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สาํหรบัการปรบัปรงุไดรเวอรล์า่สดุ
ไปทีห่นา้ Downloads ของรุน่ของคณุบน Brother Solutions Center ที ่http://support.brother.com
เพือ่ดาวนโ์หลดไดรเวอร์

เพือ่ทําใหเ้ครือ่งของคณุมปีระสทิธภิาพสงูสดุอยูเ่สมอ ตรวจสอบทีน่ีเ่พือ่อพัเกรดเฟิรม์แวรล์า่สดุ
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คูม่อืผูใ้ชแ้บบออนไลน ์ชว่ยใหค้ณุใชง้านเครือ่งอยา่ง
คุม้คา่ทีส่ดุ
ตวัชว่ยคน้หาอยา่งรวดเร็ว!

กลอ่งคน้หา

ดชันชีว่ยคน้หาแบบแยกหวัขอ้

ครอบคลมุ!

ทกุหวัขอ้ในคูม่อืเดยีว

โครงหนา้แบบงา่ย!

ใหคํ้าแนะนําทลีะขัน้ตอน

สรปุคณุลกัษณะทีด่า้นบนของหนา้

1

2

3

4

1. กลอ่งคน้หา 2. ตวัชว่ยคน้หา 3. สรปุขอ้มลู 4. แนะนําทลีะขัน้ตอน

ฉนัสามารถคน้หาคูม่อืนีไ้ดจ้ากทีไ่หน?

(Windows®)

คลกิ (เร ิม่) > โปรแกรมท ัง้หมด > Brother > Brother Utilities > Brother MFC-XXXX

series > การสนบัสนนุ > คูม่อืสาํหรบัผูใ้ช้

(Windows® 8)

แตะหรอืคลกิ (Brother Utilities) > Brother MFC-XXXX series > การสนบัสนนุ > คูม่อื
สาํหรบัผูใ้ช้

(เลอืกรุน่ของคณุจากรายการแบบดงึลง หากไมถ่กูเลอืกไว)้

(Macintosh หรอืตวัเลอืกอืน่)

ไปทีห่นา้ Manuals ของรุน่ของคณุบน Brother Solutions Center ที ่http://support.brother.com เพือ่
ดาวนโ์หลดคูม่อื
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หากคณุมคีาํถามหรอืพบปญัหา โปรดลองดทูี ่FAQ
ของเรา
พรอ้มดว้ยวธิกีารตา่งๆ ในการคน้หา!

แสดงคาํถามทีเ่ก ีย่วขอ้งสาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ

ไดร้บัการปรบัปรงุเป็นประจาํตามผลตอบรบัจากลกูคา้

เนือ่งจาก Brother Solutions Center มกีารปรับปรงุเป็นประจํา ภาพหนา้จอนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไมต่อ้ง
แจง้ใหท้ราบ

ฉนัสามารถคน้หา FAQ เหลา่นีไ้ดจ้ากทีไ่หน?

Brother Solutions Center

http://support.brother.com
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นยิามของบนัทกึ
เราใชส้ญัลกัษณแ์ละรปูแบบตอ่ไปนีใ้นคูม่อืผูใ้ชน้ี:้

 คาํเตอืน

คําเตอืน บง่ชีส้ถานการณอ์นัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ได ้ซึง่ถา้หากไมห่ลกีเลีย่งอาจสง่ผลใหม้กีารเสยีชวีติหรอื
การบาดเจ็บรา้ยแรงได ้

 ขอ้ควรระวงั

ขอ้ควรระวงั บง่ชีส้ถานการณอ์นัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ได ้ซึง่ถา้หากไมห่ลกีเลีย่งอาจสง่ผลใหเ้กดิการบาดเจ็บ
เล็กนอ้ยหรอืปานกลางได ้

ขอ้ควรจาํ
ขอ้ควรจํา บง่ชีส้ถานการณอ์นัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ได ้ซึง่ถา้หากไมห่ลกีเลีย่งอาจสง่ผลใหเ้กดิความเสยีหาย
ตอ่ทรัพยส์นิ หรอืสญูเสยีคณุสมบตักิารทํางานของผลติภณัฑไ์ด ้

หมายเหตุ
หมายเหต ุระบสุภาพแวดลอ้มของการปฏบิตักิาร เงือ่นไขการตดิตัง้ หรอืเงือ่นไขการใชง้านเพิม่เตมิ

ไอคอนคําแนะจะบอกขอ้มลูชว่ยเหลอืทีม่ปีระโยชน ์และขอ้มลูประกอบ

ไอคอนอนัตรายจากระบบไฟฟ้า แจง้เตอืนใหค้ณุระวงัอนัตรายจากไฟฟ้าชอ็ตทีอ่าจเกดิขึน้

ไอคอนอนัตรายจากไฟไหม ้แจง้เตอืนใหค้ณุระวงัอนัตรายจากไฟไหม ้

ไอคอนพืน้ผวิรอ้น แจง้เตอืนไมใ่หค้ณุสมัผัสชิน้สว่นของเครือ่งทีร่อ้น

ไอคอนหา้ม แสดงการกระทําทีค่ณุตอ้งไมทํ่า

ตวัหนา

แบบอกัษรตวัหนา แสดงปุ่ มบนแผงควบคมุเครือ่งหรอืหนา้จอคอมพวิเตอร์

ตัวเอียง
แบบอกัษรตวัเอยีง เนน้ประเด็นสําคญัหรอืแนะนําใหค้ณุอา่นหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้ง

Courier New
แบบอกัษร Courier New ใชก้บัขอ้ความทีแ่สดงบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD ของเครือ่ง
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คาํประกาศการรวบรวมและการเผยแพร่
คูม่อืนีถ้กูรวบรวมและเผยแพรเ่พือ่ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัความปลอดภยัของผลติภณัฑล์า่สดุ ณ เวลาทีเ่ผยแพร่
ขอ้มลูทีม่ใีนคูม่อืนีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงได ้

สําหรับคูม่อืเลม่ลา่สดุ โปรดเยีย่มชมที ่http://support.brother.com
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ภาพรวมของแผงควบคมุ
แผงควบคมุจะแตกตา่งกนัไป ทัง้นีข้ ึน้กบัรุน่ผลติภณัฑข์องคณุ

MFC-L2700D/MFC-L2701D/MFC-L2700DW/
MFC-L2701DW/MFC-L2703DW

1 2 3

5

4

6
1. ปุ่ มสมัผสัคร ัง้เดยีว

บนัทกึและเรยีกใชห้มายเลขแฟกซแ์ละโทรศพัทส์งูสดุแปดหมายเลข

เพือ่เขา้ถงึหมายเลขแฟกซแ์ละโทรศพัทแ์บบสมัผัสครัง้เดยีวทีจั่ดเก็บไว ้รายการที ่1-4 กดปุ่ มสมัผัสครัง้
เดยีวทีกํ่าหนดใหห้มายเลขนัน้ หมายเลขแฟกซแ์ละโทรศพัทแ์บบสมัผัสครัง้เดยีวทีจั่ดเก็บไว ้รายการที่
5-8 กดคา้งไวท้ี ่(Shift (Shift)) ขณะทีค่ณุกดหมายเลข

2. ปุ่ มแฟกซ์

Redial/Pause (โทรซํา้/พกัสาย)

กดเพือ่โทรไปยงัหมายเลขลา่สดุทีค่ณุโทรหา ปุ่ มนีจ้ะแทรกการหยดุชัว่คราวเมือ่ตัง้โปรแกรมการตอ่
เลขหมายอยา่งรวดเร็ว หรอืเมือ่โทรไปยงัหมายเลขใดๆ ดว้ยตนเอง

Hook (วางสาย)

กด Hook (วางสาย) กอ่นการโทร เพือ่ใหเ้ครือ่งโทรสารตอบรับ จากนัน้กด Start (เร ิม่)

ถา้เครือ่งอยูใ่นโหมด โทรสาร/โทรศพัท ์(F/T) และคณุยกหโูทรศพัทข์องเครือ่งโทรศพัทภ์ายนอก
ระหวา่งทีม่เีสยีงเรยีกเขา้ F/T (เสยีงเรยีกเขา้แบบดงัตดิกนัสองครัง้) กด Hook (วางสาย) เพือ่
สนทนา

1 ขอ้มลูท ัว่ไป
1
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3. WiFi

กดปุ่ ม WiFi และเริม่ตน้ตวัตดิตัง้ระบบไรส้ายในคอมพวิเตอรข์องคณุ ทําตามคําแนะนําบนหนา้จอเพือ่ตัง้
คา่การเชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้ายระหวา่งเครือ่งของคณุและเครอืขา่ยของคณุ

เมือ่ไฟสถานะ WiFi ตดิขึน้ เครือ่งของบราเดอรไ์ดเ้ชือ่มตอ่เขา้กบัจดุการเขา้ถงึแลว้ เมือ่ไฟสถานะ WiFi
กะพรบ ิแสดงวา่การเชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้ายขดัขอ้ง หรอืเครือ่งของคณุอยูร่ะหวา่งกระบวนการเชือ่ม
ตอ่กบัจดุการเขา้ถงึไรส้าย

Resolution (ความละเอยีด)

(สําหรับเฉพาะบางรุน่)

กดเพือ่เปลีย่นความละเอยีดของแฟกซ์

4. หนา้จอแสดงผลแบบ LCD (ผลกึเหลว)

แสดงขอ้ความเพือ่ชว่ยใหค้ณุตัง้คา่และใชง้านเครือ่งพมิพ์

ถา้เครือ่งอยูใ่นโหมดพรอ้ม หรอืโหมดแฟกซ ์หนา้จอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง

b

a

Fax Only
01/01 12:00

a. วนัทีแ่ละเวลา

b. โหมดการรับ

เมือ่คณุกด COPY (สาํเนา) หนา้จอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง:

□□■□□

d

efg

c

100%        Auto
Stack  Copies:01

c. ชนดิสําเนา

d. จํานวนสําเนา

e. คณุภาพ

f. คอนทราสต์

g. อตัราสว่นการทําสําเนา

5. ปุ่ มโหมด

FAX (แฟกซ)์

กดเพือ่สลบัการทํางานของเครือ่งไปเป็นโหมดแฟกซ์

SCAN (สแกน)

กดเพือ่สลบัการทํางานของเครือ่งไปเป็นโหมดสแกน

COPY (สาํเนา)

กดเพือ่สลบัการทํางานของเครือ่งไปเป็นโหมดทําสําเนา
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6. ปุ่ มทาํสาํเนา

Options (ตวัเลอืก)

กดเพือ่เขา้ถงึการตัง้คา่ชัว่คราวสําหรับการทําสําเนา

2 in 1 (ID) Copy (บตัรประจาํตวั 2 ดา้น)

กดเพือ่ทําสําเนาบตัรประจําตวัทัง้สองดา้นในหนา้เอกสารหนา้เดยีว

2-sided (2 ดา้น)

กดเพือ่ทําสําเนาทัง้สองดา้นของหนา้กระดาษ

7 8

11

109

7. ปุ่ มเมนู

Clear (ลบ)

กดเพือ่ลบขอ้มลูทีใ่ส ่หรอืยกเลกิการตัง้คา่ปัจจบุนั

Menu (เมน)ู

กดเพือ่เขา้ถงึเมนูสําหรับการตัง้โปรแกรมเครือ่งของคณุ

OK

กดเพือ่จัดเก็บการตัง้คา่เครือ่งของคณุ

d หรอื c

กดเพือ่เลือ่นยอ้นกลบัหรอืไปขา้งหนา้ในตวัเลอืกของเมนู

a หรอื b

• กดเพือ่เลือ่นขึน้หรอืลงผา่นเมนูและตวัเลอืก

• กดเพือ่เปลีย่นความละเอยีดในโหมดแฟกซ์

กด  เพือ่เขา้ถงึการตอ่เลขหมายดว้ยปุ่ มโทรดว่น

8. แป้นกดหมายเลข
• ใชเ้พือ่โทรไปยงัหมายเลขแฟกซแ์ละโทรศพัท์

• ใชเ้ป็นแป้นพมิพเ์พือ่ใสข่อ้ความหรอืตวัอกัษร

1
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9.  เปิด/ปิด เครือ่ง

• เปิดใชง้านเครือ่งโดยกด 

• ปิดใชง้านเครือ่งโดยกดคา้งไวท้ี ่  หนา้จอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง Shutting Down (ปิด
เครือ่ง) คา้งไวเ้ป็นเวลาไมก่ีว่นิาทกีอ่นทีจ่ะดบัลง ถา้คณุเชือ่มตอ่กบัโทรศพัทภ์ายนอกหรอื TAD จะ
ใชไ้ดเ้สมอ

10. Stop/Exit (หยดุ/ออก)

• กดเพือ่หยดุดําเนนิการ

• กดเพือ่ออกจากเมนู

11. Start (เร ิม่)

• กดเพือ่เริม่สง่แฟกซ์

• กดเพือ่เริม่ทําสําเนา

• กดเพือ่เริม่สแกน
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DCP-L2520D/DCP-L2540DW/DCP-L2541DW
ภาพประกอบนีอ้า้งองิจากรุน่ DCP-L2540DW

1 2 3 4 5

1.  เปิด/ปิด เครือ่ง

• เปิดใชง้านเครือ่งโดยกด 

• ปิดใชง้านเครือ่งโดยกดคา้งไวท้ี ่  หนา้จอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง Shutting Down (ปิด
เครือ่ง) คา้งไวเ้ป็นเวลาไมก่ีว่นิาทกีอ่นทีจ่ะดบัลง

2. ปุ่ มทาํสาํเนา

Options (ตวัเลอืก)

กดเพือ่เขา้ถงึการตัง้คา่ชัว่คราวสําหรับการทําสําเนา

2 in 1 (ID) Copy (บตัรประจาํตวั 2 ดา้น)

กดเพือ่ทําสําเนาบตัรประจําตวัทัง้สองดา้นในหนา้เอกสารหนา้เดยีว

2-sided (2 ดา้น) (สาํหรบัเฉพาะบางรุน่)

กดเพือ่ทําสําเนาทัง้สองดา้นของหนา้กระดาษ

3. Scan (สแกน)

กดเพือ่สลบัการทํางานของเครือ่งไปเป็นโหมดสแกน

4. WiFi (สาํหรบัรุน่ไรส้าย)

กดปุ่ ม WiFi และเริม่ตน้ตวัตดิตัง้ระบบไรส้ายในคอมพวิเตอรข์องคณุ ทําตามคําแนะนําบนหนา้จอเพือ่ตัง้
คา่การเชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้ายระหวา่งเครือ่งของคณุและเครอืขา่ยของคณุ

เมือ่ไฟสถานะ WiFi ตดิขึน้ เครือ่งของบราเดอรไ์ดเ้ชือ่มตอ่เขา้กบัจดุการเขา้ถงึแลว้ เมือ่ไฟสถานะ WiFi
กะพรบิ แสดงวา่การเชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้ายขดัขอ้ง หรอืเครือ่งของคณุอยูร่ะหวา่งกระบวนการเชือ่ม
ตอ่กบัจดุการเขา้ถงึไรส้าย
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5. หนา้จอแสดงผลแบบ LCD (ผลกึเหลว)

แสดงขอ้ความเพือ่ชว่ยใหค้ณุตัง้คา่และใชง้านเครือ่งพมิพ์

ถา้เครือ่งอยูใ่นโหมดพรอ้ม หรอืโหมดทําสําเนา หนา้จอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง

□□■□□

ba

cde
100%        Auto
Stack  Copies:01

a. ชนดิสําเนา

b. จํานวนสําเนา

c. คณุภาพ

d. คอนทราสต์

e. อตัราสว่นการทําสําเนา

6 7 8

6. ปุ่ มเมนู

Menu (เมน)ู

กดเพือ่เขา้ถงึเมนูสําหรับการตัง้โปรแกรมเครือ่งของคณุ

Clear (ลบ)

• กดเพือ่ลบขอ้มลูทีใ่ส่

• กดเพือ่ยกเลกิการตัง้คา่ปัจจบุนั

OK

กดเพือ่จัดเก็บการตัง้คา่เครือ่งของคณุ

a หรอื b

กดเพือ่เลือ่นขึน้หรอืลงผา่นเมนูและตวัเลอืก

7. Stop/Exit (หยดุ/ออก)

• กดเพือ่หยดุดําเนนิการ

• กดเพือ่ออกจากเมนู

8. Start (เร ิม่)

• กดเพือ่เริม่ทําสําเนา

6



• กดเพือ่เริม่สแกน

1
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เขา้ถงึโปรแกรม
อรรถประโยชน์
ของบราเดอร ์
Brother Utilities เป็นตวัเปิดใชแ้อพพลเิคชนัที่
ใหก้ารเขา้ถงึทีส่ะดวกไปยงัแอพพลเิคชนัของ
บราเดอรท์ัง้หมดทีต่ดิตัง้ไวใ้นอปุกรณข์องคณุ

1 ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้

• (Windows® XP, Windows Vista®,
Windows® 7, Windows Server®

2003, Windows Server® 2008 และ
Windows Server® 2008 R2)

คลกิ เร ิม่ > โปรแกรมท ัง้หมด >

Brother > Brother Utilities

• (Windows® 8 และ Windows Server®
2012)

แตะหรอืคลกิ  (Brother Utilities)

ทีห่นา้จอ เร ิม่ หรอืเดสกท็์อป

• (Windows® 8.1 และ Windows
Server® 2012 R2)

เลือ่นเมาสข์องคณุไปทีม่มุลา่งซา้ยของ

หนา้จอ เร ิม่ และคลกิ  (ถา้คณุใช ้

อปุกรณท์ีม่รีะบบสมัผัส ปัดขึน้จากดา้น
ลา่งของหนา้จอ เร ิม่ เพือ่แสดงหนา้จอ
Apps) เมือ่หนา้จอ Apps ปรากฏขึน้

สมัผัสหรอืคลกิ  (Brother
Utilities)

2 เลอืก Brother MFC-XXXX series (โดย
XXXX เป็นชือ่รุน่ของคณุ)

3 เลอืกการทํางานทีค่ณุตอ้งการใช ้

8



การต ัง้คา่เร ิม่ตน้

ต ัง้คา่วนัทีแ่ละเวลา

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
MFC-L2700D/MFC-L2701D/MFC-L2700DW/
MFC-L2701DW/MFC-L2703DW

1 กด Menu (เมน)ู

2 กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก Initial
Setup (การตัง้คา่เริม่ตน้) จากนัน้กด OK

3 กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก Date &
Time (วนัทีแ่ละเวลา) จากนัน้กด OK

4 กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก Date &
Time (วนัทีแ่ละเวลา) จากนัน้กด OK

5 ใสเ่ลขสองหลกัสดุทา้ยของปีโดยใชแ้ป้น
หมายเลข จากนัน้กด OK

6 ใสเ่ลขสองหลกัของเดอืนโดยใชแ้ป้น
หมายเลข จากนัน้กด OK

7 ใสเ่ลขสองหลกัของวนัโดยใชแ้ป้นหมายเลข
จากนัน้กด OK

8 ใสเ่วลาในรปูแบบ 24 ชัว่โมงโดยใชแ้ป้น
หมายเลข จากนัน้กด OK

9 กด Stop/Exit (หยดุ/ออก)

ปรบัระดบัเสยีงเรยีกเขา้

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
MFC-L2700D/MFC-L2701D/MFC-L2700DW/
MFC-L2701DW/MFC-L2703DW

1 กด Menu (เมน)ู

2 กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก General
Setup (การตัง้คา่ทัว่ไป) จากนัน้กด OK

3 กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก Volume
(เสยีง) จากนัน้กด OK

4 กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก Ring
(กริง่) จากนัน้กด OK

5 กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก High
(สงู), Med (กลาง), Low (ตํา่) หรอื
Off (ปิด) จากนัน้กด OK

6 กด Stop/Exit (หยดุ/ออก)

ปรบัระดบัความดงัของเสยีง
เตอืน

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
MFC-L2700D/MFC-L2701D/MFC-L2700DW/
MFC-L2701DW/MFC-L2703DW

เมือ่เปิดเสยีงเตอืน เครือ่งจะสง่เสยีงบี๊ปเมือ่คณุกด
ปุ่ ม ทําขอ้ผดิพลาด หรอืหลงัจากทีค่ณุรับสง่แฟกซ์
คณุสามารถเลอืกชว่งระดบัเสยีงได ้

1 กด Menu (เมน)ู

2 กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก General
Setup (การตัง้คา่ทัว่ไป) จากนัน้กด OK

3 กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก Volume
(เสยีง) จากนัน้กด OK

4 กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก Beeper
(เสยีงป๊ิบ) จากนัน้กด OK

5 กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก High
(สงู), Med (กลาง), Low (ตํา่) หรอื
Off (ปิด) จากนัน้กด OK

6 กด Stop/Exit (หยดุ/ออก)
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ปรบัระดบัเสยีงลาํโพง

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
MFC-L2700D/MFC-L2701D/MFC-L2700DW/
MFC-L2701DW/MFC-L2703DW

1 กด Menu (เมน)ู

2 กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก General
Setup (การตัง้คา่ทัว่ไป) จากนัน้กด OK

3 กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก Volume
(เสยีง) จากนัน้กด OK

4 กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก Speaker
(ลําโพง) จากนัน้กด OK

5 กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก High
(สงู), Med (กลาง), Low (ตํา่) หรอื
Off (ปิด) จากนัน้กด OK

6 กด Stop/Exit (หยดุ/ออก)
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ใสก่ระดาษ

การบรรจกุระดาษและการพมิพ์
โดยใชถ้าดบรรจกุระดาษ

• ถา้การตัง้คา่การตรวจสอบขนาดเปิดอยู ่และ
คณุดงึถาดใสก่ระดาษออกจากเครือ่ง จะมี
ขอ้ความแสดงขึน้บนหนา้จอแสดงผลแบบ
LCD สอบถามวา่คณุตอ้งการเปลีย่นขนาด
กระดาษหรอืไม ่เปลีย่นการตัง้คา่ขนาด
กระดาษและชนดิกระดาษหากตอ้งการ โดย
ทําตามคําแนะนําบนหนา้จอ

• เมือ่คณุใสก่ระดาษชนดิอืน่ในถาดใสก่ระดาษ
คณุจะตอ้งเปลีย่นการตัง้คา่ขนาดกระดาษใน
เครือ่ง หรอืทีค่อมพวิเตอรพ์รอ้มกนั

1 ดงึถาดใสก่ระดาษแยกออกจากเครือ่ง

2 กดและเลือ่นแครป่รับกระดาษใหพ้อดกีบั
กระดาษ

กดคนัปลดแครป่รับกระดาษสเีขยีวเพือ่เลือ่น
แครป่รับกระดาษ

สําหรับกระดาษขนาด Legal หรอื Folio ใหก้ด
ปุ่ มปลด (1) ทีด่า้นลา่งของถาดใสก่ระดาษ
จากนัน้ดงึดา้นหลงัของถาดใสก่ระดาษออก
(กระดาษขนาด Legal และ Folio ไมม่จํีาหน่าย
ในบางภมูภิาค)

1

3 คลีปึ่กกระดาษใหเ้รยีบรอ้ย

2 การจดัการกระดาษ
2

ก
ารจดั
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4 ใสก่ระดาษโดยหนัดา้นทีจ่ะพมิพค์ว ํา่หน้าลง
ในถาด

หา้มใสก่ระดาษตา่งชนดิในถาดใสก่ระดาษ
พรอ้มกนั เนือ่งจากอาจทําใหก้ระดาษตดิหรอื
การป้อนกระดาษผดิพลาด

5 ตรวจสอบวา่กระดาษอยูตํ่า่กวา่เครือ่งหมาย
แสดงจํานวนกระดาษสงูสดุ (b b b)

การใสก่ระดาษจํานวนมากเกนิไปในถาดใส่
กระดาษจะสง่ผลใหเ้กดิปัญหากระดาษตดิ

6 ดนัถาดใสก่ระดาษอยา่งชา้ๆ เขา้ไปในเครือ่ง
จนสดุ

7 ยกแผน่รองกระดาษขึน้เพือ่ป้องกนัไมใ่ห ้
กระดาษเลือ่นออกจากถาดรองรับกระดาษ

8 สง่ขอ้มลูการพมิพไ์ปยงัเครือ่งพมิพ์

เปลีย่นการกําหนดลกัษณะการพมิพใ์นกลอ่ง
สนทนาการพมิพก์อ่นสง่งานพมิพจ์าก
คอมพวิเตอรข์องคณุ

ต ัง้คา่การตรวจสอบขนาด

การตัง้คา่ตรวจสอบขนาดของเครือ่งพมิพบ์ราเดอร์
ของคณุจะทําใหเ้ครือ่งแสดงขอ้ความเมือ่คณุนําถาด
บรรจกุระดาษออกจากเครือ่ง เพือ่สอบถามวา่คณุจะ
เปลีย่นขนาดกระดาษหรอืไม่

การตัง้คา่เริม่ตน้คอื เปิด

1 กด Menu (เมน)ู

2 กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก General
Setup (การตัง้คา่ทัว่ไป) จากนัน้กด OK

3 กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก Paper
(กระดาษ) จากนัน้กด OK

4 กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก Check
Size (ตรวจสอบขนาด) จากนัน้กด OK

5 กด a หรอื b เพือ่เลอืกตวัเลอืก On (เปิด)
หรอื Off (ปิด) จากนัน้กด OK

6 กด Stop/Exit (หยดุ/ออก)

เปลีย่นขนาดกระดาษ
เมือ่คณุเปลีย่นขนาดกระดาษทีใ่สใ่นถาดบรรจุ
กระดาษ คณุจะตอ้งเปลีย่นการตัง้คา่ขนาดกระดาษ
บนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD พรอ้มกนั

1 กด Menu (เมน)ู

2 กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก General
Setup (การตัง้คา่ทัว่ไป) จากนัน้กด OK

3 กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก Paper
(กระดาษ) จากนัน้กด OK
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4 กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก Paper
Size (ขนาดกระดาษ) จากนัน้กด OK

5 กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก A4,
Letter (จดหมาย), Legal,
Executive, A5, A5 L, A6 หรอื Folio
และกด OK

6 กด Stop/Exit (หยดุ/ออก)

เปลีย่นชนดิกระดาษ
เพือ่ใหไ้ดค้ณุภาพการพมิพส์งูสดุ ตัง้คา่เครือ่งตาม
ชนดิกระดาษทีค่ณุกําลงัใชง้าน

1 กด Menu (เมน)ู

2 กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก General
Setup (การตัง้คา่ทัว่ไป) จากนัน้กด OK

3 กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก Paper
(กระดาษ) จากนัน้กด OK

4 กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก Paper
Type (ชนดิกระดาษ) จากนัน้กด OK

5 กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก Thin
(บาง), Plain (กระดาษธรรมดา),
Thick (หนา), Thicker (หนาพเิศษ)
หรอื Recycled Paper (กระดาษ
รไีซเคลิ) จากนัน้กด OK

6 กด Stop/Exit (หยดุ/ออก)

การใชง้านกระดาษแบบ
พเิศษ
ทดสอบตวัอยา่งกระดาษกอ่นซือ้กระดาษทกุครัง้
เพือ่ใหม้ัน่ใจในคณุภาพการพมิพท์ีต่อ้งการ

• หา้มใชก้ระดาษองิคเ์จ็ทเนือ่งจากอาจทําให ้
กระดาษตดิหรอืทําใหเ้ครือ่งพมิพเ์กดิความเสยี
หาย

• หากคณุใชก้ระดาษปอนด ์กระดาษผวิหยาบ หรอื
กระดาษทีม่รีอยยน่หรอืรอยยบั คณุภาพของ
กระดาษในการพมิพอ์าจลดลง

ขอ้ควรจาํ

กระดาษบางชนดิอาจมคีณุภาพตํา่หรอือาจทําให ้
เครือ่งพมิพเ์กดิความเสยีหาย

หา้มใชก้ระดาษตอ่ไปนี:้

• กระดาษทีม่ลีวดลายมาก

• กระดาษทีเ่รยีบลืน่หรอืมนัเงาเกนิไป

• กระดาษทีม่ว้นหรอืมรีอยพับ

• กระดาษทีม่กีารเคลอืบผวิหรอืกระดาษทีม่กีาร
ตกแตง่ทางเคมี

• กระดาษทีข่าด มรีอยยบัหรอืรอยพับ

• กระดาษทีม่น้ํีาหนักเกนิกวา่ขอ้กําหนดในคูม่อืนี้

• กระดาษทีเ่ย็บดว้ยลวดเย็บกระดาษ

• กระดาษทีม่หีวัจดหมายทีใ่ชส้ยีอ้มอณุหภมูตํิา่
หรอืมกีารถา่ยภาพดว้ยความรอ้น

• กระดาษตอ่เนือ่งหรอืไมม่คีารบ์อน

• กระดาษทีอ่อกแบบสําหรับการพมิพอ์งิคเ์จ็ท

หากคณุใชช้นดิของกระดาษตามรายการขา้งตน้
อาจสง่ผลใหเ้ครือ่งพมิพเ์กดิความเสยีหาย ความ
เสยีหายนีไ้มอ่ยูภ่ายใตก้ารรับประกนัหรอืขอ้ตกลง
เกีย่วกบัการใหบ้รกิารของ Brother

2
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พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows®)

พมิพเ์อกสาร (Windows®)

1 เลอืกคําสัง่การพมิพใ์นแอพพลเิคชนัของคณุ

2 เลอืก Brother MFC-XXXX series (โดย
XXXX เป็นชือ่รุน่ของคณุ)

3 คลกิ ตกลง

4 เสร็จสิน้การดําเนนิการพมิพข์องคณุ

ขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์:

พิมพ์เอกสาร

พมิพก์ระดาษท ัง้สองดา้น
(Windows®)

• เลอืกขนาดกระดาษ A4 เมือ่ใชต้วัเลอืกการ
พมิพ ์2 ดา้นอตัโนมตัิ

1 เลอืกคําสัง่การพมิพใ์นแอพพลเิคชนัของคณุ

2 เลอืก Brother MFC-XXXX series (โดย
XXXX คอืชือ่รุน่ของคณุ) จากนัน้คลกิปุ่ ม
คณุสมบตั ิหรอืการกําหนดลกัษณะการพมิพ์

หนา้ตา่งไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพจ์ะปรากฏขึน้

3 คลกิรายการแบบดงึลง 2 หนา้/จลุสาร
(หนงัสอืเลม่เล็ก) และเลอืกตวัเลอืก 2 หนา้

4 คลกิปุ่ ม การต ัง้คา่การพมิพแ์บบ 2 หนา้

5 เลอืกตวัเลอืกจากเมนู ชนดิการพมิพแ์บบ 2
หนา้

6 คลกิ ตกลง

3 พมิพ์
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7 คลกิ ตกลง อกีครัง้ และเสร็จสิน้การดําเนนิ
การพมิพข์องคณุ

พมิพม์ากกวา่หนึง่หนา้ลงบน
กระดาษแผน่เดยีว (N ใน 1)
(Windows®)

1 เลอืกคําสัง่การพมิพใ์นแอพพลเิคชนัของคณุ

2 เลอืก Brother MFC-XXXX series (โดย
XXXX คอืชือ่รุน่ของคณุ) จากนัน้คลกิปุ่ ม
คณุสมบตั ิหรอืการกําหนดลกัษณะการพมิพ์

หนา้ตา่งไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพจ์ะปรากฏขึน้

3 คลกิรายการแบบดงึลง หลายหนา้ และเลอืก
ตวัเลอืก 2 ใน 1, 4 ใน 1, 9 ใน 1, 16 ใน
1 หรอื 25 ใน 1

4 คลกิ ตกลง

5 เสร็จสิน้การดําเนนิการพมิพข์องคณุ

3
พ
มิ
พ
์
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การพมิพบ์นซองจดหมาย
กระดาษหนา หรอืฉลาก

เมือ่ฝาครอบดา้นหลงั (ถาดรองรับเอกสารออกแบบ
หงายหนา้) ถกูดงึลง เครือ่งพมิพจ์ะมแีนวการ
เคลือ่นทีก่ระดาษเป็นแนวตรงจากชอ่งป้อนเอกสาร
ดว้ยมอืทีด่า้นหนา้ของเครือ่งไปสูด่า้นหลงัของตวั
เครือ่งและไปสูถ่าดรองรับเอกสารออกแบบหงาย
หนา้ ใชช้อ่งป้อนเอกสารและวธิรัีบเอกสารออก
สําหรับการพมิพบ์นกระดาษชนดิหนา หรอืซอง
จดหมาย

• ใสก่ระดาษหรอืซองจดหมายลงในชอ่งป้อน
เอกสารดว้ยมอืโดยใหด้า้นทีจ่ะพมิพห์งายขึน้

• หา้มใสก่ระดาษหรอืซองจดหมายมากกวา่หนึง่
แผน่ในชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอืตอ่การพมิพ์
แตล่ะครัง้ การกระทําดงักลา่วอาจทําให ้
กระดาษตดิ

1 เปิดฝาครอบดา้นหลงั (ถาดรองรับเอกสาร
ออกแบบหงายหนา้)

2 (สําหรับการพมิพซ์องจดหมาย) ดงึคนัโยกสี
เขยีวสองอนั โดยอนัหนึง่อยูด่า้นซา้ยและอนั
หนึง่อยูด่า้นขวาลงมาทีตํ่าแหน่งซองจดหมาย
ดงัทีแ่สดงในภาพประกอบ

3 ทีด่า้นหนา้ของเครือ่ง เปิดฝาครอบชอ่งป้อน
เอกสารดว้ยมอื

4 เลือ่นแครป่รับกระดาษของชอ่งป้อนเอกสาร
ดว้ยมอืใหพ้อดคีวามกวา้งของกระดาษ

5 ดนักระดาษหนึง่แผน่หรอืซองจดหมายหนึง่
ซองเขา้ไปใหแ้น่นในชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอื

ดนัตอ่ไปจนกวา่ขอบดา้นบนของกระดาษกด
ลกูกลิง้เป็นเวลาสองวนิาท ีหรอืจนกวา่เครือ่ง
จะดงึกระดาษเขา้ไป

6 เลอืกคําสัง่การพมิพใ์นแอพพลเิคชนัของคณุ
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7 เลอืก Brother MFC-XXXX series
(โดยที ่XXXX คอืชือ่รุน่ของคณุ) จากนัน้คลกิ
ปุ่ มคณุลกัษณะหรอืการกําหนดลกัษณะการ
พมิพ์

หนา้ตา่งไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพจ์ะปรากฏขึน้

8 คลกิรายการแบบดงึลง ขนาดกระดาษ และ
เลอืกขนาดกระดาษ

9 คลกิรายการแบบดงึลง ชนดิกระดาษ และ
เลอืกชนดิกระดาษทีค่ณุกําลงัใชง้าน

10 คลกิรายการแบบดงึลง หนา้แรก และ หนา้
อืน่ๆ และเลอืก กาํหนดเอง

11 คลกิตวัเลอืก แนวต ัง้ หรอื แนวนอน เพือ่ตัง้
คา่การจัดวางเอกสารทีพ่มิพข์องคณุ

12 เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งพมิพอ์ืน่หากตอ้งการ

13 คลกิ ตกลง

14 คลกิ พมิพ์

15 (สําหรับการพมิพซ์องจดหมาย) เมือ่คณุเสร็จ
สิน้การพมิพ ์ดนัคนัโยกสเีขยีวทัง้สองคนักลบั
เขา้ตําแหน่งเดมิ

3
พ
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พ
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พมิพบ์นกระดาษธรรมดา
กระดาษชนดิบาง กระดาษ
รไีซเคลิ และกระดาษปอนดโ์ดย
ใชช้อ่งป้อนเอกสารดว้ยมอื

• ใสก่ระดาษลงในชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอืโดย
ใหด้า้นทีจ่ะพมิพห์งายขึน้

• หา้มใสก่ระดาษมากกวา่หนึง่แผน่ในชอ่งป้อน
เอกสารดว้ยมอืตอ่การพมิพแ์ตล่ะครัง้ การกระ
ทําดงักลา่วอาจทําใหก้ระดาษตดิ

1 ยกแผน่รองกระดาษขึน้เพือ่ป้องกนัไมใ่ห ้
กระดาษเลือ่นออกจากถาดรองรับกระดาษ
แบบควํา่หนา้ หรอืนําแตล่ะหนา้ออกทนัททีี่
พมิพอ์อกมาจากเครือ่ง

2 เปิดฝาครอบชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอื

3 เลือ่นแครป่รับกระดาษของชอ่งป้อนเอกสาร
ดว้ยมอืใหพ้อดคีวามกวา้งของกระดาษ

4 ดนักระดาษหนึง่แผน่เขา้ไปใหแ้น่นในชอ่ง
ป้อนเอกสารดว้ยมอื

ดนัตอ่ไปจนกวา่ขอบดา้นบนของกระดาษกด
ลกูกลิง้เป็นเวลาสองวนิาท ีหรอืจนกวา่เครือ่ง
จะดงึกระดาษเขา้ไป

5 เลอืกคําสัง่การพมิพใ์นแอพพลเิคชนัของคณุ
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6 เลอืก Brother MFC-XXXX series
(โดยที ่XXXX คอืชือ่รุน่ของคณุ) จากนัน้คลกิ
ปุ่ มคณุลกัษณะหรอืการกําหนดลกัษณะการ
พมิพ์

หนา้ตา่งไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพจ์ะปรากฏขึน้

7 คลกิรายการแบบดงึลง ขนาดกระดาษ และ
เลอืกขนาดกระดาษ

8 คลกิรายการแบบดงึลง ชนดิกระดาษ และ
เลอืกชนดิกระดาษทีค่ณุกําลงัใชง้าน

9 คลกิรายการแบบดงึลง หนา้แรก และ หนา้
อืน่ๆ และเลอืก กาํหนดเอง

10 คลกิตวัเลอืก แนวต ัง้ หรอื แนวนอน เพือ่ตัง้
คา่การจัดวางเอกสารทีพ่มิพข์องคณุ

11 เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งพมิพอ์ืน่หากตอ้งการ

12 คลกิ ตกลง

13 คลกิ พมิพ์

3
พ
มิ
พ
์
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คดัลอกเอกสาร

1 ตรวจสอบวา่คณุไดใ้สส่ือ่ส ิง่พมิพท์ีม่ขีนาดถกู
ตอ้งในถาดใสก่ระดาษ

2 ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้

• วางเอกสารใหห้งายหน้าขึน้ ใน ADF (ถาด
ป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ

(ถา้คณุทําสําเนาหลายหนา้ ขอแนะนําให ้
ใช ้ADF (ถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ)

• วางเอกสารบนกระจกสแกนเนอรโ์ดยควํา่
หน้าลง

3 ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้

• สําหรับรุน่ MFC

กด  (COPY (สาํเนา))

ใชแ้ป้นใสต่วัเลขเพือ่ป้อนจํานวนสําเนาที่
คณุตอ้งการ

• สําหรับรุน่ DCP

กด a หรอื b ป้อนจํานวนสําเนาทีค่ณุ
ตอ้งการ

หนา้จอแสดงผลแบบ LCD แสดงขอ้ความ:

□□■□□100%        Auto
Stack  Copies:01

4 กด Start (เร ิม่)

4 ทาํสาํเนา
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การต ัง้คา่การทาํสาํเนา

ตวัเลอืกการทาํสาํเนา

เมือ่ตอ้งการเปลีย่นการตัง้คา่การทําสําเนา กดปุ่ ม Options (ตวัเลอืก)

การเลอืกเมนู ตวัเลอืก

Quality (คณุภาพ) Auto (อตัโนมตั)ิ
Text (ตวัอกัษร)
Photo (รปูถา่ย)
Receipt (ใบเสร็จ)

Stack/Sort (จดักอง/เรยีง
ชุด)

Stack (จัดกอง)

A

B
A

B
B

B
A

Sort (เรยีงชดุ)

B

B
A

BA
B

A

Brightness (ความสวา่ง) เพิม่ความสวา่งเพือ่ทําใหข้อ้ความเขม้ขึน้

ลดความสวา่งเพือ่ทําใหข้อ้ความจางลง

Contrast (ความคมชดั) เพิม่คอนทราสตเ์พือ่ทําใหร้ปูภาพชดัขึน้

ลดคอนทราสตเ์พือ่ทําใหร้ปูภาพมวัมากขึน้

Enlarge/Reduce (เพิม่ขนาด/
ลดขนาด)

100%
97% LTR→A4
94% A4→LTR
91% Full Page (91% เต็มหนา้)
85% LTR→EXE
83% LGL→A4
78% LGL→LTR
70% A4→A5
50%
Custom(25-400%) (กําหนดเอง(25-400%))
Auto (อตัโนมตั)ิ
200%
141% A5→A4
104% EXE→LTR

4
ท
าํส
าํเน
า
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การเลอืกเมนู ตวัเลอืก

Page Layout (รปูแบบหนา้) Off(1 in 1) (ปิด(1 ใน 1))
2 in 1 (P) (2 ใน 1 (P))
2 in 1 (L) (2 ใน 1 (L))
4 in 1 (P) (4 ใน 1 (P))
4 in 1 (L) (4 ใน 1 (L))

2-sided (2 หนา้)
(มเีฉพาะบางรุน่)

Off (ปิด)
1sided→2sided L (1 ดา้น→2 ดา้น พลกิตามขอบดา้นยาว)
1sided→2sided S (1 ดา้น→2 ดา้น พลกิตามขอบดา้นสัน้)
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คดัลอกหลายๆ หนา้ลงท ัง้สอง
ดา้นของกระดาษ

คณุตอ้งเลอืกโครงหนา้ของสําเนาสองหนา้จาก
ตวัเลอืกตอ่ไปนี ้กอ่นทีค่ณุจะเริม่ทําสําเนาสอง
หนา้:

แนวต ัง้

1 ดา้น > 2 ดา้น พลกิขอบดา้นยาว

1
2

1

2
1 ดา้น > 2 ดา้น พลกิขอบดา้นส ัน้

1
2

1

2

แนวนอน

1 ดา้น > 2 ดา้น พลกิขอบดา้นยาว

1
2

1

2

1 ดา้น > 2 ดา้น พลกิขอบดา้นส ัน้

1
2

1

2

1 ตรวจสอบวา่คณุไดใ้สส่ือ่ส ิง่พมิพท์ีม่ขีนาดถกู
ตอ้งในถาดใสก่ระดาษ

2 ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้

• วางเอกสารใหห้งายหน้าขึน้ ใน ADF (ถาด
ป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ

(ถา้คณุทําสําเนาหลายหนา้ ขอแนะนําให ้
ใช ้ADF (ถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ)

• วางเอกสารบนกระจกสแกนเนอรโ์ดยควํา่
หน้าลง

3 (สําหรับรุน่ MFC)

กด  (COPY (สาํเนา))

4 ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้

• กด 2-sided (2 ดา้น)

• กด Options (ตวัเลอืก) กด a หรอื b
เพือ่แสดงตวัเลอืก 2-sided (2 หนา้)
จากนัน้กด OK

4
ท
าํส
าํเน
า
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5 กด a หรอื b เพือ่เลอืกหนึง่ในตวัเลอืกโครง
หนา้ตอ่ไปนี ้จากนัน้กด OK

• 1sided→2sided L (1 ดา้น→2 ดา้น
พลกิตามขอบดา้นยาว)

• 1sided→2sided S (1 ดา้น→2 ดา้น
พลกิตามขอบดา้นสัน้)

6 ใสจํ่านวนสําเนา

7 กด Start (เร ิม่) เพือ่สแกนหนา้

ถา้คณุทําสําเนาโดยใช ้ADF (ถาดป้อน
เอกสารอตัโนมตั)ิ เครือ่งจะดงึและสแกน
กระดาษและเริม่พมิพ์

ถา้คณุทาํสาํเนาโดยใชก้ระจกสแกนเนอร ์ไปที่
ข ัน้ตอนถดัไป

8 หลงัจากทีเ่ครือ่งสแกนกระดาษ เลอืกตวั
เลอืก Yes (ใช)่ หรอื No (ไมใ่ช)่

ตวัเลอืก คาํอธบิาย

Yes
(ใช)่

กด 1 หรอื a เพือ่สแกนหนา้
ถดัไป

วางหนา้ถดัไปลงบนกระจก
สแกนเนอร ์จากนัน้กด OK

No
(ไมใ่ช)่

กด 2 หรอื b เมือ่คณุทําการ
สแกนทกุหนา้แลว้

คดัลอกเอกสารสองหนา้โดยใช้
กระจกสแกนเนอร ์

คณุตอ้งเลอืกโครงหนา้ของสําเนาสองหนา้จาก
ตวัเลอืกตอ่ไปนี ้กอ่นทีค่ณุจะเริม่ทําสําเนาสอง
หนา้

แนวต ัง้

2 ดา้น > 2 ดา้น

1

2

1

2

แนวนอน

2 ดา้น > 2 ดา้น

1

2

1

2

1 ตรวจสอบวา่คณุไดใ้สส่ือ่ส ิง่พมิพท์ีม่ขีนาดถกู
ตอ้งในถาดใสก่ระดาษ

2 วางเอกสารบนกระจกสแกนเนอรโ์ดยควํา่หน้า
ลง

3 (สําหรับรุน่ MFC)

กด  (COPY (สาํเนา))

4 ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้

• กด 2-sided (2 ดา้น)

• กด Options (ตวัเลอืก) กด a หรอื b
เพือ่แสดงตวัเลอืก 2-sided (2 หนา้)
จากนัน้กด OK

5 กด a หรอื b เพือ่เลอืกหนึง่ในตวัเลอืกโครง
หนา้ตอ่ไปนี ้จากนัน้กด OK

• 1sided -> 2sided L (1 ดา้น -
> 2 ดา้น พลกิตามขอบดา้นยาว)

• 1sided -> 2sided S (1 ดา้น -
> 2 ดา้น พลกิตามขอบดา้นสัน้)
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6 ใสจํ่านวนสําเนา

7 กด Start (เร ิม่) เพือ่สแกนหนา้

8 หลงัจากทีเ่ครือ่งสแกนกระดาษ เลอืกตวั
เลอืก Yes (ใช)่ หรอื No (ไมใ่ช)่

ตวัเลอืก คาํอธบิาย

Yes
(ใช)่

กด 1 หรอื a เพือ่สแกนหนา้
ถดัไป

วางหนา้ถดัไปลงบนกระจก
สแกนเนอร ์จากนัน้กด OK

No
(ไมใ่ช)่

กด 2 หรอื b เมือ่คณุทําการ
สแกนทกุหนา้แลว้

คดัลอกท ัง้สองดา้นของบตัร
ประชาชนลงในหนา้เดยีว

ใชค้ณุลกัษณะการทําสําเนาบตัรประจําตวั 2 ใน 1
ดา้นเพือ่คดัลอกบตัรประชาชนทัง้สองดา้นลงใน
กระดาษหนา้เดยีวกนั และรักษาขนาดบตัรเดมิ

• คดัลอกบตัรประจําตวัประชาชนเฉพาะใน
ขอบเขตทีไ่ดรั้บอนุญาตตามกฎหมายทีใ่ช ้

บงัคบั ขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือเก่ียวกับความ
ปลอดภยัของผลิตภณัฑ์

1 (สําหรับรุน่ MFC)

กด  (COPY (สาํเนา))

2 วางบตัรประชาชนควํา่หน้าลงใกลม้มุบนซา้ย
ของกระจกสแกนเนอร์

1

1 - 4.0 มม. หรอืมากกวา่ (บน, ซา้ย)

3 กด 2 in 1 (ID) Copy (บตัรประจาํตวั 2
ดา้น)

4 ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้

• สําหรับรุน่ MFC

4
ท
าํส
าํเน
า
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ใชแ้ป้นใสต่วัเลขเพือ่ป้อนจํานวนสําเนาที่
คณุตอ้งการ

• สําหรับรุน่ DCP

กด a หรอื b ป้อนจํานวนสําเนาทีค่ณุ
ตอ้งการ

5 กด Start (เร ิม่)

เครือ่งจะสแกนหนึง่ดา้นของบตัรประชาชน

6 หลงัจากทีเ่ครือ่งสแกนดา้นแรกเสร็จ ใหพ้ลกิ
บตัรประชาชน

7 กด Start (เร ิม่) เพือ่สแกนอกีดา้น
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สแกนจากคอมพวิเตอร ์
ของคณุ (Windows®)
คณุสามารถใชค้อมพวิเตอรข์องคณุสแกนรปูถา่ย
และเอกสารบนเครือ่งของบราเดอรข์องคณุไดห้ลาย
วธิ ีใชแ้อพพลเิคชนัซอรฟ์แวรท์ีบ่ราเดอรม์พีรอ้มให ้
ใชง้าน หรอืใชแ้อพพลเิคชนัการสแกนทีค่ณุชอบใช ้

บนัทกึเอกสารและรปูถา่ยที่
สแกนใหเ้ป็นไฟล ์PDF โดยใช้
โหมดข ัน้สงูของ
ControlCenter4
(Windows®)

สแกนเอกสารและบนัทกึไปยงัโฟลเดอรใ์น
คอมพวิเตอรเ์ป็นไฟล ์PDF

1 ใสเ่อกสาร

2 คลกิ เร ิม่ > โปรแกรมท ัง้หมด >

Brother > Brother Utilities จากนัน้
คลกิรายการแบบดงึลงและเลอืกรุน่ผลติภณัฑ์
ของคณุ (หากยงัไมไ่ดเ้ลอืกอยู)่ คลกิ สแกน
ในแถบนําทางดา้นซา้ย จากนัน้คลกิ
ControlCenter4 แอพพลเิคชนั
ControlCenter4 จะเปิด

3 เมือ่คณุเปิดแอพพลเิคชนั ControlCenter4
ในครัง้แรก เลอืกโหมดการแสดงผล

4 คลกิแท็บ สแกน

5 สแกน
5

ส
แก
น
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5 คลกิปุ่ ม ไฟล์

กลอ่งขอ้ความ การตัง้คา่การสแกน จะปรากฏ
ขึน้

6 เปลีย่นการตัง้คา่การสแกนตามตอ้งการ จาก
นัน้คลกิ สแกน

เครือ่งทําการสแกนเอกสารและบนัทกึไฟลล์ง
ในโฟลเดอรท์ีค่ณุเลอืกไว ้โฟลเดอรนั์น้จะ
เปิดขึน้โดยอตัโนมตัิ

ขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์:

สแกนจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

สแกนโดยใชปุ้่ ม สแกน
บนเครือ่งบราเดอรข์อง
คณุ

สแกนโดยใชปุ้่ ม สแกน บน
เครือ่ง

1 ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้

• วางเอกสารใหห้งายหน้าขึน้ ใน ADF (ถาด
ป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ

(ถา้คณุสแกนหลายหนา้ ขอแนะนําใหใ้ช ้
ADF (ถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ)

• วางเอกสารบนกระจกสแกนเนอรโ์ดยควํา่
หน้าลง

2 กด  (SCAN (สแกน))
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3 กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก Scan to
PC (สแกนไปยงั PC) จากนัน้กด OK

4 กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก File
(ไฟล)์ จากนัน้กด OK

5 ถา้เครือ่งเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย กด a หรอื b
เพือ่แสดงคอมพวิเตอรท์ีค่ณุตอ้งการสง่
เอกสารไปถงึ จากนัน้กด OK

6 ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้

• เมือ่ตอ้งการเปลีย่นการตัง้คา่การสแกน
สําหรับเอกสารนี ้กด a หรอื b เพือ่เลอืก
ใช ่จากนัน้กด OK ไปทีข่ัน้ตอนถดัไป

• เมือ่ตอ้งการใชก้ารตัง้คา่การสแกนเริม่ตน้
กด a หรอื b เพือ่เลอืก ไม ่จากนัน้กด OK
กด Start (เร ิม่)

เครือ่งเริม่การสแกน ถา้คณุใชง้านกระจก
สแกนเนอรข์องเครือ่ง ใหป้ฏบิตัติามคํา
แนะนําบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD เพือ่
ดําเนนิการงานสแกนใหเ้สร็จสิน้

• เพือ่เปลีย่นการตัง้คา่การสแกน ซอฟตแ์วร์
Control Center ของบราเดอรต์อ้งถกูตดิตัง้
ไวบ้นคอมพวิเตอรท์ีเ่ชือ่มตอ่กบัเครือ่ง

7 เลอืกการตัง้คา่การสแกนทีค่ณุตอ้งการ
เปลีย่น:

• Scan Type (ชนดิการสแกน)
• Resolution (ความละเอยีด)
• File Type (ชนดิไฟล)์
• Scan Size (ขนาดการสแกน)
• Remove Bkg. Clr (นําพืน้หลงัออก
ลา้ง)
(ใชไ้ดเ้ฉพาะสําหรับตวัเลอืก Colour
(ส)ี และ Grey (สเีทา))

8 กด Start (เร ิม่)

เครือ่งจะสแกนเอกสาร

5
ส
แก
น
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กอ่นการสง่แฟกซ์

ต ัง้คา่รหสัประจาํเครือ่งของคณุ

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
MFC-L2700D/MFC-L2701D/MFC-L2700DW/
MFC-L2701DW/MFC-L2703DW

ตัง้คา่ใหเ้ครือ่งพมิพร์หสัเครือ่งของคณุ และวนัที่
และเวลาของแฟกซท์ีด่า้นบนของแฟกซแ์ตล่ะฉบบั
ทีค่ณุสง่

1 กด  (FAX (แฟกซ)์)

2 กด Menu (เมน)ู

3 กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก Initial
Setup (การตัง้คา่เริม่ตน้) จากนัน้กด OK

4 กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก Station
ID (ID สถาน)ี จากนัน้กด OK

5 ใสห่มายเลขแฟกซข์องคณุ (สงูสดุ 20 หลกั)
โดยใชแ้ป้นกดตวัเลข จากนัน้กด OK

6 ใสห่มายเลขโทรศพัทข์องคณุ (สงูสดุ 20
หลกั) โดยใชแ้ป้นกดตวัเลข จากนัน้กด OK

ถา้หมายเลขโทรศพัทแ์ละหมายเลขแฟกซ์
เหมอืนกนั ใหใ้สห่มายเลขเดยีวกนันัน้อกีครัง้

7 ใสช่ือ่โดยใชแ้ป้นกดตวัเลข (สงูสดุ 20 ตวั
อกัษร) จากนัน้กด OK

• เมือ่ตอ้งการป้อนขอ้ความทีเ่ครือ่งของคณุ

uu ข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง: วิธีการใส่ข้อความใน
เคร่ืองพิมพ์บราเดอร์ของคุณ

8 กด Stop/Exit (หยดุ/ออก)

• วธิกีารป้อนขอ้ความในเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์อง
คณุ uu หนา้ 63

ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง

6 แฟกซ์
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ต ัง้คา่ความเขา้กนัไดข้องสาย
โทรศพัทส์าํหรบัการรบกวนใน
สายและระบบ VoIP

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
MFC-L2700D/MFC-L2701D/MFC-L2700DW/
MFC-L2701DW/MFC-L2703DW

ปัญหาในการรับสง่แฟกซเ์นือ่งจากอาจมกีารรบกวน
ในสายโทรศพัท ์สามารถแกไ้ขไดโ้ดยการลด
ความเร็วโมเด็มเพือ่ลดความผดิพลาดในการสง่
แฟกซ ์ถา้คณุใชบ้รกิารเสยีงผา่นไอพ ี(VoIP)
บราเดอรแ์นะนําใหค้ณุเปลีย่นคา่ความเขา้กนัไดเ้ป็น
คา่พืน้ฐาน (สําหรับ VoIP)

• VoIP เป็นประเภทของระบบโทรศพัทท์ีใ่ช ้
การเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตแทนสายโทรศพัท์
แบบดัง้เดมิ

• บราเดอรไ์มแ่นะนําการใชง้านสาย VoIP ขอ้
จํากดัของ VoIP โดยทัว่ไปอาจทําใหเ้ครือ่ง
โทรสารไมทํ่างานอยา่งถกูตอ้ง

1 กด Menu (เมน)ู

2 กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก Fax
(โทรสาร) จากนัน้กด OK

3 กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก
Miscellaneous (เบ็ดเตล็ด) จากนัน้กด
OK

4 กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก
Compatibility (ความสามารถใชง้าน
ดว้ยกนัได)้ จากนัน้กด OK

5 กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก High
(สงู), Normal (ธรรมดา) หรอื Basic
(for VoIP) (พืน้ฐาน (สําหรับ
VoIP)) จากนัน้กด OK

ตวัเลอืก คาํอธบิาย

High
(สงู)

เลอืก High (สงู) เพือ่ตัง้
คา่ความเร็วโมเด็มเป็น
33600 bps

ตวัเลอืก คาํอธบิาย

Normal
(ธรรมดา)

เลอืก Normal (ธรรมดา)
เพือ่ตัง้คา่ความเร็วโมเด็ม
เป็น 14400 bps

Basic
(for
VoIP)
(พืน้ฐาน
(สําหรับ
VoIP))

เลอืก Basic (for
VoIP) (พืน้ฐาน
(สําหรับ VoIP)) เพือ่ลด
ความเร็วโมเด็มเป็น 9600
bps และปิดโหมดแกไ้ขขอ้
ผดิพลาด (ECM) คณุอาจ
ใชง้านตวัเลอืกนีเ้ฉพาะเมือ่
จําเป็น นอกจากกรณีทีส่าย
โทรศพัทข์องคณุเกดิปัญหา
สญัญาณรบกวนบอ่ยครัง้

เพือ่ปรับปรงุความเขา้กนัได ้
กบับรกิาร VoIP สว่นใหญ่
บราเดอรแ์นะนําใหเ้ปลีย่น
การตัง้คา่ความเขา้กนัได ้
เป็น Basic (for
VoIP) (พืน้ฐาน
(สําหรับ VoIP))

6 กด Stop/Exit (หยดุ/ออก)

• ปัญหาเกีย่วกบัแฟกซแ์ละโทรศพัท ์uu หนา้
50

ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง

โหมดการรบั

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
MFC-L2700D/MFC-L2701D/MFC-L2700DW/
MFC-L2701DW/MFC-L2703DW

โหมดการรับบางโหมดจะตอบรับอตัโนมตั ิ(โหมด
แฟกซเ์ทา่นัน้และโหมดแฟกซ/์โทรศพัท)์ คณุอาจ
ตอ้งการเปลีย่นการหน่วงเวลาเสยีงเรยีกเขา้กอ่นใช ้
งานโหมดนี้

โหมดแฟกซเ์ทา่น ัน้

(Fax (โทรสาร) หรอื Fax Only (โทรสาร
เทา่นัน้) ในเมนูของเครือ่ง)

โหมดแฟกซเ์ทา่นัน้จะตอบรับทกุสายเรยีกเขา้
เป็นแฟกซโ์ดยอตัโนมตัิ

6
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โหมดแฟกซ/์โทรศพัท์

(Fax/Tel (โทรสาร/โทรศพัท)์ ในเมนูของ
เครือ่ง)

โหมดแฟกซ/์โทรศพัทช์ว่ยใหค้ณุจัดการการโทร
เขา้ โดยจดจําวา่เป็นสญัญาณแฟกซห์รอื
สญัญาณโทรเขา้และจัดการสญัญาณนัน้ดว้ยวธิี
ใดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้

• รับแฟกซโ์ดยอตัโนมตัิ

• สญัญาณโทรเขา้จะเริม่เสยีงเรยีกเขา้ F/T
เพือ่แจง้ใหค้ณุยกหรัูบการโทรเขา้ เสยีงเรยีก
เขา้ F/T เป็นเสยีงเรยีกเขา้จําลอง/สองครัง้
แบบเร็ว ทีส่รา้งโดยเครือ่งของคณุ

โหมดดาํเนนิการดว้ยตนเอง

(Manual (ดําเนนิการเอง) ในเมนูของเครือ่ง)

โหมดดําเนนิการดว้ยตนเองจะปิดการดําเนนิการ
ตอบรับอตัโนมตัทิัง้หมดเวน้แตค่ณุจะใช ้
คณุลกัษณะ เสยีงเรยีกเขา้ทีแ่ตกตา่งกนั

เมือ่ตอ้งการรับแฟกซใ์นโหมดการดําเนนิการดว้ย
ตนเอง ยกหโูทรศพัทข์องโทรศพัทภ์ายนอกหรอื
กด Hook (วางสาย).

เมือ่คณุไดย้นิสญัญาณแฟกซ ์(เสยีงดงัสัน้ๆ ตอ่
เนือ่ง) กด Start (เร ิม่) จากนัน้ 2 เพือ่รับแฟกซ์
ใชค้ณุลกัษณะ การตรวจหาแฟกซ ์เพือ่รับแฟกซ์
เมือ่คณุยกหโูทรศพัทท์ีร่ว่มสายโทรศพัทเ์ดยีว
กบัเครือ่ง

โหมด TAD ภายนอก

(External TAD (TAD ภายนอก) ในเมนู
ของเครือ่ง)

โหมด TAD ภายนอกชว่ยใหอ้ปุกรณต์อบรับ
โทรศพัทแ์บบภายนอกจัดการกบัการโทรเขา้ของ
คณุ

การโทรเขา้จะถกูจัดการดว้ยวธิกีารตอ่ไปนี:้

• รับแฟกซโ์ดยอตัโนมตัิ

• สายโทรเขา้จะถกูบนัทกึขอ้ความบน TAD
ภายนอก

• ปัญหาเกีย่วกบัแฟกซแ์ละโทรศพัท ์uu หนา้
50

ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
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เลอืกโหมดการรบัทีถ่กูตอ้ง

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
MFC-L2700D/MFC-L2701D/MFC-L2700DW/MFC-L2701DW/MFC-L2703DW

คณุจะตอ้งเลอืกโหมดการรับโดยขึน้กบัอปุกรณภ์ายนอกและบรกิารโทรศพัทท์ีค่ณุมใีนสายโทรศพัทข์องคณุ

โดยคา่เริม่ตน้ เครือ่งของคณุจะตอบรับแฟกซใ์ดๆ ทีส่ง่มาโดยอตัโนมตั ิแผนผังดา้นลา่งจะชว่ยใหค้ณุเลอืก
โหมดอยา่งถกูตอ้ง

คณุตอ้งการใชค้ณุลกัษณะโทรศพัทข์องเครือ่งของคณุ (หากม)ี โทรศพัท์
ภายนอก หรอือปุกรณต์อบรับโทรศพัทแ์บบภายนอกเชือ่มตอ่ในสาย
โทรศพัทเ์ดยีวกนักบัเครือ่งหรอืไม?่ ไม่

โหมดโทรสาร
เทา่นัน้

ใช่

คณุใชง้านฟังกช์นัขอ้ความเสยีงของอปุกรณต์อบรับโทรศพัทแ์บบภายนอก
หรอืไม?่

ใช่

โหมด TAD
ภายนอก

ไม่

คณุตอ้งการใหเ้ครือ่งตอบรับแฟกซแ์ละสายเรยีกเขา้โดยอตัโนมตัหิรอืไม?่
ใช่

โหมดโทรสาร/
โทรศพัท์

ไม่ โหมดดําเนนิการ
ดว้ยตนเอง

1 กด  (FAX (แฟกซ)์)

2 กด Menu (เมน)ู

3 กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก Fax (โทรสาร) จากนัน้กด OK

4 กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก Setup Receive (ตัง้คา่การรับ) จากนัน้กด OK

5 กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก Receive Mode (โหมดรับ) จากนัน้กด OK

ถา้คณุไมส่ามารถเปลีย่น Receive Mode (โหมดรับ) ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่คณุลกัษณะ เสยีงเรยีกเขา้ที่
แตกตา่งกนั ตัง้คา่เป็น ปิด

6 กด a หรอื b เพือ่เลอืกตวัเลอืก Fax Only (โทรสารเทา่นัน้), Fax/Tel (โทรสาร/โทรศพัท)์,
External TAD (TAD ภายนอก) หรอื Manual (ดําเนนิการเอง) จากนัน้กด OK

1 FaxAbility ในนวิซแีลนด์

6
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7 กด Stop/Exit (หยดุ/ออก)

• ปัญหาเกีย่วกบัแฟกซแ์ละโทรศพัท ์uu หนา้ 50
ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
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ต ัง้คา่เวลาเสยีงเรยีกเขา้ F/T
(เสยีงเรยีกเขา้แบบดงัตดิกนั
สองคร ัง้)

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
MFC-L2700D/MFC-L2701D/MFC-L2700DW/
MFC-L2701DW/MFC-L2703DW

เมือ่คณุตัง้คา่โหมดรับเป็นโหมดโทรสาร/โทรศพัท์
ถา้การโทรนัน้เป็นแฟกซ ์เครือ่งของคณุจะรับโดย
อตัโนมตั ิอยา่งไรก็ตาม ถา้หากเป็นการโทรสนทนา
ผา่นเสยีง เครือ่งจะสง่เสยีง F/T (เสยีงเรยีกเขา้แบบ
ดงัตดิกนัสองครัง้) เป็นจํานวนครัง้ตามทีค่ณุตัง้ไวใ้น
ตวัเลอืกเวลาเสยีงเรยีกเขา้ F/T เมือ่คณุไดย้นิเสยีง
เรยีกเขา้ F/T น่ันหมายถงึวา่มสีายโทรเขา้แบบ
สนทนาผา่นเสยีง

• คณุลกัษณะระยะเวลาในการดงัของเสยีงกริง่
เรยีกเขา้ F/T จะทํางานเมือ่คณุตัง้คา่โหมด
โทรสาร/โทรศพัทเ์ป็นโหมดการรับ

เนือ่งจากเสยีงกริง่เรยีกเขา้ F/T เกดิจากเครือ่ง
โทรศพัทภ์ายนอกและโทรศพัทท์ีต่อ่แยกออกจาก
ตวัเครือ่งจะไมด่งั อยา่งไรกต็าม คณุยงัสามารถตอบ
รับสายเรยีกเขา้นัน้ไดก้บัโทรศพัทอ์ืน่ๆทีต่อ่พว่งอยู่

1 กด  (FAX (แฟกซ)์)

2 กด Menu (เมน)ู

3 กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก Fax
(โทรสาร) จากนัน้กด OK

4 กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก Setup
Receive (ตัง้คา่การรับ) จากนัน้กด OK

5 กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก F/T Ring
Time (ระยะเวลาในการดงัของเสยีงกริง่
เรยีกเขา้ F/T) จากนัน้กด OK

6 กด a หรอื b เพือ่แสดงระยะเวลาทีเ่ครือ่งจะ
สง่เสยีงเพือ่เตอืนคณุวา่มสีายโทรเขา้ จากนัน้
กด OK

7 กด Stop/Exit (หยดุ/ออก)

แมว้า่ผูโ้ทรจะวางสายระหวา่งทีเ่สยีงเรยีกเขา้
แบบดงัตดิกนัสองครัง้โหมดโทรสาร/โทรศพัท์
ยงัดงัอยู ่เครือ่งก็จะยงัคงสง่เสยีงตอ่ไปจนถงึ
เวลาทีต่ัง้ไว ้

6
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ต ัง้จาํนวนเสยีงเรยีกเขา้กอ่นที่
เครือ่งจะตอบรบั (การหนว่ง
เวลาเสยีงเรยีกเขา้)

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
MFC-L2700D/MFC-L2701D/MFC-L2700DW/
MFC-L2701DW/MFC-L2703DW

เมือ่มคีนโทรหาเครือ่งของคณุ คณุจะไดย้นิเสยีง
โทรศพัทป์กต ิจํานวนครัง้ของเสยีงเรยีกเขา้จะตัง้คา่
ไวใ้นตวัเลอืกการหน่วงเวลาเสยีงเรยีกเขา้

• การตัง้คา่ หน่วงเวลาเสยีงเรยีกเขา้ จะตัง้คา่
จํานวนครัง้ทีเ่สยีงเรยีกเขา้ของเครือ่งดงักอ่นที่
จะตอบรับในโหมดโทรสารเทา่นัน้ละโหมด
โทรสาร/โทรศพัท์

• ถา้คณุมโีทรศพัทภ์ายนอกหรอืโทรศพัทต์อ่
พว่งในสายเดยีวกบัเครือ่ง เลอืกจํานวนเสยีง
เรยีกเขา้สงูสดุ

1 กด  (FAX (แฟกซ)์)

2 กด Menu (เมน)ู

3 กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก Fax
(โทรสาร) จากนัน้กด OK

4 กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก Setup
Receive (ตัง้คา่การรับ) จากนัน้กด OK

5 กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก Ring
Delay (หน่วงเวลาเสยีงเรยีก) จากนัน้กด
OK

6 กด a หรอื b เพือ่เลอืกจํานวนเสยีงเรยีกเขา้ที่
คณุตอ้งการใหด้งักอ่นทีเ่ครือ่งจะตอบรับ จาก
นัน้กด OK

7 กด Stop/Exit (หยดุ/ออก)

ถา้คณุเลอืก 00 เครือ่งจะตอบรับทนัท ีและสาย
โทรศพัทจ์ะไมด่งั (ใชไ้ดเ้ฉพาะบางประเทศ)
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จดัเก็บหมายเลข
รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
MFC-L2700D/MFC-L2701D/MFC-L2700DW/
MFC-L2701DW/MFC-L2703DW

จัดเก็บหมายเลขแฟกซแ์ละหมายเลขโทรศพัทใ์น
เครือ่งเพือ่การโทรออกและกระจายแฟกซไ์ปยงักลุม่
ตา่งๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว เมือ่คณุโทรออกโดยใช ้
หมายเลขทีจั่ดเกบ็ หนา้จอแสดงผลแบบ LCD จะ
แสดงหมายเลข

หากเกดิไฟฟ้าดบั หมายเลขในสมดุทีอ่ยูท่ีอ่ยู่
ในหน่วยความจําของเครือ่งจะไมส่ญูหายไป

จดัเก็บการตอ่เลขหมายแบบ
กดปุ่ มเดยีว

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
MFC-L2700D/MFC-L2701D/MFC-L2700DW/
MFC-L2701DW/MFC-L2703DW

คณุสามารถจัดเก็บการตอ่เลขหมายแบบกดปุ่ มเดยีว
ไดถ้งึ 8 เลขหมายบนปุ่ มสมัผัสครัง้เดยีวทัง้สีปุ่่ ม
เมือ่ตอ้งการเขา้ถงึการตอ่เลขหมายแบบกดปุ่ มเดยีว
ที ่5 ถงึ 8, ใหก้ด Shift (Shift) คา้งไวเ้มือ่กดปุ่ ม
สมัผัสครัง้เดยีว

1 กด  (FAX (แฟกซ)์)

2 กดปุ่ ม สมัผัสครัง้เดยีว ทีค่ณุตอ้งการจัดเก็บ
หมายเลข

ถา้หมายเลขยงัไมเ่คยจัดเก็บ หนา้จอแสดง
ผลแบบ LCD จะแสดง Register Now?
(ลงทะเบยีนตอนนีเ้ลย?)

3 กด 1 เพือ่เลอืก Yes (ใช)่

4 ป้อนหมายเลขโทรศพัทห์รอืแฟกซ ์(สงูสดุ
20 หลกั) จากนัน้กด OK

5 ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้

• ใสช่ือ่โดยใชแ้ป้นกดตวัเลข (สงูสดุ 15 ตวั
อกัษร) จากนัน้กด OK

• เพือ่จัดเกบ็หมายเลขโดยไมม่ชีือ่ กด OK

จดัเก็บการตอ่เลขหมายดว้ยปุ่ ม
โทรดว่น

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
MFC-L2700D/MFC-L2701D/MFC-L2700DW/
MFC-L2701DW/MFC-L2703DW

ใชก้ารตอ่เลขหมายดว้ยปุ่ มโทรดว่นเพือ่จัดเกบ็
หมายเลขไดถ้งึ 200 หมายเลขพรอ้มชือ่

1 กด  (FAX (แฟกซ)์)

2 กด  สองครัง้ และป้อนหมายเลขรหสัของ

การตอ่เลขหมายดว้ยปุ่ มโทรดว่นสามหลกั
(001 - 200)

ถา้หมายเลขยงัไมเ่คยจัดเก็บ หนา้จอแสดง
ผลแบบ LCD จะแสดง Register Now?
(ลงทะเบยีนตอนนีเ้ลย?)

3 กด 1 เพือ่เลอืก Yes (ใช)่

4 ป้อนหมายเลขโทรศพัทห์รอืแฟกซ ์(สงูสดุ
20 หลกั) จากนัน้กด OK

5 ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้

• ใสช่ือ่โดยใชแ้ป้นกดตวัเลข (สงูสดุ 15 ตวั
อกัษร) จากนัน้กด OK

• เพือ่จัดเกบ็หมายเลขโดยไมม่ชีือ่ กด OK

เปลีย่นหรอืลบการตอ่เลขหมาย
แบบกดปุ่ มเดยีว

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
MFC-L2700D/MFC-L2701D/MFC-L2700DW/
MFC-L2701DW/MFC-L2703DW

1 กด Menu (เมน)ู

2 กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก Fax
(โทรสาร) จากนัน้กด OK

3 กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก Address
Book (สมดุทีอ่ยู)่ จากนัน้กด OK

6
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4 กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก One
Touch Dial (การหมนุโทรออกแบบกด
ปุ่ มเดยีว) จากนัน้กด OK

5 กดปุ่ ม สมัผัสครัง้เดยีว ทีค่ณุตอ้งการเปลีย่น
หรอืลบ

6 ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้

• เมือ่ตอ้งการเปลีย่นชือ่และหมายเลขทีจั่ด
เกบ็ไว:้

a. กด 1

b. แกไ้ขชือ่และหมายเลข:

เมือ่ตอ้งการแกไ้ขชือ่หรอืหมายเลขที่
จัดเก็บไว ้กด d หรอื c เพือ่ยา้ย
ตําแหน่งเคอรเ์ซอรไ์ปยงัตวัอกัษรที่
คณุตอ้งการเปลีย่น จากนัน้กด Clear
(ลบ)

ป้อนหมายเลขทีถ่กูตอ้ง จากนัน้กด
OK

• เมือ่ตอ้งการลบชือ่และหมายเลขทีจั่ดเกบ็
ไว:้

a. กด 2

b. กด 1 เพือ่ยนืยนั

• เมือ่ตอ้งการออกโดยไมบ่นัทกึการ
เปลีย่นแปลง กด Stop/Exit (หยดุ/
ออก)

7 กด Stop/Exit (หยดุ/ออก)

เปลีย่นหรอืลบการตอ่เลขหมาย
ดว้ยปุ่ มโทรดว่น

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
MFC-L2700D/MFC-L2701D/MFC-L2700DW/
MFC-L2701DW/MFC-L2703DW

คณุสามารถเปลีย่นหรอืลบรหสัการตอ่เลขหมายดว้ย
ปุ่ มโทรดว่น

1 กด Menu (เมน)ู

2 กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก Fax
(โทรสาร) จากนัน้กด OK

3 กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก Address
Book (สมดุทีอ่ยู)่ จากนัน้กด OK

4 กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก Speed
Dial (โทรดว่น) จากนัน้กด OK

5 ป้อนรหสัการตอ่เลขหมายดว้ยปุ่ มโทรดว่นที่
คณุตอ้งการเปลีย่นหรอืลบ จากนัน้กด OK

6 ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้

• เมือ่ตอ้งการเปลีย่นหมายเลขแฟกซห์รอื
หมายเลขโทรศพัทแ์ละชือ่ทีจั่ดเก็บไว:้

a. กด 1

b. แกไ้ขหมายเลขและชือ่:

เมือ่ตอ้งการแกไ้ขหมายเลขหรอืชือ่ที่
จัดเกบ็ไว ้กด d หรอื c เพือ่ยา้ย
ตําแหน่งเคอรเ์ซอรไ์ปยงัตวัอกัษรที่
คณุตอ้งการเปลีย่น จากนัน้กด Clear
(ลบ)

ป้อนหมายเลขทีถ่กูตอ้ง จากนัน้กด
OK

• เพือ่ลบหมายเลขแฟกซห์รอืหมายเลข
โทรศพัทแ์ละชือ่ทีจั่ดเก็บไว:้

a. กด 2

b. กด 1

• เมือ่ตอ้งการออกโดยไมบ่นัทกึการ
เปลีย่นแปลง กด Stop/Exit (หยดุ/
ออก)

7 กด Stop/Exit (หยดุ/ออก)
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บรกิารโทรศพัทแ์ละอปุกรณภ์ายนอก
รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
MFC-L2700D/MFC-L2701D/MFC-L2700DW/MFC-L2701DW/MFC-L2703DW

คณุสามารถใชบ้รกิารและการเชือ่มตอ่ตา่งๆ ตอ่ไปนีก้บัเครือ่งบราเดอรข์องคณุ

นีค่อืสรปุขอ้มลูวธิกีารเชือ่มตอ่เครือ่งของคณุ สําหรับรายละเอยีดเกีย่วกบัแตล่ะหวัขอ้ uu คู่มือผู้ใช้แบบ
ออนไลน์

ขอ้ความเสยีง

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
MFC-L2700D/MFC-L2701D/MFC-L2700DW/
MFC-L2701DW/MFC-L2703DW

ถา้คณุใชบ้รกิารขอ้ความเสยีงและเครือ่งของบราเด
อรข์งคณุตอ่อยูใ่นสายโทรศพัทเ์ดยีวกนั อาจเกดิ
ความขดัแยง้ระหวา่งกนัเมือ่รับแฟกซข์าเขา้ ถา้ใช ้
บรกิารนี ้ขอแนะนําใหต้ัง้คา่โหมดการรับของเครือ่ง
ของบราเดอรเ์ป็นดําเนนิการดว้ยตนเอง

การสนทนาผา่น IP (VoIP)

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
MFC-L2700D/MFC-L2701D/MFC-L2700DW/
MFC-L2701DW/MFC-L2703DW

VoIP เป็นประเภทของระบบโทรศพัทท์ีใ่ชก้ารเชือ่ม
ตอ่อนิเทอรเ์น็ตแทนสายโทรศพัทแ์บบดัง้เดมิ
เครือ่งอาจไมทํ่างานกบัระบบ VoIP บางระบบ หาก
คณุมคํีาถามเกีย่วกบัวธิกีารเชือ่มตอ่เครือ่งของคณุ
กบัระบบ VoIP ตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิาร VoIP ของคณุ

การเชือ่มตอ่กบัอปุกรณต์อบรบั
โทรศพัทแ์บบภายนอก (TAD)

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
MFC-L2700D/MFC-L2701D/MFC-L2700DW/
MFC-L2701DW/MFC-L2703DW

คณุสามารถเลอืกเชือ่มตอ่อปุกรณต์อบรับโทรศพัท์
แบบภายนอกเขา้กบัเครือ่งของบราเดอร ์เพือ่ใหก้าร
รับแฟกซส์มบรูณ ์คณุตอ้งเชือ่มตอ่อยา่งถกูตอ้ง
เชือ่มตอ่ TAD ภายนอกกบัชอ่งเสยีบ EXT. บน
เครือ่งของบราเดอร ์เมือ่บนัทกึขอ้ความขาออกบน
TAD ภายนอกของคณุ ขอแนะนําใหบ้นัทกึชว่งที่
เสยีงเงยีบ 5 วนิาทเีมือ่เริม่ตน้ขอ้ความของคณุ และ
จํากดัการพดูไมเ่กนิ 20 วนิาท ีตัง้คา่โหมดรับของ
เครือ่งเป็น TAD ภายนอก

โทรศพัทภ์ายนอกและโทรศพัท์
ทีต่อ่แยกออกจากตวัเครือ่ง

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
MFC-L2700D/MFC-L2701D/MFC-L2700DW/
MFC-L2701DW/MFC-L2703DW

คณุสามารถเชือ่มตอ่โทรศพัทแ์ยกตา่งหากเขา้กบั
ชอ่งเสยีบ EXT. บนเครือ่งของบราเดอร ์ถา้คณุตอบ
รับแฟกซบ์นโทรศพัทภ์ายนอกและโทรศพัทท์ีต่อ่
แยกออกจากตวัเครือ่ง คณุสามารถสัง่ใหเ้ครือ่งของ
คณุรับแฟกซไ์ดโ้ดยกด * 5 1 แตถ่า้เครือ่งตอบรับ
สายโทรเขา้ และมเีสยีงเรยีกเขา้แบบดงัตดิกนัสอง
ครัง้ เพือ่ใหค้ณุรับสายโทรเขา้ กด # 5 1 เพือ่รับ
โทรศพัทบ์นโทรศพัทท์ีต่อ่แยกออกจากตวัเครือ่ง
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สง่และรบัแฟกซโ์ดยใชเ้ครือ่งของคณุ

สง่โทรสาร

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
MFC-L2700D/MFC-L2701D/MFC-L2700DW/
MFC-L2701DW/MFC-L2703DW

1 กด  (FAX (แฟกซ)์)

2 ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้

• วางเอกสารใหห้งายหน้าขึน้ ใน ADF (ถาด
ป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ

(ถา้คณุกําลงัสง่แฟกซห์ลายหนา้ ขอ
แนะนําใหใ้ช ้ADF (ถาดป้อนเอกสาร
อตัโนมตั)ิ)

• วางเอกสารบนกระจกสแกนเนอรโ์ดยควํา่
หน้าลง

3 ป้อนหมายเลขแฟกซ์

• การใชแ้ป้นใสต่วัเลข

ป้อนหมายเลขแฟกซโ์ดยใชแ้ป้นใสต่วัเลข

• การใชปุ้่ มสมัผสัคร ัง้เดยีว

เลอืกผูต้ดิตอ่ทีถ่กูจัดเกบ็ไวบ้นปุ่ มสมัผัส
ครัง้เดยีว

• การใชร้หสัการตอ่เลขหมายดว้ยปุ่ ม
โทรดว่น

ป้อนหมายเลขแฟกซโ์ดยกด  สองครัง้

จากนัน้ป้อนรหสัการตอ่เลขหมายดว้ยปุ่ ม
โทรดว่นสามหลกั
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4 กด Start (เร ิม่)

เครือ่งจะสแกนและสง่เอกสาร

ถา้คณุวางเอกสารบนกระจกสแกนเนอร ์
ใหป้ฏบิตัติามคาํแนะนําในตาราง:

ตวัเลอืก คาํอธบิาย

Yes (ใช)่ เมือ่ตอ้งการสแกนหนา้ถดั
ไป กด 1 เพือ่เลอืกตวัเลอืก
Yes (ใช)่ จากนัน้วาง
หนา้ตอ่ไปบนกระจกสแกน
เนอร์

กด OK เพือ่สแกนหนา้

No(Send)
(ไม(่สง่))

เมือ่คณุสแกนหนา้สดุทา้ย
เสร็จแลว้ กด 2 เพือ่เลอืก
ตวัเลอืก No(Send)
(ไม(่สง่)) (หรอืกด
Start (เร ิม่) อกีครัง้)

เครือ่งจะสง่เอกสาร

• หากตอ้งการหยดุการสง่แฟกซ ์กด Stop/Exit
(หยดุ/ออก)
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สง่แฟกซโ์ดยใชค้อมพวิเตอรข์องคณุ (PC-FAX)

สง่แฟกซจ์ากคอมพวิเตอรข์อง
คณุ

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
MFC-L2700D/MFC-L2701D/MFC-L2700DW/
MFC-L2701DW/MFC-L2703DW

คณุลกัษณะของ Brother PC-FAX ชว่ยใหค้ณุสง่
ไฟลท์ีส่รา้งในแอพพลเิคชนัใดๆ บนคอมพวิเตอร์
ของคณุเป็นแฟกซม์าตรฐานและแนบหนา้ปกได ้

ขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: ภาพรวม
PC-FAX (Macintosh)

1 จากแอพพลเิคชนัของคณุ เลอืก ไฟล ์จาก
นัน้ พมิพ์

(ขัน้ตอนอาจแตกตา่งกนัขึน้อยูก่บั
แอพพลเิคชนัของคณุ)

กลอ่งขอ้ความ พมิพ ์จะปรากฏขึน้

2 เลอืก Brother PC-FAX

3 คลกิ ตกลง

อนิเตอรเ์ฟสผูใ้ช ้Brother PC-FAX จะ
ปรากฏขึน้

4 ป้อนหมายเลขแฟกซข์องผูรั้บ

a. ใชแ้ป้นพมิพข์องคอมพวิเตอรข์องคณุ
หรอืคลกิแป้นตวัเลขของอนิเตอรเ์ฟสผูใ้ช ้
ของ Brother PC-FAX

b. คลกิ 

คณุยงัสามารถเลอืกหมายเลขทีเ่กบ็ไวจ้าก
สมดุทีอ่ยู่

5 คลกิ เร ิม่

เอกสารของคณุถกูสง่ไปทีเ่ครือ่งขอ
งบราเดอร ์จากนัน้จะถกูแฟกซไ์ปยงัผูรั้บ

ตดิตอ่ผูผ้ลติแอพพลเิคชนั ถา้คณุตอ้งการการ
สนับสนุนเพิม่เตมิ

รบัแฟกซท์ีค่อมพวิเตอรข์อง
คณุ (เฉพาะ Windows®)

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
MFC-L2700D/MFC-L2701D/MFC-L2700DW/
MFC-L2701DW/MFC-L2703DW

ใชซ้อฟตแ์วร ์PC-FAX ของบราเดอรเ์พือ่รับแฟกซ์
บนคอมพวิเตอรข์องคณุ, คดักรองแฟกซ ์และพมิพ์
เฉพาะแฟกซท์ีค่ณุตอ้งการ

• แมว้า่คณุจะปิดคอมพวิเตอรข์องคณุ (เชน่
ชว่งกลางคนื หรอืสดุสปัดาห)์ เครือ่งพมิพข์อง
คณุจะรับและจัดเก็บแฟกซไ์วใ้นหน่วยความจํา
จํานวนของแฟกซท์ีรั่บทีถ่กูจัดเกบ็ไวใ้นหน่วย
ความจําจะปรากฏบนหนา้จอแสดงผลแบบ
LCD

• เมือ่คณุเริม่ตน้ใชง้านคอมพวิเตอรข์องคณุ
และรันซอฟตแ์วร ์PC-Fax Receive แลว้
MFC จะสง่แฟกซเ์ขา้สูค่อมพวิเตอร์
ของคณุโดยอตัโนมตัิ

• เพือ่ให ้PC-Fax Receive ทํางานได ้
ซอฟตแ์วร ์PC-FAX Receive ตอ้งรันอยูบ่น
คอมพวิเตอรข์องคณุ

• กอ่นทีค่ณุจะสามารถตัง้คา่ PC-Fax Receive
ได ้คณุตอ้งตดิตัง้ซอฟตแ์วร ์MFL-Pro Suite
บนคอมพวิเตอรข์องคณุ ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่
เครือ่งของบราเดอรเ์ชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอร์
ของคณุ และเปิดอยู่

• ถา้เครือ่งแสดงขอ้ผดิพลาด และไมส่ามารถ
พมิพแ์ฟกซจ์ากหน่วยความจํา ใหใ้ช ้PC-FAX
เพือ่สง่แฟกซข์องคณุไปยงัคอมพวิเตอร์

• PC-Fax Receive ไม่พร้อมใช้งานสาํหรับ
Macintosh
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1 ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้

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

คลกิ เร ิม่ > โปรแกรมท ัง้หมด >
Brother > Brother Utilities

คลกิรายการแบบดงึลง และเลอืกรุน่
ผลติภณัฑข์องคณุ (หากยงัไมไ่ดเ้ลอืก
อยู)่ คลกิ การรบัโทรสารดว้ย PC ใน
แถบนําทางดา้นซา้ย จากนัน้คลกิ รบั

• (Windows® 8)

คลกิ  (Brother Utilities) จากนัน้

คลกิรายการแบบดงึลงและเลอืกรุน่
ผลติภณัฑข์องคณุ (หากยงัไมไ่ดเ้ลอืก
อยู)่

คลกิ การรบัโทรสารดว้ย PC ในแถบ
นําทางดา้นซา้ย จากนัน้คลกิ รบั

2 กด Menu (เมน)ู

3 กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก Fax
(โทรสาร) จากนัน้กด OK

4 กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก Remote
Fax Opt (ตวัเลอืกโทรสารระยะไกล) จาก
นัน้กด OK

5 กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก PC Fax
Receive (รับโทรสารดว้ย PC) จากนัน้
กด OK

6 กด a หรอื b เพือ่เลอืกตวัเลอืก On (เปิด)
จากนัน้กด OK

หนา้จอแสดงผลแบบ LCD แสดงตวัเตอืนให ้
เริม่โปรแกรม PC-FAX Receive บน
คอมพวิเตอรข์องคณุ

7 กด OK

8 กด a หรอื b เพือ่แสดง USB บนชือ่
คอมพวิเตอรข์องคณุ จากนัน้กด OK

9 กด a หรอื b เพือ่เลอืกตวัเลอืก On (เปิด)
หรอื Off (ปิด) สําหรับตวัเลอืก Backup
Print (การพมิพสํ์ารอง) จากนัน้กด OK

ถา้คณุเลอืก On (เปิด) เครือ่งจะพมิพแ์ฟกซท์ี่
เครือ่งของคณุกอ่นทีจ่ะสง่ไปคอมพวิเตอรข์อง
คณุ เพือ่ใหค้ณุมสํีาเนาเก็บไว ้

10 กด Stop/Exit (หยดุ/ออก)

6
แฟ
ก
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์
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ใชส้ว่นนีเ้พือ่แกไ้ขปัญหาทีค่ณุอาจประสบเมือ่ใชง้านเครือ่งพมิพบ์ราเดอร์

ระบปุญัหา
แมจ้ะดเูหมอืนมปัีญหากบัเครือ่งของคณุ คณุก็สามารถแกไ้ขปัญหาสว่นใหญไ่ดด้ว้ยตวัของคณุเอง

ขัน้ตอนแรก ใหต้รวจสอบดงันี้

• สายไฟของเครือ่งเชือ่มตอ่อยา่งถกูตอ้ง และเปิดเครือ่งอยู่

• ชิน้สว่นป้องกนัสสีม้ของเครือ่งถกูถอดออกทัง้หมด

• ใสก่ระดาษอยา่งถกูตอ้งในถาดใสก่ระดาษแลว้

• สายอนิเตอรเ์ฟสเชือ่มตอ่เครือ่งกบัคอมพวิเตอรอ์ยา่งแน่นหนา

• ตรวจสอบหนา้จอแสดงผลแบบ LCD หรอืสถานะของเครือ่งใน Status Monitor บนคอมพวิเตอรข์องคณุ

คน้หาขอ้ผดิพลาด คน้หาวธิกีารแกไ้ข

การใช ้Status Monitor

• คลกิสองครัง้ทีไ่อคอน  ในถาดงาน

• (Windows®) ถา้คณุทําเครือ่งหมาย โหลด
Status Monitor เมือ่เร ิม่ตน้ ไว ้Status
Monitor จะถกูเรยีกใชง้านโดยอตัโนมตัทิกุครัง้ที่
คณุเริม่ตน้ใชง้าน PC ของคณุ

• ไอคอนสเีขยีวแสดงสภาวะสแตนบายปกติ

• ไอคอนสเีหลอืงแสดงคําเตอืน

• ไอคอนสแีดงแสดงวา่เกดิขอ้ผดิพลาด

• ไอคอนสเีทาแสดงวา่เครือ่งออฟไลน์

• คลกิทีปุ่่ ม วธิกีารแกไ้ข เพือ่เขา้ถงึเว็บไซตก์าร
แกไ้ขปัญหาของบราเดอร์

A การแกไ้ขปญัหา
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คน้หาขอ้ผดิพลาด คน้หาวธิกีารแกไ้ข

การใชห้นา้จอแสดงผลแบบ LCD

xxxxxxxxxx
Toner Low

1. ปฏบิตัติามขอ้ความบนหนา้จอแสดงผลแบบ
LCD

2. uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์:

ข้อความแสดงความผิดพลาดและข้อความแจ้ง
การบาํรุงรักษา

3. เยีย่มชมคําถามทีพ่บบอ่ย (FAQ) บน Brother
Solutions Center ที่

http://support.brother.com

ขอ้ความแสดงความผดิพลาดและขอ้ความแจง้
การบาํรงุรกัษา
ขอ้ผดิพลาดทีพ่บบอ่ยและขอ้ความแจง้การบํารงุรักษาแสดงไวใ้นตารางตอ่ไปนี้

ขอ้ความแสดงความผดิพลาด สาเหตุ การดาํเนนิการ

2-sided Disabled (ไมส่ามารถ
พมิพ ์2 ดา้น)

ฝาครอบดา้นหลงัของ
เครือ่งปิดไมส่นทิ

ปิดฝาครอบดา้นหลงัของเครือ่งลงจน
กระทัง่ล็อกเขา้ทีใ่นตําแหน่งปิด

Cartridge Error (ตลบัหมกึผดิ
พลาด)
Put the Toner Cartridge
back in (ใสนํ่าตลบัผงหมกึ
(โทนเนอร)์ กลบัเขา้ที)่

ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์
ตดิตัง้ไมถ่กูตอ้ง

ถอดชดุประกอบตลบัผงหมกึ
(โทนเนอร)์ และชดุแมแ่บบสรา้งภาพ
(ดรัม) นําตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์
ออก จากนัน้ใสต่ลบัผงหมกึ
(โทนเนอร)์ กลบัเขา้ในชดุแมแ่บบ
สรา้งภาพ (ดรัม) อกีครัง้ ตดิตัง้ชดุ
ประกอบตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์
และชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ใน
เครือ่งพมิพใ์หมอ่กีครัง้

Document Jam (เอกสารตดิ) เอกสารไมไ่ดรั้บการใส่
หรอืป้อนอยา่งถกูตอ้ง
หรอืเอกสารทีส่แกนจาก
ADF (ถาดป้อนเอกสาร
อตัโนมตั)ิ ยาวเกนิไป

นํากระดาษทีต่ดิออกจาก ADF (ถาด
ป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ

Drum End Soon (แมแ่บบสรา้ง
ภาพใกลจ้ะหมดอายกุารใชง้าน)

ชดุแมแ่บบสรา้งภาพ
(ดรัม) ใกลห้มดอายกุาร
ใชง้าน

ใหซ้ือ้ชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ชดุ
ใหมเ่ตรยีมสํารองไวก้อ่นทีค่ณุจะได ้
รับขอ้ความ Replace Drum
(เปลีย่นชดุแมแ่บบสรา้งภาพ
(ดรัม))

A
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ขอ้ความแสดงความผดิพลาด สาเหตุ การดาํเนนิการ

Drum ! (แมแ่บบสรา้งภาพ!) ตอ้งทําความสะอาดสาย
โคโรนาในชดุแมแ่บบ
สรา้งภาพ (ดรัม)

ทําความสะอาดสายโคโรนาทีช่ดุแม่
แบบสรา้งภาพ (ดรัม)

ชดุแมแ่บบสรา้งภาพ
(ดรัม) หรอืชดุประกอบ
ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์
และชดุแมแ่บบสรา้งภาพ
(ดรัม) ถกูตดิตัง้ไมถ่กูตอ้ง

นําตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ใสเ่ขา้ไป
ในชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) จาก
นัน้ตดิตัง้ชดุประกอบตลบัผงหมกึ
(โทนเนอร)์ และชดุแมแ่บบสรา้งภาพ
(ดรัม) ในเครือ่งพมิพใ์หมอ่กีครัง้

Jam 2-sided (กระดาษตดิ 2
ดา้น)

กระดาษตดิหลงัถาดป้อน
กระดาษหรอืชดุทําความ
รอ้น

ดงึถาดใสก่ระดาษและถาดใสก่ระดาษ
2 ดา้นออกจนสดุ เปิดฝาครอบดา้น
หลงัและนํากระดาษทีต่ดิออก ปิดฝา
ครอบดา้นหลงัและนําถาดใสก่ระดาษ
และถาดใสก่ระดาษ 2 ดา้นใสก่ลบัเขา้
ในเครือ่งใหแ้น่น

Jam Inside (ดา้นในตดิ) กระดาษตดิดา้นใน
เครือ่งพมิพ์

เปิดฝาครอบดา้นหนา้แลว้นําชดุ
ประกอบตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ กบั
ชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ออก ดงึ
กระดาษทีต่ดิออก ปิดฝาครอบดา้น
หนา้ ถา้ยงัคงมขีอ้ความแสดงขอ้ผดิ
พลาด กด Start (เร ิม่)

Jam Rear (กระดาษตดิดา้นหลงั) กระดาษตดิทีด่า้นหลงั
ของเครือ่งพมิพ์

เปิดฝาครอบตวัทําความรอ้นและ
กําจัดกระดาษทีต่ดิ ปิดฝาครอบตวั
ทําความรอ้น ถา้ยงัคงมขีอ้ความแสดง
ขอ้ผดิพลาด กด Start (เร ิม่)

Jam Tray (กระดาษตดิในถาดใส่
กระดาษ)

กระดาษตดิในถาดใส่
กระดาษ

ดงึถาดใสก่ระดาษออกจนสดุและนํา
กระดาษทีต่ดิออก ใสถ่าดใสก่ระดาษ
กลบัเขา้ไปยงัเครือ่งใหแ้น่น

Manual Feed (ป้อนกระดาษเอง) กาํหนดเอง ถกูเลอืกใน
ไดรเวอรใ์หเ้ป็นแหลง่ป้อน
กระดาษเมือ่ไมม่กีระดาษ
ในชอ่งป้อนเอกสารดว้ย
มอื

ใสก่ระดาษในชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอื
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ขอ้ความแสดงความผดิพลาด สาเหตุ การดาํเนนิการ

No Paper (ไมม่กีระดาษ) เครือ่งพมิพก์ระดาษหมด
หรอืไมไ่ดใ้สก่ระดาษ
อยา่งถกูตอ้งในถาดใส่
กระดาษ

ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้

• เตมิกระดาษในถาดใสก่ระดาษ
ตรวจสอบวา่แครป่รับกระดาษตัง้
คา่ขนาดกระดาษถกูตอ้ง

• หยบิกระดาษออกและใสเ่ขา้ไปอกี
ครัง้ ตรวจสอบวา่แครป่รับกระดาษ
ตัง้คา่ขนาดกระดาษถกูตอ้ง

• ตรวจสอบวา่ไมม่กีารใสก่ระดาษ
มากเกนิไปในถาดใสก่ระดาษ

No Toner (ไมม่ตีลบัผงหมกึ
(โทนเนอร)์)

ไมไ่ดต้ดิตัง้ตลบัผงหมกึ
(โทนเนอร)์ หรอืตดิตัง้ไม่
ถกูตอ้ง

ถอดชดุประกอบชดุแมแ่บบสรา้งภาพ
(ดรัม) และตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์
ออก ตดิตัง้ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์
เขา้ไปในชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)
อยา่งถกูตอ้ง ตดิตัง้ชดุประกอบตลบั
ผงหมกึ (โทนเนอร)์ และชดุแมแ่บบ
สรา้งภาพ (ดรัม) ในเครือ่งพมิพใ์หม่
อกีครัง้ หากปัญหายงัคงอยู ่เปลีย่น
ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์

Print Unable (ไมส่ามารถพมิพ)์
XX

เครือ่งพมิพม์ปัีญหาทาง
กลไกของตวัเครือ่ง

• (MFC-L2700D/MFC-L2701D/
MFC-L2700DW/
MFC-L2701DW/
MFC-L2703DW)

เพือ่ป้องกนัไมใ่หค้ณุสญูเสยีขอ้มลู
แฟกซใ์นหน่วยความจําของเครือ่ง
ใหถ้า่ยโอนขอ้มลูไปยงัเครือ่ง
โทรสารเครือ่งอืน่หรอืคอมพวิเตอร์
ของคณุกอ่นทีจ่ะปิดเครือ่ง

• กดคา้งไวท้ี ่  เพือ่ปิดเครือ่ง

แลว้รอเพยีงไมก่ีน่าท ีแลว้เปิด
เครือ่งอกีครัง้

• ถา้ปัญหายงัคงอยู ่ใหต้ดิตอ่
บรกิารลกูคา้สมัพันธข์องบราเดอร์

Replace Drum (เปลีย่นแมแ่บบ
สรา้งภาพ (ดรัม))

ถงึเวลาเปลีย่นชดุแมแ่บบ
สรา้งภาพ (ดรัม)

เปลีย่นชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)

ตวันับจํานวนชดุแมแ่บบ
สรา้งภาพ (ดรัม) ไมถ่กูตัง้
คา่ใหมเ่มือ่ตดิตัง้ชดุแม่
แบบสรา้งภาพ (ดรัม)
ใหม่

ตัง้คา่ใหมสํ่าหรับตวันับจํานวนชดุแม่
แบบสรา้งภาพ (ดรัม)

ดคํูาแนะนําทีใ่หม้ากบัชดุแมแ่บบสรา้ง
ภาพ (ดรัม) ชดุใหม่
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ขอ้ความแสดงความผดิพลาด สาเหตุ การดาํเนนิการ

Replace Toner (เปลีย่นตลบัผง
หมกึ)

ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์
หมดอายกุารใชง้าน
เครือ่งพมิพจ์ะหยดุการ
พมิพท์ัง้หมด

เมือ่มหีน่วยความจําพรอ้ม
ใชง้าน แฟกซจ์ะถกูจัด
เกบ็ในหน่วยความจํา

เปลีย่นตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ใหม่

Scan Unable (ไมส่ามารถสแกน) เอกสารยาวเกนิไปสําหรับ
การสแกน 2 ดา้น

กด Stop/Exit (หยดุ/ออก) ใช ้
กระดาษขนาดทีเ่หมาะสมกบัการส
แกน ์2 ดา้น

Scan Unable (ไมส่ามารถสแกน)
XX

เครือ่งพมิพม์ปัีญหาทาง
กลไกของตวัเครือ่ง

• (MFC-L2700D/MFC-L2701D/
MFC-L2700DW/
MFC-L2701DW/
MFC-L2703DW)

เพือ่ป้องกนัไมใ่หค้ณุสญูเสยีขอ้มลู
แฟกซใ์นหน่วยความจําของเครือ่ง
ใหถ้า่ยโอนขอ้มลูไปยงัเครือ่ง
โทรสารเครือ่งอืน่หรอืคอมพวิเตอร์
ของคณุกอ่นทีจ่ะปิดเครือ่ง

• กดคา้งไวท้ี ่  เพือ่ปิดเครือ่ง

จากนัน้เปิดเครือ่งอกีครัง้

• ถา้ปัญหายงัคงอยู ่ใหต้ดิตอ่
บรกิารลกูคา้สมัพันธข์องบราเดอร์

Self-Diagnostic (ตรวจวนิจิฉัย
ตวัเอง)

อณุหภมูขิองชดุทําความ
รอ้นไมเ่พิม่ขึน้ถงึอณุหภมูิ
ทีร่ะบภุายในเวลาทีร่ะบุ

• (MFC-L2700D/MFC-L2701D/
MFC-L2700DW/
MFC-L2701DW/
MFC-L2703DW)

เพือ่ป้องกนัไมใ่หค้ณุสญูเสยีขอ้มลู
แฟกซใ์นหน่วยความจําของเครือ่ง
ใหถ้า่ยโอนขอ้มลูไปยงัเครือ่ง
โทรสารเครือ่งอืน่หรอืคอมพวิเตอร์
ของคณุกอ่นทีจ่ะปิดเครือ่ง

• กดคา้งไวท้ี ่  เพือ่ปิดเครือ่ง

แลว้รอเพยีงไมก่ีว่นิาท ีแลว้เปิด
เครือ่งอกีครัง้ ปลอ่ยเครือ่งพมิพ์
พักไวป้ระมาณ 15 นาทโีดยเปิด
สวติชไ์ฟ

ชดุทําความรอ้นรอ้นเกนิ
ไป

48



ขอ้ความแสดงความผดิพลาด สาเหตุ การดาํเนนิการ

Size Error DX (ขนาดผดิพลาด
DX)

ขนาดกระดาษทีร่ะบใุน
ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพแ์ละ
เมนูของเครือ่งไมส่ามารถ
ใชไ้ดก้บัการพมิพ ์2 ดา้น
โดยอตัโนมตัิ

กด Stop/Exit (หยดุ/ออก) เลอืก
ขนาดกระดาษทีส่ามารถใชไ้ดก้บัการ
พมิพ ์2 ดา้น

ขนาดกระดาษทีม่ใีหใ้ชง้านสําหรับ
การพมิพ ์2 ดา้น ไดแ้ก ่A4

กระดาษในถาดไมใ่ช่
ขนาดทีถ่กูตอ้งและไม่
สามารถใชไ้ดก้บัการพมิพ์
2 ดา้นโดยอตัโนมตัิ

บรรจกุระดาษขนาดทีถ่กูตอ้งในถาด
และตัง้คา่ถาดใสก่ระดาษตามขนาด
กระดาษนัน้

ขนาดกระดาษทีม่ใีหใ้ชง้านสําหรับ
การพมิพ ์2 ดา้น ไดแ้ก ่A4

Size mismatch (ขนาดไมต่รงกนั) กระดาษในถาดไมใ่ช่
ขนาดทีถ่กูตอ้ง

บรรจกุระดาษขนาดทีถ่กูตอ้งในถาด
และตัง้คา่ขนาดกระดาษในถาดใส่
กระดาษ

Toner Ended (โทนเนอรห์มดอาย)ุ ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์
หมดอายกุารใชง้าน

เปลีย่นตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ใหม่

Toner Low (ผงหมกึ (โทนเนอร)์
ใกลห้มด)

หากหนา้จอแสดงผลแบบ
LCD แสดงขอ้ความนี ้คณุ
ยงัสามารถสัง่พมิพไ์ด ้
ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์
ใกลห้มดอายกุารใชง้าน

สัง่ซือ้ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ทนัที
เพือ่ใหค้ณุเตรยีมพรอ้มไวล้ว่งหนา้
เมือ่หนา้จอแสดงผลแบบ LCD แสดง
ขอ้ความ Replace Toner
(เปลีย่นผงหมกึ (โทนเนอร)์)
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ปญัหาเกีย่วกบัแฟกซแ์ละโทรศพัท์
รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
MFC-L2700D/MFC-L2701D/MFC-L2700DW/MFC-L2701DW/MFC-L2703DW

ถา้คณุไมส่ามารถสง่หรอืรับแฟกซ ์ตรวจสอบสิง่ตอ่ไปนี:้

1 เชือ่มตอ่ดา้นหนึง่ของสายโทรศพัทก์บับรเิวณทีเ่ขยีนวา่ "LINE" แลว้เชือ่มตอ่อกีดา้นหนึง่ของสาย
โทรศพัทโ์ดยตรงกบัชอ่งเสยีบโทรศพัทบ์นผนัง

ถา้คณุสามารถสง่และรับแฟกซเ์มือ่เชือ่มตอ่สายโทรศพัทก์บัแฟกซโ์ดยตรง ปัญหาอาจไมเ่กีย่วกบั
เครือ่ง โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทข์องคณุสําหรับปัญหาดา้นการเชือ่มตอ่

2 ตรวจสอบโหมดการรับ

uu ข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง:
• โหมดการรับ

• เลอืกโหมดการรับทีถ่กูตอ้ง

3 ลองเปลีย่นการตัง้คา่ความเขา้กนัได ้

คณุอาจสามารถสง่และรับแฟกซไ์ดโ้ดยการลดความเร็วการเชือ่มตอ่ลง

ขอ้มลูเพิม่เตมิ uu ข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง: ตัง้คา่ความเขา้กนัไดข้องสายโทรศพัทสํ์าหรับการรบกวนในสาย
และระบบ VoIP

หากยงัไมส่ามารถแกไ้ขปัญหาได ้ใหปิ้ดเครือ่ง แลว้เปิดใหม่

ขอ้ควรจาํ

(MFC-L2700D/MFC-L2701D/MFC-L2700DW/MFC-L2701DW/MFC-L2703DW)

เพือ่ป้องกนัไมใ่หค้ณุสญูเสยีขอ้มลูแฟกซใ์นหน่วยความจําของเครือ่ง ใหถ้า่ยโอนขอ้มลูไปยงัเครือ่งแฟกซ์
เครือ่งอืน่ หรอืไปยงัคอมพวิเตอรข์องคณุกอ่นปิดเครือ่ง

• ตัง้คา่ความเขา้กนัไดข้องสายโทรศพัทสํ์าหรับการรบกวนในสายและระบบ VoIP uu หนา้ 31
• โหมดการรับ uu หนา้ 31
• เลอืกโหมดการรับทีถ่กูตอ้ง uu หนา้ 33

ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
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การแกไ้ขปญัหาสาํหรบัปญัหาอืน่ๆ ของแฟกซ์

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
MFC-L2700D/MFC-L2701D/MFC-L2700DW/MFC-L2701DW/MFC-L2703DW

ปญัหา คาํแนะนํา

ไมส่ามารถสง่แฟกซไ์ด ้ ตรวจสอบการเชือ่มตอ่สายโทรศพัทท์ัง้หมด ตรวจสอบวา่สายโทรศพัทเ์สยีบเขา้
กบัเตา้เสยีบสายโทรศพัทบ์นผนัง และชอ่งเสยีบ LINE ทีต่วัเครือ่ง ถา้คณุสมคัร
บรกิาร DSLหรอืบรกิาร VoIP ตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุเพือ่รับคําแนะนําการเชือ่ม
ตอ่

ตรวจสอบวา่คณุกดปุ่ มแฟกซแ์ละเครือ่งอยูใ่นโหมดแฟกซ์

พมิพร์ายงานการตรวจสอบความถกูตอ้งของการสง่สญัญาณและตรวจสอบหาขอ้
ผดิพลาด

ตดิตอ่ผูด้แูลระบบของคณุเพือ่ตรวจสอบการตัง้คา่ Secure Function Lock

สอบถามอกีฝ่ายใหต้รวจสอบวา่เครือ่งรับมกีระดาษอยู่

ไมส่ามารถรับแฟกซไ์ด ้ ตรวจสอบวา่เครือ่งมเีสยีงสญัญาณตอ่เลขหมายโดยกด Hook (วางสาย) ถา้
คณุไดย้นิเสยีงซา่หรอืสญัญาณรบกวนในสายแฟกซ ์ตดิตอ่บรษัิทโทรศพัทใ์น
ทอ้งถิน่ของคณุ

ถา้คณุใชเ้ครือ่งตอบรับโทรศพัท ์(โหมด External TAD (TAD ภายนอก))
ในสายเดยีวกบัเครือ่งของบราเดอร ์ตรวจสอบวา่คณุตัง้คา่เครือ่งตอบรับโทรศพัท์
อยา่งถกูตอ้ง

1. เสยีบสายโทรศพัทโ์ดยตรงจากแจ็คสายโทรศพัทท์ีผ่นัง เขา้กบัชอ่งเสยีบ
แจ็ค LINE ของเครือ่งบราเดอรข์องคณุ

2. นําทีค่รอบป้องกนัออกจากชอ่งเสยีบแจ็ค EXT ทีเ่ครือ่งของบราเดอร ์จากนัน้
เสยีบสายโทรศพัทจ์ากเครือ่งตอบรับโทรศพัทข์องคณุเขา้สูช่อ่งเสยีบแจ็ค
EXT

3. ตัง้คา่เครือ่งตอบรับโทรศพัทข์องคณุใหต้อบรับเมือ่เสยีงเรยีกเขา้ดงัสีค่รัง้

ถา้คณุมปัีญหาในการรับแฟกซห์รอืขอ้ความเสยีง ใหต้ัง้คา่เครือ่งตอบรับ
โทรศพัทข์องคณุใหรั้บสายเมือ่เสยีงเรยีกเขา้ดงัสองหรอืสามครัง้

4. บนัทกึขอ้ความออกทีเ่ครือ่งตอบรับโทรศพัทข์องคณุ

• บนัทกึชว่งทีเ่สยีงเงยีบหา้วนิาทเีมือ่เริม่ตน้ขอ้ความขาออกของคณุ

• จํากดัการพดูไมเ่กนิ 20 วนิาที

• จบขอ้ความขาออกของคณุดว้ยการกระทําของคณุ รหสัสําหรับผูท้ีส่ง่
แฟกซด์ว้ยตนเอง เชน่: “หลงัจากเสยีงสญัญาณ ใหฝ้ากขอ้ความหรอืกด
*51 เพือ่เริม่สง่แฟกซ”์

5. ตัง้คา่เครือ่งตอบรับโทรศพัทข์องคณุใหต้อบรับสายโทรเขา้

6. ตัง้คา่โหมดรับของเครือ่งของบราเดอรเ์ป็น External TAD (TAD
ภายนอก)

ตรวจสอบดวูา่คณุลกัษณะการตรวจหาแฟกซข์องเครือ่งบราเดอรข์องคณุเปิดอยู่
การตรวจหาแฟกซ ์เป็นคณุสมบตัทิีใ่หค้ณุรับโทรสารไดแ้มว้า่คณุจะตอบรับสาย
ดว้ยโทรศพัทภ์ายนอกหรอืโทรศพัทต์อ่พว่ง

แฟกซท์ีรั่บมลีกัษณะแยก
จากกนั

เปิดการลดขนาดอตัโนมตัิ
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ปญัหา คาํแนะนํา

การโทรไมทํ่างาน (ไมม่ี
เสยีงสญัญาณตอ่เลข
หมาย)

ตรวจสอบการเชือ่มตอ่สายโทรศพัทท์ัง้หมด

คณุภาพการสง่ตํา่ ลองเปลีย่นความละเอยีดเป็น Fine (ละเอยีด) หรอื S.Fine (ละเอยีดมาก)
ทําสําเนาเพือ่ตรวจสอบการทํางานของสแกนเนอรข์องเครือ่งของคณุ ถา้คณุภาพ
เอกสารสําเนาไมด่ ีใหทํ้าความสะอาดสแกนเนอร์

ขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: ปัญหาเก่ียวกับโทรศัพท์และแฟกซ์
เสน้สดํีาเมือ่สง่เอกสาร เสน้แนวตัง้สดํีาบนแฟกซท์ีค่ณุสง่โดยทัว่ไปเกดิจากสิง่สกปรกหรอืน้ํายาลบคํา

ผดิบนแถบกระจก

ขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: ทาํความสะอาดสแกนเนอร์
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ปญัหาเกีย่วกบัการพมิพ์
หรอืสแกน

ถา้คณุไมส่ามารถพมิพห์รอืสแกนเอกสาร ตรวจ
สอบสิง่ตอ่ไปนี:้

1 ชิน้สว่นป้องกนัทัง้หมดของเครือ่งถกูถอดออก

2 สายอนิเตอรเ์ฟสเชือ่มตอ่เครือ่งกบั
คอมพวิเตอรอ์ยา่งแน่นหนา

3 ไดรเวอรข์องเครือ่งพมิพห์รอืสแกนเนอรต์ดิตัง้
ไวอ้ยา่งถกูตอ้ง

เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ไดรเวอรข์องเครือ่งพมิพห์รอื
สแกนเนอรถ์กูตดิตัง้ไวบ้นคอมพวิเตอรข์อง

คณุ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: ปัญหาอืน่ๆ

4 (ปัญหาการสแกนเทา่นัน้)

ยนืยนัวา่เครือ่งถกูกําหนดดว้ยทีอ่ยูไ่อพทีีใ่ช ้
งานได ้(Windows®)

a. ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้

(Windows® XP)

คลกิ Start (เร ิม่) > Control Panel
(แผงควบคมุ) > Printers and
Other Hardware (เครือ่งพมิพแ์ละ
ฮารด์แวรอ์ ืน่) > Scanners and
Cameras (สแกนเนอรแ์ละกลอ้ง)

(Windows Vista®)

คลกิ (Start) ((เร ิม่)) > Control

Panel (แผงควบคมุ) > Hardware
and Sound (ฮารด์แวรแ์ละเสยีง) >
Scanners and Cameras (สแกน
เนอรแ์ละกลอ้ง)

(Windows® 7)

คลกิ  (เร ิม่) > โปรแกรมท ัง้หมด

> Brother > Brother Utilities

คลกิรายการแบบดงึลง และเลอืกรุน่
ผลติภณัฑข์องคณุ (หากยงัไมไ่ดเ้ลอืก
อยู)่ คลกิ สแกน ในแถบนําทางดา้นซา้ย
จากนัน้คลกิ เครือ่งสแกนและกลอ้ง

(Windows® 8)

คลกิ  (Brother Utilities) จาก

นัน้คลกิรายการแบบดงึลงและเลอืกรุน่
ผลติภณัฑข์องคณุ (หากยงัไมไ่ดเ้ลอืก
อยู)่ คลกิ สแกน ในแถบนําทางดา้นซา้ย
จากนัน้คลกิ เครือ่งสแกนและกลอ้ง

b. ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้

(Windows® XP)

คลกิขวาทีอ่ปุกรณส์แกนเนอร ์จากนัน้
เลอืก Properties (คณุสมบตั)ิ กลอ่ง
ขอ้ความ คณุสมบตัสิแกนเนอรเ์ครอืขา่ย
จะปรากฏขึน้

(Windows Vista®, Windows® 7 และ
Windows® 8)

คลกิปุ่ ม Properties (คณุสมบตั)ิ

c. คลกิแท็บ การต ัง้คา่เครอืขา่ย เพือ่
ยนืยนัทีอ่ยูไ่อพขีองเครือ่ง

ลองพมิพด์ว้ยเครือ่งของคณุ หากยงัไมส่ามารถ
แกไ้ขปญัหาได ้ถอนการตดิต ัง้และตดิต ัง้
ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพใ์หม่

5 หากยงัไมส่ามารถแกไ้ขปัญหาไดห้ลงัจาก
ลองทกุอยา่งขา้งตน้แลว้ ใหล้องสิง่ตอ่ไปนี:้

สําหรับการเชือ่มตอ่อนิเตอรเ์ฟส USB

• เปลีย่นสายเคเบลิ USB เป็นสายใหม่

• ใชพ้อรต์ USB อืน่

สําหรับการเชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบใชส้าย

• เปลีย่นสายเคเบลิ LAN เป็นสายใหม่

• ใชพ้อรต์ LAN พอรต์อืน่บนฮบัของคณุ

• ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่การเชือ่มตอ่แบบใชส้าย
ของเครือ่งถกูเปิดอยู่

ขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์:

เลือกประเภทการเช่ือมต่อเครือข่ายของคุณ
สําหรับการเชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้าย

• ยนืยนัสถานะของไฟ Wi-Fi ของเครือ่ง

ถา้ไฟ Wi-Fi บนแผงควบคมุของเครือ่งกระ
พรบิ เครือ่งของคณุยงัไมเ่ชือ่มตอ่กบัจดุ
การเขา้ถงึ WLAN ตัง้คา่การเชือ่มตอ่เครอื
ขา่ยแบบไรส้ายอกีครัง้

ถา้ไฟ Wi-Fi บนแผงควบคมุของเครือ่งดบั
การตัง้คา่การเชือ่มตอ่ WLAN ถกูปิดใช ้
งานไว ้เปิดใชง้านการเชือ่มตอ่ WLAN
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และตัง้คา่การเชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบไร ้
สาย

ขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์:

แนะนาํเคร่ืองพิมพ์บราเดอร์ของคุณ

ถา้คณุไมส่ามารถพมิพท์ ัง้สองดา้นของกระดาษ
ตรวจสอบสิง่ตอ่ไปนี:้

6 เปลีย่นการตัง้คา่ขนาดกระดาษในไดรเวอร์
เครือ่งพมิพเ์ป็น A4
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เอกสารและกระดาษตดิ

คน้หาเอกสารหรอืกระดาษทีต่ดิ
ถา้เอกสารหรอืกระดาษของคณุตดิอยูภ่ายในเครือ่ง
ขอ้ความบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD หรอื Status
Monitor จะชว่ยใหค้ณุพบกระดาษทีต่ดิ

5

1

2

3
4

1. เอกสารตดิ

2. กระดาษตดิดา้นหลงั

3. กระดาษตดิสองดา้น

4. กระดาษตดิในถาดใสก่ระดาษ

5. ดา้นในตดิ

กาํจดัเอกสารทีต่ดิ

เอกสารตดิทีส่ว่นบนของ ADF (ถาดป้อน
เอกสารอตัโนมตั)ิ

1 เปิดฝาครอบ ADF (ถาดป้อนเอกสาร
อตัโนมตั)ิ

2 ดงึเอกสารทีต่ดิออกทางซา้ย

3 ปิดฝาครอบ ADF (ถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ

เอกสารตดิอยูใ่ตฝ้าครอบเอกสาร

4 ดงึเอกสารทีต่ดิออกทางขวา

ถา้เอกสารฉีกขาด ใหนํ้าเศษหรอืชิน้สว่นกระ
ดาษใดๆ ออก เพือ่ป้องกนักระดาษตดิในครัง้
ตอ่ไป
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กาํจดัชิน้สว่นกระดาษขนาดเล็กทีต่ดิใน ADF
(ถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ

5 สอดชิน้กระดาษแข็ง เชน่ กระดาษนามบตัร
เขา้ไปใน ADF (ถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ
เพือ่ดนัเศษกระดาษขนาดเล็กออก

ถา้เอกสารฉีกขาด ใหนํ้าเศษหรอืชิน้สว่นกระ
ดาษใดๆ ออก เพือ่ป้องกนักระดาษตดิในครัง้
ตอ่ไป

6 กด Stop/Exit (หยดุ/ออก)

กาํจดักระดาษตดิ

นํากระดาษทีเ่หลอือยูอ่อกจากถาดใสก่ระดาษทกุ
ครัง้และยดืกระดาษทีว่างซอ้นกนัใหต้รงเมือ่ใส่
กระดาษใหม ่วธินีีจ้ะชว่ยป้องกนัไมใ่หก้ระดาษถกู
ป้อนเขา้ในเครือ่งพมิพพ์รอ้มกนัหลายแผน่และ
ป้องกนักระดาษตดิ

กระดาษตดิในถาดใสก่ระดาษ
ถา้หนา้จอแสดงผลแบบ LCD แสดงขอ้ความ Jam
Tray (กระดาษตดิในถาดใสก่ระดาษ) ใหทํ้าดงันี:้

1 ดงึถาดใสก่ระดาษออกจากเครือ่งจนสดุ

2 ดงึกระดาษทีต่ดิออกชา้ๆ

วธิกีารทีง่า่ยทีส่ดุทีจ่ะนํากระดาษออก ทําโดย
ใชม้อืสองขา้งดงึลง
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3 คลีปึ่กกระดาษเพือ่ป้องกนัไมใ่หก้ระดาษตดิ
อกี และเลือ่นแครป่รับกระดาษใหพ้อดกีบั
ขนาดกระดาษ

4 ใหใ้สก่ระดาษไมเ่กนิเครือ่งหมายบอกระดบั
กระดาษสงูสดุ (b b b)

5 ใสถ่าดใสก่ระดาษกลบัเขา้ไปยงัเครือ่งใหแ้น่น

กระดาษตดิในถาดรองรบัเอกสารออก
เมือ่กระดาษตดิในถาดรองรับเอกสารออก ใหทํ้าดงั
ตอ่ไปนี้

1 ใชม้อืทัง้สองขา้งเพือ่เปิดฝาสแกนเนอร์

2 นํากระดาษออก

3 กดสแกนเนอรล์งดว้ยมอืทัง้สองขา้งเพือ่ปิด
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กระดาษตดิทีด่า้นหลงัของเครือ่งพมิพ์
ถา้แผงควบคมุของเครือ่งหรอื Status Monitor
แสดงขอ้ความวา่มกีระดาษตดิทีด่า้นหลงัของเครือ่ง
ใหทํ้าขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี:้

1 เปิดเครือ่งพมิพท์ิง้ไว ้10 นาท ีเพือ่ใหพั้ดลม
ภายในเป่าชิน้สว่นทีร่อ้นมากในเครือ่งใหเ้ย็น
ลง

2 เปิดฝาครอบดา้นหลงั

3 ดงึจดุตัง้ระยะสน้ํีาเงนิทางดา้นซา้ยและขวา
เขา้หาตวัคณุ เพือ่ปลอ่ยฝาครอบชดุทําความ
รอ้น

คาํเตอืน

พืน้ผวิรอ้น

ชิน้สว่นภายในของเครือ่งจะรอ้นมาก รอใหเ้ครือ่ง
เย็นลงกอ่นสมัผัสสว่นเหลา่นัน้

4 ใชม้อืทัง้สองขา้งเพือ่ดงึกระดาษทีต่ดิออก
จากชดุทําความรอ้นเบาๆ

5 ปิดฝาครอบชดุทําความรอ้น ตรวจดวูา่จดุตัง้
ระยะสน้ํีาเงนิทางดา้นซา้ยและขวาล็อกเขา้ที่
แลว้
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6 ปิดฝาครอบดา้นหลงัจนกระทัง่ล็อกเขา้ทีใ่น
ตําแหน่งปิด

กระดาษตดิดา้นในเครือ่งพมิพ์
ถา้แผงควบคมุของเครือ่งหรอื Status Monitor
แสดงวา่มกีระดาษตดิในเครือ่ง ใหทํ้าขัน้ตอนดงัตอ่
ไปนี:้

1 เปิดเครือ่งพมิพท์ิง้ไว ้10 นาท ีเพือ่ใหพั้ดลม
ภายในเป่าชิน้สว่นทีร่อ้นมากในเครือ่งใหเ้ย็น
ลง

2 เปิดฝาครอบดา้นหนา้

3 ถอดชดุประกอบตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์
และชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)
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คาํเตอืน

พืน้ผวิรอ้น

ชิน้สว่นภายในของเครือ่งจะรอ้นมาก รอใหเ้ครือ่ง
เย็นลงกอ่นสมัผัสสว่นเหลา่นัน้

4 ดงึกระดาษทีต่ดิออกชา้ๆ

5 ตดิตัง้ชดุตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ และชดุแม่
แบบสรา้งภาพ (ดรัม) เขา้ในเครือ่งพมิพ์

6 ปิดฝาครอบดา้นหนา้
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กระดาษตดิในถาดใสก่ระดาษ 2 ดา้น
ถา้แผงควบคมุของเครือ่งหรอื Status Monitor
แสดงวา่มกีระดาษตดิในถาดใสก่ระดาษ 2 ดา้น ให ้
ทําดงัตอ่ไปนี:้

1 เปิดเครือ่งพมิพท์ิง้ไว ้10 นาท ีเพือ่ใหพั้ดลม
ภายในเป่าชิน้สว่นทีร่อ้นมากในเครือ่งใหเ้ย็น
ลง

2 ดงึถาดใสก่ระดาษออกจากเครือ่งจนสดุ

3 ทีด่า้นหลงัเครือ่ง ใหด้งึถาดใสก่ระดาษ 2
ดา้นออกจากเครือ่งจนสดุ

4 ดงึกระดาษทีต่ดิออกจากเครือ่ง หรอืออกจาก
ถาดใสก่ระดาษ 2 ดา้น

5 กําจัดกระดาษทีอ่าจตดิอยูใ่ตเ้ครือ่งเนือ่งจาก
ไฟฟ้าสถติ

A
ก
ารแก

ไ้ข
ป
ญั
ห
า

61



6 ถา้กระดาษไมไ่ดต้ดิอยูใ่นถาดใสก่ระดาษ 2
ดา้น ใหเ้ปิดฝาหลงั

คาํเตอืน

พืน้ผวิรอ้น

ชิน้สว่นภายในของเครือ่งจะรอ้นมาก รอใหเ้ครือ่ง
เย็นลงกอ่นสมัผัสสว่นเหลา่นัน้

7 ใชม้อืทัง้สองขา้งดงึกระดาษทีต่ดิออกจาก
ดา้นหลงัเครือ่งอยา่งนุ่มนวล

8 ปิดฝาครอบดา้นหลงัจนกระทัง่ล็อกเขา้ทีใ่น
ตําแหน่งปิด

9 ใสถ่าดใสก่ระดาษ 2 ดา้นกลบัเขา้ไปทีด่า้น
หลงัเครือ่งใหแ้น่น

10 ใสถ่าดใสก่ระดาษกลบัเขา้ไปทีด่า้นหนา้
เครือ่งใหแ้น่น
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วธิกีารป้อนขอ้ความในเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ

DCP-L2520D/DCP-L2540DW/DCP-L2541DW
เมือ่ตัง้คา่บางอยา่ง เชน่ คยีเ์ครอืขา่ย คณุจะตอ้งป้อนตวัอกัษรทีเ่ครือ่ง:

• กดคา้งหรอืกดซํา้ทีปุ่่ ม a หรอื b เพือ่เลอืกตวัอกัษรจากรายการตอ่ไปนี:้

0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ(space)!"#$
%&'()*+,-./:;<=>?@[]^_

• กด OK เมือ่เครือ่งแสดงตวัอกัษรหรอืสญัลกัษณท์ีค่ณุตอ้งการ จากนัน้ใสต่วัอกัษรถดัไป

• กด Clear (ลบ) เพือ่ลบตวัอกัษรทีใ่สผ่ดิ

MFC-L2700D/MFC-L2701D/MFC-L2700DW/
MFC-L2701DW/MFC-L2703DW

เมือ่ตัง้คา่บางอยา่ง เชน่ รหสัเครือ่ง คณุจะตอ้งป้อนตวัอกัษร ตวัเลขและตวัอกัษรทีม่อียูจ่ะพมิพอ์ยูบ่นปุ่ ม
ตวัเลขแตล่ะปุ่ ม

ปุ่ ม 0, # และ * ใชสํ้าหรับอกัขระพเิศษ

• กดปุ่ มตวัเลขทีเ่หมาะสมตามจํานวนครัง้ทีแ่สดงในตารางอา้งองินีเ้พือ่เขา้ถงึตวัอกัษรทีค่ณุตอ้งการ

กดปุ่ ม หนึง่
คร ัง้

สอง
คร ัง้

สาม
คร ัง้ ส ีค่ร ัง้ หา้คร ัง้ หกคร ัง้ เจ็ดคร ัง้ แปด

คร ัง้ เกา้คร ัง้

1 @ . / 1 @ . / 1 @

2 a b c A B C 2 a b

3 d e f D E F 3 d e

4 g h i G H I 4 g h

5 j k l J K L 5 j k

6 m n o M N O 6 m n

7 p q r s P Q R S 7

8 t u v T U V 8 t u

9 w x y z W X Y Z 9

สําหรับทางเลอืกทีไ่มใ่หใ้ชต้วัพมิพเ์ล็ก ใหใ้ชต้ารางตอ่ไปนี:้

B ภาคผนวก
B

ภ
าค
ผ
น
วก
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กดปุ่ ม หนึง่คร ัง้ สองคร ัง้ สามคร ัง้ ส ีค่ร ัง้ หา้คร ัง้

2 A B C 2 A

3 D E F 3 D

4 G H I 4 G

5 J K L 5 J

6 M N O 6 M

7 P Q R S 7

8 T U V 8 T

9 W X Y Z 9

• แทรกเวน้วรรค

เพือ่ใสเ่วน้วรรคในหมายเลขแฟกซ ์กด c หนึง่ครัง้ระหวา่งตวัเลข เพือ่ใสเ่วน้วรรคในชือ่ กด c สองครัง้
ระหวา่งตวัอกัษร

• การแกไ้ข

ถา้คณุใสต่วัอกัษรผดิและตอ้งการแกไ้ข กด d หรอื c เพือ่ยา้ยเคอรเ์ซอรไ์ปยงัตวัอกัษรทีผ่ดิ และกด
Clear (ลบ)

• ตวัอกัษรซํ้า

เพือ่ใสต่วัอกัษรบนปุ่ มเดยีวกบัตวัอกัษรกอ่นหนา้ กด c เพือ่ยา้ยเคอรเ์ซอรไ์ปทางขวา กอ่นกดปุ่ มอกีครัง้

• อกัขระพเิศษและสญัลกัษณ์

กด *, # หรอื 0 จากนัน้กด d หรอื c เพือ่ยา้ยเคอรเ์ซอรไ์ปยงัสญัลกัษณห์รอือกัขระทีค่ณุตอ้งการ กด
OK เพือ่เลอืก สญัลกัษณแ์ละอกัขระทีม่อียูบ่นแป้นตวัเลขแสดงไวใ้นตารางตอ่ไปนี้

กด * (เวน้วรรค) ! " # $ % & ’ ( ) * + , - . / €

กด # : ; < = > ? @ [ ] ^ _ \ ~ ‘ | { }

กด 0 É À È Ê Î Ç Ë Ö 0

• ตัง้คา่รหสัประจําเครือ่งของคณุ uu หนา้ 30
ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
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วสัดกุารพมิพ์
เมือ่ถงึเวลาเปลีย่นวสัดกุารพมิพเ์ชน่ผงหมกึ (โทนเนอร)์ หรอืแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) จะมขีอ้ความแสดงขอ้
ผดิพลาดปรากฏบนแผงควบคมุของเครือ่งหรอืใน Status Monitor สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัวสัดกุาร
พมิพสํ์าหรับเครือ่งของคณุ เยีย่มชม http://www.brother.com/original/index.html หรอืตดิตอ่ตวัแทน
จําหน่ายของบราเดอรใ์นทอ้งทีข่องคณุ

ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ และชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) เป็นชิน้สว่นสองชิน้ทีแ่ยกกนั

ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ชุดแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรมั)

ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ มาตรฐานTN-2360

ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ขนาดพเิศษ:TN-2380
DR-2355

ถา้คณุใช ้Windows® คลกิสองครัง้ทีไ่อคอน Brother CreativeCentre บนเดสกท็์อปเพือ่เขา้
ถงึเว็บไซตฟ์ร ีทีอ่อกแบบมาเพือ่ใหค้ณุสามารถสรา้งและพมิพเ์อกสารแบบกําหนดเองสําหรับ
การใชง้านในธรุกจิและทีบ่า้น ซึง่มรีปูภาพ ขอ้ความ และการตกแตง่ดว้ยความคดิสรา้งสรรค ์ผูใ้ช ้
Mac สามารถเขา้ถงึ Brother CreativeCentre ไดท้างทีอ่ยูเ่ว็บ:
http://www.brother.com/creativecenter
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เครือ่งพมิพน์ีไ้ดรั้บการรับรองการใชง้านในประเทศทีซ่ ือ้เทา่นัน้ บรษัิทสาขาในประเทศหรอืตวัแทน
จําหน่าย Brother จะใหก้ารสนับสนุนเฉพาะเครือ่งทีซ่ ือ้ภายในประเทศเทา่นัน้
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