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คูมือผูใชและวิธีคนหาคูมือผูใช

1 ไมรองรับคุณสมบัติเครือขายในรุน DCP-T300
2 เขาไปท่ี solutions.brother.com/manuals
3 DCP-T500W และ DCP-T700W เทาน้ัน

คูมือ การใชคูมือ คนหาคูมือ

Product Safety Guide 
(คูมือเกี่ยวกับความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ)

อานคูมือน้ีกอน โปรดอานคําแนะนําเพ่ือความปลอดภัย
กอนต้ังคาเคร่ืองของคุณ อานคูมือน้ีสําหรับเคร่ืองหมาย
การคาและขอจํากัดทางกฎหมาย

เอกสาร / ในกลอง

คูมือการตดิตั้งเครือ่ง
อยางงาย

ทําตามคําแนะนําเพ่ือต้ังคาเคร่ืองของคุณ และติดต้ัง
ไดรเวอรและซอฟตแวรระบบปฏิบัติการและประเภทการ
เชื่อมตอที่คุณใชงาน

เอกสาร / ในกลอง

คูมือข้ันพ้ืนฐานสําหรับผูใช เรียนรูการส่ังงานคําส่ังสําเนาและสแกน รวมถึงว ิธีการ
เปลี่ยนวัสดุการพิมพ อานคําแนะนําวิธีการแกไข

ไฟล PDF / CD-ROM 
(Windows®) / 
Brother Solutions 
Center 2 
(แม็คอนิทอช)

Advanced User’s Guide 
(คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช)

เรียนรูเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัการส่ังงานคําส่ังข ั้นสูง: สําเนา 
รายงานการพิมพ และการบํารุงรักษาตามระยะเวลา 

ไฟล PDF / CD-ROM 
(Windows®) / 
Brother Solutions 
Center 2 
(แม็คอนิทอช)

Software and Network 
User’s Guide 
(คูมือซอฟตแวร และคูมือ
เน็ทเวิรคสําหรับผูใช) 1

คูมือน้ีมีคําแนะนําสําหรับการสแกน การพิมพ และการ
ส่ังงานคําส่ังอืน่ๆ ที่สามารถทําไดโดยการเชื่อมตอ
เคร่ืองพิมพ Brother เขากับคอมพิวเตอร คุณยังสามารถ
คนหาขอมูลที่เ ปนประโยชนเกี่ยวกับการใชโปรแกรม
อรรถประโยชน ControlCenter ของ Brother โดยใช
เคร่ืองของคุณในระบบเครือขาย และคําที่ใชบอยๆ

HTML / CD-ROM 
(Windows®) / 
Brother Solutions 
Center 2 
(แม็คอนิทอช)

Google Cloud Print 
Guide (คําแนะนําการใชงาน 
Google Cloud Print) 3

คูมือน้ีมีรายละเอียดวิธีใชบริการ Google Cloud Print™ 
ในการพิมพผานอินเทอรเน็ต

ไฟล PDF / Brother 
Solutions Center 2

Mobile Print/Scan 
Guide for Brother 
iPrint&Scan (คําแนะนํา
การใชงานการพิมพ/การ
สแกนผานมือถือสําหรับ 
Brother iPrint&Scan) 3

คูมือน้ีมีขอมูลที่เปนประโยชนเกี่ยวกับการพิมพจาก
อุปกรณเคลื่อนที่ของคุณและการสแกนจากเคร่ืองพิมพ 
Brother ของคุณไปยังอปุกรณเคลือ่นที่ของคุณขณะ
เชื่อมตอเครือขาย Wi-Fi

ไฟล PDF / Brother 
Solutions Center 2

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

การใชเอกสารคูมือ 1

ขอบคุณท่ีเลอืกซ้ือเครือ่งพิมพ Brother! 
การอานเอกสารคูมือน้ีจะชวยใหคุณใชงาน
เครื่องพิมพของคุณไดอยางมีประสิทธิภาพสูงส ุด 

สัญลักษณและรูปแบบที่ใชใน
เอกสารคูมือ 1

สัญลักษณและรปูแบบท่ีใชในเอกสารคูมือมีดังน้ี

ขอมูลทั่วไป 1

ตัวหนา แบบอักษรตัวหนา แสดงปุม
เฉพาะบนแผงควบคุมเครือ่งหรือ
บนหนาจอคอมพิวเตอร

ตวัเอียง แบบอักษรตัวเอียง เนนประเด็น
สําคัญหรอืแนะนําใหคณุอาน
หัวขอท่ีเกี่ยวของ

Courier 
New

ขอความท่ีอยูในรปูแบบอักษร 
Courier New ใชกับขอความ
ท่ีแสดงบนจอ LCD ของเครื่อง

คําเตือน
คําเตือน แสดงถึงสถานการณท่ีอาจกอใหเกิด
อันตรายซ่ึงหากไมหลกีเลี่ยงอาจสงผลใหไดรับ
บาดเจ็บรายแรง หรอือาจเปนอันตรายถึงข้ัน
เสียชีวิตได

ขอควรระวัง
ขอควรระวัง แสดงถึงสถานการณท่ีอาจเปน
อันตรายกับตัวคุณ หากไมหลีกเลี่ยง เน่ืองจาก
สถานการณดงักลาวอาจทําใหคุณไดรบับาดเจ็บ
เล็กนอยถึงปานกลางได

ขอควรจํา
ขอควรจํา แสดงสถานการณท่ีอาจเกิดอันตราย
ซ่ึงหากไมหลีกเลี่ยงอาจสงผลใหทรัพยสิน
เสียหาย หรอืสูญเสียฟงกช่ันการใชงาน
ผลิตภัณฑ

หมายเหตุ
หมายเหต ุอธิบายสภาวะการทํางาน เงื่อนไขใน
การตดิตั้ง หรือเงือ่นไขพิเศษในการใชงาน

ไอคอนอนัตรายจากระบบไฟฟา 
แจงเตอืนใหคณุระวังอนัตรายจากไฟช็อต
ที่อาจเกดิขึ้น



บทที่ 1

2

เก่ียวกับโปรแกรมอรรถ
ประโยชนของบราเดอร 
(Windows®) 1

Brother Utilities (โปรแกรมอรรถประโยชน
ของบราเดอร) เปนตัวเปดใชแอพพลิเคช่ันท่ีทําให
เขาถึงแอพพลิเคช่ันของบราเดอรท้ังหมดท่ีตดิตั้ง
บนอปุกรณของคณุไดอยางงายดาย

a (Windows® XP, Windows Vista®, 
Windows® 7, Windows Server® 2003 1 
และ Windows Server® 2008 1)

คลิก (เร่ิม) / โปรแกรมทั้งหมด / 

Brother และ (Brother Utilities 
(โปรแกรมอรรถประโยชนของบราเดอร))
(Windows® 8 และ Windows Server® 
2012 1)

สัมผัสหรือคลิก  (Brother Utilities 
(โปรแกรมอรรถประโยชนของบราเดอร)) 
จากหนาจอเริ่มตนหรอืบนเดสกท็อป
(Windows® 8.1 และ Windows Server® 
2012 R2 1)
เลื่อนเมาสของคุณไปท่ีมุมลางซายของ

หนาจอ เร่ิม และคลิก  (ถาคุณกําลังใช
อุปกรณท่ีใชระบบสัมผัส ใหลากน้ิวข้ึนจาก
ดานลางของหนาจอ เร่ิม เพื่อเขาสูหนาจอ 
โปรแกรมประยุกต) เมื่อหนาจอ 
โปรแกรมประยุกต ปรากฏข้ึน ใหแตะ

หรอืคลิก (Brother Utilities 
(โปรแกรมอรรถประโยชนของบราเดอร))
1 DCP-T500W และ DCP-T700W เทาน้ัน

b เลือกเครื่องของคณุ
 

c เลือกฟงกช่ันท่ีคุณตองการใชงาน



ขอมูลทั่วไป 

3

1
การเ ขาใชงานคูมือขั้นสูง
สําหรับผูใช  คูมือ
ซอฟตแวร และคูมือ
เน็ทเวิรคสําหรับผูใช 1

คูมือข้ันพื้นฐานสําหรบัผูใชไมมีขอมูลเกี่ยวกับ
เครื่อง เชน วิธีการใชคณุลักษณะข้ันสูงสําหรบั
สําเนา เครื่องพิมพ สแกนเนอร และเครือขาย 
หากคุณตองการทราบขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
ทํางานน้ี คุณสามารถอาน Advanced User’s 
Guide (คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช) และ Software 
and Network User’s Guide (คูมือซอฟตแวร 
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช) ในรูปแบบ HTML

การดูคูมือผูใช 1

(Windows®) 1

เปดใช (Brother Utilities (โปรแกรม
อรรถประโยชนของบราเดอร)) คลิก 
การสนับสนุน ในแถบนําทางทางดานซาย 
จากน้ันคลิก คูมือสําหรับผูใช

หากคุณไมไดติดตั้งซอฟตแวร คุณสามารถคนหา
เอกสารบนแผนซีดีรอมโปรแกรมการติดตัง้ โดยทํา
ตามคําแนะนําเหลาน้ี:

a เปดใชงานเครื่องพีซีของคุณ ใสแผนซีดีรอม
ของ Brother เขาไปยังซีดรีอมไดรฟ

หมายเหตุ
ถาหนาจอบราเดอรไมปรากฏขึน้ ใหไปที่ 
คอมพิวเตอร หรอื คอมพิวเตอรของฉนั 
(สําหรบั Windows® 8 และ Windows Server® 
2012 1/ Windows Server® 2012 R2 1: คลกิ 

(File Explorer) บนแถบงาน จากนั้น

ไปที่ คอมพิวเตอร (พซีเีครื่องนี)้) ดบัเบิล้คลกิ
ทีไ่อคอนซดีรีอม จากนั้นดบัเบิ้ลคลกิที ่
start.exe
1 DCP-T500W และ DCP-T700W เทาน้ัน

 

b ถาหนาจอช่ือรุนปรากฏข้ึน ใหคลิกช่ือรุน
ของคุณ

c ถาหนาจอภาษาปรากฏข้ึน ใหคลกิภาษา
ของคุณ เมนูหลัก ของแผนซีดรีอมจะ
ปรากฏข้ึน
 

d คลิก คูมือสําหรับผูใช

e คลิก คูมือผูใชบน CD-ROM ถาหนาจอ
ประเทศปรากฏข้ึน ใหเลอืกประเทศของคุณ 
เมื่อรายการคูมือผูใชปรากฏข้ึน ใหเลือกคูมือ
ท่ีคณุตองการอาน

(แม็คอินทอช) 1

เขาไปท่ี Brother Solutions Center: 
solutions.brother.com/manuals

วิธกีารคนหาคําแนะนําในการสแกน 1

มหีลายวิธีท่ีคุณสามารถสแกนเอกสารได 
คณุสามารถคนหาคําแนะนําไดดังน้ี:

คูมือซอฟตแวร และคูมือเนท็เวิรคสําหรับผูใช

 สแกน

 ControlCenter

http://solutions.brother.com/manuals
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วิธกีารคนหาคําแนะนําเก่ียวกับการ
ต้ังคาเครือขาย (DCP-T500W และ 
DCP-T700W) 1

เครื่องของคณุสามารถเช่ือมตอกับเครือขายแบบ
ไรสายได

 คําแนะนําเกี่ยวกับการตั้งคาเครอืขายท่ัวไป 
(uu คูมือการตดิตั้งเครื่องอยางงาย)

 จุดการเขาถึงหรือเราทเตอรไรสายของคุณ
สนับสนุน Wi-Fi Protected Setup™ หรือ 
AOSS™ 
(uu คูมือการตดิตั้งเครื่องอยางงาย)

 ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคาเครอืขาย

(uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรค
สําหรับผูใช)

วิธีการเขาใชงานสวน
คุณลักษณะขั้นสูงใน
คูมือ 1

คณุสามารถดูและดาวนโหลดคูมือน้ีไดจาก 
Brother Solutions Center ท่ี: 
solutions.brother.com/manuals

Google Cloud Print Guide (คําแนะนํา
การใชงาน Google Cloud Print) 
(DCP-T500W และ DCP-T700W) 1

คูมือน้ีมีรายละเอียดวิธีใชบริการ Google Cloud 
Print™ ในการพิมพผานอินเทอรเน็ต

Mobile Print/Scan Guide for Brother 
iPrint&Scan (คําแนะนําการใชงาน
การพิมพ/การสแกนผานมือถือสําหรับ 
Brother iPrint&Scan) 
(DCP-T500W และ DCP-T700W) 1

คูมือน้ีมีขอมูลท่ีเปนประโยชนเกี่ยวกับการพิมพ
จากอุปกรณเคลื่อนท่ีของคุณและการสแกนจาก
เครื่องพิมพ Brother ของคุณไปยังอุปกรณ
เคลื่อนท่ีของคุณขณะเช่ือมตอเครือขาย Wi-Fi®

http://solutions.brother.com/manuals
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1
การเขาใชงานการ
สนับสนุนจาก Brother 
(Windows®) 1

คุณสามารถคนหาขอมูลตดิตอท้ังหมดท่ีจําเปน 
เชน การสนับสนุนผานเว็บ (Brother Solutions 
Center) ในแผนซีดีรอม

 คลกิ การสนับสนุนของ Brother ใน 
เมนูหลัก หนาจอตอไปน้ีจะปรากฏข้ึน:
 

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

 หากตองการทราบขาวสารลาสุดและขอมูล
สนับสนุนผลิตภัณฑ 
(http://support.brother.com) คลิก 
Brother Solutions Center

 หากต องการเยี่ยมชมเว็บไซตวัสดุการพิมพ
ของแทของ Brother 
(http://www.brother.com/original) 
คลกิ ขอมูลผลิตภัณฑ

 หากตองการเขาใชงาน Brother 
CreativeCenter 
(http://www.brother.com/creativecenter) 
เพื่อเขารวมโครงการภาพถายฟรีและ
ดาวนโหลดขอมูลท่ีสามารถพิมพออกได คลิก 
Brother CreativeCenter

 หากตองการกลับไปท่ีหนาหลัก คลิก 
ยอนกลับ หรอืหากเสร็จส้ินแลว คลิก ออก

การเขาใชงานการ
สนับสนุนจาก Brother 
(แม็คอินทอช) 1

คณุสามารถคนหาขอมูลตดิตอท้ังหมดท่ีจําเปน 
เชน การสนับสนุนผานเว็บ (Brother Solutions 
Center)

 ดับเบ้ิลคลิกไอคอน Brother Support 
(การสนับสนุนของ Brother) หนาจอตอไปน้ี
จะปรากฏข้ึน:
 

 หากตองการลงทะเบียนเครื่องของคณุจาก
หนาลงทะเบียนผลติภัณฑ Brother 
(http://www.brother.com/registration) 
คลิก On-Line Registration 
(การลงทะเบียนออนไลน)

 หากตองการทราบขาวสารลาสุดและขอมลู
สนับสนุนผลิตภัณฑ 
(http://support.brother.com) คลิก 
Brother Solutions Center

 หากต องการเยี่ยมชมเว็บไซตวัสดุการพิมพ
ของแทของ Brother 
(http://www.brother.com/original) คลิก 
Supplies Information (ขอมูลผลิตภัณฑ)

http://www.brother.com
http://support.brother.com
http://www.brother.com/original
http://www.brother.com/creativecenter
http://www.brother.com/registration
http://support.brother.com
http://www.brother.com/original
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ภาพรวมของแผงควบคุม 1

DCP-T300, DCP-T500W และ DCP-T700W มีปุมบนแผงควบคุมเหมือนกนั

หมายเหตุ
ภาพประกอบสวนใหญในคูมือผูใชน้ีเปนรุน DCP-T700W

 

1 ปุมสําเนา:
คุณสามารถเปลี่ยนการต้ังคาสําเนาไดชั่วคราว
เมื่ออยูในโหมดสําเนา
 Enlarge/Reduce (เพ่ิมขนาด/ลดขนาด)
ชวยใหคุณสามารถขยายขนาดหรือลดขนาด
สําเนาได ทั้งน้ีข้ึนอยูกับอัตราสวนที่คุณเ ลือก

 Copy Quality (คณุภาพของสําเนา)
ใชปุมน้ีเพ่ือเปลี่ยนคุณภาพของสําเนาชั่วคราว

 Number of Copies (จํานวนสําเนา)
ใชปุมน้ีเพ่ือทําสําเนาหลายชุด

 Copy Options (ตัวเลือกการทําสําเนา)
คุณสามารถเลือกการต้ังคาการทําสําเนาแบบ
ชั่วคราวไดอยางรวดเร็วและงายดาย

2 ปุมเมนู:
 Menu (เมนู)
ชวยใหคุณสามารถเขาถึงเมนูหลัก

 +a หรือ -b
กดเพ่ือเลื่อนดูเมนูและตัวเลือก

 OK (ตกลง)
ชวยใหคุณสามารถเลือกการต้ังคาได

3  SCAN (สแกน)

ชวยใหคุณสามารถเขาถึงโหมดสแกน

100% Normal   01

8 7

1
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1

 

4 ปุมเริม่ตน:

  Mono Start (เริ่มตนขาวดํา)

ชวยใหคุณสามารถเร่ิมทําสําเนาขาวดําได และ
ยังชวยใหคุณสามารถเร่ิมการสแกน (แบบสีหรือ
ขาวดํา ทั้งน้ีข้ึนอยูกับการต้ังคาการสแกนใน
ซอฟตแวร ControlCenter)

  Colour Start (เริ่มตนสี)

ชวยใหคุณสามารถเร่ิมทําสําเนาไดครบทุกสี 
และยังชวยใหคุณสามารถเร่ิมการสแกน (แบบสี
หรือขาวดํา ทั้งน้ีข้ึนอยูกับการต้ังคาการสแกน
ในซอฟตแวร ControlCenter)

5

คุณสามารถเปดและปดเคร่ืองได
หากคุณปดเคร่ือง เคร่ืองจะยังคงทําความสะอาด
หัวพิมพเปนระยะเพ่ือรักษาคุณภาพงานพิมพ 
หากตองการยืดอายุการใชงานของหัวพิมพ 
ทําใหประหยัดหมึกไดอยางดีเยี่ยม และรักษา
คุณภาพงานพิมพ คุณควรเชื่อมตอเคร่ืองพิมพ
กับแหลงพลังงานไฟฟาตลอดเวลา

6  Stop/Exit (หยดุ/ออก)

หยุดการทํางานหรือออกจากเมนู

7  ไฟ LED แสดงคําเตอืน 

กะพริบเปนสีสมเมื่อจอ LCD แสดงขอผิดพลาดหรือ
ขอความสถานะที่สําคัญ

8 หนาจอแสดงผลแบบ LCD (จอแสดงผลแบบ
ผลึกเหลว)
แสดงขอความบนหนาจอเพ่ือชวยใหคุณต้ังคาและ
ใชงานเคร่ืองของคุณ

2

6

3 4

5
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คําอธิบายเกี่ยวกับไฟ LED 
แสดงคําเตือน 1

ไฟ LED (ไดโอดเปลงแสง) แสดงคําเตือน คือไฟ
ท่ีแสดงสถานะของ DCP จอ LCD จะแสดงสถานะ
ปจจุบันของเครือ่งเมื่อเครื่องอยูในสถานะวาง

หนาจอ LCD 1

ความคมชัดของจอ LCD 1

คณุสามารถปรับความคมชัดของจอ LCD ใหคมชัด
หรือมีชีวิตชีวามากข้ึนได ถาคณุอานจอ LCD 
ไดยาก ควรลองเปลี่ยนการตั้งคาความคมชัด

a กด Menu (เมน)ู

b กด a หรือ b เพื่อเลอืก 
0.Initial Setup (การตัง้คาเริ่มตน)
กด OK (ตกลง)

c กด a หรือ b เพื่อเลือก 2.LCD Contrast 
(ความคมชัดของจอ LCD)
กด OK (ตกลง)

d กด a หรือ b เพื่อเลือก Light (สวาง) หรือ 
Dark (มืด)
กด OK (ตกลง)

e กด Stop/Exit (หยุด/ออก)

ไฟ  
LED

สถานะ
ของ 
DCP

คําอธิบาย

 

Off

พรอม พรอมใชงานเคร่ือง

 

สีสม

ฝาเปด
อยู

ฝาเปดอยู ปดฝา (ดูที่ 
ขอความแสดงความผิดพลาดและ
ขอความแจงการบํารุงรักษา 
uu หนา 41)

ไม
สามารถ
พิมพ

เติมหมึกลงในตลับหมึก 
เมื่อคุณเติมหมึกลงในตลับหมึก 
ใหเติมจนถึงขีดบน หรือเติมหมึก
ทุกขวดถาระดับหมึกไมถึงขีดบน 
(ดูที่ การเติมหมึกลงในตลบัหมึก 
uu หนา 33)

ความ
ผิดพลาด
เกี่ยวกับ
กระดาษ

ใสกระดาษลงในถาดหรือเคลียร
กระดาษที่ติดอยูออก ตรวจสอบ
ขอความบนจอ LCD (ดูที่ 
หากคุณประสบปญหากับเคร่ือง 
uu หนา 55)

ขอความ
อื่นๆ

ตรวจสอบขอความบนจอ LCD 
(ดูที่ 
ขอความแสดงความผิดพลาดและ
ขอความแจงการบํารุงรักษา 
uu หนา 41)



ขอมูลทั่วไป 

9

1
ปดเครื่องอัตโนมัติ 1

คุณลักษณะปดเครือ่งอตัโนมตัิจะทําใหเครื่องป ิด
เองหลังจากอยูในโหมดพักตามจํานวนช่ัวโมงท่ี
คุณตั้งคาไว เมื่อคณุลักษณะน้ีตั้งคาเปน Off (ปด) 
เครื่องจะยังคงอยูในโหมดพักและไมปดเองโดย
อัตโนมัติ

การตั้งคาเริ่มตนคือ 1hour (1 ช่ัวโมง)

หากตองการเปดเครื่องหลงัจากท่ีคณุลกัษณะ
ปดเครื่องอตัโนมัติทํางานแลว ใหกดปุม Power 
On/Off

หมายเหตุ
(DCP-T500W และ DCP-T700W)

เครือ่งจะไมปดโดยอตัโนมัติเมื่อ:

• เครื่องเช่ือมตอกับเครือขายแบบไรสาย

• WLAN Enable (เปดใชงาน WLAN) 
ถูกตั้งคาเปน On (เปด)

 

a กด Menu (เมนู)

b กด a หรือ b เพื่อเลือก 
0.Initial Setup (การตั้งคาเริ่มตน)
กด OK (ตกลง)

c กด a หรือ b เพื่อเลือก 
5.Auto Power Off (ปดเครื่อง
อัตโนมัต)ิ
กด OK (ตกลง)

d กด a หรอื b เพื่อเลือก 1hour (1 ช่ัวโมง), 
2hours (2 ช่ัวโมง), 4hours (4 ช่ัวโมง), 
8hours (8 ช่ัวโมง) หรือ Off (ปด)
กด OK (ตกลง)

e กด Stop/Exit (หยุด/ออก)
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2
การบรรจุกระดาษและ
สือ่สิง่พมิพอ่ืน 2

บรรจุกระดาษท่ีมีขนาดเดียวกนัและชนิดเดียวกนั
ในถาดใสกระดาษทุกครั้ง

(สําหรับขอมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกบัขนาด นํ้าหนัก 
และความหนาของกระดาษ ดูท่ี 
การเลอืกส่ือส่ิงพิมพท่ีถูกตอง uu หนา 19)

a ดึงถาดใสกระดาษแยกออกจากเครื่อง
 

หมายเหตุ
• ถาแผนรองรบักระดาษ (1) เปดอยู ใหปดกอน 
และจากน้ันปดฐานรองกระดาษ (2) 
 

• เมื่อคุณบรรจกุระดาษท่ีมีขนาดแตกตางกันลง
ในถาด คณุจะตองเปลีย่นการตั้งคา 
Paper Size (ขนาดกระดาษ) ในเมนูของ
เครื่องดวยเชนกัน

(ดท่ีู ขนาดกระดาษ uu หนา 16)
 

b ยกฝาครอบถาดรองรับกระดาษ (1)
 

c คอยๆ กดและเลือ่นแครปรับความกวาง
กระดาษ (1) และแครปรบัความยาว
กระดาษ (2) เพื่อใหพอดีกบัขนาดกระดาษ 
ตรวจใหแนใจวาเครื่องหมายสามเหลี่ยม (3) 
บนแครปรับความกวางกระดาษ (1) และ
แครปรับความยาวกระดาษ (2) อยูระดับ
เดียวกบัเครื่องหมายแสดงขนาดกระดาษ
ท่ีคุณใช
 

การบรรจกุระดาษ 2

2

1

1

1

2

3

3
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2

หมายเหตุ
เมื่อคณุใชกระดาษขนาด Legal ใหกดปุมปลด
ท่ีกั้นอเนกประสงค (1) ในขณะท่ีคุณเลื่อนออก
จากดานหนาของถาดใสกระดาษ (สามารถใช
ไดบางประเทศเทาน้ัน)

 

 

d คลีก่องกระดาษเพื่อหลีกเลี่ยงกระดาษตดิ
และการปอนกระดาษผิดพลาด
 

หมายเหตุ
ตรวจสอบใหแนใจเสมอวากระดาษไมโคงงอ
หรือมีรอยยน

 

e คอยๆ วางกระดาษลงในถาดใสกระดาษ
โดยจดัดานท่ีตองการพิมพไวดานลางและ
จัดชิดขอบดานบนกอน
ตรวจสอบวากระดาษแบนราบตดิกับถาด
 

ขอควรจํา
ควรระวังไมใหดันกระดาษไกลจนเกินไป 
เพราะอาจทําใหข้ึนไปอยูดานหลังของถาด 
และเปนสาเหตุใหเกิดปญหาในการปอน
กระดาษได

 

หมายเหตุ
ถาคณุตองการเติมกระดาษเขาไปกอนท่ีถาด
จะวาง ใหนํากระดาษออกจากถาดและนํามา
รวมกับกระดาษท่ีคุณตองการเติม คลีก่อง
กระดาษเสมอกอนท่ีจะใสเขาไปในถาด ถาคณุ
เติมกระดาษโดยไมไดคลี่ปกกระดาษ อาจ
ทําใหเครือ่งปอนกระดาษเขาไปพรอมกนั
หลายแผน

 

1
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f คอยๆ ปรับแครปรับความกวางกระดาษ (1) 
เพื่อใหพอดีกบักระดาษ
ตรวจสอบใหแนใจวาแครปรับความกวาง
กระดาษสัมผัสกบัดานขางของกระดาษเบาๆ
 

g ปดฝาครอบถาดรองรบักระดาษ
 

h ดันถาดใสกระดาษ ชาๆ และดนัให แนนสนิท 
ลงในเครื่องจนสุด
 

i ในขณะท่ีใสถาดใสกระดาษเขาท่ี ใหดึงฐาน
รองกระดาษ (1) จนกระท่ังล็อคเขาท่ี และ
จากน้ันกางแผนรองรับกระดาษ (2) ออก
 

ขอควรจํา
อยาใชแผนรองรับกระดาษสําหรบักระดาษ
ขนาด Legal (สามารถใชไดบางประเทศ
เทาน้ัน)

 

1
2

1
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2

การบรรจุซองจดหมาย 2

เก่ียวกับซองจดหมาย 2

 ใชซองจดหมายท่ีมีนํ้าหนักระหวาง 80 ถึง 
95 แกรม

 ซองจดหมายบางซองตองทําการตั้งคาขอบ
กระดาษในแอพพลิเคช่ัน ตรวจสอบใหแนใจ
วาคณุไดลองพิมพเพื่อทดสอบกอนท่ีจะพิมพ
หลายซอง

ขอควรจํา
อยาใชชนิดของซองจดหมายตอไปน้ี 
เน่ืองจากอาจปอนไดไมถูกตอง:

• ซองจดหมายท่ีโปงพอง

• ซองจดหมายท่ีมีชอง

• ซองจดหมายท่ีมีตัวนูน (มีอักษรนูนประทับ
บนซอง)

• ซองจดหมายท่ีติดกระดมุหรอืเย็บดวย
ลวดเย็บกระดาษ

• ซองจดหมายท่ีผานการพิมพดานในแลว

บางครั้งคณุอาจประสบปญหาการปอนกระดาษ
ท่ีเกดิจากความหนา ขนาดและรูปรางของ
ปากซองจดหมายท่ีคุณใช

 

การบรรจซุองจดหมาย 2

a กอนบรรจุซองจดหมาย กดท่ีมุมซองและ
ดานขางซองจดหมายเพื่อใหเรียบท่ีสุด
เทาท่ีทําได

ขอควรจํา
หากซองกระดาษมกีารปอนซอนกนั ใหวาง
ซองจดหมายหน่ึงซองลงในถาดใสกระดาษ
ในแตละครั้ง

 

 

 

 

ซองจดหมายท่ีมีแถบ
กาว

ซองจดหมายแบบสอง
ปากซอง
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b วางซองจดหมายในถาดใสกระดาษโดยจดั
ดานท่ีมีท่ีอยูไวดานลาง หากปากซอง
จดหมายอยูทางขอบยาว ใหใสซองจดหมาย
ลงในถาดโดยใหปากซองอยูทางดานซาย 
ดังแสดงในภาพประกอบ คอยๆ กดและ
เลื่อนแครปรับความกวางกระดาษ (1) และ
แครปรบัความยาวกระดาษ (2) เพื่อใหพอดี
กับขนาดซองจดหมาย
 

c เลือก การพิมพกลับดาน (Windows®) 
หรอื Reverse page orientation 
(การจดัวางหนากลับดาน) (แมค็อินทอช) 
ในกลองขอความของไดรเวอรเครื่องพิมพ 
และจากน้ันปรับขนาดและขอบกระดาษใน
แอพพลิเคช่ัน
(uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรค
สําหรับผูใช)

ถาคุณมีปญหาในการพิมพซองจดหมายที่
ปากซองอยูทางขอบสั้น ใหลองวิธีตอไปนี้: 2

a เปดปากซองจดหมาย

b วางซองจดหมายลงในถาดใสกระดาษ 
โดยจัดดานท่ีมีท่ีอยูไวดานลางและวาง
ตําแหนงปากซองดังแสดงในภาพประกอบ
 

c เลือก การพิมพกลับดาน (Windows®) 
หรอื Reverse page orientation 
(การจัดวางหนากลับดาน) (แม็คอินทอช) 
ในกลองขอความของไดรเวอรเครื่องพิมพ 
และจากน้ันปรับขนาดและขอบกระดาษใน
แอพพลิเคช่ัน
(uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรค
สําหรบัผูใช)

1

2
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2

บริเวณที่ไมสามารถพิมพได 2

บริเวณท่ีสามารถพิมพไดข้ึนอยูกบัการตัง้คาในแอพพลิเคช่ันท่ีคุณใชงาน ตัวเลขแสดงบริเวณท่ีไมสามารถ
พิมพไดบนกระดาษแผนตัดและซองจดหมาย เครื่องจะสามารถพิมพในสวนท่ีแรเงาของกระดาษแผนตัด
เมื่อคุณลักษณะการพิมพไรขอบสามารถใชไดและเปดอยู 

(uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช)

หมายเหตุ
คุณลักษณะการพิมพไรขอบไมสามารถใชไดกับซองจดหมายและการพิมพ 2 ดาน

 

กระดาษแผนตัด ซองจดหมาย
  

ดานบน (1) ดานซาย (2) ดานลาง (3) ดานขวา (4)

แผนตัด 3 มม. 3 มม. 3 มม. 3 มม.

ซองจดหมาย 22 มม. 3 มม. 22 มม. 3 มม.

1

3

2 4

1

3

42
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การตัง้คากระดาษ 2

ชนิดกระดาษ 2

เพื่อใหไดคณุภาพการพิมพท่ีดีท่ีสุด ใหตั้งคา
เครื่องตามชนิดของกระดาษท่ีคุณใชงาน

a กด Menu (เมน)ู

b กด a หรือ b เพื่อเลือก 2.Copy (สําเนา)
กด OK (ตกลง)

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

d กด a หรือ b เพื่อเลือก Plain Paper 
(กระดาษธรรมดา), Inkjet Paper 
(กระดาษอิงคเจ็ท), Brother BP71 หรือ 
Other Glossy (กระดาษเคลอืบมนัอื่นๆ)
กด OK (ตกลง)

e กด Stop/Exit (หยุด/ออก)

หมายเหตุ
เครื่องจะดนักระดาษออกมาในถาดใสกระดาษ
ท่ีอยูดานหนาเครื่องโดยใหดานท่ีพิมพหงาย
ข้ึน เมื่อคุณใชกระดาษเคลอืบมัน ใหดึง
กระดาษแตละแผนออกจากกันเพื่อปองกัน
กระดาษติดกนัหรือกระดาษติดอยูในเครื่อง

 

ขนาดกระดาษ 2

คณุสามารถใชขนาดกระดาษตอไปน้ีสําหรับ
สําเนา: A4, A5, ภาพถาย (10  15 ซม.), Letter 
และ Legal 1 เมื่อคณุเปลี่ยนขนาดของกระดาษ
ท่ีคุณบรรจุลงในเครื่อง คณุจะตองเปลีย่นการตั้งคา 
Paper Size (ขนาดกระดาษ) ดวยเชนกัน

a กด Menu (เมน)ู

b กด a หรือ b เพื่อเลอืก 2.Copy (สําเนา)
กด OK (ตกลง)

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

d กด a หรอื b เพื่อเลือก A4, A5, 10x15cm, 
Letter หรอื Legal 1

กด OK (ตกลง)

e กด Stop/Exit (หยุด/ออก)
1 สามารถใชไดบางประเทศเทาน้ัน
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2

กระดาษและส่ือสิ่งพิมพ
อ่ืนๆ ท่ีใชรวมกับ
เครื่องพิมพได 2

ชนิดของกระดาษท่ีคุณใชในเครื่องอาจมีผลตอ
คุณภาพการพิมพ

เพื่อใหไดคุณภาพการพิมพท่ีดีท่ีสุดสําหรับการ
ตั้งคาท่ีคณุเลอืก ใหตัง้คาชนิดของกระดาษเพ ื่อให
ตรงกบัชนิดของกระดาษท่ีบรรจุลงในถาดเสมอ

คุณสามารถใชกระดาษธรรมดา กระดาษอิงคเจท็ 
(กระดาษเคลือบพิเศษ) กระดาษเคลือบมัน และ
ซองจดหมาย

เราขอแนะนําใหทําการทดสอบชนิดของกระดาษ
ท่ีหลากหลายกอนท่ีจะซ้ือในปริมาณมากๆ

เพื่อใหไดผลท่ีดีท่ีสุด ควรใชกระดาษของ Brother

 เมื่อคณุพิมพบนกระดาษอิงคเจ็ท (กระดาษ
เคลอืบพิเศษ) และกระดาษเคลือบมัน ใหแนใจ
วาเลือกส่ือส่ิงพิมพท่ีถูกตองในแท็บ พ้ืนฐาน 
ของไดรเวอรเครื่องพิมพ หรือในการตั้งคา
ชนิดกระดาษของเครือ่ง

(ดูท่ี ชนิดกระดาษ uu หนา 16)

 เมื่อคณุพิมพบนกระดาษพิมพภาพถายของ 
Brother ใหบรรจกุระดาษพิมพภาพถายท่ี
เหมือนกนัเพิ่มอีกแผนในถาดใสกระดาษ 
กระดาษพิเศษหน่ึงแผนจะรวมอยูในชุด
กระดาษเพื่อใชสําหรับวัตถุประสงคน้ี

 เมื่อใชกระดาษพิมพภาพถาย ใหดึงกระดาษ
แตละแผนออกจากกนัเพื่อปองกันกระดาษ
ติดกันหรือกระดาษตดิอยูในเครื่อง

 หลีกเลี่ยงการสัมผัสพ้ืนผิวกระดาษสวนท่ีพิมพ 
หลังจากพิมพออกทันที เน่ืองจากพื้นผิวอาจ
ยังแหงไมสนิทและอาจตดิเปนคราบท่ีน้ิวมือได 

ส่ือส่ิงพิมพที่แนะนํา 2

เพื่อใหไดคณุภาพการพิมพท่ีดีท่ีสุด เราขอแนะนํา
ใหใชกระดาษของ Brother ในตาราง

ถากระดาษของ Brother ไมสามารถใชไดใน
ประเทศของคุณ เราขอแนะนําใหทําการทดสอบ
ชนิดของกระดาษท่ีหลากหลายกอนท่ีจะซ้ือใน
ปริมาณมากๆ

การจัดการและการใชส่ือ
ส่ิงพิมพ 2

 จัดเกบ็กระดาษในกลองบรรจุกระดาษและปด
กลองใหสนิท จัดเก็บกระดาษบนพื้นราบเรียบ
และหางจากความช้ืน แสงแดดสองตรงและ
ความรอน

 หลีกเลี่ยงการสัมผัสดานท่ีมันเงา (เคลือบ) 
ของกระดาษพิมพภาพถาย ใสกระดาษพิมพ
ภาพถายโดยใหดานท่ีมันเงาควํ่าลง

กระดาษของ Brother

ชนิดกระดาษ รายการ

กระดาษธรรมดาขนาด A4 BP60PA

กระดาษพิมพภาพถาย
แบบมันขนาด A4

BP71GA4

กระดาษสําหรับการพิมพ
อิงคเจ็ทขนาด A4 (ดาน)

BP60MA

กระดาษพิมพภาพถาย
แบบมันขนาด 10  15 ซม.

BP71GP
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ขอควรจํา
อยาใชชนิดของกระดาษตอไปน้ี:

• กระดาษท่ีขาด มวน มีรอยยน หรอืมีรูปราง
ผิดปกติ
 

1 กระดาษท่ีมวนเขา 2 มม. ข้ึนไปอาจ
ทําใหกระดาษติด

• กระดาษท่ีมันเงาเกินไปหรือมีลวดลายมาก

• กระดาษท่ีไมสามารถจัดเรียงใหตรงเมื่อวาง
ซอนกัน

• กระดาษท่ีมีเสนใยตามแนวส้ัน
 

ความจุกระดาษของฝาครอบถาดรองรบั
กระดาษ 2

กระดาษ A4 80 แกรม สูงสุด 50 แผน

 ตองนํากระดาษพิมพภาพถายออกจากฝาครอบ
ถาดรองรบักระดาษทีละแผนเพื่อหลีกเลีย่ง
ไมใหติดกัน

1

1
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2

การเลือกส่ือส่ิงพิมพที่ถูกตอง 2

ชนิดและขนาดกระดาษสําหรับแตละการใชงาน 2

1 สามารถใชไดบางประเทศเทาน้ัน

น้ําหนัก ความหนา และความจกุระดาษ 2

1 กระดาษ 80 แกรม สูงสุด 100 แผน
2 กระดาษ BP71 (260 แกรม) ออกแบบเปนพิเศษสําหรับเคร่ืองพ ิมพอิงคเจ็ทของ Brother เทาน้ัน

ชนิดกระดาษ ขนาดกระดาษ การใชงาน

สําเนา เครื่องพิมพ

แผนตัด A4 210  297 มม. (8.3  11.7 น้ิว) ใช ใช

Letter 215.9  279.4 มม. (8 1/2  11 น้ิว) ใช ใช

Legal 1 215.9  355.6 มม. (8 1/2  14 น้ิว) ใช ใช

Executive 184  267 มม. (7 1/4  10 1/2 น้ิว) – ใช

JIS B5 1 182  257 มม. (7.2  10.1 น้ิว) – ใช

A5 148  210 มม. (5.8  8.3 น้ิว) ใช ใช

A6 105  148 มม. (4.1  5.8 น้ิว) – ใช

บัตร ภาพถาย 10  15 ซม. (4  6 น้ิว) ใช ใช

ภาพถาย 2L 13  18 ซม. (5  7 น้ิว) – ใช

แผนดัชนี 127  203 มม. (5  8 น้ิว) – ใช

ซองจดหมาย ซองจดหมาย C5 162  229 มม. (6.4  9 น้ิว) – ใช

ซองจดหมาย DL 110  220 มม. (4.3  8.7 น้ิว) – ใช

Com-10 105  241 มม. (4 1/8  9 1/2 น้ิว) – ใช

Monarch 98  191 มม. (3 7/8  7 1/2 น้ิว) – ใช

ชนิดกระดาษ นํ้าหนัก ความหนา จํานวนแผน

แผนตัด กระดาษธรรมดา 64 ถึง 120 แกรม 0.08 ถึง 0.15 มม. 100 1

กระดาษอิงคเจ็ท 64 ถึง 200 แกรม 0.08 ถึง 0.25 มม. 20

กระดาษเคลือบมัน สูงสุด 220 แกรม สูงสุด 0.25 มม. 20 2

บัตร บัตรภาพถาย สูงสุด 220 แกรม สูงสุด 0.25 มม. 20 2

แผนดัชนี สูงสุด 120 แกรม สูงสุด 0.15 มม. 30

ซองจดหมาย 80 ถึง 95 แกรม สูงสุด 0.52 มม. 10
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3
วิธีการวางเอกสาร 3

คณุสามารถทําสําเนา หรือสแกนจาก ADF 1 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) และจากกระจก
สแกนเนอร
1 DCP-T700W เทาน้ัน

การใช ADF (ถาดปอนเอกสาร
อัตโนมัติ) (DCP-T700W) 3

ADF (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) สามารถใส
กระดาษไดสูงสุด 20 แผน และปอนครัง้ละ
หน่ึงแผน ใชกระดาษท่ีมขีนาดและนํ้าหนักดังท่ี
แสดงไวในตาราง คลี่ตรงขอบกระดาษกอนวางลง
ใน ADF (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) เสมอ

ขนาดและน้ําหนักของเอกสาร 3

วิธกีารวางเอกสาร 3

ขอควรจํา
• อยาดึงเอกสารขณะกําลังปอน

• อยาใชกระดาษท่ีมวน ยน พับ ฉีกขาด 
เย็บกระดาษ คลปิหนีบ กระดาษกาว
หรือติดเทป

• อยาใชกระดาษแข็ง หนังสือพิมพ หรือผากับ 
ADF ใหใชกับกระจกสแกนเนอร

 

ตรวจสอบวาเอกสารท่ีเขียนดวยหมึกหรือแกไข
โดยใชนํ้ายาลบคําผิดแหงสนิทแลว

a เปดฐานรองเอกสาร ADF (ถาดปอนเอกสาร
อัตโนมัติ) (1)
 

b คลี่กระดาษออกจากกัน

c ปรับแครปรับกระดาษ (1) ใหพอดีกับ
ความกวางของเอกสารของคณุ
 

d วางเอกสารของคุณ ควํ่าลง, ชิดขอบ
ดานบน ใน ADF ใตแครปรับกระดาษ 
จนกระท่ังคุณรูสึกวาสัมผัสกับลูกกลิง้ปอน
กระดาษแลว
หนาจอจะแสดง ADF Ready (พรอมใชกับ
ถาดปอนเอกสารอตัโนมัติ) ข้ึน

ขอควรจํา
อยาวางกระดาษหนาไวบนกระจกสแกนเนอร 
ถาคุณทําเชนน้ี ADF อาจตดิขัด

 

การวางเอกสาร 3

ความยาว: 148 ถึง 355.6 มม.

ความกวาง: 148 ถึง 215.9 มม.

นํ้าหนักกระดาษ: 64 ถึง 90 กรัม/ม.2 

1

1
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3

e หลังจากใช ADF ใหปดฐานรองเอกสาร ADF 
(ถาดปอนเอกสารอตัโนมตัิ) กดลงบนสวน
ดานบนซายของฐานรองเอกสาร ADF 
(ถาดปอนเอกสารอตัโนมตัิ) เพื่อปดได
อยางสมบูรณ
 

การใชกระจกสแกนเนอร 3

คุณสามารถใชกระจกสแกนเนอรในการทําสําเนา
หรอืสแกนหนาเดี่ยว หรอืหนาหนังสือ

ขนาดเอกสารที่รองรบั 3

วิธกีารวางเอกสาร 3

หมายเหตุ
หากตองการใชกระจกสแกนเนอร ADF 1 
(ถาดปอนเอกสารอตัโนมัติ) ตองวางเปลา
1 DCP-T700W เทาน้ัน

 

a ยกฝาครอบเอกสาร

b วางเอกสาร ควํ่าลง ท่ีมุมซายบนของกระจก
สแกนเนอรโดยใชแครปรับกระดาษซายและ
ดานบน
 

1 ฝาครอบเอกสาร
 

c ปดฝาครอบเอกสาร

ขอควรจํา
ถาค ุณกําลังสแกนหนังสือหรือเอกสารท่ีหนา 
อยากระแทกฝาครอบหรือออกแรงกดทับ

 

ความยาว: สูงสุด 297 มม.

ความกวาง: สูงสุด 215.9 มม.

นํ้าหนัก: สูงสุด 2 กก.

1
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บริเวณที่ไมสามารถสแกนได 3

บริเวณท่ีสามารถสแกนไดข้ึนอยูกบัการตั้งคา
ในแอพพลิเคช่ันท่ีคุณใชงาน ตวัเลขแสดง
บริเวณท่ีไมสามารถสแกนได
 

การ
ใชงาน

ขนาด
เอกสาร

ดานบน (1)

ดานลาง (3)

ดานซาย 
(2)

ดานขวา 
(4)

สําเนา ขนาด
กระดาษ
ทั้งหมด

3 มม. 3 มม.

สแกน 1 มม. 1 มม.

1

3

2 4
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4

4

วิธกีารทําสําเนา 4

ข้ันตอนตอไปน้ีแสดงการทําสําเนาโดยท่ัวไป

a ทําตามข้ันตอนตอไปน้ีเพื่อวางเอกสาร
ของคุณ:

 วางเอกสาร ควํ่าลง ใน ADF 1

(ดูท่ี การใช ADF (ถาดปอนเอกสาร 
อตัโนมัติ) (DCP-T700W) uu หนา 20)

 วางเอกสาร ควํ่าลง บนกระจกสแกนเนอร 

(ดูท่ี การใชกระจกสแกนเนอร 
uu หนา 21)

1 DCP-T700W เทาน้ัน

b ถาคณุตองการสําเนามากกวาหน่ึงชุด ใหกด 
Number of Copies (จํานวนสําเนา) 
ซํ้าๆ จนกระท่ังจํานวนสําเนาท่ีคุณตองการ
ปรากฏข้ึน (สูงสุด 99)
หรือกด a หรอื b เพื่อเปลีย่นจํานวนสําเนา

c กด Mono Start (เร่ิมตนขาวดํา) หรือ 
Colour Start (เร่ิมตนสี)

หยุดการทําสําเนา 4

ถาตองการหยุดการทําสําเนา กด 
Stop/Exit (หยุด/ออก)

การตัง้คาสําเนา 4

เมื่อคุณตองการเปลี่ยนการตั้งคาสําเนาช่ัวคราว
อยางเร็วสําหรับสําเนาถัดไป ใหใชปุมสําเนา 
คณุสามารถใชการตั้งคาผสมท่ีแตกตางกันได
 

เครื่องจะกลับไปท่ีการตัง้คาเริ่มตนหน่ึงนาที
หลังจากเสร็จส้ินการทําสําเนา

หมายเหตุ
คุณสามารถบันทึกการตั้งคาสําเนาบางอยาง
ท่ีคณุใชบอยท่ีสุดโดยการตั้งคาเปนคาเริ่มตน 
คุณสามารถคนหาคําแนะนําในการบันทึกการ
ตั้งคาน้ีไดในสวนน้ันๆ ของแตละคุณสมบัติ

 

(คูมือขัน้พ้ืนฐานสําหรับผูใช)

สําหรบัขอมูลเ  กี่ยวกับการเปลีย่นการตั้งคาสําเนา
ตอไปน้ี ดูท่ีหนา 24

 ชนิดกระดาษ

 ขนาดกระดาษ

(คูมือขัน้สูงสําหรับผูใช)

สําหรบัขอมูลเกี่ยวกับการเปลีย่นการตั้งคาสําเนา
ตอไปน้ี uu คูมือข้ันสูงสําหรบัผูใช: Copy options 
(ตัวเลือกการทําสําเนา)

 คุณภาพ

 เพิ่มขนาด/ลดขนาด

 จัดรปูแบบหนา

 2in1(ID)

 Stack/Sort (จดักอง/เรียงชุด)

 ความเขม

 กําจัดสีพื้นหลัง

การทําสําเนา 4
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หมายเหตุ
หากคณุตองการเรยีงชุดสําเนา เราขอแนะนํา
ใหใช ADF 1

1 DCP-T700W เทาน้ัน
 

ตัวเลือกกระดาษ 4

ชนิดกระดาษ 4

ถาคุณกําลังทําสําเนาบนกระดาษชนิดพิเศษ 
ใหตั้งคาเครือ่งสําหรับชนิดของกระดาษท่ีคณุ
ใชงานเพื่อใหไดคุณภาพการพิมพท่ีดีท่ีสุด

a โหลดเอกสารของคุณ

b ปอนจํานวนสําเนาท่ีคุณตองการ

c กด Copy Options 
(ตัวเลือกการทําสําเนา) และ a หรือ b 
เพื่อเลือก Paper Type (ชนิดกระดาษ)
กด OK (ตกลง)

d กด a หรือ b เพื่อเลือกชนิดกระดาษท่ีคุณใช
กด OK (ตกลง)

e กด Mono Start (เร่ิมตนขาวดํา) หรือ 
Colour Start (เร่ิมตนสี)

หมายเหตุ
หากตองการเปลี่ยนการตั้งคาเริ่มตน ดูท่ี 
ชนิดกระดาษ uu หนา 16 

 

ขนาดกระดาษ 4

ถาคุณกําลงัทําสําเนาบนกระดาษท่ีนอกเหนือจาก
ขนาด A4 คณุจําเปนตองเปลีย่นการตั้งคาขนาด
กระดาษ คุณสามารถทําสําเนาบนกระดาษขนาด 
A4, A5, ภาพถาย (10  15 ซม.), Letter หรือ 
Legal 1 ได

1 สามารถใชไดบางประเทศเทาน้ัน

a โหลดเอกสารของคุณ

b ปอนจํานวนสําเนาท่ีคุณตองการ

c กด Copy Options 
(ตัวเลือกการทําสําเนา) และ a หรือ b 
เพื่อเลือก Paper Size (ขนาดกระดาษ)
กด OK (ตกลง)

d กด a หรือ b เพื่อเลอืกขนาดกระดาษ
ท่ีคุณใช
กด OK (ตกลง)

e กด Mono Start (เร่ิมตนขาวดํา) หรือ 
Colour Start (เร่ิมตนสี)

หมายเหตุ
หากตองการเปลี่ยนการตัง้คาเริ่มตน ดูท่ี 
ขนาดกระดาษ uu หนา 16 

 

กด 
 

และจากน้ัน a หรือ b 
เพ่ือเลือก 
Paper Type 
(ชนิดกระดาษ)

Plain Paper 
(กระดาษธรรมดา)

Inkjet Paper 
(กระดาษอิงคเจ็ท)

Brother BP71

Other Glossy 
(กระดาษเคลือบมันอืน่ๆ)

กด 
 

และจากน้ัน a หรือ b 
เพ่ือเลอืก 
Paper Size 
(ขนาดกระดาษ)

A4

A5

10(W)x15(H)cm

Letter

Legal 1
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5

5

การพิมพเอกสาร 5

เครื่องสามารถรบัและพิมพขอมูลจากคอมพิวเตอร 
ของคณุได หากตองการพิมพจากคอมพิวเตอร 
คุณตองตดิตั้งไดรเวอรเครื่องพิมพ

(สําหรับขอมูลเพิ่มเตมิ uu คูมือซอฟตแวร 
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช)

a ติดตั้งไดรเวอรเครือ่งพิมพของ Brother 
(uu คูมือการติดตั้งเครื่องอยางงาย)

b จากแอพพลิเคช่ันของคุณ เลือกคําส่ังพิมพ

c เลือกช่ือของเครื่องของคณุในกลองขอความ 
พิมพ แลวคลิก คุณสมบัติ หรอื การต้ังคา 
ข้ึนอยูกับแอพพลิเคช่ันท่ีคุณใช

d เลือกการตั้งคาท่ีคุณตองการเปลี่ยนใน
กลองขอความคุณสมบัติ
การตั้งคาท่ีใชงานท่ัวไป:

 ชนิดสื่อ

 คุณภาพการพิมพ

 ขนาดกระดาษ

 ทิศทาง

 สี/โทนสีเทา

 โหมดประหยัดหมึก

 การปรับสเกล

 2 หนา/จุลสาร (หนังสือเลมเล็ก)

e คลกิ ตกลง

f คลกิ พิมพ (หรือ ตกลง ข้ึนอยูกับ
แอพพลิเคช่ันท่ีคณุใชงาน) เพื่อเริม่การพิมพ

วิธีการพิมพจากคอมพิวเตอร 5
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6
กอนการสแกน 6

ตดิตั้งไดรเวอรสแกนเนอรกอนใชเครื่องเปนสแกนเนอร

ถาเครื่องติดตัง้อยูบนเครอืขาย (DCP-T500W และ DCP-T700W) กําหนดคาดวยท่ีอยู TCP/IP

 ติดตัง้ไดรเวอรสแกนเนอร (uu คูมือการติดตั้งเครือ่งอยางงาย: ติดตัง้ MFL-Pro Suite)

 กําหนดคาเครื่องดวยท่ีอยู TCP/IP หากการสแกนเครอืขายไมสําเร็จ (DCP-T500W และ DCP-T700W)

การสแกนเอกสารเปนไฟล PDF โดยใช 
ControlCenter4 (Windows®) 6

ControlCenter4 เปนซอฟตแวรโปรแกรมอรรถประโยชนท่ีใหคุณเขาใชงานแอพพลิเคช่ันท่ีคุณใชบอยได
อยางรวดเร็วและงายดาย การใช ControlCenter4 ชวยใหคุณไมตองเปดใชแอพพลเิคช่ันท่ีเฉพาะดวยตนเอง

(สําหรับขอมูลเพิ่มเตมิ uu คูมือซอฟตแวร และคูมอืเน็ทเวิรคสําหรับผูใช)

หมายเหตุ
• หนาจอบน PC ของคุณอาจแตกตางกันข้ึนอยูกับรุนของคุณ

• ในสวนน้ีจะเกี่ยวกบัการใชโหมดข้ันสูงของ ControlCenter4
 

a โหลดเอกสารของคุณ (ดท่ีู วิธีการวางเอกสาร uu หนา 20)

b คลิกไอคอน (ControlCenter4) ในถาดงาน และจากน้ันคลิก เปด

วิธีการสแกนเอกสารไปยัง
คอมพิวเตอร 6
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6

c ถาหนาจอโหมดของ ControlCenter4 ปรากฏข้ึน เลือก โหมดขั้นสูง จากน้ันคลิก ตกลง
 

d ตรวจสอบวาเครื่องท่ีคณุตองการใชถูกเลือกจากรายการ รุน แบบดงึลง
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e ตั้งคาการสแกน
คลิก การกําหนดคา และจากน้ันเลือก การต้ังคาปุม, สแกน และ ไฟล
 

กลองขอความการกําหนดคาจะปรากฏข้ึน คุณสามารถเปลีย่นแปลงการตั้งคาเริ่มตน
 

1 เลือก PDF (*.pdf) จากรายการ ชนิดไฟล แบบดงึลง

2 คณุสามารถปอนช่ือไฟลท่ีคุณตองการใชสําหรับเอกสาร

3 คณุสามารถบันทึกไฟลในโฟลเดอรเริม่ตน หรือเล ือกโฟลเดอรท่ีตองการโดยคลิกปุม  
(เรียกดู)

4 คณุสามารถเลือกความละเอียดในการสแกนจากรายการ ความละเอียด แบบดึงลง

5 คณุสามารถเลือกขนาดเอกสารจากรายการ ขนาดเอกสาร แบบดงึลง

f คลิก ตกลง

1

2

4

5

3
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6

g คลกิแท็บ สแกน

h คลกิ ไฟล
 

i คลกิ สแกน
เครือ่งจะเริม่ข้ันตอนการสแกน โฟลเดอรท่ีบันท ึกขอมูลการสแกนจะเปดโดยอัตโนมัติ
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วิธีการเปลี่ยนการตั้งคาโหมด SCAN ของเครื่องสําหรับ
การสแกน PDF โดยใช ControlCenter4 
(Windows®) 6

คณุสามารถเปลี่ยนการตั้งคาโหมด SCAN ของเครื่องโดยใช ControlCenter4 (Windows®)

a คลิกไอคอน (ControlCenter4) ในถาดงาน และจากน้ันคลิก เปด

b ตรวจสอบวาเครื่องท่ีคุณตองการใชถูกเลอืกจากรายการ รุน แบบดึงลง

c คลิกแท็บ การต้ังคาอุปกรณ

d คลิก ต้ังคาอุปกรณการสแกน
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6

e เลือกแท็บ ไฟล คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตัง้คาเริ่มตน
 

1 เลอืก PDF (*.pdf) จากรายการ ชนิดไฟล แบบดึงลง

2 คณุสามารถปอนช่ือไฟลท่ีคุณตองการใชสําหรับเอกสาร

3 คณุสามารถบันทึกไฟลในโฟลเดอรเริม่ตน หรือเล ือกโฟลเดอรท่ีตองการโดยคลิกปุม  
(เรียกดู)

4 คณุสามารถเลอืกความละเอียดในการสแกนจากรายการ ความละเอียด แบบดงึลง

5 คณุสามารถเลอืกขนาดเอกสารจากรายการ ขนาดเอกสาร แบบดงึลง

f คลกิ ตกลง

1

2

4

5

3
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วิธีการสแกนเอกสารเปนไฟล PDF โดยใชแผงควบคุม 
(Windows® และแม็คอินทอช) 6

a โหลดเอกสารของคุณ (ดท่ีู วิธีการวางเอกสาร uu หนา 20)

b กด  (SCAN (สแกน))

c กด a หรือ b เพื่อเลือก Scan to File (สแกนไปยังไฟล)
กด OK (ตกลง)

d ถาเครือ่งเช่ือมตอกับเครือขาย 1 กด a หรือ b เพื่อเลือกช่ือเครื่องพีซี 
กด OK (ตกลง)
ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

 ถาคุณตองการใชการตั้งคาเริม่ตน กด a หรือ b เพื่อเลือก Off (ปด)

กด OK (ตกลง)

ไปยังข้ันตอน g

 ถาคุณตองการเปลี่ยนการตั้งคาเริ่มตน ไปยังข้ันตอน e

e กด a หรือ b เพื่อเลือก On (เปด)
กด OK (ตกลง)

f เลือกการตั้งคาสําหรับ Scan Type (ชนิดการสแกน) ตามท่ีตองการ 
กด OK (ตกลง)
ทําซํ้าข้ันตอนน้ีสําหรับการตั้งคา Resolution (ความละเอียด), File Type (ชนิดไฟล), 
Scan Size (ขนาดการสแกน) และ Remove Bkg. Clr (กําจดัสีพื้นหลงั)

g กด Mono Start (เร่ิมตนขาวดํา) หรือ Colour Start (เร่ิมตนสี)
เครื่องจะเริม่ข้ันตอนการสแกน

หมายเหตุ
โหมดสแกนตอไปน้ีสามารถใชได

• Scan to File (สแกนไปยังไฟล)

• Scan to Image (สแกนไปยังภาพ)

• Scan to E-mail (สแกนไปยังอีเมล)

• Web Service (เว็บเซอรวิส) 1 2

 

1 (DCP-T500W และ DCP-T700W)
2 เฉพาะผูใช Windows® เทาน้ัน (Windows Vista® SP2 หรือใหมกวา, Windows® 7 และ Windows® 8)

(uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช)
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A

A

การเติมหมึกลงใน
ตลับหมึก A

เมื่อเครื่องตรวจจับไดวาตลับหมึกไมมีหมึกเหลือ
อยู เครื่องจะแสดงขอความข้ึนมา

จอ LCD จะแสดงวาหมึกในตลบัหมึกใดเหลือนอย
หรอืตองเติมใหม ใหแนใจวาทําตามคําแนะนํา
บนจอ LCD เพื่อเติมหมึกลงในตลับหมกึตามลําดับ
ท่ีถูกตอง

คุณสามารถประเมินปริมาณหมึกท่ีเหลอือยูจรงิ
ดวยสายตาไดโดยการดูผานฝาครอบใส (1) ของ
ตลับหมึก 
ถาระดับหมึกอยูท่ีหรือต่ํากวาขีดลาง (2) ใต
เครื่องหมายสามเหลี่ยม ควรเติมหมึกลงใน
ตลับหมึก
 

เพื่อไมใหช้ินสวนหัวพิมพแหงและเกิดความ
เสียหาย จึงจําเปนตองเหลือหมึกไวในตลบัหมึก
ใหอยูต่ํากวาขีดลาง

เติมหมึกลงในตลับหมึกเมื่อระดบัหมึกอยูท่ีหร ือ
ต่ํากวาขีดลาง

ขอควรระวัง
 

หากหมึกกระเด็นเขาตา ใหคณุรบีลางออกดวย
นํ้าสะอาดทันที และหากอาการไมดข้ึีน โปรด
รีบทําการปรึกษาแพทยโดยทันที

 

ขอควรจํา
เครื่องพิมพมัลติฟงกช่ันของ Brother ออกแบบ
มาใหใชงานกบัหมึกเฉพาะรุนและทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพและนาเช่ือถือสูงสุดเมื่อใช
กับหมึกของแทของ Brother และ Brother 
จะไมรับประกันการทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและนาเช่ือถือสูงสุดถาใชหมกึ
ท่ีมีคณุสมบัติจําเพาะไมตรงตามท่ีบรษิัทระบุไว 
ดังน้ัน Brother ไมแนะนําใหใชหมึกจากแหลง
อื่น ผลิตภัณฑท่ีเสียหายอนัเน่ืองมาจากการใช
วัสดุท่ีผลติโดยบริษัทอื่นไมครอบคลมุอยูใน
การรับประกันผลิตภัณฑ โปรดดูจากเงื่อนไข
ในการรับประกันผลติภัณฑ

 

a เปดฝาครอบตลบัหมึก (3)
 

การบํารุงรักษาตามปกติ A

2

1

3
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b ดึงฝาปดตลับหมึกของสีท่ีคุณตองการเติม
 

หมายเหตุ
ควรระวังไมใหสัมผัสโดนนํ้าหมึกเมื่อตอง
จัดการกบัฝาปดตลบัหมึก

 

c เปดฝาปดขวดหมึก ดึงฟลมออกจาก
ขวดหมึก และจากน้ันใสฝาปด
 

ขอควรจํา
• ปดฝาปดขวดหมึกใหแนน มิฉะน้ันหมึกอาจ
รั่วไหลได

• อยาเขยาขวดหมึก ถาคราบหมึกติดบนผิวหนัง
หรือเปอนเส้ือผา ใหรบีลางออกดวยสบูหรือ
ผงซักฟอกทันที

 

d ดึงฝาจุกของขวดหมึกออก
 

e ตรวจสอบใหแนใจวาสีของฝาปดตลับหมึก
ตรงกบัสีหมึกท่ีคณุตองการเติม
ใสหัวฉีดขวดหมึกใหแนนเพื่อไมใหหมกึ
หกเลอะ
เติมหมึกโดยคอยๆ บีบตรงกลางขวด
ดังแสดงในภาพ
 

ขอควรจํา
ระวังอยาเติมหมึกเกนิขีดบน (4) เหนือ
เครื่องหมายสามเหลี่ยม

 

หมายเหตุ
• ระวังอยาใหหมึกหกเลอะเมื่อเติมหมึกลงใน
ตลับหมกึ

• เติมหมึกทุกขวดถาระดับหมึกไมถึงขีดบน
 

4
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A

f หันหัวฉีดข้ึนเพื่อไมใหหมึกหกเลอะ และ
จากน้ันดึงหัวฉีดออกจากตลับหมึก
 

หมายเหตุ
หากยังคงมีหมึกเหลืออยูในขวด ใหปดฝาปด
ขวดหมึกใหแนน และเก็บขวดหมึกไวบน
พื้นราบในบรเิวณท่ีเย็นและมืด

 

g ดันลงเพื่อปดฝาปดตลับหมึกใหแนน
 

h ทําซํ้าข้ันตอน b ถึง g สําหรับตลับหมึก
แตละอนัท่ีคณุตองการเตมิ

i ปดฝาครอบตลบัหมึก
เมื่อคุณเปดและปดฝาครอบตลับหมึก 
ขอความจะปรากฏข้ึนบนจอ LCD เพื่อยืนยัน
วาเติมหมึกลงในตลับหมึกแลว
หากคณุเตมิหมึกลงในตลบัหมึกเสร็จแลว 
กด a (Yes (ใช))
ถาคุณไมไดเติมหมึกลงในตลบัหมึก ให
แนใจวากด b (No (ไม))

ถาคุณกด a (Yes (ใช)) เครื่องจะถามคุณ
วาเติมหมึกลงในตลับหมึกสีใด
(ตวัอยางเชน Did You Refill [BK]? 
(คณุเตมิ [สีดํา]?) a (Yes (ใช)) 
b (No (ไม)) อาจแสดงข้ึนสําหรบัตลบัหมึก
สีดํา)
กด a (Yes (ใช)) เพื่อรีเซ็ตตัวนับจํานวน
จุดหมึกสําหรับสีท่ีเติม
กด b (No (ไม)) สําหรบัสีท่ีไมไดเตมิ

ขอควรจํา
• ถาคณุผสมสีดวยการเตมิลงในตลบัหมกึผิดสีโดย
ไมไดตั้งใจ ใหตดิตอศูนยบริการลูกคาสัมพันธ
ของบราเดอรหรือตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑ
บราเดอรในพื้นท่ีของคุณ

• เมื่อคณุเปดขวดหมึก ควรใชใหหมดภายใน
หกเดือน ใหใชขวดหมึกท่ียังไมเปดภายใน
วันหมดอายุท่ีระบุไวบนบรรจภุัณฑของขวด
หมึก
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การทําความสะอาดและ
ตรวจสอบเครือ่ง A

การทําความสะอาดกระจก
สแกนเนอร A

a ถอดปลั๊กเครือ่งออกจากเตารับไฟฟา

b ยกฝาครอบเอกสาร (1) ข้ึน ทําความสะอาด
กระจกสแกนเนอร (2) และพลาสตกิ
สีขาว (3) ดวยผานุมชนิดไมมีขนชุบนํ้ายา
ทําความสะอาดกระจกแบบไมติดไฟ
 

c (DCP-T700W)
ในชุด ADF ใหทําความสะอาดแถบสีขาว (1) 
และแถบกระจกสแกนเนอร (2) ดวยผาชนิด
ไมมีขนชุบนํ้ายาทําความสะอาดกระจกแบบ
ไมติดไฟ
 

หมายเหตุ
นอกจากทําความสะอาดแถบกระจกสแกนเนอร
ดวยนํ้ายาทําความสะอาดกระจกแบบไมติดไฟ
แลว ใชปลายน้ิวของคณุสัมผัสแถบกระจก
สแกนเนอรเพื่อตรวจหาส่ิงสกปรกท่ีตกคางอยู 
ถาคุณรูสึกวามส่ิีงสกปรกหรือคราบติดอยู 
ทําความสะอาดแถบกระจกอกีครั้งโดยเนน
เฉพาะจดุ คุณอาจจําเปนตองทําความสะอาด
ซํ้าอีกสามหรอืส่ีครั้ง ลองทดสอบดวยการทํา
สําเนาหลังจากพยายามทําความสะอาด
แตละครัง้

 

2

1
3

 

i

 

เมื่อมีส่ิงสกปรก
หรือนํ้ายาลบคําผิด
ติดอยูบนแถบ
กระจกสแกนเนอร 
ตัวอยางงานพิมพ
จะแสดงเสนแนวตัง้
ข้ึนมา

หลงัจากทําความ
สะอาดแถบกระจก
สแกนเนอร เสน
แนวตั้งจะหายไป

2

1



การบํารุงรักษาตามปกติ 

37

A

การทําความสะอาดหัวพิมพ A

เพื่อรักษาคุณภาพการพิมพท่ีดท่ีีสุด เครื่องจะทํา
ความสะอาดหัวพิมพโดยอัตโนมัติเมื่อจําเปน 
คุณสามารถเริม่ทําความสะอาดดวยตนเองไดถามี
ปญหาเกี่ยวกับคุณภาพการพิมพ

ทําความสะอาดหัวพิมพ ถาคณุพบเสนแนวนอน
ในขอความ หรอืกราฟฟค หรอืขอความขาดหาย
ในหนาท่ีพิมพออกมา คุณสามารถทําความสะอาด
เฉพาะสีดํา สีเหลือง สีฟา และชมพูพรอมกัน หรือ
ท้ังส่ีสีพรอมกันก็ได

การทําความสะอาดหัวพิมพทําใหนํ้าหมึกลดลง 
การทําความสะอาดบอยเกินไปจะเปนการ
ส้ินเปลืองนํ้าหมึก

ขอควรจํา
อยาสัมผัสหัวพิมพ การสัมผัสหัวพิมพอาจ
ทําใหเสียหายอยางถาวรและอาจทําใหการ
รับประกันหัวพิมพส้ินสุดลง

 

a กด Menu (เมนู)

b กด a หรือ b เพื่อเลือก 1.Ink (นํ้าหมกึ)
กด OK (ตกลง)

c กด a หรือ b เพื่อเลือก 2.Cleaning 
(การทําความสะอาด)
กด OK (ตกลง)

d กด a หรือ b เพื่อเลือก Black (ดํา), 
Colour (สี) หรือ All (ท้ังหมด)
กด OK (ตกลง)
เครือ่งจะทําความสะอาดหัวพิมพ
เมื่อทําความสะอาดเสรจ็แลว เครื่องจะอยู
ในสถานะพรอมใชงาน

หมายเหตุ
• ถาคณุทําความสะอาดหัวพิมพอยางนอย
หาครัง้และยังไมสามารถปรับปรุงการพิมพได 
ใหลองทําความสะอาดหัวพิมพอีกไมเกนิ
สามครั้ง ถ ายังไมสามารถปรบัปรุงการพิมพได 
ใหตดิตอศนูยบริการลกูคาสัมพันธของบราเดอร
หรือตวัแทนจําหนายผลิตภัณฑบราเดอรใน
พื้นท่ีของคุณ

• คุณยังสามารถทําความสะอาดหัวพิมพจาก
เครือ่งพีซีได

(uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรค
สําหรับผูใช)

 

การตรวจสอบคุณภาพการพิมพ A

หากสีและขอความในงานพิมพของคุณซีดจาง
หรือเปนริ้วลาย หัวฉีดของหัวพิมพบางสวนอาจ
อดุตัน คุณสามารถตรวจสอบไดโดยการพิมพใบ
ตรวจสอบคุณภาพการพิมพและตรวจดูรูปแบบ
การตรวจสอบหัวฉดี

a กด Menu (เมนู)

b กด a หรือ b เพื่อเลือก 1.Ink (นํ้าหมึก)
กด OK (ตกลง)

c กด a หรือ b เพื่อเลือก 1.Test Print 
(การทดลองพิมพ)
กด OK (ตกลง)

d กด a หรือ b เพื่อเลือก Print Quality 
(คณุภาพการพิมพ)
กด OK (ตกลง)

e กด Colour Start (เร่ิมตนสี)
เครื่องจะเริม่พิมพใบตรวจสอบคณุภาพ
การพิมพ

f ตรวจสอบคุณภาพของบลอ็คสีท้ังส่ีสีบน
ใบตรวจสอบ

g จอ LCD จะถามคุณวาคุณภาพการพิมพใชได
หรอืไม
ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

 ถาเสนทุกเสนเห็นไดอยางชัดเจน กด a 
(Yes (ใช)) เพื่อเสร็จส้ินการตรวจเช็ค
คณุภาพการพิมพและไปยังข้ันตอน k

 ถาคุณเห็นเสนส้ันๆ ขาดตอนดังแสดงไว
ดานลาง กด b เพื่อเลือก No (ไม)

h จอ LCD จะถามคุณวาคุณภาพการพิมพใชได
หรอืไมสําหรับสีดํา และอกีสามสีท่ีเหลือ
กด a (Yes (ใช)) หรือ b (No (ไม))

ใชได ไมดี
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i จอ LCD จะถามคุณวาตองการเริ่มทําความ
สะอาดหรือไม
กด a (Yes (ใช))
เครื่องจะเริม่ทําความสะอาดหัวพิมพ

j หลงัจากทําความสะอาดเสร็จแลว กด 
Colour Start (เร่ิมตนสี)
เครื่องจะพิมพใบตรวจสอบคุณภาพการพิมพ
อีกครั้ง ไปยังข้ันตอน h

k กด Stop/Exit (หยุด/ออก)

ถาคุณทําความสะอาดหัวพิมพอยางนอยหาครั้ง
และยังไมสามารถปรบัปรุงการพิมพได ใหลอง
ทําความสะอาดหัวพิมพอีกไมเกินสามครั้ง 
ถ ายังไมสามารถปรับปรุงการพิมพได ใหติดตอ
ศนูยบริการลูกคาสัมพันธของบราเดอรหรือตัวแทน
จําหนายผลติภัณฑบราเดอรในพื้นท่ีของคณุ

ขอควรจํา
อยาสัมผัสหัวพิมพ การสัมผัสหัวพิมพอาจ
ทําใหเสียหายอยางถาวรและอาจทําใหการ
รับประกันหัวพิมพส้ินสุดลง

 

หมายเหตุ

 

การตรวจสอบแนวการพิมพ A

หากขอความท่ีพิมพออกมาไมชัด หรือภาพมีสี
ซีดจาง คุณอาจจําเปนตองปรับแนวการพิมพ
หลังจากเคลื่อนยายเครือ่ง

a กด Menu (เมน)ู

b กด a หรือ b เพื่อเลอืก 1.Ink (นํ้าหมึก)
กด OK (ตกลง)

c กด a หรือ b เพื่อเลอืก 1.Test Print 
(การทดลองพิมพ)
กด OK (ตกลง)

d กด a หรือ b เพื่อเลอืก Alignment 
(แนวการพิมพ)
กด OK (ตกลง)

e กด Mono Start (เร่ิมตนขาวดํา) หรือ 
Colour Start (เร่ิมตนสี)
เครื่องจะเริ่มพิมพใบตรวจสอบแนวการพิมพ
 

f สําหรบัรปูแบบ “A” กด a หรือ b เพื่อเลอืก
หมายเลขของการทดสอบการพิมพท่ีมีแถบ
แนวตั้งท่ีมองเห็นไดนอยท่ีสุด (1-9)
กด OK (ตกลง)
ทําซํ้าข้ันตอนน้ีสําหรับรูปแบบ B, C, D และ 
E ในตัวอยาง หมายเลข 6 เปนตัวเลอืกท่ีดี
ท่ีสุดสําหรับ A, B, C, D และ E

 

i

 

เมื่อหัวฉีดของ
หัวพิมพอุดตนั 
ตัวอยางงานพิมพ
จะเปนเชนน้ี

หลังจากทําความ
สะอาดหัวฉีดของ
หัวพิมพแลว เสน
แนวนอนจะหายไป
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A

g กด Stop/Exit (หยุด/ออก)

หมายเหตุ

 

การตัง้คาวันท่ีและเวลา A

การตั้งคาวันท่ีและเวลาจะชวยใหเครื่องทํา
ความสะอาดหัวพิมพเปนประจําและรักษาคุณภาพ
การพิมพได

a กด Menu (เมนู)

b กด a หรือ b เพื่อเลือก 
0.Initial Setup (การตั้งคาเริ่มตน)
กด OK (ตกลง)

c กด a หรือ b เพื่อเ ลือก 1.Date&Time 
(วันท่ีและเวลา)
กด OK (ตกลง)

d กด a หรือ b เพื่อปอนตัวเลขปสองหลัก
สุดทาย และจากน้ันกด OK (ตกลง)

e กด a หรือ b เพื่อปอนตัวเลขสองหลัก
สําหรับเดอืน และจากน้ันกด OK (ตกลง)

f กด a หรือ b เพื่อปอนตัวเลขสองหลัก
สําหรับวัน และจากน้ันกด OK (ตกลง)

g กด a หรือ b เพื่อเลือก 12h Clock 
(นาฬิกาแบบ 12 ช่ัวโมง) หรือ 24h Clock 
(นาฬิกาแบบ 24 ช่ัวโมง) และจากน้ันกด 
OK (ตกลง)

h เพื่อปอนเวลา ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:
 ถาคุณเลือก 12h Clock (นาฬิกาแบบ 

12 ช่ัวโมง) ในข้ันตอน g กด a หรือ b 
เพื่อปอนเลขสองหลักสําหรบัช่ัวโมง
ในรปูแบบ 12 ช่ัวโมง และจากน้ันกด 
OK (ตกลง)

 ถาคุณเลือก 24h Clock (นาฬิกาแบบ 
24 ช่ัวโมง) ในข้ันตอน g กด a หรือ b 
เพื่อปอนเลขสองหลักสําหรบัช่ัวโมง
ในรปูแบบ 24 ช่ัวโมง และจากน้ันกด 
OK (ตกลง)
(ตัวอยางเชน ปอน 1 5 สําหรับ 
3:00 P.M.)

i กด a หรือ b เพื่อปอนตัวเลขสองหลัก
สําหรับนาที และจากน้ันกด OK (ตกลง)

j ถาคุณเลือก 12h Clock (นาฬิกาแบบ 
12 ช่ัวโมง) ในข้ันตอน g กด a หรือ b 
เพื่อเลือก AM หรือ PM และจากน้ันกด 
OK (ตกลง)

k กด Stop/Exit (หยุด/ออก)

 

i

 

เมื่อปรับแนวการ
พิมพไมถูกตอง 
ขอความจะไมชัด
และเปนเชนน้ี

เมือ่ปรบัแนวการ
พิมพถูกตองแลว 
ขอความจะเปน
เชนน้ี
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B

การระบุปญหา B

กอนอืน่ ตรวจสอบดังน้ี:

 ใหสายไฟของเครื่องเช่ือมตออยางถูกตอง และเปดสวิตชไฟของเครื่อง

 ช้ินสวนท่ีปองกันท้ังหมดถูกถอดออกแลว

 กระดาษใสในถาดใสกระดาษอยางถูกตอง

 สายอินเตอรเฟสถูกเช่ือมตอเขากับเครื่องและคอมพิวเตอรอยางแนนหนา หรือการเช่ือมตอเครอืขาย
แบบไรสายถูกตดิตั้งกบัท้ังเครื่องพิมพและคอมพิวเตอรของคุณ

 ขอความบนจอ LCD

(ดท่ีู ขอความแสดงความผิดพลาดและขอความแจงการบํารุงรกัษา uu หนา 41)

หากคุณไมสามารถแกปญหาไดตามรายการขางตน ระบุปญหาของคณุและไปท่ีหนาท่ีแนะนําดานลาง

การจัดการกระดาษและปญหาการพิมพ:

 ปญหาในการพิมพ uu หนา 56

 ปญหาคณุภาพการพิมพ uu หนา 58

 ปญหาการจัดการกระดาษ uu หนา 60

ปญหาการทําสําเนา:

 ปญหาการทําสําเนา uu หนา 61

ปญหาการสแกน:

 ปญหาการสแกน uu หนา 61

ปญหาซอฟตแวรและเครือขาย:

 ปญหาซอฟตแวร uu หนา 61

 ปญหาเครือขาย (DCP-T500W และ DCP-T700W) uu หนา 62

การแกไขปญหา B

หากคุณคิดวาปญหาอยูท่ีเครื่องพิมพ ตรวจสอบแตละรายการดานลางน้ีกอนและทําตามคําแนะนําวิธีการ
แกไข

คุณสามารถแกไขปญหาสวนใหญไดดวยตนเอง หากค ุณตองการความชวยเหลือเพิ่มเตมิ Brother 
Solutions Center มีคําถามท่ีพบบอยลาสุดและคําแนะนําในการแกปญหา

เขาไปท่ี http://support.brother.com

http://support.brother.com
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B

ขอความแสดงความผิดพลาดและขอความแจงการ
บํารงุรกัษา B

เชนเดียวกับอปุกรณสํานักงานท่ีทันสมัยอื่นๆ ข อผิดพลาดอาจเกดิข้ึนและอาจตองเปลี่ยนวัสดุการพิมพ 
หากเกิดขอผิดพลาด เครื่องจะระบุขอผิดพลาดหรอืการบํารุงรักษาตามระยะเวลาท่ีกําหนด และแสดง
ขอความท่ีเหมาะสม ขอผิดพลาดท่ีพบบอยและขอความแจงการบํารงุรักษามีดังท่ีแสดงในตารางน้ี

คุณสามารถลางขอผิดพลาดสวนใหญและทําการบํารงุรกัษาตามระยะเวลาไดดวยตัวคุณเอง หากคุณ
ตองการความชวยเหลือเพิ่มเติม Brother Solutions Center มีคําถามท่ีพบบอยลาสุดและคําแนะนํา
ในการแกปญหา:

เขาไปท่ี http://support.brother.com

ขอความแสดงความผิดพลาด สาเหตุ การดําเนินการ
B&W Print Only 
(พิมพขาวดําเทาน้ัน)

Refill XX Ink 
(เติมหมึก XX)

ปริมาณหมึกที่เหลอือยูในหน่ึงตลับหรือ
ต้ังแตหน่ึงตลับข้ึนไป (ยกเวนสีดํา) 
เหลือนอย

ขอความแสดงความผิดพลาดน้ีอาจ
ปรากฏข้ึนถาตัวนับจํานวนจุดหมึกไม
ถูกตองแมวาจะมีหมึกเหลืออยูก็ตาม

ในขณะที่ขอความน้ีปรากฏข้ึนบนจอ LCD 
แตละคําส่ังจะทํางานตามวิธีตอไปน้ี:

 การพิมพ

ถาคุณเลือก โทนสีเทา ในแท็บ 
ข้ันสูง ของไดรเวอรเคร่ืองพิมพ 
คุณจะสามารถใชเคร่ืองเปน
เคร่ืองพิมพขาวดําได

การพิมพ 2 ดานไมสามารถใชได
เมื่อขอความน้ีปรากฏข้ึน

 การทําสําเนา

ถาชนิดกระดาษถูกต้ังเปน 
Plain Paper (กระดาษธรรมดา) 
คุณจะสามารถทําสําเนาขาวดําได

เติมหมึกลงในตลับหมึก

เมื่อคุณเติมหมึกลงในตลับหมึก ใหเติม
จนถึงขีดบน หรือเติมหมึกทุกขวดถาระดับ
หมึกไมถึงขีดบน

ขอความจะปรากฏข้ึนบนจอ LCD เพ่ือ
ยืนยันวาเติมหมึกลงในตลับหมึกแลว
กด a (Yes (ใช)) เพ่ือรีเซ็ตตัวนับจํานวน
จุดหมึกเมื่อมีการเติมหมึกลงในตลับหมึก 
กด b (No (ไมใช)) ถาไมมีการเติมหมึก
ลงในตลับหมกึ

(ดูที่ การเติมหมึกลงในตลับหมึก 
uu หนา 33)

หมายเหตุ
เคร่ืองพิมพจะหยุดการพิมพทั้งหมด 
คุณไมสามารถใชเคร่ืองไดจนกวาคุณจะ
เติมหมึกในกรณีดังตอไปน้ี:

• ถาคุณถอดปลั๊กเคร่ือง

• ถาชนิดกระดาษถูกต้ังคาเปนอยางอื่น
ยกเวน Plain Paper (กระดาษ
ธรรมดา)

• (Windows®) ถาคุณเลือก 
กระดาษชนิดแหงชา ในแท็บ 
พ้ืนฐาน ของไดรเวอรเคร่ืองพิมพ 

(แม็คอินทอช) ถาคุณเลอืก 
Slow Drying Paper (กระดาษ
ชนิดแหงชา) ใน Print Settings 
(การต้ังคาการพิมพ) ของไดรเวอร
เคร่ืองพิมพ
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Cannot Print 
(ไมสามารถพิมพ)

Refill XX Ink 
(เติมหมึก XX)

ปริมาณหมึกที่เหลืออยูในหน่ึงตลับหรือ
ต้ังแตหน่ึงตลับข้ึนไปเหลือนอย 
เคร่ืองพิมพจะหยุดการพิมพทั้งหมด

ขอความแสดงความผิดพลาดน้ีอาจ
ปรากฏข้ึนถาตัวนับจํานวนจุดหมึกไม
ถูกตองแมวาจะมีหมึกเหลืออยูก็ตาม

เติมหมึกลงในตลับหมึก

เมื่อคุณเติมหมึกลงในตลับหมึก ใหเติม
จนถึงขีดบน หรือเติมหมึกทุกขวดถาระดับ
หมึกไมถึงขีดบน

ขอความจะปรากฏข้ึนบนจอ LCD เพ่ือ
ยืนยันวาเติมหมึกลงในตลับหมึกแลว
กด a (Yes (ใช)) เพ่ือรีเซ็ตตัวนับจํานวน
จุดหมึกเมื่อมีการเติมหมึกลงในตลับหมึก 
กด b (No (ไมใช)) ถาไมมีการเติมหมึก
ลงในตลับหมึก

(ดูที่ การเติมหมึกลงในตลับหมึก 
uu หนา 33)

Clean Unable XX 
(ทําความสะอาดไมได XX)

Init Unable XX 
(เร่ิมตนไมได XX)

Print Unable XX 
(พิมพไมได XX)

Scan Unable XX 
(สแกนไมได XX)

เคร่ืองพิมพมีปญหาทางกลไกของตัว
เคร่ือง

เปดฝาปดสแกนเนอรและนําวัตถุ
แปลกปลอมและกระดาษชิ้นเล็กๆ ออก
จากดานในเคร่ือง ถาขอความแสดงความ
ผิดพลาดยังคงอยู ถอดสายเคร่ืองออก
จากแหลงจายไฟเปนเวลาหลายนาที และ
เสียบสายอกีคร้ัง

มีวัตถุแปลกปลอม เชน คลิปกระดาษหรือ
เศษกระดาษที่ฉีกขาดอยูในเคร่ือง

Close Ink Cover 
(ปดฝาครอบหมึก)

ฝาครอบตลับหมึกไมไดล็อคในตําแหนง
ปด

ปดฝาครอบตลับหมึกใหแนนสนิทจน
กระทั่งล็อคเขาที่

Cover is Open. 
(ฝาเปดอยู)

ฝาปดสแกนเนอรไมไดล็อคในตําแหนง
ปด

ยกฝาปดสแกนเนอรข้ึน และจากน้ัน
ปดใหมอีกคร้ัง

ตรวจใหแนใจวาสาย USB (ถามี) เดินสาย
อยางถูกตองตามแนวรองไปยังชองรอย
สาย และออกไปทางดานหลังของเคร่ือง

Data Remaining 
(ขอมูลที่เหลืออยู)

ขอมูลการพิมพยังอยูในหนวยความจํา
ของเคร่ือง

กด Stop/Exit (หยุด/ออก) เคร่ือง
พิมพจะยกเลิกงานและลางงานพิมพจาก
หนวยความจํา ลองพิมพอีกคร้ัง

Document Jam 
(เอกสารติด)

(DCP-T700W)

เอกสารไมถูกใสหรือปอนเขาอยางถูกตอง 
หรือเอกสารที่สแกนจาก ADF (ถาดปอน
เอกสารอัตโนมัติ) ยาวเกนิไป

(ดูที่ การใช ADF (ถาดปอนเอกสาร 
อตัโนมัติ) (DCP-T700W) uu หนา 20)

(ดูที่ เอกสารติด (DCP-T700W) 
uu หนา 46)

High Temperature 
(อณุหภูมิสูง)

อุณหภ ูมิหองสูงเกนิไป หลงัจากลดอุณหภูมิหอง ทําใหเคร่ือง
เย็นลงเทากับอุณหภูมิหอง และจากน้ัน
ลองใหมอีกคร้ัง

ขอความแสดงความผิดพลาด สาเหตุ การดําเนินการ
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Ink Box Full 
(กลองหมึกเต็ม)

กลองตัวซับนํ้าหมึกหรือกลองถายหมึก
เต็ม สวนประกอบเหลาน้ีเปนรายการที่มี
การบํารุงรักษาตามระยะเวลา ซึ่งตอง
เปลีย่นหลังจากถึงระยะเวลาเพ่ือทําให
เคร่ืองพิมพ Brother มีประ สิทธิภาพสูงสุด 
เน่ืองจากสวนประกอบเหลาน้ีเปนรายการ
ที่มีการบํารุงรักษาตามระยะเวลา การ
เปลีย่นน้ีจึงไมครอบคลุมอยูในการ
รับประกัน การเปลีย่นสวนประกอบเหลาน้ี
และระยะเวลากอนที่จะตองเปลีย่นน้ัน
ข้ึนอยูกับจํานวนคร้ังของการกําจัด และ
ถายหมึกที่ตองทําเพ่ือทําความสะอาด
ระบบหมึก กลองเหลาน้ีตองใชหมึก
จํานวนหน่ึงในระหวางการกําจัดและ
ถายหมึกแตกตางกัน จํานวนคร้ังที่เคร่ือง
ตองกําจัดและถายหมึกสําหรับการทํา
ความสะอาดอาจแตกตางกันไป ข้ึนอยูกบั
สถานการณที่แตกตางกนั ตัวอยางเชน 
การเปดปดเคร่ืองบอยๆ จะทําใหรอบ
การทําความสะอาดถ่ีข้ึน เน่ืองจากเคร่ือง
จะทําความสะอาดเองโดยอัตโนมัติ
ทุกคร้ังที่เปดเคร่ือง การใชหมึกที่ไมใช
ของแทของ Brother อาจเปนสาเหตุให
ตองทําความสะอาดบอยข้ึน เน่ืองจาก
หมึกที่ไมใชของแทของ Brother อาจ
ทําใหการพิมพไมไดคุณภาพ ซึ่งตอง
แกปญหาโดยการทําความสะอาด เมื่อ
เคร่ืองตองทําความสะอาดมากข้ึน 
กลองเหลาน้ีจะเต็มเร็วข้ึนดวย

หมายเหตุ
การซอมแซมอันเน่ืองมาจากการใช
อุปกรณที่ไมใชของแทของ Brother 
ไมอยูในการรับประกันผลิตภัณฑ
ตามที่ไดระบุไว

 

กลองตัวซับนํ้าหมึกหรือกลองถายหมึก
จําเปนตองเปลีย่น ติดตอศูนยบริการ
ลูกคาสัมพันธของบราเดอรหรือตัวแทน
จําหนายผลิตภัณฑบราเดอรในพ้ืนที่
ของคุณเพ่ือนําเคร่ืองของคุณเขารับ
บริการ

สาเหตุอื่นๆ สําหรับการทําความสะอาด:

1 หลังจากเคลียรกระดาษที่ติดออกแลว 
เคร่ืองจะทําความสะอาดเองโดย
อัตโนมัติ

2 เคร่ืองจะทําความสะอาดเองโดย
อัตโนมัติหลังจากที่เปดเคร่ืองทิ้งไว
มากกวา 30 วัน (ใชไมบอย)

InkBox NearFull 
(กลองหมึกใกลเต็ม)

กลองตัวซับนํ้าหมึกหรือกลองถายหมึก
ใกลเต็ม

ติดตอศูนยบริการลูกคาสัมพันธของ
บราเดอรหรือตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑ
บราเดอรในพ้ืนที่ของคุณ

ขอความแสดงความผิดพลาด สาเหตุ การดําเนินการ



44

Ink Low XXXXXXX 
(หมึกเหลือนอย XXXXXXX)

ปริมาณหมึกที่เหลืออยูในหน่ึงตลับหรือ
ต้ังแตหน่ึงตลับข้ึนไปเหลือนอย
ขอความแสดงความผิดพลาดน้ีอาจ
ปรากฏข้ึนถาตัวนับจํานวนจุดหมึกไม
ถูกตองแมวาจะมีหมึกเหลืออยูมากก็ตาม

มองผานฝาครอบใสของตลับหมึกเพ่ือ
ประเมินปริมาณหมึกที่เหลืออยูจริง
ถาระดับหมึกอยูที่หรือตํ่ากวาขีดลาง
ใตเคร่ืองหมายสามเหลี่ยม ควรเติมหมึก
ลงในตลับหมึก
ขอความจะปรากฏข้ึนบนจอ LCD เพ่ือ
ยืนยันวาเติมหมึกลงในตลับหมึกแลว
กด a (Yes (ใช)) เพ่ือรีเซ็ตตัวนับจํานวน
จุดหมึกเมื่อมีการเติมหมึกลงในตลับหมึก 
กด b (No (ไมใช)) ถาไมมีการเติมหมึก
ลงในตลับหมึก
(ดูที่ การเติมหมึกลงในตลับหมึก 
uu หนา 33)

Low Temperature 
(อณุหภูมิตํ่า)

อุณหภ ูมิหองตํ่าเกนิไป หลงัจากเพ่ิมอุณหภูมิหอง ทําใหเคร่ือง
อุนข้ึนเทากับอุณหภูมิหอง และจากน้ัน
ลองใหมอีกคร้ัง

No Paper Fed 
(ไมมีกระดาษปอนเขาไป)

กระดาษในถาดของเคร่ืองหมด หรือใส
กระดาษในถาดใสกระดาษไมถูกตอง

ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:
 เติมกระดาษในถาดใสกระดาษ 
และจากน้ันกด Mono Start 
(เริม่ตนขาวดาํ) หรือ 
Colour Start (เริ่มตนสี)

 หยิบกระดาษออกและใสกระดาษ
อีกคร้ัง จากน้ันกด Mono Start 
(เริม่ตนขาวดาํ) หรือ 
Colour Start (เริ่มตนสี) (ดูที่ 
การบรรจุกระดาษและส่ือส่ิงพิมพอื่น 
uu หนา 10)

ใสถาดใสกระดาษไมแนน นําถาดใสกระดาษออก และติดต้ังเขาไป
อกีคร้ังจนกวาจะลอ็คเขาที ่และจากน้ัน
กด Mono Start (เริ่มตนขาวดํา) หรือ 
Colour Start (เริม่ตนสี) บนแผง
ควบคุม

ฝุนบนกระดาษสะสมอยูบนพ้ืนผิวของ
ลูกกลิง้ปอนกระดาษ

ทําความสะอาดลูกกลิง้ปอนกระดาษ 
(uu คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช: Cleaning 
the paper pick-up rollers (การทํา
ความสะอาดลูกกลิ้งปอนกระดาษ))

ฝาปดชองดึงกระดาษติดปดไมถูกตอง ตรวจสอบใหแนใจวาฝาปดชองดึง
กระดาษติดปดเทากันทั้งสองดาน 
(ดูที่ เคร่ืองพิมพติดหรือกระดาษติด 
uu หนา 47)

กระดาษติดในเคร่ือง หยิบกระดาษที่ติดออกโดยทําตาม
ข้ันตอนใน เคร่ืองพิมพติดหรือกระดาษติด 
uu หนา 47

ถาเกิดความผิดพลาดข้ึนบอยๆ ในระหวาง
การพิมพ 2 ดาน ลกูกลิ้งปอนเอกสาร
อาจมีคราบหมึกติดอยู ทําความสะอาด
ลกูกลิ้งปอนเอกสาร 
(uu คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช: Cleaning 
the paper feed rollers (ทําความ
สะอาดลูกกลิง้ปอนเอกสาร))

ขอความแสดงความผิดพลาด สาเหตุ การดําเนินการ
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B

Out of Memory 
(หนวยความจําเต็ม)

หนวยความจําของเคร่ืองเต็ม ถากําลังดําเนินการทําสําเนา:

 กด Stop/Exit (หยุด/ออก) และ
รอจนกวาการทํางานอื่นๆ ที่กําลงั
ดําเนินการอยูเสร็จส้ิน และลองอีกคร้ัง

 กด Mono Start (เริ่มตนขาวดํา) 
หรือ Colour Start (เริ่มตนสี) 
เพ่ือพิมพหนาที่สแกนแลว

Paper Jam (กระดาษติด) กระดาษติดในเคร่ือง หยิบกระดาษที่ติดออกโดยทําตาม
ข้ันตอนใน เคร่ืองพิมพติดหรือกระดาษติด 
uu หนา 47

ตรวจสอบใหแนใจวาแครปรับความยาว
กระดาษถูกต้ังคาเปนขนาดกระดาษที่
ถูกตองแลว

อยายืดถาดใสกระดาษเมื่อคุณใสกระดาษ
ขนาด A5 หรือเล็กกวา (ถาดที่สามารถยืด
ไดสามารถใชไดในบางประเทศเทาน้ัน)

ถากระดาษติดซ้ําๆ กระดาษชิ้นเล็กๆ อาจ
ติดอยูในเคร่ือง ตรวจสอบใหแนใจวาไมมี
กระดาษติดอยูในเคร่ืองอกี (ดูที่ 
การทํางานของชองดึงกระดาษติด
เพ่ิมเติม uu หนา 50)

ฝุนบนกระดาษสะสมอยูบนพ้ืนผิวของ
ลูกกลิ้งปอนกระดาษ

ทําความสะอาดลูกกลิ้งปอนกระดาษ 
(uu คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช: Cleaning 
the paper pick-up rollers (การทํา
ความสะอาดลูกกลิ้งปอนกระดาษ))

Wrong Paper Size 
(ขนาดกระดาษผิด)

การต้ังคาขนาดกระดาษไมตรงกับขนาด
ของกระดาษที่อยูในถาด หรือคุณไมได
ต้ังแครปรับกระดาษในถาดใหตรงกับ
ตัวแสดงขนาดกระดาษที่คุณใช

1 ตรวจสอบวา Paper Size (ขนาด
กระดาษ) ที่คุณเลือกตรงกบัขนาด
ของกระดาษที่อยูในถาด

(ดูที่ ขนาดกระดาษ uu หนา 16)

2 ตรวจสอบใหแนใจวาคุณใสกระดาษ
ในตําแหนงแนวต้ัง โดยต้ังแครปรับ
กระดาษใหตรงกับตัวแสดงขนาด
กระดาษ (ดูที่ 
การบรรจุกระดาษและส่ือส่ิงพิมพอื่น 
uu หนา 10)

3 หลังจากที่คุณตรวจสอบขนาด
กระดาษและตําแหนงกระดาษแลว 
กด Mono Start (เริ่มตนขาวดํา) 
หรือ Colour Start (เริ่มตนสี)

ถาคุณกําลงัพิมพจากคอมพิวเตอร 
ตรวจสอบใหแนใจวาขนาดกระดาษที่คุณ
เลือกในไดรเวอรเคร่ืองพิมพตรงกับขนาด
ของกระดาษในถาด

(uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรค
สําหรับผูใช)

ขอความแสดงความผิดพลาด สาเหตุ การดําเนินการ
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เอกสารติด (DCP-T700W) B

เอกสารสามารถติดอยูใน ADF (ถาดปอนเอกสาร
อตัโนมัติ) ไดถาไมใสหรือปอนอยางถูกตอง หรือ
ถาเอกสารยาวเกินไป ทําตามข้ันตอนตางๆ 
เหลาน้ีเพื่อเคลียรเอกสารท่ีตดิ

เอกสารติดทีด่านบนของ ADF 
(ถาดปอนเอกสารอตัโนมัติ) B

a นํากระดาษท่ีไมตดิออกจาก ADF (ถาดปอน
เอกสารอัตโนมัติ)

b เปดฝาครอบของ ADF (ถาดปอนเอกสาร
อัตโนมัติ)

c นําเอกสารท่ีติดอยูออกโดยดงึข้ึน
 

1 ฝาครอบของ ADF

d ปดฝาครอบของ ADF (ถาดปอนเอกสาร
อัตโนมัติ)

e กด Stop/Exit (หยุด/ออก)

ขอควรจํา
เพื่อหลีกเลี่ยงกระดาษตดิ ปดฝาครอบของ 
ADF (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัต)ิ ใหถูกตอง
โดยดนัตรงกลางเบาๆ

 

เอกสารติดอยูใน ADF (ถาดปอนเอกสาร
อตัโนมัติ) B

a นํากระดาษท่ีไมตดิออกจาก ADF (ถาดปอน
เอกสารอัตโนมัติ)

b ยกฝาครอบเอกสาร

c ดึงเอกสารท่ีติดอยูออกทางดานซาย
 

1 ฝาครอบเอกสาร

d ปดฝาครอบเอกสาร

e กด Stop/Exit (หยุด/ออก)

การนําเศษกระดาษที่ติดคางอยูออกจาก 
ADF (ถาดปอนเอกสารอตัโนมัติ) B

a ยกฝาครอบเอกสาร

b ใชกระดาษแข็ง เชน กระดาษสําหรับทําบัตร 
สอดเขาไปใน ADF (ถาดปอนเอกสาร
อัตโนมัติ) เพื่อดันเศษกระดาษท่ีติดคาง
อยูออก
 

1 ฝาครอบเอกสาร

c ปดฝาครอบเอกสาร

d กด Stop/Exit (หยุด/ออก)

1

1

1
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B

เคร่ืองพิมพติดหรือกระดาษติด B

หาตําแหนงและนํากระดาษท่ีติดอยูออกโดยทํา
ตามข้ันตอนตอไปน้ี:

a ถอดปลั๊กเครื่องออกจากเตารับไฟฟา

b ดึงถาดใสกระดาษ (1) แยกออกจากเครื่อง
 

c ดึงคันโยกสีเขียวสองตวัท่ีอยูในเครือ่ง
เขาหาตัวคุณเพื่อเอากระดาษท่ีติดออก 
 

d วางมือท้ังสองขางไวใตแถบพลาสตกิ
ท้ังสองดานของเครื่อง และยกฝาปด
สแกนเนอรไวในตําแหนงเปด
 

e ดึงกระดาษท่ีติดอยู (1) ออกจากเครื่อง
 

1

1
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f เลื่อนหัวพิมพ (ถาจําเปน) เพื่อนํากระดาษ
ท่ียังคงติดอยูในบริเวณน้ีออก ตรวจสอบ
ใหแนใจวาไมมีกระดาษติดคางอยูตามมุม
ตางๆ ของเครื่อง (1) และ (2)
 

ขอควรจํา
• อยาสัมผัสโดนแถบท่ีเขารหัสไว (1) การทํา
เชนน้ีอาจทําใหเครื่องเสียหายได
 

• หากหัวพิมพอยูตรงมุมขวาดังแสดงในภาพ
ประกอบ (2) คณุไมสามารถเลื่อนได 
เสียบปลั๊กไฟใหมอีกครั้ง กด 
Stop/Exit (หยุด/ออก) คางไวจนกระท่ัง
หัวพิมพเลื่อนไปตรงกลาง จากน้ันถอดปลั๊ก
เครื่องออกจากแหลงจายไฟและนํากระดาษ
ออก

• ถากระดาษติดอยูใตหัวพิมพ ใหถอดปลั๊ก
เครื่องออกจากแหลงจายไฟ และจากน้ันเลื่อน
หัวพิมพเพื่อนํากระดาษท่ีติดอยูออก

จับตรงบริเวณสวนเวาท่ีมีเครื่องหมาย
สามเหลี่ยมดังแสดงในภาพประกอบ (3) เพื่อ
เลื่อนหัวพิมพ
 

• ถาหมึกโดนผิวหนัง ใหลางออกดวยสบูและ
นํ้าปรมิาณมากทันที

 

1

2

1

3

2
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g ตรวจสอบใหแนใจวาดูเศษกระดาษภายใน
เครือ่ง (1) จนท่ัวแลว
 

h ดูภายในเครื่องจากมุมดานลาง และ
ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีเศษกระดาษตดิอยู
 

i เปดฝา ปดชองดึงกระดาษติด (1) ท่ีดานหลงั
ของเครื่อง
 

j นํากระดาษท่ีติดอยูออก
 

k ปดฝาปดชองดึงกระดาษติด
ตรวจสอบใหแนใจวาฝาปดอยางถูกตองแลว
 

1 1
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l เสียบถาดใสกระดาษกลับเขาในเครื่อง
ใหแนน
 

m ยกฝาปดสแกนเนอร (1) เพื่อปลดล็อค คอยๆ 
ดันฐานฝาปดสแกนเนอรลง (2) และปด
ฝาปดสแกนเนอร (3) โดยใชมือท้ังสองขาง
 

ขอควรระวัง
 

ระวังไมใหน้ิวถูกหนีบเมื่อคณุปดฝาปด
สแกนเนอร

 

n ในขณะท่ีจับถาดใสกระดาษ ใหดึงฐานรอง
กระดาษจนกระท่ังล็อคเขาท่ีในตําแหนงเปด 
และจากน้ันกางแผนรองรับกระดาษออก 
ตรวจสอบใหแนใจวาคณุดงึฐานรองกระดาษ
จนกระท่ังล็อคเขาท่ีแลว

ขอควรจํา
อยาใชแผนรองรับกระดาษสําหรบักระดาษ
ขนาด Legal (สามารถใชไดบางประเทศ
เทาน้ัน)

 

o เสียบปลัก๊ไฟใหมอีกครั้ง

หมายเหตุ
ถากระดาษติดซํ้าๆ กระดาษช้ินเล็กๆ อาจตดิอยู
ในเครื่อง (ดท่ีู 
การทํางานของชองดึงกระดาษตดิเพิ่มเติม 
uu หนา 50)

 

การทํางานของชองดึงกระดาษติด
เพ่ิมเติม B

a ถอดปลัก๊เครือ่งออกจากเตารับไฟฟา

b ดึงถาดใสกระดาษ (1) แยกออกจากเครื่อง
 

33

1

2

1
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c ดึงคันโยกสีเขียวสองตวัท่ีอยูในเครือ่งเขาหา
ตัวคุณเพื่อเอากระดาษท่ีติดออก
 

d วางมือท้ังสองขางไวใตแถบพลาสตกิ
ท้ังสองดานของเครื่อง และยกฝาปด
สแกนเนอรไวในตําแหนงเปด
 

e ใสกระดาษหนาขนาด A4 หรอื Letter เชน 
กระดาษเคลือบมันหน่ึงแผน ลงในเครื่อง
จนสุดดงัแสดงในภาพประกอบ
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f ถากระดาษหนาดันกระดาษท่ีตดิอยูออกมา 
ใหนํากระดาษท่ีตดิอยูออก
 

ขอควรจํา
อยาสัมผัสโดนแถบท่ีเขารหัสไว (1) การทํา
เชนน้ีอาจทําใหเครื่องเสียหายได
 

 

g ดึงกระดาษหนาออกจากเครื่อง

h เปดฝา ปดชองดึงกระดาษติด (1) ท่ีดานหลัง
ของเครื่อง
 

i ใสกระดาษหนาขนาด A4 หรือ Letter เชน
กระดาษเคลือบมันหน่ึงแผน ลงในเครื่อง
จนสุดดังแสดงในภาพประกอบ
 

1

1
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j ถากระดาษหนาดันกระดาษท่ีติดอยูออกมา 
ใหนํากระดาษท่ีตดิอยูออก
 

ขอควรจํา
อยาสัมผัสโดนแถบท่ีเขารหัสไว (1) การทํา
เชนน้ีอาจทําใหเครื่องเสียหายได
 

 

k ดึงกระดาษหนาออกจากเครื่อง

l ปดฝาปดชองดึงกระดาษติด
ตรวจสอบใหแนใจวาฝาปดอยางถูกตองแลว
 

m ยกฝาปดสแกนเนอร (1) เพื่อปลดล็อค คอยๆ 
ดันฐานฝาปดสแกนเนอรลง (2) และปด
ฝาปดสแกนเนอร (3) โดยใชมือท้ังสองขาง
 

ขอควรระวัง
 

ระวังไมใหน้ิวถูกหนีบเมื่อคณุปดฝาปด
สแกนเนอร

 

1
2

3

1
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n เสียบถาดใสกระดาษกลับเขาในเครื่อง
ใหแนน
 

o เสียบปลั๊กไฟใหมอีกครั้ง
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หากคุณประสบปญหากับเครื่อง B

ขอควรจํา
การใชวัสดุท่ีไมใชของ Brother อาจสงผลตอคุณภาพการพิมพ ประสิทธิภาพการทํางานของฮารดแวร 
และคุณภาพของเครื่อง

 

หากคุณคิดวาปญหาอยูท่ีเครือ่งพิมพ ตรวจสอบแผนผังตอไปน้ีและทําตามคําแนะนําวิธีการแกไข 
คุณสามารถแกไขปญหาสวนใหญไดดวยตนเอง

หากคุณตองการความชวยเหลอืเพิ่มเติม Brother Solutions Center มีคําถามท่ีพบบอยลาสุดและคําแนะนํา
ในการแกปญหา

เขาไปท่ี http://support.brother.com

หมายเหตุ
สําหรับการขอความชวยเหลือดานเทคนิค คุณตองติดตอฝายสนับสนุนลูกคาของบราเดอร

 

http://support.brother.com
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ปญหาในการพิมพ

ปญหา คําแนะนํา

ไมมีเอกสารท่ีพิมพออกมา ตรวจสอบวาไดติดต้ังและเลือกไดรเวอรเคร่ืองพิมพอยางถูกตอง

ตรวจสอบเพื่อดูวาจอ LCD แสดงขอความแสดงความผิดพลาด 
(ดูท่ี ขอความแสดงความผิดพลาดและขอความแจงการบํารุงรักษา uu หนา 41)

ตรวจสอบใหแนใจวาเคร่ืองออนไลน

(Windows® XP และ Windows Server® 2003 (DCP-T500W และ DCP-T700W)) 
คลิก เริ่ม/เครื่องพิมพและโทรสาร คลิกขวา Brother DCP-XXXX Printer (XXXX 
คือชื่อรุนของคุณ) ถาเคร่ืองพิมพออฟไลน จะแสดง ใชเครื่องพิมพแบบออนไลน ข้ึนมา 
เลือกตัวเลือกน้ีเพื่อใหเคร่ืองพิมพสามารถใชงานได

(Windows Vista® และ Windows Server® 2008 (DCP-T500W และ DCP-T700W)) 

คลิก /แผงควบคุม/ฮารดแวรและเสียง/เครื่องพิมพ คลิกขวา 

Brother DCP-XXXX Printer (XXXX คือชื่อรุนของคุณ) ถาเคร่ืองพิมพออฟไลน 
จะแสดง ใชเครื่องพิมพแบบออนไลน ข้ึนมา เลือกตัวเลือกน้ีเพื่อใหเคร่ืองพิมพสามารถ
ใชงานได

(Windows® 7 และ Windows Server® 2008 R2 (DCP-T500W และ DCP-T700W)) 

คลิก /อุปกรณและเครื่องพิมพ คลิกขวา Brother DCP-XXXX Printer (XXXX 

คือชื่อรุนของคุณ) และเลือก ดูงานที่กําลังพิมพอยู คลิก เครื่องพิมพ และตรวจสอบ
ใหแนใจวาลางเคร่ืองหมายในชอง เครื่องพิมพอยูในสถานะออฟไลน แลว 

(Windows® 8 และ Windows Server® 2012 (DCP-T500W และ DCP-T700W)) 
เล่ือนเมาสของคุณไปท่ีมุมลางขวาของเดสกท็อป เมื่อแถบเมนูปรากฏข้ึน ใหคลิก 
การต้ังคา และจากน้ันคลิก แผงควบคุม ในกลุม ฮารดแวรและเสียง (ฮารดแวร) คลิก 
ดูอุปกรณและเคร่ืองพิมพ คลิกขวา Brother DCP-XXXX Printer (XXXX คือชื่อรุน
ของคุณ) และเลือก ดูงานที่กําลังพิมพอยู ถาตัวเลือกไดรเวอรเคร่ืองพิมพปรากฏข้ึน 
ใหเลือกไดรเวอรเคร่ืองพิมพของคุณ คลิก เครื่องพิมพ ในแถบเมนู และตรวจสอบวา
ไมไดเลือก เครื่องพิมพอยูในสถานะออฟไลน

(Windows Server® 2012 R2 (DCP-T500W และ DCP-T700W)) 
คลิก แผงควบคุม บนหนาจอ เริ่ม 
ในกลุม ฮารดแวร คลิก ดูอุปกรณและเครื่องพิมพ 
คลิกขวา Brother DCP-XXXX Printer (XXXX คือชื่อรุนของคุณ) และเลือก 
ดูงานที่กําลังพิมพอยู 
ถาตัวเลือกไดรเวอรเคร่ืองพิมพปรากฏข้ึน ใหเลือกไดรเวอรเคร่ืองพิมพของคุณ 
คลิก เครื่องพิมพ ในแถบเมนู และตรวจสอบวาไมไดเลือก 
เครื่องพิมพอยูในสถานะออฟไลน

มองผานฝาครอบใสของตลับหมึกเพื่อประเมินปริมาณหมึกท่ีเหลืออยูจริง

ถาระดับหมึกอยูท่ีหรือตํ่ากวาขีดลางใตเคร ื่องหมายสามเหล่ียม ควรเติมหมึกลงในตลับหมึก

ขอความจะปรากฏข้ึนบนจอ LCD เพื่อยืนยันวาเติมหมึกลงในตลับหมึกแลว 
กด a (Yes (ใช)) เพื่อรีเซ็ตตัวนับจํานวนจุดหมึกเมื่อมีการเติมหมึกลงในตลับหมึก 
กด b (No (ไมใช)) ถาไมมีการเติมหมึกลงในตลับหมึก

(ดูท่ี การเติมหมึกลงในตลับหมึก uu หนา 33)
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ไมมีเอกสารท่ีพิมพออกมา

(ตอ)

เอกสารจะไมพิมพออกมาถาขอมูลเกา ขอมูลท่ีไมไดพิมพยังอยูในท่ีเก็บพักงานของ
ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ เปดไอคอนเคร่ืองพิมพ และจากน้ันลบขอมูลท้ังหมด ไอคอน
เคร่ืองพิมพของคุณจะสามารถพบไดดวยวิธีการต อไปน้ี:

(Windows® XP และ Windows Server® 2003 (DCP-T500W และ DCP-T700W)) 
คลิก เริ่ม/เครื่องพิมพและโทรสาร

(Windows Vista® และ Windows Server® 2008 (DCP-T500W และ DCP-T700W)) 

คลิก /แผงควบคุม/ฮารดแวรและเสียง/เครื่องพิมพ

(Windows® 7 และ Windows Server® 2008 R2 (DCP-T500W และ DCP-T700W)) 

คลิก /อุปกรณและเครื่องพิมพ/เครื่องพิมพและโทรสาร

(Windows® 8 และ Windows Server® 2012 (DCP-T500W และ DCP-T700W)) 
เล่ือนเมาสของคุณไปท่ีมุมลางขวาของเดสกท็อป เมื่อแถบเมนูปรากฏข้ึน คลิก 
การต้ังคา/แผงควบคุม/กลุม ฮารดแวรและเสียง (ฮารดแวร)/ดูอุปกรณและ
เครื่องพิมพ/เครื่องพิมพ

(Windows Server® 2012 R2) 
คลิก แผงควบคุม บนหนาจอ เริ่ม ในกลุม ฮารดแวร คลิก ดูอุปกรณและเครื่องพิมพ/
เครื่องพิมพ

(OS X v10.7.5, 10.8.x) 
คลิก System Preferences (ปรับแตงระบบ)/Print & Scan (พิมพและสแกน)

(OS X v10.9.x) 
คลิก System Preferences (ปรับแตงระบบ)/Printers & Scanners (เคร่ืองพิมพ
และสแกนเนอร)

หัวกระดาษหรือทายกระดาษจะ
ปรากฏเมื่อเอกสารแสดงบนหนาจอ
แตไมแสดงข้ึนเมื่อพิมพออก

มีบริเวณท่ีไมสามารถพิมพไดท่ีดานบนและดานลางของหนา ปรับขอบกระดาษดานบนและ
ดานลางในเอกสารของคุณเพื่อใหพิมพได

(ดูท่ี บริเวณท่ีไมสามารถพิมพได uu หนา 15)

ไมสามารถพิมพ “โครงหนาเอกสาร” ตรวจสอบวาการต้ังคาขนาดของกระดาษในแอพพลิเคชั่นและในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ
เหมือนกัน

ความเร็วในการพิมพชามาก ลองเปล่ียนการต้ังคาไดรเวอรเคร่ืองพิมพ ความละเอียดสูงสุดตองใชเวลาในการประมวลผล 
สงและพิมพขอมูลนานข้ึน ลองต้ังคาคุณภาพอื่นๆ ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพดังตอไปน้ี:

(Windows®) 
คลิก การต้ังคาสี บนแท็บ ขั้นสูง และตรวจสอบใหแนใจวาคุณลางเคร่ืองหมายในชอง 
การเพ่ิมประสิทธิภาพสี แลว

(แม็คอินทอช) 
เลือก Color Settings (การต้ังคาสี) คลิก การต้ังคาสีขั้นสูง และตรวจสอบใหแนใจวา
คุณลางเคร่ืองหมายในชอง Color Enhancement (การปรับปรุงสี) แลว

ปดคุณลักษณะไรขอบ การพิมพแบบไรขอบจะชากวาการพิมพแบบปกติ

(uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช)

การปรับปรุงสีทํางานไมถูกตอง ถาขอมูลภาพมีสีไมครบในแอพพลิเคชั่นของคุณ (เชน 256 สี) การปรับปรุงสีจะไมทํางาน 
ใชขอมูลท่ีมีสีอยางนอย 24 บิตพรอมคุณลักษณะการปรับปรุงสี

เคร่ืองไมพิมพจาก Adobe® 

Illustrator®
ลองลดความละเอียดในการพิมพ

(uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช)

ปญหาในการพิมพ (ตอ)

ปญหา คําแนะนํา
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ปญหาคุณภาพการพิมพ

ปญหา คําแนะนํา

การพิมพไมไดคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพการพิมพ (ดูท่ี การตรวจสอบคุณภาพการพิมพ uu หนา 37)

ตรวจสอบวาการต้ังคา ชนิดส่ือ ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพหรือการต้ังคา Paper Type 
(ชนิดกระดาษ) ในเมนูเคร่ืองตรงกับชนิดของกระดาษท่ีคุณใช 
(ดูท่ี ชนิดกระดาษ uu หนา 16)

(uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช)

ตรวจสอบวาหมึกของคุณใหม กรณีตอไปน้ีอาจทําใหหมึกอุดตัน:

 วันหมดอายุท่ีอยูบนบรรจุภัณฑของขวดผานไปแล ว

 หมึกอยูในเคร่ืองมากกวาหกเดือน

 ขวดหมึกอาจเก็บไวอยางไมถูกตองกอนใชงาน เก็บขวดหมึกไวบนพื้นราบในบริเวณ
ท่ีเย็นและมืด

ตรวจสอบใหแนใจวาคุณใชหมึกของแทของ Brother และ Brother ไมขอแนะนําใหใชหรือ
เติมหมึกชนิดอื่นท่ีนอกเหนือจากหมึกของแทของ Brother

ตรวจสอบใหแนใจวาคุณใชชนิดกระดาษท่ีกําหนดไวหน่ึงชนิด 
(ดูท่ี กระดาษและส่ือส่ิงพิมพอื่นๆ ท่ีใชรวมกับเคร ื่องพิมพได uu หนา 17) 

อุณหภูมิแวดลอมท่ีแนะนําสําหรับเคร่ืองอยูระหวาง 20 C ถึง 33 C

งานพิมพซีดจาง แมวาจะเติมหมึก
ของแทของ Brother แลว

ปริมาณหมึกท่ีเติมอาจไมถึงหัวพิมพ 
ใหทําตามวิธีการทําความสะอาดแบบพิเศษดังตอไปน ี้:

กด Menu (เมนู) และจากน้ันกด a หรือ b และปุม OK (ตกลง) เพื่อเลือก 1.Ink 
(นํ้าหมึก) > 2.Cleaning (การทําความสะอาด) 
กด Menu (เมนู) คางไวพรอมกับกด OK (ตกลง) เคร่ืองจะเร่ิมข้ันตอนการทําความ
สะอาด

หมายเหตุ
การทําความสะอาดดวยวิธีน้ีตองใชหมึกจํานวนหน ึ่งเพื่อเติมทอสงนํ้าหมึก กอนทํา
ความสะอาด ควรเติมหมึกลงในตลับหมึกสีท้ังหมด

 

เสนแนวนอนสีขาวปรากฏข้ึนใน
ขอความหรือกราฟฟค
 

ทําความสะอาดหัวพิมพ (ดูท่ี การทําความสะอาดหัวพิมพ uu หนา 37)

ตรวจสอบใหแนใจวาคุณใชหมึกของแทของ Brother

ลองใชชนิดของกระดาษท่ีแนะนํา 
(ดูท่ี กระดาษและส่ือส่ิงพิมพอื่นๆ ท่ีใชรวมกับเคร ื่องพิมพได uu หนา 17) 

เพื่อยืดอายุการใชงานของหัวพิมพ ทําใหประหยัดหมึกไดอยางดีเย่ียม และรักษาคุณภาพ
การพิมพ เราไมขอแนะนําใหถอดปล๊ักเคร่ืองบอยๆ และ/หรือถอดปล๊ักเคร่ืองท้ิงไว

เปนเวลานาน เราขอแนะนําใหใช  เพื่อปดเคร่ือง การใช  จะทําใหไฟ

เขาเคร่ืองเพียงเล็กนอย เพื่อใหแนใจวามีการทําความสะอาดหัวพิมพตามระยะเวลา
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B

เคร่ืองพิมพหนาวาง ทําความสะอาดหัวพิมพ (ดูท่ี การทําความสะอาดหัวพิมพ uu หนา 37)

ตรวจสอบใหแนใจวาคุณใชหมึกของแทของ Brother

เพื่อยืดอายุการใชงานของหัวพิมพ ทําใหประหยัดหมึกไดอยางดีเย่ียม และรักษาคุณภาพ
การพิมพ เราไมขอแนะนําใหถอดปล๊ักเคร่ืองบอยๆ และ/หรือถอดปล๊ักเคร่ืองท้ิงไว

เปนเวลานาน เราขอแนะนําใหใช  เพื่อปดเคร่ือง การใช  จะทําใหไฟ

เขาเคร่ืองเพียงเล็กนอย เพื่อใหแนใจวามีการทําความสะอาดหัวพิมพตามระยะเวลา

ตัวอักษรและเสนไมชัด ตรวจสอบการจัดวางการพิมพ (ดูท่ี การตรวจสอบแนวการพิมพ uu หนา 38)

ขอความหรือภาพท่ีพิมพบิดเบี้ยว ตรวจสอบใหแนใจวาใสกระดาษในถาดใสกระดาษอย างถูกตองและแครปรับกระดาษ
ถูกปรับอยางถูกตอง (ดูท่ี การบรรจุกระดาษและส่ือส่ิงพิมพอื่น uu หนา 10)

ตรวจสอบใหแนใจวาฝาปดชองดึงกระดาษติดปดอยางถูกตอง

มีรอยเปอนหรือคราบท่ีตรงกลาง
ดานบนของหนาท่ีพิมพ

ตรวจสอบใหแนใจวากระดาษไมหนาหรือมวนจนเกินไป 
(ดูท่ี กระดาษและส่ือส่ิงพิมพอื่นๆ ท่ีใชรวมกับเคร ื่องพิมพได uu หนา 17) 

งานพิมพสกปรกหรือเลอะหมึก ตรวจสอบใหแนใจวาคุณใชชนิดของกระดาษท่ีแนะนํา (ดูท่ี กระดาษและส่ือส่ิงพิมพอื่นๆ 
ท่ีใชรวมกับเคร่ืองพิมพได uu หนา 17) อยาจับกระดาษจนกวาหมึกจะแหง

ตรวจสอบใหแนใจวาดานท่ีพิมพควํ่าลงในถาดใส กระดาษ

ตรวจสอบใหแนใจวาคุณใชหมึกของแทของ Brother

ถาคุณใชกระดาษพิมพภาพถาย ตรวจสอบใหแนใจว าคุณต้ังคาชนิดของกระดาษถูกตอง
แลว ถาคุณพิมพภาพถายจาก PC ของคุณ ใหต้ังคา ชนิดส่ือ ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

มีรอยเปอนหมึกหรือหมึกเยิ้มเมื่อใช
กระดาษพิมพภาพถายแบบเคลือบมัน

ใหแนใจวาตรวจสอบดานหนาและดานหลังกระดาษแลว วางพื้นผิวท่ีเคลือบมัน 
(ดานท่ีพิมพ) ควํ่าลง (ดูท่ี ชนิดกระดาษ uu หนา 16)

ถาคุณใชกระดาษพิมพภาพถายแบบเคลือบมัน ใหแนใจวาการต้ังคาชนิดของกระดาษ
ถูกตองแลว

คราบปรากฏท่ีดานหลังหรือตรงดาน
ลางของหนา

ตรวจสอบวาลูกกล้ิงของเคร่ืองพิมพไมเปอนหมึก (uu คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช: Cleaning 
the machine’s printer platen (การทําความสะอาดลูกกล้ิงของเคร่ืองพิมพ))

ตรวจสอบใหแนใจวาคุณใชหมึกของแทของ Brother

ตรวจสอบใหแนใจวาคุณใชแผนรองกระดาษ 
(ดูท่ี การบรรจุกระดาษและส่ือส่ิงพิมพอื่น uu หนา 10)

ตรวจสอบใหแนใจวาลูกกล้ิงปอนเอกสารไมสกปรกดวยหมึก 
(uu คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช: Cleaning the paper feed rollers (ทําความสะอาดลูกกล้ิง
ปอนเอกสาร))

เคร่ืองพิมพแถบเสนตลอดหนา (Windows®) 
เลือก รูปแบบกลับดาน ในแท็บ พ้ืนฐาน ของไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

เอกสารท่ีพิมพออกมามีรอยยน (Windows®) 
ในแท็บ ขั้นสูง ของไดรเวอรเคร่ืองพิมพ คลิก การต้ังคาสี และลางเคร่ืองหมายในชอง 
การพิมพสองทิศทาง

(แม็คอินทอช) 
ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ เลือก Print Settings (การต้ังคาเคร่ืองพิมพ) คลิก Advanced 
(ข้ันสูง) เลือก Other Print Options (ตัวเลือกการพิมพอื่น) และลางเคร่ืองหมายในชอง 
Bi-Directional Printing (การพิมพสองทิศทาง)

ตรวจสอบใหแนใจวาคุณใชหมึกของแทของ Brother

ปญหาคุณภาพการพิมพ (ตอ)

ปญหา คําแนะนํา
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ปญหาการจดัการกระดาษ

ปญหา คําแนะนํา

เคร่ืองพิมพไมปอนกระดาษ ตรวจสอบใหแนใจวาถาดใสกระดาษถูกดันจนสุดจนกระท่ังคลิกเขาท่ี

ตรวจสอบใหแนใจวาฝาปดชองดึงกระดาษติดท่ีด านหลังของเคร่ืองปดอยู

ถาจอ LCD แสดงขอความกระดาษติด และคุณยังคงประสบปญหา ดูท่ี 
ขอความแสดงความผิดพลาดและขอความแจงการบํารุงรักษา uu หนา 41

หากไมมีกระดาษ บรรจุกระดาษปกใหมเขาไปยังถาดใสกระดาษ

หากมีกระดาษในถาดใสกระดาษ ตรวจสอบวากระดาษยืดตรง หากกระดาษมวนอยู 
ยืดกระดาษออกใหตรง บางคร้ังควรหยิบกระดาษออก พลิกกระดาษกลับอีกดาน และ
ใสกระดาษกลับเขาในถาดใสกระดาษ

ลดจํานวนกระดาษในถาดใสกระดาษแลวลองอีกคร้ัง

ทําความสะอาดลูกกล้ิงปอนกระดาษ

(uu คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช: Cleaning the paper pick-up rollers (การทําความสะอาด
ลูกกล้ิงปอนกระดาษ))

กระดาษพิมพภาพถายปอนเขาไป
ไมถูกตอง

เมื่อคุณพิมพบนกระดาษพิมพภาพถายของ Brother ใหบรรจุกระดาษพิมพภาพถาย
ท่ีเหมือนกันเพิ่มอีกแผนในถาดใสกระดาษ กระดาษพิเศษหน่ึงแผนจะรวมอยูในชุดกระดาษ
เพื่อใชสําหรับวัตถุประสงคน้ี

เคร่ืองปอนกระดาษหลายแผน ใหทําดังน้ี:

 ตรวจสอบใ หแนใจวาใสกระดาษถูกตองในถาดใสกระดาษ

 หยิบกระดาษท้ังหมดออกจากถาด และคล่ีกองกระดาษ จากน้ันใ สกลับเขาไปในถาด

 ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไมไดดันกระดาษจนไกลเก ินไป

(ดูท่ี การบรรจุกระดาษและส่ือส่ิงพิมพอื่น uu หนา 10)

ตรวจสอบใหแนใจวาฝาปดชองดึงกระดาษติดปดอยางถูกตอง (ดูท่ี 
เคร่ืองพิมพติดหรือกระดาษติด uu หนา 47)

ตรวจสอบใหแนใจวาแผนรองฐานในถาดใสกระดาษไมสกปรก (uu คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช: 
Cleaning the paper pick-up rollers (การทําความสะอาดลูกกล้ิงปอนกระดาษ))

มีกระดาษติด ดูท่ี เคร่ืองพิมพติดหรือกระดาษติด uu หนา 47 ตรวจสอบวาแครปรับกระดาษต้ังคาขนาด
กระดาษถูกตอง อยายืดถาดใสกระดาษเมื่อคุณใสกระดาษขนาด A5 หรือเล็กกวา (ถาดท่ี
สามารถยืดไดสามารถใชไดในบางประเทศเทาน้ัน)

กระดาษติดเกิดข้ึนอีก ถากระดาษติดซํ้าๆ กระดาษชิ้นเล็กๆ อาจติดอยูในเคร่ือง ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีกระดาษ
ติดอยูในเคร่ืองอีก (ดูท่ี การทํางานของชองดึงกระดาษติดเพิ่มเติม uu หนา 50)

กระดาษติดอยูเมื่อคุณใชการพิมพ 
2 ดาน

ใชการต้ังคาการปองกันกระดาษติดอยางใดอยางหน่ึง 2ดาน1 หรือ 2ดาน2

(สําหรับขอมูลเพิ่มเติม uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช)

ถากระดาษติดบอยๆ ในระหวางการพิมพ 2 ดาน ลูกกล้ิงปอนเอกสารอาจมีคราบหมึกติดอยู 
ทําความสะอาดลูกกล้ิงปอนเอกสาร (uu คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช: Cleaning the paper 
feed rollers (ทําความสะอาดลูกกล้ิงปอนเอกสาร))
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B

ปญหาการทําสําเนา

ปญหา คําแนะนํา

เสนหรือลายสีดําแนวต้ังปรากฏใน
สําเนา (DCP-T700W)

เสนสีดําแนวต้ังในสําเนาโดยปกติเกิดจากรอยสกปรกหรือนํ้ายาลบคําผิดบนแถบกระจก 
ทําความสะอาดแถบกระจก กระจกสแกนเนอร แถบสีขาวและพลาสติกสีขาวท่ีอยูดานบน 
(ดูท่ี การทําความสะอาดกระจกสแกนเนอร uu หนา 36)

รอยเปอนหรือจุดสีดําปรากฏข้ึนใน
สําเนา

รอยเปอนหรือจุดสีดําบนสําเนาโดยปกติเกิดจากรอยสกปรกหรือนํ้ายาลบคําผิดบนกระจก
สแกนเนอร ทําความสะอาดกระจกสแกนเนอรและพลาสติกสีขาวท่ีอยูดานบน (ดูท่ี 
การทําความสะอาดกระจกสแกนเนอร uu หนา 36)

สําเนาวางเปลา ตรวจสอบวาคุณใสเอกสารถูกตอง (ดูท่ี การวางเอกสาร uu หนา 20)

ผลลัพธของสําเนาไมดีเมื่อใช ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) 
(DCP-T700W)

ลองใชกระจกสแกนเนอร (ดูท่ี การใชกระจกสแกนเนอร uu หนา 21)

ฟงกชั่นการยอใหพอดีหนาทํางาน
ผิดปกติ

ตรวจสอบวาเอกสารบนกระจกสแกนเนอรไมบิดเบี้ยว 
จัดวางตําแหนงเอกสารใหมและลองอีกคร้ัง

ปญหาการสแกน

ปญหา คําแนะนํา

ขอผิดพลาด TWAIN หรือ WIA 
ปรากฏเมื่อเร่ิมสแกน (Windows®)

ตรวจสอบวาไดรเวอร Brother TWAIN หรือ WIA ถูกเลือกเปนแหลงขอมูลหลักใน
แอพพลิเคชั่นการสแกนของคุณ

ขอผิดพลาด TWAIN หรือ ICA 
ปรากฏเมื่อเร่ิมสแกน (แม็คอินทอช)

ตรวจสอบวาไดรเวอร Brother TWAIN ถูกเลือกเปนแหลงขอมูลหลัก 
คุณยังสามารถสแกนเอกสารโดยใชไดรเวอรสแกนเนอร ICA

(uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช)

ผลลัพธของการสแกนไมดีเมื่อใช ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) 
(DCP-T700W)

 เสนสีดําแนวต้ังปรากฏข้ึนในขอมูล
การสแกน

ทําความสะอาดแถบสีขาวใน ADF (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) และแถบกระจกท่ีอยูขางใต

(ดูท่ี การทําความสะอาดกระจกสแกนเนอร uu หนา 36)

ลองใชกระจกสแกนเนอร (ดูท่ี การใชกระจกสแกนเนอร uu หนา 21)

ปญหาซอฟตแวร

ปญหา คําแนะนํา

ไมสามารถติดต้ังซอฟตแวรหรือ
พิมพได

(Windows®) 
รันโปรแกรม ซอมแซม MFL-Pro Suite บนแผนซีดีรอม โปรแกรมน้ีจะซอมแซมและ
ติดต้ังซอฟตแวร ใหม

“อุปกรณไมวาง” ใหแนใจวาเคร่ืองไมแสดงขอความแสดงความผิดพลาดบนจอ LCD
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ปญหาเครือขาย (DCP-T500W และ DCP-T700W)

ปญหา คําแนะนํา

ไมสามารถพิมพผานเครือขาย ใหแนใจวาเคร่ืองของคุณเปดอยูและออนไลน และอยูในโหมดพรอม พิมพรายงาน
การกําหนดคาเครือขาย (uu คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช: Reports (รายงาน)) และตรวจสอบ
การต้ังคาเครือขายปจจุบันท่ีพิมพในรายการน้ี

ถาคุณกําลังใชการเชื่อมตอเครือขายแบบไรสายหรือมีปญหาเกี่ยวกับเครือขาย 
uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

คุณลักษณะการสแกนเครือขาย
ไมทํางาน

(Windows®)

คุณจําเปนตองต้ังคาซอฟตแวรรักษาความปลอดภ ัย/ไฟรวอลลภายนอกใหอนุญาตการ
สแกนเครือขาย ถาตองการเพิ่มพอรต 54925 สําหรับการสแกนเครือขาย ปอนขอมูลดังน้ี:

ในชื่อ: ปอนคําอธิบาย เชน Brother NetScan

ในหมายเลขพอรต: ปอน 54925

ในโพรโทคอล: เลือก UDP

โปรดดูท่ีคูมือคําแนะนําท่ีใหมากับซอฟตแวรร ักษาความปลอดภัย/ไฟรวอลลภายนอกหรือ
ติดตอผูผลิตซอฟตแวร

(แม็คอินทอช)

เลือก Other (อ่ืนๆ) จากรายการ Model (รุน) แบบดึงลงในหนาจอหลักของ 
ControlCenter2 หนาตาง Device Selector (ตัวเลือกอุปกรณ) จะปรากฏข้ึน 
เลือกเคร่ืองเครือขายของคุณ ใหแนใจวาต้ังค า Status (สถานะ) เปน idle (วาง) 
และจากน้ันคลิก ยืนยัน

ไมสามารถติดต้ังซอฟตแวร Brother 
ได

(Windows®)

หากขอความเตือนซอฟตแวรความปลอดภัยปรากฏบนหนาจอเคร่ือง PC ในระหวางการ
ติดต้ัง เปล่ียนการต้ังคาซอฟตแวรความปลอดภัยเพื่ออนุญาตใหโปรแกรมติดต้ังผลิตภัณฑ 
Brother หรือโปรแกรมอื่นๆ ของ Brother ทํางาน 

(แม็คอินทอช)

หากคุณใชฟงกชั่นไฟรวอลลของซอฟตแวรความปลอดภัยปองกันสปายแวรหรือไวรัส 
ปดการใชงานชั่วคราวและติดต้ังซอฟตแวร Brother

ไมสามารถเชื่อมตอเครือขายแบบ
ไรสาย

ตรวจสอบปญหาโดยใช WLAN Report (รายงาน WLAN) 
กด Menu (เมนู) และจากน้ันกด a หรือ b เพื่อเลือก 4.Print Reports (รายงาน
การพิมพ) กด OK (ตกลง) กด a หรือ b เพื่อเลือก 3.WLAN Report (รายงาน WLAN) 
และจากน้ันกด OK (ตกลง)

uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

ต้ังคาเครือขายใหม กด Menu (เมนู) และจากน้ันกด a หรือ b เพื่อเลือก 3.Network (เครือขาย) กด 
OK (ตกลง) กด a หรือ b เพื่อเลือก 0.Network Reset (การต้ังคาเครือขายใหม) 
และจากน้ันกด OK (ตกลง)

uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช
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B

ขอมูลเครื่อง B

การตรวจสอบหมายเลขของ
ตัวเคร่ือง B

คุณสามารถดูหมายเลขของตัวเครื่องบนจอ LCD

a กด Menu (เมนู)

b (DCP-T300)
กด a หรือ b เพื่อเลือก 
4.Machine Info. (ขอมูลเครื่อง)
กด OK (ตกลง)
(DCP-T500W และ DCP-T700W)
กด a หรือ b เพื่อเลือก 
5.Machine Info. (ขอมูลเครื่อง)
กด OK (ตกลง)

c กด a หรือ b เพื่อเลือก 1.Serial No. 
(หมายเลขเครื่อง)
กด OK (ตกลง)
หมายเลขของตัวเครื่องของคณุจะปรากฏข้ึน
บนจอ LCD

d กด Stop/Exit (หยุด/ออก)

การตรวจสอบเวอรชั่นของ
เฟรมแวร B

คุณสามารถดูเวอรช่ันของเฟรมแวรของเครื่อง
บนจอ LCD

a กด Menu (เมนู)

b (DCP-T300)
กด a หรือ b เพื่อเลือก 
4.Machine Info. (ขอมูลเครื่อง)
กด OK (ตกลง)
(DCP-T500W และ DCP-T700W)
กด a หรือ b เพื่อเลือก 
5.Machine Info. (ขอมูลเครื่อง)
กด OK (ตกลง)

c กด a หรือ b เพื่อเลือก 2.Version 
(เวอรช่ัน)
กด OK (ตกลง)
เวอรช่ันของเฟรมแวรของเครื่องของคุณ
จะปรากฏข้ึนบนจอ LCD

d กด Stop/Exit (หยุด/ออก)

ฟงกชั่นต้ังคาใหม B

ฟงกช่ันตัง้คาใหมมีดังตอไปน้ี:

1 Machine Reset (การตั้งคาเครือ่งใหม)

คุณสามารถตั้งคาเครือ่งใหม เชน วันท่ีและ
เวลา

2 Network (เครือขาย) 
(DCP-T500W และ DCP-T700W)

คุณสามารถตั้งคาเซิรฟเวอรการพิมพใหมไปยัง
การตั ้งคาจากโรงงาน เชน รหัสผานและขอมูล
เลขท่ีอยูไอพี

3 All Settings (การตั้งคาท้ังหมด)

คุณสามารถเรียกคนืการตั้งคาท้ังหมดเปน
คาเริ่มตนจากโรงงานได

Brother ขอแนะนําใหคุณดําเนินการเชนน้ี
ในกรณีท่ีคุณสงมอบตอหรือนําเครื่องไปท้ิง

วธิีการต้ังคาเคร่ืองใหม B

a กด Menu (เมนู)

b กด a หรือ b เพื่อเลือก 
0.Initial Setup (การตั้งคาเริ่มตน)
กด OK (ตกลง)

c กด a หรือ b เพื่อเลือก 4.Reset 
(การตัง้คาใหม) 
กด OK (ตกลง)

d (DCP-T300)
กด a หรือ b เพื่อเลือกประเภทของการ
ตั้งคาใหม 1.Machine Reset (การตั้งคา
เครื่องใหม) หรือ 2.All Settings 
(การตัง้คาท้ังหมด)
กด OK (ตกลง)
(DCP-T500W และ DCP-T700W)
กด a หรือ b เพื่อเลือกประเภทของการ
ตั้งคาใหม 1.Machine Reset (การตั้งคา
เครื่องใหม), 2.Network (เครือขาย) หรอื 
3.All Settings (การตั้งคาท้ังหมด)
กด OK (ตกลง)

e กด a เพื่อเ ลอืก a Reset (การตั้งคาใหม)

f กด a เพื่อยืนยัน
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C
การใชงานตารางการ
ตัง้คา C

เครื่องของคณุน้ันสามารถตั้งคาและใชงานไดง าย 
ส่ิงท่ีคุณตองทํามีเพียงแคการกดปุมเมนูเพื่อเลือก
การตั้งคาและตัวเลือกท่ีคุณตองการตั้งคา เม ื่อ
รายการน้ันปรากฏบนหนาจอ

เราสรางตารางการตั้งคาแบบเปนข้ันตอน เพื่อให
คณุสามารถมองเห็นตัวเลือกท้ังหมดท่ีมีสําหรบั
การตั้งคาและคุณสมบัตติางๆ ไดในคราวเดียว 
คณุสามารถใชงานตารางน้ีเพื่อเลอืกการตั้งคาท่ี
คณุตองการในเครื่องไดอยางรวดเรว็

ปุมเมนู C

ตารางการต้ังคาและคุณสมบัติ C

 

 เขาถึงเมนู

 เลื่อนดูระดับเมนูปจจุบัน

 ไปยังระดับเมนูถัดไป

ยอมรับตัวเลือก

 ออกจากเมนูหรือหยุดการทํางาน
ปจจุบัน
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C

วิธีเขาถึงโหมดเมนู:

a กด Menu (เมนู)

b เลือกตัวเลือก
คุณสามารถเลื่อนผานแตละระดับเมนู
อยางเร็วโดยกด a หรือ b
 

1.Ink

 

2.Copy

 

3.Network

 

4.Print Reports

 

5.Machine Info.

 

0.Initial Setup

c กด OK (ตกลง) เมื่อตวัเลือกน้ันปรากฏ
ข้ึนบนจอ LCD
จากน้ันจอ LCD จะแสดงระดับเมนูถัดไป

d กด a หรือ b เพื่อเลื่อนไปเลือกการตัง้คา
ท่ีคณุตองการเปลี่ยน
กด OK (ตกลง)

e กด a หรอื b เพื่อเลือกตัวเลอืกท่ีคุณตองการ
กด OK (ตกลง)
จอ LCD จะแสดง Accepted (ยอมรับ)

f กด Stop/Exit (หยุด/ออก)
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ตารางเมนู C

ตารางเมนูจะชวยใหคุณเขาใจทางเลือกของเมนูสำหรับเครื่องของคณุได คาท่ีตัง้จากโรงงานจะแสดงเปน
ตวัหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากบัอยู

Menu (เมนู) ( ) C

ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา

1.Ink (น้ําหมึก) 1.Test Print 
(การทดลองพิมพ)

— Print Quality 
(คุณภาพการพิมพ)

Alignment 
(การจัดตําแหนง)

ชวยใหคุณตรวจสอบ
คุณภาพหรือการจัดตําแหนง
การพิมพ

37

38

2.Cleaning 
(การทําความ
สะอาด)

— Black (ดํา)

Colour (สี)

All (ท้ังหมด)

ชวยใหคุณทําความสะอาด
หัวพิมพ

37

3.Ink Low Noti
ce (แจงเตือน
หมึกเหลือนอย)

— On (เปด)*

Off (ปด)

ถาคุณไมตองการใหแจง
เตือน คุณอาจกําหนดการ
ต้ังคาของเคร่ืองเองเพื่อ
ไมใหขอความแสดงความ
ผิดพลาด Ink low (หมึก
เหลือนอย) แสดงข้ึนมา

—

2.Copy 
(ทําสําเนา)

1.Paper Type 
(ชนิดกระดาษ)

— Plain Paper 
(กระดาษ
ธรรมดา)*

Inkjet Paper 
(กระดาษอิงคเจ็ท)

Brother BP71

Other Glossy 
(กระดาษเคลือบมัน
อื่นๆ)

ต้ังคาชนิดของกระดาษใน
ถาดใสกระดาษ

16

2.Paper Size 
(ขนาดกระดาษ)

— A4*

A5

10x15cm

Letter 

Legal

ต้ังคาขนาดกระดาษในถาด
ใสกระดาษ

(Legal สามารถใชไดในบาง
ประเทศเทาน้ัน)

16

3.Quality 
(คุณภาพ)

— Normal 
(ธรรมดา)*

Best (ดีท่ีสุด)

เลือกความละเอียดสําเนา
สําหรับประเภทเอกสาร
ของคุณ

ดูท่ี 

4.Density 
(ความเขม)

— -onnnn+

-nonnn+

-nnonn+*

-nnnon+

-nnnno+

ปรับความเขมของสําเนา

 uu คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช

การต้ังคาเร่ิมตนจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร่ืองหมายดอกจันกํากับอยู
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C

เมนูเครือขาย (DCP-T500W และ DCP-T700W) C

ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา

3.Network 
(เครือขาย)

1.TCP/IP 1.BOOT Method 
(วิธีการบูต
เครื่อง)

Auto (อัตโนมัติ)*

Static (คงท่ี)

RARP

BOOTP

DHCP

เลือกวิธีการบูตเคร่ืองท่ีตรง
ตามความตองการของคุณ
ท่ีสุด

ดูท่ี 

2.IP Address 
(เลขที่อยูไอพี)

[000-255].

[000-255].

[000-255].

[000-255]

ปอนเลขท่ีอยูไอพี

3.Subnet Mask 
(ซับเน็ตมาสก)

[000-255].

[000-255].

[000-255].

[000-255]

ปอน Subnet mask

4.Gateway 
(เกตเวย)

[000-255].

[000-255].

[000-255].

[000-255]

ปอนท่ีอยูเกตเวย

5.Node Name 
(ช่ือโหนด)

BRWXXXXXXXXXXXX ชวยใหคุณสามารถ
ตรวจสอบชื่อโหนดได

6.WINS Config 
(การต้ังคา 
WINS)

Auto (อัตโนมัติ)*

Static (คงท่ี)

เลือกโหมดการกําหนดคา 
WINS

7.WINS Server 
(เซิรฟเวอร 
WINS)

(Primary (หลัก)) 
000.000.000.000

(Secondary (รอง)) 
000.000.000.000

ระบุเลขท่ีอยูไอพีของ
เซิรฟเวอร WINS หลัก
หรือรอง

8.DNS Server 
(เซิรฟเวอร DNS)

(Primary (หลัก)) 
000.000.000.000

(Secondary (รอง)) 
000.000.000.000

ระบุเลขท่ีอยูไอพีของ
เซิรฟเวอร DNS หลัก
หรือรอง

9.APIPA On (เปด)*

Off (ปด)

จัดสรรเลขท่ีอยูไอพีจาก
ชวง local address ท่ี
เชื่อมตอโดยอัตโนมัติ

2.WLAN Assistant 
(ตัวชวย WLAN)

— — คุณสามารถกําหนดการ
ต้ังคาเครือขายแบบไรสาย
โดยใชแผนซีดีรอมของ 
Brother

3.Setup Wizard 
(ตัวชวยการต้ังคา)

— — คุณสามารถกําหนดคา
เซิรฟเวอรการพิมพสําหรับ
เครือขายแบบไรสายของ
คุณไดดวยตนเอง

 uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

การต้ังคาเร่ิมตนจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร่ืองหมายดอกจันกํากับอยู
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3.Network 
(เครือขาย)

(ตอ)

4.WPS/AOSS — — คุณสามารถกําหนดการ
ต้ังคาเครือขายแบบไรสาย
ไดงายดายโดยใชปุมกด
เพียงปุมเดียว

ดูท่ี 

5.WPS w/PIN Code 
(WPS w/รหัส PIN)

— — คุณสามารถกําหนดการ
ต้ังคาเครือขายแบบไรสาย
ไดงายดายโดยใช WPS 
ท่ีมีรหัส PIN

6.WLAN Status 
(สถานะ WLAN)

1.Status 
(สถานะ)

— คุณสามารถดูสถานะ
เครือขายแบบไรสาย
ปจจุบัน

2.Signal 
(สัญญาณ)

— คุณสามารถดูความแรงของ
สัญญาณเครือขายแบบ
ไรสายปจจุบัน

3.SSID — คุณสามารถดู SSID ปจจุบัน

4.Comm. Mode 
(โหมดการ
ส่ือสาร)

— คุณสามารถดูโหมดการ
ส่ือสารปจจุบัน

7.MAC Address 
(MAC แอดเดรส)

— — คุณสามารถดู MAC 
แอดเดรสของเคร่ืองของคุณ
ไดจากแผงควบคุม

8.WLAN Enable 
(เปดใชงาน 
WLAN)

— On (เปด)

Off (ปด)*

ชวยใหคุณสามารถใชการ
เชื่อมตอเครือขายแบบ
ไรสายได

0.Network Reset 
(รเีซต็เครอืขาย)

— — เรียกคืนการต้ังคาเครือขาย
ท้ังหมดเปนคาเร่ิมตนจาก
โรงงาน

ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา

 uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

การต้ังคาเร่ิมตนจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร่ืองหมายดอกจันกํากับอยู
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C

Menu (เมนู) (ตอ) (DCP-T300, DCP-T500W และ DCP-T700W) C

ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา

3.Print Reports 
(พมิพรายงาน) 
(DCP-T300)

4.Print Reports 
(พมิพรายงาน) 
(DCP-T500W และ 
DCP-T700W)

1.User Settings 
(การต้ังคาผูใช)

— — พิมพรายการและรายงาน
เหลาน้ี

ดูท่ี 

2.Network Config 
(การกําหนดคา
เครือขาย)

(DCP-T500W และ 
DCP-T700W)

— —

3.WLAN Report 
(รายงาน WLAN)

(DCP-T500W และ 
DCP-T700W)

— —

4.Machine Info. 
(ขอมูลเครื่อง) 
(DCP-T300)

5.Machine Info. 
(ขอมูลเครื่อง) 
(DCP-T500W และ 
DCP-T700W)

1.Serial No. 
(หมายเลขเครื่อง)

— — ชวยใหคุณตรวจสอบ
หมายเลขของตัวเคร่ือง
จากเคร่ืองพิมพของคุณ

63

2.Version 
(เวอรช่ัน)

— — ชวยใหคุณตรวจสอบเวอรชั่น
ของเฟรมแวรจากเคร่ืองพิมพ
ของคุณ

 uu คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช

การต้ังคาเร่ิมตนจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร่ืองหมายดอกจันกํากับอยู
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0.Initial Setup 
(การตัง้คาเริม่ตน)

1.Date&Time 
(วันที่และเวลา)

— — ต้ังวันท่ีและเวลาในเคร่ือง
ของคุณ

39

2.LCD Contrast 
(ความคมชัดของ
จอ LCD)

— Light (สวาง)

Dark (มืด)*

ปรับความคมชัดของจอ LCD ดูท่ี 

3.Sleep Mode 
(โหมดพัก)

— 1 Min (นาที)

2 Mins (นาที)

3 Mins (นาที)

5 Mins (นาที)*

10 Mins (นาที)

30 Mins (นาที)

60 Mins (นาที)

คุณสามารถเลือกระยะเวลาท่ี
เคร่ืองพิมพยังคงวางกอนเขา
สูโหมดพัก

4.Reset (รีเซ็ต) 1.Machine Reset 
(การต้ังคา
เครื่องใหม)

a Reset 
(การต้ังคาใหม) 
b Exit (ออก)

ต้ังคาเคร่ืองท่ีคุณตองการ
เปล่ียนแปลงท้ังหมดใหม 
เชน วันท่ีและเวลา

63

2.Network 
(เครือขาย)

(DCP-T500W และ 
DCP-T700W)

a Reset 
(การต้ังคาใหม) 
b Exit (ออก)

ต้ังคาเซิรฟเวอรการพิมพ
กลับไปเปนคาเร่ิมตนจาก
โรงงาน เชน รหัสผานและ
ขอมูลเลขท่ีอยูไอพี

2.All Settings 
(การต้ังคาทั้งหมด) 
(DCP-T300)

3.All Settings 
(การต้ังคาทั้งหมด) 
(DCP-T500W และ 
DCP-T700W)

a Reset 
(การต้ังคาใหม) 
b Exit (ออก)

ต้ังคาการต้ังคาเคร่ืองกลับไป
เปนคาเร่ิมตนจากโรงงาน

5.Auto Power Off 
(ปดเครือ่งอตัโนมติั)

— Off (ปด)

1hour 
(1 ช่ัวโมง)*

2hours 
(2 ชั่วโมง)

4hours 
(4 ชั่วโมง)

8hours 
(8 ชั่วโมง)

คุณลักษณะน้ีจะทําใหเคร่ือง
ปดเองหลังจากอยูในโหมด
พักตามจํานวนชั่วโมงท่ีคุณ
ต้ังคาไว เมื่อต้ังคาเปน Off 
(ปด) เคร่ืองจะไมปดเองโดย
อัตโนมัติ

9

0.Local Language 
(ภาษาทองถ่ิน)

(ข้ึนอยูกับประเทศ
ของคุณ)

— (เลือกภาษาท่ีคุณ
ตองการใช)

อนุญาตใหคุณเปล่ียนภาษา
จอ LCD เปนภาษาของ
ประเทศคุณ

ดูท่ี 

ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา

 uu คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช
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C

Enlarge/Reduce (เพ่ิมขนาด/ลดขนาด) ( ) (การตั้งคาช่ัวคราว) C

Copy Quality (คุณภาพของสําเนา) ( ) (การตั้งคาช่ัวคราว) C

ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา

— — — Fit to Page 
(การยอใหพอดีหนา)

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

198% 10x15cmiA4

186% 10x15cmiLTR

141% A5iA4

100%*

97% LTRiA4

93% A4iLTR

83% LGLiA4 
(DCP-T700W)

83% 
(DCP-T300 และ 
DCP-T500W)

69% A4iA5

47% A4i10x15cm

คุณสามารถเลือกอัตราสวน
การขยายและยอขนาดได

ดูท่ี 

 uu คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช

การต้ังคาเร่ิมตนจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร่ืองหมายดอกจันกํากับอยู

ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา

— — — Normal 
(ธรรมดา)*

Best (ดีท่ีสุด)

เลือกความละเอียดสําเนา ดูท่ี 

 uu คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช
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Copy Options (ตัวเลือกการทาํสําเนา) ( ) (การตัง้คาช่ัวคราว) C

ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา

Layout(2in1 ID) 
(โครงหนา 
(2 ใน 1 ID))

— — Off(1in1) 
(ปด (1 ใน 1))*

2in1(ID)

2in1(P)

2in1(L)

4in1(P)

4in1(L)

Poster(3x3) 
(โปสเตอร (3x3))

คุณสามารถทําสําเนาแบบ 
N in 1 (การจัดหนากระดาษ
ในหนาเดียว) หรือโปสเตอร

ดูท่ี 

Paper Type 
(ชนิดกระดาษ)

— — Plain Paper 
(กระดาษ
ธรรมดา)*

Inkjet Paper 
(กระดาษอิงคเจ็ท)

Brother BP71

Other Glossy 
(กระดาษเคลือบมัน
อื่นๆ)

เลือกชนิดของกระดาษ 24

Paper Size 
(ขนาดกระดาษ)

— — A4*

A5

10(W)x15(H)cm

Letter

Legal

เลือกขนาดกระดาษ

(Legal สามารถใชไดในบาง
ประเทศเทาน้ัน)

24

Density 
(ความเขม)

— — -onnnn+

-nonnn+

-nnonn+*

-nnnon+

-nnnno+

ปรับความเขม ดูท่ี 

Stack/Sort 
(จัดกอง/เรยีงชดุ)

— — Stack (จัดกอง)*

Sort (เรียงชุด)

คุณสามารถเลือกวาจะ
จัดกองหรือเรียงชุดสําเนา
แบบหลายชุด

Remove Bkg. Clr 
(กําจัดสีพ้ืนหลัง)

— — Off (ปด)*

Low (ตํ่า)

Medium (กลาง)

High (สูง)

เปล่ียนแปลงปริมาณสี
พื้นหลังท่ีถูกนําออก

 uu คูมือข้ันสูงสําหรับผูใช

การต้ังคาเร่ิมตนจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร่ืองหมายดอกจันกํากับอยู
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C

SCAN (สแกน) ( ) C

ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา

Scan to E-mail 
(สแกนไปยัง
อีเมล)

Set Options 
(ต้ังคาตัวเลือก)

— Off (ปด)*

On (เปด)

ถาคุณตองการใชแผง
ควบคุมเพื่อเปล่ียนการต้ังคา
ของเคร่ือง เลือก On (เปด)

ดูท่ี 

การต้ังคาดานลางจะปรากฏข้ึนเมื่อเลือก On (เปด) ใน Set Options (ต้ังคาตัวเลือก)

Scan Type 
(ชนิดการสแกน)

— Colour (สี)*

Black and White 
(สีขาวดํา)

คุณสามารถเลือกชนิดการ
สแกนสําหรับเอกสาร
ของคุณ

Resolution 
(ความละเอียด)

— 100dpi

200dpi*

300dpi

600dpi

คุณสามารถเลือกความ
ละเอียดการสแกนสําหรับ
เอกสารของคุณ

File Type 
(ชนิดไฟล)

— (เมื่อคุณเลือก
ตัวเลือกสีในการต้ัง
คาชนิดการสแกน)

PDF*

JPEG

(เมื่อคุณเลือก
ตัวเลือกขาวดําใน
การต้ังคาชนิดการ
สแกน)

PDF*

TIFF

คุณสามารถเลือกชนิดไฟล
สําหรับเอกสารของคุณ

Scan Size 
(ขนาดสแกน)

— A4*

A5

10x15cm

Business Card 
(นามบัตร)

Letter

Legal 
(DCP-T700W)

คุณสามารถเลือกขนาด
การสแกนสําหรับเอกสาร
ของคุณ

(Legal สามารถใชไดในบาง
ประเทศเทาน้ัน)

Remove Bkg. Clr 
(กําจัดสีพ้ืนหลัง)

— Off (ปด)*

Low (ตํ่า)

Medium (กลาง)

High (สูง)

เปล่ียนแปลงปริมาณสี
พื้นหลังท่ีถูกนําออก

 uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

การต้ังคาเร่ิมตนจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร่ืองหมายดอกจันกํากับอยู
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Scan to Image 
(สแกนไปยังภาพ)

Set Options 
(ต้ังคาตัวเลือก)

— Off (ปด)*

On (เปด)

ถาคุณตองการใชแผง
ควบคุมเพื่อเปล่ียนการต้ังคา
ของเคร่ือง เลือก On (เปด)

ดูท่ี 

การต้ังคาดานลางจะปรากฏข้ึนเมื่อเลือก On (เปด) ใน Set Options (ต้ังคาตัวเลือก)

Scan Type 
(ชนิดการสแกน)

— Colour (สี)*

Black and White 
(สีขาวดํา)

คุณสามารถเลือกชนิดการ
สแกนสําหรับเอกสาร
ของคุณ

Resolution 
(ความละเอียด)

— 100dpi

200dpi*

300dpi

600dpi

คุณสามารถเลือกความ
ละเอียดการสแกนสําหรับ
เอกสารของคุณ

File Type 
(ชนิดไฟล)

— (เมื่อคุณเลือก
ตัวเลือกสีในการต้ัง
คาชนิดการสแกน)

PDF*

JPEG

(เมื่อคุณเลือก
ตัวเลือกขาวดําใน
การต้ังคาชนิดการ
สแกน)

PDF*

TIFF

คุณสามารถเลือกชนิดไฟล
สําหรับเอกสารของคุณ

Scan Size 
(ขนาดสแกน)

— A4*

A5

10x15cm

Business Card 
(นามบัตร)

Letter

Legal 
(DCP-T700W)

คุณสามารถเลือกขนาดการ
สแกนสําหรับเอกสาร
ของคุณ

(Legal สามารถใชไดในบาง
ประเทศเทาน้ัน)

Remove Bkg. Clr 
(กาํจัดสีพ้ืนหลัง)

— Off (ปด)*

Low (ตํ่า)

Medium (กลาง)

High (สูง)

เปล่ียนแปลงปริมาณสี
พื้นหลังท่ีถูกนําออก

ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา

 uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

การต้ังคาเร่ิมตนจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร่ืองหมายดอกจันกํากับอยู
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Scan to File 
(สแกนไปยงัไฟล)

Set Options 
(ต้ังคาตัวเลือก)

— Off (ปด)*

On (เปด)

ถาคุณตองการใชแผง
ควบคุมเพื่อเปล่ียนการต้ังคา
ของเคร่ือง เลือก On (เปด)

ดูท่ี 

การต้ังคาดานลางจะปรากฏข้ึนเมื่อเลือก On (เปด) ใน Set Options (ต้ังคาตัวเลือก)

Scan Type 
(ชนิดการสแกน)

— Colour (สี)*

Black and White 
(สีขาวดํา)

คุณสามารถเลือกชนิดการ
สแกนสําหรับเอกสาร
ของคุณ

Resolution 
(ความละเอียด)

— 100dpi

200dpi*

300dpi

600dpi

คุณสามารถเลือกความ
ละเอียดการสแกนสําหรับ
เอกสารของคุณ

File Type 
(ชนิดไฟล)

— (เมื่อคุณเลือก
ตัวเลือกสีในการต้ัง
คาชนิดการสแกน)

PDF*

JPEG

(เมื่อคุณเลือก
ตัวเลือกขาวดําใน
การต้ังคาชนิดการ
สแกน)

PDF*

TIFF

คุณสามารถเลือกชนิดไฟล
สําหรับเอกสารของคุณ

Scan Size 
(ขนาดสแกน)

— A4*

A5

10x15cm

Business Card 
(นามบัตร)

Letter 

Legal 
(DCP-T700W)

คุณสามารถเลือกขนาดการ
สแกนสําหรับเอกสาร
ของคุณ

(Legal สามารถใชไดในบาง
ประเทศเทาน้ัน)

Remove Bkg. Clr 
(กาํจัดสีพ้ืนหลัง)

— Off (ปด)*

Low (ตํ่า)

Medium (กลาง)

High (สูง)

เปล่ียนแปลงปริมาณสี
พื้นหลังท่ีถูกนําออก

ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา

 uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

การต้ังคาเร่ิมตนจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร่ืองหมายดอกจันกํากับอยู
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Web Service 
(เว็บเซอรวิส)

(DCP-T500W และ 
DCP-T700W)

(ปรากฏข้ึนเมื่อคุณ
ติดต้ังเว็บเซอรวิส
การสแกน ซ่ึงจะ
แสดงใน 

Windows® 
Explorer ใน
คอมพิวเตอร
ของคุณ)

Scan (สแกน) — — คุณสามารถสแกนขอมูลโดย
ใชโพรโทคอลเว็บเซอรวิส

ดูท่ี 

Scan for E-mail 
(สแกนสําหรบัอเีมล)

— —

Scan for Fax 
(สแกนสําหรับ
โทรสาร)

— —

Scan for Print 
(สแกนสําหรบัพิมพ)

— —

ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ตัวเลือก คําอธิบาย หนา

 uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

การต้ังคาเร่ิมตนจะแสดงเปนตัวหนาและมีเคร่ืองหมายดอกจันกํากับอยู
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C

การใสขอความ C

คุณอาจตองการใสขอความลงในเครื่อง

การใสหมายเลข ตัวอักษร และสัญลักษณ C

กด a หรือ b ซํ้าๆ เพื่อเลอืกหมายเลข ตัวอักษร หรือสัญลักษณท่ีคุณตองการเลือก และกด 
Number of Copies (จํานวนสําเนา) เพื่อใสตัวอักษรน้ัน ทําซํ้าแตละตัวอักษรจนกระท่ังไดตัวเลข
หรอืช่ือน้ัน และจากน้ันกด OK (ตกลง)

การแทรกชองวาง C

เพื่อใสเวนวรรค กด Number of Copies (จํานวนสําเนา)

หมายเหตุ
ตัวอักษรท่ีมีอยูอาจแตกตางกันไป ท้ังน้ีข้ึนอยูกับประเทศของคุณ

 

การแกไข C

ถาคุณใสตวัเลขหรอืตัวอักษรไมถูกตอง และตองการเปลี่ยน กด 
Enlarge/Reduce (เพ่ิมขนาด/ลดขนาด) หรือ Number of Copies (จํานวนสําเนา) หลายๆ 
ครั้งเพื่อเลือ่นเคอรเซอรไปใตตัวอักษรท่ีผ ิด 
จากน้ันกด a หรือ b ซํ้าๆ เพื่อใสตัวอกัษรท่ีถูกตองเขาไปใหม
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D
ขอมูลท่ัวไป D

หมายเหตุ
บทน้ีแสดงคําอธิบายสรุปขอกําหนดของเครือ่ง สําหร ับขอกําหนดเพิ่มเตมิ เขาไปท่ี 
http://www.brother.com

 

1 ตรวจวัดขณะท่ีเคร่ืองเชื่อมตออยูกับอินเตอร เฟส USB ปริมาณการใชไฟฟาจะแตกตางกันเล็กนอยตามลักษณะการใชงาน
หรือการเส่ือมสภาพของชิ้นสวน

2 (DCP-T300 และ DCP-T500W)
เมื่อความละเอียด: มาตรฐาน / เอกสาร: รูปแบบท่ีพิมพ ISO/IEC 24712
(DCP-T700W)
เมื่อใช ADF ความละเอียด: มาตรฐาน / เอกสาร: รูปแบบท ี่พิมพ ISO/IEC 24712

3 ตรวจวัดตามมาตรฐาน IEC 62301 Edition 2.0
4 แมวาจะปดเคร่ืองแลวก็ตาม เคร่ืองจะเปดเองโดยอัตโนมัติเปนระยะๆ สําหรับการบํารุงรักษาหัวพิมพ และจากน้ันจะปดเอง

ขอกําหนด D

ประเภทเคร่ืองพิมพ อิงคเจ็ท

หัวพิมพ ขาวดํา:

สี:

Piezo ท่ีมี 210 หัวฉีด  1

Piezo ท่ีมี 70 หัวฉีด  3

ความจุของหนวยความจํา 64 MB

หนาจอแสดงผลแบบ LCD 
(จอแสดงผลแบบผลึกเหลว)

16 ตัวอักษร  1 บรรทัด

แหลงพลังงาน AC 220 ถึง 240V 50/60Hz

ปริมาณการใชไฟฟา 1 โหมดการทําสําเนา: ประมาณ 16 W 2

โหมดพรอม: ประมาณ 2.5 W 3

โหมดพัก: ประมาณ 0.7 W 3

ปด: ประมาณ 0.2 W 3 4

http://www.brother.com
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D

1 เสียงรบกวนข้ึนอยูกับสภาพการพิมพ
2 DCP-T700W เทาน้ัน

ขนาด (DCP-T300 และ DCP-T500W) (DCP-T700W)
  

น้ําหนัก (DCP-T300 และ DCP-T500W)

7.1 กก.

(DCP-T700W)

8.3 กก.

ระดับเสียงรบกวน ความดันเสียง

ปฏิบัตกิาร: 50 dB(A) (สูงสุด) 1

อุณหภูมิ ปฏิบัตกิาร:

คุณภาพการพิมพ
ดีท่ีสุด:

10 ถึง 35 C

20 ถึง 33 C

ความชื้น ปฏิบัตกิาร:

คุณภาพการพิมพ
ดีท่ีสุด:

20 ถึง 80% (ไมมีการควบแนน)

20 ถึง 80% (ไมมีการควบแนน)

ADF (ถาดปอน
เอกสารอัตโนมัติ) 2

สูงสุด 20 หนา

กระดาษ: กระดาษขนาด A4 หรอื Letter 80 กรมั/ม.2

ขนาดเอกสาร ความกวางของ ADF (ถาดปอนเอกสารอตัโนมัติ) 2: 148 มม. ถึง 215.9 มม.

ความยาวของ ADF (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) 2: 148 มม. ถึง 355.6 มม.

ความกวางของกระจกสแกนเนอร: สูงสุด 215.9 มม.

ความยาวของกระจกสแกนเนอร: สูงสุด 297 มม.

161 มม. 

435 มม. 

374 มม. 

471 มม. 

180 มม. 

435 มม. 

374 มม. 

471 มม. 
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สือ่สิง่พมิพ D

1 สําหรับกระดาษเคลือบมัน ใหนํากระดาษท่ีพิมพแลวออกจากถาดรองรับกระดาษทันทีหลังจากออกจากเคร ื่องพิมพเพื่อหลีกเล่ียง
การติดกัน

2 ดูท่ี ชนิดและขนาดกระดาษสําหรับแตละการใชงาน uu หนา 19
3 สามารถใชไดบางประเทศเทาน้ัน

การใสกระดาษ ถาดใสกระดาษ D

 ชนิดของกระดาษ:

กระดาษธรรมดา, กระดาษอิงคเจ็ท (กระดาษเคลือบพิเศษ) และกระดาษ
เคลือบมัน 1

 ขนาดกระดาษ 2:

A4, Legal 3, Executive, Letter, JIS B5 3, A5, A6, ซองจดหมาย (Com-10, 
DL, C5, Monarch), ภาพถาย (10  15 ซม.), ภาพถาย 2L (13  18 ซม.) 
และแผนดัชนี (127  203 มม.)

ความกวาง: 98 มม. - 215.9 มม.

ความยาว: 148 มม. - 355.6 มม.

สําหรบัขอมูลเพิ่มเติม ดท่ีู นํ้าหนัก ความหนา และความจุกระดาษ uu หนา 19

 ความจุของถาดใสกระดาษสูงสุด: 

กระดาษธรรมดา 80 แกรม ประมาณ 100 แผน

กระดาษออก กระดาษธรรมดา 80 แกรม สูงสุด 50 แผน (สงพิมพแบบหงายหนาไปยังถาด
รองรับกระดาษ) 1
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สําเนา D

1 เมื่อทําสําเนาบนกระดาษขนาด A4

สี/ขาวดํา ใช/ใช

ความกวางสําเนา 204 มม. 1

สําเนาหลายชุด จัดกอง/เรียงชุดไดสูงสุด 99 หนา

เพ่ิมขนาด/ลดขนาด 25% ถึง 400% (เพิ่มครั้งละ 1%)

ความละเอียด พิมพไดสูงสุด 1200  2400 dpi
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สแกนเนอร D

1 Windows® XP ในคูมือผูใชเลมน้ีรวมถึง Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional และ Windows® XP 
Professional x64 Edition

2 สแกนสูงสุด 1200  1200 dpi เมื่อใชไดรเวอร WIA สําหรับ Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 และ Windows® 8 
(ความละเอียดสูงสุด 19200  19200 dpi สามารถเลือกไดโดยใชโปรแกรมอรรถประโยชนของสแกนเนอรของ Brother)

3 DCP-T700W เทาน้ัน

สี/ขาวดํา ใช/ใช

เปนไปตามมาตรฐาน TWAIN ใช 
(Windows® XP 1/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)

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

เปนไปตามมาตรฐาน WIA ใช 
(Windows® XP 1/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)

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

ความลึกของสี การประมวลผลสี 30 บิต (อินพุต)

การประมวลผลสี 24 บิต (เอาทพุต) / 256 ระดับตอสี

Greyscale (ภาพสีเทา) การประมวลผลสี 10 บิต (อินพุต)

การประมวลผลสี 8 บิต (เอาทพุต) / 256 ระดับตอสี

ความละเอียด สูงสุด 19200  19200 dpi (การประมาณคาในชวง) 2

สูงสุด 1200  2400 dpi (ออพติคอล) (กระจกสแกนเนอร)

สูงสุด 1200  600 dpi (ออพตคิอล) (ADF) 3

ความกวางและความยาว
ในการสแกน

(กระจกสแกนเนอร)

ความกวาง: สูงสุด 213.9 มม.

ความยาว: สูงสุด 295 มม.

(ADF) 3

ความกวาง: สูงสุด 213.9 มม.

ความยาว: สูงสุด 353.6 มม.
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เครื่องพิมพ D

1 เมื่อคุณลักษณะไรขอบถูกต้ังคาเปนเปด
2 ดูท่ี ชนิดและขนาดกระดาษสําหรับแตละการใชงาน uu หนา 19
3 เมื่อพิมพบนกระดาษขนาด A4
4 สําหรับขอกําหนดเพิ่มเติม เขาไปท่ี http://www.brother.com

ความละเอียด สูงสุด 1200  6000 dpi

ความกวางในการ
พิมพ 3

204 มม. [210 มม. (ไรขอบ) 1]

ไรขอบ 2 A4, Letter, A6, ภาพถาย (10  15 ซม.), แผนดัชนี 
(127  203 มม.), ภาพถาย 2L (13  18 ซม.)

ความเร็วในการ
พิมพ 4

http://www.brother.com
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อินเตอรเฟส D

1 เคร่ืองพิมพของคุณมีอินเตอรเฟส USB 2.0 ความเร็วส ูง เคร่ืองพิมพสามารถเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรท่ีมีอินเตอรเฟส USB 1.1
2 ไมสนับสนุนพอรต USB ของผูผลิตอื่น
3 DCP-T500W และ DCP-T700W เทาน้ัน

USB 1 2 สายอินเตอรเฟส USB 2.0 ท่ียาวไมเกิน 2 เมตร

LAN แบบไรสาย 3 IEEE 802.11b/g/n (โหมดโครงสรางพื้นฐาน/Ad-hoc)
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เครือขาย (DCP-T500W และ DCP-T700W) D

หมายเหตุ
สําหรับขอมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับขอกําหนดเครือขาย uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

 

คุณสามารถเช่ือมตอเครือ่งพิมพของคุณกับเครอืขายสําหรับการพิมพผานเครอืขายและการสแกนผ าน
เครือขาย 1 ซอฟตแวรการจัดการเครือขาย Brother BRAdmin Light 2 มีใหมาดวย

1 ดูท่ี ขอกําหนดคอมพิวเตอร uu หนา 86
2 (Windows®) หากคุณตองการจัดการเคร่ืองพิมพข้ันสูง ใหใชเวอรชั่นโปรแกรมอรรถประโยชน Brother BRAdmin Professional 

ลาสุดท่ีดาวนโหลดไดจาก http://support.brother.com
(แม็คอินทอช) Brother BRAdmin Light ลาสุดดาวนโหลดไดจาก http://support.brother.com

ความปลอดภัยเครือขาย
แบบไรสาย

SSID (32 ตัวอกัษร), WEP 64/128 บิต, WPA-PSK (TKIP/AES), 
WPA2-PSK (AES)

โปรแกรมอรรถประโยชน
สนับสนนุการต้ังคาแบบ
ไรสาย

AOSS™ ใช

WPS ใช

http://support.brother.com
http://support.brother.com
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ขอกําหนดคอมพวิเตอร D

ระบบปฏิบัติการและฟงกชั่นซอฟตแวรท่ีสนับสนุน

ระบบคอมพิวเตอรและ
เวอรชั่นระบบปฏิบัติการ

อินเตอรเฟส PC
หนวย

ประมวลผล

พ้ืนท่ีฮารดดิสกท่ีจะติดตั้ง

USB 2 สัญญาณไรสาย 
802.11b/g/n 3

สําหรับ
ไดรเวอร

สําหรับ
แอพพลิเคชั่น 
(รวมไดรเวอร)

ระบบ
ปฏิบัติการ 
Windows®

Windows® XP 
Home 1

Windows® XP 
Professional 1

การพิมพ

การสแกน

หนวย
ประมวลผล 
32 บิต (x86) 
หรือ 64 บิต 
(x64)

150 MB 1 GB

Windows Vista® 1 500 MB 1.3 GB

Windows® 7 1

Windows® 8 1

Windows® 8.1 1

650 MB

Windows Server® 
2003 3

Windows Server® 
2003 R2 3

Windows Server® 
2008 3

N/A การพิมพ 50 MB N/A

Windows Server® 
2008 R2 3

Windows Server® 
2012 3

Windows Server® 
2012 R2 3

หนวย
ประมวลผล 
64 บิต (x64)

ระบบ
ปฏิบัติการ
แม็คอินทอช

OS X v10.7.5

OS X v10.8.x

OS X v10.9.x

การพิมพ

การสแกน
Intel® 
Processor

80 MB 550 MB

เง่ือนไข:
1 สําหรับ WIA, ความละเอียด 1200 x 1200 การใช

โปรแกรมอรรถประโยชนของสแกนเนอรของ 
Brother จะชวยใหใชความละเอียดไดสูงสุด 
19200  19200 dpi

2 ไมสนับสนุนพอรต USB ของผูผลิตอื่น
3 DCP-T500W และ DCP-T700W เทาน้ัน

สําหรับการปรับปรุงไดรเวอรลาสุด เขาไปที่ 
http://support.brother.com

เคร่ืองหมายการคา ยี่หอและชื่อผลิตภัณฑทั้งหมดเปนทรัพยสิน
ของบริษัทที่เกี่ยวของ

http://support.brother.com
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D

ขอกําหนดวัสดุการพิมพ D

อายุการใชงานของ
ขวดหมึก

ครั้งแรกท่ีคุณเติมหมึกลงในตลับหมึก เครื่องจะใชหมึกจํานวนหน่ึงเพื่อเติม
ทอสงนํ้าหมึกเพื่อใหงานพิมพมีคณุภาพสูง ข้ันตอนน้ีจะเกิดข้ึนเพียงหน่ึงครั้ง 
หลงัจากเสรจ็ส้ินกระบวนการ ขวดหมึกท่ีมาพรอมก ับเครื่องจะมีหมึกต่ํากวา
ขวดหมึกมาตรฐาน (90 %) สําหรับขวดหมึกตอไปน้ี คณุสามารถพิมพ
จํานวนหนาไดตามท่ีกําหนด

การเปลี่ยนวัสดุการพิมพ <ขวดหมึกสีดํา> BT6000BK 
<ขวดหมึกสีเหลือง> BT5000Y 
<ขวดหมึกสีฟา> BT5000C 
<ขวดหมึกสีชมพู> BT5000M

ดํา - ประมาณ 6,000 หนา 1

เหลือง, ฟาและชมพู - ประมาณ 5,000 หนา 1

1 จํานวนหนาท่ีอางถึงเปนการประเมินคาในชวงซ ึ่งอางอิงจากวิธีการเดิมของ Brother 
โดยใชรูปแบบการทดสอบ ISO/IEC 24712
จํานวนหนาท่ีอางถึงไมไดเปนไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 24711
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