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สารบัญ

(คูมือขัน
้ สูงสําหรับผูใช)
คุณสามารถดูคูมือขั้นสูงสําหรับผูใช
Windows®:

ไฟล PDF / ซีดีรอม / ในกลอง

Macintosh:

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

คูมือผูใชระดับสูงอธิบายถึงคุณลักษณะและการทํางานของตัวเครื่อง ดังตอไปนี้

1

การตั้งคาทั่วไป
การจัดเก็บหนวยความจํา
ตั้งคาโหมดการโทรออกแบบปุมกดหรือแ
บบหมุน
ตั้งคาการปรับเวลาตามแสงอาทิตย
ตั้งคาโซนเวลา
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)

5

การหมุนโทรออกเพิ่มเติม
วิธีจัดเก็บหมายเลขเพิ่มเติม

6

7

การทําสําเนา
การตั้งคาสําเนา

A

การบํารุงรักษาตามปกติ
ตรวจสอบเครื่อง
การเปลี่ยนชิ้นสวนการบํารุงรักษาตามระย
ะเวลา
การบรรจุภัณฑและการขนสงเครื่องพิมพ

B

อุปกรณเสริม
อุปกรณเสริม
ถาดกระดาษเสริม
(สําหรับ DCP-L8400CDN, DCP-L8450CDW,
MFC-L8600CDW, MFC-L8650CDW และ
MFC-L8850CDW (LT-320CL))
(สําหรับ MFC-L9550CDW (LT-325CL))
บอรดหนวยความจํา

การรับโทรสาร
(รุน MFC เทานั้น)
ตัวเลือกการรับขอมูลหนวยความจํา
การเรียกดูระยะไกล
การรับโทรสารเพิ่มเติม

การพิมพรายงาน
รายงานโทรสาร (รุน MFC เทานั้น)
รายงาน

ตัวเลือกการสงเพิ่มเติม
การดําเนินการสงเพิ่มเติม

4

การหมุนหมายเลขโทรศัพทและ
การจัดเก็บหมายเลข
(รุน MFC เทานั้น)

C

อภิธานศัพท

D
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1

ขอมูลทั่วไป

การใชเอกสารคูมือ

1

1
ตัวหนา

ขอบคุณที่เลือกซื้อเครื่องพิมพ Brother!
การอานเอกสารคูมือนี้จะชวยใหคุณใชงานเครื่องพิ
มพของคุณไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

แบบอักษรตัวหนา
แสดงหมายเลขบนแปนตัวเลขของ
แผงสัมผัสหรือหนาจอคอมพิวเตอร

ตัวเอียง

สัญลักษณและรูปแบบที่ใชในเอ
กสารคูมือ

แบบอักษรตัวเอียง
เนนประเด็นสําคัญหรือแนะนําใหคุ
ณอานหัวขอที่เกี่ยวของ

Courier
New

แบบอักษร Courier New
ใชกับขอความที่แสดงบนจอสัมผัส
ของเครื่อง

1

1

สัญลักษณและรูปแบบที่ใชในเอกสารคูมือมีดังนี้

คําเตือน
คําเตือน
แสดงสถานะการณที่อาจเกิดอันตรายซึ่งหากไมห
ลีกเลี่ยงอาจสงผลใหเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรายแรง

ขอควรจํา

ปฏิบัติตามคําเตือนและคําแนะนําทั้งหมดที่ปรากฏ
อยูบนผลิตภัณฑ

หมายเหตุ
ภาพประกอบสวนใหญในคูมือผูใชนี้เปนรุน
MFC-L8850CDW

ขอควรจํา
แสดงสถานการณที่อาจเกิดอันตรายซึ่งหากไมหลี
กเลี่ยงอาจสงผลใหทรัพยสินเสียหายหรือสูญเสีย
ฟงกชั่นการใชงานผลิตภัณฑ

หมายเหตุ
หมายเหตุ
อธิบายวิธีแกไขสถานการณที่อาจเกิดขึ้นหรือใหคํา
แนะนําเกี่ยวกับวิธีการใชงานคุณลักษณะอื่นๆ
ในขณะนั้น
ไอคอนอันตรายจากระบบไฟฟา
แจงเตือนใหคุณระวังอันตรายจากไฟฟา
ช็อตที่อาจเกิดขึ้น
ไอคอนอันตรายจากไฟไหม
แจงเตือนใหคณ
ุ ระวังอันตรายจากไฟไหม
ไอคอนพื้นผิวรอน
แจงเตือนการหามสัมผัสชิ้นสวนของเครื่
องที่รอน
ไอคอนหาม แสดงการหามดําเนินการ

1

บทที่ 1

การเขาใชงานโปรแกรมอรรถประโยชนของ Brother
(Windows®)
Brother Utilities
เปนเครื่องมือเรียกใชแอพพลิเคชัน
ที่ชวยอํานวยความสะดวกในการเขาถึงแอพพลิเคชัน Brother ทั้งหมดที่ติดตั้งบนอุปกรณของคุณ

a

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

(เริ่ม) เลือก โปรแกรมทั้งหมด > Brother >

Brother Utilities

(Windows® 8)
สัมผัสหรือคลิก

(Brother Utilities) บนหนาจอเริ่มตนหรือบนเดสกท็อป

(Windows® 8.1)
ลากเมาสไปทีม
่ ม
ุ ลางซายของหนาจอ Start และคลิก
(หากคุณใชงานอุปกรณรน
ุ ทีเ่ ปนระบบสัมผัส
ใหปด
 นิว้ ขึน
้ จากดานลางของหนาจอ Start เพือ
่ เรียกหนาจอ Apps ขึน
้ มา) เมือ
่ หนาจอ Apps ปรากฏขึน
้
ใหสม
ั ผัสหรือคลิก

(Brother Utilities)

b

เลือกเครื่องของคุณ

c

เลือกการทํางานที่คุณตองการใชงาน

2

1

ขอมูลทั่วไป

การเขาใชงานคูมือขั้นสูง
สําหรับผูใช
คูมือผูใชซอฟตแวร
และคูมือผูใชเครือขาย

หากคุณไมไดติดตั้งซอฟตแวร
คุณสามารถคนหาเอกสารบนแผนซีดีรอมโปรแกร
มการติดตั้ง โดยทําตามขั้นตอนดานลางนี:้

a
1

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

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

การดูเอกสาร (Windows®)

เปดใชงานคอมพิวเตอรของคุณ
ใสแผนซีดีรอมเขาไปยังซีดีรอมไดรฟ

ถาหนาจอ Brother ไมปรากฏขึ้น ใหไปที่
คอมพิวเตอร (คอมพิวเตอรของฉัน)

คูม
 ือขัน
้ พืน
้ ฐานสําหรับผูใ ชนี้ไมมีขอ
 มูลเกีย
่ วกับเครือ
่ ง
เชน วิธก
ี ารใชคุณลักษณะขัน
้ สูงสําหรับโทรสาร
สําเนา เครือ
่ งพิมพ สแกนเนอร PC-FAX และเครือขาย
หากคุณตองการทราบขอมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับการทําง
านนี้ อาน คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช และ
คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช
ทีม
่ ีใหในแผนซีดีรอมโปรแกรมการติดตัง้

การดูเอกสาร

1

b

ถาหนาจอชื่อรุนปรากฏขึ้น
ใหคลิกชื่อรุนของคุณ

c

ถาหนาจอภาษาปรากฏขึ้น
ใหคลิกภาษาของคุณ
เมนูดานบนแผนซีดีรอมจะปรากฏขึ้น

d
e

คลิก คูมือสําหรับผูใช

1

1

(Windows® 7 / Windows Vista® / Windows® XP)
ในการดูเอกสาร จากเมนู
(เริ่ม) ใหเลือก
โปรแกรมทั้งหมด > Brother >
Brother Utilities
คลิกรายการแบบดึงลงและเลือกชื่อรุนของคุณ
(หากยังไมไดเลือก) คลิก การสนับสนุน
ในแถบนําทางทางดานซาย จากนั้นคลิก
คูมือสําหรับผูใช
(Windows® 8)
คลิก
(Brother Utilities)
จากนั้นคลิกรายการแบบดึงลง
และเลือกชื่อรุนของคุณ (หากยังไมไดเลือก) คลิก
การสนับสนุน ในแถบนําทางทางดานซาย
จากนั้นคลิก คูมือสําหรับผูใช

คลิก คูมือผูใชบน CD-ROM
ถาหนาจอประเทศปรากฏขึ้น
ใหเลือกประเทศของคุณ
เมื่อรายการคูมือผูใชปรากฏขึ้น
ใหเลือกคูมือที่คุณตองการ

การดูเอกสาร (Macintosh)

1

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

3

บทที่ 1

วิธีการคนหาคําแนะนําในการสแกน

1

มีหลายวิธีที่คุณสามารถสแกนเอกสารได
คุณสามารถคนหาคําแนะนําไดดังนี้:
คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

วิธก
ี ารเขาใชงานสวนคุณ
ลักษณะขัน
้ สูงในคูมอ
ื ผูใ ช

 การสแกน

คุณสามารถดูและดาวนโหลดคูมือนี้ไดจาก
Brother Solutions Center ที่:

 ControlCenter

http://solutions.brother.com/

 การสแกนเครือขาย

คลิก Manuals (คูมือ)
บนหนาชื่อรุนของคุณเพื่อดาวนโหลดเอกสาร

คําแนะนําการใชงาน Nuance™
PaperPort™ 12SE
(Windows®)
 คุณสามารถดูคําแนะนําการใชงาน Nuance™
PaperPort™ 12SE
ฉบับเต็มไดจากแท็บวิธีใชในแอพพลิเคชัน
Nuance™ PaperPort™ 12SE
คูมือผูใช Presto! PageManager
(Macintosh)

หมายเหตุ
ตองดาวนโหลดและติดตั้ง Presto!
PageManager กอนใชงาน
(สําหรับคําแนะนําเพิ่มเติม
โปรดดู การเขาใชงานการสนับสนุนจาก
Brother (Macintosh) uu หนา 5
 คุณสามารถดูคูมือการใชงาน Presto!
PageManager ฉบับเต็มไดจาก สวน
วิธีใชในแอพพลิเคชัน Presto! PageManager
วิธีการคนหาคําแนะนําเกีย
่ วกับการตั้งคาเครือขาย
เครื่องของคุณสามารถเชื่อมตอกับเครือขายแบบไร
สายหรือเครือขายแบบใชสายได
 คําแนะนําเกี่ยวกับการตั้งคาทั่วไป:
(uu คูมือการติดตั้งเครื่องอยางงาย)
 การเชือ
 มตอกับจุดการเขาถึงหรือเราทเตอรไรสา
ยของคุณสนับสนุน Wi-Fi Protected Setup™
or AOSS™:
(uu คูมือซอฟตแวร
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช)
 ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคาเครือขาย:
(uu คูมือซอฟตแวร
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช)

4

1

Google Cloud Print Guide
(คําแนะนําการใชงาน Google Cloud Print)

1

คูมือนี้มีขอมูลวิธีการตั้งคาเครื่องพิมพ Brother
จากบัญชี Google และใชบริการ Google Cloud
Print™ ในการพิมพผานอินเทอรเน็ต

Mobile Print/Scan Guide for Brother
iPrint&Scan
(คําแนะนําการใชงานการพิมพ/การสแก
นผาน มือถือสําหรับ Brother iPrint&Scan)

1

คูมือนี้มีขอมูลที่เปนประโยชนเกี่ยวกับการพิมพจา
กอุปกรณเคลื่อนที่ของคุณและการสแกนจากเครื่อ
งพิมพ Brother
ของคุณไปยังอุปกรณเคลื่อนที่ของคุณขณะเชื่อมต
อเครือขาย Wi-Fi

Web Connect Guide
(คูมือการเชื่อมตอกับเว็บไซต)
คูม
 ือนีม
้ ข
ี อ
 มูลวิธก
ี ารตั้งคาเครือ
่ งพิมพ Brother
เพือ
่ การสแกน โหลด
และดูภาพและไฟลในบางเว็บไซตทม
ี่ ีบริการเหลานี้

1

ขอมูลทั่วไป

การเขาใชงานการสนับส
นุนจาก Brother
(Windows®)

1

คุณสามารถคนหาขอมูลติดตอทั้งหมดที่จําเปน
เชน การสนับสนุนผานเว็บ (Brother Solutions
Center) ในแผนซีดีรอม
 คลิก การสนับสนุนของ Brother ใน
เมนูบนสุด หนาจอการสนับสนุนของ Brother
จะปรากฏขึ้น

การเขาใชงานการสนับส
นุนจาก Brother
(Macintosh)

1
1

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

 หากตองการเขาใชงานเว็บไซตของเรา
(http://www.brother.com/) คลิก โฮมเพจ
Brother
 หากตองการทราบขาวสารลาสุดและขอมูลสนับ
สนุนผลิตภัณฑ
(http://solutions.brother.com/) คลิก
Brother Solutions Center
 หากตองการเยีย
 มชมเว็บไซตวส
ั ดุการพิมพของแ
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

5

บทที่ 1

ภาพรวมของแผงควบคุม

1

MFC-L8600CDW มีหนาจอแสดงผลแบบ LCD ระบบสัมผัสขนาด 3.7 นิว้ (93.4 มม.) และแผงสัมผัส
MFC-L8850CDW และ MFC-L9550CDW มีหนาจอแสดงผลแบบ LCD ระบบสัมผัสขนาด 4.85 นิว้ (123.2 มม.)
และแผงสัมผัส

1

2

หมายเหตุ
ภาพประกอบของแผงสัมผัสนํามาจาก MFC-L9550CDW
1

เครื่องอาน NFC (Near Field
Communication) (MFC-L9550CDW)
คุณสามารถใชการตรวจสอบตัวตนผานบัตรโด
ยแตะบัตร IC บนเครื่องอาน NFC
บนแผงควบคุม

6

2 หนาจอแสดงผลแบบ LCD
(จอแสดงผลแบบผลึกเหลว) ระบบสัมผัส
นี่คือหนาจอแสดงผลแบบ LCD ระบบสัมผัส
คุณสามารถเขาถึงเมนูและตัวเลือกโดยการกด
เมื่อรายการเหลานั้นถูกแสดงขึ้นบนหนาจอนี้

ขอมูลทั่วไป

1

3

4

5
3 แผงสัมผัส:


4

ยอนกลับ
กด

กดปุมเพื่อยอนกลับไปยังเมนูระดับกอนหนา


หนาหลัก

กดคาง

ยกเลิก
กดเพือ
่ ยกเลิกการทํางาน

 แปนกดหมายเลข
กดตัวเลขบนแผงสัมผัสเพื่อตอเลขหมายโ
ทรศัพทและโทรสาร
หรือเพื่อใสเลขจํานวนสําเนา

เพื่อเปดเครื่อง
เพื่อปดเครื่อง

หนาจอแสดงผลแบบ LCD
ระบบสัมผัสจะแสดง Shutting Down
(กําลังปดเครื่อง)
และคางไวเชนนั้นเปนเวลาไมกี่วินาที
กอนที่จะปดไป

กดเพือ
่ ยอนกลับสูห
 นาหลัก
การตัง้ คาจากโรงงานจะแสดงวันทีแ
่ ละเวลา
แตคุณสามารถเปลีย
่ นการตั้งคาเริม
่ ตนของห
นาจอหลักได (ดู การตั้งคาหนาจอพรอม
uu หนา 12)


เปด/ปดเครื่อง

5
ไฟแสดงสถานะ Wi-Fi จะติดเมื่อเครื่อง
Brother
ของคุณเชื่อมตอกับจุดการเขาถึงแบบไรสาย
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บทที่ 1

หนาจอแสดงผลแบบ LCD ระบบสัมผัส
คุณสามารถเลือกประเภทหนาจอหลักไดสามประเภท เมื่อหนาจอหลักแสดงขึ้น
คุณสามารถเปลี่ยนหนาจอที่แสดงไดโดยการปดนิวไปทางซายหรือทางขวา หรือโดยกด d หรือ c
หนาจอตอไปนี้จะแสดงสถานะของ เครื่อง เมื่อเครื่องอยูในสถานะวาง

2

1

3

4

หนาจอหลัก
หนาจอหลักจะแสดงวันที่และเวลา
และใหมีการเขาถึงการตั้งคาโทรสาร การทําสําเนา การสแกน
Wi-Fi ระดับผงหมึก (โทนเนอร)
และหนาจอการตั้งคาและหนาจอทางลัด
เมื่อหนาจอหลักแสดงขึ้น เครื่องจะอยูในโหมดพรอม เมื่อ
Secure Function Lock 1 เปดขึ้น จะมีไอคอนแสดงขึ้น
เมื่อเปดใชงาน Active Directory Authentication 1
แผงควบคุมของเครื่องจะถูกล็อค
1

6
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2
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หนาจอ More1
หนาจอ More1
ใหการเขาถึงหนาจอทางลัดและคุณสมบัติเพิ่มเติม เชน
การพิมพแบบมีการรักษาความปลอดภัย ทางลัดผานเว็บ
และแอพ

9
2

6

uu คูมอ
ื ขัน
้ สูงสําหรับผูใช.

3

4

หนาจอ More2
หนาจอ More2 ใหการเขาถึงหนาจอทางลัดและเมนู USB

1

ขอมูลทั่วไป

หมายเหตุ
การปดนิ้วเปนวิธีการสั่งการโดยผูใชบนจอสัมผั
สวิธีหนึ่งที่ทําไดโดยการลูบนิ้วผานหนาจอเพื่อ
แสดงหนาถัดไปหรือรายการถัดไป

3

(Toner ผงหมึก (โทนเนอร))
ดูอายุการใชงานทีเ่ หลือของผงหมึก (โทนเนอร)
กดเพือ
่ เขาถึงเมนู Toner (ผงหมึก (โทนเนอร))

หมายเหตุ
อายุการใชงานที่เหลือของผงหมึก (โทนเนอร)
จะแตกตางกันไปตามชนิดของเอกสารที่พิมพแ
ละการใชงานของผูใช
4

(Settings (การตั้งคา))
กดเพื่อเขาถึงการตั้งคาหลัก
(สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ดู หนาจอการตั้งคา
uu หนา 11)

5 วันที่และเวลา
ดูวันที่และเวลาที่ตั้งคาใหกับเครื่อง
1 โหมด:

6

 Fax (โทรสาร)

(Shortcuts (ทางลัด))
กดเพื่อตั้งคาทางลัด

ใหคุณเขาถึงโหมดโทรสาร

คุณสามารถทําสําเนา สแกน สงโทรสาร
และเชื่อมตอเขากับบริการทางเว็บไดโดยใชกา
รตั้งคาที่ตั้งเปนทางลัด

 Copy (สําเนา)
ใหคุณเขาถึงโหมดสําเนา

หมายเหตุ

 Scan (สแกน)
ใหคุณเขาถึงโหมดสแกน
2

(การตั้งคา Wi-Fi)
ตัวบงชี้สี่ระดับบนหนาจอโหมดพรอม
แสดงความแรงของสัญญาณไรสายในปจจุบัน
หากคุณใชการเชื่อมตอเครือขายแบบไรสาย

0

สูงสุด

คุณสามารถกําหนดการตั้งคาไรสายไดโดยการ
กด

(สําหรับขอมูลเพิ่มเติม

uu คูมือซอฟตแวร
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช)

มีแท็บทางลัดใหใชไดแปดแท็บ
คุณสามารถตั้งคาไดสูงสุดหกทางลัดในแท็บท
างลัดแตละแท็บ และสรางทางลัดไดสูงสุด 48
ทางลัด
7 Secure Print
(การพิมพแบบมีการรักษาความปลอดภัย)
ใหคุณเขาถึงเมนูการพิมพแบบปลอดภัย

9

1

บทที่ 1

8 Web (เว็บ)

12 ไอคอนคําเตือน

กดเพื่อเชื่อมตอเครื่อง Brother
เขากับบริการอินเทอรเน็ต
(สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
uu คูมือการเชื่อมตอกับเว็บไซต)

12

9 Apps (แอพ)
ผูใหบริการอาจเพิม
่ เติมแอพ
และ/หรือเปลี่ยนชื่อแอพได
ภายหลังจากที่เอกสารฉบับนี้ไดรับการเผยแพร
(สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
uu คูมือการเชื่อมตอกับเว็บไซต)
10 USB
กดเพื่อเขาถึงเมนูการพิมพโดยตรงและการสแ
กนไปยัง USB
11 โทรสารใหม
เมื่อ Fax Preview
(การเรียกดูตัวอยางโทรสาร) ถูกตั้งคาเปน On
(เปด)
คุณสามารถเห็นจํานวนโทรสารใหมที่คุณไดรับ
ซึ่งอยูในหนวยความจํา

11

ไอคอนคําเตือน
จะปรากฏเมื่อมีขอผิดพลาดหรือขอความการซ
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 ในญี่ปน
ุ

10

ขอมูลทั่วไป

หนาจอการตั้งคา

1

4

(Date & Time (วันที่และเวลา))

จอสัมผัสจะแสดง การตัง้ คาเครือ
่ ง เมือ
่ คุณกด

ดูวันที่และเวลา

คุณสามารถตรวจสอบและเขาถึงการตั้งคาของเครื
องทั้งหมดไดจากหนาจอตอไปนี้

กดเพื่อเขาถึงเมนู Date & Time
(วันที่และเวลา)

1 2

1

5 Fax Preview
(การเรียกดูตัวอยางโทรสาร)

3 4

ดูสถานะในการเรียกดูตัวอยางโทรสาร
กดเพือ
่ เขาถึงการตัง้ คาการเรียกดูตวั อยางโทรสาร

5

6 All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)
กดเพื่อเขาถึงเมนูการตั้งคาแบบเต็ม
7 Tray Setting (การตั้งคาถาด)

8

7

6

1 Toner ผงหมึก (โทนเนอร)
ดูอายุการใชงานทีเ่ หลือของผงหมึก (โทนเนอร)

ดูขนาดกระดาษที่เลือก
กดเพื่อเปลี่ยนการตั้งคาขนาดและชนิดกระดา
ษ หากจําเปน
8 Wi-Fi Direct
กดเพือ
่ ตัง้ คาการเชือ
่ มตอเครือขาย Wi-Fi Direct™

กดเพือ
่ เขาถึงเมนู Toner (ผงหมึก (โทนเนอร))
2 โหมดการรับ
ดูโหมดการรับปจจุบัน
 Fax (โทรสาร)
 Fax/Tel (โทรสาร/โทรศัพท)
 External TAD
(อุปกรณตอบรับโทรศัพทภายนอก (TAD))
 Manual (ดวยตนเอง)

หมายเหตุ
เมื่อคุณสมบัติเสียงเรียกที่แตกตางเปดใชงาน
จอสัมผัสจะแสดง D/R (สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
ดู เสียงเรียกที่แตกตาง uu หนา 55 หรือ
เสียงเรียกที่แตกตาง uu หนา 55)
3 Network (เครือขาย)
กดเพื่อตั้งคาการเชื่อมตอเครือขาย
ตัวบงชี้สี่ระดับบนหนาจอแสดงความแรงของสั
ญญาณไรสายในปจจุบัน
หากคุณใชการเชื่อมตอเครือขายแบบไรสาย
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บทที่ 1

การตั้งคาหนาจอพรอม

1

ตั้งคาหนาจอพรอมเปน Home (หนาหลัก), More1
หรือ More2
เมื่อเครื่องของคุณวางงาน หรือเมื่อคุณกด
จอสัมผัสจะกลับสูหนาจอที่คุณตั้งคา

a

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

d
e

1

ใชนิ้วของคุณกดบนจอสัมผัสเพือ
่ สั่งการ
เพื่อแสดงและเขาถึงเมนูหรือตัวเลือกบนหนาจอทั้
งหมด ปดนิ้วไปทางซาย ขวา ขึ้น ลง หรือกด d c
หรือ a b เพื่อเลื่อนผานหนาจอ

ขอควรจํา
หามกดหนาจอดวยวัตถุแหลมคม
เชนปากกาหรือสไตลัส
เพราะอาจทําใหเครื่องเสียหายได

กด General Setup (การตั้งคาทั่วไป)

ขั้นตอนตอไปนี้จะอธิบายวิธีการเปลี่ยนการตั้งคาใ
นเครื่อง
ในตัวอยางนี้การตั้งคาแบคไลทของจอสัมผัสถูกเป
ลี่ยนจาก Light (สวาง) เปน Med (ปานกลาง)

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Button Settings (การตั้งคาปุม)

a

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

d
e

กด General Setup (การตั้งคาทั่วไป)

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
General Setup (การตั้งคาทั่วไป)

f
g

กด Button Settings (การตั้งคาปุม)

h

กด Home (หนาหลัก), More1 หรือ More2

i

กด
เครื่องจะกลับสูหนาจอหลักที่คุณเลือก

12

การทํางานพื้นฐาน

กด Home Button Settings
(การตั้งคาปุมหนาหลัก)

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
General Setup (การตั้งคาทั่วไป)

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
LCD Settings (การตั้งคา LCD)

ขอมูลทั่วไป

f
g

กด LCD Settings (การตั้งคา LCD)
กด Backlight (แบคไลท)

การตั้งคาทางลัด

1

การเพิ่มทางลัดการทําสําเนา

h

กด Med (ปานกลาง)

1

คุณสามารถเพิ่มการตั้งคาโทรสาร สําเนา สแกน
และการเชื่อมตอเว็บ
ที่คุณใชบอยที่สุดไดโดยการเพิ่มรายการเหลานี้เป
นทางลัด
หลังจากนั้นคุณสามารถเรียกดูและใชงานการตั้งค
าเหลานี้ไดอยางรวดเร็วและงายดาย
คุณสามารถเพิ่มไดสูงสุด 48 ทางลัด

1

การตั้งคาตอไปนีส
้ ามารถนํามารวมในทางลัดการท
ำสําเนาได
 Quality (คุณภาพ)
 Enlarge/Reduce (ขยาย/ยอ)
 Density (ความเขม)
 Contrast (ความคมชัด)
 Stack/Sort (ซอน/เรียง)
 Page Layout (โครงหนา)

หมายเหตุ
กด

i

กด

เพื่อยอนกลับไปยังระดับกอนหนา

 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

d
e

กด Copy (สําเนา)

f

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b
เพื่อแสดงการตั้งคาลวงหนาของสําเนา
จากนั้นกดการตั้งคาลวงหนาที่คุณตองการ

ตรงที่คุณยังไมไดเพิ่มทางลัด

อานขอมูลบนจอสัมผัส
จากนั้นยืนยันโดยการกด OK (ตกลง)
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g
h

i

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b
เพื่อแสดงการตั้งคาที่มี
จากนั้นกดการตั้งคาใหมของคุณ
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b
เพื่อแสดงตัวเลือกที่มีสําหรับการตั้งคานั้น
จากนั้นกดตัวเลือกที่คุณตองการ
ทําซ้ําขั้นตอน g และ h
จนกระทั่งคุณเลือกการตั้งคาทั้งหมดสําหรับ
ทางลัดนั้น
เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งคาเสร็จแลว กด
Save as Shortcut (บันทึกเปนทางลัด)
อานและยืนยันรายการการตั้งคาที่คุณเลือก
จากนั้นกด OK (ตกลง)

k

ใสชอ
ื ทางลัดโดยใชแปนพิมพบนจอสัมผัสขอ
งเครื่อง
(หากตองการความชวยเหลือในการปอนตัวอั
กษร ดูที่ การใสขอความ uu หนา 231)
กด OK (ตกลง)
กด OK (ตกลง) เพื่อบันทึกทางลัดของคุณ

การเพิ่มทางลัดโทรสาร

กด Fax (โทรสาร)

f

ใสหมายเลขโทรสารหรือโทรศัพทโดยใชแปน
ตัวเลขบนแผงสัมผัส สมุดที่อยู
หรือประวัติการโทร บนจอสัมผัส
เมื่อคุณดําเนินการเสร็จแลว ไปที่ขั้นตอน g

1

การตัง้ คาตอไปนี้สามารถนํามารวมในทางลัดโทรสารได
 Address (ที่อยู)
 Fax Resolution (ความละเอียดโทรสาร)
 2-sided Fax (โทรสาร 2 ดาน)
(MFC-L8850CDW และ MFC-L9550CDW)
 Contrast (ความคมชัด)
 Broadcasting (การกระจายสัญญาณ)

• คุณสามารถใสหมายเลขโทรสารไดสงู สุด 20 หลัก
• ถาทางลัดนั้นใชเพื่อการกระจายสัญญาณ กด
Options (ตัวเลือก) และเลือก
Broadcasting (การกระจายสัญญาณ)
ในขั้นตอน h
กอนที่จะใสหมายเลขโทรสารหรือโทรศัพทใน
ขั้นตอน f
• คุณสามารถใสหมายเลขโทรสารไดสูงสุด 20
หลักถาทางลัดนั้นใชสําหรับการกระจายสัญญา
ณ
สามารถใสหมายเลขโทรสารโดยเปนการรวมกั
นแบบใดก็ไดของหมายเลขกลุมจากสมุดที่อยู
หมายเลขโทรสารหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งจ
ากสมุดที่อยู หรือใสหมายเลขดวยตนเอง
(uu คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช)
• เมื่อคุณใสหมายเลขโทรสารในทางลัด
หมายเลขนั้นจะถูกเพิม
่ ไปยังสมุดทีอ
่ ยูโดยอัตโนมัติ
ชือ
่ ในสมุดทีอ
่ ยูจะเปนชือ
่ ทางลัดตามดวยหมายเลข
ลําดับ

g
h

 Real Time TX (การสงสัญญาณแบบทันที)
 Coverpage Setup (การตั้งคาหนาปก)

อานขอมูลบนจอสัมผัส
จากนั้นยืนยันโดยการกด OK (ตกลง)

หมายเหตุ

j

l

d
e

กด Options (ตัวเลือก)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b
เพื่อแสดงการตั้งคาที่มี
จากนั้นกดการตั้งคาใหมของคุณ

i

กดตัวเลือกที่คุณตองการ
ทําซ้ําขั้นตอน h และ i
จนกระทั่งคุณเลือกการตั้งคาทั้งหมดสําหรับ
ทางลัดนั้น
กด OK (ตกลง)

 Overseas Mode
(โหมดการสงโทรสารไปยังตางประเทศ)
 Glass Scan Size (ขนาดกระจกสแกน)

a

กด

j

เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งคาเสร็จแลว กด
Save as Shortcut (บันทึกเปนทางลัด)

b

กดแท็บจาก 1 ถึง 8

k

c

กด

อานและยืนยันรายการการตั้งคาที่คุณเลือก
จากนั้นกด OK (ตกลง)
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ตรงที่คุณยังไมไดเพิ่มทางลัด

ขอมูลทั่วไป

l

m

ใสชอ
ื ทางลัดโดยใชแปนพิมพบนจอสัมผัสขอ
งเครื่อง
(หากตองการความชวยเหลือในการปอนตัวอั
กษร ดูที่ การใสขอความ uu หนา 231)
กด OK (ตกลง)
กด OK (ตกลง) เพื่อบันทึกทางลัดของคุณ

การเพิ่มทางลัดการสแกน

1

a

กด

b

กดแท็บจาก 1 ถึง 8

c

กด

d
e

กด Scan (สแกน)

การตัง คาตอไปนีส
 ามารถนํามารวมในทางลัดการสแกนได
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 (ชื่อไฟล)
 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 (ไปยังอีเมล)
 เลือกเครื่องพีซี
to FTP/SFTP (ไปยัง FTP/SFTP) / to Network
(ไปยังเครือขาย)

f

1

ตรงที่คุณยังไมไดเพิ่มทางลัด

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b
เพื่อแสดงชนิดของการสแกนที่คุณตองการ
จากนั้นกดรายการดังกลาว
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
เพื่อแสดงการตั้งคาชื่อโพรไฟล
จากนั้นกดรายการนั้น
กด OK (ตกลง)
เพื่อยืนยันชื่อโพรไฟลที่คุณเลือก
ไปยังขั้นตอน n

หมายเหตุ
เพื่อเพิ่มทางลัดสําหรับ to FTP/SFTP
(ไปยัง FTP/SFTP) และ to Network
(ไปยังเครือขาย)
คุณจะตองเพิ่มชื่อโพรไฟลนั้นไวกอน

 ชื่อโพรไฟล
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g

ทําอยางใดอยางหนึง่ ตอไปนี้:
 เพื่อใสที่อยูอีเมลดวยตนเอง กด
Manual (ดวยตนเอง)
ใสที่อยูอีเมลโดยใชแปนพิมพบนจอสัมผั
สของเครื่อง
(หากตองการความชวยเหลือในการปอน
ตัวอักษร ดูที่ การใสขอความ
uu หนา 231)
กด OK (ตกลง)

k

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b
เพื่อแสดงตัวเลือกที่มีสําหรับการตั้งคานั้น
จากนั้นกดตัวเลือกที่คุณตองการ
ทําซ้ําขั้นตอน j และ k
จนกระทั่งคุณเลือกการตั้งคาทั้งหมดสําหรับ
ทางลัดนั้น
กด OK (ตกลง)

l

ทบทวนการตั้งคาที่คุณเลือก
 ถาคุณตองการทําการเปลีย
 นแปลงเพิม
 เติม
ใหกลับสูขั้นตอน i

 เพื่อใสที่อยูอีเมลจาก Address Book
(สมุดที่อยู) กด Address Book
(สมุดที่อยู) ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a
หรือ b เพื่อแสดงอีเมลที่คุณตองการ
จากนั้นกดที่รายการนั้น
กด OK (ตกลง)
หลังจากคุณยืนยันที่อยูอีเมลที่คุณใส กด OK
(ตกลง) ไปยังขั้นตอน i

 ถาคุณเปลี่ยนแปลงจนพอใจแลว กด
Save as Shortcut
(บันทึกเปนทางลัด)

m

ทบทวนการตั้งคาของคุณบนจอสัมผัส
จากนั้นกด OK (ตกลง)

n

ใสชอ
ื ทางลัดโดยใชแปนพิมพบนจอสัมผัสขอ
งเครื่อง
(หากตองการความชวยเหลือในการปอนตัวอั
กษร ดูที่ การใสขอความ uu หนา 231)
กด OK (ตกลง)

o

อานขอมูลบนจอสัมผัส จากนั้นกด OK
(ตกลง) เพื่อบันทึกทางลัดของคุณ

หมายเหตุ
กด Detail (รายละเอียด)
เพื่อดูรายการที่อยูที่คุณเคยใส

h

ทําอยางใดอยางหนึง่ ตอไปนี้:
 เมือ
 เครือ
 งเชือมตอกับคอมพิวเตอรโดยใช
การเชื่อมตอ USB
กด OK (ตกลง)
เพื่อยืนยันวาไดเลือกชื่อเครื่องพีซีเปน
USB แลว ไปยังขั้นตอน n
 เมื่อเครื่องเชื่อมตอเขากับเครือขาย
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b
เพื่อแสดงชื่อเครื่องพีซี
จากนั้นกดรายการนั้น กด OK (ตกลง)
เพื่อยืนยันชื่อเครื่องพีซีที่คุณเลือก
ไปยังขั้นตอน n

i
j
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กด Options (ตัวเลือก)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b
เพื่อแสดงการตั้งคาที่มี
จากนั้นกดการตั้งคาใหมของคุณ

ขอมูลทั่วไป

การเพิม
่ ทางลัดการเชือ
่ มตอผานเว็บ

1

การตั้งคาสําหรับบริการที่สามารถรวมในทางลัดกา
รเชื่อมตอผานเว็บได มีดังนี้:
 Skydrive

®

f
g

กดที่บัญชีของคุณ
ถาบัญชีนน
ั้ ตองใส PIN code ใหใส PIN code
สําหรับบัญชีนน
ั้ โดยใชแปนพิมพบนจอสัมผัส
ของเครือ
่ ง
กด OK (ตกลง)

h

กดฟงกชั่นที่คุณตองการ

 Box
 Picasa Web Albums™
 Google Drive™
 Flickr®

หมายเหตุ

 Facebook
 Evernote

ปดนิ้วไปทางซายหรือขวา หรือกด d หรือ c
เพื่อแสดงบริการที่มี
จากนั้นกดบริการที่คุณตองการ

®

 Dropbox

สามารถกําหนดฟงกชั่นไดแตกตางกันไป
โดยขึ้นกับบริการที่เลือก

i

อานและยืนยันรายการฟงชั่นที่คุณเลือก
จากนั้นกด OK (ตกลง)

j

ใสชื่อทางลัดโดยใชแปนพิมพบนจอสัมผัส
(สําหรับความชวยเหลือในการปอนตัวอักษร
ดูที่ การใสขอความ uu หนา 231)
กด OK (ตกลง)

k

กด OK (ตกลง) เพื่อบันทึกทางลัดของคุณ

หมายเหตุ
• บริการผานเว็บอาจถูกเพิม
่ และ/หรือ
ชือ
่ บริการอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยผูใ หบริการไ
ดภายหลังจากทีเ่ อกสารฉบับนีไ้ ดรบ
ั การเผยแพร
• เพื่อเพิ่มทางลัดการเชื่อมตอผานเว็บ
คุณจะตองมีบญ
ั ชีกับบริการที่ตองการ
(สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
uu คูมือการเชื่อมตอกับเว็บไซต)

a

กด

b

กดแท็บจาก 1 ถึง 8

c

กด

d
e

กด Web (เว็บ)

ตรงที่คุณยังไมไดเพิ่มทางลัด

หากขอมูลเกีย
 วกับการตัง คาการเชือ
 มตออินเท
อรเน็ตถูกแสดงขึ้น
ใหอานขอมูลและยืนยันโดยกด OK (ตกลง)

หมายเหตุ
ในบางครั้ง
ขอมูลการปรับปรุงหรือขอความประกาศเกี่ยวกั
บคุณลักษณะของเครื่องอาจแสดงขึ้นบนหนาจ
อสัมผัส
อานขอมูลดังกลาว แลวกด OK (ตกลง)
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การเพิ่มทางลัดแอพ

1

j

ใสชอ
ื ทางลัดโดยใชแปนพิมพบนจอสัมผัสขอ
งเครื่อง
(สําหรับความชวยเหลือในการปอนตัวอักษร
ดูที่ การใสขอความ uu หนา 231)
กด OK (ตกลง)

k

กด OK (ตกลง) เพื่อบันทึกทางลัดของคุณ

การตั้งคาสําหรับบริการที่สามารถรวมในทางลัดแอ
พได มีดังนี้:
 NoteScan
 Outline&Scan
 Outline&Copy

หมายเหตุ
บริการผานเว็บอาจถูกเพิม
่ และ/หรือ
ชือ
่ บริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยผูใ หบริการไ
ดภายหลังจากทีเ่ อกสารฉบับนี้ไดรบ
ั การเผยแพร

a

กด

b

กดแท็บจาก 1 ถึง 8

c

กด

d
e

ตรงที่คุณยังไมไดเพิ่มทางลัด

กด Apps (แอพ)
หากขอมูลเกีย
 วกับการตัง คาการเชือ
 มตออินเท
อรเน็ตถูกแสดงขึ้น
ใหอานขอมูลและยืนยันโดยกด OK (ตกลง)

หมายเหตุ
ในบางครั้ง
ขอมูลการปรับปรุงหรือขอความประกาศเกี่ยวกั
บคุณลักษณะของเครื่องอาจแสดงขึ้นบนหนาจ
อสัมผัส
อานขอมูลดังกลาว แลวกด OK (ตกลง)

f
g

h
i
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ปดนิ้วไปทางซายหรือขวา หรือกด d หรือ c
เพื่อแสดงแอพที่มี
จากนั้นกดแอพที่ตองการของคุณ
กดที่บัญชีของคุณ
ถาบัญชีนน
ั้ ตองใส PIN code ใหใส PIN code
สําหรับบัญชีนน
ั้ โดยใชแปนพิมพบนจอสัมผัส
ของเครือ
่ ง
กด OK (ตกลง)
กดแอพที่คุณตองการ
อานและยืนยันรายการแอพที่คุณเลือก
จากนั้นกด OK (ตกลง)

การเปลีย
่ นแปลงทางลัด

1

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคาในทางลัดได

หมายเหตุ
คุณไมสามารถเปลี่ยนแปลงทางลัดการเชื่อมต
อผานเว็บ ถาคุณตองการเปลี่ยนแปลงทางลัด
คุณจะตองลบทางลัดนั้น
จากนั้นจึงเพิ่มทางลัดใหม
(สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูที่ การลบทางลัด
uu หนา 19 และ

การเพิ่มทางลัดการเชื่อมตอผานเว็บ

uu หนา 17)

a

กด

b

กดแท็บจาก 1 ถึง 8
เพื่อแสดงทางลัดที่คุณตองการเปลี่ยน

c

กดทางลัดที่คุณตองการ
การตั้งคาสําหรับทางลัดที่คุณเลือกจะถูกแส
ดงขึ้น

d

เปลีย
 นการตัง คาสําหรับทางลัดทีค
 ณ
ุ เลือกในขั
นตอน c (สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
ดู การตั้งคาทางลัด uu หนา 13)

e

เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งคาเสร็จแลว กด
Save as Shortcut (บันทึกเปนทางลัด)

f
g

กด OK (ตกลง) เพื่อยืนยัน
ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:
 เพื่อเขียนทับทางลัด กด Yes (ใช)
ไปยังขั้นตอน i
 หากคุณไมตองการเขียนทับทางลัด กด
No (ไม) เพื่อใสชื่อทางลัดใหม
ไปยังขั้นตอน h

ขอมูลทั่วไป

h

i

เพื่อสรางทางลัดใหม กดคาง
เพื่อลบชื่อปจจุบัน
จากนั้นปอนชื่อใหมโดยใชแปนพิมพบนจอสั
มผัสของเครื่อง
(หากตองการความชวยเหลือในการปอนตัวอั
กษร ดูที่ การใสขอความ uu หนา 231)
กด OK (ตกลง)

การลบทางลัด

a

กด

b

กดแท็บจาก 1 ถึง 8
เพื่อแสดงทางลัดที่คุณตองการ

c

กด

1

คุณสามารถแกไขชื่อทางลัดได

หมายเหตุ
คุณยังสามารถกด

a

กด

b

กดแท็บจาก 1 ถึง 8
เพื่อแสดงทางลัดที่คุณตองการ

1

คุณสามารถลบทางลัดได

กด OK (ตกลง) เพื่อยืนยัน

การแกไขชื่อทางลัด

1

, All Settings

(การตั้งคาทั้งหมด) และ Shortcut
Settings (การตั้งคาทางลัด)
กดทางลัด

กด

d
e

หมายเหตุ

f

กด Yes (ใช) เพื่อยืนยัน

c

คุณยังสามารถกด

, All Settings

(การตั้งคาทั้งหมด) และ Shortcut
Settings (การตั้งคาทางลัด)

d
e

กดทางลัด

f

เพื่อแกไขชื่อ กดคาง
เพื่อลบชื่อปจจุบน
ั
จากนั้นใสชื่อใหมโดยใชแปนพิมพบนจอสัม
ผัสของเครื่อง
(หากตองการความชวยเหลือในการปอนตัวอั
กษร ดูที่ การใสขอความ uu หนา 231)
กด OK (ตกลง)

กด Delete (ลบ)
เพื่อลบทางลัดที่คุณเลือกในขั้นตอน d

การเรียกดูทางลัด

1

การตั้งคาทางลัดจะถูกแสดงบนหนาจอทางลัด
เพื่อเรียกดูทางลัด ใหกดที่ชื่อทางลัด

กด Edit Shortcut Name (แกไขชือ
่ ทางลัด)
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บทที่ 1

ตั้งคาวันที่และเวลา

1

จอสัมผัสจะแสดงวันที่และเวลา
คุณยังสามารถเพิ่มวันที่และเวลาปจจุบันใหแกโทร
สารแตละรายการที่คุณสงโดยตั้งคารหัสประจําเครื่
อง (ดู ใสขอมูลสวนบุคคล (รหัสประจําเครื่อง)
uu หนา 20)

ใสขอ
 มูลสวนบุคคล
(รหัสประจําเครื่อง)
กําหนดรหัสประจําเครื่อง
หากคุณตองการใหวันที่และเวลาปรากฏบนโทรสา
รแตละรายการที่คุณสง

a

กด

a

กด

b

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

c
d

กด Date (วันที่)
ใสเลขสองหลักสุดทายของปโดยใชตวั เลขบน
จอสัมผัส และกด OK (ตกลง)

d

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Station ID (รหัสประจําเครื่อง)
กด Station ID (รหัสประจําเครื่อง)

e
f

กด Fax (โทรสาร)

g
h

กด Tel (โทรศัพท)

(เชน ปอน 1, 4 สําหรับ 2014)

e

ใสเลขสองหลักของเดือนโดยใชตวั เลขบนจอ
สัมผัส และกด OK (ตกลง)

f

ใสเลขสองหลักของวันโดยใชตวั เลขบนจอสัม
ผัส และกด OK (ตกลง)

g
h

กด Time (เวลา)

i
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ใสเวลาในรูปแบบ 24
ชั่วโมงโดยใชตัวเลขบนจอสัมผัส และกด OK
(ตกลง)
กด

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

i
j

ใสหมายเลขโทรสาร (สูงสุด 20 ตัว)
โดยใชตวั เลขบนจอสัมผัส และกด OK (ตกลง)

ใสหมายเลขโทรศัพท (สูงสุด 20 ตัว)
โดยใชตวั เลขบนจอสัมผัส และกด OK (ตกลง)
ถาหมายเลขโทรศัพทและโทรสารเปนหมายเล
ขเดียวกัน ใหปอ
 นหมายเลขเดิมอีกครั้ง
กด Name (ชื่อ)
ใชจอสัมผัสเพื่อปอนชื่อของคุณ (สูงสุด 20
ตัวอักษร) จากนั้นกด OK (ตกลง)

1

ขอมูลทั่วไป

หมายเหตุ
• ในการปอนตัวเลขหรืออักขระพิเศษ กด
ซ้ําๆ
จนกระทั่งอักขระที่คุณตองการปอนจะปรากฏขึ้
น จากนั้นกดอักขระที่คุณตองการ
• ถาคุณใสตวั อักษรไมถก
ู ตอง
และคุณตองการเปลีย
่ นตัวอักษรนัน
้ กด d หรือ c
เพือ
่ ยายเคอรเซอรไปยังตัวอักษรทีไ่ มถก
ู ตองนัน
้
แลวกด
• ในการใสเวนวรรค ใหกด Space (เวนวรรค)
• สําหรับรายละเอียด ดูที่ การใสขอความ
uu หนา 231

k

กด

การตั้งคาระดับความดัง

1

ระดับความดังของเสียงเรียกเขา

1
1

คุณสามารถเลือกชวงระดับความดังของเสียงเรียกเขาได

a

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

d
e

กด General Setup (การตั้งคาทั่วไป)

f
g
h
i

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
General Setup (การตั้งคาทั่วไป)

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Volume (ระดับความดัง)
กด Volume (ระดับความดัง)
กด Ring (เสียงเรียกเขา)
กด Off (ปด), Low (เบา), Med
(ปานกลาง) หรือ High (ดัง)
กด
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บทที่ 1

ระดับความดังของเสียงปป
เมื่อระดับเสียงการใชงานเปด
เครื่องจะสงเสียงปปเมื่อคุณกดปุม
เกิดความผิดพลาด
หรือหลังจากที่คุณสงหรือรับโทรสาร
คุณสามารถเลือกชวงระดับเสียงได

a

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
General Setup (การตั้งคาทั่วไป)

d
e

กด General Setup (การตั้งคาทั่วไป)

f
g
h

กด Volume (ระดับความดัง)

i
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ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Volume (ระดับความดัง)

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

1

ระดับความดังของเสียงลําโพง
คุณสามารถเลือกชวงระดับความดังของเสียงลําโพงได

a

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

d
e

กด General Setup (การตั้งคาทั่วไป)

f
g
h

กด Volume (ระดับความดัง)

i

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
General Setup (การตั้งคาทั่วไป)

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Volume (ระดับความดัง)

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

1

2

การบรรจุกระดาษ

การบรรจุกระดาษและสื่อ
สิ่งพิมพ

2

การพิมพบนกระดาษธรรมดา
กระดาษชนิดบาง
กระดาษรีไซเคิลจากถาดที่ 1 และถาดที่ 2

a

เครื่องสามารถใสกระดาษไดจากถาดกระดาษมาต
รฐาน ถาดกระดาษอเนกประสงค
หรือถาดกระดาษลางที่เปนอุปกรณเสริม

2

2

ดึงถาดใสกระดาษแยกออกจากเครื่อง

หมายเหตุ
หากซอฟตแวรแอพพลิเคชันของคุณสนับสนุนการ
เลือกขนาดกระดาษจากเมนูการพิมพ
คุณสามารถเลือกขนาดกระดาษไดจากซอฟตแวร
หากซอฟตแวรแอพพลิเคชันไมสนับสนุนการเลือ
กขนาดกระดาษ
คุณสามารถตัง้ คาขนาดกระดาษในไดรเวอรเครือ
่ ง
พิมพ หรือโดยกดปุมบนจอสัมผัส

การบรรจุกระดาษในถาดกระดา
ษมาตรฐานและถาดกระดาษลาง
ที่เปนอุปกรณเสริม

2

คุณสามารถบรรจุกระดาษไดสูงสุด 250
แผนในถาดกระดาษมาตรฐาน (ถาดที่ 1)
คุณยังสามารถบรรจุกระดาษไดสูงสุด 500
แผนในถาดกระดาษดานลางที่เปนอุปกรณเสริม
(ถาดที่ 2)
สามารถบรรจุกระดาษไดสูงสุดถึงระดับเครื่องหมา
ยแสดงจํานวนกระดาษสูงสุด (
)
ทางขวามือของถาดกระดาษ
(สําหรับกระดาษที่แนะนําใหใช ดู

กระดาษและสื่อสิ่งพิมพอื่นๆ
ที่ใชรวมกับเครื่องพิมพได uu หนา 34)
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2

บทที่ 2

b

ในขณะทีก
่ ดคันปลดแครปรับกระดาษสีน้ําเงิน (1)
ใหเลื่อนปรับรองนํากระดาษใหพอดีกบ
ั กระดาษที
คุณใสเขาในถาด
ตรวจสอบใหแนใจวารองนํายึดอยูในชองเสียบแน
นดีแลว

d

ใสกระดาษลงในถาดและตรวจสอบใหแนใจวา:
 ใหกระดาษอยูต
 ำ กวาเครือ
 งหมายแสดงจํา
นวนกระดาษสูงสุด (
) (1)
เนื่องจากการใสกระดาษในถาดมากเกินไ
ปจะทําใหกระดาษติดได
 ใหกระดาษดานที่จะพิมพคว่ําหนาลง

1

 แครปรับกระดาษสัมผัสกับดานขางของกระ
ดาษเพือ
่ ใหปอนกระดาษไดอยางถูกตอง
1

1

e
c
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คลี่กองกระดาษ
เพื่อหลีกเลี่ยงกระดาษติดและการปอนกระด
าษผิดพลาด

ใสถาดใสกระดาษกลับเขาในเครื่องใหแนน
ตรวจสอบใหแนใจวาถาดใสกระดาษถูกใสเข
าไปในเครื่องจนสุดแลว

การบรรจุกระดาษ

f

ยกแผนรองกระดาษ (1)
ขึ้นเพือ
่ ปองกันไมใหกระดาษเลื่อนออกจากถ
าดรองรับเอกสารออกแบบคว่ําหนา
หรือหยิบกระดาษแตละแผนออกทันทีที่ออก
จากเครื่องพิมพ

การพิมพบนกระดาษธรรมดา
กระดาษชนิดบาง กระดาษรีไซเคิล
และกระดาษปอนด
หรือกระดาษเคลือบมันจากถาด MP

a

เปดถาด MP และคอยๆ เลื่อนลงดานลาง

b

ดึงแผนรองถาด MP(1) ออกมา
และเปดแผนรองกระดาษ(2)

2

2

1

g

สงงานพิมพไปยังเครื่องพิมพ

การบรรจุกระดาษในถาดกระดา
ษอเนกประสงค (ถาด MP)
คุณสามารถบรรจุซองจดหมายไดสูงสุดสามซอง
กระดาษเคลือบมันหนึ่งแผน สื่อสิ่งพิมพพิเศษอื่นๆ
หรือกระดาษธรรมดาสูงสุด 50 แผนในถาด MP
ใชถาดนี้เพื่อพิมพหรือทําสําเนาบนกระดาษชนิดห
นา กระดาษปอนด ฉลาก ซองจดหมาย
หรือกระดาษเคลือบมัน
(สําหรับรายการกระดาษที่แนะนําใหใช
ดูที่ กระดาษและสื่อสิ่งพิมพอื่นๆ
ที่ใชรวมกับเครื่องพิมพได uu หนา 34)

2

2

1
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c

ใสกระดาษลงในถาด MP
และตรวจสอบใหแนใจวา:

d

ยกแผนรองกระดาษขึน
 เพือ
 ปองกันไมใหกระด
าษเลื่อนออกจากถาดรองรับเอกสารออกแบ
บคว่ําหนา
หรือหยิบกระดาษแตละแผนออกทันทีที่ออก
จากเครื่องพิมพ

e

สงงานพิมพไปยังเครื่องพิมพ

 กระดาษอยูใ ตเครือ
 งหมายแสดงจํานวนกร
ะดาษสูงสุด (1)
 ขอบดานบนของกระดาษ
อยูระหวางลูกศร

และ

(2)

 กระดาษดานทีจ
 ะพิมพตอ
 งหงายขึน
 โดยใส
ดานหัวกระดาษ (ดานบนของกระดาษ)
เขาไปกอน
 แครปรับกระดาษสัมผัสกับดานขางของกระ
ดาษเพื่อใหปอนกระดาษไดอยางถูกตอง
1

2

หมายเหตุ
เมื่อคุณใชกระดาษเคลือบมัน
ใหใสกระดาษแคเพียงครั้งละหนึ่งแผนในถาด
MP เพื่อปองกันกระดาษติด
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พิมพบนกระดาษชนิดหนา ฉลาก
และซองจดหมายจากถาด MP

b
2

เมื่อฝาครอบดานหลัง
(ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา)
ถูกเปดลงมาแลว
เครื่องจะมีเสนทางเคลื่อนที่ของกระดาษจากถาด
MP ไปยังดานหลังของเครื่องเปนเสนตรง
ใชวิธีการปอนกระดาษและวิธีการนํากระดาษออกวิ
ธีนี้เมื่อคุณตองการพิมพกระดาษชนิดหนา ฉลาก
หรือซองจดหมาย
(สําหรับรายการกระดาษที่แนะนําใหใช
ดูที่ กระดาษและสื่อสิ่งพิมพอื่นๆ
ที่ใชรวมกับเครื่องพิมพได uu หนา 34 และ
ซองจดหมาย uu หนา 37)

(สําหรับพิมพซองจดหมายเทานั้น)
ดึงคันโยกสีเทาทั้งสองขางลง
ขางหนึ่งอยูดานซายและอีกขางหนึ่งอยูดาน
ขวาดังที่แสดงในภาพประกอบดานลาง

2

กอนบรรจุกระดาษ
ใหรีดที่มุมและดานขางของซองจดหมายเพื่อใหซ
องเรียบที่สุดเทาที่ทําได

a

เปดฝาครอบดานหลัง
(ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา)

c

เปดถาด MP และคอยๆ เลื่อนลงดานลาง
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d

ดึงแผนรองถาด MP(1) ออกมา
และเปดแผนรองกระดาษ(2)

e

บรรจุกระดาษ ฉลาก
หรือซองจดหมายลงในถาด MP
ตรวจสอบใหแนใจวา:
 จํานวนซองจดหมายในถาด MP
มีจํานวนไมเกินสามซอง
 กระดาษ ฉลาก
หรือซองจดหมายอยูใตเครื่องหมายแสด
งจํานวนกระดาษสูงสุด (1)
 ขอบดานบนของกระดาษ
อยูระหวางลูกศร

และ

(2)

 กระดาษดานที่จะพิมพตองหงายขึ้น
1

2

1

2
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f

สงงานพิมพไปยังเครื่องพิมพ

หมายเหตุ
• นําซองจดหมายออกทันทีที่พิมพเสร็จแลว
การปลอยใหซองจดหมายซอนกันอาจทําใหกร
ะดาษติดหรือมวนงอ

2

• ถาซองจดหมายหรือกระดาษชนิดหนามีรอยเปอ
 น
ในระหวางการพิมพ ใหตั้งคา ชนิดกระดาษ
เปน ซองชนิดหนา หรือ
กระดาษที่มีความหนามาก
เพื่อเพิ่มอุณหภูมิในการละลายหมึกพิมพ
• หากซองจดหมายเปนรอยยับหลังจากพิมพเสร็จ
ดูที่ การปรับปรุงคุณภาพการพิมพ
uu หนา 158
• ถากระดาษชนิดหนามวนงอระหวางการพิมพ
ใหใสกระดาษครัง้ ละหนึง่ แผนเทานัน
้ ในถาด MP
• จุดเชือ
 มตอบนซองจดหมายทีป
 ด
 ผนึกดวยกาวโด
ยผูผลิตตองเชื่อมติดกันอยางแนนหนา
• ซองจดหมายทุกดานควรพับ อยางถูกตอง
โดยไมมีรอยยนหรือรอยพับ

g

(สําหรับพิมพซองจดหมายเทานั้น)
เมื่อคุณดําเนินการพิมพเสร็จสิ้นแลว
ใหปรับคันโยกสีเทาทั้งสองคันที่คุณไดนําลง
ที่ขั้นตอน b ใหกลับสูตําแหนงเริ่มตน

h

ปดฝาครอบดานหลัง
(ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา)

หมายเหตุ
• สําหรับการพิมพสําเนา 2
ดานและโทรสารที่ไดรับ ดูที่
คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช
• การพิมพ 2 ดานโดยใชคอมพิวเตอรของคุณ
ดูที่ คูมือซอฟตแวร
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช
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บริเวณที่ไมสามารถสแกนไดและไมสามารถพิมพได

2

ภาพในตารางนี้แสดงบริเวณที่ไมสามารถสแกนไดและไมสามารถพิมพไดสูงสุด
บริเวณที่ไมสามารถพิมพไดอาจแตกตางกันขึ้นอยูกับขนาดกระดาษหรือการตั้งคาในแอพพลิเคชันที่คุณใช

การใชงาน

ขนาดเอกสาร

ดานบน (1)

ดานซาย (2)

ดานลาง (3)

ดานขวา (4)

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

A4

4 มม.

3 มม.

Legal

4 มม.

4 มม.

Letter

3 มม.

3 มม.

A4

3 มม.

3 มม.

1
โทรสาร (การสง) Letter

2

4

3

สําเนา 1 ใน 1

การสแกน

พิมพ
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Legal (ADF
ประมาณ 3 มม.
(ถาดปอนเอกสาร
อัตโนมัติ))

ประมาณ 3 มม.

Letter

4.2 มม.

4.2 มม.

A4

4.2 มม.

4.2 มม.

Legal

4.2 มม.

4.2 มม.

การบรรจุกระดาษ

การตั้งคากระดาษ
กระดาษขนาด

2

หมายเหตุ
• เมื่อไมมีขนาดกระดาษที่เหมาะสมอยูในถาดใดๆ
โทรสารที่ไดรับจะถูกจัดเก็บในหนวยความจําข
องเครื่อง และ Size mismatch
(ขนาดไมตรงกัน) จะปรากฏบนจอสัมผัส
(สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ดู

2

เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงขนาดกระดาษในถาด
คุณจําเปนตองเปลี่ยนแปลงการตั้งคาขนาดกระดา
ษดวย
เพื่อใหเครื่องของคุณสามารถปรับเอกสารหรือโทร
สารรับเขาใหพอดีกับหนากระดาษ

ขอความแสดงความผิดพลาดและขอความแจ
งการบํารุงรักษา uu หนา 126)

• หากในถาดใสกระดาษไมมก
ี ระดาษและโทรสารรั
บเขาถูกบันทึกไวในหนวยความจําของเครื่องแ
ลว No Paper (ไมมีกระดาษ)
จะปรากฏบนจอสัมผัส
ใสกระดาษในถาดกระดาษเปลา

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 หรือ Folio (215.9 มม.  330.2 มม.)

a

กด

b
c
d

กด Tray Setting (การตั้งคาถาด)

e

f

กด Paper Size (ขนาดกระดาษ)
กด MP Tray (ถาด MP), Tray #1 (ถาด #1)
หรือ Tray #2 (ถาด #2) 1
ปดนิ้วขึน
้ หรือลง หรือกด a หรือ b เพือ
่ แสดง
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 และกดตัวเลือกทีค
่ ณ
ุ ตองการ

ชนิดกระดาษ
เพื่อใหไดคุณภาพการพิมพที่ดีที่สุด
ใหตั้งคาเครื่องตามชนิดของกระดาษที่คุณใชงาน

a

กด

b
c
d

กด Tray Setting (การตั้งคาถาด)

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

กด

1

Tray #2 (ถาด #2) จะปรากฏขึน
้
เฉพาะเมือ
่ มีการติดตัง้ ถาดกระดาษลางทีเ่ ปนอุปกรณเสริมเทานั้น

2

MP Tray (ถาด MP) เทานั้น

3

MP Tray (ถาด MP) และ Tray #1 (ถาด #1) เทานั้น

2

กด Paper Type (ชนิดกระดาษ)
กด MP Tray (ถาด MP), Tray #1 (ถาด #1)
หรือ Tray #2 (ถาด #2) 1

1

Tray #2 (ถาด #2) จะปรากฏขึน
้
เฉพาะเมือ
่ มีการติดตัง้ ถาดกระดาษลางทีเ่ ปนอุปกรณเสริมเทานัน
้

2

MP Tray (ถาด MP) เทานั้น
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การใชถาดในโหมดสําเนา

2

การใชถาดในโหมดโทรสาร

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงถาดกระดาษลําดับแรกที่เ
ครื่องจะใชสําหรับพิมพสําเนาได

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงถาดกระดาษที่เปนคาเริ่ม
ตนที่เครื่องจะใชสําหรับพิมพโทรสารที่ไดรับ

เมื่อคุณเลือก Tray#1 Only (ถาด#1 เทานั้น),
MP Only (MP เทานัน
้ ) หรือ Tray#2 Only
1
(ถาด#2 เทานั้น)
เครื่องจะดึงกระดาษจากถาดที่ระบุไวเทานั้น
ถาถาดที่เลือกไมมีกระดาษ No Paper
(ไมมีกระดาษ) จะปรากฏบนจอสัมผัส
ใสกระดาษในถาดกระดาษเปลา

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

ถาตองการเปลี่ยนการตั้งคาถาด
ทําตามคําแนะนําดานลาง:

เมือ
่ คุณเลือก MP>T1>T2 1
เครือ
่ งจะดึงกระดาษจากถาด MP
จนกระทัง่ กระดาษหมด แลวจึงดึงกระดาษจากถาดที่
1 และถาดที่ 2 ตามลําดับ

a

กด

b
c
d

กด Tray Setting (การตั้งคาถาด)

e
1

กด Tray Use: Copy (การใชถาด: สําเนา)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อเลือก
Tray#1 Only (ถาด#1 เทานั้น), Tray#2
Only (ถาด#2 เทานั้น) 1, MP Only (MP
เทานัน
้ ), MP>T1>T2 1, MP>T2>T1 1,
T1>T2>MP 1 หรือ T2>T1>MP 1
และกดตัวเลือกที่คุณตองการ
กด

Tray#2 Only (ถาด#2 เทานัน
้ ) และ T2 จะปรากฏขึน
้
เฉพาะเมือ
่ มีการติดตัง้ ถาดกระดาษลางทีเ่ ปนอุปกรณเสริมเทานั้น

หมายเหตุ
• เมื่อบรรจุกระดาษใน ADF
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) และเลือก
MP>T1>T2, T1>T2>MP หรือ T2>T1>MP
เครื่องจะมองหาถาดที่มีกระดาษเหมาะสมที่สุด
และดึงกระดาษจากถาดนั้น
หากไมมีถาดกระดาษที่เหมาะสม
เครื่องจะดึงกระดาษจากถาดที่กําหนดไวในลํา
ดับถัดขึ้นไป
• เมื่อใชกระจกสแกนเนอร
เอกสารของคุณจะถูกทําสําเนาจากถาดที่มีลํา
ดับความสําคัญถัดขึ้นไป
แมวาจะมีกระดาษที่เหมาะสมมากกวาในถาดก
ระดาษอื่นก็ตาม
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2

เมือ
่ คุณเลือก MP>T2>T1 1
เครือ
่ งจะดึงกระดาษจากถาด MP
จนกระทัง่ กระดาษหมด แลวจึงดึงกระดาษจากถาดที่
2 และถาดที่ 1 ตามลําดับ
เมือ
่ คุณเลือก T1>T2>MP 1
เครือ
่ งจะดึงกระดาษจากถาดที่ 1
จนกระทัง่ กระดาษหมด แลวจึงดึงกระดาษจากถาดที่
2 และถาด MP ตามลําดับ
เมือ
่ คุณเลือก T2>T1>MP 1
เครือ
่ งจะดึงกระดาษจากถาดที่ 2
จนกระทัง่ กระดาษหมด แลวจึงดึงกระดาษจากถาดที่
1 และถาด MP ตามลําดับ

หมายเหตุ
• คุณสามารถใชกระดาษขนาดตอไปนีเ พือ
 การพิม
พโทรสาร: A4, Letter, Legal หรือ Folio
(215.9 มม.  330.2 มม.)
เมื่อไมมข
ี นาดกระดาษทีเ่ หมาะสมอยูใ นถาดใดๆ
โทรสารทีไ่ ดรบ
ั จะถูกจัดเก็บในหนวยความจําขอ
งเครือ
่ ง และ Size mismatch
(ขนาดไมตรงกัน) จะปรากฏบนจอสัมผัส
(สําหรับขอมูลเพิม
่ เติม ใหดท
ู ี่

ขอความแสดงความผิดพลาดและขอความแจ
งการบํารุงรักษา uu หนา 126)

• หากในถาดใสกระดาษไมมก
ี ระดาษและโทรสารรั
บเขาถูกบันทึกไวในหนวยความจําของเครื่องแ
ลว No Paper (ไมมีกระดาษ)
จะปรากฏบนจอสัมผัส
ใสกระดาษในถาดกระดาษเปลา

การบรรจุกระดาษ

a

กด

b
c

กด Tray Setting (การตั้งคาถาด)

d
e

f
1

ปดนิว้ ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Tray Use: Fax (การใชถาด: โทรสาร)
กด Tray Use: Fax (การใชถาด: โทรสาร)
ปดนิว้ ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อเลือก
Tray#1 Only (ถาด#1 เทานั้น), Tray#2
Only (ถาด#2 เทานั้น) 1, MP Only (MP
เทานัน
้ ), MP>T1>T2 1, MP>T2>T1 1,
T1>T2>MP 1 หรือ T2>T1>MP 1
และกดตัวเลือกที่คุณตองการ
กด

การใชถาดในโหมดพิมพ

2

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงถาดกระดาษที่เปนคาเริ่ม
ตนที่เครื่องจะใชสําหรับพิมพจากคอมพิวเตอรและ
สําหรับการพิมพโดยตรง

a

กด

b
c

กด Tray Setting (การตั้งคาถาด)

d

กด Tray Use: Print (การใชถาด:
พิมพ)

e

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพือ
่ เลือก
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

Tray#2 Only (ถาด#2 เทานัน
้ ) และ T2 จะปรากฏขึน
้
เฉพาะเมือ
่ มีการติดตัง้ ถาดกระดาษลางทีเ่ ปนอุปกรณเสริมเทานั้น

1

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

Tray#2 Only (ถาด#2 เทานัน
้ ) และ T2 จะปรากฏขึน
้
เฉพาะเมือ
่ มีการติดตัง้ ถาดกระดาษลางทีเ่ ปนอุปกรณเสริมเทานัน
้
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กระดาษและสื่อสิง่ พิมพอน
ื่ ๆ
ที่ใชรว มกับเครื่องพิมพได

2

คุณภาพการพิมพอาจแตกตางกันขึ้นอยูกับชนิดขอ
งกระดาษที่คุณใช
ประเภทสื่อสิ่งพิมพที่ใชรวมกับเครื่องพิมพได
ไดแก กระดาษธรรมดา กระดาษชนิดบาง
กระดาษชนิดหนา กระดาษชนิดหนาพิเศษ
กระดาษปอนด กระดาษรีไซเคิล ฉลาก
ซองจดหมาย หรือกระดาษเคลือบมัน (ดู
สื่อสิ่งพิมพ uu หนา 236)
เพื่อใหไดคุณภาพที่ดีที่สุด
ทําตามคําแนะนําดานลางนี้:
 หามบรรจุกระดาษตางชนิดในถาดใสกระดาษพร
อมกันเนื่องจากอาจทําใหกระดาษติดหรือการป
อนกระดาษผิดพลาด
 เพือ
่ ใหผลการพิมพถูกตอง
คุณตองเลือกขนาดกระดาษจากซอฟตแวรแอพพ
ลิเคชันของคุณเปนขนาดเดียวกับกระดาษในถาด
 หลีกเลีย
 งการสัมผัสพืน
 ผิวกระดาษสวนทีพ
 ม
ิ พห
ลังจากพิมพออกทันที
 กอนซื้อกระดาษจํานวนมาก
ทดลองใสกระดาษจํานวนเล็กนอยเพื่อตรวจสอ
บวากระดาษที่ใชเหมาะสมกับเครื่อง
 ใชฉลากทีอ
 อกแบบมาเพือ
 ใชงานกับเครือ
 งพิมพเลเซอร
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ชนิดและขนาดของกระดาษ

2

เครื่องสามารถใสกระดาษไดจากถาดกระดาษมาต
รฐานที่ติดตั้งไว ถาดกระดาษอเนกประสงค
หรือถาดกระดาษลางที่เปนอุปกรณเสริม

ชื่อถาดกระดาษในไดรเวอรเครื่องพิมพแ
ละในคูมือนี้มีดังนี้:
ถาดและชุดถาดกระดาษที่สามารถ
เลือกใชได

ชือ
่

ถาดกระดาษอเนกประสงค

ถาด MP

ถาดกระดาษมาตรฐาน

ถาดที่ 1

ชุดถาดกระดาษลางทีเ่ ปนอุปกรณเสริม

ถาดที่ 2

2

การบรรจุกระดาษ

ความจุถาดกระดาษ

2

ขนาดกระดาษ
ถาดกระดาษอเนกประสงค
(ถาด MP)

ชนิดของกระดาษ

ความกวาง: 76.2 ถึง 215.9 มม. กระดาษธรรมดา,
กระดาษชนิดบาง,
ความยาว: 127 ถึง 355.6 มม.
กระดาษชนิดหนา,
กระดาษชนิดหนาพิเศษ,
กระดาษรีไซเคิล,
กระดาษปอนด, ฉลาก,
ซองจดหมาย, ซอง
ชนิดบาง, ซองชนิดหนา
และกระดาษเคลือบมัน 3

จํานวนแผน
สูงสุด 50 แผน (80 gsm)

2

ซองจดหมาย 3 ซอง
กระดาษเคลือบมัน 1 แผน

ถาดกระดาษมาตรฐาน
(ถาดที่ 1)

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

กระดาษธรรมดา,
กระดาษชนิดบาง
และกระดาษรีไซเคิล

สูงสุด 250 แผน (80 gsm)

ถาดกระดาษลางที่เปนอุปก
รณเสริม (ถาดที่ 2)

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

กระดาษธรรมดา,
กระดาษชนิดบาง
และ กระดาษรีไซเคิล

สูงสุด 500 แผน (80 gsm)

1

กระดาษขนาด Legal และ Folio ไมมีใชในบางภูมิภาค

2

ขนาดของ Folio คือ 215.9 x 330.2 มม.

3

ใสกระดาษเคลือบมันในถาด MP เพียงหนึ่งแผน

ขอกําหนดกระดาษที่แนะนําใหใช

2

ขอกําหนดกระดาษที่เหมาะสําหรับใชรวมกับเครื่องพิมพนี้มีดังนี้
น้ําหนักมาตรฐาน

75-90 gsm

ความหนา

80-110 m

ความเรียบผิว

สูงกวา 20 วินาที

ความเหนียว

90-150 ซม3/100

แนวเสนใย

ตามแนว

ความตานทานไฟฟาสถิต

10e9-10e11 ohm

ความตานทานพื้นผิว

10e9-10e12 ohm-cm

ตัวเติม

CaCO3 (เปนกลาง)

ปริมาณเถา

ต่ํากวา 23 wt%

ความสวาง

สูงกวา 80%

ความทึบแสง

สูงกวา 85%

 ใชกระดาษธรรมดาที่เหมาะสมกับเครื่องพิมพเลเซอร/LED ในการถายเอกสาร
 ใชกระดาษหนา 75 ถึง 90 gsm
 ใชกระดาษตามแนวที่มีคา Ph เปนกลาง และปริมาณความชื้นประมาณ 5%
 เครื่องพิมพนี้สามารถใชกระดาษรีไซเคิลที่ตรงตามมาตรฐาน DIN 19309
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การจัดการและการใชกระดาษแ
บบพิเศษ

ชนิดของกระดาษที่ควรหลีกเลี่ยง
2

เครื่องพิมพนี้ออกแบบมาใหทํางานไดดีกับชนิดกร
ะดาษถายสําเนาและกระดาษปอนด อยางไรก็ตาม
ความแตกตางของกระดาษบางชนิดอาจสงผลตอ
คุณภาพการพิมพหรือการจัดการกระดาษ
ทดสอบตัวอยางกระดาษกอนซื้อกระดาษทุกครั้งเ
พื่อใหมั่นใจในคุณภาพการพิมพที่ตองการ
จัดเก็บกระดาษในกลองบรรจุกระดาษและปดกลอ
งใหสนิท
จัดเก็บกระดาษบนพื้นราบเรียบและหางจากความ
ชื้น แสงแดดสองตรงและความรอน

ขอควรจํา
กระดาษบางชนิดอาจมีคุณภาพต่ําหรืออาจทําใ
หเครื่องพิมพเกิดความเสียหาย
หามใชกระดาษตอไปนี้:
• กระดาษที่มีลวดลายมาก
• กระดาษที่เรียบลื่นหรือมันเงาเกินไป
• กระดาษที่มวนหรือมีรอยพับ

1

ทําตามคําแนะนําทีส
่ าํ คัญตอไปนีเ้ มือ
่ เลือกกระดาษ:
 อยาใชกระดาษอิงคเจ็ทเนือ
 งจากอาจทําใหกระด
าษติดหรือทําใหเครื่องพิมพเกิดความเสียหาย
 กระดาษทีน
 ํากลับมาใชใหมตอ
 งใชนำ หมึกทีท
 น
ตออุณหภูมิ 200 C
จากกระบวนการตัวทําความรอนของเครื่องได
 หากคุณใชกระดาษปอนด กระดาษผิวหยาบ
หรือกระดาษที่มีรอยยนหรือรอยยับ
คุณภาพของกระดาษในการพิมพอาจลดลง

2

1
1 กระดาษที่มวน 2 มม.
ขึน
้ ไปอาจทําใหกระดาษติด

• กระดาษเคลือบผิวหรือกระดาษตกแตงทางเคมี
• กระดาษที่ขาด มีรอยยับหรือรอยพับ
• กระดาษทีม
 น
ี ำ หนักเกินกวาทีแ
 นะนําในคูม
 อ
ื นี
• กระดาษที่เย็บดวยลวดเย็บกระดาษ
• กระดาษทีม
 ห
ี วั จดหมายทีใ ชสย
ี อ
 มอุณหภูมต
ิ ำ
หรือการถายภาพดวยความรอน
• กระดาษตอเนื่องหรือไมมีคารบอน
• กระดาษทีอ
 อกแบบสําหรับการพิมพองิ คเจ็ท
ชนิดของกระดาษขางตนนี้อาจทําใหเครื่องของ
คุณเสียหายได
ความเสียหายนี้ไมอยูภายใตการรับประกันหรือ
ขอตกลงเกี่ยวกับการใหบริการของ Brother
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การบรรจุกระดาษ

ซองจดหมาย

2

เครื่องนี้ออกแบบมาใหทํางานไดดีกับซองจดหมา
ยสวนมาก อยางไรก็ตาม
ซองจดหมายบางชนิดอาจประสบปญหาการปอนแ
ละคุณภาพการพิมพอันเนือ
่ งมาจากวิธีการผลิต
ซองจดหมายควรมีขอบตรงไมมีรอยพับหรือรอยยั
บ ซองจดหมายตองเรียบ
ไมโปงพองหรือไมบางจนเกินไป
ใชเฉพาะซองจดหมายคุณภาพดีจากผูจําหนายที่มี
ความเขาใจวาคุณจะนําซองจดหมายไปใชกับเครื่อ
งเลเซอร
ซองจดหมายสามารถปอนผานถาดกระดาษเอนกป
ระสงคเทานั้น
ขอแนะนําใหคุณทดสอบพิมพซองจดหมายเพือ
่ ให
มั่นใจวาคุณภาพการพิมพที่ไดเปนที่นาพึงพอใจ

ชนิดของซองจดหมายที่ควรหลีกเลีย
่ ง

• ซองจดหมายแบบมีชอง มีรู
มีรอยตัดหรือถูกเจาะรู
• ซองจดหมายทีม
 แ
ี ถบกาวสําหรับลอกปดซอง
ดังแสดงในภาพดานลาง

2

• ซองจดหมายแบบสองปากซองดังแสดงในภา
พประกอบ

2

ขอควรจํา
หามใชซองจดหมายตอไปนี้:
• ซองจดหมายที่ขาด มวน
มีรอยยนหรือผิดรูป
• ซองจดหมายทีม
 น
ั เงาหรือมีลวดลายมากเกินไ
ป
• ซองจดหมายที่ติดกระดุม
เย็บดวยลวดเย็บกระดาษ
กดดวยลูกดุมหรือผูกดวยเชือก

• ซองจดหมายทีป
 ากซองแบบซีลปดไมพบ
ั ลง
ขณะซื้อ
• ซองจดหมายทีม
 ม
ุ ซองแตละดานพับเขาดังแ
สดงในภาพดานลาง

• ซองจดหมายแบบลอกแถบกาว
• ซองจดหมายที่โปงพอง
• ซองจดหมายที่มีรอยยับชัดเจน
• ที่มีตัวนูน (มีอักษรนูนประทับ)
• ซองจดหมายทีผ
 า นการพิมพดว ยเครือ
 งพิมพเ
ลเซอรหรือ LED แลว
• ซองจดหมายที่ผานการพิมพดานในแลว
• ซองจดหมายทีไ มสามารถจัดเรียงใหเปนระเบี
ยบเมื่อวางซอนกัน
• ซองจดหมายทีผ
 ลิตจากกระดาษทีม
 น
ี ำ หนักม
ากกวาขอกําหนดน้ําหนักกระดาษที่สามาร
ถใชรวมกับเครื่องพิมพได
• ซองจดหมายทีม
 ข
ี อบบิดเบีย
 วหรือไมเปนทรง
สี่เหลี่ยมเสมอกัน

หากคุณใชชนิดของซองจดหมายตามรายการข
างตน
อาจสงผลใหเครื่องพิมพเกิดความเสียหาย
ความเสียหายนี้อาจไมอยูภายใตการรับประกัน
หรือขอตกลงเกี่ยวกับการใหบริการของ
Brother
บางครั้งคุณอาจประสบปญหาการปอนกระดาษ
ที่เกิดจากความหนา ขนาด
และรูปแบบการพับซองจดหมายของกระดาษที่
คุณใช
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ฉลาก

2

เครื่องพิมพสามารถพิมพฉลากทั่วไปที่ออกแบบมา
สําหรับใชกับเครื่องเลเซอรได
ฉลากควรมีแถบกาวที่ทําจากอะคริลิก
เนื่องจากวัสดุนี้ทนตออุณหภูมิสูงในชุดทําความรอ
นได แถบกาวตองไมสัมผัสกับสวนใดๆ
ของเครื่องเนื่องจากอาจทําใหสวนของฉลากติดกั
บชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) หรือลูกกลิ้ง
และอาจทําใหฉลากติดและคุณภาพการพิมพลดล
ง ตองไมมีสวนกาวเปดออกระหวางฉลาก
จัดวางฉลากใหเหมาะสมเพื่อใหครอบคลุมความย
าวและความกวางของกระดาษทั้งหมด
การใชฉลากที่มีพน
ื้ ที่วางอาจสงผลใหฉลากลอกห
ลุดออกและทําใหเกิดฉลากติดหรือเกิดปญหาในก
ารพิมพ

ชนิดของฉลากที่ควรหลีกเลี่ยง

2

หามใชฉลากที่ขาด มวน มีรอยยนหรือผิดรูป

ขอควรจํา

ฉลากทุกชนิดที่ใชกับเครื่องพิมพนี้ตองทนตออุณ
หภูมิ 200 C ภายในระยะเวลา 0.1 วินาทีได

• หามปอนแผนฉลากที่ใชแลวบางสวน
แผนกระดาษฉลากที่ลอกฉลากแลวอาจทําใหเ
ครื่องพิมพเกิดความเสียหาย

ฉลากสามารถปอนผานถาดกระดาษเอนกประสงคเ
ทานั้น

• หามนําฉลากทีใ ชแลวมาใชใหมหรือใสฉลากทีใ ชแ
ลวหรือมีบางฉลากถูกลอกออกแลวบนแผนฉลาก
• แผนฉลากตองมีนำ หนักไมเกินขอกําหนดนำหนัก
กระดาษที่อธิบายไวในคูมือผูใชนี้
ฉลากที่มีน้ําหนักเกินขอกําหนดที่กําหนดไวอา
จไมสามารถปอนเขาเครื่องพิมพไดหรืออาจเกิ
ดการผิดพลาดในการพิมพ
และอาจทําใหเครื่องพิมพเกิดความเสียหาย
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3

การวางเอกสาร

วิธีการวางเอกสาร

3

ความยาว:

3

• ADF (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)
ใชงานงายหากคุณวางเอกสารหลายหนา

3

• ตรวจสอบวาเอกสารทีม
 น
ี ำ ยาลบคําผิดหรือเขียน
ดวยน้ําหมึกที่แหงสนิทแลว

a

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

ขนาดเอกสารที่สนับสนุน

หมายเหตุ
• หากตองการสแกนเอกสารที่ไมพอดีกับ ADF
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)
ดูที่ การใชกระจกสแกนเนอร uu หนา 40

คุณสามารถสงโทรสาร ทําสําเนาและสแกนจาก
ADF (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)
และกระจกสแกนเนอร

การใชถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ
(ADF)

3

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

3

147.3 ถึง 355.6 มม.

ความกวาง: 147.3 ถึง 215.9 มม.
น้ําหนัก:

64 ถึง 90 gsm

วิธีการวางเอกสาร

3

ขอควรจํา
• อยาวางกระดาษหนาไวบนกระจกสแกนเนอร
ถาคุณทําเชนนี้ ADF อาจติดขัด
• อยาใชกระดาษที่มวน ยน พับ ฉีกขาด
เย็บกระดาษ คลิปหนีบ
กระดาษแปะหรือติดเทป

b
c

คลี่กระดาษออกจากกัน
จัดวางหนาเอกสารของคุณ
หงายขึ้นชิดขอบบน ใน ADF
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)
จนกวาขอความบนจอสัมผัสจะแสดง ADF
Ready (ADF พรอม)
และคุณรูสึกวาแผนบนสุดของเอกสารสัมผัส
กับลูกกลิ้งปอนกระดาษแลว

• อยาใชกระดาษแข็ง หนังสือพิมพหรือผา
• เพื่อปองกันไมใหเครื่องของคุณเสียหายขณะใช
ADF อยาดึงเอกสารขณะกําลังปอน
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บทที่ 3

d

ปรับแครปรับกระดาษ (1)
ใหพอดีกับความกวางของเอกสารของคุณ

b

วางเอกสาร คว่ําลง
ที่มุมซายบนของกระจกสแกนเนอรโดยใชแค
รปรับกระดาษซายและดานบน

c

ปดฝาครอบเอกสาร

1

หมายเหตุ
หากตองการสแกนเอกสารที่ไมใชขนาดมาตรฐ
าน ดูที่ การใชกระจกสแกนเนอร uu หนา 40

การใชกระจกสแกนเนอร

3

คุณสามารถใชกระจกสแกนเนอรในการสงโทรสาร
ทําสําเนาหรือสแกนหนาหนังสือครั้งละหนึง่ หนา

ขนาดเอกสารที่สนับสนุน
ความยาว:

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

ความกวาง:

สูงสุด 215.9 มม.

น้ําหนัก:

สูงสุด 2.0 กก.

วิธีการวางเอกสาร

หมายเหตุ
หากตองการใชกระจกสแกนเนอร ADF
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) ตองวางเปลา

a

40

ยกฝาครอบเอกสาร

3

3

ขอควรจํา
ถาเอกสารเปนหนังสือหรือหนา
อยากระแทกฝาครอบหรือออกแรงกดทับ

4

การสงโทรสาร

วิธีการสงโทรสาร

c
4

ขั้นตอนตอไปนี้อธิบายวิธีการสงโทรสาร
หากตองการสงโทรสารที่มีหลายหนา ใช ADF
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)

a

ทําตามขัน
 ตอนตอไปนีเ พือ
 วางเอกสารของคุณ:
 วางเอกสาร หงายขึ้น ใน ADF
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)
(ดู การใชถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ
(ADF) uu หนา 39)
 วางเอกสารของคุณ คว่ําลง
บนกระจกสแกนเนอร
(ดู การใชกระจกสแกนเนอร
uu หนา 40)

b

4

ทําอยางใดอยางหนึง่ ตอไปนี้:

เพือ
่ เปลีย
่ นแปลงการตัง้ คาการสงโทรสาร กด
Options (ตัวเลือก) ปดนิว้ ขึน
้ หรือลง หรือกด
a หรือ b เพือ
่ เลือ
่ นดูการตัง้ คาโทรสาร
เมือ
่ การตัง้ คาทีค
่ ณ
ุ ตองการถูกแสดงขึน
้
กดและเลือกตัวเลือกใหม
เมือ
่ คุณเปลีย
่ นแปลงตัวเลือกเสร็จแลว กด OK
(ตกลง)
(คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช)
สําหรับคําสั่งและการตั้งคาการสงโทรสารขั้น
สูงดังตอไปนี้ uu คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช:
 2-sided Fax (โทรสาร 2 ดาน)
(MFC-L8850CDW และ
MFC-L9550CDW)
 Contrast (ความคมชัด)
 Fax Resolution
(ความละเอียดโทรสาร)

 เมือ
่ การเรียกดูตวั อยางโทรสารถูกตัง้ คาเปน
Off (ปด) กด Fax (โทรสาร)

 Broadcasting
(การกระจายสัญญาณ)

 เมือ
่ การเรียกดูตวั อยางโทรสารถูกตัง้ คาเปน
On (เปด) กด Fax (โทรสาร) และ
Sending Faxes (การสงโทรสาร)

 Real Time TX
(การสงสัญญาณแบบทันที)
 Overseas Mode
(โหมดการสงโทรสารไปยังตางประเทศ)
 Delayed Fax
(การชะลอการสงโทรสาร)
 Batch TX (การสงแบบยกชุด)
 Coverpage Note
(หมายเหตุบนหนาปก)

 จอสัมผัสจะแสดง:

 Coverpage Setup
(การตั้งคาหนาปก)

41

4

บทที่ 4

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)
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f

กด Fax Start (เริ่มสงโทรสาร)
การสงโทรสารจาก ADF
 เครื่องจะเริ่มสแกนเอกสาร
การสงโทรสารจากกระจกสแกนเนอร
ถา Real Time TX
(การสงสัญญาณแบบทันที) เปน On (เปด)
เครื่องจะสงเอกสารโดยไมสอบถามวามีหนา
ที่ตองการจะสแกนเพิม
่ เติมหรือไม
เมื่อ Real Time TX
(การสงสัญญาณแบบทันที) เปน Off (ปด):
 ถาคุณกด Fax Start (เริ่มสงโทรสาร)
เครื่องจะเริ่มสแกนหนาแรก
เมื่อจอสัมผัสแสดง Next Page?
(หนาถัดไป?) ใหดําเนินการตอไปนี้:
• เพื่อสงเอกสารหนาเดียว กด No (ไม)
เครื่องจะเริ่มสงเอกสาร
• ถาตองการสงเอกสารมากกวาหนึ่งแผน
กด Yes (ใช)
และวางหนาถัดไปบนกระจกสแกนเน
อร กด OK (ตกลง)
เครื่องจะเริ่มสแกนหนา
(ทําซ้ําขั้นตอนนี้สําหรับทุกหนา)

หยุดการสงโทรสาร
เพื่อหยุดการสงโทรสาร กด

4

การสงโทรสาร

การสงโทรสารเอกสารขนาด
Letter/Legal/Folio
จากกระจกสแกนเนอร

รายงานการตรวจสอบความถูกต
องการสงสัญญาณ
4

ขณะสงโทรสารจากเอกสารขนาด Letter, Legal 1 หรือ
Folio 1 คุณจะตองกําหนดขนาดกระจกสแกนเนอรเปน
Letter หรือ Legal/Folio 1 ไมเชนนัน
้
สวนของโทรสารของคุณอาจปรากฏไมครบถวน

a

 เมือการเรียกดูตวั อยางโทรสารถูกตัง คาเป
(Fax (โทรสาร))

 เมือการเรียกดูตวั อยางโทรสารถูกตัง คาเป
น On (เปด) กด

(Fax (โทรสาร))

และ Sending Faxes
(การสงโทรสาร)

b
c

คุณสามารถใชรายงานการตรวจสอบความถูกตอง
การสงสัญญาณเปนหลักฐานที่คุณสงโทรสาร
รายงานนี้แสดงชื่อผูรับหรือหมายเลขโทรสาร
เวลาและวันที่สง ระยะเวลาสง จํานวนหนาที่สง
และระบุวาการสงสําเร็จหรือไม
รายงานการตรวจสอบความถูกตองการสงสัญญาณ
สามารถตั้งคาไดหลายรูปแบบดังนี้:

ทําอยางใดอยางหนึง่ ตอไปนี้:

น Off (ปด) กด

 On (เปด): พิมพรายงานทุกครั้งหลังสงโทรสาร
 On+Image (เปด+ภาพ):
พิมพรายงานทุกครัง้ หลังสงโทรสาร
สวนของหนาแรกของโทรสารจะปรากฏในรายงาน
 Off (ปด):
พิมพรายงานหากโทรสารของคุณสงไมสําเร็จเ
นื่องจากเกิดขอผิดพลาดเกี่ยวกับการสงสัญญา
ณ Off (ปด) เปนการตั้งคาจากโรงงาน
 Off+Image (ปด+ภาพ):
พิมพรายงานหากโทรสารของคุณสงไมสําเร็จเนื่อ
งจากเกิดขอผิดพลาดเกีย
่ วกับการสงสัญญาณ
สวนของหนาแรกของโทรสารจะปรากฏในรายงาน

กด Options (ตัวเลือก)
ปดนิว้ ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Glass Scan Size (ขนาดกระจกสแกน)

 No Report (ไมรายงาน):
ไมพิมพรายงานใดๆ

d

กด Glass Scan Size
(ขนาดกระจกสแกน)

e
f

กด Letter หรือ Legal/Folio 1

a

กด

กด OK (ตกลง)

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

g

กด

b
c

1

MFC-L8850CDW และ MFC-L9550CDW

การยกเลิกโทรสารระหวางดําเนิ
นการ
กด
เพือ
่ ยกเลิกการสงโทรสาร ถาคุณกด
ขณะที่เครื่องกําลังตอหมายเลข หรือกําลังสง
จอสัมผัสจะแสดง Cancel Job? (ยกเลิกงาน?)
กด Yes (ใช) เพื่อยกเลิกการสงโทรสาร

4

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Fax (โทรสาร)

d
e

กด Fax (โทรสาร)

f
g
h

กด Report Setting (การตั้งคารายงาน)

4

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Report Setting (การตั้งคารายงาน)

กด Transmission (การสงสัญญาณ)
กด On (เปด), On+Image (เปด+ภาพ),
Off (ปด) , Off+Image (ปด+ภาพ) หรือ
No Report (ไมรายงาน)
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4

บทที่ 4

i

กด

หมายเหตุ
• ถาคุณเลือก On+Image (เปด+ภาพ) หรือ
Off+Image (ปด+ภาพ)
ภาพจะไมปรากฏในรายงานการตรวจสอบความ
ถูกตองการสงสัญญาณ
ถาการสงสัญญาณแบบทันทีถูกตั้งคาไปที่ On
(เปด)
• ถาการสงสัญญาณสําเร็จ OK (ตกลง)
จะปรากฏถัดจาก RESULT (ผลลัพธ)
ในรายงานการตรวจสอบความถูกตองการสงสั
ญญาณ
ถาการสงสัญญาณไมสําเร็จ ERROR
(ขอผิดพลาด) จะปรากฏขึ้นถัดจาก RESULT
(ผลลัพธ)
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5

การรับโทรสาร

5

โหมดการรับของตัวเครื่อง

5

คุณตองเลือกโหมดการรับของตัวเครือ
่ งทัง้ นีข
้ ึ้นอยูก
 บ
ั อุปกรณภายนอกและบริการโทรศัพททค
ี่ ณ
ุ มีในสายของคุณ

การเลือกโหมดการรับของตัวเครื่อง

5

ตามคาเริ่มตน เครื่องของคุณจะรับโทรสารที่สงเขามาโดยอัตโนมัติ
แผนภาพดานลางจะชวยคุณเลือกโหมดรับที่เหมาะสม
(สําหรับขอมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดการรับของตัวเครื่อง ดูที่ การใชโหมดการรับของตัวเครื่อง
uu หนา 47)
คุณตองการใชคุณสมบัติโทรศัพทของเครื่องของคุณหรือไม (ถามี)
หรือตองการใชโทรศัพทภายนอกหรืออุปกรณตอบรับโทรศัพทภายนอกที่เชื่อมตอใน
สายเดียวกับเครื่องหรือไม

ใช

ไมใช

คุณตองการใชฟงกชั่นขอความเสียงของ
เครื่องตอบรับโทรศัพทภายนอกหรือไม

Fax

ไมใช
คุณตองการใหเครื่องรับโทรสารและรับสาย
โทรศัพทโดยอัตโนมัติหรือไม

ไมใช
ใช
ใช

Manual
Fax/Tel
External TAD

ถาตองการตั้งคาโหมดรับโหมดการรับของตัวเครื่อง ทําตามคําแนะนําดานลาง

a

กด

b
c
d
e
f
g

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)
ปดนิว้ ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง Fax (โทรสาร)
กด Fax (โทรสาร)
ปดนิว้ ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง Setup Receive (ตั้งคาการรับ)
กด Setup Receive (ตั้งคาการรับ)
ปดนิว้ ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง Receive Mode (โหมดการรับ)
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5

บทที่ 5

h

กด Receive Mode (โหมดการรับ)

หมายเหตุ
ถาคุณไมสามารถเปลี่ยนแปลง Receive Mode (โหมดการรับ)
ตรวจสอบวาคุณลักษณะเสียงเรียกที่แตกตางถูกตั้งคาเปน 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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การรับโทรสาร

การใชโหมดการรับของตั
วเครื่อง

5

โหมดการรับของตัวเครื่องบางโหมดจะรับสายโทร
สารอัตโนมัติ (Fax (โทรสาร) และ Fax/Tel
(โทรสาร/โทรศัพท))
คุณอาจตองการเปลี่ยนแปลงการชะลอเสียงเรียกก
อนใชโหมดนี้ (ดู การชะลอเสียงเรียกเขา
uu หนา 48)

โทรสารเทานั้น

5

โหมด Fax (โทรสาร)
จะรับสายทุกสายเปนโทรสารโดยอัตโนมัติ

โทรสาร/โทรศัพท

5

โหมด Fax/Tel (โทรสาร/โทรศัพท)
ชวยใหคุณจัดการสายเรียกเขาโดยอัตโนมัติ
โดยการจดจําวาเปนโทรสารหรือการโทรออกโดย
ใชเสียง
และจัดการกับสายในลักษณะใดลักษณะหนึ่งตอไ
ปนี้:
 รับโทรสารโดยอัตโนมัติ
 การโทรออกโดยใชเสียงจะสงเสียงกริง่ เรียกเขา
F/T เพือ
่ แจงใหคณ
ุ รับสาย เสียงกริง่ เรียกเขา F/T
เปนเสียงเรียกทีด
่ งั ติดกันแบบสองครัง้ จากเครื่อง
ของคุณ
 ใชโหมดนีถ
 าคุณไดรับการโทรออกโดยใชเสียง
บางครั้ง
(ดูที่ ระยะเวลาในการดังของเสียงกริ่งเรียกเขา F/T
(โหมดโทรสาร/โทรศัพทเทานั้น) uu หนา 48
และ การชะลอเสียงเรียกเขา uu หนา 48)

ดวยตนเอง

5

โหมด Manual (ดวยตนเอง)
จะปดฟงกชั่นรับสายอัตโนมัตท
ิ งั้ หมด
เวนแตวา คุณจะใชคณ
ุ ลักษณะเสียงเรียกทีแ
่ ตกตาง
ถาตองการรับโทรสารในโหมดดวยตนเอง
ยกชุดหูฟงโทรศัพทภายนอก

(Fax

(โทรสาร)) แลวกด Hook (ปุมวางสาย)
เมื่อคุณไดยินเสียงสัญญาณเครื่องโทรสาร
(เสียงปปสั้นซ้ําๆ) กด Fax Start
(เริ่มสงโทรสาร) แลวกด Receive (รับ)
เพื่อรับโทรสาร คุณสามารถใชคุณลักษณะ
การตรวจจับโทรสาร
เพื่อรับโทรสารโดยยกชุดหูฟงโทรศัพทสายเดียวกั
บเครื่อง
(ดูที่ การตรวจจับโทรสาร uu หนา 49)
ถาคุณใชโมเด็มคอมพิวเตอรบนสายเดียวกัน
การสงโทรสารอาจทํางานผิดพลาด

อุปกรณตอบรับโทรศัพทภายนอก

5

โหมด External TAD
(อุปกรณตอบรับโทรศัพทภายนอก)
ใหเครื่องตอบรับโทรศัพทรับสายเรียกเขาของคุณ
สายเรียกเขาจะ ไดรับการจัดการ
ดวยวิธีการตอไปนี้:
 รับโทรสารโดยอัตโนมัติ
 ผูโทรออกดวยเสียงสามารถบันทึกขอความในอุ
ปกรณตอบรับโทรศัพทภายนอก
(สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
ใหดูที่ การเชื่อมตออุปกรณตอบรับโทรศัพทภายน
อก (TAD) uu หนา 56)
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5

บทที่ 5

การตั้งคาโหมดการรับขอ
งตัวเครื่อง

5

ระยะเวลาในการดังของเสียงกริง
่ เ
รียกเขา F/T
(โหมดโทรสาร/โทรศัพทเทานัน
้ )
5

การชะลอเสียงเรียกเขา

5

การตั้งคาการชะลอเสียงเรียกเขา
จะกําหนดจํานวนครั้งที่เครื่องสงเสียงเรียกกอนรับ
สายในโหมด Fax (โทรสาร) และ Fax/Tel
(โทรสาร/โทรศัพท)
ถาคุณใชสายโทรสารภายนอกหรือสายโทรศัพทต
อกับสายเดียวกับเครื่อง
เลือกจํานวนเสียงเรียกเขาสูงสุด
(ดู การตรวจจับโทรสาร uu หนา 49 และ

การทํางานจากโทรศัพทภายนอกหรือโทรศัพทที่ต
อแยกออกจากตัวเครื่อง uu หนา 58)

a

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

d
e

กด Fax (โทรสาร)

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Fax (โทรสาร)

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Setup Receive (ตั้งคาการรับ)

f
g

กด Setup Receive (ตั้งคาการรับ)

h
i

กด Ring Delay (การชะลอเสียงเรียกเขา)

j

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

กดเพือ
 เลือกจํานวนครัง ทีส
 ายเรียกเขาดังขึน
 ก
อนเครื่องจะรับสาย

เมื่อมีผูโทรเขามาที่เครื่องของคุณ
คุณและผูโทรของคุณจะไดยินเสียงเรียกโทรศัพท
ตามปกติ
จํานวนเสียงเรียกเขาถูกกําหนดโดยการตั้งคาการช
ะลอเสียงเรียกเขา
ถาสายเปนโทรสาร เครื่องของคุณจะรับสาย
แตถาสายเปนการโทรดวยเสียง
เครื่องจะสงเสียงกริ่งเรียกเขา F/T
(เสียงเรียกที่ดังติดกันแบบสองครั้ง)
เมื่อคุณไดตั้งคาในการตั้งคาระยะเวลาในการดังขอ
งเสียงกริ่งเรียกเขา F/T
ถาคุณไดยินเสียงกริ่งเรียกเขา F/T
หมายความวาคุณมีเสียงเรียกจากผูโทรเขาในสาย
เนื่องจากเสียงเรียกเขาโทรสาร/โทรศัพทนั้นดังจา
กเครื่อง
โทรศัพทสวนขยายหรือโทรศัพทภายนอกจะไมสง
เสียงเรียกเขา
แตคุณจะยังสามารถรับสายโทรศัพทดังกลาวได
(สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ดู การใชรหัสระยะไกล
uu หนา 59)

a

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

d
e

กด Fax (โทรสาร)

f
g

กด Setup Receive (ตั้งคาการรับ)

h

กด F/T Ring Time
(ระยะเวลาในการดังของเสียงกริง่ เรียกเขา F/T)

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Fax (โทรสาร)

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Setup Receive (ตั้งคาการรับ)

ปดนิว้ ขึน
้ หรือลง หรือกด a หรือ b เพือ
่ แสดง
F/T Ring Time
(ระยะเวลาในการดังของเสียงกริง่ เรียกเขา F/T)

การรับโทรสาร

i
j

กดเลือกระยะเวลาทีเ ครือ
 งสงเสียงเรียกเพือ
 แจ
งวาคุณมีสายเรียกเขาการโทรดวยเสียง (20,
30, 40 หรือ 70 วินาที)
กด

a

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

หมายเหตุ
แมวาผูรับสายจะวางสายระหวางเสียงเรียกเขา
แบบซ้ําสองครั้ง
เครื่องจะยังคงสงเสียงเรียกเขาเปนเวลาตามที่
กําหนด

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

5

5

เครื่องสามารถรับโทรสารโดยอัตโนมัติ
แมวาคุณจะรับสาย เมื่อคุณเห็น Receiving
(การรับ) บนจอสัมผัส
หรือไดยินเสียงคลิกในสายโทรศัพทผานชุดหูฟงโ
ทรศัพทที่คุณใช เพียงวางชุดหูฟงโทรศัพท
เครื่องของคุณจะดําเนินการอื่นๆ ทั้งหมด

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

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Fax (โทรสาร)

d
e

กด Fax (โทรสาร)

f
g

กด Setup Receive (ตั้งคาการรับ)

h
i

กด Fax Detect (การตรวจจับโทรสาร)

j

กด

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Setup Receive (ตั้งคาการรับ)

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Fax Detect (การตรวจจับโทรสาร)

กด On (เปด) (หรือ Off (ปด))

5

หากคุณอยูที่เครื่องและตอบรับการติดตอดวยโทร
สารกอนโดยยกชุดหูฟงโทรศัพทภายนอก แลวกด
Fax Start (เริ่มสงโทรสาร) แลวกด Receive
(รับ) เพื่อรับโทรสาร
ถาคุณรับสายโทรศัพทที่ตอแยกออกจากตัวเครื่อง
กด l51 (ดู

การทํางานจากโทรศัพทภายนอกหรือโทรศัพทที่ต
อแยกออกจากตัวเครื่อง uu หนา 58)

หมายเหตุ
• ถาคุณลักษณะนี้ถูกตั้งคาเปน On (เปด)
แตเครื่องของคุณไมเชื่อมตอการติดตอดวยโท
รสารเมื่อคุณยกชุดหูฟงโทรศัพทที่ตอแยกออก
จากตัวเครื่อง กดรหัสในการรับโทรสาร l51
• ถาคุณสงโทรสารจากคอมพิวเตอรในสายโทรศัพ
ทเดียวกัน และเครื่องติดขัด ตั้งคา Fax Detect
(การตรวจจับโทรสาร) เปน Off (ปด)
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5

บทที่ 5

การเรียกดูตัวอยางโทรสาร
(ขาวดําเทานั้น)
วิธก
ี ารเรียกดูตัวอยางโทรสารทีไ่ ดรบ
ั

การใชงานการเรียกดูตัวอยางโทรสาร
5

a

(Fax (โทรสาร)) จากนั้น

• แมวา โทรสารทีพ
 ม
ิ พจะแสดงวันทีแ
 ละเวลาทีไ
 ดรั
บ ถาเปดใชงานการประทับตรารับโทรสาร
หนาจอเรียกดูตัวอยางโทรสารจะไมแสดงวันที่
และเวลาที่ไดรับ

เมื่อเครื่องอยูในโหมดพรอม
จะมีขอความผุดขึ้นบนจอสัมผัสเพื่อแจงเตือนใหคุ
ณรับโทรสารใหม

a

กด

b

กด

5

f

(Fax Preview

กด On (เปด) (หรือ Off (ปด))
กด Yes (ใช)
จอสัมผัสจะแจงใหคณ
ุ ทราบวาจะไมพม
ิ พโทร
สารที่จะเขามาในอนาคตเมื่อคุณไดรับโทรส
ารเหลานั้น
กด Yes (ใช)
กด

หมายเหตุ
เมือ
่ เปดการเรียกดูตวั อยางโทรสาร
จะไมมก
ี ารพิมพสาํ เนาสํารองของโทรสารนัน
้
สําหรับการสงตอโทรสารและการรับ PC-Fax
แมวา คุณจะตัง้ คาการพิมพสาํ รองเปน On (เปด)
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• รายการโทรสารจะรวมทังโทรสารเกาและโทรสารใหม
โทรสารใหมนั้นจะถูกบงชีด
้ วยเครือ
่ งหมายสีนำ เงินดา
นขางโทรสาร
• เพื่อดูโทรสารทีม
่ ก
ี ารเรียกดูตวั อยางมากอนแลว
กด Fax (โทรสาร) และ Received Faxes
(โทรสารทีไ่ ดรบ
ั )

(การเรียกดูตัวอยางโทรสาร))

c
d
e

กด View (ดู)
จอสัมผัสจะแสดงรายการโทรสาร

หมายเหตุ

(Received Faxes (โทรสารที่ไดรับ))

การตั้งคาการเรียกดูตัวอยางโทรสาร

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

5

คุณสามารถดูโทรสารที่ไดรับบนจอสัมผัส
โดยการกด

5

b

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b
เพื่อแสดงหมายเลขโทรสารของโทรสารที่คุ
ณตองการ

c

กดโทรสารที่คุณตองการ

หมายเหตุ
• ถาโทรสารของคุณมีขนาดใหญ
อาจมีการหนวงเวลาเล็กนอยกอนที่จะแสดง
• จอสัมผัสจะแสดงเลขหนาปจจุบัน
และจํานวนหนารวมของขอความโทรสาร
เมื่อขอความโทรสารของคุณมากกวา 99 หนา
จํานวนหนารวมจะถูกแสดงเปน “XX”

การรับโทรสาร

กดจอสัมผัสหรือแผงสัมผัสเพือ
่ สัง่ การดังตอไปนี้
คําอธิบาย
ขยายโทรสาร
ยอโทรสาร

หรือ

เลื่อนตามแนวตั้ง

หรือ

เลื่อนตามแนวนอน
หมุนโทรสารตามเข็มนาฬิกา

วิธีการพิมพโทรสาร

5

a

กด

b
c
d

กด Received Faxes (โทรสารที่ไดรับ)

e

ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:

(Fax (โทรสาร))

กดโทรสารที่คุณตองการ
กด Start (เริ่มตน)
เพื่อยืนยันโทรสารที่จะพิมพ

 กด Print All Pages
(พิมพทุกหนา) เพื่อพิมพทุกหนา
ลบโทรสาร

 กด Print Displayed Only
(พิมพที่แสดงเทานั้น)
เพื่อพิมพหนาที่แสดงเทานั้น

กด Yes (ใช) เพื่อยืนยัน
ยอนกลับสูหนาที่แลว

 กด Print From Displayed
(พิมพจากทีแ
่ สดง)
เพือ
่ พิมพจากหนาทีแ
่ สดงจนถึงหนาสุดทาย

ไปยังหนาถัดไป
ยอนกลับสูรายการโทรสาร
Start
(เริ่มตน)

d

5

f

เมื่อจอสัมผัสแสดง Delete all pages?
(ลบทุกหนา?) ใหดําเนินการตอไปนี:้
 กด Yes (ใช)
เพือ
่ ลบทุกหนาของโทรสารทีค
่ ณ
ุ พิมพแลว

พิมพโทรสาร

 กด No (ไม)
เพื่อบันทึกโทรสารที่คุณพิมพแลว

กด

g

กด
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บทที่ 5

วิธก
ี ารพิมพหรือลบโทรสารทัง้ หมดในรายการ

a

กด

b
c
d

กด Received Faxes (โทรสารที่ไดรับ)

(Fax (โทรสาร))

กด Print/Delete (พิมพ/ลบ)
ทําอยางใดอยางหนึง่ ตอไปนี้:
 กด Print All(New Faxes) (พิมพ
(โทรสารใหม) ทั้งหมด)
เพื่อพิมพโทรสารทั้งหมดที่คุณยังไมไดดู
 กด Print All(Old Faxes) (พิมพ
(โทรสารเกา) ทั้งหมด)
เพื่อพิมพโทรสารทั้งหมดที่คุณดูแลว

5

ปดการเรียกดูตัวอยางโทรสาร

a

กด

b

กด

c
d
e

กด Yes (ใช) เพื่อยืนยัน
ถามีโทรสารจัดเก็บอยูในหนวยความจํา
ใหดําเนินการขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้:

กด Yes (ใช) เพื่อยืนยัน
โทรสารของคุณจะถูกลบ
 เพื่อพิมพโทรสารทั้งหมดที่จัดเก็บไว กด
Print All Faxes Before
Delete (พิมพโทรสารทั้งหมดกอนลบ)

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

 ถาคุณไมตอ
 งการปดการเรียกดูตวั อยางโท
รสาร กด Cancel (ยกเลิก)

กด Yes (ใช) เพื่อยืนยัน
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กด Off (ปด)

 ถาคุณไมตองการพิมพโทรสารที่จัดเก็บไว
กด Continue (ดําเนินการตอ)

กด Yes (ใช) เพื่อยืนยัน

กด

(Fax Preview

(การเรียกดูตัวอยางโทรสาร))

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

e

5

f

กด

6

การใชงาน PC-FAX

วิธีใช PC-FAX
การรับ PC-FAX
(Windows® เทานั้น)

6

ทําขั้นตอนตอไปนี้ที่เครื่องของคุณ
6

6

ถาคุณเปดคุณลักษณะการรับ PC-FAX MFC
ของคุณจะจัดเก็บโทรสารรับเขาในหนวยความจําแล
ะสงโทรสารไปยังคอมพิวเตอรของคุณโดยอัตโนมัติ
จากนัน
้ คุณสามารถใชคอมพิวเตอรของคุณดูและจัดเ
ก็บโทรสารนี้

a

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Fax (โทรสาร)

d
e

กด Fax (โทรสาร)

แมวาคุณจะปดคอมพิวเตอรของคุณแลว (เชน
ในเวลากลางคืนหรือสุดสัปดาห) MFC
ของคุณจะไดรับและจัดเก็บโทรสารของคุณในหน
วยความจํา
จํานวนโทรสารที่ไดรับที่จัดเก็บในหนวยความจําจ
ะปรากฏขึ้นบนจอสัมผัส

f
g

กด Setup Receive (ตั้งคาการรับ)

เมื่อคุณเริ่มใชงานคอมพิวเตอรของคุณและรันซอฟ
ตแวร การรับ PC-Fax MFC
จะถายโอนโทรสารของคุณไปยังคอมพิวเตอรของ
คุณโดยอัตโนมัติ

h
i
j

กด PC Fax Receive (การรับ PC Fax)

k

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
<USB> หรือชื่อคอมพิวเตอรของคุณ
ถาเครื่องเชื่อมตออยูกับเครือขาย
กด <USB> หรือชื่อคอมพิวเตอรของคุณ
กด OK (ตกลง)

l

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

ถาตองการถายโอนโทรสารรับเขาไปยังคอมพิวเต
อรของคุณ คุณตองใหซอฟตแวรการรับ PC-FAX
รันบนคอมพิวเตอรของคุณ
ดําเนินการตามคําแนะนําสําหรับระบบปฏิบัติการที่
คุณกําลังใชงาน
 (Windows® XP, Windows Vista® และ
Windows® 7)
จากเมนู

(เริ่ม) เลือก โปรแกรมทั้งหมด >

Brother >
Brother Utilities
คลิกรายการแบบดึงลง และเลือกชื่อรุนของคุณ
(ถายังไมไดเลือก)
คลิก การรับโทรสารดวย PC
ในแถบนําทางทางดานซาย จากนั้นคลิก รับ
 (Windows® 8)
คลิก
(Brother Utilities)
จากนั้นคลิกรายการแบบดึงลง
และเลือกชื่อรุนของคุณ (หากยังไมไดเลือก)
คลิก การรับโทรสารดวย PC
ในแถบนําทางทางดานซาย จากนั้นคลิก รับ

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Setup Receive (ตั้งคาการรับ)

6

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

กด On (เปด) เพื่อเริ่มตนการรับ PC-FAX
จอสัมผัสจะแสดงการแจงเตือนการเริม
 โปรแกร
มการรับ PC-FAX ที่คอมพิวเตอรของคุณ
ถาคุณเริ่มเปดทํางานโปรแกรมการรับ
PC-FAX กด OK (ตกลง)
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเริ่มตนโ
ปรแกรมรับ PC-FAX uu คูมือซอฟตแวร
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

ขอควรจํา
ถาคุณเลือก Backup Print: On
(งานพิมพสํารอง: เปด)
เครื่องจะพิมพโทรสารที่เครื่องของคุณดวย
เพื่อเปนสําเนาสําหรับคุณ
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บทที่ 6

m

กด

หมายเหตุ
• กอนที่คุณจะสามารถตั้งคาการรับ PC-FAX
คุณตองติดตั้งซอฟตแวร MFL-Pro Suite
บนคอมพิวเตอรของคุณ
ตรวจสอบวาคอมพิวเตอรของคุณเชื่อมตออยูแ
ละเปดทํางาน (uu คูมือซอฟตแวร
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช)
• ถาเครือ
 งของคุณเกิดขอผิดพลาดและไมสามารถ
พิมพโทรสารจากหนวยความจําได
คุณสามารถใชการตั้งคานี้ในการถายโอนโทรส
ารของคุณไปยังคอมพิวเตอร (ดู

การโอนโทรสารหรือรายงานบันทึกโทรสาร

uu หนา 135)

• การรับ PC-FAX ไมสนับสนุนในระบบปฏิบัติการ
Mac OS
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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
c

เลือก Brother PC-FAX v.3

d

ปอนหมายเลขโทรสารของผูรบ
ั โดยใชแปนพิม
พคอมพิวเตอรของคุณ
หรือโดยคลิกแปนกดหมายเลขของอินเตอรเ
ฟสผูใ ช Brother PC-FAX
คุณยังสามารถเลือกหมายเลขทีบ
่ ันทึกไวจาก
สมุดที่อยู

e

คลิก

f

คลิก เริ่ม
เอกสารของคุณจะถูกสงไปยังเครื่อง
Brother แลวสงโทรสารไปยังผูรับ

คลิก ตกลง
อินเตอรเฟสผูใช Brother PC-FAX
จะแสดงผล

7

อุปกรณโทรศัพทและอุปกรณภายน
อก

บริการโทรศัพท
เสียงเรียกที่แตกตาง

7

คุณลักษณะของเครือ
 งนีใ หคณ
ุ ใชบริการสมัครสมาชิกเสียง
เรียกทีแ
 ตกตางทีใ หบริการโดยบริษท
ั โทรศัพทบางราย
ซึง ใหคณ
ุ มีหมายเลขโทรศัพทหลายหมายเลขในสายเดียว
หมายเลขโทรศัพทแตละหมายเลขมีรป
ู แบบเสียงเรียกทีแ

ตกตางกัน
ดังนัน
 คุณจะทราบวาหมายเลขโทรศัพทใดเรียกเขามา
นีเ ปนวิธห
ี นึง ทีค
 ณ
ุ สามารถมีหมายเลขโทรศัพทแยกตางห
ากสําหรับเครือ
 งของคุณได

หมายเหตุ
คุณสามารถปดใชงานชั่วคราว
จากนั้นจึงกลับมาเปดใชงานอีกครั้ง
เมื่อคุณไดรับหมายเลขเครื่องโทรสารใหม
โปรดตรวจสอบใหแนใจวาคุณตั้งคาใหมสําหรั
บการทํางานนี้
เครื่องจะตอบรับเฉพาะการโทรออกไปยังหมาย
เลขที่มีเสียงเรียกที่แตกตาง

7

หลังจากทีค
่ ณ
ุ ตัง้ คาคุณลักษณะเสียงเรียกทีแ
่ ตกตางไ
ปที่ เปด แลว
โหมดการรับของตัวเครือ
่ งจะถูกตัง้ คาเปน Manual
(เปด) โดยอัตโนมัติ เวนแตวาคุณจะตัง้ คา TAD
หรือจดหมายเสียงไวทห
ี่ มายเลขเสียงเรียกทีแ
่ ตกตาง
โหมดดําเนินการเอง ใหคุณรับสายทุกสายดวยตนเอง
คุณไมสามารถเปลีย
่ นโหมดการรับของตัวเครือ
่ งเปนโ
หมดอืน
่ ไดขณะทีเ่ ปดใชงานเสียงเรียกทีแ
่ ตกตาง

a

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

d

กด Fax (โทรสาร)

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Miscellaneous (เบ็ดเตล็ด)

f
g
h

กด Miscellaneous (เบ็ดเตล็ด)

i

กด
ขณะนีเ้ สียงเรียกทีแ
่ ตกตางถูกตัง้ คาไปที่ เปด

กด Distinctive (แตกตาง)
กด On (เปด)

การปดเสียงเรียกที่แตกตาง

เครือ
 งของคุณมีฟง กชน
 ั เสียงเรียกทีแ
 ตกตางใหคณ
ุ ระบุหม
ายเลขโทรศัพทหมายเลขหนึง สําหรับรับโทรสารโดยเฉพา
ะ คุณจําเปนตองตัง คาเสียงเรียกทีแ
 ตกตางเปน On (เปด)

การตั้งคาเสียงเรียกที่แตกตางเปนเปด

e
7

7

a

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

d
e

7

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Fax (โทรสาร)
กด Fax (โทรสาร)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Miscellaneous (เบ็ดเตล็ด)

f
g
h

กด Miscellaneous (เบ็ดเตล็ด)

i

กด

กด Distinctive (แตกตาง)
กด Off (ปด)

หมายเหตุ
หากคุณปดเสียงเรียกที่แตกตาง
เครื่องจะอยูในโหมดการรับของตัวเครื่อง
Manual (ดวยตนเอง)
ดังนั้นคุณจําเปนตองตั้งคาโหมดการรับอีกครัง
(ดูการเลือกโหมดการรับของตัวเครื่อง
uu หนา 45)

ปดนิว้ ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Fax (โทรสาร)
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7

บทที่ 7

การเชื่อมตออุปกรณตอบ
รับโทรศัพทภายนอก
(TAD)

การเชื่อมตอ

7

อุปกรณตอบรับโทรศัพทภายนอก (TAD)
ตองเชื่อมตอดังแสดงในภาพประกอบดานลาง

7

คุณสามารถเชือ
่ มตออุปกรณตอบรับโทรศัพท (TAD)
ภายนอกเขากับสายเดียวกับเครือ
่ งของคุณ เมือ
่ TAD รับสาย
เครือ
่ งของคุณจะ “รับฟง" เสียงเรียกโทรสาร CNG
(การติดตอดวยโทรสาร) ทีส
่ ง โดยเครือ
่ งโทรสารฝายทีส
่ ง
ถาไดยน
ิ เสียงเรียก เครือ
่ งจะรับสายและรับโทรสาร
ถาไมไดยน
ิ เสียงเรียก เครือ
่ งจะให TAD
ของคุณรับขอความเสียงและจอสัมผัสจะแสดง
Telephone (โทรศัพท)
อุปกรณตอบรับโทรศัพทภายนอก (TAD)
ของคุณตองรับสายภายในเวลาทีเ่ สียงเรียกโทรสารดังสีค
่ รัง้
(ขอแนะนําใหคณ
ุ ตัง้ คาไวทเี่ สียงเรียกดังสองครัง้ )
เนือ่ งจากเครือ
่ งของคุณไมสามารถไดยน
ิ เสียงเรียกโทรสาร
(CNG tones) จนกวาอุปกรณตอบรับโทรศัพทภายนอก
(TAD) จะรับสาย เครือ
่ งสงโทรสารจะสงเสียงเรียกโทรสาร
(CNG tones) เปนระยะเวลาแปดถึงสิบวินาทีเทานัน
้
เราไมแนะนําใหใชคณ
ุ ลักษณะการประหยัดคาโทรกับอุปกร
ณตอบรับโทรศัพทภายนอก (TAD)
ของคุณหากเครือ
่ งนัน
้ จําเปนตองใชเสียงเรียกนานกวาสีค
่ รัง้
ในการเปดทํางาน

1

1

2

1 TAD
2 ฝาครอบปองกัน

a

ตั้งคาอุปกรณตอบรับโทรศัพทภายนอก
(TAD) ไปที่ เสียงเรียกดังหนึ่งหรือสองครั้ง
(การตั้งคาการชะลอเสียงเรียกเขาของเครื่อง
ไมมีผล)

b

บันทึกขอความสงออกบนอุปกรณตอบรับโทร
ศัพทภายนอก (TAD) ของคุณ

c
d

ตั้งคาเครื่องตอบรับโทรศัพทใหรับสาย

หมายเหตุ
หากคุณประสบปญหาการรับโทรสาร
ลดการตั้งคาการชะลอเสียงเรียกเขาบนอุปกร
ณตอบรับโทรศัพทภายนอก (TAD) ของคุณ
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ตั้งคาโหมดการรับของตัวเครื่องของคุณเปน
External TAD
(อุปกรณตอบรับโทรศัพทภายนอก)
(ดู การเลือกโหมดการรับของตัวเครื่อง
uu หนา 45)

อุปกรณโทรศัพทและอุปกรณภายนอก

การบันทึกขอความสงออก (OGM)

a

b
c

7

บันทึกเสียงเงียบ 5
วินาทีกอนเริ่มตนขอความของคุณ
เพื่อใหเครื่องของคุณมีเวลาในการไดยินเสีย
งสัญญาณเครื่องโทรสาร

คุณตองเปดการตัง้ คารหัสระยะไกลเพื่อใชรหัสก
ารเริม
่ ทํางานแบบระยะไกล l51
และรหัสการปดใชงานเครือ
่ งจากระยะไกล #51

สิ้นสุดขอความ 20 วินาทีของคุณโดยให
รหัสการเริ่มทํางานแบบระยะไกล
สําหรับผูที่สงโทรสารดวยตนเอง เชน:
“หลังจากเสียงปป ฝากขอความหรือกด l51
และ เริ่ม เพื่อสงโทรสาร”

การเชื่อมตอโทรศัพทภายนอกห
รือโทรศัพทที่ตอแยกออกจากตัว
เครื่อง

หมายเหตุ

7

• คุณตองเปดการตั้งคารหัสระยะไกลเปน On
(เปด) เพื่อใชรหัสการเริ่มทํางานแบบระยะไกล
l51 (ดู การใชรหัสระยะไกล uu หนา 59)

คุณสามารถเชื่อมตอโทรศัพทแยกตางหากกับเครือ
งของคุณไดโดยตรงดังแสดงในแผนภาพดานลาง

• ขอแนะนําใหเริ่ม OGM ของคุณดวยเสียงเงียบ
5 วินาที
เนื่องจากเครื่องของคุณไมสามารถไดยินเสียง
สัญญาณเครื่องโทรสารหากมีเสียงดังคุณอาจล
องบันทึกเสียงทันที
แตถาเครื่องของคุณประสบปญหาในการรับโท
รสาร คุณควรบันทึกเสียง OGM
อีกครั้งเพื่อรวมไวดวยกัน

สํานักงานสวนใหญใชระบบโทรศัพทสว นกลาง Brother
แนะนําวาเครือ
 ง Fax/MFC
ของเราทัง หมดตองเชือ
 มตอกับสายทีม
 ค
ี ณ
ุ ภาพ
(กําหนดไวเฉพาะ) ถึงแมวา PABX
ทีเ จาะจงอาจทํางานไดกบ
ั รุน
 บางรุน
 ของเครือ
 งโทรสาร
แตเราไมสามารถรับประกันวาเครือ
 งจะทํางานอยางถูกตอง

7

หมายเหตุ

จํากัดระยะเวลาการพูดของคุณที่ 20 วินาที

การเชื่อมตอระบบตูส
 าขา (PABX)

โทรศัพทภายนอกและโท
รศัพทที่ตอแยกออกจาก
ตัวเครื่อง

7

1

2

3

1 โทรศัพทที่ตอแยกออกจากตัวเครื่อง
2 โทรศัพทภายนอก
3 ฝาครอบปองกัน

บอยครัง้ ทีอ
่ าจเปนเรือ
่ งงายทีจ
่ ะเชือ
่ มตอเครือ
่ งโทรสาร
กับ PABX (Private Automatic Branch Exchange)
เราขอแนะนําใหคณ
ุ ติดตอบริษท
ั ทีต
่ ด
ิ ตัง้ ระบบโทรศัพ
ทของคุณและขอใหเชือ
่ มตอเครือ
่ งโทรสารใหกบ
ั คุณ
Brother ไมแนะนําใหใชสาย PABX ขอจํากัดของ PABX
โดยทัว่ ไปอาจทําใหบางฟงกชน
ั่ ของเครื่องโทรสารทําง
านผิดพลาด
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7

บทที่ 7

การทํางานจากโทรศัพทภายนอ
กหรือโทรศัพทที่ตอแยกออกจา
กตัวเครื่อง

การใชหูโทรศัพทไรสายภายนอ
กที่ไมใชของ Brother
7

หากคุณตอบรับการติดตอดวยโทรสารจากโทรศัพ
ทที่ตอแยกออกจากตัวเครื่อง
หรือโทรศัพทภายนอกที่เชื่อมตอกับเครื่องผานกา
รเชื่อมตอ T-piece
คุณสามารถสั่งใหเครื่องของคุณรับสายโดยใชรหัส
การเริ่มทํางานแบบระยะไกล
เมื่อคุณกดรหัสการเริ่มทํางานแบบระยะไกล l51
เครื่องจะเริ่มรับโทรสาร

หมายเหตุ
• ถาคุณไมเชือ
 มตอขณะเขาใชงานอุปกรณตอบรับ
โทรศัพทภายนอก (TAD)
ของคุณแบบระยะไกล
ลองเปลี่ยนรหัสการเริ่มทํางานแบบระยะไกลแ
ละรหัสการปดใชงานเครื่องจากระยะไกลเปนร
หัสสามตัวอื่นๆ โดยใชตัวเลข 0-9,l, #

คุณควรคิดวาคุณกําลังรับโทรสารดวยตนเอง
กด l51
และรอเสียงแหลมสูงหรือจนกวาจอสัมผัสจะแสดง
Receiving (การรับ) แลววางสาย

• รหัสระยะไกลอาจไมทาํ งานกับระบบโทรศัพทบางรุน


หมายเหตุ

• มีโทรศัพทไรสายเพียงบางแบรนดเทานัน
 ทีส
 ามา
รถใชไดกับเครื่องของคุณ

นอกจากนี้คุณยังสามารถใชคุณลักษณะการตร
วจจับโทรสารเพื่อใหเครื่องของคุณรับสายโดย
อัตโนมัติ (ดู การตรวจจับโทรสาร
uu หนา 49)

เมื่อเครื่องอยูในโหมดโทรสาร/โทรศัพท
เครื่องจะใชระยะเวลาในการดังของเสียงกริ่งเรียกเ
ขา F/T (เสียงเรียกที่ดังติดกันแบบสองครั้ง)
แจงใหคุณรับสายการโทรดวยเสียง
ยกชุดหูฟงโทรศัพทภายนอกแลวกด Pickup
(รับสาย) เพื่อรับสาย
ถาคุณอยูที่โทรศัพทที่ตอแยกออกจากตัวเครือง
คุณจําเปนตองยกชุดหูฟงโทรศัพทในระหวางระยะ
เวลาในการดังของเสียงกริ่งเรียกเขา F/T แลวกด
#51 ระหวางเสียงเรียกที่ดังติดกันแบบสองครั้ง
ถาไมมีใครอยูในสายหรือถามีบางคนตองการสงโ
ทรสารถึงคุณ
สงสายเรียกเขากลับไปที่เครื่องโดยกด l51
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ถาคุณเชื่อมตอโทรศัพทไรสายที่ไมใชของ
Brother กับ สายสัญญาณโทรศัพท (ดูที่ หนา 57)
และโดยปกติคุณพกพาหูโทรศัพทไรสายไปในที่ต
างๆ คุณสามารถรับสายไดงายๆ
ในระหวางการชะลอเสียงเรียกเขา
ถาคุณใหเครื่องของคุณรับสายกอน
คุณตองไปที่เครื่องเพื่อกด Pickup รับสาย)
เพื่อโอนสายไปยังเครื่องโทรศัพทไรสาย

ถาคุณรับสายและไมมีใครอยูในสาย:

สําหรับโหมดโทรสาร/โทรศัพทเทานัน


7

7

อุปกรณโทรศัพทและอุปกรณภายนอก

การใชรหัสระยะไกล
รหัสการเริ่มทํางานแบบระยะไกล

7

7

ถาคุณตอบรับการติดตอดวยโทรสารจากโทรศัพท
ภายนอกหรือโทรศัพททต
ี่ อ
 แยกออกจากตัวเครือ
่ ง
คุณสามารถสัง่ ใหเครื่องของคุณรับสายโดยกด
รหัสการเริม
่ ทํางานแบบระยะไกล l51 รอเสียงแหลมสูง
จากนั้นวางชุดหูฟงโทรศัพท (ดู การตรวจจับโทรสาร
uu หนา 49)
ผูโทรเขามายังเครือ
่ งของคุณตองกดเริม
่ เพือ
่ สงโทรสาร
ถาคุณตอบรับการติดตอดวยโทรสารจากโทรศัพทภายน
อก คุณสามารถสัง่ ใหเครื่องรับโทรสารไดโดยกด Fax
Start (เริม
่ สงโทรสาร) จากนั้นกด Receive (รับ)

รหัสการปดใชงานเครื่องจากระยะไกล

7

คุณตองเปดการตั้งคารหัสระยะไกลเปน On (เปด)
เพื่อใชรหัสการเริ่มทํางานแบบระยะไกล
และรหัสการปดใชงานเครื่องจากระยะไกล

a

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Fax (โทรสาร)

d
e

กด Fax (โทรสาร)

f
g

กด Setup Receive (ตั้งคาการรับ)

h
i
j

กด Remote Codes (รหัสระยะไกล)

k

ถาคุณไมตอ
 งการเปลีย
 นรหัสการเริม
 ทํางานแบ

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Setup Receive (ตั้งคาการรับ)

7

ถาคุณไดรับสายการโทรดวยเสียงและเครื่องอยูใน
โหมด F/T เครื่องจะเริ่มสงเสียงกริ่งเรียกเขา F/T
(เสียงเรียกที่ดังติดกันแบบสองครั้ง)
หลังจากการชะลอเสียงเรียกเขาครั้งแรก
ถาคุณรับสายจากโทรศัพทที่ตอแยกออกจากตัวเค
รื่อง คุณสามารถปดเสียงกริ่งเรียกเขา F/T
ไดโดยกด #51 (ตรวจสอบวาคุณไดกด ระหวาง
เสียงเรียก)
ถาเครื่องรับสายการโทรดวยเสียงและเสียงเรียกที่
ดังติดกันแบบสองครั้งเพื่อใหคุณรับสาย
คุณสามารถรับสายจากโทรศัพทภายนอกไดโดยก
ด Pickup (รับสาย)

การเปดรหัสระยะไกล

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Remote Codes (รหัสระยะไกล)

กด Remote Codes (รหัสระยะไกล)
กด On (เปด)

บระยะไกล กด

l

บนจอสัมผัส

กด
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7

บทที่ 7

การเปลีย
่ นรหัสระยะไกล

7

รหัสการเริม
่ ทํางานแบบระยะไกล ทีต
่ งั้ คาไวลว งหนาคือ
l51 รหัสการปดใชงานเครือ
่ งจากระยะไกล
ทีต
่ งั้ คาไวลว งหนาคือ #51
ถาคุณมักขาดการเชือ
่ มตอขณะเขาใชอป
ุ กรณตอบรับโ
ทรศัพทภายนอก (TAD) ของคุณเสมอ
ลองเปลีย
่ นรหัสระยะไกลสามตัว เชน ### และ 555

a

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

d
e

กด Fax (โทรสาร)

f
g
h
i

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Fax (โทรสาร)

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Setup Receive (ตั้งคาการรับ)
กด Setup Receive (ตั้งคาการรับ)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Remote Codes (รหัสระยะไกล)
กด Remote Codes (รหัสระยะไกล)
ทําอยางใดอยางหนึง่ ตอไปนี้:
 ถาคุณตองการเปลีย
 นรหัสการเริม
 ทํางานแ
บบระยะไกล กด Act.Code
(รหัสการเริ่มทํางาน) ใสรหัสใหม
จากนั้นกด OK (ตกลง)
 ถาคุณตองการเปลีย
 นรหัสการปดใชงานเค
รื่องจากระยะไกล กด Deact.Code
(รหัสการปดใชงาน) ใสรหัสใหม
จากนั้นกด OK (ตกลง)
 หากคุณไมตองการเปลี่ยนรหัส
ใหไปยังขั้นตอน j
 ถาคุณตองการใหรหัสระยะไกลเปน On
(เปด) หรือ Off (ปด) กด Remote
Codes (รหัสระยะไกล) กด On (เปด)
หรือ Off (ปด)

j
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กด

8

การหมุนหมายเลขโทรศัพทและการ
จัดเก็บหมายเลข

8

วิธีการโทรออก

8

การหมุนหมายเลขจากสมุดโทรศัพท

คุณสามารถโทรออกไดดวยวิธีตอไปนี้

a

โหลดเอกสารของคุณ

ดวยตนเองการหมุนหมายเลขโท
รศัพท

b

กด

c
d

กด Address Book (สมุดที่อยู)

a
b

8

โหลดเอกสารของคุณ

 เมือการเรียกดูตวั อยางโทรสารถูกตัง คาเป

น On (เปด) กด

(Fax (โทรสาร))

และ Sending Faxes
(การสงโทรสาร)

c

กดทุกหลักของหมายเลขโทรสาร

ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:

 กด
จากนั้นกดตัวอักษรแรกของชื่อ
และกด OK (ตกลง)

(Fax (โทรสาร))

 เมือการเรียกดูตวั อยางโทรสารถูกตัง คาเป

(Fax (โทรสาร))

 ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b
เพื่อแสดงหมายเลขที่คุณตองการ

ทําอยางใดอยางหนึง่ ตอไปนี้:

น Off (ปด) กด

8

e
f
g

กดหมายเลขหรือชื่อที่คุณตองการ
เพื่อสงโทรสาร กด Apply (ใช)

8

กด Fax Start (เริ่มสงโทรสาร)
เครื่องจะสแกนและสงโทรสาร

การคนหา LDAP

8

ถาเครื่องเชื่อมตอกับเซิรฟเวอร LDAP
คุณสามารถคนหาขอมูล เชน
หมายเลขโทรสารและอีเมลจากเซิรฟเวอรของคุณ
(uu คูมือซอฟตแวร
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช)

การหมุนทวนหมายเลขโทรสารซ้า
ํ

d

กด Fax Start (เริ่มสงโทรสาร)

8

ถาคุณกําลังสงโทรสารโดยอัตโนมัติและสายไมวา
ง เครื่องจะหมุนทวนหมายเลขซ้ําสามครั้งทุกๆ
หานาทีโดยอัตโนมัติ
การหมุนทวนหมายเลขโทรซ้ําอัตโนมัติจะใชไดเมื
อคุณตั้งคา Auto Redial
(การหมุนทวนหมายเลขโทรซ้ําอัตโนมัติ) เปน On
(เปด) เทานั้น การตั้งคาเริ่มตนคือ On (เปด)
Redial (การหมุนทวนหมายเลขโทรซ้ํา)
จะทํางานเฉพาะเมื่อคุณหมุนหมายเลขโทรศัพทจ
ากเครื่องเทานั้น
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ปุมกดหรือแบบหมุน

8

ถาคุณมีบริการการโทรออกแบบหมุน
แตตองการสงสัญญาณแบบปุมกด (เชน
การทําธุรกรรมทางการเงินทางโทรศัพท)
ใหทําตามคําแนะนําดานลาง
ถาคุณมีบริการโทรแบบกดปุม
คุณไมจําเปนตองใชคุณลักษณะนี้ในการสงสัญญา
ณแบบปุมกด

a
b

กด Hook (ปุมวางสาย)
กด # บนแผงสัมผัส
ตัวเลขใดๆ
ที่หมุนโทรออกหลังจากนีจ
้ ะสงสัญญาณแบ
บปุมกด
เมื่อคุณเสร็จสิ้นการโทรแลว
เครื่องจะกลับไปที่บริการการหมุนหมายเลขโ
ทรศัพท

การจัดเก็บหมายเลข

8

คุณสามารถตั้งคาเครื่องของคุณให
เรียกหมายเลขแบบงายดังนี้: สมุดที่อยู
และกลุมสําหรับการกระจายสัญญาณโทรสาร
เมื่อคุณเรียกหมายเลขจากสมุดที่อยู
จอสัมผัสจะแสดงหมายเลขนั้น

หมายเหตุ
หากเกิดไฟฟาขัดของ
หมายเลขในสมุดโทรศัพทที่บันทึกไวในหนวย
ความจําจะไมสูญหาย

การบันทึกการหยุดชั่วคราว

8

กด Pause (หยุดชัว คราว) เพือ
 แทรกการหยุดชัว คราว 3.5
วินาทีระหวางหมายเลข คุณสามารถกด Pause
(หยุดชัว คราว) กีค
 รัง ก็ไดตามตองการเพือ
 เพิม
 เวลารอสาย

การจัดเก็บหมายเลขในสมุดทีอ
่ ยู

8

คุณสามารถบันทึกไดสูงสุด 300 ที่อยูพรอมชื่อ

a

กด

b
c
d
e
f

กด Address Book (สมุดที่อยู)

g
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(Fax (โทรสาร))

กด Edit (แกไข)
กด Add New Address (เพิ่มสมุดที่อยู)
กด Name (ชื่อ)
ใสชื่อโดยใชแปนพิมพบนจอสัมผัสของเครื่อง
(สูงสุด 15 ตัวอักษร)
(หากตองการความชวยเหลือในการปอนตัวอั
กษร ดูที่ การใสขอความ uu หนา 231)
กด OK (ตกลง)
กด Address (ที่อยู)

การหมุนหมายเลขโทรศัพทและการจัดเก็บหมายเลข

h

ใสหมายเลขโทรสารหรือหมายเลขโทรศัพทโ
ดยใชแปนพิมพบนจอสัมผัสของเครื่อง
(สูงสุด 20 ตัว)
กด OK (ตกลง)

หมายเหตุ

ถาคุณดาวนโหลดโทรสารอินเทอรเน็ต:

ถาคุณตองการจัดเก็บที่อยูอีเมลเพื่อใชงานกับ
โทรสารทางอินเทอรเน็ต
หรือการสแกนไปยังเซิรฟเวอรอีเมล กด
และจากนั้นใสที่อยูอีเมล (ดู การใสขอความ
uu หนา 231) และกด OK (ตกลง)

i
j

กด OK (ตกลง)
ทําอยางใดอยางหนึง่ ตอไปนี้:
 ถาตองการจัดเก็บหมายเลขสมุดที่อยูอื่นๆ
ใหทําซ้ําขั้นตอน c - j
 เพื่อจัดเก็บหมายเลขใหเสร็จสิ้น กด

การเปลีย
่ นชื่อและหมายเลขในส
มุดที่อยู

8

คุณสามารถเปลี่ยนหรือลบชื่อหรือหมายเลขในสมุ
ดที่อยูที่ไดจัดเก็บไวแลว
ถาหมายเลขมีงานที่ตั้งเวลาไว เชน
โทรสารที่ชะลอการสงโทรสาร
หรือหมายเลขในการสงตอโทรสาร
หมายเลขนัน
้ จะมีสีจางบนจอสัมผัส
คุณไมสามารถเลือกหมายเลขเพื่อทําการเปลี่ยนแ
ปลงหรือลบได
นอกจากคุณจะลบงานที่กําหนดไวกอน
(uu คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช)

a

กด

b
c
d

กด Address Book (สมุดที่อยู)

(Fax (โทรสาร))

กด Edit (แกไข)
ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:

8

 กด Change (เปลี่ยนแปลง)
เพื่อแกไขชื่อหรือหมายเลข
ไปยังขั้นตอน e
 กด Delete (ลบ) เพือ
่ แสดง Delete (ลบ)
ลบหมายเลขโดยการกดหมายเลขนัน
้ บนจอ
สัมผัส เพือ
่ ใหแสดงเครือ
่ งหมายสีแดง
กด OK (ตกลง)
กด Yes (ใช) เพือ
่ ยืนยัน ไปยังขัน
้ ตอน i

e

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b
เพื่อแสดงหมายเลขที่คุณตองการ

f

กดหมายเลขที่คุณตองการ
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g

ทําดังตอไปนี้:
 ถาตองการเปลี่ยนแปลงชื่อ กด Name
(ชื่อ) ใสชื่อใหม (สูงสุด 15 ตัวอักษร)
โดยใชแปนพิมพบนจอสัมผัสของเครื่อง
(หากตองการความชวยเหลือในการปอน
ตัวอักษร ดูที่ การใสขอความ
uu หนา 231)
กด OK (ตกลง)
 เพือ
 เปลีย
 นหมายเลขโทรสารหรือโทรศัพท
กด Address (ที่อยู)
ใสหมายเลขโทรสารหรือหมายเลขโทรศั
พทใหม (สูงสุด 20 ตัว)
โดยใชแปนพิมพบนจอสัมผัสของเครื่อง
กด OK (ตกลง)

หมายเหตุ

วิธีเปลี่ยนชื่อหรือหมายเลขที่จัดเก็บ:
เพื่อเปลี่ยนตัวอักษรหนึง่ ตัว กด d หรือ c
เพื่อจัดวางเคอรเซอรเพือ
่ เลือกตัวอักษรที่ผิด
จากนั้นกด
ปอนตัวอักษรหรือตัวเลขใหม

h

กด OK (ตกลง) เพื่อเสร็จสิ้น
เพื่อเปลี่ยนแปลงหมายเลขสมุดที่อยูอื่นๆ
ใหทําซ้ําขั้นตอน c - h

i

กด
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9

การทําสําเนา

วิธีการทําสําเนา

9

ขั้นตอนตอไปนี้จะอธิบายการทําสําเนาโดยทั่วไป

a

ทําตามขัน
 ตอนตอไปนีเ พือ
 วางเอกสารของคุณ:
 วางเอกสาร หงายขึ้น ใน ADF
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)
(ดู การใชถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ
(ADF) uu หนา 39)
 วางเอกสารของคุณ คว่ําลง
บนกระจกสแกนเนอร
(ดู การใชกระจกสแกนเนอร
uu หนา 40)

b

กดปุม Copy (สําเนา) บนจอสัมผัส

9

หยุดการทําสําเนา

9

ถาตองการหยุดการทําสําเนา กด

การตั้งคาลวงหนาการทําสําเนา

9

คุณสามารถทําสําเนาดวยการตั้งคาที่หลากหลาย
ที่มีการตั้งคาไวแลวในเครื่องสําหรับคุณ
โดยเพียงแคกดเลือกเทานัน
้
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)

 จอสัมผัสจะแสดง:

1

1 จํานวนสําเนา
คุณสามารถใสจํานวนสําเนาไดโดยใชแป
นตัวเลข

c

สําหรับการทําสําเนาเอกสารหลายชุด
ใสเลขสองหลัก (สูงสุด 99)

d

กด Colour Start (เริ่มพิมพสี) หรือ
Mono Start (เริ่มพิมพขาวดํา)

a

โหลดเอกสารของคุณ

b

กด

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)
จากนั้นกดการตั้งคาลวงหนาที่คุณตองการ

d
e

ปอนจํานวนสําเนาที่คุณตองการ

9

(Copy (สําเนา))

ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:
 ถาตองการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาเพิ่มเติม
ไปที่ขั้นตอน f
 เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งคาเสร็จแลว
ไปที่ขั้นตอน j

f

กด Options (ตัวเลือก)
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g
h

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b
เพื่อแสดงการตั้งคาที่มี
จากนั้นกดการตั้งคาใหมของคุณ

การตั้งคาและตัวเลือกการทําสําเนา

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

(คูมือขั้นพื้นฐานสําหรับผูใช)

หมายเหตุ
ถาคุณตองการบันทึกการตั้งคาเปนทางลัด กด
Save as Shortcut (บันทึกเปนทางลัด)

i
j

กด OK (ตกลง)
กด Colour Start (เริ่มพิมพสี) หรือ
Mono Start (เริ่มพิมพขาวดํา)

9

คุณสามารถเปลีย
่ นแปลงการตัง้ คาการทําสําเนาดังนี้
สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนการตั้งคาต
อไปนี้ ดู การตั้งคากระดาษ uu หนา 31
 Tray Setting (การตั้งคาถาด)
(ขนาดและชนิดของกระดาษ)
 Tray Use: Copy (การใชถาด: สําเนา)
กด Copy (สําเนา) จากนัน
้ กด Options (ตัวเลือก)
ปดนิว้ ขึน
้ หรือลง หรือกด a หรือ b
เพือ
่ เลือ
่ นดูการตัง้ คาสําเนา
เมือ
่ การตัง้ คาทีค
่ ณ
ุ ตองการถูกแสดงขึน
้
กดและเลือกตัวเลือกของคุณ
เมือ
่ คุณเปลีย
่ นแปลงตัวเลือกเสร็จแลว กด OK (ตกลง)
(คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช)
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการ
ตั้งคาตอไปนี้ 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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การพิมพจาก USB Flash Drive
หรือกลองดิจิตอลที่รองรับ USB
Mass Storage

ดวยคุณลักษณะการพิมพโดยตรง
คุณไมจําเปนตองใชคอมพิวเตอรในการพิมพ
คุณสามารถพิมพไดโดยเสียบ USB Flash Drive
เขากับอินเตอรเฟส USB แบบตรงของเครื่อง
อีกทั้งคุณสามารถเชื่อมตอและพิมพโดยตรงจากก
ลองที่ตั้งคาไปที่โหมด USB Mass Storage
คุณสามารถใช USB Flash Drive
ที่มีขอกําหนดตอไปนี้:

1

USB Class

USB Mass Storage Class

USB Mass Storage
Sub Class

SCSI หรือ SFF-8070i

โพรโตคอลการถายโอน

การถายโอนจํานวนมากเทานัน
้

รูปแบบ 1

FAT12/FAT16/FAT32

ขนาดเซกเตอร

สูงสุด 4096 ไบต

การเขารหัส

ไมรองรับอุปกรณทม
ี ก
ี ารเขารหัส

10

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

1

ไมสนับสนุนรูปแบบ NTFS

หมายเหตุ

2

• USB Flash Drive
บางชนิดอาจไมทํางานกับเครื่อง

10

• ถากลองของคุณอยูในโหมด PictBridge
คุณไมสามารถพิมพจากกลองได
ดูที่เอกสารที่ใชกับกลองของคุณเพื่อสลับจาก
โหมด PictBridge ไปยังโหมด USB Mass
Storage

c

เลือกโฟลเดอรทค
ี ณ
ุ ตองการบันทึกไฟลและป
อนชื่อไฟลเมื่อไดรับพรอมท
ถาคุณไดรับพรอมทใหปอนชื่อไฟลเทานั้น
คุณสามารถระบุโฟลเดอรที่คุณตองการบันทึ
กไฟลโดยปอนชื่อไดเรกทอรี ตัวอยางเชน:
C:\Temp\FileName.prn
ถาคุณมี USB Flash Drive
ที่เชื่อมตอกับคอมพิวเตอรของคุณ
คุณสามารถบันทึกไฟลไปยัง USB Flash
Drive ไดโดยตรง
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การพิมพโดยตรงจาก
USB Flash Drive
หรือกลองดิจต
ิ อลทีร
่ องรับ
USB Mass Storage

a

เชื่อมตอ USB Flash Drive
หรือกลองดิจิตอลกับอินเตอรเฟส USB
แบบตรง (1) ที่ดานหนาของเครื่อง
จอสัมผัสจะแสดงเมนู USB
โดยอัตโนมัติเพื่อยืนยันวา อุปกรณ USB
เชื่อมตออยางถูกตองแลว

10

หมายเหตุ
• ตรวจสอบวากลองดิจิตอลของคุณเปดทํางาน
• กลองดิจิตอลของคุณตองสลับจากโหมด
PictBridge ไปยังโหมด USB Mass Storage
1

1

หมายเหตุ
• ถามีขอผิดพลาดเกิดขึ้น เมนู USB
จะไมปรากฏบนจอสัมผัส
• เมื่อเครื่องอยูในโหมดหยุดชั่วคราว
จอสัมผัสจะไมแสดงขอมูลใดๆแมวาคุณจะเชื่อ
มตอ USB flash Drive เขากับอินเตอรเฟส USB
แบบตรงแลวก็ตาม
กดจอสัมผัสเพื่อเรียกคืนการทํางานของเครื่อง
• เพือ
 ปองกันความเสียหายทีอ
 าจเกิดขึน
 กับเครือ
 ง
ของคุณ อยาเชื่อมตออุปกรณใดๆ
นอกจากกลองดิจิตอลหรือ USB Flash Drive
เขากับอินเตอรเฟส USB แบบตรง
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การพิมพจาก USB Flash Drive หรือกลองดิจิตอลที่รองรับ USB Mass Storage

b

กด Direct Print (การพิมพโดยตรง)

หมายเหตุ
ถาเครื่องของคุณตั้งคา Secure Function Lock
เปนเปด
คุณอาจไมสามารถเขาใชงานการพิมพโดยตรง
(uu คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช)

c

ปดนิว้ ขึน
้ หรือลง หรือกด a หรือ b
เพือ
่ เลือกชือ
่ โฟลเดอรและชือ
่ ไฟลทค
ี่ ณ
ุ ตองการ
ถาคุณไดเลือกชือ
่ โฟลเดอรแลว ปดนิว้ ขึน
้ หรือลง
หรือกด a หรือ b เพือ
่ เลือกชือ
่ ไฟลทค
ี่ ณ
ุ ตองการ

หมายเหตุ
ถาคุณตองการพิมพดัชนีของไฟล กด Index
Print (การพิมพดัชนี) บนจอสัมผัส กด
Colour Start (เริ่มพิมพสี) หรือ Mono
Start (เริ่มพิมพขาวดํา) เพื่อเริ่มตนการพิมพ

d

ทําอยางใดอยางหนึง่ ตอไปนี้:

f

หมายเหตุ
• คุณสามารถเลือกการตั้งคาตอไปนี้:
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)
• การตัง คาบางอยางอาจไมปรากฏขึน
 อยูก
 บ
ั ประเภทไฟล

g

e

ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:
 เพื่อเปลี่ยนการตัง้ คาอืน
่ ทําซ้ําขัน
้ ตอน e

 กด Print Settings
(การตั้งคาการพิมพ)
ถาคุณตองการเปลี่ยนแปลง
ไปยังขั้นตอน e
 หากคุณไมตอ
 งการเปลีย
่ นการตัง้ คาปจจุบน
ั
ใหไปยังขัน
้ ตอน h

กดตัวเลือกที่คุณตองการ

 หากคุณไมตอ
 งการเปลีย
่ นการตัง้ คาปจจุบน
ั
กด OK (ตกลง) และไปยังขัน
้ ตอน h

h
i

ปดนิว้ ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b
เพื่อแสดงการตั้งคาที่คุณตองการ

ปอนจํานวนสําเนาทีค
 ณ
ุ ตองการโดยใชแผงสัมผัส
กด Colour Start (เริ่มพิมพสี) หรือ
Mono Start (เริ่มพิมพขาวดํา)
เพื่อเริ่มตนการพิมพ

10

ขอควรจํา
อยาถอด USB Flash Drive
หรือกลองดิจิตอลจากอินเตอรเฟส USB
แบบตรง จนกวาเครื่องจะเสร็จสิ้นการพิมพ

j

กด
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การเปลี่ยนการตั้งคาเริ่มตนสําห
รับการพิมพโดยตรง
คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคาเริ่มตนสําหรับการพิม
พโดยตรง

a

เชื่อมตอ USB Flash Drive
หรือกลองดิจิตอลกับอินเตอรเฟส USB
แบบตรง ที่ดานหนาของเครื่อง

b
c
d

กด Direct Print (การพิมพโดยตรง)
กด DefaultSettings (การตัง้ คาเริม
่ ตน)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b
เพื่อแสดงการตั้งคาที่คุณตองการ
กดการตั้งคา

e
f

กดตัวเลือกใหมที่คุณตองการ

g

กด OK (ตกลง)

h

กด
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ทําซ้ําขั้นตอน d และ e
สําหรับแตละการตั้งคาที่คุณตองการเปลี่ยน

10

11

วิธก
ี ารพิมพจากคอมพิวเตอร

การพิมพเอกสาร

11

11

เครื่องสามารถรับเอกสารจากคอมพิวเตอรของคุณ
แลวพิมพออก หากตองการพิมพจากคอมพิวเตอร
คุณตองติดตั้งไดรเวอรเครื่องพิมพ
(สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคาไดรเวอรเ
ครื่องพิมพ uu คูมือซอฟตแวร
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช)

a

ติดตั้งไดรเวอรเครื่องพิมพ Brother
จากแผนซีดีรอม หรือจาก Brother
Solutions Center ที่
http://solutions.brother.com/
(uu คูมือการติดตั้งเครื่องอยางงาย)

b
c

จากแอพพลิเคชันของคุณ เลือกคําสั่งพิมพ

d

เลือกการตัง คาทีค
 ณ
ุ ตองการเปลีย
 นในกลองข
อความ คุณสมบัติ แลวคลิก ตกลง

เลือกชือ
่ ของเครือ
่ งของคุณในกลองขอความ
พิมพ แลวคลิก คุณสมบัติ (หรือ รายการโปรด
ขึ้นอยูกบ
ั แอพพลิเคชัน
่ ทีค
่ ณ
ุ ใช)

 ขนาดกระดาษ
 ทิศทาง
 สําเนา

11

 ชนิดกระดาษ
 คุณภาพการพิมพ
 สี/ขาวดํา
 ชนิดเอกสาร
 หลายหนา
 2 หนา/จุลสาร (หนังสือเลมเล็ก)
 แหลงกระดาษ

e

คลิก พิมพ เพือ
่ เริ่มการพิมพ
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12

วิธก
ี ารสแกนเอกสารไปยังคอมพิวเ
ตอร

กอนการสแกน
ติดตัง้ ไดรเวอรสแกนเนอรกอ
 นใชเครือ
่ งเปนสแกนเนอร ถาเครือ
่ งติดตัง้ อยูบนเครือขาย กําหนดคาดวยทีอ
่ ยู TCP/IP
 ติดตั้งไดรเวอรสแกนเนอร Brother จากแผนซีดีรอม หรือจาก Brother Solutions Center ที่
http://solutions.brother.com/ (uu คูมือการติดตั้งเครื่องอยางงาย)
 กําหนดคาเครื่องดวยที่อยู TCP/IP หากการสแกนเครือขายไมสําเร็จ (uu คูมือซอฟตแวร
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช)
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วิธีการสแกนเอกสารไปยังคอมพิวเตอร

การสแกนเอกสารเปนไฟล PDF โดยใช
ControlCenter4 (Windows®)

12

(สําหรับ Macintosh uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช)

หมายเหตุ
หนาจอบนเครื่องคอมพิวเตอรของคุณอาจแตกตางกันขึ้นอยูกับรุนของคุณ
ControlCenter4
เปนซอฟตแวรโปรแกรมอรรถประโยชนที่ใหคุณเขาใชงานแอพพลิเคชั่นที่คุณใชบอยไดอยางรวดเร็วและงาย
ดาย การใช ControlCenter4 ชวยใหคุณไมตองเปดใชแอพพลิเคชั่นที่เฉพาะดวยตนเอง

a
b

โหลดเอกสารของคุณ (ดู วิธีการวางเอกสาร uu หนา 39)
ดําเนินการตามคําแนะนําสําหรับระบบปฏิบัติการที่คุณกําลังใชงาน
 (Windows® XP, Windows Vista® และ Windows® 7)
เปด ControlCenter4 โดยคลิก
(เริ่ม) > โปรแกรมทั้งหมด > Brother >
Brother
Utilities คลิกรายการแบบดึงลงและเลือกชือ
่ รุน
 ของคุณ (หากยังไมไดเลือก) คลิก สแกน
ในแถบนําทางทางดานซาย จากนัน
้ คลิก ControlCenter4 แอพพลิเคชัน ControlCenter4 จะเปดขึน
้
 (Windows® 8)
คลิก
(Brother Utilities) จากนั้นคลิกรายการแบบดึงลง และเลือกชื่อรุนของคุณ
(หากยังไมไดเลือก) คลิก สแกน ในแถบนําทางทางดานซาย จากนั้นคลิก ControlCenter4
แอพพลิเคชั่น ControlCenter4 จะเปด

c

ถาหนาจอโหมดของ ControlCenter4 ปรากฏขึ้น เลือก โหมดขั้นสูง จากนั้นคลิก ตกลง

12
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d
e

ตรวจสอบวาเครื่องที่คุณตองการใชถูกเลือกจากรายการแบบดึงลง รุน

f

กด สแกน
เครื่องจะเริ่มขั้นตอนการสแกน โฟลเดอรที่บันทึกขอมูลการสแกนจะเปดโดยอัตโนมัติ
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คลิก ไฟล

วิธีการสแกนเอกสารไปยังคอมพิวเตอร

วิธีการสแกนเอกสารเปนไฟล PDF โดยใชจอสัมผัส
a
b

โหลดเอกสารของคุณ (ดู วิธีการวางเอกสาร uu หนา 39)

c

ปดนิว้ ไปทางซายหรือทางขวาเพื่อแสดง to File (ไปยังไฟล)

12

กด Scan (สแกน)

จะแสดงขึ้นที่ตรงกลางของจอสัมผัส และถูกเนนดวยสีน้ําเงิน

d

กด OK (ตกลง)
เมื่อเครื่องเชื่อมตอกับเครือขายแลว กดชื่อคอมพิวเตอร
ทําอยางใดอยางหนึง่ ตอไปนี้:
 ถาคุณตองการใชการตั้งคาเริ่มตน ไปที่ขั้นตอน h
 ถาคุณตองการเปลี่ยนการตั้งคาเริ่มตน ไปที่ขั้นตอน e

e

กด Options (ตัวเลือก) Scan Settings (การตั้งคาการสแกน) จะเปลี่ยนเปน Set at Device
(ตั้งคาที่อุปกรณ)

f

เลือกการตั้งคาสําหรับ 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
h

กด OK (ตกลง)

1

กด Start (เริ่ม)
เครื่องจะเริ่มขั้นตอนการสแกน

12

MFC-L8850CDW และ MFC-L9550CDW

75

บทที่ 12

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

76

Windows® เทานั้น (Windows Vista® SP2 หรือใหมกวา, Windows® 7 และ Windows® 8
(uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช)

A

การบํารุงรักษาตามปกติ

A

การเปลี่ยนวัสดุ

A

คุณตองเปลี่ยนวัสดุการพิมพเมื่อเครื่องพิมพแจงวาวัสดุหมดอายุการใชงานแลว
คุณสามารถเปลี่ยนวัสดุตอไปนี้ไดดวยตนเอง:
การใชงานวัสดุที่ไมไดมาจาก Brother อาจสงผลตอคุณภาพงานพิมพ ประสิทธิภาพฮารดแวร
และความเชื่อถือไดของเครื่อง

หมายเหตุ
ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) และตลับผงหมึก (โทนเนอร) เปนรายการวัสดุการพิมพสองชิ้นที่แยกสวนกัน
ตรวจสอบใหแนใจวามีการติดตั้งวัสดุทั้งสองนี้แลว ถาตลับผงหมึก (โทนเนอร)
ถูกใสเขาไปในเครื่องโดยไมมีชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ขอความ Drum ! (ชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม) !) อาจแสดงขึ้นที่หนาจอ

ตลับผงหมึก (โทนเนอร)

ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)

ดูที่ การเปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร) uu หนา 81

ดูที่ การเปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 87

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

ชือ
่ รุน: DR-351CL

ชุดสายพานลําเลียงกระดาษ
ดูที่ การเปลี่ยนชุดสายพานลําเลียงกระดาษ uu หนา 93
ชื่อรุน: BU-320CL

กลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใชแลว
ดูที่ การเปลี่ยนกลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใชแลว
uu หนา 98
ชือ
่ รุน: WT-320CL

A
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ขอความในตารางจะปรากฏบนจอสัมผัส
ขอความตอไปนี้แสดงการแจงเตือนลวงหนาใหเปลี่ยนวัสดุการพิมพกอนถึงวันหมดอายุ
เพื่อหลีกเลี่ยงความไมสะดวก คุณอาจตองการซื้อวัสดุการพิมพสํารองกอนที่เครื่องจะหยุดพิมพ
ขอความบนจอสัมผัส

วัสดุที่ตองจัดเตรียม

อายุการใชงานโดยประ วิธีการเปลี่ยน
มาณ

ชื่อรุน


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

ตลับผงหมึก (โทนเนอร)

<สีดาํ >

ดูที่ หนา 81

X = BK, C, M, Y

2,500 หนา 1 2 5

BK = สีดํา

4,000 หนา 1 2 6

TN-351BK 5,
TN-351C 5,
TN-351M 5,
TN-351Y 5,
TN-359BK 7,
TN-359C 7,
TN-359M 7,
TN-359Y 7

C = สีฟา
M = สีชมพู
Y = สีเหลือง

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

Drum End Soon
(ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
ใกลหมดอายุการใชงาน)

ชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม)

25,000 หนา 1 3 4

ดูที่ หนา 87

DR-351CL

Belt End Soon
(ชุดสายพานลําเลียงกระดา
ษใกลหมดอายุการใชงาน)

ชุดสายพานลําเลียงกร
ะดาษ

50,000 หนา 1 8

ดูที่ หนา 93

BU-320CL

WT Box End Soon
(กลองใสผงหมึกโทนเนอรที่
ใชแลวใกลหมดอายุ)

กลองใสผงหมึกโทนเน
อรที่ใชแลว

50,000 หนา 1

ดูที่ หนา 98

WT-320CL

1

ขนาด A4 หรือ Letter หนาเดียว

2

จํานวนหนาที่สามารถทําการพิมพไดจากตลับผงหมึกโดยประมาณที่ระบุไวตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798

3

1 หนาตองาน

4

อายุการใชงานของแมแบบสรางภาพ (ดรัม) โดยประมาณและอาจแตกตางกันตามประเภทการใชงาน

5

ตลับผงหมึก (โทนเนอร) ขนาดมาตรฐาน

6

ตลับผงหมึก (โทนเนอร) ขนาดพิเศษ

7

ตลับผงหมึก (โทนเนอร) ขนาดพิเศษมาก

8

5 หนาตองาน
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คุณตองทําความสะอาดเครื่องพิมพอยางสม่ําเสมอ
และเปลี่ยนวัสดุการพิมพเมื่อขอความในตารางตอไปนี้ปรากฏบนจอสัมผัส
ขอความบนจอสัมผัส

วัสดุที่ตองเปลี่ยน

อายุการใชงานโดยป
ระมาณ

วิธก
ี ารเปลี่ยน

ชือ
่ รุน

Replace Toner
(เปลี่ยนผงหมึก
(โทนเนอร))

ตลับผงหมึก
(โทนเนอร)

<สีดาํ >

ดูที่ 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

ดูที่ หนา 87

DR-351CL

ดูที่ หนา 93

BU-320CL

50,000 หนา 1

ดูที่ หนา 98

WT-320CL

จอสัมผัสแสดงสีของ
ตลับผงหมึก
(โทนเนอร)
ที่คุณจะตองเปลี่ยน
BK = สีดํา

2,500 หนา 1 2 5
4,000 หนา 1 2 6
6,000 หนา 1 2 7
<สีฟา , สีชมพู, สีเหลือง>

C = สีฟา

1,500 หนา 1 2 5

M = สีชมพู

3,500 หนา 1 2 6

Y = สีเหลือง

6,000 หนา 1 2 7

Replace Drum
ชุดแมแบบสรางภาพ
(เปลีย
 นชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
(ดรัม))

25,000 หนา 1 3 4

Drum Stop
(ชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม) หยุดทํางาน)

ชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม)

Replace Belt
(เปลี่ยนชุดสายพาน)

ชุดสายพานลําเลียงก 50,000 หนา 1 8
ระดาษ

Replace WT Box
กลองใสผงหมึกโทน
(เปลี่ยนกลองใสผงหมึกโ เนอรที่ใชแลว
ทนเนอรที่ใชแลว)
Replace Fuser
(เปลีย
่ นชุดทําความรอน)

ชุดทําความรอน

100,000 หนา 1

ติดตอบริการลูกคาสัมพันธของ Brother
หรือตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑ Brother
ในพื้นที่ของคุณ
เพื่อเปลี่ยนทดแทนชุดทําความรอน

Replace PF Kit MP
(เปลีย นชุดปอนกระดาษ MP)

ชุดปอนกระดาษ

50,000 หนา 1

ติดตอบริการลูกคาสัมพันธของ Brother
หรือตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑ Brother
ในพื้นที่ของคุณ
เพื่อเปลี่ยนทดแทนชุดปอนกระดาษ

Replace PF Kit1
ชุดปอนกระดาษ
(เปลี่ยนชุดปอนกระดาษ 1)

100,000 หนา 1

Replace PF Kit2
ชุดปอนกระดาษ
(เปลี่ยนชุดปอนกระดาษ 2)

100,000 หนา 1

Replace Laser
(เปลีย
่ นเครือ
่ งพิมพเลเซอร)

ชุดเครือ
่ งพิมพเลเซอร 100,000 หนา 1

ติดตอบริการลูกคาสัมพันธของ Brother
หรือตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑ Brother
ในพืน
้ ทีข
่ องคุณ
เพือ
่ เปลีย
่ นทดแทนชุดเครือ
่ งพิมพเลเซอร
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A

1

ขนาด A4 หรือ Letter หนาเดียว

2

จํานวนหนาที่สามารถทําการพิมพไดจากตลับผงหมึกโดยประมาณที่ระบุไวตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798

3

1 หนาตองาน

4

อายุการใชงานของแมแบบสรางภาพ (ดรัม) โดยประมาณและอาจแตกตางกันตามประเภทการใชงาน

5

ตลับผงหมึก (โทนเนอร) ขนาดมาตรฐาน

6

ตลับผงหมึก (โทนเนอร) ขนาดพิเศษ

7

ตลับผงหมึก (โทนเนอร) ขนาดพิเศษมาก

8

5 หนาตองาน

หมายเหตุ
• กําจัดทิ้งวัสดุการพิมพที่ใชแลวตามกฎระเบียบทองถิ่น เก็บแยกตางหากจากขยะครัวเรือน
หากคุณมีคําถาม โปรดติดตอไปยังสํานักงานกําจัดทิงขยะมูลฝอยในทองถิ่นของคุณ
ตรวจสอบวาไดซีลปดวัสดุการพิมพที่ใชแลวอยางแนนหนาเพื่อไมใหวัสดุที่อยูดานในหกหยด
• ขอแนะนําใหวางวัสดุการพิมพทใี ชแลวบนกระดาษเพือ
 ปองกันการหกหยดหรือการแพรกระจายของวัสดุทอ
ี
ยูดานในโดยไมไดตั้งใจ
• หากคุณใชกระดาษที่ไมตรงกับกระดาษที่แนะนํา
อายุการใชงานของวัสดุการพิมพและชิ้นสวนเครื่องพิมพอาจลดลง
• อายุการใชงานที่คาดคะเนสําหรับแตละตลับผงหมึก (โทนเนอร) อางอิงตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
ความถี่ในการเปลี่ยนจะแตกตางกันออกไปโดยขึ้นกับปริมาณการพิมพ รอยละของการพิมพ
ชนิดของสื่อที่ใช และการเปด/ปดเครื่องพิมพ
• ความถี่ในการเปลี่ยนวัสดุการพิมพนอกจากตลับผงหมึก (โทนเนอร)
จะแตกตางกันออกไปโดยขึ้นกับปริมาณการพิมพ ชนิดของสื่อที่ใช และการเปด/ปดเครื่องพิมพ
• ตลับผงหมึก (โทนเนอร) ที่จําหนายแตกตางกันในแตละประเทศ เขาไปที่ Brother Solutions Center ที่
http://solutions.brother.com/ หรือติดตอสํานักงาน Brother
ในประเทศของคุณเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม
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การเปลี่ยนตลับผงหมึก
(โทนเนอร)
1

1

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

A

A

1

ชื่อรุน: TN-351BK , TN-351C , TN-351M ,
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, สีชมพู, สีเหลือง)
จํานวนหนาที่พิมพไดจริงอาจแตกตางขึ้นอยูกับปร
ะเภทเอกสารโดยเฉลี่ย
เมือ
่ ตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใกลหมด จอสัมผัสจะแสดง
Toner Low (ผงหมึก (โทนเนอร) ใกลหมด)
ตลับผงหมึก (โทนเนอร)
ทีม
่ าพรอมกับเครือ
่ งตองไดรบ
ั การเปลีย
่ นทดแทนหลั
งจากพิมพไปแลวประมาณ 2,500 หนา 3 (สีดาํ )
หรือประมาณ 1,500 หนา 3 (สีฟา , สีชมพู, สีเหลือง)
1

ตลับผงหมึก (โทนเนอร) ขนาดมาตรฐาน

2

ตลับผงหมึก (โทนเนอร) ขนาดพิเศษมาก

3

จํานวนหนาทีส
 ามารถทําการพิมพไดจากตลับผงหมึกโดยประ
มาณที่ระบุไวตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798

หมายเหตุ

ถาจอสัมผัสแสดง Toner Low: X (ผงหมึก
(โทนเนอร) ใกลหมด: X) ใหซื้อชุดตลับผงหมึก
(โทนเนอร) ใหมสําหรับสีที่ระบุไวบนจอสัมผัส
และเตรียมใหพรอมกอนที่คุณจะเห็นขอความ
Replace Toner (เปลี่ยนผงหมึก (โทนเนอร))

Replace Toner (เปลี่ยนผงหมึก
(โทนเนอร))

A

เมื่อจอสัมผัสแสดง Replace Toner
(เปลี่ยนผงหมึก (โทนเนอร))
เครื่องพิมพจะหยุดพิมพจนกวาคุณจะเปลี่ยนตลับผ
งหมึก (โทนเนอร)
จอสัมผัสแสดงสีของตลับผงหมึก (โทนเนอร)
ที่คุณจะตองเปลี่ยน (BK=สีดํา, C=สีฟา,
M=สีชมพู, Y=สีเหลือง)
ทั้งนี้ตลับผงหมึก (โทนเนอร) Brother ของแท
และเปนตลับใหมเทานั้นที่จะตั้งคาใหมสําหรับขอค
วามเปลี่ยนผงหมึก (โทนเนอร) ได

หมายเหตุ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการคํานวณอา
ยุการใชงานตลับผงหมึก (โทนเนอร) ดู

ขอมูลสําคัญสําหรับอายุการใชงานตลับผงหมึ
ก (โทนเนอร) uu หนา 246

• การบงชี้อายุการใชงานที่เหลือของผงหมึก
(โทนเนอร)
จะเปลี่ยนแปลงไปตามชนิดของเอกสารที่พม
ิ พ
และการใชงานของผูใช
• ขอแนะนําใหเตรียมตลับผงหมึก (โทนเนอร)
ใหมสาํ รองไวพรอมใชทน
ั ทีเมือ
่ คุณเห็นคําเตือน
Toner Low (ผงหมึก (โทนเนอร) ใกลหมด)

A

• เพื่อใหไดคุณภาพการพิมพที่ดีที่สุด
ขอแนะนําใหคุณใชเฉพาะตลับผงหมึก
(โทนเนอร) Brother ของแท เทานั้น
เมื่อคุณตองการซื้อตลับผงหมึก (โทนเนอร)
ติดตอบริการลูกคาสัมพันธของ Brother
หรือตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑ Brother
ในพื้นที่ของคุณ
• แนะนําใหคณ
ุ ทําความสะอาดเครือ
 งเมือ
 เปลีย
 นต
ลับผงหมึก (โทนเนอร) ใหม (ดู

การทําความสะอาดและตรวจสอบเครื่อง

uu หนา 105)

• หามนําตลับผงหมึก (โทนเนอร)
ชุดใหมออกจากทีบ
่ รรจุจนกวาคุณจะพรอมติดตัง้

81

การเปลีย
่ นตลับผงหมึก (โทนเนอร)

a
b

82

A

ตรวจสอบวาเครื่องเปดอยู
กดปุมปลดล็อคฝาครอบดานหนาและดึงเพือเ
ปดฝาครอบ

c

จับที่ดามจับสีน้ําเงินของชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม) ดึงชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
ออกมาจนสุด

การบํารุงรักษาตามปกติ

d

จับที่ดามจับของตลับผงหมึก (โทนเนอร)
และคอยๆ ดันเขาหาเครื่องเพื่อปลดล็อค
จากนั้นใหดึงออกจากชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม) ทําซ้ําขั้นตอนนี้กับตลับผงหมึก
(โทนเนอร) ทั้งหมด

คําเตือน
• หามนําตลับผงหมึก (โทนเนอร) ไปเผาไฟ
เนื่องจากอาจทําใหเกิดการระเบิดและไดรับ
บาดเจ็บ
• หามใชสารติดไฟ
สเปรยทุกชนิดหรือสารละลาย/ของเหลวอิน
ทรียที่มีแอลกอฮอลหรือแอมโมเนียทําความ
สะอาดดานในหรือดานนอกของเครื่อง
การทําเชนนี้อาจทําใหเกิดไฟไหมหรือไฟฟา
ช็อต แนะนําใหใชผาแหงชนิดไมมีขนเทานั้น
(uu
คูมือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ)

A
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ขอควรจํา
• จับตลับผงหมึก (โทนเนอร) อยางระมัดระวัง
หากผงหมึก (โทนเนอร)
กระจายบนมือหรือเสื้อผา
เช็ดหรือลางออกดวยน้ําเย็นทันที
• เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาคุณภาพการพิมพ
หามสัมผัสชิ้นสวนที่แรเงาดังแสดงในภาพ

e

ทําความสะอาดสายโคโรนาดานในชุดแมแบบ
สรางภาพ (ดรัม) โดยคอยๆ
เลื่อนจุดตั้งระยะสีน้ําเงินจากซายไปขวาและ
ขวาไปซายหลายครั้ง

ขอควรจํา
ตรวจสอบวาเลื่อนจุดตั้งระยะกลับไปสูตําแหนง
เริ่มตน (1) หากไมไดดําเนินการ
หนาที่พิมพอาจมีเสนแนวตั้งปรากฏ

<ตลับผงหมึก (โทนเนอร)>

• แนะนําใหวางตลับผงหมึก (โทนเนอร)
บนพื้นราบเรียบมั่นคงและสะอาดโดยใชแผนกร
ะดาษใชแลวทิ้งหรือผารองดานลางในกรณีที่ห
มึกหกหรือกระจายโดยไมไดตั้งใจ

1

หมายเหตุ
• ตรวจสอบวาไดซีลปดตลับผงหมึก (โทนเนอร)
ใชแลวอยางแนนหนาในถุงเพื่อไมใหผงหมึก
(โทนเนอร) หกออกจากตลับหมึก
• กําจัดทิง วัสดุการพิมพทใ ี ชแลวตามกฎระเบียบทอ
งถิน
่ เก็บแยกตางหากจากขยะครัวเรือน
หากคุณมีคาํ ถาม
โปรดติดตอไปยังสํานักงานกําจัดทิง้ ขยะมูลฝอย
ในทองถิ่นของคุณ
ตรวจสอบวาไดซล
ี ปดวัสดุการพิมพทใี่ ชแลวอย
างแนนหนาเพือ
่ ไมใหวส
ั ดุทอ
ี่ ยูด
 า นในหกหยด

f
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ทําซ้ําขั้นตอน e
เพื่อทําความสะอาดสายโคโรนาที่เหลือทั้งส
ามเสน

การบํารุงรักษาตามปกติ

g

เปดกลองตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใหม
จากนั้นดึงฝาครอบปองกันออก

ขอควรจํา
• เปดกลองตลับผงหมึก (โทนเนอร)
ทันทีกอนใสเขาในเครื่องพิมพ
หากตลับผงหมึก (โทนเนอร)
ถูกแกะกลองทิ้งไวเปนเวลานาน
อายุการใชงานของผงหมึก (โทนเนอร)
จะลดลง
• หากชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
ที่นําออกจากที่บรรจุถูกแสงแดดสองตรง
(หรือแสงไฟในหองเปนระยะเวลานาน)
ชุดอาจเสียหายได
• เครื่องพิมพของ Brother
ออกแบบมาใหใชงานกับผงหมึก (โทนเนอร)
เฉพาะรุนและทํางานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
เมื่อใชกับตลับผงหมึก (โทนเนอร) ของแทของ
Brother Brother
ไมรับประกันประสิทธิภาพสูงสุดนี้หากใชผงหมึ
ก (โทนเนอร) หรือตลับผงหมึก (โทนเนอร)
ของผูผลิตอื่น ดังนัน
้ Brother
ไมแนะนําใหใชตลับผงหมึก (โทนเนอร)
อื่นนอกจากตลับผงหมึก (โทนเนอร)
ของแทของ Brother กับเครื่องพิมพนี้
หรือเติมผงหมึก (โทนเนอร) ในตลับผงหมึก
(โทนเนอร) เปลาจากแหลงอื่น
หากความเสียหายมีสาเหตุมาจากชุดแมแบบส
รางภาพ (ดรัม) หรือชิ้นสวนอื่นๆ
ของเครื่องพิมพนี้เนื่องมาจากการใชผงหมึก
(โทนเนอร) หรือตลับผงหมึก (โทนเนอร)
อื่นนอกจากผลิตภัณฑของแทของ Brother
เนื่องจากไมสามารถใชรวมกันไดหรือไมเหมาะ
สมกับเครื่องพิมพนี้ การซอมแซมใดๆ
อันเนื่องมาจากสาเหตุนี้อาจไมอยูภายใตการรั
บประกัน
• ใสตลับผงหมึก (โทนเนอร)
ตลับใหมในชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
ทันทีหลังจากถอดฝาครอบปองกันออก
เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาคุณภาพการพิมพลดลง
หามสัมผัสชิ้นสวนที่แรเงาดังแสดงในภาพ

A
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h

จับทีด
่ า มจับของตลับผงหมึก (โทนเนอร)
และเลือ
่ นตลับผงหมึก (โทนเนอร)
เขาไปในชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) แลวคอยๆ
ดึงเขาหาตัวจนกระทัง่ ไดยน
ิ เสียงคลิกเขาที่
ตรวจสอบใหแนใจวาสีของชุดตลับผงหมึก
(โทนเนอร)
ตรงกับปายแสดงสีบนชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม) ทําซ้าํ ขัน
้ ตอนนีก
้ บ
ั ตลับผงหมึก
(โทนเนอร) ทัง้ หมด

BK

BK

หมายเหตุ
ตรวจสอบวาคุณติดตั้งตลับผงหมึก (โทนเนอร)
อยางถูกตอง
ไมเชนนั้นตลับอาจแยกออกจากชุดแมแบบสรา
งภาพ (ดรัม)

i

ดันชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) เขาไปจนสุด

j

ปดฝาครอบดานหนาของเครื่อง

K

TN-B

BK
TN-C

C
TN-M

M
TN-Y

Y

หมายเหตุ
BK=สีดํา, C=สีฟา,
M=สีชมพู, Y=สีเหลือง
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หลังจากเปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร)
อยาปดสวิตชไฟของเครื่องหรือเปดฝาครอบดา
นหนาจนกวาขอความ Please wait.
(โปรดรอ) บนจอสัมผัสจะหายไป
และกลับไปที่โหมดพรอม

การบํารุงรักษาตามปกติ

การเปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม)

Replace Drum
(เปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม))
ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
เกินอายุการใชงานที่กําหนด
เปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม
ขอแนะนําใหติดตั้งชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
ของแทของ Brother ในเวลานี้

ชื่อรุน: DR-351CL
ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
ใหมสามารถพิมพกระดาษขนาด A4 หรือ Letter
แบบดานเดียวไดประมาณ 25,000 หนา 1
1

เมื่อคุณเปลี่ยน ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม
คุณตองตั้งคาตัวนับจํานวนชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม) ใหม
คําแนะนําวิธีการดังกลาวสามารถพบไดที่กลองขอ
งชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ชุดใหมของคุณ

อายุการใชงานของแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
โดยประมาณและอาจแตกตางกันตามประเภทการใชงาน

ขอควรจํา
เพือ
่ ใหไดคณ
ุ ภาพการพิมพทด
ี ท
ี ส
ี ด
ุ
ใหใชชด
ุ แมแบบสรางภาพ (ดรัม) ของแทของ Brother
และชุดผงหมึก (โทนเนอร) ของแทของ Brother
การพิมพโดยใชชด
ุ แมแบบสรางภาพ (ดรัม)
หรือชุดผงหมึก (โทนเนอร)
ของผูผลิตอืน
่ อาจสงผลใหคณ
ุ ภาพการพิมพลดลง
รวมถึงคุณภาพและอายุการใชงานของเครือ
่ งพิมพดว ย
ความครอบคลุมการรับประกันอาจไมรวมถึงปญหาทีเกิ
ดจากการใชชด
ุ แมแบบสรางภาพ (ดรัม)
หรือชุดผงหมึก (โทนเนอร) ของผูผลิตอืน
่

Drum ! (ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) !)

Drum Stop (ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
หยุดทํางาน)

A

เมื่อคุณเปลี่ยน ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม
คุณตองตั้งคาตัวนับจํานวนชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม) ใหม
คําแนะนําวิธีการดังกลาวสามารถพบไดที่กลองขอ
งชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ชุดใหมของคุณ

การเปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)

A

ขอควรจํา

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

ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
ใกลหมดอายุการใชงานโดยเฉลี่ยแลว
และจะตองเปลี่ยนทดแทน
ขอแนะนําใหเตรียมชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
ของแทของ Brother ใหพรอมสําหรับการติดตั้ง
ซื้อชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ชุดใหม
(DR-351CL)
และเตรียมไวใหพรอมกอนที่จะเห็นขอความเปลี่ย
นชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)

A

เราไมสามารถรับประกันคุณภาพการพิมพได
เปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม
ขอแนะนําใหติดตั้งชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
ของแทของ Brother ในเวลานี้

สายโคโรนาจะมีฝน
ุ จากกระดาษหรือผงหมึกเคลือบอยู
ทําความสะอาดสายโคโรนาในชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม) ทัง้ สีช
่ ด
ุ (ดู การทําความสะอาดสายโคโรนา
uu หนา 112)

Drum End Soon (ชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม) ใกลหมดอายุการใชงาน)

A

A

• ขณะถอดชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
ใหจับอยางระมัดระวังเนื่องจากอาจมีผงหมึก
(โทนเนอร) อยู หากผงหมึก (โทนเนอร)
กระจายบนมือหรือเสื้อผา
เช็ดหรือลางออกดวยน้ําเย็นทันที
• ทุกครั้งที่เปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
ใหทําความสะอาดดานในเครื่องพิมพ (ดู

A

การทําความสะอาดและตรวจสอบเครื่อง

uu หนา 105)
A

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

a

ตรวจสอบวาเครื่องเปดอยู
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b
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กดปุมปลดล็อคฝาครอบดานหนาและดึงเพือเ
ปดฝาครอบ

c

จับที่ดามจับสีน้ําเงินของชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม) ดึงชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
ออกมาจนสุด
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หมุนคันล็อคสีนา้ํ เงิน (1)
ทีด
่ า นซายของเครือ
่ งทวนเข็มนาฬิกาไปยังตํา
แหนงปลดล็อค
จับทีด
่ า มจับสีนา้ํ เงินของชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม) ยกดานหนาของชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม) ขึน
้ และถอดออกจากเครือ
่ ง
1

ขอควรจํา
• แนะนําใหวางชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
บนพื้นผิวเรียบสะอาดโดยใชกระดาษใชแลวทิ้
งรองดานลางในกรณีที่หมึกหกหรือกระจายโด
ยไมไดตั้งใจ
• เพือ
 ปองกันความเสียหายทีอ
 าจเกิดกับเครือ
 งพิม
พจากไฟฟาสถิต
หามสัมผัสขั้วไฟฟาที่แสดงในภาพประกอบ

2

d

A
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e

จับที่ดามจับของตลับผงหมึก (โทนเนอร)
และคอยๆ ดันเขาหาเครื่องเพื่อปลดล็อค
จากนั้นใหดึงออกจากชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม) ทําซ้ําขั้นตอนนี้กับตลับผงหมึก
(โทนเนอร) ทั้งหมด

ขอควรจํา
• จับตลับผงหมึก (โทนเนอร) อยางระมัดระวัง
หากผงหมึก (โทนเนอร)
กระจายบนมือหรือเสื้อผา
เช็ดหรือลางออกดวยน้ําเย็นทันที
• เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาคุณภาพการพิมพ
หามสัมผัสชิ้นสวนที่แรเงาดังแสดงในภาพ
<ตลับผงหมึก (โทนเนอร)>

คําเตือน
<ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)>

• หามนําตลับผงหมึก (โทนเนอร) ไปเผาไฟ
เนื่องจากอาจทําใหเกิดการระเบิดและไดรับ
บาดเจ็บ
• หามใชสารติดไฟ
สเปรยทุกชนิดหรือสารละลาย/ของเหลวอิน
ทรียที่มีแอลกอฮอลหรือแอมโมเนียทําความ
สะอาดดานในหรือดานนอกของเครื่อง
การทําเชนนี้อาจทําใหเกิดไฟไหมหรือไฟฟา
ช็อต แนะนําใหใชผาแหงชนิดไมมีขนเทานั้น
(uu
คูมือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ)

• แนะนําใหวางตลับผงหมึก (โทนเนอร)
บนพื้นราบเรียบมั่นคงและสะอาดโดยใชแผนกร
ะดาษใชแลวทิ้งหรือผารองดานลางในกรณีที่ห
มึกหกหรือกระจายโดยไมไดตั้งใจ
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หมายเหตุ
• ตรวจสอบวาไดซล
ี ปดชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
ใชแลวอยางแนนหนาในถุงเพือ
่ ไมใหผงหมึก
(โทนเนอร) หกออกจากชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)

g

จับที่ดามจับของตลับผงหมึก (โทนเนอร)
และเลื่อนไปยังสวนสีที่เหมาะสมของชุดแมแ
บบสรางภาพ (ดรัม)
จนกระทั่งไดยินเสียงคลิกเขาที่

• กําจัดทิง วัสดุการพิมพทใ ี ชแลวตามกฎระเบียบทอ
งถิน
่ เก็บแยกตางหากจากขยะครัวเรือน
หากคุณมีคาํ ถาม
โปรดติดตอไปยังสํานักงานกําจัดทิง้ ขยะมูลฝอย
ในทองถิ่นของคุณ
ตรวจสอบวาไดซล
ี ปดวัสดุการพิมพทใี่ ชแลวอย
างแนนหนาเพือ
่ ไมใหวส
ั ดุทอ
ี่ ยูด
 า นในหกหยด

f

เปดกลองชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
ใหมและดึงฝาครอบปองกันออก

BK

BK

K

TN-B

BK
TN-C

C
TN-M

M
TN-Y

Y

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

A

หมายเหตุ
ตรวจสอบวาคุณติดตั้งตลับผงหมึก (โทนเนอร)
อยางถูกตอง
ไมเชนนั้นตลับอาจแยกออกจากชุดแมแบบสรา
งภาพ (ดรัม)
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ตรวจสอบวาคันล็อคสีนา้ํ เงิน (1)
อยูในตําแหนงปลดล็อคดังทีแ
่ สดงในภาพประกอบ

j

หมุนคันล็อคสีน้ําเงิน (1)
ตามเข็มนาฬิกาไปยังตําแหนงล็อค

2

2

h

1

1

i

k

ดันชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) เขาไปจนสุด

l

ปดฝาครอบดานหนาของเครื่อง

คอยๆ
เลื่อนชุดแมแบบสรางภาพเขาไปในเครื่องจน
สุดที่คันล็อคสีน้ําเงิน

2

1
2
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m

เมื่อคุณเปลีย
่ น ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม
คุณตองตัง้ คาตัวนับจํานวนชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม) ใหม
คําแนะนําวิธีการดังกลาวสามารถพบไดทก
ี่ ลองขอ
งชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ชุดใหมของคุณ

การเปลีย
่ นชุดสายพานลําเลียงก
ระดาษ

A

ชื่อรุน: BU-320CL
ชุดสายพานลําเลียงกระดาษใหมสามารถพิมพไดป
ระมาณ 50,000 หนา (5 หนาตองาน) ในขนาด A4
หรือ Letter แบบดานเดียว 1
1

ุ
ุ
ํ ยงกระดาษโดยประมาณ
ี
อายการใช
งานของชดสายพานล
าเล
และอาจแตกตางกันตามประเภทการใชงาน

Belt End Soon
(ชุดสายพานลําเลียงกระดาษใกลหมดอา
ยุการใชงาน)

A

ถาจอสัมผัสแสดง Belt End Soon
(ชุดสายพานลําเลียงกระดาษใกลหมดอายุการใชงาน)
หมายความวาชุดสายพานลําเลียงกระดาษใกลหมดอา
ยุการใชงาน
ซือ
้ ชุดสายพานลําเลียงกระดาษใหมและเตรียมใหพรอ
มกอนทีจ
่ ะเห็นขอความ Replace Belt
(เปลีย
่ นชุดสายพาน)
ในการเปลีย
่ นชุดสายพานลําเลียงกระดาษ (ดู

การเปลี่ยนชุดสายพานลําเลียงกระดาษ
uu หนา 94)

Replace Belt (เปลี่ยนชุดสายพาน)

A

เมื่อขอความ Replace Belt
(เปลี่ยนชุดสายพาน) ปรากฏบนจอสัมผัส
คุณจะตองเปลี่ยนชุดสายพานลําเลียงกระดาษ
เมื่อคุณเปลี่ยนชุดสายพานลําเลียงกระดาษใหม
คุณตองตั้งคาตัวนับจํานวนชุดสายพานลําเลียงกระ
ดาษใหม
คําแนะนําวิธีการดังกลาวสามารถพบไดที่กลองขอ
งชุดสายพานลําเลียงกระดาษชุดใหมของคุณ

ขอควรจํา
• หามสัมผัสผิวของชุดสายพานลําเลียงกระดาษ
หากคุณทําเชนนั้น
อาจทําใหคุณภาพการพิมพลดลงได
• ความเสียหายทีเ กิดจากการจัดการทีไ
 มถก
ู ตองกั
บชุดสายพานลําเลียงกระดาษอาจทําใหการรับ
ประกันสิ้นสุดลง
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A

การเปลีย
่ นชุดสายพานลําเลียงกระดาษ

a
b

94

A

ตรวจสอบวาเครื่องเปดอยู
กดปุมปลดล็อคฝาครอบดานหนาและดึงเพือเ
ปดฝาครอบ

c

จับที่ดามจับสีน้ําเงินของชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม) ดึงชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
ออกมาจนสุด
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หมุนคันล็อคสีนา้ํ เงิน (1)
ทีด
่ า นซายของเครือ
่ งทวนเข็มนาฬิกาไปยังตํา
แหนงปลดล็อค
จับทีด
่ า มจับสีนา้ํ เงินของชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม) ยกดานหนาของชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม) ขึน
้ และถอดออกจากเครือ
่ ง
1

ขอควรจํา
• แนะนําใหวางชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
บนพื้นผิวเรียบสะอาดโดยใชกระดาษใชแลวทิ้
งหนึ่งแผนรองดานลางในกรณีที่หมึกหกหรือกร
ะจายโดยไมไดตั้งใจ
• เพือ
 ปองกันความเสียหายทีอ
 าจเกิดกับเครือ
 งพิม
พจากไฟฟาสถิต
หามสัมผัสขั้วไฟฟาที่แสดงในภาพประกอบ

2

d

A
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e

จับทีด
 า มจับสีนำ เงินของชุดสายพานลําเลียงก
ระดาษดวยมือทั้งสองขาง
และยกชุดสายพานลําเลียงกระดาษขึ้น
จากนั้นจึงดึงออกมา

ขอควรจํา
เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาคุณภาพการพิมพ
หามสัมผัสชิ้นสวนที่แรเงาดังแสดงในภาพ
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f

นําชุดสายพานลําเลียงกระดาษออกจากทีบ
่ รรจุ
และใสชด
ุ สายพานลําเลียงกระดาษชุดใหมลง
ในเครือ
่ ง
ตรวจสอบวาชุดสายพานลําเลียงกระดาษไดระ
ดับดีแลวและยึดติดเขาทีอ
่ ยางแนนหนา
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ตรวจสอบวาคันล็อคสีนา้ํ เงิน (1)
อยูใ นตําแหนงปลดล็อคดังทีแ
่ สดงในภาพประกอบ

i

หมุนคันล็อคสีน้ําเงิน (1)
ตามเข็มนาฬิกาไปยังตําแหนงล็อค

2

2

g

1

1

j

คอยๆ
เลื่อนชุดแมแบบสรางภาพเขาไปในเครื่องจน
สุดที่คันล็อคสีน้ําเงิน

1
2

h

ดันชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) เขาไปจนสุด

2

A

k

ปดฝาครอบดานหนาของเครื่อง
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l

เมือ
่ คุณเปลีย
่ นชุดสายพานลําเลียงกระดาษใหม
คุณตองตัง้ คาตัวนับจํานวนชุดสายพานลําเลียงก
ระดาษใหม
คําแนะนําวิธก
ี ารดังกลาวสามารถพบไดทก
ี่ ลองข
องชุดสายพานลําเลียงกระดาษชุดใหมของคุณ

การเปลีย
่ นกลองใสผงหมึกโทนเ
นอรที่ใชแลว

A

ชื่อรุน: WT-320CL
อายุการใชงานของกลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใช
แลวคือประมาณ 50,000 หนากระดาษ A4 หรือ
Letter แบบดานเดียว 1
1

อายุการใชงานของกลองใสผงหมึกโทนเนอรทใ ี ชแลวโดยประ
มาณและอาจแตกตางกันตามประเภทการใชงาน

WT Box End Soon
(กลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใชแลวใกลห
มดอายุ)

A

ถาจอสัมผัสแสดง WT Box End Soon
(กลองใสผงหมึกโทนเนอรทใี่ ชแลวใกลหมดอายุ)
หมายความวากลองใสผงหมึกโทนเนอรทใี่ ชแลวใกลห
มดอายุการใชงาน
ซือ
้ กลองใสผงหมึกโทนเนอรทใี่ ชแลวชุดใหมเตรียมสํา
รองไวกอนทีค
่ ณ
ุ จะไดรบ
ั ขอความ Replace WT Box
(เปลีย
่ นกลองใสผงหมึกโทนเนอรทใี่ ชแลว)

Replace WT Box
(เปลียนกลองใสผงหมึกโทนเนอรทใี ชแลว)

A

เมือ
่ ขอความ Replace WT Box
(เปลีย
่ นกลองใสผงหมึกโทนเนอรทใี่ ชแลว)
ปรากฏบนจอสัมผัส
คุณจะตองเปลีย
่ นกลองใสผงหมึกโทนเนอรทใี่ ชแลว
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การเปลียนกลองใสผงหมึกโทนเนอรทใี ชแลว

A

a
b

ตรวจสอบวาเครื่องเปดอยู

c

จับที่ดามจับสีน้ําเงินของชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม) ดึงชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
ออกมาจนสุด

กดปุมปลดล็อคฝาครอบดานหนาและดึงเพือเ
ปดฝาครอบ

A
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d

หมุนคันล็อคสีนา้ํ เงิน (1)
ทีด
่ า นซายของเครือ
่ งทวนเข็มนาฬิกาไปยังตํา
แหนงปลดล็อค
จับทีด
่ า มจับสีนา้ํ เงินของชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม) ยกดานหนาของชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม) ขึน
้ และถอดออกจากเครือ
่ ง

2

1

100

ขอควรจํา
• แนะนําใหวางชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
บนพื้นผิวเรียบสะอาดโดยใชกระดาษใชแลวทิ้
งหนึ่งแผนรองดานลางในกรณีที่หมึกหกหรือกร
ะจายโดยไมไดตั้งใจ
• เพือ
 ปองกันความเสียหายทีอ
 าจเกิดกับเครือ
 งพิม
พจากไฟฟาสถิต
หามสัมผัสขั้วไฟฟาที่แสดงในภาพประกอบ
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e

จับทีด
 า มจับสีนำ เงินของชุดสายพานลําเลียงก
ระดาษดวยมือทั้งสองขาง
และยกชุดสายพานลําเลียงกระดาษขึ้น
จากนั้นจึงดึงออกมา

f

นําวัสดุบรรจุภัณฑสีสมทั้งสองชิ้นออก
และนําไปทิ้ง

ขอควรจํา
เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาคุณภาพการพิมพ
หามสัมผัสชิ้นสวนที่แรเงาดังแสดงในภาพ

หมายเหตุ
ขั้นตอนนี้จําเปนเฉพาะในกรณีที่คุณเปลี่ยนกล
องใสผงหมึกโทนเนอรที่ใชแลวเปนครั้งแรก
และไมจําเปนสําหรับกลองใสผงหมึกโทนเนอร
ที่ใชแลวที่นํามาใสทดแทน
วัสดุบรรจุภัณฑสีสมจะติดตั้งมาจากโรงงานเพื
อปองกันเครื่องของคุณระหวางการขนสง
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A

g

จับทีด
 า มจับสีนำ เงินของกลองใสผงหมึกโทนเ
นอรที่ใชแลว
และนํากลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใชแลวออ
กจากเครื่อง

คําเตือน
• หามนํากลองใสผงหมึกโทนเนอรทใี ชแลวไปเ
ผาไฟ
เนื่องจากอาจทําใหเกิดการระเบิดและไดรับ
บาดเจ็บ
• หามใชสารติดไฟ
สเปรยทุกชนิดหรือสารละลาย/ของเหลวอิน
ทรียที่มีแอลกอฮอลหรือแอมโมเนียทําความ
สะอาดดานในหรือดานนอกของเครื่อง
การทําเชนนี้อาจทําใหเกิดไฟไหมหรือไฟฟา
ช็อต แนะนําใหใชผาแหงชนิดไมมีขนเทานั้น
(uu
คูมือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ)

ขอควรจํา
หามนํากลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใชแลวกลับ
มาใชใหม

หมายเหตุ
• ตรวจสอบวาไดซล
ี ปดกลองใสผงหมึกโทนเนอร
ที่ใชแลวอยางแนนหนาในถุงที่เหมาะสมเพื่อไ
มใหผงหมึก (โทนเนอร)
หกออกจากกลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใชแลว
• กําจัดทิง กลองใสผงหมึกโทนเนอรทใี ชแลวทีใ ช
แลวตามกฎระเบียบทองถิ่น
เก็บแยกตางหากจากขยะครัวเรือน
หากคุณมีคําถาม
สอบถามไปยังสํานักงานกําจัดทิ้งขยะมูลฝอยใ
นทองถิ่นของคุณ
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h

นํากลองใสผงหมึกโทนเนอรใหมออกจากกลอ
งบรรจุและใสกลองใสผงหมึกโทนเนอรชุดใ
หมในเครื่องโดยใชดามจับสีน้ําเงิน
ตรวจสอบวากลองใสผงหมึกโทนเนอรไดระ
ดับดีแลวและยึดติดเขาที่อยางแนนหนา

i

เลือ
 นชุดสายพานลําเลียงกระดาษกลับเขาในเ
ครื่องพิมพ
ตรวจสอบวาชุดสายพานลําเลียงกระดาษได
ระดับดีแลวและยึดติดเขาที่อยางแนนหนา

A
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ตรวจสอบวาคันล็อคสีนา้ํ เงิน (1)
อยูใ นตําแหนงปลดล็อคดังทีแ
่ สดงในภาพประกอบ

l

หมุนคันล็อคสีน้ําเงิน (1)
ตามเข็มนาฬิกาไปยังตําแหนงล็อค

2

2

j

1

1

k

m

ดันชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) เขาไปจนสุด

n

ปดฝาครอบดานหนาของเครื่อง

คอยๆ
เลื่อนชุดแมแบบสรางภาพเขาไปในเครื่องจน
สุดที่คันล็อคสีน้ําเงิน

2

1
2
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การทําความสะอาดและต
รวจสอบเครื่อง

ขอควรจํา
A

ทําความสะอาดดานนอกและดานในเครือ
่ งเปนประจําด
วยผาแหงทีไ่ มมข
ี น เมือ
่ คุณเปลีย
่ นตลับผงหมึก
(โทนเนอร) หรือชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
ตรวจสอบวาคุณทําความสะอาดดานในเครือ
่ งแลว
หากหนาทีพ
่ ม
ิ พมผ
ี งหมึก (โทนเนอร) เปอ
 น
ทําความสะอาดดานในเครือ
่ งพิมพดว ยผาแหงทีไ่ มมข
ี น

คําเตือน

• ใชสารซักฟอกที่มีคาเปนกลาง
การทําความสะอาดดวยของเหลวระเหย เชน
ทินเนอรหรือเบนซิน
อาจทําใหผิวของเครื่องเสียหาย
• หามใชวส
ั ดุทาํ ความสะอาดทีป
 ระกอบดวยแอมโมเนีย
• หามใชไอโซโพรพิลแอลกอฮอลกาํ จัดฝุน
 ออกจา
กแผงควบคุม
การกระทําดังกลาวอาจทําใหแผงควบคุมเปนร
อยแตก

• หามนําตลับผงหมึก (โทนเนอร) ไปเผาไฟ
เนื่องจากอาจทําใหเกิดการระเบิดและไดรับ
บาดเจ็บ
• หามใชสารติดไฟ
สเปรยทุกชนิดหรือสารละลาย/ของเหลวอิน
ทรียที่มีแอลกอฮอลหรือแอมโมเนียทําความ
สะอาดดานในหรือดานนอกของเครื่อง
การทําเชนนี้อาจทําใหเกิดไฟไหมหรือไฟฟา
ช็อต แนะนําใหใชผาแหงชนิดไมมีขนเทานั้น
(uu
คูมือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ)

A
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การทําความสะอาดดานนอกเครื่
องพิมพ
ขอควรจํา
หามใชสารทําความสะอาดเหลวชนิดใดๆ
(รวมทั้งเอธานอล)

การทําความสะอาดดานนอกเครื่องพิมพ
A

a

กดคาง

b

เช็ดดานนอกเครืองพิมพดวยผาแหงชนิดไมมี
ขนเพื่อกําจัดฝุน

c

ดึงถาดใสกระดาษแยกออกจากเครื่อง

d

หากบรรจุกระดาษในถาดใสกระดาษแลว
นํากระดาษออก

e

นําทุกสิง ทีต
 ิดอยูด
 านในถาดใสกระดาษออกใ
หหมด

เพื่อปดเครื่อง

การทําความสะอาดจอสัมผัส

a

กดคาง

b

ทําความสะอาดจอสัมผัสดวยผาที่ไมมีขน
ออนนุม และแหง

c
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เปดเครื่องพิมพ
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f

เช็ดดานในและดานนอกของถาดใสกระดาษด
วยผาที่ไมมีขนแหงเพื่อกําจัดฝุน

การทําความสะอาดกระจกสแกนเนอร

a
b

g
h

บรรจุกระดาษอีกครัง และใสถาดใสกระดาษกลั
บเขาในเครื่องใหแนนหนา

กดคาง

A

เพื่อปดเครื่อง

(MFC-L8850CDW และ MFC-L9550CDW)
เปดฐานรองเอกสาร ADF (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัต)ิ
(1) แลวเปดฝาครอบ ADF
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัต)ิ (2)
ทําความสะอาดแถบสีขาว (3)
และแถบกระจกสแกนเนอร (4)
ดานลางดวยผานุม
 ไมมข
ี นชุบนำหมาด
ปดฝาครอบของ ADF (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัต)ิ
(2) และปดฐานรองเอกสาร ADF
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัต)ิ (1)
2

3
1

4

เปดเครื่องพิมพ

c

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

A

3
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d

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

2

หมายเหตุ
นอกจากทําความสะอาดกระจกสแกนเนอรและแ
ถบกระจกดวยผานุม
 ไมมข
ี นชุบน้าํ หมาดแลว
ใชปลายนิว้ ของคุณสัมผัสกระจกเพือ
่ ตรวจหาสิง่
สกปรกทีต
่ กคางอยู
ถาคุณรูส
 ก
ึ วามีสงิ่ สกปรกหรือคราบติดอยู
ทําความสะอาดกระจกอีกครัง้ โดยเนนเฉพาะจุด
คุณอาจจําเปนตองทําความสะอาดซ้าํ อีกสามหรื
อสีค
่ รัง้
ลองทดสอบดวยการทําสําเนาหลังจากทําความส
ะอาดแตละครัง้

e
f
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ปดฝาครอบเอกสาร
เปดเครื่องพิมพ

การทําความสะอาดหนาตางเลเซ
อรสแกนเนอร

A

a

กดคาง

b

กดปุม
 ปลดล็อคฝาครอบดานหนาและดึงเพือ
 เ
ปดฝาครอบ

เพื่อปดเครื่อง
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จับที่ดามจับสีน้ําเงินของชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม) ดึงชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
ออกมาจนสุด

d

หมุนคันล็อคสีน้ําเงิน (1)
ทีด
่ า นซายของเครือ
่ งทวนเข็มนาฬิกาไปยังตําแ
หนงปลดล็อค
จับทีด
่ ามจับสีน้ําเงินของชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม) ยกดานหนาของชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม) ขึน
้ และถอดออกจากเครือ
่ ง
1

2

c

A
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ขอควรจํา
• แนะนําใหวางชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
บนพื้นผิวเรียบสะอาดโดยใชกระดาษใชแลวทิ้
งหนึ่งแผนรองดานลางในกรณีที่หมึกหกหรือกร
ะจายโดยไมไดตั้งใจ

e

เช็ดหนาตางสแกนเนอรทั้งสี่ชอง (1)
ดวยผาแหงที่ไมมีขน

• เพือ
 ปองกันความเสียหายทีอ
 าจเกิดกับเครือ
 งพิม
พจากไฟฟาสถิต
หามสัมผัสขั้วไฟฟาที่แสดงในภาพประกอบ

1

• จับทีด
่ า มจับสีน้ําเงินของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
เมื่อคุณยกออกมา
หามจับทีด
่ า นขางของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
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ตรวจสอบวาคันล็อคสีนา้ํ เงิน (1)
อยูใ นตําแหนงปลดล็อคดังทีแ
่ สดงในภาพประกอบ

h

หมุนคันล็อคสีน้ําเงิน (1)
ตามเข็มนาฬิกาไปยังตําแหนงล็อค

2

2

f

1

1

i

คอยๆ
เลื่อนชุดแมแบบสรางภาพเขาไปในเครื่องจน
สุดที่คันล็อคสีน้ําเงิน

1
2

g

ดันชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) เขาไปจนสุด

2

A

j
k

ปดฝาครอบดานหนาของเครื่อง
เปดเครื่องพิมพ
111

การทําความสะอาดสายโคโรนา

A

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

a
b

112

ตรวจสอบวาเครื่องเปดอยู
กดปุมปลดล็อคฝาครอบดานหนาและดึงเพือเ
ปดฝาครอบ

c

จับที่ดามจับสีน้ําเงินของชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม) ดึงชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
ออกมาจนสุด
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d

จับที่ดามจับของตลับผงหมึก (โทนเนอร)
และคอยๆ ดันเขาหาเครื่องเพื่อปลดล็อค
จากนั้นใหดึงออกจากชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม) ทําซ้ําขั้นตอนนี้กับตลับผงหมึก
(โทนเนอร) ทั้งหมด

e

ทําความสะอาดสายโคโรนาดานในชุดแมแบบ
สรางภาพ (ดรัม) โดยคอยๆ
เลื่อนจุดตั้งระยะสีน้ําเงินจากซายไปขวาและ
ขวาไปซายหลายครั้ง

1

ขอควรจํา
• แนะนําใหวางตลับผงหมึก (โทนเนอร)
บนกระดาษใชแลวทิ้งหรือผารองดานลางในกร
ณีที่หมึกหกหรือกระจายโดยไมไดตั้งใจ
• จับตลับผงหมึก (โทนเนอร) อยางระมัดระวัง
หากผงหมึก (โทนเนอร)
กระจายบนมือหรือเสื้อผา
เช็ดหรือลางออกดวยน้ําเย็นทันที

หมายเหตุ
ตรวจสอบวาเลื่อนจุดตั้งระยะกลับไปสูตําแหนง
เริ่มตน (1) หากไมไดดําเนินการ
หนาที่พิมพอาจมีเสนแนวตั้งปรากฏ

f

ทําซ้ําขั้นตอน e
เพื่อทําความสะอาดสายโคโรนาที่เหลือทั้งส
ามเสน
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A

g

จับที่ดามจับของตลับผงหมึก (โทนเนอร)
และเลื่อนตลับผงหมึก (โทนเนอร)
เขาไปในชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
แลวคอยๆ
ดึงเขาหาตัวจนกระทั่งไดยินเสียงคลิกเขาที่
ตรวจสอบใหแนใจวาสีของชุดตลับผงหมึก
(โทนเนอร)
ตรงกับปายแสดงสีบนชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม) ทําซ้ําขั้นตอนนี้กับตลับผงหมึก
(โทนเนอร) ทั้งหมด

BK

BK

h

ดันชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) เขาไปจนสุด

i

ปดฝาครอบดานหนาของเครื่อง

K

TN-B

BK
TN-C

C
TN-M

M
TN-Y

Y

BK=สีดํา, C=สีฟา,
M=สีชมพู, Y=สีเหลือง
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การทําความสะอาดชุดแมแบบส
รางภาพ (ดรัม)

k

กดปุม
 ปลดล็อคฝาครอบดานหนาและดึงเพือ
 เ
ปดฝาครอบ

A

ถางานพิมพทอ
ี่ อกมาของคุณมีจด
ุ เปนชวงระยะหาง
94 มม. ใหทาํ ตามขัน
้ ตอนดานลางเพือ
่ แกไขปญหานี้

a

ตรวจสอบวาเครืองอยูในโหมดการเตรียมพรอม

b

กด

c
d

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

e
f

ปดนิว้ ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Print Reports (พิมพรายงาน)
กด Print Reports (พิมพรายงาน)
ปดนิว้ ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Drum Dot Print
(การพิมพจุดของชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม))

g

กด Drum Dot Print
(การพิมพจุดของชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม))

h

เครื่องจะแสดง Press [OK] (กด [ตกลง])
กด OK (ตกลง)

i

เครือ
 งพิมพจะพิมพใบตรวจสอบจุดของชุดแม
แบบสรางภาพ (ดรัม) จากนั้นกด

j

กดคาง

เพื่อปดเครื่อง

A
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l

จับที่ดามจับสีน้ําเงินของชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม) ดึงชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
ออกมาจนสุด

m

หมุนคันล็อคสีนา้ํ เงิน (1)
ทีด
่ า นซายของเครือ
่ งทวนเข็มนาฬิกาไปยังตํา
แหนงปลดล็อค
จับทีด
่ า มจับสีนา้ํ เงินของชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม) ยกดานหนาของชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม) ขึน
้ และถอดออกจากเครือ
่ ง

2

1
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ขอควรจํา
• แนะนําใหวางชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
บนกระดาษใชแลวทิ้งหรือผารองดานลางในกร
ณีที่หมึกหกหรือกระจายโดยไมไดตั้งใจ
• เพือ
 ปองกันความเสียหายทีอ
 าจเกิดกับเครือ
 งพิม
พจากไฟฟาสถิต
หามสัมผัสขั้วไฟฟาที่แสดงในภาพประกอบ

n

จับที่ดามจับของตลับผงหมึก (โทนเนอร)
และคอยๆ ดันไปดานหนาเพื่อปลดล็อค
จากนั้นใหดึงออกจากชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม) ทําซ้ําขั้นตอนนี้กับตลับผงหมึก
(โทนเนอร) ทั้งหมด

ขอควรจํา
• จับตลับผงหมึก (โทนเนอร) อยางระมัดระวัง
หากผงหมึก (โทนเนอร)
กระจายบนมือหรือเสื้อผา
เช็ดหรือลางออกดวยน้ําเย็นทันที
• เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาคุณภาพการพิมพ
หามสัมผัสชิ้นสวนที่แรเงาดังแสดงในภาพ
<ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)>

• จับที่ดามจับสีน้ําเงินของชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม) เมื่อคุณยกออกมา
หามจับที่ดานขางของชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม)

A
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o

พลิกชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
โดยจับที่ดามจับสีน้ําเงิน
ตรวจสอบวาเฟองชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม) (1) อยูทางซายมือ

q

ใชเครือ
 งหมายทีม
 ต
ี วั เลขถัดจากลูกกลิง ชุดแมแบบ
สรางภาพ (ดรัม) คนหาเครือ
่ งหมาย เชน
จุดสีฟาในคอลัมน 2
บนใบตรวจสอบอาจหมายความวามีรอยในบริเวณ
"2" ของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) สีฟา

1

Y
M
C
BK

p

ตรวจดูใบตรวจสอบจุดของชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม) เพือ
่ ดูปญ
 หาตอไปนี:้
 ปญหาสีของจุด:
สีของจุดทีพ
่ ม
ิ พคอ
ื สีของแมแบบสรางภาพ
(ดรัม) ทีค
่ ณ
ุ ควรทําความสะอาด
 ตําแหนงของจุด:
แผนกระดาษจะมีคอลัมนจาํ นวนแปดคอลัมน
จํานวนของคอลัมนทม
ี่ จ
ี ด
ุ พิมพนน
ั้ ใชเพือ
่ คน
หาตําแหนงของจุดทีแ
่ มแบบสรางภาพ
(ดรัม)
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r

เมื่อเลือกชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) แลว
วางมือขางหนึ่งบนเฟองชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม)
และที่อีกปลายดานหนึ่งของชุดแมแบบสราง
ภาพ (ดรัม) นั้น ใหวางมืออีกขางลงบนขอบ
จากนั้นหมุนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ชาๆ
เขาหาตัว
ขณะดูที่พื้นผิวของบริเวณที่มีความผิดพลาด

s

เมื่อคุณพบรอยเปอนบนแมแบบสรางภาพ
(ดรัม)
ที่ตรงกับใบตรวจสอบจุดของชุดแมแบบสรา
งภาพ (ดรัม)
ใหเช็ดพื้นผิวของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
เบาๆ
ดวยกานสําลีแหงจนกวารอยเปอนบนพื้นผิวจ
ะหมดไป

ขอควรจํา
หามทําความสะอาดพืน
้ ผิวของชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม)
ความไวตอแสงดวยวัตถุแหลมคมหรือของเหลวใดๆ

ขอควรจํา

A

• เพื่อปองกันปญหาดานคุณภาพการพิมพ
หามสัมผัสผิวของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
ดวยมือเปลา
• หามทําความสะอาดพืน
้ ผิวของชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม)
ความไวตอแสงดวยวัตถุแหลมคมหรือของเหลวใดๆ
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จับที่ดามจับของตลับผงหมึก (โทนเนอร)
และเลื่อนตลับผงหมึก (โทนเนอร)
เขาไปในชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
แลวคอยๆ
ดึงเขาหาตัวจนกระทั่งไดยินเสียงคลิกเขาที่
ตรวจสอบใหแนใจวาสีของชุดตลับผงหมึก
(โทนเนอร)
ตรงกับปายแสดงสีบนชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม) ทําซ้ําขั้นตอนนี้กับตลับผงหมึก
(โทนเนอร) ทั้งหมด

u

ตรวจสอบวาคันล็อคสีนา้ํ เงิน (1)
อยูใ นตําแหนงปลดล็อคดังทีแ
่ สดงในภาพประกอบ

2

t

1

v
BK

BK

K

TN-B

คอยๆ
เลื่อนชุดแมแบบสรางภาพเขาไปในเครื่องจน
สุดที่คันล็อคสีน้ําเงิน

BK
TN-C

1

C

2

TN-M

2

M
TN-Y

Y

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

หมุนคันล็อคสีน้ําเงิน (1)
ตามเข็มนาฬิกาไปยังตําแหนงล็อค

การทําความสะอาดลูกกลิ้งปอน
กระดาษ

A

การทําความสะอาดลูกกลิ้งปอนกระดาษตามระยะ
จะชวยปองกันกระดาษติดโดยทําใหมั่นใจวามีการ
ปอนกระดาษอยางถูกตอง
2

ถาคุณประสบปญหาการปอนกระดาษ
ทําความสะอาดลูกกลิ้งปอนกระดาษดังนี้:

1

x

a

กดคาง

b

ดึงถาดใสกระดาษแยกออกจากเครื่อง

c

หากบรรจุกระดาษในถาดใสกระดาษแลว
นํากระดาษออก

d

นําทุกสิง ทีต
 ิดอยูด
 านในถาดใสกระดาษออกใ
หหมด

เพื่อปดเครื่อง

ดันชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) เขาไปจนสุด

A

y
z

ปดฝาครอบดานหนาของเครื่อง
เปดเครื่องแลวลองพิมพเพื่อทดสอบ
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e

บิดผาชนิดไมมีขนชุบน้ําคอนขางอุน
เช็ดแผนยางแยกกระดาษ (1)
ของถาดใสกระดาษเพื่อกําจัดฝุน

1

การปรับแตงคาของสี

A

ความเขมจางของเอกสารในการสงออกแตละสีอาจแ
ตกตางกันไป ขึน
้ อยูกบ
ั สภาพแวดลอมของเครือ
่ ง เชน
อุณหภูมิและความชืน
้
การปรับแตงคาของสีชว ยคุณปรับปรุงความเขมของสี

a

กด

b
c
d
e

กด Calibration (การปรับแตงคาของสี)

f

กด

กด Calibrate (ปรับแตงคาของสี)
กด Yes (ใช) เพื่อยืนยัน
เครื่องจะแสดง Completed (เสร็จสิ้น)

คุณสามารถตั้งคาใหมสําหรับพารามิเตอรการปรับ
แตงคาของสีกลับเปนคาที่ตั้งจากโรงงาน

f

เช็ดลูกกลิ้งปอนกระดาษสองอัน (1)
ดานในเครื่องเพือ
่ กําจัดฝุน
1

g

บรรจุกระดาษอีกครัง และใสถาดใสกระดาษกลั
บเขาในเครื่องใหแนนหนา

h

เปดเครื่องพิมพ
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a

กด

b
c
d
e

กด Calibration (การปรับแตงคาของสี)

f

กด

กด Reset (ตั้งคาใหม)
กด Yes (ใช) เพื่อยืนยัน
เครื่องจะแสดง Completed (เสร็จสิ้น)
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หมายเหตุ
• หากมีขอความแสดงขอผิดพลาดปรากฏขึ้น กด
OK (ตกลง) และลองอีกครั้ง
(สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
ใหดูที่ ขอความแสดงความผิดพลาดและขอคว
ามแจงการบํารุงรักษา uu หนา 126)

การลงทะเบียนสี

A

หากบริเวณสีทึบของภาพมีแถบสีฟา สีชมพู
หรือสีเหลือง
คุณอาจใชคุณสมบัติการลงทะเบียนอัตโนมัติเพือ
่ แ
กไขปญหา

• ถาคุณใชไดรเวอรเครื่องพิมพ Windows®
ไดรเวอรจะไดรับขอมูลการปรับแตงคาของสีโด
ยอัตโนมัติถาทั้ง ใชขอมูลการตรวจเทียบ
และ รับขอมูลอุปกรณโดยอัตโนมัติ
ถูกเลือกอยู
การตั้งคาเหลานี้จะเปดใชงานตามคาเริ่มตน
(uu คูมือซอฟตแวร
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช).

a

กด

b
c
d

กด Registration (การลงทะเบียน)

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

e

กด

กด Yes (ใช) เพื่อยืนยัน
เครื่องจะแสดง Completed (เสร็จสิ้น)

การแกไขอัตโนมัติ

A

คุณสามารถตั้งคาวาจะใหการแกไขสี
(การปรับแตงคาของสีและการลงทะเบียนสี)
เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติหรือไม การตั้งคาเริ่มตนคือ
On (เปด) กระบวนการแกไขสีจะใชงานผงหมึก
(โทนเนอร) จํานวนหนึ่ง

a

กด

b
c
d

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)
กด Printer (เครื่องพิมพ)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Colour Correction (การแกไขสี)

e
f

กด Colour Correction (การแกไขสี)

g

กด On (เปด) หรือ Off (ปด)

h

กด

กด Auto Correction
(การแกไขอัตโนมัติ)

123

A

B

การแกไขปญหา

B

หากคุณคิดวาปญหาอยูที่เครื่องพิมพ
ตรวจสอบแตละรายการดานลางนี้กอนและทําตามคําแนะนําวิธีการแกไข
คุณสามารถแกไขปญหาสวนใหญไดดวยตนเอง หากคุณตองการความชวยเหลือเพิ่มเติม Brother Solutions
Center มีคําถามที่พบบอยลาสุดและคําแนะนําในการแกปัญหา
เขาไปที่ http://solutions.brother.com/

การระบุปญหา
กอนอื่น ตรวจสอบวา:
 ใหสายไฟของเครื่องเชื่อมตออยางถูกตอง และเปดไฟเครื่อง
หากเครื่องไมเปดทํางานหลังจากเชื่อมตอสายไฟ ดูที่ ปญหาอื่นๆ uu หนา 156
 ชิ้นสวนที่ปองกันทั้งหมดถูกถอดออกแลว
 กระดาษใสเขาในถาดใสกระดาษอยางถูกตอง
 สายอินเตอรเฟสถูกเชื่อมตอเขากับเครื่องและคอมพิวเตอรอยางแนนหนา
หรือมีการตั้งคาการเชื่อมตอเครือขายแบบไรสายแลวทั้งในเครื่องพิมพและคอมพิวเตอรของคุณ
 ขอความบนจอสัมผัส
(ดูที่ ขอความแสดงความผิดพลาดและขอความแจงการบํารุงรักษา uu หนา 126)
หากคุณไมสามารถแกปญหาไดตามรายการขางตน ระบุปญ
 หาและไปที่หนาที่แนะนําดานลาง
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
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ปญหาการสแกน:
 ปญหาการสแกน uu หนา 154
ปญหาซอฟตแวรและเครือขาย:
 ปญหาซอฟตแวร uu หนา 154
 ปญหาเครือขาย uu หนา 155

B
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ขอความแสดงความผิดพลาดและขอความแจงการบํารุงรักษา
เชนเดียวกับอุปกรณสํานักงานที่ทันสมัยอื่นๆ ขอผิดพลาดอาจเกิดขึ้นและอาจตองเปลี่ยนวัสดุการพิมพ
หากเกิดขอผิดพลาด เครื่องพิมพจะระบุขอผิดพลาดหรือการบํารุงรักษาตามระยะเวลาที่กําหนด
และแสดงขอความที่เหมาะสม ขอผิดพลาดที่พบบอยและขอความแจงการบํารุงรักษามีดังที่แสดงในตารางนี้
คุณสามารถลางขอผิดพลาดสวนใหญและทําการบํารุงรักษาตามระยะเวลาไดดวยตัวคุณเอง
หากคุณตองการความชวยเหลือเพิ่มเติม Brother Solutions Center
มีคําถามที่พบบอยลาสุดและคําแนะนําในวิธีการแกไข
เขาไปที่ http://solutions.brother.com/

หมายเหตุ
ชื่อจอสัมผัสมีดังนี้
• ถาดกระดาษอเนกประสงค: MP Tray (ถาด MP)
• ถาดกระดาษมาตรฐาน: Tray1 (ถาดที่ 1)
• ถาดกระดาษลางที่เปนอุปกรณเสริม: Tray2 (ถาดที่ 2)

ขอความแสดงความผิด
พลาด

สาเหตุ

การดําเนินการ

2-sided Disabled
(ไมสามารถพิมพ 2 ดาน)

ฝาครอบดานหลังของเครือ
 งปดไมสนิท

ปดฝาครอบดานหลังของเครื่องจนกระทั่งล็อกเขาใน
ตําแหนงปด

2-sided Disabled
(ไมสามารถพิมพ 2 ดาน)

แมวา ขนาดกระดาษในถาดจะตรง
กับขนาดกระดาษที่เลือกไวจากแผ
งควบคุมหรือไดรเวอรเครื่องพิมพ
แตเครื่องหยุดพิมพเมื่อพบกระดา
ษเพิ่มเติมหรือมีขนาดแตกตางออ
กไปในถาด

ตรวจสอบใหแนใจวาถาดกระดาษบรรจุเฉพาะกระดา
ษที่มีขนาดตามที่คุณเลือกไวในแผงควบคุมหรือไดร
เวอรเครื่องพิมพ จากนั้นกด Colour Start
(เริ่มพิมพสี) หรือ Mono Start (เริ่มพิมพขาวดํา)

ถาดกระดาษถูกดึงออกมา
กอนทีเ่ ครือ
่ งจะพิมพเสร็จทัง้ สองดาน

ใสถาดกระดาษกลับเขาไปใหม และกด Colour
Start (เริ่มพิมพสี) หรือ Mono Start
(เริ่มพิมพขาวดํา)

Access Denied
(ปฏิเสธการเขาถึง)

ฟงกชั่นที่คุณตองการใชถก
ู จํากัดโ
ดย Secure Function Lock

ติดตอผูดูแลระบบของคุณเพื่อตรวจสอบการตั้งคา
Secure Function Lock

Access Error
(ขอผิดพลาดในการเขาถึง)

อุปกรณถูกถอดออกจากอินเตอรเ
ฟส USB แบบตรง
ขณะกําลังประมวลผลขอมูล

กด
เสียบอุปกรณกลับเขาอีกครั้งและลองพิมพโดยใชกา
รพิมพโดยตรง

Reload paper, then
press [Retry].
(บรรจุกระดาษอีกครัง้
จากนัน
้ กด [ลองอีกครัง้ ])

Belt End Soon
ชุดสายพานลําเลียงกระดาษใกลห
(ชุดสายพานลําเลียงกระดา มดอายุการใชงาน
ษใกลหมดอายุการใชงาน)
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ซื้อชุดสายพานลําเลียงกระดาษใหมกอนที่จะเห็นขอ
ความ Replace Belt (เปลี่ยนชุดสายพาน)
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สาเหตุ

Calibration failed.
การปรับแตงคาของสีลมเหลว
(การปรับแตงคาของสีลม เหลว)

การดําเนินการ
กด OK (ตกลง) และลองใหมอีกครั้ง
 กดคาง

เพื่อปดเครื่อง

รอเปนเวลาสั้นๆ ไมกี่วินาที
แลวเปดเครื่องพิมพอีกครั้ง
ดําเนินการปรับแตงคาของสีอีกครั้งโดยใชจอสัม
ผัสหรือไดรเวอรเครื่องพิมพ
(ดู การปรับแตงคาของสี uu หนา 122)
 ใสชุดสายพานลําเลียงกระดาษ
(ดู การเปลี่ยนชุดสายพานลําเลียงกระดาษ
uu หนา 93)
 ถาปญหายังคงอยู
ติดตอบริการลูกคาสัมพันธของ Brother
หรือตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑ Brother
ในพื้นที่ของคุณ
Cartridge Error
(ขอผิดพลาดเกี่ยวกับตลับ
ผงหมึก)

ตลับผงหมึก (โทนเนอร)
ติดตั้งไมถก
ู ตอง

ดึงชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) แลวนําตลับผงหมึก
(โทนเนอร) สี ที่แสดงบนจอสัมผัส
และใสกลับเขาไปในชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
อีกครั้ง ใสชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
กลับเขาในเครื่องพิมพ
ถาปญหายังคงอยู ติดตอบริการลูกคาสัมพันธของ
Brother หรือตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑ Brother
ในพื้นที่ของคุณ

Comm.Error
(ขอผิดพลาดในการสื่อสาร)

คุณภาพสายโทรศัพทไมดีสงผลใ
หเกิดขอผิดพลาดเกี่ยวกับการติด
ตอสื่อสาร

Condensation
(การควบแนน)

หนึง่ ในปญหาที่เปนสาเหตุของขอ เปดเครื่องทิ้งไว รอ 30
ผิดพลาดนี้คือ
นาทีโดยเปดฝาครอบดานหนาขึ้นทั้งหมด ปดเครือง
อาจเกิดการควบแนนขึน
้ ภายในเครื่ แลวปดฝาครอบ เปดเครื่องอีกครั้ง
องหลังจากอุณหภูมิหองมีการเปลี่
ยนแปลง

Cooling Down
(การระบายความรอน)

อุณหภูมข
ิ องชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม) หรือตลับผงหมึก (โทนเนอร)
รอนเกินไป
เครือ
่ งจะหยุดพิมพงานปจจุบน
ั ชัว่ ครา
วและเขาสูโ หมดการระบายความรอน
ในระหวางโหมดการระบายความรอน
คุณจะไดยน
ิ เสียงพัดลมทําความเย็น
ทํางานขณะทีจ
่ อสัมผัสแสดง
Cooling Down
(การระบายความรอน) และ Wait
for a while. (รอสักครู)

Wait for a while.
(รอสักครู)

ลองสงโทรสารอีกครั้งหรือ
ลองเชื่อมตอเครื่องกับสายโทรศัพทอื่น
ถาปญหายังคงเกิดขึ้น
ติดตอบริษท
ั ที่ใหบริการทางดานโทรศัพทและขอให
ตรวจสอบสายโทรศัพทของคุณ

ตรวจสอบวาคุณไดยน
ิ เสียงพัดลมในเครือ
่ งหมุนอยู
และลมที่ปลอยออกมาไมมส
ี ิ่งกีดขวาง
ถาพัดลมหมุนอยู กําจัดสิ่งกีดขวางชองปลอยไอเสีย
แลวเปดเครือ
่ งทิ้งไวและหยุดใชงานเปนเวลาหลายนาที
ถาพัดลมไมหมุน
ถอดสายเครื่องจากแหลงไฟเปนเวลาหลายนาที
แลวเสียบสายอีกครัง้
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Cover is Open.
(ฝาครอบเปด)

ฝาครอบดานหนาปดไมสนิท

ปดฝาครอบดานหนาของเครื่อง

DIMM Error
(ขอผิดพลาดเกีย
 วกับ DIMM)

ฝาครอบตัวทําความรอนปดไมสนิ
ทหรือกระดาษติดที่ดานหลังของเ
ครื่องเมื่อคุณเปดสวิตชไฟ

 ปดฝาครอบตัวทําความรอนทีอ
 ยูด
 า นในฝาครอบด
านหลังของเครื่องพิมพ
 ตรวจสอบวากระดาษไมตด
ิ อยูด
 า นหลังฝาครอบตัว
ทําความรอนที่ดานหลังของเครื่อง
แลวปดฝาครอบตัวทําความรอนและกด Start
(เริ่ม) (ดู กระดาษติดที่ดานหลังของเครื่องพิมพ
uu หนา 141)

ฝาครอบของ ADF
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)
ปดไมสนิท

ปดฝาครอบของ ADF (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)
ของเครื่องพิมพ

ฝาครอบ ADF
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)
เปดอยูข
 ณะใสเอกสาร

ปดฝาครอบของ ADF (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)

 DIMM ติดตั้งไมถูกตอง
 DIMM เสียหาย
 DIMM
ไมตรงกับขอกําหนดที่บังคับ

ของเครื่องพิมพแลวกด
 ปดเครื่องและถอดสายไฟออก ถอด DIMM
ออกมา (uu คูมอ
ื ขั้นสูงสําหรับผูใช)
 ตรวจสอบวา DIMM ตรงกับขอกําหนดที่บังคับไว
(uu คูมือขั้นสูงสําหรับผูใ ช)
 ใส DIMM กลับเขาไปใหมใหถูกตอง
รอเปนเวลาสั้นๆ ไมกี่วน
ิ าที จากนั้นเสียบสายไฟ
แลวเปดเครื่องอีกครั้ง
 ถาขอความแสดงขอผิดพลาดนีป
้ รากฏขึ้นอีก
ใหเปลี่ยน DIMM ชุดใหม
(uu คูมือขั้นสูงสําหรับผูใ ช)

Disconnected
(ขาดการเชื่อมตอ)

บุคคลอื่นหรือเครื่องโทรสารของบุ
คคลอื่นหยุดการโทร

ลองสงหรือรับโทรสารอีกครั้ง

Document Jam
(เอกสารติด)

เอกสารไมถก
ู ใสหรือปอนเขาอยาง
ถูกตอง หรือเอกสารที่สแกนจาก
ADF (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)
ยาวเกินไป

ดูที่ เอกสารติดที่ดานบนของ ADF
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) uu หนา 137 หรือ
การใชถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (ADF)

DR Mode in Use
(ใชงานโหมด DR)

เครื่องถูกตั้งคาไปที่โหมดเสียงเรีย
กที่แตกตาง
คุณไมสามารถเปลี่ยนแปลงโหมด
การรับของตัวเครื่องจากดวยตนเอ
งไปยังโหมดอื่น

uu หนา 39
ตั้งคาเสียงเรียกที่แตกตางเปน Off (ปด) (ดู

บริการโทรศัพท uu หนา 55 หรือ
เสียงเรียกที่แตกตาง uu หนา 55)

Drum End Soon
ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
(ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใกลหมดอายุการใชงาน
ใกลหมดอายุการใชงาน)

ซื้อชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
ใหมกอนที่จะเห็นขอความ Replace Drum
(เปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม))

Drum !
ตองทําความสะอาดสายโคโรนาใ
(ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) !) นชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)

ทําความสะอาดสายโคโรนาทั้งสี่เสนภายในชุดแมแ
บบสรางภาพ (ดรัม) โดยเลื่อนจุดตั้งระยะสีน้ําเงิน
(ดู การทําความสะอาดสายโคโรนา uu หนา 112)

ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
ติดตั้งไมถก
ู ตอง
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ใสชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) กลับเขาไปในเครื่อง
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Drum Stop
(ชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม) หยุดทํางาน)

ถึงเวลาเปลีย
่ นชุดแมแบบสรางภาพ เปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
(ดรัม)
(ดู การเปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
uu หนา 87)

Jam 2-sided (ติด 2 ดาน) กระดาษติดใตถาดปอนกระดาษหรื ดูที่ กระดาษติดภายใตถาดปอนกระดาษ
อชุดทําความรอน
uu หนา 146
Jam Inside
(ติดภายใน)

กระดาษติดดานในเครื่องพิมพ

ดูที่ กระดาษติดดานในเครื่องพิมพ uu หนา 143

Jam MP Tray
(ติดที่ถาด MP)

กระดาษติดในถาดใสกระดาษอเน
กประสงคของเครื่องพิมพ

ดูที่ กระดาษติดในถาดใสกระดาษอเนกประสงค
uu หนา 139

่ า นหลังของเครือ
่ งพิมพ
Jam Rear (ติดดานหลัง) กระดาษติดทีด

ดูที่ กระดาษติดที่ดานหลังของเครื่องพิมพ
uu หนา 141

Jam Tray1 (ติดทีถ
่ าด 1) กระดาษติดในถาดใสกระดาษของ
เครื่องพิมพ
Jam Tray2 (ติดทีถ
่ าด 2)

ดูที่ กระดาษติดในถาดที่ 1 หรือถาดที่ 2
uu หนา 140

Limit Exceeded
(เกินขีดจํากัด)

เกินจํานวนหนาที่คุณไดรับอนุญาต ติดตอผูดูแลระบบของคุณเพื่อตรวจสอบการตั้งคา
ใหพิมพ งานพิมพจะถูกยกเลิก
Secure Function Lock

Log Access Error
(ขอผิดพลาดในการเขาถึง
บันทึก)

เครื่องไมสามารถเขาถึงไฟลบันทึ
กการพิมพในเซิรฟเวอรได

No Belt Unit
(ไมมีชุดสายพานลําเลียง
กระดาษ)

ชุดสายพานลําเลียงกระดาษติดตั้ง
ไมถก
ู ตอง

ติดตั้งชุดสายพานลําเลียงกระดาษใหม
(ดูขั้นตอนใน การเปลี่ยนชุดสายพานลําเลียงกระดา
ษ uu หนา 93)

No Drum Unit
(ไมมีชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม))

ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
ติดตั้งไมถก
ู ตอง

ติดตั้งชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม
(ดูขั้นตอนใน การเปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
uu หนา 87)

No HUB Support
(ไมสนับสนุน USB hub)

อุปกรณ USB hub
เชื่อมตอกับอินเตอรเฟส USB
แบบตรง

ถอดสายอุปกรณ USB hub ออกจากอินเตอรเฟส
USB แบบตรง

No Paper
(ไมมีกระดาษ)

เครื่องพิมพกระดาษหมดที่ถาดใส
กระดาษ
หรือบรรจุกระดาษไมถูกตองในถา
ดใสกระดาษ

ทําอยางใดอยางหนึง่ ตอไปนี้:

ติดตอผูดูแลระบบของคุณเพื่อตรวจสอบบันทึกการพิ
มพที่จัดเก็บไวในการตั้งคาเครือขาย
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม uu คูมือซอฟตแวร
และคูมอ
ื เน็ทเวิรคสําหรับผูใ ช

 เติมกระดาษในถาดใสกระดาษ
ตรวจสอบวาแครปรับกระดาษตั้งคาขนาดกระดา
ษถูกตอง
 หยิบกระดาษออกและใสกระดาษอีกครั้ง
ตรวจสอบวาแครปรับกระดาษตั้งคาขนาดกระดา
ษถูกตอง
 ถาปญหาไมไดรับการแกไข
อาจตองทําความสะอาดลูกกลิ้งปอนกระดาษ
ทําความสะอาดลูกกลิ้งปอนกระดาษ
(ดู การทําความสะอาดลูกกลิ้งปอนกระดาษ
uu หนา 121)

No Permission
(ไมไดรับอนุญาต)

การพิมพเอกสารสีถูกจํากัดโดย
Secure Function Lock
งานพิมพจะถูกยกเลิก

ติดตอผูดูแลระบบของคุณเพื่อตรวจสอบการตั้งคา
Secure Function Lock
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No Response/Busy
(ไมมผ
ี รู บ
ั สาย/สายไมวา ง)

หมายเลขที่คุณโทรออก
ไมมผ
ี ูรับสายหรือไมวาง

ตรวจสอบหมายเลขและลองอีกครั้ง

No Toner (ไมมีผงหมึก
(โทนเนอร))

ตลับผงหมึก (โทนเนอร) สี
ถอดชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ถอดตลับผงหมึก
ที่แสดงบนจอสัมผัสไมไดติดตั้งอย (โทนเนอร)สี
างถูกตอง
ที่แสดงบนจอสัมผัสออกจากชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม) และใสตลับผงหมึก (โทนเนอร)
กลับเขาไปในชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) อีกครั้ง
ใสชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) กลับเขาไปในเครื่อง
หากปญหายังคงอยู เปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร)
(ดู การเปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร)
uu หนา 81)

No Tray (ไมมถ
ี าด)

ไมไดใสถาดกระดาษที่แสดงบนจ
อสัมผัสหรือใสไมถูกตอง

No Waste Toner
(ไมมก
ี ลองใสผงหมึกโทน
เนอรที่ใชแลว)

กลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใชแลว ติดตั้งกลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใชแลวใหม
ติดตั้งไมถก
ู ตอง
(ดูขั้นตอนใน การเปลี่ยนกลองใสผงหมึกโทนเนอรที่
ใชแลว uu หนา 98)

Out of Memory
(หนวยความจําเต็ม)

หนวยความจําของเครื่องเต็ม

ใสถาดกระดาษที่แสดงบนจอสัมผัสอีกครั้ง

กําลังดําเนินการสงโทรสารหรือทําสําเนา
ทําอยางใดอยางหนึง่ ตอไปนี้:
 กด Send Now (สงทันที), Partial Print
(พิมพบางสวน) หรือ Quit (ออก)
เพื่อสงหรือทําสําเนาหนาที่สแกน
 กด
และรอจนกวาการดําเนินการอื่นๆ
จะเสร็จสิ้นและลองอีกครั้ง
 ลางโทรสารจากหนวยความจํา
พิมพโทรสารที่ถูกบันทึกในหนวยความจําเพื่อกู
คืนหนวยความจําเปน 100%%
จากนั้นปดการจัดเก็บโทรสารเพื่อหลีกเลี่ยงการ
บันทึกโทรสารเพิ่มในหนวยความจํา
(uu คูมือขั้นสูงสําหรับผูใ ช)
 เพิ่มหนวยความจําเสริม
(uu คูมือขั้นสูงสําหรับผูใ ช)
กําลังดําเนินการพิมพ
ทําอยางใดอยางหนึง่ ตอไปนี้:
 ลดความละเอียดในการพิมพ
(uu คูมือซอฟตแวร
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช).
 ลางโทรสารออกจากหนวยความจํา
(ดู คําอธิบายดานบน)
 เพิ่มหนวยความจําเสริม
(uu คูมือขั้นสูงสําหรับผูใ ช)
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Print Data Full
(ขอมูลงานพิมพเต็ม)

หนวยความจําของเครื่องเต็ม

การดําเนินการ
 กด
และลบงานพิมพโดยใชการรักษาความปลอดภัย
ที่บันทึกไวกอนหนานี้
 เพิ่มหนวยความจําเสริม
(uu คูมือขั้นสูงสําหรับผูใ ช)

Print Unable XX
(ไมสามารถพิมพ XX)

เครื่องพิมพมีปญหาทางกลไกของ
ตัวเครื่อง

ทําอยางใดอยางหนึง่ ตอไปนี้:
 กดคาง

เพื่อปดเครื่อง รอไมกี่นาที

จากนั้นเปดเครื่องอีกครั้ง
(ดู การโอนโทรสารหรือรายงานบันทึกโทรสาร
uu หนา 135)
 หากปญหายังคงเกิดขึ้น
ติดตอบริการลูกคาสัมพันธของ Brother
เพื่อรับบริการ
Registration
failed.
(การลงทะเบียนลมเหลว)

การลงทะเบียนลมเหลว

กด OK (ตกลง) และลองใหมอก
ี ครัง้
 กดคาง

เพือ
่ ปดเครือ
่ ง

รอไมกวี่ น
ิ าที แลวเปดเครือ
่ งอีกครัง้
ดําเนินการลงทะเบียนสีอต
ั โนมัตโิ ดยใชจอสัมผัส
(ดู การลงทะเบียนสี uu หนา 123)
 ใสชด
ุ สายพานลําเลียงกระดาษ
(ดู การเปลี่ยนชุดสายพานลําเลียงกระดาษ
uu หนา 93)
 หากปญหายังคงเกิดขึน
้
ติดตอบริการลูกคาสัมพันธของ Brother
Rename the File
(เปลี่ยนชื่อไฟล)

มีไฟลอยูใ น USB Flash Drive
แลวโดยใชชื่อเดียวกันกับไฟลที่คุ
ณพยายามบันทึก

เปลี่ยนชื่อไฟลของไฟลใน USB Flash Drive
หรือไฟลที่คุณพยายามบันทึก

Replace Belt
(เปลี่ยนชุดสายพาน)

ถึงเวลาเปลี่ยนชุดสายพานลําเลียง เปลี่ยนชุดสายพานลําเลียงกระดาษอีกครั้ง
กระดาษ
(ดู การเปลี่ยนชุดสายพานลําเลียงกระดาษ
uu หนา 93)

Replace Drum
ถึงเวลาเปลีย
่ นชุดแมแบบสรางภาพ เปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
(เปลีย
่ นชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
(ดู การเปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
uu หนา 87)
(ดรัม))

Replace Fuser
(เปลี่ยนชุดทําความรอน)

ตัวนับจํานวนชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม)
ไมถก
ู ตั้งคาใหมเมื่อติดตั้งชุดแมแ
บบสรางภาพ (ดรัม) ใหม

ตั้งคาตัวนับจํานวนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
ใหมโดยทําตามคําแนะนําที่ใหมาพรอมกับชุดแมแบ
บสรางภาพใหม

ถึงเวลาเปลี่ยนชุดทําความรอน

ติดตอบริการลูกคาสัมพันธของ Brother
หรือตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑ Brother
ในพื้นที่ของคุณ เพื่อเปลี่ยนทดแทนชุดทําความรอน
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Replace Laser
(เปลี่ยนเครื่องพิมพเลเซอร)

ถึงเวลาเปลีย
่ นชุดเครือ
่ งพิมพเลเซอร ติดตอบริการลูกคาสัมพันธของ Brother
หรือตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑ Brother
ในพื้นที่ของคุณ
เพื่อเปลี่ยนทดแทนชุดเครื่องพิมพเลเซอร

Replace PF Kit MP
ถึงเวลาเปลี่ยนชุดปอนกระดาษ
(เปลีย
่ นชุดปอนกระดาษ MP)
Replace PF Kit1
(เปลีย
่ นชุดปอนกระดาษ 1)

การดําเนินการ

ติดตอบริการลูกคาสัมพันธของ Brother
หรือตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑ Brother
ในพื้นที่ของคุณ เพื่อเปลี่ยนทดแทนชุดปอนกระดาษ

Replace PF Kit2
(เปลีย
่ นชุดปอนกระดาษ 2)
Replace Toner
ตลับผงหมึก (โทนเนอร)
1
ใกล
หมดอายุการใชงาน
(เปลีย นผงหมึก (โทนเนอร))
เครือ
่ งพิมพจะหยุดการพิมพทงั้ หมด
1

จอสัมผัสแสดงสีของตลับผงหมึก
ขณะทีย
่ งั มีหนวยความจํา
(โทนเนอร)
โทรสารจะถูกบันทึกในหนวยความจํา
ทีค
 ณ
ุ จะตองเปลีย
 น
BK=สีดาํ , C=สีฟา ,
M=สีชมพู, Y=สีเหลือง

เปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร) สีที่บงชี้บนจอสัมผัส
(ดู การเปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร)
uu หนา 81)

Replace WT Box
(เปลี่ยนกลองใสผงหมึกโ
ทนเนอรที่ใชแลว)

ไดเวลาเปลี่ยนกลองใสผงหมึกโท
นเนอรที่ใชแลว

เปลี่ยนกลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใชแลวใหม
(ดู การเปลี่ยนกลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใชแลว
uu หนา 98)

Scan Unable
(ไมสามารถสแกน)

เอกสารยาวเกินไปสําหรับการสแก
นแบบสองดาน

กด
ใชกระดาษขนาดทีเ่ หมาะสมสําหรับการสแกน 2 ดาน
(ดู สื่อสิ่งพิมพ uu หนา 236)

เครื่องพิมพมีปญหาทางกลไกของ
ตัวเครื่อง

 กดคาง

เพื่อปดเครื่อง

จากนั้นเปดเครื่องอีกครั้ง
(ดู การโอนโทรสารหรือรายงานบันทึกโทรสาร
uu หนา 135)
 หากปญหายังคงเกิดขึ้น
ติดตอบริการลูกคาสัมพันธของ Brother
เพื่อรับบริการ

Self-Diagnostic
(วินิจฉัยดวยตนเอง)

อุณหภูมข
ิ องชุดทําความรอนไมเพิ่
มขึ้นถึงอุณหภูมิที่ระบุภายในเวลา
ที่ระบุ
ชุดทําความรอนรอนเกินไป

กดคาง

เพื่อปดเครื่อง รอสั้นๆ ไมกี่วน
ิ าที

จากนัน
้ เปดเครื่องอีกครั้ง
ปลอยเครื่องพิมพวางประมาณ 15
นาทีโดยเปดสวิตชไฟ

Short paper
(กระดาษสั้น)

ความยาวของกระดาษในถาดสัน
้ เกิ
นกวาทีเ่ ครือ
่ งจะนํากระดาษไปยังถา
ดรองรับเอกสารออกแบบคว่าํ หนา

Size Error
(ขอผิดพลาดขนาด)

ขนาดกระดาษทีก
่ าํ หนดในไดรเวอรเค เลือกขนาดกระดาษที่ใชไดในแตละถาด
รือ
่ งพิมพไมรองรับโดยถาดทีก
่ าํ หนด (ดู ชนิดและขนาดของกระดาษ uu หนา 34)
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การดําเนินการ

Size Error
2-sided
(ขอผิดพลาดขนาดสําหรับ
2 ดาน)

ขนาดกระดาษที่กําหนดในไดรเวอ
รเครื่องพิมพและเมนูบนจอสัมผัสไ
มสามารถใชไดกับการพิมพ 2
ดานโดยอัตโนมัติ

กด

กระดาษในถาดไมใชขนาดทีถ
่ ก
ู ตอ
งและไมสามารถใชไดกบ
ั การพิมพ
2 ดานโดยอัตโนมัติ

บรรจุกระดาษขนาดที่ถูกตองในถาดและตั้งคาขนาด
กระดาษในถาดใสกระดาษ (ดู กระดาษขนาด
uu หนา 31)

เลือกขนาดกระดาษทีร่ องรับการพิมพ 2 ดาน

ขนาดกระดาษทีค
่ ุณสามารถใชไดสําหรับการพิมพ 2
ดานโดยอัตโนมัตค
ิ อ
ื A4

ขนาดกระดาษที่คุณสามารถใชไดสําหรับการพิมพ 2
ดานโดยอัตโนมัติคือ A4
Size mismatch
(ขนาดไมตรงกัน)

กระดาษในถาดไมใชขนาดทีถ
่ ก
ู ตอง ทําอยางใดอยางหนึง่ ตอไปนี:้
 ใสกระดาษทีม
 ข
ี นาดเดียวกันในถาดกระดาษทีเ ลือก
่ )
ในไดรเวอรเครือ
่ งพิมพ จากนัน
้ กด Start (เริม
 ในไดรเวอรเครือ
่ งพิมพ
ใหเลือกขนาดกระดาษทีค
่ ณ
ุ ใสในถาดกระดาษที่
กําหนด

Small paper
(กระดาษเล็ก)

ขนาดกระดาษที่ระบุในไดรเวอรเค
รื่องพิมพมีขนาดเล็กเกินกวาที่เครื่
องจะนํากระดาษไปยังถาดรองรับเ
อกสารออกแบบคว่ําหนา

เปดฝาครอบดานหลัง
(ถาดรองรับเอกสารออกดานหลัง)
เพือ
่ ใหกระดาษทีพ
่ ม
ิ พออกมาทางถาดรองรับเอกสาร
ออกแบบหงายหนา จากนัน
้ กด Retry (ลองอีกครัง้ )

Toner Error
ตลับผงหมึก (โทนเนอร)
ดึงชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ออกมา
(ขอผิดพลาดเกีย
่ วกับผงหมึก อยางนอยหนึ่งชุดไมไดรับการติดตั้ ถอดตลับผงหมึก (โทนเนอร) ออกทั้งหมด
(โทนเนอร))
งอยางถูกตอง
จากนัน
้ ใสกลับเขาไปยังชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
Toner Low:X (ผงหมึก
(โทนเนอร) ใกลหมด: X) 1
1

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

ถาจอสัมผัสแสดง Toner Low
(ผงหมึก (โทนเนอร) ใกลหมด)
คุณยังคงสามารถพิมพได
แตเครื่องแจงใหคุณทราบวาตลับผ
งหมึก (โทนเนอร) ใกลหมดแลว

สั่งซื้อตลับผงหมึก (โทนเนอร)
ใหมสําหรับสีที่ระบุบนจอสัมผัสในตอนนี้
เพื่อใหมีตลับผงหมึก (โทนเนอร)
พรอมเปลี่ยนเมื่อจอสัมผัสแสดงขอความ Replace
Toner (เปลี่ยนผงหมึก (โทนเนอร))

Too Many Files
(มีไฟลมากเกินไป)

มีไฟลจาํ นวนมากเกินไปทีจ
่ ด
ั เก็บไวใน ลดจํานวนไฟลที่จัดเก็บไวใน USB Flash Drive
USB Flash Drive

Touchscreen
Initialisation
Failed
(ขั้นตอนเริ่มตนของจอสัม
ผัสลมเหลว)

จอสัมผัสถูกกดกอนที่ขั้นตอนการเ
ริ่มตนเมื่อเปดเครื่องจะดําเนินการเ
สร็จสิ้น

ตรวจสอบใหแนใจวาไมมส
ี ิ่งใดแตะหรือวางบนจอสัมผัส

อาจมีเศษวัสดุติดอยูร ะหวางสวนล
างกับกรอบของจอสัมผัส

สอดชิ้นกระดาษแข็งระหวางสวนลางและกรอบของจ
อสัมผัส และเลื่อนไปมาเพื่อดันเศษวัสดุออก

Tray2 Error
(ขอผิดพลาดถาดที่ 2)

ถาดกระดาษลางที่เปนอุปกรณเสริ
มติดตั้งไมถูกตอง

ติดตั้งถาดกระดาษลางที่เปนอุปกรณเสริมใหม
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B

ขอความแสดงความผิด
พลาด

สาเหตุ

Unusable Device
(ไมสามารถใชอุปกรณ)

อุปกรณ USB ทีบ
่ กพรองหรืออุปกรณ ถอดอุปกรณออกจากอินเตอรเฟส USB แบบตรง กดคาง
USB
เพือ
่ ปดเครือ
่ ง จากนัน
้ เปดเครือ
่ งอีกครัง้
ทีก
่ น
ิ ไฟสูงถูกเชือ
่ มตอกับอินเตอรเฟส
USB แบบตรง

Remove the
Device. Turn the
power off and back
on again.
(ถอดอุปกรณ ปดเครื่อง
และเปดใหม)
Unusable Device
(ไมสามารถใชอุปกรณ)

การดําเนินการ

อุปกรณ USB หรือ USB Flash Drive ถอดอุปกรณออกจากอินเตอรเฟส USB แบบตรง
ทีไ่ มสนับสนุน/เขารหัสถูกเชือ
่ มตอกั (ดูขอกําหนดสําหรับ USB Flash Drives ที่รองรับใน
บอินเตอรเฟส USB แบบตรง
การพิมพจาก USB Flash Drive

หรือกลองดิจิตอลที่รองรับ USB Mass Storage
uu หนา 67)

USB Write-protected
(ปองกันการเขียนทับ USB)

สวิตชปองกัน USB Flash Drive
เปดอยู

WT Box End Soon
(กลองใสผงหมึกโทนเนอ
รที่ใชแลวใกลหมดอายุ)

กลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใชแลว ซื้อกลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใชแลวใหม
ใกลหมดอายุการใชงาน
กอนที่คุณจะไดรับขอความ Replace WT Box
(เปลี่ยนกลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใชแลว)
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ปดสวิตชปองกันของ USB Flash Drive
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การโอนโทรสารหรือรายงานบัน
ทึกโทรสาร
ถาจอสัมผัสแสดงขอความตอไปนี้:
 Print Unable XX (ไมสามารถพิมพ XX)
 Scan Unable (ไมสามารถสแกน)
ขอแนะนําใหโอนโทรสารของคุณไปยังเครื่องโทร
สารอื่นหรือไปยังคอมพิวเตอรของคุณ
(ดู การโอนโทรสารไปยังเครื่องโทรสารอื่น
uu หนา 135 หรือ

การโอนโทรสารไปยังคอมพิวเตอรของคุณ
uu หนา 136)

คุณสามารถโอนรายงานบันทึกโทรสารเพือ
่ ดูวามีโ
ทรสารที่คุณตองการโอนอีกหรือไม
(ดู การโอนรายงานบันทึกโทรสารไปยังเครื่องโทร
สารอีกเครื่อง uu หนา 136)

หมายเหตุ
ถามีขอความแสดงความผิดพลาดที่จอสัมผัสห
ลังจากสงโทรสารแลว
ถอดสายไฟของเครื่องจากแหลงไฟเปนเวลาห
ลายนาที แลวเสียบสายอีกครั้ง

การโอนโทรสารไปยังเครื่องโทรสารอื่น
B

B

ถาคุณไมไดตั้งคารหัสประจําเครื่อง
คุณจะไมสามารถเขาสูโหมดการโอนโทรสารได
(ดู ใสขอมูลสวนบุคคล (รหัสประจําเครื่อง)
uu หนา 20)

a

กด

b

กด

c
d

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

e
f
g
h

เพื่อขัดจังหวะขอผิดพลาดชั่วคราว

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Service (บริการ)
กด Service (บริการ)
กด Data Transfer (โอนขอมูล)
กด Fax Transfer (โอนโทรสาร)
ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:
 ถาจอสัมผัสแสดง No Data
(ไมมีขอมูล)
แสดงวาไมมีโทรสารอยูในหนวยความจํา
ของเครื่อง กด Close (ปด)
 ปอนหมายเลขโทรสารที่จะสงโทรสาร

i

กด Fax Start (เริ่มสงโทรสาร)

B
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การโอนโทรสารไปยังคอมพิวเตอรของคุณ

B

คุณสามารถโอนโทรสารจากหนวยความจําของเครื่
องของคุณไปยังคอมพิวเตอรของคุณ

a
b

กด

เพือ
่ ขัดจังหวะขอผิดพลาดชั่วคราว

ตรวจสอบวาคุณไดติดตั้ง MFL-Pro Suite
และเปด การรับโทรสารดวย PC
บนคอมพิวเตอรของคุณแลว
ดําเนินการตามคําแนะนําสําหรับระบบปฏิบัติ
การที่คุณกําลังใชงาน
 (Windows® XP, Windows Vista®
และ Windows® 7)
จากเมนู

(เริ่ม) เลือก

โปรแกรมทั้งหมด > Brother >
Brother Utilities
คลิกรายการแบบดึงลง
และเลือกชือ
่ รุน
 ของคุณ (ถายังไมไดเลือก)
คลิก การรับโทรสารดวย PC
ในแถบนําทางทางดานซาย จากนั้นคลิก รับ
 (Windows® 8)
คลิก
(Brother Utilities)
จากนัน
้ คลิกรายการแบบดึงลง
และเลือกชือ
่ รุน
 ของคุณ (หากยังไมไดเลือก)
คลิก การรับโทรสารดวย PC
ในแถบนําทางทางดานซาย จากนัน
้ คลิก รับ

c

ตรวจสอบวาคุณไดตั้งคา PC Fax
Receive (การรับ PC Fax)
บนเครื่องของคุณ (ดู การรับ PC-FAX
(Windows® เทานั้น) uu หนา 53)
ถาโทรสารอยูใ นหนวยความจําของเครือ
่ งเมือ
่ คุ
ณตัง้ คา PC Fax Receive (การรับ PC FAX)
จอสัมผัสจะถามวาคุณตองการโอนโทรสารไปยัง
คอมพิวเตอรของคุณหรือไม

d

ทําอยางใดอยางหนึง่ ตอไปนี้:
 ถาตองการโอนโทรสารทัง หมดไปยังคอม
พิวเตอรของคุณ กด Yes (ใช) ถา Fax
Preview (การเรียกดูตัวอยางโทรสาร)
ถูกตั้งคาเปน Off (ปด)
คุณจะไดรับการสอบถามวาคุณตองการพิ
มพสําเนาเพือ
่ สํารองหรือไม
 ถาตองการออกและเก็บโทรสารไวในหนวย
ความจํา กด No (ไม)

e
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กด

การโอนรายงานบันทึกโทรสารไปยังเครื่อ
งโทรสารอีกเครื่อง

B

ถาคุณไมไดตั้งคารหัสประจําเครื่อง
คุณจะไมสามารถเขาสูโหมดการโอนโทรสารได
(ดู ใสขอมูลสวนบุคคล (รหัสประจําเครื่อง)
uu หนา 20)

a

กด

b

กด

c
d

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

e
f
g
h

กด Service (บริการ)

i

กด Fax Start (เริ่มสงโทรสาร)

เพื่อขัดจังหวะขอผิดพลาดชั่วคราว

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Service (บริการ)

กด Data Transfer (โอนขอมูล)
กด Report Transfer (โอนรายงาน)
ปอนหมายเลขโทรสารทีจ
 ะสงรายงานบันทึกโ
ทรสาร

การแกไขปญหา

เอกสารติด
เอกสารติดทีด
่ านบนของ ADF
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)

a

นํากระดาษที่ไมติดออกจาก ADF
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)

b

เปดฝาครอบของ ADF
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)

c

ดึงเอกสารที่ติดอยูออกทางซาย

B

B

เอกสารติดใตฝาครอบเอกสาร

a

นํากระดาษที่ไมติดออกจาก ADF
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)

b
c

ยกฝาครอบเอกสาร

B

ดึงเอกสารที่ติดอยูออกทางขวา

ถาเอกสารฉีกหรือขาด
ตรวจสอบวาคุณไดนําเศษกระดาษที่ติดคาง
อยูทั้งหมดออกแลวเพื่อปองกันกระดาษติด
ถาเอกสารฉีกหรือขาด
ตรวจสอบวาคุณไดนําเศษกระดาษที่ติดคาง
อยูทั้งหมดออกแลวเพื่อปองกันกระดาษติด

d

ปดฝาครอบของ ADF
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)

e

กด

d

ปดฝาครอบเอกสาร

e

กด

B
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การนําเศษกระดาษที่ติดคางอยูอ
อกจาก ADF
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)

เอกสารติดทีถ
่ าดรองรับเอกสารออก

a

นํากระดาษที่ไมติดออกจาก ADF
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)

a
b

b

ดึงเอกสารที่ติดอยูออกทางขวา

c

กด

B

ยกฝาครอบเอกสาร
ใชกระดาษแข็ง เชน กระดาษสําหรับทําบัตร
สอดเขาไปใน ADF
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)
เพื่อดันเศษกระดาษที่ติดคางอยูออก

c

ปดฝาครอบเอกสาร

d

กด
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กระดาษติด

d
B

นํากระดาษทีเ่ หลือทัง้ หมดออกจากถาดใสกระดาษ
ทุกครัง้ และยืดกระดาษทีว่ างซอนกันใหตรงเมื่อใสก
ระดาษใหม
วิธน
ี จ
ี้ ะชวยปองกันไมใหกระดาษถูกปอนเขาในเครือ
่
งพิมพพรอมกันหลายแผนและปองกันกระดาษติด

กระดาษติดในถาดใสกระดาษอเ
นกประสงค
หากจอสัมผัสแสดง Jam MP Tray (ติดทีถ
่ าด MP)
ใหทาํ ตามขัน
้ ตอนตอไปนี:้

a
b

B

1

นํากระดาษออกมาจากถาด MP
นํากระดาษที่ติดอยูในและบริเวณรอบๆ ถาด
MP ออกมา

e

c

เมื่อใสกระดาษในถาด MP
ตรวจสอบวากระดาษอยูใตเครื่องหมายแสดง
จํานวนกระดาษสูงสุด (1)
ทั้งสองดานของถาด

กด Retry (ลองอีกครั้ง)
เพื่อเรียกคืนการพิมพอีกครั้ง

คลี่ตั้งกระดาษ แลวใสกลับเขาไปในถาด MP
อีกครั้ง

B
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กระดาษติดในถาดที่ 1
หรือถาดที่ 2

b

ใชมือทัง สองขางดึงกระดาษทีต
 ิดอยูออกชาๆ

B

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

a

ดึงถาดใสกระดาษแยกออกจากเครื่อง
สําหรับ Jam Tray1 (ติดในถาดที่ 1):

หมายเหตุ
การดึงกระดาษที่ติดลงดานลางจะชวยใหคุณห
ยิบกระดาษออกไดงายขึ้น

c

ตรวจสอบวากระดาษอยูใ ตเครือ
 งหมายแสดงจําน
วนกระดาษสูงสุด (
) ในถาดกระดาษ
ขณะกดคันปลดแครกระดาษสีน้ําเงิน
เลือ
่ นแครปรับกระดาษใหพอดีกบ
ั ขนาดกระดาษ
ตรวจสอบใหแนใจวารองนํายึดอยูในชองเสียบแ
นนดีแลว

d

ใสถาดใสกระดาษกลับเขาในเครื่องใหแนน

สําหรับ Jam Tray2 (ติดในถาดที่ 2):
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กระดาษติดทีด
 า นหลังของเครือ
 งพิมพ
หากจอสัมผัสแสดง Jam Rear (ติดดานหลัง)
ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้:

a

เปดเครื่องพิมพทิ้งไว 10
นาทีเพื่อใหพัดลมภายในเปาชิ้นสวนที่รอนม
ากในเครื่องใหเย็นลง

b

เปดฝาครอบดานหลัง

B

คําเตือน
พื้นผิวรอน
หลังจากที่คุณใชเครื่อง
ชิ้นสวนภายในของเครื่องบางชิ้นสวนจะรอนมาก
รอใหเครื่องเย็นลงกอนสัมผัสชิ้นสวนภายใน

B
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c

ดึงคันโยกสีน้ําเงิน(1)
ที่ดานซายและดานขวาลง
เพื่อปลอยฝาครอบตัวทําความรอน(2)

d

ใชมือทังสองขางดึงกระดาษทีต
 ด
ิ ออกจากชุด
ทําความรอนเบาๆ

e

ปดฝาครอบตัวทําความรอน (2)

1
3

1
2

3

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

3

2
3

หมายเหตุ
เมื่อคุณพิมพซองจดหมาย
ใหดึงคันโยกสําหรับพิมพซองจดหมาย (3)
ลงมายังตําแหนงซองจดหมายอีกครั้ง
กอนที่จะปดฝาครอบดานหลัง

f
142

ปดฝาครอบดานหลัง
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กระดาษติดดานในเครื่องพิมพ

B

หากจอสัมผัสแสดง Jam Inside (ติดภายใน)
ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้:

a

b

จับที่ดามจับสีน้ําเงินของชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม) ดึงชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
ออกมาจนสุด

กดปุมปลดล็อคฝาครอบดานหนาและดึงเพือ
 เ
ปดฝาครอบ

B
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c

หมุนคันล็อคสีนา้ํ เงิน (1)
ทีด
่ า นซายของเครือ
่ งทวนเข็มนาฬิกาไปยังตํา
แหนงปลดล็อค
จับทีด
่ า มจับสีนา้ํ เงินของชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม) ยกดานหนาของชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม) ขึน
้ และถอดออกจากเครือ
่ ง

2

1
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ขอควรจํา
• แนะนําใหวางชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
บนกระดาษใชแลวทิ้งหรือผารองดานลางในกร
ณีที่หมึกหกหรือกระจายโดยไมไดตั้งใจ
• เพือ
 ปองกันความเสียหายทีอ
 าจเกิดกับเครือ
 งพิม
พจากไฟฟาสถิต
หามสัมผัสขั้วไฟฟาที่แสดงในภาพประกอบ

การแกไขปญหา

d

ดึงกระดาษที่ติดอยูออกชาๆ

f

คอยๆ
เลื่อนชุดแมแบบสรางภาพเขาไปในเครื่องจน
สุดที่คันล็อคสีน้ําเงิน

2

1
2

e

ตรวจสอบวาคันล็อคสีนำ เงิน (1)
อยูใ นตําแหนงปลดล็อคดังทีแ
 สดงในภาพประกอบ

2

g

หมุนคันล็อคสีน้ําเงิน (1)
ตามเข็มนาฬิกาไปยังตําแหนงล็อค

2

1

1

B
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h

ดันชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) เขาไปจนสุด

กระดาษติดภายใตถาดปอนกระดาษ

B

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

i

ปดฝาครอบดานหนาของเครื่อง

หมายเหตุ
ถาคุณปดเครื่องระหวางที่มี Jam Inside
(ติดภายใน) บนจอสัมผัส
เครื่องจะพิมพขอมูลที่ไมสมบูรณจากคอมพิวเต
อรเมื่อเปดเครื่อง กอนที่คุณจะเปดเครื่องพิมพ
ลบงานพิมพออกจากที่เก็บพักงานพิมพในคอม
พิวเตอรของคุณ
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a

เปดเครื่องพิมพทิ้งไว 10
นาทีเพื่อใหพัดลมภายในเปาชิ้นสวนที่รอนม
ากในเครื่องใหเย็นลง

b

ดึงถาดใสกระดาษแยกออกจากเครื่อง

c

ตรวจสอบวากระดาษทีติดไมอยูภ
 ายในเครือง

การแกไขปญหา

d

ถากระดาษไมไดติดอยูภายในเครื่อง
ใหตรวจสอบใตถาดปอนกระดาษ

คําเตือน
พื้นผิวรอน
หลังจากที่คุณใชเครื่อง
ชิ้นสวนภายในของเครื่องบางชิ้นสวนจะรอนมาก
รอใหเครื่องเย็นลงกอนสัมผัสชิ้นสวนภายใน

e

ถากระดาษไมไดติดที่ถาดปอนกระดาษ
ใหเปดฝาครอบดานหลัง

f

ใชมือทังสองขางดึงกระดาษทีติดออกจากดา
นหลังเครื่องพิมพเบาๆ

B

g

ปดฝาครอบดานหลังจนกระทัง ฝาครอบล็อกอ
ยูในตําแหนงปด

h

ใสถาดใสกระดาษกลับเขาในเครื่องใหแนน
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หากคุณประสบปญหากับเครื่องพิมพ
ขอควรจํา
• สําหรับการขอความชวยเหลือดานเทคนิค คุณตองติดตอบริการลูกคาสัมพันธของ Brother
หรือตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑ Brother ในพื้นที่ของคุณ
• หากคุณคิดวาปญหาอยูที่เครื่องพิมพ ตรวจสอบแผนผังดานลางและทําตามคําแนะนําวิธีการแกไข
คุณสามารถแกไขปญหาสวนใหญไดดวยตนเอง
• หากคุณตองการความชวยเหลือเพิ่มเติม Brother Solutions Center
มีคําถามที่พบบอยลาสุดและคําแนะนําในการแกปญหา
เขาไปที่ http://solutions.brother.com/

ปญหาในการพิมพ
ปญหา

คําแนะนํา

ไมมีเอกสารที่พิมพออกมา

ตรวจสอบวาไดติดตัง้ และเลือกไดรเวอรเครื่องพิมพอยางถูกตอง
ตรวจสอบเพื่อดูวาจอสัมผัสแสดงขอความแสดงความผิดพลาด
(ดู ขอความแสดงความผิดพลาดและขอความแจงการบํารุงรักษา uu หนา 126)
ตรวจสอบวา เครื่องออนไลน:
(Windows® 7 และ Windows Server® 2008 R2)
คลิกปุม

(เริ่ม) > อุปกรณและเครื่องพิมพ คลิกขวา Brother MFC-XXXX

Printer และคลิก ดูงานที่กําลังพิมพอยู คลิก เครื่องพิมพ ในแถบเมนู
ตรวจสอบวาขอความ ใชเครื่องพิมพแบบออฟไลน ถูกลาง
(Windows Vista® และ Windows Server® 2008)
คลิกปุม

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

Sound (ฮารดแวรและเสียง) > Printers (เครื่องพิมพ) คลิกขวา Brother MFC-XXXX
Printer ตรวจสอบวา Use Printer Online (ใชเครื่องพิมพออนไลน) ไมอยูในรายการ
ถามีขอ
 ความในรายการ ใหคลิกตัวเลือกนี้เพื่อตั้งไดรเวอรออนไลน
(สําหรับ Windows® XP และ Windows Server® 2003)
คลิกปุม Start (เริ่ม) > Printers and Faxes (เครื่องพิมพและแฟกซ) คลิกขวา
Brother MFC-XXXX Printer ตรวจสอบวา Use Printer Online
(ใชเครื่องพิมพออนไลน) ไมอยูในรายการ ถามีขอความในรายการ
ใหคลิกตัวเลือกนี้เพื่อตั้งไดรเวอรออนไลน
(Windows® 8 และ Windows Server® 2012)
เลื่อนเมาสของคุณไปที่มุมลางขวาของเดสกท็อป เมื่อแถบเมนู ปรากฏขึ้น ใหคลิก
การตั้งคา > แผงควบคุม ในกลุม ฮารดแวรและเสียง (ฮารดแวร) คลิก
ดูอุปกรณและเครื่องพิมพ คลิกขวา Brother MFC-XXXX Printer >
ดูงานที่กําลังพิมพอยู ถาตัวเลือกไดรเวอรเครื่องพิมพปรากฏขึ้น
ใหเลือกไดรเวอรเครื่องพิมพของคุณ คลิก เครื่องพิมพ ในแถบเมนู
และตรวจสอบวาไมไดเลือก ใชเครื่องพิมพแบบออฟไลน
(Windows Server® 2012 R2)
คลิก แผงควบคุม บนหนาจอ Start ในกลุม ฮารดแวร คลิก ดูอุปกรณและเครื่องพิมพ
คลิกขวา Brother MFC-XXXX Printer > ดูงานที่กําลังพิมพอยู
ถาตัวเลือกไดรเวอรเครื่องพิมพปรากฏขึ้น ใหเลือกไดรเวอรเครื่องพิมพของคุณ คลิก
เครื่องพิมพ ในแถบเมนู และตรวจสอบวาไมไดเลือก ใชเครื่องพิมพแบบออฟไลน
ติดตอผูดแ
ู ลระบบของคุณเพื่อตรวจสอบการตั้งคา Secure Function Lock
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B

การแกไขปญหา

ปญหาในการพิมพ (ตอ)
ปญหา

คําแนะนํา

เครื่องพิมพไมพิมพหรือหยุดพิมพ

กด
เครื่องพิมพจะยกเลิกงานพิมพและลางงานพิมพจากหนวยความจํา
เอกสารที่พิมพออกมาอาจไมสมบูรณ

หัวกระดาษหรือทายกระดาษจะปรากฏเ
มื่อเอกสารแสดงบนหนาจอ
แตจะไมอยูในหนาที่พิมพออกมา

มีบริเวณที่ไมสามารถพิมพไดที่ดานบนและดานลางของหนา
ปรับขอบกระดาษดานบนและดานลางในเอกสารของคุณเพื่อใหพิมพได
(ดู บริเวณที่ไมสามารถสแกนไดและไมสามารถพิมพได uu หนา 30)

เครื่องพิมพพิมพโดยไมคาดคิดหรือพิม
พขอความขยะ

กด

เพื่อยกเลิกงานพิมพ

ตรวจสอบการตั้งคาในแอพพลิเคชั่นของคุณเพื่อตรวจสอบวาไดตั้งคาใหทํางานกับเครื่องข
องคุณแลว
เครื่องพิมพพิมพสองหนาแรกถูกตอง
จากนั้นบางหนามีขอความหายไป

ตรวจสอบวาการตั้งคาการพิมพในแอพพลิเคชั่นของคุณมีอยูในไดรเวอรของเครื่อง
คอมพิวเตอรของคุณไมจดจําสัญญาณเต็มของบัฟเฟอรอินพุตของเครื่อง
ตรวจสอบวาคุณไดเชื่อมตอสายอินเตอรเฟสอยางถูกตอง
(uu คูมือการติดตัง้ เครื่องอยางงาย)

เครื่องไมพิมพทั้งสองดานของกระดาษ
แมวาการตั้งคาไดรเวอรเครื่องพิมพจะเ
ปนการพิมพ 2 ดาน

เลือกการตั้งคาขนาดของกระดาษในไดรเวอรเครื่องพิมพ คุณตองเลือกกระดาษ A4 (60 ถึง
105 gsm)

เครื่องจะไมแสดงเมนู USB
เมื่อเชื่อมตอ USB Flash Drive
เขากับอินเตอรเฟส USB แบบตรง

เมื่อเครื่องอยูในโหมดหยุดชั่วคราว เครื่องจะไมเรียกคืนการทํางานแมวาคุณจะเชื่อมตอ
USB Flash Drive เขากับอินเตอรเฟส USB แบบตรง
กดจอสัมผัสเพื่อเรียกคืนการทํางานของเครื่อง

ไมสามารถพิมพ ‘โครงหนาเอกสาร’

ตรวจสอบวาการตั้งคาขนาดของกระดาษในแอพพลิเคชั่นและในไดรเวอรเครื่องพิมพเหมือ
นกัน

ความเร็วในการพิมพชามาก

ลองเปลี่ยนการตั้งคาไดรเวอรเครื่องพิมพ
ความละเอียดสูงสุดตองใชเวลาในการประมวลผล สงและพิมพขอมูลนานขึน
้
ถาเครื่องอยูในโหมดเงียบ ความเร็วในการพิมพจะชาลง ตรวจสอบการตั้งคาโหมดเงียบ
(uu คูมือขัน
้ สูงสําหรับผูใช)

เครื่องไมพิมพจาก Adobe®

ลองลดความละเอียดในการพิมพ (uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช)

®

Illustrator

การพิมพไมไดคุณภาพ

ดูที่ การปรับปรุงคุณภาพการพิมพ uu หนา 158

ปญหาการจัดการกระดาษ
ปญหา

คําแนะนํา

เครื่องพิมพไมปอ
 นกระดาษ

ถาจอสัมผัสแสดงขอความกระดาษติดและคุณยังคงประสบปญหา
ดูที่ ขอความแสดงความผิดพลาดและขอความแจงการบํารุงรักษา uu หนา 126
ถาถาดใสกระดาษวาง ใหบรรจุกระดาษปกใหมเขาไปยังถาดใสกระดาษ

B

หากมีกระดาษในถาดใสกระดาษ ตรวจสอบวากระดาษยืดตรง หากกระดาษมวนอยู
ยืดกระดาษออกใหตรง บางครั้งควรหยิบกระดาษออก พลิกกระดาษกลับอีกดาน
และใสกระดาษกลับเขาในถาดใสกระดาษ
ลดจํานวนกระดาษในถาดใสกระดาษแลวลองอีกครั้ง
ตรวจสอบวา ถาดปอนกระดาษเอนกประสงค (MP Tray) ไมถูกเลือกสําหรับ
แหลงกระดาษ ในไดรเวอรเครื่องพิมพ
ทําความสะอาดลูกกลิ้งปอนกระดาษ (ดู การทําความสะอาดลูกกลิ้งปอนกระดาษ
uu หนา 121)

149

ปญหาการจัดการกระดาษ (ตอ)
ปญหา

คําแนะนํา

เครื่องพิมพไมปอนกระดาษจากถาด MP

ตรวจสอบวา ถาดปอนกระดาษเอนกประสงค (MP Tray)
ถูกเลือกในไดรเวอรเครื่องพิมพ
คลี่กระดาษไมใหติดกัน และใสกลับเขาไปในถาดใหพอดี

ฉันจะพิมพซองจดหมายอยางไร

ใสซองจดหมายไมเกินสามซองในถาด MP
ตั้งคาแอพพลิเคชันของคุณใหพิมพขนาดซองจดหมายที่คุณใช
โดยทั่วไปจะทําในเมนูการตั้งคาหนากระดาษหรือการตั้งคาเอกสารในแอพพลิเคชันของคุณ
(ดูคูมือแอพพลิเคชั่นของคุณสําหรับขอมูลเพิ่มเติม)

การพิมพโทรสารรับเขา
ปญหา
 การพิมพแบบยอ
 แถบสีแนวนอน

คําแนะนํา
โดยทั่วไปเกิดจากสาเหตุการเชื่อมตอสัญญาณโทรศัพทที่ไมดี ทําสําเนา
ถาสําเนาของคุณเปนปกติ ปญหาอาจอยูที่การเชือมตอที่มี static
หรือสัญญาณรบกวนสายโทรศัพท ขอใหอีกฝายสงโทรสารอีกครั้ง

 ประโยคดานบนและดานลางของกระ
ดาษไมครบถวน
 บรรทัดไมครบถวน
มีเสนสีดําแนวตั้งเมื่อรับโทรสาร

สายโคโรนาสําหรับการพิมพอาจสกปรก
ทําความสะอาดสายโคโรนาในชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
(ดู การทําความสะอาดสายโคโรนา uu หนา 112)
สแกนเนอรของผูสงอาจสกปรก ขอใหผูสงทําสําเนาเพื่อดูวาปญหาอยูที่เครื่องสงหรือไม
ลองรับโทรสารจากเครื่องโทรสารอื่น

โทรสารรับเขาปรากฏเปนหนาที่แยกกัน
หรือหนาวาง

ขอบซายและขวาไมครบถวนหรือหนาเดียวถูกพิมพออกทั้งสองหนา (ดู กระดาษขนาด
uu หนา 31)
เปดการยออัตโนมัติ (uu คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช)

สายโทรศัพทหรือการเชื่อมตอโทรศัพท
ปญหา

คําแนะนํา

การหมุนโทรศัพท ไมทํางาน
(ไมมีเสียงสัญญาณตอเลขหมาย)

ตรวจสอบการเชื่อมตอสายทั้งหมด
ตรวจสอบวาไดเสียบสายสัญญาณโทรศัพทเขาโดยตรงกับเตารับโทรศัพทบนผนัง
และชองเสียบ LINE ของเครื่อง
เปลี่ยนการตั้งคา Tone/Pulse (ปุมกด/แบบหมุน) (uu คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช)
ถามีโทรศัพทภายนอกเชื่อมตออยูกับเครื่อง
ใหสงโทรสารดวยตนเองโดยยกชุดหูฟงโทรศัพทภายนอกและกดเรียกหมายเลขนั้นโดยใช
โทรศัพทภายนอก รอจนกวาจะไดยินเสียงสัญญาณโทรสารกอนกด Fax Start
(เริ่มสงโทรสาร)
ถาไมมเี สียงสัญญาณตอเลขหมาย
เชื่อมตอโทรศัพทที่ใชงานและสายสัญญาณโทรศัพทโดยตรงเขากับชองเสียบสัญญาณโท
รศัพทหลักที่ผนัง จากนั้นยกชุดหูฟงโทรศัพทภายนอกและฟงเสียงสัญญาณตอเลขหมาย
ถาไมมเี สียงสัญญาณตอเลขหมาย
ขอใหบริษัทที่ใหบริการทางดานโทรศัพทของคุณตรวจสอบสายและเตารับที่ผนัง

เครื่องไมรับสายเมื่อโทร

ตรวจสอบวาเครื่องอยูในโหมดการรับของตัวเครืองที่ถูกตองสําหรับการตั้งคาของคุณ
(ดู การตั้งคาโหมดการรับของตัวเครื่อง uu หนา 48)
ตรวจหาเสียงสัญญาณตอเลขหมาย ถาเปนไปได
โทรไปที่เครื่องของคุณเพื่อฟงเสียงรับสาย ถาไมมีเสียงรับสาย
ตรวจสอบการเชื่อมตอสายสัญญาณโทรศัพท
ถาคุณไมไดยินเสียงเรียกเมื่อคุณโทรไปที่เครื่องของคุณ
ขอใหบริษัทที่ใหบริการทางดานโทรศัพทของคุณตรวจสอบสาย
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การแกไขปญหา

การรับโทรสาร
ปญหา

คําแนะนํา

ไมสามารถรับโทรสาร

ตรวจสอบวาเครื่องของคุณมีเสียงสัญญาณตอเลขหมายโดยกด Hook (ปุมวางสาย)
ถาคุณไดยินเสียง static หรือสัญญาณรบกวนสายโทรสารของคุณ
ติดตอบริษัทที่ใหบริการทางดานโทรศัพทในพืนที่ของคุณ
ตรวจสอบการเชื่อมตอสายทั้งหมด
ตรวจสอบวาไดเสียบสายสัญญาณโทรศัพทเขาโดยตรงกับเตารับโทรศัพทบนผนัง
และชองเสียบ LINE ของเครื่อง ถาคุณสมัครสมาชิก DSL หรือบริการ VoIP
ติดตอผูใหบริการของคุณเพื่อรับคําแนะนําในการเชื่อมตอ
ตรวจสอบวาเครื่องอยูในโหมดการรับของตัวเครืองที่ถูกตอง
ซึ่งกําหนดโดยอุปกรณภายนอกและบริการสมาชิกโทรศัพทที่คุณใชงานในสายเดียวกันกับเ
ครื่อง Brother (ดู การตั้งคาโหมดการรับของตัวเครื่อง uu หนา 48)
 ถาคุณมีสายโทรสารโดยเฉพาะและตองการใหเครื่อง Brother
ของคุณตอบรับสายโทรสารเขาทั้งหมดโดยอัตโนมัติ คุณควรเลือกโหมด Fax
(โทรสาร)
 ถาเครื่อง Brother ของคุณใชสายเดียวกับอุปกรณตอบรับโทรศัพทภายนอก
คุณควรเลือกโหมด External TAD (อุปกรณตอบรับโทรศัพทภายนอก (TAD))
ในโหมด External TAD (อุปกรณตอบรับโทรศัพทภายนอก (TAD)) เครื่อง
Brother
ของคุณจะรับโทรสารรับเขาโดยอัตโนมัติและผูโทรเขาจะสามารถฝากขอความไวกับอุ
ปกรณตอบรับโทรศัพท (TAD) ของคุณ
 ถาเครื่อง Brother ของคุณใชสายรวมกับโทรศัพทอื่น
และคุณตองการตอบรับสายโทรสารเขาทัง้ หมดโดยอัตโนมัติ คุณตองเลือกโหมด
Fax/Tel (โทรสาร/โทรศัพท) ในโหมด Fax/Tel (โทรสาร/โทรศัพท) เครือ
่ ง Brother
ของคุณจะไดรับโทรสารโดยอัตโนมัติและสงเสียงเรียกที่ดงั ติดกันแบบสองครั้งเพือ
่ แจงเตื
อนใหคุณรับสายเรียกเขา
 ถาคุณไมตอ
 งการใหเครื่อง Brother
ของคุณตอบรับสายโทรสารเขาทั้งหมดโดยอัตโนมัติ คุณควรเลือกโหมด Manual
(ดวยตนเอง) ในโหมด Manual (ดวยตนเอง)
คุณตองรับสายเรียกเขาทุกสายและเปดใชงานเครื่องใหรับโทรสาร
อุปกรณหรือบริการอื่นในพื้นที่ของคุณอาจรับสายกอนที่เครื่อง Brother ของคุณจะรับสาย
เพื่อทดสอบในกรณีนี้ ลดการตั้งคาการชะลอเสียงเรียกเขา:
 ถาโหมดรับถูกตั้งคาเปน Fax (โทรสาร) หรือ Fax/Tel (โทรสาร/โทรศัพท)
ลดการชะลอเสียงเรียกเขาเปน 1 ครั้ง (ดู การชะลอเสียงเรียกเขา uu หนา 48)
 ถาโหมดรับถูกตั้งคาเปน External TAD (อุปกรณตอบรับโทรศัพทภายนอก (TAD))
ลดจํานวนครั้งที่เสียงเรียกดังที่ตั้งโปรแกรมไวในเครื่องตอบรับโทรศัพทของคุณเปนสอง
 ถาโหมดรับถูกตั้งคาเปน Manual (ดวยตนเอง)
อยาปรับการตั้งคาการชะลอเสียงเรียกเขา
ขอใหผูอื่นสงโทรสารใหคุณเพื่อทดสอบ:
 ถาคุณไดรับโทรสารทดสอบเปนปกติ แสดงวาเครือ
่ งของคุณทํางานถูกตอง
จําไววาตองตัง้ คาใหมสําหรับการชะลอเสียงเรียกเขาหรือตั้งคาเครื่องตอบรับอัตโนมัตไิ ปที่
การตั้งคาเริ่มตนของคุณ
ถาปญหาในการรับโทรสารเกิดขึน
้ ซ้ําอีกหลังจากตั้งคาใหมสําหรับการชะลอเสียงเรียกเขา
แสดงวาบริการบุคคล
อุปกรณหรือสมาชิกกําลังตอบรับการติดตอดวยโทรสารกอนที่เครื่องจะรับสาย
 ถาคุณไมไดรับโทรสาร อุปกรณหรือบริการสมาชิกอื่นๆ
อาจสงสัญญาณรบกวนการรับโทรสารของคุณหรืออาจมีปญหาที่สายเครื่องโทรสาร
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B

การรับโทรสาร (ตอ)
ปญหา

คําแนะนํา

ไมสามารถรับโทรสาร

ถาคุณใชอุปกรณตอบรับโทรศัพท (โหมด External TAD
(อุปกรณตอบรับโทรศัพทภายนอก (TAD)) โดยใชสายเดียวกับเครื่อง Brother
ตรวจสอบวาเครื่องตอบรับของคุณถูกตั้งคาไวอยางถูกตอง
(ดู การเชื่อมตออุปกรณตอบรับโทรศัพทภายนอก (TAD) uu หนา 56)

(ตอ)

1

เชื่อมตออุปกรณตอบรับโทรศัพท (TAD) ดังแสดงในภาพประกอบ ดู หนา 56

2

ตั้งคาเครื่องตอบรับของคุณใหรับสายภายในเสียงเรียกเขาดังหนึ่งหรือสองครั้ง

3

บันทึกขอความสงออกในเครื่องตอบรับของคุณ
 บันทึกเสียงเงียบหาวินาทีกอนเริ่มตนขอความสงออกของคุณ
 จํากัดระยะเวลาการพูดของคุณที่ 20 วินาที
 ทํางานแบบระยะไกลสําหรับผูส
 ง
 สิน
 สุดขอความสงออกของคุณโดยปอนรหัสการเริม
โทรสารดวยตนเอง เชน: “หลังจากเสียงปป ฝากขอความหรือกด l51 และ เริ่ม
เพื่อสงโทรสาร”

4

ตั้งคาเครื่องตอบรับของคุณใหรับสาย

5

ตั้งคาโหมดการรับของตัวเครื่องของเครื่อง Brother เปน External TAD
(อุปกรณตอบรับโทรศัพทภายนอก (TAD)) (ดู การเลือกโหมดการรับของตัวเครื่อง
uu หนา 45)

ตรวจสอบวาคุณลักษณะการตรวจจับโทรสารของเครื่อง Brother เปดอยู
การตรวจจับโทรสารเปนคุณลักษณะที่ใหคุณรับโทรสารแมวาคุณจะรับสายจากโทรศัพทภา
ยนอกหรือโทรศัพทที่ตอ
 แยกออกจากตัวเครื่อง (ดู การตรวจจับโทรสาร uu หนา 49)
ถาคุณไดรับขอผิดพลาดในการสงบอยๆ เนื่องจากสัญญาณรบกวนในสายโทรศัพท
ลองเปลี่ยนการตั้งคาเครื่องที่สามารถเขากันไดเปน Basic(for VoIP) (พื้นฐาน
(สําหรับ VoIP)) (ดู สัญญาณรบกวนสายโทรศัพท / VoIP uu หนา 157)
ติดตอผูดแ
ู ลระบบของคุณเพื่อตรวจสอบการตั้งคา Secure Function Lock

การสงโทรสาร
ปญหา

คําแนะนํา

ไมสามารถสงโทรสาร

ตรวจสอบการเชื่อมตอสายทั้งหมด
ตรวจสอบวาไดเสียบสายสัญญาณโทรศัพทเขาโดยตรงกับเตารับโทรศัพทบนผนัง
และชองเสียบ LINE ของเครื่อง
ตรวจสอบใหแนใจวาคุณกด Fax (โทรสาร) และเครื่องอยูในโหมดโทรสาร
(ดู วิธีการสงโทรสาร uu หนา 41)
พิมพรายงานการตรวจสอบความถูกตองการสงสัญญาณและตรวจหาขอผิดพลาด
(uu คูมือขัน
้ สูงสําหรับผูใช)
ติดตอผูดแ
ู ลระบบของคุณเพื่อตรวจสอบการตั้งคา Secure Function Lock
ขอใหอีกฝายตรวจสอบวาเครื่องรับมีกระดาษหรือไม

คุณภาพการสงไมดี

152

ลองเปลี่ยนความละเอียดเปน Fine (ละเอียด) หรือ S.Fine (ละเอียดพิเศษ)
ทําสําเนาเพื่อตรวจสอบการทํางานของสแกนเนอรของเครื่อง ถาคุณภาพสําเนาไมดี
ทําความสะอาดสแกนเนอร (ดู การทําความสะอาดกระจกสแกนเนอร uu หนา 107)

การแกไขปญหา

การสงโทรสาร (ตอ)
ปญหา

คําแนะนํา

รายงานการตรวจสอบความถูกตองการ
สงสัญญาณแสดง RESULT
(ผลลัพธ):ERROR (ขอผิดพลาด)

อาจมีสัญญาณรบกวนชั่วคราวหรือ static ในสาย ลองสงโทรสารอีกครั้ง ถาคุณสงขอความ
PC-FAX และไดรับ RESULT (ผลลัพธ):ERROR (ขอผิดพลาด)
ในรายงานการตรวจสอบความถูกตองการสงสัญญาณ
หนวยความจําในเครื่องของคุณอาจเต็ม เพื่อลางหนวยความจําเพิ่มเติม
คุณสามารถปดการจัดเก็บโทรสาร (uu คูมอ
ื ขัน
้ สูงสําหรับผูใช)
พิมพขอ
 ความโทรสารในหนวยความจํา (uu คูมอ
ื ขัน
้ สูงสําหรับผูใช)
หรือยกเลิกโทรสารที่ชะลอการสงโทรสาร (uu คูมือขัน
้ สูงสําหรับผูใช)
ถาปญหายังคงเกิดขึ้น
โทรติดตอบริษัทที่ใหบริการทางดานโทรศัพทและขอใหตรวจสอบสายโทรศัพทของคุณ
ถาคุณไดรับขอผิดพลาดในการสงบอยๆ เนื่องจากสัญญาณรบกวนในสายโทรศัพท
ลองเปลี่ยนการตั้งคาเครื่องที่สามารถเขากันไดเปน Basic(for VoIP) (พื้นฐาน
(สําหรับ VoIP)) (ดู สัญญาณรบกวนสายโทรศัพท / VoIP uu หนา 157)

โทรสารที่สงวางเปลา

ตรวจสอบวาคุณใสเอกสารถูกตอง เมื่อใช ADF (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)
เอกสารจะตองหงายขึ้น เมื่อใชกระจกสแกนเนอร เอกสารจะตองคว่ําลง (ดู การวางเอกสาร
uu หนา 39)

มีเสนสีดําแนวตั้งเมื่อสงโทรสาร

เสนสีดําแนวตั้งในโทรสารที่คุณสงโดยปกติเกิดจากรอยสกปรกหรือน้ํายาลบคําผิดบนแถบ
กระจก (ดู การทําความสะอาดกระจกสแกนเนอร uu หนา 107)

การจัดการสายเรียกเขา
ปญหา

คําแนะนํา

เครื่อง ‘ไดยิน’
เสียงเปนเสียงเรียกโทรสาร (CNG
tones)

ถา การตรวจจับโทรสาร ถูกตั้งคาไปที่ เปด เครื่องของคุณจะไวตอเสียง
ซึ่งอาจแปลเสียงบางเสียงหรือเสียงเพลงในสายผิดพลาดเปนเสียงสัญญาณเครื่องโทรสาร
ที่เรียกเขามาและตอบกลับดวยเสียงรับสายโทรสารนั้น ปดใชงานเครื่องโดยกด
หลีกเลี่ยงปญหานี้โดยตั้งคา การตรวจจับโทรสาร ไปที่ ปด (ดู การตรวจจับโทรสาร
uu หนา 49)

การสงการติดตอดวยโทรสารไปยังเครื่
อง

ถาคุณรับโทรศัพทภายนอกหรือโทรศัพทที่ตอแยกออกจากตัวเครื่อง กด
รหัสการเริ่มทํางานแบบระยะไกล (การตั้งคาเริ่มตนคือ l51)
เมื่อเครื่องของคุณรับสาย ใหวางสาย

คุณลักษณะที่กําหนดเองในสายเดียว

ถาคุณใชการรอสาย การรอสาย/รายชื่อผูโทรเขา รายชื่อผูโทรเขา จดหมายเสียง
เครื่องตอบรับ ระบบแจงเตือนหรือคุณลักษณะที่กำหนดเองอื่นๆ
ในสายโทรศัพทเดียวกับเครื่องของคุณ อาจเกิดปญหาในการสงหรือรับโทรสาร
เชน: ถาคุณสมัครสมาชิกการรอสาย หรือบริการที่กําหนดเองอื่นๆ
และมีสัญญาณเรียกเขาในสายขณะที่เครื่องของคุณกําลังสงหรือรับโทรสาร
สัญญาณอาจหยุดชั่วคราวหรือโทรสารติดขัด คุณลักษณะ ECM
(โหมดการแกไขขอผิดพลาด) ของ Brother สามารถชวยแกปัญหานี้ได
เงื่อนไขนี้เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมระบบโทรศัพทและเกิดขึ้นกับทุกอุปกรณที่สงและรับขอ
มูลผานสายที่ใชรวมกันที่มีคุณลักษณะกําหนดเอง
เพื่อหลีกเลี่ยงการติดขัดที่อาจสงผลกระทบตอธุรกิจของคุณ
ขอแนะนําใหแยกสายโดยไมใชคุณลักษณะกําหนดเอง
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B

ปญหาการทําสําเนา
ปญหา

คําแนะนํา

ไมสามารถทําสําเนา

ตรวจสอบใหแนใจวาคุณกด Copy (สําเนา) และเครื่องอยูในโหมดสําเนา
(ดู วิธีการทําสําเนา uu หนา 65)
ติดตอผูดแ
ู ลระบบของคุณเพื่อตรวจสอบการตั้งคา Secure Function Lock

เสนสีดําแนวตั้งปรากฏในสําเนา

เสนสีดําแนวตั้งในสําเนาโดยปกติเกิดจากรอยสกปรกหรือน้ํายาลบคําผิดบน
กระจกสแกนเนอร หรือสายโคโรนาสกปรก
ทําความสะอาดแถบกระจกและกระจกสแกนเนอรและแถบสีขาวและพลาสติกสีขาวที่อยูดา
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
จะปรากฏเมื่อเริ่มสแกน (Windows®)

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

ขอผิดพลาด TWAIN หรือ ICA
จะปรากฏเมื่อเริ่มสแกน (Macintosh)

ตรวจสอบวาไดรเวอร Brother TWAIN ถูกเลือกเปนแหลงขอมูลหลัก ใน PageManager
คลิก File (ไฟล) > Select Source (เลือกแหลง) แลวเลือกไดรเวอร Brother TWAIN
Macintosh ยังสามารถสแกนเอกสารโดยใชไดรเวอรสแกนเนอร ICA (uu คูมือซอฟตแวร
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช)

OCR ไมทํางาน

ลองเพิ่มความละเอียดการสแกน
(Macintosh)
Presto! PageManager ตองดาวนโหลดและติดตั้งกอนใชงาน สําหรับคําแนะนําเพิ่มเติม
ใหดูที่ การเขาใชงานการสนับสนุนจาก Brother (Macintosh) uu หนา 5

การสแกนเครือขายไมทํางาน

ดูที่ ปญหาเครือขาย uu หนา 155

ไมสามารถสแกน

ติดตอผูดแ
ู ลระบบของคุณเพื่อตรวจสอบการตั้งคา Secure Function Lock

ปญหาซอฟตแวร
ปญหา

คําแนะนํา

ไมสามารถติดตั้งซอฟตแวรหรือพิมพได

(เฉพาะ Windows®)
รันโปรแกรม ซอมแซม MFL-Pro Suite บนแผนซีดีรอม
โปรแกรมนี้จะซอมแซมและติดตั้งซอฟตแวรใหม
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การแกไขปญหา

ปญหาเครือขาย
ปญหา

คําแนะนํา

ไมสามารถพิมพและสแกนผานเครือขา
ยหลังจากการติดตั้งซอฟตแวรเสร็จสิ้น

เมื่อหนาจอ ไมสามารถพิมพไปยังเครื่องพิมพในเครือขาย ปรากฏขึ้น
ใหดําเนินการตามคําแนะนําบนหนาจอ
ถาปญหาไมไดรับการแกไข uu คูมอ
ื ซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

คุณลักษณะการสแกนเครือขายไมทํางาน

(Windows® และ Macintosh)
คุณลักษณะการสแกนเครือขายอาจไมทํางานเนื่องจากการตั้งคาไฟรวอลล
เปลี่ยนแปลงหรือปดการใชงานการตั้งคาไฟรวอลล
คุณจําเปนตองตั้งคาซอฟตแวรรักษาความปลอดภัย/ไฟรวอลลภายนอกใหอนุญาตการสแ
กนเครือขาย ถาตองการเพิ่มพอรต 54925 สําหรับการสแกนเครือขาย ปอนขอมูลดังนี้:
 ในชื่อ: ปอนคําอธิบาย เชน Brother NetScan
 ในหมายเลขพอรต: ปอน 54925
 ในโพรโตคอล: ตรวจสอบวาไดเลือก UDP
โปรดดูที่คูมือคําแนะนําที่ใหมากับซอฟตแวรรักษาความปลอดภัย/ไฟรวอลลภายนอกหรือ
ติดตอผูผลิตซอฟตแวร
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม คุณสามารถอานคําถามที่พบบอยและคําแนะนําในวิธีการแกไขไดที่
http://solutions.brother.com/
(Macintosh)
เลือกเครื่องของคุณอีกครั้งในหนาตาง Device Selector (ตัวเลือกอุปกรณ)
จากเมนูปอบอัพแบบโมดัลบนหนาจอหลักของ ControlCenter2

คุณลักษณะการรับ PC-FAX
เครือขายไมทํางาน

(Windows® เทานั้น)
คุณจําเปนตองตั้งคาซอฟตแวรรักษาความปลอดภัย/ไฟรวอลลภายนอกใหอนุญาตใชการ
รับ PC-FAX ถาตองการเพิ่มพอรต 54926 สําหรับการรับ PC-FAX เครือขาย
ใหปอนขอมูลดังนี้:
 ในชื่อ: ปอนคําอธิบาย เชน Brother PC-FAX Rx
 ในหมายเลขพอรต: ปอน 54926
 ในโพรโตคอล: ตรวจสอบวาไดเลือก UDP
โปรดดูที่คูมือคําแนะนําที่ใหมากับซอฟตแวรรักษาความปลอดภัย/ไฟรวอลลภายนอกหรือ
ติดตอผูผลิตซอฟตแวร
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม อานคําถามที่พบบอยและคำแนะนําในวิธีการแกไขไดที่
http://solutions.brother.com/

ไมสามารถติดตั้งซอฟตแวร Brother ได

(Windows®)
หากคําเตือนซอฟตแวรความปลอดภัยปรากฏบนหนาจอคอมพิวเตอรในระหวางการติดตั้ง
เปลี่ยนการตั้งคาซอฟตแวรความปลอดภัยเพื่ออนุญาตใหโปรแกรมติดตั้งผลิตภัณฑ
Brother หรือโปรแกรมอื่นๆ ทํางาน
(Macintosh)
หากคุณใชฟงกชั่นไฟรวอลลของซอฟตแวรความปลอดภัยปองกันสปายแวรหรือไวรัส
ปดการใชงานชั่วคราวและติดตั้งซอฟตแวร Brother

ไมสามารถเชื่อมตอเครือขายแบบไรสาย

ตรวจสอบปญหาโดยใช WLAN Report (รายงาน WLAN) กด

B

, All Settings

(การตั้งคาทั้งหมด), Print Reports (พิมพรายงาน), WLAN Report (รายงาน
WLAN) จากนั้นกด OK (ตกลง) (uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช)
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ปญหาอื่นๆ
ปญหา

คําแนะนํา

เครื่องพิมพไมเปดทํางาน

สถานการณการเชื่อมตอไฟฟาที่รายแรง (เชน ฟาผาหรือไฟกระชาก)
อาจกระตุนใหกลไกความปลอดภัยภายในของเครื่องพิมพทํางาน กดคาง
เพื่อปดเครื่อง และถอดสายไฟออก รอสิบนาที จากนั้นเสียบสายไฟเขากับปลั๊กไฟ และกด
เพื่อเปดเครื่องพิมพอีกครั้ง
หากปญหายังไมไดรับการแกไข และคุณใชตัวตัดไฟ ปลดปลั๊กเพื่อใหมั่นใจวาไมเกิดปญหา
เสียบสายไฟของเครื่องเขากับเตารับไฟฟาที่ผนังอื่นที่ใชงานไดโดยตรง
หากยังคงไมมไ
ี ฟเขา ลองเปลี่ยนสายไฟอื่น

เครื่องพิมพไมสามารถพิมพขอมูล EPS
ที่มีขอมูลไบนารีกบ
ั ไดรเวอรเครื่องพิมพ
BR-Script3

(Windows®)
เพื่อพิมพขอ
 มูล EPS ใหดําเนินการดังตอไปนี้:

a

Windows® 7 และ Windows Server® 2008 R2:
คลิกปุม

(เริ่ม) > อุปกรณและเครื่องพิมพ

Windows Vista® และ Windows Server® 2008:
คลิกปุม

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

Sound (ฮารดแวรและเสียง) > Printers (เครื่องพิมพ)
Windows® XP และ Windows Server® 2003:
คลิกปุม Start (เริ่ม) > Printers and Faxes (เครื่องพิมพและแฟกซ)
Windows® 8 และ Windows Server® 2012:
เลื่อนเมาสของคุณไปที่มุมลางขวาของเดสกท็อป เมื่อแถบเมนู ปรากฏขึ้น ใหคลิก
การตั้งคา > 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

c

จากแท็บ การตั้งคาอุปกรณ เลือก TBCP (Tagged binary communication

คุณสมบัติเครื่องพิมพ 2

protocol) ใน Output Protocol (โปรโตคอลเอาทพุท)
(Macintosh)
หากเครื่องของคุณเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรดวยอินเตอรเฟส USB
คุณไมสามารถพิมพขอมูล EPS ที่มข
ี อมูลไบนารีได คุณสามารถพิมพขอมูล EPS
ที่เครื่องผานเครือขาย สําหรับการติดตั้งไดรเวอรเครื่องพิมพ BR-Script3 ผานเครือขาย
เขาไปที่ Brother Solutions Center ที่ http://solutions.brother.com/
1

Windows Server® 2012 และ Windows Server® 2012 R2: ฮารดแวร

2

Windows® XP, Windows Vista®, Windows Server® 2003 และ Windows Server® 2008: Properties (คุณสมบัติ)
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การตั้งคาการตรวจจับเสียงสัญ
ญาณตอเลขหมาย

สัญญาณรบกวนสายโทรศัพท / VoIP

B

B

เมื่อคุณสงโทรสารโดยอัตโนมัติโดยคาเริ่มตน
เครื่องของคุณจะรอระยะเวลาหนึ่งกอนเริ่มหมุนหม
ายเลข
เมื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งคาเสียงสัญญาณตอเลขห
มายไปที่ Detection (การตรวจจับ)
คุณสามารถสั่งใหเครื่องของคุณหมุนทันทีที่ตรวจจั
บเสียงสัญญาณตอเลขหมาย
การตั้งคานี้ชวยประหยัดเวลาชวงหนึ่งเมื่อสงโทรส
ารไปยังหมายเลขอื่นหลายหมายเลข
ถาคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งคาและเริ่มประสบปญหา
ในการตอหมายเลข
คุณควรเปลี่ยนกลับไปที่การตั้งคาเริ่มตน No
Detection (ไมตรวจจับ)

a

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

ถาคุณประสบปญหาในการสงหรือรับโทรสารเนื่อง
จากมีสัญญาณรบกวนในสายโทรศัพท
ขอแนะนําใหคุณปรับการปรับสมดุลสําหรับเครื่อง
ที่เขากันไดเพื่อลดความเร็วของโมเด็มสําหรับการ
ทํางานของโทรสาร

a

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

d
e

กด Initial Setup (การตั้งคาเบื้องตน)

f
g

ปดนิว้ ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Initial Setup (การตั้งคาเบื้องตน)

d
e

กด Initial Setup (การตั้งคาเบื้องตน)

f

กด Dial Tone
(เสียงสัญญาณตอเลขหมาย)

g

กด Detection (การตรวจจับ) หรือ No
Detection (ไมตรวจจับ)

h

กด

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Initial Setup (การตั้งคาเบื้องตน)

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Compatibility (การทํางานที่เขากันได)
กด Compatibility (การทํางานทีเ่ ขากันได)
กด High (สูง), Normal (ปกติ) หรือ
Basic(for VoIP) (พืน
้ ฐาน(สําหรับ VoIP))
 Basic(for VoIP) (พืน
 ฐาน(สําหรับ VoIP))
ลดความเร็วของโมเด็มเหลือ 9600 bps และปด
ECM (โหมดการแกไขขอผิดพลาด)
ถาปญหาสัญญาณรบกวนในสายโทรศัพทของคุ
ณเกิดขึน
 ซำอีก
คุณอาจตองการใชเมือ
 จําเปนเทานัน


ปดนิว้ ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Dial Tone (เสียงสัญญาณตอเลขหมาย)

เพือ
 ปรับปรุงความเขากันไดกบ
ั บริการ VoIP
สวนใหญ Brother
แนะนําใหเปลีย
 นการตัง คาความเขากันไดเปน
Basic(for VoIP) (พืน
 ฐาน(สําหรับ VoIP))
 Normal (ปกติ)
ตั้งคาความเร็วของโมเด็มที่ 14400 bps
 High (สูง) ตั้งคาความเร็วของโมเด็มที่
33600 bps

h

กด

B

หมายเหตุ
• VoIP (Voice over IP)
เปนประเภทระบบโทรศัพทที่ใชการเชื่อมตออิน
เทอรเน็ตแทนสายโทรศัพททั่วไป
• Brother ไมแนะนําใหใชสาย VoIP
ขอจํากัดของ VoIP
โดยทั่วไปอาจทําใหบางฟงกชั่นของเครื่องโทร
สารทํางานผิดพลาด
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การปรับปรุงคุณภาพการพิมพ
หากคุณประสบปญหาคุณภาพการพิมพ พิมพหนากระดาษสําหรับการทดสอบกอน (

B

, All Settings

(การตั้งคาทั้งหมด), Printer (เครื่องพิมพ), Print Options (ตัวเลือกการพิมพ), Test Print
(การทดสอบพิมพ)) หากเอกสารที่พิมพออกมามีคุณภาพดี ปญหาอาจไมไดอยูที่เครื่องพิมพ
ตรวจสอบการเชื่อมตอสายอินเตอรเฟสและลองพิมพเอกสารอื่น
ถาเอกสารที่พิมพออกมาหรือหนากระดาษสําหรับการทดสอบจากเครื่องประสบปญหาคุณภาพ
ตรวจสอบขั้นตอนตอไปนี้กอน จากนั้น หากคุณยังคงประสบปญหาคุณภาพการพิมพ
ตรวจสอบแผนผังดานลางและทําตามคําแนะนํา

หมายเหตุ
Brother ไมแนะนําใหใชตลับผงหมึก (โทนเนอร) อืน
่ นอกจากตลับผงหมึก (โทนเนอร) ของแทของ Brother
หรือเติมผงหมึก (โทนเนอร) ในตลับผงหมึก (โทนเนอร) ทีใ่ ชแลวดวยผงหมึก (โทนเนอร) จากแหลงอืน
่

a

เพื่อใหไดคุณภาพการพิมพที่ดีที่สุด ขอแนะนําใหใชกระดาษที่แนะนํา
ตรวจสอบวาคุณใชกระดาษที่ตรงตามขอกําหนดของเรา (ดู กระดาษและสื่อสิ่งพิมพอื่นๆ
ที่ใชรวมกับเครื่องพิมพได uu หนา 34)

b

ตรวจสอบวาชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) และตลับผงหมึก (โทนเนอร) ไดรับการติดตั้งอยางถูกตอง

ตัวอยางคุณภาพการพิมพไมไดมาตรฐาน

คําแนะนํา
 ปรับขอบการพิมพทแ
ี่ อพพลิเคชัน
่ ของคุณ และสัง่ พิมพเอกสารใหมอก
ี ครัง้

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

ABCDEFGH
abcdefghijk

ABCD
abcde
01234
หนาที่พิมพถูกบีบ มีเสนแนวนอน
หรือตัวอักษรที่ขอบดานบน ลาง ซาย
และขวาถูกตัดหายไป
 เลือก Text (ขอความ) หรือ Receipt (ใบเสร็จรับเงิน)
ในการตัง้ คาคุณภาพสําเนา (uu คูม
 อ
ื ขัน
้ สูงสําหรับผูใ ช)
0123456789012345678901
9876543210987654321098

0123456789012345678901
9876543210987654321098

012345678
987654321

012345678
987654321

012345
987654

012345
987654

ตัวอักษรที่เปนสีและตัวอักษรบางในเอก
สารตนฉบับ
เมื่อถายสําเนาออกมาแลวไมชัดเจน
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 ปรับความเขมและความคมชัดของสําเนา (uu คูม
 อ
ื ขัน
้ สูงสําหรับผูใ ช)

การแกไขปญหา

ตัวอยางคุณภาพการพิมพไมไดมาตรฐาน

คําแนะนํา
 ดําเนินการปรับแตงคาของสีอก
ี ครัง้ โดยใชจอสัมผัสหรือไดรเวอรเครือ
่ งพิมพ
(ดู การปรับแตงคาของสี uu หนา 122)

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

 ปรับความเขมและความคมชัดของสําเนา ถาคุณทําสําเนา
(uu คูม
 อ
ื ขัน
้ สูงสําหรับผูใ ช)
 ตรวจสอบวาโหมดรูปแบบการประหยัดผงหมึก (โทนเนอร) นัน
้ ปดอยู
จากจอสัมผัสหรือจากไดรเวอรเครือ
่ งพิมพ
 ตรวจสอบวาการตัง คาชนิดสือ
 ในไดรเวอรตรงกับชนิดกระดาษทีค
 ณ
ุ กําลังใชง
าน (ดู กระดาษและสื่อสิ่งพิมพอื่นๆ ที่ใชรวมกับเครื่องพิมพได
uu หนา 34)

สีจางหรือไมชด
ั เจนทั้งหนา

 เขยาตลับผงหมึก (โทนเนอร) ทัง้ สีต
่ ลับอยางนุม
 นวล
 เช็ดหนาตางสแกนเนอรเครือ
่ งพิมพเลเซอรดว ยผานุม
 ทีแ
่ หงชนิดไมมข
ี น
(ดู การทําความสะอาดหนาตางเลเซอรสแกนเนอร uu หนา 108)

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

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

 เช็ดหนาตางสแกนเนอรเครือ
่ งพิมพเลเซอรดว ยผานุม
 ทีแ
่ หงชนิดไมมข
ี น
(ดู การทําความสะอาดหนาตางเลเซอรสแกนเนอร uu หนา 108)
 เช็ดแถบกระจกสแกนเนอรดว ยผานุม
 แหง และไมเปนขุย
(ดู การทําความสะอาดกระจกสแกนเนอร uu หนา 107)
 ตรวจสอบวามีวต
ั ถุแปลกปลอม เชน กระดาษฉีกขาด
กระดาษกาวหรือฝุน
 อยูด
 า นในเครือ
่ งพิมพหรือโดยรอบชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม) และตลับผงหมึก (โทนเนอร) หรือไม

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

เสนหรือแถบสีขาวตลอดหนา

B
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ตัวอยางคุณภาพการพิมพไมไดมาตรฐาน

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

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

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

 ทําความสะอาดสายโคโรนาทัง้ สีเ่ สน (หนึง่ เสนสําหรับแตละสี)
ภายในชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) โดยการเลือ
่ นจุดตั้งระยะสีนา้ํ เงิน
(ดู การทําความสะอาดสายโคโรนา uu หนา 112)
 ตรวจสอบจุดตัง้ ระยะสีนาํ เงินของสายโคโรนาวากลับไปสูต
 าํ แหนงเริม
่ ตน (1)

เสนหรือแถบสีตลอดหนา

1

 เปลีย
่ นตลับผงหมึก (โทนเนอร) ทีต
่ รงกับสีของเสนหรือแถบ
(ดู การเปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร) uu หนา 82)
เพือ
่ ระบุสข
ี องตลับผงหมึก (โทนเนอร) ไปที่ http://solutions.brother.com/
เพือ
่ ดูคาํ ถามทีพ
่ บบอยและคําแนะนําในการแกปญ
 หา
 ใสชด
ุ แมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม (ดู การเปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม) uu หนา 87)
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การแกไขปญหา

ตัวอยางคุณภาพการพิมพไมไดมาตรฐาน

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

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

คําแนะนํา
 ถามีเสนสีปรากฏขึ้นโดยหางกันเปนระยะ 30 มม.
ใหระบุสีที่ทําใหเกิดปญหา และเปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร)
ที่มีสีตรงกับเสนดังกลาว (ดู การเปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร)
uu หนา 82)
เพื่อระบุสีของตลับผงหมึก (โทนเนอร) ไปที่
http://solutions.brother.com/
เพื่อดูคําถามที่พบบอยและคําแนะนําในการแกปญหา

เสนสีพาดบนหนา

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

 ถาเสนสีปรากฏขึ้นโดยหางกันเปนระยะ 94 มม.
ใหใสชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม
(ดู การเปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 87)
 ตรวจสอบวาการตัง คาชนิดสือ
 ในไดรเวอรตรงกับชนิดกระดาษทีค
 ณ
ุ กํา
ลังใชงาน (ดู กระดาษและสื่อสิ่งพิมพอื่นๆ ที่ใชรวมกับเครื่องพิมพได
uu หนา 34)
 ตรวจสอบสภาพแวดลอมของเครื่องพิมพ
สภาพแวดลอมที่มค
ี วามชืน
้ สูงอาจทําใหการพิมพมีชองโหว
(uu คูมือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ)
 หากปญหาไมไดรับการแกไขหลังจากพิมพจํานวนไมกี่หนา
อาจมีวต
ั ถุแปลกปลอม เชน
กาวจากฉลากติดอยูที่ผวิ ของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
(ดู การทําความสะอาดชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 115)

จุดสีขาวหรือการพิมพที่มร
ี ูโหว

 ใสชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม
(ดู การเปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 87)
 ระบุสีที่ทําใหเกิดปญหา และติดตั้งตลับผงหมึก (โทนเนอร)
(ดู การเปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร) uu หนา 82)

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

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

เพื่อระบุสีของตลับผงหมึก (โทนเนอร) ไปที่
http://solutions.brother.com/
เพื่อดูคําถามที่พบบอยและคําแนะนําในการแกปญหา
 ใสชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม
(ดู การเปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 87)

หนาวางหรือบางสีหายไป

94 mm

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

94 mm

 หากปญหาไมไดรับการแกไขหลังจากพิมพหนาวางจํานวนไมกี่หนา
อาจมีวต
ั ถุแปลกปลอม เชน
กาวจากฉลากติดอยูที่ผวิ ของชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
ทําความสะอาดชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
(ดู การทําความสะอาดชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 115)
 ใสชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม
(ดู การเปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 87)

จุดสีที่ชว
 ง 94 มม.
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ตัวอยางคุณภาพการพิมพไมไดมาตรฐาน

คําแนะนํา
 ระบุสีที่ทําใหเกิดปญหา และติดตั้งตลับผงหมึก (โทนเนอร)
(ดู การเปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร) uu หนา 82)

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

30 mm

เพื่อระบุสีของตลับผงหมึก (โทนเนอร) ไปที่
http://solutions.brother.com/
เพื่อดูคําถามที่พบบอยและคําแนะนําในการแกปญหา

30 mm

จุดสีที่ชว
 ง 30 มม.

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

 ตรวจสอบสภาพแวดลอมของเครื่องพิมพ
สภาพแวดลอมที่มค
ี วามชืน
้ และอุณหภูมิสูง
อาจทําใหเกิดปญหาคุณภาพการพิมพนี้
 ระบุสีที่ทําใหเกิดปญหา และติดตั้งตลับผงหมึก (โทนเนอร)
(ดู การเปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร) uu หนา 82)
เพื่อระบุสีของตลับผงหมึก (โทนเนอร) ไปที่
http://solutions.brother.com/
เพื่อดูคําถามที่พบบอยและคําแนะนําในการแกปญหา

ผงหมึก (โทนเนอร) กระจัดกระจาย
หรือเปนคราบผงหมึก (โทนเนอร)
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 ใสชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม
(ดู การเปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 87)

การแกไขปญหา

ตัวอยางคุณภาพการพิมพไมไดมาตรฐาน
สีของงานพิมพของคุณไมตรงตามที่คา
ดหมาย

คําแนะนํา
 เพื่อปรับปรุงความเขมของสี ปรับแตงคาของสี
โดยใชจอสัมผัสตามดวยไดรเวอรเครื่องพิมพ
(ดู การปรับแตงคาของสี uu หนา 122)
 เพื่อปรับตําแหนงการพิมพสีเพื่อใหภาพคมขึ้น
ทําการลงทะเบียนสีโดยผานจอสัมผัส (ดู การลงทะเบียนสี
uu หนา 123)
 ปรับความเขมและความคมชัดของสําเนา ถาคุณทําสําเนา
(uu คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช)
 ตรวจสอบวาโหมดรูปแบบการประหยัดผงหมึก (โทนเนอร) นั้นปดอยู
จากจอสัมผัสหรือจากไดรเวอรเครื่องพิมพ (uu คูมือซอฟตแวร
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช)
 ถาคุณภาพการพิมพต่ํา ลางกลองทําเครื่องหมายที่
เพิ่มประสิทธิภาพสีเทา ในไดรเวอรเครื่องพิมพ
(uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช)
 ถาคุณภาพการพิมพของสวนสีดําไมเปนตามที่คาดหมาย
เลือกกลองทําเครื่องหมาย เพิ่มประสิทธิภาพในการพิมพสีดํา
ในไดรเวอรเครื่องพิมพ (uu คูมือซอฟตแวร
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช)
 ระบุสีที่ทําใหเกิดปญหา และติดตั้งตลับผงหมึก (โทนเนอร)
(ดู การเปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร) uu หนา 82)
เพื่อระบุสีของตลับผงหมึก (โทนเนอร) ไปที่
http://solutions.brother.com/
เพื่อดูคําถามที่พบบอยและคําแนะนําในการแกปญหา
 ใสชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม
(ดู การเปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 87)
 ตรวจสอบวาเครื่องตั้งอยูบนพื้นผิวแข็งและเป็นแนวระดับ

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

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

 ดําเนินการลงทะเบียนสีโดยใชจอสัมผัส (ดู การลงทะเบียนสี
uu หนา 123)
 ใสชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม
(ดู การเปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 87)

การลงทะเบียนสีคลาดเคลื่อน

 ใสชุดสายพานลําเลียงกระดาษ
(ดู การเปลี่ยนชุดสายพานลําเลียงกระดาษ uu หนา 94)

B
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คําแนะนํา
 ดําเนินการปรับแตงคาของสีอก
ี ครัง้ โดยใชจอสัมผัสหรือไดรเวอรเครือ
่ งพิมพ
(ดู การปรับแตงคาของสี uu หนา 122)

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

 ปรับความเขมและความคมชัดของสําเนา ถาคุณทําสําเนา
(uu คูม
 อ
ื ขัน
้ สูงสําหรับผูใ ช)
 ลางชองใสเครือ
่ งหมาย เพิม
่ ประสิทธิภาพสีเทา ในไดรเวอรเครือ
่ งพิมพ
(uu คูม
 อ
ื ซอฟตแวร และคูม
 อ
ื เน็ทเวิรค
 สําหรับผูใช.)
 ระบุสท
ี ท
ี่ าํ ใหเกิดปญหา และติดตัง้ ตลับผงหมึก (โทนเนอร)
(ดู การเปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร) uu หนา 82)

ปรากฏความเขมไมสม่ําเสมอเปนชวงๆ
ตลอดหนา

เพือ
่ ระบุสข
ี องตลับผงหมึก (โทนเนอร) ไปที่
http://solutions.brother.com/
เพือ
่ ดูคาํ ถามทีพ
่ บบอยและคําแนะนําในการแกปญ
 หา
 ใสชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม (ดู การเปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม) uu หนา 87)
 ตรวจสอบวาโหมดรูปแบบการประหยัดผงหมึก (โทนเนอร) นั้นปดอยู
จากจอสัมผัสหรือจากไดรเวอรเครื่องพิมพ (uu คูมือซอฟตแวร
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช)

W X Y Z
A
B
C
D
E

เสนบางๆ หายไปจากภาพ
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 เปลี่ยนความละเอียดในการพิมพ

การแกไขปญหา

ตัวอยางคุณภาพการพิมพไมไดมาตรฐาน

คําแนะนํา
 ตรวจสอบวาฝาครอบดานหลังปดเรียบรอย

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

 ตรวจสอบวาคันโยกสีเทาทัง สองคันดานในฝาครอบดานหลังอยูใ นตําแ
หนงยกขึน
้ (1) โดยยกคันโยกขึ้นจนสุด

1

รอยยับ

 ตรวจสอบวาการตัง คาชนิดสือ
 ในไดรเวอรตรงกับชนิดกระดาษทีค
 ณ
ุ กํา
ลังใชงาน (ดู กระดาษและสื่อสิ่งพิมพอื่นๆ ที่ใชรวมกับเครื่องพิมพได
uu หนา 34)

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

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

คําแนะนํา
 ตรวจสอบสภาพแวดลอมของเครื่องพิมพ
สภาพแวดลอมที่มค
ี วามชืน
้ และอุณหภูมิต่ํา
อาจทําใหเกิดปญหาคุณภาพการพิมพนี้
(uu คูมือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ)
 ตรวจสอบวาการตัง คาชนิดสือ
 ในไดรเวอรตรงกับชนิดกระดาษทีค
 ณ
ุ กํา
ลังใชงาน (ดู กระดาษและสื่อสิ่งพิมพอื่นๆ ที่ใชรวมกับเครื่องพิมพได
uu หนา 34)
 ตรวจสอบวาคันโยกสีเทาทัง สองคันดานในฝาครอบดานหลังอยูใ นตําแ
หนงยกขึน
้ (1) โดยยกคันโยกขึ้นจนสุด

ภาพซอน

1

 ใสชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม
(ดู การเปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) uu หนา 87)
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ตัวอยางคุณภาพการพิมพไมไดมาตรฐาน

คําแนะนํา
 ตรวจสอบวาคันโยกสีเทาทัง สองคันดานในฝาครอบดานหลังอยูใ นตําแ
หนงยกขึน
้ (1) โดยยกคันโยกขึ้นจนสุด

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

1

การแกไขตําแหนง

 ตรวจสอบวาการตัง คาชนิดสือ
 ในไดรเวอรตรงกับชนิดกระดาษทีค
 ณ
ุ กํา
ลังใชงาน (ดู กระดาษและสื่อสิ่งพิมพอื่นๆ ที่ใชรวมกับเครื่องพิมพได
uu หนา 34)
 เลือกโหมด การปรับปรุงการเกาะติดของผงหมึก
ในไดรเวอรเครื่องพิมพ (uu คูมือซอฟตแวร
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช)
หากตัวเลือกนี้ไมชวยปรับปรุงใหดีขึ้นในระดับที่เพียงพอ
เปลี่ยนการตั้งคาไดรเวอรเครื่องพิมพใน ชนิดกระดาษ
ไปที่การตั้งคากระดาษชนิดหนา ถาคุณพิมพซองจดหมาย เลือก
ซองชนิดหนา ในการตั้งคาชนิดสื่อ
 เลือกโหมด ลดการมวนของกระดาษ ในไดรเวอรเครือ
่ งพิมพ
(uu คูม
 อ
ื ซอฟตแวร และคูม
 อ
ื เน็ทเวิรค
 สําหรับผูใ ช)
ถาปญหาไมไดรบ
ั การแกไข เลือก กระดาษธรรมดา
ในการตัง้ คาชนิดสือ
่
ถาคุณพิมพซองจดหมาย เลือก ซองชนิดบาง ในการตัง้ คาชนิดสือ
่

มวนหรือเปนคลื่น

B

 ถาคุณไมไดใชงานเครือ
่ งเปนประจํา
กระดาษอาจอยูใ นถาดใสกระดาษนานเกินไป
พลิกปกกระดาษในถาดใสกระดาษ นอกจากนี้
คลีก
่ ารเรียงกระดาษออกและพลิกกลับกระดาษ 180˚
ในถาดใสกระดาษ
 จัดเก็บกระดาษในทีท
่ ไี่ มสม
ั ผัสกับอุณหภูมส
ิ งู และความชืน
้ สูง
 เปดฝาครอบดานหลัง (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา)
เพือ
่ ใหกระดาษทีพ
่ ม
ิ พออกทางถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา

167

คําแนะนํา
 ตรวจสอบวาคันโยกสําหรับพิมพซองจดหมายภายในฝาครอบดานหลังนัน
 ถูกดึง
ลงมายังตําแหนงซองจดหมายเมือ
่ คุณพิมพซองจดหมาย
(ดู การบรรจุกระดาษในถาดกระดาษอเนกประสงค (ถาด MP)
uu หนา 25)

EFGHIJKLMN

ABCDEFG

ตัวอยางคุณภาพการพิมพไมไดมาตรฐาน

หมายเหตุ
เมือ
่ คุณดําเนินการพิมพจนเสร็จสิน
้ เปดฝาครอบดานหลัง
และตัง้ คาใหมใหตาํ แหนงคันโยกสีเทาทัง้ สองกลับสูต
 าํ แหนงเดิม (1)
โดยยกคันโยกขึน
้ จนสุด

1

รอยยับบนซองจดหมาย

 ถามีรอยพับเกิดขึน
้ ทีค
่ น
ั โยกสําหรับพิมพซองจดหมายในตําแหนงซองจดหมาย
ใหพม
ิ พโดยเปดฝาครอบดานหลังและใสซองจดหมายทีละซองจากถาด MP
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ขอมูลเครื่องพิมพ

B

การตรวจสอบหมายเลขของตัวเครือ
 ง

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

กด Machine Info. (ขอมูลเครื่องพิมพ)

g

กด

1 Machine Reset (ตั้งคาเครื่องใหม)
คุณสามารถตั้งคาใหมใหกับเครื่องบางสวนใหก
ลับเปนคาที่ตั้งจากโรงงาน
การตั้งคาที่จะไมสามารถตั้งใหมได ไดแก
รหัสประจําเครื่อง, สมุดที่อยู, รายงาน,
ล็อคการตั้งคา, Secure Function Lock
และการตั้งคาเครือขาย
2 Network (เครือขาย)

ปดนิว้ ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Machine Info. (ขอมูลเครื่องพิมพ)

d
e
f

B

ฟงกชั่นตั้งคาใหมมีดังตอไปนี้:
B

คุณสามารถดูหมายเลขของตัวเครือ
่ งพิมพบนจอสัมผัส

a

การดําเนินการเพือ
่ ตั้งคาใหม

กด Serial No. (หมายเลขของตัวเครื่อง)
จอสัมผัสจะแสดงหมายเลขของตัวเครื่อง

คุณสามารถตั้งคาใหมใหกับเซิรฟเวอรการพิมพ
ภายในใหกลับไปเปนการตั้งคาโรงงาน
โดยตั้งคาเฉพาะขอมูลเครือขาย (เชน รหัสผาน
และเลขที่อยูไอพี)
3 Address Book & Fax
(สมุดที่อยูและโทรสาร)
การดําเนินการนีจ ะตัง คาใหมใหกบ
ั การตัง คาตอไปนี:
 สมุดที่อยู

การตรวจสอบเวอรชน
ั ของเฟรม
 แวร

(ที่อยูและกลุม)

B

คุณสามารถดูเวอรชั่นของเฟรมแวรของเครื่องไดใ
นจอสัมผัส

a

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

d
e

ปดนิว้ ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Machine Info. (ขอมูลเครื่องพิมพ)
กด Machine Info. (ขอมูลเครื่องพิมพ)
กด Firmware Version
(เวอรชั่นของเฟรมแวร)

f

จอสัมผัสจะแสดงเวอรชน
ั ของเฟรม
 แวรของเครือ
 ง

g

กด

 งานโทรสารทีต
 งั โปรแกรมไวในหนวยความจํา
(การชะลอการสงโทรสาร,
การสงแบบยกชุด)
 การตั้งคาขอมูลประจําเครื่อง
(ชื่อและหมายเลข)
 ขอความใบปะหนา
(คําแนะนํา)
 ตัวเลือกโทรสารแบบระยะไกล
(รหัสการเขาถึงระยะไกล
การจัดเก็บโทรสาร การสงตอโทรสาร
การสง PC-FAX และการรับ PC-FAX
(Windows® เทานั้น))

B

 ประวัติการโทร
(สายเรียกเขาและโทรออก)
 รายงาน
(รายงานการตรวจสอบความถูกตองการสง
สัญญาณ/
บันทึกโทรสาร)
 การตั้งคารหัสผานการล็อคการทํางาน
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4 All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)
คุณสามารถตั้งคาใหมใหกับการตั้งคาทั้งหมดข
องเครื่องเพื่อใหกลับไปที่
คาเริ่มตนจากโรงงาน ไดอยางรวดเร็ว
5 Factory Reset
(ตั้งคาใหมเปนคาจากโรงงาน)
การดําเนินการนี้จะตั้งคาใหมใหกับการตั้งคา
ทั้งหมด ของเครื่องใหกลับไปเปน
คาเริ่มตนจากโรงงาน Factory Reset
(ตั้งคาใหมเปนคาจากโรงงาน)
จะใชเวลาดําเนินการนานกวา All
Settings (การตั้งคาทั้งหมด)
Brother
ขอแนะนําใหคุณดําเนินการเชนนี้ในกรณีที่คุณ
นําเครื่องไปทิ้ง

วิธีการตั้งคาใหมใหกับเครื่อง

a

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

d
e

กด Initial Setup (การตั้งคาเบื้องตน)

f
g

กด Reset (ตั้งคาใหม)

หมายเหตุ
ปลดสายอินเตอรเฟสกอนเลือก Network
(เครือขาย), All Settings
(การตั้งคาทั้งหมด) หรือ Factory Reset
(ตั้งคาใหมเปนคาจากโรงงาน)

h

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Initial Setup (การตั้งคาเบื้องตน)

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Reset (ตั้งคาใหม)

ปดนิ้วขึน
้ หรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Machine Reset (ตัง้ คาเครือ
่ งใหม),
Network (เครือขาย), Address Book &
Fax (สมุดทีอ
่ ยูและโทรสาร), All Settings
(การตัง้ คาทัง้ หมด) หรือ Factory Reset
(ตัง้ คาใหมเปนคาจากโรงงาน)
และกดตัวเลือกทีค
่ ุณตองการ
ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:
 ถาตองการตั้งคาใหมการตั้งคา กด Yes
(ใช) และไปยังขั้นตอน i
 ถาตองการออกโดยไมเปลี่ยนแปลง กด
No (ไม) และไปยังขั้นตอน j

i

คุณจะถูกขอให รีบูท เครื่อง
ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:
 เพื่อรีบูทเครื่อง กด Yes (ใช) เปนเวลา 2
วินาที เครื่องจะเริ่มการรีบูท
 ถาตองการออกโดยไมรีบูทเครื่อง กด No
(ไม) ไปยังขั้นตอน j

หมายเหตุ
ถาคุณไมรีบูทเครื่องของคุณ
การตั้งคาใหมจะไมเสร็จสมบูรณและการตั้งคา
ของคุณจะยังคงไมเปลี่ยนแปลง

j

กด

หมายเหตุ
คุณสามารถตั้งคาใหมใหกับการตั้งคาเครือขาย
โดยกด

, All Settings

(การตั้งคาทั้งหมด), Network (เครือขาย),
Network Reset (ตั้งคาใหมใหเครือขาย)
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การใชงานตารางการตัง้ คา

C

C

กดปุมบนจอสัมผัสและแผงสัมผัสเพื่อเลือกการตัง
คาและตัวเลือกที่คุณตองการตั้งคา
เมื่อรายการเหลานั้นแสดงบนจอสัมผัส
ดูตารางการตั้งคาและตารางคุณสมบัติแบบเปนขัน
ตอนสําหรับตัวเลือกทั้งหมดที่มีสําหรับการตั้งคาแ
ละคุณสมบัติแตละรายการ
คุณสามารถใชงานตารางนีเ้ พื่อตั้งคาการตั้งคาที่คุ
ณตองการในเครื่องไดอยางรวดเร็ว

C
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ตารางการตั้งคา

C

ตารางการตั้งคาจะชวยใหคุณเขาใจการตั้งคาและตัวเลือกของเมนูที่พบไดในโปรแกรมของเครื่อง
คาที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู

(Settings (การตั้งคา))
ระดับ 1

(Date & Time
(วันที่และเวลา))

C

ระดับ 2

ระดับ 3

ตัวเลือก

คําอธิบาย

Date (วันที่)

—

—

Time (เวลา)

—

—

เพิ่มวันที่และเวลาบนจอ
สัมผัส
และที่สวนหัวโทรสารที่
คุณสง

Clock Change
(เปลี่ยนนาฬิกา)

—

To Summer Time
(เปนเวลาฤดูรอน)

เปลี่ยนการปรับเวลาตาม
แสงอาทิตยดวยตนเอง

ดูที่หนา
20

ดูที่

To Winter Time
(เปนเวลาฤดูหนาว)
Time Zone
(เขตเวลา)

—

UTCXXX:XX

ดูที่ ผงหมึก (โทนเนอร) uu หนา 220

ตั้งคาเขตเวลาสําหรับปร
ะเทศของคุณ
เขาถึงเมนู Toner
(ผงหมึก (โทนเนอร))

220

(Toner (ผงหมึก
(โทนเนอร))
Wired LAN (LAN
แบบใชสาย)

ดูที่ Wired LAN (LAN แบบใชสาย)
uu หนา 186

เขาถึงเมนูการตั้งคา
LAN แบบใชสาย

186

WLAN

ดูที่ WLAN uu หนา 188

เขาถึงเมนูการตั้งคา
WLAN

188

Fax Preview
(การเรียกดูตัวอยางโ
ทรสาร)

—

—

ดูโทรสารที่คุณไดรับบน
จอสัมผัส

50

Wi-Fi Direct

ดูที่ Wi-Fi Direct uu หนา 191

เขาถึงเมนูการตั้งคา
Wi-Fi Direct

191

Network
(เครือขาย)

On (เปด)
Off (ปด)*

คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช
คาที่ตงั้ จากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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ตารางการตั้งคาและคุณสมบัติ

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ตัวเลือก

คําอธิบาย

Tray Setting
(การตั้งคาถาด)

Paper Type
(ชนิดของกระดาษ)

MP Tray (ถาด MP)

Thin (ชนิดบาง)

ตั้งคาประเภทกระดาษใ
นถาดใสกระดาษ

Plain Paper
(กระดาษธรรมดา)*

ดูที่หนา
31

Thick (ชนิดหนา)
Thicker
(ชนิดหนาพิเศษ)
Recycled Paper
(กระดาษรีไซเคิล)
Bond Paper
(กระดาษปอนด)
Label (ฉลาก)
Envelope
(ซองจดหมาย)
Env. Thin (ซอง
ชนิดบาง)
Env. Thick (ซอง
ชนิดหนา)
Glossy Paper
(กระดาษเคลือบมัน)
Tray #1 (ถาดที่ #1)

Thin (ชนิดบาง)
Plain Paper
(กระดาษธรรมดา)*
Recycled Paper
(กระดาษรีไซเคิล)

Tray #2 (ถาดที่ #2)

Thin (ชนิดบาง)

(เมนูนจ
ี้ ะปรากฏขึน
้ เฉพ
าะเมื่อคุณติดตั้งถาดที่
2 เทานัน
้ )

Plain Paper
(กระดาษธรรมดา)*
Recycled Paper
(กระดาษรีไซเคิล)

คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช
คาที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู

C

173

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ตัวเลือก

คําอธิบาย

Tray Setting
(การตั้งคาถาด)

Paper Size
(ขนาดกระดาษ)

MP Tray (ถาด MP)

A4*

ตั้งคาขนาดกระดาษในถ
าดใสกระดาษ

31

ตั้งคาขนาดกระดาษในถ
าดใสกระดาษ

31

ตั้งคาขนาดกระดาษในถ
าดใสกระดาษ

31

Letter

(ตอ)

ดูที่หนา

B5(JIS)
B5(ISO)
A5
A5(Long Edge)
(A5(ตามขอบดานยาว))
A6
Executive
Legal
Folio
3"x5"
Com-10
Monarch
C5
DL
Tray #1 (ถาดที่ #1)

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

Tray #2 (ถาดที่ #2)

A4*

(เมนูนจ
ี้ ะปรากฏขึน
้ เฉพ
าะเมื่อคุณติดตั้งถาดที่
2 เทานัน
้ )

Letter
B5(JIS)
A5
Executive
Legal
Folio

Check Size
(ตรวจสอบขนาด)

—

On (เปด)*
Off (ปด)

เลือกวาจะแสดงขอควา
มเพื่อตรวจสอบวาขนาด
กระดาษในเครื่องตรงกัน
และมีการตั้งคา Paper
Size (ขนาดกระดาษ)
ของเครื่องหรือไม

คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช
คาที่ตงั้ จากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ตัวเลือก

คําอธิบาย

Tray Setting
(การตั้งคาถาด)

Tray Use: Copy
(การใชถาด: สําเนา)

—

Tray#1 Only
(ถาดที#
่ 1 เทานั้น)

เลือกถาดที่จะใชสําหรับ
โหมดสําเนา โทรสาร
หรือพิมพ

(ตอ)

Tray#2 Only
(ถาดที#
่ 2 เทานั้น)

ดูที่หนา
32

MP Only (MP เทานัน)
MP>T1>T2 *
MP>T2>T1
T1>T2>MP
T2>T1>MP
(Tray#2 Only (ถาด#2
เทานัน
 ) และ T2
จะปรากฏขึน
 เฉพาะเมือ มีก
ารติดตัง ถาดที 2 เทานัน
 )
Tray Use: Fax
(การใชถาด: โทรสาร)

—

32

Tray#1 Only
(ถาดที่#1 เทานั้น)
Tray#2 Only
(ถาดที่#2 เทานั้น)
MP Only (MP เทานัน)
MP>T1>T2
MP>T2>T1
T1>T2>MP *
T2>T1>MP
(Tray#2 Only (ถาด#2
เทานัน
 ) และ T2
จะปรากฏขึน
 เฉพาะเมือ มีก
ารติดตัง ถาดที 2 เทานัน
 )

Tray Use: Print
(การใชถาด: พิมพ)

—

33

Tray#1 Only
(ถาดที#
่ 1 เทานั้น)
Tray#2 Only
(ถาดที#
่ 2 เทานั้น)
MP Only (MP เทานัน)
MP>T1>T2 *
MP>T2>T1
T1>T2>MP
T2>T1>MP
(Tray#2 Only (ถาด#2
เทานัน
 ) และ T2
จะปรากฏขึน
 เฉพาะเมือ มีก
ารติดตัง ถาดที 2 เทานัน
 )

All Settings
(การตั้งคาทั้งหมด)

ดูที่ All Settings (การตั้งคาทั้งหมด) uu หนา 176

C
เลือกการตั้งคาพื้นฐานข
องคุณ

176

คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช
คาที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

C

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ตัวเลือก

คําอธิบาย

General Setup
(การตัง คาทัว ไป)

Tray Setting
(การตัง้ คาถาด)

Paper Type
(ชนิดของกระดาษ)

MP Tray
(ถาด MP)

Thin (ชนิดบาง)

ตั้งคาประเภทกระดาษใ
นถาดใสกระดาษ

Plain Paper
(กระดาษธรรมดา)*
Thick (ชนิดหนา)
Thicker
(ชนิดหนาพิเศษ)
Recycled Paper
(กระดาษรีไซเคิล)
Bond Paper
(กระดาษปอนด)
Label (ฉลาก)
Envelope
(ซองจดหมาย)
Env. Thin
(ซอง ชนิดบาง)
Env. Thick
(ซอง ชนิดหนา)
Glossy Paper
(กระดาษเคลือบมัน)

Tray #1
(ถาดที่ #1)

Thin (ชนิดบาง)
Plain Paper
(กระดาษธรรมดา)*
Recycled Paper
(กระดาษรีไซเคิล)

Tray #2
(ถาดที่ #2)

Thin (ชนิดบาง)
Plain Paper
(กระดาษธรรมดา)*
Recycled Paper
(กระดาษรีไซเคิล)

คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช
คาที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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ดูที่หนา
31

ตารางการตั้งคาและคุณสมบัติ

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ตัวเลือก

คําอธิบาย

General Setup
(การตัง คาทัว ไป)

Tray Setting
(การตัง้ คาถาด)

Paper Size
(ขนาดกระดาษ)

MP Tray
(ถาด MP)

A4*

ตั้งคาขนาดกระดาษใน
ถาดใสกระดาษ

31

(ตอ)

(ตอ)

เลือกวาจะแสดงขอควา
มเพื่อตรวจสอบวาขนาด
กระดาษในเครื่องตรงกั
นและมีการตั้งคา
Paper Size
(ขนาดกระดาษ)
ของเครื่องหรือไม

31

Letter

ดูที่หนา

B5(JIS)
B5(ISO)
A5
A5(Long Edge)
(A5(ตามขอบดานยาว))
A6
Executive
Legal
Folio
3"x5"
Com-10
Monarch
C5
DL
Tray #1
(ถาดที่ #1)

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

Tray #2
(ถาดที่ #2)

A4*
Letter
B5(JIS)
A5
Executive
Legal
Folio

Check Size
(ตรวจสอบขนาด)

—

On (เปด)*
Off (ปด)

C

คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช
คาที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ตัวเลือก

คําอธิบาย

General Setup
(การตัง คาทัว ไป)

Tray Setting
(การตัง้ คาถาด)

Tray Use: Copy
(การใชถาด: สําเนา)

—

Tray#1 Only
(ถาดที่#1 เทานั้น)

(ตอ)

(ตอ)

เลือกถาดที่จะใชสําหรับ
โหมดสําเนา โทรสาร
หรือพิมพ

Tray#2 Only
(ถาดที่#2 เทานั้น)

ดูที่หนา
32

MP Only
(MP เทานั้น)
MP>T1>T2 *
MP>T2>T1
T1>T2>MP
T2>T1>MP
(Tray#2 Only
(ถาด#2 เทานัน
้ )
และ T2
จะปรากฏขึน
้ เฉพาะเ
มือ
่ มีการติดตัง้ ถาดที่
2 เทานัน
้ )
Tray Use: Fax
(การใชถาด: โทรสาร)

—

Tray#1 Only
(ถาดที่#1 เทานั้น)

32

Tray#2 Only
(ถาดที่#2 เทานั้น)
MP Only
(MP เทานั้น)
MP>T1>T2
MP>T2>T1
T1>T2>MP *
T2>T1>MP
(Tray#2 Only
(ถาด#2 เทานัน
้ )
และ T2
จะปรากฏขึน
้ เฉพาะเ
มือ
่ มีการติดตัง้ ถาดที่
2 เทานัน
้ )
Tray Use: Print
(การใชถาด: พิมพ)

—

Tray#1 Only
(ถาดที่#1 เทานั้น)
Tray#2 Only
(ถาดที่#2 เทานั้น)
MP Only
(MP เทานั้น)
MP>T1>T2 *
MP>T2>T1
T1>T2>MP
T2>T1>MP
(Tray#2 Only
(ถาด#2 เทานัน
้ )
และ T2
จะปรากฏขึน
้ เฉพาะเ
มือ
่ มีการติดตัง้ ถาดที่
2 เทานัน
้ )

คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช
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ตารางการตั้งคาและคุณสมบัติ

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ตัวเลือก

คําอธิบาย

General Setup
(การตัง คาทัว ไป)

Volume
(ระดับความดัง)

Ring
(เสียงเรียกเขา)

—

Off (ปด)

ปรับระดับความดังของเ
สียงเรียกเขา

21

ปรับระดับความดังของเ
สียงเตือน

22

ปรับระดับความดังของเ
สียงลําโพง

22

Low (เบา)

(ตอ)

ดูที่หนา

Med (ปานกลาง)*
High (ดัง)
Beep
(เสียงปป)

—

Off (ปด)
Low (เบา)*
Med (ปานกลาง)
High (ดัง)

Speaker
(ลําโพง)

—

Off (ปด)
Low (เบา)
Med (ปานกลาง)*
High (ดัง)

LCD Settings
(การตัง้ คา LCD)

Backlight
(แบคไลท)

—

Dim Timer
(ตัวตัง้ เวลาหรีไ่ ฟ)

—

Light (สวาง)*
Med (ปานกลาง)

ปรับความสวางของแบ
คไลทจอสัมผัส

ดูที่

Dark (มืด)
Off (ปด)*
10Secs (10 วินาที)
20Secs (20 วินาที)

ตั้งคาวาจะใหแบคไลท
ของจอสัมผัสติดสวางน
านเทาไรหลังจากกดปุม
ครั้งสุดทาย

30Secs (30 วินาที)
Button
Settings
(การตั้งคาปุม
 )

Home Button
Settings
(การตัง้ คาปุม
 หน
าหลัก)

—

Home
(หนาหลัก)*

ตั้งคาหนาจอที่จะแสดง
เมื่อคุณกดปุมหนาหลัก

More1

(

12

) บนแผงสัมผัส

More2
Ecology
(สิ่งแวดลอม)

Toner Save
(ประหยัดผงหมึก
(โทนเนอร))

—

On (เปด)
Off (ปด)*

เพิ่มจํานวนหนาที่สามา
รถทําการพิมพไดจากต
ลับผงหมึก (โทนเนอร)

ดูที่

ถาเครื่องของคุณถูกตั้ง
คาเปน Toner Save
(ประหยัดผงหมึก
(โทนเนอร)) On (เปด)
คุณจะไมสามารถตั้งคา
Quiet Mode
(โหมดเงียบ) เปน On
(เปด)
Sleep Time
(เวลาพัก)

—

ชวงตัวเลือกแตกตาง
กันตามรุน


ประหยัดพลังงาน

3 Mins (3 นาที)*

C
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ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ตัวเลือก

คําอธิบาย

ดูที่หนา

General Setup
(การตัง คาทัว ไป)

Ecology
(สิ่งแวดลอม)

Quiet Mode
(โหมดเงียบ)

—

On (เปด)

ลดเสียงพิมพ

ดูที่

(ตอ)

(ตอ)

Off (ปด)*

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

Set Password
(ตัง้ คารหัสผาน)

—

Verify:
(ตรวจสอบ:)

Lock
OffOn
(ปดเปดล็อค)

—

—

หยุดผูใชที่ไมไดรับอนุ
ญาตจากการเปลี่ยนการ
ตั้งคาของเครื่อง

Edit Shortcut
Name
(แกไขชือ
 ทางลัด)

—

—

เปลี่ยนชื่อทางลัด

19

Delete (ลบ)

—

—

ลบทางลัด

19

Setting Lock
(ล็อคการตัง้ คา)

Shortcut
Settings
(การตัง คาทางลัด)

(เลือกปุม
 ทางลัด)

คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช
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ตารางการตั้งคาและคุณสมบัติ

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ตัวเลือก

คําอธิบาย

Fax (โทรสาร)

Setup
Receive
(ตั้งคาการรับ)

Receive
Mode
(โหมดการรับ)

—

Fax (โทรสาร)*

เลือกโหมดการรับของตั
วเครื่องที่ตรงตามความ
ตองการของคุณที่สุด

45

ตั้งคาจํานวนครั้งเสียงเรี
ยกเขากอนเครื่องรับสา
ยในโหมดโทรสาร
หรือโหมดโทรสาร/โทร
ศัพท

48

ตัง้ คาระยะเวลา
เสียงเรียกทีด
่ งั ติดกันแบบส
องครัง้
ในโหมดโทรสาร/โทรศัพท

48

ดูโทรสารที่คุณไดรับบน
จอสัมผัส

50

รับขอความโทรสารอัตโ
นมัติเมื่อคุณตอบรับสาย
โทรเขา
และไดยินเสียงโทรสาร

49

อนุญาตใหคณ
ุ รับสายทัง้ ห
มดจากโทรศัพทสายตอหรื
อโทรศัพทภายนอก
และใชรหัสเพือ
่ เปดหรือป
ดเครื่อง
คุณสามารถปรับรหัสเหลา
นี้ใหเปนสวนตัว

59

Fax/Tel
(โทรสาร/โทรศัพท)

ดูที่หนา

External TAD
(อุปกรณตอบรับโท
รศัพทภายนอก
(TAD))
Manual
(ดวยตนเอง)
Ring Delay
(การชะลอการเรี
ยกสาย)

—

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

—

Fax Preview
(การเรียกดูตัวอ
ยางโทรสาร)

—

Fax Detect
(การตรวจจับโท
รสาร)

—

Remote Codes
(รหัสระยะไกล)

—

(0 - 10)
2*

20Secs (วินาที)
30Secs (วินาที)*
40Secs (วินาที)
70Secs (วินาที)
On (เปด)
Off (ปด)*
On (เปด)*
Off (ปด)

Remote Codes
(รหัสระยะไกล)
(ตัวเลือก)
On (เปด)
Off (ปด)*
Act.Code
(รหัสการเริ่มทํางาน)
(l51)
Deact.Code
(รหัสการปดใชงาน)
(#51)

Auto
Reduction
(การยออัตโนมัต)ิ

—

On (เปด)*

ยอขนาดโทรสารเขา

ดูที่

Off (ปด)

C

คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช
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ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ตัวเลือก

คําอธิบาย

Fax (โทรสาร)

Setup
Receive
(ตั้งคาการรับ)

PC Fax
Receive
(การรับ PC Fax)

—

On (เปด)

ตั้งคาเครื่องเพื่อสงโทร
สารไปยังคอมพิวเตอรข
องคุณ

(ตอ)

(ตอ)

Memory
Receive
(การรับขอมูลห
นวยความจํา)

Off (ปด)*
(Backup Print
(งานพิมพสาํ รอง))

On (เปด)

—

Off (ปด)*

Off (ปด)*

Fax Forward
(สงตอโทรสาร)
Fax Storage
(การจัดเก็บโทรสาร)

Setup Send
(ตั้งคาการสง)

Fax Rx Stamp
(ประทับตรารับโท
รสาร)

—

On (เปด)*

2-sided
(2 ดาน)

—

Batch TX
(การสงแบบยกชุด)

—

Coverpage
Setting
(การตัง คาหนาปก)

Print Sample
(ตัวอยางงานพิมพ)

—

พิมพตัวอยางใบปะหนา
โทรสาร
คุณสามารถใสขอมูลแล
ะนําไปสงโทรสารพรอม
กับเอกสารของคุณได

Coverpage
Message
(ขอความหนาปก)

—

ตั้งคาขอคิดเห็นสวนตัว
ของคุณสําหรับหนาปก
โทรสาร

Auto Redial
(การหมุนทวนห
มายเลขโทรซ้ํา
อัตโนมัติ)

—

On (เปด)*

หมุนทวนหมายเลขซ้ําสู
งสุดสามครั้งหลังครบห
านาที

Destination
(ปลายทาง)

—

On (เปด)
Off (ปด)*
On (เปด)
Off (ปด)*

Off (ปด)
Display (แสดง)*
Hidden (ซอน)

คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช
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ตัง้ คาเครื่องใหสง ตอขอค
วามโทรสาร
เพือ
่ จัดเก็บโทรสารรับเขา
ในหนวยความจํา
(เพือ
่ ใหคณ
ุ เรียกดูขณะอ
ยูหางจากเครื่องของคุณ)

On (เปด)

Off (ปด)

53

ถาคุณเลือก On (เปด)
คุณสามารถเปดงานพิม
พสํารองในคุณลักษณะ
ความปลอดภัย

(Backup Print
(งานพิมพสาํ รอง))

Off (ปด)*

ดูทห
ี่ นา

ดูที่

ถาคุณเลือก Fax
Forward
(สงตอโทรสาร)
คุณสามารถเปดงานพิม
พสํารองในคุณลักษณะ
ความปลอดภัย
พิมพเวลาและวันที่ที่ได
รับที่ดานบนของโทรสา
รรับเขา
พิมพโทรสารรับเขาบน
กระดาษทั้งสองดาน
รวมโทรสารที่ชะลอที่ส
งออกไปยังหมายเลขโ
ทรสารเดียวกันพรอมกัน
ในการสงหนึ่งครั้ง

ตัง้ คาเครือ
่ งเพือ
่ แสดงขอมู
ลปลายทางบนจอสัมผัสใน
ระหวางการสงโทรสาร

61

ดูที่

ตารางการตั้งคาและคุณสมบัติ

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ตัวเลือก

คําอธิบาย

Fax (โทรสาร)

Report
Setting
(การตัง้ คารายงาน)

Transmission
(การสงสัญญาณ)

—

On (เปด)

เลือกตั้งคาการติดตั้งเริ่
มตนสําหรับรายงานการ
ตรวจสอบความถูกตอง
การสงสัญญาณ

(ตอ)

On+Image
(เปด+ภาพ)

ดูที่หนา
43

Off (ปด)*
Off+Image
(ปด+ภาพ)
No Report
(ไมรายงาน)
Journal
Period
(ชวงเวลาบันทึก)

Journal
Period
(ชวงเวลาบันทึก)

Off (ปด)
Every 50 Faxes
(ทุก 50 โทรสาร)*
Every 6 Hours
(ทุก 6 ชั่วโมง)
Every 12 Hours
(ทุก 12 ชัว่ โมง)
Every 24 Hours
(ทุก 24 ชัว่ โมง)
Every 2 Days
(ทุก 2 วัน)
Every 7 Days
(ทุก 7 วัน)

Time (เวลา)

—

Day (วัน)

Every Monday
(ทุกวันจันทร)*

ตั้งคาชวงสําหรับการพิม
พบันทึกโทรสารโดยอัต
โนมัติ

ดูที่

ถาคุณเลือกรายการอื่น
นอกจาก Off (ปด)
หรือ Every 50
Faxes (ทุก 50
โทรสาร)
คุณสามารถตั้งเวลาสําห
รับตัวเลือกนี้ได
ถาคุณเลือก Every 7
Days (ทุก 7 วัน)
คุณยังสามารถตั้งวันขอ
งสัปดาหไดดวย

Every Tuesday
(ทุกวันอังคาร)
Every Wednesday
(ทุกวันพุธ)
Every Thursday
(ทุกวันพฤหัสบดี)
Every Friday
(ทุกวันศุกร)
Every Saturday
(ทุกวันเสาร)
Every Sunday
(ทุกวันอาทิตย)
Print
Document
(พิมพเอกสาร)

—

—

—

พิมพโทรสารขาเขาที่จั
ดเก็บในหนวยความจํา

Remote Access
(การเขาถึงระยะไกล)

—

—

---l

ตัง้ คารหัสของคุณสําหรับ
การเรียกดูจากระยะไกล

C

คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช
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ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ตัวเลือก

คําอธิบาย

ดูทห
ี่ นา

Fax (โทรสาร)

Dial
Restriction
(การจํากัดการโทร)

Dial Pad
(แปนกดหมายเลข)

—

Enter # Twice
(ใส # สองครั้ง)

ตัง้ คาเครื่องเพื่อจํากัด
การเรียกสาย
เมือ
่ ใชแปนกดหมายเลข

ดูที่

(ตอ)

On (เปด)
Off (ปด)*
Address
Book
(สมุดที่อยู)

—

Shortcuts
(ทางลัด)

—

Enter # Twice
(ใส # สองครั้ง)
On (เปด)

ตั้งคาเครื่องเพื่อจํากัด
การเรียกสาย
เมื่อใชงานสมุดที่อยู

Off (ปด)*
Enter # Twice
(ใส # สองครั้ง)
On (เปด)

ตั้งคาเครื่องเพื่อจํากัด
การเรียกสาย
เมื่อใชงานทางลัด

Off (ปด)*
LDAP Server
(เซิรฟเวอร
LDAP)

—

Remaining
Jobs
(งานที่เหลือ)

—

—

—

ตรวจสอบวางานที่ตั้งเว
ลาไวงานใดที่อยูในหนว
ยความจํา
และยกเลิกงานที่เลือก

Miscellaneous
(เบ็ดเตล็ด)

Distinctive
(แตกตาง)

—

On (เปด)

ใชบริการเสียงเรียกที่แต
กตางของบริษัททีใ่ หบริ
การทางดานโทรศัพท
ใหคุณใชหมายเลขโทรอ
อกดวยเสียงและหมายเล
ขเครื่องโทรสารในสายโ
ทรศัพทสายเดียว

Enter # Twice
(ใส # สองครั้ง)
On (เปด)

ตั้งคาเครื่องเพื่อจํากัด
การโทร
ของหมายเลขเซิรฟเวอร
LDAP

Off (ปด)*

Off (ปด)*

คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช
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55

ตารางการตั้งคาและคุณสมบัติ

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ตัวเลือก

คําอธิบาย

ดูที่หนา

Printer
(เครื่องพิมพ)

Emulation
(การเลียนแบบ)

—

—

Auto (อัตโนมัติ)*

เลือกโหมดการเลียนแบบ

ดูที่

HP LaserJet
BR-Script 3

Print Options
(ตัวเลือกการพิมพ)

2-sided
(2 ดาน)

Internal Font
(แบบอักษรภายใน)

—

HP LaserJet

Test Print
(การทดสอบพิมพ)

—

—

พิมพหนาทดสอบ

—

—

Off (ปด)*

เปดการใชงานหรือปดการใชง
านการพิมพ 2 ดาน
และเลือกดานยาวหรือดานสัน

BR-Script 3

Long Edge
(ตามขอบดานยาว)

พิมพรายการแบบอักษร
ภายในของเครื่อง

Short Edge
(ตามขอบดานสั้น)
Auto
Continue
(ทําตอโดยอัตโ
นมัติ)

—

Output Colour
(สีเอาทพต
ุ )

—

—

On (เปด)*
Off (ปด)

—

Auto
(อัตโนมัติ)*
Colour (สี)
Black and
White (ขาวดํา)

Reset
Printer
(ตั้งคาใหมใหเค
รื่องพิมพ)

—

Colour
Correction
(การแกไขสี)

Calibration
(การปรับแตงคา
ของสี)

—

Yes (ใช)
No (ไม)

Calibrate
(ปรับแตงคาของสี)

Yes (ใช)

Reset
(ตั้งคาใหม)

Yes (ใช)

Registration
(การลงทะเบียน)

—

Yes (ใช)

Auto
Correction
(การแกไขอัตโ
นมัติ)

—

On (เปด)*

เลือกการตั้งคานี้ถาคุณต
องการใหเครื่องลางขอผิ
ดพลาดขนาดกระดาษ
และใชกระดาษที่อยูในถ
าดใสกระดาษ
เลือกสี
หรือขาวดําสําหรับเอกสาร
ทีพ
่ ม
ิ พ ถาคุณเลือก Auto
(อัตโนมัต)ิ
เครือ
่ งจะเลือกตัวเลือกทีเ่
หมาะสมสําหรับเอกสาร
(สี หรือขาวดํา)
เรียกคืนการตั้งคาเครื่อง
พิมพใหเปนคาเริ่มตนจา
กโรงงาน
ปรับความเขมของสี
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No (ไม)
No (ไม)

No (ไม)
Off (ปด)

คืนคาการปรับแตงคาข
องสีใหเปนคาเริ่มตนจา
กโรงงาน
ปรับตําแหนงพิมพของ
แตละสี

123

เลือกวาจะทําการปรับแ
ตงคาและลงทะเบียนสี
หรือไม

123

คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

C

คาที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ตัวเลือก

คําอธิบาย

Network
(เครือขาย)

Wired LAN
(LAN
แบบใชสาย)

TCP/IP

BOOT Method
(วิธกี ารบูต
 เครือ
่ ง)

—

Auto
(อัตโนมัติ)*

เลือกวิธีการบูตเครื่อง
ที่ตรงตามความตองก
ารของคุณที่สุด

Static
RARP
BOOTP
DHCP
(IP Boot
Tries
(ความพยายา
มบูตไอพี))

3*
[00000-32767]

IP Address
(เลขทีอ
่ ยูไอพี)

—

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

ปอนเลขที่อยูไอพี

Subnet Mask

—

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

ปอน Subnet mask

Gateway
(เกตเวย)

—

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

ปอนที่อยูเกตเวย

Node Name
(ชื่อโหนด)

—

BRNXXXXXXXXXXXX

ปอนชื่อโหนด (สูงสุด
32 ตัวอักษร)

WINS
Configuration
(การกําหนดคา
WINS)

—

Auto
(อัตโนมัติ)*

เลือกโหมดการกําหนดคา
WINS

WINS Server
(เซิรฟ
 เวอร WINS)

Primary
(หลัก)

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

Secondary
(รอง)

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

Static

คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช
เยี่ยมชม Brother Solutions Center เพื่อดาวนโหลด คูมือการเชือมตอกับเว็บไซต ที่
http://solutions.brother.com/
คาที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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ระบุจํานวนครั้งที่เครื่อ
งพยายามติดตอเลขที่
อยูไอพี เมือ
่ ตั้งคา
BOOT Method
(วิธีการบูต)
เปนการตั้งคาใดๆ
ยกเวน Static

ระบุเลขที่อยูไอพีของ
เซิรฟเวอร WINS
หลักหรือรอง

ตารางการตั้งคาและคุณสมบัติ

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ตัวเลือก

คําอธิบาย

Network
(เครือขาย)

Wired LAN
(LAN
แบบใชสาย)

TCP/IP

DNS Server
(เซิรฟเวอร
DNS)

Primary
(หลัก)

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

ระบุเลขที่อยูไอพี
ของเซิรฟเวอร DNS
หลักหรือรอง

Secondary
(รอง)

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

—

On (เปด)*

(ตอ)

(ตอ)

(ตอ)

APIPA

Off (ปด)
IPv6

—

On (เปด)
Off (ปด)*

Ethernet
(อีเทอรเน็ต)

—

—

Auto (อัตโนมัติ)*
100B-FD

จัดสรรเลขทีอ
่ ยูไอพี
จากชวง local address
ทีเ่ ชือ
่ มตอโดยอัตโนมัติ
เปดการใชงานหรือปดการ
ใชงานโพรโตคอล IPv6
ถาคุณตองการใชโพรโตค
อล IPv6 เขาไปที่
http://solutions.
brother.com/
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
เลือกโหมดเชื่อมตอ
Ethernet

100B-HD
10B-FD
10B-HD
Wired Status
(สถานะการตอสาย)

—

—

Active 100B-FD
(100B-FD ทีใ ชงาน)

คุณสามารถดูสถานะก
ารตอสายปจจุบัน

Active 100B-HD
(100B-HD ทีใ ชงาน)
Active 10B-FD
(10B-FD ทีใ ชงาน)
Active 10B-HD
(10B-HD ทีใ ชงาน)
Inactive (ไมใชงาน)
Wired OFF (ปดใชสาย)
MAC Address
(ทีอ
่ ยู MAC)

—

—

—

ดูที่อยู MAC
ของเครื่อง

Set to
Default
(ตัง เปนคาเริม ตน)

—

—

Yes (ใช)

เรียกคืนการตั้งคาเครื
อขายแบบใชสายเปน
การตัง้ คาจากโรงงาน

Wired
Enable
(เปดใชสาย)

—

No (ไม)
—

On (เปด)*
Off (ปด)

เปดการใชงานหรือปดก
ารใชงาน LAN
แบบใชสายดวยตนเอง

คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช
เยี่ยมชม Brother Solutions Center เพื่อดาวนโหลด คูมือการเชือมตอกับเว็บไซต ที่
http://solutions.brother.com/
คาที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู

187

C

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ตัวเลือก

คําอธิบาย

Network
(เครือขาย)

WLAN

TCP/IP

BOOT Method
(วิธกี ารบูต
 เครือ ง)

—

Auto (อัตโนมัติ)*

เลือกวิธีการบูตเครื่อง
ที่ตรงตามความตองก
ารของคุณที่สุด

Static

(ตอ)

RARP
BOOTP
DHCP
(IP Boot
Tries
(ความพยายา
มบูตไอพี))

—

IP Address
(เลขทีอ
่ ยูไอพี)

—

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

ปอนเลขที่อยูไอพี

Subnet Mask

—

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

ปอน Subnet mask

Gateway
(เกตเวย)

—

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

ปอนที่อยูเกตเวย

Node Name
(ชื่อโหนด)

—

BRWXXXXXXXXX
XXX

ปอนชื่อโหนด (สูงสุด
32 ตัวอักษร)

WINS
Configuration
(การกําหนดคา
WINS)

—

Auto
(อัตโนมัติ)*

เลือกโหมดการกําหนดคา
WINS

WINS Server
(เซิรฟ
 เวอร WINS)

Primary
(หลัก)

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

Secondary
(รอง)

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

3*
[00000-32767]

Static

คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช
เยี่ยมชม Brother Solutions Center เพื่อดาวนโหลด คูมือการเชือมตอกับเว็บไซต ที่
http://solutions.brother.com/
คาที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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ระบุจํานวนครั้งที่เครื่อ
งพยายามติดตอเลขที่
อยูไอพี เมือ
่ ตั้งคา
BOOT Method
(วิธีการบูต)
เปนการตั้งคาใดๆ
ยกเวน Static

ระบุเลขที่อยูไอพีของ
เซิรฟเวอร WINS
หลักหรือรอง

ตารางการตั้งคาและคุณสมบัติ

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ตัวเลือก

คําอธิบาย

Network
(เครือขาย)

WLAN

TCP/IP

(ตอ)

(ตอ)

DNS Server
(เซิรฟ
 เวอร DNS)

Primary
(หลัก)

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

ระบุเลขที่อยูไอพี
ของเซิรฟเวอร DNS
หลักหรือรอง

Secondary
(รอง)

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

—

On (เปด)*

(ตอ)

APIPA

Off (ปด)
IPv6

—

On (เปด)
Off (ปด)*

จัดสรรเลขทีอ
่ ยูไ อพี
จากชวง local address
ที่เชือ
่ มตอโดยอัตโนมัติ
เปดการใชงานหรือปด
การใชงานโพรโตคอล
IPv6
ถาคุณตองการใชโพร
โตคอล IPv6 เขาไปที่
http://solutions.
brother.com/
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม

WLAN
Assistant
(ตัวชวย WLAN)

—

—

—

(Windows® เทานั้น)
คุณสามารถกําหนดกา
รตั้งคาเครือขายไรสา
ยโดยใชซด
ี ีรอมของ
Brother

Setup Wizard
(ตัง คาวิซารด)

—

—

—

คุณสามารถตั้งคาเซิร
ฟเวอรการพิมพภายใ
นของคุณ

WPS/AOSS

—

—

—

คุณสามารถกําหนดคา
การตัง้ คาเครือขายแบ
บไรสายไดโดยใชปุม
กดเพียงปุมเดียว

WPS w/ PIN
Code (WPS
ที่มี PIN code)

—

—

—

คุณสามารถกําหนดคา
การตัง้ คาเครือขายแบ
บไรสายไดโดยใช
WPS ที่มี PIN code

คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช
เยี่ยมชม Brother Solutions Center เพื่อดาวนโหลด คูมือการเชือมตอกับเว็บไซต ที่
http://solutions.brother.com/
คาที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ตัวเลือก

คําอธิบาย

Network
(เครือขาย)

WLAN

WLAN Status
(สถานะ WLAN)

Status
(สถานะ)

—

Active(11b)
((11b) ทีใ ชงาน)

คุณสามารถดูสถานะเ
ครือขายแบบไรสายป
จจุบัน

(ตอ)

(ตอ)

Active(11g)
((11g) ทีใ ชงาน)
Active(11n)
((11n) ทีใ ชงาน)
Wired LAN
Active (LAN
แบบใชสายทีใ ชงาน)
WLAN Off
(ปด WLAN)
AOSS Active
(AOSS ทีใ ชงาน)
Connection
Failed
(การเชือ
 มตอลมเหลว)
Signal
(สัญญาณ)

—

Strong (แรง)
Medium (ปานกลาง)

คุณสามารถดูความแร
งของสัญญาณเครือข
ายแบบไรสายปจจุบัน

Weak (ออน)
None (ไมม)ี
SSID

—

—

คุณสามารถดู SSID
ปจจุบัน

Comm. Mode
(โหมด
การสื่อสาร)

—

Ad-hoc

คุณสามารถดูโหมดกา
รสื่อสารปจจุบัน

Infrastructure
(โครงสรางพืน
้ ฐาน)
None (ไมม)ี

MAC Address
(ทีอ
่ ยู MAC)

—

—

—

ดูที่อยู MAC
ของเครื่อง

Set to
Default
(ตัง เปนคาเริม ตน)

—

—

Yes (ใช)

เรียกคืนการตั้งคาเครื
อขายแบบไรสายเปน
การตั้งคาจากโรงงาน

WLAN Enable
(เปดใชงาน
WLAN)

—

No (ไม)
—

On (เปด)
Off (ปด)*

คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช
เยี่ยมชม Brother Solutions Center เพื่อดาวนโหลด คูมือการเชือมตอกับเว็บไซต ที่
http://solutions.brother.com/
คาที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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เปดการใชงานหรือปด
การใชงาน LAN
ไรสายดวยตนเอง

ตารางการตั้งคาและคุณสมบัติ

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ตัวเลือก

คําอธิบาย

Network
(เครือขาย)

Wi-Fi
Direct

Push Button
(ปุม
 กด)

—

—

—

คุณสามารถกําหนดคาเค
รือขาย Wi-Fi Direct
ไดโดยใชวธิ ก
ี ารกดปุม
 เ
พียงปุม
 เดียว

PIN Code

—

—

—

คุณสามารถกําหนดคาเค
รือขาย Wi-Fi Direct
ไดงา ยดายโดยใช WPS
ทีม
่ ี PIN code

Manual
(ดวยตนเอง)

—

—

—

คุณสามารถกําหนดคา
เครือขาย Wi-Fi
Direct ดวยตนเอง

Group Owner
(เจาของกลุม
 )

—

—

On (เปด)

ตั้งคาเครื่องพิมพของ
คุณเปนเจาของกลุม

Device
Information
(ขอมูลอุปกรณ)

Device
Name
(ชื่ออุปกรณ)

—

—

คุณสามารถดูชื่ออุปกร
ณของเครื่องของคุณ

SSID

—

(SSID ของฉัน)

ดู SSID ของเจาของกลุม


(เชื่อมตอกับ SSID
ของคนอื่น)

เมือ
 เครือ
 งพิมพไมไดเชือ

มตอ จอสัมผัสจะแสดง
Not Connected
(ไมเชือ
 มตอ)

(ตอ)

Off (ปด)

Not Connected
(ไมเชื่อมตอ)

Status
Information
(ขอมูลสถานะ)

IP Address
(เลขทีอ
่ ยูไอพี)

—

—

คุณสามารถดูเลขที่อยู
ไอพีปจจุบันจากเครื่อ
งพิมพของคุณ

Status
(สถานะ)

—

G/O Active(**)
(G/O ทีใ ชงาน (**))

คุณสามารถดูสถานะเ
ครือขาย Wi-Fi Direct
ปจจุบัน

Client Active
(Client ทีใ ชงาน)
Not Connected
(ไมเชือ
 มตอ)
Off (ปด)
Wired LAN
Active (LAN
แบบใชสายทีใ ชงาน)
** = จํานวนอุปกรณ
Signal
(สัญญาณ)

—

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

I/F Enable
(เปดใชงาน I/F)

—

—

On (เปด)
Off (ปด)*

คุณสามารถดูความแรงสัญ
ญาณเครือขาย Wi-Fi
Direct ปจจุบน
ั
เมือ
 เครือ
 งพิมพของคุณทํา
หนาทีเ ปนเจาของกลุม

จอสัมผัสจะแสดง
Strong (แรง) เสมอ
เปดการใชงานหรือปด
การใชงานการเชื่อมตอ
Wi-Fi Direct

คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช
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C

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ตัวเลือก

คําอธิบาย

Network
(เครือขาย)

NFC

—

—

—

On (เปด)*

คุณสามารถใชการตรว
จสอบตัวตนผานบัตรโ
ดยแตะบัตร IC
บนเครื่องอาน NFC
บนแผงควบคุม

Off (ปด)

(ตอ)
E-mail/IFAX
(อีเมล/IFAX)

Mail Address
(ทีอ ยูไ ปรษณีย)

—

—

—

ใสที่อยูไปรษณีย
(สูงสุด 60 ตัวอักษร)

(MFC-L8600CDW
รองรับเฉพาะ
หลังจากดาวนโหลด
IFAX แลวเทานัน )

Setup Server
(ตัง คาเซิรฟ
 เวอร)

SMTP

Server
(เซิรฟเวอร)

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

ใสที่อยูเซิรฟเวอร
SMTP หรือชื่อ (สูงสุด
64 ตัวอักษร)

Port (พอรต)

25*

ชื่อ
[1-65535]
Auth. for
SMTP
(อนุญาตสําหรับ
SMTP)

None (ไมมี)*

SSL/TLS

None (ไมมี)*

SMTP-AUTH

SSL
TLS
Verify Cert.
(ตรวจสอบใบรับรอง)
POP3/IMAP4

On (เปด)
Off (ปด)*

Protocol
(โพรโตคอล)

POP3 *

Server
(เซิรฟเวอร)

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

Port (พอรต)

110*

IMAP4

ปอนหมายเลขพอรต
SMTP
เลือกวิธีการรักษาควา
มปลอดภัยสําหรับการ
แจงเตือนทางอีเมล
สงหรือรับอีเมลผานอีเ
มลเซิรฟเวอรที่ตองใช
การสื่อสาร SSL/TLS
ที่ปลอดภัย
ตรวจสอบใบรับรองเซิ
รฟเวอร SMTP
โดยอัตโนมัติ
เลือก POP3 หรือ
IMAP4 เพื่อรับอีเมล
ใสที่อยูเซิรฟเวอร
POP3 หรือ IMAP4
หรือชื่อ (สูงสุด 64
ตัวอักษร)

ชื่อ
[1-65535]
Mailbox
Name
(ชื่อกลองจดห
มาย)

—

ใสชื่อกลองจดหมาย
(สูงสุด 60 ตัวอักษร)

Mailbox
Password
(รหัสกลองจด
หมาย)

—

ใสรหัสผานเพื่อลงชื่อ
เขาใชเซิรฟเวอร
POP3 หรือ IMAP4
(สูงสุด 32 ตัวอักษร)

คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช
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ใสหมายเลขพอรต
POP3 หรือ IMAP4

ตารางการตั้งคาและคุณสมบัติ

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ตัวเลือก

คําอธิบาย

Network
(เครือขาย)

E-mail/IFAX
(อีเมล/IFAX)

POP3/IMAP4

(ตอ)

(MFC-L8600CDW
รองรับเฉพาะ
หลังจากดาวนโหลด
IFAX แลวเทานัน )

Setup
Server
(ตัง คาเซิรฟ
 เวอร)

Select
Folder
(เลือกโฟลเดอร)

Default(Inbox)
((กลองขาเขา)
คาเริ่มตน)*

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

(ตอ)

(ตอ)

Specified (ระบุ)
SSL/TLS

(ตอ)

None (ไมมี)*
SSL
TLS

Verify
Cert.
(ตรวจสอบใบรั
บรอง)
APOP

On (เปด)
Off (ปด)*
On (เปด)
Off (ปด)*

Setup Mail RX
(ตัง คาการรับเมล)

Auto
Polling
(การดึงสัญญา
ณอัตโนมัติ)

On (เปด)*

Poll
Frequency
(ความถีก
 ารดึงสั
ญญาณ)

1Min (1 นาที)

(เมือ
 ตัง คา Auto
Polling
(การดึงสัญญาณ
อัตโนมัต)ิ
เปน On (เปด))

10Mins (10 นาที)*

Header
(สวนหัว)

—

All (ทัง หมด)

Del/Read
Error Mail
(ลบ/อานเมลข
อผิดพลาด)

—

Notification
(การแจงเตือน)

—

Auto
Polling
(การดึงสัญญา
ณอัตโนมัติ)

Off (ปด)

3Mins (3 นาที)

คุณสามารถสงหรือรับอีเ
มลผานอีเมลเซิรฟ
 เวอร
ทีต
่ อ
 งใชการสือ
่ สาร
SSL/TLS ทีป
่ ลอดภัย
ตรวจสอบใบรับรองเซิ
รฟเวอร POP3 หรือ
IMAP4 โดยอัตโนมัติ
เปดการใชงานหรือปด
การใชงาน APOP
ตรวจสอบเซิรฟเวอรเ
พื่อดูวามีขอความใหม
หรือไมโดยอัตโนมัติ
ตั้งคาชวงการตรวจสอ
บขอความใหมบนเซิร
ฟเวอร

5Mins (5 นาที)
30Mins (30 นาที)
60Mins (60 นาที)

Subject+From+To
(หัวขอ+จาก+ถึง)

เลือกเนื้อหาของสวน
หัวจดหมายที่จะพิมพ

None (ไมม)ี *
On (เปด)*
Off (ปด)

On (เปด)

เซิรฟเวอร POP3
จะลบเมลขอผิดพลาด
โดยอัตโนมัติ
เซิรฟเวอร IMAP4
จะลบเมลขอผิดพลาด
โดยอัตโนมัติหลังจาก
ที่คุณอานแลว
รับขอความการแจงเตือน

MDN
Off (ปด)*

C
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ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ตัวเลือก

คําอธิบาย

Network
(เครือขาย)

E-mail/IFAX
(อีเมล/IFAX)

Setup Mail TX
(ตัง คาการสงเมล)

—

(ตอ)

(MFC-L8600CDW
รองรับเฉพาะ
หลังจากดาวนโหลด
IFAX แลวเทานัน )

Sender
Subject
(หัวขอของผูส
 ง )

Internet Fax Job
(งานโทรสารทางอินเ
ทอรเน็ต)*

แสดงหัวขอที่แนบมา
กับขอมูลโทรสารอินเ
ทอรเน็ต

Size Limit
(จํากัดขนาด)

—

On (เปด)

จํากัดขนาดเอกสารอีเมล

Notification
(การแจงเตือน)

—

On (เปด)

Relay
Broadcast
(ถายทอดการกร
ะจายสัญญาณ)

—

Relay Domain
(โดเมนการถายทอด)

—

—

ลงทะเบียนชื่อโดเมน

Relay Report
(รายงานการถายทอด)

—

On (เปด)

พิมพรายงานการกระจาย
สัญญาณแบบถายทอด

Manual
Receive
(การรับดวยตนเอง)

—

—

—

ตรวจสอบเซิรฟเวอร
POP3 หรือ IMAP4
เพื่อดูวามีขอความให
มหรือไมดวยตนเอง

Proxy
Settings
(การตัง คาพร็อกซี)

Proxy
Connection
(การเชื่อมตอพ
ร็อกซี)่

—

On (เปด)

คุณสามารถเปลี่ยนแป
ลงการตั้งคาการเชื่อม
ตอเว็บได

Address
(ที่อยู)

—

—

Port (พอรต)

—

8080*

User Name
(ชื่อผูใช)

—

—

Password
(รหัสผาน)

—

—

—

—

On (เปด)

(ตอ)
Setup Relay
(ตัง คาการถายทอด)

Web
Connect
Settings
(การตั้งคาการ
เชื่อมตอเว็บ)

Fax to Server Fax to
(สงโทรสารไปเซิรฟ เ Server
วอร)
(สงโทรสารไป
เซิรฟเวอร)
(MFC-L8600CDW
Prefix
รองรับเฉพาะ
หลังจากดาวนโหลด (คํานําหนา)
IFAX แลวเทานัน )
Suffix

Off (ปด)*
สงขอความการแจงเตือน

Off (ปด)*
On (เปด)
Off (ปด)*

Off (ปด)*

Off (ปด)*

Off (ปด)*
—

—

—

—

—

—

ถายทอดเอกสารไปยั
งเครื่องโทรสารอื่น

คุณสามารถจัดเก็บที่อ
ยูนําหนา/ตอทายในเ
ครื่อง
และสามารถสงเอกสา
รจากระบบเซิรฟเวอรโ
ทรสาร

(คําตอทาย)

Security
(ความปลอดภัย)

IPsec

—

—

On (เปด)

Network
Reset
(ตั้งคาใหมใหเ
ครือขาย)

—

—

—

Yes (ใช)

Off (ปด)*
No (ไม)

คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช
เยี่ยมชม Brother Solutions Center เพื่อดาวนโหลด คูมือการเชือมตอกับเว็บไซต ที่
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เปดการใชงานหรือปด
การใชงาน Ipsec
เรียกคืนการตั้งคาเครื
อขายทั้งหมดไปที่การ
ตั้งคาจากโรงงาน

ตารางการตั้งคาและคุณสมบัติ

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ตัวเลือก

คําอธิบาย

ดูที่หนา

Print
Reports
(พิมพรายงาน)

XMIT Verify
(ตรวจสอบ XMIT)

View on LCD
(ดูบน LCD)

—

ดูที่

Print Report
(พิมพรายงาน)

—

แสดงและพิมพรายงานการตรวจสอ
บความถูกตองการสงสัญญาณสําห
รับการถายโอนครั้งลาสุดของคุณ

Address Book
(สมุดที่อยู)

—

—

แสดงรายการชื่อและหมายเลขที่จัด
เก็บในสมุดที่อยู

Fax Journal
(บันทึกโทรสาร)

—

—

แสดงรายการขอมูลเกี่ยวกับโทรสา
รรับเขาและสงออก 200
รายการลาสุด
(TX หมายถึง สง
RX หมายถึง รับ)

User Settings
(การตั้งคาผูใช)

—

—

แสดงรายการการตั้งคาของคุณ

Printer
Settings
(การตั้งคาเครื่องพิม
พ)

—

—

แสดงรายการการตั้งคาเครื่องพิมพ

Network
Configuration
(การกําหนดคาเครือ
ขาย)

—

—

แสดงรายการการตั้งคาเครือขายขอ
งคุณ

Drum Dot Print
(การพิมพจุดของชุด
แมแบบสรางภาพ
(ดรัม))

—

—

พิมพใบตรวจสอบจุดของชุดแมแบ
บสรางภาพ (ดรัม)

WLAN Report
(รายงาน WLAN)

—

—

พิมพผลการวิเคราะหการเชื่อมตอ
LAN แบบไรสาย

115

ดูที่

คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช
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ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ตัวเลือก

คําอธิบาย

Machine Info.
(ขอมูลเครือ งพิมพ)

Serial No.
(หมายเลขของตัวเครือ ง)

—

—

ตรวจสอบหมายเลขของตัวเครื่องจ
ากเครื่องพิมพของคุณ

169

Firmware
Version
(เวอรชน
ั่ ของเฟรมแวร)

Main Version
(เวอรชั่นหลัก)

—

ตรวจสอบเวอรชั่นของเฟรมแวรขอ
งเครื่องพิมพของคุณ

169

Sub1 Version
(เวอรชั่น Sub1)

—

Sub2 Version
(เวอรชั่น Sub2)

—

Sub4 Version
(เวอรชั่น Sub4)

—

Page Counter
(ตัวนับหนา)

Total
(จํานวนรวม)
Fax/List
(โทรสาร/รายการ)
Copy (สําเนา)

Colour (สี)
Black and
White (ขาวดํา)

ตรวจสอบจํานวนรวมของหนาสีหรื
อขาวดําที่พิมพโดยเครื่องตลอดอา
ยุการใชงาน

ดูที่หนา

ดูที่

Colour (สี)
Black and
White (ขาวดํา)
Colour (สี)
Black and
White (ขาวดํา)

Print (พิมพ)

Colour (สี)
Black and
White (ขาวดํา)

Parts Life
(อายุการใชงานชิน
้ สวน)

Reset Menu
(เมนูตงั คาใหม)
(ปรากฏขึน
 เฉพาะเมือ ชุด
แมแบบสรางภาพ (ดรัม)
หรือชุดสายพานลําเลียงก
ระดาษมีอายุการใชงานเกิ
นทีก าํ หนด)

Drum
(ชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม))

—

ตรวจสอบอายุการใชงานที่เหลือขอ
งสวนประกอบของเครื่อง

Belt Unit
(ชุดสายพานลําเลี
ยงกระดาษ)

—

Fuser
(ชุดทําความรอน)

—

Laser Unit
(ชุดเครือ งพิมพเลเซอร)

—

PF Kit MP
(ชุดปอนกระดาษ MP)

—

PF Kit 1
(ชุดปอนกระดาษ 1)

—

PF Kit 2
(ชุดปอนกระดาษ 2)

—

Drum
(ชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม))

—

ตั้งคาอายุการใชงานชุดแมแบบสรา
งภาพ (ดรัม)
ปรากฏเมือ
่ คุณเปลี่ยนชุดแมแบบสร
างภาพ (ดรัม)

93

Belt Unit
(ชุดสายพานลําเลี
ยงกระดาษ)

—

ตั้งคาอายุการใชงานชุดสายพานลํา
เลียงกระดาษ
ปรากฏเมือ
่ คุณเปลี่ยนชุดสายพานล
ำเลียงกระดาษ

98
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ตารางการตั้งคาและคุณสมบัติ

ระดับ 1

ระดับ 2

Initial Setup
(การตัง คาเบือ งตน)

Date & Time
(วันที่และเวลา)

ระดับ 3

ตัวเลือก

คําอธิบาย
ใสวันที่และเวลาบนจอสัมผัส
และที่สวนหัวโทรสารที่คุณสง

Date (วันที่)

—

Time (เวลา)

—

Clock Change
(เปลี่ยนนาฬิกา)

To Summer Time
(เปนเวลาฤดูรอ
 น)

เปลี่ยนการปรับเวลาตามแสงอาทิต
ยดวยตนเอง

ดูที่หนา
20
ดูที่

To Winter Time
(เปนเวลาฤดูหนาว)

Station ID
(รหัสประจําเครื่อง)

Time Zone
(เขตเวลา)

UTCXXX:XX

ตัง้ คาเขตเวลาสําหรับประเทศของคุณ

Fax (โทรสาร)

—

ตั้งคาชื่อและหมายเลขโทรสารของ
คุณที่จะปรากฏในแตละหนาที่คุณส
งโทรสาร

Tel (โทรศัพท)

—

Name (ชื่อ)

—

Tone/Pulse
(ปุมกด/แบบหมุน)

—

Tone (ปุมกด)*

Dial Tone
(เสียงสัญญาณตอเล
ขหมาย)

—

Dial Prefix
(คาตัวเลขทีใ่ ชในการ
ตัดสายเพื่อโทรออก)

—

Compatibility
(การทํางานทีเ ขากันได)

—

ดูที่

Pulse (แบบหมุน)
Detection
(การตรวจจับ)
No Detection
(ไมตรวจจับ)*
On (เปด)

คุณสามารถลดระยะเวลาการหยุดต
รวจจับเสียงสัญญาณตอเลขหมาย
ชั่วคราว

Off (ปด)*

ตั้งคาหมายเลขนําหนาที่จะเพิ่มหน
าหมายเลขโทรสารทุกครั้งที่คุณหมุ
นโทรออก

High (สูง)*

ปรับสมดุลสําหรับปญหาการสงสัญญาณ

Normal (ปกติ)

ผูใ หบริการ VoIP
สนับสนุนโทรสารโดยใชมาตรฐานตางๆ
ถาคุณประสบปญหาขอผิดพลาดในการส
งสัญญาณโทรสารเปนประจํา เลือก
Basic(for VoIP) (พืน
 ฐาน (สําหรับ
VoIP))

Basic(for
VoIP) (พื้นฐาน
(สําหรับ VoIP))
Reset (ตั้งคาใหม)

เลือกโหมดการโทร

20

Machine Reset
(ตั้งคาเครื่องใหม)

Yes (ใช)

Network
(เครือขาย)

Yes (ใช)

Address Book & Fax
(สมุดทีอ ยูแ ละโทรสาร)

Yes (ใช)

All Settings
(การตั้งคาทั้งหมด)

Yes (ใช)

Factory Reset
(ตั้งคาใหมเปนคาจ
ากโรงงาน)

Yes (ใช)

No (ไม)

No (ไม)
No (ไม)
No (ไม)
No (ไม)

เรียกคืนการตั้งคาเครื่องพิมพใหเป
นคาเริ่มตนจากโรงงาน
ยกเวนการตั้งคาเครือขาย
รหัสประจําเครื่อง และสมุดที่อยู

157

ดูที่

157

169

เรียกคืนการตั้งคาเครือขายทั้งหมด
ไปที่การตั้งคาจากโรงงาน
ลบหมายเลขโทรศัพทและการตั้งค
าโทรสารที่จัดเก็บไวทั้งหมด
เรียกคืนการตัง้ คาเครือ
่ งทัง้ หมดไปเปน
คาเริม
่ ตนจากโรงงานอยางรวดเร็ว
เรียกคืนการตัง คาเครือ งทัง หมดไปเปนคาเริ
มตนจากโรงงาน
ดําเนินการนีเ มือ คุณจะกําจัดทิง เครือ งพิมพ

C

คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช
คูมือการติดตั้งเครื่องอยางงาย
คาที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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ตารางคุณสมบัติ

C

โทรสาร (เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกตั้งเปนปด)

C

Fax
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ตัวเลือก

คําอธิบาย

Redial/Pause
(การหมุนทวนหมายเลข
โทรซ้าํ /หยุดชัว่ คราว)

—

—

—

เรียกซ้าํ หมายเลขสุดทาย
ทีต
่ อ
 สาย
เมือ
่ คุณใสหมายเลขโทรสา
รหรือหมายเลขโทรศัพทใ
นแผงสัมผัส
การเรียกสายซ้าํ จะเปลีย
่ นเ
ปนการหยุดชัว่ คราวบนจอ
สัมผัส กดหยุดชัว่ คราว
ถาคุณตองการใหมก
ี ารชะล
อขณะทีต
่ อ
 หมายเลข
เชนเมือ
่ มีรหัสการเขาใชงา
นหรือหมายเลขบัตรเครดิต
คุณยังสามารถจัดเก็บการห
ยุดชัว่ คราวนี้ไดเมือ
่ คุณตัง้
คาทีอ
่ ยู

—

Hook (ปุมวางสาย)

—

—

—

กดกอนโทรออกหากคุ
ณตองการฟงเพื่อตรวจส
อบวาเครื่องโทรสารมีกา
รตอบรับหรือไม แลวกด
Fax Start
(เริ่มสงโทรสาร)

—

—

—

คนหาภายในสมุดที่อยู

61

—

Add New
Address
(เพิ่มสมุดที่อยู)

จัดเก็บหมายเลขในสมุดทีอ
่ ยู
เพือ
่ ใหคณ
ุ สามารถตอเลขหม
ายโดยการกดสมุดทีอ
่ ยูใ นจอ
สัมผัส (และ Fax Start
(เริม
่ สงโทรสาร))

62

—

Setup Groups
(ตั้งคากลุม)

ตัง้ คาหมายเลขกลุม
 สําหรั
บการกระจายสัญญาณ

Change (เปลี่ยน)

การเปลี่ยนหมายเลขใน
สมุดที่อยู

Address Book
(สมุดที่อยู)

(Search: (คนหา:))
Edit (แกไข)

—
Call History
(ประวัติการโทร)

Apply (ใช)

Outgoing Call
(โทรออก)

Edit (แกไข)

Delete (ลบ)

การลบหมายเลขในสมุดทีอ
่ ยู

—

เริ่มตนสงโทรสารโดยใช
สมุดที่อยู

Add to Address
Book
(เพิม
 เขาไปยังสมุดทีอ
 ยู)
Delete (ลบ)

Apply (ใช)

—

เลือกหมายเลขจากประ
วัติการโทร
จากนั้นสงโทรสารออกไ
ปยังหมายเลขนั้น
เพิ่มเขาไปยังสมุดที่อยู
หรือลบออก

คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช
คาที่ตงั้ จากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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ดูที่หนา

ดูที่
63
และดู
61
และดู
ดูที่

ตารางการตั้งคาและคุณสมบัติ

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ตัวเลือก

คําอธิบาย

ดูที่หนา

Fax Start
(เริ่มสงโทรสาร)

—

—

—

สงโทรสาร

—

Options (ตัวเลือก)

Fax Resolution
(ความละเอียดโทรสาร)

—

Standard
(มาตรฐาน)*

ตั้งคาความละเอียดสําห
รับโทรสารสงออก

ดูที่

Fine (ละเอียด)
S.Fine (ละเอียดพิเศษ)
Photo (ภาพถาย)
2-sided Fax
(โทรสาร 2 ดาน)

—

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

(MFC-L8850CDW และ
MFC-L9550CDW)

ตั้งคารูปแบบการสแกน
2 ดาน

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

—

Broadcasting
(การกระจายสัญญาณ)

Add Number
(เพิ่มหมายเลข)

Auto (อัตโนมัติ)*
Light (สวาง)

เปลี่ยนความสวางหรือค
วามมืดของโทรสารที่คุ
ณสง

Dark (มืด)
Add Number
(เพิ่มหมายเลข)
Add from
Address book
(เพิ่มจากสมุดที่อยู)

สงขอความโทรสารเดียว
กันไปยังหมายเลขโทรส
ารมากกวาหนึ่งหมายเลข

Search in
Address book
(คนหาในสมุดที่อยู)
Delayed Fax
(การชะลอการสงโทรสาร)

Real Time TX
(การสงสัญญาณแบบ
ทันที)

Delayed Fax
(การชะลอการสงโท
รสาร)

On (เปด)

Set Time
(ตั้งคาเวลา)

—

—

On (เปด)

Off (ปด)*

Off (ปด)*

ตั้งคาเวลาของวันที่จะส
งโทรสารที่ชะลอการสง

สงโทรสารโดยไมใชหน
วยความจํา

คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช
คาที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู

C

199

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ตัวเลือก

คําอธิบาย

Options (ตัวเลือก)

Coverpage Setup
(การตัง้ คาหนาปก)

Coverpage Setup
(การตัง้ คาหนาปก)

On (เปด)

สงหนาปกที่คุณตั้งโปรแ
กรมโดยอัตโนมัติ

(ตอ)

Coverpage
Message
(ขอความหนาปก)

Off (ปด)*

ดูที่หนา
ดูที่

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)

—

Glass Scan Size
(ขนาดสแกนบนกระจก)

—

—
On (เปด)
Off (ปด)*

Letter
A4*
Legal/Folio
(MFC-L8850CDW และ
MFC-L9550CDW)

Set New Default
(ตัง้ เปนคาเริม
่ ตนใหม)

—

Fax Resolution
(ความละเอียดโทรสาร)
Contrast
(ความคมชัด)

ถาคุณประสบปญหาในก
ารสงโทรสารในตางประ
เทศ ตั้งคานี้เปน On
(เปด)
เพื่อสงโทรสารเอกสารข
นาด Letter, Legal หรือ
Folio
คุณจะตองเปลี่ยนการตั้ง
คาขนาดกระจกสแกน
บันทึกการตั้งคาโทรสาร
ของคุณเปนการตั้งคาเริ่
มตน

Glass Scan Size
(ขนาดกระจกสแกน)
Real Time TX
(การสงสัญญาณแบบทันที)
Coverpage Setup
(การตัง้ คาหนาปก)
Overseas Mode
(โหมดการสงโทรสารไ
ปยังตางประเทศ)
(ตัวเลือก)
Yes (ใช)
No (ไม)
Factory Reset
(ตัง้ คาใหมเปนคาจา
กโรงงาน)

—

Yes (ใช)
No (ไม)

คืนคาการตั้งคาโทรสาร
ทั้งหมดที่คุณเปลี่ยนแป
ลงใหเปนคาเริ่มตนจากโ
รงงาน

คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช
คาที่ตงั้ จากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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43

ดูที่

ตารางการตั้งคาและคุณสมบัติ

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ตัวเลือก

คําอธิบาย

Save as
Shortcut
(บันทึกเปนทางลัด)

—

—

Address (ทีอ
่ ยู)

ลงทะเบียนการตั้งคาปจ
จุบันเปนทางลัด

Fax Resolution
(ความละเอียดโทรสาร)

ดูที่หนา
ดูที่

2-sided Fax
(โทรสาร 2 ดาน)
(MFC-L8850CDW และ
MFC-L9550CDW)
Contrast
(ความคมชัด)
Broadcasting
(การกระจายสัญญาณ)
Real Time TX
(การสงสัญญาณแบบทันที)
Coverpage Setup
(การตัง้ คาหนาปก)
Overseas Mode
(โหมดการสงโทรสารไ
ปยังตางประเทศ)
Glass Scan Size
(ขนาดกระจกสแกน)
คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช
คาที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู

C
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โทรสาร (เมื่อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกตั้งเปนเปด)

C

Fax
ระดับ 1

ระดับ 2

Sending Faxes
(การสงโทรสาร)

ดูที่ โทรสาร (เมือ
่ การเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกตั้งเปนปด) uu หนา 198

ระดับ 3

ตัวเลือก

คําอธิบาย

Received Faxes
(โทรสารที่ไดรับ)

Print/Delete
(พิมพ/ลบ)

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

—

พิมพโทรสารใหมที่ไดรับ

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

—

พิมพโทรสารเกาที่ไดรับ

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

—

ลบโทรสารใหมที่ไดรับ

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

—

ลบโทรสารเกาที่ไดรับ

Address Book
(สมุดที่อยู)

ดูที่ โทรสาร (เมือ
่ การเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกตั้งเปนปด) uu หนา 198

Call History
(ประวัติการโทร)

ดูที่ โทรสาร (เมือ
่ การเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกตั้งเปนปด) uu หนา 198
คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช
คาที่ตงั้ จากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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ดูที่หนา

52

ตารางการตั้งคาและคุณสมบัติ

สําเนา

C

Copy
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ตัวเลือก

คําอธิบาย

Mono Start
(เริ่มพิมพขาวดํา)

—

—

—

ทําสําเนาขาวดํา

Colour Start
(เริ่มพิมพสี)

—

—

—

ทําสําเนาสี

Receipt
(ใบเสร็จรับเงิน)

—

—

—

เลือกการตั้งคาที่ตองการจากร
ายการที่ตั้งคาไวลวงหนา

Quality (คุณภาพ)

—

Auto (อัตโนมัติ)*

เลือกความละเอียดสําเนาสําห
รับประเภทเอกสารของคุณ

ดูที่หนา
—

65

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)
Options
(ตัวเลือก)

Text (ขอความ)

ดูที่

Photo (ภาพถาย)
Receipt
(ใบเสร็จรับเงิน)
(เมื่อคุณเลือก
2in1(ID) ใน Page
Layout (โครงหนา))
Auto (อัตโนมัติ)*
Lighter (สวางขึ้น)
Enlarge/Reduce
(ขยาย/ยอ)

100%*

—

—

Enlarge
(ขยาย)

200%

เลือกอัตราสวนการขยายสําหรั
บสําเนาถัดไป

141% A5A4
(141% A5A4)
104% EXELTR
(104% EXELTR)

คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช

C

คาที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ตัวเลือก

คําอธิบาย

Options
(ตัวเลือก)

Enlarge/Reduce
(ขยาย/ยอ)

Reduce (ยอ)

97% LTR
(97% LTRA4)

เลือกอัตราสวนการยอสําหรับสํา
เนาถัดไป

(ตอ)

(ตอ)

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%

Enlarge/Reduce
(ขยาย/ยอ)
(ตอ)
Density
(ความเขม)

Custom(25400%)
(กําหนดเอง
(25-400%))

—

คุณสามารถเลือกอัตราสวนกา
รยอหรือการขยายสําหรับสําเน
าฉบับถัดไปได

—

ปรับความเขมของสําเนา
-2
-1
0

*

เมื่อคุณเลือก 2in1(ID)
จากรายการที่ตั้งคาไวลวงหนา
การตั้งคาเริ่มตนคือ +1

+1
+2

Contrast
(ความคมชัด)

—

ปรับความคมชัดของสําเนา
-2
-1
0

*

+1
+2

Stack/Sort
(ซอน/เรียง)

—

Page Layout
(โครงหนา)

—

Stack (ซอน)*
Sort (เรียง)
Off(1in1)
(ปด(1in1))*
2in1(P)

เลือกวาจะจัดเรียงหรือกองซอ
นสําเนาแบบหลายชุด
ทําสําเนาบัตรประจําตัวแบบ N in 1
(การจัดหนากระดาษในหนาเดียว)
และ 2 in 1

2in1(L)
2in1(ID)
4in1(P)
4in1(L)
คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช
คาที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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ดูที่หนา
ดูที่

ตารางการตั้งคาและคุณสมบัติ

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

Options
(ตัวเลือก)

Colour Adjust
(ปรับสี)

Red (สีแดง)

ตัวเลือก

คําอธิบาย
ปรับสีแดง สําหรับสําเนา

ดูที่หนา
ดูที่

-2

(ตอ)

-1
0

*

+1
+2

ปรับสีเขียว สําหรับสําเนา

Green
(สีเขียว)
-2
-1
0

*

+1
+2

ปรับสีน้ําเงิน สําหรับสําเนา

Blue
(สีน้ําเงิน)
-2
-1
0

*

+1
+2

คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช
คาที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู

C

205

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ตัวเลือก

คําอธิบาย

Options
(ตัวเลือก)

2-sided Copy
(สําเนา 2 ดาน)

—

Off (ปด)*

(ตอ)

(MFC-L8600CDW)

เปดการใชงานหรือปดการใชง
านการทําสําเนาแบบ 2 ดาน
และเลือกดานยาวหรือดานสั้น

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

2-sided Copy
(สําเนา 2 ดาน)

—

(MFC-L8850CDW และ
MFC-L9550CDW)

Off (ปด)*
2-sided2-sided
(2 ดาน2 ดาน)
1-sided2-sided
Long Edge Flip
(1 ดาน2 ดาน
พลิกตามขอบดานยาว)
2-sided1-sided
Long Edge Flip
(2 ดาน1 ดาน
พลิกตามขอบดานยาว)
1-sided2-sided
Short Edge Flip
(1 ดาน2 ดาน
พลิกตามขอบดานสัน
้ )
2-sided1-sided
Short Edge Flip
(2 ดาน1 ดาน
พลิกตามขอบดานสัน
้ )

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

LongEdge
LongEdge
(ขอบดานยาว
ขอบดานยาว)*

เลือกตัวเลือกโครงหนาเมือ
่ คุณทํา
สําเนาแบบ N in 1
(การจัดหนากระดาษในหนาเดียว)
2 ดาน จากเอกสาร 2 ดาน

LongEdge
ShortEdge
(ขอบดานยาว
ขอบดานสั้น)
ShortEdge
LongEdge
(ขอบดานสั้น
ขอบดานยาว)
ShortEdge
ShortEdge
(ขอบดานสั้น
ขอบดานสั้น)

คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช
คาที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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ดูที่หนา
ดูที่

ตารางการตั้งคาและคุณสมบัติ

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ตัวเลือก

คําอธิบาย

Options
(ตัวเลือก)

Tray Use
(การใชถาด)

—

Tray#1 Only
(ถาดที#
่ 1 เทานัน
้ )

เลือกถาดที่จะใชสําหรับโหมด
สําเนา

(ตอ)

ดูที่หนา
ดูที่

Tray#2 Only
(ถาดที#
่ 2 เทานัน
้ )
MP Only (MP เทานั้น)
MP>T1>T2 *
MP>T2>T1
T1>T2>MP
T2>T1>MP
(Tray#2 Only
(ถาด#2 เทานั้น) และ
T2 (T2)
จะปรากฏขึ้นเฉพาะเมือ
่
มีการติดตัง้ ถาดที่ 2
เทานัน
้ )
Remove Background
Colour
(ลบสีพน
ื หลัง)

—

Off (ปด)*
Low (ต่ํา)

เปลี่ยนแปลงปริมาณสีพื้นหลัง
ที่ถูกนําออก

Medium (ปานกลาง)
High (สูง)

Save as
Shortcut
(บันทึกเปนทางลัด)

—

Quality (คุณภาพ)

เพิ่มการตัง้ คาปจจุบน
ั เปนทางลัด

Enlarge/Reduce
(ขยาย/ยอ)
Density (ความเขม)
Contrast (ความคมชัด)
Stack/Sort (ซอน/เรียง)
Page Layout (โครงหนา)
Red (สีแดง)
Green (สีเขียว)
Blue (สีน้ําเงิน)
2-sided Copy
(สําเนา 2 ดาน)
2-sided Copy Page
Layout
(โครงหนาสําเนา 2 ดาน)
(MFC-L8850CDW และ
MFC-L9550CDW)
Tray Use (การใชถาด)

C

Remove Background
Colour
(ลบสีพน
ื้ หลัง)
คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช
คาที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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สแกน

C

Scan
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ตัวเลือก

to OCR
(ไปยัง OCR)

(เลือกเครื่องพีซ)ี

Options
(ตัวเลือก)

ดูที่ ตัวเลือก (ไปยัง OCR) uu หนา 211

Save as
Shortcut
(บันทึกเปนทางลัด)

(เลือกเครื่องพีซี)

เพิม
่ การตัง้ คาปจจุบน
ั เปนทางลัด

Start
(เริ่มตน)

—

เริ่มตนการสแกน

Options
(ตัวเลือก)

ดูที่ ตัวเลือก (ไปยังไฟล ไปยังภาพ หรือไปยังอีเมล)
uu หนา 212

Save as
Shortcut
(บันทึกเปนทางลัด)

(เลือกเครื่องพีซี)

เพิม
่ การตัง้ คาปจจุบน
ั เปนทางลัด

Start
(เริ่มตน)

—

เริ่มตนการสแกน

Options
(ตัวเลือก)

ดูที่ ตัวเลือก (ไปยังไฟล ไปยังภาพ หรือไปยังอีเมล)
uu หนา 212

Save as
Shortcut
(บันทึกเปนทางลัด)

(เลือกเครื่องพีซี)

เพิ่มการตั้งคาปจจุบันเปนทา
งลัด

Start
(เริ่มตน)

—

เริ่มตนการสแกน

to File
(ไปยังไฟล)

to Image
(ไปยังภาพ)

to USB
(ไปยัง USB)

(เลือกเครื่องพีซ)ี

(เลือกเครื่องพีซ)ี

Options
(ตัวเลือก)

ดูที่ ตัวเลือก (ไปยัง USB) uu หนา 213

Save as
Shortcut
(บันทึกเปนทางลัด)

—

คําอธิบาย

่ การตัง้ คาปจจุบน
ั เปนทางลัด
2-sided Scan (สแกน 2 ดาน) เพิม
(MFC-L8850CDW และ
MFC-L9550CDW)
Scan Type (ประเภทสแกน)
Resolution (ความละเอียด)
File Type (ประเภทไฟล)
Glass Scan Size
(ขนาดกระจกสแกน)
File Name (ชือ
่ ไฟล)
File Size (ขนาดไฟล)
Remove Background
Colour (ลบสีพน
ื้ หลัง)

Start (เริ่มตน)

—

—

คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช
คาที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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เริ่มตนการสแกน

ดูที่หนา
ดูที่

ตารางการตั้งคาและคุณสมบัติ

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ตัวเลือก

to E-mail
(ไปยังอีเมล)

(เลือกเครื่องพีซ)ี

Options
(ตัวเลือก)

ดูที่ ตัวเลือก (ไปยังไฟล ไปยังภาพ หรือไปยังอีเมล)
uu หนา 212

Save as
Shortcut
(บันทึกเปนทางลัด)

(เลือกเครื่องพีซี)

เพิม
่ การตัง้ คาปจจุบน
ั เปนทางลัด

Start
(เริ่มตน)

—

เริ่มตนการสแกน

Address Book
(สมุดที่อยู)

—

—

เลือกทีอ
่ ยูของผูร บ
ั จากสมุดทีอ
่ ยู

Manual
(ดวยตนเอง)

—

—

ใสที่อยูผูรับดวยตนเอง

OK (ตกลง)

Options
(ตัวเลือก)

ดูที่ ตัวเลือก (ไปยังเซิรฟเวอรอีเมล) uu หนา 216

Save as
Shortcut
(บันทึกเปนทางลัด)

Address (ที่อยู)

to E-mail
Server
(ไปยังเซิรฟ เวอรอเี มล)
(MFC-L8600CDW
รองรับเฉพาะหลังจากด
าวนโหลด IFAX
แลวเทานัน )

คําอธิบาย

ดูที่หนา
ดูที่

เพิม
่ การตัง้ คาปจจุบน
ั เปนทางลัด

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 FTP/SFTP
(ชื่อโพรไฟล)
(ไปยัง FTP/SFTP)

to Network
(ไปยังเครือขาย)

(ชื่อโพรไฟล)

Start
(เริ่มตน)

—

เริ่มตนการสแกน

Options
(ตัวเลือก)

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

Save as
Shortcut
(บันทึกเปนทางลัด)

(ชื่อโพรไฟล)

เพิม
่ การตัง้ คาปจจุบน
ั เปนทางลัด

Start
(เริ่มตน)

—

เริ่มตนการสแกน

Options
(ตัวเลือก)

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

Save as
Shortcut
(บันทึกเปนทางลัด)

(ชื่อโพรไฟล)

เพิม
่ การตัง้ คาปจจุบน
ั เปนทางลัด

Start
(เริ่มตน)

—

เริ่มตนการสแกน

คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

C

คาที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ตัวเลือก

คําอธิบาย

WS Scan
(สแกน WS)

Scan (สแกน)

—

—

Scan for
E-mail
(สแกนสําหรับอีเมล)

—

—

สแกนขอมูลโดยใชโพรโตคอ
ลเว็บเซอรวิส

Scan for Fax
(สแกนสําหรับโทรสาร)

—

—

Scan for
Print
(สแกนสําหรับพิมพ)

—

—

(ปรากฏขึน
้ ถาคุ
ณติดตั้งไดรเวอร
สแกนเนอรสําหรั
บเครื่องที่เชื่อมต
อเครือขายผานบ
ริการเว็บ)

คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช
คาที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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ดูที่หนา
ดูที่

ตารางการตั้งคาและคุณสมบัติ

ตัวเลือก (ไปยัง OCR)

C

ระดับ 1

ระดับ 2

ตัวเลือก

คําอธิบาย

Options
(ตัวเลือก)

2-sided Scan (สแกน 2 ดาน)

Off (ปด)*

เลือกโหมดการสแกน 2 ดาน

(MFC-L8850CDW และ
MFC-L9550CDW)

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

ดูที่หนา
ดูที่

2-sided Scan: Short Edge
(สแกน 2 ดาน: ตามขอบดานสัน
้ )
Scan Settings
(การตั้งคาการสแกน)

Set at Device
(ตั้งคาที่อุปกรณ)
Set from Computer
(ตั้งคาจากคอมพิวเตอร)*

Scan Type (ประเภทสแกน)

Colour (สี)

(ปรากฏขึ้นเมือ
่ ตั้งคา Scan
Settings (การตั้งคาการสแกน)
เปน Set at Device
(ตั้งคาที่อุปกรณ))

Grey (สีเทา)
Black and White (ขาวดํา)*

Resolution (ความละเอียด)

100 dpi

(ปรากฏขึ้นเมือ
่ ตั้งคา Scan
Settings (การตั้งคาการสแกน)
เปน Set at Device
(ตั้งคาที่อุปกรณ))

200 dpi *

File Type (ประเภทไฟล)

Text (ขอความ)*

(ปรากฏขึ้นเมือ
่ ตั้งคา Scan
Settings (การตั้งคาการสแกน)
เปน Set at Device
(ตั้งคาที่อุปกรณ))

HTML

Scan Size (ขนาดสแกน)

A4*

(ปรากฏขึ้นเมือ
่ ตั้งคา Scan
Settings (การตั้งคาการสแกน)
เปน Set at Device
(ตั้งคาที่อุปกรณ))

Letter

หากตองการเปลี่ยนการตั้งค
าโดยใชจอสัมผัส เลือก
Set at Device
(ตั้งคาที่อุปกรณ)
เลือกชนิดการสแกนสําหรับเ
อกสารของคุณ

เลือกความละเอียดการสแก
นสําหรับเอกสารของคุณ

300 dpi
600 dpi
เลือกรูปแบบไฟลสําหรับเอ
กสารของคุณ

RTF
เลือกขนาดการสแกนสําหรั
บเอกสารของคุณ

Legal

คูมือซอฟตแวร และคูม
 ือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช
คาที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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ตัวเลือก (ไปยังไฟล ไปยังภาพ หรือไปยังอีเมล)

C

ระดับ 1

ระดับ 2

ตัวเลือก

คําอธิบาย

Options
(ตัวเลือก)

2-sided Scan (สแกน 2 ดาน)

Off (ปด)*

เลือกโหมดการสแกน 2 ดาน

(MFC-L8850CDW และ
MFC-L9550CDW)

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

Scan Settings
(การตั้งคาการสแกน)

Set at Device (ตัง้ คาที่อป
ุ กรณ)

Scan Type (ประเภทสแกน)

Colour (สี)*

(ปรากฏขึ้นเมือ
่ ตั้งคา Scan
Settings (การตั้งคาการสแกน)
เปน Set at Device
(ตั้งคาที่อุปกรณ))

Grey (สีเทา)
Black and White (ขาวดํา)

Resolution (ความละเอียด)

100 dpi

(ปรากฏขึ้นเมือ
่ ตั้งคา Scan
Settings (การตั้งคาการสแกน)
เปน Set at Device
(ตั้งคาที่อุปกรณ))

200 dpi *

File Type (ประเภทไฟล)

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

(ปรากฏขึ้นเมือ
่ ตั้งคา Scan
Settings (การตั้งคาการสแกน)
เปน Set at Device
(ตั้งคาที่อุปกรณ))

Set from Computer
(ตั้งคาจากคอมพิวเตอร)*

หากตองการเปลี่ยนการตั้งค
าโดยใชจอสัมผัส เลือก
Set at Device
(ตั้งคาที่อุปกรณ)
เลือกชนิดการสแกนสําหรับเ
อกสารของคุณ

เลือกความละเอียดการสแก
นสําหรับเอกสารของคุณ

300 dpi
600 dpi
เลือกรูปแบบไฟลสําหรับเอก
สารของคุณ

PDF *
JPEG
(เมื่อคุณเลือก Black and
White (ขาวดํา) ใน Scan Type
(ประเภทสแกน))
PDF *
TIFF

Scan Size (ขนาดสแกน)

A4*

(ปรากฏขึ้นเมือ
่ ตั้งคา Scan
Settings (การตั้งคาการสแกน)
เปน Set at Device
(ตั้งคาที่อุปกรณ))

Letter

Remove Background
Colour (ลบสีพื้นหลัง)

Off (ปด)*

(ปรากฏขึ้นเมือ
่ ตั้งคา Scan
Settings (การตั้งคาการสแกน)
เปน Set at Device
(ตั้งคาที่อุปกรณ))

Legal

Low (ต่ํา)
Medium (ปานกลาง)
High (สูง)

คูมือซอฟตแวร และคูมอ
ื เน็ทเวิรคสําหรับผูใช
คาที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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เลือกขนาดการสแกนสําหรับ
เอกสารของคุณ

เปลี่ยนแปลงปริมาณสีพื้นห
ลังที่ถูกนําออก
ฟงกชั่นนี้ใชไมไดกับการสแ
กนแบบขาวดํา

ดูที่หนา
ดูที่

ตารางการตั้งคาและคุณสมบัติ

ตัวเลือก (ไปยัง USB)

C

ระดับ 1

ระดับ 2

ตัวเลือก

คําอธิบาย

Options
(ตัวเลือก)

2-sided Scan (สแกน 2 ดาน)

Off (ปด)*

เลือกโหมดการสแกน 2 ดาน

(MFC-L8850CDW และ
MFC-L9550CDW)

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

ดูที่หนา
ดูที่

2-sided Scan: Short Edge
(สแกน 2 ดาน: ตามขอบดานสัน
้ )
Scan Type (ประเภทสแกน)

Colour (สี)*
Grey (สีเทา)

เลือกชนิดการสแกนสําหรับเ
อกสารของคุณ

Black and White (ขาวดํา)
Resolution (ความละเอียด)

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

เลือกความละเอียดการสแก
นสําหรับเอกสารของคุณ

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
คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช
คาที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู

C
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ระดับ 1

ระดับ 2

ตัวเลือก

คําอธิบาย

Options
(ตัวเลือก)

File Type (ประเภทไฟล)

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

เลือกรูปแบบไฟลสําหรับเอก
สารของคุณ

(ตอ)

PDF *
JPEG
PDF/A
Secure PDF (PDF
แบบมีการรักษาความปลอดภัย)
Signed PDF (PDF แบบลงชื่อ)
XPS
(เมื่อคุณเลือก Black and
White (ขาวดํา) ใน Scan Type
(ประเภทสแกน))
PDF *
PDF/A
Secure PDF (PDF
แบบมีการรักษาความปลอดภัย)
Signed PDF (PDF แบบลงชื่อ)
TIFF
Glass Scan Size
(ขนาดสแกนบนกระจก)

A4*
Letter
Legal/Folio

หากตองการสแกนเอกสารขน
าด Letter, Legal หรือ Folio
คุณตองเปลีย
่ นการตัง้ คาขนา
ดกระจกสแกน

(MFC-L8850CDW และ MFC-L9550CDW)
File Name (ชื่อไฟล)

XXXXXX
(วันที่และป)

ปอนชือ
่ ไฟลของขอมูลทีส
่ แกน

File Size (ขนาดไฟล)

Small (เล็ก)

เลือกขนาดไฟลสําหรับการ
สแกนสี หรือขาวดํา

Medium (ปานกลาง)*
Large (ใหญ)
Remove Background
Colour (ลบสีพื้นหลัง)

Off (ปด)*
Low (ต่ํา)
Medium (ปานกลาง)
High (สูง)

คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช
คาที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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เปลี่ยนแปลงปริมาณสีพื้นห
ลังที่ถูกนําออก

ดูที่หนา
ดูที่

ตารางการตั้งคาและคุณสมบัติ

ระดับ 1

ระดับ 2

ตัวเลือก

คําอธิบาย

Options
(ตัวเลือก)

Set New Default
(ตั้งเปนคาเริ่มตนใหม)

2-sided Scan (สแกน 2 ดาน)

บันทึกการตั้งคาการสแกนข
องคุณเปนการตั้งคาเริ่มตน

(ตอ)

(MFC-L8850CDW และ
MFC-L9550CDW)

ดูที่หนา
ดูที่

Scan Type (ประเภทสแกน)
Resolution (ความละเอียด)
File Type (ประเภทไฟล)
Glass Scan Size
(ขนาดกระจกสแกน)
File Size (ขนาดไฟล)
Remove Background Colour
(ลบสีพื้นหลัง)
Factory Reset
(ตั้งคาใหมเปนคาจากโรงงาน)

Yes (ใช)
No (ไม)

คืนคาการตั้งคาการสแกนทั้ง
หมดที่คุณเปลี่ยนแปลงใหเ
ปนคาเริ่มตนจากโรงงาน

คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช
คาที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู

C
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ตัวเลือก (ไปยังเซิรฟเวอรอีเมล)

C

ระดับ 1

ระดับ 2

ตัวเลือก

คําอธิบาย

Options
(ตัวเลือก)

2-sided Scan (สแกน 2 ดาน)

Off (ปด)*

เลือกโหมดการสแกน 2 ดาน

(MFC-L8850CDW และ
MFC-L9550CDW)

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

Scan Type (ประเภทสแกน)

Colour (สี)*
Grey (สีเทา)

เลือกชนิดการสแกนสําหรับเ
อกสารของคุณ

Black and White (ขาวดํา)
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

คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช
คาที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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เลือกความละเอียดการสแก
นสําหรับเอกสารของคุณ

ดูที่หนา
ดูที่

ตารางการตั้งคาและคุณสมบัติ

ระดับ 1

ระดับ 2

ตัวเลือก

คําอธิบาย

Options
(ตัวเลือก)

File Type (ประเภทไฟล)

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

เลือกรูปแบบไฟลสําหรับเอก
สารของคุณ

(ตอ)

ดูที่หนา
ดูที่

PDF *
JPEG
PDF/A
Secure PDF (PDF
แบบมีการรักษาความปลอดภัย)
Signed PDF (PDF แบบลงชื่อ)
XPS
(เมื่อคุณเลือก Black and
White (ขาวดํา) ใน Scan Type
(ประเภทสแกน))
PDF *
PDF/A
Secure PDF (PDF
แบบมีการรักษาความปลอดภัย)
Signed PDF (PDF แบบลงชื่อ)
TIFF
Glass Scan Size
(ขนาดสแกนบนกระจก)

A4*
Letter
Legal/Folio

หากตองการสแกนเอกสารขน
าด Letter, Legal หรือ Folio
คุณตองเปลีย
่ นการตัง้ คาขนา
ดกระจกสแกน

(MFC-L8850CDW และ MFC-L9550CDW)
File Size (ขนาดไฟล)

Small (เล็ก)
Medium (ปานกลาง)*

เลือกขนาดไฟลสําหรับการส
แกนสี หรือขาวดํา

Large (ใหญ)
Set New Default
(ตั้งเปนคาเริ่มตนใหม)

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

บันทึกการตั้งคาการสแกนข
องคุณเปนการตั้งคาเริ่มตน

Scan Type (ประเภทสแกน)
Resolution (ความละเอียด)
File Type (ประเภทไฟล)
Glass Scan Size
(ขนาดกระจกสแกน)
File Size (ขนาดไฟล)
Factory Reset
(ตั้งคาใหมเปนคาจากโรงงาน)

Yes (ใช)
No (ไม)

C

คืนคาการตั้งคาการสแกนทั้ง
หมดที่คุณเปลี่ยนแปลงใหเ
ปนคาเริ่มตนจากโรงงาน

คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช
คาที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู

217

ตัวเลือก (ไปยัง FTP/SFTP และเครือขาย)

C

ระดับ 1

ระดับ 2

ตัวเลือก

คําอธิบาย

Options
(ตัวเลือก)

2-sided Scan (สแกน 2 ดาน)

Off (ปด)*

เลือกโหมดการสแกน 2 ดาน

(MFC-L8850CDW และ
MFC-L9550CDW)

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

Scan Type (ประเภทสแกน)

Colour (สี)*
Grey (สีเทา)

เลือกชนิดการสแกนสําหรับเ
อกสารของคุณ

Black and White (ขาวดํา)
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

คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช
คาที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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เลือกความละเอียดการสแก
นและรูปแบบไฟลสําหรับเอ
กสารของคุณ

ดูที่หนา
ดูที่

ตารางการตั้งคาและคุณสมบัติ

ระดับ 1

ระดับ 2

ตัวเลือก

คําอธิบาย

Options
(ตัวเลือก)

File Type (ประเภทไฟล)

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

เลือกความละเอียดการสแก
นและรูปแบบไฟลสําหรับเอ
กสารของคุณ

(ตอ)

ดูที่หนา
ดูที่

PDF *
JPEG
PDF/A
Secure PDF (PDF
แบบมีการรักษาความปลอดภัย)
Signed PDF (PDF แบบลงชื่อ)
XPS
(เมื่อคุณเลือก Black and
White (ขาวดํา) ใน Scan Type
(ประเภทสแกน))
PDF *
PDF/A
Secure PDF (PDF
แบบมีการรักษาความปลอดภัย)
Signed PDF (PDF แบบลงชื่อ)
TIFF
Glass Scan Size
(ขนาดสแกนบนกระจก)

A4*
Letter
Legal/Folio

หากตองการสแกนเอกสารขน
าด Letter, Legal หรือ Folio
คุณตองเปลีย
่ นการตัง้ คาขนา
ดกระจกสแกน

(MFC-L8850CDW และ MFC-L9550CDW)
File Name (ชื่อไฟล)

BRNXXXXXXXXXXXX*
Estimate (ประมาณ)
Report (รายงาน)
Order sheet (เอกสารใบสั่ง)

เลือกตั้งชื่อไฟลลวงหนา
ถาคุณเลือก <Manual>
(<ดวยตนเอง>)
คุณสามารถตั้งชื่อไฟลไดตา
มตองการ

Contract sheet (เอกสารสัญญา) “XXXXXXXXXXXX” คือ
ที่อยู MAC/ที่อยูอีเทอรเน็ต
Check (เช็ค)
ของเครื่องของคุณ
Receipt (ใบเสร็จรับเงิน)
<Manual> (<ดวยตนเอง>)
File Size (ขนาดไฟล)

Small (เล็ก)
Medium (ปานกลาง)*

เลือกขนาดไฟลสําหรับการส
แกนสี หรือขาวดํา

Large (ใหญ)
Remove Background
Colour (ลบสีพื้นหลัง)

Off (ปด)*
Low (ต่ํา)

เปลี่ยนแปลงปริมาณสีพื้นห
ลังที่ถูกนําออก

C

Medium (ปานกลาง)
High (สูง)
User Name (ชื่อผูใช)

—

ปอนชื่อผูใช

คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช
คาที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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ผงหมึก (โทนเนอร)

C

ระดับ 1

ระดับ 2

ตัวเลือก

คําอธิบาย

Toner Life
(อายุการใชงานผงหมึก
(โทนเนอร))

—

—

ดูอายุการใชงานผงหมึก (โทนเนอร)
ที่เลือกโดยประมาณสําหรับแตละสี

Test Print
(การทดสอบพิมพ)

—

—

พิมพหนากระดาษสําหรับการทดสอบพิมพ

Calibration
(การปรับแตงคาของสี)

Calibrate
(ปรับแตงคาของสี)

Yes (ใช)

ปรับความเขมสี
หรือตัง้ คาใหมใหกับการปรับแตงคาของสีเปนกา
รตั้งคาจากโรงงาน

122

Reset (ตั้งคาใหม)

Yes (ใช)

—

Yes (ใช)

ปรับตําแหนงพิมพของแตละสีโดยอัตโนมัติ

123

No (ไม)

ดูที่หนา
ดูที่

No (ไม)
Registration
(การลงทะเบียน)

No (ไม)
คูมือขั้นสูงสําหรับผูใช
คาที่ตงั้ จากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู

การตั้งคา Wi-Fi

C

ระดับ 1

ระดับ 2

ตัวเลือก

คําอธิบาย

Setup Wizard
(ตั้งคาวิซารด)

—

—

กําหนดคาเซิรฟเวอรการพิมพภายในของคุณ

WPS/AOSS

—

—

กําหนดคาการตั้งคาเครือขายแบบไรสายไดงายด
ายโดยใชปุมกดเพียงปุมเดียว

WLAN Assistant
(ตัวชวย WLAN)

—

—

การกําหนดการตั้งคา Wi-Fi โดยใชคอมพิวเตอร

คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช
คาที่ตงั้ จากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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ดูที่หนา
ดูที่

ตารางการตั้งคาและคุณสมบัติ

ทางลัด

C

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ตัวเลือก

คําอธิบาย

ดูที่หนา

Add Shortcut
(เพิม
 ทางลัด)

Copy
(สําเนา)

Receipt
(ใบเสร็จรับเงิน)

ดูที่ สําเนา
uu หนา 203

เลือกการตั้งคาที่ตองการจากรายก
ารที่ตั้งคาไวลวงหนา

13

Address (ที่อยู)

—

จัดเก็บหมายเลขโทรสาร
คุณจึงสามารถโทรออกโดยกดปุม
ทางลัดนี้

14

Fax Resolution
(ความละเอียดโทรสาร)

Standard
(มาตรฐาน)

ตั้งคาความละเอียดสําหรับโทรสาร
สงออก

14

เลือกโหมดการสแกนโทรสาร 2 ดาน

14

เปลี่ยนความสวางหรือความมืดขอ
งโทรสารที่คุณสง

14

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)

Fine (ละเอียด)
S.Fine
(ละเอียดพิเศษ)
Photo (ภาพถาย)
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)

Contrast
(ความคมชัด)

Auto (อัตโนมัติ)
Light (สวาง)
Dark (มืด)

คาที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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ดูที่หนา

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ตัวเลือก

คําอธิบาย

Add Shortcut
(เพิม
 ทางลัด)

Fax
(โทรสาร)

Broadcasting
(การกระจายสัญญาณ)

Add Number
(เพิ่มหมายเลข)

14

(ตอ)

(ตอ)

คุณสามารถสงขอความโทรสารเดี
ยวกันไปยังหมายเลขโทรสารมาก
กวาหนึ่งหมายเลข

สงโทรสารโดยไมใชหนวยความจํา

14

สงหนาปกที่คุณตั้งโปรแกรมโดยอั
ตโนมัติ

14

ถาคุณประสบปญหาในการสงโทร
สารในตางประเทศ ตั้งคานี้เปน On
(เปด)

14

ปรับพื้นที่การสแกนของกระจกสแ
กนเนอรตามขนาดเอกสาร

14

(ตัวเลือก)
Add Number
(เพิ่มหมายเลข)
Add from
Address book
(เพิ่มจากสมุดที่อยู)
Search in
Address book
(คนหาในสมุดที่อยู)
Real Time TX
(การสงสัญญาณแบบทันที)
Coverpage Setup
(การตั้งคาหนาปก)

On (เปด)
Off (ปด)
Coverpage
Setup
(การตั้งคาหนาปก)
Coverpage
Message
(ขอความหนาปก)
Total Pages
(จํานวนหนารวม)

Overseas Mode
(โหมดการสงโทรสารไป
ยังตางประเทศ)
Glass Scan Size
(ขนาดสแกนบนกระจก)

On (เปด)
Off (ปด)
Letter
A4
Legal/Folio
(MFC-L8850CDW และ
MFC-L9550CDW)

คาที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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ดูที่หนา

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ตัวเลือก

คําอธิบาย

Add Shortcut
(เพิม
 ทางลัด)

Scan (สแกน)

to File (ไปยังไฟล)

(เลือกเครื่องพีซี)

สแกนเอกสารขาวดําหรือเอกสารสี
ไปยังคอมพิวเตอรของคุณ

15

to OCR (ไปยัง OCR)

(เลือกเครื่องพีซี)

แปลงเอกสารขอความของคุณเปน
ไฟลขอความที่แกไขได

15

to Image (ไปยังภาพ)

(เลือกเครื่องพีซี)

สแกนภาพสี
ไปยังแอพพลิเคชั่นกราฟคของคุณ

15

to USB (ไปยัง USB)

2-sided Scan
(สแกน 2 ดาน)

สแกนเอกสารไปยัง USB Flash
Drive

15

(ตอ)

(MFC-L8850CDW และ
MFC-L9550CDW)
Scan Type
(ประเภทสแกน)
Resolution
(ความละเอียด)
File Type
(ประเภทไฟล)
Glass Scan Size
(ขนาดกระจกสแกน)
File Name
(ชื่อไฟล)
File Size
(ขนาดไฟล)
Remove
Background
Colour
(ลบสีพื้นหลัง)
to E-mail
(ไปยังอีเมล)

(เลือกเครื่องพีซี)

สแกนเอกสารขาวดําหรือเอกสารสี
ไปยังแอพพลิเคชั่นอีเมลของคุณ

15

to E-mail Server
(ไปยังเซิรฟเวอรอีเมล)

Address (ที่อยู)

สแกนเอกสารขาวดําหรือเอกสารสี
ไปยังเซิรฟเวอรอีเมลของคุณ

15

(MFC-L8600CDW
รองรับเฉพาะหลังจากดา
วนโหลด IFAX
แลวเทานั้น)

2-sided Scan
(สแกน 2 ดาน)
(MFC-L8850CDW และ
MFC-L9550CDW)
Scan Type
(ประเภทสแกน)
Resolution
(ความละเอียด)
File Type
(ประเภทไฟล)
Glass Scan Size
(ขนาดกระจกสแกน)

C

File Size
(ขนาดไฟล)
คาที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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ดูที่หนา

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ตัวเลือก

คําอธิบาย

Add Shortcut
(เพิม
่ ทางลัด)

Scan (สแกน)

to Network
(ไปยังเครือขาย)

(ชื่อโพรไฟล)

สงขอมูลทีส
่ แกนไปยังเซิรฟ
 เวอร CIFS
ในเครือขายทองถิน
่ ของคุณหรือบนอิน
เทอรเน็ต

15

to FTP/SFTP
(ไปยัง FTP/SFTP)

(ชื่อโพรไฟล)

สงขอมูลทีส
่ แกนผาน FTP หรือ SFTP

15

Skydrive®

—

17

Box

—

เชื่อมตอกับเครื่อง Brother
เขากับบริการอินเทอรเน็ต

Picasa Web Albums™

—

(ตอ)

(ตอ)

Web (เว็บ)

Google Drive™
Flickr

Apps (แอพ)

®

—
—

Facebook

—

Evernote®

—

Dropbox

—

NoteScan

—

Outline&Scan

—

Outline&Copy

—

บริการผานเว็บอาจถูกเพิ่ม และ/หรือ
ชือ
่ บริการอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดย
ผูใ หบริการไดภายหลังจากที่เอกสาร
ฉบับนี้ไดรบ
ั การเผยแพร
เยี่ยมชม Brother Solutions Center
เพื่อดาวนโหลด
คูม
 อ
ื การเชือ
่ มตอกับเว็บไซต ที่
http://solutions.brother.com/
แอพอาจถูกเพิ่มและ/หรือชื่อแอพ
อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยผูใหบริ
การไดภายหลังจากที่เอกสารฉบับ
นี้ไดรับการเผยแพร

18

เยี่ยมชม Brother Solutions
Center เพื่อดาวนโหลด
คูมือการเชื่อมตอกับเว็บไซต ที่
http://solutions.brother.com/
(เลือกปุม ทางลัด)
(Select a
Shortcut to
Rename/Delete
(เลือกทางลัดเพือ
 เ
ปลีย นชือ /ลบ))

Edit Shortcut Name
(แกไขชือ
่ ทางลัด)

—

เปลี่ยนชื่อทางลัด

19

Delete (ลบ)

—

ลบทางลัด

19

คาที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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เว็บ (หนาจอ More1)
ระดับ 1

C

ระดับ 2

ตัวเลือก

คําอธิบาย

—

—

Box

—

—

เชื่อมตอกับเครื่อง Brother
เขากับบริการอินเทอรเน็ต

Picasa Web Albums™

—

—

Google Drive™

—

—

Flickr®

—

—

—

—

—

—

—

—

Skydrive

®

Facebook
Evernote

®

Dropbox

ดูที่หนา
ดูที่

เยี่ยมชม Brother Solutions Center เพื่อดาวนโหลด คูมอ
ื การเชือมตอกับเว็บไซต ที่
http://solutions.brother.com/
คาที่ตงั้ จากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู

Apps (แอพ) (หนาจอ More1)

C

ระดับ 1

ระดับ 2

ตัวเลือก

คําอธิบาย

NoteScan

—

—

Outline&Scan

—

—

เชื่อมตอเครื่อง Brother ไปยังแอพ
Brother ผานอินเทอรเน็ต

Outline&Copy

—

—

ดูที่หนา
ดูที่

เยี่ยมชม Brother Solutions Center เพื่อดาวนโหลด คูมอ
ื การเชือมตอกับเว็บไซต ที่
http://solutions.brother.com/
คาที่ตงั้ จากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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USB (หนาจอ More2)

C

ระดับ 1

ระดับ 2

Scan to USB
(สแกนไปยัง USB)

ดูที่ to USB (ไปยัง USB) uu หนา 208

ระดับ 3

Direct Print
(การพิมพโดยตรง)

(เลือกไฟล)

Print Settings
(การตัง คาการพิมพ)

ระดับ 4

Paper Type
(ชนิดของกระดาษ)

(จํานวนชุดพิมพ
(001-999))

ตัวเลือก

คําอธิบาย

ดูที่หนา
ดูที่

Thin (ชนิดบาง)
Plain Paper
(กระดาษธรรมดา)*

ตั้งคาประเภทสื่อการพิม
พเมื่อพิมพโดยตรงจาก
USB Flash Drive

68

ตั้งคาขนาดกระดาษเมื่อ
พิมพโดยตรงจาก USB
Flash Drive

68

Thick (ชนิดหนา)
Thicker
(ชนิดหนาพิเศษ)
Recycled Paper
(กระดาษรีไซเคิล)
Bond Paper
(กระดาษปอนด)
Label (ฉลาก)
Envelope
(ซองจดหมาย)
Env. Thin
(ซอง ชนิดบาง)
Env. Thick
(ซอง ชนิดหนา)
Glossy Paper
(กระดาษเคลือบมัน)
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

คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช
คาที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ตัวเลือก

คําอธิบาย

Direct Print
(การพิมพโดยตรง)

(เลือกไฟล)

Print Settings
(การตัง คาการพิมพ)

Multiple Page
(หลายหนา)

1in1 *

ตัง คาโครงหนากระดาษเมือ

พิมพหลายหนาโดยตรงจาก
USB Flash Drive

68

ตั้งคาการจัดวางหนาเมื่
อพิมพโดยตรงจาก
USB Flash Drive

68

เลือกรูปแบบการพิมพ 2
ดานเมือ
่ พิมพโดยตรงจาก
USB Flash Drive

68

เปดการใชงานหรือปดก
ารใชงานการเก็บเรียงชุ
ดเมื่อพิมพโดยตรงจาก
USB Flash Drive

68

เลือกถาดที่จะใชสําหรับ
พิมพโดยตรงจาก USB
Flash Drive0

68

(ตอ)

(ตอ)

(จํานวนชุดพิมพ
(001-999))

2in1

ดูที่หนา

4in1
9in1

(ตอ)

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)
Orientation
(การจัดวางหนา)

Portrait
(แนวตั้ง)*
Landscape
(แนวนอน)

2-sided
(2 ดาน)

Off (ปด)*
Long Edge
(ตามขอบดานยาว)
Short Edge
(ตามขอบดานสัน
้ )

Collate
(เรียงชุด)

On (เปด)*

Tray Use
(การใชถาด)

Auto (อัตโนมัต)ิ *

Off (ปด)

MP Only
(MP เทานัน )
Tray#1 Only
(ถาดที#
 1 เทานัน )
Tray#2 Only
(ถาดที#
 2 เทานัน )
(Tray#2 Only
(ถาดที #2 เทานัน )
จะปรากฏขึน เฉพาะเมือ
มีการติดตัง ถาดที 2
เทานัน )

C

คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช
คาที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ตัวเลือก

คําอธิบาย

Direct Print
(การพิมพโดยตรง)

(เลือกไฟล)

Print Settings
(การตัง คาการพิมพ)

Print
Quality
(คุณภาพการพิ
มพ)

Normal
(ปกติ)*

ตั้งคาตัวเลือกคุณภาพก
ารพิมพเมื่อพิมพโดยตร
งจาก USB Flash Drive

68

ตัง้ คาการพิมพโดยตรงผาน
USB
วาจะใหพม
ิ พขอ
 คิดเห็น
(การทําเครือ
่ งหมาย)
หรือตราประทับในไฟล
PDF
พรอมกับขอความหรือไม

68

(ตอ)

(ตอ)

(จํานวนชุดพิมพ
(001-999))
(ตอ)

PDF Option
(ตัวเลือก PDF)

Fine (ละเอียด)
Document
(เอกสาร)*
Document&Markup
(เอกสารและการทําเครื
องหมาย)
Document&Stamps
(เอกสารและตราประทับ)

Index Print
(การพิมพดัชนี)

—

—

—

พิมพหนาภาพยอ

68

DefaultSettings
(การตัง คาเริม ตน)

Paper Type
(ชนิดของกระดาษ)

—

Thin (ชนิดบาง)

ตั้งคาประเภทสื่อที่เปน
คาเริ่มตน
เมื่อพิมพโดยตรงจาก
USB Flash Drive

70

Plain Paper
(กระดาษธรรมดา)*
Thick (ชนิดหนา)
Thicker
(ชนิดหนาพิเศษ)
Recycled Paper
(กระดาษรีไซเคิล)
Bond Paper
(กระดาษปอนด)
Label (ฉลาก)
Envelope
(ซองจดหมาย)
Env. Thin
(ซอง ชนิดบาง)
Env. Thick
(ซอง ชนิดหนา)
Glossy Paper
(กระดาษเคลือบมัน)

คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช
คาที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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ดูที่หนา

ตารางการตั้งคาและคุณสมบัติ

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ตัวเลือก

คําอธิบาย

Direct Print
(การพิมพโดยตรง)

DefaultSettings
(การตัง คาเริม ตน)

Paper Size
(ขนาดกระดาษ)

—

A4*

70

(ตอ)

(ตอ)

ตั้งคาขนาดกระดาษที่เ
ปนคาเริ่มตนเมื่อพิมพโ
ดยตรงจาก USB Flash
Drive

ตั้งคารูปแบบกระดาษเริ่
มตนเมื่อพิมพหลายหน
าโดยตรงจาก USB
Flash Drive

70

ตั้งคาการจัดวางหนาที่เ
ปนคาเริ่มตนเมื่อพิมพโ
ดยตรงจาก USB Flash
Drive

70

เปดการใชงานหรือปดก
ารใชงานการเก็บเรียงห
นาที่เปนคาเริ่มตน
เมื่อพิมพโดยตรงจาก
USB Flash Drive

70

Letter
B5(JIS)

ดูที่หนา

B5(ISO)
A5
A5(Long Edge)
(A5(ตามขอบดานยาว))
A6
Executive
Legal
Folio
3"x5"
Com-10
Monarch
C5
DL
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)

Orientation
(การจัดวางหนา)

—

Portrait
(แนวตั้ง)*
Landscape
(แนวนอน)

Collate
(เรียงชุด)

—

On (เปด)*
Off (ปด)

C

คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช
คาที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ตัวเลือก

คําอธิบาย

Direct Print
(การพิมพโดยตรง)

DefaultSettings
(การตัง คาเริม ตน)

Print Quality
(คุณภาพการพิมพ)

—

Normal
(ปกติ)*

70

(ตอ)

(ตอ)

ตั้งคาตัวเลือกคุณภาพก
ารพิมพที่เปนคาเริ่มตนเ
มื่อพิมพโดยตรงจาก
USB Flash Drive
ตัง้ คาเริ่มตนการพิมพโดย
ตรงผาน USB
วาจะใหพิมพขอ
 คิดเห็น
(การทําเครือ
่ งหมาย)
หรือตราประทับในไฟล
PDF
พรอมกับขอความหรือไม

70

ตั้งคาเริ่มตนตัวเลือกกา
รพิมพดัชนี
รูปแบบงายหรือรายละเ
อียด

70

Fine (ละเอียด)
PDF Option
(ตัวเลือก PDF)

—

Document
(เอกสาร)*
Document&Markup
(เอกสารและการทําเครือ
งหมาย)
Document&Stamps
(เอกสารและตราประทับ)

Index Print
(การพิมพดัชนี)

—

Simple
(แบบงาย)*
Details
(รายละเอียด)

คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช
คาที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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ดูที่หนา

ตารางการตั้งคาและคุณสมบัติ

การใสขอ
 ความ

C

เมื่อคุณตองการใสขอความไปยังเครื่อง จะมีแปนพิมพปรากฏขึ้นบนจอสัมผัส
กด

เพือ
่ เปลี่ยนระหวางตัวอักษร ตัวเลข และอักขระพิเศษ

กด

เพือ
่ เปลี่ยนระหวางตัวพิมพใหญและตัวพิมพเล็ก

การแทรกชองวาง
ในการใสเวนวรรค ใหกด Space (เวนวรรค) หรือ c
การแกไข
ถาคุณใสตัวอักษรไมถูกตอง และคุณตองการเปลี่ยนตัวอักษรนั้น
ใชปุมลูกศรเพื่อเลื่อนเคอรเซอรไปไวใตตัวอักษรที่ผิด กด
แลวปอนตัวอักษรที่ถูกตอง
คุณยังสามารถแทรกตัวอักษรโดยยายเคอรเซอรและปอนอักษรไดดวย
ถาหนาจอไมแสดง d กด

ซ้ําๆ จนกระทั่งคุณลบตัวอักษรที่ผิด ปอนอักษรที่ถูกตอง

หมายเหตุ
• อักษรที่มีอยูอาจแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับประเทศของคุณ
• รูปแบบการจัดเรียงแปนพิมพอาจแตกตางกันไป ขึนอยูกับการตั้งคาที่คุณใสไว

C
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ขอกําหนด

D

ขอมูลทั่วไป

D

รุน

MFC-L8600CDW

MFC-L8850CDW

MFC-L9550CDW

ประเภทเครื่องพิมพ

เครื่องพิมพเลเซอร

วิธีการพิมพ

เครื่องพิมพเลเซอร Electrophotographic (single-pass)

ความจุของหนวยความจํา

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

แหลงพลังงาน

220 - 240 V AC 50/60 Hz

ปริมาณการใชไฟฟา 2
(เฉลี่ย)

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

สูงสุด

ประมาณ 1200 W

การพิมพ

ประมาณ 565 W ที่อุณหภูมิ 25 C

การพิมพ

ประมาณ 355 W ที่อุณหภูมิ 25 C

(โหมดเงียบ)
การทําสําเนา

ประมาณ 565 W ที่อุณหภูมิ 25 C

การทําสําเนา

ประมาณ 355 W ที่อุณหภูมิ 25 C

(โหมดเงียบ)

ขนาด

พรอม

ประมาณ 65 W ที่อุณหภูมิ 25 C

พัก

ประมาณ 9.5 W

ประมาณ 10.5 W

โหมดหยุดชัว คราว

ประมาณ 1.7 W

ประมาณ 1.9 W

ปดเครื่อง 3 4

ประมาณ 0.04 W
MFC-L8600CDW

492 mm

410 mm
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503 mm

ขอกําหนด

รุน


MFC-L8600CDW

MFC-L8850CDW

MFC-L9550CDW

MFC-L8850CDW, MFC-L9550CDW

D

530 mm

490 mm

น้ําหนัก (พรอมวัสดุ)

29.5 กก.

526 mm

31.3 กก.

1

วัดตามแนวทแยง

2

การเชื่อมตอ USB กับเครื่องคอมพิวเตอร

3

วัดตาม IEC 62301 Edition 2.0

4

การใชพลังงานจะแตกตางออกไปเล็กนอย ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพแวดลอมในการใชงาน และการสึกหรอของสวนประกอบ
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รุน
ระดับเสียงรบกวน

MFC-L8600CDW MFC-L8850CDW MFC-L9550CDW
ความดันเสียง การพิมพ

กําลังเสียง

LpAm = 55dB (A)

LpAm = 56dB (A)

การพิมพ
(โหมดเงียบ)

LpAm = 52dB (A)

LpAm = 53dB (A)

พรอม

LpAm = 28 dB (A)

การพิมพ

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

(สี)
การพิมพ

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

(ขาวดํา)
การพิมพ
(โหมดเงียบ)

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

พรอม

LWAd = 4.05 B (A)

อุณหภูมิ

ปฏิบัติการ

10 ถึง 32 C

การจัดเก็บ

0 ถึง 40 C

ความชืน
้

ปฏิบัติการ

20 ถึง 80% (ไมมก
ี ารควบแนน)

การจัดเก็บ

10 ถึง 90% (ไมมก
ี ารควบแนน)

ADF (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)

สูงสุด 35 แผน

Up ถึง 50 แผน

เพื่อใหไดคุณภาพงานพิมพที่ดีที่สุด ขอแนะนําให:
อุณหภูมิ: 20 ถึง 30 C
ความชื้น: 50% ถึง 70%
กระดาษ: 80 gsm
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ขนาดเอกสาร

D

D
รุน

ขนาดเอกสาร
(1 ดาน)

ขนาดเอกสาร
(2 ดาน)

MFC-L8600CDW
ความกวางของ ADF
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)

147.3 ถึง 215.9 มม.

ความยาวของ ADF
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)

147.3 ถึง 355.6 มม.

ความกวางของกระจกสแกนเนอร

สูงสุด 215.9 มม.

MFC-L8850CDW MFC-L9550CDW

ความยาวกระจกสแกนเนอร

สูงสุด 297.0 มม.

สูงสุด 355.6 มม.

ความกวางของ ADF
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)

—

147.3 ถึง 215.9 มม.

ความยาวของ ADF
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)

—

147.3 ถึง 355.6 มม.
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สื่อสิ่งพิมพ

D

รุน
การใสกระดาษ

MFC-L8600CDW MFC-L8850CDW MFC-L9550CDW
ถาดกระดาษที่ 1
(มาตรฐาน)

ถาดอเนกประสงค
(ถาด MP)

ชนิดของกระดาษ

กระดาษธรรมดา กระดาษชนิดบางและกระดาษรีไซเคิล

ขนาดกระดาษ

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

นำหนักกระดาษ

60 ถึง 105 gsm

ความจุกระดา
ษสูงสุด

กระดาษธรรมดาสูงสุด 250 แผน 80 gsm

ชนิดของกระดาษ

กระดาษธรรมดา กระดาษชนิดบาง กระดาษชนิดหนา
กระดาษชนิดหนาพิเศษ กระดาษรีไซเคิล กระดาษปอนด ฉลาก
ซองจดหมาย ซองจดหมายชนิดบาง และซองจดหมายชนิดหนา
กระดาษเคลือบมัน

ขนาดกระดาษ

ความกวาง: 76.2 ถึง 215.9 มม.

นำหนักกระดาษ

60 ถึง 163 gsm

ความจุกระดา
ษสูงสุด

กระดาษธรรมดาสูงสุด 50 แผน 80 gsm

ชนิดของกระ
ดาษ

กระดาษธรรมดา กระดาษชนิดบางและกระดาษรีไซเคิล

ขนาดกระดาษ

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

นำหนักกระดาษ

60 ถึง 105 gsm

ความจุกระดา
ษสูงสุด

กระดาษธรรมดาสูงสุด 500 แผน 80 gsm

ความยาว: 127.0 ถึง 355.6 มม.

ถาดกระดาษที่ 2
(อุปกรณเสริม)

กระดาษออก 1

2 ดาน

1

ถาดรองรับเอกสารออกแบบควำหนา

กระดาษธรรมดา 150 แผน 80 gsm
(สงแบบคว่ําหนาไปยังถาดรองรับเอกสารออกแบบควำหนา)

ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา

กระดาษหนึ่งแผน
(การสงแบบหงายหนาไปยังถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา)

การพิมพ 2
ดานอัตโนมัติ

ชนิดของกระดาษ กระดาษธรรมดา กระดาษชนิดบาง กระดาษรีไซเคิล
กระดาษเคลือบมัน
ขนาดกระดาษ

A4

นำหนักกระดาษ

60 ถึง 105 gsm

สําหรับฉลาก แนะนําใหนาํ กระดาษทีพ
 ม
ิ พแลวออกจากถาดรองรับกระดาษออกทันทีหลังจากออกจากเครือ
 งพิมพเพือ
 หลีกเลีย
 งการติดกัน

236

ขอกําหนด

โทรสาร

D

D
รุน


MFC-L8600CDW

MFC-L8850CDW

การทํางานที่เขากันได

ITU-T Super Group 3

ระบบการเขารหัส

MH/MR/MMR/JBIG

ความเร็วของโมเด็ม

33,600 bps (ที่มีตัวเลือกสํารองอัตโนมัติ)

การรับการพิมพ 2 ดาน

ใช

การสง 2 ดานอัตโนมัติ

—

ความกวางในการสแกน

สูงสุด 208 มม.

ความกวางในการพิมพ

สูงสุด 208 มม.

ระดับสีเทา

8 บิต/256 ระดับ

ความละเอียด

ขนาดมาตรฐาน

MFC-L9550CDW

ใช (จาก ADF)

203  98 dpi
ละเอียด
203  196 dpi
ละเอียดพิเศษ
203  392 dpi
ภาพถาย
203  196 dpi

1

สมุดที่อยู

300 รายการ

กลุม

สูงสุด 20

การกระจายสัญญาณ

350 (300 สมุดที่อยู/50 การตอสายดวยตนเอง)

การหมุนทวนหมายเลขโทรซ้ําอัตโนมัติ

3 ครั้งทุก 5 นาที

การสงสัญญาณของหนวยความจํา

สูงสุด 500 1 แผน

การรับขอมูลเมื่อกระดาษหมด

สูงสุด 500 1 แผน

‘หนา’ หมายถึง ‘แผนภูมก
ิ ารทดสอบ ITU-T #1’ (จดหมายทางธุรกิจทั่วไป ความละเอียดมาตรฐาน รหัส JBIG)
ขอกําหนดและวัสดุการพิมพอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงลวงหนา
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สําเนา

D

รุน

MFC-L8600CDW MFC-L8850CDW MFC-L9550CDW

ความกวางสําเนา

สูงสุด 210 มม.

สําเนา 2 ดานอัตโนมัติ

—

หลายสําเนา

ซอนหรือเรียงไดสูงสุด 99 หนา

ยอ/ขยาย

25% ถึง 400% (เพิ่มครั้งละ 1%)
สูงสุด 1200  600 dpi

ความละเอียด
เวลาออกสําเนาแรก
1

ใช (จาก ADF)

1

ขาวดํา

นอยกวา 18 วินาทีที่ 23 C / 230 V

สี

นอยกวา 20 วินาทีที่ 23 C / 230 V

จากโหมดพรอมและถาดมาตรฐาน

238

ขอกําหนด

สแกนเนอร

D

D
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
ความลึกของสี

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

การประมวลผลสี 48 บิต (อินพุต)
การประมวลผลสี 24 บิต (เอาทพุต)

ระดับสีเทา

การประมวลผลสี 16 บิต (อินพุต)
การประมวลผลสี 8 บิต (เอาทพุต)

ความละเอียด

สูงสุด 19200  19200 dpi (เชื่อมตอ) 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)

1

สําหรับการปรับปรุงไดรเวอรลาสุดสําหรับเวอรชันระบบปฏิบัติการ OS X ที่คุณใช เขาไปที่ 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)
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เครื่องพิมพ

D

รุน

MFC-L8600CDW

การพิมพ 2 ดานอัตโนมัติ

ใช

การเลียนแบบ

PCL6, BR-Script3 (PostScript® 3™)

ความละเอียด

600  600 dpi
2400 dpi (2400  600) คุณภาพ

ความเร็วในการพิมพ
(2 ดาน)

ความเร็วในการพิมพ

เวลาพิมพครั้งแรก 2

MFC-L9550CDW

ขาวดํา

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

สี

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

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

ขาวดํา

นอยกวา 15 วินาทีที่ 23 C / 230 V

สี

นอยกวา 15 วินาทีที่ 23 C / 230 V

1

ความเร็วในการพิมพอาจแตกตางกันขึน
้ อยูกับประเภทเอกสารที่คุณพิมพ

2

จากโหมดพรอมและถาดมาตรฐาน
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อินเตอรเฟส

D

D
รุน


MFC-L8600CDW

USB

สาย USB ความเร็วสูง 2.0 1 2

MFC-L8850CDW

MFC-L9550CDW

ขอแนะนําใหใชสาย USB 2.0 (ชนิด A/B) ที่ยาวไมเกิน 2.0 เมตร
อีเทอรเน็ต

3

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

LAN แบบไรสาย 3

IEEE 802.11b/g/n (โหมดโครงสรางพื้นฐาน/โหมด Ad-hoc)
IEEE 802.11g (Wi-Fi Direct)

1

เครื่องพิมพของคุณมีอินเตอรเฟสความเร็วสูง USB 2.0 เครื่องพิมพสามารถเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรที่มีอินเตอรเฟส USB 1.1

2

ไมสนับสนุนพอรต USB ของผูผลิตอื่น

3

สําหรับรายละเอียดดานเทคนิคของเครือขาย ดูที่ เครือขาย uu หนา 242 และ คูมือซอฟตแวร และคูมอ
ื เน็ทเวิรคสําหรับผูใช
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เครือขาย

D

หมายเหตุ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอกําหนดเครือขาย uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

รุน

MFC-L8600CDW

LAN

คุณสามารถเชือ
่ มตอเครื่องพิมพของคุณกับเครือขายสําหรับการพิมพผา นเครือขา
ย การสแกนผานเครือขาย สง PC-FAX, รับ PC-FAX (Windows® เทานั้น)
และการตั้งคาระยะไกล 1

MFC-L8850CDW

MFC-L9550CDW

ซอฟตแวรการจัดการเครือขาย Brother BRAdmin Light 2 3 มีใหมาดวย
โพรโตคอล

โพรโตคอลค
วามปลอดภัย

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), การคนหาชือ
่ 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

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

ความปลอดภัยเครือขายแ
บบไรสาย

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

โปรแกรมอรร
ถประโยชนส
นับสนุนการตั้
งคาเครือขาย
แบบไรสาย

AOSS™

ใช

WPS

ใช

1

ดูที่ ขอกําหนดคอมพิวเตอร uu หนา 244

2

(Windows®) Brother BRAdmin Light มีอยูในซีดีรอมที่ใหมาพรอมกับเครืองพิมพ
(Macintosh) Brother BRAdmin Light ดาวนโหลดไดจาก http://solutions.brother.com/

3

(Windows®) หากคุณตองการจัดการเครื่องพิมพขั้นสูง ใหใชเวอรชันโปรแกรมอรรถประโยชน Brother BRAdmin Professional
ลาสุดที่ดาวนโหลดไดจาก http://solutions.brother.com/

4

MFC-L8600CDW iรองรับเฉพาะหลังจากดาวนโหลด IFAX แลวเทานั้น

242
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คุณลักษณะการพิมพโดยตรง

D

D

1

รุน


MFC-L8600CDW

MFC-L8850CDW

MFC-L9550CDW

การทํางานที่เขากันได

PDF เวอรชัน 1.7 1, JPEG, Exif + JPEG, PRN
(สรางโดยไดรเวอรเครื่องพิมพ Brother), TIFF (สแกนโดยรุน
Brother MFC หรือ DCP ทั้งหมด), XPS เวอรชัน 1.0

อินเตอรเฟส

อินเตอรเฟส USB แบบตรง

ไมสนับสนุนขอมูล PDF ประกอบดวยไฟลภาพ JBIG2 ไฟลภาพ JPEG2000 หรือไฟลแผนใส
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D

อินเตอรเฟส PC
ระบบคอมพิวเตอรและเวอรชน
ั ระ
บบปฏิบัติการ

USB 2

10/100Base-TX แบบไรสาย
(อีเทอรเน็ต) 802.11b/g/n

Windows® XP Home 1 4
Windows® XP
Professional 1 4
Windows® XP
Professional x64
Edition 1 4
Windows Vista® 1 4

หนวยประม
วลผล

หนวยประมวลผล
32bit (x86) หรือ
64bit (x64)
การพิมพ
PC-FAX 3
การสแกน

Windows® 7 1 4
Windows® 8 1 4

พื้นที่ฮารดดิสกที่จะ
ติดตั้ง
สําหรับไ
ดรเวอร

สําหรับแ
อพพลิเค
ชัน

150 MB

500 MB

หนวยประมวลผล
64bit (x64)
500 MB
หนวยประมวลผล
32bit (x86) หรือ
650 MB
64bit (x64)

®
ระบบปฏิบตั กิ าร Windows Server
2003
Windows®

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

Windows Server®
2003 x64 Edition

หนวยประมวลผล
64bit (x64)

Windows Server®
2008

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

N/A

การพิมพ

1.2 GB
1.2 GB

N/A

Windows Server®
2008 R2
Windows Server®
2012

หนวยประมวลผล
64bit (x64)

Windows Server®
2012 R2
ระบบปฏิบตั กิ าร
Macintosh

Mac OS X v10.7.5

การพิมพ

OS X v10.8.x

PC-FAX (สง) 3

OS X v10.9.x

การสแกน

Intel® Proc
essor

80 MB

400 MB

1

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

2

ไมสนับสนุนพอรต USB ของผูผลิตอื่น

3

PC-FAX รองรับเอกสารขาวดําเทานั้น

4

Nuance™ PaperPort™ 12SE รองรับ Windows® XP Home (SP3 หรือสูงกวา), Windows® XP Professional (SP3 หรือสูงกวา),
Windows® XP Professional x64 Edition (SP2 หรือสูงกวา), Windows Vista® (SP2 หรือสูงกวา), Windows® 7 และ Windows® 8

สําหรับการปรับปรุงไดรเวอรลาสุด เขาไปที่ http://solutions.brother.com/
เครื่องหมายการคา ยี่หอและชื่อผลิตภัณฑทั้งหมดเปนทรัพยสินของบริษัทที่เกี่ยวของ
244

ขอกําหนด

วัสดุการพิมพ

D

D
รุน


MFC-L8850CDW

ตลับผงหมึก ในกลอง
(โทนเนอร)

MFC-L9550CDW

ชือ
่ รุน

สีดํา

ประมาณ 2,500 หนา A4 หรือ Letter 1

—

สีฟา

ประมาณ 1,500 หนา A4 หรือ Letter 1

—

สีดํา

ประมาณ 2,500 หนา A4 หรือ Letter 1

TN-351BK

สีฟา

ประมาณ 1,500 หนา A4 หรือ Letter 1

TN-351C

สีชมพู
สีเหลือง
ขนาดมาตรฐาน

ขนาดพิเศษมาก

สีชมพู

TN-351M

สีเหลือง

TN-351Y

สีดํา

ประมาณ 6,000 หนา A4 หรือ Letter 1

TN-359BK

สีฟา

TN-359C

สีชมพู

TN-359M

สีเหลือง

TN-359Y

ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)

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

DR-351CL

ชุดสายพานลําเลียงกระดาษ

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

BU-320CL

กลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใชแลว

ประมาณ 50,000 หนา A4 หรือ Letter 4

WT-320CL

1

จํานวนหนาที่สามารถทําการพิมพไดจากตลับผงหมึกโดยประมาณที่ระบุไวตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798

2

อายุการใชงานของแมแบบสรางภาพ (ดรัม) โดยประมาณและอาจแตกตางกันตามประเภทการใชงาน

3

อายุการใชงานของชุดสายพานลําเลียงกระดาษโดยประมาณและอาจแตกตางกันตามประเภทการใชงาน

4

อายุการใชงานของกลองใสผงหมึกโทนเนอรที่ใชแลวโดยประมาณและอาจแตกตางกันตามประเภทการใชงาน

หมายเหตุ
• Brother ไมแนะนําใหใชรายการวัสดุการพิมพอื่นนอกจากรายการวัสดุการพิมพของแทจาก Brother
• การรับประกันของเครือ
่ งของคุณอาจไมครอบคลุมความเสียหายทีเ่ กิดจากการใชวส
ั ดุการพิมพทไี่ มใชของแทของ
Brother

245

ขอมูลสําคัญสําหรับอายุการใชงานตลับผงหมึก
(โทนเนอร)
การตั้งคาสี/ขาวดําบนไดรเวอรเครื่องพิมพ

D

D

ผูใชสามารถเปลี่ยนการตั้งคา สี/ขาวดํา บนไดรเวอรเครื่องพิมพดังนี้:
 อัตโนมัติ
เครื่องจะตรวจสอบเนื้อหาของเอกสารเพื่อดูสี ถาตรวจพบสีบนที่ใดในเอกสาร
เครื่องจะพิมพเอกสารทั้งหมดโดยใชตลับผงหมึก (โทนเนอร) สี กลาวคือ เครื่องจะผสมผงหมึก
(โทนเนอร) บางสวนเขาดวยกันเพื่อชวยใหไดทุกเฉดสีที่ตรวจพบในเอกสาร
ซึ่งจะเพิม
่ ความเขมของผงหมึก (โทนเนอร) ที่ใชในหนาเอกสาร หากตรวจไมพบเนือ
้ หาสี
เครื่องจะพิมพเอกสารเปนขาวดํา
การตั้งคาเริ่มตนในเครื่องของคุณคือ อัตโนมัติ

หมายเหตุ
เซนเซอร สี ของเครื่องมีความละเอียดออนมาก
และอาจรับรูขอความสีดําที่จางหรือพื้นหลังทีเปนสีออฟไวทวาเปนสี
ถาคุณทราบวาเอกสารของคุณเปนขาวดํา และตองการประหยัดผงหมึก (โทนเนอร) สี ใหเลือกโหมด
ขาวดํา
 สี
ไมวาเอกสารจะมีสี หรือเปนเอกสารขาวดํา เครือ
่ งพิมพของคุณจะพิมพเอกสารโดยใชตลับผงหมึก (โทนเนอร) สี
 ขาวดํา
เลือกโหมดนี้ ถาเอกสารมีเพียงขอความและ/หรือวัตถุสีดําและระดับสีเทา ถาเอกสารของคุณมีสี
โหมดนี้จะพิมพเอกสารดวยสีเทา 256 ระดับโดยใชผงหมึก (โทนเนอร) สีดํา

หมายเหตุ
ถาผงหมึก (โทนเนอร) สีฟา สีชมพู หรือสีเหลืองหมดอายุการใชงานในระหวางการพิมพเอกสารสี
งานพิมพจะไมเสร็จสมบูรณ คุณสามารถยกเลิกงานพิมพของคุณ
และเลือกเริ่มตนงานพิมพอีกครั้งในโหมด ขาวดํา หากยังคงมีผงหมึก (โทนเนอร) สีดํา
สําหรับขอมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับการตัง้ คาไดรเวอรเครือ
่ งพิมพ uu คูม
 อ
ื ซอฟตแวร และคูม
 อ
ื เน็ทเวิรค
 สําหรับผูใช.

อายุการใชงานตลับผงหมึก (โทนเนอร)
ผลิตภัณฑนี้ตรวจจับอายุการใชงานของตลับหมึก (โทนเนอร) โดยใชสองวิธีตอไปนี้:
 การตรวจจับโดยนับจุดของแตละสีที่จําเปนตอการสรางภาพ
 การตรวจจับโดยนับการหมุนของลูกกลิ้งดีเวลอปเปอร
ผลิตภัณฑนี้มีฟงกชันสําหรับนับจุดของแตละสี
ที่ใชในการพิมพเอกสารทุกฉบับและการหมุนของลูกกลิ้งดีเวลอปเปอรของตลับผงหมึก (โทนเนอร)
แตละตลับ การพิมพจะหยุดลง เมื่อถึงหนึ่งในขีดจํากัดสูงสุดที่กําหนดไว
ขีดจํากัดสูงสุดจะถูกกําหนดไวใหสูงกวาจํานวนจุดหรือการหมุนที่จําเปนสําหรับตลับผงหมึก (โทนเนอร)
เพื่อทํางานไดตามจํานวนหนาพิมพที่ไดประกาศไว
ฟงกชันนี้มีเพื่อลดความเสี่ยงตอการเกิดคุณภาพงานพิมพต่ําและความเสียหายของเครื่อง
246
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เครื่องจะมีขอความสองรูปแบบที่แสดงใหทราบวา ผงหมึก (โทนเนอร) ใกลหรือหมดอายุการใชงานแลว:
Toner Low (ผงหมึก (โทนเนอร) ใกลหมด) และ Replace Toner (เปลี่ยนผงหมึก (โทนเนอร))

D

Toner Low (ผงหมึก (โทนเนอร) ใกลหมด) จะแสดงบนจอ LCD
เมื่อจํานวนจุดหรือการหมุนของลูกกลิ้งดีเวลอปเปอรใกลถึงจํานวนสูงสุด: Replace Toner
(เปลี่ยนผงหมึก (โทนเนอร)) จะแสดงบนจอ LCD
เมื่อจํานวนจุดหรือการหมุนของลูกกลิ้งดีเวลอปเปอรครบจํานวนสูงสุด

การแกไขสี

D

จํานวนการหมุนของลูกกลิ้งดีเวลอปเปอรที่นับได ไมเพียงนํามาใชสําหรับการทํางานตามปกติ เชน การพิมพ
และการทําสําเนา แตยังใชสําหรับการปรับคาของเครื่องดวย เชน การปรับแตงคาของสี และการลงทะเบียนสี
 การปรับแตงคาของสี (การปรับคาความเขมของสี)
เพื่อใหไดคุณภาพการพิมพที่สม่ําเสมอ ความเขมของตลับผงหมึก (โทนเนอร)
แตละตลับตองไดรับการดูแลรักษาใหมีคาคงที หากไมสามารถรักษาสมดุลของความเขมระหวางสีตางๆ
ได สีที่ผสมไดจะไมคงที่ และไมสามารถพิมพสีออกมาไดอยางถูกตอง ความเขมของผงหมึก (โทนเนอร)
สามารถเปลี่ยนแปลงได เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในผงหมึก (โทนเนอร)
ที่สงผลกระทบตอประจุไฟฟา การเสื่อมสภาพของชุดดีเวลอปเปอร
และระดับอุณหภูมิและความชื้นในอุปกรณ เมื่อมีการปรับแตงคา
เครื่องจะพิมพรูปแบบทดสอบการปรับระดับความเขมบนชุดสายพานลําเลียงกระดาษ
การปรับแตงคามักเกิดขึ้นในเวลาตอไปนี้:
• เมื่อคุณเลือกการปรับแตงคาดวยตนเองจากแผงดําเนินการหรือไดรเวอรเครื่องพิมพ
(โปรดปรับแตงคา ถาจําเปนตองปรับปรุงความเขมของสี)
• เมื่อเปลี่ยนทดแทนตลับผงหมึก (โทนเนอร) ที่ใชแลวดวยตลับใหม
• เมื่อเครื่องพิมพรับรูวามีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความชื้นแวดลอม
• เมื่อครบจํานวนหนาพิมพที่กําหนดไว
 การลงทะเบียนสี (การแกไขตําแหนงสี)
ในอุปกรณนี้ ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) และชุดดีเวลอปเปอรไดรับการจัดเตรียมสําหรับสีดํา (K),
สีเหลือง (Y), สีชมพู (M) และสีฟา (C) ตามลําดับ ภาพสีสี่ภาพประกอบเขาดวยกันเปนภาพเดียว ดังนั้น
จึงอาจเกิดขอผิดพลาดในการลงทะเบียนสี (เชน ลักษณะการวางตําแหนงภาพสีสี่ภาพ)
เมื่อเกิดขอผิดพลาดในการลงทะเบียน
เครื่องจะพิมพรูปแบบทดสอบการแกไขการลงทะเบียนบนชุดสายพานลําเลียงกระดาษ
การลงทะเบียนมักเกิดขึ้นในเวลาตอไปนี้:
• เมื่อคุณเลือกการลงทะเบียนดวยตนเองจากแผงดําเนินการ
(โปรดทําการลงทะเบียน หากขอผิดพลาดในการลงทะเบียนสีจําเปนตองไดรับการแกไข)
• เมื่อครบจํานวนหนาพิมพที่กําหนดไว
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