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คูมือผูใชและวิธีคนหาคูมือผูใช

1 โปรดไปท่ี http://support.brother.com

คูมือ การใชคูมือ คนหาคูมือ

คูมือเก่ียวกับความ
ปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ 

อานคูมือน้ีกอนอานคําแนะนําเพ่ือความปลอดภยั
กอนต้ังคาเครื่องของคุณ 
อานคูมือน้ีสําหรับเครื่องหมายการคาและ
ขอจํากัดทางกฎหมาย

เอกสาร / ในกลอง

คูมือการติดตั้งเครื่อง
อยางงาย

ทําตามคําแนะนําเพ่ือต้ังคาเครื่องของคุณ 
และติดต้ังไดรเวอรและซอฟตแวรระบบปฏบิัติการ
และประเภทการเชื่อมตอท่ีคุณใชงาน

เอกสาร / ในกลอง

คูมือผูใช เรียนรูการทํางานโทรสาร (รุน MFC) การสแกน 
และการทําสําเนา 
อานคําแนะนําวิธีแกการแกไขและขอมูลจําเพาะ
ของเครื่อง

เอกสาร / ในกลอง

คูมือซอฟตแวร 
และคูมือเน็ทเวิรค
สําหรับผูใช

คูมือน้ีใหคําแนะนําสําหรับการสแกน การพิมพ 
PC-FAX และการทํางานอื่นๆ ท่ีสามารถทําได
โดยการเชื่อมตอเครื่องของบราเดอรของคุณ
เขากับคอมพิวเตอร 
และคุณยังสามารถคนหาขอมูลท่ีมีประโยชนเกี่ยว
กับการใชงานโปรแกรมอรรถประโยชน Brother 
ControlCenter โดยใชเครื่องของคุณใน
สภาพแวดลอมเครือขาย และคําท่ีใชบอย

(Windows®)
ไฟล HTML / แผนซดีีรอม / 
ในกลอง

(Macintosh)
ไฟล HTML / Brother Solutions 
Center 1

Mobile Print/Scan 
Guide for Brother
iPrint&Scan
(คาํแนะนําการใชงาน
การพมิพ/การสแกนผาน
มอืถือสําหรบั Brother
iPrint&Scan)

(สําหรับรุนเครือขาย)

คูมือน้ีมีขอมูลท่ีเปนประโยชนเกี่ยวกับการพิมพ
จากอุปกรณเคล่ือนท่ีของคุณและการสแกนจาก
เครื่องพิมพ
Brother ไปยังอุปกรณเคล่ือนท่ีของคุณขณะ
เชื่อมตอเครือขาย Wi-Fi®

ไฟล PDF / Brother Solutions 
Center 1

http://support.brother.com
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การใชเอกสารคูมือ 1

ขอบคุณที่เลือกซื้อเคร่ือง Brother! 
การอานเอกสารคูมือน้ีจะชวยใหคุณใชงานเคร ื่อง
ของคุณไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

สัญลักษณและรปูแบบท่ีใชใน
เอกสารคูมือ 1

สัญลักษณและรูปแบบที่ใชในเอกสารคูมือมีดังน้ี
ปฏิบัติตามคําเตือนและคําแนะนําทั้งหมดที่ระบุบน
ผลิตภัณฑ

หมายเหตุ
• ภาพประกอบสวนใหญในคูมือผูใช
น้ีมาจากเคร่ืองรุน MFC-1910W

• คูมือผูใชน้ีใชชื่อระบุกลุมรุนผลิตภัณฑ 
ดังตอไปน้ี:

• สําหรับรุนเครือขาย:

DCP-1610W, DCP-1615NW, 
DCP-1616NW, MFC-1910W, 
MFC-1911NW, MFC-1916NW

• สําหรับรุน ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ): 

DCP-1615NW, DCP-1616NW, 
MFC-1900, MFC-1901, MFC-1905, 
MFC-1910W, MFC-1911NW, 
MFC-1916NW

 

ขอมูลทั่วไป 1

 

คําเตือน 
แสดงสถานการณที่อาจเกิดอันตรายซึ่งหากไม
หลีกเล่ียงอาจสงผลใหเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรายแรง

ขอควรจํา
ขอควรจํา 
แสดงสถานการณที่อาจเกิดอันตรายซึ่งหากไม
หลีกเล่ียงอาจสงผลใหทรัพยสินเสียหาย 
หรือสูญเสียฟงกชั่นการใชงานของผลิตภัณฑ

หมายเหตุ
หมายเหตุ ระบุสภาพแวดลอมการทํางาน 
เง่ือนไขการติดต้ัง 
หรือเง่ือนไขพิเศษในการใชงาน

 

สัญลักษณหาม แสดงการหามดําเนินการ

 

ไอคอนอันตรายจากระบบไฟฟา 
แจงเตือนใหคุณระวังอันตรายจากไฟฟา
ช็อตที่อาจเกิดข้ึน

 

สัญลักษณพ้ืนผิวรอน 
แจงเตือนการหามสัมผัสชิ้นสวนของ
เคร่ืองที่รอน

 

ไอคอนอันตรายจากไฟไหม 
แจงเตือนใหคุณระวังอันตรายจาก
ไฟไหม

คําเตือน

ตัวหนา แบบอักษรตัวหนา 
แสดงปุมบนแผงควบคุมเคร่ืองหรือ
บนหนาจอคอมพิวเตอร

ตัวเอียง แบบอักษรตัวเอียง 
เนนประเด็นสําคัญหรือแนะนําให
คุณอานหัวขอที่เกี่ยวของ

Courier 
New

แบบอักษร Courier New 
ใชกับขอความที่แสดงบนจอ LCD 
ของเคร่ือง
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การเขาใชงาน Brother Utilities (Windows®) 1

Brother Utilities  

เปนตัวเปดใชแอพพลิเคชั่นที่ใหความสะดวกในการเขาถึงแอพพลิเคชั่นทั้งหมดของ Brother 
ที่ติดต้ังไวบนอุปกรณของคุณ

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

คลิก  เร่ิม > โปรแกรมทั้งหมด > Brother > Brother Utilities

(Windows® 8 และ Windows Server® 2012)

แตะหรือคลิก  (Brother Utilities) บนหนาจอ เร่ิม และเดสกทอป

(Windows® 8.1 และ Windows Server® 2012 R2)

เล่ือนเมาสของคุณไปที่มุมลางซายของหนาจอ เร่ิม และคลิก  
(ถาคุณใชงานอุปกรณแบบสัมผัสหนาจอ ใหปาด
น้ิวข้ึนจากดานลางของหนาจอ เร่ิม 

เพ่ือแสดงหนาจอ แอพ เมื่อหนาจอ แอพ ปรากฏข้ึน ใหแตะหรือคลิก  (Brother Utilities)

 

b เลือกเคร่ืองของคุณ
 

c เลือกฟงกชั่นที่คุณตองการใช
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1
การเขาใชงาน 
คูมือซอฟตแวร 
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับ
ผูใช 1

คูมือผูใชน้ีไมมีขอมูลเกี่ยวกับเคร่ืองท ั้งหมด เชน 
วิธีการใชคุณลักษณะข้ันสูงสําหรับเคร่ืองพิมพ  
สแกนเนอร PC-Fax 1 และเครือขาย 2 
หากคุณตองการทราบขอมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับ
การทํางานเหลาน้ี ใหอาน คูมือซอฟตแวร 
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช 
ที่อยูในแผนซีดีรอมโปรแกรมการติดต้ังสําหรับผูใช 
Windows® 

ผูใช Macintosh สามารถอาน คูมือซอฟตแวร 
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช 
ไดโดยการดาวนโหลดจาก 
Brother Solutions Center 
(http://support.brother.com)
1 รุน MFC
2 รุนเครือขาย

การดูเอกสาร 1

การดูเอกสารประกอบ (Windows®) 1

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

คลิก  เร่ิม > โปรแกรมท้ังหมด> 

Brother > Brother Utilities 
จากน้ันคลิกรายการแบบดึงลงและเลือกชื่อรุนของ
คุณ (หากไมไดเลือกไว) คลิก การสนับสนุน 
ในแถบการนําทางดานซาย แลวคลิก  
คูมือสําหรับผูใช.

(Windows® 8)

คลิก  (Brother Utilities) 

จากน้ันคลิกรายการแบบดึงลงและเลือกชื่อรุนของ
คุณ (หากไมไดเลือกไว) คลิก การสนับสนุน 
ในแถบนําทางดานซาย แลวคลิก 
คูมือสําหรับผูใช

หากคุณไมไดติดต้ังซอฟตแวร 
คุณสามารถคนหาเอกสารบนแผนซีดีรอมตัวติดต้ัง- 
โดยทําตามคําแนะนําดานลางน้ี:

a เปดใชงานคอมพิวเตอรของคุณ 
ใสแผนซีดีรอมตัวติดต้ังลงในไดรฟซีดีรอม

หมายเหตุ
หากหนาจอ Brother ไมปรากฏข้ึน ใหไปที่  
คอมพิวเตอร (คอมพิวเตอรของฉัน)

(สําหรับ Windows® 8: คลิกไอคอน  

(File Explorer) บนแถบงาน จากน้ันไปที่ 
คอมพิวเตอร (คอมพิวเตอรของฉัน)
ดับเบิลคลิกไอคอนแผนซีดีรอม 
แลวดับเบิลคลิก start.exe

 

b ถาหนาจอชื่อรุนปรากฏข้ึน 
ใหคลิกชื่อรุนของคุณ

c ถาหนาจอภาษาปรากฏข้ึน
 ใหคลิกภาษาของคุณ 
เมนูดานบนแผนซีดีรอมจะปรากฏข้ึน
 

d คลิก คูมือสําหรับผูใช

http://support.brother.com
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e คลิก คูมือผูใชในซีดีรอม 
หากหนาจอประเทศปรากฏข้ึน 
ใหเลือกประเทศของคุณ 
แลวคลิกเอกสารที่คุณตองการอาน

วธีิการคนหาคําแนะนําเก่ียวกับการต้ังคา
เครือขาย (สําหรับรุนเครือขาย) 1

เคร่ืองของคุณสามารถเชื่อมตอกับเครือขายได

คําแนะนําเกี่ยวกับการต้ังคาพ้ืนฐาน 
uu คูมือการติดต้ังเคร่ืองอยางงาย

ถาจุดการเขาถึงไรสายหรือเราเตอรของคุณรองรับ 
Wi-Fi Protected Setup หรือ AOSS™ 
uu คูมือการติดต้ังเคร่ืองอยางงาย

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการต้ังคาเคร ือขาย 
uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

การเขาใชงาน Brother 
CreativeCenter 1

ถาคุณกําลังใชงาน Windows® 

คลิกสองคร้ังที่ไอคอน  (Brother 

CreativeCenter) 
บนเดสกท็อปของคุณเพ่ือเขาถึงเว็บไซตฟรีที่ออก
แบบมาเพ่ือเปนทรัพยากรที่ชวยใหคุณสรางและ
พิมพส่ือแบบกําหนดเองสําหรับการใชงานทางธุรกิจ
และการใชงานในบาน ดวยรูปภาพ ขอความ 
และการตกแตงดวยความคิดสรางสรรค

ผูใช Mac สามารถเขาใชงาน Brother 
CreativeCenter ไดที่เว็บไซตน้ี: 
http://www.brother.com/creativecenter

http://www.brother.com/creativecenter


ขอมูลท่ัวไป 

5

1



บทท่ี 1

6

ภาพรวมของแผงควบคุม 1

ภาพประกอบของแผงควบคุมในคูมือผูใชน้ีมาจากเคร่ืองรุน MFC-1910W และ DCP-1610W

รุน MFC
 

1 On/Off (เปด/ปด)

กด  เพ่ือเปดเครื่อง กด  

คางไวเพ่ือปดเครื่อง 

2 Hook (วางสาย) หรือ Hook/Hold 
(วางสาย/พักสาย)
กด Hook (วางสาย) กอนโทรออก 
หากคุณตองการใหแนใจวาเครื่องโทรสารจะตอบร ับ 
แลวคอยกด Start (เริ่ม)
(MFC-1905 และ MFC-1916NW)
ใหคุณพักสายโทรศัพทไว
Redial (หมุนทวนใหม)
คุณสามารถหมุนทวนหมายเลข 20 
หมายเลขเพ่ือโทรซ้ําได 
Pause (หยุดช่ัวคราว)
แทรกการหยุดชั่วคราว 3.5 
วนิาทีเมื่อต้ังโปรแกรมหมายเลขปุมโทรดวน 
หรือเมื่อหมุนหมายเลขดวยตนเอง 
Resolution (ความละเอียด)
ต้ังคาความละเอียดเมื่อสงโทรสาร

3 ปุมโหมด:

FAX (โทรสาร)

ต้ังคาเครื่องในโหมดโทรสาร 
โหมดโทรสารเปนโหมดคาเริ่มตน

SCAN (สแกน)

ต้ังคาเครื่องในโหมดสแกน

COPY (สําเนา)

ต้ังคาเครื่องในโหมดการทําสําเนา

4 LCD
แสดงขอความเพ่ือชวยใหคุณต้ังคาและใชงาน
เครื่องของคุณ

5 2 in 1 (ID) Copy (การทําสําเนาบัตรประจําตัว 
2 ใน 1 หนา)
คุณสามารถทําสําเนาท้ังสองดานของบัตรประจําตัว
ลงในหน่ึงหนากระดาษโดยรักษาขนาดบัตรเทาเดิม

6 Options (ตวัเลือก)
คุณสามารถเลือกการต้ังคาการทําสําเนาแบบ
ชั่วคราวไดอยางรวดเร็วและงายดาย

1 2 4

6 5

3

01/01 10:00
Fax Only
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7 WiFi (MFC-1910W, MFC-1911NW และ 
MFC-1916NW เทาน้ัน)
กดปุม WiFi 
และเปดใชโปรแกรมติดต้ังระบบไรสายบน
คอมพิวเตอรของคุณ 
ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือต้ังคาการ
เชื่อมตอแบบไรสายระหวางเครื่องพิมพของคุณกับ
เครือขาย
เมื่อไฟของ WiFi ติดสวาง เครื่องพิมพ Brother 
ของคุณจะเชื่อมตอกับจดุการเขาถึงแบบไรสาย 
เมื่อไฟของ WiFi กะพริบ 
การเชื่อมตอแบบไรสายถูกตัดการเชื่อมตอ 
หรือเครื่องพิมพของคุณกําลังอยูระหวางการเช ื่อม
ตอกับจุดการเขาถึงแบบไรสาย

8 ปุมเมนู:
Clear (ลาง)
ลบขอมูลท่ีปอนหรือยกเลิกการต้ังคาปจจุบัน
Menu (เมนู)
ใหคุณเขาใชงานเมนูเพ่ือต้ังโปรแกรมการต้ังคาใน
เครื่อง
OK (ตกลง)
ใหคุณจัดเก็บการต้ังคาของคุณและยืนยันขอความ 
LCD ในเครื่อง
ปุมระดับเสียง:
d หรือ c
กดเพ่ือเล่ือนดูยอนกลับหรือไปขางหนาผานตัวเลือก
เมนู 
กดเพ่ือเปล่ียนระดับเสียงเมื่ออยูในโหมดโทรสาร
หรือโหมดสแตนดบาย

a หรือ b
กดเพ่ือเล่ือนดูเมนูและตัวเลือก

Address Book (สมุดที่อยู)

ใหคุณเขาใชงานหมายเลขปุมโทรดวนไดโดยตรง

9 แปน กดหมายเลข
ใชปุมน้ีเพ่ือหมุนหมายเลขโทรศัพทและโทรสารและ
ใชเปนแปนพิมพเพ่ือปอนขอมูลเขาในเครื่อง
(MFC-1905 และ MFC-1916NW)
ปุม # 
จะเปล่ียนโหมดการโทรออกชั่วคราวจากแบบพัลสเ
ปนแบบโทนระหวางการโทรศัพท 

10 Stop/Exit (หยุด/ออก)
หยุดการทํางานหรือออกจากเมนู 
กดปุมน้ีเพ่ือยกเลิกงานพิมพ

11 Start (เริ่ม)
ใหคุณเริ่มสงโทรสาร สแกน หรือทําสําเนา

87 9 10

11

4

01/01 10:00
Fax Only
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รุน DCP
 

1 LCD
แสดงขอความเพ่ือชวยใหคุณต้ังคาและใชงาน
เครื่องของคุณ

2 ปุมเมนู:
Menu (เมนู)
ใหคุณเขาใชงานเมนูเพ่ือต้ังโปรแกรมการต้ังคาใน
เครื่อง
Clear (ลาง)
ลบขอมูลท่ีปอนหรือยกเลิกการต้ังคาปจจุบัน
OK (ตกลง)
ใหคุณจัดเก็บการต้ังคาของคุณและยืนยันขอความ 
LCD ในเครื่อง
b หรือ a
กดเพ่ือเล่ือนดูเมนูและตัวเลือก

3 SCAN (สแกน)
ต้ังคาเครื่องในโหมดสแกน

4 On/Off (เปด/ปด)

กด  เพ่ือเปดเครื่อง กด  
คางไวเพ่ือปดเครื่อง 

5 Stop/Exit (หยุด/ออก)
หยุดการทํางานหรือออกจากเมนู 
กดปุมน้ีเพ่ือยกเลิกงานพิมพ

6 Start (เริ่ม)
ใหคุณเริ่มทําสําเนาหรือสแกน

7 2 in 1 (ID) Copy/Copy Options 
(ตัวเลือกทําสําเนาบัตรประจําตวั 2 ใน 1 
หนา/ทําสําเนา) (DCP-1610W, 
DCP-1615NW และ DCP-1616NW)
คุณสามารถทําสําเนาท้ังสองดานของบัตรประจําตัว
ของคุณ
ลงในหน่ึงหนากระดาษดวยขนาดคงเดิมได
คุณสามารถเลอืกการตั้งคาการทําสาํเนาแบบ
ชัว่คราวไดอยางรวดเร็วและงายดาย
Copy Options (ทําสําเนา)ำเนา (DCP-1600 
และ DCP-1601)
คุณสามารถเลือกการต้ังคาการทําสําเนาแบบชั่วครา
วไดอยางรวดเร็วและงายดาย

8 WiFi (DCP-1610W, DCP-1615NW และ 
DCP-1616NW)
กดปุม WiFi 
และเปดใชโปรแกรมติดต้ังระบบไรสายบน
คอมพิวเตอรของคุณ 
ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือต้ังคาการ
เชื่อมตอแบบไรสายระหวางเครื่องพิมพของคุณกับ
เครือขาย
เมื่อไฟของ WiFi ติดสวาง เครื่องพิมพ Brother 
ของคุณจะเชื่อมตอกับจุดการเขาถึงแบบไรสาย 
เมื่อไฟของ WiFi กะพริบ 
การเชื่อมตอแบบไรสายถูกตัดการเชื่อมตอ 
หรือเครื่องพิมพของคุณกําลังอยูระหวางการเช ื่อม
ตอกับจุดการเขาถึงแบบไรสาย
2 in 1 (ID) Copy 
(การทําสําเนาบัตรประจําตวั 2 ใน 1 หนา)
(DCP-1600 และ DCP-1601)
คุณสามารถทําสําเนาท้ังสองดานของบัตรประจําตัว
ลงในหน่ึงหนากระดาษโดยท่ีขนาดบัตรเทาเดิม

2 3 4 5

6

1

8 7

Stack Copies：01
100% nnonn Auto
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1
เมนูและคุณลักษณะ
สําหรับรุน MFC 1

การต้ังโปรแกรมบนหนาจอ 1

เคร่ืองของคุณถูกออกแบบใหใชงานไดงาย LCD 
มีการต้ังโปรแกรมบนหนาจอโดยใชปุมเมนู

วิธีเขาใชงานโหมดเมนู 1

(ตัวอยาง: MFC-1910W)

a กด Menu (เมนู)

b เลือกตัวเลือก

 กด 0 สําหรับเมนู Initial Setup 
(การต้ังคาเร่ิมตน)

 กด 1 สําหรับเมนู General Setup 
(การต้ังคาทั่วไป)

 กด 2 สําหรับเมนู Fax (โทรสาร)

 กด 3 สําหรับเมนู Copy (สําเนา)

 กด 4 สําหรับเมนู Printer 
(เคร่ืองพิมพ)

 กด 5 สําหรับเมนู Print Reports 
(พิมพรายงาน)

 กด 6 สําหรับเมนู Network (เครือขาย)

 กด 7 สําหรับเมนู Machine Info. 
(ขอมูลเคร่ือง)

 กด 9 สําหรับเมนู Service (บริการ) 1

1 ซึ่งจะปรากฏเฉพาะเม่ือ LCD 
แสดงขอความแสดงความผิดพลาด

คุณสามารถเล่ือนผานแตละระดับเมนูโดยกด 
a หรือ b

c กดOK (ตกลง) เมื่อตัวเลือกที่คุณตองการ
ปรากฏบนจอ LCD
จากน้ันจอ LCD จะแสดงระดับเมนูถัดไป

d กด a หรือ b เพ่ือเล่ือนไปท่ีตัวเลือกเมนูถัดไป 
จากน้ันกด OK (ตกลง)

e กด a หรือ b เพ่ือแสดงตัวเลือกที่คุณตองการ 
จากน้ันกด OK (ตกลง)
เมื่อคุณเสร็จส้ินการต้ังคาตัวเลือก จอ LCD 
จะแสดง Accepted (ยอมรับ)

f กด Stop/Exit (หยุด/ออก) 
เพ่ือออกจากโหมดเมนู
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ตารางเมนู 1

โดยใชตารางเมนู คุณสามารถเปล่ียนแปลงการต้ังค าในเคร่ืองดวยการกดปุมตัวเลขหรือ a และ b และ OK 
(ตกลง)

กด Menu (เมนู) กดปุมตัวเลขหรือเมนูที่ตองการหรือ a และ b เพ่ือเล่ือนหาเมนูที่ตองการ 
กด OK (ตกลง) เพ่ือเลือกตัวเลือก 
ในตัวอยางดานลาง การต้ังคาคุณภาพการทําสําเนาจะเปล่ียนจาก Auto (อัตโนมัติ) เปน Text (ตัวอักษร).
 

a กด Menu (เมนู)

b กด 3 เพ่ือเลือก Copy (สําเนา)

c กด 1 เพ่ือเลือก Quality (คุณภาพ)

d กด a หรือ b เพ่ือแสดง Text (ตัวอักษร)

e กด OK (ตกลง)

f กด Stop/Exit (หยุด/ออก).

3.Copy (สำเนา)

ระดับ 2

1.Quality
(คุณภาพ)

̶ Auto (อัตโนมัติ)
Text (ตัวอักษร)*

Photo (รูปถ่าย)
Receipt(ใบเสร็จรับเงิน)

ระดับ 3 คำอธิบาย 1 ตัวเลือก

คุณสามารถเลือกค

วามละเอียดสำเนา

สำหรับประเภทเอก

สารของคุณ
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1

0.การต้ังคาเริ่มตน 1

0.Initial Setup (การต้ังคาเร่ิมตน) (สําหรับรุน MFC-1900, MFC-1901 และ 
MFC-1905)

ระดับ 2 ระดบั 3 คําอธิบาย 1 ตัวเลือก คําอธิบาย 2 หนา

1.Receive 
Mode (โหมดรับ)

— คุณสามารถเลอืกโหมด
การรบัของตัวเครื่องท่ี
ตรงตามความตองการ
ของคณุท่ีสุด

Fax Only 
(โทรสารเทานั้น)*

เครื่องของคุณจะรบัสาย
ทุกสายเปนโทรสารโดย
อัตโนมัติ Fax Only 
(โทรสารเทานัน้) 
จะแสดงบนหนาจอ
แสดงผลแบบ LCD 
เม่ือตัง้คานี้

76

Fax/Tel 
(โทรสาร/โทรศัพท)

เครื่องของคุณจะควบ
คมุสายโทรศพัทและ
รบัสายทุกสายโดยอัต-
โนมัต ิหากสายไมใช
สายโทรสาร 
โทรศพัทจะสงเสียง
เรยีกเพ่ือใหคุณรบั
สาย 
Fax/Tel 
(โทรสาร/โทรศพัท) 
จะแสดงบนหนาจอ
แสดงผลแบบ LCD 
เม่ือตัง้คานี้

External TAD 
(TAD ภายนอก) 
(MFC-1900,
MFC-1901)

อุปกรณตอบรับโทร-
ศพัทภายนอก (TAD) 
จะรบัทุกสายเรยีกเขา
โดยอัตโนมัต ิ
ขอความเสียงจะถกูจัด
เก็บใน TAD ภายนอก 
ขอความแฟกซจะถกู
พิมพโดยอัตโนมัติ 
External TAD 
(TAD ภายนอก) 
จะแสดงบนหนาจอ
แสดงผลแบบ LCD 
เม่ือตัง้คานี้

Manual 
(ดําเนินการเอง)

คณุจะควบคุมสายโทร
ศพัทและจะตองตอบ
รบัสายโทรเขาทุกสาย
ดวยตนเอง Manual 
(ดําเนนิการเอง) จะ
แสดงบนหนาจอ
แสดงผลแบบ LCD 
เม่ือตัง้คานี้

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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2.Date&Time 
(วันท่ีและเวลา)

1.Date&Time 
(วันท่ีและเวลา)

ปอนวันท่ีและเวลาบน
จอ LCD 
และท่ีสวนหัวโทรสารท่ี
คณุสงหากคุณตัง้คา
รหัสประจําเครื่อง

Year: (ป:) ปอนตัวเลขปสองตัวสุด
ทาย (เชน ปอน 1, 3 
สําหรบัป 2013)

Month: (เดอืน:) ปอนตัวเลขเดอืนสองตวั 
(เชน ปอน 0, 1 
สําหรบัเดือนมกราคม)

Day: (วัน:) ปอนตัวเลขวันสองตัว 
(เชน ปอน 0, 1 
สําหรบัวันท่ี 1)

Time: (เวลา:) ปอนเวลาในรูปแบบ
นาฬิกา 24 ชั่วโมง 
(เชน ปอน 1, 5, 2, 5 
สําหรบั 15:25)

2. Daylight 
Save 
(ประหยดัแสงกลาง
วัน)

ตัง้คาเครือ่งเพ่ือเปลีย่น
เวลาสําหรับการปรับ
เวลาตามแสงอาทิตย

On (เปด) ระบบจะรีเซต็เวลาเรว็
ขึ้นหนึ่งชั่วโมง

Off (ปด) ระบบจะรีเซต็เวลาชาลง
หนึ่งชั่วโมง

3.Station ID 
(รหัสประจําเครือ่ง)

— ตัง้คาชื่อและหมายเลข
โทรสารของคณุท่ีจะ
ปรากฏในแตละหนาท่ี
คณุสงโทรสาร

Fax: (โทรสาร:) ปอนหมายเลขโทรสาร 
(สูงสุด 20 ตวั)

Tel: (โทรศพัท:) ปอนหมายเลขโทรศัพท 
(สูงสุด 20 ตวั) 
หากหมายเลขโทรศพัท
และหมายเลขโทรสาร
เปนหมายเลขเดยีวกัน 
ใหปอนหมายเลขเดียว
กันอีกครัง้

Name: (ชือ่:) ปอนชื่อของคณุ (สูงสุด 
20 ตัวอักษร)

66

4.Tone/Pulse 
(โทน/พัลส)

— เลอืกโหมดการโทรออก Tone (โทน)* เครือ่งของคณุมาพรอม
กับบริการการหมุน
หมายเลขแบบเสียง
สัญญาณ

Pulse (พัลส) หากคณุมีบริการการ
หมุนหมายเลขแบบ
สัญญาณหมุน (หมุน) 
คุณจําเปนตองเปลี่ยน
โหมดการโทรออก

5.Dial Tone 
(เสียงหมุนการโทร
ออก)

— คณุสามารถลดระยะ
เวลาการหยุดตรวจจับ
เสียงสัญญาณตอเลข
หมายชั่วคราว

Detection 
(การตรวจหา)

เครือ่งของคณุจะโทร
ออกทันทีท่ีตรวจพบ
เสียงสัญญาณตอ
เลขหมาย

No Detection 
(ไมมีการตรวจหา)* 

เม่ือคณุสงโทรสารโดย
อัตโนมัติโดยคาเริม่ตน 
เครือ่งของคณุจะรอ
ระยะเวลาหนึง่กอนเริ่ม
หมุนหมายเลข

0.Initial Setup (การต้ังคาเร่ิมตน) (สําหรับรุน MFC-1900, MFC-1901 และ 
MFC-1905) (ตอ)

ระดับ 2 ระดับ 3 คําอธิบาย 1 ตวัเลือก คําอธิบาย 2 หนา

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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1
6.Dial Prefix 
(ตวัเลขเตมิหนา
การหมุนหมายเลข)

— ตั้งคาหมายเลขนาํหนา
ท่ีจะเพ่ิมหนาหมายเลข
โทรสารทุกครั้งท่ีคุณ
หมุนโทรออก

— ปอนหมายเลขนําหนา 
(สูงสุด 5 ตัว) 
บนแปนกดหมายเลข 
แลวกด OK (ตกลง) 

การตั้งคาตวัเลขเตมิ
หนาการหมุนจะเรยีก
หมายเลขท่ีกําหนดไว
ลวงหนากอนแลวตาม
ดวยหมายเลขโทรสาร
ท่ีตองการโทรออก
โดยอัตโนมัต ิตวัอยาง
เชน: หากระบบโทรศพัท
ของคุณกําหนดใหเรียก
หมายเลข 9 เพ่ือตัดสาย
โทรออกไปยงัหมายเลข
ภายนอก ใชการตัง้คานี้
เพ่ือตดัสายโทรออก
ดวยหมายเลข 9 สําหรับ
ทุกหมายเลขโทรสารท่ี
คณุสงโดยอัตโนมัติ

7.Reset 
(ตัง้คาใหม)

1.Address & 
Fax 
(ท่ีอยูและโทรสาร)

เรยีกคืนการตั้งคา
หมายเลขโทรศัพท
และโทรสารท่ีจัด
เก็บไวท้ังหมด

1.Reset 
(ตั้งคาใหม)

2.Exit (ออก) ยกเลิกการเรยีกคนืการ
ตัง้คาและออกจากเมนู

2.All 
Settings 
(การตัง้คาท้ังหมด)

เรยีกคืนการตั้งคา
ท้ังหมดของเครือ่ง
เปนคาเริ่มตนจาก
โรงงาน

1.Reset 
(ตั้งคาใหม)

2.Exit (ออก) ยกเลิกการเรยีกคนืการ
ตัง้คาและออกจากเมนู

0.Initial Setup (การต้ังคาเร่ิมตน) (สําหรับรุน MFC-1900, MFC-1901 และ 
MFC-1905) (ตอ)

ระดับ 2 ระดบั 3 คําอธิบาย 1 ตัวเลือก คําอธิบาย 2 หนา

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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0.Initial Setup (การต้ังคาเร่ิมตน) (สําหรับรุน MFC-1910W, MFC-1911NW และ 
MFC-1916NW)

ระดับ 2 ระดับ 3 คําอธิบาย 1 ตวัเลือก คําอธิบาย 2 หนา

1.Date&Time 
(วันท่ีและเวลา)

1.Date&Time 
(วันท่ีและเวลา)

ปอนวันท่ีและเวลาบน
จอ LCD 
และท่ีสวนหัวโทรสารท่ี
คณุสงหากคุณตัง้คา 
รหัสประจําเครื่อง

Year: (ป:) ปอนตัวเลขปสองตัวสุด
ทาย (เชน ปอน 1, 3 
สําหรบัป 2013)

Month: (เดอืน:) ปอนตัวเลขเดอืนสองตวั 
(เชน ปอน 0, 1 
สําหรบัเดือนมกราคม)

Day: (วัน:) ปอนตัวเลขวันสองตัว 
(เชน ปอน 0, 1 
สําหรบัวันท่ี 1)

Time: (เวลา:) ปอนเวลาในรูปแบบนา
ฬิกา 24 ชั่วโมง (เชน 
ปอน 1, 5, 2, 5 สําหรับ 
15:25)

2.Daylight 
Save 
(ประหยดัแสงกลาง
วัน)

ตัง้คาเครือ่งเพ่ือเปลีย่น
เวลาสําหรับการปรับ
เวลาตามแสงอาทิตย

On (เปด) ระบบจะรีเซต็เวลาเรว็
ขึ้นหนึ่งชั่วโมง

Off (ปด) ระบบจะรีเซต็เวลาชาลง
หนึ่งชั่วโมง

3.Time Zone 
(เขตเวลา)

ตัง้คาโซนเวลาสําหรบั
ประเทศของคุณ

UTCXXX:XX

2.Station ID 
(รหัสประจําเครือ่ง)

— ตัง้คาชื่อและหมายเลข
โทรสารของคณุท่ีจะ
ปรากฏในแตละหนาท่ี
คณุสงโทรสาร

Fax: (โทรสาร:) ปอนหมายเลขโทรสาร 
(สูงสุด 20 ตวั)

Tel: (โทรศพัท:) ปอนหมายเลขโทรศัพท 
(สูงสุด 20 ตวั) 
หากหมายเลขโทรศพัท
และหมายเลขโทรสาร
เปนหมายเลขเดยีวกัน 
ใหปอนหมายเลขเดียว
กันอีกครัง้

Name: (ชือ่:) ปอนชื่อของคณุ (สูงสุด 
20 ตัวอักษร)

66

3.Tone/Pulse 
(โทน/พัลส)

— เลอืกโหมดการโทรออก Tone (โทน)* เครือ่งของคณุมาพรอม
กับบรกิารการหมุน
หมายเลขแบบเสียง
สัญญาณ

Pulse (พัลส) หากคณุมีบริการการ
หมุนหมายเลขแบบ
สัญญาณหมุน (หมุน) 
คุณจําเปนตองเปลี่ยน
โหมดการโทรออก

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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1
4.Dial Tone 
(เสียงหมุนการโทร
ออก)

(สําหรับประเทศนวิ
ซีแลนด)

— คุณสามารถลดระยะ
เวลาการหยุดตรวจจับ
เสียงสัญญาณตอเลข
หมายชั่วคราว

Detection 
(การตรวจหา)

เครื่องของคุณจะโทร
ออกทันทีท่ีตรวจพบ
เสียงสัญญาณตอ
เลขหมาย

No Detection 
(ไมมีการตรวจหา)* 

เม่ือคณุสงโทรสารโดย
อัตโนมัติโดยคาเริ่มตน 
เครื่องของคุณจะรอ
ระยะเวลาหนึง่กอนเริ่ม
หมุนหมายเลข

5.Dial Prefix 
(ตวัเลขเตมิหนา
การหมุน)

— ตั้งคาหมายเลขนําหนา
ท่ีจะเพ่ิมหนาหมายเลข
โทรสารทุกครั้งท่ีคุณ
หมุนโทรออก

— ปอนหมายเลขนําหนา 
(สูงสุด 5 ตัว) 
บนแปนกดหมายเลข 
แลวกด OK (ตกลง)

การตั้งคาตวัเลขเตมิ
หนาการหมุนจะเรยีก
หมายเลขท่ีกําหนดไว
ลวงหนากอนแลวตาม
ดวยหมายเลขโทรสาร
ท่ีตองการโทรออก
โดยอัตโนมัต ิ
ตวัอยางเชน: 
หากระบบโทรศพัทของ
คณุกําหนดใหเรยีก
หมายเลข 9 
เพ่ือตดัสายโทรออกไป
ยงัหมายเลขภายนอก 
ใชการตั้งคานีเ้พ่ือตัด
สายโทรออกดวยหมาย
เลข 9 สําหรับทุกหมาย
เลขโทรสารท่ีคุณสง
โดยอัตโนมัติ

0.Initial Setup (การต้ังคาเร่ิมตน) (สําหรับรุน MFC-1910W, MFC-1911NW และ 
MFC-1916NW) (ตอ)

ระดับ 2 ระดบั 3 คําอธิบาย 1 ตัวเลือก คําอธิบาย 2 หนา

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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6.Reset 
(ตัง้คาใหม)

1.Machine 
Reset 
(ตัง้คาใหมเครื่อง)

เรยีกคนืการตัง้คาฟงก
ชันท้ังหมดเปนคาเริม่
ตนจากโรงงาน

1.Reset 
(ตั้งคาใหม)

2.Exit (ออก) ยกเลิกการเรียกคนืและ
ออกจากเมนู

2.Network 
(เครือขาย)

เรยีกคนืการตัง้คาเครอื
ขายท้ังหมดเปนคาเริ่ม
ตนจากโรงงาน

1.Reset 
(ตั้งคาใหม)

2.Exit (ออก) ยกเลิกการเรียกคนืและ
ออกจากเมนู

3.Address & 
Fax 
(ท่ีอยูและโทรสาร)

เรยีกคนืหมายเลขโทร
ศพัทและการตั้งคาโทร
สารท่ีจัดเก็บไวท้ังหมด

1.Reset 
(ตั้งคาใหม)

2.Exit (ออก) ยกเลิกการเรียกคนืและ
ออกจากเมนู

4.All 
Settings 
(การตั้งคาท้ังหมด)

เรยีกคนืการตัง้คาท้ัง
หมดของเครื่องเปนคา
เริม่ตนจากโรงงาน

All Settings 
(การตัง้คาท้ังหมด) 
ใชเวลานอยกวา 
Machine Reset 
(ตั้งคาใหมเครื่อง)

1.Reset 
(ตั้งคาใหม)

2.Exit (ออก) ยกเลิกการเรียกคนืและ
ออกจากเมนู

0.Initial Setup (การต้ังคาเร่ิมตน) (สําหรับรุน MFC-1910W, MFC-1911NW และ 
MFC-1916NW) (ตอ)

ระดับ 2 ระดับ 3 คําอธิบาย 1 ตวัเลือก คําอธิบาย 2 หนา

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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1

1.การต้ังคาท่ัวไป 1

1.General Setup (การต้ังคาทั่วไป) (สําหรับรุน MFC-1900, MFC-1901 และ 
MFC-1905)

ระดับ 2 ระดบั 3 คําอธิบาย 1 ตัวเลือก คําอธิบาย 2 หนา

1.Mode Timer 
(โหมดตัวจับเวลา)

— คุณสามารถกําหนด
ระยะเวลากอนท่ีเครือ่ง
พิมพจะกลับไปยังโหมด
โทรสารหลังทําสําเนา
หรือสแกนครั้งลาสุด

0 Sec (วินาที) กลบัไปยังโหมด
โทรสารทันที

30 Secs (วินาที) กลบัไปยังโหมด
โทรสารหลังจาก
ระยะเวลาท่ีคุณเลอืก

1 Min (นาที)

2 Mins (นาที)*

5 Mins (นาที)

Off (ปด) เครื่องจะอยูในโหมดท่ี
คณุใชงานลาสุด

2.Paper 
(กระดาษ) 

1.Paper Type 
(ชนดิกระดาษ)

Plain 
(กระดาษธรรมดา)*

Recycled Paper 
(กระดาษรไีซเคลิ)

70

2.Paper Size 
(ขนาดกระดาษ)

ตั้งคาขนาดกระดาษใน
ถาดใสกระดาษ

A4*

Letter (จดหมาย)

Legal

Folio

A5

A5 L

B5

Executive

70

3.Volume 
(เสียง)

1.Ring (กริง่) ปรับระดับความดงัของ
เสียงเรียกเขา

Low (ต่ํา)

Med (กลาง)*

High (สูง)

Off (ปด)

2.Beeper 
(เสียงเตือน)

เม่ือระดบัเสียงเตอืนถูก
เปดใชงาน 
เครื่องจะสงเสียงปปเม่ือ
คุณกดปุม 
เกิดความผิดพลาด 
หรือหลงัจากท่ีคุณสง
หรือรบัโทรสาร

Low (ต่ํา)

Med (กลาง)*

High (สูง)

Off (ปด)

3.Speaker 
(ลําโพง)

ปรับระดับความดงัของ
ลําโพง

Low (ต่ํา)

Med (กลาง)*

High (สูง)

Off (ปด)

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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4.Ecology 
(ระบบนิเวศน)

1.Toner Save 
(ประหยดัผง
หมึก)

คณุสามารถประหยัด
การใชผงหมึก 
(โทนเนอร) ไดโดยใช
คณุลักษณะนี้

On (เปด) เพ่ิมจํานวนหนาท่ี
สามารถทําการพิมพได
จากตลับผงหมึก (โทน
เนอร) เม่ือคุณตั้งคา 
Toner Save 
(ประหยัดผง
หมึก) 
ไปท่ี On (เปด)
คุณภาพการพิมพ
จะจางลง 

Off (ปด)*

5.LCD 
Contrast 
(ความแตกตาง
ระหวางสวนท่ีมืด
และสวนท่ีสวาง
ของ LCD)

— ปรบัความคมชัดของจอ 
LCD

-nnnno+

-nnnon+

-nnonn+*

-nonnn+

-onnnn+

กด c เพ่ือปรับจอ LCD 
ใหมืดลง หรอืกด d 
เพ่ือปรับจอ LCD 
ใหสวางขึ้น

6.Scan Size 
(ขนาดสแกน)

— ปรบับรเิวณท่ีสแกนใหพอ
ดกัีบขนาดของเอกสาร

A4*

Letter

7.Replace 
Toner 
(เปล่ียนตลับผงหมึก)

— ต้ังคาเครื่องใหดําเนิน
การตอ หรือหยดุพิมพ
หลงัจากจอ LCD แสดง 
Replace Toner 
(เปลี่ยนตลับผงหมึก)

Continue 
(ดําเนนิการตอ)

เครือ่งจะดําเนนิการ
พิมพตอ 
เปลี่ยนตลบัผงหมึก 
(โทนเนอร) เปนตลบั
ใหมหลงัจากจอ LCD 
แสดง Toner Ended
 (ตลบัผงหมึก 
(โทนเนอร) 
หมดอายุการใชงาน)

68

Stop (หยุด)* เครือ่งจะหยุดการพิมพ 
เปลี่ยนตลบัผงหมึก 
(โทนเนอร) ใหม

1.General Setup (การต้ังคาทั่วไป) (สําหรับรุน MFC-1900, MFC-1901 และ 
MFC-1905) (ตอ)

ระดับ 2 ระดับ 3 คําอธิบาย 1 ตวัเลือก คําอธิบาย 2 หนา

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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1
1.General Setup (การต้ังคาทั่วไป) (สําหรับรุน MFC-1910W, MFC-1911NW และ 
MFC-1916NW)

ระดับ 2 ระดบั 3 คําอธิบาย 1 ตัวเลือก คําอธิบาย 2 หนา

1.Default 
Mode (โหมดปกติ)

— เลือกโหมดคาเริ่มตน Fax (โทรสาร)*

Copy (สําเนา)

Scan (สแกน)

2.Mode Timer 
(โหมดตัวจับเวลา)

— คุณสามารถกําหนด
ระยะเวลากอนท่ีเครือ่ง
จะกลับไปยงัโหมดคา
เริม่ตนหลงัการดําเนิน
การครั้งลาสุด

0 Sec (วินาที) กลบัไปยังโหมดคาเริม่
ตนทันที

30 Secs (วินาที) กลบัไปยังโหมดคาเริม่
ตนหลงัจากระยะเวลา
ท่ีคุณเลือก

1 Min (นาที)

2 Mins (นาที)*

5 Mins (นาที)

Off (ปด) เครื่องจะอยูในโหมดท่ี
คณุใชงานลาสุด

3.Paper 
(กระดาษ) 

1.Paper Type 
(ชนดิกระดาษ)

Plain 
(กระดาษธรรมดา)*

Recycled Paper 
(กระดาษรไีซเคลิ)

70

2.Paper Size 
(ขนาดกระดาษ)

ตั้งคาขนาดกระดาษใน
ถาดใสกระดาษ

A4*

Letter (จดหมาย)

Legal

Folio

A5

A5 L

B5

Executive

70

4.Volume 
(เสียง)

1.Ring (กริง่) ปรับระดับความดงัของ
เสียงเรียกเขา

Low (ต่ํา)

Med (กลาง)*

High (สูง)

Off (ปด)

2.Beeper 
(เสียงเตือน)

เม่ือระดบัเสียงเตอืนถูก
เปดใชงาน 
เครื่องจะสงเสียงปปเม่ือ
คุณกดปุม 
เกิดความผิดพลาด 
หรือหลงัจากท่ีคุณสง
หรือรบัโทรสาร

Low (ต่ํา)

Med (กลาง)*

High (สูง)

Off (ปด)

3.Speaker 
(ลําโพง)

ปรับระดับความดงัของ
ลําโพง

Low (ต่ํา)

Med (กลาง)*

High (สูง)

Off (ปด)

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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5.Ecology 
(ระบบนิเวศน)

1.Toner Save 
(ประหยดัผง
หมึก)

คณุสามารถประหยัด
การใชผงหมึก 
(โทนเนอร) ไดโดยใช
คณุลักษณะนี้

On (เปด) เพ่ิมจํานวนหนาท่ี
สามารถทําการพิมพได
จากตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) 
เม่ือคณุตั้งคา Toner 
Save (ประหยัดผง
หมึก) ไปท่ี On (เปด)
คุณภาพการพิมพ
จะจางลง 

Off (ปด)*

6.LCD 
Contrast 
(ความแตกตาง
ระหวางสวนท่ีมืด
และสวนท่ีสวาง
ของ LCD)

— ปรบัความคมชัดของจอ 
LCD

-nnnno+

-nnnon+

-nnonn+*

-nonnn+

-onnnn+

กด c เพ่ือปรับจอ LCD 
ใหมืดลง หรอืกด d 
เพ่ือปรับจอ LCD 
ใหสวางขึ้น

7.Scan Size 
(ขนาดสแกน)

— ปรบับรเิวณท่ีสแกนใหพอ
ดกัีบขนาดของเอกสาร

A4*

Letter

8.Replace 
Toner 
(เปล่ียนตลับผงหมึก)

— ต้ังคาเครื่องใหดําเนิน
การตอ หรือหยดุพิมพ
หลงัจากจอ LCD 
แสดง Replace 
Toner 
(เปลี่ยนตลับผงหมึก)

Continue 
(ดําเนนิการตอ)

เครือ่งจะดําเนนิการ
พิมพตอ 
เปลี่ยนตลบัผงหมึก 
(โทนเนอร) เปนตลบั
ใหมหลงัจากจอ LCD 
แสดง Toner Ended
 (ตลบัผงหมึก 
(โทนเนอร) 
หมดอายุการใชงาน)

68

Stop (หยุด)* เครือ่งจะหยุดการพิมพ 
เปลี่ยนตลบัผงหมึก 
(โทนเนอร) ใหม

1.General Setup (การต้ังคาทั่วไป) (สําหรับรุน MFC-1910W, MFC-1911NW และ 
MFC-1916NW) (ตอ)

ระดับ 2 ระดับ 3 คําอธิบาย 1 ตวัเลือก คําอธิบาย 2 หนา

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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1

2.โทรสาร 1

2.Fax (โทรสาร) (สําหรับรุน MFC-1900, MFC-1901 และ MFC-1905)

ระดับ 2 ระดบั 3 คําอธิบาย 1 ตัวเลือก คําอธิบาย 2 หนา

1.Setup 
Receive 
(ตัง้คาการรับ)

(ในโหมดโทรสาร
เทานัน้)

1.Ring Delay 
(หนวงเวลาเสียง
เรยีก)

การตัง้คาการชะลอ
เสียงเรียกเขา 
จะกําหนดจํานวนครั้งท่ี
เครื่องสงเสียงเรียกกอน
รับสายในโหมดโทรสาร
เทานั้น และ 
โหมดโทรสาร/
โทรศัพท

(00 - 10)

02*

ถาคุณใชโทรศัพทภาย
นอกหรือโทรศัพทท่ีตอ
แยกจากเครื่องดวยสาย
โทรศพัทสายเดยีว
กับเครื่อง 
เลอืกจํานวนเสียงเรยีก
เขาสูงสุด

77

2.F/T Ring 
Time 
(ระยะเวลาในการ
ดงัของเสียงกริง่
เรยีกเขา F/T)

ตั้งคาระยะเวลาของ
เสียงเรียกท่ีดงัตดิกัน
แบบสองครั้งในโหมด
โทรสาร/โทรศพัท

20 Secs (วินาที)

30 Secs (วินาที)*

40 Secs (วินาที)

70 Secs (วินาที)

ถาสายเปนโทรสาร 
เครื่องของคุณจะรบัสาย 
แตถาสายเปนการโทร
ดวยเสียง เครื่องจะสง
เสียงกริ่งเรยีกเขา F/T 
(เสียงเรียกท่ีดงัตดิกัน
แบบสองครัง้) 
เม่ือคณุไดตัง้คาในการ
ตัง้คาระยะเวลาในการ
ดงัของเสียงกริง่เรียก
เขา F/T 
ถาคุณไดยินเสียงกริ่ง
เรยีกเขา F/T 
หมายความวาคณุมี
เสียงเรยีกจากผูโทรเขา
ในสาย

77

3.Fax Detect 
(ตรวจจับโทรสาร)

รับขอความโทรสารโดย
ไมตองกด Start (เร่ิม) 
เม่ือการตรวจจบัโทรสาร
เปน On (เปด) 
คุณสามารถรบัขอความ
โทรสารไดโดยไมตอง
กด Start (เร่ิม)

On (เปด)* เครื่องสามารถรับ
โทรสารโดยอัตโนมัติ 
แมวาคุณจะรบัสาย

77

Semi 
(ตั้งคาแบบกลาง) 
(MFC-1905)

เครื่องจะรับสายการตดิ
ตอดวยโทรสารโดย
อัตโนมัติเทานั้น 
หากคณุรับสายดวย
หูฟงของเครื่อง

Off (ปด) หากคณุอยูท่ีเครื่องและ
รบัสายการติดตอดวย
โทรสารกอนโดยยกหู
ฟงของเครื่องโทรศัพท
ภายนอก (MFC-1900 
และ MFC-1901 
เทานัน้) หรอืของเครือ่ง 
(MFC-1905 เทานัน้) 
ใหกด Start (เร่ิม)

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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1.Setup 
Receive 
(ตัง้คาการรบั)

(ในโหมดโทรสาร
เทานัน้)

(ตอ)

4.Auto 
Reduction 
(การลดโดยอัตโน
มัต)ิ

เครื่องจะคํานวณอัตรา
สวนการยอขนาดโดย
ใชขนาดกระดาษของ
โทรสารและการตั้งคา
ขนาดกระดาษของคณุ 
(Menu (เมนู), 1, 2, 
2)

On (เปด)* หากคณุเลือก On (เปด) 
เครือ่งจะยอขนาด
โทรสารรบัเขาแตละ
หนาใหพอดกัีบหนึง่หนา
กระดาษขนาด A4, 
Letter, Legal หรอื Folio

Off (ปด)

5.Memory 
Receive 
(การรับในหนวย
ความจํา)

จัดเก็บโทรสารรบัเขาไว
ในหนวยความจําเม่ือ
กระดาษหมด

เครื่องจะรับโทรสาร
ปจจุบันตอโดยโทรสาร
ท่ีเหลืออยูจะถูกจัดเก็บ
ในหนวยความจํา 
ถามีหนวยความจําเพียง
พอ

On (เปด)* นอกจากนี้ 
โทรสารรบัเขาตอไปตอ
จากนี้จะจัดเก็บในหนวย
ความจําจนกวาหนวย
ความจําจะเต็ม 
เม่ือหนวยความจําเตม็ 
เครือ่งจะหยุดรับสาย
โดยอัตโนมัติ 
ถาตองการพิมพ
โทรสาร ใหใสกระดาษ
ใหมในถาด 
แลวกด Start (เร่ิม)

Off (ปด) โทรสารรบัเขาตอไปตอ
จากนี้จะไมจัดเก็บใน
หนวยความจํา 
เครือ่งจะหยุดรับสาย
โดยอัตโนมัติจนกวาจะ
ใสกระดาษใหมในถาด
ใสกระดาษ 
เม่ือตองการพิมพ
โทรสารท่ีคณุไดรบัลา
สุดใหใสกระดาษใหมใน
ถาด และกด Start 
(เร่ิม)

6.Print 
Density 
(ความเขมการพมิพ)

คณุสามารถทําการปรบั
คาความเขมในการพิมพ
เพ่ือปรบัหนาท่ีพิมพให
มืดลงหรือสวางขึน้

-nnnno+

-nnnon+

-nnonn+*

-nonnn+

-onnnn+

กด c เพ่ือปรบัใหมืดลง 
ใหกด d 
เพ่ือปรับใหสวางขึน้

2.Fax (โทรสาร) (สําหรับรุน MFC-1900, MFC-1901 และ MFC-1905) (ตอ)

ระดับ 2 ระดับ 3 คําอธิบาย 1 ตวัเลือก คําอธิบาย 2 หนา

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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1
2.Setup Send 
(ตัง้คาการสง)

1.Contrast 
(ความแตกตาง
ระหวางสวนท่ีมืด
และสวนท่ีสวาง)

เปลี่ยนความสวางหรอื
ความมืดของโทรสารท่ี
คุณสง

Auto (อัตโนมัติ)* Auto (อัตโนมัต)ิ 
จะใหผลลัพธท่ีดีท่ีสุด 
ซึง่จะเลือกความคมชัด
ท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรบั
เอกสารของคณุโดย
อัตโนมัติ

Light (สวาง) หากเอกสารของคณุ
จางเกินไป ใหเลอืก 
Light (สวาง) 

Dark (มืด) หากเอกสารของคณุ
เขมเกินไป ใหเลือก
 Dark (มืด)

2.Fax 
Resolution 
(ความละเอียดโทร
สาร)

ตั้งคาความละเอียดเริ่ม
ตนสําหรบัโทรสารสง
ออก

คุณภาพของโทรสารสง
ออกสามารถปรับปรงุได
โดยเปลี่ยนความ
ละเอียดของโทรสาร

Standard 
(มาตรฐาน)*

เหมาะสําหรบัเอกสาร
งานพิมพสวนใหญ

Fine (ละเอียด) เหมาะสําหรบังานพิมพ
ขนาดเล็กและใชเวลา
สงขอมูลชากวาความละ
เอียดมาตรฐานเลก็นอย

S.Fine 
(ละเอียดมาก)

เหมาะสําหรบังานพิมพ
ท่ีมีขนาดเลก็หรอืงาน
ศลิปะและใชเวลาสง
ขอมูลชากวาความ
ละเอียดแบบละเอียด

Photo (รปูถาย) ใชเม่ือเอกสารมีแสงเงา
แตกตางกันหรอืเปน
ภาพถาย 
ซึง่จะใชเวลาสงขอมูล
ชาท่ีสุด

3.Overseas 
Mode 
(โหมดตางประเทศ)

ถาคณุกําลงัประสบ
ปญหาขณะสงโทรสาร
ไปยงัตางประเทศเนื่อง
จากการเชื่อมตอไมด ี
การเปดการสงโทรสาร
ไปยงัตางประเทศอาจ
ชวยแกปญหาได

On (เปด) เปดคุณลกัษณะนี ้
หากคณุประสบปญหา
ในการสงโทรสารไป
ตางประเทศ 
คณุลักษณะนี้จะเปดไว
สําหรับการสงโทรสาร
ครั้งถัดไปเทานัน้

Off (ปด)* คงการตั้งคานี ้Off 
(ปด) 
เม่ือการเชื่อมตอเครอื
ขายเปนปกติ 
และคุณสามารถสงโทร
สารไปตางประเทศ
สําเร็จ

2.Fax (โทรสาร) (สําหรับรุน MFC-1900, MFC-1901 และ MFC-1905) (ตอ)

ระดับ 2 ระดบั 3 คําอธิบาย 1 ตัวเลือก คําอธิบาย 2 หนา

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู



บทท่ี 1

24

3.Anti-Junk 
Fax (การปองกัน
โทรสารขยะ)

1.Register 
(ลงทะเบียน)

หากคณุไมตองการรับ
โทรสาร/โทรศัพทจาก
หมายเลขเฉพาะ 
คณุสามารถลงทะเบียน
หมายเลขไดถึง 100 
หมายเลขในรายการ
การปองกันโทรสารขยะ

คณุจําเปนตองเปดใช
บรกิาร ID ผูโทรจาก
บรษัิทท่ีใหบริการ
ดานโทรศัพทในพ้ืนท่ี
ของคณุ
คณุไมสามารถเลือก
หมายเลขท่ีไมไดจัด
เก็บในหนวยความจํา 
ID ผูโทร

— เลือกหมายเลขท่ีคุณ
ตองการลงทะเบียนใน
รายการการปองกันโทร
สารขยะดวยการกด a
และ b กด OK (ตกลง) 
แลวกด 1

2.Delete (ลบ) — เลือกหมายเลขท่ีคุณ
ตองการลบออกจากราย
การการปองกันโทรสาร
ขยะดวยการกด aและ 
b กด OK (ตกลง) 
แลวกด 1

3.Print 
Report 
(รายงานการพิมพ)

— คุณสามารถพิมพราย
การหมายเลขโทรสาร/
โทรศพัทท่ีลงทะเบียน
ในรายการการปองกัน
โทรสารขยะได

4.Address 
Book (สมุดท่ีอยู)

1.Speed Dial 
(การตอเลขหมาย
ดวยปุมโทรดวน)

จัดเก็บหมายเลขปุม
โทรดวนสูงสุด 99 

หมายเลข กด  

(Address Book 
(สมุดที่อยู)) สองครัง้ 
แลวปอนหมายเลขปุม
โทรดวนสองหลกั

—

2.Fax (โทรสาร) (สําหรับรุน MFC-1900, MFC-1901 และ MFC-1905) (ตอ)

ระดับ 2 ระดับ 3 คําอธิบาย 1 ตวัเลือก คําอธิบาย 2 หนา

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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1
5.Report 
Setting 
(การตัง้คารายงาน)

1.Transmission 
(รายงานการตรวจ
สอบความถูกตอง
การสงสัญญาณ)

คุณสามารถใชรายงาน
การตรวจสอบความถูก
ตองการสงสัญญาณ
เปนหลักฐานท่ีคุณสง
โทรสาร 
รายการนีแ้สดงชื่อผูรบั
หรือหมายเลขโทรสาร 
เวลาและวันท่ีสง 
ระยะเวลาสง 
จํานวนหนาท่ีสง 
และระบุวาการสงสําเร็จ
หรือไม

On (เปด) พิมพรายงานทุกครั้ง
หลงัสงโทรสาร 

On+Image 
(เปด+ภาพ)

พิมพรายงานทุกครั้ง
หลงัสงโทรสาร 
สวนของหนาแรกของ
โทรสารจะปรากฏใน
รายงาน

Off (ปด)* พิมพรายงานหาก
โทรสารของคณุสงไม
สําเร็จเนือ่งจากเกิดขอ
ผิดพลาดเก่ียวกับการ
สงสัญญาณ

Off+Image 
(ปด+ภาพ)

พิมพรายงานหาก
โทรสารของคณุสงไม
สําเร็จเนือ่งจากเกิดขอ
ผิดพลาดเก่ียวกับการ
สงสัญญาณ 
สวนของหนาแรกของ
โทรสารจะปรากฏใน
รายงาน

2.Journal 
Period 
(รายงานบันทึก
โทรสาร)

ตั้งคาชวงเวลาสําหรับ
การพิมพบันทึกโทรสาร
โดยอัตโนมัติ

รายงานบันทึกโทรสาร
คอืรายการขอมูลเก่ียวกับ
โทรสารรับเขาและ
สงออก 
200 รายการลาสุด

Off (ปด) หากคณุตั้งคาชวงเวลา
สําหรับการพิมพไวท่ี 
ปด 
คณุยังสามารถพิมพราย
งานไดดวยตนเองจาก
เมนพิูมพรายงาน

Every 50 Faxes 
(ทุกๆ โทรสาร 50 
แผน)*

เครื่องจะพิมพรายงาน
บันทึกโทรสารเม่ือ
เครื่องจัดเก็บ 50 งาน

Every 6 Hours 
(ทุกๆ 6 ชั่วโมง)

Every 12 Hours 
(ทุกๆ 12 ชั่วโมง)

Every 24 Hours 
(ทุกๆ 24 ชั่วโมง)

Every 2 Days 
(ทุกๆ 2 วัน)

Every 7 Days 
(ทุกๆ 7 วัน)

เครื่องจะพิมพรายงาน
ในเวลาท่ีเลือก 
แลวลบงานท้ังหมดออก
จากหนวยความจํา

2.Fax (โทรสาร) (สําหรับรุน MFC-1900, MFC-1901 และ MFC-1905) (ตอ)

ระดับ 2 ระดบั 3 คําอธิบาย 1 ตัวเลือก คําอธิบาย 2 หนา

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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6.Remote Fax 
Opt 
(ตวัเลือกโทรสาร
ระยะไกล)

1.PC Fax 
Receive 
(รบัโทรสารดวย 
PC)

ตัง้คาเครือ่งใหสงโทร
สารไปยงั PC ของคุณ 
หากคณุเลือก On (เปด) 
คณุสามารถเปด
คณุลักษณะความ
ปลอดภัย Backup 
Print 
(สํารองการพิมพ)

On (เปด) 82

Off (ปด)*

2.Print 
Document 
(พิมพเอกสาร)

หากคณุเปดคุณลกัษณะ
การรับโทรสารดวย PC 
และเครือ่งของคณุจะ
จัดเก็บโทรสารท่ีไดรับ
ในหนวยความจํา 
คณุสามารถพิมพโทรสาร
จากหนวยความจําได

—

7.Remaining 
Jobs 
(งานท่ีเหลอื)

— คณุสามารถตรวจสอบ
วามีงานใดอยูในหนวย
ความจําและใหคุณยก
เลกิงานท่ีตัง้เวลาไว

[XXX] โปรดปฏิบัตติามคําแนะ
นําบนจอ LCD

75

0.Miscellaneous 
(เบด็เตล็ด)

1.Compatibility 
(ความสามารถใชงาน
ดวยกนัได)

ถาคณุประสบปญหาใน
การสงหรือรบัโทรสาร
เนือ่งจากมีสัญญาณ
รบกวนในสายโทรศพัท 
ใหปรบัการปรับสมดุล
สําหรับเครื่องท่ีเขากัน
ไดเพ่ือลดความเร็วของ
โมเดม็สําหรบัการทํางาน
ของโทรสาร

Normal (ธรรมดา)* ตั้งคาความเรว็ของ
โมเดม็ท่ี 14400 bps

Basic(for VoIP) 
(พ้ืนฐาน (สําหรบั 
VoIP))

ตัดความเร็วของโมเด็ม
ท่ี 9600 bps 
และปดโหมดการแกไข
ขอผิดพลาด (ECM) 
หากคณุประสบปญหา
สัญญาณรบกวนในสาย
โทรศพัทมาตรฐานของ
คุณเปนประจํา ลองใช
การตั้งคานี้

2.Caller ID 
(ID ผูโทร)

เปดใชงานฟงกชันรหัส
ผูโทรเขา 
และแสดงหรอืพิมพ 30 
รายการผูโทรเขา
ลาสุดท่ีจัดเก็บอยูใน
หนวยความจํา

Display # 
(แสดงรหัส)

ID ผูโทรรายการ
ลาสุดจะปรากฏ
ขึ้นบนหนาจอ

Print Report 
(พิมพรายงาน)

พิมพขอมูลการโทรสาม
สิบรายการลาสุดในราย
การ ID ผูโทร

2.Fax (โทรสาร) (สําหรับรุน MFC-1900, MFC-1901 และ MFC-1905) (ตอ)

ระดับ 2 ระดับ 3 คําอธิบาย 1 ตวัเลือก คําอธิบาย 2 หนา

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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1
2.Fax (โทรสาร) (สําหรับรุน MFC-1910W, MFC-1911NW และ MFC-1916NW)

ระดับ 2 ระดบั 3 คําอธิบาย 1 ตัวเลือก คําอธิบาย 2 หนา

1.Setup 
Receive 
(ตัง้คาการรับ)

(ในโหมดโทรสาร
เทานัน้)

1.Receive 
Mode (โหมดรับ)

เลือกโหมดการรับของ
ตัวเครื่องท่ีตรงตาม
ความตองการของ
คุณท่ีสุด

Fax Only 
(โทรสารเทานั้น)*

เครื่องของคุณจะรบัสาย
ทุกสายเปนโทรสารโดย
อัตโนมัติ Fax Only 
(โทรสารเทานัน้) 
จะแสดงบนหนาจอ
แสดงผลแบบ LCD 
เม่ือตัง้คานี้

76

Fax/Tel 
(โทรสาร/โทรศัพท)

เครื่องของคุณจะควบ
คมุสายโทรศพัทและรับ
สายทุกสายโดยอัตโน-
มัต ิหากสายไมใชสาย
โทรสาร โทรศัพทจะสง
เสียงเรยีกเพ่ือใหคุณรบั
สาย Fax/Tel 
(โทรสาร/โทรศพัท) 
จะแสดงบนหนาจอ
แสดงผลแบบ LCD 
เม่ือตัง้คานี้

External TAD 
(TAD ภายนอก)

(ยกเวน 
MFC-1916NW)

อุปกรณตอบรบัโทรศัพท
ภายนอก (TAD) จะรบั
ทุกสายเรียกเขาโดย
อัตโนมัติ 
ขอความเสียงจะถดูจัด
เก็บใน TAD ภายนอก 
ขอความแฟกซจะถกู
พิมพโดยอัตโนมัติ 
External TAD 
(TAD ภายนอก) 
จะแสดงบนหนาจอ
แสดงผลแบบ LCD 
เม่ือตัง้คานี้

Manual 
(ดําเนินการเอง)

คณุจะควบคุมสายโทร-
ศพัทและจะตองตอบ
รบัสายโทรเขาทุกสาย
ดวยตนเอง Manual 
(ดําเนนิการเอง) จะ
แสดงบนหนาจอ
แสดงผลแบบ LCD 
เม่ือตัง้คานี้

2.Ring Delay 
(หนวงเวลาเสียง
เรยีก)

การตัง้คาการชะลอ
เสียงเรียกเขา 
จะกําหนดจํานวนครั้งท่ี
เครื่องสงเสียงเรียกกอน
รับสายในโหมดโทรสาร
เทานั้น และ 
โทรสาร/โทรศพัท

(00 - 10)

02*

ถาคุณใชโทรศัพทภาย
นอกหรือโทรศัพทท่ีตอ
แยกออกมาจากตวั
เครื่องตอกับสาย
โทรศพัทเดยีวกันกับ
เครื่อง 
เลอืกจํานวนเสียงเรยีก
เขาสูงสุด

77

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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1.Setup 
Receive 
(ตัง้คาการรบั)

(ในโหมดโทรสาร
เทานัน้)

(ตอ)

3.F/T Ring 
Time 
(ระยะเวลาในการ
ดังของเสียงกริง่
เรียกเขา F/T)

ตัง้คาระยะเวลาของ
เสียงเรยีกท่ีดงัตดิกัน
แบบสองครัง้ในโหมด
โทรสาร/โทรศัพท

20 Secs (วินาที)

30 Secs (วินาที)*

40 Secs (วินาที)

70 Secs (วินาที)

ถาสายเปนโทรสาร 
เครือ่งของคณุจะรับสาย 
แตถาสายเปนการโทร
ดวยเสียง เครือ่งจะสง
เสียงกริง่เรียกเขา F/T 
(เสียงเรยีกท่ีดังติดกัน
แบบสองครัง้) 
เม่ือคณุไดตัง้คาในการ
ตั้งคาระยะเวลาในการ
ดังของเสียงกริ่งเรียก
เขา F/T 
ถาคุณไดยินเสียงกริง่
เรียกเขา F/T 
หมายความวาคุณมี
เสียงเรยีกจากผูโทรเขา
ในสาย

77

4.Fax Detect 
(ตรวจจับโทรสาร)

รบัขอความโทรสารโดย
ไมตองกด Start (เร่ิม) 
เม่ือการตรวจจับโทรสาร
เปน On (เปด) 
คณุสามารถรับขอความ
โทรสารไดโดยไมตอง
กด Start (เร่ิม)

On (เปด)* เครือ่งสามารถรบั
โทรสารโดยอัตโนมัต ิ
แมวาคณุจะรับสาย

77

Semi 
(ตั้งคาแบบกลาง) 
(MFC-1916NW) 

เครือ่งจะรบัสายการติด
ตอดวยโทรสารโดย
อัตโนมัติเทานัน้ 
หากคณุรับสายดวย
หูฟงของเครื่อง

Off (ปด) หากคณุอยูท่ีเครือ่งและ
รับสายการตดิตอดวย
โทรสารกอนโดยยกหูฟง
ของเครือ่งโทรศพัท
ภายนอก (สําหรบัรุน 
MFC-1910W, 
MFC-1911NW และ 
MFC-1916NW) 
หรือของเครื่อง 
(สําหรับรุน 
MFC-1916NW) กด 
Start (เร่ิม) 
จากนั้นกด 2

5.Auto 
Reduction 
(การลดโดยอัตโน
มัต)ิ

เครื่องจะคํานวณอัตรา
สวนการยอขนาดโดย
ใชขนาดกระดาษของ
โทรสารและการตั้งคา
ขนาดกระดาษของคณุ 
(Menu (เมนู), 1, 3, 
2)

On (เปด)* หากคณุเลือก On (เปด) 
เครือ่งจะยอขนาด
โทรสารรบัเขาแตละหนา
ใหพอดกัีบหนึ่งหนากระ
ดาษขนาด A4, Letter, 
Legal หรอื Folio

Off (ปด)

2.Fax (โทรสาร) (สําหรับรุน MFC-1910W, MFC-1911NW และ MFC-1916NW) (ตอ)

ระดับ 2 ระดับ 3 คําอธิบาย 1 ตวัเลือก คําอธิบาย 2 หนา

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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1
1.Setup 
Receive 
(ตัง้คาการรับ)

(ในโหมดโทรสาร
เทานัน้)

(ตอ)

6.Memory 
Receive 
(การรบัในหนวย
ความจํา)

จัดเก็บโทรสารรบัเขาไว
ในหนวยความจําเม่ือ
กระดาษหมด

เครื่องจะรับโทรสาร
ปจจุบันตอโดยโทรสารท่ี
เหลืออยูจะถูกจัดเก็บใน
หนวยความจํา 
ถามีหนวยความจําเพียง
พอ

On (เปด)* นอกจากนี้ 
โทรสารรบัเขาตอไปตอ
จากนีจ้ะจัดเก็บในหนวย
ความจําจนกวาหนวย
ความจําจะเตม็ 
เม่ือหนวยความจําเต็ม 
เครื่องจะหยุดรับสาย
โดยอัตโนมัต ิ
ถาตองการพิมพ
โทรสาร ใหใสกระดาษ
ใหมในถาด 
แลวกด Start (เร่ิม)

Off (ปด) โทรสารรบัเขาตอไปตอ
จากนีจ้ะไมจัดเก็บใน
หนวยความจํา 
เครื่องจะหยุดรับสาย
โดยอัตโนมัตจินกวาจะ
ใสกระดาษใหมในถาด
ใสกระดาษ 
เม่ือตองการพิมพ
โทรสารท่ีคุณไดรับลา
สุดใหใสกระดาษใหมใน
ถาด และกด Start 
(เร่ิม)

7.Print 
Density 
(ความเขมการพิมพ)

คุณสามารถทําการปรบั
คาความเขมในการพิมพ
เพ่ือปรับหนาท่ีพิมพให
มืดลงหรอืสวางขึ้น

-nnnno+

-nnnon+

-nnonn+*

-nonnn+

-onnnn+

กด c เพ่ือปรับใหมืดลง 
ใหกด d 
เพ่ือปรบัใหสวางขึ้น

2.Setup Send 
(ตัง้คาการสง)

1.Contrast 
(ความแตกตาง
ระหวางสวนท่ีมืด
และสวนท่ีสวาง)

เปลี่ยนความสวางหรอื
ความมืดของโทรสารท่ี
คุณสง

Auto (อัตโนมัติ)* Auto (อัตโนมัต)ิ 
จะใหผลลัพธท่ีดีท่ีสุด 
ซึง่จะเลือกความคมชัด
ท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรบั
เอกสารของคณุโดย
อัตโนมัติ

Light (สวาง) หากเอกสารของคณุ
จางเกินไป ใหเลอืก 
Light (สวาง) 

Dark (มืด) หากเอกสารของคณุ
เขมเกินไป ใหเลือก 
Dark (มืด)

2.Fax (โทรสาร) (สําหรับรุน MFC-1910W, MFC-1911NW และ MFC-1916NW) (ตอ)

ระดับ 2 ระดบั 3 คําอธิบาย 1 ตัวเลือก คําอธิบาย 2 หนา

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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2.Setup Send 
(ตัง้คาการสง)

(ตอ)

2.Fax 
Resolution 
(ความละเอียดโทร
สาร)

ตัง้คาความละเอียดเริ่ม
ตนสําหรับโทรสารสง
ออก

คณุภาพของโทรสารสง
ออกสามารถปรับปรงุได
โดยเปลี่ยนความ
ละเอียดของโทรสาร

Standard 
(มาตรฐาน)*

เหมาะสําหรับเอกสาร
งานพิมพสวนใหญ

Fine (ละเอียด) เหมาะสําหรับงานพิมพ
ขนาดเลก็และใชเวลาสง
ขอมูลชากวาความละ-
เอียดมาตรฐานเลก็นอย

S.Fine 
(ละเอียดมาก)

เหมาะสําหรับงานพิมพ
ท่ีมีขนาดเลก็หรืองาน
ศิลปะและใชเวลาสง
ขอมูลชากวาความ
ละเอียดแบบละเอียด

Photo (รปูถาย) ใชเม่ือเอกสารมีแสงเงา
แตกตางกันหรอืเปน
ภาพถาย 
ซึ่งจะใชเวลาสงขอมูล
ชาท่ีสุด

3.Overseas 
Mode 
(โหมดตางประเทศ)

ถาคณุกําลังประสบ
ปญหาขณะสงโทรสาร
ไปยังตางประเทศเนือ่ง
จากการเชื่อมตอไมดี 
การเปดการสงโทรสาร
ไปยังตางประเทศอาจ
ชวยแกปญหาได

On (เปด) เปดคณุลกัษณะนี้ 
หากคณุประสบปญหา
ในการสงโทรสารไป
ตางประเทศ 
คุณลักษณะนีจ้ะเปดไว
สําหรบัการสงโทรสาร
ครั้งถัดไปเทานั้น

Off (ปด)* คงการตั้งคานี้ Off 
(ปด) 
เม่ือการเชื่อมตอเครอื
ขายเปนปกติ 
และคุณสามารถสงโทร
สารไปตางประเทศ
สําเรจ็

4.Auto Redial 
(โทรซ้ําอัตโนมัติ)

กําหนดใหเครือ่งของ
คณุหมุนทวนหมายเลข
เครื่องโทรสารลาสุดซ้ํา
หลงัจากผานไปหานาที
หากโทรสารสงไมผาน
เนือ่งจากสายไมวาง

On (เปด)*

Off (ปด)

2.Fax (โทรสาร) (สําหรับรุน MFC-1910W, MFC-1911NW และ MFC-1916NW) (ตอ)

ระดับ 2 ระดับ 3 คําอธิบาย 1 ตวัเลือก คําอธิบาย 2 หนา

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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1
3.Anti-Junk 
Fax (การปองกัน
โทรสารขยะ)

1.Register 
(ลงทะเบียน) 

หากคุณไมตองการรับ
โทรสาร/โทรศพัทจาก
หมายเลขเฉพาะ 
คุณสามารถลงทะเบียน
หมายเลขไดถึง 100 
หมายเลขในรายการ
การปองกันโทรสารขยะ 

คุณจําเปนตองเปดใช
บริการ ID ผูโทรจาก
บริษัทท่ีใหบริการ
ดานโทรศัพทในพ้ืนท่ี
ของคณุ 
คุณไมสามารถเลอืก
หมายเลขท่ีไมไดจัด
เก็บในหนวยความจํา 
ID ผูโทร

— เลอืกหมายเลขท่ีคณุ
ตองการลงทะเบียนใน
รายการการปองกันโทร
สารขยะดวยการกด a 
และ b กด OK (ตกลง) 
แลวกด 1 

2.Delete (ลบ) — เลอืกหมายเลขท่ีคณุ
ตองการลบออกจากราย
การการปองกันโทรสาร
ขยะดวยการกด a และ 
b กด OK (ตกลง) 
แลวกด 1

3.Print 
Report 
(พิมพรายงาน)

— คณุสามารถพิมพราย
การหมายเลขโทรสาร/
โทรศพัทท่ีลงทะเบียน
ในรายการการปองกัน
โทรสารขยะได

4.Address 
Book (สมุดท่ีอยู)

1.Speed Dial 
(การตอเลขหมาย
ดวยปุมโทรดวน)

จัดเก็บหมายเลขปุม
โทรดวนสูงสุด 99 

หมายเลข กด  

(Address Book 
(สมุดที่อยู)) สองครั้ง 
แลวปอนหมายเลขปุม
โทรดวนสองหลัก

—

5.Report 
Setting 
(การตัง้คารายงาน)

1.Transmission 
(รายงานการตรวจ
สอบความถูกตอง
การสงสัญญาณ)

คุณสามารถใชรายงาน
การตรวจสอบความถูก
ตองการสงสัญญาณเปน
หลกัฐานท่ีคณุสงโทรสาร 
รายการนีแ้สดงชื่อผูรบั
หรือหมายเลขโทรสาร 
เวลาและวันท่ีสง 
ระยะเวลาสง 
จํานวนหนาท่ีสง 
และระบุวาการสงสําเร็จ
หรือไม

On (เปด) พิมพรายงานทุกครั้ง
หลงัสงโทรสาร 

On+Image 
(เปด+ภาพ)

พิมพรายงานทุกครั้ง
หลงัสงโทรสาร 
สวนของหนาแรกของ
โทรสารจะปรากฏใน
รายงาน

Off (ปด)* พิมพรายงานหาก
โทรสารของคณุสงไม
สําเร็จเนือ่งจากเกิดขอ
ผิดพลาดเก่ียวกับการ
สงสัญญาณ

Off+Image 
(ปด+ภาพ)

พิมพรายงานหาก
โทรสารของคณุสงไม
สําเร็จเนือ่งจากเกิดขอ
ผิดพลาดเก่ียวกับการ
สงสัญญาณ 
สวนของหนาแรกของ
โทรสารจะปรากฏใน
รายงาน

No Report 
(ไมพิมพรายงาน)

2.Fax (โทรสาร) (สําหรับรุน MFC-1910W, MFC-1911NW และ MFC-1916NW) (ตอ)

ระดับ 2 ระดบั 3 คําอธิบาย 1 ตัวเลือก คําอธิบาย 2 หนา

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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5.Report 
Setting 
(การตั้งคารายงาน)

(ตอ)

2.Journal 
Period 
(รายงานบันทึก
โทรสาร)

ตัง้คาชวงเวลาสําหรบั
การพิมพบันทึกโทรสาร
โดยอัตโนมัติ

รายงานบันทึกโทรสาร
คอืรายการขอมูลเก่ียวกับ
โทรสารรบัเขาและ
สงออก 
200 รายการลาสุด

Off (ปด) หากคณุตั้งคาชวงเวลา
สําหรบัการพิมพไวท่ี 
ปด 
คุณยังสามารถพิมพราย
งานไดดวยตนเองจาก
เมนูพิมพรายงาน

Every 50 Faxes 
(ทุกๆ โทรสาร 50 
แผน)*

เครือ่งจะพิมพรายงาน
บันทึกโทรสารเม่ือ
เครือ่งจัดเก็บ 50 งาน

Every 6 Hours 
(ทุกๆ 6 ชั่วโมง)

Every 12 Hours 
(ทุกๆ 12 ชั่วโมง)

Every 24 Hours 
(ทุกๆ 24 ชั่วโมง)

Every 2 Days 
(ทุกๆ 2 วัน)

Every 7 Days 
(ทุกๆ 7 วัน)

เครือ่งจะพิมพรายงาน
ในเวลาท่ีเลอืก 
แลวลบงานท้ังหมดออก
จากหนวยความจํา

6.Remote Fax 
Opt 
(ตวัเลือกโทรสาร
ระยะไกล)

1.PC Fax 
Receive 
(รบัโทรสารดวย 
PC)

ตัง้คาเครือ่งใหสงโทร
สารไปยงั PC ของคุณ 
หากคณุเลือก On (เปด) 
คณุสามารถเปด
คณุลักษณะความ
ปลอดภัย Backup 
Print 
(สํารองการพิมพ)

On (เปด) 82

Off (ปด)*

2.Print 
Document 
(พิมพเอกสาร)

หากคุณเปดคณุลกัษณะ
การรับโทรสารดวย PC 
และเครือ่งของคณุจะ
จัดเก็บโทรสารท่ีไดรับ
ในหนวยความจํา 
คณุสามารถพิมพโทรสาร
จากหนวยความจําได

—

7.Remaining 
Jobs 
(งานท่ีเหลอื)

— คณุสามารถตรวจสอบ
วามีงานใดอยูในหนวย
ความจําและใหคุณยก
เลกิงานท่ีตัง้เวลาไว

[XXX] โปรดปฏิบัตติามคําแนะ
นําบนจอ LCD

75

0.Miscellaneous 
(เบด็เตล็ด)

1.Compatibility 
(ความสามารถใชงาน
ดวยกนัได)

ถาคณุประสบปญหาใน
การสงหรือรบัโทรสาร
เนือ่งจากมีสัญญาณ
รบกวนในสายโทรศพัท 
ใหปรบัการปรับสมดุล
สําหรับเครื่องท่ีเขากัน
ไดเพ่ือลดความเร็วของ
โมเดม็สําหรบัการทํางาน
ของโทรสาร

Normal (ธรรมดา)* ตั้งคาความเรว็ของ
โมเดม็ท่ี 14400 bps

Basic(for VoIP) 
(พ้ืนฐาน (สําหรบั 
VoIP))

ตัดความเร็วของโมเด็ม
ท่ี 9600 bps 
และปดโหมดการแกไข
ขอผิดพลาด (ECM) 
หากคณุประสบปญหา
สัญญาณรบกวนในสาย
โทรศพัทมาตรฐานของ
คุณเปนประจํา ลองใช
การตั้งคานี้

2.Fax (โทรสาร) (สําหรับรุน MFC-1910W, MFC-1911NW และ MFC-1916NW) (ตอ)

ระดับ 2 ระดับ 3 คําอธิบาย 1 ตวัเลือก คําอธิบาย 2 หนา

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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1
0.Miscellaneous 
(เบ็ดเตลด็)

(ตอ)

2.Caller ID 
(ID ผูโทร)

เปดใชงานฟงกชันรหัส
ผูโทรเขา 
และแสดงหรือพิมพ 30 
รายการผูโทรเขา
ลาสุดท่ีจัดเก็บอยูใน
หนวยความจํา

Display # 
(แสดงรหัส)

ID ผูโทรรายการ
ลาสุดจะปรากฏ
ขึน้บนหนาจอ

Print Report 
(พิมพรายงาน)

พิมพขอมูลการโทรสาม
สิบรายการลาสุดในราย
การ ID ผูโทร

2.Fax (โทรสาร) (สําหรับรุน MFC-1910W, MFC-1911NW และ MFC-1916NW) (ตอ)

ระดับ 2 ระดบั 3 คําอธิบาย 1 ตัวเลือก คําอธิบาย 2 หนา

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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3.สําเนา 1

3.Copy (สําเนา)

ระดับ 2 ระดับ 3 คําอธิบาย 1 ตวัเลือก คําอธิบาย 2 หนา

1.Quality 
(คณุภาพ)

— คณุสามารถเลือกความ
ละเอียดสําเนาสําหรับ
ประเภทเอกสารของคุณ

Auto (อัตโนมัติ)* Auto (อัตโนมัติ)  
เปนโหมดท่ีแนะนํา
สําหรบัการพิมพปกต ิ
เหมาะสําหรับเอกสารท่ี
มีท้ังขอความและ
ภาพถาย

Text (ตัวอักษร) เหมาะสําหรับเอกสารท่ี
มีขอความเปนสวนใหญ

Photo (รปูถาย) ปรับคุณภาพสําเนา
สําหรบัภาพถายใหดีขึน้

Receipt 
(ใบเสร็จรับเงิน)

เหมาะสําหรับการทํา
สําเนาใบเสรจ็รับเงิน

2.Brightness 
(ความสวาง)

— ปรบัความสวางของ
สําเนา

-nnnno+

-nnnon+

-nnonn+*

-nonnn+

-onnnn+

กด c 
เพ่ือเพ่ิมความสวางหรอื
กด d เพ่ือลดความสวาง

3.Contrast 
(ความแตกตาง
ระหวางสวนท่ีมืด
และสวนท่ีสวาง)

— ปรบัความคมชัดเพ่ือ
ชวยใหภาพคมชัดและ
สดใสยิ่งขึน้

-nnnno+

-nnnon+

-nnonn+*

-nonnn+

-onnnn+

กด c 
เพ่ือเพ่ิมความคมชัด
หรือกด d 
เพ่ือลดความคมชัด

4.ID Copy 
(ทําสําเนาบัตร
ประจําตัว)

1.Quality 
(คณุภาพ)

คณุสามารถเปลี่ยน
แปลงการตั้งคาเริม่ตน
สําหรับการทําสําเนา
บัตรประจําตวัได

Auto (อัตโนมัติ)* Auto (อัตโนมัติ) 
เปนโหมดมาตรฐานสํา
หรับการพิมพปกติ 
หากคณุตองการใหงาน
พิมพชัดเจนขึน้ 
ใหเลือก Lighter 
(สวางขึน้)

Lighter (สวางขึน้)

2.Brightness 
(ความสวาง)

-nnnno+

-nnnon+*

-nnonn+

-nonnn+

-onnnn+

กด c 
เพ่ือเพ่ิมความสวางหรอื
กด d เพ่ือลดความสวาง

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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1

4.เครือ่งพิมพ 1

4.ID Copy 
(ทําสําเนาบัตร
ประจําตัว)

(ตอ)

3.Contrast 
(ความแตกตาง
ระหวางสวนท่ีมืด
และสวนท่ีสวาง)

-nnnno+

-nnnon+

-nnonn+*

-nonnn+

-onnnn+

กด c 
เพ่ือเพ่ิมความคมชัด
หรอืกด d 
เพ่ือลดความคมชัด

4.2in1/1in1 
(2ใน1/1ใน1)

2in1 (2ใน1)* ใหคณุสามารถใชปุม
 2 in 1 (ID) Copy 
(การทําสําเนาบัตรปร
ะจําตัว 2 ใน 1 หนา) 
สําหรับการทําสําเนา
สองดาน

90

1in1 (1ใน1) ใหคณุสามารถใชปุม 
2 in 1 (ID) Copy 
(การทําสําเนาบัตรปร
ะจําตัว 2 ใน 1 หนา)  
สําหรับการทําสําเนา
หนึง่ดาน

91

4.Printer (เคร่ืองพิมพ)

ระดับ 2 ระดบั 3 คําอธิบาย 1 ตัวเลือก คําอธิบาย 2 หนา

1.Print 
Options 
(ตวัเลือกการพิมพ) 

1.Test Print 
(การทดลองพิมพ) 

พิมพหนากระดาษ
สําหรบัการทดสอบ

—

2.Auto 
Continue 
(ดําเนินการตอ
อัตโนมัติ) 

— หากเปดใชการตั้งคานี ้
เครื่องพิมพจะลางขอ
ผิดพลาดขนาดกระดาษ
โดยอัตโนมัติ 
และจะใชกระดาษท่ีใส
อยูในถาดใสกระดาษ

On (เปด)*

Off (ปด) Size mismatch 
(ขนาดไมตรงกัน)  
จะปรากฏบนจอ LCD 
และจะไมมีการพิมพใดๆ

3.Reset 
Printer 
(รเีซ็ตเครื่องพิมพ)

— เรยีกคืนการตั้งคาเครื่อง
พิมพไปท่ีการตั้งคาเริม่
ตนจากโรงงาน

1.Reset 
(ตั้งคาใหม)

2.Exit (ออก)

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู

3.Copy (สําเนา) (ตอ)

ระดับ 2 ระดบั 3 คําอธิบาย 1 ตัวเลือก คําอธิบาย 2 หนา

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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5.พมิพรายงาน 1

5.Print Reports (พิมพรายงาน) (สําหรับรุน MFC-1900, MFC-1901 และ 
MFC-1905)

ระดับ 2 ระดับ 3 คําอธิบาย 1 ตวัเลือก คําอธิบาย 2 หนา

1.XMIT Verify 
(ตรวจสอบ XMIT)

1.View on LCD 
(ดใูน LCD)

คณุสามารถใชรายงาน
การตรวจสอบความถูก
ตองการสงสัญญาณเปน
หลกัฐานท่ีคุณสง
โทรสาร 
รายงานนีแ้สดงชื่อผูรบั
หรอืหมายเลขโทรสาร 
เวลาและวันท่ีสง 
ระยะเวลาสง 
จํานวนหนาท่ีสง 
และระบุวาการสงสําเร็จ
หรอืไม

— คุณสามารถดูรายงาน
การตรวจสอบความถูก
ตองการสงสัญญาณ
ของโทรสารสงออก 
200 รายการลาสุด

2.Print 
Report 
(พิมพรายงาน)

— พิมพรายงานลาสุด

2.Address 
Book (สมุดท่ีอยู)

1.Numeric 
(ตวัเลข)

แสดงรายชื่อและหมาย
เลขท่ีจัดเก็บในหนวย
ความจําหมายเลขปุม
โทรดวน

— พิมพตามลําดับตวัเลข

2.Alphabetic 
(ตวัอักษร)

— พิมพตามลําดบัตวัอักษร

3.Fax Journal 
(บันทึกโทรสาร)

— พิมพรายการขอมูลเก่ียว
กับโทรสารรับเขาและ
สงออก 200 งานลาสุด

(TX: สง)
(RX: รับ)

—

4.User 
Settings 
(การตั้งคาผูใช)

— แสดงรายการการตัง้คา
ของคณุ

—

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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1
5.Print Reports (พิมพรายงาน) (สําหรับรุน MFC-1910W, MFC-1911NW และ 
MFC-1916NW)

ระดับ 2 ระดบั 3 คําอธิบาย 1 ตัวเลือก คําอธิบาย 2 หนา

1.XMIT Verify 
(ตรวจสอบ XMIT)

1.View on LCD 
(ดูใน LCD)

คุณสามารถใชรายงาน
การตรวจสอบความถูก
ตองการสงสัญญาณเปน
หลักฐานท่ีคณุสง
โทรสาร 
รายงานนี้แสดงชื่อผูรบั
หรือหมายเลขโทรสาร 
เวลาและวันท่ีสง 
ระยะเวลาสง 
จํานวนหนาท่ีสง 
และระบุวาการสงสําเร็จ
หรือไม

— คณุสามารถดูรายงาน
การตรวจสอบความถูก
ตองการสงสัญญาณ
ของโทรสารสงออก 
200 รายการลาสุด

2.Print 
Report 
(พิมพรายงาน)

— พิมพรายงานลาสุด

2.Address 
Book (สมุดท่ีอยู)

1.Numeric 
(ตัวเลข)

แสดงรายชื่อและหมาย
เลขท่ีจัดเก็บในหนวย
ความจําหมายเลขปุม
โทรดวน

— พิมพตามลําดบัตัวเลข

2.Alphabetic 
(ตัวอักษร)

— พิมพตามลําดบัตัวอักษร

3.Fax Journal 
(บันทึกโทรสาร)

— พิมพรายการขอมูลเก่ียว
กับโทรสารรับเขาและ
สงออก 200 งานลาสุด

(TX: สง)
(RX: รบั)

—

4.Print 
Settings 
(การตัง้คาการพิมพ)

— พิมพรายการการตั้งคา
การพิมพของคุณ

—

5.User 
Settings 
(การตัง้คาผูใช)

— แสดงรายการการตั้งคา
ของคณุ

—

6.Network 
Config 
(การกําหนดคา
เครือขาย)

— พิมพรายการการตั้งคา
เครือขายของคุณ

7.WLAN Report 
(รายงาน WLAN)

— พิมพผลการวิเคราะห
การเชื่อมตอ LAN 
แบบไรสาย

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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6.เครือขาย (สําหรบัรุน MFC-1910W, MFC-1911NW และ 
MFC-1916NW) 1

6.Network (เครือขาย) (MFC-1910W)

ระดับ 2 ระดับ 3 คําอธิบาย 1 ระดบั 4 คําอธิบาย 2 หนา

1.WLAN 1.TCP/IP — 1.Boot Method 
(วิธีการบูต)

Auto (อัตโนมัติ)*

Static (คงท่ี)

RARP

BOOTP

DHCP

เลือกวิธีการบูตเครือ่งท่ี
ตรงตามความตองการ
ของคุณท่ีสุด

2.IP Address ปอนเลขท่ีอยูไอพี

3.Subnet Mask 
(ซับเนต็มาสก)

ปอน Subnet mask

4.Gateway 
(เกตเวย)

ปอนท่ีอยูเกตเวย

5.Node Name 
(ชื่อโหนด)

ใสชื่อ Node (สูงสุด 32 
ตัวอักษร)

6.WINS Config 
(การตัง้คา WINS)

Auto (อัตโนมัติ)*

Static (คงท่ี)

เลือกโหมดการกําหนด
คา WINS

7.WINS Server 
(เซิรฟเวอร WINS)

ระบุเลขท่ีอยูไอพีของ
เซิรฟเวอร WINS 
หลักหรือเซริฟเวอร 
WINS รอง

Primary (หลกั)

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

Secondary (รอง)

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

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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1
1.WLAN

(ตอ)

1.TCP/IP

(ตอ)

— 8.DNS Server 
(เซิรฟเวอร DNS)

ระบุเลขท่ีอยูไอพีของ
เซริฟเวอร DNS 
หลกัหรือเซิรฟเวอร 
DNS รอง

Primary (หลกั)

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

Secondary (รอง)

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

9.APIPA On (เปด)*

Off (ปด)

จัดสรรเลขท่ีอยูไอพี
จากชวงลิงกโลคอล
โดยอัตโนมัติ

0.IPv6 On (เปด)

Off (ปด)*

เปดการใชงานหรอืปด
การใชงานโพรโทคอล 
IPv6 
ถาคุณตองการใช
โพรโทคอล IPv6 ไปท่ี 
http://support.brother.
com 
เพ่ือดขูอมูลเพ่ิมเตมิ

2.WLAN 
Assistant 
(ตัวชวย WLAN)

(สําหรบั Windows® 
เทานัน้)

กําหนดคาการตัง้คา
เครือขายแบบไรสายของ
คุณโดยใชซดีีรอมของ
บราเดอร

—

3.Setup 
Wizard 
(ตัวชวยการตั้งคา)

โปรแกรมชวยติดตั้งจะ
ชวยแนะนําคณุในการ
กําหนดคาเครอืขาย
ไรสาย

—

4.WPS/AOSS คุณสามารถกําหนดคา
เครือขายแบบไรสาย
ไดงายดายโดยใชปุม
กดเพียงปุมเดยีว

—

5.WPS w/ PIN 
Code (WPS 
w/รหัส PIN)

คุณสามารถกําหนดคา
เครือขายแบบไรสาย
ไดงายดายโดยใช 
WPS ท่ีมีรหัส PIN

—

6.Network (เครือขาย) (MFC-1910W) (ตอ)

ระดับ 2 ระดบั 3 คําอธิบาย 1 ระดับ 4 คําอธิบาย 2 หนา

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู

http://support.brother.com
http://support.brother.com
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1.WLAN

(ตอ)

6.WLAN Status 
(สถานะ WLAN)

— 1.Status (สถานะ) คุณสามารถดูคา
สถานะเครอืขายแบบ
ไรสายปจจุบัน

2.Signal 
(สัญญาณ)

คุณสามารถดูความแรง
สัญญาณเครือขายแบบ
ไรสายปจจุบัน

3.SSID คุณสามารถดู SSID 
ปจจุบัน

4.Comm. Mode 
(โหมด ส่ือสาร)

คุณสามารถดูโหมดการ
ส่ือสารปจจุบัน

7.MAC Address 
(MAC แอดเดรส)

แสดง MAC 
แอดเดรสของเครือ่งพิมพ

8.Set to 
Default 
(ต้ังคาเปนคาเริ่มตน)

เรยีกคนืการตัง้คาเครอื
ขายแบบไรสายเปนคา
เริม่ตนจากโรงงาน

1.Reset 
(ตั้งคาใหม)

2.Exit (ออก)

9.WLAN Enable 
(เปดใชงาน 
WLAN)

เปดการใชงานหรอืปด
การใชงาน LAN 
ไรสายดวยตนเอง

On (เปด)

Off (ปด)*

2.Network 
Reset 
(รเีซ็ตเครอืขาย)

— เรยีกคนืการตัง้คาเครอื
ขายท้ังหมดกลับเปนคา
เริม่ตนจากโรงงาน

1.Reset 
(ตั้งคาใหม)

2.Exit (ออก)

6.Network (เครือขาย) (MFC-1910W) (ตอ)

ระดับ 2 ระดับ 3 คําอธิบาย 1 ระดบั 4 คําอธิบาย 2 หนา

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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1
6.Network (เครือขาย) (MFC-1911NW และ MFC-1916NW)

ระดับ 2 ระดบั 3 คําอธิบาย 1 ระดับ 4 คําอธิบาย 2 หนา

1.Wired LAN 
(LAN ใชสาย)

1.TCP/IP — 1.Boot Method 
(วิธีการบูต)

Auto (อัตโนมัต)ิ*

Static (คงท่ี)

RARP

BOOTP

DHCP

เลอืกวิธีการบูตเครือ่งท่ี
ตรงตามความตองการ
ของคุณท่ีสุด

2.IP Address ปอนเลขท่ีอยูไอพี

3.Subnet Mask 
(ซับเนต็มาสก)

ปอน Subnet mask

4.Gateway 
(เกตเวย)

ปอนท่ีอยูเกตเวย

5.Node Name 
(ชื่อโหนด)

ใสชื่อ Node (สูงสุด 32 
ตวัอักษร)

6.WINS Config 
(การตั้งคา WINS)

Auto (อัตโนมัต)ิ*

Static (คงท่ี)

เลอืกโหมดการกําหนด
คา WINS

7.WINS Server 
(เซิรฟเวอร WINS)

ระบุเลขท่ีอยูไอพีของ
เซริฟเวอร WINS 
หลกัหรือเซิรฟเวอร 
WINS รอง

Primary (หลกั)

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

Secondary (รอง)

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

8.DNS Server 
(เซิรฟเวอร DNS)

ระบุเลขท่ีอยูไอพีของ
เซริฟเวอร DNS 
หลกัหรือเซิรฟเวอร 
DNS รอง

Primary (หลกั)

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

Secondary (รอง)

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

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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1.Wired LAN 
(LAN ใชสาย)

(ตอ)

1.TCP/IP

(ตอ)

9.APIPA On (เปด)*

Off (ปด)

จัดสรรเลขท่ีอยูไอพี
จากชวงลงิกโลคอล
โดยอัตโนมัติ

0.IPv6 On (เปด)

Off (ปด)*

เปดการใชงานหรือปด
การใชงานโพรโทคอล 
IPv6 
ถาคุณตองการใช
โพรโทคอล IPv6 ไปท่ี 
http://support.brother.
com 
เพ่ือดูขอมูลเพ่ิมเตมิ

2.Ethernet — — Auto(อัตโนมัติ)*

100B-FD

100B-HD

10B-FD

10B-HD

เลือกโหมดเชื่อมตอ 
Ethernet

3.Wired 
Status 
(สถานะระบบแบบ
ใชสาย)

— — Active (ทํางาน) 
100B-FD

Active (ทํางาน) 
100B-HD

Active (ทํางาน) 
10B-FD

Active (ทํางาน) 
10B-HD

Inactive 
(ไมใชงาน)

Wired OFF 
(ปดการใชสาย)

คณุสามารถดสูถานะ
เครอืขายแบบใชสาย
ปจจุบัน

4.MAC Address 
(MAC แอดเดรส)

แสดง MAC 
แอดเดรสของเครือ่งพิมพ

—

5.Set to 
Default 
(ตัง้คาเปน 
คาเริ่มตน)

เรยีกคนืการตัง้คาเครอื
ขายแบบใชสายเปนคา
เริม่ตนจากโรงงาน

— 1.Reset (ตั้งคาใหม)

2.Exit (ออก)

6.Network (เครือขาย) (MFC-1911NW และ MFC-1916NW) (ตอ)

ระดับ 2 ระดับ 3 คําอธิบาย 1 ระดบั 4 คําอธิบาย 2 หนา

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู

http://support.brother.com
http://support.brother.com
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1
1.Wired LAN 
(LAN ใชสาย)

(ตอ)

6.Wired 
Enable 
(เปดใชงานแบบ
มีสาย)

— — On (เปด)*

Off (ปด)

เปดการใชงานหรอืปด
การใชงานเครอืขาย
แบบใชสายดวยตนเอง

6.Network (เครือขาย) (MFC-1911NW และ MFC-1916NW) (ตอ)

ระดับ 2 ระดบั 3 คําอธิบาย 1 ระดับ 4 คําอธิบาย 2 หนา

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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2.WLAN 1.TCP/IP — 1.Boot Method 
(วิธีการบูต)

Auto (อัตโนมัติ)*

Static (คงท่ี)

RARP

BOOTP

DHCP

เลือกวิธีการบูตเครือ่งท่ี
ตรงตามความตองการ
ของคุณท่ีสุด

2.IP Address ปอนเลขท่ีอยูไอพี

3.Subnet Mask 
(ซับเนต็มาสก)

ปอน Subnet mask

4.Gateway 
(เกตเวย)

ปอนท่ีอยูเกตเวย

5.Node Name 
(ชื่อโหนด)

ใสชื่อ Node (สูงสุด 32 
ตัวอักษร)

6.WINS Config 
(การตัง้คา WINS)

Auto (อัตโนมัติ)*

Static (คงท่ี)

เลือกโหมดการกําหนด
คา WINS

7.WINS Server 
(เซิรฟเวอร WINS)

ระบุเลขท่ีอยูไอพีของ
เซิรฟเวอร WINS 
หลักหรือเซริฟเวอร 
WINS รอง

Primary (หลกั)

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

Secondary (รอง)

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

6.Network (เครือขาย) (MFC-1911NW และ MFC-1916NW) (ตอ)

ระดับ 2 ระดับ 3 คําอธิบาย 1 ระดบั 4 คําอธิบาย 2 หนา

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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1
2.WLAN

(ตอ)

1.TCP/IP

(ตอ)

— 8.DNS Server 
(เซิรฟเวอร DNS)

ระบุเลขท่ีอยูไอพีของ
เซริฟเวอร DNS 
หลกัหรือเซิรฟเวอร 
DNS รอง

Primary (หลกั)

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

Secondary (รอง)

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

9.APIPA On (เปด)*

Off (ปด)

จัดสรรเลขท่ีอยูไอพี
จากชวงลิงกโลคอล
โดยอัตโนมัติ

0.IPv6 On (เปด)

Off (ปด)*

เปดการใชงานหรอืปด
การใชงานโพรโทคอล 
IPv6 
ถาคุณตองการใช
โพรโทคอล IPv6 ไปท่ี 
http://support.brother.
com 
เพ่ือดขูอมูลเพ่ิมเตมิ

2.WLAN 
Assistant 
(ตัวชวย WLAN)

(สําหรบั Windows® 
เทานัน้)

กําหนดคาการตัง้คา
เครือขายแบบไรสายของ
คุณโดยใชซดีีรอมของ
บราเดอร

—

3.Setup 
Wizard 
(ตัวชวยการตั้งคา)

โปรแกรมชวยติดตั้งจะ
ชวยแนะนําคณุในการ
กําหนดคาเครอืขาย
ไรสาย

—

4.WPS/AOSS คุณสามารถกําหนดคา
เครือขายแบบไรสาย
ไดงายดายโดยใชปุม
กดเพียงปุมเดยีว

—

5.WPS w/ PIN 
Code (WPS 
w/รหัส PIN)

คุณสามารถกําหนดคา
เครือขายแบบไรสาย
ไดงายดายโดยใช 
WPS ท่ีมีรหัส PIN

—

6.Network (เครือขาย) (MFC-1911NW และ MFC-1916NW) (ตอ)

ระดับ 2 ระดบั 3 คําอธิบาย 1 ระดับ 4 คําอธิบาย 2 หนา

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู

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

(ตอ)

6.WLAN Status 
(สถานะ WLAN)

— 1.Status (สถานะ) คุณสามารถดูคา
สถานะเครอืขายแบบ
ไรสายปจจุบัน

2.Signal 
(สัญญาณ)

คุณสามารถดูความแรง
สัญญาณเครือขายแบบ
ไรสายปจจุบัน

3.SSID คุณสามารถดู SSID 
ปจจุบัน

4.Comm. Mode 
(โหมด ส่ือสาร)

คุณสามารถดูโหมดการ
ส่ือสารปจจุบัน

7.MAC Address 
(MAC แอดเดรส)

แสดง MAC แอดเดรส
ของเครื่องพิมพ

8.Set to 
Default 
(ต้ังคาเปนคาเริ่มตน)

เรยีกคนืการตัง้คาเครอื
ขายแบบไรสายเปนคา
เริม่ตนจากโรงงาน

1.Reset 
(ตั้งคาใหม)

2.Exit (ออก)

9.WLAN Enable 
(เปดใชงาน 
WLAN)

เปดการใชงานหรอืปด
การใชงานเครอืขาย
แบบไรสายดวยตนเอง

On (เปด)

Off (ปด)*

3.Network 
Reset 
(รเีซ็ตเครอืขาย)

— เรยีกคนืการตัง้คาเครอื
ขายท้ังหมดกลับเปนคา
เริม่ตนจากโรงงาน

1.Reset 
(ตั้งคาใหม)

2.Exit (ออก)

6.Network (เครือขาย) (MFC-1911NW และ MFC-1916NW) (ตอ)

ระดับ 2 ระดับ 3 คําอธิบาย 1 ระดบั 4 คําอธิบาย 2 หนา

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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1

7.ขอมลูเครื่อง 1
1

1 สําหรับรุน MFC-1900, MFC-1901 และ MFC-1905 เมนนูี้คอื 6.Machine Info. (ขอมูลเครื่อง)

7.Machine Info. (ขอมลูเคร่ือง) 1

ระดับ 2 ระดบั 3 คําอธิบาย 1 ตัวเลือก คําอธิบาย 2 หนา

1.Serial No. 
(หมายเลข
ผลติภณัฑ)

— คุณสามารถตรวจสอบ
หมายเลขของตวัเครื่อง
จากเครือ่งของคุณ

—

2.Version 
(เวอรชัน)

1.Main 
Version 
(เวอรชันหลัก)

คุณสามารถตรวจสอบ
เวอรชันเฟรมแวรจาก
เครื่องของคุณ

—

3.Page 
Counter 
(ตวันับหนา)

— คุณสามารถตรวจสอบ
จํานวนหนาท่ีเครือ่งพิมพ
ในระหวางอายกุารใชงาน

Total (รวม) แสดงจํานวนหนา
ท้ังหมด

Fax/List 
(โทรสาร/รายการ)

แสดงตวันบัหนาสําหรับ
โทรสารและรายการ

Copy (สําเนา) แสดงตวันบัหนาสําหรับ
สําเนา

Print (พิมพ) แสดงตวันบัหนาสําหรับ
หนาท่ีพิมพ

4.Parts Life 
(อายุการใชงาน
ช้ินสวน)

1.Toner 
(ผงหมึก 
(โทนเนอร))

คุณสามารถตรวจสอบ
เปอรเซ็นตอายุการใช
งานท่ีเหลืออยูของ
ผงหมึก (โทนเนอร) ได

—

2.Drum (ดรัม) คุณสามารถตรวจสอบ
เปอรเซ็นตอายุการใช
งานท่ีเหลืออยูของแม
แบบสรางภาพ (ดรมั) 
ได

—

5.Reset Drum 
(ตัง้คาดรัมใหม)

— คุณสามารถตัง้คาตัวนบั
แมแบบสรางภาพ 
(ดรมั) ใหมเม่ือคณุ
เปลี่ยนชุดแมแบบสราง
ภาพ (ดรัม) ใหม

a Reset (ตั้งคาใหม) 99

b Exit (ออก)

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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เมนูและคุณลักษณะ
สําหรับรุน DCP 1

การต้ังโปรแกรมบนหนาจอ 1

เคร่ืองของคุณถูกออกแบบใหใชงานไดงาย LCD 
มีการต้ังโปรแกรมบนหนาจอโดยใชปุมเมนู

วธีิเขาใชงานโหมดเมนู 1

a กด Menu (เมนู)

b เล่ือนผานเมนูแตละระดับโดยกด a หรือ b 
ในทิศทางที่คุณตองการ

c กดOK (ตกลง) 
เมื่อตัวเลือกที่คุณตองการปรากฏบนจอ LCD
จากน้ันจอ LCD จะแสดงระดับเมนูถัดไป

d กด a หรือ b 
เพ่ือเล่ือนไปที่ตัวเลือกเมนูถัดไป

e กด OK (ตกลง)
เมื่อคุณเสร็จส้ินการต้ังคาตัวเลือก จอ LCD 
จะแสดง Accepted (ยอมรับ)

f กด Stop/Exit (หยุด/ออก) 
เพ่ือออกจากโหมดเมนู
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1

ตารางเมนู 1

การใชตารางเมนู คุณสามารถเปล่ียนแปลงการต้ังค าในเคร่ืองดวยการกด a และ b และ OK (ตกลง)

กด Menu (เมนู) แลวตามดวยส่ิงที่แสดงบนจอ LCD กด a และ b เพ่ือเนนตัวเลือกเมนูอื่นๆ กด OK (ตกลง) 
เพ่ือเลือกตัวเลือก

ในตัวอยางดานลาง การต้ังคาชนิดของกระดาษจะเปล่ียนจาก Plain (กระดาษธรรมดา) เปน Recycled 
Paper (กระดาษรีไซเคิล)
 

a กด Menu (เมนู)

b กด a หรือ b เพ่ือเลือก 1.General Setup (การต้ังคาทั่วไป)
กด OK (ตกลง)

c กด a หรือ b เพ่ือเลือก 1.Paper (กระดาษ)
กด OK (ตกลง)

d กด a หรือ b เพ่ือเลือก 1.Paper Type (ชนิดกระดาษ)
กด OK (ตกลง)

e กด a หรือ b เพ่ือเลือก Recycled Paper (กระดาษรีไซเคิล)
กด OK (ตกลง)

f กด Stop/Exit (หยุด/ออก)
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1.การต้ังคาท่ัวไป 1

1.General Setup (การต้ังคาทั่วไป)

ระดับ 2 ระดับ 3 คําอธิบาย 1 ตวัเลือก คําอธิบาย 2 หนา

1.Paper 
(กระดาษ) 

1.Paper Type 
(ชนดิกระดาษ)

Plain 
(กระดาษธรรมดา)*

Recycled Paper 
(กระดาษรไีซเคลิ)

70

2.Paper Size 
(ขนาดกระดาษ)

ตัง้คาขนาดกระดาษใน
ถาดใสกระดาษ

A4*

Letter (จดหมาย)

Legal

Folio

A5

A5L

B5

Executive

70

2.Ecology 
(ระบบนิเวศน)

1.Toner Save 
(ประหยดัผง
หมึก)

คณุสามารถประหยัด
การใชผงหมึก 
(โทนเนอร) ไดโดยใช
คณุลักษณะนี้

On (เปด) เพ่ิมจํานวนหนาท่ี
สามารถทําการพิมพได
จากตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) 
เม่ือคณุตั้งคา Toner 
Save (ประหยัดผง
หมึก) 
ไปท่ี On (เปด)
คุณภาพการพิมพ
จะจางลง 

Off (ปด)*

2.Auto Power 
Off 
(ปดเครือ่งอัตโนมัต)ิ

ถาเครื่องยังคงอยูใน
โหมดหยดุชั่วคราวใน
เวลาท่ีกําหนดไวในการ
ตัง้คาการปดเครื่อง
อัตโนมัติ 
เครื่องจะเขาสูโหมดปด
เครื่องโดยอัตโนมัติ 

เพ่ือปดใชงานโหมดปด
เครื่อง ใหกด 

 คางไว

Off (ปด)*

1 hour (1 ชั่วโมง)

2 hours (2 ชั่วโมง)

4 hours (4 ชั่วโมง)

8 hours (8 ชั่วโมง)

68

3.LCD 
Contrast 
(ความแตกตาง
ระหวางสวนท่ีมืด
และสวนท่ีสวาง
ของ LCD)

— ปรบัความคมชัดของจอ 
LCD

-nnnno+

-nnnon+

-nnonn+*

-nonnn+

-onnnn+

กด a เพ่ือทําใหจอ LCD 
มืดลง หรอืกด b 
เพ่ือทําใหจอ LCD 
สวางขึ้น

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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1

1 สําหรับรุน DCP-1610W, DCP-1615NW และ DCP-1616NW
2 สําหรับรุน DCP-1600 และ DCP-1601 เมนนูี้คือ 1.All Settings (การตั้งคาท้ังหมด)

4.Replace 
Toner 
(เปล่ียนตลับผงหมกึ)

— ตัง้คาเครือ่งใหดาํเนนิ
การตอ หรอืหยดุพิมพ
หลังจากจอ LCD 
แสดง Replace 
Toner 
(เปลี่ยนตลบัผงหมึก)

Continue 
(ดําเนินการตอ)

เครื่องจะดําเนนิการ
พิมพตอ 
เปลีย่นตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) เปนตลับ
ใหมหลงัจากจอ LCD 
แสดง Toner Ended
 (ตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) 
หมดอายกุารใชงาน)

68

Stop (หยดุ)* เครื่องจะหยุดการพิมพ 
เปลีย่นตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) ใหม

5.Reset 
(ตัง้คาใหม)

1.Machine 
Reset 

(ตัง้คาใหมเครือ่ง) 1

เรยีกคืนการตั้งคาฟงก
ชันท้ังหมดเปนคาเริ่ม
ตนจากโรงงาน

a Reset (ตัง้คาใหม)

b Exit (ออก) ยกเลิกการเรยีกคนืและ
ออกจากเมนู

2.Network 

(เครอืขาย) 1
เรยีกคืนการตัง้คาเครอื
ขายท้ังหมดเปนคาเริ่ม
ตนจากโรงงาน

a Reset (ตัง้คาใหม)

b Exit (ออก) ยกเลิกการเรยีกคนืและ
ออกจากเมนู

3.All Settings 
(การต้ังคาทัง้หมด) 2

เรยีกคืนการตั้งคาท้ัง
หมดของเครื่องเปนคา
เริม่ตนจากโรงงาน

เรยีกคืนการตั้งคา
ฟงกชันท้ังหมดเปนคา
เริม่ตนจากโรงงาน

a Reset (ตัง้คาใหม)

b Exit (ออก) ยกเลิกการเรยีกคนืและ
ออกจากเมนู

1.General Setup (การต้ังคาทั่วไป) (ตอ)

ระดับ 2 ระดบั 3 คําอธิบาย 1 ตัวเลือก คําอธิบาย 2 หนา

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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2.ทําสําเนา 1

2.Copy (สําเนา)

ระดับ 2 ระดับ 3 คําอธิบาย 1 ตวัเลือก คําอธิบาย 2 หนา

1.Quality 
(คณุภาพ)

— คณุสามารถเลือกความ
ละเอียดสําเนาสําหรับ
ประเภทเอกสารของคุณ

Auto (อัตโนมัติ)* Auto (อัตโนมัติ) 
เปนโหมดท่ีแนะนํา
สําหรบัการพิมพปกต ิ
เหมาะสําหรับเอกสารท่ี
มีท้ังขอความและ
ภาพถาย

Text (ตัวอักษร) เหมาะสําหรับเอกสารท่ี
มีขอความเปนสวนใหญ

Photo (รปูถาย) ปรับคุณภาพสําเนา
สําหรบัภาพถายใหดีขึน้

Receipt 
(ใบเสร็จรับเงิน)

เหมาะสําหรับการทํา
สําเนาใบเสรจ็รับเงิน

2.Brightness 
(ความสวาง)

— ปรบัความสวางของ
สําเนา

-nnnno+

-nnnon+

-nnonn+*

-nonnn+

-onnnn+

กด a 
เพ่ือเพ่ิมความสวางหรอื
กด b เพ่ือลดความสวาง

3.Contrast 
(ความแตกตาง
ระหวางสวนท่ีมืด
และสวนท่ีสวาง)

— ปรบัความคมชัดเพ่ือ
ชวยใหภาพคมชัดและ
สดใสยิ่งขึน้

-nnnno+

-nnnon+

-nnonn+*

-nonnn+

-onnnn+

กด a 
เพ่ือเพ่ิมความคมชัด
หรือกด b 
เพ่ือลดความคมชัด

4.ID Copy 
(ทําสําเนาบัตร
ประจําตัว)

1.Quality 
(คณุภาพ)

คณุสามารถเปลี่ยน
แปลงการตั้งคาเริม่ตน
สําหรับการทําสําเนา
บัตรประจําตวัได

Auto (อัตโนมัติ)* Auto (อัตโนมัติ) 
เปนโหมดมาตรฐานสํา
หรับการพิมพปกติ 
หากคณุตองการใหงาน
พิมพชัดเจนขึน้ 
ใหเลือก Lighter 
(สวางขึน้)

Lighter (สวางขึน้)

2.Brightness 
(ความสวาง)

-nnnno+

-nnnon+*

-nnonn+

-nonnn+

-onnnn+

(การตัง้คาเริ่มตนอาจ
แตกตางกันไป 
ข้ึนอยูกบัแตละประเทศ)

กด a 
เพ่ือเพ่ิมความสวางหรอื
กด b เพ่ือลดความสวาง

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู



ขอมูลท่ัวไป 

53

1

1 สําหรับรุน DCP-1610W, DCP-1615NW และ DCP-1616NW
2 สําหรับรุน DCP-1600 และ DCP-1601

4.ID Copy 
(ทําสําเนาบัตร
ประจําตัว)

(ตอ)

3.Contrast 
(ความแตกตาง
ระหวางสวนท่ีมืด
และสวนท่ีสวาง)

-nnnno+

-nnnon+

-nnonn+*

-nonnn+

-onnnn+

(การตั้งคาเริม่ตนอาจ
แตกตางกันไปขึ้นอยู
กับแตละประเทศ)

กด a 
เพ่ือเพ่ิมความคมชัด
หรอืกด b 
เพ่ือลดความคมชัด

4.2in1/1in1 
(2ใน1/1ใน1)

2in1 (2ใน1)* ใหคณุสามารถใชปุม 
2 in 1 (ID) Copy/Copy 
Options (ทําสําเนา 
(บัตรประจาํตัว) 2 ใน 1 / 
ตัวเลือกการทําสําเนา) 1 
หรอืปุม 
2 in 1 (ID) Copy 
(ทําสําเนา (บัตรประจาํตัว) 
2 ใน 1) 2 
เพ่ือทําสําเนาแบบสอง
หนา

90

1in1 (1ใน1) ใหคณุสามารถใชปุม 2 
in 1 (ID) Copy/Copy 
Options (ทําสําเนา 
(บัตรประจาํตัว) 2 ใน 1 / 
ตัวเลือกการทําสําเนา) 1 
หรอืปุม 
2 in 1 (ID) Copy 
(ทําสําเนา (บัตรประจาํตัว) 
2 ใน 1) 2 
เพ่ือทําสําเนาแบบ
หนาเดียว

91

2.Copy (สําเนา) (ตอ)

ระดับ 2 ระดบั 3 คําอธิบาย 1 ตัวเลือก คําอธิบาย 2 หนา

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู



บทท่ี 1

54

3.เครื่องพมิพ 1

3.Printer (เคร่ืองพมิพ)

ระดับ 2 ระดับ 3 คําอธิบาย 1 ตวัเลือก คําอธิบาย 2 หนา

1.Print 
Options 
(ตวัเลือกการพิมพ) 

1.Test Print 
(การทดลองพิมพ) 

พิมพหนากระดาษ
สําหรับการทดสอบ

—

2.Auto 
Continue 
(ดําเนินการตอ
อัตโนมัต)ิ 

— หากเปดใชการตั้งคานี ้
เครื่องพิมพจะลางขอ
ผิดพลาดขนาดกระดาษ
โดยอัตโนมัต ิ
และจะใชกระดาษท่ีใส
อยูในถาดใสกระดาษ

On (เปด)*

Off (ปด) Size mismatch 
(ขนาดไมตรงกัน) 
จะปรากฏบนจอ LCD 
และจะไมมีการพิมพใดๆ

3.Reset 
Printer 
(รเีซ็ตเครือ่งพิมพ)

— เรยีกคนืการตัง้คาเครือ่ง
พิมพไปท่ีการตัง้คาเริ่ม
ตนจากโรงงาน

a Reset 
(ตั้งคาใหม)

b Exit (ออก)

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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1

4.เครอืขาย (สําหรับรุน DCP-1610W, DCP-1615NW และ 
DCP-1616NW) 1

4.Network (เครือขาย) (สําหรับรุน DCP-1610W)

ระดับ 2 ระดบั 3 คําอธิบาย 1 ระดับ 4 คําอธิบาย 2 หนา

1.WLAN 1.TCP/IP — 1.Boot Method 
(วิธีการบูต)

Auto (อัตโนมัต)ิ*

Static (คงท่ี)

RARP

BOOTP

DHCP

เลอืกวิธีการบูตเครือ่งท่ี
ตรงตามความตองการ
ของคุณท่ีสุด

2.IP Address ปอนเลขท่ีอยูไอพี

3.Subnet Mask 
(ซับเนต็มาสก)

ปอน Subnet mask

4.Gateway 
(เกตเวย)

ปอนท่ีอยูเกตเวย

5.Node Name 
(ชื่อโหนด)

ใสชื่อ Node (สูงสุด 32 
ตวัอักษร)

6.WINS Config 
(การตั้งคา WINS)

Auto (อัตโนมัต)ิ*

Static (คงท่ี)

เลอืกโหมดการกําหนด
คา WINS

7.WINS Server 
(เซิรฟเวอร WINS)

ระบุเลขท่ีอยูไอพีของ
เซริฟเวอร WINS 
หลกัหรือเซิรฟเวอร 
WINS รอง

Primary (หลกั)

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

Secondary (รอง)

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

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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1.WLAN

(ตอ)

1.TCP/IP

(ตอ)

— 8.DNS Server 
(เซิรฟเวอร DNS)

ระบุเลขท่ีอยูไอพีของ
เซิรฟเวอร DNS 
หลักหรือเซริฟเวอร 
DNS รอง

Primary (หลกั)

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

Secondary (รอง)

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

9.APIPA On (เปด)*

Off (ปด)

จัดสรรเลขท่ีอยูไอพี
จากชวงลงิกโลคอล
โดยอัตโนมัติ

0.IPv6 On (เปด)

Off (ปด)*

เปดการใชงานหรือปด
การใชงานโพรโทคอล 
IPv6 
ถาคุณตองการใช
โพรโทคอล IPv6 ไปท่ี 
http://support.brother.
com 
เพ่ือดูขอมูลเพ่ิมเตมิ

2.WLAN 
Assistant 
(ตวัชวย WLAN)

(สําหรบั Windows® 
เทานัน้)

กําหนดคาการตั้งคา
เครอืขายแบบไรสาย
ของคณุโดยใชซดีีรอม
ของบราเดอร

—

3.Setup 
Wizard 
(ตวัชวยการตัง้คา)

โปรแกรมชวยติดตั้งจะ
ชวยแนะนําคุณในการ
กําหนดคาเครือขาย
ไรสาย

—

4.WPS/AOSS คณุสามารถกําหนดคา
เครือขายแบบไรสาย
ไดงายดายโดยใชปุม
กดเพียงปุมเดียว

—

5.WPS w/ PIN 
Code (WPS 
w/รหัส PIN)

คณุสามารถกําหนดคา
เครือขายแบบไรสาย
ไดงายดายโดยใช 
WPS ท่ีมีรหัส PIN

—

4.Network (เครือขาย) (สําหรับรุน DCP-1610W) (ตอ)

ระดับ 2 ระดับ 3 คําอธิบาย 1 ระดบั 4 คําอธิบาย 2 หนา

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู

http://support.brother.com
http://support.brother.com
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1
1.WLAN

(ตอ)

6.WLAN Status 
(สถานะ WLAN)

— 1.Status (สถานะ) คณุสามารถดูคา
สถานะเครือขายแบบ
ไรสายปจจุบัน

2.Signal 
(สัญญาณ)

คณุสามารถดูความแรง
สัญญาณเครอืขายแบบ
ไรสายปจจุบัน

3.SSID คณุสามารถดู SSID 
ปจจุบัน

4.Comm. Mode 
(โหมด ส่ือสาร)

คณุสามารถดูโหมดการ
ส่ือสารปจจุบัน

7.MAC Address 
(MAC แอดเดรส)

แสดง MAC แอดเดรส
ของเครือ่งพิมพ

8.Set to 
Default 
(ต้ังคาเปนคาเริ่มตน)

เรยีกคืนการตั้งคาเครือ
ขายแบบไรสายเปนคา
เริม่ตนจากโรงงาน

a Reset 
(ตั้งคาใหม)

b Exit (ออก)

9.WLAN Enable 
(เปดใชงาน 
WLAN)

เปดการใชงานหรือปด
การใชงาน LAN 
ไรสายดวยตนเอง

On (เปด)

Off (ปด)*

2.Network 
Reset 
(รเีซ็ตเครือขาย)

— เรยีกคืนการตั้งคาเครือ
ขายท้ังหมดเปนคา
เริม่ตนจากโรงงาน

a Reset 
(ตั้งคาใหม)

b Exit (ออก)

4.Network (เครือขาย) (สําหรับรุน DCP-1610W) (ตอ)

ระดับ 2 ระดบั 3 คําอธิบาย 1 ระดับ 4 คําอธิบาย 2 หนา

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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4.Network (เครือขาย) (DCP-1615NW และ DCP-1616NW)

ระดับ 2 ระดับ 3 คําอธิบาย 1 ระดบั 4 คําอธิบาย 2 หนา

1.Wired LAN 
(LAN 
แบบใชสาย)

1.TCP/IP — 1.Boot Method 
(วิธีการบูต)

Auto (อัตโนมัติ)*

Static (คงท่ี)

RARP

BOOTP

DHCP

เลือกวิธีการบูตเครือ่งท่ี
ตรงตามความตองการ
ของคุณท่ีสุด

2.IP Address ปอนเลขท่ีอยูไอพี

3.Subnet Mask 
(ซับเนต็มาสก)

ปอน Subnet mask

4.Gateway 
(เกตเวย)

ปอนท่ีอยูเกตเวย

5.Node Name 
(ชื่อโหนด)

ใสชื่อ Node (สูงสุด 32 
ตัวอักษร)

6.WINS Config 
(การตัง้คา WINS)

Auto (อัตโนมัติ)*

Static (คงท่ี)

เลือกโหมดการกําหนด
คา WINS

7.WINS Server 
(เซิรฟเวอร WINS)

ระบุเลขท่ีอยูไอพีของ
เซิรฟเวอร WINS 
หลักหรือเซริฟเวอร 
WINS รอง

Primary (หลกั)

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

Secondary (รอง)

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

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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1
1.Wired LAN 
(LAN 
แบบใชสาย)

(ตอ)

1.TCP/IP

(ตอ)

8.DNS Server 
(เซิรฟเวอร DNS)

ระบุเลขท่ีอยูไอพีของ
เซริฟเวอร DNS 
หลกัหรือเซิรฟเวอร 
DNS รอง

Primary (หลกั)

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

Secondary (รอง)

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

9.APIPA On (เปด)*

Off (ปด)

จัดสรรเลขท่ีอยูไอพี
จากชวงลิงกโลคอล
โดยอัตโนมัติ

0.IPv6 On (เปด)

Off (ปด)*

เปดการใชงานหรอืปด
การใชงานโพรโทคอล 
IPv6 
ถาคุณตองการใช
โพรโทคอล IPv6 ไปท่ี 
http://support.brother.
com 
เพ่ือดขูอมูลเพ่ิมเตมิ

2.Ethernet — — Auto (อัตโนมัต)ิ*

100B-FD

100B-HD

10B-FD

10B-HD

เลอืกโหมด
ลงิกอีเทอรเน็ต

4.Network (เครือขาย) (DCP-1615NW และ DCP-1616NW) (ตอ)

ระดับ 2 ระดบั 3 คําอธิบาย 1 ระดับ 4 คําอธิบาย 2 หนา

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู

http://support.brother.com
http://support.brother.com
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1.Wired LAN 
(LAN 
แบบใชสาย)

(ตอ)

3.Wired 
Status 
(สถานะระบบแบบ
ใชสาย)

— — Active (ทํางาน) 
100B-FD

Active (ทํางาน) 
100B-HD

Active (ทํางาน) 
10B-FD

Active (ทํางาน) 
10B-HD

Inactive 
(ไมใชงาน)

Wired OFF 
(ปดการใชสาย)

คณุสามารถดสูถานะ
เครอืขายแบบใชสาย
ปจจุบัน

4.MAC Address 
(MAC แอดเดรส)

แสดง MAC 
แอดเดรสของเครือ่งพิมพ

—

5.Set to 
Default 
(ตัง้คาเปน 
คาเริ่มตน)

เรยีกคนืการตัง้คาเครอื
ขายแบบใชสายเปนคา
เริม่ตนจากโรงงาน

— a Reset (ตั้งคาใหม)

b Exit (ออก)

6.Wired 
Enable 
(เปดใชงานแบบมี 
สาย)

— — On (เปด)*

Off (ปด)

เปดการใชงานหรือปด
การใชงานเครือขาย
แบบใชสายดวยตนเอง

4.Network (เครือขาย) (DCP-1615NW และ DCP-1616NW) (ตอ)

ระดับ 2 ระดับ 3 คําอธิบาย 1 ระดบั 4 คําอธิบาย 2 หนา

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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1
2.WLAN 1.TCP/IP — 1.Boot Method 

(วิธีการบูต)
Auto (อัตโนมัต)ิ*

Static (คงท่ี)

RARP

BOOTP

DHCP

เลอืกวิธีการบูตเครือ่งท่ี
ตรงตามความตองการ
ของคุณท่ีสุด

2.IP Address ปอนเลขท่ีอยูไอพี

3.Subnet Mask 
(ซับเนต็มาสก)

ปอน Subnet mask

4.Gateway 
(เกตเวย)

ปอนท่ีอยูเกตเวย

5.Node Name 
(ชื่อโหนด)

ใสชื่อ Node (สูงสุด 32 
ตวัอักษร)

6.WINS Config 
(การตั้งคา WINS)

Auto (อัตโนมัต)ิ*

Static (คงท่ี)

เลอืกโหมดการกําหนด
คา WINS

7.WINS Server 
(เซิรฟเวอร WINS)

ระบุเลขท่ีอยูไอพีของ
เซริฟเวอร WINS 
หลกัหรือเซิรฟเวอร 
WINS รอง

Primary (หลกั)

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

Secondary (รอง)

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

4.Network (เครือขาย) (DCP-1615NW และ DCP-1616NW) (ตอ)

ระดับ 2 ระดบั 3 คําอธิบาย 1 ระดับ 4 คําอธิบาย 2 หนา

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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2.WLAN

(ตอ)

1.TCP/IP

(ตอ)

— 8.DNS Server 
(เซิรฟเวอร DNS)

ระบุเลขท่ีอยูไอพีของ
เซิรฟเวอร DNS 
หลักหรือเซริฟเวอร 
DNS รอง

Primary (หลกั)

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

Secondary (รอง)

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

9.APIPA On (เปด)*

Off (ปด)

จัดสรรเลขท่ีอยูไอพี
จากชวงลงิกโลคอล
โดยอัตโนมัติ

10.IPv6 On (เปด)

Off (ปด)*

เปดการใชงานหรือปด
การใชงานโพรโทคอล 
IPv6 ถาคณุตองการใช
โพรโทคอล IPv6 ไปท่ี 
http://support.brother.
com 
เพ่ือดูขอมูลเพ่ิมเตมิ

2.WLAN 
Assistant 
(ตวัชวย WLAN)

(สําหรบั Windows® 
เทานัน้)

กําหนดคาการตั้งคา
เครอืขายแบบไรสายของ
คณุโดยใชซดีีรอมของ
บราเดอร

—

3.Setup 
Wizard 
(ตวัชวยการตัง้คา)

โปรแกรมชวยติดตั้งจะ
ชวยแนะนําคุณในการ
กําหนดคาเครือขาย
ไรสาย

—

4.WPS/AOSS คณุสามารถกําหนดคา
เครือขายแบบไรสาย
ไดงายดายโดยใชปุม
กดเพียงปุมเดียว

—

5.WPS w/ PIN 
Code (WPS 
w/รหัส PIN)

คณุสามารถกําหนดคา
เครือขายแบบไรสาย
ไดงายดายโดยใช 
WPS ท่ีมีรหัส PIN

—

4.Network (เครือขาย) (DCP-1615NW และ DCP-1616NW) (ตอ)

ระดับ 2 ระดับ 3 คําอธิบาย 1 ระดบั 4 คําอธิบาย 2 หนา

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู

http://support.brother.com
http://support.brother.com
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1
2.WLAN

(ตอ)

6.WLAN Status 
(สถานะ WLAN)

— 1.Status (สถานะ) คณุสามารถดูคา
สถานะเครือขายแบบ
ไรสายปจจุบัน

2.Signal 
(สัญญาณ)

คณุสามารถดูความแรง
สัญญาณเครอืขายแบบ
ไรสายปจจุบัน

3.SSID คณุสามารถดู SSID 
ปจจุบัน

4.Comm. Mode 
(โหมด ส่ือสาร)

คณุสามารถดูโหมดการ
ส่ือสารปจจุบัน

7.MAC Address 
(MAC แอดเดรส)

แสดง MAC 
แอดเดรสของเครือ่งพิมพ

8.Set to 
Default 
(ต้ังคาเปนคาเริ่มตน)

เรยีกคืนการตั้งคาเครือ
ขายแบบไรสายเปนคา
เริม่ตนจากโรงงาน

a Reset 
(ตั้งคาใหม)

b Exit (ออก)

9.WLAN Enable 
(เปดใชงาน 
WLAN)

เปดการใชงานหรือปด
การใชงานเครือขาย
แบบไรสายดวยตนเอง

On (เปด)

Off (ปด)*

3.Network 
Reset 
(รเีซ็ตเครือขาย)

— เรยีกคืนการตั้งคาเครือ
ขายท้ังหมดเปนคา
เริม่ตนจากโรงงาน

a Reset 
(ตั้งคาใหม)

b Exit (ออก)

4.Network (เครือขาย) (DCP-1615NW และ DCP-1616NW) (ตอ)

ระดับ 2 ระดบั 3 คําอธิบาย 1 ระดับ 4 คําอธิบาย 2 หนา

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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5.ขอมูลเครื่อง 1
1

1 สําหรับรุน DCP-1600 และ DCP-1601 เมนนูี้คอื 4.Machine Info. (ขอมูลเครื่อง)
2 สําหรับรุน DCP-1600 และ DCP-1601 เมนนูี้คอื 5.Parts Life (อายุการใชงานชิ้นสวน)

5.Machine Info. (ขอมูลเคร่ือง) 1

ระดับ 2 ระดับ 3 คําอธิบาย 1 ตวัเลือก คําอธิบาย 2 หนา

1.Serial No. 
(หมายเลข
ผลิตภัณฑ)

— คณุสามารถตรวจสอบ
หมายเลขของตวัเครือ่ง
จากเครื่องของคุณ

—

2.Version 
(เวอรชัน)

1.Main 
Version 
(เวอรชันหลัก)

คณุสามารถตรวจสอบ
เวอรชันเฟรมแวรจาก
เครื่องของคุณ

—

3.Page 
Counter 
(ตวันับหนา)

— คณุสามารถตรวจสอบ
จํานวนหนาท่ีเครื่องพิมพ
ในระหวางอายกุารใชงาน

Total (รวม) แสดงจํานวนหนา
ท้ังหมด

List (รายการ) แสดงตวันับหนาสําหรับ
รายการ

Copy (สําเนา) แสดงตวันับหนาสําหรับ
สําเนา

Print (พิมพ) แสดงตวันับหนาสําหรับ
หนาท่ีพิมพ

4.Parts Life 
(อายกุารใชงานชิ้น
สวน) 2

1.Toner 
(ผงหมึก 
(โทนเนอร))

คณุสามารถตรวจสอบ
เปอรเซ็นตอายุการใช
งานท่ีเหลืออยูของ
ผงหมึก(โทนเนอร) ได

—

2.Drum (ดรัม) คณุสามารถตรวจสอบ
เปอรเซ็นตอายุการใช
งานท่ีเหลืออยูของแม
แบบสรางภาพ (ดรัม) 
ได

Remaining 
(ท่ีเหลืออยู):xxx%

5.Print 
Settings 

(การต้ังคาการพมิพ) 3

— พิมพรายการการตัง้คา
เครือขายของคุณ

6.User 
Settings 
(การตั้งคาผูใช) 4

— แสดงรายการการตัง้คา
ของคณุ

—

7.Network 
Config 
(การกําหนดคา
เครอืขาย) 3

— พิมพรายการการตัง้คา
เครือขายของคุณ

—

8.WLAN Report 
(รายงาน WLAN) 3

— พิมพผลการวิเคราะห
การเชื่อมตอ LAN 
แบบไรสาย

9.Reset Drum 
(ตัง้คาดรมัใหม) 5

— คณุสามารถตั้งคาตัวนบั
แมแบบสรางภาพ 
(ดรมั) ใหมเม่ือคุณ
เปลีย่นชุดแมแบบสราง
ภาพ (ดรัม) ใหม

a Reset 
(ตั้งคาใหม)

99

b Exit (ออก)

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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1

3 สําหรับรุน DCP-1610W, DCP-1615NW และ DCP-1616NW
4 สําหรับรุน DCP-1600 และ DCP-1601 เมนนูี้คือ 4.User Settings (การตั้งคาผูใช)
5 สําหรับรุน DCP-1600 และ DCP-1601 เมนนูี้คือ 6.Reset Drum (ตั้งคาดรัมใหม)
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การปอนขอความ 1

รุน MFC 1

ขณะต้ังคาตัวเลือกเมนู เชน ID สถานีและชื่อของหมายเลขปุมโทรดวน คุณจําเปนตองพิมพตัวอักษรขอความ 
แปนกดหมายเลขมีตัวอักษรปรากฏอยู ปุม: 0, # และ l ไมมี ตัวอักษรพิมพเน่ืองจากถูกใชเปนอักขระพิเศษ

กดปุมแปนกดหมายเลขที่เหมาะสมตามจํานวนคร้ังท ี่แสดงในตารางอางอิงน้ีเพ่ือเขาใชงานตัวอกัษรที่คุณ
ตองการ

สําหรับตัวเลือกที่ไมอนุญาตใหปอนตัวอักษรตัวพิมพเล็ก ใหใชตารางตอไปน้ี

กดปุม
ตัวเลข
บนแปน
กดหมาย
เลข

หน่ึงครั้ง สองครั้ง สามครั้ง ส่ีครั้ง หาครั้ง หกครั้ง เจ็ดครั้ง แปดครั้ง เกาครั้ง

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

กดปุมตัวเลข
บนแปนกด
หมายเลข

หน่ึงครั้ง สองครั้ง สามครั้ง ส่ีครั้ง หาครัง้

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
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1

การแทรกชองวาง

ถาตองการเวนวรรคในหมายเลขโทรสาร ใหกด c หน่ึงคร้ังระหวางตัวเลข ถาตองการเวนวรรคในชื่อ ใหกด c 
สองคร้ังระหวางตัวอักษร

การแกไข

ถาคุณปอนตัวอักษรผิดและตองการเปล่ียน ใหกด d หรือ c เพ่ือยายเคอรเซอรไปยังตัวอักษรที่ไมถูกตอง 
จากน้ันกด Clear (ลาง)

การปอนตัวอักษรซํ้า

ถาตองการปอนตัวอักษรจากปุมเดียวกันกับตัวอักษรกอนหนา ใหกด c 
เพ่ือยายเคอรเซอรไปทางขวากอนกดปุมน้ันอีกคร้ัง

การปอนตัวอักษรแบบพิเศษและสัญลักษณ

กด l, # หรือ 0จากน้ันกด d หรือ c เพ่ือยายเคอรเซอรไปยังสัญลักษณหรือตัวอักษรที่คุณตองการ กด OK 
(ตกลง) เพ่ือเลือก สัญลักษณและตัวอักษรดานลางจะปรากฏตามตัวเลือกเมนูของคุณ

รุน DCP 1

เมื่อต้ังคาตัวเลือกบางอยาง เชน คียเครือข าย คุณจะตองปอนตัวอักษรที่เคร่ือง

 กดคางหรือกดซ้ําที่ a หรือ b เพ่ือเลือกตัวอักษรจากรายการ:

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

 กด OK (ตกลง) เมื่อตัวอักษรหรือสัญลักษณที่คุณตองการปรากฏข้ึน จากน้ันใสตัวอักษรถัดไป

 กด Clear (ลาง) เพ่ือลบตัวอักษรที่ปอนผิด

กด l สําหรับ (เวนวรรค) ! " # $ % & ’ ( ) l + , - . / m

กด # สําหรับ : ; < = > ? @ [ ] ^ _

กด 0 สําหรับ Ä Ë Ö Ü À Ç È É 0
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คุณลักษณะดาน
สิ่งแวดลอม 1

โหมดหยุดชั่วคราว 1

หากเคร่ืองไมไดรับงานใดๆ เปนระยะเวลาหน่ึง 
เคร่ืองจะเขาสูโหมดหยุดชั่วคราวโดยอัตโนมัต ิ 
และจอ LCD จะแสดง Deep Sleep 
(รอทํางานนาน) 
เคร่ืองจะเลิกพักการทํางานเมื่อไดรับงานพิมพหรือ
โทรสาร (รุน MFC เทาน้ัน)

ปดเครื่องอัตโนมติั (สําหรับรุน 
DCP) 1

ถาเคร่ืองยังคงอยูในโหมดหยุดชั่วคราวในเวลาที่
กําหนดไวในการต้ังคาการปดเคร่ืองอัตโนมัติ 
เคร่ืองจะเขาสูโหมดปดเคร่ืองโดยอัตโนมัติ  
โหมดปดเคร่ืองเปนโหมดที่ใชไฟตํ่าที่สุด 
โดยใชไฟประมาณ 0.5 วัตต 
เพ่ือปดการใชงานโหมดปดเคร่ือง ใหกด  
คางไว

a กด Menu (เมนู) จากน้ันกด a หรือ b 
เพ่ือเลือก 1.General Setup 
(การต้ังคาทั่วไป).
กด OK (ตกลง)

b กด a หรือ b เพ่ือเลือก 2.Ecology 
(ระบบนิเวศน)
กด OK (ตกลง)

c กด a หรือ b เพ่ือเลือก 2.Auto Power 
Off (ปดเคร่ืองอัตโนมัติ)
กด OK (ตกลง)

d กด a หรือ b 
เพ่ือเลือกจํานวนชั่วโมงกอนที่เคร่ืองจะเขาส ู
โหมดปดเคร่ือง เลือก 1 hour (1 ชั่วโมง), 
2 hours (2 ช่ัวโมง), 4 hours (4 ช่ัวโมง), 
8 hours (8 ช่ัวโมง) หรือ Off (ปด)
กด OK (ตกลง)

e กด Stop/Exit (หยุด/ออก)

การต้ังคาผงหมึก 
(โทนเนอร) 1

การต้ังคาผงหมกึ (โทนเนอร) 
(โหมดดําเนินการตอ) 1

คุณสามารถต้ังคาใหเคร่ืองพิมพงานตอเน่ืองหลัง
จากจอ LCD แสดง Replace Toner 
(เปล่ียนตลับผงหมึก) 
เคร่ืองจะพิมพงานตอเน่ืองจนกวาจอ LCD แสดง 
Toner Ended
 (ตลับผงหมึก (โทนเนอร) หมดอายุการใชงาน)

a (สําหรับรุน MFC-1900, MFC-1901 และ 
MFC-1905)
กด Menu (เมนู), 1, 7 และไปที่ข้ันตอน c

(สําหรับรุน MFC-1910W, MFC-1911NW 
และ MFC-1916NW)
กด Menu (เมนู), 1, 8 และไปที่ข้ันตอน c

(สําหรับรุน DCP)
กด Menu (เมนู) จากน้ันกด a หรือ b 
เพ่ือเลือก 1.General Setup 
(การต้ังคาทั่วไป) 
กด OK (ตกลง)

b กด a หรือ b เพ่ือเลือก 4.Replace 
Toner (เปล่ียนตลับผงหมึก) 
กด OK (ตกลง)

c กด a หรือ b เพ่ือเลือก Continue 
(ดําเนินการตอ) หรือ Stop (หยุด)
กด OK (ตกลง)

d กด Stop/Exit (หยุด/ออก)

หมายเหตุ
• หากคุณพิมพงานตอเน่ืองในโหมดทํางาน
ตอเน่ือง งานพิมพอาจจางลง

• หลังจากเปล่ียนตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
เปนตลับใหมแลว 
โหมดทํางานตอเน่ืองจะกลับเขาสูการต้ังคาเร ิ่ม
ตน (Stop (หยุด))
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1

การรับโทรสารในโหมดดําเนิน
การตอ (สําหรบัรุน MFC 
เทานั้น) 1

เคร่ืองสามารถจัดเก็บโทรสารที่ไดรับไวในหนวย
ความจําได หากคุณเลือกโหมดทํางานตอเน่ือง
เมื่อจอ LCD แสดง Replace Toner (เปล่ียน
ตลับผงหมึก) เมื่อพิมพโทรสารที่ไดรับในโหมด
ทํางานตอเน่ือง จอ LCD จะถามวาคุณภาพการ
พิมพของโทรสารใชไดหรือไม หากคุณภาพไม
ดีใหเลือก 2.No (ไมดี) เคร่ืองจะเก็บโทรสารไว
ในหนวยความจําเพ่ือใหคุณสามารถพิมพใหมได
อีกหลังจากเปล่ียนตลับผงหมึก (โทนเนอร) เปน
ตลับใหมแลว หากคุณภาพการพิมพดีแลว 
ใหเลือก 1.Yes (ใชได) จอ LCD จะถามวา
คุณตองการลบโทรสารที่พิมพออกจากหนวย
ความจําหรือไม หากคุณเลือกที่จะไมลบออก 
เคร่ืองจะถามคุณอีกคร้ังหลังจากที่คุณเปล่ียน
ตลับผงหมึก (โทนเนอร) เปนตลับใหมแลว

หมายเหตุ
หากคุณปดเคร่ือง 
โทรสารท่ีจัดเก็บในหนวยความจําจะสูญหายไป
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2
การต้ังคากระดาษ 2

ชนิดของกระดาษ 2

a (สําหรับรุน MFC-1900, MFC-1901 และ 
MFC-1905)
กด Menu (เมนู), 1, 2, 1 
และไปยังข้ันตอน d

(สําหรับรุน MFC-1910W, MFC-1911NW 
และ MFC-1916NW)
กด Menu (เมนู), 1, 3, 1 
และไปยังข้ันตอน d

(สําหรับรุน DCP)
กด Menu (เมนู) จากน้ันกด a หรือ b 
เพ่ือเลือก 1.General Setup 
(การต้ังคาทั่วไป)
กด OK (ตกลง)

b กด a หรือ b เพ่ือเลือก 1.Paper (กระดาษ)
กด OK (ตกลง)

c กด a หรือ b เพ่ือเลือก 1.Paper Type 
(ชนิดกระดาษ)
กด OK (ตกลง)

d กด a หรือ b เพ่ือเลือก Plain 
(กระดาษเปลา) หรือ Recycled Paper 
(กระดาษรีไซเคิล)
กด OK (ตกลง)

e กด Stop/Exit (หยุด/ออก)

ขนาดกระดาษ 2

a (สําหรับรุน MFC-1900, MFC-1901 และ 
MFC-1905)
กด Menu (เมนู), 1, 2, 2 
และไปยังข้ันตอน d

(สําหรับรุน MFC-1910W, MFC-1911NW 
และ MFC-1916NW)
กด Menu (เมนู), 1, 3, 2 
และไปยังข้ันตอน d

(สําหรับรุน DCP)
กด Menu (เมนู) จากน้ันกด a หรือ b 
เพ่ือเลือก 1.General Setup 
(การต้ังคาทั่วไป)
กด OK (ตกลง)

b กด a หรือ b เพ่ือเลือก 1.Paper (กระดาษ)
กด OK (ตกลง)

c กด a หรือ b เพ่ือเลือก 2.Paper Size 
(ขนาดกระดาษ)
กด OK (ตกลง)

d กด a หรือ b เพ่ือเลือก A4, Letter, 
Legal, Folio, A5, A5 L , B5 หรือ 
Executive
กด OK (ตกลง)

e กด Stop/Exit (หยุด/ออก)

การตั้งคากระดาษ 2
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2

กระดาษที่สามารถรับได 2

คุณภาพการพิมพอาจแตกตางกันข้ึนอยูกับชนิด
ของกระดาษที่คุณใช

ความจกุระดาษของถาดใสกระดาษ 2

ทําตามคําแนะนําท่ีสําคัญตอไปน้ีเม่ือเลือกกระดาษ:

 อยาใชกระดาษอิงคเจ็ทเน่ืองจากอาจทําให
กระดาษติดหรือทําใหเคร่ืองเกิดความเสียหาย

 กระดาษที่นํากลับมาใชใหมตองใช
นํ้าหมึกที่ทนตออุณหภูมิกระบวนการฟวสเซอร
ของเคร่ืองที่ 200 °C ได

ชนิดของกระดาษที่ควรหลีกเลี่ยง 2

ขอควรจํา
กระดาษบางชนิดอาจมีคุณภาพตํ่าหรืออาจทํา
ใหเคร่ืองเกิดความเสียหาย

หามใชกระดาษตอไปน้ี:

• กระดาษที่มีลวดลายมาก

• กระดาษที่เรียบล่ืนหรือมันเงาเกินไป

• กระดาษที่มวนหรือมีรอยพับ
 

1 กระดาษที่มวน 2 มม. 
ขึ้นไปอาจทําใหกระดาษติด

• กระดาษเคลือบผิวหรือกระดาษตกแตงทางเคมี

• กระดาษที่ขาด มีรอยยับหรือรอยพับ

• กระดาษที่มี
นํ้าหนักเกินกวาที่แนะนําในคูมือน้ี

• กระดาษที่เย็บดวยลวดเย็บกระดาษ

• กระดาษที่มีหัวจดหมายที่ใชสียอมอุณหภูมิ
ตํ่าหรือการถายภาพดวยความรอน

• กระดาษตอเน่ืองหรือไมมีคารบอน

• กระดาษ
ที่ออกแบบสําหรับการพิมพอิงคเจ็ท

หากคุณใชชนิดของกระดาษตามรายการ
ขางตน อาจสงผลใหเคร่ืองเกิดความเสียหาย 
ความเสียหายน้ีอาจไมอยูภายใตการรับประกัน
หรือขอตกลงเกี่ยวกับการใหบริการของ 
Brother

 

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

ชนิดของกระดาษ กระดาษธรรมดา, 
กระดาษรีไซเคิล

จํานวนแผน สูงสุด 150 แผน (80 แกรม)

นํ้าหนักกระดาษ 65 - 105 แกรม

1

1
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3
วิธีการวางเอกสาร 3

คุณสามารถสงโทรสาร (รุน MFC) ทําสําเนา 
หรือสแกนจาก ADF (ชุดปอนเอกสารอัตโนมัติ) 
และกระจกสแกนเนอร

การใชงาน ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมติั) 
(สําหรับรุน ADF เทานั้น) 3

ADF สามารถใสกระดาษไดสูงสุด 10 แผน 
และปอนคร้ังละหน่ึงแผน 
เราขอแนะนําใหใชกระดาษมาตรฐาน 80 แกรม 
และคล่ีกระดาษกอนวางใน ADF

ขนาดเอกสารที่สนับสนุน 3

วธีิการวางเอกสาร 3

a ยกและกางแผนรองเอกสารของ ADFออก
 

b วางเอกสารของคุณ คว่ําลง, ใสขอบบนกอน 
ใน ADF (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) 
จนกวาขอความ LCD จะเปล่ียนแปลง

c ปรับแครปรับกระดาษ (1) 
ใหพอดีกับความกวางของเอกสารของคุณ
 

การใชงานกระจกสแกนเนอร 3

คุณสามารถใชกระจกสแกนเนอรเพ่ือสงโทรสาร 
(รุน MFC) ทําสําเนา 
หรือสแกนหนังสือทีละหน่ึงหนาได

ขนาดเอกสารที่สนับสนุน 3

วิธีการวางเอกสาร 3

a ยกฝาครอบเอกสารข้ึน

การวางเอกสาร 3

ขนาด: A4, Letter, Legal, Folio

ความยาว: สูงสุด 300.0 มม.

ความกวาง: สูงสุด 215.9 มม.

นํ้าหนัก: สูงสุด 2.0 กก.

(1)
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3

b ใชตัวปรับขนาดเอกสาร
ที่ดานซายและดานบน วางเอกสาร ควํ่าลง 
ที่มุมดานบนดานซายของกระจกสแกนเนอร
 

 

c ปดฝาครอบเอกสาร

หมายเหตุ
หากเอกสารน้ันเปนหนังสือหรือมีความหนา 
หามปดกระแทกฝาครอบหรือกดฝาครอบลง
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4
วิธีการสงโทรสาร 4

ข้ันตอนตอไปน้ีอธิบายวิธีการสงโทรสาร

a กด FAX (โทรสาร)
 

b วางเอกสารของคุณ

 หากคุณกําลังสงจาก ADF:
 

 หากคุณกําลังสงจากกระจกสแกนเนอร:
 

หลังจากวางเอกสารบนกระจกสแกนเนอร 
ใหปดฝาครอบเอกสารลง

หมายเหตุ
• เมื่อตองการใชกระจกสแกนเนอร ADF ตองวาง

• หากคุณตองการเปล่ียนความละเอียดของ
โทรสาร ใหกด b หรือ Resolution (ความ
ละเอียด) จากน้ันกด a หรือ b หรือ 
Resolution (ความละเอียด) เพ่ือเลือก
ความละเอียดของโทรสาร

 

c ปอนหมายเลขโทรสาร

d กด Start (เร่ิม) เพ่ือสงโทรสาร
 

การยกเลิกโทรสารระหวาง
ดําเนินการ 4

กด Stop/Exit (หยุด/ออก) เพ่ือยกเลิกโทรสาร 
หากคุณกด Stop/Exit (หยุด/ออก) 
ขณะที่เคร่ืองกําลังโทรออกหรือสง จอ LCD 
จะขอใหคุณยืนยัน
 

Dialing #XXX
1.Clear  2.Exit

 

Sending #XXX P01
1.Clear  2.Exit

กด 1 เพ่ือยกเลิกโทรสาร

การสงโทรสาร (รุน MFC) 4
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4

การกระจายสัญญาณ 4

การกระจายสัญญาณใหคุณสงขอความโทรสาร
เดียวกันไปยังหมายเลขโทรสารมากกวาหน่ึง
หมายเลข คุณสามารถรวมหมายเลขปุมโทรดวน 
และหมายเลขโทรดวยตนเองสูงสุด 20 
หมายเลขในการกระจายเอกสารคร้ังเดียวกัน

กอนที่คุณจะเร่ิมการกระจายสัญญาณ 4

หมายเลขปุมโทรดวนตองจัดเก็บในหนวยความจํา
ของเคร่ืองกอนจึงจะสามารถใชงานไดในการ
กระจายสัญญาณ (ดูที่ 
จัดเก็บหมายเลขปุมโทรดวน uu หนา 79)

วิธีการกระจายสัญญาณโทรสาร 4

a วางเอกสารของคุณ

b ปอนหมายเลข
กด OK (ตกลง)
คุณสามารถใชหมายเลขปุมโทรดวนหรือ
หมายเลขที่ปอนดวยตนเองดวยแปนกด
หมายเลข (ดูที่ วิธีการโทรออก 
uu หนา 80)

c ทําซ้ําข้ันตอนที่ b 
จนกวาคุณจะปอนหมายเลขโทรสารทั้งหมด
ที่คุณตองการกระจายสัญญาณ

d กด Start (เร่ิม)

หลังจากการกระจายสัญญาณเสร็จส้ิน 
เคร่ืองจะพิมพรายงานการกระจายสัญญาณ
เพ่ือแจงใหทราบผลลัพธ

การยกเลิกการกระจายสัญญาณระหวาง
ดําเนินการ 4

ขณะกระจายสัญญาณ 
คุณสามารถยกเลิกโทรสารที่กําลังสงในปจจุบัน
หรืองานกระจายสัญญาณทั้งหมด

a กด Menu (เมนู), 2, 7
จอ LCD จะแสดงหมายเลขงานกระจาย
สัญญาณตามดวยหมายเลขโทรสารหรือชื่อ
ที่กําลังโทรออก 
(ตัวอยางเชน #001 0123456789) 
กด a หรือ b 
เพ่ือแสดงหมายเลขงานกระจายสัญญาณ 
(ตัวอยางเชน Broadcast&#001 
(งานกระจายสัญญาณ#001))

b กด a หรือ b 
เพ่ือเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหน่ึงตอไปน้ี:

 เลือกหมายเลขโทรสารที่กําลังโทรออก 
และกด OK (ตกลง)

 เลือกหมายเลขงานกระจายสัญญาณ 
และกด OK (ตกลง)

c กด 1 เพ่ือยกเลิกหมายเลขโทรสารหรือ
หมายเลขงานกระจายสัญญาณที่คุณ
เลือกในข้ันตอนที่ b หรือกด 2 เพ่ือออก
โดยไมมีการยกเลิก
ถาคุณเลือกยกเลิกโทรสารที่กําลังสงใน
ปจจุบันในข้ันตอนที่ b จอ LCD จะถาม
คุณวาคุณตองการยกเลิกงานกระจาย
สัญญาณหรือไม กด 1 เพ่ือลางงาน
กระจายสัญญาณทั้งหมด หรือกด 2 เพ่ือออก

d กด Stop/Exit (หยุด/ออก)
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5
โหมดรับ 5

คุณตองเลือกโหมดรับ ทั้งน้ีข้ึนอยูกับอุปกรณ ภายนอกและบริการโทรศัพทที่คุณมีในสายของคุณ

การเลือกโหมดรบั 5

ตามคาเร่ิมตน เคร่ืองของคุณจะรับโทรสารที่สงเขามาโดยอัตโนมัติ 
แผนภาพดานลางจะชวยคุณเลือกโหมดรับที่เหมาะสม (สําหรับขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโหมดรับ ให ดูที่ 
ตารางเมนู uu หนา 10)
 

ถาตองการต้ังคาโหมดรับ ทําตามคําแนะนําดานลาง:

a (สําหรับรุน MFC-1900, MFC-1901 และ MFC-1905)
กด Menu (เมนู), 0, 1
(สําหรับรุน MFC-1910W, MFC-1911NW และ MFC-1916NW)
กด Menu (เมนู), 2, 1, 1

b กด a หรือ b เพ่ือเลือกโหมดรับ
กด OK (ตกลง)

c กด Stop/Exit (หยุด/ออก)

จอ LCD จะแสดงโหมดรับปจจุบัน

หมายเหตุ
ถาคุณไมสามารถเปล่ียนตัวเลือกโหมดรับ ใหต้ังคาปดการทํางานคุณสมบัติเสียงเรียกเขาที่แตกตางหรือ 
Faxability (คุณสมบัติเสียงเรียกเขาที่แตกตาง และ Faxability มีในบางประเทศ) 

 

การรับโทรสาร (รุน MFC) 5

Fax Only

Manual

External TAD

Fax/Tel
ใช

ใช

ไมใช

ไมใช

ใช

ไมใช
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5

การต้ังคาโหมดรับ 5

การชะลอการเรียกสาย 5

การต้ังคาหนวงเวลาเสียงเรียก 
จะกําหนดจํานวนคร้ังที่เคร่ืองสงเสียงเรียกกอนรับ
สายในโหมด Fax Only (โทรสารเทาน้ัน) และ 
Fax/Tel (โทรสาร/โทรศัพท)

ถาคุณใชโทรศัพทภายนอกหรือ
โทรศัพทที่ตอแยกจากเคร่ือง
สายเดียวกับเคร่ือง 
เลือกจํานวนเสียงเรียกเขาสูงสุด (ดูที่ 
การตรวจจับโทรสาร uu หนา 77)

a ตรวจสอบวาคุณอยูในโหมดโทรสาร

b (สําหรับรุน MFC-1900, MFC-1901 และ 
MFC-1905)
กด Menu (เมนู), 2, 1, 1
(สําหรับรุน MFC-1910W, MFC-1911NW 
และ MFC-1916NW)
กด Menu (เมนู), 2, 1, 2

c กด a หรือ b 
เพ่ือเลือกจํานวนคร้ังที่จะมีเสียงเรียกเขากอน
ที่เคร่ืองจะตอบรับ (0 ถึง 10 คร้ัง).
กด OK (ตกลง)

d กด Stop/Exit (หยุด/ออก)

ระยะเวลาในการดังของเสียง
เรียกเขา F/T 
(เฉพาะโหมดโทรสาร/โทรศัพท) 5

เมื่อมีผูโทรเขามาที่เคร่ืองของคุณ 
คุณและผูโทรของคุณจะไดยินเสียงเรียก
โทรศัพทตามปกติ 
จํานวนเสียงเรียกเขาถูกกําหนดโดยการต้ังคา
หนวงเวลาเสียงเรียก 

ถาสายเปนโทรสาร เคร่ืองของคุณจะรับสาย 
แตถาสายเปนการโทรดวยเสียง 
เคร่ืองจะสงเสียงกร่ิงเรียกเขา F/T 
(เสียงเรียกที่ดังติดกันสองคร้ัง) 
เมื่อคุณไดต้ังคาในการต้ังคาระยะเวลาใน
การดังของเสียงกร่ิงเรียกเขา F/T 
ถาคุณไดยินเสียงกร่ิงเรียกเขา F/T 
หมายความวาคุณมีเสียงเรียกจากผูโทรเขาในสาย

เน่ืองจากเสียงกร่ิงเรียกเขา F/T ดังจากเคร่ือง 
โทรศัพทตอแยกหรือโทรศัพทภายนอก 
(MFC-1900, MFC-1901, MFC-1910W และ 
MFC-1911NW) จะไมสงเสียงเรียกเขา

a ตรวจสอบวาคุณอยูในโหมดโทรสาร

b (สําหรับรุน MFC-1900, MFC-1901 และ 
MFC-1905)
กด Menu (เมนู), 2, 1, 2
(สําหรับรุน MFC-1910W, MFC-1911NW 
และ MFC-1916NW)
กด Menu (เมนู), 2, 1, 3

c กด a หรือ b 
เพ่ือเลือกระยะเวลาที่เคร่ืองจะสงเสียง
เตือนวาคุณมีสายเรียกเขา
กด OK (ตกลง)

d กด Stop/Exit (หยุด/ออก)

การตรวจจับโทรสาร 5

หากการตรวจจบัโทรสารเปน On (เปด): 5

เคร่ืองสามารถรับโทรสารโดยอัตโนมัติ 
แมวาคุณจะรับสาย เมื่อคุณเห็น Receiving 
(กําลังรับ) บนจอ LCD 
หรือไดยินเสียงคลิกในสายโทรศัพทผานชุดหูฟง
โทรศัพทที่คุณใช เพียงวางชุดหูฟงโทรศัพท 
เคร่ืองของคุณจะดําเนินการอื่นๆ ทั้งหมด

(MFC-1905 และ MFC-1916NW)
ถาการตรวจจับโทรสารเปน Semi 
(ต้ังคาแบบกลาง): 5

เคร่ืองจะรับสายการติดตอดวยโทรสารโดยอัตโนม ั
ติเทาน้ัน หากคุณรับสายดวยหูฟงของเคร่ือง 

หากการตรวจจบัโทรสารเปน Off (ปด): 5

หากคุณอยูที่เคร่ืองและรับสายการติดตอดวย
โทรสารกอนโดยยกหูฟงของเคร่ืองโทรศัพท
ภายนอก (MFC-1900, MFC-1901, 
MFC-1910W และ MFC-1911NW) หรือ
ของเคร่ือง (MFC-1905 และ MFC-1916NW) 
ใหกด Start (เร่ิม) จากน้ันกด 2 เพ่ือรับโทรสาร
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หมายเหตุ
• ถาคุณสงโทรสารจากคอมพิวเตอรในสาย
โทรศัพทเดียวกัน และเคร่ืองขัดขวางการสง 
ใหต้ังคา การตรวจหาโทรสาร เปน Off (ปด)

• เราไมแนะนําใหใชสายเดียวกันระหวาง PC 
กับเคร่ืองโทรสาร

 

a ตรวจสอบวาคุณอยูในโหมดโทรสาร

b (สําหรับรุน MFC-1900, MFC-1901 และ 
MFC-1905)
กด Menu (เมนู), 2, 1, 3
(สําหรับรุน MFC-1910W, MFC-1911NW 
และ MFC-1916NW)
กด Menu (เมนู), 2, 1, 4

c กด a หรือ b เพ่ือเลือก On (เปด), Semi 
(ต้ังคาแบบกลาง) (MFC-1905 และ 
MFC-1916NW) หรือ Off (ปด)
กด OK (ตกลง)

d กด Stop/Exit (หยุด/ออก)
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6

6

การจัดเก็บหมายเลข 6

คุณสามารถต้ังคาเคร่ืองใหโทรออกอยางงายดาย
ดวยการจัดเก็บหมายเลขปุมโทรดวน 
เมื่อคุณโทรออกหมายเลขปุมโทรดวน จอ LCD 
จะแสดงชื่อ หากคุณจัดเก็บไวหรือแสดงหมายเลข

จัดเก็บหมายเลขปุมโทรดวน 6

คุณสามารถบันทึกหมายเลขที่ใชบอยเปนหมาย
เลขโทรดวนเพ่ือใชโทรออกโดยกดเพียงไมกี่ปุม 

(  (Address Book (สมุดท่ีอยู)) สองคร้ัง 
หมายเลขสองตัว และ Start (เร่ิม)) 
เคร่ืองสามารถบันทึกหมายเลขปุมโทรดวนได
สูงสุด 99 หมายเลข (01 - 99)

a กด  (Address Book (สมุดท่ีอยู)) 
สองคร้ังและปอนหมายเลขตําแหนงปุม
โทรดวนสองหลัก (01-99)
ถาหมายเลขไมไดถูกบันทึกไว จอ LCD 
จะแสดง Register Now? 
(ลงทะเบียนตอนน้ีเลย?)
กด 1 เพ่ือเลือก Yes (ใช)

b ปอนหมายเลขโทรศัพทหรือโทรสาร (สูงสุด 
20 ตัว)
กด OK (ตกลง)

c ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

 ปอนชื่อโดยใชแปนกดหมายเลข (สูงสุด 
15 ตัว) 
สําหรับความชวยเหลือในการปอนตัว
อักษร ใหดูที่ การปอนขอความ 
uu หนา 66

กด OK (ตกลง)

 กด OK (ตกลง) 
เพ่ือบันทึกหมายเลขโดยไมมีชื่อ

d ถาตองการจัดเก็บหมายเลขโทรดวน 
เพ่ิมเติม ไปยังข้ันตอน a

การเปล่ียนหรือการลบหมายเลข
โทรดวน 6

คุณสามารถเปล่ียนแปลงหรือลบหมายเลขปุมโทร
ดวนที่จัดเก็บไวได

a กด Menu (เมนู), 2, 4, 1
ปอนหมายเลขปุมโทรดวนที่คุณตองการ 
เปล่ียนหรือลบ แลวกด OK (ตกลง)

b ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

 กด 1 เพ่ือเลือก Change (เปล่ียน) 
เพ่ือแกไขหมายเลขหรือชื่อ

ไปยังข้ันตอนที่ c

 กด 2 เพ่ือเลือก Clear (ลาง) 
เพ่ือลบขอมูลทั้งหมดในหมายเลขปุม
โทรดวน

เมื่อ Erase This Data? (ลบขอมูลน้ี?) 
ปรากฏข้ึน ใหกด 1 เพ่ือเลือก Yes (ใช) 
เพ่ือยืนยัน
ไปยังข้ันตอนที่ d

c แกไขหมายเลขหรือชื่อ 
เมื่อคุณแกไขเสร็จแลว ใหกด OK (ตกลง)

d กด Stop/Exit (หยุด/ออก)

การตอหมายเลขและจัดเก็บ
หมายเลข (รุน MFC) 6
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วิธีการโทรออก 6

คุณสามารถโทรออกไดดวยวิธีตอไปน้ี

การตอเลขหมายดวยตนเอง 6

ใชแปนกดหมายเลขเพ่ือปอนตัวเลขทั้งหมดของ
หมายเลขโทรศัพทหรือโทรสาร

การตอเลขหมายดวน 6

กด  (Address Book (สมุดท่ีอยู)) สองคร้ัง 
แลวปอนหมายเลขปุมโทรดวนสองหลัก (ดูที่ 
จัดเก็บหมายเลขปุมโทรดวน uu หนา 79)

หมายเหตุ
ถาจอ LCD แสดง Register Now? 
(ลงทะเบียนตอนน้ีเลย?) 
เมื่อคุณปอนหมายเลขปุมโทรดวน 
แสดงวาหมายเลขไมไดถูกบันทึกไว

 

คนหา 6

คุณสามารถคนหาชื่อที่คุณจัดเก็บไวในหนวยความ
จําหมายเลขปุมโทรดวนตามลําดับตัวอักษรได 
(ดูที่ จัดเก็บหมายเลขปุมโทรดวน uu หนา 79)

a ตรวจสอบวาคุณอยูในโหมดโทรสาร

b กด  (Address Book (สมุดท่ีอยู))

c กดปุมแปนกดหมายเลขสําหรับตัวอักษร
สองสามตัวแรกของชื่อ (ใชแผนผังใน 
การปอนขอความ uu หนา 66 
เพ่ือชวยคุณในการปอนตัวอักษร)
กด OK (ตกลง)

d กด a หรือ b 
เพ่ือเล่ือนดูจนกวาคุณจะพบชื่อที่คุณกําลัง
คนหา
กด OK (ตกลง)

e กด Start (เร่ิม)

หมายเหตุ
• ถาคุณไมปอนตัวอักษรแลวกด OK (ตกลง) 
ในข้ันตอนที่ cชื่อที่ลงทะเบียนไวทั้งหมดจะ
ปรากฏข้ึน กด a หรือ b 
เพ่ือเล่ือนดูจนกวาคุณจะพบชื่อที่คุณกําลัง
คนหา

• ถาจอ LCD แสดง No Contact Found 
(ไมพบรายชื่อติดตอ) 
เมื่อคุณปอนตัวอักษรสองสามตัวแรกของชื่อ 
แสดงวาชื่อสําหรับตัวอักษรน้ันไมไดถูกจัดเก ็บ
ไว

 

หมนุทวนใหม 6

เมื่อแนใจวาไมมีการใชสาย ใหกด Redial 
(หมุนทวนใหม) เพ่ือคนหาหมายเลขที่คุณ
โทรออกลาสุด 20 หมายเลข กด Redial 
(หมุนทวนใหม) หรือ a หรือ b 
เพ่ือเล่ือนดูจนกวาคุณจะพบหมายเลขที่คุณ
ตองการโทรอีกคร้ัง กด OK (ตกลง) จากน้ัน
กด Start (เร่ิม) เพ่ือสงโทรสาร

 

หมายเลขสองตัว
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6

รหัสผูโทร 6

คุณลักษณะ ID ผูโทรจะทําใหคุณสามารถใช
บริการแสดงขอมูลผูโทรซึ่งเปนบริการแบบ
สมัครสมาชิกของบริษัทที่ใหบริการทางดาน
โทรศัพทในประเทศของคุณได 
บริการน้ีจะแสดงหมายเลขโทรศัพทหรือชื่อ 
(หากมี) ของผูโทรเมื่อมีสายเรียกเขา

การดูรายการ ID ผูโทร 6

เคร่ืองของคุณจะจัดเก็บขอมูลการโทรสามสิบราย
การลาสุดไวในรายการ ID ผูโทร 
คุณสามารถดูหรือพิมพรายการน้ีได 
เมื่อมีสายเรียกเขาสายที่ 31 เขามาที่เคร่ือง 
เคร่ืองจะแทนที่ขอมูลในรายการโทรแรก

a กด Menu (เมนู), 2, 0, 2
หนาจอแสดงการต้ังคาปจจุบัน

b กด a หรือ b เพ่ือเลือก Display # 
(#การแสดงผล)
กด OK (ตกลง)
ID ผูโทรรายการลาสุดจะปรากฏข้ึนบน
หนาจอหากไมมีการจัดเก็บ ID ผูโทรไว 
เสียงปบดังข้ึนและ No Caller ID (ไมมี 
ID ผูโทร) จะปรากฏบนหนาจอ 
ไปยังข้ันตอนที่ d

c กด a หรือ b 
เพ่ือเล่ือนดูรายการในหนวยความจํา ID 
ผูโทร เพ่ือเลือก ID ผูโทรที่คุณตองการดู 
แลวกด OK (ตกลง) 
จอ LCD จะแสดงหมายเลขของผูโทร
และวันที่และเวลาที่โทร

d เมื่อตองการเสร็จส้ินการดู ใหกด 
Stop/Exit (หยุด/ออก)
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7
การรับ PC-FAX 
(สําหรับ Windows® 
เทานั้น) 7

ถาคุณเปดคุณลักษณะการรับโทรสารดวย PC 
เคร่ืองของคุณจะจัดเก็บโทรสารรับเขาในหนวย
ความจําและสงโทรสารไปยัง PC ของคุณโดย
อัตโนมัติ จากน้ันคุณสามารถใช PC ของคุณ
ดูและจัดเก็บโทรสารน้ี 

แมวาคุณจะปด PC ของคุณแลว (เชน 
ในเวลากลางคืนหรือสุดสัปดาห) 
เคร่ืองของคุณจะไดรับและจัดเก็บโทรสารของคุณ
ในหนวยความจํา จอ LCD 
จะแสดงจํานวนโทรสารที่จัดเก็บที่คุณไดรับ เชน: 
PC Fax Msg (ขอความการรับสงโทรสารดวย 
PC):001 

เมื่อคุณเร่ิมใชงาน PC ของคุณและรันซอฟตแวร 
การรับโทรสารดวย PC 
เคร่ืองจะถายโอนโทรสารของคุณไปยัง PC 
ของคุณโดยอัตโนมัติ 

ถาตองการถายโอนโทรสารรับเขาไปยัง PC 
ของคุณ คุณตองใหซอฟตแวรการรับโทรสารดวย 
PC รันบน PC ของคุณ 

ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

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

คลิก  เร่ิม > โปรแกรมท้ังหมด > 

Brother > Brother Utilities  
จากน้ันคลิกรายการแบบดึงลงและเลือกชื่อรุนของ
คุณ (หากไมไดเลือกไว) คลิก  
การรับโทรสารดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร 
ในแถบนําทางดานซาย แลวคลิก รับ

(Windows® 8)

คลิก  (Brother Utilities) 

จากน้ันคลิกรายการแบบดึงลงและเลือกชื่อรุนของ
คุณ (หากไมไดเลือกไว) คลิก  
การรับโทรสารดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร 
ในแถบนําทางดานซาย แลวคลิก รับ

จากน้ัน ทําตามข้ันตอนตอไปน้ีบนเคร่ืองของ
คุณจนเสร็จสมบูรณ 

a กด Menu (เมนู), 2, 6, 1

b กด a หรือ b เพ่ือเลือก On (เปด) (หรือ Off 
(ปด))
กด OK (ตกลง)

c จอ LCD แสดงการแจงเตือนการเร่ิม
โปรแกรมการรับโทรสารดวย PC บน
คอมพิวเตอรของคุณ 
ถาคุณเร่ิมโปรแกรมรับ PC-FAX แลว ใหกด 
OK (ตกลง) ถาคุณยังไมไดเร่ิมโปรแกรมรับ 
การรับ PC-FAX uu คูมือซอฟตแวร 
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

d ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

 ถาคุณตองการเปล่ียนการต้ังคาปจจุบัน 
กด 1 และกด a หรือ b 
เพ่ือเลือกคอมพิวเตอรของคุณ กด OK 
(ตกลง)

 ถาคุณไมตองการเปล่ียนการต้ังคาปจจุบัน 
ใหกด 2

e กด a หรือ b เพ่ือเลือก On (เปด) หรือ Off 
(ปด)
กด OK (ตกลง)

f กด Stop/Exit (หยุด/ออก)

การใชงาน PC-FAX (สําหรับรุน 
MFC) 7
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7

หมายเหตุ
• หากคุณเลือก Backup Print 

(สํารองการพิมพ) On (เปด) 
เคร่ืองจะพิมพโทรสารที่เคร่ือง
ของคุณเพ่ือเปนสําเนา 
คุณลักษณะน้ีเปนคุณลักษณะความปลอดภัย
ในกรณีที่เกิดไฟฟาขัดของกอนที่โทรสารจะ
ถูกโอนไปยัง PC ของคุณ 

• โทรสารที่จัดเก็บในหนวยความจําของเคร่ืองจะ
ถูกลบออก

 

หมายเหตุ
• กอนที่คุณจะสามารถต้ังคาการรับโทรสารดวย 

PC คุณตองติดต้ังซอฟตแวร MFL-Pro Suite 
บน PC ของคุณ ตรวจสอบวา PC 
ของคุณเชื่อมตออยูและเปดทํางาน 
(สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม uu คูมือซอฟตแวร 
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช)  

• ถาเคร่ือง
ของคุณเกิดขอผิดพลาดและไมสามารถ
พิมพโทรสารจากหนวยความจําได 
คุณสามารถใชการต้ังคาน้ีในการถายโอน
โทรสารของคุณไปยัง PC (ดูที่ 
การโอนโทรสารหรือรายงานบันทึกโทรสาร 
(รุน MFC) uu หนา 114) 

• การรับโทรสารดวย PC 
ไมสนับสนุนในระบบปฏิบัติการแม็ค 
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การสง PC-FAX 7

คุณสามารถสงไฟลที่สรางในแอพพลิเคชันใดๆ บน PC ของคุณเปนโทรสารมาตรฐาน

หมายเหตุ
• ซอฟตแวรการรับสงโทรสารดวย PC สามารถสงโทรสารสีขาวดําในขนาด A4 ไดเทาน้ัน

• โปรดติดต้ังซอฟตแวร MFL-Pro Suite เชื่อมตอเคร่ืองและ PC กอนใชงานการสงโทรสารดวย PC
 

การสงไฟลเปนการสงโทรสารดวย PC 7

a สรางไฟลในแอพพลิเคชันใดๆ บน PC ของคุณ

b คลิก ไฟล จากน้ัน พิมพ
กลองสนทนา พิมพ จะปรากฏข้ึน:
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7

c เลือก Brother PC-FAX เปนเคร่ืองพิมพของคุณ แลวคลิก พิมพ
กลองโตตอบการสงโทรสารดวย PC จะปรากฏข้ึน:
 

1 แปนกดหมายเลข

2 สมุดที่อยู

d ปอนหมายเลขโทรสารโดยใชวิธีใดวิธีหน่ึงตอไปน้ี:

 ใชแปนกดหมายเลขเพ่ือปอนหมายเลข แลวคลิกปุม 

 คลิกปุม สมุดท่ีอยู จากน้ันเลือกสมาชิกหรือกลุมจากสมุดที่อยู

หากมีขอผิดพลาด ใหคลิก ลบทั้งหมด เพ่ือลบรายการทั้งหมด

e เมื่อตองการรวมหนาปก ใหคลิกกลองกาเคร่ืองหมาย เพ่ิมหนาปก

หมายเหตุ
คุณยังสามารถคลิกไอคอนหนาปก  เพ่ือสรางหรือแกไขหนาปกได

 

f คลิก เร่ิม เพ่ือสงโทรสาร

หมายเหตุ
• หากคุณตองการยกเลิกโทรสาร ใหคลิก ยกเลิก หรือกด Stop/Exit (หยุด/ออก) 
บนแผงควบคุมของเคร่ือง

• หากคุณตองการหมุนทวนหมายเลขใหม ใหคลิก หมุนทวนใหม 
เพ่ือวนดูหมายเลขโทรสารลาสุดหาหมายเลข แลวคลิก เร่ิม

 

1

2
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8
การทํางานดวยเสียง 
(MFC-1905 และ 
MFC-1916NW) 8

การโทรออกโดยใชเสียงสามารถทําไดดวยการใช
หูฟง โดยใชแปนกดหมายเลข หรือดวยการกด 

 (Address Book (สมุดท่ีอยู)) 
สองคร้ังแลวปอนหมายเลขปุมโทรดวนสองหลัก

การโทรออก 8

a ยกหูฟงข้ึน

b เมื่อคุณไดยินเสียงสัญญาณโทรออก 
ใหปอนหมายเลขดวยการใชแปนกดหมาย

เลข หรือกด  (Address Book 
(สมุดท่ีอยู)) 
สองคร้ังแลวปอนหมายเลขปุมโทรดวนสอง
หลัก

c วางหูฟงลงเพ่ือวางหู

การพักสาย 8

a กด Hook/Hold (วางสาย/พักสาย) 
เพ่ือพักสาย 
คุณสามารถวางหูฟงลงโดยไมเปนการวางสาย
สนทนาได

b ยกหูฟงของเคร่ือง
เพ่ือเรียกสายจากการพักสาย

การเชื่อมตอเคร่ืองตอบ
รับโทรศัพทภายนอก 
(MFC-1900, 
MFC-1901, 
MFC-1910W และ 
MFC-1911NW) 8

คุณสามารถเชื่อมตออุปกรณตอบรับโทรศัพท 
(TAD) ภายนอกเขากับสายเดียวกับเคร่ืองของคุณ 
เมื่อเคร่ืองตอบรับโทรศัพทภายนอกรับสาย 
เคร่ืองของคุณจะ “รอฟง” เสียงเรียกโทรสาร 
(CNG) ที่สงโดยเคร่ืองโทรสาร ถาไดยินเสียงเรียก 
เคร่ืองจะรับสายและรับโทรสาร 
ถาไมไดยินเสียงเรียก 
เคร่ืองจะปลอยใหเคร่ืองตอบรับโทรศัพทภายนอก
ของคุณรับขอความเสียง และจอแสดงผลจะแสดง 
Telephone  (โทรศัพท)

TAD ภายนอกของคุณตองรับสายภายในเวลาที่
เสียงเรียกโทรสารดังส่ีคร้ัง 
(ขอแนะนําใหคุณต้ังคาไวที่เสียงเรียกดังสองคร้ัง) 
เน่ืองจากเคร่ืองของคุณไมสามารถไดยินเสียง
เรียกโทรสาร (CNG tones) จนกวา TAD จะ
รับสาย เคร่ืองสงโทรสารจะสงเสียงเรียกโทรสาร 
(CNG tones) เทาน้ัน เปนระยะเวลาแปดถึงสิบ
วินาที เราไมแนะนําใหใชคุณลักษณะการโทรฟรี
กับ TAD ภายนอกของคุณหากตองใชเสียงเรียก
นานกวาส่ีคร้ังในการเปดทํางาน

หมายเหตุ
หากคุณประสบปญหาการรับโทรสาร 
ลดการต้ังคาการชะลอเสียงเรียกเขาบน TAD 
ภายนอกของคุณใหดังเพียงหน่ึงหรือสองคร้ัง

 

โทรศัพทและอุปกรณภายนอก 
(สําหรับรุน MFC) 8
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8

การเชื่อมตอ 8

TAD ภายนอกตองเชื่อมตอดังแสดง
ในภาพประกอบดานลาง
 

1 TAD

2 ฝาครอบปองกัน

กอนที่คุณจะเชื่อมตอเคร่ืองตอบรับโทรศัพท
ภายนอก (อุปกรณตอบรับโทรศัพท) 
ใหดึงฝาครอบปองกัน (2) ออกจากชองเสียบ 
EXT. ที่เคร่ือง

a ต้ังคา TAD 
ภายนอกไปที่เสียงเรียกดังหน่ึงหรือสองคร้ัง 
(การต้ังคาหนวงเวลาเสียงเรียกของเคร่ืองไม
มีผล)

b บันทึกขอความสงออกบน TAD 
ภายนอกของคุณ

c ต้ังคา TAD ใหรับสาย

d ต้ังคาโหมดรับบนเคร่ืองของคุณเปน 
External TAD (TAD ภายนอก) (ดูที่ 
โหมดรับ uu หนา 76)

การบันทึกขอความขาออก 
(OGM) 8

a บันทึกเสียงเงียบ 5 วินาที
กอนเร่ิมตนขอความของคุณ 
(เพ่ือใหเคร่ืองของคุณมีเวลาในการไดยิน
เสียงเรียกโทรสาร (CNG tones) 
ของการสงสัญญาณอัตโนมัติกอนหยุด)

b จํากัดระยะเวลาการพูดของคุณที่ 20 วินาที
ตัวอยางเชน: “หลังจากเสียงปป 
ใหฝากขอความ”

การเชื่อมตอหลายสาย (PABX) 8

สํานักงานสวนใหญใชระบบโทรศัพทสวนกลาง 
Brother แนะนําวาเคร่ืองโทรสาร/MFC 
ของเราทั้งหมดตองเชื่อมตอกับสายที่มีคุณภาพ 
(กําหนดไวเฉพาะ) แมวาระบบ PABX (Private 
Automatic Branch Exchange) ที่เจาะจงอาจ
ทํางานรวมกับเคร่ืองโทรสารบางรุนได 
แตเราไมสามารถรับประกันวาเคร่ืองจะทํางาน
อยางถูกตอง

บอยคร้ังที่อาจเปนเร่ืองงายที่จะเชื่อมตอเคร่ืองโทร
สารกับ PABX เราขอแนะนําใหคุณติดตอบริษัทที่
ติดต้ังระบบโทรศัพทของคุณและขอใหเชื่อมตอ
เคร่ืองโทรศัพทใหกับคุณ

Brother ไมแนะนําใหใชสาย PABX ขอจํากัดของ 
PABX โดยทั่วไปอาจทําใหบางฟงกชั่นของเคร่ือง
โทรสารทํางานผิดพลาด

2

1

1
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โทรศัพทภายนอกและ
โทรศัพทที่ตอแยกออก
จากตัวเคร่ือง 8

หมายเหตุ
การเชื่อมตอโทรศัพทภายนอก มีในรุน 
MFC-1900, MFC-1901, MFC-1910W และ 
MFC-1911NW

 

การเชื่อมตอโทรศัพทภายนอก
หรือโทรศัพทตอพวง 8

คุณสามารถเชื่อมตอโทรศัพทแยกตางหากกับ
เคร่ืองของคุณไดโดยตรงดังแสดงในแผนภาพ
ดานลาง
 

1 โทรศัพทที่ตอแยกออกจากตัวเครื่อง

2 โทรศัพทภายนอก

3 ฝาครอบปองกัน

กอนที่คุณจะเชื่อมตอโทรศัพทภายนอก 
ใหดึงฝาครอบปองกัน (3) ออกจากชองเสียบ 
EXT. บนเคร่ือง

เมื่อคุณใชโทรศัพทภายนอก จอ LCD จะแสดง 
Telephone  (โทรศัพท)

สําหรับโหมดโทรสาร/โทรศัพท 
เทานั้น 8

เมื่อเคร่ืองอยูในโหมดโทรสาร/โทรศัพท 
เคร่ืองจะใชระยะเวลาในการดังของเสียงกร่ิงเร ียก
เขา F/T (เสียงเรียกที่ดังติดกันแบบสองคร้ัง) 
แจงใหคุณรับสายโทรเขาดวยเสียง

(สําหรับรุน MFC-1900, MFC-1901, MFC-1910W 
และ MFC-1911NW)

ยกหูโทรศัพทภายนอก จากน้ันกด Hook 
(วางสาย) เพ่ือตอบรับ

(สําหรับ MFC-1905 และ MFC-1916NW)

ยกหูโทรศัพทของเคร่ือง

การใชชุดหูฟงโทรศัพทแบบ
ไรสายภายนอกท่ีไมใชของ 
Brother 8

ถาคุณเชื่อมตอโทรศัพทไรสายไมใชของ Brother 
กับสายสัญญาณโทรศัพท 
(ดูที่ การเชื่อมตอโทรศัพทภายนอก 
หรือโทรศัพทตอพวง uu หนา 88) 
และโดยปกติคุณพกพาโทรศัพทไรสายไปในที่
ตางๆ คุณสามารถรับสายไดงายๆ 
ในระหวางหนวงเวลาเสียงเรียก

ถาคุณใหเคร่ืองของคุณรับสายกอน 
ใหยกหูโทรศัพทไรสายแลวไปที่เคร่ือง ดังน้ัน 
คุณสามารถกด Hook (วางสาย) 
เพ่ือโอนสายไปยังหูโทรศัพทไรสาย

หมายเหตุ
มีโทรศัพทแบบไรสายเพียงบางแบรนดเทาน้ัน
ที่สามารถใชไดกับเคร่ืองของคุณ

 

3

1

2
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9

วิธีการทําสําเนา 9

a (สําหรับรุน MFC)
กด COPY (สําเนา) 
 

b วางเอกสารของคุณ 

 (สําหรับรุน ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)) 

ถาคุณกําลังทําสําเนาจาก ADF: 
 

 ถาคุณกําลังทําสําเนาจากกระจกสแกนเนอร 
 

หลังจากวางเอกสารบนกระจกสแกนเนอร 
ใหปดฝาครอบเอกสารลง

หมายเหตุ
เมื่อตองการใชกระจกสแกนเนอร ADF ตองวาง

 

c (สําหรับรุน MFC)
ใชแปนกดหมายเลขปอนจํานวนสําเนาที่คุณ
ตองการ (สูงสุด 99 สําเนา) 

(สําหรับรุน DCP)
กด a หรือ b 
เพ่ือปอนจํานวนสําเนาที่คุณตองการ 

d กด Start (เร่ิม) เพ่ือทําสําเนา 
 

การทําสําเนา 9
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ทําสําเนาบัตรประจําตัว 9

คุณสามารถทําสําเนาบัตรประจําตัวแบบหนาเดียว
หรือสองหนา

การทําสําเนาบัตรประจําตัวสองดานสามารถทํา
สําเนาทั้งสองดานของบัตรประจําตัวลงในหน่ึง
หนากระดาษโดยรักษาขนาดบัตรเทาเดิม

ผลลัพธของการทําสําเนาบัตรประจําตัวสองดานจะ
แสดงอยูดานลาง 
 

หมายเหตุ
• คุณสามารถทําสําเนาบัตรประจําตัวภายใน
ขอบเขตที่อนุญาตภายใตกฎหมายที่บังคับใช 
(uu คูมือเกี่ยวกับความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ) 

• สําหรับการต้ังคาการทําสําเนาบัตรประจําตัว

(สําหรับรุน MFC) ดู 3.สําเนา uu หนา 34

(สําหรับรุน DCP) ดู 2.ทําสําเนา uu หนา 52
 

การทําสําเนาบัตรประจําตัว
สองดาน 9

a (สําหรับรุน MFC)
กด Menu (เมนู), 3, 4 และไปยังข้ันตอน 
c

(สําหรับรุน DCP)
กด Menu (เมนู) จากน้ันกด a หรือ b 
เพ่ือเลือก 2.Copy (สําเนา)
กด OK (ตกลง)

b กด a หรือ b เพ่ือเลือก 4.ID Copy 
(ทําสําเนาบัตรประจําตัว)
กด OK (ตกลง)

c กด a หรือ b เพ่ือเลือก 4.2in1/1in1 
(2ใน1/1ใน1)
กด OK (ตกลง)
กด a หรือ b เพ่ือเลือก 2in1 (2ใน1) 
เพ่ือใหการทําสําเนาแบบสองหนาเปนคาเร่ิม
ตน

กด OK (ตกลง) จากน้ันกด Stop/Exit 
(หยุด/ออก)

d (สําหรับรุน MFC)
กด COPY (สําเนา) 
 

e (สําหรับรุน MFC)
ปอนจํานวนสําเนาที่คุณตองการ
(สําหรับรุน DCP)
กด a หรือ b 
เพ่ือปอนจํานวนสําเนาที่คุณตองการ 

f (สําหรับรุน MFC, DCP-1600 และ 
DCP-1601)
กด 2 in 1 (ID) Copy (ทําสําเนา 
(บัตรประจําตัว) 2 ใน 1) 

(สําหรับรุน DCP-1610W, DCP-1615NW 
และ DCP-1616NW)
กด 2 in 1 (ID) Copy/Copy Options 
(ทําสําเนา (บัตรประจําตัว) 2 ใน 1 / 
ตัวเลือกการทําสําเนา)
กด a หรือ b เพ่ือเลือก Double-sided 
ID (ทําสําเนาบัตรประจําตัวสองดาน)

g วางบัตรประจําตัวของคุณ ควํ่าลง ดังรูป 
ที่มุมบนซายของกระจกสแกนเนอร 
ใหบัตรประจําตัวน้ันอยูหางจากขอบ
กระจกอยางนอย 4 มม.
 

1 4 มม. หรอืมากกวานัน้ (ดานบน, ดานซาย) 

1
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9

h กด Start (เร่ิม) เพ่ือสแกน 
 

i พลิกอีกดานหน่ึงของบัตรประจําตัวและวางที่
ดานซายของกระจกสแกนเนอร 
 

1 4 มม. หรอืมากกวานัน้ (ดานบน, ดานซาย) 

j กด Start (เร่ิม) เพ่ือสแกน 
 

การทําสําเนาบัตรประจําตัวหนึ่ง
ดาน 9

a (สําหรับรุน MFC)
กด Menu (เมนู), 3, 4 และไปยังข้ันตอน 
c

(สําหรับรุน DCP)
กด Menu (เมนู) จากน้ันกด a หรือ b 
เพ่ือเลือก 2.Copy (สําเนา)
กด OK (ตกลง)

b กด a หรือ b เพ่ือเลือก 4.ID Copy 
(ทําสําเนาบัตรประจําตัว)
กด OK (ตกลง)

c กด a หรือ b เพ่ือเลือก 4.2in1/1in1 
(2ใน1/1ใน1)
กด OK (ตกลง)
กด a หรือ b เพ่ือเลือก 1in1 (1ใน1) 
เพ่ือใหการทําสําเนาแบบหนาเดียวเปน
คาเร่ิมตน
กด OK (ตกลง) จากน้ันกด Stop/Exit 
(หยุด/ออก)

d (สําหรับรุน MFC)
กด COPY (สําเนา) 
 

e (สําหรับรุน MFC)
ปอนจํานวนสําเนาที่คุณตองการ

(สําหรับรุน DCP)
กด a หรือ b 
เพ่ือปอนจํานวนสําเนาที่คุณตองการ 

f วางบัตรประจําตัวของคุณ ควํ่าลง 
บนกระจกสแกนเนอร 

g (สําหรับรุน MFC, DCP-1600 และ 
DCP-1601)
กด 2 in 1 (ID) Copy (ทําสําเนา 
(บัตรประจําตัว) 2 ใน 1) 

(สําหรับรุน DCP-1610W, DCP-1615NW 
และ DCP-1616NW)
กด 2 in 1 (ID) Copy/Copy Options 
(ทําสําเนา (บัตรประจําตัว) 2 ใน 1 / 
ตัวเลือกการทําสําเนา)
กด a หรือ b เพ่ือเลือก Double-sided 
ID (ทําสําเนาบัตรประจําตัวสองดาน)

1
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การทําสําเนาอ่ืนๆ 9

ตรวจสอบวาคุณอยูในโหมดทําสําเนา ใชปุม Options (ตัวเลือก), Copy Options 
(ตัวเลือกการทําสําเนา) หรือ 2 in 1 (ID) Copy/Copy Options (ทําสําเนา (บัตรประจําตัว) 2 ใน 1 / 
ตัวเลือกการทําสําเนา) เพ่ือต้ังคาการทําสําเนาตอไปน้ีอยางรวดเร็วสำหรับสําเนาถัดไป

กด ตวัเลือกเมนู ตวัเลือก

(รุน MFC) 9

(DCP-1600 และ DCP-1601) 9

 (DCP-1610W, DCP-1615NW 
และ DCP-1616NW) 9

กด a หรือ b จากน้ันกด OK (ตกลง)
 

(สําหรับรุน MFC)

กด a, b, d หรือ c จากน้ันกด OK (ตกลง)
 

(สําหรับรุน DCP)

กด a หรือ b จากน้ันกด OK (ตกลง)
 

Quality (คุณภาพ) Auto (อัตโนมัต)ิ*

Text (ตัวอักษร)

Photo (รูปถาย)

Receipt (ใบเสร็จรบัเงิน)

Stack/Sort (จัดกอง/เรยีงชุด) Stack (จัดกอง)*

Sort (เรียงชุด)

Brightness (ความสวาง) -onnnn+

-nonnn+

-nnonn+*

-nnnon+

-nnnno+

Contrast 
(ความแตกตางระหวางสวนท่ีมืดและสวนท่ีสวาง)

-onnnn+

-nonnn+

-nnonn+*

-nnnon+

-nnnno+

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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9

1 "LGLiLTR" และ "LGLiA4" จะปรากฏในรุน ADF (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) เทานั้น

2 อัตโนมัติจะตั้งคาเครื่องเพ่ือคํานวณอัตราการยอขนาดท่ีพอดกัีบขนาดของกระดาษ อัตโนมัติสามารถใชไดเม่ือใช ADF เทานั้น

Enlarge/Reduce (เพ่ิมขนาด/ลดขนาด) 100%*

97% LTRiA4

94% A4iLTR

91% Full Page (91% เต็มหนา)

85% LTRiEXE

83% LGLiA4 1

78% LGLiLTR 1

70% A4iA5

50%

Custom(25-400%) (กําหนดเอง(25-
400%))

Auto (อัตโนมัติ) 2

200%

141% A5iA4

104% EXEiLTR

Page Layout (จัดรปูแบบหนา) Off(1 in 1) (ปด(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))

กด ตัวเลือกเมนู ตัวเลือก

(รุน MFC) 9

(DCP-1600 และ DCP-1601) 9

 (DCP-1610W, DCP-1615NW 
และ DCP-1616NW) 9

กด a หรือ b จากน้ันกด OK (ตกลง)
 

(สําหรับรุน MFC)

กด a, b, d หรือ c จากน้ันกด OK (ตกลง)
 

(สําหรับรุน DCP)

กด a หรือ b จากน้ันกด OK (ตกลง)
 

คาท่ีตั้งจากโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร ื่องหมายดอกจันกํากับอยู
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10
การสแกนเอกสารเปนไฟล PDF โดยใช 
ControlCenter4 1 0

(สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม: คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช) 

หมายเหตุ
หนาจอบนเคร่ือง PC ของคุณอาจแตกตางกันข้ึนอยูกับรุนของคุณ

 

ControlCenter4 
เปนโปรแกรมใชงานซอฟตแวรที่ใหคุณเขาใชงานแอพพลิเคชันที่คุณใชบอยไดอยางรวดเร็วและงายดาย

a วางเอกสารของคุณ

b ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:
(Windows® XP, Windows Vista® และ Windows® 7)

คลิก  เร่ิม > โปรแกรมท้ังหมด > Brother > Brother Utilities 

จากน้ันคลิกรายการแบบดึงลงและเลือกชื่อรุนของคุณ (หากไมไดเลือกไว) คลิก สแกน 
ในแถบนําทางดานซาย แลวคลิก ControlCenter4
แอพพลิเคชัน ControlCenter4 จะเปด
(Windows® 8)

คลิก  (Brother Utilities) จากน้ันคลิกรายการแบบดึงลงและเลือกชื่อรุนของคุณ 

(หากไมไดเลือกไว) คลิก สแกน ในแถบนําทางดานซาย แลวคลิก ControlCenter4
แอพพลิเคชัน ControlCenter4 จะเปด

วิธีสแกนไปยังคอมพิวเตอร 1 0
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c เลือก โหมดข้ันสูง จากน้ันคลิก ตกลง
 

d คลิก ไฟล ในแท็บ สแกน
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1 เลือก PDF (*.pdf) จากรายการแบบดึงลงของประเภทไฟล

2 คุณสามารถปอนชื่อไฟลที่คุณตองการใชสําหรับเอกสาร

3 เมื่อคุณเลือกกลองกาเคร่ืองหมาย โฟลเดอร คุณสามารถบันทึกไฟลในโฟลเดอรเร่ิมตน 

หรือเลือกโฟลเดอรที่ตองการโดยคลิกปุม  (เรียกดู)

เมื่อคุณเลือกกลองกาเคร่ืองหมาย SharePoint คุณสามารถบันทึกไฟลไปยังไลบรารี SharePoint 
โดยการใสที่อยู

4 คุณสามารถเลือกความละเอียดในการสแกนจากรายการแบบดึงลง ความละเอียด

5 คุณสามารถเลือกขนาดเอกสารจากรายการแบบดึงลง ขนาดเอกสาร

e คลิก สแกน
เคร่ืองจะเร่ิมข้ันตอนการสแกน โฟลเดอรที่บันท ึกขอมูลการสแกนจะเปดโดยอัตโนมัติ

1

2

4

5

3
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การสแกนโดยใชปุมสแกน 1 0

หมายเหตุ
หากคุณตองการใชฟงกชั่นน้ี ใหติดต้ัง MFL-Pro Suite และเชื่อมตอเคร่ืองเขากับ PC โดยใชสาย USB

 

a วางเอกสารของคุณ (ดูที่ วิธีการวางเอกสาร uu หนา 72)

b กด  (สแกน)

c กด a หรือ b เพ่ือเลือก Scan to PC (สแกนไปยัง PC)
กด OK (ตกลง)

d กด a หรือ b เพ่ือเลือกประเภทการสแกน (File (ไฟล), E-mail (อีเมล) หรือ Image (ภาพ))
กด OK (ตกลง)

e ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

 เพ่ือเปล่ียนการต้ังคาการสแกน กด a หรือ b เพ่ือเลือก Yes (ใช) แลวกด OK (ตกลง) 
ทําตามคําแนะนําบนหนาจอแสดงผลแบบ LCD เพ่ือเปล่ียนการต้ังคาที่คุณตองการ

 เพ่ือใชการต้ังคาเร่ิมตนสําหรับการสแกน กด a หรือ b เพ่ือเลือก No (ไม) แลวกด OK (ตกลง)

f กด Start (เร่ิม)
เคร่ืองจะเร่ิมข้ันตอนการสแกน

การต้ังคาปุมสแกน 1 0

คุณสามารถเปล่ียนแปลงการต้ังคาปุม สแกน ของเคร่ืองโดยใช ControlCenter4

a ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:
(Windows® XP, Windows Vista® และ Windows® 7)

คลิก  เร่ิม > โปรแกรมท้ังหมด > Brother > Brother Utilities 

จากน้ันคลิกรายการแบบดึงลงและเลือกชื่อรุนของคุณ (หากไมไดเลือกไว) คลิก สแกน 
ในแถบนําทางดานซาย แลวคลิก ControlCenter4
แอพพลิเคชัน ControlCenter4 จะเปด
(Windows® 8)

คลิก  (Brother Utilities) จากน้ันคลิกรายการแบบดึงลงและเลือกชื่อรุนของคุณ 

(หากไมไดเลือกไว) คลิก สแกน ในแถบนําทางดานซาย แลวคลิก ControlCenter4
แอพพลิเคชัน ControlCenter4 จะเปด

b คลิกแท็บ การตั้งคาอุปกรณ
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c คลิก ตั้งคาอุปกรณการสแกน
 

d เลือกแท็บ ไฟล คุณสามารถเปล่ียนแปลงการต้ังคาเร่ิมตน
 

1 คุณสามารถเลือกประเภทไฟลจากรายการแบบดึงลง

2 คุณสามารถปอนชื่อไฟลที่คุณตองการใชสําหรับเอกสาร

3 คุณสามารถบันทึกไฟลในโฟลเดอรเร่ิมตน หรือเล ือกโฟลเดอรที่ตองการโดยคลิกปุม  (เรียกด)ู

4 คุณสามารถเลือกความละเอียดในการสแกนจากรายการแบบดึงลง ความละเอียด

5 คุณสามารถเลือกขนาดเอกสารจากรายการแบบดึงลง ขนาดเอกสาร

e คลิก ตกลง

1

2

4

5

3
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A

A

วัสดุการพิมพ A

ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) และตลับผงหมึก (โทนเนอร ) เปนวัสดุการพิมพสองชิ้นที่แยกกัน 
ตรวจสอบวาทั้งสองชิ้นติดต้ังเปนชุดประกอบ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับวิธีการเปล่ียนว ัสดุการพิมพ 
ดูที่คําแนะนําที่ใหมากับชุดแมแบบสรางภาพ (ดร ัม) สําหรับการเปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
หรือดูที่รายการคําแนะนําที่พิมพอยูบนกลองของตลับผงหมึก (โทนเนอร) สําหรับการเปล่ียนตลับผงหมึก 
(โทนเนอร)

ขอควรจํา
• เคร่ืองพิมพของ Brother ออกแบบมาใหใชงานกับผงหมึก (โทนเนอร) 
เฉพาะรุนและทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงส ุดเมื่อใชกับตลับผงหมึก (โทนเนอร) ของแทของ 
Brother Brother ไมรับประกันประสิทธิภาพสูงสุดน้ีหากใชผงหมึก (โทนเนอร) หรือตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) ที่มีขอมูลจําเพาะอื่นๆ ที่ไมตรงตามที่ระบุ เคร่ืองพิมพอาจไมสามารถตรวจพบผงหมึก 
(โทนเนอร) หรือตลับผงหมึก (โทนเนอร) ที่มีขอกําหนดอื่นไดอยางถูกตอง แตอาจตรวจพบตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) น้ันวาเปนตลับผงหมึกขนาดพิมพมาตรฐาน ดังน้ัน Brother ไมแนะนําใหใชตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) อื่นนอกจากตลับผงหมึก (โทนเนอร) ของแท ของ Brother กับเคร่ืองน้ี หรือเติมผงหมึก 
(โทนเนอร) ในตลับผงหมึก (โทนเนอร) เปลาจากแหลงอื่น 
หากความเสียหายมีสาเหตุมาจากชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) หรือชิ้นสวนอื่นๆ 
ของเคร่ืองน้ีเน่ืองมาจากการใชผงหมึก (โทนเนอร) หรือตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
อื่นนอกจากผลิตภัณฑของแทของ Brother 
เน่ืองจากไมสามารถใชรวมกันไดหรือไมเหมาะสมกับเคร่ืองพิมพน้ี การซอมแซมใดๆ 
อันเน่ืองมาจากสาเหตุน้ีอาจไมอยูภายใตการร ับประกัน

• เพ่ือใหไดคุณภาพการพิมพที่ดีที่สุด ใหใชช ุดแมแบบ
สรางภาพ (ดรัม) และตลับผงหมึก (โทนเนอร) ของแทของ Brother การพิมพโดยใชชุดแมแบบสราง
ภาพ (ดรัม) หรือตลับผงหมึก (โทนเนอร) ของผูผลิตอ ื่นอาจสงผลใหคุณภาพการพิมพลดลง 
รวมถึงคุณภาพและอายุการใชงานของเคร่ืองดวยความครอบคลุมการรับประกันอาจไมรวมถึงปญหาที่เกิด
จากการใชชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) หรือตลับผงหม ึก (โทนเนอร) ของผูผลิตอื่น

 

วิธีการแกไขและขอมูลอื่น A

ตลับผงหมึก (โทนเนอร) ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)

ชื่อรุน: 

TN-1000 
ชื่อรุน: 
DR-1000
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หมายเหตุ
• กําจัดทิ้งวัสดุการพิมพที่ใชแลวตามกฎระเบียบทองถ่ิน เก็บแยกตางหากจากขยะครัวเรือน 
หากคุณมีคําถาม สอบถามไปยังสํานักงานกําจัดทิ้งขยะมูลฝอยในประเทศ 
ตรวจสอบวาไดซีลปดวัสดุการพิมพอยางแนนหนาเพ่ือไมใหวัสดุที่อยูดานในหกออกมาได

• อายุการใชงานที่คาดหมายของตลับผงหมึก (โทนเนอร) เปนไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 19752 
ความถ่ีของการเปล่ียนวัสดุจะแปรผันตามความซับซอนของเอกสารที่พิมพ อัตราสวนพ้ืนที่พิมพ 
และชนิดส่ือการพิมพที่ใช

• ตลับผงหมึก (โทนเนอร) ที่มีจําหนายจะแตกตางกันออกไปในแตละประเทศ เขาไปที่ Brother Solutions 
Center ที่ http://support.brother.com หรือติดตอสํานักงาน Brother 
ในประเทศของคุณเพ่ือขอรายละเอียดเพ่ิมเติม

 

http://support.brother.com
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A

การระบุปญหาของคุณ A

กอนอื่น ตรวจสอบดังน้ี:

 สายไฟของเคร่ืองเชื่อมตอถูกตอง และเปดเคร่ืองแลว

 ชิ้นสวนท่ีปองกันท้ังหมดถูกถอดออกแลว

 กระดาษใสในถาดใสกระดาษอยางถูกตอง

 สายอินเตอรเฟสถูกเชื่อมตอเขากับเคร่ืองและคอมพิวเตอรอยางแนนสนิท

หากคุณไมสามารถแกปญหาไดตามรายการขางตน ระบุปญหาของคุณและไปที่หนาที่แนะนําดานลาง:

ปญหาของโทรศัพทและแฟกซ (รุน MFC) uu หนา 104

การปรับปรุงคุณภาพการพิมพ uu หนา 106

หากเคร่ืองถูกเชื่อมตอเขากับ PC แอพพลิเคชันปอบอัพอาจปรากฏข้ึนบน PC ข้ึนอยูกับขอผิดพลาด

ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือแกไขขอผิดพลาด
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ขอความแสดงความผิดพลาดและการบํารุงรักษา A

ขอผิดพลาดที่พบบอยและขอความแจงการบํารุงรักษามีดังน้ี

หากคุณตองการความชวยเหลือเพ่ิมเติม Brother Solutions Center 
มีคําถามที่พบบอยลาสุดและคําแนะนําในวิธีการแก ไข

โปรดไปที่ http://support.brother.com

ขอความแสดงความผิด
พลาด

สาเหตุ การดําเนินการ

Cartridge Error 
(ตลับหมึกผิดพลาด)
Put the Toner 
Cartridge back 
in. 
(ใสตลับผงหมึกกลับเขาท่ี
)

ตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
ติดต้ังไมถูกตอง

ใสตลับผงหมึก (โทนเนอร) ในชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) ใหแนนสนิท 
และติดต้ังกลับเขาไปในเครื่องพิมพอีกครั้ง

ตรวจสอบวาคุณไดใชตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) ของ Brother

ใชเฉพาะชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) แทของ 
Brother และตลับผงหมึก (โทนเนอร) ของ Brother 
แทเทาน้ัน

Comm.Error 
(การส่ือสารผิดพลาด)

คุณภาพสายโทรศัพทไมดีสงผล
ใหเกิดขอผิดพลาดเกี่ยวกับการติด
ตอส่ือสาร

ลองสงโทรสารอีกครั้ง

Disconnected 
(ยกเลิกการเชื่อมตอแลว)

บุคคลอื่นหรือเครื่องโทรสารของ
บุคคลอื่นหยุดการโทร

ลองสงหรือรับโทรสารอีกครั้ง

Document Jam 
(เอกสารติด)

(สําหรับรุน ADF 
(ถาดปอนเอกสาร
อัตโนมัติ))

เอกสารไมถูกใสหรือปอนเขาอยาง
ถูกตอง หรือเอกสารท่ีสแกนจาก 
ADF ยาวเกินไป

ดึงกระดาษท่ีติดออกจากชุด ADF

Out of Memory 
(หนวยความจําเต็ม)

หนวยความจําของเครื่องเต็ม กําลังสงโทรสารหรือทําสําเนา

ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

 กด Start (เริ่ม) 
เพ่ือสงหรือทําสําเนาหนาท่ีสแกน

 กด Stop/Exit (หยุด/ออก) 
และรอจนกวาการดําเนินการอื่นๆ จะเสร็จส้ิน 
และลองอีกครั้ง

กําลังดําเนินการพิมพ

 กด Stop/Exit (หยุด/ออก) 
เครื่องพิมพจะยกเลิกงานพิมพและลางงานพิมพ
จากหนวยความจํา

 ลดคุณภาพการพิมพ

(สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม uu คูมือซอฟตแวร 
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช)

http://support.brother.com
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A

หมายเหตุ
การปดเคร่ืองจะลบขอมูลโทรสารออกจากหนวยความจํา เพ่ือปองกันการสูญเสียขอความที่สําคัญ ให ดูที่ 
การโอนโทรสารหรือรายงานบันทึกโทรสาร (รุน MFC) uu หนา 114

 

Self-Diagnostic 
(การวิเคราะหดวยตนเอง)

อุณหภูมิของชุดทําความรอนไม
เพ่ิมข้ึนถึงอุณหภูมิท่ีระบุภายใน
เวลาท่ีระบุ

ปดเครื่อง รอสองสามวินาที แลวเปดอีกครั้ง 
เปดเครื่องท้ิงไวเปนเวลา 15 นาที

ชุดทําความรอนรอนเกินไป

Size mismatch 
(ขนาดไมตรงกัน)

กระดาษในถาดไมใชขนาดท่ี
ถูกตอง

บรรจุกระดาษขนาดท่ีถูกตองในถาดและต้ังคาขนาด
กระดาษในถาดใสกระดาษ

Toner Low 
(ผงหมึกเหลือนอย)

ถาจอ LCD แสดง Toner Low 
(ผงหมึกเหลือนอย) 
คุณยังคงสามารถพิมพได 
แตเครื่องแจงใหคุณทราบวาตลับ
ผงหมึก (โทนเนอร) ใกลหมดแลว

ส่ังซื้อตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใหมทันที 
เพ่ือใหพรอมเปล่ียนตลับผงหมึก (โทนเนอร) เมื่อจอ 
LCD แสดง Replace Toner 
(เปล่ียนตลับผงหมึก) หรือ Toner Ended 
(ตลับผงหมึก (โทนเนอร) หมดอายุการใชงาน)

ขอความแสดงความผิด
พลาด

สาเหตุ การดําเนินการ
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หากคุณประสบปญหากับเคร่ือง A

ปญหาสวนใหญสามารถแกไขไดงายดวยตัวคุณเอง หากคุณตองการความชวยเหลือเพ่ิมเติม Brother 
Solutions Center มีคําถามที่พบบอยลาสุดและคําแนะนําในวิธ ีการแกไข

โปรดไปที่ http://support.brother.com

ปญหาของโทรศัพทและแฟกซ (รุน MFC) A

หากคุณไมสามารถสงหรือรับโทรสารได ใหตรวจสอบดังน้ี:

1 ตรวจสอบสายไฟของเคร่ืองวาเชื่อมตอถูกตอง และเปดเคร่ืองแลว

2 เชื่อมตอปลายดานหน่ึงของสายโทรศัพทเขาที่บริเวณที่มีคําวา "LINE" กํากับไว 
แลวเชื่อมตอปลายสายโทรศัพทอีกดานหน่ึงเขากับเตาเสียบโทรศัพทบนผนังโดยตรง
 

หากคุณสามารถสงและรับโทรสารไดเมื่อเชื่อมตอ
สายโทรศัพทเขากับโทรสารโดยตรงแลว แสดงวาปญหาอาจไมเกี่ยวของกับเคร่ือง โปรดติดตอผู
ใหบริการของคุณเพ่ือดูปญหาในการเชื่อมตอ

3 ตรวจสอบโหมดรับ

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการต้ังคาโหมดรับ ใหดูที่ โหมดรับ uu หนา 76

  

2

3

http://support.brother.com
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A

4 เปล่ียนแปลงการต้ังคาการทํางานที่สามารถเขาก ันไดกับ Basic(for VoIP) (พ้ืนฐาน (สําหรับ 
VoIP))

คุณอาจสามารถสงและรับโทรสารจากการลดความเร็วในการเชื่อมตอได

a กด Menu (เมนู), 2, 0, 1

b กด a หรือ b เพ่ือเลือก Basic(for VoIP) (พ้ืนฐาน (สําหรับ VoIP))

c กด OK (ตกลง)

d กด Stop/Exit (หยุด/ออก)

หากหลังจากแกไขปญหาตามรายการขางตนทั้งหมดแลว แตปญหายังไมไดรับการแกไข 
ใหปดแลวเปดเคร่ือง

หากคุณยังไมสามารถสงหรือรับโทรสารหลังจากแก ไขปญหาตามรายการขางตนทั้งหมดแลว 
ใหตรวจสอบที่คําถามที่พบบอยในเว็บไซต Brother Solutions Center (http://support.brother.com)

การแกไขปญหาสําหรับปญหาอ่ืนๆ

คําถาม คําตอบ

ไมสามารถรบัโทรสาร หากคณุมีสายโทรสารโดยเฉพาะและตองการใหเครือ่ง Brother 
ของคุณรบัสายการติดตอดวยโทรสารรบัเขาท้ังหมดโดยอัตโนมัติ คณุควรเลือก Fax 
Only (โทรสารเทานัน้)

ฉันสามารถตัง้คาใหเครื่องไมพิมพ
รายงานการตรวจสอบความถูกตองของ
การสงสัญญาณไดหรอืไม

ผลิตภณัฑนี้จะพิมพรายงานการตรวจสอบความถูกต องของการสงสัญญาณ

แมวาจะตัง้คารายงานการตรวจสอบความถูกตองของการสงสัญญาณเปน Off (ปด) 
รายงานจะถกูพิมพออกมาเม่ือมีขอผิดพลาดเก่ียวกับการตดิตอส่ือสาร

หากตัง้คา Journal Period (ระยะเวลาบันทึก) เปน Off (ปด), Fax Journal 
(บันทึกโทรสาร) จะไมถูกพิมพออกมา

ฉันสามารถยกเลกิงานโทรสารได
หรือไม

กด Stop/Exit (หยุด/ออก) เพ่ือยกเลกิแฟกซหรอืกด , Menu (เมนู) 2, 7  
เพ่ือยกเลิกงานท่ีเหลืออยู

คุณภาพการสงไมดี ลองเปลี่ยนความละเอียดของคณุเปน Fine (ละเอียด) หรอื S.Fine (ละเอียดมาก) 
หรอืทําความสะอาดสแกนเนอร

โทรสารท่ีสงวางเปลา ตรวจสอบวาคุณใสเอกสารถูกตอง ควรควํ่าเอกสารลงเม่ือใช ADF หรือกระจกสแกนเนอร 
ดูท่ี การวางเอกสาร uu หนา 72

มีเสนสีดําแนวตั้งเม่ือสงโทรสาร เสนสีดําแนวตั้งในโทรสารท่ีคณุสงโดยปกตเิกิดจากรอยสกปรกหรอืน้ํายาลบคําผิดบนแถบ
กระจก ดท่ีู ทําความสะอาดดานในเครือ่ง uu หนา 107

http://support.brother.com
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การปรับปรุงคุณภาพการพิมพ A

หมายเหตุ
Brother ไมแนะนําใหใชตลับผงหมึก (โทนเนอร) อื่นนอกจากตลับผงหมึก (โทนเนอร) ของแทของ 
Brother หรือเติมผงหมึก (โทนเนอร) ในตลับผงหมึก (โทนเนอร) ที่ใชแลวดวยผงหมึก (โทนเนอร) 
จากแหลงอื่น

 

หากคุณพบปญหาคุณภาพการพิมพ ใหตรวจสอบดังน้ี:

1 สภาพแวดลอมการทํางานของเคร่ืองพิมพ

เลือกตําแหนงที่มีอุณหภูมิอยูระหวาง 10 °C และ 32 °C และมีความชื้นอยูระหวาง 20% ถึง 80% 
(ไมมีการควบแนน) 

2 ใสกระดาษที่ใชรวมกับเคร่ืองพิมพไดในถาดบรรจุกระดาษ

ดูที่ กระดาษที่สามารถรับได uu หนา 71

3 ใสกระดาษในเคร่ืองอยางถูกตอง

  

การพลิกกลับกระดาษอาจชวยใหการปอนกระดาษ
ทําไดงายข้ึน

การปรับแครอาจชวยใหการปอนกระดาษทํา
ไดงายข้ึน

  

2

3

5

4

6
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A

4 เปล่ียนตลับผงหมึก (โทนเนอร) หรือชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับวิธีการเปล่ียนวัสดุการพิมพ ดูที่คําแนะนําที่ใหมากับชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) สําหรับการเปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
หรือดูที่รายการคําแนะนําที่พิมพอยูบนกลองของตลับผงหมึก (โทนเนอร) สําหรับการเปล่ียนตลับผงหมึก 
(โทนเนอร)

5 ทําความสะอาดดานในเคร่ือง

 การทําความสะอาดกระจกสแกนเนอร

ทําความสะอาดพ้ืนผิวพลาสติกสีขาว (1) และกระจกสแกนเนอร (2)
 

(สําหรับรุน ADF (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ))

ทําความสะอาดแถบสีขาว (3) และแถบกระจกสแกนเนอร (4)
 

(1)

(2)

(3)

(4)
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 การทําความสะอาดสายโคโรนา

เล่ือนสลักสีเขียวจากซายไปขวาและขวาไปซายหลายคร้ัง
 

หมายเหตุ
ตรวจสอบวาเล่ือนแท็บกลับไปสูตําแหนงเร่ิมตน (a) (5) หากไมไดทําเชนน้ัน 
หนาที่พิมพอาจมีเสนแนวต้ังปรากฏ

 

 ทําความสะอาดชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) หากมีจุดสีดําหรือสีขาวปรากฏบนหนาที่พิมพ

กดคันล็อคลงและถอดตลับผงหมึก (โทนเนอร) ออกจากช ุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
 

(5)
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A

ใชมือหมุนอุปกรณชุดแมแบบสรางภาพเพ่ือมองด ูที่พ้ืนผิวของลูกกล้ิงชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) (1) 
 

เช็ดพ้ืนผิวของแมแบบสรางภาพ (ดรัม) เบาๆ ดวยก านสําลีแหงจนกวาฝุนหรือกาวบนพ้ืนผิวจะหมดไป
 

(1)
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6 การตรวจสอบการต้ังคาไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

ลองเปล่ียน การตั้งคาการพิมพ ในแท็บ พ้ืนฐาน
 

หากกระดาษมวนอยูหรือผงหมึก (โทนเนอร) ไมติดท ี่กระดาษอยางถูกตอง 
คุณสามารถปรับการต้ังคาเหลาน้ีใน ปรับปรุงผลลัพธการพิมพ คลิก ตัวเลือกการพิมพอื่นๆ ในแท็บ 
ข้ันสูง
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A

กระดาษติด (รุน ADF) A

ใหทําตามข้ันตอนดานลางเพ่ือแกไขปญหา
เอกสารติดใน ADF

a เปดฝาครอบ ADF

b ดึงเอกสารที่ติดอยูออก
 

c ปดฝาครอบ ADF

d ยกฝาครอบเอกสารข้ึน

e ดึงเอกสารที่ติดอยูออกทางดานขวา
 

f สอดแผนกระดาษแข็ง เชน กระดาษการด 
เขาไปใน ADF เพ่ือดันเศษกระดาษออกมา
 

หากเอกสารฉีกหรือขาด ควรแนใจวาคุณได
นําเศษกระดาษทั้งหมดออกมาแลวเพ่ือ
ปองกันปญหากระดาษติดในอนาคต

g ปดฝาครอบเอกสาร

h กด Stop/Exit (หยุด/ออก)
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กระดาษติด A

นํากระดาษทั้งหมดออกจากถาดใสกระดาษทุกคร้ัง
และยืดกระดาษที่วางซอนกันใหตรงเมื่อใส
กระดาษใหม 
วิธีน้ีจะชวยปองกันไมใหกระดาษถูกปอนเขาใน
เคร่ืองพิมพพรอมกันหลายแผนและปองกัน
กระดาษติด

a ปดเคร่ือง

b รออยางนอย 15 นาทีเพ่ือให
ผลิตภัณฑเย็นลงกอนที่คุณจะ
สัมผัสชิ้นสวนภายในของผลิตภัณฑ

c นํากระดาษทั้งหมดที่วางอยูในถาดออก

d ใชมือทั้งสองขางดึงกระดาษ
ที่ติดอยูออกชาๆ
 

e เปดฝาครอบสแกนเนอร กานยก (1) 
ทางดานซายของเคร่ืองจะล็อค
เปดฝาครอบดานบน
 

f ถอดชุดประกอบชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
และชุดตลับผงหมึก (โทนเนอร) ออกชาๆ 
 

(1)
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A

คําเตือน
 

HOT SURFACE
 

 

g กดคันล็อคลงและถอดตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) ออกจากชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) 
หากมีกระดาษที่ติดอยูดานในชุดแมแบบ
สรางภาพ (ดรัม) ใหนํากระดาษออก
 

h ใสตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
กลับเขาไปในชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
จนคันล็อคยกข้ึนโดยอัตโนมัติ
 

i ใสชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
และชุดตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
กลับเขาในเคร่ืองพิมพอีกคร้ัง

j ปดฝาครอบดานบน 
หลังจากดึงกานดึง (1) ทางดานซาย
เล่ือนเคร่ืองลง ปดฝาสแกนเนอร
โดยใชมือทั้งสองขาง
 

k วางกระดาษกลับเขาไปในถาด
ตรวจสอบใหแนใจวากระดาษอยูใตสวนที่ย่ืน
ออกมาของแครดานหลัง 
เล่ือนแครปรับกระดาษใหพอดีกับขนาด
กระดาษ 
ตรวจสอบใหแนใจวารองนํายึดอยูในชอง
เสียบแนนดีแลว

l เปดเคร่ือง

(1)
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การโอนโทรสารหรือราย
งานบันทึกโทรสาร (รุน 
MFC) A

ถาจอ LCD แสดง:

 Print Unable (ไมสามารถพิมพได) XX

 Scan Unable (ไมสามารถสแกนได) XX

ขอแนะนําใหโอนโทรสารของคุณไปยังเคร่ืองโทร
สารอื่นหรือไปยัง PC ของคุณ (ดูที่ 
การโอนโทรสารไปยังเคร่ืองโทรสารอื่น 
uu หนา 114 หรือ การโอนโทรสารไปยัง PC 
ของคุณ uu หนา 114 )

คุณสามารถโอนรายงานบันทึกโทรสารเพ่ือดูวามี
โทรสารที่คุณตองการโอนอีกหรือไม (ดูที่ 
การโอนรายงานบันทึกโทรสาร 
ไปยังเคร่ืองโทรสารอีกเคร่ือง uu หนา 115)

หมายเหตุ
ถามีขอความแสดงความผิดพลาดที่จอ LCD 
ของเคร่ือง หลังจากโอนโทรสารแลว 
ถอดสายไฟของเคร่ืองจากแหลงไฟสักครูหน่ึง 
แลวเสียบสายอีกคร้ัง

 

การโอนโทรสารไปยังเครื่องโทร
สารอื่น A

a กด Menu (เมนู), 9, 0, 1

b ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

 ถาจอ LCD แสดง No Data 
(ไมมีขอมูล)แสดงวาไมมีโทรสารอยูใน
หนวยความจําของเคร่ือง กด 
Stop/Exit (หยุด/ออก)

 ปอนหมายเลขโทรสารที่จะสงโทรสาร

c กด Start (เร่ิม)

หมายเหตุ
ถาคุณไมไดต้ังคา ID สถานี 
คุณไมสามารถเขาสูโหมดการโอนโทรสารได 
กด Menu (เมนู), 0, 2 
เพ่ือลงทะเบียนหมายเลขเคร่ืองโทรสาร 
หมายเลขโทรศัพท และชื่อ

 

การโอนโทรสารไปยัง PC 
ของคุณ A

คุณสามารถโอนโทรสารจากหนวยความจําของ
เคร่ืองของคุณไปยัง PC ของคุณ

a ตรวจสอบวาคุณไดติดต้ัง MFL-Pro Suite 
และเปด  
การรับโทรสารดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร
ที่ PC ของคุณแลว (uu คูมือซอฟตแวร 
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช)

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

คลิก  เร่ิม > โปรแกรมท้ังหมด > 

Brother > Brother Utilities 
จากน้ันคลิกรายการแบบดึงลงและเลือกชื่อ
รุนของคุณ (หากไมไดเลือกไว)
คลิก  
การรับโทรสารดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร 
ที่แถบนําทางดานซาย แลวคลิก รับ 
(Windows® 8)

คลิก  (Brother Utilities) 

จากน้ันคลิกรายการแบบดึงลงและเลือกชื่อ
รุนของคุณ (หากไมไดเลือกไว) คลิก  
การรับโทรสารดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร 
ในแถบนําทางดานซาย แลวคลิก รับ

b ตรวจสอบวาคุณไดต้ังคา PC-FAX 
Receive ที่เคร่ืองแลว (ดูที่ การรับ PC-FAX  
(สําหรับ Windows® เทาน้ัน) uu หนา 82) 
ถาโทรสารอยูในหนวยความจําของเคร่ือง
เมื่อคุณต้ังคาการรับโทรสารดวย PC 
จอ LCD จะถามวาคุณตองการโอนโทรสาร
ไปยัง PC ของคุณหรือไม

c ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

 ถาตองการโอนโทรสารทั้งหมดไปยัง PC 
ของคุณ กด 1 
เคร่ืองจะถามวาคุณตองการพิมพสําเนา
สํารองหรือไม

 ถาตองการออกและเกบ็โทรสารไวในหนวย
ความจํา กด 2
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A

d กด a หรือ b เพ่ือเลือก On (เปด) หรือ Off 
(ปด) กด OK (ตกลง)

e กด Stop/Exit (หยุด/ออก)

การโอนรายงานบันทึกโทรสาร
ไปยังเครือ่งโทรสารอีกเครื่อง A

a กด Menu (เมนู), 9, 0, 2

b ปอนหมายเลขโทรสารที่จะสงรายงานบันทึก
โทรสาร

c กด Start (เร่ิม)

หมายเหตุ
ถาคุณไมไดต้ังคา ID สถานี 
คุณไมสามารถเขาสูโหมดการโอนโทรสารได 
กด Menu (เมนู), 0, 2 
เพ่ือลงทะเบียนหมายเลขเคร่ืองโทรสาร 
หมายเลขโทรศัพท และชื่อ

 

การทําความสะอาดและ
ตรวจสอบเคร่ือง A

ตรวจสอบใหแนใจวาไดอานคําแนะนําในคูมือ
เกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑแลวกอนทํา
ความสะอาดเคร่ือง

ทําความสะอาดดานนอกและดานในเคร่ืองเปน
ประจําดวยผาแหงไมมีขน เมื่อคุณเปล่ียนตลับ
ผงหมึก (โทนเนอร) หรือชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) 
ตรวจสอบวาคุณทําความสะอาดดานในเคร่ืองแลว 
หากหนาที่พิมพมีผงหมึก (โทนเนอร) เปอน 
ใหทําความสะอาดดานในเคร่ืองพิมพดวยผาแหง
ไมมีขน

คําเตือน
 

หามใชสารติดไฟ 
สเปรยทุกชนิดหรือสารละลาย/ของเหลวอินทรีย
ที่มีแอลกอฮอลหรือแอมโมเนียทําความสะอาด
ดานในหรือดานนอกของผลิตภัณฑ 
การทําเชนน้ีอาจทําใหเกิดไฟไหมหรือไฟฟา
ช็อต แนะนําใหใชผาแหงไมมีขนเทาน้ัน

(สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม 
ดูคูมือความปลอดภัยของผลิตภัณฑ)
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B
DCP-1600, DCP-1601, MFC-1900, MFC-1901 
และ MFC-1905 
ท่ัวไป B

ขอมูลจําเพาะ B

รุน DCP-1600
DCP-1601

MFC-1900
MFC-1901

MFC-1905

ประเภทเครื่องพิมพ เลเซอร

วิธีการพิมพ ใชระบบการสรางภาพแบบลําแสงเลเซอร

ความจขุองหนวยความจํา 16 MB

แหลงพลังงาน 220 - 240 V AC 50/60 Hz

อัตราการใชพลังงาน 
(เฉล่ีย)

สูงสุด 1 ประมาณ 1,080 W

การพิมพ 1 ประมาณ 380 W ท่ีอุณหภูมิ 25 °C

การทําสําเนา 1 ประมาณ 380 W ท่ีอุณหภูมิ 25 °C

เตรยีมพรอม 1 ประมาณ 40 W ท่ีอุณหภูมิ 25 °C

หยดุชัว่คราว 1 ประมาณ 0.8 W ประมาณ 1.3 W

ปดเครือ่ง 1 2 3 ประมาณ 0.28 W
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ขนาด DCP-1600 และ DCP-1601
 

MFC-1900 และ MFC-1901
 

MFC-1905
 

นํ้าหนัก (รวมวัสดุการพิมพ) 7.2 กก. 8.2 กก. 8.5 กก.

ระดบัเสียง
รบกวน

ความดนัเสียง การพิมพ LPAm = 52 dB (A)

กําลังเสียง การพิมพ LWAd = 6.59 B (A)

อุณหภูมิ ขณะทํางาน 10 ถึง 32 °C

การจัดเก็บ 0 ถึง 40 °C

ความช้ืน ขณะทํางาน 20 ถึง 80% (ไมมีการควบแนน)

การจัดเก็บ 35 ถึง 85% (ไมมีการควบแนน)

อินเตอรเฟส USB USB ความเร็วสูง 2.0 4 5

แนะนําใหใชสาย USB 2.0 (ชนิด A/B) ท่ีมีความยาวไมเกิน 2 เมตร

รุน DCP-1600
DCP-1601

MFC-1900
MFC-1901

MFC-1905

340 mm385 mm

255 mm

340 mm385 mm

283 mm

340 mm456 mm

283 mm
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1 ตรวจวัดขณะท่ีเครื่องเชื่อมตออยูกับอินเตอร เฟส USB 
2 ปรมิาณการใชไฟฟาจะแตกตางกันเลก็นอยตามลักษณะการใชงานหรอืการเส่ือมสภาพของชิ้นสวน
3 ตรวจวัดตามมาตรฐาน IEC 62301 Edition 2.0
4 เครื่องของคณุมีอินเตอรเฟส USB 2.0 ความเร็วสูง เคร ื่องสามารถเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรท่ีมีอินเตอรเฟส USB 1.1
5 ไมสนบัสนนุพอรต USB ของผูผลติอ่ืน
6 จํานวนหนาท่ีสามารถทําการพิมพไดโดยประมาณตามมาตรฐาน ISO/IEC 19752
7 อายกุารใชงานของแมแบบสรางภาพ (ดรัม) โดยประมาณซึ่งอาจแตกตางกันตามลักษณะการใชงาน

ระบบ
ปฏิบัติ
การที่
รองรับ

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 

วัสดุการ
พิมพ

ตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
(มาพรอมในชุดสินคา)

ประมาณ 1,000 หนา A4 หรือ Letter 6

ตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
(มาตรฐาน)

ประมาณ 1,000 หนา A4 หรือ Letter 6

ชื่อรุน TN-1000

ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ประมาณ 10,000 หนา A4 หรือ Letter (1 หนา / งาน) 7

ชื่อรุน DR-1000

รุน DCP-1600
DCP-1601

MFC-1900
MFC-1901

MFC-1905
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B

ขนาดเอกสาร B

ส่ือการพิมพ B

รุน DCP-1600
DCP-1601

MFC-1900
MFC-1901

MFC-1905

ADF 
(ชุดปอนเอกสารอัตโนมัต)ิ

— สูงสุด 10 หนา

กระจกสแกนเนอร หน่ึงแผนตอครั้ง

ขนาด
เอกสาร

ADF — A4, Letter, Legal, Folio

กระจก
สแกนเนอร

ความยาว: สูงสุด 300.0 มม.

ความกวาง: สูงสุด 215.9 มม.

นํ้าหนักของ 
ADF 
(ถาดปอน
เอกสาร
อัตโนมัติ)

ADF — 65 ถึง 90 แกรม

กระจก
สแกนเนอร

สูงสุด 2.0 กก.

รุน DCP-1600
DCP-1601

MFC-1900
MFC-1901

MFC-1905

การใส
กระดาษ

ถาดใส
กระดาษ

ชนิดของ
กระดาษ

กระดาษธรรมดา, กระดาษรีไซเคิล

ขนาด
กระดาษ

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

กวาง: 148 ถึง 216 มม.

ยาว: 148 ถึง 355.6 มม.

นํ้าหนัก
กระดาษ

65 ถึง 105 แกรม

ความจกุระ
ดาษสูงสุด

สูงสุด 150 แผน 80 แกรม กระดาษธรรมดา

กระดาษ
ออก

ถาดรองรับเอกสาร
ออกแบบคว่ําหนา

สูงสุด 50 แผน 80 แกรม  กระดาษธรรมดา
(สงแบบคว่ําหนาไปยังถาดรองรับเอกสารออกแบบ
คว่ําหนา)
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โทรสาร B

1 ‘หนา’ หมายถึง ‘แผนภูมิการทดสอบ ITU-T #1’ (จดหมายทางธรุกิจท่ัวไป ความละเอียดมาตรฐาน รหัส MMR) 
ขอมูลจําเพาะและวัสดุการพิมพอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงลวงหนา

สําเนา B

1 จากโหมดเตรียมพรอมและถาดมาตรฐาน

รุน DCP-1600
DCP-1601

MFC-1900
MFC-1901

MFC-1905

ความเร็วของโมเด็ม — 14,400 bps (พรอมการลดความเร็วอัตโนมัติ)

ความกวางในการสแกน — สูงสุด 208 มม.

ความกวางในการพิมพ — สูงสุด 208 มม.

สเกลสีเทา — 8 บิต/256 ระดับ

ความละเอยีด แนวนอน — 8 จุด/มม.

แนวต้ัง — มาตรฐาน: 3.85 เสน/มม.

— ละเอียด: 7.7 เสน/มม.

— ภาพถาย: 7.7 เสน/มม.

— ละเอียดพิเศษ: 15.4 เสน/มม.

การตอเลขหมายดวยปุมโทร
ดวน

— 99 สถานี

การหมุนทวนหมายเลขโทร
ซํ้าอัตโนมัติ

— 3 ครั้งทุก 5 นาที

การสงขอมูลของ
หนวยความจํา

— สูงสุด 400 1 หนา

การรบัขอมูลเมือ่กระดาษหมด — สูงสุด 400 1 หนา

รุน DCP-1600
DCP-1601

MFC-1900
MFC-1901

MFC-1905

ความกวางสําเนา สูงสุด 210 มม.

หลายสําเนา จัดกองหรือเรียงชุดไดสูงสุด 99 หนา

ยอ/ขยาย 25% ถงึ 400% (เพ่ิมครั้งละ 1%)

ความละเอียด สูงสุด 600 × 600 dpi

เวลาออกสําเนาแรก 1 นอยกวา 16 วินาที ท่ี 23 °C / 230 V
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B

สแกนเนอร B

1 สําหรับการปรบัปรุงไดรเวอรลาสุดสําหรับ OS X ท่ีค ุณใช ใหเขาไปท่ี http://support.brother.com
2 การสแกนความละเอียดสูงสุด 1200 × 1200 dpi ดวยไดรเวอร WIA ใน Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, 

Windows® 8 และ Windows® 8.1 (ความละเอียดสูงสุด 19200 × 19200 dpi 
สามารถเลอืกไดโดยใชโปรแกรมอรรถประโยชนสแกนเนอร)

เครือ่งพิมพ B

1 ความเรว็ในการพิมพอาจแตกตางกันขึ้นอยูกับประเภทเอกสารท่ีคุณพิมพ

2 จากโหมดเตรยีมพรอมและถาดมาตรฐาน

รุน DCP-1600
DCP-1601

MFC-1900
MFC-1901

MFC-1905

สี ใช

เปนไปตามมาตรฐาน 
TWAIN

ใช (Windows® XP/ Windows Vista® / Windows® 7  / Windows® 8 / 

Windows® 8.1 / OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x 1)

เปนไปตามมาตรฐาน WIA ใช (Windows® XP / Windows Vista® / Windows® 7  / Windows® 8 / 
Windows® 8.1)

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

ความลึกสี สี การประมวลผลสี 24 บิต (อินพุต)

การประมวลผลสี 24 บิต (เอาตพุต)

สเกลสีเทา การประมวลผลสี 8 บิต (อินพุต)

การประมวลผลสี 8 บิต (เอาตพุต)

ความละเอียด สูงสุด 19,200 × 19,200 dpi (การประมาณคาในชวง) 2

สูงสุด 600 ×  1200 dpi (ออพติคอล) 2  (จากกระจกสแกนเนอร)

— สูงสุด 600 ×  600 dpi (ออพติคอล) 2 (จาก ADF)

ความกวางในการสแกน สูงสุด 210 มม.

รุน DCP-1600
DCP-1601

MFC-1900
MFC-1901

MFC-1905

ความละเอียด สูงสุด 2400 × 600 dpi (เทคโนโลยี HQ1200)

ความเร็วในการพิมพ 1 สูงสุด 20 หนา/นาที (ขนาด A4)

สูงสุด 21 หนา/นาที (ขนาด LTR)

เวลาพิมพครั้งแรก 2 นอยกวา 10 วินาที ท่ี 23 °C / 230 V

http://support.brother.com
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DCP-1610W, DCP-1615NW, DCP-1616NW, 
MFC-1910W, MFC-1911NW และ MFC-1916NW
ท่ัวไป B

รุน DCP-1610W DCP-1615NW
DCP-1616NW

MFC-1910W MFC-1911NW MFC-1916NW

ประเภทเครื่องพิมพ เลเซอร

วิธีการพิมพ ใชระบบการสรางภาพแบบลําแสงเลเซอร

ความจขุองหนวยความจํา 32 MB

แหลงพลังงาน 220 - 240 V AC 50/60 Hz

อัตราการใชพลังงาน 
(เฉล่ีย)

สูงสุด 1 ประมาณ 1,080 W

การพมิพ 1 ประมาณ 390 W ท่ีอุณหภูมิ 25 °C

การทําสําเนา 1 ประมาณ 390 W ท่ีอุณหภูมิ 25 °C

เตรยีมพรอม 1 ประมาณ 50 W ท่ีอุณหภูมิ 25 °C

หยุดชัว่คราว 1 ประมาณ 0.9 W ประมาณ 1.0 W ประมาณ 1.4 W ประมาณ 1.5 W

ปดเครื่อง 1 2 3 ประมาณ 0.28 W ประมาณ 0.3 W
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ขนาด DCP-1610W
 

DCP-1615NW, DCP-1616NW, MFC-1910W และ MFC-1911NW
 

MFC-1916NW
 

นํ้าหนัก (รวมวัสดุการพิมพ) 7.2 กก. 8.2 กก. 8.5 กก.

ระดับเสียง
รบกวน

ความดันเสียง การพิมพ LPAm = 52 dB (A)

กําลังเสียง การพิมพ LWAd = 6.6 B (A)

อุณหภูมิ ขณะทํางาน 10 ถึง 32 °C

การจดัเกบ็ 0 ถึง 40 °C

ความช้ืน ขณะทํางาน 20 ถึง 80% (ไมมีการควบแนน)

การจดัเกบ็ 35 ถึง 85% (ไมมีการควบแนน)

รุน DCP-1610W DCP-1615NW
DCP-1616NW

MFC-1910W MFC-1911NW MFC-1916NW

340 mm385 mm

255 mm

340 mm385 mm

283 mm

340 mm456 mm

283 mm
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1 ตรวจวัดขณะท่ีเครื่องเชื่อมตออยูกับอินเตอร เฟส USB 
2 ปรมิาณการใชไฟฟาจะแตกตางกันเลก็นอยตามลักษณะการใชงานหรอืการเส่ือมสภาพของชิ้นสวน
3 ตรวจวัดตามมาตรฐาน IEC 62301 Edition 2.0
4 เครื่องของคณุมีอินเตอรเฟส USB 2.0 ความเร็วสูง เคร ื่องสามารถเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรท่ีมีอินเตอรเฟส USB 1.1
5 ไมสนบัสนนุพอรต USB ของผูผลติอ่ืน
6 ใชสายเชื่อมตอแบบตรง (straight-through) ประเภท 5 (หรือสูงกวา) แบบคูบิดเกลียว
7 สําหรับรายละเอียดดานเทคนิคเก่ียวกับเครือขายในรายละเอียด uu หนา เครือขาย (LAN) uu หนา 128 และ 

คูมือซอฟตแวร และคูมือเนท็เวิรคสําหรบัผู ใช
8 จํานวนหนาท่ีสามารถทําการพิมพไดโดยประมาณตามมาตรฐาน ISO/IEC 19752
9 อายกุารใชงานของแมแบบสรางภาพ (ดรัม) โดยประมาณซึ่งอาจแตกตางกันตามลักษณะการใชงาน

อนิเตอรเฟส USB USB ความเร็วสูง 2.0 4 5

แนะนําใหใชสาย USB 2.0 (ชนิด A/B) ท่ีมีความยาวไมเกิน 2 เมตร

Ethernet (อีเทอรเน็ต) — 10BASE-T/ 

100BASE-TX 6
— 10BASE-T/

100BASE-TX 6

LAN 
แบบไรสาย 7

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

ระบบปฏิบัติ
การท่ีรองรบั

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 

วัสดุการพมิพ ตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
(มาพรอมในชุดสินคา)

ประมาณ 1,000 หนา A4 หรือ Letter 8

ตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
(มาตรฐาน)

ประมาณ 1,000 หนา A4 หรือ Letter 8

ชื่อรุน TN-1000

ชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม)

ประมาณ 10,000 หนา A4 หรือ Letter (1 หนา / งาน) 9

ชื่อรุน DR-1000

รุน DCP-1610W DCP-1615NW
DCP-1616NW

MFC-1910W MFC-1911NW MFC-1916NW
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ขนาดเอกสาร B

ส่ือการพิมพ B

รุน DCP-1610W DCP-1615NW
DCP-1616NW

MFC-1910W MFC-1911NW MFC-1916NW

ADF 
(ชุดปอนเอกสารอัตโนมัต)ิ

— สูงสุด 10 หนา

กระจกสแกนเนอร หน่ึงแผนตอครั้ง

ขนาด
เอกสาร

ADF — A4, Letter, Legal, Folio

กระจก
สแกนเนอร

ความยาว: สูงสุด 300.0 มม.

ความกวาง: สูงสุด 215.9 มม.

นํ้าหนักของ 
ADF 
(ถาดปอน
เอกสาร
อัตโนมัติ)

ADF — 65 ถึง 90 แกรม

กระจก
สแกนเนอร

สูงสุด 2.0 กก.

รุน DCP-1610W DCP-1615NW
DCP-1616NW

MFC-1910W MFC-1911NW MFC-1916NW

การใส
กระดาษ

ถาดใส
กระดาษ

ชนิดของ
กระดาษ

กระดาษธรรมดา, กระดาษรีไซเคิล

ขนาด
กระดาษ

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

กวาง: 148 ถึง 216 มม.

ยาว: 148 ถึง 355.6 มม.

นํ้าหนัก
กระดาษ

65 ถึง 105 แกรม

ความจกุระ
ดาษสูงสุด

สูงสุด 150 แผน 80 แกรม กระดาษธรรมดา

กระดาษ
ออก

ถาดรองรับเอกสาร
ออกแบบคว่ําหนา

สูงสุด 50 แผน 80 แกรม  กระดาษธรรมดา
(สงแบบคว่ําหนาไปยังถาดรองรับเอกสารออกแบบ
คว่ําหนา)
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โทรสาร B

1 ‘หนา’ หมายถึง ‘แผนภูมิการทดสอบ ITU-T #1’ (จดหมายทางธรุกิจท่ัวไป ความละเอียดมาตรฐาน รหัส MMR) 
ขอมูลจําเพาะและวัสดุการพิมพอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงลวงหนา

สําเนา B

1 จากโหมดเตรียมพรอมและถาดมาตรฐาน

รุน DCP-1610W DCP-1615NW
DCP-1616NW

MFC-1910W MFC-1911NW MFC-1916NW

ความเร็วของโมเด็ม — 14,400 bps (พรอมการลดความเร็วอัตโนมัติ)

ความกวางในการสแกน — สูงสุด 208 มม.

ความกวางในการพิมพ — สูงสุด 208 มม.

สเกลสีเทา — 8 บิต/256 ระดับ

ความละเอยีด แนวนอน — 8 จุด/มม.

แนวต้ัง — มาตรฐาน: 3.85 เสน/มม.

— ละเอียด: 7.7 เสน/มม.

— ภาพถาย: 7.7 เสน/มม.

— ละเอียดพิเศษ: 15.4 เสน/มม.

การตอเลขหมายดวยปุมโทร
ดวน

— 99 สถานี

การหมุนทวนหมายเลขโทร
ซํ้าอัตโนมัติ

— 3 ครั้งทุก 5 นาที

การสงขอมูลของ
หนวยความจํา

— สูงสุด 400 1 หนา

การรบัขอมูลเมือ่กระดาษหมด — สูงสุด 400 1 หนา

รุน DCP-1610W DCP-1615NW
DCP-1616NW

MFC-1910W MFC-1911NW MFC-1916NW

ความกวางสําเนา สูงสุด 210 มม.

หลายสําเนา จัดกองหรือเรียงชุดไดสูงสุด 99 หนา

ยอ/ขยาย 25% ถงึ 400% (เพ่ิมครั้งละ 1%)

ความละเอียด สูงสุด 600 × 600 dpi

เวลาออกสําเนาแรก 1 นอยกวา 16 วินาที ท่ี 23 °C / 230 V
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B

สแกนเนอร B

1 สําหรับการปรบัปรุงไดรเวอรลาสุดสําหรับ OS X ท่ีค ุณใช ใหเขาไปท่ี http://support.brother.com
2 การสแกนความละเอียดสูงสุด 1200 × 1200 dpi ดวยไดรเวอร WIA ใน Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, 

Windows® 8 และ Windows® 8.1 (ความละเอียดสูงสุด 19200 × 19200 dpi 
สามารถเลอืกไดโดยใชโปรแกรมอรรถประโยชนสแกนเนอร)

เครือ่งพิมพ B

1 ความเรว็ในการพิมพอาจแตกตางกันขึ้นอยูกับประเภทเอกสารท่ีคุณพิมพ

2 จากโหมดเตรยีมพรอมและถาดมาตรฐาน

รุน DCP-1610W DCP-1615NW
DCP-1616NW

MFC-1910W MFC-1911NW MFC-1916NW

สี ใช

เปนไปตามมาตรฐาน 
TWAIN

ใช (Windows® XP/ Windows Vista® / Windows® 7  / Windows® 8 / 

Windows® 8.1 / OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x 1)

เปนไปตามมาตรฐาน WIA ใช (Windows® XP / Windows Vista® / Windows® 7  / Windows® 8 / 
Windows® 8.1)

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

ความลึกสี สี การประมวลผลสี 24 บิต (อินพุต)

การประมวลผลสี 24 บิต (เอาตพุต)

สเกลสีเทา การประมวลผลสี 8 บิต (อินพุต)

การประมวลผลสี 8 บิต (เอาตพุต)

ความละเอียด สูงสุด 19,200 × 19,200 dpi (การประมาณคาในชวง) 2

สูงสุด 600 ×  1200 dpi (ออพติคอล) 2  (จากกระจกสแกนเนอร)

— สูงสุด 600 ×  600 dpi (ออพติคอล) 2 (จาก ADF)

ความกวางในการสแกน สูงสุด 210 มม.

รุน DCP-1610W DCP-1615NW
DCP-1616NW

MFC-1910W MFC-1911NW MFC-1916NW

ความละเอียด สูงสุด 2400 × 600 dpi (เทคโนโลยี HQ1200)

ความเร็วในการพิมพ 1 สูงสุด 20 หนา/นาที (ขนาด A4)

สูงสุด 21 หนา/นาที (ขนาด LTR)

เวลาพิมพครั้งแรก 2 นอยกวา 10 วินาที ท่ี 23 °C / 230 V

http://support.brother.com
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เครือขาย (LAN) B

หมายเหตุ
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับขอกําหนดเครือขาย uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช.

 

1 สําหรับรุน MFC เทานั้น
2

uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเนท็เวิรคสําหรับผูใช
3 (สําหรับผูใช Windows®) Brother BRAdmin Light มีอยูในแผน CD-ROM ท่ีจัดเตรียมไวใหพร อมเครื่องพิมพ

(สําหรับผูใช Macintosh) Brother BRAdmin Light สามารถดาวนโหลดไดจาก http://support.brother.com

4 (สําหรับผูใช Windows®) หากคณุตองการจัดการเครือ่งพิมพขั้นสูง ใหใชเวอรชั่นโปรแกรมอรรถประโยชน Brother BRAdmin 

Professional ลาสุดท่ีดาวนโหลดไดจาก http://support.brother.com

รุน DCP-1610W DCP-1615NW
DCP-1616NW

MFC-1910W MFC-1911NW MFC-1916NW

LAN คุณสามารถเชื่อมตอเครื่องพิมพของคุณกับเครือขายสําหรับการพิมพผาน

เครือขาย การสแกนผานเครือขาย สง PC-Fax 1, รับ PC-Fax (Windows® 
เทาน้ัน) 1 และการต้ังคาระยะไกล 1 2

ซอฟตแวรการจัดการเครือขาย Brother BRAdmin Light 3 4 มีใหมาดวย

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

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

โปรโตคอล

ความปลอดภัย

แบบใชสาย — SMTP-AUTH — SMTP-AUTH

แบบไรสาย SMTP-AUTH

ความปลอดภัยเครือขาย
แบบไรสาย

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

โปรแกรมอรรถ
ประโยชน
สนบัสนุนการ
ต้ังคาเครือขาย
แบบไรสาย

AOSS™ ใช

WPS ใช

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

C

A

ADF (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)
การใชงาน ...........................................72

Apple Macintosh
ดู คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

C

ControlCenter2 (for Macintosh)
ดู คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

F

FAX (PC-FAX)
Macintosh
ดู คูมือซอฟตแวร 
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

Windows®

การรับ .............................................82
การสง .............................................84

L
LCD (จอแสดงผลแบบผลึกเหลว) ...6, 8, 9, 48

M

Macintosh
ดู คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

P

PC-Fax .................................................82
ดู คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

W

Windows®

ดู คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

ก

กระจกสแกนเนอร
วิธีใช ..................................................72

กระดาษ .................................................71
ความจุถาด ..........................................71
ติด ................................................... 112

การกระจายสัญญาณ .................................75
การกระจายสัญญาณ
การยกเลิก ...........................................75

การชะลอการเรียกสาย, การต้ังคา ................77
การตอเลขหมาย
การตอเลขหมาย ดวยปุมโทรดวน .............80
ดวยตนเอง ...........................................80

การตอเลขหมาย ดวยปุมโทรดวน
การต้ังคา .............................................79
การใช ................................................80

การตอเลขหมาย อยางรวดเร็ว
การตอเลขหมาย ดวยปุมโทรดวน
การต้ังคา ..........................................79
การเปล่ียน ........................................79
การใช ..............................................80

การตอเลขหมายอยางรวดเร็ว
การกระจายสัญญาณ ..............................75

การต้ังคาผงหมึก (โทนเนอร) 
(โหมดดําเนินการตอ) ................................68
การต้ังคาระยะไกล
ดู คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

การต้ังโปรแกรมเคร่ืองของคุณ ................9, 48
การทําความสะอาด
ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ...................108
สายโคโรนา ....................................... 108
สแกนเนอร ........................................107

การบํารุงรักษาตามปกติ ...........................115
การพิมพ
ขอมูลจําเพาะ ............................. 121, 127
ความละเอียด ............................. 121, 127
คุณภาพ ............................................106
ดู คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

การยกเลิก
การกระจายเอกสาร ระหวางดําเนินการ .......75

การรับแฟกซ
อัตโนมัติ
การตรวจจับโทรสาร ............................77

การลงทะเบียนผลิตภัณฑของคุณ ...................i
การสแกน ...............................................94
ดู คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช



130

การเชื่อมตอ
สายโทรศัพท ....................................... 87
เคร่ืองตอบรับโทรศัพทภายนอก ............... 86
โทรศัพทภายนอก ................................. 88

การเชื่อมตอหลายสาย (PABX) ................... 87
การเชื่อมตอเครือขาย ......................117, 124
การเปล่ียน
หมายเลขโทรดวน ................................. 79

การแกไขปญหา .................................... 104
กระดาษติด ....................................... 112
ขอผิดพลาดและขอความ
แสดงความผิดพลาดและการบํารุงรั
กษาบนจอ LCD .................................. 102
คุณภาพการพิมพ ................................ 106
เอกสารติด ........................................ 111
โทรศัพทและแฟกซ ............................ 104
ปญหาอื่นๆ ..................................... 105

การโทรออก
การใชปุมคนหาคนหา ............................ 80

ข

ขนาด ...........................................117, 123
กระดาษ .............................................. 70

ขอกําหนด
ทั่วไป ............................................... 116
แฟกซ .......................................120, 126

ขอความ, การปอน ................................... 66
ขอความแสดงความผิดพลาดบนหนาจอ
แสดงผลแบบ LCD ................................. 102
ขอมูลจําเพาะ ....................................... 116
การพิมพ ....................................121, 127
ขนาดเอกสาร ..............................119, 125
ทั่วไป ........................................122, 128
สําเนา .......................................120, 126
สแกน ........................................121, 127
ส่ือการพิมพ ................................119, 125

ค

ความละเอียด
สําเนา .......................................120, 126
สแกน ........................................121, 127
แฟกซ .......................................120, 126
ในการพิมพ ................................121, 127

คุณภาพ
การพิมพ ........................................... 106

ช

ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ........................ 99

ต
ตารางเมนู
รุน DCP .............................................. 49
รุน MFC .............................................. 10

ท

ทางเครือขาย
การพิมพ
ดู คูมือซอฟตแวร 
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

การสงโทรสาร
ดู คูมือซอฟตแวร 
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

การสแกน
ดู คูมือซอฟตแวร 
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

น

นํ้าหนัก .........................................117, 123

ป

ปดเคร่ืองอัตโนมัติ .................................... 68
ปุม WiFi ..............................................7, 8
ปุมตัวเลือก ...............................................6
ปุมตัวเลือกสําเนา
บัตรประจําตัว 2 ใน 1 ...............................8

ปุมวางสาย ............................................. 88

ภ

ภาพรวมของแผงควบคุม .............................6
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C

ว

วัสดุการพิมพ ..........................................99
วิธีการโหลด
เอกสาร ...............................................72

วิธีใช
ขอความบนหนาจอแสดงผลแบบ LCD 
สําหรับรุน DCP .....................................48
ขอความบนหนาจอแสดงผลแบบ LCD 
สําหรับรุน MFC .......................................9
ตารางเมนูสําหรับรุน DCP ........................49
ตารางเมนูสําหรับรุน MFC .......................10

ส

สมุดที่อยู .................................................7
สายโทรศัพท
หลายสาย (PABX) ................................87

สําเนา
บัตรประจําตัว 2 ใน 1 ...............................6
ปุมตัวเลือก ............................................6
ปุมตัวเลือกการทําสําเนา ...........................8

สแกนเอกสารไปยังคอมพิวเตอร ..................94

ห

หมายเลขติดตอ Brother ..............................i

ฮ

เครือขายแบบไรสาย
ดู คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

เคร่ืองตอบรับโทรศัพท
การเชื่อมตอ .........................................87

เคร่ืองตอบรับโทรศัพทภายนอก, ภายนอก
การบันทึก OGM ...................................87
การเชื่อมตอ ................................... 86, 87

เอกสาร
ติด ................................................... 111

แจ็ค
EXT
เคร่ืองตอบรับโทรศัพทภายนอก .............86
โทรศัพทภายนอก ..............................88

แบบไรสาย ................................... 117, 124
แฟกซ, สแตนดอโลน
การรับ
การชะลอการเรียกสาย, การต้ังคา ..........77

โทรศัพทภายนอก, การเชื่อมตอ ..................88
โทรศัพทแบบไรสาย (ที่ไมใชของ Brother) ..88

โทรสาร, ติดต้ังแยกอิสระ
การสง ................................................74

โทรสาร, สแตนดอโลน
การรับ
การรับอยางงาย ...........................75, 77
โหมดดําเนินการตอ ............................69

โปรแกรมอรรถประโยชน ...............................i
โหมด, เขาสู
แฟกซ ................................................74

โหมดหยุดชั่วคราว ...................................68
โหมดแฟกซ/โทร
การชะลอการเรียกสาย ...........................77
การตรวจจับโทรสาร ...............................77
การรับโทรสาร ......................................88
ระยะเวลาเสียงเรียกเขา F/T 
(เสียงเรียกเขาติดกันสองคร้ัง) ..................77
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