
Folio 1 2

กระดาษธรรมดา, 
กระดาษชนิดบาง 
และกระดาษรีไซเคิล

สูงสุด 250 แผน (80 gsm)

ถาดกระดาษลางท่ีเปนอุปก
รณเสริม (ถาดท่ี 2)

A4, Letter, Legal 1, 
B5 (JIS), Executive, A5, 
Folio 1 2

กระดาษธรรมดา, 
กระดาษชนิดบาง 
และ กระดาษรีไซเคิล

สูงสุด 500 แผน (80 gsm)

น้ําหนกัมาตรฐาน 75-90 gsm

ความหนา 80-110 m

ความเรียบผิว สูงกวา 20 วนิาที

ความเหนียว 90-150 ซม3/100

แนวเสนใย ตามแนว

ความตานทานไฟฟาสถิต 10e9-10e11 ohm

ความตานทานพ้ืนผวิ 10e9-10e12 ohm-cm

ตัวเติม CaCO3 (เปนกลาง)

ปริมาณเถา ตํ่ากวา 23 wt%

ความสวาง สูงกวา 80%

ความทึบแสง สูงกวา 85%
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การจัดการและการใชกระดาษแ
บบพิเศษ 2

เคร่ืองพิมพนี้ออกแบบมาใหทํางานไดดีกับชนิดกร
ะดาษถายสําเนาและกระดาษปอนด อยางไรก็ตาม 
ความแตกตางของกระดาษบางชนิดอาจสงผลตอ
คุณภาพการพิมพหรือการจัดการกระดาษ 
ทดสอบตัวอยางกระดาษกอนซ้ือกระดาษทุกคร้ังเ
พื่อใหม่ันใจในคุณภาพการพิมพที่ตองการ 
จัดเก็บกระดาษในกลองบรรจุกระดาษและปดกลอ
งใหสนิท 
จัดเก็บกระดาษบนพื้นราบเรียบและหางจากความ
ช้ืน แสงแดดสองตรงและความรอน

ทําตามคาํแนะนาํท่ีสาํคญัตอไปน้ีเม่ือเลอืกกระดาษ:

 อยาใชกระดาษองิคเจ็ทเน ืองจากอาจทําใหกระด
าษติดหรือทําใหเคร่ืองพิมพเกิดความเสียหาย

 กระดาษท ีนํากลับมาใชใหมตองใชนำหมึกท ีทน
ตออุณหภูมิ 200 C 
จากกระบวนการตัวทําความรอนของเคร่ืองได

 หากคุณใชกระดาษปอนด กระดาษผิวหยาบ 
หรือกระดาษที่มีรอยยนหรือรอยยับ 
คุณภาพของกระดาษในการพิมพอาจลดลง

ชนิดของกระดาษที่ควรหลีกเลี่ยง 2

ขอควรจํา
กระดาษบางชนิดอาจมีคุณภาพตํ่าหรืออาจทําใ
หเคร่ืองพิมพเกิดความเสียหาย

หามใชกระดาษตอไปนี้:

• กระดาษที่มีลวดลายมาก

• กระดาษที่เรียบล่ืนหรือมันเงาเกินไป

• กระดาษที่มวนหรือมีรอยพบั
 

1 กระดาษท่ีมวน 2 มม. 
ขึน้ไปอาจทําใหกระดาษติด

• กระดาษเคลอืบผิวหรอืกระดาษตกแตงทางเคมี

• กระดาษที่ขาด มีรอยยับหรือรอยพับ

• กระดาษท ีมีนำหนกัเกนิกวาท ีแนะนาํในคู มือน ี

• กระดาษที่เย็บดวยลวดเย็บกระดาษ

• กระดาษท ีมีหัวจดหมายที ใชสยีอมอณุหภูมิตำ
หรือการถายภาพดวยความรอน

• กระดาษตอเนื่องหรือไมมีคารบอน

• กระดาษท ีออกแบบสําหรับการพมิพองิคเจ็ท

ชนดิของกระดาษขางตนนี้อาจทําใหเคร่ืองของ
คุณเสียหายได  
ความเสียหายนี้ไมอยูภายใตการรับประกันหรือ
ขอตกลงเกี่ยวกับการใหบริการของ Brother

 

1

1
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2

ซองจดหมาย 2

เคร่ืองนี้ออกแบบมาใหทํางานไดดีกับซองจดหมา
ยสวนมาก อยางไรก็ตาม 
ซองจดหมายบางชนิดอาจประสบปญหาการปอนแ
ละคุณภาพการพมิพอันเนือ่งมาจากวิธีการผลิต 
ซองจดหมายควรมีขอบตรงไมมีรอยพับหรือรอยยั
บ ซองจดหมายตองเรียบ 
ไมโปงพองหรือไมบางจนเกินไป 
ใชเฉพาะซองจดหมายคุณภาพดีจากผูจําหนายที่มี
ความเขาใจวาคุณจะนําซองจดหมายไปใชกับเคร่ือ
งเลเซอร

ซองจดหมายสามารถปอนผานถาดกระดาษเอนกป
ระสงคเทานั้น

ขอแนะนําใหคุณทดสอบพิมพซองจดหมายเพือ่ให
ม่ันใจวาคุณภาพการพิมพที่ไดเปนที่นาพงึพอใจ

ชนิดของซองจดหมายท่ีควรหลีกเลีย่ง 2

ขอควรจํา
หามใชซองจดหมายตอไปนี้:

• ซองจดหมายที่ขาด มวน 
มีรอยยนหรือผิดรูป

• ซองจดหมายท ีมันเงาหรอืมีลวดลายมากเกนิไ
ป

• ซองจดหมายที่ติดกระดุม 
เย็บดวยลวดเย็บกระดาษ 
กดดวยลูกดุมหรือผูกดวยเชือก

• ซองจดหมายแบบลอกแถบกาว

• ซองจดหมายที่โปงพอง

• ซองจดหมายที่มีรอยยับชัดเจน

• ที่มีตัวนูน (มีอักษรนูนประทับ)

• ซองจดหมายท ีผานการพมิพดวยเครื องพมิพเ
ลเซอรหรือ LED แลว

• ซองจดหมายที่ผานการพิมพดานในแลว

• ซองจดหมายท ีไมสามารถจัดเรียงใหเปนระเบี
ยบเม่ือวางซอนกัน

• ซองจดหมายท ีผลิตจากกระดาษท ีมีนำหนกัม
ากกวาขอกําหนดน้ําหนักกระดาษที่สามาร
ถใชรวมกับเครื่องพมิพได

• ซองจดหมายท ีมีขอบบดิเบ ียวหรือไมเปนทรง
สี่เหล่ียมเสมอกัน

• ซองจดหมายแบบมีชอง มีรู 
มีรอยตัดหรือถูกเจาะรู

• ซองจดหมายท ีมีแถบกาวสาํหรับลอกปดซอง
ดังแสดงในภาพดานลาง
 

• ซองจดหมายแบบสองปากซองดงัแสดงในภา
พประกอบ
 

• ซองจดหมายท ีปากซองแบบซีลปดไมพบัลง
ขณะซ้ือ

• ซองจดหมายท ีมุมซองแตละดานพบัเขาดังแ
สดงในภาพดานลาง
 

หากคุณใชชนิดของซองจดหมายตามรายการข
างตน 
อาจสงผลใหเคร่ืองพิมพเกิดความเสียหาย 
ความเสียหายนี้อาจไมอยูภายใตการรับประกัน
หรือขอตกลงเกี่ยวกับการใหบริการของ 
Brother

บางคร้ังคุณอาจประสบปญหาการปอนกระดาษ
ที่เกิดจากความหนา ขนาด 
และรูปแบบการพับซองจดหมายของกระดาษที่
คุณใช
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ฉลาก 2

เคร่ืองพิมพสามารถพิมพฉลากทั่วไปที่ออกแบบมา
สําหรับใชกับเครื่องเลเซอรได 
ฉลากควรมีแถบกาวที่ทําจากอะคริลิก 
เนื่องจากวัสดุนี้ทนตออุณหภูมิสูงในชุดทําความรอ
นได แถบกาวตองไมสัมผัสกับสวนใดๆ 
ของเครื่องเนื่องจากอาจทําใหสวนของฉลากติดกั
บชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) หรือลูกกล้ิง 
และอาจทําใหฉลากติดและคุณภาพการพมิพลดล
ง ตองไมมีสวนกาวเปดออกระหวางฉลาก 
จัดวางฉลากใหเหมาะสมเพื่อใหครอบคลุมความย
าวและความกวางของกระดาษทั้งหมด 
การใชฉลากที่มีพืน้ที่วางอาจสงผลใหฉลากลอกห
ลุดออกและทําใหเกิดฉลากติดหรือเกิดปญหาในก
ารพิมพ

ฉลากทุกชนิดที่ใชกับเคร่ืองพิมพนี้ตองทนตออุณ
หภูมิ 200 C ภายในระยะเวลา 0.1 วินาทีได

ฉลากสามารถปอนผานถาดกระดาษเอนกประสงคเ
ทานั้น

ชนิดของฉลากท่ีควรหลีกเลี่ยง 2

หามใชฉลากที่ขาด มวน มีรอยยนหรือผิดรูป
 

ขอควรจํา
• หามปอนแผนฉลากที่ใชแลวบางสวน 
แผนกระดาษฉลากที่ลอกฉลากแลวอาจทําใหเ
คร่ืองพิมพเกิดความเสียหาย

• หามนําฉลากท ีใชแลวมาใชใหมหรอืใสฉลากท ีใชแ
ลวหรอืมีบางฉลากถกูลอกออกแลวบนแผนฉลาก

• แผนฉลากตองมีนำหนกัไมเกนิขอกาํหนดนำหนกั
กระดาษที่อธิบายไวในคูมือผูใชนี้ 
ฉลากที่มีน้ําหนักเกินขอกําหนดที่กําหนดไวอา
จไมสามารถปอนเขาเคร่ืองพิมพไดหรืออาจเกิ
ดการผิดพลาดในการพิมพ 
และอาจทําใหเคร่ืองพิมพเกิดความเสียหาย
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3

3

วิธีการวางเอกสาร 3

คุณสามารถสงโทรสาร ทําสําเนาและสแกนจาก 
ADF (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) 
และกระจกสแกนเนอร

การใชถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ 
(ADF) 3

ADF (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) 
สามารถใสกระดาษไดสูงสุด 35 แผน 
(MFC-L8600CDW) หรือ 50 แผน 
(MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW) 
และปอนครั้งละหนึ่งแผน 
ขอแนะนําใหคุณใชกระดาษมาตรฐาน 80 gsm 
และคล่ีกระดาษกอนวางใน ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)

ขนาดเอกสารท่ีสนับสนุน 3

วิธีการวางเอกสาร 3

ขอควรจํา
• อยาวางกระดาษหนาไวบนกระจกสแกนเนอร 
ถาคุณทําเชนนี้ ADF อาจติดขัด

• อยาใชกระดาษที่มวน ยน พับ ฉีกขาด 
เย็บกระดาษ คลิปหนีบ 
กระดาษแปะหรือติดเทป

• อยาใชกระดาษแข็ง หนังสือพิมพหรือผา

• เพื่อปองกันไมใหเคร่ืองของคุณเสียหายขณะใช  
ADF อยาดึงเอกสารขณะกําลังปอน

 

หมายเหตุ
• หากตองการสแกนเอกสารที่ไมพอดีกับ ADF 

(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) 
ดูที่ การใชกระจกสแกนเนอร uu หนา 40

• ADF (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) 
ใชงานงายหากคุณวางเอกสารหลายหนา

• ตรวจสอบวาเอกสารท ีมีนำยาลบคาํผดิหรือเขยีน
ดวยน้ําหมึกที่แหงสนิทแลว

 

a เปดฐานรองเอกสาร ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)(1) 
ยกขึ้นและเปดแผนรองเอกสารออกของ ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) (2)
 

b คล่ีกระดาษออกจากกัน

c จัดวางหนาเอกสารของคุณ 
หงายขึ้นชิดขอบบน ใน ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) 
จนกวาขอความบนจอสัมผัสจะแสดง ADF 
Ready (ADF พรอม) 
และคุณรูสึกวาแผนบนสุดของเอกสารสัมผัส
กับลูกกล้ิงปอนกระดาษแลว

การวางเอกสาร 3

ความยาว: 147.3 ถึง 355.6 มม.

ความกวาง: 147.3 ถึง 215.9 มม.

น้ําหนกั: 64 ถงึ 90 gsm

1

2
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d ปรับแครปรับกระดาษ (1) 
ใหพอดีกับความกวางของเอกสารของคุณ
 

หมายเหตุ
หากตองการสแกนเอกสารที่ไมใชขนาดมาตรฐ
าน ดูที่ การใชกระจกสแกนเนอร uu หนา 40

 

การใชกระจกสแกนเนอร 3

คุณสามารถใชกระจกสแกนเนอรในการสงโทรสาร 
ทําสําเนาหรือสแกนหนาหนังสือคร้ังละหนึง่หนา

ขนาดเอกสารท่ีสนับสนุน 3

วิธีการวางเอกสาร 3

หมายเหตุ
หากตองการใชกระจกสแกนเนอร ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) ตองวางเปลา

 

a ยกฝาครอบเอกสาร

b วางเอกสาร ควํ่าลง 
ที่มุมซายบนของกระจกสแกนเนอรโดยใชแค
รปรับกระดาษซายและดานบน
 

 

c ปดฝาครอบเอกสาร

ขอควรจํา
ถาเอกสารเปนหนังสือหรือหนา 
อยากระแทกฝาครอบหรือออกแรงกดทับ

 

ความยาว: (MFC-L8600CDW)
สูงสุด 297.0 มม.
(MFC-L8850CDW และ 
MFC-L9550CDW)
สูงสุด 355.6 มม.

ความกวาง: สูงสุด 215.9 มม.

น้ําหนกั: สูงสุด 2.0 กก.

1
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4

4

วิธีการสงโทรสาร 4

ขั้นตอนตอไปนี้อธิบายวิธีการสงโทรสาร 
หากตองการสงโทรสารที่มีหลายหนา ใช ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)

a ทาํตามข ันตอนตอไปน ีเพื อวางเอกสารของคณุ:

 วางเอกสาร หงายขึ้น ใน ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) 
(ดู การใชถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ 
(ADF) uu หนา 39)

 วางเอกสารของคุณ ควํ่าลง 
บนกระจกสแกนเนอร 
(ดู การใชกระจกสแกนเนอร 
uu หนา 40)

b ทําอยางใดอยางหนึง่ตอไปนี้:

 เม่ือการเรยีกดตูวัอยางโทรสารถกูตัง้คาเปน 
Off (ปด) กด Fax (โทรสาร)

 เม่ือการเรยีกดตูวัอยางโทรสารถกูตัง้คาเปน 
On (เปด) กด Fax (โทรสาร) และ 
Sending Faxes (การสงโทรสาร)

 

 จอสัมผัสจะแสดง:
 

c เพือ่เปลีย่นแปลงการตัง้คาการสงโทรสาร กด 
Options (ตวัเลอืก) ปดน้ิวข้ึนหรอืลง หรอืกด 
a หรอื b เพือ่เลือ่นดกูารตัง้คาโทรสาร 
เม่ือการตัง้คาท่ีคณุตองการถกูแสดงข้ึน 
กดและเลอืกตวัเลอืกใหม 
เม่ือคณุเปลีย่นแปลงตวัเลอืกเสรจ็แลว กด OK 
(ตกลง)

(คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช)
สําหรับคําสั่งและการต้ังคาการสงโทรสารขั้น
สูงดังตอไปนี้ uu คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช:

 2-sided Fax (โทรสาร 2 ดาน)
(MFC-L8850CDW และ 
MFC-L9550CDW)

 Contrast (ความคมชัด)

 Fax Resolution 
(ความละเอียดโทรสาร)

 Broadcasting 
(การกระจายสัญญาณ)

 Real Time TX 
(การสงสัญญาณแบบทันที)

 Overseas Mode 
(โหมดการสงโทรสารไปยังตางประเทศ)

 Delayed Fax 
(การชะลอการสงโทรสาร)

 Batch TX (การสงแบบยกชุด)

 Coverpage Note 
(หมายเหตุบนหนาปก)

 Coverpage Setup 
(การตั้งคาหนาปก)

การสงโทรสาร 4
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d (MFC-L8850CDW และ MFC-L9550CDW)
เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งดานลาง:

 เพื่อสงเอกสาร 1 ดาน ไปที่ขั้นตอน e

 เพื่อสงเอกสาร 2 ดาน เลือกการสแกน 2 
ดานสําหรับเอกสาร 2 
ดานของคุณดังตอไปนี้:

กด Options (ตัวเลือก)

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b 
เพื่อแสดง 2-sided Fax (โทรสาร 2 
ดาน) และกด 2-sided Fax (โทรสาร 
2 ดาน)

กด 2-sided Scan: Long Edge 
(สแกน 2 ดาน: ตามขอบดานยาว) หรือ 
2-sided Scan: Short Edge 
(สแกน 2 ดาน: ตามขอบดานสั้น)

กด OK (ตกลง)

หมายเหตุ
คุณสามารถสงเอกสาร 2 ดานจาก ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)

 

e ใสหมายเลขโทรสาร

การใชงานแปนกดหมายเลข
การใชงานสมุดที่อยู

 Address Book (สมุดที่อยู)

การใชงานประวัติการโทร

 Call History (ประวัติการโทร)

 (สําหรับขอมูลเพิ่มเติม 
ใหดูที่ วิธีการโทรออก uu หนา 61)

f กด Fax Start (เร่ิมสงโทรสาร)

การสงโทรสารจาก ADF

 เคร่ืองจะเริ่มสแกนเอกสาร

การสงโทรสารจากกระจกสแกนเนอร
ถา Real Time TX 
(การสงสัญญาณแบบทันที) เปน On (เปด) 
เคร่ืองจะสงเอกสารโดยไมสอบถามวามีหนา
ที่ตองการจะสแกนเพิม่เติมหรือไม

เม่ือ Real Time TX 
(การสงสัญญาณแบบทันที) เปน Off (ปด):

 ถาคุณกด Fax Start (เร่ิมสงโทรสาร) 
เคร่ืองจะเริ่มสแกนหนาแรก

เม่ือจอสัมผัสแสดง Next Page? 
(หนาถัดไป?) ใหดําเนินการตอไปนี้:

• เพื่อสงเอกสารหนาเดียว กด No (ไม) 
เคร่ืองจะเริ่มสงเอกสาร

• ถาตองการสงเอกสารมากกวาหนึ่งแผน 
กด Yes (ใช) 
และวางหนาถัดไปบนกระจกสแกนเน
อร กด OK (ตกลง) 
เคร่ืองจะเริ่มสแกนหนา 
(ทําซํ้าขั้นตอนนี้สําหรับทุกหนา)

หยุดการสงโทรสาร 4

เพื่อหยุดการสงโทรสาร กด 
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4

การสงโทรสารเอกสารขนาด 
Letter/Legal/Folio 
จากกระจกสแกนเนอร 4

ขณะสงโทรสารจากเอกสารขนาด Letter, Legal 1 หรอื 
Folio 1 คณุจะตองกําหนดขนาดกระจกสแกนเนอรเปน 
Letter หรอื Legal/Folio 1 ไมเชนน้ัน 
สวนของโทรสารของคณุอาจปรากฏไมครบถวน

a ทําอยางใดอยางหนึง่ตอไปนี้:

 เมื อการเรยีกดูตัวอยางโทรสารถกูตั งคาเป

น Off (ปด) กด  (Fax (โทรสาร))

 เมื อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกตั งคาเป

น On (เปด) กด  (Fax (โทรสาร)) 

และ Sending Faxes 
(การสงโทรสาร)

b กด Options (ตัวเลือก)

c ปดนิว้ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Glass Scan Size (ขนาดกระจกสแกน)

d กด Glass Scan Size 
(ขนาดกระจกสแกน)

e กด Letter หรือ Legal/Folio 1

f กด OK (ตกลง)

g กด 

1 MFC-L8850CDW และ MFC-L9550CDW

การยกเลิกโทรสารระหวางดําเนิ
นการ 4

กด  เพือ่ยกเลิกการสงโทรสาร ถาคุณกด  
ขณะที่เคร่ืองกําลังตอหมายเลข หรือกําลังสง 
จอสัมผัสจะแสดง Cancel Job? (ยกเลิกงาน?)

กด Yes (ใช) เพื่อยกเลิกการสงโทรสาร

รายงานการตรวจสอบความถูกต
องการสงสัญญาณ 4

คุณสามารถใชรายงานการตรวจสอบความถูกตอง
การสงสัญญาณเปนหลักฐานที่คุณสงโทรสาร 
รายงานนี้แสดงช่ือผูรับหรือหมายเลขโทรสาร 
เวลาและวันที่สง ระยะเวลาสง จํานวนหนาที่สง 
และระบุวาการสงสําเร็จหรือไม

รายงานการตรวจสอบความถูกตองการสงสัญญาณ
สามารถต้ังคาไดหลายรูปแบบดังนี้:

 On (เปด): พิมพรายงานทุกคร้ังหลังสงโทรสาร

 On+Image (เปด+ภาพ): 
พมิพรายงานทกุครัง้หลังสงโทรสาร 
สวนของหนาแรกของโทรสารจะปรากฏในรายงาน

 Off (ปด): 
พิมพรายงานหากโทรสารของคุณสงไมสําเร็จเ
นื่องจากเกิดขอผิดพลาดเกี่ยวกับการสงสัญญา
ณ Off (ปด) เปนการต้ังคาจากโรงงาน

 Off+Image (ปด+ภาพ): 
พมิพรายงานหากโทรสารของคณุสงไมสําเรจ็เน่ือ
งจากเกดิขอผดิพลาดเกีย่วกบัการสงสญัญาณ 
สวนของหนาแรกของโทรสารจะปรากฏในรายงาน

 No Report (ไมรายงาน): 
ไมพิมพรายงานใดๆ

a กด 

b กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

c ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Fax (โทรสาร)

d กด Fax (โทรสาร)

e ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Report Setting (การตั้งคารายงาน)

f กด Report Setting (การตั้งคารายงาน)

g กด Transmission (การสงสัญญาณ)

h กด On (เปด), On+Image (เปด+ภาพ), 
Off (ปด) , Off+Image (ปด+ภาพ) หรือ 
No Report (ไมรายงาน)
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i กด 

หมายเหตุ
• ถาคุณเลือก On+Image (เปด+ภาพ) หรือ 
Off+Image (ปด+ภาพ) 
ภาพจะไมปรากฏในรายงานการตรวจสอบความ
ถูกตองการสงสัญญาณ 
ถาการสงสัญญาณแบบทันทีถูกต้ังคาไปที่ On 
(เปด) 

• ถาการสงสัญญาณสําเร็จ OK (ตกลง) 
จะปรากฏถัดจาก RESULT (ผลลัพธ) 
ในรายงานการตรวจสอบความถูกตองการสงสั
ญญาณ 
ถาการสงสัญญาณไมสําเร็จ ERROR 
(ขอผิดพลาด) จะปรากฏขึ้นถัดจาก RESULT 
(ผลลัพธ)
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5

5

โหมดการรับของตัวเคร่ือง 5

คณุตองเลือกโหมดการรบัของตวัเครือ่งทัง้น้ีข ึ้นอยูกับอุปกรณภายนอกและบรกิารโทรศพัทท่ีคณุมีในสายของคณุ

การเลือกโหมดการรับของตัวเคร่ือง 5

ตามคาเร่ิมตน เคร่ืองของคุณจะรับโทรสารที่สงเขามาโดยอัตโนมัติ 
แผนภาพดานลางจะชวยคุณเลือกโหมดรับที่เหมาะสม 
(สําหรับขอมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดการรับของตัวเครื่อง ดูที่ การใชโหมดการรับของตัวเคร่ือง 
uu หนา 47)
 

ถาตองการตั้งคาโหมดรับโหมดการรับของตัวเคร ื่อง ทําตามคําแนะนําดานลาง

a กด 

b กด All Settings (การต้ังคาทั้งหมด)

c ปดนิว้ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง Fax (โทรสาร)

d กด Fax (โทรสาร)

e ปดนิว้ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง Setup Receive (ต้ังคาการรับ)

f กด Setup Receive (ต้ังคาการรับ)

g ปดนิว้ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง Receive Mode (โหมดการรับ)

การรับโทรสาร 5

Fax

Manual

External TAD

Fax/Tel

คุณตองการใชคุณสมบัติโทรศัพทของเครื่องของคุณหรือไม (ถามี) 
หรือตองการใชโทรศัพทภายนอกหรืออุปกรณตอบรับโทรศัพทภายนอกท่ีเชื่อมตอใน
สายเดียวกับเครื่องหรือไม

คุณตองการใชฟงกชั่นขอความเสียงของ
เครื่องตอบรับโทรศัพทภายนอกหรือไม

คุณตองการใหเครื่องรับโทรสารและรับสาย
โทรศัพทโดยอัตโนมัติหรือไม

ใช

ใช

ไมใช

ไมใช

ใช

ไมใช
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h กด Receive Mode (โหมดการรับ)

หมายเหตุ
ถาคุณไมสามารถเปล่ียนแปลง Receive Mode (โหมดการรับ) 
ตรวจสอบวาคุณลักษณะเสียงเรียกที่แตกตางถูกต ั้งคาเปน ปด (uu เสียงเรียกที่แตกตาง uu หนา 55 
หรือ เสียงเรียกที่แตกตาง uu หนา 55)

 

i กด Fax (โทรสาร), Fax/Tel (โทรสาร/โทรศัพท), External TAD 
(อุปกรณตอบรับโทรศัพทภายนอก) หรือ Manual (ดวยตนเอง)

j กด 
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5

การใชโหมดการรับของตั
วเคร่ือง 5

โหมดการรับของตัวเคร่ืองบางโหมดจะรับสายโทร
สารอัตโนมัติ (Fax (โทรสาร) และ Fax/Tel 
(โทรสาร/โทรศัพท)) 
คุณอาจตองการเปล่ียนแปลงการชะลอเสียงเรียกก
อนใชโหมดนี้ (ดู การชะลอเสียงเรียกเขา 
uu หนา 48)

โทรสารเทาน้ัน 5

โหมด Fax (โทรสาร) 
จะรับสายทุกสายเปนโทรสารโดยอัตโนมัติ

โทรสาร/โทรศัพท 5

โหมด Fax/Tel (โทรสาร/โทรศัพท) 
ชวยใหคุณจัดการสายเรียกเขาโดยอัตโนมัติ 
โดยการจดจําวาเปนโทรสารหรือการโทรออกโดย
ใชเสียง 
และจัดการกับสายในลักษณะใดลักษณะหนึ่งตอไ
ปนี้:

 รับโทรสารโดยอัตโนมัติ

 การโทรออกโดยใชเสยีงจะสงเสยีงกริง่เรยีกเขา 
F/T เพือ่แจงใหคณุรบัสาย เสยีงกริง่เรยีกเขา F/T 
เปนเสยีงเรยีกทีด่งัตดิกันแบบสองครัง้จากเคร ื่อง
ของคณุ

 ใชโหมดนี ถาคุณไดรับการโทรออกโดยใชเสยีง
บางคร้ัง

(ดูที่ ระยะเวลาในการดังของเสียงกร่ิงเรียกเขา F/T 
(โหมดโทรสาร/โทรศัพทเทานั้น) uu หนา 48 
และ การชะลอเสียงเรียกเขา uu หนา 48)

ดวยตนเอง 5

โหมด Manual (ดวยตนเอง) 
จะปดฟงกช่ันรบัสายอตัโนมัติทัง้หมด 
เวนแตวาคุณจะใชคุณลักษณะเสียงเรยีกทีแ่ตกตาง

ถาตองการรับโทรสารในโหมดดวยตนเอง 

ยกชุดหูฟงโทรศัพทภายนอก  (Fax 

(โทรสาร)) แลวกด Hook (ปุมวางสาย) 
เม่ือคุณไดยินเสียงสัญญาณเครื่องโทรสาร 
(เสียงปปสั้นซํ้าๆ) กด Fax Start 
(เร่ิมสงโทรสาร) แลวกด Receive (รับ) 
เพื่อรับโทรสาร คุณสามารถใชคุณลักษณะ 
การตรวจจับโทรสาร 
เพื่อรับโทรสารโดยยกชุดหูฟงโทรศัพทสายเดียวกั
บเคร่ือง

(ดูที่ การตรวจจับโทรสาร uu หนา 49)

ถาคุณใชโมเด็มคอมพิวเตอรบนสายเดียวกัน 
การสงโทรสารอาจทํางานผิดพลาด

อปุกรณตอบรับโทรศัพทภายนอก 5

โหมด External TAD 
(อุปกรณตอบรับโทรศัพทภายนอก) 
ใหเคร่ืองตอบรับโทรศัพทรับสายเรียกเขาของค ุณ 
สายเรียกเขาจะ ไดรับการจัดการ 
ดวยวิธีการตอไปนี้:

 รับโทรสารโดยอัตโนมัติ

 ผ ูโทรออกดวยเสียงสามารถบนัทกึขอความในอุ
ปกรณตอบรับโทรศัพทภายนอก

(สําหรับขอมูลเพิ่มเติม 
ใหดูที่ การเช่ือมตออุปกรณตอบรับโทรศัพทภายน
อก (TAD) uu หนา 56)
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การต้ังคาโหมดการรับขอ
งตัวเคร่ือง 5

การชะลอเสียงเรียกเขา 5

การต้ังคาการชะลอเสียงเรียกเขา 
จะกําหนดจํานวนคร้ังที่เคร่ืองสงเสียงเรียกกอนรับ
สายในโหมด Fax (โทรสาร) และ Fax/Tel 
(โทรสาร/โทรศัพท)

ถาคุณใชสายโทรสารภายนอกหรือสายโทรศัพทต
อกับสายเดียวกับเคร่ือง 
เลือกจํานวนเสียงเรียกเขาสูงสุด 
(ดู การตรวจจับโทรสาร uu หนา 49 และ 
การทํางานจากโทรศัพทภายนอกหรือโทรศัพทที่ต
อแยกออกจากตัวเคร่ือง uu หนา 58)

a กด 

b กด All Settings (การต้ังคาทั้งหมด)

c ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Fax (โทรสาร)

d กด Fax (โทรสาร)

e ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Setup Receive (ต้ังคาการรับ)

f กด Setup Receive (ต้ังคาการรับ)

g ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Ring Delay (การชะลอเสียงเรียกเขา)

h กด Ring Delay (การชะลอเสียงเรียกเขา)

i กดเพ ือเลือกจํานวนครั งท ีสายเรียกเขาดังข ึนก
อนเคร่ืองจะรับสาย

j กด 

ระยะเวลาในการดังของเสียงกร่ิงเ
รียกเขา F/T 
(โหมดโทรสาร/โทรศพัทเทานัน้)5

เม่ือมีผูโทรเขามาที่เคร่ืองของคุณ 
คุณและผูโทรของคุณจะไดยินเสียงเรียกโทรศัพท 
ตามปกติ 
จํานวนเสียงเรียกเขาถูกกําหนดโดยการต้ังคาการช
ะลอเสียงเรียกเขา

ถาสายเปนโทรสาร เคร่ืองของคุณจะรับสาย 
แตถาสายเปนการโทรดวยเสียง 
เคร่ืองจะสงเสียงกริ่งเรียกเขา F/T 
(เสียงเรียกที่ดังติดกันแบบสองคร้ัง) 
เม่ือคุณไดต้ังคาในการตั้งคาระยะเวลาในการดังขอ
งเสียงกริ่งเรียกเขา F/T 
ถาคุณไดยินเสียงกริ่งเรียกเขา F/T 
หมายความวาคุณมีเสียงเรียกจากผูโทรเขาในสาย

เนื่องจากเสียงเรียกเขาโทรสาร/โทรศัพทนั้นดังจา
กเคร่ือง 
โทรศัพทสวนขยายหรือโทรศัพทภายนอกจะไมสง
เสียงเรียกเขา 
แตคุณจะยังสามารถรับสายโทรศัพทดังกลาวได 
(สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ดู การใชรหัสระยะไกล 
uu หนา 59)

a กด 

b กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

c ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Fax (โทรสาร)

d กด Fax (โทรสาร)

e ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Setup Receive (ต้ังคาการรับ)

f กด Setup Receive (ต้ังคาการรับ)

g ปดน้ิวขึน้หรอืลง หรอืกด a หรอื b เพือ่แสดง 
F/T Ring Time 
(ระยะเวลาในการดังของเสยีงกริง่เรยีกเขา F/T)

h กด F/T Ring Time 
(ระยะเวลาในการดังของเสยีงกริง่เรยีกเขา F/T)
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5

i กดเลอืกระยะเวลาที เครื องสงเสยีงเรียกเพ ือแจ
งวาคุณมีสายเรียกเขาการโทรดวยเสียง (20, 
30, 40 หรือ 70 วินาที)

j กด 

หมายเหตุ
แมวาผูรับสายจะวางสายระหวางเสียงเรียกเขา
แบบซํ้าสองครั้ง 
เคร่ืองจะยังคงสงเสียงเรียกเขาเปนเวลาตามท ี่
กําหนด

 

การตรวจจับโทรสาร 5

ถา Fax Detect (การตรวจจับโทรสาร) 
เปน On (เปด): 5

เคร่ืองสามารถรับโทรสารโดยอัตโนมัติ 
แมวาคุณจะรับสาย เม่ือคุณเห็น Receiving 
(การรับ) บนจอสัมผัส 
หรือไดยินเสียงคลิกในสายโทรศัพทผานชุดหูฟงโ
ทรศัพทที่คุณใช เพียงวางชุดหูฟงโทรศัพท 
เคร่ืองของคุณจะดําเนินการอื่นๆ ทั้งหมด

ถา Fax Detect (การตรวจจับโทรสาร) 
เปน Off (ปด): 5

หากคุณอยูที่เคร่ืองและตอบรับการติดตอดวยโทร
สารกอนโดยยกชุดหูฟงโทรศัพทภายนอก แลวกด 
Fax Start (เร่ิมสงโทรสาร) แลวกด Receive 
(รับ) เพื่อรับโทรสาร

ถาคุณรับสายโทรศัพทที่ตอแยกออกจากตัวเคร่ือง 
กด l51 (ดู 
การทํางานจากโทรศัพทภายนอกหรือโทรศัพทที่ต
อแยกออกจากตัวเคร่ือง uu หนา 58)

หมายเหตุ
• ถาคุณลักษณะนี้ถูกต้ังคาเปน On (เปด) 
แตเคร่ืองของคุณไมเช่ือมตอการติดตอดวยโท
รสารเม่ือคุณยกชุดหูฟงโทรศัพทที่ตอแยกออก
จากตัวเคร่ือง กดรหัสในการรับโทรสาร l51

• ถาคุณสงโทรสารจากคอมพวิเตอรในสายโทรศัพ
ทเดียวกัน และเคร่ืองติดขัด ต้ังคา Fax Detect 
(การตรวจจับโทรสาร)  เปน Off (ปด)

 

a กด 

b กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

c ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Fax (โทรสาร)

d กด Fax (โทรสาร)

e ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Setup Receive (ต้ังคาการรับ)

f กด Setup Receive (ต้ังคาการรับ)

g ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Fax Detect (การตรวจจับโทรสาร)

h กด Fax Detect (การตรวจจับโทรสาร)

i กด On (เปด) (หรือ Off (ปด))

j กด 
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การเรียกดูตัวอยางโทรสาร 
(ขาวดําเทานั้น) 5

วิธกีารเรียกดูตัวอยางโทรสารท่ีไดรบั 5

คุณสามารถดูโทรสารที่ไดรับบนจอสัมผัส 

โดยการกด  (Fax (โทรสาร)) จากนั้น 

 (Received Faxes (โทรสารที่ไดรับ)) 

เม่ือเครื่องอยูในโหมดพรอม 
จะมีขอความผุดขึ้นบนจอสัมผัสเพื่อแจงเตือนใหคุ
ณรับโทรสารใหม

การตั้งคาการเรียกดูตัวอยางโทรสาร 5

a กด 

b กด  (Fax Preview 

(การเรียกดูตัวอยางโทรสาร))

c กด On (เปด) (หรือ Off (ปด))

d กด Yes (ใช)

e จอสมัผสัจะแจงใหคุณทราบวาจะไมพมิพโทร
สารท่ีจะเขามาในอนาคตเม่ือคุณไดรับโทรส
ารเหลานั้น
กด Yes (ใช)

f กด 

หมายเหตุ
เม่ือเปดการเรยีกดตูวัอยางโทรสาร 
จะไมมีการพมิพสาํเนาสาํรองของโทรสารนัน้ 
สาํหรบัการสงตอโทรสารและการรบั PC-Fax 
แมวาคณุจะตัง้คาการพมิพสาํรองเปน On (เปด)

 

การใชงานการเรียกดูตัวอยางโทรสาร 5

เม่ือคุณไดรับโทรสาร 
คุณจะเห็นขอความปรากฏขึ้นบนจอสัมผัส 
(ตัวอยางเชน: New Fax(es):01 
(โทรสารใหม:01) [View] ([ดู]))

a กด View (ดู)
จอสัมผัสจะแสดงรายการโทรสาร

หมายเหตุ
• แมวาโทรสารท ีพมิพจะแสดงวันท ีและเวลาท ีไดรั
บ ถาเปดใชงานการประทับตรารับโทรสาร 
หนาจอเรียกดูตัวอยางโทรสารจะไมแสดงวันที่
และเวลาที่ไดรับ

• รายการโทรสารจะรวมทังโทรสารเกาและโทรสารใหม 
โทรสารใหมน้ันจะถกูบงชีด้วยเครือ่งหมายสนีำเงนิดา
นขางโทรสาร

• เพ่ือดโูทรสารทีมี่การเรยีกดตัูวอยางมากอนแลว 
กด Fax (โทรสาร) และ Received Faxes 
(โทรสารทีไ่ดรบั)

 

b ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b 
เพื่อแสดงหมายเลขโทรสารของโทรสารที่คุ
ณตองการ

c กดโทรสารที่คุณตองการ

หมายเหตุ
• ถาโทรสารของคุณมีขนาดใหญ 
อาจมีการหนวงเวลาเล็กนอยกอนที่จะแสดง

• จอสัมผัสจะแสดงเลขหนาปจจุบัน 
และจํานวนหนารวมของขอความโทรสาร 
เม่ือขอความโทรสารของคุณมากกวา 99 หนา 
จํานวนหนารวมจะถูกแสดงเปน “XX”
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5

กดจอสัมผัสหรอืแผงสัมผัสเพือ่ส่ังการดงัตอไปนี้

d กด 

วิธีการพิมพโทรสาร 5

a กด  (Fax (โทรสาร))

b กด Received Faxes (โทรสารที่ไดรับ)

c กดโทรสารที่คุณตองการ

d กด Start (เร่ิมตน) 
เพื่อยืนยันโทรสารที่จะพิมพ

e ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:

 กด Print All Pages 
(พิมพทุกหนา) เพื่อพมิพทุกหนา

 กด Print Displayed Only 
(พิมพที่แสดงเทานั้น) 
เพื่อพิมพหนาที่แสดงเทานั้น

 กด Print From Displayed 
(พมิพจากทีแ่สดง) 
เพือ่พมิพจากหนาทีแ่สดงจนถึงหนาสดุทาย

f เม่ือจอสัมผัสแสดง Delete all pages? 
(ลบทุกหนา?) ใหดําเนินการตอไปนี:้

 กด Yes (ใช) 
เพือ่ลบทกุหนาของโทรสารท่ีคณุพมิพแลว

 กด No (ไม) 
เพื่อบันทึกโทรสารท่ีคุณพิมพแลว

g กด 

คําอธบิาย
 ขยายโทรสาร

 ยอโทรสาร

 หรือ เล่ือนตามแนวต้ัง

 หรือ เล่ือนตามแนวนอน
 หมุนโทรสารตามเข็มนาฬิกา

 ลบโทรสาร

กด Yes (ใช) เพ่ือยืนยัน
 ยอนกลับสูหนาท่ีแลว

 ไปยังหนาถัดไป

ยอนกลับสูรายการโทรสาร

Start 
(เร่ิมตน)

พิมพโทรสาร 
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วิธีการพมิพหรือลบโทรสารทัง้หมดในรายการ 5

a กด  (Fax (โทรสาร))

b กด Received Faxes (โทรสารที่ไดรับ)

c กด Print/Delete (พิมพ/ลบ)

d ทําอยางใดอยางหนึง่ตอไปนี้:

 กด Print All(New Faxes) (พิมพ 
(โทรสารใหม) ทั้งหมด) 
เพื่อพิมพโทรสารทั้งหมดที่คุณยังไมไดดู

 กด Print All(Old Faxes) (พิมพ 
(โทรสารเกา) ทั้งหมด) 
เพื่อพิมพโทรสารทั้งหมดที่คุณดูแลว

 กด Delete All(New Faxes) (ลบ 
(โทรสารใหม) ทั้งหมด) 
เพื่อลบโทรสารท้ังหมดที่คุณยังไมไดดู

กด Yes (ใช) เพื่อยืนยัน

 กด Delete All(Old Faxes) (ลบ 
(โทรสารเกา) ทั้งหมด) 
เพื่อลบโทรสารท้ังหมดที่คุณดูแลว

กด Yes (ใช) เพื่อยืนยัน

e กด 

ปดการเรียกดูตัวอยางโทรสาร 5

a กด 

b กด  (Fax Preview 

(การเรียกดูตัวอยางโทรสาร))

c กด Off (ปด)

d กด Yes (ใช) เพื่อยืนยัน

e ถามีโทรสารจัดเก็บอยูในหนวยความจํา 
ใหดําเนินการขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้:

 ถาคุณไมตองการพิมพโทรสารที่จัดเก็บไว 
กด Continue (ดําเนินการตอ)

กด Yes (ใช) เพื่อยืนยัน 
โทรสารของคุณจะถูกลบ

 เพื่อพิมพโทรสารทั้งหมดที่จัดเก็บไว กด 
Print All Faxes Before 
Delete (พิมพโทรสารทั้งหมดกอนลบ)

 ถาคุณไมตองการปดการเรียกดูตัวอยางโท
รสาร กด Cancel (ยกเลิก)

f กด 



53

6

6

วิธีใช PC-FAX 6

การรับ PC-FAX 
(Windows® เทาน้ัน) 6

ถาคณุเปดคณุลกัษณะการรบั PC-FAX MFC 
ของคณุจะจัดเก็บโทรสารรบัเขาในหนวยความจําแล
ะสงโทรสารไปยงัคอมพวิเตอรของคณุโดยอัตโนมัต ิ 
จากน้ันคณุสามารถใชคอมพวิเตอรของคณุดแูละจัดเ
ก็บโทรสารนี้

แมวาคุณจะปดคอมพิวเตอรของคุณแลว (เชน 
ในเวลากลางคืนหรือสุดสัปดาห) MFC 
ของคุณจะไดรับและจัดเก็บโทรสารของคุณในหน
วยความจํา 
จํานวนโทรสารที่ไดรับที่จัดเก็บในหนวยความจําจ
ะปรากฏขึ้นบนจอสัมผัส

เม่ือคุณเร่ิมใชงานคอมพิวเตอรของคุณและรันซอฟ
ตแวร การรับ PC-Fax MFC 
จะถายโอนโทรสารของคุณไปยังคอมพิวเตอรของ
คุณโดยอัตโนมัติ

ถาตองการถายโอนโทรสารรับเขาไปยังคอมพิวเต
อรของคุณ คุณตองใหซอฟตแวรการรับ PC-FAX 
รันบนคอมพิวเตอรของคุณ

ดําเนินการตามคําแนะนําสําหรับระบบปฏิบัติการที่
คุณกําลังใชงาน

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

จากเมนู (เร่ิม) เลือก โปรแกรมท้ังหมด > 

Brother >  Brother Utilities
คลิกรายการแบบดึงลง และเลือกช่ือรุนของคุณ 
(ถายังไมไดเลือก)
คลิก การรับโทรสารดวย PC 
ในแถบนําทางทางดานซาย จากนั้นคลิก รับ

 (Windows® 8)

คลิก  (Brother Utilities) 
จากนั้นคลิกรายการแบบดึงลง 
และเลือกช่ือรุนของคุณ (หากยังไมไดเลือก) 
คลิก การรับโทรสารดวย PC 
ในแถบนําทางทางดานซาย จากนั้นคลิก รับ

ทําขั้นตอนตอไปนี้ที่เคร่ืองของคุณ

a กด 

b กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

c ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Fax (โทรสาร)

d กด Fax (โทรสาร)

e ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Setup Receive (ต้ังคาการรับ)

f กด Setup Receive (ต้ังคาการรับ)

g ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
PC Fax Receive (การรับ PC Fax)

h กด PC Fax Receive (การรับ PC Fax)

i กด On (เปด) เพื่อเร่ิมตนการรับ PC-FAX

j จอสมัผสัจะแสดงการแจงเตือนการเริ มโปรแกร
มการรับ PC-FAX ที่คอมพิวเตอรของคุณ 
ถาคุณเร่ิมเปดทํางานโปรแกรมการรับ 
PC-FAX กด OK (ตกลง) 
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเร่ิมต นโ
ปรแกรมรับ PC-FAX uu คูมือซอฟตแวร 
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

k ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
<USB> หรือช่ือคอมพิวเตอรของคุณ 
ถาเคร่ืองเช่ือมตออยูกับเครือขาย
กด <USB> หรือช่ือคอมพวิเตอรของคุณ
กด OK (ตกลง)

l กด Backup Print: On 
(งานพิมพสํารอง: เปด) หรือ Backup 
Print: Off (งานพิมพสํารอง: ปด)

ขอควรจํา
ถาคุณเลือก Backup Print: On 
(งานพิมพสํารอง: เปด) 
เคร่ืองจะพิมพโทรสารที่เคร่ืองของคุณดวย 
เพื่อเปนสําเนาสําหรับคุณ

 

การใชงาน PC-FAX 6
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m กด 

หมายเหตุ
• กอนที่คุณจะสามารถตั้งคาการรับ PC-FAX 
คุณตองติดต้ังซอฟตแวร MFL-Pro Suite 
บนคอมพิวเตอรของคุณ 
ตรวจสอบวาคอมพิวเตอรของคุณเช่ือมตออยูแ
ละเปดทํางาน (uu คูมือซอฟตแวร 
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช)

• ถาเครื องของคณุเกดิขอผดิพลาดและไมสามารถ
พิมพโทรสารจากหนวยความจําได 
คุณสามารถใชการตั้งคานี้ในการถายโอนโทรส
ารของคุณไปยังคอมพิวเตอร (ดู 
การโอนโทรสารหรือรายงานบันทึกโทรสาร 
uu หนา 135)

• การรับ PC-FAX ไมสนับสนุนในระบบปฏิบัติการ 
Mac OS

 

การสง PC-FAX 6

คุณลักษณะ Brother PC-FAX 
ใหคุณใชคอมพิวเตอรของคุณในการสงเอกสารจา
กแอพพลิเคชันเปนโทรสารมาตรฐาน 
คุณสามารถสงไฟลที่สรางในแอพพลิเคชันใดๆ 
บนคอมพิวเตอรของคุณเปน PC-FAX 
คุณสามารถแนบหนาปกไดเชนกัน 
(สําหรับขอมูลเพิ่มเติม uu คูมือซอฟตแวร 
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช)

วิธีการสง PC-FAX: 6

ติดตอผูจําหนายแอพพลิเคชันของคุณหากคุณตอ
งการการสนับสนุนเพิ่มเติม

a จากแอพพลิเคชันของคุณ เลือก ไฟล 
แลวเลือก พิมพ
กลองขอความการพิมพจะปรากฏขึ้น 
(ขั้นตอนอาจแตกตางกันตามแอพพลิเคชันข
องคุณ)

b เลือก Brother PC-FAX v.3

c คลิก ตกลง
อินเตอรเฟสผูใช Brother PC-FAX 
จะแสดงผล

d ปอนหมายเลขโทรสารของผ ูรบัโดยใชแปนพิม
พคอมพิวเตอรของคณุ 
หรอืโดยคลิกแปนกดหมายเลขของอนิเตอรเ
ฟสผูใช Brother PC-FAX  
คุณยังสามารถเลือกหมายเลขทีบั่นทกึไวจาก 
สมุดท่ีอยู

e คลิก 

f คลิก เร่ิม
เอกสารของคุณจะถูกสงไปยังเคร่ือง 
Brother แลวสงโทรสารไปยังผูรับ
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7

7

บริการโทรศัพท 7

เสียงเรียกที่แตกตาง 7

คุณลกัษณะของเคร ืองน ีใหคุณใชบรกิารสมคัรสมาชิกเสียง
เรยีกที แตกตางที ใหบรกิารโดยบรษิทัโทรศัพทบางราย 
ซึ งใหคุณมหีมายเลขโทรศัพทหลายหมายเลขในสายเดียว 
หมายเลขโทรศัพทแตละหมายเลขมรีปูแบบเสียงเรียกที แ
ตกตางกัน 
ดังน ันคุณจะทราบวาหมายเลขโทรศัพทใดเรยีกเขามา 
น ีเปนวิธีหน ึงที คุณสามารถมหีมายเลขโทรศัพทแยกตางห
ากสําหรบัเคร ืองของคุณได

เคร ืองของคุณมฟีงกชั นเสียงเรียกที แตกตางใหคุณระบหุม
ายเลขโทรศัพทหมายเลขหนึ งสําหรบัรบัโทรสารโดยเฉพา
ะ คุณจาํเปนตองตั งคาเสียงเรยีกที แตกตางเปน On (เปด)

หมายเหตุ
คุณสามารถปดใชงานช่ัวคราว 
จากนั้นจึงกลับมาเปดใชงานอีกคร้ัง 
เม่ือคุณไดรับหมายเลขเคร่ืองโทรสารใหม 
โปรดตรวจสอบใหแนใจวาคุณต้ังคาใหมสําหรั
บการทํางานนี้

เคร่ืองจะตอบรับเฉพาะการโทรออกไปยังหมาย
เลขที่มีเสียงเรียกที่แตกตาง

 

การตั้งคาเสยีงเรียกท่ีแตกตางเปนเปด 7

หลังจากทีค่ณุตัง้คาคณุลักษณะเสยีงเรยีกทีแ่ตกตางไ
ปที ่เปด แลว 
โหมดการรบัของตัวเครือ่งจะถูกตัง้คาเปน Manual 
(เปด) โดยอตัโนมัต ิเวนแตวาคณุจะตัง้คา TAD 
หรอืจดหมายเสียงไวทีห่มายเลขเสียงเรยีกทีแ่ตกตาง 
โหมดดําเนินการเอง ใหคุณรบัสายทกุสายดวยตนเอง 
คุณไมสามารถเปล่ียนโหมดการรบัของตวัเครือ่งเปนโ
หมดอืน่ไดขณะทีเ่ปดใชงานเสียงเรยีกทีแ่ตกต าง

a กด 

b กด All Settings (การต้ังคาทั้งหมด)

c ปดนิว้ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Fax (โทรสาร)

d กด Fax (โทรสาร)

e ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Miscellaneous (เบ็ดเตล็ด)

f กด Miscellaneous (เบ็ดเตล็ด)

g กด Distinctive (แตกตาง)

h กด On (เปด)

i กด  
ขณะน้ีเสยีงเรยีกทีแ่ตกตางถกูตัง้คาไปท่ี เปด

การปดเสียงเรียกท่ีแตกตาง 7

a กด 

b กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

c ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Fax (โทรสาร)

d กด Fax (โทรสาร)

e ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Miscellaneous (เบ็ดเตล็ด)

f กด Miscellaneous (เบ็ดเตล็ด)

g กด Distinctive (แตกตาง)

h กด Off (ปด)

i กด 

หมายเหตุ
หากคุณปดเสียงเรียกที่แตกตาง 
เคร่ืองจะอยูในโหมดการรับของตัวเคร่ือง 
Manual (ดวยตนเอง) 
ดังนั้นคุณจําเปนตองต้ังคาโหมดการรับอีกครั ง 
(ดูการเลือกโหมดการรับของตัวเคร่ือง 
uu หนา 45)
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การเช่ือมตออุปกรณตอบ
รับโทรศัพทภายนอก 
(TAD) 7

คุณสามารถเชือ่มตออุปกรณตอบรบัโทรศัพท (TAD) 
ภายนอกเขากับสายเดียวกับเครือ่งของคุณ เมือ่ TAD รบัสาย 
เครือ่งของคณุจะ “รบัฟง" เสียงเรยีกโทรสาร CNG 
(การติดตอดวยโทรสาร) ท่ีสงโดยเครือ่งโทรสารฝ ายท่ีสง 
ถาไดยินเสียงเรยีก เครือ่งจะรบัสายและรบัโทรสาร 
ถาไมไดยินเสียงเรยีก เครือ่งจะให TAD 
ของคุณรบัขอความเสียงและจอสมัผสัจะแสดง 
Telephone (โทรศัพท)

อุปกรณตอบรบัโทรศัพทภายนอก (TAD) 
ของคุณตองรบัสายภายในเวลาท่ีเสียงเรยีกโทรสารดังส่ีครัง้ 
(ขอแนะนําใหคุณต้ังคาไวท่ีเสียงเรยีกดังสองครัง้) 
เนือ่งจากเครือ่งของคณุไมสามารถไดยินเสียงเรยีกโทรสาร 
(CNG tones) จนกวาอุปกรณตอบรบัโทรศัพทภายนอก 
(TAD) จะรบัสาย เครือ่งสงโทรสารจะสงเสียงเรยีกโทรสาร 
(CNG tones) เปนระยะเวลาแปดถงึสิบวนิาทีเทานัน้ 
เราไมแนะนาํใหใชคุณลักษณะการประหยดัคาโทรก ับอุปกร
ณตอบรบัโทรศัพทภายนอก (TAD) 
ของคุณหากเครือ่งนัน้จาํเปนตองใชเสียงเรยีกนานกวาส่ีครัง้
ในการเปดทํางาน

หมายเหตุ
หากคุณประสบปญหาการรับโทรสาร 
ลดการตั้งคาการชะลอเสียงเรียกเขาบนอุปกร
ณตอบรับโทรศัพทภายนอก (TAD) ของคุณ

 

การเช่ือมตอ 7

อุปกรณตอบรับโทรศัพทภายนอก (TAD) 
ตองเช่ือมตอดังแสดงในภาพประกอบดานลาง
 

1 TAD

2 ฝาครอบปองกัน

a ต้ังคาอุปกรณตอบรับโทรศัพทภายนอก 
(TAD) ไปที่ เสียงเรียกดังหนึ่งหรือสองครั้ง 
(การตั้งคาการชะลอเสียงเรียกเขาของเคร่ือง
ไมมีผล)

b บนัทกึขอความสงออกบนอปุกรณตอบรับโทร
ศัพทภายนอก (TAD) ของคุณ

c ต้ังคาเคร่ืองตอบรับโทรศัพทใหรับสาย

d ต้ังคาโหมดการรับของตัวเคร่ืองของคุณเปน 
External TAD 
(อุปกรณตอบรับโทรศัพทภายนอก) 
(ดู การเลือกโหมดการรับของตัวเคร่ือง 
uu หนา 45)

2

1

1
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7

การบันทึกขอความสงออก (OGM)7

a บันทึกเสียงเงียบ 5 
วินาทีกอนเริ่มตนขอความของคุณ 
เพื่อใหเคร่ืองของคุณมีเวลาในการไดยินเสีย
งสัญญาณเคร่ืองโทรสาร

b จํากัดระยะเวลาการพูดของคุณที่ 20 วินาที

c สิ้นสุดขอความ 20 วินาทีของคุณโดยให 
รหัสการเร่ิมทํางานแบบระยะไกล 
สําหรับผูที่สงโทรสารดวยตนเอง เชน: 
“หลังจากเสียงปป ฝากขอความหรือกด l51 
และ เร่ิม เพื่อสงโทรสาร”

หมายเหตุ
• คุณตองเปดการต้ังคารหัสระยะไกลเปน On 

(เปด) เพื่อใชรหัสการเร่ิมทํางานแบบระยะไกล 
l51 (ดู การใชรหัสระยะไกล uu หนา 59)

• ขอแนะนําใหเร่ิม OGM ของคุณดวยเสียงเงียบ 
5 วินาที 
เนื่องจากเครื่องของคุณไมสามารถไดยินเสียง
สัญญาณเครื่องโทรสารหากมีเสียงดังคุณอาจล
องบันทึกเสียงทันที 
แตถาเคร่ืองของคุณประสบปญหาในการรับโท
รสาร คุณควรบันทึกเสียง OGM 
อีกคร้ังเพื่อรวมไวดวยกัน

 

การเช่ือมตอระบบตูสาขา (PABX) 7

สํานกังานสวนใหญใชระบบโทรศัพทสวนกลาง Brother 
แนะนําวาเคร ือง Fax/MFC 
ของเราทั งหมดตองเชื อมตอกับสายที มคุีณภาพ 
(กําหนดไวเฉพาะ) ถงึแมวา PABX 
ที เจาะจงอาจทํางานไดกับร ุนบางร ุนของเคร ืองโทรสาร 
แตเราไมสามารถรบัประกันวาเคร ืองจะทํางานอยางถกูตอง

บอยครัง้ท่ีอาจเปนเรือ่งงายท่ีจะเช่ือมตอเครือ่งโทรสาร
กับ PABX (Private Automatic Branch Exchange) 
เราขอแนะนําใหคณุตดิตอบรษิทัท่ีตดิตัง้ระบบโทรศพั
ทของคณุและขอใหเช่ือมตอเครือ่งโทรสารใหกับคณุ

Brother ไมแนะนําใหใชสาย PABX ขอจํากดัของ PABX 
โดยทัว่ไปอาจทําใหบางฟงกชัน่ของเครื่องโทรสารทําง
านผิดพลาด

โทรศัพทภายนอกและโท
รศัพทท่ีตอแยกออกจาก
ตัวเคร่ือง 7

หมายเหตุ
คุณตองเปดการตัง้คารหัสระยะไกลเพ่ือใชรหัสก
ารเริม่ทาํงานแบบระยะไกล l51 
และรหัสการปดใชงานเครือ่งจากระยะไกล #51 

 

การเช่ือมตอโทรศัพทภายนอกห
รือโทรศัพทที่ตอแยกออกจากตัว
เคร่ือง 7

คุณสามารถเช่ือมตอโทรศัพทแยกตางหากกบัเคร ือ
งของคณุไดโดยตรงดังแสดงในแผนภาพดานลาง
 

1 โทรศัพทท่ีตอแยกออกจากตัวเครื่อง

2 โทรศัพทภายนอก

3 ฝาครอบปองกัน

1

3

2
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การทํางานจากโทรศัพทภายนอ
กหรือโทรศัพทที่ตอแยกออกจา
กตัวเคร่ือง 7

หากคุณตอบรับการติดตอดวยโทรสารจากโทรศัพ
ทที่ตอแยกออกจากตัวเคร่ือง 
หรือโทรศัพทภายนอกที่เช่ือมตอกับเคร่ืองผานกา
รเช่ือมตอ T-piece 
คุณสามารถสั่งใหเคร่ืองของคุณรับสายโดยใชรห ัส
การเร่ิมทํางานแบบระยะไกล 
เม่ือคุณกดรหัสการเร่ิมทํางานแบบระยะไกล l51 
เคร่ืองจะเร่ิมรับโทรสาร

ถาคุณรับสายและไมมีใครอยูในสาย:

คุณควรคิดวาคุณกําลังรับโทรสารดวยตนเอง

กด l51 
และรอเสียงแหลมสูงหรือจนกวาจอสัมผัสจะแสดง 
Receiving (การรับ) แลววางสาย

หมายเหตุ
นอกจากนี้คุณยังสามารถใชคุณลักษณะการตร
วจจับโทรสารเพื่อใหเคร่ืองของคุณรับสายโดย
อัตโนมัติ (ดู การตรวจจับโทรสาร 
uu หนา 49)

 

สาํหรบัโหมดโทรสาร/โทรศพัทเทาน ัน 7

เม่ือเครื่องอยูในโหมดโทรสาร/โทรศัพท 
เคร่ืองจะใชระยะเวลาในการดังของเสียงกร่ิงเร ียกเ
ขา F/T (เสียงเรียกที่ดังติดกันแบบสองครั้ง) 
แจงใหคุณรับสายการโทรดวยเสียง

ยกชุดหูฟงโทรศัพทภายนอกแลวกด Pickup 
(รับสาย) เพื่อรับสาย

ถาคุณอยูที่โทรศัพทที่ตอแยกออกจากตัวเครื อง 
คุณจําเปนตองยกชุดหูฟงโทรศัพทในระหวางระยะ
เวลาในการดังของเสียงกร่ิงเรียกเขา F/T แลวกด 
#51 ระหวางเสียงเรียกที่ดังติดกันแบบสองครั้ง 
ถาไมมีใครอยูในสายหรือถามีบางคนตองการสงโ
ทรสารถึงคุณ 
สงสายเรียกเขากลับไปที่เคร่ืองโดยกด l51

การใชหูโทรศัพทไรสายภายนอ
กที่ไมใชของ Brother 7

ถาคุณเช่ือมตอโทรศัพทไรสายที่ไมใชของ 
Brother กับ สายสัญญาณโทรศัพท (ดูที่ หนา 57) 
และโดยปกติคุณพกพาหูโทรศัพทไรสายไปในที่ต
างๆ คุณสามารถรับสายไดงายๆ 
ในระหวางการชะลอเสียงเรียกเขา

ถาคุณใหเคร่ืองของคุณรับสายกอน 
คุณตองไปที่เคร่ืองเพื่อกด Pickup รับสาย) 
เพื่อโอนสายไปยังเครื่องโทรศัพทไรสาย

หมายเหตุ
• ถาคุณไมเชื อมตอขณะเขาใชงานอุปกรณตอบรับ
โทรศัพทภายนอก (TAD) 
ของคุณแบบระยะไกล 
ลองเปล่ียนรหัสการเร่ิมทํางานแบบระยะไกลแ
ละรหัสการปดใชงานเคร่ืองจากระยะไกลเปนร
หัสสามตัวอื่นๆ โดยใชตัวเลข 0-9,l, #

• รหสัระยะไกลอาจไมทาํงานกบัระบบโทรศพัทบางร ุน

• มีโทรศัพทไรสายเพยีงบางแบรนดเทาน ันท ีสามา
รถใชไดกับเคร่ืองของคุณ
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7

การใชรหัสระยะไกล 7

รหัสการเร่ิมทํางานแบบระยะไกล 7

ถาคุณตอบรบัการตดิตอดวยโทรสารจากโทรศพัท 
ภายนอกหรอืโทรศัพททีต่อแยกออกจากตัวเครือ่ง 
คณุสามารถสัง่ใหเครื่องของคุณรบัสายโดยกด 
รหัสการเริม่ทํางานแบบระยะไกล l51 รอเสยีงแหลมสงู 
จากน้ันวางชดุหฟูงโทรศัพท (ดู การตรวจจับโทรสาร 
uu หนา 49) 
ผูโทรเขามายังเครือ่งของคณุตองกดเริม่เพือ่สงโทรสาร

ถาคุณตอบรบัการตดิตอดวยโทรสารจากโทรศพัทภายน
อก คณุสามารถสัง่ใหเครื่องรบัโทรสารไดโดยกด Fax 
Start (เริม่สงโทรสาร) จากน้ันกด Receive (รบั)

รหัสการปดใชงานเคร่ืองจากระยะไกล 7

ถาคุณไดรับสายการโทรดวยเสียงและเคร่ืองอยู ใน
โหมด F/T เคร่ืองจะเริ่มสงเสียงกร่ิงเรียกเขา F/T 
(เสียงเรียกที่ดังติดกันแบบสองคร้ัง) 
หลังจากการชะลอเสียงเรียกเขาคร้ังแรก 
ถาคุณรับสายจากโทรศัพทที่ตอแยกออกจากตัวเค
ร่ือง คุณสามารถปดเสียงกร่ิงเรียกเขา F/T 
ไดโดยกด #51 (ตรวจสอบวาคุณไดกด ระหวาง 
เสียงเรียก)

ถาเคร่ืองรับสายการโทรดวยเสียงและเสียงเรียกที่
ดังติดกันแบบสองคร้ังเพื่อใหคุณรับสาย 
คุณสามารถรับสายจากโทรศัพทภายนอกไดโดยก
ด Pickup (รับสาย)

การเปดรหัสระยะไกล 7

คุณตองเปดการต้ังคารหัสระยะไกลเปน On (เปด) 
เพื่อใชรหัสการเร่ิมทํางานแบบระยะไกล 
และรหัสการปดใชงานเครื่องจากระยะไกล

a กด 

b กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

c ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Fax (โทรสาร)

d กด Fax (โทรสาร)

e ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Setup Receive (ต้ังคาการรับ)

f กด Setup Receive (ต้ังคาการรับ)

g ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Remote Codes (รหัสระยะไกล)

h กด Remote Codes (รหัสระยะไกล)

i กด Remote Codes (รหัสระยะไกล)

j กด On (เปด)

k ถาคุณไมตองการเปลี ยนรหัสการเริ มทาํงานแบ
บระยะไกล กด  บนจอสัมผัส

l กด 
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การเปลีย่นรหัสระยะไกล 7

รหัสการเริม่ทํางานแบบระยะไกล ท่ีตัง้คาไวลวงหนาคอื 
l51 รหสัการปดใชงานเครือ่งจากระยะไกล 
ท่ีตัง้คาไวลวงหนาคอื #51 
ถาคณุมักขาดการเช่ือมตอขณะเขาใชอุปกรณตอบรบัโ
ทรศพัทภายนอก (TAD) ของคณุเสมอ 
ลองเปลีย่นรหัสระยะไกลสามตวั เชน ### และ 555

a กด 

b กด All Settings (การต้ังคาทั้งหมด)

c ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Fax (โทรสาร)

d กด Fax (โทรสาร)

e ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Setup Receive (ต้ังคาการรับ)

f กด Setup Receive (ต้ังคาการรับ)

g ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Remote Codes (รหัสระยะไกล)

h กด Remote Codes (รหัสระยะไกล)

i ทําอยางใดอยางหนึง่ตอไปนี้:

 ถาคุณตองการเปล ียนรหสัการเริ มทํางานแ
บบระยะไกล กด Act.Code 
(รหัสการเร่ิมทํางาน) ใสรหัสใหม 
จากนั้นกด OK (ตกลง)

 ถาคุณตองการเปลี ยนรหัสการปดใชงานเค
ร่ืองจากระยะไกล กด Deact.Code 
(รหัสการปดใชงาน) ใสรหัสใหม 
จากนั้นกด OK (ตกลง)

 หากคุณไมตองการเปล่ียนรหัส 
ใหไปยังขั้นตอน j

 ถาคุณตองการใหรหัสระยะไกลเปน On 
(เปด) หรือ Off (ปด) กด Remote 
Codes (รหัสระยะไกล) กด On (เปด) 
หรือ Off (ปด)

j กด 
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วิธีการโทรออก 8

คุณสามารถโทรออกไดดวยวิธีตอไปนี้

ดวยตนเองการหมุนหมายเลขโท
รศัพท 8

a โหลดเอกสารของคุณ

b ทําอยางใดอยางหนึง่ตอไปนี้:

 เมื อการเรยีกดูตัวอยางโทรสารถกูตั งคาเป

น Off (ปด) กด  (Fax (โทรสาร))

 เมื อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกตั งคาเป

น On (เปด) กด  (Fax (โทรสาร)) 

และ Sending Faxes 
(การสงโทรสาร)

c กดทุกหลักของหมายเลขโทรสาร
 

d กด Fax Start (เร่ิมสงโทรสาร)

การหมนุหมายเลขจากสมดุโทรศพัท 8

a โหลดเอกสารของคุณ

b กด  (Fax (โทรสาร))

c กด Address Book (สมุดที่อยู)

d ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:

 ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b 
เพื่อแสดงหมายเลขที่คุณตองการ

 กด  จากนั้นกดตัวอักษรแรกของชื่อ 
และกด OK (ตกลง)

e กดหมายเลขหรือช่ือที่คุณตองการ

f เพื่อสงโทรสาร กด Apply (ใช)

g กด Fax Start (เร่ิมสงโทรสาร)
เคร่ืองจะสแกนและสงโทรสาร

การคนหา LDAP 8

ถาเคร่ืองเช่ือมตอกับเซิรฟเวอร LDAP 
คุณสามารถคนหาขอมูล เชน 
หมายเลขโทรสารและอีเมลจากเซิรฟเวอรของคุณ 
(uu คูมือซอฟตแวร 
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช)

การหมนุทวนหมายเลขโทรสารซํ้า 8

ถาคุณกําลังสงโทรสารโดยอัตโนมัติและสายไมวา
ง เคร่ืองจะหมุนทวนหมายเลขซํ้าสามครั้งทุกๆ 
หานาทีโดยอัตโนมัติ

การหมุนทวนหมายเลขโทรซํ้าอัตโนมัติจะใชไดเมื 
อคุณต้ังคา Auto Redial 
(การหมุนทวนหมายเลขโทรซํ้าอัตโนมัติ) เปน On 
(เปด) เทานั้น การตั้งคาเร่ิมตนคือ On (เปด)

Redial (การหมุนทวนหมายเลขโทรซํ้า) 
จะทํางานเฉพาะเม่ือคุณหมุนหมายเลขโทรศัพทจ
ากเคร่ืองเทานั้น

การหมุนหมายเลขโทรศัพทและการ
จัดเกบ็หมายเลข 8
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ปุมกดหรือแบบหมุน 8

ถาคุณมีบริการการโทรออกแบบหมุน 
แตตองการสงสัญญาณแบบปุมกด (เชน 
การทําธุรกรรมทางการเงินทางโทรศัพท) 
ใหทําตามคําแนะนําดานลาง 
ถาคุณมีบริการโทรแบบกดปุม 
คุณไมจําเปนตองใชคุณลักษณะนี้ในการสงสัญญา
ณแบบปุมกด

a กด Hook (ปุมวางสาย)

b กด # บนแผงสัมผัส
ตัวเลขใดๆ 
ที่หมุนโทรออกหลังจากนีจ้ะสงสัญญาณแบ
บปุมกด
เม่ือคุณเสร็จสิ้นการโทรแลว 
เคร่ืองจะกลับไปที่บริการการหมุนหมายเลขโ
ทรศัพท

การจัดเก็บหมายเลข 8

คุณสามารถตั้งคาเคร่ืองของคุณให 
เรียกหมายเลขแบบงายดังนี้: สมุดที่อยู 
และกลุมสําหรับการกระจายสัญญาณโทรสาร 
เม่ือคุณเรียกหมายเลขจากสมุดที่อยู 
จอสัมผัสจะแสดงหมายเลขนั้น

หมายเหตุ
หากเกิดไฟฟาขัดของ 
หมายเลขในสมุดโทรศัพทที่บันทึกไวในหนวย
ความจําจะไมสูญหาย

 

การบันทึกการหยุดช่ัวคราว 8

กด Pause (หยุดชั วคราว) เพื อแทรกการหยุดชั วคราว 3.5 
วินาทีระหวางหมายเลข คุณสามารถกด Pause 
(หยุดชั วคราว) กี คร ังก็ไดตามตองการเพื อเพิ มเวลารอสาย

การจดัเก็บหมายเลขในสมุดท่ีอยู 8

คุณสามารถบันทึกไดสูงสุด 300 ที่อยูพรอมช่ือ

a กด  (Fax (โทรสาร))

b กด Address Book (สมุดที่อยู)

c กด Edit (แกไข)

d กด Add New Address (เพิ่มสมุดที่อยู)

e กด Name (ช่ื อ)

f ใสช่ือโดยใชแปนพิมพบนจอสัมผัสของเคร่ือง 
(สูงสุด 15 ตัวอักษร) 
(หากตองการความชวยเหลือในการปอนตัวอั
กษร ดูที่ การใสขอความ uu หนา 231)
กด OK (ตกลง)

g กด Address (ที่อยู)
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8

h ใสหมายเลขโทรสารหรือหมายเลขโทรศพัทโ
ดยใชแปนพิมพบนจอสัมผัสของเคร่ือง 
(สูงสุด 20 ตัว)
กด OK (ตกลง)

หมายเหตุ
ถาคุณดาวนโหลดโทรสารอินเทอรเน็ต:

ถาคุณตองการจัดเก็บที่อยูอีเมลเพื่อใชงานกับ
โทรสารทางอินเทอรเน็ต 

หรือการสแกนไปยังเซิรฟเวอรอีเมล กด  

และจากนั้นใสที่อยูอีเมล (ดู การใสขอความ 
uu หนา 231) และกด OK (ตกลง)

 

i กด OK (ตกลง)

j ทําอยางใดอยางหนึง่ตอไปนี้:

 ถาตองการจัดเก็บหมายเลขสมุดที่อยูอื่นๆ 
ใหทําซํ้าขั้นตอน c - j

 เพื่อจัดเก็บหมายเลขใหเสร็จสิ้น กด 

การเปล่ียนช่ือและหมายเลขในส
มุดที่อยู 8

คุณสามารถเปล่ียนหรือลบช่ือหรือหมายเลขในสมุ
ดที่อยูที่ไดจัดเก็บไวแลว

ถาหมายเลขมีงานท่ีต้ังเวลาไว เชน 
โทรสารที่ชะลอการสงโทรสาร 
หรือหมายเลขในการสงตอโทรสาร 
หมายเลขนัน้จะมีสีจางบนจอสัมผัส 
คุณไมสามารถเลือกหมายเลขเพื่อทําการเปล่ียนแ
ปลงหรือลบได 
นอกจากคุณจะลบงานที่กําหนดไวกอน 
(uu คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช)

a กด  (Fax (โทรสาร))

b กด Address Book (สมุดที่อยู)

c กด Edit (แกไข)

d ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:

 กด Change (เปล่ียนแปลง) 
เพื่อแกไขช่ือหรือหมายเลข 
ไปยังขั้นตอน e

 กด Delete (ลบ) เพือ่แสดง Delete (ลบ) 
ลบหมายเลขโดยการกดหมายเลขนัน้บนจอ
สัมผัส เพือ่ใหแสดงเครือ่งหมายสีแดง

กด OK (ตกลง)

กด Yes (ใช) เพือ่ยนืยนั ไปยงัข้ันตอน i

e ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b 
เพื่อแสดงหมายเลขที่คุณตองการ

f กดหมายเลขที่คุณตองการ
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g ทําดังตอไปนี้:

 ถาตองการเปล่ียนแปลงช่ือ กด Name 
(ช่ือ) ใสช่ือใหม (สูงสุด 15 ตัวอักษร) 
โดยใชแปนพิมพบนจอสัมผัสของเคร่ือง 
(หากตองการความชวยเหลือในการปอน
ตัวอักษร ดูที่ การใสขอความ 
uu หนา 231)

กด OK (ตกลง)

 เพ ือเปลี ยนหมายเลขโทรสารหรือโทรศัพท
 กด Address (ที่อยู) 
ใสหมายเลขโทรสารหรือหมายเลขโทรศั
พทใหม (สูงสุด 20 ตัว) 
โดยใชแปนพิมพบนจอสัมผัสของเคร่ือง

กด OK (ตกลง)

หมายเหตุ
วิธีเปล่ียนช่ือหรือหมายเลขที่จัดเก็บ:

เพื่อเปล่ียนตัวอักษรหนึง่ตัว กด d หรือ c 
เพื่อจัดวางเคอรเซอรเพือ่เลือกตัวอักษรที่ผ ิด 
จากนั้นกด  ปอนตัวอักษรหรือตัวเลขใหม

 

h กด OK (ตกลง) เพื่อเสร็จสิ้น
เพื่อเปล่ียนแปลงหมายเลขสมุดที่อยูอื่นๆ 
ใหทําซํ้าขั้นตอน c - h

i กด 
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9

วิธีการทําสําเนา 9

ขั้นตอนตอไปนี้จะอธิบายการทําสําเนาโดยทั่วไป

a ทาํตามข ันตอนตอไปน ีเพื อวางเอกสารของคณุ:

 วางเอกสาร หงายขึ้น ใน ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) 
(ดู การใชถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ 
(ADF) uu หนา 39)

 วางเอกสารของคุณ ควํ่าลง 
บนกระจกสแกนเนอร 
(ดู การใชกระจกสแกนเนอร 
uu หนา 40)

b กดปุม Copy (สําเนา) บนจอสัมผัส

 จอสัมผัสจะแสดง:
 

1 จํานวนสําเนา
คุณสามารถใสจํานวนสําเนาไดโดยใชแป
นตัวเลข

c สําหรับการทําสําเนาเอกสารหลายชุด 
ใสเลขสองหลัก (สูงสุด 99)

d กด Colour Start (เร่ิมพิมพสี) หรือ 
Mono Start (เร่ิมพิมพขาวดํา)

หยุดการทําสําเนา 9

ถาตองการหยุดการทําสําเนา กด 

การต้ังคาลวงหนาการทําสําเนา 9

คุณสามารถทําสําเนาดวยการต้ังคาที่หลากหลาย 
ที่มีการตั้งคาไวแลวในเครื่องสําหรับคุณ 
โดยเพียงแคกดเลือกเทานัน้

การตั้งคาลวงหนามีดังตอไปนี้

 Receipt (ใบเสร็จรับเงิน)

 Normal (ปกติ)

 2in1(ID)

 2in1

 2-sided(12) (2 ดาน(12)) 

 2-sided(22) (2 ดาน(22)) 
(MFC-L8850CDW และ MFC-L9550CDW)

 Paper Save (การประหยัดกระดาษ)

a โหลดเอกสารของคุณ

b กด  (Copy (สําเนา))

c ปดนิ้วไปทางซายหรือทางขวาเพื่อแสดง 
Receipt (ใบเสร็จรับเงิน), Normal 
(ปกติ), 2in1(ID), 2in1, 
2-sided(12) (2 ดาน(12)), 
2-sided(22) (2 ดาน(22)) or 
Paper Save (การประหยัดกระดาษ) 
จากนั้นกดการต้ังคาลวงหนาที่คุณตองการ

d ปอนจํานวนสําเนาที่คุณตองการ

e ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:

 ถาตองการเปล่ียนแปลงการต้ังคาเพิ่มเติม 
ไปที่ขั้นตอน f

 เม่ือคุณเปล่ียนแปลงการตั้งคาเสร็จแลว 
ไปที่ขั้นตอน j

f กด Options (ตัวเลือก)

การทําสําเนา 9

1
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g ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b 
เพื่อแสดงการตั้งคาที่มี 
จากนั้นกดการต้ังคาใหมของคุณ

h ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b 
เพื่อแสดงตัวเลือกที่มี 
จากนั้นกดตัวเลือกใหมของคุณ 
ทําซํ้าขั้นตอน g และ h 
สําหรับแตละการตั้งคาที่คุณตองการ 

หมายเหตุ
ถาคุณตองการบันทึกการต้ังคาเปนทางลัด กด 
Save as Shortcut (บนัทึกเปนทางลัด)

 

i กด OK (ตกลง)

j กด Colour Start (เร่ิมพิมพสี) หรือ 
Mono Start (เร่ิมพิมพขาวดํา)

การต้ังคาและตัวเลอืกการทําสําเนา 9

คณุสามารถเปลีย่นแปลงการตัง้คาการทาํสาํเนาดงัน้ี 

(คูมือข้ันพื้นฐานสําหรับผูใช)

สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเปล่ียนการต้ังค าต
อไปนี้ ดู การตั้งคากระดาษ uu หนา 31

 Tray Setting (การต้ังคาถาด) 
(ขนาดและชนดิของกระดาษ)

 Tray Use: Copy (การใชถาด: สําเนา)

กด Copy (สําเนา) จากนัน้กด Options (ตวัเลอืก) 
ปดนิว้ข้ึนหรอืลง หรอืกด a หรอื b 
เพือ่เลือ่นดกูารตัง้คาสําเนา 
เม่ือการตัง้คาท่ีคณุตองการถกูแสดงข้ึน 
กดและเลอืกตวัเลอืกของคณุ 
เม่ือคณุเปลีย่นแปลงตวัเลอืกเสรจ็แลว กด OK (ตกลง)

(คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช)

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงการ
ต้ังคาตอไปนี้ uu คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช:

 Quality (คุณภาพ)

 Enlarge/Reduce (ขยาย/ยอ)

 2-sided Copy (สําเนา 2 ดาน)

 Tray Use (การใชถาด)

 Density (ความเขม)

 Contrast (ความคมชัด)

 Stack/Sort (ซอน/เรียง)

 Page Layout (โครงหนา)

 2in1(ID)

 Colour Adjust (ปรับสี)

 2-sided Copy Page Layout 
(โครงหนาสําเนา 2 ดาน) 

 Remove Background Colour 
(ลบสีพื้นหลัง)

 Save as Shortcut (บันทึกเปนทางลัด)
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10

10

ดวยคุณลักษณะการพิมพโดยตรง 
คุณไมจําเปนตองใชคอมพิวเตอรในการพิมพ 
คุณสามารถพิมพไดโดยเสียบ USB Flash Drive 
เขากับอินเตอรเฟส USB แบบตรงของเครื่อง 
อีกทั้งคุณสามารถเช่ือมตอและพิมพโดยตรงจากก
ลองที่ต้ังคาไปที่โหมด USB Mass Storage

คุณสามารถใช USB Flash Drive 
ที่มีขอกําหนดตอไปนี้:

1 ไมสนับสนุนรูปแบบ NTFS

หมายเหตุ
• USB Flash Drive 
บางชนดิอาจไมทํางานกับเครื่อง

• ถากลองของคุณอยูในโหมด PictBridge 
คุณไมสามารถพิมพจากกลองได 
ดูที่เอกสารที่ใชกับกลองของคุณเพื่อสลับจาก
โหมด PictBridge ไปยังโหมด USB Mass 
Storage

 

การสรางไฟล PRN 
สําหรับการพิมพโดยตรง 10

หมายเหตุ
หนาจอในสวนนี้อาจแตกตางกันขึ้นอยูกับแอพ
พลิเคชันและระบบปฏิบัติการของคุณ

 

a จากแถบเมนูของแอพพลิเคชัน คลิก ไฟล 
และ พิมพ

b เลือก Brother MFC-XXXX Printer (1) 
แลวเลือกชอง พิมพไปยังไฟล (2)
คลิก พิมพ
 

c เลือกโฟลเดอรท ีคุณตองการบนัทกึไฟลและป
อนช่ือไฟลเม่ือไดรับพรอมท
ถาคุณไดรับพรอมทใหปอนช่ือไฟลเทานั้น 
คุณสามารถระบุโฟลเดอรที่คุณตองการบันทึ
กไฟลโดยปอนช่ือไดเรกทอรี ตัวอยางเชน:
C:\Temp\FileName.prn
ถาคุณมี USB Flash Drive 
ที่เช่ือมตอกับคอมพิวเตอรของคุณ 
คุณสามารถบันทึกไฟลไปยัง USB Flash 
Drive ไดโดยตรง

การพิมพจาก USB Flash Drive 
หรือกลองดิจิตอลที่รองรับ USB 
Mass Storage 10

USB Class USB Mass Storage Class

USB Mass Storage 
Sub Class

SCSI หรือ SFF-8070i

โพรโตคอลการถายโอน การถายโอนจาํนวนมากเทาน้ัน

รูปแบบ 1 FAT12/FAT16/FAT32

ขนาดเซกเตอร สูงสุด 4096 ไบต

การเขารหัส ไมรองรับอุปกรณที มกีารเขารหสั

2

1
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การพิมพโดยตรงจาก 
USB Flash Drive 
หรือกลองดิจิตอลท่ีรองรับ 
USB Mass Storage 10

หมายเหตุ
• ตรวจสอบวากลองดิจิตอลของคุณเปดทํางาน

• กลองดิจิตอลของคุณตองสลับจากโหมด 
PictBridge ไปยังโหมด USB Mass Storage

 

a เช่ือมตอ USB Flash Drive 
หรือกลองดิจิตอลกับอินเตอรเฟส USB 
แบบตรง (1) ที่ดานหนาของเคร่ือง
จอสัมผัสจะแสดงเมนู USB 
โดยอัตโนมัติเพื่อยืนยันวา อุปกรณ USB 
เช่ือมตออยางถูกตองแลว
 

 

หมายเหตุ
• ถามีขอผิดพลาดเกิดขึ้น เมนู USB 
จะไมปรากฏบนจอสัมผัส

• เม่ือเครื่องอยูในโหมดหยุดช่ัวคราว 
จอสัมผัสจะไมแสดงขอมูลใดๆแมวาคุณจะเช่ือ
มตอ USB flash Drive เขากับอินเตอรเฟส USB 
แบบตรงแลวก็ตาม 
กดจอสัมผัสเพื่อเรียกคืนการทํางานของเครื่อง

• เพ ือปองกนัความเสยีหายท ีอาจเกดิข ึนกบัเครื อง
ของคุณ อยาเช่ือมตออุปกรณใดๆ 
นอกจากกลองดิจิตอลหรือ USB Flash Drive 
เขากับอินเตอรเฟส USB แบบตรง

 

1

1
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10

b กด Direct Print (การพมิพโดยตรง)

หมายเหตุ
ถาเคร่ืองของคุณต้ังคา Secure Function Lock 
เปนเปด 
คุณอาจไมสามารถเขาใชงานการพิมพโดยตรง 
(uu คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช)

 

c ปดนิว้ข้ึนหรอืลง หรอืกด a หรอื b 
เพือ่เลอืกช่ือโฟลเดอรและช่ือไฟลท่ีคณุตองการ
ถาคณุไดเลอืกช่ือโฟลเดอรแลว ปดนิว้ข้ึนหร ือลง 
หรอืกด a หรอื b เพือ่เลอืกช่ือไฟลท่ีคณุตองการ

หมายเหตุ
ถาคุณตองการพิมพดัชนีของไฟล กด Index 
Print (การพิมพดัชนี) บนจอสัมผัส กด 
Colour Start (เร่ิมพิมพสี) หรือ Mono 
Start (เร่ิมพิมพขาวดํา) เพื่อเร่ิมตนการพิมพ

 

d ทําอยางใดอยางหนึง่ตอไปนี้:

 กด Print Settings 
(การต้ังคาการพิมพ) 
ถาคุณตองการเปล่ียนแปลง 
ไปยังขั้นตอน e

 หากคณุไมตองการเปลีย่นการต้ังคาปจจุบัน 
ใหไปยงัข้ันตอน h

e ปดนิว้ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b 
เพื่อแสดงการตั้งคาที่คุณตองการ

f กดตัวเลือกที่คุณตองการ

หมายเหตุ
• คุณสามารถเลือกการต้ังคาตอไปนี้:

Paper Type (ชนิดของกระดาษ)

Paper Size (ขนาดกระดาษ)

Multiple Page (หลายหนา)

Orientation (การจัดวางหนา)

2-sided (2 ดาน)

Collate (เรียงชุด)

Tray Use (การใชถาด)

Print Quality (คุณภาพการพิมพ)

PDF Option (ตัวเลือก PDF)

• การตั งคาบางอยางอาจไมปรากฏข ึนอย ูกับประเภทไฟล
 

g ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:

 เพ่ือเปลี่ยนการต้ังคาอืน่ ทาํซํ้าขัน้ตอน e

 หากคณุไมตองการเปลีย่นการตัง้คาปจจุบัน 
กด OK (ตกลง) และไปยงัข้ันตอน h

h ปอนจาํนวนสาํเนาท ีคณุตองการโดยใชแผงสมัผสั

i กด Colour Start (เร่ิมพิมพสี) หรือ 
Mono Start (เร่ิมพิมพขาวดํา) 
เพื่อเร่ิมตนการพิมพ

ขอควรจํา
อยาถอด USB Flash Drive 
หรือกลองดิจิตอลจากอินเตอรเฟส USB 
แบบตรง จนกวาเคร่ืองจะเสร็จสิ้นการพิมพ

 

j กด 
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การเปลี่ยนการตั้งคาเร่ิมตนสําห
รับการพิมพโดยตรง 10

คุณสามารถเปล่ียนการตั้งคาเร่ิมตนสําหรับการพิม
พโดยตรง

a เช่ือมตอ USB Flash Drive 
หรือกลองดิจิตอลกับอินเตอรเฟส USB 
แบบตรง ที่ดานหนาของเครื่อง

b กด Direct Print (การพิมพโดยตรง)

c กด DefaultSettings (การตัง้คาเริม่ตน)

d ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b 
เพื่อแสดงการตั้งคาที่คุณตองการ
กดการตั้งคา

e กดตัวเลือกใหมที่คุณตองการ

f ทําซํ้าขั้นตอน d และ e 
สําหรับแตละการตั้งคาที่คุณตองการเปล่ียน

g กด OK (ตกลง)

h กด 
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11

11

การพิมพเอกสาร 11

เคร่ืองสามารถรับเอกสารจากคอมพิวเตอรของคุณ
แลวพิมพออก หากตองการพิมพจากคอมพิวเตอร 
คุณตองติดต้ังไดรเวอรเคร่ืองพมิพ

(สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการต้ังคาไดรเวอรเ
คร่ืองพิมพ uu คูมือซอฟตแวร 
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช)

a ติดต้ังไดรเวอรเคร่ืองพิมพ Brother 
จากแผนซีดีรอม หรือจาก Brother 
Solutions Center ที่ 
http://solutions.brother.com/ 
(uu คูมือการติดต้ังเครื่องอยางงาย)

b จากแอพพลิเคชันของคุณ เลือกคําสั่งพมิพ

c เลอืกชือ่ของเครือ่งของคณุในกลองขอความ 
พิมพ แลวคลกิ คุณสมบัติ (หรอื รายการโปรด 
ข้ึนอยูกบัแอพพลเิคชัน่ทีค่ณุใช)

d เลือกการต ังคาท ีคุณตองการเปล ียนในกลองข
อความ คุณสมบัติ แลวคลิก ตกลง

 ขนาดกระดาษ

 ทิศทาง

 สําเนา

 ชนิดกระดาษ

 คุณภาพการพิมพ

 สี/ขาวดํา

 ชนิดเอกสาร

 หลายหนา

 2 หนา/จุลสาร (หนังสือเลมเล็ก)

 แหลงกระดาษ

e คลิก พิมพ เพือ่เร่ิมการพมิพ

วิธกีารพิมพจากคอมพิวเตอร 11

http://solutions.brother.com/
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12
กอนการสแกน 12

ตดิตัง้ไดรเวอรสแกนเนอรกอนใชเครือ่งเปนสแกนเนอร ถาเครือ่งติดตัง้อยูบนเครอืขาย กําหนดคาดวยทีอ่ยู TCP/IP

 ติดต้ังไดรเวอรสแกนเนอร Brother จากแผนซีดีรอม หร ือจาก Brother Solutions Center ที่ 
http://solutions.brother.com/ (uu คูมือการติดต้ังเคร่ืองอยางงาย)

 กําหนดคาเคร่ืองดวยที่อยู TCP/IP หากการสแกนเครือขายไมสําเร็จ (uu คูมือซอฟตแวร 
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช)

วิธกีารสแกนเอกสารไปยงัคอมพิวเ
ตอร 12

http://solutions.brother.com/
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12

การสแกนเอกสารเปนไฟล PDF โดยใช 
ControlCenter4 (Windows®) 12

(สําหรับ Macintosh uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช)

หมายเหตุ
หนาจอบนเครื่องคอมพิวเตอรของคุณอาจแตกตางก ันขึ้นอยูกับรุนของคุณ

 

ControlCenter4 
เปนซอฟตแวรโปรแกรมอรรถประโยชนที่ใหคุณเข าใชงานแอพพลิเคช่ันที่คุณใชบอยไดอยางรวดเร็วและงาย
ดาย การใช ControlCenter4 ชวยใหคุณไมตองเปดใชแอพพลิเคช่ันที่เฉพาะดวยตนเอง

a โหลดเอกสารของคุณ (ดู วิธีการวางเอกสาร uu หนา 39)

b ดําเนินการตามคําแนะนําสําหรับระบบปฏิบัติการที่ค ุณกําลังใชงาน

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

เปด ControlCenter4 โดยคลกิ  (เร่ิม) > โปรแกรมทั้งหมด > Brother >  Brother 
Utilities คลกิรายการแบบดงึลงและเลอืกชือ่รุนของคณุ (หากยงัไมไดเลอืก) คลกิ สแกน 
ในแถบนําทางทางดานซาย จากนัน้คลกิ ControlCenter4 แอพพลเิคชนั ControlCenter4 จะเปดข้ึน

 (Windows® 8)

คลิก  (Brother Utilities) จากนั้นคลิกรายการแบบดึงลง และเลือกช่ือรุนของคุณ 
(หากยังไมไดเลือก) คลิก สแกน ในแถบนําทางทางดานซาย จากนั้นคลิก ControlCenter4 
แอพพลิเคช่ัน ControlCenter4 จะเปด

c ถาหนาจอโหมดของ ControlCenter4 ปรากฏขึ้น เลือก โหมดข้ันสูง จากนั้นคลิก ตกลง
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d ตรวจสอบวาเคร่ืองที่คุณตองการใชถูกเลือกจากรายการแบบดึงลง รุน

e คลิก ไฟล
 

f กด สแกน
เคร่ืองจะเริ่มขั้นตอนการสแกน โฟลเดอรที่บันท ึกขอมูลการสแกนจะเปดโดยอัตโนมัติ
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12

วิธีการสแกนเอกสารเปนไฟล PDF โดยใชจอสัมผัส 12

a โหลดเอกสารของคุณ (ดู วิธีการวางเอกสาร uu หนา 39)

b กด Scan (สแกน)
 

c ปดนิว้ไปทางซายหรือทางขวาเพื่อแสดง to File (ไปยังไฟล)

 จะแสดงขึ้นที่ตรงกลางของจอสัมผัส และถูกเนนดวยสีน้ําเงิน

d กด OK (ตกลง) 
เม่ือเครื่องเชื่อมตอกับเครือขายแลว กดชื่อคอมพิวเตอร
ทําอยางใดอยางหนึง่ตอไปนี้:

 ถาคุณตองการใชการต้ังคาเร่ิมตน ไปที่ขั้นตอน h

 ถาคุณตองการเปล่ียนการต้ังคาเร่ิมตน ไปที่ขั้นตอน e

e กด Options (ตัวเลือก) Scan Settings (การตั้งคาการสแกน) จะเปล่ียนเปน Set at Device 
(ต้ังคาที่อุปกรณ)

f เลือกการต้ังคาสําหรับ 2-sided Scan (สแกน 2 ดาน) 1, Scan Type (ประเภทสแกน), 
Resolution (ความละเอียด), File Type (ประเภทไฟล), Scan Size (ขนาดสแกน) และ 
Remove Background Colour (ลบสีพื้นหลัง) ตามตองการ

g กด OK (ตกลง)

h กด Start (เร่ิม)
เคร่ืองจะเริ่มขั้นตอนการสแกน

1 MFC-L8850CDW และ MFC-L9550CDW
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หมายเหตุ
โหมดสแกนตอไปนี้มีใหบริการดังนี้

• to USB (ไปยัง USB)

• to Network (ไปยังเครือขาย) (Windows®)

• to FTP/SFTP (ไปยัง FTP/SFTP)

• to E-mail Server (ไปยังเซิรฟเวอรอีเมล)

• to E-mail (ไปยังอีเมล)

• to Image (ไปยังภาพ)

• to OCR (ไปยัง OCR)

• to File (ไปยังไฟล)

• WS Scan (การสแกน WS) 1 (สแกนบริการเว็บ)
 

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

A

การเปลี่ยนวัสดุ A

คุณตองเปล่ียนวัสดุการพิมพเม่ือเครื่องพมิพ แจงวาวัสดุหมดอายุการใชงานแลว 
คุณสามารถเปล่ียนวัสดุตอไปนี้ไดดวยตนเอง:

การใชงานวัสดุที่ไมไดมาจาก Brother อาจสงผลตอค ุณภาพงานพิมพ ประสิทธิภาพฮารดแวร 
และความเชื่อถือไดของเคร่ือง

หมายเหตุ
ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) และตลับผงหมึก (โทนเนอร ) เปนรายการวัสดุการพิมพสองช้ินที่แยกสวนก ัน 
ตรวจสอบใหแนใจวามีการติดต้ังวัสดุทั้งสองน ี้แลว ถาตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
ถูกใสเขาไปในเครื่องโดยไมมีชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ขอความ Drum ! (ชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) !) อาจแสดงขึ้นที่หนาจอ
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ตลับผงหมกึ (โทนเนอร) ชดุแมแบบสรางภาพ (ดรมั)

ดูท่ี การเปล่ียนตลับผงหมึก (โทนเนอร) uu หนา 81

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

ดูท่ี  การเปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 87

ช่ือรุน: DR-351CL

 

 

ชดุสายพานลําเลียงกระดาษ กลองใสผงหมึกโทนเนอรท่ีใชแลว

ดูท่ี การเปล่ียนชุดสายพานลําเลียงกระดาษ uu หนา 93

ช่ือรุน: BU-320CL

ดูท่ี การเปล่ียนกลองใสผงหมึกโทนเนอรท่ีใชแลว 
uu หนา 98

ช่ือรุน: WT-320CL
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ขอความในตารางจะปรากฏบนจอสัมผัส 
ขอความตอไปนี้แสดงการแจงเตือนลวงหนาใหเปล่ียนวัสดุการพิมพกอนถึงวันหมดอายุ 
เพื่อหลีกเล่ียงความไมสะดวก คุณอาจตองการซื้อวัสดุการพิมพสํารองกอนที่เคร่ืองจะหยุดพิมพ 

1 ขนาด A4 หรือ Letter หนาเดียว
2 จํานวนหนาท่ีสามารถทําการพิมพไดจากตลับผงหมึกโดยประมาณท่ีระบุไวตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
3 1 หนาตองาน
4 อายุการใชงานของแมแบบสรางภาพ (ดรัม) โดยประมาณและอาจแตกตางกันตามประเภทการใชงาน
5 ตลับผงหมกึ (โทนเนอร) ขนาดมาตรฐาน
6 ตลับผงหมกึ (โทนเนอร) ขนาดพิเศษ
7 ตลับผงหมกึ (โทนเนอร) ขนาดพิเศษมาก
8 5 หนาตองาน

ขอความบนจอสัมผัส วัสดุท่ีตองจัดเตรียม อายุการใชงานโดยประ
มาณ

วธิีการเปล่ียน ชื่อรุน

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

ตลับผงหมกึ (โทนเนอร)

X = BK, C, M, Y

BK = สีดํา

C = สีฟา

M = สีชมพู

Y = สีเหลือง

<สีดํา>

2,500 หนา 1 2 5

4,000 หนา 1 2 6

6,000 หนา 1 2 7

<สีฟา, สีชมพู, สีเหลือง>

1,500 หนา 1 2 5

3,500 หนา 1 2 6

6,000 หนา 1 2 7

ดูท่ี หนา 81 TN-351BK 5, 
TN-351C 5, 
TN-351M 5, 
TN-351Y 5, 
TN-359BK 7, 
TN-359C 7, 
TN-359M 7, 
TN-359Y 7

Drum End Soon 
(ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ใกลหมดอายุการใชงาน)

ชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม)

25,000 หนา 1 3 4 ดูท่ี หนา 87 DR-351CL

Belt End Soon 
(ชุดสายพานลําเลียงกระดา
ษใกลหมดอายุการใชงาน)

ชุดสายพานลําเลียงกร
ะดาษ

50,000 หนา 1 8 ดูท่ี หนา 93 BU-320CL

WT Box End Soon 
(กลองใสผงหมึกโทนเนอรท่ี
ใชแลวใกลหมดอายุ)

กลองใสผงหมึกโทนเน
อรท่ีใชแลว

50,000 หนา 1 ดูท่ี หนา 98 WT-320CL



การบํารุงรักษาตามปกติ 

79

A

คุณตองทําความสะอาดเคร่ืองพิมพอยางสมํ่าเสมอ 
และเปล่ียนวัสดุการพิมพเม่ือขอความในตารางต อไปนี้ปรากฏบนจอสัมผัส

ขอความบนจอสัมผัส วัสดุท่ีตองเปล่ียน อายุการใชงานโดยป
ระมาณ

วิธกีารเปล่ียน ชือ่รุน

Replace Toner 
(เปล่ียนผงหมกึ 
(โทนเนอร))

ตลับผงหมกึ 
(โทนเนอร)

จอสัมผัสแสดงสีของ
ตลับผงหมกึ 
(โทนเนอร) 
ท่ีคุณจะตองเปลี่ยน

BK = สีดํา

C = สีฟา

M = สีชมพู

Y = สีเหลือง

<สีดํา>

2,500 หนา 1 2 5

4,000 หนา 1 2 6

6,000 หนา 1 2 7

<สีฟา, สีชมพู, สีเหลอืง>

1,500 หนา 1 2 5

3,500 หนา 1 2 6

6,000 หนา 1 2 7

ดูท่ี หนา 81 TN-351BK 5, 
TN-351C 5, 
TN-351M 5, 
TN-351Y 5, 
TN-359BK 7, 
TN-359C 7, 
TN-359M 7, 
TN-359Y 7

Replace Drum 
(เปล ียนชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรมั))

ชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม)

25,000 หนา 1 3 4 ดูท่ี หนา 87 DR-351CL

Drum Stop 
(ชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) หยุดทํางาน)

ชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม)

Replace Belt 
(เปล่ียนชุดสายพาน)

ชุดสายพานลําเลียงก
ระดาษ

50,000 หนา 1 8 ดูท่ี หนา 93 BU-320CL

Replace WT Box 
(เปล่ียนกลองใสผงหมึกโ
ทนเนอรท่ีใชแลว)

กลองใสผงหมึกโทน
เนอรท่ีใชแลว

50,000 หนา 1 ดูท่ี หนา 98 WT-320CL

Replace Fuser 
(เปลีย่นชุดทาํความรอน)

ชุดทําความรอน 100,000 หนา 1 ติดตอบริการลูกคาสัมพันธของ Brother 
หรือตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑ Brother 
ในพ้ืนท่ีของคุณ 
เพ่ือเปล่ียนทดแทนชุดทําความรอน

Replace PF Kit MP 
(เปล ียนชุดปอนกระดาษ MP)

ชุดปอนกระดาษ 50,000 หนา 1 ติดตอบริการลูกคาสัมพันธของ Brother 
หรือตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑ Brother 
ในพ้ืนท่ีของคุณ 
เพ่ือเปล่ียนทดแทนชุดปอนกระดาษ

Replace PF Kit1 
(เปล่ียนชดุปอนกระดาษ 1)

ชุดปอนกระดาษ 100,000 หนา 1

Replace PF Kit2 
(เปล่ียนชดุปอนกระดาษ 2)

ชุดปอนกระดาษ 100,000 หนา 1

Replace Laser 
(เปลีย่นเครือ่งพิมพเลเซอร)

ชดุเครือ่งพมิพเลเซอร 100,000 หนา 1 ตดิตอบรกิารลูกคาสมัพนัธของ Brother 
หรอืตวัแทนจําหนายผลิตภณัฑ Brother 
ในพืน้ทีข่องคณุ 
เพือ่เปล่ียนทดแทนชดุเครือ่งพมิพเลเซอร
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1 ขนาด A4 หรือ Letter หนาเดียว
2 จํานวนหนาท่ีสามารถทําการพิมพไดจากตลับผงหมึกโดยประมาณที่ระบุไวตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
3 1 หนาตองาน
4 อายุการใชงานของแมแบบสรางภาพ (ดรัม) โดยประมาณและอาจแตกตางกันตามประเภทการใชงาน
5 ตลับผงหมกึ (โทนเนอร) ขนาดมาตรฐาน
6 ตลับผงหมกึ (โทนเนอร) ขนาดพิเศษ
7 ตลับผงหมกึ (โทนเนอร) ขนาดพิเศษมาก
8 5 หนาตองาน

หมายเหตุ
• กําจัดทิ้งวัสดุการพมิพที่ใชแลวตามกฎระเบียบทองถ่ิน เก็บแยกตางหากจากขยะครัวเรือน 
หากคุณมีคําถาม โปรดติดตอไปยังสํานกังานกําจัดทิ งขยะมูลฝอยในทองถ่ินของคุณ 
ตรวจสอบวาไดซีลปดวัสดุการพิมพที่ใชแลวอยางแนนหนาเพื่อไมใหวัสดุที่อยูดานในหกหยด

• ขอแนะนําใหวางวัสดุการพมิพท ีใชแลวบนกระดาษเพ ือปองกนัการหกหยดหรือการแพรกระจายของวัสดุท ีอ
ยูดานในโดยไมไดต้ังใจ

• หากคุณใชกระดาษที่ไมตรงกับกระดาษที่แนะนํา 
อายุการใชงานของวัสดุการพิมพและช้ินสวนเคร ื่องพิมพอาจลดลง

• อายุการใชงานที่คาดคะเนสําหรับแตละตลับผงหมึก (โทนเนอร) อางอิงตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798 
ความถ่ีในการเปล่ียนจะแตกตางกันออกไปโดยขึ้นกับปริมาณการพิมพ รอยละของการพิมพ 
ชนดิของสื่อที่ใช และการเปด/ปดเคร่ืองพิมพ

• ความถ่ีในการเปล่ียนวัสดุการพิมพนอกจากตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
จะแตกตางกันออกไปโดยขึ้นกับปริมาณการพิมพ ชน ิดของสื่อที่ใช และการเปด/ปดเคร่ืองพิมพ

• ตลับผงหมึก (โทนเนอร) ที่จําหนายแตกตางกันในแต ละประเทศ เขาไปที่ Brother Solutions Center ที่ 
http://solutions.brother.com/ หรือติดตอสํานักงาน Brother 
ในประเทศของคุณเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

 

http://solutions.brother.com/
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A

การเปลี่ยนตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) A

ช่ือรุน: TN-351BK 1, TN-351C 1, TN-351M 1, 
TN-351Y 1, TN-359BK 2, TN-359C 2, 
TN-359M 2, TN-359Y 2

ตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
มาตรฐานสามารถพิมพไดประมาณ 2,500 หนา 3 
(สีดํา) หรือประมาณ 1,500 หนา 3 (สีฟา, สีชมพู, 
สีเหลือง) ตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
ขนาดพิเศษมากสามารถพิมพไดประมาณ 6,000 
หนา 3 (สีดํา, สีฟา, สีชมพ,ู สีเหลือง) 
จํานวนหนาที่พิมพไดจริงอาจแตกตางขึ้นอยูก ับปร
ะเภทเอกสารโดยเฉลี่ย

เมือ่ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร) ใกลหมด จอสัมผสัจะแสดง 
Toner Low (ผงหมกึ (โทนเนอร) ใกลหมด)

ตลบัผงหมึก (โทนเนอร) 
ท่ีมาพรอมกับเครือ่งตองไดรบัการเปล่ียนทดแทนหลั
งจากพมิพไปแลวประมาณ 2,500 หนา 3 (สดีาํ) 
หรอืประมาณ 1,500 หนา 3 (สฟีา, สชีมพ,ู สเีหลอืง)
1 ตลับผงหมึก (โทนเนอร) ขนาดมาตรฐาน
2 ตลับผงหมึก (โทนเนอร) ขนาดพิเศษมาก
3 จาํนวนหนาที สามารถทําการพิมพไดจากตลบัผงหมกึโดยประ

มาณท่ีระบุไวตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798

หมายเหตุ
• การบงช้ีอายุการใชงานที่เหลือของผงหมึก 

(โทนเนอร) 
จะเปล่ียนแปลงไปตามชนิดของเอกสารที่พมิพ
และการใชงานของผูใช

• ขอแนะนาํใหเตรยีมตลบัผงหมึก (โทนเนอร) 
ใหมสาํรองไวพรอมใชทันทีเม่ือคณุเหน็คาํเตอืน 
Toner Low (ผงหมกึ (โทนเนอร) ใกลหมด)

• เพื่อใหไดคุณภาพการพิมพที่ดีที่สุด 
ขอแนะนําใหคุณใชเฉพาะตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) Brother ของแท เทานั้น 
เม่ือคุณตองการซื้อตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
ติดตอบริการลูกคาสัมพันธของ Brother 
หรือตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑ Brother 
ในพื้นที่ของคุณ

• แนะนาํใหคุณทาํความสะอาดเครื องเมื อเปลี ยนต
ลับผงหมึก (โทนเนอร) ใหม (ดู 
การทําความสะอาดและตรวจสอบเครื่อง 
uu หนา 105)

• หามนําตลบัผงหมึก (โทนเนอร) 
ชดุใหมออกจากทีบ่รรจุจนกวาคณุจะพรอมตดิตัง้

 

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

ถาจอสัมผัสแสดง Toner Low: X (ผงหมึก 
(โทนเนอร) ใกลหมด: X) ใหซ้ือชุดตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) ใหมสําหรับสีที่ระบุไวบนจอสัมผัส 
และเตรียมใหพรอมกอนที่คุณจะเห็นขอความ 
Replace Toner (เปล่ียนผงหมึก (โทนเนอร))

Replace Toner (เปลี่ยนผงหมกึ 
(โทนเนอร)) A

เม่ือจอสัมผัสแสดง Replace Toner 
(เปล่ียนผงหมึก (โทนเนอร)) 
เคร่ืองพิมพจะหยุดพิมพจนกวาคุณจะเปล่ียนตล ับผ
งหมึก (โทนเนอร)

จอสัมผัสแสดงสีของตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
ที่คุณจะตองเปล่ียน (BK=สีดํา, C=สีฟา, 
M=สีชมพู, Y=สีเหลือง)

ทั้งนี้ตลับผงหมึก (โทนเนอร) Brother ของแท 
และเปนตลับใหมเทานั้นที่จะต้ังคาใหมสําหร ับขอค
วามเปล่ียนผงหมึก (โทนเนอร) ได

หมายเหตุ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการคํานวณอา
ยุการใชงานตลับผงหมึก (โทนเนอร) ดู 
ขอมูลสําคัญสําหรับอายุการใชงานตลับผงหมึ
ก (โทนเนอร) uu หนา 246
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การเปลีย่นตลับผงหมึก (โทนเนอร) A

a ตรวจสอบวาเคร่ืองเปดอยู

b กดป ุมปลดล็อคฝาครอบดานหนาและดึงเพ ือเ
ปดฝาครอบ
 

c จับที่ดามจับสีน้ําเงินของชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) ดึงชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ออกมาจนสุด
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A

d จับที่ดามจับของตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
และคอยๆ ดันเขาหาเครื่องเพื่อปลดล็อค 
จากนั้นใหดึงออกจากชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) ทําซํ้าขั้นตอนนี้กับตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) ทั้งหมด
 

คําเตือน
 

• หามนําตลับผงหมึก (โทนเนอร) ไปเผาไฟ 
เนื่องจากอาจทําใหเกิดการระเบิดและไดรับ
บาดเจ็บ

• หามใชสารติดไฟ 
สเปรยทุกชนิดหรือสารละลาย/ของเหลวอิน
ทรียที่มีแอลกอฮอลหรือแอมโมเนียทําความ
สะอาดดานในหรือดานนอกของเคร่ือง 
การทําเชนนี้อาจทําใหเกิดไฟไหมหรือไฟฟา
ช็อต แนะนําใหใชผาแหงชนิดไมมีขนเทานั้น

(uu  
คูมือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ)
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ขอควรจํา
• จับตลับผงหมึก (โทนเนอร) อยางระมัดระวัง 
หากผงหมึก (โทนเนอร) 
กระจายบนมือหรือเสื้อผา 
เช็ดหรือลางออกดวยน้ําเย็นทันที

• เพื่อหลีกเล่ียงปญหาคุณภาพการพิมพ 
หามสัมผัสช้ินสวนที่แรเงาดังแสดงในภาพ

• แนะนําใหวางตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
บนพื้นราบเรียบม่ันคงและสะอาดโดยใชแผนกร
ะดาษใชแลวทิ้งหรือผารองดานลางในกรณีที่ห
มึกหกหรือกระจายโดยไมไดต้ังใจ

 

หมายเหตุ
• ตรวจสอบวาไดซีลปดตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
ใชแลวอยางแนนหนาในถุงเพื่อไมใหผงหมึก 
(โทนเนอร) หกออกจากตลับหมึก

• กาํจัดท ิงวสัดุการพิมพท ีใชแลวตามกฎระเบียบทอ
งถ่ิน เกบ็แยกตางหากจากขยะครวัเรอืน 
หากคณุมีคําถาม 
โปรดติดตอไปยังสาํนกังานกาํจัดทิง้ขยะมูลฝอย
ในทองถ่ินของคุณ 
ตรวจสอบวาไดซีลปดวสัดุการพิมพทีใ่ชแลวอย
างแนนหนาเพ่ือไมใหวสัดุทีอ่ยูดานในหกหยด

 

e ทาํความสะอาดสายโคโรนาดานในชุดแมแบบ
สรางภาพ (ดรัม) โดยคอยๆ 
เล่ือนจุดต้ังระยะสีน้ําเงินจากซายไปขวาและ
ขวาไปซายหลายครั้ง

ขอควรจํา
ตรวจสอบวาเล่ือนจุดต้ังระยะกลับไปสูตําแหนง
เร่ิมตน (1) หากไมไดดําเนินการ 
หนาที่พิมพอาจมีเสนแนวต้ังปรากฏ

 

 

f ทําซํ้าขั้นตอน e 
เพื่อทําความสะอาดสายโคโรนาท่ีเหลือทั้งส
ามเสน

<ตลับผงหมกึ (โทนเนอร)>
 

1
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A

g เปดกลองตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใหม 
จากนั้นดึงฝาครอบปองกันออก
 

ขอควรจํา
• เปดกลองตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
ทันทีกอนใสเขาในเครื่องพิมพ 
หากตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
ถูกแกะกลองทิ้งไวเปนเวลานาน 
อายุการใชงานของผงหมึก (โทนเนอร) 
จะลดลง

• หากชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ที่นําออกจากที่บรรจุถูกแสงแดดสองตรง 
(หรือแสงไฟในหองเปนระยะเวลานาน) 
ชุดอาจเสียหายได

• เคร่ืองพิมพของ Brother 
ออกแบบมาใหใชงานกับผงหมึก (โทนเนอร) 
เฉพาะรุนและทํางานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
เม่ือใชกับตลับผงหมึก (โทนเนอร) ของแทของ 
Brother Brother 
ไมรับประกันประสิทธิภาพสูงสุดนี้หากใชผงหมึ
ก (โทนเนอร) หรือตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
ของผูผลิตอื่น ดังนัน้ Brother 
ไมแนะนําใหใชตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
อื่นนอกจากตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
ของแทของ Brother กับเครื่องพิมพนี้ 
หรือเติมผงหมึก (โทนเนอร) ในตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) เปลาจากแหลงอื่น 
หากความเสียหายมีสาเหตุมาจากชุดแมแบบส
รางภาพ (ดรัม) หรือช้ินสวนอื่นๆ 
ของเครื่องพิมพนี้เนื่องมาจากการใชผงหมึก 
(โทนเนอร) หรือตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
อื่นนอกจากผลิตภัณฑของแทของ Brother 
เนื่องจากไมสามารถใชรวมกันไดหรือไมเหมาะ
สมกับเครื่องพิมพนี้ การซอมแซมใดๆ 
อันเนื่องมาจากสาเหตุนี้อาจไมอยูภายใตการร ั
บประกัน

• ใสตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
ตลับใหมในชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ทันทีหลังจากถอดฝาครอบปองกันออก 
เพื่อหลีกเล่ียงปญหาคุณภาพการพิมพลดลง 
หามสัมผัสช้ินสวนที่แรเงาดังแสดงในภาพ
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h จับท่ีดามจับของตลบัผงหมึก (โทนเนอร) 
และเลือ่นตลบัผงหมึก (โทนเนอร) 
เขาไปในชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) แลวคอยๆ 
ดงึเขาหาตวัจนกระท่ังไดยนิเสียงคลกิเขาท่ี 
ตรวจสอบใหแนใจวาสีของชุดตลบัผงหมึก 
(โทนเนอร) 
ตรงกับปายแสดงสีบนชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรมั) ทําซ้าํข้ันตอนน้ีกับตลบัผงหมึก 
(โทนเนอร) ท้ังหมด
 

 

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

หมายเหตุ
ตรวจสอบวาคุณติดต้ังตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
อยางถูกตอง 
ไมเชนนั้นตลับอาจแยกออกจากชุดแมแบบสรา
งภาพ (ดรัม)

 

i ดันชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) เขาไปจนสุด
 

j ปดฝาครอบดานหนาของเคร่ือง

หมายเหตุ
หลังจากเปล่ียนตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
อยาปดสวิตชไฟของเครื่องหรือเปดฝาครอบดา
นหนาจนกวาขอความ Please wait. 
(โปรดรอ) บนจอสัมผัสจะหายไป 
และกลับไปที่โหมดพรอม

 

BK TN-BK

TN-C

TN-M

TN-Y

BKBK

C

M

Y
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A

การเปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) A

ช่ือรุน: DR-351CL

ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ใหมสามารถพิมพกระดาษขนาด A4 หรือ Letter 
แบบดานเดียวไดประมาณ 25,000 หนา 1

1 อายุการใชงานของแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
โดยประมาณและอาจแตกตางกันตามประเภทการใชงาน

ขอควรจํา
เพ่ือใหไดคุณภาพการพิมพที ดีที สุด 
ใหใชชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) ของแทของ Brother 
และชุดผงหมกึ (โทนเนอร) ของแทของ Brother 
การพิมพโดยใชชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) 
หรอืชุดผงหมกึ (โทนเนอร) 
ของผ ูผลติอ่ืนอาจสงผลใหคุณภาพการพิมพลดลง 
รวมถงึคุณภาพและอายุการใชงานของเครือ่งพิมพดวย 
ความครอบคลมุการรบัประกันอาจไมรวมถงึปญหาที เกิ
ดจากการใชชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) 
หรอืชุดผงหมกึ (โทนเนอร) ของผ ูผลติอ่ืน

 

Drum ! (ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) !) A

สายโคโรนาจะมฝุีนจากกระดาษหรอืผงหมกึเคลอืบอยู 
ทําความสะอาดสายโคโรนาในชดุแมแบบสรางภาพ 
(ดรมั) ท้ังส่ีชุด (ด ู การทําความสะอาดสายโคโรนา 
uu หนา 112)

ถาคุณทําความสะอาดสายโคโรนาแลว 
แตขอความแสดง ขอผิดพลาด Drum ! 
(ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) !) 
ยังคงแสดงบนจอสัมผัส 
แสดงวาชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
หมดอายุการใชงาน เปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) เปนชุดใหม

Drum End Soon (ชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) ใกลหมดอายุการใชงาน) A

ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ใกลหมดอายุการใชงานโดยเฉล่ียแลว 
และจะตองเปล่ียนทดแทน 
ขอแนะนําใหเตรียมชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ของแทของ Brother ใหพรอมสําหรับการติดต้ัง 
ซ้ือชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ชุดใหม 
(DR-351CL) 
และเตรียมไวใหพรอมกอนที่จะเห็นขอความเปล ี่ย
นชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)

Replace Drum 
(เปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)) A

ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
เกินอายุการใชงานที่กําหนด 
เปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม 
ขอแนะนําใหติดต้ังชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ของแทของ Brother ในเวลานี้

เม่ือคุณเปล่ียน ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม 
คุณตองต้ังคาตัวนับจํานวนชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) ใหม 
คําแนะนําวิธีการดังกลาวสามารถพบไดที่กลองขอ
งชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ชุดใหมของคุณ

Drum Stop (ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
หยุดทํางาน) A

เราไมสามารถรับประกันคุณภาพการพิมพได 
เปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม 
ขอแนะนําใหติดต้ังชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ของแทของ Brother ในเวลานี้

เม่ือคุณเปล่ียน ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม 
คุณตองต้ังคาตัวนับจํานวนชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) ใหม 
คําแนะนําวิธีการดังกลาวสามารถพบไดที่กลองขอ
งชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ชุดใหมของคุณ

การเปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) A

ขอควรจํา
• ขณะถอดชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ใหจับอยางระมัดระวังเนื่องจากอาจมีผงหมึก 
(โทนเนอร) อยู หากผงหมึก (โทนเนอร) 
กระจายบนมือหรือเสื้อผา 
เช็ดหรือลางออกดวยน้ําเย็นทันที

• ทุกคร้ังที่เปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ใหทําความสะอาดดานในเคร่ืองพมิพ (ดู 
การทําความสะอาดและตรวจสอบเคร่ือง 
uu หนา 105)

• หามนําชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ชุดใหมออกจากที่บรรจุจนกวาคุณจะพรอมติด
ต้ัง การเปดทิ้งไวโดนแสงแดดโดยตรง 
(หรือแสงไฟในหองเปนระยะเวลานาน) 
อาจทําใหชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
เกิดความเสียหาย

 

a ตรวจสอบวาเคร่ืองเปดอยู
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b กดป ุมปลดล็อคฝาครอบดานหนาและดึงเพ ือเ
ปดฝาครอบ
 

c จับที่ดามจับสีน้ําเงินของชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) ดึงชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ออกมาจนสุด
 



การบํารุงรักษาตามปกติ 

89

A

d หมุนคนัลอ็คสนํ้ีาเงนิ (1) 
ท่ีดานซายของเครือ่งทวนเข็มนาฬกิาไปยงัตาํ
แหนงปลดลอ็ค 
จับท่ีดามจับสนํ้ีาเงนิของชดุแมแบบสรางภาพ 
(ดรมั) ยกดานหนาของชดุแมแบบสรางภาพ 
(ดรมั) ข้ึนและถอดออกจากเครือ่ง
 

ขอควรจํา
• แนะนําใหวางชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
บนพื้นผิวเรียบสะอาดโดยใชกระดาษใชแลวทิ้
งรองดานลางในกรณีที่หมึกหกหรือกระจายโด
ยไมไดต้ังใจ

• เพ ือปองกนัความเสยีหายท ีอาจเกดิกบัเครื องพมิ
พจากไฟฟาสถิต 
หามสัมผัสขั้วไฟฟาที่แสดงในภาพประกอบ
 

 

2

1
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e จับที่ดามจับของตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
และคอยๆ ดันเขาหาเครื่องเพื่อปลดล็อค 
จากนั้นใหดึงออกจากชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) ทําซํ้าขั้นตอนนี้กับตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) ทั้งหมด
 

คําเตือน
 

• หามนําตลับผงหมึก (โทนเนอร) ไปเผาไฟ 
เนื่องจากอาจทําใหเกิดการระเบิดและไดรับ
บาดเจ็บ

• หามใชสารติดไฟ 
สเปรยทุกชนิดหรือสารละลาย/ของเหลวอิน
ทรียที่มีแอลกอฮอลหรือแอมโมเนียทําความ
สะอาดดานในหรือดานนอกของเคร่ือง 
การทําเชนนี้อาจทําใหเกิดไฟไหมหรือไฟฟา
ช็อต แนะนําใหใชผาแหงชนิดไมมีขนเทานั้น

(uu  
คูมือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ)

 

 

ขอควรจํา
• จับตลับผงหมึก (โทนเนอร) อยางระมัดระวัง 
หากผงหมึก (โทนเนอร) 
กระจายบนมือหรือเสื้อผา 
เช็ดหรือลางออกดวยน้ําเย็นทันที

• เพื่อหลีกเล่ียงปญหาคุณภาพการพิมพ 
หามสัมผัสช้ินสวนที่แรเงาดังแสดงในภาพ

• แนะนําใหวางตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
บนพื้นราบเรียบม่ันคงและสะอาดโดยใชแผนกร
ะดาษใชแลวทิ้งหรือผารองดานลางในกรณีที่ห
มึกหกหรือกระจายโดยไมไดต้ังใจ

 

<ตลับผงหมกึ (โทนเนอร)>
 

<ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)>
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A

หมายเหตุ
• ตรวจสอบวาไดซลีปดชดุแมแบบสรางภาพ (ดรมั) 
ใชแลวอยางแนนหนาในถุงเพือ่ไมใหผงหมึก 
(โทนเนอร) หกออกจากชดุแมแบบสรางภาพ (ดรมั)

• กาํจัดท ิงวสัดุการพิมพท ีใชแลวตามกฎระเบียบทอ
งถ่ิน เกบ็แยกตางหากจากขยะครวัเรอืน 
หากคณุมีคําถาม 
โปรดติดตอไปยังสาํนกังานกาํจัดทิง้ขยะมูลฝอย
ในทองถ่ินของคุณ 
ตรวจสอบวาไดซีลปดวสัดุการพิมพทีใ่ชแลวอย
างแนนหนาเพ่ือไมใหวสัดุทีอ่ยูดานในหกหยด

 

f เปดกลองชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ใหมและดึงฝาครอบปองกันออก
 

g จับที่ดามจับของตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
และเลื่อนไปยังสวนสีที่เหมาะสมของชุดแมแ
บบสรางภาพ (ดรัม) 
จนกระทั่งไดยินเสียงคลิกเขาที่
 

 

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

หมายเหตุ
ตรวจสอบวาคุณติดต้ังตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
อยางถูกตอง 
ไมเชนนั้นตลับอาจแยกออกจากชุดแมแบบสรา
งภาพ (ดรัม)

 

BK TN-BK

TN-C

TN-M

TN-Y

BKBK

C

M

Y
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h ตรวจสอบวาคนัลอ็คสนํ้ีาเงิน (1) 
อยู ในตาํแหนงปลดลอ็คดงัทีแ่สดงในภาพประกอบ
 

i คอยๆ 
เล่ือนชุดแมแบบสรางภาพเขาไปในเครื่องจน
สุดที่คันล็อคสีน้ําเงิน 
 

j หมุนคันล็อคสีน้ําเงิน (1) 
ตามเข็มนาฬิกาไปยังตําแหนงล็อค
 

k ดันชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) เขาไปจนสุด
 

l ปดฝาครอบดานหนาของเคร่ือง

2

1

1

2

2

2

1
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A

m เม่ือคณุเปล่ียน ชดุแมแบบสรางภาพ (ดรมั) ใหม 
คณุตองตัง้คาตวันับจํานวนชดุแมแบบสรางภาพ 
(ดรมั) ใหม 
คําแนะนําวิธีการดงักลาวสามารถพบไดทีก่ลองขอ
งชดุแมแบบสรางภาพ (ดรมั) ชดุใหมของคณุ

การเปลีย่นชุดสายพานลําเลียงก
ระดาษ A

ชื่อรุน: BU-320CL

ชุดสายพานลาํเลียงกระดาษใหมสามารถพมิพไดป 
ระมาณ 50,000 หนา (5 หนาตองาน)  ในขนาด A4 
หรือ Letter แบบดานเดียว 1
1 อายกุารใชงานของชุดสายพานลาํเลยีงกระดาษโดยประมาณ
และอาจแตกตางกันตามประเภทการใชงาน

Belt End Soon 
(ชุดสายพานลําเลียงกระดาษใกลหมดอา
ยุการใชงาน) A

ถาจอสัมผัสแสดง Belt End Soon 
(ชุดสายพานลาํเลยีงกระดาษใกลหมดอายกุารใชงาน) 
หมายความวาชุดสายพานลาํเลยีงกระดาษใกลหมดอา
ยกุารใชงาน 
ซือ้ชุดสายพานลาํเลยีงกระดาษใหมและเตรยีมใหพรอ
มกอนท่ีจะเหน็ขอความ Replace Belt 
(เปลีย่นชุดสายพาน) 
ในการเปลีย่นชุดสายพานลาํเลยีงกระดาษ (ด ู
การเปลี่ยนชุดสายพานลําเลียงกระดาษ 
uu หนา 94)

Replace Belt (เปลี่ยนชุดสายพาน) A

เม่ือขอความ Replace Belt 
(เปล่ียนชุดสายพาน) ปรากฏบนจอสัมผัส 
คุณจะตองเปล่ียนชุดสายพานลําเลียงกระดาษ

เม่ือคุณเปล่ียนชุดสายพานลําเลียงกระดาษใหม 
คุณตองตั้งคาตัวนับจํานวนชุดสายพานลําเลียงกระ
ดาษใหม 
คําแนะนําวิธีการดังกลาวสามารถพบไดที่กลองขอ
งชุดสายพานลําเลียงกระดาษชุดใหมของคุณ

ขอควรจํา
• หามสัมผัสผิวของชุดสายพานลําเลียงกระดาษ
หากคุณทําเชนนั้น
อาจทําใหคุณภาพการพิมพลดลงได

• ความเสียหายท ีเกดิจากการจัดการท ีไมถูกตองกั
บชุดสายพานลําเลียงกระดาษอาจทําใหการรับ
ประกันสิ้นสุดลง
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การเปลีย่นชุดสายพานลําเลียงกระดาษ A

a ตรวจสอบวาเคร่ืองเปดอยู

b กดป ุมปลดล็อคฝาครอบดานหนาและดึงเพ ือเ
ปดฝาครอบ
 

c จับที่ดามจับสีน้ําเงินของชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) ดึงชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ออกมาจนสุด
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A

d หมุนคนัลอ็คสนํ้ีาเงนิ (1) 
ท่ีดานซายของเครือ่งทวนเข็มนาฬกิาไปยงัตาํ
แหนงปลดลอ็ค 
จับท่ีดามจับสนํ้ีาเงนิของชดุแมแบบสรางภาพ 
(ดรมั) ยกดานหนาของชดุแมแบบสรางภาพ 
(ดรมั) ข้ึนและถอดออกจากเครือ่ง
 

ขอควรจํา
• แนะนําใหวางชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
บนพื้นผิวเรียบสะอาดโดยใชกระดาษใชแลวทิ้
งหนึ่งแผนรองดานลางในกรณีที่หมึกหกหรือกร
ะจายโดยไมไดต้ังใจ

• เพ ือปองกนัความเสยีหายท ีอาจเกดิกบัเครื องพมิ
พจากไฟฟาสถิต 
หามสัมผัสขั้วไฟฟาที่แสดงในภาพประกอบ
 

 

2

1
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e จับท ีดามจับสนีำเงนิของชุดสายพานลาํเลียงก
ระดาษดวยมือทั้งสองขาง 
และยกชุดสายพานลําเลียงกระดาษขึ้น 
จากนั้นจึงดึงออกมา
 

ขอควรจํา
เพื่อหลีกเล่ียงปญหาคุณภาพการพิมพ 
หามสัมผัสช้ินสวนที่แรเงาดังแสดงในภาพ
 

 

 

f นําชดุสายพานลําเลยีงกระดาษออกจากทีบ่รรจ ุ
และใสชดุสายพานลําเลยีงกระดาษชดุใหมลง
ในเครือ่ง 
ตรวจสอบวาชดุสายพานลําเลยีงกระดาษไดระ
ดบัดแีลวและยดึตดิเขาท่ีอยางแนนหนา
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g ตรวจสอบวาคนัลอ็คสนํ้ีาเงิน (1) 
อยูในตาํแหนงปลดลอ็คดงัทีแ่สดงในภาพประกอบ
 

h คอยๆ 
เล่ือนชุดแมแบบสรางภาพเขาไปในเครื่องจน
สุดที่คันล็อคสีน้ําเงิน 
 

i หมุนคันล็อคสีน้ําเงิน (1) 
ตามเข็มนาฬิกาไปยังตําแหนงล็อค
 

j ดันชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) เขาไปจนสุด
 

k ปดฝาครอบดานหนาของเคร่ือง

2

1

1

2

2

2

1
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l เม่ือคณุเปล่ียนชุดสายพานลาํเลยีงกระดาษใหม 
คณุตองตัง้คาตวันับจํานวนชุดสายพานลาํเลยีงก
ระดาษใหม 
คาํแนะนําวิธกีารดงักลาวสามารถพบไดท่ีกลองข
องชุดสายพานลาํเลยีงกระดาษชุดใหมของคณุ

การเปล่ียนกลองใสผงหมึกโทนเ
นอรที่ใชแลว A

ช่ือรุน: WT-320CL

อายุการใชงานของกลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใช 
แลวคือประมาณ 50,000 หนากระดาษ A4 หรือ 
Letter แบบดานเดียว 1

1 อายุการใชงานของกลองใสผงหมกึโทนเนอรที ใชแลวโดยประ
มาณและอาจแตกตางกันตามประเภทการใชงาน

WT Box End Soon 
(กลองใสผงหมึกโทนเนอรท่ีใชแลวใกลห
มดอายุ) A

ถาจอสัมผัสแสดง WT Box End Soon 
(กลองใสผงหมึกโทนเนอรท่ีใชแลวใกลหมดอาย)ุ 
หมายความวากลองใสผงหมกึโทนเนอรท่ีใชแลวใกลห
มดอายกุารใชงาน 
ซือ้กลองใสผงหมึกโทนเนอรท่ีใชแลวชุดใหมเตรยีมสํา
รองไวกอนท่ีคณุจะไดรบัขอความ Replace WT Box 
(เปลีย่นกลองใสผงหมึกโทนเนอรท่ีใชแลว)

Replace WT Box 
(เปลี ยนกลองใสผงหมึกโทนเนอรท ีใชแลว)A

เม่ือขอความ Replace WT Box 
(เปลีย่นกลองใสผงหมกึโทนเนอรท่ีใชแลว) 
ปรากฏบนจอสมัผัส 
คณุจะตองเปลีย่นกลองใสผงหมกึโทนเนอรท่ีใช แลว
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A

การเปลี ยนกลองใสผงหมึกโทนเนอรท ีใชแลวA

a ตรวจสอบวาเคร่ืองเปดอยู

b กดป ุมปลดล็อคฝาครอบดานหนาและดึงเพ ือเ
ปดฝาครอบ
 

c จับที่ดามจับสีน้ําเงินของชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) ดึงชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ออกมาจนสุด
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d หมุนคนัลอ็คสนํ้ีาเงนิ (1) 
ท่ีดานซายของเครือ่งทวนเข็มนาฬกิาไปยงัตาํ
แหนงปลดลอ็ค 
จับท่ีดามจับสนํ้ีาเงนิของชดุแมแบบสรางภาพ 
(ดรมั) ยกดานหนาของชดุแมแบบสรางภาพ 
(ดรมั) ข้ึนและถอดออกจากเครือ่ง
 

ขอควรจํา
• แนะนําใหวางชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
บนพื้นผิวเรียบสะอาดโดยใชกระดาษใชแลวทิ้
งหนึ่งแผนรองดานลางในกรณีที่หมึกหกหรือกร
ะจายโดยไมไดต้ังใจ

• เพ ือปองกนัความเสยีหายท ีอาจเกดิกบัเครื องพมิ
พจากไฟฟาสถิต 
หามสัมผัสขั้วไฟฟาที่แสดงในภาพประกอบ
 

 

2

1
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A

e จับท ีดามจับสนีำเงนิของชุดสายพานลําเลียงก
ระดาษดวยมือทั้งสองขาง 
และยกชุดสายพานลําเลียงกระดาษขึ้น 
จากนั้นจึงดึงออกมา
 

ขอควรจํา
เพื่อหลีกเล่ียงปญหาคุณภาพการพิมพ 
หามสัมผัสช้ินสวนที่แรเงาดังแสดงในภาพ
 

 

 

f นําวัสดุบรรจุภัณฑสีสมทั้งสองชิ้นออก 
และนําไปทิ้ง
 

หมายเหตุ
ขั้นตอนนี้จําเปนเฉพาะในกรณีที่คุณเปล่ียนกล
องใสผงหมึกโทนเนอรที่ใชแลวเปนคร้ังแรก 
และไมจําเปนสําหรับกลองใสผงหมึกโทนเนอร
ที่ใชแลวที่นํามาใสทดแทน 
วัสดุบรรจุภัณฑสีสมจะติดต้ังมาจากโรงงานเพื 
อปองกันเครื่องของคุณระหวางการขนสง
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g จับท ีดามจับสนีำเงนิของกลองใสผงหมึกโทนเ
นอรที่ใชแลว 
และนํากลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใชแลวออ
กจากเคร่ือง
 

ขอควรจํา
หามนํากลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใชแลวกลับ
มาใชใหม

 

คําเตือน
 

• หามนาํกลองใสผงหมึกโทนเนอรท ีใชแลวไปเ
ผาไฟ 
เนื่องจากอาจทําใหเกิดการระเบิดและไดรับ
บาดเจ็บ

• หามใชสารติดไฟ 
สเปรยทุกชนิดหรือสารละลาย/ของเหลวอิน
ทรียที่มีแอลกอฮอลหรือแอมโมเนียทําความ
สะอาดดานในหรือดานนอกของเคร่ือง 
การทําเชนนี้อาจทําใหเกิดไฟไหมหรือไฟฟา
ช็อต แนะนําใหใชผาแหงชนิดไมมีขนเทานั้น

(uu  
คูมือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ)

 

 

หมายเหตุ
• ตรวจสอบวาไดซีลปดกลองใสผงหมึกโทนเนอร
ที่ใชแลวอยางแนนหนาในถุงที่เหมาะสมเพื่อไ
มใหผงหมึก (โทนเนอร) 
หกออกจากกลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใชแลว

• กาํจัดท ิงกลองใสผงหมึกโทนเนอรท ีใชแลวท ีใช
แลวตามกฎระเบียบทองถ่ิน 
เก็บแยกตางหากจากขยะครัวเรือน 
หากคุณมีคําถาม 
สอบถามไปยังสาํนักงานกําจัดทิ้งขยะมูลฝอยใ
นทองถ่ินของคุณ
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A

h นาํกลองใสผงหมึกโทนเนอรใหมออกจากกลอ
งบรรจุและใสกลองใสผงหมึกโทนเนอรชุดใ
หมในเคร่ืองโดยใชดามจับสีน้ําเงิน 
ตรวจสอบวากลองใสผงหมึกโทนเนอรไดระ
ดับดีแลวและยึดติดเขาที่อยางแนนหนา
 

i เลื อนชุดสายพานลําเลียงกระดาษกลับเขาในเ
คร่ืองพิมพ 
ตรวจสอบวาชุดสายพานลําเลียงกระดาษได
ระดับดีแลวและยึดติดเขาที่อยางแนนหนา
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j ตรวจสอบวาคนัลอ็คสนํ้ีาเงิน (1) 
อยูในตาํแหนงปลดลอ็คดงัทีแ่สดงในภาพประกอบ
 

k คอยๆ 
เล่ือนชุดแมแบบสรางภาพเขาไปในเครื่องจน
สุดที่คันล็อคสีน้ําเงิน 
 

l หมุนคันล็อคสีน้ําเงิน (1) 
ตามเข็มนาฬิกาไปยังตําแหนงล็อค
 

m ดันชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) เขาไปจนสุด
 

n ปดฝาครอบดานหนาของเคร่ือง

2

1

1

2

2

2

1
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A

การทําความสะอาดและต
รวจสอบเคร่ือง A

ทําความสะอาดดานนอกและดานในเครือ่งเปนประจําด
วยผาแหงท่ีไมมีขน เม่ือคณุเปลีย่นตลบัผงหมึก 
(โทนเนอร) หรอืชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) 
ตรวจสอบวาคณุทําความสะอาดดานในเครือ่งแลว 
หากหนาท่ีพมิพมีผงหมึก (โทนเนอร) เปอน 
ทําความสะอาดดานในเครือ่งพมิพดวยผาแหงท่ีไมมีขน

คําเตือน
 

• หามนําตลับผงหมึก (โทนเนอร) ไปเผาไฟ 
เนื่องจากอาจทําใหเกิดการระเบิดและไดรับ
บาดเจ็บ

• หามใชสารติดไฟ 
สเปรยทุกชนิดหรือสารละลาย/ของเหลวอิน
ทรียที่มีแอลกอฮอลหรือแอมโมเนียทําความ
สะอาดดานในหรือดานนอกของเคร่ือง 
การทําเชนนี้อาจทําใหเกิดไฟไหมหรือไฟฟา
ช็อต แนะนําใหใชผาแหงชนิดไมมีขนเทานั้น

(uu  
คูมือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ)

 

 

ขอควรจํา
• ใชสารซักฟอกที่มีคาเปนกลาง 
การทําความสะอาดดวยของเหลวระเหย เชน 
ทินเนอรหรือเบนซิน 
อาจทําใหผิวของเคร่ืองเสียหาย

• หามใชวัสดทํุาความสะอาดที ประกอบดวยแอมโมเนีย

• หามใชไอโซโพรพลิแอลกอฮอลกาํจัดฝ ุนออกจา
กแผงควบคุม 
การกระทําดังกลาวอาจทําใหแผงควบคุมเปนร
อยแตก
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การทําความสะอาดดานนอกเคร่ื
องพมิพ A

ขอควรจํา
หามใชสารทําความสะอาดเหลวชนิดใดๆ 
(รวมทั้งเอธานอล)

 

การทําความสะอาดจอสัมผัส

a กดคาง  เพื่อปดเคร่ือง

b ทําความสะอาดจอสัมผัสดวยผาที่ไมมีขน 
ออนนุม และแหง
 

c เปดเคร่ืองพิมพ

การทําความสะอาดดานนอกเคร่ืองพิมพ

a กดคาง  เพื่อปดเคร่ือง

b เช็ดดานนอกเครื องพมิพดวยผาแหงชนิดไมมี
ขนเพื่อกําจัดฝุน
 

c ดึงถาดใสกระดาษแยกออกจากเครื่อง
 

d หากบรรจุกระดาษในถาดใสกระดาษแลว 
นํากระดาษออก

e นําทกุสิ งที ติดอยู ดานในถาดใสกระดาษออกใ
หหมด
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A

f เช็ดดานในและดานนอกของถาดใสกระดาษด
วยผาที่ไมมีขนแหงเพื่อกําจัดฝุน
 

g บรรจกุระดาษอกีครั งและใสถาดใสกระดาษกลั
บเขาในเคร่ืองใหแนนหนา

h เปดเคร่ืองพิมพ

การทําความสะอาดกระจกสแกนเนอร A

a กดคาง  เพื่อปดเคร่ือง

b (MFC-L8850CDW และ MFC-L9550CDW)
เปดฐานรองเอกสาร ADF (ถาดปอนเอกสารอตัโนมัต)ิ 
(1) แลวเปดฝาครอบ ADF 
(ถาดปอนเอกสารอตัโนมัต)ิ (2)
ทําความสะอาดแถบสขีาว (3) 
และแถบกระจกสแกนเนอร (4) 
ดานลางดวยผานุ มไมมีขนชุบนำหมาด
ปดฝาครอบของ ADF (ถาดปอนเอกสารอตัโนมัต)ิ 
(2) และปดฐานรองเอกสาร ADF 
(ถาดปอนเอกสารอตัโนมัต)ิ (1)
 

c ยกฝาครอบเอกสาร (1)
ทําความสะอาดพื้นผิวพลาสติกสีขาว (2) 
และกระจกสแกนเนอร (3) 
ดานลางดวยผานุมไมมีขนชุบน้ําหมาด
 

3

4 1

2

3

2

1
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d ใน ADF (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) 
ทําความสะอาดแถบสีขาว (1) 
และแถบกระจกสแกนเนอร (2) 
ดานลางดวยผานุมไมมีขนชุบน้ําหมาด
 

หมายเหตุ
นอกจากทาํความสะอาดกระจกสแกนเนอรและแ
ถบกระจกดวยผานุมไมมีขนชบุนํ้าหมาดแลว 
ใชปลายน้ิวของคณุสมัผัสกระจกเพือ่ตรวจหาสิง่
สกปรกทีต่กคางอยู 
ถาคณุรูสกึวามีสิง่สกปรกหรอืคราบตดิอยู 
ทําความสะอาดกระจกอีกครัง้โดยเนนเฉพาะจุด 
คณุอาจจําเปนตองทาํความสะอาดซํ้าอีกสามหรื
อสีค่รัง้ 
ลองทดสอบดวยการทาํสาํเนาหลงัจากทําความส
ะอาดแตละครัง้

 

e ปดฝาครอบเอกสาร

f เปดเคร่ืองพิมพ

การทําความสะอาดหนาตางเลเซ
อรสแกนเนอร A

a กดคาง  เพื่อปดเคร่ือง

b กดป ุมปลดล็อคฝาครอบดานหนาและดงึเพ ือเ
ปดฝาครอบ
 2

1
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A

c จับที่ดามจับสีน้ําเงินของชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) ดึงชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ออกมาจนสุด
 

d หมุนคนัล็อคสนํ้ีาเงนิ (1) 
ทีด่านซายของเครือ่งทวนเขม็นาฬกิาไปยังตําแ
หนงปลดล็อค 
จบัทีด่ามจบัสนํ้ีาเงนิของชดุแมแบบสรางภาพ 
(ดรมั) ยกดานหนาของชดุแมแบบสรางภาพ 
(ดรมั) ขึน้และถอดออกจากเครือ่ง
 

2

1
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ขอควรจํา
• แนะนําใหวางชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
บนพื้นผิวเรียบสะอาดโดยใชกระดาษใชแลวทิ้
งหนึ่งแผนรองดานลางในกรณีที่หมึกหกหรือกร
ะจายโดยไมไดต้ังใจ

• เพ ือปองกนัความเสียหายท ีอาจเกดิกบัเคร ืองพมิ
พจากไฟฟาสถิต 
หามสัมผัสขั้วไฟฟาที่แสดงในภาพประกอบ
 

• จับทีด่ามจบัสีนํ้าเงินของชดุแมแบบสรางภาพ (ดรมั) 
เม่ือคณุยกออกมา 
หามจบัทีด่านขางของชดุแมแบบสรางภาพ (ดรมั)

 

e เช็ดหนาตางสแกนเนอรทั้งสี่ชอง (1) 
ดวยผาแหงที่ไมมีขน
 

1
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A

f ตรวจสอบวาคนัลอ็คสนํ้ีาเงิน (1) 
อยูในตาํแหนงปลดลอ็คดงัทีแ่สดงในภาพประกอบ
 

g คอยๆ 
เล่ือนชุดแมแบบสรางภาพเขาไปในเครื่องจน
สุดที่คันล็อคสีน้ําเงิน 
 

h หมุนคันล็อคสีน้ําเงิน (1) 
ตามเข็มนาฬิกาไปยังตําแหนงล็อค
 

i ดันชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) เขาไปจนสุด
 

j ปดฝาครอบดานหนาของเคร่ือง

k เปดเคร่ืองพิมพ

2

1

1

2

2

2

1
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การทําความสะอาดสายโคโรนา A

หากคุณประสบปญหาคุณภาพการพมิพ 
หรือถาจอสัมผัสแสดง Drum ! 
(ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) !) 
ใหทําความสะอาดสายโคโรนาดังนี้:

a ตรวจสอบวาเคร่ืองเปดอยู

b กดป ุมปลดล็อคฝาครอบดานหนาและดึงเพ ือเ
ปดฝาครอบ
 

c จับที่ดามจับสีน้ําเงินของชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) ดึงชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ออกมาจนสุด
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A

d จับที่ดามจับของตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
และคอยๆ ดันเขาหาเครื่องเพื่อปลดล็อค 
จากนั้นใหดึงออกจากชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) ทําซํ้าขั้นตอนนี้กับตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) ทั้งหมด
 

ขอควรจํา
• แนะนําใหวางตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
บนกระดาษใชแลวทิ้งหรือผารองดานลางในกร
ณีที่หมึกหกหรือกระจายโดยไมไดต้ังใจ

• จับตลับผงหมึก (โทนเนอร) อยางระมัดระวัง 
หากผงหมึก (โทนเนอร) 
กระจายบนมือหรือเสื้อผา 
เช็ดหรือลางออกดวยน้ําเย็นทันที

 

e ทาํความสะอาดสายโคโรนาดานในชุดแมแบบ
สรางภาพ (ดรัม) โดยคอยๆ 
เล่ือนจุดต้ังระยะสีน้ําเงินจากซายไปขวาและ
ขวาไปซายหลายครั้ง
 

หมายเหตุ
ตรวจสอบวาเล่ือนจุดต้ังระยะกลับไปสูตําแหนง
เร่ิมตน (1) หากไมไดดําเนินการ 
หนาที่พิมพอาจมีเสนแนวต้ังปรากฏ

 

f ทําซํ้าขั้นตอน e 
เพื่อทําความสะอาดสายโคโรนาท่ีเหลือทั้งส
ามเสน

1
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g จับที่ดามจับของตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
และเล่ือนตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
เขาไปในชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
แลวคอยๆ 
ดึงเขาหาตัวจนกระทั่งไดยินเสียงคลิกเขาที่ 
ตรวจสอบใหแนใจวาสีของชุดตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) 
ตรงกับปายแสดงสีบนชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) ทําซํ้าขั้นตอนนี้กับตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) ทั้งหมด
 

 

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

h ดันชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) เขาไปจนสุด
 

i ปดฝาครอบดานหนาของเคร่ือง

BK TN-BK

TN-C

TN-M

TN-Y

BKBK

C

M

Y
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A

การทําความสะอาดชุดแมแบบส
รางภาพ (ดรัม) A

ถางานพมิพทีอ่อกมาของคณุมีจดุเปนชวงระยะห าง 
94 มม. ใหทาํตามขัน้ตอนดานลางเพือ่แกไขปญหาน ี้

a ตรวจสอบวาเคร ืองอย ูในโหมดการเตรยีมพรอม

b กด 

c กด All Settings (การต้ังคาทั้งหมด)

d ปดนิว้ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Print Reports (พิมพรายงาน)

e กด Print Reports (พิมพรายงาน)

f ปดนิว้ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Drum Dot Print 
(การพิมพจุดของชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม))

g กด Drum Dot Print 
(การพิมพจุดของชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม))

h เคร่ืองจะแสดง Press [OK] (กด [ตกลง])
กด OK (ตกลง)

i เครื องพมิพจะพมิพใบตรวจสอบจุดของชดุแม

แบบสรางภาพ (ดรัม) จากนั้นกด 

j กดคาง  เพื่อปดเคร่ือง

k กดป ุมปลดล็อคฝาครอบดานหนาและดงึเพ ือเ
ปดฝาครอบ
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l จับที่ดามจับสีน้ําเงินของชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) ดึงชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ออกมาจนสุด
 

m หมุนคนัลอ็คสนํ้ีาเงนิ (1) 
ท่ีดานซายของเครือ่งทวนเข็มนาฬกิาไปยงัตาํ
แหนงปลดลอ็ค 
จับท่ีดามจับสนํ้ีาเงนิของชดุแมแบบสรางภาพ 
(ดรมั) ยกดานหนาของชดุแมแบบสรางภาพ 
(ดรมั) ข้ึนและถอดออกจากเครือ่ง
 

2

1
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A

ขอควรจํา
• แนะนําใหวางชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
บนกระดาษใชแลวทิ้งหรือผารองดานลางในกร
ณีที่หมึกหกหรือกระจายโดยไมไดต้ังใจ

• เพ ือปองกนัความเสียหายท ีอาจเกดิกบัเคร ืองพมิ
พจากไฟฟาสถิต 
หามสัมผัสขั้วไฟฟาที่แสดงในภาพประกอบ
 

• จับที่ดามจับสีน้ําเงินของชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) เม่ือคุณยกออกมา 
หามจับที่ดานขางของชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม)

 

n จับที่ดามจับของตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
และคอยๆ ดันไปดานหนาเพื่อปลดล็อค 
จากนั้นใหดึงออกจากชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) ทําซํ้าขั้นตอนนี้กับตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) ทั้งหมด
 

ขอควรจํา
• จับตลับผงหมึก (โทนเนอร) อยางระมัดระวัง 
หากผงหมึก (โทนเนอร) 
กระจายบนมือหรือเสื้อผา 
เช็ดหรือลางออกดวยน้ําเย็นทันที

• เพื่อหลีกเล่ียงปญหาคุณภาพการพิมพ 
หามสัมผัสช้ินสวนที่แรเงาดังแสดงในภาพ

 

<ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)>
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o พลิกชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
โดยจับที่ดามจับสีน้ําเงิน 
ตรวจสอบวาเฟองชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) (1) อยูทางซายมือ
 

p ตรวจดใูบตรวจสอบจุดของชดุแมแบบสรางภาพ 
(ดรมั) เพือ่ดปูญหาตอไปน้ี:

 ปญหาสขีองจุด: 
สขีองจุดทีพ่มิพคอืสขีองแมแบบสรางภาพ 
(ดรมั) ท่ีคณุควรทาํความสะอาด

 ตาํแหนงของจุด: 
แผนกระดาษจะมคีอลมันจํานวนแปดคอลมัน 
จํานวนของคอลมันท่ีมีจุดพมิพน้ันใชเพือ่คน
หาตาํแหนงของจุดท่ีแมแบบสรางภาพ 
(ดรมั)

q ใชเคร ืองหมายท ีมีตวัเลขถัดจากลกูกล ิงชดุแมแบบ
สรางภาพ (ดรมั) คนหาเคร่ืองหมาย เชน 
จดุสฟีาในคอลมัน 2 
บนใบตรวจสอบอาจหมายความวามีรอยในบริเวณ 
"2" ของชดุแมแบบสรางภาพ (ดรมั) สฟีา
 

1

BK
C

M

Y
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r เม่ือเลือกชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) แลว 
วางมือขางหนึ่งบนเฟองชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) 
และที่อีกปลายดานหนึ่งของชุดแมแบบสราง
ภาพ (ดรัม) นั้น ใหวางมืออีกขางลงบนขอบ 
จากนั้นหมุนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ชาๆ 
เขาหาตัว 
ขณะดูที่พื้นผิวของบริเวณที่มีความผิดพลาด
 

ขอควรจํา
• เพื่อปองกันปญหาดานคุณภาพการพิมพ 
หามสัมผัสผิวของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ดวยมือเปลา

• หามทําความสะอาดพืน้ผิวของชดุแมแบบสรางภาพ 
(ดรมั) 
ความไวตอแสงดวยวัตถุแหลมคมหรอืของเหลวใดๆ

 

s เม่ือคุณพบรอยเปอนบนแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) 
ที่ตรงกับใบตรวจสอบจุดของชุดแมแบบสรา
งภาพ (ดรัม) 
ใหเช็ดพื้นผิวของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
เบาๆ 
ดวยกานสําลีแหงจนกวารอยเปอนบนพื้นผิวจ
ะหมดไป
 

ขอควรจํา
หามทําความสะอาดพ้ืนผิวของชดุแมแบบสรางภาพ 
(ดรมั) 
ความไวตอแสงดวยวัตถุแหลมคมหรือของเหลวใดๆ
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t จับที่ดามจับของตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
และเล่ือนตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
เขาไปในชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
แลวคอยๆ 
ดึงเขาหาตัวจนกระทั่งไดยินเสียงคลิกเขาที่ 
ตรวจสอบใหแนใจวาสีของชุดตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) 
ตรงกับปายแสดงสีบนชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) ทําซํ้าขั้นตอนนี้กับตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) ทั้งหมด
 

 

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

u ตรวจสอบวาคนัลอ็คสนํ้ีาเงิน (1) 
อยูในตาํแหนงปลดลอ็คดงัทีแ่สดงในภาพประกอบ
 

v คอยๆ 
เล่ือนชุดแมแบบสรางภาพเขาไปในเคร่ืองจน
สุดที่คันล็อคสีน้ําเงิน 
 BK TN-BK

TN-C

TN-M

TN-Y

BKBK

C

M

Y

2

1

1

2

2
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w หมุนคันล็อคสีน้ําเงิน (1) 
ตามเข็มนาฬิกาไปยังตําแหนงล็อค
 

x ดันชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) เขาไปจนสุด
 

y ปดฝาครอบดานหนาของเคร่ือง

z เปดเคร่ืองแลวลองพิมพเพื่อทดสอบ

การทําความสะอาดลูกกลิ้งปอน
กระดาษ A

การทําความสะอาดลูกกล้ิงปอนกระดาษตามระยะ
จะชวยปองกันกระดาษติดโดยทําใหม่ันใจวามีการ
ปอนกระดาษอยางถูกตอง

ถาคุณประสบปญหาการปอนกระดาษ 
ทําความสะอาดลูกกล้ิงปอนกระดาษดังนี้:

a กดคาง  เพื่อปดเคร่ือง

b ดึงถาดใสกระดาษแยกออกจากเครื่อง
 

c หากบรรจุกระดาษในถาดใสกระดาษแลว 
นํากระดาษออก

d นําทกุสิ งที ติดอยู ดานในถาดใสกระดาษออกใ
หหมด

2

1
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e บิดผาชนิดไมมีขนชุบน้ําคอนขางอุน 
เช็ดแผนยางแยกกระดาษ (1) 
ของถาดใสกระดาษเพื่อกําจัดฝุน
 

f เช็ดลูกกล้ิงปอนกระดาษสองอัน (1) 
ดานในเคร่ืองเพือ่กําจัดฝุน
 

g บรรจกุระดาษอกีครั งและใสถาดใสกระดาษกลั
บเขาในเคร่ืองใหแนนหนา

h เปดเคร่ืองพิมพ

การปรับแตงคาของสี A

ความเขมจางของเอกสารในการสงออกแตละสอีาจแ
ตกตางกนัไป ขึน้อยูกบัสภาพแวดลอมของเครือ่ง เชน 
อณุหภมิูและความชืน้ 
การปรับแตงคาของสชีวยคุณปรับปรงุความเขมของสี

a กด 

b กด Calibration (การปรับแตงคาของสี)

c กด Calibrate (ปรับแตงคาของสี)

d กด Yes (ใช) เพื่อยืนยัน

e เคร่ืองจะแสดง Completed (เสร็จสิ้น)

f กด 

คุณสามารถตั้งคาใหมสําหรับพารามิเตอรการปรับ
แตงคาของสีกลับเปนคาที่ต้ังจากโรงงาน

a กด 

b กด Calibration (การปรับแตงคาของสี)

c กด Reset (ต้ังคาใหม)

d กด Yes (ใช) เพื่อยืนยัน

e เคร่ืองจะแสดง Completed (เสร็จสิ้น)

f กด 

1

1
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หมายเหตุ
• หากมีขอความแสดงขอผิดพลาดปรากฏขึ้น กด 
OK (ตกลง) และลองอีกคร้ัง

(สําหรับขอมูลเพิ่มเติม 
ใหดูที่ ขอความแสดงความผิดพลาดและขอคว
ามแจงการบํารุงรักษา uu หนา 126)

• ถาคุณใชไดรเวอรเคร่ืองพิมพ Windows® 
ไดรเวอรจะไดรับขอมูลการปรับแตงคาของสีโด
ยอัตโนมัติถาทั้ง ใชขอมูลการตรวจเทียบ 
และ รับขอมูลอุปกรณโดยอัตโนมัติ 
ถูกเลือกอยู 
การต้ังคาเหลานี้จะเปดใชงานตามคาเร่ิมตน 
(uu คูมือซอฟตแวร 
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช).

• ถาคุณพิมพโดยใชไดรเวอรเคร่ืองพิมพ 
Macintosh 
คุณตองทําการปรับแตงคาของสีโดยใช Status 
Monitor เปด Status Monitor จากนั้นเลือก 
Color Calibration (การตรวจเทียบสี) 
จากเมนู Control (การควบคุม) 
(uu คูมือซอฟตแวร 
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช)

 

การลงทะเบียนสี A

หากบริเวณสีทึบของภาพมีแถบสีฟา สีชมพู 
หรือสีเหลือง 
คุณอาจใชคุณสมบัติการลงทะเบียนอัตโนมัติเพือ่แ
กไขปญหา

a กด 

b กด Registration (การลงทะเบียน)

c กด Yes (ใช) เพื่อยืนยัน

d เคร่ืองจะแสดง Completed (เสร็จสิ้น)

e กด 

การแกไขอัตโนมัติ A

คุณสามารถตั้งคาวาจะใหการแกไขสี 
(การปรับแตงคาของสีและการลงทะเบียนสี) 
เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติหรือไม การต้ังคาเร่ิมต นคือ 
On (เปด) กระบวนการแกไขสีจะใชงานผงหมึก 
(โทนเนอร) จํานวนหนึ่ง

a กด 

b กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

c กด Printer (เคร่ืองพิมพ)

d ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Colour Correction (การแกไขสี)

e กด Colour Correction (การแกไขสี)

f กด Auto Correction 
(การแกไขอัตโนมัติ)

g กด On (เปด) หรือ Off (ปด)

h กด 
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B
หากคุณคิดวาปญหาอยูที่เคร่ืองพิมพ 
ตรวจสอบแตละรายการดานลางนี้กอนและทําตามคําแนะนําวิธีการแกไข

คุณสามารถแกไขปญหาสวนใหญไดดวยตนเอง หากค ุณตองการความชวยเหลือเพิ่มเติม Brother Solutions 
Center มีคําถามที่พบบอยลาสุดและคําแนะนําในการแกป ัญหา

เขาไปที่ http://solutions.brother.com/

การระบุปญหา B

กอนอื่น ตรวจสอบวา:

 ใหสายไฟของเคร่ืองเชื่อมตออยางถูกตอง และเปดไฟเคร่ือง 
หากเคร่ืองไมเปดทํางานหลังจากเช่ือมตอสายไฟ ดูที่ ปญหาอื่นๆ uu หนา 156

 ช้ินสวนที่ปองกันทั้งหมดถูกถอดออกแลว

 กระดาษใสเขาในถาดใสกระดาษอยางถูกตอง

 สายอินเตอรเฟสถูกเช่ือมตอเขากับเครื่องและคอมพิวเตอรอยางแนนหนา 
หรือมีการต้ังคาการเช่ือมตอเครือขายแบบไรสายแลวทั้งในเคร่ืองพิมพและคอมพิวเตอรของค ุณ

 ขอความบนจอสัมผัส

(ดูที่ ขอความแสดงความผิดพลาดและขอความแจงการบํารุงรักษา uu หนา 126)

หากคุณไมสามารถแกปญหาไดตามรายการขางตน ระบุปญหาและไปที่หนาที่แนะนําดานลาง

การจัดการกระดาษและปญหาการพิมพ:

 ปญหาในการพิมพ uu หนา 148

 ปญหาการจัดการกระดาษ uu หนา 149

 การพิมพโทรสารรับเขา uu หนา 150

ปญหาโทรศัพทและโทรสาร:

 สายโทรศัพทหรือการเชื่อมตอโทรศัพท uu หนา 150

 การจัดการสายเรียกเขา uu หนา 153

 การรับโทรสาร uu หนา 151

 การสงโทรสาร uu หนา 152

ปญหาการทําสําเนา:

 ปญหาการทําสําเนา uu หนา 154

การแกไขปญหา B

http://solutions.brother.com/
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ปญหาการสแกน:

 ปญหาการสแกน uu หนา 154

ปญหาซอฟตแวรและเครือขาย:

 ปญหาซอฟตแวร uu หนา 154

 ปญหาเครือขาย uu หนา 155
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ขอความแสดงความผิดพลาดและขอความแจงการบํารุงรักษา B

เชนเดียวกับอุปกรณสํานักงานที่ทันสมัยอื่นๆ ข อผิดพลาดอาจเกิดขึ้นและอาจตองเปล่ียนวัสดุการพิมพ 
หากเกิดขอผิดพลาด เคร่ืองพิมพจะระบุขอผิดพลาดหรือการบํารุงรักษาตามระยะเวลาที่กําหนด 
และแสดงขอความที่เหมาะสม ขอผิดพลาดที่พบบอยและขอความแจงการบํารุงรักษามีดังที่แสดงในตารางนี้

คุณสามารถลางขอผิดพลาดสวนใหญและทําการบํารุงรักษาตามระยะเวลาไดดวยตัวคุณเอง 
หากคุณตองการความชวยเหลือเพิ่มเติม Brother Solutions Center 
มีคําถามที่พบบอยลาสุดและคําแนะนําในวิธีการแก ไข

เขาไปที่ http://solutions.brother.com/

หมายเหตุ
ช่ือจอสัมผัสมีดังนี้

• ถาดกระดาษอเนกประสงค: MP Tray (ถาด MP)

• ถาดกระดาษมาตรฐาน: Tray1 (ถาดที่ 1)

• ถาดกระดาษลางที่เปนอุปกรณเสริม: Tray2 (ถาดที่ 2)
 

ขอความแสดงความผิด
พลาด

สาเหตุ การดําเนนิการ

2-sided Disabled 
(ไมสามารถพิมพ 2 ดาน)

ฝาครอบดานหลงัของเคร ืองปดไมสนิท ปดฝาครอบดานหลังของเคร่ืองจนกระท่ังล็อกเขาใน
ตําแหนงปด

2-sided Disabled 
(ไมสามารถพมิพ 2 ดาน)

Reload paper, then 
press [Retry]. 
(บรรจุกระดาษอกีครัง้ 
จากน้ันกด [ลองอกีครัง้])

แมวาขนาดกระดาษในถาดจะตรง
กับขนาดกระดาษท่ีเลือกไวจากแผ
งควบคุมหรือไดรเวอรเคร่ืองพิมพ 
แตเคร่ืองหยุดพิมพเมื่อพบกระดา
ษเพ่ิมเติมหรือมขีนาดแตกตางออ
กไปในถาด

ตรวจสอบใหแนใจวาถาดกระดาษบรรจุเฉพาะกระดา
ษท่ีมีขนาดตามท่ีคุณเลือกไวในแผงควบคุมหรือไดร
เวอรเคร่ืองพิมพ จากนั้นกด Colour Start 
(เร่ิมพิมพสี) หรือ Mono Start (เร่ิมพิมพขาวดํา)

ถาดกระดาษถกูดงึออกมา 
กอนทีเ่ครือ่งจะพมิพเสรจ็ทัง้สองดาน

ใสถาดกระดาษกลับเขาไปใหม และกด Colour 
Start (เร่ิมพิมพสี) หรือ Mono Start 
(เร่ิมพิมพขาวดํา)

Access Denied 
(ปฏิเสธการเขาถงึ)

ฟงกช่ันท่ีคุณตองการใชถกูจํากัดโ
ดย Secure Function Lock

ติดตอผูดูแลระบบของคุณเพ่ือตรวจสอบการต้ังคา 
Secure Function Lock

Access Error 
(ขอผิดพลาดในการเขาถงึ)

อุปกรณถูกถอดออกจากอินเตอรเ
ฟส USB แบบตรง 
ขณะกําลังประมวลผลขอมูล

กด  
เสียบอุปกรณกลับเขาอีกคร้ังและลองพิมพโดยใชกา
รพิมพโดยตรง

Belt End Soon 
(ชดุสายพานลําเลียงกระดา
ษใกลหมดอายกุารใชงาน)

ชุดสายพานลําเลียงกระดาษใกลห
มดอายุการใชงาน

ซ้ือชุดสายพานลําเลียงกระดาษใหมกอนท่ีจะเห็นขอ
ความ Replace Belt (เปล่ียนชุดสายพาน)

http://solutions.brother.com/


การแกไขปญหา 

127

B

Calibration failed. 
(การปรบัแตงคาของสีลมเหลว)

การปรับแตงคาของสีลมเหลว กด OK (ตกลง) และลองใหมอีกคร้ัง

 กดคาง  เพ่ือปดเคร่ือง

รอเปนเวลาส้ันๆ ไมก่ีวินาที 
แลวเปดเคร่ืองพิมพอีกคร้ัง

ดําเนินการปรับแตงคาของสีอีกคร้ังโดยใชจอสัม
ผสัหรือไดรเวอรเคร่ืองพิมพ 
(ดู การปรับแตงคาของสี uu หนา 122)

 ใสชุดสายพานลําเลียงกระดาษ 
(ดู การเปล่ียนชุดสายพานลําเลียงกระดาษ 
uu หนา 93)

 ถาปญหายังคงอยู 
ติดตอบริการลูกคาสัมพันธของ Brother 
หรือตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑ Brother 
ในพ้ืนท่ีของคุณ

Cartridge Error 
(ขอผิดพลาดเก่ียวกับตลับ
ผงหมกึ)

ตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
ติดต้ังไมถกูตอง

ดึงชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) แลวนําตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) สี ท่ีแสดงบนจอสัมผสั 
และใสกลับเขาไปในชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
อีกคร้ัง ใสชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
กลับเขาในเคร่ืองพิมพ

ถาปญหายังคงอยู ติดตอบริการลูกคาสัมพันธของ 
Brother หรือตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑ Brother 
ในพ้ืนท่ีของคุณ

Comm.Error 
(ขอผดิพลาดในการส่ือสาร)

คุณภาพสายโทรศัพทไมดีสงผลใ
หเกิดขอผดิพลาดเก่ียวกับการติด
ตอส่ือสาร

ลองสงโทรสารอีกคร้ังหรือ 
ลองเชื่อมตอเคร่ืองกับสายโทรศัพทอ่ืน 
ถาปญหายังคงเกิดขึ้น 
ติดตอบริษทัท่ีใหบริการทางดานโทรศัพทและขอให
ตรวจสอบสายโทรศัพทของคุณ

Condensation 
(การควบแนน)

หนึง่ในปญหาท่ีเปนสาเหตุของขอ
ผิดพลาดนี้คือ 
อาจเกิดการควบแนนขึน้ภายในเคร่ื
องหลังจากอุณหภูมิหองมกีารเปล่ี
ยนแปลง

เปดเคร่ืองท้ิงไว รอ 30 
นาทีโดยเปดฝาครอบดานหนาขึ้นท้ังหมด ปดเครื อง 
แลวปดฝาครอบ เปดเคร่ืองอีกคร้ัง

Cooling Down 
(การระบายความรอน)

Wait for a while. 
(รอสักครู)

อุณหภมูขิองชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรมั) หรอืตลบัผงหมกึ (โทนเนอร) 
รอนเกนิไป 
เครือ่งจะหยดุพมิพงานปจจบุนัช่ัวครา
วและเขาสูโหมดการระบายความรอน 
ในระหวางโหมดการระบายความรอน 
คณุจะไดยนิเสยีงพดัลมทาํความเยน็
ทาํงานขณะทีจ่อสมัผัสแสดง 
Cooling Down 
(การระบายความรอน) และ Wait 
for a while. (รอสกัครู)

ตรวจสอบวาคุณไดยินเสียงพัดลมในเครือ่งหมนุอยู 
และลมท่ีปลอยออกมาไมมส่ิีงกีดขวาง

ถาพัดลมหมนุอยู กําจดัส่ิงกีดขวางชองปลอยไอเสีย 
แลวเปดเครือ่งท้ิงไวและหยุดใชงานเปนเวลาหลายนาที

ถาพัดลมไมหมุน 
ถอดสายเครื่องจากแหลงไฟเปนเวลาหลายนาที 
แลวเสียบสายอีกครัง้

ขอความแสดงความผิด
พลาด
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Cover is Open. 
(ฝาครอบเปด)

ฝาครอบดานหนาปดไมสนทิ ปดฝาครอบดานหนาของเคร่ือง

ฝาครอบตัวทําความรอนปดไมสนิ
ทหรือกระดาษติดท่ีดานหลังของเ
คร่ืองเมื่อคุณเปดสวิตชไฟ

 ปดฝาครอบตัวทําความรอนที อย ูดานในฝาครอบด
านหลังของเคร่ืองพิมพ

 ตรวจสอบวากระดาษไมติดอย ูดานหลังฝาครอบตัว
ทําความรอนท่ีดานหลังของเคร่ือง 
แลวปดฝาครอบตัวทําความรอนและกด Start 
(เร่ิม) (ดู กระดาษติดท่ีดานหลังของเคร่ืองพิมพ 
uu หนา 141)

ฝาครอบของ ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) 
ปดไมสนิท

ปดฝาครอบของ ADF (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) 
ของเคร่ืองพิมพ

ฝาครอบ ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) 
เปดอยูขณะใสเอกสาร

ปดฝาครอบของ ADF (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) 

ของเคร่ืองพิมพแลวกด 

DIMM Error 
(ขอผดิพลาดเก ียวกบั DIMM)

 DIMM ติดต้ังไมถูกตอง

 DIMM เสียหาย

 DIMM 
ไมตรงกับขอกําหนดท่ีบังคับ

 ปดเคร่ืองและถอดสายไฟออก ถอด DIMM 
ออกมา (uu คูมอืขั้นสูงสําหรับผูใช)

 ตรวจสอบวา DIMM ตรงกับขอกําหนดท่ีบังคับไว 
(uu คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช)

 ใส DIMM กลับเขาไปใหมใหถูกตอง 
รอเปนเวลาส้ันๆ ไมก่ีวนิาที จากนั้นเสียบสายไฟ 
แลวเปดเคร่ืองอีกคร้ัง

 ถาขอความแสดงขอผดิพลาดนีป้รากฏขึ้นอีก 
ใหเปล่ียน DIMM ชุดใหม 
(uu คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช)

Disconnected 
(ขาดการเช่ือมตอ)

บุคคลอ่ืนหรือเคร่ืองโทรสารของบุ
คคลอ่ืนหยุดการโทร

ลองสงหรือรับโทรสารอีกคร้ัง

Document Jam 
(เอกสารติด)

เอกสารไมถกูใสหรือปอนเขาอยาง
ถูกตอง หรือเอกสารท่ีสแกนจาก 
ADF (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) 
ยาวเกินไป

ดูท่ี เอกสารติดท่ีดานบนของ ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) uu หนา 137 หรือ 
การใชถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (ADF) 
uu หนา 39

DR Mode in Use 
(ใชงานโหมด DR)

เคร่ืองถูกต้ังคาไปท่ีโหมดเสียงเรีย
กท่ีแตกตาง 
คุณไมสามารถเปล่ียนแปลงโหมด
การรับของตัวเคร่ืองจากดวยตนเอ
งไปยังโหมดอ่ืน

ต้ังคาเสียงเรียกท่ีแตกตางเปน Off (ปด) (ดู 
บริการโทรศัพท uu หนา 55 หรือ 
เสียงเรียกท่ีแตกตาง uu หนา 55)

Drum End Soon 
(ชดุแมแบบสรางภาพ (ดรมั) 
ใกลหมดอายุการใชงาน)

ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ใกลหมดอายุการใชงาน

ซ้ือชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ใหมกอนท่ีจะเห็นขอความ Replace Drum 
(เปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม))

Drum ! 
(ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) !)

ตองทําความสะอาดสายโคโรนาใ
นชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)

ทําความสะอาดสายโคโรนาท้ังส่ีเสนภายในชุดแมแ
บบสรางภาพ (ดรัม) โดยเล่ือนจุดต้ังระยะสีน้ําเงิน 
(ดู การทําความสะอาดสายโคโรนา uu หนา 112)

ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ติดต้ังไมถกูตอง

ถอดชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ถอดตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) ออกจากชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
แลวติดต้ังตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
กลับเขาไปในชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม 
ใสชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) กลับเขาไปในเคร่ือง

ขอความแสดงความผิด
พลาด
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Drum Stop 
(ชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) หยุดทํางาน)

ถงึเวลาเปลีย่นชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรมั)

เปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
(ดู การเปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
uu หนา 87)

Jam 2-sided (ติด 2 ดาน) กระดาษติดใตถาดปอนกระดาษหรื
อชุดทําความรอน

ดูท่ี กระดาษติดภายใตถาดปอนกระดาษ 
uu หนา 146

Jam Inside 
(ติดภายใน)

กระดาษติดดานในเคร่ืองพิมพ ดูท่ี กระดาษติดดานในเคร่ืองพิมพ uu หนา 143

Jam MP Tray 
(ติดท่ีถาด MP)

กระดาษติดในถาดใสกระดาษอเน
กประสงคของเคร่ืองพิมพ

ดูท่ี กระดาษติดในถาดใสกระดาษอเนกประสงค 
uu หนา 139

Jam Rear (ติดดานหลัง) กระดาษติดท่ีดานหลงัของเครือ่งพิมพ ดูท่ี กระดาษติดท่ีดานหลังของเคร่ืองพิมพ 
uu หนา 141

Jam Tray1 (ตดิทีถ่าด 1)

Jam Tray2 (ตดิทีถ่าด 2)

กระดาษติดในถาดใสกระดาษของ
เคร่ืองพิมพ

ดูท่ี กระดาษติดในถาดท่ี 1 หรือถาดท่ี 2 
uu หนา 140

Limit Exceeded 
(เกินขีดจํากัด)

เกินจํานวนหนาท่ีคุณไดรับอนุญาต
ใหพิมพ งานพิมพจะถกูยกเลิก

ติดตอผูดูแลระบบของคุณเพ่ือตรวจสอบการต้ังคา 
Secure Function Lock

Log Access Error 
(ขอผิดพลาดในการเขาถึง
บันทึก)

เคร่ืองไมสามารถเขาถงึไฟลบันทึ
กการพิมพในเซิรฟเวอรได

ติดตอผูดูแลระบบของคุณเพ่ือตรวจสอบบันทึกการพิ
มพท่ีจัดเก็บไวในการต้ังคาเครือขาย

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม uu คูมือซอฟตแวร 
และคูมอืเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

No Belt Unit 
(ไมมีชุดสายพานลําเลียง
กระดาษ)

ชุดสายพานลําเลียงกระดาษติดต้ัง
ไมถกูตอง

ติดต้ังชุดสายพานลําเลียงกระดาษใหม 
(ดูขั้นตอนใน การเปล่ียนชุดสายพานลําเลียงกระดา
ษ uu หนา 93)

No Drum Unit 
(ไมมีชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม))

ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ติดต้ังไมถกูตอง

ติดต้ังชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม 
(ดูขั้นตอนใน การเปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
uu หนา 87)

No HUB Support 
(ไมสนบัสนนุ USB hub)

อุปกรณ USB hub 
เช่ือมตอกับอินเตอรเฟส USB 
แบบตรง

ถอดสายอุปกรณ USB hub ออกจากอินเตอรเฟส 
USB แบบตรง

No Paper 
(ไมมีกระดาษ)

เคร่ืองพิมพกระดาษหมดท่ีถาดใส
กระดาษ 
หรือบรรจุกระดาษไมถูกตองในถา
ดใสกระดาษ

ทําอยางใดอยางหนึง่ตอไปนี้:

 เติมกระดาษในถาดใสกระดาษ 
ตรวจสอบวาแครปรับกระดาษต้ังคาขนาดกระดา
ษถูกตอง

 หยิบกระดาษออกและใสกระดาษอีกคร้ัง 
ตรวจสอบวาแครปรับกระดาษต้ังคาขนาดกระดา
ษถูกตอง

 ถาปญหาไมไดรับการแกไข 
อาจตองทําความสะอาดลูกกล้ิงปอนกระดาษ 
ทําความสะอาดลูกกล้ิงปอนกระดาษ 
(ดู การทําความสะอาดลูกกล้ิงปอนกระดาษ 
uu หนา 121)

No Permission 
(ไมไดรับอนุญาต)

การพิมพเอกสารสีถูกจํากัดโดย 
Secure Function Lock 
งานพิมพจะถกูยกเลิก

ติดตอผูดูแลระบบของคุณเพ่ือตรวจสอบการต้ังคา 
Secure Function Lock

ขอความแสดงความผิด
พลาด
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No Response/Busy 
(ไมมผีูรบัสาย/สายไมวาง)

หมายเลขท่ีคุณโทรออก 
ไมมผีูรับสายหรือไมวาง

ตรวจสอบหมายเลขและลองอีกคร้ัง

No Toner (ไมมีผงหมึก 
(โทนเนอร))

ตลับผงหมึก (โทนเนอร) สี 
ท่ีแสดงบนจอสัมผัสไมไดติดต้ังอย
างถกูตอง

ถอดชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ถอดตลับผงหมึก 
(โทนเนอร)สี 
ท่ีแสดงบนจอสัมผสัออกจากชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) และใสตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
กลับเขาไปในชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) อีกคร้ัง 
ใสชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) กลับเขาไปในเคร่ือง 
หากปญหายังคงอยู เปล่ียนตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
(ดู การเปล่ียนตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
uu หนา 81)

No Tray (ไมมถีาด) ไมไดใสถาดกระดาษท่ีแสดงบนจ
อสัมผัสหรือใสไมถูกตอง

ใสถาดกระดาษท่ีแสดงบนจอสัมผัสอีกคร้ัง

No Waste Toner 
(ไมมกีลองใสผงหมึกโทน
เนอรท่ีใชแลว)

กลองใสผงหมกึโทนเนอรท่ีใชแลว 
ติดต้ังไมถกูตอง

ติดต้ังกลองใสผงหมึกโทนเนอรท่ีใชแลวใหม 
(ดูขั้นตอนใน การเปล่ียนกลองใสผงหมึกโทนเนอรท่ี
ใชแลว uu หนา 98)

Out of Memory 
(หนวยความจําเต็ม)

หนวยความจําของเคร่ืองเต็ม กําลังดําเนินการสงโทรสารหรอืทําสําเนา

ทําอยางใดอยางหนึง่ตอไปนี้:

 กด Send Now (สงทันที), Partial Print 
(พิมพบางสวน) หรือ Quit (ออก) 
เพ่ือสงหรือทําสําเนาหนาท่ีสแกน

 กด  และรอจนกวาการดําเนินการอ่ืนๆ 
จะเสร็จส้ินและลองอีกคร้ัง

 ลางโทรสารจากหนวยความจํา

พิมพโทรสารท่ีถูกบันทึกในหนวยความจําเพ่ือกู 
คืนหนวยความจําเปน 100%% 
จากนั้นปดการจัดเก็บโทรสารเพ่ือหลีกเล่ียงการ
บันทึกโทรสารเพ่ิมในหนวยความจํา 
(uu คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช)

 เพ่ิมหนวยความจําเสริม 
(uu คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช)

กําลังดําเนินการพิมพ

ทําอยางใดอยางหนึง่ตอไปนี้:

 ลดความละเอียดในการพิมพ

(uu คูมือซอฟตแวร 
และคูมือเนท็เวิรคสําหรับผูใช).

 ลางโทรสารออกจากหนวยความจํา 
(ดู คําอธิบายดานบน)

 เพ่ิมหนวยความจําเสริม 
(uu คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช)

ขอความแสดงความผิด
พลาด
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Print Data Full 
(ขอมูลงานพิมพเต็ม)

หนวยความจําของเคร่ืองเต็ม  กด  
และลบงานพิมพโดยใชการรักษาความปลอดภัย
ท่ีบันทึกไวกอนหนานี้

 เพ่ิมหนวยความจําเสริม 
(uu คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช)

Print Unable XX 
(ไมสามารถพิมพ XX)

เคร่ืองพิมพมีปญหาทางกลไกของ
ตัวเคร่ือง

ทําอยางใดอยางหนึง่ตอไปนี้:

 กดคาง  เพ่ือปดเคร่ือง รอไมก่ีนาที 

จากนั้นเปดเคร่ืองอีกคร้ัง 
(ดู การโอนโทรสารหรือรายงานบันทึกโทรสาร 
uu หนา 135)

 หากปญหายังคงเกิดขึ้น 
ติดตอบริการลูกคาสัมพันธของ Brother 
เพ่ือรับบริการ

Registration 
failed. 
(การลงทะเบียนลมเหลว)

การลงทะเบียนลมเหลว กด OK (ตกลง) และลองใหมอีกครัง้

 กดคาง  เพ่ือปดเครือ่ง

รอไมก่ีวินาที แลวเปดเครือ่งอีกครัง้

ดําเนนิการลงทะเบยีนสีอัตโนมัติโดยใชจอสัมผสั 
(ดู การลงทะเบียนสี uu หนา 123)

 ใสชุดสายพานลาํเลยีงกระดาษ 
(ดู การเปล่ียนชุดสายพานลําเลียงกระดาษ 
uu หนา 93)

 หากปญหายังคงเกิดข้ึน 
ติดตอบรกิารลกูคาสัมพันธของ Brother

Rename the File 
(เปล่ียนช่ือไฟล)

มีไฟลอยูใน USB Flash Drive 
แลวโดยใชช่ือเดียวกันกับไฟลท่ีคุ
ณพยายามบันทึก

เปล่ียนช่ือไฟลของไฟลใน USB Flash Drive 
หรือไฟลท่ีคุณพยายามบันทึก

Replace Belt 
(เปล่ียนชุดสายพาน)

ถึงเวลาเปล่ียนชุดสายพานลําเลียง
กระดาษ

เปล่ียนชุดสายพานลําเลียงกระดาษอีกคร้ัง 
(ดู การเปล่ียนชุดสายพานลําเลียงกระดาษ 
uu หนา 93)

Replace Drum 
(เปลีย่นชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรมั))

ถงึเวลาเปลีย่นชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรมั)

เปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
(ดู การเปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
uu หนา 87)

ตัวนับจํานวนชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) 
ไมถกูต้ังคาใหมเมื่อติดต้ังชุดแมแ
บบสรางภาพ (ดรัม) ใหม

ต้ังคาตัวนับจํานวนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ใหมโดยทําตามคําแนะนําท่ีใหมาพรอมกับชุดแมแบ
บสรางภาพใหม

Replace Fuser 
(เปล่ียนชุดทําความรอน)

ถึงเวลาเปล่ียนชุดทําความรอน ติดตอบริการลูกคาสัมพันธของ Brother 
หรือตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑ Brother 
ในพ้ืนท่ีของคุณ เพ่ือเปล่ียนทดแทนชุดทําความรอน

ขอความแสดงความผิด
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Replace Laser 
(เปล่ียนเครื่องพิมพเลเซอร)

ถึงเวลาเปล่ียนชดุเครือ่งพิมพเลเซอร ติดตอบริการลูกคาสัมพันธของ Brother 
หรือตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑ Brother 
ในพ้ืนท่ีของคุณ 
เพ่ือเปล่ียนทดแทนชุดเคร่ืองพิมพเลเซอร

Replace PF Kit MP 
(เปลีย่นชุดปอนกระดาษ MP)

Replace PF Kit1 
(เปลีย่นชุดปอนกระดาษ 1)

Replace PF Kit2 
(เปลีย่นชุดปอนกระดาษ 2)

ถึงเวลาเปล่ียนชุดปอนกระดาษ ติดตอบริการลูกคาสัมพันธของ Brother 
หรือตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑ Brother 
ในพ้ืนท่ีของคุณ เพ่ือเปล่ียนทดแทนชุดปอนกระดาษ

Replace Toner 
(เปล ียนผงหมกึ (โทนเนอร)) 1

1 จอสัมผสัแสดงสขีองตลับผงหมึก
 (โทนเนอร) 
ท ีคณุจะตองเปลี ยน 
BK=สีดาํ, C=สีฟา, 
M=สีชมพ,ู Y=สีเหลือง

ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร) 
ใกลหมดอายกุารใชงาน 
เครือ่งพมิพจะหยดุการพมิพทัง้หมด

ขณะทีย่งัมหีนวยความจาํ 
โทรสารจะถกูบนัทกึในหนวยความจาํ

เปล่ียนตลับผงหมึก (โทนเนอร) สีท่ีบงช้ีบนจอสัมผสั 
(ดู การเปล่ียนตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
uu หนา 81)

Replace WT Box 
(เปล่ียนกลองใสผงหมึกโ
ทนเนอรท่ีใชแลว)

ไดเวลาเปล่ียนกลองใสผงหมึกโท
นเนอรท่ีใชแลว

เปล่ียนกลองใสผงหมกึโทนเนอรท่ีใชแลวใหม 
(ดู การเปล่ียนกลองใสผงหมึกโทนเนอรท่ีใชแลว 
uu หนา 98)

Scan Unable 
(ไมสามารถสแกน)

เอกสารยาวเกินไปสําหรับการสแก
นแบบสองดาน

กด  
ใชกระดาษขนาดท่ีเหมาะสมสําหรบัการสแกน 2 ดาน 
(ดู ส่ือส่ิงพิมพ uu หนา 236)

เคร่ืองพิมพมีปญหาทางกลไกของ
ตัวเคร่ือง  กดคาง  เพ่ือปดเคร่ือง 

จากนั้นเปดเคร่ืองอีกคร้ัง 
(ดู การโอนโทรสารหรือรายงานบันทึกโทรสาร 
uu หนา 135)

 หากปญหายังคงเกิดขึ้น 
ติดตอบริการลูกคาสัมพันธของ Brother 
เพ่ือรับบริการ

Self-Diagnostic 
(วินิจฉัยดวยตนเอง)

อุณหภูมขิองชุดทําความรอนไมเพ่ิ
มขึ้นถงึอุณหภูมิท่ีระบุภายในเวลา
ท่ีระบุ

กดคาง  เพ่ือปดเคร่ือง รอส้ันๆ ไมก่ีวนิาที 

จากนัน้เปดเคร่ืองอีกคร้ัง 
ปลอยเคร่ืองพิมพวางประมาณ 15 
นาทีโดยเปดสวิตชไฟชุดทําความรอนรอนเกินไป

Short paper 
(กระดาษส้ัน)

ความยาวของกระดาษในถาดส้ันเกิ
นกวาทีเ่ครือ่งจะนํากระดาษไปยงัถา
ดรองรบัเอกสารออกแบบคว่าํหนา

เปดฝาครอบดานหลัง 
(ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา) 
เพ่ือใหหนาท่ีพิมพออกทางถาดรองรับเอกสารออกแ
บบหงายหนา นําหนาท่ีพิมพแลวออก จากนั้นกด 
Retry (ลองอีกคร้ัง)

Size Error 
(ขอผิดพลาดขนาด)

ขนาดกระดาษท่ีกําหนดในไดรเวอรเค
รือ่งพมิพไมรองรบัโดยถาดทีกํ่าหนด

เลือกขนาดกระดาษท่ีใชไดในแตละถาด 
(ดู ชนิดและขนาดของกระดาษ uu หนา 34)

ขอความแสดงความผิด
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Size Error 
2-sided 
(ขอผิดพลาดขนาดสําหรับ 
2 ดาน)

ขนาดกระดาษท่ีกําหนดในไดรเวอ
รเคร่ืองพิมพและเมนูบนจอสัมผสัไ
มสามารถใชไดกับการพิมพ 2 
ดานโดยอัตโนมัติ

กด  เลอืกขนาดกระดาษท่ีรองรบัการพิมพ 2 ดาน

ขนาดกระดาษท่ีคุณสามารถใชไดสําหรบัการพิมพ 2 
ดานโดยอัตโนมัติคือ A4

กระดาษในถาดไมใชขนาดท่ีถกูตอ
งและไมสามารถใชไดกับการพิมพ 
2 ดานโดยอัตโนมติั

บรรจุกระดาษขนาดท่ีถูกตองในถาดและต้ังคาขนาด
กระดาษในถาดใสกระดาษ (ดู กระดาษขนาด 
uu หนา 31)

ขนาดกระดาษท่ีคุณสามารถใชไดสําหรับการพิมพ 2 
ดานโดยอัตโนมัติคือ A4

Size mismatch 
(ขนาดไมตรงกัน)

กระดาษในถาดไมใชขนาดทีถ่กูตอง ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปนี:้

 ใสกระดาษที มขีนาดเดียวกันในถาดกระดาษที เลอืก
ในไดรเวอรเครือ่งพิมพ จากนัน้กด Start (เริม่)

 ในไดรเวอรเครือ่งพิมพ 
ใหเลอืกขนาดกระดาษท่ีคุณใสในถาดกระดาษท่ี
กําหนด

Small paper 
(กระดาษเล็ก)

ขนาดกระดาษท่ีระบุในไดรเวอรเค
ร่ืองพิมพมีขนาดเล็กเกินกวาท่ีเคร่ื
องจะนํากระดาษไปยงัถาดรองรับเ
อกสารออกแบบคว่ําหนา

เปดฝาครอบดานหลงั 
(ถาดรองรบัเอกสารออกดานหลงั) 
เพ่ือใหกระดาษท่ีพิมพออกมาทางถาดรองรบัเอกสาร
ออกแบบหงายหนา จากนัน้กด Retry (ลองอีกครัง้)

Toner Error 
(ขอผดิพลาดเกีย่วกบัผงหมึก 
(โทนเนอร))

ตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
อยางนอยหนึ่งชุดไมไดรับการติดต้ั
งอยางถูกตอง

ดึงชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ออกมา 
ถอดตลับผงหมึก (โทนเนอร) ออกท้ังหมด 
จากนัน้ใสกลับเขาไปยังชุดแมแบบสรางภาพ (ดร ัม)

Toner Low:X (ผงหมกึ 
(โทนเนอร) ใกลหมด: X) 1

1 (X) 
แสดงสีของตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) 
ที่ใกลหมดอายุการใชงาน 
BK=สดีํา, C=สีฟา, 
M=สีชมพ,ู Y=สีเหลือง

ถาจอสัมผสัแสดง Toner Low 
(ผงหมึก (โทนเนอร) ใกลหมด) 
คุณยังคงสามารถพิมพได 
แตเคร่ืองแจงใหคุณทราบวาตลับผ
งหมึก (โทนเนอร) ใกลหมดแลว

ส่ังซ้ือตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
ใหมสําหรับสีท่ีระบุบนจอสัมผัสในตอนนี ้
เพ่ือใหมีตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
พรอมเปลี่ยนเมื่อจอสัมผัสแสดงขอความ Replace 
Toner (เปล่ียนผงหมกึ (โทนเนอร))

Too Many Files 
(มีไฟลมากเกินไป)

มีไฟลจํานวนมากเกนิไปท่ีจัดเกบ็ไวใน 
USB Flash Drive

ลดจํานวนไฟลท่ีจัดเก็บไวใน USB Flash Drive

Touchscreen 
Initialisation 
Failed 
(ขั้นตอนเริ่มตนของจอสัม
ผัสลมเหลว)

จอสัมผสัถูกกดกอนท่ีขั้นตอนการเ
ร่ิมตนเมื่อเปดเคร่ืองจะดําเนนิการเ
สร็จส้ิน

ตรวจสอบใหแนใจวาไมมส่ิีงใดแตะหรอืวางบนจอสัมผสั

อาจมีเศษวัสดุติดอยูระหวางสวนล
างกับกรอบของจอสัมผัส

สอดชิ้นกระดาษแข็งระหวางสวนลางและกรอบของจ
อสัมผสั และเล่ือนไปมาเพ่ือดันเศษวัสดุออก

Tray2 Error 
(ขอผิดพลาดถาดท่ี 2)

ถาดกระดาษลางท่ีเปนอุปกรณเสริ
มติดต้ังไมถูกตอง

ติดต้ังถาดกระดาษลางท่ีเปนอุปกรณเสริมใหม

ขอความแสดงความผิด
พลาด

สาเหตุ การดําเนนิการ
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Unusable Device 
(ไมสามารถใชอุปกรณ)

Remove the 
Device. Turn the 
power off and back 
on again. 
(ถอดอุปกรณ ปดเคร่ือง 
และเปดใหม)

อุปกรณ USB ทีบ่กพรองหรอือปุกรณ 
USB 
ทีกิ่นไฟสงูถกูเช่ือมตอกบัอินเตอรเฟส 
USB แบบตรง

ถอดอปุกรณออกจากอนิเตอรเฟส USB แบบตรง กดคาง 

 เพือ่ปดเครือ่ง จากน้ันเปดเครือ่งอกีครัง้

Unusable Device 
(ไมสามารถใชอุปกรณ)

อุปกรณ USB หรอื USB Flash Drive 
ทีไ่มสนับสนุน/เขารหสัถกูเชือ่มตอกั
บอินเตอรเฟส USB แบบตรง

ถอดอุปกรณออกจากอินเตอรเฟส USB แบบตรง 
(ดูขอกําหนดสําหรับ USB Flash Drives ท่ีรองรับใน 
การพิมพจาก USB Flash Drive 
หรือกลองดิจิตอลท่ีรองรับ USB Mass Storage 
uu หนา 67)

USB Write-protected 
(ปองกนัการเขยีนทบั USB)

สวิตชปองกัน USB Flash Drive 
เปดอยู

ปดสวิตชปองกันของ USB Flash Drive

WT Box End Soon 
(กลองใสผงหมึกโทนเนอ
รท่ีใชแลวใกลหมดอาย)ุ

กลองใสผงหมกึโทนเนอรท่ีใชแลว
ใกลหมดอายุการใชงาน

ซ้ือกลองใสผงหมึกโทนเนอรท่ีใชแลวใหม 
กอนท่ีคุณจะไดรับขอความ Replace WT Box 
(เปล่ียนกลองใสผงหมึกโทนเนอรท่ีใชแลว)

ขอความแสดงความผิด
พลาด

สาเหตุ การดําเนนิการ
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B

การโอนโทรสารหรือรายงานบัน
ทึกโทรสาร B

ถาจอสัมผัสแสดงขอความตอไปนี้:

 Print Unable XX (ไมสามารถพิมพ XX)

 Scan Unable (ไมสามารถสแกน)

ขอแนะนําใหโอนโทรสารของคุณไปยังเคร่ืองโทร
สารอ่ืนหรือไปยังคอมพิวเตอรของคุณ 
(ดู การโอนโทรสารไปยังเคร่ืองโทรสารอื่น 
uu หนา 135 หรือ 
การโอนโทรสารไปยังคอมพิวเตอรของคุณ 
uu หนา 136)

คุณสามารถโอนรายงานบันทึกโทรสารเพือ่ดูวามีโ
ทรสารที่คุณตองการโอนอีกหรือไม 
(ดู การโอนรายงานบันทึกโทรสารไปยังเครื่องโทร
สารอีกเคร่ือง uu หนา 136)

หมายเหตุ
ถามีขอความแสดงความผิดพลาดที่จอสัมผัสห
ลังจากสงโทรสารแลว 
ถอดสายไฟของเครื่องจากแหลงไฟเปนเวลาห
ลายนาที แลวเสียบสายอีกคร้ัง

 

การโอนโทรสารไปยังเคร่ืองโทรสารอื่น B

ถาคุณไมไดต้ังคารหัสประจําเคร่ือง 
คุณจะไมสามารถเขาสูโหมดการโอนโทรสารได 
(ดู ใสขอมูลสวนบุคคล (รหัสประจําเคร่ือง) 
uu หนา 20)

a กด  เพื่อขัดจังหวะขอผิดพลาดชั่วคราว

b กด 

c กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

d ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Service (บริการ)

e กด Service (บริการ)

f กด Data Transfer (โอนขอมูล)

g กด Fax Transfer (โอนโทรสาร)

h ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:

 ถาจอสัมผัสแสดง No Data 
(ไมมีขอมูล) 
แสดงวาไมมีโทรสารอยูในหนวยความจํา
ของเครื่อง กด Close (ปด)

 ปอนหมายเลขโทรสารท่ีจะสงโทรสาร

i กด Fax Start (เร่ิมสงโทรสาร)
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การโอนโทรสารไปยังคอมพิวเตอรของคุณ B

คุณสามารถโอนโทรสารจากหนวยความจําของเคร่ื
องของคุณไปยังคอมพิวเตอรของคุณ

a กด  เพือ่ขัดจังหวะขอผิดพลาดช่ัวคราว

b ตรวจสอบวาคุณไดติดต้ัง MFL-Pro Suite 
และเปด การรับโทรสารดวย PC 
บนคอมพิวเตอรของคุณแลว
ดําเนินการตามคําแนะนําสําหรับระบบปฏิบัติ
การท่ีคุณกําลังใชงาน

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

จากเมนู (เร่ิม) เลือก 

โปรแกรมทั้งหมด > Brother  >  
Brother Utilities
คลกิรายการแบบดงึลง 
และเลือกชือ่รุนของคณุ (ถายังไมไดเลือก)
คลกิ การรับโทรสารดวย PC 
ในแถบนําทางทางดานซาย จากน้ันคลิก รับ

 (Windows® 8)

คลกิ  (Brother Utilities) 
จากน้ันคลกิรายการแบบดงึลง 
และเลอืกช่ือรุนของคณุ (หากยงัไมไดเลอืก) 
คลกิ การรบัโทรสารดวย PC 
ในแถบนําทางทางดานซาย จากนัน้คลกิ รับ

c ตรวจสอบวาคุณไดต้ังคา PC Fax 
Receive (การรับ PC Fax) 
บนเคร่ืองของคุณ (ดู การรับ PC-FAX 
(Windows® เทานั้น) uu หนา 53)
ถาโทรสารอยูในหนวยความจําของเครือ่งเมือ่คุ
ณตัง้คา PC Fax Receive (การรบั PC FAX) 
จอสัมผัสจะถามวาคณุตองการโอนโทรสารไปยงั
คอมพิวเตอรของคณุหรอืไม

d ทําอยางใดอยางหนึง่ตอไปนี้:

 ถาตองการโอนโทรสารทั งหมดไปยังคอม
พิวเตอรของคุณ กด Yes (ใช) ถา Fax 
Preview (การเรียกดูตัวอยางโทรสาร) 
ถูกต้ังคาเปน Off (ปด) 
คุณจะไดรับการสอบถามวาคุณตองการพิ
มพสําเนาเพือ่สํารองหรือไม

 ถาตองการออกและเกบ็โทรสารไวในหนวย
ความจํา กด No (ไม)

e กด 

การโอนรายงานบันทึกโทรสารไปยงัเคร่ือ
งโทรสารอีกเคร่ือง B

ถาคุณไมไดต้ังคารหัสประจําเคร่ือง 
คุณจะไมสามารถเขาสูโหมดการโอนโทรสารได 
(ดู ใสขอมูลสวนบุคคล (รหัสประจําเคร่ือง) 
uu หนา 20)

a กด  เพื่อขัดจังหวะขอผิดพลาดชั่วคราว

b กด 

c กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

d ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Service (บริการ)

e กด Service (บริการ)

f กด Data Transfer (โอนขอมูล)

g กด Report Transfer (โอนรายงาน)

h ปอนหมายเลขโทรสารท ีจะสงรายงานบนัทกึโ
ทรสาร

i กด Fax Start (เร่ิมสงโทรสาร)
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B

เอกสารติด B

เอกสารติดทีด่านบนของ ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) B

a นํากระดาษท่ีไมติดออกจาก ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)

b เปดฝาครอบของ ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)

c ดึงเอกสารที่ติดอยูออกทางซาย
 

ถาเอกสารฉีกหรือขาด 
ตรวจสอบวาคุณไดนําเศษกระดาษที่ติดคาง
อยูทั้งหมดออกแลวเพื่อปองกันกระดาษติด

d ปดฝาครอบของ ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)

e กด 

เอกสารติดใตฝาครอบเอกสาร B

a นํากระดาษที่ไมติดออกจาก ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)

b ยกฝาครอบเอกสาร

c ดึงเอกสารที่ติดอยูออกทางขวา
 

ถาเอกสารฉีกหรือขาด 
ตรวจสอบวาคุณไดนําเศษกระดาษที่ติดคาง
อยูทั้งหมดออกแลวเพื่อปองกันกระดาษติด

d ปดฝาครอบเอกสาร

e กด 
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การนําเศษกระดาษที่ติดคางอยูอ
อกจาก ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) B

a ยกฝาครอบเอกสาร

b ใชกระดาษแข็ง เชน กระดาษสําหรับทําบตัร 
สอดเขาไปใน ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) 
เพื่อดันเศษกระดาษที่ติดคางอยูออก
 

c ปดฝาครอบเอกสาร

d กด 

เอกสารติดท่ีถาดรองรับเอกสารออก B

a นํากระดาษที่ไมติดออกจาก ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)

b ดึงเอกสารที่ติดอยูออกทางขวา
 

c กด 
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B

กระดาษติด B

นาํกระดาษทีเ่หลือทัง้หมดออกจากถาดใสกระดาษ
ทกุครัง้และยืดกระดาษทีว่างซอนกนัใหตรงเม่ือใสก
ระดาษใหม 
วธินีีจ้ะชวยปองกนัไมใหกระดาษถกูปอนเขาในเครือ่
งพิมพพรอมกนัหลายแผนและปองกนักระดาษติด

กระดาษติดในถาดใสกระดาษอเ
นกประสงค B

หากจอสมัผัสแสดง Jam MP Tray (ตดิทีถ่าด MP) 
ใหทําตามข้ันตอนตอไปน้ี:

a นํากระดาษออกมาจากถาด MP

b นํากระดาษท่ีติดอยูในและบริเวณรอบๆ ถาด 
MP ออกมา
 

c คล่ีต้ังกระดาษ แลวใสกลับเขาไปในถาด MP 
อีกคร้ัง
 

d เม่ือใสกระดาษในถาด MP 
ตรวจสอบวากระดาษอยูใตเคร่ืองหมายแสดง
จํานวนกระดาษสูงสุด (1) 
ทั้งสองดานของถาด
 

e กด Retry (ลองอีกคร้ัง) 
เพื่อเรียกคืนการพิมพอีกคร้ัง

1
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กระดาษติดในถาดที่ 1 
หรือถาดที ่2 B

หากจอสัมผัสแสดง Jam Tray1 (ติดในถาดที่ 1) 
หรือ Jam Tray2 (ติดในถาดที่ 2) 
ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้:

a ดึงถาดใสกระดาษแยกออกจากเครื่อง
สําหรับ Jam Tray1 (ติดในถาดที่ 1):
 

สําหรับ Jam Tray2 (ติดในถาดที่ 2):
 

b ใชมือทั งสองขางดึงกระดาษที ติดอยู ออกชาๆ
 

หมายเหตุ
การดึงกระดาษที่ติดลงดานลางจะชวยใหคุณห
ยิบกระดาษออกไดงายขึ้น

 

c ตรวจสอบวากระดาษอยู ใตเคร ืองหมายแสดงจาํน
วนกระดาษสงูสดุ ( ) ในถาดกระดาษ 
ขณะกดคันปลดแครกระดาษสนํ้ีาเงนิ 
เล่ือนแครปรบักระดาษใหพอดีกบัขนาดกระดาษ 
ตรวจสอบใหแนใจวารองนํายึดอยูในชองเสยีบแ
นนดแีลว

d ใสถาดใสกระดาษกลับเขาในเครื่องใหแนน
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B

กระดาษติดท ีดานหลงัของเครื องพมิพB

หากจอสัมผัสแสดง Jam Rear (ติดดานหลัง) 
ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้:

a เปดเคร่ืองพิมพทิ้งไว 10 
นาทีเพื่อใหพัดลมภายในเปาช้ินสวนที่รอนม
ากในเคร่ืองใหเย็นลง

b เปดฝาครอบดานหลัง
 

คําเตือน
 

 พื้นผิวรอน

หลังจากที่คุณใชเคร่ือง 
ช้ินสวนภายในของเคร่ืองบางช้ินสวนจะรอนมาก 
รอใหเคร่ืองเย็นลงกอนสัมผัสช้ินสวนภายใน
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c ดึงคันโยกสีน้ําเงิน(1) 
ที่ดานซายและดานขวาลง  
เพื่อปลอยฝาครอบตัวทําความรอน(2)
 

หมายเหตุ
ถาคันโยกสําหรับพิมพซองจดหมาย (3) 
ภายในฝาครอบดานหลังถูกดึงลงมายังตําแหน
งซองจดหมาย 
ใหยกคันโยกเหลานี้ขึ้นไปยังตําแหนงเดิม 
กอนที่จะดึงคันโยกสีน้ําเงิน (1) ลงมา

 

d ใชมือท ังสองขางดึงกระดาษท ีติดออกจากชดุ
ทําความรอนเบาๆ
 

e ปดฝาครอบตัวทําความรอน (2)
 

หมายเหตุ
เม่ือคุณพิมพซองจดหมาย 
ใหดึงคันโยกสําหรับพิมพซองจดหมาย (3) 
ลงมายังตําแหนงซองจดหมายอีกคร้ัง 
กอนที่จะปดฝาครอบดานหลัง

 

f ปดฝาครอบดานหลัง

2

1

3

1

3

2

3

3
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B

กระดาษติดดานในเคร่ืองพิมพ B

หากจอสัมผัสแสดง Jam Inside (ติดภายใน) 
ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้:

a กดป ุมปลดล็อคฝาครอบดานหนาและดึงเพ ือเ
ปดฝาครอบ
 

b จับที่ดามจับสีน้ําเงินของชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) ดึงชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ออกมาจนสุด
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c หมุนคนัลอ็คสนํ้ีาเงนิ (1) 
ท่ีดานซายของเครือ่งทวนเข็มนาฬกิาไปยงัตาํ
แหนงปลดลอ็ค 
จับท่ีดามจับสนํ้ีาเงนิของชดุแมแบบสรางภาพ 
(ดรมั) ยกดานหนาของชดุแมแบบสรางภาพ 
(ดรมั) ข้ึนและถอดออกจากเครือ่ง
 

ขอควรจํา
• แนะนําใหวางชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
บนกระดาษใชแลวทิ้งหรือผารองดานลางในกร
ณีที่หมึกหกหรือกระจายโดยไมไดต้ังใจ

• เพ ือปองกนัความเสยีหายท ีอาจเกดิกบัเครื องพมิ
พจากไฟฟาสถิต 
หามสัมผัสขั้วไฟฟาที่แสดงในภาพประกอบ
 

 

2

1
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d ดึงกระดาษที่ติดอยูออกชาๆ
 

e ตรวจสอบวาคนัลอ็คสนีำเงิน (1) 
อยู ในตาํแหนงปลดลอ็คดงัท ีแสดงในภาพประกอบ
 

f คอยๆ 
เล่ือนชุดแมแบบสรางภาพเขาไปในเคร่ืองจน
สุดที่คันล็อคสีน้ําเงิน 
 

g หมุนคันล็อคสีน้ําเงิน (1) 
ตามเข็มนาฬิกาไปยังตําแหนงล็อค
 

2

1

1

2

2

2

1
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h ดันชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) เขาไปจนสุด
 

i ปดฝาครอบดานหนาของเคร่ือง

หมายเหตุ
ถาคุณปดเคร่ืองระหวางที่มี Jam Inside 
(ติดภายใน) บนจอสัมผัส 
เคร่ืองจะพิมพขอมูลที่ไมสมบูรณจากคอมพิวเต
อรเม่ือเปดเคร่ือง กอนที่คุณจะเปดเคร่ืองพ ิมพ 
ลบงานพิมพออกจากที่เก็บพักงานพิมพในคอม
พิวเตอรของคุณ

 

กระดาษตดิภายใตถาดปอนกระดาษB

หากจอสัมผัสแสดง Jam 2-sided (ติด 2 ดาน) 
ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้:

a เปดเคร่ืองพิมพทิ้งไว 10 
นาทีเพื่อใหพัดลมภายในเปาช้ินสวนที่รอนม
ากในเคร่ืองใหเย็นลง

b ดึงถาดใสกระดาษแยกออกจากเครื่อง
 

c ตรวจสอบวากระดาษที ติดไมอยู ภายในเครื อง
 



การแกไขปญหา 

147

B

d ถากระดาษไมไดติดอยูภายในเคร่ือง 
ใหตรวจสอบใตถาดปอนกระดาษ
 

e ถากระดาษไมไดติดที่ถาดปอนกระดาษ 
ใหเปดฝาครอบดานหลัง
 

คําเตือน
 

 พื้นผิวรอน

หลังจากที่คุณใชเคร่ือง 
ช้ินสวนภายในของเคร่ืองบางช้ินสวนจะรอนมาก 
รอใหเคร่ืองเย็นลงกอนสัมผัสช้ินสวนภายใน
 

 

f ใชมือทั งสองขางดึงกระดาษที ติดออกจากดา
นหลังเคร่ืองพิมพเบาๆ
 

g ปดฝาครอบดานหลังจนกระท ังฝาครอบล็อกอ
ยูในตําแหนงปด

h ใสถาดใสกระดาษกลับเขาในเคร่ืองใหแนน
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หากคุณประสบปญหากับเคร่ืองพิมพ B

ขอควรจํา
• สําหรับการขอความชวยเหลือดานเทคนิค คุณตองติดตอบริการลูกคาสัมพันธของ Brother 
หรือตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑ Brother ในพื้นที่ของคุณ

• หากคุณคิดวาปญหาอยูที่เคร่ืองพิมพ ตรวจสอบแผนผังดานลางและทําตามคําแนะนําวิธีการแกไข 
คุณสามารถแกไขปญหาสวนใหญไดดวยตนเอง

• หากคุณตองการความชวยเหลือเพิ่มเติม Brother Solutions Center 
มีคําถามที่พบบอยลาสุดและคําแนะนําในการแกปญหา

เขาไปที่ http://solutions.brother.com/
 

ปญหาในการพมิพ

ปญหา คําแนะนํา

ไมมีเอกสารท่ีพิมพออกมา ตรวจสอบวาไดติดตัง้และเลือกไดรเวอรเคร่ืองพิมพอยางถูกตอง

ตรวจสอบเพ่ือดูวาจอสัมผัสแสดงขอความแสดงความผิดพลาด 
(ดู ขอความแสดงความผิดพลาดและขอความแจงการบํารุงรักษา uu หนา 126)

ตรวจสอบวา  เคร่ืองออนไลน: 
(Windows® 7 และ Windows Server® 2008 R2) 

คลิกปุม  (เริ่ม) > อุปกรณและเครื่องพิมพ คลิกขวา Brother MFC-XXXX 
Printer และคลิก ดูงานที่กําลงัพิมพอยู คลิก เครื่องพิมพ ในแถบเมนู 
ตรวจสอบวาขอความ ใชเครื่องพิมพแบบออฟไลน ถูกลาง

(Windows Vista® และ Windows Server® 2008) 

คลิกปุม  (Start (เร่ิม)) > Control Panel (แผงควบคุม) > Hardware and 
Sound (ฮารดแวรและเสียง) > Printers (เคร่ืองพิมพ) คลิกขวา Brother MFC-XXXX 
Printer ตรวจสอบวา Use Printer Online (ใชเคร่ืองพิมพออนไลน) ไมอยูในรายการ 
ถามีขอความในรายการ ใหคลิกตัวเลือกน้ีเพ่ือตั้งไดรเวอรออนไลน

(สําหรับ Windows® XP และ Windows Server® 2003) 
คลิกปุม Start (เร่ิม) > Printers and Faxes (เคร่ืองพิมพและแฟกซ) คลิกขวา 
Brother MFC-XXXX Printer ตรวจสอบวา Use Printer Online 
(ใชเคร่ืองพิมพออนไลน) ไมอยูในรายการ ถามีขอความในรายการ 
ใหคลิกตัวเลือกน้ีเพ่ือตั้งไดรเวอรออนไลน

(Windows® 8 และ Windows Server® 2012) 
เลื่อนเมาสของคุณไปท่ีมุมลางขวาของเดสกท็อป  เมื่อแถบเมนู ปรากฏขึ้น ใหคลิก 
การต้ังคา > แผงควบคุม ในกลุม ฮารดแวรและเสียง (ฮารดแวร) คลิก 
ดูอุปกรณและเคร่ืองพิมพ  คลิกขวา Brother MFC-XXXX Printer > 
ดูงานที่กําลังพิมพอยู ถาตัวเลือกไดรเวอรเคร่ืองพิมพปรากฏขึ้น 
ใหเลือกไดรเวอรเคร่ืองพิมพของคุณ คลิก เครื่องพิมพ ในแถบเมนู 
และตรวจสอบวาไมไดเลือก ใชเครื่องพิมพแบบออฟไลน

(Windows Server® 2012 R2)
คลิก แผงควบคุม บนหนาจอ Start ในกลุม ฮารดแวร คลิก ดูอุปกรณและเคร่ืองพมิพ 
คลิกขวา Brother MFC-XXXX Printer > ดูงานที่กําลังพิมพอยู 
ถาตัวเลือกไดรเวอรเคร่ืองพิมพปรากฏขึ้น ใหเลือกไดรเวอรเคร่ืองพิมพของคุณ คลิก 
เครื่องพิมพ ในแถบเมนู และตรวจสอบวาไมไดเลือก ใชเครื่องพิมพแบบออฟไลน

ติดตอผูดแูลระบบของคุณเพ่ือตรวจสอบการตั้งคา Secure Function Lock

http://solutions.brother.com/
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เคร่ืองพิมพไมพิมพหรือหยุดพิมพ กด 

เคร่ืองพิมพจะยกเลิกงานพิมพและลางงานพิมพจากหนวยความจํา 
เอกสารท่ีพิมพออกมาอาจไมสมบูรณ

หัวกระดาษหรือทายกระดาษจะปรากฏเ
มื่อเอกสารแสดงบนหนาจอ 
แตจะไมอยูในหนาท่ีพิมพออกมา

มีบริเวณท่ีไมสามารถพิมพไดท่ีดานบนและดานลางของหนา 
ปรับขอบกระดาษดานบนและดานลางในเอกสารของคณุเพ่ือใหพิมพได 
(ดู บริเวณท่ีไมสามารถสแกนไดและไมสามารถพิมพได uu หนา 30)

เคร่ืองพิมพพิมพโดยไมคาดคิดหรือพิม
พขอความขยะ

กด  เพ่ือยกเลิกงานพิมพ

ตรวจสอบการตั้งคาในแอพพลิเคช่ันของคุณเพ่ือตรวจสอบวาไดตั้งคาใหทํางานกับเคร่ืองข
องคุณแลว

เคร่ืองพิมพพิมพสองหนาแรกถูกตอง 
จากน้ันบางหนามขีอความหายไป

ตรวจสอบวาการตั้งคาการพิมพในแอพพลิเคช่ันของคุณมีอยูในไดรเวอรของเครื่อง

คอมพิวเตอรของคุณไมจดจําสัญญาณเต็มของบัฟเฟอรอินพุตของเครื่อง 
ตรวจสอบวาคณุไดเช่ือมตอสายอินเตอรเฟสอยางถูกตอง 
(uu คูมือการติดตัง้เครื่องอยางงาย)

เคร่ืองไมพิมพท้ังสองดานของกระดาษ
แมวาการตั้งคาไดรเวอรเคร่ืองพิมพจะเ
ปนการพิมพ 2 ดาน

เลือกการตั้งคาขนาดของกระดาษในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ คุณตองเลือกกระดาษ A4 (60 ถึง 
105 gsm)

เคร่ืองจะไมแสดงเมนู USB 
เมื่อเช่ือมตอ USB Flash Drive 
เขากับอินเตอรเฟส USB แบบตรง 

เมื่อเคร่ืองอยูในโหมดหยุดช่ัวคราว เคร่ืองจะไมเรียกคืนการทํางานแมวาคุณจะเช่ือมตอ 
USB Flash Drive เขากับอินเตอรเฟส USB แบบตรง 
กดจอสัมผัสเพ่ือเรียกคืนการทํางานของเครื่อง

ไมสามารถพิมพ ‘โครงหนาเอกสาร’ ตรวจสอบวาการตั้งคาขนาดของกระดาษในแอพพลิเคช่ันและในไดรเวอรเคร่ืองพิมพเหมือ
นกัน

ความเร็วในการพิมพชามาก ลองเปลี่ยนการตั้งคาไดรเวอรเคร่ืองพิมพ 
ความละเอียดสูงสุดตองใชเวลาในการประมวลผล สงและพิมพขอมูลนานขึน้

ถาเคร่ืองอยูในโหมดเงียบ ความเร็วในการพิมพจะชาลง ตรวจสอบการตั้งคาโหมดเงียบ 
(uu คูมือขัน้สูงสําหรับผูใช)

เคร่ืองไมพิมพจาก Adobe® 
Illustrator®

ลองลดความละเอียดในการพิมพ (uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช)

การพิมพไมไดคุณภาพ ดูท่ี การปรับปรุงคุณภาพการพิมพ uu หนา 158

ปญหาการจัดการกระดาษ

ปญหา คําแนะนํา

เคร่ืองพิมพไมปอนกระดาษ ถาจอสัมผัสแสดงขอความกระดาษติดและคุณยังคงประสบปญหา 
ดูท่ี ขอความแสดงความผิดพลาดและขอความแจงการบํารุงรักษา uu หนา 126

ถาถาดใสกระดาษวาง ใหบรรจุกระดาษปกใหมเขาไปยังถาดใสกระดาษ

หากมีกระดาษในถาดใสกระดาษ ตรวจสอบวากระดาษยืดตรง หากกระดาษมวนอยู 
ยืดกระดาษออกใหตรง บางครั้งควรหยิบกระดาษออก พลิกกระดาษกลับอีกดาน 
และใสกระดาษกลับเขาในถาดใสกระดาษ

ลดจํานวนกระดาษในถาดใสกระดาษแลวลองอีกครั้ง

ตรวจสอบวา ถาดปอนกระดาษเอนกประสงค (MP Tray) ไมถูกเลือกสําหรับ 
แหลงกระดาษ ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

ทําความสะอาดลูกกลิ้งปอนกระดาษ (ดู การทําความสะอาดลูกกลิ้งปอนกระดาษ 
uu หนา 121)

ปญหาในการพมิพ (ตอ)

ปญหา คําแนะนํา
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เครื่องพิมพไมปอนกระดาษจากถาด MP ตรวจสอบวา ถาดปอนกระดาษเอนกประสงค (MP Tray) 
ถูกเลือกในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

คลี่กระดาษไมใหติดกัน และใสกลับเขาไปในถาดใหพอดี

ฉันจะพิมพซองจดหมายอยางไร ใสซองจดหมายไมเกินสามซองในถาด MP 
ต้ังคาแอพพลิเคชนัของคุณใหพิมพขนาดซองจดหมายท่ีคุณใช 
โดยท่ัวไปจะทําในเมนูการต้ังคาหนากระดาษหรือการต้ังคาเอกสารในแอพพลิเคชันของคุณ 
(ดูคูมือแอพพลิเคชั่นของคุณสําหรับขอมูลเพ่ิมเติม)

การพิมพโทรสารรับเขา

ปญหา คําแนะนํา

 การพิมพแบบยอ

 แถบสีแนวนอน

 ประโยคดานบนและดานลางของกระ
ดาษไมครบถวน

 บรรทัดไมครบถวน

โดยทั่วไปเกิดจากสาเหตุการเช่ือมตอสัญญาณโทรศัพทท่ีไมดี ทําสําเนา 
ถาสําเนาของคุณเปนปกติ ปญหาอาจอยูท่ีการเชื อมตอท่ีมี static 
หรือสัญญาณรบกวนสายโทรศัพท ขอใหอีกฝายสงโทรสารอีกคร้ัง

มีเสนสีดําแนวตั้งเมื่อรับโทรสาร สายโคโรนาสําหรับการพิมพอาจสกปรก 
ทําความสะอาดสายโคโรนาในชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
(ดู การทําความสะอาดสายโคโรนา uu หนา 112)

สแกนเนอรของผูสงอาจสกปรก ขอใหผูสงทําสําเนาเพ่ือดูวาปญหาอยูท่ีเคร่ืองสงหรือไม 
ลองรับโทรสารจากเคร่ืองโทรสารอ่ืน

โทรสารรับเขาปรากฏเปนหนาท่ีแยกกัน
หรือหนาวาง

ขอบซายและขวาไมครบถวนหรือหนาเดียวถูกพิมพ ออกท้ังสองหนา (ดู กระดาษขนาด 
uu หนา 31)

เปดการยออัตโนมัติ (uu คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช)

สายโทรศัพทหรือการเชื่อมตอโทรศัพท

ปญหา คําแนะนํา

การหมุนโทรศัพท ไมทํางาน 
(ไมมีเสียงสัญญาณตอเลขหมาย)

ตรวจสอบการเช่ือมตอสายท้ังหมด 
ตรวจสอบวาไดเสียบสายสัญญาณโทรศัพทเขาโดยตรงกับเตารับโทรศัพทบนผนัง 
และชองเสียบ LINE ของเครื่อง 

เปลี่ยนการตั้งคา Tone/Pulse (ปุมกด/แบบหมุน) (uu คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช)

ถามีโทรศัพทภายนอกเช่ือมตออยูกับเคร่ือง 
ใหสงโทรสารดวยตนเองโดยยกชุดหูฟงโทรศัพทภายนอกและกดเรียกหมายเลขน้ันโดยใช
โทรศัพทภายนอก รอจนกวาจะไดยินเสียงสัญญาณโทรสารกอนกด Fax Start 
(เร่ิมสงโทรสาร)

ถาไมมเีสียงสัญญาณตอเลขหมาย 
เช่ือมตอโทรศัพทท่ีใชงานและสายสัญญาณโทรศพัทโดยตรงเขากับชองเสียบสัญญาณโท
รศัพทหลักท่ีผนัง จากน้ันยกชุดหูฟงโทรศัพทภายนอกและฟงเสียงส ัญญาณตอเลขหมาย 
ถาไมมเีสียงสัญญาณตอเลขหมาย 
ขอใหบริษัทท่ีใหบริการทางดานโทรศัพทของคุณตรวจสอบสายและเตารับท่ีผนัง

เคร่ืองไมรับสายเมื่อโทร ตรวจสอบวาเคร่ืองอยูในโหมดการรับของตัวเครื องท่ีถูกตองสําหรับการตั้งคาของคุณ 
(ดู การตั้งคาโหมดการรับของตัวเคร่ือง uu หนา 48)

ตรวจหาเสียงสัญญาณตอเลขหมาย ถาเปนไปได 
โทรไปท่ีเคร่ืองของคุณเพ่ือฟงเสียงรับสาย ถาไมมีเสียงรับสาย 
ตรวจสอบการเช่ือมตอสายสัญญาณโทรศัพท 
ถาคุณไมไดยินเสียงเรียกเมื่อคุณโทรไปท่ีเคร่ืองของคุณ 
ขอใหบริษัทท่ีใหบริการทางดานโทรศัพทของคุณตรวจสอบสาย

ปญหาการจัดการกระดาษ (ตอ)

ปญหา คําแนะนํา
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การรับโทรสาร

ปญหา คําแนะนํา

ไมสามารถรับโทรสาร ตรวจสอบวาเคร่ืองของคุณมีเสียงสัญญาณตอเลขหมายโดยกด Hook (ปุมวางสาย) 
ถาคุณไดยินเสียง static หรือสัญญาณรบกวนสายโทรสารของคุณ 
ติดตอบริษัทท่ีใหบริการทางดานโทรศัพทในพื นท่ีของคุณ

ตรวจสอบการเช่ือมตอสายท้ังหมด 
ตรวจสอบวาไดเสียบสายสัญญาณโทรศัพทเขาโดยตรงกับเตารับโทรศัพทบนผนัง 
และชองเสียบ LINE ของเครื่อง ถาคุณสมคัรสมาชิก DSL หรือบริการ VoIP 
ติดตอผูใหบริการของคุณเพ่ือรับคําแนะนําในการเช่ือมตอ

ตรวจสอบวาเคร่ืองอยูในโหมดการรับของตัวเครื องท่ีถูกตอง 
ซึ่งกําหนดโดยอุปกรณภายนอกและบริการสมาชิกโทรศัพทท่ีคุณใชงานในสายเดียวกันกับเ
คร่ือง Brother (ดู การตั้งคาโหมดการรับของตัวเคร่ือง uu หนา 48)

 ถาคุณมสีายโทรสารโดยเฉพาะและตองการใหเคร่ือง Brother 
ของคุณตอบรับสายโทรสารเขาท้ังหมดโดยอัตโนมัต ิ คุณควรเลือกโหมด Fax 
(โทรสาร)

 ถาเคร่ือง Brother ของคุณใชสายเดียวกับอุปกรณตอบรับโทรศัพทภายนอก 
คุณควรเลือกโหมด External TAD (อุปกรณตอบรับโทรศัพทภายนอก (TAD)) 
ในโหมด External TAD (อุปกรณตอบรับโทรศัพทภายนอก (TAD)) เคร่ือง 
Brother 
ของคุณจะรับโทรสารรับเขาโดยอัตโนมัติและผูโทรเขาจะสามารถฝากขอความไวกับอุ
ปกรณตอบรับโทรศัพท (TAD) ของคุณ

 ถาเคร่ือง Brother ของคุณใชสายรวมกับโทรศัพทอ่ืน 
และคุณตองการตอบรับสายโทรสารเขาทัง้หมดโดยอ ัตโนมตัิ คุณตองเลือกโหมด 
Fax/Tel (โทรสาร/โทรศัพท) ในโหมด Fax/Tel (โทรสาร/โทรศพัท) เคร่ือง Brother 
ของคุณจะไดรับโทรสารโดยอัตโนมัติและสงเสยีงเรียกที่ดงัติดกันแบบสองครั้งเพือ่แจงเตื
อนใหคุณรับสายเรียกเขา

 ถาคุณไมตองการใหเคร่ือง Brother 
ของคุณตอบรับสายโทรสารเขาท้ังหมดโดยอัตโนมัต ิ คุณควรเลือกโหมด Manual 
(ดวยตนเอง) ในโหมด Manual (ดวยตนเอง) 
คุณตองรับสายเรียกเขาทุกสายและเปดใชงานเคร่ืองใหรับโทรสาร

อุปกรณหรือบริการอ่ืนในพ้ืนท่ีของคุณอาจรับสายกอนท่ีเคร่ือง Brother ของคุณจะรับสาย 
เพ่ือทดสอบในกรณีน้ี ลดการตั้งคาการชะลอเสียงเรียกเขา:

 ถาโหมดรับถูกตั้งคาเปน Fax (โทรสาร) หรือ Fax/Tel (โทรสาร/โทรศัพท) 
ลดการชะลอเสียงเรียกเขาเปน 1 คร้ัง (ดู การชะลอเสียงเรียกเขา uu หนา 48)

 ถาโหมดรับถูกต้ังคาเปน External TAD (อุปกรณตอบรับโทรศัพทภายนอก (TAD)) 
ลดจํานวนครั้งท่ีเสียงเรียกดังท่ีต้ังโปรแกรมไวในเคร่ืองตอบรับโทรศัพทของคุณเปนสอง

 ถาโหมดรับถูกตั้งคาเปน Manual (ดวยตนเอง) 
อยาปรับการตั้งคาการชะลอเสียงเรียกเขา

ขอใหผูอ่ืนสงโทรสารใหคุณเพ่ือทดสอบ:

 ถาคุณไดรับโทรสารทดสอบเปนปกติ แสดงวาเครือ่งของคุณทํางานถูกตอง 
จําไววาตองตัง้คาใหมสําหรับการชะลอเสียงเร ียกเขาหรือตั้งคาเคร่ืองตอบรับอัตโนมัตไิปท ี่
การตั้งคาเร่ิมตนของคุณ 
ถาปญหาในการรับโทรสารเกิดขึน้ซํ้าอีกหลังจากตั้งคาใหมสําหรับการชะลอเสียงเรียกเขา 
แสดงวาบริการบุคคล 
อุปกรณหรือสมาชิกกําลังตอบรับการติดตอดวยโทรสารกอนที่เครื่องจะรับสาย

 ถาคุณไมไดรับโทรสาร อุปกรณหรือบริการสมาชิกอ่ืนๆ 
อาจสงสัญญาณรบกวนการรับโทรสารของคุณหรืออาจม ีปญหาท่ีสายเคร่ืองโทรสาร
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ไมสามารถรับโทรสาร

(ตอ)

ถาคุณใชอุปกรณตอบรับโทรศัพท (โหมด External TAD 
(อุปกรณตอบรับโทรศัพทภายนอก (TAD)) โดยใชสายเดียวกับเครื่อง Brother 
ตรวจสอบวาเคร่ืองตอบรับของคุณถูกตั้งคาไวอยางถูกตอง 
(ดู การเช่ือมตออุปกรณตอบรับโทรศัพทภายนอก (TAD) uu หนา 56)

1 เช่ือมตออุปกรณตอบรับโทรศัพท (TAD) ดังแสดงในภาพประกอบ ดู หนา 56

2 ตั้งคาเคร่ืองตอบรับของคุณใหรับสายภายในเสียงเรียกเขาดังหน่ึงหรือสองครั้ง

3 บันทึกขอความสงออกในเครื่องตอบรับของคุณ

 บันทึกเสียงเงียบหาวินาทีกอนเร่ิมตนขอความสงออกของคุณ

 จํากัดระยะเวลาการพูดของคุณท่ี 20 วินาที

 ส ินสดุขอความสงออกของคณุโดยปอนรหัสการเร ิมทํางานแบบระยะไกลสาํหรับผู สง
โทรสารดวยตนเอง เชน: “หลังจากเสียงปป ฝากขอความหรือกด l51 และ เร่ิม 
เพ่ือสงโทรสาร”

4 ตั้งคาเคร่ืองตอบรับของคุณใหรับสาย

5 ตั้งคาโหมดการรับของตัวเคร่ืองของเครื่อง Brother เปน External TAD 
(อุปกรณตอบรับโทรศัพทภายนอก (TAD)) (ดู การเลือกโหมดการรับของตัวเคร่ือง 
uu หนา 45)

ตรวจสอบวาคุณลักษณะการตรวจจับโทรสารของเคร่ือง Brother เปดอยู 
การตรวจจับโทรสารเปนคุณลักษณะท่ีใหคุณรับโทรสารแมวาคุณจะรับสายจากโทรศัพทภา
ยนอกหรือโทรศัพทท่ีตอแยกออกจากตัวเคร่ือง (ด ู การตรวจจับโทรสาร uu หนา 49)

ถาคุณไดรับขอผิดพลาดในการสงบอยๆ เน่ืองจากสัญญาณรบกวนในสายโทรศัพท 
ลองเปล่ียนการตั้งคาเคร่ืองท่ีสามารถเขากันไดเปน Basic(for VoIP) (พ้ืนฐาน 
(สําหรับ VoIP)) (ดู สัญญาณรบกวนสายโทรศัพท / VoIP uu หนา 157)

ติดตอผูดแูลระบบของคุณเพ่ือตรวจสอบการตั้งคา Secure Function Lock

การสงโทรสาร

ปญหา คําแนะนํา

ไมสามารถสงโทรสาร ตรวจสอบการเช่ือมตอสายท้ังหมด 
ตรวจสอบวาไดเสียบสายสัญญาณโทรศัพทเขาโดยตรงกับเตารับโทรศัพทบนผนัง 
และชองเสียบ LINE ของเครื่อง 

ตรวจสอบใหแนใจวาคุณกด Fax (โทรสาร) และเครื่องอยูในโหมดโทรสาร 
(ดู วิธีการสงโทรสาร uu หนา 41)

พิมพรายงานการตรวจสอบความถูกตองการสงสัญญาณและตรวจหาขอผิดพลาด 
(uu คูมือขัน้สูงสําหรับผูใช)

ติดตอผูดแูลระบบของคุณเพ่ือตรวจสอบการตั้งคา Secure Function Lock 

ขอใหอีกฝายตรวจสอบวาเคร่ืองรับมีกระดาษหรือไม 

คุณภาพการสงไมดี ลองเปล่ียนความละเอียดเปน Fine (ละเอียด) หรือ S.Fine (ละเอียดพิเศษ) 
ทําสําเนาเพ่ือตรวจสอบการทํางานของสแกนเนอรของเครื่อง ถาคุณภาพสําเนาไมดี 
ทําความสะอาดสแกนเนอร (ดู การทําความสะอาดกระจกสแกนเนอร uu หนา 107)

การรับโทรสาร (ตอ)

ปญหา คําแนะนํา
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รายงานการตรวจสอบความถูกตองการ
สงสัญญาณแสดง RESULT 
(ผลลัพธ):ERROR (ขอผิดพลาด)

อาจมีสัญญาณรบกวนช่ัวคราวหรือ static ในสาย ลองสงโทรสารอีกคร้ัง ถาคุณสงขอความ 
PC-FAX และไดรับ RESULT (ผลลัพธ):ERROR (ขอผิดพลาด) 
ในรายงานการตรวจสอบความถูกตองการสงสัญญาณ 
หนวยความจําในเคร่ืองของคุณอาจเต็ม เพ่ือลางหนวยความจําเพ่ิมเติม 
คุณสามารถปดการจัดเก็บโทรสาร (uu คูมอืขัน้สูงสําหรับผูใช) 
พิมพขอความโทรสารในหนวยความจํา (uu คูมอืขัน้สูงสําหรับผูใช) 
หรือยกเลิกโทรสารท่ีชะลอการสงโทรสาร (uu คูมือขัน้สูงสําหรับผูใช) 
ถาปญหายังคงเกิดขึ้น 
โทรติดตอบริษัทท่ีใหบริการทางดานโทรศัพทและขอใหตรวจสอบสายโทรศัพทของคุณ

ถาคุณไดรับขอผิดพลาดในการสงบอยๆ เน่ืองจากสัญญาณรบกวนในสายโทรศัพท 
ลองเปล่ียนการตั้งคาเคร่ืองท่ีสามารถเขากันไดเปน Basic(for VoIP) (พ้ืนฐาน 
(สําหรับ VoIP)) (ดู สัญญาณรบกวนสายโทรศัพท / VoIP uu หนา 157)

โทรสารที่สงวางเปลา ตรวจสอบวาคณุใสเอกสารถูกตอง เมื่อใช ADF (ถาดป อนเอกสารอัตโนมัติ) 
เอกสารจะตองหงายขึ้น เมื่อใชกระจกสแกนเนอร เอกสารจะตองควํ่าลง (ดู การวางเอกสาร 
uu หนา 39)

มีเสนสีดําแนวตั้งเมื่อสงโทรสาร เสนสีดําแนวตั้งในโทรสารท่ีคุณสงโดยปกติเกิดจากรอยสกปรกหรือนํ้ายาลบคําผิดบนแถบ
กระจก (ดู การทําความสะอาดกระจกสแกนเนอร uu หนา 107)

การจัดการสายเรียกเขา

ปญหา คําแนะนํา

เคร่ือง ‘ไดยิน’ 
เสียงเปนเสียงเรียกโทรสาร (CNG 
tones)

ถา การตรวจจับโทรสาร ถูกตั้งคาไปท่ี เปด เคร่ืองของคุณจะไวตอเสียง 
ซึ่งอาจแปลเสียงบางเสียงหรือเสียงเพลงในสายผิดพลาดเปนเสียงสัญญาณเคร่ืองโทรสาร

ท่ีเรียกเขามาและตอบกลับดวยเสียงรับสายโทรสารน้ัน ปดใชงานเคร่ืองโดยกด  
หลีกเลี่ยงปญหาน้ีโดยตั้งคา การตรวจจับโทรสาร ไปท่ี ปด (ดู การตรวจจับโทรสาร 
uu หนา 49)

การสงการติดตอดวยโทรสารไปยังเครื่
อง

ถาคุณรับโทรศัพทภายนอกหรือโทรศัพทท่ีตอแยกออกจากตัวเคร่ือง กด 
รหัสการเริ่มทํางานแบบระยะไกล  (การตั้งคาเร่ิมตนคือ l51)  

เมื่อเคร่ืองของคุณรับสาย ใหวางสาย

คุณลักษณะท่ีกําหนดเองในสายเดียว ถาคุณใชการรอสาย การรอสาย/รายช่ือผูโทรเขา รายช่ือผูโทรเขา จดหมายเสียง 
เคร่ืองตอบรับ ระบบแจงเตือนหรือคุณลักษณะท่ีกำหนดเองอ่ืนๆ 
ในสายโทรศัพทเดยีวกับเคร่ืองของคุณ อาจเกิดปญหาในการสงหรือรับโทรสาร

เชน: ถาคุณสมัครสมาชิกการรอสาย หรือบริการท่ีกําหนดเองอ่ืนๆ 
และมีสัญญาณเรียกเขาในสายขณะท่ีเคร่ืองของคุณกําลังสงหรือรับโทรสาร 
สัญญาณอาจหยุดช่ัวคราวหรือโทรสารติดขัด คุณลักษณะ ECM 
(โหมดการแกไขขอผิดพลาด) ของ Brother สามารถชวยแกป ัญหาน้ีได 
เง่ือนไขน้ีเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมระบบโทรศัพทและเกิดขึ้นกับทุกอุปกรณท่ีสงและรับขอ
มูลผานสายท่ีใชรวมกันท่ีมีคุณลักษณะกําหนดเอง 
เพ่ือหลีกเลี่ยงการติดขดัท่ีอาจสงผลกระทบตอธุรกิจของคุณ 
ขอแนะนําใหแยกสายโดยไมใชคุณลักษณะกําหนดเอง

การสงโทรสาร (ตอ)

ปญหา คําแนะนํา
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ปญหาการทําสําเนา

ปญหา คําแนะนํา

ไมสามารถทําสําเนา ตรวจสอบใหแนใจวาคุณกด Copy (สําเนา) และเครื่องอยูในโหมดสําเนา 
(ดู วิธีการทําสําเนา uu หนา 65)

ติดตอผูดแูลระบบของคุณเพ่ือตรวจสอบการตั้งคา Secure Function Lock

เสนสีดําแนวตั้งปรากฏในสําเนา เสนสีดําแนวตั้งในสําเนาโดยปกติเกิดจากรอยสกปรกหรือนํ้ายาลบคําผิดบน 
กระจกสแกนเนอร หรือสายโคโรนาสกปรก 
ทําความสะอาดแถบกระจกและกระจกสแกนเนอรและแถบสีขาวและพลาสติกสีขาวท่ีอยูดา
นบน (ดู การทําความสะอาดกระจกสแกนเนอร uu หนา 107 และ 
การทําความสะอาดสายโคโรนา uu หนา 112)

สําเนาวางเปลา ตรวจสอบวาคุณใสเอกสารถูกตอง (ดู การใชถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (ADF) uu หนา 39 
หรือ การใชกระจกสแกนเนอร uu หนา 40)

ปญหาการสแกน

ปญหา คําแนะนํา

ขอผิดพลาด TWAIN หรือ WIA 
จะปรากฏเมื่อเร่ิมสแกน (Windows®)

ตรวจสอบวาไดรเวอร Brother TWAIN หรือ WIA 
ถูกเลือกเปนแหลงขอมูลหลักในแอพพลิเคชันการสแกนของคุณ เชน ใน Nuance™ 
PaperPort™ 12SE คลิก Desktop (เดสกท็อป) > Scan Settings 
(การตั้งคาการสแกน) > Select (เลือก) เพ่ือเลือกไดรเวอร Brother TWAIN/WIA

ขอผิดพลาด TWAIN หรือ ICA 
จะปรากฏเมื่อเร่ิมสแกน (Macintosh) 

ตรวจสอบวาไดรเวอร Brother TWAIN ถูกเลือกเปนแหลงขอมูลหลัก ใน PageManager 
คลิก File (ไฟล) > Select Source (เลือกแหลง) แลวเลือกไดรเวอร Brother TWAIN

Macintosh ยังสามารถสแกนเอกสารโดยใชไดรเวอรสแกนเนอร ICA (uu คูมือซอฟตแวร 
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช)

OCR ไมทํางาน ลองเพ่ิมความละเอียดการสแกน

(Macintosh) 
Presto! PageManager ตองดาวนโหลดและติดตั้งกอนใชงาน สําหรับคําแนะนําเพ่ิมเติม 
ใหดูท่ี การเขาใชงานการสนับสนุนจาก Brother (Macintosh) uu หนา 5

การสแกนเครือขายไมทํางาน ดูท่ี ปญหาเครือขาย uu หนา 155

ไมสามารถสแกน ติดตอผูดแูลระบบของคุณเพ่ือตรวจสอบการตั้งคา Secure Function Lock

ปญหาซอฟตแวร

ปญหา คําแนะนํา

ไมสามารถติดต้ังซอฟตแวรหรอืพิมพได (เฉพาะ Windows®)

รันโปรแกรม ซอมแซม MFL-Pro Suite บนแผนซีดีรอม 
โปรแกรมน้ีจะซอมแซมและติดตั้งซอฟตแวรใหม
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ปญหาเครือขาย

ปญหา คําแนะนํา

ไมสามารถพิมพและสแกนผานเครือขา
ยหลังจากการติดตั้งซอฟตแวรเสร็จสิ้น

เมื่อหนาจอ ไมสามารถพิมพไปยังเครื่องพิมพในเครือขาย ปรากฏขึ้น 
ใหดําเนินการตามคําแนะนําบนหนาจอ

ถาปญหาไมไดรับการแกไข uu คูมอืซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

คณุลกัษณะการสแกนเครือขายไมทํางาน (Windows® และ Macintosh)

คุณลักษณะการสแกนเครือขายอาจไมทํางานเน่ืองจากการตั้งคาไฟรวอลล 
เปลี่ยนแปลงหรือปดการใชงานการตั้งคาไฟรวอลล 
คุณจําเปนตองตั้งคาซอฟตแวรรักษาความปลอดภ ัย/ไฟรวอลลภายนอกใหอนุญาตการสแ
กนเครือขาย ถาตองการเพ่ิมพอรต 54925 สําหรับการสแกนเครือขาย ปอนขอมูลดังน้ี:

 ในช่ือ: ปอนคําอธิบาย เชน Brother NetScan

 ในหมายเลขพอรต: ปอน 54925

 ในโพรโตคอล: ตรวจสอบวาไดเลือก UDP

โปรดดูท่ีคูมือคําแนะนําท่ีใหมากับซอฟตแวรร ักษาความปลอดภัย/ไฟรวอลลภายนอกหรือ
ติดตอผูผลิตซอฟตแวร

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม คุณสามารถอานคําถามท่ีพบบอยและคําแนะนําในวิธีการแกไขไดท่ี 
http://solutions.brother.com/

(Macintosh)

เลือกเครื่องของคุณอีกคร้ังในหนาตาง Device Selector (ตัวเลือกอุปกรณ) 
จากเมนูปอบอัพแบบโมดัลบนหนาจอหลักของ ControlCenter2

คุณลักษณะการรับ PC-FAX 
เครือขายไมทํางาน

(Windows® เทาน้ัน)
คุณจําเปนตองตั้งคาซอฟตแวรรักษาความปลอดภ ัย/ไฟรวอลลภายนอกใหอนุญาตใชการ
รับ PC-FAX ถาตองการเพ่ิมพอรต 54926 สําหรับการรับ PC-FAX เครือขาย 
ใหปอนขอมูลดังน้ี:

 ในช่ือ: ปอนคําอธิบาย เชน Brother PC-FAX Rx

 ในหมายเลขพอรต: ปอน 54926

 ในโพรโตคอล: ตรวจสอบวาไดเลือก UDP

โปรดดูท่ีคูมือคําแนะนําท่ีใหมากับซอฟตแวรร ักษาความปลอดภัย/ไฟรวอลลภายนอกหรือ
ติดตอผูผลิตซอฟตแวร

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม อานคําถามท่ีพบบอยและคำแนะนําในวิธีการแกไขไดท่ี 
http://solutions.brother.com/

ไมสามารถติดตั้งซอฟตแวร Brother ได (Windows®) 
หากคําเตือนซอฟตแวรความปลอดภัยปรากฏบนหนาจอคอมพิวเตอรในระหวางการติดตั้ง 
เปลี่ยนการตั้งคาซอฟตแวรความปลอดภัยเพ่ืออนุญาตใหโปรแกรมติดตั้งผลิตภัณฑ 
Brother หรือโปรแกรมอื่นๆ ทํางาน

(Macintosh) 
หากคุณใชฟงกช่ันไฟรวอลลของซอฟตแวรความปลอดภัยปองกันสปายแวรหรือไวรัส 
ปดการใชงานช่ัวคราวและติดตั้งซอฟตแวร Brother

ไมสามารถเช่ือมตอเครือขายแบบไรสาย
ตรวจสอบปญหาโดยใช WLAN Report (รายงาน WLAN) กด , All Settings 

(การตั้งคาท้ังหมด), Print Reports (พิมพรายงาน), WLAN Report (รายงาน 
WLAN) จากน้ันกด OK (ตกลง) (uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช)

http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
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1 Windows Server® 2012 และ Windows Server® 2012 R2: ฮารดแวร
2 Windows® XP, Windows Vista®, Windows Server® 2003 และ Windows Server® 2008: Properties (คุณสมบัติ)

ปญหาอื่นๆ

ปญหา คําแนะนํา

เคร่ืองพิมพไมเปดทํางาน สถานการณการเช่ือมตอไฟฟาท่ีรายแรง (เชน ฟาผาหรือไฟกระชาก) 

อาจกระตุนใหกลไกความปลอดภัยภายในของเครื่องพิมพทํางาน กดคาง  

เพ่ือปดเคร่ือง และถอดสายไฟออก รอสิบนาที จากน ั้นเสียบสายไฟเขากับปลั๊กไฟ และกด 

 เพ่ือเปดเคร่ืองพิมพอีกคร้ัง

หากปญหายังไมไดรับการแกไข และคุณใชตัวตัดไฟ ปลดปลั๊กเพ่ือใหมั่นใจวาไมเกิดปญหา 
เสียบสายไฟของเครื่องเขากับเตารับไฟฟาท่ีผนังอ่ืนท่ีใชงานไดโดยตรง 
หากยังคงไมมไีฟเขา ลองเปลี่ยนสายไฟอ่ืน

เครื่องพิมพไมสามารถพิมพขอมูล EPS 
ท่ีมีขอมูลไบนารีกบัไดรเวอรเครื่องพิมพ 
BR-Script3

(Windows®) 
เพ่ือพิมพขอมลู EPS ใหดําเนินการดังตอไปน้ี:

a Windows® 7 และ Windows Server® 2008 R2: 

คลิกปุม  (เริ่ม) > อุปกรณและเครื่องพิมพ

Windows Vista® และ Windows Server® 2008: 

คลิกปุม  (Start (เร่ิม)) > Control Panel (แผงควบคุม) > Hardware and 
Sound (ฮารดแวรและเสียง) > Printers (เคร่ืองพิมพ)
Windows® XP และ Windows Server® 2003: 
คลิกปุม Start (เร่ิม) > Printers and Faxes (เคร่ืองพิมพและแฟกซ)
Windows® 8 และ Windows Server® 2012: 
เลื่อนเมาสของคุณไปท่ีมุมลางขวาของเดสกท็อป เมื่อแถบเมนู ปรากฏขึ้น ใหคลิก 
การต้ังคา > แผงควบคุม  ในกลุม ฮารดแวรและเสียง 1 คลิก 
ดูอุปกรณและเครื่องพิมพ
Windows Server® 2012 R2:
คลิก แผงควบคุม บนหนาจอ Start ในกลุม ฮารดแวร คลิก 
ดูอุปกรณและเครื่องพิมพ

b คลิกขวาไอคอน Brother MFC-XXXX BR-Script3 แลวเลือก 
คุณสมบัติเครื่องพมิพ 2

c จากแท็บ การต้ังคาอุปกรณ เลือก TBCP (Tagged binary communication 
protocol) ใน Output Protocol (โปรโตคอลเอาทพุท)

(Macintosh) 
หากเครื่องของคุณเช่ือมตอกับคอมพิวเตอรดวยอินเตอรเฟส USB 
คุณไมสามารถพิมพขอมูล EPS ท่ีมขีอมูลไบนารีได คุณสามารถพิมพขอมูล EPS 
ท่ีเคร่ืองผานเครือขาย สําหรับการติดตั้งไดรเวอรเคร่ืองพิมพ BR-Script3 ผานเครือขาย 
เขาไปท่ี Brother Solutions Center ท่ี http://solutions.brother.com/

http://solutions.brother.com/
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การตั้งคาการตรวจจับเสียงสัญ
ญาณตอเลขหมาย B

เม่ือคุณสงโทรสารโดยอัตโนมัติโดยคาเร่ิมตน 
เคร่ืองของคุณจะรอระยะเวลาหนึ่งกอนเร่ิมหมุนหม
ายเลข 
เม่ือเปล่ียนแปลงการตั้งคาเสียงสัญญาณตอเลขห
มายไปที่ Detection (การตรวจจับ) 
คุณสามารถสั่งใหเคร่ืองของคุณหมุนทันทีที่ตรวจจั
บเสียงสัญญาณตอเลขหมาย 
การต้ังคานี้ชวยประหยัดเวลาชวงหนึ่งเม่ือส งโทรส
ารไปยังหมายเลขอื่นหลายหมายเลข 
ถาคุณเปล่ียนแปลงการตั้งคาและเร่ิมประสบปญหา
ในการตอหมายเลข 
คุณควรเปล่ียนกลับไปที่การตั้งคาเร่ิมตน No 
Detection (ไมตรวจจับ)

a กด 

b กด All Settings (การต้ังคาทั้งหมด)

c ปดนิว้ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Initial Setup (การต้ังคาเบื้องตน)

d กด Initial Setup (การต้ังคาเบื้องตน)

e ปดนิว้ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Dial Tone (เสียงสัญญาณตอเลขหมาย)

f กด Dial Tone 
(เสียงสัญญาณตอเลขหมาย)

g กด Detection (การตรวจจับ) หรือ No 
Detection (ไมตรวจจับ)

h กด 

สัญญาณรบกวนสายโทรศัพท / VoIPB

ถาคุณประสบปญหาในการสงหรือรับโทรสารเน่ือง
จากมีสัญญาณรบกวนในสายโทรศัพท 
ขอแนะนําใหคุณปรับการปรับสมดุลสําหรับเคร่ือง
ที่เขากันไดเพื่อลดความเร็วของโมเด็มสําหรับการ
ทํางานของโทรสาร

a กด 

b กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

c ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Initial Setup (การตั้งคาเบื้องตน)

d กด Initial Setup (การตั้งคาเบื้องตน)

e ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Compatibility (การทํางานที่เขากันได)

f กด Compatibility (การทํางานท่ีเขากันได)

g กด High (สูง), Normal (ปกต)ิ หรอื 
Basic(for VoIP) (พืน้ฐาน(สําหรบั VoIP))

 Basic(for VoIP) (พื นฐาน(สําหรบั VoIP)) 
ลดความเรว็ของโมเด็มเหลอื 9600 bps และปด 
ECM (โหมดการแกไขขอผดิพลาด) 
ถาปญหาสัญญาณรบกวนในสายโทรศัพทของคุ
ณเกิดขึ นซำอีก 
คุณอาจตองการใชเม ือจาํเปนเทาน ัน

เพื อปรบัปรงุความเขากันไดกับบรกิาร VoIP 
สวนใหญ Brother 
แนะนําใหเปล ียนการตั งคาความเขากันไดเปน 
Basic(for VoIP) (พื นฐาน(สําหรบั VoIP))

 Normal (ปกติ) 
ต้ังคาความเร็วของโมเด็มที่ 14400 bps

 High (สูง) ต้ังคาความเร็วของโมเด็มที่ 
33600 bps

h กด 

หมายเหตุ
• VoIP (Voice over IP) 
เปนประเภทระบบโทรศัพทที่ใชการเช่ือมตออิน
เทอรเนต็แทนสายโทรศัพททั่วไป

• Brother ไมแนะนําใหใชสาย VoIP 
ขอจํากัดของ VoIP 
โดยท่ัวไปอาจทําใหบางฟงกช่ันของเคร่ืองโทร
สารทํางานผิดพลาด
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การปรับปรุงคุณภาพการพิมพ B

หากคุณประสบปญหาคุณภาพการพมิพ พิมพหนากระดาษสําหรับการทดสอบกอน ( , All Settings 

(การตั้งคาทั้งหมด), Printer (เคร่ืองพิมพ), Print Options (ตัวเลือกการพิมพ), Test Print 
(การทดสอบพิมพ)) หากเอกสารที่พิมพออกมามีคุณภาพดี ปญหาอาจไมไดอยูที่เคร่ืองพิมพ 
ตรวจสอบการเช่ือมตอสายอินเตอรเฟสและลองพิมพ เอกสารอื่น 
ถาเอกสารที่พิมพออกมาหรือหนากระดาษสําหรับการทดสอบจากเคร่ืองประสบปญหาคุณภาพ 
ตรวจสอบขั้นตอนตอไปนี้กอน จากนั้น หากคุณยังคงประสบปญหาคุณภาพการพิมพ 
ตรวจสอบแผนผังดานลางและทําตามคําแนะนํา

หมายเหตุ
Brother ไมแนะนําใหใชตลบัผงหมึก (โทนเนอร) อ่ืนนอกจากตลับผงหมึก (โทนเนอร) ของแทของ Brother 
หรอืเตมิผงหมึก (โทนเนอร) ในตลบัผงหมึก (โทนเนอร ) ท่ีใชแลวดวยผงหมึก (โทนเนอร) จากแหลงอ่ืน

 

a เพื่อใหไดคุณภาพการพิมพที่ดีที่สุด ขอแนะนําใหใชกระดาษที่แนะนํา 
ตรวจสอบวาคุณใชกระดาษที่ตรงตามขอกําหนดของเรา (ดู กระดาษและสื่อสิ่งพิมพอื่นๆ 
ที่ใชรวมกับเคร่ืองพิมพได uu หนา 34)

b ตรวจสอบวาชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) และตลับผงหม ึก (โทนเนอร) ไดรับการติดต้ังอยางถูกตอง

ตวัอยางคณุภาพการพิมพไมไดมาตรฐาน คําแนะนํา
 

หนาท่ีพิมพถูกบีบ มีเสนแนวนอน 
หรือตัวอักษรที่ขอบดานบน ลาง ซาย 

และขวาถูกตัดหายไป

 ปรบัขอบการพมิพทีแ่อพพลเิคช่ันของคณุ และสัง่พมิพเอกสารใหมอีกครัง้

 

ตัวอกัษรท่ีเปนสีและตัวอักษรบางในเอก
สารตนฉบับ 

เมื่อถายสําเนาออกมาแลวไมชัดเจน

 เลือก Text (ขอความ) หรอื Receipt (ใบเสรจ็รบัเงนิ) 
ในการตัง้คาคณุภาพสาํเนา (uu คูมอืขัน้สงูสาํหรบัผูใช)

 ปรบัความเขมและความคมชดัของสาํเนา (uu คูมอืขัน้สงูสาํหรบัผูใช)

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

abcdefghijk

ABCD
abcde
01234

0123456789012345678901
9876543210987654321098

012345678
987654321
012345
987654

0123456789012345678901
9876543210987654321098

012345678
987654321
012345
987654
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สีจางหรือไมชดัเจนท้ังหนา

 ดาํเนินการปรบัแตงคาของสอีีกครัง้โดยใชจอสมัผัสหรอืไดรเวอรเครือ่งพมิพ 
(ด ูการปรับแตงคาของส ีuu หนา 122)

 ปรบัความเขมและความคมชัดของสาํเนา ถาคณุทาํสาํเนา 
(uu คูมอืขัน้สงูสาํหรบัผูใช)

 ตรวจสอบวาโหมดรปูแบบการประหยดัผงหมกึ (โทนเนอร) น้ันปดอยู 
จากจอสมัผัสหรอืจากไดรเวอรเครือ่งพมิพ

 ตรวจสอบวาการต ังคาชนิดส ือในไดรเวอรตรงกบัชนิดกระดาษท ีคณุกําลงัใชง
าน (ดู กระดาษและสื่อส่ิงพิมพอ่ืนๆ ท่ีใชรวมกับเคร ื่องพิมพได 
uu หนา 34)

 เขยาตลบัผงหมกึ (โทนเนอร) ทัง้สีต่ลบัอยางนุมนวล

 เช็ดหนาตางสแกนเนอรเครือ่งพมิพเลเซอรดวยผานุมทีแ่หงชนิดไมมขีน 
(ดู การทําความสะอาดหนาตางเลเซอรสแกนเนอร uu หนา 108)

 

เสนหรือแถบสีขาวตลอดหนา

 เช็ดหนาตางสแกนเนอรเครือ่งพิมพเลเซอรดวยผานุมท่ีแหงชนิดไมมีขน 
(ดู การทําความสะอาดหนาตางเลเซอรสแกนเนอร uu หนา 108)

 เช็ดแถบกระจกสแกนเนอรดวยผานุม แหง และไมเปนขุย 
(ดู การทําความสะอาดกระจกสแกนเนอร uu หนา 107)

 ตรวจสอบวามีวตัถุแปลกปลอม เชน กระดาษฉกีขาด 
กระดาษกาวหรอืฝุนอยูดานในเครือ่งพิมพหรอืโดยรอบชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรมั) และตลบัผงหมึก (โทนเนอร) หรอืไม

ตวัอยางคณุภาพการพิมพไมไดมาตรฐาน 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.
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เสนหรือแถบสีตลอดหนา

 Wipe the scanner glass strip with a dry lint free soft cloth 
(see การทําความสะอาดกระจกสแกนเนอร uu หนา 107).

 ทําความสะอาดสายโคโรนาท้ังส่ีเสน (หน่ึงเสนสําหรบัแตละสี) 
ภายในชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) โดยการเลือ่นจุดต ั้งระยะสีนํ้าเงนิ 
(ดู การทําความสะอาดสายโคโรนา uu หนา 112)

 ตรวจสอบจุดต้ังระยะสีนํา เงนิของสายโคโรนาวากลบัไปสูตําแหนงเริม่ตน (1)
 

 เปลีย่นตลบัผงหมึก (โทนเนอร) ท่ีตรงกบัสีของเสนหรอืแถบ 
(ดู การเปล่ียนตลับผงหมกึ (โทนเนอร) uu หนา 82)

เพ่ือระบุสีของตลบัผงหมึก (โทนเนอร) ไปท่ี http://solutions.brother.com/ 
เพ่ือดูคําถามท่ีพบบอยและคําแนะนําในการแกปญหา

 ใสชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) ใหม (ดู การเปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) uu หนา 87)

ตวัอยางคณุภาพการพิมพไมไดมาตรฐาน 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.

1

http://solutions.brother.com/
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เสนสีพาดบนหนา

 ถามีเสนสีปรากฏขึ้นโดยหางกันเปนระยะ 30 มม. 
ใหระบุสีท่ีทําใหเกิดปญหา และเปล่ียนตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
ท่ีมีสีตรงกับเสนดังกลาว (ดู การเปล่ียนตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
uu หนา 82)

เพ่ือระบุสีของตลับผงหมึก (โทนเนอร) ไปท่ี 
http://solutions.brother.com/ 
เพ่ือดูคําถามท่ีพบบอยและคําแนะนําในการแกปญหา

 ถาเสนสีปรากฏขึ้นโดยหางกันเปนระยะ 94 มม. 
ใหใสชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม 
(ดู การเปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 87)

 

จดุสีขาวหรอืการพิมพท่ีมรีูโหว

 ตรวจสอบวาการตั งคาชนดิสื อในไดรเวอรตรงกับชนดิกระดาษท ีคุณกํา
ลังใชงาน (ดู กระดาษและสื่อส่ิงพิมพอ่ืนๆ ท่ีใชรวมกับเคร ื่องพิมพได 
uu หนา 34)

 ตรวจสอบสภาพแวดลอมของเคร่ืองพิมพ 
สภาพแวดลอมท่ีมคีวามช้ืนสูงอาจทําใหการพิมพมีชองโหว 
(uu  คูมือเก่ียวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ)

 หากปญหาไมไดรับการแกไขหลังจากพิมพจํานวนไมก่ีหนา 
อาจมีวตัถแุปลกปลอม เชน 
กาวจากฉลากติดอยูท่ีผวิของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
(ดู การทําความสะอาดชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 115)

 ใสชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม 
(ดู การเปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 87)

 

หนาวางหรือบางสีหายไป

 ระบุสีท่ีทําใหเกิดปญหา และติดต้ังตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
(ดู การเปล่ียนตลับผงหมกึ (โทนเนอร) uu หนา 82)

เพ่ือระบุสีของตลับผงหมึก (โทนเนอร) ไปท่ี 
http://solutions.brother.com/ 
เพ่ือดูคําถามท่ีพบบอยและคําแนะนําในการแกปญหา

 ใสชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม 
(ดู การเปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 87)

 

จดุสีท่ีชวง 94 มม.

 หากปญหาไมไดรับการแกไขหลังจากพิมพหนาวางจํานวนไมก่ีหนา 
อาจมีวตัถแุปลกปลอม เชน 
กาวจากฉลากติดอยูท่ีผวิของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ทําความสะอาดชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
(ดู การทําความสะอาดชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 115)

 ใสชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม 
(ดู การเปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 87)

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

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.94 mm

94 mm

http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
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จดุสีท่ีชวง 30 มม.

 ระบุสีท่ีทําใหเกิดปญหา และติดต้ังตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
(ดู การเปล่ียนตลับผงหมกึ (โทนเนอร) uu หนา 82)

เพ่ือระบุสีของตลับผงหมึก (โทนเนอร) ไปท่ี 
http://solutions.brother.com/ 
เพ่ือดูคําถามท่ีพบบอยและคําแนะนําในการแกปญหา

 

ผงหมึก (โทนเนอร) กระจัดกระจาย 
หรือเปนคราบผงหมกึ (โทนเนอร)

 ตรวจสอบสภาพแวดลอมของเคร่ืองพิมพ 
สภาพแวดลอมท่ีมคีวามช้ืนและอุณหภูมิสูง 
อาจทําใหเกิดปญหาคุณภาพการพิมพนี้

 ระบุสีท่ีทําใหเกิดปญหา และติดต้ังตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
(ดู การเปล่ียนตลับผงหมกึ (โทนเนอร) uu หนา 82)

เพ่ือระบุสีของตลับผงหมึก (โทนเนอร) ไปท่ี 
http://solutions.brother.com/ 
เพ่ือดูคําถามท่ีพบบอยและคําแนะนําในการแกปญหา

 ใสชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม 
(ดู การเปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 87)

ตวัอยางคณุภาพการพิมพไมไดมาตรฐาน คําแนะนํา

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

30 mm

30 mm

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
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สีของงานพิมพของคุณไมตรงตามท่ีคา
ดหมาย

 เพ่ือปรับปรุงความเขมของสี ปรับแตงคาของสี 
โดยใชจอสัมผัสตามดวยไดรเวอรเคร่ืองพิมพ 
(ดู การปรับแตงคาของส ีuu หนา 122)

 เพ่ือปรับตําแหนงการพิมพสีเพ่ือใหภาพคมข้ึน 
ทําการลงทะเบียนสีโดยผานจอสัมผสั (ดู การลงทะเบียนสี 
uu หนา 123)

 ปรับความเขมและความคมชัดของสําเนา ถาคุณทําสําเนา 
(uu คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช)

 ตรวจสอบวาโหมดรูปแบบการประหยัดผงหมึก (โทนเนอร) นั้นปดอยู 
จากจอสัมผัสหรือจากไดรเวอรเคร่ืองพิมพ (uu คูมือซอฟตแวร 
และคูมือเนท็เวิรคสําหรับผูใช)

 ถาคุณภาพการพิมพตํ่า ลางกลองทําเคร่ืองหมายท ี่ 
เพ่ิมประสิทธิภาพสีเทา ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ 
(uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวริคสําหรับผูใช)

 ถาคุณภาพการพิมพของสวนสีดําไมเปนตามท่ีคาดหมาย 
เลือกกลองทําเคร่ืองหมาย เพ่ิมประสิทธภิาพในการพิมพสีดํา 
ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ (uu คูมือซอฟตแวร 
และคูมือเนท็เวิรคสําหรับผูใช)

 ระบุสีท่ีทําใหเกิดปญหา และติดต้ังตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
(ดู การเปล่ียนตลับผงหมกึ (โทนเนอร) uu หนา 82)

เพ่ือระบุสีของตลับผงหมึก (โทนเนอร) ไปท่ี 
http://solutions.brother.com/ 
เพ่ือดูคําถามท่ีพบบอยและคําแนะนําในการแกปญหา

 ใสชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม 
(ดู การเปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 87)

 

การลงทะเบียนสีคลาดเคล่ือน

 ตรวจสอบวาเคร่ืองต้ังอยูบนพ้ืนผวิแข็งและเป ็นแนวระดับ

 ดําเนินการลงทะเบียนสีโดยใชจอสัมผสั (ดู การลงทะเบียนสี 
uu หนา 123)

 ใสชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม 
(ดู การเปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 87)

 ใสชุดสายพานลําเลียงกระดาษ 
(ดู การเปล่ียนชุดสายพานลําเลียงกระดาษ uu หนา 94)

ตวัอยางคณุภาพการพิมพไมไดมาตรฐาน 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.
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ปรากฏความเขมไมสม่ําเสมอเปนชวงๆ 
ตลอดหนา

 ดาํเนินการปรบัแตงคาของสอีีกครัง้โดยใชจอสมัผัสหรอืไดรเวอรเครือ่งพมิพ 
(ดู การปรับแตงคาของส ีuu หนา 122)

 ปรบัความเขมและความคมชัดของสาํเนา ถาคณุทาํสาํเนา 
(uu คูมอืขัน้สงูสาํหรบัผูใช)

 ลางชองใสเครือ่งหมาย เพิม่ประสทิธภิาพสีเทา ในไดรเวอรเครือ่งพมิพ 
(uu คูมอืซอฟตแวร และคูมอืเน็ทเวริคสาํหรบัผูใช.)

 ระบสุทีีท่าํใหเกิดปญหา และตดิตัง้ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร) 
(ดู การเปล่ียนตลับผงหมกึ (โทนเนอร) uu หนา 82)

เพือ่ระบุสขีองตลบัผงหมกึ (โทนเนอร) ไปที ่
http://solutions.brother.com/ 
เพือ่ดคูาํถามทีพ่บบอยและคาํแนะนําในการแกปญหา

 ใสชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) ใหม (ดู การเปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) uu หนา 87)

 

เสนบางๆ หายไปจากภาพ

 ตรวจสอบวาโหมดรูปแบบการประหยัดผงหมึก (โทนเนอร) นั้นปดอยู 
จากจอสัมผัสหรือจากไดรเวอรเคร่ืองพิมพ (uu คูมือซอฟตแวร 
และคูมือเนท็เวิรคสําหรับผูใช)

 เปล่ียนความละเอียดในการพิมพ

ตวัอยางคณุภาพการพิมพไมไดมาตรฐาน คําแนะนํา

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

 ตรวจสอบวาฝาครอบดานหลังปดเรียบรอย

 ตรวจสอบวาคันโยกสีเทาทั งสองคันดานในฝาครอบดานหลังอย ูในตําแ
หนงยกขึน้ (1) โดยยกคันโยกข้ึนจนสุด
 

 ตรวจสอบวาการตั งคาชนดิสื อในไดรเวอรตรงกับชนดิกระดาษท ีคุณกํา
ลังใชงาน (ดู กระดาษและสื่อส่ิงพิมพอ่ืนๆ ท่ีใชรวมกับเคร ื่องพิมพได 
uu หนา 34)

ตวัอยางคณุภาพการพิมพไมไดมาตรฐาน คําแนะนํา

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

 ตรวจสอบสภาพแวดลอมของเคร่ืองพิมพ 
สภาพแวดลอมท่ีมคีวามช้ืนและอุณหภูมิตํ่า 
อาจทําใหเกิดปญหาคุณภาพการพิมพนี้ 
(uu  คูมือเก่ียวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ)

 ตรวจสอบวาการตั งคาชนดิสื อในไดรเวอรตรงกับชนดิกระดาษท ีคุณกํา
ลังใชงาน (ดู กระดาษและสื่อส่ิงพิมพอ่ืนๆ ท่ีใชรวมกับเคร ื่องพิมพได 
uu หนา 34)

 ตรวจสอบวาคันโยกสีเทาทั งสองคันดานในฝาครอบดานหลังอย ูในตําแ
หนงยกขึน้ (1) โดยยกคันโยกข้ึนจนสุด
 

 ใสชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม 
(ดู การเปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 87)

ตวัอยางคณุภาพการพิมพไมไดมาตรฐาน 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.
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การแกไขตําแหนง

 ตรวจสอบวาคันโยกสีเทาทั งสองคันดานในฝาครอบดานหลังอย ูในตําแ
หนงยกขึน้ (1) โดยยกคันโยกข้ึนจนสุด
 

 ตรวจสอบวาการตั งคาชนดิสื อในไดรเวอรตรงกับชนดิกระดาษท ีคุณกํา
ลังใชงาน (ดู กระดาษและสื่อส่ิงพิมพอ่ืนๆ ท่ีใชรวมกับเคร ื่องพิมพได 
uu หนา 34)

 เลือกโหมด การปรับปรงุการเกาะติดของผงหมึก 
ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ (uu คูมือซอฟตแวร 
และคูมือเนท็เวิรคสําหรับผูใช)

หากตัวเลือกนี้ไมชวยปรับปรุงใหดีขึ้นในระด ับท่ีเพียงพอ 
เปล่ียนการตั้งคาไดรเวอรเคร่ืองพิมพใน ชนิดกระดาษ 
ไปท่ีการต้ังคากระดาษชนิดหนา ถาคุณพิมพซองจดหมาย เลือก 
ซองชนิดหนา ในการต้ังคาชนิดส่ือ

 

มวนหรอืเปนคล่ืน

 เลือกโหมด ลดการมวนของกระดาษ ในไดรเวอรเครือ่งพมิพ 
(uu คูมอืซอฟตแวร และคูมอืเน็ทเวริคสาํหรบัผูใช)

ถาปญหาไมไดรบัการแกไข เลือก กระดาษธรรมดา 
ในการตัง้คาชนิดสือ่

ถาคณุพมิพซองจดหมาย เลือก ซองชนิดบาง ในการตัง้คาชนิดสือ่

 ถาคณุไมไดใชงานเครือ่งเปนประจํา 
กระดาษอาจอยูในถาดใสกระดาษนานเกนิไป 
พลิกปกกระดาษในถาดใสกระดาษ นอกจากน้ี 
คล่ีการเรยีงกระดาษออกและพลกิกลับกระดาษ 180˚ 
ในถาดใสกระดาษ

 จัดเกบ็กระดาษในทีท่ีไ่มสมัผัสกับอุณหภมูสิงูและความชืน้สงู

 เปดฝาครอบดานหลัง (ถาดรองรบัเอกสารออกแบบหงายหนา) 
เพือ่ใหกระดาษทีพ่มิพออกทางถาดรองรบัเอกสารออกแบบหงายหนา

ตวัอยางคณุภาพการพิมพไมไดมาตรฐาน คําแนะนํา

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

 ตรวจสอบวาคันโยกสําหรบัพิมพซองจดหมายภายในฝาครอบดานหลงัน ันถูกดึง
ลงมายังตําแหนงซองจดหมายเม่ือคุณพิมพซองจดหมาย 
(ดู การบรรจุกระดาษในถาดกระดาษอเนกประสงค (ถาด MP) 
uu หนา 25)

หมายเหตุ
เม่ือคุณดําเนินการพิมพจนเสรจ็ส้ิน เปดฝาครอบดานหลงั 
และต้ังคาใหมใหตําแหนงคันโยกสีเทาท้ังสองกลบัสูตําแหนงเดิม (1) 
โดยยกคันโยกข้ึนจนสุด
 

 

 ถามีรอยพับเกดิข้ึนท่ีคันโยกสําหรบัพิมพซองจดหมายในตําแหนงซองจดหมาย 
ใหพิมพโดยเปดฝาครอบดานหลงัและใสซองจดหมายทีละซองจากถาด MP

ตวัอยางคณุภาพการพิมพไมไดมาตรฐาน คําแนะนํา
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ขอมูลเคร่ืองพิมพ B

การตรวจสอบหมายเลขของตัวเคร ืองB

คณุสามารถดหูมายเลขของตวัเครือ่งพมิพบนจอสัมผัส

a กด 

b กด All Settings (การต้ังคาทั้งหมด)

c ปดนิว้ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Machine Info. (ขอมูลเคร่ืองพิมพ)

d กด Machine Info. (ขอมูลเคร่ืองพิมพ)

e กด Serial No. (หมายเลขของตัวเคร่ือง)

f จอสัมผัสจะแสดงหมายเลขของตัวเคร่ือง

g กด 

การตรวจสอบเวอรชั นของเฟรมแวรB

คุณสามารถดูเวอรช่ันของเฟรมแวรของเคร่ืองไดใ
นจอสัมผัส

a กด 

b กด All Settings (การต้ังคาทั้งหมด)

c ปดนิว้ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Machine Info. (ขอมูลเคร่ืองพิมพ)

d กด Machine Info. (ขอมูลเคร่ืองพิมพ)

e กด Firmware Version 
(เวอรช่ันของเฟรมแวร)

f จอสัมผัสจะแสดงเวอรชั นของเฟรมแวรของเคร ือง

g กด 

การดําเนินการเพือ่ต้ังคาใหม B

ฟงกช่ันต้ังคาใหมมีดังตอไปนี้:

1 Machine Reset (ต้ังคาเคร่ืองใหม)

คุณสามารถตั้งคาใหมใหกับเคร่ืองบางสวนใหก
ลับเปนคาที่ต้ังจากโรงงาน 
การตั้งคาที่จะไมสามารถต้ังใหมได ไดแก 
รหัสประจําเคร่ือง, สมุดที่อยู, รายงาน, 
ล็อคการต้ังคา, Secure Function Lock 
และการต้ังคาเครือขาย

2 Network (เครือขาย)

คุณสามารถตั้งคาใหมใหกับเซิรฟเวอรการพิมพ
ภายในใหกลับไปเปนการต้ังคาโรงงาน 
โดยต้ังคาเฉพาะขอมูลเครือขาย (เชน รหัสผาน 
และเลขที่อยูไอพี)

3 Address Book & Fax 
(สมุดที่อยูและโทรสาร)

การดาํเนินการนี จะต ังคาใหมใหกบัการต ังคาตอไปนี :

 สมุดที่อยู

(ที่อยูและกลุม)

 งานโทรสารท ีต ังโปรแกรมไวในหนวยความจํา

(การชะลอการสงโทรสาร, 
การสงแบบยกชุด)

 การต้ังคาขอมูลประจําเครื่อง

(ช่ือและหมายเลข)

 ขอความใบปะหนา

(คําแนะนํา)

 ตัวเลือกโทรสารแบบระยะไกล

(รหัสการเขาถึงระยะไกล 
การจัดเก็บโทรสาร การสงตอโทรสาร 
การสง PC-FAX และการรับ PC-FAX 
(Windows® เทานั้น))

 ประวัติการโทร

(สายเรียกเขาและโทรออก)

 รายงาน

(รายงานการตรวจสอบความถูกตองการสง
สัญญาณ/
บันทึกโทรสาร)

 การต้ังคารหัสผานการล็อคการทํางาน
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4 All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

คุณสามารถต้ังคาใหมใหกับการต้ังคาทั้งหมดข
องเคร่ืองเพื่อใหกลับไปที่ 
คาเร่ิมตนจากโรงงาน ไดอยางรวดเร็ว

5 Factory Reset 
(ต้ังคาใหมเปนคาจากโรงงาน)

การดําเนินการนี้จะต้ังคาใหมใหกับการต้ังคา 
ทั้งหมด ของเคร่ืองใหกลับไปเปน 
คาเร่ิมตนจากโรงงาน Factory Reset 
(ต้ังคาใหมเปนคาจากโรงงาน) 
จะใชเวลาดําเนินการนานกวา All 
Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

Brother 
ขอแนะนําใหคุณดําเนินการเชนนี้ในกรณีที่คุณ
นําเคร่ืองไปทิ้ง

หมายเหตุ
ปลดสายอินเตอรเฟสกอนเลือก Network 
(เครือขาย), All Settings 
(การต้ังคาทั้งหมด) หรือ Factory Reset 
(ต้ังคาใหมเปนคาจากโรงงาน)

 

วิธีการต้ังคาใหมใหกับเคร่ือง B

a กด 

b กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

c ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Initial Setup (การตั้งคาเบื้องตน)

d กด Initial Setup (การตั้งคาเบื้องตน)

e ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Reset (ต้ังคาใหม)

f กด Reset (ต้ังคาใหม)

g ปดน้ิวข้ึนหรอืลง หรอืกด a หรอื b เพื่อแสดง 
Machine Reset (ตัง้คาเครือ่งใหม), 
Network (เครอืขาย), Address Book & 
Fax (สมุดทีอ่ยูและโทรสาร), All Settings 
(การตัง้คาทัง้หมด) หรอื Factory Reset 
(ตัง้คาใหมเปนคาจากโรงงาน) 
และกดตวัเลอืกทีคุ่ณตองการ

h ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:
 ถาตองการตั้งคาใหมการตั้งคา กด Yes 

(ใช) และไปยังขั้นตอน i

 ถาตองการออกโดยไมเปล่ียนแปลง กด 
No (ไม) และไปยังขั้นตอน j

i คุณจะถูกขอให รีบูท เคร่ือง 
ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:

 เพื่อรีบูทเคร่ือง กด Yes (ใช) เปนเวลา 2 
วินาที เคร่ืองจะเริ่มการรีบูท

 ถาตองการออกโดยไมรีบูทเคร่ือง กด No 
(ไม ) ไปยังขั้นตอน j

หมายเหตุ
ถาคุณไมรีบูทเครื่องของคุณ 
การตั้งคาใหมจะไมเสร็จสมบูรณและการตั้งคา
ของคุณจะยังคงไมเปล่ียนแปลง

 

j กด 

หมายเหตุ
คุณสามารถตั้งคาใหมใหกับการต้ังคาเครือขาย

โดยกด , All Settings 
(การตั้งคาทั้งหมด), Network (เครือขาย), 
Network Reset (ต้ังคาใหมใหเครือขาย)
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C

C

การใชงานตารางการต้ังคา C

กดปุมบนจอสัมผัสและแผงสัมผัสเพื่อเลือกการตั ง
คาและตัวเลือกที่คุณตองการตั้งคา 
เม่ือรายการเหลานั้นแสดงบนจอสัมผัส 

ดูตารางการต้ังคาและตารางคุณสมบัติแบบเปนขั น
ตอนสําหรับตัวเลือกทั้งหมดที่มีสําหรับการต้ังค าแ
ละคุณสมบัติแตละรายการ 
คุณสามารถใชงานตารางนีเ้พื่อต้ังคาการต้ังค าที่คุ
ณตองการในเครื่องไดอยางรวดเร็ว

ตารางการต้ังคาและคุณสมบัติ C
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ตารางการต้ังคา C

ตารางการต้ังคาจะชวยใหคุณเขาใจการต้ังคาและตัวเลือกของเมนูที่พบไดในโปรแกรมของเคร่ือง 
คาที่ต้ังจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู

 (Settings (การตั้งคา)) C

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ตัวเลือก คําอธิบาย ดูที่หนา

(Date & Time 
(วันท่ีและเวลา))

Date (วันท่ี) — — เพ่ิมวันท่ีและเวลาบนจอ
สัมผัส 
และท่ีสวนหัวโทรสารท่ี
คุณสง

20

Time (เวลา) — —

Clock Change 
(เปลี่ยนนาฬิกา)

— To Summer Time 
(เปนเวลาฤดูรอน)

To Winter Time 
(เปนเวลาฤดูหนาว)

เปลี่ยนการปรับเวลาตาม
แสงอาทิตยดวยตนเอง

ดูท่ี 

Time Zone 
(เขตเวลา)

— UTCXXX:XX ตั้งคาเขตเวลาสําหรับปร
ะเทศของคุณ

(Toner (ผงหมกึ 
(โทนเนอร))

ดท่ีู ผงหมึก (โทนเนอร) uu หนา 220 เขาถึงเมนู Toner 
(ผงหมกึ (โทนเนอร))

220

Network 
(เครือขาย)

Wired LAN (LAN 
แบบใชสาย)

ดูท่ี Wired LAN (LAN แบบใชสาย) 
uu หนา 186

เขาถึงเมนูการตั้งคา 
LAN แบบใชสาย

186

WLAN  ดูท่ี WLAN uu หนา 188 เขาถึงเมนูการตั้งคา 
WLAN

188

Fax Preview 
(การเรียกดูตัวอยางโ
ทรสาร)

— — On (เปด)

Off (ปด)*

ดูโทรสารท่ีคุณไดรับบน
จอสัมผัส

50

Wi-Fi Direct  ดท่ีู Wi-Fi Direct uu หนา 191 เขาถึงเมนูการตั้งคา 
Wi-Fi Direct

191

 คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช

คาท่ีตัง้จากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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C

Tray Setting 
(การตั้งคาถาด)

Paper Type 
(ชนิดของกระดาษ)

MP Tray (ถาด MP) Thin (ชนิดบาง)

Plain Paper 
(กระดาษธรรมดา)*

Thick (ชนิดหนา)

Thicker 
(ชนดิหนาพิเศษ)

Recycled Paper 
(กระดาษรีไซเคิล)

Bond Paper 
(กระดาษปอนด)

Label (ฉลาก)

Envelope 
(ซองจดหมาย)

Env. Thin (ซอง 
ชนดิบาง)

Env. Thick (ซอง 
ชนดิหนา)

Glossy Paper 
(กระดาษเคลือบมัน)

ตั้งคาประเภทกระดาษใ
นถาดใสกระดาษ

31

Tray #1 (ถาดที ่#1) Thin (ชนิดบาง)

Plain Paper 
(กระดาษธรรมดา)*

Recycled Paper 
(กระดาษรีไซเคิล)

Tray #2 (ถาดที ่#2)

(เมนนูีจ้ะปรากฏขึน้เฉพ
าะเม่ือคุณติดต้ังถาดที ่
2 เทานัน้)

Thin (ชนิดบาง)

Plain Paper 
(กระดาษธรรมดา)*

Recycled Paper 
(กระดาษรีไซเคิล)

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ตัวเลือก คําอธิบาย ดูที่หนา

 คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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Tray Setting 
(การตั้งคาถาด)

(ตอ)

Paper Size 
(ขนาดกระดาษ)

MP Tray (ถาด MP) A4*

Letter

B5(JIS)

B5(ISO)

A5

A5(Long Edge) 
(A5(ตามขอบดานยาว))

A6

Executive

Legal

Folio

3"x5"

Com-10

Monarch

C5

DL

ตั้งคาขนาดกระดาษในถ
าดใสกระดาษ

31

Tray #1 (ถาดที ่#1) A4*

Letter

B5(JIS)

A5

A5(Long Edge) 
(A5(ตามขอบดานยาว))

A6

Executive

Legal

Folio

ตั้งคาขนาดกระดาษในถ
าดใสกระดาษ

31

Tray #2 (ถาดที ่#2)

(เมนนูีจ้ะปรากฏขึน้เฉพ
าะเม่ือคุณติดต้ังถาดที ่
2 เทานัน้)

A4*

Letter

B5(JIS)

A5

Executive

Legal

Folio

ตั้งคาขนาดกระดาษในถ
าดใสกระดาษ

31

Check Size 
(ตรวจสอบขนาด)

— On (เปด)*

Off (ปด)

เลือกวาจะแสดงขอควา
มเพ่ือตรวจสอบวาขนาด
กระดาษในเคร่ืองตรงกัน
และมีการตั้งคา Paper 
Size (ขนาดกระดาษ) 
ของเครื่องหรือไม

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ตัวเลือก คําอธิบาย ดูที่หนา

 คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช

คาท่ีตัง้จากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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C

Tray Setting 
(การตั้งคาถาด)

(ตอ)

Tray Use: Copy 
(การใชถาด: สําเนา)

— Tray#1 Only 
(ถาดที#่1 เทานั้น)

Tray#2 Only 
(ถาดที#่2 เทานั้น)

MP Only (MP เทานั น)

MP>T1>T2  *

MP>T2>T1

T1>T2>MP

T2>T1>MP

(Tray#2 Only (ถาด#2 
เทาน ัน) และ T2 
จะปรากฏขึ นเฉพาะเมื อมีก
ารติดตั งถาดท ี 2 เทาน ัน)

เลือกถาดท่ีจะใชสําหรับ
โหมดสําเนา โทรสาร 
หรือพิมพ

32

Tray Use: Fax 
(การใชถาด: โทรสาร)

— Tray#1 Only 
(ถาดท่ี#1 เทาน้ัน)

Tray#2 Only 
(ถาดท่ี#2 เทาน้ัน)

MP Only (MP เทานั น)

MP>T1>T2

MP>T2>T1

T1>T2>MP  *

T2>T1>MP

(Tray#2 Only (ถาด#2 
เทาน ัน) และ T2 
จะปรากฏขึ นเฉพาะเมื อมีก
ารติดตั งถาดท ี 2 เทาน ัน)

32

Tray Use: Print 
(การใชถาด: พิมพ)

— Tray#1 Only 
(ถาดที#่1 เทานั้น)

Tray#2 Only 
(ถาดที#่2 เทานั้น)

MP Only (MP เทานั น)

MP>T1>T2  *

MP>T2>T1

T1>T2>MP

T2>T1>MP

(Tray#2 Only (ถาด#2 
เทาน ัน) และ T2 
จะปรากฏขึ นเฉพาะเมื อมีก
ารติดตั งถาดท ี 2 เทาน ัน)

33

All Settings 
(การตั้งคาท้ังหมด)

ดูท่ี All Settings (การตั้งคาท้ังหมด) uu หนา 176 เลือกการตั้งคาพ้ืนฐานข
องคุณ

176

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ตัวเลือก คําอธิบาย ดูที่หนา

 คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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 All Settings (การตั้งคาท้ังหมด) C

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ตัวเลอืก คําอธิบาย ดูที่หนา

General Setup 
(การต ังคาทั วไป)

Tray Setting 
(การตัง้คาถาด)

Paper Type 
(ชนิดของกระดาษ)

MP Tray 
(ถาด MP)

Thin (ชนิดบาง)

Plain Paper 
(กระดาษธรรมดา)*

Thick (ชนิดหนา)

Thicker 
(ชนิดหนาพิเศษ)

Recycled Paper 
(กระดาษรีไซเคลิ)

Bond Paper 
(กระดาษปอนด)

Label (ฉลาก)

Envelope 
(ซองจดหมาย)

Env. Thin 
(ซอง ชนิดบาง)

Env. Thick 
(ซอง ชนิดหนา)

Glossy Paper 
(กระดาษเคลอืบมนั)

ตั้งคาประเภทกระดาษใ
นถาดใสกระดาษ

31

Tray #1 
(ถาดท่ี #1)

Thin (ชนิดบาง)

Plain Paper 
(กระดาษธรรมดา)*

Recycled Paper 
(กระดาษรีไซเคลิ)

Tray #2 
(ถาดท่ี #2)

Thin (ชนิดบาง)

Plain Paper 
(กระดาษธรรมดา)*

Recycled Paper 
(กระดาษรีไซเคลิ)

 คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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C

General Setup 
(การต ังคาทั วไป)

(ตอ)

Tray Setting 
(การตัง้คาถาด)

(ตอ)

Paper Size 
(ขนาดกระดาษ)

MP Tray 
(ถาด MP) 

A4*

Letter

B5(JIS)

B5(ISO)

A5

A5(Long Edge) 
(A5(ตามขอบดานยาว))

A6

Executive

Legal

Folio

3"x5"

Com-10

Monarch

C5

DL

ตั้งคาขนาดกระดาษใน
ถาดใสกระดาษ

31

Tray #1 
(ถาดท่ี #1) 

A4*

Letter

B5(JIS)

A5

A5(Long Edge) 
(A5(ตามขอบดานยาว))

A6

Executive

Legal

Folio

Tray #2 
(ถาดท่ี #2)

A4*

Letter

B5(JIS)

A5

Executive

Legal

Folio

Check Size 
(ตรวจสอบขนาด)

— On (เปด)*

Off (ปด)

เลือกวาจะแสดงขอควา
มเพ่ือตรวจสอบวาขนาด
กระดาษในเครื่องตรงกั
นและมีการตั้งคา 
Paper Size 
(ขนาดกระดาษ) 
ของเครื่องหรือไม

31

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ตัวเลอืก คําอธิบาย ดูที่หนา

 คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช
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General Setup 
(การต ังคาทั วไป)

(ตอ)

Tray Setting 
(การตัง้คาถาด)

(ตอ)

Tray Use: Copy 
(การใชถาด: สาํเนา)

— Tray#1 Only 
(ถาดท่ี#1 เทาน้ัน)

Tray#2 Only 
(ถาดท่ี#2 เทาน้ัน)

MP Only 
(MP เทาน้ัน)

MP>T1>T2  *

MP>T2>T1

T1>T2>MP

T2>T1>MP

(Tray#2 Only 
(ถาด#2 เทาน้ัน) 
และ T2 
จะปรากฏขึน้เฉพาะเ
มือ่มกีารตดิตัง้ถาดท่ี 
2 เทาน้ัน)

เลือกถาดท่ีจะใชสําหรับ
โหมดสําเนา โทรสาร 
หรือพิมพ

32

Tray Use: Fax 
(การใชถาด: โทรสาร)

— Tray#1 Only 
(ถาดท่ี#1 เทาน้ัน)

Tray#2 Only 
(ถาดท่ี#2 เทาน้ัน)

MP Only 
(MP เทาน้ัน)

MP>T1>T2

MP>T2>T1

T1>T2>MP  *

T2>T1>MP

(Tray#2 Only 
(ถาด#2 เทาน้ัน) 
และ T2 
จะปรากฏขึน้เฉพาะเ
มือ่มกีารตดิตัง้ถาดท่ี 
2 เทาน้ัน)

32

Tray Use: Print 
(การใชถาด: พิมพ)

— Tray#1 Only 
(ถาดท่ี#1 เทาน้ัน) 

Tray#2 Only 
(ถาดท่ี#2 เทาน้ัน)

MP Only 
(MP เทาน้ัน)

MP>T1>T2  *

MP>T2>T1

T1>T2>MP

T2>T1>MP

(Tray#2 Only 
(ถาด#2 เทาน้ัน) 
และ T2 
จะปรากฏขึน้เฉพาะเ
มือ่มกีารตดิตัง้ถาดท่ี 
2 เทาน้ัน)

33

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ตัวเลอืก คําอธิบาย ดูที่หนา

 คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช
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C

General Setup 
(การต ังคาทั วไป)

(ตอ)

Volume 
(ระดับความดัง)

Ring 
(เสียงเรียกเขา)

— Off (ปด)

Low (เบา)

Med (ปานกลาง)*

High (ดงั)

ปรับระดับความดังของเ
สียงเรียกเขา

21

Beep 
(เสียงปป)

— Off (ปด)

Low (เบา)*

Med (ปานกลาง)

High (ดัง)

ปรับระดับความดังของเ
สียงเตือน

22

Speaker 
(ลําโพง)

— Off (ปด)

Low (เบา)

Med (ปานกลาง)*

High (ดงั)

ปรับระดับความดังของเ
สียงลําโพง

22

LCD Settings 
(การตัง้คา LCD)

Backlight 
(แบคไลท)

— Light (สวาง)*

Med (ปานกลาง)

Dark (มืด)

ปรับความสวางของแบ
คไลทจอสัมผัส

ดูท่ี 

Dim Timer 
(ตวัตัง้เวลาหร่ีไฟ)

— Off (ปด)*

10Secs (10 วินาท)ี

20Secs (20 วินาท)ี

30Secs (30 วินาท)ี

ตั้งคาวาจะใหแบคไลท
ของจอสัมผัสติดสวางน
านเทาไรหลังจากกดปุม
คร้ังสุดทาย

Button 
Settings 
(การตั้งคาปุม)

Home Button 
Settings 
(การตัง้คาปุมหน
าหลกั)

— Home 
(หนาหลกั)*

More1

More2

ตั้งคาหนาจอท่ีจะแสดง
เมื่อคุณกดปุมหนาหลัก 

( ) บนแผงสัมผัส

12

Ecology 
(สิ่งแวดลอม)

Toner Save 
(ประหยดัผงหมกึ 
(โทนเนอร))

— On (เปด)

Off (ปด)*

เพ่ิมจํานวนหนาท่ีสามา
รถทําการพิมพไดจากต
ลับผงหมึก (โทนเนอร)

ถาเคร่ืองของคุณถูกตั้ง
คาเปน Toner Save 
(ประหยัดผงหมึก 
(โทนเนอร)) On (เปด) 
คุณจะไมสามารถตั้งคา 
Quiet Mode 
(โหมดเงียบ) เปน On 
(เปด)

ดูท่ี 

Sleep Time 
(เวลาพัก)

— ชวงตวัเลอืกแตกตาง
กันตามรุน

3 Mins (3 นาท)ี*

ประหยัดพลังงาน

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ตัวเลอืก คําอธิบาย ดูที่หนา

 คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช
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General Setup 
(การต ังคาทั วไป)

(ตอ)

Ecology 
(สิ่งแวดลอม)

(ตอ)

Quiet Mode 
(โหมดเงียบ)

— On (เปด)

Off (ปด)*

ลดเสียงพิมพ

ถาเคร่ืองของคุณถูกตั้ง
คาเปน Quiet Mode 
(โหมดเงียบ) On (เปด) 
คุณจะไมสามารถตั้งคา 
Toner Save 
(ประหยัดผงหมึก 
(โทนเนอร)) เปน On 
(เปด)

ดูท่ี 

Setting Lock 
(ลอ็คการตัง้คา)

Set Password 
(ตัง้คารหัสผาน)

— Verify: 
(ตรวจสอบ:)

หยุดผูใชท่ีไมไดรับอนุ
ญาตจากการเปล่ียนการ
ตั้งคาของเคร่ืองLock 

OffOn 
(ปดเปดล็อค)

— —

Shortcut 
Settings 
(การต ังคาทางลัด)

(เลอืกปุมทางลดั) Edit Shortcut 
Name 
(แกไขช ือทางลดั)

— — เปลี่ยนช่ือทางลัด 19

Delete (ลบ) — — ลบทางลัด 19

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ตัวเลอืก คําอธิบาย ดูที่หนา

 คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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C

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ตัวเลือก คําอธิบาย ดูที่หนา

Fax (โทรสาร) Setup 
Receive 
(ตั้งคาการรับ)

Receive 
Mode 
(โหมดการรับ)

— Fax (โทรสาร)*

Fax/Tel 
(โทรสาร/โทรศพัท)

External TAD 
(อุปกรณตอบรับโท
รศัพทภายนอก 
(TAD))

Manual 
(ดวยตนเอง)

เลือกโหมดการรับของตั
วเคร่ืองท่ีตรงตามความ
ตองการของคุณท่ีสุด

45

Ring Delay 
(การชะลอการเรี
ยกสาย)

— (0 - 10)

2*

ตั้งคาจํานวนครั้งเสียงเรี
ยกเขากอนเคร่ืองรับสา
ยในโหมดโทรสาร 
หรือโหมดโทรสาร/โทร
ศัพท

48

F/T Ring Time 
(ระยะเวลาในการดั
งของเสยีงกร่ิงเรีย
กเขา F/T)

— 20Secs (วินาที)

30Secs (วินาที)*

40Secs (วินาที)

70Secs (วินาที)

ตัง้คาระยะเวลา 
เสยีงเรยีกทีด่งัตดิกันแบบส
องครัง้ 
ในโหมดโทรสาร/โทรศพัท

48

Fax Preview 
(การเรียกดูตัวอ
ยางโทรสาร)

— On (เปด)

Off (ปด)*

ดูโทรสารท่ีคุณไดรับบน
จอสัมผัส

50

Fax Detect 
(การตรวจจับโท
รสาร)

— On (เปด)*

Off (ปด)

รับขอความโทรสารอัตโ
นมัติเมื่อคุณตอบรับสาย
โทรเขา 
และไดยินเสียงโทรสาร

49

Remote Codes 
(รหัสระยะไกล)

— Remote Codes 
(รหัสระยะไกล)

(ตวัเลอืก)

On (เปด)

Off (ปด)*

Act.Code 
(รหัสการเริ่มทํางาน) 
(l51)

Deact.Code 
(รหัสการปดใชงาน) 
(#51)

อนุญาตใหคณุรับสายท้ังห
มดจากโทรศพัทสายตอหรื
อโทรศพัทภายนอก 
และใชรหัสเพ่ือเปดหรือป
ดเคร่ือง 
คณุสามารถปรับรหัสเหลา
น้ีใหเปนสวนตวั

59

Auto 
Reduction 
(การยออัตโนมตั)ิ

— On (เปด)*

Off (ปด)

ยอขนาดโทรสารเขา ดูท่ี 

 คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมเีคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู



182

Fax (โทรสาร)

(ตอ)

Setup 
Receive 
(ตั้งคาการรับ)

(ตอ)

PC Fax 
Receive 
(การรับ PC Fax)

— On (เปด)

Off (ปด)*

ตั้งคาเคร่ืองเพ่ือสงโทร
สารไปยังคอมพิวเตอรข
องคุณ 

53

(Backup Print 
(งานพมิพสํารอง))

On (เปด)

Off (ปด)*

ถาคุณเลือก On (เปด) 
คุณสามารถเปดงานพิม
พสํารองในคุณลักษณะ
ความปลอดภยั

Memory 
Receive 
(การรับขอมูลห
นวยความจํา)

— Off (ปด)*

Fax Forward 
(สงตอโทรสาร)

Fax Storage 
(การจัดเกบ็โทรสาร)

ตัง้คาเคร่ืองใหสงตอขอค
วามโทรสาร 
เพ่ือจัดเกบ็โทรสารรับเขา
ในหนวยความจํา 
(เพ่ือใหคณุเรียกดขูณะอ
ยูหางจากเครื่องของคณุ) 

ดูท่ี 

(Backup Print 
(งานพมิพสํารอง))

On (เปด)

Off (ปด)*

ถาคุณเลือก Fax 
Forward 
(สงตอโทรสาร) 
คุณสามารถเปดงานพิม
พสํารองในคุณลักษณะ
ความปลอดภยั

Fax Rx Stamp 
(ประทบัตรารับโท
รสาร)

— On (เปด)*

Off (ปด)

พิมพเวลาและวันท่ีท่ีได
รับท่ีดานบนของโทรสา
รรับเขา

2-sided 
(2 ดาน)

— On (เปด)

Off (ปด)*

พิมพโทรสารรับเขาบน
กระดาษท้ังสองดาน

Setup Send 
(ตั้งคาการสง)

Batch TX 
(การสงแบบยกชดุ)

— On (เปด)

Off (ปด)*

รวมโทรสารท่ีชะลอที่ส
งออกไปยังหมายเลขโ
ทรสารเดียวกันพรอมกัน
ในการสงหน่ึงครั้ง

Coverpage 
Setting 
(การต ังคาหนาปก)

Print Sample 
(ตวัอยางงานพิมพ)

— พิมพตัวอยางใบปะหนา
โทรสาร 
คุณสามารถใสขอมูลแล
ะนําไปสงโทรสารพรอม
กับเอกสารของคุณได

Coverpage 
Message 
(ขอความหนาปก)

— ตั้งคาขอคิดเห็นสวนตัว
ของคุณสําหรับหนาปก
โทรสาร

Auto Redial 
(การหมุนทวนห
มายเลขโทรซ้ํา
อัตโนมัติ)

— On (เปด)*

Off (ปด)

หมนุทวนหมายเลขซ้ําสู
งสุดสามคร้ังหลังครบห
านาที

61

Destination 
(ปลายทาง)

— Display (แสดง)*

Hidden (ซอน)

ตัง้คาเคร่ืองเพือ่แสดงขอมู
ลปลายทางบนจอสมัผสัใน
ระหวางการสงโทรสาร

ดูท่ี 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ตัวเลือก คําอธิบาย ดูทีห่นา
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C

Fax (โทรสาร)

(ตอ)

Report 
Setting 
(การตัง้คารายงาน)

Transmission 
(การสงสญัญาณ)

— On (เปด)

On+Image 
(เปด+ภาพ)

Off (ปด)*

Off+Image 
(ปด+ภาพ)

No Report 
(ไมรายงาน)

เลือกตั้งคาการติดตั้งเร่ิ
มตนสําหรับรายงานการ
ตรวจสอบความถูกตอง
การสงสัญญาณ

43

Journal 
Period 
(ชวงเวลาบันทึก)

Journal 
Period 
(ชวงเวลาบนัทึก)

Off (ปด)

Every 50 Faxes 
(ทุก 50 โทรสาร)*

Every 6 Hours 
(ทุก 6 ช่ัวโมง)

Every 12 Hours 
(ทกุ 12 ชัว่โมง)

Every 24 Hours 
(ทกุ 24 ชัว่โมง)

Every 2 Days 
(ทุก 2 วัน)

Every 7 Days 
(ทุก 7 วัน)

ตั้งคาชวงสําหรับการพิม
พบันทึกโทรสารโดยอัต
โนมัติ

ถาคุณเลือกรายการอ่ืน
นอกจาก Off (ปด) 
หรือ Every 50 
Faxes (ทุก 50 
โทรสาร) 
คุณสามารถตั้งเวลาสําห
รับตัวเลือกน้ีได

ถาคุณเลือก Every 7 
Days (ทุก 7 วัน) 
คุณยังสามารถตั้งวันขอ
งสัปดาหไดดวย

ดูท่ี 

Time (เวลา) —

Day (วัน) Every Monday 
(ทุกวันจันทร)*

Every Tuesday 
(ทุกวันอังคาร)

Every Wednesday 
(ทกุวนัพธุ)

Every Thursday 
(ทุกวนัพฤหัสบด)ี

Every Friday 
(ทุกวันศุกร)

Every Saturday 
(ทุกวนัเสาร)

Every Sunday 
(ทุกวันอาทิตย)

Print 
Document 
(พิมพเอกสาร)

— — — พิมพโทรสารขาเขาท่ีจั
ดเก็บในหนวยความจํา

Remote Access 
(การเขาถงึระยะไกล)

— — ---l ตัง้คารหัสของคณุสําหรับ
การเรียกดจูากระยะไกล

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ตัวเลือก คําอธิบาย ดูที่หนา

 คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช
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Fax (โทรสาร)

(ตอ)

Dial 
Restriction 
(การจาํกัดการโทร)

Dial Pad 
(แปนกดหมายเลข)

— Enter # Twice 
(ใส # สองครั้ง)

On (เปด)

Off (ปด)*

ตัง้คาเคร่ืองเพ่ือจํากัด 
การเรียกสาย 
เมือ่ใชแปนกดหมายเลข

ดูท่ี 

Address 
Book 
(สมุดท่ีอยู)

— Enter # Twice 
(ใส # สองครั้ง)

On (เปด)

Off (ปด)*

ตั้งคาเคร่ืองเพ่ือจํากัด 
การเรียกสาย 
เมื่อใชงานสมุดท่ีอยู

Shortcuts 
(ทางลัด)

— Enter # Twice 
(ใส # สองครั้ง)

On (เปด)

Off (ปด)*

ตั้งคาเคร่ืองเพ่ือจํากัด 
การเรียกสาย 
เมื่อใชงานทางลัด

LDAP Server 
(เซิรฟเวอร 
LDAP)

— Enter # Twice 
(ใส # สองครั้ง)

On (เปด)

Off (ปด)*

ตั้งคาเคร่ืองเพื่อจํากัด 
การโทร 
ของหมายเลขเซิรฟเวอร 
LDAP

Remaining 
Jobs 
(งานท่ีเหลือ)

— — — ตรวจสอบวางานท่ีตั้งเว
ลาไวงานใดท่ีอยูในหนว
ยความจํา 
และยกเลิกงานท่ีเลือก

Miscellaneous 
(เบด็เตล็ด)

Distinctive 
(แตกตาง)

— On (เปด)

Off (ปด)*

ใชบริการเสียงเรียกที่แต
กตางของบริษัททีใ่หบริ
การทางดานโทรศัพท 
ใหคุณใชหมายเลขโทรอ
อกดวยเสียงและหมายเล
ขเคร่ืองโทรสารในสายโ
ทรศพัทสายเดียว

55

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ตัวเลือก คําอธิบาย ดูทีห่นา

 คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู



ตารางการต้ังคาและคุณสมบัติ 

185

C

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ตัวเลอืก คําอธิบาย ดูที่หนา

Printer 
(เคร่ืองพิมพ)

Emulation 
(การเลียนแบบ)

— — Auto (อัตโนมัติ)*

HP LaserJet

BR-Script 3

เลอืกโหมดการเลยีนแบบ ดูท่ี 

Print Options 
(ตวัเลอืกการพิมพ)

Internal Font 
(แบบอกัษรภายใน)

— HP LaserJet

BR-Script 3

พิมพรายการแบบอักษร
ภายในของเคร่ือง

Test Print 
(การทดสอบพิมพ)

— — พิมพหนาทดสอบ

2-sided 
(2 ดาน)

— — Off (ปด)*

Long Edge 
(ตามขอบดานยาว)

Short Edge 
(ตามขอบดานสั้น)

เปดการใชงานหรือปดการใชง
านการพิมพ 2 ดาน 
และเลอืกดานยาวหรือดานสั น

Auto 
Continue 
(ทําตอโดยอัตโ
นมัติ)

— — On (เปด)*

Off (ปด)

เลือกการตั้งคาน้ีถาคณุต
องการใหเครื่องลางขอผิ
ดพลาดขนาดกระดาษ 
และใชกระดาษที่อยูในถ
าดใสกระดาษ

Output Colour 
(สเีอาทพุต)

— — Auto 
(อัตโนมัติ)*

Colour (สี)

Black and 
White (ขาวดํา)

เลือกสี 
หรือขาวดําสําหรับเอกสาร
ทีพ่มิพ ถาคุณเลือก Auto 
(อตัโนมัติ) 
เคร่ืองจะเลือกตัวเลือกทีเ่
หมาะสมสําหรับเอกสาร 
(สี หรือขาวดํา)

Reset 
Printer 
(ตั้งคาใหมใหเค
ร่ืองพิมพ)

— — Yes (ใช)

No (ไม)

เรียกคืนการตั้งคาเคร่ือง
พิมพใหเปนคาเร่ิมตนจา
กโรงงาน

Colour 
Correction 
(การแกไขสี)

Calibration 
(การปรับแตงคา
ของสี)

Calibrate 
(ปรับแตงคาของส)ี

Yes (ใช)

No (ไม)

ปรับความเขมของสี 122

Reset 
(ตั้งคาใหม)

Yes (ใช)

No (ไม)

คืนคาการปรับแตงคาข
องสีใหเปนคาเร่ิมตนจา
กโรงงาน

Registration 
(การลงทะเบยีน)

— Yes (ใช)

No (ไม)

ปรับตําแหนงพิมพของ
แตละสี

123

Auto 
Correction 
(การแกไขอัตโ
นมัติ)

— On (เปด)*

Off (ปด)

เลือกวาจะทําการปรับแ
ตงคาและลงทะเบียนสี
หรือไม

123

 คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผู ใช

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมเีคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ตัวเลอืก คําอธิบาย

Network 
(เครือขาย) 

Wired LAN 
(LAN 
แบบใชสาย)

TCP/IP  BOOT Method 
(วธิกีารบู ตเคร่ือง)

— Auto 
(อัตโนมัติ)*

Static

RARP

BOOTP

DHCP

เลือกวิธีการบูตเคร่ือง
ท่ีตรงตามความตองก
ารของคุณท่ีสุด

(IP Boot 
Tries 
(ความพยายา
มบูตไอพี))

3*

[00000-32767]

ระบุจํานวนครั้งท่ีเคร่ือ
งพยายามติดตอเลขท่ี
อยูไอพี เมือ่ตั้งคา 
BOOT Method 
(วิธีการบูต) 
เปนการตั้งคาใดๆ 
ยกเวน Static

IP Address 
(เลขทีอ่ยูไอพี)

— [000-255]. 
[000-255]. 
[000-255]. 
[000-255]

ปอนเลขท่ีอยูไอพี

Subnet Mask — [000-255]. 
[000-255]. 
[000-255]. 
[000-255]

ปอน Subnet mask

Gateway 
(เกตเวย)

— [000-255]. 
[000-255]. 
[000-255]. 
[000-255]

ปอนท่ีอยูเกตเวย

Node Name 
(ช่ือโหนด)

— BRNXXXXXXXXXXXX ปอนช่ือโหนด (สูงสุด 
32 ตัวอักษร)

WINS 
Configuration 
(การกําหนดคา 
WINS)

— Auto 
(อัตโนมัติ)*

Static

เลือกโหมดการกาํหนดคา 
WINS

WINS Server 
(เซิรฟเวอร WINS)

Primary 
(หลัก)

[000-255]. 
[000-255]. 
[000-255]. 
[000-255]

ระบุเลขท่ีอยูไอพีของ
เซริฟเวอร WINS 
หลักหรือรอง

Secondary 
(รอง)

[000-255]. 
[000-255]. 
[000-255]. 
[000-255]

 คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผู ใช

 เย่ียมชม Brother Solutions Center เพ่ือดาวนโหลด คูมือการเชื อมตอกับเว็บไซต ท่ี 
http://solutions.brother.com/

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตวัหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู

http://solutions.brother.com/
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C

Network 
(เครือขาย) 

(ตอ)

Wired LAN 
(LAN 
แบบใชสาย)

(ตอ)

TCP/IP  

(ตอ)

DNS Server 
(เซิรฟเวอร 
DNS)

Primary 
(หลัก)

[000-255]. 
[000-255]. 
[000-255]. 
[000-255]

ระบุเลขท่ีอยูไอพี 
ของเซิรฟเวอร DNS 
หลักหรือรอง

Secondary 
(รอง)

[000-255]. 
[000-255]. 
[000-255]. 
[000-255]

APIPA  — On (เปด)*

Off (ปด)

จดัสรรเลขทีอ่ยูไอพ ี
จากชวง local address 
ท่ีเช่ือมตอโดยอัตโนมตัิ

IPv6  — On (เปด)

Off (ปด)*

เปดการใชงานหรือปดการ
ใชงานโพรโตคอล IPv6 
ถาคณุตองการใชโพรโตค
อล IPv6 เขาไปท่ี 
http://solutions.
brother.com/ 
สําหรับขอมลูเพ่ิมเติม

Ethernet 
(อีเทอรเน็ต)

— — Auto (อัตโนมัติ)*

100B-FD

100B-HD

10B-FD

10B-HD

เลือกโหมดเช่ือมตอ 
Ethernet

Wired Status 
(สถานะการตอสาย)

— — Active 100B-FD 
(100B-FD ที ใชงาน)

Active 100B-HD 
(100B-HD ที ใชงาน)

Active 10B-FD 
(10B-FD ที ใชงาน)

Active 10B-HD 
(10B-HD ที ใชงาน)

Inactive (ไมใชงาน)

Wired OFF (ปดใชสาย)

คุณสามารถดูสถานะก
ารตอสายปจจุบัน

MAC Address 
(ท่ีอยู MAC)

— — — ดูท่ีอยู MAC 
ของเครื่อง

Set to 
Default 
(ต ังเปนคาเริ มตน)

— — Yes (ใช)

No (ไม)

เรียกคืนการตั้งคาเครื
อขายแบบใชสายเปน
การตัง้คาจากโรงงาน

Wired 
Enable 
(เปดใชสาย)

— — On (เปด)*

Off (ปด)

เปดการใชงานหรือปดก
ารใชงาน LAN 
แบบใชสายดวยตนเอง

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ตัวเลอืก คําอธิบาย

 คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผู ใช

 เย่ียมชม Brother Solutions Center เพ่ือดาวนโหลด คูมือการเชื อมตอกับเว็บไซต ท่ี 
http://solutions.brother.com/

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตวัหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู

http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
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Network 
(เครือขาย) 

(ตอ)

WLAN  TCP/IP  BOOT Method 
(วธิกีารบ ูตเครื อง)

— Auto (อัตโนมัติ)*

Static

RARP

BOOTP

DHCP

เลือกวิธีการบูตเคร่ือง
ท่ีตรงตามความตองก
ารของคุณท่ีสุด

(IP Boot 
Tries 
(ความพยายา
มบูตไอพี))

— 3*

[00000-32767]

ระบุจํานวนครั้งท่ีเคร่ือ
งพยายามติดตอเลขท่ี
อยูไอพี เมือ่ตั้งคา 
BOOT Method 
(วิธีการบูต) 
เปนการตั้งคาใดๆ 
ยกเวน Static

IP Address 
(เลขทีอ่ยูไอพี)

— [000-255]. 
[000-255]. 
[000-255]. 
[000-255]

ปอนเลขท่ีอยูไอพี

Subnet Mask — [000-255]. 
[000-255]. 
[000-255]. 
[000-255]

ปอน Subnet mask

Gateway 
(เกตเวย)

— [000-255]. 
[000-255]. 
[000-255]. 
[000-255]

ปอนท่ีอยูเกตเวย

Node Name 
(ช่ือโหนด)

— BRWXXXXXXXXX
XXX

ปอนช่ือโหนด (สูงสุด 
32 ตัวอักษร)

WINS 
Configuration 
(การกําหนดคา 
WINS)

— Auto 
(อัตโนมัติ)*

Static

เลือกโหมดการกาํหนดคา 
WINS

WINS Server 
(เซิรฟเวอร WINS)

Primary 
(หลัก)

[000-255]. 
[000-255]. 
[000-255]. 
[000-255]

ระบุเลขท่ีอยูไอพีของ
เซริฟเวอร WINS 
หลักหรือรอง

Secondary 
(รอง)

[000-255]. 
[000-255]. 
[000-255]. 
[000-255]

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ตัวเลอืก คําอธิบาย

 คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผู ใช

 เย่ียมชม Brother Solutions Center เพ่ือดาวนโหลด คูมือการเชื อมตอกับเว็บไซต ท่ี 
http://solutions.brother.com/

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตวัหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู

http://solutions.brother.com/
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C

Network 
(เครือขาย) 

(ตอ)

WLAN  

(ตอ)

TCP/IP  

(ตอ)

DNS Server 
(เซิรฟเวอร DNS)

Primary 
(หลัก)

[000-255]. 
[000-255]. 
[000-255]. 
[000-255]

ระบุเลขท่ีอยูไอพี 
ของเซิรฟเวอร DNS 
หลักหรือรอง

Secondary 
(รอง)

[000-255]. 
[000-255]. 
[000-255]. 
[000-255]

APIPA  — On (เปด)*

Off (ปด)

จัดสรรเลขท่ีอยูไอพี 
จากชวง local address 
ท่ีเช่ือมตอโดยอตัโนมตัิ

IPv6  — On (เปด)

Off (ปด)*

เปดการใชงานหรือปด
การใชงานโพรโตคอล 
IPv6 
ถาคุณตองการใชโพร
โตคอล IPv6 เขาไปท่ี 
http://solutions.
brother.com/ 
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม

WLAN 
Assistant 
(ตวัชวย WLAN)

— — — (Windows® เทาน้ัน) 
คุณสามารถกําหนดกา
รตั้งคาเครือขายไรสา
ยโดยใชซดีีรอมของ 
Brother

Setup Wizard 
(ตั งคาวซิารด)

— — — คุณสามารถตั้งคาเซริ
ฟเวอรการพิมพภายใ
นของคณุ

WPS/AOSS  — — — คุณสามารถกําหนดคา
การตัง้คาเครือขายแบ
บไรสายไดโดยใชปุม
กดเพียงปุมเดียว

WPS w/ PIN 
Code (WPS 
ท่ีมี PIN code)

— — — คุณสามารถกําหนดคา
การตัง้คาเครือขายแบ
บไรสายไดโดยใช 
WPS ท่ีมี PIN code

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ตัวเลอืก คําอธิบาย

 คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผู ใช

 เย่ียมชม Brother Solutions Center เพ่ือดาวนโหลด คูมือการเชื อมตอกับเว็บไซต ท่ี 
http://solutions.brother.com/

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตวัหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู

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


190

Network 
(เครือขาย) 

(ตอ)

WLAN  

(ตอ)

WLAN Status 
(สถานะ WLAN)

Status 
(สถานะ)

— Active(11b) 
((11b) ท ีใชงาน)

Active(11g) 
((11g) ท ีใชงาน)

Active(11n) 
((11n) ท ีใชงาน)

Wired LAN 
Active (LAN 
แบบใชสายท ีใชงาน)

WLAN Off 
(ปด WLAN)

AOSS Active 
(AOSS ท ีใชงาน)

Connection 
Failed 
(การเชื อมตอลมเหลว)

คุณสามารถดูสถานะเ
ครือขายแบบไรสายป
จจุบัน

Signal 
(สัญญาณ)

— Strong (แรง)

Medium (ปานกลาง)

Weak (ออน)

None (ไมม)ี

คุณสามารถดูความแร
งของสัญญาณเครือข
ายแบบไรสายปจจุบัน

SSID  — — คุณสามารถดู SSID 
ปจจุบัน

Comm. Mode 
(โหมด 
การสื่อสาร)

— Ad-hoc

Infrastructure 
(โครงสรางพ้ืนฐาน)

None (ไมม)ี

คุณสามารถดูโหมดกา
รสื่อสารปจจุบัน

MAC Address 
(ท่ีอยู MAC)

— — — ดูท่ีอยู MAC 
ของเครื่อง

Set to 
Default 
(ตั งเปนคาเริ มตน)

— — Yes (ใช)

No (ไม)

เรียกคืนการตั้งคาเครื
อขายแบบไรสายเปน
การตั้งคาจากโรงงาน

WLAN Enable 
(เปดใชงาน 
WLAN)

— — On (เปด)

Off (ปด)*

เปดการใชงานหรือปด
การใชงาน LAN 
ไรสายดวยตนเอง

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ตัวเลอืก คําอธิบาย

 คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผู ใช

 เย่ียมชม Brother Solutions Center เพ่ือดาวนโหลด คูมือการเชื อมตอกับเว็บไซต ท่ี 
http://solutions.brother.com/

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตวัหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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C

Network 
(เครือขาย) 

(ตอ)

Wi-Fi 
Direct

Push Button 
(ป ุมกด)

— — — คณุสามารถกําหนดคาเค
รือขาย Wi-Fi Direct 
ไดโดยใชวธิกีารกดปุมเ
พียงปุมเดยีว

PIN Code  — — — คณุสามารถกําหนดคาเค
รือขาย Wi-Fi Direct 
ไดงายดายโดยใช WPS 
ท่ีม ีPIN code

Manual 
(ดวยตนเอง)

— — — คุณสามารถกําหนดคา
เครือขาย Wi-Fi 
Direct ดวยตนเอง

Group Owner 
(เจาของกลุ ม)

— — On (เปด)

Off (ปด)

ตั้งคาเคร่ืองพิมพของ
คุณเปนเจาของกลุม

Device 
Information 
(ขอมลูอุปกรณ)

Device 
Name 
(ช่ืออุปกรณ)

— — คุณสามารถดูช่ืออุปกร
ณของเครื่องของคุณ

SSID  — (SSID ของฉัน)

(เช่ือมตอกับ SSID 
ของคนอ่ืน)

Not Connected 
(ไมเช่ือมตอ)

ด ูSSID ของเจาของกลุ ม

เมื อเครื องพมิพไมไดเชื อ
มตอ จอสัมผสัจะแสดง 
Not Connected 
(ไมเชื อมตอ) 

IP Address 
(เลขทีอ่ยูไอพี)

— — คุณสามารถดูเลขท่ีอยู
ไอพีปจจุบันจากเครื่อ
งพิมพของคุณ

Status 
Information 
(ขอมลูสถานะ)

Status 
(สถานะ)

— G/O Active(**) 
(G/O ท ีใชงาน (**))

Client Active 
(Client ท ีใชงาน)

Not Connected 
(ไมเชื อมตอ)

Off (ปด)

Wired LAN 
Active (LAN 
แบบใชสายท ีใชงาน)

** = จํานวนอปุกรณ

คุณสามารถดูสถานะเ
ครือขาย Wi-Fi Direct 
ปจจุบัน

Signal 
(สัญญาณ)

— Strong (แรง)

Medium 
(ปานกลาง)

Weak (ออน)

None (ไมมี)

คณุสามารถดคูวามแรงสญั
ญาณเครือขาย Wi-Fi 
Direct ปจจบัุน

เม ือเครื องพิมพของคณุทํา
หนาที เปนเจาของกล ุม 
จอสมัผสัจะแสดง 
Strong (แรง) เสมอ

I/F Enable 
(เปดใชงาน I/F)

— — On (เปด)

Off (ปด)*

เปดการใชงานหรือปด
การใชงานการเชื่อมตอ 
Wi-Fi Direct

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ตัวเลอืก คําอธิบาย

 คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผู ใช

 เย่ียมชม Brother Solutions Center เพ่ือดาวนโหลด คูมือการเชื อมตอกับเว็บไซต ท่ี 
http://solutions.brother.com/

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตวัหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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Network 
(เครือขาย) 

(ตอ)

NFC  — — — On (เปด)*

Off (ปด)

คุณสามารถใชการตรว
จสอบตัวตนผานบัตรโ
ดยแตะบัตร IC 
บนเคร่ืองอาน NFC 
บนแผงควบคุม

E-mail/IFAX 
(อเีมล/IFAX)

(MFC-L8600CDW 
รองรบัเฉพาะ 
หลังจากดาวนโหลด 
IFAX แลวเทาน ัน)

Mail Address 
(ที อย ูไปรษณีย)

— — — ใสท่ีอยูไปรษณีย 
(สูงสุด 60 ตัวอักษร)

Setup Server 
(ตั งคาเซิรฟเวอร)

SMTP  Server 
(เซิรฟเวอร)

[000-255]. 
[000-255]. 
[000-255]. 
[000-255]

ช่ือ

ใสท่ีอยูเซิรฟเวอร 
SMTP หรือช่ือ (สูงสุด 
64 ตัวอักษร)

Port (พอรต) 25*

[1-65535]

ปอนหมายเลขพอรต 
SMTP

Auth. for 
SMTP 
(อนุญาตสาํหรับ 
SMTP)

None (ไมมี)*

SMTP-AUTH

เลือกวิธีการรักษาควา
มปลอดภยัสําหรับการ
แจงเตือนทางอีเมล

SSL/TLS  None (ไมมี)*

SSL

TLS

สงหรือรับอีเมลผานอีเ
มลเซริฟเวอรท่ีตองใช
การสื่อสาร SSL/TLS 
ท่ีปลอดภัย

Verify Cert. 
(ตรวจสอบใบรบัรอง)

On (เปด)

Off (ปด)*

ตรวจสอบใบรับรองเซิ
รฟเวอร SMTP 
โดยอัตโนมตัิ

POP3/IMAP4 Protocol 
(โพรโตคอล)

POP3  *

IMAP4

เลือก POP3 หรือ 
IMAP4 เพ่ือรับอีเมล

Server 
(เซิรฟเวอร)

[000-255]. 
[000-255]. 
[000-255]. 
[000-255]

ช่ือ

ใสท่ีอยูเซิรฟเวอร 
POP3 หรือ IMAP4 
หรือช่ือ (สูงสุด 64 
ตัวอักษร)

Port (พอรต) 110*

[1-65535]

ใสหมายเลขพอรต 
POP3 หรือ IMAP4

Mailbox 
Name 
(ช่ือกลองจดห
มาย)

— ใสช่ือกลองจดหมาย 
(สูงสุด 60 ตัวอักษร)

Mailbox 
Password 
(รหัสกลองจด
หมาย)

— ใสรหัสผานเพ่ือลงช่ือ
เขาใชเซริฟเวอร 
POP3 หรือ IMAP4 
(สูงสุด 32 ตัวอักษร)

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ตัวเลอืก คําอธิบาย

 คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผู ใช

 เย่ียมชม Brother Solutions Center เพ่ือดาวนโหลด คูมือการเชื อมตอกับเว็บไซต ท่ี 
http://solutions.brother.com/

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตวัหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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C

Network 
(เครือขาย) 

(ตอ)

E-mail/IFAX 
(อเีมล/IFAX)

(MFC-L8600CDW 
รองรบัเฉพาะ 
หลังจากดาวนโหลด 
IFAX แลวเทาน ัน)

(ตอ)

Setup 
Server 
(ต ังคาเซริฟเวอร)

(ตอ)

POP3/IMAP4

(ตอ)

Select 
Folder 
(เลอืกโฟลเดอร)

Default(Inbox) 
((กลองขาเขา) 
คาเร่ิมตน)*

Specified (ระบ)ุ

เลือกโฟลเดอรเมล 
ถาคุณเลือก 
Specified (ระบุ) 
ใสช่ือโฟลเดอร 
(สูงสุด 60 ตัวอักษร)

SSL/TLS  None (ไมมี)*

SSL

TLS

คณุสามารถสงหรือรับอีเ
มลผานอีเมลเซริฟเวอร
ท่ีตองใชการสือ่สาร 
SSL/TLS ท่ีปลอดภัย

Verify 
Cert. 
(ตรวจสอบใบรั
บรอง)

On (เปด)

Off (ปด)*

ตรวจสอบใบรับรองเซิ
รฟเวอร POP3 หรือ 
IMAP4 โดยอัตโนมัติ

APOP  On (เปด)

Off (ปด)*

เปดการใชงานหรือปด
การใชงาน APOP

Setup Mail RX 
(ตั งคาการรับเมล)

Auto 
Polling 
(การดึงสัญญา
ณอัตโนมัติ)

Auto 
Polling 
(การดึงสัญญา
ณอัตโนมัติ)

On (เปด)*

Off (ปด)

ตรวจสอบเซริฟเวอรเ
พ่ือดูวามีขอความใหม
หรือไมโดยอัตโนมัติ

Poll 
Frequency 
(ความถี การดงึสั
ญญาณ)

(เมื อต ังคา Auto 
Polling 
(การดงึสัญญาณ
อตัโนมัต)ิ 
เปน On (เปด))

1Min (1 นาท)ี

3Mins (3 นาท)ี

5Mins (5 นาท)ี

10Mins (10 นาท)ี*

30Mins (30 นาท)ี

60Mins (60 นาท)ี

ตั้งคาชวงการตรวจสอ
บขอความใหมบนเซิร
ฟเวอร

Header 
(สวนหัว)

— All (ทั งหมด)

Subject+From+To 
(หวัขอ+จาก+ถึง)

None (ไมม)ี*

เลือกเน้ือหาของสวน
หัวจดหมายท่ีจะพิมพ

Del/Read 
Error Mail 
(ลบ/อานเมลข
อผิดพลาด)

— On (เปด)*

Off (ปด)

เซริฟเวอร POP3 
จะลบเมลขอผิดพลาด
โดยอัตโนมัติ 
เซริฟเวอร IMAP4 
จะลบเมลขอผิดพลาด
โดยอัตโนมัติหลังจาก
ท่ีคุณอานแลว

Notification 
(การแจงเตอืน)

— On (เปด)

MDN

Off (ปด)*

รับขอความการแจงเตอืน

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ตัวเลอืก คําอธิบาย

 คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผู ใช

 เย่ียมชม Brother Solutions Center เพ่ือดาวนโหลด คูมือการเชื อมตอกับเว็บไซต ท่ี 
http://solutions.brother.com/

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตวัหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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Network 
(เครือขาย) 

(ตอ)

E-mail/IFAX 
(อเีมล/IFAX)

(MFC-L8600CDW 
รองรบัเฉพาะ 
หลังจากดาวนโหลด 
IFAX แลวเทาน ัน)

(ตอ)

Setup Mail TX 
(ตั งคาการสงเมล)

Sender 
Subject 
(หัวขอของผูสง)

— Internet Fax Job 
(งานโทรสารทางอนิเ
ทอรเนต็)*

แสดงหัวขอท่ีแนบมา
กับขอมูลโทรสารอินเ
ทอรเน็ต

Size Limit 
(จํากัดขนาด)

— On (เปด)

Off (ปด)*

จาํกัดขนาดเอกสารอีเมล

Notification 
(การแจงเตือน)

— On (เปด)

Off (ปด)*

สงขอความการแจงเตอืน

Setup Relay 
(ต ังคาการถายทอด)

Relay 
Broadcast 
(ถายทอดการกร
ะจายสญัญาณ)

— On (เปด)

Off (ปด)*

ถายทอดเอกสารไปยั
งเครื่องโทรสารอ่ืน

Relay Domain 
(โดเมนการถายทอด)

— — ลงทะเบียนช่ือโดเมน

Relay Report 
(รายงานการถายทอด)

— On (เปด)

Off (ปด)*

พิมพรายงานการกระจาย
สญัญาณแบบถายทอด

Manual 
Receive 
(การรับดวยตนเอง)

— — — ตรวจสอบเซิรฟเวอร 
POP3 หรือ IMAP4 
เพ่ือดูวามขีอความให
มหรือไมดวยตนเอง

Web 
Connect 
Settings 
(การตั้งคาการ
เช่ือมตอเว็บ)

Proxy 
Settings 
(การตั งคาพร็อกซี )

Proxy 
Connection 
(การเชื่อมตอพ
ร็อกซี)่

— On (เปด)

Off (ปด)*

คุณสามารถเปลี่ยนแป
ลงการตั้งคาการเช่ือม
ตอเว็บได

Address 
(ท่ีอยู)

— —

Port (พอรต) — 8080*

User Name 
(ช่ือผูใช)

— —

Password 
(รหัสผาน)

— —

Fax to Server 
(สงโทรสารไปเซิรฟเ
วอร)

(MFC-L8600CDW 
รองรบัเฉพาะ 
หลังจากดาวนโหลด 
IFAX แลวเทาน ัน)

Fax to 
Server 
(สงโทรสารไป
เซริฟเวอร)

— — On (เปด) 

Off (ปด)*

คุณสามารถจัดเก็บท่ีอ
ยูนําหนา/ตอทายในเ
คร่ือง 
และสามารถสงเอกสา
รจากระบบเซริฟเวอรโ
ทรสารPrefix 

(คํานําหนา)
— — —

Suffix 
(คําตอทาย)

— — —

Security 
(ความปลอดภัย)

IPsec  — — On (เปด)

Off (ปด)*

เปดการใชงานหรือปด
การใชงาน Ipsec

Network 
Reset 
(ตั้งคาใหมใหเ
ครือขาย)

— — — Yes (ใช)

No (ไม)

เรียกคืนการตั้งคาเครื
อขายท้ังหมดไปท่ีการ
ตั้งคาจากโรงงาน

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ตัวเลอืก คําอธิบาย

 คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผู ใช

 เย่ียมชม Brother Solutions Center เพ่ือดาวนโหลด คูมือการเชื อมตอกับเว็บไซต ท่ี 
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http://solutions.brother.com/


ตารางการต้ังคาและคุณสมบัติ 

195

C

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ตัวเลือก คําอธิบาย ดูที่หนา

Print 
Reports 
(พิมพรายงาน)

XMIT Verify 
(ตรวจสอบ XMIT)

View on LCD 
(ดูบน LCD)

— แสดงและพิมพรายงานการตรวจสอ
บความถูกตองการสงสัญญาณสําห
รับการถายโอนคร้ังลาสุดของคุณ

ดูท่ี 

Print Report 
(พิมพรายงาน)

—

Address Book 
(สมุดท่ีอยู)

— — แสดงรายการช่ือและหมายเลขท่ีจัด
เก็บในสมุดท่ีอยู

Fax Journal 
(บันทึกโทรสาร)

— — แสดงรายการขอมูลเก่ียวกับโทรสา
รรับเขาและสงออก 200 
รายการลาสุด 
(TX หมายถึง สง 
RX หมายถึง รับ)

User Settings 
(การตั้งคาผูใช)

— — แสดงรายการการตั้งคาของคุณ

Printer 
Settings 
(การตั้งคาเคร่ืองพิม
พ)

— — แสดงรายการการตั้งคาเคร่ืองพิมพ

Network 
Configuration 
(การกําหนดคาเครือ
ขาย)

— — แสดงรายการการตั้งคาเครือขายขอ
งคุณ

Drum Dot Print 
(การพิมพจุดของชุด
แมแบบสรางภาพ 
(ดรัม))

— — พิมพใบตรวจสอบจุดของชุดแมแบ
บสรางภาพ (ดรัม)

115

WLAN Report 
(รายงาน WLAN)

— — พิมพผลการวิเคราะหการเช่ือมตอ 
LAN แบบไรสาย

ดูท่ี 

 คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช

 คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผู ใช

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมเีคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ตัวเลอืก คําอธิบาย ดูที่หนา

Machine Info. 
(ขอมูลเครื องพมิพ)

Serial No. 
(หมายเลขของตัวเครื อง)

— — ตรวจสอบหมายเลขของตัวเคร่ืองจ
ากเครื่องพิมพของคุณ

169

Firmware 
Version 
(เวอรช่ันของเฟรมแวร)

Main Version 
(เวอรช่ันหลัก)

— ตรวจสอบเวอรช่ันของเฟรมแวรขอ
งเคร่ืองพิมพของคุณ

169

Sub1 Version 
(เวอรช่ัน Sub1)

—

Sub2 Version 
(เวอรช่ัน Sub2)

—

Sub4 Version 
(เวอรช่ัน Sub4)

—

Page Counter 
(ตัวนับหนา)

Total 
(จํานวนรวม)

Colour (สี)

Black and 
White (ขาวดํา)

ตรวจสอบจํานวนรวมของหนาสีหรื
อขาวดําท่ีพิมพโดยเครื่องตลอดอา
ยุการใชงาน

ดูท่ี 

Fax/List 
(โทรสาร/รายการ)

Colour (สี)

Black and 
White (ขาวดํา)

Copy (สําเนา) Colour (สี)

Black and 
White (ขาวดํา)

Print (พิมพ) Colour (สี)

Black and 
White (ขาวดํา)

Parts Life 
(อายุการใชงานช้ินสวน)

Drum 
(ชดุแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม))

— ตรวจสอบอายุการใชงานท่ีเหลือขอ
งสวนประกอบของเครื่อง

Belt Unit 
(ชุดสายพานลําเลี
ยงกระดาษ)

—

Fuser 
(ชุดทําความรอน)

—

Laser Unit 
(ชุดเครื องพิมพเลเซอร)

—

PF Kit MP 
(ชดุปอนกระดาษ MP)

—

PF Kit 1 
(ชดุปอนกระดาษ 1)

—

PF Kit 2 
(ชดุปอนกระดาษ 2)

—

Reset Menu 
(เมนตัู งคาใหม)

(ปรากฏข ึนเฉพาะเมื อชดุ
แมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
หรือชดุสายพานลําเลียงก
ระดาษมีอายุการใชงานเกิ
นท ีกาํหนด)

Drum 
(ชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม))

— ตั้งคาอายุการใชงานชุดแมแบบสรา
งภาพ (ดรัม) 
ปรากฏเมือ่คุณเปลี่ยนชุดแมแบบสร
างภาพ (ดรัม)

93

Belt Unit 
(ชุดสายพานลําเลี
ยงกระดาษ)

— ตั้งคาอายุการใชงานชุดสายพานลํา
เลียงกระดาษ 
ปรากฏเมือ่คุณเปลี่ยนชุดสายพานล
ำเลียงกระดาษ

98

 คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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C

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ตัวเลอืก คําอธิบาย ดูที่หนา

Initial Setup 
(การตั งคาเบ ืองตน)

Date & Time 
(วันท่ีและเวลา)

Date (วันท่ี) — ใสวันท่ีและเวลาบนจอสัมผัส 
และท่ีสวนหัวโทรสารท่ีคุณสง

20

Time (เวลา) —

Clock Change 
(เปลี่ยนนาฬิกา)

To Summer Time 
(เปนเวลาฤดรูอน)

To Winter Time 
(เปนเวลาฤดหูนาว)

เปลี่ยนการปรับเวลาตามแสงอาทิต
ยดวยตนเอง

ดูท่ี 

Time Zone 
(เขตเวลา)

UTCXXX:XX ตัง้คาเขตเวลาสาํหรับประเทศของคณุ

Station ID 
(รหัสประจําเคร่ือง)

Fax (โทรสาร) — ตั้งคาช่ือและหมายเลขโทรสารของ
คุณท่ีจะปรากฏในแตละหนาท่ีคุณส
งโทรสาร

20

Tel (โทรศัพท) —

Name (ช่ือ) —

Tone/Pulse 
(ปุมกด/แบบหมุน)

— Tone (ปุมกด)*

Pulse (แบบหมุน)

เลือกโหมดการโทร ดูท่ี 

Dial Tone 
(เสียงสัญญาณตอเล
ขหมาย) 

— Detection 
(การตรวจจับ)

No Detection 
(ไมตรวจจับ)*

คุณสามารถลดระยะเวลาการหยุดต
รวจจับเสียงสัญญาณตอเลขหมาย
ช่ัวคราว

157

Dial Prefix 
(คาตวัเลขท่ีใชในการ
ตดัสายเพ่ือโทรออก)

— On (เปด)

Off (ปด)*

ตั้งคาหมายเลขนําหนาท่ีจะเพ่ิมหน
าหมายเลขโทรสารทุกครั้งท่ีคุณหมุ
นโทรออก

ดูท่ี 

Compatibility 
(การทาํงานท ีเขากนัได)

— High (สงู)*

Normal (ปกติ)

Basic(for 
VoIP) (พ้ืนฐาน 
(สําหรับ VoIP))

ปรับสมดลุสําหรับปญหาการสงสัญญาณ

ผ ูใหบริการ VoIP 
สนบัสนนุโทรสารโดยใชมาตรฐานตางๆ 
ถาคณุประสบปญหาขอผดิพลาดในการส
งสัญญาณโทรสารเปนประจํา เลือก 
Basic(for VoIP) (พ ืนฐาน (สําหรับ 
VoIP))

157

Reset (ตั้งคาใหม) Machine Reset 
(ตั้งคาเคร่ืองใหม)

Yes (ใช)

No (ไม)

เรียกคืนการตั้งคาเคร่ืองพิมพใหเป
นคาเร่ิมตนจากโรงงาน 
ยกเวนการตั้งคาเครือขาย 
รหัสประจําเคร่ือง และสมุดท่ีอยู

169

Network 
(เครือขาย)

Yes (ใช)

No (ไม)

เรียกคืนการตั้งคาเครือขายท้ังหมด
ไปท่ีการตั้งคาจากโรงงาน

Address Book & Fax 
(สมดุที อย ูและโทรสาร)

Yes (ใช)

No (ไม)

ลบหมายเลขโทรศพัทและการตั้งค
าโทรสารที่จัดเก็บไวท้ังหมด

All Settings 
(การตั้งคาท้ังหมด)

Yes (ใช)

No (ไม)

เรียกคนืการตัง้คาเคร่ืองทัง้หมดไปเปน
คาเร่ิมตนจากโรงงานอยางรวดเร็ว

Factory Reset 
(ตั้งคาใหมเปนคาจ
ากโรงงาน)

Yes (ใช)

No (ไม)

เรียกคนืการต ังคาเครื องท ังหมดไปเปนคาเริ 
มตนจากโรงงาน 
ดาํเนินการนี เมื อคณุจะกาํจัดท ิงเครื องพิมพ

 คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช

 คูมือการติดตั้งเครื่องอยางงาย

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมเีคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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ตารางคุณสมบัติ C

 โทรสาร (เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกตั้งเปนปด) C

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ตัวเลือก คําอธิบาย ดูที่หนา

Redial/Pause 
(การหมนุทวนหมายเลข
โทรซ้าํ/หยุดช่ัวคราว)

— — — เรียกซ้าํหมายเลขสดุทาย
ท่ีตอสาย 
เมือ่คณุใสหมายเลขโทรสา
รหรือหมายเลขโทรศพัทใ
นแผงสมัผสั 
การเรียกสายซ้าํจะเปลีย่นเ
ปนการหยุดช่ัวคราวบนจอ
สมัผสั กดหยุดช่ัวคราว 
ถาคณุตองการใหมกีารชะล
อขณะท่ีตอหมายเลข 
เชนเมือ่มรีหัสการเขาใชงา
นหรือหมายเลขบตัรเครดิต 
คณุยังสามารถจดัเก็บการห
ยุดช่ัวคราวน้ีไดเมือ่คณุตัง้
คาท่ีอยู

—

Hook (ปุมวางสาย) — — — กดกอนโทรออกหากคุ
ณตองการฟงเพ่ือตรวจส
อบวาเคร่ืองโทรสารมกีา
รตอบรับหรือไม แลวกด 
Fax Start 
(เร่ิมสงโทรสาร)

—

Address Book 
(สมุดท่ีอยู)

 
(Search: (คนหา:))

— — คนหาภายในสมุดท่ีอยู 61

Edit (แกไข) — Add New 
Address 
(เพ่ิมสมดุท่ีอยู)

จดัเก็บหมายเลขในสมดุท่ีอยู 
เพ่ือใหคณุสามารถตอเลขหม
ายโดยการกดสมดุท่ีอยูในจอ
สมัผสั (และ Fax Start 
(เร่ิมสงโทรสาร))

62

— Setup Groups 
(ตั้งคากลุม)

ตัง้คาหมายเลขกลุมสาํหรั
บการกระจายสญัญาณ

ดูท่ี

Change (เปลี่ยน) การเปล่ียนหมายเลขใน
สมุดท่ีอยู

63 
และดู

Delete (ลบ) การลบหมายเลขในสมดุท่ีอยู

— Apply (ใช) — เร่ิมตนสงโทรสารโดยใช
สมุดท่ีอยู

61
และดู

Call History 
(ประวัติการโทร)

Outgoing Call 
(โทรออก)

Edit (แกไข) Add to Address 
Book 
(เพ ิมเขาไปยงัสมุดท ีอย ู)

Delete (ลบ) 

เลือกหมายเลขจากประ
วัติการโทร 
จากน้ันสงโทรสารออกไ
ปยังหมายเลขน้ัน 
เพ่ิมเขาไปยังสมดุท่ีอยู 
หรือลบออก

ดูท่ี

Apply (ใช) —

 คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช

คาท่ีตัง้จากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู

Fax
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C

Fax Start 
(เร่ิมสงโทรสาร)

— — — สงโทรสาร —

Options (ตัวเลือก) Fax Resolution 
(ความละเอยีดโทรสาร)

— Standard 
(มาตรฐาน)*

Fine (ละเอยีด)

S.Fine (ละเอยีดพเิศษ)

Photo (ภาพถาย)

ตั้งคาความละเอียดสําห
รับโทรสารสงออก

ดูท่ี

2-sided Fax 
(โทรสาร 2 ดาน)

(MFC-L8850CDW และ 
MFC-L9550CDW)

— Off (ปด)*

2-sided Scan: 
Long Edge 
(สแกน 2 ดาน: 
ตามขอบดานยาว) 

2-sided Scan: 
Short Edge 
(สแกน 2 ดาน: 
ตามขอบดานสั้น) 

ตั้งคารูปแบบการสแกน 
2 ดาน

Contrast 
(ความคมชัด)

— Auto (อัตโนมัติ)*

Light (สวาง)

Dark (มืด)

เปลี่ยนความสวางหรือค
วามมืดของโทรสารท่ีคุ
ณสง

Broadcasting 
(การกระจายสัญญาณ)

Add Number 
(เพ่ิมหมายเลข)

Add Number 
(เพ่ิมหมายเลข)

สงขอความโทรสารเดียว
กันไปยังหมายเลขโทรส
ารมากกวาหน่ึงหมายเลขAdd from 

Address book 
(เพ่ิมจากสมุดท่ีอยู)

Search in 
Address book 
(คนหาในสมุดท่ีอยู)

Delayed Fax 
(การชะลอการสงโทรสาร)

Delayed Fax 
(การชะลอการสงโท
รสาร)

On (เปด)

Off (ปด)*

ตั้งคาเวลาของวันท่ีจะส
งโทรสารท่ีชะลอการสง

Set Time 
(ตั้งคาเวลา)

—

Real Time TX 
(การสงสัญญาณแบบ
ทันที)

— On (เปด)

Off (ปด)*

สงโทรสารโดยไมใชหน
วยความจํา

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ตัวเลือก คําอธิบาย ดูที่หนา

 คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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Options (ตัวเลือก)

(ตอ)

Coverpage Setup 
(การตัง้คาหนาปก)

Coverpage Setup 
(การตัง้คาหนาปก)

On (เปด)

Off (ปด)*

สงหนาปกท่ีคุณตั้งโปรแ
กรมโดยอัตโนมัติ

ดูท่ี

Coverpage 
Message 
(ขอความหนาปก)

1.Comment Off 
(1.ปดขอคิดเห็น)

2.Please Call 
(2.โปรดติดตอ)

3.Urgent 
(3.เรงดวน)

4.Confidential 
(4.ขอมูลลับ)

5.

6.

Total Pages 
(จํานวนหนารวม)

—

Overseas Mode 
(โหมดการสงโทรสาร
ไปยังตางประเทศ)

— On (เปด)

Off (ปด)*

ถาคุณประสบปญหาในก
ารสงโทรสารในตางประ
เทศ ตั้งคาน้ีเปน On 
(เปด)

Glass Scan Size 
(ขนาดสแกนบนกระจก)

— Letter  

A4*

Legal/Folio

(MFC-L8850CDW และ 
MFC-L9550CDW)

เพ่ือสงโทรสารเอกสารข
นาด Letter, Legal หรือ 
Folio 
คุณจะตองเปลี่ยนการตั้ง
คาขนาดกระจกสแกน

43

Set New Default 
(ตัง้เปนคาเร่ิมตนใหม)

— Fax Resolution 
(ความละเอียดโทรสาร)

Contrast 
(ความคมชัด)

Glass Scan Size 
(ขนาดกระจกสแกน)

Real Time TX 
(การสงสญัญาณแบบทันที)

Coverpage Setup 
(การตัง้คาหนาปก)

Overseas Mode 
(โหมดการสงโทรสารไ
ปยังตางประเทศ)

(ตวัเลอืก)

Yes (ใช)

No (ไม)

บันทึกการตั้งคาโทรสาร
ของคุณเปนการตั้งคาเร่ิ
มตน

ดูท่ี

Factory Reset 
(ตัง้คาใหมเปนคาจา
กโรงงาน)

— Yes (ใช)

No (ไม)

คืนคาการตั้งคาโทรสาร
ท้ังหมดท่ีคุณเปลี่ยนแป
ลงใหเปนคาเร่ิมตนจากโ
รงงาน

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ตัวเลือก คําอธิบาย ดูที่หนา

 คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช

คาท่ีตัง้จากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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C

Save as 
Shortcut 
(บันทึกเปนทางลัด)

— — Address (ท่ีอยู)

Fax Resolution 
(ความละเอียดโทรสาร)

2-sided Fax 
(โทรสาร 2 ดาน)

(MFC-L8850CDW และ 
MFC-L9550CDW)

Contrast 
(ความคมชัด)

Broadcasting 
(การกระจายสญัญาณ)

Real Time TX 
(การสงสญัญาณแบบทันที)

Coverpage Setup 
(การตัง้คาหนาปก)

Overseas Mode 
(โหมดการสงโทรสารไ
ปยังตางประเทศ)

Glass Scan Size 
(ขนาดกระจกสแกน)

ลงทะเบียนการตั้งคาปจ
จุบันเปนทางลัด

ดูท่ี

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ตัวเลือก คําอธิบาย ดูที่หนา

 คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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 โทรสาร (เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกตั้งเปนเปด) C

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ตัวเลือก คําอธิบาย ดูที่หนา

Sending Faxes 
(การสงโทรสาร)

ดท่ีู โทรสาร (เมือ่การเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกตั้งเปนปด) uu หนา 198

Received Faxes 
(โทรสารที่ไดรับ)

Print/Delete 
(พิมพ/ลบ)

Print All(New 
Faxes) (พิมพ 
(โทรสารใหม) 
ท้ังหมด)

— พิมพโทรสารใหมที่ไดรับ 52

Print All(Old 
Faxes) (พิมพ 
(โทรสารเกา) 
ท้ังหมด)

— พิมพโทรสารเกาท่ีไดรับ

Delete All(New 
Faxes) (ลบ 
(โทรสารใหม) 
ท้ังหมด)

— ลบโทรสารใหมท่ีไดรับ

Delete All(Old 
Faxes) (ลบ 
(โทรสารเกา) 
ท้ังหมด)

— ลบโทรสารเกาท่ีไดรับ

Address Book 
(สมุดท่ีอยู)

ดท่ีู โทรสาร (เมือ่การเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกตั้งเปนปด) uu หนา 198

Call History 
(ประวัติการโทร)

ดท่ีู โทรสาร (เมือ่การเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกตั้งเปนปด) uu หนา 198

 คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช

คาท่ีตัง้จากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู

Fax
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C

 สําเนา C

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ตัวเลือก คําอธิบาย ดูที่หนา

Mono Start 
(เร่ิมพิมพขาวดํา)

— — — ทําสําเนาขาวดํา —

Colour Start 
(เร่ิมพิมพสี)

— — — ทําสําเนาสี

Receipt 
(ใบเสร็จรับเงนิ)

Normal (ปกต)ิ

2in1(ID)  

2in1  

2-sided(12) 
(2 ดาน(12))

2-sided(22) 
(2 ดาน(22))

(MFC-L8850CDW และ 
MFC-L9550CDW)

Paper Save 
(การประหยดักระดาษ)

— — — เลือกการตั้งคาท่ีตองการจากร
ายการท่ีตั้งคาไวลวงหนา

65

Options 
(ตัวเลือก)

Quality (คุณภาพ) — Auto (อัตโนมัติ)*

Text (ขอความ)

Photo (ภาพถาย)

Receipt 
(ใบเสร็จรับเงิน)

(เมื่อคุณเลือก 
2in1(ID) ใน Page 
Layout (โครงหนา))

Auto (อัตโนมัติ)*

Lighter (สวางขึ้น)

เลือกความละเอียดสําเนาสําห
รับประเภทเอกสารของคุณ

ดูท่ี

Enlarge/Reduce 
(ขยาย/ยอ)

100%* — —

Enlarge 
(ขยาย)

200%

141% A5A4 
(141% A5A4)

104% EXELTR 
(104% EXELTR)

เลือกอัตราสวนการขยายสําหรั
บสําเนาถัดไป

 คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู

Copy
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Options 
(ตัวเลือก)

(ตอ)

Enlarge/Reduce 
(ขยาย/ยอ)

(ตอ)

Reduce (ยอ) 97% LTR 
(97% LTRA4)

94% A4 
(94% A4LTR)

91% Full Page 
(91% เต็มหนา)

85% LTR 
(85% LTREXE)

83% LGL 
(83% LGLA4)

78% LGL 
(78% LGLLTR)

70% A4 
(70% A4A5)

50%

เลือกอัตราสวนการยอสําหรับสํา
เนาถัดไป

ดูท่ี

Enlarge/Reduce 
(ขยาย/ยอ)

(ตอ)

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

— คุณสามารถเลือกอัตราสวนกา
รยอหรือการขยายสําหรับสําเน
าฉบับถัดไปได

Density 
(ความเขม)

—  ปรับความเขมของสําเนา

เมื่อคุณเลือก 2in1(ID) 
จากรายการที่ตั้งคาไวลวงหนา 
การตั้งคาเร่ิมตนคือ +1

Contrast 
(ความคมชัด)

—  ปรับความคมชัดของสําเนา

Stack/Sort 
(ซอน/เรียง)

— Stack (ซอน)*

Sort (เรียง)

เลือกวาจะจัดเรียงหรือกองซอ
นสําเนาแบบหลายชุด

Page Layout 
(โครงหนา)

— Off(1in1) 
(ปด(1in1))*

2in1(P)

2in1(L)

2in1(ID)

4in1(P)

4in1(L)

ทําสาํเนาบตัรประจาํตวัแบบ N in 1 
(การจดัหนากระดาษในหนาเดยีว) 
และ 2 in 1

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ตัวเลือก คําอธิบาย ดูที่หนา

 คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู

-2

-1

0

+1

+2

*

-2

-1

0

+1

+2

*
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Options 
(ตัวเลือก)

(ตอ)

Colour Adjust 
(ปรับสี)

Red (สีแดง)  ปรับสีแดง สําหรับสําเนา ดูท่ี

Green 
(สีเขียว)

 ปรับสีเขียว สําหรับสําเนา

Blue 
(สีนํ้าเงิน)

 ปรับสีนํ้าเงิน สําหรับสําเนา

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ตัวเลือก คําอธิบาย ดูที่หนา

 คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู

-2

-1

0

+1

+2

*

-2

-1

0

+1

+2

*

-2

-1

0

+1

+2

*
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Options 
(ตัวเลือก)

(ตอ)

2-sided Copy 
(สําเนา 2 ดาน)

(MFC-L8600CDW)

— Off (ปด)*

1-sided2-sided 
Long Edge Flip 
(1 ดาน2 ดาน 
พลิกตามขอบดานยาว) 

1-sided2-sided 
Short Edge Flip 
(1 ดาน2 ดาน 
พลิกตามขอบดานส้ัน) 

เปดการใชงานหรือปดการใชง
านการทําสําเนาแบบ 2 ดาน 
และเลือกดานยาวหรือดานสั้น

ดูท่ี

2-sided Copy 
(สาํเนา 2 ดาน)

(MFC-L8850CDW และ 
MFC-L9550CDW)

— Off (ปด)*

2-sided2-sided 
(2 ดาน2 ดาน) 

1-sided2-sided 
Long Edge Flip 
(1 ดาน2 ดาน 
พลกิตามขอบดานยาว)

2-sided1-sided 
Long Edge Flip 
(2 ดาน1 ดาน 
พลกิตามขอบดานยาว)

1-sided2-sided 
Short Edge Flip 
(1 ดาน2 ดาน 
พลกิตามขอบดานสัน้) 

2-sided1-sided 
Short Edge Flip 
(2 ดาน1 ดาน 
พลกิตามขอบดานสัน้) 

2-sided Copy Page 
Layout 
(โครงหนาสาํเนา 2 ดาน)

(MFC-L8850CDW และ 
MFC-L9550CDW)

— LongEdge 
LongEdge 
(ขอบดานยาว 
ขอบดานยาว)*

LongEdge 
ShortEdge 
(ขอบดานยาว 
ขอบดานสั้น)

ShortEdge 
LongEdge 
(ขอบดานสั้น 
ขอบดานยาว)

ShortEdge 
ShortEdge 
(ขอบดานสั้น 
ขอบดานสั้น)

เลอืกตวัเลอืกโครงหนาเมือ่คณุทํา
สาํเนาแบบ N in 1 
(การจดัหนากระดาษในหนาเดยีว) 
2 ดาน จากเอกสาร 2 ดาน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ตัวเลือก คําอธิบาย ดูที่หนา

 คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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Options 
(ตัวเลือก)

(ตอ)

Tray Use 
(การใชถาด)

— Tray#1 Only 
(ถาดท่ี#1 เทาน้ัน)

Tray#2 Only 
(ถาดท่ี#2 เทาน้ัน)

MP Only (MP เทาน้ัน)

MP>T1>T2  *

MP>T2>T1

T1>T2>MP

T2>T1>MP

(Tray#2 Only 
(ถาด#2 เทาน้ัน) และ 
T2 (T2) 
จะปรากฏข้ึนเฉพาะเมือ่
มกีารตดิตัง้ถาดท่ี 2 
เทาน้ัน)

เลือกถาดท่ีจะใชสําหรับโหมด
สําเนา

ดูท่ี

Remove Background 
Colour 
(ลบสีพ ืนหลัง)

— Off (ปด)* เปลี่ยนแปลงปริมาณสีพ้ืนหลัง
ท่ีถูกนําออกLow (ต่ํา)

Medium (ปานกลาง)

High (สูง)

Save as 
Shortcut 
(บันทึกเปนทางลัด)

— Quality (คณุภาพ)

Enlarge/Reduce 
(ขยาย/ยอ)

Density (ความเขม)

Contrast (ความคมชดั)

Stack/Sort (ซอน/เรียง)

Page Layout (โครงหนา)

Red (สแีดง)

Green (สเีขียว)

Blue (สนํ้ีาเงิน)

2-sided Copy 
(สําเนา 2 ดาน)

2-sided Copy Page 
Layout 
(โครงหนาสาํเนา 2 ดาน)

(MFC-L8850CDW และ 
MFC-L9550CDW)

Tray Use (การใชถาด)

Remove Background 
Colour 
(ลบสพ้ืีนหลงั)

เพ่ิมการตัง้คาปจจุบันเปนทางลดั

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ตัวเลือก คําอธิบาย ดูที่หนา

 คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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 สแกน C

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ตัวเลอืก คําอธิบาย ดูที่หนา

to OCR 
(ไปยัง OCR)

(เลือกเครื่องพีซ)ี Options 
(ตัวเลือก)

ดูท่ี ตัวเลือก (ไปยัง OCR) uu หนา 211 ดูท่ี

Save as 
Shortcut 
(บนัทกึเปนทางลัด)

(เลือกเครื่องพีซี) เพ่ิมการตัง้คาปจจบุนัเปนทางลดั

Start 
(เร่ิมตน)

— เร่ิมตนการสแกน

to File 
(ไปยังไฟล)

(เลือกเครื่องพีซ)ี Options 
(ตัวเลือก)

ดูท่ี ตัวเลือก (ไปยังไฟล ไปยังภาพ หรือไปยังอีเมล) 
uu หนา 212

Save as 
Shortcut 
(บนัทกึเปนทางลัด)

(เลือกเครื่องพีซี) เพ่ิมการตัง้คาปจจบุนัเปนทางลดั

Start 
(เร่ิมตน)

— เร่ิมตนการสแกน

to Image 
(ไปยังภาพ)

(เลือกเครื่องพีซ)ี Options 
(ตัวเลือก)

ดูท่ี ตัวเลือก (ไปยังไฟล ไปยังภาพ หรือไปยังอีเมล) 
uu หนา 212

Save as 
Shortcut 
(บนัทกึเปนทางลัด)

(เลือกเครื่องพีซี) เพ่ิมการตั้งคาปจจุบันเปนทา
งลัด

Start 
(เร่ิมตน)

— เร่ิมตนการสแกน

to USB 
(ไปยัง USB)

Options 
(ตัวเลือก)

ดท่ีู ตัวเลือก (ไปยัง USB) uu หนา 213

Save as 
Shortcut 
(บนัทึกเปนทางลดั)

— 2-sided Scan (สแกน 2 ดาน)

(MFC-L8850CDW และ 
MFC-L9550CDW)

Scan Type (ประเภทสแกน)

Resolution (ความละเอียด)

File Type (ประเภทไฟล)

Glass Scan Size 
(ขนาดกระจกสแกน)

File Name (ช่ือไฟล)

File Size (ขนาดไฟล)

Remove Background 
Colour (ลบสพ้ืีนหลงั)

เพ่ิมการตัง้คาปจจบุนัเปนทางลดั

Start (เร่ิมตน) — — เร่ิมตนการสแกน

 คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผู ใช

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู

Scan
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to E-mail 
(ไปยังอีเมล)

(เลือกเครื่องพีซ)ี Options 
(ตัวเลือก)

ดท่ีู ตัวเลือก (ไปยังไฟล ไปยังภาพ หรือไปยังอีเมล) 
uu หนา 212

ดูท่ี

Save as 
Shortcut 
(บนัทกึเปนทางลัด)

(เลือกเครื่องพีซี) เพ่ิมการตัง้คาปจจบุนัเปนทางลดั

Start 
(เร่ิมตน)

— เร่ิมตนการสแกน

to E-mail 
Server 
(ไปยังเซิรฟเวอรอเีมล)

(MFC-L8600CDW 
รองรบัเฉพาะหลงัจากด
าวนโหลด IFAX 
แลวเทาน ัน)

Address Book 
(สมุดท่ีอยู)

— — เลอืกทีอ่ยูของผูรับจากสมดุทีอ่ยู

Manual 
(ดวยตนเอง)

— — ใสท่ีอยูผูรับดวยตนเอง

OK (ตกลง) Options 
(ตัวเลือก)

ดท่ีู ตัวเลือก (ไปยังเซิรฟเวอรอีเมล) uu หนา 216

Save as 
Shortcut 
(บนัทกึเปนทางลัด)

Address (ท่ีอยู)

2-sided Scan (สแกน 2 ดาน)

(MFC-L8850CDW และ 
MFC-L9550CDW)

Scan Type (ประเภทสแกน)

Resolution (ความละเอยีด)

File Type (ประเภทไฟล)

Glass Scan Size 
(ขนาดกระจกสแกน)

File Size (ขนาดไฟล)

เพ่ิมการตัง้คาปจจบุนัเปนทางลดั

Start 
(เร่ิมตน)

— เร่ิมตนการสแกน

to FTP/SFTP 
(ไปยัง FTP/SFTP)

(ช่ือโพรไฟล) Options 
(ตัวเลือก)

ดท่ีู ตัวเลือก (ไปยัง FTP/SFTP และเครือขาย) uu หนา 218

Save as 
Shortcut 
(บนัทกึเปนทางลัด)

(ช่ือโพรไฟล) เพ่ิมการตัง้คาปจจบุนัเปนทางลดั

Start 
(เร่ิมตน)

— เร่ิมตนการสแกน

to Network 
(ไปยังเครือขาย)

(ช่ือโพรไฟล) Options 
(ตัวเลือก)

ดท่ีู ตัวเลือก (ไปยัง FTP/SFTP และเครือขาย) uu หนา 218

Save as 
Shortcut 
(บนัทกึเปนทางลัด)

(ช่ือโพรไฟล) เพ่ิมการตัง้คาปจจบุนัเปนทางลดั

Start 
(เร่ิมตน)

— เร่ิมตนการสแกน

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ตัวเลอืก คําอธิบาย ดูที่หนา

 คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผู ใช

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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WS Scan 
(สแกน WS)

(ปรากฏขึน้ถาคุ
ณตดิตั้งไดรเวอร
สแกนเนอรสําหรั
บเคร่ืองท่ีเช่ือมต
อเครือขายผานบ
ริการเว็บ)

Scan (สแกน) — — สแกนขอมูลโดยใชโพรโตคอ
ลเว็บเซอรวิส

ดูท่ี

Scan for 
E-mail 
(สแกนสาํหรับอีเมล)

— —

Scan for Fax 
(สแกนสาํหรับโทรสาร)

— —

Scan for 
Print 
(สแกนสาํหรับพิมพ)

— —

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ตัวเลอืก คําอธิบาย ดูที่หนา

 คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผู ใช

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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ตัวเลือก (ไปยัง OCR) C

ระดับ 1 ระดับ 2 ตัวเลือก คําอธิบาย ดูที่หนา

Options 
(ตัวเลือก)

2-sided Scan (สแกน 2 ดาน)

(MFC-L8850CDW และ 
MFC-L9550CDW)

Off (ปด)*

2-sided Scan: Long Edge 
(สแกน 2 ดาน: ตามขอบดานยาว)

2-sided Scan: Short Edge 
(สแกน 2 ดาน: ตามขอบดานส้ัน)

เลือกโหมดการสแกน 2 ดาน ดูท่ี

Scan Settings 
(การตั้งคาการสแกน)

Set at Device 
(ตั้งคาท่ีอุปกรณ)

Set from Computer 
(ต้ังคาจากคอมพิวเตอร)*

หากตองการเปลี่ยนการตั้งค
าโดยใชจอสัมผัส เลือก 
Set at Device 
(ตั้งคาท่ีอุปกรณ)

Scan Type (ประเภทสแกน)

(ปรากฏขึ้นเมือ่ตั้งคา Scan 
Settings (การตั้งคาการสแกน) 
เปน Set at Device 
(ตั้งคาท่ีอุปกรณ))

Colour (สี)

Grey (สีเทา)

Black and White (ขาวดํา)*

เลือกชนิดการสแกนสําหรับเ
อกสารของคุณ

Resolution (ความละเอียด)

(ปรากฏขึ้นเมือ่ตั้งคา Scan 
Settings (การตั้งคาการสแกน) 
เปน Set at Device 
(ตั้งคาท่ีอุปกรณ))

100 dpi

200 dpi  *

300 dpi

600 dpi

เลือกความละเอียดการสแก
นสําหรับเอกสารของคุณ

File Type (ประเภทไฟล)

(ปรากฏขึ้นเมือ่ตั้งคา Scan 
Settings (การตั้งคาการสแกน) 
เปน Set at Device 
(ตั้งคาท่ีอุปกรณ))

Text (ขอความ)*

HTML

RTF

เลือกรูปแบบไฟลสําหรับเอ
กสารของคุณ

Scan Size (ขนาดสแกน)

(ปรากฏขึ้นเมือ่ตั้งคา Scan 
Settings (การตั้งคาการสแกน) 
เปน Set at Device 
(ตั้งคาท่ีอุปกรณ))

A4*

Letter  

Legal

เลือกขนาดการสแกนสําหรั
บเอกสารของคุณ

คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมเีคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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ตัวเลือก (ไปยังไฟล ไปยังภาพ หรือไปยังอเีมล) C

ระดับ 1 ระดับ 2 ตัวเลือก คําอธิบาย ดูที่หนา

Options 
(ตัวเลือก)

2-sided Scan (สแกน 2 ดาน)

(MFC-L8850CDW และ 
MFC-L9550CDW)

Off (ปด)*

2-sided Scan: Long Edge 
(สแกน 2 ดาน: ตามขอบดานยาว)

2-sided Scan: Short Edge 
(สแกน 2 ดาน: ตามขอบดานสัน้)

เลือกโหมดการสแกน 2 ดาน ดูท่ี

Scan Settings 
(การตั้งคาการสแกน)

Set at Device (ตัง้คาท่ีอปุกรณ)

Set from Computer 
(ต้ังคาจากคอมพิวเตอร)*

หากตองการเปลี่ยนการตั้งค
าโดยใชจอสัมผัส เลือก 
Set at Device 
(ตั้งคาท่ีอุปกรณ)

Scan Type (ประเภทสแกน)

(ปรากฏขึ้นเมือ่ตั้งคา Scan 
Settings (การตั้งคาการสแกน) 
เปน Set at Device 
(ตั้งคาท่ีอุปกรณ))

Colour (สี)*

Grey (สีเทา)

Black and White (ขาวดํา)

เลือกชนิดการสแกนสําหรับเ
อกสารของคุณ

Resolution (ความละเอียด)

(ปรากฏขึ้นเมือ่ตั้งคา Scan 
Settings (การตั้งคาการสแกน) 
เปน Set at Device 
(ตั้งคาท่ีอุปกรณ))

100 dpi

200 dpi  *

300 dpi

600 dpi

เลือกความละเอียดการสแก
นสําหรับเอกสารของคุณ

File Type (ประเภทไฟล)

(ปรากฏขึ้นเมือ่ตั้งคา Scan 
Settings (การตั้งคาการสแกน) 
เปน Set at Device 
(ตั้งคาท่ีอุปกรณ))

(เมื่อคุณเลือก Colour (สี) หรือ 
Grey (สีเทา) ใน Scan Type 
(ประเภทสแกน))

PDF  *

JPEG

(เมื่อคุณเลือก Black and 
White (ขาวดํา) ใน Scan Type 
(ประเภทสแกน))

PDF  *

TIFF

เลือกรูปแบบไฟลสําหรับเอก
สารของคุณ

Scan Size (ขนาดสแกน)

(ปรากฏขึ้นเมือ่ตั้งคา Scan 
Settings (การตั้งคาการสแกน) 
เปน Set at Device 
(ตั้งคาท่ีอุปกรณ))

A4*

Letter  

Legal

เลือกขนาดการสแกนสําหรับ
เอกสารของคุณ

Remove Background 
Colour (ลบสีพ้ืนหลัง)

(ปรากฏขึ้นเมือ่ตั้งคา Scan 
Settings (การตั้งคาการสแกน) 
เปน Set at Device 
(ตั้งคาท่ีอุปกรณ))

Off (ปด)*

Low (ต่ํา)

Medium (ปานกลาง)

High (สูง)

เปลี่ยนแปลงปริมาณสีพ้ืนห
ลังท่ีถูกนําออก

ฟงกช่ันน้ีใชไมไดกับการสแ
กนแบบขาวดํา

คูมือซอฟตแวร และคูมอืเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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C

ตัวเลือก (ไปยัง USB) C

ระดับ 1 ระดับ 2 ตัวเลือก คําอธิบาย ดูที่หนา

Options 
(ตัวเลือก)

2-sided Scan (สแกน 2 ดาน)

(MFC-L8850CDW และ 
MFC-L9550CDW)

Off (ปด)*

2-sided Scan: Long Edge 
(สแกน 2 ดาน: ตามขอบดานยาว)

2-sided Scan: Short Edge 
(สแกน 2 ดาน: ตามขอบดานสัน้)

เลือกโหมดการสแกน 2 ดาน ดูท่ี

Scan Type (ประเภทสแกน) Colour (สี)*

Grey (สีเทา)

Black and White (ขาวดํา)

เลือกชนิดการสแกนสําหรับเ
อกสารของคุณ

Resolution (ความละเอียด) (เมื่อคุณเลือก Colour (สี) ใน 
Scan Type (ประเภทสแกน))

100 dpi

200 dpi  *

300 dpi

600 dpi

Auto (อัตโนมัติ)

(เมื่อคุณเลือก Grey (สีเทา) ใน 
Scan Type (ประเภทสแกน))

100 dpi

200 dpi  *

300 dpi

Auto (อัตโนมัติ)

(เมื่อคุณเลือก Black and 
White (ขาวดํา) ใน Scan Type 
(ประเภทสแกน))

200 dpi  *

300 dpi

200x100

เลือกความละเอียดการสแก
นสําหรับเอกสารของคุณ

 คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผู ใช

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมเีคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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Options 
(ตัวเลือก)

(ตอ)

File Type (ประเภทไฟล) (เมื่อคุณเลือก Colour (สี) หรือ 
Grey (สีเทา) ใน Scan Type 
(ประเภทสแกน))

PDF  *

JPEG

PDF/A

Secure PDF (PDF 
แบบมีการรักษาความปลอดภัย)

Signed PDF (PDF แบบลงช่ือ)

XPS

(เมื่อคุณเลือก Black and 
White (ขาวดํา) ใน Scan Type 
(ประเภทสแกน))

PDF  *

PDF/A

Secure PDF (PDF 
แบบมีการรักษาความปลอดภัย)

Signed PDF (PDF แบบลงช่ือ)

TIFF

เลือกรูปแบบไฟลสําหรับเอก
สารของคุณ

ดูท่ี

Glass Scan Size 
(ขนาดสแกนบนกระจก)

A4*

Letter  

Legal/Folio

(MFC-L8850CDW และ MFC-L9550CDW)

หากตองการสแกนเอกสารขน
าด Letter, Legal หรือ Folio 
คณุตองเปลีย่นการตัง้คาขนา
ดกระจกสแกน

File Name (ช่ือไฟล) XXXXXX
(วันท่ีและป)

ปอนช่ือไฟลของขอมลูทีส่แกน

File Size (ขนาดไฟล) Small (เล็ก)

Medium (ปานกลาง)*

Large (ใหญ)

เลือกขนาดไฟลสําหรับการ
สแกนสี หรือขาวดํา

Remove Background 
Colour (ลบสีพ้ืนหลัง)

Off (ปด)*

Low (ต่ํา)

Medium (ปานกลาง)

High (สูง)

เปลี่ยนแปลงปริมาณสีพ้ืนห
ลังท่ีถูกนําออก

ระดับ 1 ระดับ 2 ตัวเลือก คําอธิบาย ดูที่หนา

 คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผู ใช

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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C

Options 
(ตัวเลือก)

(ตอ)

Set New Default 
(ตั้งเปนคาเร่ิมตนใหม)

2-sided Scan (สแกน 2 ดาน)

(MFC-L8850CDW และ 
MFC-L9550CDW)

Scan Type (ประเภทสแกน)

Resolution (ความละเอียด)

File Type (ประเภทไฟล)

Glass Scan Size 
(ขนาดกระจกสแกน)

File Size (ขนาดไฟล)

Remove Background Colour 
(ลบสพ้ืีนหลงั)

บันทึกการตั้งคาการสแกนข
องคุณเปนการตั้งคาเร่ิมตน

ดูท่ี

Factory Reset 
(ตั้งคาใหมเปนคาจากโรงงาน)

Yes (ใช)

No (ไม)

คืนคาการตั้งคาการสแกนท้ัง
หมดท่ีคุณเปลี่ยนแปลงใหเ
ปนคาเร่ิมตนจากโรงงาน

ระดับ 1 ระดับ 2 ตัวเลือก คําอธิบาย ดูที่หนา

 คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผู ใช

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมเีคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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ตัวเลือก (ไปยังเซิรฟเวอรอีเมล) C

ระดับ 1 ระดับ 2 ตัวเลือก คําอธิบาย ดูที่หนา

Options 
(ตัวเลือก)

2-sided Scan (สแกน 2 ดาน)

(MFC-L8850CDW และ 
MFC-L9550CDW)

Off (ปด)*

2-sided Scan: Long Edge 
(สแกน 2 ดาน: ตามขอบดานยาว)

2-sided Scan: Short Edge 
(สแกน 2 ดาน: ตามขอบดานสัน้)

เลือกโหมดการสแกน 2 ดาน ดูท่ี

Scan Type (ประเภทสแกน) Colour (สี)*

Grey (สีเทา)

Black and White (ขาวดํา)

เลือกชนิดการสแกนสําหรับเ
อกสารของคุณ

Resolution (ความละเอียด) (เมื่อคุณเลือก Colour (สี) ใน 
Scan Type (ประเภทสแกน))

100 dpi

200 dpi  *

300 dpi

600 dpi

Auto (อัตโนมัติ)

(เมื่อคุณเลือก Grey (สีเทา) ใน 
Scan Type (ประเภทสแกน))

100 dpi

200 dpi  *

300 dpi

Auto (อัตโนมัติ)

(เมื่อคุณเลือก Black and 
White (ขาวดํา) ใน Scan Type 
(ประเภทสแกน))

200 dpi  *

300 dpi

200x100

เลือกความละเอียดการสแก
นสําหรับเอกสารของคุณ

 คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผู ใช

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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C

Options 
(ตัวเลือก)

(ตอ)

File Type (ประเภทไฟล) (เมื่อคุณเลือก Colour (สี) หรือ 
Grey (สีเทา) ใน Scan Type 
(ประเภทสแกน))

PDF  *

JPEG

PDF/A

Secure PDF (PDF 
แบบมีการรักษาความปลอดภัย)

Signed PDF (PDF แบบลงช่ือ)

XPS

(เมื่อคุณเลือก Black and 
White (ขาวดํา) ใน Scan Type 
(ประเภทสแกน))

PDF  *

PDF/A

Secure PDF (PDF 
แบบมีการรักษาความปลอดภัย)

Signed PDF (PDF แบบลงช่ือ)

TIFF

เลือกรูปแบบไฟลสําหรับเอก
สารของคุณ

ดูท่ี

Glass Scan Size 
(ขนาดสแกนบนกระจก)

A4*

Letter  

Legal/Folio

(MFC-L8850CDW และ MFC-L9550CDW)

หากตองการสแกนเอกสารขน
าด Letter, Legal หรือ Folio 
คุณตองเปลีย่นการตัง้คาขนา
ดกระจกสแกน

File Size (ขนาดไฟล) Small (เล็ก)

Medium (ปานกลาง)*

Large (ใหญ)

เลือกขนาดไฟลสําหรับการส
แกนสี หรือขาวดํา

Set New Default 
(ตั้งเปนคาเร่ิมตนใหม)

2-sided Scan (สแกน 2 ดาน)

(MFC-L8850CDW และ 
MFC-L9550CDW)

Scan Type (ประเภทสแกน)

Resolution (ความละเอียด)

File Type (ประเภทไฟล)

Glass Scan Size 
(ขนาดกระจกสแกน)

File Size (ขนาดไฟล)

บันทึกการตั้งคาการสแกนข
องคุณเปนการตั้งคาเร่ิมตน

Factory Reset 
(ตั้งคาใหมเปนคาจากโรงงาน)

Yes (ใช)

No (ไม)

คืนคาการตั้งคาการสแกนท้ัง
หมดท่ีคุณเปลี่ยนแปลงใหเ
ปนคาเร่ิมตนจากโรงงาน

ระดับ 1 ระดับ 2 ตัวเลือก คําอธิบาย ดูที่หนา

 คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผู ใช

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมเีคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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ตัวเลือก (ไปยัง FTP/SFTP และเครือขาย) C

ระดับ 1 ระดับ 2 ตัวเลือก คําอธิบาย ดูที่หนา

Options 
(ตัวเลือก)

2-sided Scan (สแกน 2 ดาน)

(MFC-L8850CDW และ 
MFC-L9550CDW)

Off (ปด)*

2-sided Scan: Long Edge 
(สแกน 2 ดาน: ตามขอบดานยาว)

2-sided Scan: Short Edge 
(สแกน 2 ดาน: ตามขอบดานสัน้)

เลือกโหมดการสแกน 2 ดาน ดูท่ี

Scan Type (ประเภทสแกน) Colour (สี)*

Grey (สีเทา)

Black and White (ขาวดํา)

เลือกชนิดการสแกนสําหรับเ
อกสารของคุณ

Resolution (ความละเอียด) (เมื่อคุณเลือก Colour (สี) ใน 
Scan Type (ประเภทสแกน))

100 dpi  

200 dpi*

300 dpi

600 dpi

Auto (อัตโนมัติ)

(เมื่อคุณเลือก Grey (สีเทา) ใน 
Scan Type (ประเภทสแกน))

100 dpi  

200 dpi*

300 dpi

Auto (อัตโนมัติ)

(เมื่อคุณเลือก Black and 
White (ขาวดํา) ใน Scan Type 
(ประเภทสแกน))

200 dpi  *

300 dpi

200x100

เลือกความละเอียดการสแก
นและรูปแบบไฟลสําหรับเอ
กสารของคุณ

 คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผู ใช

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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C

Options 
(ตัวเลือก)

(ตอ)

File Type (ประเภทไฟล) (เมื่อคุณเลือก Colour (สี) หรือ 
Grey (สีเทา) ใน Scan Type 
(ประเภทสแกน))

PDF  *

JPEG

PDF/A

Secure PDF (PDF 
แบบมีการรักษาความปลอดภัย)

Signed PDF (PDF แบบลงช่ือ)

XPS

(เมื่อคุณเลือก Black and 
White (ขาวดํา) ใน Scan Type 
(ประเภทสแกน))

PDF  *

PDF/A

Secure PDF (PDF 
แบบมีการรักษาความปลอดภัย)

Signed PDF (PDF แบบลงช่ือ)

TIFF

เลือกความละเอียดการสแก
นและรูปแบบไฟลสําหรับเอ
กสารของคุณ

ดูท่ี

Glass Scan Size 
(ขนาดสแกนบนกระจก)

A4*

Letter  

Legal/Folio

(MFC-L8850CDW และ MFC-L9550CDW)

หากตองการสแกนเอกสารขน
าด Letter, Legal หรือ Folio 
คุณตองเปลีย่นการตัง้คาขนา
ดกระจกสแกน

File Name (ช่ือไฟล) BRNXXXXXXXXXXXX*

Estimate (ประมาณ)

Report (รายงาน)

Order sheet (เอกสารใบสั่ง)

Contract sheet (เอกสารสญัญา)

Check (เช็ค)

Receipt (ใบเสร็จรับเงิน)

<Manual> (<ดวยตนเอง>)

เลือกตั้งช่ือไฟลลวงหนา 
ถาคุณเลือก <Manual> 
(<ดวยตนเอง>) 
คุณสามารถตั้งช่ือไฟลไดตา
มตองการ 

“XXXXXXXXXXXX” คือ 
ท่ีอยู MAC/ท่ีอยูอีเทอรเน็ต 
ของเครื่องของคุณ

File Size (ขนาดไฟล) Small (เล็ก)

Medium (ปานกลาง)*

Large (ใหญ)

เลือกขนาดไฟลสําหรับการส
แกนสี หรือขาวดํา

Remove Background 
Colour (ลบสีพ้ืนหลัง)

Off (ปด)*

Low (ต่ํา)

Medium (ปานกลาง)

High (สูง)

เปลี่ยนแปลงปริมาณสีพ้ืนห
ลังท่ีถูกนําออก

User Name (ช่ือผูใช) — ปอนช่ือผูใช

ระดับ 1 ระดับ 2 ตัวเลือก คําอธิบาย ดูที่หนา

 คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผู ใช

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมเีคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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 ผงหมึก (โทนเนอร) C

 การตั้งคา Wi-Fi C

ระดับ 1 ระดับ 2 ตัวเลือก คําอธิบาย ดูที่หนา

Toner Life 
(อายกุารใชงานผงหมึก 
(โทนเนอร))

— — ดูอายุการใชงานผงหมึก (โทนเนอร) 
ท่ีเลือกโดยประมาณสําหรับแตละสี

ดูท่ี

Test Print 
(การทดสอบพิมพ)

— — พิมพหนากระดาษสําหรับการทดสอบพิมพ

Calibration 
(การปรับแตงคาของสี)

Calibrate 
(ปรับแตงคาของสี)

Yes (ใช)

No (ไม)

ปรับความเขมสี 
หรือตัง้คาใหมใหกับการปรับแตงคาของสีเปนกา
รตั้งคาจากโรงงาน

122

Reset (ตั้งคาใหม) Yes (ใช)

No (ไม)

Registration 
(การลงทะเบียน)

— Yes (ใช)

No (ไม)

ปรับตําแหนงพิมพของแตละสีโดยอัตโนมตัิ 123

 คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช

คาท่ีตัง้จากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู

ระดับ 1 ระดับ 2 ตัวเลือก คําอธิบาย ดูที่หนา

Setup Wizard 
(ตั้งคาวิซารด)

— — กําหนดคาเซิรฟเวอรการพิมพภายในของคุณ ดูท่ี

WPS/AOSS  — — กําหนดคาการตั้งคาเครือขายแบบไรสายไดงายด
ายโดยใชปุมกดเพียงปุมเดียว

WLAN Assistant 
(ตัวชวย WLAN)

— — การกําหนดการตั้งคา Wi-Fi โดยใชคอมพิวเตอร

 คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผู ใช

คาท่ีตัง้จากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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C

 ทางลดั C

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ตัวเลอืก คําอธิบาย ดูที่หนา

Add Shortcut 
(เพ ิมทางลัด)

Copy 
(สําเนา)

Receipt 
(ใบเสร็จรับเงิน)

ดูท่ี สําเนา 
uu หนา 203

เลือกการตั้งคาท่ีตองการจากรายก
ารท่ีตั้งคาไวลวงหนา

13

Normal (ปกติ)

2in1(ID)  

2in1 (2in1)

2-sided(12) 
(2 ดาน(12))

2-sided(22) 
(2 ดาน(22))

(MFC-L8850CDW และ 
MFC-L9550CDW)

Paper Save 
(การประหยัดกระดาษ)

Fax 
(โทรสาร)

Address (ท่ีอยู) — จัดเก็บหมายเลขโทรสาร 
คุณจึงสามารถโทรออกโดยกดปุม
ทางลัดน้ี

14

Fax Resolution 
(ความละเอียดโทรสาร)

Standard 
(มาตรฐาน)

Fine (ละเอียด)

S.Fine 
(ละเอียดพิเศษ)

Photo (ภาพถาย)

ตั้งคาความละเอียดสําหรับโทรสาร
สงออก

14

2-sided Fax 
(โทรสาร 2 ดาน)

(MFC-L8850CDW และ 
MFC-L9550CDW)

Off (ปด)

2-sided Scan: 
Long Edge 
(สแกน 2 ดาน: 
ตามขอบดานยาว) 

2-sided Scan: 
Short Edge 
(สแกน 2 ดาน: 
ตามขอบดานสั้น) 

เลอืกโหมดการสแกนโทรสาร 2 ดาน 14

Contrast 
(ความคมชัด)

Auto (อัตโนมตัิ)

Light (สวาง)

Dark (มืด)

เปลี่ยนความสวางหรือความมดืขอ
งโทรสารท่ีคุณสง

14

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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Add Shortcut 
(เพ ิมทางลัด)

(ตอ)

Fax 
(โทรสาร)

(ตอ)

Broadcasting 
(การกระจายสัญญาณ)

Add Number 
(เพ่ิมหมายเลข)

(ตวัเลอืก)

Add Number 
(เพ่ิมหมายเลข)

Add from 
Address book 
(เพ่ิมจากสมดุท่ีอยู)

Search in 
Address book 
(คนหาในสมดุท่ีอยู)

คุณสามารถสงขอความโทรสารเดี
ยวกันไปยังหมายเลขโทรสารมาก
กวาหน่ึงหมายเลข

14

Real Time TX 
(การสงสญัญาณแบบทันที)

On (เปด)

Off (ปด)

สงโทรสารโดยไมใชหนวยความจํา 14

Coverpage Setup 
(การตั้งคาหนาปก)

Coverpage 
Setup 
(การตั้งคาหนาปก)

Coverpage 
Message 
(ขอความหนาปก)

Total Pages 
(จํานวนหนารวม)

สงหนาปกท่ีคุณตั้งโปรแกรมโดยอั
ตโนมัติ

14

Overseas Mode 
(โหมดการสงโทรสารไป
ยังตางประเทศ)

On (เปด)

Off (ปด)

ถาคุณประสบปญหาในการสงโทร
สารในตางประเทศ ตั้งคาน้ีเปน On 
(เปด)

14

Glass Scan Size 
(ขนาดสแกนบนกระจก)

Letter

A4

Legal/Folio

(MFC-L8850CDW และ 
MFC-L9550CDW)

ปรับพ้ืนท่ีการสแกนของกระจกสแ
กนเนอรตามขนาดเอกสาร

14

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ตัวเลอืก คําอธิบาย ดูที่หนา

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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C

Add Shortcut 
(เพ ิมทางลัด)

(ตอ)

Scan (สแกน) to File (ไปยังไฟล) (เลือกเครื่องพีซี) สแกนเอกสารขาวดําหรือเอกสารสี
ไปยังคอมพิวเตอรของคุณ

15

to OCR (ไปยัง OCR) (เลือกเครื่องพีซี) แปลงเอกสารขอความของคุณเปน
ไฟลขอความท่ีแกไขได

15

to Image (ไปยังภาพ) (เลือกเครื่องพีซี) สแกนภาพสี 
ไปยังแอพพลิเคช่ันกราฟคของคณุ

15

to USB (ไปยัง USB) 2-sided Scan 
(สแกน 2 ดาน) 

(MFC-L8850CDW และ 
MFC-L9550CDW)

Scan Type 
(ประเภทสแกน)

Resolution 
(ความละเอียด)

File Type 
(ประเภทไฟล)

Glass Scan Size 
(ขนาดกระจกสแกน)

File Name 
(ช่ือไฟล)

File Size 
(ขนาดไฟล)

Remove 
Background 
Colour 
(ลบสพ้ืีนหลัง) 

สแกนเอกสารไปยัง USB Flash 
Drive

15

to E-mail 
(ไปยังอีเมล)

(เลือกเครื่องพีซี) สแกนเอกสารขาวดําหรือเอกสารสี
ไปยังแอพพลิเคช่ันอีเมลของคุณ

15

to E-mail Server 
(ไปยังเซิรฟเวอรอีเมล)

(MFC-L8600CDW 
รองรับเฉพาะหลังจากดา
วนโหลด IFAX 
แลวเทาน้ัน)

Address (ท่ีอยู)

2-sided Scan 
(สแกน 2 ดาน) 

(MFC-L8850CDW และ 
MFC-L9550CDW)

Scan Type 
(ประเภทสแกน)

Resolution 
(ความละเอียด)

File Type 
(ประเภทไฟล)

Glass Scan Size 
(ขนาดกระจกสแกน)

File Size 
(ขนาดไฟล)

สแกนเอกสารขาวดําหรือเอกสารสี
ไปยังเซิรฟเวอรอีเมลของคุณ

15

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ตัวเลอืก คําอธิบาย ดูที่หนา

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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Add Shortcut 
(เพ่ิมทางลดั)

(ตอ)

Scan (สแกน)

(ตอ)

to Network 
(ไปยังเครือขาย)

(ช่ือโพรไฟล) สงขอมลูทีส่แกนไปยังเซริฟเวอร CIFS 
ในเครือขายทองถ่ินของคณุหรือบนอิน
เทอรเน็ต

15

to FTP/SFTP 
(ไปยัง FTP/SFTP)

(ช่ือโพรไฟล) สงขอมลูทีส่แกนผาน FTP หรือ SFTP 15

Web (เว็บ) Skydrive® — เช่ือมตอกบัเคร่ือง Brother 
เขากับบริการอินเทอรเน็ต

บริการผานเว็บอาจถกูเพ่ิม และ/หรือ 
ช่ือบริการอาจมกีารเปลีย่นแปลงโดย
ผูใหบริการไดภายหลงัจากท่ีเอกสาร
ฉบับน้ีไดรับการเผยแพร

เยี่ยมชม Brother Solutions Center 
เพ่ือดาวนโหลด 
คูมอืการเชือ่มตอกบัเว็บไซต ท่ี 
http://solutions.brother.com/

17

Box —

Picasa Web Albums™ —

Google Drive™ —

Flickr® —

Facebook —

Evernote® —

Dropbox —

Apps (แอพ) NoteScan — แอพอาจถูกเพ่ิมและ/หรือช่ือแอพ
อาจมีการเปล่ียนแปลงโดยผูใหบริ
การไดภายหลังจากท่ีเอกสารฉบับ
น้ีไดรับการเผยแพร

เยี่ยมชม Brother Solutions 
Center เพ่ือดาวนโหลด 
คูมือการเช่ือมตอกับเว็บไซต ท่ี 
http://solutions.brother.com/

18

Outline&Scan —

Outline&Copy —

 

(Select a 
Shortcut to 
Rename/Delete 
(เลอืกทางลดัเพื อเ
ปล ียนช ือ/ลบ))

(เลือกป ุมทางลัด) Edit Shortcut Name 
(แกไขชือ่ทางลัด)

— เปลี่ยนช่ือทางลัด 19

Delete (ลบ) — ลบทางลัด 19

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ตัวเลอืก คําอธิบาย ดูที่หนา

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู

http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
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C

เว็บ (หนาจอ More1) C

Apps (แอพ) (หนาจอ More1) C

ระดับ 1 ระดับ 2 ตัวเลือก คําอธิบาย ดูที่หนา

Skydrive® — — เช่ือมตอกับเคร่ือง Brother 
เขากับบริการอินเทอรเน็ต

ดูท่ี

Box — —

Picasa Web Albums™ — —

Google Drive™ — —

Flickr® — —

Facebook — —

Evernote® — —

Dropbox — —

 เยี่ยมชม Brother Solutions Center เพ่ือดาวนโหลด คูมอืการเชื อมตอกับเว็บไซต ท่ี 
http://solutions.brother.com/

คาท่ีตัง้จากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู

ระดับ 1 ระดับ 2 ตัวเลือก คําอธิบาย ดูที่หนา

NoteScan — — เช่ือมตอเครื่อง Brother ไปยังแอพ 
Brother ผานอินเทอรเน็ต

ดูท่ี

Outline&Scan — —

Outline&Copy — —

 เยี่ยมชม Brother Solutions Center เพ่ือดาวนโหลด คูมอืการเชื อมตอกับเว็บไซต ท่ี 
http://solutions.brother.com/

คาท่ีตัง้จากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู

http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
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USB (หนาจอ More2) C

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ตัวเลือก คําอธิบาย ดูที่หนา

Scan to USB 
(สแกนไปยงั USB)

ดูท่ี to USB (ไปยัง USB) uu หนา 208 ดูท่ี

Direct Print 
(การพิมพโดยตรง)

(เลือกไฟล) Print Settings 
(การตั งคาการพิมพ)

(จํานวนชดุพิมพ 
(001-999))

Paper Type 
(ชนิดของกระดาษ)

Thin (ชนดิบาง)

Plain Paper 
(กระดาษธรรมดา)*

Thick (ชนดิหนา)

Thicker 
(ชนดิหนาพเิศษ)

Recycled Paper 
(กระดาษรไีซเคิล)

Bond Paper 
(กระดาษปอนด)

Label (ฉลาก)

Envelope 
(ซองจดหมาย)

Env. Thin 
(ซอง ชนดิบาง)

Env. Thick 
(ซอง ชนดิหนา)

Glossy Paper 
(กระดาษเคลอืบมัน)

ตั้งคาประเภทสื่อการพิม
พเมื่อพิมพโดยตรงจาก 
USB Flash Drive

68

Paper Size 
(ขนาดกระดาษ)

A4*

Letter  

B5(JIS)

B5(ISO)

A5

A5(Long Edge) 
(A5(ตามขอบดานยาว))

A6

Executive

Legal

Folio

3"x5"

Com-10

Monarch

C5

DL

ตั้งคาขนาดกระดาษเมื่อ
พิมพโดยตรงจาก USB 
Flash Drive

68

 คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผู ใช

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู



ตารางการต้ังคาและคุณสมบัติ 

227

C

Direct Print 
(การพิมพโดยตรง)

(ตอ)

(เลือกไฟล)

(ตอ)

Print Settings 
(การตั งคาการพิมพ)

(จํานวนชดุพิมพ 
(001-999))

(ตอ)

Multiple Page 
(หลายหนา)

1in1  *

2in1

4in1

9in1

16in1

25in1

1 in 2x2 pages 
(1 in 2x2 หนา)

1 in 3x3 pages 
(1 in 3x3 หนา)

1 in 4x4 pages 
(1 in 4x4 หนา)

1 in 5x5 pages 
(1 in 5x5 หนา)

ต ังคาโครงหนากระดาษเม ือ
พิมพหลายหนาโดยตรงจาก 
USB Flash Drive

68

Orientation 
(การจัดวางหนา)

Portrait 
(แนวต้ัง)*

Landscape 
(แนวนอน)

ตั้งคาการจัดวางหนาเมื่
อพิมพโดยตรงจาก 
USB Flash Drive

68

2-sided 
(2 ดาน)

Off (ปด)*

Long Edge 
(ตามขอบดานยาว)

Short Edge 
(ตามขอบดานสัน้)

เลอืกรูปแบบการพิมพ 2 
ดานเม่ือพิมพโดยตรงจาก 
USB Flash Drive

68

Collate 
(เรียงชุด)

On (เปด)*

Off (ปด)

เปดการใชงานหรือปดก
ารใชงานการเก็บเรียงชุ
ดเมื่อพิมพโดยตรงจาก 
USB Flash Drive

68

Tray Use 
(การใชถาด)

Auto (อตัโนมติั)*

MP Only 
(MP เทานั น)

Tray#1 Only 
(ถาดที #1 เทานั น)

Tray#2 Only 
(ถาดที #2 เทานั น)

(Tray#2 Only 
(ถาดที  #2 เทานั น) 
จะปรากฏขึ นเฉพาะเม ือ
มกีารติดตั งถาดที  2 
เทานั น)

เลือกถาดท่ีจะใชสําหรับ
พิมพโดยตรงจาก USB 
Flash Drive0

68

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ตัวเลือก คําอธิบาย ดูที่หนา

 คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผู ใช

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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Direct Print 
(การพิมพโดยตรง)

(ตอ)

(เลือกไฟล)

(ตอ)

Print Settings 
(การตั งคาการพิมพ)

(จํานวนชดุพิมพ 
(001-999))

(ตอ)

Print 
Quality 
(คุณภาพการพิ
มพ)

Normal 
(ปกติ)*

Fine (ละเอียด)

ตั้งคาตัวเลือกคุณภาพก
ารพิมพเมื่อพิมพโดยตร
งจาก USB Flash Drive

68

PDF Option 
(ตัวเลือก PDF)

Document 
(เอกสาร)*

Document&Markup 
(เอกสารและการทําเครื 
องหมาย)

Document&Stamps 
(เอกสารและตราประทับ)

ตัง้คาการพิมพโดยตรงผาน 
USB 
วาจะใหพิมพขอคดิเห็น 
(การทาํเคร่ืองหมาย) 
หรือตราประทบัในไฟล 
PDF 
พรอมกับขอความหรือไม

68

Index Print 
(การพิมพดัชนี)

— — — พิมพหนาภาพยอ 68

DefaultSettings 
(การต ังคาเริ มตน)

Paper Type 
(ชนดิของกระดาษ)

— Thin (ชนดิบาง)

Plain Paper 
(กระดาษธรรมดา)*

Thick (ชนดิหนา)

Thicker 
(ชนดิหนาพเิศษ)

Recycled Paper 
(กระดาษรไีซเคิล)

Bond Paper 
(กระดาษปอนด)

Label (ฉลาก)

Envelope 
(ซองจดหมาย)

Env. Thin 
(ซอง ชนดิบาง)

Env. Thick 
(ซอง ชนดิหนา)

Glossy Paper 
(กระดาษเคลอืบมัน)

ตั้งคาประเภทสื่อท่ีเปน
คาเร่ิมตน 
เมื่อพิมพโดยตรงจาก 
USB Flash Drive

70

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ตัวเลือก คําอธิบาย ดูที่หนา

 คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผู ใช

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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C

Direct Print 
(การพิมพโดยตรง)

(ตอ)

DefaultSettings 
(การต ังคาเริ มตน)

(ตอ)

Paper Size 
(ขนาดกระดาษ)

— A4*

Letter  

B5(JIS)

B5(ISO)

A5

A5(Long Edge) 
(A5(ตามขอบดานยาว))

A6

Executive

Legal

Folio

3"x5"

Com-10

Monarch

C5

DL

ตั้งคาขนาดกระดาษท่ีเ
ปนคาเร่ิมตนเมื่อพิมพโ
ดยตรงจาก USB Flash 
Drive

70

Multiple Page 
(หลายหนา)

— 1in1  *

2in1

4in1

9in1

16in1

25in1

1 in 2x2 pages 
(1 in 2x2 หนา)

1 in 3x3 pages 
(1 in 3x3 หนา)

1 in 4x4 pages 
(1 in 4x4 หนา)

1 in 5x5 pages 
(1 in 5x5 หนา)

ตั้งคารูปแบบกระดาษเริ่
มตนเมื่อพิมพหลายหน
าโดยตรงจาก USB 
Flash Drive

70

Orientation 
(การจัดวางหนา)

— Portrait 
(แนวต้ัง)*

Landscape 
(แนวนอน)

ตั้งคาการจัดวางหนาท่ีเ
ปนคาเร่ิมตนเมื่อพิมพโ
ดยตรงจาก USB Flash 
Drive

70

Collate 
(เรียงชุด)

— On (เปด)*

Off (ปด)

เปดการใชงานหรือปดก
ารใชงานการเก็บเรียงห
นาท่ีเปนคาเร่ิมตน 
เมื่อพิมพโดยตรงจาก 
USB Flash Drive

70

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ตัวเลือก คําอธิบาย ดูที่หนา

 คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผู ใช

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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Direct Print 
(การพิมพโดยตรง)

(ตอ)

DefaultSettings 
(การต ังคาเริ มตน)

(ตอ)

Print Quality 
(คุณภาพการพมิพ)

— Normal 
(ปกติ)*

Fine (ละเอียด)

ตั้งคาตัวเลือกคุณภาพก
ารพิมพท่ีเปนคาเร่ิมตนเ
มื่อพิมพโดยตรงจาก 
USB Flash Drive

70

PDF Option 
(ตัวเลือก PDF)

— Document 
(เอกสาร)*

Document&Markup 
(เอกสารและการทาํเคร ือ
งหมาย)

Document&Stamps 
(เอกสารและตราประทบั)

ตัง้คาเร่ิมตนการพิมพโดย
ตรงผาน USB 
วาจะใหพิมพขอคดิเห็น 
(การทําเคร่ืองหมาย) 
หรือตราประทับในไฟล 
PDF 
พรอมกบัขอความหรือไม

70

Index Print 
(การพิมพดัชนี)

— Simple 
(แบบงาย)*

Details 
(รายละเอียด)

ตั้งคาเร่ิมตนตัวเลือกกา
รพิมพดัชนี 
รูปแบบงายหรือรายละเ
อียด

70

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ตัวเลือก คําอธิบาย ดูที่หนา

 คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผู ใช

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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C

การใสขอความ C

เม่ือคุณตองการใสขอความไปยังเครื่อง จะมีแปนพิมพปรากฏข้ึนบนจอสัมผัส

กด  เพือ่เปล่ียนระหวางตัวอักษร ตัวเลข และอักขระพิเศษ

กด  เพือ่เปล่ียนระหวางตัวพิมพใหญและตัวพิมพเล็ก
 

การแทรกชองวาง

ในการใสเวนวรรค ใหกด Space (เวนวรรค) หรือ c

การแกไข

ถาคุณใสตัวอักษรไมถูกตอง และคุณตองการเปล ี่ยนตัวอักษรนั้น 
ใชปุมลูกศรเพื่อเล่ือนเคอรเซอรไปไวใตตัวอักษรที่ผิด กด  แลวปอนตัวอักษรที่ถูกตอง 
คุณยังสามารถแทรกตัวอักษรโดยยายเคอรเซอรและปอนอักษรไดดวย

ถาหนาจอไมแสดง d กด  ซํ้าๆ จนกระทั่งคุณลบตัวอักษรที่ผิด ปอนอักษรที่ถูกตอง

หมายเหตุ
• อักษรที่มีอยูอาจแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับประเทศของคุณ

• รูปแบบการจัดเรียงแปนพิมพอาจแตกตางกันไป ขึ นอยูกับการต้ังคาที่คุณใสไว
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D
ขอมูลท่ัวไป D

ขอกําหนด D

รุน MFC-L8600CDW MFC-L8850CDW MFC-L9550CDW

ประเภทเครื่องพิมพ เคร่ืองพิมพเลเซอร

วธิีการพิมพ เคร่ืองพิมพเลเซอร Electrophotographic (single-pass)

ความจขุองหนวยความจํา ขนาดมาตรฐาน 256 MB

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

หนาจอแสดงผลแบบ LCD 
(จอแสดงผลแบบผลึกเหลว)

3.7 นิว้ (93.4 มม.) 
หนาจอแสดงผลแบบ 
LCD ระบบสัมผัส 1 
และแผงจอสัมผัส

4.85 นิว้ (123.2 มม.) หนาจอแสดงผลแบบ 
LCD ระบบสัมผัสสี TFT 1 และแผงสัมผสั

แหลงพลังงาน 220 - 240 V AC 50/60 Hz

ปริมาณการใชไฟฟา 2 
(เฉล่ีย)

สูงสุด ประมาณ 1200 W

การพิมพ ประมาณ 565 W ท่ีอุณหภูมิ 25 C

การพิมพ

(โหมดเงยีบ)

ประมาณ 355 W ท่ีอุณหภูมิ 25 C

การทําสําเนา ประมาณ 565 W ท่ีอุณหภูมิ 25 C

การทําสําเนา

(โหมดเงยีบ)

ประมาณ 355 W ท่ีอุณหภูมิ 25 C

พรอม ประมาณ 65 W ท่ีอุณหภูม ิ25 C

พัก ประมาณ 9.5 W ประมาณ 10.5 W

โหมดหยดุช ัวคราว ประมาณ 1.7 W ประมาณ 1.9 W

ปดเคร่ือง 3 4 ประมาณ 0.04 W

ขนาด MFC-L8600CDW
 

410 mm 503 mm

492 mm
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D

1 วัดตามแนวทแยง
2 การเช่ือมตอ USB กับเคร่ืองคอมพิวเตอร
3 วัดตาม IEC 62301 Edition 2.0
4 การใชพลังงานจะแตกตางออกไปเล็กนอย ท้ังน้ีข ึ้นกับสภาพแวดลอมในการใชงาน และการสึกหรอของสวนประกอบ

MFC-L8850CDW, MFC-L9550CDW 
 

น้ําหนัก (พรอมวัสดุ) 29.5 กก. 31.3 กก.

รุน MFC-L8600CDW MFC-L8850CDW MFC-L9550CDW

490 mm 526 mm

530 mm
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รุน MFC-L8600CDW MFC-L8850CDW MFC-L9550CDW

ระดับเสียงรบกวน ความดนัเสยีง การพิมพ LpAm = 55dB (A) LpAm = 56dB (A)

การพิมพ 
(โหมดเงียบ)

LpAm = 52dB (A) LpAm = 53dB (A)

พรอม LpAm = 28 dB (A)

กําลังเสียง การพิมพ

(สี)

LWAd = 6.73 B (A) LWAd = 6.71 B (A)

การพิมพ

(ขาวดํา)

LWAd = 6.70 B (A) LWAd = 6.71 B (A)

การพิมพ 
(โหมดเงียบ)

LWAd = 6.40 B (A) LWAd = 6.36 B (A)

พรอม LWAd = 4.05 B (A)

อุณหภมูิ ปฏิบัติการ 10 ถึง 32 C

การจัดเก็บ 0 ถึง 40 C

ความชืน้ ปฏิบัติการ 20 ถึง 80% (ไมมกีารควบแนน)

การจัดเก็บ 10 ถึง 90% (ไมมกีารควบแนน)

ADF (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) สูงสุด 35 แผน Up ถึง 50 แผน

เพ่ือใหไดคุณภาพงานพิมพท่ีดีท่ีสุด ขอแนะนําให:

อุณหภูมิ: 20 ถึง 30 C

ความช้ืน: 50% ถึง 70%

กระดาษ: 80 gsm
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D
ขนาดเอกสาร D

รุน MFC-L8600CDW MFC-L8850CDW MFC-L9550CDW

ขนาดเอกสาร 
(1 ดาน)

ความกวางของ ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)

147.3 ถึง 215.9 มม.

ความยาวของ ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)

147.3 ถึง 355.6 มม.

ความกวางของกระจกสแกนเนอร สูงสุด 215.9 มม.

ความยาวกระจกสแกนเนอร สูงสุด 297.0 มม. สูงสุด 355.6 มม.

ขนาดเอกสาร 
(2 ดาน)

ความกวางของ ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)

— 147.3 ถงึ 215.9 มม.

ความยาวของ ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)

— 147.3 ถงึ 355.6 มม.
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สื่อสิ่งพิมพ D

1 สาํหรับฉลาก แนะนําใหนํากระดาษท ีพมิพแลวออกจากถาดรองรบักระดาษออกทนัทหีลังจากออกจากเคร ืองพมิพเพ ือหลกีเล ียงการตดิกัน

รุน MFC-L8600CDW MFC-L8850CDW MFC-L9550CDW

การใสกระดาษ ถาดกระดาษท่ี 1 
(มาตรฐาน)

ชนิดของกระดาษ กระดาษธรรมดา กระดาษชนิดบางและกระดาษรีไซเคิล

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

นำหนักกระดาษ 60 ถงึ 105 gsm

ความจกุระดา
ษสูงสุด

กระดาษธรรมดาสูงสุด 250 แผน 80 gsm

ถาดอเนกประสงค 
(ถาด MP)

ชนิดของกระดาษ กระดาษธรรมดา กระดาษชนิดบาง กระดาษชนิดหนา 
กระดาษชนดิหนาพิเศษ กระดาษรีไซเคิล กระดาษปอนด  ฉลาก 
ซองจดหมาย ซองจดหมายชนิดบาง และซองจดหมายชนิดหนา 
กระดาษเคลือบมัน

ขนาดกระดาษ ความกวาง: 76.2 ถึง 215.9 มม.

ความยาว: 127.0 ถงึ 355.6 มม.

นำหนักกระดาษ 60 ถงึ 163 gsm

ความจุกระดา
ษสงูสดุ

กระดาษธรรมดาสูงสุด 50 แผน 80 gsm

ถาดกระดาษท่ี 2 
(อปุกรณเสรมิ)

ชนิดของกระ
ดาษ

กระดาษธรรมดา กระดาษชนิดบางและกระดาษรีไซเคิล

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

นำหนักกระดาษ 60 ถงึ 105 gsm

ความจุกระดา
ษสงูสดุ

กระดาษธรรมดาสูงสุด 500 แผน 80 gsm

กระดาษออก 1 ถาดรองรับเอกสารออกแบบควำหนา กระดาษธรรมดา 150 แผน 80 gsm 
(สงแบบคว่ําหนาไปยงัถาดรองรับเอกสารออกแบบควำหนา)

ถาดรองรบัเอกสารออกแบบหงายหนา กระดาษหนึ่งแผน 
(การสงแบบหงายหนาไปยงัถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา)

2 ดาน การพิมพ 2 
ดานอัตโนมัติ

ชนดิของกระดาษ กระดาษธรรมดา กระดาษชนิดบาง กระดาษรีไซเคิล 
กระดาษเคลือบมัน

ขนาดกระดาษ A4

นำหนักกระดาษ 60 ถงึ 105 gsm
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D
โทรสาร D

1 ‘หนา’ หมายถึง ‘แผนภูมกิารทดสอบ ITU-T #1’ (จดหมายทางธุรกิจท่ัวไป ความละเอียดมาตรฐาน รหัส JBIG) 
ขอกําหนดและวัสดุการพิมพอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงลวงหนา

รุน MFC-L8600CDW MFC-L8850CDW MFC-L9550CDW

การทํางานท่ีเขากันได ITU-T Super Group 3

ระบบการเขารหัส MH/MR/MMR/JBIG

ความเร็วของโมเด็ม 33,600 bps (ท่ีมีตัวเลือกสํารองอัตโนมัติ)

การรับการพิมพ 2 ดาน ใช

การสง 2 ดานอัตโนมติั — ใช (จาก ADF)

ความกวางในการสแกน สูงสุด 208 มม. 

ความกวางในการพิมพ สูงสุด 208 มม.

ระดับสีเทา 8 บิต/256 ระดับ

ความละเอียด ขนาดมาตรฐาน

203  98 dpi

ละเอียด

203  196 dpi

ละเอียดพิเศษ

203  392 dpi

ภาพถาย

203  196 dpi

สมุดท่ีอยู 300 รายการ

กลุม สูงสุด 20

การกระจายสัญญาณ 350 (300 สมุดท่ีอยู/50 การตอสายดวยตนเอง)

การหมุนทวนหมายเลขโทรซ้ําอัตโนมติั 3 คร้ังทุก 5 นาที

การสงสัญญาณของหนวยความจํา สูงสุด 500 1 แผน

การรับขอมูลเมื่อกระดาษหมด สูงสุด 500 1 แผน
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สําเนา D

1 จากโหมดพรอมและถาดมาตรฐาน

รุน MFC-L8600CDW MFC-L8850CDW MFC-L9550CDW

ความกวางสําเนา สูงสุด 210 มม. 

สําเนา 2 ดานอัตโนมติั — ใช (จาก ADF)

หลายสําเนา ซอนหรือเรียงไดสูงสุด 99 หนา

ยอ/ขยาย 25% ถึง 400% (เพ่ิมคร้ังละ 1%)

ความละเอียด สูงสุด 1200  600 dpi

เวลาออกสําเนาแรก 1 ขาวดํา นอยกวา 18 วนิาทีท่ี 23 C / 230 V

สี นอยกวา 20 วนิาทีท่ี 23 C / 230 V
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D
สแกนเนอร D

1 สําหรับการปรับปรุงไดรเวอรลาสุดสําหรับเวอรช ันระบบปฏิบัติการ OS X ท่ีคุณใช เขาไปท่ี http://solutions.brother.com/
2 การสแกนสูงสุด 1200  1200 dpi ดวยไดรเวอร WIA ใน Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 และ Windows® 8 

(ความละเอียดสูงสุด 19200  19200 dpi สามารถเลือกไดโดยใชโปรแกรมอรรถประโยชนของสแกนเนอร)

รุน MFC-L8600CDW MFC-L8850CDW MFC-L9550CDW

สี/ขาวดํา ใช / ใช

เปนไปตามมาตรฐาน TWAIN ใช (Windows® XP/ Windows Vista® / Windows® 7 / 
Windows® 8 /
Mac OS X v10.7.5 / 10.8.x / 10.9.x 1)

เปนไปตามมาตรฐาน WIA ใช (Windows® XP / Windows Vista® / Windows® 7 / 
Windows® 8)

เปนไปตามมาตรฐาน ICA ใช (Mac OS X v10.7.5 / 10.8.x / 10.9.x)

ความลึกของสี สี การประมวลผลสี 48 บิต (อินพุต)

การประมวลผลสี 24 บิต (เอาทพุต)

ระดับสีเทา การประมวลผลสี 16 บิต (อินพุต)

การประมวลผลสี 8 บิต (เอาทพุต)

ความละเอียด สูงสุด 19200  19200 dpi (เช่ือมตอ) 2

สูงสุด 1200  2400 dpi (ออปติคอล) 2 (จากกระจกสแกนเนอร)

สูงสุด 1200  600 dpi (ออปติคอล) 2 (จาก ADF)

ความกวางในการสแกน สูงสุด 210 มม.

การสแกน 2 ดานอัตโนมัติ — ใช (จาก ADF)

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

1 ความเร็วในการพิมพอาจแตกตางกันขึน้อยูกับประเภทเอกสารที่คุณพิมพ
2 จากโหมดพรอมและถาดมาตรฐาน

รุน MFC-L8600CDW MFC-L8850CDW MFC-L9550CDW

การพิมพ 2 ดานอัตโนมติั ใช

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

ความละเอียด 600  600 dpi
2400 dpi (2400  600) คุณภาพ

ความเร็วในการพิมพ 
(2 ดาน)

ขาวดํา สูงสุด 14 ดาน/นาที (สูงสุด 7 แผน/นาที)
(ขนาด A4) 1

สี สูงสุด 14 ดาน/นาที (สูงสุด 7 แผน/นาที)
(ขนาด A4) 1

ความเร็วในการพิมพ ขาวดํา สูงสุด 28 แผน/นาที 
(ขนาด A4) 1

สูงสุด 30 แผน/นาที (ขนาด A4) 1

สี สูงสุด 28 แผน/นาที 
(ขนาด A4) 1

สูงสุด 30 แผน/นาที (ขนาด A4) 1

เวลาพิมพครั้งแรก 2 ขาวดํา นอยกวา 15 วินาทีท่ี 23 C / 230 V

สี นอยกวา 15 วินาทีท่ี 23 C / 230 V
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D
อินเตอรเฟส D

1 เคร่ืองพิมพของคุณมีอินเตอรเฟสความเร็วสูง USB 2.0 เคร่ืองพิมพสามารถเช่ือมตอกับคอมพิวเตอรท่ีมีอินเตอรเฟส USB 1.1
2 ไมสนับสนุนพอรต USB ของผูผลิตอ่ืน
3 สําหรับรายละเอียดดานเทคนิคของเครือขาย ดูท่ี เครือขาย uu หนา 242 และ คูมือซอฟตแวร และคูมอืเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

รุน MFC-L8600CDW MFC-L8850CDW MFC-L9550CDW

USB สาย USB ความเร็วสูง 2.0 1 2

ขอแนะนําใหใชสาย USB 2.0 (ชนิด A/B) ท่ียาวไมเกิน 2.0 เมตร

อีเทอรเน็ต 3 10BASE-T / 100BASE-TX

ใชสายเกลียวคูตรง Category 5 (ขึ้นไป)

LAN แบบไรสาย 3 IEEE 802.11b/g/n (โหมดโครงสรางพ้ืนฐาน/โหมด Ad-hoc)

IEEE 802.11g (Wi-Fi Direct)
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เครือขาย D

หมายเหตุ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอกําหนดเครือขาย uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

 

1 ดูท่ี ขอกําหนดคอมพิวเตอร uu หนา 244
2 (Windows®) Brother BRAdmin Light มีอยูในซดีีรอมท่ีใหมาพรอมกับเครื องพิมพ

(Macintosh) Brother BRAdmin Light ดาวนโหลดไดจาก http://solutions.brother.com/
3 (Windows®) หากคุณตองการจัดการเครื่องพิมพขั้นสูง ใหใชเวอรชันโปรแกรมอรรถประโยชน Brother BRAdmin Professional 

ลาสุดท่ีดาวนโหลดไดจาก http://solutions.brother.com/
4 MFC-L8600CDW iรองรับเฉพาะหลังจากดาวนโหลด IFAX แลวเทาน ั้น

รุน MFC-L8600CDW MFC-L8850CDW MFC-L9550CDW

LAN คุณสามารถเช่ือมตอเคร่ืองพิมพของคุณกับเครือขายสําหรับการพิมพผานเครือขา
ย การสแกนผานเครือขาย สง PC-FAX, รับ PC-FAX (Windows® เทานั้น) 
และการต้ังคาระยะไกล 1

ซอฟตแวรการจัดการเครือขาย Brother BRAdmin Light 2 3 มใีหมาดวย

โพรโตคอล IPv4 ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), การคนหาช่ือ WINS/NetBIOS, 
DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, 
POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client และ Server, CIFS Client, TELNET Server, 
SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client และ server, ICMP, Web Services 
(Print/Scan), SNTP Client, LDAP 4, IMAP4

IPv6 NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, 
Custom Raw Port/Port9100, POP3, IPP/IPPS, FTP Client และ Server, 
CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, 
TFTP client และ server, SMTP Client, ICMPv6, SNTP Client, Web Services 
(Print/Scan), LDAP 4, IMAP4

โพรโตคอลค
วามปลอดภยั

ใชสาย APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), 
SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), 
Kerberos, IPSec

แบบไรสาย APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), 
SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, 
IPSec

ความปลอดภยัเครือขายแ
บบไรสาย

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

โปรแกรมอรร
ถประโยชนส
นับสนุนการต้ั
งคาเครือขาย
แบบไรสาย

AOSS™ ใช

WPS ใช

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

1 ไมสนับสนุนขอมูล PDF ประกอบดวยไฟลภาพ JBIG2 ไฟลภาพ JPEG2000 หรือไฟลแผนใส

รุน MFC-L8600CDW MFC-L8850CDW MFC-L9550CDW

การทํางานท่ีเขากันได PDF เวอรชัน 1.7 1, JPEG, Exif + JPEG, PRN 
(สรางโดยไดรเวอรเคร่ืองพิมพ Brother), TIFF (สแกนโดยรุ น 
Brother MFC หรือ DCP ท้ังหมด), XPS เวอรชัน 1.0

อินเตอรเฟส อินเตอรเฟส USB แบบตรง
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ขอกําหนดคอมพิวเตอร D

1 สําหรับ WIA, ความละเอียด 1200 x 1200 โปรแกรมอรรถประโยชนของสแกนเนอร Brother ใหคุณใชความละเอียดไดสูงสุด 
19200 x 19200 dpi

2 ไมสนับสนุนพอรต USB ของผูผลิตอ่ืน
3 PC-FAX รองรับเอกสารขาวดําเทาน้ัน
4 Nuance™ PaperPort™ 12SE รองรับ Windows® XP Home (SP3 หรือสูงกวา), Windows® XP Professional (SP3 หรือสงูกวา), 

Windows® XP Professional x64 Edition (SP2 หรือสูงกวา), Windows Vista® (SP2 หรือสูงกวา), Windows® 7 และ Windows® 8

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

เคร่ืองหมายการคา ย่ีหอและช่ือผลิตภัณฑทั้งหมดเปนทรัพยสินของบริษัทที่เกี่ยวของ

ระบบคอมพิวเตอรและเวอรชนัระ
บบปฏิบัติการ

อินเตอรเฟส PC
หนวยประม
วลผล

พ้ืนท่ีฮารดดิสกท่ีจะ
ติดต้ัง

USB 2
10/100Base-TX

(อเีทอรเนต็)

แบบไรสาย 

802.11b/g/n
สําหรับไ
ดรเวอร

สําหรับแ
อพพลิเค
ชัน

ระบบปฏิบัติการ 
Windows®

Windows® XP Home 1 4 
Windows® XP 
Professional 1 4

การพิมพ

PC-FAX 3

การสแกน

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

150 MB 500 MB
Windows® XP 
Professional x64 
Edition 1 4

หนวยประมวลผล 
64bit (x64)

Windows Vista® 1 4 หนวยประมวลผล 
32bit (x86) หรือ 
64bit (x64)

500 MB 1.2 GB

Windows® 7 1 4 
650 MB 1.2 GB

Windows® 8 1 4 

Windows Server® 
2003

N/A การพิมพ

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

50 MB N/A

Windows Server® 
2003 x64 Edition

หนวยประมวลผล 
64bit (x64)

Windows Server® 
2008

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

Windows Server® 
2008 R2

หนวยประมวลผล 
64bit (x64)

Windows Server® 
2012

Windows Server® 
2012 R2

ระบบปฏิบัตกิาร 
Macintosh

Mac OS X v10.7.5 การพิมพ

PC-FAX (สง) 3

การสแกน

Intel® Proc
essor

80 MB 400 MBOS X v10.8.x

OS X v10.9.x

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

1 จํานวนหนาท่ีสามารถทําการพิมพไดจากตลับผงหมึกโดยประมาณท่ีระบุไวตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
2 อายุการใชงานของแมแบบสรางภาพ (ดรัม) โดยประมาณและอาจแตกตางกันตามประเภทการใชงาน
3 อายุการใชงานของชุดสายพานลําเลียงกระดาษโดยประมาณและอาจแตกตางกันตามประเภทการใชงาน
4 อายุการใชงานของกลองใสผงหมกึโทนเนอรท่ีใช แลวโดยประมาณและอาจแตกตางกันตามประเภทการใชงาน

หมายเหตุ
• Brother ไมแนะนําใหใชรายการวัสดุการพิมพอื่นนอกจากรายการวัสดุการพิมพของแทจาก Brother

• การรบัประกันของเครือ่งของคณุอาจไมครอบคลมุความเสียหายท่ีเกิดจากการใชวัสดกุารพมิพท่ีไมใชของแทของ
Brother

รุน MFC-L8850CDW MFC-L9550CDW ชือ่รุน

ตลับผงหมึก 
(โทนเนอร)

ในกลอง สีดํา ประมาณ 2,500 หนา A4 หรือ Letter 1 —

สีฟา

สีชมพู

สีเหลือง

ประมาณ 1,500 หนา A4 หรือ Letter 1 —

ขนาดมาตรฐาน สีดํา ประมาณ 2,500 หนา A4 หรือ Letter 1 TN-351BK

สีฟา

สีชมพู

สีเหลือง

ประมาณ 1,500 หนา A4 หรือ Letter 1 TN-351C

TN-351M

TN-351Y

ขนาดพิเศษมาก สีดํา

สีฟา

สีชมพู

สีเหลือง

ประมาณ 6,000 หนา A4 หรือ Letter 1 TN-359BK

TN-359C

TN-359M

TN-359Y

ชดุแมแบบสรางภาพ (ดรมั) ประมาณ 25,000 หนา A4 หรือ Letter 
(1 หนา/งาน) 2

DR-351CL

ชดุสายพานลําเลียงกระดาษ ประมาณ 50,000 หนา A4 หรือ Letter 
(5 หนา/งาน) 3

BU-320CL

กลองใสผงหมกึโทนเนอรที่ใชแลว ประมาณ 50,000 หนา A4 หรือ Letter 4 WT-320CL
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ขอมูลสําคัญสําหรับอายุการใชงานตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) D

การตั้งคาส/ีขาวดําบนไดรเวอรเคร่ืองพมิพ D

ผูใชสามารถเปล่ียนการต้ังคา สี/ขาวดํา บนไดรเวอรเคร่ืองพิมพดังนี้:

 อัตโนมัติ

เคร่ืองจะตรวจสอบเนื้อหาของเอกสารเพื่อดูสี ถาตรวจพบสีบนที่ใดในเอกสาร 
เคร่ืองจะพิมพเอกสารทั้งหมดโดยใชตลับผงหมึก (โทนเนอร) สี กลาวคือ เคร่ืองจะผสมผงหมึก 
(โทนเนอร) บางสวนเขาดวยกันเพื่อชวยใหไดท ุกเฉดสีที่ตรวจพบในเอกสาร 
ซ่ึงจะเพิม่ความเขมของผงหมึก (โทนเนอร) ที่ใชในหนาเอกสาร หากตรวจไมพบเนือ้หาสี 
เคร่ืองจะพิมพเอกสารเปนขาวดํา

การต้ังคาเร่ิมตนในเคร่ืองของคุณคือ อัตโนมัติ

หมายเหตุ
เซนเซอร สี ของเคร่ืองมีความละเอียดออนมาก 
และอาจรับรูขอความสีดําที่จางหรือพื้นหลังที เปนสีออฟไวทวาเปนสี 
ถาคุณทราบวาเอกสารของคุณเปนขาวดํา และตองการประหยัดผงหมึก (โทนเนอร) สี ใหเลือกโหมด 
ขาวดํา
 

 สี

ไมวาเอกสารจะมสีี หรอืเปนเอกสารขาวดาํ เครือ่งพมิพของคณุจะพมิพเอกสารโดยใชตลบัผงหมึก (โทนเนอร) สี

 ขาวดํา

เลือกโหมดนี้ ถาเอกสารมีเพียงขอความและ/หรือวัตถุสีดําและระดับสีเทา ถาเอกสารของคุณมีสี 
โหมดนี้จะพิมพเอกสารดวยสีเทา 256 ระดับโดยใชผงหมึก (โทนเนอร) สีดํา

หมายเหตุ
ถาผงหมึก (โทนเนอร) สีฟา สีชมพู หรือสีเหลืองหมดอายุการใชงานในระหวางการพิมพเอกสารสี 
งานพิมพจะไมเสร็จสมบูรณ คุณสามารถยกเลิกงานพิมพของคุณ 
และเลือกเร่ิมตนงานพิมพอีกคร้ังในโหมด ขาวดํา หากยังคงมีผงหมึก (โทนเนอร) สีดํา
 

สาํหรบัขอมูลเพิม่เตมิเก่ียวกับการตัง้คาไดรเวอรเครือ่งพมิพ uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวริคสาํหรบัผูใช.

อายุการใชงานตลับผงหมึก (โทนเนอร) D

ผลิตภัณฑนี้ตรวจจับอายุการใชงานของตลับหมึก (โทนเนอร) โดยใชสองวิธีตอไปนี้:

 การตรวจจับโดยนับจุดของแตละสีที่จําเปนตอการสรางภาพ

 การตรวจจับโดยนับการหมุนของลูกกลิ้งดีเวลอปเปอร

ผลิตภัณฑนี้มีฟงกชันสําหรับนับจุดของแตละสี 
ที่ใชในการพิมพเอกสารทุกฉบับและการหมุนของล ูกกล้ิงดีเวลอปเปอรของตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
แตละตลับ การพิมพจะหยุดลง เม่ือถึงหนึ่งในขีดจํากัดสูงสุดที่กําหนดไว 
ขีดจํากัดสูงสุดจะถูกกําหนดไวใหสูงกวาจํานวนจ ุดหรือการหมุนที่จําเปนสําหรับตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
เพื่อทํางานไดตามจํานวนหนาพิมพที่ไดประกาศไว 
ฟงกชันนี้มีเพื่อลดความเสี่ยงตอการเกิดคุณภาพงานพิมพตํ่าและความเสียหายของเครื่อง
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D

เคร่ืองจะมีขอความสองรูปแบบท่ีแสดงใหทราบวา ผงหมึก (โทนเนอร) ใกลหรือหมดอายุการใชงานแล ว: 
Toner Low (ผงหมึก (โทนเนอร) ใกลหมด) และ Replace Toner (เปล่ียนผงหมึก (โทนเนอร))

Toner Low (ผงหมึก (โทนเนอร) ใกลหมด) จะแสดงบนจอ LCD 
เม่ือจํานวนจุดหรือการหมุนของลูกกล้ิงดีเวลอปเปอรใกลถึงจํานวนสูงสุด: Replace Toner 
(เปล่ียนผงหมึก (โทนเนอร)) จะแสดงบนจอ LCD 
เม่ือจํานวนจุดหรือการหมุนของลูกกล้ิงดีเวลอปเปอรครบจํานวนสูงสุด

การแกไขสี D

จํานวนการหมุนของลูกกล้ิงดีเวลอปเปอรที่นับได  ไมเพียงนํามาใชสําหรับการทํางานตามปกติ เชน การพิมพ 
และการทําสําเนา แตยังใชสําหรับการปรับคาของเคร่ืองดวย เชน การปรับแตงคาของสี และการลงทะเบียนสี

 การปรับแตงคาของสี (การปรับคาความเขมของสี)

เพื่อใหไดคุณภาพการพิมพที่สมํ่าเสมอ ความเขมของตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
แตละตลับตองไดรับการดูแลรักษาใหมีคาคงที  หากไมสามารถรักษาสมดุลของความเขมระหวางสีตางๆ 
ได สีที่ผสมไดจะไมคงที่ และไมสามารถพิมพสีออกมาไดอยางถูกตอง ความเขมของผงหมึก (โทนเนอร) 
สามารถเปล่ียนแปลงได เนื่องจากการเปล่ียนแปลงทางเคมีในผงหมึก (โทนเนอร) 
ที่สงผลกระทบตอประจุไฟฟา การเสื่อมสภาพของช ุดดีเวลอปเปอร 
และระดับอุณหภูมิและความช้ืนในอุปกรณ เม่ือมีการปรับแตงคา 
เคร่ืองจะพิมพรูปแบบทดสอบการปรับระดับความเข มบนชุดสายพานลําเลียงกระดาษ

การปรับแตงคามักเกิดขึ้นในเวลาตอไปนี้:

• เม่ือคุณเลือกการปรับแตงคาดวยตนเองจากแผงดําเนินการหรือไดรเวอรเคร่ืองพิมพ 
(โปรดปรับแตงคา ถาจําเปนตองปรับปรุงความเข มของสี)

• เม่ือเปล่ียนทดแทนตลับผงหมึก (โทนเนอร) ที่ใชแลวดวยตลับใหม

• เม่ือเคร่ืองพิมพรับรูวามีการเปล่ียนแปลงอ ุณหภูมิและความช้ืนแวดลอม

• เม่ือครบจํานวนหนาพิมพที่กําหนดไว

 การลงทะเบียนสี (การแกไขตําแหนงสี)

ในอุปกรณนี้ ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) และชุดดีเวลอปเปอรไดรับการจัดเตรียมสําหรับสีดํา (K), 
สีเหลือง (Y), สีชมพู (M) และสีฟา (C) ตามลําดับ ภาพสีสี่ภาพประกอบเขาดวยกันเปนภาพเดียว ดังนั้น 
จึงอาจเกิดขอผิดพลาดในการลงทะเบียนสี (เชน ลักษณะการวางตําแหนงภาพสีสี่ภาพ) 
เม่ือเกิดขอผิดพลาดในการลงทะเบียน 
เคร่ืองจะพิมพรูปแบบทดสอบการแกไขการลงทะเบียนบนชุดสายพานลําเลียงกระดาษ

การลงทะเบียนมักเกิดขึ้นในเวลาตอไปนี้:

• เม่ือคุณเลือกการลงทะเบียนดวยตนเองจากแผงดําเนินการ
(โปรดทําการลงทะเบียน หากขอผิดพลาดในการลงทะเบ ียนสีจําเปนตองไดรับการแกไข)

• เม่ือครบจํานวนหนาพิมพที่กําหนดไว
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