
คูม่อือา้งองิการใชง้าน
คําอธบิายโดยสรปุสําหรับการใชง้านเครือ่งเป็นประจํา

HL-L5000D
HL-L5100DN
HL-L5200DW
HL-L6200DW 
        

บราเดอรแ์นะนําใหค้ณุเกบ็คูม่อืนีไ้วใ้กลก้บัเครือ่งบราเดอรเ์พือ่สะดวกตอ่การนํามาอา้งองิ

คูม่อืผูใ้ชแ้บบออนไลน์
คูม่อือา้งองิการใชง้านเลม่นีป้ระกอบดว้ยคําแนะนําการใช ้
งานและขอ้มลูพืน้ฐานของเครือ่งบราเดอรข์องคณุ
สําหรับคําแนะนําการใชง้านและขอ้มลูขัน้สงู โปรดดคููม่อื
ผูใ้ชแ้บบออนไลน ์solutions.brother.com/manuals

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


คูม่อืผูใ้ช ้และทีท่ ีค่ณุสามารถพบมนัได้
คูม่อือะไร? มอีะไรในน ัน้? มนัอยูท่ ีไ่หน?

คูม่อืเกีย่วกบัความปลอดภยั
ของผลติภณัฑ์

อา่นคูม่อืนีก้อ่น โปรดอา่นคําแนะนําดา้นความ
ปลอดภยักอ่นตัง้คา่เครือ่งของคณุ ดคููม่อืนีสํ้าหรับ
ขอ้มลูเครือ่งหมายการคา้และขอ้จํากดัทางกฎหมาย

ฉบบัพมิพ ์/ ในกลอ่ง

คูม่อืการตดิตัง้เครือ่งอยา่ง
งา่ย

ดคํูาแนะนําสําหรับการตัง้คา่เครือ่งของคณุ และตดิ
ตัง้ไดรเวอรแ์ละซอฟตแ์วรสํ์าหรับระบบปฏบิตักิาร
และชนดิการเชือ่มตอ่ทีค่ณุใชง้านอยู่

ฉบบัพมิพ ์/ ในกลอ่ง

คูม่อือา้งองิการใชง้าน เรยีนรูก้ารดําเนนิการขัน้พืน้ฐานและการบํารงุรักษา
เครือ่งเบือ้งตน้ ดเูคล็ดลบัการแกไ้ขปัญหา

ฉบบัพมิพ ์/ ในกลอ่ง

คูม่อืผูใ้ชแ้บบออนไลน์ คูม่อืนีป้ระกอบดว้ยเนือ้หาเพิม่เตมิสําหรับคูม่อื
อา้งองิการใชง้าน
นอกจากขอ้มลูเกีย่วกบัการดําเนนิการการพมิพ ์ยงั
รวมขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชนซ์ึง่เกีย่วกบัการใชง้าน
เครือ่งในเครอืขา่ยเอาไวด้ว้ย

ไฟล ์HTML และ
PDF / Brother
Solutions Center 1

AirPrint Guide (คูม่อืการใช ้
งาน　AirPrint)

คูม่อืนีใ้หข้อ้มลูสําหรับการใชง้าน AirPrint เพือ่การ
พมิพจ์าก OS X v10.8.5 หรอืรุน่ใหมก่วา่ และจาก
iPhone, iPod touch, iPad หรอือปุกรณ ์iOS อืน่ๆ
ของคณุไปยงัเครือ่งพมิพข์องบราเดอรโ์ดยไมต่อ้ง
ตดิตัง้ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ์

ไฟล ์PDF / Brother
Solutions Center 1

Google Cloud Print Guide
(คําแนะนําการใชง้าน
Google Cloud Print)

คูม่อืนีใ้หข้อ้มลูวธิกีารใชบ้รกิาร Google Cloud
Print™ สําหรับการพมิพผ์า่นอนิเทอรเ์น็ต

ไฟล ์PDF / Brother
Solutions Center 1

Mobile Print/Scan Guide
for Brother iPrint&Scan
(คําแนะนําการใชง้านการ
พมิพ/์การสแกนผา่นมอืถอื
สําหรับ Brother
iPrint&Scan)

คูม่อืนีใ้หข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชนเ์กีย่วกบัการพมิพ์
จากอปุกรณเ์คลือ่นทีข่องคณุขณะทีกํ่าลงัเชือ่มตอ่
เครอืขา่ย Wi-Fi®

ไฟล ์PDF / Brother
Solutions Center 1

1 เยีย่มชม solutions.brother.com/manuals
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คูม่อืผูใ้ชแ้บบออนไลน ์ชว่ยใหค้ณุใชง้านเครือ่งอยา่ง
คุม้คา่ทีส่ดุ
เราหวงัวา่คณุจะพบวา่คูม่อืนีม้ปีระโยชน ์เพือ่เรยีนรูเ้กีย่วกบัคณุลกัษณะของเครือ่งของคณุ โปรดดคููม่อืผูใ้ช ้
แบบออนไลนข์องเรา ซึง่นําเสนอ:

ตวัชว่ยคน้หาอยา่งรวดเร็ว!
กลอ่งคน้หา

ดชันชีว่ยคน้หาแบบแยกหวัขอ้

ครอบคลมุ!
ทกุหวัขอ้ในคูม่อืเดยีว

โครงหนา้แบบงา่ย!
ใหคํ้าแนะนําทลีะขัน้ตอน

สรปุคณุลกัษณะทีด่า้นบนของหนา้

1

2

3

4

1. กลอ่งคน้หา
2. ตวัชว่ยคน้หา
3. สรปุขอ้มลู
4. คําแนะนําแบบเป็นลําดบั
เพือ่ดคููม่อืผูใ้ชอ้อนไลน์
เพือ่ดคููม่อืผูใ้ชแ้บบออนไลน ์และคูม่อือืน่ๆ เยีย่มชม solutions.brother.com/manuals

(Windows®)
และคณุยงัสามารถเขา้ถงึคูม่อืของเครือ่งของคณุไดโ้ดยใช ้Brother Utilities เครือ่งมอื Brother Utilities รวม
อยูใ่นการตดิตัง้มาตรฐาน คณุสามารถพบทางลดับนเดสกท็์อปของคณุ หรอืจากเมนู Windows®เร ิม่
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ถา้มคีาํถามหรอืปญัหา โปรดดคูาํถามทีพ่บบอ่ย วธิแีก้
ปญัหา และวดิโีอออนไลนข์องเรา
ไปทีห่นา้คําถามทีพ่บบอ่ยและการแกไ้ขปัญหาใน Brother Solutions Center ที่
support.brother.com
• พรอ้มดว้ยวธิกีารตา่งๆ ในการคน้หา!
• แสดงคาํถามทีเ่ก ีย่วขอ้งสาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ
• ไดร้บัการปรบัปรงุเป็นประจาํตามผลตอบรบัของลกูคา้

เนือ่งจาก Brother Solutions Center มกีารปรับปรงุเป็นประจํา หนา้จอนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้
ใหท้ราบ

3
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ภาพรวมของแผงควบคมุ
แผงควบคมุอาจแตกตา่งกนัไป ทัง้นีข้ ึน้กบัรุน่ผลติภณัฑข์องคณุ

8
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1. หนา้จอแสดงผลแบบ LCD (ผลกึเหลว)
แสดงขอ้ความเพือ่ชว่ยใหค้ณุตัง้คา่และใชง้านเครือ่งพมิพ์
รุน่เครอืขา่ยแบบไรส้าย
ตวับง่ชีร้ะดบัแบบสีร่ะดบั แสดงความแรงของสญัญาณไรส้ายหากคณุใชก้ารเชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้าย

    

0 Max

    

2. ไฟ LED Data (ขอ้มลู)
ไฟ LED Data (ขอ้มลู) กระพรบิโดยขึน้กบัสถานะของเครือ่งของคณุ
เมือ่ไฟ LED Data (ขอ้มลู) สวา่ง มขีอ้มลูในหน่วยความจําของเครือ่ง เมือ่ไฟ LED Data (ขอ้มลู) กระ
พรบิ เครือ่งกําลงัรับหรอืประมวลผลขอ้มลู

3. ไฟ LED Error (ขอ้ผดิพลาด)
ไฟ LED Error (ขอ้ผดิพลาด) กระพรบิเมือ่หนา้จอแสดงผลแบบ LCD แสดงขอ้ผดิพลาดหรอืขอ้ความ
สถานะทีสํ่าคญั

1 ขอ้มลูท ัว่ไป
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4. ปุ่ มเมนู

OK
กดเพือ่จัดเก็บการตัง้คา่เครือ่งของคณุ หลงัจากทีค่ณุเปลีย่นการตัง้คา่ เครือ่งพมิพจ์ะกลบัสูร่ะดบัเมนู
กอ่นหนา้นี้

Back (กลบั)
• กดเพือ่ยอ้นกลบัหนึง่ระดบัเมนู
• กดเพือ่เลอืกตวัเลขกอ่นหนา้นีข้ณะทีป้่อนตวัเลข

a หรอื b (+ หรอื -)
• กดเพือ่เลือ่นดเูมนูและตวัเลอืก
• กดเพือ่ใสต่วัเลขหรอืเพือ่เพิม่หรอืลดตวัเลข กดคา้งไวท้ี ่a หรอื b เพือ่เลือ่นเร็วขึน้ เมือ่คณุเห็น
ตวัเลขทีค่ณุตอ้งการ กด OK

5. Secure (ป้องกนั)
กดเพือ่พมิพง์านทีจั่ดเกบ็อยูใ่นหน่วยความจํา เมือ่คณุป้อนรหสัผา่นสีห่ลกัของคณุ

6. Go (ไป)
• กดเพือ่ลา้งขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดบางอยา่ง เพือ่ลา้งขอ้ผดิพลาดอืน่ๆ ทัง้หมด ทําตามคําแนะนํา
บนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD

• กดเพือ่พมิพข์อ้มลูทีเ่หลอือยูใ่นหน่วยความจําของเครือ่งพมิพ์
• กดเพือ่เลอืกตวัเลอืกการแสดงผล หลงัจากทีค่ณุเปลีย่นแปลงการตัง้คา่แลว้ เครือ่งจะกลบัสูโ่หมด
การเตรยีมพรอ้ม

7. Cancel (ยกเลกิ)
• กดเพือ่ยกเลกิการตัง้คา่ปัจจบุนั
• กดเพือ่ยกเลกิงานพมิพท์ีต่ัง้โปรแกรมไว ้และลา้งงานพมิพนั์น้จากหน่วยความจําของเครือ่ง เพือ่ยกเลกิ
งานพมิพห์ลายงาน ใหก้ดคา้งที ่Cancel (ยกเลกิ) จนกระทัง่หนา้จอแสดงผลแบบ LCD แสดง
[Cancel All Jobs (ยกเลกิงานทัง้หมด)]

8.  เปิด/ปิดเครือ่ง

• เปิดเครือ่งโดยกดปุ่ ม 

• ปิดเครือ่งโดยกดคา้งทีปุ่่ ม  หนา้จอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง [Shutting Down (ปิด
เครือ่ง)] เป็นเวลาไมก่ีว่นิาทกีอ่นทีจ่ะดบัลง

9. ปุ่ ม WiFi, เครอืขา่ย หรอืรายงาน
• รุน่ทีไ่มเ่ชือ่มตอ่เครอืขา่ย:

Report (รายงาน)
กดปุ่ ม Report (รายงาน) เพือ่พมิพห์นา้การตัง้คา่เครือ่งพมิพ์

• รุน่เครอืขา่ยแบบใชส้าย:
Network (เครอืขา่ย)
กดปุ่ ม Network (เครอืขา่ย) เพือ่ตัง้คา่เครอืขา่ยแบบใชส้าย

1
ขอ้มลูท

ัว่ไป
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• รุน่เครอืขา่ยแบบไรส้าย:
WiFi
เรยีกตวัตดิตัง้แบบไรส้ายในคอมพวิเตอรข์องคณุและกดปุ่ ม WiFi ทําตามคําแนะนําบนหนา้จอเพือ่ตัง้
คา่การเชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้ายระหวา่งเครือ่งของคณุและเครอืขา่ยของคณุ
เมือ่ไฟสถานะ WiFi ตดิขึน้ เครือ่งของบราเดอรไ์ดเ้ชือ่มตอ่เขา้กบัจดุการเขา้ถงึแลว้ เมือ่ไฟสถานะ
WiFi กระพรบิ แสดงวา่การเชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้ายขดัขอ้ง หรอืเครือ่งของคณุอยูร่ะหวา่ง
กระบวนการเชือ่มตอ่กบัจดุการเขา้ถงึไรส้าย
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เขา้ถงึโปรแกรม
อรรถประโยชนข์องบราเด
อร ์(Windows®)
Brother Utilitiesเป็นตวัเรยีกแอพพลเิคชัน่ทีช่ว่ย
อํานวยความสะดวกในการเขา้ถงึแอพพลเิคชัน่ของ
Brother ทัง้หมดทีต่ดิตัง้ในคอมพวิเตอรข์องคณุ

1 ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้

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

คลกิ  (Start (เร ิม่)) > โปรแกรม
ท ัง้หมด > Brother > Brother
Utilities

• (Windows® 8 และ Windows Server®
2012)

สมัผัสหรอืคลกิ  (Brother
Utilities) ทีห่นา้จอ เร ิม่ หรอืทีเ่ด
สกท็์อป

• (Windows® 8.1 และ Windows
Server® 2012 R2)
เลือ่นเมาสข์องคณุไปทีม่มุลา่งซา้ยของ
หนา้จอ เร ิม่ และคลกิ  (ถา้คณุใช ้
อปุกรณท์ีม่รีะบบสมัผัส ปัดขึน้จากดา้น
ลา่งของหนา้จอ เร ิม่ เพือ่แสดงหนา้จอ
แอพ)
เมือ่หนา้จอ แอพ ปรากฏขึน้ สมัผัสหรอื
คลกิ  (Brother Utilities)

2 เลอืกเครือ่งของคณุ (โดย XXXX เป็นชือ่รุน่
ของคณุ)

3 เลอืกการดําเนนิการทีค่ณุตอ้งการ

1
ขอ้มลูท

ัว่ไป
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บรรจกุระดาษในถาดใส่
กระดาษ
ใชถ้าดใสก่ระดาษเมือ่พมิพบ์นสือ่การพมิพด์งัตอ่ไป
นี:้

กระดาษธรรมดา
กระดาษบาง
กระดาษรไีซเคลิ
กระดาษหวัจดหมาย
กระดาษสี

กระดาษหนา 1

• ปรับแครป่รับกระดาษ
• คลีก่ระดาษ

ขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: บรรจุ
กระดาษและพิมพ์โดยใช้ถาดบรรจุกระดาษ

บรรจกุระดาษในถาด
อเนกประสงค ์(ถาด MP)
ใชถ้าดอเนกประสงคเ์มือ่พมิพบ์นสือ่การพมิพด์งัตอ่
ไปนี:้

กระดาษธรรมดา
กระดาษบาง
กระดาษรไีซเคลิ
กระดาษปอนด์
กระดาษหวัจดหมาย
กระดาษสี

กระดาษหนา 2

ฉลาก 2

ซองจดหมาย 2
• ปรับแครป่รับกระดาษ
• คลีก่ระดาษ

ขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: บรรจุ
กระดาษและพิมพ์โดยใช้ถาดเอนกประสงค์ (ถาด MP)

2 บรรจกุระดาษ

1 เปิดฝาหลงั (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา้) กอ่นทีจ่ะพมิพ ์เพือ่ใหก้ระดาษทีพ่มิพอ์อกไปยงัถาดรองรับเอกสารออกแบบ
หงายหนา้

2 เปิดฝาหลงั (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา้) กอ่นทีจ่ะพมิพ ์เพือ่ใหก้ระดาษทีพ่มิพอ์อกไปยงัถาดรองรับเอกสารออกแบบ
หงายหนา้
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พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ
พมิพเ์อกสาร (แม็คอนิทอช)

สําหรับคําแนะนําในการพมิพ ์uu คู่มือผู้ใช้แบบ
ออนไลน์: พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ (แมค็อินทอช)

พมิพเ์อกสาร (Windows®)

1 เลอืกคําสัง่การพมิพใ์นแอพพลเิคชนัของคณุ

2 เลอืก Brother XXX-XXXX (โดย XXXX
เป็นชือ่รุน่ของคณุ)

3 คลกิ พมิพ์

4 เสร็จสิน้การดําเนนิการพมิพข์องคณุ

ขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์:

พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ (Windows®)

พมิพม์ากกวา่หนึง่หนา้ลงบน
กระดาษแผน่เดยีว (N ใน 1)
(Windows®)

1 เลอืกคําสัง่การพมิพใ์นแอพพลเิคชนัของคณุ

2 เลอืก Brother XXX-XXXX (XXXX คอืชือ่
รุน่ของคณุ) และจากนัน้คลกิปุ่ มคณุสมบตัิ
หรอืการตัง้คา่การพมิพ์
หนา้ตา่งไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพจ์ะปรากฏขึน้

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

4 คลกิ ตกลง

5 เสร็จสิน้การดําเนนิการพมิพข์องคณุ

3 พมิพ์
3

พ
มิพ
์
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ใชส้ว่นนีเ้พือ่แกไ้ขปัญหาทีค่ณุอาจประสบเมือ่ใชง้านเครือ่งพมิพบ์ราเดอร์

ระบปุญัหา
แมจ้ะดเูหมอืนมปัีญหากบัเครือ่งของคณุ คณุก็สามารถแกไ้ขปัญหาสว่นใหญไ่ดด้ว้ยตวัของคณุเอง
ขัน้ตอนแรก ใหต้รวจสอบดงันี้
• สายไฟของเครือ่งเชือ่มตอ่อยา่งถกูตอ้ง และเปิดเครือ่งอยู่
• ชิน้สว่นป้องกนัสสีม้ของเครือ่งถกูถอดออกทัง้หมด
• (สําหรับรุน่เครอืขา่ย) จดุการเขา้ถงึ (สําหรับการเชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้าย) เราเตอร ์หรอืฮบัเปิดอยู่
และตวับอกสถานะการเชือ่มตอ่กะพรบิอยู่

• ใสก่ระดาษอยา่งถกูตอ้งในถาดใสก่ระดาษแลว้
• สายอนิเตอรเ์ฟสเชือ่มตอ่เครือ่งกบัคอมพวิเตอรอ์ยา่งแน่นหนา
• ตรวจสอบหนา้จอแสดงผลแบบ LCD หรอืสถานะของเครือ่งใน Brother Status Monitor ที่
คอมพวิเตอรข์องคณุ

คน้หาขอ้ผดิพลาด คน้หาวธิกีารแกไ้ข
การใช ้Status Monitor

• คลกิสองครัง้ทีไ่อคอน  ในถาดงาน

• (Windows®) ถา้คณุทําเครือ่งหมายเลอืกชอ่งใส่
เครือ่งหมาย โหลด Status Monitor เมือ่เร ิม่ตน้
ไว ้Status Monitor จะถกูเรยีกใชง้านโดยอตัโนมตัิ
ทกุครัง้ทีค่ณุเริม่ตน้ใชง้านคอมพวิเตอรข์องคณุ

• ไอคอนสเีขยีวแสดงสภาวะสแตนบายปกติ

• ไอคอนสเีหลอืงแสดงคําเตอืน

• ไอคอนสแีดงแสดงวา่เกดิขอ้ผดิพลาด

• ไอคอนสเีทาแสดงวา่เครือ่งออฟไลน์

• คลกิทีปุ่่ ม วธิกีารแกไ้ข เพือ่เขา้ถงึเว็บไซตก์าร
แกไ้ขปัญหาของบราเดอร์

A การแกไ้ขปญัหา
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คน้หาขอ้ผดิพลาด คน้หาวธิกีารแกไ้ข
การใชห้นา้จอแสดงผลแบบ LCD 1. ปฏบิตัติามขอ้ความบนหนา้จอแสดงผลแบบ

LCD
2. ดคํูาแนะนําในตารางตอ่ไปนี้
3. ถา้คณุไมส่ามารถแกไ้ขขอ้ผดิพลาดได ้uu

คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: ข้อความแสดงความผิด
พลาดและข้อความแจ้งการบาํรุงรักษา หรอื ด:ู
คําถามทีพ่บบอ่ยและการแกไ้ขปัญหาจาก
Brother Solutions Center ที่
support.brother.com

ขอ้ความแสดงความผดิพลาดและขอ้ความแจง้การ
บาํรงุรกัษา
ขอ้ผดิพลาดทีพ่บบอ่ยและขอ้ความแจง้การบํารงุรักษาแสดงไวใ้นตารางตอ่ไปนี้

ขอ้ความแสดงความผดิ
พลาด

สาเหตุ การดาํเนนิการ

Cartridge Error
(ตลบัผงหมกึผดิพลาด)

ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ตดิตัง้
ไมถ่กูตอ้ง

ถอดชดุประกอบตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์
และชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) นําตลบัผง
หมกึ (โทนเนอร)์ ออก จากนัน้ใสต่ลบัผง
หมกึ (โทนเนอร)์ กลบัเขา้ในชดุแมแ่บบ
สรา้งภาพ (ดรัม) อกีครัง้ ตดิตัง้ชดุประกอบ
ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ และชดุแมแ่บบ
สรา้งภาพ (ดรัม) ในเครือ่งพมิพใ์หมอ่กีครัง้
ถา้หากยงัคงมปัีญหา ใหต้ดิตอ่ บรกิาร
ลกูคา้สมัพันธข์องบราเดอรห์รอืตวัแทน
จําหน่ายผลติภณัฑบ์ราเดอรใ์นทอ้งทีข่อง
คณุ

A
การแกไ้ขปญั

หา
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ขอ้ความแสดงความผดิ
พลาด

สาเหตุ การดาํเนนิการ

Drum ! (แมแ่บบสรา้ง
ภาพ!)

ตอ้งทําความสะอาดสาย
โคโรนาในชดุแมแ่บบสรา้งภาพ
(ดรัม)

ทําความสะอาดสายโคโรนาทีช่ดุแมแ่บบ
สรา้งภาพ (ดรัม)

uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: ทาํความสะอาด
สายโคโรนา
ถา้หากยงัคงมปัีญหา ใหเ้ปลีย่นชดุแมแ่บบ
สรา้งภาพ (ดรัม) เป็นชดุใหม่

ชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)
หรอืชดุประกอบตลบัผงหมกึ
(โทนเนอร)์ และชดุแมแ่บบ
สรา้งภาพ (ดรัม) ถกูตดิตัง้ไม่
ถกูตอ้ง

ถอดชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) และถอด
ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ออกจากชดุแม่
แบบสรา้งภาพ (ดรัม) และตดิตัง้ตลบัผง
หมกึ (โทนเนอร)์ กลบัเขา้ไปในชดุแมแ่บบ
สรา้งภาพ (ดรัม) ตดิตัง้ชดุแมแ่บบสรา้ง
ภาพ (ดรัม) กลบัเขา้สูเ่ครือ่งพมิพ์

Drum End Soon (ชดุแม่
แบบสรา้งภาพ (ดรัม) ใกล ้
หมด)

ชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)
ใกลห้มดอายกุารใชง้าน

สัง่ซือ้ชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ชดุใหม่
กอ่นทีห่นา้จอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง
Replace Drum (เปลีย่นแมแ่บบสรา้ง
ภาพ (ดรัม))

Jam 2-sided (กระดาษ
ตดิ 2 ดา้น )

กระดาษตดิในถาดใสก่ระดาษ
2 ดา้น หรอืในฝาหลงั

ถอดถาดใสก่ระดาษ 2 ดา้นออก และเปิด
ฝาหลงัเพือ่ดงึกระดาษทีต่ดิออก

Jam Inside (กระดาษตดิ
ดา้นใน)

กระดาษตดิดา้นในเครือ่งพมิพ์ เปิดฝาหนา้ ถอดชดุประกอบตลบัผงหมกึ
(โทนเนอร)์ และชดุแมแ่บบสรา้งภาพ
(ดรัม) จากนัน้ดงึกระดาษทีต่ดิออกทัง้หมด
ปิดฝาครอบดา้นหนา้

Jam MP Tray (ถาด MP
ตดิ)

กระดาษตดิในถาด
อเนกประสงค์

กําจัดกระดาษทีต่ดิทัง้หมดทีอ่ยูใ่นถาด
อเนกประสงคแ์ละรอบขา้ง กด Go (ไป)

Jam Rear (กระดาษตดิ
ดา้นหลงั)

กระดาษตดิทีด่า้นหลงัของ
เครือ่งพมิพ์

เปิดฝาครอบตวัทําความรอ้นและกําจัด
กระดาษทีต่ดิทัง้หมด ปิดฝาครอบตวั
ทําความรอ้น

Jam Tray 1 (ถาด
กระดาษตดิ)
Jam Tray 2 (ถาด
กระดาษ 2 ตดิ)
Jam Tray 3 (ถาด
กระดาษ 3 ตดิ)
Jam Tray 4 (ถาด
กระดาษ 4 ตดิ)

กระดาษตดิในถาดใสก่ระดาษที่
ระบไุว ้

ดงึถาดใสก่ระดาษทีร่ะบบุนหนา้จอแสดง
ผลแบบ LCD และนํากระดาษทีต่ดิออก
ทัง้หมด
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ขอ้ความแสดงความผดิ
พลาด

สาเหตุ การดาํเนนิการ

No Drum Unit (ไมม่ชีดุ
แมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม))

ชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ไม่
ไดรั้บการตดิตัง้อยา่งถกูตอ้ง

ตดิตัง้ชดุประกอบตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์
และชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ใหมอ่กี
ครัง้

No Paper (ไมม่กีระดาษ) เครือ่งพมิพก์ระดาษหมด หรอื
ไมไ่ดใ้สก่ระดาษอยา่งถกูตอ้ง
ในถาดใสก่ระดาษ

• เตมิกระดาษในถาดใสก่ระดาษ ตรวจ
สอบวา่แครป่รับกระดาษตัง้คา่ขนาด
กระดาษถกูตอ้ง

• ถา้หากกระดาษอยูใ่นถาด ใหนํ้าออก
แลว้ใสใ่หม ่ตรวจสอบวา่แครป่รับ
กระดาษตัง้คา่ขนาดกระดาษถกูตอ้ง

• หา้มใสก่ระดาษในถาดมากเกนิไป

No Paper Fed T2
(ไมม่กีารป้อนกระดาษ
ถาด2)
No Paper Fed T3
(ไมม่กีารป้อนกระดาษ
ถาด3)
No Paper Fed T4
(ไมม่กีารป้อนกระดาษ
ถาด4)

เครือ่งไมส่ามารถป้อนกระดาษ
จากถาดใสก่ระดาษทีร่ะบไุด ้

ดงึถาดใสก่ระดาษทีร่ะบบุนหนา้จอแสดง
ผลแบบ LCD และนํากระดาษทีต่ดิออก
ทัง้หมด

No Paper MP (ไมม่ี
กระดาษในถาด
อเนกประสงค)์

ถาดอเนกประสงคก์ระดาษหมด
หรอืไมไ่ดใ้สก่ระดาษอยา่งถกู
ตอ้งในถาดอเนกประสงค์

ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้
• เตมิกระดาษในถาดอเนกประสงค ์ตรวจ
สอบวา่แครป่รับกระดาษตัง้คา่ขนาด
กระดาษถกูตอ้ง

• ถา้หากกระดาษอยูใ่นถาด ใหนํ้าออก
แลว้ใสใ่หม ่ตรวจสอบวา่แครป่รับ
กระดาษตัง้คา่ขนาดกระดาษถกูตอ้ง

No Paper T1 (ไมม่ี
กระดาษในถาด1)
No Paper T2 (ไมม่ี
กระดาษในถาด2)
No Paper T3 (ไมม่ี
กระดาษในถาด3)
No Paper T4 (ไมม่ี
กระดาษในถาด4)

เครือ่งไมส่ามารถป้อนกระดาษ
จากถาดใสก่ระดาษทีร่ะบไุด ้

ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้
• เตมิกระดาษในถาดใสก่ระดาษทีร่ะบใุน
หนา้จอแสดงผลแบบ LCD ตรวจสอบวา่
แครป่รับกระดาษตัง้คา่ขนาดกระดาษ
ถกูตอ้ง

• ถา้หากกระดาษอยูใ่นถาด ใหนํ้าออก
แลว้ใสใ่หม ่ตรวจสอบวา่แครป่รับ
กระดาษตัง้คา่ขนาดกระดาษถกูตอ้ง

• หา้มใสก่ระดาษในถาดมากเกนิไป

A
การแกไ้ขปญั

หา
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ขอ้ความแสดงความผดิ
พลาด

สาเหตุ การดาํเนนิการ

No Toner (ไมม่ผีงหมกึ
(โทนเนอร)์)

ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ หรอื
ชดุประกอบตลบัผงหมกึ
(โทนเนอร)์ และแมแ่บบสรา้ง
ภาพ (ดรัม) ไดรั้บการตดิตัง้ไม่
ถกูตอ้ง

ถอดชดุประกอบตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์
และชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ถอดตลบั
ผงหมกึ (โทนเนอร)์ ออกจากชดุแมแ่บบ
สรา้งภาพ (ดรัม) และตดิตัง้ตลบัผงหมกึ
(โทนเนอร)์ กลบัเขา้ภายในชดุแมแ่บบ
สรา้งภาพ (ดรัม) ตดิตัง้ชดุประกอบตลบัผง
หมกึ (โทนเนอร)์ และชดุแมแ่บบสรา้งภาพ
(ดรัม) กลบัเขา้ในเครือ่งพมิพใ์หมอ่กีครัง้
ถา้หากยงัคงมปัีญหา ใหเ้ปลีย่นตลบัผง
หมกึ (โทนเนอร)์ เป็นชดุใหม่

Replace Drum (เปลีย่น
ชดุแมแ่บบสรา้งภาพ
(ดรัม))

ถงึเวลาเปลีย่นชดุแมแ่บบสรา้ง
ภาพ (ดรัม)

เปลีย่นชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ใหม่

ตวันับจํานวนชดุแมแ่บบสรา้ง
ภาพ (ดรัม) ไมถ่กูตัง้คา่ใหม่
เมือ่ตดิตัง้ชดุแมแ่บบสรา้งภาพ
(ดรัม) ใหม่

ตัง้คา่ใหมสํ่าหรับตวันับจํานวนชดุแมแ่บบ
สรา้งภาพ (ดรัม)
ดคํูาแนะนําทีใ่หม้ากบัชดุแมแ่บบสรา้งภาพ
(ดรัม) ชดุใหม่

Replace Toner (เปลีย่น
ผงหมกึ (โทนเนอร)์)

ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ หมด
อายกุารใชง้าน เครือ่งพมิพจ์ะ
หยดุการพมิพท์ัง้หมด

เปลีย่นตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ใหม่

Toner Low (ผงหมกึ
(โทนเนอร)์ ใกลห้มด)

หากหนา้จอแสดงผลแบบ LCD
แสดงขอ้ความนี ้คณุยงัสามารถ
สัง่พมิพไ์ด ้ตลบัผงหมกึ
(โทนเนอร)์ ใกลห้มดอายกุาร
ใชง้าน

สัง่ซือ้ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ทนัทเีพือ่
ใหค้ณุเตรยีมพรอ้มไวล้ว่งหนา้เมือ่หนา้
จอแสดงผลแบบ LCD แสดงขอ้ความ
Replace Toner (เปลีย่นผงหมกึ
(โทนเนอร)์)
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กระดาษตดิ
ขอ้ความแสดงความผดิพลาดระบตํุาแหน่งทีก่ระดาษตดิในเครือ่งของคณุ

1

2

3

4

ขอ้ความแสดงความผดิพลาด:
1. กระดาษตดิดา้นหลงั
2. กระดาษตดิในถาดใสก่ระดาษ 2 ดา้น
3. กระดาษตดิในถาดใสก่ระดาษ
4. กระดาษตดิดา้นใน

การแกป้ญัหาสาํหรบัการเชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้าย
ถา้คณุไมส่ามารถเชือ่มตอ่เครือ่งบราเดอรข์องคณุเขา้กบัเครอืขา่ยแบบไรส้าย ดขูอ้มลูตอ่ไปนี:้

• คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: พิมพ์รายงาน WLAN
• คู่มือการติดตั้งเคร่ืองอย่างง่าย: วิธีการทางเลือกในการกาํหนดค่าไร้สาย

A
การแกไ้ขปญั

หา
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วธิกีารป้อนขอ้ความในเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ
เมือ่ตัง้คา่บางอยา่ง เชน่ คยีเ์ครอืขา่ย คณุจะตอ้งป้อนตวัอกัษรทีเ่ครือ่ง:
• กดคา้งหรอืกดซํา้ทีปุ่่ ม a หรอื b เพือ่เลอืกตวัอกัษรจากรายการตอ่ไปนี:้

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

• กด OK เมือ่เครือ่งแสดงตวัอกัษรหรอืสญัลกัษณท์ีค่ณุตอ้งการ จากนัน้ใสต่วัอกัษรถดัไป
• กด Back (กลบั) เพือ่ลบตวัอกัษรทีใ่สผ่ดิ

พมิพโ์ดยใชอ้ปุกรณเ์คลือ่นทีข่องคณุ
Brother iPrint&Scan ใหค้ณุสามารถใชค้ณุลกัษณะของเครือ่งบราเดอรข์องคณุไดโ้ดยตรงจากอปุกรณ์
เคลือ่นทีข่องคณุโดยไมต่อ้งใชค้อมพวิเตอร ์ดาวนโ์หลด Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (คาํ
แนะนาํการใช้งานการพิมพ์/การสแกนผ่านมือถือสาํหรับ Brother iPrint&Scan) ไดท้ี:่ solutions.brother.com/
manuals

B ภาคผนวก
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วสัดกุารพมิพ์
เมือ่ถงึเวลาเปลีย่นวสัดกุารพมิพเ์ชน่ผงหมกึ (โทนเนอร)์ หรอืแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) จะมขีอ้ความแสดงขอ้
ผดิพลาดปรากฏบนแผงควบคมุของเครือ่งหรอืใน Status Monitor สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัวสัดกุาร
พมิพสํ์าหรับเครือ่งของคณุ เยีย่มชม http://www.brother.com/original/index.html หรอืตดิตอ่ตวัแทน
จําหน่ายของบราเดอรใ์นทอ้งทีข่องคณุ

ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ และชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) เป็นชิน้สว่นสองชิน้ทีแ่ยกกนั

รายการวสัดุ
การพมิพ์

ชือ่รุน่วสัดกุารพมิพ์ อายกุารใชง้านโดย
ประมาณ
(จาํนวนหนา้ที่
สามารถพมิพไ์ด)้

รุน่ทีส่ามารถใชไ้ด้

ตลบัผงหมกึ
(โทนเนอร)์

ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์
มาตรฐาน:
TN-3428

ประมาณ 3,000 หนา้
1 2

HL-L5000D/HL-L5100DN/
HL-L5200DW/HL-L6200DW

ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์
ความจสุงู:
TN-3448

ประมาณ 8,000 หนา้
1 2

HL-L5000D/HL-L5100DN/
HL-L5200DW/HL-L6200DW

ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์
ความจสุงูพเิศษ:
TN-3478

ประมาณ 12,000 หนา้
1 2

HL-L5000D/HL-L5100DN/
HL-L5200DW/HL-L6200DW

ชุดแมแ่บบ
สรา้งภาพ
(ดรมั)

DR-3455 ประมาณ 30,000
หนา้ / 50,000 หนา้ 3

HL-L5000D/HL-L5100DN/
HL-L5200DW/HL-L6200DW

1 จํานวนพมิพข์องตลบัผงหมกึโดยประมาณไดรั้บการประกาศไวต้ามมาตรฐาน ISO/IEC 19752
2 (หนา้ A4 หรอื Letter ดา้นเดยีว)
3 ประมาณ 30,000 หนา้สําหรับงานพมิพแ์บบ 1 หนา้ตอ่งาน 50,000 หนา้สําหรับงานพมิพแ์บบ 3 หนา้ตอ่งาน [หนา้ A4/letter แบบไม่

ซบัซอ้น] จํานวนหนา้อาจขึน้กบัปัจจัยหลายอยา่ง รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเฉพาะประเภทสือ่วสัดกุารพมิพแ์ละขนาดสือ่วสัดกุารพมิพ์

หากคณุใชง้าน Windows® คลกิสองครัง้ทีไ่อคอน Brother Creative Center  บนเดสกท็์อปของ
คณุเพือ่เขา้ถงึเว็บไซตฟ์ร ีทีไ่ดรั้บการออกแบบมาเพือ่เป็นทรัพยากรสําหรับชว่ยใหค้ณุสามารถสรา้งและ
พมิพส์ือ่แบบกําหนดเองสําหรับการใชง้านทางธรุกจิและสว่นตวั ดว้ยภาพ ขอ้ความ และความคดิสรา้งสรรค์
ผูใ้ช ้Macintosh สามารถเขา้ถงึ Brother CreativeCentre ไดท้างทีอ่ยูเ่ว็บตอ่ไปนี:้
http://www.brother.com/creativecenter

B
ภาคผนวก

17

http://www.brother.com/original/index.html
http://www.brother.com/creativecenter


เยีย่มชมเราไดท้ ี่
www.brother.com

เครือ่งพมิพน์ีไ้ดรั้บการรับรองการใชง้านในประเทศทีซ่ ือ้เทา่นัน้ บรษัิทสาขาในประเทศหรอืตวัแทน
จําหน่าย Brother จะใหก้ารสนับสนุนเฉพาะเครือ่งทีซ่ ือ้ภายในประเทศเทา่นัน้

D006PW001-00
THA

เวอรช์ัน่ 0

http://www.brother.com/
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