
คูมือผูใช

เครือ่งพิมพเลเซอร Brother
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HL-1201
HL-1210W
HL-1211W

 

สําหรับผูใชทีมี่ความบกพรองในการมองเห็น
คุณสามารถอานคูมือน้ีโดยใชซอฟตแวร ‘สังเคราะหเสียง (text-to-speech)’ 

ในโปรแกรมอานหนาจอ (Screen Reader)

คุณตองติดต้ังฮารดแวรและติดต้ังไดรเวอรกอนใชงานเครื่อง

โปรดอาน คูมือการติดต้ังเครื่องอยางงาย สําหรับการต้ังคาเครื่อง ซ่ึงคุณสามารถอานคูมือดังกลาวไดจากสําเนาคูมือท่ีมีใหมาในกลอง

โปรดอานคูมือผูใชน้ีอยางรอบคอบกอนใชงานเครื่อง

โปรดเขาไปท่ี http://support.brother.com เพ่ือขอรับการสนับสนุนผลิตภัณฑ การปรับปรุงไดรเวอรและโปรแกรมอรรถประโยชน 
ลาสุด และอานคําตอบในสวนคําถามท่ีพบบอย (FAQs) และคําถามดานเทคนิค

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑบางรุนมีจําหนายในบางประเทศเทาน้ัน

ฉบับที่ 0

THA

http://support.brother.com
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หมายเลขตดิตอ Brother

ขอควรจํา
สําหรับความชวยเหลือทางเทคนิค 
โปรดติดตอบริการลูกคาสัมพันธของบราเดอรหร ือตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑบราเดอรในพื้นท่ีของคุณ
 

การลงทะเบียนผลิตภัณฑของคุณ

โปรดกรอกขอมูลการลงทะเบียนรับประกันของ Brother หร ือเพื่อความสะดวกของคุณและเปนวิธีการท่ีงายท่ีสุดในการลง 
ทะเบียนผลิตภัณฑใหมของคุณ ลงทะเบียนออนไลนท ี่

 

http://www.brother.com/registration
 

คําถามที่พบบอย (FAQs)

Brother Solutions Center เปนแหลงขอมูลครบวงจรของเราท่ีตอบสนองความตองการเคร่ืองพิมพของคุณท้ังหมด คุณ 
สามารถดาวนโหลดไดรเวอร ซอฟตแวรและโปรแกรมอรรถประโยชนลาสุด อานคําถามท่ีพบบอยและคําแนะนําวิธีการ 
แกไขเพื่อเรียนรูวิธีการใชงานผลิตภัณฑ Brother ของคุณอยางมีประสิทธิภาพและคุมคาท่ีสุด

 

http://support.brother.com
 

คุณสามารถตรวจสอบการปรับปรุงไดรเวอร Brother ไดท่ีนี่

บริการลูกคาสัมพันธ

เขาไปท่ี http://www.brother.com เพื่อดูขอมูลสําหรับการติดตอสํานักงาน Brother ในประเทศของคุณ

ที่อยูอินเทอรเน็ต

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

สําหรับคําถามท่ีพบบอย (FAQs) การสนับสนุนผลิตภัณฑและคําถามดานเทคนคิ และการปรับปรงุไดรเวอรและโปรแกรมอรรถประโยชน: 
http://support.brother.com

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

ชื่อคูมือ การใชคูมือ
คนหาคูมือ

ผูใช Windows ผูใชแม็คอินทอช

คูมือเกี่ยวกับความ 
ปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ

อานคูมือน้ีกอน โปรดอานคํา 
แนะนําเพ่ือความปลอดภัยกอน
ต้ังคาเครื่องของคุณ  อานคูมือ 
น้ีสําหรบัเครื่องหมายการคา 
และขอจํากัดทางกฎหมาย

 

http://support.brother.com

คูมือการติดต้ังเครื่อง 
อยางงาย

ทําตามคําแนะนําเพ่ือต้ังคา 
เครื่องของคุณ และติดต้ัง 
ไดรเวอรและซอฟตแวรระบบ 
ปฏิบัติการและประเภทการ 
เชื่อมตอท่ีคุณใชงาน

 

http://support.brother.com

คูมือผูใช ศึกษาการใชงานเครื่องพิมพ 
วิธีการเปล่ียนวัสดุการพิมพ 
และการบํารุงรักษาตามระยะ 
เวลา อานคําแนะนําวิธีแก 
การแกไข

 

http://support.brother.com

http://support.brother.com

คูมือเน็ทเวิรคสําหรับ
ผูใช

(HL-1210W และ 
HL-1211W)

คูมือน้ีมีขอมูลท่ีเปนประโยชน
เก่ียวกับการต้ังคาเครือขาย
แบบไรสาย 
และการต้ังคาความปลอดภัย
ในการใชงานเครือ่งพิมพ 
Brother 
นอกจากน้ียังมีขอมูลโปรโตค
อลท่ีสนับสนุนการใชงานเครื่อ
งของคุณและคําแนะนําวิธีแกก
ารแกไขโดยละเอียด

 

http://support.brother.com

http://support.brother.com

คูมือการพิมพ/สแกนด
วยมือถือ

(HL-1210W และ 
HL-1211W)

คูมือน้ีมีขอมูลท่ีเปนประโยชน
เก่ียวกับการพิมพจากอุปกรณ
พกพาของคุณ 
และการสแกนจากเครื่องพิมพ 
Brother 
ไปยังอุปกรณพกพาของคุณข
ณะเชื่อมตอเครือขาย Wi-Fi®

http://support.brother.com

http://support.brother.com
http://support.brother.com
http://support.brother.com
http://support.brother.com
http://support.brother.com
http://support.brother.com
http://support.brother.com
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การใชเอกสารคูมือ
ขอบคณุท่ีเลือกซื้อเคร่ือง Brother! การอานเอกสารค ูมือนี้จะชวยใหคุณใชงานเคร่ืองของคุณไดอย างมีประสิทธิภาพสูงสุด

สัญลักษณและรูปแบบท่ีใชในเอกสารคูมือ

สัญลักษณและรูปแบบท่ีใชในเอกสารคูมือมีดังนี้

คําเตือน แสดงสถานการณท่ีอาจเกิดอันตรายซ่ึงหากไมหลีกเลี่ยงอาจสงผลใหเสียชีวิต 
หรือบาดเจ็บรายแรง

ขอควรจํา ขอควรจํา แสดงสถานการณท่ีอาจเกิดอันตรายซ่ึงหากไมหลีกเลี่ยงอาจสงผลให 
ทรัพยสินเสียหาย หรือสูญเสียฟงกช่ันการใชงานของผลิตภัณฑ

หมายเหตุ หมายเหตุ ระบุสภาพแวดลอมการทํางาน เง่ือนไขการติดตั้ง 
หรือเง่ือนไขการใชงานเพิ่มเติม ไอคอนขอหามแสดงถึงการกระทําท่ีจะตองไมกระทํา

 

สัญลักษณหาม แสดงการหามดําเนินการ

 

สัญลักษณอันตรายจากระบบไฟฟา แจงเตือนใหคุณระวังอันตรายจากไฟฟาช็อตท่ีอาจ 
เกิดขึ้น

 

สัญลักษณอันตรายจากไฟไหม แจงเตือนใหคุณระว ังอันตรายจากไฟไหม

 

สัญลักษณพื้นผิวรอน แจงเตือนการหามสัมผัสช ิ้นสวนของเคร่ืองท่ีรอน

ตัวหนา แบบอักษรตัวหนา แสดงปุมบนแผงควบคุมเคร่ืองหรือหนาจอคอมพิวเตอร

ตัวเอียง แบบอักษรตัวเอียง เนนประเด็นสําคัญหรือแนะนําให คุณอานหัวขอท่ีเกี่ยวของ

คําเตือน
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การเขาใชงาน Brother Utilities (Windows®)

Brother Utilities  เปนตัวเปดใชแอพพลิเคช่ันท่ีใหความสะดวกในการเขาถึงแอพพลิเคช่ันท้ังหมดของ 

Brother ท่ีติดตั้งไวบนอุปกรณของคุณ

a (Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008 และ
Windows Server® 2008 R2)

คลิก (เริ่ม) > โปรแกรมทั้งหมด > Brother > Brother Utilities

(Windows® 8 และ Windows Server® 2012)

สัมผัสหรือคลิกสองคร้ังท่ี  (Brother Utilities) ไมวาจะเปนท่ีหนาจอ เริ่ม หรือเดสกท็อป

(Windows® 8.1 และ Windows Server® 2012 R2)

เคลื่อนยายเมาสของคุณไปท่ีมุมลางซายของหน าจอ เริ่ม และคลิก (ถาคุณใชอุปกรณท่ีมีระบบสัมผัส 

ปดขึ้นจากดานลางของหนาจอ เริ่มเพื่อแสดงหนาจอ แอพ) เมื่อหนาจอ แอพ ปรากฏขึ้น สัมผัสหรือคลิก  

(Brother Utilities)

b เลือกเคร่ืองของคุณ
 

c เลือกการดําเนินการท่ีคุณตองการใช
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1
1

เก่ียวกับเคร่ืองพิมพนี้ 1

ภาพรวมของเคร่ืองพิมพน้ี 1

 

1 ฝาครอบดานบน

2 แผงควบคุม

3 แผนรองถาดกระดาษของถาดรองรับเอกสารออกแบบคว่ําหนา (แผนรองถาดกระดาษ)

4 ถาดใสกระดาษ

5 พอรต USB

หมายเหตุ
สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับไฟ LED แสดงสถานะของเคร่ือง ดูท่ี ไฟ LED (ไดโอดเปลงแสง) uu หนา 39  
สําหรับฟงกช่ันปุมเปด/ปดเคร่ือง ดูท่ี ปุมเปด/ปดเคร่ือง uu หนา 45 

 

วิธีการพิมพ 1

1
3

5

24



วิธีการพิมพ 

2

1
กระดาษทีส่ามารถใชได 1

คุณภาพการพิมพอาจแตกตางกันขึ้นอยูกับชนิดของกระดาษท่ีคุณใช

เพื่อใหไดคุณภาพการพิมพท่ีดีท่ีสุด ทําตามคําแนะนําดานลางนี้:

 หามใสกระดาษตางชนิดในถาดใสกระดาษพรอมกันเนื่องจากอาจทําใหกระดาษติดหรือการปอนกระดาษผิดพลาด

 เพื่อใหผลการพิมพถูกตอง 
คุณตองเลือกขนาดกระดาษจากซอฟตแวรแอพพลิเคช ั่นของคุณเปนขนาดเดียวกับกระดาษในถาด

 หลีกเลี่ยงการสัมผัสพื้นผิวกระดาษสวนท่ีพิมพ หลังจากพิมพออกทันที

 กอนซื้อกระดาษจํานวนมาก ทดลองใสกระดาษจํานวนเล ็กนอยเพื่อตรวจสอบวากระดาษท่ีใชเหมาะสม

ความจกุระดาษของถาดใสกระดาษ 1

1 ขนาดของ Folio คือ 215.9 มม. x 330.2 มม.

ขนาดกระดาษ ชนิดของกระดาษ จํานวนแผน น้ําหนักกระดาษ

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

กระดาษธรรมดาและกระดาษ 
รีไซเคิล

สูงสุด 150 แผน (80 g/m2) 65 - 105 g/m2



วิธีการพิมพ 

3

1
การพิมพ 2 ดาน 1

ไดรเวอรเคร่ืองพิมพท่ีใหมาสามารถเปดใชงานการพิมพ 2 ดานไดท้ังหมด สําหรับขอมูลเพิ่มเต ิมเกี่ยวกับวิธีการเลือก 
การตั้งคา ใหดูท่ี 2 หนา / จุลสาร (หนังสือเลมเล็ก) uu หนา 11 สําหรับ Windows® และ การพิมพ 2 ดาน uu หนา 34 
สําหรับแม็คอินทอช

คําแนะนําในการพิมพกระดาษแบบสองดาน 1

 หากกระดาษเปนชนิดบาง อาจเกิดรอยยน

 หากกระดาษถูกมวน ยืดกระดาษใหตรงและใสกลับเข าในถาดใสกระดาษ หากกระดาษยังคงมวนอยู เปลี่ยนกระดาษใหม

 หากปอนกระดาษเขาไมถูกตอง อาจทําใหกระดาษมวน หยิบกระดาษออกและยืดกระดาษใหตรง หากกระดาษยังคง 
มวนอยู เปลี่ยนกระดาษใหม

 เมื่อคุณใชฟงกช่ันการพิมพ 2 ดานดวยตนเอง อาจเกิดกระดาษติดหรือสงผลตอคุณภาพการพิมพ (หากมีกระดาษติด 
ดูท่ี กระดาษติด uu หนา 57  หากคุณประสบปญหาเกี่ยวกับคุณภาพการพิมพ  ดูท่ี การปรับปรุงคุณภาพการพิมพ 
uu หนา 53)
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1
การพิมพ 2 หนาแบบกําหนดเอง 1

หากคุณใชไดรเวอรเคร่ืองพิมพแม็คอินทอช ดูท่ี การพิมพ 2 หนาแบบกําหนดเอง uu หนา 34 

การพิมพ 2 หนาแบบกําหนดเองดวยไดรเวอรเครื่องพิมพ Windows®
1

a เลือกการตั้งคาตอไปนี้จากรายการแบบดึงลงแตละรายการของไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

 ขนาดกระดาษ

คุณสามารถใชขนาดกระดาษท้ังหมดท่ีระบุสําหรับถาดท่ีคุณใช

 ชนิดกระดาษ

คุณสามารถใชชนิดกระดาษท้ังหมดท่ีระบุสําหรับถาดท่ีคุณใช

 2 หนา/จุลสาร (หนังสือเลมเล็ก)

เลือก 2 หนา (กําหนดเอง) 

 ชนิดการพิมพแบบ 2 หนา ใน การตั้งคาการพิมพแบบ 2 หนา

มีส่ีตัวเลือกสําหรับแตละทิศทางการวางกระดาษพ ิมพ (ดูท่ี 2 หนา / จุลสาร (หนังสือเลมเล็ก) uu หนา 11)

 การเขาเลมแบบออฟเซ็ท ใน การตั้งคาการพิมพแบบ 2 หนา

คุณสามารถระบุออฟเซ็ทสําหรับเขาเลม (ดูท่ี 2 หนา / จุลสาร (หนังสือเลมเล็ก) uu หนา 11)

สําหรับการตั้งคาอื่นๆ ดูท่ี ไดรเวอรและซอฟตแวร ในบทท่ี 2 

b สงขอมูลการพิมพไปยังเคร่ืองพิมพ เคร่ืองจะพิมพหนาท่ีมีเลขหนาคูท้ังหมดท่ีดานหนึ่งของกระดาษกอน จากนั้น 
ไดรเวอร  Windows® จะแนะนําใหคุณ (โดยแสดงขอความปอปอัพ) ใสกระดาษอีกคร้ังเพื่อพิมพหนาท่ีมีเลขหนาคี่

หมายเหตุ
กอนใสกระดาษอีกคร้ัง ยืดกระดาษออกใหตรง ไมเชนนั้นกระดาษอาจติด ไมแนะนําใหใชกระดาษชนดิบางหรือหนามาก

 



5

2

2
ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ 2

ไดรเวอรเคร่ืองพิมพคือซอฟตแวรท่ีแปลขอมูลจากรูปแบบท่ีใชโดยคอมพิวเตอรเปนรูปแบบท่ีจําเปนตองใชกับเคร่ืองพิมพ
เฉพาะรุน โดยท่ัวไป รูปแบบนี้จะเปนภาษาอธิบายหนา (PDL)

ไดรเวอรเคร่ืองพิมพสําหรับเวอรช่ันท่ีสนับสนุนของ Windows® 
มีอยูในแผนซีดีรอมท่ีใหมาและของแม็คอินทอชในเวบ็ไซต Brother Solutions Center ท่ี http://support.brother.com  
ติดตั้งไดรเวอรโดยทําตามขั้นตอนในคูมือการติดตั้งเคร่ืองอยางงาย ไดรเวอรเคร่ืองพิมพลาสุดของ Windows® 
และแม็คอินทอชสามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซต Brother Solutions Center ท่ี:

 

 http://support.brother.com
 

สําหรับ Windows®
2

 ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ Windows® (ไดรเวอรเคร่ืองพิมพท่ีเหมาะกับเคร่ืองพิมพ นี้ท่ีสุด) 

สําหรับแม็คอินทอช 2

 ไดรเวอรเคร่ืองพิมพแม็คอินทอช (ไดรเวอรเคร่ืองพิมพท่ีเหมาะกับเคร่ืองพิมพนี้ท่ีสุด) 

สําหรับ Linux® 1 2
2

 ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ LPR

 ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ CUPS
1 สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมและเพ่ือดาวนโหลดไดรเวอรเคร่ืองพิมพสําหรับ Linux โปรดเขาไปที่หนารุนเคร่ืองพิมพของคุณที่ http://support.brother.com หรือใช 

ลิงกในแผนซีดีรอมที่ใหมา
2 อาจไมมีไดรเวอรใหมาหรืออาจจะมีใหใชหลังจากที่เคร่ืองพิมพรุนของคุณออกสูตลาดแลว ทั งน้ีข้ึนอยูกับเวอรชั่นที่แตกตางกันของ Linux

ไดรเวอรและซอฟตแวร 2

http://support.brother.com
http://support.brother.com
http://support.brother.com
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2

การพิมพเอกสาร 2

เมื่อเคร่ืองพิมพไดรับขอมูลจากคอมพิวเตอรของคุณ เคร่ืองพิมพจะเร่ิมพิมพโดยการดึงกระดาษจากถาดใสกระดาษ 
ท้ังนี้ถาดกระดาษสามารถปอนไดท้ังกระดาษธรรมดาและกระดาษรีไซเคิลไปยังเคร่ืองได 
(ดูท่ี ความจุกระดาษของถาดใสกระดาษ uu หนา 2)

a จากแอพพลิเคช่ันของคุณ เลือกคําส่ังพิมพ 
หากมไีดรเวอรเคร่ืองพิมพอืน่ตดิตัง้ในคอมพิวเตอรของคณุ เลอืก Brother HL-XXXX (Brother HL-XXXX ซีรี่ส) 
(โดย XXXX คอืช่ือรุนของคณุ) เปนไดรเวอรเคร่ืองพ ิมพของคณุจากเมนพูิมพหรือการตัง้คาการพมิพ ในซอฟตแวร 
แอพพลิเคช่ันของคุณ แลวคลิก OK (ตกลง) หรือ Print (พิมพ) เพื่อเร่ิมการพิมพ

b คอมพิวเตอรของคุณสงขอมูลไปยังเคร่ืองพิมพ ไฟ เตรียมพรอม LED ( ) จะกะพริบ

c เมื่อเคร่ืองพิมพขอมูลท้ังหมดเสร็จส้ิน ไฟ เตรียมพรอม LED ( ) จะหยุดกะพริบ

หมายเหตุ
• คุณสามารถเลือกขนาดกระดาษและทิศทางการวางกระดาษพิมพในซอฟตแวรแอพพลิเคช่ันของคุณ

• หากซอฟตแวรแอพพลิเคช่ันของคุณไมสนับสนุนขนาดกระดาษท่ีคุณกําหนดเอง 
เลือกขนาดกระดาษถัดไปท่ีใหญท่ีสุด

• จากนั้นปรับพื้นท่ีพิมพโดยเปลี่ยนระยะขอบขวาและซายในซอฟตแวรแอพพลิเคช่ันของคุณ
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2

การตั้งคาไดรเวอรเคร่ืองพิมพ 2

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคาเคร่ืองพิมพตอไปนี้เมื่อคุณพิมพจากคอมพิวเตอรของคุณ:

 ขนาดกระดาษ

 ทิศทาง

 สําเนา

 ชนิดกระดาษ

 คุณภาพการพิมพ (สําหรับ HL-1200 และ HL-1201)
ความละเอียด (สําหรับ HL-1210W และ HL-1211W)

 การตั้งคาการพิมพ

 หลายหนา

 2 หนา/จุลสาร (หนังสือเลมเล็ก)

 รายละเอียดกอนพิมพ

 การปรับสเกล

 การพิมพกลับดาน

 ใชลายน้ํา

 การพิมพสวนหัวและสวนทายของหนากระดาษ

 โหมดประหยัดผงหมึก

 ผูดูแลระบบ

 การปรับความทึบ

 ปรับปรุงผลลัพธการพิมพ

 ขามหนาวาง

 พิมพขอความเปนสีดํา

 พิมพขอมูลท่ีถูกเก็บไว

 ขอมูลการพิมพ
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Windows®
2

การเขาถึงการตั้งคาไดรเวอรเคร่ืองพิมพ 2

a (สําหรับ Windows® XP และ Windows Server® 2003)
คลิก Start (เริ่ม) แลว Printers and Faxes (เครื่องพิมพและโทรสาร) 
(สําหรับ Windows Vista® และ Windows Server® 2008)

คลิกปุม  (เริ่ม), Control Panel (แผงควบคุม), Hardware and Sound (ฮารดแวรและเสียง) 

จากนั้น Printers (เครื่องพิมพ) 
(สําหรับ Windows® 7 และ Windows Server® 2008 R2)

คลิกปุม  (เริ่ม) และจากนั้นคลิก Devices and Printers (อุปกรณและเครื่องพิมพ) 

(สําหรับ Windows® 8)
เลื่อนเมาสไปทางมุมขวาดานลางของเดสกทอปของคุณ เมื่อแถบเมนูปรากฏขึ้น ใหคลิก Settings (การตั้งคา) 
แลวคลิก Control Panel (แผงควบคุม) ในกลุม Hardware and Sound (ฮารดแวรและเสียง) ใหคลิก 
View devices and printers (ดูอุปกรณและเครื่องพิมพ) 
(สําหรับ Windows Server® 2012 และ Windows Server® 2012 R2)
เลื่อนเมาสไปทางมุมขวาดานลางของเดสกทอปของคุณ เมื่อแถบเมนูปรากฏขึ้น ใหคลิก Settings (การตั้งคา) 
แลวคลิก Control Panel (แผงควบคุม) ในกลุม Hardware (ฮารดแวร) ใหคลิก View devices and 
printers (ดูอุปกรณและเครื่องพิมพ) 

b คลิกขวาท่ีไอคอน Brother HL-XXXX (Brother HL-XXXX ซีรี่ส) (โดย XXXX คือช่ือรุนของคุณ) และเลือก 
Printer properties (คุณสมบัติเครื่องพิมพ) (Properties (คุณสมบัติ)) และ Brother HL-XXXX (Brother 
HL-XXXX ซีรี่ส) ถาจําเปน กลองขอความคุณสมบัติเคร่ืองพิมพจะปรากฏ

c เลือกแท็บ General (ทั่วไป) แลวคลิก Preferences… (กําหนดลักษณะ) (Printing Preferences… 
(กําหนดลักษณะการพิมพ))

คุณลักษณะในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ Windows®
2

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ดูท่ีขอความ วิธีใช ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

หมายเหตุ
• หนาจอในสวนนี้มาจาก Windows® 7 หนาจอบน PC ของคุณอาจแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการของคุณ

• เพื่อเขาถึงการตั้งคาไดรเวอรเคร่ืองพิมพ ด ูท่ี การเขาถึงการตั้งคาไดรเวอรเคร่ืองพิมพ uu หนา 8 
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แท็บพ้ืนฐาน 2

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคาโครงหนาเอกสารโดยคลิกภาพท่ีดานซายของแท็บ พ้ืนฐาน 
 

a เลือก ขนาดกระดาษ, ทิศทาง, สําเนา, ชนิดกระดาษ, คุณภาพการพิมพ 1 หรือ ความละเอียด 2 และ 
การตั้งคาการพิมพ (1)

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

c ยืนยันการตั้งคาปจจุบันของคุณในหนาตาง (3) 

d คลิก ตกลง เพื่อใชการตั้งคาท่ีคุณเลือก
เพื่อกลับไปท่ีการตั้งคาเร่ิมตน คลิก คาเริ่มตน จากนั้น ตกลง 
1 สําหรับ HL-1200 และ HL-1201
2 สําหรับ HL-1210W และ HL-1211W

หมายเหตุ
หากคุณตองการเรียกดูตัวอยางกอนพิมพ ใหเลือกใสเคร่ืองหมายในชองรายละเอียดกอนพิมพ (4) 

 

ขนาดกระดาษ 2

จากชองแบบดึงลง เลือกขนาดกระดาษท่ีคุณใช

4

1

2

3
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2

ทิศทาง 2

ทิศทางจะเลือกตําแหนงการพิมพเอกสารของคุณ (แนวตั้ง หรือ แนวนอน)

สําเนา 2

การเลือกสําเนาเปนการตั้งคาจํานวนสําเนาท่ีจะพ ิมพ

 การพิมพเปนชุด

เมื่อเลือกชองใสเคร่ืองหมาย การพิมพเปนชุด เคร่ืองพิมพจะพิมพสําเนาเอกสารจนครบหนึ่งชุด จากนั้นจึงเร่ิมพิมพซ้ํา 
ชุดถัดไปตามจํานวนสําเนาท่ีเลือก หากไมไดเลือกชองใสเคร่ืองหมาย การพิมพเปนชุด เคร่ืองพิมพจะพิมพสําเนาแต 
ละหนาครบตามจํานวนสําเนาท่ีเลือก จากนั้นจึงเร่ิมพิมพหนาถัดไปของเอกสาร

ชนดิกระดาษ 2

คุณสามารถใชชนิดส่ือตอไปนีใ้นเคร่ืองของคุณ เพือ่ใหไดคณุภาพการพมิพท่ีดท่ีีสุด ใหเลอืกชนดิส่ือส่ิงพมิพท่ีคณุตองการใช

 กระดาษธรรมดา

 กระดาษรีไซเคิล

คุณภาพการพิมพ (สําหรับ HL-1200 และ HL-1201) 2

คุณสามารถเปลี่ยนคุณภาพการพิมพไดดังนี้:

 แบบราง

 ปกติ

 ละเอียด

แนวต้ัง (แนวต้ัง) แนวนอน (แนวนอน)
  

เลือก การพิมพเปนชุด
 

ไมเลือก การพิมพเปนชุด
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ความละเอียด (สําหรับ HL-1210W และ HL-1211W) 2

คุณสามารถเปลี่ยนความละเอียดดังนี้:

 300 dpi

 600 dpi

 HQ 1200

การต้ังคาการพิมพ 2

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคาการพิมพไดดังนี้:

 กราฟฟก

โหมดนี้ใหคุณภาพการพิมพดีท่ีสุดในการพิมพเอกสารท่ีมีกราฟฟก

 ขอความ

โหมดนี้ใหคุณภาพการพิมพดีท่ีสุดในการพิมพเอกสารขอความ

 กําหนดเอง

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคาดวยตนเองโดยเลือก กําหนดเอง และคลิกปุม การตั้งคาแบบกําหนดเอง...  
คุณสามารถตั้งคาความสวาง ความคมชัดและการตั้งคาอื่นๆ

หลายหนา 2

ตัวเลือกหลายหนาใชในการลดขนาดภาพในหนาหนึ่งเพื่อพิมพหลายหนาบนกระดาษแผนเดียว หรือขยายขนาดของหนา 
เพื่อพิมพหนึ่งหนาบนกระดาษหลายแผน

 การเรียงหนา

เมื่อเลือกตัวเลือก N ใน 1 สามารถเลือกลําดับหนาไดจากรายการแบบดึงลง

 เสนขอบ

เมื่อพิมพหลายหนาบนกระดาษหนึ่งแผนโดยใชคุณลักษณะ หลายหนา คุณสามารถเลือกใหพิมพขอบทึบ ขอบเสนประ 
หรือไมพิมพเสนขอบในแตละหนาบนกระดาษ

 พิมพเสนตัด

เมื่อเลือกตัวเลือก 1 ใน NxN หนา สามารถเลือกตัวเลือก พิมพเสนตัด ได ตัวเลือกนี้ใหคุณพิมพเสนรางแบบจาง 
รอบพื้นท่ีท่ีสามารถทําการพิมพได

2 หนา / จุลสาร (หนังสือเลมเล็ก) 2

เมื่อคุณตองการพิมพจุลสาร (หนังสือเลมเล็ก) หรือพิมพ 2 ดาน ใหใชฟงกช่ันนี้

 ไมมี

ปดการใชงานการพิมพ 2 ดาน

 2 หนา (กําหนดเอง)

เมื่อคุณตองการพิมพ 2 ดาน ใหใชฟงกช่ันนี้

• 2 หนา (กําหนดเอง)

เคร่ืองพิมพจะพิมพหนาท่ีมีเลขหนาคูท้ังหมดกอน จากนั้นไดรเวอรเคร่ืองพิมพจะหยุด และแสดงคําแนะนําใหคุณ 
ใสกระดาษอีกคร้ัง เมื่อคุณคลิก ตกลง หนาท่ีมีเลขหนาคี่จะเร่ิมพิมพ
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เมื่อคุณเลือก 2 หนา (กําหนดเอง) ปุม การตั้งคา 2 หนา... จะปรากฏใหคุณเลือก คุณสามารถตั้งคาตอไปนีใ้นกลอง 
ขอความ การตั้งคาการพิมพแบบ 2 หนา 

• ชนิดการพิมพแบบ 2 หนา

รูปแบบการเขาเลมการพิมพ 2 ดานในแตละทิศทางการพิมพหนามี 4 รูปแบบ

• การเขาเลมแบบออฟเซ็ท

เมื่อคุณเลือก การเขาเลมแบบออฟเซ็ท คุณสามารถระบุออฟเซตสําหรับเขาเลมเปนนิ้วหร ือมิลลิเมตร

 จุลสาร (กําหนดเอง)
ใชตัวเลือกนี้ในการพิมพเอกสารในรูปแบบจุลสาร (หนังสือเลมเล็ก) โดยใชการพิมพ 2 ดาน ซึ่งจะจัดวางเอกสารตาม 
หมายเลขหนาท่ีถูกตอง และใหคุณพับท่ีกึ่งกลางของหนาท่ีพิมพออกโดยไมตองเปลี่ยนลําดับหมายเลขหนา

• จุลสาร (กําหนดเอง)
เคร่ืองพิมพจะพิมพดานท่ีมีหมายเลขหนาคูท ั้งหมดกอน จากนั้นไดรเวอรเคร่ืองพิมพจะหยุด และแสดงคําแนะนําให 
คุณใสกระดาษอีกคร้ัง เมื่อคุณคลิก ตกลง ดานท่ีมีหมายเลขหนาคี่จะเร่ิมพิมพ

เมื่อคุณเลือก จุลสาร (กําหนดเอง) ปุม การตั้งคา 2 หนา... จะปรากฏใหคุณเลือก คุณสามารถตั้งคาตอไปนี้ใน 
กลองขอความ การตั้งคาการพิมพแบบ 2 หนา 
• ชนิดการพิมพแบบ 2 หนา
รูปแบบการเขาเลมการพิมพ 2 ดานในแตละทิศทางการพิมพหนามี 2 รูปแบบ

แนวต้ัง

ขอบยาว (ซาย)
 

ขอบยาว (ขวา)
 

ขอบส้ัน (บน)
 

ขอบส้ัน (ลาง)
 

แนวนอน

ขอบยาว (บน)
 

ขอบยาว (ลาง)
 

ขอบส้ัน (ขวา)
 

ขอบส้ัน (ซาย)
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• วิธีการพิมพจุลสาร (หนังสือเลมเล็ก)
เมื่อเลือก การพิมพแบบแบงเปนชุด: 

ตัวเลือกนี้ใหคุณพิมพจุลสาร (หนังสือเลมเล็ก) ท้ังเลมเปนชุดจุลสาร (หนังสือเลมเล็ก) ชุดเล็กแตละชุด และใหคุณ 
พับท่ีกึ่งกลางของชุดจุลสาร (หนังสือเลมเล็ก) ช ุดเล็กแตละชุดโดยไมตองเปลี่ยนลําดับหมายเลขหนา คุณสามารถ 
ระบุจํานวนแผนในชุดเล็กแตละชุดของจุลสาร (หนงัสือเลมเล็ก) จาก 1 ถึง 15 ตัวเลือกนี้เปนประโยชน เมื่อพับจุลสาร 
(หนังสือเลมเล็ก) ท่ีพิมพท่ีมีจํานวนหนามาก

• การเขาเลมแบบออฟเซ็ท
เมื่อคุณเลือก การเขาเลมแบบออฟเซ็ท คุณสามารถระบุออฟเซตสําหรับเขาเลมเปนนิ้วหร ือมิลลิเมตร

รายละเอียดกอนพิมพ 2

คุณสามารถเรียกดูตัวอยางเอกสารกอนพิมพได หากคุณเลือกชองใสเคร่ืองหมาย รายละเอียดกอนพิมพ หนาตางตัวดู 
รายละเอียดกอนพิมพจะเปดขึ้นกอนเร่ิมพิมพ
 

1 บริเวณรายการหนา
บริเวณรายการหนาจะแสดงหมายเลขหนาของหนาจริงท่ีจะพิมพ หากคุณเลือกหนาในรายการนี้ รายละเอียดของผล 
การพิมพหนาจะปรากฏขึ้นในบริเวณการเรียกดูตัวอยาง

แนวต้ัง แนวนอน

เย็บดานซาย
 

เย็บดานขวา
 

เย็บดานบน
 

เย็บดานลาง
 

2

1
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หากคุณไมตองการพิมพหนานั้น ใหลางเคร่ืองหมายท่ีเลือกไว

2 บริเวณการเรียกดูตัวอยาง
บริเวณการเรียกดูตัวอยางจะแสดงรายละเอียดของผลการพิมพของหนาท่ีเลือกในบริเวณรายการหนา

หมายเหตุ
หากเลือก 2 หนา (กําหนดเอง) หรือ จุลสาร (กําหนดเอง) ไวในการตั้งคาไดรเวอรเคร่ืองพิมพ คุณไมสามารถใช 
ฟงกช่ันรายละเอียดกอนพิมพได
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แท็บขั้นสูง 2

 

เปลี่ยนการตั้งคาแท็บโดยคลิกตัวเลือกใดตัวเล ือกหนึ่งตอไปนี้:

 การปรับสเกล (1)

 การพิมพกลับดาน (2)

 ใชลายน้ํา (3)

 การพิมพสวนหัวและสวนทายของหนากระดาษ (4)

 โหมดประหยัดผงหมึก (5)

 ผูดูแลระบบ (6)

 ตัวเลือกการพิมพอ่ืนๆ... (7)

การปรับสเกล 2

คุณสามารถเปลี่ยนการปรับสเกลการพิมพภาพได

การพิมพกลับดาน 2

เลือก การพิมพกลับดาน เพื่อกลับดานขอมูลจากบนลงลาง

ใชลายน้ํา 2

คุณสามารถใสโลโกหรือขอความในเอกสารของคณุเปนลายน้ําได คณุสามารถเลอืกลายน้ําท่ีตั้งคาล วงหนาลายใดลายหนึง่ 
หรือคุณสามารถใชไฟล bitmap ท่ีคุณสรางขึ้นได เล ือก ใชลายน้ํา แลวคลิกปุม การตั้งคา... 

1

2

3

4

5
6
7
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การต้ังคาลายน้ํา 2

 

 เลือกลายน้ํา

เลือกลายน้ําท่ีคุณจะใช

ในการสรางลายน้ํา ใหคลิกปุม เพ่ิม เพื่อเพิ่มการตั้งคาลายน้ํา แลวเลือก ใชขอความ หรือ ใชไฟลภาพ ใน 
สไตลของลายน้ํา 
 

• ช่ือ

ปอนช่ือท่ีเหมาะสมในฟลด
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• ขอความ

ปอนขอความลายน้ําลงในชอง ขอความ แลวเลือก ฟอนต, สไตล, ขนาด และ ความมืด 

• ไฟลภาพ

ปอนช่ือไฟลและตําแหนงภาพ bitmap ของคุณในชอง ไฟล หรือคลิก เรียกดู... เพื่อคนหาไฟล คุณสามารถตั้งคา 
ขนาดการปรับสเกลไดดวย

• ตําแหนง

ใชการตั้งคานี้หากคุณตองการควบคุมตําแหนงลายน้ําบนหนานั้น

 นํามาไวดานหนาสุด

ตัวเลือกนี้จะซอนทับตัวอักษรหรือภาพท่ีเลือกลงบนเอกสารท่ีพิมพ

 ในขอความโครงราง

เลือก ในขอความโครงราง หากคุณตองการพิมพเฉพาะเสนรางลายน้ํา เทานั้น ตัวเลือกนี้จะปรากฏเมื่อคุณเลือก 
ลายน้ําขอความ

 การตั้งคาแบบกําหนดเอง

คุณสามารถเลือกพิมพลายน้ําท่ีตองการพิมพบนหนาแรกหรือบนหนาอื่น

การพิมพสวนหัวและสวนทายของหนากระดาษ 2

เมื่อเปดใชคุณลักษณะนี้ เคร่ืองพิมพจะพิมพวันท่ีและเวลาในเอกสารของคุณจากนาฬิกาของระบบคอมพิวเตอรของคุณ 
และช่ือผูใชสําหรับเขาระบบของเคร่ือง PC ของคณุหรือขอความท่ีคุณปอน เมื่อคลิก การตั้งคา คุณสามารถกําหนดขอมูล 
เองได

 การพิมพบัตรประจําตัว

หากคุณเลือก ช่ือผูใชในการเขาสูระบบ  ช่ือผูใชสําหรับเขาระบบเคร่ือง PC ของคุณจะพิมพออก หากคุณเลือก 
กําหนดเอง และปอนขอความในชองแกไข กําหนดเอง ขอความท่ีคุณปอนจะพิมพออกมา

โหมดประหยัดผงหมึก 2

คุณสามารถประหยัดการใชผงหมึก (โทนเนอร) ไดดวยคุณลักษณะนี้ เมื่อคุณตั้งคา โหมดประหยัดผงหมึก ไปท่ี เปด 
คุณภาพการพิมพจะจางลง คาติดตั้งคาเร่ิมตนค ือ ปด

หมายเหตุ
• ไมแนะนําใหใช โหมดประหยัดผงหมึก ในการพิมพภาพหรือภาพโทนสีเทา

• โหมดประหยัดผงหมึก ไมสามารถใชไดสําหรับ ละเอียดสําหรับคุณภาพการพิมพ 1 หรือ HQ 1200 
สําหรับความละเอียด 2 ท่ีเลือกไว

 

1 สําหรับ HL-1200 และ HL-1201
2 สําหรับ HL-1210W และ HL-1211W
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ผูดูแลระบบ 2

ผูดูแลระบบมีอํานาจในการจํากัดการเขาถึงฟงกช่ันตางๆ เชน การปรับสเกล และลายน า
 

 รหัสผาน

ปอนรหัสผานในชองนี้

หมายเหตุ
คลิก ตั้งรหัสผาน... เพื่อเปลี่ยนรหัสผาน
 

 ล็อคการทําสําเนา

ล็อคตัวเลือกคัดลอกหนาเพื่อปองกันการพิมพหลายสําเนา

 ล็อคการพิมพแบบหลายหนา และการปรับสเกล

ล็อคการตั้งคาการปรับสเกลและการตั้งคาหลายหนา

 ล็อคการทําสําเนาโดยใชลายน้ํา

ล็อคการตั้งคาปจจุบันของตัวเลือกลายน้ําเพื่อปองกันการเปลี่ยนแปลง

 ล็อคการพิมพสวนหัวและสวนทายของหนากระดาษ

ล็อคการตั้งคาปจจุบันของตัวเลือกการพิมพสวนหัวและสวนทายของหนากระดาษเพื่อปองกันการเปลี่ยนแปลง
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ตัวเลือกการพิมพอืน่ๆ 2

 

คุณสามารถตั้งคาตอไปนี้ในฟงกช่ันเคร่ืองพ ิมพ:

 การปรับความทึบ

 ปรับปรุงผลลัพธการพิมพ

 ขามหนาวาง

 พิมพขอความเปนสีดํา

 พิมพขอมูลที่ถูกเก็บไว 

การปรับความทึบ 2

เพิ่มหรือลดความทึบในการพิมพ

ปรับปรุงผลลัพธการพิมพ 2

คุณลักษณะนี้ใหคุณแกไขปญหาคุณภาพการพิมพ

 ลดการมวนของกระดาษ

หากคุณเลือกการตั้งคานี้ การมวนกระดาษอาจเกิดขึ้นนอยลง

หากคุณพิมพเพียงสองสามหนา คุณไมจําเปนตองเลือกการตั้งคานี้

หมายเหตุ
การทํางานนี้จะลดอุณหภูมิของกระบวนการฟวสเซอรของเคร่ือง
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 การปรับปรุงการเกาะติดของผงหมึก

หากคุณเลือกการตั้งคานี้ ประสิทธิภาพในการเกาะติดของผงหมึก (โทนเนอร) จะทําไดดีขึ้น

หมายเหตุ
การทํางานนี้จะเพิ่มอุณหภูมิของกระบวนการฟวสเซอรของเคร่ือง
 

ขามหนาวาง 2

ถาเลือก ขามหนาวาง ไดรเวอรเคร่ืองพิมพจะตรวจจับหนาวางโดยอัตโนมัติและไมพิมพหนาวาง

หมายเหตุ
ตัวเลือกนี้ไมทํางานเมื่อคุณเลือกตัวเลือกตอไปนี้:

• ใชลายน้ํา

• การพิมพสวนหัวและสวนทายของหนากระดาษ

• N ใน 1 และ 1 ใน NxN หนา ใน หลายหนา

• 2 หนา (กําหนดเอง), จุลสาร (กําหนดเอง) ใน 2 หนา/จุลสาร (หนังสือเลมเล็ก)

• รายละเอียดกอนพิมพ
 

พิมพขอความเปนสีดํา 2

ฟงกช่ันนี้จะพิมพขอความท้ังหมดดวยสีดําแทนท่ีสเกลสีเทา

หมายเหตุ
ฟงกช่ันนี้จะไมสามารถใชไดกับบางตัวอักษร

 

พิมพขอมลูท่ีถูกเก็บไว 2

สําเนาของเอกสารท่ีพิมพสามารถบันทึกเปนไฟล PDF ลงในคอมพิวเตอรของคุณ ถาตองการเปลี่ยนขนาดไฟล 
ใหเลื่อนแถบเลื่อน ขนาดไฟล ไปทางซายหรือขวา ความละเอียดจะตั้งคาตามขนาดไฟล

หมายเหตุ
โดยการเปดใชงานคุณลักษณะนี้ คุณอาจตองรอนานขึ้นกอนท่ีเคร่ืองพิมพของคุณจะเร่ิมพิมพ
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แท็บขอมูลการพิมพ 2

โปรไฟลการพิมพ เปนคาท่ีตั้งไวลวงหนาและแกไขไดท่ีออกแบบมาเพื่อใหคุณเขาถึงการกําหนดคาการพิมพท่ีใชบอย 
อยางรวดเร็ว
 

 ชองรายการขอมูลการพิมพ (1)

 ลบไปรไฟล... (2)

 แสดงแท็บโปรไฟลการพิมพกอนเสมอ (3)

 เพ่ิมโปรไฟล... (4)

 มุมมองขอมูลการพิมพปจจุบัน (5)

a เลือกขอมูลของคุณจากกลองรายการขอมูลการพิมพ

b หากคุณตองการแสดงแท็บ โปรไฟลการพิมพ ท่ีดานหนาของหนาตางในคร้ังถัดไปท่ีคุณพิมพ เลือก แสดงแท็บ 
โปรไฟลการพิมพกอนเสมอ 

c คลิก ตกลง เพื่อใชขอมูลท่ีคุณเลือก

เพ่ิมโปรไฟล 2

กลองขอความ เพ่ิมโปรไฟล... จะปรากฏขึ้นเมื่อคลิก เพ่ิมโปรไฟล...  คุณสามารถเพิ่มขอมูลใหม 20 
ขอมูลดวยการตั้งคา ท่ีคุณตองการ

a ปอนช่ือท่ีตองการใน ช่ือ 

b เลือกไอคอนท่ีคุณตองการใชจากรายการไอคอน แลวคลิก ตกลง 

c การตั้งคาปจจุบันท่ีแสดงท่ีดานซายของหนาตางไดรเวอรเคร่ืองพิมพจะถูกบันทึก

1

2
34

5
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ลบไปรไฟล 2

กลองโตตอบ ลบไปรไฟล... จะปรากฏขึ้นเมื่อคลิก ลบไปรไฟล...  คุณสามารถลบขอมูลท่ีคุณเพิ่ม

a เลือกขอมูลของคุณจากกลองรายการขอมูลการพิมพ

b คลิก ลบ 

c คลิก ใช 

d ขอมูลท่ีเลือกจะถูกลบ
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แท็บการตั้งคาอุปกรณ 2

หมายเหตุ
เพื่อเขาใชงานแท็บ การตั้งคาอุปกรณ ดูท่ี การเขาถึงการตั้งคาไดรเวอรเคร่ืองพิมพ uu หนา 8 

 

คุณสามารถตรวจหาหมายเลขของตัวเคร่ืองในแท็บ  การตั้งคาอุปกรณ ไดโดยอัตโนมัติดังนี้
 

 หมายเลขผลิตภัณฑ (1)

เมื่อคลิก การตรวจหาอัตโนมัติ (2) ไดรเวอรเคร่ืองพิมพจะตรวจสอบเคร่ืองพิมพและแสดงหมายเลขของตัวเคร่ือง 
หากไมไดรับขอมูล หนาจอจะแสดง “---------------” 

หมายเหตุ
ฟงกช่ัน การตรวจหาอัตโนมัติ (2) ไมสามารถใชไดหากเคร่ืองพิมพอยูในเง่ือนไขตอไปนี้:

• เคร่ืองพิมพปดทํางาน

• เคร่ืองพิมพอยูในสถานะแสดงความผิดพลาด

• เคร่ืองพิมพเช่ือมตอกับเซิรฟเวอรการพิมพโดยใชสาย USB ในสภาพเครือขายท่ีใชงานรวมกัน

• สายเช่ือมตอกับเคร่ืองพิมพไมถูกตอง

 

1

2
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การสนับสนุน 2

คลิก การสนับสนุน... ในกลองขอความ การตั้งคาการพิมพ 
 

 

 Brother Solutions Center... (1)

Brother Solutions Center (http://support.brother.com) เปนเว็บไซตท่ีนําเสนอขอมูลเกี่ยวกบัผลติภณัฑ Brother 
รวมถึง FAQs (คําถามท่ีพบบอย) คูมือผูใช การปรับปรุงไดรเวอร และคําแนะนําการใชงานเคร่ืองพิมพของคุณ

1

2

3

4

5
6

http://support.brother.com
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 เว็บไซตผลิตภัณฑแทจากบราเดอร... (2)

คุณสามารถเขาไปท่ีเว็บไซตของเราสําหรับวัสดกุารพิมพของแทของ Brother โดยคลิกท่ีปุมนี้

 Brother CreativeCenter... (3)

คุณสามารถเขาไปท่ีเว็บไซตของเราเพื่ออานวธีิแกไขปญหาออนไลนไดฟรีสําหรับผูใชระดับธ ุรกิจและผูใชงานในบาน
ท่ัวไปโดยคลิกท่ีปุมนี้

 การตั้งคาการพิมพ (4)

ปุมนี้จะพิมพหนาท่ีแสดงวิธีการตั้งคาภายในของเคร่ืองพิมพ

 ตรวจสอบการตั้งคา... (5)

คุณสามารถตรวจสอบการตั้งคาไดรเวอรปจจุบัน

 ขอมูลเกี่ยวกับ... (6)

ปุมนี้จะแสดงรายการขอมูลไฟลและเวอรช่ันของไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

การถอนการติดตั้งไดรเวอรเคร่ืองพิมพ 2

คุณสามารถถอนการติดตั้งไดรเวอรเคร่ืองพิมพท ี่คุณติดตั้งโดยใชขั้นตอนตอไปนี้

หมายเหตุ
• ตัวเลือกนี้ไมสามารถใชไดหากคุณติดตั้งไดรเวอรเคร่ืองพิมพตั้งแตตนจากฟงกช่ัน  Windows® Add a printer 

(เพ่ิมเครื่องพิมพ) 

• หลังจากถอนการติดตั้ง ขอแนะนําใหคุณรีสตารทคอมพิวเตอรของคุณเพื่อลบไฟลท่ีใชอยูในระหวางการถอนการติดตั้ง
 

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

คลิก (เริ่ม) > โปรแกรมทั้งหมด > Brother > Brother Utilities

(สําหรับ Windows® 8) 

คลิก  (Brother Utilities)

b คลิกรายการแบบดึงลงและเลือกช่ือรุนของคุณ (หากไมไดเลือกไว)

c คลิก เครื่องมือ ในแถบการนําทางดานซาย

d คลิก ถอนการติดตั้ง

e ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ
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Status Monitor 2

โปรแกรมอรรถประโยชน Status Monitor เปนเคร่ืองมือซอฟตแวรท่ีกําหนดคาไดสําหรับตรวจสอบ 
สถานะของอุปกรณหนึ่งหรือหลายตัว เพื่อใหคุณไดรับการแจงขอความแสดงความผิดพลาดทันที
 

คุณสามารถตรวจสอบสถานะเคร่ืองในเวลาใดก็ไดโดยการคลิกสองคร้ังท่ีไอคอนท่ีถาดงาน หรือโดยเลือก Status 
Monitor ท่ีอยูใน Brother Utilities ในเคร่ืองพีซีของคุณ

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

คลิก (เริ่ม)>โปรแกรมทั้งหมด>Brother>Brother Utilities 
จากนั้นคลิกรายการแบบดึงลงและเลือกรุนผลิตภัณฑของคุณ (หากไมไดเลือกอยูแลว) คลิก เครื่องมือ  
ในแถบนําทางดานซาย จากนั้นคลิก Status Monitor

(Windows® 8) 

คลิก  (Brother Utilities) แลวคลิกรายการแบบดึงลง และเลือกช่ือรุนของค ุณ (หากไมไดเลือกไว) คลิก 

เครื่องมือ ในแถบการนําทางดานซาย แลวคลิก Status Monitor 

เพื่อแสดงไอคอน Status Monitor บนแถบงานของคุณ ใหคลิกปุม   ไอคอน Status Monitor 
จะปรากฏในหนาตางเล็ก จากนั้นลากไอคอน  ไปยังแถบงาน
 

หมายเหตุ
คุณลักษณะการปรับปรุงซอฟตแวรอัตโนมัติจะทํางานเมื่อคุณลักษณะ Status Monitor ทํางาน
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การตรวจสอบสถานะของเคร่ืองพิมพ 2

ไอคอน Status Monitor จะเปลี่ยนสีขึ้นอยูกับสถานะของเคร ื่องพิมพ

 ไอคอนสีเขียวแสดงสถานะสแตนดบายตามปกติ
 

 ไอคอนสีเหลืองแสดงการเตือน
 

 ไอคอนสีแดงระบุวาเกิดขอผิดพลาดในการพิมพ
 

มีสองตําแหนงท่ีคุณสามารถดูขอมูล Status Monitor บนเคร่ือง PC ของคุณ คือ ในถาดงาน หรือบนเดสกทอป
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แม็คอินทอช 2

คุณลักษณะในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ (แม็คอินทอช) 2

เคร่ืองนี้สนับสนุน OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x.

หมายเหตุ
• หนาจอในสวนนี้มาจากระบบปฏิบัติการ X v10.7.5 หนาจอบนแม็คอินทอชของคุณอาจแตกตางกันไป 
ขึ้นอยูกับเวอรช่ัน ระบบปฏิบัติการ

• ไดรเวอรเคร่ืองพิมพของแม็คอินทอชสามารถพบได จากหนาดาวนโหลดสําหรับรุนของคุณใน Brother Solutions 
Center (http://support.brother.com)

 

การเลือกตัวเลือกในการตั้งคาหนาเอกสาร 2

คุณสามารถตั้งคา Paper Size (ขนาดกระดาษ), Orientation (ทิศทาง) และ Scale (สเกล)

a จากแอพพลิเคช่ัน เชน TextEdit ใหคลิก File (ไฟล) จากนั้น Page Setup (การตั้งคาหนาเอกสาร)  ตรวจสอบ 
วาไดเลือก Brother HL-XXXX (โดย XXXX คือช่ือรุนของคุณ) ในเมนูปอปอัพ Format For (รูปแบบสําหรับ) 
คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคาสําหรับ Paper Size (ขนาดกระดาษ), Orientation (ทิศทาง) และ Scale 
(สเกล) จากนั้นคลิก OK (ตกลง) 
 

http://support.brother.com
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b จากแอพพลิเคช่ัน เชน TextEdit คลิก File (ไฟล) จากนั้น Print (พิมพ) เพื่อเร่ิมพิมพ
  สําหรับตัวเลือกในการต้ังคาหนาเอกสารเพ่ิมเต ิม ใหคลิกปุม Show Details (แสดงรายละเอียด)

 

 

หมายเหตุ
คุณสามารถบันทึกการตั้งคาปจจุบันเปนคาท่ีตั้งลวงหนาโดยเลือก Save Current Settings as Preset... 
(บันทึกการตั้งคาปจจุบันเปนคาที่ตั้งไวลวงหนา) จากเมนูปอปอัพ Presets (คาที่ตั้งไวลวงหนา) 
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การเลือกตัวเลือกการพิมพ 2

เพื่อควบคุมคุณลักษณะการพิมพพิเศษ เลือก Print Settings (การตั้งคาการพิมพ) จากกลองขอความการพิมพ 
สําหรับรายละเอียดตัวเลือกท่ีใชได ดูท่ีคําอธิบายตัวเลือกตอไปนี้
 

หนาปก 2

คุณสามารถเลือกการตั้งคาหนาปกตอไปนี้:
 

 Print Cover Page (พิมพหนาปก)

หากคุณตองการเพิ่มหนาปกในเอกสารของคุณ ใชฟงกช่ันนี้

 Cover Page Type (ประเภทหนาปก)

เลือกเทมเพลตสําหรับหนาปก

 Billing Info (ขอมูลใบเสร็จรับเงิน)

หากคุณตองการเพิ่มขอมูลใบเสร็จรับเงินในหนาปก ปอนขอความในชอง Billing Info (ขอมูลใบเสร็จรับเงิน) 
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โครงหนาเอกสาร 2

 

 Pages per Sheet (หนาตอแผน)

ตัวเลือก Pages per Sheet (หนาตอแผน) ใชสําหรับลดขนาดของภาพในหนาหนึ่งเพื่อใหพิมพหลายหนาในหนึ่ง 
แผน

 Layout Direction (ทิศทางการจัดหนากระดาษ)

เมื่อคุณระบุจํานวนหนาตอแผน คุณสามารถระบุทิศทางการจัดหนากระดาษของคุณไดดวย

 Border (เสนขอบ)

ใชฟงกช่ันนี้หากคุณตองการเพิ่มเสนขอบ

 Reverse page orientation (กลับดานหนากระดาษ)

เลือก Reverse page orientation (กลับดานหนากระดาษ) เพื่อกลับดานขอมูลจากบนลงลาง

 Flip horizontally (พลิกตามแนวนอน)

เลือก Flip horizontally (พลิกตามแนวนอน) เพื่อพิมพเปนกลับดานจากซายไปขวา
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การต้ังคาการพิมพ 2

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งคาโดยเลือกการตั้งคาในรายการ Print Settings (การตั้งคาการพิมพ):
 

 Media Type (ชนิดกระดาษ)

คุณสามารถเปลี่ยนชนิดส่ือส่ิงพิมพเปนชนิดใดชนิดหนึ่งตอไปนี้:

• Plain Paper (กระดาษธรรมดา)

• Recycled Paper (กระดาษรีไซเคิล)

 คุณภาพการพิมพ (สําหรับ HL-1200 และ HL-1201)
คุณสามารถเปลี่ยนคุณภาพการพิมพไดดังนี้:

• Draft (แบบราง)

• Normal (ปกติ)

• Fine (ละเอียด)

 ความละเอียด (สําหรับ HL-1210W และ HL-1211W)
คุณสามารถเปลี่ยนความละเอียดดังนี้:

• 300 dpi

• 600 dpi

• HQ 1200
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Advanced (ข้ันสูง) การตั้งคาการพิมพ

เมื่อคุณคลิกเคร่ืองหมายสามเหลี่ยม (c) ท่ีอยูขาง Advanced (ข้ันสูง) การตั้งคาการพิมพขั้นสูงจะปรากฏขึ้น
 

 Toner Save Mode (โหมดประหยัดผงหมึก)

คุณสามารถประหยัดการใชผงหมึก (โทนเนอร) ไดดวยคุณลักษณะนี้ เมื่อคุณตั้งคา Toner Save Mode 
(โหมดประหยัดผงหมึก) ไปท่ี เปด คุณภาพการพิมพจะจางลง คาติดตั้งคาเร่ิมตนคือ ปด

หมายเหตุ
• ไมแนะนําใหใช Toner Save Mode (โหมดประหยัดผงหมึก) ในการพิมพภาพหรือภาพโทนสีเทา

• การปรับความทึบ ไมสามารถใชไดสําหรับ ละเอียด สําหรับคุณภาพการพิมพ 1 หรือ HQ 1200 
สําหรับความละเอียด 2 ท่ีเลือกไว
 

1 สําหรับ HL-1200 และ HL-1201
2 สําหรับ HL-1210W และ HL-1211W

 Graphics Quality (คุณภาพกราฟฟก)
คุณสามารถเปลี่ยนคุณภาพการพิมพไดดังนี้:
• Graphics (กราฟฟก)
โหมดนี้คือโหมดกราฟฟก (เนนความคมชัด) เลือกการตั้งคานี้สําหรับพิมพขอความและภาพ เชน เอกสารธุรกิจและ 
งานนําเสนอ คุณสามารถแสดงความคมชัดระหวางพื้นท ี่แรเงา

• Text (ขอความ)
โหมดนี้ใหคุณภาพการพิมพดีท่ีสุดในการพิมพเอกสารขอความ

 Improve Print Output (ปรับปรุงผลลัพธการพิมพ)
คุณลักษณะนี้ใหคุณแกไขปญหาคุณภาพการพิมพ
• Reduce Paper Curl (ลดการมวนของกระดาษ)
หากคุณเลือกการตั้งคานี้ การมวนกระดาษอาจเกิดขึ้นนอยลง
หากคุณพิมพเพียงสองสามหนา คุณไมจําเปนตองเลือกการตั้งคานี้



ไดรเวอรและซอฟตแวร 

34

2

หมายเหตุ
การทํางานนี้จะลดอุณหภูมิของกระบวนการฟวสเซอรของเคร่ือง

 

• Improve Toner Fixing (การปรับปรุงการเกาะติดของผงหมึก)

หากคุณเลือกการตั้งคานี้ ประสิทธิภาพในการเกาะติดของผงหมึก (โทนเนอร) จะทําไดดีขึ้น

หมายเหตุ
การทํางานนี้จะเพิ่มอุณหภูมิของกระบวนการฟวสเซอรของเคร่ือง

 

 Density Adjustment (การปรับความเขม)

เพิ่มหรือลดความเขมในการพิมพ

 Other Print Options (ตัวเลือกการพิมพอ่ืนๆ)

• Skip Blank Page (ขามหนาวาง)

ถาเลือก Skip Blank Page (ขามหนาวาง) ไดรเวอรเคร่ืองพิมพจะตรวจจับหนาวางโดยอัตโนมัติและไมพิมพ 
หนาวาง

การพิมพ 2 ดาน 2

 การพิมพ 2 หนาแบบกําหนดเอง

เลือก Paper Handling (การจัดการกระดาษ) 

• เลือก Even Only (หนาคูเทานั้น) และ Print (พิมพ) ใสกระดาษท่ีพิมพแลวในถาด (ใหหนาวางหงายข ึ้น 
และใหหนาแรกมากอน) เลือก Odd Only (หนาคี่เทานั้น) และ Print (พิมพ)
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การลบไดรเวอรเคร่ืองพิมพ 2

a เขาระบบในฐานะ ‘ผูดูแลระบบ’

b จากเมนู Apple ใหเลือก System Preferences (การตั้งคาระบบ) คลิก 
Print & Scan (พิมพและสแกน) หรือPrinters & Scanners (เครื่องพิมพและเครื่องสแกน) 1 
แลวเลือกเคร่ืองพิมพท่ีคุณตองการลบ และลบเคร่ืองพิมพโดยคลิกท่ีปุม -

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

โปรแกรมอรรถประโยชน Status Monitor เปนเคร่ืองมือซอฟตแวรท่ีกําหนดคาไดสําหรับตรวจสอบสถานะของเคร่ือง 
ใหคุณดูขอความแสดงความผิดพลาดดวยชวงเวลาการอัพเดตตามท่ีตั้งคาไวลวงหนา 
คุณสามารถตรวจสอบสถานะอุปกรณไดโดยเปดใช Brother Status Monitor โดยทําตามขั้นตอนตอไปนี้:

a รัน System Preferences (การตั้งคาระบบ) เลือก Print & Scan หรือPrint & Scan (พิมพ & สแกน) 1 
จากนั้นเลือกเคร่ือง

b คลิก Options & Supplies... (ตัวเลือก & วัสดุการพิมพ...)  เลือกแท็บ Utility (โปรแกรมอรรถประโยชน)  
แลวคลิก Open Printer Utility (เปดโปรแกรมอรรถประโยชนของเครื่องพิมพ)  Status Monitor จะเร่ิมตน
1 Printers & Scanners (เคร่ืองพิมพและเคร่ืองสแกน) สําหรับผูใช OS X v10.9.x

การอัพเดตสถานะของเคร่ืองพิมพ 2

หากคุณตองการทราบสถานะเคร่ืองลาสุดขณะหนาต าง Status Monitor เปดอยู คลิกไอคอนรีเฟรช   

คุณสามารถตั้งคาชวงเวลาท่ีซอฟตแวรจะอัพเดตขอมูลสถานะของเคร่ืองพิมพ ไปท่ีแถบเมนู Brother Status 
Monitor แลวเลือก Preferences (การตั้งคา) 
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การซอนหรือแสดงหนาตาง 2

หลังจากเร่ิม Status Monitor คุณสามารถซอนหรือแสดงหนาตางได เพื่อซอนหนาตาง ไปท่ีแถบ เมน,ู Brother 
Status Monitor แลวเลอืก Hide Status Monitor (ซอนติดตามสถานะ) เพื่อแสดงหนาตาง ใหคลิกไอคอน 
Brother Status Monitor ในแถบเมนู
 

การออกจากหนาตาง 2

คลิก Brother Status Monitor ในแถบเมนู แลวเลือก Quit Status Monitor (ออกจากติดตามสถานะ) 
จากเมนูปอปอัพ

การบริหารจดัการบนเวบ็ (เฉพาะการเช่ือมตอเครือขายเทานั้น) 2

คุณสามารถเขาถึงระบบการบริหารจัดการบนเว็บได โดยคลิกไอคอนเคร่ืองพิมพบนหนาจอ Status Monitor 
เว็บบราวเซอรมาตรฐานสามารถใชจัดการเคร่ืองพ ิมพของคุณไดโดยใช HTTP (เกณฑวิธีถายโอนขอความหลายมิติ)

ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการบนเว็บ uu คูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช 
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ซอฟตแวร 2

คอนโซลเคร่ืองพิมพระยะไกล (Windows® HL-1200 และ HL-1201 เทาน้ัน) 2

คอนโซลเคร่ืองพิมพระยะไกลเปนซอฟตแวรสําหรับเปลี่ยนการตั้งคาเคร่ืองพิมพโดยอิสระของแอพพลิเคช่ันของคุณ เชน 
คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคาขอบกระดาษเคร่ืองพ ิมพ และอื่นๆ การตั้งคาเหลานีจ้ะถูกจดจําและใชโดยเคร่ืองพิมพ การตั้งคา 
แอพพลิเคช่ันและไดรเวอรเคร่ืองพิมพจะถูกใชกอนการตั้งคาคอนโซลเคร่ืองพิมพระยะไกล

หมายเหตุ
ไมมีในประเทศท่ีใชบังคับกฎระเบียบการสงออก

 

วิธีใชและติดต้ังซอฟตแวรคอนโซลเคร่ืองพิมพ ระยะไกล 2

เพื่อใชซอฟตแวรคอนโซลเคร่ืองพิมพระยะไกล ทำตามขั้นตอนดานลาง

a ใสแผนซีดีรอมตัวติดตั้งท่ีใหมาในไดรฟซีดีรอมและปดหนาจอท่ีเปดขึ้น

b เปด Windows® Explorer และเลือกไดรฟซีดีรอม

c ดับเบิลคลิกโฟลเดอร tools (เครื่องมือ) 

d ดับเบิลคลิกโฟลเดอร rpc 

e โปรดดูท่ี RPC_User’s_Guide.pdf สําหรับวิธีติดตั้งและใชคอนโซลเคร่ืองพิมพระยะไกล

ซอฟตแวรสําหรับเครือขาย (เฉพาะ HL-1210W และ HL-1211W เทาน้ัน) 2

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับซอฟตแวรโปรแกรมอรรถประโยชนเครือขาย uu คูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช
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3

แผงควบคมุ 3

ไฟ LED (ไดโอดเปลงแสง) 3

ในสวนนี้อธิบายถึงไฟ LED สองดวงและปุมสองปุมบนแผงควบคุม
 

1  เปด/ปดเครื่อง

คุณสามารถเปดและปดเคร่ืองได

กด  คางไวเพื่อเปดเคร่ือง

กด  คางไวเพื่อปดเคร่ือง ไฟ LED ทุกดวงจะดับลงเมื่อคุณอยูในโหมดปดเคร่ือง

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใชฟงกช่ันตอไปนี้ได :
ยกเลิกงานปจจุบัน / ยกเลิกงานท้ังหมด
การกูคืนขอผิดพลาด / การปอนกระดาษ
สําหรับรายละเอียด ดูท่ี ปุมเปด/ปดเคร่ือง uu หนา 45

2 WiFi (เฉพาะ HL-1210W และ HL-1211W เทานั้น)
กดปุม WiFi และเปดใชโปรแกรมติดตั้งระบบไรสายบนคอมพิวเตอรของคุณ
ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อตั้งคาการเช่ือมตอแบบไรสายระหวางเคร่ืองพิมพของคุณก ับเครือขาย
เมื่อไฟของ WiFi ติดสวาง เคร่ืองพิมพ Brother ของคุณจะเช่ือมตอกับ access point แบบไรสาย เมื่อไฟของ WiFi 
กะพริบ การเช่ือมตอแบบไรสายถูกตัดการเช่ือมต อ หรือเคร่ืองพิมพของคุณกําลังอยูระหวางการเช่ือมตอกับ access 
point แบบไรสาย

3 ไฟ LED ขอผิดพลาด ( )
ไฟ LED ขอผิดพลาด ( ) แสดงวาเคร่ืองอยูในสถานะขอผิดพลาด
นอกจากนี้ไฟ LED ขอผิดพลาด ( ) แสดงประเภทขอผิดพลาดรวมกับ LED อื่น

4 ไฟ LED เตรียมพรอม ( )
ไฟ LED เตรียมพรอม ( ) จะกะพริบขึ้นอยูกับสถานะของเคร่ือง

ขอมูลท่ัวไป 3

1

2

3

4
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ไฟ LED ท่ีแสดงในตารางตอไปนี้ถูกใชในภาพตางๆ ในบทนี้

 

ไฟ LED ดับ

 หรือ ไฟ LED ติดสวาง
 ไฟ LED หรีล่ง

 หรือ ไฟ LED กะพริบ

ไฟ LED สถานะเครื่องพิมพ
 

พักการใชงาน

เครือ่งอยูในโหมดพัก (โหมดประหยัดพลังงาน) ขณะท ี่เครื่องอยูในโหมดพัก ไฟ LED เตรียมพรอม ( ) จะหรี่ลง 
แตเครื่องยังสามารถรับขอมูลได การรับงานพิมพจะเรียกคืนการทํางานของเครื่องใหเริ่มการพิมพอีกครั้งโดยอัตโนมัติ

สําหรบัขอมูลเพ่ิมเติม ใหดูท่ี โหมดพัก uu หนา 47 

โหมดหยุดชั่วคราว

เครือ่งท่ีเขาสูโหมดหยุดชั่วคราวจะประหยัดปรมิาณการใชไฟไดมากกวาในโหมดพัก ขณะท่ีเครื่องอยูในโหมดหยุด 
ชั่วคราว ไฟ LED เตรียมพรอม ( ) จะหรี่ลง แตเครื่องยังสามารถรับขอมูลได การรับงานพิมพจะเรียกคืนการทํางาน 
ของเครื่องใหเริ่มการพิมพอีกครั้งโดยอัตโนม ัติ

สําหรบัขอมูลเพ่ิมเติม ใหดูท่ี โหมดหยุดชั่วคราว uu หนา 47 
 

เตรียมพรอม

เครือ่งพรอมสําหรับการพิมพ
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 กําลังพิมพ

เครือ่งกําลังพิมพ

ไฟ LED เตรียมพรอม ( ) จะกะพริบดวยระยะหาง 0.5 วินาที

โปรดรอสักครู

เครือ่งพิมพกําลังอุนเครื่อง

ไฟ LED เตรียมพรอม ( ) จะกะพริบดวยระยะหาง 1 วินาที

กําลังระบายความรอน

ภายในเครื่องจะรอนมาก เครื่องจะหยุดพิมพงานป ัจจุบันชั่วคราวและเขาสูโหมดการระบายความรอน 
รอจนกวาเครื่องจะเขาสูโหมดเตรียมพรอม

ไฟ LED เตรียมพรอม ( ) จะกะพริบดวยระยะหาง 1 วินาที

กําลังรับขอมูล

เครือ่งพิมพกําลังรับขอมูลจากคอมพิวเตอรหรอืประมวลผลขอมูลในหนวยความจํา

ไฟ LED เตรียมพรอม ( ) จะกะพริบดวยระยะหาง 0.5 วินาที

ขอมูลที่เหลืออยู

มีขอมูลการพิมพท่ีเหลืออยูในหนวยความจําของเครื่องพิมพ หากไฟ LED เตรียมพรอม ( ) กะพริบเปนเวลานาน 

และไมมีเอกสารใดๆ พิมพออก กด  เพ่ือพิมพขอมูลท่ีเหลืออยูในหนวยความจํา

ไฟ LED เตรียมพรอม ( ) จะกะพริบดวยระยะหาง 0.5 วินาที
 

ตลับผงหมกึ (โทนเนอร) ใกลหมด

จําเปนตองเปล่ียนตลับผงหมึกในไมชา ใหซ้ือตลับผงหมึกชุดใหมเพ่ือเตรียมพรอมไวสําหรับตอนท่ีมกีารแจงสถานะ 
เปล่ียนตลับผงหมึก

ท้ังไฟแอลอีดีแสดงสถานะพรอม ไฟ LED เตรียมพรอม ( ) และเกิดขอผิดพลาด ไฟ LED ขอผิดพลาด ( ) 
จะติดข้ึนพรอมกัน จากน้ันไฟแสดงสถานะเกิดขอผ ิดพลาด ไฟ LED ขอผิดพลาด ( ) จะดับลงหลังจากผานไป 
0.5 วินาที และไฟแอลอีดีแสดงสถานะพรอม ไฟ LED เตรียมพรอม ( ) จะดับลงหลังจากผานไป 1 วินาที 
ไฟท้ังสองดวงจะดับลงหลังจากผานไป 1 วินาที

หากเอกสารท่ีพิมพออกมาซีดจาง ใชมือท้ังสองถือชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) และตลับผงหมึก (โทนเนอร)  
ในระดับเดียวกัน และคอยๆ เขยาจากดานหน่ึงไปดานหน่ึงหลายๆ ครั้งเพ่ือกระจายผงหมึก (โทนเนอร) 
ภายในตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใหเสมอกัน

เปล่ียนตลับผงหมึก (โทนเนอร) (โหมดทํางานตอเน่ือง)

เครือ่งจะพิมพงานตอเน่ืองจนกวาไฟ LED แสดง ตลับผงหมึก (โทนเนอร) หมดอายุการใชงาน 

ท้ังไฟแอลอีดีแสดงสถานะพรอม ไฟ LED เตรียมพรอม ( ) และเกิดขอผิดพลาด ไฟ LED ขอผิดพลาด ( ) 
จะติดข้ึนพรอมกัน จากน้ันไฟแสดงสถานะเกิดขอผ ิดพลาด ไฟ LED ขอผิดพลาด ( ) จะดับลงหลังจากผานไป 
0.5 วินาที และไฟแอลอีดีแสดงสถานะพรอม ไฟ LED เตรียมพรอม ( ) จะดับลงหลังจากผานไป 1 วินาที 
ไฟท้ังสองดวงจะดับลงหลังจากผานไป 1 วินาที

สําหรบัรายละเอียดเก่ียวกับโหมดทํางานตอเน่ือง ใหดูท่ี การต้ังคาผงหมึก (โทนเนอร) uu หนา 50

ไฟ LED สถานะเครื่องพิมพ
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เปล่ียนตลับผงหมึก (โทนเนอร) (โหมดหยุด)

เปล่ียนตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใหม

ไฟ LED ขอผิดพลาด ( ) จะกะพริบหน่ึงครั้งในระยะหาง 1.5 วินาที

สําหรบัรายละเอียดเก่ียวกับโหมดหยุด ใหดูท่ี การต้ังคาผงหมึก (โทนเนอร) uu หนา 50

(ดูท่ีคําแนะนําท่ีพิมพไวท่ีกลองของตลับผงหมกึ (โทนเนอร) Brother ใหม)

ไมมีตลับผงหมึก (โทนเนอร)

ถอดชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) และชุดตลับผงหมึก (โทนเนอร) ถอดตลับผงหมึก (โทนเนอร) จากชุดแมแบบสราง 
ภาพ (ดรัม) และติดต้ังตลับผงหมึก (โทนเนอร) กลับเขาในชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) อีกครั้ง  ติดต้ังชุดแมแบบสราง 
ภาพ (ดรัม) และชุดตลับผงหมึก (โทนเนอร) กลับเขาในเครื่องพิมพอีกครั้ง หากปญหายังคงอยู เปล่ียนตลับผงหมึก 
(โทนเนอร)

ไฟ LED ขอผิดพลาด ( ) จะกะพริบหน่ึงครั้งในระยะหาง 1.5 วินาที

(ดูท่ีคําแนะนําท่ีพิมพไวท่ีกลองของตลับผงหมกึ (โทนเนอร) Brother ใหม)

ตลับผงหมกึ (โทนเนอร) หมดอายุการใชงาน

เปล่ียนตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใหม

ไฟ LED ขอผิดพลาด ( ) จะกะพริบทุกๆ 1.5 วินาที

(ดูท่ีคําแนะนําท่ีพิมพไวท่ีกลองของตลับผงหมกึ (โทนเนอร) Brother ใหม)
 

ตลับหมึกมีความผิดพลาด

ชุดประกอบชุดแมแบบสรางภาพและตลับผงหมึกไมไดรับการติดต้ังอยางถูกตอง 
ใหนําชุดประกอบชุดแมแบบสรางภาพและตลับผงหมึกออกมาจากเครื่อง และใสกลับเขาไปใหม 
ใหใชชุดแมแบบสรางภาพของแทของบราเดอร และตลับผงหมึกของแทของบราเดอรเทาน้ัน

ไฟ LED  ขอผิดพลาด ( ) จะกะพริบ 4 ครัง้ และดับลง 1 วินาที
 

แมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใกลหมดอายุการใชงาน / เปล่ียนแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 

เปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม ต้ังคาตัวนับชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม (ดูท่ีใบแทรกท ี่ใหมากับชุด 
แมแบบสรางภาพ (ดรัม)) 

แนะนําใหเตรียมชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ของแทของ Brother ใหพรอมสําหรับติดต้ัง

ไฟ LED ขอผดิพลาด ( ) จะกะพริบ 3 ครั้งในทุก 0.5 วินาที และไฟ LED เตรียมพรอม ( ) จะติดสวาง แลวไฟ LED 
ท้ังสองจะดับเปนเวลา 1 วินาที

 

แมแบบสรางภาพ (ดรัม)!

ตองทําความสะอาดสายโคโรนา ดูท่ี การทําความสะอาดสายโคโรนา ใน การปรับปรุงคุณภาพการพิมพ 

ไฟ LED  ขอผิดพลาด ( ) จะกะพริบ 3 ครัง้ และดับลง 1 วินาที

ไมมีดรัม

หากมีตลับผงหมึก (โทนเนอร) อยูในเครื่องพิมพโดยไมมีชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใสตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
ในชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) แลวติดต้ังชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) และชุดตลับผงหมึก (โทนเนอร) ในเครื่องพิมพ 
อีกครั้ง

ไฟ LED  ขอผิดพลาด ( ) จะกะพริบ 3 ครัง้ และดับลง 1 วินาที

ไฟ LED สถานะเครื่องพิมพ
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มีกระดาษติดที่ถาดปอนกระดาษ / ติดดานใน 1 / ติดดานใน 2 / ติดดานใน 3

นํากระดาษท่ีติดอยูออก

ดูท่ี กระดาษติด uu หนา 57  

หากเครื่องพิมพไมเริม่พิมพ ใหกด  

ไฟ LED ขอผิดพลาด ( ) จะกะพริบสองครั้ง และดับลง 1 วินาที

ชนิดกระดาษผิด

ความกวางและความยาวของกระดาษในถาดใสกระดาษเล็กเกินไป 

ใหใสกระดาษท่ีสามารถใชงานไดในถาดใสกระดาษ แลวกด  ขนาดกระดาษท่ีใชไดคือ A4, Letter, Legal, 

Folio, A5, A5 (ดานยาว), B5 และ Executive

ไฟ LED ขอผิดพลาด ( ) จะกะพริบสองครั้ง และดับลง 1 วินาที

ไมมีกระดาษ

ใสกระดาษในถาดใสกระดาษท่ีคุณใช

ไฟ LED ขอผิดพลาด ( ) จะกะพริบสองครั้ง และดับลง 1 วินาที
 ขนาดไมตรงกัน

ขนาดกระดาษในถาดไมถูกตอง ใสกระดาษขนาดท่ีถูกตองลงในถาด และต้ังคาขนาดกระดาษใหตรงกัน 
ไฟแอลอีดีแสดงสถานะผิดพลาด ( ) จะกระพรบิสองครั้ง

 

ฝาเปดอยู

ปดฝาครอบดานบนของเครื่อง

ไฟ LED ขอผิดพลาด ( ) จะกะพริบ 4 ครัง้ และดับลง 1 วินาที

หนวยความจําเต็ม

กด  คางไวประมาณ 2 วินาทีจนกวาไฟ LED ท้ังหมดจะติดสวาง แลวจึงปลอย เครื่องจะยกเลิกงานพิมพและ 

ลางงานพิมพจากหนวยความจํา

เครือ่งยังยกเลิกงานพิมพและลางงานพิมพจากหนวยความจําโดยอัตโนมัติในหน่ึงนาทีหลังจากเขาสูสถานะ 
หนวยความจําเต็ม 

ลดความซับซอนของเอกสารของคุณหรอืลดคุณภาพการพิมพ

ไฟ LED ขอผิดพลาด ( ) จะกะพริบ 4 ครัง้ และดับลง 1 วินาที
 ยกเลิกการพิมพ

เครือ่งพิมพกําลังยกเลิกงานพิมพ

ไฟ LED ขอผิดพลาด ( ) และไฟ LED เตรียมพรอม ( ) จะติดสวางสลับไปมา

ไฟ LED สถานะเครื่องพิมพ
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การแสดงการโทรติดตอเขารับบริการ 3

หากมีขอผิดพลาดท่ีไมสามารถแกไขไดโดยผูใช  เคร่ืองพิมพจะแจงใหโทรติดตอเขารับบริการโดยไฟ LED ท้ังหมดจะติด 
สวางดังภาพดานลาง
 

หากคุณเห็นการแสดงการแจงติดตอเขารับบริการ ปดเคร่ืองและเปดอีกคร้ังและลองพิมพอีกคร้ัง

หากขอผิดพลาดยังคงมีอยูหลังปดและเปดเคร่ืองอีกคร้ัง ใหกด  ไฟ LED จะติดสวางดังท่ีแสดงในตารางดานลาง 
เพื่อแสดงวามีขอผิดพลาดเกิดขึ้น ตัวเลขใตไอคอนไฟ LED แสดงจํานวนคร้ังท่ีไฟ LED จะกะพริบ

1 หากมีขอผิดพลาดน้ีเกดิข้ึน ปดเคร่ือง รอสองสามวินาที แลวเปดเคร่ืองอกีคร้ัง ปลอยเคร่ืองพิมพทิ้งไวประมาณ 15 นาทีโดยเปดเคร่ือง หากเกิดขอผิดพลาดข้ึนอีก 
โปรดติดตอสวนงานการบริการลูกคา Brother หรือตัวแทนจําหนายของ Brother ประเทศของคุณ 

เชน การแสดง LED ดานลางจะแสดงถึงชุดฟวสเซอรขัดของ
 

จดบันทึกการแสดงขอผิดพลาดโดยดูท่ี การแสดงขอผิดพลาด LED uu หนา 44 
และรายงานสถานะขอผิดพลาดไปยังสวนงานการบริการลูกคา Brother หรือตัวแทนจําหนายของ Brother 
ประเทศของคุณ

หมายเหตุ
ตรวจสอบวาฝาครอบดานบนปดสนิทกอนแจงการโทรติดตอขอรับบริการ

 

การแสดงขอผิดพลาด LED

ไฟ LED PCB หลัก 
ขัดของ

ชุดฟวสเซอร 
ขัดของ 1

ชุดเลเซอร 
ขัดของ

มอเตอรหลัก 
ขัดของ

แรงดันไฟสูง 
ขัดของ

ขอผิดพลาด 
Zero Cross

ขอผิดพลาด       

เตรียมพรอม  

(7)/(4)

 

(3)

 

(5)

 

(6)

 

(2)

 

(1)

0.5 0.5 0.5 1  
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ปุมเปด/ปดเคร่ือง 3

ปุมเปด/ปดเคร่ืองมีฟงกช่ันตอไปนี้:

 ปดเคร่ือง

ตรวจสอบใหแนใจวาเคร่ืองอยูในโหมด เตรียมพร อม แลวกด  คางไวประมาณ 2 วินาที ไฟ LED ทุกดวงดับลง 
เมื่อคุณอยูในโหมดปดเคร่ือง สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับโหมดปดเคร่ือง ดูท่ี ปดเคร่ืองอัตอัตโนมัติ uu หนา 48 

 ยกเลิกการพิมพ

ยกเลิกงานปจจุบันท่ีกําลังพิมพ: กด  คางไวประมาณ 2 วินาที เคร่ืองจะปลอยกระดาษออกมา ไฟ LED 

ขอผิดพลาด ( ) และไฟ LED เตรียมพรอม ( ) จะติดสวางสลับไปมา จากนั้น ปลอย 

ยกเลิกงานท่ีไดรับท้ังหมด: เพื่อลบงานท้ังหมด ใหยกเลิกงานปจจุบันกอนโดยปฏิบัติตามขั้นตอนขางตน ในขณะท่ีไฟ 

LED ท้ังหมดติดสวางสลับกัน ใหกด  อีกคร้ัง ไฟ LED ทุกดวงจะติดสวางสลับกันอยางตอเนื่อง 
เมื่องานกําลังถูกยกเลิกก

 การกูคืนขอผิดพลาด

หากเกิดขอผิดพลาด เคร่ืองพิมพจะกูคืนขอผิดพลาดบางอยางโดยอัตโนมัติ หากขอผิดพลาดไมสามารถแกไขไดโดย 

อัตโนมัติ กด  เพื่อลางขอผิดพลาด แลวใชงานเคร่ืองตอ

 การปอนกระดาษ

หากไฟ LED เตรียมพรอม ( ) กะพริบเปนเวลานาน ใหกด  เคร่ืองจะพิมพขอมูลใดๆ ท่ีคางอยูในหนวยความจํา 
ของเคร่ืองพิมพ
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พิมพหนาการตัง้คาเคร่ืองพิมพ 3

คุณสามารถพิมพการตั้งคาปจจุบันโดยใชปุมแผงควบคุมหรือไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

การใชปุมเปด/ปดเคร่ือง 3

a ตรวจสอบวาฝาครอบดานบนปดอยูและสายไฟเสียบปลั๊กอยู

b เปดเคร่ือง และรอจนกวาเคร่ืองจะเขาสูโหมดเตรียมพรอม

c กด  สามคร้ัง เคร่ืองจะพิมพหนาการตั้งคาเคร่ืองพิมพปจจุบัน

การใชไดรเวอรเคร่ืองพิมพ 3

หากคณุใชไดรเวอรเคร่ืองพิมพ Windows® คุณสามารถพิมพการตัง้คาเคร่ืองพิมพปจจุบันไดโดยคลิกปุม 
การตั้งคาการพิมพ ในกลองขอความ การสนับสนุน 
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3

คุณลักษณะดานส่ิงแวดลอม 3

ประหยัดผงหมึก 3

คุณสามารถประหยัดการใชผงหมึก (โทนเนอร) ไดโดยใชคณุลักษณะนี้ เมือ่คุณตั้งคาการประหยัดผงหมึกไปท่ีเปด คุณภาพ 
การพิมพจะจางลง คาติดตั้งคาเร่ิมตนคือ ปด

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคาโหมดประหยัดผงหมึกบนไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

เพื่อเปลี่ยนการตั้งคาโหมดประหยัดผงหมึก ดูท่ีรายการตอไปนี้:

 แท็บขั้นสูง uu หนา 15 (ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ Windows®)

 การตั้งคาการพิมพ uu หนา 32 (ไดรเวอรเคร่ืองพิมพแม็คอินทอช)

โหมดพัก 3

การตั้งคาโหมดพักสามารถชวยลดปริมาณการใชไฟได เมื่อเคร่ืองอยูในโหมดพัก (โหมดประหยัดพลังงาน) เคร่ืองจะ 
ทํางานเสมือนเคร่ืองถูกปดอยู เคร่ืองจะกลับมาทํางานอีกคร้ังและเร่ิมพิมพเมื่อไดรับงานพิมพ

เคร่ืองจะเขาสูโหมดพักโดยอัตโนมัติหลังจากเคร่ืองวางเปนเวลา 1 นาที เมื่อเคร่ืองไดรับไฟลสําหรับพิมพหรือเอกสาร 
สําหรับพิมพ ตัวจับเวลาจะถูกตั้งคาใหม ขณะท่ีเคร่ืองอยูในโหมดพัก ไฟ LED เตรียมพรอม ( ) จะหร่ีลง

โหมดหยุดช่ัวคราว 3

หากเคร่ืองอยูในโหมดพัก และไมไดรับงานใดๆ เปนระยะเวลาหนึ่ง เคร่ืองจะเขาสูโหมดหยุดช่ัวคราวโดยอัตโนมัติและไฟ 
LED เตรียมพรอม ( ) จะหร่ีลง โหมดหยุดช่ัวคราวใชพลังงานนอยกวาโหมดพัก เคร่ืองจะเรียกคืนการทํางานเมื่อเคร่ือง 
ไดรับงานพิมพ
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3

ปดเคร่ืองอตัอตัโนมัติ 3

โหมดปดเคร่ืองเปนโหมดท่ีใชไฟต าท่ีสุด โดยใชไฟนอยกวา 0.28 W 
เมื่อคุณเปดใชงานคุณลักษณะปดเคร่ืองอัตโนม ัติไวเคร่ืองจะเขาสูโหมดปดเคร่ืองโดยอัตโนมัติหลังจากอยูในโหมดหยุด

ช่ัวคราวเปนเวลา 1 ช่ัวโมง เพื่อเร่ิมพิมพงาน ใหกดปุม  บนแผงควบคุมคางไวจนกวาไฟ LED ท้ังหมดติดสวาง 
จากนั้นสงขอมูลการพิมพ

หมายเหตุ
• (HL-1200 และ HL-1201)

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคาโหมดปดเคร่ืองผานคอนโซลเคร่ืองพิมพระยะไกล สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอนโซล 
เคร่ืองพิมพระยะไกล ดูท่ี คอนโซลเคร่ืองพิมพระยะไกล (Windows® HL-1200 และ HL-1201 เทานั้น) uu หนา 38 

• (HL-1210W และ HL-1211W)

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคาโหมดปดเคร่ืองผานการบริหารจัดการบนเว็บ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม uu  
คูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

เคร่ืองพิมพจะไมเขาสูโหมดปดทํางานเมื่อเคร่ืองพิมพเช่ือมตอกับเครือขายไรสาย
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A

A

วัสดุการพิมพ A

ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) และตลับผงหมึก (โทนเนอร ) เปนวัสดุการพิมพสองช้ินท่ีแยกกัน 
ตรวจสอบวาท้ังสองช้ินติดตั้งเปนชุดประกอบ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนว ัสดุการพิมพ 
ดูท่ีคําแนะนําท่ีใหมากับชุดแมแบบสรางภาพ (ดร ัม) สําหรับการเปลี่ยนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
หรือดูท่ีรายการคําแนะนําบนกลองของตลับผงหมึก (โทนเนอร) สําหรับการเปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร)

ขอควรจํา
• เคร่ืองพิมพของ Brother ออกแบบมาใหใชงานกับผงหมึก (โทนเนอร) เฉพาะรุนและทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
สูงสุดเมื่อใชกับตลับผงหมึก (โทนเนอร) ของแทของ Brother Brother ไมรับประกันประสิทธิภาพสูงสุดนี้หากใช 
ผงหมึก (โทนเนอร) หรือตลับผงหมึก (โทนเนอร) ท่ีม ีขอมูลจําเพาะอืน่ๆ ท่ีไมตรงตามท่ีระบุ เคร่ืองพิมพอาจไมตรวจจับ 
ผงหมึก (โทนเนอร) หรือตลับผงหมึก (โทนเนอร) ของผ ูผลิตอื่นอยางถูกตองแตอาจตรวจจับตลับผงหม ึก (โทนเนอร) 
ท่ีสามารถพิมพไดท่ีไดมาตรฐาน ดังนั้น Brother ไมแนะนําใหใชตลับผงหมึก (โทนเนอร) อื่นนอกจากตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) ของแทของ Brother กับเคร่ืองนี้ หรือเติมผงหมึก (โทนเนอร) ในตลับผงหมึก (โทนเนอร) เปลาจาก 
แหลงอื่น หากความเสียหายมีสาเหตุมาจากชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) หรือช้ินสวนอื่นๆ ของเคร่ืองนี้เนื่องมาจาก 
การใชผงหมึก (โทนเนอร) หรือตลับผงหมึก (โทนเนอร ) อื่นนอกจากผลิตภัณฑของแทของ Brother เนื่องจากไม 
สามารถใชรวมกันไดหรือไมเหมาะสมกับเคร่ืองพิมพนี้ การซอมแซมใดๆ อันเนื่องมาจากสาเหตุน ี้อาจไมอยูภายใต 
การรับประกัน

• เพื่อประสิทธิภาพการทํางานสูงสุด ใหใชชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) และตลับผงหมึก (โทนเนอร) แทของ Brother
การพิมพโดยใชชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) หรือตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
ของผูผลิตอื่นอาจสงผลใหคุณภาพการพิมพลดลง รวมถึงคุณภาพและอายุการใชงานของเคร่ืองดวย 
ความครอบคลุมการรับประกันอาจไมรวมถึงปญหาที เกิดจากการใชชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) หรือตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) ของผูผลิตอื่น

 

หมายเหตุ
• กําจัดท้ิงวัสดุการพิมพท่ีใชแลวตามกฎระเบียบทองถ่ิน เก็บแยกตางหากจากขยะครัวเรือน หากค ุณมีคําถาม สอบถาม 
ไปยังสํานักงานกําจัดท้ิงขยะมูลฝอยในประเทศ ตรวจสอบวาไดซีลปดวัสดุการพิมพอยางแนนหนาเพื่อไมใหวัสดุท่ีอยู 
ดานในหกออกมาได

• ตลับผงหมึก (โทนเนอร) ท่ีจําหนายแตกตางกันในแต ละประเทศ เขาไปท่ี Brother Solutions Center ท่ี 
http://support.brother.com หรือติดตอสํานักงาน Brother ในประเทศของคุณเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

 

วิธีการแกไขและขอมูลอ่ืน A

ตลับผงหมึก (โทนเนอร) ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)

ชื่อรุน: TN-1000 ชื่อรุน: DR-1000

 

 

http://support.brother.com
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A

การตั้งคาผงหมึก (โทนเนอร) A

การใชงานพิมพทําไดอยางหลากหลาย ขึ้นอยูกับการตั้งคาของเคร่ือง:

 คาติดตั้งคาเร่ิมตน (โหมดหยุด)

เคร่ืองจะหยุดพิมพจนกวาคุณจะเปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร) ตลับใหม เมื่อไฟ LED แสดง เปลี่ยนตลับผงหมึก 
(โทนเนอร)

 โหมดทํางานตอเนื่อง

ในการบังคับใหเคร่ืองพิมพงานตอเนื่องหลังจากไฟ LED แสดง เปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใหกด  

เจ็ดคร้ังเพื่อเขาสูโหมดทํางานตอเนื่อง (ไฟ LED จะกะพริบสองคร้ัง แลวไฟ LED เตรียมพรอม ( ) สวางข ึ้น) 
เคร่ืองจะพิมพงานตอเนื่องจนกวาไฟ LED แสดง ตลับผงหมึก (โทนเนอร) หมดอายุการใชงาน

ในการกลับไปท่ีคาติดตั้งคาเร่ิมตน (โหมดหยุด) ใหกด  เจ็ดคร้ัง (ไฟ LED ท้ังหมดจะกะพริบหนึ่งคร ั้ง)

หมายเหตุ
• ตรวจสอบวาฝาครอบดานบนปดดีแลวกอนท่ีจะเปล ี่ยนโหมด

• เมื่อไฟ LED แสดงโหมดขอผิดพลาด คุณไมสามารถเปลี่ยนโหมดได

• หากคุณพิมพงานตอเนื่องในโหมดทํางานตอเนื่อง เราไมสามารถรับประกันคุณภาพการพิมพได 

• เมื่อใชโหมดทํางานตอเนื่อง งานพิมพอาจซีดจาง
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A

การระบุปญหาของคุณ A

กอนอื่น ตรวจสอบดังนี้

 สายไฟของเคร่ืองเช่ือมตอถูกตอง และเปดเคร่ืองแลว

 ช้ินสวนท่ีปองกันท้ังหมดถูกถอดออกแลว

 กระดาษใสในถาดบรรจุกระดาษอยางถูกตอง

 สายอินเตอรเฟสถูกเช่ือมตอเขากับเคร่ืองและคอมพิวเตอรอยางแนนสนิท

หากคุณไมสามารถแกปญหาไดตามรายการขางตน ระบุปญหาของคุณและไปท่ีหนาท่ีแนะนําดานลาง:

หากคุณประสบปญหากับเคร่ือง uu หนา 61

การปรับปรุงคุณภาพการพิมพ uu หนา 53

หากเคร่ืองถูกเช่ือมตอเขากับพีซี แอพพลิเคช่ันปอบอัพอาจปรากฏขึ้นบนพีซี ขึ้นอยูกับขอผิดพลาด

ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อแกไขขอผิดพลาด
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A

ขอความแสดงความผิดพลาดใน Status Monitor A

ขอผิดพลาดท่ีพบบอยและขอความแจงการบํารุงรักษามีดังนี้

หากคุณตองการความชวยเหลือเพิ่มเติม Brother Solutions Center มีคําถามท่ีพบบอยและคําแนะนําวิธีการแกไขลาส ุด:
เขาไปท่ี http://support.brother.com

ขอความแสดงความ 
ผิดพลาด

สาเหตุ การดําเนินการ

ตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
ใกลหมด

ถา Status Monitor (ติดตามสถานะ) 
แสดง ตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
ใกลหมด คุณยังคงสามารถพิมพได 
แตเครื่องแจงใหคุณทราบวาตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) ใกลหมดแลว

สั่งซ้ือตลับผงหมึก (โทนเนอร) ของ Brother ใหมทันที 
เพ่ือใหพรอมเปล่ียนตลับผงหมึก (โทนเนอร) เมื่อ Status 
Monitor (ติดตามสถานะ) แสดง เปล่ียนตลับผงหมึก 
(โทนเนอร)

ตลับหมกึมีความผิดพลาด ตลับผงหมึก (โทนเนอร) ติดต้ังไม 
ถูกตอง 

ดึงชุดประกอบแมแบบสรางภาพ (ดรมั) และชุดตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) ออก ถอดตลับผงหมึก (โทนเนอร) และใสตล ับ 
ผงหมึก (โทนเนอร) กลับเขาในชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
อีกครั้ง ใสชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) และชุดตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) กลับเขาในเครื่อง หากปญหายังคงอยู โปรด 
ติดตอบริการลูกคาสัมพันธของบราเดอรหรือตัวแทนจําหนาย 
ผลิตภัณฑบราเดอรในประเทศของคุณ 

ตรวจสอบวาคุณไดใชตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) ของแทของ Brother

ใชเฉพาะชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) และชุดผงหมึก 
(โทนเนอร) ของแทของ Brother เทาน้ัน

กําลังระบายความรอน ดานในเครื่องจะมีความรอนสูงมาก เครือ่งจะหยุดพักงานพิมพปจจุบันและไปยังโหมดระบายคว
ามรอน รอจนกระท่ังเครื่องอยูในโหมดพรอม

เปล่ียนตลับผงหมึก 
(โทนเนอร)

ตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
หมดอายุการใชงาน 
เครื่องพิมพจะหยุดการพิมพท้ังหมด

เปล่ียนตลับผงหมึก (โทนเนอร) 

(ดูท่ีคําแนะนําท่ีพิมพไวท่ีกลองของตลับผงหมกึ 
(โทนเนอร) Brother ใหม)

เปล่ียนแมแบบสรางภาพ 
(ดรมั) 

ถึงเวลาเปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม)

เปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 

(ดูท่ีคําแนะนําท่ีใหมากับชุดแมแบบสรางภาพ (ดร ัม) 
อันใหม)

ตัวนับจํานวนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) 
ไมถูกต้ังคาใหมเมื่อติดต้ังชุดแมแบบ 
สรางภาพ (ดรัม) ใหม

ต้ังคาตัวนับจํานวนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) ใหม  

(ดูท่ีคําแนะนําท่ีใหมากับชุดแมแบบสรางภาพ (ดร ัม) 
อันใหม)

ฝาเปดอยู ฝาครอบดานบนปดไมสนิท ปดฝาครอบดานบนของเครื่อง

แมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ใกลหมดอายุการใชงาน

ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใกลหมด 
อายุการใชงาน

สั่งซือ้ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ทันทีเพือ่เตร ียมชุดแมแบบ 
สรางภาพ (ดรัม) ใหมใหพรอมเปล่ียนทันทีเมื่อ Status 
Monitor (ติดตามสถานะ) แสดง เปล่ียนแมแบบ 
สรางภาพ (ดรัม)  (ดูท่ี ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ใกลหมดอายุการใชงาน / เปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) บน ไฟ LED (ไดโอดเปลงแสง))

http://support.brother.com
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A

การปรับปรุงคุณภาพการพิมพ A

หมายเหตุ
Brother ไมแนะนําใหใชตลับผงหมึก (โทนเนอร) อื่นนอกจากตลับผงหมึก (โทนเนอร) ของแทของ Brother หรือเติม 
ผงหมึก (โทนเนอร) ในตลับผงหมึก (โทนเนอร) ท่ีใชแลวดวยผงหมึก (โทนเนอร) จากแหลงอื่น

 

หากคุณพบปญหาคุณภาพการพิมพ ใหตรวจสอบดังนี:้

1 สภาพแวดลอมการทํางานของเคร่ืองพิมพ

เลือกตําแหนงท่ีมีอุณหภูมิอยูระหวาง 10°C กับ 32°C และมีความช้ืนอยูระหวาง 20% ถึง 80% (ไมมีการควบแนน)

2 ใสกระดาษท่ีใชรวมกับเคร่ืองพิมพไดในถาดบรรจุกระดาษ

โปรดดูท่ี กระดาษท่ีสามารถใชได uu หนา 2

3 ใสกระดาษในเคร่ืองอยางถูกตอง

  

การพลิกกลับกระดาษอาจชวยใหการปอนกระดาษทําได 
งายขึ้น
 

การปรับแครอาจชวยใหการปอนกระดาษทําไดงายขึ้น
 

2

3

5

4

6
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A

4 เปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร) หรือชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนวัสดุการพิมพ ดูท่ีคําแนะนําท่ีใหมากับชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) สําหรับ 
การเปลีย่นชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) หรือดท่ีูรายการคําแนะนําบนกลองของตลบัผงหมกึ (โทนเนอร) สําหรับการเปลี่ยน 
ตลับผงหมึก (โทนเนอร)

5 ทําความสะอาดดานในเคร่ือง

 การทําความสะอาดสายโคโรนา

เลื่อนสลักสีเขียวจากซายไปขวาและขวาไปซายหลายคร้ัง
 

หมายเหตุ
ตรวจสอบวาเลื่อนสลักกลับไปสูตําแหนงเร่ิมตน (a) (1) หากไมไดทําเชนนั้น หนาท่ีพิมพอาจมีเสนแนวตั้งปรากฏ

 

 ทําความสะอาดชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) หากมีจุดสีดําหรือสีขาวปรากฏบนหนาท่ีพิมพ

กดคันล็อคลงและถอดตลับผงหมึก (โทนเนอร) ออกจากช ุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
 

(1)
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A

ใชมือหมุนเฟองในชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) เพื่อมองดูท่ีพื้นผิวของลูกกลิ้งชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) (1)
 

เช็ดพื้นผิวของแมแบบสรางภาพ (ดรัม) เบาๆ ดวยสำลีพันกานท่ีแหงจนกวาฝุนหรือกาวบนพื้นผิวจะหมดไป
 

(1)
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A

6 การตรวจสอบการตั้งคาไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

ลองเปลี่ยน การตั้งคาการพิมพ ในแท็บ พ้ืนฐาน
 

หากกระดาษมวนอยูหรือผงหมึก (โทนเนอร) ไมติดท ี่กระดาษอยางถูกตอง คุณสามารถปรับการตั้งคาเหลานี้ใน 
ปรับปรุงผลลัพธการพิมพ คลิก ตัวเลือกการพิมพอ่ืนๆ... ในแท็บ ข้ันสูง
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A

กระดาษตดิ A

หากมีกระดาษติดดานในเคร่ืองหรือถาดใสกระดาษ ไฟ ขอผิดพลาด LED ( ) จะกะพริบสองคร้ัง
 

a เปดเคร่ืองพิมพท้ิงไว 15 นาที เพื่อใหผลิตภัณฑเย็นลงกอนท่ีทานจะสัมผัสช้ินสวนภายในของผลิตภัณฑ

b ใชมือท้ังสองขางดึงกระดาษท่ีติดอยูออกชาๆ
 

c เปดฝาครอบดานบน
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A

d ถอดชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) และชุดตลับผงหมึก (โทนเนอร) ออกชาๆ กระดาษท่ีติดอาจถูกดึงออกพรอมกับชุด 
แมแบบสรางภาพ (ดรัม) และชุดตลับผงหมึก (โทนเนอร ) หรืออาจปลอยกระดาษเพื่อใหคุณดึงออกจากดานในของ 
เคร่ือง

คําเตือน
 

พ้ืนผิวรอน
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A

e กดคันล็อคลงและถอดตลับผงหมึก (โทนเนอร) ออกจากช ุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) หากมีกระดาษท่ีติดอยูด านใน 
ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหนํากระดาษออก
 

f ใสตลับผงหมึก (โทนเนอร) กลับเขาในชุดแมแบบสร างภาพ (ดรัม) ใหแนนหนาจนกวาจะไดยินเสียงล็อคเขาท่ี หาก 
คุณใสตลับผงหมึก (โทนเนอร) อยางถูกตอง คันล็อคในชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) จะถูกยกขึ้นโดยอัตโนมัติ
 

g ใสชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) และชุดตลับผงหมึก (โทนเนอร) กลับเขาในเคร่ืองพิมพอีกคร้ัง
 

h ปดฝาครอบดานบนของเคร่ือง
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A

i ตรวจสอบใหแนใจวากระดาษอยูใตสวนท่ีย่ืนออกมา ของแครดานหลัง เลื่อนแครปรับกระดาษใหพอดีกบัขนาดกระดาษ 
ตรวจสอบใหแนใจวารองนํายึดอยูในชองเสียบแนนดีแลว

หมายเหตุ
หากคุณปดเคร่ืองในระหวางกระดาษติด 
เคร่ืองจะพิมพขอมูลไมครบถวนจากคอมพิวเตอร ของคุณเมื่อคุณเปดเคร่ืองขึ้นอีกคร้ัง กอนท ี่คุณจะเปดเคร่ืองพิมพ 
ลบงานท่ีถูกเก็บพักไวกอนการพิมพในคอมพิวเตอรของคุณ

 

j ตรวจสอบวาไฟ ขอผิดพลาด LED ( ) ดับลงและไฟ เตรียมพรอม LED ( ) ติดสวางสีเขียว
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A

หากคุณประสบปญหากับเคร่ือง A

ขอควรจํา
• สําหรับความชวยเหลือทางเทคนิค 
โปรดติดตอบริการลูกคาสัมพันธของบราเดอรหร ือตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑบราเดอรในพื้นท่ีของคุณ

• หากคุณคิดวาปญหาอยูท่ีเคร่ือง ตรวจสอบแผนผังดานลางและทําตามคําแนะนําวิธีการแกไข ปญหาสวนใหญสามารถ 
แกไขไดงายดวยตัวคุณเอง

• หากคุณตองการความชวยเหลือเพิ่มเติม Brother Solutions Center มีคําถามท่ีพบบอยลาสุดและคําแนะนําในวิธีการ 
แกไข เขาไปท่ี http://support.brother.com

 

http://support.brother.com
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A

ปญหาในการพิมพ

ปญหา คําแนะนํา

ไมมีเอกสารท่ีพิมพออกมา ตรวจสอบวาไดติดต้ังและเลือกไดรเวอรเครื่องพิมพอยางถูกตอง

ตรวจสอบดูวา LEDs แสดงขอผิดพลาดใดๆ หรือไม
(ดูท่ี ไฟ LED (ไดโอดเปลงแสง) uu หนา 39 และ ขอความแสดงความผิดพลาดใน Status 
Monitor uu หนา 52)

ตรวจสอบวาเครื่องออนไลนอยู:

(สําหรับ Windows Server® 2012 R2)
คลิก Control Panel (แผงควบคุม) บนหนาจอ Start ในกลุม Hardware and Sound 
(ฮารดแวรและเสียง) ใหคลิก View devices and printers 
(ดูอุปกรณและเครื่องพิมพ) คลิกขวา Brother HL-XXXX (Brother HL-XXXX ซีรี่ส) 
คลิก See what’s printing (ดูงานที่กําลังพิมพอยู) 
หากตัวเลือกไดรเวอรเครื่องพิมพปรากฏข้ึน ใหเลือกไดรเวอรเครือ่งพิมพของคุณ คลิก 
Printer ในแถบเมนู และตรวจดูใหแนใจวาไมไดเลือก Use Printer Offline 
(ใชเครือ่งพิมพแบบออฟไลน) ไว

(สําหรับ Windows® 8 และ Windows Server® 2012)
เลื่อนเมาสไปทีมุ่มขวาดานลางของเดสกทอปของคณุ เมือ่แถบเมนูปรากฏขึ้น ใหคลิก Settings 
(การต้ังคา) แลวคลิก Control Panel (แผงควบคุม) ในกลุม Hardware and Sound 
(ฮารดแวรและเสียง) ใหคลิก View devices and printers 
(ดูอุปกรณและเครื่องพิมพ) คลิกขวา Brother HL-XXXX (Brother HL-XXXX ซีรี่ส) 
แลวคลิก See what’s printing (ดูงานที่กําลังพิมพอยู) คลิก Printer (เครื่องพิมพ) 
และตรวจสอบวาไมไดเลือก Use Printer Offline (ใชเครื่องพิมพแบบออฟไลน)

(Windows® 7 และ Windows Server® 2008 R2) 

คลิกปุม  (เริ่ม) และ Devices and Printers (อุปกรณและเครื่องพิมพ) คลิกขวา 

Brother HL-XXXX (Brother HL-XXXX ซีรี่ส) แลวคลิก See what’s printing 
(ดูงานที่กําลังพิมพอยู) คลิก Printer (เครื่องพิมพ) และตรวจสอบวาไมไดเลือก Use 
Printer Offline (ใชเครื่องพิมพแบบออฟไลน)

(Windows Vista® และ Windows Server® 2008) 

คลิกปุม  (เริ่ม), Control Panel (แผงควบคุม), Hardware and Sound 

(ฮารดแวรและเสียง), แลวคลิก Printers (เครือ่งพิมพ) คลิกขวา Brother HL-XXXX 
(Brother HL-XXXX ซีรี่ส)  ตรวจสอบวาไมไดเลือก Use Printer Online 
(ใชเครือ่งพิมพแบบออนไลน)

(Windows® XP และ Windows Server® 2003) 
คลิกปุม Start (เริ่ม) และเลือก Printers and Faxes (เครื่องพิมพและโทรสาร) คลิกขวา 
Brother HL-XXXX series ตรวจสอบวาไมไดเลือก Use Printer Online 
(ใชเครือ่งพิมพแบบออนไลน)

เครื่องไมพิมพหรือพิมพโดยไม 
คาดคิด กด  คางไวประมาณ 2 วินาทีจนกวาไฟ LEDs ท้ังหมดจะต ิดสวาง แลวจึงปลอย

เครื่องพิมพจะยกเลิกงานพิมพและลางงานพิมพจากหนวยความจํา เอกสารท่ีพิมพออกมาอาจ 
ไมสมบูรณ
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A

ปญหาเครือขาย

ปญหา คําแนะนํา

ไมสามารถติดต้ังซอฟตแวร 
Brother ได

(Windows®)

หากขอความเตือนซอฟตแวรความปลอดภัยปรากฏบนหนาจอเครื่อง PC ในระหวางการติดต้ัง 
เปล่ียนการต้ังคาซอฟตแวรความปลอดภัยเพ่ืออนุญาตใหโปรแกรมติดต้ังผลิตภัณฑ Brother 
หรือโปรแกรมอ่ืนๆ ทํางาน

(แม็คอินทอช)

หากคุณใชฟงกชั่นไฟรวอลลของซอฟตแวรความปลอดภัยปองกันสปายแวรหรือไวรัส 
ปดใชงานชั่วคราวและติดต้ังซอฟตแวร Brother

ไมสามารถเชื่อมตอเครอืขายแบบ
ไรสาย

ตรวจสอบปญหาโดยใชรายงาน WLAN คุณสามารถพิมพรายงาน WLAN

ในตัวเลือกเมนูตอไปน้ี:เพ่ือเพ่ิมรายงาน WLAN uu  คูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

สําหรับปญหาอ่ืนๆ เก่ียวกับการใชเครื่องพิมพของคุณในเครือขาย uu  คูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช
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การทําความสะอาดและตรวจสอบเคร่ือง A

ทําความสะอาดดานนอกและดานในเคร่ืองเปนประจําดวยผาแหงไมมีขน เมื่อคุณเปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร) หรือชุด 
แมแบบสรางภาพ (ดรัม) ตรวจสอบวาคุณทําความสะอาดดานในเคร่ืองแลว หากหนาท่ีพิมพมีผงหมึก (โทนเนอร) เปอน 
ใหทําความสะอาดดานในเคร่ืองพิมพดวยผาแหงไมมีขน

คําเตือน
 

หามใชสารตดิไฟ สเปรยทุกชนิดหรือสารละลาย / ของเหลวอินทรียท่ีมีแอลกอฮอลหรือแอมโมเนียทําความสะอาดดานใน 
หรือดานนอกของเคร่ือง การทําเชนนี้อาจทําใหเก ิดไฟไหมหรือไฟฟาช็อต แนะนําใหใชผาแหงไมม ีขนเทานั้น

(uu คูมือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ)
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A

ขอมูลเคร่ือง A

การตั้งคาเร่ิมตน A

เคร่ืองพิมพมีการตั้งคาเร่ิมตนสามระดับ การตั้งคาเร่ิมตนถูกตั้งคาแลวจากโรงงานกอนการจัดสง 

 การตั้งคาเครือขายใหม (เฉพาะ HL-1210W และ HL-1211W เทาน ั้น)

 การตั้งคาตัวเคร่ืองใหกลับไปเปนคาเร่ิมตนท่ีมาจากโรงงานใหม

 ตั้งคาใหม

หมายเหตุ
• คุณไมสามารถแกไขการตั้งคาเร่ิมตนท่ีตั้งค าไวลวงหนาแลว

• ไมสามารถเปลี่ยนแปลงตัวนับจํานวนหนาได
 

การต้ังคาเครือขายใหม (เฉพาะ HL-1210W และ HL-1211W เทาน ั้น) A

ถาตองการตั้งคาใหมเฉพาะเซิรฟเวอรการพิมพกลับไปท่ีการตั้งคาเร่ิมตน (โดยรีเซ็ตขอม ูลเครือขายท้ังหมด เชน 
รหัสผานและท่ีอยู IP) ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้:

a ปดเคร่ือง

b ตรวจสอบวาฝาครอบดานบนปดอยูและสายไฟเสียบปลั๊กอยู

c ในขณะท่ีกด  คางไว  ใหเปดและปดฝาครอบดานบนหนึ่งคร้ัง

d ปลอย  ตรวจสอบวาไฟ LEDs ท้ังหมดดับไป

e กด  หกคร้ัง ตรวจสอบวาไฟ LEDs ท้ังหมดติดสวางเพื่อระบุวาไดตั้งคาเคร่ืองพิมพไปท่ีการตั้งค าเร่ิมตนจาก 
โรงงาน เคร่ืองพิมพจะรีสตารท

การต้ังคาตัวเคร่ืองใหกลับไปเปนคาเร่ิมตนท่ีมาจากโรงงานใหม A

คุณสามารถตั้งคาเคร่ืองพิมพบางสวนไปท่ีการตั้งคาเคร่ืองพิมพเร่ิมตน:

a ปดเคร่ือง

b ตรวจสอบวาฝาครอบดานบนปดอยูและสายไฟเสียบปลั๊กอยู

c ในขณะท่ีกด  คางไว  ใหเปดและปดฝาครอบดานบนหนึ่งคร้ัง

d ปลอย  ตรวจสอบวาไฟ LEDs ท้ังหมดดับไป

e กด  แปดคร้ัง ตรวจสอบวาไฟ LEDs ท้ังหมดติดสวางเพื่อระบุวาไดตั้งคาเคร่ืองพิมพไปท่ีการตั้งคาเร่ิมตนจาก 
โรงงาน เคร่ืองพิมพจะรีสตารท
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A

ต้ังคาใหม A

การดําเนินการนี้จะเปนการรีเซ็ตการตั้งคาท้ังหมดของเคร่ืองกลับสูการตั้งคาเร่ิมตนของเคร่ืองพิมพ:

a ปดเคร่ือง

b ตรวจสอบวาฝาครอบดานบนปดอยูและสายไฟเสียบปลั๊กอยู

c ในขณะท่ีกด  คางไว  ใหเปดและปดฝาครอบดานบนหนึ่งคร้ัง

d ปลอย  ตรวจสอบวาไฟ LEDs ท้ังหมดดับไป

e กด  สิบคร้ัง เคร่ืองจะรีสตารทอัตโนมัติ
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B

ขอมูลทัว่ไป B

ขอมูลจําเพาะ B

รุน HL-1200 HL-1201 HL-1210W HL-1211W

ประเภทเครื่องพิมพ เลเซอร

วิธีการพิมพ ใชระบบการสรางภาพแบบลําแสงเลเซอร

ความจุของหนวยความจํา ขนาดมาตรฐาน 1 MB 32 MB

แหลงพลังงาน 220 - 240 V AC 50/60 Hz

ปริมาณการใชไฟฟา (เฉล่ีย) สูงสุด 1 ประมาณ 1056 W

การพิมพ 1 ประมาณ 380 W ท่ีอุณหภูมิ 25°C

สแตนดบาย

เครือขาย 2 3

ประมาณ 0.5 W ประมาณ 1.3 W

พรอม 1 ประมาณ 40 W ท่ีอุณหภูมิ 25°C

โหมดหยุด 
ชั่วคราว 1

ประมาณ 0.5 W ประมาณ 0.7 W

ปดเครื่อง 1 4 5 ประมาณ 0.28 W

ขนาด (HL-1200, HL-1201)
 

(HL-1210W, HL-1211W)
 

น้ําหนัก (รวมวัสดุการพิมพ) 4.6 กก.

ระดับเสียง 
รบกวน

ความดัน 
เสียง

การพิมพ LPAm = 51 dB (A)

กําลังเสียง การพิมพ LWAd = 6.6 B (A)

340 mm 238 mm

189 mm

340 mm 238 mm

189 mm
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B

1 ตรวจวัดขณะที่เคร่ืองเชื่อมตออยูกับอินเตอร เฟส USB
2 พอรตเครือขายไรสายทั้งหมดเปดทํางาน และพอรตเครือขายแบบใชสายทั้งหมดเชื่อมตอกันตามระเบียบ (EU) No 801/2013
3 เพ่ือปดใชงานคุณสมบัติไรสาย กดปุม WiFi บนเครื อง 7 คร้ัง เพ่ือปดใชงานคุณสมบัติไรสายอีกคร ั้ง กดปุม WPS หรือ AOSSTM ที่จุดการเขาถึง/เราเตอร LAN 

ของคุณ จากน้ันกดปุม WiFi ที่เคร่ืองคางไว 2 วินาที
4 ปริมาณการใชไฟฟาจะแตกตางกันเล็กนอยตามลักษณะการใชงานหรือการเส่ือมสภาพของชิน้สวน
5 ตรวจวัดตามมาตรฐาน IEC 62301 Edition 2.0
6 เคร่ืองสามารถเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรที่มีอินเตอรเฟส USB 1.1
7 ไมสนับสนุนพอรต USB ของผูผลิตอื่น
8 สําหรับรายละเอียดดานเทคนิคเกีย่วกับเครือขายในรายละเอยีด uu เครือขาย (LAN) (เฉพาะ HL-1210W และ HL-1211W เทาน้ัน) uu หนา 72 และ 

คูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช
9 จํานวนหนาที่สามารถทําการพิมพไดโดยประมาณตามมาตรฐาน ISO/IEC 19752
10 อายุการใชงานของแมแบบสรางภาพ (ดรัม) โดยประมาณซึ่งอาจแตกตางกันตามลักษณะการใชงาน

อุณหภูมิ ขณะทํางาน 10 ถึง 32 °C

การจัดเก็บ 0 ถึง 40 °C

ความชื้น ขณะทํางาน 20 ถึง 80% (ไมมกีารควบแนน)

การจัดเก็บ 35 ถึง 85% (ไมมกีารควบแนน)

อินเตอรเฟส USB สาย USB 2.0 ความเร็วสูงสุด 6 7

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

Hi-Speed USB 2.0 6 7

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

LAN 
แบบไรสาย 8

— IEEE 802.11 b/g/n 
(โหมดโครงสราง/โหมด Ad-hoc)

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ Windows® Windows® XP Home, Windows® XP Professional, 
Windows® XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, 
Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows Server® 2003, 
Windows Server® 2003 x64 Edition, Windows Server® 2008, 
Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2012, 
Windows Server® 2012 R2

Mac OS OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x

วัสดุการพิมพ ตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
(มาพรอมในชุดสินคา)

A4 หรือ Letter ประมาณ 1,000 หนา 9

ตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
(มาตรฐาน)

หนา A4 หรือ Letter ประมาณ 1,000 หนา 9

ชื่อรุน TN-1000

ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) หนา A4 หรือ Letter ประมาณ 10,000 หนา (1 หนา / งาน) 10

ชื่อรุน DR-1000

รุน HL-1200 HL-1201 HL-1210W HL-1211W
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ส่ือส่ิงพิมพ B

รุน HL-1200 HL-1201 HL-1210W HL-1211W

การใส 
กระดาษ

ถาดบรรจุ 
กระดาษ

ชนิดของกระดาษ กระดาษธรรมดา, กระดาษรไีซเคิล

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

กวาง: 148 ถึง o 216 มม.

ยาว: 148 ถึง 355.6 มม.

นํ้าหนักกระดาษ 65 ถึง 105 g/m2

ความจุกระดาษ 
สูงสุด

สูงสุด 150 แผน 80 g/m2 กระดาษธรรมดา

กระดาษ 
ออก

ถาดรองรบัเอกสารออกแบบ 
คว่ําหนา

สูงสุด 50 แผน 80 g/m2 กระดาษธรรมดา (การสงแบบคว่ําหนาไปยังถาดรองรับ 
เอกสารออกแบบคว่ําหนา)
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B

ขอมูลสําคญัในการเลือกกระดาษของคณุ B

ขอมูลในสวนนี้จะชวยใหคุณเลือกกระดาษท่ีจะใชกับเคร่ืองพิมพนี้

หมายเหตุ
หากคุณใชกระดาษท่ีไมแนะนําใหใช กระดาษอาจติดหรือปอนเขาเคร่ืองพิมพผิดพลาดได

 

กอนซื้อกระดาษจํานวนมาก B

ตรวจสอบใหแนใจวากระดาษเปนกระดาษชนิดท่ีเหมาะสําหรับใชกับเคร่ืองพิมพ

กระดาษสําหรับถายสําเนากระดาษธรรมดา B

ชนิดกระดาษจะแบงตามการใชงาน เชน กระดาษสําหร ับพิมพและกระดาษสําหรับถายสําเนา ชนิดการใชงานโดยท่ัวไปจะ 
ระบุอยูท่ีบรรจุภัณฑของกระดาษ ตรวจสอบบรรจุภ ัณฑเพื่อดูวากระดาษเปนชนิดท่ีเหมาะสําหรับใชกับเคร่ืองพิมพเลเซอร 
ใชกระดาษท่ีเหมาะสําหรับเคร่ืองพิมพเลเซอร

น้ําหนักมาตรฐาน B

น้ําหนักมาตรฐานของกระดาษท่ีใชท่ัวไปแตกตางก ันในแตละประเทศ ขอแนะนําใหใชกระดาษท่ีมีน้ําหนักระหวาง 70 ถึง 
90 g/m2 แมวาเคร่ืองพิมพจะสามารถพิมพกระดาษท่ีบางหรือหนากวาท่ีกําหนดไดก็ตาม

กระดาษตามแนวและสวนแนวเสนใย B

เสนใยกระดาษถูกจัดเรียงในระหวางการผลิตกระดาษ และกระดาษอาจจําแนกไดสองชนิดคือ ตามแนวและสวนแนวเสนใย 

เสนใยในกระดาษชนิดตามแนวจะจัดเรียงในทิศทางเดียวกับขอบกระดาษดานยาว เสนใยในกระดาษชนิดสวนแนวจะจัด 
เรียงในทิศทางตั้งฉากกับขอบกระดาษดานยาว ถึงแมวากระดาษธรรมดาสวนใหญสําหรับถายสําเนาจะเปนชนิดตามแนว 
แตมีบางสวนเปนชนิดสวนแนว ขอแนะนําใหใชกระดาษชนิดตามแนวสําหรับเคร่ืองพิมพนี้ กระดาษสวนแนวบางเกินกวา 
ท่ีจะพิมพออกจากเคร่ืองพิมพนี้

กระดาษที่มีคาเปนกรดและเปนกลาง B

กระดาษสามารถจําแนกออกเปนกระดาษท่ีมีคาเปนกรดหรือเปนกลางได

ถึงแมวาวิธีการผลิตกระดาษแบบใหมเร่ิมตนดวยกระดาษท่ีมีคาเปนกรด แตกระดาษท่ีเปนกลางกําลังไดรับความนิยมแทน 
กระดาษท่ีมีคาเปนกรดเนื่องจากผลกระทบตอส่ิงแวดลอม

อยางไรก็ตาม กระดาษท่ีมีคาเปนกรดหลายแบบสามารถพบไดในกระดาษรีไซเคิล ขอแนะนําใหใชกระดาษท่ีมีคาเปนกลาง 
สําหรับเคร่ืองพิมพนี้

คุณสามารถใชปากกาตรวจสอบกระดาษท่ีเปนกรดเพื่อแยกแยะกระดาษท่ีเปนกรดจากกระดาษท่ีเปนกลาง

พ้ืนผิวการพิมพ B

ลักษณะผิวดานหนาและผิวอีกดานหนึ่งของกระดาษอาจแตกตางกันเล็กนอย

โดยท่ัวไป ดานเปดของหอกระดาษแบบรีมเปนดานสําหรับพิมพ ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหอบรรจุกระดาษ โดยท่ัวไป 
ดานท่ีพิมพจะมีลูกศรระบุอยู
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เคร่ืองพิมพ B

1 ความเร็วในการพิมพอาจเปล่ียนแปลง ทั้งน้ีข้ึนอยูกบัชนิดของเอกสารที่คุณพิมพ
2 จากโหมดการเตรียมพรอม

รุน HL-1200 HL-1201 HL-1210W HL-1211W

ความละเอียด สูงสุด 600 × 600 dpi (2400 × 600 
dpi พรอมการควบคุมความละเอียด)

สูงสุด 2400 × 600 dpi (เทคโนโลยี 
HQ1200)

ความเร็วในการพิมพ 1 การพิมพดาน 
เดียว

สูงสุด 20 ppm (ขนาด A4)

สูงสุด 21 ppm (ขนาด Letter)

เวลาพิมพครัง้แรก 2 ตํ่ากวา 10 วินาทีท่ี 23°C / 230 V
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เครือขาย (LAN) (เฉพาะ HL-1210W และ HL-1211W เทานั้น) B

1 (สําหรับผูใช Windows®) Brother BRAdmin Light มีอยูในแผน CD-ROM ที่จัดเตรียมไวใหพร อมเคร่ืองพิมพ
(สําหรับผูใช Macintosh) Brother BRAdmin Light สามารถดาวนโหลดไดจาก http://support.brother.com

2 (สําหรับผูใช Windows®) หากคุณตองการจัดการเคร่ืองพิมพข้ันสูง ใหใชเวอรชั่นโปรแกรมอรรถประโยชน Brother BRAdmin Professional 
ลาสุดที่ดาวนโหลดไดจาก http://support.brother.com

รุน HL–1210W HL–1211W

LAN คุณสามารถเชื่อมตอเครื่องพิมพของคุณกับเครือขายสําหรบั

การพิมพผานเครือขาย

ซอฟตแวรการจัดการเครือขาย Brother BRAdmin Light 1 2 มีมาใหดวย

โปรโตคอล IPv4 ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name 
resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom 
Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP 
Client and Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print)

IPv6 NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw 
Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client 
and Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services (Print)

โปรโตคอล

ความปลอดภัย

แบบไรสาย SMTP-AUTH

ความปลอดภัยเครือขายแบบไรสาย WEP 64/128 บิต, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA-2PSK (AES)

โปรแกรมอรรถประโยชน
สนับสนุนการต้ังคาเครือ
ขายแบบไรสาย

AOSS™ ใช

WPS ใช

http://support.brother.com
http://support.brother.com
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