
คูม่อือา้งองิการใชง้าน
คําอธบิายโดยสรปุสําหรับการใชง้านเครือ่งเป็นประจํา
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บราเดอรแ์นะนําใหค้ณุเกบ็คูม่อืนีไ้วใ้กลก้บัเครือ่งบราเดอรเ์พือ่สะดวกตอ่การนํามาอา้งองิ

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

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


คูม่อืผูใ้ช ้และทีท่ ีค่ณุสามารถพบมนัได้
คูม่อือะไร? มอีะไรในน ัน้? มนัอยูท่ ีไ่หน?

คูม่อืเกีย่วกบัความปลอดภยั
ของผลติภณัฑ์

อา่นคูม่อืนีก้อ่น โปรดอา่นคําแนะนําดา้นความ
ปลอดภยักอ่นตัง้คา่เครือ่งของคณุ ดคููม่อืนีสํ้าหรับ
ขอ้มลูเครือ่งหมายการคา้และขอ้จํากดัทางกฎหมาย

ฉบบัพมิพ ์/ ในกลอ่ง

คูม่อืการตดิตัง้เครือ่งอยา่ง
งา่ย

ดคํูาแนะนําสําหรับการตัง้คา่เครือ่งของคณุ และตดิ
ตัง้ไดรเวอรแ์ละซอฟตแ์วรสํ์าหรับระบบปฏบิตักิาร
และชนดิการเชือ่มตอ่ทีค่ณุใชง้านอยู่

ฉบบัพมิพ ์/ ในกลอ่ง

คูม่อือา้งองิการใชง้าน เรยีนรูก้ารดําเนนิการขัน้พืน้ฐานสําหรับ PC-Print,
Direct Print, การสแกน, การทําสําเนาและโทรสาร
และการบํารงุรักษาเครือ่งเบือ้งตน้ ดเูคล็ดลบัการ
แกไ้ขปัญหา

ฉบบัพมิพ ์/ ในกลอ่ง

คูม่อืผูใ้ชแ้บบออนไลน์ คูม่อืนีป้ระกอบดว้ยเนือ้หาเพิม่เตมิสําหรับ คู่มือ
อ้างอิงการใช้งาน
นอกจากขอ้มลูเกีย่วกบัการดําเนนิการ PC-Print,
Direct Print, การสแกน, การทําสําเนา, โทรสาร,
บรกิารอนิเทอรเ์น็ต, ฟังกช์นัอปุกรณเ์คลือ่นที ่และ
Brother ControlCenter ยงัรวมขอ้มลูทีเ่ป็น
ประโยชนซ์ึง่เกีย่วกบัการใชง้านเครือ่งในเครอืขา่ย
เอาไวด้ว้ย

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®

1 ไปที ่solutions.brother.com/manuals

1
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ภาพรวมของแผงควบคมุ
32

5

41

1. หนา้จอแสดงผลแบบ LCD ระบบสมัผสั
เขา้ถงึเมนูและตวัเลอืกโดยการกดรายการนัน้บนจอสมัผัส
ปรับมมุของแผงควบคมุโดยการยกขึน้

2. ปุ่ มเมนู

 (ยอ้นกลบั)

กดเพือ่กลบัสูเ่มนูกอ่นหนา้

 (หนา้หลกั)

กดเพือ่กลบัสูห่นา้จอหลกั

 (ยกเลกิ)

กดเพือ่ยกเลกิการดําเนนิการ
3. แป้นกดหมายเลข

กดตวัเลขเพือ่ใสห่มายเลขโทรศพัทห์รอืโทรสารและเพือ่ใสจํ่านวนสําเนา

1 ขอ้มลูท ัว่ไป
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4. ตวับง่ชีก้ารทาํงาน LED
LED สวา่งตามสถานะการทํางานของเครือ่ง
เมือ่เครือ่งอยูใ่นโหมดพัก LED จะกระพรบิ

5.  เปิด/ปิดเครือ่ง

กด  เพือ่ เปิดเครือ่ง

กด  คา้งไวเ้พือ่ ปิดเครือ่ง จอสมัผัสจะแสดง[Shutting Down (ปิดเครือ่ง)] และจะคา้งไวส้อง
สามวนิาทกีอ่นจะปิดตวัเอง หากคณุเชือ่มตอ่โทรศพัทภ์ายนอกหรอื TAD จะสามารถใชไ้ดต้ลอดเวลา

ถา้คณุปิดเครือ่ง โดยใช ้ , เครือ่งจะยงัคงทําความสะอาดหวัพมิพเ์ป็นระยะ เพือ่รักษาคณุภาพการพมิพ์
เพือ่ยดือายกุารใชง้านหวัพมิพ ์ปรับปรงุประสทิธภิาพการใชง้านหมกึ และรักษาคณุภาพการพมิพ ์ควร
เชือ่มตอ่เครือ่งของคณุกบัแหลง่จา่ยไฟตลอดเวลา

1
ขอ้มลูท

ัว่ไป
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ภาพรวมจอ LCD ระบบ
สมัผสั
มสีามหนา้หลกัทีค่ณุสามารถเขา้ถงึไดโ้ดยการกด d
หรอื c
จากหนา้หลกั คณุสามารถเขา้ถงึหนา้จอทางลดั,
การตัง้คา่ Wi‑Fi, การตัง้คา่และระดบัปรมิาณหมกึได ้
หนา้หลกั 1

1

75

2

3 4 6

หนา้จอนีแ้สดงสถานะของเครือ่งเมือ่เครือ่งอยูใ่น
สถานะวา่ง หนา้หลกันีจ้ะเรยีกวา่หนา้จอโหมดพรอ้ม
ดว้ยเชน่กนั เมือ่ปรากฏขึน้ แสดงวา่เครือ่งของคณุ
พรอ้มรับคําสัง่ถดัไป
หนา้หลกั 1 ใชสํ้าหรับเขา้ถงึการใชง้าน[Fax
(โทรสาร)],[Copy (สําเนา)] และ[Scan
(สแกน)]
หนา้หลกั 2

1

75

2

3 4 6

หนา้หลกั 2 ใชใ้นการเขา้ถงึคณุลกัษณะเพิม่เตมิ
เชน่ การใชง้าน[Web (เว็บ)],[Apps]
และ[USB]

หนา้หลกั 3
1

75

2

3 4 6

หนา้หลกั 3 ใชใ้นการเขา้ถงึคณุลกัษณะเพิม่เตมิ
เชน่ การใชง้าน[A3 Copy Shortcuts (ทาง
ลดัการทําสําเนา A3)] และ[Download
Software (ดาวนโ์หลดซอฟตแ์วร)์]
1. วนัทีแ่ละเวลา

แสดงวนัทีแ่ละเวลาทีต่ัง้ไวท้ีเ่ครือ่ง

2. โหมดเงยีบ

ไอคอนนีจ้ะปรากฏขึน้เมือ่การตัง้คา่[Quiet
Mode (โหมดลดเสยีงรบกวน)] อยูท่ี[่On
(เปิด)]
การตัง้คา่โหมดเงยีบชว่ยลดเสยีงรบกวนการ
พมิพ ์เมือ่เปิดโหมดเงยีบ ความเร็วในการพมิพ์
จะชา้ลง

3. [Shortcuts (ทางลดั)]

สรา้งทางลดัสําหรับการดําเนนิการทีใ่ชบ้อ่ย เชน่
การสง่โทรสาร การทําสําเนา การสแกน การ
เชือ่มตอ่เว็บและบรกิารแอพ

4



• มหีนา้จอทางลดัสามหนา้จอ คณุสามารถ
กําหนดไดส้ีท่างลดัในแตล่ะหนา้จอ

• หากตอ้งการใหแ้สดงหนา้จอทางลดัอืน่ กด
d หรอื c

4. สถานะระบบไรส้าย

แตล่ะไอคอนในตารางตอ่ไปนีแ้สดงสถานะเครอื
ขา่ยแบบไรส้าย:

เครือ่งของคณุไมไ่ดเ้ชือ่มตอ่เขา้กบัจดุ
การเขา้ถงึไรส้าย
กดปุ่ มนีเ้พือ่กําหนดการตัง้คา่เครอืขา่ย
แบบไรส้าย ขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือการ
ติดตั้งเคร่ืองอย่างง่าย
เชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยแบบไรส้ายแลว้
ตวับง่ชีร้ะดบัแบบสามระดบัในหนา้หลกั
แตล่ะหนา้แสดงความแรงของสญัญาณ
ไรส้ายปัจจบุนั

ตรวจจับไมพ่บจดุการเขา้ถงึไรส้าย

การตัง้คา่เครอืขา่ยแบบไรส้ายปิดการ
ใชง้าน

คณุสามารถกําหนดการตัง้คา่เครอืขา่ยแบบไร ้
สายไดโ้ดยกดปุ่ มสถานะระบบไรส้าย

5. [Settings (การต ัง้คา่)]

กดเพือ่เขา้สูเ่มนู[Settings (การตัง้คา่)]

6. [Ink (หมกึ)]

แสดงปรมิาณหมกึทีส่ามารถใชไ้ด ้กดเพือ่เขา้สู่
เมนู[Ink (หมกึ)]
เมือ่ตลบัหมกึใกลห้มดอายกุารใชง้านหรอืมี
ปัญหา ไอคอนแสดงขอ้ผดิพลาดจะปรากฏขึน้
บน สหีมกึนัน้

7. โหมด:

• [Fax (โทรสาร)]

กดเพือ่เขา้ถงึโหมดแฟกซ์

• [Copy (สาํเนา)]

กดเพือ่เขา้ถงึโหมดทําสําเนา

• [Scan (สแกน)]

กดเพือ่เขา้ถงึโหมดสแกน

• [Web (เว็บ)]

กดเพือ่เชือ่มตอ่เครือ่ง Brother เขา้สูบ่รกิาร
อนิเทอรเ์น็ต

ขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์
• [Apps]

กดเพือ่เชือ่มตอ่เครือ่ง Brother เขา้กบั
บรกิาร Brother Apps

ขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์
• [USB]

กดเพือ่เขา้สูเ่มนู[USB]

• [A3 Copy Shortcuts (ทางลดั
การทาํสาํเนา A3)]
กดเพือ่ทําสําเนาลงในกระดาษขนาด A3
หรอื Ledger โดยใชเ้มนูทีต่ัง้คา่ไวล้ว่งหนา้นี้

• [Download Software
(ดาวนโ์หลดซอฟตแ์วร)์]
(สามารถใชไ้ดใ้นบางประเทศเทา่นัน้)
กดเพือ่แสดงขอ้มลูเกีย่วกบัการดาวนโ์หลด
และการตดิตัง้ซอฟตแ์วรสํ์าหรับอปุกรณ์
เคลือ่นทีแ่ละคอมพวิเตอร์

1
ขอ้มลูท

ัว่ไป
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8. [Stored Faxes: (โทรสารทีจ่ดัเก็บ
ไว:้)]

8

[Stored Faxes (โทรสารทีจั่ดเกบ็ไว)้]
แสดงจํานวนโทรสารทีไ่ดรั้บซึง่จัดเก็บอยูใ่น
หน่วยความจําของเครือ่ง

กด  เพือ่พมิพโ์ทรสาร

9. [New Faxes: (โทรสารใหม:่)]
9

เมือ่[Fax Preview (ตวัอยา่งโทรสาร)]
ถกูตัง้คา่เป็น[On (เปิด)],[New Faxes
(โทรสารใหม)่] แสดงจํานวนโทรสารใหมท่ี่
คณุไดรั้บและจัดเก็บอยูใ่นหน่วยความจํา

กด  เพือ่ดโูทรสารบนจอสมัผัส

หากคณุรับโทรสารทีป่ระกอบดว้ยกระดาษ
หลายขนาด (ตวัอยา่งเชน่ ขอ้มลู A4 หนึง่หนา้
และขอ้มลู A3 หนึง่หนา้) เครือ่งอาจสรา้งและ
จัดเก็บไฟลสํ์าหรับกระดาษแตล่ะขนาด ดงันัน้
จอสมัผัสอาจแสดงวา่ไดรั้บโทรสารมากกวา่
หนึง่งาน

10. ไอคอนคาํเตอืน
10

ไอคอนคําเตอืน  จะปรากฏเมือ่มขีอ้ผดิ

พลาดหรอืขอ้ความการบํารงุรักษา กด  เพือ่

ดรูายละเอยีด จากนัน้กด  เพือ่กลบัสูโ่หมด
พรอ้ม

ขอ้ควรจาํ
หา้มกดทีห่นา้จอแสดงผลแบบ LCD ดว้ยวตัถุ
แหลมคมเชน่ปากกาหรอืสไตลสั เนือ่งจากอาจ
ทําใหเ้ครือ่งเสยีหาย

• ผลติภณัฑน์ีใ้ชร้ปูแบบตวัอกัษรของ
ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

• หา้มสมัผัสหนา้จอแสดงผลแบบ LCD ทนัที
หลงัจากเสยีบสายไฟ หรอืเปิดเครือ่ง การก
ระทําดงักลา่วอาจทําใหเ้กดิขอ้ผดิพลาด

ขอ้มลูใหมจ่าก Brother

ขอ้มลูใหมจ่าก Brother จะปรากฏขึน้ในแถบขอ้มลู
เมือ่การตัง้คา่การแจง้เตอืน เชน่[Message from
Brother (ขอ้ความจาก Brother)]
และ[Firmware Auto Check (ตรวจสอบ
เฟิรม์แวรอ์ตัโนมตั)ิ] ถกูตัง้คา่เป็น[On (เปิด)]

กด  เพือ่ดรูายละเอยีด

จําเป็นตอ้งทําการเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต และ
อาจมกีารเรยีกเกบ็คา่บรกิาร
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เขา้ถงึโปรแกรม
อรรถประโยชนข์อง
Brother (Windows®)
Brother Utilities เป็นตวัเรยีกแอพพลเิคชัน่ที่
ชว่ยอํานวยความสะดวกในการเขา้ถงึแอพพลเิคชัน่ข
อง Brother ทัง้หมดทีต่ดิตัง้ในคอมพวิเตอรข์องคณุ

1 ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้

• Windows Vista® และ Windows® 7

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

• Windows® 8

แตะหรอืคลกิ  (Brother Utilities)
ทีห่นา้จอเร ิม่ หรอืเดสกท็์อป

• Windows® 8.1
เลือ่นเมาสข์องคณุไปทีม่มุลา่งซา้ยของ
หนา้จอเร ิม่ และคลกิ  (ถา้ใชอ้ปุกรณ์
ทีม่รีะบบสมัผัส ปัดขึน้จากดา้นลา่งของ
หนา้จอ เร ิม่ เพือ่แสดงหนา้จอโปรแกรม
ประยกุต ์)
เมือ่หนา้จอโปรแกรมประยกุต ์ปรากฏขึน้
สมัผัสหรอืคลกิ  (Brother
Utilities)

• Windows® 10

คลกิ  > ทกุแอป > Brother >
Brother Utilities

2 เลอืกเครือ่งของคณุ

3 เลอืกการทํางานทีค่ณุตอ้งการใช ้

ถอนการตดิต ัง้ซอฟตแ์วรแ์ละ
ไดรเวอรข์อง Brother
(Windows®)

1 เรยีกใช ้  (Brother Utilities)

2 คลกิรายการแบบดงึลง จากนัน้เลอืกชือ่รุน่
ของคณุ (หากไมไ่ดเ้ลอืกไว)้ คลกิเครือ่งมอื
ในแถบนําทางดา้นซา้ย จากนัน้คลกิถอนการ
ตดิต ัง้
ทําตามคําแนะนําในกลอ่งสนทนาเพือ่ถอน
การตดิตัง้ซอฟตแ์วรแ์ละไดรเวอร์

1
ขอ้มลูท

ัว่ไป
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บรรจกุระดาษ

1 บรรจกุระดาษลงในถาดใสก่ระดาษดงันี้

คลีปึ่กกระดาษใหเ้รยีบรอ้ย

ขนาดกระดาษเป็นตวักําหนดแนวการจัดวางเมือ่บรรจกุระดาษ

ถาด #1 วธิใีสก่ระดาษ

A4
Letter
Executive
B5 (JIS) ♦

ปรับแครป่รับกระดาษ

การจัดวางตามแนวนอน

A5
A6
ภาพถา่ย
ภาพถา่ย L
ภาพถา่ย 2L
B6 (JIS) ♦
แผน่ดชันี
ซองจดหมาย

ปรับแครป่รับกระดาษ

การจัดวางตามแนวตัง้

A3
Ledger
B4 (JIS) ♦
Legal
Folio
Mexico Legal
India Legal

ยดืถาดโดยใชต้วัเลือ่นสี
เขยีว จากนัน้ปรับแคร่
ปรับกระดาษ

การจัดวางตามแนวตัง้

2 การจดัการกระดาษ

8



ชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอื 1 วธิใีสก่ระดาษ

A4
Letter
Executive
B5 (JIS) ♦ ปรับแครป่รับกระดาษของ

ชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอื

การจัดวางตามแนวนอน

A3
Ledger
B4 (JIS) ♦
Legal
Folio
Mexico Legal
India Legal
A5
A6
ภาพถา่ย
ภาพถา่ย L
ภาพถา่ย 2L
B6 (JIS) ♦
แผน่ดชันี
ซองจดหมาย

ปรับแครป่รับกระดาษของ
ชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอื

การจัดวางตามแนวตัง้

1 คณุสามารถใสก่ระดาษในชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอืไดค้รัง้ละหนึง่แผน่เทา่นัน้

ขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์:บรรจุกระดาษ
♦ รองรับในบางประเทศเทา่นัน้

2 กางแผน่รองรับกระดาษ

2

1

3 เปลีย่นการตัง้คา่ขนาดกระดาษในเมนูของเครือ่งถา้จําเป็น

2
การจดัการกระดาษ
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การวางเอกสาร
วางเอกสารในถาดป้อนเอกสาร
อตัโนมตั ิ(ADF)

1 คลีก่ระดาษออกจากกนั

2 ปรับแครป่รับกระดาษ (1) เพือ่ใหพ้อดกีบั
ขนาดเอกสาร

1

3 วางเอกสารของคณุ หงายขึน้ ใน ADF (ถาด
ป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ ดงัแสดงในภาพ
ประกอบ จนกระทัง่คณุรูส้กึวา่สมัผัสกบัลกู
กลิง้ป้อนกระดาษ และเครือ่งสง่เสยีงแหลม

การวางเอกสารบนแผน่กระจก
สแกนเนอร์

1 ยกฝาครอบเอกสาร

2 วางเอกสาร ควํา่ลง ทีม่มุซา้ยบนของกระจก
สแกนเนอรด์งัแสดงในภาพประกอบ

3 ปิดฝาครอบเอกสาร

10



พมิพจ์ากคอมพวิเตอร ์
ของคณุ
กอ่นทีจ่ะพยายามดําเนนิการพมิพใ์ดๆ ใหย้นืยนั
ดงัตอ่ไปนี:้
• ตรวจสอบวา่คณุไดต้ดิตัง้ซอฟตแ์วรแ์ละ
ไดรเวอรข์องบราเดอรแ์ลว้

• สําหรับผูใ้ชส้าย USB หรอืสายเชือ่มตอ่เครอื
ขา่ย: ตรวจสอบวา่ไดเ้สยีบสายอนิเตอรเ์ฟส
อยา่งถกูตอ้งแลว้

พมิพเ์อกสาร (Windows®)

1 เลอืกคําสัง่การพมิพใ์นแอพพลเิคชนัของคณุ

2 เลอืกBrother MFC-XXXX Printer (โดย
XXXX เป็นชือ่รุน่ของคณุ)

3 คลกิ พมิพ์

4 เสร็จสิน้การดําเนนิการพมิพข์องคณุ

พมิพเ์อกสาร (แม็คอนิทอช)

1 จากแอพพลเิคชนั เชน่ Apple TextEdit คลกิ
ทีเ่มนู File (ไฟล)์ จากนัน้เลอืก Print
(พมิพ)์

2 เลอืกBrother MFC-XXXX (โดย XXXX
เป็นชือ่รุน่ของคณุ)

3 คลกิ Print (พมิพ)์

4 เสร็จสิน้การดําเนนิการพมิพข์องคณุ

การพมิพแ์บบตา่งๆ
เมือ่ตอ้งการใชค้ณุสมบตักิารพมิพแ์บบตา่งๆ ใหค้ลกิ
ปุ่ มคณุลกัษณะหรอืการกําหนดลกัษณะการพมิพเ์พือ่
เปลีย่นการตัง้คา่การพมิพ์

พมิพท์ ัง้สองดา้นของกระดาษโดยอตัโนมตั ิ

พมิพม์ากกวา่หนึง่หนา้บนกระดาษแผน่เดยีว (N
in 1 (การจดัหนา้กระดาษในหนา้เดยีว))

สําหรับ Windows®:

ขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์:พิมพ์จาก
คอมพิวเตอร์ของคุณ (Windows®)
สําหรับแม็คอนิทอช:

ขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์:พิมพ์จาก
คอมพิวเตอร์ของคุณ (แมค็อินทอช)

3 พมิพ์
3

พ
มิพ
์
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พมิพภ์าพถา่ยโดยตรง
จาก USB Flash Drive
เรยีกดตูวัอยา่งและพมิพ์
ภาพถา่ยจาก USB Flash
Drive

เรยีกดตูวัอยา่งภาพถา่ยบนหนา้จอแสดงผลแบบ
LCD กอ่นจะพมิพ ์พมิพภ์าพทีจั่ดเก็บไวใ้น USB
flash drive

1 ใส ่USB flash drive ในชอ่งใส ่USB

2 กด [JPEG Print (พมิพ ์JPEG)] >
[Select Files (เลอืกไฟล)์]

3 กด d หรอื c เพือ่แสดงภาพถา่ยทีค่ณุ
ตอ้งการพมิพ ์และจากนัน้กดทีภ่าพ

เมือ่ตอ้งการพมิพภ์าพถา่ยทัง้หมด กด[Print
All (พมิพท์ัง้หมด)], จากนัน้กด[Yes
(ใช)่] เพือ่ยนืยนั

4 กด  เพือ่แสดงแป้นพมิพบ์นจอสมัผัส
จากนัน้ป้อนจํานวนสําเนาโดยใชแ้ป้นพมิพจ์อ
สมัผัส กด [OK (ตกลง)]
คณุยงัสามารถกด[-] หรอื[+] บนจอสมัผัส
หรอืใชแ้ป้นหมายเลข

5 กด[OK (ตกลง)]

6 ทําซํ้าสามขัน้ตอนกอ่นหนา้นีจ้นกวา่คณุจะ
เลอืกภาพถา่ยทัง้หมดทีต่อ้งการพมิพจ์นครบ

7 กด[OK (ตกลง)]

8 อา่นและยนืยนัรายการตวัเลอืกทีป่รากฏ

9 เมือ่ตอ้งการเปลีย่นการตัง้คา่การพมิพ์
กด[Print Settings (การตัง้คา่การ
พมิพ)์]
เมือ่เสร็จเรยีบรอ้ย กด[OK (ตกลง)]

10 กด[Start (เริม่)]

ภาพรวมการต ัง้คา่การพมิพ์
การเปลีย่นแปลงการตัง้คา่การพมิพจ์ะมผีลชัว่คราว
กบังานพมิพปั์จจบุนัเทา่นัน้ เครือ่งจะยอ้นกลบัไปยงั
การตัง้คา่เริม่ตน้หลงัจากทีพ่มิพเ์สร็จแลว้

คณุสามารถบนัทกึการตัง้คา่การพมิพท์ีค่ณุใช ้
บอ่ยทีส่ดุโดยตัง้คา่เป็นคา่เริม่ตน้

ขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์
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ทาํสาํเนาเอกสาร

1 ตรวจสอบวา่คณุไดใ้สส่ือ่ส ิง่พมิพท์ีม่ขีนาดถกู
ตอ้งในถาดใสก่ระดาษ

2 วางเอกสาร

3 กด [Copy (สําเนา)]

จอสมัผัสแสดง:

4 เปลีย่นการตัง้คา่การทําสําเนา หากจําเป็น

เมือ่คณุใสก่ระดาษอืน่นอกเหนอืจากกระดาษ
ธรรมดาขนาด A4 จะตอ้งเปลีย่นการตัง้
คา่[Paper Size (ขนาดกระดาษ)]
และ[Paper Type (ชนดิกระดาษ)] โดย
กด[Options (ตวัเลอืก)]

•  (จํานวน ของสําเนา)

กด  เพือ่แสดงแป้นพมิพบ์นจอ
สมัผัส จากนัน้ป้อนจํานวนสําเนาโดยใช ้
แป้นพมิพจ์อสมัผัส กด [OK (ตกลง)]
คณุยงัสามารถกด[-] หรอื[+] บนจอ
สมัผัสหรอืใชแ้ป้นหมายเลข

• [Options (ตวัเลอืก)]

กด  เพือ่เปลีย่นการตัง้คา่การ
ทําสําเนาสําหรับการทําสําเนาครัง้ถดัไป
เทา่นัน้

เมือ่เสร็จเรยีบรอ้ย กด[OK (ตกลง)]

หลงัจากทีค่ณุเลอืกตวัเลอืกใหมแ่ลว้ คณุ
สามารถบนัทกึไดโ้ดยกดปุ่ ม[Save as
Shortcut (บนัทกึเป็นทางลดั)]

5 กด[Mono Start (เริม่ตน้ขาวดํา)]
หรอื[Colour Start (เริม่ตน้ส)ี]

เพือ่หยดุการทําสําเนา กด 

ตวัเลอืกสาํเนาอืน่ๆ
คณุสามารถใชค้ณุสมบตักิารทําสําเนาตา่งๆ ไดโ้ดย
เปลีย่นการตัง้คา่การทําสําเนา กดปุ่ ม[Options
(ตวัเลอืก)]

ขยายหรอืยอ่ภาพสาํเนา

การทาํสาํเนา 2 ดา้น

ขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์:สาํเนา

4 สาํเนา
4

สาํเนา
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กอ่นการสแกน
กอ่นลองทําการสแกน ใหย้นืยนัดงัตอ่ไปนี:้
• ตรวจสอบวา่คณุไดต้ดิตัง้ซอฟตแ์วรแ์ละไดรเวอร์
ของบราเดอรแ์ลว้

• สําหรับผูใ้ชส้าย USB หรอืสายเชือ่มตอ่เครอื
ขา่ย: ตรวจสอบวา่ไดเ้สยีบสายอนิเตอรเ์ฟสอยา่ง
ถกูตอ้งแลว้

สแกนจากคอมพวิเตอร ์
ของคณุ
คณุสามารถใชค้อมพวิเตอรข์องคณุสแกนรปูถา่ย
และเอกสารบนเครือ่งบราเดอรข์องคณุไดห้ลายวธิี
ใชแ้อพพลเิคชนัซอฟตแ์วรท์ีจั่ดเตรยีมโดย Brother
หรอืใชแ้อพพลเิคชนัการสแกนโปรดบใชง้าน

ขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์:สแกนจาก
คอมพิวเตอร์ของคุณ(Windows®) หรอื สแกนจาก
คอมพิวเตอร์ของคุณ(Macintosh)

สแกนโดยใชปุ้่ มสแกนบน
เครือ่ง
ใชปุ้่ มสแกนบนเครือ่งเพือ่ทําการเปลีย่นแปลง
ชัว่คราวในการตัง้คา่การสแกน เพือ่ทําการ
เปลีย่นแปลงถาวร ใหใ้ชซ้อฟตแ์วร์
ControlCenter ของบราเดอร์

1 วางเอกสาร

2 กด [Scan (สแกน)] > [to PC (ไปยงั
PC)] > [to File (ไปยงัไฟล)์]

3 ถา้เครือ่งเชือ่มตอ่ผา่นเครอืขา่ย กด a หรอื b
เพือ่แสดงคอมพวิเตอรท์ีค่ณุตอ้งการสง่ขอ้มลู
จากนัน้กดทีช่ ือ่คอมพวิเตอร์

ถา้หนา้จอแสดงผลแบบ LCD สอบถามใหค้ณุ
ป้อนรหสั PIN ใหใ้ชห้นา้จอแสดงผลแบบ LCD
ป้อนรหสั PIN สีห่ลกัสําหรับคอมพวิเตอร ์จาก
นัน้กด[OK (ตกลง)]

4 ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้
• เมือ่ตอ้งการเปลีย่นการตัง้คา่
กด[Options (ตวัเลอืก)], จากนัน้ไป
ยงัขัน้ตอนถดัไป

• กด[Start (เริม่)] เพือ่เริม่การสแกน
โดยไมเ่ปลีย่นการตัง้คา่เพิม่เตมิ
เครือ่งเริม่การสแกน ถา้ใชก้ระจกสแกน
เนอรข์องเครือ่ง ใหป้ฏบิตัติามคําแนะนํา
บนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD เพือ่ดําเนนิ
การงานสแกนใหเ้สร็จสิน้

5 เปลีย่นการตัง้คา่การสแกนตามตอ้งการถา้
จําเป็น เชน่ ประเภทการสแกน ความละเอยีด
ประเภทไฟลแ์ละขนาดเอกสาร เมือ่เสร็จ
เรยีบรอ้ย กด[OK (ตกลง)]

6 กด[Start (เริม่)]
เครือ่งเริม่การสแกน ถา้ใชก้ระจกสแกนเนอร์
ของเครือ่ง ใหป้ฏบิตัติามคําแนะนําบนหนา้
จอแสดงผลแบบ LCD เพือ่ดําเนนิการงาน
สแกนใหเ้สร็จสิน้

5 สแกน
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กอ่นการสง่แฟกซ์
การรบกวนในสายโทรศพัท/์
VoIP

ถา้คณุประสบปัญหาในการสง่หรอืรับโทรสาร
เนือ่งจากมสีญัญาณรบกวนในสายโทรศพัท ์หรอืคณุ
กําลงัใชง้านสายโทรศพัทแ์บบ VoIP เราขอแนะนํา
ใหเ้ปลีย่นความเร็วของโมเด็มเพือ่ทําใหเ้กดิความ
ผดิพลาดนอ้ยทีส่ดุในการใชง้านโทรสาร

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

2 กดตวัเลอืกทีค่ณุตอ้งการ
• [Basic(for VoIP) (พืน้
ฐาน(สําหรับ VoIP))] ชว่ยลดความเร็ว
ของโมเด็มเป็น 9,600 bps และปิดการรับ
โทรสาร ส ีและ ECM ยกเวน้การสง่
โทรสาร ส ีถา้ปัญหาสญัญาณรบกวนใน
สายโทรศพัทข์องคณุเกดิขึน้ซํ้าอกี คณุ
อาจตอ้งการใชเ้มือ่จําเป็นเทา่นัน้
เพือ่ปรับปรงุความเขา้กนัไดก้บับรกิาร
VoIP สว่นใหญ ่Brother แนะนําใหเ้ปลีย่น
การตัง้คา่ความเขา้กนัไดเ้ป็น
[Basic(for VoIP) (พืน้
ฐาน(สําหรับ VoIP))]

• [Normal (ปกต)ิ] ตัง้คา่ความเร็วของ
โมเด็มที ่14,400 bps

• [High (สงู)] ตัง้คา่ความเร็วของ
โมเด็มที ่33,600 bps

3 กด 

• VoIP (Voice over IP) เป็นประเภทระบบ
โทรศพัทท์ีใ่ชก้ารเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตแทน
สายโทรศพัทท์ัว่ไป

• Brother ไมแ่นะนําใหใ้ชส้าย VoIP ขอ้
จํากดัของ VoIP โดยทัว่ไปอาจทําใหบ้าง
ฟังกช์ัน่ของเครือ่งโทรสารทํางานผดิพลาด

• ขอ้ความแสดงความผดิพลาดและขอ้ความแจง้
การบํารงุรักษา uu หนา้ 22

ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง

สง่โทรสาร

1 วางเอกสารของคณุใน ADF (ถาดป้อน
เอกสารอตัโนมตั)ิ หรอืวางบนกระจกสแกน
เนอร์

2 กด [Fax (โทรสาร)]

ถา้[Fax Preview (ตวัอยา่งโทรสาร)] ถกู
ตัง้คา่เป็น[On (เปิด)], กด [Fax
(โทรสาร)] > [Sending Faxes (การสง่
โทรสาร)]

จอสมัผัสแสดง:

3 ใสห่มายเลขโทรสารดว้ยวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่
ไปนี:้

6 แฟกซ์
6

แฟ
กซ
์
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• แป้นหมายเลข (ใสห่มายเลขโทรสารดว้ย
ตนเอง)
กดตวัเลขทัง้หมดของหมายเลขโทรสาร
โดยใชแ้ป้นหมายเลข

• [Redial (โทรซํา้)] (โทรซํ้า
หมายเลขสดุทา้ยทีค่ณุโทรออก)
กด[Redial (โทรซํ้า)]

• [Outgoing Call (สายโทรออก)]
(เลอืกหมายเลขจากประวตักิารโทรออก)
กด [Call History (ประวตักิาร
โทร)] > [Outgoing Call (สาย
โทรออก)]
เลอืกหมายเลขทีค่ณุตอ้งการ จากนัน้
กด[Apply (ดําเนนิการ)]

• [Caller ID History (ประวตัริหสั
ผูโ้ทร)] (เลอืกหมายเลขจากประวตัริหสั
ผูโ้ทร)
(ไมส่ามารถใชไ้ดสํ้าหรับไตห้วนัและบาง
ประเทศ)
กด [Call History (ประวตักิาร
โทร)] > [Caller ID History
(ประวตัริหสัผูโ้ทร)]
เลอืกหมายเลขทีค่ณุตอ้งการ จากนัน้
กด[Apply (ดําเนนิการ)]

• [Address Book (สมดุทีอ่ยู)่]
(เลอืกหมายเลขจากสมดุทีอ่ยู)่
กด[Address Book (สมดุทีอ่ยู)่]
ทําอยา่งใดอยา่งหนึง่ตอ่ไปนี:้
- เลอืกหมายเลขทีค่ณุตอ้งการ จากนัน้
กด[Apply (ดําเนนิการ)]

- กด , จากนัน้ป้อนอกัษรตวัแรก
ของชือ่ และกด[OK (ตกลง)] กดชือ่
ทีค่ณุตอ้งการโทรหา ถา้ชือ่นัน้มสีอง
หมายเลข กดหมายเลขทีค่ณุตอ้งการ
กด[Apply (ดําเนนิการ)]

(สามารถใชไ้ดใ้นบางประเทศเทา่นัน้)
ถา้สามารถใชก้ารคน้หา LDAP ได ้ผลจะแสดง
บนจอสมัผัสดว้ย 

4 กด [Options (ตวัเลอืก)] >
[Document Size (ขนาดเอกสาร)]
เลอืกตวัเลอืกขนาดเอกสารทีค่ณุตอ้งการ
กด[OK (ตกลง)]

5 เมือ่ตอ้งการเปลีย่นการตัง้คา่โทรสารเพิม่เตมิ
กด[Options (ตวัเลอืก)] อกีครัง้
เมือ่เสร็จเรยีบรอ้ย กด [OK (ตกลง)]

6 กด [Fax Start (เริม่ตน้โทรสาร)]

7 ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้
• ถา้คณุใช ้ADF (ถาดป้อนเอกสาร
อตัโนมตั)ิ เครือ่งจะเริม่สแกนและสง่
เอกสาร

• ถา้คณุใชก้ระจกสแกนเนอรแ์ละได ้
เลอืก[Mono (ขาวดํา)] ใน[Colour
Setting (การตัง้คา่ส)ี], เครือ่งจะเริม่
สแกนหนา้แรก
ไปยงัขัน้ตอนถดัไป

• ถา้คณุใชก้ระจกสแกนเนอรแ์ละได ้
เลอืก[Colour (ส)ี] ใน[Colour
Setting (การตัง้คา่ส)ี], จอสมัผัสจะ
ถามวา่คณุตอ้งการสง่โทรสารส ีหรอืไม่
กด[Yes (Colour fax) (ใช่
(โทรสารส)ี)] เพือ่ยนืยนั เครือ่งเริม่โทร
ออก และสง่เอกสาร

8 เมือ่จอสมัผัสแสดง[Next page? (หนา้
ถดัไป?)], ทําอยา่งใดอยา่งหนึง่ตอ่ไปนี:้
• กด [No (ไม)่] เมือ่เสร็จสิน้การสแกน
หนา้ เครือ่งจะเริม่สง่เอกสาร

• กด [Yes (ใช)่] เพือ่สแกนหนา้อืน่ วาง
หนา้ถดัไปบนกระจกสแกนเนอร ์และจาก
นัน้กด [OK (ตกลง)] เครือ่งจะเริม่
สแกนหนา้

ทําซํ้าขัน้ตอนนีสํ้าหรับการเพิม่แตล่ะหนา้
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เลอืกโหมดรบัทีถ่กูตอ้ง
คณุจะตอ้งเลอืกโหมดการรับโดยขึน้กบัอปุกรณภ์ายนอกและบรกิารโทรศพัทท์ีค่ณุมใีนสายโทรศพัทข์องคณุ

โดยคา่เริม่ตน้ เครือ่งของคณุจะตอบรับแฟกซใ์ดๆ ทีส่ง่มาโดยอตัโนมตั ิแผนผังดา้นลา่งจะชว่ยใหค้ณุเลอืก
โหมดอยา่งถกูตอ้ง

คุณตองการใชคุณลักษณะโทรศัพทของเครื่อง (หากใชงานได) หรือโทรศัพทภายนอก 
หรือเครื่องตอบรับโทรศัพทภายนอกที่เชื่อมตออยูในสายโทรศัพทเดียวกันกับเครืื่องหรือไม?

ใช

Fax Only (โทรสารเทานั้น)

ไมใช

ไมใช
Manual (รับดวยตนเอง)

ใช
External TAD (การเชื่อมตอเครื่องตอบรับโทรศัพทภายนอก) 

Fax/Tel (เครื่องโทรสาร/โทรศัพท) 

คุณตองการใหเครื่องรับสายโทรสารและ
สายโทรศัพทโดยอัตโนมัติหรือไม?

คุณใชฟงกชั่นขอความเสียงของเครื่องตอบรับ
โทรศัพทภายนอกของคุณหรือไม?

 

ใช

ไมใช

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

(สําหรับบางประเทศ)
ถา้คณุไมส่ามารถเปลีย่นตวัเลอืก[Receive Mode (โหมดรับ)] ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่คณุลกัษณะ เสยีง
เรยีกเขา้ทีแ่ตกตา่งกนั ตัง้คา่เป็น[Off (ปิด)]

2 กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก [Fax Only (โทรสารเทา่นัน้)],[Fax/Tel (โทรสาร/
โทรศพัท)์],[External TAD (TAD ภายนอก)]หรอื[Manual (ดว้ยตนเอง)] จากนัน้กดทีต่วั
เลอืกทีค่ณุตอ้งการ

3 กด 

6
แฟ
กซ
์
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ตรวจสอบคณุภาพการ
พมิพ์
ถา้สแีละขอ้ความในงานพมิพข์องคณุซดีจาง หรอื
เป็นริว้ลาย หวัฉีดของหวัพมิพอ์าจอดุตนั พมิพใ์บ
ตรวจสอบคณุภาพการพมิพแ์ละตรวจดรูปูแบบการ
ตรวจสอบหวัฉีด

1 กด [Ink (หมกึ)] > [Improve
Print Quality (ปรับปรงุคณุภาพการ
พมิพ)์] > [Check Print Quality
(ตรวจสอบคณุภาพการพมิพ)์]

คณุยงัสามารถกด [Settings (การ
ตัง้คา่)] > [Maintenance (การบํารงุ
รักษา)] > [Improve Print Quality
(ปรับปรงุคณุภาพการพมิพ)์] > [Check
Print Quality (ตรวจสอบคณุภาพการ
พมิพ)์]

2 กด[Start (เริม่)]
เครือ่งจะพมิพใ์บตรวจสอบคณุภาพการพมิพ์

3 ตรวจสอบคณุภาพของบล็อคส ีทัง้สีส่บีนใบ
ตรวจสอบ

4 จอสมัผัสจะถามเกีย่วกบัคณุภาพการพมิพ ์ทํา
วธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้
• ถา้เสน้ทกุเสน้เห็นไดอ้ยา่งชดัเจน กด[No
(ไม)่]และจากนัน้กด  เพือ่เสร็จสิน้
การตรวจสอบคณุภาพการพมิพ์

• ถา้เสน้หายไป (ด ูไมด่,ี ดา้นลา่ง)
กด[Yes (ใช)่]

ใชไ้ด้

ไมด่ ี

5 จอสมัผัสจะบอกใหค้ณุตรวจสอบคณุภาพการ
พมิพข์องแตล่ะส ีกดหมายเลขของรปูแบบ
(1–4) ทีใ่กลเ้คยีงกบัผลการพมิพม์ากทีส่ดุ

6 ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้
• ถา้จําเป็นตอ้งทําความสะอาดหวัพมิพ์
กด[Start (เริม่)] เพือ่เริม่การ
ทําความสะอาด

• ถา้ไมจํ่าเป็นตอ้งทําความสะอาดหวัพมิพ์
หนา้จอบํารงุรักษาจะปรากฎขึน้อกีครัง้บน
จอสมัผัส กด 

7 หลงัจากเสร็จสิน้การทําความสะอาด จอ
สมัผัสจะถามวา่คณุตอ้งการพมิพใ์บตรวจสอบ
คณุภาพการพมิพอ์กีครัง้หรอืไม ่กด[Yes
(ใช)่], และจากนัน้กด[Start (เริม่)]
เครือ่งจะพมิพใ์บตรวจสอบคณุภาพการพมิพ์
อกีครัง้ ตรวจสอบคณุภาพของบล็อคส ีทัง้สีส่ ี
บนใบตรวจสอบอกีครัง้

ถา้คณุทําความสะอาดหวัพมิพแ์ลว้ และยงัไม่
สามารถปรับปรงุการพมิพไ์ด ้ใหล้องตดิตัง้ตลบัหมกึ
ของแทข้อง Brother เฉพาะส ีทีม่ปัีญหา ลอง
ทําความสะอาดหวัพมิพอ์กีครัง้ ถา้ยงัไมส่ามารถ

A การบาํรงุรกัษาตามปกติ
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ปรับปรงุการพมิพไ์ด ้ใหต้ดิตอ่ ศนูยบ์รกิารลกูคา้
สมัพันธข์อง Brother หรอืตวัแทนจําหน่าย
ผลติภณัฑ ์Brother ในพืน้ทีข่องคณุ

ขอ้ควรจาํ
อยา่สมัผัสหวัพมิพ ์การสมัผัสหวัพมิพอ์าจทําใหเ้สยี
หายอยา่งถาวรและอาจทําใหก้ารรับประกนัหวัพมิพ์
ส ิน้สดุลง

เมือ่หวัฉีดของหวัพมิพอ์ดุตนั ตวัอยา่งงานพมิพ์
จะเป็นเชน่นี้

หลงัจากทําความสะอาดหวัฉีดของหวัพมิพแ์ลว้
เสน้จะหายไป

ตรวจสอบการจดัตาํแหนง่
การพมิพจ์ากเครือ่งพมิพ์
ของบราเดอร ์
ถา้ขอ้ความทีค่ณุพมิพม์ลีกัษณะไมช่ดัหรอืสจีางหลงั
จากการขนสง่เครือ่ง ใหจั้ดตําแหน่งการพมิพ์

1 กด [Ink (หมกึ)] > [Improve
Print Quality (ปรับปรงุคณุภาพการ
พมิพ)์] > [Alignment (การจัด
ตําแหน่ง)]

คณุยงัสามารถกด [Settings (การ
ตัง้คา่)] > [Maintenance (การบํารงุ
รักษา)] > [Improve Print Quality
(ปรับปรงุคณุภาพการพมิพ)์] >
[Alignment (การจัดตําแหน่ง)]

2 กด [Next (ถดัไป)]

3 กด a หรอื b เพือ่แสดงขนาดกระดาษที่
ตอ้งการปรับแนวการพมิพ ์และจากนัน้กดทีต่วั
เลอืกนัน้

4 กด [Basic alignment (การจัด
ตําแหน่งพืน้ฐาน)] หรอื [Advanced
alignment (การจัดตําแหน่งขัน้สงู)]

5 บรรจกุระดาษทีม่ขีนาดทีเ่ลอืกไวล้งในถาด
และจากนัน้กด [Start (เริม่)]
เครือ่งจะพมิพใ์บตรวจสอบแนวการพมิพ์

(A)

6 สําหรับรปูแบบ (A) กด a หรอื b เพือ่แสดง
หมายเลขของการทดสอบการพมิพท์ีม่แีถบ
แนวตัง้ทีม่องเห็นไดน้อ้ยทีส่ดุ (1-9) แลว้กด
ทีห่มายเลขนัน้ (ในตวัอยา่งดา้นบน แถว
หมายเลข 6 เป็นตวัเลอืกทีด่ทีีส่ดุ) กด [OK
(ตกลง)]
ทําซํ้าขัน้ตอนนีสํ้าหรับรปูแบบทีเ่หลอื

A
การบาํรงุรกัษาตามปกต

ิ
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เมือ่ปรับแนวการพมิพไ์มถ่กูตอ้ง ขอ้ความจะไม่
ชดัหรอืเบีย้วเชน่นี้

เมือ่ปรับแนวการพมิพถ์กูตอ้งแลว้ ขอ้ความจะ
เป็นเชน่นี้

7 กด 
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ใชส้ว่นนีเ้พือ่แกไ้ขปัญหาทีค่ณุอาจประสบเมือ่ใชง้านเครือ่งพมิพบ์ราเดอร์

ระบปุญัหา
แมจ้ะดเูหมอืนมปัีญหากบัเครือ่งของคณุ คณุก็สามารถแกไ้ขปัญหาสว่นใหญไ่ดด้ว้ยตวัของคณุเอง
ขัน้ตอนแรก ใหต้รวจสอบดงันี้
• สายไฟของเครือ่งเชือ่มตอ่อยา่งถกูตอ้ง และเปิดเครือ่งอยู่
• ชิน้สว่นป้องกนัสสีม้ของเครือ่งถกูถอดออกทัง้หมด
• ตดิตัง้ตลบัหมกึอยา่งถกูตอ้ง
• ฝาปิดสแกนเนอรแ์ละฝาปิดชอ่งดงึกระดาษตดิปิดแน่นสนทิ
• ใสก่ระดาษอยา่งถกูตอ้งในถาดใสก่ระดาษแลว้
• สายอนิเทอรเ์ฟสถกูเชือ่มตอ่เขา้กบัเครือ่งและคอมพวิเตอรอ์ยา่งแน่นสนทิหรอืการเชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบ
ไรส้ายถกูตดิตัง้กบัทัง้ เครือ่งพมิพแ์ละคอมพวิเตอรข์องคณุ

• (สําหรับรุน่เครอืขา่ย) จดุการเขา้ถงึ (สําหรับการเชือ่มตอ่แบบไรส้าย) เราเตอรห์รอืฮบัเปิดอยูแ่ละปุ่ มลงิก์
กะพรบิอยู่

• คน้หาขอ้ผดิพลาดและวธิแีกไ้ขโดยตรวจสอบหนา้จอแสดงผลแบบ LCD หรอืสถานะของเครือ่งใน การ
ตรวจสอบสถานะ บนคอมพวิเตอรข์องคณุ

การใชห้นา้จอแสดงผลแบบ LCD การใช ้Status Monitor
1. ปฏบิตัติามขอ้ความบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD
2. ดคํูาแนะนําในตารางขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด

และการบํารงุรักษาตอ่ไปนี้

3. ถา้คณุไมส่ามารถแกไ้ขขอ้ผดิพลาดได ้ใหด้ ูคู่มือผู้
ใช้แบบออนไลน์: ข้อความแสดงความผิดพลาดและ
ข้อความแจ้งการบาํรุงรักษา

• ดบัเบิล้คลกิทีไ่อคอน  ในถาดงาน

• ไอคอนแตล่ะส ีแสดงสถานะของเครือ่ง
• คลกิทีปุ่่ มวธิกีารแกไ้ข เพือ่เขา้ถงึเว็บไซตก์าร
แกไ้ขปัญหาของ Brother

B การแกไ้ขปญัหา
B

การแกไ้ขปญั
หา
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ขอ้ความแสดงความผดิพลาดและขอ้ความแจง้การ
บาํรงุรกัษา
ขอ้ผดิพลาดทีพ่บบอ่ยและขอ้ความแจง้การบํารงุรักษามดีงัทีแ่สดงในตารางนี ้สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ด ูคู่มือผู้
ใช้แบบออนไลน์
คณุสามารถแกไ้ขขอ้ผดิพลาดสว่นใหญแ่ละทําการบํารงุรักษาตามระยะเวลาไดด้ว้ยตวัคณุเอง หากคณุ
ตอ้งการเคล็ดลบัเพิม่เตมิ ไปยงัหนา้คาํถามทีพ่บบอ่ย และการแกป้ญัหาเบือ้งตน้ ตามรุน่ของคณุบน
Brother Solutions Center ที ่support.brother.com

ขอ้ความแสดงความผดิ
พลาด

การดาํเนนิการ

B&W Print Only
(พมิพเ์ฉพาะขาวดํา)
Replace ink.
(เปลีย่นหมกึ)

ตลบัหมกึ ส ีหนึง่สหีรอืตัง้แตห่นึง่สขี ึน้ไปหมดอายกุารใชง้านแลว้
เปลีย่นตลบัหมกึ

ขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์:เปลีย่นตลบัหมึก
เครือ่งอาจจะหยดุการพมิพท์ัง้หมด และคณุไมส่ามารถใชเ้ครือ่งจนกวา่จะตดิตัง้
ตลบัหมกึใหมใ่นกรณีตอ่ไปนี:้
• ถา้คณุถอดปลั๊กเครือ่งหรอืนําตลบัหมกึออกมา
• ถา้คณุเลอืกตวัเลอืกกระดาษชนดิแหง้ชา้ บนเครือ่ง หรอืในไดรเ์วอร์
เครือ่งพมิพ์

Cannot Detect (ไม่
สามารถตรวจจับ)

นําตลบัหมกึใหมอ่อกมาและใสเ่ขา้ไปใหมช่า้ๆ และแน่นสนทิจนกระทัง่ลงล็อค
เขา้ที่

ขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์:เปลีย่นตลบัหมึก
เอาตลบัหมกึทีใ่ชแ้ลว้ออก และตดิตัง้ตลบัใหม่

เปลีย่นตลบัหมกึดว้ยตลบัหมกึของแทข้อง Brother ถา้ขอ้ความแสดงความผดิ
พลาดยงัคงอยู ่ใหต้ดิตอ่ศนูยบ์รกิารลกูคา้สมัพันธข์องบราเดอร ์หรอืตวัแทน
จําหน่ายผลติภณัฑบ์ราเดอรใ์นพืน้ทีข่องคณุ

คอ่ยๆ หมนุตลบัหมกึ เพือ่ใหพ้อรต์เตมิหมกึชีล้งดา้นลา่ง และจากนัน้ตดิตัง้ตลบั
หมกึกลบัเขา้ไปอกีครัง้

ตรวจสอบหมายเลขรุน่ของตลบัหมกึ และตดิตัง้ตลบัหมกึทีถ่กูตอ้ง

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง:ข้อกาํหนดวสัดกุารพิมพ์ ทีต่อนทา้ยของสว่นนี้

Cannot Detect Ink
Volume (ตรวจจับ
ปรมิาณหมกึไมไ่ด)้

เปลีย่นตลบัหมกึดว้ยตลบัหมกึของแทข้อง Brother ถา้ขอ้ความแสดงความผดิ
พลาดยงัคงอยู ่ใหต้ดิตอ่ศนูยบ์รกิารลกูคา้สมัพันธข์องบราเดอร ์หรอืตวัแทน
จําหน่ายผลติภณัฑบ์ราเดอรใ์นพืน้ทีข่องคณุ

Data Remaining in
Memory (มขีอ้มลูอยูใ่น
หน่วยความจํา)

กด  เครือ่งพมิพจ์ะยกเลกิงานและลา้งงานพมิพจ์ากหน่วยความจํา ลอง
พมิพอ์กีครัง้

Disconnected
(ยกเลกิการเชือ่มตอ่
แลว้)

ลองสง่หรอืรับโทรสารอกีครัง้
หากเกดิสายหลดุซํ้าบอ่ยครัง้ และคณุใชร้ะบบ VoIP (เสยีงผา่นเครอืขา่ย
อนิเทอรเ์น็ต) ลองเปลีย่นความเขา้กนัไดเ้ป็น พืน้ฐาน (สําหรับ VoIP)

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง:การรบกวนในสายโทรศัพท์/VoIP ทีต่อนทา้ยของสว่นนี้

22

http://support.brother.com/


ขอ้ความแสดงความผดิ
พลาด

การดาํเนนิการ

Document Jam/too
Long (เอกสารตดิ/ยาว
เกนิไป)

เอกสารไมถ่กูใสห่รอืป้อนเขา้อยา่งถกูตอ้ง หรอืเอกสารทีส่แกนจาก ADF (ถาด
ป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ ยาวเกนิไป

ขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์:เอกสารติด
DR Mode in Use
(กําลงัใชโ้หมด DR)

เครือ่งอยูใ่นโหมดเสยีงเรยีกทีแ่ตกตา่ง คณุไมส่ามารถเปลีย่นโหมดการรับจาก
ดว้ยตนเอง เป็นโหมดอืน่
ตัง้คา่เสยีงเรยีกทีแ่ตกตา่งเป็นปิด

ขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์:ปิดบริการเสียงเรียกเข้าท่ีแตกต่างกัน
High Temperature
(อณุหภมูสิงู)

หลงัจากหอ้งเย็นขึน้แลว้ ทําใหเ้ครือ่งเย็นลงเทา่กบัอณุหภมูหิอ้ง ลองอกีครัง้
เมือ่เครือ่งเย็นลงแลว้

Hub is Unusable.
(Hub ใชไ้มไ่ด)้

ไมร่องรับ Hub ซึง่รวมถงึ USB Flash drive ทีม่ ีHub ในตวั ถอดอปุกรณอ์อก
จากอนิเตอรเ์ฟส USB แบบตรง

Ink Absorber
NearFull (กลอ่งซบั
หมกึใกลเ้ต็ม)

ตอ้งเปลีย่นกลอ่งซบัหมกึหรอืกลอ่งถา่ยหมกึในเร็วๆนี ้ตดิตอ่ศนูยบ์รกิารลกูคา้
สมัพันธข์องบราเดอรห์รอืตวัแทนจําหน่ายผลติภณัฑบ์ราเดอรใ์นพืน้ทีข่องคณุ

Ink Absorber Pad
Full (กลอ่งซบัหมกึ
เต็ม)

ตอ้งเปลีย่นกลอ่งซบัหมกึหรอืกลอ่งถา่ยหมกึ ตดิตอ่ศนูยบ์รกิารลกูคา้สมัพันธข์อ
งบราเดอร ์หรอืศนูยบ์รกิารทีไ่ดรั้บอนุญาตของบราเดอรใ์นพืน้ทีข่องคณุ เพือ่เขา้
รับบรกิารเครือ่งของคณุ
สาเหตสํุาหรับการทําความสะอาด:
1. เครือ่งจะทําความสะอาดเองโดยอตัโนมตัหิลงัจากทีค่ณุถอดปลั๊กและเสยีบ

กลบัเขา้ไป
2. หลงัจากเคลยีรก์ระดาษทีต่ดิออกแลว้ เครือ่งจะทําความสะอาดเองโดย

อตัโนมตักิอ่นทีจ่ะพมิพห์นา้ทีไ่ดรั้บตอ่ไป
3. เครือ่งจะทําความสะอาดเองโดยอตัโนมตัหิลงัจากทีเ่ปิดเครือ่งทิง้ไว ้

มากกวา่ 30 วนั (ใชไ้มบ่อ่ย)
4. เครือ่งจะทําความสะอาดเองโดยอตัโนมตัหิลงัจากเปลีย่นตลบัหมกึ สี

เดยีวกนั 12 ครัง้

Ink Low (หมกึเหลอื
นอ้ย)

ตลบัหมกึตัง้แตห่นึง่ตลบัขึน้ไปใกลห้มดอายกุารใชง้านแลว้
สัง่ซือ้ตลบัหมกึใหม ่คณุสามารถพมิพต์อ่ไดจ้นกวา่จอสมัผัสจะแสดงReplace
Ink (เปลีย่นหมกึ)

ขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์:เปลีย่นตลบัหมึก
• คณุยงัคงสามารถสแกนได ้แมว้า่นํา้หมกึจะมปีรมิาณนอ้ย หรอืจาํเป็น
ตอ้งเปลีย่นใหม่

Install Ink (ตดิตัง้
หมกึ)

ถอดตลบัหมกึใหมอ่อกมาและใสเ่ขา้ไปใหมช่า้ๆ และแน่นสนทิจนกระทัง่ลงล็อค
เขา้ที่

ขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์:เปลีย่นตลบัหมึก

B
การแกไ้ขปญั

หา
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ขอ้ความแสดงความผดิ
พลาด

การดาํเนนิการ

Jam Front/Rear
(กระดาษตดิ ดา้นหนา้/
ดา้นหลงั)
Jam Front (กระดาษ
ตดิ ดา้นหนา้)
Jam Rear (กระดาษ
ตดิ ดา้นหลงั)
Jam Manual Feed
Slot (กระดาษตดิชอ่ง
ป้อนเอกสารดว้ยมอื)
Jam Front/Manual
Feed Slot (กระดาษ
ตดิ ดา้นหนา้/ชอ่งป้อน
เอกสารดว้ยมอื)
Repeat Jam XX
(กระดาษตดิซํา้ XX)

หยบิกระดาษทีต่ดิออก

ขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์:เคร่ืองพิมพ์ติดหรือกระดาษติด
ถา้กระดาษตดิซํ้าๆ ใหล้องทําการแกไ้ขอาการกระดาษตดิดว้ยวธิอีืน่ๆ

ขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์:นาํชิน้ส่วนกระดาษเลก็ๆ ออก
ตรวจสอบวา่แครป่รับกระดาษตัง้คา่ขนาดกระดาษถกูตอ้ง

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดใ้สฐ่านรองกระดาษเขา้ไปในเครือ่งจนสดุแลว้

ขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์:กระดาษติดท่ีด้านหน้าของเคร่ือง
อยา่ใสก่ระดาษเกนิหนึง่แผน่ในชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอืไมว่า่กรณีใดๆ รอจน
กระทัง่จอสมัผัสแจง้ใหค้ณุบรรจกุระดาษแผน่อืน่เขา้ไป กอ่นทีค่ณุจะป้อน
กระดาษแผน่ตอ่ไปลงในชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอื

ทําความสะอาดลกูกลิง้ป้อนกระดาษ

ขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์:ทาํความสะอาดลกูกลิง้จับกระดาษ
Low Temperature
(อณุหภมูตํิา่)

หลงัจากทําใหห้อ้งอบอุน่ ปลอ่ยใหอุ้น่เครือ่งจนถงึอณุหภมูหิอ้ง ลองอกีครัง้เมือ่
เครือ่งอุน่ขึน้แลว้

Media is Full.
(สือ่เต็ม)

เครือ่งของคณุจะสามารถบนัทกึลงใน USB flash drive ไดก้ต็อ่เมือ่ USB flash
drive บรรจนุอ้ยกวา่ 999 ไฟล ์ลบไฟลท์ีไ่มใ่ชง้านออกและลองอกีครัง้

ลบไฟลท์ีไ่มใ่ชง้านออกจาก USB flash drive เพือ่ใหเ้หลอืพืน้ทีว่า่งมากขึน้
และจากนัน้ลองอกีครัง้

No Caller ID (ไมม่ี
รหสัผูโ้ทร)

ไมม่ปีระวตัสิายเรยีกเขา้ คณุไมไ่ดรั้บสายหรอืคณุไมไ่ดเ้ป็นสมาชกิของบรกิาร
รหสัผูโ้ทรจากบรษัิททีใ่หบ้รกิารทางดา้นโทรศพัท์
การใชค้ณุลกัษณะรหสัผูโ้ทร ตดิตอ่ บรษัิททีใ่หบ้รกิารทางดา้นโทรศพัท์

ขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์:รายช่ือผู้โทรเข้า
No Paper Fed (ไมม่ี
กระดาษป้อน)

ทําอยา่งใดอยา่งหนึง่ตอ่ไปนี:้
• เตมิกระดาษลงในถาดใสก่ระดาษ และจากนัน้ปฏบิตัติามคําแนะนําบนหนา้
จอแสดงผลแบบ LCD

• หยบิกระดาษออกและใสก่ระดาษอกีครัง้ จากนัน้ปฏบิตัติามคําแนะนําบนหนา้
จอแสดงผลแบบ LCD

ไมไ่ดใ้สก่ระดาษตรงตําแหน่ง กลาง ของชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอื
หยบิกระดาษออก และใสเ่ขา้ไปใหมต่รงตําแหน่งกลาง ของชอ่งป้อนเอกสาร
ดว้ยมอื และจากนัน้ปฏบิตัติามคําแนะนําบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD

ขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์:ใส่กระดาษในช่องป้อนเอกสารด้วยมือ
ฝาปิดชอ่งดงึกระดาษตดิปิดไมถ่กูตอ้ง
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ขอ้ความแสดงความผดิ
พลาด

การดาํเนนิการ

Out of Fax Memory
(หน่วยความจําโทรสาร
เต็ม)

ทําอยา่งใดอยา่งหนึง่ตอ่ไปนี:้
• ลา้งขอ้มลูจากหน่วยความจํา เพือ่ใหไ้ดห้น่วยความจําเพิม่ คณุสามารถปิด
การรับดว้ยหน่วยความจํา

ขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์:ปิดการรับด้วยหน่วยความจาํ
• พมิพโ์ทรสารทีจั่ดเกบ็อยูใ่นหน่วยความจํา

ขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์:พิมพ์แฟกซ์ท่ีจัดเกบ็ในหน่วยความ
จาํของเคร่ือง

Out of Memory
(หน่วยความจําเต็ม)

ถา้กาํลงัดาํเนนิการสง่โทรสารหรอืทาํสาํเนา:

• กด  หรอื Quit (ปิด) หรอื Close (ปิด) และรอจนกระทัง่การ
ทํางานอืน่เสร็จสิน้ จากนัน้ลองใหมอ่กีครัง้

• กด Send Now (สง่เดีย๋วนี)้ เพือ่สง่หนา้ทีส่แกนแลว้
• กด Partial Print (พมิพบ์างสว่น) เพือ่ทําสําเนาหนา้ทีส่แกนแลว้
• ลา้งขอ้มลูในหน่วยความจํา เพือ่ใหไ้ดห้น่วยความจําเพิม่ คณุสามารถปิดการ
รับดว้ยหน่วยความจํา

ขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์:ปิดการรับด้วยหน่วยความจาํ
• พมิพโ์ทรสารทีจั่ดเกบ็อยูใ่นหน่วยความจํา

ขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์:พิมพ์แฟกซ์ท่ีจัดเกบ็ในหน่วยความ
จาํของเคร่ือง

Paper Size
Mismatch (ขนาด
กระดาษไมต่รงกนั)

1. ตรวจสอบวา่ขนาดกระดาษทีค่ณุเลอืกบนหนา้จอของเครือ่งตรงกบัขนาด
กระดาษในถาด

ขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์:เปลีย่นขนาดกระดาษและชนิด
กระดาษ

2. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุใสก่ระดาษในตําแหน่งการจัดวางทีถ่กูตอ้ง และตัง้
แครป่รับกระดาษใหต้รงกบัตวัแสดงขนาดกระดาษ

ขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์:บรรจุกระดาษ
3. หลงัจากทีค่ณุตรวจสอบขนาดกระดาษและการจัดวางกระดาษแลว้ ให ้

ปฏบิตัติามคําแนะนําบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD

ถา้พมิพจ์ากคอมพวิเตอร ์ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ขนาดกระดาษทีค่ณุเลอืกในไดร์
เวอรเ์ครือ่งพมิพต์รงกบัขนาดของกระดาษในถาด

ขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์:การตั้งค่าการพิมพ์(Windows®) หรอื ตัว
เลือกการพิมพ์ (แมค็อินทอช)
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ขอ้ความแสดงความผดิ
พลาด

การดาํเนนิการ

Paper Tray not
detected (ตรวจจับ
ถาดใสก่ระดาษไมไ่ด)้

คอ่ยๆ ดนัถาดใสก่ระดาษเขา้ไปในเครือ่งจนสดุ

กระดาษหรอืวตัถแุปลกปลอมตดิอยูทํ่าใหไ้มส่ามารถใสถ่าดใสก่ระดาษไดแ้น่น
สนทิ
ดงึถาดใสก่ระดาษออกจากเครือ่ง และนํากระดาษหรอืวตัถแุปลกปลอมทีต่ดิอยู่
ออก ถา้คณุไมส่ามารถนํากระดาษทีต่ดิอยูอ่อกมาไดห้รอืหาไมพ่บ uu คู่มือผู้ใช้
แบบออนไลน์:เคร่ืองพิมพ์ติดหรือกระดาษติด

Repetitive No
Paper Fed (ไมม่ี
กระดาษป้อนหลายครัง้)

ทําความสะอาดลกูกลิง้ป้อนกระดาษ

ขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์:ทาํความสะอาดลกูกลิง้จับกระดาษ
Repetitive Paper
Jams (กระดาษตดิ
หลายครัง้)

นําวตัถแุปลกปลอมและกระดาษชิน้เล็กๆ ออกจากในเครือ่ง

ขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์:นาํชิน้ส่วนกระดาษเลก็ๆ ออก
Replace Ink
(เปลีย่นหมกึ)

ตลบัหมกึตัง้แตห่นึง่ตลบัขึน้ไปหมดอายกุารใชง้านแลว้
เปลีย่นตลบัหมกึ

ขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์:เปลีย่นตลบัหมึก
• คณุยงัคงสามารถสแกนได ้แมว้า่นํา้หมกึจะมปีรมิาณนอ้ย หรอืจาํเป็น
ตอ้งเปลีย่นใหม่

Sending Error
(การสง่ผดิพลาด)
Wrong Document
Size Settings
(การตัง้คา่ขนาดเอกสาร
ผดิ)

เลอืกตวัเลอืกขนาดกระดาษทีถ่กูตอ้ง และจากนัน้กดFax Start (เริม่ตน้
โทรสาร) อกีครัง้

Touchscreen Init.
Failed (การเริม่ตน้จอ
สมัผัสลม้เหลว)

จอสมัผัสถกูกดกอ่นขัน้ตอนการเริม่ตน้เมือ่เปิดเครือ่งจะดําเนนิการเสร็จสิน้
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไมม่สี ิง่ใดแตะหรอืวางบนจอสมัผัส โดยเฉพาะอยา่งยิง่เมือ่
เสยีบปลั๊กเครือ่ง

อาจมเีศษวสัดตุดิอยูร่ะหวา่งสว่นลา่งกบักรอบของจอสมัผัส
สอดแผน่กระดาษแข็งระหวา่งสว่นลา่งและกรอบของจอสมัผัส และเลือ่นไปมา
เพือ่ดนัเศษวสัดอุอก

Tray Settings
(การตัง้คา่ถาด)

ขอ้ความนีจ้ะปรากฏขึน้เมือ่เปิดใชง้านการตัง้คา่เพือ่ยนืยนัชนดิกระดาษและ
ขนาดกระดาษ
หากไมต่อ้งการใหแ้สดงขอ้ความยนืยนันี ้ใหเ้ปลีย่นการตัง้คา่เป็นปิด

ขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์:เปลีย่นการตั้งค่าการตรวจสอบกระดาษ
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ขอ้ความแสดงความผดิ
พลาด

การดาํเนนิการ

Unable to Clean
XX (ไมส่ามารถทําความ
สะอาดได ้XX)
Unable to
Initialize XX (ไม่
สามารถเริม่ตน้ได ้XX)
Unable to Print
XX (ไมส่ามารถพมิพไ์ด ้
XX)

มวีตัถแุปลกปลอม เชน่ คลปิกระดาษหรอืเศษกระดาษทีฉ่ีกขาดอยูใ่นเครือ่ง
เปิดฝาปิดสแกนเนอรแ์ละนําวตัถแุปลกปลอมและกระดาษชิน้เล็กๆ ออกจากดา้น
ในเครือ่ง ถา้ขอ้ความแสดงความผดิพลาดยงัคงอยู ่ถอดสายเครือ่งออกจาก
แหลง่ไฟเป็นเวลาหลายนาท ีแลว้เสยีบสายอกีครัง้
คณุสามารถลองแกไ้ขอาการกระดาษตดิดว้ยวธิอีืน่

ขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์:นาํชิน้ส่วนกระดาษเลก็ๆ ออก
ถา้คณุไมส่ามารถพมิพโ์ทรสารทีไ่ดรั้บได ้ใหโ้อนไปยงัเครือ่งโทรสารอืน่ หรอื
เครือ่งคอมพวิเตอรข์องคณุ

ขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์:ถ่ายโอนโทรสารของคุณหรือรายงาน
บันทึกโทรสาร 

Unable to Scan XX
(ไมส่ามารถสแกนได ้
XX)

ถอดสายเครือ่งออกจากแหลง่ไฟเป็นเวลาหลายนาท ีแลว้เสยีบสายอกีครัง้
ถา้คณุไมส่ามารถพมิพโ์ทรสารทีไ่ดรั้บได ้ใหโ้อนไปยงัเครือ่งโทรสารอืน่ หรอื
เครือ่งคอมพวิเตอรข์องคณุ

ขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์:ถ่ายโอนโทรสารของคุณหรือรายงาน
บันทึกโทรสาร 

Unusable Device
(อปุกรณไ์มส่ามารถใช ้
งานได)้
Disconnect device
from front
connector & turn
machine off &
then on (ถอดอปุกรณ์
ออกจากขัว้ตอ่ดา้นหนา้
และปิดเครือ่ง แลว้เปิด
ใหม)่

อปุกรณท์ีเ่สยีหายถกูเชือ่มตอ่เขา้กบัอนิเตอรเ์ฟส USB แบบตรง

ถอดอปุกรณอ์อกจากอนิเตอรเ์ฟส USB แบบตรง จากนัน้กด  เพือ่ปิดเครือ่ง
และเปิดใหมอ่กีครัง้

Unusable Device
(อปุกรณไ์มส่ามารถใช ้
งานได)้
Please disconnect
USB device. (โปรด
ถอดอปุกรณ ์USB)

เชือ่มตอ่อปุกรณ ์USB หรอื USB flash drive ทีไ่มร่องรับเขา้กบัอนิเตอรเ์ฟส
USB แบบตรง
ถอดอปุกรณอ์อกจากอนิเตอรเ์ฟส USB แบบตรง ปิดเครือ่งและจากนัน้เปิดใหม่
อกีครัง้

Wrong Ink
Cartridge (ตลบัหมกึ
ผดิ)

หมายเลขรุน่ของตลบัหมกึไมเ่ขา้กนักบัเครือ่งของคณุ
ตรวจสอบยนืยนัวา่หมายเลขรุน่ของตลบัหมกึสามารถทํางานรว่มกบัเครือ่งของ
คณุไดห้รอืไม่

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง:ข้อกาํหนดวสัดกุารพิมพ์ ทีต่อนทา้ยของสว่นนี้

Wrong Ink Colour
(สหีมกึผดิ)

ตรวจสอบวา่ตลบัหมกึใดไมต่รงกบั ส ีของตําแหน่งตลบัหมกึและยา้ยตลบัหมกึ
ใหอ้ยูใ่นตําแหน่งทีถ่กูตอ้ง
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• การรบกวนในสายโทรศพัท/์VoIP uu หนา้ 15
• ขอ้กําหนดวสัดกุารพมิพ ์uu หนา้ 31

ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
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การแกไ้ขปญัหาสาํหรบัการต ัง้คา่ LAN แบบไรส้าย
รหสัความผดิพลาดในรายงาน LAN แบบไรส้าย

ถา้รายงาน LAN แบบไรส้ายแสดงการเชือ่มตอ่ลม้เหลว ใหต้รวจสอบรหสัความผดิพลาดในรายงานทีพ่มิพอ์อก
มาและดคํูาแนะนําทีส่อดคลอ้งกนัในตาราง:

รหสัความผดิ
พลาด

ปญัหาและวธิแีกป้ญัหาทีแ่นะนํา

TS-01 การตัง้คา่แบบไรส้ายไมไ่ดเ้ปิดใชง้าน ใหเ้ปลีย่นการตัง้คา่แบบไรส้ายเป็นเปิด
ถา้สายเครอืขา่ยเชือ่มตอ่กบัเครือ่ง ใหป้ลดออกและเปลีย่นการตัง้คา่แบบไรส้ายของ
เครือ่งเป็นเปิด

TS-02 ตรวจจับไมพ่บจดุการเขา้ถงึ/เราเตอรไ์รส้าย ทําอยา่งใดอยา่งหนึง่ตอ่ไปนี:้
• ถอดปลั๊กจดุการเขา้ถงึ/เราเตอรไ์รส้ายของคณุ รอ 10 วนิาท ีจากนัน้เสยีบปลั๊กอกีครัง้
• ถา้จดุการเขา้ถงึ/เราทเตอร ์WLAN ใช ้MAC แอดเดรสเป็นตวักรอง ใหย้นืยนั MAC
แอดเดรสของเครือ่ง Brother เพือ่ใหผ้า่นการกรอง

• ตรวจสอบวา่คณุเลอืก SSID (ชือ่เครอืขา่ย) ทีถ่กูตอ้งและใสค่ยีเ์ครอืขา่ยทีถ่กูตอ้ง

TS-03 เครอืขา่ยแบบไรส้ายและการตัง้คา่การรักษาความปลอดภยัทีค่ณุใสอ่าจไมถ่กูตอ้ง ยนืยนั
การตัง้คา่เครอืขา่ยแบบไรส้ายอกีครัง้
ถา้คณุไมรู่ข้อ้มลูนี ้ใหส้อบถามจากผูด้แูลเครอืขา่ยของคณุ

TS-04 ตรวจจับพบวธิกีารพสิจูนต์วัจรงิ/Encryption method (การเขา้รหสั) ทีไ่มร่องรับบนจดุ
การเขา้ถงึ/เราเตอรไ์รส้ายของคณุ
จดุการเขา้ถงึ/เราเตอรไ์รส้ายของคณุกําลงัใชว้ธิกีารพสิจูนต์วัจรงิ/Encryption method
(การเขา้รหสั) ทีอ่ปุกรณไ์มร่องรับ ตรวจสอบวา่คณุเลอืก SSID (ชือ่เครอืขา่ย) ทีถ่กูตอ้ง

TS-05 SSID และคยีเ์ครอืขา่ยทีร่ะบไุมถ่กูตอ้ง
ตรวจสอบวา่คณุเลอืก SSID (ชือ่เครอืขา่ย) ทีถ่กูตอ้งและใสค่ยีเ์ครอืขา่ยทีถ่กูตอ้ง

TS-06 ขอ้มลูความปลอดภยัแบบไรส้ายทีร่ะบไุมถ่กูตอ้ง
ตรวจสอบวธิกีารพสิจูนต์วัจรงิ/Encryption method (การเขา้รหสั) ทีค่ณุเลอืกและตรวจ
สอบวา่คณุใสค่ยีเ์ครอืขา่ยทีถ่กูตอ้ง

TS-07 เครือ่งตรวจจับไมพ่บจดุการเขา้ถงึ/เราเตอรไ์รส้ายทีเ่ปิดใชง้าน WPS
กําหนดการตัง้คา่เครอืขา่ยแบบไรส้ายของคณุใหใ้ช ้WPS โดยตรวจสอบวา่จดุการเขา้
ถงึ/เราเตอรไ์รส้ายของคณุรองรับ WPS แลว้ลองอกีครัง้

TS-08 ตรวจจับพบจดุการเขา้ถงึไรส้ายสองแหง่หรอืมากกวา่ทีม่กีารเปิดการใชง้าน WPS
ลองอกีครัง้หลงัจากรอสองสามนาทเีพือ่หลกีเลีย่งการรบกวนจากจดุการเขา้ถงึอืน่ๆ
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ป้อนขอ้ความในเครือ่ง
Brother ของคณุ

• ตวัอกัษรทีม่อียูอ่าจแตกตา่งกนัไป ทัง้นีข้ ึน้อยู่
กบัประเทศของคณุ

• รปูแบบการจัดวางของแป้นพมิพอ์าจแตกตา่ง
กนัไป ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัฟังกช์ัน่ทีค่ณุตัง้คา่ไว ้

เมือ่คณุตอ้งการป้อนตวัอกัษรเขา้เครือ่ง Brother
ของคณุ แป้นพมิพจ์ะปรากฏบนจอสมัผัส

• กด  เพือ่เปลีย่นระหวา่งตวัอกัษร
ตวัเลข และอกัขระพเิศษ

• กด  เพือ่เปลีย่นระหวา่งตวัอกัษรพมิพ์
ใหญแ่ละตวัพมิพเ์ล็ก

• หากตอ้งการเลือ่นเคอรเ์ซอรไ์ปทางซา้ยหรอืขวา
กด d หรอื c

แทรกชอ่งวา่ง
• หากตอ้งการใสช่อ่งวา่ง กด [Space (เวน้
วรรค)] หรอืคณุสามารถกด c เพือ่เลือ่น
เคอรเ์ซอร์

การแกไ้ข
• ถา้คณุใสต่วัอกัษรไมถ่กูตอ้ง และตอ้งการเปลีย่น
กด d หรอื c เพือ่ไฮไลทต์วัอกัษรทีไ่มถ่กูตอ้ง
กด  และจากนัน้ใสต่วัอกัษรทีถ่กูตอ้ง

• หากตอ้งการใสต่วัอกัษร กด d หรอื c เพือ่เลือ่น
เคอรเ์ซอรไ์ปยงัตําแหน่งทีถ่กูตอ้ง และจากนัน้
ป้อนตวัอกัษร

• กด  สําหรับอกัษรแตล่ะตวัทีค่ณุตอ้งการลบ

หรอืกด  คา้งไวเ้พือ่ลบตวัอกัษรทัง้หมด
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ขอ้กาํหนดวสัดกุารพมิพ์
นํา้หมกึ เครือ่งใชต้ลบัหมกึสดํีา เหลอืง ฟ้า ชมพซูึง่แยกตา่งหากจากชิน้สว่นหวัพมิพ์

อายกุารใชง้าน
ของตลบัหมกึ

ครัง้แรกทีค่ณุตดิตัง้ชดุตลบัหมกึ เครือ่งจะใชน้ํ้าหมกึจํานวนหนึง่เพือ่เตมิทอ่สง่น้ําหมกึ
เพือ่ใหง้านพมิพม์คีณุภาพสงู ขัน้ตอนนีจ้ะเกดิขึน้เพยีงหนึง่ครัง้ หลงัจากเสร็จสิน้
กระบวนการ ตลบัหมกึทีม่าพรอ้มกบัเครือ่งจะมคีวามจตุลบัหมกึตํา่กวา่ปกต ิ(ประมาณ
65%)สําหรับตลบัหมกึตอ่ไปนี ้คณุสามารถพมิพจํ์านวนหนา้ไดต้ามทีกํ่าหนด

การเปลีย่นวสัดุ
การพมิพ์

<สดํีาความจสุงูพเิศษ> LC3619XLBK
<สเีหลอืงความจสุงูพเิศษ> LC3619XLY
<สฟ้ีาความจสุงูพเิศษ> LC3619XLC
<สชีมพคูวามจสุงูพเิศษ> LC3619XLM

ดํา - ประมาณ 3000 หนา้ 1

เหลอืง, ฟ้าและชมพ ู- ประมาณ 1500 หนา้ 1

<สดํีาความจสุงู> LC3617BK
<สเีหลอืงความจสุงู> LC3617Y
<สฟ้ีาความจสุงู> LC3617C
<สชีมพคูวามจสุงู> LC3617M

ดํา, เหลอืง, ฟ้าและชมพ ู- ประมาณ 550 หนา้ 1

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเปลีย่นวสัดกุารพมิพ ์เขา้ไปที่
www.brother.com/pageyield

Innobella คอื
อะไร?

Innobella เป็นกลุม่วสัดกุารพมิพข์องแทท้ีผ่ลติโดย Brother ชือ่ Innobella มาจากคํา
วา่ “Innovation” (นวตักรรม) และ “Bella” (หมายถงึ “สวยงาม” ในภาษาอติาล)ี และ
แสดงถงึเทคโนโลย ี“นวตักรรม” ทีใ่หค้ณุภาพการพมิพท์ี ่“สวยงาม” และ “คงทน”
เมือ่คณุพมิพภ์าพถา่ย Brother ขอแนะนําใหใ้ชก้ระดาษพมิพภ์าพถา่ยเคลอืบมนั
Innobella (ซรีสี ์BP71) เพือ่ใหไ้ดค้ณุภาพสงู งานพมิพค์ณุภาพเยีย่มสามารถทําไดง้า่ย
ขึน้ดว้ยหมกึและกระดาษ Innobella

1 จํานวนหนา้ทีส่ามารถพมิพไ์ดโ้ดยประมาณตามมาตรฐาน ISO/IEC 24711

ถา้ใช ้Windows® คลกิสองครัง้ทีไ่อคอนBrother Creative Center  บนเดสกท็์อปของคณุเพือ่เขา้
ถงึเว็บไซต ์ฟร ีทีไ่ดรั้บการออกแบบมาเพือ่เป็นทรัพยากรสําหรับชว่ยใหค้ณุสามารถสรา้งและพมิพส์ือ่แบบ
กําหนดเอง สําหรับการใชง้านทางธรุกจิและสว่นตวัดว้ยภาพ ขอ้ความ และความคดิสรา้งสรรค์
ผูใ้ช ้Mac สามารถเขา้ถงึ Brother CreativeCenter ไดท้างทีอ่ยูเ่ว็บ: www.brother.com/creativecenter

• ขอ้ความแสดงความผดิพลาดและขอ้ความแจง้การบํารงุรักษา uu หนา้ 22
ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
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เยีย่มชมเราไดท้ ี่
www.brother.com

เครือ่งพมิพน์ีไ้ดรั้บการรับรองการใชง้านในประเทศทีซ่ ือ้เทา่นัน้ บรษัิทสาขาในประเทศหรอืตวัแทน
จําหน่าย Brother จะใหก้ารสนับสนุนเฉพาะเครือ่งทีซ่ ือ้ภายในประเทศเทา่นัน้

ทําจากกระดาษรไีซเคลิ 100%
(ไมร่วมปก)

D00HDH001-00
THA

เวอรช์ัน่ 0

http://www.brother.com/
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