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 หนา้หลกั > กอ่นการใชง้านเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ

กอ่นการใชง้านเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ

• รุน่ทีส่ามารถใชไ้ด ้

• นยิามของบนัทกึ

• เครือ่งหมายการคา้

• หมายเหตทุีสํ่าคญั
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 หนา้หลกั > กอ่นการใชง้านเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ > รุน่ทีส่ามารถใชไ้ด ้

รุน่ทีส่ามารถใชไ้ด้
คูม่อืผูใ้ชน้ีใ้ชไ้ดก้บัเครือ่งรุน่ตอ่ไปนี:้
รุน่จอ LCD 1 บรรทดั:HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5200DW/HL-L6200DW
รุน่จอ LCD ระบบสมัผัส 1.8 นิว้:HL-L6400DW

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• กอ่นการใชง้านเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ 
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 หนา้หลกั > กอ่นการใชง้านเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ > นยิามของบนัทกึ

นยิามของบนัทกึ
เราใชส้ญัลกัษณแ์ละรปูแบบตอ่ไปนีใ้นคูม่อืผูใ้ชน้ี:้

 คาํเตอืน คําเตอืน แสดงถงึสถานการณท์ีอ่าจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายซึง่หากไมห่ลกีเลีย่งอาจสง่ผลใหไ้ดรั้บ
บาดเจ็บรา้ยแรง หรอือาจเป็นอนัตรายถงึขัน้เสยีชวีติได ้

 ขอ้ควรระวงั ขอ้ควรระวงั แสดงถงึสถานการณท์ีอ่าจเป็นอนัตรายกบัตวัคณุ หากไมห่ลกีเลีย่ง เนือ่งจาก
สถานการณด์งักลา่วอาจทําใหค้ณุไดรั้บบาดเจ็บเล็กนอ้ยถงึปานกลางได ้

ขอ้ควรจาํ ขอ้ควรจํา แสดงสถานการณท์ีอ่าจเกดิอนัตรายซึง่หากไมห่ลกีเลีย่งอาจสง่ผลใหท้รัพยส์นิเสยี
หาย หรอืสญูเสยีฟังกช์ัน่การใชง้านผลติภณัฑ์

หมายเหตุ หมายเหต ุระบถุงึสภาพแวดลอ้มในการทํางาน สภาพแวดลอ้มสําหรับการตดิตัง้ หรอืเงือ่นไข
พเิศษในการใชง้าน

ไอคอนคําแนะนําจะบอกขอ้มลูชว่ยเหลอืทีม่ปีระโยชน ์และขอ้มลูประกอบ

ไอคอนอนัตรายจากระบบไฟฟ้า แจง้เตอืนใหค้ณุระวงัอนัตรายจากไฟฟ้าชอ็ตทีอ่าจเกดิขึน้

ไอคอนอนัตรายจากไฟไหม ้แจง้เตอืนใหค้ณุระวงัอนัตรายจากไฟไหม ้

ไอคอนพืน้ผวิรอ้นเตอืนไมใ่หค้ณุสมัผัสชิน้สว่นของเครือ่งทีม่คีวามรอ้น

ไอคอนหา้มแสดงการกระทําทีค่ณุตอ้งไมป่ฏบิตั ิ

ตวัหนา แบบอกัษรตวัหนา แสดงปุ่ มบนแผงควบคมุเครือ่งหรอืบนหนา้จอคอมพวิเตอร์

ตัวเอียง แบบอกัษรตวัเอยีง เนน้ประเด็นสําคญัหรอืแนะนําใหค้ณุอา่นหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้ง

Courier New รปูแบบอกัษร Courier New แสดงถงึขอ้ความทีป่รากฏบนจอ LCD ของเครือ่ง

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• กอ่นการใชง้านเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ 
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 หนา้หลกั > กอ่นการใชง้านเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ > เครือ่งหมายการคา้

เครือ่งหมายการคา้
BROTHER เป็นเครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของบรษัิท Brother Industries, Ltd.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Internet Explorer, Active Directory, OneNote, Windows
phone และ OneDrive เป็นเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนหรอืเครือ่งหมายการคา้ของ Microsoft Corporation ในประเทศ
สหรัฐอเมรกิาและ/หรอืประเทศอืน่ๆ
Apple, Macintosh, Mac OS, Safari, iPad, iPhone, iPod touch และ OS X เป็นเครือ่งหมายการคา้ของ Apple Inc. ซึง่จด
ทะเบยีนในประเทศสหรัฐอเมรกิาและประเทศอืน่ๆ
AirPrint เป็นเครือ่งหมายการคา้ของ Apple Inc.
PostScript และ PostScript 3 เป็นเครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ Adobe Systems Incorporated
ในประเทศสหรัฐอเมรกิาและ/หรอืประเทศอืน่ๆ
Wi-Fi CERTIFIED, Wi-Fi, Wi-Fi Alliance, Wi-Fi Direct และ Wi-Fi Protected Access เป็นเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีน
ของ Wi-Fi Alliance®

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup และตราสญัลกัษณ ์Wi-Fi Protected Setup เป็นเครือ่งหมายการคา้ของ Wi-Fi
Alliance®

Android, Google Cloud Print, Google Drive, Google Chrome และ Google Play เป็นเครือ่งหมายการคา้ของ Google, Inc.
การใชง้านเครือ่งหมายการคา้เหลา่นีจ้ะตอ้งไดรั้บการอนุญาตจาก Google
Mopria เป็นเครือ่งหมายการคา้ของ Mopria Alliance, Inc.
Mozilla และ Firefox เป็นเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ Mozilla Foundation
UNIX เป็นเครือ่งหมายการคา้ของ The Open Group ในประเทศสหรัฐอเมรกิาและประเทศอืน่ๆ
Linux เป็นเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ Linus Torvalds ในประเทศสหรัฐอเมรกิาและประเทศอืน่ๆ
Intel เป็นเครือ่งหมายการคา้ของ Intel Corporation ในประเทศสหรัฐอเมรกิาและประเทศอืน่ๆ
แตล่ะบรษัิททีม่กีารกลา่วถงึชือ่ซอฟตแ์วรไ์วใ้นคูม่อืเลม่นีม้ขีอ้ตกลงการอนุญาตของซอฟตแ์วรท์ีเ่ฉพาะเจาะจงโปรแกรมทีม่ี
กรรมสทิธิข์องบรษัิทนัน้ๆ
ชือ่การคา้และชือ่ผลติภณัฑใ์ดๆ ของบรษิทัทีป่รากฏในผลติภณัฑข์องบราเดอร ์เอกสารทีเ่ก ีย่วขอ้ง และสือ่อ ืน่ๆ
ท ัง้หมดเป็นเครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของบรษิทัน ัน้ๆ

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• กอ่นการใชง้านเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ 
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 หนา้หลกั > กอ่นการใชง้านเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ > หมายเหตทุีสํ่าคญั

หมายเหตทุีส่าํคญั
• อยา่ใชผ้ลติภณัฑน์ีน้อกประเทศทีซ่ ือ้ผลติภณัฑ ์เนือ่งจากอาจเป็นการฝ่าฝืนขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการสือ่สารโทรคมนาคมแบบ

ไรส้าย และกําลงัไฟฟ้าของประเทศนัน้ๆ
• ผลติภณัฑบ์างรุน่มจํีาหน่ายในบางประเทศเทา่นัน้
• Windows® XP ในเอกสารนีห้มายถงึ Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64 Edition และ

Windows® XP Home Edition
• Windows Server® 2003 ในเอกสารนีห้มายถงึ Windows Server® 2003, Windows Server® 2003 x64 Edition,

Windows Server® 2003 R2 และ Windows Server® 2003 R2 x64 Edition
• Windows Server® 2008 ในเอกสารนีห้มายถงึ Windows Server® 2008 และ Windows Server® 2008 R2
• ในคูม่อืผูใ้ชน้ี ้จะใชข้อ้ความบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD ของรุน่ HL-L5100DN/HL-L5200DW เวน้แตม่กีารระบเุป็นอืน่
• ในคูม่อืผูใ้ชน้ี ้จะใชภ้าพประกอบของรุน่ HL-L6400DW เวน้แตม่กีารระบเุป็นอืน่
• หนา้จอในคูม่อืนีม้าจาก Windows® 7 และ OS X v10.9.x นอกจากจะมกีารระบไุวเ้ป็นอืน่ หนา้จอคอมพวิเตอรข์องคณุอาจ

แตกตา่งกนัออกไปโดยขึน้กบัระบบปฏบิตักิารของคณุ
• คณุลกัษณะบางอยา่งอาจไมม่ใีนประเทศทีม่กีารบงัคบัใชข้อ้จํากดัการนําเขา้ทีเ่กีย่วขอ้งบางประการ

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• กอ่นการใชง้านเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ 
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 หนา้หลกั > แนะนําเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ

แนะนําเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ

• กอ่นการใชง้านเครือ่งของคณุ

• มมุมองจากดา้นหนา้และดา้นหลงั

• ภาพรวมของแผงควบคมุ

• ภาพรวมจอ LCD ระบบสมัผัส

• วธิกีารทอ่งดใูนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD ระบบสมัผัส

• เขา้ถงึโปรแกรมอรรถประโยชนข์องบราเดอร ์(Windows®)
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 หนา้หลกั > แนะนําเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ > กอ่นการใชง้านเครือ่งของคณุ

กอ่นการใชง้านเครือ่งของคณุ
กอ่นทีจ่ะพยายามดําเนนิการพมิพใ์ดๆ ใหย้นืยนัดงัตอ่ไปนี:้
• ตรวจสอบวา่คณุไดต้ดิตัง้ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพแ์ลว้
• สําหรับผูใ้ชส้าย USB หรอืสายเชือ่มตอ่เครอืขา่ย ตรวจสอบวา่สายเชือ่มตอ่ยดึแน่นดแีลว้

ไฟรว์อลล ์(Windows®)
ถา้คอมพวิเตอรข์องคณุมกีารป้องกนัดว้ยไฟรว์อลล ์และคณุไมส่ามารถพมิพผ์า่นเครอืขา่ย คณุอาจจําเป็นตอ้งกําหนดคา่
ไฟรว์อลล ์ถา้คณุกําลงัใชง้าน Windows® Firewall และคณุตดิตัง้ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพจ์ากซดีรีอม จะมกีารตัง้คา่ไฟรว์อลลท์ี่
จําเป็นใหแ้ลว้ ถา้คณุกําลงัใชง้านซอฟตแ์วรไ์ฟรว์อลลส์ว่นบคุคลอืน่ ใหด้คููม่อืการใชง้านสําหรับซอฟตแ์วรข์องคณุ หรอืตดิตอ่ผู ้
ผลติซอฟตแ์วร์

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• แนะนําเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ 
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 หนา้หลกั > แนะนําเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ > มมุมองจากดา้นหนา้และดา้นหลงั

มมุมองจากดา้นหนา้และดา้นหลงั

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

ดา้นหนา้

5

4

3

6

1

7

2

ดา้นหลงั

12

9

108

8

9

11

1. แผน่รองถาดกระดาษของถาดรองรับเอกสารออกแบบควํา่หนา้ (แผน่รองถาดกระดาษ)
2. ถาดรองรับเอกสารออกแบบควํา่หนา้
3. ปุ่ มปลดฝาครอบดา้นหนา้
4. ฝาครอบดา้นหนา้
5. ถาดใสก่ระดาษ
6. ถาดอเนกประสงค ์(MP Tray)
7. แผงควบคมุพรอ้มหนา้จอแสดงผลแบบ LCD
8. (สําหรับรุน่เครอืขา่ยแบบใชส้าย)

พอรต์ 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T (รุน่ทีร่องรับเทา่นัน้)
9. พอรต์ USB
10. พอรต์ขนาน (รุน่ทีร่องรับเทา่นัน้)
11. อปุกรณเ์ชือ่มตอ่/สายไฟ AC
12. ฝาหลงั (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา้)

เครือ่งนีป้ระกอบดว้ยสายไฟ AC ทีไ่มส่ามารถถอดออกได ้ทัง้นีข้ ึน้กบัรุน่ผลติภณัฑ์
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HL-L6400DW

ดา้นหนา้

5

4

3

6

1

7

2

ดา้นหลงั

9

10

11

12

13

8

1. แผน่รองถาดกระดาษของถาดรองรับเอกสารออกแบบควํา่หนา้ (แผน่รองถาดกระดาษ)
2. ถาดรองรับเอกสารออกแบบควํา่หนา้
3. ปุ่ มปลดฝาครอบดา้นหนา้
4. ฝาครอบดา้นหนา้
5. ถาดใสก่ระดาษ
6. ถาดอเนกประสงค ์(MP Tray)
7. แผงสมัผัสพรอ้มหนา้จอแสดงผลแบบ LCD ระบบสมัผัสแบบพลกิได ้
8. (สําหรับรุน่เครอืขา่ยแบบใชส้าย)

พอรต์ 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T
9. พอรต์ USB
10. พอรต์ USB เชือ่มตอ่อปุกรณเ์สรมิ
11. อปุกรณเ์ชือ่มตอ่/สายไฟ AC
12. ฝาหลงั (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา้)
13. ตวัหยดุกระดาษ

เครือ่งนีป้ระกอบดว้ยสายไฟ AC ทีไ่มส่ามารถถอดออกได ้ทัง้นีข้ ึน้กบัรุน่ผลติภณัฑ์

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• แนะนําเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ 
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 หนา้หลกั > แนะนําเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ > ภาพรวมของแผงควบคมุ

ภาพรวมของแผงควบคมุ
แผงควบคมุอาจแตกตา่งกนัไป ทัง้นีข้ ึน้กบัรุน่ผลติภณัฑข์องคณุ

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

8

2

1

3

4

5

6

9

7

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) กระพรบิ เครือ่งกําลงั
รับหรอืประมวลผลขอ้มลู

3. ไฟ LED Error (ขอ้ผดิพลาด)
ไฟ LED Error (ขอ้ผดิพลาด) กระพรบิเมือ่หนา้จอแสดงผลแบบ LCD แสดงขอ้ผดิพลาดหรอืขอ้ความสถานะทีสํ่าคญั

4. ปุ่ มเมนู

OK
กดเพือ่จัดเก็บการตัง้คา่เครือ่งของคณุ หลงัจากทีค่ณุเปลีย่นการตัง้คา่ เครือ่งพมิพจ์ะกลบัสูร่ะดบัเมนูกอ่นหนา้นี้

Back (กลบั)
• กดเพือ่ยอ้นกลบัหนึง่ระดบัเมนู
• กดเพือ่เลอืกตวัเลขกอ่นหนา้นีข้ณะทีป้่อนตวัเลข

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

5. Secure (ป้องกนั)
กดเพือ่พมิพง์านทีจั่ดเก็บอยูใ่นหน่วยความจํา เมือ่คณุป้อนรหสัผา่นสีห่ลกัของคณุ

6. Go (ไป)
• กดเพือ่ลา้งขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดบางอยา่ง เพือ่ลา้งขอ้ผดิพลาดอืน่ๆ ทัง้หมด ทําตามคําแนะนําบนหนา้จอแสดง

ผลแบบ LCD
• กดเพือ่พมิพข์อ้มลูทีเ่หลอือยูใ่นหน่วยความจําของเครือ่งพมิพ์
• กดเพือ่เลอืกตวัเลอืกการแสดงผล หลงัจากทีค่ณุเปลีย่นแปลงการตัง้คา่แลว้ เครือ่งจะกลบัสูโ่หมดการเตรยีมพรอ้ม

7. Cancel (ยกเลกิ)
• กดเพือ่ยกเลกิการตัง้คา่ปัจจบุนั
• กดเพือ่ยกเลกิงานพมิพท์ีต่ัง้โปรแกรมไว ้และลา้งงานพมิพนั์น้จากหน่วยความจําของเครือ่ง เพือ่ยกเลกิงานพมิพห์ลาย

งาน ใหก้ดคา้งที ่Cancel (ยกเลกิ) จนกระทัง่หนา้จอแสดงผลแบบ LCD แสดง [Cancel All Jobs (ยกเลิกงาน
ทั้งหมด)]

8.  เปิด/ปิดเครือ่ง

• เปิดเครือ่งโดยกดปุ่ ม 

• ปิดเครือ่งโดยกดคา้งทีปุ่่ ม  หนา้จอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง [Shutting Down (ปิดเคร่ือง)] เป็นเวลาไมก่ี่
วนิาทกีอ่นทีจ่ะดบัลง

9. ปุ่ ม WiFi, เครอืขา่ย หรอืรายงาน
• รุน่ทีไ่มเ่ชือ่มตอ่เครอืขา่ย:

Report (รายงาน)
กดปุ่ ม Report (รายงาน) เพือ่พมิพห์นา้การตัง้คา่เครือ่งพมิพ์

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

• รุน่เครอืขา่ยแบบไรส้าย:
WiFi
เรยีกตวัตดิตัง้แบบไรส้ายในคอมพวิเตอรข์องคณุและกดปุ่ ม WiFi ทําตามคําแนะนําบนหนา้จอเพือ่ตัง้คา่การเชือ่มตอ่
เครอืขา่ยแบบไรส้ายระหวา่งเครือ่งของคณุและเครอืขา่ยของคณุ
เมือ่ไฟสถานะ WiFi ตดิขึน้ เครือ่งของบราเดอรไ์ดเ้ชือ่มตอ่เขา้กบัจดุการเขา้ถงึแลว้ เมือ่ไฟสถานะ WiFi กระพรบิ
แสดงวา่การเชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้ายขดัขอ้ง หรอืเครือ่งของคณุอยูร่ะหวา่งกระบวนการเชือ่มตอ่กบัจดุการเขา้ถงึไร ้
สาย
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HL-L6400DW

1

2

3

4

1. หนา้จอแสดงผลแบบ LCD ระบบสมัผสั
เขา้ถงึเมนูและตวัเลอืกโดยการกดรายการนัน้บนจอสมัผัส

2.  เปิด/ปิดเครือ่ง

• เปิดเครือ่งโดยกดปุ่ ม 

• ปิดเครือ่งโดยกดคา้งทีปุ่่ ม  หนา้จอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง [Shutting Down (ปิดเคร่ือง)] เป็นเวลาไมก่ี่
วนิาทกีอ่นทีจ่ะดบัลง

3. แผงสมัผสั

 (ยอ้นกลบั)

กดเพือ่กลบัสูเ่มนูกอ่นหนา้

 (หนา้หลกั)

• กดเพือ่กลบัสูห่นา้จอหลกั
• ขณะทีเ่ครือ่งอยูใ่นโหมดพัก ไอคอน Home จะกระพรบิ

 (ยกเลกิ)

• กดเพือ่ยกเลกิการดําเนนิการ (มใีหใ้ชง้านเมือ่มไีฟตดิสวา่ง)
• กดเพือ่ยกเลกิงานพมิพท์ีต่ัง้โปรแกรมไว ้และลา้งงานพมิพนั์น้จากหน่วยความจําของเครือ่ง เพือ่ยกเลกิงานพมิพ์

หลายงาน ใหก้ดคา้งที ่  จนกระทัง่หนา้จอแสดงผลแบบ LCD แสดง [Cancel All Jobs (ยกเลิกงานทั้งหมด)]

 หรอื 

กดเพือ่แสดงหนา้ทีแ่ลว้หรอืหนา้ถดัไป

4.  (WiFi)

(สําหรับโหมดโครงสรา้งพืน้ฐาน)
เมือ่ไฟสถานะ WiFi ตดิขึน้ เครือ่งของบราเดอรไ์ดเ้ชือ่มตอ่เขา้กบัจดุการเขา้ถงึแลว้ เมือ่ไฟสถานะ WiFi กระพรบิ แสดง
วา่การเชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้ายขดัขอ้ง หรอืเครือ่งของคณุอยูร่ะหวา่งกระบวนการเชือ่มตอ่กบัจดุการเขา้ถงึไรส้าย
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(สําหรับโหมดแอดฮอค)
แอลอดี ีWiFi จะดบัเสมอ

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• แนะนําเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ 
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 หนา้หลกั > แนะนําเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ > ภาพรวมจอ LCD ระบบสมัผัส

ภาพรวมจอ LCD ระบบสมัผสั

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง: HL-L6400DW

จากหนา้หลกั คณุสามารถเขา้ถงึการตัง้คา่ Wi‑Fi, ระดบัผงหมกึ (โทนเนอร)์, การตัง้คา่ และหนา้จอฟังกช์นั
หนา้จอหลกัแสดงสถานะของเครือ่งขณะทีเ่ครือ่งพักการทํางาน หนา้จอนีจ้ะเรยีกวา่หนา้จอโหมดพรอ้มดว้ยเชน่กนั เมือ่หนา้จอนี้
ปรากฏขึน้ แสดงวา่เครือ่งของคณุพรอ้มรับคําสัง่ถดัไป
ถา้หากเปิดใชง้าน Active Directory® Authentication หรอื LDAP Authentication แผงควบคมุของเครือ่งจะถกูล็อก
คณุสมบตัทิีม่จีะแตกตา่งกนัไป ทัง้นีข้ ึน้กบัรุน่ผลติภณัฑข์องคณุ

1.  (สถานะเครอืขา่ยไรส้าย)

ถา้คณุใชง้านการเชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้าย จะมตีวับง่ชีร้ะดบัแบบสีร่ะดบัในหนา้จอหลกั ทีแ่สดงความแรงของสญัญาณ
ไรส้ายปัจจบุนั

    

0 Max

• ถา้คณุเห็น  ทีด่า้นบนสดุของหนา้จอ ใหก้ดเพือ่กําหนดการตัง้คา่ไรส้าย

2.  (ผงหมกึ (โทนเนอร)์)

แสดงอายกุารใชง้านทีเ่หลอือยูข่องผงหมกึ (โทนเนอร)์ กดเพือ่เขา้สูเ่มนู [Toner (ผงหมึก (โทนเนอร์))]
3.  [Settings (การตั้งค่า)]

กดเพือ่เขา้สูเ่มนู [Settings (การตั้งค่า)]
ใชเ้มนูการตัง้คา่เพือ่เขา้สูก่ารตัง้คา่ทัง้หมดของเครือ่ง Brother ของคณุ

หากเปิดใชง้านการล็อกการตัง้คา่ (Setting Lock) ไอคอนแมก่ญุแจ  จะปรากฏบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD คณุจะ
ตอ้งปลดล็อกเครือ่งเพือ่เปลีย่นแปลงการตัง้คา่

4. [Functions (ฟังก์ชัน)]
กดเพือ่เขา้สูห่นา้จอฟังกช์นั

• [Secure (รักษาความปลอดภยั)]
กดเพือ่เขา้ถงึตวัเลอืกการพมิพโ์ดยใชก้ารรักษาความปลอดภยั
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• [Web (เวบ็)]

กดเพือ่เชือ่มตอ่เครือ่งพมิพข์องบราเดอรเ์ขา้สูบ่รกิารอนิเทอรเ์น็ต ขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือการเช่ือมต่อกับเวบ็ไซต์ ไปที่
หนา้เว็บManualsของรุน่ผลติภณัฑข์องคณุใน Brother Solutions Center ที ่support.brother.com เพือ่ดาวนโ์หลด
คูม่อื

ไอคอนคาํเตอืน

ไอคอนคําเตอืน  จะปรากฏเมือ่มขีอ้ผดิพลาดหรอืขอ้ความการบํารงุรักษา กด  เพือ่ด ูจากนัน้กด  เพือ่กลบัสู่
โหมดพรอ้มรอใชง้าน

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• แนะนําเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ 
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 หนา้หลกั > แนะนําเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ > วธิกีารทอ่งดใูนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD ระบบสมัผัส

วธิกีารทอ่งดใูนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD ระบบสมัผสั

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง: HL-L6400DW

กดนิว้มอืของคณุบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD เพือ่สัง่การ เพือ่แสดงและเขา้ถงึตวัเลอืกทัง้หมด กด a หรอื b บนแผงสมัผัส
เพือ่เลือ่นดู
ขัน้ตอนตอ่ไปนีบ้รรยายวธิกีารทอ่งดกูารตัง้คา่เครือ่งทีม่กีารเปลีย่นแปลง ในตวัอยา่งนี ้การตัง้คา่แบคไลทข์องหนา้จอแสดงผล
แบบ LCD จะเปลีย่นจาก [Light (สวา่ง)] เป็น[Med (กลาง)]

ขอ้ควรจาํ

หา้มกดทีห่นา้จอแสดงผลแบบ LCD ดว้ยวตัถแุหลมคมเชน่ปากกาหรอืสไตลสั เนือ่งจากอาจทําใหเ้ครือ่งเสยีหาย

หมายเหตุ
หา้มสมัผัสหนา้จอแสดงผลแบบ LCD ทนัทหีลงัจากเสยีบสายไฟ หรอืเปิดเครือ่ง การกระทําดงักลา่วอาจทําใหเ้กดิขอ้ผดิ
พลาด

1. กด [Settings (การตั้งค่า)]
2. กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก [General Setup (การตั้งค่าทัว่ไป)] จากนัน้กด[General Setup (การตั้งค่าทัว่ไป)]

Se�ngs

General Setup

Print Menu

3. กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก [Panel Control (แผงควบคุม)] จากนัน้กด[Panel Control (แผงควบคุม)]

General Setup

Volume

Panel Control

4. กด [LCD Settings (การตั้งค่าจอ LCD)]
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Panel Control

LCD Se�ngs

5. กด [Backlight (แบคไลท)์]

Light

LCD Se�ngs

Backlight

Dim Timer

Off

6. กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก [Med (กลาง)] จากนัน้กด[Med (กลาง)]

Backlight

Light

Med

7. กด 

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• แนะนําเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ 
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 หนา้หลกั > แนะนําเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ > เขา้ถงึโปรแกรมอรรถประโยชนข์องบราเดอร ์(Windows®)

เขา้ถงึโปรแกรมอรรถประโยชนข์องบราเดอร ์(Windows®)
Brother Utilitiesเป็นตวัเรยีกแอพพลเิคชัน่ทีช่ว่ยอํานวยความสะดวกในการเขา้ถงึแอพพลเิคชัน่ของ Brother ทัง้หมดทีต่ดิ
ตัง้ในคอมพวิเตอรข์องคณุ
1. ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้

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

คลกิ  (Start (เร ิม่)) > โปรแกรมท ัง้หมด > Brother > Brother Utilities

• (Windows® 8 และ Windows Server® 2012)

สมัผัสหรอืคลกิ  (Brother Utilities) ทีห่นา้จอ เร ิม่ หรอืทีเ่ดสกท็์อป

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

เลือ่นเมาสข์องคณุไปทีม่มุลา่งซา้ยของหนา้จอ เร ิม่ และคลกิ  (ถา้คณุใชอ้ปุกรณท์ีม่รีะบบสมัผัส ปัดขึน้จากดา้น
ลา่งของหนา้จอ เร ิม่ เพือ่แสดงหนา้จอ แอพ)

เมือ่หนา้จอ แอพ ปรากฏขึน้ สมัผัสหรอืคลกิ  (Brother Utilities)

2. เลอืกเครือ่งของคณุ (โดย XXXX เป็นชือ่รุน่ของคณุ)

3. เลอืกการดําเนนิการทีค่ณุตอ้งการ
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  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• แนะนําเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ
• ถอนการตดิตัง้ซอฟตแ์วรแ์ละไดรเวอรข์องบราเดอร ์(Windows®) 
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 หนา้หลกั > แนะนําเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ > เขา้ถงึโปรแกรมอรรถประโยชนข์องบราเดอร ์(Windows®) > ถอน
การตดิตัง้ซอฟตแ์วรแ์ละไดรเวอรข์องบราเดอร ์(Windows®)

ถอนการตดิต ัง้ซอฟตแ์วรแ์ละไดรเวอรข์องบราเดอร ์(Windows®)
1. ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้

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

คลกิ  (Start (เร ิม่)) > โปรแกรมท ัง้หมด > Brother > Brother Utilities

• (Windows® 8 และ Windows Server® 2012)

สมัผัสหรอืคลกิ  (Brother Utilities) ทีห่นา้จอ เร ิม่ หรอืทีเ่ดสกท็์อป

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

เลือ่นเมาสข์องคณุไปทีม่มุลา่งซา้ยของหนา้จอ เร ิม่ และคลกิ  (ถา้คณุใชอ้ปุกรณท์ีม่รีะบบสมัผัส ปัดขึน้จากดา้น
ลา่งของหนา้จอ เร ิม่ เพือ่แสดงหนา้จอ แอพ)

เมือ่หนา้จอ แอพ ปรากฏขึน้ สมัผัสหรอืคลกิ  (Brother Utilities)

2. คลกิรายการแบบดงึลง จากนัน้เลอืกชือ่รุน่ของคณุ (หากไมไ่ดเ้ลอืกไว)้ คลกิ เครือ่งมอื ในแถบนําทางดา้นซา้ย จากนัน้
คลกิถอนการตดิต ัง้
ทําตามคําแนะนําในกลอ่งสนทนาเพือ่ถอนการตดิตัง้ซอฟตแ์วรแ์ละไดรเวอร์

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง

• เขา้ถงึโปรแกรมอรรถประโยชนข์องบราเดอร ์(Windows®) 
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ

การจดัการกระดาษ

• บรรจกุระดาษ

• การตัง้คา่กระดาษ

• เปลีย่นขนาดถาดใสก่ระดาษสําหรับการพมิพ ์2 ดา้น

• บรเิวณทีไ่มส่ามารถพมิพไ์ด ้

• การใชง้านกระดาษแบบพเิศษ
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ > บรรจกุระดาษ

บรรจกุระดาษ

• บรรจกุระดาษและพมิพโ์ดยใชถ้าดบรรจกุระดาษ

• บรรจกุระดาษและพมิพโ์ดยใชถ้าดอเนกประสงค ์(ถาด MP)

22



 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ > บรรจกุระดาษ > บรรจกุระดาษและพมิพโ์ดยใชถ้าดบรรจกุระดาษ

บรรจกุระดาษและพมิพโ์ดยใชถ้าดบรรจกุระดาษ

• บรรจกุระดาษและพมิพบ์นกระดาษธรรมดา หวัจดหมาย กระดาษส ีกระดาษบางและกระดาษรไีซเคลิ
โดยใชถ้าดใสก่ระดาษ

• บรรจกุระดาษและพมิพก์ระดาษหนาโดยใชถ้าดใสก่ระดาษ

• ปัญหาการพมิพ์

• ขอ้ความแสดงความผดิพลาดและขอ้ความแจง้การบํารงุรักษา
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ > บรรจกุระดาษ > บรรจกุระดาษและพมิพโ์ดยใชถ้าดบรรจกุระดาษ > บรรจกุระดาษ
และพมิพบ์นกระดาษธรรมดา หวัจดหมาย กระดาษส ีกระดาษบางและกระดาษรไีซเคลิโดยใชถ้าดใสก่ระดาษ

บรรจกุระดาษและพมิพบ์นกระดาษธรรมดา หวัจดหมาย กระดาษส ีกระดาษบาง
และกระดาษรไีซเคลิโดยใชถ้าดใสก่ระดาษ

• ถา้การตัง้คา่การตรวจสอบขนาดเปิดอยู ่และคณุดงึถาดบรรจกุระดาษออกจากเครือ่ง จะมขีอ้ความปรากฏบนหนา้จอแสดง
ผลแบบ LCD สอบถามวา่คณุตอ้งการเปลีย่นขนาดกระดาษและชนดิกระดาษหรอืไม ่เปลีย่นการตัง้คา่ขนาดกระดาษและ
ชนดิกระดาษ หากจําเป็น โดยปฏบิตัติามคําแนะนําบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD

• เมือ่คณุใสก่ระดาษขนาดและชนดิทีแ่ตกตา่งกนัในถาด คณุจะตอ้งเปลีย่นการตัง้คา่ขนาดและชนดิกระดาษในเครือ่งหรอื
คอมพวิเตอรข์องคณุ เชน่กนั

1. ดงึถาดใสก่ระดาษแยกออกจากเครือ่ง

2. กดและเลือ่นแครป่รับกระดาษใหพ้อดกีบักระดาษ
กดคนัปลดแครป่รับกระดาษสเีขยีวเพือ่เลือ่นแครป่รับกระดาษ

3. คลีปึ่กกระดาษใหเ้รยีบรอ้ย

4. ใสก่ระดาษลงในถาดใสก่ระดาษโดยใหด้า้นทีต่อ้งการพมิพค์ว ํา่ลง
เมือ่คณุใชก้ระดาษหวัจดหมายหรอืกระดาษทีพ่มิพไ์วล้ว่งหนา้ ใหใ้สก่ระดาษในทศิทางทีถ่กูตอ้งดงัภาพประกอบ

ทศิทางของกระดาษสาํหรบักระดาษหวัจดหมายหรอืกระดาษทีพ่มิพไ์วล้ว่งหนา้

24



สําหรับการพมิพ ์1 ดา้น

• ควํา่หนา้
• ขอบดา้นบนเขา้หาดา้นหนา้ของถาดใสก่ระดาษ

สําหรับการพมิพ ์2 ดา้นอตัโนมตั ิ(เขา้เลม่ตามยาว)

• หงายหนา้
• ขอบดา้นลา่งเขา้หาดา้นหนา้ของถาดใสก่ระดาษ

• หา้มใสก่ระดาษตา่งขนาดและตา่งชนดิในถาดใสก่ระดาษพรอ้มกนั เนือ่งจากอาจทําใหก้ระดาษตดิหรอืการป้อน
กระดาษผดิพลาด

• เมือ่คณุใชก้ระดาษหวัจดหมายหรอืกระดาษทีพ่มิพไ์วล้ว่งหนา้สําหรับการพมิพ ์2 ดา้น ใหเ้ปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งตาม
ขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี:้
- (HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5200DW/HL-L6200DW)

กด [Paper Tray (ถาดกระดาษ)] > [2-sided (พิมพ ์2 ดา้น)] > [Single Image (ภาพเด่ียว)] > [2-
sided Feed (การป้อนกระดาษ 2 ดา้น)]

- (HL-L6400DW)
กด [Settings (การตั้งค่า)] > [Paper Tray (ถาดกระดาษ)] > [2-sided (พิมพ ์2 ดา้น)] > [Single
Image (ภาพเด่ียว)] > [2-sided Feed (การป้อนกระดาษ 2 ดา้น)]

5. ใหใ้สก่ระดาษไมเ่กนิเครือ่งหมายบอกระดบักระดาษสงูสดุ (b b b)
การใสก่ระดาษจํานวนมากเกนิไปในถาดใสก่ระดาษจะสง่ผลใหเ้กดิปัญหากระดาษตดิ

6. ดนัถาดใสก่ระดาษอยา่งชา้ๆ เขา้ไปในเครือ่งจนสดุ
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7. ยกแผน่รองกระดาษขึน้เพือ่ป้องกนัไมใ่หก้ระดาษเลือ่นออกจากถาดรองรับกระดาษ

8. สง่ขอ้มลูการพมิพไ์ปยงัเครือ่งพมิพ์

เปลีย่นการกําหนดลกัษณะการพมิพใ์นกลอ่งสนทนาการพมิพก์อ่นสง่งานพมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• บรรจกุระดาษและพมิพโ์ดยใชถ้าดบรรจกุระดาษ 
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ > บรรจกุระดาษ > บรรจกุระดาษและพมิพโ์ดยใชถ้าดบรรจกุระดาษ > บรรจกุระดาษ
และพมิพก์ระดาษหนาโดยใชถ้าดใสก่ระดาษ

บรรจกุระดาษและพมิพก์ระดาษหนาโดยใชถ้าดใสก่ระดาษ

• ถา้การตัง้คา่การตรวจสอบขนาดเปิดอยู ่และคณุดงึถาดบรรจกุระดาษออกจากเครือ่ง จะมขีอ้ความปรากฏบนหนา้จอแสดง
ผลแบบ LCD สอบถามวา่คณุตอ้งการเปลีย่นขนาดกระดาษและชนดิกระดาษหรอืไม ่เปลีย่นการตัง้คา่ขนาดกระดาษและ
ชนดิกระดาษ หากจําเป็น โดยปฏบิตัติามคําแนะนําบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD

• เมือ่คณุใสก่ระดาษขนาดและชนดิทีแ่ตกตา่งกนัในถาด คณุจะตอ้งเปลีย่นการตัง้คา่ขนาดและชนดิกระดาษในเครือ่งหรอื
คอมพวิเตอรข์องคณุ เชน่กนั

1. ดงึถาดใสก่ระดาษแยกออกจากเครือ่ง

2. กดและเลือ่นแครป่รับกระดาษใหพ้อดกีบักระดาษ
กดคนัปลดแครป่รับกระดาษสเีขยีวเพือ่เลือ่นแครป่รับกระดาษ

3. คลีปึ่กกระดาษใหเ้รยีบรอ้ย

4. ใสก่ระดาษลงในถาดใสก่ระดาษโดยใหด้า้นทีต่อ้งการพมิพค์ว ํา่ลง

หา้มใสก่ระดาษตา่งขนาดและตา่งชนดิในถาดใสก่ระดาษพรอ้มกนั เนือ่งจากอาจทําใหก้ระดาษตดิหรอืการป้อนกระดาษ
ผดิพลาด
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5. ใหใ้สก่ระดาษไมเ่กนิเครือ่งหมายบอกระดบักระดาษสงูสดุ (b b b)
การใสก่ระดาษจํานวนมากเกนิไปในถาดใสก่ระดาษจะสง่ผลใหเ้กดิปัญหากระดาษตดิ

6. ดนัถาดใสก่ระดาษอยา่งชา้ๆ เขา้ไปในเครือ่งจนสดุ
7. เปิดฝาครอบดา้นหลงัของเครือ่ง (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา้)

8. เปิดตวัหยดุกระดาษ (ใชไ้ดเ้ฉพาะบางรุน่เทา่นัน้)

9. สง่ขอ้มลูการพมิพไ์ปยงัเครือ่งพมิพ์

เปลีย่นการกําหนดลกัษณะการพมิพใ์นกลอ่งสนทนาการพมิพก์อ่นสง่งานพมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ

10. ปิดตวัหยดุกระดาษ
11. ปิดฝาครอบดา้นหลงั (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา้) จนกระทัง่ล็อกเขา้ทีใ่นตําแหน่งปิด

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• บรรจกุระดาษและพมิพโ์ดยใชถ้าดบรรจกุระดาษ 
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ > บรรจกุระดาษ > บรรจกุระดาษและพมิพโ์ดยใชถ้าดอเนกประสงค ์(ถาด MP)

บรรจกุระดาษและพมิพโ์ดยใชถ้าดอเนกประสงค ์(ถาด MP)
คณุสามารถใสซ่องจดหมาย กระดาษหวัจดหมาย กระดาษส ีกระดาษบางหรอืกระดาษหนา กระดาษรไีซเคลิ กระดาษปอนด์
ฉลาก ไดส้งูสดุสบิแผน่ หรอืกระดาษธรรมดาสงูสดุ 50 แผน่ในถาดอเนกประสงค์

• การบรรจกุระดาษและพมิพก์ระดาษธรรมดา กระดาษหวัจดหมาย กระดาษส ีกระดาษบาง กระดาษ
รไีซเคลิและกระดาษปอนดใ์นถาดอเนกประสงค์

• บรรจแุละพมิพก์ระดาษหนาและฉลากโดยใชถ้าดอเนกประสงค์

• บรรจแุละพมิพซ์องจดหมายดว้ยถาดอเนกประสงค์

• ปัญหาการพมิพ์

• ขอ้ความแสดงความผดิพลาดและขอ้ความแจง้การบํารงุรักษา
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ > บรรจกุระดาษ > บรรจกุระดาษและพมิพโ์ดยใชถ้าดอเนกประสงค ์(ถาด MP) > การ
บรรจกุระดาษและพมิพก์ระดาษธรรมดา กระดาษหวัจดหมาย กระดาษส ีกระดาษบาง กระดาษรไีซเคลิและกระดาษปอนดใ์น
ถาดอเนกประสงค์

การบรรจกุระดาษและพมิพก์ระดาษธรรมดา กระดาษหวัจดหมาย กระดาษสี
กระดาษบาง กระดาษรไีซเคลิและกระดาษปอนดใ์นถาดอเนกประสงค์

เมือ่คณุใสก่ระดาษขนาดและชนดิทีแ่ตกตา่งกนัในถาด คณุจะตอ้งเปลีย่นการตัง้คา่ขนาดและชนดิกระดาษในเครือ่งหรอื
คอมพวิเตอรข์องคณุ เชน่กนั

1. ยกแผน่รองกระดาษขึน้เพือ่ป้องกนัไมใ่หก้ระดาษเลือ่นออกจากถาดรองรับกระดาษแบบควํา่หนา้

2. เปิดถาดอเนกประสงคแ์ละดงึลงมาชา้ๆ

3. ดงึสว่นรองรับถาดอเนกประสงค ์(1) ออกมา และกางทีร่องเอกสาร (2)

2

1

4. เลือ่นแครป่รับกระดาษของถาดอเนกประสงคใ์หพ้อดกีบัความกวา้งของกระดาษทีค่ณุใช ้ถา้แครป่รับกระดาษทีด่า้นขวามคีนั
โยก ใหก้ดคนัโยกและเลือ่นแครป่รับกระดาษ

5. ใสก่ระดาษโดยหนัดา้นทีจ่ะพมิพห์งายหน้าขึน้ในถาดอเนกประสงค ์เมือ่คณุใชก้ระดาษหวัจดหมายหรอืกระดาษทีพ่มิพไ์ว ้
ลว่งหนา้ ใหใ้สก่ระดาษในทศิทางทีถ่กูตอ้งดงัภาพประกอบ
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1

ใหใ้สก่ระดาษไมเ่กนิเครือ่งหมายบอกระดบักระดาษสงูสดุ (1)

ทศิทางของกระดาษสาํหรบักระดาษหวัจดหมายหรอืกระดาษทีพ่มิพไ์วล้ว่งหนา้

สําหรับการพมิพ ์1 ดา้น

• หงายหนา้
• ใสข่อบดา้นบนกอ่น

สําหรับการพมิพ ์2 ดา้นอตัโนมตั ิ(เขา้เลม่ตามยาว)

• ควํา่หนา้
• ใสข่อบดา้นลา่งกอ่น

เมือ่คณุใชก้ระดาษหวัจดหมายหรอืกระดาษทีพ่มิพไ์วล้ว่งหนา้สําหรับการพมิพ ์2 ดา้น ใหเ้ปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งตามขัน้
ตอนดงัตอ่ไปนี:้
• (HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5200DW/HL-L6200DW)

กด [Paper Tray (ถาดกระดาษ)] > [2-sided (พิมพ ์2 ดา้น)] > [Single Image (ภาพเด่ียว)] > [2-
sided Feed (การป้อนกระดาษ 2 ดา้น)]

• (HL-L6400DW)
กด [Settings (การตั้งค่า)] > [Paper Tray (ถาดกระดาษ)] > [2-sided (พิมพ ์2 ดา้น)] > [Single
Image (ภาพเด่ียว)] > [2-sided Feed (การป้อนกระดาษ 2 ดา้น)]

6. สง่ขอ้มลูการพมิพไ์ปยงัเครือ่งพมิพ์

เปลีย่นการกําหนดลกัษณะการพมิพใ์นกลอ่งสนทนาการพมิพก์อ่นสง่งานพมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• บรรจกุระดาษและพมิพโ์ดยใชถ้าดอเนกประสงค ์(ถาด MP) 
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ > บรรจกุระดาษ > บรรจกุระดาษและพมิพโ์ดยใชถ้าดอเนกประสงค ์(ถาด MP) > บรรจุ
และพมิพก์ระดาษหนาและฉลากโดยใชถ้าดอเนกประสงค์

บรรจแุละพมิพก์ระดาษหนาและฉลากโดยใชถ้าดอเนกประสงค์

เมือ่ดงึฝาครอบดา้นหลงั (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา้) ออก เครือ่งจะมเีสน้ทางผา่นของกระดาษตรงจากถาด
อเนกประสงคไ์ปทางดา้นหลงัของเครือ่ง ใชว้ธิกีารป้อนกระดาษเขา้และรองรับกระดาษออกนีเ้มือ่คณุพมิพก์ระดาษหนาหรอื
ฉลาก
เมือ่คณุใสก่ระดาษขนาดและชนดิทีแ่ตกตา่งกนัในถาด คณุจะตอ้งเปลีย่นการตัง้คา่ขนาดและชนดิกระดาษในเครือ่งหรอื
คอมพวิเตอรข์องคณุ เชน่กนั

1. เปิดฝาครอบดา้นหลงัของเครือ่ง (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา้)

2. เปิดตวัหยดุกระดาษ (ใชไ้ดเ้ฉพาะบางรุน่เทา่นัน้)

3. ทีด่า้นหนา้เครือ่ง ใหเ้ปิดถาดอเนกประสงคแ์ละคอ่ยๆดงึลงมา

4. ดงึสว่นรองรับถาดอเนกประสงค ์(1) ออกมา และกางทีร่องเอกสาร (2)

2

1

5. เลือ่นแครป่รับกระดาษของถาดอเนกประสงคใ์หพ้อดกีบัความกวา้งของกระดาษทีค่ณุใช ้ถา้แครป่รับกระดาษทีด่า้นขวามคีนั
โยก ใหก้ดคนัโยกและเลือ่นแครป่รับกระดาษ
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6. ใสก่ระดาษหรอืฉลากในถาดอเนกประสงค์

1

• ใหใ้สก่ระดาษไมเ่กนิเครือ่งหมายบอกระดบักระดาษสงูสดุ (1)
• ใสก่ระดาษในถาดอเนกประสงคโ์ดยใหด้า้นทีจ่ะพมิพห์งายขึน้

7. สง่ขอ้มลูการพมิพไ์ปยงัเครือ่งพมิพ์

เปลีย่นการตัง้คา่การพมิพใ์นหนา้จอการพมิพก์อ่นจะสง่งานพมิพจ์ากเครือ่งคอมพวิเตอรข์องคณุ

8. ปิดตวัหยดุกระดาษ
9. ปิดฝาครอบดา้นหลงั (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา้) จนกระทัง่ล็อกเขา้ทีใ่นตําแหน่งปิด

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• บรรจกุระดาษและพมิพโ์ดยใชถ้าดอเนกประสงค ์(ถาด MP) 
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ > บรรจกุระดาษ > บรรจกุระดาษและพมิพโ์ดยใชถ้าดอเนกประสงค ์(ถาด MP) > บรรจุ
และพมิพซ์องจดหมายดว้ยถาดอเนกประสงค์

บรรจแุละพมิพซ์องจดหมายดว้ยถาดอเนกประสงค์

คณุสามารถใสซ่องจดหมายในถาดอเนกประสงคไ์ดส้งูสดุ 10 ซอง
กอ่นใสก่ระดาษ กดทีม่มุและดา้นขา้งซองจดหมายใหเ้รยีบทีส่ดุเทา่ทีทํ่าได ้

เมือ่คณุใสก่ระดาษขนาดและชนดิทีแ่ตกตา่งกนัในถาด คณุจะตอ้งเปลีย่นการตัง้คา่ขนาดและชนดิกระดาษในเครือ่งหรอื
คอมพวิเตอรข์องคณุ เชน่กนั

1. เปิดฝาครอบดา้นหลงัของเครือ่ง (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา้)

2. เปิดตวัหยดุกระดาษ (ใชไ้ดเ้ฉพาะบางรุน่เทา่นัน้)

3. ทีด่า้นหนา้เครือ่ง ใหเ้ปิดถาดอเนกประสงคแ์ละคอ่ยๆดงึลงมา

4. ดงึสว่นรองรับถาดอเนกประสงค ์(1) ออกมา และกางทีร่องเอกสาร (2)

2

1

5. เลือ่นแครป่รับกระดาษของถาดอเนกประสงคใ์หพ้อดกีบัความกวา้งของซองจดหมายทีค่ณุใช ้ถา้แครป่รับกระดาษทีด่า้นขวา
มคีนัโยก ใหก้ดคนัโยกและเลือ่นแครป่รับกระดาษ
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6. ใสซ่องจดหมายในถาดอเนกประสงค์

1

บรรจซุองจดหมายสงูสดุ 10 ซองลงในถาดอเนกประสงคโ์ดยใหด้า้นทีต่อ้งการพมิพห์งายขึน้ ใหใ้สซ่องจดหมายไมเ่กนิ
เครือ่งหมายบอกระดบักระดาษสงูสดุ (1) การใสซ่องจดหมายมากกวา่ 10 ซอง อาจทําใหเ้กดิปัญหากระดาษตดิได ้

7. สง่ขอ้มลูการพมิพไ์ปยงัเครือ่งพมิพ์

เปลีย่นการกําหนดลกัษณะการพมิพใ์นกลอ่งสนทนาการพมิพก์อ่นสง่งานพมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ

การต ัง้คา่ ตวัเลอืกสาํหรบัซองจดหมาย

ขนาดกระดาษ Com-10
DL
C5
Monarch

ชนดิกระดาษ ซองจดหมาย
ซองชนดิหนา
ซองชนดิบาง

8. ปิดตวัหยดุกระดาษ
9. ปิดฝาครอบดา้นหลงั (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา้) จนกระทัง่ล็อกเขา้ทีใ่นตําแหน่งปิด

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• บรรจกุระดาษและพมิพโ์ดยใชถ้าดอเนกประสงค ์(ถาด MP) 
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ > การตัง้คา่กระดาษ

การต ัง้คา่กระดาษ

• เปลีย่นขนาดกระดาษและชนดิกระดาษ

• เปลีย่นการตัง้คา่การตรวจสอบกระดาษ
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ > การตัง้คา่กระดาษ > เปลีย่นขนาดกระดาษและชนดิกระดาษ

เปลีย่นขนาดกระดาษและชนดิกระดาษ
เมือ่คณุเปลีย่นแปลงขนาดกระดาษและชนดิกระดาษทีใ่สใ่นถาด คณุจําเป็นตอ้งเปลีย่นแปลงการตัง้คา่ขนาดกระดาษและชนดิ
กระดาษบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD ดว้ย
>> HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5200DW/HL-L6200DW
>> HL-L6400DW

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

1. กด a หรอื b เพือ่เลอืกตวัเลอืก [Paper Tray (ถาดกระดาษ)] จากนัน้กดOK
2. กด a หรอื b เพือ่เลอืกตวัเลอืก [Paper Type (ชนิดกระดาษ)] จากนัน้กดOK
3. กด a หรอื b เพือ่เลอืกถาดใสก่ระดาษทีค่ณุตอ้งการเปลีย่น จากนัน้กด OK
4. กด a หรอื b เพือ่เลอืกชนดิกระดาษทีค่ณุตอ้งการ จากนัน้กด OK
5. กด Back (กลบั)
6. กด a หรอื b เพือ่เลอืกตวัเลอืก [Paper Size (ขนาดกระดาษ)] จากนัน้กด OK
7. กด a หรอื b เพือ่เลอืกถาดใสก่ระดาษทีค่ณุตอ้งการเปลีย่น จากนัน้กด OK
8. กด a หรอื b เพือ่เลอืกขนาดกระดาษทีค่ณุตอ้งการ จากนัน้กด Go (ไป)

HL-L6400DW

1. กด  [Settings (การตั้งค่า)] > [Paper Tray (ถาดกระดาษ)] > [Paper Type (ชนิดกระดาษ)]
2. กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืกถาดใสก่ระดาษ และจากนัน้กดตวัเลอืกทีค่ณุตอ้งการ
3. กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืกชนดิกระดาษ และจากนัน้กดตวัเลอืกทีค่ณุตอ้งการ

4. กด .

5. กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก [Paper Size (ขนาดกระดาษ)]
6. กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืกถาดใสก่ระดาษ และจากนัน้กดตวัเลอืกทีค่ณุตอ้งการ
7. กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืกขนาดกระดาษ และจากนัน้กดตวัเลอืกทีค่ณุตอ้งการ

8. กด .

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การตัง้คา่กระดาษ 
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ > การตัง้คา่กระดาษ > เปลีย่นการตัง้คา่การตรวจสอบกระดาษ

เปลีย่นการต ัง้คา่การตรวจสอบกระดาษ
เมือ่คณุเปิดการตัง้คา่การตรวจสอบขนาดของเครือ่ง เครือ่งจะแสดงขอ้ความเมือ่คณุนําถาดใสก่ระดาษออกหรอืใสก่ระดาษโดย
ใชถ้าดอเนกประสงค ์และสอบถามวา่คณุเปลีย่นขนาดและชนดิกระดาษหรอืไม่

การตัง้คา่เริม่ตน้คอื เปิด
>> HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5200DW/HL-L6200DW
>> HL-L6400DW

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

1. กด a หรอื b เพือ่เลอืกตวัเลอืก [Paper Tray (ถาดกระดาษ)] จากนัน้กด OK
2. กด a หรอื b เพือ่เลอืกตวัเลอืก [Check Size (ตรวจสอบขนาด)] จากนัน้กด OK
3. กด a หรอื b เพือ่เลอืกตวัเลอืก [On (เปิด)] หรอื [Off (ปิด)] จากนัน้กดGo (ไป)

HL-L6400DW

1. กด  [Settings (การตั้งค่า)] > [Paper Tray (ถาดกระดาษ)] > [Check Size (ตรวจสอบขนาด)]
2. กด [On (เปิด)] หรอื [Off (ปิด)]
3. กด .

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การตัง้คา่กระดาษ 
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ > เปลีย่นขนาดถาดใสก่ระดาษสําหรับการพมิพ ์2 ดา้น

เปลีย่นขนาดถาดใสก่ระดาษสาํหรบัการพมิพ ์2 ดา้น

เมือ่คณุพมิพบ์นกระดาษสองดา้น คณุจะตอ้งตัง้คา่ขนาดกระดาษของถาดใสก่ระดาษ 2 ดา้น ใหต้รงตามขนาดกระดาษ ถา้
คณุไมต่ัง้คา่ถาดใสก่ระดาษ 2 ดา้น จะทําใหก้ารป้อนกระดาษไมถ่กูตอ้ง ทําใหง้านพมิพเ์อยีงหรอืกระดาษตดิได ้

คณุสมบตันิีม้เีฉพาะในบางประเทศ
1. เลือ่นคนัโยกทีถ่าดใสก่ระดาษ 2 ดา้นใหต้รงตามขนาดกระดาษ

(a)

(b)

a. A4 (สําหรับ A4)
b. Letter (สําหรับ Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal และ Folio)

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การจัดการกระดาษ 
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ > บรเิวณทีไ่มส่ามารถพมิพไ์ด ้

บรเิวณทีไ่มส่ามารถพมิพไ์ด้
ภาพตวัอยา่งทางดา้นลา่งแสดงใหเ้ห็นบรเิวณสงูสดุทีไ่มส่ามารถทําการพมิพไ์ดจ้ากขอบของขนาดกระดาษทีใ่ชท้ัว่ไป การวดัคา่
อาจแตกตา่งกนัขึน้อยูก่บัขนาดกระดาษหรอืการตัง้คา่ในแอพพลเิคชนัทีค่ณุใช ้

1

3

2 4

หา้มพยายามพมิพไ์ปยงับรเิวณเหลา่นี ้เอกสารทีพ่มิพอ์อกมาจะไมแ่สดงสิง่ใดๆ ในบรเิวณเหลา่นี้

การใชง้าน ขนาดเอกสาร ดา้นบน (1)
ดา้นลา่ง (3)

ดา้นซา้ย (2)
ดา้นขวา (4)

พมิพ์ Letter 4.23 มม. 4.23 มม.

A4 4.23 มม. 4.23 มม.

Legal 4.23 มม. 4.23 มม.

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การจัดการกระดาษ 
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ > การใชง้านกระดาษแบบพเิศษ

การใชง้านกระดาษแบบพเิศษ
ทดสอบตวัอยา่งกระดาษกอ่นซือ้กระดาษทกุครัง้เพือ่ใหม้ัน่ใจในคณุภาพการพมิพท์ีต่อ้งการ
• หา้มใชก้ระดาษองิคเ์จ็ทเนือ่งจากอาจทําใหก้ระดาษตดิหรอืทําใหเ้ครือ่งพมิพเ์กดิความเสยีหาย
• หากคณุใชก้ระดาษปอนด ์กระดาษผวิหยาบ หรอืกระดาษทีม่รีอยยน่หรอืรอยยบั คณุภาพของกระดาษในการพมิพอ์าจลดลง
จัดเก็บกระดาษในกลอ่งบรรจกุระดาษและปิดกลอ่งใหส้นทิ จัดเกบ็กระดาษบนพืน้ราบเรยีบและหา่งจากความชืน้ แสงแดดสอ่ง
ตรงและความรอ้น

ขอ้ควรจาํ

กระดาษบางชนดิอาจมคีณุภาพตํา่หรอือาจทําใหเ้ครือ่งพมิพเ์กดิความเสยีหาย
หา้มใชก้ระดาษตอ่ไปนี:้
• กระดาษทีม่ลีวดลายมาก
• กระดาษทีเ่รยีบลืน่หรอืมนัเงาเกนิไป
• กระดาษทีม่ว้นหรอืมรีอยพับ
• กระดาษทีม่กีารเคลอืบผวิหรอืกระดาษทีม่กีารตกแตง่ทางเคมี
• กระดาษทีข่าด มรีอยยบัหรอืรอยพับ
• กระดาษทีม่น้ํีาหนักเกนิกวา่ขอ้กําหนดในคูม่อืนี้
• กระดาษทีเ่ย็บดว้ยลวดเย็บกระดาษ
• กระดาษทีม่หีวัจดหมายทีใ่ชส้ยีอ้มอณุหภมูตํิา่หรอืมกีารถา่ยภาพดว้ยความรอ้น
• กระดาษตอ่เนือ่งหรอืไมม่คีารบ์อน
• กระดาษทีอ่อกแบบสําหรับการพมิพอ์งิคเ์จ็ท
หากคณุใชช้นดิของกระดาษตามรายการขา้งตน้ อาจสง่ผลใหเ้ครือ่งพมิพเ์กดิความเสยีหาย ความเสยีหายนีไ้มอ่ยูภ่ายใต ้
การรับประกนัหรอืขอ้ตกลงเกีย่วกบัการใหบ้รกิารของ Brother

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การจัดการกระดาษ 
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 หนา้หลกั > พมิพ์

พมิพ์

• พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows®)

• พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (แม็คอนิทอช)

• พมิพห์นึง่หนา้ซํ้ากนัลงในกระดาษหลายชนดิ

• ยกเลกิงานพมิพ์

• การพมิพท์ดสอบ
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 หนา้หลกั > พมิพ ์> พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows®)

พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows®)

• พมิพเ์อกสาร (Windows®)

• พมิพม์ากกวา่หนึง่หนา้บนกระดาษแผน่เดยีว N in 1 (การจัดหนา้กระดาษในหนา้เดยีว)
(Windows®)

• พมิพเ์ป็นโปสเตอร ์(Windows®)

• การพมิพส์องดา้นของกระดาษ (Windows®)

• พมิพเ์ป็นจลุสาร (หนังสอืเลม่เล็ก) (Windows®)

• พมิพแ์บบรักษาความปลอดภยั (Windows®)

• ใชง้านมาโครจากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows®)

• ใชโ้ปรไฟลก์ารพมิพท์ีต่ัง้คา่ไวล้ว่งหนา้ (Windows®)

• เปลีย่นการตัง้คา่เริม่ตน้ของการพมิพ ์(Windows®)

• พมิพเ์อกสารโดยใชไ้ดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ ์BR-Script3 (การจําลองภาษา PostScript® 3™)
(Windows®)

• ตรวจสอบสถานะของเครือ่งจากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows®)

• การตัง้คา่การพมิพ ์(Windows®)
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 หนา้หลกั > พมิพ ์> พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows®) > พมิพเ์อกสาร (Windows®)

พมิพเ์อกสาร (Windows®)

1. เลอืกคําสัง่การพมิพใ์นแอพพลเิคชนัของคณุ
2. เลอืก Brother XXX-XXXX (โดยที ่XXXX คอืชือ่รุน่ของคณุ) จากนัน้คลกิปุ่ มคณุลกัษณะหรอืการกําหนดลกัษณะการ

พมิพ์
หนา้ตา่งไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพจ์ะปรากฏขึน้

3. ตรวจสอบวา่คณุไดใ้สส่ือ่ส ิง่พมิพท์ีม่ขีนาดถกูตอ้งในถาดใสก่ระดาษ
4. คลกิรายการแบบดงึลง ขนาดกระดาษ จากนัน้เลอืกขนาดกระดาษของคณุ
5. ในชอ่ง ทศิทาง เลอืกตวัเลอืก แนวต ัง้ หรอื แนวนอน เพือ่ตัง้คา่การจัดวางเอกสารทีพ่มิพข์องคณุ

ถา้แอพพลเิคชนัของคณุมกีารตัง้คา่ทีค่ลา้ยกนั เราแนะนําใหค้ณุตัง้แนวการจัดวางโดยใชแ้อพพลเิคชนั

6. พมิพจํ์านวนสําเนา (1-999) ทีค่ณุตอ้งการในชอ่ง สาํเนา
7. คลกิรายการแบบดงึลง ชนดิกระดาษ และเลอืกชนดิกระดาษทีค่ณุกําลงัใชง้าน
8. เพือ่พมิพห์ลายหนา้บนกระดาษแผน่เดยีว หรอืพมิพห์นึง่หนา้ของเอกสารของคณุลงบนกระดาษหลายแผน่ คลกิรายการ

แบบดงึลง หลายหนา้ จากนัน้เลอืกตวัเลอืกของคณุ
9. เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งพมิพอ์ืน่หากตอ้งการ
10. คลกิ ตกลง
11. เสร็จสิน้การดําเนนิการพมิพข์องคณุ

44



  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง

• พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows®)
• การตัง้คา่การพมิพ ์(Windows®) 
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 หนา้หลกั > พมิพ ์> พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows®) > พมิพม์ากกวา่หนึง่หนา้บนกระดาษแผน่เดยีว N in 1
(การจัดหนา้กระดาษในหนา้เดยีว) (Windows®)

พมิพม์ากกวา่หนึง่หนา้บนกระดาษแผน่เดยีว N in 1 (การจดัหนา้กระดาษใน
หนา้เดยีว) (Windows®)

1. เลอืกคําสัง่การพมิพใ์นแอพพลเิคชนัของคณุ
2. เลอืก Brother XXX-XXXX (XXXX คอืชือ่รุน่ของคณุ) และจากนัน้คลกิปุ่ มคณุลกัษณะหรอืการกําหนดลกัษณะการพมิพ์

หนา้ตา่งไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพจ์ะปรากฏขึน้
3. ในชอ่ง ทศิทาง เลอืกตวัเลอืก แนวต ัง้ หรอื แนวนอน เพือ่ตัง้คา่การจัดวางเอกสารทีพ่มิพข์องคณุ

ถา้แอพพลเิคชนัของคณุมกีารตัง้คา่ทีค่ลา้ยกนั เราแนะนําใหค้ณุตัง้แนวการจัดวางโดยใชแ้อพพลเิคชนั

4. คลกิรายการแบบดงึลง หลายหนา้ จากนัน้เลอืกตวัเลอืก 2 ใน 1, 4 ใน 1, 9 ใน 1, 16 ใน 1 หรอื 25 ใน 1
5. คลกิรายการแบบดงึลง การเรยีงหนา้ จากนัน้เลอืกลําดบัหนา้กระดาษของคณุ
6. คลกิรายการแบบดงึลง เสน้ขอบ จากนัน้เลอืกชนดิเสน้กรอบของคณุ
7. เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งพมิพอ์ืน่หากตอ้งการ
8. คลกิ ตกลง
9. เสร็จสิน้การดําเนนิการพมิพข์องคณุ

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง

• พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows®)
• การตัง้คา่การพมิพ ์(Windows®) 
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 หนา้หลกั > พมิพ ์> พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows®) > พมิพเ์ป็นโปสเตอร ์(Windows®)

พมิพเ์ป็นโปสเตอร ์(Windows®)
ขยายขนาดงานพมิพข์องคณุ และพมิพเ์อกสารในโหมดโปสเตอร์

1. เลอืกคําสัง่การพมิพใ์นแอพพลเิคชนัของคณุ
2. เลอืก Brother XXX-XXXX (XXXX คอืชือ่รุน่ของคณุ) และจากนัน้คลกิปุ่ มคณุลกัษณะหรอืการกําหนดลกัษณะการพมิพ์

หนา้ตา่งไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพจ์ะปรากฏขึน้
3. คลกิรายการแบบดงึลง หลายหนา้ จากนัน้เลอืกตวัเลอืก 1 ใน 2x2 หนา้, 1 ใน 3x3 หนา้, 1 ใน 4x4 หนา้ หรอื 1 ใน

5x5 หนา้
4. เลอืกกลอ่งทําเครือ่งหมาย พมิพเ์สน้ตดั หากตอ้งการ

พมิพเ์สน้ตดั
พมิพเ์สน้รอยตดัสจีางรอบบรเิวณทีส่ามารถพมิพไ์ด ้เพือ่ใหค้ณุสามารถตดัออกไดง้า่ย

5. เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งพมิพอ์ืน่หากตอ้งการ
6. คลกิ ตกลง
7. เสร็จสิน้การดําเนนิการพมิพข์องคณุ

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง

• พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows®)
• การตัง้คา่การพมิพ ์(Windows®) 

47



 หนา้หลกั > พมิพ ์> พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows®) > การพมิพส์องดา้นของกระดาษ (Windows®)

การพมิพส์องดา้นของกระดาษ (Windows®)

• เลอืกกระดาษขนาด A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal หรอื Folio เมือ่ใชฟั้งกช์นัการพมิพ ์2 ดา้นแบบ
อตัโนมตัิ

• ตรวจสอบวา่ถาดใสก่ระดาษ 2 ดา้นไดรั้บการตัง้คา่ตรงตามขนาดกระดาษแลว้ มฉิะนัน้การป้อนกระดาษอาจผดิพลาด สง่
ผลใหเ้อกสารทีพ่มิพอ์อกมาเอยีงหรอืกระดาษตดิ

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ฝาครอบดา้นหลงัปิดอยู่
• หากกระดาษถกูมว้น ยดืกระดาษใหต้รงและใสก่ลบัเขา้ในถาดใสก่ระดาษ
• ใชก้ระดาษธรรมดาหรอืกระดาษชนดิบาง หา้มใชก้ระดาษปอนด์
• หากกระดาษบางเกนิไป อาจเกดิรอยยน่ได ้
• เมือ่คณุใชฟั้งกช์นัการพมิพ ์2 ดา้นดว้ยตนเอง อาจเกดิปัญหากระดาษตดิหรอืคณุภาพการพมิพตํ์า่

1. เลอืกคําสัง่การพมิพใ์นแอพพลเิคชนัของคณุ
2. เลอืก Brother XXX-XXXX (XXXX คอืชือ่รุน่ของคณุ) และจากนัน้คลกิปุ่ มคณุลกัษณะหรอืการกําหนดลกัษณะการพมิพ์

หนา้ตา่งไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพจ์ะปรากฏขึน้
3. ในชอ่ง ทศิทาง เลอืกตวัเลอืก แนวต ัง้ หรอื แนวนอน เพือ่ตัง้คา่การจัดวางเอกสารทีพ่มิพข์องคณุ

ถา้แอพพลเิคชนัของคณุมกีารตัง้คา่ทีค่ลา้ยกนั เราแนะนําใหค้ณุตัง้แนวการจัดวางโดยใชแ้อพพลเิคชนั

4. คลกิรายการแบบดงึลง 2 หนา้/จลุสาร (หนงัสอืเลม่เล็ก) จากนัน้เลอืกตวัเลอืก 2 หนา้ หรอื 2 หนา้ (กาํหนดเอง)

ตวัเลอืก คาํอธบิาย

2 หนา้ (ใชไ้ดเ้ฉพาะบางรุน่
เทา่นัน้)

พมิพส์องดา้นโดยอตัโนมตัิ

2 หนา้ (กาํหนดเอง) เครือ่งจะพมิพห์นา้ทัง้หมดทีม่เีลขหนา้คูท่ีด่า้นหนึง่ของกระดาษกอ่น จากนัน้
ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพจ์ะแนะนํา (โดยแสดงขอ้ความป็อปอพั) ใหค้ณุใสก่ระดาษอกีครัง้

5. คลกิปุ่ ม การต ัง้คา่การพมิพแ์บบ 2 หนา้
6. เลอืกตวัเลอืกใดตวัเลอืกหนึง่จากเมนู ชนดิการพมิพแ์บบ 2 หนา้

เมือ่เลอืกการพมิพ ์2 ดา้น จะมตีวัเลอืกการเขา้เลม่การพมิพ ์2 ดา้นทัง้หมดสีแ่บบใหเ้ลอืกสําหรับแตล่ะแนวการจัดวางหนา้:
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ตวัเลอืกสาํหรบัเอกสารแนวต ัง้ คาํอธบิาย

ขอบยาว (ซา้ย)

ขอบยาว (ขวา)

ขอบส ัน้ (บน)

ขอบส ัน้ (ลา่ง)

ตวัเลอืกสาํหรบัเอกสารแนวนอน คาํอธบิาย

ขอบยาว (บน)

ขอบยาว (ลา่ง)
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ตวัเลอืกสาํหรบัเอกสารแนวนอน คาํอธบิาย

ขอบส ัน้ (ขวา)

ขอบส ัน้ (ซา้ย)

7. เลอืกกลอ่งกาเครือ่งหมาย การเขา้เลม่แบบออฟเซ็ท ถา้คณุตอ้งการระบอุอฟเซท็สําหรับการเขา้เลม่เป็นหน่วยนิว้หรอื
มลิลเิมตร

8. คลกิ ตกลง
9. เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งพมิพอ์ืน่หากตอ้งการ
10. ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้

• สําหรับการพมิพ ์2 ดา้นแบบอตัโนมตั ิคลกิ ตกลง อกีครัง้ จากนัน้ดําเนนิการพมิพใ์หเ้สร็จสิน้
• สําหรับการพมิพ ์2 ดา้นดว้ยตนเอง คลกิ ตกลง อกีครัง้และทําตามคําแนะนําบนหนา้จอ

หากป้อนกระดาษเขา้ไมถ่กูตอ้ง อาจทําใหก้ระดาษมว้นงอ นํากระดาษออก ยดืกระดาษใหต้รง และนําใสก่ลบัเขา้สูถ่าดบรรจุ
กระดาษ

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง

• พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows®)
• การตัง้คา่การพมิพ ์(Windows®) 
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 หนา้หลกั > พมิพ ์> พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows®) > พมิพเ์ป็นจลุสาร (หนังสอืเลม่เล็ก) (Windows®)

พมิพเ์ป็นจลุสาร (หนงัสอืเลม่เล็ก) (Windows®)
ใชต้วัเลอืกนีเ้พือ่พมิพเ์อกสารในรปูแบบจลุสารโดยใชก้ารพมิพ ์2 ดา้น หนา้ของเอกสารจะถกูจัดเรยีงตามหมายเลขหนา้ทีถ่กู
ตอ้ง และจะใหค้ณุสามารถพับเอกสารทีพ่มิพท์ีต่รงกลาง โดยไมต่อ้งเปลีย่นลําดบัหนา้ทีพ่มิพ์

• เลอืกกระดาษขนาด A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal หรอื Folio เมือ่ใชฟั้งกช์นัการพมิพ ์2 ดา้นแบบ
อตัโนมตัิ

• ตรวจสอบวา่ถาดใสก่ระดาษ 2 ดา้นไดรั้บการตัง้คา่ตรงตามขนาดกระดาษแลว้ มฉิะนัน้การป้อนกระดาษอาจผดิพลาด สง่
ผลใหเ้อกสารทีพ่มิพอ์อกมาเอยีงหรอืกระดาษตดิ

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ฝาครอบดา้นหลงัปิดอยู่
• หากกระดาษถกูมว้น ยดืกระดาษใหต้รงและใสก่ลบัเขา้ในถาดใสก่ระดาษ
• ใชก้ระดาษธรรมดาหรอืกระดาษชนดิบาง หา้มใชก้ระดาษปอนด์
• หากกระดาษบางเกนิไป อาจเกดิรอยยน่ได ้
• เมือ่คณุใชฟั้งกช์นัการพมิพ ์2 ดา้นดว้ยตนเอง อาจเกดิปัญหากระดาษตดิหรอืคณุภาพการพมิพตํ์า่

1. เลอืกคําสัง่การพมิพใ์นแอพพลเิคชนัของคณุ
2. เลอืก Brother XXX-XXXX (XXXX คอืชือ่รุน่ของคณุ) และจากนัน้คลกิปุ่ มคณุลกัษณะหรอืการกําหนดลกัษณะการพมิพ์

หนา้ตา่งไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพจ์ะปรากฏขึน้
3. ในชอ่ง ทศิทาง เลอืกตวัเลอืก แนวต ัง้ หรอื แนวนอน เพือ่ตัง้คา่การจัดวางเอกสารทีพ่มิพข์องคณุ

ถา้แอพพลเิคชนัของคณุมกีารตัง้คา่ทีค่ลา้ยกนั เราแนะนําใหค้ณุตัง้แนวการจัดวางโดยใชแ้อพพลเิคชนั

4. คลกิรายการแบบดงึลง 2 หนา้/จลุสาร (หนงัสอืเลม่เล็ก) จากนัน้เลอืกตวัเลอืก จลุสาร (หนงัสอืเลม่เล็ก) หรอื จลุสาร
(กาํหนดเอง)

ตวัเลอืก คาํอธบิาย

จลุสาร (หนงัสอืเลม่เล็ก) (ใชไ้ดเ้ฉพาะบางรุน่เทา่นัน้) พมิพจ์ลุสารอตัโนมตัิ

จลุสาร (กาํหนดเอง) พมิพจ์ลุสารดว้ยตนเอง

5. คลกิปุ่ ม การต ัง้คา่การพมิพแ์บบ 2 หนา้
6. เลอืกตวัเลอืกใดตวัเลอืกหนึง่จากเมนู ชนดิการพมิพแ์บบ 2 หนา้

มทีศิทางการเขา้เลม่ของการพมิพ ์2 ดา้นใหเ้ลอืกไดส้องประเภทสําหรับการจัดวางหนา้แตล่ะแบบ
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ตวัเลอืกสาํหรบัเอกสารแนวต ัง้ คาํอธบิาย

เย็บดา้นซา้ย

เย็บดา้นขวา

ตวัเลอืกสาํหรบัเอกสารแนวนอน คาํอธบิาย

เย็บดา้นบน

เย็บดา้นลา่ง

7. เลอืกตวัเลอืกใดตวัเลอืกหนึง่จากเมนู วธิกีารพมิพจ์ลุสาร (หนงัสอืเลม่เล็ก)

ตวัเลอืก คาํอธบิาย

การพมิพท์กุหนา้
พรอ้มๆ กนั

ทกุหนา้จะถกูพมิพใ์นรปูแบบจลุสาร (สีห่นา้สําหรับกระดาษทกุแผน่ สองหนา้ตอ่หนึง่ดา้น) พับครึง่
ตรงกลางเอกสารทีพ่มิพเ์พือ่สรา้งจลุสาร

การพมิพแ์บบแบง่
เป็นชุด

ตวัเลอืกนีจ้ะพมิพจ์ลุสารทัง้หมดเป็นชดุจลุสารยอ่ยชดุเล็กกวา่ ใหค้ณุสามารถพับทีต่รงกลางของ
ชดุจลุสารยอ่ยชดุเล็กกวา่ไดโ้ดยไมต่อ้งเปลีย่นลําดบัหนา้ทีพ่มิพ ์คณุสามารถระบจํุานวนแผน่ใน
ชดุเล็กแตล่ะชดุของจลุสาร (จาก 1 ถงึ 15) ตวัเลอืกนีม้ปีระโยชนใ์นการพับงานพมิพจ์ลุสารทีม่ี
จํานวนหนา้มาก

8. เลอืกกลอ่งกาเครือ่งหมาย การเขา้เลม่แบบออฟเซ็ท ถา้คณุตอ้งการระบอุอฟเซท็สําหรับการเขา้เลม่เป็นหน่วยนิว้หรอื
มลิลเิมตร

9. คลกิ ตกลง
10. เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งพมิพอ์ืน่หากตอ้งการ
11. ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้

• สําหรับการพมิพจ์ลุสารแบบอตัโนมตั ิคลกิ ตกลง อกีครัง้ จากนัน้ดําเนนิการพมิพใ์หเ้สร็จสิน้
• สําหรับการพมิพจ์ลุสารดว้ยตนเอง คลกิ ตกลง อกีครัง้และทําตามคําแนะนําบนหนา้จอ

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง

• พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows®)
• การตัง้คา่การพมิพ ์(Windows®) 
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 หนา้หลกั > พมิพ ์> พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows®) > พมิพแ์บบรักษาความปลอดภยั (Windows®)

พมิพแ์บบรกัษาความปลอดภยั (Windows®)
ใชก้ารพมิพแ์บบปลอดภยัเพือ่ใหแ้น่ใจวา่เอกสารลบัหรอืเอกสารทีม่คีวามละเอยีดออ่นจะไมถ่กูพมิพจ์นกวา่คณุจะใสร่หสัผา่นที่
แผงควบคมุของเครือ่ง

• ขอ้มลูทีม่กีารรักษาความปลอดภยัจะถกูลบออกจากเครือ่งเมือ่คณุปิดเครือ่ง

>> HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5200DW/HL-L6200DW
>> HL-L6400DW

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

1. เลอืกคําสัง่การพมิพใ์นแอพพลเิคชนัของคณุ
2. เลอืก Brother XXX-XXXX (XXXX คอืชือ่รุน่ของคณุ) และจากนัน้คลกิปุ่ มคณุลกัษณะหรอืการกําหนดลกัษณะการพมิพ์

หนา้ตา่งไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพจ์ะปรากฏขึน้
3. คลกิแท็บ ข ัน้สงู
4. คลกิทีปุ่่ ม การต ัง้คา่ ในชอ่งใสข่อ้มลู การพมิพโ์ดยใชร้ะบบการรกัษาความปลอดภยั
5. เลอืกกลอ่งทําเครือ่งหมาย Secure Print (การพมิพแ์บบรกัษาความปลอดภยั)
6. พมิพร์หสัผา่นสีห่ลกัของคณุในชอ่ง รหสัผา่น จากนัน้คลกิ ตกลง

คณุจะตอ้งตัง้รหสัผา่นแยกกนัสําหรับเอกสารแตล่ะเอกสาร

7. พมิพ ์ชือ่ผูใ้ช ้และ ชือ่งาน ในชอ่งใสข่อ้ความ
8. คลกิ ตกลง
9. เสร็จสิน้การดําเนนิการพมิพข์องคณุ
10. ทีแ่ผงควบคมุของเครือ่ง กด Secure (ป้องกนั)
11. กด a หรอื b เพือ่แสดงชือ่ผูใ้ชข้องคณุ จากนัน้กด OK

หนา้จอแสดงผลแบบ LCD จะแสดงรายการงานทีม่กีารป้องกนัสําหรับชือ่ดงักลา่ว
12. กด a หรอื b เพือ่แสดงงาน จากนัน้กด OK
13. ป้อนรหสัผา่นสีห่ลกัของคณุ

เพือ่ป้อนตวัเลขแตล่ะหลกั กด a หรอื b เพือ่เลอืกตวัเลข แลว้กด OK
14. กด a หรอื b เพือ่เลอืกตวัเลอืก [Print (พิมพ)์] จากนัน้กดOK
15. กด a หรอื b ป้อนจํานวนสําเนาทีค่ณุตอ้งการ
16. กด OK

เครือ่งจะพมิพข์อ้มลูนัน้

หลงัจากคณุพมิพข์อ้มลูทีม่กีารรักษาความปลอดภยัแลว้ ขอ้มลูจะถกูลา้งออกจากหน่วยความจําของเครือ่ง

HL-L6400DW

1. เลอืกคําสัง่การพมิพใ์นแอพพลเิคชนัของคณุ
2. เลอืก Brother XXX-XXXX (XXXX คอืชือ่รุน่ของคณุ) และจากนัน้คลกิปุ่ มคณุลกัษณะหรอืการกําหนดลกัษณะการพมิพ์

หนา้ตา่งไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพจ์ะปรากฏขึน้
3. คลกิแท็บ ข ัน้สงู
4. คลกิทีปุ่่ ม การต ัง้คา่ ในชอ่งใสข่อ้มลู การพมิพโ์ดยใชร้ะบบการรกัษาความปลอดภยั
5. เลอืกกลอ่งทําเครือ่งหมาย Secure Print (การพมิพแ์บบรกัษาความปลอดภยั)
6. พมิพร์หสัผา่นสีห่ลกัของคณุในชอ่ง รหสัผา่น จากนัน้คลกิ ตกลง

คณุจะตอ้งตัง้รหสัผา่นแยกกนัสําหรับเอกสารแตล่ะเอกสาร

7. พมิพ ์ชือ่ผูใ้ช ้และ ชือ่งาน ในชอ่งใสข่อ้ความ
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8. คลกิ ตกลง
9. เสร็จสิน้การดําเนนิการพมิพข์องคณุ

10. ทีแ่ผงควบคมุของเครือ่ง กด [Functions (ฟังกช์นั)]
11. กด [Secure (รักษาความปลอดภยั)]
12. กด a หรอื b เพือ่แสดงชือ่ผูใ้ชข้องคณุ จากนัน้กดทีช่ ือ่ผูใ้ชข้องคณุ

หนา้จอแสดงผลแบบ LCD จะแสดงรายการงานทีม่กีารป้องกนัสําหรับชือ่ดงักลา่ว
13. กด a หรอื b เพือ่แสดงงานพมิพท์ีค่ณุตอ้งการพมิพ ์และจากนัน้กดทีง่านนัน้
14. ป้อนรหสัผา่นสีห่ลกัของคณุ จากนัน้กด [OK (ตกลง)]
15. ป้อนจํานวนสําเนาทีค่ณุตอ้งการ
16. กด [Start (เร่ิมตน้)]

เครือ่งจะพมิพข์อ้มลูนัน้

หลงัจากคณุพมิพข์อ้มลูทีม่กีารรักษาความปลอดภยัแลว้ ขอ้มลูจะถกูลา้งออกจากหน่วยความจําของเครือ่ง

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง

• พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows®) 
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 หนา้หลกั > พมิพ ์> พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows®) > ใชง้านมาโครจากคอมพวิเตอรข์องคณุ
(Windows®)

ใชง้านมาโครจากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows®)
ถา้คณุจัดเกบ็แบบฟอรม์อเิล็กทรอนกิส ์(มาโคร) ในหน่วยความจําของเครือ่งของคณุ คณุสามารถใชม้าโครเพือ่พมิพข์อ้มลูแบบ
วางซอ้นทบับนงานพมิพท์ีค่ณุตอ้งการได ้
1. เลอืกคําสัง่การพมิพใ์นแอพพลเิคชนัของคณุ
2. เลอืก Brother XXX-XXXX (XXXX คอืชือ่รุน่ของคณุ) และจากนัน้คลกิปุ่ มคณุลกัษณะหรอืการกําหนดลกัษณะการพมิพ์

หนา้ตา่งไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพจ์ะปรากฏขึน้
3. คลกิแท็บ ข ัน้สงู
4. คลกิปุ่ ม ตวัเลอืกการพมิพอ์ืน่ๆ
5. เลอืก มาโคร
6. คลกิปุ่ ม การต ัง้คา่มาโคร
7. ใสค่า่ ID มาโคร: และ ชือ่มาโคร: ทีค่ณุตอ้งการใชง้าน
8. เลอืก ใสค่าํส ัง่มาโคร
9. เลอืกหนา้ทีจ่ะซอ้นขอ้มลูมาโคร

ตวัเลอืก คาํอธบิาย

ทกุหนา้ ใหค้ณุใสม่าโครไปยงัทกุหนา้

หนา้ ใหค้ณุใสม่าโครไปยงัหนา้ทีร่ะบ ุเลอืกตวัเลอืกนี ้จากนัน้ใสห่มายเลขหนา้ภายในชว่ง 1
ถงึ 255

เพิม่ไปยงัดา้นบนของหนา้ สง่ขอ้มลูมาโครไปยงัดา้นบนสดุของหนา้

เพิม่ไปยงัสว่นทา้ยของหนา้ สง่ขอ้มลูมาโครไปยงัดา้นลา่งสดุของหนา้

เมือ่เลอืก จลุสาร (หนงัสอืเลม่เล็ก) การตัง้คา่ หนา้ ใน ใสค่าํส ัง่มาโคร จะปิดใชง้าน

10. คลกิ ตกลง
11. คลกิ ตกลง เพือ่กลบัสูห่นา้ตา่งไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ์
12. คลกิ ตกลง
13. เสร็จสิน้การดําเนนิการพมิพข์องคณุ

ขอ้มลูมาโครถกูพมิพแ์บบวางซอ้น

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง

• พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows®)
• พมิพห์นึง่หนา้ซํา้กนัลงในกระดาษหลายชนดิ 
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 หนา้หลกั > พมิพ ์> พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows®) > ใชโ้ปรไฟลก์ารพมิพท์ีต่ัง้คา่ไวล้ว่งหนา้
(Windows®)

ใชโ้ปรไฟลก์ารพมิพท์ีต่ ัง้คา่ไวล้ว่งหนา้ (Windows®)
โปรไฟลก์ารพมิพ ์เป็นคา่ทีต่ัง้ไวล้ว่งหนา้ทีอ่อกแบบมาเพือ่ใหค้ณุเขา้ถงึการกําหนดคา่การพมิพท์ีใ่ชบ้อ่ยอยา่งรวดเร็ว
1. เลอืกคําสัง่การพมิพใ์นแอพพลเิคชนัของคณุ
2. เลอืก Brother XXX-XXXX (XXXX คอืชือ่รุน่ของคณุ) และจากนัน้คลกิปุ่ มคณุลกัษณะหรอืการกําหนดลกัษณะการพมิพ์

หนา้ตา่งไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพจ์ะปรากฏขึน้
3. คลกิแท็บ โปรไฟลก์ารพมิพ์

4. เลอืกขอ้มลูของคณุจากรายการขอ้มลูการพมิพ์
การตัง้คา่ขอ้มลูการพมิพจ์ะแสดงทีด่า้นซา้ยของหนา้ตา่งไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ์

5. ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้
• ถา้การตัง้คา่ถกูตอ้งสําหรับงานพมิพข์องคณุ ใหค้ลกิ ตกลง
• เพือ่เปลีย่นการตัง้คา่ ใหก้ลบัสูแ่ท็บ พืน้ฐาน หรอื ข ัน้สงู เปลีย่นการตัง้คา่ จากนัน้คลกิ ตกลง

หากตอ้งการแสดงแท็บ โปรไฟลก์ารพมิพ ์ดา้นหนา้ของหนา้ตา่งในครัง้ถัดไปทีค่ณุสัง่พมิพ ์ใหเ้ลอืกกลอ่งกา
เครือ่งหมาย แสดงแท็บโปรไฟลก์ารพมิพก์อ่นเสมอ

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง

• พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows®)
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• สรา้งหรอืลบโปรไฟลก์ารพมิพข์องคณุ (Windows®)
• การตัง้คา่การพมิพ ์(Windows®) 
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 หนา้หลกั > พมิพ ์> พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows®) > ใชโ้ปรไฟลก์ารพมิพท์ีต่ัง้คา่ไวล้ว่งหนา้
(Windows®) > สรา้งหรอืลบโปรไฟลก์ารพมิพข์องคณุ (Windows®)

สรา้งหรอืลบโปรไฟลก์ารพมิพข์องคณุ (Windows®)
เพิม่ขอ้มลูการพมิพใ์หมไ่ดส้งูสดุ 20 ขอ้มลูดว้ยการตัง้คา่แบบกําหนดเอง
1. เลอืกคําสัง่การพมิพใ์นแอพพลเิคชนัของคณุ
2. เลอืก Brother XXX-XXXX (XXXX คอืชือ่รุน่ของคณุ) และจากนัน้คลกิปุ่ มคณุลกัษณะหรอืการกําหนดลกัษณะการพมิพ์

หนา้ตา่งไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพจ์ะปรากฏขึน้
3. คลกิทีแ่ท็บ พืน้ฐาน และแท็บข ัน้สงู และกําหนดคา่การพมิพท์ีค่ณุตอ้งการสําหรับขอ้มลูการพมิพใ์หม่
4. คลกิแท็บ โปรไฟลก์ารพมิพ์
5. ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้
เพือ่สรา้งโปรไฟลก์ารพมิพใ์หม:่
a. คลกิ เพิม่โปรไฟล์

กลอ่งขอ้ความ เพิม่โปรไฟล ์จะปรากฏขึน้
b. พมิพช์ือ่ขอ้มลูการพมิพใ์หมใ่นชอ่งขอ้มลู ชือ่
c. คลกิไอคอนทีค่ณุตอ้งการใชเ้พือ่แสดงขอ้มลูนีจ้ากรายชือ่ไอคอน
d. คลกิ ตกลง

ชือ่ขอ้มลูการพมิพใ์หมจ่ะถกูเพิม่ไปยงัรายการในแท็บ โปรไฟลก์ารพมิพ์
เพือ่ลบโปรไฟลก์ารพมิพท์ีค่ณุสรา้ง:
a. คลกิ ลบไปรไฟล์

กลอ่งขอ้ความ ลบไปรไฟล ์จะปรากฏขึน้
b. เลอืกขอ้มลูทีค่ณุตอ้งการลบ
c. คลกิ ลบ
d. คลกิ ใช่
e. คลกิ ปิด

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง

• ใชโ้ปรไฟลก์ารพมิพท์ีต่ัง้คา่ไวล้ว่งหนา้ (Windows®) 
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 หนา้หลกั > พมิพ ์> พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows®) > เปลีย่นการตัง้คา่เริม่ตน้ของการพมิพ ์(Windows®)

เปลีย่นการต ัง้คา่เร ิม่ตน้ของการพมิพ ์(Windows®)
เมือ่คณุเปลีย่นแปลงการตัง้คา่การพมิพจ์ากภายในโปรแกรม การเปลีย่นแปลงนัน้จะนําไปใชก้บัรายการทีค่ณุกําลงัพมิพด์ว้ย
โปรแกรมนัน้ในเวลานัน้เทา่นัน้ เพือ่เลอืกการตัง้คา่การพมิพใ์หใ้ชสํ้าหรับโปรแกรมใน Windows® ของคณุทัง้หมดในทกุครัง้ ให ้
ทําตามขัน้ตอนตอ่ไปนีเ้พือ่เปลีย่นการตัง้คา่การพมิพเ์ริม่ตน้
1. ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้

• (สําหรับ Windows® XP และ Windows Server® 2003)
คลกิ Start (เร ิม่) > Printers and Faxes (เครือ่งพมิพแ์ละแฟกซ)์

• (สําหรับ Windows Vista® และ Windows Server® 2008)

คลกิ (Start) (เร ิม่) > Control Panel (แผงควบคมุ) > Hardware and Sound (ฮารด์แวรแ์ละเสยีง)
> Printers (เครือ่งพมิพ)์

• (สําหรับ Windows® 7 และ Windows Server® 2008 R2)

คลกิ (เร ิม่) > อปุกรณแ์ละเครือ่งพมิพ์

• (สําหรับ Windows® 8)
ยา้ยเมาสข์องคณุไปยงัมมุลา่งขวาของเดสกท็์อปของคณุ เมือ่แถบเมนูปรากฏขึน้ คลกิ การต ัง้คา่ จากนัน้คลกิ แผง
ควบคมุ ในกลุม่ ฮารด์แวรแ์ละเสยีง คลกิ ดอูปุกรณแ์ละเครือ่งพมิพ์

• (สําหรับ Windows Server® 2012)
ยา้ยเมาสข์องคณุไปยงัมมุลา่งขวาของเดสกท็์อปของคณุ เมือ่แถบเมนูปรากฏขึน้ คลกิ การต ัง้คา่ จากนัน้คลกิ แผง
ควบคมุ ในกลุม่ ฮารด์แวร ์คลกิ ดอูปุกรณแ์ละเครือ่งพมิพ์

• (สําหรับ Windows Server® 2012 R2)
คลกิ Control Panel บนหนา้จอ Start ในกลุม่ Hardware คลกิ ดอูปุกรณแ์ละเครือ่งพมิพ์

2. คลกิขวาไอคอน Brother XXX-XXXX (โดย XXXX คอืชือ่รุน่ของคณุ) และเลอืก คณุสมบตัเิครือ่งพมิพ ์ถา้ตวัเลอืก
ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพป์รากฏขึน้ ใหเ้ลอืกไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพข์องคณุ

3. คลกิแท็บ ท ัว่ไป จากนัน้คลกิปุ่ ม Printing Preferences... (การกาํหนดลกัษณะการพมิพ.์..) หรอื กาํหนด
ลกัษณะ...
กลอ่งขอ้ความไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพจ์ะปรากฏ

• เพือ่กําหนดคา่ถาดกระดาษ คลกิแท็บ การต ัง้คา่อปุกรณ์
• เพือ่เปลีย่นพอรต์เครือ่งพมิพ ์คลกิแท็บ พอรต์

4. เลอืกการตัง้คา่การพมิพท์ีค่ณุตอ้งการใชเ้ป็นคา่เริม่ตน้สําหรับโปรแกรมใน Windows® ของคณุ
5. คลกิ ตกลง
6. ปิดกลอ่งขอ้ความคณุสมบตัเิครือ่งพมิพ์

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง

• พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows®)
• กําหนดคา่ถาดเสรมิ (Windows®)
• การตัง้คา่การพมิพ ์(Windows®) 
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 หนา้หลกั > พมิพ ์> พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows®) > เปลีย่นการตัง้คา่เริม่ตน้ของการพมิพ์
(Windows®) > กําหนดคา่ถาดเสรมิ (Windows®)

กาํหนดคา่ถาดเสรมิ (Windows®)
เขา้ถงึคณุสมบตัขิองเครือ่งของคณุเพือ่ตรวจหาถาดเสรมิและหมายเลขผลติภณัฑข์องเครือ่งของคณุโดยอตัโนมตัิ

ไดรเวอรข์องเครือ่งพมิพจ์ะตรวจพบถาดเสรมิโดยอตัโนมตัริะหวา่งการตดิตัง้ไดรเวอร ์ถา้คณุเพิม่ถาดเสรมิหลงัจากการตดิตัง้
ไดรเวอร ์ใหดํ้าเนนิการดงันี้

1. ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้
• (สําหรับ Windows® XP และ Windows Server® 2003)

คลกิ Start (เร ิม่) > Printers and Faxes (เครือ่งพมิพแ์ละแฟกซ)์
• (สําหรับ Windows Vista® และ Windows Server® 2008)

คลกิ (Start) (เร ิม่) > Control Panel (แผงควบคมุ) > Hardware and Sound (ฮารด์แวรแ์ละเสยีง)
> Printers (เครือ่งพมิพ)์

• (สําหรับ Windows® 7 และ Windows Server® 2008 R2)

คลกิ (เร ิม่) > อปุกรณแ์ละเครือ่งพมิพ์

• (สําหรับ Windows® 8)
ยา้ยเมาสข์องคณุไปยงัมมุลา่งขวาของเดสกท็์อปของคณุ เมือ่แถบเมนูปรากฏขึน้ คลกิ การต ัง้คา่ จากนัน้คลกิ แผง
ควบคมุ ในกลุม่ ฮารด์แวรแ์ละเสยีง คลกิ ดอูปุกรณแ์ละเครือ่งพมิพ์

• (สําหรับ Windows Server® 2012)
ยา้ยเมาสข์องคณุไปยงัมมุลา่งขวาของเดสกท็์อปของคณุ เมือ่แถบเมนูปรากฏขึน้ คลกิ การต ัง้คา่ จากนัน้คลกิ แผง
ควบคมุ ในกลุม่ ฮารด์แวร ์คลกิ ดอูปุกรณแ์ละเครือ่งพมิพ์

• (สําหรับ Windows Server® 2012 R2)
คลกิ Control Panel บนหนา้จอ Start ในกลุม่ Hardware คลกิ ดอูปุกรณแ์ละเครือ่งพมิพ์

2. คลกิขวาไอคอน Brother XXX-XXXX (โดย XXXX คอืชือ่รุน่ของคณุ) และเลอืก คณุสมบตัเิครือ่งพมิพ ์ถา้ตวัเลอืก
ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพป์รากฏขึน้ ใหเ้ลอืกไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพข์องคณุ

3. เลอืกแท็บ การต ัง้คา่อปุกรณ์
4. คลกิปุ่ ม การตรวจหาอตัโนมตั ิ

ถาดเสรมิและหมายเลขผลติภณัฑข์องเครือ่งของคณุจะไดรั้บการตรวจพบโดยอตัโนมตัิ
5. คลกิปุ่ ม นําไปใช้

ฟังกช์ัน่ การตรวจหาอตัโนมตั ิไมส่ามารถใชไ้ดห้ากเครือ่งพมิพอ์ยูใ่นเงือ่นไขตอ่ไปนี:้
• สวติชไ์ฟของเครือ่งถกูปิดอยู่
• เครือ่งพมิพอ์ยูใ่นสถานะแสดงความผดิพลาด
• เครือ่งอยูใ่นสภาวะแวดลอ้มเครอืขา่ยแบบใชร้ว่มกนั
• สายเชือ่มตอ่กบัเครือ่งพมิพไ์มถ่กูตอ้ง

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง

• เปลีย่นการตัง้คา่เริม่ตน้ของการพมิพ ์(Windows®) 
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 หนา้หลกั > พมิพ ์> พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows®) > พมิพเ์อกสารโดยใชไ้ดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ ์BR-
Script3 (การจําลองภาษา PostScript® 3™) (Windows®)

พมิพเ์อกสารโดยใชไ้ดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ ์BR-Script3 (การจาํลองภาษา
PostScript® 3™) (Windows®)
ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ ์BR-Script3 ชว่ยใหค้ณุสามารถพมิพข์อ้มลู PostScript® ไดอ้ยา่งชดัเจนมากขึน้

เพือ่ตดิตัง้ไดรเวอร ์PS (ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ ์BR-Script3) ใหเ้ปิดใชซ้ดีรีอมการตดิตัง้โปรแกรมของบราเดอร ์ในสว่นเลอืก
เครือ่ง ใหเ้ลอืก กาํหนดเอง จากนัน้ทําเครือ่งหมายในกลอ่งกาเครือ่งหมาย ไดรเวอร ์PS

1. เลอืกคําสัง่การพมิพใ์นแอพพลเิคชนัของคณุ
2. เลอืก Brother XXX-XXXX BR-Script3 (โดยที ่XXXX คอืชือ่รุน่ของคณุ) จากนัน้คลกิปุ่ มคณุลกัษณะหรอืการกําหนด

ลกัษณะการพมิพ์
หนา้ตา่งไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพจ์ะปรากฏขึน้

3. คลกิทีแ่ท็บ เคา้โครง, กระดาษ/คณุภาพ หรอื การพมิพโ์ดยใชร้ะบบการรกัษาความปลอดภยั เพือ่เปลีย่นการตัง้คา่
การพมิพพ์ืน้ฐาน
คลกิทีแ่ท็บ เคา้โครง หรอื กระดาษ/คณุภาพ จากนัน้คลกิทีปุ่่ ม ข ัน้สงู เพือ่เปลีย่นการตัง้คา่การพมิพข์ัน้สงู

4. คลกิ ตกลง
5. เสร็จสิน้การดําเนนิการพมิพข์องคณุ

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง

• พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows®) 
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 หนา้หลกั > พมิพ ์> พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows®) > ตรวจสอบสถานะของเครือ่งจากคอมพวิเตอรข์อง
คณุ (Windows®)

ตรวจสอบสถานะของเครือ่งจากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows®)
โปรแกรม Status Monitor เป็นเครือ่งมอืซอฟตแ์วรท์ีกํ่าหนดคา่ไดสํ้าหรับตรวจสอบสถานะของเครือ่งหนึง่เครือ่งขึน้ไป ใหค้ณุ
ไดรั้บการแจง้เตอืนขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดในทนัที

• เพือ่แสดงไอคอน Status Monitor บนถาดงานของคณุ คลกิปุ่ ม  ไอคอน  (Status Monitor) จะปรากฏใน

หนา้ตา่งเล็ก ลากไอคอน  ไปยงัถาดงาน

• ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้

- คลกิสองครัง้ทีไ่อคอน  ในถาดงาน

- (Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008 และ
Windows Server® 2008 R2)
คลกิ (เร ิม่) > โปรแกรมท ัง้หมด > Brother > Brother Utilities

คลกิรายการแบบดงึลง และเลอืกรุน่ผลติภณัฑข์องคณุ (หากยงัไมไ่ดเ้ลอืกอยู)่ คลกิ เครือ่งมอื ในแถบนําทางดา้นซา้ย
จากนัน้คลกิ Status Monitor

- (Windows® 8 และ Windows Server® 2012)
คลกิ  (Brother Utilities) จากนัน้คลกิรายการแบบดงึลงและเลอืกรุน่ผลติภณัฑข์องคณุ (หากยงัไมไ่ดเ้ลอืก
อยู)่ คลกิ เครือ่งมอื ในแถบนําทางดา้นซา้ย จากนัน้คลกิ Status Monitor

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

เลือ่นเมาสไ์ปยงัมมุลา่งซา้ยของหนา้จอ เร ิม่ และคลกิ  (ถา้คณุใชอ้ปุกรณท์ีเ่ป็นระบบสมัผัส ใหล้ากนิว้ขึน้จากดา้น

ลา่งของหนา้จอ เร ิม่ เพือ่เปิดหนา้จอ Apps) เมือ่หนา้จอ Apps ปรากฏขึน้ ใหแ้ตะหรอืคลกิ  (Brother
Utilities) จากนัน้คลกิรายการแบบดงึลง และเลอืกชือ่รุน่ของคณุ (หากยงัไมไ่ดเ้ลอืก) คลกิ เครือ่งมอื ในแถบนําทาง
ดา้นซา้ย จากนัน้คลกิStatus Monitor

วธิกีารแกไ้ข
คลกิปุ่ ม วธิกีารแกไ้ข เพือ่เขา้ถงึเว็บไซตว์ธิกีารแกไ้ขปัญหา

วสัดกุารพมิพ์
คลกิปุ่ ม วสัดกุารพมิพ ์เพือ่รับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัวสัดกุารพมิพข์องแทข้องบราเดอร์

เมือ่คณุเปิดใชง้าน Status Monitor ถา้คณุเลอืกอพัเดตเฟิรม์แวรอ์ตัโนมตัริะหวา่งการตดิตัง้ คณุสมบตันิีจ้ะตรวจหาและ
ดาวนโ์หลดการอพัเดตใดๆ สําหรับเครือ่งของคณุ

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง

• พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows®)
• ปัญหาการพมิพ์ 
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 หนา้หลกั > พมิพ ์> พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows®) > การตัง้คา่การพมิพ ์(Windows®)

การต ัง้คา่การพมิพ ์(Windows®)
แท็บ พืน้ฐาน

1. ขนาดกระดาษ
เลอืกขนาดกระดาษทีค่ณุตอ้งการใช ้คณุสามารถเลอืกขนาดกระดาษมาตรฐาน หรอืสรา้งขนาดกระดาษแบบกําหนดเองได ้

2. ทศิทาง
เลอืกลกัษณะการจัดวาง (แนวตัง้หรอืแนวนอน) ของเอกสารทีพ่มิพข์องคณุ
ถา้แอพพลเิคชนัของคณุมกีารตัง้คา่ทีค่ลา้ยกนั เราแนะนําใหค้ณุตัง้แนวการจัดวางโดยใชแ้อพพลเิคชนั

3. สาํเนา
พมิพจํ์านวนสําเนา (1-999) ทีค่ณุตอ้งการพมิพใ์นชอ่งนี้

การพมิพเ์ป็นชุด
เลอืกตวัเลอืกนีเ้พือ่พมิพช์ดุเอกสารหลายหนา้ตามลําดบัเดมิ เมือ่ตวัเลอืกนีถ้กูเลอืกอยู ่เครือ่งพมิพจ์ะพมิพสํ์าเนา
เอกสารจนครบหนึง่ชดุ จากนัน้จงึเริม่พมิพซ์ํา้ชดุถดัไปตามจํานวนสําเนาทีเ่ลอืก หากไมไ่ดเ้ลอืกตวัเลอืกนีอ้ยู่
เครือ่งพมิพจ์ะพมิพสํ์าเนาแตล่ะหนา้ครบตามจํานวนสําเนาทีเ่ลอืก จากนัน้จงึเริม่พมิพห์นา้ถดัไปของเอกสาร

4. ชนดิกระดาษ
เลอืกประเภทสือ่สิง่พมิพท์ีค่ณุตอ้งการใช ้เพือ่ใหไ้ดผ้ลการพมิพท์ีด่ทีีส่ดุ เครือ่งจะปรับเปลีย่นการตัง้คา่โดยอตัโนมตัติาม
ประเภทสือ่สิง่พมิพท์ีเ่ลอืก
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5. ความละเอยีด
เลอืกความละเอยีดการพมิพ ์เนือ่งจากความละเอยีดการพมิพแ์ละความเร็วการพมิพม์คีวามสมัพันธก์นั ยิง่การพมิพค์วาม
ละเอยีดสงูขึน้ก็ยิง่ใชเ้วลาพมิพเ์อกสารนานขึน้

6. การต ัง้คา่การพมิพ์
เลอืกประเภทเอกสารทีค่ณุตอ้งการพมิพ์

การต ัง้คา่แบบกาํหนดเอง...
ระบกุารตัง้คา่ขัน้สงู เชน่ ความสวา่ง คอนทราสต ์และการตัง้คา่อืน่ๆ

กราฟิก

เลอืกใชเ้ครือ่งพมิพฮ์าลฟ์โทน
เลอืกตวัเลอืกนีเ้พือ่ใชไ้ดรเวอรเ์ครือ่งพมิพเ์พือ่แสดงลกัษณะฮาลฟ์โทน

ความสวา่ง
ระบคุวามสวา่ง

ความคมชดั
ระบคุอนทราสต์

คณุภาพกราฟิก
เลอืกกราฟิกหรอืขอ้ความ เพือ่ใหไ้ดค้ณุภาพการพมิพส์งูสดุโดยขึน้กบัประเภทเอกสารทีค่ณุพมิพ์

การพมิพแ์บบเพิม่ประสทิธภิาพสเีทา
เลอืกตวัเลอืกนีเ้พือ่ปรับปรงุคณุภาพของภาพสว่นทีเ่ป็นแรเงา

ปรบัปรงุรปูแบบในการพมิพ์
เลอืกตวัเลอืกนีเ้พือ่ปรับปรงุการพมิพล์วดลายไดถ้า้หากเอกสารทีพ่มิพม์ลีวดลายและการเตมิสแีตกตา่งจาก
ลวดลายทีค่ณุเห็นในหนา้จอคอมพวิเตอร์

ปรบัปรงุรปูแบบในการพมิพเ์สน้บาง
ใชต้วัเลอืกนีเ้พือ่ปรับปรงุคณุภาพของภาพเสน้บาง

เลอืกใชร้ะบบฮาลฟ์โทน
เลอืกตวัเลอืกนีเ้พือ่ใช ้Windows® เพือ่แสดงลกัษณะฮาลฟ์โทน

โหมด TrueType

โหมด
เลอืกวา่จะใหป้ระมวลผลแบบอกัษรสําหรับการพมิพอ์ยา่งไร

เลอืกใชเ้ครือ่งพมิพ ์TrueType ฟอนต์
เลอืกใหใ้ชแ้บบอกัษรในเครือ่งสําหรับการประมวลผลแบบอกัษร

7. หลายหนา้
เลอืกตวัเลอืกนีเ้พือ่พมิพห์นา้เอกสารหลายหนา้ในหนา้กระดาษแผน่เดยีว หรอืพมิพห์นึง่หนา้เอกสารของคณุบนกระดาษ
หลายแผน่

การเรยีงหนา้
เลอืกลําดบัหนา้เมือ่พมิพห์ลายหนา้บนกระดาษแผน่เดยีว

เสน้ขอบ
เลอืกชนดิขอบทีจ่ะใชเ้มือ่พมิพห์ลายหนา้บนกระดาษแผน่เดยีว

8. 2 หนา้/จลุสาร (หนงัสอืเลม่เล็ก)
เลอืกตวัเลอืกนีเ้พือ่พมิพบ์นทัง้สองหนา้กระดาษ หรอืพมิพเ์อกสารในรปูแบบจลุสารโดยใชก้ารพมิพ ์2 ดา้น

ปุ่ ม การต ัง้คา่การพมิพแ์บบ 2 หนา้
คลกิทีปุ่่ มนีเ้พือ่เลอืกประเภทของการเขา้เลม่การพมิพแ์บบ 2 หนา้ สําหรับแนวการจัดวางเอกสารแตล่ะแนว จะมกีารเขา้
เลม่เอกสาร 2 หนา้ใหเ้ลอืก 4 ประเภท
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9. แหลง่กระดาษ
เลอืกการตัง้คา่แหลง่ป้อนกระดาษทีต่รงตามเงือ่นไขหรอืจดุประสงคก์ารพมิพข์องคณุ

หนา้แรก
เลอืกแหลง่ป้อนกระดาษสําหรับใชพ้มิพห์นา้แรก

หนา้อืน่ๆ
เลอืกแหลง่ป้อนกระดาษสําหรับใชพ้มิพห์นา้ทีส่องและหนา้ตอ่ไป

แท็บ ข ัน้สงู

1. การปรบัสเกล
เลอืกตวัเลอืกเหลา่นีเ้พือ่ขยายหรอืยอ่ขนาดของหนา้เอกสารของคณุ

พอดกีบัขนาดกระดาษ
เลอืกตวัเลอืกนีเ้พือ่ขยายหรอืยอ่หนา้เอกสารใหพ้อดกีบัขนาดกระดาษทีร่ะบ ุเมือ่คณุเลอืกตวัเลอืกนี ้ใหเ้ลอืกขนาด
กระดาษทีค่ณุตอ้งการจากรายการแบบดงึลง

อสิระ
เลอืกตวัเลอืกนีเ้พือ่ขยายหรอืยอ่หนา้เอกสารดว้ยตนเอง เมือ่คณุเลอืกตวัเลอืกนี ้ใหพ้มิพค์า่ในชอ่งขอ้มลู

2. การพมิพก์ลบัดา้น
เลอืกตวัเลอืกนีเ้พือ่หมนุภาพทีพ่มิพ ์180 องศา
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3. ใชล้ายนํา้
เลอืกตวัเลอืกนีเ้พือ่พมิพโ์ลโกห้รอืขอ้ความเป็นลายน้ําบนเอกสาร เลอืกหนึง่ในลายน้ําทีต่ัง้คา่ไวล้ว่งหนา้ เพิม่ลายน้ําใหม่
หรอืใชไ้ฟลภ์าพทีค่ณุสรา้งไว ้

4. การพมิพส์ว่นหวัและสว่นทา้ยของหนา้กระดาษ
เลอืกตวัเลอืกนีเ้พือ่พมิพว์นัที ่เวลา และชือ่ล็อกอนิของผูใ้ชเ้ครือ่งคอมพวิเตอรบ์นเอกสาร

5. โหมดประหยดัผงหมกึ
เลอืกคณุสมบตันิีเ้พือ่ประหยดัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ของคณุโดยการใชผ้งหมกึ (โทนเนอร)์ ปรมิาณนอ้ยลงในการพมิพ์
เอกสาร งานพมิพจ์ะดจูางลงแตย่งัสามารถอา่นได ้

6. การพมิพโ์ดยใชร้ะบบการรกัษาความปลอดภยั
คณุสมบตันิีช้ว่ยใหแ้น่ใจไดว้า่เอกสารลบัหรอืเอกสารทีม่คีวามละเอยีดออ่นจะไมถ่กูพมิพจ์นกวา่คณุจะใสร่หสัผา่นทีแ่ผง
ควบคมุของเครือ่ง

7. ผูด้แูลระบบ
คณุสมบตันิีช้ว่ยใหค้ณุสามารถเปลีย่นรหสัผา่นของผูด้แูลระบบ และจํากดัคณุสมบตักิารพมิพห์ลายอยา่ง

8. การตรวจสอบตวัตนของผูใ้ช้
คณุสมบตันิีช้ว่ยใหค้ณุสามารถยนืยนัการจํากดัการใชง้านสําหรับผูใ้ชแ้ตล่ะคนได ้

9. ถาดรองรบัเอกสารออก (ใชไ้ดเ้ฉพาะบางรุน่เทา่น ัน้)
เลอืกถาดรองรับเอกสารออกสําหรับหนา้ทีพ่มิพ์

ตวัจดักอง MX
นํากระดาษทีพ่มิพอ์อกไปยงัถาดรองรับเอกสารออกมาตรฐาน เมือ่ถาดรองรับเอกสารออกมาตรฐานเต็ม เครือ่งพมิพจ์ะ
เลอืกถาดรองรับเอกสารออกทีว่า่งถดัไปโดยอตัโนมตัิ

ตวัเรยีงชุด MX
เมือ่คณุพมิพเ์อกสารหลายสําเนา แตล่ะสําเนาจะถกูสง่ออกสูถ่าดทีแ่ตกตา่งกนัตัง้แตถ่าดที ่1 ถงึ 4

ใชถ้าดมาตรฐานเมือ่เต็ม
เลอืกตวัเลอืกนีเ้พือ่ดําเนนิการพมิพต์อ่ไป แมว้า่ถาดรองรับเอกสารออกจะเต็ม เมือ่คณุเลอืกตวัเลอืกนี ้เครือ่งพมิพจ์ะ
ดําเนนิการพมิพต์อ่ และใหเ้อกสารทีเ่หลอือยูอ่อกมายงัถาดรองรับเอกสารออกมาตรฐานของเครือ่งเมือ่ถาดรองรับ
เอกสารออกเต็ม

10. ปุ่ ม ตวัเลอืกการพมิพอ์ืน่ๆ

โหมดการพกัเครือ่ง (Sleep Time)
ระบรุะยะเวลากอ่นทีเ่ครือ่งจะเขา้สูโ่หมดพัก

มาโคร
เลอืกคณุลกัษณะนีเ้พือ่พมิพแ์บบฟอรม์อเิล็กทรอนกิส ์(มาโคร) ทีค่ณุจัดเกบ็ไวใ้นหน่วยความจําของเครือ่งเพือ่พมิพ์
ซอ้นบนงานพมิพ์

การปรบัความทบึ
ระบกุารปรับคา่ความเขม้ในการพมิพ์

ปรบัปรงุผลลพัธก์ารพมิพ์
เลอืกตวัเลอืกนีเ้พือ่ลดการมว้นงอของกระดาษ และปรับปรงุการยดึตดิของผงหมกึ (โทนเนอร)์

ขา้มหนา้วา่ง
เลอืกตวัเลอืกนีเ้พือ่ใหไ้ดรเวอรข์องเครือ่งพมิพต์รวจจับหนา้วา่งและยกเวน้การพมิพห์นา้นัน้โดยอตัโนมตัิ

พมิพข์อ้ความเป็นสดีาํ
เลอืกตวัเลอืกนีเ้มือ่คณุตอ้งการพมิพข์อ้ความสใีหเ้ป็นสดํีา

พมิพข์อ้มลูทีถ่กูเก็บไว้
เลอืกตวัเลอืกนีเ้พือ่บนัทกึขอ้มลูการพมิพเ์ป็นไฟล ์PDF ในคอมพวิเตอรข์องคณุ

ระบบนเิวศน์
เลอืกตวัเลอืกนีเ้พือ่ลดเสยีงรบกวนในการพมิพ์
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  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง

• พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows®)
• พมิพเ์อกสาร (Windows®)
• พมิพม์ากกวา่หนึง่หนา้บนกระดาษแผน่เดยีว N in 1 (การจัดหนา้กระดาษในหนา้เดยีว) (Windows®)
• พมิพเ์ป็นโปสเตอร ์(Windows®)
• การพมิพส์องดา้นของกระดาษ (Windows®)
• พมิพเ์ป็นจลุสาร (หนังสอืเลม่เล็ก) (Windows®)
• ใชโ้ปรไฟลก์ารพมิพท์ีต่ัง้คา่ไวล้ว่งหนา้ (Windows®)
• เปลีย่นการตัง้คา่เริม่ตน้ของการพมิพ ์(Windows®)
• ใชถ้าดมาตรฐานเมือ่ถาดเต็ม
• กําหนดถาดรองรับเอกสารออกใหก้บัผูใ้ชห้รอืกลุม่ 
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 หนา้หลกั > พมิพ ์> พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (แม็คอนิทอช)

พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (แม็คอนิทอช)

• พมิพเ์อกสาร (แม็คอนิทอช)

• พมิพท์ัง้สองดา้นของกระดาษ (แม็คอนิทอช)

• พมิพม์ากกวา่หนึง่หนา้บนกระดาษแผน่เดยีว N in 1 (การจัดหนา้กระดาษในหนา้เดยีว) (แม็คอนิท
อช)

• พมิพแ์บบรักษาความปลอดภยั (แม็คอนิทอช)

• พมิพเ์อกสารโดยใชไ้ดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ ์BR-Script3 (การจําลองภาษา PostScript® 3™) (แม็คอิ
นทอช)

• ตรวจสอบสถานะของเครือ่งจากคอมพวิเตอรข์องคณุ (แม็คอนิทอช)

• ตวัเลอืกการพมิพ ์(แม็คอนิทอช)
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 หนา้หลกั > พมิพ ์> พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (แม็คอนิทอช) > พมิพเ์อกสาร (แม็คอนิทอช)

พมิพเ์อกสาร (แม็คอนิทอช)

1. ตรวจสอบวา่คณุไดใ้สส่ือ่ส ิง่พมิพท์ีม่ขีนาดถกูตอ้งในถาดใสก่ระดาษ
2. จากแอพพลเิคชนั เชน่ Apple TextEdit คลกิทีเ่มนู File (ไฟล)์ จากนัน้เลอืก Print (พมิพ)์
3. เลอืก Brother XXX-XXXX (XXXX คอืชือ่รุน่ของคณุ)
4. พมิพจํ์านวนสําเนาทีค่ณุตอ้งการในชอ่ง Copies (สาํเนา)
5. คลกิทีเ่มนูแบบป็อปอพั Paper Size (ขนาดกระดาษ) จากนัน้เลอืกขนาดกระดาษของคณุ
6. เลอืกตวัเลอืก Orientation (แนวการจดัวาง) ทีต่รงกบัวธิกีารทีค่ณุตอ้งการใชพ้มิพเ์อกสาร
7. คลกิเมนูแบบป็อปอพัของแอพพลเิคชนั จากนัน้เลอืก Print Settings (การต ัง้คา่การพมิพ)์

ตวัเลอืก Print Settings (การต ัง้คา่การพมิพ)์ จะปรากฏขึน้
8. คลกิทีเ่มนูป็อปอพั Media Type (ชนดิสือ่การพมิพ)์ จากนัน้เลอืกชนดิกระดาษทีค่ณุกําลงัใชง้าน
9. เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งพมิพอ์ืน่หากตอ้งการ
10. คลกิ Print (พมิพ)์

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (แม็คอนิทอช)
• ตวัเลอืกการพมิพ ์(แม็คอนิทอช) 
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 หนา้หลกั > พมิพ ์> พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (แม็คอนิทอช) > พมิพท์ัง้สองดา้นของกระดาษ (แม็คอนิทอช)

พมิพท์ ัง้สองดา้นของกระดาษ (แม็คอนิทอช)

• เลอืกกระดาษขนาด A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal หรอื Folio เมือ่ใชฟั้งกช์นัการพมิพ ์2 ดา้นแบบ
อตัโนมตัิ

• ตรวจสอบวา่ถาดใสก่ระดาษ 2 ดา้นไดรั้บการตัง้คา่ตรงตามขนาดกระดาษแลว้ มฉิะนัน้การป้อนกระดาษอาจผดิพลาด สง่
ผลใหเ้อกสารทีพ่มิพอ์อกมาเอยีงหรอืกระดาษตดิ

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ฝาครอบดา้นหลงัปิดอยู่
• หากกระดาษถกูมว้น ยดืกระดาษใหต้รงและใสก่ลบัเขา้ในถาดใสก่ระดาษ
• ใชก้ระดาษธรรมดาหรอืกระดาษชนดิบาง หา้มใชก้ระดาษปอนด์
• หากกระดาษบางเกนิไป อาจเกดิรอยยน่ได ้
• เมือ่คณุใชฟั้งกช์นัการพมิพ ์2 ดา้นดว้ยตนเอง อาจเกดิปัญหากระดาษตดิหรอืคณุภาพการพมิพตํ์า่

1. จากแอพพลเิคชนั เชน่ Apple TextEdit คลกิทีเ่มนู File (ไฟล)์ จากนัน้เลอืก Print (พมิพ)์
2. เลอืก Brother XXX-XXXX (XXXX คอืชือ่รุน่ของคณุ)
3. เลอืกตวัเลอืก Orientation (แนวการจดัวาง) ทีต่รงกบัวธิกีารทีค่ณุตอ้งการใชพ้มิพเ์อกสาร
4. สําหรับการพมิพ ์2 ดา้นอตัโนมตั ิใหทํ้าดงัตอ่ไปนี:้

a. คลกิเมนูแบบป็อปอพัของแอพพลเิคชนั จากนัน้เลอืก Layout (โครงหนา้เอกสาร)
ตวัเลอืกการตัง้คา่ Layout (โครงหนา้เอกสาร) จะปรากฏขึน้

b. ในสว่น Two-Sided (สองดา้น) ใหเ้ลอืกตวัเลอืก Short-Edge binding (เขา้เลม่ตามขอบดา้นส ัน้) หรอื
Long-Edge binding (เขา้เลม่ตามขอบดา้นยาว)

c. เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งพมิพอ์ืน่หากตอ้งการ
d. คลกิ Print (พมิพ)์

5. สําหรับการพมิพ ์2 ดา้นดว้ยตนเอง ใหทํ้าดงันี:้
a. คลกิเมนูแบบป็อปอพัของแอพพลเิคชนั จากนัน้เลอืก Paper Handling (การจดัการกระดาษ)

ตวัเลอืก Paper Handling (การจดัการกระดาษ) จะปรากฏขึน้
b. ในเมนูแบบป็อปอพั Pages to Print (หนา้ทีจ่ะพมิพ)์ เลอืก Even Only (เฉพาะหนา้คู)่
c. เปลีย่นการตัง้คา่การพมิพอ์ืน่หากตอ้งการ
d. คลกิปุ่ ม Print (พมิพ)์
e. หลงัจากเครือ่งพมิพพ์มิพห์นา้ทีม่เีลขหนา้คูแ่ลว้ นําหนา้เอกสารทีพ่มิพแ์ลว้ออกจากถาดรองรับเอกสารออก
f. ตรวจดวูา่หนา้กระดาษแบนราบดจีากนัน้นํากระดาษวางกลบัสูถ่าดกระดาษโดยใหห้นา้วา่งควํา่หนา้ลง
g. ทําซํ้าขัน้ตอนที ่1-3 เลอืกเครือ่งพมิพแ์ละการตัง้คา่เดมิทีค่ณุใชพ้มิพห์นา้คู่
h. คลกิเมนูแบบป็อปอพัของแอพพลเิคชนั จากนัน้เลอืก Paper Handling (การจดัการกระดาษ) ตวัเลอืก Paper

Handling (การจดัการกระดาษ) จะปรากฏขึน้
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i. ในเมนูแบบป็อปอพั Pages to Print (หนา้ทีจ่ะพมิพ)์ เลอืก Odd Only (เฉพาะหนา้คี)่
j. คลกิ Print (พมิพ)์

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (แม็คอนิทอช)
• ตวัเลอืกการพมิพ ์(แม็คอนิทอช) 
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 หนา้หลกั > พมิพ ์> พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (แม็คอนิทอช) > พมิพม์ากกวา่หนึง่หนา้บนกระดาษแผน่เดยีว N in
1 (การจัดหนา้กระดาษในหนา้เดยีว) (แม็คอนิทอช)

พมิพม์ากกวา่หนึง่หนา้บนกระดาษแผน่เดยีว N in 1 (การจดัหนา้กระดาษใน
หนา้เดยีว) (แม็คอนิทอช)

1. จากแอพพลเิคชนั เชน่ Apple TextEdit คลกิทีเ่มนู File (ไฟล)์ จากนัน้เลอืก Print (พมิพ)์
2. เลอืก Brother XXX-XXXX (XXXX คอืชือ่รุน่ของคณุ)
3. คลกิเมนูแบบป็อปอพัของแอพพลเิคชนั จากนัน้เลอืก Layout (โครงหนา้เอกสาร)

ตวัเลอืกการตัง้คา่ Layout (โครงหนา้เอกสาร) จะปรากฏขึน้
4. คลกิทีเ่มนูแบบป็อปอพั Pages Per Sheet (จาํนวนหนา้ตอ่แผน่) จากนัน้เลอืกจํานวนหนา้ทีจ่ะพมิพใ์นแตล่ะแผน่
5. เลอืกตวัเลอืก Layout Direction (ทศิทางโครงหนา้เอกสาร)
6. คลกิเมนูแบบป็อปอพั Border (ขอบ) จากนัน้เลอืกชนดิเสน้กรอบของคณุ
7. เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งพมิพอ์ืน่หากตอ้งการ
8. คลกิ Print (พมิพ)์

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (แม็คอนิทอช)
• ตวัเลอืกการพมิพ ์(แม็คอนิทอช) 
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 หนา้หลกั > พมิพ ์> พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (แม็คอนิทอช) > พมิพแ์บบรักษาความปลอดภยั (แม็คอนิทอช)

พมิพแ์บบรกัษาความปลอดภยั (แม็คอนิทอช)
ใชก้ารพมิพแ์บบปลอดภยัเพือ่ใหแ้น่ใจวา่เอกสารลบัหรอืเอกสารทีม่คีวามละเอยีดออ่นจะไมถ่กูพมิพจ์นกวา่คณุจะใสร่หสัผา่นที่
แผงควบคมุของเครือ่ง

• ขอ้มลูทีม่กีารรักษาความปลอดภยัจะถกูลบออกจากเครือ่งเมือ่คณุปิดเครือ่ง

>> HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5200DW/HL-L6200DW
>> HL-L6400DW

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

1. จากแอพพลเิคชนั เชน่ Apple TextEdit คลกิทีเ่มนู File (ไฟล)์ จากนัน้เลอืก Print (พมิพ)์
2. เลอืก Brother XXX-XXXX (XXXX คอืชือ่รุน่ของคณุ)
3. คลกิเมนูแบบป็อปอพัของแอพพลเิคชนั จากนัน้เลอืกตวัเลอืก การพมิพโ์ดยใชร้ะบบการรกัษาความปลอดภยั ตวัเลอืก
การพมิพโ์ดยใชร้ะบบการรกัษาความปลอดภยั จะปรากฏขึน้

4. เลอืกกลอ่งทําเครือ่งหมาย Secure Print (การพมิพแ์บบรกัษาความปลอดภยั)
5. พมิพช์ือ่ผูใ้ช ้ชือ่งาน และรหสัผา่นสีห่ลกัของคณุ
6. คลกิ Print (พมิพ)์
7. ทีแ่ผงควบคมุของเครือ่ง กด Secure (ป้องกนั)
8. กด a หรอื b เพือ่แสดงชือ่ผูใ้ชข้องคณุ จากนัน้กด OK

หนา้จอแสดงผลแบบ LCD จะแสดงรายการงานทีม่กีารป้องกนัสําหรับชือ่ดงักลา่ว
9. กด a หรอื b เพือ่แสดงงาน จากนัน้กด OK
10. ป้อนรหสัผา่นสีห่ลกัของคณุ

เพือ่ป้อนตวัเลขแตล่ะหลกั กด a หรอื b เพือ่เลอืกตวัเลข แลว้กด OK
11. กด a หรอื b เพือ่เลอืกตวัเลอืก [Print (พิมพ)์] จากนัน้กดOK
12. กด a หรอื b ป้อนจํานวนสําเนาทีค่ณุตอ้งการ
13. กด OK

เครือ่งจะพมิพข์อ้มลูนัน้

หลงัจากคณุพมิพข์อ้มลูทีม่กีารรักษาความปลอดภยัแลว้ ขอ้มลูจะถกูลา้งออกจากหน่วยความจําของเครือ่ง

HL-L6400DW

1. จากแอพพลเิคชนั เชน่ Apple TextEdit คลกิทีเ่มนู File (ไฟล)์ จากนัน้เลอืก Print (พมิพ)์
2. เลอืก Brother XXX-XXXX (XXXX คอืชือ่รุน่ของคณุ)
3. คลกิเมนูแบบป็อปอพัของแอพพลเิคชนั จากนัน้เลอืกตวัเลอืก การพมิพโ์ดยใชร้ะบบการรกัษาความปลอดภยั ตวัเลอืก
การพมิพโ์ดยใชร้ะบบการรกัษาความปลอดภยั จะปรากฏขึน้

4. เลอืกกลอ่งทําเครือ่งหมาย Secure Print (การพมิพแ์บบรกัษาความปลอดภยั)
5. พมิพช์ือ่ผูใ้ช ้ชือ่งาน และรหสัผา่นสีห่ลกัของคณุ
6. คลกิ Print (พมิพ)์

7. ทีแ่ผงควบคมุของเครือ่ง กด [Functions (ฟังกช์นั)]
8. กด [Secure (รักษาความปลอดภยั)]
9. กด a หรอื b เพือ่แสดงชือ่ผูใ้ชข้องคณุ จากนัน้กดทีช่ ือ่ผูใ้ชข้องคณุ

หนา้จอแสดงผลแบบ LCD จะแสดงรายการงานทีม่กีารป้องกนัสําหรับชือ่ดงักลา่ว
10. กด a หรอื b เพือ่แสดงงานพมิพท์ีค่ณุตอ้งการพมิพ ์และจากนัน้กดทีง่านนัน้
11. ป้อนรหสัผา่นสีห่ลกัของคณุ จากนัน้กด [OK (ตกลง)]
12. ป้อนจํานวนสําเนาทีค่ณุตอ้งการ
13. กด [Start (เร่ิมตน้)]
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เครือ่งจะพมิพข์อ้มลูนัน้

หลงัจากคณุพมิพข์อ้มลูทีม่กีารรักษาความปลอดภยัแลว้ ขอ้มลูจะถกูลา้งออกจากหน่วยความจําของเครือ่ง

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (แม็คอนิทอช) 
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 หนา้หลกั > พมิพ ์> พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (แม็คอนิทอช) > พมิพเ์อกสารโดยใชไ้ดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ ์BR-
Script3 (การจําลองภาษา PostScript® 3™) (แม็คอนิทอช)

พมิพเ์อกสารโดยใชไ้ดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ ์BR-Script3 (การจาํลองภาษา
PostScript® 3™) (แม็คอนิทอช)
ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ ์BR-Script3 ชว่ยใหค้ณุสามารถพมิพข์อ้มลู PostScript® ไดอ้ยา่งชดัเจนมากขึน้

• ไปทีห่นา้ Downloads ของรุน่ผลติภณัฑข์องคณุใน Brother Solutions Center ที ่support.brother.com เพือ่
ดาวนโ์หลดไดรเวอร ์PS (ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ ์BR-Script3)

• ตรวจสอบวา่คณุไดเ้พิม่ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ ์BR-Script3 จาก Print & Scan (พมิพแ์ละสแกน) หรอื Printers &
Scanners (เครือ่งพมิพแ์ละเครือ่งสแกน) ในรายการ System Preferences (การกาํหนดลกัษณะระบบ) ใน
เครือ่งแม็คอนิทอชของคณุ

1. ตรวจสอบวา่คณุไดใ้สส่ือ่ส ิง่พมิพท์ีม่ขีนาดถกูตอ้งในถาดใสก่ระดาษ
2. จากแอพพลเิคชนั เชน่ Apple TextEdit คลกิทีเ่มนู File (ไฟล)์ จากนัน้เลอืก Print (พมิพ)์
3. เลอืก Brother XXX-XXXX (XXXX คอืชือ่รุน่ของคณุ)
4. พมิพจํ์านวนสําเนาทีค่ณุตอ้งการในชอ่ง Copies (สาํเนา)
5. คลกิทีเ่มนูแบบป็อปอพั Paper Size (ขนาดกระดาษ) จากนัน้เลอืกขนาดกระดาษของคณุ
6. เลอืกตวัเลอืก Orientation (แนวการจดัวาง) ทีต่รงกบัวธิกีารทีค่ณุตอ้งการใชพ้มิพเ์อกสาร
7. คลกิเมนูแบบป็อปอพัของตวัเลอืกการพมิพ ์จากนัน้เลอืก Printer Features (คณุลกัษณะเครือ่งพมิพ)์

ตวัเลอืก Printer Features (คณุลกัษณะเครือ่งพมิพ)์ จะปรากฏขึน้
8. คลกิเมนูแบบป็อปอพั Print Quality (คณุภาพการพมิพ)์ จากนัน้เลอืกความละเอยีด
9. คลกิทีเ่มนูป็อปอพั Media Type (ชนดิสือ่การพมิพ)์ จากนัน้เลอืกชนดิกระดาษทีค่ณุกําลงัใชง้าน
10. เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งพมิพอ์ืน่หากตอ้งการ
11. คลกิ Print (พมิพ)์

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (แม็คอนิทอช) 
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 หนา้หลกั > พมิพ ์> พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (แม็คอนิทอช) > ตรวจสอบสถานะของเครือ่งจากคอมพวิเตอรข์อง
คณุ (แม็คอนิทอช)

ตรวจสอบสถานะของเครือ่งจากคอมพวิเตอรข์องคณุ (แม็คอนิทอช)
โปรแกรมอรรถประโยชน ์Status Monitor เป็นเครือ่งมอืซอฟตแ์วรท์ีกํ่าหนดคา่ไดสํ้าหรับเฝ้าดสูถานะของอปุกรณ ์ใหค้ณุไดรั้บ
การแจง้เตอืนขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดในทนัท ีเชน่ ไมม่กีระดาษหรอืกระดาษตดิ ตามคาบเวลาการอพัเดตทีต่ัง้ไวล้ว่งหนา้
และใหค้ณุเขา้ถงึโปรแกรมการจัดการผา่นเว็บได ้
1. คลกิทีเ่มนู System Preferences (การกาํหนดลกัษณะระบบ) เลอืก Print & Scan (พมิพแ์ละสแกน) หรอื

Printers & Scanners (เครือ่งพมิพแ์ละเครือ่งสแกน) จากนัน้เลอืกเครือ่งของคณุ
2. คลกิปุ่ ม Options & Supplies (ทางเลอืกและวสัดกุารพมิพ)์
3. คลกิแท็บ Utility (โปรแกรมอรรถประโยชน)์ จากนัน้คลกิปุ่ ม Open Printer Utility (เปิดโปรแกรม
อรรถประโยชนเ์ครือ่งพมิพ)์
Status Monitor เริม่ตน้

Troubleshooting (วธิกีารแกไ้ข)
คลกิปุ่ ม Troubleshooting (วธิกีารแกไ้ข) เพือ่เขา้ถงึเว็บไซตว์ธิกีารแกไ้ขปัญหา

Visit the Genuine Supplies website (วสัดกุารพมิพ)์
คลกิปุ่ ม Visit the Genuine Supplies website (วสัดกุารพมิพ)์ เพือ่รับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัวสัดกุารพมิพข์อง
แทข้องบราเดอร์

การอพัเดตสถานะของเครือ่งพมิพ์
เพือ่ดสูถานะเครือ่งลา่สดุขณะหนา้ตา่ง Status Monitor เปิด ใหค้ลกิไอคอน  คณุสามารถตัง้คา่ชว่งทีซ่อฟตแ์วร์
อพัเดตขอ้มลูสถานะของเครือ่งพมิพ ์คลกิ Brother Status Monitor ในแถบเมนู จากนัน้เลอืก Preferences (การ
กาํหนดลกัษณะ)

การบรหิารจดัการบนเว็บ (การเชือ่มตอ่เครอืขา่ยเทา่น ัน้)
เขา้ถงึระบบการบรหิารจัดการบนเว็บไดโ้ดยคลกิไอคอนเครือ่งพมิพบ์นหนา้จอ Status Monitor คณุสามารถใชเ้ว็บ
บราวเซอรม์าตรฐานเพือ่จัดการเครือ่งพมิพข์องคณุไดโ้ดยใช ้HTTP (การถา่ยโอนโพรโทคอลขอ้ความหลายมติ)ิ

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (แม็คอนิทอช)
• ปัญหาการพมิพ์ 
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 หนา้หลกั > พมิพ ์> พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (แม็คอนิทอช) > ตวัเลอืกการพมิพ ์(แม็คอนิทอช)

ตวัเลอืกการพมิพ ์(แม็คอนิทอช)
การต ัง้คา่หนา้กระดาษ

1. Paper Size (ขนาดกระดาษ)
เลอืกขนาดกระดาษทีค่ณุตอ้งการใช ้คณุสามารถเลอืกขนาดกระดาษมาตรฐาน หรอืสรา้งขนาดกระดาษแบบกําหนดเองได ้

2. Orientation (แนวการจดัวาง)
เลอืกลกัษณะการจัดวาง (แนวตัง้หรอืแนวนอน) ของเอกสารทีพ่มิพข์องคณุ
ถา้แอพพลเิคชนัของคณุมกีารตัง้คา่ทีค่ลา้ยกนั เราแนะนําใหค้ณุตัง้แนวการจัดวางโดยใชแ้อพพลเิคชนั

3. Scale (ปรบัขนาด)
ใสค่า่ลงในชอ่งนีเ้พือ่ขยายหรอืยอ่หนา้เอกสารของคณุใหพ้อดกีบัขนาดกระดาษทีเ่ลอืกไว ้
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Layout (โครงหนา้เอกสาร)

1. Pages Per Sheet (จาํนวนหนา้ตอ่แผน่)
เลอืกจํานวนหนา้ทีจ่ะพมิพบ์นกระดาษหนึง่แผน่

2. Layout Direction (ทศิทางโครงหนา้เอกสาร)
เลอืกลําดบัหนา้เมือ่พมิพห์ลายหนา้บนกระดาษแผน่เดยีว

3. Border (ขอบ)
เลอืกชนดิขอบทีจ่ะใชเ้มือ่พมิพห์ลายหนา้บนกระดาษแผน่เดยีว

4. Two-Sided (สองดา้น) (ใชไ้ดเ้ฉพาะบางรุน่เทา่น ัน้)
เลอืกวา่จะพมิพบ์นกระดาษสองดา้นหรอืไม่

5. Reverse page orientation (กลบัทศิแนวการจดัวางหนา้)
เลอืกตวัเลอืกนีเ้พือ่หมนุภาพทีพ่มิพ ์180 องศา

6. Flip horizontally (พลกิตามแนวนอน)
เลอืกตวัเลอืกนีเ้พือ่พลกิภาพทีพ่มิพบ์นหนา้กระดาษใหก้ลบัตามแนวนอน จากซา้ยไปขวา
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Paper Handling (การจดัการกระดาษ)

1. Collate pages (เรยีงหนา้)
เลอืกตวัเลอืกนีเ้พือ่พมิพช์ดุเอกสารหลายหนา้ตามลําดบัเดมิ เมือ่ตวัเลอืกนีถ้กูเลอืกอยู ่เครือ่งพมิพจ์ะพมิพสํ์าเนาเอกสารจน
ครบหนึง่ชดุ จากนัน้จงึเริม่พมิพซ์ํา้ชดุถดัไปตามจํานวนสําเนาทีเ่ลอืก หากไมไ่ดเ้ลอืกตวัเลอืกนีอ้ยู ่เครือ่งพมิพจ์ะพมิพ์
สําเนาแตล่ะหนา้ครบตามจํานวนสําเนาทีเ่ลอืก จากนัน้จงึเริม่พมิพห์นา้ถดัไปของเอกสาร

2. Pages to Print (หนา้ทีจ่ะพมิพ)์
เลอืกหนา้ทีค่ณุตอ้งการพมิพ ์(หนา้คูห่รอืหนา้คี)่

3. Page Order (ลาํดบัหนา้)
เลอืกลําดบัหนา้

4. Scale to fit paper size (ปรบัขนาดใหพ้อดกีระดาษ)
เลอืกตวัเลอืกนีเ้พือ่ขยายหรอืยอ่หนา้เอกสารของคณุใหพ้อดกีบัขนาดกระดาษทีเ่ลอืกไว ้

5. Destination Paper Size (ขนาดกระดาษปลายทาง)
เลอืกขนาดกระดาษทีจ่ะพมิพ์

6. Scale down only (ยอ่ขนาดเทา่น ัน้)
เลอืกตวัเลอืกนีถ้า้คณุตอ้งการลดขนาดหนา้ในเอกสารของคณุ เมือ่หนา้นัน้มขีนาดใหญเ่กนิไปสําหรับกระดาษขนาดทีเ่ลอืก
ถา้ตวัเลอืกนีถ้กูเลอืก และเอกสารถกูปรับรปูแบบสําหรับขนาดกระดาษทีข่นาดเล็กกวา่ขนาดกระดาษทีค่ณุใชอ้ยู ่เอกสารจะ
พมิพด์ว้ยขนาดดัง้เดมิ
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Print Settings (การต ัง้คา่การพมิพ)์

1. Media Type (ชนดิสือ่ส ิง่พมิพ)์
เลอืกประเภทสือ่สิง่พมิพท์ีค่ณุตอ้งการใช ้เพือ่ใหไ้ดผ้ลการพมิพท์ีด่ทีีส่ดุ เครือ่งจะปรับเปลีย่นการตัง้คา่โดยอตัโนมตัติาม
ประเภทสือ่สิง่พมิพท์ีเ่ลอืก

2. Print Quality (คณุภาพการพมิพ)์
เลอืกความละเอยีดการพมิพท์ีค่ณุตอ้งการ เนือ่งจากคณุภาพการพมิพแ์ละความเร็วการพมิพม์คีวามสมัพันธก์นั ยิง่การพมิพ์
คณุภาพสงูขึน้ก็ยิง่ใชเ้วลาพมิพเ์อกสารนานขึน้

3. Paper Source (แหลง่กระดาษ)
เลอืกการตัง้คา่แหลง่ป้อนกระดาษทีต่รงตามเงือ่นไขหรอืจดุประสงคก์ารพมิพข์องคณุ

4. Output Tray (ถาดรองรบัเอกสารออก) (ใชไ้ดเ้ฉพาะบางรุน่เทา่น ัน้)
เลอืกถาดรองรับเอกสารออกสําหรับหนา้ทีพ่มิพ์

MX Stacker (ตวัจดักอง MX)
นํากระดาษทีพ่มิพอ์อกไปยงัถาดรองรับเอกสารออกมาตรฐาน เมือ่ถาดรองรับเอกสารออกมาตรฐานเต็ม เครือ่งพมิพจ์ะ
เลอืกถาดรองรับเอกสารออกทีว่า่งถดัไปโดยอตัโนมตัิ

MX Sorter (ตวัเรยีงชุด MX)
เมือ่คณุพมิพเ์อกสารหลายสําเนา แตล่ะสําเนาจะถกูสง่ออกสูถ่าดทีแ่ตกตา่งกนัตัง้แตถ่าดที ่1 ถงึ 4

Use Std. Tray when full (ใชถ้าดมาตรฐานเมือ่เต็ม)
เลอืกตวัเลอืกนีเ้พือ่ดําเนนิการพมิพต์อ่ไป แมว้า่ถาดรองรับเอกสารออกจะเต็ม เมือ่คณุเลอืกตวัเลอืกนี ้เครือ่งพมิพจ์ะ
ดําเนนิการพมิพต์อ่ และใหเ้อกสารทีเ่หลอือยูอ่อกมายงัถาดรองรับเอกสารออกมาตรฐานของเครือ่งเมือ่ถาดรองรับ
เอกสารออกเต็ม

5. Advanced (ข ัน้สงู)

Toner Save Mode (โหมดประหยดัผงหมกึ)
เลอืกคณุสมบตันิีเ้พือ่ประหยดัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ของคณุโดยการใชผ้งหมกึ (โทนเนอร)์ ปรมิาณนอ้ยลงในการพมิพ์
เอกสาร งานพมิพจ์ะดจูางลงแตย่งัสามารถอา่นได ้

Graphics Quality (คณุภาพกราฟิก)
เลอืกกราฟิกหรอืขอ้ความ เพือ่ใหไ้ดค้ณุภาพการพมิพส์งูสดุโดยขึน้กบัประเภทเอกสารทีค่ณุพมิพ์

Improve Print Output (ปรบัปรงุผลการพมิพ)์
เลอืกตวัเลอืกนีเ้พือ่ลดการมว้นงอของกระดาษ และปรับปรงุการยดึตดิของผงหมกึ (โทนเนอร)์

Density Adjustment (การปรบัความเขม้)
ระบกุารปรับคา่ความเขม้ในการพมิพ์
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Sleep Time (เวลาพกั)
ระบรุะยะเวลากอ่นทีเ่ครือ่งจะเขา้สูโ่หมดพัก

Quiet Mode (โหมดเงยีบ)
เลอืกตวัเลอืกนีเ้พือ่ลดเสยีงรบกวนในการพมิพ์

Other Print Options (ตวัเลอืกการพมิพอ์ืน่ๆ)

Skip Blank Page (ขา้มหนา้วา่ง)
เลอืกตวัเลอืกนีเ้พือ่ใหไ้ดรเวอรข์องเครือ่งพมิพต์รวจจับหนา้วา่งและยกเวน้การพมิพห์นา้นัน้โดยอตัโนมตัิ

Secure Print (การพมิพแ์บบรกัษาความปลอดภยั)

1. Secure Print (การพมิพแ์บบรกัษาความปลอดภยั)
คณุสมบตันิีช้ว่ยใหแ้น่ใจไดว้า่เอกสารลบัหรอืเอกสารทีม่คีวามละเอยีดออ่นจะไมถ่กูพมิพจ์นกวา่คณุจะใสร่หสัผา่นทีแ่ผง
ควบคมุของเครือ่ง
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  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (แม็คอนิทอช)
• พมิพเ์อกสาร (แม็คอนิทอช)
• พมิพท์ัง้สองดา้นของกระดาษ (แม็คอนิทอช)
• พมิพม์ากกวา่หนึง่หนา้บนกระดาษแผน่เดยีว N in 1 (การจัดหนา้กระดาษในหนา้เดยีว) (แม็คอนิทอช)
• ใชถ้าดมาตรฐานเมือ่ถาดเต็ม
• กําหนดถาดรองรับเอกสารออกใหก้บัผูใ้ชห้รอืกลุม่ 
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 หนา้หลกั > พมิพ ์> พมิพห์นึง่หนา้ซํ้ากนัลงในกระดาษหลายชนดิ

พมิพห์นึง่หนา้ซํา้กนัลงในกระดาษหลายชนดิ
ใชฟั้งกช์นัการทําสําเนาคารบ์อนเพือ่พมิพเ์อกสารหลายชดุจากขอ้มลูพมิพเ์ดยีวกนั เหมอืนใชก้ระดาษสําเนาคารบ์อน สง่ขอ้มลู
ไปยงัถาดกระดาษยอ่ยทีค่ณุใสก่ระดาษชนดิหรอืสตีา่งกนัเอาไว ้
ตวัอยา่งเชน่ คณุอาจตอ้งการตัง้คา่เครือ่งใหส้ง่ขอ้มลูการพมิพข์องคณุไปยงัถาดที ่1 ซึง่คณุใสก่ระดาษสน้ํีาเงนิไว ้จากนัน้จงึ
พมิพข์อ้มลูนัน้ซํา้ในทีท่ีกํ่าหนดไวบ้นหนา้กระดาษจากถาดอเนกประสงค ์ซึง่คณุใสก่ระดาษสเีหลอืงทีม่ขีอ้ความเดมิอยูบ่นหนา้
กระดาษ
ถา้คณุใสก่ระดาษสน้ํีาเงนิในถาดที ่1และกระดาษสเีหลอืงในถาดอเนกประสงค ์เครือ่งพมิพจ์ะป้อนกระดาษสําหรับแผน่ที ่1 จาก
ถาดที ่1 และแผน่ที ่2 จากถาดอเนกประสงค์
ถา้คณุเปิดการใชง้านคณุสมบตัสํิาเนากระดาษคารบ์อน เครือ่งจะทําสําเนาโดยอตัโนมตัิ

(Windows®)
คณุสมบตัสํิาเนากระดาษคารบ์อนยงัใหค้ณุสามารถเลอืกการพมิพม์าโครสําหรับแตล่ะหนา้ไดอ้กีดว้ย

>> HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5200DW/HL-L6200DW
>> HL-L6400DW

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

1. กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก [Print Menu (เมนูการพิมพ)์] จากนัน้กด OK
2. กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก [Carbon Menu (เมนูคาร์บอน)] จากนัน้กดOK
3. กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก [Carbon Copy (สาํเนากระดาษคาร์บอน)] จากนัน้กดOK

4. กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก [On (เปิด)] จากนัน้กดOK
5. กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก [Copies (สาํเนา)] จากนัน้กดOK
6. กด a หรอื b ป้อนจํานวนสําเนาทีค่ณุตอ้งการ จากนัน้กด OK
7. กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก [Copy1 Tray (คดัลอก1 ถาด)] จากนัน้กดOK
8. กด a หรอื b เพือ่แสดงถาดใสก่ระดาษทีค่ณุตอ้งการตัง้เป็น [Copy1 Tray (คดัลอก1 ถาด)] จากนัน้กด OK

(Windows®)
a. กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก [Copy1 Macro (คดัลอก1 มาโคร)] จากนัน้กดOK
b. กด a หรอื b เพือ่แสดงรหสัของมาโครทีค่ณุตอ้งการใช ้จากนัน้กดที ่OK

9. ทําซํา้ขัน้ตอนเหลา่นีจ้นกระทัง่คณุไดเ้ลอืกการตัง้คา่ถาดทัง้หมดสําหรับสําเนาแตล่ะฉบบั
10. สง่ขอ้มลูการพมิพไ์ปยงัเครือ่งพมิพ์

HL-L6400DW

1. กด  [Settings (การตั้งค่า)] > [Print Menu (เมนูการพิมพ)์] > [Carbon Menu (เมนูคาร์บอน)] > [Carbon
Copy (สาํเนากระดาษคาร์บอน)] > [On (เปิด)]

2. กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก [Copies (สาํเนา)] จากนัน้กดทีต่วัเลอืก [Copies (สาํเนา)]
3. ป้อนจํานวนสําเนาทีค่ณุตอ้งการ จากนัน้กด [OK (ตกลง)]
4. กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก [Copy1 Tray (คดัลอก1 ถาด)] จากนัน้กดทีต่วัเลอืก [Copy1 Tray (คดัลอก1 ถาด)]
5. กด a หรอื b เพือ่แสดงถาดใสก่ระดาษทีค่ณุตอ้งการตัง้เป็น [Copy1 Tray (คดัลอก1 ถาด)] จากนัน้กดทีถ่าดใสก่ระดาษ

(Windows®)
a. กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก [Copy1 Macro (คดัลอก1 มาโคร)] จากนัน้กดทีต่วัเลอืก [Copy1 Macro (คดั

ลอก1 มาโคร)]
b. กด a หรอื b เพือ่แสดงรหสัของมาโครทีค่ณุตอ้งการใช ้จากนัน้กดทีร่หสันัน้

6. ทําซํา้ขัน้ตอนเหลา่นีจ้นกระทัง่คณุไดเ้ลอืกการตัง้คา่ถาดทัง้หมดสําหรับสําเนาแตล่ะฉบบั
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7. สง่ขอ้มลูการพมิพไ์ปยงัเครือ่งพมิพ์

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• พมิพ์
• ใชง้านมาโครจากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows®) 
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 หนา้หลกั > พมิพ ์> ยกเลกิงานพมิพ์

ยกเลกิงานพมิพ์
>>  HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5200DW/HL-L6200DW
>> HL-L6400DW

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

1. กด Cancel (ยกเลกิ)

เพือ่ยกเลกิงานพมิพห์ลายงาน ใหก้ดคา้งไวท้ี ่Cancel (ยกเลกิ) เป็นเวลาสีว่นิาที

HL-L6400DW

1. กด .

เพือ่ยกเลกิงานพมิพห์ลายงาน ใหก้ดคา้งไวท้ี ่  เป็นเวลาสีว่นิาที

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• พมิพ์
• ปัญหาการพมิพ์ 
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 หนา้หลกั > พมิพ ์> การพมิพท์ดสอบ

การพมิพท์ดสอบ
ถา้มปัีญหาคณุภาพการพมิพ ์ใหทํ้าตามคําแนะนําตอ่ไปนีเ้พือ่พมิพท์ดสอบ
>> HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5200DW/HL-L6200DW
>> HL-L6400DW

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

1. กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก [Machine Info. (ขอ้มูลเคร่ือง)] จากนัน้กด OK
2. กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก [Test Print (การทดลองพิมพ)์] จากนัน้กด OK

เครือ่งจะพมิพห์นา้ทดสอบ

HL-L6400DW

1. กด  [Settings (การตั้งค่า)] > [Machine Information (ขอ้มูลเคร่ือง)] > [Test Print (การทดลองพิมพ)์]
2. กด [OK (ตกลง)].

3. กด .

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• พมิพ์
• ปรับปรงุคณุภาพการพมิพ์ 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา

การแกไ้ขปญัหา
ใชส้ว่นนีเ้พือ่แกไ้ขปัญหาทัว่ไปทีค่ณุอาจประสบเมือ่ใชง้านเครือ่งพมิพบ์ราเดอร ์คณุสามารถแกปั้ญหาสว่นใหญไ่ดด้ว้ยตนเอง

ขอ้ควรจาํ

เพือ่รับความชว่ยเลอืกทางเทคนคิ คณุตอ้งโทรตดิตอ่บรกิารลกูคา้สมัพันธข์องบราเดอรห์รอืตวัแทนจําหน่ายผลติภณัฑบ์รา
เดอรใ์นทอ้งทีข่องคณุ
การใชง้านวสัดกุารพมิพท์ีไ่มใ่ชข่อง Brother อาจสง่ผลกระทบตอ่คณุภาพการพมิพ ์ประสทิธภิาพของฮารด์แวร ์หรอืความ
เชือ่ถอืไดใ้นการทํางานของเครือ่ง

ถา้คณุตอ้งการความชว่ยเหลอืเพิม่เตมิ ไปที ่Brother Solutions Center ที ่support.brother.com

ขัน้ตอนแรก ใหต้รวจสอบดงันี้

• สายไฟของเครือ่งเชือ่มตอ่อยา่งถกูตอ้ง และเปิดเครือ่งอยู ่uu คู่มือการติดตั้งเคร่ืองอย่างง่าย
• วสัดปุ้องกนัทัง้หมดถกูถอดออกแลว้ uu คู่มือการติดตั้งเคร่ืองอย่างง่าย
• กระดาษถกูบรรจใุนถาดใสก่ระดาษอยา่งถกูตอ้ง
• สายอนิเทอรเ์ฟสถกูเชือ่มตอ่เขา้กบัเครือ่งพมิพแ์ละคอมพวิเตอรอ์ยา่งแน่นหนา หรอืการเชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้ายถกูตดิ

ตัง้กบัทัง้เครือ่งพมิพแ์ละคอมพวิเตอรข์องคณุ
• ขอ้ความแสดงความผดิพลาดและการบํารงุรักษา

ถา้คณุไมส่ามารถแกไ้ขปัญหาไดจ้ากรายการตรวจสอบ ใหร้ะบปัุญหา และจากนัน้uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ขอ้ความแสดงความผดิพลาดและขอ้ความแจง้การบํารงุรักษา
• กระดาษตดิ
• ปัญหาการพมิพ์
• ปรับปรงุคณุภาพการพมิพ์
• ปัญหาเครอืขา่ย
• ปัญหาอืน่ๆ
• ตรวจสอบขอ้มลูเครือ่ง
• การตัง้คา่ฟังกช์นัใหม่ 

87

http://support.brother.com/     


 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > ขอ้ความแสดงความผดิพลาดและขอ้ความแจง้การบํารงุรักษา

ขอ้ความแสดงความผดิพลาดและขอ้ความแจง้การบาํรงุรกัษา

(HL-L6400DW)
ถา้หนา้จอแสดงผลแบบ LCD แสดงขอ้ผดิพลาดและอปุกรณ ์Android™ ของคณุรองรับคณุลกัษณะ NFC ใหแ้ตะเครือ่ง
ของคณุเขา้กบัโลโก ้NFC บนเครือ่งพมิพข์องบราเดอรข์องคณุเพือ่เขา้สู ่Brother Solutions Center และเรยีกดคํูาถามที่
พบบอ่ยลา่สดุจากอปุกรณข์องคณุ (อาจมกีารเรยีกเกบ็คา่บรกิารขอ้ความและขอ้มลูของผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทม์อืถอืของ
คณุ)
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ตัง้คา่ NFC ของเครือ่ง Brother และอปุกรณ ์Android™ ของคณุตัง้คา่เปิดอยู่

เชน่เดยีวกบัอปุกรณสํ์านักงานทีท่นัสมยัอืน่ๆ ขอ้ผดิพลาดอาจเกดิขึน้และอาจตอ้งเปลีย่นวสัดกุารพมิพ ์หากเกดิขอ้ผดิพลาด
เครือ่งจะระบขุอ้ผดิพลาดหรอืการบํารงุรักษาตามระยะเวลาทีกํ่าหนด และแสดงขอ้ความทีเ่หมาะสม ขอ้ผดิพลาดทีพ่บบอ่ยและ
ขอ้ความแจง้การบํารงุรักษามดีงัทีแ่สดงในตารางนี้
ทําตามคําแนะนําในคอลมัน ์การดาํเนนิการ เพือ่แกไ้ขขอ้ผดิพลาดและทําใหข้อ้ความหายไป
คณุสามารถแกไ้ขขอ้ผดิพลาดสว่นใหญแ่ละทําการบํารงุรักษาตามระยะเวลาไดด้ว้ยตวัคณุเอง ถา้คณุตอ้งการคําแนะนําเพิม่เตมิ
ใหเ้ยีย่มชม support.brother.com และคลกิที ่FAQs & Troubleshooting (คาํถามทีพ่บบอ่ยและการแกไ้ขปญัหา)

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

ขอ้ความแสดงความผดิพลาด สาเหตุ การดาํเนนิการ

2-sided Disabled (ไม่สามารถ
พิมพ ์2 ดา้น)

ฝาครอบดา้นหลงัของเครือ่งปิดไมส่นทิ ปิดฝาครอบดา้นหลงัของเครือ่งลงจนกระทัง่ล็อกเขา้
ทีใ่นตําแหน่งปิด

ถาดใสก่ระดาษ 2 ดา้นไมไ่ดรั้บการตดิ
ตัง้อยา่งสมบรูณ์

ใสถ่าดใสก่ระดาษ 2 ดา้นในเครือ่งใหแ้น่น

Access Denied (การเขา้ถึงถูก
ปฏิเสธ)

ฟังกช์ัน่ทีค่ณุตอ้งการใชถ้กูจํากดัโดย
Secure Function Lock 3.0

ตดิตอ่ผูด้แูลระบบของคณุเพือ่ตรวจสอบการตัง้คา่
Secure Function Lock

Cartridge Error (ตลบัผงหมึกผดิ
พลาด)

ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ตดิตัง้ไมถ่กู
ตอ้ง

ถอดชดุประกอบตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ และชดุแม่
แบบสรา้งภาพ (ดรัม) นําตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์
ออก จากนัน้ใสต่ลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ กลบัเขา้ใน
ชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) อกีครัง้ ตดิตัง้ชดุ
ประกอบตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ และชดุแมแ่บบ
สรา้งภาพ (ดรัม) ในเครือ่งพมิพใ์หมอ่กีครัง้
ถา้หากยงัคงมปัีญหา ใหต้ดิตอ่ บรกิารลกูคา้สมัพันธ์
ของบราเดอรห์รอืตวัแทนจําหน่ายผลติภณัฑบ์ราเด
อรใ์นทอ้งทีข่องคณุ

Cooling Down (การระบายความร้อน) อณุหภมูภิายในเครือ่งรอ้นเกนิไป
เครือ่งจะหยดุพมิพง์านปัจจบุนัชัว่คราว
และเขา้สูโ่หมดการระบายความรอ้น

ตรวจสอบวา่คณุไดย้นิเสยีงพัดลมในเครือ่งหมนุอยู่
และชอ่งระบายอากาศไมถ่กูกดีขวาง
ถา้พัดลมกําลงัหมนุ ใหนํ้าวตัถใุดๆ ทีก่ดีขวางรอบ
ชอ่งระบายอากาศออก จากนัน้เปิดเครือ่งไวโ้ดยไม่
ใชง้านเป็นเวลาหลายนาที
ถา้หากพัดลมไมห่มนุ ถอดสายไฟเครือ่งเป็นเวลา
หลายนาท ีจากนัน้เสยีบสายไฟอกีครัง้

Cover is Open (ฝาเปิดอยู)่ ฝาครอบดา้นหนา้ปิดไมส่นทิ เปิดและปิดฝาครอบดา้นหนา้ของเครือ่งใหส้นทิ

Cover is Open (ฝาเปิดอยู)่ ฝาครอบตวัทําความรอ้นปิดไมส่นทิ ปิดฝาครอบตวัทําความรอ้นทีอ่ยูด่า้นในฝาครอบดา้น
หลงัของเครือ่งพมิพ์
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ขอ้ความแสดงความผดิพลาด สาเหตุ การดาํเนนิการ

Drum ! (แม่แบบสร้างภาพ!) ตอ้งทําความสะอาดสายโคโรนาในชดุ
แมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)

ทําความสะอาดสายโคโรนาทีช่ดุแมแ่บบสรา้งภาพ
(ดรัม)

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: ทาํความสะอาดสายโคโรนา
ถา้หากยงัคงมปัีญหา ใหเ้ปลีย่นชดุแมแ่บบสรา้งภาพ
(ดรัม) เป็นชดุใหม่

ชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) หรอืชดุ
ประกอบตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ และ
ชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ถกูตดิตัง้
ไมถ่กูตอ้ง

ถอดชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) และถอดตลบัผง
หมกึ (โทนเนอร)์ ออกจากชดุแมแ่บบสรา้งภาพ
(ดรัม) และตดิตัง้ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ กลบั
เขา้ไปในชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ตดิตัง้ชดุแม่
แบบสรา้งภาพ (ดรัม) กลบัเขา้สูเ่ครือ่งพมิพ์

Drum End Soon (ชุดแม่แบบสร้างภาพ
(ดรัม) ใกลห้มด)

ชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ใกลห้มด
อายกุารใชง้าน

สัง่ซือ้ชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ชดุใหมก่อ่นทีห่นา้
จอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง Replace Drum
(เปล่ียนแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม))

Jam 2-sided (กระดาษติด 2
ดา้น )

กระดาษตดิในถาดใสก่ระดาษ 2 ดา้น
หรอืในฝาหลงั

ถอดถาดใสก่ระดาษ 2 ดา้นออก และเปิดฝาหลงัเพือ่
ดงึกระดาษทีต่ดิออก

Jam Inside (กระดาษติดดา้นใน) กระดาษตดิดา้นในเครือ่งพมิพ์ เปิดฝาหนา้ ถอดชดุประกอบตลบัผงหมกึ
(โทนเนอร)์ และชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) จากนัน้
ดงึกระดาษทีต่ดิออกทัง้หมด ปิดฝาครอบดา้นหนา้

Jam MP Tray (ถาด MP ติด) กระดาษตดิในถาดอเนกประสงค์ กําจัดกระดาษทีต่ดิทัง้หมดทีอ่ยูใ่นถาดอเนกประสงค์
และรอบขา้ง กด Go (ไป)

Jam Rear (กระดาษติดดา้นหลงั) กระดาษตดิทีด่า้นหลงัของเครือ่งพมิพ์ เปิดฝาครอบตวัทําความรอ้นและกําจัดกระดาษทีต่ดิ
ทัง้หมด ปิดฝาครอบตวัทําความรอ้น

Jam Tray 1 (ถาดกระดาษ 1 ติด)
Jam Tray 2 (ถาดกระดาษ 2 ติด)
Jam Tray 3 (ถาดกระดาษ 3 ติด)
Jam Tray 4 (ถาดกระดาษ 4 ติด)

กระดาษตดิในถาดใสก่ระดาษทีร่ะบไุว ้ ดงึถาดใสก่ระดาษทีร่ะบบุนหนา้จอแสดงผลแบบ
LCD และนํากระดาษทีต่ดิออกทัง้หมด

Limit Exceeded (เกินจาํนวนท่ี
จาํกดั)

ถงึขดีจํากดัของการพมิพท์ีกํ่าหนดจาก
คณุลกัษณะ Secure Function Lock
3.0

ตดิตอ่ผูด้แูลระบบของคณุเพือ่ตรวจสอบการตัง้คา่
Secure Function Lock

Media Mismatch (ส่ือการพิมพไ์ม่
ตรงกนั)

ชนดิของสือ่ทีร่ะบใุนไดรเวอร์
เครือ่งพมิพแ์ตกตา่งจากชนดิของ
กระดาษทีร่ะบใุนเมนูของเครือ่ง

ใสช่นดิกระดาษทีถ่กูตอ้งในถาดทีร่ะบใุนหนา้จอแส
ดงผลแบบ LCD จากนัน้เลอืกชนดิสือ่ทีถ่กูตอ้งใน
การตัง้คา่ชนดิของกระดาษของเครือ่ง

No Drum Unit (ไม่มีชุดแม่แบบสร้าง
ภาพ (ดรัม))

ชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ไมไ่ดรั้บ
การตดิตัง้อยา่งถกูตอ้ง

ตดิตัง้ชดุประกอบตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ และชดุ
แมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ใหมอ่กีครัง้

No Paper (ไม่มีกระดาษ) เครือ่งพมิพก์ระดาษหมด หรอืไมไ่ดใ้ส่
กระดาษอยา่งถกูตอ้งในถาดใส่
กระดาษ

• เตมิกระดาษในถาดใสก่ระดาษ ตรวจสอบวา่แคร่
ปรับกระดาษตัง้คา่ขนาดกระดาษถกูตอ้ง

• ถา้หากกระดาษอยูใ่นถาด ใหนํ้าออกแลว้ใสใ่หม่
ตรวจสอบวา่แครป่รับกระดาษตัง้คา่ขนาด
กระดาษถกูตอ้ง

• หา้มใสก่ระดาษในถาดมากเกนิไป
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No Paper Fed T2 (ไม่มีการป้อน
กระดาษ ถาด2)
No Paper Fed T3 (ไม่มีการป้อน
กระดาษ ถาด3)
No Paper Fed T4 (ไม่มีการป้อน
กระดาษ ถาด4)

เครือ่งไมส่ามารถป้อนกระดาษจากถาด
ใสก่ระดาษทีร่ะบไุด ้

ดงึถาดใสก่ระดาษทีร่ะบบุนหนา้จอแสดงผลแบบ
LCD และนํากระดาษทีต่ดิออกทัง้หมด

No Paper MP (ไม่มีกระดาษในถาด
อเนกประสงค)์

ถาดอเนกประสงคก์ระดาษหมด หรอื
ไมไ่ดใ้สก่ระดาษอยา่งถกูตอ้งในถาด
อเนกประสงค์

ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้
• เตมิกระดาษในถาดอเนกประสงค ์ตรวจสอบวา่

แครป่รับกระดาษตัง้คา่ขนาดกระดาษถกูตอ้ง
• ถา้หากกระดาษอยูใ่นถาด ใหนํ้าออกแลว้ใสใ่หม่

ตรวจสอบวา่แครป่รับกระดาษตัง้คา่ขนาด
กระดาษถกูตอ้ง

No Paper T1 (ไม่มีกระดาษในถาด1)
No Paper T2 (ไม่มีกระดาษในถาด2)
No Paper T3 (ไม่มีกระดาษในถาด3)
No Paper T4 (ไม่มีกระดาษในถาด4)

เครือ่งไมส่ามารถป้อนกระดาษจากถาด
ใสก่ระดาษทีร่ะบไุด ้

ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้
• เตมิกระดาษในถาดใสก่ระดาษทีร่ะบใุนหนา้

จอแสดงผลแบบ LCD ตรวจสอบวา่แครป่รับ
กระดาษตัง้คา่ขนาดกระดาษถกูตอ้ง

• ถา้หากกระดาษอยูใ่นถาด ใหนํ้าออกแลว้ใสใ่หม่
ตรวจสอบวา่แครป่รับกระดาษตัง้คา่ขนาด
กระดาษถกูตอ้ง

• หา้มใสก่ระดาษในถาดมากเกนิไป

No Toner (ไม่มีผงหมึก (โทนเนอร์)) ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ หรอืชดุ
ประกอบตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ และ
แมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ไดรั้บการตดิ
ตัง้ไมถ่กูตอ้ง

ถอดชดุประกอบตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ และชดุแม่
แบบสรา้งภาพ (ดรัม) ถอดตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์
ออกจากชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) และตดิตัง้ตลบั
ผงหมกึ (โทนเนอร)์ กลบัเขา้ภายในชดุแมแ่บบสรา้ง
ภาพ (ดรัม) ตดิตัง้ชดุประกอบตลบัผงหมกึ
(โทนเนอร)์ และชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) กลบั
เขา้ในเครือ่งพมิพใ์หมอ่กีครัง้ ถา้หากยงัคงมปัีญหา
ใหเ้ปลีย่นตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ เป็นชดุใหม่

No Tray T1 (ไม่มีถาด1)
No Tray T2 (ไม่มีถาด2)
No Tray T3 (ไม่มีถาด3)
No Tray T4 (ไม่มีถาด4)

ไมไ่ดต้ดิตัง้ถาดกระดาษ หรอืตดิตัง้ไม่
ถกูตอ้ง

ตดิตัง้ถาดใสก่ระดาษเขา้ไปใหมด่งัทีร่ะบไุวบ้นหนา้
จอแสดงผลแบบ LCD

Out of Memory (หน่วยความจาํเตม็) หน่วยความจําของเครือ่งเต็ม กด Cancel (ยกเลกิ) และลดความละเอยีดการ
พมิพ์

Print Data Full (ขอ้มูลการพิมพ์
เตม็)

หน่วยความจําของเครือ่งเต็ม กด Cancel (ยกเลกิ) และลบขอ้มลูการพมิพโ์ดย
ใชก้ารรักษาความปลอดภยัทีบ่นัทกึไวก้อ่นหนา้นี้

Print Unable (พิมพไ์ม่ได)้ ## เครือ่งพมิพม์ปัีญหาทางกลไกของตวั
เครือ่ง

• กดคา้ง  เพือ่ปิดเครือ่ง รอเพยีงไมก่ีน่าที
และจากนัน้เปิดเครือ่งอกีครัง้

• ถา้ปัญหายงัคงอยู ่ใหต้ดิตอ่ บรกิารลกูคา้สมัพันธ์
ของบราเดอร์

Replace Drum (เปล่ียนชุดแม่แบบสร้าง
ภาพ (ดรัม))

ถงึเวลาเปลีย่นชดุแมแ่บบสรา้งภาพ
(ดรัม)

เปลีย่นชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ใหม่

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: เปลีย่นชุดแม่แบบสร้างภาพ
(ดรัม)

ตวันับจํานวนชดุแมแ่บบสรา้งภาพ
(ดรัม) ไมถ่กูตัง้คา่ใหมเ่มือ่ตดิตัง้ชดุแม่
แบบสรา้งภาพ (ดรัม) ใหม่

ตัง้คา่ใหมสํ่าหรับตวันับจํานวนชดุแมแ่บบสรา้งภาพ
(ดรัม)
ดคํูาแนะนําทีใ่หม้ากบัชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)
ชดุใหม่

Replace Toner (เปล่ียนผงหมึก
(โทนเนอร์))

ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ หมดอายกุาร
ใชง้าน เครือ่งพมิพจ์ะหยดุการพมิพ์
ทัง้หมด

เปลีย่นตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ใหม่
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Self-Diagnostic (ตรวจวนิิจฉยัตวั
เอง)

อณุหภมูขิองชดุทําความรอ้นไมเ่พิม่ขึน้
ถงึอณุหภมูทิีร่ะบภุายในเวลาทีร่ะบุ

กดคา้ง  เพือ่ปิดเครือ่ง รอสกัครู ่และจากนัน้เปิด
เครือ่งอกีครัง้ เปิดเครือ่งทิง้ไวเ้ป็นเวลา 15 นาที

ชดุทําความรอ้นรอ้นเกนิไป

Size Error (ขนาดผดิพลาด) ขนาดกระดาษทีร่ะบใุนไดรเวอร์
เครือ่งพมิพใ์ชไ้มไ่ดก้บัถาดทีกํ่าหนด

เลอืกขนาดกระดาษทีส่ามารถใชไ้ดก้บัถาดทีกํ่าหนด

Size Error DX (ขนาดผดิพลาด
DX)

ขนาดกระดาษทีร่ะบใุนการตัง้คา่ขนาด
กระดาษของเครือ่งไมส่ามารถใชไ้ดก้บั
การพมิพ ์2 ดา้นโดยอตัโนมตัิ

กด Cancel (ยกเลกิ) (หากจําเป็น)
บรรจกุระดาษขนาดทีถ่กูตอ้งในถาดและตัง้คา่ถาดใส่
กระดาษตามขนาดกระดาษนัน้
เลอืกขนาดกระดาษทีส่ามารถใชไ้ดก้บัการพมิพ ์2
ดา้น
ขนาดกระดาษทีใ่ชไ้ดสํ้าหรับการพมิพ ์2 ดา้น
อตัโนมตัคิอื A4, Letter, Legal, Mexico Legal,
India Legal และ Folio

กระดาษในถาดไมใ่ชข่นาดทีถ่กูตอ้ง
และไมส่ามารถใชไ้ดก้บัการพมิพ ์2
ดา้นโดยอตัโนมตัิ

Size Mismatch (ขนาดไม่ตรงกนั) กระดาษในถาดไมใ่ชข่นาดทีถ่กูตอ้ง บรรจกุระดาษขนาดทีถ่กูตอ้งในถาดทีร่ะบบุนหนา้
จอแสดงผลแบบ LCD และตัง้คา่ขนาดกระดาษ
สําหรับถาดใสก่ระดาษ กด Go (ไป)

Toner Low (ผงหมึก (โทนเนอร์)
ใกลห้มด)

หากหนา้จอแสดงผลแบบ LCD แสดง
ขอ้ความนี ้คณุยงัสามารถสัง่พมิพไ์ด ้
ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ใกลห้มดอายุ
การใชง้าน

สัง่ซือ้ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ทนัทเีพือ่ใหค้ณุ
เตรยีมพรอ้มไวล้ว่งหนา้เมือ่หนา้จอแสดงผลแบบ
LCD แสดงขอ้ความ Replace Toner (เปล่ียนผง
หมึก (โทนเนอร์))

Too Many Trays (มีถาดมากเกิน
ไป)

จํานวนถาดเสรมิทีต่ดิตัง้มากเกนิ
จํานวนสงูสดุ

ลดจํานวนถาดเสรมิลง

HL-L6400DW
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2-sided Disabled (ไม่สามารถ
พิมพ ์2 ดา้น)

ฝาครอบดา้นหลงัของเครือ่งปิดไมส่นทิ ปิดฝาครอบดา้นหลงัของเครือ่งลงจนกระทัง่ล็อกเขา้
ทีใ่นตําแหน่งปิด

ถาดใสก่ระดาษ 2 ดา้นไมไ่ดรั้บการตดิ
ตัง้อยา่งสมบรูณ์

ใสถ่าดใสก่ระดาษ 2 ดา้นในเครือ่งใหแ้น่น

Access Denied (การเขา้ถึงถูก
ปฏิเสธ)

ฟังกช์ัน่ทีค่ณุตอ้งการใชถ้กูจํากดัโดย
Secure Function Lock 3.0

ตดิตอ่ผูด้แูลระบบของคณุเพือ่ตรวจสอบการตัง้คา่
Secure Function Lock

Cartridge Error (ตลบัหมึกผดิ
พลาด)

ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ตดิตัง้ไมถ่กู
ตอ้ง

ถอดชดุประกอบตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ และชดุแม่
แบบสรา้งภาพ (ดรัม) นําตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์
ออก จากนัน้ใสต่ลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ กลบัเขา้ใน
ชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) อกีครัง้ ตดิตัง้ชดุ
ประกอบตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ และชดุแมแ่บบ
สรา้งภาพ (ดรัม) ในเครือ่งพมิพใ์หมอ่กีครัง้
ถา้หากยงัคงมปัีญหา ใหต้ดิตอ่ บรกิารลกูคา้สมัพันธ์
ของบราเดอรห์รอืตวัแทนจําหน่ายผลติภณัฑบ์ราเด
อรใ์นทอ้งทีข่องคณุ

Cooling Down (กาํลงัทาํใหเ้ยน็ลง) อณุหภมูภิายในเครือ่งรอ้นเกนิไป
เครือ่งจะหยดุพมิพง์านปัจจบุนัชัว่คราว
และเขา้สูโ่หมดการระบายความรอ้น

ตรวจสอบวา่คณุไดย้นิเสยีงพัดลมในเครือ่งหมนุอยู่
และชอ่งระบายอากาศไมถ่กูกดีขวาง
ถา้พัดลมกําลงัหมนุ ใหนํ้าวตัถใุดๆ ทีก่ดีขวางรอบ
ชอ่งระบายอากาศออก จากนัน้เปิดเครือ่งไวโ้ดยไม่
ใชง้านเป็นเวลาหลายนาที
ถา้หากพัดลมไมห่มนุ ถอดสายไฟเครือ่งเป็นเวลา
หลายนาท ีจากนัน้เสยีบสายไฟอกีครัง้

Cover is Open (ฝาเปิดอยู)่ ฝาครอบดา้นหนา้ปิดไมส่นทิ เปิดและปิดฝาครอบดา้นหนา้ของเครือ่งใหส้นทิ

Cover is Open (ฝาเปิดอยู)่ ฝาครอบตวัทําความรอ้นปิดไมส่นทิ ปิดฝาครอบตวัทําความรอ้นทีอ่ยูด่า้นในฝาครอบดา้น
หลงัของเครือ่งพมิพ์

Cover is Open (ฝาเปิดอยู)่ ฝาครอบถาดรองรับเอกสารออกปิดไม่
สนทิ

ปิดฝาหลงัของถาดรองรับเอกสารออก
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Drum ! (แม่แบบสร้างภาพ!) ตอ้งทําความสะอาดสายโคโรนาในชดุ
แมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)

ทําความสะอาดสายโคโรนาทีช่ดุแมแ่บบสรา้งภาพ
(ดรัม)

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: ทาํความสะอาดสายโคโรนา
ถา้หากยงัคงมปัีญหา ใหเ้ปลีย่นชดุแมแ่บบสรา้งภาพ
(ดรัม) เป็นชดุใหม่

ชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) หรอืชดุ
ประกอบตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ และ
ชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ถกูตดิตัง้
ไมถ่กูตอ้ง

ถอดชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) และถอดตลบัผง
หมกึ (โทนเนอร)์ ออกจากชดุแมแ่บบสรา้งภาพ
(ดรัม) และตดิตัง้ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ กลบั
เขา้ไปในชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ตดิตัง้ชดุแม่
แบบสรา้งภาพ (ดรัม) กลบัเขา้สูเ่ครือ่งพมิพ์

Jam 2-sided (กระดาษติด 2 ดา้น) กระดาษตดิในถาดใสก่ระดาษ 2 ดา้น
หรอืในฝาหลงั

ถอดถาดใสก่ระดาษ 2 ดา้นออก และเปิดฝาหลงัเพือ่
ดงึกระดาษทีต่ดิออก

Jam Inside (ดา้นในติด) กระดาษตดิดา้นในเครือ่งพมิพ์ เปิดฝาหนา้ ถอดชดุประกอบตลบัผงหมกึ
(โทนเนอร)์ และชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) จากนัน้
ดงึกระดาษทีต่ดิออกทัง้หมด ปิดฝาครอบดา้นหนา้

Jam Mailbox (ถาดรองรับเอกสารออก
ติด)

กระดาษตดิในถาดรองรับเอกสารออก กําจัดกระดาษทีต่ดิทัง้หมดจากถาดรองรับเอกสาร
ออกดงัทีแ่สดงในหนา้จอแสดงผลแบบ LCD

Jam MP Tray (ถาด MP ติด) กระดาษตดิในถาดอเนกประสงค์ กําจัดกระดาษทีต่ดิทัง้หมดทีอ่ยูใ่นถาดอเนกประสงค์
และรอบขา้ง กด Retry (ทาํซํ้ า)

Jam Rear (กระดาษติดดา้นหลงั) กระดาษตดิทีด่า้นหลงัของเครือ่งพมิพ์ เปิดฝาครอบตวัทําความรอ้นและกําจัดกระดาษทีต่ดิ
ทัง้หมด ปิดฝาครอบตวัทําความรอ้น

Jam Tray (กระดาษติดในถาดใส่กระดาษ)
Jam Tray1 (ถาดกระดาษ 1 ติด)
Jam Tray2 (ถาดกระดาษ 2 ติด)
Jam Tray3 (ถาดกระดาษ 3 ติด)
Jam Tray4 (ถาดกระดาษ 4 ติด)

กระดาษตดิในถาดใสก่ระดาษทีร่ะบไุว ้ ดงึถาดใสก่ระดาษออกและนํากระดาษทีต่ดิออก
ทัง้หมด ดงัทีแ่สดงในภาพเคลือ่นไหวบนหนา้จอแส
ดงผลแบบ LCD

Limit Exceeded (เกินจาํนวนท่ี
จาํกดั)

ถงึขดีจํากดัของการพมิพท์ีกํ่าหนดจาก
คณุลกัษณะ Secure Function Lock
3.0

ตดิตอ่ผูด้แูลระบบของคณุเพือ่ตรวจสอบการตัง้คา่
Secure Function Lock

Media Type Mismatch (ชนิด
ส่ือการพิมพไ์ม่ตรงกนั)

ชนดิของสือ่ทีร่ะบใุนไดรเวอร์
เครือ่งพมิพแ์ตกตา่งจากชนดิของ
กระดาษทีร่ะบใุนเมนูของเครือ่ง

ใสช่นดิกระดาษทีถ่กูตอ้งในถาดทีร่ะบใุนหนา้จอแส
ดงผลแบบ LCD จากนัน้เลอืกชนดิสือ่ทีถ่กูตอ้งใน
การตัง้คา่ชนดิของกระดาษของเครือ่ง

No Drum Unit (ไม่มีชุดแม่แบบสร้าง
ภาพ (ดรัม))

ชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ไมไ่ดรั้บ
การตดิตัง้อยา่งถกูตอ้ง

ตดิตัง้ชดุประกอบตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ และชดุ
แมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ใหมอ่กีครัง้

No HUB Support (ไม่สนบัสนุน
HUB)

อปุกรณ ์USB hub เชือ่มตอ่อยูก่บัตวั
เชือ่มตอ่โฮสต ์USB

ถอดอปุกรณ ์USB hub จากตวัเชือ่มตอ่โฮสต ์USB

No Paper (ไม่มีกระดาษ) เครือ่งพมิพก์ระดาษหมด หรอืไมไ่ดใ้ส่
กระดาษอยา่งถกูตอ้งในถาดใส่
กระดาษ

• เตมิกระดาษในถาดใสก่ระดาษ ตรวจสอบวา่แคร่
ปรับกระดาษตัง้คา่ขนาดกระดาษถกูตอ้ง

• ถา้หากกระดาษอยูใ่นถาด ใหนํ้าออกแลว้ใสใ่หม่
ตรวจสอบวา่แครป่รับกระดาษตัง้คา่ขนาด
กระดาษถกูตอ้ง

• หา้มใสก่ระดาษในถาดมากเกนิไป
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No Paper Fed T1 (ไม่มีการป้อน
กระดาษ ถาด1)
No Paper Fed T2 (ไม่มีการป้อน
กระดาษ ถาด2)
No Paper Fed T3 (ไม่มีการป้อน
กระดาษ ถาด3)
No Paper Fed T4 (ไม่มีการป้อน
กระดาษ ถาด4)

เครือ่งไมส่ามารถป้อนกระดาษจากถาด
ใสก่ระดาษทีร่ะบไุด ้

ดงึถาดใสก่ระดาษทีร่ะบบุนหนา้จอแสดงผลแบบ
LCD และนํากระดาษทีต่ดิออกทัง้หมด

No Paper MP (ไม่มีกระดาษในถาด
อเนกประสงค)์

ถาดอเนกประสงคก์ระดาษหมด หรอื
ไมไ่ดใ้สก่ระดาษอยา่งถกูตอ้งในถาด
อเนกประสงค์

ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้
• เตมิกระดาษในถาดอเนกประสงค ์ตรวจสอบวา่

แครป่รับกระดาษตัง้คา่ขนาดกระดาษถกูตอ้ง
• ถา้หากกระดาษอยูใ่นถาด ใหนํ้าออกแลว้ใสใ่หม่

ตรวจสอบวา่แครป่รับกระดาษตัง้คา่ขนาด
กระดาษถกูตอ้ง

No Paper T1 (ไม่มีกระดาษในถาด1)
No Paper T2 (ไม่มีกระดาษในถาด2)
No Paper T3 (ไม่มีกระดาษในถาด3)
No Paper T4 (ไม่มีกระดาษในถาด4)

เครือ่งไมส่ามารถป้อนกระดาษจากถาด
ใสก่ระดาษทีร่ะบไุด ้

ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้
• เตมิกระดาษในถาดใสก่ระดาษทีร่ะบใุนหนา้

จอแสดงผลแบบ LCD ตรวจสอบวา่แครป่รับ
กระดาษตัง้คา่ขนาดกระดาษถกูตอ้ง

• ถา้หากกระดาษอยูใ่นถาด ใหนํ้าออกแลว้ใสใ่หม่
ตรวจสอบวา่แครป่รับกระดาษตัง้คา่ขนาด
กระดาษถกูตอ้ง

• หา้มใสก่ระดาษในถาดมากเกนิไป

No Toner (ไม่มีตลบัผงหมึก
(โทนเนอร์))

ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ หรอืชดุ
ประกอบตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ และ
แมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ไดรั้บการตดิ
ตัง้ไมถ่กูตอ้ง

ถอดชดุประกอบตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ และชดุแม่
แบบสรา้งภาพ (ดรัม) ถอดตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์
ออกจากชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) และตดิตัง้ตลบั
ผงหมกึ (โทนเนอร)์ กลบัเขา้ภายในชดุแมแ่บบสรา้ง
ภาพ (ดรัม) ตดิตัง้ชดุประกอบตลบัผงหมกึ
(โทนเนอร)์ และชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) กลบั
เขา้ในเครือ่งพมิพใ์หมอ่กีครัง้ ถา้หากยงัคงมปัีญหา
ใหเ้ปลีย่นตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ เป็นชดุใหม่

No Tray T1 (ไม่มีถาด1)
No Tray T2 (ไม่มีถาด2)
No Tray T3 (ไม่มีถาด3)
No Tray T4 (ไม่มีถาด4)

ไมไ่ดต้ดิตัง้ถาดกระดาษ หรอืตดิตัง้ไม่
ถกูตอ้ง

ตดิตัง้ถาดใสก่ระดาษเขา้ไปใหมด่งัทีร่ะบไุวบ้นหนา้
จอแสดงผลแบบ LCD

Out of Memory (หน่วยความจาํเตม็) หน่วยความจําของเครือ่งเต็ม กด  และลดความละเอยีดการพมิพ์

Output Tray Full (ถาดรับ
เอกสารออกเตม็)

ถาดรองรับกระดาษออกเต็ม นํากระดาษทีพ่มิพอ์อกจากถาดรองรับกระดาษออกที่
ระบใุนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD

Paper Low (กระดาษเหลือนอ้ย)
Paper Low Tray 1 (กระดาษเหลือ
นอ้ยในถาด1)
Paper Low Tray 2 (กระดาษเหลือ
นอ้ยในถาด2)
Paper Low Tray 3 (กระดาษเหลือ
นอ้ยในถาด3)
Paper Low Tray 4 (กระดาษเหลือ
นอ้ยในถาด4)

กระดาษในถาดใสก่ระดาษใกลจ้ะหมด เตมิกระดาษในถาดใสก่ระดาษทีร่ะบใุนหนา้จอแสดง
ผลแบบ LCD

Print Data Full (ขอ้มูลการพิมพ์
เตม็)

หน่วยความจําของเครือ่งเต็ม กด  และลบขอ้มลูการพมิพโ์ดยใชก้ารรักษา
ความปลอดภยัทีบ่นัทกึไวก้อ่นหนา้นี้

Print Unable (ไม่สามารถพิมพ)์
##

เครือ่งพมิพม์ปัีญหาทางกลไกของตวั
เครือ่ง

• กดคา้ง  เพือ่ปิดเครือ่ง รอเพยีงไมก่ีน่าที
และจากนัน้เปิดเครือ่งอกีครัง้

• ถา้ปัญหายงัคงอยู ่ใหต้ดิตอ่ บรกิารลกูคา้สมัพันธ์
ของบราเดอร์
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Replace Toner (เปล่ียนตลบัผง
หมึก)

ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ หมดอายกุาร
ใชง้าน เครือ่งพมิพจ์ะหยดุการพมิพ์
ทัง้หมด

เปลีย่นตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ใหม่

Screen Init. Fail (เร่ิมตน้หนา้
จอ ลม้เหลว)

จอสมัผัสถกูกดกอ่นขัน้ตอนการเริม่ตน้
เมือ่เปิดเครือ่งจะดําเนนิการเสร็จสิน้

ตรวจสอบวา่ไมม่สี ิง่ใดทีส่มัผัสกบัจอสมัผัส

อาจมเีศษวสัดตุดิอยูร่ะหวา่งสว่นลา่ง
และกรอบของจอสมัผัส

สอดแผน่กระดาษแข็งระหวา่งสว่นลา่งและกรอบของ
จอสมัผัส และเลือ่นไปมาเพือ่ดนัเศษวสัดอุอก

Self-Diagnostic (ตรวจวนิิจฉยัตวั
เอง)

อณุหภมูขิองชดุทําความรอ้นไมเ่พิม่ขึน้
ถงึอณุหภมูทิีร่ะบภุายในเวลาทีร่ะบุ

กดคา้ง  เพือ่ปิดเครือ่ง รอสกัครู ่และจากนัน้เปิด
เครือ่งอกีครัง้ เปิดเครือ่งทิง้ไวเ้ป็นเวลา 15 นาที

ชดุทําความรอ้นรอ้นเกนิไป

Size Error (ขนาดผดิพลาด) ขนาดกระดาษทีร่ะบใุนไดรเวอร์
เครือ่งพมิพใ์ชไ้มไ่ดก้บัถาดทีกํ่าหนด

เลอืกขนาดกระดาษทีส่ามารถใชไ้ดก้บัถาดทีกํ่าหนด

Size Error 2-sided (ขนาดผดิ
พลาดสาํหรับ 2 ดา้น)

ขนาดกระดาษทีร่ะบใุนการตัง้คา่ขนาด
กระดาษของเครือ่งไมส่ามารถใชไ้ดก้บั
การพมิพ ์2 ดา้นโดยอตัโนมตัิ

กด  (หากจําเป็น)

บรรจกุระดาษขนาดทีถ่กูตอ้งในถาดและตัง้คา่ถาดใส่
กระดาษตามขนาดกระดาษนัน้
เลอืกขนาดกระดาษทีส่ามารถใชไ้ดก้บัการพมิพ ์2
ดา้น
ขนาดกระดาษทีใ่ชไ้ดสํ้าหรับการพมิพ ์2 ดา้น
อตัโนมตัคิอื A4, Letter, Legal, Mexico Legal,
India Legal และ Folio

กระดาษในถาดไมใ่ชข่นาดทีถ่กูตอ้ง
และไมส่ามารถใชไ้ดก้บัการพมิพ ์2
ดา้นโดยอตัโนมตัิ

Size mismatch (ขนาดไม่ตรงกนั) กระดาษในถาดไมใ่ชข่นาดทีถ่กูตอ้ง บรรจกุระดาษขนาดทีถ่กูตอ้งในถาดทีร่ะบบุนหนา้
จอแสดงผลแบบ LCD และตัง้คา่ขนาดกระดาษ
สําหรับถาดใสก่ระดาษ กด Retry (ทาํซํ้ า)

Supplies (วสัดุการพิมพ)์
Drum End Soon (แม่แบบสร้างภาพ
ใกลจ้ะหมดอายกุารใชง้าน)

ชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ใกลห้มด
อายกุารใชง้าน

สัง่ซือ้ชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ชดุใหมก่อ่นทีห่นา้
จอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง Replace Drum
(เปล่ียนแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม))

Supplies (วสัดุการพิมพ)์
Replace Drum (เปล่ียนแม่แบบสร้าง
ภาพ (ดรัม))

ถงึเวลาเปลีย่นชดุแมแ่บบสรา้งภาพ
(ดรัม)

เปลีย่นชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ใหม่

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: เปลีย่นชุดแม่แบบสร้างภาพ
(ดรัม)

ตวันับจํานวนชดุแมแ่บบสรา้งภาพ
(ดรัม) ไมถ่กูตัง้คา่ใหมเ่มือ่ตดิตัง้ชดุแม่
แบบสรา้งภาพ (ดรัม) ใหม่

ตัง้คา่ใหมสํ่าหรับตวันับจํานวนชดุแมแ่บบสรา้งภาพ
(ดรัม)
ดคํูาแนะนําทีใ่หม้ากบัชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)
ชดุใหม่

Supplies (วสัดุการพิมพ)์
Toner Low (ผงหมึกเหลือนอ้ย)

หากหนา้จอแสดงผลแบบ LCD แสดง
ขอ้ความนี ้คณุยงัสามารถสัง่พมิพไ์ด ้
ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ใกลห้มดอายุ
การใชง้าน

สัง่ซือ้ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ทนัทเีพือ่ใหค้ณุ
เตรยีมพรอ้มไวล้ว่งหนา้เมือ่หนา้จอแสดงผลแบบ
LCD แสดงขอ้ความ Replace Toner (เปล่ียนผง
หมึก (โทนเนอร์))

Too many bins (ถาดรองรับมากเกิน
ไป)

ถาด 2 หรอื ถาด 4 ถกูนําออกจากถาด
รองรับเอกสารออก

เพือ่ใชถ้าดรองรับเอกสารออกในโหมด 2 ถาด ให ้
ถอดทัง้ถาด 2 และถาด 4 ออก
เพือ่ใชถ้าดรองรับเอกสารออกในโหมด 4 ถาด ใหต้ดิ
ตัง้ทัง้ถาด 2 และถาด 4

Too Many Trays (มีถาดมากเกิน
ไป)

จํานวนถาดเสรมิทีต่ดิตัง้มากเกนิ
จํานวนสงูสดุ

ลดจํานวนถาดเสรมิลง

Unusable Device (อุปกรณ์ท่ีไม่
สามารถใชง้านได)้

มกีารเชือ่มตอ่อปุกรณ ์USB ทีเ่ขา้กนั
ไมไ่ดเ้ขา้กบัตวัเชือ่มตอ่โฮสต ์USB

ถอดอปุกรณอ์อกจากตวัเชือ่มตอ่โฮสต ์USB

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การแกไ้ขปัญหา
• เปลีย่นวสัดกุารพมิพ์
• บรรจกุระดาษและพมิพโ์ดยใชถ้าดบรรจกุระดาษ
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• บรรจกุระดาษและพมิพโ์ดยใชถ้าดอเนกประสงค ์(ถาด MP)
• เปลีย่นชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)
• ทําความสะอาดสายโคโรนา 

95



 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > กระดาษตดิ

กระดาษตดิ
นํากระดาษทีเ่หลอือยูอ่อกจากถาดใสก่ระดาษทกุครัง้และยดืกระดาษทีว่างซอ้นกนัใหต้รงเมือ่ใสก่ระดาษใหม ่วธินีีจ้ะชว่ย
ป้องกนัไมใ่หก้ระดาษถกูป้อนเขา้ในเครือ่งพมิพพ์รอ้มกนัหลายแผน่และป้องกนักระดาษตดิ

• กระดาษตดิในถาดอเนกประสงค์

• กระดาษตดิในถาดป้อนกระดาษ

• กระดาษตดิทีด่า้นหลงัของเครือ่ง

• กระดาษตดิดา้นในเครือ่งพมิพ์

• กระดาษตดิในถาดใสก่ระดาษ 2 ดา้น

• กระดาษตดิในถาดรองรับเอกสารออก
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > กระดาษตดิ > กระดาษตดิในถาดอเนกประสงค์

กระดาษตดิในถาดอเนกประสงค์
ถา้แผงควบคมุของเครือ่งหรอื Status Monitor แสดงวา่มกีระดาษตดิในถาดอเนกประสงคข์องเครือ่ง ใหทํ้าตามขัน้ตอนเหลา่นี:้
1. นํากระดาษออกจากถาดอเนกประสงค์
2. กําจัดกระดาษทีต่ดิใดๆ ทีอ่ยูใ่นถาดอเนกประสงคแ์ละรอบขา้ง

3. คลีปึ่กกระดาษ จากนัน้นําใสก่ลบัเขา้ไปยงัถาดอเนกประสงค์
4. ใสก่ระดาษกลบัเขา้ไปในถาดอเนกประสงค ์และตรวจสอบวา่กระดาษไมเ่กนิความสงูของตวับอกตําแหน่งกระดาษสงูสดุ (1)

ทีท่ัง้สองดา้นของถาด

1

5. ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้
• (HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5200DW/HL-L6200DW)

กด Go (ไป) เพือ่ดําเนนิการพมิพต์อ่
• (HL-L6400DW)

กด [Retry (ทาํซํ้ า)] เพือ่ดําเนนิการพมิพต์อ่

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• กระดาษตดิ 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > กระดาษตดิ > กระดาษตดิในถาดป้อนกระดาษ

กระดาษตดิในถาดป้อนกระดาษ
ถา้แผงควบคมุของเครือ่งหรอื Status Monitor แสดงวา่มกีระดาษตดิในถาดใสก่ระดาษ ใหทํ้าตามขัน้ตอนเหลา่นี:้
1. ดงึถาดใสก่ระดาษแยกออกจากเครือ่ง

2. ดงึกระดาษทีต่ดิออกชา้ๆ

การดงึกระดาษทีต่ดิลงดา้นลา่งดว้ยมอืสองขา้งจะชว่ยใหค้ณุหยบิกระดาษออกไดง้า่ยขึน้

3. คลีปึ่กกระดาษเพือ่ป้องกนักระดาษตดิเมือ่ใชง้านตอ่ไป และเลือ่นแครป่รับกระดาษใหพ้อดกีบัขนาดกระดาษ

4. ใหใ้สก่ระดาษไมเ่กนิเครือ่งหมายบอกระดบักระดาษสงูสดุ (b b b)

98



5. เสยีบถาดใสก่ระดาษกลบัเขา้ในเครือ่งพมิพใ์หแ้น่น

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• กระดาษตดิ 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > กระดาษตดิ > กระดาษตดิทีด่า้นหลงัของเครือ่ง

กระดาษตดิทีด่า้นหลงัของเครือ่ง
ถา้แผงควบคมุของเครือ่งหรอื Status Monitor แสดงขอ้ความวา่มกีระดาษตดิทีด่า้นหลงัของเครือ่ง ใหทํ้าตามขัน้ตอนดงัตอ่ไป
นี:้
1. เปิดเครือ่งพมิพท์ิง้ไว ้10 นาทเีพือ่ใหพั้ดลมภายในเป่าชิน้สว่นทีร่อ้นมากในเครือ่งใหเ้ย็นลง
2. เปิดฝาครอบดา้นหลงั

3. ดงึคนัโยกสเีขยีวทางดา้นซา้ยและขวาเขา้หาตวัคณุ เพือ่ปลอ่ยฝาครอบตวัทําความรอ้น

  คาํเตอืน
พืน้ผวิรอ้น
ชิน้สว่นภายในของเครือ่งจะรอ้นมาก รอใหเ้ครือ่งเย็นลงกอ่นสมัผัสสว่นเหลา่นัน้

4. ใชม้อืทัง้สองขา้งเพือ่ดงึกระดาษทีต่ดิออกจากชดุทําความรอ้นเบาๆ
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5. ปิดฝาครอบตวัทําความรอ้น

6. ปิดฝาครอบดา้นหลงัจนกระทัง่ล็อกเขา้ทีใ่นตําแหน่งปิด

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• กระดาษตดิ 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > กระดาษตดิ > กระดาษตดิดา้นในเครือ่งพมิพ์

กระดาษตดิดา้นในเครือ่งพมิพ์
ถา้แผงควบคมุของเครือ่งหรอื Status Monitor แสดงวา่มกีระดาษตดิในเครือ่ง ใหทํ้าตามขัน้ตอนเหลา่นี:้
1. เปิดเครือ่งพมิพท์ิง้ไว ้10 นาทเีพือ่ใหพั้ดลมภายในเป่าชิน้สว่นทีร่อ้นมากในเครือ่งใหเ้ย็นลง
2. เปิดฝาครอบดา้นหนา้

3. ถอดชดุประกอบตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ และชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)

  คาํเตอืน
พืน้ผวิรอ้น
ชิน้สว่นภายในของเครือ่งจะรอ้นมาก รอใหเ้ครือ่งเย็นลงกอ่นสมัผัสสว่นเหลา่นัน้

4. ดงึกระดาษทีต่ดิออกชา้ๆ

5. ตดิตัง้ชดุตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ และชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) เขา้ในเครือ่งพมิพ์
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6. ปิดฝาครอบดา้นหนา้

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• กระดาษตดิ 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > กระดาษตดิ > กระดาษตดิในถาดใสก่ระดาษ 2 ดา้น

กระดาษตดิในถาดใสก่ระดาษ 2 ดา้น
ถา้แผงควบคมุของเครือ่งหรอื Status Monitor แสดงวา่มกีระดาษตดิในถาดใสก่ระดาษ 2 ดา้น ใหทํ้าตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี:้
1. เปิดเครือ่งพมิพท์ิง้ไว ้10 นาทเีพือ่ใหพั้ดลมภายในเป่าชิน้สว่นทีร่อ้นมากในเครือ่งใหเ้ย็นลง
2. ดงึถาดใสก่ระดาษออกจากเครือ่งจนสดุ

3. ทีด่า้นหลงัเครือ่ง ใหด้งึถาดใสก่ระดาษ 2 ดา้นออกจากเครือ่งจนสดุ

4. ดงึกระดาษทีต่ดิออกจากเครือ่ง หรอืออกจากถาดใสก่ระดาษ 2 ดา้น

5. กําจัดกระดาษทีอ่าจตดิอยูใ่ตเ้ครือ่งเนือ่งจากไฟฟ้าสถติ
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6. ถา้กระดาษไมไ่ดต้ดิอยูใ่นถาดใสก่ระดาษ 2 ดา้น ใหเ้ปิดฝาหลงั

  คาํเตอืน
พืน้ผวิรอ้น
ชิน้สว่นภายในของเครือ่งจะรอ้นมาก รอใหเ้ครือ่งเย็นลงกอ่นสมัผัสสว่นเหลา่นัน้

7. ใชม้อืทัง้สองขา้งดงึกระดาษทีต่ดิออกจากดา้นหลงัเครือ่งอยา่งนุ่มนวล

8. ปิดฝาครอบดา้นหลงัจนกระทัง่ล็อกเขา้ทีใ่นตําแหน่งปิด
9. ใสถ่าดใสก่ระดาษ 2 ดา้นกลบัเขา้ไปทีด่า้นหลงัเครือ่งใหแ้น่น
10. ใสถ่าดใสก่ระดาษกลบัเขา้ไปทีด่า้นหนา้เครือ่งใหแ้น่น

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• กระดาษตดิ 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > กระดาษตดิ > กระดาษตดิในถาดรองรับเอกสารออก

กระดาษตดิในถาดรองรบัเอกสารออก

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง: HL-L6400DW

ถา้แผงควบคมุของเครือ่งหรอื Status Monitor แสดงวา่มกีระดาษตดิในถาดรองรับเอกสารออก ใหทํ้าตามขัน้ตอนเหลา่นี:้
1. ดงึกระดาษทีต่ดิออกจากถาดรองรับเอกสารออก ดงัทีแ่จง้บนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD

2. ถา้หากยงัเกดิขอ้ผดิพลาด ใหเ้ปิดฝาหลงัของถาดรองรับเอกสารออก

3. ดงึกระดาษทีต่ดิอยูอ่อกจากถาดรองรับเอกสารออก

4. ปิดฝาครอบดา้นหลงัถาดรองรับเอกสารออกจนกระทัง่ล็อกเขา้ทีใ่นตําแหน่งปิด

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• กระดาษตดิ 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > ปัญหาการพมิพ์

ปญัหาการพมิพ์

ปญัหา คาํแนะนํา
ไมม่เีอกสารทีพ่มิพอ์อกมา ตรวจสอบวา่ไดต้ดิตัง้และเลอืกไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพอ์ยา่งถกูตอ้ง

ตรวจด ูstatus monitorหรอืแผงควบคมุของเครือ่งวา่มกีารแสดง
สถานะขอ้ผดิพลาดใดๆ หรอืไม่

ตรวจดวูา่เครือ่งออนไลนอ์ยู:่
• Windows® 7 และ Windows Server® 2008 R2

คลกิ /เร ิม่ > อปุกรณแ์ละเครือ่งพมิพ ์คลกิขวา
Brother XXX-XXXX แลว้คลกิ ดงูานทีก่าํลงัพมิพอ์ยู่
คลกิ เครือ่งพมิพ ์ในแถบเมนู ดวูา่ ใชเ้ครือ่งพมิพแ์บบ
ออฟไลน ์ไมถ่กูเลอืกอยู่

• Windows Vista® และ Windows Server® 2008

คลกิ /Start (เร ิม่) > Control Panel (แผงควบคมุ)
> Hardware and Sound (ฮารด์แวรแ์ละเสยีง) >
Printers (เครือ่งพมิพ)์ คลกิขวา Brother XXX-XXXX
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ Use Printer Online (ใช้
เครือ่งพมิพแ์บบออนไลน)์ ไมถ่กูเลอืกในรายการ หากถกู
เลอืกในรายการ ใหค้ลกิตวัเลอืกนีเ้พือ่ตัง้คา่ใหไ้ดรเ์วอร์
ออนไลน์

• Windows® XP และ Windows Server® 2003
คลกิ Start (เร ิม่) > Printers and Faxes (เครือ่งพมิพ์
และแฟกซ)์ คลกิขวา Brother XXX-XXXX ตรวจสอบให ้
แน่ใจวา่ Use Printer Online (ใชเ้ครือ่งพมิพแ์บบ
ออนไลน)์ ไมถ่กูเลอืกในรายการ หากถกูเลอืกในรายการ ให ้
คลกิตวัเลอืกนีเ้พือ่ตัง้คา่ใหไ้ดรเ์วอรอ์อนไลน์

• Windows® 8 และ Windows Server® 2012
เลือ่นเมาสข์องคณุไปทีม่มุลา่งขวาของเดสกท็์อป เมือ่แถบ
เมนูปรากฏขึน้ ใหค้ลกิ การต ัง้คา่ > แผงควบคมุ >
ฮารด์แวรแ์ละเสยีง > ดอูปุกรณแ์ละเครือ่งพมิพ ์คลกิขวา
Brother XXX-XXXX คลกิ ดงูานทีก่าํลงัพมิพอ์ยู ่ถา้ตวั
เลอืกไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพป์รากฏขึน้ ใหเ้ลอืกไดรเวอร์
เครือ่งพมิพข์องคณุ คลกิ เครือ่งพมิพ ์ในแถบเมนูของ
เครือ่งพมิพแ์ละตรวจดวูา่ไมไ่ดเ้ลอืกใชเ้ครือ่งพมิพแ์บบ
ออฟไลน์

• Windows Server® 2012 R2
คลกิ Control Panel บนหนา้จอ Start ในกลุม่
Hardware คลกิ ดอูปุกรณแ์ละเครือ่งพมิพ ์คลกิขวา
Brother XXX-XXXX คลกิ See what’s printing ถา้ตวั
เลอืกไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพป์รากฏขึน้ ใหเ้ลอืกไดรเวอร์
เครือ่งพมิพข์องคณุ คลกิ Printer ในแถบเมนูของ
เครือ่งพมิพแ์ละตรวจดวูา่ไมไ่ดเ้ลอืกใชเ้ครือ่งพมิพแ์บบ
ออฟไลน์

ตรวจสอบวา่เครือ่งไมไ่ดอ้ยูใ่นโหมดปิดการทํางาน

หากเครือ่งอยูใ่นโหมดปิดเครือ่ง ใหก้ดที ่  ในแผงควบคมุ
จากนัน้สง่ขอ้มลูการพมิพใ์หมอ่กีครัง้

เครือ่งพมิพไ์มพ่มิพห์รอืหยดุพมิพ์ (HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5200DW/HL-L6200DW) กด
Cancel (ยกเลกิ).

(HL-L6400DW) กด .

เครือ่งพมิพจ์ะยกเลกิงานพมิพแ์ละลา้งงานพมิพจ์ากหน่วยความ
จําของเครือ่ง เอกสารทีพ่มิพอ์อกมาอาจไมส่มบรูณ ์สง่ขอ้มลู
พมิพอ์กีครัง้
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ปญัหา คาํแนะนํา
เครือ่งพมิพพ์มิพโ์ดยไมค่าดคดิหรอืพมิพข์ยะ
หวักระดาษหรอืทา้ยกระดาษจะปรากฏเมือ่เอกสารแสดงบนหนา้
จอแตจ่ะไมป่รากฏเมือ่พมิพอ์อกมา

มบีรเิวณทีไ่มส่ามารถพมิพไ์ดท้ีด่า้นบนและดา้นลา่งของหนา้ ปรับ
ขอบกระดาษดา้นบนและดา้นลา่งในเอกสารของคณุเพือ่ใหพ้มิพ์
ได ้

(HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5200DW/HL-L6200DW) กด
Cancel (ยกเลกิ).

(HL-L6400DW) กด .

ตรวจสอบการตัง้คา่ในแอพพลเิคชนัของคณุเพือ่ตรวจสอบวา่ได ้
ตัง้คา่ใหทํ้างานกบัเครือ่งของคณุแลว้

ยนืยนัวา่คณุไดเ้ลอืกไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพบ์ราเดอรใ์นหนา้ตา่งการ
พมิพข์องแอพพลเิคชนัของคณุแลว้

เครือ่งพมิพพ์มิพส์องหนา้แรกถกูตอ้ง จากนัน้บางหนา้มขีอ้ความ
หายไป

ตรวจสอบการตัง้คา่ในแอพพลเิคชนัของคณุเพือ่ตรวจสอบวา่ได ้
ตัง้คา่ใหทํ้างานกบัเครือ่งของคณุแลว้

คอมพวิเตอรข์องคณุไม ่จดจํา สญัญาณเต็มของบฟัเฟอรอ์นิพตุ
ของเครือ่ง ตรวจสอบวา่คณุไดเ้ชือ่มตอ่สายอนิเตอรเ์ฟสอยา่งถกู
ตอ้ง

เครือ่งพมิพจ์ะไมพ่มิพก์ระดาษสองดา้นแมว้า่จะมกีารตัง้คา่
ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพใ์หพ้มิพ ์2 ดา้น และเครือ่งรองรับการพมิพ ์2
ดา้นกต็าม

ตรวจสอบการตัง้คา่ขนาดกระดาษในไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ ์คณุจะ
ตอ้งเลอืกกระดาษ A4, Letter, Legal, Folio, Mexico Legal และ
India Legal ชนดิ 60 ถงึ 105 แกรม

ความเร็วในการพมิพช์า้มาก ลองเปลีย่นการตัง้คา่ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ ์การพมิพค์วามละเอยีด
สงูสดุตอ้งใชเ้วลานานขึน้ในการประมวลผล การสง่ขอ้มลูและการ
พมิพ์

เครือ่งพมิพไ์มป้่อนกระดาษ หากมกีระดาษในถาดใสก่ระดาษ ตรวจสอบวา่กระดาษยดืตรง
หากกระดาษมว้นอยู ่ยดืกระดาษออกใหต้รง บางครัง้ควรหยบิ
กระดาษออก พลกิกระดาษกลบัอกีดา้น และใสก่ระดาษกลบัเขา้
ในถาดใสก่ระดาษ

ลดจํานวนกระดาษในถาดใสก่ระดาษแลว้ลองอกีครัง้

ตรวจสอบวา่ ถาดป้อนกระดาษอเนกประสงค ์(MP Tray) ไม่
ถกูเลอืกสําหรับ แหลง่กระดาษ ในไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ์

ทําความสะอาดลกูกลิง้ป้อนกระดาษ

เครือ่งไมป้่อนกระดาษจากถาดอเนกประสงค์ คลีก่ระดาษใหด้ ีจากนัน้นําใสก่ลบัเขา้ไปยงัถาดอเนกประสงคใ์ห ้
แน่นหนา

ตรวจสอบวา่ ถาดป้อนกระดาษอเนกประสงค ์(MP Tray) ถกู
เลอืกเป็น แหลง่กระดาษ ในไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ์

เครือ่งพมิพไ์มป้่อนซองจดหมาย ใสซ่องจดหมายในถาดอเนกประสงค ์ตัง้คา่แอพพลเิคชนัของคณุ
ใหพ้มิพข์นาดซองจดหมายทีค่ณุใช ้โดยทัว่ไปจะทําในเมนูการ
ตัง้คา่หนา้กระดาษหรอืการตัง้คา่เอกสารในแอพพลเิคชนัของคณุ

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การแกไ้ขปัญหา
• ตรวจสอบสถานะของเครือ่งจากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows®)
• ตรวจสอบสถานะของเครือ่งจากคอมพวิเตอรข์องคณุ (แม็คอนิทอช)
• ยกเลกิงานพมิพ์
• บรรจกุระดาษและพมิพโ์ดยใชถ้าดบรรจกุระดาษ
• ทําความสะอาดลกูกลิง้จับกระดาษ
• บรรจกุระดาษและพมิพโ์ดยใชถ้าดอเนกประสงค ์(ถาด MP) 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > ปรับปรงุคณุภาพการพมิพ์

ปรบัปรงุคณุภาพการพมิพ์
หากคณุประสบปัญหาคณุภาพการพมิพ ์พมิพห์นา้กระดาษสําหรับการทดสอบกอ่น หากการพมิพอ์อกมาด ีปัญหาอาจไมไ่ดเ้กดิ
จากเครือ่งพมิพต์รวจสอบการเชือ่มตอ่สายอนิเทอรเ์ฟส และลองพมิพเ์อกสารอืน่ หากการพมิพห์รอืหนา้กระดาษสําหรับการ
ทดสอบการพมิพจ์ากเครือ่งพมิพม์ปัีญหาดา้นคณุภาพ ใหด้ตูวัอยา่งการพมิพท์ีม่คีณุภาพตํา่ในตารางแลว้ปฏบิตัติามคําแนะนํา

ขอ้ควรจาํ

การใชง้านวสัดกุารพมิพท์ีไ่มใ่ชข่อง Brother อาจสง่ผลกระทบตอ่คณุภาพการพมิพ ์ประสทิธภิาพของฮารด์แวร ์หรอืความ
เชือ่ถอืไดใ้นการทํางานของเครือ่ง

1. เพือ่ใหไ้ดค้ณุภาพการพมิพท์ีด่ทีีส่ดุ แนะนําใหใ้ชส้ือ่การพมิพท์ีแ่นะนํา ตรวจสอบวา่คณุใชก้ระดาษทีม่คีณุภาพตามขอ้
กําหนดของเรา

2. ตรวจสอบวา่ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ และชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ไดรั้บการตดิตัง้อยา่งถกูตอ้ง

ตวัอยา่งคณุภาพการพมิพไ์มไ่ดม้าตรฐาน คาํแนะนํา

เลอืน

• หากเครือ่งบง่ชีส้ถานะเปลีย่นตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ใหต้ดิ
ตัง้ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ใหม่

• ตรวจสอบการทํางานของเครือ่งพมิพ ์สภาพตา่งๆ เชน่
ความชืน้สงู อณุหภมูสิงู และสิง่อืน่ๆ อาจทําใหก้ารพมิพเ์ลอืน
ลางเชน่นีไ้ด ้

• หากทัง้หนา้พมิพจ์าง โหมดประหยดัหมกึอาจเปิดอยู ่ปิด
โหมดประหยดัหมกึในเมนูการตัง้คา่เครือ่งพมิพห์รอืไดรเวอร์
เครือ่งพมิพ์

• ทําความสะอาดชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)
• ทําความสะอาดสายโคโรนาทีช่ดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)
• เปลีย่นตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ เป็นชดุใหม่
• เปลีย่นชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) เป็นชดุใหม่

พืน้หลงัสเีทา

• ตรวจสอบการทํางานของเครือ่งพมิพ ์สภาพแวดลอ้ม เชน่
ความชืน้และอณุหภมูสิงู อาจเพิม่เฉดสพีืน้หลงัได ้

• ทําความสะอาดชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)
• เปลีย่นตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ เป็นชดุใหม่
• เปลีย่นชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) เป็นชดุใหม่

ภาพซอ้น

• ตรวจสอบการทํางานของเครือ่งพมิพ ์สภาพแวดลอ้ม เชน่
ความชืน้และอณุหภมูตํิา่ อาจทําใหเ้กดิปัญหาคณุภาพการ
พมิพน์ี้

• เลอืกชนดิของสือ่ทีเ่หมาะสมในไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ์
• เลอืกชนดิของสือ่ทีเ่หมาะสมในเมนูการตัง้คา่
• ทําความสะอาดชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)
• เปลีย่นชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) เป็นชดุใหม่
• เปลีย่นตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ เป็นชดุใหม่
• ชดุทําความรอ้นอาจมสี ิง่เจอืปน

ตดิตอ่บรกิารลกูคา้สมัพันธข์องบราเดอร์

รอยผงหมกึ (โทนเนอร)์

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่การตัง้คา่ชนดิสือ่ส ิง่พมิพใ์นไดรเวอรต์รง
กบัชนดิของกระดาษทีค่ณุกําลงัใชง้าน

• ทําความสะอาดชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)
• ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ อาจเสยีหายได ้

เปลีย่นตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ เป็นชดุใหม่
• ชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) อาจเสยีหายได ้

เปลีย่นชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) เป็นชดุใหม่

109



ตวัอยา่งคณุภาพการพมิพไ์มไ่ดม้าตรฐาน คาํแนะนํา
• ชดุทําความรอ้นอาจมสี ิง่เจอืปน

ตดิตอ่บรกิารลกูคา้สมัพันธข์องบราเดอร์

การพมิพก์ลวง

• เลอืกโหมด กระดาษหนา ในไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ ์หรอืใช ้
กระดาษทีบ่างกวา่กระดาษทีกํ่าลงัใชอ้ยู่

• เลอืกชนดิของสือ่ทีเ่หมาะสมในเมนูการตัง้คา่
• ตรวจสอบการทํางานของเครือ่งพมิพ ์สภาพแวดลอ้ม เชน่

ความชืน้สงูอาจทําใหเ้กดิสคีอ่ยๆเลอืน
• ชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) อาจเสยีหายได ้

เปลีย่นชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) เป็นชดุใหม่

สดํีาทัง้หมด

• ทําความสะอาดสายโคโรนาของชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)
• ชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) อาจเสยีหายได ้

เปลีย่นชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) เป็นชดุใหม่

เสน้สขีาวพาดขวางบนหนา้

• เลอืกชนดิของสือ่ทีเ่หมาะสมในไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ์
• เลอืกชนดิของสือ่ทีเ่หมาะสมในเมนูการตัง้คา่
• ปัญหาอาจจะหายไปไดเ้อง พมิพห์นา้เปลา่หลายๆหนา้เพือ่

แกปั้ญหา โดยเฉพาะหากเครือ่งพมิพไ์มไ่ดใ้ชง้านมาเป็นเวลา
นาน

• ทําความสะอาดชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)
• ชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) อาจเสยีหายได ้

เปลีย่นชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) เป็นชดุใหม่

หนา้กระดาษมเีสน้ตามแนวขวาง

• ทําความสะอาดชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)
• ชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) อาจเสยีหายได ้

เปลีย่นชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) เป็นชดุใหม่

เสน้ แถบ หรอืลายสขีาวตามแนวขวางหนา้กระดาษ

• ตรวจสอบการทํางานของเครือ่งพมิพ ์สภาพแวดลอ้ม เชน่
ความชืน้และอณุหภมูสิงู อาจทําใหเ้กดิปัญหาคณุภาพการ
พมิพน์ี้

• ทําความสะอาดชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)
• หากปัญหายงัไมไ่ดรั้บการแกไ้ขหลงัจากพมิพไ์ปสองสาม

หนา้ ใหเ้ปลีย่นชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) เป็นชดุใหม่

94 มม.

94 มม.

จดุสขีาวบนตวัอกัษรและภาพสดํีาเป็นระยะหา่ง 94 มม.

• หากปัญหาไมไ่ดรั้บการแกไ้ขหลงัจากพมิพห์นา้เอกสารแลว้
จํานวนหนึง่ อาจมวีตัถแุปลกปลอม เชน่ กาวจากฉลากตดิอยู่
ทีช่ดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ทําความสะอาดชดุแมแ่บบ
สรา้งภาพ (ดรัม)

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง:ทาํความสะอาดชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)
• ชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) อาจเสยีหายได ้

เปลีย่นชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) เป็นชดุใหม่
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ตวัอยา่งคณุภาพการพมิพไ์มไ่ดม้าตรฐาน คาํแนะนํา

94 มม.

94 มม.

จดุสดํีาทีร่ะยะหา่ง 94 มม.

รอยผงหมกึ (โทนเนอร)์ สดํีาในแนวขวางหนา้กระดาษ

• หากคณุใชก้ระดาษฉลากสําหรับเครือ่งพมิพแ์บบเลเซอร ์กาว
จากกระดาษฉลากอาจตดิอยูท่ีผ่วิหนา้ของชดุแมแ่บบสรา้ง
ภาพ (ดรัม) ทําความสะอาดชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง:ทาํความสะอาดชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)
• หากคณุใชก้ระดาษทีม่คีลปิหนบีกระดาษหรอืลวดเย็บ

กระดาษ ชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) อาจเสยีหาย
• หากชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ทีถ่กูเปิดกลอ่งไวถ้กูแสง

อาทติยโ์ดยตรง (หรอืแสงในหอ้งเป็นเวลานาน) ชดุแมแ่บบ
สรา้งภาพ(ดรัม) อาจเสยีหาย

• ทําความสะอาดชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)
• ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ อาจเสยีหายได ้

เปลีย่นตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ เป็นชดุใหม่
• ชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) อาจเสยีหายได ้

เปลีย่นชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) เป็นชดุใหม่

เสน้สดํีาพาดตลอดหนา้
หนา้ทีพ่มิพม์รีอยเป้ือนหมกึพาดตลอดหนา้

• ทําความสะอาดสายโคโรนาภายในชดุแมแ่บบสรา้งภาพ
(ดรัม) โดยการเลือ่นจดุตัง้ระยะสเีขยีว
ตรวจสอบวา่จดุตัง้ระยะสเีขยีวบนชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)
อยูใ่นตําแหน่งเริม่ตน้

• ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ อาจเสยีหายได ้
เปลีย่นตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ เป็นชดุใหม่

• ชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) อาจเสยีหายได ้
เปลีย่นชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) เป็นชดุใหม่

• ชดุทําความรอ้นอาจมสี ิง่เจอืปน
ตดิตอ่บรกิารลกูคา้สมัพันธข์องบราเดอร์

เสน้สขีาวพาดตลอดหนา้

• ตรวจสอบวา่ไมม่วีตัถแุปลกปลอม เชน่ กระดาษฉีกขาด
กระดาษกาวหรอืฝุ่ นอยูด่า้นในเครือ่งพมิพแ์ละโดยรอบตลบั
ผงหมกึ (โทนเนอร)์ และชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)

• ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ อาจเสยีหายได ้
เปลีย่นตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ เป็นชดุใหม่

• ชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) อาจเสยีหายได ้
เปลีย่นชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) เป็นชดุใหม่

ภาพเอยีง

• ตรวจสอบวา่กระดาษหรอืสือ่การพมิพอ์ืน่ๆ ไดบ้รรจลุงอยา่ง
ถกูตอ้งในถาดกระดาษและแครป่รับกระดาษไมไ่ดแ้น่นหรอื
หลวมเกนิไปกบักองกระดาษ

• ปรับแครป่รับกระดาษใหถ้กูตอ้ง
• ถาดใสก่ระดาษอาจเต็มเกนิไป
• ตรวจสอบชนดิและคณุภาพกระดาษ
• ตรวจสอบวตัถหุลดุหลวมเชน่ กระดาษทีฉ่ีกขาดภายใน

เครือ่งพมิพ์
• ถา้เกดิปัญหาระหวา่งการพมิพ ์2 ดา้น ใหต้รวจสอบกระดาษที่

ฉีดขาดในถาดใสก่ระดาษ 2 ดา้น ตรวจสอบวา่ใสถ่าดใส่
กระดาษ 2 ดา้นจนสดุ และฝาหลงัปิดสนทิ
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มว้นหรอืเป็นคลืน่

• ตรวจสอบชนดิและคณุภาพกระดาษ อณุหภมูสิงูหรอืความชืน้
สงูจะทําใหก้ระดาษมว้นงอ

• หากคณุไมไ่ดใ้ชเ้ครือ่งเป็นประจํา กระดาษอาจอยูใ่นถาดใส่
กระดาษเป็นเวลานานเกนิไป ใหพ้ลกิกลบัปึกกระดาษในถาด
ใสก่ระดาษ นอกจากนี ้คลีปึ่กกระดาษและหมนุกระดาษ 180˚
ในถาดใสก่ระดาษ

• เปิดฝาครอบดา้นหลงั (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงาย
หนา้) เพือ่ใหก้ระดาษทีพ่มิพอ์อกทางถาดรองรับเอกสาร
ออกแบบหงายหนา้

• เลอืกโหมด ลดการมว้นของกระดาษ ลดการมว้นของ
กระดาษ] ในไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพเ์มือ่คณุไมไ่ดใ้ชส้ือ่การพมิพ์
ทีแ่นะนํา

รอยยบัหรอืยน่

• ตรวจดวูา่ใสก่ระดาษถกูตอ้ง
• ตรวจสอบชนดิและคณุภาพกระดาษ
• พลกิปึกกระดาษในถาดหรอืหมนุกระดาษกลบัขา้ง 180° ใน

ถาดใสก่ระดาษ

หมกึไมต่ดิกระดาษ

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่การตัง้คา่ชนดิสือ่ส ิง่พมิพใ์นไดรเวอรต์รง
กบัชนดิของกระดาษทีค่ณุกําลงัใชง้าน

• เลอืกโหมด การปรบัปรงุการเกาะตดิของผงหมกึ ใน
ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ์
หากตวัเลอืกนีไ้มช่ว่ยปรับปรงุใหด้ขี ึน้ในระดบัทีเ่พยีงพอ
เปลีย่นการตัง้คา่ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพใ์น ชนดิกระดาษ ไปที่
การตัง้คา่กระดาษชนดิหนา หากคณุพมิพซ์องจดหมาย ให ้
เลอืก ซองชนดิหนา ในการตัง้คา่ชนดิสือ่ส ิง่พมิพ์

รอยยบับนซองจดหมาย

• ตรวจดวูา่ซองจดหมายไดรั้บการพมิพข์ณะทีฝ่าหลงั (ถาด
รองรับเอกสารออกแบบหงายหนา้) เปิดอยู่

• ตรวจดวูา่ซองจดหมายถกูป้อนจากถาดอเนกประสงค์

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การแกไ้ขปัญหา
• การพมิพท์ดสอบ
• ทําความสะอาดชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > ปัญหาเครอืขา่ย

ปญัหาเครอืขา่ย

• ขอ้ความแสดงความผดิพลาด

• ใชเ้ครือ่งมอืซอ่มแซมการเชือ่มตอ่เครอืขา่ย (Windows®)

• ฉันจะคน้หาการตัง้คา่เครอืขา่ยของเครือ่ง Brother ไดจ้ากทีไ่หน?

• ฉันไมส่ามารถกําหนดคา่การตัง้คา่เครอืขา่ยแบบไรส้ายใหเ้สร็จสมบรูณไ์ด ้

• เครือ่ง Brother ของฉันไมส่ามารถพมิพผ์า่นเครอืขา่ยได ้

• ฉันตอ้งการตรวจสอบวา่อปุกรณเ์ครอืขา่ยของฉันทํางานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > ปัญหาเครอืขา่ย > ขอ้ความแสดงความผดิพลาด

ขอ้ความแสดงความผดิพลาด

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง: HL-L5100DN/HL-L5200DW/HL-L6200DW/HL-L6400DW

เครือ่ง Brother ของคณุจะแสดงขอ้ความแสดงความผดิพลาดหากเกดิขอ้ผดิพลาดขึน้ ขอ้ความแสดงความผดิพลาดทีพ่บได ้
บอ่ยจะแสดงไวใ้นตาราง

HL-L5100DN/HL-L5200DW/HL-L6200DW

ขอ้ความแสดงความผดิพลาด สาเหตุ การดาํเนนิการ

Authentication Error,
contact your
administrator. (เกิดขอ้ผดิ
พลาดในการพิสูจนต์วัจริง ติดต่อผูดู้แลระบบ
ของคุณ)

การตัง้คา่การอนุญาตใหบ้นัทกึ
การพมิพท์ีจั่ดเก็บไวไ้ปยงัเครอื
ขา่ยนัน้ไมถ่กูตอ้ง

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ Username (ชือ่ผูใ้ช)้ และ
Password (รหสัผา่น) ใน Authentication Setting
(การต ัง้คา่การพสิจูนต์วัจรงิ) ถกูตอ้ง ถา้ชือ่ผูใ้ชเ้ป็น
สมาชกิในโดเมน ใสช่ือ่ผูใ้ชด้ว้ยรปูแบบใดรปูแบบหนึง่ดงัตอ่
ไปนี:้ ชือ่ผูใ้ช@้โดเมน หรอื โดเมน\ชือ่ผูใ้ช ้

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่กําหนดการตัง้คา่เวลาของเซริฟ์เวอร์
SNTP ถกูตอ้งแลว้ เพือ่ใหต้รงกบัเวลาทีใ่ชสํ้าหรับการพสิจูน์
ตวัจรงิโดย Kerberos หรอื NTLMv2

Connection Error (เกิดขอ้
ผดิพลาดในการเช่ือมต่อ)

เครือ่งอืน่พยายามเชือ่มตอ่เขา้
กบัเครอืขา่ย Wi-Fi Direct
พรอ้มกนั

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไมม่อีปุกรณอ์ืน่ทีพ่ยายามเชือ่มตอ่กบัเครอื
ขา่ย Wi-Fi Direct จากนัน้ลองกําหนดการตัง้คา่ Wi-Fi Direct
อกีครัง้

Connection Fail (เช่ือมต่อ
ลม้เหลว)

เครือ่งพมิพบ์ราเดอรแ์ละ
อปุกรณเ์คลือ่นทีข่องคณุไม่
สามารถสือ่สารกนัไดร้ะหวา่งกา
รกําหนดคา่เครอืขา่ย Wi-Fi
Direct

• ยา้ยอปุกรณเ์คลือ่นทีใ่หอ้ยูใ่กลเ้ครือ่ง Brother ของคณุมาก
ขึน้

• ยา้ยเครือ่ง Brother และอปุกรณเ์คลือ่นทีข่องคณุไปยงั
บรเิวณทีป่ราศจากสิง่กดีขวาง

• หากคณุใช ้PIN method ของ WPS ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่
คณุใส ่PIN ถกูตอ้ง

File Access Error,
contact your
administrator. (เกิดขอ้ผดิ
พลาดในการเขา้ถึงไฟล ์ติดต่อผูดู้แลระบบของ
คุณ)

เครือ่งพมิพบ์ราเดอรไ์มส่ามารถ
เขา้ถงึโฟลเดอรป์ลายทาง
สําหรับคณุสมบตักิารจัดเกบ็
บนัทกึการพมิพไ์ปยงัเครอืขา่ย

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ชือ่ไดเร็คทอรีท่ีจั่ดเก็บขอ้มลูถกูตอ้ง
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดเร็กทอรทีีจั่ดเก็บขอ้มลูสามารถ

แกไ้ขได ้
• ตรวจสอบวา่ไฟลไ์มถ่กูล็อค

Log Access Error (เขา้ใช้
ลอ็กผดิพลาด)

ในระบบการบรหิารจัดการบน
เว็บ คณุไดเ้ลอืกตวัเลอืก
Cancel Print (ยกเลกิการ
พมิพ)์ ใน Error Detection
Setting (การต ัง้คา่การตรวจ
ขอ้ผดิพลาด) ของ Store
Print Log to Network (จดั
เก็บบนัทกึการพมิพไ์ปยงั
เครอืขา่ย)

รอประมาณ 60 วนิาท ีจนกระทัง่ขอ้ความนีห้ายไปจากหนา้
จอแสดงผลแบบ LCD

No Device (ไม่มีเคร่ือง) เมือ่กําหนดคา่เครอืขา่ย Wi-Fi
Direct เครือ่งพมิพบ์ราเดอรไ์ม่
สามารถคน้พบอปุกรณเ์คลือ่นที่
ของคณุ

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เครือ่งและอปุกรณเ์คลือ่นทีข่องคณุอยู่
ในโหมด Wi-Fi Direct

• ยา้ยอปุกรณเ์คลือ่นทีใ่หอ้ยูใ่กลเ้ครือ่ง Brother ของคณุมาก
ขึน้

• ยา้ยเครือ่ง Brother และอปุกรณเ์คลือ่นทีข่องคณุไปยงั
บรเิวณทีป่ราศจากสิง่กดีขวาง

• หากคณุกําหนดคา่เครอืขา่ย Wi-Fi Direct ดว้ยตนเอง ตรวจ
สอบใหแ้น่ใจวา่คณุป้อนรหสัผา่นไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

• หากอปุกรณเ์คลือ่นทีข่องคณุสามารถกําหนดวธิกีารรับเลขที่
อยูไ่อพไีด ้ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เลขทีอ่ยูไ่อพขีองอปุกรณ์
เคลือ่นทีข่องคณุถกูกําหนดคา่ผา่น DHCP

Server Timeout,
contact your
administrator. (หมดเวลา
เซิร์ฟเวอร์ ติดต่อผูดู้แลระบบของคุณ)

เครือ่งพมิพบ์ราเดอรไ์มส่ามารถ
เชือ่มตอ่กบัเซริฟ์เวอรสํ์าหรับ
คณุสมบตักิารจัดเกบ็บนัทกึการ
พมิพไ์ปยงัเครอืขา่ย

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ทีอ่ยูเ่ซริฟ์เวอรถ์กูตอ้ง
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เซริฟ์เวอรข์องคณุเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เครือ่งเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย
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ขอ้ความแสดงความผดิพลาด สาเหตุ การดาํเนนิการ

Wrong Date&Time,
contact your
administrator. (เวลาและวนั
ท่ีผดิพลาด ติดต่อผูดู้แลระบบของคุณ)

เครือ่งพมิพบ์ราเดอรไ์มไ่ดรั้บ
ขอ้มลูเวลาจากเซริฟ์เวอรเ์วลา
SNTP

• ตรวจสอบวา่การตัง้คา่สําหรับการเขา้ถงึเซริฟ์เวอรเ์วลา
SNTP ไดรั้บการกําหนดคา่อยา่งถกูตอ้งในโปรแกรมการ
จัดการผา่นเว็บ

HL-L6400DW

ขอ้ความแสดงความผดิพลาด สาเหตุ การดาํเนนิการ

A device is already
connected. Press [OK].
(อุปกรณ์เช่ือมต่ออยูแ่ลว้ กด [OK])

อปุกรณเ์คลือ่นทีส่องเครือ่ง
เชือ่มตอ่อยูก่บัเครอืขา่ย Wi-Fi
Direct เมือ่เครือ่งของบราเดอร์
เป็นเจา้ของกลุม่ (G/O) นัน้

หลงัจากการเชือ่มตอ่ระหวา่งเครือ่ง Brother กบัอปุกรณ์
เคลือ่นทีอ่ืน่ถกูปิดลง ลองกําหนดการตัง้คา่การเชือ่มตอ่แบบ
Wi-Fi Direct ใหมอ่กีครัง้ คณุสามารถยนืยนัสถานะการเชือ่ม
ตอ่โดยการพมิพร์ายงานการตัง้คา่เครอืขา่ย

Authentication error,
contact your
administrator. (เกิดขอ้ผดิ
พลาดในการพิสูจนต์วัจริง ติดต่อผูดู้แลระบบของ
คุณ)

การตัง้คา่การอนุญาตใหบ้นัทกึ
การพมิพท์ีจั่ดเก็บไวไ้ปยงัเครอื
ขา่ยนัน้ไมถ่กูตอ้ง

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ Username (ชือ่ผูใ้ช)้ และ
Password (รหสัผา่น) ใน Authentication Setting
(การต ัง้คา่การพสิจูนต์วัจรงิ) ถกูตอ้ง ถา้ชือ่ผูใ้ชเ้ป็น
สมาชกิในโดเมน ใสช่ือ่ผูใ้ชด้ว้ยรปูแบบใดรปูแบบหนึง่ดงั
ตอ่ไปนี:้ ชือ่ผูใ้ช@้โดเมน หรอื โดเมน\ชือ่ผูใ้ช ้

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่กําหนดการตัง้คา่เวลาของเซริฟ์เวอร์
SNTP ถกูตอ้งแลว้ เพือ่ใหต้รงกบัเวลาทีใ่ชสํ้าหรับการ
พสิจูนต์วัจรงิโดย Kerberos หรอื NTLMv2

Check User ID and
Password. (ตรวจสอบรหสัผูใ้ชแ้ละ
รหสัผา่น)

ขอ้ผดิพลาดการรับรองความถกู
ตอ้ง Kerberos

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุป้อนชือ่ผูใ้ช ้และรหสัผา่นสําหรับ
เซริฟ์เวอร ์Kerberos อยา่งถกูตอ้ง สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่ว
กบัการตัง้คา่เซริฟ์เวอร ์Kerberos ใหต้ดิตอ่ผูด้แูลเครอืขา่ย
ของคณุ

การตัง้คา่วนัที ่เวลา และโซน
เวลาของเครือ่งพมิพบ์ราเดอร์
ไมถ่กูตอ้ง

ยนืยนัการตัง้คา่วนัที ่เวลาและเขตเวลาของเครือ่ง

การกําหนดคา่เซริฟ์เวอร ์DNS
ไมถ่กูตอ้ง

ตดิตอ่ผูด้แูลเครอืขา่ยของคณุสําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัการตัง้คา่
เซริฟ์เวอร ์DNS

เครือ่งพมิพบ์ราเดอรไ์มส่ามารถ
เชือ่มตอ่กบัเซริฟ์เวอร์
Kerberos

ตดิตอ่ผูด้แูลเครอืขา่ยของคณุสําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัการตัง้คา่
เซริฟ์เวอร ์Kerberos

Connection Error (เกิดขอ้ผดิ
พลาดในการเช่ือมต่อ)

เครือ่งอืน่พยายามเชือ่มตอ่เขา้
กบัเครอืขา่ย Wi-Fi Direct
พรอ้มกนั

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไมม่อีปุกรณอ์ืน่ทีพ่ยายามเชือ่มตอ่กบั
เครอืขา่ย Wi-Fi Direct จากนัน้ลองกําหนดการตัง้คา่ Wi-Fi
Direct อกีครัง้

Connection Failed (เช่ือมต่อ
ลม้เหลว)

เครือ่งพมิพบ์ราเดอรแ์ละ
อปุกรณเ์คลือ่นทีข่องคณุไม่
สามารถสือ่สารกนัไดร้ะหวา่งกา
รกําหนดคา่เครอืขา่ย Wi-Fi
Direct

• ยา้ยอปุกรณเ์คลือ่นทีใ่หอ้ยูใ่กลเ้ครือ่ง Brother ของคณุ
มากขึน้

• ยา้ยเครือ่ง Brother และอปุกรณเ์คลือ่นทีข่องคณุไปยงั
บรเิวณทีป่ราศจากสิง่กดีขวาง

• หากคณุใช ้PIN method ของ WPS ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่
คณุใส ่PIN ถกูตอ้ง

File Access Error,
contact your
administrator. (เกิดขอ้ผดิ
พลาดในการเขา้ถึงไฟล ์ติดต่อผูดู้แลระบบของ
คุณ)

เครือ่งพมิพบ์ราเดอรไ์มส่ามารถ
เขา้ถงึโฟลเดอรป์ลายทาง
สําหรับคณุสมบตักิารจัดเกบ็
บนัทกึการพมิพไ์ปยงัเครอืขา่ย

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ชือ่ไดเร็คทอรีท่ีจั่ดเก็บขอ้มลูถกูตอ้ง
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดเร็กทอรทีีจั่ดเก็บขอ้มลูสามารถ

แกไ้ขได ้
• ตรวจสอบวา่ไฟลไ์มถ่กูล็อค

Log Access Error (เขา้ใชล้อ็ก
ผดิพลาด)

ในระบบการบรหิารจัดการบน
เว็บ คณุไดเ้ลอืกตวัเลอืก
Cancel Print (ยกเลกิการ
พมิพ)์ ใน Error Detection
Setting (การต ัง้คา่การ
ตรวจขอ้ผดิพลาด) ของ
Store Print Log to
Network (จดัเก็บบนัทกึ
การพมิพไ์ปยงัเครอืขา่ย)

รอประมาณ 60 วนิาท ีจนกระทัง่ขอ้ความนีห้ายไปจากหนา้
จอแสดงผลแบบ LCD
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ขอ้ความแสดงความผดิพลาด สาเหตุ การดาํเนนิการ

No Device (ไม่มีเคร่ือง) เมือ่กําหนดคา่เครอืขา่ย Wi-Fi
Direct เครือ่งพมิพบ์ราเดอรไ์ม่
สามารถคน้พบอปุกรณเ์คลือ่นที่
ของคณุ

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เครือ่งและอปุกรณเ์คลือ่นทีข่องคณุ
อยูใ่นโหมด Wi-Fi Direct

• ยา้ยอปุกรณเ์คลือ่นทีใ่หอ้ยูใ่กลเ้ครือ่ง Brother ของคณุ
มากขึน้

• ยา้ยเครือ่ง Brother และอปุกรณเ์คลือ่นทีข่องคณุไปยงั
บรเิวณทีป่ราศจากสิง่กดีขวาง

• หากคณุกําหนดคา่เครอืขา่ย Wi-Fi Direct ดว้ยตนเอง
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุป้อนรหสัผา่นไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

• หากอปุกรณเ์คลือ่นทีข่องคณุสามารถกําหนดวธิกีารรับเลข
ทีอ่ยูไ่อพไีด ้ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เลขทีอ่ยูไ่อพขีอง
อปุกรณเ์คลือ่นทีข่องคณุถกูกําหนดคา่ผา่น DHCP

Server timeout,
contact your
administrator. (หมดเวลา
เซิร์ฟเวอร์ ติดต่อผูดู้แลระบบของคุณ)

เครือ่งพมิพบ์ราเดอรไ์มส่ามารถ
เชือ่มตอ่กบัเซริฟ์เวอรสํ์าหรับ
คณุสมบตักิารจัดเกบ็บนัทกึการ
พมิพไ์ปยงัเครอืขา่ย

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ทีอ่ยูเ่ซริฟ์เวอรถ์กูตอ้ง
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เซริฟ์เวอรข์องคณุเชือ่มตอ่กบัเครอื

ขา่ย
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เครือ่งเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย

เครือ่ง Brother ไมส่ามารถ
เชือ่มตอ่กบัเซริฟ์เวอร ์LDAP
ได ้

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ทีอ่ยูเ่ซริฟ์เวอรถ์กูตอ้ง
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เซริฟ์เวอรข์องคณุเชือ่มตอ่กบัเครอื

ขา่ย
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เครือ่งเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย

เครือ่ง Brother ไมส่ามารถ
เชือ่มตอ่กบัเซริฟ์เวอร ์Active
Directory® ได ้

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ทีอ่ยูเ่ซริฟ์เวอรถ์กูตอ้ง
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เซริฟ์เวอรข์องคณุเชือ่มตอ่กบัเครอื

ขา่ย
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เครือ่งเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย

Wrong Date & Time,
contact your
administrator. (เวลาและวนัท่ี
ผดิพลาด ติดต่อผูดู้แลระบบของคุณ)

เครือ่งพมิพบ์ราเดอรไ์มไ่ดรั้บ
ขอ้มลูเวลาจากเซริฟ์เวอรเ์วลา
SNTP

• ตรวจสอบวา่การตัง้คา่สําหรับการเขา้ถงึเซริฟ์เวอรเ์วลา
SNTP ไดรั้บการกําหนดคา่อยา่งถกูตอ้งในโปรแกรมการ
จัดการผา่นเว็บ

Internal Error (ขอ้ผดิพลาด
ภายใน)

โพรโทคอล LDAP ของเครือ่ง
ของบราเดอรปิ์ดการใชง้านอยู่

ยนืยนัวธิกีารพสิจูนต์วัจรงิของคณุ จากนัน้เปิดการใชง้านการ
ตัง้คา่โพรโทคอลทีจํ่าเป็นในการจัดการผา่นเว็บ

โพรโทคอล CIFS ของเครือ่ง
ของบราเดอรปิ์ดการใชง้านอยู่

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ปัญหาเครอืขา่ย 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > ปัญหาเครอืขา่ย > ใชเ้ครือ่งมอืซอ่มแซมการเชือ่มตอ่เครอืขา่ย (Windows®)

ใชเ้ครือ่งมอืซอ่มแซมการเชือ่มตอ่เครอืขา่ย (Windows®)

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง: HL-L5100DN/HL-L5200DW/HL-L6200DW/HL-L6400DW

ใชเ้ครือ่งมอืซอ่มแซมการเชือ่มตอ่เครอืขา่ยเพือ่แกไ้ขการตัง้คา่เครอืขา่ยของเครือ่ง Brother จะมกีารตัง้คา่เลขทีอ่ยูไ่อพแีละซบั
เน็ตมาสกท์ีถ่กูตอ้ง

• (Windows® XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)
คณุจะตอ้งเขา้สูร่ะบบดว้ยสทิธิผ์ูด้แูลระบบ

• ตรวจสอบวา่ไดเ้ปิดเครือ่งพมิพบ์ราเดอร ์และเชือ่มตอ่เครือ่งเขา้กบัเครอืขา่ยเดยีวกบัคอมพวิเตอรข์องคณุ

1. ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้

ตวัเลอืก คาํอธบิาย

Windows® XP คลกิ Start (เร ิม่) > All Programs (โปรแกรมท ัง้หมด) > Accessories
(อปุกรณเ์สรมิ) > Windows Explorer > My Computer (คอมพวิเตอร)์

Windows Server®
2003/2008

คลกิ เร ิม่ > โปรแกรมท ัง้หมด > Accessories (อปุกรณเ์สรมิ) > Windows
Explorer > คอมพวิเตอร ์

Windows Vista®/Windows®

7
คลกิ  (เร ิม่) > คอมพวิเตอร ์

Windows® 8 คลกิ  (File Explorer) ไอคอนบนแถบงาน จากนัน้คลกิ คอมพวิเตอร ์(พซีี
เครือ่งนี)้ ในแถบนําทางดา้นซา้ย

Windows Server® 2012 /
2012 R2

คลกิ คอมพวิเตอร ์(This PC) บนหนา้จอ Start

2. คลกิสองครัง้ที ่XXX(C:) (XXX คอืชือ่ของดสิกไ์ดรฟ์ในคอมพวิเตอรข์องคณุ) > แฟ้มโปรแกรม > Browny02 >
Brother > BrotherNetTool.exe

• สําหรับผูใ้ชร้ะบบปฏบิตักิาร 64 บติ ใหค้ลกิสองครัง้ที ่XXX(C:) (XXX คอืชือ่ของดสิกไ์ดรฟ์ในคอมพวิเตอรข์องคณุ)
> แฟ้มโปรแกรม (x86) > Browny02 > Brother > BrotherNetTool.exe

• หากหนา้จอ การควบคมุบญัชผีูใ้ช ้ปรากฏขึน้ ทําขอ้ใดขอ้หนึง่ดงัตอ่ไปนี:้
- (Windows Vista®) คลกิ Allow (อนญุาต)
- (Windows® 7/Windows® 8) คลกิ ใช่

3. ปฏบิตัติามคําแนะนําบนหนา้จอ
4. ตรวจสอบการวเิคราะหโ์ดยพมิพร์ายงานการกําหนดคา่เครอืขา่ย

เครือ่งมอืซอ่มแซมการเชือ่มตอ่เครอืขา่ยจะเริม่ตน้โดยอตัโนมตั ิถา้คณุเลอืกตวัเลอืก เปิดใชง้านเครือ่งมอืซอ่มแซม
การเชือ่มตอ่ ใน Status Monitor คลกิขวาทีห่นา้จอ Status Monitor จากนัน้คลกิ การต ัง้คา่อืน่ๆ > เปิดใชง้าน
เครือ่งมอืซอ่มแซมการเชือ่มตอ่ ไมแ่นะนําใหทํ้าเมือ่ผูด้แูลระบบเครอืขา่ยของคณุกําหนดเลขทีอ่ยูไ่อพแีบบคงที่
เนือ่งจากการดําเนนิการนีจ้ะเปลีย่นเลขทีอ่ยูไ่อพโีดยอตัโนมตัิ

ถา้ยงัไมไ่ดกํ้าหนดเลขทีอ่ยูไ่อพแีละ Subnet Mask ทีถ่กูตอ้งภายหลงัจากทีใ่ชเ้ครือ่งมอืซอ่มแซมการเชือ่มตอ่เครอืขา่ย ให ้
สอบถามขอ้มลูนีจ้ากผูด้แูลเครอืขา่ย

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ปัญหาเครอืขา่ย
• เครือ่ง Brother ของฉันไมส่ามารถพมิพผ์า่นเครอืขา่ยได ้
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• ฉันตอ้งการตรวจสอบวา่อปุกรณเ์ครอืขา่ยของฉันทํางานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > ปัญหาเครอืขา่ย > ฉันจะคน้หาการตัง้คา่เครอืขา่ยของเครือ่ง Brother ไดจ้ากทีไ่หน?

ฉนัจะคน้หาการต ัง้คา่เครอืขา่ยของเครือ่ง Brother ไดจ้ากทีไ่หน?

• เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากคอมพวิเตอรข์องคณุ
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > ปัญหาเครอืขา่ย > ฉันไมส่ามารถกําหนดคา่การตัง้คา่เครอืขา่ยแบบไรส้ายใหเ้สร็จ
สมบรูณไ์ด ้

ฉนัไมส่ามารถกาํหนดคา่การต ัง้คา่เครอืขา่ยแบบไรส้ายใหเ้สร็จสมบรูณไ์ด้

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง: HL-L5200DW/HL-L6200DW/HL-L6400DW

ปิดเราเตอรไ์รส้ายของคณุและเปิดขึน้มาใหม ่จากนัน้ลองกําหนดคา่เครอืขา่ยไรส้ายอกีครัง้ ถา้คณุไมส่ามารถแกไ้ขปัญหาได ้
ใหทํ้าตามคําแนะนําตอ่ไปนี้
ตรวจสอบปัญหาโดยใช ้รายงาน WLAN

สาเหตุ การดาํเนนิการ อนิเตอรเ์ฟส
การตัง้คา่การรักษาความ
ปลอดภยัของคณุ (SSID/คยี์
เครอืขา่ย) ไมถ่กูตอ้ง

• ยนืยนัการตัง้คา่การรักษาความปลอดภยัโดยใชโ้ปรแกรมชว่ยเหลอืการตัง้
คา่ไรส้าย สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิและการดาวนโ์หลดโปรแกรม ไปทีห่นา้
เว็บ Downloads ของรุน่ผลติภณัฑข์องคณุใน Brother Solutions
Center ที ่support.brother.com

• เลอืกและยนืยนัวา่คณุใชก้ารตัง้คา่การรักษาความปลอดภยัทีถ่กูตอ้ง
- ดคํูาแนะนําทีใ่หม้ากบัจดุการเขา้ถงึ/เราเตอร ์LAN ไรส้ายของคณุเพือ่

รับขอ้มลูเกีย่วกบัการคน้หาการตัง้คา่การรักษาความปลอดภยั
- ชือ่ผูผ้ลติและหมายเลขรุน่ของจดุการเขา้ถงึ/เราเตอรอ์าจถกูใชต้ัง้คา่

การรักษาความปลอดภยัเริม่ตน้
- ปรกึษาผูผ้ลติจดุการเขา้ถงึ/เราเตอร ์ผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต หรอืผู ้

ดแูลระบบเครอืขา่ยของคณุ
• สําหรับนยิามของ SSID และคยีเ์ครอืขา่ย ดหูวัขอ้ SSID คยีเ์ครอืขา่ย

และชอ่งสญัญาณในอภธิานศพัท์

ไรส้าย

MAC แอดเดรสของเครือ่งพมิพ์
บราเดอรข์องคณุไมไ่ดรั้บการ
อนุญาต

ยนืยนัวา่ฟิลเตอรอ์นุญาตให ้MAC แอดเดรสของเครือ่ง Brother ของคณุใช ้
งานได ้คณุสามารถคน้หา MAC แอดเดรสในแผงควบคมุของเครือ่ง Brother
ของคณุ

ไรส้าย

จดุการเขา้ถงึ/เราเตอรข์องคณุ
อยูใ่นโหมดพรางตวั (ไมแ่พร่
กระจาย SSID)

• ใสช่ือ่ SSID หรอืคยีเ์ครอืขา่ยดว้ยตนเอง
• ตรวจสอบชือ่ SSID หรอืคยีเ์ครอืขา่ยในคําแนะนําทีใ่หม้ากบัจดุการเขา้

ถงึ/เราเตอร ์LAN ไรส้ายของคณุ และกําหนดคา่เครอืขา่ยแบบไรส้ายใหม่

ไรส้าย

การตัง้คา่การรักษาความ
ปลอดภยัของคณุ (SSID/รหสั
ผา่น) ไมถ่กูตอ้ง

• ยนืยนั SSID และรหสัผา่น
- เมือ่คณุกําหนดคา่เครอืขา่ยดว้ยตนเอง SSID และรหสัผา่นจะแสดงที่

เครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ ถา้อปุกรณม์อืถอืของคณุรองรับการ
กําหนดคา่ดว้ยตนเอง SSID และรหสัผา่นจะถกูแสดงบนหนา้จอ
อปุกรณม์อืถอืของคณุ

• สําหรับนยิามของ SSID ใหด้อูภธิานศพัท์

Wi-Fi Direct

คณุกําลงัใชง้าน Android™ 4.0 ถา้อปุกรณม์อืถอืของคณุหลดุจากการเชือ่มตอ่ (ประมาณหกนาทหีลงัจากการ
ใชง้าน Wi-Fi Direct) ใหล้องใชก้ารกําหนดคา่แบบกดปุ่ มครัง้เดยีวโดยใช ้
WPS (แนะนําใหใ้ช)้ และตัง้คา่เครือ่งพมิพบ์ราเดอรเ์ป็น G/O

Wi-Fi Direct

เครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุถกู
จัดวางไกลจากอปุกรณม์อืถอื
มากเกนิไป

เลือ่นเครือ่ง Brother ของคณุใหห้า่งจากอปุกรณเ์คลือ่นทีป่ระมาณ 3.3 ฟตุ
(1 เมตร) เมือ่คณุกําหนดการตัง้คา่เครอืขา่ย Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct

มสีิง่กดีขวาง (เชน่ผนังกําแพง
หรอืเฟอรน์เิจอร)์ ระหวา่งเครือ่ง
ของคณุกบัอปุกรณม์อืถอื

ยา้ยเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุไปยงับรเิวณทีไ่มม่สี ิง่กดีขวาง Wi-Fi Direct

มคีอมพวิเตอรไ์รส้าย อปุกรณท์ี่
รองรับบลทูธู เตาไมโครเวฟ
หรอืโทรศพัทไ์รส้ายดจิติอลอยู่
ใกลก้บัเครือ่งพมิพบ์ราเดอร ์หรอื
อปุกรณม์อืถอื

ยา้ยอปุกรณอ์อกหา่งจากเครือ่งพมิพบ์ราเดอรห์รอือปุกรณม์อืถอื Wi-Fi Direct

ถา้คณุไดต้รวจสอบและลอง
ดําเนนิการขา้งตน้ทัง้หมดแลว้
แตย่งัไมส่ามารถทําการกําหนด
คา่ Wi-Fi Direct ได ้ใหทํ้าดงั
ตอ่ไปนี:้

• ปิดเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุและเปิดขึน้มาใหม ่จากนัน้ลองกําหนดคา่
Wi-Fi Direct อกีครัง้

• ถา้คณุใชง้านเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุเป็นเครือ่งไคลเอนท ์ใหต้รวจ
สอบยนืยนัจํานวนเครือ่งทีอ่นุญาตในเครอืขา่ย Wi-Fi Direct ปัจจบุนัของ
คณุ จากนัน้ตรวจสอบวา่มเีครือ่งจํานวนกีเ่ครือ่งทีเ่ชือ่มตอ่อยู่

Wi-Fi Direct
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สาํหรบั Windows®

ถา้การเชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้ายของคณุขดัขอ้ง และคณุไดต้รวจสอบและลองดําเนนิการขา้งตน้แลว้ทัง้หมด เราแนะนํา
ใหใ้ชง้านเครือ่งมอืซอ่มแซมการเชือ่มตอ่เครอืขา่ย

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ปัญหาเครอืขา่ย 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > ปัญหาเครอืขา่ย > เครือ่ง Brother ของฉันไมส่ามารถพมิพผ์า่นเครอืขา่ยได ้

เครือ่ง Brother ของฉนัไมส่ามารถพมิพผ์า่นเครอืขา่ยได้

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง: HL-L5100DN/HL-L5200DW/HL-L6200DW/HL-L6400DW

สาเหตุ การดาํเนนิการ อนิเตอรเ์ฟส
ซอฟตแ์วรรั์กษาความ
ปลอดภยัของคณุปิดกัน้ไมใ่ห ้
เครือ่งของคณุเขา้ถงึเครอืขา่ย

ซอฟตแ์วรก์ารรักษาความปลอดภยับางอยา่งอาจปิดกัน้การเขา้ถงึโดยไมแ่สดง
กลอ่งสนทนาแจง้เตอืนการรักษาความปลอดภยั แมห้ลงัจากทีก่ารตดิตัง้สําเร็จ
แลว้
เพือ่อนุญาตการเขา้ถงึ ดคํูาแนะนําสําหรับซอฟตแ์วรก์ารรักษาความปลอดภยั
หรอืสอบถามผูผ้ลติซอฟตแ์วร์

ระบบใชส้าย/ไร ้
สาย

เครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ
ไมไ่ดรั้บการกําหนดคา่เลขที่
อยูไ่อพทีีม่อียู่

• ยนืยนัเลขทีอ่ยูไ่อพแีละ Subnet Mask
ตรวจสอบยนืยนัทัง้เลขทีอ่ยูไ่อพแีละ Subnet Mask ของเครือ่ง
คอมพวิเตอรข์องคณุและเครือ่งพมิพบ์ราเดอรว์า่ถกูตอ้งและอยูใ่นเครอืขา่ย
เดยีวกนั
สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิกีารตรวจสอบความถกูตอ้งของเลขทีอ่ยูไ่อ
พแีละ Subnet Mask ใหส้อบถามผูด้แูลระบบเครอืขา่ยของคณุ

• (Windows®)
ยนืยนัเลขทีอ่ยูไ่อพแีละ Subnet Mask โดยใชเ้ครือ่งมอืซอ่มแซมการเชือ่ม
ตอ่เครอืขา่ย

ระบบใชส้าย/ไร ้
สาย

งานพมิพท์ีล่ม้เหลวยงัคงอยู่
ในควิงานพมิพข์อง
คอมพวิเตอรข์องคณุ

• ถา้หากงานพมิพท์ีล่ม้เหลวยงัคงอยูใ่นควิงานพมิพข์องคอมพวิเตอรข์องคณุ
ใหล้บงานพมิพนั์น้ออก

• มฉิะนัน้ ใหด้บัเบิล้คลกิทีไ่อคอนเครือ่งพมิพใ์นโฟลเดอรต์อ่ไปนี ้และยกเลกิ
เอกสารทัง้หมด:
- (Windows® XP/Windows Server® 2003)

คลกิ Start (เร ิม่) > Printers and Faxes (เครือ่งพมิพแ์ละ
แฟกซ)์

- (Windows Vista®)

คลกิ (Start) (เร ิม่) > Control Panel (แผงควบคมุ) >
Hardware and Sound (ฮารด์แวรแ์ละเสยีง) > Printers
(เครือ่งพมิพ)์

- (Windows® 7)

คลกิ (เร ิม่) > อปุกรณแ์ละเครือ่งพมิพ ์> เครือ่งพมิพแ์ละ
โทรสาร

- (Windows® 8)
เลือ่นเมาสข์องคณุไปทีม่มุลา่งขวาของเดสกท็์อป เมือ่แถบเมนูปรากฏ
ขึน้ ใหค้ลกิ การต ัง้คา่ > แผงควบคมุ ในกลุม่ ฮารด์แวรแ์ละเสยีง
คลกิ ดอูปุกรณแ์ละเครือ่งพมิพ ์> เครือ่งพมิพ์

- (Windows Server® 2008)
คลกิ เร ิม่ > แผงควบคมุ > เครือ่งพมิพ์

- (Windows Server® 2012)
เลือ่นเมาสข์องคณุไปทีม่มุลา่งขวาของเดสกท็์อป เมือ่แถบเมนูปรากฏ
ขึน้ ใหค้ลกิ การต ัง้คา่ > แผงควบคมุ ในกลุม่ ฮารด์แวร ์คลกิ ดู
อปุกรณแ์ละเครือ่งพมิพ ์> เครือ่งพมิพ์

- (Windows Server® 2012 R2)
คลกิ Control Panel บนหนา้จอ Start ในกลุม่ Hardware ใหค้ลกิ
ดอูปุกรณแ์ละเครือ่งพมิพ์

- (OS X v10.8.5)
คลกิ System Preferences (การกาํหนดลกัษณะระบบ) > Print
& Scan (พมิพแ์ละสแกน).

- (OS X v10.9.x, 10.10.x)

ระบบใชส้าย/ไร ้
สาย
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สาเหตุ การดาํเนนิการ อนิเตอรเ์ฟส
คลกิ System Preferences (การกาํหนดลกัษณะระบบ) >
Printers & Scanners (เครือ่งพมิพแ์ละเครือ่งสแกน).

เครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ
ไมไ่ดเ้ชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย
แบบไรส้าย

พมิพร์ายงาน WLAN เพือ่ตรวจสอบรหสัขอ้ผดิพลาดในรายงานทีพ่มิพอ์อกมา ไรส้าย

ถา้คณุไดต้รวจสอบและลองดําเนนิการขา้งตน้ทัง้หมดแลว้ แตเ่ครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุยงัไมส่ามารถพมิพไ์ด ้ใหถ้อนการตดิ
ตัง้ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพแ์ลว้ตดิตัง้ใหม่

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ปัญหาเครอืขา่ย
• ใชเ้ครือ่งมอืซอ่มแซมการเชือ่มตอ่เครอืขา่ย (Windows®)
• ฉันตอ้งการตรวจสอบวา่อปุกรณเ์ครอืขา่ยของฉันทํางานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > ปัญหาเครอืขา่ย > ฉันตอ้งการตรวจสอบวา่อปุกรณเ์ครอืขา่ยของฉันทํางานไดอ้ยา่งถกู
ตอ้ง

ฉนัตอ้งการตรวจสอบวา่อปุกรณเ์ครอืขา่ยของฉนัทาํงานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง: HL-L5100DN/HL-L5200DW/HL-L6200DW/HL-L6400DW

ตรวจสอบ การดาํเนนิการ อนิเตอรเ์ฟส
ตรวจสอบวา่เครือ่งพมิพ์
บราเดอรข์องคณุ จดุการ
เขา้ถงึ/เราเตอร ์หรอืฮบั
เครอืขา่ยเปิดเครือ่งอยู่

ตรวจสอบดงัตอ่ไปนี้
• สายไฟของเครือ่งเชือ่มตอ่อยา่งถกูตอ้ง และเครือ่งพมิพบ์ราเดอรเ์ปิด

เครือ่งอยู่
• จดุการเขา้ถงึ/เราเตอร ์หรอืฮบัเปิดอยู ่และปุ่ มลงิกก์ระพรบิอยู่
• วสัดปุ้องกนับรรจภุณัฑถ์กูนําออกจากเครือ่งแลว้ทัง้หมด
• ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ และชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ไดรั้บการตดิตัง้

อยา่งถกูตอ้ง
• ฝาครอบดา้นหนา้และดา้นหลงัปิดสนทิ
• กระดาษใสใ่นถาดใสก่ระดาษอยา่งถกูตอ้ง
• (สําหรับเครอืขา่ยแบบใชส้าย) สายเชือ่มตอ่เครอืขา่ยเชือ่มตอ่กบัเครือ่ง

พมิพบ์ราเดอรแ์ละเราเตอรห์รอืฮบัอยา่งแน่นหนา

ระบบใชส้าย/ไรส้าย

ตรวจสอบ Link Status
ในรายงานการกําหนดคา่
เครอืขา่ย

พมิพร์ายงานการตัง้คา่เครอืขา่ย และตรวจสอบวา่ Ethernet Link Status
หรอื Wireless Link Status เป็น Link OK

ระบบใชส้าย/ไรส้าย

ตรวจสอบวา่คณุสามารถสัง่
“ping” เครือ่งพมิพบ์ราเด
อรจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ
ไดห้รอืไม่

Ping เครือ่ง Brother จากคอมพวิเตอรข์องคณุโดยใชเ้ลขทีอ่ยูไ่อพหีรอืชือ่
Node ไดท้ีพ่รอ้มทคํ์าสัง่ของ Windows® หรอืแอพพลเิคชัน่ Terminal ของแม็
คอนิทอช:
สัง่ ping <ipaddress> หรอื <nodename>
• สําเร็จ: เครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุทํางานถกูตอ้งและเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย

เดยีวกบัคอมพวิเตอรข์องคณุ
• ไมสํ่าเร็จ: เครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุไมเ่ชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยเดยีวกบั

คอมพวิเตอรข์องคณุ
(Windows®)
สอบถามผูด้แูลระบบเครอืขา่ยและใชเ้ครือ่งมอืซอ่มแซมการเชือ่มตอ่เครอืขา่ย
เพือ่แกไ้ขเลขทีอ่ยูไ่อพแีละ Subnet Mask
(แม็คอนิทอช)
ตรวจสอบยนืยนัวา่เลขทีอ่ยูไ่อพแีละ Subnet Mask ไดรั้บการตัง้คา่ถกูตอ้ง

ระบบใชส้าย/ไรส้าย

ตรวจสอบวา่เครือ่งพมิพ์
บราเดอรข์องคณุเชือ่มตอ่
อยูก่บัเครอืขา่ยแบบไรส้าย

พมิพร์ายงาน WLAN เพือ่ตรวจสอบรหสัขอ้ผดิพลาดในรายงานทีพ่มิพอ์อกมา ไรส้าย

ถา้คณุไดต้รวจสอบและลองดําเนนิการขา้งตน้ทัง้หมดแลว้ แตค่ณุยงัพบปัญหา ใหด้คํูาแนะนําทีใ่หม้ากบัจดุการเขา้ถงึ/เราเตอร์
LAN ไรส้ายของคณุเพือ่หาขอ้มลู SSID และคยีเ์ครอืขา่ย และตัง้คา่ใหถ้กูตอ้ง

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ปัญหาเครอืขา่ย
• ใชเ้ครือ่งมอืซอ่มแซมการเชือ่มตอ่เครอืขา่ย (Windows®)
• เครือ่ง Brother ของฉันไมส่ามารถพมิพผ์า่นเครอืขา่ยได ้ 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > ปัญหาอืน่ๆ

ปญัหาอืน่ๆ

ปญัหา คาํแนะนํา
เครือ่งพมิพไ์มเ่ปิดทํางาน สถานการณก์ารเชือ่มตอ่ไฟฟ้าทีร่า้ยแรง (เชน่ ฟ้าผา่หรอืไฟ

กระชาก) อาจกระตุน้ใหก้ลไกความปลอดภยัภายในของ
เครือ่งพมิพทํ์างาน ถอดสายไฟออก รอสบินาท ีจากนัน้เสยีบสาย
ไฟและกด  เพือ่เปิดเครือ่งพมิพ์

ถา้ปัญหาไมไ่ดรั้บการแกไ้ข และคณุกําลงัใชเ้บรกเกอรไ์ฟฟ้า ให ้
ถอดอปุกรณอ์อกเพือ่ใหแ้น่ใจวา่จะไมทํ่าใหเ้กดิปัญหา เสยีบสาย
ไฟของเครือ่งพมิพเ์ขา้กบัเตา้รับไฟฟ้าทีผ่นัง หากยงัคงไมม่ไีฟ
เขา้ ลองเปลีย่นสายไฟอืน่

เครือ่งพมิพไ์มส่ามารถพมิพข์อ้มลู EPS ทีม่ขีอ้มลูไบนารกีบั
ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ ์BR-Script3

(Windows®)
หากตอ้งการพมิพข์อ้มลู EPS ใหทํ้าดงันี้
1. สําหรับ Windows® 7 และ Windows Server® 2008 R2:

คลกิปุ่ ม  (เร ิม่) > อปุกรณแ์ละเครือ่งพมิพ์

สําหรับ Windows Vista® และ Windows Server® 2008:

คลกิปุ่ ม  (Start (เร ิม่)) > Control Panel (แผง
ควบคมุ) > Hardware and Sound (ฮารด์แวรแ์ละ
เสยีง) > Printers (เครือ่งพมิพ)์
สําหรับ Windows® XP และ Windows Server® 2003:
คลกิปุ่ ม Start (เร ิม่) > Printers and Faxes
(เครือ่งพมิพแ์ละแฟกซ)์
สําหรับ Windows® 8 และ Windows Server® 2012:
ยา้ยเมาสข์องคณุไปยงัมมุลา่งขวาของเดสกท็์อปของคณุ
เมือ่แถบเมนูปรากฏขึน้ คลกิ การต ัง้คา่ > แผงควบคมุ ใน
ฮารด์แวรแ์ละเสยีง 1 คลกิ ดอูปุกรณแ์ละเครือ่งพมิพ์
สําหรับ Windows Server® 2012 R2
คลกิ Control Panel บนหนา้จอ Start ในกลุม่
Hardware คลกิ ดอูปุกรณแ์ละเครือ่งพมิพ์

2. คลกิขวาทีไ่อคอน Brother XXX-XXXX BR-Script3
เลอืกคณุสมบตัเิครือ่งพมิพ์

3. จากแท็บ การต ัง้คา่อปุกรณ ์เลอืก TBCP (โพรโทคอลการ
สือ่สารแท็กไบนาร)ี ใน โพรโทคอลงานพมิพ์

(แม็คอนิทอช)
หากเครือ่งของคณุเชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอรด์ว้ยอนิเตอรเ์ฟส USB
คณุไมส่ามารถพมิพข์อ้มลู EPS ทีม่ขีอ้มลูไบนารไีด ้คณุสามารถ
พมิพข์อ้มลู EPS ทีเ่ครือ่งผา่นเครอืขา่ย สําหรับความชว่ยเหลอืใน
การตดิตัง้ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ ์BR-Script3 ผา่นเครอืขา่ย เขา้ไป
ที ่Brother Solutions Center ที ่support.brother.com

ไมส่ามารถตดิตัง้ซอฟตแ์วร ์Brother ได ้ (Windows®)
หากคําเตอืนซอฟตแ์วรค์วามปลอดภยัปรากฏบนหนา้จอ
คอมพวิเตอรใ์นระหวา่งการตดิตัง้ เปลีย่นการตัง้คา่ซอฟตแ์วร์
ความปลอดภยัเพือ่อนุญาตใหโ้ปรแกรมตดิตัง้ผลติภณัฑ ์Brother
หรอืโปรแกรมอืน่ๆ ทํางาน
(แม็คอนิทอช)
หากคณุใชฟั้งกช์ัน่ไฟรว์อลลข์องซอฟตแ์วรค์วามปลอดภยัป้อง
กนัสปายแวรห์รอืไวรัส ใหปิ้ดการใชง้านชัว่คราวและตดิตัง้
ซอฟตแ์วร ์Brother

1 สําหรับ Windows Server® 2012: กลุม่ ฮารด์แวรแ์ละเสยีง
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  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การแกไ้ขปัญหา 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > ตรวจสอบขอ้มลูเครือ่ง

ตรวจสอบขอ้มลูเครือ่ง
ทําตามคําแนะนําดงัตอ่ไปนีเ้พือ่ตรวจสอบหมายเลขเครือ่งและเวอรช์นัของเฟิรม์แวร์
>> HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5200DW/HL-L6200DW
>> HL-L6400DW

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

1. กด a หรอื b เพือ่เลอืกตวัเลอืก [Machine Info. (ขอ้มูลเคร่ือง)] จากนัน้กดOK
2. กด a หรอื b เพือ่เลอืกตวัเลอืกใดตวัเลอืกหนึง่ตอ่ไปนี:้

ตวัเลอืก คาํอธบิาย

Print Settings (พิมพห์นา้การตั้งค่า) พมิพร์ายการการตัง้คา่ของคณุ

Print NetSetting (พิมพ ์NetSetting)
(สําหรับรุน่เครอืขา่ย)

พมิพร์ายการการตัง้คา่เครอืขา่ยของคณุ

Print WLANReport (พิมพร์ายงาน WLAN)
(สําหรับรุน่ไรส้าย)

พมิพผ์ลการเชือ่มตอ่ LAN ไรส้าย

Print File List (พิมพร์ายการไฟล)์ พมิพร์ายการขอ้มลูทีบ่นัทกึไวใ้นหน่วยความจํา

Test Print (การทดลองพิมพ)์ พมิพห์นา้กระดาษสําหรับการทดสอบ

Drum Dot Print (การพิมพท์ดสอบดรัมดอท) พมิพใ์บตรวจสอบดรัมดอท

Print Font (แบบอกัษรการพิมพ)์ พมิพร์ายการรปูแบบตวัอกัษรทีม่ภีายในเครือ่ง

Serial No. (หมายเลขเคร่ือง) ตรวจดหูมายเลขผลติภณัฑข์องเครือ่งพมิพข์องคณุ

Version (เวอร์ชนั) ตรวจดเูวอรช์นัเฟิรม์แวรข์องเครือ่งพมิพข์องคณุ

Page Count (จาํนวนหนา้) ตรวจสอบจํานวนหนา้ทัง้หมดทีเ่ครือ่งพมิพอ์อกมา

Parts Life (อายกุารใชง้านช้ินส่วน) ตรวจสอบเปอรเ์ซน็ตอ์ายกุารใชง้านทีเ่หลอือยูข่องวสัดกุารพมิพ์

3. กด OK

HL-L6400DW

1. กด  [Settings (การตั้งค่า)] > [Machine Information (ขอ้มูลเคร่ือง)]
2. กดตวัเลอืกใดตวัเลอืกหนึง่ตอ่ไปนี:้

ตวัเลอืก คาํอธบิาย

Print Settings (พิมพห์นา้การตั้งค่า) พมิพร์ายการการตัง้คา่ของคณุ

Print NetSetting (พิมพ ์NetSetting)
(สําหรับรุน่เครอืขา่ย)

พมิพร์ายการการตัง้คา่เครอืขา่ยของคณุ

Print WLANReport (พิมพ ์WLANReport)
(สําหรับรุน่ไรส้าย)

พมิพผ์ลการเชือ่มตอ่ LAN ไรส้าย

Print File List (พิมพร์ายการไฟล)์ พมิพร์ายการขอ้มลูทีบ่นัทกึไวใ้นหน่วยความจํา

Test Print (การทดลองพิมพ)์ พมิพห์นา้กระดาษสําหรับการทดสอบ

Drum Dot Print (การพิมพท์ดสอบดรัมดอท) พมิพใ์บตรวจสอบดรัมดอท
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ตวัเลอืก คาํอธบิาย

Print Font (แบบอกัษรการพิมพ)์ พมิพร์ายการรปูแบบตวัอกัษรทีม่ภีายในเครือ่ง

Serial No. (หมายเลขเคร่ือง) ตรวจดหูมายเลขผลติภณัฑข์องเครือ่งพมิพข์องคณุ

Version (เวอร์ชนั) ตรวจดเูวอรช์นัเฟิรม์แวรข์องเครือ่งพมิพข์องคณุ

Page Count (จาํนวนหนา้) ตรวจสอบจํานวนหนา้ทัง้หมดทีเ่ครือ่งพมิพอ์อกมา

Parts Life (อายกุารใชง้านช้ินส่วน) ตรวจสอบเปอรเ์ซน็ตอ์ายกุารใชง้านทีเ่หลอือยูข่องวสัดกุารพมิพ์

3. กด .

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การแกไ้ขปัญหา 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > การตัง้คา่ฟังกช์นัใหม่

การต ัง้คา่ฟงักช์นัใหม่

• การตัง้คา่ใหมสํ่าหรับเครอืขา่ย

• การตัง้คา่ใหมใ่หก้ลบัเป็นคา่เริม่ตน้จากโรงงาน
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > การตัง้คา่ฟังกช์นัใหม ่> การตัง้คา่ใหมสํ่าหรับเครอืขา่ย

การต ัง้คา่ใหมส่าํหรบัเครอืขา่ย

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง: HL-L5100DN/HL-L5200DW/HL-L6200DW/HL-L6400DW

ใชฟั้งกช์นัการตัง้คา่ใหมเ่ครอืขา่ยเพือ่คนืคา่ใหก้ารตัง้คา่เครอืขา่ยของเซริฟ์เวอรก์ารพมิพ ์เชน่รหสัผา่นและเลขทีอ่ยูไ่อพ ีให ้
กลบัเป็นการตัง้คา่เริม่ตน้จากโรงงาน

• ถอดสายเชือ่มตอ่ทัง้หมดกอ่นตัง้คา่ใหมสํ่าหรับเครอืขา่ย

>> HL-L5100DN/HL-L5200DW/HL-L6200DW
>> HL-L6400DW

HL-L5100DN/HL-L5200DW/HL-L6200DW

1. กด a หรอื b เพือ่เลอืกตวัเลอืก [Reset Menu (รีเซ็ตเมนู)] จากนัน้กด OK
2. กด a หรอื b เพือ่เลอืกตวัเลอืก [Network (เครือข่าย)] จากนัน้กด OK
3. กด a เพือ่เลอืก [Yes (ใช่)]

เครือ่งจะรสีตารท์อตัโนมตัิ

HL-L6400DW

1. กด  [Settings (การตั้งค่า)] > [Reset Menu (รีเซ็ตเมนู)] > [Network (เครือข่าย)]
2. กดทีต่วัเลอืกในตารางเพือ่ตัง้คา่ใหมใ่หเ้ครือ่ง หรอืออกจากกระบวนการ

ตวัเลอืก คาํอธบิาย

Yes (ใช่) รเีซท็เครือ่ง

No (ไม่ใช่) เครือ่งจะออกจากการทํางานและยกเลกิเมนูการรเีซท็

3. คณุจะไดรั้บการสอบถามใหร้บีทูเครือ่ง กดทีต่วัเลอืกในตารางเพือ่รบีทูเครือ่ง หรอืออกจากกระบวนการ

ตวัเลอืก คาํอธบิาย

กด Yes (ใช่) เป็นเวลา 2 วนิาที รบีทูเครือ่ง เครือ่งจะเริม่การรเีซท็

No (ไม่ใช่) เครือ่งจะออกจากการทํางานโดยไมร่บีทู

ถา้คณุไมร่บีทูเครือ่ง กระบวนการรเีซท็จะไมเ่สร็จสิน้ และการตัง้คา่ของคณุจะยงัคงไมเ่ปลีย่นแปลง

4. กด .

และคณุยงัสามารถตัง้คา่ใหมสํ่าหรับเครอืขา่ยไดโ้ดยกด  [Settings (การตั้งค่า)] > [Network (เครือข่าย)] >
[Network Reset (รีเซ็ตเครือข่าย)]

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การตัง้คา่ฟังกช์นัใหม่ 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > การตัง้คา่ฟังกช์นัใหม ่> การตัง้คา่ใหมใ่หก้ลบัเป็นคา่เริม่ตน้จากโรงงาน

การต ัง้คา่ใหมใ่หก้ลบัเป็นคา่เร ิม่ตน้จากโรงงาน
ใชฟั้งกช์นัการตัง้คา่ใหมใ่หก้ลบัเป็นคา่เริม่ตน้จากโรงงาน เพือ่เรยีกคนืการตัง้คา่เครือ่งทัง้หมดใหก้ลบัสูก่ารตัง้คา่จากโรงงาน

ถอดสายเชือ่มตอ่ทัง้หมดกอ่นการตัง้คา่ใหมใ่หก้ลบัเป็นคา่เริม่ตน้จากโรงงาน

>> HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5200DW/HL-L6200DW
>> HL-L6400DW

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

1. กด a หรอื b เพือ่เลอืกตวัเลอืก [Reset Menu (รีเซ็ตเมนู)] จากนัน้กด OK
2. กด a หรอื b เพือ่เลอืกตวัเลอืก [Factory Reset (รีเซ็ตค่าท่ีตั้งจากโรงงาน)] จากนัน้กด OK
3. กด a เพือ่เลอืก [Reset (รีเซ็ต)]

HL-L6400DW

1. กด  [Settings (การตั้งค่า)] > [Reset Menu (รีเซ็ตเมนู)] > [Factory Reset (รีเซ็ตค่าท่ีตั้งจากโรงงาน)]
2. กดทีต่วัเลอืกในตารางเพือ่ตัง้คา่ใหมใ่หเ้ครือ่ง หรอืออกจากกระบวนการ

ตวัเลอืก คาํอธบิาย

Yes (ใช่) รเีซท็เครือ่ง

No (ไม่ใช่) เครือ่งจะออกจากการทํางานและยกเลกิเมนูการรเีซท็

3. คณุจะไดรั้บการสอบถามใหร้บีทูเครือ่ง กดทีต่วัเลอืกในตารางเพือ่รบีทูเครือ่ง หรอืออกจากกระบวนการ

ตวัเลอืก คาํอธบิาย

กด Yes (ใช่) เป็นเวลา 2 วนิาที รบีทูเครือ่ง เครือ่งจะเริม่การรเีซท็

No (ไม่ใช่) เครือ่งจะออกจากการทํางานโดยไมร่บีทู

ถา้คณุไมร่บีทูเครือ่ง กระบวนการรเีซท็จะไมเ่สร็จสิน้ และการตัง้คา่ของคณุจะยงัคงไมเ่ปลีย่นแปลง

4. กด .

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การตัง้คา่ฟังกช์นัใหม่ 
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามปกติ

การบาํรงุรกัษาตามปกติ

• เปลีย่นวสัดกุารพมิพ์

• ทําความสะอาดเครือ่ง

• ตรวจสอบอายกุารใชง้านทีเ่หลอือยูข่องชิน้สว่นตา่ง ๆ

• บรรจกุลอ่งและจัดสง่เครือ่งของคณุ

• เปลีย่นชิน้สว่นบํารงุรักษาตามรอบเวลา
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามปกต ิ> เปลีย่นวสัดกุารพมิพ์

เปลีย่นวสัดกุารพมิพ์
คณุจะตอ้งเปลีย่นวสัดกุารพมิพเ์มือ่เครือ่งบง่ชีว้า่หมดอายกุารใชง้านของวสัดกุารพมิพนั์น้
การใชว้สัดทุีไ่มใ่ชข่อง Brother อาจสง่ผลตอ่คณุภาพการพมิพ ์ประสทิธภิาพการทํางานของฮารด์แวร ์และคณุภาพของเครือ่ง

• ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ และชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) เป็นชิน้สว่นสองชิน้ทีแ่ยกกนั ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ชิน้สว่นทัง้
สองตดิตัง้เป็นชดุประกอบรวมกนั

• ชือ่รุน่ผลติภณัฑว์สัดกุารพมิพอ์าจแตกตา่งกนัออกไปในแตล่ะประเทศ

ตารางนีแ้สดงรายการขอ้ความทีแ่จง้เตอืนใหเ้ปลีย่นวสัดกุารพมิพก์อ่นทีจ่ะหมดอายกุารใชง้าน เพือ่หลกีเลีย่งความไมส่ะดวก
คณุอาจตอ้งการซือ้วสัดกุารพมิพเ์พือ่สํารองไวก้อ่นทีเ่ครือ่งจะหยดุการพมิพ์

การบง่ชี้ วสัดกุารพมิพ์ ชือ่รุน่ อายกุารใชง้านโดยประมาณ

Toner Low (ผงหมึก
(โทนเนอร์) ใกลห้มด)

ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ TN-3428 1

TN-3448 2

TN-3478 3

TN-3498 4

ประมาณ 3,000 หนา้ 1 5 6

ประมาณ 8,000 หนา้ 2 5 6

ประมาณ 12,000 หนา้ 3 5 6

ประมาณ 20,000 หนา้ 4 5 6

Replace Toner (เปล่ียนผง
หมึก (โทนเนอร์))

Drum ! (แม่แบบสร้างภาพ!) ชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) DR-3455 ประมาณ 30,000 หนา้ /
50,000 หนา้ 7Drum End Soon (ชุดแม่แบบ

สร้างภาพ (ดรัม) ใกลห้มด)
Replace Drum (เปล่ียนชุดแม่
แบบสร้างภาพ (ดรัม))

1 ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ขนาดมาตรฐาน
2 ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ความจสุงู
3 ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ความจสุงูพเิศษ(ใชไ้ดเ้ฉพาะบางรุน่เทา่นัน้)
4 ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ความจสุงูมากพเิศษ (ขนาดอลัตรา้)(ใชไ้ดเ้ฉพาะบางรุน่เทา่นัน้)
5 หนา้กระดาษขนาด A4 หรอื Letter 1 ดา้น
6 จํานวนพมิพข์องตลบัผงหมกึโดยประมาณไดรั้บการประกาศไวต้ามมาตรฐาน ISO/IEC 19752
7 ประมาณ 30,000 หนา้สําหรับงานพมิพแ์บบ 1 หนา้ตอ่งาน 50,000 หนา้สําหรับงานพมิพแ์บบ 3 หนา้ตอ่งาน [หนา้ A4/letter แบบไมซ่บัซอ้น] จํานวนหนา้

อาจขึน้กบัปัจจัยหลายอยา่ง รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเฉพาะประเภทสือ่วสัดกุารพมิพแ์ละขนาดสือ่วสัดกุารพมิพ์

หมายเหตุ
• ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ทีจํ่าหน่ายแตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ ไปที ่Brother Solutions Center ที่

support.brother.com หรอืตดิตอ่สํานักงานบราเดอรใ์นทอ้งทีข่องคณุเพือ่ขอรายละเอยีดเพิม่เตมิ
• ตรวจสอบวา่ไดปิ้ดผนกึวสัดกุารพมิพท์ีใ่ชแ้ลว้อยา่งแน่นหนาในถงุทีเ่หมาะสมเพือ่ไมใ่หผ้งหมกึ (โทนเนอร)์ หกออก

จากตลบัหมกึ
• กําจัดทิง้รายการของวสัดกุารพมิพท์ีใ่ชแ้ลว้ตามกฎระเบยีบทอ้งถิน่ เกบ็แยกตา่งหากจากขยะครัวเรอืน หากคณุมคํีาถาม

สอบถามไปยงัสํานักงานกําจัดทิง้ขยะมลูฝอยในประเทศ ตรวจสอบวา่ไดซ้ลีปิดรายการของวสัดกุารพมิพอ์ยา่งแน่นหนา
เพือ่ไมใ่หว้สัดทุีอ่ยูด่า้นในหกออกมาได ้

• ขอแนะนําใหว้างรายการของวสัดกุารพมิพท์ีใ่ชแ้ลว้บนกระดาษเพือ่ป้องกนัการหกหยดหรอืการแพรก่ระจายของวสัดทุี่
อยูด่า้นในโดยไมไ่ดต้ัง้ใจ

• หากคณุใชก้ระดาษทีไ่มส่ามารถเทยีบเคยีงกบัสือ่การพมิพท์ีแ่นะนําโดยตรง อายกุารใชง้านของวสัดกุารพมิพแ์ละชิน้
สว่นเครือ่งพมิพอ์าจลดลง

• อายกุารใชง้านทีค่าดคะเนสําหรับแตล่ะตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ เป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 19752 ความถีข่อง
การเปลีย่นวสัดกุารพมิพจ์ะแตกตา่งกนัขึน้อยูก่บัจํานวนการพมิพ ์เปอรเ์ซน็ตข์องเนือ้หา ชนดิสือ่ส ิง่พมิพท์ีใ่ช ้และการ
ปิด/เปิดเครือ่ง

• ความถีข่องการเปลีย่นวสัดกุารพมิพน์อกจากตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ จะแตกตา่งกนัโดยขึน้อยูก่บัจํานวนการพมิพ์
ชนดิสือ่ส ิง่พมิพท์ีใ่ช ้และการเปิด/ปิดเครือ่ง
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• จัดการตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ อยา่งระมดัระวงั หากผงหมกึ (โทนเนอร)์ กระจายบนมอืหรอืเสือ้ผา้ เชด็หรอืลา้งออก
ดว้ยน้ําเย็นทนัที

• เพือ่หลกีเลีย่งปัญหาคณุภาพการพมิพ ์หา้มสมัผัสชิน้สว่นทีแ่รเงาดงัแสดงในภาพประกอบ
ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์

ชุดแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรมั)

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การบํารงุรักษาตามปกติ
• เปลีย่นตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์
• เปลีย่นชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)
• ขอ้ความแสดงความผดิพลาดและขอ้ความแจง้การบํารงุรักษา
• วสัดกุารพมิพ์ 
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามปกต ิ> เปลีย่นวสัดกุารพมิพ ์> เปลีย่นตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์

เปลีย่นตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์
1. ตรวจสอบวา่เครือ่งพมิพเ์ปิดทํางานแลว้
2. เปิดฝาครอบดา้นหนา้

3. ถอดชดุประกอบตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ และชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ออกจากเครือ่งพมิพ์

4. กดคนัล็อคสเีขยีวลงและถอดตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ออกจากชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)

5. เปิดกลอ่งตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ใหม่
6. ถอดฝาครอบป้องกนั

7. ใสต่ลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ใหมใ่หแ้น่นหนาในชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) จนกวา่จะไดย้นิเสยีงล็อคเขา้ที่
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ตรวจสอบวา่คณุใสต่ลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ อยา่งถกูตอ้ง ไมเ่ชน่นัน้ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ อาจหลดุออกจากชดุแม่
แบบสรา้งภาพ (ดรัม)

8. ทําความสะอาดสายโคโรนาดา้นในชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) โดยคอ่ยๆ เลือ่นจดุตัง้ระยะสเีขยีวจากซา้ยไปขวาและขวา
ไปซา้ยหลายครัง้

ตรวจสอบวา่เลือ่นจดุตัง้ระยะกลบัไปสูตํ่าแหน่งเริม่ตน้ (a) ลกูศรบนจดุตัง้ระยะจะตอ้งตัง้ใหต้รงกบัลกูศรบนชดุแมแ่บบ
สรา้งภาพ (ดรัม) หากไมเ่ป็นเชน่นัน้ หนา้ทีพ่มิพอ์าจมเีสน้แนวตัง้ปรากฏ

9. ตดิตัง้ชดุประกอบตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ และชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) กลบัเขา้สูเ่ครือ่งพมิพ์

10. ปิดฝาครอบดา้นหนา้ของเครือ่ง
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• หา้มปิดเครือ่งหรอืเปิดฝาครอบดา้นหนา้จนกวา่เครือ่งจะกลบัสูโ่หมดพรอ้ม
• ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ทีม่ากบัเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุเป็นตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ รุน่ทีแ่ถมมาในกลอ่ง
• ขอแนะนําใหเ้ตรยีมตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ใหมสํ่ารองไวพ้รอ้มใชท้นัทเีมือ่คณุเห็นคําเตอืนผงหมกึ (โทนเนอร)์

ใกลห้มด
• เพือ่ใหไ้ดค้ณุภาพการพมิพท์ีด่ทีีส่ดุ ขอแนะนําใหใ้ชเ้ฉพาะตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ของแทจ้ากบราเดอรเ์ทา่นัน้ เมือ่

คณุตอ้งการซือ้ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ใหต้ดิตอ่ตวัแทนจําหน่ายผลติภณัฑบ์ราเดอร์
• หา้มเปิดกลอ่งตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ จนกวา่คณุจะพรอ้มทําการตดิตัง้
• หากตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ถกูแกะออกจากกลอ่งทิง้ไวเ้ป็นเวลานาน อายกุารใชง้านของผงหมกึ (โทนเนอร)์ จะลด

ลง
• บราเดอรแ์นะนําเป็นอยา่งยิง่วา่คณุตอ้งไมนํ่าตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ทีใ่หม้ากบัเครือ่งพมิพไ์ปเตมิใหม ่และเรายงั

แนะนําเป็นอยา่งยิง่ใหค้ณุใชง้านตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ สําหรับเปลีย่นใหมข่องแทข้องบราเดอรเ์ทา่นัน้ การใชห้รอื
พยายามใชผ้งหมกึ (โทนเนอร)์ และ/หรอืตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ของผูผ้ลติอืน่ในเครือ่งของบราเดอร ์อาจทําให ้
เกดิความเสยีหายตอ่เครือ่ง และ/หรอือาจเป็นผลใหไ้ดค้ณุภาพการพมิพท์ีไ่มน่่าพอใจ การรับประกนัแบบจํากดัของ
เรามคีวามครอบคลมุซึง่ไมร่วมถงึปัญหาใดๆ ทีเ่กดิจากการใชง้านผงหมกึ (โทนเนอร)์ และ/หรอืตลบัผงหมกึ
(โทนเนอร)์ ของผูผ้ลติอืน่ เพือ่ปกป้องการลงทนุของคณุ และใหค้ณุไดม้าซึง่ประสทิธภิาพระดบัพรเีมยีมจาก
เครือ่งพมิพข์องบราเดอร ์เราแนะนําใหใ้ชว้สัดกุารพมิพข์องแทข้องบราเดอร์

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• เปลีย่นวสัดกุารพมิพ์ 
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามปกต ิ> เปลีย่นวสัดกุารพมิพ ์> เปลีย่นชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)

เปลีย่นชุดแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรมั)
1. ตรวจสอบวา่เครือ่งพมิพเ์ปิดทํางานแลว้
2. เปิดฝาครอบดา้นหนา้

3. ถอดชดุประกอบตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ และชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ออกจากเครือ่งพมิพ์

4. กดคนัล็อคสเีขยีวลงและถอดตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ออกจากชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)

5. เปิดกลอ่งชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ใหม่
6. ใสต่ลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ใหแ้น่นหนาในชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ใหมจ่นกวา่จะไดย้นิเสยีงล็อคเขา้ที่

ตรวจสอบวา่คณุใสต่ลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ อยา่งถกูตอ้ง ไมเ่ชน่นัน้ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ อาจหลดุออกจากชดุแม่
แบบสรา้งภาพ (ดรัม)
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7. ทําความสะอาดสายโคโรนาดา้นในชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) โดยคอ่ยๆ เลือ่นจดุตัง้ระยะสเีขยีวจากซา้ยไปขวาและขวา
ไปซา้ยหลายครัง้

ตรวจสอบวา่เลือ่นจดุตัง้ระยะกลบัไปสูตํ่าแหน่งเริม่ตน้ (a) ลกูศรบนจดุตัง้ระยะจะตอ้งตัง้ใหต้รงกบัลกูศรบนชดุแมแ่บบ
สรา้งภาพ (ดรัม) หากไมเ่ป็นเชน่นัน้ หนา้ทีพ่มิพอ์าจมเีสน้แนวตัง้ปรากฏ

8. ตดิตัง้ชดุประกอบตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ และชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) กลบัเขา้สูเ่ครือ่งพมิพ์

9. ปิดฝาครอบดา้นหนา้ของเครือ่ง

หมายเหตุ
• การสกึหรอของชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) อาจเกดิจากการใชง้านและการหมนุของชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) และ

การทํางานรว่มกนักบักระดาษ ผงหมกึ (โทนเนอร)์ และวสัดอุืน่ในเสน้ทางป้อนกระดาษ ในการออกแบบผลติภณัฑน์ี้
บราเดอรเ์ลอืกใชจํ้านวนครัง้ในการหมนุชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) เป็นสิง่พจิารณาอายกุารใชง้านของชดุแมแ่บบสรา้ง
ภาพ (ดรัม) ทีส่มเหตสุมผล เมือ่ชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ถงึขดีจํากดัจํานวนรอบการหมนุตอ่จํานวนหนา้พมิพท์ี่
กําหนดโดยโรงงาน หนา้จอแสดงผลแบบ LCD จะแสดงคําแนะนําใหค้ณุเปลีย่นแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ผลติภณัฑน์ี้
จะยงัทํางานตอ่ไป อยา่งไรก็ตาม คณุภาพการพมิพจ์ะไมไ่ดม้าตรฐาน

• ชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ทีม่กีารเปิดกลอ่งบรรจไุวอ้าจเสยีหายได ้หากถกูแสงแดดสอ่งตรง (หรอืแสงไฟในหอ้งที่
สอ่งเป็นเวลานาน)

• มปัีจจัยหลายอยา่งทีส่ง่ผลตอ่อายกุารใชง้านจรงิของชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)เชน่อณุหภมู ิความชืน้ ชนดิกระดาษ
ชนดิผงหมกึ (โทนเนอร)์ ทีใ่ชง้าน และสิง่อืน่ๆ ภายใตส้ภาวะอดุมคต ิอายกุารใชง้านแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) จะ
เทา่กบัประมาณ 30,000 หนา้ สําหรับการพมิพ ์1 หนา้ตอ่งาน และ 50,000 หนา้ สําหรับการพมิพ ์3 หนา้ตอ่งาน [หนา้
กระดาษ A4/letter แบบไมซ่บัซอ้น] จํานวนหนา้อาจขึน้กบัปัจจัยหลายอยา่ง รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเฉพาะประเภทสือ่วสัดุ
การพมิพแ์ละขนาดสือ่วสัดกุารพมิพ์
เนือ่งจากเราไมส่ามารถควบคมุปัจจัยตา่งๆ ทีส่ง่ผลตอ่อายกุารใชง้านจรงิของชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) เราไม่
สามารถรับรองจํานวนหนา้ตํา่สดุทีส่ามารถพมิพไ์ดโ้ดยชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ของคณุ

• เพือ่ใหไ้ดป้ระสทิธภิาพสงูสดุ ใหใ้ชง้านเฉพาะผงหมกึ (โทนเนอร)์ ของแทข้องบราเดอร ์เทา่นัน้
• จะตอ้งใชง้านเครือ่งเฉพาะในสถานทีท่ีส่ะอาด ปลอดฝุ่ น และมกีารระบายอากาศทีเ่พยีงพอ

การพมิพโ์ดยใชช้ดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) หรอืชดุผงหมกึ (โทนเนอร)์ ทีไ่มใ่ชข่องบราเดอรอ์าจสง่ผลใหค้ณุภาพการ
พมิพล์ดลง รวมถงึคณุภาพและอายกุารใชง้านของเครือ่งพมิพด์ว้ย ความครอบคลมุการรับประกนัอาจไมร่วมถงึปัญหาที่
เกดิจากการใชช้ดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ของผูผ้ลติอืน่ทีไ่มใ่ชบ่ราเดอร์

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• เปลีย่นวสัดกุารพมิพ์
• ขอ้ความแสดงความผดิพลาดและขอ้ความแจง้การบํารงุรักษา 
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามปกต ิ> ทําความสะอาดเครือ่ง

ทาํความสะอาดเครือ่ง
ทําความสะอาดดา้นนอกและดา้นในเครือ่งเป็นประจําดว้ยผา้ทีไ่มม่ขีนและแหง้
เมือ่คณุเปลีย่นตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ หรอืชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ตรวจสอบวา่คณุทําความสะอาดดา้นในเครือ่งแลว้
หากหนา้ทีพ่มิพม์ผีงหมกึ (โทนเนอร)์ เป้ือน ทําความสะอาดดา้นในเครือ่งพมิพด์ว้ยผา้ทีไ่มม่ขีนและแหง้

  คาํเตอืน
• หา้มใชส้ารตดิไฟ สเปรยท์กุชนดิหรอืสารละลาย/ของเหลวอนิทรยีท์ีม่แีอลกอฮอลห์รอืแอมโมเนยีทําความสะอาดดา้น

ในหรอืดา้นนอกของผลติภณัฑ ์การกระทําดงักลา่วอาจทําใหไ้ฟไหม ้แนะนําใหใ้ชผ้า้ทีไ่มม่ขีนและแหง้เทา่นัน้

ขอ้ควรจาํ

• หา้มใชไ้อโซโพรพลิแอลกอฮอลเ์พือ่กําจัดฝุ่ นออกจากแผงควบคมุ การกระทําดงักลา่วอาจทําใหแ้ผงควบคมุมรีอยแตก
ได ้

• เพือ่หลกีเลีย่งปัญหาคณุภาพการพมิพ ์หา้มสมัผัสชิน้สว่นทีแ่รเงาดงัแสดงในภาพประกอบ
ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์

ชุดแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรมั)

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การบํารงุรักษาตามปกติ
• ทําความสะอาดหนา้จอแสดงผลแบบ LCD แบบจอสมัผัส
• ทําความสะอาดสายโคโรนา
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• ทําความสะอาดชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)
• ทําความสะอาดลกูกลิง้จับกระดาษ 
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามปกต ิ> ทําความสะอาดเครือ่ง > ทําความสะอาดหนา้จอแสดงผลแบบ LCD แบบจอ
สมัผัส

ทาํความสะอาดหนา้จอแสดงผลแบบ LCD แบบจอสมัผสั

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง: HL-L6400DW

ขอ้ควรจาํ

หา้มใชส้ารทําความสะอาดทีเ่ป็นของเหลวใดๆ (รวมทัง้เอทานอล)

1. กดคา้งไวท้ี ่  เพือ่ปิดเครือ่ง

2. ทําความสะอาดจอสมัผัสดว้ยผา้แหง้ นุ่ม และไมเ่ป็นขยุ

3. กด  เพือ่เปิดเครือ่ง

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ทําความสะอาดเครือ่ง 
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามปกต ิ> ทําความสะอาดเครือ่ง > ทําความสะอาดสายโคโรนา

ทาํความสะอาดสายโคโรนา
ถา้คณุมปัีญหาเกีย่วกบัคณุภาพการพมิพ ์หรอืแผงควบคมุแสดงสถานะ [Drum! (แม่แบบสร้างภาพ!)] ใหทํ้าความสะอาดสาย
โคโรนา
1. เปิดฝาครอบดา้นหนา้

2. ถอดชดุประกอบตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ และชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ออกจากเครือ่งพมิพ์

3. ทําความสะอาดสายโคโรนาดา้นในชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) โดยคอ่ยๆ เลือ่นจดุตัง้ระยะสเีขยีวจากซา้ยไปขวาและขวา
ไปซา้ยหลายครัง้

ตรวจสอบวา่เลือ่นจดุตัง้ระยะกลบัไปสูตํ่าแหน่งเริม่ตน้ (a) ลกูศรบนจดุตัง้ระยะจะตอ้งตัง้ใหต้รงกบัลกูศรบนชดุแมแ่บบ
สรา้งภาพ (ดรัม) หากไมเ่ป็นเชน่นัน้ หนา้ทีพ่มิพอ์าจมเีสน้แนวตัง้ปรากฏ

4. ตดิตัง้ชดุประกอบตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ และชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) กลบัเขา้สูเ่ครือ่งพมิพ์

5. ปิดฝาครอบดา้นหนา้ของเครือ่ง

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ทําความสะอาดเครือ่ง
• ขอ้ความแสดงความผดิพลาดและขอ้ความแจง้การบํารงุรักษา 
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามปกต ิ> ทําความสะอาดเครือ่ง > ทําความสะอาดชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)

ทาํความสะอาดชุดแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรมั)

หากเอกสารทีพ่มิพอ์อกมามจีดุหรอืรอยซํา้ๆ กนัเป็นชว่งระยะหา่ง 94 มม. ชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) อาจมวีสัดแุปลกปลอม
เชน่ กาวจากฉลากตดิอยูบ่นพืน้ผวิของชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)

>> HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5200DW/HL-L6200DW
>> HL-L6400DW

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

1. ตรวจสอบวา่เครือ่งอยูใ่นโหมดพรอ้ม
2. กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก [Machine Info. (ขอ้มูลเคร่ือง)] จากนัน้กด OK
3. กด a หรอื b เพือ่เลอืกตวัเลอืก [Drum Dot Print (การพิมพท์ดสอบดรัมดอท)]
4. กด OK

เครือ่งจะพมิพใ์บตรวจสอบจดุบนแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)

5. กดคา้งไวท้ี ่  เพือ่ปิดเครือ่ง

6. เปิดฝาครอบดา้นหนา้

7. ถอดชดุประกอบตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ และชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ออกจากเครือ่งพมิพ์

8. กดคนัล็อคสเีขยีวลงและถอดตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ออกจากชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)

9. หมนุชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ดงัแสดงในภาพประกอบ ตรวจสอบวา่เฟืองของอปุกรณช์ดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) อยู่
ทางซา้ยมอื
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10. ใชเ้ครือ่งหมายตวัเลขดา้นขา้งลกูกลิง้แมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) เพือ่หารอยเป้ือนบนแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ตวัอยา่งเชน่
จดุในคอลมัน ์2 บนใบตรวจสอบหมายถงึวา่มรีอยเป้ือนในบรเิวณ “2” ของแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)

11. หมนุขอบของชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) เขา้หาตวัคณุขณะดทูีพ่ืน้ผวิของแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) เพือ่หารอยเป้ือน

• เพือ่หลกีเลีย่งปัญหาคณุภาพการพมิพ ์หา้มสมัผัสทีผ่วิหนา้ของชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ใหส้มัผัสตรงขอบเทา่นัน้
• คณุสามารถหมนุอปุกรณช์ดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ไดง้า่ยขึน้โดยการดงึคนัโยกสดํีาลง เมือ่คณุหมนุชดุอปุกรณ์

เสร็จแลว้ ใหด้นัคนัโยกกลบัสูตํ่าแหน่งเดมิ
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12. เชด็พืน้ผวิของชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) เบาๆ ดว้ยกา้นพันสําลแีหง้จนกวา่รอยเป้ือนบนพืน้ผวิจะหลดุออก

หมายเหตุ
หา้มทําความสะอาดพืน้ผวิของชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ความไวตอ่แสงดว้ยวตัถแุหลมคมหรอืของเหลวใดๆ

13. ใสต่ลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ใหแ้น่นหนาในชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) จนกวา่จะไดย้นิเสยีงล็อคเขา้ที่

ตรวจสอบวา่คณุใสต่ลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ อยา่งถกูตอ้ง ไมเ่ชน่นัน้ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ อาจหลดุออกจากชดุแม่
แบบสรา้งภาพ (ดรัม)

14. ตดิตัง้ชดุประกอบตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ และชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) กลบัเขา้สูเ่ครือ่งพมิพ์

15. ปิดฝาครอบดา้นหนา้ของเครือ่ง

16. กด  เพือ่เปิดเครือ่ง

HL-L6400DW

1. ตรวจสอบวา่เครือ่งอยูใ่นโหมดพรอ้ม

2. กด  [Settings (การตั้งค่า)] > [Machine Information (ขอ้มูลเคร่ือง)] > [Drum Dot Print (การพิมพท์ด
สอบดรัมดอท)]

3. กด [OK (ตกลง)]
เครือ่งจะพมิพใ์บตรวจสอบจดุบนแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)

4. กดคา้งไวท้ี ่  เพือ่ปิดเครือ่ง

5. เปิดฝาครอบดา้นหนา้
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6. ถอดชดุประกอบตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ และชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ออกจากเครือ่งพมิพ์

7. กดคนัล็อคสเีขยีวลงและถอดตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ออกจากชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)

8. หมนุชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ดงัแสดงในภาพประกอบ ตรวจสอบวา่เฟืองของอปุกรณช์ดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) อยู่
ทางซา้ยมอื

9. ใชเ้ครือ่งหมายตวัเลขดา้นขา้งลกูกลิง้แมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) เพือ่หารอยเป้ือนบนแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ตวัอยา่งเชน่
จดุในคอลมัน ์2 บนใบตรวจสอบหมายถงึวา่มรีอยเป้ือนในบรเิวณ “2” ของแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)
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10. หมนุขอบของชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) เขา้หาตวัคณุขณะดทูีพ่ืน้ผวิของแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) เพือ่หารอยเป้ือน

• เพือ่หลกีเลีย่งปัญหาคณุภาพการพมิพ ์หา้มสมัผัสทีผ่วิหนา้ของชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ใหส้มัผัสตรงขอบเทา่นัน้
• คณุสามารถหมนุอปุกรณช์ดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ไดง้า่ยขึน้โดยการดงึคนัโยกสดํีาลง เมือ่คณุหมนุชดุอปุกรณ์

เสร็จแลว้ ใหด้นัคนัโยกกลบัสูตํ่าแหน่งเดมิ

11. เชด็พืน้ผวิของชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) เบาๆ ดว้ยกา้นพันสําลแีหง้จนกวา่รอยเป้ือนบนพืน้ผวิจะหลดุออก

หมายเหตุ
หา้มทําความสะอาดพืน้ผวิของชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ความไวตอ่แสงดว้ยวตัถแุหลมคมหรอืของเหลวใดๆ

12. ใสต่ลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ใหแ้น่นหนาในชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) จนกวา่จะไดย้นิเสยีงล็อคเขา้ที่
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ตรวจสอบวา่คณุใสต่ลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ อยา่งถกูตอ้ง ไมเ่ชน่นัน้ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ อาจหลดุออกจากชดุแม่
แบบสรา้งภาพ (ดรัม)

13. ตดิตัง้ชดุประกอบตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ และชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) กลบัเขา้สูเ่ครือ่งพมิพ์

14. ปิดฝาครอบดา้นหนา้ของเครือ่ง

15. กด  เพือ่เปิดเครือ่ง

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ทําความสะอาดเครือ่ง
• ปรับปรงุคณุภาพการพมิพ์ 
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามปกต ิ> ทําความสะอาดเครือ่ง > ทําความสะอาดลกูกลิง้จับกระดาษ

ทาํความสะอาดลกูกลิง้จบักระดาษ
ทําความสะอาด ลกูยางป้อนกระดาษเป็นครัง้คราวเพือ่ป้องกนักระดาษตดิเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่กระดาษถกูป้อนอยา่งถกูตอ้ง

ถา้คณุมปัีญหาในการป้อนกระดาษ ใหทํ้าความสะอาดลกูกลิง้ป้อนกระดาษดงันี:้

1. กดคา้งไวท้ี ่  เพือ่ปิดเครือ่ง

2. ดงึถาดใสก่ระดาษแยกออกจากเครือ่ง

3. หากบรรจกุระดาษในถาดใสก่ระดาษแลว้ หรอืมสี ิง่ใดตดิอยูใ่นถาดใสก่ระดาษ ใหนํ้ากระดาษหรอืสิง่นัน้ออก
4. บดิผา้ทีไ่มม่ขีน ชบุน้ําคอ่นขา้งอุน่ เชด็แผน่ยางแยกกระดาษของถาดใสก่ระดาษเพือ่กําจัดฝุ่ น

5. เชด็ลกูกลิง้ป้อนกระดาษสองอนัดา้นในเครือ่งเพือ่กําจัดฝุ่ น

6. บรรจกุระดาษอกีครัง้และใสถ่าดใสก่ระดาษกลบัเขา้ในเครือ่งใหแ้น่นหนา

7. กด  เพือ่เปิดเครือ่ง

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ทําความสะอาดเครือ่ง
• ปัญหาการพมิพ์ 
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามปกต ิ> ตรวจสอบอายกุารใชง้านทีเ่หลอือยูข่องชิน้สว่นตา่ง ๆ

ตรวจสอบอายกุารใชง้านทีเ่หลอือยูข่องชิน้สว่นตา่ง ๆ
>> HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5200DW/HL-L6200DW
>> HL-L6400DW

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

1. กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก [Machine Info. (ขอ้มูลเคร่ือง)] จากนัน้กด OK
2. กด a หรอื b เพือ่เลอืกตวัเลอืก [Parts Life (อายกุารใชง้านช้ินส่วน)] จากนัน้กด OK
3. กด a หรอื b เพือ่เลอืกสว่นประกอบของเครือ่งทีค่ณุตอ้งการตรวจสอบ จากนัน้กด OK

หนา้จอแสดงผลแบบ LCD แสดงอายกุารใชง้านทีเ่หลอืโดยประมาณของสว่นประกอบ

HL-L6400DW

1. กด  [Settings (การตั้งค่า)] > [Machine Information (ขอ้มูลเคร่ือง)] > [Parts Life (อายกุารใชง้านช้ิน
ส่วน)]

2. กด a หรอื b เพือ่แสดงสว่นประกอบของเครือ่ง จากนัน้กดทีส่ว่นประกอบของเครือ่งทีค่ณุตอ้งการตรวจสอบ
หนา้จอแสดงผลแบบ LCD แสดงอายกุารใชง้านทีเ่หลอืโดยประมาณของสว่นประกอบ

3. กด .

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การบํารงุรักษาตามปกติ 
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามปกต ิ> บรรจกุลอ่งและจัดสง่เครือ่งของคณุ

บรรจกุลอ่งและจดัสง่เครือ่งของคณุ
มสีองวธิใีนการบรรจแุละขนสง่เครือ่งของคณุ เพือ่พจิารณาวา่คณุควรใชว้ธิใีด โปรดตรวจสอบวสัดบุรรจภุณัฑเ์ริม่แรกของเครือ่ง
เพือ่ดแูป้นผงหมกึ (โทนเนอร)์

• ถา้หากไมม่แีป้นผงหมกึ (โทนเนอร)์ มากบักลอ่งเดมิ uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: บรรจุเคร่ืองและตลบัผงหมึก (โทนเนอร์) ไว้ด้วย
กัน

• ถา้หากมแีป้นผงหมกึ (โทนเนอร)์ มากบักลอ่งเดมิ uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: บรรจุเคร่ืองและตลบัผงหมึก (โทนเนอร์) ไว้แยกกัน
แป้นผงหมกึ (โทนเนอร)์

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การบํารงุรักษาตามปกติ
• บรรจเุครือ่งและตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ไวด้ว้ยกนั
• บรรจเุครือ่งและตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ไวแ้ยกกนั 
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามปกต ิ> บรรจกุลอ่งและจัดสง่เครือ่งของคณุ >  บรรจเุครือ่งและตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์
ไวด้ว้ยกนั

บรรจเุครือ่งและตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ไวด้ว้ยกนั

  คาํเตอืน
• เมือ่คณุเคลือ่นยา้ยเครือ่ง ใหถ้อืเครือ่งดงัทีแ่สดงในภาพประกอบตอ่ไปนี้

• ถา้เครือ่งมถีาดเสรมิตดิตัง้อยู ่ใหนํ้าถาดเสรมิออก "กอ่น" เคลือ่นยา้ยเครือ่ง การพยายามเคลือ่นยา้ยเครือ่งโดยไมนํ่า
ถาดเสรมิออกอาจทําใหเ้กดิการบาดเจ็บหรอืทําใหเ้ครือ่งเสยีหายได ้

• บรรจถุาดเสรมิแยกไวใ้นกลอ่งเดมิดว้ยวสัดบุรรจเุดมิ

• หากคณุตอ้งขนยา้ยเครือ่งดว้ยเหตผุลใดกต็าม ใหบ้รรจเุครือ่งลงในบรรจภุณัฑเ์ดมิดว้ยความระมดัระวงัเพือ่หลกีเลีย่ง
ความเสยีหายใดๆ ในระหวา่งขนสง่ เครือ่งควรมกีารประกนัภยัโดยสมบรูณจ์ากผูข้นสง่

1. กดคา้งไวท้ี ่  เพือ่ปิดเครือ่ง ปิดเครือ่งพมิพท์ิง้ไวอ้ยา่งนอ้ย 10 นาทเีพือ่ใหเ้ย็นลง

2. ถอดสายทัง้หมดออก แลว้จงึถอดสายไฟจาก เตา้รับไฟฟ้า

เครือ่งนีป้ระกอบดว้ยสายไฟ AC ทีไ่มส่ามารถถอดออกได ้ทัง้นีข้ ึน้กบัรุน่ผลติภณัฑ์

3. นําเครือ่งใสถ่งุทีม่ากบัเครือ่งในตอนแรก
4. บรรจเุครือ่ง เอกสารทีพ่มิพเ์ป็นเลม่ และสายไฟ AC (ถา้ม)ี ไวใ้นกลอ่งเดมิโดยใชว้สัดบุรรจเุดมิดงัรปู
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5. ปิดกลอ่งและปิดเทปอกีครัง้
6. ถา้คณุมถีาดลา่ง ใหบ้รรจดุงัทีแ่สดงในภาพ

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• บรรจกุลอ่งและจัดสง่เครือ่งของคณุ 
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามปกต ิ> บรรจกุลอ่งและจัดสง่เครือ่งของคณุ >  บรรจเุครือ่งและตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์
ไวแ้ยกกนั

บรรจเุครือ่งและตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ไวแ้ยกกนั

  คาํเตอืน
• เมือ่คณุเคลือ่นยา้ยเครือ่ง ใหถ้อืเครือ่งดงัทีแ่สดงในภาพประกอบตอ่ไปนี้

• ถา้เครือ่งมถีาดเสรมิตดิตัง้อยู ่ใหนํ้าถาดเสรมิออก "กอ่น" เคลือ่นยา้ยเครือ่ง การพยายามเคลือ่นยา้ยเครือ่งโดยไมนํ่า
ถาดเสรมิออกอาจทําใหเ้กดิการบาดเจ็บหรอืทําใหเ้ครือ่งเสยีหายได ้

• บรรจถุาดเสรมิแยกไวใ้นกลอ่งเดมิดว้ยวสัดบุรรจเุดมิ

• หากคณุตอ้งขนยา้ยเครือ่งดว้ยเหตผุลใดกต็าม ใหบ้รรจเุครือ่งลงในบรรจภุณัฑเ์ดมิดว้ยความระมดัระวงัเพือ่หลกีเลีย่ง
ความเสยีหายใดๆ ในระหวา่งขนสง่ เครือ่งควรมกีารประกนัภยัโดยสมบรูณจ์ากผูข้นสง่

1. กดคา้งไวท้ี ่  เพือ่ปิดเครือ่ง ปิดเครือ่งพมิพท์ิง้ไวอ้ยา่งนอ้ย 10 นาทเีพือ่ใหเ้ย็นลง

2. ถอดสายทัง้หมดออก แลว้จงึถอดสายไฟจาก เตา้รับไฟฟ้า

เครือ่งนีป้ระกอบดว้ยสายไฟ AC ทีไ่มส่ามารถถอดออกได ้ทัง้นีข้ ึน้กบัรุน่ผลติภณัฑ์

3. ถอดชดุตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ และชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ออก

4. กดคนัล็อคสเีขยีวลงและถอดตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ออกจากชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)

5. นําวสัดปุ้องกนัตดิบนตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ นําใสถ่งุพลาสตกิ
6. ใสเ่ฉพาะชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) กลบัเขา้สูเ่ครือ่งพมิพ์
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7. ปิดฝาครอบดา้นหนา้
8. นําเครือ่งใสถ่งุทีม่ากบัเครือ่งในตอนแรก
9. บรรจเุครือ่ง เอกสารทีพ่มิพเ์ป็นเลม่ และสายไฟ AC (ถา้ม)ี ไวใ้นกลอ่งเดมิโดยใชว้สัดบุรรจเุดมิดงัรปู

10. ปิดกลอ่งและปิดเทปอกีครัง้
11. ถา้คณุมถีาดลา่ง ใหบ้รรจดุงัทีแ่สดงในภาพ
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  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• บรรจกุลอ่งและจัดสง่เครือ่งของคณุ 
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามปกต ิ> เปลีย่นชิน้สว่นบํารงุรักษาตามรอบเวลา

เปลีย่นชิน้สว่นบาํรงุรกัษาตามรอบเวลา
เปลีย่นชิน้สว่นตอ่ไปนีอ้ยา่งสมํา่เสมอเพือ่รักษาคณุภาพการพมิพ ์ชิน้สว่นตอ่ไปนีต้อ้งไดรั้บการเปลีย่นใหมห่ลงัจากการพมิพ์
ประมาณ 50,000 หนา้ 1 สําหรับ PF Kit MP และ 200,000 หนา้ 1 สําหรับ PF Kit สําหรับถาดใสก่ระดาษ 2, PF Kit สําหรับถาด
เสรมิ, ชดุทําความรอ้น และชดุเลเซอร ์
ตดิตอ่บรกิารลกูคา้สมัพันธข์องบราเดอรห์รอืตวัแทนจําหน่ายผลติภณัฑบ์ราเดอรใ์นทอ้งทีข่องคณุเมือ่มขีอ้ความตอ่ไปนีป้รากฏ
บนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD:

ขอ้ความบนหนา้จอแสดงผลแบบ
LCD

คาํอธบิาย

Replace Fuser (เปล่ียนฟิวเซอร์) 3 เปลีย่นชดุทําความรอ้น

Replace Laser (เปล่ียนเลเซอร์) 3 เปลีย่นชดุเลเซอร์

Replace PF Kit 1 (เปล่ียน PF
Kit1) 3

เปลีย่นชดุป้อนกระดาษสําหรับถาดใสก่ระดาษ

Replace PF Kit 2 (เปล่ียน PF
Kit2) 3 4

เปลีย่นชดุป้อนกระดาษสําหรับถาดเสรมิ

Replace PF KitMP (เปล่ียนชุด
PF MP) 3

เปลีย่นชดุป้อนกระดาษสําหรับถาดอเนกประสงค์

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การบํารงุรักษาตามปกติ 

1 หนา้กระดาษขนาด Letter หรอื A4 พมิพ ์1 ดา้น
2 (HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5200DW) หลงัจากเดอืนธนัวาคม 2016 คณุจะตอ้งอปัเดตเฟิรม์แวรข์องเครือ่ง ไปทีห่นา้ Downloads ของรุน่ผลติภณัฑ์

ของคณุใน Brother Solutions Center ที ่support.brother.com
3 ความถีข่องการเปลีย่นขึน้กบัความซบัซอ้นของหนา้ทีพ่มิพ ์สดัสว่นพืน้ทีก่ารพมิพ ์และประเภทของสือ่การพมิพ์
4 ถา้คณุใชถ้าดเสรมิกบัเครือ่งของคณุ ขอ้ความนีจ้ะปรากฏบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD เมือ่เครือ่งมถีาดเสรมิหลายถาด เครือ่งจะแสดงขอ้ความโดยใชต้วัเลข

ประจําถาดเสรมิแตล่ะถาด
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง

การต ัง้คา่เครือ่ง
ปรับแตง่การตัง้คา่และคณุสมบตั ิสรา้งทางลดั และทํางานกบัตวัเลอืกทีแ่สดงบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD ของเครือ่ง เพือ่ให ้
เครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุเป็นเครือ่งมอืการทํางานทีม่ปีระสทิธภิาพสงูยิง่ขึน้

• เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากแผงควบคมุ

• เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากคอมพวิเตอรข์องคณุ
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากแผงควบคมุ

เปลีย่นการต ัง้คา่เครือ่งจากแผงควบคมุ

• การตัง้คา่ทัว่ไป

• ตารางการตัง้คา่และคณุสมบตัิ
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากแผงควบคมุ > การตัง้คา่ทัว่ไป

การต ัง้คา่ท ัว่ไป

• ปรับระดบัเสยีงของเครือ่ง

• ตัง้คา่การนับถอยหลงัโหมดพัก

• เกีย่วกบัโหมดพักลกึ

• ตัง้โหมดปิดเครือ่งอตัโนมตัิ

• ปรับความสวา่งของแบคไลทข์องหนา้จอแสดงผลแบบ LCD

• เปลีย่นระยะเวลาทีแ่บคไลทข์องจอ LCD ยงัคงสวา่งอยู่

• ลดการใชง้านผงหมกึ (โทนเนอร)์

• ลดเสยีงรบกวนการพมิพ์

• เปลีย่นภาษาบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากแผงควบคมุ > การตัง้คา่ทัว่ไป > ปรับระดบัเสยีงของเครือ่ง

ปรบัระดบัเสยีงของเครือ่ง

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง: HL-L6400DW

1. กด  [Settings (การตั้งค่า)] > [General Setup (การตั้งค่าทัว่ไป)] > [Volume (เสียง)] > [Beep (เสียง
เตือน)]

2. กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก [Off (ปิด)], [Low (ตํ่า)], [Med (กลาง)] หรอื [High (สูง)] จากนัน้กดทีต่วัเลอืก
ทีค่ณุตอ้งการ

3. กด 

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การตัง้คา่ทัว่ไป 
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากแผงควบคมุ > การตัง้คา่ทัว่ไป > ตัง้คา่การนับถอยหลงัโหมด
พัก

ต ัง้คา่การนบัถอยหลงัโหมดพกั
การตัง้คา่โหมดพัก (หรอืโหมดประหยดัพลงังาน) สามารถลดการใชพ้ลงังานได ้เลอืกระยะเวลาทีเ่ครือ่งวา่งกอ่นเขา้สูโ่หมดพัก
ตวัตัง้เวลาโหมดพักจะถกูตัง้คา่ใหมเ่มือ่เครือ่งไดรั้บงานพมิพ์

เมือ่เครือ่งพมิพอ์ยูใ่นโหมดพัก เครือ่งพมิพจ์ะมลีกัษณะเสมอืนปิดเครือ่งอยู ่เครือ่งจะกลบัมาทํางานอกีครัง้และเริม่พมิพเ์มือ่
ไดรั้บงานพมิพ ์ใชคํ้าแนะนําเหลา่นีเ้พือ่ตัง้คา่การชะลอเวลาทีเ่ครือ่งจะเขา้สูโ่หมดพัก

>> HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5200DW/HL-L6200DW
>>  HL-L6400DW

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

1. กด a หรอื b เพือ่เลอืกตวัเลอืก [General Setup (การตั้งค่าทัว่ไป)] จากนัน้กด OK
2. กด a หรอื b เพือ่เลอืกตวัเลอืก [Ecology (ระบบนิเวศน)์] จากนัน้กด OK
3. กด a หรอื b เพือ่เลอืกตวัเลอืก [Sleep Time (เวลาพกั)] จากนัน้กด OK
4. กด a หรอื b เพือ่ป้อนระยะเวลาเป็นนาท ีทีเ่ครือ่งจะรอกอ่นเขา้สูโ่หมดพัก

กด Go (ไป)

HL-L6400DW

1. กด  [Settings (การตั้งค่า)] > [General Setup (การตั้งค่าทัว่ไป)] > [Ecology (ระบบนิเวศน)์] > [Sleep
Time (เวลาพกั)]

2. ใสร่ะยะเวลา (สงูสดุ 50 นาท)ี ทีเ่ครือ่งจะพักรอกอ่นจะเขา้สูโ่หมดพัก จากนัน้กด [OK (ตกลง)]
3. กด 

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การตัง้คา่ทัว่ไป 
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากแผงควบคมุ > การตัง้คา่ทัว่ไป > เกีย่วกบัโหมดพักลกึ

เกีย่วกบัโหมดพกัลกึ
หากเครือ่งอยูใ่นโหมดพัก และไมไ่ดรั้บงานใดๆ เป็นเวลาระยะเวลาหนึง่ เครือ่งจะเขา้สูโ่หมดพักลกึโดยอตัโนมตั ิระยะเวลาจะ
ขึน้กบัรุน่และการตัง้คา่เครือ่งของคณุ
โหมดพักลกึใชพ้ลงังานนอ้ยกวา่โหมดพัก

รุน่ทีส่ามารถใชไ้ด้ หนา้จอแสดงผลแบบ LCD ของเครือ่งใน
โหมดพกัลกึ

เง ือ่นไขการเรยีกคนืการทาํงานเครือ่ง

รุน่หนา้จอแสดงผลแบบ LCD 1 แถว หนา้จอแสดงผลแบบ LCD แสดงขอ้ความ
Deep Sleep (หยดุชัว่คราว)

• เครือ่งไดรั้บงานพมิพ์
• มคีนกดปุ่ มบนแผงควบคมุ

รุน่หนา้จอแสดงผลแบบ LCD แบบ
จอสมัผัส

แสงไฟแบคไลทข์องหนา้จอแสดงผลแบบ
LCD ปิดลง และไฟ  กระพรบิ

• เครือ่งไดรั้บงานพมิพ์

• มคีนกดที ่  หรอืกดทีห่นา้จอแสดงผล
แบบ LCD ระบบสมัผัส

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การตัง้คา่ทัว่ไป 
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากแผงควบคมุ > การตัง้คา่ทัว่ไป > ตัง้โหมดปิดเครือ่งอตัโนมตัิ

ต ัง้โหมดปิดเครือ่งอตัโนมตั ิ
ถา้เครือ่งอยูใ่นโหมดพักลกึเป็นระยะเวลาหนึง่ ซึง่ขึน้กบัรุน่ผลติภณัฑแ์ละการตัง้คา่ของคณุ เครือ่งจะเขา้สูโ่หมดปิดเครือ่งโดย
อตัโนมตั ิเครือ่งจะไมเ่ขา้สูโ่หมดปิดเครือ่งเมือ่เครือ่งเชือ่มตอ่อยูก่บัเครอืขา่ย หรอืมขีอ้มลูพมิพแ์บบปลอดภยัอยูภ่ายในหน่วย
ความจํา

• เพือ่เริม่การพมิพ ์กดปุ่ ม  บนแผงควบคมุแลว้สง่งานพมิพ์

>> HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5200DW/HL-L6200DW
>> HL-L6400DW

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

เลอืกระยะเวลาทีเ่ครือ่งจะคงอยูใ่นโหมดพักลกึกอ่นทีจ่ะเขา้สูโ่หมดปิดเครือ่ง

1. กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก [General Setup (การตั้งค่าทัว่ไป)] จากนัน้กดOK
2. กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก [Ecology (ระบบนิเวศน)์] จากนัน้กดOK
3. กด a หรอื b เพือ่เลอืกตวัเลอืก [Auto Power Off (ปิดเคร่ืองอตัโนมติั)] จากนัน้กด OK
4. กด a หรอื b เพือ่เลอืกตวัเลอืกทีค่ณุตอ้งการ จากนัน้กด Go (ไป)

HL-L6400DW

1. กด [Settings (การตั้งค่า)] > [General Setup (การตั้งค่าทัว่ไป)] > [Ecology (ระบบนิเวศน)์] > [Auto
Power Off (ปิดอตัโนมติั)]

2. กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก [Off (ปิด)], [1hour (1 ชัว่โมง)], [2hours (2 ชัว่โมง)], [4hours (4
ชัว่โมง)] หรอื [8hours (8 ชัว่โมง)] จากนัน้กดทีต่วัเลอืกทีค่ณุตอ้งการ

3. กด 

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การตัง้คา่ทัว่ไป 
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากแผงควบคมุ > การตัง้คา่ทัว่ไป > ปรับความสวา่งของ
แบคไลทข์องหนา้จอแสดงผลแบบ LCD

ปรบัความสวา่งของแบคไลทข์องหนา้จอแสดงผลแบบ LCD

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง: HL-L6400DW

ถา้คณุอา่นหนา้จอแสดงผลแบบ LCD ไดย้าก การเปลีย่นการตัง้คา่ความสวา่งอาจชว่ยได ้

1. กด  [Settings (การตั้งค่า)] > [General Setup (การตั้งค่าทัว่ไป)] > [Panel Control (แผงควบคุม)] >
[LCD Settings (การตั้งค่าจอ LCD)] > [Backlight (แบคไลท)์]

2. กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก [Light (สวา่ง)], [Med (กลาง)] หรอื [Dark (มืด)] จากนัน้กดทีต่วัเลอืกทีค่ณุ
ตอ้งการ

3. กด 

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การตัง้คา่ทัว่ไป 
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากแผงควบคมุ > การตัง้คา่ทัว่ไป > เปลีย่นระยะเวลาทีแ่บคไลท์
ของจอ LCD ยงัคงสวา่งอยู่

เปลีย่นระยะเวลาทีแ่บคไลทข์องจอ LCD ยงัคงสวา่งอยู่

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง: HL-L6400DW

ตัง้ระยะเวลาทีแ่สงสอ่งหลงัหนา้จอแสดงผลแบบ LCD จะเปิดอยูห่ลงัจากทีค่ณุกลบัสูห่นา้หลกัของหนา้จอแสดงผลแบบ LCD

1. กด  [Settings (การตั้งค่า)] > [General Setup (การตั้งค่าทัว่ไป)] > [Panel Control (แผงควบคุม)] >
[LCD Settings (การตั้งค่าจอ LCD)] > [Dim Timer (ตวัตั้งเวลาหร่ีแสง)]

2. กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก [Off (ปิด)], [10Sec (10 วนิาที)], [20Sec (20 วนิาที)] หรอื [30Sec (30
วนิาที)] จากนัน้กดทีต่วัเลอืกทีค่ณุตอ้งการ

3. กด 

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การตัง้คา่ทัว่ไป 
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากแผงควบคมุ > การตัง้คา่ทัว่ไป > ลดการใชง้านผงหมกึ
(โทนเนอร)์

ลดการใชง้านผงหมกึ (โทนเนอร)์
การใชค้ณุลกัษณะประหยดัผงหมกึ (โทนเนอร)์ อาจชว่ยลดอตัราการใชผ้งหมกึ (โทนเนอร)์ ได ้เมือ่เปิดคณุลกัษณะประหยดั
ผงหมกึ (โทนเนอร)์ งานพมิพเ์อกสารของคณุอาจดจูางลง

ไมแ่นะนําใหใ้ชค้ณุสมบตักิารประหยดัผงหมกึ (โทนเนอร)์ นีสํ้าหรับการพมิพภ์าพถา่ยหรอืภาพระดบัสเีทา

>> HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5200DW/HL-L6200DW
>> HL-L6400DW

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

1. กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก [General Setup (การตั้งค่าทัว่ไป)] จากนัน้กดOK
2. กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก [Ecology (ระบบนิเวศน)์] จากนัน้กดOK
3. กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก [Toner Save (ประหยดัผงหมึก)] จากนัน้กดOK
4. กด a หรอื b เพือ่แสดง [On (เปิด)] จากนัน้กดGo (ไป)

HL-L6400DW

1. กด  [Settings (การตั้งค่า)] > [General Setup (การตั้งค่าทัว่ไป)] > [Ecology (ระบบนิเวศน)์] > [Toner
Save (ประหยดัผงหมึก)]

2. กด [On (เปิด)] หรอื [Off (ปิด)]
3. กด 

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การตัง้คา่ทัว่ไป 
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากแผงควบคมุ > การตัง้คา่ทัว่ไป > ลดเสยีงรบกวนการพมิพ์

ลดเสยีงรบกวนการพมิพ์
การตัง้คา่โหมดเงยีบชว่ยลดเสยีงรบกวนการพมิพ ์เมือ่เปิดโหมดเงยีบ ความเร็วในการพมิพจ์ะชา้ลง การตัง้คา่จากโรงงานคอื
ปิด
>> HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5200DW/HL-L6200DW
>> HL-L6400DW

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

1. กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก [General Setup (การตั้งค่าทัว่ไป)] จากนัน้กดOK
2. กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก [Ecology (ระบบนิเวศน)์] จากนัน้กดOK
3. กด a หรอื b เพือ่เลอืกตวัเลอืก [Quiet Mode (โหมดเงียบ)] จากนัน้กด OK
4. กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก [On (เปิด)] หรอื [Off (ปิด)] จากนัน้กดGo (ไป)

HL-L6400DW

1. กด  [Settings (การตั้งค่า)] > [General Setup (การตั้งค่าทัว่ไป)] > [Ecology (ระบบนิเวศน)์] > [Quiet
Mode (โหมดเงียบ)]

2. กด [On (เปิด)] หรอื [Off (ปิด)]
3. กด 

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การตัง้คา่ทัว่ไป 
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากแผงควบคมุ > การตัง้คา่ทัว่ไป > เปลีย่นภาษาบนหนา้จอแส
ดงผลแบบ LCD

เปลีย่นภาษาบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD
เปลีย่นภาษาหนา้จอแสดงผลแบบ LCD หากจําเป็น

คณุสมบตันิีม้เีฉพาะในบางประเทศ
>> HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5200DW/HL-L6200DW
>> HL-L6400DW

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

1. กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก [General Setup (การตั้งค่าทัว่ไป)] จากนัน้กดOK
2. กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก [Local Language (ภาษาในเคร่ือง)] จากนัน้กดOK
3. กด a หรอื b เพือ่แสดงภาษาของคณุ จากนัน้กด Go (ไป)

HL-L6400DW

1. กด  [Settings (การตั้งค่า)] > [General Setup (การตั้งค่าทัว่ไป)] > [Local Language (ภาษาทอ้งถ่ิน)]
2. กดเลอืกภาษาของคณุ

3. กด 

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การตัง้คา่ทัว่ไป 
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากแผงควบคมุ > ตารางการตัง้คา่และคณุสมบตัิ

ตารางการต ัง้คา่และคณุสมบตั ิ
ตารางการตัง้คา่จะชว่ยใหค้ณุเขา้ใจทางเลอืกเมนูและตวัเลอืกทีพ่บในโปรแกรมของเครือ่ง

• เขา้ถงึเมนูและเปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งของคณุ

• ตารางการตัง้คา่ (รุน่หนา้จอแสดงผลแบบ LCD 1 แถว)

• ตารางการตัง้คา่ (รุน่จอสมัผัส 1.8 นิว้)

• ตารางคณุลกัษณะ (รุน่จอสมัผัส 1.8 นิว้)
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากแผงควบคมุ > ตารางการตัง้คา่และคณุสมบตั ิ> เขา้ถงึเมนู
และเปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งของคณุ

เขา้ถงึเมนแูละเปลีย่นการต ัง้คา่เครือ่งของคณุ

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง: HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5200DW/HL-L6200DW

ใชแ้ผงควบคมุเพือ่เขา้ถงึเมนูของเครือ่งและเปลีย่นการตัง้คา่ตา่งๆ
1. เลือ่นดเูมนูแตล่ะระดบัโดยกด a หรอื b
2. เมือ่ตวัเลอืกทีค่ณุตอ้งการปรากฏบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD กด OK

หนา้จอแสดงผลแบบ LCD จะแสดงเมนูระดบัถดัไป
3. กด a หรอื b เพือ่เลือ่นไปทีต่วัเลอืกของคณุ
4. กด OK หรอื Go (ไป)
5. เมือ่คณุเสร็จสิน้การตัง้คา่ตวัเลอืก หนา้จอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง [Accepted (ยอมรับ)]

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ตารางการตัง้คา่และคณุสมบตัิ 
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากแผงควบคมุ > ตารางการตัง้คา่และคณุสมบตั ิ> ตารางการตัง้
คา่ (รุน่หนา้จอแสดงผลแบบ LCD 1 แถว)

ตารางการต ัง้คา่ (รุน่หนา้จอแสดงผลแบบ LCD 1 แถว)

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง: HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5200DW/HL-L6200DW

ใชต้ารางเหลา่นีเ้พือ่ทําความเขา้ใจเมนูและตวัเลอืกตา่งๆ ทีค่ณุจะใชเ้พือ่กําหนดลกัษณะทีเ่ครือ่ง

[Machine Info. (ข้อมูลเคร่ือง)]
ระดบั 1 ระดบั 2 คาํอธบิาย

Print Settings (พมิพ์หน้าการตั้งค่า) - พมิพห์นา้การตัง้คา่เครือ่งพมิพ์

Print NetSetting (พมิพ์
NetSetting)
(สําหรับรุน่เครอืขา่ย)

- พมิพร์ายงานการกําหนดคา่เครอืขา่ย

Print WLANReport (พมิพ์รายงาน WLAN)
(สําหรับรุน่ไรส้าย)

- พมิพผ์ลการวเิคราะหก์ารเชือ่มตอ่ LAN แบบไร ้
สาย

Print File List (พมิพ์รายการไฟล์) - พมิพร์ายการขอ้มลูทีบ่นัทกึไวใ้นหน่วยความจํา

Test Print (การทดลองพมิพ์) - พมิพห์นา้กระดาษสําหรับการทดสอบ

Drum Dot Print (การพมิพ์ทดสอบดรัมดอท) - พมิพใ์บตรวจสอบชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)

Print Font (แบบอกัษรการพมิพ์) HP LaserJet พมิพร์ายการและตวัอยา่งแบบอกัษรของ HP
LaserJet

BR-Script 3 พมิพร์ายการและตวัอยา่งแบบอกัษร BR-Script

Serial No. (หมายเลขเคร่ือง) - แสดงหมายเลขผลติภณัฑข์องเครือ่งพมิพ์

Version (เวอร์ชัน) Main Version (เวอร์ชัน
หลกั)

แสดงเวอรช์นัเฟิรม์แวรห์ลกั

Sub1 Version (เวอร์ชัน
Sub1)

แสดงเวอรช์นัเฟิรม์แวรร์อง

Page Count (จาํนวนหน้า) - แสดงจํานวนรวมหนา้ทีพ่มิพท์ัง้หมด

Parts Life (อายุการใช้งานช้ินส่วน) 1 Toner Life (อายุโทนเนอร์) แสดงอายกุารใชง้านทีเ่หลอือยูข่องตลบัผงหมกึ
(โทนเนอร)์

Drum Life (อายุการใช้งานชุดแม่
แบบสร้างภาพ (ดรัม))

แสดงอายกุารใชง้านทีเ่หลอือยูข่องชดุแมแ่บบ
สรา้งภาพ (ดรัม)

PF KitMP Life (อายุชุดลูก
ยางป้อนกระดาษถาดอเนกประสงค์)

แสดงอายกุารใชง้านทีเ่หลอือยูข่องชดุป้อน
กระดาษอเนกประสงค์

PF Kit1 Life (อายุชุดลูกยาง
ป้อนกระดาษ1)

แสดงอายกุารใชง้านทีเ่หลอือยูข่องชดุป้อน
กระดาษ 1

PF Kit2 Life (อายุชุดลูกยาง
ป้อนกระดาษ2) 2

แสดงอายกุารใชง้านทีเ่หลอือยูข่องชดุป้อน
กระดาษ 2

PF Kit3 Life (อายุชุดลูกยาง
ป้อนกระดาษ3) 2

แสดงอายกุารใชง้านทีเ่หลอือยูข่องชดุป้อน
กระดาษ 3

PF Kit4 Life (อายุชุดลูกยาง
ป้อนกระดาษ4) 2

แสดงอายกุารใชง้านทีเ่หลอือยูข่องชดุป้อน
กระดาษ 4

Fuser Life (อายุชุดทาํความ
ร้อน)

แสดงอายกุารใชง้านทีเ่หลอือยูข่องชดุทําความ
รอ้น

Laser Life (อายุเลเซอร์) แสดงอายกุารใชง้านทีเ่หลอือยูข่องชดุเลเซอร์

1 อายกุารใชง้านเป็นเพยีงคา่ประมาณ และอาจแตกตา่งกนัออกไปตามประเภทการใชง้าน
2 จะมใีหใ้ชง้านเมือ่ตดิตัง้ถาดดา้นลา่งแลว้
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[Paper Tray (ถาดกระดาษ)]
ระดบั 1 ระดบั 2 คาํอธบิาย

Tray Use (การใช้งานถาด) - เลอืกถาดทีจ่ะใช ้

Priority (ลาํดบัความ
สําคญั)

- เมือ่เลอืก Auto (อตัโนมติั) ใน Tray Use (การใชง้านถาด) ใหเ้ลอืกลําดบัถาด
ใสท่ีเ่ครือ่งจะใช ้เมือ่ถาดเหลา่นัน้บรรจกุระดาษขนาดเดยีวกนั

Skip Tray (ข้ามถาด) - เลอืกถาดทีค่ณุไมต่อ้งการใช ้ถา้หากถาดนัน้บรรจกุระดาษผดิขนาด

Separator Tray (ถาด
แยกกระดาษ)

- เลอืกถาดทีบ่รรจกุระดาษทีใ่ชเ้ป็นกระดาษคัน่กลาง ซึง่แทรกระหวา่งงานพมิพ์
แตล่ะงาน

2-sided (2 หน้า) 2-sided Print
(การพมิพ์ 2 ด้าน)

เลอืกวา่จะพมิพบ์นกระดาษสองดา้นหรอืไม่

Single Image
(ภาพเดีย่ว)

สําหรับงานทีห่นา้สดุทา้ยเป็นภาพดา้นเดยีว เลอืกตวัเลอืก 1-sided Feed
(การป้อนกระดาษ 1 ดา้น) เพือ่ลดระยะเวลาการพมิพ์
เมือ่คณุใชก้ระดาษหวัจดหมายหรอืกระดาษทีม่ลีายพมิพ ์คณุจะตอ้งเลอืกตวั
เลอืก 2-sided Feed (การป้อนกระดาษ 2 ดา้น) ถา้คณุเลอืก 1-sided
Feed (การป้อนกระดาษ 1 ดา้น) สําหรับหวัจดหมายหรอืกระดาษทีม่ลีายพมิพ์
หนา้สดุทา้ยจะถกูพมิพใ์นดา้นทีก่ลบักนั

Paper Type (ชนิด
กระดาษ)

MP Tray (ถาด
อเนกประสงค์)

เลอืกชนดิของกระดาษทีต่รงกบักระดาษทีอ่ยูใ่นถาดอเนกประสงค์

Tray1 (ถาด1) เลอืกชนดิของกระดาษทีต่รงกบักระดาษทีอ่ยูใ่นถาดมาตรฐาน

Tray2 (ถาด2) 1 เลอืกชนดิของกระดาษทีต่รงกบักระดาษทีอ่ยูใ่นถาดเสรมิ (ถาดที ่2)

Tray3 (ถาด3) 1 เลอืกชนดิของกระดาษทีต่รงกบักระดาษทีอ่ยูใ่นถาดเสรมิ (ถาดที ่3)

Tray4 (ถาด4) 1 เลอืกชนดิของกระดาษทีต่รงกบักระดาษทีอ่ยูใ่นถาดเสรมิ (ถาดที ่4)

Paper Size (ขนาด
กระดาษ)

MP Tray (ถาด
อเนกประสงค์)

เลอืกขนาดกระดาษทีค่ณุบรรจใุนถาดอเนกประสงค์

Tray1 (ถาด1) เลอืกขนาดกระดาษทีค่ณุบรรจใุนถาดกระดาษมาตรฐาน

Tray2 (ถาด2) 1 เลอืกขนาดกระดาษทีค่ณุบรรจใุนถาดเสรมิ (ถาดที ่2)

Tray3 (ถาด3) 1 เลอืกขนาดกระดาษทีค่ณุบรรจใุนถาดเสรมิ (ถาดที ่3)

Tray4 (ถาด4) 1 เลอืกขนาดกระดาษทีค่ณุบรรจใุนถาดเสรมิ (ถาดที ่4)

Check Size (ตรวจสอบ
ขนาด)

- เลอืกวา่จะใหแ้สดงขอ้ความทีบ่อกใหค้ณุตรวจสอบวา่ขนาดของกระดาษใน
เครือ่งและขนาดกระดาษตามการตัง้คา่เครือ่งตรงกนัหรอืไม่

1 จะมใีหใ้ชง้านเมือ่ตดิตัง้ถาดเสรมิแลว้

[General Setup (การตั้งค่าทัว่ไป)]
ระดบั 1 ระดบั 2 คาํอธบิาย

Local Language (ภาษาใน
เคร่ือง)

- เปลีย่นภาษาแสดงผลบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD สําหรับประเทศ
ของคณุ

Resolution (ความละเอยีด) - เลอืกความละเอยีดการพมิพ์

Density (ความเข้ม) - เพิม่หรอืลดความเขม้ของการพมิพ์

Ecology (ระบบนิเวศน์) Toner Save (ประหยดัผง
หมกึ)

เพิม่จํานวนหนา้ทีส่ามารถทําการพมิพไ์ดจ้ากตลบัผงหมกึ
(โทนเนอร)์

Sleep Time (เวลาพกั) ตัง้คา่เวลากอ่นทีเ่ครือ่งจะเขา้สูโ่หมดประหยดัพลงังาน

Quiet Mode (โหมดเงยีบ) ลดเสยีงรบกวนจากการพมิพ์

Auto Power Off (ปิด
เคร่ืองอตัโนมตั)ิ

ตัง้คา่จํานวนชัว่โมงทีจ่ะใหเ้ครือ่งยงัคงอยูใ่นโหมดพักลกึ กอ่นเขา้สู่
โหมดปิดเครือ่งอตัโนมตัิ

Panel Control (แผง
ควบคุม)

Button Repeat (กดปุ่ม
ซ้ํา)

ตัง้คา่เวลาสําหรับเปลีย่นขอ้ความบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD เมือ่
กด a หรอื b คา้งไวช้ว่งหนึง่
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ระดบั 1 ระดบั 2 คาํอธบิาย

Panel Control (แผง
ควบคุม)

Message Scroll (เล่ือนดู
ข้อความ)

ตัง้คา่เวลาเป็นวนิาททีีข่อ้ความบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD จะ
เลือ่นในหนา้จอแสดงผลแบบ LCD จากระดบั 1=0.2 วนิาทถีงึระดบั
10=2.0 วนิาที

LCD Contrast (ความคมชัด
LCD)

ปรับความคมชดัของหนา้จอแสดงผลแบบ LCD

Auto Online (อตัโนมตัิ
ออนไลน์)

ตัง้คา่ใหเ้ครือ่งกลบัสูโ่หมดการเตรยีมพรอ้มหลงัจากทีว่า่งงานเป็น
เวลา 30 วนิาที

Setting Lock (ลอ็คการตั้ง
ค่า)

- ล็อกการตัง้คา่เครือ่งของคณุโดยใชร้หสัผา่นล็อกการตัง้คา่

Interface (อนิเตอร์เฟส) Select (เลือก) เลอืกอนิเตอรเ์ฟสทีจ่ะใช ้
หากคณุเลอืก Auto (อตัโนมติั) เครือ่งจะเปลีย่นอนิเตอรเ์ฟสเป็น
USB หรอื เครอืขา่ย โดยอตัโนมตัโิดยขึน้อยูก่บัอนิเตอรเ์ฟสทีไ่ดรั้บ
ขอ้มลู

Auto IF Time (เวลาเลือก
อนิเตอร์เฟสอตัโนมตั)ิ

ตัง้คา่ชว่งหมดเวลาสําหรับตวัเลอืกอนิเตอรเ์ฟสอตัโนมตัิ

Input Buffer (อนิพตุ
บัฟเฟอร์)

เพิม่หรอืลดความจบุฟัเฟอรอ์นิพตุ

Inputprime
(ใชไ้ดเ้ฉพาะบางรุน่เทา่นัน้)

เลอืกวา่คณุตอ้งการใชส้ญัญาณพอรต์ขนานเป็นสญัญาณรเีซต็หรอื
ไม่

Delete Storage (ลบที่
เกบ็)

Macro ID (รหัสมาโคร) ลบขอ้มลูมาโครทีล่งทะเบยีน

Font ID (รหัสฟอนต์) ลบขอ้มลูฟอนตท์ีล่งทะเบยีน

Format (รูปแบบ) เรยีกคนืขอ้มลูมาโครและฟอนตข์องเครือ่งใหเ้ป็นคา่เริม่ตน้

[Print Menu (เมนูการพมิพ์)]
ระดบั 1 ระดบั 2 คาํอธบิาย

Emulation (การจาํลอง) - เลอืกโหมดการจําลอง

Auto Continue (ต่อ
เน่ืองอตัโนมตั)ิ

- เลอืกการตัง้คา่นีถ้า้คณุตอ้งการใหเ้ครือ่งลา้งขอ้ผดิพลาดขนาดกระดาษ
หรอืขอ้ผดิพลาดชนดิสือ่การพมิพ ์และใชก้ระดาษจากถาดอืน่

Paper Type (ชนิด
กระดาษ)

- ตัง้ชนดิของกระดาษ

Paper Size (ขนาด
กระดาษ)

- ตัง้ขนาดของกระดาษ

Copies (สําเนา) - ตัง้คา่จํานวนหนา้ทีพ่มิพ์

Orientation
(ทศิทาง)

- กําหนดหนา้กระดาษใหพ้มิพใ์นแนวตัง้หรอืแนวนอน

Print Position
(ตาํแหน่งพมิพ์)

X Offset (X ออฟเซ็ต) เลือ่นไปทีตํ่าแหน่งเริม่พมิพ ์(ทีม่มุซา้ยบนของหนา้) ในแนวนอนสงูสดุ
-500 (ซา้ย) ถงึ +500 (ขวา) จดุ ความละเอยีด 300 dpi

Y Offset (Y ออฟเซ็ต) เลือ่นไปทีตํ่าแหน่งเริม่พมิพ ์(ทีม่มุซา้ยบนของหนา้) ในแนวตัง้สงูสดุ
-500 (บน) ถงึ +500 (ลา่ง) จดุ ความละเอยีด 300 dpi

Auto FF (FF
อตัโนมตั)ิ

- อนุญาตใหเ้ครือ่งพมิพพ์มิพข์อ้มลูทีค่งคา้งอยูโ่ดยอตัโนมตัิ

HP LaserJet Font No. (หมายเลขแบบ
อกัษร)

ตัง้คา่หมายเลขแบบอกัษร

Font Pitch (ความกว้างแบบ
อกัษร)

ตัง้คา่ชอ่งไฟตวัอกัษร
เมนู Font Pitch (ความกวา้งแบบอกัษร) จะปรากฏเมือ่คณุเลอืก I012 ถงึ
I018, I031 ถงึ I037 หรอื I097 ถงึ I109 ในการตัง้คา่ Font No.
(หมายเลขแบบอกัษร)

Font Point (ขนาดพอยท์แบบ
อกัษร)

ตัง้คา่ขนาดอกัษร
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ระดบั 1 ระดบั 2 คาํอธบิาย

HP LaserJet เมนู Font Point (ขนาดพอยทแ์บบอกัษร) จะปรากฏเมือ่คณุเลอืก I000
ถงึ I011, I019 ถงึ I030 หรอื I038 ถงึ I096 ในการตัง้คา่ Font
No. (หมายเลขแบบอกัษร)

Symbol Set (ชุดสัญลกัษณ์) เลอืกสญัลกัษณห์รอืชดุอกัษร

Table Print (พมิพ์ตาราง) พมิพต์ารางรหสั

Auto LF (LF อตัโนมตั)ิ ON: CR -> CR+LF, OFF: CR -> CR

Auto CR (CR อตัโนมตั)ิ ON: LF -> LF+CR, FF -> FF+CR หรอื VT -> VT+CR
OFF: LF -> LF, FF -> FF หรอื VT -> VT

Auto WRAP (WRAP
อตัโนมตั)ิ

เลอืกวา่จะแทรกอกัขระขึน้บรรทดัใหม ่(line feed) และปัดแคร่
(carriage return) เมือ่เครือ่งพมิพถ์งึขอบกระดาษดา้นขวาหรอืไม่

Auto SKIP (SKIP
อตัโนมตั)ิ

เลอืกวา่จะแทรกอกัขระขึน้บรรทดัใหม ่(line feed) และปัดแคร่
(carriage return) เมือ่ตําแหน่งเครือ่งพมิพถ์งึขอบกระดาษดา้นลา่งหรอื
ไม่

Left Margin (ขอบกระดาษ
ซ้าย)

ตัง้คา่ขอบกระดาษดา้นซา้ยทีค่อลมัน ์0 ถงึคอลมัน ์70 ที ่1 cpi

Right Margin (ขอบกระดาษ
ขวา)

ตัง้คา่ขอบกระดาษดา้นขวาทีค่อลมัน ์10 ถงึคอลมัน ์80 ที ่1 cpi

Top Margin (ขอบกระดาษ
บน)

ตัง้คา่ระยะขอบเอกสารดา้นบนจากขอบกระดาษดา้นบน

Bottom Margin (ขอบ
กระดาษล่าง)

ตัง้คา่ระยะขอบเอกสารดา้นลา่งจากขอบกระดาษดา้นลา่ง

Lines (เส้น) ตัง้คา่จํานวนบรรทดัในแตล่ะหนา้

Tray Command (คาํส่ังถาด) เลอืกการตัง้คา่นีถ้า้หากมขีอ้ความถาดใสก่ระดาษไมต่รงกนั เมือ่คณุใช ้
ไดรเวอรข์อง HP

Epson FX-850 Font No. (หมายเลขแบบ
อกัษร)

ตัง้คา่หมายเลขแบบอกัษร

Font Pitch (ความกว้างแบบ
อกัษร)

ตัง้คา่ชอ่งไฟตวัอกัษร
เมนู Font Pitch (ความกวา้งแบบอกัษร) จะปรากฏเมือ่คณุเลอืก I012 ถงึ
I018, I031 ถงึ I037 หรอื I097 ถงึ I109 ในการตัง้คา่ Font No.
(หมายเลขแบบอกัษร)

Font Point (ขนาดพอยท์แบบ
อกัษร)

ตัง้คา่ขนาดอกัษร
เมนู Font Point (ขนาดพอยทแ์บบอกัษร) จะปรากฏเมือ่คณุเลอืก I000
ถงึ I011, I019 ถงึ I030 หรอื I038 ถงึ I096 ในการตัง้คา่ Font
No. (หมายเลขแบบอกัษร)

Character Set (ชุดตวั
อกัษร)

เลอืกสญัลกัษณห์รอืชดุอกัษร

Table Print (พมิพ์ตาราง) พมิพต์ารางรหสั

Auto LF (LF อตัโนมตั)ิ ON: CR -> CR+LF, OFF: CR -> CR

Auto Mask (มาสก์อตัโนมตั)ิ ตัง้คา่ขอบดา้นบนและดา้นลา่งในแตล่ะสว่นเป็นสองบรรทดั เมือ่คณุตัง้คา่
Auto Mask (มาสกอ์ตัโนมติั) เป็น On (เปิด) การตัง้คา่นีจ้ะมผีลแทนการ
ตัง้คา่ Top Margin (ขอบกระดาษบน) และ Bottom Margin (ขอบ
กระดาษล่าง)

Left Margin (ขอบกระดาษ
ซ้าย)

ตัง้คา่ขอบกระดาษดา้นซา้ยทีค่อลมัน ์0 ถงึคอลมัน ์70 ที ่1 cpi

Right Margin (ขอบกระดาษ
ขวา)

ตัง้คา่ขอบกระดาษดา้นขวาทีค่อลมัน ์10 ถงึคอลมัน ์80 ที ่1 cpi

Top Margin (ขอบกระดาษ
บน)

ตัง้คา่ระยะขอบเอกสารดา้นบนจากขอบกระดาษดา้นบน

Bottom Margin (ขอบ
กระดาษล่าง)

ตัง้คา่ระยะขอบเอกสารดา้นลา่งจากขอบกระดาษดา้นลา่ง
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ระดบั 1 ระดบั 2 คาํอธบิาย

Epson FX-850 Lines (เส้น) ตัง้คา่จํานวนบรรทดัในแตล่ะหนา้

IBM Proprinter Font No. (หมายเลขแบบ
อกัษร)

ตัง้คา่หมายเลขแบบอกัษร

Font Pitch (ความกว้างแบบ
อกัษร)

ตัง้คา่ชอ่งไฟตวัอกัษร
เมนู Font Pitch (ความกวา้งแบบอกัษร) จะปรากฏเมือ่คณุเลอืก I012 ถงึ
I018, I031 ถงึ I037 หรอื I097 ถงึ I109 ในการตัง้คา่ Font No.
(หมายเลขแบบอกัษร)

Font Point (ขนาดพอยท์แบบ
อกัษร)

ตัง้คา่ขนาดอกัษร
เมนู Font Point (ขนาดพอยทแ์บบอกัษร) จะปรากฏเมือ่คณุเลอืก I000
ถงึ I011, I019 ถงึ I030 หรอื I038 ถงึ I096 ในการตัง้คา่ Font
No. (หมายเลขแบบอกัษร)

Character Set (ชุดตวั
อกัษร)

เลอืกสญัลกัษณห์รอืชดุอกัษร

Table Print (พมิพ์ตาราง) พมิพต์ารางรหสั

Auto LF (LF อตัโนมตั)ิ ON: CR -> CR+LF, OFF: CR -> CR

Auto CR (CR อตัโนมตั)ิ ON: LF -> LF+CR, FF -> FF+CR หรอื VT -> VT+CR
OFF: LF -> LF, FF -> FF หรอื VT -> VT

Auto Mask (มาสก์อตัโนมตั)ิ ตัง้คา่ขอบดา้นบนและดา้นลา่งในแตล่ะสว่นเป็นสองบรรทดั เมือ่คณุตัง้คา่
Auto Mask (มาสกอ์ตัโนมติั) เป็น On (เปิด) การตัง้คา่นีจ้ะมผีลแทนการ
ตัง้คา่ Top Margin (ขอบกระดาษบน) และ Bottom Margin (ขอบ
กระดาษล่าง)

Left Margin (ขอบกระดาษ
ซ้าย)

ตัง้คา่ขอบกระดาษดา้นซา้ยทีค่อลมัน ์0 ถงึคอลมัน ์70 ที ่1 cpi

Right Margin (ขอบกระดาษ
ขวา)

ตัง้คา่ขอบกระดาษดา้นขวาทีค่อลมัน ์10 ถงึคอลมัน ์80 ที ่1 cpi

Top Margin (ขอบกระดาษ
บน)

ตัง้คา่ระยะขอบเอกสารดา้นบนจากขอบกระดาษดา้นบน

Bottom Margin (ขอบ
กระดาษล่าง)

ตัง้คา่ระยะขอบเอกสารดา้นลา่งจากขอบกระดาษดา้นลา่ง

Lines (เส้น) ตัง้คา่จํานวนบรรทดัในแตล่ะหนา้

BR-Script 3 Error Print (เกดิข้อผดิ
พลาดในการพมิพ์)

เลอืกวา่จะใหเ้ครือ่งพมิพข์อ้มลูความผดิพลาดเมือ่เกดิขอ้ผดิพลาดหรอืไม่

Carbon Menu (เมนู
คาร์บอน)

Carbon Copy (สําเนากระดาษ
คาร์บอน)

เปิดการใชง้านหรอืปิดการใชง้านฟังกช์นัสําเนากระดาษคารบ์อน

Copies (สําเนา) ตัง้คา่จํานวนหนา้ทีพ่มิพ์

Copy1 Tray (คดัลอก1
ถาด)

เลอืกถาดทีค่ณุใชสํ้าหรับ Copy1

Copy1 Macro (คดัลอก1
มาโคร)
(ใชไ้ดเ้ฉพาะบางรุน่เทา่นัน้)

เลอืกมาโครสําหรับ Copy1

Copy2 Tray (คดัลอก2
ถาด) … Copy8 Tray (คดั
ลอก8 ถาด)

เลอืกถาดทีค่ณุใชสํ้าหรับ Copy2 ถงึ 8
เมนูจะปรากฏเมือ่พมิพ ์2 หนา้ขึน้ไป

Copy2 Macro (คดัลอก2
มาโคร) … Copy8 Macro
(คดัลอก8 มาโคร)
(ใชไ้ดเ้ฉพาะบางรุน่เทา่นัน้)

เลอืกมาโครสําหรับ Copy 2 ถงึ 8
เมนูจะปรากฏเมือ่พมิพ ์2 หนา้ขึน้ไป
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[Network (เครือข่าย)] (HL-L5100DN)

ระดบั 1 ระดบั 2 คาํอธบิาย

TCP/IP Boot Method (วธีิ
บูท)

เลอืกวธิกีารเชือ่มตอ่ไอพ ี(IP) ทีต่รงตามความตอ้งการของคณุทีส่ดุ

IP Address ป้อนเลขทีอ่ยูไ่อพี

Subnet Mask (ซับ
เน็ตมาส์ก)

ป้อน Subnet mask

Gateway (เกตเวย์) ป้อนทีอ่ยูเ่กตเวย์

IP Boot Tries
(จาํนวนคร้ังทีพ่ยายามเร่ิมต้น
IP)

ระบจํุานวนครัง้ทีเ่ครือ่งพยายามขอรับเลขทีอ่ยูไ่อพ ีเมือ่ตัง้คา่ Boot Method
(วธีิบูท) ไปทีก่ารตัง้คา่ใดๆ ยกเวน้Static (คงท่ี)

APIPA จัดสรรเลขทีอ่ยูไ่อพภีายในชว่งลงิคโ์ลคอล (link-local) โดยอตัโนมตั ิ1

IPv6 เปิดการใชง้านหรอืปิดการใชง้านโพรโทคอล IPv6

Ethernet (อเีธอร์เน็ต) - เลอืกโหมดเชือ่มตอ่ Ethernet

Wired Status
(สถานะระบบแบบใช้สาย)

- แสดงสถานะการเชือ่มตอ่ Ethernet

MAC Address (MAC
แอดเดรส)

- แสดง MAC แอดเดรสของเครือ่งของคณุ

IPsec - IPsec เป็นคณุสมบตักิารรักษาความปลอดภยัเพิม่เตมิของโพรโทคอล IP ทีใ่ห ้
บรกิารวธิกีารพสิจูนต์วัจรงิและการเขา้รหสั เราแนะนําใหต้ดิตอ่ผูด้แูลระบบเครอื
ขา่ยของคณุกอ่นเปลีย่นการตัง้คา่นี้

Network Reset
(รีเซ็ตเครือข่าย)

- เรยีกคนืการตัง้คา่เครอืขา่ยทัง้หมดของเครือ่งของคณุกลบัเป็นคา่เริม่ตน้จาก
โรงงาน

1 ในการเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย ถา้ ‘วธิกีารบูต๊เครือ่ง’ ของเครือ่งเป็น ‘อตัโนมตั’ิ เครือ่งจะพยายามตัง้คา่เลขทีอ่ยูไ่อพแีละ Subnet mask จากเซริฟ์เวอรก์ารบูต๊
เชน่ DHCP ในกรณีทีไ่มพ่บเซริฟ์เวอรบ์ทู จะมกีารจัดสรรเลขทีอ่ยูไ่อพ ีAPIPA ให ้ตวัอยา่งเชน่ 169 254. [001-254]. [000-255]. ถา้ ‘วธิกีารบูต๊เครือ่ง’
ของเครือ่งถกูตัง้คา่เป็น ‘คงที’่ คณุจะตอ้งใสค่า่เลขทีอ่ยูไ่อพดีว้ยตนเองจากแผงควบคมุของเครือ่ง

[Network (เครือข่าย)] (HL-L5200DW/HL-L6200DW)

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 คาํอธบิาย

Wired LAN
(LAN แบบใช้สาย)

TCP/IP Boot Method
(วธีิบูท)

เลอืกวธิกีารเชือ่มตอ่ไอพ ี(IP) ทีต่รงตามความตอ้งการของ
คณุทีส่ดุ

IP Address ป้อนเลขทีอ่ยูไ่อพี

Subnet Mask
(ซับเน็ตมาส์ก)

ป้อน Subnet mask

Gateway
(เกตเวย์)

ป้อนทีอ่ยูเ่กตเวย์

IP Boot
Tries (จาํนวน
คร้ังทีพ่ยายามเร่ิมต้น
IP)

ระบจํุานวนครัง้ทีเ่ครือ่งพยายามขอรับเลขทีอ่ยูไ่อพ ีเมือ่ตัง้คา่
Boot Method (วธีิบูท) ไปทีก่ารตัง้คา่ใดๆ ยกเวน้Static
(คงท่ี)

APIPA จัดสรรเลขทีอ่ยูไ่อพภีายในชว่งลงิคโ์ลคอล (link-local) โดย
อตัโนมตั ิ1

IPv6 เปิดการใชง้านหรอืปิดการใชง้านโพรโทคอล IPv6

Ethernet (อเีธอร์เน็ต) - เลอืกโหมดเชือ่มตอ่ Ethernet

Wired Status (สถานะ
ระบบแบบใช้สาย)

- แสดงสถานะการเชือ่มตอ่ Ethernet

MAC Address (MAC
แอดเดรส)

- แสดง MAC แอดเดรสของเครือ่งของคณุ
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ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 คาํอธบิาย

Wired LAN
(LAN แบบใช้สาย)

Set to Default (ตั้ง
ค่าเป็นค่าเร่ิมต้น)

- คนืคา่การตัง้คา่เครอืขา่ยแบบใชส้ายของเครือ่งของคณุ
ทัง้หมดกลบัเป็นคา่เริม่ตน้จากโรงงาน

Wired Enable (เปิดใช้
งานระบบใช้สาย)

- เปิดหรอืปิดอนิเทอรเ์ฟซเครอืขา่ยแบบเชือ่มตอ่ผา่นสาย

WLAN TCP/IP Boot Method
(วธีิบูท)

เลอืกวธิกีารเชือ่มตอ่ไอพ ี(IP) ทีต่รงตามความตอ้งการของ
คณุทีส่ดุ

IP Address ป้อนเลขทีอ่ยูไ่อพี

Subnet Mask
(ซับเน็ตมาส์ก)

ป้อน Subnet mask

Gateway
(เกตเวย์)

ป้อนทีอ่ยูเ่กตเวย์

IP Boot
Tries (จาํนวน
คร้ังทีพ่ยายามเร่ิมต้น
IP)

ระบจํุานวนครัง้ทีเ่ครือ่งพยายามขอรับเลขทีอ่ยูไ่อพ ีเมือ่ตัง้คา่
Boot Method (วธีิบูท) ไปทีก่ารตัง้คา่ใดๆ ยกเวน้Static
(คงท่ี)

APIPA จัดสรรเลขทีอ่ยูไ่อพภีายในชว่งลงิคโ์ลคอล (link-local) โดย
อตัโนมตั ิ1

IPv6 เปิดการใชง้านหรอืปิดการใชง้านโพรโทคอล IPv6

Setup Wizard (ตวัช่วย
การตั้งค่า)

- กําหนดคา่เครอืขา่ยแบบไรส้ายโดยใชต้วัชว่ยตัง้คา่

WLAN Assistant (ผู้
ช่วย WLAN)

- กําหนดการตัง้คา่เครอืขา่ยแบบไรส้ายของคณุโดยใชแ้ผน่ซดีี
รอมของ Brother

WPS - กําหนดการตัง้คา่เครอืขา่ยแบบไรส้ายของคณุโดยใชปุ้่ มกด
เพยีงปุ่ มเดยีว

WPS w/PIN Code
(WPS ทีม่รีหัส PIN)

- กําหนดคา่เครอืขา่ยแบบไรส้ายโดยใช ้WPS ทีม่ ีPIN code

WLAN Status (สถานะ
WLAN)

Status
(สถานะ)

แสดงสถานะการเชือ่มตอ่ Ethernet แบบไรส้าย

Signal
(สัญญาณ)

แสดงสภาพสญัญาณ

Channel (ช่อง
สัญญาณ)

แสดงชอ่งสญัญาณทีใ่ชง้านเมือ่ Status (สถานะ) เป็น
Active (ทาํงาน)

Speed
(ความเร็ว)

แสดงความเร็วในการเชือ่มตอ่เมือ่ Status (สถานะ) เป็น
Active (ทาํงาน)

SSID แสดง SSID

Comm. Mode
(โหมด ส่ือสาร)

แสดงโหมดการสือ่สารปัจจบุนั

MAC Address (MAC
แอดเดรส)

- แสดง MAC แอดเดรสของเครือ่งของคณุ

Set to Default (ตั้ง
ค่าเป็นค่าเร่ิมต้น)

- คนืคา่การตัง้คา่เครอืขา่ยแบบไรส้ายทัง้หมดของเครือ่งของ
คณุกลบัคา่เริม่ตน้จากโรงงาน

WLAN Enable (เปิดใช้
งาน WLAN)

- เปิดหรอืปิดสว่นตอ่ประสานเครอืขา่ยแบบไรส้าย

Wi-Fi Direct Push Button (ปุ่มกด) - กําหนดการตัง้คา่เครอืขา่ย Wi-Fi Direct ของคณุอยา่งรวดเร็ว
โดยใชปุ้่ มกดเพยีงปุ่ มเดยีว

PIN Code (รหัส PIN) - กําหนดการตัง้คา่เครอืขา่ย Wi-Fi Direct ของคณุอยา่งรวดเร็ว
โดยใช ้WPS ทีม่รีหสั PIN code

Manual (ดาํเนินการเอง) - กําหนดการตัง้คา่เครอืขา่ย Wi-Fi Direct ของคณุดว้ยตนเอง

Group Owner (เจ้าของ
กลุ่ม)

- ตัง้คา่เครือ่งพมิพข์องคณุเป็นเจา้ของกลุม่
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ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 คาํอธบิาย

Wi-Fi Direct Device Info. (ข้อมูล
อุปกรณ์)

Device Name
(ช่ืออปุกรณ์)

ดชูือ่อปุกรณข์องเครือ่งของคณุ

SSID แสดง SSID ของเจา้ของกลุม่

IP Address แสดงเลขทีอ่ยูไ่อพขีองเครือ่งของคณุ

Status Info. (ข้อมูล
สถานะ)

Status
(สถานะ)

แสดงสถานะเครอืขา่ย WiFi Direct

Signal
(สัญญาณ)

แสดงความแรงของสญัญาณเครอืขา่ย WiFi Direct ปัจจบุนั
เมือ่เครือ่งพมิพข์องคณุทําหนา้ทีเ่ป็นเจา้ของกลุม่ หนา้จอแส
ดงผลแบบ LCD จะแสดง Strong (แรง) เสมอ

Channel (ช่อง
สัญญาณ)

แสดงชอ่งสญัญาณทีใ่ชง้านเมือ่ Status (สถานะ) เป็น G/O
Active (G/O ทาํงาน) หรอื Client Active (ไคลเอนท์
ทาํงาน)

Speed
(ความเร็ว)

แสดงความเร็วในการเชือ่มตอ่เมือ่ Status (สถานะ) เป็น
G/O Active (G/O ทาํงาน) หรอื Client Active
(ไคลเอนทท์าํงาน)

I/F Enable (เปิดใช้งาน
I/F)

- เปิดการใชง้านหรอืปิดการใชง้านการเชือ่มตอ่ WiFi Direct

IPsec - - IPsec เป็นคณุสมบตักิารรักษาความปลอดภยัเพิม่เตมิของโพร
โทคอล IP ทีใ่หบ้รกิารวธิกีารพสิจูนต์วัจรงิและการเขา้รหสั
เราแนะนําใหต้ดิตอ่ผูด้แูลระบบเครอืขา่ยของคณุกอ่นเปลีย่น
การตัง้คา่นี้

Network Reset
(รีเซ็ตเครือข่าย)

- - เรยีกคนืการตัง้คา่เครอืขา่ยทัง้หมดของเครือ่งของคณุกลบั
เป็นคา่เริม่ตน้จากโรงงาน

1 ในการเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย ถา้ ‘วธิกีารบูต๊เครือ่ง’ ของเครือ่งเป็น ‘อตัโนมตั’ิ เครือ่งจะพยายามตัง้คา่เลขทีอ่ยูไ่อพแีละ Subnet mask จากเซริฟ์เวอรก์ารบูต๊
เชน่ DHCP ในกรณีทีไ่มพ่บเซริฟ์เวอรบ์ทู จะมกีารจัดสรรเลขทีอ่ยูไ่อพ ีAPIPA ให ้ตวัอยา่งเชน่ 169 254. [001-254]. [000-255]. ถา้ ‘วธิกีารบูต๊เครือ่ง’
ของเครือ่งถกูตัง้คา่เป็น ‘คงที’่ คณุจะตอ้งใสค่า่เลขทีอ่ยูไ่อพดีว้ยตนเองจากแผงควบคมุของเครือ่ง

[Factory Reset (รีเซ็ตค่าทีต่ั้งจากโรงงาน)] (ใชไ้ดเ้ฉพาะบางรุน่เทา่น ัน้)

คาํอธบิาย
ตัง้คา่ใหมสํ่าหรับเครือ่งพมิพ ์และกูค้นืการตัง้คา่เครือ่งพมิพ ์(รวมถงึการตัง้คา่คําสัง่) ไปทีค่า่จากโรงงาน

[Reset Menu (รีเซ็ตเมนู)] (ใชไ้ดเ้ฉพาะบางรุน่เทา่น ัน้)

ระดบั 1 คาํอธบิาย

Network (เครือข่าย) เรยีกคนืการตัง้คา่เครอืขา่ยทัง้หมดของเครือ่งของคณุกลบัเป็นคา่เริม่ตน้จากโรงงาน

Factory Reset (รีเซ็ตค่าทีต่ั้ง
จากโรงงาน)

ตัง้คา่ใหมสํ่าหรับเครือ่งพมิพ ์และกูค้นืการตัง้คา่เครือ่งพมิพ ์(รวมถงึการตัง้คา่คําสัง่) ไปทีค่า่จาก
โรงงาน

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ตารางการตัง้คา่และคณุสมบตัิ 
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากแผงควบคมุ > ตารางการตัง้คา่และคณุสมบตั ิ> ตารางการตัง้
คา่ (รุน่จอสมัผัส 1.8 นิว้)

ตารางการต ัง้คา่ (รุน่จอสมัผสั 1.8 นิว้)

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง: HL-L6400DW

[Settings (การตั้งค่า)] > [Machine Information (ข้อมูลเคร่ือง)]

ระดบั 2 ระดบั 3 คาํอธบิาย

Print Settings (พมิพ์หน้าการตั้งค่า) - พมิพห์นา้การตัง้คา่เครือ่งพมิพ์

Print NetSetting (พมิพ์
NetSetting)

- พมิพร์ายงานการกําหนดคา่เครอืขา่ย

Print WLANReport (พมิพ์
WLANReport)
(สําหรับรุน่ไรส้าย)

- พมิพผ์ลการวเิคราะหก์ารเชือ่มตอ่ LAN แบบไรส้าย

Print File List (พมิพ์รายการไฟล์) - พมิพร์ายการขอ้มลูทีบ่นัทกึไวใ้นหน่วยความจํา

Test Print (การทดลองพมิพ์) - พมิพห์นา้กระดาษสําหรับการทดสอบ

Drum Dot Print (การพมิพ์ทดสอบดรัมดอท) - พมิพใ์บตรวจสอบชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)

Print Font (แบบอกัษรการพมิพ์) HP LaserJet พมิพร์ายการและตวัอยา่งแบบอกัษรของ HP
LaserJet

BR-Script 3 พมิพร์ายการและตวัอยา่งแบบอกัษร BR-Script

Serial No. (หมายเลขเคร่ือง) - แสดงหมายเลขผลติภณัฑข์องเครือ่งพมิพ์

Version (เวอร์ชัน) Main Version (เวอร์ช่ัน
หลกั)

แสดงเวอรช์นัเฟิรม์แวรห์ลกั

Sub1 Version (เวอร์ชัน
Sub1)

แสดงเวอรช์นัเฟิรม์แวรร์อง

Page Count (จาํนวนหน้า) - แสดงจํานวนรวมหนา้ทีพ่มิพท์ัง้หมด

Parts Life (อายุการใช้งานช้ินส่วน) 1 Toner Life (อายุโทนเนอร์) แสดงอายกุารใชง้านทีเ่หลอือยูข่องตลบัผงหมกึ
(โทนเนอร)์

Drum Life (อายุการใช้งานชุดแม่
แบบสร้างภาพ (ดรัม))

แสดงอายกุารใชง้านทีเ่หลอือยูข่องชดุแมแ่บบ
สรา้งภาพ (ดรัม)

PF KitMP Life (อายุชุดลูก
ยางป้อนกระดาษถาดอเนกประสงค์)

แสดงอายกุารใชง้านทีเ่หลอือยูข่องชดุป้อน
กระดาษอเนกประสงค์

PF Kit1 Life (อายุชุดลูกยาง
ป้อนกระดาษ1)

แสดงอายกุารใชง้านทีเ่หลอือยูข่องชดุป้อน
กระดาษ 1

PF Kit2 Life (อายุชุดลูกยาง
ป้อนกระดาษ2) 2

แสดงอายกุารใชง้านทีเ่หลอือยูข่องชดุป้อน
กระดาษ 2

PF Kit3 Life (อายุชุดลูกยาง
ป้อนกระดาษ3) 2

แสดงอายกุารใชง้านทีเ่หลอือยูข่องชดุป้อน
กระดาษ 3

PF Kit4 Life (อายุชุดลูกยาง
ป้อนกระดาษ4) 2

แสดงอายกุารใชง้านทีเ่หลอือยูข่องชดุป้อน
กระดาษ 4

Fuser Life (อายุชุดทาํความ
ร้อน)

แสดงอายกุารใชง้านทีเ่หลอือยูข่องชดุทําความ
รอ้น

Laser Life (อายุเลเซอร์) แสดงอายกุารใชง้านทีเ่หลอือยูข่องชดุเลเซอร์

1 อายกุารใชง้านเป็นเพยีงคา่ประมาณ และอาจแตกตา่งกนัออกไปตามประเภทการใชง้าน
2 จะมใีหใ้ชง้านเมือ่ตดิตัง้ถาดเสรมิแลว้
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[Settings (การตั้งค่า)] > [Paper Tray (ถาดกระดาษ)]

ระดบั 2 ระดบั 3 คาํอธบิาย

Tray Use (การใช้งานถาด) - เลอืกถาดทีจ่ะใช ้

Priority (ลาํดบัความสําคญั) - เมือ่เลอืก Auto (อตัโนมติั) ใน Tray Use (การใชง้านถาด) ใหเ้ลอืกลําดบั
ถาดใสท่ีเ่ครือ่งจะใช ้เมือ่ถาดเหลา่นัน้บรรจกุระดาษขนาดเดยีวกนั

Output Tray (ถาดรองรับ
เอกสารออก) 1

- เลอืกถาดรองรับกระดาษทีค่ณุตอ้งการ

MX Continue (ทาํต่อ MX)
1

- เลอืกถา้คณุตอ้งการใหเ้ครือ่งพมิพต์อ่ไปทนัททีีม่ทีีว่า่งในถาดรองรับ
เอกสารออก (MX)

Skip Tray (ข้ามถาด) - เลอืกถาดทีค่ณุไมต่อ้งการใช ้ถา้หากถาดนัน้บรรจกุระดาษผดิขนาด

Separator Tray (ถาดแยก
กระดาษ)

- เลอืกถาดทีบ่รรจกุระดาษทีใ่ชเ้ป็นกระดาษคัน่กลาง ซึง่แทรกระหวา่งงาน
พมิพแ์ตล่ะงาน

2-sided (พมิพ์ 2 ด้าน) 2-sided Print
(การพมิพ์ 2 ด้าน)

เลอืกวา่จะพมิพบ์นกระดาษสองดา้นหรอืไม่

Single Image
(ภาพเดีย่ว)

สําหรับงานทีห่นา้สดุทา้ยเป็นภาพดา้นเดยีว เลอืกตวัเลอืก 1-sided
Feed (การป้อนกระดาษ 1 ดา้น) เพือ่ลดระยะเวลาการพมิพ์
เมือ่คณุใชก้ระดาษหวัจดหมายหรอืกระดาษทีม่ลีายพมิพ ์คณุจะตอ้งเลอืก
ตวัเลอืก 2-sided Feed (การป้อนกระดาษ 2 ดา้น) ถา้คณุเลอืก 1-sided
Feed (การป้อนกระดาษ 1 ดา้น) สําหรับหวัจดหมายหรอืกระดาษทีม่ลีายพมิพ์
หนา้สดุทา้ยจะถกูพมิพใ์นดา้นทีก่ลบักนั

Paper Type (ชนิดกระดาษ) MP Tray (ถาด
อเนกประสงค์)

เลอืกชนดิของกระดาษทีต่รงกบักระดาษทีอ่ยูใ่นถาดอเนกประสงค์

Tray 1 (ถาด1) เลอืกชนดิของกระดาษทีต่รงกบักระดาษทีอ่ยูใ่นถาดมาตรฐาน

Tray 2 (ถาด2) 2 เลอืกชนดิของกระดาษทีต่รงกบักระดาษทีอ่ยูใ่นถาดเสรมิ (ถาดที ่2)

Tray 3 (ถาด3) 2 เลอืกชนดิของกระดาษทีต่รงกบักระดาษทีอ่ยูใ่นถาดเสรมิ (ถาดที ่3)

Tray 4 (ถาด4) 2 เลอืกชนดิของกระดาษทีต่รงกบักระดาษทีอ่ยูใ่นถาดเสรมิ (ถาดที ่4)

Paper Size (ขนาดกระดาษ) MP Tray (ถาด
อเนกประสงค์)

เลอืกขนาดกระดาษทีค่ณุบรรจใุนถาดอเนกประสงค์

Tray 1 (ถาด1) เลอืกขนาดกระดาษทีค่ณุบรรจใุนถาดกระดาษมาตรฐาน

Tray 2 (ถาด2) 2 เลอืกขนาดกระดาษทีค่ณุบรรจใุนถาดเสรมิ (ถาดที ่2)

Tray 3 (ถาด3) 2 เลอืกขนาดกระดาษทีค่ณุบรรจใุนถาดเสรมิ (ถาดที ่3)

Tray 4 (ถาด4) 2 เลอืกขนาดกระดาษทีค่ณุบรรจใุนถาดเสรมิ (ถาดที ่4)

Paper Low Notice (การ
เตือนกระดาษใกล้หมด)

Paper Low
Notice (การเตือน
กระดาษใกล้หมด)

เลอืกวา่จะแสดงขอ้ความทีแ่จง้ใหค้ณุทราบวา่ถาดใสก่ระดาษใกลห้มดแลว้
หรอืไม่

Notice Level
(ระดบัการแจ้งเตือน)

เลอืกระดบักระดาษตํา่สดุทีจ่ะทําใหม้กีารสง่ขอ้ความ

Check Size (ตรวจสอบ
ขนาด)

- เลอืกวา่จะใหแ้สดงขอ้ความทีบ่อกใหค้ณุตรวจสอบวา่ขนาดของกระดาษใน
เครือ่งและขนาดกระดาษตามการตัง้คา่เครือ่งตรงกนัหรอืไม่

1 มเีฉพาะเมือ่ตดิตัง้ถาดรองรับเอกสารออกแลว้
2 จะมใีหใ้ชง้านเมือ่ตดิตัง้ถาดเสรมิแลว้

[Settings (การตั้งค่า)] > [General Setup (การตั้งค่าทัว่ไป)]

ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 คาํอธบิาย

Local Language (ภาษา
ท้องถิน่)

- - เปลีย่นภาษาแสดงผลบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD
สําหรับประเทศของคณุ
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ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 คาํอธบิาย

Resolution (ความ
ละเอยีด)

- - เลอืกความละเอยีดการพมิพ์

Density (ความเข้ม) - - เพิม่หรอืลดความเขม้ของการพมิพ์

Ecology (ระบบนิเวศน์) Toner Save (ประหยดั
ผงหมกึ)

- เพิม่จํานวนหนา้ทีส่ามารถทําการพมิพไ์ดจ้ากตลบัผง
หมกึ (โทนเนอร)์

Sleep Time (เวลาพกั) - ตัง้คา่เวลากอ่นทีเ่ครือ่งจะเขา้สูโ่หมดประหยดัพลงังาน

Quiet Mode (โหมด
เงยีบ)

- ลดเสยีงรบกวนจากการพมิพ์

Auto Power Off
(ปิดอตัโนมตั)ิ

- ตัง้คา่จํานวนชัว่โมงทีจ่ะใหเ้ครือ่งยงัคงอยูใ่นโหมดพัก
ลกึ กอ่นเขา้สูโ่หมดปิดเครือ่งอตัโนมตัิ

Volume (เสียง) Beep (เสียงเตือน) - ปรับระดบัความดงัของเสยีงเตอืน

Panel Control (แผง
ควบคุม)

LCD Settings (การ
ตั้งค่าจอ LCD)

Backlight
(แบคไลท์)

ปรับความสวา่งของแบ็คไลทข์องจอ LCD

Dim Timer
(ตวัตั้งเวลาหร่ีแสง)

ตัง้คา่ระยะเวลาทีจ่ะใหแ้บ็คไลทข์องจอ LCD สวา่งคา้ง
ไวห้ลงัจากการกดหนา้จอครัง้สดุทา้ย

Setting Lock (ลอ็คการ
ตั้งค่า)

Set Password (ตั้ง
รหัสผ่าน)

- จํากดัผูใ้ชท้ีไ่มไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ปลีย่นการตัง้คา่ของ
เครือ่ง

Lock Off⇒On (ลอ็ค
ปิด⇒เปิด)

-

Interface (อนิเตอร์เฟส) Select (เลือก) - เลอืกอนิเตอรเ์ฟสทีจ่ะใช ้
หากคณุเลอืก Auto (อตัโนมติั) เครือ่งจะเปลีย่น
อนิเตอรเ์ฟสเป็น USB หรอื เครอืขา่ย โดยอตัโนมตัิ
โดยขึน้อยูก่บัอนิเตอรเ์ฟสทีไ่ดรั้บขอ้มลู

Auto IF Time (เวลา
เลือกอนิเตอร์เฟสอตัโนมตั)ิ

- ตัง้คา่ชว่งหมดเวลาสําหรับตวัเลอืกอนิเตอรเ์ฟส
อตัโนมตัิ

Input Buffer
(อนิพตุบัฟเฟอร์)

- เพิม่หรอืลดความจบุฟัเฟอรอ์นิพตุ

Delete Storage (ลบที่
เกบ็)

Macro ID (รหัสมาโคร) - ลบขอ้มลูมาโครทีล่งทะเบยีน

Font ID (รหัสฟอนต์) - ลบขอ้มลูฟอนตท์ีล่งทะเบยีน

Format (รูปแบบ) - เรยีกคนืขอ้มลูมาโครและฟอนตข์องเครือ่งใหเ้ป็นคา่
เริม่ตน้

[Settings (การตั้งค่า)] > [Print Menu (เมนูการพมิพ์)]

ระดบั 2 ระดบั 3 คาํอธบิาย

Emulation (การจาํลอง) - เลอืกโหมดการจําลอง

Auto Continue
(ดาํเนินการต่ออตัโนมตั)ิ

- เลอืกการตัง้คา่นีถ้า้คณุตอ้งการใหเ้ครือ่งลา้งขอ้ผดิพลาดขนาดกระดาษ
หรอืขอ้ผดิพลาดชนดิสือ่การพมิพ ์และใชก้ระดาษจากถาดอืน่

Paper Type (ชนิด
กระดาษ)

- ตัง้ชนดิของกระดาษ

Paper Size (ขนาด
กระดาษ)

- ตัง้ขนาดของกระดาษ

Copies (สําเนา) - ตัง้คา่จํานวนหนา้ทีพ่มิพ์

Orientation
(ทศิทาง)

- กําหนดหนา้กระดาษใหพ้มิพใ์นแนวตัง้หรอืแนวนอน

Print Position
(ตาํแหน่งพมิพ์)

X Offset (X ออฟเซ็ต) เลือ่นไปทีตํ่าแหน่งเริม่พมิพ ์(ทีม่มุซา้ยบนของหนา้) ในแนวนอนสงูสดุ
-500 (ซา้ย) ถงึ +500 (ขวา) จดุ ความละเอยีด 300 dpi

Y Offset (Y ออฟเซ็ต) เลือ่นไปทีตํ่าแหน่งเริม่พมิพ ์(ทีม่มุซา้ยบนของหนา้) ในแนวตัง้สงูสดุ
-500 (บน) ถงึ +500 (ลา่ง) จดุ ความละเอยีด 300 dpi
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ระดบั 2 ระดบั 3 คาํอธบิาย

Auto FF (FF
อตัโนมตั)ิ

- อนุญาตใหเ้ครือ่งพมิพพ์มิพข์อ้มลูทีค่งคา้งอยูโ่ดยอตัโนมตัิ

HP LaserJet Font No. (หมายเลขแบบ
อกัษร)

ตัง้คา่หมายเลขแบบอกัษร

Font Pitch (ความกว้างแบบ
อกัษร)

ตัง้คา่ชอ่งไฟตวัอกัษร
เมนู Font Pitch (ความกวา้งแบบอกัษร) จะปรากฏเมือ่คณุเลอืก I012 ถงึ
I018, I031 ถงึ I037 หรอื I097 ถงึ I109 ในการตัง้คา่ Font No.
(หมายเลขแบบอกัษร)

Font Point (ขนาดพอยท์
แบบอกัษร)

ตัง้คา่ขนาดอกัษร
เมนู Font Point (ขนาดพอยทแ์บบอกัษร) จะปรากฏเมือ่คณุเลอืก I000
ถงึ I011, I019 ถงึ I030 หรอื I038 ถงึ I096 ในการตัง้คา่ Font
No. (หมายเลขแบบอกัษร)

Symbol Set (ชุดสัญลกัษณ์) เลอืกสญัลกัษณห์รอืชดุอกัษร

Table Print (พมิพ์ตาราง) พมิพต์ารางรหสั

Auto LF (LF อตัโนมตั)ิ ON: CR -> CR+LF, OFF: CR -> CR

Auto CR (CR อตัโนมตั)ิ ON: LF -> LF+CR, FF -> FF+CR หรอื VT -> VT+CR
OFF: LF -> LF, FF -> FF หรอื VT -> VT

Auto WRAP (WRAP
อตัโนมตั)ิ

เลอืกวา่จะแทรกอกัขระขึน้บรรทดัใหม ่(line feed) และปัดแคร ่(carriage
return) เมือ่เครือ่งพมิพถ์งึขอบกระดาษดา้นขวาหรอืไม่

Auto SKIP (SKIP
อตัโนมตั)ิ

เลอืกวา่จะแทรกอกัขระขึน้บรรทดัใหม ่(line feed) และปัดแคร ่(carriage
return) เมือ่ตําแหน่งเครือ่งพมิพถ์งึขอบกระดาษดา้นลา่งหรอืไม่

Left Margin (ขอบกระดาษ
ซ้าย)

ตัง้คา่ขอบกระดาษดา้นซา้ยทีค่อลมัน ์0 ถงึคอลมัน ์70 ที ่1 cpi

Right Margin (ขอบ
กระดาษขวา)

ตัง้คา่ขอบกระดาษดา้นขวาทีค่อลมัน ์10 ถงึคอลมัน ์80 ที ่1 cpi

Top Margin (ขอบกระดาษ
บน)

ตัง้คา่ระยะขอบเอกสารดา้นบนจากขอบกระดาษดา้นบน

Bottom Margin (ขอบ
กระดาษล่าง)

ตัง้คา่ระยะขอบเอกสารดา้นลา่งจากขอบกระดาษดา้นลา่ง

Lines (เส้น) ตัง้คา่จํานวนบรรทดัในแตล่ะหนา้

Tray Command (คาํส่ังถาด) เลอืกการตัง้คา่นีถ้า้หากมขีอ้ความถาดใสก่ระดาษไมต่รงกนั เมือ่คณุใช ้
ไดรเวอรข์อง HP

Epson FX-850 Font No. (หมายเลขแบบ
อกัษร)

ตัง้คา่หมายเลขแบบอกัษร

Font Pitch (ความกว้างแบบ
อกัษร)

ตัง้คา่ชอ่งไฟตวัอกัษร
เมนู Font Pitch (ความกวา้งแบบอกัษร) จะปรากฏเมือ่คณุเลอืก I012 ถงึ
I018, I031 ถงึ I037 หรอื I097 ถงึ I109 ในการตัง้คา่ Font No.
(หมายเลขแบบอกัษร)

Font Point (ขนาดพอยท์
แบบอกัษร)

ตัง้คา่ขนาดอกัษร
เมนู Font Point (ขนาดพอยทแ์บบอกัษร) จะปรากฏเมือ่คณุเลอืก I000
ถงึ I011, I019 ถงึ I030 หรอื I038 ถงึ I096 ในการตัง้คา่ Font
No. (หมายเลขแบบอกัษร)

Character Set (ชุดตวั
อกัษร)

เลอืกสญัลกัษณห์รอืชดุอกัษร

Table Print (พมิพ์ตาราง) พมิพต์ารางรหสั

Auto LF (LF อตัโนมตั)ิ ON: CR -> CR+LF, OFF: CR -> CR

Auto Mask (มาสก์อตัโนมตั)ิ ตัง้คา่ขอบดา้นบนและดา้นลา่งในแตล่ะสว่นเป็นสองบรรทดั เมือ่คณุตัง้คา่
Auto Mask (มาสกอ์ตัโนมติั) เป็น On (เปิด) การตัง้คา่นีจ้ะมผีลแทนการ
ตัง้คา่ Top Margin (ขอบกระดาษบน) และ Bottom Margin (ขอบ
กระดาษล่าง)
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ระดบั 2 ระดบั 3 คาํอธบิาย

Epson FX-850 Left Margin (ขอบกระดาษ
ซ้าย)

ตัง้คา่ขอบกระดาษดา้นซา้ยทีค่อลมัน ์0 ถงึคอลมัน ์70 ที ่1 cpi

Right Margin (ขอบ
กระดาษขวา)

ตัง้คา่ขอบกระดาษดา้นขวาทีค่อลมัน ์10 ถงึคอลมัน ์80 ที ่1 cpi

Top Margin (ขอบกระดาษ
บน)

ตัง้คา่ระยะขอบเอกสารดา้นบนจากขอบกระดาษดา้นบน

Bottom Margin (ขอบ
กระดาษล่าง)

ตัง้คา่ระยะขอบเอกสารดา้นลา่งจากขอบกระดาษดา้นลา่ง

Lines (เส้น) ตัง้คา่จํานวนบรรทดัในแตล่ะหนา้

IBM Proprinter Font No. (หมายเลขแบบ
อกัษร)

ตัง้คา่หมายเลขแบบอกัษร

Font Pitch (ความกว้างแบบ
อกัษร)

ตัง้คา่ชอ่งไฟตวัอกัษร
เมนู Font Pitch (ความกวา้งแบบอกัษร) จะปรากฏเมือ่คณุเลอืก I012 ถงึ
I018, I031 ถงึ I037 หรอื I097 ถงึ I109 ในการตัง้คา่ Font No.
(หมายเลขแบบอกัษร)

Font Point (ขนาดพอยท์
แบบอกัษร)

ตัง้คา่ขนาดอกัษร
เมนู Font Point (ขนาดพอยทแ์บบอกัษร) จะปรากฏเมือ่คณุเลอืก I000
ถงึ I011, I019 ถงึ I030 หรอื I038 ถงึ I096 ในการตัง้คา่ Font
No. (หมายเลขแบบอกัษร)

Character Set (ชุดตวั
อกัษร)

เลอืกสญัลกัษณห์รอืชดุอกัษร

Table Print (พมิพ์ตาราง) พมิพต์ารางรหสั

Auto LF (LF อตัโนมตั)ิ ON: CR -> CR+LF, OFF: CR -> CR

Auto CR (CR อตัโนมตั)ิ ON: LF -> LF+CR, FF -> FF+CR หรอื VT -> VT+CR
OFF: LF -> LF, FF -> FF หรอื VT -> VT

Auto Mask (มาสก์อตัโนมตั)ิ ตัง้คา่ขอบดา้นบนและดา้นลา่งในแตล่ะสว่นเป็นสองบรรทดั เมือ่คณุตัง้คา่
Auto Mask (มาสกอ์ตัโนมติั) เป็น On (เปิด) การตัง้คา่นีจ้ะมผีลแทนการ
ตัง้คา่ Top Margin (ขอบกระดาษบน) และ Bottom Margin (ขอบ
กระดาษล่าง)

Left Margin (ขอบกระดาษ
ซ้าย)

ตัง้คา่ขอบกระดาษดา้นซา้ยทีค่อลมัน ์0 ถงึคอลมัน ์70 ที ่1 cpi

Right Margin (ขอบ
กระดาษขวา)

ตัง้คา่ขอบกระดาษดา้นขวาทีค่อลมัน ์10 ถงึคอลมัน ์80 ที ่1 cpi

Top Margin (ขอบกระดาษ
บน)

ตัง้คา่ระยะขอบเอกสารดา้นบนจากขอบกระดาษดา้นบน

Bottom Margin (ขอบ
กระดาษล่าง)

ตัง้คา่ระยะขอบเอกสารดา้นลา่งจากขอบกระดาษดา้นลา่ง

Lines (เส้น) ตัง้คา่จํานวนบรรทดัในแตล่ะหนา้

BR-Script 3 Error Print (เกดิข้อผดิ
พลาดในการพมิพ์)

เลอืกวา่จะใหเ้ครือ่งพมิพข์อ้มลูความผดิพลาดเมือ่เกดิขอ้ผดิพลาดหรอืไม่

Carbon Menu (เมนู
คาร์บอน)

Carbon Copy (สําเนา
กระดาษคาร์บอน)

เปิดการใชง้านหรอืปิดการใชง้านฟังกช์นัสําเนากระดาษคารบ์อน

Copies (สําเนา) ตัง้คา่จํานวนหนา้ทีพ่มิพ์

Copy1 Tray (คดัลอก1
ถาด)

เลอืกถาดทีค่ณุใชสํ้าหรับ Copy1

Copy1 Macro (คดัลอก1
มาโคร)

เลอืกมาโครสําหรับ Copy1

Copy2 Tray (คดัลอก2
ถาด)... Copy8 Tray (คดั
ลอก8 ถาด)

เลอืกถาดทีค่ณุใชสํ้าหรับ Copy2 ถงึ 8
เมนูจะปรากฏเมือ่พมิพ ์2 หนา้ขึน้ไป
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ระดบั 2 ระดบั 3 คาํอธบิาย

Carbon Menu (เมนู
คาร์บอน)

Copy2 Macro (คดัลอก2
มาโคร)... Copy8 Macro
(คดัลอก8 มาโคร)

เลอืกมาโครสําหรับ Copy 2 ถงึ 8
เมนูจะปรากฏเมือ่พมิพ ์2 หนา้ขึน้ไป

[Settings (การตั้งค่า)] > [Network (เครือข่าย)]

ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 คาํอธบิาย

Wired LAN
(LAN แบบใช้สาย)

TCP/IP Boot Method (วธีิบูท) - เลอืกวธิกีารเชือ่มตอ่ไอพ ี(IP) ทีต่รงตาม
ความตอ้งการของคณุทีส่ดุ

IP Address (IP
แอดเดรส)

- ป้อนเลขทีอ่ยูไ่อพี

Subnet Mask (ซับเน็ต
มาสก์)

- ป้อน Subnet mask

Gateway (เกตเวย์) - ป้อนทีอ่ยูเ่กตเวย์

WINS
Configuration (การ
ตั้งค่า WINS)

- เลอืกโหมดการกําหนดคา่ WINS

WINS Server
(เซิร์ฟเวอร์ WINS)

Primary
(หลกั)

ระบเุลขทีอ่ยูไ่อพขีองเซฟิเวอร ์WINS
หลกั

Secondary
(รอง)

ระบเุลขทีอ่ยูไ่อพขีองเซฟิเวอร ์WINS
รอง

DNS Server (เซิร์ฟเวอร์
DNS)

Primary
(หลกั)

ระบเุลขทีอ่ยูไ่อพขีองเซริฟ์เวอร ์DNS
หลกั

Secondary
(รอง)

ระบเุลขทีอ่ยูไ่อพขีองเซริฟ์เวอร ์DNS
รอง

IP Boot Tries
(จาํนวนคร้ังทีพ่ยายามเร่ิมต้น
IP)

- ระบจํุานวนครัง้ทีเ่ครือ่งพยายามขอรับ
เลขทีอ่ยูไ่อพ ีเมือ่ตัง้คา่ Boot
Method (วธีิบูท) ไปทีก่ารตัง้คา่ใดๆ
ยกเวน้Static (คงท่ี)

APIPA - จัดสรรเลขทีอ่ยูไ่อพจีากชว่งไอพลีงิก์
โลคลัโดยอตัโนมตั ิ1

IPv6 - เปิดการใชง้านหรอืปิดการใชง้านโพรโท
คอล IPv6

Ethernet (อเีธอร์
เน็ต)

- - เลอืกโหมดเชือ่มตอ่ Ethernet

Wired Status
(สถานะระบบแบบใช้สาย)

- - แสดงสถานะการเชือ่มตอ่ Ethernet

MAC Address
(MAC แอดเดรส)

- - แสดง MAC แอดเดรสของเครือ่งของคณุ

Set to Default
(ตั้งค่าเป็นค่าเร่ิมต้น)

- - คนืคา่การตัง้คา่เครอืขา่ยแบบใชส้ายของ
เครือ่งของคณุทัง้หมดกลบัเป็นคา่เริม่ตน้
จากโรงงาน

Wired Enable
(เปิดใช้งานระบบใช้สาย)

- - เปิดหรอืปิดอนิเทอรเ์ฟซเครอืขา่ยแบบ
เชือ่มตอ่ผา่นสาย

WLAN TCP/IP Boot Method (วธีิบูท) - เลอืกวธิกีารเชือ่มตอ่ไอพ ี(IP) ทีต่รงตาม
ความตอ้งการของคณุทีส่ดุ

IP Address (IP
แอดเดรส)

- ป้อนเลขทีอ่ยูไ่อพี

Subnet Mask (ซับเน็ต
มาสก์)

- ป้อน Subnet mask

Gateway (เกตเวย์) - ป้อนทีอ่ยูเ่กตเวย์
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ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 คาํอธบิาย

WLAN TCP/IP WINS
Configuration (การ
ตั้งค่า WINS)

- เลอืกโหมดการกําหนดคา่ WINS

WINS Server
(เซิร์ฟเวอร์ WINS)

Primary
(หลกั)

ระบเุลขทีอ่ยูไ่อพขีองเซฟิเวอร ์WINS
หลกั

Secondary
(รอง)

ระบเุลขทีอ่ยูไ่อพขีองเซฟิเวอร ์WINS
รอง

DNS Server (เซิร์ฟเวอร์
DNS)

Primary
(หลกั)

ระบเุลขทีอ่ยูไ่อพขีองเซริฟ์เวอร ์DNS
หลกั

Secondary
(รอง)

ระบเุลขทีอ่ยูไ่อพขีองเซริฟ์เวอร ์DNS
รอง

IP Boot Tries
(จาํนวนคร้ังทีพ่ยายามเร่ิมต้น
IP)

- ระบจํุานวนครัง้ทีเ่ครือ่งพยายามขอรับ
เลขทีอ่ยูไ่อพ ีเมือ่ตัง้คา่ Boot
Method (วธีิบูท) ไปทีก่ารตัง้คา่ใดๆ
ยกเวน้Static (คงท่ี)

APIPA - จัดสรรเลขทีอ่ยูไ่อพจีากชว่งทีอ่ยูล่งิกโ์ล
คอลโดยอตัโนมตั ิ1

IPv6 - เปิดการใชง้านหรอืปิดการใชง้านโพรโท
คอล IPv6

Setup Wizard
(ตวัช่วยการตั้งค่า)

- - กําหนดคา่เครอืขา่ยแบบไรส้ายโดยใชต้วั
ชว่ยตัง้คา่

WLAN Assistant
(ผู้ช่วย WLAN)

- - กําหนดการตัง้คา่เครอืขา่ยแบบไรส้าย
ของคณุโดยใชแ้ผน่ซดีรีอมของ Brother

WPS - - กําหนดการตัง้คา่เครอืขา่ยแบบไรส้าย
ของคณุโดยใชปุ้่ มกดเพยีงปุ่ มเดยีว

WPS w/ PIN
Code (WPS w/รหัส
PIN)

- - กําหนดคา่เครอืขา่ยแบบไรส้ายโดยใช ้
WPS ทีม่ ีPIN code

WLAN Status
(สถานะ WLAN)

Status (สถานะ) - แสดงสถานะการเชือ่มตอ่ Ethernet
แบบไรส้าย

Signal (สัญญาณ) - แสดงสภาพสญัญาณ

SSID - แสดง SSID

Comm. Mode (โหมดการ
ส่ือสาร)

- แสดงโหมดการสือ่สารปัจจบุนั

MAC Address
(MAC แอดเดรส)

- - แสดง MAC แอดเดรสของเครือ่งของคณุ

Set to Default
(ตั้งค่าเป็นค่าเร่ิมต้น)

- - คนืคา่การตัง้คา่เครอืขา่ยแบบไรส้าย
ทัง้หมดของเครือ่งของคณุกลบัคา่เริม่ตน้
จากโรงงาน

WLAN Enable
(เปิดใช้งาน WLAN)

- - เปิดหรอืปิดสว่นตอ่ประสานเครอืขา่ย
แบบไรส้าย

Wi-Fi Direct Push Button (ปุ่ม
กด)

- - กําหนดการตัง้คา่เครอืขา่ย Wi-Fi Direct
ของคณุอยา่งรวดเร็วโดยใชปุ้่ มกดเพยีง
ปุ่ มเดยีว

PIN Code (รหัส
PIN)

- - กําหนดการตัง้คา่เครอืขา่ย Wi-Fi Direct
ของคณุอยา่งรวดเร็ว โดยใช ้WPS ทีม่ี
รหสั PIN code

Manual (ดาํเนินการ
เอง)

- - กําหนดการตัง้คา่เครอืขา่ย Wi-Fi Direct
ของคณุดว้ยตนเอง

Group Owner
(เจ้าของกลุ่ม)

- - ตัง้คา่เครือ่งพมิพข์องคณุเป็นเจา้ของ
กลุม่
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ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 คาํอธบิาย

Wi-Fi Direct Device Info.
(ข้อมูลอปุกรณ์)

Device Name (ช่ือ
อุปกรณ์)

- ดชูือ่อปุกรณข์องเครือ่งของคณุ

SSID - แสดง SSID ของเจา้ของกลุม่

IP Address (IP
แอดเดรส)

- แสดงเลขทีอ่ยูไ่อพขีองเครือ่งของคณุ

Status Info.
(ข้อมูลสถานะ)

Status (สถานะ) - แสดงสถานะเครอืขา่ย WiFi Direct

Signal (สัญญาณ) - แสดงความแรงของสญัญาณเครอืขา่ย
WiFi Direct ปัจจบุนั

I/F Enable (เปิด
ใช้งาน I/F)

- - เปิดการใชง้านหรอืปิดการใชง้านการ
เชือ่มตอ่ WiFi Direct

NFC - - - เปิดหรอืปิดฟังกช์ัน่ NFC

Web Connect
Settings (การตั้ง
ค่าการเช่ือมต่อเวบ็)

Proxy Settings
(การตั้งค่าพร็อกซ่ี)

Proxy Connection
(การเช่ือมต่อพร็อกซ่ี)

- เปลีย่นการตัง้คา่การเชือ่มตอ่ผา่นเว็บ

Address (ทีอ่ยู่) -

Port (พอร์ต) -

User Name (ช่ือผู้ใช้) -

Password (รหัสผ่าน) -

Security (ความ
ปลอดภยั)

IPsec - - IPsec เป็นคณุสมบตักิารรักษาความ
ปลอดภยัเพิม่เตมิของโพรโทคอล IP ที่
ใหบ้รกิารวธิกีารพสิจูนต์วัจรงิและการเขา้
รหสั เราแนะนําใหต้ดิตอ่ผูด้แูลระบบเครอื
ขา่ยของคณุกอ่นเปลีย่นการตัง้คา่นี้

Network reset
(รีเซ็ตเครือข่าย)

- - - เรยีกคนืการตัง้คา่เครอืขา่ยทัง้หมดของ
เครือ่งของคณุกลบัเป็นคา่เริม่ตน้จาก
โรงงาน

1 ในการเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย ถา้ ‘วธิกีารบูต๊เครือ่ง’ ของเครือ่งเป็น ‘อตัโนมตั’ิ เครือ่งจะพยายามตัง้คา่เลขทีอ่ยูไ่อพแีละ Subnet mask จากเซริฟ์เวอรก์ารบูต๊
เชน่ DHCP ในกรณีทีไ่มพ่บเซริฟ์เวอรบ์ทู จะมกีารจัดสรรเลขทีอ่ยูไ่อพ ีAPIPA ให ้ตวัอยา่งเชน่ 169 254. [001-254]. [000-255]. ถา้ ‘วธิกีารบูต๊เครือ่ง’
ของเครือ่งถกูตัง้คา่เป็น ‘คงที’่ คณุจะตอ้งใสค่า่เลขทีอ่ยูไ่อพดีว้ยตนเองจากแผงควบคมุของเครือ่ง

[Settings (การตั้งค่า)] > [Reset Menu (รีเซ็ตเมนู)]

ระดบั 2 ระดบั 3 คาํอธบิาย

Network (เครือข่าย) - เรยีกคนืการตัง้คา่เครอืขา่ยทัง้หมดของเครือ่งของคณุกลบัเป็นคา่เริม่ตน้จากโรงงาน

Factory Reset (รีเซ็ตค่าที่
ตั้งจากโรงงาน)

- ตัง้คา่ใหมสํ่าหรับเครือ่งพมิพ ์และกูค้นืการตัง้คา่เครือ่งพมิพ ์(รวมถงึการตัง้คา่คําสัง่) ไปที่
คา่จากโรงงาน

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ตารางการตัง้คา่และคณุสมบตัิ
• การทํางานตอ่ดว้ยถาดรองรับเอกสารออก 
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากแผงควบคมุ > ตารางการตัง้คา่และคณุสมบตั ิ> ตาราง
คณุลกัษณะ (รุน่จอสมัผัส 1.8 นิว้)

ตารางคณุลกัษณะ (รุน่จอสมัผสั 1.8 นิว้)

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง: HL-L6400DW

(ผงหมกึ (โทนเนอร)์)

ระดบั 2 ระดบั 3 คาํอธบิาย

 (ผงหมกึ (โทนเนอร)์) Toner Life (อายุโทนเนอร์) ดอูายกุารใชง้านของผงหมกึ (โทนเนอร)์ ทีเ่หลอืโดยประมาณ

Test Print (การทดลองพมิพ์) พมิพห์นา้กระดาษสําหรับการทดสอบ

 (การต ัง้คา่ Wi-Fi)

ระดบั 2 ระดบั 3 คาํอธบิาย

 (การต ัง้คา่ Wi-Fi) Setup Wizard (ตวัช่วยการตั้ง
ค่า)

กําหนดคา่เครอืขา่ยแบบไรส้ายโดยใชต้วัชว่ยตัง้คา่

WLAN Assistant (ผู้ช่วย
WLAN)

กําหนดการตัง้คา่เครอืขา่ยแบบไรส้ายของคณุโดยใชแ้ผน่ซดีรีอมของ
Brother

WPS กําหนดการตัง้คา่เครอืขา่ยแบบไรส้ายของคณุโดยใชปุ้่ มกดเพยีงปุ่ ม
เดยีว

[Web (เวบ็)]

ระดบั 2 ระดบั 3 คาํอธบิาย

Web
(เวบ็)

OneDrive® เชือ่มตอ่เครือ่ง Brother เขา้กบับรกิารอนิเทอรเ์น็ต
บรกิารผา่นเว็บอาจถกูเพิม่ และชือ่บรกิารอาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยผูใ้หบ้รกิารไดภ้ายหลงัจากทีเ่อกสาร
ฉบบันีไ้ดรั้บการเผยแพร่
ไปยงัหนา้ Manuals ของชือ่รุน่ของคณุใน Brother Solutions Center ไดท้ี ่support.brother.com เพือ่
ดาวนโ์หลด คูม่อืการเชือ่มตอ่กบัเว็บไซต์

Box

Google
Drive™

Dropbox

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ตารางการตัง้คา่และคณุสมบตัิ 
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากคอมพวิเตอรข์องคณุ

เปลีย่นการต ัง้คา่เครือ่งจากคอมพวิเตอรข์องคณุ

• เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งโดยใชก้ารจัดการผา่นเว็บ

• ฉันจะคน้หาการตัง้คา่เครอืขา่ยของเครือ่ง Brother ไดจ้ากทีไ่หน?
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากคอมพวิเตอรข์องคณุ > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งโดยใชก้าร
จัดการผา่นเว็บ

เปลีย่นการต ัง้คา่เครือ่งโดยใชก้ารจดัการผา่นเว็บ
การจัดการผา่นเว็บ เป็นโปรแกรมอรรถประโยชนท์ีใ่ชเ้ว็บเบราวเ์ซอรม์าตรฐานเพือ่จัดการเครือ่งของคณุโดยใชโ้พรโทคอล
Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) หรอื Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer (HTTPS)

• อะไรคอืการจัดการผา่นเว็บ?

• เขา้ถงึการจัดการผา่นเว็บ

• กําหนดรหสัผา่นล็อกอนิสําหรับการจัดการผา่นเว็บ
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากคอมพวิเตอรข์องคณุ > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งโดยใชก้าร
จัดการผา่นเว็บ > อะไรคอืการจัดการผา่นเว็บ?

อะไรคอืการจดัการผา่นเว็บ?

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง: HL-L5100DN/HL-L5200DW/HL-L6200DW/HL-L6400DW

การจัดการผา่นเว็บ เป็นโปรแกรมอรรถประโยชนท์ีใ่ชเ้ว็บเบราวเ์ซอรม์าตรฐานเพือ่จัดการเครือ่งของคณุโดยใชโ้พรโทคอล
Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) หรอื Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer (HTTPS) พมิพ์
เลขทีอ่ยูไ่อพขีองเครือ่งของคณุในเว็บเบราวเ์ซอรเ์พือ่เขา้ถงึและเปลีย่นการตัง้คา่เซริฟ์เวอรก์ารพมิพข์องคณุ

• เราแนะนําใหใ้ช ้Microsoft® Internet Explorer® 8.0/10.0/11.0 สําหรับ Windows® และ Safari 8.0 สําหรับแม็
คอนิทอช ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เปิดใชง้าน JavaScript และ Cookies เสมอในเบราวเ์ซอรใ์ดๆ ทีค่ณุใช ้ถา้คณุใชเ้บ
ราวเ์ซอรอ์ืน่ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สามารถเขา้กนัไดก้บั HTTP 1.0 และ HTTP 1.1

• เครอืขา่ยของคณุจะตอ้งใชโ้พรโทคอล TCP/IP และคณุจะตอ้งมกีารตัง้โปรแกรมเลขทีอ่ยูไ่อพทีีถ่กูตอ้งในเซริฟ์เวอร์
การพมิพแ์ละคอมพวิเตอรข์องคณุ

• หนา้จอจรงิอาจแตกตา่งจากทีแ่สดงขา้งตน้
• คําอธบิายตอ่ไปนีเ้ป็นตวัอยา่ง ฟังกช์นัทีม่อียูอ่าจแตกตา่งกนัออกไปตามรุน่

General (ท ัว่ไป)
ใชแ้ท็บนีเ้พือ่ยนืยนัสถานะเครือ่งของบราเดอรข์องคณุ และเพือ่เปลีย่นการตัง้คา่พืน้ฐาน เชน่ การตัง้คา่ตวัตัง้เวลา

Print (พมิพ)์
ใชแ้ท็บนีเ้พือ่ยนืยนัและเปลีย่นการตัง้คา่การพมิพ์

Administrator (ผูด้แูลระบบ)
ใชแ้ท็บนีเ้พือ่การตัง้คา่รหสัผา่นการจัดการผา่นเว็บ รเีซต็การตัง้คา่ตา่งๆ และกําหนดการตัง้คา่ฟังกช์นัทีใ่ชโ้ดยผูด้แูลระบบ
เป็นหลกั และคณุยงัสามารถใช ้Secure Function Lock เพือ่จํากดัฟังกช์นัสําหรับผูใ้ชไ้ดอ้กีดว้ย

Network (เครอืขา่ย)
ใชแ้ท็บนีเ้พือ่เปลีย่นการตัง้คา่เครอืขา่ย เปิดการใชง้านหรอืปิดการใชง้านโพรโทคอลเครอืขา่ย และกําหนดคา่การรักษา
ความปลอดภยัและการรับรอง
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  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งโดยใชก้ารจัดการผา่นเว็บ 
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากคอมพวิเตอรข์องคณุ > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งโดยใชก้าร
จัดการผา่นเว็บ > เขา้ถงึการจัดการผา่นเว็บ

เขา้ถงึการจดัการผา่นเว็บ

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง: HL-L5100DN/HL-L5200DW/HL-L6200DW/HL-L6400DW

• เราแนะนําใหใ้ชโ้พรโทคอลรักษาความปลอดภยั HTTPS เมือ่กําหนดคา่โดยใชร้ะบบการจัดการผา่นเว็บ
• เมือ่คณุใช ้HTTPS เพือ่การกําหนดคา่การจัดการผา่นเว็บ เบราวเ์ซอรข์องคณุจะแสดงกลอ่งสนทนาคําเตอืน

1. เปิดเว็บเบราวเ์ซอรข์องคณุ
2. พมิพ ์"http://เลขทีอ่ยูไ่อพขีองเครือ่ง" ในแถบทีอ่ยูข่องเว็บเบราวเ์ซอรข์องคณุ (โดยที ่"เลขทีอ่ยูไ่อพขีองเครือ่ง" คอืเลข

ทีอ่ยูไ่อพขีองเครือ่ง)
ตวัอยา่ง:
http://192.168.1.2

• ถา้คณุใช ้Domain Name System หรอืเปิดการใชง้านชือ่ NetBIOS (เน็ตไบออส) คณุสามารถพมิพช์ือ่อกีชือ่หนึง่ได ้
เชน่พมิพว์า่ "SharedPrinter" แทนเลขทีอ่ยูไ่อพี
- ตวัอยา่ง:

http://SharedPrinter
ถา้คณุเปิดการใชง้านชือ่ NetBIOS (เน็ตไบออส) คณุสามารถใชช้ือ่ Node ไดด้ว้ย
- ตวัอยา่ง:

http://brnxxxxxxxxxxxx
ชือ่ NetBIOS (เน็ตไบออส) สามารถพบไดใ้นรายงานการกําหนดคา่เครอืขา่ย

• สําหรับ Macintosh เขา้ถงึการจัดการผา่นเว็บไดโ้ดยการคลกิทีไ่อคอนของเครือ่งบนหนา้จอ Status Monitor

3. คา่เริม่ตน้ไมม่กีารกําหนดรหสัผา่น พมิพร์หสัผา่นหากคณุไดต้ัง้ไว ้จากนัน้คลกิ 

ในตอนนีค้ณุสามารถเปลีย่นการตัง้คา่เซริฟ์เวอรก์ารพมิพไ์ด ้

ถา้คณุเปลีย่นการตัง้คา่โพรโทคอล คณุจะตอ้งปิดและเปิดเครือ่งใหมห่ลงัจากคลกิ Submit (สง่) เพือ่นําการกําหนดคา่ไปใช ้

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งโดยใชก้ารจัดการผา่นเว็บ 
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากคอมพวิเตอรข์องคณุ > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งโดยใชก้าร
จัดการผา่นเว็บ > กําหนดรหสัผา่นล็อกอนิสําหรับการจัดการผา่นเว็บ

กาํหนดรหสัผา่นล็อกอนิสาํหรบัการจดัการผา่นเว็บ

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง: HL-L5100DN/HL-L5200DW/HL-L6200DW/HL-L6400DW

เราแนะนําใหต้ัง้รหสัผา่นล็อกอนิเพือ่ป้องกนัการเขา้ถงึการจัดการผา่นเว็บโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต
1. เปิดเว็บเบราวเ์ซอรข์องคณุ
2. พมิพ ์"http://เลขทีอ่ยูไ่อพขีองเครือ่ง" ในแถบทีอ่ยูข่องเว็บเบราวเ์ซอรข์องคณุ (โดยที ่"เลขทีอ่ยูไ่อพขีองเครือ่ง" คอืเลข

ทีอ่ยูไ่อพขีองเครือ่ง)
ตวัอยา่ง:
http://192.168.1.2

• ถา้คณุใช ้Domain Name System หรอืเปิดการใชง้านชือ่ NetBIOS (เน็ตไบออส) คณุสามารถพมิพช์ือ่อกีชือ่หนึง่ได ้
เชน่พมิพว์า่ "SharedPrinter" แทนเลขทีอ่ยูไ่อพี
- ตวัอยา่ง:

http://SharedPrinter
ถา้คณุเปิดการใชง้านชือ่ NetBIOS (เน็ตไบออส) คณุสามารถใชช้ือ่ Node ไดด้ว้ย
- ตวัอยา่ง:

http://brnxxxxxxxxxxxx
ชือ่ NetBIOS (เน็ตไบออส) สามารถพบไดใ้นรายงานการกําหนดคา่เครอืขา่ย

• สําหรับ Macintosh เขา้ถงึการจัดการผา่นเว็บไดโ้ดยการคลกิทีไ่อคอนของเครือ่งบนหนา้จอ Status Monitor

3. คา่เริม่ตน้ไมม่กีารกําหนดรหสัผา่น พมิพร์หสัผา่นหากคณุไดต้ัง้ไว ้จากนัน้คลกิ 

4. คลกิ Administrator (ผูด้แูลระบบ)
5. พมิพร์หสัผา่นทีค่ณุตอ้งการใชใ้นชอ่ง Enter New Password (ป้อนรหสัผา่นใหม)่ (สงูสดุ 32 ตวัอกัษร)
6. พมิพร์หสัผา่นใหมใ่นชอ่ง Confirm New Password (ยนืยนัรหสัผา่นใหม)่
7. คลกิ Submit (สง่)

ในครัง้ตอ่ไปทกุครัง้ทีค่ณุเขา้ถงึการจัดการผา่นเว็บ ใหพ้มิพร์หสัผา่นในชอ่ง Login (เขา้สูร่ะบบ) จากนัน้คลกิ

หลงัจากกําหนดคา่แลว้ ใหอ้อกจากระบบโดยคลกิ 

ถา้คณุไมไ่ดต้ัง้รหสัผา่นเขา้สูร่ะบบ คณุสามารถตัง้รหสัผา่นไดโ้ดยคลกิปุ่ ม Please configure the password
(กรณุากาํหนดรหสัผา่น) บนหนา้เว็บของเครือ่ง

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งโดยใชก้ารจัดการผา่นเว็บ 
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 หนา้หลกั > ภาคผนวก

ภาคผนวก

• ขอ้กําหนด

• วธิกีารป้อนขอ้ความในเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ

• วสัดกุารพมิพ์

• อปุกรณเ์สรมิ
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 หนา้หลกั > ภาคผนวก > ขอ้กําหนด

ขอ้กาํหนด

ขอ้กาํหนดท ัว่ไป

ประเภทเครือ่งพมิพ์ เลเซอร์

วธิกีารพมิพ์ เครือ่งพมิพเ์ลเซอรอ์เิล็กโทรโฟโตกราฟิก

ความจขุองหนว่ยความจาํ มาตรฐาน • (HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5200DW)
512 MB

• (HL-L6200DW/HL-L6400DW)
1 GB

หนา้จอแสดงผลแบบ LCD (จอแสดงผลแบบผลกึเหลว) • (HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5200DW/
HL-L6200DW)
16 ตวัอกัษร x 1 บรรทดั

• (HL-L6400DW)
จอ TFT 1.8 นิว้ส ีหนา้จอแสดงผลแบบ LCD แบบจอ
สมัผัส 1 

แหลง่พลงังาน 220- 240 V AC 50/60Hz

การใชพ้ลงังาน
(เฉลีย่)

สงูสดุ
2

• 1,344 W โดยประมาณ

การพมิพ ์2 • (HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5200DW)

640 W โดยประมาณที ่25 °C
• (HL-L6200DW)

770 W โดยประมาณที ่25 °C
• (HL-L6400DW)

770 W โดยประมาณที ่25 °C

การพมิพ์
(โหมดเงยีบ) 2

• 390 W โดยประมาณที ่25 °C

พรอ้ม 2 32 W โดยประมาณที ่25 °C

โหมดพกั 2 • (HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5200DW/
HL-L6200DW)
6.5 W โดยประมาณ

• (HL-L6400DW)
7.3 W โดยประมาณ

โหมดพกัลกึ 2 • (HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5200DW/
HL-L6200DW)
1.2 W โดยประมาณ

• (HL-L6400DW)
1.6 W โดยประมาณ

ปิดเครือ่ง 3 4 0.04 W โดยประมาณ

ขนาด หน่วย: มม.
• (HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5200DW)

* 373

1 วดัตามแนวทแยง
2 ตรวจวดัขณะทีเ่ครือ่งเชือ่มตอ่อยูก่บัอนิเตอรเ์ฟส USB
3 วดัตามขอ้กําหนด IEC 62301 Edition 2.0
4 อตัราการใชพ้ลงังานจะเปลีย่นแปลงไปเล็กนอ้ย ทัง้นีข้ ึน้กบัสภาพแวดลอ้มการใชง้าน
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** 255
*** 388

• (HL-L6200DW)
* 373
** 287
*** 388

หน่วย: มม.
• (HL-L6400DW)

* 400
** 288
*** 396

นํา้หนกั (รวมวสัดกุารพมิพ)์ • (HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5200DW)
11.1 กก.

• (HL-L6200DW)
12.4 กก.

• (HL-L6400DW)
13.4 กก.

ระดบัเสยีงรบกวน ความดนัเสยีง การพมิพ์ • (HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5200DW)
LpAm = 52.0 dB (A)

• (HL-L6200DW/HL-L6400DW)
LpAm = 54.0 dB (A)

การพมิพ์
(โหมดเงยีบ)

LpAm = 50.0 dB (A)

พรอ้ม • (HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5200DW)
LpAm = 34.0 dB (A)

• (HL-L6200DW/HL-L6400DW)
LpAm = 35.0 dB (A)

กาํลงัเสยีง การพมิพ์ • (HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5200DW)
LWAd = 6.90 B (A)

• (HL-L6200DW/HL-L6400DW)
LWAd = 6.92 B (A)

การพมิพ์
(โหมดเงยีบ)

LWAd = 6.47 B (A)

พรอ้ม • (HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5200DW)
LWAd = 4.7 B (A)

• (HL-L6200DW/HL-L6400DW)
LWAd = 4.8 B (A)

อณุหภมู ิ ปฏบิตักิาร 10 ถงึ 32 °C

การจดัเก็บ 0 ถงึ 40 °C

ความชืน้ ปฏบิตักิาร 20 ถงึ 80% (ไมม่กีารควบแน่น)

การจดัเก็บ 35 ถงึ 85% (ไมม่กีารควบแน่น)
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ขอ้กาํหนดสือ่ส ิง่พมิพ์

การใส่
กระดาษ

ถาดใสก่ระดาษ
(มาตรฐาน)

ชนดิของ
กระดาษ

กระดาษธรรมดา, กระดาษหวัจดหมาย, กระดาษส,ี กระดาษ
บาง, กระดาษรไีซเคลิ, กระดาษหนา 5

ขนาดกระดาษ

A4, Letter, A5, A5 (ขอบดา้นยาว), A6, Executive, Legal,
Folio, Mexico Legal, India Legal

นํา้หนกักระดาษ 60 ถงึ 120 แกรม

ความจกุระดาษ
สงูสดุ

• (HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5200DW)
กระดาษธรรมดา 80 แกรม สงูสดุ 250 แผน่

• (HL-L6200DW/HL-L6400DW)
กระดาษธรรมดา 80 แกรม สงูสดุ 520 แผน่

ถาดอเนกประสงค ์(MP
Tray)

ชนดิของ
กระดาษ

กระดาษธรรมดา, กระดาษหวัจดหมาย, กระดาษส,ี กระดาษ
บาง, กระดาษหนา, กระดาษหนามาก, กระดาษรไีซเคลิ,
กระดาษปอนด,์ ฉลาก, ซองจดหมาย, ซองจดหมายบาง,
ซองจดหมายหนา

ขนาดกระดาษ ความกวา้ง:
76.2 ถงึ 215.9 มม.
ความยาว:
127 ถงึ 355.6 มม.

นํา้หนกักระดาษ 60 ถงึ 200 แกรม

ความจกุระดาษ
สงูสดุ

กระดาษธรรมดา 80 แกรม สงูสดุ 50 แผน่
ซองจดหมาย: 10 ซอง ความหนาสงูสดุ 10 มม.

ถาดบรรจกุระดาษที ่2, 3, 4
(เป็นอปุกรณเ์สรมิ) 6 7

ชนดิของ
กระดาษ

กระดาษธรรมดา, กระดาษหวัจดหมาย, กระดาษส,ี กระดาษ
บาง, กระดาษรไีซเคลิ, กระดาษหนา 5

ขนาดกระดาษ

A4, Letter, A5, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal,
India Legal

นํา้หนกักระดาษ 60 ถงึ 120 แกรม

ความจกุระดาษ
สงูสดุ

(LT-5500/LT-5505)
กระดาษธรรมดา 80 แกรม สงูสดุ 250 แผน่
(LT-6500/LT-6505)
กระดาษธรรมดา 80 แกรม สงูสดุ 520 แผน่

กระดาษออก 8 ถาดรองรบัเอกสารออกแบบควํา่หนา้ • (HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5200DW/
HL-L6200DW)
สงูสดุ 150 แผน่กระดาษธรรมดา 80 แกรม (สง่แบบควํา่
หนา้ไปยงัถาดรองรับกระดาษออกแบบควํา่หนา้)

• (HL-L6400DW)
สงูสดุ 250 แผน่กระดาษธรรมดา 80 แกรม (สง่แบบควํา่
หนา้ไปยงัถาดรองรับกระดาษออกแบบควํา่หนา้)

ถาดรองรบัเอกสารออกแบบหงายหนา้ • (HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5200DW/
HL-L6200DW)

5 เปิดฝาหลงั (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา้) กอ่นทีจ่ะพมิพ ์เพือ่ใหก้ระดาษทีพ่มิพอ์อกไปยงัถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา้
6 HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5200DW :คณุสามารถตดิตัง้ถาดลา่งสงูสดุ 2 ถาด ทีบ่รรจกุระดาษ 250 แผน่ (LT-5500) หรอื 520 แผน่ (LT-6500)
7 HL-L6200DW/HL-L6400DW :คณุสามารถตดิตัง้ถาดลา่งสงูสดุ 2 ถาด ทีบ่รรจกุระดาษ 250 แผน่ (LT-5500/LT-5505) หรอื 520 แผน่ (LT-6500/LT-6505)

หรอืถาดลา่ง 3 ถาดทีบ่รรจกุระดาษ 250 แผน่ (LT-5500/LT-5505)
8 สําหรับฉลาก แนะนําใหนํ้ากระดาษทีพ่มิพแ์ลว้ออกจากถาดรองรับกระดาษออกทนัทหีลงัจากออกจากเครือ่งพมิพเ์พือ่หลกีเลีย่งการตดิกนั
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กระดาษออก 8 หนึง่แผน่ (สง่แบบหงายหนา้ไปยงัถาดรองรับกระดาษ
ออกแบบหงายหนา้)

• (HL-L6400DW)
สงูสดุ 10 แผน่ (สง่แบบหงายหนา้ไปยงัถาดรองรับ
กระดาษออกแบบหงายหนา้)

ถาดรองรบัเอกสารออก MX-4000
(เป็นอปุกรณเ์สรมิ)

(HL-L6400DW)
100 แผน่ x 4 ถาด สําหรับกระดาษ 80 แกรม
400 แผน่ x 2 ถาด สําหรับกระดาษ 80 แกรม

2 ดา้น การพมิพ ์2 ดา้นอตัโนมตั ิ ชนดิของ
กระดาษ

กระดาษธรรมดา, กระดาษหวัจดหมาย, กระดาษส,ี กระดาษ
บาง, กระดาษรไีซเคลิ

ขนาดกระดาษ เลอืกขนาดกระดาษทีค่ณุตอ้งการใช ้โดยเลือ่นคนัโยก
กระดาษ 2 ดา้น
• A4
• Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio

นํา้หนกักระดาษ 60 ถงึ 105 แกรม

ขอ้กาํหนดของเครือ่งพมิพ์

การพมิพ ์2 ดา้นอตัโนมตั ิ ใช่

การจาํลองระบบ PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF เวอรช์นั 1.7, XPS
เวอรช์นั 1.0

ความละเอยีด สงูสดุ 1200 x 1200 dpi

ความเร็วในการพมิพ ์9 10 พมิพ ์1 ดา้น • (HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5200DW)
สงูสดุ 42 หนา้/นาท ี(ขนาด Letter)
สงูสดุ 40 หนา้/นาท ี(ขนาด A4)

• (HL-L6200DW/HL-L6400DW)
สงูสดุ 52 หนา้/นาท ี(ขนาด Letter)
สงูสดุ 50 หนา้/นาท ี(ขนาด A4)

การพมิพ ์2 ดา้น • (HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5200DW)
สงูสดุ 20 หนา้ตอ่นาท ี(สงูสดุ 10 แผน่ตอ่นาท)ี (ขนาด Letter หรอื A4)

• (HL-L6200DW/HL-L6400DW)
สงูสดุ 24 หนา้ตอ่นาท ี(สงูสดุ 12 แผน่ตอ่นาท)ี (ขนาด Letter หรอื A4)

เวลาพมิพค์ร ัง้แรก 11 • (HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5200DW)
นอ้ยกวา่ 7.2 วนิาท ีที ่23 °C / 230 V

• (HL-L6200DW/HL-L6400DW)
นอ้ยกวา่ 7.5 วนิาท ีที ่23 °C / 230 V

ขอ้กาํหนดอนิเตอรเ์ฟส

พอรต์ขนาน 12 HL-L5000D สอดคลอ้งกบัขอ้กําหนด IEEE1284

USB 13 14 ทัง้หมด Hi-Speed USB 2.0
ใชส้ายอนิเตอรเ์ฟส USB 2.0 ทีม่คีวามยาวไมเ่กนิ 6 ฟตุ (2 ม.)

9 ความเร็วการพมิพอ์าจเปลีย่นแปลงโดยขึน้กบัประเภทของเอกสารทีค่ณุพมิพ์
10 ความเร็วการพมิพอ์าจชา้ลงเมือ่เครือ่งเชือ่มตอ่ดว้ย LAN ไรส้าย
11 จากโหมดการเตรยีมพรอ้มและถาดมาตรฐาน
12 ถา้ไมม่สีายพอรต์ขนานใหม้ากบัเครือ่งในประเทศหรอืภมูภิาคของคณุ โปรดตดิตอ่ บรกิารลกูคา้สมัพันธข์องบราเดอร ์หรอืตวัแทนจําหน่ายผลติภณัฑบ์ราเดอร์

ในทอ้งทีข่องคณุเพือ่ซือ้สายพอรต์ขนาน (PC-5000) เป็นอปุกรณเ์สรมิ
13 เครือ่งพมิพข์องคณุมอีนิเตอรเ์ฟส USB 2.0 ความเร็วสงู เครือ่งพมิพส์ามารถเชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอรท์ีม่อีนิเตอรเ์ฟส USB 1.1
14 ไมส่นับสนุนพอรต์ USB ของผูผ้ลติอืน่
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LAN HL-L5100DN/HL-L5200DW 10BASE-T/100BASE-TX 15

HL-L6200DW/HL-L6400DW 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T 15 16

LAN แบบไรส้าย HL-L5200DW/HL-L6200DW/HL-L6400DW IEEE 802.11b/g/n (โหมดโครงสรา้งพืน้ฐาน/โหมดแอดฮอค)
IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

NFC HL-L6400DW ใช่

โพรโทคอลทีส่นบัสนนุและคณุสมบตักิารรกัษาความปลอดภยั

Ethernet
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

LAN แบบไรส้าย
IEEE 802.11b/g/n (โหมดโครงสรา้งพืน้ฐาน/โหมดแอดฮอค), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

โปรโตคอล (IPv4)
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR
responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, เซริฟ์เวอร ์FTP, เซริฟ์เวอร ์TELNET, เซริฟ์เวอร ์HTTP/
HTTPS, ไคลเอนทแ์ละเซริฟ์เวอร ์TFTP, ไคลเอนท ์SMTP, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (การพมิพ)์, ไคลเอ
นท ์CIFS, ไคลเอนท ์SNTP, LDAP (ใชไ้ดเ้ฉพาะบางรุน่เทา่นัน้)

โปรโตคอล (IPv6)
NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, เซริฟ์เวอร์
FTP, เซริฟ์เวอร ์TELNET, เซริฟ์เวอร ์HTTP/HTTPS, ไคลเอนทแ์ละเซริฟ์เวอร ์TFTP, ไคลเอนท ์SMTP, SNMPv1/v2c,
ICMPv6, Web Services (การพมิพ)์, ไคลเอนท ์CIFS, ไคลเอนท ์SNTP, LDAP (ใชไ้ดเ้ฉพาะบางรุน่เทา่นัน้)

การรกัษาความปลอดภยัเครอืขา่ย (เชือ่มตอ่ผา่นสาย)
SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-
TTLS), Kerberos, IPSec

การรกัษาความปลอดภยัเครอืขา่ย (ไรส้าย)
SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS),
Kerberos, IPSec

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

การรบัรองแบบไรส้าย
การอนุญาตสญัลกัษณ ์Wi-Fi (WPA™/WPA2™ - Enterprise, Personal), การอนุญาตสญัลกัษณร์ะบ ุWi-Fi Protected
Setup (WPS), Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct

ขอ้กาํหนดคอมพวิเตอร ์

ระบบปฏบิตักิารทีร่องรับและฟังกช์นัของซอฟตแ์วร์

แพล็ตฟอรม์คอมพวิเตอรแ์ละ
เวอรช์นัระบบปฏบิตักิาร

อนิเตอรเ์ฟสเครือ่ง PC หนว่ย
ประมวลผล

พืน้ที่
ฮารด์ดสิกท์ ี่
จะตดิต ัง้พอรต์ขนาน

1

(IEEE1284
)

USB 2 10Base-T/
100Base-
TX/
1000Base-
T 3 4

(Ethernet)

ไรส้าย 5

802.11b/g
/n

ระบบปฏบิตั ิ
การ
Windows®

Windows® XP
Home

การพมิพ์ หน่วยประมวล
ผล 32 บติ
(x86)(SP3)

80 MB

15 ใชส้ายเกลยีวคูต่รง Category 5 (ขึน้ไป)
16 เมือ่คณุเชือ่มตอ่เครือ่งเขา้กบัเครอืขา่ยกกิะบติอเีทอรเ์น็ต ใหใ้ชอ้ปุกรณเ์ครอืขา่ยทีต่รงกบัขอ้กําหนด 1000BASE-T
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Windows® XP
Professional

หรอื 64 บติ
(x64)(SP2)

Windows
Vista®

Windows® 7

Windows® 8

Windows® 8.1

Windows
Server® 2003
R2

การพมิพ์ หน่วยประมวล
ผล 32 บติ
(x86)(SP2)
หรอื 64 บติ
(x64)(SP2)

Windows
Server® 2008

หน่วยประมวล
ผล 32 บติ
(x86) หรอื 64
บติ (x64)

Windows
Server® 2008
R2

หน่วยประมวล
ผล 64 บติ
(x64)

Windows
Server® 2012

Windows
Server® 2012
R2

ระบบปฏบิตั ิ
การแม็คอนิท
อช

OS X v10.8.5 ไมม่ ี การพมิพ์ Intel®
Processor

80 MB

OS X v10.9.x

OS X v10.10.x

1 HL-L5000D
2 ไมส่นับสนุนพอรต์ USB ของผูผ้ลติอืน่
3 HL-L5100DN/HL-L5200DW สนับสนุน 10Base-T/100Base-TX
4 HL-L6200DW/HL-L6400DW สนับสนุน 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
5 HL-L5200DW/HL-L6200DW/HL-L6400DW

สําหรับการอพัเดตไดรเวอรล์า่สดุ ใหไ้ปทีห่นา้ Downloads ของรุน่ผลติภณัฑข์องคณุใน Brother Solutions Center ที่
support.brother.com
เครือ่งหมายการคา้ ชือ่การคา้และผลติภณัฑเ์ป็นทรัพยส์นิของบรษัิทนัน้ๆ

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ภาคผนวก 
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 หนา้หลกั > ภาคผนวก > วธิกีารป้อนขอ้ความในเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ

วธิกีารป้อนขอ้ความในเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ

>> HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5200DW/HL-L6200DW
>> HL-L6400DW

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

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

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

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

HL-L6400DW

เมือ่จําเป็นตอ้งป้อนขอ้ความ จะมแีป้นพมิพป์รากฏขึน้บนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD ของเครือ่ง
• ตวัอกัษรอาจแตกตา่งกนัไป ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัประเทศของคณุ
• รปูแบบการจัดวางของแป้นพมิพอ์าจแตกตา่งกนัไป ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการดําเนนิการทีค่ณุทํา

• กด  เพือ่วนผา่นตวัอกัษร ตวัเลข และอกัขระพเิศษ

• เพือ่ยา้ยเคอรเ์ซอรไ์ปทางซา้ยหรอืทางขวา กด d หรอื c
แทรกเวน้วรรค

• เพือ่เวน้วรรค กด  สองครัง้เพือ่เลอืกอกัษรแบบพเิศษ จากนัน้กดปุ่ มเวน้วรรค

การแกไ้ข

• ถา้คณุป้อนตวัอกัษรผดิและตอ้งการเปลีย่น กด d หรอื c เพือ่ยา้ยเคอรเ์ซอรไ์ปยงัตวัอกัษรทีผ่ดิ และกด  พมิพต์วั
อกัษรทีถ่กูตอ้ง

• เพือ่แทรกตวัอกัษร กด d หรอื c เพือ่ยา้ยเคอรเ์ซอรไ์ปยงัตําแหน่งทีถ่กูตอ้ง จากนัน้ใสต่วัอกัษรนัน้

• กด  สําหรับแตล่ะตวัอกัษรทีค่ณุตอ้งการลบ หรอืกดคา้งที ่  เพือ่ลบตวัอกัษรทัง้หมด

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ภาคผนวก 
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 หนา้หลกั > ภาคผนวก > วสัดกุารพมิพ์

วสัดกุารพมิพ์
เมือ่ถงึเวลาเปลีย่นวสัดกุารพมิพเ์ชน่ผงหมกึ (โทนเนอร)์ หรอืแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) จะมขีอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดปรากฏ
บนแผงควบคมุของเครือ่งหรอืใน Status Monitor สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัวสัดกุารพมิพสํ์าหรับเครือ่งของคณุ เยีย่มชม
http://www.brother.com/original/index.html หรอืตดิตอ่ตวัแทนจําหน่ายผลติภณัฑบ์ราเดอรใ์นทอ้งทีข่องคณุ

• ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ และชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) เป็นชิน้สว่นสองชิน้ทีแ่ยกกนั
• หมายเลขตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ จะแตกตา่งกนัออกไปโดยขึน้กบัประเทศและภมูภิาคของคณุ

วสัดกุารพมิพ์ ชือ่รุน่วสัดกุารพมิพ์
อายกุารใชง้านโดยประมาณ

(จํานวนหนา้ทีส่ามารถพมิพไ์ด)้
รุน่ทีส่ามารถใชไ้ด้

ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์
มาตรฐาน:

TN-3428

ประมาณ 3,000 หนา้ 1 (หนา้
A4 หรอื Letter)

HL-L5000D/HL-L5100DN/
HL-L5200DW/HL-L6200DW/
HL-L6400DW

ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์
ความจสุงู:

TN-3448

ประมาณ 8,000 หนา้ 1 (หนา้
A4 หรอื Letter)

HL-L5000D/HL-L5100DN/
HL-L5200DW/HL-L6200DW/
HL-L6400DW

ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์
ความจสุงูพเิศษ:

TN-3478

ประมาณ 12,000 หนา้ 1 (หนา้
A4 หรอื Letter)

HL-L5000D/HL-L5100DN/
HL-L5200DW/HL-L6200DW/
HL-L6400DW

ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์
ความจสุงูมากพเิศษ (ขนาด
อลัตรา้):

TN-3498

ประมาณ 20,000 หนา้ 1 (หนา้
A4 หรอื Letter)

HL-L6400DW

ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ใน
กลอ่งผลติภณัฑ:์ใหม้ากบั
เครือ่งของคณุ

ประมาณ 8,000 หนา้ 1 (หนา้
A4 หรอื Letter)

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

ประมาณ 20,000 หนา้ 1 (หนา้
A4 หรอื Letter)

HL-L6400DW

ชุดแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรมั)

DR-3455
ประมาณ 30,000 หนา้ /

50,000 หนา้ 2
HL-L5000D/HL-L5100DN/

HL-L5200DW/HL-L6200DW/
HL-L6400DW

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ภาคผนวก
• เปลีย่นวสัดกุารพมิพ์ 

1 ปรมิาณการพมิพข์องตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ โดยประมาณ มปีระกาศไวต้ามขอ้กําหนด ISO/IEC 19752
2 ประมาณ 30,000 หนา้สําหรับงานพมิพแ์บบ 1 หนา้ตอ่งาน 50,000 หนา้สําหรับงานพมิพแ์บบ 3 หนา้ตอ่งาน [หนา้ A4/letter แบบไมซ่บัซอ้น] จํานวนหนา้อาจ

ขึน้กบัปัจจัยหลายอยา่ง รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเฉพาะประเภทสือ่วสัดกุารพมิพแ์ละขนาดสือ่วสัดกุารพมิพ์
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 หนา้หลกั > ภาคผนวก > อปุกรณเ์สรมิ

อปุกรณเ์สรมิ
ความพรอ้มจําหน่ายของอปุกรณเ์สรมิอาจแตกตา่งกนัออกไปโดยขึน้กบัประเทศหรอืภมูภิาค สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัอปุกรณเ์สรมิ
สําหรับเครือ่งของคณุ เยีย่มชมhttp://www.brother.com/original/index.html หรอืตดิตอ่ตวัแทนจําหน่ายผลติภณัฑบ์ราเดอร์
หรอืบรกิารลกูคา้สมัพันธข์องบราเดอร์

ชือ่รุน่ รายการ รุน่ทีส่ามารถใชไ้ด้
LT-5500 (สเีทา) ถาดลา่ง (250 แผน่) HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5200DW/HL-L6200DW

LT-5505 (สขีาว) HL-L6400DW

LT-6500 (สเีทา) ถาดลา่ง (520 แผน่) HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5200DW/HL-L6200DW

LT-6505 (สขีาว) HL-L6400DW

MX-4000 ถาดรองรับเอกสารออก HL-L6400DW

PC-5000 สายเชือ่มตอ่แบบขนาน HL-L5000D

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ภาคผนวก
• ชดุถาดรองรับเอกสารออก 

205

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


 หนา้หลกั > ภาคผนวก > อปุกรณเ์สรมิ > ชดุถาดรองรับเอกสารออก

ชุดถาดรองรบัเอกสารออก

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง: HL-L6400DW

ชดุถาดรองรับเอกสารออกเสรมิ (MX) ชว่ยใหค้ณุสามารถควบคมุการสง่เอกสารทีพ่มิพอ์อกจากเครือ่งของบราเดอรข์องคณุได ้
มากขึน้ คณุสามารถกําหนดถาดรองรับเอกสารออกทัง้สีถ่าดในชดุสําหรับผูใ้ชเ้ฉพาะราย จัดระเบยีบงานพมิพเ์ฉพาะงานไดอ้ยา่ง
มปีระสทิธภิาพมากขึน้ และขยายความจขุองการรองรับงานพมิพข์องเครือ่ง
ใชช้ดุถาดรองรับเอกสารออกเป็น:
• ถาดรองรับเอกสารออก: กําหนดถาดใดๆ ใหก้บัผูใ้ชเ้ฉพาะรายหรอืเฉพาะกลุม่ และสง่งานพมิพโ์ดยตรงไปยงัถาดของผูรั้บ

แตล่ะถาด
• อปุกรณเ์รยีงซอ้น: เมือ่พมิพเ์อกสารขนาดใหญ ่ใชถ้าดเพือ่เพิม่ความจถุาดขาออกของเครือ่งของคณุ เมือ่ถาดขาออกของ

เครือ่งเต็ม เครือ่งจะสง่กระดาษออกไปยงัถาดรองรับเอกสารออก
เพือ่เพิม่ความจกุารรับเอกสารออกของเครือ่งเป็น 1,050 แผน่ (รวมถาดขาออกมาตรฐาน) ใหนํ้าถาด 2 และ 4 ออก

• อปุกรณจั์ดเรยีง: เมือ่พมิพเ์อกสารหลายสําเนา ตัง้คา่ใหเ้ครือ่งพมิพส์ง่แตล่ะสําเนาออกไปยงัแตล่ะถาด
ตัง้คา่ความตอ้งการของคณุสําหรับอปุกรณเ์รยีงซอ้น (ตวัจดักอง MX) และอปุกรณจั์ดเรยีง (ตวัเรยีงชุด MX) บนไดรเวอร์
เครือ่งพมิพห์รอืหนา้จอแสดงผลแบบ LCD ของเครือ่งบราเดอรข์องคณุ

เพือ่ต ัง้คา่การเรยีงซอ้นหรอืการจดัเรยีงดว้ยถาดรองรบัเอกสารออกในไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพข์อง
คณุ (สาํหรบั Windows®)
ในไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพข์องคณุ คลกิทีแ่ท็บ ข ัน้สงู คลกิเมนูแบบดงึลง ถาดรองรบัเอกสารออก และเลอืก ตวัจดักอง MX
หรอื ตวัเรยีงชุด MX คลกิ ตกลง

เพือ่ต ัง้คา่การเรยีงซอ้นหรอืการจดัเรยีงดว้ยถาดรองรบัเอกสารออกในไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพข์อง
คณุ (สาํหรบั Macintosh)
ในไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพข์องคณุ เลอืก Print Settings (การต ัง้คา่การพมิพ)์ คลกิทีเ่มนูป็อปอพั Output Tray (ถาด
รองรบัเอกสารออก) และเลอืก MX Stacker (ตวัจดักอง MX) หรอื MX Sorter (ตวัเรยีงชุด MX)

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตัง้คา่ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ ์uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง

เพือ่ต ัง้คา่การเรยีงซอ้นหรอืการจดัเรยีงดว้ยถาดรองรบัเอกสารออกจากหนา้จอแสดงผลแบบ
LCD ของเครือ่ง

บนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD ของเครือ่ง กด  [Settings (การตั้งค่า)] > [Paper Tray (ถาดกระดาษ)] > [Output
Tray (ถาดรองรับเอกสารออก)] > [MX Stacker (ตวัจดักอง MX)] หรอื [MX Sorter (ตวัเรียงชุด MX)]

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• อปุกรณเ์สรมิ
• ใชถ้าดมาตรฐานเมือ่ถาดเต็ม
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• การทํางานตอ่ดว้ยถาดรองรับเอกสารออก
• กําหนดถาดรองรับเอกสารออกใหก้บัผูใ้ชห้รอืกลุม่ 
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 หนา้หลกั > ภาคผนวก > อปุกรณเ์สรมิ > ชดุถาดรองรับเอกสารออก > ใชถ้าดมาตรฐานเมือ่ถาดเต็ม

ใชถ้าดมาตรฐานเมือ่ถาดเต็ม

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง: HL-L6400DW

คณุสมบตั ิใชถ้าดมาตรฐานเมือ่เต็ม ใหค้ณุสามารถพมิพง์านพมิพข์นาดใหญต่อ่ไปได ้แมว้า่ถาดรองรับเอกสารออกจะเต็ม ถา้
คณุเลอืกตวัเลอืกนีใ้นไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ ์เครือ่งจะดําเนนิงานพมิพต์อ่ และสง่หนา้กระดาษทีพ่มิพอ์อกไปยงัถาดรองรับเอกสาร
หลกัของเครือ่ง เมือ่ถาดรองรับเอกสารออกเต็ม

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตัง้คา่ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ ์uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง

ชือ่การตัง้คา่นีสํ้าหรับ Windows และอาจแตกตา่งกนัออกไปสําหรับ Macintosh ทัง้นีข้ ึน้กบัประเทศของคณุ

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ชดุถาดรองรับเอกสารออก
• การตัง้คา่การพมิพ ์(Windows®)
• ตวัเลอืกการพมิพ ์(แม็คอนิทอช) 
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 หนา้หลกั > ภาคผนวก > อปุกรณเ์สรมิ > ชดุถาดรองรับเอกสารออก > การทํางานตอ่ดว้ยถาดรองรับเอกสารออก

การทาํงานตอ่ดว้ยถาดรองรบัเอกสารออก

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง: HL-L6400DW

ถา้หากงานหยดุลงเนือ่งจากถาดทัง้หมดเต็ม คณุลกัษณะการทํางานตอ่ดว้ยถาดรองรับเอกสารออกชว่ยใหเ้ครือ่งสามารถพมิพ์
งานตอ่ไปไดห้ลงัจากคณุนําหนา้ทีพ่มิพแ์ลว้ออกจากจดุรองรับเอกสารออกใดๆ

การต ัง้คา่ คาํอธบิาย

On (เปิด) เครือ่งของคณุทํางานพมิพต์อ่โดยใชถ้าดขาออกทีว่า่ง หรอืถาด
รองรับเอกสารออก

Off (ปิด) คณุจะตอ้งนําหนา้ทีพ่มิพแ์ลว้ออกจากถาดขาออกและถาดรองรับ
เอกสารออกทัง้หมดเพือ่พมิพง์านตอ่ไป

โดยคา่เริม่ตน้ คณุลกัษณะการทํางานตอ่ดว้ยถาดรองรับเอกสารออกจะปิดการทํางาน เพือ่เปิดคณุลกัษณะการทํางานตอ่ดว้ย
ถาดรองรับเอกสารออก ใหทํ้าดงัตอ่ไปนี้

กด  [Settings (การตั้งค่า)] > [Paper Tray (ถาดกระดาษ)] > [MX Continue (ทาํต่อ MX)] > [On (เปิด)]

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ชดุถาดรองรับเอกสารออก
• ตารางการตัง้คา่ (รุน่จอสมัผัส 1.8 นิว้) 
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 หนา้หลกั > ภาคผนวก > อปุกรณเ์สรมิ > ชดุถาดรองรับเอกสารออก > กําหนดถาดรองรับเอกสารออกใหก้บัผูใ้ชห้รอื
กลุม่

กาํหนดถาดรองรบัเอกสารออกใหก้บัผูใ้ชห้รอืกลุม่

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง: HL-L6400DW

เพือ่จัดการงานพมิพโ์ดยการสง่งานนัน้ไปยงัผูรั้บเฉพาะราย ใหกํ้าหนดถาดรองรับเอกสารออกใหก้บับคุคลหรอืกลุม่

• คณุสมบตันิีม้ใีหใ้ชง้านเฉพาะเมือ่เปิดใช ้Secure Function Lock 3.0
• ตรวจสอบวา่คณุเลอืก อตัโนมตั ิ(การตัง้คา่พืน้ฐาน) จาก ถาดรองรบัเอกสารออก ในไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพเ์มือ่คณุ

สง่งานพมิพ์
• ชือ่การตัง้คา่นีสํ้าหรับ Windows และอาจแตกตา่งกนัออกไปสําหรับ Macintosh ทัง้นีข้ ึน้กบัประเทศของคณุ

ใครก็ตามทีใ่ชเ้ครือ่งบราเดอรข์องคณุจะสามารถสง่งานพมิพไ์ปยงัถาดรองรับเอกสารทีกํ่าหนดถาดใดก็ได ้แตผู่ด้แูลระบบจะ
ตอ้งกําหนดถาดรองรับเอกสารใหก้บัผูใ้ชห้รอืกลุม่นัน้กอ่น
1. เปิดเว็บเบราวเ์ซอรข์องคณุ
2. พมิพ ์"http://เลขทีอ่ยูไ่อพขีองเครือ่ง" ในแถบทีอ่ยูข่องเว็บเบราวเ์ซอรข์องคณุ (โดยที ่"เลขทีอ่ยูไ่อพขีองเครือ่ง" คอืเลข

ทีอ่ยูไ่อพขีองเครือ่ง)
ตวัอยา่ง:
http://192.168.1.2

3. คลกิแท็บ Administrator (ผูด้แูลระบบ)
4. คลกิทีเ่มนู User Restriction Function (การจาํกดัการทาํงานผูใ้ช)้ ในแถบการนําทางดา้นซา้ย
5. เลอืก Secure Function Lock
6. คลกิ Submit (สง่)
7. คลกิทีเ่มนู User List (รายชือ่ผูใ้ช)้ ในแถบการนําทางดา้นซา้ย
8. ในชอ่ง User List (รายชือ่ผูใ้ช)้ ใหพ้มิพช์ือ่ผูใ้ช ้
9. ในชอ่ง PIN Number (หมายเลข PIN) ใหพ้มิพร์หสัผา่นสีห่ลกั
10. คลกิทีร่ายการแบบดงึลง Output (เอาทพ์ตุ) จากนัน้เลอืกถาดรองรับเอกสารออกสําหรับผูใ้ชแ้ตล่ะคน
11. เลอืก User List / Restricted Functions (รายชือ่ผูใ้ช/้การทาํงานทีถ่กูจาํกดั) จากรายการแบบดงึลงสําหรับผูใ้ช ้

แตล่ะคน
12. คลกิ Submit (สง่)
13. คลกิแท็บ Print (พมิพ)์
14. คลกิทีเ่มนู Tray (ถาด) ในแถบการนําทางดา้นซา้ย
15. คลกิรายการแบบดงึลง Output (เอาทพ์ตุ) จากนัน้เลอืกSFL setting (การต ัง้คา่ SFL)
16. คลกิ Submit (สง่)

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ชดุถาดรองรับเอกสารออก
• การตัง้คา่การพมิพ ์(Windows®)
• ตวัเลอืกการพมิพ ์(แม็คอนิทอช) 
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