
คูม่อืข ัน้พืน้ฐานสาํหรบัผูใ้ช้

DCP-L5600DN
MFC-L5700DN
MFC-L5755DW
MFC-L5900DW
MFC-L6700DW
MFC-L6900DW 
        

บราเดอรแ์นะนําใหค้ณุเกบ็คูม่อืนีไ้วใ้กลก้บัเครือ่งบราเดอรเ์พือ่สะดวกตอ่การนํามาอา้งองิ

คูม่อืผูใ้ชแ้บบออนไลน์
คู่มือขัน้พืน้ฐานสาํหรับผู้ใช้นีป้ระกอบดว้ยคําแนะนําการใช ้
งานและขอ้มลูพืน้ฐานของเครือ่งบราเดอรข์องคณุ
สําหรับคําแนะนําการใชง้านและขอ้มลูขัน้สงู โปรดดคูู่มือ
ผู้ใช้แบบออนไลน์ที ่solutions.brother.com/manuals

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


ถา้คณุตอ้งการตดิตอ่บรกิารลกูคา้สมัพนัธ์

โปรดเก็บขอ้มลูตอ่ไปนีเ้พือ่การอา้งองิในอนาคต:

หมายเลขรุน่:
(วงรอบหมายเลขรุน่ของ
คณุ)

DCP-L5600DN/MFC-L5700DN/
MFC-L5755DW/MFC-L5900DW/
MFC-L6700DW/MFC-L6900DW

หมายเลขผลติภณัฑ:์ 1

วนัทีซ่ ือ้:
สถานทีซ่ ือ้:

1 หมายเลขผลติภณัฑอ์ยูท่ีด่า้นหลงัของเครือ่ง เก็บรักษาคูม่อืผูใ้ชไ้วก้บัใบเสร็จเพือ่เป็นหลกัฐานการ
ซือ้ขายถาวร ในกรณีทีม่กีารโจรกรรม ไฟไหม ้หรอืใชบ้รกิารรับประกนั

ลงทะเบยีนผลติภณัฑอ์อนไลนท์ี่

http://www.brother.com/registration
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สาํหรบัการปรบัปรงุไดรเวอรล์า่สดุ
ไปทีห่นา้ Downloads ของรุน่ของคณุบน Brother Solutions Center ที ่support.brother.com เพือ่
ดาวนโ์หลดไดรเวอร์
เพือ่ทําใหเ้ครือ่งของคณุมปีระสทิธภิาพสงูสดุอยูเ่สมอ ตรวจสอบทีน่ีเ่พือ่อพัเกรดเฟิรม์แวรล์า่สดุ

i
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คูม่อืผูใ้ช ้และทีท่ ีค่ณุสามารถพบมนัได้
คูม่อือะไร? มอีะไรในน ัน้? มนัอยูท่ ีไ่หน?

คูม่อืเกีย่วกบัความปลอดภยั
ของผลติภณัฑ์

อา่นคูม่อืนีก้อ่น โปรดอา่นคําแนะนําดา้นความ
ปลอดภยักอ่นตัง้คา่เครือ่งของคณุ ดคููม่อืนีสํ้าหรับ
ขอ้มลูเครือ่งหมายการคา้และขอ้จํากดัทางกฎหมาย

ฉบบัพมิพ ์/ ในกลอ่ง

คูม่อืการตดิตัง้เครือ่งอยา่ง
งา่ย

ดคํูาแนะนําสําหรับการตัง้คา่เครือ่งของคณุ และตดิ
ตัง้ไดรเวอรแ์ละซอฟตแ์วรสํ์าหรับระบบปฏบิตักิาร
และชนดิการเชือ่มตอ่ทีค่ณุใชง้านอยู่

ฉบบัพมิพ ์/ ในกลอ่ง

คูม่อืขัน้พืน้ฐานสําหรับผูใ้ช ้ เรยีนรูก้ารดําเนนิการขัน้พืน้ฐานสําหรับแฟกซ ์การ
ทําสําเนาและการสแกน และการบํารงุรักษาเครือ่ง
เบือ้งตน้ ดเูคล็ดลบัการแกไ้ขปัญหา

ฉบบัพมิพ ์/ ในกลอ่ง

คูม่อืผูใ้ชแ้บบออนไลน์ คูม่อืนีป้ระกอบดว้ยเนือ้หาเพิม่เตมิสําหรับคูม่อืผูใ้ช ้
ขัน้พืน้ฐาน
นอกจากขอ้มลูเกีย่วกบัการดําเนนิการการพมิพก์าร
สแกน การทําสําเนา แฟกซ ์และ Brother
ControlCenter ยงัรวมขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชนซ์ึง่
เกีย่วกบัการใชง้านเครือ่งในเครอืขา่ยเอาไวด้ว้ย

ไฟล ์HTML และ
PDF / Brother
Solutions Center 1

คูม่อืการเชือ่มตอ่กบัเว็บไซต์ คูม่อืนีใ้หข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชนเ์กีย่วกบัการเขา้ถงึ
บรกิารอนิเทอรเ์น็ตจากเครือ่งพมิพข์องบราเดอร์
รวมไปถงึการดาวนโ์หลดภาพ การพมิพข์อ้มลู และ
การอพัโหลดไฟลโ์ดยตรงไปยงับรกิารบน
อนิเทอรเ์น็ต

ไฟล ์PDF / Brother
Solutions Center 1

AirPrint Guide (คูม่อืการใช ้
งาน　AirPrint)

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

ไฟล ์PDF / Brother
Solutions Center 1

Google Cloud Print Guide
(คําแนะนําการใชง้าน
Google Cloud Print)

คูม่อืนีใ้หข้อ้มลูวธิกีารใชบ้รกิาร Google Cloud
Print™ สําหรับการพมิพผ์า่นอนิเทอรเ์น็ต

ไฟล ์PDF / Brother
Solutions Center 1

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

คูม่อืนีใ้หข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชนเ์กีย่วกบัการพมิพ์
จากอปุกรณเ์คลือ่นทีข่องคณุ และการสแกนจาก
เครือ่งของบราเดอรไ์ปยงัอปุกรณเ์คลือ่นทีข่องคณุ
ขณะทีกํ่าลงัเชือ่มตอ่เครอืขา่ย Wi-Fi®

ไฟล ์PDF / Brother
Solutions Center 1

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

ตวัชว่ยคน้หาอยา่งรวดเร็ว!
กลอ่งคน้หา

ดชันชีว่ยคน้หาแบบแยกหวัขอ้

ครอบคลมุ!
ทกุหวัขอ้ในคูม่อืเดยีว

โครงหนา้แบบงา่ย!
ใหคํ้าแนะนําทลีะขัน้ตอน

สรปุคณุลกัษณะทีด่า้นบนของหนา้

1

2

3

4

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

(Windows®)
และคณุยงัสามารถเขา้ถงึคูม่อืของเครือ่งของคณุไดโ้ดยใช ้Brother Utilities เครือ่งมอื Brother Utilities รวม
อยูใ่นการตดิตัง้มาตรฐาน คณุสามารถพบทางลดับนเดสกท็์อปของคณุ หรอืจากเมนู Windows®เร ิม่

iii
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ถา้มคีาํถามหรอืปญัหา ดคูาํถามทีพ่บบอ่ย วธิแีกป้ญัหา
และวดิโีอออนไลนข์องเรา
ไปทีห่นา้คําถามทีพ่บบอ่ยและการแกไ้ขปัญหาใน Brother Solutions Center ที่
support.brother.com
• พรอ้มดว้ยวธิกีารตา่งๆ ในการคน้หา!
• แสดงคาํถามทีเ่ก ีย่วขอ้งสาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ
• ไดร้บัการปรบัปรงุเป็นประจาํตามผลตอบรบัของลกูคา้

เนือ่งจาก Brother Solutions Center มกีารปรับปรงุเป็นประจํา หนา้จอนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้
ใหท้ราบ

iv
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นยิามของบนัทกึ
เราใชส้ญัลกัษณแ์ละรปูแบบตอ่ไปนีใ้นคูม่อืผูใ้ชน้ี:้

 คาํเตอืน
คําเตอืน บง่ชีส้ถานการณอ์นัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ได ้ซึง่ถา้หากไมห่ลกีเลีย่งอาจสง่ผลใหม้กีารเสยีชวีติหรอื
การบาดเจ็บรา้ยแรงได ้

 ขอ้ควรระวงั
ขอ้ควรระวงั บง่ชีส้ถานการณอ์นัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ได ้ซึง่ถา้หากไมห่ลกีเลีย่งอาจสง่ผลใหเ้กดิการบาดเจ็บ
เล็กนอ้ยหรอืปานกลางได ้

ขอ้ควรจาํ
ขอ้ควรจํา บง่ชีส้ถานการณอ์นัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ได ้ซึง่ถา้หากไมห่ลกีเลีย่งอาจสง่ผลใหเ้กดิความเสยีหาย
ตอ่ทรัพยส์นิ หรอืสญูเสยีคณุสมบตักิารทํางานของผลติภณัฑไ์ด ้

หมายเหตุ
หมายเหต ุระบสุภาพแวดลอ้มของการปฏบิตักิาร เงือ่นไขการตดิตัง้ หรอืเงือ่นไขการใชง้านเพิม่เตมิ

ไอคอนคําแนะนําจะบอกขอ้มลูชว่ยเหลอืทีม่ปีระโยชน ์และขอ้มลูประกอบ

ไอคอนอนัตรายจากระบบไฟฟ้า แจง้เตอืนใหค้ณุระวงัอนัตรายจากไฟฟ้าชอ็ตทีอ่าจเกดิขึน้

ไอคอนอนัตรายจากไฟไหม ้แจง้เตอืนใหค้ณุระวงัอนัตรายจากไฟไหม ้

ไอคอนพืน้ผวิรอ้น แจง้เตอืนไมใ่หค้ณุสมัผัสชิน้สว่นของเครือ่งทีร่อ้น

ไอคอนหา้ม แสดงการกระทําทีค่ณุตอ้งไมทํ่า

ตวัหนา
แบบอกัษรตวัหนา แสดงปุ่ มบนแผงควบคมุเครือ่งหรอืหนา้จอคอมพวิเตอร์

ตัวเอียง
แบบอกัษรตวัเอยีง เนน้ประเด็นสําคญัหรอืแนะนําใหค้ณุอา่นหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้ง

[Courier New]
แบบอกัษร Courier New ใชก้บัขอ้ความทีแ่สดงบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD ของเครือ่ง

v



คาํประกาศการรวบรวมและการเผยแพร่
คูม่อืนีถ้กูรวบรวมและเผยแพรเ่พือ่ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัความปลอดภยัของผลติภณัฑล์า่สดุ ณ เวลาทีเ่ผยแพร่
ขอ้มลูทีม่ใีนคูม่อืนีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงได ้
สําหรับคูม่อืลา่สดุ โปรดเยีย่มชม solutions.brother.com/manuals

หมายเหตสุาํคญั
• เอกสารนีใ้ชสํ้าหรับทัง้รุน่ MFC และ DCP อา่น 'XXX-XXXX' วา่ 'MFC/DCP-XXXX' (เมือ่ XXXX เป็นรุน่
ผลติภณัฑข์องคณุ)

vi
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1 ขอ้มลูท ัว่ไป ................................................................................................1
ภาพรวมของแผงควบคมุ ....................................................................................... 1
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ภาพรวมของแผงควบคมุ
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1. เครือ่งอา่นการสือ่สารระยะใกล ้(NFC) (มเีฉพาะบางรุน่)
คณุสามารถใชก้ารพสิจูนต์วัจรงิดว้ยบตัรไดโ้ดยการสมัผัสบตัรเขา้กบัเครือ่งอา่น NFC บนแผงควบคมุ

ถา้อปุกรณ ์Android™ ของคณุรองรับคณุสมบตั ิNFC คณุสามารถพมิพจ์ากอปุกรณข์องคณุ หรอืสแกนไป
ยงัอปุกรณข์องคณุไดใ้นลกัษณะเดยีวกนั

2. หนา้จอแสดงผลแบบ LCD ระบบสมัผสั
เขา้ถงึเมนูและตวัเลอืกโดยการกดรายการนัน้บนจอสมัผัส

3. แผงสมัผสั

 (ยอ้นกลบั)

กดเพือ่กลบัสูเ่มนูกอ่นหนา้

 (หนา้หลกั)

• กดเพือ่กลบัสูห่นา้จอหลกั
• ขณะทีเ่ครือ่งอยูใ่นโหมดพัก ไอคอน Home จะกระพรบิ

 (ยกเลกิ)

กดเพือ่ยกเลกิการดําเนนิการ (มใีหใ้ชง้านเมือ่มไีฟตดิสวา่ง)

แป้นกดหมายเลข (ปุ่ มตวัเลข)
กดทีห่มายเลขบนแผงสมัผัสเพือ่ตอ่หมายเลขโทรศพัทห์รอืแฟกซ ์และเพือ่ป้อนจํานวนสําเนา

1 ขอ้มลูท ัว่ไป
1

ขอ้มลูท
ัว่ไป
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4.  เปิด/ปิด เครือ่ง

• เปิดเครือ่งโดยกดปุ่ ม 

• ปิดเครือ่งโดยกดคา้งทีปุ่่ ม  หนา้จอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง [Shutting Down (ปิด
เครือ่ง)] เป็นเวลาไมก่ีว่นิาทกีอ่นทีจ่ะดบัลง ถา้คณุเชือ่มตอ่กบัโทรศพัทภ์ายนอกหรอื TAD ปุ่ มนีจ้ะ
ใชไ้ดเ้สมอ

5.  (WiFi)

(สําหรับโหมดโครงสรา้งพืน้ฐาน)
เมือ่ไฟสถานะ WiFi ตดิขึน้ เครือ่งของบราเดอรไ์ดเ้ชือ่มตอ่เขา้กบัจดุการเขา้ถงึแลว้ เมือ่ไฟสถานะ WiFi
กระพรบิ แสดงวา่การเชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้ายขดัขอ้ง หรอืเครือ่งของคณุอยูร่ะหวา่งกระบวนการเชือ่ม
ตอ่กบัจดุการเขา้ถงึไรส้าย
(สําหรับโหมดแอดฮอค)
แอลอดี ีWiFi จะดบัเสมอ
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ภาพรวมจอ LCD ระบบ
สมัผสั
คณุสามารถเลอืกหนา้จอสองประเภทเพือ่ตัง้เป็น
หนา้จอหลกั ไดแ้ก ่หนา้จอฟังกช์นัและหนา้จอทาง
ลดั เมือ่หนา้จอฟังกช์ัน่แสดงขึน้มา ใหล้ากนิว้ไป
ทางซา้ยหรอืขวา หรอืกด d หรอื c เพือ่แสดงหนา้
จอฟังกช์นัหนา้จออืน่
หนา้จอหลกัแสดงสถานะของเครือ่งขณะทีเ่ครือ่งพัก
การทํางาน หนา้จอนีจ้ะเรยีกวา่หนา้จอโหมดพรอ้ม
ดว้ยเชน่กนั เมือ่หนา้จอนีป้รากฏขึน้ แสดงวา่เครือ่ง
ของคณุพรอ้มรับคําสัง่ถดัไป

ถา้หากเปิดใชง้าน Active Directory®

Authentication หรอื LDAP Authentication แผง
ควบคมุของเครือ่งจะถกูล็อก
คณุสมบตัทิีม่จีะแตกตา่งกนัไป ทัง้นีข้ ึน้กบัรุน่
ผลติภณัฑข์องคณุ
หนา้จอฟงักช์นั
หนา้จอฟังกช์นัใหก้ารเขา้ถงึคณุสมบตัเิชน่ แฟกซ์
สําเนา และสแกน

หนา้จอทางลดั
สรา้งทางลดัสําหรับการดําเนนิการทีใ่ชบ้อ่ย เชน่การ
สง่โทรสาร การทําสําเนา การสแกน และการใช ้
งานการเชือ่มตอ่เว็บ

มแีท็บทางลดั 8 แท็บ โดยทีม่ทีางลดั 6 ทาง
ลดัในแตล่ะแท็บทางลดั รวมทัง้หมดเป็นทาง
ลดั 48 ทางลดัใหใ้ชง้าน

1. โหมด

•  [Fax (โทรสาร)]

กดเพือ่เขา้ถงึโหมดแฟกซ์

•  [Copy (สาํเนา)]

กดเพือ่เขา้ถงึโหมดทําสําเนา

•  [Scan (สแกน)]

กดเพือ่เขา้ถงึโหมดสแกน

•  [Secure Print (การพมิพโ์ดย
ใชร้ะบบการรกัษาความปลอดภยั)]
กดเพือ่เขา้ถงึตวัเลอืก [Secure Print
(การพมิพโ์ดยใชร้ะบบการรักษาความ
ปลอดภยั)]

1
ขอ้มลูท

ัว่ไป
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•  [Web (เว็บ)]

กดเพือ่เชือ่มตอ่เครือ่งพมิพข์องบราเดอรเ์ขา้
สูบ่รกิารอนิเทอรเ์น็ต ขอ้มลูเพิม่เตมิ uu
คู่มือการเช่ือมต่อกับเวบ็ไซต์ ไปทีห่นา้
Manuals ของรุน่ผลติภณัฑข์องคณุใน
Brother Solutions Center ที่
support.brother.com เพือ่ดาวนโ์หลดคูม่อื

•  [Apps (แอพ)]

กดเพือ่เชือ่มตอ่เครือ่งของบราเดอรไ์ปยงั
บรกิาร Brother Apps ขอ้มลูเพิม่เตมิ uu
คู่มือการเช่ือมต่อกับเวบ็ไซต์ ไปทีห่นา้
Manuals ของรุน่ผลติภณัฑข์องคณุใน
Brother Solutions Center ที่
support.brother.com เพือ่ดาวนโ์หลดคูม่อื

• [USB]

กดเพือ่เขา้ถงึเมนู Direct Print และ Scan
to USB

•  [2 in 1 ID Copy (สาํเนาบตัร
ประจาํตวั 2 ใน 1 ดา้น)]
กดเพือ่เขา้ถงึตวัเลอืกการทําสําเนาบตัร
ประจําตวั 2 ใน 1 หนา้

2.  หรอื  (สถานะเครอืขา่ยไรส้าย)

กดเพือ่กําหนดการตัง้คา่ไรส้าย
ถา้คณุใชก้ารเชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้าย ตวั
บง่ชีร้ะดบัสีร่ะดบัจะแสดงความแรงของสญัญาณ
ไรส้ายในปัจจบุนั

    

0 Max

3.  (ผงหมกึ (โทนเนอร)์)

แสดงอายกุารใชง้านทีเ่หลอือยูข่องผงหมกึ
(โทนเนอร)์ กดเพือ่เขา้สูเ่มนู [Toner (ผง
หมกึ (โทนเนอร)์)]

4.  (การต ัง้คา่)

กดเพือ่เขา้สูเ่มนู [Settings (การตัง้คา่)]
หากเปิดใชง้านการล็อกการตัง้คา่ (Setting
Lock) ไอคอนแมก่ญุแจ  จะปรากฏบน
หนา้จอแสดงผลแบบ LCD คณุจะตอ้งปลดล็อก
เครือ่งเพือ่ใชง้านการตัง้คา่

5. วนัทีแ่ละเวลา
แสดงวนัทีแ่ละเวลาทีต่ัง้ไวท้ีเ่ครือ่ง

6.  [Shortcuts (ทางลดั)]

กดเพือ่เขา้สูห่นา้จอ [Shortcuts (ทาง
ลดั)]

7.  (หนา้จอฟงักช์นั)

กดเพือ่เขา้สูห่นา้จอฟังกช์นั

โทรสารใหม่

เมือ่ [Fax Preview (ตวัอยา่งโทรสาร)]
ถกูตัง้คา่เป็น [On (เปิด)] โทรสารทีค่ณุไดรั้บ
เขา้มาใหมใ่นหน่วยความจําจะปรากฏทีด่า้นบน
ของหนา้จอ

ไอคอนคาํเตอืน

ไอคอนคําเตอืน  จะปรากฏเมือ่มขีอ้ผดิ

พลาดหรอืขอ้ความการบํารงุรักษา กด 

เพือ่ด ูจากนัน้กด  เพือ่กลบัสูโ่หมดพรอ้มรอ
ใชง้าน

ผลติภณัฑน์ีใ้ชฟ้อนตข์อง ARPHIC TECHNOLOGY
CO., LTD.

หมายเหตุ
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วธิกีารทอ่งดใูนหนา้จอแส
ดงผลแบบ LCD ระบบ
สมัผสั
กดนิว้มอืของคณุบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD เพือ่
สัง่การ เพือ่แสดงและเขา้ถงึตวัเลอืกทัง้หมด ใหปั้ด
ไปทางซา้ย ขวา ขึน้ ลง หรอืกด d c หรอื a b บน
หนา้จอแสดงผลแบบ LCD เพือ่เลือ่นดู
ขัน้ตอนตอ่ไปนีบ้รรยายวธิเีปลีย่นการตัง้คา่เครือ่ง ใน
ตวัอยา่งนี ้การตัง้คา่แบคไลทข์องหนา้จอแสดงผล
แบบ LCD จะเปลีย่นจาก [Light (สวา่ง)]
เป็น[Med (กลาง)]

ขอ้ควรจาํ
หา้มกดทีห่นา้จอแสดงผลแบบ LCD ดว้ยวตัถุ
แหลมคมเชน่ปากกาหรอืสไตลสั เนือ่งจากอาจ
ทําใหเ้ครือ่งเสยีหาย

หา้มสมัผัสหนา้จอแสดงผลแบบ LCD ทนัทหีลงัจาก
เสยีบสายไฟ หรอืเปิดเครือ่ง การกระทําดงักลา่วอาจ
ทําใหเ้กดิขอ้ผดิพลาด

หมายเหตุ

1 กด  [Settings (การตัง้คา่)]

2 กด [All Settings (การตัง้คา่
ทัง้หมด)]

3 ปัดขึน้หรอืลง หรอืกด a หรอื b เพือ่แสดงตวั
เลอืก [General Setup (การตัง้คา่
ทัว่ไป)] จากนัน้กด[General Setup
(การตัง้คา่ทัว่ไป)]

4 ปัดขึน้หรอืลง หรอืกด a หรอื b เพือ่แสดงตวั
เลอืก [LCD Settings (การตัง้คา่จอ

LCD)] จากนัน้กด[LCD Settings (การ
ตัง้คา่จอ LCD)]

5 กด [Backlight (แบคไลท)์]

6 กด [Med (กลาง)]

7 กด 

1
ขอ้มลูท

ัว่ไป
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เขา้ถงึโปรแกรม
อรรถประโยชนข์องบราเด
อร ์(Windows®)
Brother Utilitiesเป็นตวัเรยีกแอพพลเิคชัน่ทีช่ว่ย
อํานวยความสะดวกในการเขา้ถงึแอพพลเิคชัน่ของ
Brother ทัง้หมดทีต่ดิตัง้ในคอมพวิเตอรข์องคณุ

1 ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้

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

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

• (Windows® 8 และ Windows Server®
2012)

สมัผัสหรอืคลกิ  (Brother
Utilities) ทีห่นา้จอ เร ิม่ หรอืทีเ่ด
สกท็์อป

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

2 เลอืกเครือ่งของคณุ (โดย XXXX เป็นชือ่รุน่
ของคณุ)

3 เลอืกการดําเนนิการทีค่ณุตอ้งการ

ถอนการตดิต ัง้ซอฟตแ์วรแ์ละ
ไดรเวอรข์องบราเดอร ์
(Windows®)

1 เริม่ตน้  (Brother Utilities)

2 คลกิรายการแบบดงึลง จากนัน้เลอืกชือ่รุน่
ของคณุ (หากไมไ่ดเ้ลอืกไว)้ คลกิ เครือ่งมอื
ในแถบนําทางดา้นซา้ย จากนัน้คลกิถอนการ
ตดิต ัง้
ทําตามคําแนะนําในกลอ่งสนทนาเพือ่ถอน
การตดิตัง้ซอฟตแ์วรแ์ละไดรเวอร์
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การต ัง้คา่เร ิม่ตน้
ต ัง้คา่วนัทีแ่ละเวลา

1 กด [Settings (การตัง้คา่)] >
[All Settings (การตัง้คา่ทัง้หมด)]
> [Initial Setup (การตัง้คา่เริม่
ตน้)] > [Date & Time (วนัทีแ่ละ
เวลา)] > [Date (วนัที)่]

2 ใสเ่ลขสองหลกัสดุทา้ยของปีโดยใชห้นา้
จอแสดงผลแบบ LCD จากนัน้กด [OK
(ตกลง)]

3 ใสเ่ลขสองหลกัของเดอืนโดยใชห้นา้จอแส
ดงผลแบบ LCD จากนัน้กด [OK (ตกลง)]

4 ใสเ่ลขสองหลกัของวนัโดยใชห้นา้จอแสดง
ผลแบบ LCD จากนัน้กด [OK (ตกลง)]

5 กด [Time (เวลา)]

6 ใสเ่วลา (ในรปูแบบ 24 ชัว่โมง) โดยใชห้นา้
จอแสดงผลแบบ LCD จากนัน้กด [OK
(ตกลง)]
(เชน่: ป้อน 19:45 สําหรับ 7:45 PM)

7 กด 

ปรบัระดบัเสยีงของเครือ่ง

1 กด  [Settings (การตัง้คา่)] >
[All Settings (การตัง้คา่ทัง้หมด)]
> [General Setup (การตัง้คา่ทัว่ไป)]
> [Volume (เสยีง)]

2 กดตวัเลอืกใดตวัเลอืกหนึง่ตอ่ไปนี:้
(ตวัเลอืกจะแตกตา่งกนัไป ทัง้นีข้ ึน้กบัเครือ่ง
ของคณุ)
• [Ring (กริง่)]
ปรับระดบัความดงัของเสยีงเรยีกเขา้

• [Beep (เสยีงเตอืน)]

ปรับระดบัเสยีงเตอืนทีค่ณุไดย้นิเมือ่คณุกด
ปุ่ ม ทําขอ้ผดิพลาด หรอืหลงัจากทีค่ณุรับ
สง่แฟกซ์

• [Speaker (ลําโพง)]
ปรับระดบัความดงัของลําโพง

3 ลากนิว้ขึน้หรอืลง หรอืกด a หรอื b เพือ่
แสดงตวัเลอืก [Off (ปิด)], [Low
(ตํา่)], [Med (กลาง)] หรอื [High
(สงู)] และจากนัน้กดตวัเลอืกทีค่ณุตอ้งการ

4 กด 

1
ขอ้มลูท

ัว่ไป
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ใสก่ระดาษ
บรรจกุระดาษในถาดใส่
กระดาษ

• ถา้การตัง้คา่การตรวจสอบขนาดเปิดอยู ่และ
คณุดงึถาดใสก่ระดาษออกจากเครือ่ง จะมี
ขอ้ความแสดงขึน้บนหนา้จอแสดงผลแบบ
LCD สอบถามวา่คณุตอ้งการเปลีย่นขนาด
กระดาษหรอืไม ่เปลีย่นการตัง้คา่ขนาด
กระดาษและชนดิกระดาษหากตอ้งการ โดย
ทําตามคําแนะนําบนหนา้จอ

• เมือ่คณุใสก่ระดาษขนาดและชนดิทีแ่ตกตา่ง
กนัในถาด คณุจะตอ้งเปลีย่นการตัง้คา่ขนาด
และชนดิกระดาษในเครือ่งหรอืคอมพวิเตอร์
ของคณุ เชน่กนั

• เมือ่คณุใชก้ระดาษหนา ใหเ้ปิดฝาหลงั (ถาด
รองรับเอกสารออกแบบหงายหนา้) เพือ่ให ้
กระดาษทีพ่มิพอ์อกไปยงัถาดรองรับเอกสาร
ออกแบบหงายหนา้

1 ดงึถาดใสก่ระดาษแยกออกจากเครือ่ง

2 กดและเลือ่นแครป่รับกระดาษใหพ้อดกีบั
กระดาษ
กดคนัปลดแครป่รับกระดาษสเีขยีวเพือ่เลือ่น
แครป่รับกระดาษ

3 คลีปึ่กกระดาษใหเ้รยีบรอ้ย

4 ใสก่ระดาษลงในถาดใสก่ระดาษโดยใหด้า้นที่
ตอ้งการพมิพค์ว ํา่ลง
เมือ่คณุใชก้ระดาษหวัจดหมายหรอืกระดาษที่
พมิพไ์วล้ว่งหนา้ ใหใ้สก่ระดาษในทศิทางที่
ถกูตอ้งดงัภาพประกอบ

ทศิทางของกระดาษสาํหรบั
กระดาษหวัจดหมายหรอื
กระดาษทีพ่มิพไ์วล้ว่งหนา้

สําหรับการพมิพ ์1 ดา้น

• ควํา่หนา้
• ขอบดา้นบนวางชดิดา้นหนา้ของถาดใส่
กระดาษ

2 การจดัการกระดาษ
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สําหรับการพมิพ ์2 ดา้นอตัโนมตั ิ(เขา้เลม่
ตามยาว)

• หงายหนา้
• ขอบดา้นลา่งวางชดิดา้นหนา้ของถาดใส่
กระดาษ

• หา้มใสก่ระดาษตา่งขนาดและตา่งชนดิใน
ถาดใสก่ระดาษพรอ้มกนั เนือ่งจากอาจ
ทําใหก้ระดาษตดิหรอืการป้อนกระดาษผดิ
พลาด

• เมือ่คณุใชก้ระดาษหวัจดหมายหรอืกระดาษ
ทีพ่มิพไ์วล้ว่งหนา้สําหรับการพมิพ ์2 ดา้น
ใหเ้ปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งตามขัน้ตอนดงัตอ่
ไปนี:้

- กด [Settings (การตัง้คา่)] >
[All Settings (การตัง้คา่
ทัง้หมด)] > [Printer
(เครือ่งพมิพ)์] > [2-sided (2
หนา้)] > [Single Image (ภาพ
เดีย่ว)] > [2-sided Feed (การ
ป้อนกระดาษ 2 ดา้น)]

5 ใหใ้สก่ระดาษไมเ่กนิเครือ่งหมายบอกระดบั
กระดาษสงูสดุ (b b b)
การใสก่ระดาษจํานวนมากเกนิไปในถาดใส่
กระดาษจะสง่ผลใหเ้กดิปัญหากระดาษตดิ

6 ดนัถาดใสก่ระดาษอยา่งชา้ๆ เขา้ไปในเครือ่ง
จนสดุ

7 ยกแผน่รองกระดาษขึน้เพือ่ป้องกนัไมใ่ห ้
กระดาษเลือ่นออกจากถาดรองรับกระดาษ

2
การจดัการกระดาษ
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บรรจกุระดาษในถาด
อเนกประสงค ์(ถาด MP)

เมือ่คณุใสก่ระดาษขนาดและชนดิทีแ่ตกตา่งกนั
ในถาด คณุจะตอ้งเปลีย่นการตัง้คา่ขนาดและ
ชนดิกระดาษในเครือ่งหรอืคอมพวิเตอรข์องคณุ
เชน่กนั
เมือ่คณุใชซ้องจดหมาย กระดาษหนา หรอืฉลาก
uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง:พิมพ์บนซองจดหมาย
กระดาษหนา หรือฉลาก

1 ยกแผน่รองกระดาษขึน้เพือ่ป้องกนัไมใ่ห ้
กระดาษเลือ่นออกจากถาดรองรับกระดาษ
แบบควํา่หนา้

2 เปิดถาดอเนกประสงคแ์ละนําลงมาชา้ๆ

3 ดงึสว่นรองรับถาดอเนกประสงค ์(1) ออกมา
และกางทีร่องเอกสาร (2)

1

2

4 เลือ่นแครป่รับกระดาษของถาดอเนกประสงค์
ใหพ้อดกีบัความกวา้งของกระดาษทีค่ณุใช ้
ถา้แครป่รับกระดาษทีด่า้นขวามคีนัโยก ใหก้ด
คนัโยกและเลือ่นแครป่รับกระดาษ

5 ใสก่ระดาษโดยหนัดา้นทีจ่ะพมิพห์งายหน้าขึน้
ในถาดอเนกประสงค ์เมือ่คณุใชก้ระดาษหวั
จดหมายหรอืกระดาษทีพ่มิพไ์วล้ว่งหนา้ ให ้
ใสก่ระดาษในทศิทางทีถ่กูตอ้งดงัภาพ
ประกอบ

1

10



ใหใ้สก่ระดาษไมเ่กนิเครือ่งหมายบอกระดบั
กระดาษสงูสดุ (1)

ทศิทางของกระดาษสาํหรบั
กระดาษหวัจดหมายหรอื
กระดาษทีพ่มิพไ์วล้ว่งหนา้

สําหรับการพมิพ ์1 ดา้น

• หงายหนา้
• ใสข่อบดา้นบนกอ่น

สําหรับการพมิพ ์2 ดา้นอตัโนมตั ิ(เขา้เลม่
ตามยาว)

• ควํา่หนา้
• ใสข่อบดา้นลา่งกอ่น

เมือ่คณุใชก้ระดาษหวัจดหมายหรอืกระดาษที่
พมิพไ์วล้ว่งหนา้สําหรับการพมิพ ์2 ดา้น ให ้
เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี:้

• กด [Settings (การตัง้คา่)] >
[All Settings (การตัง้คา่ทัง้หมด)]
> [Printer (เครือ่งพมิพ)์] > [2-
sided (2 หนา้)] > [Single
Image (ภาพเดีย่ว)] > [2-sided
Feed (การป้อนกระดาษ 2 ดา้น)]

• พมิพบ์นซองจดหมาย กระดาษหนา หรอืฉลาก
uu หนา้ 15

ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง

เปลีย่นการต ัง้คา่การตรวจสอบ
กระดาษ

เมือ่คณุเปิดการตัง้คา่การตรวจสอบขนาดของเครือ่ง
เครือ่งจะแสดงขอ้ความเมือ่คณุนําถาดใสก่ระดาษ
ออกหรอืใสก่ระดาษโดยใชถ้าดอเนกประสงค ์และ
สอบถามวา่คณุเปลีย่นขนาดและชนดิกระดาษหรอื
ไม่

การตัง้คา่เริม่ตน้คอื เปิด

1 กด  [Settings (การตัง้คา่)] >
[All Settings (การตัง้คา่ทัง้หมด)]
> [General Setup (การตัง้คา่ทัว่ไป)]
> [Tray Setting (การตัง้คา่ถาดใส่
กระดาษ)] > [Check Size (ตรวจสอบ
ขนาด)]

2 กด [On (เปิด)] หรอื [Off (ปิด)]

3 กด 

2
การจดัการกระดาษ
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เปลีย่นขนาดกระดาษและ
ชนดิกระดาษ
เมือ่คณุเปลีย่นแปลงขนาดกระดาษและชนดิ
กระดาษทีใ่สใ่นถาด คณุจําเป็นตอ้งเปลีย่นแปลงการ
ตัง้คา่ขนาดกระดาษและชนดิกระดาษบนหนา้จอแส
ดงผลแบบ LCD ดว้ย

1 กด  [Settings (การตัง้คา่)] >
[All Settings (การตัง้คา่ทัง้หมด)]
> [General Setup (การตัง้คา่ทัว่ไป)]
> [Tray Setting (การตัง้คา่ถาดใส่
กระดาษ)] > [Paper Type (ชนดิ
กระดาษ)]

2 ลากนิว้ขึน้หรอืลง หรอืกด a หรอื b เพือ่
แสดงตวัเลอืกถาดใสก่ระดาษ และจากนัน้กด
ตวัเลอืกทีค่ณุตอ้งการ

3 ลากนิว้ขึน้หรอืลง หรอืกด a หรอื b เพือ่
แสดงตวัเลอืกชนดิกระดาษ และจากนัน้กดตวั
เลอืกทีค่ณุตอ้งการ

4 กด 

5 ปัดขึน้หรอืลง หรอืกด a หรอื b เพือ่แสดงตวั
เลอืก [Paper Size (ขนาดกระดาษ)]
จากนัน้กด[Paper Size (ขนาด
กระดาษ)]

6 ลากนิว้ขึน้หรอืลง หรอืกด a หรอื b เพือ่
แสดงตวัเลอืกถาดใสก่ระดาษ และจากนัน้กด
ตวัเลอืกทีค่ณุตอ้งการ

7 ลากนิว้ขึน้หรอืลง หรอืกด a หรอื b เพือ่
แสดงตวัเลอืกขนาดกระดาษ และจากนัน้กด
ตวัเลอืกทีค่ณุตอ้งการ

8 กด 

การใชง้านกระดาษแบบ
พเิศษ
ทดสอบตวัอยา่งกระดาษกอ่นซือ้กระดาษทกุครัง้
เพือ่ใหม้ัน่ใจในคณุภาพการพมิพท์ีต่อ้งการ
• หา้มใชก้ระดาษองิคเ์จ็ทเนือ่งจากอาจทําให ้
กระดาษตดิหรอืทําใหเ้ครือ่งพมิพเ์กดิความเสยี
หาย

• หากคณุใชก้ระดาษปอนด ์กระดาษผวิหยาบ หรอื
กระดาษทีม่รีอยยน่หรอืรอยยบั คณุภาพของ
กระดาษในการพมิพอ์าจลดลง

จัดเกบ็กระดาษในกลอ่งบรรจกุระดาษและปิดกลอ่ง
ใหส้นทิ จัดเกบ็กระดาษบนพืน้ราบเรยีบและหา่งจาก
ความชืน้ แสงแดดสอ่งตรงและความรอ้น

ขอ้ควรจาํ
กระดาษบางชนดิอาจมคีณุภาพตํา่หรอือาจทําให ้
เครือ่งพมิพเ์กดิความเสยีหาย
หา้มใชก้ระดาษตอ่ไปนี:้
• กระดาษทีม่ลีวดลายมาก
• กระดาษทีเ่รยีบลืน่หรอืมนัเงาเกนิไป
• กระดาษทีม่ว้นหรอืมรีอยพับ
• กระดาษทีม่กีารเคลอืบผวิหรอืกระดาษทีม่กีาร
ตกแตง่ทางเคมี

• กระดาษทีข่าด มรีอยยบัหรอืรอยพับ
• กระดาษทีม่น้ํีาหนักเกนิกวา่ขอ้กําหนดในคูม่อืนี้
• กระดาษทีเ่ย็บดว้ยลวดเย็บกระดาษ
• กระดาษทีม่หีวัจดหมายทีใ่ชส้ยีอ้มอณุหภมูตํิา่
หรอืมกีารถา่ยภาพดว้ยความรอ้น

• กระดาษตอ่เนือ่งหรอืไมม่คีารบ์อน
• กระดาษทีอ่อกแบบสําหรับการพมิพอ์งิคเ์จ็ท
หากคณุใชช้นดิของกระดาษตามรายการขา้งตน้
อาจสง่ผลใหเ้ครือ่งพมิพเ์กดิความเสยีหาย ความ
เสยีหายนีไ้มอ่ยูภ่ายใตก้ารรับประกนัหรอืขอ้ตกลง
เกีย่วกบัการใหบ้รกิารของ Brother
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พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ
พมิพเ์อกสาร (แม็คอนิทอช)

สําหรับคําแนะนําในการพมิพ ์uu คู่มือผู้ใช้แบบ
ออนไลน์: พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ (แมค็อินทอช)

พมิพเ์อกสาร (Windows®)

1 เลอืกคําสัง่การพมิพใ์นแอพพลเิคชนัของคณุ

2 เลอืก Brother XXX-XXXX (โดย XXXX
เป็นชือ่รุน่ของคณุ)

3 คลกิ พมิพ์

4 เสร็จสิน้การดําเนนิการพมิพข์องคณุ

ขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์:

พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ (Windows®)

พมิพก์ระดาษท ัง้สองดา้น
(Windows®)

• เลอืกกระดาษขนาด A4, Letter, Legal,
Mexico Legal, India Legal หรอื Folio เมือ่
ใชฟั้งกช์นัการพมิพ ์2 ดา้นแบบอตัโนมตัิ

• ตรวจสอบวา่ถาดใสก่ระดาษ 2 ดา้นไดรั้บการ
ตัง้คา่ขนาดกระดาษถกูตอ้ง มฉิะนัน้การป้อน
กระดาษอาจผดิพลาด สง่ผลใหเ้อกสารทีพ่มิพ์
ออกมาเอยีงหรอืกระดาษตดิ ขอ้มลูเพิม่เตมิ
uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: เปลีย่นขนาดถาดใส่
กระดาษสาํหรับการพิมพ์ 2 ด้าน

1 เลอืกคําสัง่การพมิพใ์นแอพพลเิคชนัของคณุ

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

3 พมิพ์
3

พ
มิพ
์
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3 ในชอ่ง ทศิทาง เลอืกตวัเลอืก แนวต ัง้ หรอื
แนวนอน เพือ่ตัง้คา่การจัดวางเอกสารทีพ่มิพ์
ของคณุ

ถา้แอพพลเิคชนัของคณุมกีารตัง้คา่ทีค่ลา้ยกนั
เราแนะนําใหค้ณุตัง้แนวการจัดวางโดยใช ้
แอพพลเิคชนั

4 คลกิรายการแบบดงึลง 2 หนา้/จลุสาร
(หนงัสอืเลม่เล็ก) และเลอืกตวัเลอืก 2 หนา้

5 คลกิปุ่ ม การต ัง้คา่การพมิพแ์บบ 2 หนา้

6 เลอืกตวัเลอืกจากเมนู ชนดิการพมิพแ์บบ 2
หนา้

7 ถา้คณุตอ้งการระบอุอฟเซต็สําหรับการเขา้
เลม่เป็นหน่วยนิว้หรอืหน่วยมลิลเิมตร ใหเ้ลอืก
กลอ่งกาเครือ่งหมาย การเขา้เลม่แบบออฟ
เซ็ท

8 คลกิ ตกลง

9 คลกิ ตกลง อกีครัง้ และเสร็จสิน้การดําเนนิ
การพมิพข์องคณุ

พมิพม์ากกวา่หนึง่หนา้ลงบน
กระดาษแผน่เดยีว (N ใน 1)
(Windows®)

1 เลอืกคําสัง่การพมิพใ์นแอพพลเิคชนัของคณุ

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

3 ในชอ่ง ทศิทาง เลอืกตวัเลอืก แนวต ัง้ หรอื
แนวนอน เพือ่ตัง้คา่การจัดวางเอกสารทีพ่มิพ์
ของคณุ

ถา้แอพพลเิคชนัของคณุมกีารตัง้คา่ทีค่ลา้ยกนั
เราแนะนําใหค้ณุตัง้แนวการจัดวางโดยใช ้
แอพพลเิคชนั

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

5 คลกิ ตกลง

6 เสร็จสิน้การดําเนนิการพมิพข์องคณุ
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พมิพบ์นซองจดหมาย กระดาษ
หนา หรอืฉลาก

เมือ่ฝาครอบดา้นหลงั (ถาดรองรับเอกสารออกแบบ
หงายหนา้) ถกูดงึลง เครือ่งพมิพจ์ะมแีนวการ
เคลือ่นทีก่ระดาษเป็นแนวตรงจากถาดอเนกประสงค์
ทีด่า้นหนา้ของเครือ่งไปสูด่า้นหลงัของตวัเครือ่งและ
ไปสูถ่าดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา้ ใชถ้าด
อเนกประสงคแ์ละวธิรัีบเอกสารออกสําหรับการพมิพ์
บนกระดาษชนดิหนา หรอืซองจดหมาย

• ใสก่ระดาษหรอืซองจดหมายลงในถาด
อเนกประสงคโ์ดยใหด้า้นทีจ่ะพมิพห์งายขึน้

• หา้มใสซ่องจดหมายมากกวา่ 10 ซองในถาด
อเนกประสงค ์การกระทําดงักลา่วอาจทําให ้
กระดาษตดิ

• หา้มใสก่ระดาษเกนิเครือ่งหมายระดบักระดาษ
สงูสดุเมือ่คณุใสก่ระดาษในถาดอเนกประสงค์
การกระทําดงักลา่วอาจทําใหก้ระดาษตดิ

1 เปิดฝาครอบดา้นหลงัของเครือ่ง (ถาดรองรับ
เอกสารออกแบบหงายหนา้)

2 เปิดตวัหยดุกระดาษ (ใชไ้ดเ้ฉพาะบางรุน่
เทา่นัน้)

3 ทีด่า้นหนา้เครือ่ง ใหเ้ปิดถาดอเนกประสงค์
และนําลงมาอยา่งนุ่มนวล

4 ดงึสว่นรองรับถาดอเนกประสงค ์(1) ออกมา
และกางทีร่องเอกสาร (2)

1

2

5 เลือ่นแครป่รับกระดาษของถาดอเนกประสงค์
ใหพ้อดกีบัความกวา้งของกระดาษทีค่ณุใช ้
ถา้แครป่รับกระดาษทีด่า้นขวามคีนัโยก ใหก้ด
คนัโยกและเลือ่นแครป่รับกระดาษ

3
พ
มิพ
์
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6 ใสก่ระดาษหรอืฉลากในถาดอเนกประสงค์

1

1

• ใหใ้สก่ระดาษไมเ่กนิเครือ่งหมายบอกระดบั
กระดาษสงูสดุ (1)

• ใสก่ระดาษในถาดอเนกประสงคโ์ดยใหด้า้น
ทีจ่ะพมิพห์งายขึน้

7 เลอืกคําสัง่การพมิพใ์นแอพพลเิคชนัของคณุ

8 เลอืก Brother XXX-XXXX (โดยที ่XXXX
คอืชือ่รุน่ของคณุ) จากนัน้คลกิ ปุ่ ม
คณุลกัษณะหรอืการกําหนดลกัษณะการพมิพ์
หนา้ตา่งไดรเ์วอรเ์ครือ่งพมิพป์รากฏขึน้

9 คลกิรายการแบบดงึลง ขนาดกระดาษ และ
เลอืกขนาดกระดาษ

10 คลกิรายการแบบดงึลง ชนดิกระดาษ และ
เลอืกชนดิกระดาษทีค่ณุกําลงัใชง้าน

11 คลกิรายการแบบดงึลง หนา้แรก และ หนา้
อืน่ๆ และเลอืกถาดป้อนกระดาษ
เอนกประสงค ์(MP Tray)

12 ในชอ่ง ทศิทาง เลอืกตวัเลอืก แนวต ัง้ หรอื
แนวนอน เพือ่ตัง้คา่การจัดวางเอกสารทีพ่มิพ์
ของคณุ

ถา้แอพพลเิคชนัของคณุมกีารตัง้คา่ทีค่ลา้ยกนั
เราแนะนําใหค้ณุตัง้แนวการจัดวางโดยใช ้
แอพพลเิคชนั

13 เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งพมิพอ์ืน่หากตอ้งการ

14 คลกิ ตกลง

15 คลกิ พมิพ์

• บรรจกุระดาษในถาดอเนกประสงค ์(ถาด MP)
uu หนา้ 10

ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
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คดัลอกเอกสาร

1 ตรวจสอบวา่คณุไดใ้สส่ือ่ส ิง่พมิพท์ีม่ขีนาดถกู
ตอ้งในถาดใสก่ระดาษ

2 ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้

• วางเอกสารใหห้งายหน้าขึน้ ใน ADF (ถาด
ป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ
(ถา้คณุทําสําเนาหลายหนา้ ขอแนะนําให ้
ใช ้ADF (ถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ)

• วางเอกสารบนกระจกสแกนเนอรโ์ดยควํา่
หน้าลง

3 กด  [Copy (สําเนา)]

หนา้จอแสดงผลแบบ LCD แสดงขอ้ความ:

4 เปลีย่นการตัง้คา่การทําสําเนา หากจําเป็น

•  (จํานวนสําเนา)

ใสจํ่านวนสําเนาดว้ยวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไป
นี้

- กด  หรอื  บนหนา้จอแสดงผล
แบบ LCD

- กดหมายเลขบนแผงควบคมุ
• [Options (ตวัเลอืก)]

กด  เพือ่เปลีย่นการตัง้คา่การ
ทําสําเนาสําหรับการทําสําเนาครัง้ถดัไป
เทา่นัน้
- เมือ่เสร็จเรยีบรอ้ย กด [OK (ตกลง)]
- หลงัจากทีค่ณุเลอืกตวัเลอืกใหมแ่ลว้
คณุสามารถบนัทกึไดโ้ดยกดปุ่ ม
[Save as Shortcut (บนัทกึ
เป็นทางลดั)]

• [Quick Copy (ทําสําเนาดว่น)]

กด  เพือ่เขา้ถงึการตัง้คา่
การทําสําเนาลว่งหนา้

4 ทาํสาํเนา
4

ทาํสาํเนา
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• ตวับง่ชีก้ารตัง้คา่ปัจจบุนั
กดไอคอนตอ่ไปนีเ้พือ่เปลีย่นการตัง้คา่
สําหรับสําเนาฉบบัถดัไปเทา่นัน้

-  [Enlarge/Reduce (เพิม่
ขนาด/ลดขนาด)]

-  [2-sided Copy (สําเนา 2
ดา้น)]

-  [Density (ความเขม้)]

-  [Tray Use (การใชถ้าด)]

5 กด [Start (เริม่ตน้)].

เพือ่หยดุการทําสําเนา กด 
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การต ัง้คา่การทาํสาํเนา
ตวัเลอืกสาํเนา

เมือ่ตอ้งการเปลีย่นการตัง้คา่การทําสําเนา กด [Options (ตวัเลอืก)]

ตวัเลอืกเมนู ตวัเลอืก
Quality (คณุภาพ) เลอืกคณุภาพสําเนาสําหรับชนดิเอกสารของคณุ

Enlarge/Reduce (เพิม่ขนาด/
ลดขนาด)

100% -

Enlarge (ขยาย) เลอืกอตัราสว่นการขยายสําหรับ
สําเนาถดัไป

Reduce (ลด) เลอืกอตัราสว่นการยอ่สําหรับ
สําเนาถดัไป

Auto (อตัโนมตั）ิ ปรับขนาดสําเนาใหพ้อดกีบั
ขนาดกระดาษทีค่ณุตัง้คา่ไว ้

Custom(25-400%)
(กําหนดเอง(25-400%))

ป้อนอตัราสว่นการยอ่หรอืการ
ขยาย

Density (ความเขม้) เพิม่ความเขม้เพือ่ทําใหข้อ้ความเขม้ขึน้
ลดความเขม้เพือ่ทําใหข้อ้ความจางลง

Contrast (ความคมชดั) เพิม่คอนทราสตเ์พือ่ทําใหร้ปูภาพชดัขึน้
ลดคอนทราสตเ์พือ่ทําใหร้ปูภาพสอีอ่นลง

Stack/Sort (จัดกอง/เรยีงชดุ) เลอืกวา่จะจัดกองหรอืเรยีงชดุสําเนาแบบหลายชดุ
กองซอ้น

B
B

A

B

A A

เรยีง
B

A
B

B

A A

4
ทาํสาํเนา
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ตวัเลอืกเมนู ตวัเลอืก
Page Layout (รปูแบบหนา้) ทําสําเนาแบบ N in 1 (การจัดหนา้กระดาษในหนา้เดยีว) และ 2 in

1 ID
4 ใน1

2-sided Copy (สําเนา 2 ดา้น) เลอืกเพือ่ทําสําเนาบนกระดาษสองดา้น
1 ดา้น → 2 ดา้น

1
2

1

2
2 ดา้น → 2 ดา้น
1

2

1

2
ตวัเลอืกทีม่จีะแตกตา่งกนัไป ทัง้นีข้ ึน้กบัรุน่ผลติภณัฑข์องคณุ

2-sided Copy Page Layout
(โครงหนา้สําเนา 2 ดา้น)
(มเีฉพาะการตัง้คา่บางอยา่ง)

เลอืกวา่จะเขา้หนา้ตามขอบดา้นยาวหรอืเขา้หนา้ตามขอบดา้นสัน้

Tray Use (การใชถ้าด) เลอืกถาดใสก่ระดาษสําหรับสําเนาถดัไป

Save as Shortcut (บนัทกึเป็น
ทางลดั)

เพิม่การตัง้คา่ปัจจบุนัเป็นทางลดั
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คดัลอกหลายๆ หนา้ลงท ัง้สอง
ดา้นของกระดาษ

• คณุจะตอ้งเลอืกตวัเลอืกการจัดหนา้กอ่นทีค่ณุ
จะเริม่การทําสําเนา 2 ดา้น

• เลอืกกระดาษขนาด A4, Letter, Legal,
Mexico Legal, India Legal หรอื Folio เมือ่
ใชฟั้งกช์นัการทําสําเนา 2 ดา้น

• ตรวจสอบวา่ถาดใสก่ระดาษ 2 ดา้นไดรั้บการ
ตัง้คา่ขนาดกระดาษถกูตอ้ง มฉิะนัน้การป้อน
กระดาษอาจผดิพลาด สง่ผลใหเ้อกสารทีพ่มิพ์
ออกมาเอยีงหรอืกระดาษตดิ ขอ้มลูเพิม่เตมิ
uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: เปลีย่นขนาดถาดใส่
กระดาษสาํหรับการพิมพ์ 2 ด้าน

แนวต ัง้
1 ดา้นเป็น 2 ดา้น พลกิขอบดา้นยาว

1
2

1

2
1 ดา้นเป็น 2 ดา้น พลกิขอบดา้นส ัน้

1
2

1

2

แนวนอน
1 ดา้นเป็น 2 ดา้น พลกิขอบดา้นยาว

1
2

1

2

1 ดา้นเป็น 2 ดา้น พลกิขอบดา้นส ัน้

1
2

1

2

1 ตรวจสอบวา่คณุไดใ้สส่ือ่ส ิง่พมิพท์ีม่ขีนาดถกู
ตอ้งในถาดใสก่ระดาษ

2 ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้

• วางเอกสารใหห้งายหน้าขึน้ ใน ADF (ถาด
ป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ
(ถา้คณุทําสําเนาหลายหนา้ ขอแนะนําให ้
ใช ้ADF (ถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ)

• วางเอกสารบนกระจกสแกนเนอรโ์ดยควํา่
หน้าลง

3 กด  [Copy (สําเนา)]

4 ใสจํ่านวนสําเนา

5 กด [Options (ตวัเลอืก)] > [2-
sided Copy (สําเนา 2 ดา้น)]

6 เพือ่เปลีย่นตวัเลอืกการจัดหนา้ กด
[Layout (การจัดวาง)]
a. กดตวัเลอืกรปูแบบการจัดหนา้ทีค่ณุ

ตอ้งการ
• [Long Edge Flip (พลกิดา้นยาว)]
• [Short Edge Flip (พลกิดา้น
สัน้)]

7 กด [1-sided⇒2-sided
(1หนา้⇒2หนา้)]

4
ทาํสาํเนา
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8 กด [OK (ตกลง)]

9 กด [Start (เริม่ตน้)] เพือ่สแกนหนา้
ถา้คณุทําสําเนาโดยใช ้ADF (ถาดป้อน
เอกสารอตัโนมตั)ิ เครือ่งจะป้อนและสแกน
กระดาษและเริม่พมิพ์

ถา้คณุใชง้านกระจกสแกนเนอร ์ไปทีข่ ัน้ตอน
ถดัไป

10 หลงัจากทีเ่ครือ่งสแกนกระดาษ กดปุ่ ม
[Continue (ทําตอ่)] หรอื [Finish
(เสร็จสิน้)]
• เพือ่สแกนอกีหนา้หนึง่ วางหนา้ถดัไปลง
บนกระจกสแกนเนอร ์จากนัน้กด
[Continue (ทําตอ่)]

• ถา้คณุทําการสแกนทกุหนา้แลว้ กด
[Finish (เสร็จสิน้)]

หา้มแตะหนา้ทีพ่มิพจ์นกวา่กระดาษจะออกมาเป็น
ครัง้ทีส่อง เครือ่งจะพมิพด์า้นแรก และปลอ่ย
กระดาษออกมา จากนัน้กจ็ะดงึกระดาษกลบัเพือ่
พมิพด์า้นทีส่อง

คดัลอกเอกสารสองหนา้โดยใช้
ADF (ถาดป้อนเอกสาร
อตัโนมตั)ิ

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
MFC-L5755DW/MFC-L5900DW/MFC-L6700DW/
MFC-L6900DW

เมือ่คณุใชง้าน ADF (ถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ
เพือ่ทําสําเนาเอกสาร 2 ดา้น คณุสามารถทําสําเนา
2 ดา้นไดโ้ดยอตัโนมตัิ

• เลอืกกระดาษขนาด A4, Letter, Legal,
Mexico Legal, India Legal หรอื Folio เมือ่
ใชฟั้งกช์นัการทําสําเนา 2 ดา้น

• ตรวจสอบวา่ถาดใสก่ระดาษ 2 ดา้นไดรั้บการ
ตัง้คา่ขนาดกระดาษถกูตอ้ง มฉิะนัน้การป้อน
กระดาษอาจผดิพลาด สง่ผลใหเ้อกสารทีพ่มิพ์
ออกมาเอยีงหรอืกระดาษตดิ ขอ้มลูเพิม่เตมิ
uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: เปลีย่นขนาดถาดใส่
กระดาษสาํหรับการพิมพ์ 2 ด้าน

1 ตรวจสอบวา่คณุไดใ้สส่ือ่ส ิง่พมิพท์ีม่ขีนาดถกู
ตอ้งในถาดใสก่ระดาษ

2 วางเอกสารใหห้งายหน้าขึน้ ใน ADF (ถาด
ป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ

3 กด  [Copy (สําเนา)]

4 ใสจํ่านวนสําเนา

5 กด [Quick Copy (ทําสําเนาดว่น)] >
[2sided(2⇒2) (2 หนา้(2⇒2))]

6 กด [Start (เริม่ตน้)].
เครือ่งดงึและสแกนกระดาษและเริม่พมิพ์
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คดัลอกเอกสารสองหนา้โดยใช้
กระจกสแกนเนอร ์

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
DCP-L5600DN/MFC-L5700DN

• เพือ่ทําสําเนาเอกสาร 2 ดา้นโดยใชก้ระจก
สแกนเนอร ์คณุจะตอ้งสแกนเอกสารทัง้สอง
ดา้นดว้ยตนเอง

• เลอืกกระดาษขนาด A4, Letter, Legal,
Mexico Legal, India Legal หรอื Folio เมือ่
ใชฟั้งกช์นัการทําสําเนา 2 ดา้น

• ตรวจสอบวา่ถาดใสก่ระดาษ 2 ดา้นไดรั้บการ
ตัง้คา่ขนาดกระดาษถกูตอ้ง มฉิะนัน้การป้อน
กระดาษอาจผดิพลาด สง่ผลใหเ้อกสารทีพ่มิพ์
ออกมาเอยีงหรอืกระดาษตดิ ขอ้มลูเพิม่เตมิ
uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: เปลีย่นขนาดถาดใส่
กระดาษสาํหรับการพิมพ์ 2 ด้าน

1 ตรวจสอบวา่คณุไดใ้สส่ือ่ส ิง่พมิพท์ีม่ขีนาดถกู
ตอ้งในถาดใสก่ระดาษ

2 วางเอกสารบนกระจกสแกนเนอรโ์ดยควํา่หน้า
ลง

3 กด  [Copy (สําเนา)]

4 ใสจํ่านวนสําเนา

5 กด [Quick Copy (ทําสําเนาดว่น)] >
[2sided(2⇒2) (2 หนา้(2⇒2))]

6 กด [Start (เริม่ตน้)] เพือ่สแกนหนา้

7 หลงัจากทีเ่ครือ่งสแกนกระดาษ กดปุ่ ม
[Continue (ทําตอ่)] หรอื [Finish
(เสร็จสิน้)]
• เพือ่สแกนอกีหนา้หนึง่ วางหนา้ถดัไปบน
กระจกสแกนเนอร ์และจากนัน้กด
[Continue (ทําตอ่)]

• ถา้คณุทําการสแกนทกุหนา้แลว้ กด
[Finish (เสร็จสิน้)]

• หลงัจากสแกนเอกสารหนา้แรกแลว้ คณุจะ
ตอ้งพลกิหนา้เพือ่สแกนอกีดา้นหนึง่ พลกิ
หนา้ตามดา้นยาว

4
ทาํสาํเนา
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ทาํสาํเนาบตัรประจาํตวั
ใชค้ณุลกัษณะ [2in1(ID) (2 ใน 1 (ID))]
เพือ่ทําสําเนาบตัรประชาชนทัง้สองดา้นลงบน
กระดาษหนา้เดยีว โดยมขีนาดเดยีวกบัตน้ฉบบั

• คณุสามารถคดัลอกบตัรประจําตวัในขอบเขตที่
ไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัเทา่นัน้
ขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือเกี่ยวกับความปลอดภยั
ของผลิตภณัฑ์

1 วางบตัรประชาชนควํา่หน้าลงใกลม้มุบนซา้ย
ของกระจกสแกนเนอร์

1

1: ระยะหา่ง 4.0 มม. หรอืมากกวา่ (บน,
ซา้ย)

2 ปัดทางซา้ยหรอืขวา หรอืกด d หรอื c เพือ่
แสดงตวัเลอืก [2 in 1 ID Copy
(สําเนาบตัรประจําตวั 2 ใน 1 ดา้น)] จาก
นัน้กด[2 in 1 ID Copy (สําเนาบตัร
ประจําตวั 2 ใน 1 ดา้น)]

3 ใสจํ่านวนสําเนา

4 กด [Start (เริม่ตน้)].
เครือ่งจะสแกนหนึง่ดา้นของบตัรประจําตวั

5 หลงัจากทีเ่ครือ่งสแกนดา้นแรกเสร็จ ใหพ้ลกิ
บตัรประชาชน

6 กด [Continue (ทําตอ่)] เพือ่สแกนอกี
ดา้น
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สแกนจากคอมพวิเตอร ์
ของคณุ (Windows®)
คณุสามารถใชค้อมพวิเตอรข์องคณุสแกนรปูถา่ย
และเอกสารบนเครือ่งของบราเดอรข์องคณุไดห้ลาย
วธิ ีใชแ้อพพลเิคชนัซอฟตแ์วรท์ีบ่ราเดอรอ์รม์พีรอ้ม
ใหใ้ชง้าน หรอืใชแ้อพพลเิคชนัการสแกนทีค่ณุชอบ
ใช ้

บนัทกึเอกสารและรปูถา่ยที่
สแกนใหเ้ป็นไฟล ์PDF โดยใช้
โหมดข ัน้สงูของ
ControlCenter4
(Windows®)

สแกนเอกสารและบนัทกึไปยงัโฟลเดอรใ์น
คอมพวิเตอรเ์ป็นไฟล ์PDF

1 ใสเ่อกสาร

2 คลกิ เร ิม่ > โปรแกรมท ัง้หมด >
Brother > Brother Utilities จากนัน้
คลกิรายการแบบดงึลงและเลอืกรุน่ผลติภณัฑ์
ของคณุ (หากยงัไมไ่ดเ้ลอืกอยู)่ คลกิ สแกน
ในแถบนําทางดา้นซา้ย จากนัน้คลกิ
ControlCenter4 ลงิค ์แอพพลเิคชนั
ControlCenter4 จะเปิด

3 เมือ่คณุเปิดแอพพลเิคชนั ControlCenter4
ในครัง้แรก เลอืก โหมดข ัน้สงู สําหรับการตัง้
คา่โหมด

4 คลกิแท็บ สแกน

5 สแกน
5

สแกน
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5 คลกิปุ่ ม ไฟล์
กลอ่งขอ้ความ การตัง้คา่การสแกน จะปรากฏ
ขึน้

6 เปลีย่นการตัง้คา่การสแกนตามตอ้งการ จาก
นัน้คลกิ สแกน
เครือ่งทําการสแกนเอกสารและบนัทกึไฟลล์ง
ในโฟลเดอรท์ีค่ณุเลอืกไว ้โฟลเดอรนั์น้จะ
เปิดขึน้โดยอตัโนมตัิ

ขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์:
สแกนจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

สแกนโดยใชปุ้่ ม สแกน
บนเครือ่งบราเดอรข์อง
คณุ
สแกนโดยใชปุ้่ ม สแกน บน
เครือ่ง

1 ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้

• วางเอกสารใหห้งายหน้าขึน้ ใน ADF (ถาด
ป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ
(ถา้คณุสแกนหลายหนา้ ขอแนะนําใหใ้ช ้
ADF (ถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ)

• วางเอกสารบนกระจกสแกนเนอรโ์ดยควํา่
หน้าลง

2 กด  [Scan (สแกน)]
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3 ปัดทางซา้ยหรอืขวา หรอืกด d หรอื c เพือ่
แสดงไอคอนโหมดสแกน
ไอคอนจะถกูไฮไลตแ์ละยา้ยมาอยูท่ีก่ลาง
หนา้จอแสดงผลแบบ LCD

ตวัเลอืก คาํอธบิาย

กดปุ่ มนีเ้พือ่สแกนเอกสาร และ
บนัทกึลงในโฟลเดอรบ์น
คอมพวิเตอรข์องคณุ

สําหรับตวัเลอืกอืน่ๆ ของการสแกน uu คู่มือ
ผู้ใช้แบบออนไลน์: สแกนโดยใช้ปุ่ม สแกน บน
เคร่ืองบราเดอร์ของคุณ

4 กด  [to File (ไปยงัไฟล)์]

5 ถา้เครือ่งเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย กด a หรอื b
เพือ่แสดงคอมพวิเตอรท์ีค่ณุตอ้งการสง่
เอกสารไปถงึ จากนัน้กดทีช่ ือ่คอมพวิเตอร์

6 ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้
• เมือ่ตอ้งการเปลีย่นการตัง้คา่ กด
[Options (ตวัเลอืก)] จากนัน้ไปยงั
ขัน้ตอนถดัไป

• เมือ่ตอ้งการใชก้ารตัง้คา่เริม่ตน้ กด
[Start (เริม่ตน้)]
เครือ่งจะสแกนเอกสาร

7 เลอืกการตัง้คา่การสแกนทีค่ณุตอ้งการ
เปลีย่น:
• [2-sided Scan (สแกน 2 ดา้น)]
• [Scan Settings (ตัง้คา่การ
สแกน)]

• [Scan Type (ชนดิการสแกน)]
• [Resolution (ความละเอยีด)]
• [File Type (ชนดิไฟล)์]
• [Document Size (ขนาดเอกสาร)]
• [Brightness (ความสวา่ง)]
• [Contrast (ความคมชดั)]
• [ADF Auto Deskew (แกเ้อยีง
อตัโนมตัใิน ADF (ถาดป้อนเอกสาร
อตัโนมตั)ิ)]

• [Skip Blank Page (ขา้มหนา้
วา่ง)]

• [Remove Background Colour
(กําจัดสพีืน้หลงั)]
(ใชไ้ดเ้ฉพาะสําหรับตวัเลอืก [Colour
(ส)ี] และ [Grey (สเีทา)])

8 ทําการเปลีย่นแปลงตามทีค่ณุตอ้งการ จาก
นัน้กด [OK (ตกลง)]

9 กด [Start (เริม่ตน้)]
เครือ่งจะสแกนเอกสาร

ใชปุ้่ มสแกนบนเครือ่งเพือ่ทําการเปลีย่นแปลง
ชัว่คราวในการตัง้คา่การสแกน เพือ่ทําการ
เปลีย่นแปลงถาวร ใหใ้ชซ้อฟตแ์วร ์ControlCenter
ของบราเดอร์

หมายเหตุ

5
สแกน
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กอ่นการสง่แฟกซ์
ต ัง้คา่รหสัประจาํเครือ่งของคณุ

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
MFC-L5700DN/MFC-L5755DW/MFC-L5900DW/
MFC-L6700DW/MFC-L6900DW

ตัง้คา่ใหเ้ครือ่งพมิพร์หสัเครือ่งของคณุ และวนัที่
และเวลาของแฟกซท์ีด่า้นบนของแฟกซแ์ตล่ะฉบบั
ทีค่ณุสง่

1 กด [Settings (การตัง้คา่)] >
[All Settings (การตัง้คา่ทัง้หมด)]
> [Initial Setup (การตัง้คา่เริม่
ตน้)] > [Station ID (รหสัประจํา
เครือ่ง)] > [Fax (โทรสาร)]

2 ใสห่มายเลขแฟกซข์องคณุ (สงูสดุ 20 หลกั)
โดยใชห้นา้จอแสดงผลแบบ LCD จากนัน้กด
[OK (ตกลง)]

3 กด [Tel (โทรศพัท)์]

4 ใสห่มายเลขโทรศพัทข์องคณุ (สงูสดุ 20
หลกั) โดยใชห้นา้จอแสดงผลแบบ LCD จาก
นัน้กด [OK (ตกลง)]

5 กด [Name (ชือ่)]

6 ใสช่ือ่ของคณุ (สงูสดุ 20 หลกั) โดยใชห้นา้
จอแสดงผลแบบ LCD จากนัน้กด [OK
(ตกลง)]

• กด  เพือ่วนผา่นตวัอกัษร ตวัเลข
และอกัขระพเิศษ (ตวัอกัษรทีม่อีาจแตกตา่ง
กนัไป ทัง้นีข้ ึน้กบัประเทศของคณุ)

• ถา้คณุใสต่วัอกัษรไมถ่กูตอ้ง กด d หรอื c
เพือ่ยา้ยเคอรเ์ซอรไ์ปยงัตวัอกัษรนัน้ และ
กด  กดเลอืกตวัอกัษรทีถ่กูตอ้ง

• เพือ่เวน้วรรค กด [Space (เวน้วรรค)]

• ขอ้มลูเพิม่เตมิ uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง

7 กด 

• วธิกีารป้อนขอ้ความในเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์อง
คณุ uu หนา้ 61

ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง

6 แฟกซ์
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ต ัง้คา่ความเขา้กนัไดข้องสาย
โทรศพัทส์าํหรบัการรบกวนใน
สายและระบบ VoIP

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
MFC-L5700DN/MFC-L5755DW/MFC-L5900DW/
MFC-L6700DW/MFC-L6900DW

ปัญหาในการรับสง่แฟกซเ์นือ่งจากอาจมกีารรบกวน
ในสายโทรศพัท ์สามารถแกไ้ขไดโ้ดยการลด
ความเร็วโมเด็มเพือ่ลดความผดิพลาดในการสง่
แฟกซ ์ถา้คณุใชบ้รกิารเสยีงผา่นไอพ ี(VoIP) บราเด
อรแ์นะนําใหค้ณุเปลีย่นคา่ความเขา้กนัไดเ้ป็นคา่พืน้
ฐาน (สําหรับ VoIP)

• VoIP เป็นประเภทของระบบโทรศพัทท์ีใ่ช ้
การเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตแทนสายโทรศพัท์
แบบดัง้เดมิ

• ผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทม์กัรวมบรกิาร VoIP เขา้
กบับรกิารเคเบลิและอนิเทอรเ์น็ต

• บราเดอรไ์มแ่นะนําการใชง้านสาย VoIP ขอ้
จํากดัของ VoIP โดยทัว่ไปอาจทําใหเ้ครือ่ง
โทรสารไมทํ่างานอยา่งถกูตอ้ง

1 กด [Settings (การตัง้คา่)] >
[All Settings (การตัง้คา่ทัง้หมด)]
> [Initial Setup (การตัง้คา่เริม่
ตน้)] > [Compatibility (ความ
สามารถใชง้านดว้ยกนัได)้]

2 กดตวัเลอืกทีค่ณุตอ้งการ
• เลอืก [High (สงู)] เพือ่ตัง้คา่ความเร็ว
โมเด็มเป็น 33600 bps

• เลอืก [Normal (ธรรมดา)] เพือ่ตัง้คา่
ความเร็วโมเด็มเป็น 14400 bps

• เลอืก [Basic(for VoIP) (พืน้ฐาน
(สําหรับ VoIP))] เพือ่ลดความเร็ว
โมเด็มเป็น 9600 bps และปิดโหมดแกไ้ข
ขอ้ผดิพลาด (ECM) ถา้ปัญหาสญัญาณ
รบกวนในสายโทรศพัทข์องคณุเกดิขึน้ซํ้า
อกี คณุอาจตอ้งการใชต้วัเลอืกนีเ้มือ่
จําเป็นเทา่นัน้

3 กด 

• ปัญหาเกีย่วกบัแฟกซแ์ละโทรศพัท ์uu หนา้
48

ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง

โหมดการรบั
รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
MFC-L5700DN/MFC-L5755DW/MFC-L5900DW/
MFC-L6700DW/MFC-L6900DW

โหมดการรับบางโหมดจะตอบรับอตัโนมตั ิ(โหมด
โทรสารเทา่นัน้และโหมดโทรสาร/โทรศพัท)์ คณุ
อาจตอ้งการเปลีย่นการหน่วงเวลาเสยีงเรยีกเขา้กอ่น
ใชง้านโหมดนี้

โหมดโทรสารเทา่น ัน้
([Fax (โทรสาร)] หรอื [Fax Only
(โทรสารเทา่นัน้)] ในเมนูของเครือ่ง)
โหมดโทรสารเทา่นัน้จะตอบรับทกุสายเรยีกเขา้
เป็นแฟกซโ์ดยอตัโนมตัิ

โหมดโทรสาร/โทรศพัท์
([Fax/Tel (โทรสาร/โทรศพัท)์] ในเมนู
ของเครือ่ง)
โหมดโทรสาร/โทรศพัทช์ว่ยใหค้ณุจัดการสาย
เรยีกเขา้ โดยแยกแยะวา่เป็นสญัญาณแฟกซห์รอื
สญัญาณโทรเขา้และจัดการสญัญาณนัน้ดว้ยวธิี
การตอ่ไปนี:้
• รับแฟกซโ์ดยอตัโนมตัิ
• สญัญาณโทรเขา้จะเริม่เสยีงเรยีกเขา้ F/T
เพือ่แจง้ใหค้ณุยกหรัูบสายเรยีกเขา้ เสยีง
เรยีกเขา้ F/T เป็นเสยีงเรยีกเขา้แบบดงัตดิกนั
สองครัง้ทีส่รา้งโดยเครือ่งของคณุ uu ข้อมลู
ท่ีเกี่ยวข้อง: โทรศพัทภ์ายนอกและโทรศพัทท์ี่
ตอ่แยกออกจากตวัเครือ่ง

โหมดดาํเนนิการดว้ยตนเอง
([Manual (ดําเนนิการเอง)] ในเมนูของ
เครือ่ง)
เพือ่รับแฟกซใ์นโหมดการดําเนนิการดว้ยตนเอง
ยกหโูทรศพัทข์องโทรศพัทภ์ายนอกทีเ่ชือ่มตอ่
อยูก่บัเครือ่ง หรอืกด  [Fax (โทรสาร)]
และ [Hook (ปุ่ มวางสาย)]
เมือ่คณุไดย้นิสญัญาณแฟกซ ์(เสยีงดงัสัน้ๆ ตอ่
เนือ่ง) กด [Fax Start (เริม่ตน้โทรสาร)]
จากนัน้ [Receive (รับ)] เพือ่รับแฟกซ ์ใช ้
คณุลกัษณะ การตรวจหาแฟกซ ์เพือ่รับแฟกซ์
เมือ่คณุยกหโูทรศพัทท์ีร่ว่มสายโทรศพัทเ์ดยีว
กบัเครือ่ง

6
แฟ
กซ
์
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โหมด TAD ภายนอก
([External TAD (TAD ภายนอก)] ใน
เมนูของเครือ่ง)
โหมด TAD ภายนอกชว่ยใหอ้ปุกรณต์อบรับ
โทรศพัทแ์บบภายนอกจัดการกบัสายเรยีกเขา้
ของคณุ
สายเรยีกเขา้จะถกูจัดการดว้ยวธิกีารตอ่ไปนี:้
• รับแฟกซโ์ดยอตัโนมตัิ
• สายโทรเขา้จะถกูบนัทกึขอ้ความบน TAD
ภายนอก

• โทรศพัทภ์ายนอกและโทรศพัทท์ีต่อ่แยกออก
จากตวัเครือ่ง uu หนา้ 35

• ปัญหาเกีย่วกบัแฟกซแ์ละโทรศพัท ์uu หนา้
48

ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
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เลอืกโหมดการรบัทีถ่กูตอ้ง
รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
MFC-L5700DN/MFC-L5755DW/MFC-L5900DW/MFC-L6700DW/MFC-L6900DW

คณุจะตอ้งเลอืกโหมดการรับโดยขึน้กบัอปุกรณภ์ายนอกและบรกิารโทรศพัทท์ีค่ณุมใีนสายโทรศพัทข์องคณุ

โดยคา่เริม่ตน้ เครือ่งของคณุจะตอบรับแฟกซใ์ดๆ ทีส่ง่มาโดยอตัโนมตั ิแผนผังดา้นลา่งจะชว่ยใหค้ณุเลอืก
โหมดอยา่งถกูตอ้ง

คณุตอ้งการใชค้ณุลกัษณะโทรศพัทข์องเครือ่งของคณุ (หากม)ี โทรศพัท์
ภายนอก หรอือปุกรณต์อบรับโทรศพัทแ์บบภายนอกเชือ่มตอ่ในสาย
โทรศพัทเ์ดยีวกนักบัเครือ่งหรอืไม?่ ไม่

โหมดโทรสาร
เทา่นัน้

ใช่

คณุใชง้านฟังกช์นัขอ้ความเสยีงของอปุกรณต์อบรับโทรศพัทแ์บบภายนอก
หรอืไม?่ ใช่

โหมด TAD
ภายนอก

ไม่

คณุตอ้งการใหเ้ครือ่งตอบรับแฟกซแ์ละสายเรยีกเขา้โดยอตัโนมตัหิรอืไม?่
ใช่

โหมดโทรสาร/
โทรศพัท์

ไม่ โหมดดําเนนิการ
ดว้ยตนเอง

1 กด  [Settings (การตัง้คา่)] > [All Settings (การตัง้คา่ทัง้หมด)] > [Fax
(โทรสาร)] > [Setup Receive (ตัง้คา่การรับ)] > [Receive Mode (โหมดรับ)]

2 กด [Fax (โทรสาร)], [Fax/Tel (โทรสาร/โทรศพัท)์], [External TAD (TAD
ภายนอก)] หรอื [Manual (ดําเนนิการเอง)]

3 กด 

• ปัญหาเกีย่วกบัแฟกซแ์ละโทรศพัท ์uu หนา้ 48
ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
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ต ัง้คา่เวลาเสยีงเรยีกเขา้ F/T
(เสยีงเรยีกทีด่งัตดิกนัแบบสอง
คร ัง้)

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
MFC-L5700DN/MFC-L5755DW/MFC-L5900DW/
MFC-L6700DW/MFC-L6900DW

เมือ่คณุตัง้คา่โหมดรับเป็นโหมดโทรสาร/โทรศพัท์
ถา้การโทรนัน้เป็นแฟกซ ์เครือ่งของคณุจะรับโดย
อตัโนมตั ิอยา่งไรก็ตาม ถา้หากเป็นการโทรสนทนา
ผา่นเสยีง เครือ่งจะสง่เสยีง F/T (เสยีงเรยีกทีด่งัตดิ
กนัแบบสองครัง้) เป็นจํานวนครัง้ตามทีค่ณุตัง้ไวใ้น
ตวัเลอืกเวลาเสยีงเรยีกเขา้ F/T เมือ่คณุไดย้นิเสยีง
เรยีกเขา้ F/T น่ันหมายถงึวา่มสีายโทรเขา้แบบ
สนทนาผา่นเสยีง

• คณุลกัษณะระยะเวลาในการดงัของเสยีงกริง่
เรยีกเขา้ F/T จะทํางานเมือ่คณุตัง้คา่โหมด
โทรสาร/โทรศพัทเ์ป็นโหมดการรับ

เนือ่งจากเสยีงกริง่เรยีกเขา้ F/T เกดิจากเครือ่ง
โทรศพัทภ์ายนอกและโทรศพัทท์ีต่อ่แยกออกจาก
ตวัเครือ่งจะไมด่งั อยา่งไรกต็าม คณุยงัสามารถตอบ
รับสายเรยีกเขา้นัน้ไดก้บัโทรศพัทอ์ืน่ๆทีต่อ่พว่งอยู่

1 กด  [Settings (การตัง้คา่)] >
[All Settings (การตัง้คา่ทัง้หมด)]
> [Fax (โทรสาร)] > [Setup
Receive (ตัง้คา่การรับ)] > [F/T
Ring Time (ระยะเวลาในการดงัของเสยีง
กริง่เรยีกเขา้ F/T)]

2 กดระยะเวลาทีค่ณุตอ้งการใหเ้ครือ่งสง่เสยีง
เพือ่เตอืนคณุวา่มสีายโทรเขา้

3 กด 

แมว้า่ผูโ้ทรจะวางสายระหวา่งทีเ่สยีงเรยีกเขา้
แบบดงัตดิกนัสองครัง้โหมดโทรสาร/โทรศพัท์
ยงัดงัอยู ่เครือ่งก็จะยงัคงสง่เสยีงตอ่ไปจนถงึ
เวลาทีต่ัง้ไว ้

ต ัง้จาํนวนเสยีงเรยีกเขา้กอ่นที่
เครือ่งจะตอบรบั (การหนว่ง
เวลาเสยีงเรยีกเขา้)

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
MFC-L5700DN/MFC-L5755DW/MFC-L5900DW/
MFC-L6700DW/MFC-L6900DW

เมือ่มคีนโทรหาเครือ่งของคณุ คณุจะไดย้นิเสยีง
โทรศพัทป์กต ิจํานวนครัง้ของเสยีงเรยีกเขา้จะตัง้คา่
ไวใ้นตวัเลอืกการหน่วงเวลาเสยีงเรยีกเขา้

• การตัง้คา่หน่วงเวลาเสยีงเรยีกเขา้ จะตัง้คา่
จํานวนครัง้ทีเ่สยีงเรยีกเขา้ของเครือ่งดงักอ่นที่
จะตอบรับในโหมดโทรสารเทา่นัน้และโหมด
โทรสาร/โทรศพัท์

• ถา้คณุมโีทรศพัทภ์ายนอกหรอืโทรศพัทต์อ่
พว่งในสายเดยีวกบัเครือ่ง เลอืกจํานวนเสยีง
เรยีกเขา้สงูสดุ

1 กด  [Settings (การตัง้คา่)] >
[All Settings (การตัง้คา่ทัง้หมด)]
> [Fax (โทรสาร)] > [Setup
Receive (ตัง้คา่การรับ)] > [Ring
Delay (หน่วงเวลาเสยีงเรยีก)]

2 กดจํานวนครัง้ทีเ่สยีงเรยีกเขา้ดงักอ่นทีเ่ครือ่ง
จะตอบรับ

ถา้คณุเลอืก [0] เครือ่งจะตอบรับทนัท ีและ
สายโทรศพัทจ์ะไมด่งั (ใชไ้ดเ้ฉพาะบาง
ประเทศ)

3 กด 
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จดัเก็บหมายเลข
รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
MFC-L5700DN/MFC-L5755DW/MFC-L5900DW/
MFC-L6700DW/MFC-L6900DW

จัดเก็บหมายเลขแฟกซแ์ละหมายเลขโทรศพัทใ์น
เครือ่งเพือ่การโทรออกและกระจายแฟกซไ์ปยงักลุม่
ตา่งๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว เมือ่คณุโทรออกโดยใช ้
หมายเลขทีจั่ดเกบ็ หนา้จอแสดงผลแบบ LCD จะ
แสดงหมายเลข

หากเกดิไฟฟ้าดบั หมายเลขในสมดุทีอ่ยูท่ีอ่ยู่
ในหน่วยความจําของเครือ่งจะไมส่ญูหายไป

จดัเก็บหมายเลขลงในสมดุทีอ่ยู่
รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
MFC-L5700DN/MFC-L5755DW/MFC-L5900DW/
MFC-L6700DW/MFC-L6900DW

1 กด  [Fax (โทรสาร)] >
[Address Book (สมดุทีอ่ยู)่]

2 ทําตามขัน้ตอนตอ่ไปนี:้
a. กด [Edit (แกไ้ข)].
b. กด [Add New Address (เพิม่ทีอ่ยู่

ใหม)่].
c. กด [Name (ชือ่)].
d. ป้อนชือ่โดยใชห้นา้จอแสดงผลแบบ LCD

(ไมเ่กนิ 16 ตวัอกัษร) จากนัน้กด [OK
(ตกลง)]

e. กด [Address (ทีอ่ยู)่]
f. ป้อนหมายเลขโทรสารหรอืโทรศพัทโ์ดย

ใชห้นา้จอแสดงผลแบบ LCD (ไมเ่กนิ 20
หลกั) จากนัน้กด [OK (ตกลง)]

• เมือ่ตอ้งการจัดเก็บทีอ่ยูอ่เีมลเพือ่ใชก้บั
Internet Fax หรอืสแกนไปยงัเซริฟ์เวอร์
อเีมล กด  และป้อนทีอ่ยูอ่เีมลและกด
[OK (ตกลง)]
(ในบางรุน่ คณุจะตอ้งดาวนโ์หลด Internet
Fax เพือ่ใชค้ณุสมบตั ิInternet Fax และ
คณุสมบตัสิแกนไปยงัเซริฟ์เวอรอ์เีมล)

g. กด [OK (ตกลง)].

เมือ่ตอ้งการเก็บหมายเลขอืน่ลงสมดุทีอ่ยู ่ให ้
ทําซํ้าขัน้ตอนเหลา่นี้

3 กด 

การเปลีย่นหรอืลบชือ่หรอื
หมายเลขในสมดุทีอ่ยู่

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
MFC-L5700DN/MFC-L5755DW/MFC-L5900DW/
MFC-L6700DW/MFC-L6900DW

1 กด  [Fax (โทรสาร)] >
[Address Book (สมดุทีอ่ยู)่] >
[Edit (แกไ้ข)]

2 ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้
• กด [Change (เปลีย่น)] เพือ่แกไ้ขชือ่
หรอืหมายเลขแฟกซ ์หรอืหมายเลข
โทรศพัท์
ลากนิว้ขึน้หรอืลง หรอืกด a หรอื b เพือ่
แสดงหมายเลขทีค่ณุตอ้งการเปลีย่น และ
จากนัน้กดทีห่มายเลขนัน้
- เมือ่ตอ้งการเปลีย่นชือ่ กด [Name
(ชือ่)] พมิพช์ือ่ใหม ่(ไมเ่กนิ 16 ตวั
อกัษร) โดยใชห้นา้จอแสดงผลแบบ
LCD จากนัน้กด [OK (ตกลง)]

- เมือ่ตอ้งการเปลีย่นหมายเลขแฟกซ์
หรอืหมายเลขโทรศพัท ์กด
[Address (ทีอ่ยู)่] พมิพห์มายเลข
แฟกซห์รอืหมายเลขโทรศพัทใ์หม ่(ไม่
เกนิ 20 หลกั) โดยใชห้นา้จอแสดงผล
แบบ LCD จากนัน้กด [OK (ตกลง)]

กด [OK (ตกลง)] เพือ่ส ิน้สดุ

วธิกีารพมิพข์อ้ความ:
เมือ่ตอ้งการแกไ้ขตวัอกัษร กด d หรอื c เพือ่
จัดตําแหน่งเคอรเ์ซอรใ์หเ้นน้ทีต่วัอกัษรทีผ่ดิ
จากนัน้กด 

พมิพต์วัอกัษรใหม่

• เพือ่ลบหมายเลข ใหปั้ดขึน้หรอืลง หรอืกด
a หรอื b เพือ่แสดง [Delete (ลบ)]
จากนัน้กด [Delete (ลบ)]

6
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- เลอืกหมายเลขแฟกซห์รอืหมายเลข
โทรศพัทท์ีค่ณุตอ้งการลบโดยกดที่
หมายเลขนัน้เพือ่แสดงเครือ่งหมายถกู
สแีดง จากนัน้กด [OK (ตกลง)]

3 กด 

34



บรกิารโทรศพัทแ์ละอปุกรณภ์ายนอก
รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
MFC-L5700DN/MFC-L5755DW/MFC-L5900DW/MFC-L6700DW/MFC-L6900DW

คณุสามารถใชบ้รกิารและการเชือ่มตอ่ตา่งๆ ตอ่ไปนีก้บัเครือ่งบราเดอรข์องคณุ

นีค่อืสรปุขอ้มลูวธิกีารเชือ่มตอ่เครือ่งของคณุ สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัแตล่ะหวัขอ้ uu คู่มือผู้ใช้แบบ
ออนไลน์

ขอ้ความเสยีง
รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
MFC-L5700DN/MFC-L5755DW/MFC-L5900DW/
MFC-L6700DW/MFC-L6900DW

ถา้คณุใชบ้รกิารขอ้ความเสยีงและเครือ่งบราเดอร์
ของคณุตอ่อยูใ่นสายโทรศพัทเ์ดยีวกนั อาจเกดิ
ความขดัแยง้กบัเครือ่งบราเดอรข์องคณุเมือ่รับ
แฟกซข์าเขา้ ถา้ใชบ้รกิารนี ้ขอแนะนําใหต้ัง้คา่
โหมดการรับของเครือ่งของบราเดอรเ์ป็นดําเนนิการ
ดว้ยตนเอง

การสนทนาผา่น IP (VoIP)
รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
MFC-L5700DN/MFC-L5755DW/MFC-L5900DW/
MFC-L6700DW/MFC-L6900DW

VoIP เป็นประเภทของระบบโทรศพัทท์ีใ่ชก้ารเชือ่ม
ตอ่อนิเทอรเ์น็ตแทนสายโทรศพัทแ์บบดัง้เดมิ
เครือ่งอาจไมทํ่างานกบัระบบ VoIP บางระบบ หาก
คณุมคํีาถามเกีย่วกบัวธิกีารเชือ่มตอ่เครือ่งของคณุ
กบัระบบ VoIP ตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิาร VoIP ของคณุ

การเชือ่มตอ่กบัอปุกรณต์อบรบั
โทรศพัทแ์บบภายนอก (TAD)

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
MFC-L5700DN/MFC-L5755DW/MFC-L5900DW/
MFC-L6700DW/MFC-L6900DW

คณุสามารถเลอืกเชือ่มตอ่อปุกรณต์อบรับโทรศพัท์
แบบภายนอกเขา้กบัเครือ่งของบราเดอร ์เพือ่ใหก้าร
รับแฟกซส์มบรูณ ์คณุตอ้งเชือ่มตอ่อยา่งถกูตอ้ง
เชือ่มตอ่ TAD ภายนอกกบัชอ่งเสยีบ EXT. บน
เครือ่งของบราเดอร ์เมือ่บนัทกึขอ้ความขาออกบน
TAD ภายนอกของคณุ ขอแนะนําใหบ้นัทกึชว่งที่
เสยีงเงยีบ 5 วนิาทเีมือ่เริม่ตน้ขอ้ความของคณุ และ
จํากดัการพดูไมเ่กนิ 20 วนิาท ีตัง้คา่โหมดรับของ
เครือ่งเป็น TAD ภายนอก

โทรศพัทภ์ายนอกและโทรศพัท์
ทีต่อ่แยกออกจากตวัเครือ่ง

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
MFC-L5700DN/MFC-L5755DW/MFC-L5900DW/
MFC-L6700DW/MFC-L6900DW

คณุสามารถเชือ่มตอ่โทรศพัทแ์ยกเขา้กบัชอ่งเสยีบ
EXT ทีเ่ครือ่งของบราเดอร ์ถา้คณุตอบรับการตดิตอ่
ดว้ยโทรสารบนโทรศพัทภ์ายนอกและโทรศพัทท์ีต่อ่
แยกออกจากตวัเครือ่ง คณุสามารถสัง่ใหเ้ครือ่งของ
คณุรับโทรสารไดโ้ดยกด * 5 1 ถา้เครือ่งตอบรับ
การโทรดว้ยเสยีง และมเีสยีงเรยีกเขา้แบบดงัตดิกนั
สองครัง้ เพือ่ใหค้ณุรับสายโทรเขา้ กด # 5 1 เพือ่
รับโทรศพัทบ์นโทรศพัทท์ีต่อ่แยกออกจากตวัเครือ่ง

• โหมดการรับ uu หนา้ 29
ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
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สง่และรบัแฟกซโ์ดยใชเ้ครือ่งของคณุ
สง่โทรสาร

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
MFC-L5700DN/MFC-L5755DW/MFC-L5900DW/
MFC-L6700DW/MFC-L6900DW

1 ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้

• วางเอกสารใหห้งายหน้าขึน้ ใน ADF (ถาด
ป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ
(ถา้คณุกําลงัสง่แฟกซห์ลายหนา้ ขอ
แนะนําใหใ้ช ้ADF (ถาดป้อนเอกสาร
อตัโนมตั)ิ)

• วางเอกสารบนกระจกสแกนเนอรโ์ดยควํา่
หน้าลง

2 กด  [Fax (โทรสาร)]

3 ป้อนหมายเลขแฟกซ์
• การใชแ้ป้นใสต่วัเลข
กดตวัเลขเพือ่ป้อนหมายเลขแฟกซ์

• การใชส้มดุทีอ่ยู่

กด  [Address Book (สมดุที่
อยู)่] จากนัน้ใหทํ้าวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไป
นี:้
- ลากนิว้ขึน้หรอืลง หรอืกด a หรอื b
เพือ่แสดงหมายเลขทีค่ณุตอ้งการ และ
จากนัน้กดทีห่มายเลขนัน้

- กด  จากนัน้ป้อนชือ่ และกด [OK
(ตกลง)] กดชือ่ทีค่ณุตอ้งการโทรหา

เมือ่เสร็จแลว้ กด [Apply (ดําเนนิ
การ)]

• การใชป้ระวตักิารโทร

กด  [Call History
(ประวตักิารโทร)] จากนัน้กดตวัเลอืก
[Outgoing Call (สายโทรออก)]
ลากนิว้ขึน้หรอืลง หรอืกด a หรอื b เพือ่
แสดงหมายเลขโทรสารทีค่ณุตอ้งการ
และจากนัน้กดทีห่มายเลขนัน้
เมือ่ตอ้งการสง่แฟกซ ์กด [Apply
(ดําเนนิการ)]
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4 กด [Fax Start (เริม่ตน้โทรสาร)].
เครือ่งจะสแกนและสง่เอกสาร
ถา้คณุวางเอกสารบนกระจกสแกนเนอร ์
ปฏบิตัติามคาํแนะนําในตาราง

ตวัเลอืก คาํอธบิาย

Yes
(ใช)่

เมือ่ตอ้งการสแกนหนา้ถดัไป
กดตวัเลอืก Yes (ใช)่ จาก
นัน้วางหนา้ถดัไปบนกระจก
สแกนเนอร์
กด OK (ตกลง) เพือ่สแกน
หนา้

No
(ไมใ่ช)่

หลงัจากทีค่ณุสแกนหนา้
สดุทา้ยแลว้ กดตวัเลอืก No
(ไมใ่ช)่
เครือ่งจะสง่เอกสาร

หากตอ้งการหยดุการสง่แฟกซ ์กด 
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สง่แฟกซโ์ดยใชค้อมพวิเตอรข์องคณุ (PC-FAX)
สง่แฟกซจ์ากคอมพวิเตอรข์อง
คณุ

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
MFC-L5700DN/MFC-L5755DW/MFC-L5900DW/
MFC-L6700DW/MFC-L6900DW

คณุลกัษณะของ Brother PC-FAX ชว่ยใหค้ณุสง่
ไฟลท์ีส่รา้งในแอพพลเิคชนัใดๆ บนคอมพวิเตอร์
ของคณุเป็นแฟกซม์าตรฐานและแนบหนา้ปกได ้

สําหรับ Windows®:

ขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: PC-FAX
สาํหรับ Windows®

สําหรับแม็คอนิทอช:

ขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: PC-FAX
สาํหรับ Macintosh

1 จากแอพพลเิคชนัของคณุ เลอืก ไฟล ์จาก
นัน้ พมิพ์
(ขัน้ตอนอาจแตกตา่งกนัขึน้อยูก่บั
แอพพลเิคชนัของคณุ)
กลอ่งขอ้ความ พมิพ ์จะปรากฏขึน้

2 เลอืก Brother PC-FAX

3 คลกิ พมิพ์
อนิเตอรเ์ฟสผูใ้ช ้BrotherPC-FAX จะ
ปรากฏขึน้

4 ป้อนหมายเลขแฟกซข์องผูรั้บ
a. ใชแ้ป้นพมิพข์องคอมพวิเตอรข์องคณุ

หรอืคลกิแป้นตวัเลขของอนิเตอรเ์ฟสผูใ้ช ้
ของ BrotherPC-FAX

b. คลกิ เพิม่ทีอ่ยูส่ง่

คณุยงัสามารถเลอืกหมายเลขทีเ่กบ็ไวจ้าก
สมดุทีอ่ยู่

5 คลกิ เร ิม่
เอกสารของคณุถกูสง่ไปทีเ่ครือ่งของบราเด
อร ์จากนัน้จะถกูแฟกซไ์ปยงัผูรั้บ

ตดิตอ่ผูผ้ลติแอพพลเิคชนั ถา้คณุตอ้งการการ
สนับสนุนเพิม่เตมิ

รบัแฟกซท์ีค่อมพวิเตอรข์อง
คณุ (เฉพาะ Windows®)

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
MFC-L5700DN/MFC-L5755DW/MFC-L5900DW/
MFC-L6700DW/MFC-L6900DW

ใชซ้อฟตแ์วร ์PC-FAX ของบราเดอรเ์พือ่รับแฟกซ์
บนคอมพวิเตอรข์องคณุ, คดักรองแฟกซ ์และพมิพ์
เฉพาะแฟกซท์ีค่ณุตอ้งการ

• แมว้า่คณุจะปิดคอมพวิเตอรข์องคณุ (เชน่
ชว่งกลางคนื หรอืสดุสปัดาห)์ เครือ่งพมิพข์อง
คณุจะรับและจัดเก็บแฟกซไ์วใ้นหน่วยความจํา
จํานวนของแฟกซท์ีรั่บทีถ่กูจัดเก็บไวใ้นหน่วย
ความจําจะปรากฏบนหนา้จอแสดงผลแบบ
LCD

• เมือ่คณุเริม่ตน้ใชง้านคอมพวิเตอรข์องคณุ
และรันซอฟตแ์วร ์PC-Fax Receive แลว้
MFC จะสง่แฟกซเ์ขา้สูค่อมพวิเตอร์
ของคณุโดยอตัโนมตัิ

• เพือ่ให ้PC-Fax Receive ทํางานได ้
ซอฟตแ์วร ์PC-FAX Receive ตอ้งรันอยูบ่น
คอมพวิเตอรข์องคณุ

• กอ่นทีค่ณุจะสามารถตัง้คา่ PC-Fax Receive
ได ้คณุตอ้งตดิตัง้ซอฟตแ์วร ์MFL-Pro Suite
บนคอมพวิเตอรข์องคณุ ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่
เครือ่งของบราเดอรเ์ชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอร์
ของคณุ และเปิดอยู่

• ถา้เครือ่งแสดงขอ้ผดิพลาด และไมส่ามารถ
พมิพแ์ฟกซจ์ากหน่วยความจํา ใหใ้ช ้PC-FAX
เพือ่สง่แฟกซข์องคณุไปยงัคอมพวิเตอร์

• PC-Fax Receive ไม่สามารถใช้งานได้กับ
Macintosh
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1 ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้

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

คลกิ เร ิม่ > โปรแกรมท ัง้หมด >
Brother > Brother Utilities > การ
รบัสง่โทรสารดว้ยเครือ่ง PC > รบั

• (Windows® 8)

คลกิ  (Brother Utilities) จากนัน้
คลกิรายการแบบดงึลงและเลอืกรุน่
ผลติภณัฑข์องคณุ (หากยงัไมไ่ดเ้ลอืก
อยู)่
คลกิ การรบัสง่โทรสารดว้ยเครือ่ง PC
ในแถบนําทางดา้นซา้ย จากนัน้คลกิรบั

2 ยนืยนัขอ้ความและคลกิ ใช่
หนา้ตา่ง PC-FAX Receive ปรากฏขึน้
ไอคอน PC-Fax Receive (เตรยีมพรอ้ม)
จะแสดงในถาดงานของคอมพวิเตอรข์องคณุ
ดว้ย

6
แฟ
กซ
์

39



ใชส้ว่นนีเ้พือ่แกไ้ขปัญหาทีค่ณุอาจประสบเมือ่ใชง้านเครือ่งพมิพบ์ราเดอร์

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

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

คน้หาขอ้ผดิพลาด คน้หาวธิกีารแกไ้ข
การใช ้Status Monitor

• คลกิสองครัง้ทีไ่อคอน  ในถาดงาน

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

• ไอคอนสเีขยีวแสดงสภาวะสแตนบายปกติ

• ไอคอนสเีหลอืงแสดงคําเตอืน

• ไอคอนสแีดงแสดงวา่เกดิขอ้ผดิพลาด

• ไอคอนสเีทาแสดงวา่เครือ่งออฟไลน์

• คลกิทีปุ่่ ม วธิกีารแกไ้ข เพือ่เขา้ถงึเว็บไซตก์าร
แกไ้ขปัญหาของบราเดอร์

A การแกไ้ขปญัหา
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คน้หาขอ้ผดิพลาด คน้หาวธิกีารแกไ้ข
การใชห้นา้จอแสดงผลแบบ LCD 1. ปฏบิตัติามขอ้ความบนหนา้จอแสดงผลแบบ

LCD
2. ดคํูาแนะนําในตารางตอ่ไปนี้
3. ถา้คณุไมส่ามารถแกไ้ขขอ้ผดิพลาดได ้uu

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

ขอ้ความแสดงความผดิพลาดและขอ้ความแจง้การ
บาํรงุรกัษา

(MFC-L6900DW)

ถา้หนา้จอแสดงผลแบบ LCD แสดงขอ้ผดิพลาดและอปุกรณ ์Android™ ของคณุรองรับคณุลกัษณะ NFC
ใหแ้ตะเครือ่งของคณุเขา้กบัโลโก ้NFC บนเครือ่งพมิพข์องบราเดอรข์องคณุเพือ่เขา้สู ่Brother
Solutions Center และเรยีกดคํูาถามทีพ่บบอ่ยลา่สดุจากอปุกรณข์องคณุ (อาจมกีารเรยีกเก็บคา่บรกิาร
ขอ้ความและขอ้มลูของผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทม์อืถอืของคณุ)

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ตัง้คา่ NFC ของเครือ่ง Brother และอปุกรณ ์Android™ ของคณุตัง้คา่เปิดอยู่

ขอ้ผดิพลาดทีพ่บบอ่ยและขอ้ความแจง้การบํารงุรักษาแสดงไวใ้นตารางตอ่ไปนี้

ขอ้ความแสดงความผดิ
พลาด

สาเหตุ การดาํเนนิการ

2-sided Disabled
(ไมส่ามารถพมิพ ์2 ดา้น)

ฝาครอบดา้นหลงัของเครือ่ง
ปิดไมส่นทิ

ปิดฝาครอบดา้นหลงัของเครือ่งลงจนกระทัง่
ล็อกเขา้ทีใ่นตําแหน่งปิด

ถาดใสก่ระดาษ 2 ดา้นไมไ่ด ้
รับการตดิตัง้อยา่งสมบรูณ์

ใสถ่าดใสก่ระดาษ 2 ดา้นในเครือ่งใหแ้น่น

Cartridge Error
(ตลบัหมกึผดิพลาด)

ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ตดิ
ตัง้ไมถ่กูตอ้ง

ถอดชดุประกอบตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์
และชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) นําตลบัผง
หมกึ (โทนเนอร)์ ออก จากนัน้ใสต่ลบัผงหมกึ
(โทนเนอร)์ กลบัเขา้ในชดุแมแ่บบสรา้งภาพ
(ดรัม) อกีครัง้ ตดิตัง้ชดุประกอบตลบัผงหมกึ
(โทนเนอร)์ และชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)
ในเครือ่งพมิพใ์หมอ่กีครัง้
ถา้หากยงัคงมปัีญหา ใหต้ดิตอ่ บรกิารลกูคา้
สมัพันธข์องบราเดอรห์รอืตวัแทนจําหน่าย
ผลติภณัฑบ์ราเดอรใ์นทอ้งทีข่องคณุ

Cover is Open (ฝา
เปิดอยู)่

ฝาครอบดา้นหนา้ปิดไมส่นทิ เปิดและปิดฝาครอบดา้นหนา้ของเครือ่งให ้
สนทิ

A
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ขอ้ความแสดงความผดิ
พลาด

สาเหตุ การดาํเนนิการ

Cover is Open. (ฝา
เปิดอยู)่

ฝาครอบตวัทําความรอ้นปิด
ไมส่นทิหรอืกระดาษตดิที่
ดา้นหลงัของเครือ่งเมือ่คณุ
เปิดสวติชไ์ฟ

ปิดฝาครอบตวัทําความรอ้นทีอ่ยูด่า้นในฝา
ครอบดา้นหลงัของเครือ่งพมิพ์
ตรวจสอบวา่ไมม่กีระดาษตดิอยูภ่ายในดา้น
หลงัเครือ่ง แลว้ปิดฝาครอบตวัทําความรอ้น

Cover is Open. (ฝา
เปิดอยู)่

ฝาครอบ ADF (ถาดป้อน
เอกสารอตัโนมตั)ิ ปิดไมส่นทิ

ปิดฝาครอบของ ADF (ถาดป้อนเอกสาร
อตัโนมตั)ิ
ถา้ยงัคงมขีอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด กด

Document Jam (เอกสาร
ตดิ)

เอกสารไมไ่ดรั้บการใสห่รอื
ป้อนอยา่งถกูตอ้ง หรอื
เอกสารทีส่แกนจาก ADF
(ถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ
ยาวเกนิไป

นํากระดาษทีต่ดิออกจาก ADF (ถาดป้อน
เอกสารอตัโนมตั)ิ
กําจัดเศษวสัดหุรอืเศษกระดาษออกจากเสน้
ทางป้อนกระดาษของ ADF (ถาดป้อนเอกสาร
อตัโนมตั)ิ

กด 

Drum ! (แมแ่บบสรา้ง
ภาพ!)

ตอ้งทําความสะอาดสาย
โคโรนาในชดุแมแ่บบสรา้ง
ภาพ (ดรัม)

ทําความสะอาดสายโคโรนาทีช่ดุแมแ่บบสรา้ง
ภาพ (ดรัม)

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

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

ถอดชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) และถอด
ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ออกจากชดุแมแ่บบ
สรา้งภาพ (ดรัม) และตดิตัง้ตลบัผงหมกึ
(โทนเนอร)์ กลบัเขา้ไปในชดุแมแ่บบสรา้ง
ภาพ (ดรัม) ตดิตัง้ชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)
กลบัเขา้สูเ่ครือ่งพมิพ์

Jam 2-sided (กระดาษ
ตดิ 2 ดา้น)

กระดาษตดิในถาดใส่
กระดาษ 2 ดา้น หรอืในฝา
หลงั

ถอดถาดใสก่ระดาษ 2 ดา้นออก และเปิดฝา
หลงัเพือ่ดงึกระดาษทีต่ดิออก

Jam Inside (ดา้นใน
ตดิ)

กระดาษตดิดา้นใน
เครือ่งพมิพ์

เปิดฝาหนา้ ถอดชดุประกอบตลบัผงหมกึ
(โทนเนอร)์ และชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)
จากนัน้ดงึกระดาษทีต่ดิออกทัง้หมด ปิดฝา
ครอบดา้นหนา้
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ขอ้ความแสดงความผดิ
พลาด

สาเหตุ การดาํเนนิการ

Jam MP Tray (ถาด MP
ตดิ)

กระดาษตดิในถาด
อเนกประสงค์

กําจัดกระดาษทีต่ดิทัง้หมดทีอ่ยูใ่นถาด
อเนกประสงคแ์ละรอบขา้ง กด Retry (ทํา
ซํ้า)

Jam Rear (ดา้นหลงัตดิ) กระดาษตดิทีด่า้นหลงัของ
เครือ่งพมิพ์

เปิดฝาครอบตวัทําความรอ้นและกําจัด
กระดาษทีต่ดิทัง้หมด ปิดฝาครอบตวัทําความ
รอ้น

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

กระดาษตดิในถาดใส่
กระดาษทีร่ะบไุว ้

ดงึถาดใสก่ระดาษออกและนํากระดาษทีต่ดิ
ออกทัง้หมด ดงัทีแ่สดงในภาพเคลือ่นไหวบน
หนา้จอแสดงผลแบบ LCD

Media Type Mismatch
(ชนดิสือ่การพมิพไ์มต่รง
กนั)

ชนดิของสือ่ทีร่ะบใุนไดรเวอร์
เครือ่งพมิพแ์ตกตา่งจากชนดิ
ของกระดาษทีร่ะบใุนเมนูของ
เครือ่ง

ใสช่นดิกระดาษทีถ่กูตอ้งในถาดทีร่ะบใุนหนา้
จอแสดงผลแบบ LCD จากนัน้เลอืกชนดิสือ่ที่
ถกูตอ้งในการตัง้คา่ชนดิของกระดาษของ
เครือ่ง

No Drum Unit (ไมม่ชีดุ
แมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม))

ชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)
ไมไ่ดรั้บการตดิตัง้อยา่งถกู
ตอ้ง

ตดิตัง้ชดุประกอบตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์
และชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ใหมอ่กีครัง้

No Paper (ไมม่ี
กระดาษ)

เครือ่งพมิพก์ระดาษหมด
หรอืไมไ่ดใ้สก่ระดาษอยา่ง
ถกูตอ้งในถาดใสก่ระดาษ

• เตมิกระดาษในถาดใสก่ระดาษ ตรวจสอบ
วา่แครป่รับกระดาษตัง้คา่ขนาดกระดาษถกู
ตอ้ง

• ถา้หากกระดาษอยูใ่นถาด ใหนํ้าออกแลว้
ใสใ่หม ่ตรวจสอบวา่แครป่รับกระดาษตัง้
คา่ขนาดกระดาษถกูตอ้ง

• หา้มใสก่ระดาษในถาดมากเกนิไป

No Paper (ไมม่ี
กระดาษ)
No Paper T1 (ไมม่ี
กระดาษในถาด1)
No Paper T2 (ไมม่ี
กระดาษในถาด2)
No Paper T3 (ไมม่ี
กระดาษในถาด3)

เครือ่งไมส่ามารถป้อน
กระดาษจากถาดใสก่ระดาษ
ทีร่ะบไุด ้

ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้
• เตมิกระดาษในถาดใสก่ระดาษทีร่ะบใุน
หนา้จอแสดงผลแบบ LCD ตรวจสอบวา่
แครป่รับกระดาษตัง้คา่ขนาดกระดาษถกู
ตอ้ง

• ถา้หากกระดาษอยูใ่นถาด ใหนํ้าออกแลว้
ใสใ่หม ่ตรวจสอบวา่แครป่รับกระดาษตัง้
คา่ขนาดกระดาษถกูตอ้ง

หา้มใสก่ระดาษในถาดมากเกนิไป

No Paper Fed T1
(ไมม่กีระดาษป้อนใน T1)
No Paper Fed T2
(ไมม่กีระดาษป้อนใน T2)
No Paper Fed T3
(ไมม่กีระดาษป้อนใน T3)

เครือ่งไมส่ามารถป้อน
กระดาษจากถาดใสก่ระดาษ
ทีร่ะบไุด ้

ดงึถาดใสก่ระดาษทีร่ะบบุนหนา้จอแสดงผล
แบบ LCD และนํากระดาษทีต่ดิออกทัง้หมด

A
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ขอ้ความแสดงความผดิ
พลาด

สาเหตุ การดาํเนนิการ

No Paper MP (ไมม่ี
กระดาษในถาด
อเนกประสงค)์

ถาดอเนกประสงคก์ระดาษ
หมด หรอืไมไ่ดใ้สก่ระดาษ
อยา่งถกูตอ้งในถาด
อเนกประสงค์

ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้
• เตมิกระดาษในถาดอเนกประสงค ์ตรวจ
สอบวา่แครป่รับกระดาษตัง้คา่ขนาด
กระดาษถกูตอ้ง

• ถา้หากกระดาษอยูใ่นถาด ใหนํ้าออกแลว้
ใสใ่หม ่ตรวจสอบวา่แครป่รับกระดาษตัง้
คา่ขนาดกระดาษถกูตอ้ง

No Toner (ไมม่ตีลบัผง
หมกึ (โทนเนอร)์)

ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์
หรอืชดุประกอบตลบัผงหมกึ
(โทนเนอร)์ และแมแ่บบสรา้ง
ภาพ (ดรัม) ไดรั้บการตดิตัง้
ไมถ่กูตอ้ง

ถอดชดุประกอบตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์
และชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ถอดตลบัผง
หมกึ (โทนเนอร)์ ออกจากชดุแมแ่บบสรา้ง
ภาพ (ดรัม) และตดิตัง้ตลบัผงหมกึ
(โทนเนอร)์ กลบัเขา้ภายในชดุแมแ่บบสรา้ง
ภาพ (ดรัม) ตดิตัง้ชดุประกอบตลบัผงหมกึ
(โทนเนอร)์ และชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)
กลบัเขา้ในเครือ่งพมิพใ์หมอ่กีครัง้ ถา้หากยงั
คงมปัีญหา ใหเ้ปลีย่นตลบัผงหมกึ
(โทนเนอร)์ เป็นชดุใหม่

No Tray T1 (ไมม่ี
ถาด1)
No Tray T2 (ไมม่ี
ถาด2)
No Tray T3 (ไมม่ี
ถาด3)

ไมไ่ดต้ดิตัง้ถาดกระดาษ
หรอืตดิตัง้ไมถ่กูตอ้ง

ตดิตัง้ถาดใสก่ระดาษเขา้ไปใหมด่งัทีร่ะบไุว ้
บนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD

Out of Memory (หน่วย
ความจําเต็ม)

หน่วยความจําของเครือ่งเต็ม ถา้กาํลงัดาํเนนิการสง่โทรสารหรอืถา่ย
เอกสาร
ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้
• กด Send Now (สง่เดีย๋วนี)้ เพือ่สง่
หนา้ทีส่แกนแลว้

• กด Partial Print (พมิพบ์างสว่น)
เพือ่ทําสําเนาหนา้ทีส่แกนแลว้

• กด Quit (ปิด) หรอื  และรอจน
กระทัง่การดําเนนิการอืน่ๆ เสร็จสิน้ และ
ลองอกีครัง้

ถา้กาํลงัดาํเนนิการสแกน
• แยกเอกสารออกเป็นหลายสว่น
• ลดความละเอยีด
• ลดขนาดไฟล์
• เลอืกชนดิไฟล ์PDF ทีม่อีตัราการบบีอดัสงู
• ลา้งโทรสารจากหน่วยความจํา
ถา้มกีารพมิพก์าํลงัดาํเนนิการ

กด  และลดความละเอยีดการพมิพ์
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ขอ้ความแสดงความผดิ
พลาด

สาเหตุ การดาํเนนิการ

Output Tray Full
(ถาดรับเอกสารออกเต็ม)

ถาดรองรับกระดาษออกเต็ม นํากระดาษทีพ่มิพอ์อกจากถาดรองรับ
กระดาษออกทีร่ะบใุนหนา้จอแสดงผลแบบ
LCD

Paper Low (กระดาษ
เหลอืนอ้ย)
Paper Low T1
(กระดาษเหลอืนอ้ยใน
ถาด1)
Paper Low T2
(กระดาษเหลอืนอ้ยใน
ถาด2)
Paper Low T3
(กระดาษเหลอืนอ้ยใน
ถาด3)

ถาดใสก่ระดาษใกลจ้ะหมด เตมิกระดาษในถาดใสก่ระดาษทีร่ะบใุนหนา้
จอแสดงผลแบบ LCD

Print Data Full
(ขอ้มลูการพมิพเ์ต็ม)

หน่วยความจําของเครือ่งเต็ม กด  และลบขอ้มลูการพมิพโ์ดยใชก้าร
รักษาความปลอดภยัทีบ่นัทกึไวก้อ่นหนา้นี้

Print Unable (ไม่
สามารถพมิพ)์ ##

เครือ่งพมิพม์ปัีญหาทาง
กลไกของตวัเครือ่ง

• กดคา้ง  เพือ่ปิดเครือ่ง รอเพยีงไมก่ี่
นาท ีและจากนัน้เปิดเครือ่งอกีครัง้

• ถา้ปัญหายงัคงอยู ่ใหต้ดิตอ่ บรกิารลกูคา้
สมัพันธข์องบราเดอร์

Received Faxes
(โทรสารทีไ่ดรั้บ) ##

แฟกซท์ีไ่ดรั้บทีย่งัไมไ่ดพ้มิพ์
กําลงัรอรับการพมิพบ์น
กระดาษทีม่ขีนาดทีถ่กูตอ้ง

เพือ่พมิพแ์ฟกซท์ีไ่ดรั้บ ใหใ้สก่ระดาษขนาดที่
ถกูตอ้งในถาดทีร่ะบบุนหนา้จอแสดงผลแบบ
LCD ขนาดกระดาษทีใ่ชไ้ดสํ้าหรับการพมิพ์
แฟกซค์อืกระดาษขนาด A4, Letter, Legal
และ Folio

Replace Toner
(เปลีย่นตลบัผงหมกึ)

ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์
หมดอายกุารใชง้าน
เครือ่งพมิพจ์ะหยดุการพมิพ์
ทัง้หมด
เมือ่มหีน่วยความจําพรอ้มใช ้
งาน แฟกซจ์ะถกูจัดเก็บใน
หน่วยความจํา

เปลีย่นตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ใหม่

Scan Unable (ไม่
สามารถสแกน)

เอกสารยาวเกนิไปสําหรับ
การสแกน 2 ดา้น

กด  สําหรับการสแกน 2 ดา้น ใหใ้ช ้
กระดาษขนาด A4 กระดาษอืน่ๆ จะตอ้งอยู่
ภายในขนาดตอ่ไปนี:้
ความยาว: 147.3 ถงึ 355.6 มม.
ความกวา้ง: 105 ถงึ 215.9 มม.

A
การแกไ้ขปญั

หา
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ขอ้ความแสดงความผดิ
พลาด

สาเหตุ การดาํเนนิการ

Scan Unable (ไม่
สามารถสแกน) ##

เครือ่งพมิพม์ปัีญหาทาง
กลไกของตวัเครือ่ง

• กดคา้ง  เพือ่ปิดเครือ่ง และจากนัน้
เปิดเครือ่งอกีครัง้

• ถา้ปัญหายงัคงอยู ่ใหต้ดิตอ่ บรกิารลกูคา้
สมัพันธข์องบราเดอร์

Self-Diagnostic
(ตรวจวนิจิฉัยตวัเอง)

อณุหภมูขิองชดุทําความรอ้น
ไมเ่พิม่ขึน้ถงึอณุหภมูทิีร่ะบุ
ภายในเวลาทีร่ะบุ

กดคา้ง  เพือ่ปิดเครือ่ง รอสกัครู ่และจาก
นัน้เปิดเครือ่งอกีครัง้ เปิดเครือ่งทิง้ไวเ้ป็นเวลา
15 นาที

ชดุทําความรอ้นรอ้นเกนิไป

Size Error (ขนาดผดิ
พลาด)

ขนาดกระดาษทีร่ะบใุน
ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพใ์ชไ้มไ่ด ้
กบัถาดทีกํ่าหนด

เลอืกขนาดกระดาษทีส่ามารถใชไ้ดก้บัถาดที่
กําหนด

Size Error 2-sided
(ขนาดผดิพลาดสําหรับ 2
ดา้น)

ขนาดกระดาษทีร่ะบใุนการตัง้
คา่ขนาดกระดาษของเครือ่ง
ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัการพมิพ์
2 ดา้นโดยอตัโนมตัิ

กด  (หากจําเป็น)

บรรจกุระดาษขนาดทีถ่กูตอ้งในถาดและตัง้คา่
ถาดใสก่ระดาษตามขนาดกระดาษนัน้
เลอืกขนาดกระดาษทีส่ามารถใชไ้ดก้บัการ
พมิพ ์2 ดา้น
ขนาดกระดาษทีใ่ชไ้ดสํ้าหรับการพมิพ ์2 ดา้น
อตัโนมตัคิอื A4, Letter, Legal, Mexico
Legal, India Legal และ Folio

กระดาษในถาดไมใ่ชข่นาดที่
ถกูตอ้งและไมส่ามารถใชไ้ด ้
กบัการพมิพ ์2 ดา้นโดย
อตัโนมตัิ

Size Mismatch (ขนาด
ไมต่รงกนั)

กระดาษในถาดไมใ่ชข่นาดที่
ถกูตอ้ง

บรรจกุระดาษขนาดทีถ่กูตอ้งในถาดทีร่ะบบุน
หนา้จอแสดงผลแบบ LCD และตัง้คา่ขนาด
กระดาษสําหรับถาดใสก่ระดาษ

Supplies (วสัดกุาร
พมิพ)์
Drum End Soon (แม่
แบบสรา้งภาพใกลจ้ะหมด
อายกุารใชง้าน)

ชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)
ใกลห้มดอายกุารใชง้าน

สัง่ซือ้ชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ชดุใหม่
กอ่นทีห่นา้จอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง
Replace Drum (เปลีย่นแมแ่บบสรา้งภาพ
(ดรัม))

Supplies (วสัดกุาร
พมิพ)์
Prepare New Toner
Cartridge. (เตรยีม
ตลบัผงหมกึใหม)่

หากหนา้จอแสดงผลแบบ
LCD แสดงขอ้ความนี ้คณุยงั
สามารถสัง่พมิพไ์ด ้ตลบัผง
หมกึ (โทนเนอร)์ ใกลห้มด
อายกุารใชง้าน

สัง่ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ชดุใหมเ่พือ่ให ้
คณุมตีลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ พรอ้มเปลีย่น
เมือ่หนา้จอแสดงผลแบบ LCD แสดง
Replace Toner (เปลีย่นตลบัผงหมกึ)

Supplies (วสัดกุาร
พมิพ)์
Replace Drum (เปลีย่น
แมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม))

ถงึเวลาเปลีย่นชดุแมแ่บบ
สรา้งภาพ (ดรัม)

เปลีย่นชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ใหม่

ตวันับจํานวนชดุแมแ่บบสรา้ง
ภาพ (ดรัม) ไมถ่กูตัง้คา่ใหม่
เมือ่ตดิตัง้ชดุแมแ่บบสรา้ง
ภาพ (ดรัม) ใหม่

ตัง้คา่ใหมสํ่าหรับตวันับจํานวนชดุแมแ่บบ
สรา้งภาพ (ดรัม)
ดคํูาแนะนําทีใ่หม้ากบัชดุแมแ่บบสรา้งภาพ
(ดรัม) ชดุใหม่
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ขอ้ความแสดงความผดิ
พลาด

สาเหตุ การดาํเนนิการ

Wrong Paper Size MP
(ขนาดกระดาษผดิในถาด
เอนกประสงค)์
Wrong Paper Size T1
(ขนาดกระดาษผดิใน T1)
Wrong Paper Size T2
(ขนาดกระดาษผดิใน T2)
Wrong Paper Size T3
(ขนาดกระดาษผดิใน T3)

ถาดทีร่ะบกุระดาษหมด
ระหวา่งการทําสําเนา และ
เครือ่งไมส่ามารถป้อน
กระดาษขนาดเดยีวกนัได ้
จากถาดถดัไปตามการเรยีง
ลําดบัความสําคญัของถาด
ป้อนกระดาษ

เตมิกระดาษในถาดใสก่ระดาษ

A
การแกไ้ขปญั

หา
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ปญัหาเกีย่วกบัแฟกซแ์ละโทรศพัท์
รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
MFC-L5700DN/MFC-L5755DW/MFC-L5900DW/MFC-L6700DW/MFC-L6900DW

ถา้คณุไมส่ามารถสง่หรอืรับแฟกซ ์ตรวจสอบสิง่ตอ่ไปนี:้

1 เชือ่มตอ่ดา้นหนึง่ของสายโทรศพัทก์บับรเิวณทีเ่ขยีนวา่ "LINE" แลว้เชือ่มตอ่อกีดา้นหนึง่ของสาย
โทรศพัทโ์ดยตรงกบัชอ่งเสยีบโทรศพัทบ์นผนัง
ถา้คณุสามารถสง่และรับแฟกซเ์มือ่เชือ่มตอ่สายโทรศพัทก์บัแฟกซโ์ดยตรง ปัญหาอาจไมเ่กีย่วกบั
เครือ่ง โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทข์องคณุสําหรับปัญหาดา้นการเชือ่มตอ่

2 ตรวจสอบโหมดการรับ

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง:
• โหมดการรับ
• เลือกโหมดการรับท่ีถกูต้อง

3 ลองเปลีย่นการตัง้คา่ความเขา้กนัได ้
คณุอาจสามารถสง่และรับแฟกซไ์ดโ้ดยการลดความเร็วการเชือ่มตอ่ลง

ขอ้มลูเพิม่เตมิ uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: ตั้งค่าความเข้ากันได้ของสายโทรศัพท์สาํหรับการรบกวนในสายและ
ระบบ VoIP

หากยงัไมส่ามารถแกไ้ขปัญหาได ้ใหปิ้ดเครือ่ง แลว้เปิดใหม่

• ตัง้คา่ความเขา้กนัไดข้องสายโทรศพัทสํ์าหรับการรบกวนในสายและระบบ VoIP uu หนา้ 29
• โหมดการรับ uu หนา้ 29
• เลอืกโหมดการรับทีถ่กูตอ้ง uu หนา้ 31

ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
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การแกไ้ขปญัหาสาํหรบัปญัหาอืน่ๆ ของแฟกซ์
รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
MFC-L5700DN/MFC-L5755DW/MFC-L5900DW/MFC-L6700DW/MFC-L6900DW

ปญัหา คาํแนะนํา
ไมส่ามารถสง่แฟกซไ์ด ้ ตรวจสอบการเชือ่มตอ่สายทัง้หมด ตรวจสอบวา่ไดเ้สยีบสายสญัญาณโทรศพัท์

เขา้กบัเตา้รับโทรศพัทบ์นผนังและเตา้รับ LINE ของเครือ่งแลว้ ถา้คณุสมคัรรับ
บรกิาร DSL หรอื VoIP ตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุเพือ่รับคําแนะนําการเชือ่มตอ่
ถา้คณุกําลงัใชง้านระบบ VoIP ใหล้องเปลีย่นการตัง้คา่ความเขา้กนัไดเ้ป็น พืน้
ฐาน (สาํหรับ VoIP) ซึง่จะเป็นการลดความเร็วโมเด็มและปิดโหมดแกไ้ขขอ้ผดิ
พลาด (ECM)

ตรวจสอบวา่คณุกดปุ่ มแฟกซแ์ละเครือ่งอยูใ่นโหมดแฟกซ์

พมิพร์ายงานการสง่และตรวจสอบหาขอ้ผดิพลาด

ตดิตอ่ผูด้แูลระบบของคณุเพือ่ตรวจสอบการตัง้คา่ Secure Function Lock

สอบถามอกีฝ่ายใหต้รวจสอบวา่เครือ่งรับมกีระดาษอยู่

ไมส่ามารถรับแฟกซไ์ด ้ ตรวจสอบวา่เครือ่งมเีสยีงสญัญาณตอ่เลขหมายโดยกด Hook (ปุ่ มวางสาย)
ถา้ไมม่เีสยีงสญัญาณตอ่เลขหมาย เชือ่มตอ่โทรศพัทท์ีใ่ชง้านและสายสญัญาณ
โทรศพัทเ์ขา้กบัเตา้รับ LINE จากนัน้ยกชดุหฟัูงโทรศพัทภ์ายนอกและฟังเสยีง
สญัญาณตอ่เลขหมาย ถา้คณุไมไ่ดย้นิเสยีงสญัญาณตอ่เลขหมาย หรอืถา้คณุ
ไดย้นิเสยีงซา่หรอืการรบกวนสญัญาณในสายโทรสารของคณุ ใหต้ดิตอ่บรษัิทผู ้
ใหบ้รกิารโทรศพัทข์องคณุเพือ่ตรวจสอบสาย

ถา้คณุใชเ้ครือ่งตอบรับโทรศพัท ์(โหมด External TAD (TAD ภายนอก))
ในสายเดยีวกบัเครือ่งของบราเดอร ์ตรวจสอบวา่คณุตัง้คา่เครือ่งตอบรับโทรศพัท์
อยา่งถกูตอ้ง
1. เสยีบสายโทรศพัทโ์ดยตรงจากแจ็คสายโทรศพัทท์ีผ่นัง เขา้กบัชอ่งเสยีบ

แจ็ค LINE ของเครือ่งบราเดอรข์องคณุ
2. นําทีค่รอบป้องกนัออกจากชอ่งเสยีบแจ็ค EXT ทีเ่ครือ่งของบราเดอร ์จากนัน้

เสยีบสายโทรศพัทจ์ากเครือ่งตอบรับโทรศพัทข์องคณุเขา้สูช่อ่งเสยีบแจ็ค
EXT

3. ตัง้คา่เครือ่งตอบรับโทรศพัทข์องคณุใหต้อบรับเมือ่เสยีงเรยีกเขา้ดงัสีค่รัง้
ถา้คณุมปัีญหาในการรับแฟกซห์รอืขอ้ความเสยีง ใหต้ัง้คา่เครือ่งตอบรับ
โทรศพัทข์องคณุใหรั้บสายเมือ่เสยีงเรยีกเขา้ดงัสองหรอืสามครัง้

4. บนัทกึขอ้ความออกทีเ่ครือ่งตอบรับโทรศพัทข์องคณุ
• บนัทกึชว่งทีเ่สยีงเงยีบหา้วนิาทเีมือ่เริม่ตน้ขอ้ความขาออกของคณุ
• จํากดัการพดูไมเ่กนิ 20 วนิาที
• จบขอ้ความขาออกของคณุดว้ยรหสัสําหรับผูท้ีส่ง่แฟกซด์ว้ยตนเอง เชน่:

“หลงัจากเสยีงสญัญาณ ใหฝ้ากขอ้ความหรอืกด *51 เพือ่เริม่สง่แฟกซ”์
5. ตัง้คา่เครือ่งตอบรับโทรศพัทข์องคณุใหต้อบรับสายโทรเขา้
6. ตัง้คา่โหมดรับของเครือ่งของบราเดอรเ์ป็น External TAD (TAD

ภายนอก)
ตรวจสอบดวูา่คณุลกัษณะการตรวจหาแฟกซข์องเครือ่งบราเดอรข์องคณุเปิดอยู่
การตรวจหาแฟกซ ์เป็นคณุสมบตัทิีใ่หค้ณุรับโทรสารไดแ้มว้า่คณุจะตอบรับสาย
ดว้ยโทรศพัทภ์ายนอกหรอืโทรศพัทต์อ่พว่ง

A
การแกไ้ขปญั

หา
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ปญัหา คาํแนะนํา
แฟกซท์ีรั่บมลีกัษณะแยก
จากกนั

เปิดการลดขนาดอตัโนมตัิ

การโทรไมทํ่างาน (ไมม่ี
เสยีงสญัญาณตอ่เลข
หมาย)

ตรวจสอบการเชือ่มตอ่สายโทรศพัทท์ัง้หมด
เปลีย่นการตัง้คา่ Tone/Pulse (โทน/พัลส)์ (มเีฉพาะบางประเทศ)

คณุภาพการสง่ตํา่ ลองเปลีย่นความละเอยีดเป็น Fine (ละเอยีด) หรอืS.Fine (ละเอยีดมาก)
ทําสําเนาเพือ่ตรวจสอบการทํางานของสแกนเนอรข์องเครือ่งของคณุ ถา้คณุภาพ
สําเนาไมด่ ีทําความสะอาดเครือ่งสแกน

ขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: ทาํความสะอาดสแกนเนอร์
เสน้สดํีาเมือ่สง่เอกสาร เสน้แนวตัง้สดํีาบนแฟกซท์ีค่ณุสง่โดยทัว่ไปเกดิจากสิง่สกปรกหรอืน้ํายาลบคํา

ผดิบนแถบกระจก

ขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: ทาํความสะอาดสแกนเนอร์
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ปญัหาเกีย่วกบัการพมิพ์
หรอืสแกน

ถา้คณุไมส่ามารถพมิพห์รอืสแกนเอกสาร ตรวจ
สอบสิง่ตอ่ไปนี:้

1 ชิน้สว่นป้องกนัทัง้หมดของเครือ่งถกูถอดออก

2 สายอนิเตอรเ์ฟสเชือ่มตอ่เครือ่งกบั
คอมพวิเตอรอ์ยา่งแน่นหนา

3 ไดรเวอรข์องเครือ่งพมิพห์รอืสแกนเนอรต์ดิตัง้
ไวอ้ยา่งถกูตอ้ง
เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ไดรเวอรข์องเครือ่งพมิพห์รอื
สแกนเนอรถ์กูตดิตัง้ไวบ้นคอมพวิเตอรข์อง
คณุ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: ปัญหาอืน่ๆ

4 (ปัญหาการสแกนเทา่นัน้)
ยนืยนัวา่เครือ่งถกูกําหนดดว้ยทีอ่ยูไ่อพทีีใ่ช ้
งานได ้(Windows®)
a. ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้

(Windows® XP)
คลกิ Start (เร ิม่) > Control Panel
(แผงควบคมุ) > Printers and
Other Hardware (เครือ่งพมิพแ์ละ
ฮารด์แวรอ์ ืน่) > Scanners and
Cameras (สแกนเนอรแ์ละกลอ้ง)
(Windows Vista®)

คลกิ (Start (เร ิม่)) > Control
Panel (แผงควบคมุ) > Hardware
and Sound (ฮารด์แวรแ์ละเสยีง) >
Scanners and Cameras (สแกน
เนอรแ์ละกลอ้ง)
(Windows® 7)

คลกิ  (เร ิม่) > โปรแกรมท ัง้หมด
> Brother > Brother Utilities
คลกิรายการแบบดงึลง และเลอืกรุน่
ผลติภณัฑข์องคณุ (หากยงัไมไ่ดเ้ลอืก
อยู)่ คลกิ สแกน ในแถบนําทางดา้นซา้ย
จากนัน้คลกิ เครือ่งสแกนและกลอ้ง
(Windows® 8)

คลกิ  (Brother Utilities) จาก
นัน้คลกิรายการแบบดงึลงและเลอืกรุน่
ผลติภณัฑข์องคณุ (หากยงัไมไ่ดเ้ลอืก
อยู)่ คลกิ สแกน ในแถบนําทางดา้นซา้ย
จากนัน้คลกิ เครือ่งสแกนและกลอ้ง

b. ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้

(Windows® XP)
คลกิขวาทีอ่ปุกรณส์แกนเนอร ์จากนัน้
เลอืก Properties (คณุสมบตั)ิ กลอ่ง
ขอ้ความ คณุสมบตัสิแกนเนอรเ์ครอืขา่ย
จะปรากฏขึน้

(Windows Vista®, Windows® 7 และ
Windows® 8)
คลกิปุ่ ม Properties (คณุสมบตั)ิ

c. คลกิแท็บ การต ัง้คา่เครอืขา่ย เพือ่
ยนืยนัทีอ่ยูไ่อพขีองเครือ่ง

ลองพมิพด์ว้ยเครือ่งของคณุ หากยงัไมส่ามารถ
แกไ้ขปญัหาได ้ถอนการตดิต ัง้และตดิต ัง้
ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพใ์หม่

5 หากยงัไมส่ามารถแกไ้ขปัญหาไดห้ลงัจาก
ลองทกุอยา่งขา้งตน้แลว้ ใหล้องสิง่ตอ่ไปนี:้
สําหรับการเชือ่มตอ่อนิเตอรเ์ฟส USB
• เปลีย่นสายเคเบลิ USB เป็นสายใหม่
• ใชพ้อรต์ USB อืน่
สําหรับการเชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบใชส้าย
• เปลีย่นสายเคเบลิ LAN เป็นสายใหม่
• ใชพ้อรต์ LAN พอรต์อืน่บนฮบัของคณุ
สําหรับการเชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้าย
• ยนืยนัสถานะของไฟ Wi-Fi ของเครือ่ง
ถา้ไฟ Wi-Fi บนแผงควบคมุของเครือ่งกระ
พรบิ เครือ่งของคณุยงัไมเ่ชือ่มตอ่กบัจดุ
การเขา้ถงึ WLAN ตัง้คา่การเชือ่มตอ่เครอื
ขา่ยแบบไรส้ายอกีครัง้
ถา้ไฟ Wi-Fi บนแผงควบคมุของเครือ่งดบั
การตัง้คา่การเชือ่มตอ่ WLAN ถกูปิดใช ้
งานไว ้เปิดใชง้านการเชือ่มตอ่ WLAN
และตัง้คา่การเชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบไร ้
สาย

ขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์:
แนะนาํเคร่ืองพิมพ์บราเดอร์ของคุณ

A
การแกไ้ขปญั

หา
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ถา้คณุไมส่ามารถพมิพท์ ัง้สองดา้นของกระดาษ
ตรวจสอบสิง่ตอ่ไปนี:้

6 เปลีย่นการตัง้คา่ขนาดกระดาษในไดรเวอร์
เครือ่งพมิพเ์ป็น A4

52



เอกสารและกระดาษตดิ
คน้หาเอกสารหรอืกระดาษทีต่ดิ

ถา้เอกสารหรอืกระดาษของคณุตดิอยูภ่ายในเครือ่ง
ขอ้ความบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD หรอื Status
Monitor จะชว่ยใหค้ณุพบกระดาษทีต่ดิ

1. เอกสารตดิ
2. กระดาษตดิดา้นหลงั
3. กระดาษตดิสองดา้น
4. กระดาษตดิในถาดใสก่ระดาษ
5. ดา้นในตดิ

กาํจดัเอกสารทีต่ดิ

เอกสารตดิทีส่ว่นบนของ ADF (ถาดป้อน
เอกสารอตัโนมตั)ิ

1 เปิดฝาครอบ ADF (ถาดป้อนเอกสาร
อตัโนมตั)ิ

2 ดงึเอกสารทีต่ดิออกทางซา้ย

3 ปิดฝาครอบ ADF (ถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ

เอกสารตดิอยูใ่ตฝ้าครอบเอกสาร

4 ดงึเอกสารทีต่ดิออกทางขวา

ถา้เอกสารฉีกขาด ใหนํ้าเศษหรอืชิน้สว่นกระ
ดาษใดๆ ออก เพือ่ป้องกนักระดาษตดิในครัง้
ตอ่ไป

A
การแกไ้ขปญั

หา
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กาํจดัชิน้สว่นกระดาษขนาดเล็กทีต่ดิใน ADF
(ถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ

5 สอดชิน้กระดาษแข็ง เชน่ กระดาษนามบตัร
เขา้ไปใน ADF (ถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ
เพือ่ดนัเศษกระดาษขนาดเล็กออก

ถา้เอกสารฉีกขาด ใหนํ้าเศษหรอืชิน้สว่นกระ
ดาษใดๆ ออก เพือ่ป้องกนักระดาษตดิในครัง้
ตอ่ไป

6 กด 

กาํจดักระดาษตดิ
นํากระดาษทีเ่หลอือยูอ่อกจากถาดใสก่ระดาษทกุ
ครัง้และยดืกระดาษทีว่างซอ้นกนัใหต้รงเมือ่ใส่
กระดาษใหม ่วธินีีจ้ะชว่ยป้องกนัไมใ่หก้ระดาษถกู
ป้อนเขา้ในเครือ่งพมิพพ์รอ้มกนัหลายแผน่และ
ป้องกนักระดาษตดิ

54



กระดาษตดิในถาดอเนกประสงค์

ถา้แผงควบคมุของเครือ่งหรอื Status Monitor
แสดงวา่มกีระดาษตดิในถาดอเนกประสงคข์อง
เครือ่ง ใหทํ้าตามขัน้ตอนเหลา่นี:้

1 นํากระดาษออกจากถาดอเนกประสงค์

2 กําจัดกระดาษทีต่ดิใดๆ ทีอ่ยูใ่นถาด
อเนกประสงคแ์ละรอบขา้ง

3 คลีปึ่กกระดาษ จากนัน้นําใสก่ลบัเขา้ไปยงั
ถาดอเนกประสงค์

4 ใสก่ระดาษกลบัเขา้ไปในถาดอเนกประสงค์
และตรวจสอบวา่กระดาษไมเ่กนิความสงูของ
ตวับอกตําแหน่งกระดาษสงูสดุ (1) ทีท่ัง้สอง
ดา้นของถาด

1

5 กด [Retry (ทําซํ้า)] เพือ่ดําเนนิการ
พมิพต์อ่

กระดาษตดิในถาดป้อนกระดาษ

ถา้แผงควบคมุของเครือ่งหรอื Status Monitor
แสดงวา่มกีระดาษตดิในถาดใสก่ระดาษ ใหทํ้าตาม
ขัน้ตอนเหลา่นี:้

1 ดงึถาดใสก่ระดาษแยกออกจากเครือ่ง

2 ดงึกระดาษทีต่ดิออกชา้ๆ

การดงึกระดาษทีต่ดิลงดา้นลา่งดว้ยมอืสองขา้ง
จะชว่ยใหค้ณุหยบิกระดาษออกไดง้า่ยขึน้

A
การแกไ้ขปญั

หา
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3 คลีปึ่กกระดาษเพือ่ป้องกนักระดาษตดิเมือ่ใช ้
งานตอ่ไป และเลือ่นแครป่รับกระดาษใหพ้อดี
กบัขนาดกระดาษ

4 ใหใ้สก่ระดาษไมเ่กนิเครือ่งหมายบอกระดบั
กระดาษสงูสดุ (b b b)

5 เสยีบถาดใสก่ระดาษกลบัเขา้ในเครือ่งพมิพ์
ใหแ้น่น

กระดาษตดิทีด่า้นหลงัของเครือ่ง

ถา้แผงควบคมุของเครือ่งหรอื Status Monitor
แสดงขอ้ความวา่มกีระดาษตดิทีด่า้นหลงัของเครือ่ง
ใหทํ้าตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี:้

1 เปิดเครือ่งพมิพท์ิง้ไว ้10 นาทเีพือ่ใหพั้ดลม
ภายในเป่าชิน้สว่นทีร่อ้นมากในเครือ่งใหเ้ย็น
ลง

2 เปิดฝาครอบดา้นหลงั

3 ดงึคนัโยกสเีขยีวทางดา้นซา้ยและขวาเขา้หา
ตวัคณุ เพือ่ปลอ่ยฝาครอบตวัทําความรอ้น

คาํเตอืน
พืน้ผวิรอ้น
ชิน้สว่นภายในของเครือ่งจะรอ้นมาก รอใหเ้ครือ่ง
เย็นลงกอ่นสมัผัสสว่นเหลา่นัน้
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4 ใชม้อืทัง้สองขา้งเพือ่ดงึกระดาษทีต่ดิออก
จากชดุทําความรอ้นเบาๆ

5 ปิดฝาครอบตวัทําความรอ้น

6 ปิดฝาครอบดา้นหลงัจนกระทัง่ล็อกเขา้ทีใ่น
ตําแหน่งปิด

กระดาษตดิดา้นในเครือ่งพมิพ์

ถา้แผงควบคมุของเครือ่งหรอื Status Monitor
แสดงวา่มกีระดาษตดิในเครือ่ง ใหทํ้าตามขัน้ตอน
เหลา่นี:้

1 เปิดเครือ่งพมิพท์ิง้ไว ้10 นาทเีพือ่ใหพั้ดลม
ภายในเป่าชิน้สว่นทีร่อ้นมากในเครือ่งใหเ้ย็น
ลง

2 เปิดฝาครอบดา้นหนา้

3 ถอดชดุประกอบตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์
และชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)

A
การแกไ้ขปญั

หา
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คาํเตอืน
พืน้ผวิรอ้น
ชิน้สว่นภายในของเครือ่งจะรอ้นมาก รอใหเ้ครือ่ง
เย็นลงกอ่นสมัผัสสว่นเหลา่นัน้

4 ดงึกระดาษทีต่ดิออกชา้ๆ

5 ตดิตัง้ชดุตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ และชดุแม่
แบบสรา้งภาพ (ดรัม) เขา้ในเครือ่งพมิพ์

6 ปิดฝาครอบดา้นหนา้
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กระดาษตดิในถาดใสก่ระดาษ 2 ดา้น

ถา้แผงควบคมุของเครือ่งหรอื Status Monitor
แสดงวา่มกีระดาษตดิในถาดใสก่ระดาษ 2 ดา้น ให ้
ทําตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี:้

1 เปิดเครือ่งพมิพท์ิง้ไว ้10 นาทเีพือ่ใหพั้ดลม
ภายในเป่าชิน้สว่นทีร่อ้นมากในเครือ่งใหเ้ย็น
ลง

2 ดงึถาดใสก่ระดาษออกจากเครือ่งจนสดุ

3 ทีด่า้นหลงัเครือ่ง ใหด้งึถาดใสก่ระดาษ 2
ดา้นออกจากเครือ่งจนสดุ

4 ดงึกระดาษทีต่ดิออกจากเครือ่ง หรอืออกจาก
ถาดใสก่ระดาษ 2 ดา้น

5 กําจัดกระดาษทีอ่าจตดิอยูใ่ตเ้ครือ่งเนือ่งจาก
ไฟฟ้าสถติ

A
การแกไ้ขปญั

หา
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6 ถา้กระดาษไมไ่ดต้ดิอยูใ่นถาดใสก่ระดาษ 2
ดา้น ใหเ้ปิดฝาหลงั

คาํเตอืน
พืน้ผวิรอ้น
ชิน้สว่นภายในของเครือ่งจะรอ้นมาก รอใหเ้ครือ่ง
เย็นลงกอ่นสมัผัสสว่นเหลา่นัน้

7 ใชม้อืทัง้สองขา้งดงึกระดาษทีต่ดิออกจาก
ดา้นหลงัเครือ่งอยา่งนุ่มนวล

8 ปิดฝาครอบดา้นหลงัจนกระทัง่ล็อกเขา้ทีใ่น
ตําแหน่งปิด

9 ใสถ่าดใสก่ระดาษ 2 ดา้นกลบัเขา้ไปทีด่า้น
หลงัเครือ่งใหแ้น่น

10 ใสถ่าดใสก่ระดาษกลบัเขา้ไปทีด่า้นหนา้
เครือ่งใหแ้น่น
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วธิกีารป้อนขอ้ความในเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ
• เมือ่คณุตอ้งป้อนขอ้ความทีเ่ครือ่งพมิพบ์ราเดอร ์จะมแีป้นพมิพป์รากฏขึน้บนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD
• ตวัอกัษรทีม่อีาจแตกตา่งกนัไป ทัง้นีข้ ึน้กบัประเทศของคณุ
• รปูแบบการจัดวางของแป้นพมิพอ์าจแตกตา่งกนัไป ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการดําเนนิการทีค่ณุทํา

• กด  เพือ่วนผา่นตวัอกัษร ตวัเลข และอกัขระพเิศษ

• กด  เพือ่สลบัระหวา่งตวัพมิพเ์ล็กและตวัพมิพใ์หญ่

• เพือ่ยา้ยเคอรเ์ซอรไ์ปทางซา้ยหรอืทางขวา กด d หรอื c

แทรกเวน้วรรค
• หากตอ้งการใสเ่วน้วรรค กด [Space (เวน้วรรค)] หรอื c

การแกไ้ข
• ถา้คณุใสต่วัอกัษรผดิและตอ้งการแกไ้ข กด d หรอื c เพือ่ยา้ยเคอรเ์ซอรไ์ปยงัตวัอกัษรทีผ่ดิ และกด

 พมิพต์วัอกัษรทีถ่กูตอ้ง

• เพือ่แทรกตวัอกัษร กด d หรอื c เพือ่ยา้ยเคอรเ์ซอรไ์ปยงัตําแหน่งทีถ่กูตอ้ง จากนัน้ใสต่วัอกัษรนัน้

• กด  สําหรับแตล่ะตวัอกัษรทีค่ณุตอ้งการลบ หรอืกดคา้งที ่  เพือ่ลบตวัอกัษรทัง้หมด

• ตัง้คา่รหสัประจําเครือ่งของคณุ uu หนา้ 28
ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง

B ภาคผนวก
B

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

ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ และชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) เป็นชิน้สว่นสองชิน้ทีแ่ยกกนั

รายการวสัดุ
การพมิพ์

ชือ่รุน่วสัดกุารพมิพ์ อายกุารใชง้านโดย
ประมาณ
(จาํนวนหนา้ที่
สามารถพมิพไ์ด)้

รุน่ทีส่ามารถใชไ้ด้

ตลบัผงหมกึ
(โทนเนอร)์

ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์
มาตรฐาน:
TN-3428

ประมาณ 3,000 หนา้
1 2

DCP-L5600DN/MFC-L5700DN/
MFC-L5755DW/MFC-L5900DW/
MFC-L6700DW/MFC-L6900DW

ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์
ความจสุงู:
TN-3448

ประมาณ 8,000 หนา้
1 2

DCP-L5600DN/MFC-L5700DN/
MFC-L5755DW/MFC-L5900DW/
MFC-L6700DW/MFC-L6900DW

ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์
ความจสุงูพเิศษ:
TN-3478

ประมาณ 12,000 หนา้
1 2

DCP-L5600DN/MFC-L5700DN/
MFC-L5755DW/MFC-L5900DW/
MFC-L6700DW/MFC-L6900DW

ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์
ความจสุงูมากพเิศษ
(ขนาดอลัตรา้):
TN-3498

ประมาณ 20,000 หนา้
1 2

MFC-L6900DW

ชุดแมแ่บบ
สรา้งภาพ
(ดรมั)

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

DCP-L5600DN/MFC-L5700DN/
MFC-L5755DW/MFC-L5900DW/
MFC-L6700DW/MFC-L6900DW

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

ซบัซอ้น] จํานวนหนา้อาจขึน้กบัปัจจัยหลายอยา่ง รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเฉพาะประเภทสือ่วสัดกุารพมิพแ์ละขนาดสือ่วสัดกุารพมิพ์

หากคณุใชง้าน Windows® คลกิสองครัง้ทีไ่อคอน Brother Creative Center  บนเดสกท็์อปของ
คณุเพือ่เขา้ถงึเว็บไซตฟ์ร ีทีไ่ดรั้บการออกแบบมาเพือ่เป็นทรัพยากรสําหรับชว่ยใหค้ณุสามารถสรา้งและ
พมิพส์ือ่แบบกําหนดเองสําหรับการใชง้านทางธรุกจิและสว่นตวั ดว้ยภาพ ขอ้ความ และความคดิสรา้งสรรค์
ผูใ้ช ้Macintosh สามารถเขา้ถงึ Brother CreativeCentre ไดท้างทีอ่ยูเ่ว็บตอ่ไปนี:้
http://www.brother.com/creativecenter
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N
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T
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ภายนอก), ภายนอก..............................29

ก
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วธิบีรรจ ุ.......................................... 8

การแกไ้ขปัญหา...................................40
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รักษา............................................ 41
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เอกสารและกระดาษตดิ..................... 53

การป้อนขอ้ความ..................................61

ข
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